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zarządzenia rządu p. Wald~marasil,
wobeł: ni~lzł:zesnej
liiwg

ludnolt:i

siolo,

rządu p~lskiegof

w odpowiedzi na wystąpienie dyktatora
LitwYt z dnia 11 lipca r. b.

rojonych z.rzutów przeciw 1'01' ujawniło się w aktach gwałtu, politycznych - w celu pobu- marca, a gtt'1!lym pożałowanIa
see i czynieniu jej odpowie- skierowanyeh przeciwko rządo c!zenia działalności elementów zamachem
dzialną za zarządzenia, zdolne wi tego kraju. Grata ma na ee- wywrotowych na Litwie.
Rząd. (miski ilważal za sl04
skompromitować rząd litewski lu efekt podwójny: z jednej
Otóż zaznaczyć należy, że sownt. ",airzymac Się na tym
przed opinją świata ~ywiUz~ strony rząd litewski usiluje wymiana więźniów politycz- szczeg6!e. poniewd charaktewanego.
znaleźć
odpowiedni pretekst nych między Polską i Litwą by ryzn.le .,n 1)ieludzkie nll!;tępoGdy jednakowoż przeż po- dla uzasadnienia swego nega 4 la kilkakrotnie dokonywana w wanie i ducha szykany rz~!du
szanowanie dla wysokiej jnsty- tywnego stanowiska wobec za- ciągu lał ostatnich naskutek U 4 1=1('\!!:!Iki('gIJ. ~~k "·(.\Vllh~i wartucji genewskiej J dla unlknłę- lecen rady Ligi Narodów. Sta- kładów, zawartych w tym eelu tości i 7naczcnie jego 3l'~Umell
~ja wszelkich nłeporOZUJDien nowisko to zostalo świeżo po- przez czerwony krzyż polski i tacji. Rząd pol..ki nie ..mieszkał
rzą4 poJs'" Ił ";;8 ~ '1!skua
twierdzone w 'ilposób szezegól4 litewski przy współudziale mię dać znać ,"7ądowi m"wsldemu ,
rozpałrzy~ za ..~t, ,wyraby nie wy1'atny w wywiadzie, u- dzynarodowego komitetu czer- że uie m~it. on ołlm:Hv~ac «,mi.
przez p. Waldem81'ssa.
dzielonym przez p.
Taldcma- won~o kr~.!ża. Ostatni układ.! grant.lm Iił('wskim p::lwa 3ZyWedług tego ost~łuiego, z.a- rasa p'uedsta iełe10m prasy :l3warty dn. 10 marca r. b. w lu na ~erylor,lum Pl\l~f. ! p .. a" :1,
mach, zorganimW8nY. w Kow- ·w Kownie 1 lipca r. b., w kló- U:ownie w obecności przedsta- udzipl:JTll'~n
»'nec .wsl~łl~i('
nie na prezesa lłtew~kl~j rady rym p~ezes litewskiej rady mi-I wicieH rządu litewskiego, prze- państwa; z którego polacy n~e
ministrów, jak również inne 1nistrów oświadcza, że rząd 1i4 widywał, według zasady przed- raz sami korzystali w przpszło
akty teroru, dokonane na Lit- tewski .1('st stanowczo zdecyJo tem stosowaneJ, wymianę nie- ści. Rząd polski nie posiada
wyr~.
wie przeciwkO niższym przed- wany przeciwstawić się woloo- których osób hez w.z~)ędu na ża~ iych danyeh, wskazn.l~!cycb
Z polecenia mego rządu mam sławide10m 1Vladz, bylyby dżie śel komunikacji i tranzytu mię ieh obywatelstwo. Skotkiem te- na to. aby emigranci litewscy
~aszczyt podać do pańskie.l wia łent band emigracy~ych Iitew- dzy Polską j Litwą. Z dru~iej go listy })oJskie i litewstde 0 4 w Polsce nadużywali prawa askich, zwanych "pleezchajti- strony gra ta zmierza do ula- be.imowały wza,iemnie Idłku o- zyln, któl'e im zostalo przyzna.I1omoścl co następu,te:
sowcami",
band, organlzowa- twienia walki. kto rząd litewski bywalcIi litewskich i polskich. nc.
Liczba ich wprawdzif
Rząd polski uważa, że dał
dosye dowodów iwych pokojo- nych przez władze polskie w prowadzi przeciwko opozyc.~i Fakt ten. zarówno .iak .iego pre wzrasta wskutek repres.ii, słoso
obalenia obecnego wewnątrz kl'aju.
cedens ni~ mógł być rządowi wanych przez J1ząd litewski wO
wyeh zamiarów w stosunku do zamiarze
rządu
liteWSkiego
i
utworzenia
Jest
to
tembardziej
widoczlitewskiemu
nieznany w chwili \lee opozycJi wewnątrz kraju.
Litwy, aby móc pozwolić sobie
na
jego
mie~e
innego
n;ądu,
ne,
że
rząd
polski
.iest
oskarzawierania
tego
układu. To teź W zrost tcn jednak nie moźl'
nie odpowiedzieć na gołosłow
któryby
n.wiąz,.ł
,;
Polską
slożony
o
zwrócenie
S!ę
o
interkomitet
międzynarodowego
być pl'zez loząd polski uwaŻłm,
ne i bezpodstawne twierdzenie
polityczne I gospodar- wencję mędzynarodowe~ ko. czerwonego krzyża zmuszony za fakt szkodliwy dla sIworze·
rządu litewskiego. Jest on po sunki
nadto zmuszony jałmajener cze. Na popar~ie swojeJ tezy miletu czerwonego krzyża w był stwierdzić w komunikaeie, nia pokoJowych stosunków pogicmfej zaprotestować przeciw rząd litewski przytacza fakt o- sprawie zwolnienia więźniów podanym do prasy: "UchyJe- mi~dzy Polską i Litwą, gdy t
nie się rządu litewskiego od stanowi on Jedyny środek, zako usiłowaniu pI'zypisanla mu gloszenia przez litewskie dzłen- as
niki
e~igracY.ine,
wychodzące
zobowiązań,
zaciągniętych łłomocą którego naród litewskI
odpowiedzialności
za krwawe
przez litewski czerwony krzyż od~l'Odzol1y od Polski przez ule.
~arządzenie
stosowane przez w PolKc i Szwajcarjl, artykuzaślepieńców
w obecności przedstawiciela przekraczalne zapory, ma sporząd litewski do jego przeciw- łów, wrogich oBecnemu porząd
rządu litewskiego, który nie r.ób prz('konać się o poko.ionik6w politycznych, zarządzc 4 kowi na Litwie, podtrzymuje
KOWNO, 7 VIII. (Tel . wł). mog
, I me
• In
• f ormowac• z d·
ma na wem l. p o·Jed nawczem s t anow Inlu, które poruszyło opinję pll- on swą tezę twierdzenłem, któ4
Dziś W'j~zorem
miniSll:erstwo
d'
•
•
sku Polski',
-go I po •
_L
...I_t
•
zlen sw('~. (\ rządu o zamH~"'lOblicmą na Litwie i zagranicą.
.",
n e wazny aJal'_ er Wł- spraw zagranicznych wyda, f o
oficjalny komunikat, omaWla- nych zal'Ządzenlach co do wyZważywszy wszystko p9wyZRząd polski
ragnie o§wiad- docmy jest dla każdego.
Przy
pomo~y
tego
rOdzaju
jący
polityk!;
obecnego
rządu.
miany".
Ten
sam
komunikat
sze
rzad polski uważa. że nie
czye, że w żadnym wypadku
nie mme dopuścić, aby wypad argumentów rząd litewski pró Komunikat głosi. że mimo opo- dodaJe. że międzynarodowy ko ma powodu do zastosowania
ki wewnętrzne, które obchodzą buje przypisać rząCłoW'i polskie zycji obecąv rzqd prowadzi Lit mitet czel'wonego krzyża nie postanowień, w:::ewidzianycb w
wę prze·z swóJ doskonały sy- potr7.ehuje zaznacza!?, że nie "1 ustępie rezolucji rady Ligi Na
wyłącznie rząd litewski, służy mu odpowedzialność
ł
za ma, śtem rządów do dobmbytu.
komunikat przepro- może byc żadnych wspózl'leż- rodów z dn. 10 grudnia 1921
ły za pretekst do stawiania u- sowe wrzenie na Litwie, które Wkońcu
==~~~~~~~:!:~~~~~~~~~~~~~!::!:==,,~_ wadza poró\ynanie mi~zy Na- nośei pomiędzy układelD z W roku".
poleO'l1em, Bismarkiem, ~iuS\'5olinim i stawia Waldemarasa w
Zastępca delegacji rządu pol.
sklego przy Lidze Narodów p.
Tadeusz Gwiazdowski przesIał
'dnia 2 h. m. sekretarzowi generalnemn Ligi Narodów na~
stępującą noł~, zawierająeą uwagi rządu llolskiego w zwhlZku z wystąpi.eniem p. Waldemlłł'asa dn. 1l lip~a r. b.
"Panie sekrelarzu ~el'f'ral
ny. Listem z tlIJ. 1i Bpca r. b,
.echdal pan zakonlunfkować
mf łekst noty natln Iitew kiego w sprawie rzekomej groźby
zatargu graniczne"..')
mi~zy
Polską ł Litwą, proszą'! mn).. n
podanie panu do wiałlomośei
uwagi, które rząd polski chce

l'

Oficjalny komunikat

I

Pol&k'-1fj)
~.,

ordł!rg

rzędzie naJwiększych mężów

na piersiach oficerów włoskich
GDA1QSK, 7, 8. (Tel. wf.). Wczo Sławiciele władz gdańsJdch

stanu, historji i doby

ob~neJ.

d k-

Strategja marsz. P-I
I su s lego

l pol- ~
w oświetleniu francuskiego historyka
taj komisarz generalny Rz. P. min, I5kfcb.
Warsz. kor. "Gl. Poran." tel.: jest omówienie "Bitwy warszalfStrasburger podejmował śnladaDziś o ~Irodz. 12 l' pół mln. Str""'.Dr. med.
w naj'b'
lizszyc h dnlach WYJ'dzłe skier' l przeprowadzenie paralel l
niem dowódcę i oficerów eskadry burger w Iwolm gablneeie odzna6łgb6łrri
włoskiej goszczących w Gdańsku. czył oficerów włosk'lcb orderami
...,
.., _
w Parym książka gen. Camont:- między działalnością Napoleona j
Wieczorem komisarz ligi narodów polskiemi. Dowódca Loren.zo 08Traugutta 5, tel. 7-73
znanego napoleonisty, autora hcz PiłsudskIego.
hr. Gravina wydał na cze§ć ofl- reW otrzymał krzyż ofkerskl Po
nych dziel o strategU wojennej p.
Książka ta w najbliższym czasit.
:'
i wznowił przyjęcia. w chorobach I t. "La
ManoeuV1'e
Ilberatrlce ukaże się równleź w język" pol.
:erów włoskich obiad, na ktÓl'Jmllon1a Re&tltuta".
~ ~
~
l "kór" wenerycznych l drÓjl moc;zcJ'l _ - ' o p,u..."rł"l:i" ",--<,.' 1""',,,';ld..w-

." J l
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Haga, 7 swrp.nia.
Od samego rana odbywa się
zjazd
delegaeji
kilkunastu
państw na największą i najbar
dziej zasadniczą
konferencję
międzynarodową
od czasów
\Versalu. Popularne miano jej
- "kOlnfereneja likwidacyjna"
wyraża zbyt może strzeliste nadzieje, jakie tu i o\vdzie związa
ne są z końcowym ''''ynikiem
ohrad haskich.
Zarówno w stolicy Holundji,
jak i w poNiskiem Schewenin~cn zapanował ruch
i wprost
niebywałe ożywienie. 'WSlzystko
jest już gotowe na przyjęcie licz
nych gości. Zaledwie w ciągu
kilku dni, które dzieliły oficjaI
ny termin rozpo.częda się konferencji od wielce spóźnionej decyzji mocarstw
zainteresowanych co do jej zwolania, zdołal') władze holenderskie dokonać
olbrzymiej pracy technicZllej.
Nietylko wynaleziono odpowied
nie kwatery dla kilkuset nczest
ntków pierwszo - i drngop1ano
w:vch reparacyjnego kOI1Cylu,
ale, co najważniejsze i uznania
~odne, pI1Zystosowano salG posiedzeń p]enarnyeh pierwszej iz
hv parlamentu do potrzeb i wy
magal'i wielkiej lmnferencji.
Holendrzy posiada;fI Zl1aczn~
rutynę w urządzaniu
u siebie
międzynarodQwych zjazdów, ate tvm razem, wobec szczuplośei czaru
i braku konkretniej-

• • -_ . ., .. . lłll.m. II.

KINO-TEATR

I

służba

korespondencyjna

"Głosu . Porannegof~
lokowała się

w Hadze, gdzie obraduJe od 6-go sierpnia wielka konferencja międzynarodowa

szych u,Yfeklyw ,z Paryża, czy - mimowoli zac.'Ząlem wierzyć
Londynu, zadanie organizacyj- w możlivla::ić dyplomal'ycznego
Ile było zaiste niełatwe. W \,,,,ie- "pokonanria<\ takiej kwadratulu ,yypadkach musieli gospoda ry koła, jaką jesl--dotąd przyrze konferencji kierować się najmniej - problemat utl'waintuicją lub imtynklem.
Jak lenia polw.iu europe.jskicgo.
wiadomo, padł wybór oslateczPolska delegacja nie ma najny na Hagę, jako na siedzibc: mniejszych powodów alni do
rządu neutralnego w kwesłjacl1 skrajnego pesymizmu, ani do
od~:zkodowa\Yczo _
PtlwOjen-1 przesadnego optymizmu. Znanych, wobec czego należało ha- .ląe na wylot,
jak malo kto,
czyć, by wszelkie przYl!olowa- Niemcy współczesne? nie może
uia odznaczały siG istotnie net!- 011a łudzić się nawClt przez chwi
tralną gościnnością i hy zall:wt lę, że reprezentac,ji Rzeszy przy
zbytniej przychylności dla Nic- świecać będzie staje i na każ
miee, .iaki w ostatnich czasach dym kroku, .iako idea pnzewodz wielu shon podno 'zoq) prze nia, szturm gener.lny na paliciwko Ho1andii, nie doznał say Wersalu, zat6w'l.1o watatym razem nawet w najdl'ob- kach frontowych, .lak i z licz-

Niemniej jednak wo]no i nam
ufać, że ostatecznie kiedyś ~u
si załamać się ofenzywa odweto
wa, jako beznad~ie.fna. "\VszySltko zależy od term~nu, w którym
uświadomią sobie tę bez,nadziej
ność jej aranżerowie. Dlacllego
więc

miałoby

pożytecz.

uświa

domienie nastąpić
już teraz,
slwro cechf! naczelną ery wspóJ
czesnej jest wcielenie
samych
prawie niemożliwości i u.jarzmienie największych "nieprawdopodobieństw" ?

Zalu im więc ruszy z mle.rsca
machiJna konferencyjna
z jej nielicrnemi jawnemi i nie- @)@@@@@@@~
zliczOlIlemi "poufnemi posiedzeniami,. z jej kOlIlwentyklami
niej,s,zych szczegółach nicPożą-1 nych zas.adzek, ku kt. ó.rym . nie w ustroniach hotelowych, z kodanego pGtwierdzenia.
zabrakme sposOb:nOSCI WIelce
nmnikatami agencji oficjalnych
.1'
d .
sprzyjających.
.~
. ś .
Gd
I
Y W t ygOulllU poprze za.lą" hilIidiM"':.~ _ D A4
Lii. """"'" zawhemi opowIe clami inspirocym zja\zd delegacji patrzyłem
wanych sprawOlzda.wców, z jej
na krzątające siG ~rączkowo
Dr. med.
"normalnym przebiegiem" do

l1IJmOn

ciężka

P..ołd-yng chwili nieunikuionego

alarmu
o "przesileniu przez jedną :noc
PIOTRKOWSKA 108.
narodzonem", za'Ilim jednem
słowem rozpętają się wszystkie
Dziś i dni nastepn,ch!
Południowa 9, tel. 27-64. dobre i złe duchy tego rodzaju
Mi~~ze~~~~wiy ~~~~6rnc; ~:o~raw~elki heblował~T, malowały, przybiłaPrzyjmuje od godz. 11112-21/2
imprez międzynarodov;4ych, _ I. _
Iy, odrywały, zwoziły, wywoi 7-81/ 2 wie cz.
zanoŁuję jeszcze kiJka zewnętrz
ziły, udeptywały czy szorowały wg=mzrazy=l1_===_
' ..... nych szczególików.

łtWimieniu [ ara..."

aktach
boha.
i Lyą

VI ybitni

aJ

II

Ił

6abinet Rentgenologirzny

Inężowie stanu na konferencji w Hadze

następn,ch!

JeiIomirln'rKiiiif

W roI. gl. potęgi ekranu Renee HerlbeJ, L. Lalsace I Inni.
Wielkie wyścigi konne na ekranie. Strata majątku. II progu samob6jstwa.
Uratoweny przez ukochaną. Pierwsza milość jest silniejsza i

"A ~~y ~i~ ro~i [iemno"

Ploja żona- twoja żona

głównyah Esther Rafato"
słynny Neil Hamłlton

W rolach

aO-minutowa bomba śmiechu z przel'iękną BiIIle Dove I Klarą Sowo

i

UWaga: Ceny

MUZYKA M. LIDAUERA.

SNOWDEN

i dni

zwycięża.

-11. -

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

Dziś

WIELKI PODW6JNY PROGRAM I
I. Porywający potęgą uczucia salono-

II. Upajajllca szampańskim humor3m
niezrównana farsa p. t.

de Putti.

Uwaga: Ceny miejsc ZNIżONE I
Na pierwszy seans' codziennie od
godz. 4.30 do 6 pp., w soboty i nieiziele od 12-3 wszystkie miejsca
po 50 gr. i 1 zł.

delegacji rm·
w plażowych hotelach, hotelikach i pensjanaiłach w Scheweni.ngen. Obrady
plenarne i komisyjne odbywać
się będą w gmachu parlante:nh
haskiego, a mianowicie,
jak
już wspomniałem, w t. zwanej
pierwszej izbie. Dzisiejsza sadyba obu izb jest dziedzioz1ką
starożytnego ól'a mczyska hrahic
go Holandji z przed siedmiu wie
ków. Sala posiedzeń pierwszej
izby posiada tradycje z czasów
Hola:ndji, jako mocaTstwa, Rozległa, Jasna, zadsZlna, z dobrą
akustyką i (L oknami, wychodzą
cemi na sztuczne Jezioro Vijver,
zaehęo:i ona niewątp1iwie dyplo
matycznydh alchemików trwałe
g~ poko.tu do sztuki rekordowego pływania przy zielonym sło
le reparacyjnym.
Bogaty pIEtfon z 1!rozewa malo~ało . p0'l10
dwuch wybitnych uoz.niów Rubensa. BarWlIlie wnacjOlnaHzowa
ne postacie wszystkich niemal
państw europejskkh z Anglją
na czele. Nie brak i Polski. Napisy w językach całego świata.
Na dwuch przeciwległych ścia
nach, nad starożymemi kominkami dwa obrazy symboJi.cznc:
z jednej strony pokój, z drugie.;
zaś wojna ...
h. r.
Otóż większość

Gmach drugiej izby holenderskiej

"niebieskie bluzy", które zakladały kable tclefonicz;lle, wybijały 'otwory w murach, tworząc
wygodne przejścia dla llczGstni
leów obrad, lepiły, murowały,

Pofętny dramat rosyjski w 10
t: Adalbertem Schlettowern
\erem filmu Wołga, :Wołga...

DO Oig

Początek

zniżane!

o godz. S-ej pp., w sob.
i niedz. od 1Z-ej pp.

Ceny miejsc w sob~tę i niedz
od 12-3 1 zł. i 50 gr.

PONDER

SCHUBERT
(członkowie

(angielski kanclerz

LOUCHEUR
(francuski minister

skarbuJ,.

DraCJI).

MELCHIOR

KAS1L

E)@@@@@@@@@@~

delegacji niemieckiej).

CHERON
(francuski minister
Jinansów;'

GRAND!

(włoski
.~lJrD~Jł

wiceminister

zagraniczTlych)

Orkiestra pod dyr. p. KANTORA.

FRANCQUI
(belgijski rzeczoznawcnJ

jONKHEER BEELARTS
VAN BLOKLAND
(holend. min. spraw zaSlTJ

.•• 1840
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przYJęcIa

sla

planu Younga bez

HAGA, 1,.8. (Tel. wł. "Gł08U wfclele pa6stw zapraszających, t. walczyły, a clzildaj nadal toczą za·
Porannego").
j. Frane', AnglJJ, Niemiec, WłoclJ, żarte spory.
Konferencja haska zebrała się Japonii ł BelgjL
W SZ)'stko to dziwi ludnoU tudziś przed południem o godzinłe
HAGA, 7, 8. (TeL wł.). Pierw- teJszą, która sporów tych nie r010-ej pod przewodnictwem mini- sze wraienia z k.onferencJI tyczą zumie.
stra belgijskIego Jaspara na tajne $fę, jak zwykle, atmosfery obrad t
Konferencja zasiada W' średnio
posiedzeIde z udziałem wszystkich warunków tąłejscowyeb.
wiecznym pałacu Binnenbof, będą
delegacji.
Otóż rząd holenderski
uczynU cym siedzibą departamentu.
Na poczitku posiedzenia zabrał niewątpliwie wszystko, aby otoSala posiedzeń, prawie kwadragłos francusJd minister
finansów czyć delegatów wygodani! ~ go- towa, jest równie duZa, jak chłod
Cheron celem udzielenia odpowłe §c1nnośclą, natomiast ludność czy- na i surowa.
dzi na wczorajsze oświadczenie an ni także co moie, aby wykazać
Jedyną ozdGbą jej jest wspania..
gieJskic, protestujące przeciw po- swoją całkowitą obojętność wo- ty sufit, malowany przez uczniów
działowi
odszkodowań
z planu bec narodów, k.t6re kiedyś z sobą Rubensa, przedstawiający dziwną
Younga.
Minister Cheron wykazywał, ie
według planu Younga Francja 0trzyma w ciągu najbliższych 2 lat
o mUjard 200 miljonów franków
mniej, niżby otrzymała według po
pn.edniego planu Davesa.
Z kwoty, o - którą zmniejszyło
się
odszkodowanie
angielskie,
FrancJa nic nie otrzyma, pójdzie
ona na rzecz mniejszych państw.
Francja, mówił Cheron, otrzyma
tylko 25 proc. z sum wydąnych na
odbudowę znłizczonych prowincji
1 dalej bezwarunkowo w swoich
ustępstwach pójść nie może.
Następnie przedstawiciel Belgii
wygłosił dłuzsze przemówienie, w
konkluzji którego oświadczył, że
rząd jego przyjmuje bez żadnych
ustrzeżeń plan Y ounga.
Na ten temat wypowiedziało się
!es7..eze kilku delegatów składając
drobne poprawkL
W kodeu posiedzeuia przystą
piono do wyboru komIsJi fjnansoweJ I politycznej. W skład tych l. sekretarz stanu Schubert 2. min. rStresemann 3. min. lVirth
4. Holenderski min. spraw zagranicznych
komłsjt weszli wsz.yscy przeds<ta-

Niemiecka delegacja na dworcu w Hadze

WiC!lłłi
Wiatr

zrywał'

buraaaB

dachy,

wywracał

wyrywał

drzewa,

wozy

ił

ironią losów
~stkłe
narody,
które w przeszłości utrzymywały
stosunki handlowe z HolandJą.
Polska przedrozbiorowa figuruje
na suficie tym obok Francji i

Śmiertein, wYpadek

Warszawie

Warsz. koresp.

"Gł.

tycznej, czyli ewakuacja Nadren,it
tudziez, być moZe, nowy modus vivendi w sprawie zagłębia Saary.

Dotychczas nietylko uie nastą·
pl10 porozumienie, lecz już pierwWłocb.
sze wystąpienia Stresemanna i
Konferencje
otwarło
niejako Snowdena
wyraźnie
podkreślil
dwukrotnie: Nleurzędowo w ponie różnice poglądów najwięcej zaindziałek wieczorem
w salonach teresowanych delegacji.
Brlanda, gdzie zgromadzili Idę deStreSCmann w swem przemówie
legaci szcścu państw, t. zw. ~
riiu,
Snowden zaś w popołudnio·
praszających:
Francji,
Angl1i,
wem
wystąpieniu oświadczeniami,
Włoch, Japonjt, Belgji,
Niemiec,
wystarczającemi
w zupełnOŚCi aby
podczas gdy Polska, Rumunja,
zmierzyć
trudności,
jakie czekaJą
Czechosłowacja, Jugosławja, Porkonferencję.
tugalJa l Grecja należą do rzędu
państw zaproszonych.
Stresemann zastrzegł wyraźnie,
Drugie, urzędowe, publiczne o- że tylko gwarancje polityczne, t.
twarcie konferencji odbyło się we j. ewakuacja warun!mją przyjęcie
wtorek zrana i ograniczyło do planu Younga,
krótkiego powitania zgromadzoSnowden ze swej strony odrazu
nych pruz hOlenderskiego miniłJostawU
sprawę rewizji
planu
stra spraw zagranicznych, tudzież
y ounga, zaznacmjąc, jakie punkty
do odpowiedzi głównych dełega
są dla AnglJi nie do przyjęcia i w
tów.
Jaki sposób Francja, Włochy i
Poniedziałkowa wymiana zdań Bełg.fla zyskały zbyt świetne dla
u Brianda, lak i przemówienia, wy s'Je b'Je warun k'l.
głoszone na inauguracyjnem pasie
drenil1, wykazały zasadniczą różSnowden dodał, że dol{onana
nicę zdań: po jednej stronie bary- przez niego krytyka planu Younkady znajdują się kraje rasy la- \ ga jest wyrazem opinji całego spo
cłńskiej, po drugiej _ anglosaskie. łe.czel\stw~ angielskiego i wszystMetoda prac konferencji była kICh partii.
przedmiotem pierwszego starcia.
Przemówienia iego l tłumacze.
Anglja i Niemcy pragną, aby o- nia zajęły całe posiedzenie popo.
bie główne komisje: finansowa iłudniowe, naleiy bowiem zaznaIloIityczl1a zasiadały jednocześnie. czyć, że wystąpienia Stresemanl1l.ł
Natomiast Francja, Belgja i In. w języku n1emtecld.m i delegata
pragną, aby najpierw nastąpiło za- włoskiego w języku Dantego musadnicze i powszechne przyjęcie są być tlumaezone na J~yk Iran.
planu Younga, od tego bowiem. wy cuski i angielski.
łącznie zaleą praee komi&Jł poJl-

Wojewoda JaszczoH
w

zastrzeżeń

e

tramwajowY

Por." telef:

W dniu wczorajszym przybył Fatalny skok do biegnącego wozu powodem
STOLPCE, 7 VIII. Onegdaj
Siła huraganu była tak wieI· do stolicy w sprawach służbowych
tragicznej śmierci konduktora
s~alała nad Stołpcami i częścią ka, że wiatr tZTywał dachy, ła
wojewoda łódzki p. Jaszczołt.
Z Warszawy donoszą:
pl' k nięcia czaszki.
powilł'~u
burza z huraganem, mał i wyrywał drzewa z koNa rogu ul. Trębackiej i KraZ przepl'owadzooego dochoktóry wyrządził wielkie szko- rzeniami, wywracał wozy z
kowskiego
Przedmieścia
wyda·
dzenia
okazało się,
że zmardy w Jasach, polaeh i ogro- końmi i przenosił się o kilkana
rzył się
śmiertelny
wypadek łym tragiczną śmiercią jest 34dach.
ście kroków dalej.
przybywa do stolicy
tramwajowy nocy wczorajszej. letni Eugenjusz Mamhirt, Mły
W chwili, gdy platforma cię narska 18, rządca tego domu, a
Warsz. koresp. "Gł. Por." telef:
żarowa
tramwajów miejskich jednocześnie konduktor tramll
Dziś rano przyjeidża z Gdyni
skręcała ,z Krak. Przedm. w u- wajowy,
do Warszawy rumuński minister licę Trębacką, usiłował wskoZmarły
pozostawił żonę j 4
szerzyła postrach po wsiach lwowskich
przemysłu i band lu
p. Madgearu czyć na SJtopień jakiś mężczy· d,ztieci. 'Vczora.i odwiedził on
rodzinę,
bawiącą
na letnisku
Ze Lwowa donoszą:
nazwę "Bandy czarnego upiora".
w tGwarzystwie ministra Kwiat· zna.
Skok
był fatalny.
Osobnik
w
Miłośnie, której zawiózł swą
Policji lWOWSkiej udało się wyNaprzód aresztowano herszta kowskiego.
poślizgnąwszy się, upa<lł i ude· 2-tygodniową pensję.
śledzić szajkę niebezpiecznych ban ,)bandy czarnego upiora", Ignacerzony kolem wozu w głowę,
Powróciwsz~' koleją do War
Program
pierwszego
dnia
pobydytów, którzy w ciągu ostatnich go Morunczyka, zwanego również
zalał się krwią·
szawy, Mamhirt zamierzał potu
doatojnika
rumuńskiego
przekilku miesięcy grasowali po ws:z,y Maruszczaldem, a llastęll/ue uję
Policjant i przechodnie prze· jechać wspomnianą platformą
stkich prawie wsiach powiatu to innych człOll1k.ów szajki, któ- widuje przy1ęcia oraz zwiedzanie nieśli nieszczęśliwego do sieni do domu, która jec.hała do re·
l"1owsklego I stanisławowskiego. rzy wszyscy obecnie znajdują się {)sobliwości w stoHcy i WUanowa. domu pr,7,'Y ul. Trębacl\iej 1. mizy na "·oIQ.
l7erząc postrach I grozę.
Zwłoki przewi('z;ono df} prow więzieniu śłedczem we Lwowie. Minister Madgearu pozostanie w gdzie przed przybyciem leka·
rza pogotowia zmarł wskutek scktorjmn.
Szajka ta 1.I8S1Ia niesamowitą
Warszawie 2 dni i opuści ją w so-

MiRismr Madgearu

Banda "Czarnego Upiora

botę popołudniu.

Katastrofa samo(hodowa
na ulicy Marsz. Focha w Poznaniu

POZNAŃ, 7. 8.

AW.

Milionowy spadek
Zmarły

w

ubiegłym

tygodniu
znany
przemysłowiec
angielski
~Beruard Baron radem z Pol'lld po
zostawił po sobie majątek w 'wysokości 5 nu,ljonów funtów szt. 40
proc. tej sumy, t. j. 2 miliony fun·
tów zabierze skarb państwa z t ytulu należnoścl podatl<owej od
spadku, milIon fantów otrzymają
zgodnie z zapisem instytucje dobro
czynne, resztę, t. J. dwa miliony
. rodzina i inni spadkobiercy. W cią

Wczoraj w $zpitalu na stole nperacyjnym.
hlbsto było świadkiem strasznej
Winę ponoszą dwaj szoferzy, ja.
katastrofy s~mochodowej,
lak3 <ląc z nie przepisaną szybkością·
zdarzy~a się przy uli<:y Marszałka , " ' - - ..........uu=;,fDUIIIIIft_ •
T
Fecha. Mi3I)(IWicie zderzyły. sio:
Biały
dwa auta pęd?;ące z nadmierną
••
s"ybl\n~cią, wskut~k czego jeden
na pIerSI g~n. Konaz nteh zoztał z wielką sBl} odrzurz:ewsklego
eony na słup reklamowy. Przecho
PRAGA, 7 VIII. (Tel. wł.). . d:-.:ą·cy podówc7.8s pracownik kole· Pie~wszy wiceminister ~praw
lowy Kulisz dostał się między sa· wO.lskow~ch, generał Damel Ko
mocllód . o'w sI n ~"t 1 f
l nl1fzewskl został ooznaczony
I
u"' Oble
z...... a ąc orma - przez w ła d ze czec h os l owac k'le g'u swego życia Baron rozdał 2
ł' d'
nie
zm az 1.Onym.
nogi powy krzyżem Białego Lwa Dierw- mUjony funtów na cele dol>roczyuzej kolan rostały odcięte. Zmarł szej klasv.
ne.

hew

tioitie zaerani(zni
masowo

zwiedzają Wystawę Krajową

POZNAl'Q', 7, 8. (Tel. wł.). Dziś
rano przybyła tutaj wycieczl{a de·
legatów młędzynarodow\,"o zjazdu inwalidów w liczbie 70 osób. W
wycieczce Je3t
reprezentowane
międzynarod. biuro prasy przy Hdze narodów oraz Aus.trji, BułgarJi
Czeeho~łowacji, DanJi i Polskl O
10 rano wycieczkę powitał w we
sHbulu reprezentacyjnym P. W. K.
zastępca r!6czelnego dyrekt<ora p.
Bena Ostrowsltf.
W

sobotę

dnia.

10

przybędzie

do Pozu, ni({ okD!o 80 awiolletelc
na międzynarodowy raid. Długość
lotu wynie'.ie f.500 Ji.lm.
__

Krwawa walka

NOWY JORK, 7 VIII. W~r6d
pl'acuj1lcych w !'opali.i \\\,,:1..1
WIęźniów z wjQzi~nja
Lamdng
w stanie Kansas wyhuchl hllllt.
Więźniowie próbo~'nli obczwla
dnić dozorców i masowo zbiec.
W wynikłej stąd walce dwu
wi~źniów zosłało zabiłycll

zd

ci~żko ranny~b

\lł1r'

•

8.VID. -

GŁOS

PORANNY -

1929.

~i'.

robotników zabilych--65 rannych

~\U.n,__
bur__
Hlł__s_to_n.----..!zz

184 .

Honman

i Strejkujący górnicy kryją się przed wojskiem w lasach okolicznych ;
I

ników, a 65 rannych, wtem 23
BUKARESZT, 7 vm. (Teł. bardzo ciężko.
wł.). Ministerstwo spraw we...
..
Iwnętrznych dementuje piel'woł- Po s.trOl~le wOJSka JeSt 12 ran
ną wiadomość, że podczas starć nych zołDuerzy.
I strejkujących górników z poIłW kopalniach nIe może być
cją w Lupen.ii zostało 30 Zabi- praca wznowiona ~ względu
tych. Według ostatnich wiado- na to, że większość robotników
mości zabitych zostało 22 ~Ól"- 1w strachu
przed represjami

I

w+

_fi

władz

ukryla się w sąsiednich
lasach.·
Wielka ilość zobltych i rannych
została spowodowana
tern, że wojsko bez salwy ostrzegawczcj skierowało ogień
karabinowy w stronę tłumu.
Konflikt na tle plac w kopal.
nlach trwa już od 6 miesięcy.

-

=

&UL

,

i

Kongres partyjny hittlerowców

16-letni syn biskupa, którego
Edison wybrał, jako swego
następcę, by kontynuował jego

pilof-konstruktor spadł podcza~
lolu pod Paryżem i zabił si~
na miejscu.

dzieło.

i

'

Taiemnicza tragedia

Ziazd konsulów

W kolonji polskich robotników
rolnych w okolicy Gilstrowa w Me
klemoUi'gji wydarzyła się tajemnicza- pom.tra tragedja. Robołni~

odbędzie się

w listopadzie w Warszawie

Warsz. kor. "Gl. Poran." tel.:
W listopadzie r. b. odhędzie się
w Warszawie zjazd konsulów polskich z Czechosłowacji, Austrji,
Węgier ł Jugosławji. Zjazd omó·
Wi szereg spraw natury organizacyjneJ ł rozważy wnioski doty~zą
ce usprawnienia techniki urzędo
wania polskich placówek konsular
nych.

Amerykańscy

Grzegorz Par asik, wybrał si .. do
lasu w towl\r;::ystwie :;;iedm~clet!1ies
Heleny Igl1aczakówny. Na drugi
dzień znaleziono obok toru kolej.owego zwłoki przeiecranego Parasika, a w krzakach malin obnażo
ny trup dziecl{a, które padło ofia.
odbył się

z wielką pompą w niedzielę w Norymberdze

rą

seksualnego morderstwa.

dziennikarze

gośćmi

doradcy . finansowego Polski

DzIś

Jak to bylO " errku!

powraca do stolicy ame~
Wczorajsze rezultaty walk w turnieJu zapaśniczym
ryłMński doradca
łlnansowy
p.
Przy Placu Dąbrowskiego Zliczę bopkę-galopkę, żeby i wllk był syDevey, który skrócił swój pobyt
ły się już bez obFJonek kpiny w ty i owca cała? Tak się też stało.
nad polskiem morzem z powodu
przybycia doń w charakterze gości iywe oczy z publiczności. Widocz- Mała bijatyka, poczem Pooshoff
amerykańskich
dziennikarzy z nie uznano, że bezkrytyczność tłu kładzie pana X., ale tak, że ten ma
-... .,New York Times". Dziennikarze mu doszła do szczytu i wszystko jedną piętę na trocinach. Mąż
bezstronny, który
uchodzić może bezkarnle. Sprowa- sprawiedliwy,
zabawią w Polsce ldlka dnI.
dzona na wabia "Czarna maska" o sądzi w tym turnieju sprawy dokazała się, jak przewidywano, do- czesne, nie przyznał zwycięstw~.
brą atraltcją. Ażeby
dostatecznie Poosboff się oczywiście obt:azlł . i
t,Skrzydła Sowiefó\V~' "olśnić" gawiedź, wyrósł jak z pod nie chciał dalej walczyć. wobee
ziemi "mistrz podwójnych nelso- c1.ego Czarnej Masce przyznano
przyleciał wczoraj
r,ów",
sam imć pan Pinecki. Było zwycięstwo.
do Warszawy
- Ale czy to jest zwycięstwo?
to
SZczególnie
niezbędne,
jeśli
Warsz. kor. "Gl. Poran." tel.:
pOiJI..yśli
więkezość
widzów i
zważyć,
że
dotychczasowy
fachoW czora.i po południu przyleprzyjdz.ic,
jak
amen
w
pacierzu,
lłll.
"'"lec
od
tego
chwytu,
olbrzym
z
ciał do Warszawy aeroplan sowiecki "Skrzydła sowietów". krainy kanarków, przestał "cią "sensacyjny" rewani, po którym
:Aeroplan ten piIótowany jest gnąe". Nic więc dziwnego, że wczo jeezcze nadejdzie dzień eliminacY.l
pruz manego lotnika Gromo- raj bujda przy Placu Dąbrowskie tlej walki.
wa 1 wiezie 7 pasażerów.
Na zakończenie jedna nieroz
go pękała pod naporem naiwnłacz
Dziś o godzinie 11 przed po- ków.
strzygnięta: Garkowienko Wił
łudniem
"Skrzydła sowietów"
Na zakąskę Pinecki zgodnie z ling.
wystartnją
bezpośrednio
do
Jutro "się walczą": Garkowicn
logiką wypracowanego planu znel
Moskwy.
Czarna Maska, Pinecki sonował przedstawiciela
kowień 1<0 Willing i
szczyzny, MichaeUsa, co mo:ina u- Pooshoff, S:r.tekker ważać za pendant i memento do Karsch - Michaelis.
MO~KWA, 7, 8. ATE. Z Mo- wysłanej właśnie wczoraj do LINa zaltończenie nieśmiała uwaskwy donoszą, że rząd sowiecki w twy noty.
ga. Policja nie ma wprawdzie praLeningradzie skazał robotnika RoJako główne
danie p<1dano wa zamknąć turnieju (choć powinzuwajewa na karę śmierci zaś 5 zgłodniałej rzeszy Czarną MaskI< na), ale ma oDGwiązel{ czuwać
innych robotników na ró:ine ter- po żydowsku, t. j. "W mocarnem nad tern, aby w eyrku było nie
odny więzienia zą to, że zgwałcill zmaganiu się" z Poosboffem. Za więce.ł, niż dwa rcu:y tyle widzów,
oni robotnicę nazwiskiem Pudkie- wcześnie jeszcze na to, aby taje- co jest mieJsc.
wicz, którą przed dokonaniem te- mniczego Dżem&a zdemaskować,
go czynu uprzednio ogłuszyli, u- więc leżeć on nie mógł. Szkoda
derzając ją tępem narzędziem w również porażki Pooshoffa, który
głowę.
jednak ciągnie większość mniejświata
Ezości. Cóż prostszego, jak zrobić
i
SZTOKHOLM,
7, 8. (Tel. wł.). w~łki
Dziś odbyło się uroczyste otwarcie
na ulicach Kalkuty
ił
strzeleckich mistrzostw świata w
LONDYN, 7 VIII. Na OJJicach
jadą dziś do Kalisza
broni małokalibrowej.
Kalkutty doszło do krwawych
POZNAŃ, 7 VIII. (Tel. wł.).
Do konkursów zgłosiło się 17
starć między tłumem strejkują D.z'iś w środę uczestnicy biegu drużyn i tyleż państw.
Dotychcych robotników i polkji. Jest kolarsko dookoła Polski mieli czas przybyli przedstawiciele ze
ośmiu zabitych i
dwudziestu jednodniowy odpoczynek w Po St. Zjednoczonycb, Hlszpanji i PGI
rannych. Liczba strejkujących maniu.
skL
w mieście wynosi 200.000 i
Jutro, w ozwartek, kolarze
do ~zwartego etapu
Otwareia dokonał gen. Toll. Howzrasta, ponieważ coraz to no- startują
we
fabryki
włókiennicze biegu z Poznania do Kalisza, norowy strzał otwarcia konkursów
wstx:zymują pra.c~,
dł.ugości 1.5 0 k1~
. dał mini:Jter obr0D7 narodowej.

Samolot

Za gwałl--kara śmierci

KrwiJwe

- Uczesl'nl-"Y Biegu.«-

Strzeleckie mistrzo-

stwa

Or,ginalna nagroda literacka
, Nagrody literackie są obecnie rkicb za pośrednict"T (:'1 1 pr:1 W,
zjawiskiem tak częstem i i przeważnie codzienne},
natozwykłem ze niewiele dałoby się \ miast roz1)isana obecnie r!agroo nkh powiedzieć, co nie było \ da amerykańska ogłoszona bę·
by powszechnie znane i sloso- dzie publiczności d:'O<IH r e!~;,1'
",:-ane. Nagrody prywatne i pu- my afis~owe.i. Na SP('c ,~al:lych,
bliczne, wyzna.czone przez rządy olbrzynuch płachtach afIsz ów
państw i miast, czy pł·t:ez wy- rek1amow~Tch,
poroz,k lejanych
dawców, nagrody wszelkiego ro na murach
i ścianach wsze}·
dzaju j charakteru, oglaszao(! kich budynków, rzucanych na
81 codziennie nieomal.
Istnie- ekrany kinematografów ora2
je wszelako kraina
wszelkich snopami ref1ektoro'.vych SWlanajniożliwszych '
mCoŻliwości, teł na strop ni~ba, także obnogdzie na'.Yet tak zbanalizf)\vany szonyc~ po uhc~ch przez" ('ale
.już obecnie system nagród lite- p~ocesJe " sandwlchmen.6w wy
rackich przybic,a
rormę nie- PIsane bcdq ogromnpml, rzu~a
zwykła. Otóż tO\var~vstwo wy- jącemi się w oczy literami nadawni.cze alllprvka"s l de ,,\t1an- stępujące pvtania:
Hc Monthlv a~d LittIe. Brown
1) Czy napisn'eś kiedv w ży.
and C." z Boetonu w łączności ciu twoicm p0wieść?
z w"dawcą 1ondvńi'1{im "Ge0r2) CZy jesteś oI'ecnie w trakges G. Harrap and C." ogł03ilo cie pisania powieści?
na nowy<:::h zUl1ptnic zasadach
3) Czy potrfl. fLz napis a ć pl).
nagrodQ' ~\'"s·jlzości 10.000 .:-> ~ •. wieść?
rów za na.łckk::-wszB , ' na jh:u4) CZy masz c,chot ~ naris.lć
dzie i :>:a imu i"ca oowie.~(~,
i::J ka powieśł~?
zostanie nl"7:vslana im (l o 30-go
5) ,V t akim rnie 00 naokls t~'{'znja 10i!O roku.
.
niu jej przyślij ją.·· i tu naslQpuje adres iury ora7: wymi.> 1ie
Oryginalność tei nagrody nic warunków konkursu i ""yniezwykle w:vsoka sokości nagrody.
pomlJa.l<lC
jE'j warto~ć pienieżną - polega
Niedaleka przvc;złość pCi k~że,
na sposohie, w jaki podana być czy tak wiej ~a hoiność ofiaroma wiadomość o niei sze1'okipi da'wców i oryginahwść publiko
puhliczności,
Dotvchcza s OP!)- wania konkursu u~l)rawied1i 
wiązywal w Europie wvlącznie wiona będzie odpowiednio wyzwyczaj ol:(ła~7ania wiadomości soką wartością
nagrodz ::m ' g()
o fundacjach i prem iach Htcrac utworu?

już .

M

1FW»;iWf!
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103. lefni starzec

@@@@@@@@@@@@

odbywa pieszo pielgrzymkę do Często
chowy

DR. MED.

Onegdaj wyruszył z Warszawy
piechotą d.o Częstochowy 103-letni
starzec Mikołaj Jeleń, zamieszkały
przy ul. Chmielnej 57.

~ne~orl R~lfłt~fRu
choroby

wątroby

Gdańska

żołądka,

i

kiszek

wewnętrzne

44. tel. 24 .. 44

Przyjmuje od 11-1 p. p. i od 5.30
Jeleń mimo
sędziwego
wieku do 7.30 wiec z., prócz środy, tylko od
11-1 po poło
jest pełen sił i zdrowia. Podróż
piechotą

do
za fraszkc,.

Częs.tochowy

uważa

• • • • • • .~~IIIMI!:&. .
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Killrol Ritter
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LLOYD liEORIiE POPIERA

Ił1I\C

DOnl\LDA

we wlzgs~kitb .poluDił;(lath9 dOlu~zą€g,b poliigki zaerani(zneJ
.

'.
.
Londyn, w sierpniu.
W polityce wgra.niczt1ej libc- berl{!.i'l1a". KonserwatY&ci
żądają hecuie rząd pa-rtji pracy pragni~
W p'<;:knym , ogródzie pa.łacu · l?ło"(ie nj~tylko idą. ręka w rękę wyja.śnimi. Sytuacja w izbie staje przywrócić Egiptowi należne mu
Buckingh3Jll WTieIką GM'den Party z la1:ml"zyśtami, lecz śmiałością się coraz baaodziej napręior.a.
p'I'awa, kontyr.uuje jeno tamierze·
Zllisypany gradem pytał} przez nia Ch~berla.i'Ila." - tak odbił a·
królowa zak<Jńczyła ~zpn życia !Swych zamierzell częstokroć przetowarzyskieg<l stolicy. Dzięw!Lę- ścigają' 'partję robotI:.iezą.
Niępo- Baldwinn., Henderson składa sen- \ tak Henderson.
Trzy poważne kwestje między·
clu tysiącom ' gof.ci' vrz'yglądąl się hamo'WElDY temperament Lloyd 19acyjne oświadczenie: "na podstar
z okien pałacu król-rekonwale- George'a , Qdgr:y~a w tym wypad- wie znajdują.c. się w F()reigen om narodowe ma obecnie do załatwi(,
scent. JednQcześnw w WesLminste ku, niepi>ślecl,nią rol4=J.
re korespondenc,ji śmiem stwtier- nia gabinet Mac Docalda. Są. tł!
rze rząd robotruczy zamykał ostatWyjątkowej więc zręczności po- dzić, że l(}rd Lloyrl r.ietylko nie konferenoja. haska i regul.a<:ja. Iliu ,
nią. serję p~.rlamentu przed ferja.- HtyczI1cj ..n()~ego €,rabinetu przypi- podpoI7.ądkO'wa.ł &ię
dyrektywom gów międzYSQjus-wic-zyc.h w zalei·
mi letuJemi. Po raz ost.atni ·,ak.-cr,y- . ;.s3:C';,. ualezy, p(''Śtawienie .· sprawy Londynu, lec,z s~<l.le U!lJrzucal Cham ności od repa.r~eYJnych spłat, prcżowaJ:i szpady maltador kO'llserw3r eg.ipskiej pod obrady parlamentu berh'ino"vi i'lwój punkt widzenia". ponowanych, przez Younga, ust;\ ·
tyzDlU Churchil! i premjer Mac Do- tui przed zamkDi~(',ieJl1 sesjd.
Na
"W tym wypMku uJe rzą.d Ide- bHiww.a.rue z,brojeń !lliOISkieh ,\
naM. Do paźd;o;iernika me już ną długie miesiące utrwali sdę w WieI rował polityką w stQlSunku do E- porozum'k nm ze Stanami Zjedl;I.,
doW1i La;bour Party I:ie za.graża. W kiej Brytm:ij wra.zenie harmonji, giptu, lecz lord Lloyd kierował ga- czonemi i d:tl.fvLa rozbudawa. nh'·
IV najpowl:'.żniejszych podległości Eg.iptu.
Stanowisko)
klasycz.nym kraju demokracji rząd łąozą.cej hoour party z liberała.mi. bi:netem.
Jego Królewskk:j MlOŚci posiada. I'ole do popisl1 bylo dla. labonrzy- chwilach - gdy ~zło o usur.ięcie Anglji, którą. Snowdell reprezent,f'·
Zagblula P:1.~'ty, demonstrację fl/)- wać ~dbie w Hadze, w sprawi,·
poocz-as ferji
parlamenrornych stów nader wdzięczne.
władzę niemal dyktatorską i nie
Zo. żądano tl5tąpielli:~ lorda 1Ioy- ty brytyjc.ldej 11:. wybrzeżu egip- urzeczywist.nienia. planu YOUngi
ma potirZeby ogląda,nila się na Izbę da, piastującego od 4ch lat urz:)d fcr,,-j~m, o ;:awie~ZElnie czynności par jest a.Ż La.dto znane. Poroznrni(l,
Gmin. Przy obecnym wś ukłr..dzie v'-ysokieg'o komisarza bl'ytyjl--kieg') lamentu i olH,-Ienh~ l'ząc1n, wafdy- nie z Ameryką z.amiel"ba osiągną<:
'.ił w pa:rla.mencie moment teI: na- w' Egipcie. Konsenn.tyści w OOpo-s1.Qw. ChamberIfl'n '>tale z:JJecal M&c Donald w drodze osoblstegłJ
biera większego znn,czer.i'a, gdy wiedzi zM-t,akowvli rząd: gdzież PClste!)o\,;anie ()g1.t~dne i umi.\1..rko- omówienia tęj dl'aiIiwej sprawy ;'
IH~.ę zwx2y, że 50 gł()sów libera.l- jest przy!zeczeIllie Mac Don::tld'l WMle. Lord Lloyd oponował, wpy ;>,.Jl1erykaills~imi
mężami
staull
nych ka.żdej chwili może obalić kontonuC'Wania ]J'c<lltyld zngTanicz- łał nh'gie tele~:ra.m jT. r.alegd, g:"o- Przyjdzie mu to tem łatwiej, że w
rzą.d. Nie nn.leży zapominać, że gil.- lIt'j rządów poprzedr.ich? Hender- ził kouiilekTI' E'nC',jmni
wreó\zcie C'Jqgu o~t.,'1>tnich kilku lat d",rukrot·
binet Mac Donalda ;o;najduje się u &on, ku P0\!'szcchnemu zdumieniu, ~!'al>jnet ft>0 G wnlvwem di-e-llaTdów nie odwiedzał St.any Zjednocz.on<>
steru nawy państwowej "z woli GŚWiMczył' "wł<lśnie przez Uf3UUię l:l"tępował, a sil' AUi?tiu zmuswny i pO·si1;lda tam wieln przyjaciM.
Boskiej, rozkazu króla i -z łaski ('je Lord i'. LlQyd:l, !dę w f~lf'. dy mego h?ł flJ{'{'entow'\ć posj~]1oTI'anie wy- Rozwiązallie kwestji egiłJtSkiej nic,
Lloyd Geo-rge'a".
poprzednika, sir Au,3tina Cham- ~okif':ro k{)mis'tr:w. Je~ ]j więc 0- posunie s:ę· oczyw.il3ta, ta.k da,]ccu
a
lasS
_
lRII_f.IiWiiFJIJiUJi!.'lf·~'"
MMiAWi<it~ _ _ jak by sobie t.ego życzył Ward: 7
-i
-__
k~ll~aJU Sl1ezkiego ani z Sudann
nie zrezygnuje żaden rząd brytyj,
Etienn~
ski, choćby na.jczerwie~y. NJemniej jednak szereg ~at6w
naejona.listów egipskieb "Zostanie

największy

geogrqf ubiegłego
.tulecia, urodził się 7 sierpnia
przed 750 laly w Quedlinburgu

*....,

•

' (Spe~jaln~ słu'żba korespondencyjna "Głosu Porannego")

Dziś i dni następnych!
Pierwszy raz w Łodzi

yrk

_zaa;.=i....

'114

ędrowny

St.

~

dra..t z iycia aldlor6w
W l!Ołacłt. gł6wn,ch

•

de Tinee

uwzględniony.

W t'8.dnym iedna.k razie :r:.ie n~
lety oezelci'Wać nawhłz.ania stałych 9~<>unkÓW dyplomatycznych'
między Anglją. a ZSSR je8~cz; w
oiągu ferj.i pule.mentarnyt'b. To .
czące się międ'zy BendoJ"S()nem
Dow;alewskim rozmowy WÓ-WCU1El
tyllm będą mogły ~.w urzeczywietmone, gdy ~a. to pI7,ysf-aną. do

3 DOteII ellr_
Jobn Gilbert, Renee Arłor4e, Lyouel Sarrymore.
0Pł:festH ~ftłclna

DOIł

BAJanMAtłA.

Sz.

a

. f

~

UWAG~

c.m, mieJec na '1-szeM8ftse
50 gr. i 1

~

\V

zł.

mlDja. i rwa

cock. o fOds. ....

$Ob. i niedziele o g. 2.30.

S. Niewlaiski

S. NEUMlIK .
Iklłrna

I

Ia'Cllnllł lampą

MOIIWSlkl

SpecialisUt
ehoról)
Rk1', rny<'!I
wenerycznych i moczo.p~ciowych
leczenie światłom, badanie krwi
i wydzieHn

wenerYCZłłl
ItmalCPJ1Iil

5. lei. 70.. 50

PrSfimuje od 11-1 i od 5-8.
Pilnie od~.

L. H. .

Dr. med.

Dr. Med.

CIuJr.

gIDiI!.

wioska rv ;"oładniowo-francuskiclt Alpach, padła w całości pastwą wielkiego
trzy doby i pochłonął 130 domów

pożaru,

A'i,drzeja 5, ·~elef. SS.- tO.
Przyjmuje od 8-2 ; ()Q 5-9 wiec];.,
który trwał
w niedziele i święta od 9-1.
Oddzielna pocl:ekalnia dla pań,

EW;

-

-

SERGlEJ SEMIONOW

nARODZlłłY

niEWOLniKA

Sergiej Semi!onow urodził się w 1893 roku. Jeg:o o-jeiec był roMłodość
Sergieja
botnikiem metalowcem w Petersburgu.
jest typową. młodością prolcta. rjackJ.eg.o chłopca. Bierze on czynny udział w rewolucji, walcZ1 w szeregach czerwonej armji w
c iągu trzech lat na. J:IInmaityc h frO'llta~h: Syberja, Mongolj.a,
K'l"O'llstadt; zostaje ranI.y (tracI prawe oko) i po Swej demobilizacji preocuje w komooistycz.n ej pa,l'tji i w rozmaitych lirzędach
sowieckich.
Wkr6tce jednak musi rzuci ć p!"acę z powoou dolegliwości płu
cnyeh. W zakładzie dLa płucn o-c.horycb - w 28 roku życia zaczyna pisać. Gorkij, którem u wpadają. w ręce te pieI"Wl3'Le próby, da.je mu rady i pomaga: pi-eIWSze opowiadania zostają. wydrukowane. Próez ()powiadań pi~e on powieść p. t. "Głód".
Urodził się tam, gdzie przc-

Jednocześnie w głębi pojawiLnaczeniem czł()wieka jest pra- ła się myśl o zwiększonych wyca od kołyski do grobu. 'Viel- datka-ch
i ojciec pochylił się

kie koł<l: nędza, tros·ka i praca
- otoczyło go ledwie otworzył
OCZy.
Jego pnzyjście na świalt nie
wzbudziło, ani specJalnej rado§ci i nadziei, ani zmarlwien ill
- O ile już jest, to niech ży
je, - myślał z rezygnacją 0.1eiee.
- Widocznie laK3. była
wola Boga.-

szy się llad łóżkiem i ogląda.i<lc lo go, iż żona go nie rozumie,
cieka wie różowego, malm'tkie-go Czy słowa te nie wypłynęły z
człowic1:',zka o drołmych
rącz- troski o Ż011<:,
o nich wszystka'Ch i nóżkach,
nie mógł pt)- l kich?
wsfpzymać się ".d ')r-.Wi!, '~7" -Zycie dla nie"'o nie było lek. --:- Teraz ~~ziemy musieli
ie." Przecież cm~ prze s;'ą prazyc oszczędmcJ'
c~, slarał si<:
dostarczvć
im
Starał si~ on nadać swej -;;r.a- w~zystkim rzcczv
na i!)otrzebrej, zakurzone} twarzy ~godny niejsz~·ch. Ona nie powinna mu
wyraz. Czuł, ze słowa .lego w jeSlz-cze utrudniać i tak ci~żkie'1
1'[
<
·
sercu l ez~ce.l
.o,)1e~'
musza go życia,
wywołać bolesne wrażenie.
h. .
Chciał jej pokalzać, że ją rozuJeJ ~.ustynk;~~w.ny ruch rę~ą
role i prosić ja ' D zrozumienie zdradzJł mu. I.Z JeJ w:yllla.g~nla
dla siebie. Ale kobieta mi1czala względem
mego,
zywl?Je!a,
i odwracała oczv 00 oczu mę- wzrosną teraz:
g?y na SWJ?t
.
przyszło drugie dZIecko.
Moze
ta.
dla
tego
dziecka
będzie chcia'W .lei prosteJ tW!lr~~ ukazała
się Wid szero,k im, J11i('f,i~h'p' rH ) ła naruszyć 7, trudem 7"l-. .. """
które
sem bolesna zmarszczka, któ- oszczędności groszowe,
złożył
na
czatną
godzi;nę.
To
ra naitychmiasł zniknęła,
Jej
za niewybaczalną
chuda ręka podniosła się instyn uważałb~r
ktownie i otr;c:wta ch;iecl:r-. iak lekkomyślność.
by chciała je bronić, '
Musimy rozsądnie gospodarować i liczyć się z każdvm
Mąż ujrzał to.
- Nie ro.zumiel - przebie- groszem, - mówił co tydzień,
gło m~ pI'lzC-Z głowę j żakrył po dając jej tvgodni6wkę . ...:.- Trze
ha oszczędzać, oSlZ'Czędzać!
wiekami oczy. .
Teraz czekał,
aby wreSlzcie
, Stłumił powstający
w głębi
coś powiedziała, ale Ż{)łIla milgniew i nie wypowiedział cisną
cych się na usta twardv-ch słów. czała.
P9cbylił się głębie,i nad nowym,
jej miJ~7enil1 WMZlą? o-

pod jej ciężarem.
Nie ośmielił się jednak wypo
wiedzieć jej głośno. Jego blada
żona leżała obok dziecka, szczę
śliwa matka, która zJekka zamglonem,
ale zachwyconem
sTlojl1?eniem oglądała tego, kM
rem u dopiero co dała życie.
O,;Ciec, niewofnik ~o wiellrle,(lo. ciemne~o koła,' pochyliw małym 'r.7;lowie~zkie~. · Marłwi- oór

,v

-~.

~.

.,'

.

Za w~zc ul-zeeież uginala

"ię

przed jego męskim autOrYtetem i rozsądkiem. Tym razem"
odczuwał sprzeciw, Ktńr~'
/.i o
onieśmielał. Oczyma dusz~' ,tidział dokładnie przysałą drogę
życia swego s.yna.
Syn b~d7.ie
żył tak, jak ŻYł jego ojciec

dziadek. ChGtnic dalb)' mI. wy
alc sk?d wziąć na

kszlałcenif',
ło środki?

Jemu ojciec nawet nie pozwp:
lił SkOllCZYĆ
.szkoły luąowej.
Mając dziewi~ć la~ musiał jut
wBotqpić na naukę do malarza;
W dwunastym roku 7V('i~ diw;

gał ciężanr . w fabryce. Wieczo
rami uczył się pilnie, aby' w 'k011
Ct! zostać dobrym tokarzem .

Jego syn będzie miał lepSlz~
życie. Napewllo SkOl1CZ~' szkołę
ludową. A
chciał iść
to uczynić

potem, o ile
dalej, bę{jzie
o własnvch

będzie
musiał
siłach.

Ale będzie musiał pracować
i pomagać oJ-cu utrzymywać ro
dzinę. Tak żył on. tak żył jL'g(l
o,jciec,
tak żyja ci wszv~(','
którzy zamknięci są '\IV tern
wielkiem. ciemnem kole ...
mok, nast~])i). ,

8.vrn. -

.Osobiste
statystycznego
ward Rosset.

m~F>trat~

p. Ed-

*••
Wczoraj rozpocząl 6-tygodni owy
Ilrlop wypoczynkow'y stfLrosta powiatu łódzkiego p. Alek!Sy Rże~·
ski. W

czynnościach

zastępować

go

będzie ,

sluibowyąh

p.

Ban3.Ś.

.• * *

wowra.jszym powrócił z
nrlopu wypoc.zynkowego i obją.ł .nrzędowa,l:ie starosta grodzki p.
StrżePl'j,ński. Jednol{ześnie wczoraj
rozpoczął ' urlop ' wypoczynkowy za
stępca starosty p. Jerzy RoSicki.'

w dniu

W ~iu dzlsiejs~yni powrócił z

urlopu wypoezYnkowego i· objął urzędow:anie naczelnik wydziału
administracyjnego urzędu woj e-

PORANNY -

1929.

Nr. 184

I

Projekl

W dniu wczorajszym powróoil
l urlopu wypoezyrikowego i objął
urzędowanie . naczelnik
wydziału

GŁOS

w,wolał

podwyższenia laryfy tramwajowej
reakcje ze stron, magistr~tu i zwiazk6w zawodowrch

W dniu wczorajszym pod
prJoowodnictwcm p. prezydenta
Ziemięckiego,
przy
udlia le
przedstawicie1i magistratu", za
rządzie kolei elektry~zncj ł602.kiej oraz ławników Kuka i rad
cy prawnego adw. Żelawwskie
go, odbyła się . konferencja w
sprawie podwyżld taryfy traJd
wajowej, uchwalonej na ostatniel1JJ>osledzeniu zarządu K.
~. L, ' wbrew protestowi pned' sławicieli miasta, którzy stwier
dzili lIa podstawie cyt r bihmso
wych, iż podwyżka ta nte jest
uzasadniona sytuacją fioansową prZedsiębiorstwa i pociągnąć lIlusi za sobą wzrost dro-

Po złożeniu sprawozdania na sze~o~ich rzeszach ludności
przez przedstawicieli miasta w pracującej Łodzi i da asumpt
zarządzie ' K. E. Ł. z przebiegu do' wzi'ósłu drwlyzny ;lł'łyku,
i toku obrad, postanowiono wy łów pierwsze.1 pomooy.
stąpić do zarządu i dyrekcji K.
Niezależnie od powyższego
E. Ł. z iądaniem wstrzymania przedstawiciele miasta w ". za~
wejścia w życie uchwaloneJ. rządzie'" K. E.i Ł. występują z
podwyżki, zarówno u wzglę~. prot~fem prz~ci~ko forrrialnej
dów formalnych, jak i zasadni- stronie uchwały o podwyżce ta
czyeb.
ryfy tr:~wajowej. Zaznaczy.ć
Równocześnie magistrat 'wy- bowiem należy, · iż.:
porząd
stąpi do urzędu ' wojewódzkie- ' ku dziennym żebrania, 'lia kt6go oraz ministerstwa ' ~praw we rem
ucIiwałę" .. podwyżkową
wnętrzoycll i ministerstwa ko- przyjęto; nie była sprawa podmunikac,ii - jako wła~zy nad· wyżki uwidoczniona, a członzorezc" K. E. ł... - z obszer- kowie zaTządu z ramienia mianym memorjałem przeciwko sta nie , otrzymali druków bilan
zamierzolle.i podwyżce taryfy sowych. ,

na

ne są róWillież fakty, iż zaproszenia na posiedzenie rozesłane
zostały dopiero w przeddzień
posiedzenia, a sama
uchwała powzięta
w nieobeencMci prezesa i wiceprezesa zarządu. (m)

*
Zapowiedziana zmiana tary
f Y tramwajowej wywołała wieI
kie wnżenie wśród robotni·
k6w.
Związki

zajęły

zawodowe

się 'tą sprawą energicznie; uwa
żając, źe zmia,na taryfy tramwajowej krzywdzi robotników,

~~~~~~~z!!·y!z!!n!y!.~~~~~~~~~~~!t!~!m~w!a!j~o!w!e~1~!k!t!ó!r!a~~z~OC~i~ą~~~~!N!~!e!m!l!k!r!n!k~!~!a!r!a!k!t!e!ry!S!ł!y!c!~~~~~k~~l
....
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biletów rannych, udając się z

Walne zebranie
'tDdzieżówki'~

Arcydzieła

!~;:~h

architektury

.

Onegdaj odbył q , się · walne · zgroroadzenie członków
spółdzielni
,.Odzi.eżówk::t".

Kierownik sl?ółdzielni .p. ŚmiespraWO'Zdanie z dotych
c~owej dzia.łaln<?~i; z które~o
wynika, że spółdlzieJriia Uczy 1200
członków) . obrót ~ i okr~ 5-mies.
wynosił 150,000 zł. .
t.ański zdał

Spółdzielnia

jest

instytunją

Obecnie robotnik, który mieszka pod miastem, będzie mu-

po-

bro&ziejstwo dla rzesz pr~ują:cycb, . które ' s~ 'w' stańfe 'kllp.:;wa.ć
na.jni~będniejsze prZedmioty na
dogoru{ych w8.runką.ch, Di~przepła
rając i nie NiWą.e wcale. prooentółV
za ,kupno ra~ ;
..... ':-;.:
Sklepy sprzedające na ra.ty doli'
cza.ją wysok;\ P!9cent. ;,Od?'iet6.'R1(a," .. jako sp61dzielni.a. ,jedn~c~~3.
w sobie kupców 'wszystkich br~:nż;
nie doliczi: i&dnych. pl'OCeI:.t6w, po ' .
nieflt' Ieży j~jna'sereu dobro' sM
l'okich rr,es,; pracowniczych. 1)0 '
dyrekcji wybrano: pp. Rafarowicza, Brilhla i Eberta, do rady nadzorczej: pp. Kustosika, Kowalczyka, Morgenszterna, Oleksińskiego.
i Sz{,'Zepaniaka.

siał w wielu wypadkach wyku-

pić biJet kombmowany
oddzie}pię przesiadkę, co wyniesiJ :~nacznie

na

obniżenie płac

"7 dniu wczorajszym

w fa-

bryce wyrobów p6łjedwabnych
i jed~abnych Jelinowicza w
Pab.i~nicą.ch . wybuchł strejk na
tle obniżenia stawek zar()bko,
wych robotnikom.
Zarząd

fabryki
wymówił
"'szy~,tkim robotnikom pracę j
jednocześnie wywiesił na murach fal,)rycznych ogłoszenie o
przyjmo.w anhl . nowych rob· Iłuj
k6w do pracy na gorszych waT'unkac'h:
., -,.,
Strejkujący tobotnicy ' zwródU się do ln!'oektora pracy ~
prośbą . o interwencję.
".

nocne

dyżury

aplek

Dzdś w :cocy dyjurują. następują.
ce apteki: N. Epsteinlt (Piotrkow'i!ka 225); M.
Bartoszewekiego
(piotrkQIWska 95); M: Rosenbluma
(Cegielniana 12);· Sukc. Gorfeńna
(Wschodnia ·54); J. Koprowskiego
(No.. uiei$a 15). .

drożeJ, niż

przy po

pł'~ednch biletach, gdy nie .by·

ło biletów kombinowanych.
Związki zawodowe ·postano·
. 11 ~ ~ • • •• -. •.
•
wift '·'JDlterwen.10 w ac . w picrw. ·'.1~'
szym rzędzie u władz 11l1 r J
s'kich, a gdyby interwent.ja ta
nie odniosła skutku, to p,r zedsławiciele robotników
zwrócą
się do wła<k nadzorczych. (b)
J>'

Sala na zamku Frederiksborg pod Kopenhagą.
.

Najwieksze

"

.

arc,dzieło

świala "
Film nad filmy .- to

&łreik jako odpowiedź

komhi~owane

Bilety
równiei miały być ulgą dla rle~n
robotniczych, mieszkających na
przedmieściach,
a równier.
przesiadki bezpłatne umoiliwiały korzvs!anie l łramwajó,v
robot.nkom, nawet ;:!'Ol'zej upo'
sażonym.

iytt:czną i stanowi prawdiiwe do-

·:[{ier.owndtiem
spółdzielni zo;h~ł·:p. , Sm1etański;ktory ·ha· star:o
wisku te~ wyka,z,ał dużą energję'
, inicjatywę·
(P)

okolic do pracy tram-

PliejsGY· robotnicy

sez~no\Vi

w walce o zapomogi z F. B.

Jak wiadomo osłaŁniem roz- nie, na Mórem

posł.an:lwil!

wy

porząd~.eniem " mmislerstwa pra stoso,,-ać do mi.,isŁerst"m pracy i opieki społeczn. robotnicy cy i opieki społec1!uej men1c)·
.

'"

nlBELunUI
W rolach

..

głównych

rjał,
proszący o przywr6'~cnie
zasiłku i
niepodciąganie
ich
pod kategorję rooob·ików folnych. Niezależnie od ?Owyższ;e
go wyjedzie w najbliższym ('zm·
sie ' do Wail"szawy delegacja, ktć

ra będzie interwenjowała
tej sprawie.

VI

. Itiewdzięczny wisielec

Pawel lichler

Bernard Goebke

sezonowi, zatrudnieni na pJantacjach miejskich zostali po'zbawieni prawa k(/rzysbmi's z
zasiłków
z funduszu bC1.robocia.
Wobec takiego "tanu ' gec7.y
robotnicy sezonowi zatrudnieni na pl::mtacjach 'miejskich od
byli w dniu wczora jszym zebra

i inni

,,5amob6jc:a" odcięły z pętli usiłował zabić
swego dobroczyńcę

swego ' dobroczyńcę nożem. KIwała ociekając krwią miał jesz
cze tyle ~iły, że doszedł do posterunku policyjnego, gdzie o
wypadku zameldował policji.
Wszczęte w tej sprawie dochodz~nje nie zdołało
datych.
mężczyznę·
chcą podwyżki płac '
Przerażony
tym widokiem czas ustalić nazwiska "wi:sie1·
W zwią.zku z dającą się zau- przemysłu dzianego zebranie, chłop chciał. się oddalić, lec~. w ca". (p)
A
ważyć poprawą sytuacji w prze na kt6rem zapadną 'odnośne ' u- tej ch~ili 'wisielec pooruszył się.
myśle
dzianym robotnicy tej chwały.
Kiwała n~tyclimiast p~szedł
gałęzi
przemysłu
postanowili
Ze względu jednak na stano- do ~isielca, wdrapał się ' na
zażądać
10 proc. podwyżki wisko przemysłowców, ' kt6rzy drzewo i odciął pętlę.
płac.
nie zgadzają się na udzielenie
W tej samej chwili "WISIepodwyżki,
nie
jest
wykluczone,
lec"
zerwał się z ziemi i gdy Ki
W sprawie tej w tych dniach
zostanie zwołane przez zwią iż l'Obotnicv 'poprą .swoj~ żąda- ' waJa . zs~edł i drzewa zaczął ' go
bić, a w peW'Jlej chwili uiodził
zawodowv
robotników nia ' strejkiem, .lwi

nasłepny

Robotnic,

program wtiIlAND-KINlf

'przemysłu dziań'ego

Wieś ' Bukowiec pod Galkówkiem ' była wczoraj widownią
niebywałego' wypadku.
Pr:zechod2iący< lasem 24-)etni
Józef. Kiwała na,gJe spostrzegł.
n.a jędnem z drze.w wiszącęgo

Zwiedzajcie

P.
I
..

w. K~

Pożnanłu

8.VITI. -

Nr. 184

Księżna

Helga Plonruy

GŁOS

PORANNY

,-
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kapBlmislrz ·pułkowy

ZwyrodniałY

P. .Jąarise-Bastie

Terrorem zmolzal Iwgt:h ,odkomendng.:b
do · uledloś.:.
.
. .

Zboczeniec skazany został wczoraj na 1 rok
więzienia i- degradację

$laje Drzed sądem za kradzicż
klejnotów na
szkodę swojej
ciotki.
:ss

łiobuzsrski
mętów

obie~y-wał nauczyć

Wc dniu .wczoraj&zym sąd
wojskoWY. pod : przewodnie.
twem . ~jr. _Koryckiego rozpatryw~ł , sens~cyjną sprawę prze
ciwko 30-letniemu Ałe~sandr<r
wi , Fabisiewkzowi, sierżantowi
~7 .p. p. "tV Kutrije,
oskarż.onemu.· !() ~pl'..wianie pederastjl •.
Fitbisiewicz od trzech laŁ był
kapelmistrzem
orkiestry
wspomnianego pułku.
Uprawiał on
względem podwład
nych swych członków orkiestry
chłopców w wieku od lat 13 do
21 teror, zmuszając ich do ule-

wybryk

na Polesiu

:lam. przy ul. Ogrodowej 48 fu~
giIla. Kowaliska udała &ię na spacer W stror.ę Polesia KonstantyDowskiego. W pewnej chw.i.li. gdy
usiadła nad stawem, zbli'Żyło
Się
do niej dwuch nieznanych osobników, którzy po kilku słowach wy
powiedzianych do KowalskJej na
gle doskoczyli do niej ·i poczęli ją.

głości.
Za .niesławianie

2

Ul

. Pederaslję uprawiał on na
terenie za'r ówno koszar, jak i
poza nfemi. Z,vyrodnialca był
dla swych ofiaT jakąś demollicz
ną wprost postacią. Bali go się
wszysey ogromnie.
Pe'Y'nego razu podczas badania 1eka'rz wojskO'wy stwierdził
u .jednego z człoków orkiesh'y
uszkodzeuia cłelesnł',
które pozostawaty w ścisłym
związku z uprawiana pederastją.
.
Zai:ndagowaJny przez lekarza
chlO!Piec wyjawił mu calą · praw
dę. Sprawę natychmiast

&4&L ••

--

=

miesięcy

skierowano do prokuratora
wojskowego,

gry na iD-

strumen tach.

mu oporu

8

l

ustanowiła

następstwie

Na przewodzie sądow yńl uja'Y
niono wiele
sensacY.inych szczegółów",,' te)
ohydnej sprawie.

I

•

nOVlY budynek

.szkolny

autobusu

z początkiem "roku szkolnegtlt
odd3Jlly :wstanie do · uiytku no·
wy budynek szkolny przy ul.
Hipotecznej nr. 3-5.
W budynku tym, stanowią·
cy~ własJlQść . p.rywatną, a wy·
dzierżawionym
przez , miastu
na lat 5, pomieszczona zosta·
nie 7-oddziałowa ' sikoła . powszechna nil'. 118, która mieści·
ła się dotąd w lok'a lu pny ul
Reitera ,11.
Zaznaczyć nalety, iż gmach
powyiny wykończony zostal
zgodnie z .wymogami minister·
stwa oświecenia publiozlwgtJ
w stosunku do. ~aehów szt.(łJ

Koł!>

wsi Mroki P<ld Nadarzy116m wydarzyła s.i.ę kaJtastrofa. a.utobusu, kur~ulącego między WaIt'Ezawą a. Radomiem. Z niewyjitSmo
nej dotąd }}rzy~lyny nastąpił wyuuch benzyny i · wypełniony pa&żera.mi autobus
staną!
w jednaj
cbwiU w ploIllje~~cbr · przyczem
płonąca. benzyna oblała. szofera i

,

-:,

}JaJSaŻerów.

kierowoa.
umysłu

me stracił
mimo, że

płonęło

na ~ u.branie i zatrzymał
samochód, poczem ud'Zielił poffioery p268Żerom przy pomocy cięta.
rowego samochodu., który przejeż

prz;gc%em piłot i pasaier ponieśli śmierć na miejscu

dżał tarrtędy.

nych.

Samolot . spadł pod
r

Wszyscy pali'lCl.Żerowie 3Jutobusn
ucierpieli w mniejszym lub więk
szym st<1pmu, a 4-ch uległo cięż
ldemu oparzeniu, ~Qbec . czego mu
s!'a<r.o ich przewieić do s'zpitala w
Grójcu. Samochód spłonął doiSZ'

Przyczyną

katastrofy -

Samolot, zdążający wdoraj
z Poznania do 'Varszawy, wsku
ezę-tnie.
tek defektu w moiorze zmuszo
Złodzieje D18 próżnują ny . był lądować IUl polacb wsi
Górny Brus · pOd Łodzią. ·W
Nocy ubiegłej niema:ni spraw
chwHi,
gdy samolot znajdował
ty -dokqnali śmiałego włamania .
do mieszkamia Romana Zalozew· się .tuż nad .·ii'emią, upadł z nie
ski egO', skąd skradli garderobę znacznej wysokości i za'rył się
i inne przedmioły, wartości
w ziemię. W czasie upadku <r
3.000 złoiych.
baJ piloci Jerzy Masztaiński i
- Tejże nocy dokonano kradzieży w mieszkaniu
Gitli Ze- Jerzy Duszkiewicz ;ros,tali wyrych, której skradziono garde- rzuceni z samolotu i ulegli porobę i futra wartości kilku ty- tłuczeni~m dala.
Natychminst
sięcy złdtyoh.
na miejsce· wypadku przybyły
W obu wypadkach spraweom udal'o się zbiec. Policja
wszozęła
dochodzeThie celem
wykrycia złodziei.

laodzią Na szlaku ludzkiego nieszaeicia .
.
, Mloda
kob-Ieła
ry uległ ogólnym oiężkim obraiedefekt w motorze
.'.
.
.:_, . .:.-.·:..·...... ł 'd -

władze

Ostrzeżenie

-

Ia

t

na

ż

-

wojskowe, które stwier argnę
Się
dziły, że katastrofa miała miej
W dniu wczorajszym w bramie
sce wskutek pęknięcia przewo- domu przy ul. Jeneralskiej 24 w
du, dostarczającego oliwę do celu samobójczym na.piła Slię esen
mptoru.
cji octowej koooeta ,n'ieznanego na
' zwiska. Za.alann<o'Waui jękami pr~
Aeropla\D został uszko~zo.ny, chodnie zawezwali pogotowie kra,..
złamane jest smiglo aparatu i sy chorych, które prrewi<nło deczęściowo strzaskany motor.
na.tkę w stanie bezr.adziejnym do
s-zpitala w Radogoszczu.
Pilotom pierwszej pomocy tJdzielił leka:rz woJskowy.
chleb~
Jak ustalono samolot typu
"Breguet"
odbywał trzygodzhmy lot bez ląd()IWania. (p)
W dniu wczora.jszym w mieszka

I

Pociąg zdruzgotał furmankę

powodem
samoboistwa

Brak
niu'

rod~c6w

swych przy nI. Kon152 targnął się na

~antyn()WsltJiej

życie

22-letni

łku Inwalidów Wojennych Rzeczy
pospplltej Polskiej w Łodzi nlniej
szem ostrzega przed niesumiennym
D50bni1dem, który chodzi po skle-'
pach l ~n8tytuc.fach, c~n1ąe obsta
lunki, f.koby z polecema Zarządu
ZIwlązkUóbInwła~_ narałiZająe ,.,
en spos
aL ........ ~me
rmy na
'traty.
W razie ;powtórzenia słę podob'łych wypadków należy takiego ołobn~a ~trzyma~ l oddać ,., ręce
poUeJL
..
'
:

mom

ClM3 .1 UUllll1"

YCle twat:zY: .Z~w~~wany

Stanisła.w Gąsklrow

WIe

ra.ny

i~ka~ · pogoto

wia ratunkowego przewió'll
domu. ·Szofer zbiegł.

gO

do

Dzłecko złamala nogę
W dniu wczorajszym na uliey
AleksaL.drowskiej, upadł 3-1et.ni
Mieczysław
Ja.worski (Aleksandrowska 15),· który uległ złamaniu
nogi. Powiadomiona o wypadku
polieja. spisała rodzicom protokuł
za pozostawienie dziecka bez opie.
ki.
Zawezwane

pogotowi~ mie,;,łĘie

udzieliło chłopcu pomocy i po n:1łoieniu

('-€go

opatrunku

po7,ostaW'iło

unieruchamia.ją.

go na. miejscu.

ski.

Woźnica ' został zabity~ a ~ona jeQo ciężko ranna

Zarząd Okręgowego Koła Zwią-

Odroczenia woiskowe

W~~ny przez rodziców de.sperata
leka'I'z pog'otowia stwierW dniu wczorajszym na 'pr'ze kiem którego furmanka została
dla akademików
dził otrucie jodyuą i udzielił mu
jeździe kolejowyin w Piwoni- · strzaskana.
POwl!ltowe komendy uzupelpierwszej pomocy. Powodem tar~aeh pod Łodzią miał miejste
Juszczak, który został uderzo
gnięcia ~ti~ na życie, jak ustaliło niell w Łodzi wy.jaŚ'lliają po raz
tragiczny wyp~dek.
ny łQ~o1llotywą . d~nał wstrządochodzenie by! brak środków do wtóry, że akademicy, którzy
Furmanką 'w strOn~ Łodzi je S1I m(ngn l poniósł ~ip... ć WUJ
życiautracili prawo do dalSzego od·
ehalł
malł,ookoWte Juszczak. miejscu.
roczęnia służby wojskowej na
Gdy furmanka zbnżyła si~ do
.
Juszczalcowa uległa zał eięzskutek upływu ustawowo prze·
toru, szlaban nie był spuszezo- Jdm uszkodzeniom cielesnym i
widzianych terminów, nie mu ny, wobec czego Jnszczak wje- została przewieziona do szpilagą się uhiegać o skróconą Sł.IŻ'
W dniu wcwrajszym na ul icy bę· z innych tytułów,
ehał na tor.
la. Powiadomiona o wypadku
o ile
W tym sam. ym momencie nad policja wszczęła dechodzenie, Nowomiejskiej 10 został prz~jecba przedtem nie wskazywali Iltl ·
jechał p~iąg. zdążający do Ło- w celu nstalenia, kto ponosi wl ny przez samochód 30-letni Majer nie władzom woj.skow,ym. (w\'
Widawski (Nowomiejska 28). któ'dJL Nllisqpuo zderzenie, skuł- nę w tym wypadku. (pl '

I

~.

roku szkolnego

. Sąd po rozpattrz~niu sprawy
l przesłuchamu ŚWiadków, wy
d~ł. wyrok, mocą którego FaDorocznym zwyczajem magiblS<lewlcz został skazany
strat przystąpił, konzysta.jąe l
na l rok i 8 miesi~cy wię
p'rrerwy wakacyJneJ, do renlon
zienia.
(p)
tów lokali szkół powszecb·
s
nych.
Remont przeprowadzany jes\
we ws.zystkich pomieszczeniach
szkolnych z ogólnej liczby których wokoło 80 dokonywan7
jest remont kapitalny.

Pożar
pasażerami

DlUelny

częcia

rOlpo~

przeprowadzony jest
remont szkół

I

..

Na odgłos> wzywająct?j pomocy
przybiegli robotnicy pracując.y na.
Polesiu, lec1: ~a.pastnicy zdołali
bezkarnie zbiec. Wezwany lekan
pogotowia opatrzył pobitą i przewiózł ją, do zbiorni miejskej.

przytoInp.ośc.i

W przededniU

Samolot wpadł do rzeki·

~ić. ·

z

nowy - rekord lotn

CJzego znalazła
bez lądowania dla kobiet, lasię ona w dniu wczorajszym na
. tając 26 godz. 46-min.
wO'kandzie O'kręgowegO' sądu
wojskowego w Łodzi.
a

w

Pod kolami samochodu

Nr.

8.-'9"111. {;tlJn~ PORArmY -19~

Itf~

stu- .

Podziękawanie
deillOw szWaJl~ariSHłcłl
Od bawiącej w ubiegłym tygoddniu w Łodzi wycieczki studentów
z Zur;chu nadeszro llll.'ltępujące po
dziękowanie:

"W imieniu kolegów studentów
'wydziału budowy
maszyn i ele'-.trotechniki politechniki w Zurithu, którzy bra.li udział w wyciecz
re do Polski bawiącej w dr:iu 30
i 31 lipca w Lodzi, skłaclam niniej·
szem serdeczne podziękowanie za.
tak wspaniałe przyjęcie, jakie nalll
zgot.ował pol1>ki Manchester.
Spec.ja.Jnie dl;iękuje magi!;t.rato'I\'Ii, izhie przemy'"-<>łowo·ba.ndlowej,
zw. przemyslu włókienniczego w
państwie polskiem, stow.
dozoru
kotłów parowych, dyrekcjom łódz
kiego tow. elektryczneg'o, zjedn.
zakł:1dom Scheiblera i GrohmaJI:a.
"Widzewskiej Manufaktury", kolei
elektrycznej łódzkiej, stow. techrtików, !'>'traży ogniowej ocbotmuej, kolegom reprezentantom łódz
kich organizacji akademickich, ola wszystkim tym, którzy przyczynili siC; do umilenia nam poby.
tu i do zgotowania ta.k serdecznego i wspa.r..iałego przyjęcia w 'mię
przysłowiowej poLskiej g'oś'::innoś
d. (-) A. Radz;ililzewski, członek
komisji wycieczkowej".
~t'łefteeeeee8eM~

KIH6

WDORO ZIE

,

~adspodziewana

uczta dla kinoman6w

Tanł .udzleń

dni wszystkie miejsca na wszystkie seanse na sali i w ogrodzie
po 50 gr. , 1 zł.
W programie najnowszy ultrasensa·
cyjny film p. t.

TUneL
PRzeSTępcóW
Epizod z tycia
mętów

społecznych

Londynu. W roli głównej slynny
KAROL DE VOGT.
"Id ,rDgram - KamSdja amsrykań
ska w Z-ch aktach.

Orkiestra

powiększona.

PoczI\tek seansów o godz. ij·ej pp.,
w soboty i niedziele o godz. Z·ej po
pol., ostatni seans-o godz. 10 wiecz.
UWAGA:
W razie niepogody seaMe na sali

••••••••••••

8

Co

TEATR, MUZYKA i SZTUKA
rja.t:,

Premjery teatralne

"Zastaw
sie, a Dostaw sie"
Rewja w 18 obrazach dr. Uniea i dyr. Parkera
Trzecia z kolei rewja, wystawIo klask publiczności.
Śliczna p. Iza Faleńska znaluła
przez artystów teatru miejskiego, wdzięczne pole do sprezentowania
należy ze wsz~h miar do uda- swego wybitnego talentu recytator
nych. Sympatycwi artyści nable- fik lego w dwucb balladach, odtworają coraz większej wprawy w in- rzonych niezwykle nastrojowo, w
scenizacji rewjowej, to też poszcze pełni wyrazu i szlachetnej Irazeogólne obrazy zdradzqlą coraz wię- logli.
cej pomys.łowości i oryginalności
Sympatyczny reZyser · p. Tatarw reżyserji 1 wykonaniu.
kiewicz dał specjalny wyraz awym
Skecze rewji są bardzo udane. pomysłom Inscenizacyjnym w ś1icz
Zarówno nastrojowy skecz "Fał- nie wyreżyserowanych cleniach ru
szywe połączenie", z niespodziewa r.bomycb, jako ilustraeji do odśJl1e
ną a dowcipną pointą, jak również wanej przez siebie ballady sylwetryskający humorem i ciętą satyrą strowej.
obrazek "Bajgel u Manna", oddaWreszcie dużą swadę wykazał
jący w prze~bawnych skrótaeh p. Winawer w roli kooferansjera i
nastrój i "występki" jednego z roz lako "kustosz" satyrycznego murywkowych l~l'ali w Lodzi, wypa- zeum.
dły b. dobne, co w duiej mierze
Dekoracje P. Mackiewicza ładnależy zawdzięczać ofiarnej pracy De, szczególnie w półlInale i finaposzczególnych wykonawców. Pa- le, oraz w obrazie "Piękna Hula".
nie Faleńska i Puchniewska oraz
Całość składa się na miłą i sym)l8llowie Hajduga, Winawer i Me- patycznł rouywkę, za którł lolina ujęli swe role bardzo intellgen ddanie wiDni być wdzięczni w lettnie, jedynie moż~ p. Mel1na grze- nich czasach o .... ~rkowych.
szył na premierze slabem opanowa
Kr.
niem roll.
Występy taneczne rodzeństwa
_ . ... _~.Szmarów wypadły tym razem wyTEATR MIEJSKI
jątkowo udatnie. Rasowy "OstatD~iś, cz.wartek, i pojutrze w soni mazur", satyryczno-akroDAtyc% betę ost3Jtnie przedstawienia potęi
na "Polka bez &zanika" 1 nutro- nego arcydzieła
Szaloma. AS7m
jowe tango w "PiękneJ Hull" po- "K.id\lJllZ Hazem" (~~ ~ Imię
kazały nam bogactwo tonów ł od- Twoje).
.
mian tańca tej utaleotow..nej pa_
Jutro, w pl~ek i w' ftiechielę
ry, a także świetn.. szkołę ukła~ wieczorem 08tatlJle przed8tawier:J&
tańców i ewolucjt beletmłstru misterjum w S-ch akt&eh l. L. PeSzmara. Zachwycona pubUezn06~ ree& "Ną na. stArym rynku".
Ppjutne w ~ o &'Ods. 4 po
domaga się staJe powt6rua1& fJdl
południlo po oenacb naJniUaycll C)o
numerów.
•• 6-1.
- . J ..... _.ó~.
k6;' J
W obrazach w()kalnyeh popłaW'l"'}"n"WU ...D&"",re
~
d81.AW11A"'-A'
..,-~
-....t..
r
wali się pp. Jurclztńllka, obli.no- au ~J;le &~tnUa _a. NIlna miłym dźwięcznym «lotem, p.
TEATR LETNI
PUatti, wdzięczna 1 żywa, oraz p.
"Zastaw się, a ,a.taw się".
Suwalsk~ a wreszcie l p. Szmar
Dziś i ood&iennie o god~ 9 wiepokazał nam, 7.e umie nłetylko czorem nowa., pnebojowa. rewja w
świetnie tańczyć, ale 1 miło zaśpie 2-ch a.kta.ch 16-tu obra.zacll dyr.
wać.
Pa;rkera i dr. Unica. p. t. ' "ZastaW'
Na osobną wzmiankę zasługuje śi~, a.. ' postaw lIię", którą tJuIDll.ie
oryginalny zespół cygań.k~ który zobrana. publiCbność gorąco okla.swymi popISami wokalnymi i ta- skuje.
Pomyąow3 reiyaerja K. Ta.tar.
necznymi 2:dradzafąeymi nlezwykły prymitywizm ! dzikoś~ typowo kiewicza, tańce Szma,równy, Szma
stale zyskuje
po 1'&,
Jurdz.il'lskiej, Pilatti, po-

na tego lata w parku Staszica

cygańską,

gorący

~=~==~~=~~~==~=~~===::!!~-::;=$_=:4:_:M=

Wieża kościelna runęła

śpiew

godny humor Win&wera. 08iągnęły
w na.jnowsuj rewji zMłułor.;e powodzenie.
B.iłety cło nabycia bezpośrednio
w kasie teatru letniego od godz.
8 wieer..
Teatr ealkowieie t:ahe'Lpi~zofty
przed: de&zczem.

DomosławskJ (reżyser),

usłyszymy dziś

prz ez radio?

BoleWARSZAWA, 1395).
sław Horski, Józef Wiuia,gzkiewicz
12.05 - Koncert z płyt gramo
Tadeusz W ołowsk~ L. Morozowicz foo.owych.
inni. KapemiS'tn Adam Ra,packi.
16.30 Program dla dz.ieci.
HELENóW
a) Transmisja & Krakowa; b) Kon
Polscy artyści odbywający po. cert 2: płyt gramofooowych.
dróż naokoło świata. samochodem
17.25 - Odczyt p. t. "Szkoła
w celach propagandy zatrzymali podoficerska dla małolet-t;ich w
<Się w Lodzi i daą.zą d-;i8 .o godz. Koninie" - wygł kpt. KOIWalski.
9-ej wieczór w Helenowie. iede!l
18.00 - Koncert popołudniowy
spekta~l gościnny. Trupa ta p. 11.
"Polonia" składa. się z 5 osób ił. popula,my. Wykonawcy: Henryka
miGnowicie~ pp. Ja.naszków i Alą- Kon:1ta (sopran), Ka;z.iroiBrz Bu·
ksandryjskich chluba znanych pu- tler (wioloncz.) i prof. LudwLl.i: Ur·
bli~zn06ci naszej ora'L p. Budnic, stein (fortepiaa;.).
kiego. Z Lod"Li Polonia. udaje się
przez rÓŻne miasta Polski do Rumunji, Jugosl'a,wjd, Włoch itd. Nie
uleży wątpić, ze d'l:isiej9ze przedstawienie Polonu dozna wielkiego
sukcesu. Od godz. 7,30 odbędzill
się h"OllCert popularny mf1 nvrekdą. R Telga.

20.05 - "Nauka. La.ma.rcka" wyg!. dyrekto1' mUzeum z,oologic.zneg') prof. Wa"ła.w Ro&Lkowski.
20.30 Koncert z
Doliny
Szwa.jcarskiej. Muzyka. r06yjska.
22.45 - Tra.nsmisja muzyk.i ta·
necznej z dancingu "Oa2a".

*••

RADJO ZAGRANICZNE
Ja.k siQ dowiAdujemy, w dniu
Praga (487)
10, 11 i 12 sierpr:ia r. b. na bojslku 21.30 Recital fOl'tepiJa,nowy (Emu·
sportowem "Unionu" (Helenów) od
dy Szopena. i utwory Smetabędą się przedstawienia wielkiego
ny).
widowiska. plenerowego niebywałej
Medjolan (501)
atrakcji
Powszechnej WY'-"<ta,wy 20,30 Opera Leoncavalla "Pajace'
Kra.jowej p. t. "Gdy białe orły
i Prolog do opery Boito "Me
dr.ierlą straż".
fistoleles".
Davelltry Exp. (479)
W widowisku bierze udział 300
osób.
15.00 Koncert
(Uwertu:ra
db
Wielkie atrak.cje: Balet kwia"Tannhiil1seil'a"
Wagnera,
tów, bltlet dziwadE'ł balet duKoncert skrzypcowy Es.dur
('hów itp.
Mozarta, Symfonja. ,;I. nowego świata" Dworza1ca.).
Stuttgart (360)
20.45 WieezÓf utworów R~arda.
~
Wagt:era..
Kino teatr Hollywood
Konlgswusterhaulen (1635)
Wozom.j~ pr6llljera w nowo- 20.00 Opera. - buff{)
Offenha(·h.'1
~wononem Jetniem ki,nie p. 11.
"BMldyoi".
..BolJTwood" Ceg!ielaiaJ:4ł. 16 wypa Królewiec (276)
dla
im-ująco. Pneaews~yst1"'20,45 Koncert (Uwert- "EgmoT.t'·
k~ ineha. '%a'tn3.e%yć, Ze film p.
Beethovena, Symfonja. D-dur
t. "Nie ote~ się" jest to tlArl'>raw-r
Mozarta, Wariuje Regera).
dę obrM ~a.jl\ey werw~ doweipem i humorem. W roli głównej
Frankfurt (390) .
Neil HamlIton. Nad program zna.- 20.15 Konce-rt (M. in. Serenada. Mo
.lrowta. amerykań!'oka fa,rsa "Bobaza,r ta, Serenada włoska. Woltt'rskl reporter". .
fa, ROOlan~, Sere~ada. i lnter
. 'Wielka.S7.kC!da, " ~e- -dY'l'Clreja.,u()'", I _, ,mezzo CzltJkowsloego).
pieTO po tff'tkiejdlugiej .. przerwie • • • • • • • • • • • •
zdeuydowała się uruchomić kino.
• • •
Motna. śmiało stwierdzić, że jest
t<> jedyne kino w ogrodzie w śrÓd-/
się
mieściu, s;dzie moina bll.rdzo miłoJ
Ił'
godzin czasu.

Na Irebrogm

ekranie

ZaPlsune

spędmć parę

I .

cZlon GW

Emil Berliner

L

•

na

-

D. P. P.

KONCESJA TEATRALNA
W WILNIE.
Od lat 9 W Wilnie dyrek~
teatru pol<&kiego (w gma.chu "Lvtai") jeBi p. Franc. Rychłowski.
W r. b. odmówj<>no mu koncesji
z:a r. 1929-1930 bez podania przyczyn.
WYSTĘPY

OPERETKI WAR-

szAwsKIEJ.
Jut pozostaje tylko kiJka dI1i·
00 za.powie~bi3!tej premjery gło
śnej operetki "Jasnowłoey cyga.n"
która. uka:1e ~ię w dniaeh 10-Vm
1 H-VIII (sobota i nied~iel&).
W rollleh tytułowych wysf.4.plą
ulubieńey W ~wy, urocza wode
wUm.ka p. Jacina. Sokołowska;
Bolesław Mienejewski bohater POI
&kiego ekranu ł sceny stołecznej o
warunkach feseynujących. Koncer
towej g-rz('! tych znakOP1'tr. 1, '~'1 '

• malej mieścinie Wellensbef'? nad jeziorem Bocie1iskiem.

~ei sp.~ . Lllllo1: n • 1m
-qjl'..b. (fenomcl\aJIlY
1

T

"

n. , :-,! .

:;.Ql)nul!l.

Ma. wynalazca gramofonu, zmarł w WQSzlIns!tonie w 78 roku żgcitl.

.
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Bilans trzech etap
POZNAŃ, 7 sierpnia. Dzisiejszy dzień wypoczynku
pozwala na zastanowienje się
nad wartością poszczególnych
grup kolarzy.
.
Na czele grupy Warszawskłe
go Towarzystwa Cyklistów kroczy Kalinowski, który we wczo
rajszym ełapie
tylko dlatego
nie zajął
pierwsz~o mie.lsca.
chociaż miał ku temu wszelkie
warunki, ponieważ niedaleko
Poznania "nawaliła" mu guma.
Zaledwie zmienił gumę, pękło
mu tylne koło, a kiedy zmienił
tylne koło,
"nawaliła"
mu
przednia guma.
Jest to pech, .lali na kolarza.,

iegu

wskutek mocnego stłuczenia ko
Łódź nie spisała się. Jedynie
lana. To spowodowało, ie Le- Kołodziejczyk raituje sytuację.
gja zrezygnowała
~ nagrody, Pozatem bardzo dobry ~: zeprzernaczonej dle zespołu klu- szłym ', roku Sierpiński i KłoSC)
bowego, a !)fiarowanej
przez wicz w tym roku zawiedli na.dowódcę D. O. K. gen. Wróblew dzieje.
skiego.
. " : ".
Lwów poprawia się z dnia

Ys

"GlOS

-

*

Klasyczny bieg na 800 metrów

niebywały.

Sensację budzi 43-lctni Gronczewsld, który przez wszy~tkie
trzy etapy PTzychodzi w znakomiteJ formie i nigdy nie był dalej, jak w pierwszej piętnastce.
Rówieśnik jego Kamiński jedzie w tym roku wyjątkowo sła
bo i przychodzi
na ostatnich
mieJscach.
Na czele grupy Wojskowe~()
Klubu Sportowego Leg,ia, stoją
Olecki i Michalak.
Obaj na
wszystkich
etapach za.jmują \
mie.jsca czołowe.
Trzeci z tej grupy, har'dzo do
bry zawodJnik N apieracz , zmu-

DaD.'J ~l

do ~a.ma

11_ _ _,

- - - . . ou 6

wygrał

w Berlinie dr. !Peltzer (z orłem)

z

się

mistrzyni polskiej w

'1

lIiA.......~.

W Di.edzie-

-1"-

łIQ da. 4 sierpnda l'02lpoezą.ł się tu
,~
~- S Jl3,Yw»t.-~ch
turnieJ'ów
~"-y'AI'7UJ
tennieolWyeh ś'Wia.łA, mistnostwa.
N' .
P Isk" teD.JlilB
~We
il6Dllee.
o . l_ . : I .
.... j tu d '
reprezen"" ~
WIe gwtl®.c.uy m1
... _L~_
Dub" ń k • S~'-l
.
....'~·rA.H".,~
le s a. l IN' MOW
ł~........ {.,oł _,,_
•
•
Nk
~V<7VJ J...... VU.n:llZU W pIerwsze]
'
afild'
ad
.
oleJ'08 tr
onI na. n zwycza.J

:a...-__
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Z sekcii kolarskiej
"l$ar. Kochby"
Wyści'gd

być

szosowe, mają.ee się od
w niedzielę, dnita. 11 Sierpnia.

r· b. na. Krzywiu zosta.ły odłoroM z powodu biegu dookoła. Polski
loobędą się w ~tępną niedzielę,
dcla. 18 sierpnia. r. b.

reku

Polski"

Niespodzianką
dla kierownictwa biegu i dla v. spólzaw~d
ników
jest wczoorajszy finis~
Więcka.

Oświadczył on,
że dochodzj
do zeszloroa:mej formy w szybkiem tempie i że jeszcze w tym
biegu . swoje mie.tsce zajmie.
Spodziewają się zreszttą tego
rówmez .lego współzawodnicy,
którzy początkowo
nie liczyli
się z nim zbytnio, a teraz zaczy
nają go uwzględnlać w swoich
kombi:nacjach.
Mistrz pierwszych dwu etapów, Stefal1ski,
mówiąc języ
kiem kolarskim, "spuchł". Forma jego bardzo osłabła. Jest to
skuJtek fOTsownej jazdy na odcinlm 'Warszawa - Łódź,
na
którym Stefański ustanowił 110wy rekord szosowy.
Wiśnieki, typowa!lY nu jedno
z pierwszych
miejsc,
także
nie uspra~viedliwił pokładanych
w nim nadziei i idzie na szarym
końcu.
Ustalił si~ .illŻ typ
biegowych.
Są to

.'eslfa
Maksa 'Stolarowa
suk~e5
~ennisie
Wielki

ł-ÓDŹ

SiEl'p'ilCi "l~~S

"Do,okoła
na dziet'i. Wprawdzie czołowy
zawodnik tej grupy IgnatowiclZ
w daszym ciągu jest słaby, ale
przychodzi na pierwszych miejs<:ach.
Kraków n,ie wykazał jeszcze
swej formy.·

POIAłllIr

.

h przeci'wników.

gro~nyc

StoIarow

w czasie 1:55.5,
(czarna koszulka).

Par!!ża

bijąc m.

Olimpja~a ,piłkarska

rozpoc~~~eo s:~k~5

lipca

in. Sera Martina

Eliminacrjne zawod, strzeleckie
z broni

kl

..

H........

. -__,_

.,;wy'

•

kę Weihe.

.
St
o
I
'
_,,~ b'
MOW me ma .._uuyc
szans'
'_:1.':· '
w waJ.ce ze 8Wtmn prz-em Wł.Ilklem,
aL
.
I.a
"'k
. h d •
t-. wieI....... ro'MlIC8. lasy 16
'ZIl~':
li od Sle
. b'te, na.tomiast
.
mecz Dubień ska. _ Weihe' zakończył się
świetnem zwycięstwem naszej m!strzyni w stOSlllIlku 6:4, 8:6 i 8:11;
Sam rezu1twt świadezy, jak za.ciętą była. waJl;l:a, którą stJcczyć musiała nasza. mistrzyni I:a. obcym
terenre. ZwYcięstwo to, odniesione
zagranicą, stawia p. Dubieńską w
rzędzie wybitnych termisistek, któ
rych jest w H3Jmburgtl spora iloŚĆ.
ZaLic~yć do nich na.leży pp. Ha.yIock; Rezńicek, Fry,
Thomas,
Colyer;
Brehm,
Ba.umgarten,
Deutseh i Kożeluhową.

.

~====~~~~~~=.~~

Baran

pobił

rekord

Ludwik Haymann '

•

długiej, kr~tkiej

W zwią7iku
S z IV
cki Narodoweml
trzele 'emi ·W Wa.rdebatowan~ nad mist.r.zostwami pil sza.wie, Okręgowy' Związek Stowah Lo Wlec
. ki·c.h i
karski-emi świata w roku 1930. Po rzyszen. Strze leek'lC,
Lucmiozycb organizuje w Uxlzi w
stanowiono, O ile iloŚĆ zgl!oszeń
przekroczy 16 _ za-""y
te będą ('!niach 9, 10 i 11 b. m. WojewódzW'VU
,,,,,II-,,
uh
kie Eliminacyjne Zam:>dy Strzelec
~a.'L.e sJ",l"'mem p . arowym,
., li h.. ł
'będ .
' . kUe z broni długiej i krótkiej C3Jl.
o 'ljó6 OZ"'" zg: oSzen
'z,Je mruef
'
. l one Z{) 22 OTa;z % broni myśliwskiej.
sza.· - reprezentaocJe
po d Złe
staną na 4 grupy. Zawody rozpOCl.
Za.~ody te, będące w.razem zawodami
otwarcia Okr. Zw.' Stow.
ną się 15 lipca Hl30 r. U!1lgway,
b
'
-,
Strz.
Low.
i Łuczn. odbywać się
.
d
orgamzujący , ~.o y, 'lP owlą"ll;u
.
kr
ł
.
będą jednooześrue
na 4 strzelnt.
Slę po yć wydatki w ą.czme z
d'
,1_ 'kó
(:a~h, a mianowicie
I:a. strzelnicy
.
kosztaInl po roży zaWOuul w, u'
Zw. M~~zyn<UlV'Uowemu
.. A
_ • ....t
, ŁKS gruntownie
przebudowań ej ,
. l!8.Jąc
dzle
gwa~ancii finansowej. Miejscem Ul- na. SlJ:7ielnicy ~SSS., na. strzelnicy
wodów będzie MOI:tewideo. Do- pI zy szosie KOOIstmtynowskiej i
tyc.hcza.!l
zgłosiły współudział na strzelnicy 31 pułku p. przy ul.
. związki piłkarskie: Urugwayu, Ar- Za.h:ątr..ej. Zawodnicy zamiejscowi
gentyny, Chile, Bra?;ylji, MekJsy;ku, przybywa.ją. i kwaterują. na właParagwayu, USA, Kuby, Peru, Hi- sny koszt, mogą iednaMe otrzyszpanj~ WIIoch, Porbug~L Ter- mu znitikikolejó'We w wysokości
min zgłoszeń upływa 1 stYCZnll}, 50 proc. w o.bie strony, zgłasz.ają.c
1930 rokn.
się po nie u najblitszego komenNe. osta.tniem zebraniu komitetu

na. Praitzheime. a. Du'bieńeka na nie ł'ISA (Międtyna.rodowy Zw. Piłk.) Za.wodami
1vUA
zwy
e ~ r1"ZCCt1wn
ŻC'L •
mi" ę, ' . cIę ~lę ~eregu u elow, mem

ol

i

myśliwskiej

danta powiatowego p. w.
We wszystkich powyższych kon
kurenc}acb żetony
dyplomy ()trzymają tylko 3-ej pierwsi za.wo:}
ndcy w każdeJ' kor:kurencJ'i. Za

I

strzelanie

zespołowe,

dla zawodników.
Zawodn'lCy, wye l"lmmowalll,
. 'J~
dą na looszt Okr. Zw. Stow. Strz,
Low. i Łuczn. na Narodowe Zawo
dy do W !liI'Sz.awy. Głównym kierownikiem zawodów eliminacyjr..ych jest p. płk. dypl. Chilarski,
sekretarze za;wodów p. por. Kuźnicki.
aj

Geyer gra złłakoahein
Dzisiaj, jak się dowiadujemy odb~d7)ie się na boiĘ<ku Geyera mec'Z

I

towarzyski między kombir..owaną
drużyną Hakoabu a Geyerem.

Zawody konne w Akwizgranie

'.'

Mistrzostwa robotnicze' Polski

..ustrz bokserski wagi ciężkiej pokonał Ul Amer!Jce Eddie
}oIuuomz Jarac/lOllt - t:iua 29 ....cI.

puhar dla.

zwycięskiego zespołu oraz żetony

nowy

Na. zawodacb pływa.ekich pobito osta.tnio szereg rekO'1'dów eur~
pejskich. Ba.ran uzyskał stylem
dowolnym na 100 mtr. 5,6 a potem
w sztafecie na. 200 mk uzyskaJ:
~z:u; 2 :11,8.

maruderów
zawodnicy,
którzy s,tale
i systematycznie
idą na kOllCU biegu tnż przy
samochodzie sanitarnym. Są to
dwa.i zawodnicy, Kiessel i GoIde. Będą oni na dzisiejszem posiedzeniu ze względu na swój
czas prawdopodobnie zdyskwaikowani.

odbędą się w Krakowie
Tegoroczne milstńostwa. robotrA
cze Po1Js.ki ' w lekkiej a.tletyce odl,l~ą się ' w Krakowie
na boisku
klakowskiej Legji w dniach 29 i
50 sierpnia.. Spodziewany jest licz
rty udział za.wod..ników z całej Polskd. a. mianowioie z klubów warsza.wakich, łódzkieb, lwowskich,
kre.kbwskich i móm06lą.skich. Termin zgłoszeń upływa. z dniem 25
sierpnia.
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% HI,oJzon.gcń jeźdźców wiedeńskich.
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Cztery nowI
Na ostatniej sesji wydziału
handlowego sądu okręgowego.
w Łodzi rozważana była upadłość handlującegO' Józefa Hauszpigla. MiędzynarGdowe transporty "Conltinental" otrzymały od zagranicznego domu pole
cenie wydania nadeszłego transpodu pomarańczy i cytryn , J.
Hauszpiglowi z zastrzeżeniem,
że wi,nien
on natychrr.iast ure
gulować należność.

H. uprosił

tO'w. "ContinenŁal" do przyję
cia weksli, zaś dla nadallia im
mocniejszych walorów zaprO'pa
nował,
by weksle były wy~a
wiO'ne przez żonę jego na włas
ne zlecenie. Po zawarciu tej
tranzakcji wyzbył się H. łow:-\
ru, mimo, że bez zezwO'lenia fir
my . nie miał prawa sprzedaży.
W terminie płatności wszystkie \'\łeksle zostały zaprotestowane, a mianowicie 4 weksle
po 1.000 zł.
Sąd ogłosił upadłość handlują.cemu J. Hauszpiglowi, Dznaczając datę OItwaJrcia tymC2iaSDwo na 24 lipca r. b., mianując
sędzią - komisarzem s. h. Edwarda BabiackicgO'. 'Z'3.Ś kuratorem masy apI. adw. IgnacegO'
GłogO'wskiego. Upadłego osadzo
nO' w areszcie dla dłużników.
:!:
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Sąd ogłosił upadłośćSendero
e......... zacalU.
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wkzawi, datę O'twarcia naznaczyI tymczasowO' na 12 lipca
r. b., sędzią komisarzem mianGwal s. h. Klemensa Poznań
skiego, kurat.orem masy apJ.
adw. Juljusza Goldberga. t'p:tdłego O'sad:rono w areszcie dla
dłużników.
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Sad ogłosił upadłość .Jakubowi Jurbergowi, fahrykarn towi
pończoch
przy ul. Północnej
25 z pDwodu zawieszenia przez
tegoż wypłat.
Datę OItwarcia upadło :~('i

o-

znaczono tymczasowo na 30·gG
maja r. b., sędzia komisarzel~l
mianowa·no s. h. Hermana Zmlg.roda, zaś kuratorem mas v
adw. Michała Menassego.

* * '"

W sprawie upadłości suółki
Frenkiel i tółtlwwski, sąd po!'.tanowił upzieIić Salomollowi i
Samuelowi Frenklom Rle,itu do
dnia 1 października r. b. i zwol
nić ich z aresZ'l:u
dla dłużni
k6w.
at ZlGl4! .AZ
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Oskarr Weiss jest właścicie
lem szarparni. Na jesieni r. ub.
nieJaki Griinstein dal Weissowi
większą
partję odpadków
szarparni, przyczcm należnO'ść
zapłacił trzema akceptami wlas
nemi na sumę 1.500 zł., O'TaZ
wekslem na ~ł. 250 z wystawienia nieJakiegO' Torna z żyrem
Grunsteina.
ei'Ss dowiedział
się, że G. POZO'stał winien róź
ne sumy wielu innym osobom,
że w końcu r. ub. zlikwidował
sw6j interes w Łodzi przy ul.
'KiJińskiego 6, ukrył swój majątek i sam się ukrywa. DopierO' pO' dłuższym czasie udało się
ustalić, że G. ukrywa się w Rudzie Pabjanickiej, skad zamierza na stałe wyjechać do ArgentvnY. Wszystkie te okolicznaści wskazują niewątpliwie na
to, że G. dopuścił się świadO'
mie i'.łD,śliwcgo bankructwa.
Sąd na ostatniej sesji o<p.tosił

Ul lIodzi

upadłości

adw. Sz. Laudana. Upadłego 0sadzonO' w are&ZCie dla dłużni.
kÓw.
Chaim Kalman SenderO'wiez
od blisko dwueb lal prowadził
w Łodzi przy ul. SItary Rynek
15 hurtowy bandeI cholewkami. W tvm celu zakupywał u
burtoWinik6w większe partje
skÓ'ry, którą oddawał wyrobni
kom cholewek, gołowe zaś cholewki sprzedawał szewcom lub
fabrykom obuwia. Za nabyty
towar płacił gotówką wzg1.
kr6tkoterminowemi weksll1mi
sw,rch odbiorców.
\V styczniu r. b. S. nabył par
t.ię sk6ry u szeregu !mrtown.lków, za które płacił wyłączme
własnemi wekslami. Gay nads·zedł termin płatności S. doouścił wszystkie do protestu. Narazie wpłynęło ich na 9.345 zł.
Okazało sie. że S. wystawił 0'gółem na 20.000 zł. weksli. Po
wywiezieniu całegO' towa·ru ze
składu. zamierzał wyjechać do
Ameryki.

ł. • •Ż
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Eksport czeskosłowackich
robów włókienniczych wykazuje w roku bieżl!cym w porówna
niu z rokiem ubiegłym pewien
spadek. W ciągu pierwszych 5
miesięcy' roku bieżącego wywieziono z C.:eehosłO'Yaeji ZftJ!ranic~ ogółem !lla 1.13ft9?,S.OOO
k01'OD 'wyrob6w włókienniczyeh, w tem za 800.900.000 ko
ron towarów gotowych. W tym
samym okresie czasu roku ubłe
•
g łego eksport wyrobów wł6kICn
niczych
posiadał
wartość
1.249.112.000 koron,
z czego
na gotowe towary pl'zypadało
990.000.000 kOl'on. ZmnieJszeIł
nie si,. eksportn towarów wł_
"<
kiennim:ych
z Czechosłowacji
'''a~
należy
w ~lel·wsz.yn1.
przypl

razie zapowie
dzianego podwyższenia sławek

celny~ll spodziewać się W!leży

dalszeJ Jeszcze zmiany na gmSlP'-e. Pozałem
U8 zmniejszenie
się cup.włu wyrobów tekstylnych z Czechosłowacji wpłJmął
pomyślny
l'o~ói prz.cmysm
włókienniczego na W -:grzech i
w państwach bałkańskich, któ
re w dziedzinie produkcji tek-

ł6dzkim

W dniu wCZG:ra.Tszym wpłypO'danie o DdroClzenle wy·
płat firmie "Bracia Frenkel",
fabryka wyrobów trykDtowych
przy uJ. KiliI'iskiegO' nr. 95. Bra
cia Dawid i BorylS Frenkel od
1924 roku prowadzą fabrykę,
zatrudniaJąc 39 robotników. U·
biegły
sezO'n zimowy mial' ".V
przemyśle
dzianym p;zebjcg
wprost
katastrofalny,
({dyź
wskuJtek późnego nastąpienia
mrozów prawie do samego kOli
ca panował zastój. Gdy następnie w lutym nastąpiły iJierw&1:e
mrozy nie mo-gly one iuź pr"pra
wić ko<n.iunktury, ponieważ WQ
bec zbliżającej się wiosny odbiorcy wstrzymywali się .3d za·
kupów. \V tych worunkach tDwar, wyprodukO'wany na sezon
zimowy pOlZ'ostał niesp\fzedany
częściowO' na składzie, z dn~gie)
zaś strony
odbiorcy dOpUSl;·
czali. z powodu o~ótnego kryzysu, weksle dO' protestu, wo·
hec czego cały prawie kapitał
DbrDtowv zosłał unieruchomiony i uniemożliwił firmie normalne prowadzenie przedskbiorsŁwa
i wywiązywanie siG
ze swych zobowiązań. Jak wynika ,z załaczonego bilansu na
dziell 31 lipca b. r. aktywa
filmy w'.ynosza 16.J.220,93 7,1.
pa'Sywa zaś 115.910,IG zł. W
ten sposób nadwyżka stanu
czyń'nego nad stanem biernym
wYl'losi 48)316.77 zł. StDs:nYJli,'
d~ załączonego planu sanacji
przedsiębiorstwil, firma prTcwi
duje spłatę W!!zv~t~ich dht-

g6w w pełnej wysO'kości w stosunkOWO' kr6tkim czasie, pnyczem ŚTodki na z3t;pokojenie
wierzycieli zostana, nzyskant'
częŚOOWG przez spienię!enie aktywów płynnych, częściowo zaś
z prowadzenia
przedsj~i()r
stwa zarobkoweg0. cO' mnO'Żn·
wi wyzyskaJllie mządzcnia fabrycznego prze'Jsiębio!'stwa i
dalsze
prowadzenie fabryki.
pmyczem zhyteC7.11C będzie raciąganie dalszych po;l;yczek na
uzupełnieni~ kapitałn GbromwegG.
Wobec p~wyżs7.ych danyeh
firma prosi o Udl!clcnie jej odr0czenia wyph~ na przeciąg
3 t111esięcy.

nęło

* '" *

W sprawie odroczenia wypIat firmie A. B. GGldberg, h\lrŁDwa sprzedaż tO'warów galanteryjnych. Ogrodn·w a 1, sąd
prżedłużył
odroczenia wyplat
na dalsze trzy miesiące, t. j. dO'
dnia 14 listopada r. b., ~<lyż
jak widać .ze sprawozdania firma
w okresie
nad?o 'Clvm
mniejszyła
znac:!nie, bo - 4,0
proc. swe pasywa.

*' '" ...

W sprawie upadlaści Juljnna
R:> !nera,
właś cici el p.
firmy
"Spedpol", tO'w. dla międzynar.
i kraj. t.rans. w Łodzi, przy ul.
Traugutta 2, sąd wydał głe.it lu
lja,p owi Ratnerowi do &tła 't'
uaździernilm r. b..
za.~ decyz.i.w przedmiocie zastosowanis
do <Ylejtu dozoru oolicyjnC3'

I

uchylił.

Ograniczenie egzekucji Dodatku
przemysłowegO

słylnej usiłują unj~leżnić się

Reduk,ia na niemieck-Im SI!111fAU I

Alice

TerłY

Iwan Pelrowia

1929 r.

Odroczenia ""Dlat firmom

W związku z okólnikiem mi• 27 -gO'
od zagranicy. W szuególności nisterstwa skarbu z dma
.
zmniejszył siQ w roku bieżącym kwie~nia. 1929 roku Y: ~praw~e
w porównaniu z rokiem ubie-l rOlzłozema na r~ty rozTIJcy mIę
•
dzy kwotą wymIerzonego pDdat.
głym wywoz czeskos~owa~kicb ku od obrottt za 1928 rok, a uwyrobów włókienniczych do na I stawowemi zaliczkatni,
przystępujących państw:
do Nie- pisa~lemi na tenże rok i D d rD,.
r
miee. AngIji, Węgiel', Ausłr.ii i czenia terminów. platnoscl za 1RumtIDJ·i. Wzrost ek.snnrtn na- czek na podateK przemysłowy
'" "
. . . ....&r~
od Dhrotu za 1 i 2 kwartał 1929
upadłość
GriinsŁei.nowi.
Dat.ę rzęiJzłe O1§l'an.iczoncmu importo 18tąpij tylko do Grecji i dO' Egip roku, _
a ponadto biorąc na
otwarcia oznaczono na 22 stycz wi do Nje~1iee, pnyc:rem pod tu.
uwagę
konieczość szybkiego
nia r. b., mianując sędzia kODlj~
.
"
II
L
sporostowania wysokości tych że
sarzem s. b. BrUnOQla Biederzalic7.ck w tych wszystkich wyana, zaś kuratorem musyap].
~
q
padkacb. w 'których dokonamy
Fabryki włókhmnieze na nie- włókniarzy. W stosunku do o- wymiar podatkti od ob·r Qtu za
mieckim G. Śląsku zwolniły z ~ólne., ilości 50.000 włókniarzy, t928 rok na.iprawdO'pooO'bniej
5000 'b tnik'
t d'
h
aInt . e -ttlegnie 'w ·vo5tc:pchl.'aniu OdWO-)
pracy.
ro o
~w, co ra- za ru monye norm. e ,prz .z l:awmem zmniejszeniu, mlnist.
ze~ ~ 5.000 .pozost~Jących hez prze~ysł łt'-kstyJny gOl'no~ląskl, skarbu 7.arządziło, aby naczf'lnt
zajęcIa w te] gałęl!l prz{'.mysłu czym to 20 procent dotkmętyeh c~' urzędów skarbowych prz€daje . eyfr~ 10.000 bezrobotnych bezrobociem.
prowadzili osobiście, bądź przy

lny ~ławy:

sierpni~

współudziale czkmk6w Jioo::tiSj1
szacunkowych, względnie neczoznawc6w, zaprO'szon~h we
dług ich Ulznania, przedwstępDłi
zbadanie Ddwołań od wymiam
..,
podatku 'od Oł1WtU za 1928 rob.
i, w zależności od wyników tego badania, ograniczyli narazie
egzekucję podatku
dO' kwO't,
przypadających
od obrDtów,
.
.
I d . _..3
prowl'Z'o-ryczme przy Ja amu tIU
wolań ustalo.n ych. W zwjązku
z tern naczelnicy mają rów. od
Powiednio ograni'Czyć wysokość
zaHrzek kwartalll'."ch za 192ą r.
'W raJzie powołania do współudziałl1 rzeczoznawców, naJc~y
kh powoływa6 ~ przedewszyst-:.
Hem z grona asob, wskazanw:h
przez jzb~' handlowe 1 przem~'.
słowe, izhy ,rzemieśluic.ze, ~·z~l.
przm: zaWOQO'we O'q:;al1lZaClt~ g,)
spoda rcze. .
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Konf~k[jon~IlY an~i~I~[y W ~flelina[h

sfinansować chcą całą

Sensacyjna

rozprawa

W dniu onegdajszym w sądzie
wydziale handłowyro rozpatrywana była ciekawa sprawa cywilna, oparta na
ustawie z dnia 5 lutego 1925 r.
o ochronie wynalazków. wzorów i znaków towarowych z
oskaTżenia firmy K Scheiblera
i L. Grohmana Sp. Akc. przeciwko firmie Gampe i Albrecht.
Treść
sprawy przedstawia

w wydziale handlowym
wego w Łodzi

okręgo-

sądu

bieżącym na rynku
się
naśladownictwa

obłożenia
aresztem gotowy.ch
wyrobów tych wzorów oraz zaniektórych ~'zorów, do złudze kazania sprzedaży ich w ciągunia
podobne do rejestrowa 3 lat od wyroku.
nych, które cieszyły się u odNiezaleŻ1lie od tego domaga
biorców dużym popytem.
się zasądzenia na kórzy§ć jego
Okazało 5ię, że pochodzą 0ne od firmy Gampe i Albrecht. klije11tki 10.000 zł., jako strat,
Z tego względu pełnomocnik wynikłych IZ wyrabiania Łych
firmy "Scheibler i Grohman" wzorów tkanin przez Sp. Akc.
adw. Kinderman wniósł skargę Gampe i Albrecht.
się następująco:
powodową, w której zaznaczał,
Sąd pod przewodnictwem sę
Fi rIJł a
K. Scheibler j L. że klijenŁka jego poniosła znacz dziego handlowego Zajkowskie
Grolunan w końcu ub. r. zare- ne straty, zaś pozwana firma go po rozpatrzeniu sprawy, dejestrowała w urz~dzie patento- nieuczciwą swoją konkurencją cyz.ii ostatecznej nie wydał, a
wym w Warszawie 10 wzorów niesłusznie się wzbogaciła i to postanowił powołać świadka,
swych tkanin (Sztuczillego jed- koszłem powódki.
który ma ustalić okoliczności
wabiu deseniowego), przez co
W konkluzji skargi swej tą skargi. Świadkiem tym będzie
uzyskała w myśl powyżej przy dał zmuszenia
pozwanej firmy jeden z urzędników pozwanej
toczonej ustawy prawo wyłącz-I do niezwłocznego zaprzestania firmy. (p)
~eg<> korzystania z 11 ich.
produkowall1ia tych wzorów,

W roku

6kręgowym

ukazały

płatna będzie

Celem osiągni~ia prellmino'Wanych sum budźctowych mini
5terstwo skarbu zarządziło pobranJe dalszej części zaległości
t łytnłu podatku majątkowego
w sposób następujący:
a) dla płatników I grupy kon
tyugentowe.1 od V stopnia skali
podatkowej wzwyż wyznacza
się nową rat~
w wysokości 1
proc.
warrośel ma:ątku. przy
jętej prawomocnie za }.0(1staw~ wymial'U podatku maJafkowego,
h) dla patników II j III grupy

~::'?;!;:::::~J ~Z_W_V_y...:;_ro_~_n_:_~

Zjazd z
omawia

politykę

Angielski ,.rzem,sl włókiennicz,
potęgującym się

LONDYN, 7 VIII. (AT E). \V Iy projekt zmniejszenia zarob

znacza si~ nDwą r8t~ w wysoko
ści 0,6 procent od warłoś"i ma
jątku pl'lZy.j~lej
prawomccnic

kryzys w przemyśle włó- czynny udział lord Derby, któ·
kienniczym zaostrza się.
ry posiada w okr~ przemJ·
Związki robotnicze odrzucl- słowym duży autorytet.

IZ

za podstawę wymiaru podatku Dżiś
majątkowego.

i dni nasteDOJCh!

Raty te palne b~dą do dnia \ W spaniały podwójny program
10 ~rudnia b. roku.
wytwórni Firi~t National
W wypadkach Sp1'ostowanła \
- I. warto~ci maJątku na ..kutek odŻyPl1!
'ł~Kłtl!
6 proc. poi. dolarowa 83,00
wołamR wzgJęd. w drodze nadU Ił
Ił
Ił
II Ceduła giełdy pieniężnej
10 proc. poi. kolei owa 102,150
zoru, naJeży za podstawę obli- Dr~matrczne prze.ty~ia młodej i p~ęk:
warszawskiej
8 proc. L. Z. Banku Gosp. Kra,
CZCił no ei raty pt'zyjąć spJ.'osto ne) kob!ety.', ~tóre) me wolno myslec
o zamązpO)SC1U. W rolach głównych
DEWIZY
94,00
waną wartość ma.l~tku. O wysn
czarujaca para kochanków
Belgia' 124,02
kości palnych na podstawie ni- MARY ASTOR I LLOYD HUGHES.
8 proc. obl4g. Ba.nku Gosp. Kra.
nleJszego zarządzenia kwot płał
_ II. _
Londyn 43,27 i jedna C7.\\·al'ta
94,00
Paryt 34,91
7 prOt. oblig. Bamku Gosp. Kraj
__:e_':;'_Y_n_::_._a.J_.'
Awl.doml.n; p;
Praga 26,39
83,25
Szwajearja. 171,56
8 proe. L.. Z, Banku RoJneg!
Jak skromny urzędniczyna kolejowy
Stokbolm 239,06
94,00
został bohaterem i sensacją Nowego
Wiedeń 125,62
7 proc. L. Z. B~n' RoJneg·
Jorku. W roli głównej kapitalny

gospodarczą

W czora,t, w lokalu izby przewarszaw
godz. 10
rano obrady zjazdu
Związku
}zb przemysłowo - handlowyt'h.
Pr~ram obrad .iesł nad..r obJzeruy.
Jako punkt pierwszy
widnieje na porządku
dziennym kwestja stosunku izb prze
mysiowo - handlowych do spra
wy nowego podziału
ad01inistracY.fnego państwa.
Sprawa
udziału zwIązku izb w ,pracach
mi~zynarodowej izby również
zajmuje miejsce poczesne. Wy.łaszono sprawozdanie z kongresu, odbytego niedawno
w
!Amsterdamie, poczem nastąpiły
debaty nad odziałem finansowym związku w pracach izby
międzynarod&Wego komitetn.
Program przewiduje dalej ob
r.!dy nad sprawą koncesji elekmysłowo - handlowej
skieJ rozpoczęły się o

R,nek Dieniein,

JI!ST

. . .'

!

hyć

fiarsonki i draPBue nie~B

i

eksportową

CHESTER CONKLIN
PAPIERY PROCENTOWE
94,00
ilustracja muzyczna orkie7 proc. pOO. sta.bili'lACyjM 91,50
4 i p6ł proc. L. Z. zie~kie 49,0\,
stry symf. pod dyr. A. Czudnowskiego
4
proc. poi. inwestycyjna. 114,50
8
proc. L. Z. Wa-nza.wy 67,7fPoczątek przedst o godz. 4-ej popol.,
68,00
w sob. o godz. 2-ej, w niedz. o godz. 114,00
12 w pot, ostatniego o g. lO-ej w.
5 p~c. państw. pot. premiowa.
8 proc. L. Z. Lodzi 58,25.
CENY MIEJSC ZNltONE.
AKCJE
dolar.owa. 65,00 66,00
W sob. od 2-ej do 4-ej, w niedzielę
5
proc.
konwersyjna.
47,75
48,00
Ba.nk
Polski
165,50
od 12-ej do 3-ej po pol. wszystkie
miejsca po 50 gr. i 1.- zł.
tnr. 78.110
Bar..k
zw.
sp.
47,75
Wspaniała

trycznej Harrima a oraz spraw~ wydanja księgi adresowe.i p.
tyte "PftZEMYSŁ I HANDEV',
wydawnictwa zaprojektowanego przez izbę IwowsiUl, Następ
nie omówiono szereg poglą
dów na kwest.fę uregulowania
Spiess 135,00
wywozu masła od 1 naździerni
ka r. b. W dalszej części zebraWęgiel 67,75
nia odbędzie się ustalenie proLilpop 31,50
gramu z.tazdu Zwiąa;ku. który
Starachowice 26.15 26..
ma się odb~'ć w Poznaniu dnia
Zieleniewski 113.00
25 i 26 b. m.. wybór nowego -wiIlilPal_ _ _
świata samochodem w celach propagandy
BorkoWiSki 11,00
przedstawiciela ZwIązku do raDziś,
O g. 7.30
Polskości
zagranicil dadzą dzIś jeden 2'-~.~'!2~~~~~!Ji!1·~~'~iIlI'IiII!c.·~~"
dy państwowego instytutu eksportowego oraz wnioski w spra
wach bieżącycb'.
popularny pod dyr. R. TELDA.
Początek o g. 9 w.

6..."_ !! ~!i~t!~!! ~I~

:: HO Nl: f
H

Część

__

WP

Ił T:: Gościnny Występ wHelenowie nOWY sPosób
odmła~
d.
'

szanil

Osławiony specjalista od odml..
dzania, uczony rosyjski W oronow:
ma od pewnego czasu groźnegCl

eska dry szwedzkiej

konlcurenta, w osobie włoskiellCl
lekarza, doktora Gioccondo Prot-

Ziel enie"'N
skiego

Zakłady

w

ti'ego z Wenecli, stosującego zre8Z
tą zupełnie odmien~y, a podobno
znacznie sl<utecwiejszy sposób od·
mładzania. System doktora
Prot·
Wego
polega na zastosow,aniu
transfuzji krwi osoby młodej I
zdrowej w organizm osoby pragną
cej "odmłodzić się". O De system
Woronowa, polegający na prze·
szczt"planlll
gruczolów małpich,
wywołał powazne 7.astrzezenia, ze
strony uczonych, o tyle nowy sy·
€tem doktora Protti'ego, dający dtskonałe rezultaty, zyskał
w ket
lach naukowych uznanie.

rękach koncernu
hr. Balestroma

KOD~

Huty Pokoju nabył
akcji fabryki maszyn
Zieleniewskicgo.
Dotychczas
Huta Pokoju posiadała tylko 9
procent akcji tego przedsiębior
stwa.
W ten sposób
Huta PokoJn
sta.ie się
właścicielką fobryW
wagonów w Sanoku, kotłowni
Fltzner ł Gamper w Sosnowco, odlewni w Krakowie wraz
z zakładem budowy mostów f
fabryki maszyn we Lwowie oraz zakładów budowy urządzed
oświetJenia wagonów. Jednoeze
większo§~

iedza·cie

śnie częśe zakładów ZiClenłew_j

...........

skiego, mianowicie
ma bye odstąpiona

kotłownia
8D4!ie~kłej

stale kryzysem

okręgu przemysłowym Lanca- ków.
sbire wstrzymano pracę w 80
Krążą lJOgł01lki, iż w rokowa
. fabrykacb tkackich, co ozn~eza, niach po]ednawezyeh ma wziąć

bieżącym

jeszcze w roku

chałupnikó~

ubiegłym

walczy z

nowa rata p~~at~u maiatkow~~~

produkcJę

tygodniu bawili nie możliwość współpracy kaw Łodzi przedstawiciele wiel- pilalu angielskiego z konfekcj'l
kich londyńskich domów han- nerami w Brzezinach. KoncesjI
dlowych, zaopatrujących kolo- ta oparta jest na p1'ojekeie od
nje brytyjskie w gotową odzlet dania
chałupnikom brzeziń
i konfekcyjne wyroby. Kupcy skim i łódzkim zakupionycb
ci zakupili w kilku większych tkanin bawełnianych do przefabrykach tkaniny bawełnJane robu. W kalkulacji tej u~-zgl~d
na spodnie t ••w. cajgi,
które niony jest fakt, iż robocizna t'
mają być przerobione w labry- chalupników polskich .'est dui('
kach konfekcji angielskiej .na tańsza niż płace w przemyśle
gotowe ubrania dla kolon.ii bry 'konfekcyjnym Wielkiej Bryła
tyjskicb. Z uwagi na podjętą 0- njl. Drugim dodatnim momcn·
becnie z inicjatywy łódzkiej iz- tem .fest fakt, iż import wyroby
przemysłowo - handlowt:j b6w robotniczy~h do Anglji nit
akcie w sDrawie wywozu do An .iest chroniony żadnemi ełami.
glji gotowej odzieży, prOdUk6-1 Rokowania w tej sprawie posu.
wanej
przez konfekcjonerów nęły się 08tatnio do';;r. w'wał
brzezińskich, wyłania się obec- nie naprzód.
W

ldMa

Jlr~ .z. ~~

do portu.

/.:.iiońskiego.

. . . . . . (raa

leMi I 1

Eskadra ta
ł«Jsi

składa się

IIQdM;OfinucA

z ;etinego

okrętu

macie-

P.
..

• •

Poznanła

h. 'tIh.

-

"Biblioteka Groszowa"

--------••1-------"Parne dniU

niemieckiego pisarza.
Cena Zł. 1.45.

S. S.

Śmierć dyplomaty

Gabinety KosmefYkllaekarskiej

Najbardziej

.ź

Ostatnia humorystyczna powieść znanego
autora "Kwadratury Koła" , granej w
Warszawie.
Cena Zł. 1.45.

ładdź, KUińskicgo

Piękny

!2D!lr'~t'J

W

l'IoreeD§~~rn

Łódź, PIOTRKOWSKA 47 (w pod- _

wórzu) tel. 20·63.
UWAGA: Dla pp. urzędników państw.
komunalnych i prywatnych specjalne warunki spłaty.

OGRODZIE.

DO

program:

"Miłość zaśleDia

WYłłAJECIA

2 i 3 pokojowe mieszkanie przy
ul. Al. Kościuszki 21. Wiadomość
u dozorcy lub telef. 21-68 i 47·43.

l1

Wspaniała,

tryskajllca humorem ko·
medja.-W rolIIch gł6wnych: słyn'
ni artyści kinematografji Konrad
Veidt, Lit Dagove-r, Emil Jannings

W dni powszednie, z wyjlltkiem
sob6t, poczlłtek seans6w o godz.
niedziele
.f-ej, zaś w soboty,
i święta o g. 2·ej w poło Ostatni
seans o godz. 10. - Na pierwszy
seans ceny miejsc zniżone.

HEllER

II

I

Ogłoszenie.

~

R~W(R'
Zawadzkiego,

Dowr6cil do kraju

CEGiELNIANA 25,

mości należllcych

I. LIPKOWICZ

Baanoj, Letnicv Z
Wiśniowej Gór,

do A. Charemzy
i składaillcych się
z urzlldzenia
apteki i innych
ruchomości

N~ Wiśniowej Górze można dostać ocenionych na
RENTGENOLOG
codziennie o godz. 8-ej .,G Ł O S sumę Zł. 2000.Gabinet rozpoznawczo-leczniczy P O R A N N V" W, WIlii Bendytowi- Ł6dź, 27.7. 1929 r.

Kilińskiego

152

(parter) tel. 16-82, od 9-3.

Prenumerata
w mju -

cza obok felczera Janickiego.
U gazeciarza Jamnika.

Komornik
St. G6rski

miesięc~a "Głosu Poranneg~" ze W8zystkiemi dodatkami wynosi
w
&Ł

Łodzi zł.

6.50;

6.60, za odnoszenie -

zagrani~

-

d. 10.-

40 gr0Bll7 z

%

t piwni.:.
x

15 5,75 mtr.
Wszystko murowane z oddzielneJl\
podwórzem. Na ~danie 1 po\c~i na
biuro. Dowiedzieć się można w Skła
d zie Metali przy u\. Siel\kiewicza
Nr. 29. Tamże motocykl do sprzeda4617-2
nia. -

~lare oalely

biały

i

powró.:ii.

Specjalista chor6b sk6rnych
I wenerycznych
LECZENIE SWIATLEM

(lampą ky#arcą"ą)

Badanie krwi ,t wydzIelin.
Przyjmuje od
i od :6-9.
w nie~ziele i święta. od 9-1.

s..:..2

Dla. pa.ń od 5 do 6 po poło
oddzielna poczeka.lnia.

mniejszej ilości.
PI. Trombkowski, Składowa Z3

przesyłką pocztową

i

Żądajcie

OSO POranne~ o"

w hudM z

wod"ł sodową

tui

Dokt6r

W. lagunoVlski

Specjalista chor6b sk6rnycłt.
wenerycznych I moczopłclowyclt

PRZEPROWADZił
się

na ul. Piotrkowską 70

(r6g Traugutta).
Tel. 81-83.
Przyjmuje od 8.30 do 10.50 ra,,,
od 1-ej do 2.30 pp. od 6 do 8.30 wiecz
w niedziele i święta od 10 do 1-ej
3
przyjmuje
do repera·
cJI zar6wno wyroby z marmuru I kości słoniowej wykonanIe trwałe I tanio.
OBRAZY kupuie i sprzeda.ie tudsież restauruje jak nowej tak
sta.rej szkoły.
Piotrkowska 82, pr. of. IV wejśc. I p

pORCELANE

Dr. med.

H. LUBI-CZ

Tel. -41-32

powrÓ.:il.

S.,ecJalista chor6b sk6rnych
i wenerycznych •
Lae'lenie lampa.mi kwarcowemi
(wypadanie włOSÓW)
Pr.zyjmuje od g. 8 do 10 rauo
i od 5 - 8 mecZ.

WATTENBERG, tel. 6592

ZAKIPI"

PENSJONJłI

"STOCKÓWKR"
ul. Andrzeja Nr. 4,
G2dziny

. DO:~!~O"" ST.
Piotrkowska 73
w podwórzu
tel. 58-61.

papier sprzedam

wi~kszej

w

TEL. 26-87

tel. 54·12

DOwr6cil

przyjęć

od 10-2 i od 4-7

uL Moniuszki 1.

DR. MED.

2 remizg
po 6
5,75 mu.

przy przystanku tramwajowym .

Dr. B. DONCHIN

powró.:il.

21,5 x 6 mtr. i 4,5 x 4 mtr.

sumę Zł. 940.Łódź, 1.8. 29 r.
Komornik
Jan Rzymowski

Cegielniana 43.
Do akt.
Nr. 525 1 29 r.

Komornik Slldu
Grodzkiego VII rewiru w Łodzi,
Stefan Górski,
zam. w Łodzi,
Dr. med.
przy ul. SienkieKamIńskiego
wicza 9, na zasaChoroby sk6rne I weneryune
dżie art. 1030 U. i innych oraz
UL. NA\łROT 2
P. C. ogłasza, że różnych marek
TELEFON 79·89
w dniu
Specjalista chorób oczu
zagranicznych
16 sierpnia
nabyć można
1929 r. od godz.
10 rano w Łodzi,
~yjmuje do 10 r. i od 4: - 8 wieez
najłaniej i
przy ul.
v niedllielę od 11- 2 po południu przyjmuje codziennie od 10-1 i
najdogodniej
od 4-7~ w niedziele od 10-1 pp. Pomorskiej 12
Dla. pań spec. od godz. 4-5
odbędzie się
"O pol.. dla niezamożnJ~h
w fabrycznym
sprzedaż przez liCENY LECZNIC.
cytację ruchoskładzi
tel. 9--97

Dr. med.

osz~~~~a~ye:~i na

WDł..KOWYSKI

U U U,J

J.
ulicy
dramat osnuty

KINO

I

rOlO-

(Zeiss, Voigtliinder
Kodak i inne) oraz wszelkie przy'
bory na b. dogodnych warunkach
- polec II -

I

"śpiewanka

Następny

Zł.

PORADA 3

następnych

10-aktowy
na tle życia młodej kobiety rzuconej z ulicy wprost w objęcia zbytku i_o z
Mary PICKFORD tv roli głównej.
UWAGA:
Film będzie ilustrowany śpiewem.

leczeuie chorób
wenerycznych i skórnych

KonsuitacJe z neurologiem
i urologiem
Gabinet Swia.tło-lecznicq
'
Kosmetjka lekarska
Oddsieln& poczekalnia dla Kobiet

i dni

"D OS 114"

czynna od 8 rano dE> 9 wieez.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedziel~iświ~ta od 9-2 pp,

z przetargu publicznego
ruchomości, należący.ch do
Towarzystwa
Ochrony Zd~owia
Ludności Zydowskiej w Polsce
i składających się
z maszyny do pisa-

wyuJącla

11kład Z ralDp.

.............................·····~:·:t~r······ ~ "fi ł

.

Dziś

Ogłoszenie.
Komornik przy
Sądzie Grodzkim
w Łodzi, Jan Rzymowski,
zamieszkały w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza,
że
w dniu 14
sierpnia 1929 r. od
godz. 10 rano w
Łodzi, przy ul.
Ańdrzeja 1

Natychmlaat do

odb~dzie się

pOSZo iwan~.

KinoSienkiewicza
S'óIlDZłBLłtl
40.

Do akt.
Nr. 1534 1 1929 r.

sprzedaż

Ew. zamiana. na pierwszorzędne 8 pokojowe miesąkanie w centrum miasta.
Zgłoszenia: Piotrkowska 107, tel. 36-10.
Dr. Spektor.
616

Do nabycia we wszystkich ksiągarniach, kjoskach kolejowych "Ruchu" _oraz w Wydawnictwie "BibJjołeka Groszowa" w Warszawie
Moniuszki 11.
4228-5

Ba.danie krwi i wydzielin na
svfilis i tryper.

DlaD
97, fel. 9-8'1 I 33-7Z.

7 pokojowe w ogrodzie

••••

zawadzka 1

napój

a

Rewelacyjna powieść z życia Europejczyków w Chinach.
Cena Zł. 2.90.

Lekarzy-specja listów

I

on:eźwiający

Malowana zasłona

WfnfROlOfil[lnA

D·r. MARJI LEWINSONOWEJ
Cegielniana 6, front I p., telefon 43.63.

•

na czystym kwasie mlecznym
z fabryki napojów gazowych

w. Hatajew: Fatalna omyłka

PORADNIA

_.

OlłllfH

Znana sensacyjna powieść, filmowana.
Cena Zł. 2.90.

.

_

I PIJCIE TYLKO

łan Dłne: Martwy Krzyk

5. l'IanebaDl:

r

-

A9W

kryminalna z za kulis Ligi NaroCena Zł. 2.90.

dów.

Zgłoszenia przy.imuje kancelarja codziemlie
od godz. lO-ej do H-ej.
386-5

_

Wrdział,:

powieść głośnego

Powieść

mechanicznr,
•
elektrotechnicznr i tkacki

Poszukiwany dla Rumunji dzielny i samo{We}..
ny fachowiec do fabrykacji tanich . m~kich i
damskich materjałów konfekcyjnych oraz pół.
wełnianych kamgarnów.
Wchodzą w rachub~ tylko pierwszorzędne siły.
Oferty z życiorysem oraz z podaniem referencji i wysokości wymaganej pensji pod "A. B."
do administracji "Głosu Porannego".
494-3

,

T-wa Szerzem~ OswlatY.1 Wiedzy
- - Technicznej wśród Zydów w Łodzi, ul. Pomorska Nr. 46/48

Warszawa, Moniuszki 11.

P. Oldleld:

Nr. 1M

I FACHOWIEC
~l~oła Pnemnłowa )TEKSTYLNY

Biuletgn nowoiti

f. Regserbine:

1~.

.

r ...------------------------------~
Vłydawniclwa

PORANID -

ttIJUti

PRiPORT

Gdańska

778"

łel.

8-95.

GINEKOLOG- UROLOG
CHOROBY KOBIECE
i DRÓG MOCZOWYCH
Przyjmuje od 3-7 pp.

ul. Kasprusie 38

Ja~Wi~i Kurlandówny
poleca pokoje słoneezne Wszelkie
wygody. Kuchnia pi,erwszorzę
dna. Ceny niskie. Zgloi!żenia
listowne lub w Łodzi tel. 47-58

44681 ~

ZGUBIONO
Nr. 263 Kasy Pomocy na wy·
padek Śmierci Prac. Handl. i Sute·
lekt. na imię Maurycego Kotta.
4612-3
polisę

Ogłoszenia za wiersz milimetrowy I-szpaltowy: 1 strona i w tekście 40 gr.. strona 5 sz~alt. Nekro.ogi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane po tekście 50 gr. str. 5 szpalt. - Zwyczajne 10 "
str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; naj mniejsze 1.20 zł. Poszukiwanie pracy 10 gr. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 10 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane Sił o 50 pr.
fIrm zllgranicznych o 100 proc., za za!ltrzełone miejscowe dopłata.

