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Zaglebie Saary
•

przedmiotem rozmow Brtanda ze Słresemannem
PARYZ, 12 sierpnła. (TeJ. wł.)! BarteJot'em. W szczegółach roz
Donoszą z Hagi, że minister mowa ta dotyczyła warunków
Stresemann wręczył Briandowf zwr6eenia Niemcom przed t_e rmemorandum w sprawie zag!ę- minem Zagl. Saary, • pozatem
bis Saary. Memorandum me- rozpatrzono propozycJe przejmieckie jest bardzo krótkie i za śeiowego systemu celnego i gowiera s~~e
rozmów w spod~ezego. •
'
tej gprawie mIędzy ambasadoltrland 08W1adezył Streseman
rem niemieckim w Paryżu, '! se nowi, ze zb.ada powytszą sprakretarzem
generalnY1l! mInł-, wę ookładnie.
slentwa spraw zagramemyeh
.

na stanowisko

P ...zed środowem
Wlosiedzeniem komisji polityc~mej Odbę-I
dzie się
pod przewodnictwem
Hendersena zebranie delegacji
niemieckiej z pl'zedstawicielami
państw okupacyJnych w sprawie omówienia warunków ewa
kuacji.

w dyskusji wymiana poglądów,
dotyczących warunków rozpatrzeuia sprawy ewakuacji Nadrenji; poczem po~ied%enie odroczono do środy.

I

,

•

Kompromisowa odpowiedź
Niemiec

na rajg

wł.) \ Na temże posiedzeniu nastąpiła

o godzinie 16 odbyło się
posledzenie komisji politycznej.
Na posieduniu tem postanowio
no, że podkomisja
prawnicza
zbierze się jułl'o o godzinie 15

•

odszkodowań

bcdzi~ Dskudeł:znłona
JlAGA, 12 sierpnia. (Tel.

MU

Ą 6 6
\uY LK"
wojennych i zastawów okupacyjnych

fwa oatja NadrfDji
Dziś

"fE.

i

Pierwsze posiedzenie pod1mmisji prawni cze,i, która została
wyb~ana na. ~isie.i~zem ~osie
dzemu komISji polItyczne) odbędzie się jutro po południu.
Na posiedzeniach swych pod
komisia prawnica zbada o ile
Niemey wykonały p06tan.owienia traktam. pokojowego i . n-_
chwali projekt fechniczny ewa~
kuae.li Nadren.iji. Termin ~ zostanie wymieniony,
lecz termin
zakońezenia ewakuacji trudno

będzie ustalić.
Z powodu zbliżenia się terminu następnej sesji ligi narodów,
która odbędzie się w Genewie,

Koncert europejski
na posiedżeniu łajnem .

zajęte

BERLIN, 12 sierp-nia.
(Tel.
Prasa w dalszym cią
g~~ oll1~:vj.a pw~b~eg konferenC.lI haSKIeJ, uwaza.Jąc obecną sy
tuację jako znacznie pomyśllliej
szą· ~a.lniebezpieczniejs~y mom~I:ł l- , YZYSU konferencJI zos'al

wł.) -

już zażegnany.

Dzienniki niemieckie pTZyta·
przemówienie
ministra
Curtiusa na posiedzeniu komisji gospodarczej. W swem prze
mówieniu Curtius odtworzył wo
hec delegac.ii angielskiej możli
wość kompromisu i l.tlznaczyl
zgodę Niemiec na dawne utrzymanie postulatów planu Davesa
Niemiecki minister
wskazał
Snowdenowi
na konieczność
przestudjowania w podkomisji
czają

przez Snowdena

sorawy cen węgla reparacyjnego i sprawy
morratory'jnych
świad'CzeIl rzeczowych. Niemcy
stano wczo sprzeciwiają się f) t1d
mesleniu cI ę zarów, wskazując
na trudne połoienie gospodarczę Rzeszy.
W po,l emice z min. Snowdenem w sprawie kryzysn gospo
darczego Anglji , min. CurHus
wskazał, że Niemcy przechodzą
w Jeszcze gorszym ~topnin kr~'
zys gospodarczy. Jch procent!)wy udział w międzynuT o d 0wYl1l
handlu zagranicznym od cza sów przedwojennych ,': s iln~m1
stopniu spadu. POZ3tem Nien.H"
przechod7:ą silny kryzys w n ll
nlctwie inotuja
.-1117" w7,r h ~!
hezroP0ri"

l'Iorltiln pOjr~dDi.kił!
pomiędzy Anglją

i

Francją

Fakt odroczenia obrad kom i
sji finansowej do środy
dal
dowód, że prace zaczyn ają si~
rozwijać pomyślnie j w chwili
obecnej jest dość szans na ohopól ne porozumi enie.
Kra 7.1?
pogłoski, że Morgan ma
przy·
He na siebie rolę pośrednikll
nia całej konferencJi do czasu między stronamisesji ligi narodów.

LONDYN, 12 sierpnia. (Tel.
liczą się w tutejszych kołach z
Jutro ną na konferencji haskiej.
wł.)
- Wiadomosć o odro<:zel'ychłem zakończeniem
konfePo południu zbiorą się na poodbędą posiedzenia delegac. belgi)
rencji haskieJ, aby- poszczególne niu posiedzenia komisji finanm1nistrowie rządy miały czas na przygoto- sowej konferencji haskiej
ska, francuska, angielska, i nie- siedzeniu poufnem
do
~ w cełu przeprowadzenia na spraw zagranicznych Niemiec, Bel wanie się do obrad ligi naro- środy wywarła w tutejszych Iw
łach politycznych wrażenie ulrad nad obecną sytuacją poIitycz gji Francji t Angl.łł.
dów.
~~~~~~~~~~_~.~.~~~~~~~~~~~~~~~.:~~!~~:
. ::_~A:':U~~_~~~:u:w=s~~:. że
gL dojdzie
Pow~~hn~
~ę,
;;
wogóle~awimo
do przerwa-

BAm', 11, S. (Tel.

wł.).

lragiczn,

Wiceprokuratorzy

raid awionetek

ciąg loŁu dookoła Europy
WARSZAWA, 12, 8. (Tel. wl.)
POZNAŃ, 12. 8. (TeL wł.) Na
Iotmsk.u. w La.wicy wystartował Dziś przylecieli do Warszawy, janiamiecld samQlot "Junkers 50" ko etapu raJdu awionetek dookv'
p'i!lotowa.ny przez lot. Roedera., któ ł:a. Europy na.s~ują.cy ucw&tnicy
ry biarze udział w międzynarodo raJdu: o god~. 12 m.in. 51 lotnik
,w yro midzie d~oł.a Europy. A. niemiecki Lusser, o godz. 12 min.
Wlionetka. ta odleciała do Berri:n.a 52 niemiec Jung na d"V\'1lpła.t.owcu
~ godz. 17 min. 39. Jako następne o godz. 12 min. 54 Siebel i 12
odilaoiJaJ:y a.~'OOletki. K 6 i K3. min. 58 Poss. Odlecieli następnie
Iotnie.y niemieccy
:Włoski 1io1lnik w drod'le do W M- do Pomani.a
B'l/81Wy m:tylił drogę i poleciaJ do Kneer i Frytz oraz włosi, Lomoo,r-/
Wrocdia1wUia. & stamtąd
dopiero di, Dcmatti i Peary.
pNybył diO Pomanila skąd o g()dz.
11 mm.. 53 wystartował do Berlina.
Podczas
wypadku lotniczego
pod Wrześnią samolot uległ oałko
witemu zniszczen'iItL Mechanik LoDziś
&W6
odniósł
rruny kręg,ashtpa i
znajduje się w szpitalu.

Dalszy

pp. Herman i Skabi. CZBwski
sędziami sądu okręgo
wego w Łodzi
Warsz. k or." Gł. P or. " telef .:

"Monitor Polski" z 12 b. m_ ()...
gIRsza nominacje wiceprokuratorów sądu okręgowego w Lodzi pp.
Stefana Hermana i J. Skabiczewskiego na sędziów tegoż s~dt1.
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nazywa Ameryka angielskiego - mvnistra
NO\VY JORK,
12 sierpnia. wają dzic'1lniki
"zawodowym
(Tel. wł.) - Prasa amerykań- mącidelem pokoju", który drf1
~ka z oburzeniem ocenia sŁano- gą własnej dyktatorskiej polity inne mocarsllwa.
.visko Snowdena na konferen- ki zraża sobie
-iiiiIdiiI$!t'tP ~..Ar'1
t.ii haskiej.
Ministra skarbu
Snowdena
w związku z .lego
Wieść
nieprzejednanem stanowiskiem
w sprawie planu Jounga nazy.--....~ ~

z kraju

wiecznych lodów

1IlI_. . . . . . . .~

SIJlSZI(4. i i

i codziennie o godz. 9 wiecz.

IW.

Kanclerz Miller

BERLIN, 12, 8. (Tel. wł.) W
tdrowhl kanclerza MHlera nastą,
pid:a znacZona poprawa. Lekarze
sp<JdziewaJą się, że chory będzie /
mógł już 7Ja tydzień opuścić klinikę i udać się na dalsz<l! kurację
do jednego z,e Ulro~ow.i::;k.. __.,._

l

Wystawowa rewJa W 2

częściach,

18 obrazach D-ra Parkera i Dyr. Unlc'a.
Szmarówna'
Tatarkiewicz

Udział przyjmuJą: pp. Faleńska, Jurdzińska, Pilatti, Puchniewska, Skorasińslla,
Dąbrowski, Szmar, Hajduga, Matuszkiewicz, Melina, Skorasiński, Staszewski, Suwaisid,
i Winawer, oraz zespół baletowy i chór oryginalnych cyganów.

Orkiestra pod

batutą

Z.

Białostockiego.

Powrdf tramwajamI zapewniony I

.

Dekoracje K. Mackiewicza.

WIdownia absDlutnie zabezpiuczona na wypadek nlepogody.

Byrd depeszuje z bieguna południowego

NOWY JORK, 12 sierpnia. (A. W.) Stacja nadawcza
komandora Byrda nadała mistę
pującą depeszę:

"Żyjemy w warunkach bardzo ciężkich. Panuje silny mróz
i niesłychanie gwałtowne wiatry. Wiatr jest tak silny, że wni
ka poprosŁu wszl}dzie. Schroni<'
się przed nim
absolutnie nic
można. Po długiej, nieprzerwa nej nocy, widzimy ' już obecnit
trochę zmierzchu, a nawet dostrzegliśmy raz promienie sło 
neczne. Trudno wyrazić radośf
z jaką patrzyliśmy w połudn i
na jasną smugę".

o- e
w judn ym programie'
Dziś i dni nastepn,ch!
Całość

Największe arcydzielo
świata l!l
Film nad filmy, imponuje bogactwem,
zdumiewa techniką, zachwyca
artyzmem p. t.
•

"HI~(l~ H~ r

NIBELUNGI są
wielkiem dziełem
wielkiej sztuki
NIBELUNGI - to poezja czarująca
nas z ekranu, poezja w swojej
filmowej postaci.
W rolach g1ównych:

lichier,

Bernard Gaetzke i inni
Orkiestra znacznie powiększona
pod dyr. p. I<ANTORA.
Poczlltek o godz. S-ej pp., w sob.
i niedz. od 1 Z-ej pp.

')eny miejsc w sohotę i niedz.
od 1:l-3 1 zł. i 50 gr.

UWaga:

Cen,

In~ione!
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GŁOS

PORANNY-1929

Nr. 183'

)

Dziesi~ć lat upływa od ehwi- dało
w ma.1estatycznym gma- kiedy nowa repubiiku w mart'U
li, gdy prezydent Rzeszy
chu teati'ahl)'m, ')"zed którym 11920 rolm była w poważlll'm
mieekie,i Fryderyk Ebert podJli- wznosi sj~ wspaniały pomnik lliebezpieczeiistwie ." Ok~łZ.ji wy
sal 11.11. 11 sierIJI1i2 konstytuc.i~ ze statuami G(}('thego i Schille- Ibuchu pnczu osławJOlle~(ł KallratyfIkowaną
'dnia 31 lipca r3.
Gen,111SZ miał czuwać nad I}la, zwal'ły si~ deJ!wkl'ałyezne
przez . narodowe zgromadzenie histm'Y('znem dzieł('m pl'zedsta- \\'~lrsłwy republiki w obJ'onie
'~ \Velmal'Ze. SocJalni d('mokra wi('ieJi Indu i podlu·eślić ul'nczy wywalcz3n('.i władzy.
Staw:wCI, centrum i demokraci,
I'OZ- ścił' wcb('c zagl'anicy. że dla sz~' czołu kOJDunisł~ ezuym bu·
porządzający 262
mandatami nZł'SZ~' nasta.ie obecnie nowa rzom, opaa'la się ró~nie mężnie
glosowali za pl'zyj~dem, p-ad- f'poka.
atakom prawicy, 1·3tUj.~C te ms aczas ~dy nif'mieccy nad., niePo dhl~ich wahaniach i 0- Inł'm W('imal'ską kOlist.vłuc,ię·
miccka partia
ł k us.~ae
. h Z{1ecyd owaD o t('l
· c h \V1!,
'}' pc up I
· la t
.
• 'agl'ariu1··
s t ryc h {y-s
yWlc
. •ludowa,
sze b awarscy l D1CZaWIS I SOCł3.
u' .
•
]..:
•.
•
r' . r b' 7r:.
łó
"
no Sl~ w 7ł ctmarze na przY.l~- (:łae3 U,'CHl, stoJa ramlł~ Dl'ZV paI~CI, ~ • IC~ le o ~os w, wy!łO cje warunków po-koju. Tam też mieniu te sa~e trzy part je, fa,,:~edzleh Się !}rZeCIW konsłyłu- zesłał wybrany płt'l'wszy Dł'f'ZV- I,o straż I'epublikallskiei k~n<
C.lI,
dł'ut Rzl"szy. pI'zywódca robot- słytucji: socjaldemokraci, ceuBurza rewoluc.il szalała jesz- Ilików Ehert, nie Jednak nie by trum i demokraci, ocienieni
cze w kra,iu. Zaciekłe walki to tak wyraźnym wskaźnikiem wspólnym państwowym suanspartakistów b~ły wyraźnym zmi.an pl'zyszłościowych. iak no darem czarno - czerwono - zło
powodem tego, Zł' nm'odowe wa l'ellUbHkańska ustawa. któ- tym, Oni •.ie€lyni, po sromotnej
zgl'omad.zenie. pomimo wysil- I'r.i fundamentalny DI·o.iekt p{l. klęsce Niemiec u,irzeli ratunek
ków. nie zasiadło w B('rlinif', cłwrlzl od Hugona Preussa, b, i przyszłość w ideach demoslollcy RzesZ\". lecz w dalekim, ministra spraw wewn. Rzeszy. krac.ii, co zdaJe się .jest na.lwię
skN~mllym 'Vdmarze. A ied- Oua to dała '\";ewl1~lrznie zbu- kSZłl zasłu~a socJalnych demonak, rodzinne miasto wielkiego rzonemll n.ańsłwn niemieckie- batów, którzy jako paJ'tja 1'0uiemieckiegn wieszcza Goelhe- mu
pożądaną
konso1idac.i~, botnicza nie podlegli
uacisko~o nie bł'z powodu zostało w)'- przyez~'nja.iac si<: do zażegnania wi pobratymczych
radykałów,
hram' ua s;el!zib .... z~l'omatłze-l ,~ralk spartakisłów i niezawi- pm·I.H niezawisłych i terorowi
nia . .Jui podczas wielkie.i wo,iuy sł~'~'"h so('j~lisłów o repub1ik~ §pa'l'łakisfów. lł'cZ raczej przyświałowł'.i
słyszało się e~~sło, rlul.
Po{Isycany llrzez M,!)skw(' jęli na swe barki odium zbała
zwłaszcza zagranicą,
ciekawą bnł f'\1:!'wizm
znHmął w dQŚĆ muconych mas,
gniotąc w zaanłytcz~: Bismarck Goethe, szybkiNn łNupi('. Słre.lki i zabu I'odku rewoliUcjr. przygotowyi oto ł('l'az gdy Rzesza poł~żnc- l'zellia. hęd,,!ce nielylko konse- wal1ą przez pal·tj(' skrajue wego Bismarrka l('żaia w gruzacb. la\'('n('ją gospodarrzc~o sł.:ołata dług ,'ccepty sowieckiej: zapro'
nazwisko i duch Go<.:'tbc~o iaś- nia,
spowodow~mcgo
wo.iną wadzeuia w Niemczech dyklaniały
. przecudnym blaskiem świntową.
I,,('Z jednoeześuie tury proletar.iatu. Nie zapomnad niezniszczalnym
dorob- środkjf'JD do waiki p3U1iedz~ dt~ nieli swego starego demokrakiem
niemieckiego
naro!lu. mokratY('zna i clyktatorsti:~ puli tycznego credo, a rozpisanie
Zgromadzenie narodowe zasia- tyką l)rzy~lasły sto}miowo. n wyborów do ustawodawczego

niC-,

powrócił

Paweł

-

13.-VIJr.

fi lałny pa
pOdłoże

Jak już doniosły depesze, Ha
ostrv konflikt
między angielskim 'm1nistrcm
skarbu, S'nowdencm, i jego fran
cuskim kolegą, Cheronem. Grozilo nawet całkowite zerwanie
konferencji i w:vjazd delegacji
angielskie,i. Źródłem tego słarcia b:\'ło oświadczenie Cherona,
że wszystkie mocarstwa. biorace
udział w planie YOllllga, poniosł" już ci ę ;"kie ofiary i że Anglja ..i<,ślj zrezygnuje z odJegł~-ch dosta,,: rzeczow~'ch, to w
nowym plam e spła1t otrzyma
pełne pokrycie swoich pret~n!'ii. sprecyzowanych w nocie
BaHoma.
Na to przemówienie odpowie
'dział Snowden w bardzo agresywny sposób. Zaprzeczył on,
'jakohv rzeczoznawey angielscy
kiedykolwiek otrzymali jakieś
I"a przeżywała

WiI

-k Francr

konfliktu angielsko-francuskiego w Hadze

Ten punkt widzenia Anglja \ Heriot oświadczył, że zwycięzrozumie i w miarę moimości ca, trzymający zwyoiężonego
stara się zabezpieczyć swoje \ na łai'icllchu, jeSlt sam tym łańj'nteresy. Inaczej jest, jeśli cho- cuchem związany, - to Snowdzi o francuskiego sprzymie- den chce poprostu łalicuch ten
rzeńca.
wogóle zerwać.
Anglja .już za
Polityka Francji, przyzwycza rządów konserwatY'vn. wieJojon a oddawna do operowania krotnic dawała do zrozumienia,
sentymentem, odczuwa boleśnie że gotowa jest skreślić wszystuznanie długów wojennych. Na kic długi miGdzyso.juswicze i re
"vet Itak rozsądny po·f ityk, jak parac~'jnc, jeśli powstałe naroHeriot, w dniu 18 lipca wyglo- dy uczynią to samo. I{JŁo wie,
sił w izbic żałosne oświadcz e- czy nie by toby to jedyne zała~i.e , z, !dórego .:wynikało, ~e wra tw~;n!e spraw~" n~ogące uspozhwosc FrancJI zawsze SIę bro- kOlC I zadowohc memal wszyst
I nić
będzie przeciwko moralne- kic zai'Tltel'esowane narody.
mu uznaniu dhlgÓW.
Ale trudno sobie wyobrazić,
"Francja, wołał Heriot wśród ab:-., metody, na które są nas~aburzliwych oklasów całej izby, wieni dyplomaci, konferujący
może być dzisiaj nazwana ma- dzisiai w Hadze, mogły doproter dolorosa zwycięstwa!"
wadzić do takiego rozwiązania.
Dla takiej polityki uczucio- Większość tych dyplomatów
wej anglik Snowden nie posiada wciąż jeszcze ubóstwia kompro

I

którego
żądania,
popierane
przez cal~ jego naród, posiadają przynajmniej jasność i jedno
znaczność. Snowden pozosta'Tlie w Hadze napewno odosol:miony.
Wiele jeszcze wody upłynie,
zanim angielski realizm gospodarczy przewróci francuski parawanik sentymentu. Dopiero,
gdy to się stanie, sojusznicy
znajdą wspólny .iez~rk, który po
zw{)ll im szybko dogadać się
w najważniejszych sprawach.
Wtedy Snowden będZIe mógł
sz~rbko załatwiać sprawy i wracać do domu, nie pOitrzebując,
jak obecnie w Hadze, skarżyć
się, że nie może marnować drogiego czasu na łokciowe przemówienia, bowiem pilne soprawy czeka.ią na jego powrót do
Anglji.

instrukc~ od swego Nądn, i ~ir~o~z~l~u~n~ie~n~l~·a~~~~d~u~s~zy~.~.~~J~e~Ś~li~m~i~~~r~i~fo~rn~l~l~a~k!i,~~a~~s~n~o~w~d~e~n~,~~~~~~~~~~~~~~.~D~.~
nazwał interpretację noty Ba]-.
Z
:
..
foura przez t:,her01~a niedopu-sz
Minister rumuński
ministerstwie komuRikadi \V Warszawie
czaJną· groteskową i śmicsZ'Tlą.

w

'(perfectly ridiculous).
. J(onfJikit został załagodzony,
Snowden, tłomaczą-c SJię, że w~'
po·wiedziane przezeń słowa nie
mają w języku agieIskim obra·i.liwego charakteru, wycofał
wspomniany zwrot z protokułn.
~lc to starcie posiada daleko
głQbsze podłoże, któremu warto
ldlka słów poświęcić, bowiem
psychicznej róŻlIlrcy w poglą
'dach na pewne sprawy nie da
si<: tak łaltwo usunąć.
Snowden wycofał parę słów '
~ protokułu. ale twardo i nie'llhlaganie stoi przy swojem .,nie
możemy".
Nie oszczędzając
sprzymierzeńca,
prezentu.ie on
Francji rachunek "mgie1skiego
podatnika za okazaną pomoc
wojenną. Dla niego, jako ministra pracy, plan Y O'U11ga 'jest
budowlą, Którą Iiapiltaliśoi ame
rykailscy skcmstruowali jedynie pod tym Kątem widzenia,
aby wiet"zycie1e z za oceanu bez
:zwłoki O'I:rzymać mogli prooeentv od kapitału , który Ameryka
~Qw,ała w wojnie św~

....

~"

zgromadzenia 113ł'odowego, zbl'o
czone bm'(lzie,i obficie krwią.
niż każdy dotychezaS0wy czyn
rewolucy.iny, było środkiem de
celu, aby w politycznym chao·
sie stworzyć fait accompli na
kol'ZyŚć demokratyczno - parln
mental'ncgo systemu.
J..-ml niemi('cki
rządkowanyeh

t~sknn cłu UIlO
słosunk. l'ządo

wych. u~ina.iąc si(' pod hrzemie
niem konsekweneli WOlny j bln
kady. Dowodem te~o było 37,9
proe. głosów. oddanych za !OOc,iaHsłami
wi~'{s1'..ości,
tak że
weszli dn zgJ'ommlzeula nal'-nd1)
wego w sile 163 posłów, iw'!)rząc Dot~g('. "aldei nie uzyskali
nawet no złaezeniu się z niezawisłymi. \V \Veimllrze idea d('mokratyzmu została wcie).{m:l.
.,Władza :uańsłwawa pochodzi 00 1mlu". Oto i!ewiza fnndamentalna, ua któl'ej Spt!)czvwa
wcimarska kODstytu~ja.
Wnrawdzie chara.der unitarny,
iaki Preuss rItciał nadać kon ·
stytu('.it z-ostał nrzf'Z poiedYJ1.
cz(' pał!stt'wka Rzł'szy (Rawa·
,',ia) sUnie zredukowany. JednakowO";' pikt nic odw~żvl si6.' za('zrllu' ~łóWJ1(,.i tez" km sh:tu('y,ind: suwerennoścI h<{Iu. Pr('zydent Rz('Szy, rada Rzeszy i
parlament s,! or~anami wykonawez(>mi woli ludu. OpOZVCY,ł
na reakcia nil' mo:l., stl'awif te~o svstemu,
ehoeiaż napł'wno
byłaby si~ ~odziła z parlamentarną formą rządu,
gdyby
nie 7.awierała {lemokl'ałvczJ) v ('l,
zasa(1. Przypusz«'!!a.hH', ił' ~ipł q
Achillesową
r~!mhljlq~.; ", f- ;,, ;
koostytuc.ii jest władza "lrel"V·
denla, stara się usilnie.., ,~ ~,. 7"·
"zenie Jef!O k-ompetf"~w::. ,>..,H,,_
dając nadzip.,fe w Hlfl~('...,h"T"~ '"
jest jt>dnak ueeza ~...... ~ ..
.
Hindenbul'g b:v\by 1', C:l':p~ ,>'· b .
\nim cz-vnT\iki·ł'm. M';~' 1-- . - . ,
kwestjach konsłytucytnvc~' '1\.<1.iał głos odmienny orl r~ ~ <l"
od uarlamenłu Rzeszy. p,.... " ,.. ;,,!Za bowiem. złożona przE''': Hin·
denburga na konstytucję weimarską jest nailepszą rekolmła
i naipewnje.iszą nieczęciQ. jaką
uzyskać ll1o~Ja.
ReakcY.ine nadzjł'~(, zosJały ll!)~rzeban(',
bn
I!~vby jstniał hvł zamiar umożliwienia snadnie.iszego przyj~·
cia konstytucji przez masy, sen
tvmentalnie przywiązane do mi
ni onych
('Zasów
cesarskie;
świ('tności. to nie mOŻDahy te!{O u('zynj'ć leniej Jak przez wybór Hindenbnrl!a na prezydenta
Rzeszy, wskutek czego w pierwszym rzędzie zmniesza . się w
Niemczech z l'oku na rok monarchistyczny duch wo!skowy;
a .leśli niemieccy nae,iollałiści i
niemieccy ludowcy usił. go ponownie wzmocnić i zm-ganizować, to w każdymbądź razie za
pewniają,
że lem samem
nił'
zamierza.ją przedsięwziać agresywnych kroków przeciw konstytucJi. I{ołwica konstytucji
spoczywa dzisia.i w głebinacll
ludu. Narodziła się wśród kl"va
wych walk, przetrwała zaciekle
boje i . .iako żywotna fOJ'ma ży.
cia państwowe.go słała si~ osł~
ją niemieckiego ludu.
Prz('d dziesi~cftu laty nił' b~·
.leszcze wiadomo, czy lud.
znos~ący przez tyle lat jarzmo
ło

Hohenzonł'rnów
Iy". czy dorósł

.. -. -.

Minil'ster przemysłu l hUlD.diu R~l munj.i, p. :Ma.dgearu, któremu pod1 ega gen. dyrekcja, kolei paiJ.sLwlIwyeb w R.umunj~ złożył wizytę wi eeministrow~ kOOlunikacji W. OZ:I. ps,kieum w towa.rr.ystwie dyr. (lep.
pr:tem. p. Popescu. ~a z(ljęClU unii 'Zem od ~~j do pmIIPet; .Gil'. dep. ~ wicemilJl. Czapski• .m.

.ił'st

,.doił·za·

dn, wyżyn konstytu('Y.ine~o ual'odu,
dziś .tednako po upływie dziesit;l'lolecia
moina śmiało łwił'rdzif, że prn
wa zasadnicze j prawa wolnoś('i
są w stalli(' wychowai lud
~
spożywania z korzyścią
owoców suwel·('nności. Gdzie rai'l dc
mokrac.la zar)uśei I!ł~boko SWłl
je korzenie. tam rośnit' I rozwi·
ja się na pr7Rkór wszystkin'
bezprawiom i zamachom (,71y t 4
hitlcrowców, czy komunisMw.

es..
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prowadzą żadnych

.,

szą,

ze wojska rosyjskie w sposób
demonstracyjny
posuwają
stę
wzdłuż granicy. Lotnfuy sowieccy
w dalszym ciągu dokonywuJą l.,.
tów ponad terytorjum MandżurjL
Gubernator Mandżurji zażądał posiłków wojskowych.

pertraktacji z Chinami

ty specjalnej ann!i
Deleldego
Wschoda olQlzały się rzeczywisto.
ki", Dowódcą tej arm1i został
gen. Blueebner były adJataDt ko.
mendanła

okrUa

ukraińskiego

wojskowego. Gen. Bluechner opuścił już Charków i wyjechał celem
objęcia dwództwa.

W croraj w odległości 200 kilometrów od Charbina wykoleił się
Jadą
pociąg towarowy. W dalszym cią
chińczykom
gu aresztowań policja chińska zaRYGA,
11,
8.
Według
nadePARYt,
11, 8. W dniu dzisieJaresztowała 3 sowieckich funkcjo
6złych
tu
wiadomości
lansowane
szym
opuśeUo
Paryi 200 emigrannarjuszy kolei podejrzanych o :1pogłoski
o
stworzeniu
przez
Sowie
łów
rosyjskich
ze sfer oficerskieh.
gitację sowiecką. Z Nankinu dono-

Sowiecka .,Ar.mia Biali
Dalekiego Wschodu"

pamagae

Udają się

Chabarowska, dzi z Chinami żadnych pertraktd
organizowaniem cji ant urzędowych ani półurzędo·
oddziałów armJi białej do wałki wych. Na pytanie w kwestji poło.
żenia zagranicznego Karachan oz sowietamI.
świadczył, iż nadeszła drogą tele·
foniczną do Moskwy wiadomość, ii
w niedzielę kilka oddziałów białe,
gwardz1stów zaatakowało poste.
RYGA, 11, 8. D1Jennłkarze za- runki sowieckie; w czasie starcia
graniczni w Moskwie uzyskali dziś 2 źołnierzy sowieckich zostało zawywiad z zastępcą komisarza do bitych zaś 10 rannych. Wobec pospraw zagranicznych Karachanem, wyższego zarządzono niezwłocznie
na temat sytuacji pomiędzy China pościg 7,a oddziałami białogwar
mi a Sowietami. Karachan stwier- stów.
dz1ł, Jł rząd 80wiecld nie prowa.

gdzie

oni

zaJmą

do

się

Krwawe starcie

George la. Harrison,

Reklama ;est klucżem do dobrobytu hoiafa

Ernsl Haeckel

Proł.

.

19•.

Ich dzie znowu o e

Sowiety nie
LONDYN, 11, 8. Wedlu g nadeszłych tu wiladomości z Szangha.
tu sytuacja na Dalekim Wschodzie
uległa
znacznemu
pogorszeniu.
Władze chińskie ogłosiły stan wyjątkowy i wojenny na terytorjum
kolei wschodnio-chińskieJ.

aooe PORANft -

Kongres reklamy

5.000 delegal6w z

Ul

całego

pierwszy kOIlliSja.ch Z3.6~ kierownicy or
DaJw1ęwielki kongres "Interna.tLonal Ad- gam.i~ji reklamowych
vertif;ing Associatlon", wielkiej kszycl1 przedsiębiorstw przemysłoinstytucji reklamowej, mającej sta. wych, wydawni<.ozych, dziennika.rskich i sztuki z <Jałych Niemiec.
łą sied'llbę w Nowym Jorku.
Otwarto

w

Berlinie

Berhni~

świata

ki, tygodniki, pisma fachowe itp.,
eraz na. rekla.mę zewnętrzną, czyli plaka.ty, rekla.my ruchome itp.,
wynoszą 6 mt.1Jjardów marek zło
tych. Porównując te dane z dane·

Co 5 lat związek ten urzą.dza
Kongtes I't~ ~ł (\OO'J
kongres swój w Europie, a. w b. r. delegatów z całego świata.. Gdy
kongres świa.towy reklamy, odbywybór padł na Berlin.
Organizacja. kongresu w stolicy ty w 1924 l. w Londynie, mia.ł ze
NiemlElc zajmowały ~ liczne ko- basło: ",Ttud in advart~', co
misje i komitety pod Przłwodnic ma.ezy: ,,ha,wdA W' rek1am1e", ().
twem b. kanclerza Rzeszy, dr. becny kongres w Berlinie ()bral so-

genjalny przyrodnik, zmarł
9 sierpnia przed 10 latg.

--

I'IUZł!UDł

mi niemieckiemi d'Liennki berliń·
skie utrzymują, że Niemcy na ten
sam cel wydają. Molo 2 milja.rdów
Dl8R:'ek :&łotycb. Da.je to mia.rę potęgi rekIemy świAtowej i doniosło&ei obecnego jej kongresu dla.
zbytu wielko-przemysłowego a za~ gubernator Federal-Reserve-Bank
Ransa Luthera. oraz b. ministra bie za motto: "Reklama jest k1u- razem eksportu i im rtu świa.to- który podnz"ósł dyskonto z 5 no
6 procent
wego.
Rzeszy, dr. Rudolfa Krohne'go. W czem do dobrobytu śwłatta.".
Hasło to uspra.wiedliwia.ją da.ne
sta.tystyoz.ne, zebra.ne przez gene-

r

Pli,ki~wi(za

raJnego
dyrektora "New Jork
Tl'U8t Compa.ny", który wyka
w
pobazyljańskich w
li wydatki Słlf1!llów Zjedn. DA oW celi Konrada urządzony był.•. ustęp
~oszenia w rozmadltych wyda.wnłc.
WILNO, 12 sierpnia. (A. W.) gimnazjum bIałoruskie, a w salI twa.ch periodycznych jak dzienni-

murach

Wilnie

Okręgowa dyrekc.ia robót pn- Konrada urządzony był ustęp·
bUcznych w Wilnie postanowiObecnie przys,ąplono ju'i da
la lwzejąć od prawosławnego l'cmontu odebrany"b objektów.
seminarjum duchowne~o w 'ViI \ Bawiący w "'Iłuje wnuk Ada
nic 4 poko.ie w murach pobazyl ma Mickiewicza,
dr. (,óJ.'ecki,
,jańskich, w który~h ongiś prze l of~8l'ował. dla mtne~ :Mickiebywał
Adam MickIewicz. W WIcza, ktore ma b3 e ur-,;ą~bone
skład tych czterech JHlkoi wcho w odebranych od scmi!,ar.ium
dzi również t. lIW. "cela Kom'a- pokojach, fol':I, będący własno
da".
ścią poety i .lego oryginał n, błZa:r.naczyć wartu, że w latach leI wizytowy.
192023 zajmowało
pokC}.ie te

---....-------------

Zdradzony

mą" kładzie

trUDem

uw dziciela swej ion,

poczem sam pada od kuli ścigającego go policjanta
LWÓW, 12 sierpnia. (Tel.) Dziś w godzinach rannych miała tu mie.isce strzelanina, ofiarą któreJ padły dwa życia ludzkie.
Konduktór tramwa,jowy" Stanisław Podwyszyński, spotkaw
szy przy ul. Legjonów (dawna
Karola Ludwika) listonosza, nazwiskiem .Józef Derosz, strzelił
dOI) sześciobołnie, kładąc go
trupem na miejscu.
Na widok
llsiłującyc.'h
go
przytrzymać pr'zechodniów POll
wyszyński rzucił się do ucieczki.
~,

W" Oddębłu"
Żądajc~e

't~łO~u ~oranne~o"

Odglos

wystrzałów

zaalarmował znajdującego się w pobliżu
policjanta, który - biegnąc na
miejsce wypadku - natknął się
na
Podwyszyńskiego.
Gdy
na wezwanie
do zatrzymania
się Podwyszyński skieI'owal ku
posterunkowemu, nazwiskiem
AndrzeJ Rydz, rewolwer, policjant zrobił użytek z trzymanej
w ręku broni, raniąc uciekają
cego w pierś. Rana okazaId się
ciężka. Odwieziony do szpitala
PodwyszYliski mimo usilnych
zabiegów Ickarzy w godziuach
p0l10111dniowycb zmarł.
Tło tragedJi .lest następujące:
Dorosz uwiódł Podwyszyńskie
mu żonę, co spowodowało,
rz
zdr'adzony zapałał do listonosza
nienawiścią, która znalazła ujście

w fakcie mordu.

Dol'oSZ był uczestnikiem wal
ki o obronę Lwowa, kawalerem
I{l'zyża Walecznych, oraz sekre
w budce z wodą sodową tuż tarze m związku niższych funk·
przy przystanku tramwajowym. ejona.r.iuszy pocztowych.

-(tlarsz.

DaSZYński

na wypoczynku

w

Gen. G6recRi pOddal sie operacji
nowego

złożenia

I

Waraz. kor. "Gł. Por." telef.:
Przed kiUru dniami przybył do
Poznania gen. Górecki, aby poddać się opera.cji nowego złożenia.
vogi. Jak wiadomo, gen. Górecki
przed kilku miesią.cami złama.ł IliOgę na ulicy Po'Znan.ia, gdzie go le-,
C"lone przez czas dłuższy. Wbrew

Nałęczowie

nogi po

złamaniu

opinji lekarzy gen. Górecki, prajaJmajEzybciej r><>WTÓc1'Ć do
pracy w Banku Gospodarstwa Kra
jowego, nie dakońyzył leczenia,
wskutek czego noga zrosła się nie
prawidłowo. Now:l. operacja miah
na celu usuniQci.e wad p~rzednkh
Zabieg chirurgkzny udll.f się nosk,
nale.
gnąc

Wa,rsz. k()r. "Gł. Por." tatef.:
Marszałek

sejmu P7

Pa.szyński

wyjechał na.
kilkudniowy url()P
do Nałę<Jzowa i za.miesz1ul.ł w sa.lonach reprezentacyjnych w pała.
l'U Małachowsklich.

Dziennikarze estońscy
zwiedzają

Polskę

Wa,rsz. kor. "GI. Por." telef.:
Wczoraj przybyła do Warszawy
wycieczka siedmiu dziennikarzy
estClńskich.
Goście zwiedzili mia.sto i jego zabytki. Po obied~ie,
wydanym prze"L syndykat dziennikarzy warszawski<Jh, koledzy e&toń~cy wyjecha.li do Gdyni.

bosy wyroku
na p. Czechowicza
Wa,rsz. kor.

"Gł.

Por." telef.:

'I'rybunału
Stanu
Kancelarja
ma. sejmowi odpis wyroku
w sprawie b. ministra Czachowicza. Akta. sprawy przesłane zostaną kancela.rji sejmowej po poWTOde z urlopu prezesa trybunału sta.
ru p. Supińskiego, t. j. w pierwszych dniach wl"leśn~
przesłać

Jak to b,lo

w cyrku!

Wczorajsze rezultaty walk w turnieju zapaśniczym
Vłczorajszy dzieli
w cyrku
na pl. Dąbrowskiego obfitował
w niebywałe wprost "sensacje".
Największą
powinna była
być walka Czarnej Maski z Pooschoffem. Pomimo jednak wy
sitków, wypadła ona
bardzo
blado i nie "wzięła" zupełnie

publiczności.
Obaj walczący mocno się po-

c ili , publiczość również,
ale
pp. atleci, jako, że ludzie mocniejsi, dłużej w tym upale mogli wytrzymać. Pooschoff walczył spokojnie, ale gdy go nieznajomy zapaśnik począł zbyt
energicznie uraczać makaronami, wyrżnął biedaka w ućho, at
tajemniczy Dżems wyleciał do
publiczności szukać ratunku.
\Valka toczyła się godzinę, po
tern przeszła na punkty. Pan X
raz uchwycił Pooschoffa
za
głowę i pociągnął do parteru.
Drugi raz udało mu się to samo,
potem znowu Pooschoff z kolei doprowadził do parteru Czar
ną Maskę.
Dalej nieznajomy
dwa razy przerzucił Pooschofa
przez głowę, gdy zas ten ostatni
chwytał przeciwnka, ten uciekał
z areny, co mu się zresztą w !u-

pełności udawało.
Publiczność
zajęła
zdecydowaną postawę

wkOllct
i gdy sę '
dzia o~łosił zwycięstwo Czarnej Maski liczni widzowie po'
cz~1i opuszczać cyrk.
Śmiało
rzec można, że walka Pooschoffa z nieznajomym zapaśnikiem
powinna mieć niceo odmienny
przebieg, ,V każdym razie rezuJ
tat nie był miarą sił.
Pineeki
przez 20 minut nic mógł zalożyć nelsona Garkowience. k,t6ry
robił z wielkim nclsonistą, co
tylko chciał. Walka pozostała
bez rezultatu. ·
Młody chorwat Stibor po 15
minutach walki ułożył wielkicgo litwina Michaelisa na obydwie lopatki, zasto s owując 'w
parterze przerzut przez gtow~,
, Dziś walczą llast~puip cc pa·
ry: Pinecki Czarna Maska ,
SzŁekker Pooschoff (walka
I)dwetowa na ż;)danie Sztekkc·
ral i \Villing - ' Gar:.,,;,',', i:.:" ::o
(decydująca).

Według \yszelkiego prawdopodobieństwa, pierwsza walka
będzie nieroz5Jtrzygnięta,
w II
parze zwycięży Sztekker, a w

III-ej Garkowienko,

t3.vrn.
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W pię

Gł.OS .PORANNY L

Daslą rocznicę

1929

!'.

kawalerii polskiej

•

W .~ OOl)ył się uroewy8ty ob~hód piętna.sooleoia istnienia
1 pub szwo()lęt.erów im... Ma.rszałka. Polski
Józefa Pi!łsudskiego,
przekształconego, jak wiadomo z
1-go pnMrn u:hmów legjonów pol-

łJIUi. ~ ~ . p

{na lewo u góry): Przybycia I MM'
szad:lm. Polt;;ki Józefa. Pitsud&kiego
(x). Marszałek przechodzi przed
frontem zgrupowanych oddziałów
w tow'aJrzystwie gen. dyw. Konarzewskiego (1), płk.. Bellilo.y Praż-

•
LIDJA SEJFU LINA

K41fHJl
(Ciąg

dalszy).

Saszfa zamienił z grubą KI)·
bietą zaledwie kilka słów, a już
przymesIono drzewo. Wesoło
tas~czył on wielkie wiązki
do
stodoły. W,iedział już, że Anfisa
należała do nich; do ludzi pro·
sItych, była dozorczynią. Napę
hał ją więc do pra{:y.
No, no, tro~hę prędzej!
Życie w Rosji sowieckiej
jest
-trudne, a ty jesteś z pnodu tak
samo okqgła, jak z tyłu! Pew1;10 jesz .porządnie!
Trzeba to
teraz wytrząść I
W stodole probował się nawet do rii'ej zalecać. Anfisa
zdrową pięścią uderzyła go
pocialYnęła za ucho.
- Ty, młody piesku! Masz
hlleko pod nosem i już ci się
zachciewa ... .
Zaskoczony odpowiedział:
- Zobacz, już wyrastają mi
"'-'ąsy! A chciałem tylko... tobie
zrobić przyjemność.
Jednak Anfisa zdobyła

sobie
jego szacunek i zaufanie. Nazy
wał ją teraz ,;cioteczką".
- Połóż to tutaj, cioteczko!
I nie bądź na Illil1ie zła. Nie

~

(25, płK. K1l.rcza (3) i
kpt. Sosińskiego (4); (na. pra,wo u
góry: Defilada szwoleżerów i beliDiaków przed Marszałkiem Piłsudskim (x), prowad:zi defiladę płk.
szt3Jbu gen. Wieni'3.wa Długoszowf'ki (xx); (na lewo li dołu): Akade·

mja beMlD.iaków w sali rady m.
Warsz.a,wy w obecnOŚ'ci prezydenta
R.zplitej (x). Byli ob~ni In. in. dr.
Li5iewicz (1), płk. szt. gen. Wienia.
wa Długoszowski (2), płk. Beck (3)
wojewoda Jarosiewicz (4), marsz.
5enatu $zymański (5), płk. Skatnie

ep

IPI (6); (na prawo u dołu): Apel _

Marszałka Piłsudskiego; (w
owalu): portret płk. Wł. Beliny
Prażmowskiego, d-cy 1 pułku uła
nów legjonowych.
pl.

MJ

taski! Tu wszelkie hałasy są
wzbronione!
Piet ja wkońcu zmęczył się i
zasnął
w. ramionach Saszki.
Saszka OSITożnie ułożył go na,
łóżku, przykrył kold.rą i stojąc .
obok, patrzył na makao Na twa ,
rzy Saszki pojawił się dziecię
cy błysk. Gdy ' weszła Anfisa, '
za wstydził się.
- Bardzo lubię dzieci, cjo".,
teczko! Nie mają ' one w sobie

mam rodzitny, niklt m.ie nie wy
chowywał,
miałem do czymenia tylko z lekkomyślnemi kobietami. Gdzie taki chłopak,
.laik ja, mógł spotkać przyzwoitą kobietę?
Czy cioteczka jest złości.
- Gdy się ożen,j,gz · i bę'dziesz
wdową, czy też mąż żyje?
- Mój mąż jest żołnierzem, miał swoje dzieci, odczujesz,
wkrÓlke przyjedzie na urlop. jak · to ciQżko je wychowaćl
No, już dobrze, nie potrzebujesz
Na szeroką, żółtawą twarz
się tłomaczyć. Układaj drzewo, Saszki padł cień. _ Zagryzł wara .laik skoń'czysz, pójdziemy na gi, jakby chciał'·'~bumić west·
herbatę.
chnienie.
W malutkim pokoiku 'AnfiJsy
- Przecież nie mam rodziny,
pił Saszka
kawę
żołędziową,
ani
nie wiadomo skąd pochojadł czarny chleb, pełen źdźbeł
dzę,
cioteczko! Jesłem zepsusłomy i bawił się z trzyletnim
synkiem dozorczyni. Mały Pie- tym człowiekiem. Gdy trochę
t ja odrazu przyjął go do swego pracuje, zaraz opada m~ I!leserduszka. Twa,r z Saszki zUf>el- lancholja.
- Ładny mi melanchom-r
nie się zmieniła. Jego prawe oJeść
chcesz?
ko przestało zezowaĆ, głębok'ie
zmarszczki z czoła zniknęły, a
- Przecież bez tego żyć nie
śmiech jego
stał się szczery i można. 'Ale powiem ci prawdę,
serdecroy.
cioteczko: człowiek bez pochoAnfisa po większej części dzenia i rodziny nie jest prawznajdowała się
w sieni, ale dziwym człowiekiem. Tylko tak
często przychodziła zajrzeć do kręcę się po świecie: jeden pod
izdebki i uspakajała rozkrzy- nosi rękę i gładzi mnie, inny
czanych chłopców.
podnosi rękę i bije mnie. Ale
- Nie tak groŚ!lO, małe głnp. jeszcze
n~dy' ni'k t sie.
mna
>

.dłuższy czas nie
Wra.żliwe serce

intereso aż dozorca pójdzie w przeciwną
kobiece stronę. Gdyby je zauważył, odAnfisy odczulo szczery smutek dałby im dziecko. "To jest matw słowach Saszki. Usiad,ła na ka", mówiono, "niech je karmi"
krześle i spytała:
Działo się to zimą. Dozorca był
Ale matkę przecież mia- w cieplym koiuchu, ja zaś byleś?
łem tylko owinięty'" szmaty
- Napewno. Matka mnie l.l- Matka żaliła się: "Zmarznie,
rodziła. ' Ale nie chciałbym
o biedaczek". Serce ją. bolało. Go
tem mówić. Nie trzeba wszyst- spodyni syczała: "Gdy wiesz,
k~ego ludiiom . opówiadać.
jak dosłać dziecko, musi'sz wie- .Mnie możesz powiedzieć. dzieć jak się go pozbyć. Co
SzczeFze ci współczuję.
chcesz z niem począć?" Sprze.
- Moja matka zarabiała na czały się, i dwa . razy przepuści
chleb w mieście ... na, jako pro- ły już odpowiednie momenty.
sty'tutka. Czy czyniła to z po- Gospodvni splunęła j chciała otrzeby, czy z lekkomYślności, dejść : Matka nrzeżegnała się j
wszystko jedno. Pewnego pię rzuciła się w stronę skrzyni,
knego dnia ja się urodzliłem. tak jakby rzucała się do wody.
Nie mieszkała ona w takim do 'Wsunęła mnie do drew.rrianego
mu, lecz przygodnie wynajmo- pudła, które wyglądało jak psia
wała sobie pokój,
gdzie popa- buda i szybko odeszła razem z
dło .• Gdyby to się zdarzyło w ta gospodynią.
Dozorca nie nie
kim domu , byliby mnie oddali zauważył. Skrzynia zaś była udo przytułku i koniec! A rządzona tak , że gdy tylko wrzu
. ty możesz znów pracować, KO- cano do niej dziecko, w przy·
I bieto. Ale. tak, nie miał się fem tułku dzwonił dzwonek. Dobrze
kto zająć. Matka zaś nie mogła Ito wymyślili, abv dzieci zimą
się na to zdobyć.
Opowiadała I\ie marzły. Wyjęli więc mnie z
mi, jak probowała to uczynić. tej skrzyni. Co było dalej, natu
Przy przytułku slała skrzynia, raInie
zapomniałem,
matki
do której wrzucano dzieci. Aku- przecież przy tern nie było . .led
2.t dużo noworodków ma,t ki nak serce ją gryzło. Mówiła pc
zabiły, więc aby tego uniknąć.
tern, że to mleko tak uciskało jej
wystawiono tę skrzynię.
serce. "Dłużej nie wytrzymam,
Matka moja poszła tam w po cały świat mi zbrzydł", mówiła.
ey ze swoją gospodynią. Scho- Gospodyni czyniła jej wyrzuty'
wały się za ror!,i em i czekałv. l
(d. e. n.)
przez

wał.
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Sączu

wy
marszałka Piłsudskiego

List
W niedzielę
odb ył się w Nowym Sączu 'Zj.azd leg ionistów, jar
ko wieUca manifei:;tacjn.
na cześć
Ma>rsz. Piłsucl f'ki eg o i obecnego
rządu. Marsz. Piłsudtiki
na ur0czy stość tę nie przybyl, gdyż prze
hywa na kuracji w Druskienikach.
Również gen. Rydz -Śmigly, który W zastęp s twie Marszałka mial

był
nie- przewodnictwem prezesa zarządu
legjonowe głównego, zw. legjonistów
po'}.
rozpoczęły się mszą polową n~ ryn pułk. Sławka.
Uczczono przez powstanie
paku i kaz:tniem. Po nabożeństwie
odśpiewa.no w podniosłym nastro- mięć tych, którzy odeszli z legjoju ,,&Jże coś Pol skę" i "Nie rzu- nowego frontu, a następnie pułk.
dm zIemi". O godz. 11-ej odbyła Sławek odczytał list Marsz. Pił
s ię defilada, a o godz. 12-ej uro- sudskiego, wystosowany
do zja('zysta akad emjn. legjonowa pod zdu z Druskienik. List ten brzmi:
wygło _ ić

obec.n y.

przcmówienie,

Uroc'lys tości

List marsz. Pil udskiego do legjonistów
DRUSKIENIKI, 6.8.1929 R.
największy,
wstyd
nlłiJClęzszy,
syntezy, moich syntez naszej i wła
Kochani Koledzy i Towarzysze wstyd palą.cy znosiliśmy nie od ko snej historji. Gdy wi~c myślę o pię
broni! W tym rOiku niestety, przy- go innego, jak od polaków. Ileż to lwie prawdy historycznej, gdy mybyć na doroczne gwięto
legjono- Jazy w przeciągu naszego istnie- ślę o bohaterstwie zawsze przy
we
nie
mogą..
Muszę
wy· nia. jaJw legjonistów ze złością. mó porównaniach
historycznych
7 yskać sierpIeń na urlop zurowot- wiłem i po,vtarza.łem silny wiertiz stwierdzam, że konknremię
wylty i mfts zQ zatem wyrzec siQ przy- wielkiego }loety; "niewolnicy g{)- trzymać możemy z najpiękniejsze
j e mno ś ci pobytu mię dzy Wami, co rzej, słudzy niewolników!"
Pn;.)- mi przykładlUlli historji i własnej
~talo się zwyczaJem
moim jak i ('iw nam, przedw mt.Rzym dąże i ludzko śc. Gdj' zu.~' myślę o otocze
\Ya.szym.
boha.terniom w yrzucn.no zawsze płatnych r.in tego piękna. i tego
Tak się już
przyzwyc7K'l.Hem, llaj~tych pobków, których zawszl3 sI W:I, to harclz.irj nędznego i poż e rok po roku staram się
obu- posia,c1n.no dc.stateczną ilość, tak, zbawlOngo honoru i godności otoazić w sobie jak i w Was wspom- aby ci nie sami zaborcy - han ('zeni:> brudno wynaleźć. W więk
nienie naszej wspólnej pracy, na- dlowali dl; swej korzyści czy k:1.- ~ZO"Cl n?j;zego n::rodu, gdy~my w
szych wspólnyc.,h bojów, bólów i r jcry naszą knvią za łut,y i fun- szlachetniejsze met.ale
dzwonili,
brlumfów, tak jak gdybym ja.k on- ty. A ile razy ja., jalw
Was:!. gdyśmy kusili pięknem i bohaterg ig przy oglli,.c;ku wieczornem sie- Vi' ódz i przcdstawH~jeI, szukałem stwem, mi eliśmy con:tjwyżej westd z i a ł ;. mógł tak gwarzyć i myśleć, jakiejkol wiek siły chociażby
głupie
łezk:.
ni- ('Imienia , niekiedy
jak się gwarzyło i my ślało i m a- lJei i słabej, lecz polskiej dlatego, Wi~b:zość za5 odwracała się od
nyło kiedyś.
Doda.wałem
w t~n by jaknujsilniej podkreślić, że słu Il3S ku tym autorytetom, być mosposób raku ka.żdego
cegiełkę
żymy tylko Polsce, a. nie zaborcom że brzydkim, lecz rO'Lumnym i prak
pod budowę historii dla nas,
hi- tyle razy byłem sprzedany także tyoznym. Poparoie znaleźli oni, te
storji nie tei kła.man.ej i fałS7JOWa na łuty i funty, dla. uzyska.nia. pro potworki ludzkie, nie my.
nej, a. tej, co prawdę głosi i o spr:!. tekcji u tyc:tl, co byli pła,tnyrni i
Przyjmij~ie, Kochani
Koledzy,
wiedliwość woła.. Gdy zaś nie je- najętymi polakami.
ten liJst jako przyczy,nek do nMzej
m;em w stanie przemawiać, mecy1Jiedy zmS pomyślę, że już w pań historjido>młem chociatby napisać,
by stwie polskie m podczas
wojny
(-) J. PILSUDSKI
zwycza.jowi za,dotić B~ę staJo.
Po odt;,;ytaniu listu zeI"'lV'3la się
działo się &kurat to samo prowie z
Wstydów nam zadawanych prze fotograficzną. ścisłością powtórzo- niemiJ.kną.ca bUJI'zliwa owacja. na.
~YW3.I~my nie~
Wstyd zaś ne to, zawsze pny-chodzę do moj~j cześć Marszałka. P'tłsud.gki~.
,:4*++0
&

Dziennikarze

jugosłowiańscy

w Poznaniu

Druskienik

z

Halercz,c, prz, boku legjonistów
delskiego i Arcisz.ewskiego oraz
niejlakiego Eusta<:bieW'icza., psuu·
do -hallerczyka i oświadcza, że w
imieniu tych wszystkich znojów i
trudów, które byli żołnierze armji
gen. Hallera na ołtarzu ojczyzny
złożyli, chce z:lchowa6 dobre imi~
tych wszystldch wetera.nów arlllji
polskiej, stworzonej na obczytnje.
dla historii i na.t:tępnych pokoleń
że dłużej
z takiem
ot,<>czllnie!ll
współpracowae nie może i nie bę·
dzie.
Celem nawiąl.łl.:lla ko; .. ~eń~kicJJ
stosunków z im"mi organizacja
T;] i v. wojskO\v~l·i· wysyh!tly
de
legację na zjazd legjonist6w
·10
Nowego Są.cza i przez usta nasze.
go delegata ślemy Wodzowi Na,.
1odu, Pierwszemu
MaI"Szałkowi
Polski, Szefowi Piłsudskiemu wyrazy głębokiej czci, prawdziwie 0stą.pień, p:.>tępia tę niecną
robotę bywatelskiego szacunku i żołnier
całego prezydjum
zjazdu,
a w skiego odckLnia, a braciom legJoni
;,;zczególno~ci
głównych
mane· sto.m żołnierslde pozdrowienia..
Cześć!"
wrów w osobach płk. w st. sp. ~ro

Burzliwemi oklaskami przyjęto
pL'mlo komi·t etu
organizacyjnego
b. hallerczyków w Poznaniu, które przywiozła na zjazd specjalna
delegacja, treści na.stępują.cej:
"Uważając, że Zwi~zek
hallerczyków powinien być organizacją
wybitnie
państwowo
-twórczą.,
gdyż państwo polskie wydało
ogromne sumy na utrzymanie tej aT
mji na obczyźnie, p()stanowiliśmy
z dniem
dzisiejszym stworzyć
prawdziwą organizację
h alI erslGł
tyUco 'l b. żołnierzy tej armji, wykluLzając wszelkie inne
osobistości, nie mają.ce nic wspólnego
z
I1amL Grono hallerczyków, oburzo
ne do głębi ostatniem
wystą.pie
dem prezydJum hallerczyków n:!,
nadzwyczajnym zjeździe w Pozna·
niu w dn. 26 -28 lipo". r. b., a to
z powodu
a.Rtyrzą.dowych
wy-

.

"Bedziem, robili rzecz,
nielo
ularne
Mowa
I deklaracja zjazdu
l

•

pułk. Sławka

przemówienie wyktóry przypomniawszy główne etapy dzialalno~cl legionów I zadań, które one
spełniały, prezes BB mówił m. In.
- To, co się zorganizowało w
Polsce dla rządzenia państwem"
tym czasie, gdy Komendant nam
postawilI zadanie utrwalenia gra'"
nie i bytu PolskI, to, co się dorwalo do władzy w Polsce, skupl10# w swych rękeb wpływ na masy
w społeczeństwie i siłę materialną.
Stało się wkrótce jasne, że my
POLSKĘ Z RĄK TAMTYCH LUDZI WYRWAĆ MUSIMY, gdyż
musimy ją natchnąć naszą wiarą w
jej potęgę i w Jej przyszłość.
Szerokie masy społeczeństwa, o
kłamywane przez poIltyków, szukaJących osobistej popularnOŚCi i
głosów przy
wyborach, - szeroI.. ie masy, okłamywane demagogją
- musimy podnieść, by stały s.ię
społeczeństwem.
W naszej pracy
NIE MO:tEMY BYĆ POPULARNI.
BĘDZIEMY ROBILI RZECZY I
NIEPOPULARNE, ale musimy wy
chować .połeczeństwo. W tej pracy chcemy nasze szeregi powię
kszyć, nie chcemy z nas robić jakiejś kasty uprzywilejowanych. W
depeszy, którą zredagowaliśmy do
Programowe

głosU pułk. Sławek,

Marszałka Piłsudskiego,

dzieliśmy tę zasadniczą

bie, Komendancie,

odrodzonego państwa". To Mabtt
jemy 1 tego dotrzymamy.
Następnie pik. Sławek zapropo
DOWał

UCHWALEJIOE DEKLARACJI
,,8 zjazd legjonl&t6w ośwfadcza
uroczy~1e, Ze legJoniści na wszyst
kich pos1eruukaeb pracy dadzą ea
ły swój wysiłek dla NAPRAWY
USTROJU I UZDROWIENIA POD
STAW. MORALNYCH NASZEGO
tYCIA, a budn)ąe potęgę patiatwa
na szczęściu duchowem I materJa
nem najszerszych warstw narodu,
zawsze bronić będą praw ezłowi~
ka pracującego przed niemoralnoś·
ciami partyjnictwa, warcholstwa l
wyzysku".
Zjazd wysłał depeszę do Prezydenta RzpUtej, do Marsz. Piłsud
skiego, do premjera świtalsklego,
i do bisk. Bandurskiego.

DlacZBlIo

gen. Rydz"Śmigły
nie

przybył

na zjazd
legjonistów

N a zjeździe legjonistów płk. Słll.
wek zakomunikował zebranym, że
gen. Rydź--Śmigły z powodu defektu auta nie
mógł przybyć na
wypowi~ zjazd.
Z tego powodu p. generał przemyśl: "To

zawdzięczamy

~lał depeszę następujące;

treści:

Niez.ależne oderonie
przyczyny
obudzone w nas w dobie
walk o Polskę, i ~lubuJemy wszy- nie pozwoliły mi przyjechać. Cho·
stkie siły wytężyć, by wartości te ciaż nie jestem z Wami, jestem
stały się zywotną i trwałą treścią przy Was".

wartości,

Bawiła w Pozna.niu wycieczka d 7JilenIUk:arzy \jugosłowiańskich w ('elu za.znajomien.i.a się z P. W. K.
W pierwszym rzędzie od lewej ku pra.wej stoją. pp.: red. Stanisław Krakov (Beogr&.d), ::Lttache poselstwa l-olskIego w Beogradzie p. Ksawery Glinka, prez. Synd. Dzienn ikarzy wlkp. r. J arochowski, przewodniczący wycieczki dr. Radova llOVlal, p. KrznaviNiowa, ks. red. Kneblewski i . red. Krznavic (Za.grzeb).

łtefański

-

prowadzi

Etap Kraków-Lwów w biegu kolarskim
dookoła Polski
Warsz. kor. "Gł. Por." ~elef.:
W dniu wczorajszym uczestn.icy raidu kolarskiego dookoła
?olski odpoczywali w Krakowie, aby wyruszyć dziś, na pokonanie
325 klm. przestrzeni

Kraków _ Lwów.
Prowadzi Stefal)ski, mając
18 minut przewagi nad Michalskim. Wi~cek z pQwodu niedyspozycji spadł na dalsze miejsce

Zlot harcerski

zakończony

wycieczkami po Anglji

BIRKENFIELD, 12 sierpnia.
(Tel. wl.) - Dziś został zakoń·
czony międzynarodowy zlot har
~erski w Anglji: Większość druzyn skautowsklc~ przed powro
J !em do sw~ch O.1~zystych kr?.1 ów . odbędZIe dłuzsze podróze
krajoznawcze.

°

LikWidacja
lokautu
w angielskim
przemyśle

L !'i.D Y N, 12 sierpnia. (A.W.)
Przebywający na
wywczasach
w ~ocji premjer Mac Donald
zost~informowany o tern, że
stojący jak dotąd twardo przy
swojem stanowisku wobec słrej
kujących robotników buy;cl n innego przemysłowcy wyrazili go
towość pójścia na ustępstwa.
Ponieważ z drugiej strony rObotnky wyrazili zgodę na roz·
strzygnięcie zatargu , prz:emy-

bawełnianym

słowcami

przez specjalnie po-uw
przemyśle bawehlianym Anglji
zostanie w dniach najbliższych
zlikwidowane.
Ostatecznego rozstrzygnięcia
s~tuacji oczekuje się jako wyni
ku narad obustronnych, konty·
nuowanych już od rana w cią
p,'U dnia dzisiejszego.

wołaną komisj~ arbitrażową,
ważać należy, iż bezrobocie

1
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S-krzynka do listów
Szanonny Panie Re'daktorze!
W dziennilm "Głos Polski" z dn
9 sierpnia r, b, zamieszczony został artykuł, zawierający niepra,wdziwe fakty; a ponadto cały sz~
reg oszczerstw zarówno w stosunku do Łódzkiego Oddziału Związku Pracowników Kas Chorych, jak
j w stosunKU
do poszczególnych
lego członMw, Poniewaź rozbijanie Związku drogą wypisywania
zwyldych oszczerstw w prasie uwa
zamy za rzecz niegodną, postanowiliśmy przeto, niezależnie
od
skierowan~a sprawy na drogę sądową, przesłać do "Głosu Polskiego" odnośne sprostowanie na podprasowej,
stawie art, 32 Ustawy
Wydawnictwo "Głosu ' Polskiego"
zawiesiło .jednak wydawanie
piBrna i w dniu 10 sierpnia już numer tej gazety nie wyszedł.

-
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192.9 r.

mieszkaniowego

zbyłk

j~si poUzebi\spolł!(ZDą, a Di~ "zalDasko..an~m wgwłasz,zani~m"
Nędza mieszkaniowa Łodzi,
znana w całej Polsce ze swych
najjaskrawszych,
przerastających wszelkie pojęcie, form niebardzo przemawia do przekonania niektórych obywateli

W czasie, kiedy Wiedell czerpie fundusze na roznudowę ze
stałego podatku budowlanęgo
od właścicieli domów i lepiej
usytuowanych warstw - w Lodzi znaleźli się obywatele, któ-

naszego miasta.
Znane są
ogółowi szumne
sprzeciwy kasty uprzywilejowa
nych, w zbytku mieszkających
obywateli Łodzi, przeciwko uchwale rady miejskiej w sprawie wprowadzenia komunalnego podatku od zbytku mieszkaniowego, którego wpływy obra
cane są obecnie na akcję łagodzenia głodu mieszkaniowego.

rzy nie mogą dopatrzeć się celo
wości i intencji społecznej w 0podatkowaniu ludzi, mieszkających w zbytkownych mieszkaniach, na rzecz tej drugiej, nieproporcjonalnie większej częśd
spoleczeI1stwa, gnijącej stale w
lochach i suteryną-ek. w śródmieściu i na dalekich krańcach
Łodzi.

Nie mogą,

zrozumieć, że te lochy ,i ;"miesz
kania" to siedliska wszelkich chorób i że, celem wyrwania ludności z objęć zabójczego
dla jej zdrowia środowiska lepiej usytuowani
pod
tym

względem mieszkańcy powinni
w racjonalnie pojętym interesie
obywatelskim, opodatkować się
na rzecz budownictwa mieszka1
nego Łodzi.
Trudno uw"ierzyć, ze podobne stosunki mogą mieć miejsce,
a co gorsza - że znajdą się ludzie, którzy wnoszą przeciwko
podatkowi od zbytku mieszkaczy też nie chcą niowego, wprowadzonemu w

W~~ ~~hw~ ~~i~ ~!A~~.~!*!?!-~~~~~~!~H~~~·~~~~!.~~-~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

przejmi€ sz. Pana

Redaktora

o

życie przez samorząd po zaakceptowaniu go przez czynniki
miarodajne, skargi
do władz
nadzorczych jako na... haracz
"stopniowo wywłaszczający" obywateli.

A .J·ednak fakt taki miał mieJ',
sce.

Pani Matylda Herbstowa,
mieszkająca wraz z jeszcze jed
ną osobą, aż w 11 (jedenastu)
pokojach wniosła do najwyższe
go trybunału administracyjJl.1ego
skargę na orzeczenie min. spr.
wewnętrznych w przedmiocie
za·twierdzenia statutu podatku
od luksusu mieszkaniowego na
rzecz m. Łodzi.

OczywIscle,
.,-

że

N. T.

A. skaT·

;~:~:z~;:::7 ~i~:~ane~:CZY~~::; M~mlrJ·ał ·włl'~nł·arlY ~D ml·m·~tra0 1>1Jry~,lor,a ~ie:~p~se:~~~:~j oddalił, jak~
1lł1S do "Głosu Polskiego sprostowania:

Do
Redakcji "G1:osu Polskiego"
w Łodzi.
W związku z artykułem pod t yułem Brudna h18' to .
t'
"
rJa o "gene(lalach" bOJ'o'mki C KW"
..
"
-,
zamieszczonym w numerze 216 z dn.
9 sierpnia 1929 r. dziennika "Głos
PoliOlki", prosimy
na podstawi.~
art. 32 Rozp. Prez. R~pIitej z dn.
10 maja 1927 r. o prawie prasowem, o zamieszczenie
w tymże
dzienniku w d7,iale redakcyjnym
ta.Jdemi samemi ClZcionkami
naIdępują.<.:ego sprostowa.nia:
Nieprawdą jest, że w Oddziale
Pracowniko'w
Lo'dzk;~
...... ZWI'ązku
Kas Chm-vch odbyło si", J'-1-I'ekol-

.

N, T. A., siedząc w 'Varsza·
wie, pojął tragedję rodzin, role-

.

Z'WIąZ kIO
o

d

szkających często po 15 osób w
jednym pokoiku, zrozumiał, dla
czego ministeTstwo, na podstawie ustawy o czasowem uregulo
1) z powodu przecią.a:aiącego się le z dń. 21 maja r. b, df}ręczonym
~ •
waniu finansów komunalnych ,
byzysu w przemyśle włókienni- p. ministrowi przez naszą delegastatut podatku od zbytku lokaczym i wzr!1Jsta.,iącej nędzy wśród cję.
kilkunastotysięcznej rzeszy bezro3) częściowe załatwienie wymie- lowego zatwierdziło; nie pojęła
botnych włókniarzy , prosimy o. donych postulatów a miJanowjcie jednak teg~ tvlko p. H., któnl
przywrócenie państwowej pomocy przyznano zapomóg na lipiec robot odwołała się aj, do N. T A.
doraźnej bezrobotnym bez wszel- nikom pracującym 2 i mniej dni
Być może, że dobrze się sbJo,
kich ograniczeń.
w tygodniu i przyznanie tej zapo iż obrała tę drog~,
zwracając
2) z powodu istnienia kilku t y- ,mogi tylko robotnikom łódzkim, się do Trybunału. Może a!"gusięcy włókniarzy prac,ują.cych pIJ podczas, gdy powiooi je otrzymać menty najwyż<,zc.i ;nslanc]i
1, 2. lub 3 dni w _tygodniu i i{:.h robotnicy we wszystkich ośrod- miniSltrncyjne.; t sfatel~Lnie
krytycznego . położenia prosimy o k.a.ch
przemySłu włókiennit;zeg') trafią ją przel{:m:\c o tem
przyt,'hylne załl.twienie 'IV całośctf wywołało .wśrÓd og. ółu z.aintereso- raCJI
. .me
, ma.
postulatQw zawartYyh w memorja wanych silne protesty".
Najprawdopodoh !iei /lip d , ')
=~~~====~=~=~==::!=~:!!=!!:m~~~:!~~ fdzi1:>o w tej całeJ skardze l\ l :lkwestjonowanie celow o':'(l 1,Q'
datku. ChodzHo popr%tll (J trJ
Przekonywuiąey argument

d
dl
pomocy rzą owej
a
niepracujących 6 dni w tygodniu
o

omagają

PanuJ'ący w przemyśle włókienniczym poważny kryzys oraz bardzo ciężkie położenie materjalne
robotników zatrudnionych w tej

gałęzi przemysłu, skłoniły

zarząd

związku
robotników przemysłu
włókIenniczego w Polst;e do złoże-

nia na ręce p. ministra pracy i 0pi.rell;i społecz'nej następującego me
morjału, którego treść podajemy
poniżej w dosłownem brzmieniu:
"Zarząd główny klasowego zwią.
'z kłuł"
u przemys
w okI8nniczego w
p l
. d
'.
~'J
-"
<Id\.
' 0 sce zwraca sLę o pana mllllwiek zebr.a.nie na skutek Tewela- ~tra Pracy i Opieki Społecznej z
~ dziennika. "Głos Polski",
prośbą o przychylne załatwienie
Nieprawdą jest,
że z ·zakupio. poni.:i,szyc:h postJulatów:
nych na !'alty towarów przez koł!liSJ'A handlow!'!. istnieJ"!'!".ą
przy
"
...,
~~
wis1:ości bowiem członkini związpowyżej ~kamnym zw-1!'!,zku, ko.....
ku Grodzicka., które
od szereltll
rzysta.1i jedyru'e bItscy PPS" a w
la·t należy do Za.rządu
zwią.zlm,
merwszym
rzędzie członkowi'" ml't ' - "
żadnych pieniędzy z kasy
związlicjoi, w rzeczywistości bowiem za.. kowej nigdy nie zabierała ani nic
kupywańie towarów przez komI- pożyczała i to ani dla siebie, ani
sję było i jest udostępnione
dla dla nikogo innego.
każdego członka. Związku bez. żaNieprawdą jest, aby w związku
dnych trudności.
wogóle poruszana była.
kwestja
Niepra.wd~ jest, aby na jakiem- odpowiedzialności,
a tembardziaj
kolwiek zebraniu członek związku o~datkowania członków związku
Maoander staJWiJał zarzut kontro- na pokrycie jakichkolwiek
sum.
lerce :Kasy Chorych Grodzickiej.,
Z powaa.aniem
że zabrala. z kasy
zwią:zkQwej
Zarząd:
1000 złotych na jakikolwiek cel i,
Związku Prac. Kas Choryc:h i
aby p, Grodzi-cka z podobnego zaInstYfł'ucji UbE$pieczeń Sporzutu tłumaczyła się.
W rzeczyłecznych Oddział w Łodzi.

o

o

SIę

robotnIOko' W

że magistrat zażądał I)t! p H la

-

To cygaro gorąco panu polecam! Sam je palę!

BllS

ł
.
od k
p acema p a.t u,
od i.L \tkl!
'
k '
19
k
mIesz alllowego za
26 ro
w kwocie 18.673 zł. Opodatko·
waniu podlegało dziewięć pok(
jów, ponieważ na ogólną lil}z1]1
11 pokojów stale zamieszkiwa
Iv w tym lokalu dwie osoby.
P. H. nie lubi płacić i dlatego
w skardze swej pisała, że podatek od zbytku jest "zamaskowa
nem wywłaszczaniem". Jednak
N. T. A. nieco inaczej ustosun'kował się do tej sprawy, akcep,tując rację bytu tego podatku
w uznaniu konieczności jego ist

nienia.

GeJ.

wspaniała pr~lDj~ra!

Arcydzieło Filmowe
amerykańskiej

z Grupy" Wielkich Gwiazd Ekranu«
wytw6rni nUNlTED ARTISTS·
Znakomita para artyst6w
Znakomita para artyst6w

ALICE TERRY i IWAN PETROWICZ
w erotycznym dramacie na

tle'Wsp6łczesnego rozwięzłego

"TRZY 'łłi\iifiijTnogcl"
Wspaniała

pod dyrekcj'l

Pocz. przedst. o g. 4-ej po pot, w sob. o g. Z-ej po po!., w niedz. o g. 12-ej
w pot, ostatniego o godz. 10-ej wiecz6r.
o::
Ceny miejsc zniżone:
w sob. od g. 2-ej 4-ej i w niedzielę od g. 12-ej do 3-ej wszystkie miejsc;
po 50 gr. I 1 zł.-

.g-I

~i'.
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zabił, młodą kobi~iC

która . nie chciała przyjąć jego zdradliwej miłości

·krwawej

ŁodzIanin, lic. hum.
dr. med.
S~nSa(gjn~ -sz,zaiólg
irae~dii
uł. Wapi~nDej
gemy Ana.tol Monat jest obecnie
\ lekarzem w szpitalu Gorgas, AuW związku . z podaną przez wę podtrzymać, starając się jed nie rozmowy.
I to usiłowanie da Olejp·ków, Kotusza, starał
con, C. Z. w Panamie.
nas wczoraj wiadomością o za- nocześnie przekonać pannę, by spełzło na niczem, bowiem p. się wywabić p. Sabinę z mieszmordowaniu
przez niejakiego spotkała się z nim następnego Olejnik
wyprosił go za drzwi. kania. Nie podejrzewaJąc
nic
Mkhała Kudrawcewa 22-letniej dnia lub pozwoliła się
odwie- Będąc już na progu
Kudraw- złego, dziewczyna udała się de
Sabiny Olejnik, poniżej podaje- dzić.
cew obróciwszy się twarzą: do mieszkania Kotuszów, przy uli·
my
Milczenie
Olejllikówny
przymieszkania,
powiedział:
cy Letniej 8. Na widok siedzą·
ustali do grudnia
dalsze
szczegóły,
dotyczące
te.l
jął
za
odpowiedź
twierdzącą
i
,
"Tego
domu
nie
minie
kula"
cego
tam Kudrawcewa cofnęła
rada miejska
krwawej tragedJi.
następnego dnia
zjawił się w
W' sobotę, dnia 10 b. m. Ku- się szybko.
W teJ chwili KuRoboty nad wykoilczeni.em 8 do
Pie·r wotnie podaliśmy
jako mieszkaniu pp. Olejników.
drawcew znów się zjawił w mie drawcew wyszedł za nią i spy·
mów na Polesiu Konsta.ntynowprzyczynę
morderstwl!zazdrość
Ta
niespodziewana
wizyta
szkaniu
p. Olejnik, tym razem tał:
skiem posuwają się naprzód w
tak
bowiem
brzmiały
pierwzdziwiła
niepomiernie
rodziców
z
bukietem
w ręku, Móry chciał
"Czy wreszcie pokochasz ty
szybidem tempie, i w terminie usta
lonym na konkursie, t. j. w dniu 1 sze przypuszczenia władz śled· 01cjnikówny, któtitiv bez ogró- qfiarować p. Sabinie. Gdy usiło
mnie?"
grudnia będą one zupełnie wykoń czych, obecnie jednak, w mia- dek zapytali o powód jej. Od- wania jego rOlhity się o opór
Na przeczącą
kategoryczną
czoue.
rę postępowania śledztwa, fakty powiedź była dość śmiała:
rodziców, Kudrawcew
odpowiedź wyjął z kieszeni reW óśmiu tych domach jest 417 te przedstawiają sięzupełnie "Panna Sabina bardzo mi si~ rzucił kwiaty na ziemię i powie- wolwer, którym zagroził p. Ole.1
mieszkań.
inaczej:
podoba i ebciałbym się . stara~ dział: "Za to płaci się ' krwią". · nikównie.
Do połowy gmdnia trwać będzie
Dnia 31 lipca r. b. w godzio .le.l rękę".
P. Olejnik
przypuszczał, że
Tegoż dnia przed wieczorem
praca komisji, która zbada stan
naehprzedpoludniowych
SabiW
odpowiedzi
~a to p. Olej- .groźba ta powiedziana w zde- _I p. Sabina w towarzystwie kole·
domów i mieszkań, a w międzycza
• ~~zył z całą stanowczo-, ~erwowaniu, nie pociągnie . za żanki swej Apolonji Grosz 'po.
sie rada mieJska debatować bę na O1eJni~ ~ą..Jł~.f .,a· ogró
ku,
przylegający'm
do
domu
jej
śóą,
że nie życzy sobie tych od- sobą żadn:vch konsekwencji, to szła na spacer do parku. DZIew
dzie nad kwestją komornego dl;.
rodziców, a wychodzącym na wiedzin, tembard~iej ze wzglę- też nie meldował o lem policji. częta
powracały ze spaceru
mieszkańców tych domów.
Obok
Ta ostatnia sprawa jest bardzo ul. Wapienną. W pewnej chwi- du na to, iż -córka ich ma na~ Pomimo to jednak mial się na wzdłuż ul. Wapiennej.
rzeczonego, bawiącego obecnie baczności.
domu nr. 37 zaszedł dziewczęskomplikowana ze względu na róż li podszedł do niej jakiś
nicę pomiędzy komornem,
jakie młody człowiek i starał się na- w Grudziądzu.
Niedziela
przed południem tom drogę Kudrawcew,
ZE
wypadłoby z obliczeń amortyza·
wiązać z nią rozmowę.
Pomimo takiej
odpowiedzi, przyniosła
słowami:
cji. kosztów i procentów, a komor
Chłodne, monosylabowe od- po paru
dniach Kudrawcew nowy atak ze strony Kudrawce"Czy pani w kOllCU zechce
nem, jakie magistrat może pobie- powiedzi nie zrażały go, gdyż w znów zawitał do mieszkania pp.
wa,
wy.iść za mnie, bo będzie źle". .
rać od robotników,
którzy domy
dalszym ciągu starał się rozmo- Olejnik, starając się o uzyska- I k.tóry przy pomocy córki sąsiaNa przeczącą odpowiedź wy
te mają -zamieszkiwać.
(b)
t
'QJI&E&- 1&SUE'"'~'
jął błyskawicznie rewolwer
z

przg

Czynsz Wdomach
robotniczych

I
I

_5**_"M

Dezercja,

CZy nieformalność?
Wyjaśnienie

num r y

ładz

wojskowych
W obec pewnych wątpliwości
władz lokalnych, władze
wyż
sze wyjaśniły sprawę rejestraNiezgloszenie się do rejestracji, poprzedzającej pobór, a zarządzonej w stosunku do prze.
bywających zagranicą nie uwaza się za uchylenie się od .służ
by woJskQwej, lecz za niewyko
nanie przepisów formalnych o
zgłaszaniu się do wojska.
Innem przestępstwem
jest
przcbyw:mie zagranicą
celem
uch~lania si~ od wojska, nie?:aId'nem od tf'go, czy' uchylają:~y
~ję zglosa Sl~ da rejestracji c ~y

W

'w POZNANIU

Numer

aplek

.-:! .

w D(){.,'Y dyżumją następują
ce apteki: N. Epszteina (piotrkow
ska 225); M.
rtoszewskieg-J
(Piotrkowska 95); M. Rozenbluma
12);
Gorleina
(Cegielniana.
(Wschodnia 54); J. Koprowskiego
(Nowomiej ka 15).

,.

...~.

'u

\'
•

.ł

,.'

~głonenia ~o lego numeru

przgjmowane

~

igllto do .l1-ao. b. m.

Po zmianie taryly tramwajowej

~

Dr. med.

Miasto

Doldryng

6abinef Renfgenologi[loy

Południowa

ten objętości " kilkudziesięciu stron, zawiera-

jący .sz~reg artykułów znanych piór i wiele cennego materjału, wykonany będzie częściowo techniką rotograwiurową i ozdobiony ~naczną liczbą ilustracji

Dziś

SlymOn

naiblitszych dniach ukaże się wielki specjalny
numer "GŁOSU PORANNEGO" wydany z okazii

Powszechnej Wystawy Krajowej 1gZg r.

tei me. \b~

dyżury

y

lIoranDC!l!o~'

cji pobarowych zagranicą.

nocne

żąda

skasowania dopłat do biletów kombinowanych
i przywrócenia prawa przesiadania

Wydział przedsiębiorstw

dążąc

do udogod-

9, tel. 27.64. skich magistratu m. Łodzi wy- nienia komunikacji

mieszkań

Przyjmuje od godz. 11 1/2-21/ 2
i 7-81/ 2 wiecz.

JOOOOOCXXXXXXXX

Dr. med.

S. Niewiaiski
Specjalista
chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
leczenie światłem, badanie krwi
• i wydzielin

~n~r~eJa 5, t~lef. 59.~O.
rZYJm~Je ~d 8-:-~ ~ od 5-9 wlecz.
w niedZIele I SWH~ta od 9-1.
Oddzielna poczekalnia dla pań.

R.

stosował

miej sie magistrat

com kraIlców Łodzi, a szczegól
nie robotnikom, skłonił dyrekcje kolei elektrycznej łódzkiej i
tramwajów dojazdowych
do
zawareia umowy
w sprawie
wprowadzenia bi,l etów kombinowanych.
A~t. 12 tej umowy przewiduje, że żadna ze stron, ani K. E.
L., ani Ł. K. D. nie ma prawa
wprowadzenia
zmian warunków umowy
bez zgody władz
samorządowych,
jak również,
że wprowadzenie podwyżki taryfowej może nastąptć dopiero
"
Jak wiadomo, w swoim cza- pierwszego następnego miesiąca

w dniu wczorajszym
pod adresem dyrekcji kolei elek
trycznej łódzkiej pismo z żądaniem skasowania dopłat do biletów kombinowanych, wydawanych
przez
konduktorów tramwajów dojazdowych
oraz przywrócenia prawa przesiadania się na terenie Łodzi za
okazaniem
wyzeJ wspomnianych biletów.
p.lsmo, o kt'orem powyzeJ
. . mo
wa, wystosowane zosltało z następu jących powodów:

l

kieszeni i oddał 6 strzałów do
OleJnik6wny.
Ugodzona jedną kula ·w czoło
a dwiema w pierś p. Sabina
zwaliła się na ziemię. Przechodnie rzucili się na ratunek, część
zaś starała się obezwładnić Ku.
drawcewa, który nie ruszył się
Jednak z miejsca po dokonaniu
:tego czynu. Kiedy mu odebrano
rewolwer i kilka silych ramion
męskich ujęło go za ręce . od!'
zwal się:
"Motecie mnie zabić".
Kudrawcewa aresztowano ,
poddano wstępnemu bada·n iu.
Okazdo się, że Michał Kudraw
cew lat 27 pracuje
na plantacjach miejskich jako zwykły ro
botnik. podczas gdy rodzicom
panny Sabiny
przedstawił się jako akademik
posiada.lący rozległe majątki w
Rosji a pracujący dla własnej
przy.iemnośel.

W toku dalszego śledzwa o·
kazało się, że Kudrawcew
był
trzykroItnie karany więzieniem.
raz odsiedział wyrok ~ miesią
ce, dtu::!i raz 7 a ostatnio został
wypuszczony po odbyciu 2-Jetniej kary, które odbył za cały
szereg afer matrymonjalnych
dokonanych w ten sposób.
ż .. pod pozorem ożenku
wyłu
dzał
od szeregu
naiwnycb
dziewcząt pieniądze.

Znaleziono przy nim długą li·
z nazwiskami kobiecemi. po
uchwaleniu
odnośnych Nie ustalono narazie, czy są to
zmian
w taryfie za przejazd stare czy też przyszłe ofiary are
przez jedną z dyrekcji tramwa- rzyst:\'.
.]owych.
\V toku dalszego dochodzenia
Skasowanie przesiadek
dla
ustalono,
że rewolwer,
którym
posiadaczy biletów kpmbinowa
nych Jak i wprowadzenie spe- dokonał krwawego czynu. został
cjalnych dopłat uprawniających przez niego ukradziony jedne·
pasażerów do przesiadania się, mu ze znajomych
pos.t erunkozadecydowane przed kilku dnia wych. Rewolwer ten typu "Bulmi, Jes:t przeto, zdaniem magio
dog" kalibru 7,65 znajdował się
stratu, pogwałceniem umowy, i
z tego względu samorząd zażą doskonałym stanie.
dał
czasowego wstrzymania
Jak się okazało Kudrawcew
wprowadzenia tych uchwał w od roku miał narzeczoną Leo·
życie.
kadję Adamczyk,
zamieszkałą
(gej
przy ul. Cej;{ielnianej 28. (p)
Sltę

13.vm. -

zaległości

Plielskie

itiąeaDł! b~di\

bardzo

Podania o stosowanie ulg

I
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Nr. 189

podatkowe

iniensgwnłe

składać można

Finansowe położenie miasta, tcm zaległości' z tytułu komuwyLworzone wskutek unicmo- nalnego dodatku do pallstwomożliwienia
zaciągnięcia
wego podatku od nieruchomo§iyezki zagranicznej i nieot~l'.y- ci wynoszą zł. 2.044,000; . należ
mania znaczniejsz. pożyczki we ności' z tytułu podatku lokaJownęŁrznej, zmu sza magiSltrat do wego zł. 3.350.000; należnQś
intensywniejszego
ściągania ci z tytułu podatku od zbytku
dość znacznych zaległości z ty- mieszkaniowego, opłat y od aljetulu samoistnych podatków ko- nacji własności nieru~homej, 0munalnych i ściąganych przez płaty za prawo jazdy i t. d. 0miasto dodatków komunalnych kolo 3 miljonów złotych.
do podatków paI'istwowych.
Wobec konieczności !ciągnięZaległości z tytułu tych po- cia zaległości
za lata
1924,
datków za lata ubiegłe (wyłą- 1925, 1926 i 1927 - wydział po
czając zaległości z r. b.) sięgają datkowy ustalił jako prekluzyj
sumy 9 miljonów złotych;
w ny termin udzielania ulg' podalt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~
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Dumor zaaranitzng

~r. me~. JOlef Mi[~al~~i

września

do 15

kowych przy wpłacaniu nale!ności podatkowych dzień 15
września r. b.

długoletni

ordynator oddziału oftalmicznego
miejskiego szpitala ŚW. J6zefa.

Po t~'m terminie nie będzie
udzielane
rozłożenie na raty,
odroczenie terminu wpłaty, ani
też nie będzie stosowany u1gowy procent za zwłokę (1 proc.
w stosunku miesięcznym).

Ze zmarłym schodzi do grobu wybitny chirurg-okulista; nieoceniony pracownik na niwie medycyny spolecznej,
o którym pamięć pozostanie w sercach naszych nazawsze.

Magistrat m.

łodzi.

Pragnący uzyskać jakiekolwiek ulgi pr~" spłacie należnoś
ci
za lata 1924, 1925, 1926 i
1927 winni zgłaszać podania w Policja stara się ustalić skąd pochodzi wieprzonieprzekraczalnym terminie do
wina ze strychniną ,
dnia 15 września, o ile nie zo, 'liksa Bialika leżała na podłodu
sŁały w toku postępowania eWczoraj wieczorem miesz- I wijąc się z bólu.
gze k ucyjnego wyznaczonc wcze kallcy domu nr. 6 przy ul. Po-I Natychmiast
zaalarmowan<J
śniejsze terminy zapłaty delita~ puoozn~.i
''listysz~l~ _(:irch.~ )'<kL l po~otowie .ratu~kowe, .lekaT2
fdobywliJąCC' Ślę -.J.t11reszkapla f o I ktorego stwIerdZlł zatrUCIe str)'
cji.
dziny Strzałków. P0l11cwaz .Idl I chniną, zawartą w wieprzowiCo si~ tyczy naleźności ' z ty- kakrotne pukanie nie dało wy- nie. Część zatrutych odwieziotułu podatku lokalowego
za nik u, żawezwano ślusarza, któ- ~ 110 do szpitala, część pozostary otworzył drzwi. Cała rodzina I wio no na miejscu.
powyższe lata od mieszkań roStrzał~ów, ~kład~jąca .. się z
Policja prowadzi energi~ZI1e
botniczych
(jedno i dwuizbo- FranCIszka l WIkotorJI
oraz dochodzeme, celem wykrycIa z
wych) to petenci winni zgłosić dwojga dzieci Heleny i Wacła- ' jakiego sklepu pochodziło za·
się do wydziału
podatkowego, wa, jak również sąsiada ich Fe- trute mięso. (p)
który wydeleguje komisję, ceJem stwierdzenia &tanu majątko
wego płatnika a w wypadkach
Wczoraj, w drug im dnm cią,gnie f>0317 90340 91042 92579 9284~
przeprowadzenia bezowocnego
102303
101850
zajęcia, należność zostalnie umo llia 4-ej klasy 19-ej loterji pań 94759 100687
106277
105153
104873
103642
rzona. (m)
stwowej, główniejsze wygrane pa.107034 107319 111036 113768
dły na numery następuj~e:
122645
121205 121599 122471
126037
124866
123362 124743
ł
20,000 zł. Nr. 894~
132203
132192
126904 127937
10,000 zł. N·r. 83363
TEATR MIEJSKI
137698 1381QO
135623 136568
5,000 zł. Nr. 155599
14125t3
Dziś,
we wtorek, pożegnaJne
140398
139747 139898
1452541441
35
przedstawienie, na. którem dane hę
143142
143623
Po 2;.000 -zł. Nr. 99817>1177606
15Q4~i
d'lie potętne a.rcydzieło SzaLom&
154231
152502 153395
Po ~,OOO zł. Nr. 165748 16907~
163531' ,
161óO\)
Asza "Kidus~ H!Wzem" (Święć się
157275 158686
Po 800 zł. Nr. 6270 466'10 72354 164575 166439
18098( .
170768
lmi~ Twoje).
Po 600 zł. Nr. 8361 17779 35070 183851.
\
TEATR ' LETNI
41387 41609 46244 62271 78806
Osta.tni tydzień rewji "Zastalw 104204 10854.0 14;>048 149398.
DokMr
się, a. postaw się" za.powiada. sie
Po 500 zł. NT. 8015 12692 15251
nader interesują.co. Reżyser K. Ta.- 15380 15909 43108 43144 45645
tarkiewicz wprowadził do rewji 60910 67836 67874 68527 81133
interesują.cych 83066 90094 98607 107303 114780 CEGIELNIANA 25,
kilka
nowych
TEL. 26-81
zmian. Między lnnemi tango Bia- 134383 146592 173601.
łostockiego wykooa.ne
przez najPo 400 zł. Nr. 1076 1572 278-1
Specjalista chor6b sk6rnv ch
lepsze siły taneczne zespołu, wyi wenerycznych
2977
5005
6782
14062
16284
16628
wołuje frenetyczne oklaski,
rówLECZENIE
SWIATLEM
nież pantomina wschodnia cieszy 17615 21109 22569 22621 23539
(lamiPą kwarcową)
się stałem powodzeniem. Odświe- 28442 28829 30G19 31729 32570
Badanie krwI i wyd:zielln.
wna rewia ściąga codziennie do 33212 35619 36462 36723 . 38520
Przyjmu.i e od 8-2 i ort 6-9.
parku tłumy publiczności.
41813 42011 43531 44389 47635
w niedziel.e i ś więta. od 9-1.
48643 48870 49260 50012 W938
Dla pań od 5 do 6 po poło
Btlety do nabycia codzienni", 55546 57051 57183 58018 5969.8
odcb:ielna poczekalnia.
przy kasie w parku Staszica od /60660 63190 G4238 70218 70·182
godz. 8 wieczorem.
71958 72567 74561 7(\419 84930 • • •~.4>."

Cala rodzina zatruta

mięsem

i

I

Ia~eła wy~rany[~

loterii ~ań~twowei

Teatr muzyka

,.

Czy rDOCla

~st

-

bardzo zimna, Marysiu?
("Li/e")

-

•

wotaKOW SKI
powrótiI.

-

Panie wachmistrzu, panie wachmistrzu,
obowiązek. Tam na plaży rozbiera się

czyń

pan swój

mężczyzna!

("Humorist U )

'" I

Qziś

Dziś

premiera!

Wznowienie

Początek

w dni powszednie 4.30
W soboty, niedziele i święta 2.30

premiera!

arc,dziela filmowego "BElU GESTE"

W rolach

Uwaga: Cen, miejsc na pierwsze
~eanse 50 gr. i 1 zł.

••

'Ronald (olman,

Alice Jo,ce

"')::J')~tl)~iClmct

gł6wnych:

Haab err,
Ma.., Briann

pod batuta Sz. Bajgelmana.

..GlOSt.ÓDŹ
PORA,łIIIY",
t3 sierpnia 1929 roku

GLO

spotkania
ligowe

łłajbliższe

o
wynik

Wspaniały

Czwartek, 15 sierpnia jako d'lień
przynosi trzy nowe me
C7.e drużyn ligowych. Po ostatnIej
oclpoczywa.ją.
drużyny
niedzieli
łódzkie, a
fo;portowa publicznoś';
nie ma. w dalszym Cil!-gU okazji 0hejrzenill. meczu ligowego. Boje
ligowe odbędą się w Warszll.wie,
Krakowie i KatowiL'ach. W ~zran
kach ligowych c;potkają się Polonia z Czarnymi. Cracovia z Wą,r
szawianką i IFC. z Cracovią..

pomimo

Świąteczny

iaialnł!j

..GlOS PORAlIlIr
t.ÓDŹ
13 sierpnia 1929 ro uh

wYścigu

tatrzaftskiego

poeodu, .erado i borzg

(Sprawozdanie specjalnego wysłannika "Głosu Porannego")

Po podanej przez nas wczo- gdzie znajduje si~ kolegjum sę sfer~zneIi.li i rozmokłą trasą.
W lmtegorji sportowej zapiraj depeszy naszego specjalne dziów.
sanych
. było 16 wozów, wystargo wysłannika na wyścig taNiestety, pogoda tym razem
Itowało
14. Jak już donosiliśmy
trzaliski, . otrzymujemy dziś raital nie nie dopisała. Olbrzymi
wypadkom
ulegli p. Koźrn..iano
odeń kOlrespondenC;ę,
którą grad i gwałtowna ulewa uniewa, hr. Romer i p. Gerhard z Lo
możliwiły punktualne rozpoczę
poniżej zamieszczamy.
cie ~tartu. Dwa silne pioruny w dzi. Pierwsze miejsce zajął p.
(Redakcja).
Schmidt na "Amilcarze" w czaDoroczny wyścig ta trzaIl s.k i b~zpośrednicm sąs:iedztwie ogIu sie 6:41,48,
drugie p. Weinszyły dwu telefonistów na punjest stale pierwszorzędną impre
schcnk
na
"Tatrze"
w czasie
ktach kontrolnych, tak, że trzezą sportu samochodowego. Rów
6:44, trzecie p. Wermirowsky
Drużyna
ba ich było zmienić, a budki tenież w roku bieżącym Zakopana "Tatrze" w czasie 6:58, 5,10.
w Polsce
ne było widowiskiem olbrzymie lefoniczne izolować.
Deszcz padał w dalszym cią
Pomimo to, o godz. 2.15 roz- gu, zamieniając się w ulewę i
Jak już donosiliśmy, holen- go zjazdu maszyn
ze wszystderska drużyna piłki nożnej kich województw Polski, a takżc począł się start wozów w kate- przemaczając do suchej nitki pu
"Philips" przyjeżdża do Polski z zagranicy, szczególnie z Cze- gorji sportowej. Należy wyra- bliczność, zgromadzoną na niei rozegra kUka ciekawych me- chosłowacji, Niemiec i Francji. zić wtem mie.iscu podziw dla krytych 'trybunach. Pomimo to
czów w różnych miastach kra- Ogółem przyhyło specjalnie oko odwagi naszych dzielnych kie- z zaciekawieriiem śledzono start
rowców, któ~'zy śmiało - przystę wozów wyścigowych. Pierwsze
ju.
ło 1.000 wozów.
W nadchodzacą niedzielę roOd startu do mety na 28 i pół powali do wyścigu , nie zrażając miejsce zajał świetny kierowca
zegra mecz w Poznaniu z "War klm. urządzono punkty kontroI się fatalnemi waru::kami atmo- polski Jan Ripper na Bugattim
tą".
f,odzi odbędzie się mecz ne z 7 stacjami telefonicznemi, EJiWtWAN , łXiiiM4~Q.aw:M Stu wew xa.....,. we wspaniałym czasie 6:06 i
z ł~. K. S. dnia 18 b. m.
obsługiwanCIni
przez woj.skoczt~r:v piąte. Wynik ten należy
Zaznaczyć należy, że druży- woŚć. - Na 27 i pół klm. trybu
uznać za świetny,
!lzczególnie
uwzględniwszy fatalne ,warunna "Philips" zajmuje przoduJą- na na około 900 miejsc szczelki jazdy, gdyż podczas całego
ce mieJsce w Eurcpic i jako re- nie zapełniona. Nad nią loża pfC
czasu deszcz
nie pofolgował.
prezentacja holenderska grii.ła zydenta, po drugiej stronie tryDnia poprzedniego wogóle było
,na zawodach olimpijskich w buna dla "Pol~kiego ~adja". zdobyły midrzostwo
bardzo wątpliwe, czy Ripper bę
Amsterdamie, ulega iąc z wiel- Pod trybunamI
orkIestra 4 p.
Mistrzostwo klasy A okręgu kra dzie startował, gdyż urwał linkim trudem drużynie Urugwaj strz. po~~I.; koncertował~ ?od
z wy1nikiem 2:1.
czas WySCIgOW. Drugą mmeJszą kowskiego przypadło już osta>teGZ ki hamulcowe przy wozie, ale
tr~'bunę wzniesiono prr,y mecie,
r~ i(' w uch. Porlgórzowi. gdyi zwy- po całonocnej pracy udało się
. . . . . C.G:
AUli
ciężyło OHO Kwwodżc: 4:1 a Wisła
I b. rokonała Makabi "IV stosunku
3:1.

wóz na czas doprowadzić
do
porządku. Drugie miejsce zdobył równiez świetny kierowca
p. Liefeld na "Austro Daimlerze" w czasie 6:16, 9,15, wreszcie trzecie p. Schwarzstein_ na
Bugattim 6:32,39.
Na szczególne podkreślenie za
sługuje dobra organizacja
wyścigu. Cała trasa, długości 7 i
pół klm . z 49 zakTętami, była
doskonale uporządkowana ci
strzeżana. Oczywiście
kierownictwo nie mogło nie zapobiec
ulewie, a także nieszczęśliwem 11
wypadkowi, który miał miejsce
pod koniec zawodów kiedy b
przemoczona publicznosĆ łkm
nie wyległa na drogę, a jedno z
odjeżdżających aut przejechało
nieostroŹ'nego przechodllfa, nir.
czyniąc mu
jednak wielkiej
krzywdy.
Kierownidtwo wyścigu złoży
ło podziękowanie redakcji "Gło
su Porannego" za wysłanie specjalnego sprawozdawcy na wy-

.,Philips"

"r

Podgórze

lU .Krakowie

Lechia we Lwowie

ścig,

I

.

f.

4

Votum

yr "potkaniu
między
dwom;],
kandydate,mi!Ul mistrza okręgu
lwow..skiego Lechią. i Polonią, ."wy
Ostatni komunikat wydziału
Jednocześnie odrzucono p~oI(ier i dyscypliny ligi P. Z. P. N. test Pogoni lwowskiej, . dotyczą C.łęRtwO przypadło w udziale druprzyniósł nam nowe kary, nało cy zawodów z Wartą, które pro żynie Lechii, ktora pokonała Pożone na graczy ligowych. Ręka wadził w · zast~pstwie p. Mallo- lonię 3:2.
sprawiedliwości sięgnęła Luxen wa sędzia lwowski p Zweig, poburga Jana (Wars'z awia,nka), 0- dobno z tern zastrzeżeniem, iż
raz K?a~zyka J~na (I .. F .. C.) uważa je
za mecz towarzyski.
skazuJąc IC~. na :Jednomle~lęcz- Odrzucając protest ten, wydział Hasmonea-.Bar Kochb D)
ną dys~walIflkac.Ję d? (lma 12 gier i dyscypliny orzekł, iż tyl. W niedzie~ę ~było się spotkaWrZeś.~I~ :.
b. za ld~ntyczne \kO jemu
przysługu.ie prawo
me
bokserskIe mIędzy Hasmoneą:t
~rze,:m~eDIa, • po~ega.Jące . n~ zmien.ić zawody ligowe na łowa
kopmęclU przeclwmka ~ez. pll~I r~yskIe i zweryfikował je zgod- Bar . ~ochbą, ~tóre spończyło się
na zawodach z Garbarmą l \VI- me z wynikiem 3:2 dla ·Warty.
wymklem remlJSowym 3 :3. Spotka.
słą.
ły się w ringu trzy pary następują.eych wag: W:1ga piórkowa. - Han
cleIsman (Hasmonea) Białek
(Bar Kochba), zwyciężył na punkty hasmonejczyk. Spotkanie mięna mecz z reprezentacją Brna Czeskiego
Jak już donosiliśmy ma się 00- jerowicz (Kr. Ender), waga piór- dzy Garvinklem a Szlesingem rebyć w dniu 17 sierpnia spotkanie kowa: Klimcz.a.k (Sokół), rezerwa zultattu me dało. W ostatniej parz,3

.

bokserskie Łódż - Brno Czeskie.
Bokserzy czescy przed przyjazdem
do Łodzi walt;zyć będą. 15 sierpnia w Poznaniu z Wartą. Czesi
przyjeżdżają. w bardzo siLnym skła
dzie sami :.l(Jwiem mi:strz)wi,~ two
rzą ek1pę.
Do meczu z bokserami. czeskimi
wystąpią ł~dzianie w n3lstępują..
cym składZie: waga muSza - Ma
ło~zczy~ (Sokół), rezerwa Cegi~IsIu (WIdz. Man.), waga kOguC13:
Cyran (Zjednoczone), rezerwa. Ma.-

Co uslrszrm,

PIecz bokserski

I

Drzez radio!

19,50 Transmisj:li

z opery pO'l-

nańskiej.

RADJO ZAGRANICZNE
Koszyce (293)
21,05
Kwartety smyczkowe:
Mendelssohna op. 12 i Mozarta
nr. 6.
W' d
Ie eń (516)
19,30 Hiszpańsk. e r ;e~lli 11.ldo-

I

spotkali się Rubin (Bar Kochba) z
PucmaMm (Hasmonea). Zwyciężył na punkty Rubin.

. . .6

f·u@ftFHff
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nieufności w,razila

Liga

p. Piotrowskiemu

mocą której wyrażono votum nie-.
ufności sędziemu p. Piotrowskiemu i jednocześnie zwrócono się do
Polskiego Kolegjum Sędziów z
żądaniem wył~luczenła jego kandy

datury pr~y . wyznaczaniu obsady
sędziowsJdej na dalsze zawody.
Wypadek powyższy mniej więcej upadabnia się do faktu jaki
miał miejsce w 1924 roku na _I
nem zgromadzeniu LZOPN, które
wówczas wyraziło votum nieufnoścl sędziom łódzkim pp.: Dietlowi
i A. Kowalskiemu, z tą tylko róż.
nicą, ze gdy pierwszy z nich w od
powiedzi na to złożył swą legity.
mację sędziowską, drugi nadal po
został arbitrem piłkarskim, a na·
wet nie przeszkadza mu to piasto.
wać mandat zdaje s.fę wiceprezesa
lubelskiego OKS.

:~=~::~~~~~~=:~~~~~~:=====~:::=~:.':~

Miss Spooner

Letnie, z
iśniowej G6..,

Baczność

Na Wiśniowej Górze można. dosłać
codziennie o godz. 8-ej "G Ł O S
P O R A N N y" W WIlii Bendytowlcza obok felczera Janickiego.
U gazeciarza Jamnika.

-

Turyn (274)
21,00 Operetka Lehara "Niebieski Mazur".
Daventry (1553)
20,00 Koncert. (M. in. Symfonja
D-dur i Koncert fortepinowy Cmoll MozaTta, Symfonja H-moll
Szuberta).
KaJundborg (1153)
21,50 Uwertura "Fidelio" i Sym
fooja vrn Beethovena.
Konigswusterha.usen (1635)
20,0 Operetka. Linc<kego "Lii..
zystJrata".
Królewiec (276)

U

we.
20,45 Koncert (Uwertura "ERzym (441)
gmont" Beethovena, Sym.fonja D21,00 Operl'. :la. f~' J" i l)g() "Sil~ dur Moz.a.rta i WarJacje Regera na

aDQ".

CUCl

Na ostatnfem posiedzeniu zarzą
du glównego ligi PZPN. zapadła
sensacyjna uchwała, która w dzfefach polskiego sportu piłkarskiego
nie ma precedensu.
Po za całym szeregiem innych
spraw poświęconych niemal wyłąC7.nie niefortunnym poczynaniom
a właściwie ściślej mówiąc nieróbsłwa PZPN. zarząd główny ligi
zastanawiał się nad sprawami sędzfowskiemi, które w ostatnich
czasach przedstawiają już wlele
do iyczenia. . Między inneml specjalną uwagę zarządu ligi zwróciła
h I s t o l' j a m e c z u Polonij z
Ruchem (2:1) rozegranym w Królewskiej Hucie, a prowadzonym
przez sędziego p. Piotrowskiego. .
Po dłuższych debatach powzię
to niemal jednogłośnie uchwałę,

I

lodzi

Kijewski (Zjednoczone), ,vaga lek
ka: SeweryniJak (Sokół), rezerwa
Karczewski (Zjednoczone), waga
półśrednia Trzonek (Sokół), rezerwa Kuropatwa (Kr. Ender), waga.
średnia Kłodas (Z~dnoczone), ·re_t.
zerwa Sadziński (Sokół), waga pół
ciężka. Kempa (Sokół) oraz waga
ciężka Stibbe (Union). W reprezen
tacji łódzkiej Cyran jest mistrzem
okręgu łódzkiego, Seweryniak rów
rdeż a. Trzonek jest wi·oomistrzem.

dziś

WARSZAW A (1411,7).
16,30 Program dła dzieci.
17,25 "Występy międzynarodo1Ii'e lekkiej atletykli. polskielj" p. E. Pichel.
18,00 troncert popularny pod
dyr. · Z. Dymmka, H. Balińska
(skrzypce), i prof. L. Urstein (ak.).
POZNA~ (334,8).
Godz. 7. Gimnastyka poranna p. prof. Waxman.
12,20 Radjografja (Fulton).
12,50 Sygnał OZ8JSU.
23,15 Muzyka tane<,'zna. z Ita.wiar
ai "Esplanada".

N.

sędziemu łódzkiemu

Protest Pogoni w sprawie zawodów z Wartą
odrzucono

pieściarzr

jednocześnie

&_300(C'--

Kary Da graczy li owych

Skład

wyrażając

zdziwienie, ze tylko jedno pismo łódzkie uważało za wskazane to uczynić.

~~.I

jest

jedgną. - kobielą. biorącą udział w
~'-w-zNH

europejskim

/

GLOS
HAN'DL
........................................................._......................................
.
- 1iU111IIIY"
13 Sie~:i~ ~929 r.
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bódź

na Dalekim Wschodzie

Konsul polski w Charbinie przybył do Łodzi celem omówienia
sprawy eksportu do Chin
W dniu wezorajszym przybył
do Lod,zj polski konsul w Charbinie p. Simonelewiez. PrzyJazd jego porosta.le w związku
z obJazdem większyeh ośrod
ków gospodarczych Polski, któ
rych produkcja posiada poważ
ne widoki eksportu na Daleki
Wschód. P. Simonelewicz odbył
w ciągu dnia wczora.iszego szereg
konferencji informacyjnych oraz zwied,ził kilka fabryk
wielkiego przemysłu, w pie!'wszym za§ rzędzie Zjednoczone
zakłady Scheiblera i Grohmana.
Na konferenc;jach z przedstawicielami przemysłu ujawnił się
szereg bardzo poważnych możliwoścl eksportowych d1a włó
kiennictwa polskiego na DalekI
Wschód. Jak wiadomo, zwią-

Regularne
transport,
zmagazynowane
dla
będą

bawełn,

Łodzi

w porcie

gdańskim

Rokowania
przedstawicieli:
wlókienniczej(o rady
portu w Gdańsku OI'az bl'emciiskiej giełdy bawełniane., w spra
wie ustalenia ,}ewllello modus
vivendi w zwią.lku z transpor.
tern bawełny dla Ło(lzi p!'Zez
porty polskie -- zostały pomyślnie zakończtlne.
Na zasadzie uchwał bawełnianej giełdy
bremeńskiej teg{)roczll)'ch zbio
rów na jesieni Idlkanaśde tysięcy bel surowe.i bawełny bf!dzie przez bawełnIaną giełdę w
przemysłu

Bremie odstawionych do Gdall·
ska i zmagazynowanych w skłn
dach portowych do dyspozyc.ii

go eksportu między łnnemi rółódzkiego przemysłu włókienni
mysłu
włókienniczego
podjął wnieź na Daleki Wschód, aktu
czego. Jednocześnie sl'ioalizowane zosłały pertraktacJe z od
ostatnio nłezmłernie energicz- alną jest obecnie kwesłja badanośnemi dyrekcjami
polskich
ne wysiłki w kierunku wzmo- nia możliwości ewentualnego
~olei
pańs~owych,
które
przy
żenia eksportu włókienniczego skierowania transportów drogą
Jęły ZObOWIązania dostal'(~z3nia
na te rynki. W. związku z po.. duna.lawą przez porty w Bralid? Łodzi bawełny według rpebytem p. Simonelewłcza nsta- sławie i Komarnie. W sprawie
cJalnych taryf uprzywile.fowa.
nych.
lono szereg wspólnyeh zamie- teJ zostanie zwołana specjalna
K.
rzeń, których
realizac.la przy- konferenc.ia z udziałem przedczyni: się do dalszego wzrostu stawicieli dyrekcji kolei pań
wywozu manufaktury na Dale. stwowych w Poznaniu, która
ki Wschód, co zwłaszeza z trud miałaby na celu: a) 1:Słalenie
nościami na rynliu wewnętrz wchodzących w rachubę artynym musi być uważane za mo- kułów, b) :pochodzenie tychże, na polu propagowania Powszechnej Wystawy
ment niezwykle dodatni i dla c) podanie dokładnych cen
Krajowej
przemysłu łódzkiego n ". _.. -~?,A) sprzedaży, oraz d) ustalenie ży
z dyrekcji P. W. K. otrzymali-I czając w swycb lokalach plakat)
czeń co do potrzebnych ulg tadużem znaczeniu.
śmy następujący komunikat, który PWK. oraz stowarzyszenia wła§cL
ryfowych na kole.lacb, zaintere- poniżej zamieszczamy:
cieli dorożek samochodowych, kM
* * *
W związku ze staraniamI, sowanych .iak i na Dunaju.
Akcja propagandowa na rzecz re podobne plakaty umieściły w
dotyczącemi
poparcia 1f'SzelP. W. K. dzięki wysoce obywatel- taxi.
kiemi drogami ekspansji nasze
skiemu stanowisku całego szeregu Znamien. jest fakt, że stowarzy&ze
jedt10stek współpracujących z wy nie właścicieli samochodów zarob
diiałem propagandy, a przedewszy kowych w Łodzi nie przyjęło nastkiem licznych instytucji publicz- wet I{woty, przeznaczonej przez
nych, przybiera coraz szersze roz wydział propagandy na koszta
związane. .z rozmieszczan'iem plla~
miary.
Tak np. dotychczas - z wyjąt- katów w poszczególnych samoehoogłosił wydział
sądu okręgowego
kiem niestety stoł. miasta Warsza dach, lecz ofiarowało Ją na daJ-Zł
ogłoszenia upadłości, pos:tano· na, prowadzącego w Brzezinach wy - poszły na rękę wydziałowi propagandę PWK.
UP ADLOŚĆ FIRMY "A. B.
wił Manelę osadzić w areszcie przy ul. Sienkiewicza 9 przed- propagandy PWK. dyrekcje miejMANELA".
•••••••••••
Na żądanie adw. Józefa Osiec dla dłuinik6w, co ież wyko- siębiorstwo konfekcyjne na żą skich kolei elektryCZJaych w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Toruniu,
k,jego, pełnomocnika firmy "Fa nał kurator wspomnianej upa- danie dwunastu wierzycieli.
Na skutek złożonego sprawo- Bydgoszczy i Bielsku (ŚI. Ciesz.),
bryka GarbaTska S. Brzeziński" dłości apI. adw. Marja Lewicka.
w ten spos6b, że urucbomDy speSędzią komisarzem mianowa- zdania kuratora powyższej upai Teodora Karscha sąd okręgo.
cjalnie
udekorowane wozy tramwy w wydziale handlowym na no s. h. Edwarda Babiackiego dłości adw. Stanisława RumszewajQwe z reklamami PWK., kur~
te upadły
posiedzeniu w dniu 9 sierpnia i chwilę otwarcia upadłości o- wieza okazało się,
suJące po liniach tramwaJowych
mial
wspólnika
Jakuba
Kaufma
PIOTRKOWSKA 108.
ogłosił upaałość firmie "A B. znaczono na dzień 20 lnł('~o rotych miast, pr~c7.yniając się wiei
na, zamieszkałego w LutomierManela" przy u1. Nowomiej- ku bieżącego.
te do spopularyzowania PWK.
Dziś DO
sku pod Łodzią.
skieJ nT. 4.
wśród szerokich mas
społeczeń- Mimo lata i zniżonych cen wieJk\
przebojowy podw6Jny program
Z tego też powodu sąd na po- stwa.
Jak to wynika z podania wie UPADLOŚĆ JAKUBA KAUFMA
-1.NA.
siedzeniu
w
dniu
10
sierpnia
0rzydeli Abram Ben.fumen MaNaleźy jeszcze zaznaczyć, ~e po
Jak już donosiliśmy przed pa . głosił
dodatkowo upadłość i v.obnie jak dyrekcje tramwajów,
nela pozostał winien firmie "S.
została ogłoszona wspólnikowi, polecając także l'ropagandzie PWK. poszły rówBrzezhlski" z wekslu protesto-' ru dniami
wanego 500 zł. oraz z otwarte- przez sąd okręgowy w dniu 30 . kuratorowi osadzenie go w a- nleź na rękę stowarzyszenia resta- Potężny dramat rosyjski w 10 aktach
z Adalbertem Schlettowem bohag-o rachunku 9.196 zł., a także lipca upadłość Dawida Kaufma- ; reszcie dla dłużników.
uratorów i hotelistów, rozmiesz- terem filmu Wołga, ~Wołga... i Lyą
de Putti.
Teodorowi Karschowi z proteF&i
aw
-11. stowanych. welesIi 1100 zł. i z
otwartego rachunku 12.928 zł.
żona~
żona
BO-minutowa bomba śmiechu z przeZa nabyte od nkh w celach
piękną Billle Oove I Klarą Bow.
handlowych skóry, za kt6re nie
MUZYKA M. LlDAUERA.
RozenblatŁ
pięć
złotych zaproŁe- Uwaga:
tylko, że nie zaplacil, l~z jak
Cen, mi&jsc ZNliONE I
wskazują niżej podane okoliczNa pierwszy seans codziennie od
został
łódzkich
go~z. 4.30 do 6 pp., w soboty i nieności zawiesił wyplaty
i to w
dZIele od 12-3 wszystkie miejsce
Jedno
z
pism
pOl'annych
powydawać
się
musi
do
pewnego
I
około
7
mil.t.,
spowodowana
ro
sposób złośliwy.
po 50 gr. i 1 zł.
nieprawdopodobny, stała w pierwszym rzędzie tem~
Ma'neJa skład sw6j przy ul. dało onegdaj zesławięnie prote- stopnia
G
Nowomiejskiej 4 zamknął, co stów za okres lipca w Łodzi, gdyź zwiększenie protestów w że
potwierdza protest notarjusza pOdkreślając, iż w tym miesią- związIm z ogólnym stanem wy W MIESIĄCU LIPCU ZAPUO- I
o tŁem, że z powodu nieobecTlf)- Cli Łódź osiągnęła rekord, gdyż płacalności powinno być w po- TESTOWANY ZOSTAŁ JEDYści Maneli
weksel do zaplac;~ wbrew wszystkim przewidywa- równaniu do czerwca stosunko NY W SWOIM RODZAJU, A
NAJWIĘKSZY ZAPEWNE, JAnia został przedstawIony do- niom ultimo lipcowe wypadło wo nieznaczne.
bardzo źle.
Tak też . w istocie sytuacja KI nOT ĄD BYŁ W POLSCL, ,
zorcy domu.
nieco in a- WEKSEL. BO OPIEWAJĄCY
W czerwcu zaprotestowano się przedstawia
Nieobecność ta jak twierdzą
~litłf]
w
Lodzi
weksli
na
sumę
około
cze.i,
gdyż
według
uzyNA
SUMĘ
'
5.000.000
ZLOT.
wierzyciele, nie była przypadTen pięciorniljonowy weksel
kowa, gdyż gdyby sklep hył 10 milj. zł., a w Upcu - około skanych przez nas informacji
17.
bardzo
znaczna
róźnica
protezaprotestowany
został
prze'f:
otwarty, w sklepie tym nie sieDziś DO
pomif!tlzy rząd dla firmy S. Rozenb!atł z
Z uwagi na pewne odprężenie stów wekslowych
'działby
dozorca domu, lecz
Nadspodziewana
uczta dla kinomanó~
i
ktoś z pracow'llIik6w
lub do- w okresie lipca ten stan rzeczy czerwcem a lipcfm, wynosząca tytułu gwarane.1 , .iakie firmIe
Al
...,.,
.m; .• ~-.:--= tej udzielił Bank gospodarsł"' :1
mawników.
kra.lowego.
Jeszcze jeden fakt o złośli·
dni wS7iystkie miejsca na wszystkie seanse na sali i w ogrod zie
Za ten olbrzymi i najwi~ks'ly
we.i upadłokj MU11eli prr.ck::mv
po 50 gr. i 1 zł.
w Połsce PI'otest wekslowy 0- W prog ramie na jnow.3zy ultrasensawać może, a mianowicie ten, że
ustępuje w tym roku ze swych stanowisk
cyjny film p. t.
płała re.tenłaJn:l wynioshl 11rzeManela puścił w obieg weksle,
W końcu roku bieżącego ustę dziernika 1929 r.
szło 30,000 zł.
co do których wystawca N. Lip
PRZEST~PCóW
puje połowa członk6w komisji
Jak się dowiadllj~my,
Hng, mieszkający stale poza szacunkowych i odwoławczych handlowo - przemysłowa, jako
W ten sposób
epizod z życia m ętó w społecznych
HO
Londynu. W roli głównej słynny
ł-, odzią w Żarnowie, twierdzi w do spraw podatklJ jJllcmysło organizacja
l.lprawnion'l dr, WŁAŚCIWA RÓŻNIC A I KARO!.. Of2 '·-;-.... T.
załączonym do ~.iodania liście z wego.
składania list, 7.łożv listy te pre MIĘDZY ULTIMO CZEHWCO.,' Hall prugram -.- Hi' - -' , ,n ::j.'ltill•.
W myśl par. 72 i 76 wyb.)r zesowi izby sk::trbowl~ .i.
WEM. A ULTIMO UPC\ VfV~kf! Uf :-. " .' ---.,
dnia 19 maja r. b., że weksle te
Wobec tego wSlvstkie Of~,l- NOSI OKOŁO 2 ~HLJ ZŁ. ,
o ;kiestfE.l --; . -, --')13 ..
tl niego nigdzie
nie figurują i nowych członków następujl' w
Pocz at~K sea F
.
,
.,
,.~ "'-'.
myśl
polecenia minjster~twa nizacje kupie:'!ki~. clzialajqce
wog6le nie przypomina sobie, skarbu drogą l(l~(lwania. Listy na terenie Lod7i, winny Hsty co właśnie udzwiel'(~i2dln islol- I w S:l!J!), i." c . ! , . :. "', P)
czy takie weksle wystawiał.
' )C'~. : 'l· ~~~
kandydatów wiallv być najpó · swe przesłać d::> izby handlowu- ną sytuac.lę na ł,;dzkim "ynku h~1A~A~tł' J.~
Z tego też powodu sąd oprócz źniej złożone dr, dnia 1 paź- przemysłowej. (p)
I dv,.lmnłowym.
11110..
W raz i:'! n; ~» 1.' i, ; ; I l ; ~ 11 'ili
zek eksportowy polskiego
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Weksel firmy S.
stowany

protest w lIodzi

Ploja

twoia

na
miljonów
u jednego z rejentów
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e

t Bg

pienieżny

Ceduła giełdy pieniężnej 172,n5, Nowy Jork 892.00 (100 de,
la.rów, kabel).
warszawskiej
Polski przemysł juł')wy nic przemyśle jutowym nastąpHo
PAPIERY PROCENTOWE
\ VARSZAwA, 12-go sierpnia.
znajduje trudll'ości zny.tu. Eks- ostatnio pcwne oslabicllj.~ lemna~tępuj:tee zgłoszenia.:
7 prc)(;. poź. stabilizacyjna 91,7.1
Fabryka. w Mahlhau.sen (Turyn- port wyrobów jutow}ch J:wię- pa produkcji, na co wskazuje
DEWIZY
4 proc. poź. inwestycyjna 15,OU
g;a.) w sta.n.ie likw'i:dacji, wyrabia- ksza si~ stale. Gdy w pierw- zmniejszenic eksportu juty su5
proc. państw. poź. premjow
Belg;la 123~99
jąca siodlla., walizy oraz damskie szem półroczu
dolarowa
66,25 - 66,75
192:3 r. wywie- rowej z Ind.ii Brytyj~~ich.
Holandja 357.30
torebki skórzane, sprwda kompl~t
5
proc.
konwersyjna 48,00
Kopenhaga. 237.46
ziono worków i innych
tkanin ł !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne urząd.'71enie swych warsztatów wartości 2720 tys. 11.,
6
prot:.
poż.
dolarowa. 83,00
b warLondyn 43,24
wraz ze składem Stlr()wca. (L.2115)
10
proc.
poi.
kolejowa 102,50
Nowy Jork 8.90
tość ich w pierwsze m pótroc'zu
finna agentur()wa.
Norweska
Z.
Banku Gosp. Kr.
8
proc.
L.
Paryż 34,89
b. r. wynosi 7?25. Hówniel w waustrjackim przemyśle
przYJmlC przedstaw.i<;ielstwo pol94,00
Pra.ga 26,38 i ćwicr
są I
włół<ienniczvm
skieh fabryk przemysłu bawełnia czerwcu rozmIary ·wywozu
.. ,
,
8 proc. oblig. Banku Gosp. Kr.d
Szwajcarja .171,52
N
ar
zo
znaczne.
U]WazillwJszCd
b
nego. które nie posiad~ą jeszcze
94,00
Dzienuiki wiedeńskie donoSztokholm
238,90
swego przedstawi{,ie1stwa w Nor- mi rynkami zbytu są Bałkany
7 proc. oblig. Banku Gosp. Kraj
Włochy 46,63
oraz Niemcy. Przemysł polski szą, że w anstrjackim przemywegji. Firma reflektuje w pier83,25
Wiedeń
125,57
dość łatwo zwalcza k(JJlkuTen- śle włókicnnic~yJ;ll panuje przerzędzie
na bawelni.a,ne
wszym
8 proc. L. Z. Banku Rolneg
c.J·r>
silenie. Wiel~e przędzalnie i
Obroty dewizami większe. Do'< zagraniczną. W cl..lr"'pcJ·skl·ln
v _
towary <kulmwe i kolorowe oraz
ł
zakłady
tkackie stoją wobec lar gotówkowy w obrotach poza- H4,00
D.a aksamit bawełniany. (L. 2031).
7 proc. L. Z. Ba.I:.ku Rolnig'J
Rubel złoty 83,25
Polska firma agenturowa. w Ber- fs,bryk, wyrabiajacych męskie to- konieczności o~raniczellia swej giełdowych 8,884.
produkcji, a nawet całkowitego 4,61. W obrotach prywatnych: ru-'
linie abejmi '8 przedstawicielstwo w~Jry ubraniowe. (L. 2036).
4 i pół proc. L. Z. ZIemskie 49,2=i
FiIrma.
w
Sarajewie
obejmie
zaprzestania pracy, ponieważ bel srebrny 2,61. 100 kopiejek bilo
poważnych fabryk włókiennie.zych
8 pro{). L. Z. Warszawy 68,75polskich fa. ceny są tak niskie, iż myt to- nu srebrnego 1,23. Gram czystego 67,65
dla. dalszego i"eeksportu. (L. 1984).. przedstawicielstwo
Fmna agenturowa w Berlinie bryk włókielllliczych na Jugosła- warów możłi~y jest tylko ze złota 5,9244. W obrotach między
8 proc. L. Z. Lodzi 59,00
zriaczllemi stratami.
b:LllkQwych: Berlin 212,25, Gdańsk
obejmie przr>ootawiLielstwo pol- wję i Albauję· (L. 2351).
AKCJE
H:lmburska firma eksportowa. 0- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~_!I!~~~~
skich fabryk włókienniczych dla.
Bank Polski 165,50 165,25
daJ&ego reeksportu. F!iJrma. ta po- bejmia przedstawit,'ielstwo polskich Bank Zw. spółek zar. 78.50
siada swe skla.dy równiei w Ho- fabryk !yżek alumillljowyh, naczyń
Spiess 140,00
emaJjowanych, żeliwnych naczyń
landji i Anglji. (L. 2050).
Lilpop 31,50
Dom komisowo-haudlowy w Bel- do gotowania, wanien i t. p. artyModrzejów ~,OO
gradrie poszukuje większych iloici kulów. (L. 1969-290).
Norblilll 142,50 - 139,00
Firma. hamburska posz.ukuje w
Ostrowiec 83,50
włosia. końskiego
dla jednego z
StarachOWIce 26,75-27.on
za.g:ranicmych ministerstw spraw Polsce dostawców oleju jadalnego
wojskowych. 'l'ran.zakcja ta trakto lnianego i rzepakowego. (L. 1969Zieleniewski 116,50
w.a.na. jest, jako 7.aiDl6wienie prób- 290).
Haberbusch 23~.OO
Firnw, eksportowo-importowa W'
00. (L. 2062).
Z pożyczek państwowych mOl;·
ZwiJątrek międlarzy i trzep:J.Czy Szamghaju pnlgnie importować do
niejsze: 5 proc. konwersYina i 0lnu w Belgji poszukuje polski(,h Chin tkaniny wełnia.ne i bawełnia
bj-e premjowe. Z listów ~staw
do&ta.weów lnu i p.'lkuł lnianych ne O'rM eksportować do Polski wy
nych sła.bsze: 4 i pół proc. listy
ora'L odbiare6w przędzy lnirulej i roby jedwabne, surowy jedwa.b, km
~r..stawne Tow. kred. ziemskiego
pelusze sł'O!IDkowe, koronki, hafty,
płotna łnia.nego. (L. 1541).
i 8 pro'C. listy zastawnE' Tow. krekimona, damską bieliznę, odpadki'
m. Wal'S~wy , Dh nl;. ( i'
dytowego
Finna w Sera.jewie
obejmie
bawełniau~ i t. d. (L. 1447).
tendencja
niejednolita.
frksporter6w polskich chemikalji
Firma belgijska w Antwerpji po
farb. (L. 1178).
P)@@@@@@@@)'2X~-5;
szukuje w Polsce odbi0rców na odDo IIkt.
Do akt.
Ang~elska firma w Bristolu po- padki wełniane. (L. 2027).
Nr. 996-1929 r.
Nr. 1013 J~:!) r.
sz~u.~ ~ :olsce. od~ro:có:v . D.'ł.
Poważny dom bremeński pragOgłoszenie. 09łoS ze('~!C
kasiarki s1lnikowe I wozIn sllni1ro. nie dokonywać w Ptolsce zakupów
Komornik Sądu
'
h
we. .(L. 1795).
Komorn~ Sadu
rur gazowych 'l wo d
OClągOWYC
Grodzkiego w Ło
Grodzkiego w Le
dzi,
Tomasz
Cho.Fuma. w Konstantynopolu obej-j dla reeksportu do państw połu
dzi, Tomasz Cho
rzełski,
mle przedstawicielstwo polskich dniowo-amerykańskich. (L 2033).
zamieszko w Łodzi, rzelski, zamiesz'

zaczyna

W biun:e izby pnemys!<>.wo-h.am
dkrwe;, Toar~ 63, ma.jdnją się

się rozwijać

bardzo

pomyślnie

Powainy kryzys

-=-

I

KinoSienkIewicza
SPólaDZłELnł
40.
Dziś

i dni

nast~pnych

l

"Mlt~u lA~l(~IA"

Przepiękna tragikomedja przy udziale wszechświatowej sławy arty-

st6w: LlL DOGOVER, LIIJAN
HALL-DAVIS, KONRADT VEl OT
I EMIL JANNINGS.
Fascynująca treść. Artystyczna gra
oraz zdumiewająca reżyserja.

KINO

W

---nł

B

z kilkuletnią praktyką przyjmie posadą,
ewent. zasłąpsłwo. Oferty sub "Mat" do
Poszukiwany dla Rumunji dzielny i samodzieladministracji pisma.
ny fachowiec do fabrykacji tanich męskich i
damskich materj.ałów konfekcyjnych oraz półwełnianych kamgarnów.
D.r. MARJ! LEWINSONOWEJ

Gabinety Kosmetyki Lekarskiej
Cegielniana 6,

OGRODZIE.

I!~l~~ ~~~~al~~~a~~i!i~!2~
Od 13. VIII. do 19. VlII. 1929
DLA DOROSŁVCH:

mo

Pociągliwi

(Tajemnica stacji kolejowej)
według głośnej sztuki A. RidJey'a
nPociąg-widmo'

D LA

MŁODZIEżY:

P4 i wPJłI(IION
komedji
"Jako

strażnicy

cnoty"

Początek seansów dla dorosłych o
godz. 18.45 i 21, w soboty i w
niedziele 16.45, 18.45 i 21.
Początek seansów dla młodzieży
o g. 1S-ej i 17.-, w soboty i niedziele o 13 i 15-ej.

fron~

l p., te!efon 43-53.

Do akt.
Nr. 2181-29 r.
Oałos z anie
Komornik. VI rewiru Sądu Grodzkiego w Lodzi
Leon ,Vąsowski

Następny

program:
,,6 dziewcząt w poszukiwaniu
noclegu"
z Jenny Jugo w roli I(łównei.
W dni powszednie. z wyjątkiem
so~6ł, początek s~ans6w o godz.
niedziele
4-eJ, zaś w sonoty,
i święta o g. 2-ej w pol. Ostatni
sellns o godz. 10. - Na pierwszy
seans ceny miejsc zniżone.

lEC
STYLNY

zamieszk.ał)

Na dogodnych
warunkach I
Wielki wybór
w6zk6w dziecinnych krajowych zagranicznyell ł6i
:tek metalowych
wyżymaczek amerykańskich, materacy wyścielanych
oraz m a t e r a c y

Wchodzą

Oferty z życiorysem oraz z podaniem referencji i wysokości wymaganej pensji pod "A. B."
Ogłoszenie. do administracji "Głosu Porannego".
494·3

Komornik VI rewiru Sądu Grodzkiego w Łodzi,
Leon Wąsowski,

SPólNIKJl

za.mieszkały

w Lodzi
. w Łodzi,
przy ul. Wólczań przy ul. WóJczań

skiej 10, na zasa- skiej 10, na zasadzie art. 1030 U. dzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, że P. C. ogłasza. że
w dniu
w dniu
3 września
22 sierpnia.
1929 r. od godz. 1929 r. od godz.
10 rano w Lodzi, 10 rano W łJodzi,
przy ul.
przy ul.
Wschodniej 45,
Piotrkowskiej 48
odbędzie się sprze od będzie się sprzesprE)żynowy c h
daż z przetargu
q.aż z przetargu
"Patent~
do publicznego rumeblo"l'.'ych łóżek chomości, należą publicznego ruchomości, należąpodług miary.
cych do Izaaka
cych do
Nabyć można w
Gri.i.nberga.,
fa.brycznym "kła- i składających sią firmy rHelmor"
Sp. z oge. odp.
dzie
z maszyny do dru- i skła.dających się
z maszyn, rQcznikowania
" ulJ
oszacowanej na
ków i torebek
Łódź.
sumę Zł. 600.oszacowanych na.
Piotrkowska 73 Łódź, dn. 10.8.29. sumę Zł. 14.60.w podwórzu,
Komornik
Łódź, dn. 12.8.29
tel. 58-61.
L. W ąsowski
Komornik
OOOOOOOOOOOOCOO
L. Wąsowski

z kapitałem do dobrze zaprowadzonej

a r,ki at lin,

będ~cy. w ruchu, poszukują· Tamże przyjmUJe Slę na lohn do wyrobu watoliny. Oferty
sub. ,.Raszle" do Biura qgł. Fuchsa, Piotrkow-

4289--2

ska 50.

p

HO ROPOL"

II n jonat"

E
IWA"

ul. Zamojskiego

pod zarz. d-rowei Abrutinowej

Dr. med.

Po bliższe informacje zwracać siA
"( pod powyższym adre_

"uj~(hal

w rachubę tylko pierwszorzędne siły.

Do akt.
Nr. 2023-29 r.

...;I

_ ..s.e.m_o.s.orb-..i,..Ś,.,caie_I.U.b.l.iS.t.o.w_n.ie••_ _

_

'1

_

przy ul. Sienkiewicza 67, na zasa
dzie 1U't. 1030 U.
P. C. ogłasza, że
w dn. 16 sierpnia
1929 r. od g.10 r.
w Łodzi, przy ul.
Konstan tynowskiej pod nr. 30,
odbędzie si~ spue
daż z przetargu
publicznego ruchomości, należ,,

kały

w Łodzi prz y
ul. Sienkiewicza
67, na zasadzie
art. 1030 UPC.
ogłasza, że w dn.
16 sierpnia 1929 r
od godz. 10 rant
w Łodzi, przy ul
Zakątnej nr. 13,
odbędzie się sprz!
daż z przetargu
publicznego ruchomości, należa

cych do ZeJiga
Dajczmana
i skladających się
mebli,
oszacowanych na
sumę zł. 500.- zgodnie z art. 1670
U. P. C. niżej ceny szacunkowej.
L6di, d. 3.8.29 r.
Komornik:
T. Chorzelski.

cych do Lejzera
Lewina i składa·
jących się z mebli
i maszyny do sz~
cia, os:z:acowlIll}'ch
na sumę
Zł. 560.Łódź, dn. 24.7.29
Komornik
T. Chorzełskl

_"A4",JW

Do akt.
Nr. 2182-29 r

Do akt.
Nr. 994-1929 r.

Ogłoszenie.

Ogłoszenie.

Komornik VI r ....
Komornik S"du \viru Sądu Grod~
kiego w Łodzi.
Grodzkiego w Ło
dzi, Tomasz Cho- Leon Wąsowski
rzełski,

zamies:rokały

'v Ło

zamie zk. w Łodzi, dzi, przy ul. ·wól·
przy uJ. Sienkie- cnńskiej 10, na
wicza 67, na zasa zasadzie art. 1030
dzie art. 1030 U. U. P. C. ogłasza
P. C. ogłasza, że że w dniu 3-gc
w dn. 16 sierpma września 1929 r.
1929 r. od godz. od godz. 10 rano
10 rano w Łodzi, w Łodzi, przy ul.
Wschodniej 45
przy uJ. Zachod·
odbE)dziesię sprzeniej pod nr. 52,
daż
z przetargu
odbędzie się sprze
publicznego rudaż
z przetargu
chomości, na.lei,\
publicznego ru·
cych do
chomości, należ"
cych do Jakóba Izzaka GrUnbeq::)
i składających 6i'~
Gepnera,
z nlebli
i składajilcych się
oszacowanych na
z mebli,
sumę zł. 650.oszacowanych
nil
sum~ zł. 650.Łódź, dn. 10.8.2!

t6dź,

d. 22.7.29 r.
Komornik:
I
T. C1J !' ~c:~ki.

-

Komornik
L. Wąaowsk,
,;

13. VIII. -

GŁOS

4

PORANNY. -

192~

~r.

czynna od 8 rano d0 9 wiecz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp,
leczenie chorób
wenerycznych i skórnych
Badanie krwi i wydzielin na
syfilis i tryper.

A:
Grand Prix
Grand Prix
Grand Prix

Zł.

PORADA 3
Dr. med.

fi

EIł

Choroby skórne I weneryczne

powrótii.

do 10 r. i od 4 - 8 wiecz
od 11 - 2 po południu
Dla pań spec. od godz. 4-5
DO poL dla nie&a.moŹDveh
CENY LECZNIC.

I Z

dowiódł

niezbicie wartości techniki francuskiej
i solidności swojej produkcji.

Tel. 41-32

.Jest nim:

powrót:il.

D

Bracia

Pozasńsc,.
Sp6łka

.t..6c:łi,

iniJnierowie

z ogl'. odp.

powrÓ(il

S. Dalski

Dr. med. H.

nerycznych, moczopłciowych.
od 8-10 rano i 4-8 po pol.
Oddz. poczelt. dla pań.

....

.a. . . . . . . . . . . . . . . .~.~·.enrne~~=~

Łodzi

6 sierpnia 1929 r. zaocznie postanowił: 1) ogło
sić upadłość
Chaimowi Kalmanowi Sen derowiczowi; 2) chwilę otwarcia upadłości oznaczyć
na dzień 12 lipca 1929 r.; 3) zamianować Sę
dzią Komisarzem Sędziego Handlowego KleCodziny przyjęć: od 10-1 i od 3-7
mensa Poznańskiego; 4) zamianować kuratorem
(na zamówienia)
upadłości ap!. adw. Juljusza Goldberga; 5) osa~fJeef)~~
sadzie upadłego w areszcie dla dłuzników;
6) nakazać opi.eczętowanie kantoru, składów,
Dr.
kasy, zbioru dokumentów. rejestrów, papierów,
ruchomości i rzeczy upadłego oraz wspólników
gdziekolwiek się one znajdują; 7) dokonać publikanji wyroku zgodnie z przepisem art. 457
K. H.; 8) uskutecznić wpis w rejestrze handloul. 6-go Sierpnia 3
wym na zasadzie art. 2 p. 4 dekretu z dnia
tel. 4-91
. 7-go lutego 1919 r.; 9) wyrok opatrzyć rygorem
tymczasowej wykonalności.
Za zgodność: kurator masy upadłości
apI. adw. Juljusz Goldberg
ul. Andrzeja 29, tel. 57-02.
Lekarz Dentysta
Na mocy art. 476 i 478 K. H. wzywam
wierzycieli powyższej upadłości aby w dniu
21 sierpnia 1929 r. o godz. 12 stawili się w Są
dzie Okręgo~ w Łodzi w Wydziale Handloul. Andrzeja Nr. 4, tel. 54-12
wym przy ul. Żeromskiego Nr. 115 pokój Nr. 57
powr6cil
osobiście lub przez pełnomocnika z dowodami,
Godziny przyjęć od 10-2 i od 4-7
usprawiedliwiającemi ich wierzytelności, w celu
wysłuchania sprawozdania kurat~ra masy i wyboru kandydatów na syndyków tymczasowych.
RÓŻanBr
Sędzia Komisarz:
(-) Klemens Poznański.
Narutowicza 9, tel. 28-98
Spqc)allsta chor6b skórnych, we- Łódź, dnia .9 si~rpnia 1929 r.

Syndyk tymczasowy masy upadłości Józefa Cie'
śłickiego wzywa wierzycieli tegoż, aby w terminie 40dniowym t. j. do dnia 10 września 1929 r. osobiście
lub przez pełnomocnika zgłosili syndykowi swoje pretensje do masy upadłości i oświadczyli z jakiego tytułu
i w jakiej sumie są wierzycielami oraz wręczyli mu tytuły swych wierzytelności, lub złożyli je do kancelarji
Wydziału Handlowego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Sprawdzenie wierzytelności nastąpi w kancelarji Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Łodzi dnia 23
września 1929 r. o godzinie 12-ej w południe.
SYNDYK TYMCZASOWY
Kazimierz Konczyńskl, adwokat,
Za.m. w Łodzi, ul. Sienkiewicza 18.

r

I

PIJCIE TYLKO
Najbardziej

orzeźwiając·y

napój

(BADONIE"
na czystym kwasie mlecznym
z fabryki napojów gazowych

ŹRODłiD

łlddź, KlUńsklago

11.-______

Ogłoszenie.

Do akt.
Nr. 1188 1929 r,

się

dających się
8 palt męskich

Komornik Slldu
Grodzkiego w Ło
dzi, Tomasz Cho'
rzelski, zamieszkały w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza
67, na zasadzie
art. 1030 UPC
oglasza, że w dn.
16 sierpnia 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
Zakątnej nr. 13,
odbędzie się sprze
daż z przetargu
publicznego rlCchomości, należą

cych do Lejzera
Lewina i składa
jących się z kasy

~

.....

Trauguffa 5.

Tel. 5-71.

Przyjmuje od 9.30-10.30 i 5-s'

Lekarz-Dentysta

H. powró(il
SznajdBr
KUlńsklego

49.

Tel. 53-OB.

Lekarz-Dentysta

Il. Struński
Piotrkowska 43. Tel. 65-20.

Dowr6cil.
Dr. Med.

97, fal. 9-87 I 3S-'1Z.

S.NEUMAIK

Chor. skdrne I weneryczne
lampą kwarcową

Moniuszki 5. Tel. 70-50

urządzenie

centralnego ogrzlwania
w dobrym stanie

OKAZYJNIE DO SPRZEDANIA.
Bliższe

Oglos zenie.

Dr.B.LoBUY
powrót:il

IIIUKnl1l

Kompletne

z ryc maszyny do
rycowania pudełek, nożyce mechaniczne do krajanla tektury i pa
pieru, oraz maszy
ny do sztancowa'
nia pudełek,
oszacowanych rui
sumę zł. 650.Łódź, d. 15.7.29 r.
Komornik:
T. Chorzelski.

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

Piotrkowska 144, tel. 57-44.

OGlOSZENIE.
w
wyrokiem z dnia

i składaj~cych się

letnich,
oszacowanych na ogniotrwałej,osza·
cowanej na sumę
sum~ Zł. 650.Zł. 430.Ł6dź, dn. 24.7-29
Ł6dź, dn. 6.8.29
Komornik
Komornik
T. Chorzelski
T. Chorze)skl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M
. . .i. . . . . . . . . . . . . .

Sąd Okręgowy

chomości, należą

akt.
Nr.Do903-1929
r.

z

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

.Slei berg

eych do JoskaTowji Farbera

przetargu publicznego
ruchomości, należ/lcych do Zysmana Najmana i skła-

L

RENTGENOLOG
Gabinet rozpoznawczo-leczniezy
Kilifisklego 152

powró(il

cych do Cha ima
Szajbego,
i składaj,\cych się
z 400 paczek waty
do kołder i 15 koł
der satynowych
oszacowanych na
sumę zł. 475.- zgodnie z art. 1070
U. P. C. niżej ceny szacunkowej.
Ł6dź, d. 2.8.29 r.
Komornik:
T. Chorzelski.

odbędZIe
silrzedaź z

la LIPKOWleZ

~~

Do akt.
Nr. 808-1929 r.
Ogłos zenie.
Komornik Sądu
Grodzkiego w Łodzi, Tomasz Cho·
rzelski,
zamieszko wŁodzi,
przy ul. Sienkiewicza 67, na zasa
dzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, że
w dn. 16 sierpnia
1929 r. od g.10 r.
w Łodzi, przy ul.
Konstantynowskiej pod nr. 18,
odbędzie się sprze
' daż z przetargu
pub.licznego ru-

Komornik Sądu
<;irodzkiego w Ło
dzi, TomllPz Chorzelski, zamieszkały w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza
Nr. 67, na zasadzie
art. 1030 UPC. ogłasza, że w dn.
16 sierpnia 1929 r.
od godz. 10 rano
w Łodzi, przy ul.
Konstllntynowski ej pod nr. 12,

Świata

MistrzostwiI

Dr. med.

DR. MED.

Wioch
EUROPY)"
Anglji

Międzynarodowego

1V niedzielę

~f)fJeftef)8~eeM8

•

Hiszpanji

i

~rzyjmuie

Specjalista chorób skórnych
I wenerycznych.
Leczenie lampami kwarcowemi
(wypadanie włosów)
Payjmuje od g. 8 do 10 rano
i od 5 - 8 wiecz.

•

Grand Prix

TELEFON 79-89

Francji

•
•

(GRAND PRIX

UL. NAWROT 2

Cegielniana 43.

Do akt.
Nr. 734-1929 r.
Ogłoszenie.
Komornik Sądu
. Grodzkiego w Ło' dzi, Tomasz Chorzelski,
zamiesrk. w Łodzi,
r przy ul. Sienkie. wicza 67, na za.;a
, dzie art. 1030 U.
P. C. oglasza, że
w dn. 16 sierpnia
1~29 r. od godz.
10 rano w Łodzi,
przy ul. Cegielnia
nej pod nr. 30,
odbędzie się sprze
daż z przetargu
publicznego ruchomości, należą ·

Konsultacje z neurologiem
i urologiem
Gabinet Swiatlo-leczniczy
Kosmetyka lekarska.
Odd&ielna poczekalnia dla Kobiet

t89

informacje u administratora B. A)zenmana,
SienkiewIcza 33.
4647-2

Pnyjmuje od 11-1 i od 5--8.
Panie od S-ti.

atm&I!Jlm1IY1LiBllBi1S
ZGUBIONO
Nr. 263 Kasy Pomocy na wy.
padek Śmierci Prac. Handl. i Sutelekt. na imię Maurycego Kotta.
4612-3
polisę

Prenumerata

Ogłoszenia za wiersz milimetrowy I-szpaltowy: 1 strona i w tekście 40 gr., strona 5 szpalt. miesięc~n& "Głosu Poranneg~" ze wt!zystkiemi dodatkami wynosi
Nekrologi 30 gr. str. 5 szpalt. Nadesłane po tekście 30 gr. str. 5 szpalt. - Zwyczajne 10 gr
w Łodzi zł. 5.60, Z& odnoszeme - 40 grosz)' z przesyłką pocztową
str. 10 szpalt. Drobne 12 gr. od wyrazu; najmniejsze 1.20 zł. Poszukiwanie pracy 10 gr. Ogłoszenia
A-____________________________________________________________________
~~~____ zaręczynowe i zaśłubinowe 10 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane St\ o 50 pr.
w ktaju - zł. 6.50; zagranicą - d. 10.firm zagranicznych o 100 proc., za zastrzeTl)ne mieiscowe d0plata.

Redaldor. Jan Urbach.

Wvru.w&a: ...P..rasa· _ Wydavmicza Spółka ..z. .-QJU.. odo.

W drukami ~...I'~.lm.

