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nOWY wicewojeWoda
Warsz. koresp. "Gł. Por." telef:
Dowiadujemy się, że dotychcza
sowy naczelnik wydziału bezpieczeństwa w
woiewództwie warszawskiem dr. J. Roźniecki został
mianowany wicewojewodą m. todzl.

arszałek Piłsudski
nie pojedzie na zjazd
legjonistów
kor. "Gl. Por." telef:

Jak się dowiadujemy p. marsz.

ze

względu

na

rozpoczę

tą knrację

w Druskienikach udzia
lu w zjeździe legjonistów w N owym Sączu nie weźmie, wobec czego

w

zastępstwie

głoszą
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p

marszałka

odczyty gen.

wy-

Rydz-Śmigły

poseł płk. Sławek.
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zostaną

Wiemy wprawdzie, że dyl'ckc,ia kolei elektrycznej łódzkiej
obecnie przeprowadza daleko
idące inwestyc.ie i przez wpro
wadzenie nowych wagonów. bę
dących ostatnim wyl'uzem tecbniki, stara się dać maksimum
wygody swym pasażerom, lecz
nie powinno to stać się powodem podwyższenia ceny biletów.
Dyrekcja tramwajów mlcJskich li~zyć się jednak musi ze
zjawiskiem,
towal'zyszącem
każde.i zwyżce cen biletów, tj.
z 'spadkiem frekwencji, która
może przy obecnych nikłych za
robkach mieszkanców robotniczej Łodzi przybrać tern wię-

mDwli
groszy 30

ksze rozmiary, co l'zecz zrozu·
miała, nie wpłynie dodatnio na
poprawę bilansu łódzkiej kolei

elcktryczneJ.
Jak

się

daleJ dowiadujemy udyrekcji tramwajów
zaakceptowana by':
musi pl'zez władze pallstwowe.
W myśl .ie~luali koncesji, dyre!i
cji przysługuJe prawo ,ieszczf
znaczniejszego
podwyższenia
tal'yfy h'amwaj9wej, łak że wła
dze nadzorcze nie mogą nie za
akceptować nowego cennika.
chwała
łódzkicb,

Nowa taryfa
ma od 15 b. m.

obowiązywa4
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PrUW d iCzący

w stolicy
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w,nosie bedzie

Jak się doll'iadujemy ze źró- stawidele miasta wyrazili 0miarodajnych, odbyło _się slry sprzeciw przeciwko tym
posiedzenie rady nadzorczej ko uchwałom, Jęcz ~ostaIi pl'zelei elektrycznej łódzkięj, na głosowani.
którem zapadła uchwała podPomimo to
reprezentanci
wyższenia taryfy t~amwajowej. władz mie.tskich wyślą w tych
Bilet normalny wedblg nowe dniach energiczny protest do
go cennika ma kosztować gro- ministerstwa, jak. również na
szy 30, zamiast jak dotychczas ręce p. wojewody Jaszczołła.
gr. 25. Cena biletu porannego
podwyższona
zostanie (lo 20
Proj~kt
nowej podwyżki
gr. Bilet ulgowy r,ównteż kosz- tramwajowej zaskoczyć musi
tować będzie gr. 20.
całą ludność
naszego miasła~
Na posiedzeniu tern omawia, albowiem trudno jest uwierzyć,
na była również sprawa znie- ażeby, w dobił' obecnego kryzysienia _biletów korespondeney~_ su gospodarczego Łodzi idużel
nych, co też większością glo- llcwy bezrobotnycb mogła być
sów zostało uchwalone.
mowa o .fakiejkolwiek podwyż..
Obecni ~a posiedzenin przed- cc.
deł

War"l>. '~esr-"G
Ot." tełef:
Jak dowiadujemy się rodzina 6.
". majora Idzik'9wskiego wyrulła
życzenie,
aby zwłoki tragicznie
zmarłego lotnika spoczęły w Warszawie. Mimo zabiegów m. Lwowa
samorząd
m. Warszawy zwrócić
się ma do władz wojskowych o po
grzebanie zwłok majora Idzikow..·
sklego w stolicy.

ttKraj

i'

.

Cena biletu normalnego

Idz;lłlJlfI'lfiBIIO

pochowane

Telefony: Redakcja Nr.
Administracja i Ekspe.
dycJa Nr. 77.77 Nr. konta P. K. O. 66.155 -

Podwyżka taryfY tram
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Piłsudski
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Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr.
Redaktor przyjmuje od godz. 5-ej - 7-ej wieczorem.
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Sowietów"

wystartował

do Ameryki·

Henderson
(Anglia)
RYGA, 5, 8. ATE. Z Moskwy do
noszą, że samolot sowiecki "KraJ
HAGA, 5 VDI. (A'l"E). W o.
Sowietów't ~ wystartował do Amery
dzisiejszym w godzinach poki. Trasa lotu prowadzi przez Mo południ6wych odbylo się posie
$kwę - Chaberowśk - Pietropa- dzenie przewodniczących dele.włowsk na Kamczatkę do SanFranclSko, Chicago, New Jorku,
Trasa lotu wynosi 20 tys. klm. Sa
molot pilotowany je~ przez Z!iane
go lotnika sowieckiego Sz08tako-

Delegat B.

wa.

Konferował

~.

}aspar
(Belgia) -

gacji 6 państw,na którem to no o godz. 11.
posi f ,dzeniu francuski minister
Przewodniczyć
będzie
min.
hanJl'll Lencher o§wiadczył, że Brjand. Konferenc,ia rozpocznie
obrady rozp~zną się jutro ra- się przemówieniami holender-

K.

\V ł'aądzi

z p. B. EJbngonem w sprawie wy.
f b k· R
.
dzu~rżawlenia a ry I ozenblata
.

Dziennikarze jugo-

W dniu wczorajszym. bawił
w Lodzi delegat zarządu Banku
gospodarstwa krajowego, który
.lak wiadomo, jest nadzorcą fir
Warsz. kor. "Gł. Por." telef:
my S. Rozenblat, S-ka Akc. w
W dnia dzisieiszym po zwiedze- Łodzi, posiadające.l olbrzymie
niu P. W. K. i portu w Gdyni przy długi. w B. G. K.
będzie do
Warszawy wycieczka
Delegat odbył dłuższą konfed:dennikarzy jugosłowiańskich, reprezentujących największe dzienni
ki jugosłowiańsk"ie.

słowiańscy
/
przybywają do Warszawy

Sfresemanu
(Niemcy)

Mosconi
(Włochy)

renc.lę z p. B. Ejtingonem, który dąży do wydzierżawienia
wspomnianej firmy. Wyniki tej
konferencji, która odbyła się u
rejenta Rossmana, trzymane są
w ścisłe" tajemnicy, jednak naj
bliższe dni winny przynieść wy
.1aśnienie w te.i sprawie. (P)

Briand
(Francja)
skiego ministra spraw zagranicznych i min. Brianda, po
których to rozpocznie się tajne
posiedzenie konferencji.
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podaje do wiadomości Pp. Odbiorców energji elektrycznej
na ograniczniki, iż ostateczny termin uregulowania należności za rachunki III-go kwartału (bronzowe) to jest za czas
od 1 sierpnia 1929 r. do 1 listopada upływa dno 10 sierpnia rb.
Niewpłacenie należności w terminie wyżej wskazanym
pociągnie za sobą skutki zerwania umowy zawartej na
dostawę energji elektryczne.i, oraz przerwę w dostawie
prądu, bez uprzedniego o tem zawiadomienia.
W celu uniknięcia ścisku przy płaceniu w or;tatecznym terminie, uprasza się o wcześniejsze regulowanie

I
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TaiempOnliicCja8odkkSryiłeaCairlsenaSłlwlzraemnkuber9a II nale~:~i~łaćeniu należy bezwzględnie
przedstawić II
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WIEDE:Ń, 5 VIII. (Tel. Wl.l Starenberga,
wykryła 49 kara. •
bIllÓW, 4 pistolety l znaczny za
w dalszym ciągu śledztwa w pas rynsztunku wojennego i . .

G P oran.".
)
"ł.

płaconv

kwartał

rachunek bronzowy za

1929 roku.
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Ł6dzkiego

za-

I

Towarzystwa Elektrycznego
Spółka Akcyjna
-

.
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sprawie wykrytej kontrabandy amunicji. Całą brolI skonfisko- - - - - - - - - - --Traugutta 5 teJ. 7-73
amunicji w Li~lCU komunikat wano.. Po. ukończeniu śledztwa
u:zędowy podaje daJsze szcze· zostame ks. Starenberg wytoDoradca finansowy Banku Pol- min. Kwiatkowsldego do Gdyni
' -.
DOWr6CI
goły.
czona karna spra~a o bezpraw
.
.
. .
D' o l"
. d ame
. b rOllI. .l t' a łszyw.
e sklego p. Devey
oraz wysoki ko- tła. .czas pobytu tam rumunsklev"
J W znowił prZYJ'ęCl·a w chorobach
{ta d na reWlZJa przeprowa ne pOSJa
..
.
skóry, wenerycznych i dróg macza- dzona na zamku w Wachsen. deklarowanie przesył1ki ko,l ejo- mlsarz PolskI w Gdansku p. Stras- fil1mstra przemysłu
h".ndln
płciowych od 1-2 i od 5·7
burgu, należącym do księcia wej..
burger zostali zaproszeni urzez Madgeary'p,!o

P. DeUBY zaprOSzony do Gdyni

- -'-
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winna bre rozegrani na miedunarodowej konferencji haSkiej
Gospodarcza Łódź oczekuje od rządu załatwienia po 1 Q-ciu latach
t~j
W duiu dzisiejszym rozJłoezy
Hadze swe obrady mi~dzy
narodowa konferencja dla Ofllałecznego załatwienia zagadnien
odszkooowawczych, uregulowa
nia stosunków finansowych w
Em'ol,ie i zapoczątkowania zbIi
żeni a politycznego narodów.
Dla Polski zagadnienia te posiada.ią doniosłe znaczenie: sta
bHizacja jest warunkiem
koniec.~mym jej rozwoju gospodar
czego, a unormowanie świato
we.i
gosllOdal'ki
finansowej
pI'zez nrn'OI'zenie mh:d.zyna)'odo
wego banku musi się }lrzyczynić do przysl)ieszenia dopływu
kredytów
zagl'anicznych do
Polski. Dt"legacja polska b~dzie
miała zadanie niełałwe: b~{1zie
nmsiała walczyć o słuszne prawa Polski, o zabezpieczenie .lej
żywotnych interesów
politycznych i gospodarczych.
Opin,ii
polskiej spolhiewać się wolno,
że w oparciu o je(}nomyś1Jloś~
~a \V

społeczeństwa
i snę mOl'ulną
k!71"pnącC'go pm'istwa -- in!ey'c··

sy te b~da mo~ły znaleić dosta
h'czne zabt"zpic-czeniC'. zapewnhł.iąc rozwóJ e1wJlomi.('zny j flO
lit~' ('zny p31?słwa pols!d(·gd).

Czego IJódź sg(lJd~ie..
wa się \IV Hadze?
-

A

tze~oś

teł'nz pytanie: Czy moie
po konfercJ](' ii . hftskie,i

spodziewać si~ Łódź'!

Zagadnienie odszkodowm'i za
i'f'kwizY<'.it' niemieckie w Lcdzi
1"inno być wysnnil~te przez .leJegat'ję polsIią w szeregu ~kłu
alnych tematów dysł[usji w Ha-

«ze.

'

·Walka ł-,odz; o cdszko·rimvania za zrabGwmu' przez O"kUllHll
[ów mienie - jest bistorj:! nit'zwykle mozołnych p~llY:l1lail i
trudnych posunięć z,arówuoO na
tł'ren;c Połsld, .~ak i na forum

mjoozyual'odowcm.
W te i mozolnei w.al~(' l.,(l(li
- .iaI~ zw:vkle w t!'uduy~h, .1ec~'dujących cbwihlCłl- vozostll
wiana była same.l sobie i zalana
J'3 wJ~'me swe siły.

'onlBra wymOWa
Przebił~~niemy

SlOD·.ir.

cyłr

pokl'ót~f)

hity('h zabiegów i tRsiJo-

'ą"a~" po1)slt'''l!<;,~Mn{' ('łapy ni eroz(,~rtmd dotą(l

walki.

. Przrdcwszysłkiem garś(o lkzb
'akźc w;ymownych,
a zda się,
iarlnHh nie wymaf!ająeych konlf'ntarzy. ni oświetleń.
n;JJ)IJ~k.owa gospodarka okupantów dOJllI'lł\~adziła do wy~r i('zj('nja z Łodz~
1,300.000 METRÓW PASÓW
ST{(HłZANYCH Z TRANSMISJI,
PUZESZLO 1.000 lUOTOnOW
J~LEKTRYCZNYCH.
PRZESZfJO 1.000 TONN lUmnZT T
:MOSTĄDZl'.
WYł...Uf \NYCH
Z
UASZYN
WŁÓKIENNI
r.ZYCH, IULKADZIESIAT TYSIĘCY
~mTRÓW
TKANIN,
KILKADZIESIĄT

~nLJONÓW

FFNTÓW BAWEŁNY, WEŁNY ORAZ PRZĘDZY.
WARTOŚĆ
ZRABOWANEGO
W TEN SPOSÓB DOBRA WY:[\.;081 OKOŁO 865 MILJONÓW
ZŁOTYCH.

SI))'awozdanie general - guber
J1utora Beselera stwierdza, że
w okresie
OD 15 KWIETNA 191.5 ROKU
no 30 CZERWCA 1918 ROKU
WYSŁAŁA
CENTRALA suROWCÓW WOJENNYCH
Z

POLSKI DO NIEMIEC

doniosłej

sp·r awy

gospodarki okupantów, powie- sprawa l1łkllflln na martwym
punkcie.
"Rząd niemiecki w SzeZOOl'oA przecież w ntezaintere$owa
Ilych sferaeh gospo(larczyeh pa
bliwośei swojej zechce,
niez41nowalo 7lI'ozumienie dla doniowodnie. wyfl<1groozić niektóre słości pro b lemu odszk· ooowawpl'etens.ie ze wzgl<:dów IojaJiooś- czego. Najlepszym tego dowo<..i...
dem są enuncjacje specjalnej
Ta "lojalność" i "szuodrobll komiS.1i, wyłonione.i przed półwość" w praktyce wygląda jed tora rokiem
na konferencji,
nak w ten sposób, że Niemcy zwołanej przez min. Kwiatkow
nie zaplacily dotąd z tytułu na- słdego dla omówienia wytyczleżn~i
rekwizycyjnych ani nych programu gospodarczego
gl'osza.
Polski.
PI'zemysł łódzki
f'ł'zeprowaDwaj wybihli przedstawiciele
dził dokładną l'1"je1Stracj~~ tych przemysłowej Łodzi i znawcy
należności i zgłosił pretens,ie do włókiennictwa: dr. Marceli Bar
polsko - ni.emieck1ego trybuna- chiski i adw. Pawłowski zajęli
.
Iu mleszanl"go w Paryżu, jaku się
w przemówieniach swych
łódzkim oświadczył, że może si~ powód przeciwko rzad1nvi nt e- na konferenc.li te.~ zagadnieniem
on dla Niemiec stać "ein biUe- mieckiemn.
odszkodowań.
reI' I{onkurl'enł".
Piel'ws~ rozprawy przed try
Sh:gnijmy teraz do tak. bez- bunałem mieszanym odbyły sIę
Barciński
sboDnycb źl'ótlel jał.demi są pu w ma,iu r. 1925 •.Jakkolwiek o- P~llIIlowsk-1 ft
bliktH~je urzędowe.
brona sp(H'zywalil w rękach nai
IiIYJ
U
U
'V łomie XXI
wyda.w nictw wybitniej.'l.z ycb przedstawicieli
nrzemysłD
wydzialu polityki gospoda.rcze.i palestry fraueuskid ~ h'ybuPI
ministerstwa }lJ'zemyslu i hall- uał uZllał się za lliek6m~tentDl'. Bareiński
oświadczył
dhl stwierdzQno (str. 134--172) Iły do rozstrzygania tego rodza- wówczas co następuje:
że h(>Zprawne rekwizycje
Ilie- ju spra\",
,~Do dziś jeszcze odezuwamy
mieckie dotknęły w plerw!iz~' m
Decy,.;,ia ta nie możc być 11- straszliwe wyczerpanie, spoworz~dzie
wielki przemysł włó- znaJtu za w~'raz bezwzgł~dnej dowane w czasie wojny i oknki('nni('~y, ten przemysł eK.s!)or SIUIilZDości. upatrywllć tu raczej pae.ii lłrzez niesł.ychane rekwitn.ląey, który Iłrzy pewnym D- nalt>ży pewJ!;ych
zakulisowyeh zyci~, do chwili obeene.1 nieftre
kładzic stos~mków i konjullktur wpływów
natury politycznej, gnłowane w drodze odszkodo-słałby si~ konkm'cnlem przemy którym rząd polski przeciwsia wań. Przemysł wJó.1denniczy po
siu niemieckiego. ReJiwizycje wić się uie ehciał. cq;y fe;;' nie uiósł w tej dzje~ziDjc straty naniemieckie dotknęły 238 If,akJa- JW;tl'afił. Zn poOłwierd.zcuie na- pewno naJwięks'ZC i nic za lo
dów wielkiego .pl'ze~rłU, 69 GZ~j t~zy slnł-r~ moie fa~t, jj. nie otrzymał.
fabryk - średnu:go I 20 fabryk dZłał~ląey na Identyczne] podMinister przemysb SllOWOOO
- drobnego.
stawIe trybunał francusko - nie wae winien mmanie tej SIRawy
Silra:ozda.,nie 'irn!Y "Lud~ ?Iiceki uzna! kOOlpeicncję swo: przez r:r.qd za kwestję zasadniGeyer stw1f~rdza, ze rekwlZY- Ją w anałogH~zllych sprawach. l ez~go i państwowego znaezenia
c.ie d(,~kollywane hyły z całą bru wydał szereg oł'"Zcczeń w senSIe i dokumelltowa~ we wszelkich
talnością .p rzy obstawianiu fa- przychylnym dla skariąeej stro I'Okowaniaeh z Niemcami iż od
bryki wojskiem, dziurawieniu oy francuskie.i·
tej sprawy sprawiedliw~.o oddacbów, uwięzieniu 11. Roberta
Przemysł podejmował następ szkodowania nie odstąpi i i..e
Geycl'a i uałużeniu grzywny w uie akcję U rządu polskiego, by doma<1a się jej JH)ZYływnego za
wys-okości 150.000 marek. (Mie z,iednać dla tych
doniosłych latwi:nia. .
czysła.w KołtOBiski "R~zWÓ.l wf? spraw :t'cłne i. zasadni.eze jego
Wskutek dotyclicza.~owej mkit'llJ lcłwa poJsIdego , Poman pOpał'Cl~. I~tmały prc:-~kty u- pełnej obo.tętności rządu w sto
1929 ...)
~
wzglęlru3;,ua preten3jl przemy- snnk.u do tej kwestjl w Paryżu
Na !l~~yt~m w ezerwcu 1917 sIu łódzkiego
przy ewentual- podczas rozpraw w trybunale
roku zlczdz;ae pł'Zemysłowcó~ Dych rozrachunkach rz~du pol- polsko _ niemieckim powstała
b.Kl,~j~twa Polskiego. dyrektor skiego z Rzeszą z okaz.li ~.a~vie- w umysłach niemców uzasadkomISJI })rzemysło,,:e.J p. Hen- ranie
szeregu konwenCji l u- Diona przez pozory myśl,
że
ryk. GroJm;tan zwrócIł u~ag~ na mów.
Polska nie przywiązu.ie wagi do
IW~leCZn?Sć y~owadzenu~ Jak.Pcsnnięcia te nie llrzyniosły tego zagadnienia. Tymczasem
na.lene~gle~.llłe.ls7'~j w.alki z ~.. jednak pozytywnych wynil[ów i Jesteśmy w położeniu o tyle lep
InVlzyc~a~l1J. Słw.lcrdzlł, ~Il, ze
s:zem niż przemysł belgijski i
~JUłP~IlCl wywczą. ezęs~l
Jt&iiIiIIb3WII&WiiiiN!AlWiid francuski, je posiadamy .p isemSZYh, l surowce; me m~Jącc .UIC
Dr mecL
ue zobowiązania i przyrzecze..
wsp~!llego ze srodkarnl wo.,en•
nt8
że za zabrane nam dobro
l1('lln,
,
oh'~ymamy zapłatę· A jednak
Ta ~"ym~a cyfr i fa~tow 0•
KI francuzi i belgowie odszk~owa
h]'azuje !rt,g.~zJ1ą sytuację prz~- Specjalista chorób skómycll. !lie otrzymali, a my nIc".
mysIo łódzkte;;o w lu'zedcdmu wenerycznych i moezopłciowycll.
•
.
katastrofy polityczne., i miHtar looze.nie światłem, badanie krwi
~yr••Pa"?,ło~skI sIlrawę reDej państw c e n t r a l l l y c h . i wydzielin
k~lzych u.!~ł lalw. tł~ l;akreśJema sytuae.ll. w .1ak1e! znnlazł
Andrzeja 5, taJeł. 59-40.
sję p.rzemysl lódzld po wY.iścIu
Przyjm,. od 8-10 i od 5-9...... okup~mtów. Łódź była wóww niOOzi.e!.e l święta od 9-1.
czas d{1-§zezętnic zniszczona. 0ddUe1D& poIlII8b1ni& dIe. pa
PI»l.emysl włókienniczy był wy_
Za zrabowane maszyny, łowa =~==::==~=~:=~~=~- znty nietyłko z maszyn i urzą
l'y i surowce przemysłowey odzeń, ah~ i, ze wszystkich środ
tl'z:f1UywaJi bezwartościowe kw!
ł{ów, .jaldc ł)Os~adał. Olmpai'ja
D,.. Med.
ty rekwizycyjne.
zruJnowała Łódź świadomie, cc
Godne jest przylO'tnnia
olowo, s~'słelłlatyc7.Jlie, z intenświadczenie prezesa państwo
cJą zabicia przemysłu. A pi'zewe.i komis.ii odszkodowawczej
cież Niemcy, !lrzy pomocy zaJlhOf.
skdrne
I
\YiflSrYCZIlIR
w Berlinie dr. Hiecluuana, któbr3ne~0 nam dobra,
same się
Iłlulzenłe lampi'l Imral!:lIwą
ry w odpowiedzi
na z310zuły
rozbudowały. Gdyby to, co nam
przemysłowców
łódzkich
w Moniuszki 5. Tel. 70-50 zabrano
zostało nam późnie.l
Przyjmuje od 11-1 i od 5-8.
sprawie spustoszeń Csprzeczllej
zwrócont",
to p!'Zelnys! łódzki
Panie od 5-6,
zJ!!I.i~eiami kułłllralnl"go świata
m6głby sic,' odbudować do naj-

U)3;497;268 KILOGRlllOW
WSZELKIEGO RODZAJU SUROWCÓW, ŻELAZA, CHEłIIKALTÓW I T. D.
Tyle niemiecki rapOl't oficjał
Dy. A wiemy, źe niemcy zabraIi z Łodzi niełyłko to, co było
im niezbędne dla prowadzenia
wO.iny.
Dewastowali oni sysłematy~z
nie i z całą brutalnością przemysI łódzki,
który mógł się
stać konkUl'enłem dla wlólden,
oletwa niemie·ckiego.
Tak włnśnie u.lmawnł sprawę
wybitny
poJityk
niemiecki,
twórca
osławionej koncopcji
"MitteleufoPY", Neuman, kłól'Y
po zapoznaniu si~ z IJł-zemysł.

dział:

Dr.

nin

i dyr.
ZB.·SZ"'Ze..

ma.-

S NI-eW·laz·Sb;

Walka o odszkodowa..

nia za rek wizycje

S.NEUM"RK

.-................................
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Komisja ta,
w kMrej łAdi
reprezentowana była przez pp.
dr. Bareińskiego i dyr. Pawłowskiego, opracowała
obszerne
sprawozdanie, w ktÓl'eDl specjalny rozdział pośw~ła spra
wie odszkodowań..
Komisja poparła ~
postulat wysunięty przez zwił!zek przemysłu włókienniczego
w .państwie pOłsldem, domaga
jąey się podjęcia pn;ez rząd n ..
windykaeji należnyclt })nemy!c

słowi po~ddemo

odszkodowań

za dok.onane przez władze niemieekie podczas oImpaeji I'ełnuł
zycje, wywłas~a t'konfłska
ty.
Ponieważ trybunał młł:sźaDs:

uznał się 71a niekompełenłny w
łyeh sprawaeh, Ironłeezne jest

usta.llowienie instaneji minrodnj
neJ dla wymfał'1l na!~żnych pnszkodowaDY!I' Mkłado'~l przemysłowym . lUdemniza~ji,
W"uz
dla nadanbl zapadłym lut przy

chy1nym. wyrokom ml~dz3'nal'il
dowego trybunału. nti~zane~JfI
m~y egzekuływnej.

DeCYdUjąCY

momBnt

Od ehwm l,rzedłO'Lenia rzą
doWi tycb postnlatów ~
półtora rolnI. Czynnłłd 1JIłarOda.ine nie zajęły się tą, tu pa'~
cą
dla przemysłu łódzkiego,
sprawą.
jak zreszta wielu ?ywołnemi dla rozwoju gospodm
cze~v Łodzi zag~dnjenj8mj.
Odczuwaliśmy zaws-ze pOint-

janie Łodzi, osamotnienie "r
pewnych ei~ikieh okresach
konieczność podejmowania wia
snE'j tylko inicjatywy.
])zisiaj pawsfn.ie m6~"f1ŚĆ wy
sunięci~1 przez rząd poł~ki "2
forum Dl'ł.'dzyn~H'od'H""1' \ :-'l'R';t·
w~· odszkodowan
Ul .,{'kwizy·
c.ie.
Dele~aeja JH?!~klł w H adun za
opah'z<lna w źródtw.yc m:'f{'riały, df)~łaJ'('zonf' "Hli'zez or[.;anlza('.ie łll'ZNl1ysłu ł(ld :dt i(,~łl! wjnn~
Sll."aw~ t~ zaJ~twić,

PrzY('zyni

!li~

przez to «lI'

1 >~'·

bu.dowy z~u.i!lJ()Wallł.·go p9tilC:l3~

woJny i okup~~ii. kal}; f~r!J ch!'11
towe~Q, umnzhwl
\1: It~]r. w',n , ~.
i Wił pll'Zcłrwnui{' !'ktl\!f'l{n n •• rf'
su dl'prt's.U i haf'dzie,i t'-Rc}o 'p1uc przy!'iłoso'l.\'anie
t('{'bnk!''''
do wlH'ullk~w km, hil'I'IH,,' ili '0\"11
P:lnującycb na rylll.. ~t'Il. ~, '.inl~
wych, a przez to - wm)"'ż4'nił!
ekSn91'tu i I':n""idi!1ze ~ ł!~ (~!'f!{'y

tn hihmsn
O,llnJa

hmlłUnweg'O.
~~osood~~r'cr;(' i 1·,o <hi

lIla pl'lJwn ,fU~ 'I;('ki w ać

z"htp·;('.

.nin po lO-du lalll(,~l Sf.)3'm'O·, · n{]szkoilHwau za l1,hll:;ione w ~: 1'*t&&&2
6&WiiWi. . h...'ll'Zy,'iski sn!J <;(tb l1udl.'J.'.irtły, su
~(n,\,~(, imaszyu.",
Redzie tn
ni<.""l'rszym kl'o1.1('ID
na (lri;{h:e ~ ... d"'~nit'~, ; [·
wsnóhu'3e v nQmiPdzv fdeJ'ow,
następny program
I j('twC'nt łwlih: Jd <10g no;ł!1"!'«' ,!:~:

.Niezró'!nane nIBI!LUnOł"
artgdzlł!łO"

q.

wY'iszego pO'Ziomn wspó~
neJ techniki produkcyjnej. Niestety, nie otrzymall.śmy ani
s~kodowania, ani nawet zwrotu wywiezionych maszyn i surowców. Stworzyło to niesły
chanie ciężkie warunki dla odbudowy pl'zemysłu.
Bardziej jeszcze kategorycznle postawiona została sprawa
ta przez specjalną komisJę, k.t6
ra wyniki dwudniowych obrad
konferencji ujĄć miała w for-mę konkretnych wniosków.

\V

~ran~·Kinie

~~~• • • •~64W1

l• •

pmistwa ~l wk·Hd1'~ o(;NxHdcl

pl'oduk('JI _. wU"tk:('rmicza J .
d:ril) .
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Zwęglone zwłoki mjr.
Ponła Delgad~
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złożone zostały

I

(ł!elang

do urny

Bo przedewszystkiem obł)
naszym było
OCALENIE APARATU.
galskiego dziennika "Correio
Opuścić się na morze, to było.
dos Acores", ukazującego się w
by l'ównoznaczne z poświęce
mieście Ponta Dełgada,
udało
niem go, a tylko lądowanie na
się uzyskać wywiad z ma.1orem
ziemi choćby wśród n8jgorKubalą, który podajemy w tło
szych warunków nasuwało namaczeuiu.
dzie.ię ocalenia samolotu.
"W niedzielę po przybycłu
Następnie ma.tor Knbala lnópolskiego okrętu szkoluego "Iwi nam o troskliwe.l O-piece, .1askra" - opowiada dzien.,ką go. otoczono w Graciosa i w
pospieszyliśmy na pokład slalFayaI i ujawnia wzruszenie z
ku, aby poznać lolnika ma.~ora
po.wodu licznych dowodów szaKubalę~ pilota samolotu, który
cunkn i ~spółczucja, ,lakie mu
rozbił się koło Gl'aciosy.
okazyw3n&\ na tych dwu wyW chwili, gdy statek zbliża
spach.
\
się, nietruduo odgadnąć, że męź
Wkoócu
lotnik
polski
praczyzna sto.jacy w tyle
gnie się dowiedzieć, czy mamy
Z TWARZĄ ZASLONIETA
tułaJ w Ponta Delgada warUJlBANDAŻAMI
. ki odpowiedn~e do budowy
- to polski lotnik.
aerodromu.
Wkrótce pQłem jeden z ofiktóry przywiózł do Europy mjr. Kllbalę i zwłoki mjr'. Idzikowskiegc.
O(lpowiadamy, że niedawno
Mrów załogi .,Iskry" przedsta'eszcze
i
p-rzepr?wadzoJlo
badania w
wia nas
majorowi,
który Borty, stwiel'lbono, że lą{lowa
- Pan zemdlał?
miesz!miicy Gl'ado~y J
I tym
kIerunku. celem zbudowa
przyjmuje nas uprzejmie, zde- nie na tym terenie było niemoTak .1est. Przyg{)towując Pl,zed lądowaniem.
• l nia lotniska. Dodajemy,
że ma"
cydowany jnż na to poświ~ce- źliwe z powodu niewystarczają· się do lądowania i chcąc ulżyć
MotOl' słl'zehd jak k-ara b ID
my tereny płaskie i rozległe,
nie, jaklem .lesł dla niego obce ce.l długości boiska i z powodu aparato·,,'i zmuszeni
byliśmy l mas7ynowy.
ua których samolot mógłby wy
nie udzidenie wywiadu.
zabutlowań,
które boisko ota- otworzyć zbiornik gazowy.
I Wybl'aiiśmy .iako tel'en do 'a lądować, nie naraza~ąc się na
'Vycbodząea benzyna wypro dow8nia Jottalel'znle IIIMIt' spec.ialne niebezpieczeństwo.
Jest to młody mętczyzna o cza.ją· Ale nie mogliśmy nawet
dukowała jakieś
pole poros:!' zbozmn. Ale
zywem spojrzeniu, przesłania- spróbować, ponieważ
Ale to dopiero należy zorga'
GAZY TRUJĄCE,
W ŚRODKU TEGO POLA
" nem co chwila mgłą smntko... MOTOR FUNKCJONOW AL
nizować.
To wspomn;enie przcźyte.l świc
TAK źLE,
któI'e odebrały mi prltytom- ZNAJDOW AL SIĘ MUR CEPo zamienienEu
ostatnicb
GLANY,
zo traged,li.
że niemożliwością był przelot ność.
słów z majorem Kubalą, dzt~
Prawa ez~e ·łwa,.zy zRk.r-yła naszego aparatu z okolic GraOdzyskałem świadomość do- którego nle mogliśmy dojrzeć z ku,iemy mu i wyraiamy nasz
białym bandażem. I~ewe oko za ciosy, gdzie znajdowaliśmy się, piero w szpitalu wGraciosa, góry, jak to stwierdziłem pó- na i~łębszy szacunek.
cłio-walo ~aźne ślady kontu- do Horty.
dokąd mnle przenieSIOno. I dla źnieJ przy pomocy zdjęć fotoOtrzymuJemy pozwolenie zo
iji. Na lewej ez~ścj twarzy i
Zmuszeni byliśmy do lądowa tego nie wiem co Sl~ działo pod- graficznych, wykonanycb przez baczenia trumny lotnika Idziszyi widnieJą "czerwone rysy za nia
natychmiastowego
bez I czas lądowama. .kstem .i~dnak oficerów "Isltry".
kowskłego. Jeden z oficeró"
To o ten mur uderzył samo- ,.Iskry" prowadzi nas.
(b.aJłań.
względu na grożące nam niebez przekonany, że mó,t towarzysz,
pieczeńsfwo.
lotnik do.~" iaf!t."J:OItY i godny lot i w fen sposób przys~ło do ZWŁOKI BOHATERSKIEGO
KOJ"O NOSA RANA~ ZESZYTA.
- Okoliczności towarzyszące najwyższe.-;,; z<lm'fnfa,
ka.tastrofy.
.
'LOTNIKA. ZWĘGLONE DOw szp!talu w Gl'aciosa.
.katastrofie?
NIE POPEŁ~lf. ZAliNE(jO
Zadajemy majorowi KubalI
SZCZĘTNIE W CZASIE POŻA.
- NiewIele właś~iwle mam
- Nie mogę o tem prawie
nU~:j)l '.
jeszcze jedno zapytanie.
RU APARATU. SPOCZYWAJA
- Dlaczego nie próbowado Dowiedzenia - mówi major nic powiedzieć, bo
.Jedyną PI'T."""Y"'ł at:aslrofy
W MAŁEJ URNIE,
"Kubala - jedyną
pNyCZyną
ZEMDLAŁEM: W CHWILI,
by; deiEkł motoru, któl'c~o złe liście panowie opuścić się na
umieszczoueJ
w specjalneJ k~l
njeszcz~śda było złe funke,io.- GDY SAMOLOT DOTKNĄŁ funkcjonowanie mieli sposob- mOI'ze, aby potem dovlvn3ć do
binie okrętn. (Wiadmość o zło
Dowanie motOl'1l z przyczyn,
ZIEMI.
ność zaobserwowae
wszyscy brzegu...
lżeniu szczątków
majora Idzi
których" nie zdołaliśmy stwterkowskicgo w lII'Ilie podajem,
tJzł~.
na odpowiedzialność pisma por
PotlJ'6ż była ·dosli'onała, wiatr
tugaIskiego z Azorów. Dołyeh
pomyślny, przeciętna szybkość
czas żadne sprawozdania szeZf
't 70 kilometrów aż do połndnl
gÓhl tego nie uwzględniały
ka Azorów. Do teJ DOry nie wąf
Przyp. Redakcji).
piliśmy w możność dotarcia do
Urna niknie pod IąHSą wieti,
~(meryki.
ców i kwiatów.
Kiedy sli'onsłatowaliśmy, ~
OWINIĘTA JEST
W SZT.\~
m~tor nie funkcjonuje normalDAR POLSKI.
nie, skierowaliśmy się ku AzoInne zaś sztandary zdobl~
rom. przy nomocy stac.ii radjo
ściany kabiny.
wej przesłaliśmy do Borty zapy
Do głębi wzruszeni, pozostatanie, ezy jest tam odpowied.temy przC7l dłuźsżą chwilę przy
nie mIeJsce 'd o lądowania. Odzwłokach
ostatniego bohatera
powietfz;ano nam, że możemy
wielkie., tragedji lotnIczeJ, jal;;~
"LĄDOWAC" NA BOISKU
są próby podboJu powietrzl1e~(I
PILKKI NOtNEJ.
Widok wyspy Gracżozy, gdzie miała miejsce sfra$zna kalaslrofa samolotu
Atlantyku
w kierunku
z'
Wschodu na Zachód.
"Marszałek Piłsudski".
Gdy "Iskra" powróciła do-

w fipcn.

Współpracownikowi

KINO

portu~

wiązkiem

TEATR

"PAL CE"
Pioirkowska

ł08.

Uwaga:
Cen, miejsc

.... znizone!
Muz,ka M. Lldauera.
Na pierwszy seans codziennie od g. 4.30 do 6 pp.
w soboty i niedziele od 12-3 wszystkie miejsca
po 50 groszy i 1 zł.

Dziś

premiera!

Dziś

Dremiera

Mimo lata i zniżonych cen wielki przebojowy podwójny program
I. -

I

i era •••

••
::r;:~Yo:~"'a~!:yJ; Bdalbertem Schlettowem ~~~~~rW~ł:!~~~ lU. de Puili
- u.

Plola iona . ·łwoia żona ;;;Ii7~:';:
i KLARA BGW.
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ranni

Drugi rabin aresztowany jako podejrzany o udział w handlu kobietami
WARSZAWA, 5, 8. (Tel. wł.).
Podana przez "Głos Por,!nnyt' wia
domość o wykryciu wielkiej szajki handlarzy kobietami obudziła
zl'ozumi~łe zainteresowanie.
Energiczne śledztwo w tej spra·
wie wyluywa coraz nowe szczegóły, świadczące, jak bardzo nie·
bezpieczna szajka grasowała na te
renie PolSki.
"Przedsiębiorstwo" Baskina vel
Baskira z rabinem z Wawra na
czele i pisarzem tej gminy rozporządzało całym szeregiem zorganizowanych agend, które trudniły
się wyszukiwaniem ofiar i dostarczaniem ich eksporterom.
Policja dokonuje wciąż nowych
aresztowalI. Za kratki więzienne
dostał się drugi rabin, z Pragi, Ja
kub Silber~tein, Targowa 48, z pomiędzy drobniejszych wspólników
- agentów aresztowano do tej po
ry pięć osób.
W związku z tą aferą policja
wykryła drugą, prowadzoną rów·

nież na wielką skalę. Ci sami "bo
haterowie" trudnili się zawodowo
skracaniem służby wojskowej tak'że przy pomocy fikcyjnych ŚIU-)
Mw.
. Poborowy, opłacając suty haracz rabinowi i Baskinowi, zawierał związek małżeński przed wcieleniem do szeregów i uzyskiwał
juź łatwo świadectw.o, że jest je.
dynym żywicielem rodziny i skra
cał sobie w ten sposób służbę woj
ska do 5 miesięcy zaledwie.
Cały szereg takich nadu~yć było
popełnionych
na terenie Polski i
dziś, dzięki przyłapaniu głównych
aranżerów

handlu kobietami
kryto i te sprawki.

wy-

Główny przedsiębiorca,
:\1oryc
umknąć
Baskin, l;:tóry zdoł~ł
przed aresztowaniem, zami<lszki·
wał w hotelu "Bristol" w luli:suso
wym apartamencie, prowadził wy

stawny tryb życia i znany był z
tego, że z pieniędzmi się me li. :zył.
W ostatu'" , chwilI zO$tat aresztowany Dawid Baskin, brat zbiegłeg.o Moryca i jeden z czołowych
wspólników.
Pochwycenie tego ptaszka niewątpliwie
w znacznym stopniu
przyczyni się do . łatwiejszego zliI,widowania całej organizacji i po·
chwycenia głównego herszta.
Aresztowany Dawid Baskin sta
le mieszkał w Polsce i zadaniem
jego było przygotowywanIe "towa
ru" do wywiezienia co było znów
wyłączną funkcją Moryca Baskina.
Należy mieć nadzieję, że fllż w
najblit5zym czasie zestaną potllwyceni wszyscy ws-pólnicy i
przed sąde · rozegra się l'lajciekaw
sza sprawa w zbrodniczej dziedzi
nie bandht kobietami.

klubu "Jutrzenka"

w katastrofie samochodowej

z nich Abraham Frischer uległ pę·
knięc1u czaszki i po przewiezieniu
do srlpitala zmarł. Czterej: Czesław Schnitter, Izaak Meller, Rzepiszka i Chaskel Lieder są ciężko
ranni. Przyczyną katastrGfy było
przeciążen. samochodu i zbyt szyb
ka jazda. Szofera samochodu aresztowano.

KRAKÓW, 5, 8. Wczoraj po poht!Iniu samochód cięwowy, wiozący członków klubu
sportowego
"Jutrzenka" z Chrzanowa do KraI,owa uległ na moście przez rzeItę Chechlo w miejscowości Płaza
katastrofie.
Pięciu pas.ażerów, stojących na
platformie spadło do rzeki. Jeden

propagują

Inwalidzi
Obrady

piątego

międzynarodowego

dy pokoju i jego utrwalenia i zaopitrzenia ofiar wojny.

WARSZAWA, 5, 8. (Tel. wł.) w drugim dniu obrad piątego
międzynarodowego zjazdu organizacji inwalidzkiej wysunięto cały
szereg wniosków przez p~zezegól
nych delegatów zj.azdu.
W ciągu dnia obrady toczyły się
w komiSjach, które powzięły sze·
reg rez.!llucji w sprawie prop.llgarrDziś

Wnioski po szczegółowem opra
cowaniu zostaną w dniu jutrzejszym przedstawione na plenum
konferencji. W komisjach toczyła
~.ię żywa dyslmsja postawiona na
bardzo wysokim poziomie.
Po zakończeniu obrad odbęd~
wybory do władz międzynaro~
dowego zwią:;-;ku inwalidów wojen
nych. Do zarządu wejdą po dwuch
delegatów niemiecldch, aus.trjachich, bpłgarskich, czeskich i polskich pozatem dokooptowani zo~taną po 1 delegacie rumuńskim i
jugosłowiańskim i francuskim.
się

Msza

żałobna

za ofiary katastrofy

w województwie tarnopolskiem

Dziś o godz. 6 po południu pre~
zydent Warszawy podei'łftował u~
C:r.estników zjazdu w salonach rady miejskiej.

LWÓW, 5, 8. Strejk rolny, który
objął województwo lwowskie prze
rzucił się również na województwo
tarnopolskie. Robotnicy rolni za.
żądali podwyżki płac, na co wła
ścicIele majątków się nie zgodzili
j sprowadzilI robotników z Podkarpacia. Wobec groźnej postawy
strejkująeycll,
sprowadzono policJę, która przywróciła
porządek.

.

Bombaju

LONDYN, 5, 8. Donoszą z Bombaju, Ze strejk robotników w przę

w kopalni na Śląsku niemieckim w okręgu Waldenburg

ifiiMW.

dzalniach
roZSZerza się. Z górą
.
./
120 tys, Q)bo,tnik6.w porzuciło pra

Śmierć
BERLIN,

lotnika
(Tel. wł.

5 VIII.

"Gl. . Poran."). Podczas konkur
su samolotów turystyczny'?h
niemiecki rekordzista
lotnik
Hoffman spadł na ziemię i pa~
niósł śmierć na miejscu.

Dziś i dni nastęDo,dll!
Pierwszy raz w

Łodzi

C

wędro
dramat z

W rolach

życia

ny

Z WarsZtllwy donoszą:
~-::::~ o godz. 4 i pół nad ranem
ro;począł się s·t rejk demonstracyj.
ny szoferów.
Wszystkie taksówki wróciły da
garażów punktualnie.
Na mieście ukazały się nad ra·
nem taksówld z deleg·atami związI!:u szoferów, którzy skon1rolowa.
li, czy nIema wśród szoferów łami strejków.
Taksomierze w tych taksówkach zakryte były papierem.
Gdzie niegdzie tylko przejeżdżala jakaś taksówka z pasażerami,
wraciących z _wycieczek za mias.ta.
T.aksÓwki takie zatrzymywano,
wypraszano pasażerów, poczem na
komendę delegtów:
"do garażu",
znikały one z ulic Warszawy.
O godz. 5 rano na mieście nie

Orkiestra symfoniczna pod
SZ. BAJGELMANA.

batutą

rozbijając

przepcłdiony

pasażerami, zatrzymał się na tym-

czasowym przystanku na pl. JaUWAGA:
snogórsldm. Spragniony Slofer lICeny miejsc na l-sza seanse dał się na szklankę piwa.
m~zkodzony.
50 gr. i 1 zł.
W tej chwili autobus bez kier~w
Przyczyną katastrofy było
złe
Początek codz. o godz. 4.30.
cy ruszył nagle z mi~jsca i zaczął 'Zahamowanie przez szof~(a CzekaW sob. i niedziele o g. 2.30.
sję staczać z błyskawiczną szybko Ił, który też zos-tał natychmias.f
. . . . . . . . . . . . ścią po wielkiej pochyłości, przez- zwolniony bez odszkodowania.

I

Mają być podjęte

iadania
Rosji próby pogodzenia

nych
~ONDYN, 5, 8. ATB.

powaśnio.

pa~stw

WedłUgj1Jia ' z powrotem wspólnego zarzą

wiadomości z Szanghaju pierwsza

du chińsko-sowiecldego na kolei.
Żądanie to chińCzycy odrzucili.
W niedługim czasie odbyć Się
ma druga próba pogodzenia tych
dWltch państw podczas konferencji, która. zwołana będzie w Czy.
cle.

Wojenne

zawinęły

W cz.asie spadania

aparat sta..

nął w płomieniach, które wznieci
ły również pożar w kościele. Ko.
ściół s.płonął dos,Zczętllie. LOJtnik,
który wprQ.!:t cudem ocalał, jest

I

ciężko

ranny.

Okręty włoskie
do portu w Gdyni

GDAŃSK, 5 VIII. (Tel. Wł. l włoskiego złożyli wizytę ofi·
"Gl. ~oran."). D:iś przybyły .,z ·cjalną komisarzowi Rzeczypowracając sh'agany i łamiąc
przy- Gdym . dwa WOjenne krążow- spolitej Polskiej w Gdallsku p.
drożne dl'zewa.
niki włoskie z uczniami wIo- Strasburgerowi.
P . Strasburger następnie rewizytował adWszelkie próby opanowania skiej akademji morskiej.
Dowódca, wiceadmirał Roz· mirała włoskiego l1a pokładzie
sytuacji spełzły na niczem.
w towarzystwie konsula. okrętu wojennl'go.
Autobus z:ttl'Lymał się dopiero za,
fJWIW"i*iJKM"lllE'lf?PiNW&";.A&bB'ftI"'!Cl-JW~~~,.!"'~ r==.teUli:iJliiJLSi&
IJrZY murze Jednego z domów.
Wielu pas.ażerów odniosło poważne
obrażenia.
Autobus jest

wszystko po drodze

John Gilbert, Renee A- liczności.
doree, Lyonel Barrymore.
Autobus miejski,

Odrzucił,

~amoł~ł ~om~owv VI · ~łomienia[n

pędził po ulicach ~Czestochowy,

5, 8. Onegdaj
wydarzyła się tutaj . katastrofa autobusowa wśród nkzwykłych oko-

w

M&A&C

próba pogodzenia Chin i Rosji so·
wieckiej zawiodła z powodu odrzu
cenia żądań sowieckich.
Sowiety postawiły żądanie przy
Ilości.
wrócenia s.wych praw na kolei
Istotnie
pasażerowie,
}{tórzy wschodnio-chińskiej
ustall!owie.
!lrz~byli dziś rano do Warszawy,
niemile byli zaskoczeni tym streJIdem.
Niestety, dyrel{cja tramwajów
LONDYN, 5, 8. Wczoraj po po·
miejskich nie pomyślała o tem, by
łudnu
runął samolot bombowy w
ze wzgiędu na strejk szoferów wy
czasie
próbrrego lotu na kościół w
puścić nieco wcześniej tramwaje z
koło Birminghamu.
Bromwich
remizy.
Samolot
po
przebiciu dachu
Strejk szoferów wybuchł z powpadł
\III
środkową
nawę
przed
wodu zastosowania przez I'amisar·
jat rządu nader wysokich kar za główny . ołtarz.
przewinIenia kierowców.

Autobus miejSki bez kierowe,
GZĘSTOCl-łOW A,

3 Dolegi ekranu

było już ani jednej taksówki.
Rozpoczęcie slrejliu o godzinie
4 i pół nad ranem szoferzy tłuma
czą tern, że o tej godzinie przybywają pierwsze pociągi do Warsza"y i wskutek tego strejk odrazu
dotkliwie da się odczuć pub licz-

u

S2*6

-QiW

arszawie l Chiny

jako protest przeciw!,o zbyt surowym karom

aktorów

głqwnych

PMQMWMiSMMi

&

Strejk taksówek VI

eę.

Potężny

. Jutro w 3 dniu zjazdu odbędzJ.,
pierwsze posiedzenie nowoohra
nego komitetu. O godzinie lO-ej
plenum
zjazdu, po uchwaleniu
wniosków, uda Slię na zwiedzenie
Warszawy. O godzinie 6 !"O po!tlr]
.niu związek inwalidów wojennych
Rzeczypospolitel Pols\de! w restau
racii seimowej będzie l,odejmownł
ltczestnikow z.j azdu uroczystym o·
I biadem. O godzinie 21 nastąpi wy
jazd delegatów do Poznania.
się

urzędzałników

\V

zjazdu

w Warszawie

Strejk rOlny

Streik

pokój

j

Nr.

I~

6 .

lelury

pogryzły

vm. -
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dziecko

"cz

Na widok okrwawionego syna. matka padła zemdlona
przy ul. Głównej nr. 37 miał
mjejscc wczoraj w nocy wstrz.ąsa
jący wypadek. W dGmu tym w
mi~szkaniu l1a parterze mieszka
niejaki lzak Keiler, właściciel
sklepu kapeluszy, mieszczącego
się w tym samym domu.
W nocy około godz. 3 p. Keilefowa usłyszała cichy płacz swego
ll-mieS2ięcznego c·.l~l()pezyk;a.
Zauiepolwjna płaczem dziecka p.
Kellerowa wstała z łóżka i pośpie
szyła
do maleństwa. Ponieważ
dziecko bez przerwy płakało, zapa
lila światło.
W tej chwili OCZOIll jej ukazał
&ię okropny widok:
RĄCZKI DZIECKA BYł.,y POKĄSANE DO KRWI.
Przerażona podbiegła do kolebId dziecka i z przerażenia padła
zemdlona. Z pod l,ołderki, którą
rlziecko było nakryte
WYSKOCZYŁ y DWA OLBRZY

rzucił się na ratunek żonie i dziec
waż, jak wykazało śledztwo nie
ku. Zawezwano lekarza zamieszka kupował on w swoim czasie trulego w tym domu, który doprowa- tek na szczury, podczas akcji tę
dził matkę do przytomności i opa pienia tych gryzoni. W dniu clzitrzył po},!!sanego silnie chlopczy-siej:szym dzfecku, które liczy t l
ka.
miesięcy zastrzykną lekarze injeO wypadku tym zawiadODliono keję antytyfoidalną i przeclwchoniezwłocznie
komlsarjat poliCji, lerową ponieważ istnieje podejrze
JitÓry ze swej strony przesłał od- nie, Ze szczury te były zarażone.
nośny raport do urzędu śledczego. \ Pozatem w dniu dzislejszym w
Jak się dOWiadujemy właśc1cie:I domu tym będzie przeprowadzona
tego domu pociągnięty zostanie do akcja tępienia szczurów na koszt
cdpowiedzialności sądowej, ponle- gospodarza domu.
(p)

Kino " oarodzi~.
NadSPOdziewana u czI a
dla kinomanów

Tani tydzień

CM . . . . .' _

Walki francuskie
Zapowiedź

niezwykle ciekawych
walk Bciągnęła wczoraj do cyrku
olbrzymie tłumy widzów.
W pierwszej
parze
walczyli
Karsch - Czarna Maska. Było to
spotkanie na wyzwanie olbrzyma
z gór Harcu, który, jak wiadomo,
w pierwszem spotkaniu uległ rtieMIE SZCZURY,
znanemu zapaśnikowi po trzyminu
trzeci siedział naj.~pokojniej na toweJ walce.
kolebce.
I tym razem los olbrzyma nie
Kł'zyk ',e j obudził Keilera, który był szczęśliwszy bowiem już w 15

arcJldzieło
świata

Najwleksze

Film n.a d film, - to

w CJrku

minucie nieznany zapaśnik paradą
z podwójnego nelsona ułoiył Kar$Cha na obydwie łopatki.
W następnej parze walczyli Gar
kowienko z Pooshoffem. Była to
najciekawsza walka dnia. Podziwialiśmy tutaj ze strony pierwsze
go doskonałą technlkę walki oraz
nadzwyczaj ostre tempo, drugi zaś
zapaśnik imponował
wprost swą
nadludzką silą. W 40 minucie wal
ki Garkow1enko uchwycił Pooshof
fa w tylny pas l w chwili kiedy
chciał zastosować
młynek
PooshoH chwytem bras roule ułoioył
przeciwnika na dywan.
Wreszcie w ostatniej parze spot
kall się Szteltker z Willingiem. Za
pasy toczyły się ze zmienną przewagą przyczem WilUng nłejedno~
krotnie dawał galerjl powody do
gwimanła. Walka ta po dwudziestu minutach polIOostała bez rezul-

dni wszgstkie mi~j§(a
na wszgsikłe seans~ na sali
i w odrodził! po

i

50

TUHU
Epizod z życia m~tów społecznych Londynu
W roli głównej słynny

Karol de

Wypada dodać, że do turnie,u
wstąpił znany Już w Łodzi zapaś
uik olbrzymi Pineekt , któ17 brał
juź wczoraj adm" w paradzie.

W rolach

Pawel licbler
Bernard Goetzke

NAD
PROGRAM:

i inni

nastepny program wtiIł4ND ..J{INłł

waz

Początek

Sp awg lali
Wera luber urodziła się w roku 1893 w Odesie,
Była. "cudownem dzieckiem 1iterał~kie lI1": już w 9-ym roku życia pis.:'lla
wiersze, jako giulllazi'8tka pró bowara. swych sił na deskach sceIlicznych. Po skóńczeriu &,i~n azjum przez dwa lata. studjo'wała
filozofję,
h:&torję i historJQ (lztuKi i dużo podróżowała. W roI;l[ 191~ w P~1.ryżu ukazała się
jej pierwsza ksią.żka, zbiór poezj,j.
Dopioro w 1925 r. za.częla pis ać prozą "pod wpływem DickenC,t, Kj'p linga, Musseta., Tołstoj:t Stondhala, France'a. i, B-ret-Rarle'a.",
Poza kilku tomarni poezjd Wera. lnber wydała kilka zbioll'ów
opo\dadau, kilka ksią.żek dla. dzieci i powieści_
'Winda była stara i osamotniona za swoją kratą. Od nieustannego jeżdżenia w dół i w
górę strasznie zgorzkniała i zacz~ła wściekle skrzypie6 i przv
ljC'Żdżaniu
cicho wyła,
Jak
ranny wilk. Czasami zupełnie
odmawiała posłuszeństwa,
zatrzymywała si~ między piętra
mi i patrzyła ponuro na lu<hi,
chodzących po schodach.

\Vind~ zajmował się
JaJ,óh
Milrochin, jedenastoletni chlopif'(', dziecko nieznanych rodziców.
Pewnego d~ia przyszpdł z u1icy, podobał ~ię nocne
mil dozorcy i został przy win~zic.
RZ3dca domu rozporzą
dził, ze nikomu nie wolno sa-

amerykańska

w 2ch
aktach

-,

Orkiestra powiElkszonal

IZwiedzajcie

UWAGA: W razie niepogody seanse na sali.

P. W......K.
dobrze znaleźć jakiś ołówek, aby zająć się nauką. Wciąż na
nowo oglądał dokładnie windę,
jej ~c~any, m.i~k~ic .siedzenia i
gUZIkI. Spec,lalnle Je?en czc;wony: gdy s~ę go ~aclskało, WIll
da natychmiast SIę zatrzymywa.la w pełnym ruchu, lnteresUjąca rzecz l

\Vieczorami, gdy dorośli szli
-do teatru, 'lub częstowali u siebie gości herbatą,
do Jakóba
Mitrochina przychodziły na po
gawędkę rozmaite czapeczki i
kożuszki baranic z całego
podwórza, nawet czasem zabł~kał
się aksamitny kapturek, należą
cy do sześcioletniej Lali. Matka
Lali, okrągła, jak pękata komo
memu jechać windą;
Jakób da, gniewała się na córkę z pol\Iitrochin zawozit więc każde wodu tej zna.łomości i mówiła:
go gościa na gór~ i brał od nie- Lala, przeciez to jesŁ zago, stosownie
do instrukcji,
niedhany chłopak, w calem zna
pieć kopiejek.
W ciągu długich godzin wie- czeniu lego słowa, - 'wyczyść
czornych, gdy na dworze szalał sobie nos! On może kl'a~ć i mor
wicher i lał deszcz, Jak6b peł dować, - nie ssij palca! Czy
nił nieprzerwanie słu:i..bę
przy nie masz innych znajomych?
windzie, i czekając na luazi, któ
Gdy Jakób Mitrochin słyszał
rzy udali się do teatru lub na te przemowy, mruczał z wyrzu
wizyt~, rozmyślał nad życiem. tem, ale milczał..
Rozmyślał
nad życiem,
nad
Nianię Lalj, l,acną staruszk.-;,
swemi hrudncmi, 'fi]cowemi bu
również 1,1ościła ta znajomość:
tami i również nad tem, źe dozorca, Mitrofan Awdeicz, który - LaleI'iko, zostaw go w spoprzyjął go za syna, bił go bar- kojul Cóżeś ty w nim znalazła:
dzo mocno i to zupełnie bez zwyczajny chłopak od windy, a
przyczyny, i że byłoby bardzo twój ojciec ma biurko.
całe

seansów o godz. 5-ej po pol, w soboty i
2-ej po pot, ostatni seans - o
godz. lO-ej wiecz.

niedziele o godz.

n

MI

ML

~ ERA INBER

Komedia

'oai

pary:

Czarna Maska - Sztekker, Pineckl - Sznelder, Stibor - Babn
Samsot1, WUling - Poosboff. Ostatnie dwie walki sq decydujące.

głównych

p. t.

W programie najnowszy ultrasensacyjny film

tata.

Dziś walczą następuJące

er. i ł zł.

obite skórą, ty sama zaś pijesz
codziel! kakao.
PIel Czy to
jest towarzystwo dla ciebie?
Ale delikatna, okrągła LaIecz
ka, podobna do guzika, starała
się, mimo perswazji, przejść
zawsze jaknajbliżej Jakóba Mi.
troohina i uśmiechała się do nie
go serdecznie_

I

n'

e

matka LalL - Jak możecie 1-,0zwolić na coś podobnego?
Mówiąc to uderzyła torebką wiszącą na drzwiach kartkę.
PsujQ tu nasze dzieci, a wy milczycie. Dlaczego milczycie? -Moja LaTa i tak na to zebranie
nie póJdzie, o to się nie rozcho·
dzi, ale zasadniczo? -

Towarzysz PoIaitis przyjrzal
Pewnego dnia na dole,
na
drzwiach windy,
tam, gdzie się kartce i odpowiedział:
zwvkle wisiały wszystkie rozpo
- Nie widzę w tem nic oso·
rządzenia i zawiadomienia dla bliwego, obywatelko_ Dzieci ma
mieszkańców domu, ukazało się
ją prawo zorganizować się
"
następujące ogłoszenie:
celu obrony ich spraw zawodo
- 'Wszystkie dzieci z tego do wych.
mu, są proszone o przybycie
Matka Lali krzyknęła z obuna zebranie, które siG odbędzie rzeniem:
jutro o godzinie trzeciej, pod
- Co to znaczy "ich sprawy",
schodami, tam, gdzie leży barani kożuch. Odbędą się ważne Przecież z nosów im jeszcze
narady. Wejście bezpłatne. Dla kapic- Jestem przekonana, iż
dzieci 1. sllsiedniego domu wej- pisał to Jurek z micszkania nr.
ście kosztuje dwa ciastka mi~ 18. 1 to chce być synem naczel·
nika kancelarji. lowe.
Naczelnik kancelarji Sclesnow, mnlkliwy człowiek. cho·
Pierwsza ogłoszenie to zauwa
ry na nerki. soojrzal lIa oglo.,!,
ż:v-ła matka Lali. Przedewszystkiem przeczytała je przez lorg- nie i pomvśJal:
non, poLem bez lorgnon,
na-, - Poznaję pi.smo Jurka. Cń
stępnje zawolała l'1:ądcę, 1dóry z niego wyrośnie. nie mam pomieszkal na drugiem piętrze. iGcia. Jakiś poszttkiwac7. pr7.~ł
Miast rządcy zjawił się jego po gódJ
mocnik.
C..IQ. t. n ,
- Co wy sobie myślicie, towarZ'yszu Polaitis? nekła
Podpisu nic

było.

5
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Skandal parcelacyjny
Konkurs na dyrektora
szkół

zawodowych
w

Łodzi

Jak się dowiadujemy, miniJsterAtwo wyznan reI. i oś",iecenin publiczr.ego ogłosiło konkurs na. stallowisko dyrektora szkół zawodowych doklSzt.aJ:ca.jących przy kuratorjllm okręgu ~zkolJl"A'r) łódzkie
go.

o stanowisko

Jak siC robi
Z TlJł3zyna otrzymujemy niezwykle rewelacyjne informacje
o tern, jak prz.eprowadzona została parcelacja grttntów miejskich przez szereg macherów
meJgistrackich, które por..Irz~J
przytaczamy. (Redakcja).
Każdy niemal dzietl przynosi
na~ wiadomość o mianowaniu
komisarzy rządowych na miejsce rozwiązanych władz samo-

to uuiega,ć się mo rządowych.
osoby, posiadające dyplom inDlaczego jednak zabieg ten
żyniera mechanika,
lub inżyniera stosowany jest tylko w tych i~
technologa (wydzi.ał mechaniczny) styŁucjach, w których kierowDloraz kilkuletnią praktyką. za.wodo- cze stanowiska zaJmu ill ludzie,
nie sŁojqcy w cieniu 1o,c;l, sanaWIJ;.
cyjnego bloku?
Kon.1mrs r.a powy7iSlze stanowiA przecież
sko rozstrzygnięty zostanie w koń nigdzie tak nie prosi się magistrat o rozwiazanie, jak właśnie
('·u b. m.
(b)
w Tuszynie,
gdzie burmistrzem jest neo{it5
sanacyjn~' p. Domowicz, który
dzięki parcelacji gruntów mieJprzybyli wczoraj
skich przejdzie do historji Tudo Łodzi
szyna.
W dniu wczorjszYlll przybyła. do
',V imieniu bardzo. licznego
Lodzi u dwudniowy pobyt wy- grona <iliywateIi
m. Tuszyna,
cieczka wyższej szkoły handlowej postanowiliśmy niżeJ poduisnni
w Królewcu.
zdemaskować wszystkie kulisy
afery parcelacY.ine.i
W skład wyciecz.ld wchodzą: re- t wskazać imiennie na wszystktor uczelni, czterej profesorow:e, kie .,króle" i ,.asy" te.ikomhipięć ~tudentek i 18 studentów.
nacJi parcelacyjnej, wtem two
rzeniu .miasta - ogrodu",
na
Wycieczkę
witali na dworcu w którem
~mieniu miasta p. ławnik Kuk, z klika Ula~ish'acka (h~robiła
~ię
ramienia komitetu p. FoJt, konsul majątku,
a mi::O.sło zf'szło na
uiemieck4 przedstawiciel kurato"dziady".
Zanim przytoczyn.y tekst pis
rjum szkolnego, oraz z ramienia
studentów akademicy KliJ:owski, ma, wysłanego na ręce pana mi
nistra Składkowskiego. musimy
Beyar, Ra.dzlllwwski i Szubert.
poświęcić nieco uwagi
osobie
W ymeczka za.mie<SzkaJ:a w domu pana
burmistrza Domowkza.
Niedawne to
jeszcze czasy,
niejskim, a potem zwiedziła. zakła
ay "Wid'l6wskiej Manufa.ktu.ry". gdy dzisie.łszy czcziciel sanacji
był sobie poczciwym wyznawcą
Po obiOOzie wycieczka zwiedziła. .ieszcze poczciwszej chadecji. \V
8ta.cję oczyszczania 8cieków' w Lu- roli swe.i czuł się doskonale.
blinku i cment3Jrz wojskowy w Klął siarczyście przy każdej 0kazfi na Piłsudskiego,
Rzgowie.
nazywając go bandytą i innemi
W dniu dzisiejszym wycieczka soczystemi obdarzając go epitetwiedzi fa.brykę Bennicha i Szkołę tami, - psioczył na masońskie
włókienniczą"
oraz
elektrownię go "Strzelca", zsyłaJąc wszelkie
nieszczęścia na głowy tych, kt6
łódzką·
rym
dziś zawdzi<,:cza
burmiZ Łodzi wycieczka wyjedzie wie strzowski stolec.
tzorem do Krakowa.
Cb)
Ongiś był funkcjonarjuszem
gą

mająiki

\V

na koszi mialia

poli1:ji, lecz pewnego dzionka
pan
starosta Remiszewski ma.iąc odpowieduie dowody .lego służbisł(lści. "spławił'- :!o fili cywila.
Bajeczna "orjentacja" życi 0wa, a przedewszystkiem poparcie pana starosty Rżewskicgo,
- złożyły się na to, że nasz bur
mistrz cwje się w obecnej atmo
sferze dobrze i rządzi miastem
nadal ku swemu
i ki.lku radnych zadowoleniu i pO'żytkowi.
Poniżej przytaczamy
odpis
skargi, wniesionej do p. ministra Składkowskiego.
"Do Pana Ministra Spraw
Wewnętrznych w 'Varszawie
obywateli
m. Tuszyna,
w imieniu których z ich
upoważnienia

Tuszynie

działają:

kasa miejska nigdy nie widziala i nie zobaczy. Faktów, jak
powyższy,
możemy
podać
znacznie więcej, gdyż sam rad-

Wycieczka przemy"
słowców francuskich
w lodzi
W czoraj

przyjechała

do Lodzl
z Lill(·
na jl'dnodr.iowy pobyt w Lorl7,i,
wyciec~ka przemysłowców

Wycieczkę
przyjmuje komitet
miejski
tow.
przyjaciół
Francji
ny Przedborski sprzedał w ten
tow.
krajoznawcze.
sposób około sta placów, a w
podobny sposób sprzedawali
Wycieczka zwiedzi kilka fabrYh
również i inni radni w porowi okolice Łodzi, poczem wyjedzlr
mieniu z panem hurmistrzem.
'Yszvstko to dostatecznie ilu- w d:ł.lszą. podróż po Polsce. (h)
struje,' że magistrat i rada mie.,
ska m. Tusz~'na popełniaJą na-

dnżycia, ż(' rozkrada.fą majątek
mie,iski, żc z narcelac.ii tel uczynili dla siebie źródło niele-

galnych zysków.
,y swoim czasie odpowipdnie zażalenie zostałO' już złożo
ue władzom nadzorc.zym. Staro
stwo łódzkie
wydelegowało
wówczas inspektora sam orzą
du gminnego, ten iednakip rzekornI) iadn. nadużyć miał nie
ltstali{-. "·"wołato· to oburze",,: · 7T'()7.U1~Iiałe roz!Zorvczenip
.(..........-( y~1.('kiS7.0ści n~iejscowe.'
! "dll0ści. ~dYŻ spf'kulada radnvch na maiqtku mieisldm sta-

Poradnia przedślubna
uruchomiona została
przez rnaqistrat

W dniu wczorajszym uruch0
miona została pierwsza miejska
poradnia przedślubna w lokalu,
przy ul. Gdańskiej 83,

Zadaniem poradni b~dzie u·
Eazimierz Salski, vValentv Pokorski i Józef Fidziel anie
porad zdrowotnych
.
lipski, zamieszkali w Tuosobom, mającym zamiar wsbl
szynie, pow. łódzkiegO'.
pić w związek małżeński.
Z A Z A L E N I E
Kandydaci do stauu małżm'l'
Niżej podpisani obywatele m.
skiego
poddawani będą bada ·
Tuszyna mają zaszczyt zakomu
nikować Panu Ministrowi
co n~wj plJb1i("~ą ta.rf'~"i(',,-,. W niom lekarskim dla stwierdze·
nast~puje:.
zwiazku z powyźszem mann> nia, czy nie zachodzą przeszko·
kwietniu 1928 roku uka- 7.aSZCZyt prosić' nana mini"tra dy zdrowotne, mogące się ..xlzały się ogłoszenia w ll1!e.lsco- o wvrJele~owanie soec.ialnei kI)
wych pismach o parcelacji miej misii Qer'!"7ei oraz t) za'V~e8ze bić ujemnie na zdrowiu później
skich terenów zalesionych, na nic mal!isłraf.l'- i radv rnie;~ldcf szych małżonków względnie icł
których miało powstać I)~ród - ID. 'J'1'SZYJl3 w urzMowaniu i potomstwa.
masto. Jak wynikało z te~o 0- pow!l'rzpnie tei cZYJ1ności ko.
Zgłaszające sir. do poradni o·
głoszenia, (l"ywatelc miasta Tu· misarzowi rz~do",pmu".
sobv
pici obojga w razie potrze
szvna , z!{odpie z uchwałfl rady
Od czasn wnil'siel1a tei <;k~l'.
by
kierowane
br.dą do specjl\łi
"liejskie,i. mieli
~i mineło iu'l "pOl'O f'7.flS'1. Wio
f"orzystać
z prawll pierwszeJ'o d')~/,ni('- pnłp "11l' c;"inldf''; "'ph' "tów (ginckologów,
neurolo·
siwa przy kupnie oraz 20 proc- wv bezpośr\'cl1,'o zaint.('f'~' )W~' gów i t. d.) cclem ustalenia oulgi w cenie szacunkowcj.
n"ch jednootek, ie~1i na kmlliZ ulgi teJ mieli obywatele pra .. if' pr~deżlihl~ s-talc p. Szczero statecznej djagnozy. Przychodwo korzystać tylko przy kupnie h~iiski.· 'którv -- o ir.,nio'.- nia przedślubna czynna będzie
jednago placu,
przyczem na- PI, ~ wlaśni,. ',~ "om;sif s;'·a cun. narazi e dwa razy tygodniowo w
bywca mógł nabyć najwyżej 3 k()lveJ przy parcelacJi: P. Szczer środy i w soboty od godz. 1 dn
plac~.
.
biI'iski .iest inspektorem samo. 2 pop
KI.edy na!rc~nllast po .ogło- rządowym starostwa ł6d7.kiego.
Kiel'ownictwo przychodni oh
szemu zgłosilI SIę do burm1strza Ob"watele z górv wiedzieli , że
i odp:)\:iedn~e.l kom!s~i na~yw- p. Szczel'bińsK; . "pO obiedzie z jął dr. F. Skusiewicz. \m~
cy mIeJscowI l zamIeJSCOWI, o· panem Domowiezem żadnych
kazało ~ię, ź.e
nadużyć "nie wykrY.1 e ".
wszystkIe memal place zostały
Sprawa publicznvch zarzuNr. 31 "Wiadomości Literae.inż rozsprze!lane, gdyż na ogól- łów o nadużycia była przedną ilość 640 placów pozostało miotcm rozpr3't"'· ":'1dowei. S:1d kich" przyno~i !;zereg wierszy
.łeszc~e do Sl)rZe~a~~' tyko 68, po zhadaniu Ok01if'. ,zI10ŚCi slcH- Pn3zkin:t w przekł~dzjc Tuwima.
polozonych. w mIeJscach.
~o~ gP. wnie!doną przez rade miei- artykuł M. R~kowskiej o młodyrr
kry~h, ~ WIęC gorszych) mm:.1 ska o oS7.czerstwo,
oddfllił. pit'1arzu :unerykmisl\)'m Wilderzc.
,va.r~ośclOwvch, wsz~'stkJe '\Vówl'7.as sk'arg'<,' 711111S71'1ny hvł [Irzekhd \YRpomni8JI ()jcttice-o. re·
zas 1I1nc place
wnieś(; 1). burmistr7.
1'>T~ roz.
.icszc~~ przed ogłoszc!llem par- prli wę te ob~'wat('le m. Tuszy. (·en7.je 7. k;;iążek piór:J Hulki·La
kJllfE5.':-'::* . . .
celaeJ! zostały ro;zlmlHonc pnez na . z ",ielb niecierpliwością Rkows1·ie,(ro . Piwith;k'egn. XapiC'lr·
,kiego. Liehcrta. obfitą kror:ikc; z l
członków
mag 1stratu i r::tdy oczek ują.
mieis!dei oraz ich prote.gQwa(-l Km-imierz Snlslii.
gr:tp-i(·Zllą· ,.Satyrę i humor" w ilu
(_) .JÓzef FiłilłSki.
ptl'l~ rjach. działv h ie żąre.
nad kostjumami, rekwizytami i krzesłami wypo- nyeh
Ponieważ
przy podpisa lIiu ':'::_:':""::!,;:"_=",:;:.:",,:,,,;:,,",:;s:._::!:,,,:,m::=:,-:;e:_::::!'!_=:::_==:":::";:,oo:;:_=:,,_:::,:"':"::."':_:,:_:_=
życzonemi teatrowi popularnemu
kontraktu żadano natychmiast
W 'Lwiązku z zamieszczonemi w przez władze sądowe na. pokrYl1ie ''''płaceni::! ;:\0 procent e(,l1~' SZ?-I
lł4TIł~
11łJIt)l
prasie notatkami w sprawie rze- zobowiąza.ń dawnej dyrekcji te· cunkowej oraz ogloszono, że ci.
TEATR MIEJSKI
go1.rwaly %ywot. RewJil
komych incydentów przy zahiera- atm popularnego i wyłączani~ ich kt6rzy nabywają place, nie do
poż~'czki.
przeważna
Dziś, wtorek, pojutrze, w ezwnr iiię, u postaw ~1ę" llkażr ojl·
niu ruchomości miejskich z gma· z pod sekwestru narażało miasto st'\ nr!
chu teatru popularnego - oddział L:a stosunkowo znaczne kwoty, a ezęsc obywateli miejscowych tek i w sobotę wieczorem ostatnie : dni n:'st0pny(·h.
prasowy ma.g istratu nadesłał nam równocześnie s.ekwestr tych rze- musiała się wycofać z tej tran- przedstawienia potęzneg-o a.rcydzie
zakcji. Skorzystali z tego nlcJH1Stępują.ce wyjaśnienia:
czy stwarzał, w razie przeoezallia którzy radni, którzy działa.iąc ła Sza10ma Asza ...Kiduflz Ha·
Ulubieni~e łlod~i
Wobec zawiadomienia wydziału faktu sekwestru i terminu licyta- w porozumieniu z ma~istratcm ;-,zem" (Święe się Jmi~ Twoje)
po Opuszczają nasze teatr)
ebwiaty i kultury przez b. dyr. te- cji, niebezpieczeństwo całkowitej nabyli ogromną iJ.9ŚĆ placów w cenach populamych.
Łódź ponosi ciężką. stratę. Opu·
::.t.ru popul3JI1lego p. PHarskiego, i.ż utraty tej części majątku miejskie- celach spekulacY.inych.
"Nocą na Starym Rynku"
:5l:czają ją świctne artystki (paUlI
Radni ci nabywali od miejw sezonie teatralnym 1929-30 nie go.
Jutro, środ::t, w pią.tek i w nie- 1I.iejsldego, uluhienice ll'l"'Zrj pu·
scowych obywateli prawo ulgi
będ~ie prowadził teatm w gmachu
dzielę
wieczorem rówt:ież ostatnie bliczności. lxu:ie Lub:I'Jlska. Jar·
Delegowany przez wyd'!.iał 0- za nieznacznc wynagrodzenie i
przy ul. Ogrodowej, wydane zosta.
światy i kultury iJltcndent p. No· w ten sposób korzystali z całej przect"'te.wicnia misterjunl w 3-ch
kowska i Tat;'rkiewiczÓwnn. Dwip
ło polecenie intendentowi t;ea.trów
wakr)\V:iki nie mógł wypał nie POifl 20 proc. ulgi, przyznanej oby- aktach S. L. Pereca .. Nocą na Stuzostały
zaangażowane
pierwsze
Dlie,il'lldch przewiezienia znajdują. cenia przeWleZlenta tych rzeczy watelom miejscowym prztf kup rym Rynku".
przez
dyr.
Szyfmana
i to już na 2
cych się w gmachu tatralr.ym przy La skład miejISki wobec ponowne- nie pierwszego pla1:u. Wytwolnta
z
góry.
P.
Tatarkiewiczówu:l
nI. Ogrodowej krzeseł oraz wypo- go ich zajęcia przez komornika. Po rzyła się z tego s:\'łuac.ia, że pla
TEATR LETNI
zaś zaang:!.żowana została do teżyczonych w c,iągu l:'ezonu z teatru
ce zostały Jcszczc przcd o~ło
"Zastaw 5i~, a postaw się"
a.tru .,Ateneum" do p. Str01'lskiej.
miejskiego kostjumów, rekwizy- uzyskaniu sądowego wyłączenia szeniem parcelacJi rozkupione
N~ pociechę nalszych
teatl'omatów, ilekoracji itd. do składu miej ruchomości te przewiezione zosta- przez nieliczne jcdnostki, które
Tłumnie z.pbra.:1a publiczność 0tlą do składu miejskiego co jest następnie z dużym zyskiem od
~ów
motemy
pndzielić
Slę
z mm!
k!askiwała. gorąco wczorajszą preskiego.
konieczne ze względów wyżej wy- sprzedawały te place zgłaszająwiadomo8cią,
że
zarówr;o
p.
L,t·
Zarzą.dzenie to podyktowan.) by s'lczególni-onych jak i wynikają- cym sie na skutek odoszenia. mjerę rewji "Zama.w się, a postaw bieIlska, jak i p. JarkOWRk:1 cześć
się".
Pomysłowa
reży3erja
K.
Talo konieczr..ością zabezpieczen;a cych z potrzeby' przeprowa{}zenia Zyski te powinny były zasilić
ta.ńce
Szmarówny, przyszłego sezonu gościć jedna 1
włal5nośoi miej-sk.iej,
znajdują.cej napraw, uzupełnień i kor.sen\%::jl. kasę mie.iską. Dla ilustracji te.i tarkiewicza,
Szma.ra,
śpiew
Jurdzillskiej
i Pi· będą na wyst<,:paeh w Lodzi.
się w gmachu tea.tralnym przy ul.
~ospodarki podajcm~', że trzPj
Jak wynika z powyższego za...
D
_a
ww ....
Ogrodof\vej bez należytej pieczy,
nabywcy, a mIanOWICIe:
a- latti, pogodny humor Winawel"l
rządzenie
przeniesienia
tych
n(''d
L
..
OdZl'
przy
osiągnęły w najnow.~zej rewji zaw okresie prz.ejściowym - pomięWI
enga, zam. w 1 " ,
.
42. Szo. 'służone powodzer.ic. Również pryd~y Zrf'zygnowaniem
dyr. Pil ar- czy na skład miejski, podyktow:l.- ul. Konstantynowsldej
.
·
.
r.I·e ne .
było wyła.cznie
i J'edynie wzgię- eJ Bertheim,
s k'lego
l. ob'jeclem
w pos'lada
.
. . zam.
. w 7Łodzi
. I przvI mitywne produkcjr chótll cyga·
'
d k'
darni trosl-i w stosunku do mająt· ul. PIOtrkO'wskIej 2
l
zrae
~machu przez nową yre clę·"
R t
ł d·
'zv ul nów budziły dużo wesołości. Prze
.'.
ku miast..'1,. cześć którego St.(tllO·
o l11an, zam. w. ~o Zl Pl.
. mcznc finał~' wywołały na widow
. "
Za.znaczyć rowmez nalezy, 11.' ru
d · ' '. k ,. t t t. l [Ronstantynowskle J 46. zapła. .
.
WJą una zema I re "l7.y Y .ea r.l
•.
d
p. d ni szczery zachwyt. Niezwykle ln
(;homosc~ te, stanowlą.ce bezsporną'
.
(m)
ClIJ o~stęJ1nego ra nemu .• 17.e
)Vł3lSnośc nili!Jsta. były: za.imow:me.:r:.e.
borsklemu 13.600 zł.. ktorych teresuj~a całość wróży rewji dht-
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W dniu 3 sierpnia 1929 ' roku rozstał się z tym światem

B. P.

d,reklorJeneralnej 'Reprezentacji Krakowskiego Towarz,stwa
Wzajelnnrch Ubezpieczeń.
Zmarły

swojemi wysokiemi zaletami serca i prawym charakterem zjednał sobie
prawdziwy szacunek, uznanie i sympatję wszystkich pracujących na niwie asekuracyjnej.
W znlarłym tracimy nieodżałowanego towarzysza pracy, którego pamięć na zawsze
pozostanie między nami.

rzeds awiciele Towarz,stw
"Jł lian(~"

.

"~ir

' .

,,4.s§i(orazioni ti~n~rali"
"Krakowskie T-wo Wzai. Ubazl."
,,'Uu11\on8 ł\driiltica di Sicurta"
"Orzeł"

W Łodzi

,,'Gznańsko-WarszswskiB
"PrZfzornośł."
"Przgszlośt"

T-wo"

"Silesia"
"Snop"
"Warszawskie T-wo Ubezp. Sp. Alf'

·ł

"Polonia"
"Pol'i"
"Piali" . -,
"Powszechny Zakład

ezpiecze"

tt'~si.",

Ube'zpieczeń

WZli."

ttZwiązak

Ubazp. przem. Polsk."

Il.:i

W dn. 3 sierpnia 1929 r. rozstał się z tym światem nieodżałowanej pamIęCI

Dyrektor e eralnej eprezenlacji naszego Towarzystwa

\V Łodzi.

W zmarłym tracimy wysoce sumiennego współpracownika o wzniosłem poczuciu
obowiązku i prawym charakterze.
Cześć jego pamięci!

Krakow kiB Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń.
P. dyrektorowi Józefowi V/olłowiczowi z, powodu ZgoDu

wyra.tają

(; ·JEtiO

serdeczne

wcwraj

WSD6IDracownicr
Pozn. Warsz. T -wa

przejechał

Ubezpieczeń

motocyklem

kQbietę

łla szo!;lie lód7.kiej pod chał przechodzą<:ą przez SlO::ię 31
podczas biegu kolar- letnią wic~ni<1.czhę Marj<\Ull<; Bab
skiego zdarzył si~ śmiertelny wy- lę, która poniosla śmierć na m i ".]pa.dek. Jadący motocyklem 10- cu. Bartui'zek, który l:iC posiadał
dzianin Artur Ba,r tuszek zegar- prawa jazdy are8ztowany został
mistrz z za,wodu,
7um i ei"zkaly osadzony w ~'i~zit}niuprzy ul. Piotrkow.skiej 145 przeje- ·

Łowiczem

współczucie

Łódzk~ Oddziału

todzia'nin bez prawa ··ald, .
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Ajencji Celnej P. K. P. i Stacji Miejskiej

nagle dnia 4 sierpnia 1929

II

182

odzi

T.

Szlachetny, zacny charakter Zmarłego, Jego wybitne zdolności i głęboki patrjotyzm zachowamy na zawsze w pamięci.
Łączymy sią w żalu po niepowetowanej stracie z Rodziną Zmarłego, wyrażając Jej z głtlbi
set'ca płynące współczucie.

Zarząd

Po

długich

ci~żkich

Widzewskiej Manufaktury Spółki Akcyjnej.

cierpieniach

rozstała się

z tym

światem

B. P.
Bronisława

z T kocinerów

przeżgwszg

lai 80.

ran

...

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś, we wtorek, dnia 6 b. m. o godzinie a-ej
po południu z domu żałoby przy uli·cy Nowomiejskiej 19, o czem zawiadamia· po~rąiC:,.,a w· głębokim
smutku stroskana
Uprasza sią o nieskładar.ie wizyt kondolencyjnych.

B~

P.

JerZegO Wolfowlezl

Dyrektora Ł6dzkiego Oddziału Krakowskiego T-wa
Wzajem.nych Ubezpieczeń
wyrazy głębokiego współcLucia składają p. Dyrektorowi
Aleksandrowi WolfoWICz:owi

Pracownicy Jeneralnej Reprezentacji
T-wa Wzajemnych Ubezp. "Vesta"

W dniu 4.VIII. r. b. po długich i ciężkich cierpieniach
z tym światem nasz serdeczny kolega

rozstał się

Ś.łlo.

BUGB JUIZ AD' IQCZYK
W zmarłym tracimy dzielnego
rzysza pracy.
Cześć Jego pamięci! .

:zacnego wspó!towa-

Straszna zbrndnia na Balutach
Nieznani sprawcy odcięli pijanemu kawałekjt:łzyka

Bezzwłocznie
przewiezioIlo
go do szpitala. Po drodzE' do
szpitala nieznajomy odzyskał
przytomność, a kiedy zot~czył,
poranił t:it;żko· j~j
że go wnoszą do pokoju,
·wyrwał się z' rąk ;'iLlęgniurzy i poMorderca oddał· się W ręce· policji
czął
demolewać
Ul"/:1J.zenia
,V międzyczasie Ił jpzauważo
Wieś Zaburzyny pod Łodzią widywać.
szpitalne. Pny. pomocy p0JiWoźniak jednak
nie
chciał ny przez nikogo \Yotniak p.)d.
była
wczoraj
terenem
tragiczPrzechodnie zaalarmowali po cjanta i kak l r IlsługaClY udał,)
się pogodzić z wyrokiem l ICll- kradł się do byłej narzeczonej
nego zabójstwa.
gotowi e ratunkowe, lekarz któ- go się obezwładnić.
Do znanej z piękuości miesz czIów. Ponieważ ci byli nieu- i tym samym zakrwawionym
regt> przystąpił do zb.ldania nie
W miGdzyc:;.asie śledztwo po kanki tej v{iii r.icjakiej Heleny gięci, w głowie Woźniaka po- nożem zadał Je.! śmiertcl nv
cios. Natychmiaslowy raluuel,
znajomego.
licyjn.'" pos/Jo tak n.aleiw na- Henczel przycho.jził od dłuis7e wstał plan zemf,ty.
\\7
lniędzyczasie Hellczlówna okazał
siG bczsln1leezI\Y!ll
go
czasu
J6~('f
W.;źnia:",
cieOkazało siG, że jest on zupeł przód, że ustalifo,
iż p3kaIeszący się niclIa:l1crszą opin;łl z poznała na zabawi~ nijó)jakiego f[pnczlówna wvzi~'nQła ll!.~ha.
nie pijany. Początkowo lekarz c,zony . !ll:!.z ...,wa się Teofii Link
Po dokonaniu
krwawych
Jana Andrzejaka, w którym
p·owodu awantuT, które
przypuszczał,
iż krew
na u- inlie~7.ka przy ulicy Szopel~a ł-ywał w stanie li~drzeźwyDl
czynów \Vol.niak ~ddał się ;::i nsię zakochała.
.
stach nieznajomego pochodz: z nr. ·4 . .
Wczoiaf Woźniak na· jednej ,,{ ręce policji, oświadczajqc,
Było tó
je<iynym powG.Jem
tego, że rodzic:' lIenczlówny z zabaw napadł na Andrzejaka najzimniejszfj krwi~. że woJl
rooy, otrzy~nanE'j podczas bójLink, któl't~i11U ze względów sprzeciwili' sią zaWUfllU tegn i dwukrotnie ugodził go no- stokroć odcierpieć choćby naj
ki, kiedy jednak otworz~i( mu
bezpieczeństwa
'nałożono ka:· związkll małżcltskiego, fj ~zkol· żem w piersi. Andrzejak, zale- gorszą kar<~, niż znieść m~'ś1 , Ż(
ustL, celem wlania kilka krotan, nie zdrarlzir na ra'dl! naz w.iek Helenie pełen tempera· wając się krwią,· rtlnąt na· zie- jego ukochana miat:lbv naJr
ilel wody, stwierdził, że .nieznawisk tych, c(} gc tak ~zpctnie mentu Woźniak bardzo si.ę po- mię. Pospieszono mQ· na ratu~ żeć do innego. \Voźniaka przr
jomy ma :)d~;.ęty kawałek języ
dobał; poddała się jednak woli nek i w stanie beznadziejnym wieziono pod rskortl1 :10 Urle
ohIeczyli. (p\
duo śledczeao w ł .I')(jzi. (p)
todzków i nrzestala sip. ., nim rmwieziono do sznitalll.·
ka.

\V czoraj w godzinach wieczo
rowych przc0hGdnie znaleźli hO
ulicy Szopena koło domu nr.
4 jakiegoś mężczyznę w śred
nim wieku, który leżał bez
przytomności w rynsztok LL.
Z
ust jego wypływała cieniutk:ł
~trl1ga krwi.

Odpalony amant
i

w, "'.)-

zabił swą narzeczoną
adoraiora

.!n.nn

filI.

Znowu alera wekslowa

Ul
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~mierć W pętlicy

bodzi

Szereg kupców łódzkich poszkodowanych na przeszło 200.000 zł.
Przy ul. Berka Joselewicza w
Lodzi miał małą fabryczkę wy
rob ów dzianych niejaki Abram
Fajman, zamieszkały w tymże
domu z żoną i 12 dzieci. Fajman założył fabrykę na modlę
prawdziwie łódzką. Maszyny
dostał na kredyt, na pierwszy
transport surowców wystawił
weksle - i maszyny zaczęły
się kręcić.

rantów, gdzie dowiedzieli się, że
wszystkie weksle zosłały sfałszowane przez Fajmana.
Bezzwłocznie
złożyli oni o
tern zameldowanie do urzGuu
śledczego
w Lodz·i,
który
wszczął dochodzenie w tej spra
wie i wysłal listy goI'iczc za
Fajmanem.

OnegdaJ WSZYScy WierzYCie-!
Je przybyli do mieszkania Faj-

'Jakież było ich zdziwienie, gdy
dowiedzieli się od żony, że FaJman przed dwoma dniami znikł
z Łodzi i udał się w niewiaciomym kierunku.
Ta nagła ucieczka wzbudzila zrozumiałe podejrzenie, 11dali się więc wierzyciele do ży-

.. -

nękany

tlratowany

Z

pod

W domu przy ul. Sld.erniewiC-1
Jak się dowiadujemy żona i
12 dzieci fałszerza znajdują się k~ej 20 od dluższeg~ czas~ .za.~i':}:z
bez środków do życia i cierpią kIwał ze swą rodzmą. nIejakI 3.,letci Jan Królikows.ki z zawodu
ostatnią nędzę.
łatw()
robotnik_
Sprawa ta wywołała
zrozumirtle wrażenie w szeroJ{rólikowski już od kilku · miekich sferach kupieckich. naszes<ięcy
pozQSltawał bez pracy wskngo miasta. (p)
tek czego wra.z ze swą. rodziną cicr

Szwajcarscy studenci w Łodzi

braku

środków

piał głód i nędzę. Ostatnio pOp:l.d1

,~silny stan .del~r~Sji,. użala:!ą.(: ~ię
meraz do sąsladm\, ze dłu:GGJ Jut
nie może toczyć walki o ka,idą go
dzinę istnienia.
W dniu oo:egdajszym Król~kowl:ki korzystając z nieobecnośoi do.
mowników popełnił samobójl9tw(]
wieszając się na sznurze, przy.
Gdy domownicy przybyli do
rnieszkaJlii·a 'Z8J<3tali już zimne zwło
ki wisielca.
Zawiadomione o po'wyższym wy
padku władze policyjne po prze·
prowadzec.iu dochodzenia zabez·
pieczyły
zwwki
des.per3,ta na
miejscu do czasu przeprowadzenia
oględzi\J1 są.dowo-lekarskich.
(w)

tła

szlaku ludzkiego

nieszczęścia
Samobójstwo młodo ..

danei

(
ilrW

n;~~~· :1i!;:;,:~:;zt:.:~iI .

~ana wypłacema
z kat~orycznem. źądll:lm naleznoŚcl.

I

powiesił się z powódu
do życia '

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mocowanym do klamki u drzwL

Pomimo tak świetnego początku interes prosperował nienajleoiej, z powodu ogqlnej sta
gnac.ii Fa}man począł odczuwać
poważny brak gotó,·;ki. Przed
mniej wiecej trzema miesiąca
mi zwrócił się on do .iednego z
poważnych łódzkich dyskonterów z prooozyc.ią zdyskontowania mu kiIkuweksli na snmę 25.000 zł. Ponieważ weksle
te zaopatrz. były w pierwszorzędne żyra, tranzakcJa doszła
do skutku. Jednocześnie FaJman zaznaczył, że wyrabia towary dla tych firm, wobec czego w najbliższym czasie będzie
w posiadaniu dalszego portfelu
weksli z temi żyrami. W ten
sposób w ciągu dwuch tygodni
zdyskontował on weksli na suroP. 200.000 zł.
Nadszedł termin płatności·t
weks.Ja, który został zaprotesto
wany.
Kiedy zwrócono się do Fajmana, obiecał on za kilka dni
protest wykupić. W międzyczasie dalsze weksle poszły do pro•
1 ,- l
d·
testu. F a)man zw elia
z ma
na dzień, wkońcu jednak wy-

mem

Bezrobotny

sznura

:;tudentów przed fabryką "W idzewskie; Manufaktury",
F'M'§iit;łii
ł.Biiiiil"łI!Ht?!ffff'PW"'"

1'lJrlVU~II IIlu
"if~r
,,1111
_

mili

goście

m. in. zwiedzili.

prZ'l.J-il"I-Blu"
U

OrgalDalna zabawa lódzliił!j
Wczoraj w godzinach wieczo
!Owych miał miejsce bardzo
ciekawy wypadek, będący doskonałą ilustracją zabaw naszej złotej młodzieży, która
stargane zabawą i hulankami
nerwy stara się odświeżyć ekstrawagancyjnemi kawałami.

którą

zlol~j mlodzi~łłJ

Wczoraj popełniła zamacb
samobójczy przez wypicie kwa
su solnego
16-letnia Łucja
GroslaJt, zamies.:kała przy ulicy Matejki nr. 7. Jak się dowia
dujemy, powodem tego kNku
była sprzeczka z ojcem. Denatkę w stanie ciężkim odwieziono do szpitala w Radogoszczu.
Życiu jej nie zagraża niebez~
pieczeI'Istwo.
Napiła się mieszanki
benzyny z I- od,n:a
..
Antonina Owczarek. zamies>
kała przy Bałuckim Rynku 7,

:~f=~~: ~~~~1i~~:~{~:~

denatkę

do szpitala w Rado( )
P
g
••os.dzcrZUUg' a 'aś s"-Ir,tusu
III

II>'

O godzinie 11 wieczór wracał jaśnił p. Pańskiemu, że niedenaturoWanego .. ,.
z posiedzenia majstrów tkac- ~llajomy wsiadł do elc~all('kiego
Weronika Kolasińska, zamiekich p. hak Pański, zamieszka auta prywatnego skąd słychać szkała przy ulicy Okrzei 22 wy
ty przy ul. 6' Sierpnia 28.
było śmiechy i krzyki: "Brawo, piła w celu samobójczym spiry
Przy zbiegu ulic Żeromskie- Harry, pierwszorzędnie".
tusu denaturowanego. P'1gotogo i 6 Sierpnia podszedł c!o lI:e
P. Pański szcz~ś1iwy z odna wie po przepłukaniu żołądka
go jakiś elegancko ubrany mlo- lezienia I?ortfelu . pov.:iuien ?a przewiozło ją do Radogoszeza
dzieniec i z okrzykiem- "Ser-I przyszlośc go lepIej pllnowac. do szpitala. (p)
wus, stary prz~'.!acielll" z::lczqł !,:,,====,:,.~:_:;ll':=_:~~=~~~~=~=~=~~~=~=~=~~

«_
m~J;~;~~~;~epŚC~;~i~ł~~ ~;I:I(o usIJsz,m, dziś ,rzez radio!
b,-edą kUPI-BC

kół

auta

rzucił się

do stawu

kumll1utowe.1 rozmOWIe był .luz
przekonany, Ż~ Ili,~/n'l.iomy, (1bok którego toczyła się elegancka limuzyna, bierze go za
kogoś innego, na co zwrócił u ·
wagę nieznajomemu.
- Jakto to, pan nie j.~st p.
Ginzburgiem spytał niezna
jomy.
· .lU
. Sl~
. n:Hywam P an.
- N Ie,
ski.

Brzeziny jak wiadomo są typo- bIeda dokuczyła w niemoiliwy 6po
wym miastem krawców, którzy za sób w celu samobójczym rzucił
opatrują w gotowe
ub.rania całe się pod wsią Moskwa pod koła
województwo
łódzkie,
kresy przejeżdżającego autobusu. W owschodnie i zachodnie.
statniej chwili szofer zdą.żył jedFa1JaIna sytuacja jaka wytwo- nak zatrzymać maszyr:.ę. Niedoszły
rzyła się w przemyś-le i handlu ocl- samobójca .odniósł tylko lekkie po
bi:ła się również i na interesach tłuczenie.
Wczoraj rano mieszkańcy wsi
Na.imocn,iej przepraSZ<1m
krawców brzez:ińskich, którzy iyiąc z pracy rąk i nie mając żadne Moskwa wyłowili ze stawu zwłoki tłomaczył si~
ohcy - ale
go kapitału za.pasowego cierpią jakiegoś starszego cziow1eka w ku I doprawdy wziąłem ~aD.u za· ~ne
ostatnio okropną r:.ędzę. Więk,szo§ć pocie. Po sprawdzeniu persona.lji go serdecznegr>. przY.la~leI~ Gmz
z nich obarczona jest rodzinami, okazało się, że topielcem jest ten- burga. POZW?!I pan SIG Jeszc.z~
l,tóre cierpią biedę """zem
z r:.1ll1. l·. z·e S)
raz k·przeprOSIC
przedstawIC.
>w,
z oma G·'
runs t'
ellI, kt'
- ory ll'Slze dl L
. t
K
f
. .
,
es I Jes ern.
Na tem rozmowa się SkOllcZY
atastro alna ta sytuacja pocią.ga szy z zycIem z pod koł autobusu,
za sobą. ciągłe ofiary, Niedalej jak rzucił się do stawu.
la.
wczoraj Jeden z krawców brzeziń·
Samobójca oSIerocił żonę i czwo
P. Pańs!d wszedł do bramy i
'!kich Szlojme Griinstein, którem~l ro małych dzieci.
(p)
skierował się lm oficynie, gd~ie
----...;...----mieszk~, lecz w tej chwili usIy
~nD"zn~ szał swe nazwi~ko. Obejrzał si~
U ilU
II i ku cwemu zdumieniu zauważył niezna.iomego,
ktńry biegł
Pijani goście pokłuli nożami dorożkarza
za nim z jakimś przedmiotem
Oneodaj w godzinach popołud wej 25, z którym podczas ta.rlca w ręku.
- Pan zaporniał portfelu na
ni-ołr:1ch odbywała się zabawa ta- jacyŚ' pijani
osobnicy wszczęli ulicy, więc go panu odnoszę ceczna w popularnej saJi tańców sprzeczkę i za<L-"li mu kilka ciosów to były jedyne słowa p. Leskieprzy ul. Cegielnianej 54.
tępem narzędziem.
go, który wręczył zdumionemu
&Ja ta znana jest zresztą wła
Do l"8Innego WeZW2.JlO pogotowie p. P. pOl'tfel, poczem znikł w
dzom policyjnym z. całego szeregu ra tunkowe, którego lekarz po u- bramie.
krwawych bói<>J;; <Waz aW3tntur ja- dzieleniu pierwszej !>QIDOCY od,\7 portfelu, który zawierał
kUl ~ ~ niejednokrotnie odby- wiózł ofiarę bójki do domu.
kilkaset złotych gotÓwką i dowały. Onegdaj znów był-a ona tePowiad<XDlione o powytszym wy kumenty, Ili~ n:,~ hr~kl)w:th, p')
renem krwawej bójkJi.
radku władze policyjr:.e splsały od mimo to p. Pański rzucił się za
N a. zabawie obecr:.y był również Ilośny protokół celem pocią."O"Jlię ni,ezna.romym, lecz stwieriził,
aiejaki 19-1etni Abraham Grohman cia do .odpowiedzialności spraw- że ten zdążył już dom opuścić
po wręczeniu dozorcy 2 zl'>dor!):ikarz, zam. I)rzy ul. Składo- ców awantury.
(w)
ł.vch. Zadownlanv dozorca wy-

Krwawa zabawa

t

12.06 - Koncert z płyt gramo- skrzypcowa G-dur, Tańce węgIer·
fonowych.
skie).
12.50 - Wiladomości z P. W. K.
Kcni~'lYusterhausen (1635)

16.30 - Progra.m dla dzieci. P.
21,00 Muzyka kameralna (UtWtl
Henryk Ladosz wygŁosi pogadan- ly Gluclu Couperina, Bacha, HiT
kę p. t. "O małym Fandim i jego demitha).
kraju i o cud.ownem mieEcie BomMonachjum (533)
bnJ·u".
'"
18,00 Opera Wagnera "Lata,ja
17.15
Feljetor: uzdrowiskowy cy Holelldt>r".
p. t. "W Ra.bczańskim tozgwarze
DaveJ:f,ry (1553)
dziecięcego· świata" wygI. p.
21,35
Muzyka kameralna (Sona.
Ta.d. Strzetelski.
ty wiolonczelowe Bacha, Debus
17.25 - Odczyt p. t. "Zawouy
sytego i Austina, P:eśni).
marszowe",' szlakiem Kadrówki,
Rzym (441)
ich historycwy r<YLwój i stan obec
21,00 Opera Donizettiego "Lucj
r.y" - wygł. kpt. Ka.z. Wiśniewz Lammerr:nooru".
ski
•
Turyn (274)
18,00 - KJoncert popula.rny. Wy
konawcy: Orkiestr:\. P. R. pod dyr,
21,00 Operetka Lombarda "Ma.
Zbigniewa Dyml{..'L, Janina Tur· oarne de Thebes".
czyńska (śpiew)
i prof, Urstein
Wiedeń (516)
(akomp.).
19,35 Sonaty skrzypcowe: Grib
19.00 - RozmaitoścL
ga F-dur i SLrau~sa Es·dur.
19.25 - "Dzi.eń 6-go sierpnia.
1924 r. i dlaczego datę tę świętu
jemy". (Audycj-a wojskowa, org.
dyżury
przez WINNW wespół z pobldem
Dziś w nocy dyżurują J:astępu·
radjo),
~ące apteki: N. Lip,~a
(Pi o trk ow20.00 - Koncert orkiestry dęska 93), L. ~Lllera (Piollkow.,ka
tej dyr. Al. Sielskiego.
46); W. Gro:;zkowskiego (Konstar
22.00 - Komurjkaty.
t yno wsk a 11)); A. Ptrelm:ma (Ct'

nocne

RADJO ZAGRANICZNE

Wrocław (253)

gielniana (4); H Niewiarowskieg
16,30 Utwory Brahmsa (Akade- (AleksandrowEka 57); S. Jankiel ,'
micka uwertura. Pieśni. Sona.t.a. wic,7.A. (St. RVMk 9\.

,,1I11111t1t"
&.ODŹ
6 sierpnia 1929 r.
a #

GLO

Pokłosie
Sąd

handlowy

odroczył

l

H.

Hilel BpfBlbaum

g3l1am.-

~ych..

Aktywa. firmy na dzień 24 czerwea. wynoszą 176.425 zł., passyw&
jaś 151.410 d.
Biegły
EdW'a11'd
Hd.1sze-r, po
~ra.wdmeniu
sta.nu przedsiębior
stwa, stwierdza. w swem orzeczeIJI~ złO'iJOnem sąd<YWi, te biła.ns
fl!rmy, złożony przy podaniu o o·
d'ł'oczerue wypł.1.t odpowia.da. całko·
wroie rzeczywistości wykazuje Ol:
przewytkę aktywów e przes~Q
20.000 zł. oraz, że stan ~enta.
firmy zmalał wydatnie i obrót
miesięczny, wyno3zący zŁ 50.000
:li/' tym trudnym czaJIJte ~ nadejściem
%zonu zwiększy się, co umOŻ'liwi
fi,rmie spłacenie swych zobowią

S. H.

J.

Antypolskie stawki celne
ostatnio

ZeJig Bornsztejn, przy ul. No""oll1'iejskiej nr. 7, prowadzi magazyn konfekcji męskiej i da.ID!2ik.iej,
którego celem jest nabywalUie to'WM'ÓW łok~il()wych w sztukach,
wyrabianie z rich gotowych ubrań
męskich i damski!ch i następnie od
81)rzedawanie
w przeważającej
części na raty
ubogiej iudnoścL
miasta, prz,ewaJinie sferom robotni
czym.
wyżej
Oprócz
pOlll:lemonego
przed!S'ięb'~orst'Wa
Bornstejn jest
także współwłaścicielem w jednej
trzeciej C"lęści posiadłości letniskowej w Wiśniowej Górze.
BJans fin:ny na dzień 26 czerwca przedstawia. się w wktywach sumą 119.813 zł., na całość któryeh
ekład~j~ się głóWl:.e pozycje _ toWJU:V i JtOtowe uhianr 74.543 z....

pod znakiem

bawełnianej
zwiększenia

pa,r u

DEWIZY

obrotów

miesięcy przeprowadzał

mysł włókienniczy,

prze

spowodowały

pewne unormowa.nie się sytuacji
na rynk"11, który jeszcze parę tygodni temu był forma.lnie zalany
przędzą.
Przt'-mysł

W'i'nien stąd wycią.gną.0
na.reszcie mukę i nie rozpędzać
produkcji pny pieI'WSIZym podmuchu lepszej konjunktury.
~~~~~~~~~~~~~

M

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc. poż. stabilizacyjua. 91,50
4 proc. poż. inwestycyjna 114;16
115,00
5 proc. konwersyjna 47,75
6 proc. poż. dolarowa 83,00
8 proc. L. Z. Banku Gollp. KraJ.
94,00
8 proc. oblig. Banku Gosp. Kraj.
94,00
7 proc. oblig. Banku Gosp. Kraj.
83,25
8 proc. L. Z. Banku Rolnegt'
H4,00
7 proc. L. Z. Ba'L.ku Rolneg~
94,00'
8 proc. L. Z. ziemskie dolarowe
06,00
5 .proc. L. Z. Warszawy 53.50
8 proc. L. Z. Warszawy 67,75
68,00
8 pr.::>c. L. Z. Łodzi 58,50.
AKCJE
Bank Pruski 165,00
Bank zw. sp. zar. 78,50
. FiIrlej 51,50
Węgiel 68,00
Ostrowiec 82,50
Rndzki 35,75
Star3lChomce 28,00
Raberbuscb 23'1,00
Tendencj:t pożyczek pań s twowych utrzymana, dlll, Liol!'tów Zastawnych przewa,żnie utrzymana,
dla akcji niejednolita.

Dr. med.

Wrroku 1928 - 91,931 centr:.
czyli 7,3 proc., ~I w ciągu
czterech miesięcy 1929 r.-30,484
centu.
Jak wida.ć z powyższego, wywóz polskiegO masła do Niemiec
okazywn.ł znaczne
tendencje rozWiojowe, sta'nowiąc w roku 1928
wartość 66 mlij. złotych przy 870
miJj. ogólnej wartości polskiego
wyw~u do Niemiec.
Do czasu wprowadzenia. osta.tnio uchwalonych podwyżek celnych, eksporterzy polscy płacili
do autom'a~ycn;:e niemieckie w
wysokoooi 300 m. n. od 100 kg.,
podczas gdy państwa, posiJadające
z N1emca.rni t.l'aktaty handlowtl oparte na klauzuli największego uprzyw,i'lejowa,nła
pła.eiły
jedynil3
27,5 marek niem.
Nowa ustawa wpl'lOWMWna w
życie przez Niemcy 31 lipca b. r.
postanawi'a stosowanie t. zw. star
wki degrasywnej a mian()wicie:
do 31 grudn.iJa 1933 - minimum
50 m. n. za 100 kg.
do 31 grudnia 1935 - minimum
40 m. n. za 100 kg.
od 1 styczn1a 1936 - minimum
30 m. n. za 100 kg.
Stwierdzić należy~ że ostatnie
posunu~C1e
niemieckie w połą<lze
niu z odmową podjęcia pertrakta,cji z R()1lską. jest jeszcze jednem
ogniwem w łańcuchu złei woli, ja.lili od latf; kilku przez stronę niemiecką oplątywany
jest dokoła
bprawy traktatu handlowego z Pol
masła,

Sytua.cja. obecna. z~yna. się
kształtować na rynku przędzy ba-wełnianej doŚĆ pomyślcie, eo wyraża. się podwytą
cen w granicach ok'Olo 2 procent. Oczywista.,
znaczny wzrost zapotrzebowa.nia. z Połudn;owa 9, tel. 27-64.
jednej strony, z drugiej z~ - wy- Przyi~uie od g. 71/a.:-S1/a rano, od g.
1_21/a UD. i 7--8 wieC&.
d=l.tne redukcje pracy, które od
ska.

SIYłDOn

Belgje. 124,01
Hol341dja. 357,38
Londyn 43,27 i pół
Nowy Jork 8,90
Paryt 34,94
Praga 26,39 i jedna. eS'Warla
Sz.wajorurja 171,58
Wiedeń 125,65

R.z eszy niemieckiej

w pi-erwStym rzędzie w
e~rt polskiego maala.
Zama-czyć ua.leiy miooowicie, iż prawie 90 proc. eksportu masła z Pol
ski znajdował() zbyt na rynku nie
mieckim, zaś zaledwie 10 proo. w
Anglji.
W roku 19-28 - 91,391 centn.
wała do Niemiec 43,051
centnarów masła, 00 stanowiło 4,4 proc.
ogólnego przyw!OZu tego produktu
na. terytorjnlil R'Z6SZY.
W roku 1927 ,- 55,449 oontn.
masła, ozyli 5,1 proc.

poważnego

Od kilku dni na rynku prtędzy
panuje ożywi~e, po
.wstaj:}Ce w związku ze Wltrostem
za.potrzehawa.nia. przędzy w kilku
brM:iża.ch
włókienniczych.
Zapotrzebowanie to dotyczy w pi-erw·
szym rzędzie numeru 32-1.
Tranzakcje w szeregu wypadków
zaw1.'6rax.e są za. gotówkę, kredyty
zaś obujmują tranz.akcje klijenteU
bardzo pewnej. ' Rabaot przy tranzakcjac.h gotówkowych dochod~
do 1() proc.
bawełnia.nej

rząd

derzają.cych

-R,nek przedz,

Ceduła giełdy pi~niąineJ
warszawskiej

wierzycieli

"*"'Q

wprowadził

KmK PI[BIUI' .

Gluglę

Układ

Szereg osta,tnich posunięć niemiec.lcich zdaje się coraz bardziej
pnem8lW3iae la. tem, iż rząd RMBZy wbrew pa.pierowym zapewnieniom posta.T:.awia. gra,ć na. twłokę
w sprawie pertr3lktacji o traktat
ha.nd#lwy z. Polską..
Świ.adózy o tern zarówno ostatnia. odmowo odP;OWiedż Auswartinges Amtu 00. notę NJłdu polskiego
uń.
·z dn. 18 lipoo., jak i posunięcia
Sąd wobec takiego SW1n.U prkedR~hstagu w dziedzinie
pc;lityki
s.iębioo'stwa ud~ł limie odzlOcelnej, ściślej za.ś mó~c przeprotzenia wypłat.
wadzenie podwyżek celnych uSędzią komi,sa.rzem
m1.'aiIlOW<ł4:JO
S. H. StaDilSława Hamburga, a. nad
'W·rc~ a. adw. Alfreda; Hitmana.

Zelig BOfnsztein

czterem fl

wypłaty

Fra.ncis7ka, a nadzor- ~tatOO7.ne zebranie wtierzycieli, na
zdał
sprawozdrur:.ie ze
tą. a. MW. StefaIla Brzezińskiegp któ1'em
swych c.zynności syndyk tyrnczaso
()J'lt7; kupca Juljusza Goldberga.
wy adw. Edw. Herszlik.
Pełno uprullego
SAiw. Montlak
wyja.~nil, że przyczyną
zawieszeliołdberga
IJa wypłat przez Goldberga był pa
w końou kwietnia r. b. 0głOiS'lO IJujący obecnie kryzys gospodM'no upadłość Jakubowi Goldbergv- czy, niewypła.ca;lność odbiorców,
wi, prowadzą.cemu pr7.y ul. N owo- ora.z spadek cen, poczem za.propo~
miejskiej nr. 10 handel tJorwarów wał w imiedu upadłego układ na
włókiem:iczych na żądanie ad"". następujących wM'unkach:
Upadły
Goldberg z.oOOW'iązu:ie
Pawłowf:kiego, pełno 7 wierzyc.ieli,
przyczem względem upadłego po- .lirę pcCkcr'yć swe zobowiązania w
l'zątkt'wo za:stooowa.no
pnymus, wysokości 40 proc., z których 20
dop;ero na :;kutek dwukr;)~nJch proc. płatne będą w ciągu tygodpJ'óśb pełnomocnika upadłego ad- da od uprawomoonienia si~ ukła.
wokata Montlaka, a przedewszyst du, n.~pne zaś 20 proc. w szeŚĆ
kiem częściowego zaspokojeni wie miesięcy później.
Obecny na zebraniu ailw. Goldrzyóeli zwolni ot:o go po upływie
berg
w imiet:iu 19 wierzyciali, re<P.vuch tygodni z a.resztu dla dłuż
prezentujących
wierzytelność
w
ników, oddając go pod nadzór posumie 13,542 zł. na powyższe walicyjny.
Do mrusy upadłośoi Zgł(]l9iło swe runki wyravił zgodę.
Sprawę zatwierdzenia układu w
pretensje 20 wierzycieli na ogólną
powyższej up:Włości
roz.poznawał
sumę 18,818 zł.
jako wierzyoieli
są.d , w wydziale handlowym
w
nieuprzywilejowanych, a oprócz
dniu 2- sierpnia i po stwierdzeniu
nich 2 wierzycieli z przywilejem
prawomocności uchwał
tegoż zena sumę 3,14.6 d.
brani,s, ja.k równi aż braku sprzeZa zgodą. Wlierzycil:lli i za zezwo dwu :/je stror..y któregokolwiek z
lfniem s~dziego komisarza S. H. wierzycieli, układ ten zatwierdził
Kaffar.ke został otwarty sklep u- i uznał Goldberga Ul usprawiedlipadłego celem zreaIiwwania akty wionego w zaprzestaniru wypłat i
wów, które po sezonie stra{)iłyby zakwalifikował go do przywróce.
znacznie na wartośoi, nadzór zaś 11m czci kupieckiej, przyczem wy
nad sklepem i sprzedażą powierzo rok zaopatrzył rygorem tymCZ8IBOno osobie poleconej przez 1f:iIku wej wyko!J,8.1nośCli.
wierzycieli.
Upra.womocnienie wyroku na.stą
mianowano
W dniu 11 1i~a. odbyło S1~ 0- 1ń w dniu <;) września T. b.

Dawid Kon i S-.ka

h~ 8i1Itykllłów

.Lo.oa

6 sierpnia 1929 r.

kryzysu gospo darczego
ermom

Na posiedzeniu wyd~ila.łu ha.I:dl~ dł~~nicy 21.632 zł., warto@ć ez~i
wego sądu dkręg()wego w Lodz.i Wl\.ij. - 10000 zł., w ~ywavh
w dniu 2 sioen;m:iQ udzielono odro- zaś - 84.147 zł.
l-Zcnia. wypłat następują,cym firBiegły Henryk
Rmenblum w
nom.
swem sprawozdAniu wykattuje aktywa firmy w sumie 105.000 zł.,
passywa zM - 83.729 zł. i d()p3r
Firma powy2ls~ wyrabiająca tmje 1S'i-ę również trudności płatni
towary ~t~ajchg.a.mowe przy ul. czych firmy w niewypła.ca.lności
szeregu lej odbiorców.
Północnej 27, skład której się mieSęd:ti'ą lromisM'zem
mia.uowaE-o
ści przy ul. Południowej 24, znaS. H. M.amycego Saksa, a nM?,o,rlazła, się ostatnLo w krytycznej sycą a. adw. L. Poznańskiego.
tucji, w re'z ultacie czego zwróciła
lię w ddu 28 czerwca. z podaniem
t , odroczenie wypbt.
Plotył
Z bilansu firmy na dzień 25 czer
Hilrsz Motyl jest właścicielem
wca wynika, że aktywa firmy wy- hl!rtowni włókienniczej przy ul.
nosUł zł. 574.244 z czego główniej P.iJotrkryw~kiej 41
i przed: ~icr
sze pozycje ' przedstawiają towary atwo to prowa.dzi od roku 1912.
wykOllczone i niewykończone Jak wynika z bilallsu firmy na
zł. 176.126, suroWM 77.946 zł.,
dzień 1 lipca a.ktywa wynoszą zł.
przędza, 65.369 zł. oraz nierucho558.213, z cze~ główniejSze sumy
mości
po potrąceniu długów zł.
przedstawi:1ją tow3IJ'Y na skła
155.000. Passywa zaś wynoszą
dzie 278.258 zł.,
dłuiricy
l53.751 zł.
94.332 zł., ora.z udział w BoryWyznaczory biegły Henryk Meszewskiej Apreturze - 140.000 zł.
lodysta. "badał faktyczny stan
Passywa. zaś wynoszą 460.450 zł.
przedsiębiorstwa firmy
ustalił
Biegły Zygmunt Lita.uer potwier
wedliug stanu na. dzień 18 lipca. bilans\ w &k.tywach 527.328 zł., w dził całkowicie cyfry podane w bilansie przez firmę "H. Motyl".
passywa.ch zaś 331,728 d.
Sąd na. posi~dzeniu w dniu 2-go
Sędzią komisarzem
mianowano
sie-rpnia
wobec opozycji ze strony
S. H. KoraJa., a. na.dzOTeą sądowym
wierzyoieli
odroczył wyda.ruie deadw. Ste·fana Gbttera.
t'yzji do dnia 8 sierpnia, a. w tym
dtiu przychylił się dQ pods1nJa. Motyla, uru:relają.c mu odT'oozenia. wy
łmeJ. Apfełba.um, ul Półnoena
pł8lt na. 8 miesią.ee.

nr. 2,
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6abinet Rentgenologiczny

Rynek dyskontowy
Tydzień ubiegły na rynku dyskontowym zR'znaczył się brakiem
masterja.hl pierwszorzędnego. Obro
ty wskutek tego były nie znaczne.
Odprężenie L.rL rynku
pieniężnym
musiało przynieść l)(;)wien spadek
'stopy dla ma,terjału drugorzędne
go, która waha SJi~ w granica.ch o.
koło 2 proc. Ma,terjał trzeciorzęd
ny nie znajdował nabywców, a to
wobec niepewnej sytulVcii na ry.4ku włók1enniczym w Lodzi.
•
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WIELKI PODWóJNY PROGRAM I
J. Porywający potęgą, uczucia salono.
wo-erotyczny dramat p. t.

"l~~~omy~łny K1iąi~"

W

1'01. gł. potęgi

II.

Upajająca szampańskim

ekranu Renee He
ribel, L. Lalsace i Inni.
Wielkie wyścigi konne na ekranie. Strata majątku. U progu samobójstwa.
Uratowany przez ukochaną. Pier",
sza miłość jest silniejsza i
zwycięża.

humorem
niezrównana farsa p. t.

"A ~~y 1i~ ro~i [iemno"
W rolach
i

głównyah

słynny

Esther RaistoI
Neil Hamilton

Uwaga: Cen,
Początek

zniżone!

o godz. S-ej pp., w sob,
i niedz. od 12-ej pp.

Ceny miejsc w

sobotę

i nied7.

od 12-3 1 zł. i 50 gr.
~tra DOd d,vr. Ił. KANTORA.

.-os POiłANlłY"

~6Dt
6 si erpnla1929 roku

ai Hisze mecze
Ciężka przeprawa czeka łódzkie

Od dłuższego już czasu Łódź
pozbawiona .iesł emocjonującej
walki o punkty w · piłce nożne.ł
- meczów ligowych. Chociaż
w na.łbliż. niedzielę łódz]de :r.espoły ligowe nie będą odpoczywały, to Jednak nadal meczu
nie będzie, bowiem ŁKS. wyjeżdża do Kralmwa.
Turystów
zaś ~zeku,ie daleka podróż do
Lwowa.
Ł •.K.S. będzie mial niezwykle
ciężką prze]l»'awę, bowiem za·
wody z W!słą to nie im·ty. Cie-

kawe czy dotychezru;o-wa ambieJa, z .1aką zwykle wałczy ŁKS.
z Wisłą będzie i w tym wYlladku cechowała dł'użynę łodzian,
gdyż Wisła zda,i e się spec.1ulnie
pl'zygotowywuje si~
do tegO'
spo~kani3 i życzeniem .fej jest
c~~ odwetu,:za dot:ychcz~5{)w~
mepowoozema,
a pomewaz

, UJInllly

. .,.

U:Zl

P
, n I k 51 27
~

~.

• a

'V dniu ,wczora.i- ll1; 4) Czyż.
~Y:n odbyły się tu. taj międzylhut dyskiem - 1) ~Iarva \its
paDstW(}~'c zawody lekko-atle- 45,5~; 2) Donogan 45.23;
:1)
tyczne, które Polska przegrala \ Górski 40.66; ol) Cejzik 40 t6,
k li a
~1-27
,~ . 'k,1 00
')
" 57,6;' .
W
:nosun
..
'YJnl l 4
plotki:
1 VereneZl
2)
Budapeszt.

w niedzielnych

mecze

---------.,._---

Najbtiislil3 snboła i niedziela
Qbfitu;e w l'(}zgrywki o misitJ'zosIwo kRasy A. Sf}Oro Jest i'ÓWnleż sp'!ltka:l o mi5tr7.~'Stwo B
kI3~)T.
§a.hntG o misITzestwo
Idu,>y l!pnłY!~3.ią si«: Turyśri _
Ł. T. S. G. w nieuiL!f'lę Ł. K.
P. T. c., HakosT~ - Sokół,
W. !{. S. - Buna, Wiihew Orkan. O mi$tn:&slwo klas.., B
8j11ot:ritsją :.. i~ P«;~oń - .G. M. S.,
TU~:lrS·l~·
M.. 8l~~--f:?1ł
~~J" !D,) \·~-·łmah li, .~OkO} (I Ił- .uun!'ł~ ~ r,,~ a .. mooca.

"7

s./

-

J,.

towic do Ślą,skiego Klubu ~Iotoeyklowego. Z"l'zą(1 zo<t,ał uSl;3JOllY
w r:al'\tęl)u,iąc~TJ)1 sld adzie : p. Saloni - preze:;: p. Mn~inow"ki - wi-

Warszawy, Bydgoszczy i Ł:>dzL
Preze:; ześz1oroczllY gen, Sihrr:;k;
otrzymał tytuł prcze a honorowe-

go.

.
.~ ~ ~

H In

~.W~.~~~~~-~~~~~.~~D~~.~g~~~~
~~~
_..
..
.
_ _ _ _".......-_
=d' __,"""'"

Pndd"h,'
"11"
uU ';lU

1). 2)
'fi
Ul
hesmarky 1,85;
2) Plcchoc1n
Rzuf oszczepem: 1) Budavari
•
•
5,O,~; 3) Magdits 50,5; 4) 157,19; 2) Szubo 55,95; 3) Bucha Konsła:~~~~~$k8 38
Ządajcie
Gmech 51,8.
52.23. 5,000 mtr~ 1) PctIdc.
t:łnrlJ Dłlr~nnnnn"
') R~l~t_ kU1i4-;71(J ~ara~y~ ~4j'~2) , W1cZ 16,02,4; 2) Serb 16,04; :i)
U~ U~U I U IUI ił'
_)) G~ .1~~z U
r%)(~ l O S 'J") Sllwarvn W,05 . 800 mir. 1) B'łr- przyjmuje od 8 rano do 9 wiecz "
3
ors J ' , ;
a c?m~ ." 1si 1,59,2; 2) Rozsa 2.00,7:
~)
w budce z wodą sodową tuż
13,83. 1.500 mk
PetklCWJCZ I Z ub er t 2,02,4; Vorvś , Sztafe- Baa:ZftOŚĆ
przy przystanku tramwajowym_
4.01; 4) (rekord Polski) 2) Sza- ta 4x200; 1) W~gn: 1.:H,2; 2)
~o 4,0; 3) M~drzycki 4,11; 4~ Polska CH.8
(rekord Polski) llliie.Rift"lfle~ I!ArU
Dr. Ihed.
Galay. 100 mtr.
1) Ragambl I Czyż, PicchQcki, Gniech j Sze- W IIiJIUlIvWtlf tlll 'lU 11
10,8; 2) Solt 10,9; 3) Szenajch I najch.
Na Wiśniowej Górze można dostać
Ił

l
lIn

POWI'dH;i'
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j
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U"5(ialo1~eDrI!'J

II f 11 f

codziennie o godz, S·ej "G Ł O S
p o R A N N y .. W Willi Bendytowicza obcl< felczera Janickiego.

9
rl ~maszawa

7:2 (3:1)

Choroby skórne i weneryczne

UL N"AWROT 2

U gazeciarza Jamnika.

•

,,"Tnpuń~u~ _.~ )')
Irl

u"nUwlh ~'~

ul. Kasprusie '3 ~

poleca pokoje

słoneczn e W ' ztd, i('
pi erwszorzę
Zgłoszenia

wygody. Kuchnia
dna. Ceny niskie.

listowne lub w Łodzi tel. 47-58

TELEFON 79-69

Doktór

"

PfNSJONii,i

yu

Letnie, z

,

.

Siedzibę związku przeniesiono do Katowic
_'.
. .,
'_
.
?negda'J odb~ło SIę w Wa:r.s~ ceprsp;~s, p. Miku.ł~ - sekretan.,
WIe nadz:VY:Z3.Jl1e walne zebranIe p- B.anasz ska.rbnIk. p- ?rauda~
mot.ocykl1:'1tów w lokalu Aut.omo- kaIHtan sportowy, p, BIelaw8kl.
bilklubn. Na. zebraniu uradZOlii) prl',yczem llchwal<lllo wybrać jes,.I przenieś~ siedzi bę związku do K.a (""le trzech delegatów po jednym. z

~~~~egt!~w2):
:;r~j~~~;~~~i
~~l~ \~~~~~~:k5~~al;
~i B~l~~l~';~~{; lriłllJ
fE sSutasrszzYe::~zw'er lIP!
3) ZaJusz. Skok
zwy~ Nowak 7,12 3/7,05.
'
i:Iolnl~' ~
w

zawodacł1

,11:

łłijbU~S!'B
f\ i B kłaso~~Jł~

fru-I

II 11 a U

niestarłowanie

zawi~IZ8D

Niesławienie się Sżamoty na mimo (lanego zobowiązania '"
onegdajsze zawody kojal'Skie S. prawaeb zawodaika, aż do uaWI'eszeic trzecie, to zmaganie S. Unionu mimo danego przy su ostatecznego wymicl'zeni3
się dwu rywalizuhey~b na grun rzeczenia i wyjazdu do Diisset- mu kary z tern jednak, iż zobocle \Varszawy zespołów-Wat- dorfu, bylo rozważane na posie wiązano p. Thiclegn, udaiąccgo
szawiankri i LegJi:' .Jak si~ do- dzeniu
zarządu Z. P. P. K., się r; ramienia Z. P. T. l{. lia
windujemy, pr&wadzeni-c Z3WO członkowie którego obecni byU kolatskie mistTzosłwa świa,JI '"
dów "\Visla - ŁKS. powiel'zouc w ł..ędzi z ra('~i II biegu kolar- Zm'ycht., iż powyższe zakuntuzostało s~zlemu p, Nawrockie- słde~o dookoła Polski.
niku.~ Szamocie natyckmiasł
~u (TP4)Zi~3~!,_ n3{Comłast, .. meNa pO§i~d:r,eIDu zarządu Z. po ukończenych zawo{lach.
cm 'ńurysłow
zP. Izm."D.~m~
p. p •l'. vA. f)~m
"'~,.' ~ ł'
AZ astl'zc~eme
. , ł}OW}~SZC
.
"I .
B'
k'
~ .
""y l prezes
)( zU'
d
! fi temu. .o~~ lal' },{w1n~
I damllw~;ki. wicep;('zes~ pp. R. na rękę Sz~moeie. tłomaczyć ~('
b er ~c 1 'W 2rszews rl~.~ spe la i Lange i R. Tieble. liapt. Cbaz- .iednak trze'ba sobie tem, iż P.
l
~(zJe
p. S łomczyns I.
ncr i p. Szymski. Po dłuższycb T. K. pragnie ażeby barwy pol
__
.fIebałach postanowiono
:1':awie- skie były godnie I'cprczentowasić H. Szamotę za niestartowa- I ne w tak poważnej międzynaro
:nie w niedzielnych zawodach I dowej konkurencji.

muszą się zdobyć ło

dzianie, bV z tc'g o ' meczu wyjść
z hOIl'l)rem.
Niemnie.i ciężka
Jll'zeprawa
C7.eka i Turystów. ld6rzy bE:clą
mieli za przeciwnika Czall'nych,
atal. którven .iest dziś baf'(h~.()
groiny. Własne boisko I muł
lrn'yczajnie niepl'zycbyłna atmo
sfera, w jaki~i prz:\rpada roz('grać zawody kaidej przy.fez«ne.~ tb-użynie do Lwowa, zdaJe
się llrzeg ~dm:aia {C'Sy meczu na
kor:tr:yść Czarnych, . Pewną olu.
chą napawa tylko dobra forma,
,iaką 6S~atllio zdradzają l'urysci i n3 teJ llOd<;t~wie
m'l)żmt
17/rzypm>:'lczaor, iż z takim
dt>l!l1 wywalczone przez JJkh 7
l»ie.lf.Jl'e w f:1beH p(\>Z.g.shmie nadal Ech udldałem.

~~"l.QIJii!itlIiiC1RtI""'-~· _"'""""'''''MW _ _ )'=''''' . ''''' \Il_'kWl~'''''lil'tjljilłD

~91ł

za

zespoły ligowe

zna.idu.ie się ona obecnie w bardzo dobl'ej formie, przeto zrozu
miałą jest rzeczą na jak wielki
wysiłek

ligOWI Szamoia

446813

ki nożnej w TOlllai~~owie wzra'<ta.
powrói:iłll
Dr. med.
Przyjmuje do 10 L i od 4 - f.; wiecz
stal e . U fioJctowyeh wyróżdł się
w niedzielę oc1 n - 2 po poludnil1
przerle w,' zystkiem Rapoporl który
Dla pań !:\pec. OdgOclz, 4-5
TEL. 26-87
obronił kilka bardzo groźnych mo CEGIELNIANA 25,
00 pol..
dla nie1:amo:i.ny~h
ment6w,
wytworz-onych mt,dspoCI;NY lECZN1C.
Cegielniane 43. Tel. 41-32
dziewauie słabą grą Kryg-iera.. W
Specjalista chor6b skórnych
Dr.
me
d
.
ataku ładni.e spiSali się Herm:ms,
I wenerycznych
Szulc i Stolarski, niJJtomiast Świ~
Sp~e:<liistll chorób skórnych
LECZENIE SWIATŁEM
l w~nerycznych.
tosławski zawiódł zupd"nic.
Po(lampą kwavcową)
larski.
Lac~e1\i(! bmpami kwarcowomi
moc jak zwykle barrdzo praceowita.
Badanie krwi i wydzielin.
Gdańska 77a, tel. 8.95.
{wHn,lfloi\l włosów}
Turyści górowałi nad pneciwni
Bramki dla. Turystów zdobyli:
Przyjmuje od 8-2 i od 6.-9.
GINEKOLOG- UfiOlOG
Przyjmuj e Oli g. 8 do 10 rano
w niedziele i €więta. od 9-1.
kiem taktyoznie i techn.i.cznie, na- Bałczewski - 4, Hen:l'lall's i Szulc
CHOROBY KOBIECE
i od ;3 - ti wic cz.
Dla pań od 5 do 6 po poł.
tomiast sądz1łc l', gry reprezenta- \ i jedna Ra.mobójczl\..
i DRÓG NOCZOWYCłi
oddhielna. poczeka.lnia..
fji należy stwierdcit, iż POZi>OID pił
(2)@(§)@@@@@@@@@
Prxyjn,ule od 3-7 pp.

W ubiegłą. niredzielę drużyna
Turystów barwiła w Torua.szov,'ic
Maz., gdzie rozegrab. zawody z 1'0prezer::taeją tego miaista. W sklad
ekspedyeji fioletowych weszli nas tępujący gracze:
Rapo>port. Nicwiadomski,
Krygier,
Trajd()s,
Szulc,
Frarnkus, ŚwiętdS1awski,
Szulc, Hermans, Bałczewski, Sto-

etRłk&i'*_IiIJ6diAAn,WUi e ,wa

WDłiKOWYSKI

ICI

I

powróf:il.

powrót:il.

ST. PRAPORi

I

Wspaniały

I.

•

'I

m

1'1/

Dramatyczne

WIB

podwójny program amer. wytw. First NationaI

I

przeżycia młodej

:j:~~a~~r~óI:!~~n~~~

i

pięknej

I
kobiety, której nie wolno

Pocz. przedst. o godz. 4-e] po pol'., w sob_
o godz. 2-ej po poł., w niedziele

o 12-ej w poł. Ostatniego o g. 10 w.
Ceny miejsc zniżone, w 8ob. od 2-4
l w niedziele od 12 do 3 wszystkie miejsca po 50 gr. i 1.- zł.

o

zamążpójściu

Mar, Astar i LloJd Hughes

Wspan~ała ~ltlstracia muzyczna orkiestry

symfoDlczneJ pod dyr. A. Czudnowskiego

mytileć

II.

"GARSOnKI iDRAPI\CZE nlEBlr'
Jak skromp.y

urzędniczyna

W roli

głównej

kolejowy

kapitalny

został

bohaterem i sensacją Nowego Jorku

CH STER (UNILIN

Cd.

Teatr Lei i

Dziś NIEODWOŁALNIE

Kino-teatru

UROCZYSTE OTWARCIE

"HOLLYWOOO" wo~rMli~!
Do akt.
Nr. 861-1929 r.

FACHOWIEC

czynna od 8 rano de 9 wiecz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp,

Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper.

nałeżą

Konsu(tacje z neurologiem
i urologiem
Gabinet Swiatło-leczniczy
Kosmetyka lekarska
Oddy;ielna poczekalnia dla Kobiet

składających się

z samochodu
marki "Chevrolet"
oszacowanego na
sumę Zł. 5000.
Łódź, dn. 5. VIII. 29
Komornik
Z. Makowski

PORADA 3

U T
ABóW"

"

leczenie chorób
wenerycznych i skórnych

I

Powieść
Zł. 7.00

Zł.

Cena

••
••

I PIJCIE TYLKO

orzeźwiający

napój

"który podczas wojny świato
v{ej wywołał powstanie szc7epów arabskich
przeci w Turcji.
Gdyby posiadał ambicje N A P O L E O N A
mógłby zostać cesarzem ubóstwiających go
Arabów".

Komornik Sądu
Grodzkiego w Łodzi I rewiru LeoIlard Naborowski,
zamieszkały w
Łodzi,
przy ul.
Głównej 17, na
zasadzie arŁ 1030
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu
26 sierpnia
1929 roku od go-

Kino

BERNARD SHAW

SPółaDZIElałłl

nazwał "Bunt Arabów"

Sienkiewicza 40.

wOjenną od czasów
Juljusza Cezara.

tU.l B Ol'llfK
na czystym kwasie mlecznym
s fabryki napojów gazowych

'-

ŹRÓOłlO '

Komornik
L. :Kaborowski

9'1, fBI. 9-8'1 i 33-71.

-

Żądać

we wszystkich księgarniach, czytelniach i
kjoskach ko]~jowych "Ruchu" oraz bezpośrednio w
\Vvdawnictwie "Bibljoteka Groszowa" Warszawa
"
Moniuszki 11.

KINO W OGRODZIE.
Nastc:pny program:

"Miłość ~aśleDiall

Wspaniała, tryskająca humorem komedja.-W rolach głów~>,ch: słyn
ni artyści kinematogra!JI Ko~rad

I

~

Veidt, liI DlIgover,....EmIl Janmngs
W dni powszednie, z wyjątkiem
sobót, początek s~ansów ~ g~dz.

.....................

"~1ifI.=-~
..........................................

I

I

'11
!:ad
S"o'Idz.-eln",
,.srz
. IW
q

M. BERG ER
Konstantynowska 59

Do akt.
Nr. 713-1929

s.

T.

Ogłoszenie.

Komornik IX

łÓW"

kalski

niniejszem komunikuje, iż z dniem dzisiejs~ym przyjmuje w poczet swych dostawców firmy handlowe wszelkich branż, działa.iących na terenie m

Łodzi.

DOwr6cl'
od 10-2 i od 4-7

Godziny przyjęć

Firmy

DO WINIlECIA

samochód

2 i 3 pokojowe. mieszk~nie pr~~
ul. Al. KościuszkI 21. Wladomosc
u dozorcy lub felef. 21-68 i 47-43.

w.

i

•

Gabinet rozpoznawczo-leczniczy
Kilińskiego 152
(parter) tel. 16-82, od 9-3.

oszacowanego na
sumę Zł. 2000.Lódź, dn. 5.8.29
Komornik
Z. Makowski.

agu owski

PRZEPROWADZll
się

Raczyńskiego
składających się

I LRENTGENOLOG
IPKOWICZ m!rk1:ZO~:~~~~t"

dostawców

Spółdzielni

POSZUKUJĘ

Doktór

Specjalista chorób skórnych,
wenerycznych i moczopłciowych

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cych do Helmuta
DR. MED.

do

,-------------------_1

chomości należą-

97.

prao-nące należeć

zechcą zloźyć ~we oferty w zamkniętych kop~rtach • do

biura Spółdzielni w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 1

Kupił;

Kilińskiego

"

Lekarz Dentysta

ul. Andrzeja Nr. 4, .tel. 54·12

rewiru Sądu
Przyjmuje interesantów od 3-4
Grodzkiego w Łoi 8-9 wieczór
dzi, Zygmunt
Ma_________________
kowalU,
zamicszk.
w Łodzi. przy ul.
N a.rutowicza
49,
na za.sadzie art.
1030 U. P. C. 0gła8Z&, że w dniu
14 sierpnia 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
p6łciążarowy marki
Młynarskiej 41
Chevrolet.
od?Eldzie aięsprzetĆ'
"daz z przctargu
Oferty do fabryki "Zrodło publicznego m-

DOwr6cil

I
I

"

CegielnIana 6, front I p., telefon 43·63.

Administrator domów

a .

_ • •_ _ _almllJl_ _ _ _ _ _ _.IIR._ _ _ _ _. .,

,

I

Gabinety
KosmetYki Lekarskiej
O·r. MARJI LEWINSONOWEJ

słynnych pamiętników

Dalszy CIąg przygód T. E. LAWRENCE'A ukaże
SU} w dziele p. t. BURlA nad UlA.

4-ej, zaś IV S?Doty,
medzlel~
i święta o g. 2-eJ w poł. ~statnll
sellns o godz. 10.. -:- N a. pIerwszy
seans ceny mieJsc znlzone.

fi.

_
•.
na,leDSZiI kSlilzkil

••••

odbędzie si~ sprzedaż przez licytację
ruchomości, należących do

firmy "M. Gross"
w Łowiczu filja
Gaj w Łodzi
składa.jących się '"
różnych mebli
ocenionych na
sumę 480 zł.
Łódź, 25.7. 29 r.

I

T. E. LAWRENCE

=-_.
I ~~~ka:~J~iiaif

~

łaltdt, Kilińsklego

,. E. LAWRENCE

OgłoszenIe.

Poszukiwany dla Rumunji dzielny i samodziel· ta~llc
. h męski ch _ l.
ny fachowiec d~ fabry k ac]i
damskich mateIJalów konfekcYJnych oraz polwełnianych kamgarnów.
Wchodzą w rachubę tylko pierwszorzędne siły.
Oferty z życiorysem oqz ~ pod~niem ref eren;
cji i wysokości wymagane] penSJI pod "A. B.
do _____
admiaistracji
"Głosu Porannego"
"':c:IIII_==
_______ 494-3

R

Naiwieksza sensacja sezonu

Do akt.
~r. E.1639, 1634,
1638 I 29 r.

E STYLNY

Najbardziej

r.....

Zawadzka 1

cych do
Ignacego
Zambrzyckiego

USZCZUPLA NOGI W KOSTCE

10lS l'IOIł4N i Nfll DJll'lllION.

Lekarzy-specjalistów

odbędzie si~8prze

USKRZYDlA STOPY

Sensacyjne przygody panny w dobie charlestona i black bottona.

W(n(ftOl~fil[lHA

dali z przetargu
publicznego ru-

i

II"

~mg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komornik IX
rewiru Sądu
Grodzkiego w Ło
dzi Zygmunt :Mako~ski, za.mieszk.
w Łodzi, przy ul.
Narutowicza 49,
na. zasadzie art.
1030 U. P. C. 0~łasza, że w dni n
:14 sierpnia. 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
Kwiatkowskiego
10

chomości,

II

Z nl~sl~

"
Wrolach głównY[b:
PORADNIA

Ogłoszenie.

w

•

"GONGII) Cegielniana 16

na ul. Piotrkowską 70

posady ekspedjentki sklepu
czego. Oferty sub .• W. K.«

rzeini·
58-'

ZAGINĄŁ

paszport niemiecki ok~pacyjny ~yda.
ny w Łodzi na naZWisko MarjannIl
·1
Mazur, zam. Marszałkowska 5.

(róg Traugutta).
Tel. 81·83.
POSZUKUJĘ
Przyjmuje od 8.30 do 10.30 ~ano
od l-ej do 2.30 pp. od 6 do 8.30 wlec~ posady jako reiger przykrc:cac:t'h ałb~
na warszt. korto~y~
u..
w niedziele i świc:ta od 10 do l-e) I·ako. tkllcz
k'lch
angle Is
. Oferty'" do admInistracji
R'
u
Głosu Porannego sub. • elger . 7 ń
•
6 -s

w podwórzu,
tel. 58-61.

Ogłoszenia za wiersz milimetrowy I-szpaltowy: 1 ,st.rona l w e s~le zali: _ Zwyczajne 10 gr
Nekro .ogi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane po teksCle 30 gr. str.
s p.
·e racy 10 g" _
w
str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; najmnieisze 1..20 zł. ~~SZUklW~~:icz~e Sll o 50 pr.
_
Ogloszenia zarc:czynowe i zaślubinowe 10 zł. Ogłoszema zamieJscowe
________w~k~r~~~u~~ZI~.~6:.W~;:za~g~ra:n:i:cą~~t:ł.~'~0~·__~~~------~--~~~~~~~~fir;m~z~a:gr~a~n:ic~Z~ny~c;h~o~l~OO~P~ro~c~.,~z~a~za~s~tr~z~e~To~n~e:m~ie~j5:c:o-w:e~d;:oPłata.
__

Prenumarata

miesięczna

Łodzi zł.

Redaktor: Jan Urbach.

.,Glosu Porannego" ze wSlOyetkiemi dodatkami wynosi
5.60, za odnoszenie - 40 grosz1 z
poc:;tow=\

przesyłką

''Vvd8We8: ...P..rasa". W}lda,wnicza Soółk.a

Z

ogr. odp.

W drukarw. ~ Piotrkowska lot

