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W,chodzi codziennie o godzinie 5-ej rano•

"Plon niesiemy plon, w gospodarza dom ... "

Dożqnki

u„

Imponujący

•

Hajwqższego W~Odarza Rzpliłej.

przebieg tradycyjnych

Polska AzencJa Telegraflczna.
Spała,

28 sierpnia.
.
Dnia 28 b. m. w letniej rezydencji
Pana Prezydenta w Spale odbyła się pierwsza tego rodzaju w Polsce uroczystość ogól;nopolskich dożynków zorganizowana przez
Centralny Związek Kółek Rolniczych przy
wybitnym współudziale Centralnego Zwią
zku Młodzieży Wiejskiej. Na uroczystości
le przybyło kilkanaście tysięcy przedstawicieli ludności wiejskiej ze wszystkich za.
k~t~ów kraju. Przybyli również przedstarw1ctcle rządu w osobach pp. ministrów:
Skład~owskiego, Ni~zabytows~ie~o, Kwiat
kowskiego, Staniewicza, Jurkiewicza, Do~r1;1ckiego i Miedzińskiego. - Dalej genera
J1c1a z generałem Małachowskim, dowódcą
f). ~· IV ~a czel~, przedstawiciele organitacy) rolmczych, 1ak Centr. T-wa Rolnioz.,
?omorskiego T-wa Rolniczego, Małopolsk.
T-wa Rolniczego, przedstawiciele prasy za
granicznej i krajowej i t. d.

uroczystości

wienie powitalne wygłosił p. Zalewski,
przewodniczący Centralnego Związku Mło
dzieży Wiejskiej. Przy dźwiękach orkiestry
przeszły przed Panem Prezydentem delegacje rolnicze ze wszystkich województw,
w barwnych strojach ludowych ze sztandarami i wieńcami. Wszystkie delegacje po
chylały sztandary przed Panem Prezydentem i wznosiły gromkie okrzyki „Niech ży
je". Imponujący ten pochód trwał niemal

w Spale.

którego zasiadło około 300 osób. Pan Prezydent zajął miejsce pośrodku. Wygłoszo
no przytem szereg przemówień. Przemawiali m. in. p. Przedpełski, prezes Polskiego
Zw. Kółek Rolniczych oraz p. Janko Ursini,
sekretarz generalny słowiańskiego związ-

ku młodzieży wiejskiej - po słowacku. Na
wszystkie te przemówienia odpowiedział w
krótkich słowach Pan Prezydent, dziękując
zebranym za złożenie hołdu. Po obiedzie,
który przeciągnął się do godz. 5.30 wiecz.
Pan Prezydent pozwolił się sfotografować
ze wszystkiemi delegacjami, poczem rozpoczęła się w pięknie iluminowanym . lesie
zabawa ludowa, która trwała do pótna w
nocy, urozmaicona zawodami sportowemi
i szeregiem imprez.
Pierwsza ta uroczystość wywarła u
wszystkich uczestnikach niezapomnłant
wrażenie. .

godzinę.

SKI.ADANIE

Bankiet na

WJEŃCóW.

cześć

polskich i czeskich lotników

Białogrodzie.
Po krótkiej przerwie Pan Prezydent
wraz z otoczeniem przeszedł na drugą stro
Polna Areacfa Telerra:!czna.
W KR~KOWłE.
nę pałacu, gdzie zbudowano specjalną trymałogród, 28 sii1eronra. ·
Kraków. 28 s~ '\ ·
bunę, ozdobioną girlandami z zieleni i dyDziś
w
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między 5-7 ~
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ozooh0ist101wiaiccy
wanami. Rozpoczęło się składanie wieńców
1
na wielkiej polanie przed pałacem. Weszły Btnd~tn, K~eips i Nowalk w towair:zyistwiie czio;r.em w:viląidowaił'o na 10.'t!n~s!ku w Rall.row.i.caiah
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samodotów.
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si~
dożynkowym p. Solarzem na czele, śpiewając:
„Plon niesiemy plon w gospodarza wcror.a1 ina górę Aval!.a, w oeh1 zlorenia teim. N:a ju<tro spodzl e;wruiy jest ~
porosća!fyoh samofotów.
MSZA POLOWA.
...
dom". Przed oczami zebranych przesunął wi'eńca IIJa g.robi.e Niem.ałloego Żołlnieirza.
' Po ipotudrniu tegoż dm:i:a lottnicy czescy
Uroczystości rozpoczęły się mszą polo- się barwny korowód delegacyj wszystkich
W WARSZAWłF..
łlą, odprawioną o godz. 8.30 przez kapela- województw, a także prz:edstawicieli sło ł ,podsey Vv~ę1.f ooz.i:ał w ~Jmimaicyjnyan
W.arSZ>arwa, 28 sferpnfa. ·
na ~ana Prezydenta, ks. Bojanka, który wy wiańskiego związku młodzieży rolniczej, kon1kwrs!e iwysio'kośici.
Wileczo.r·em biatogirodZJki Ae~!Uib wy
Dzfś p.rzyibylo do W.rurs.zaJWY 5 sam~
lłosił następnie okolicznościqwe kazanie. mającego swoją siedzibę w Pradze czeskiej.
Po mszy św. delegacje zaczęły się szyko- Po złożeniu wieńców przez delegacje wszy daił obr.ad 111a cześć gOś.ai P'01J.slkirch i cze- iotów, na któryiClh 'Pf'ZYlede'li ~oitnicy CJdlby
waJący dlcręłŻJny lO'f Beligirad - Praga wać do powitalnego pochodu.
stkich części kraju, starosta dożynkowy p. skich.
W wogram~e dzfsiejszycli k0inkuirsów W:airs:ziaiwa i z iparwr()lfem. Są 'to: 2 Ooocho
Solarz z delegacją ogólnopolsk,ą na czele
W HOŁDZIE NAJWYŻSZEMU GOSPO- podszedł do trybuny i wygłosił piękną i mo flgUtru:)a. zatw<Jdy ·lądorwe, lkonkUJrs alkroiba· sfOIWlalków. 2 Jiugo:sf·orwJ!an ; 1 POilak. Jetyiki ,po'Wretnnej, wa~lka ipowd·e'firzina Oiraz den Cuchostrowalk zitaima·t ipoowozi.e pr.zy
DARZOWI.
cną w treści mowę, utrzymaną w gwarze
lądo1wa1niu.
Punktualnie o godz. 12 Pan: Prezydent ludowej, w której podkreślił, że w wieruec, S1PttSzczat11ie się ze spadochron>eim.
łl otoczeniu członków rządu oraz swego do
jaki delegacja ofiarowuje Panu Prezydentomu wojskowego i cywilnego wyszedł na ta- wi, wpleciono wszystko, co daje żyzna zieras pałacowy, przystrojony złotawemi kło mia polska, a więc żyto, jako symbol twarsami zboża i emblematami pracy rolnika, dego charakteru, pszenicę, wyobrażającą
'Rozgranfczenie obszarów djecezji żmudzkiej i wlleflskiej.
sierpami i kosami. Z chwilą ukazania się nasze pierwiastki duchowe, owies - jako
Atencja Wschodnia.
a mia1no1wide : d}ecezja żimud~ .i. djece2)ja
~ana Prezydenta, orkiestra 10 p. p. ode- symbol równowagi umysłowej, do tego zaś
wiGeńska. Część djeoezji żmud'1Jk.i·ej, boKowno. 28 sferamia.
~rała hymn narodowy, poczem Głowie pań wpleciono kwiaty, zebrane z pięknych łąk
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starosta dożynkowy pan Solarz. Przemó- cne stały się fundamentem nowego życia wfadzaimi cywiilnem1 i kośde,J1:1 1emi w SIJ)ra wfileńSikliieij zaichod1zi szerdkitm ~etm w
w naszem wspólnem gazdowstwie. Rządź wie rozgrn1ni·czeon!a o>h~m:urów dje·oezji pro· girainLcę Utwy. Biski~p cz)'!ni Sfaira1I1~a. aiby
girain!ce <l:tecezjf Z1nalzzty się ściSI,e w gra, tak, żeby nie było u nas głodnych, ani cier- gira,nkziny;ch.
nk.aich ipań:stw oibu, gdyż !kordony g'raJilJiBl'Sikuip
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Przed zawarciem konkordatu Litwy z Watykanem.
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żonce, marszałkowi Piłsudskiemu, marszał

Zniszczenia w powiecie nowotarskim.

kowi Ratajowi i wszystkim ministrom.. Następnie rozpoczęły się tańce.

Telegr. wlasny „Ku.r.

PRZY DOŻYNKOWYCH STOŁACH.
·
O godz. 15.30 na polanie przed pałacem
ustawiono w czworobok szereg stołów, do

Gimnazjum Humanistyczne

K. Tomaszewskiego
Ogrodowa 26, telefon 33,as
epamłny

się

2

śnła

Karol Radek ma obecnie egzotyczne
zajęcie, piastuje bowiem un~d rektora uniwersytetu chińskiego w Moskwie. Na obrazku naszym widzimy

tego

świetną

karykaturę

bolszewickie1to

sowiecką

wy,r.howawcy

młodzieży chińskiej,_

I

wst~pne

rozpoczną

września,

lekcje 1 wrse·
o godg. 9 rano.
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Dr. K. BRZOZOWSKI
dloroby .kobiece,
ul. PIOTRKOWSKA l"łr. 65
powrócił~

Orawą.

Łódz.".

Kiraków, 28 sioeripnta.
Onegid:aj ,po

.południu

IJ)l1Z·eszl:a naid polfl()'WOltaTstkirm ht.llrza z .ipiorunami,
która wbótce zamJ.er11Ua s.ię w sbraiszM1wy
hU1ra,gan. Zniiszczone zos.ta1ty niema:! wszy
stkie 'PlOIIlY irolne na caf.ej Oraw>ie. Wslkutelk girad10ibicia uległy znisz.czeinfru gm lin y:
Pooiwiillki, Orawa. Żii.l'brv·ca Dofl111a ·i Górna. J2!błonlka i Li'PJliCa Wi·eiJika i Ma.fa. Ludiz.f.e pir:acuia•cy w p01ach pooieś'li cię.żikf.e
dbraż.oo,ia. Grad n ic1bywal-ej wieLkiości o
niezwy.kł-ej sm·e pQrwybijat szyby w domach i uisz:kodzH dachy. Na mi.ejsce zinisz.cze.nfa
przyJechafr '. prze<lstaiwlciele
1

wia~·em

władz.
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ŚNIEG W ZAKOPANEM.
Polska Agencja Telegraflcz.na.

ZakQpane, 28 si.enpJ11ia.
Od wczoTaj nastą.pito 1z.naczme obniże
llie temiperatmy. W górach sp.adt śnieg,

kitóry lfla Rysach dochodzi do 4<> cen~y.rne-.
lfifów. W samem Zalkopa1t1ern IJ)ada śnfeg.

litwinow bądzie dymisio•
no wany.
M~wa, 28 sieripnia.
Roz<l.źiwiek·i między kOilllilSlalrzetn SI().
wi.eidkim do swaw ragiram~icmiyoh, Oziczerlneim, a Jegio zastepcą, Ubwtlinowem, 'f)Oglębiają się ooraiz. barozliej. Liltlwinow jest
w apozycii, do rpo~i1tyikf Ozicreri1t1a, będąiee

g.o zwole1nmLkiem J)'Qlkojowych stosunków
T.. Polską .j F;rainc}ą . .
W · ziwrą.zi1ru z tem ·'Pl'zew,iduje si.ę, iż Lł
twi.nQ!Wa cwka z najbtlfż:szym ozasie dymisja, bądź oreż przeiniesiein:i.e na jedną z 1pla-

ców.e k d'Y'J)lloana.J:yczt1yt0h •DO za gira1J1.icamł

Z.

s. s. R.

Gdyby Liitwi1I1orw zositat ipr:ze1I1iesiooy
z Moslkiwy. nai1praiwdo1podoibnfej otrz~·
by on stamowi:srko wzoostaiwłcida
s.
R.wT~.

z. s.
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Polskie
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zarządzenia
.

/

celne przedmiotem ataków.
'

Łódź, 28 sierpnia.
Nie ulega wątpliwości, że powstaje pewien konflikt pomiędzy tendencjami w polityce celnej w Polscę, która obowiązana
jest ochraniać swój słaby jeszcze, pozbawio
ny kapitałów, przemysł i swój bilans handlowy, a na Zachodzie Europy, gdzie przemysł jest potężny, zasobny w kapitał, nie
lęka się konkurencji i dąży do zniesienia
barjer celnych. Rzekomy protekcjonizm
polski zaczyna być zwalczany przez liberalizm zachodni.
Ogłoszone w dniu 26 sierpnia r. b. rozporządzenie ministrów skarbu, przemysłu
i handlu oraz rolnictwa z dn. 11 sierpnia
b. r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 listopada 1924 roku o cłach maksymalnych
stało się przedmiotem omawla6, a nawet
napaści ze strony prasy niemieckiej i cze-

wencyjnych, gdy przy dotychczas stosowanym przez Polskę systemie taryfy jednokolumnowej uprzywilejowanie towaru państw
konwencyjnych ma miejsce tylko wtedy,
gdy Polska przyzna zniżki konwencyjne.
Nowe rozporządzenie przystosowuje
system celny do warunków gospodarczych
Polski. System jednokolumnowy jest wystarczający dla kraju o rozwiniętym przemyśle, gdzie własny przemysł wspartv
przez ochronę celną jest w stanie skutecz·

chosłowackiej.

kański, dr. Herbert Spencer Dickey ożenił

Istotnie zmiany naszej ustawy celnej
zbiegł? się z niezwykle charakterystycznym momentem: z daleko idącE!Illi przygotowaniami na Zachodzie ku zmniejszeniu
stawek celnych dla otwarcia rynku zbytu
dla pojednanej produkcji franko - niemieckiej. W dn. 27 b. m. konferencja Unji Mię
dzyparlamentarnej po przeprowadzeniu dy
skusji nad sprawą układów celnych przyję
ła jednomyślnie wniosek Borela (Francja)
w sprawie dążenia do stopniowego zniesienia opłat celnych.
Zabierali głos między innemi Schweider
(Niemcy)), Branquart (Belgja), Fracassi
(Włochy); Waths (Austrja), Bramtnaes (Da
nja) i Pierard (Belgja), którzy stwierdzili
dobrą wolę reprezentowanych przez siebie
narodów, o ile chodzi o zniżenie i ujednostajnienie taryf celnych.
Następnie zabrał głos delegat francuski
Loucheur i przedstawił konieczność doprowadzenia w jaknajkrótszym czasie do ujednostajnienia nomenklatury celnej i do
zniżenia nadmietnych opłat celnych.
To też polityka celna Polski zaczyna
wzbudzać w prasie zagranicznej szczególne zainteresowanie i zaniepokojenie podczas gdy ostatnie posunięcia polskie w tej
dziedzinie mają na celu jedynie przystosowanie jej do obecnych warunków gospodarczych.
W tej niezwykle doniosłej sprawie zabrała głos niedzielna półurzędowa „Epoka"
odpowiadając na zarzuty czeskiej „Tribuny":
„Wreszcie, poza unją celną istnieje jeszcze jeden środek uprzywilejowania, ale
uprzywilejowania wszystkich państw, mających z Polską umowę handlową to
dwukolumnowy system taryfy celnej. Otóż
ten dwukolumnowy system taryfy celnej
Polska wprowadza u siebie rozporządze
niem z dnia 1 sierpnia b. r. o cłach maksymalnych, z mocą obowiązującą za 4 miesiące od ogłoszenia (ogłoszenie nastąpiło 26
b. m.). System ten wprowadza kolumnę ceł
maksymalnych dla krajów, które nie uregulowały stosunków handlowych z Polską,
a obecne cła (kolumna minimalna) oraz zn!
tki do nich będą nadal stosowane do kra·
jów „konwencyjnych".
System dwukolumnowy posiadają taryfy francuska (od 1892 r.), jugosłowiańska
{od 1925) i rumuńska (od 14 kwietnia 1927
roku). Nasz system należy do typu jugosło
waińsko - rumuńskiego, który różni się od
typu francuskiego przedewszystkiem tem,
te dopuszcza możliwość zniżek na drodze
lwnwencyjnej od kolumny „minimalnej",
1Zdy Francja zniżek „konwencyjnych" od
swej taryfy minimalnej w zasadzie nie przy
.znaje. Otóż należy podkreślić następujące
cechy wprowadzanej przez Polskę kolumny ceł maksymalnych. Jest to wprowadze-cie. normalnego systemu dwukolumnowego
oie mającego nic wspólnego z cłami bojowemi. System ten daje przywilej w zakreJie całego importu towarów z krajów kon-

fknentryunou

nie koukurować z przemysłem zagranlcz'
nym.
Widzimy więc, że niepokój, który powstał w .części prasy zagranicznej z powodu ostatnich zarządzeń celnych Polski jest
zupełnie nieuzasadniony i opiera się chyba
na złych informacjach. Polityka Rzeczypospolitej jednolicie we wszystkich dziedzinach życia kieruje się zasadniczą wytyczną
utrwalenia pokoju powszechnego I w tej
myśli współpracę
ekonomiczną narodów

Yanke~ów

iwi![i nowe triumfy.

Podróż poślubna, spędzona .wśród dzikich
w) Znany odkrywca i archeolog amery-

się niedawno z panną

Elżbietą

Parker, z

którą udał się następnie w podróż poślubną
do niezbadanych dżungli Ameryki Południo
wej. Odważna jego małżonka, która była

pierwszą kobietą, udającą się w tak niebezpieczną podróż, publikuje obecnie w
prasie amerykańskiej swe wrażenia z ciekawej tej podróży. Poniżej podajemy cie-

kawsze

ustępy

z jej opowiadania:

„Uplanowaliśmy dostać się do Ameryki

Południowej

przez kraje tropiczne, poprzez najszerszą czę'ść kontynentu. Wylą
dowaliśmy w Guayaquil, a dalszą podróż
odbywaliśmy pociągiem do Rio Bomba. Dotąd podróż była stosunkowo łatwa, chociaż od czasu do czasu zmuszeni byliśmy
przedzierać się prze.z ciemne i niesko:ticzenie długie lasy. Ale od Rio Bomba podróż
nasza zaczyna przybierać zupełnie inny
charakter. W Rio Bomba pożegnaliśmy
mianowicie wszelką cywilizację i weszliśmy w prawdziwie dzikie i niedostępne
dżungle. Wznosiliśmy się czasami w górach
do wysokości 14.000 stóp, idąc piechotą,
lub jadąc na mułach. Gdy nareszcie dotarliśmy do Chanala, podróż stawała się coraz
uciążliw&za. Musieliśmy iść pieszo, a często
nawet nie byliśmy w stanie uczynić ani
kroku naprzód. Wtedy jedynym naszym ratunkiem byli tubylcy, którzy dzięki ich zrę
czności wrodzonej z łatwością przedostawali się przez największe przeszkody. Nosili oni nas godzinami jak małe dzieci, co,
zdaje się, nie sprawiało im zresztą zbyt
wielkich trudności.
Po wielu dniach przybyliśmy do rzeki
Marona i granic kraju Jiweros. Jest to najdzikszy kraj w Ameryce Południowej, a
mieszkańcy jego rekrutują się z pośród
dzikich plemion, polujących na ludzkie gło
wy. Przybyliśmy tam w czasie, kiedy Jiweros miał swój „sezon miłosny". Ale dziwna
to jest miłość, pole~ająca na wykradaniu
cudzych żon. Mieszkańcy Jiweros mianowicie nie żenią się, jak to bywa wśród ludów cywilizowanych, lecz poprostu w „sezonie miłosnym" kradną sobie wzajemnie
swe dotychczasowe małżonki. Jeśli żon zabraknie idą siłą zdobyć kobiety w krajach
okolicznych. W chwili, kiedy przybyliśmy
do Jiweros, panował tam stan wojenny,
który ogłoszony został wskutek tego, że
ktoś ośmielił się skraść żonę głównego do-

traktuje jako jedną z głównych podstaw
swojego ustawodawstwa gospodarczego. Od tych wytycznych nie odstępują i ostat.
nie zarządzenia celne Polski".
Wyjaśnienia „Epoki" są rzeczowe i spokojne, lecz warto zaznaczyć, że obcy kap!.
t.~ który nas dość starannie pomija, gdy
chodzi o jego produkcyjne z nami współdzia
łanie, nie może do nas mieć pretensji, iż
bronimy się przed jego jednostronnym wyzyskiem.
S.

plemion poludniowo-amarykańskich.

wódcy, co jest surowo wzbronione. Ogólne
podniecenie, jakie w związku z tern panowało wśród ludności, mogło z łatwością doprowadzić do wrogich
wystąpień wobec
nas. Na szczęście mąż mój spotkał w drodze tubylca, który na skutek ukąszenia
przez żmiję, był bliski śmierci. Mąż mój użył wszelkiej wiedzy europejskiej, by nieszczęśliwca uratować przed śmiercią, co
mu się też udało.
Szczęśliwy tubylec ogłosił nas wśród
swego otoczenia jako ludzi nadzwyczaj szla
chetnych i szczerych przyjaciół mieszkań
ców Jiweros. Od tej chwili szczęście nam
sprzyjało. Okazało się, że wyratowany
przez mego męża tubylec był właśnie bo-

o czem

ha terem, który zabił „Angushi", to jest zło
dzieja żony głównego dowódcy. Właśnie w
tym samym czasie miała się odbyć wystawa głowy / zabitego niegodziwca. Główny
dowódca postanowił jednak, Iż głowę tę otrzyma w podarunku mój mąż, jako nagrodę za to, że uratował życie bohaterowi narodowemu. Podczas pobytu naszego w Jiweros mieliśmy sposobność poznać specjalną metodę konserwowania czaszek ludz.
kich, które tubylcy noszą przywiązane do
pasa na znak swej odwaf!i. Z Jiweros udaliśmy się przez Parę do Brazylji, gdzie też
zakończyliśmy naszą oryginalną, a tak ciekawą podróż poślubną".
v.

PRZEGLĄD
DOŻYNKI.

„Warszawianka" w nfeziwykle żyiczlli
w:yqn tonie plis·ze:
„Dziś w JetmeJ siedaibie p. Pcezydenita Rzeczy
~ii:te1 w Spale odbęchie się ogólOOll)at\.słwowY
oboh6d dożynek z udziałem dostojniiików ~stwu
wych ii deJe.gacyJ rolmoków z caiłego obszruru Polsar1. Zgodniie z IW.mi.alrami Olt'gani:zarorów tego Olbchodu stiame S!łę an radoS111em .§wlęte.m pracy, oraz wyrazem hołdu ze s.tzrony l~ ~
GoopodaJI"WWii Pati-stwa.

Swd.ęto w Spa.le w tych walt'Unkach uiefylilro
Jest dowodem PQSoZaatowania p;ioę'kinych t;mdycyij,
meiyłilro stw:ierdzenlem hooorowej ro'1i pracy rol111ików w RzeczY•P<>SJJQHtej, ałe ~ocześJllle stać
sdę musi dla w:ielu przypcl!t1tbieniem, że tak szanowane roltllictw<l ma bardiz-0 Wiie.Ude niezas.Podrojooe pot.rzeby i, że od zas.p-0Jm1en:ia tyoh lX)łlrzeb
z.a.leży cała op!"ZY'S'Złość Polski.
Są w Pols.ce okoHce, gdxie
.roł,nej

się :z1mfoniłły

'll:fe wnele
bajec:z111yeh."

spooo0by g<J51)0C!a.irkl
od cm.sów d:dejów

REZERWY ZBOŻOWE.
Fos.et Gv·ścioek i w „Oaz. WarsrL. J>Or.„
pi!Slz.e:
,,Pragnąc więc zmn.ie.jszyć

zmniejsz y ć poda ż
nabyiw.czą .

Cel

e!kspe>rt,

należało

zbora, zwiększyć zaś zdolność

łen . mó gł

b yć osiĄgn,ięty

drogą

zas-tosowruda kredytów ,pod zastaw zbofa, jak to

mk\fo miejsce przed
nych Jcraiach.

wojną,

a ma dotychczas w

łn

N~ este.ty, z uoolewaittiem stwierdz.ić należy, pro
v.ra.m wys.urwamy z<l.awna J)r'Ze'Z orgaini:z.a.cje rolni.·~ c nie zootat z.reallii:rowany w ca.tej pełni. Rząd
" wawdz:le !l<le.cydowat się :na twwzenie re:zerw
7 hOżowYch, jednakże kredytów 111a zastaw zboia

nie wY'Zll!aozyt
PożaJowalll'i.a rÓW'l1ież

stattllO'Wriooo

całą ilo0·ść

pr.zecho1WYWać

godnym jest failct, że po..
na.Oytego oo rezerwY zbofa

w magazynach

zibożowych,

inni?

piszą

z :zu-

pełnem pomimięoiem uwa.g organi:zacYti rOllrniiozych,
które pcdikreśla1ły celowość d możliwość p<>rosiawienia zboża na sk!a.dach producentów, na warunkach dających wszelkie gwa rancje ·J>r.awne co
do WY1koma1nia dostaw w przew~d~ia111ych temtinach. ZmrnieJszyłoby to znakomicie kosz,ty ,prae0

PRASY.

Niebezpieczeństwa

ma.,

dla bi.J.aaisu ha•n dlowego Diieewentual111y na<lmiatr z.boża można wY·
później Po cenach wYższych, przed.nówko-

gdyż

w.leźć

WY<Ch.
Słowem, „Robotmllk"
zhożern.

ba111<lh1

za1leca eita1tyoZ1I11 w

Ol.OS JOUVENELA ROZBRZMIEWA
PO EUROPIE.
Z f1)IO!Woidu nieocooiitQtnej emMcjacji Jouvenela „Kmier poJski iPIBZie:

„Enuncjacja de JouveneJa stwierd.z.a zaitem, że
nie-ma dwóch odrębnych pojęć pcf.i<tycz.nych: Pokoju na 'W'Schodzie i zachOOz.ie Buro.py. Rzecz to
naipozór Jasna i nie wYma.gaJąca koQllllernany, o
kitóreJ, jednak poli1ycy pew.nego „lokarneńskiego"
autoraJ111e.ntu z.a,pcmina.ją chęt111ie nie tY'hlro w An·
g]j!, czy Francji, ale niestety ł u nas".

PROF. łIERBACZEWSKl ŚN1 O SEJMIE
WILEŃSl(IJ\'l.

„ v.cssiscll.e 7 eitung„ nodaje w wyiwiadzie z iprof. Iierib aczewskim.
rząd

Htewsk i ni e może tatk łatwo O·
z n a st ęp s tw n ienawiści ku Polsce ,
kM.rą poprze-dnie rządy przez lait s iedem z rzędu ,
wszczepiały w umy s ły. NaTazie moż,n.a myśleć je
„Obeany

trząsnąć

s:ię

o

gospodarczem zbliżeniu. Polska skłonna
aniieJ.i Litwa przypuszcza. Zasadni-czym warunkoie'ltl jest ie<lm1ik istot111a zmiaina pcli:tyki polskiej Rządu Utewski.cgo. Z Powodów wewnętrz.no-polity.czn y ch będ z.ie
t<> jednak możl:iwe dopiero z chw.Hą ukaza.ni.a się
pó-turzędO'WegQ oświa<lczenia
polskiego. Imeres
Polski zmierza raczej ku WschodoW!i, a nie na
Zachód. Polska n1e potrzebuje tak jak Gdat.s.k
drogi wywozu przez Litwę. Skoro więc stosunki
dy:n;ie

Jest do

większych ustępstw,

w Europie wschodniej

s·i~ ułożą, mo.żliwą rzeczą

będzie rozwiązać sprawę

korytarza.
Tylko J>O•r ozumie.rnie wczas dolkorume może uchrooić Litwę przeod okupaicją pols.ką. Może być,
że p. Piłsudski zwoła przewidziany ustawą Selm
Wileński I usamodzielni obszar Wileński. W te n
sposób uwzglę<lnion°oby pewne życze.nia LitWY.
0

„„.......

.......'ll!ElllllllmllllllDBll„„„„mll. . .

chowa111oia.

„Robotiniik" w
ptrD j1
e'k'ty :

w r.a s ne
Znany polityk ł ekonomista ros•ti ski prof.
B. Struve na skutek konflik t" 8 ·. ~rydaw
cą A. Bukasowem wystąpił '.I. r2dakcji
pisma rosyjskiego „Wozrożdienie": wychodzącego w Paryżu.

t-eojiźe

s1pirawl e wysuwa
1

„ Dc·ma gallśmy s ię ust.afonia cen maksymalnych
jednakowych dla całego państwa. Srndeik ten na
pew;ie.n przeciąg czasu ustabilizuje ceny i JJOZWOH
pr zy g o torwać w spoik-o•ju zaikupy.

W chwj,]i obecnej,
niższ e

kiedy ceny

światowe

są

nawet, niż wewnętrzne , istnieje jeszcze i111ny środek n.acisk11. Rząd mógłby rozpocząć zakupy zagranicą.
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eer

NY
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Księgarnia
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niesie?
Ścięcie gł. Jana
JUTRO: R6źy Lim. P.

Rkcja przqgołowawcza organizac11j i związków„
Tworzenie list wyborczych dobiega

DZIŚ:

_,..__

,_____r•
Poaledzlałek

Wschód 1łol1ca 4 4i.
Zachód sło41a 18 34.
W1ch6d kllęi. 6.24
Zachód ktlęt 19.56.
DlufoH dała 13.55.
Ubyło daia 2.49.

___ ,o

-

ZJAZD STRAŻY POŻAR·
NYCH W ŁODZI.

OKRĘGOWY

W dniu 18 września roku bieżącego odbędzie się w Łodzi okręgowy zjazd straży
pożarnych, organizowany przez wojewód-zki związek straży.
W zjetdzie wetmie udział kilkadziesiąt
Cłrużyn z powiatu łódzkiego, wyróżnionych

na zjazdach rejonowych.

Wystąpi również łódzka straż

,
ogniowa

ochotnicza. Odbędą się zawody i ćwiczenia
taktyczne.
Do zjazdu czyni obecnie wojewódzki
związek straży pożarnej energiczne przygotowania. (r)

Nowy zamach wqglowy.
Cena opału ma byt podniesiona
W'Sikrzes-z.enie zmowy !W'laSclci.eli Ko-

palń węgla pod post.aci.ą ogóltTI~Olsikliej
lronwenoji iwęgl<Jłwej od.bija s:i.ę już 111a kieszeni koo.sumeinfa.

Od ~toiwv bieżąoog-o miesiąca zaczę
ty !kopalin.ie od:Jk'J.iżać rabat udzfell.am.y odbiorcom. Obniżlka rabatu t'.e&'o wymosiiła
ollrol'o 50 gir. na toinie i n~e odbLta się na
Oeiniiie.
J edinaarże od dnia 1 'W!I'fze§int.a ma '.J)l()drro·
ZCĆ i Cetla zaisadinkza. W ipo<l!wyż,c.e tej ipa
n'll:}e roz,piętość ba.rdzo dUJŻ.a w zaff,e:ż.nośici
oo ape:tytów 'PQSzcz.e.góilnych kop,adń wę
gila: iedne podnoszą cenę tyiliko o 20 gr. na

'tonie,

mne

zaś śrubują cenę

o 2

zł.

Jako 'WStęip do 'tej ,podwy.ilkii mamy za\iamow.arue dov.10ru.
Miejmy nad!zieję, że Mfln. Rrzemys~ i
ffandlu, mająice lyłe środków odd:z.iailyiwanla w iręlku, olkfelwa nk.zem rnieuz:asadmfoo,e apety\tv ip'Odwyiżkotwe wę.gilairzy.
ZASIŁKI

MLECZNE DLA POLOtNIC.
Przed niedawnym czasem sarząd Kasy
Chorych m. Łodzi otrzymał ok61nik Okrę
gowego Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie, w myśl którego z zasiłku mlecznego
lcorzystać może położnica tylko wtedy, jem stwierdzona zostanie przez lekarza lub
przez akuszerkę data rozwiązania i przyjścia na świat dziecka żywego względnie
martwego. Okólnik powyższy był w tych
Clniach przedmiotem rozważań zarządu Kasy Chorych m. Łodzi, który powziął uchwa.
łę treści następującej:
„Zarząd uchwala zasiłki mleczne dla
karmiących matek wypłacać wszystkim
(r)
bez wyjątku położnicom.
WYPIEK PIECZYWA Z MĄKI CIEMNEJ.
W celu niedopuszczenia do dalszej zwy:Zki cen pieczywa wprowadzone zostały zarządzenia w sprawie regulacji przemiału
mąki żytniej. W ten sposób przez doprowadzenie przemiału tego do 65 proc. nie dopuszczono do zwyżki cen. Obecnie nastąpić
ma równiei i normalizacja przemiału mąki
pszennej. W ten sposób zarządzenia, regulujące sprawę przemiału mąki objęłyby rów
(e)
nież i białe pieczywo.

ZDERZENIE TRAMWAJU Z TAKSóWKĄ.

Placu Wolności
tramwaj nr. 4 przed rogiem ul. Andrzeja nie
zatrzymał się na przystanku, lecz o kilka
metrów dalej, wskutek czego taksówka nr.
24, skręcająca w Przejazd uderzyła w bok
_
tramwaju.
Chłodnica przy taksówce została uszkodzona. Z pasażerów nikt szwanku nie
(b)
Qdniósł.
Zdążający w stronę

KO~ WYBIŁ CHł...OPCU

Łodzi.

Ruch przedwyborczy w

dzień

OKO.

Wczoraj miał miejsce w Piotrkowie nie
&zczęśliwy wypadek. Do stajni na t. zw.
Krakówce wszedł 14-letni Józef Bryl i zaczął głuckać konia. Koń kopnął chłopca wy
bijaj ą c mu oko. Nieszczęśliwą ofiarę przewieziono w stanie bardzo ciężkim do jedne(e)
20 ze szpitali piotrkowskich.

Stowarzyszenie urzędników państwo
wych postanowiło zorganizować sfery urzędnicze i część inteligencji pracującej. Na dziś wyznaczono wspólmt konferencję.
Jako kandydata na pierwsze miejsce
tej listy wymieniają prezesa stowarzysze(b)
nia.
HANDLOWCY.
Komitet wyborczy Związku Handlowców organizuje się pod kierownictwem radnego Pfeifra. Przewidywana jest również
kandydatura. Listę swą prawdopodobnie
(b)
handlowcy nie wystawią oddzielnie.

ROZBICIE NIEMIECKIEGO BLOKU .WYBORCZEGO.
W ubiegłym tygodniu zjednoczone niemieckie partie: niemiecki związek ludowy
i niemiecka pa.rtja mieszczańska zwróciły
się do zarządu głównego z propozycją utworzenia wsp(>lnego bloku przy wyborach
do Rady Miejskiej w Łodzi. W odpowiedzi
na tę propozycję komitet wykonawczy N.
P. S. zakomunikował zjednoczonym partjom niemieckim w dłuższej enuncjacji, Iż
propozycję tę odrzuca. Stanowisko Niemcy
motywują tero, że Niemiecka Partja Mlesz-

Inwestycje na terenie województwa łódzkiego.

Wydziału

Z

Handlowego

Okrqgowego w Łodzl

ścia.

Sąd po rozpatrzeniu całokształtu sprawy i załączonych zestawień bilansowych,
postanowił ogłosić upadłość kupcowi Józefowi Fuksowi, chwilę otwarcia upadłości

z aresztu.

tymczasowo oznaczyć na dzień 26 sierpnia
1927 roku, a kuratorem upadłości mianować adw. Aleksandra Chądzyńskiego.

•

•

•

W sprawie upadłości Leona Leszczyflskiego, pełnomocnik upadłego adw.,Szwaicer złożył do Sądu podanie o zwolnienie upadłego z aresztu dla niewypłacalnych dłu
żników i wydanie mu listu glejtowego. W
podaniu swem pełnomocnik upadłego wyjaśnił, że cały majątek upadłego został wydany kuratorowi, że wszystkie długi upadłego stanowią zaledwie jakieś 3000 złotych,
że wobec tego nie zachodzi obawa ukrycia
majątku, ani też szkodzenia interesom wierzycieli i czynnościom kuratora; dalsze
przebywanie upadłego w areszcie jest bezcelowe i niczem nie przyczyni się do wyjaśnienia Spt'awy, zwłaszcza, że absolutnie
nie została stwierdzona zła wola Leszczyńskiego i chęć ukrycia swego mająt
ku.
Sąd, zwatywszy, że cały majątek został wydany kuratorowi upadłości apl. a?w.
Łubasiewiczowi i że opieczętowanie maJąt
ky dopełnione zostało, postanowił wydać
upadłemu kupcowi Leonowi vel Lemelowi
Leszczyńskiemu list glejtowy na 3 miesiące
od daty zwolnienia go z aresztu dla dłużni
ków.

Awanturnicza zabawa brukarzy.
sarzem Frankowskim na czele. Goście za.
chowywali się w sposób nader wojowniczy,
• .
więc policja rozwiązała zabawę.
Ponieważ w nocy z soboty na niedzielę nie wolno sprzedawać trunków alkoholowych, a goście niemal wszyscy byli pijani,
policja przystąpiła do rewizji.
Znaleziono przedewszystkiem kilkanaście próżnych butelek od wódek i spirytusu. W lokalu policja zastała kilkanaście osób pijanych do nieprzytomności, których
pogotowie policyj~e odwiozło do komisariatu i przetrzymato ich tam aż do wytrzeźwienia.

Organizatorów zabawy pociągnięto do
wy(i)
szynk alkoholu.

odpowiedzialności za niedozwolony

Morderstwo pod Tomaszowem Mazowieckim
Robotnik tartaku

nożem zabił rywala-inżyniera.

Wie.zoll'aj oo v-olurl:niJU w ltairl'.anru „Konewka" pod Tomaszowem dcmOil.am.o straszlrnrej z.brodni, !której ttio ~s·taiwtila się
następująico:

W ta.rtaku od dtuż1szego czasu izaitrud1I1iorny byt 22~ktni wbotnJik Wladyslaw
Przybyłek. Pir·zed p.a:ru miesiącami poznat
0in młodą i urodziwą dziewczynę, do któmiłością. DaTzą>ca.

go wzajemoośoia. dz.iewozytia odiwiedzata go często

rej Ull])af.a-t

Jamenn

1

dy51Pozyq)i

sędziego śledczegQ.

Morders·two

wywoła1o wstrząsają>ce
mieszkańców o1mlkz·

·f r)

natWiąz.afa zinaijomość z je'ł.lir.Zędników, 30-le'tmim inżyiniierean
Wiśnforwskf1m. Dotwi1edziawszy się

o z,diraidziie nairzee1zonej, Ptrzybykk zeirwa r
1

z nią,

Wiśrrii01Wsklemu

zaś po 1przyis:i·ąigt

zemstę, kt6re,i wczora.i do!kooal.
W kasynie uirzę<lnicz·cm tamta!ku „Ko-

urząd1zono zabawę, na kt&rą przy
był \Viśni.oi\vski w to·w.airzystwie Jadwigi
Sobczakóiwlily, byłej ruuruCZOiilej ~ybyl

ne1wka"

KRWAWYCH ZAJść PRZY ULICY SKŁADOWEJ.
Jak donosiliśmy w sobotę wieczorem
wynikła na ulicy Składowej 25 krwawa awantura wywołana przez ciemne elementy,
podczas której dwoma strzałami rewolwerowemi postrzelony został w prawe płuco
przypadkowy przechodzień Stanisław Noga, zamieszkały przy ulicy Składowej 18,
robotnik faoryczny.
W stanie bardzo groźnym przewieziony
został Noga do szpitala małż. Poznańskich.
Jak się dowiadujemy stan Stanisława
Nogi pogarsza się i zachodzi niebezpieczeń
stwo śmierci. Kula utkwiła w głębi płuca,
tak że dokonanie operacji jest niemożliwe.
Wraz z Nogą umieszczony został w szpitalu Poznańskich Kazimierz Buczak, drug<1
(r)
ofiara awantury.

ECł!A

NIESZCZĘśLIWY WYPADEK.
Straszny wypadek rozegrał się wczoraj
o godzinie 5 po południu przy zbiegu uHc
Piotrkowskiej i Cegielnianej.
W chwili gdy tramwaj linji 11 zdążający
w stronę Placu Reymonta zatrzymał się
przv przystanku zeszła z pierwszego wagonu 42-letnia Rachela Rebielińska, zamieszkała przy ulicy Cegielnianej 51 z 8-letnią
córką. Skoro usiłowały przejść na chodnik
nadjechało auto, wobec czego Rebielińska
cofnęła się, usiłując wskoczyć na stopień
wagonu motorowego.
Uczyniła to jednak tak niezręcznie, że
upadła i dostała się pod koła dodatku, hę~
dącego już w ruchu tramwaju.
Tramwaj zatrzymano i wydobyto z pod
wagonu broczącą krwią Rebielińską, której koła odcięły lewą nogę poniżej kolana.
Zawezwane pogotowie ratunkowe prze
wiozło Rebielińską do szpitala małż. Po(r)
znańskich.

STRAJK PRACOWNIKóW GAZOWNI
ZAŻEGNANY.

Wczoraj odbyło się specjalne posiedzenie Magistratu, na którem postanowiono
przyznać 15 procent podwyżki praco~ni
kom gazowni, przyczem 10 procent Jaka
dodatek mieszkaniowy, a 5 procent jaka
podwyżkę poborów.
Po posiedzeniu magistratu sprawę tę <>_·
mawiała jeszcze rada nadzorcza gazowni,
która przychyliła się do stanowiska samo.
.
rządu.
Dzisiaj odbędzie się na terenie gazowm
ogólne zebranie pracowników gazowni, któ
re zaakceptuje proponowaną podwyżkę,
wobec czego strajk zostanie zażegnany. (i)

NOCNE DYżURY APTEK.

w tair:ta•ku i tu
dnynn z

Na salli POIWSta-t ipoproch i dopiero po
uptywi,e ildl'ku mfmrt obeZJwtadinimo sza1leń
ca. O straszH wej zhrodnf powiadomlono
Przybyllka i
po1Hcję, która aresm-01 wała
przewJozta go do Rai'"V Mazowieckiej do

nyich wiosek i TQnn.as"Zowa.

W wyziewach alkoholu.
W nocy z soboty na niedzielę w zwią
zku pracowników handlowych przy ul. Al.
Kościuszki 21 odbywała się zabawa zwią
zku zawodowego robotników brukarskich.
Goście w liczbie około 300 obficie raczyli się alkoholem. Nad ranem wskutek
nadużycia trunków, wynikły awantury pomiędzy zgromadzonymi, które zamieniły się
w końcu w bijatyki.
Gospodarz zabawy, obawiając się poważniejszych skutków kilkakrotnych bójek, telefonicznie skomunikował się z X komisariatem policji.
Około godziny 5 nad ranem do domu
przy Alejach Kościu~zki P!zybyło p~g?to
wie policyjne, składaJące się z 20 pohcia~
tów pieszych i kilkunastu konnych z komi-

z Solbcza-

---:o:---

upadłego dłużnika

W dniu onegdajszym Sąd Okręgowy w
Łodzi w Wydziale Handlowym pod przewodnictwem sędziego okręgowego Zajkowskiego w asystencji sędziów handlowych
rozpatrywał podanie kupca Józefa Fuksa!
właściciela interesu szewckiego w Łodzi
przy ul. Nowomiejskiej 20 w przedmiocie
_
ogłoszenia mu upadłości.
Z podania petenta wynika, że prowadził
on od 18 lat interes szewcki, obecnie znalazł się w trudnościach płatniczych i zmuszony został zawiesić wypłaty przy nadwyżce o 19000 zł. pasywów nad aktywami.
Powodem niewypłacalności według petenta miał być o~ólny kryzys gospodarczy,
sięgający dla branży szewckiej roku 1925
oraz cały szereg nieszczęśliwych tranzakcyj kredytowych z niesolidnemi, jak się
później okazało, klientami, którzy nie wywiązali się ze swych zobowiązań, następ
nie wysokie, bo do 4 proc. miesięcznie dochodzące dyskonto i wreszcie słaba frekwencja na obuwie letnie i niemożność zbycia obecnie tego towaru, - wszystko to razem postawiło petenta w sytuacji bez wyj-

Wii,śnioiwski

tańczyt, podibie-&'t do ndiego Brzyby.tek i udierzył go noiżem ipros'to w serce,
talk :he WjśnflQl\\"Ski pad't ITT!IPern ina mfejscu.
W ro:zibes1.1wieniu s·wem iposurnąt się Prtzyb1nte'k talk daJleko, że nad maruwyrrn już W:
śnio1wsddun zinęcat się, kl'lljąie go na oślep.

WII"'aJŻenfe wśród

--:o:--

Zwolnienie

POSEL ZIEMIĘCKI W LODZI.
Wczoraj odbyła się konferencja poświę
cona sprawom wyborczym. Udział w niej
wziął poseł Ziemięcki, który wystąpił w
charakterze referenta. W dłuższem prze·
mówieniu przedstawił zgromadzonym zna·
czenie władz samorządowych społeczeń
stwa, a w szczególności dla klasy robotniczej.

kia. W chwm, gdy

no już całkowicie roboty kanalizacyjne. W najbliższym też czasie przewidziane jest
zwiedzenie tych urządzeń kanalizacyjnych
przez przedstawicieli okręgowej dyrekcji
robót publicznych i urzędu wojewódzkiego.
Zaawansowane są również roboty kanalizacyjne prowadzone przez firmę Ullen et
Co. w Częstochowie, gdzie również lwia
część robót kanalizacyjnych oraz wodocią(e)
gowych została wykonana.

Sądu

czańska jest tylko tworem, powołanym do
życia na czas wyborów, który nie posiada
żadnych realnych celów I zadań.

ikówna.

Realizacja planów firmy Ullen et Co.
Realizowane przez firmę Ullen et Co.
roboty inwestycyjne dobiegają końca. W Piotrkowie wykonano już trzy czwarte
robót wodociągowych, a prace przy skanalizowaniu miasta są już właściwie na ukoń
czeniu, co dotyczy również budowy nowocześnie ur~ądzoncj wielkiej hali targowej.
Realizacja tych robót inwestycyjnych najszybciej doprowadzona została do końca
w Radomsku, gdyż w mieście tern wykona-

końca.

Dziś dyżurują apteki: N. Epszteina (ul.

Piotrkowska 225), M. Bartoszewskiego, (ul.
Piotrkowska 96), M. Rozenbluma (Cegielniana 12), Gorfeina (Wschodnia 54), J. Ko~
(b)
prowskiego (Nowomiejska 19).

Pokój

większy,

umeblowany, w centrum miasta-poszuki·
wany od 1 września. Oferty pod "M. T.''
dó Administracji „Kutjera Łódzkiefla".

_..4_________________,,KUJ.~:iER...~6óiK'1":

___:_ PÓniedziatek. 29

-

KURJER SPORTOWY.
Komunikat Zarządu liłównoga
Ł.

L. O. P.

n.

N2 16

z dnia 28-go sierpnia 1927 r.
1) Wobec 11ie.zast0<sowa!l1ia się do komU111ika•tu zairząidu gló\V111ego Nr. 13, z din.ia
4 sierpnia oraz w zwlągiku z komunikatem Nr. 14, z d!llia 12 sierpnia !I.". b., zrubrantl.a slę wszysfk:im khtibom na[eżącym do
lwdelk zaŁLOPN, ll"Ozgiry.wainia jalklchlko1
wodów z 11:i!żej wymi·enlonemf kiluibaanl. a
mi.ainoiwfde:
Ug:a I-sZ?: lialkooh, Kil. Tmystów; Uga Il-ga: KonstanftY1110WS'kd K. S.. Gwiazda
(Zg-ie1rz). Odrodzenie (Chojny), Maik:kabl
(Zgfenz).
R6wtnocześnle

wzywa

się wlaścide1f

bo'.iisk do nle udzie:laniia p<Jd żadnym 'J)O'Z Orem swycli boiisk tymże ktl'l.llbom.
Za ro·zgryiwam.łe zaw<Jdów z JJO'\YVŻ·

sremi ktlubwml - ·towanysłtwa ka1raine bę
dą w myśl obowfą·zu,jącyoh p<rze:pfs&w.
2) Wzywa się ws1zys.tikie kluibv n,a,leżą
ce do ŁLOPN do ni·ezwtoicz.nego ohliczeniia się ze ska:rbiniikiem ŁLOPN (p. Kr.al-

K{)lw.skii, Klllińsll<:iego 151).
. Nf e olbliicz.enie sf ę p0ciągtJ.ie za

sobą

dyskv,-atifiikaicję

da1nego Mubu.
3) WvZ!flac·z me iprzez .posz.ctzegóLne li-

~.l zawody
się iedY111fe

o mf.siirzos'bwD, mogą odibyiwać
po meguloiwal!liu 11a1leż.ności fi-

natns:owy.ch oraz po przedsfaiwi-eniu przeci1w1!1'lllrolwi i wtaiścidefo1wi boiska poktwl,
fu!w.a1niia silmrbniika ŁLOPN.
W cel•u· umo.żliiwie·nfa klubom wywlą
zanfa się ze s1wych 7.oho1wią:z.ań. sika1rbnik
ŁLOPN 1l!rZędoiwać będzfe oodlver11nłe
~z. 8-ej wfeczo:rem.

do

Państwowej, J)Otwferdzająic w tein sipos6'b
swą dQibirą, formę, wYU.mzarną 11a osta:mich

meczaoh z ŁKS-em i TKS-em. Zwycię
stwu temu nf·e moroa odmówdć t.eigo, że
odnLesiooe byto zastużente i że ffolerowi
~ra:li n.aiprarwdę dosko.n:ale, pirzede:wszy.s.tkiem zaś w linji 1JO!Il10CY, g-<lzie Kul<łlWiak
mwel'mie tmi•eszlkodUwrr dosi!rotla.fcgo Joozkego, nfeitmiei }ed111ak shvle.rd·zJć naileźy,
że I.F.C. zdeipinnmowa1I1e było .pierwszą
bramką, zdobytą z rzutu karo.ego z:a bair·
dzo wąbpl1Lwe przewinienie i fo rnte poz1wdl}fo ~m W'Yk011zysrać swej f.oohtidicmej
i kom1b!inacyjnej przewag(· Bramki dfa
Turystów zdooyilf Mairctewski z karnego
i Olek K'l.llbiik. wyz:yisłlrująic tbfęd!l1y wy;bf.eg
bramkalrza Wiesera. Sędz.iowa~ p. Ziemiań-sikf. ipi()ipetiniadą:c szereg ipoważ.nyoh
błędów.

BIEO KOLARSKI O PUHAR „RESUR·
SY" IM. W AONERA.
Błeg kolairskl na 100 Gdm. o puha<r im.
Waiglll.era roz.eig·rcrłny w niedziele po raiz
dirug-f, zwydęźyt Szerurnk z PTC w czas.i.e 2:09:53 1Jil'1Zed swvm kdlegą kl11!borwym
Strz,e.J:cem (2:09:53.5). Da~sze miejsca za.ię1( zaf\l.<xxl.nf.cy TZS-u Ktosoiwaicz i Mo'!'g-a.
Druliyin-Olwo pio raz 'trzocl wygirato PTC,
z<lofr,.iwająic wyżej w~1pomni<ilf1Y pu1hair

na

w ła'5k1ość.

SŁOWIAŃSKI TRÓJMECZ PŁYWACKI.

~raitoohwila bije rekord pO:lski na 400 m.
W Bei!i!'radizie roz.p0ie. zą·t się 'tirój:mecz
.p tywadki P1ołs'ka-Oz.echos1·c·w2•cj1a-fago
starwja, przyiczeim Bo:lacy oikaz.aili siie znacmie sl.absi .j zajęli d.oip1e:ro dailsze miejsca.
Najil®1,ej z Po'laków wvszi11 sfosmllroiwo
Ka}:wrÓWIOa. która. przybyła druga na 100
m. ·na 1Wz1n:alk w .czasl-e 1 :49.5 ornz K'l'<itochwlfa, 5-ty na 400 m. w cz.asie 6:14,5. co
}esit inowvm reikordem Polski. W meczu
wa'kr-oono Po1sika pirzegirata z Oooc'hosf.Olwac-ją O:8.

N-

sfernnia 1927 roJCn.

.

·
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WYNIKI LIGOWE W CAŁEJ POLSCE.
ZWYCIĘSTWO LKS-u WE LWOWIE
NAD CZARNYMI.
· We Lwowie drniyna ŁKS roze~rala
diwa mecz.e o mis!n-0stwo Po4~i. W sobotę ŁKS ipr·zeg'rat z liasmoneą, 0:3 (0:0
~łóv.mie wsilrut~ bairdz.o ciężldei&Q rterenu.
Br.amk.i zdlQlbytti Mahler 2 i Stenwmam z

WYNIKI MISTRZOS11W Il LI6L
Rudizi1de T. S. - Po~c~jny K. S. t :O
(0:0). Samson - SOikół (Pa1bja1nice) 6:0
(3:0). Orikan - Rapid 6:1 (3:0).
DOROCZNY BIEG NA PRZEŁAJ
„STRZELCA".
Motyka z AZS-u krakOwsk~
W dorocz.nynn biegiu Stirzek:a 6 słeti>
nia" na dvsfalflsie 4400 m. -wygrn(Motyka
(AZS Kiraików) w dos!kanalym czasie 15 :08

Zwyciężył

Drużyma tódz'ka ~rata w-yją'tko
st.abo. W niedzi-e1ę łod·zi.a'łlłe wysfa-

wolneg-o.

wo

piH w Slklaidlzi.e Z'tl!Pefirti.e oidimiem.n'.Yllll i g:ral I
tia1prawdę piierws·zorzędrni.e odnosząc

zas1'11

żone zwycies•t:wo 111ad Czamynnti 4:0 (1 :O).

Braim1d zdobyli Ał<lek 2, So,wiak ł Tnmieil.

Sędziowal oiba mecze J>. Rosenfeild z Bielska. WwóżmJ~ się dos'kona1fy SroJ1lewerk
na •Dra1wem skirzydk 12tt1:a1cmie lepszy od
giraiaceg-o w ooboite Duliki.
W Wa!l's.zawie Wa.rsz.aiwi,arr,n{a, rwiracaiąca do fomiy, faitwo z1wycieżyf.a J?'l"OŹlną
oa1v:et <lila sH1t1vch z.espolów Jutrzenkę 8:2
(1 :1). TKS zaś równie b&..a1pellacyjinie 'Pl"Ze
g;raf do Lego.i{ 1 :6 (1 :5), rnfttno, że 'fa osta'fm.ia wyis.fa1oita bez Ciszav.~iego. Sę<l'Z!io
wia1H Dn. BHioir i Komg-<J;ld..
W Kaitowi·ca•ch Wilsł.a, stoJąiea na '{)terw
sziem młejisr.u w m~~troosftlw:ile L~i. wygiraifa 4 :O z Rochem (Wi.e•1kl.e rfatidiwki), mimo, że Ruch gira1 na ~wojem boisku i z.na:J-

du:ie się

iw św}e't1J1.ej fu1rm~e

wized .Jainisz.ews!kim (Sokót~KaU:sz) i Sta
rostą (ŁKS). Starrtowailb 23 zaiwodnąków.

Co dziś usłyszymy z głośnicy
1
rad jo-aparatu,
\

malitbofoi: 19.35 XIV..ta lełccJa kursu elementamego fęzydra f.ra.ncusłfogo wedtug l>OCh'~Zllrllm wełe
genta, prof. Lucie.n Roqtl'igny; 20.00 Komun!kat rol
nk:zy; 20.15 Trans.misja koocer!JU z Dolmy Szwaj..
carsikiej. Koncert populairny Cllt~y ])rzez
Al. Sielskiego, L. Piżeanska-Moraws.ka (śpiew), J .
Ł~.k (śpiew) f M. RobakOW3 (alromp.); 22.00
Komumkaty.

od-

Poigonfą,

G.M.S. 6 :O . {O :O}.
N:ik:t z tyieh, którzy rwid·z:itetli p.ierwstza
pofowę t·eg'O meczu, n{e 'P'l"ZY1JYU'ŚCfi~by, że
ŁTSO. odniesie lfaik wwolk:i.e .ziwyiciesi'wo,
ie<lrna'k !PO pirze11wfo wbre.'W p1rz,eiw.tdyiwaniiiom J lt<iik ŁTSG szedł dos!kaiiaae i w iprze
cią,giu 2{) mhmt zdobvt 6 hJ";iimek. Strz«~1cami hv;ll Wi.iinsohe (3 irna;le), li•O'P,!l·e (2) f
Ozernnllk. Sę.d•zi()!Vv"'<l'f ip. Maircz.ews1ki.

I

telnidwa mtodzdety sizJrome,J" wyglósi dr. Ta- •
deusz Mikułowski; 17.45 Nadprogram, lrorm.mOOaty
18.00 Transmisja muzY!ki f.a!leomej z ka'Wiamf „Oa
sttono.mja" w wykona.mu orkiesbry Oerwitza ł Sł<>
boclnruka; 19.00 I<oanunilkafy P. A. T.; 19.15 Roz-

o cum świad

czy choĆiby riwycięstwo nad
n:i.esici'le we Lwowie.

„

"'Jll"

' ' •,
Poniedziałek, 29-go sie1"P'Rfa.
Warszawa, 1111 m. - 12.00 Kormmikaty P.A.T.
15.20 Pirzeirwa; 17.20 Ock:zyt p. t. „W spral\Vde ezy

L.T.S.O. -

Teatr muzyka •. sztuks
1

u.
„
TEATR MIEJSKI.
Z uwa.gi na ogronme wwrozeme oraz wega;
Jąc .UCZt11ym tyczerriom publ.i<:zności - zes.póf aTtystów scen tódzkkh wystawia Jeszcze trzy raizy
t. J. dzJ.ś, we witorek l środę wielką paryską re-"
Wję w 18 obraiz:ach fi. t .•.Pan"Y± - Ł6dt" St. Pe- ·

DOORYWKA PTC. - TURYŚCI Il 2:1. hxa. KonferencJerkę prowadzą pp. R. U1Tbańskł, •
V./ P.ai})j.a.nkad1 dog;ryw~a 45.;miirmto- K. TataT'lciewicz I J. Wookowsk!. dekora.cie wyCen11e l!WYCiestwo fioletowych.
wa PTC - Turyści II za!kończyra się wv konał K. Maokiewń.cz. Bi1ety od 50 gr. do 5 zt. dó'.
giraną PTC. 2:1, wobe:c ite.go wymfil{ ogó1.- nan,y.cia w s.klei>ie W. Salwy (Moniuszki. 2), w.ie-'
W nioo·zteqę Tmy§ci odtni.eś1ii fa.dine
ny brzml,5 :3 dla Tmystów. Mecz ddlroń- czo.rem PI"ZY bts5e Tea.łnt. Początek o &OOz. 8
zwycięsifiwo nad Jednynn z naj1pt0iważ,nf.ejml:n. 45 wie<irz.
czoir10 fallro 'OOwairzwkł z iwym1iikiem 3 :3.
szych kandy<la tów do tyrutu mJisimza Ugi
...
„„„„1!11„B!l!lllll!llm„1111„llllllllllm„„„
...
,„,ll!i„„lll~tilll8BlllllllllBlll
'*i+ . i44'śMiiłl&SiN!a;:rul&~~kilEł&iiitW~
Kierownłlc art-lit. Edward Rej.
s K E c z E:
salach Grand-Kina NieUyw19la oka11jn! Niebywała okazja!
I

TURYŚCI BIJĄ I. F. C. 2:0 {2:0).

.IQ?

w

Piotrkowska 72.

TEATR REWJI •
W

poniedziałek

29, wtorek :?O i w

•rodę

~rzella~ ~~llDl
•

.

uM I RA Z"

31 b. m.

,DPO'W

;,.

z

udziałem całego zespołu.

Ostatnie 3 dni
rozpoc11ęciem

pr:ed

sezonu jesiennego.

IR!ll„„...

„„„.„

Orkiestra pod batatą R. Kantora.
Cnotliwa mamusia
Pur fortep • .M. PTAsz\'JlłsKJ.
Jedziemy do 0 ~„qocka
podwórzowi mutlykancl I Pocz~tek przedstawień o 6, 8 i 10.
Plerwase przedatawlenie po eeaaek Zlllłoaych.
Na •łraży wolności
Puse·partout i bilety ulgowe prócz 11rzędowych i prasowych
Źródła rozkoszy.
nłewałnc.

NUMERY SOLOWE:
Pp. Pora!-Porecka, EdwardRe;.
Jeny Welin, Duet Żwlrskich ł
Kanlewccy.

dniu 1 września odbędzie si~
Uwaga! Wuroczyste
otwarcie sezonu jesien-

nego z udziałem nowozaangatowanych sił artyst.

...

.,,-maaa„„„„„„m.B•1E11asM'lfJll'•m•m-„mllll!i13TD„lllillllill!IBtr&tammMl!mwuemn11111111i11111~eai111B111B1„„la111BR„1111mm„„„...111111111111~„„1l11„ „„„„„„„„1&rm„.i„„„„„„~

w]ikka RHiePOit 'Pańitwowa ~lkoła lawo~owa leń~ka
lll,,H ze

elaoirob„ ak6•ne
1 ••n•rvezae.
od 2-4,
Pnyfmufeod
od 7 _ 8 wieczór
1

IJlło

klbllfJ I dZłBEł

Piotrkowska 84
miH:dcanle 8.

Dl. Pr. nlmta a

„

Dr. med.

-~ '-~RAllft

l ~O~OJe
oddzielnie
lub razem

Powr6ci1

Poł11dniowa 23
Specjalista
s k Ó I'•
Chorób
°'!ene•
D 7' eh,

'

do wynai•. 0cia

w Łodzi ul. Kopernika 41

.t
(Dzielna) Tet. 44 -lo.
pęchoroby
dróg mocherza i nerek,
::trc2h. rr:xjr:ut;

• ł y: czapni cso-mod n I ars k ł, k a• k and y d atk"t na d z1a
•
przy1mu1e
masznlczy i trykociaratwa r~eznego i maszynowego.
Warunki przyjęcia : ukończenie 14 lat życia, świadectwó
ukończenia 7 klas szkoły powszechne1·•
Na dział kamaszniczy mogą być przyjmowane kandydat·
ki i z zniższem wykształceniem.
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Lec1enle światłem
Lampa kwarcowa) al. Andra•J• 11
Prz:yjmu!e 9 do 11
Tel. ST·łl
ł od 5-8 wlecz:.

1

mo-

czopłcioW7cla.

'Will-~

'fty

Dr. med.

~u l~KI

Do akt. Nr.

148~/J7r.

powr6cił l!!!~![DI!:,

choroby skórne
włosów wene·
ryczne i moczo•
płciowe.

L~czenie

światłem

!Lampa kwarcowa)
ptomieniami Roenttena od 9-2 i od
4-8, 4-5 dla pań
oddz:. poczekalnia.
Zawadzka nr. 1.

UR. MED.

l.Pi~ielnJ

Choroby nel!'ek,
p ... cbersa I d116g
mooaowyeh. .
„_,.jmufe od 4-7
J(.J.. WROT Nr. s.
r elef. 19-90.

Choroby skórne
I ••n•l')'••ne.
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ŁODZI,

podaje do wiadomości Sz.anownvch Rodziców,
że rok szkolny rozpocznie sięłt-go września.
Czesne w klasie wstępnei A (dla nieumiej~cych
czytać i piaać) wynosić będzie 75 zł. kwartalnie. Podania do wszystkich klas przyjmuje
kancelarja gimnazjum. - Egzaminy wstępne
ro:r:poczną się 5-go września.

przrl•6:
Godziny
9 - 11 f· rano 1
15111-7 /1 po połuiniu opr6c1 łwi,t
Sl\dzle Okręgowvm Panie ,_6 po poł.
w Łodzi Leon Wą
aowsld, aamiesa:kały w lodzi prsy
ul. Praejazd nr. 8. I
OOLOSifNIA DROBNE.
zasadzie art
na
1030 Ust. Post.Cyw
&IO IO llUIV n W)'l"ł„ Dla ooogłasza, ie w dnlu
111Uł\1JlQ'di "1lO I IP'OH:J ••
6 wraeśnia 1927 r.
Ołłołllnll
Raltnt1hl!ln
od godz. 10 rano w
BU lfOISJ'.
puy ulicy
tod11ł
Ceglelnlanef Nr. 43 ~UE•„„l!lm...
odbędzie aię aprn·
t u d e n t udziela
dat puez licytację
matematyki. łaci
ruchomości nalesłll·
ny, fiayki, ł••yków.
dzielam lekcji i
cych do Henocha
Kilińskiego 96, m. 3,
korepetyc!i. CeRotberga, składają
na prawo. draga
cych się z r6tnrch ny najniższe, przyb~a, god1. 6
resztek towarów. o- sposn blam uybko
I ekcJe muzyki na
ccanionych na sumę do cflzamin6w. d •pnypcach, man
tylko
Mlesięcz.n.łe
J200 z:ł.
dolinie i glh.rse. ł.ódt, 27-VIII-1927 r 30 zł. Plotrkowaka
Opłnta niska. Zlelo
1899 tel. 227,
Komornik
na 13 m. lf, III p,
6143
L. W ąoow•kl.

P:d11ktor Naczelny:
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S

osprsedanła marantownie wyuD
ziem1lde,
cnm, kroju, uy6
rolne.
gospodarki
cla, modelowania
illł1ti

młflly

hafiu maHynowefO
oru filet ręc1ne l
massynow~. Warunki dogodne. Dla
praeujących lekci•
wieczorowe. Pracownia • bł o r 6 w
damskich i d1iecinKil' ńakiego
nych.
135, Sohcnkowa.

wodne i mo·
torowe. domy. wille, place, 1klepy
poleca w cenach
Biuro
mołlhrych
Po•rednicze Wła·
dysława Dudka :lg!erz. Plłndakie
fo l7.

Huano I SDPZDdnt

a raty! Płasz:cce
1wutry. Damska
i męska bleli1na, Jedwabne. wełniane i
bawełniane towary
Polaca L::o11 Rubsnldn Kilińskiego 44

o wynajęcia po·
kój z kuchnią Gdańska 97 róg An·
drzela od gospodarza.
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rI ~~~~!!o!~~~k~~:~~~-~!~r!~~~ I
rozpoczyna
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1·ym września 1927 r.
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9-ey' zrana.
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Dyrekcja.
_ _ _ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _Cl'lll_ _ _ _ _ _ _ __

punktualnt'e o

-

~

Dębowy · kreden1 -

stół, krnsła

oto·

mnnę c:fvwaoikow",

nafę

bielltnlarl~.

łótlta, le~ankę.

g11rderobę, toaletę -

łanio.
S!lrzedam
59,
Nr. Ul.
Siankiewic:sa
m. 42, oficyna I-e
ptętro II wej6cie.
5994
owary rótne n•
mundurki tanio
na raty p o l e c a
Nawrot
„Kredyt"
4101
15 I t>fęłro
ower mlf•ki ł dam
ski tanio do aprae
daaia. Krucaa 38,
Suks.
o111ukuję spólnika
z 5 tr•· do prnd1iębiorriwa wytwór
c:&o - handloweio.
lub odst"pilf pćł
aklepu z wystawi\.
Ofertr: Piotrkowska

T

R
P

Lokali i

mlmkanła.

ftrsylm'ł

l uczniów

I' aa mlu11kan!e -

pny rodzinie I utrzymaniem. Sienkiewicza 67. m. 44,
lewa . o~,!.crna. 608 l
ucze·
~tancja dla
łl nic .11 zapewnion" opiek" przy t'O·
d1lnie łntelłgantnej
Wólczańska Nr. 109

Posady i prm.

6 · - 10 wagonów

śliwek

Zaofiarowane.

Polrubny
nlk na

starą robotę

cseladnow" I
Klllń

sldefo 168, wef6cie
prn11 pralnię. 6078
otrzebna dsłew
csyna na przychodnie. Rybna 15,
m, 36, IV-te piętro
6099
front.
otrsymać
ithceas
U pesadę? Musiu
ultoticzyć kurca fa·
chowe koresponden
cyjnc prof. Sekuło
wicaa. Warszawa.
Żórawia 42. Kuna
-.yuczaj" lłstownie:
buchalterii. rachunkowołcl kupieckiej,
korespondancłi han
dlowej, stenol(rafjl,
nauki handlu, pra·
wa, kaligrafjl. pisania na mas:synach.
Po akońc1eniu śwla
ż,dafc:ie
decNo.
prospektów! 25~2
01nkuf41 dost11wcy
mleka Zgłoszenia
6-go Sierpnia Nr. O
5084
piekarnia.

P

sprzedam loco stacja załadowcza.'
Oferty z podaniem ceny za 100 kg.
pod adresem Kinasz Międzychód
n/W. (Wielkopolska).
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Z

agińął

pies wll·
cni ruy wabi
się Rex odprowau wynagro·
dz:!ć
dzenlem. Zak,tna
43, I.ukasiewicz.

Matrymon11ln1.

Ch19H

iJi!>r~~

i
lub 1ię
się z
calem zaufaniem do
Ml,dzrnarodowefo

wyjść zamął
ołenić? Udaj

r:łiura Po~rednlctwa
Małill~stw "Matry·

montum" w Warszawie. u\. Nowo·
l(rodzka 36. - Na
katde listowne z«ło
szenie natychmla1t
wysyła ~ię kllhstosown.
dzlesiąt
Posz;uk1wane
ofert, ucaeg6łowe
olonłstka z histor- Informacje i foto·
43QQ
m. 6.
il\ i uniwer5yte· "rafie 01~b. praguczenlce e1tlem'6wladeclwem nących wyjść za·
~~nyfmę
mąt lub ai9' otuić.
pouultujc waj~cla.
I n.a mlu1kanie Rokic't\ska 11, m, Zgłos1w1la do ,,Kur- Warunki przyslęp·
52, 6 wcajśełe, 3 p. jwa Ł6dzkl111Jo"pod nf;. Wybór olbr1y6114 „Poloni1tka". 6120ml/

Odbito wo wlu11..i drukant.l ul Zawadzka Nr. 1,
l

się

0

n

zaaoblone d1k11111tJ
Uałeu11 Kociole~.

l!'I nmleszhly
Dłutowie

w

powiat-.
l.aslliego - - sgubłł ·
wofskowl\
blątkę
wyd.~ną przes P. !C.r.
60w
U, S1erad~.
1t;.;1s1;;a~o;i-6-;h
aJ Zgierz. Średnim 31
z g • b iła pas1iiort
nlemlecld, wydany
w iam. Młociny pow.
6131
warazawski.

Męłc1yfniclcrpł•cv

nll nłcamo'

płolo'WI\. otnymal~

za swrotQm ko11t6w
prsesrłkl w wy10-'
koAci 1 1ł. (cawtl.
snacskamł

poc1tQ~

bupłatnltt
wemO
mol" k5ll\ikę o myąa
aen1acylnym wvna•
luk11 „Heureka"
Adres .Patent 30•
Cui. Xolouvar (Ił.tł
mua.Ja) Po1tfaa1i I

\\',.· '1:twr1: Jan St:voułkow~~:T.
• 11~atnlenla T-wa • Drukarsko-Wvdawnlcze1G Sp. I. osr.
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