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Nowa TreuirilDusiI nil manifestacji
11 VIII. Wczoraj
przed Reichstagiem
pod golem niebem manifestucja lwią'zkó1w pTowi.ncji wscho
dnich z okazji rocznicy plc:biscytu w Prusach "Tschodllich i
Zachodnich.
Między innymi
zabrał
1'ównieź głos minister terenów o·
kupowanych Treviranus, który
w przemówieniu swem udef1. ~' t
w ton , przypominają,cy najgorszc pangermańskie t,' rady.
Po kilku wstępnych patetycz
n y ch zwrotach, wskazując na
uwolnienie Nadrenji, TreviraBERLIN,

odbyła się

nus
Z

wywodził:
głębi

'.

-....

..

związkówPfow"ncii

dalej utwierdzać się ni 'orll'z system pomocy dla pl'O
w przekonaniu, że żadna isto- willlc.ii wschodnich, będący po
hm przeszkoda nie stanie na niekąd prawdziwem przedsię
drodze
do przeprowadzr-ni::l hiorstwem kolonizacY.Fnem, są
ich politykli. W koryta.rzu gda11 1to preludja akcJi. która wczeskim jest wlięcej polakólW, niż śnie i, lnb później może' zamie niemców; ujście do morza w nić się w gwałt.
Gdańsku i Gdyni jp.st bard7iej
Czas
n3.iwyższy
ostrzec
ni.ezbędne dla Polski,
niż dla przcd tern.
.
Niemiec.
PARYZ, 11 VIII. (ATE). Na zmianę istnieją('egu lita· Mowa m:inisra Tr('vira nusa wv
nu rzeczy - pisze Pel'tinax - wol'a la ufny oddźwięk w eaNiemcy mogą więc liczyć nie lei prasic francuskiej .
inaczej• .tak prz:v llżyl'iu siły.
W .. E~ho de Pa'r is" Pertina
Sk3il'~a wniesiona do Ligi Na pisze, że Niemcy zdążają do re
rodów przez Gdańsk w spra- wanżu i że po ewakuac.ii Nadwie nadmieruego rozwoju Gdy renji nie zadają sobie trudu lI-

I

wrażenie

mUliły
WIr

PARYZ, 11 VIII. (PAT;. -Pertinax, oma.wiając w "Echo
de Paris" przemówienie Trcvi ·
ranusa, pisze: Byt.nby wska7~nem i pilnem
nie pozwolić
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dranit: z ·PO'lską ,

INiemcom

- zdaniem dzienn.ika -~ sama
w sobie katastrofą, a wykol,,·
jone wywody Treviranusa, dl'
jącc podstawę (ł!J malowanill
groźby wy Nolania nowej woj ny ze stroIi7 Niemiec, nie znaj
dą w Niel,il; zech nigdy zrozumienia.

fatalne

=

\

l

wschodnich
krywania prawdziwych celó"
swej polityki. Nadeszła chwil a,
Slby Bria'nd przypomniał Niem
com o ich zobowiązaniach, w y
pływających z układów w 1,,0'
carno, z którymi pozos,ta.fą w
sprzecz,ności podoJme w:v s tąpie
nia, jak wczorajsza mowa TJll
viran'1.lsa.
"JournaI" nazywa mowę mlnistra wlelkim hłęnclll poli.łyc.
nym i wyraża pl'ZYPWlzcl.en.ie,
ile TreviraThus dal się unieść i
podporządkował się celom pro
pagandy pangermanistyczne.l.
Mowa .iego wywołała jaknaJ-

gOl'Sze

wrażenie zagranicą.

duszy

wSDomin.amy
rozerwane Powiśle, które !fłanOM niezagojoną ranę na UIIue.i wschodniej f1allel', która
i~t jakby okalt'czouem płucem
Rzeszy.
Przyszrość sąsiada polskiego,
który w znacDlym stopniu zawdzięcza swą państwowość nie
mleckiej ofierze krwi f?!), mote być zabeqlieczona tylko
wówcza8, jeżeli Niemcy i Pol·
ska me będą trzymane w nstllwicznym niepokoju przez niesprawieilliwe przedągnięcie "ra
LONDYN, 11, 8. Dziś "Daily He ofenzywie bierze udział cały szczep cze stojące w odległości 18 kilO"/ sce kilka potyczek z AfrydamL
nIcy.
rald" wydał nadzwyczajny doda- Afrydów.
Wojska
powstańcze metrów od miasta, zaopatrywały Jest kilku zabitych. Do poważniej
. J~.ż w .sameJ wierze wytrwa· tek, w którym donosi, że powsta~ przez caly czas ~valki atakowane się . w amuni~j~. Anglicy czynią szego starcia nie doszło.
ma ~ .WO~I c~ynu spoczywa przy nie Afrydów zatacza coraz szersze były przez samoloty bojowe angiel ~~zystko możliwe,. aby nie d?pu~.
PESZAWAR, 11. 8. (PAT). _
5~łosc memlecka ..Prec~ z ~a~a kręgi i że do akcji Afrydów przy- ' skie, któ~e rzucały bomby. W nie- ClC do bezpośredmego zagrozema Afrydzi zaatakowali posterunek
mną o katastrofie. I rZYJdzle ł
I . "
.
. Ik"lej odl egłoś'
. t a przez pows t anc
. ów.
'
któ
lk
ączy y SIę JUz mne
szczepy. Na l~ wie
CI
od P eszewaru mlas
P
h'
oł •
o 80 il na
dzi en~
w
crym wa a o pra~ . I . In' k f
..
d ó '
d ' k'
PESZAWAR 11 8 (PAT)
al'ac mar, p ozony
m
\\0"0 os·wobodz· Niemcy i Euro- met zle ej
' on erencJI
wo z " i wykryto wa wieI le składy amu,
, . '.
• ~ zachód ód Peszawar. Świadczy ta
p~
l .
szczepu Orakzai, najpotężlliejsze- I nicji, w których wojska powstań. W okolicach Peszawar miało miej o znacznem szerzeniu się ruch,
Mowa przedstawiciela rządu go obok Afrydów plemienia gór- ,!P.:!-!!!!!!3&A!t!:!!-!!!!!!!!!!!!
. !!-!!!Q=!!!"!lI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!! powstańczego.
n.iemieckiego s·potkl8fa się z 0- skiego, postanowiono wystąpić do
strym g.pr.reci wem prasy blH'- walki czynnej przeciwko angliZe zjazdu l.e gjonowego -w Radomiu
lińskie,i.
kom.
- Nie chodz·j o to ~ pislr.
Do Peszewaru nadciągają dalLONDYN, 11, 8. (WIP), Reuter
"Montag Morgen " -:- .c o my- sze oddziały wojskowe. Jak dono· I
don06i, ze walki między hindusaślał. Trevi~ar1JUs w swej, ?hfę- szą z kół zbliżonych do angielskie i
mi a mobematami wzmogły się.
~eJ moWl~ o .':prtyszło..sCl są- go ministerstwa wojny, eskadry
Wczoraj w Sukkor w czasie tych
iliada polsk,l ego , czy o "gada- I '
. ły
walk 10 osób zostało zabitych a
. . o k.a t as·.ro
" f'"
. \ d''ZIC
" otmcze• zawlQd• •naogół
pokładanlnie
te ,. li t w1cr
•
.Je dna knalezy.
'
.IZ. me
' ~o·wle·
• ne. w Olch
nadZieJe.
Mimo,
że Afry30 rannych. Nadto doszło do zajM
.
.
..
.
.
w Bombaju, gdzie jednak policja
dział On ani jednego sŁowa, dZl w pl~rwszeJ ch~ill. uleg~l pa?l- !
walczących rozproszyła.
ldóregoby zagranica nie mogła ce na Widok potęzne] angielskiej ,
zrozumieć fał~zywie,
a prz/'- floty powietrznej, to jednak wkrót
dewszystkiem nie zdohVI sit: ce, widząc małą 8kuteczność jej
na iasne oświadczenie, 7e wię akcji, zupełnie spokojnie kont yBERLIN, 11, 8. Wedhtg donie·
kszość nandu niemieckiego i nuowali swój wymarsz na Pesza'Uiemiecka polityka 7.agranicz. war.
sień z Londynu obydwaj Nefru wy
ha nie wyobraża sobie r"wizii
jechali do Poona celem osobistego
Akcja anglików napotyka na
grani{: inaczej, jak tvlko w d "(I
porozumienia się z Ghandim, któdze poko.iowej.
trudności z powodu braku przez .
ry jak wiadomo przebywa w wię
Zagranica oceni wystąpienie władze angielskie wiadomości o
zieniu w Yeravda. W konferencji
Tre\'iranusa w ten spoób, że miejscu, gdzie się znajduje więk.
tej oprócz Ghandłego oraz obu
chce on wO.1ny.
szość sił Afrydów.
wezmą udział przedstawit'l.
Nefru
Tego rodzaju gadanina jest
le
stronnictw
ghandystów.
w
BERLIN, 11, 8. Według donie- I
Dr. med.
sien z Tesaru Afrydzi zaatakowa- ,
Od wyniku tej narady zależlJf
li miasto Brama, położone w pobli .
będzie dalsze Ulłosunkowanie się
Marszałek Józef Piłsudski po dczas zjazdu na Rynku Radom- gbandystów do władz angielskich
żu Peszawaru, zostali jednak przt·z
anglików zmuszeni do cofnięcia sldm przyjmuje defiladę legjonowej braci. Na trybunie poza marszał oraz kwe8tJa wzaJemnego porozuDowr6cił
kiem stoją: premJer Sławek, min. PrystGr, gen. Rydz-Śmłrfy .1 ren. mienia Da llllielsko-Jedusklej kOił
~ję. Niezwykle gwałtowny atak
Zawadzka 10. tel. 106.30. pow::ia!l00w wskaZ1de na to, że w GóreckI.
erencji.

a

zatatza

po,,§taDi~

Krwawa walka

I

toczrć
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e

Illrgdów
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Indjath

sie bedzie o Peszawar

Walki wyznaniowe

narady ghandysfó\V
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Bkscentryczne
pomysły
miljardera amerykań
skiego
Ludzie nie umieją żyć, źle jedzą~

",pią. JNaleiy zupełnie zreformować
cal~ tryb dotych1!zasowego życia.
T'k myśli mister Brown miljarder
!lJ'1erykański. Zdaniem mr. Brow·
na należy się odżywiać bananami
i pomidorami w małych dawkach,
dwanaście razy na dzień, spać należy po pół godziny tylko naraz w
8umie zaś 6 godzin na dobę, chodzić na czworakach... Teorja i praĘ
tyka, jak widzimy, wcale ekscentryczna. Ale kto llllł Juiljony, może
sobie pozwolić na eksperymenty,
choćby i takie. To też mr. Brown
nie ograniczył się na ogłoszeniu
,swych "zbawiennych" wskazówek
w pismaCh amerykańskicJt, le~z po
.tanowi! przeprowadzić eksperyment.

,vm.-

Nr.

ł,GŁOe PQRMnrr~ lł~
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Dziadnaocznego
k nie ze prz
a
.
i
.
liazdu legjonistów wRadomiu

Wrażenia '

świadka

ISpecjalny korelipollde;nt "Naszego Przeglądu" drukuje w
tem piśmie swe ciekawe wrażenia z niedzielnego zjazdu,
które in e~tellso Ilrzytaczamy. (Redakcja).
przem<awiał. szalek Piłsudski. Ceremoll.ja od
legjonowego slonięcia pomnika O'dbyła się.
,jest zwyk~e Jego mowa, Ożywia Publiczność, legj011iści 01)US-Zsię hrać, gdy si~a w przeszłość czają st~ulOw.iska i biegną
w
rrz uca hasła i wyzwania.
stroll~ podjum . .Rozleg'a się en·
Nie po to przybyli do zapa- l'llzjlastycz1ne: "Niech żyje dzia.
dl€.i dziury, uginającej się pod dek"!
Spoglądają mU \v t"'arz, w
ci'ężarem k'l'Yzysu ~ospod:arcze
oczy,
Badają oczyma stań zdro
go, gdzie każda garbarnia s't o Wla.
jąca jest wymownem
świade
~ Wypoczął, wesół, zdrówstwem zubożeniH miasta, by tyl

"Dziadek"

Ośrodkiem

nie

święta

podjUJ111 marszałek Pilsucbki. ZlnowlU enhnjastyczne wl)łania.
Orkiestry grają pjerws~ą brygadę, sztandary
pochylają -sil~
'PDzed mal'S~a~kiem, uczestnicy
defilady
spogląda,}ą
w Jego
stronę. A M,ars'załek
przybiera
radosny wyraz twarzy, podryguje w takt pierwlSzej bry,gady
pod delS,z.czem,
i stoi godzi 'I)ę
przyjmu,ją.c defiladę· Zmókł obok nie,go premjer Sławek. W dz·iew'U na g~owę pognieciony stary k·a pelusz.
MaTszalek
PiłsudlSki jest nieslrudzony, py-'
ta o 9zcz-ególy organizatora 0sińskieg.O', l$.Lania się i uśmiecha
do defilujących dziewczynek,

Lecz p o.se l Polakiewicz prosi
w imi eniu prc:m.iera Sławka , hy
uczestnicy poddali się nakazowi organiz atorów Zjazdu. '. Na
sali min y posępne, wyczuwają
wS'zyscy wyraźnie, że Marsza·
lek nie będzi e prz.emawiał, Zl'C'
S7Ją. dochodzi wj e ść, że pO' de ·
filaclzie i obiedzi e wyjechał l
Radomia.
Więc nie będzie odpowiedz\
na pytania dręczflce leg,jO'ni>stów
w cią>gu ostatni<ch miesięcy.

c)'

Na wolnem pow,ietr'zu W1S.zys<
drepcą w lepkim bŁocie.

ko
zobaczyć się,
by wypić słychać dokoła.
Trochę mocniej zeshviał, tro
Przemawia premjer Sl-awek,
wls pól'llie, by tłoczyć się w 2-ch
chę
pochyliły
si.ę
plecy,
lecz
e
gafony źle oddają l)rzemóM'
restaura<!jach Radomia. Chcieli
~warz
zdrow·
a
,
wypoczęla,
oczy
wienie
prezesa związku leg.lo,
A że sądził, iż najłatwiej uda mu usłyszeć Jego przem6wie:uia.
Po
godz,
i
oJlie
d,efilada
skończo
·
uistów,
Zresztą nie daje ol1pou~miechnięte.
Twarz
rozradowa
"ię zlll\leić chętnych śród emigran
'''skazania n.a przyszłość , dy,
lla.
Marszałek
PHs,ud,
s
ki
wraca
.
d
'
'd.ne py t'am,.
' a S'l(~ga
na wchłania chętnie okrzyki en
wie ZI na za
tów rosyjskich, jH'zeto dał następu rektywy politycwe.
,
tuzjastów,
salutuje
nieustanlllie
do
wnę1rza
dyrekc;ji
kolejowej.
jące ogło!Jzenie w wychodzącym w
w daleką przeszJość .
W sobotę wHali się leguny po
Puhliczność, le.,a.l·oniś ci ru s za.)'ą
Paryżu dzienniku "Posliednija Noi rzuca uwagi w stroo ę t()"'a"
do koszar _ n,a wspóJ.u" obiad.
Na trybullie ukazuje się ulll'w08ti": "Amerykanin samotny, po- rozłą.ce lat, "\Vesoł.o gwarzyli w l'z~rsza \Vojtka.
J
1
.
R d
Spiesz" się. Bo o czwarte.]' aka- )ieniec legjol1ls'tów gen. y z •
siadacz olbrzymiej fortuny, poszu- restauracjach " Europe,;skiej" i
Już kierują siQ ku niemu g e - ' "
.
kuje małżeńskiej pary rosyjskiej w "Rzymskiej",
Szły " kolejki"
dem.J·a w kinie , Corso.
A nuż Smigł:r.
nerałowie, ministrowie.
Suwawieku 35 - 45 lat, nie mającej pod akompanjament piosenek
przemówi.
'Wi,tają go mocno i entuzja'
Ją się w stronę podjulll l1:a.jbliż·
dzieci, z dobrej 'rodziny, starannie le,lZ,}·O'no.:Nych. A między .t·edN
l
b
.
sL.
"
cznie. Brać leaj'o'l1owa
widzi
"
si. Straż kolejowa trzyma waTa eży zawczasu
za ezple,J
"
wychowanej i wykształconej. Żą nym kielichem a drugim p"la.
).
..
Ak <l
' w nim zastt:pc ę i nast ępcę. J\'1ó.J
tę , lecz orjentuje się słabo. NiC' czyc SO)le mle}sca.
'a emJa
dana jest dokładna znajomość języ '1 10 się naw.za.iem: - Cz." n,I'ze'
l . ,
r
,T
...•
puszczają
dyrektora depatHl.- ~.' o ,ZP O czDl.e .SIę o g.oc z.lnIe czwa,r wi st,..J'lem żoŁnie rskim, ni1b y odka angielskiego. Kandydaci muszą mówi?
A
')
.ł
lo
żegnyw uje się od polityki, lecz
mentu PO'I-itycznego ' Pl1łiJiowlll- teJ.
.łllZ Q - l po zapellma
eiellZyć się najzupełniejszem zdro·
między wierszami są wyraź'nf
Od rana " plia kat desz'cz i y.,-vt ka ~tamil'owskicgo , prezesa Iw brać leg,ionowa miejsca w kinie.
wiem. i odznaczać się - pogodnem,
al llzje po!ityczne,
wicher" i trzeba bylo wielkiegu mitetu obchO'du OSillskie~o,
Nikt u we.iścia nie kOlltrolll;wesołem usposobieniem.
Zziębnięta
publiczmo>ść roz·
\y pc'w,n ej chwili marszałek .le zaproszell.
Si<adają weillrug
Para małżeńska, która odpo- bohaterstwa, by wyjiść z domu,
grzewała
się
pod
Wlplywem prze
. wie 1ym warunkom, będzie miała z hotelu, z restauracji i stan~ć Pił>sudski Opl1szcza PO'djum i u- kole.mości. Generałów nie WImówienia
generaŁa
Rydz,a - Śmi
ku, czeka.iąc kUka go- daje się do wn ętrza uyrekc'.li. dać. Są jeszcze w starostwie.
zapewnioną
egzystencję zarówno na ryn1
obecnie, lak na przyszłolić. Praca dzin.
Na placu rozgardiasz. Nikt nie
Godzina 3 i pół. Sal<a doszJC,zęt glego.
Zebralo się .J·ednak snnro
le- C llce ruszae. ,
..
C ze- nie przepeł1n.iona. Na estradzie
J es t'' t o os t a t ma
' mo wa ",,)11'
Jej polegać będzie na iyczliwem
... ~
SIę z mIeJsca.
1-' ,
wilpółd.ziałalliu w rozwoju i szerze- I.!.,·onistów, z.J·echalo się duż() lu- k .
t
"k
P'ł
d
t
Dals
loura po~z"ze
n
3}ą powro II mal'~Zall a
l su
ukfłZ' u,;e si ~ jakiś pali i kO'mllni
yczoa.
. ze s..
", "' . aiu nowej teorji fizycznego i mo- uzi pocia, U:l 111 i nadzw.)·cza.>I1 ., ·mi "
oo' In" cll 1110',·,co'·v
,.,
I
SIO ego.
kllje , ie alwdcmja odhrttlzie się"','
" , :n':e
uo.·J...-ho
.;'
ralnego przekształcenia ludzkości P rz\'b'.·li
slrzelcy,
d
,
'
cle<lf
H'.I·('
B
'
1 •
l
"
'
1
Z
'J
J
.J
_
,.,
ozlega Sl ~ uporczyw e, g"Oi,- na wo\nem powiett7Ju.
(Zą 1H Z ni Wio(O .
llt:, ) l1l. <;'C 'I ] e .n'
.,l~
aelem moźliwego zbliienia jej do ziem,
sh'ataków,
kolejans ,
,.
niści uCł eka]'ą
do autohusó w,
ne wolame lySH~Cy:
Na sali gloś<ne protesty.
ideału zdrowia i szczęścia".
przyspojobienia wojskowego ,
....
l
d . dll al"
pocia,i.!ów . A po drodze pada.itJ
- .uy C 1cems Zla \ .
Nikt nie chce opuścić lokalu.
"
Trzy8ta małżeństw rosyjskich,
Z tryhuny przcmawiał
bi:\linister Borner w(}Joa:
Pode.irzewają , że jest to fortel. w dalszym ciągu. pytanila :
znających dobrze język angielski,
skup le",t'U"
L-, nislów Bandurski. Do
:\fusicie zrobić porządek, dla w~' kurzenja z pierwSłz~' ch
- Dlaczego,
chO'Ć pr;zvo,.rł,
.J
.J
posiadających wyższe wykształce
nośn~r j~o głos potęgowały me ho marszałek
chce osobiście
nie przemówił ? DlaczegO' milnie i wszystkie inne żą.dane warun
miejsc szarych legunów.
czat, cho ć zaysze prz emawiał,
I,i, pośpieszyło z odpowiedzią na to gafony, Oeszcz siekł za wzięcie , przyjąć dchladl;'.
Usadawi,ulą siQ 1la dobre. uporczy,
lecz
W1S~SCy
czekali
\~T
reszcie
uporządkow<UllO
Soze
i'Jrkroć
przybywal ])(l dorO'czne
ogłoszenie. Miljarder wybrał tylko
Rozlega Slię śpiew Pierwszej Bry
wie.
świl;'to
legjonistów?
Przecież
rcgi, utorowano d.rogę dla defi36 par, poleciwszy swemu przyjagady. '" szyscy wstaj,!. PO' tem
Uwągf
uczestników
nie
przyprzemówił na,,'et w Nowym Sqcielowi - lekarzowi wybrać z polady, Zjawia się po,n ownie na
na sali rO'zlegają się pieś<ni leg.fo
'"M
śród tych 36-ciu jedną pare, odll{)- kuwała. Geremonja
odsłonięcia
c,zu , cho~ Go nie lJyto. Prz e słał
nowe. Chcą w ten S<1)Os~b zawiadającą wymaganiom.
Wybór pomnika "Czynu legjonów". wówczas długą depe zę.
Tu
DR.
pewnić orga,ni!zatorów, ż,e zainpadł na lliłieszkającyeh w Meudell Nikt nie Aluchal dalszych mów
przybył i milczał.
slf,alowali się tu i nie opuszczą
doktora i Jego żonę, Wybrana pa~a i "świadtlzeń, . \V zrok wszystsali, bo mUS'z.ą słyszeć Dziadka.
Ucz osl,nky wy.leżdżali w milotrzyma od miljardera "'zamian za kich ZWlo\k.ony był w stronę wy
czeniu, bez śpiewu,
Gdzieniewykonanie całkowitego nakreślone
Na estradę wchodzi p.o,.;. Po, .
MONIUSZłtl 11
sunięteg,,, podWrn dyrekcji ,k ogd1,ie
tylko
pod
akompaujago przez niego programu '- komTELEFON 183-22
lakiewic.z,
ment chł'Oszczą:ce1g'O deszcz,u wz
pletne utrzymanie, a nadto 5 ty- lejowej.
Choroby sk6rne I wen_ryCin.,
- Wiwat Lolot
Sforat ' ~ole.io,~a ustawia
na
legała się pieśli lwowska: ,,\V
elektroterapIa
sięcy franków miesięcznie na "drob
Może przyniesie wieść , że apodju,m dwa d:uż'e p,a l:asok W p,.,jmuje od 8-10 f od '-8 w,
d'z iell sie11pni(Jwy j ponury".
ne wydatki".
kadem.i'a
O'dhędzi· e się w ki1l1i,e.
w
mede-.
od
10
12.
chw~ p6toie.l z.j{łwia się marDoktór L, i żona jego zgodzili
lię na wszystkie wanmki ' i podpisali kontrast na jeden l'ok. Na jeden warunek pani doktorowa L.
nie chciała się zgodzić mianowicie
na chodzenie na czworakach, tak
"dzień '
:r.e trzeba było załatwić sprawę
kompromiso.wo: oboje małżonkowie
zamiast chodzić stale na c.zworakach, będą pływać cal y dzień V'f ba
senie.
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Małżeństwu,

które się zgodziło
na eksperyment, moina się nie dziwić. Pozbędą się kłopotów
materjalnyc.h. Miljarderowi? - też nie,
cói ma lepszego do roboty?
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SDanlala manifestacia Dr .jaź i
Ostatni

Hord armJl esłońskiej
,TALLIN, 11 VIII. (PAT)'. '"-11.50 na Pbcu Woltno.
ści [fOZiPOCzęła się deflj1ada woj.
g·kowa, kitÓ'rą przyjmował pan
prezydent Mościcki. W defila·
dzie wzięły udział oddziały woj
skoWIe armji estońskiej, wysylają~ oddziały bonoro'we ze
sztandarami. Z pOCzą.tku defilo
:wały oddziały honorowe wszys.flti<lh pułków piecboty, samo'd zielnycll ba't aljon6w piechoty,
:pociąg'Ów pamcemych, pullków
CZ.ołgowych, wojska tecbniJc'zne,
wojska morskie, wo]ska lotnieze, wSlzys.tkie .oddzilały arŁyle.
~ji., kawale.rji i 2,000 członków
KaiifJseliHu. Naloeży podkreślić,
'że tegQ rodzaju defil;da odbywa się p;o Taz pierw/s zy od czalIU
od zys'k ania niepodległości
pl"zez E,stonję. Udział honorowych oddziiaJów wszystkich ro ·
dzajów broni j w.szystkich oddziałów Kai,t 5eliitu nadał uroczystości charaker symbolkzne
go boMu dla PieI"w~zego •Qhywatela Rzeczypospolitej PolAkiej od całeg.o wo}ska esloll·
s·k iego, nie zaś zwykłej defila·
'd y.

:0 god%.

dziań pobyłu
TALLIN, 11 VIII. (PAT). -

Wieczorem całe miasto było
iluminowane. O godz. 23 pan
prezydent R~eczY'pospolitej w
towa'r zystwie naClzełll1.iJca pań.
stwa e'"'to~g,ki.ego p. stmmdman
na i świty przyglądał się z bal
klo nu ogromnemu pochO'dowi z
pochodll1iami, w którym wzIę
ł'o udział killka tysięcy
człon.
~ów Kaiseliitu, k.tóI'zy przedą
g1n~li przed paf.acem
i utWO'rzyli malowniczy czw~robok'.
Po utworzenm szpałeru palone
były .ognie sztucme, przy,c zem
nadzwyczaj efektowny był widok, gdy z masy is.kicr wyłoni
ły się symboliczne znalk i w po
&taci orłów piOl/s,k iego i estO'n.
skie«o.

doktora
honoris causa
TytUł

TALLIN, 11 VIII. (PAT).
\V związku z nadaniem tytulu
<lokto'r a praw hOll10l1is causa p.
prezydentowi Rzpłite,j Polskiej
p\"zez uniwersytet Dor'Pack/i,
rektor uniwersytetu prof. Kopp
wygłosił p.l'ZemólWienie, w którem z wielkielll ntnanie.m i
sz.czegóbowo schara'kteryzował
zasługi
p. prezydenta MO'ścic
kiego dla nauki.

MołW

B~§i;alslfi ID

ord

prezYdenta

Tallinie

Mościckiego \V
W,wiad ministra 'Zaleskiego

Przyjęcie

Wszyscy

przeszło

na

wszelkie

PO'lska ma zamiar z~,proslć 111
kon.fuwe,k rolniczą i Litwę.,

oczekiwanie.- Polska

TALLIN, 11 VIII. (PAT). ,Z okazji przyjazdu p. prezyden
ta Rzeczyposp-olHej PoJskie; pilll.ore być w ten sposób hUer- Sina o clharakterze wojISkowym,
pretomana.
.lak "Soedur", wyszły w ozd()~
Na z·alPytarue co do z.woła nych oprawach i w znaczni ..
'nia
'k()l11ferenlCji rolniczej w zwiększ,onym formacie.
W9,l"szawioe. pow.'>tałej z j'nwjatyw'Y, poJ.'skioe.i, p. m~n. ZaleSiki odpowied'zial, że konferenTAJ.L IN, 11 VIII. (PAT).cia, <!o do której w1szystldc
Wczoraj pO:ieł RzeczY'PospoIite.ł
pań.stwa z.aP'l'oszone dały swą
w TaHLnie, p. Libicki w towa.
odrpow:iedź, ma na celu wS'P'ół
rzystwie
ałrŁache
wojskowego
!Ile omówienie kwes.f.i,i po}eplSzc
płk. dypdoll1<owanego Karyu.
nia kon.jwnMury ekOllo.Il1icz
nej. 'Wedlu,g zdania p. mini'ltra. dekorował kilku wyżsIzych ofidotychczas zhyt mato uw,a gi Pl) cerów Rl'Inji czynnej es,tońskie i
orderem Polornia RestituŁa za
· święoan.o zagadnieniu rO'l!IlkZR1Sługi, poloż'one około polskotwa. Na · zagadnienie to należy
żwrócić wlięcej uW1agi, niż na estOll:skieg.o zblliże,nia.
kwes,tję przemysIu, cO' .iest 1-11peŁnie zrozulILi, ałe .i racjonał'ne.
Prawie W's·z ystkie pall·s twa przy
Mościckiego
,jęły zaprols zenia i Po'l ska
będ1je rada, gdyby nawet te pallTALLIN, 11 VllI. (Tel. wł.
stwa, które nie ot/fzymały za- "Glosu POl'annego").
proszenia z własnej i/nicjaŁywv
Prezydfllt Mośeieki opuśei~
wzięły w tej konferen.cji 'udział. dziś około półnO'cy Tallin, uda.
P. minister Zaleski zakomu-I jąc się w drogę pOWrotnIl (Ił
nj/kował
dziennikarz·om,
że Polski.
• a;BMf1Z?

konferenCję rolniczą.
'zaprasza Łotwę

TALLIN, 11 VIII. (PAT)'. ~
tu min~s,ter spraw za
granicmych Załeslci
udJz.ielił
dziennHrnrzom estońskim po
ś:niadaJI1łU u ma,r s'zabka sejmu
nag,t~pującego wFwi,a du:
P. prezydent i my W1SzySł!y
jesteśmy
glęhoko
w;z.f!UJSzeni
lH'ZYJęc1eID, którego dozlllialiśmy tutaj. ZaWiSlz·e spodziewailiśmy si~ dużo od narodu e$t'O'ńkJiesgo, a:le to, czeglośmy tutaj
domali, priZe'sz.ło wszelkie na&Ze oczekiw.ania i chociaż Il'IlSZ
wyjazd nie miał żadnych celów
,poJi,tycznych, to jednak należy
podkreś.Jie znaczenie wizyty p .
prezydenta RZljJIlitej. PiQby,t p.
prezydtmta
.feszoze -bardziej
zbHży obydwa narody, .fes~cze
bardziej ~zmocni węzły przyjaźfl1i, k1óre tak szczęśliwie ~{)
stały nawiąz.e.ne między Pol'Ską
a Estonją.
Bezwzględnie jest jes-lJcze du
ŻIO do zrohienia na gruncie pra
cy kulilum1nej i żywię nadzieję, że polski i 1Mtollski naród
owocnie będz.ie praooWlał na
tym gruooe % wię<kszym. uM
dotychczas za,pa~em.
Bawiący

OdznaCZBnia

Wyjazd

prezYd.
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Sire;k

irWił

w przemyśle francuskim
Dalej p. mi.nist&r Zdeski pod
kreślił, że wizyta p. l)rezvdenta
PARY!, 11, 8. Według wiado- kich zebrań publicznych, nawet \t
nej kobiecie
Rzp1.itej jest całkowicie pOziba,- mości z Lille 4,200 robotników wypadku, gdyby brały w nich u·
NOWOGRÓDEK, 11, 8. (PAT). g~ strzatnw nadjechał z Prusiwi{)u.a jakiegokolwiek zabarwie przemysłu włókienniczego i meta· dział dwie osoby. Pomimo tych za
Onegdaj o godz. 6 rano ludność nowa kO'nny oddział żołnierzy 80·
nLa poIityc:Duego i te ani w Mo lurgicznego miało powrócić do rządzeń, mających na celu ochropograniczna po polskiej sfronie, wieckich, którzy wykopali dół i
s/k wie, ani też w K'OWlllIie. nie pracy w okręgu pł'Zemy~łowym nienie powracających do pracy ro
pracująca na
polu przy granicy zwłoki zabitej pogrzebali.
Roubaix Tourcoing. Wobec Wzmo botników przed elcscesami komunibolszewickiej w pobliżu leśniczów
Niemi świadkowie tej tragedji
żonego
ruchu komunistycznego stycznemi, do pracy powróciła zaki Mutwica była świadkiem bestjal - ludność cywilna z naszej stro,
•
władze wydały szereg zarządzeń ledwie znikoma ilość strejkują. skiego mordu, dokol1~t1ego przez ny obserwowali ze zgrozą tę seezabraniających zwoływania wszeł- cych. (U).
"",łonków sowieckie} straży granicz l1ę charakterystyczną,
ilustrującą
nej na kobiecie, idącej wzdłuż gra- postępowanie zołnierzy sowieckich uznany będZie za zagl-,'
nicy po stronie sowieckiej.
z ludnością.
nionego
'ZlłSICf:ID
Do tej kobiety, idąeei zupełnie
Morderstwo dokonane zostało w
WARSZAWA, 11, 8. (WIP). ~
spokojnie, żołnierze sowieccy bez biały dzień, bez żadnej wiadGmej
12-go sierpnia.
[Front północn:y.
Odd'Zialv
Sąd
.okręgowy w Warszawie nie
żadnego wiadomego powodu odda przyczyny, gdyż kobieta ta nie mo
Front południowy. Na odJcin- głó':"1Ile I-ej amnji zajmują ,P?li 3 strzały, po których kobieta gła w żaden sposób przekroczyć wydał jeszcze decyzji w spł'awie kiu oddziałów ukraińskich nie. ;r.yc.le
obronne
przedmoscla
padła na drodze, wiodącej do Pru grauicy, która jest w tem miejscu uznania gen. Zagórskiego za zagi- przy jadeł sforsował Strypę
~aTszl awy. W 'dll'i~ .12 sierpnionego. Przed wydaniem decyzji kilku miejlsoach. W 6-ei arm.ji ma obsada. przedmos'cla. wygh:j,'
'Mowa hez znaku życia. Na od- odrutowana.
ostatecznej, sąd zażądał złożenia nie byłO' s7;Czegółniejls'Zych wv- da na~tępu.lą~o: Od Wlsły rJ()
.
Ok,wmeW'a - 15 dyw. od Okudokumentów dodatkowych od p. darze6
F
~.
odk
N
ół
uiewa
do LeŚln:iakowizny - 8
Stefana Zagórskiego, bratanka ge.
r
l'OR ;d od°~Ybr a p nośc - dyw. p. od LeśnLakowiroV (lo
nerała, występującego o ustanowie
lUy W'sch .
U ' l'na ?O'my - Rynoi nad Narwią 11 d
toczą się w Chinach pod Hankau
nie kurateli nad majątkiem gen. ne walki nas'zych strazy tył- O'd Zeg"
do DP;l_- _y
p,
',.
k'
T'
IoZa
"lUt:
grupy
BERLIN, 11, 8. Chińskie wojska uierzy. Powstańcy ' dzięki niezwy. Zagórskiego.
myc h na .1IDJ1 {ze r ysm!lem- puł;k.
Ma.achowiSkiego
(VII
pllwstańcze donoszą według donie kle energicznej ofenzywie zdobyli
ey.
bryg. rez,) w odwodzie-l !it.Bień jedno zwycięstwo za drugiem. dwa miasta. W jednem z nich zdo
W dn.iu d~isiejszym, w wy" biał. dyw., w O'dw·o dzie fronł,u
Według meldunków otrzymanych byli obficie zaopatrzony w materkonaniu plaJIllu Naczelnego Wo - 10 dywilZ.ia piechoty.
z kwatery generała Fenga w wiel- jał wojenny arsenaŁ
WARS~AWA, 11, 8. (PAT).
dza, cabt armja 4-tast~n~Ja
5-ta armja: Nieprzyjaciel \l.
kiej batalji jaka rozegrała się mię
W Hankau poczęto stosować W dniu w~zorlJ,jl!lzym zostlJ,ły skOlJl na.d rzeką WiePrzem, urzeczy- panował po Wlaillk ach Nasiejis k ł
wistrua.iąc
piEtr;w~zą
t.rudną S~·hodn. Podjazdy kO'IlJne kordzy wojskami rządowemi, a armją względem komunistów niezwykle
silne
represje.
W
ubiegłym
tygodfiskowane
następujące
pisma:
"Ga
'
.
część
kooceIpCji
nUH'Sl
z
'
a
llka
Pil· pUlSU Gaja
podchodzą
po(
powstańczą, padło około 10,000 żał
su~bkieg'O.
Ploc:k'.
nin
stracono
46
komunistów.
W
zeta
warszawska"
i
"Robotnik".
; W!i
dniu wczorajszym ścięto ich 16,
na dzień zaś dzisiejszy wyznaczo·
dokonany przez

czerwonogwardzistę

na niewin-
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powódź

Chinach

BERLIN, 11, 8. Z pMnocnych
Chin donoszą o niebywałej klęsce
powodzi, która dotknęła niektóre
prowincje chińskie. Komunikacja
między Pekinem a Mandżurją została zupełnie
przerwana. Okolo
1,000 osób poniosło śmierć pod·
czas niezwykłych wylewów rzek.
PrzeszIo 10 mostów uległo (alkowitemu zniszczeniu. Ogółem zo~ta
to dotkniętych przez PQwó~i pr-ze.to 20 miasL
(U)

110 również kilkanaście eg~ekucji.

LONDYN, 11, 8. (WIP). Reuter
donosi, że w dalszym ciągu mię
dzy rządami Japonji, St. Zjednoczonych, Anglji ł Franeji odbywa
~ię wymiana zdań na temat środ
ków ochrony
obywateli tych
państw w Yangtse ł Hankau. Ta
wymiana zdań wykazuje Już pewne praktyczne rezultaty, a mianowicie korpus dyplomatyczny i do
wództwa not w rejonie zagrożo
nym otrzymały wskazówki od
swY;!fI fr4dów Co do dalszych
kroków.

Katastrofa kolejowa
w Rosji sowieckiej

BERLIN, 11, 8. Według doniesten z Moskwy na stacji Nikorowsk Twersk. miała miejsce wielka katastrofa kolejowa. Z , powodu złego nastawienia zwrotnic pociąg towarowy
wpadł na pociąg
osobowy, przyczem .. wagony pociągu osobowego uległy zdruzgota
nlu. Podcza8 katastrofy 16 osób
poniosło śmler~ na miejscu. Iloścł
rannych ustali~ nie było można, ~
powodu panicznej ucieczki pasaterów..
.
,
, (U)

.Tajemnicze samob6istwo
36-letniej

W domu przy ul. Piotrkowskiej
157 na. pierwszem piętrze zamieszkuje znany przemysłowiec p. Ignacy Landau. O godz. 7 wieczorem
państwo Landau udali się wczoraj
do kina, pozostawiając w mieszl{a
niu służącą, 36-letnią Pelagję Latoch.
O godz. 9,30 p. Landau wrócilł
z kina, a gdy na odgłos dzwonka
słuzącu nie otwierała, p. Landau
o~Yor~ył dr·?""l 1dQczem '~apYf-a·

służącej'

wym i wszedł do kQrytarza. Wów.
czas poczuł silny zapach gazu, wy
dobywający
się z zamkniętej na
klucz kuchni. Przy pomocy sąsia
dów otworzono drzwi, gdzie ujrza
no na łóżku służącą, nie dającą
oznak życia. Natychmiast zakręco
no kurek kuchenki gazowej i za.
wezwano pogotowie, którego le.
karz stwierdził zgon denatId. Poll
cja p'rowadzi śledztwo IV \,o'~r H'
' talenia przyczyny ~_HU.-' : ~ _I" d.

Nr.- 21'
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Napisał
.Ciąg dalszy).
Ozy móg1>by mi pan powie
dzieć, gdzie właściwie się znaj·
dujemy? - zapytał Karelł.
Szofer rozglądał się wcr:er" 'owany dokoła. .Następni'\! za·
przeczył ruchem głowy.
Prz'epraszam pana bar
dzo, ale zupełnie
nie znam
tych stron. A przy tej ,n ieslyohanie szybkiej jeździe, zupe!nie zatraciłem poczucie kiemnku.
Karel~ 'lśmiechnąl ~ię z zudo
woleniem.

-

- Wracaj pan
Jorku.

do

Nowego

SZClfer pDjrzał nań zdumio11y.
_ .~ A pan? Pr,zecież niem(lżli
~e, ~by pan chciał tu wysiąść?
KareN skiną.ł głową.
- Jestem dobrym wędrow
eem. Ja'koś zawl}druj~ gdziekDlwiek.
Szofera przeszedł niesamowity dreS!z.C2.
Wokoło nie byłu
nic widać, wszystko pogr<lżOnf;
było
w I[lieprzenikniollej ':ir'mnQści. ZdjąJł czapkę.

- Ba·r dzo panu dziękuJę!
Samochód odjechał. KarclI
~, poglą1d~ za nim,
aż zniknął
mu l oczu. Następnie powędro-

Diwlękowy

teatr świetlny

(; S
Dziś

i dni naSieunJch!

Potężny

dramat wschodni na

tle walki o naj piękniejszą kobiet~ Wschodu p. t.

ił ś'

f
W rolach głównych:

OLIVE BORDEN .
NOAH BERRY
HUGH TREVOR
Nad program

Dodatek dźwi ekowy fi1etro-6oldwynMayer oraz aktnalnu~r; krajowe
Początek

seansÓw o godz. 4,30. 6-ej,
a-ej i Hl-ej wiect.

Wid ownia nowocześnie went ylowana.
7110

wal w ciemną noc. Eleganckie,
cienkie lakierki nie wy trzymają długo, mlU/siał si,ę jedna/k dostać do dDmu.
Mniej wię.cej po godzinie wędrówJd doszedł dD ogrodu w
MaiviIle. Gdy przeszedł przez
bramę, ujrzał przed sobą pała
eyk. I znowu wszystkie okna
byly oświetlone, jak za osŁa
tnim razem.
Dziś nie ,,"z,budzilo to irgo obawy. P:l'l,ecież roozice byli 11
May.
Nagle zaostrzył uwagę. Ja'kieś cienie przeleciały
szybko
na tle okna. Tak wysoko była
sypialnia. N a tle firanki rysował się wyraźnie cieli mężczyzny. Ale przecież to nie był OJ'
ciec May? Czyżby? ..
Karell zadzwonił bardzo ostrożnie. Port jer spoglądał nań
wielkiemi, rozszerzonemi z ra·
dości oczyma. Karell nie zwrócił na to uwagi.
Wszedł szyJJko
po chodach
do ubieralni. Za pOCiŚllięcil'm
dzwonka zjawił się natychmiast
służący.
Z przerażeniem spojrzał na zabrudz·one ubranie pa
na. Chciał coś powiedzieć, jedHak Karel! przeszkodził mu.
- WiHiam:s, kąpiel dla mnie
bez zwracania uwagil I właści
wie dlac~ego wszyscy jeszcze
nie śpicie?
- Mamy małą dziewczynkę,
panie Ka"rell. Pokornie panu

I

Gerl Rothberg

tym uie, Ż·e władza l1ajw,-_ stale
chci<ał zetrzeć męc'zące myśli.
ClZuwa.
~ \Vszystko
w na.jle})lS.z ym
May wzięła dziecko na rę'ce
porządku. Lekarz zamier:za już i poszła z niem głębiej do parodejść. Nie ' widzi .już żadnego ku. Dziecko ze śmiecI1em wydą
niebezpieczeiistwa.
Przywiózł galo rą-czki do barwnych kwiasobą
doświadczoną
pielę- tów. May siadła na białej ławze
gniarkę. PDczekaj, pójdę przy- ce i dziecko zasnęło w jej ragotować ~Iay.
mionach.
Uśmiechriąf się serdecznie do
May spDglądala
rozmarzozięda i poszedł do sypialni. nym wzrokiem wokolo, tulą'ol
Nagle
P:rzez parę chw~l panowała ci- dziecko w ramiDnach.
sza. Następnie rozleg.ł się głos drgnęta p.rzerażona.
P'rzeciet
May:
tam, koło figury stał Lu?! Ale
- Lu!
przecież to było niemożliwe?!
Karell w'padl do sypial'ni i Jak mogła nagle ;c!?o w paniaklęknął pTZV łóżku.
Nie mógł la posbać stać się tak pokraczwymówić ani słow,a.
Jedynie ną?
całował raz za razem jej drobne
;\Iay czuła
czame
plamy
białe rąozki.
przed oczyma. Kurczowo przyktóre wciąt
A następnie Lu Karell trzy· ciskała dziecko,
maI w rannonach swe dzieck&. jeszcze spało. Jak przez mgłę
Całował jasne włoski, pokrywa widziała May, że pokracz.na po
j'1ce gl'ó,,-k~, a w duszy czul stać trzyma w reku Jakiś a,panieznośny ciężar s ""e; "iny, któ 'rat, z którego wychodzą w jej
ry
nie opllszc.zał go
ani na stronę jakieś prD1l1ienie.
Ma~
chwilę, nawet w godzinie szczę zerwała się DsŁatkiem siły, przy
ścia.
tuliła dziecko do siebie i uciekła przez kwiaty w kierunku
* * *
Lu Karell stał pr.zy oknie i domu.
spoglądał na park. Rok minął
Szewko otwartymi
oczyma
od owej nocy, kiedy urodziło patrzył Artur KarelJ za nią, Namu się dziecko i gdy po raz 0- stępnie spojrzał na swój apastaŁni się popisywał. Cały rok
rat.
po czole, Jakby ruchem

niezmąconego szczęścia.

Na dole, pośród k''''ifmących
drzew, bawiła się May z dzieckiem. Lu Karel) odetchnął głę
boko. Moce przeszło·ści straciły
swą sirę. Był szczęśliwym,
zawjnszuj~.
Di'oń KareJ,la ujęła kurczowo do·\Volonym człowiekiem przez
portjel·ę. Na chwilę przymknął miłość May. Żył dla swej pra·
Nie
oczy. Ale już znowu się opano- cy i dla swego szczęścia.
rozdzielał się już z May
ani
wal ,
Szybko teraz, Williams! na chwilę.
Gdy musirał wy jeDzi~kuję za życzepia.
chać w podróż inspekcyjną do
Po kwadransie Lu Ka·r ell był' pohldniowych kDpalń,
May
z·nowu
nienagannie ubrany. towaTzyszyła mu,
a szczęśliwI
Nikt nie mógł zauważyć
po dziadkowie przybywali na tychnim śladów dzisiejszej ~l(lcy. miast i nie posiadali si" z raOczekiwał w salonie. WiHiams dości, że mopli mieć cdkowicie
posz· edł zawiadomić pana Gren dJa siebie swe bóstwo,
małą
sbume. Teść przybięgl doń z Alice.
wyciątgnięŁemi ramionami
I{arel'l zatloną! całkowicie w
- Lu, musiałeś mieć przecZtl rasowym w~doku żony i dzieccie. Czy Williams ci już powie- k'a. May spo.lrzała w górę
ku
dział?
oknu. U jrvala męża i kiwnęła
Obaj męzczyźni obieli się her nań dłonią.
decznie.
- Lu, chodź do nas! - zaWo
-- Kiedy uwdz,jota się moja lała pieswzotliwie.
mała d.ziewczynka? zapytal
- Jeszcze godzinkę, May, po
tem przY.idę.
Karel!.
- Punktualnie o godzilI1ie 10
- Papa! - zawołało dziecwieczorem,
od:powiedzial ko, slia biutki głiosik brzmiał dla
dziadek z dumą.
oJca jak najpiękniejlSza muzyKarel! zbladł. Punrk tualnie o ka. Pokiwał dłonią May i dviecgodzinie 10 wykonał s.wój słyn- kltl. Następnie siłą oderwal st~
ny skok, i w tej samej chwiJi... Dd okna. Musiał .ieszoze godzi,nę
- O,tcze, · .jak się czuje ~ay'? energicznie popracować. Hrzędzapylał i Qrze.surn~ .d.loni~ ni~)' w kopalniach czuli doUad-

cą ręką odga1'l1ęla wilgOtne

wie

sy z czoła.
- Lu,
mi,a łam taki ciężild
sen. I bytam przekonana, że
to rzeczywistość. \Vyobraż Silbie, zobaczylam ciebie i ty byJ<eś taki ·pokraczny, kaT-i:elek (
patnzyłeś na mnie tak strasmie;
miałeś w ' ręku aparat, czy coś
takicgo ... Lu, to było takie sira·
sznel
Ze strachem zakryła Łwarż:
Karell 'przy jej słowach z;bladł
śmiertelnie. ·Wiedzia.ł tera,z, że
May"nie śniła, jak była TJrzeko'
nana, lecz że wIszystka to było
rz. eczywistością.
To był .jego
brat. Zęby Lu zazgrzytały. Ddwna fałda ukamla się na jego
wysokiem czole.
- Lu, dJaczegojesteś
na
mnie zły? Czy to było dziecin·
ne, że ci to opowiedziałam?
Natychmiast opanowa1 .ie.
- .lu, zły na ciebie, May? ......
Jak może z myśleć coś podobnego?l
I ucalował ją gorąco. Mu~iał
koniecznie ul' TyĆ swój niepo.
kój, A więc ten nieszczęsny brat
n1e zapomniał swej szaJeńcze,;
namiętności. May wtuma się w
poduszki.'

D. c. n.

aparacie! Nie~
masz siły wymusić dla mnie mi
lości, bD May ucieka
przedemną! westchnął i odszedł po
w.oli.
May padła zemdlona niedaleko
domu pod czerwonym parasolem, da.i<l'Cym ostonę przed słmi.
cem. Dziecko przeJJudzilD si~ i Dziś i
zaczęło gtOŚT10 krzyczeć,
pHe• Tango spelunek" żywjołow~.
namiętne, pełne żaru krWI.
mżone niezwyklą sytuacją. PaGra, która fascynuje I pory ••
rę służących biegło
po p3!rku,
poszukując pani.

0,

nędzny

dni nS5tepn,ch

Lu Karell usłyszał w .,vym
gabinecie p:liacz swego dziecka.
Paru skokami był .luż na dole.
Shlżące właśnie znalazły leŻ'ącą

May i dziecko.
W tej lIUlleJ
chwili przybiegł Lu. Chwycił
żonę i dzieckD na ręce.
- Proszę iść i przy§flotować
wszystkD na górze, - krzykn~'
na służące. Zaniósł żonę na górę i pollo.żył dD chłodnego ł-ót
ka, a następ!l1ie odes·łal służbę.
May p.owoli wracała do przy.
tomnoś:ci. W·.vr·ok jej z p.r zerażeniem
utkwił
w Lu. On uśmiechną~ się do niej i podał jej
dziecko.
- Głuptasku, co z.llJOw·u
prawiasz za historje? Jak mo·
Ż'esz tak przerażać swego mę ża?

Mav

usiadła

na

łóŻ!ku. Drżą-

olajpiewa gri

w przebojowym filmie europejskie)
produkcji p. t.

Dzieje kobiety upadłej, którll mił06~
wznosi z otchłani ku światłu. Wielki
sukces stolic europejskich i świetny
triumf znakomitej rodactki Poli Negri,
jakiej jeszcze nie widzieliście.

Nad program:

Dodatek Fleischerowskl
Początek seansów w dn.i

powszednie o godz. 6-e],
w 80b., niedz. i świE2ta
o godz. 4-ej pp.

12.vm -

Nr. 219

I.Gt~e

Smutna dola

Wiadomoiti ~i~i~[e
Osobiste

z

PORANNr - 1130

włókniarzy

POWSZ~(bDa r~duk,ia

CieRkali
Tragedja uwiedzionej
dzlewczzny

pla.:u i pra,.

W dniu wczorajszym wrÓcił z
wiązek postanowił wszcząć akcję aż
włą'cznie
tll'lopu wypoor.ynkowego i objąl
w Ubieg,tym tygodniu odbyło l' ki, iż płace we ~zystkieh fa.' mocy pows-tałych w tych saurzęaowt\,lrle o!u'Qgowy
inspektor
PT::IjCy p. Włodzim~erz W ojtlde- się po dłlUŻiSzej przerwie posie- brykach sa niŻlS%e do 50 pr~, mych rozmiarach, obcią.źając
dzenie k,omitetu wy:konawczeNa Ue tern, wskazał mÓW1Ca, tych ostatnich więk'szą pracą.
"icz.
go k:lasoW1ego zwi.ą.7Jku robotni- docl1{)dzi niejednokrotnie do
W innych miejscowościach
:II
*
ków
pl"zemy'Slu
włókienruczego,
zatargów
międzv
robotn~kami
dzieje
się 00 samo, co w Łodzi,
Znany w kołacl- łódzkich art ycelem
omoWllenia
sytuacji
,w
a
kierowuiotwami
fabryk,
któobrywa
się płace do mi11imum.
Ma rualan S. Obodowslci po kilre każdorazowo
kończą iiI!
Referat ten wywołał bardzo
kuletnim pobycie za.granicą wrócił przemyśle włókienniczym.
do kraju.
gdyż ożywioną dyskusję,
W pierwszym r,z~dzie p-Oru- przegraną robotników,
po której
s,z ono sprawę stagnacJi w prz.~.: przemysfuW1Cy ma,ją prawo, po uchwalono WSllCZąĆ energiczną
Rezerwiści, baczność myśle i jej skutków na nieko- dwutygodn.iowem wymówienIu, akcję przy pOlllocy całej klasy
wydalić
niezadowolollych z robotn-iJCze.i
rzyść robotników.
p.rzeciwko
tym
Kto się ma zgłosić
'V d:łlugiem obszcmem s,p ra- pracy.
przemysłowcom,
którzy obnido P. K. U.
wozdaniu, wygloszonem przez
Dale.i, omawHl.,)ąc PQNlŻenie żyli hlb U'sHu,ją oblIli,żyć p~acę.
Dziś i jutro winni stawić sli~ kierowlIlika związku Walczaka, robotIllikóW 'na p.row,inc.ji, J;lÓ\V' ' -W tym celu uc11walono zW'Odo P. K. U. I (Nowo - Targowa
1< '
ł
~' od
t8\; -rezerwiści, zamieszkali na okazało się, iż rooołll1icy we ca wskaz'al, iż zarząd główny 1'a c na przysz ą o:.r ę walne
terenie komisarjatów policji 2, wszysbkkh fabrykach na tete- związku w Łodzi powi,adomio- zebranie
delegatów fahrycz3. 5, 8. 9 i 11.
'
nie IJodzi ulegli redukcjom ny
został o chęci obniożenia 'nych, na którem ci zdadzą rela
Stawiennictwo
ohowią.lZuje vłac, wbrew umowie. zawartej plac o 20 p,r oc. w Zawierci u, !l cję o reprezentowanych pr,z ez
\vszvstkich podoficerów roczni \V swoim czasie ze związkami robotniey nie chcą się- zgodzić siebie fabrykach.
ków 1903, 1905, 1902, 1904 _i
ł'
na t'" zn'l· ...l. ę .
Po otr'z ymaniu tych danych,
1899 z art'ylerji górskiej, {Jolo- przemy owcow.
"
LA
wej, ciężkiej i najcięższej ro~z.
Robotnicy musieli zgodzić
W Ży,rardowie usiŁuje się' zre r.arząd związku
wystlllP i do
nika 1904.
się na podyktowane im wa- dukować cz~ść róbot.ników
przemys'łowców
z żądan:iem
Pozatem jutro rozpoczyna 1'unki i obecn.ie rezultat jest ta- fabryk~ pęd-zić dalej przy po- przywrócenia we wszystkich
się termin stawiennictwa renr ~""'~~_~,~"'~i!~A~'~4~~M~.~~~~~~~~~~=~~~~~~R~~!!:~ -fabrykach cennika p.łac i w ra
, .... istów J}Owyższych roczników
, zie odmowy prżygotu,te włók
piechoty, czołgów, kawalerji,
samochodów par.cernych, służotVl~·rCI·eniarzy do akcji strejkowej.
bv intendentury, słuwy zdroII
Gil
Co zaś silę' tyczy robotników
,via i żandarmel'ji, zamies7,ks...
ł
. k bl
Ł d'
W
w Zawierciu, uchwalono okałYch na terenie P. K. U. 1.
pO ączenla
a owego o ŻI z arszawą
,.
, Da P. K. U. .nuleż" włosie
\
zac lm wszelką mo'LJiwą pomoc
J
~
Jak wiadomo, kilkakrotnie wyższem wszystkie miasta. na przy walce o utrzymaniu dosię o godz. 8 rano z książecz. odraczano otwarcie nowej cen- szlaku
Łódź \Varszawa,
ką wojskową, kartą "mob", iy trali międzymiastowej, ohslugu przez które k,abel przechodzi, Łychczasowego cennika pliac.
wnośdą na drogę i przyborami jąlCej lilI1ję Warszawa - Łódź. jak StrykÓIW, Głowno i Lowicz.
Jak się dowiadujemy na zedo jedzenia. (b)
Jak się obecnie dowiadujemy
W dniu dzisie.jszym dokona- branie delegatów przybędą do
z wiarygodnego źródła, centra- ue zostaną ' .jeszcze na stacji Lodzi delegaci poszczególnych
Ja ta zasŁała .ruż w dniu wczo- Łódzkiej ostateczne drobne wy.
P
kończenia techniczne, tak by mIastoIski, celem przygIoto.
·
ra,rszym ostatecznie lainsta,l o- w dni,u otwarcia wszystko było wama
. SIę
. w razie potrzeby do
na c h orob y za k azne
wamI.
W eiąml ublie!rłego tygodnia t.
w jakna,;Iepszym por'ządku. (p) ogólneJ ą,kc.pi. (p)
~
\V
z
wią:zk
u
z
powy
uzem
mi
!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J. od 8 do 9 sierpnia r. b. włącznie nisterstwo poczt i telegrafów
&E

do strejku

*

Urocz"ste

Uu ludzi zachorowalo

Przy uL Zgierskiej
ja.ko służąca. 22-1ettUa.
oła.w od kilku la.i.
Po pewnym czasie

powała

ona
który miał
się z nią otAmić, lecz gdy Recław
zasili w cią;tę, narzeczony porzucił ją i zmk}.
jakiegoś

mlodzieńca,

Uwiedziona. przejęła się swym
stanem i postanowiła popełnić samobójstwo. W tym celu sporządzi
la sobie z porady znajomych kobiet jakiś odwar z lif'Ci i po ~
eiu trucizny padła. n& ziemię bez
przytomności

Wezwane pogotowie ratunkowe

udzieMło denatce pierwszej pomocy, pozost3lwiają.c ją na mtlejscu w
stanie b. osłabionym.
(b)

Tajemnicze zatrucie
zakończone

śmiercią

W dniu w\!zora.jszym w mieszkaniu znanego kupca Bronisława.
KrigJllana, zamieszkałego pny 'ul.
Sienk1i~wicza 29 dostała nagle silnych bólów Salomea Rabinowiczo
wa., pnybyła z wizytą. do p. Krigmanów. Ze względu na to, iż Rabi
no,,1iczowa dostała silnych torsji,
lekarz pogotowia.
ratunkowego
przypuszczając,
it lIla tu miejsce
wypadek otrucia., przewiózł ją do
szpitala Poznań!kich, gdzie Ra.binowiozowa. smarł& po Wwłe pól
godziny; nie odzyskuj~ przyto-

IIlllOdci-

WalRI zgromadzenia
członk6w

., w

r.gło8zono

SO słu'lyła
Anna Re·

ZW.

byłych

zew. wojskowych

do wydziału zdrowot. nadesłałJo w dniu wczoraJszym
ności publicznej następujące przy- do hlte.j~zych władz pocztow dniu 14 lłerpllla r. b. o god&.
pa.dki chorób zakaźnych:
wyeh zawiadomienie, iż uroczy
19 w lokalu lIeJueta.r!a.tu koła ul.
Dur brzuszny 22 przypadkU (w ste otwa,rcie nowej stacji mięrobotnicy sezonowi mogą odrobić
PiotrkoWBk& Nr. 89 (polska Y. M.
tygodniu poprzednim 37 przYi'ad- dzymiastowej
wyznacza
na
\V dniu wczorajs1zym p. wi-I botnicy odrobi:li w sobotę bie- C. A.) odbodzte slę Dadswycza.jne
ków) , płonica 33 przypadki (40), dzień 15 sierpnia.
ceprez)'dent dr. Wieliński przy żącego tygodnia zaś słra(!one z wa~e zgromadzenie
cdonk.ów
bloni~a 17 pnypadkew (14), róża
Natychmiast wlaoz<, poczto- jął delegację związku pracov."I1i I tegoż powodu 2 godz,iny pracy zWląlLku byłych zruwodo,?ch woJ2 przypadki (4), gorączka połogo- we lokalne zawiadomiły o, po·
,
I
1 ..
.. d h'
.
skow)'lch
RzeczypospolItej polwa 11 prz-.ma.dków (3), odra 21 9 !
kow komuna nyc 1 l InstytucJI o ro lone zostały w Clą'giU t y- sk·"'· koła Łódź
któ
d
J ł'
=
_
.,.
hl'
. k'
'd .
I"J
na
re zarzą
rzypa
dków
(10),
krztuf'l:ec
1
przy
uzytecznoSCl
pu
lczneJ,
tora
go
ma.
r
s'
.
k
'1·
••
b
.
'.
'.
p o l o Ja naj tczmeJsze przy yOle
P , pacIek.
przedstawiła postulaŁy, dot~rCo się tyczy dni pracy stra- ze wzO'lędu na. waźność obrad.
Ogółem z1!łoszono w tygodniu
ezące odrabiania dni straco. conych z powodu choroby TO- Prosze~i są również byli wojskowi
ubiegłym 107 przypadków chorób
L~' n y.ch , przez miejskich 1"obotni-, botników lub członków ich ro- zawodowi, którzy dotychczas do
z~ka~~C~r Wypa7::dniU poprzedków
sezopllowYCh , dV."I,skute.k dzin _ p. wiceprezydent dr. zwią.zku nie należą·
mm
z-w.,
deszcz!.!.
oza tem
e egaC,la Wieliliskiwydal. polecenie zePorządek ma: 1) odczytanie
••••
prosita o zezwolenie odrabiania zwalania na' odrabianie we protokuru z pierwszego walnego
dyżury
dni, straconych przez pos'zcze- wszy~kkh wypadkach
kiiedy zgromadzenia; 2). sprawa. przystą
g61nych
,
robotrti'ków
'Y'skutek
ro~tnicy
ud~w()dnią
ksiąJżeczpienia z;ną·zku do ::ederacji Obroń
Dziś w nocy dyiatrują następu- 0,111
ich
cho!oby
lub
choroby
cdon
k
k
h
h
f
k
h
b
ców Ojczyzny;
3) protektorat
jące 31pteIti:
L. Pawłowskiego
ków rodziny.
. ąa,sy c oryc
~ t c .01"0' .y, związku; 4) różne sprawy organi(Piotrkowska 307); S. Hamburga
Pan wiceprezydent dr. 'Vie. Jako ~rzyc,zyny mestawaenme-l z3ICyjne i zwiąa;ku; 5) wolne wnio-(Główna 50);
B. G>łuchowskiego
Wiski ustosunkował się przy- twa SIę do pracy.
ski.
(Narutowicza 4); J. Sitkiewicza
(Kapernika 26); A. Charemzy (Po
chyllll'ie do postulatów delegamorska 10); A. Potasza (Plac Kocji i wydał p.olecenie wydziało
łcielny 10).
wi plantacji miejskićh,aby stra
cony w 'ubiegłym tygodniu z po
Na śliskim asfalcie wielkomiejskim tak
wodu deszczu dzień pracy 1"0łatwo się potkąać

Dni stracone Drzez desla

DiwiekowJ Kinoteatr

','CAPIT
a

Nocne

autek _

i dni nasteDnJch !

"

Hamor zagraniczny

,w.

Energiczni
IFilm erotyczny,

będący

kąd rozprawą publiczną

ponie·

na te-

pobili

ASFALT
JlSfJłll

kowie

się

po sprawie

mat: Czy noc poślubna należy
w wydziale cywilnym sądu odo męża? Reż. G. Fitzmallrice'a.
Dramat z życia miljonerów kręgowego odbywaht się rozpra.
wa z powódz'twa, Józefa Szczura
Ameryki p. t.
prt;eciwko Stanisławowi Kaźmier
W rolach głównych:
cza.ko,,; o należność kilkuset zło
tych za sprz<.' dane drzewo.
Po wyjściu z l'ądu pomiędzy
ilwiadkami po\,-oua i pozwanego
rozpoczęła. się bijn.tyka, w której
5 osób odniosŁo ciężkie potłucze 
Nad program:
lJia. Pie1"wi'zej pomocy udz'ielilo
,
Słynny Chór Florencki odśpiewa sze· im pogotowie kai-ly chorych.
reg pie§ni i arję z opery .Carmen".
Po odjeździe karetki pogotowia
- B ajeczna kobieta l Może so- Początek w dni powszednie o pobity został do kl"Wi jeszcze jeden
bii sama zapinać suknie z tyłu! godz. 5 po poło w soboty i nie· ś,,';:ulek. ' Poknya,wionego odwie(,.Llle Ił).
dliele O godz. 2-ej po poło ziono do domu dorożką,.

illie Do,
od la OClue

Ja sie boie, tak sttal1Die boie Ulity..

świad·

4SflllT

Sflłll
J O ra
Z BeH, Amann, Guslaw
Frih ich, Albert Schlellow
Ilbert Sleinriick
to bezsprzecznie największe

arcydzieło ~Uffy"; reżyserja

wkrill!

11:

..,

. . Ja " , •
fa •

~

.,(14 Y" wkróto

PrzJkra
Drz'loda
"wdowy"
go

Znowu wyrok "din lojry"?

Mąż

łodzianina

poranił
nożem,
niła samobójstwo

Taj" emnicza strzelanina i rozprawa nozowa przy ' til. .W 61borskiej

a ona popeł

Lodmnin, Marek W. wyjechał ner i jui tego samego dnia dowie.
który ' na. urlop ' do Oiechocinka, gdzie d"iał się o romanSJie swej żony.
ty ulicy Woltborskiej zostali 0- w .nw~azynach · ·rewolwerów, prowadzi dochodzenie w "pra- poznał bardzo spmpatyczną damę,
Wieczorem przy pomocy otrzybudzeni strzalami rewG~,wero- wydobyli noże, ńie przerywa- wie zamordowanego Jakubowi- która przedstawiła mu się jako manego od słuilby klucza. p. Nizwymi, dOC;~lodz::J;CYllli z ulticy,
ją~c pośdgu.
, . ' ~za, .gdyż. nie wY'~luczonem wdowa po przemysłowcu lwow- ner wszedł do pokoju, zajmowane
Stnelam!la me była ,rcguJa~: .' A.oło dQll)u pl~y ulicy Ak JCs'ł, IŻ. l~l~ędz.y , !el~ll dwo~na ;.;kim, Eleonora Nizuer.
go przez żonę i zast,ał 1\ tam. w
t1~, co ~vska~'ywałQ ~l.a to, tZ ksandT'y,jskjej 16 Włodarczyk zb~odllJaml
Isf!J.Jle.~ ' pewIen Po paru d~iach pomiędzy panią objęcilach p. W.
~1e wymkla 7a(~11a bOjka na u- wlSk'lltek ,utraty sił padł
zWIązek . .~
Nizner a łodzianinem zawiązal
P. Nizner doby}! rewolweru i ste
hcy,. le.cz raczeJ.P. yl t~ nap~p ooodnii~ i w tej chwm . prze (IaZamach
na
Włodarc,
z
yka
ie roma.n~ \,\TszędZli'e widniano ich rorV'7owawszy skamieniałego ze
na laklecroś przechodma
d
T
d .
d t • '. t
b d' . t s "
,
J •
f'e krzvk1' . ulo~a . o,~C\: . O(!gOnJ 1 ł!(), za aJąc nbl.u l.:>r:~e.s a\V1~.slę ełm ar ~lf'J ; a ra~em i w J'ednym mieszkali pen. strachu lodzianin:t, począł mu zaR:"',dzl·her'aJ·!l,
.vu
" ";'
",1"
•.'" l '
llQ'UlmJ szereg ran, PQczem 7. le Jem,w czo, 17. zeZlna o.n, ze me.
ki
ł11a o PQmQc l sl'rzałY zaalarmo g:1i vi niC';ma1n:\'m kieru,uku.
zna na'pastników, Tak również sjonacie.
dawać ~any małym noty em,.B.
l'y a'k-olll~Z:~le
'·
.... l V k'0 m'l
., :..
.,
. , ' , dla k,t órej
T ymczasem po t rz ech dn'ach
nastM\me
z:ł.mkn"}
go w
wa:
pad'oe
O treści' zeJ;l1a11
\Vłodarctynie Z'IVI przyczyny,
I.
."1:"
'l" _ •
i pokOJU
eaI
"21']at11 , pohcJI.
, .ka nil'LwłQcznie zosłał j)'jwi1ado chciano <10 . zamordować. (p)
f:ielanki przyjechał... mąż pani Niz l trzymał w zamkmęa u
y
Gdy str;tały 1-~cichły, w IIkc
.
'
,
h '
dzień.
!lach domow ukazIiły' s.ię p'rze- ' ,
( I
.Przed wieczorem p. W. udał()
rażlQne twarze mieszkańców tej
Trąba
się wybiec z pokoju przez okno,
dz.ielnicy.
lecz p. N'izner dogonił go i zadał
\V prz-ekonaniu, iż w .laki'Inś
mu jeszcze kilka ra,n noźem.
zakamarku Jeży Qfiara napa'Tymczasem główna winowajczy
stni'kÓfW, policja przystąpiła do
szczegółowych poszukh'tari.
ni iaj~cia, Niznerowa ustłowala. po
Po upłyWie 'g odziny, ,Icden f.
p~lnić saniobójstwa, przecinają.e
patroli V 'komisar.jat.u 1) ohcji
sobie żyły u ręki brzytw~, a naznala·z ·ł "''e' wnęce bramy przy
i'tępni:e zażywają.c trucizny. W sta
uUcy Aleksandryjskiej 16, Jcżqnie bard7.O groźnym odwieziono
cego mężożyznę beż. przytomno.
ją do szpitala.
śei w kałłuży krwi.
P. W. przybył do Łodzi, leczy
Le,k arz ' Jjogotowia ' ':ra\!unkoobecnie swe rany, zadane mu
wegQ stw~erdzil u nieznajomc~
przez mś c iwego mr.ża ,;wdowy ze
~<) s'z ereg ran,
zadanych nQŻa·
Lwowa".
(b)
mi w p1ecy , i stwierdziw5zy
bardzo ci~żkie uszkodzenie ciała,
po hałloreTI'iu opat'funk6w
przewiÓiZł go do szpitala św. Jó,
zda
.
Wfad,z e policyjne prz,vstąpily
Tym razem karambol
natychmiast do ustalenia nazwiska cięiZoko rannego, .ioonak.
z wozem
że z uwagi na to,
iż, nie mIal
\Y okQlicach stacji Baby. na
on plrzy sobie żadnych d9ku- .
,~zosie L6dź \VQlbórz, samomellltÓ:W. było to bardzo utru.
i:hód
nr. 765,
prowadzQnv
, ,
dniane.
przcz szofera Lengego, na ie'
Dopif'.IO lalllO udało iię poI:ichat 11:1 furmankI; , naładQwaną
eji ut!taUć jego nazwisko.
zniszczyła szereg dQmów w miasteczku l1eldQrf i okQlicy
wngJcm, należącą do. LeQJliar"lv
Jest ło 27-1etm.i Stanisław
ka Adama, 7e wsi Raclkowl~e.
Włodarozyok, zamieszkały przy
gminy Bogalawice.
,dicJ Wawelis kiej 8.
KtmYlltają.c Z. , chwilowego od
\Yóz zo!olat rozbity, samo·
cIJÓ? równic;' d.oznal uszkozyskania przytomności, polkja
dzcn. Furman Leonarczyk ł
,

,

' .

Wczora.~zej nOcy nlieszka.t1·

Gdy,

ściga:łąc:ym 7.abrakło k\tl/miOIl'Y wydiiałś]edczy,

na

"p owietrzna w Szlezwiku

Znowu katastrofa
aufobusu

pmeałoohała g<>,
przy,~lil8Zoza
jednak, i'Ż nie ma ()D n~c

IW:

wspólnego u stnelanirul na
uUQy' WoJIbo.l"6'kie1 gdyż został
on pofanrony oohlm.i, a nie

· zra 'oegol
Imu.
t
na
.
t
ragedl
Oszukang przez kolee(, bez
duszg
.łosza PIzD

"ł

pope łnI

b"
.
"d"
samo oJstwo I znaj Uje

Przed kU,k u miesiącami 20 .rewołwerowemi.
Zem.ania jego jedn'a k szy3)- letni Jó,z ef Mani'kow5lki, zamie~o zmi,eniły przY'PJU.srez,e nia po szkały w ZdJ\lIls,k iej Woli, po,mał w s'w em ' iloGzill1!oem mietlej!.
Jak' wynika ze słÓlw Włodar ście pewnego łodzianina, kM·
ezyka, został on na uEcy \Vol- ~ przed'sta.wił mu s.ię pod na,l
wrs.kiem Antoniego Waleskiego,
bo~kiej napadnięty, pr,zez kd1lk u
zamieszkałego
pr~y , ulicy .Sr(!:
~zyzn. m,w rnjonych
,~re
brzyńS'kiej 91.
.
wolwery.
ManiJkoWl'llk i zwierzał się SWII
WłJOdarezyk
wyrwał się lm
jednak 'Z rąk i PQbi~ w str~ mu pq:ygodnemu koledze, it.
,jest bez pracy : i chętnie, ofiarn"
nę ulicy Aleksa.ndJ:y,iskiej.
PO'sypały się za nim S'trzały wał1by peWlllą. --sumę z-a wy-smra
tewolw€i'owe, j.ed.nak.że ucieka- nie się dlall o zajęcię. w,ówc.zas
jący un:iknąJ!jkh, dzięki temu, Wales·ki wyraził gotowość speł
',
że IJcj(~kal zy~za,kiem, ttniemo- nienia propozycji klQlegi.
Po upływie kijku dni . W1ltHwia.łąc w ren sposób trafiema go >KlUłami.
l,eski wyjechą~ ,do ~odzi, skąd

kfUlami

• •

-.

~:..

'!,.

GenJalna i

~.

"

,

"

.. .

.' .

•

;,1,

SIę

I

".
w agon]l

n,:h llszkodzp!,). Poważny"h
okalcczl!t\ doznał koń, zapw)0
11" 11 wo'zu.
Poszkodowanym w katash'ofie przyszlli z ]:}OlllOCą wiC'śnia<'y ok<Hicz.ni la)
Wf"&,
·ik&
·e

po tygodniu napisał li~t do )1a
Około. g0dzil1:V 11.30
w 110nikowskiego, że ma dla niegO cy jeden ze spóźnionych przejuż pracę i po pl',1.csłunill :lO 1.1. chQdniów znalazł przed domem
w liście na poste - reslan1e na przy ulicy Kiliń,skiego 120 wio
pocztę
łódzką,
ni'clwłoczl11e ,iąccgo s,je: w bólach Ila chodni
przęś.Je mu adres
i n~l.wi<;,ko kil ml,odzieii.ca. ZaalaTlllOwan)"
Doktór
fabryki, gdzie ma,is,tC'r z.gorlzi~ lekarz pogQtQwia po pr1.ep1uk:t
się przyjąć go do pracy. Mani~ I niu żołądka ,
przewiózł go.
w
ko\vs·k i wyraził l.dziwienie, (lIa sŁanie bardzo groźnym do szpiczego. ma pisać. ;Ila po.ste-restau- t41la w Radogos.z czu.
choroby weneryczne. sk6rne i włos6w
te, podczas gdy VI.aleski mk·
S l
•
Ze wlZgl~du nu lo, iż pom "('
Andrzeja 2, tel. 132-28
I
sz~a.
przy li ICy • re Jf7.yn· lekarska została 11dzielona do.
Leczenie , ,lampi\ kwarcową, analizy
Sklej
91.
'
,
.
6ł
d'
,.
. '"
"
•
<.
•
'. '
plcro p
go Izmy , po POPC1 ' krwi i wydzielin. Przyjmuje codzien, \V.!lj~Skl odpisał, ze ~alega. ~v nie.niu zamachu i trucizna z<lą. nie od 9-11 i od 6-8 w. w niedzielę
p!acen~u kom.ornego l .właSCI- · żyła przepalić mu ki.szJki, leka- i święta od 10-12. Oddzielna pocze,kalnia dla p!lń.
CIel' mleszkam.a s:zykanu.!e. go 7 rte wąlf'pią W mQż,Hwf.JśĆ lItu y'
Od 1-2 VI Lecznicy (Piotrkowska 62)
t~go POWQd:u. ~ ,mc <?ddaJc, DlU manio/ł go pr.zy życin. (p)
11 ... tów, Mal1lkoWiSkl' uWIerzył
swego kolegi i
: - - -________..;;._____________--,

....

P. KLl nBR

s'ł'owom

posIał

mu w liście na poste - r~stan·
te w LOGzi obiec;me 30 zl9tych.
dowiedziawis'zy się 'lis<tnWa "
, leskiego, i'ż p,racę Qtrz,yma '"

'.

'z

Piękna

CD Klne IiRlfflTH
w wielkim filmie obyczajowo etotY(lzl).ym ,p, .",t.,

~.~~;f~~.i~~;;~~~ona ~~~~~i:li~6~~~~~

mechan~czny11l zakładzie śltlSIll'

s'kim B-ci Lewandowskich przy
ulity Piotrkowskiej 69.

NAJSLAWNIEJSZY TENOR
ŚWIATA

P~prrZybyciu do l,omi Manikowsiki udał , się pod wskalany adre,s,.. Jednakże ku swemu
przerażen:iu stwierdził, iż nieUla tam wymienionej w liście
firmy.
Manikow1s ki był we
w,szystkieh 'domach przy ulicy
PIotrkowskiej w poszukiwaniu
zafiI'Jń:\ ' 'B-d Lewandowskich,
Jednakże jej nie ·lnalaz.ł. ,
. 'Manik6wski

błądził '

IE

po Lu-

dzi · w , pOs1zukiwaniu uHcy Sre,

Cierpienie.

udręka

i

miłość upadłej

Następny program
Dźwiękowego Kina

kobiety'

brzynski'ej, ' gdlzie dowiedział
s,ię, , że pod m. 9~ nie mies.zkał
, Antoni :WaleskL Nie Dla.ją~ Ż'a·
dnych ' śrpdkó.w do · życia, a.ni
na . pow,ról. do rodzinnego miasta, Maniko~~,ki . po",~nowił p~
pę!'njć .~mo~.j1stwo, Za oMa·
tnie ,.gros1ze kupił w a'płeee du '
i~'butelke

jodyny. '

"

z a dziwi

eałą

Ł ó 'd ź

swym filmem

dźwiękQwym.

....._~_ _ _ _ _ ..;........
. ..:.".~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•.

Nr.

,

219

Dobra' gospodyni
,zawczasu

myśli

o zimie

Lato jest najpracowitszym sezo
nem dla zapobiegliwej gospodyni.
Najwcześniejsze kons~rwy, soki i
k'Onfitury robimy zazwyczaj jeszcze w mieście, zużytkowując obfite zbiory agrestu i truskawek na
piękne i aromatyczne przetwory.
Późniejsze owoce dojrzewają już
wtedy, gdy zażywamy w pełni letnieg'O wypoczynku. Czy jednak
ten okres wypoczynkowy uwalnia
nas od koniecznej zapobiegliwości?
Czy chwilowa rozkosz. wygrzewania się na słońcu usprawiedliwi
braki w śpiżarni, jakie w zimopozbawią nas
wych miesiącach
zdrowych i cennych dla organizmu pokarmów?
Wszak wiemy, że ,kompoty, so·
ki, konfitury, przyrządzone staran
nie i umiejętnie, pozwolą n?m prze
trwać ziJnowe miesiące bez odczu....aJda braków w jadłospisach codziennych ł wykwintnych. ZestawienIa składnik6w odżywczych,
IPOtykanych w owocach i cukrze,
zapewniają organizmowi bdzk.iema sprawnoŚĆ działania, tężyznę
t zdrowie podtrzymują zarówno
.ystem nerwowy, jak i podniecają
władze umysłowe
ludzi pracują
cych, a dla dzieci i młodzieży w
okresie intensywnego rozwoju są
wprost nieodzownym pokarmem,
którego odmawiać, ani też wydzie
la~ zbyt oszczęduie nie wolno.
Aby odpowiedzieć godnie zadaniu, musimy zaopatrzyć się odpo
wiednio, wyjeżdżając na lato. Owoce znajdziemy na miejscu. JeteIt niema łch tam, gdzie chwilo·
mieszkamy, dostarczą ich targi pobłłsIdch miasteczek, okoiiczne ogrody, a wreszcie wędrowne
apnedawczynie, które umieją tra·
lic! do każdych drzwi, aby zaopatrs)r6 OH aaleqcie. Cóż jednak
pocm1emy w obliczu najdotkliwszego braku - braku cukru, jeże·
li W. bud_ie naszym nie było dlań
mieJsca, lub 'piwnia nasza nie
jMt w Ctlkter ocIpowłednio za.,.,.lIsoM.
Owoce ale mogą czekać - lnubJ'6 przerobione 1f stanie nienagannej 6wieiloścł, --Ił podporz,dkować wymagmlom .woim ta
ką iłolć cukru, aby mog1y zaczer·
PD\ć z niej siłę prretrwania dłu·

12.VlIl

Sledztwo

W

sprawie zabGistwa Jakubowicza

od.slania sensac,jne szael6IJ t,cia szumowin

Dwa "groki jmier(i na Jakobowl(za. - finai nada' obliaje
,

. Morderstwo,
dokonane n~
ul. Lutomiers'kiej pr·z ez Gnata,
jest wciąż ,ies?cze
t-ematelll
dnia na Batutach i w śródmie
seJu. Szcze{{ólilie ' w~iód Tnę
.Łów ~ódtkich, kłóTYch wodzir",·
Otami byli zarówno z-amordowllny; Jak i' zabójca - nie prze~ta je <ii~ komentować zbr'Onuj,
przYPolnina.t~c coraz t'O nowe
8zczegó.ły
sporów. prowadL(~'
'llych,przel dłuż'szy ()z·as pomi~,
dzy Jakubowieczem a Gnatem.
Z rOl·mów tych wylania, liię
w całej jaskrawości życ.ie sm,
mQwin po dmiejskicJl , jak i antag'oniz,m pomiędzy lch po'~7.::le
gólll1eini "odłamami".
. I tak np, wyjaŚ!n1ło się po
śmiertelrnym
porachunku .la'
klubowicza z Gnałem wicIe, o ·
kryłych mgłą tajenulicy r11~CZV,
r01.w,iązana 7.ostała JliejNl'na l a
~dka kryminalna.
Jak, wiadomo, s7.luTIowiny B::r
lut same pomiędzy iiobą Ul
łatwiają spory; wVfl:lją wyrr.lki
hardzo s,urowe, ~Ż do "kan"
śmierci włą(:z.nic. Na zamordowanego Jakubowie'za "sądy" t.e
wydały aż 2 wyroI, i S'lI11Cr('l
•,sądy", czyli organizacje tal;-ip.

plzg .wg(b zeznania(b"

"ą dwie: , żydowska i chr~eś-ci· nimi walka na noże.
ja6,ska. Organizacje te ~taJe
ł'odozas bójki sklep Neumamiędzy sobą konkurują, a osllł' na zosia.ł zdemolowany, wobec
tnio doszło nawet między nie- czego ten zawezwał policję, je ..
tui do kn\'awych za.iść na tI-e dna'kże przed jej przybydfem
sporów i porachnnków z.łod,tie.i Jakuhowlcz z towarzyszaml n·
likich.
cie-k l.
W dniu 5 lipca r. b. kilku
00 c.ięŻllw poranionćgo 110czJ!onków zarządu ,,'Orgalliza- mmi Romana Pieczylllskiello
(!ji" żydow.skiej z prez~sem policja zawezwała pogotowie.
\{'Ojżcszem Ja,kubowiczem uda k.t6.rego lekarz przewi6zł go do
lo się do wsi Kały - Blldy pod <iZpitala.
Kochan6wkiem. celem .,oblicze
Od dnia reg,o między k~n'ku·
Ula" się·7, konkurentami.
- \'encyjnemi
,,'Organizacjami"
0bO'k p-r zystanku ł,t:amwa,io- w-ynikła ni,cnawiść, a na Jakuwego w Kocha-n6\V1ku J~k'llbo- bowicza
wydano
"wyrok"
wicz zauważył poszukiwanych .~mierci.
przez siebie k'Onkurenbów, wo\V przeddzicli zamordowa nia
hec czego z wydobytym nożem Takubowic·za przez Gna:Ła; do
fZllcił
się na
przeciwników. (uieszkania Jakubowicza wtar
wz~'wa.rąc kolegów do pomocy, r.:nęło ki'l ku
uzbrojonyc.h w
Napadnięci, 36-1etni Józef i noże i rewolwery osohników 1
l'.\8-letni Wlad)'sław hracia Pil\- s;amiarem zamordowania IilO.
4!l:yll'SCy oraz 38-letni Wlady- PQonieważ jednak ' nie było ~'O
~law Krysiak, rzucili s·ię do 11 - \..., mies7.kanill,
Jakubowicz ,,.• :icczki,
zaś l1asl<;:,pnic
lJ'kr~'li nik,Jiąt niechybnej śmierci, J,y
illę wS'klepie kol{)nj.alnvlll pr:r.v () l dzień później pa~{; /, ff:.ki
liOzosie Alcksal1<howskie-i~ oule .. G.nata,
. . .
.
iącym do Szyji Neuma;13. _ ·
• * ' '"
Takllbowicz ze swą bandą
W dniu wezol'ajsz~'m ,>od
wbiegt ~a l1oie~a.i<tcyn~i do. skl(~ s~llIym ,~oll\yo.iem 4. poli~.ian'
l'lll. gdZIe wywłązał'n SIr' I11H,'r!7.v łoW zabo,~a Jal<HbowlCa, G-nal,

I

"O

Sterowiec ląduje na okręcie

Regularna woina na Aokiciu

przybrała

zwi~rz"

dziś 12

"Kidusz Haszem"

miesięcy.

zapominajo

miBjs~i

Teatr Miejski

Cukier, któreg~ mamy w domu
pod dostatkiem, niety1ko ułatwi
nam zadanie, ale będzie poniekąd
bod:teem do przehunania naszego
rozlenłwłenia. WieŹĆ go z powro·
tem ładna z nas się nie zdecyduje. Więc sUę rzeczy z~tkujemy
~ Da przetwory_
Niech nas też
nie pruram myśl o trudnym trans
porcie nłezHczonych Uości słoików
• konfiturami. I na to jest rada.
Złożymy konfitury w duże kamien
ne słoje, opakujemy w kosz, lub
Ryzykowny eksperyment przeprowadzono w po~cie
skrzynię wypełnioną sianem, nada
nowojorskVil, na pokładzie parowca ,,,Bremen ".
my na bagai, upraszczając w ten
sposób trudne napozM zadanie. A
gdy minie już okres gorączkowej
pracy, związanej z powrotem na
zimowe leże, przełożymy cenne do
Na ul. Obywatelskiej i na Roki- ka, która trwała 2 dni. Przez kit.
robki na ..zej zapobiegliwości do ciu w ' ciągu soł)oty i niedzieli kadziesiąt ,godzin .w róŹltlych pun.
,doików szklanych, ciesząc się trwały bezustanne walki pomię ktaeh Rokicia dochod:lliło do waJ·
'Obfitością przezroczystych,
won· dzy d'Wlema grupami złodziei kole- ki na noźe i pogotoV\'\ie kj.lkakrotnych, nasyconYlch gęstym 8yro· jo.wych.
nie interwenjowało, opa,tl11ją.c ra,n
pem - OWOCów.•
nych.
Na tor~e kolejowym, przecina.
Pamiętajmy, że ten syrop właś
Wresllde 'W, , niedrlelę walka
jącym ul. ObywateIskIł złodzieje z
lIie jest siłą twórczą w organiimie
jadą.cego pociągu towarowego Wf
ostry cbarakter i na
człowieka i że człowiek ma obo.
rzucili peW'llą. ilość w,ęgiit., by na.- "polu" pozostało d'WUch ci~o
wiązek dopomóc organizmowi do
r&M1Yoo,
li nllam.owioile Jóaef Kostępnie, gdy pociąg się oddali, za..
~pr'Ostania
zadaniu
długiego ,i
cin i Władysław WaW'r'l)'1lła.k, zn&
brać · go ze so.bi.
~prawnego działania.
ul na, ROkiciu złodzieje.
~za;sem porzucony
węgiel
Pogotowie odwiozło obu z 'cięł·
K. R.
,kradła inna, grupa, złodziei, i gdy Idem! ra,na.mi ' ~teMł do 8zpitala.
pierwsi "właściciele " węgla przy- św. JĆYLeła, a, Polrejf udało eię '3,Ni~
byli, nie wa,leźli już ani k8Jwałka reeztowa.ć . . jednegó fI6 M"l'awc6w
(ił!
poj~nio węgla.
Kazimier%A .~a,J-dę, k,t6re~0 OI!MZO
.
e
Rozpo~a, _ się r~'ląa,rn~.. wa,~: ,_~~ w M"eszeie śledczym.

przewieziony został
karetką
WIęzienną do sąd-\) okręgoweg'l.
przy PIlacu Dąhrow-5ikiego, c~
lem ' podda.ni-a g'O prze-z sędzie
go Medl(',z·eg'O P'OnOW!llellllU badaniu .
Badanie roZ/począł ~ędzi. Ntat
kes o god.zinie 12 w południe 1
dopiero okolo godziny 2.30
morderca Jakubo.wicza wstał
'Odprowadzony do karetki wiQ~ienncj, kJt6ra przcwlozhl go do
więzienia
przy ulic" Koporni·
ka.
Gnat i tym razem z całą Sot.
no WiCZOS()lą
potwierdził
swe
pierwotne zeZlrl'alI1i·a, podkreśła·
jąc, iż zamord'Ow,a l Ja1k:ubowicza w 9tanie silnego zdenerw6"
wa'lli·a , gdy ten odmówił mu
rew:anźu podczas gry w kości,
Nie panując nad sobą, Gnat
wybieglł wtedy za JQokuhowi·
czem l1'a ulic.ę, gdzie 5 strLałA·
mi położył go trupem na wid·
S-Ol1.

GIlat zajmuje w więzieniu
13, gdzie siedział dn
sprawy krwawy 7Jhir Łodzi, Sh
nisla w Łaniu-cha, morderca n\ ,
dziny Tyszerów .
Gnat w więzieni u zachowujoe
się zupełnie Sopoko,~nie i na Ż}
czenie w&półitowarzyszy niedoli
chętnie opowiada im s'zcz·egóły.
które pchnęły go d'O zamord'ł'
w-a ni'a Jak-ubowkza. (Pl
celę nr.

TBATR, MUZYKA i SZTUKA
Teafr

O,

&ich

bałuckich

fi!:. 8 .45

Dziś , we wtorek po raz ostatni
"Kidusz Haszem". Jutro, w środę
ostatni. rai "N o eą. na sta.r ymrynku". W piątek, premjera "To, 00
najważniejsze " Jewreinof'ra.
IV
dniu 22 sieri)nia r. b. premjer:t
znanej sztuki 'H. Lejwika "Golem"

koracje. Z poszcziJg'ólny(l1 l1ume·
rów na pierwszy plan wybija fię
inscelllizacja, dająca I.arazem tylnł
rewji, w której 11am się ukazała '"
kostjum:e hiedernIajer.:lw~kim, primadonna teatrzyku Puraj - Pc,re\!ka wraz ze swym partnerem 1(. na
jonem. Obrazki iu~ e 'JUiz:1(:y.ille, jak
np.: "W świątyni" i "Little Boy"
- pomysłowo wykonane. T;zupeł.
llIiają. re'\'jQ dwa wesoło ~ke;;:.(',.
Reżyserja f'taranu<!, przyg.'!to'.... a
nie muzyczue bardzo r/nbrp, fi D:;,}
pomysłowy jedn'~m ~l,)welll ca,
łość rewji na poziomi~,

TEATR POPULARNY
"DOBRY WIECZÓR"
powtórzenie l'ewji ' p. t.
Nieodwolalnie jeszcze tylko I
"Jeszcze gó raz" z udziałem ' Bro- dni rewja p. t. "Kapitalne Hol
J)7J6

nowsk~ej" Pilar~kiej, GÓrowBktićgO.

Horowic<:a, . ftfatusżkiewicza
,T:mrydzki-girlS.

oraz

TEAni REW JI "SCALA"
i codziennie cieszą.ca się
dużem powodzeniem rewja p. t.
,,8zarowny wa.ic". Udzia.ł ' bi'erze
cały zespól z Poraj· Porecką,
zimieuem Bajonem na czele.
Cod:siennie dwa, przedstawienia
o godz. 8,30 1 10,30 w. Wstęp na
widownię dozwolony jest o każdej.
porze. Widownia zabezpiączona od
deszczn i f wdatrów, tak, że przed
st8Jwienia odbytw'aią się bez w7..glę-~
du na p<ogodę.

Ho!".
W czwartek 14 sierpnia wchoa
dzi na arusz rewja p. t. "Serce LI!
dzil '.

Dziś

Karl

• • •
Tea~r letni "Scala" przy ul, Ce
g'ielma,nej 16 po 10-ciodniowych

wysta.wił newą,

CHOCHLIK"
:,Chochlik" daje codziennie prz1
wypeliOionej widowni rewję p, to
"Jeszcze nie wszystko", w której
bierze udział ca,ły zespół z Lukjań
ską., Orlińską,
Kali'1lowskim, doskonałym Szyndlerem, kierownikiem Darskim, świetną. parą. bale·
tową. ŻukOlWska - Naksarski, pieśniarką. rosyjską. Morozową. oraz s
niezrównanym LopkJlem - Boruń
lOkim na cl,eh', Konferencierkę pro
wadzą.:
Włodzimierz
Bortłń~ki f
Jerzy Dar~ki.

J.

Dr. med.

~i~O~I·~r~~I·

przygotoov-a.niach
rewję.
Trudno w tak skromny~h
warunka.eh o lepsze
rezultaiy.
W 880ly nutr6j, !woboda, zef'.p6ł,
orkiestra, przYlStęPne ceny - CIto
STOMATOLOG
co ekł&da. się na, mlle ~pędzenie
'wieezoru. Dyrekcja ue~yniła wy~i- chlrurgl. ac_ąk I Jamy uetneJ,
lek, aby nowej rewji p. t. ,.Gzaregulacja :aęb6w
rowny wa1c" dać odpowi,},]nią, 0Rentgenodjagnostyka
pra,:.w..
Sprowadzono kl)~tJ'lImy z 111. PIDł' •• lIutlla ta~, -'III. 116-10.
.,."
OrdynuJe 3-7
6840
:Wa~I!r:"wy, przygotowan'J nowI' de- ....- - - - - -_ _ _ _ _ _OJ

"GlOS PORANNY"
ŁÓDŹ

GLOS

DJOWY

-ta:~~;~:'~;~~~łn~:~ ,,(geaOł!rja"PU('12 sierpnia 1930 r.

śdc głosów męs,ki'Ch.

-elio

"GlOS PORANNY"
' &'ÓDŹ
-12 sierpnia 1930 r.

Pferwsi

krófkofa~
łOWCY

'.Kolebką radjoamatorstwa - "
.
dzlsiejszem znaezeniu tego ~vyradzisiaj godIlym wzruszenia raDzi$iaj o godz• .20 .zosb!1ie o;łda wiaJą , udać się do oczekującYC:l nla, wywołanego przeehodz
lU są Stany Zjednoczone Ame·
,opera Jtudolla tdwarzyszy.
.' wojskiem z (jrkiestrą, młode:: ryki Północnej, gdzie ' pojawił~ się
mion. Instytut doświadczalny na prze~ mik!.ofonem P..
firmy SiemClns i RaLske zbudo- Pu . i
C
. "
"
,
" '.
ono jeszcźe przed WO'J'ną w roku
wal osta't nio ~łośnik. krtórego
ccm ego " yganerJa, nagrana
AKT II. odbywa się w łacińskiej , rzystwo wynosi się z kawiarni
"
p
f'
Col
b'
p'
..
d
•
l
i
.
ód
d
t
'
•
..J1,-,
, i "
b
'.
pionieranu'
zasięg r6wna się ni' mniej ni rzez umę
um la w lerwszo- Zle n cy wsr
rozgwaru prze· pozos aWlaJąc
zap,..cen e" o y 1910. Pierwszy",i
-,
więcej tylko dwudziestu kilO'. rzęclnem wykonaniu artystów ze świątecznego. Przyjaelęle przecha- dwuch rachunk6w powracającemu
polu byli radjotelegraJiści nla
metrom. Słowa mówione 7. od- słynnej "La Scala" w MedjQJanię, dzaJą się pośród tłumów, wreszeieod szewca Alcindorowi.
. ryruirki wojennej, którzy z bic·
leRłości dwudziestu kilometrów: pod dyrekcją Lorenza Molajolo. siadają przy ·~toliku przed .kawiar- . .AKT III. odbywa. się POd małą, g~em ,cza~u p:rzest,awali uwai.ac r~
wpadają w ucho tllik wyraźnie, Główne role odtwarza3ą: Mimi - nią. Za ' chwilę ~jawia się Rud~lf z . karczmą przy rogatce ,d'Enfer. " dJO Z'a swoją prliłCę obowiązlwwą,
jak
gdyby
były m6wione Rosetta Pampanini, znana dObrze ' ~imi; którą ,p~ze4stawia ~woim . to- Dgjeje. Z gospody dolatują kizy' lecz zaczęli jej oddawać wszystkie
zbliz>k,a. To samO dotyczy mu· słuchaczom z poszczegÓlnycb płyt, war.zysz.om•.Ci przyjmują ją serdecz ki i śmiechy gości, po,między któ-', wolne chwile-, traktując ją ponie·
zyki słysz,anej z tejże odJelłło- Mussette _ , Luba Mirella, RudeJ! nie do swego grona.
rymi znajdują się Rudolf, . l\Iarc~lł kąd za rozrywkę lub odpoczynek. ·
ści. l\1ożuaby sądzi<ć, te a,parał Luigi Marini, Marcel -:- Gino VaW czasie dysponowania koJacji i Musetta. Brak jeqynie'. ~MYnJ, od ' Zaczęto, na właąną rękę bu40wać, '
oszataksłucha~za,
potężnej si~e glosu ogłu- nelli Co.Ufne _ Tankred .Pasero
, . . M tt d
• któr'
. k
d
'"
. r~·. Pfostepoczątkowo,' ap'a raty nadaw'
gdy ten się za..,
,
,. zJaWIĄ . !llł~ , use 3, awna p.rzYJa·
~J uCle ł ,poeta, ręcz.9nY" cle ,
nadto do niego zbliży.
Otóż Akcja opery rozgrywa się w: ro- ci6łka mal~fza Marcelego, w towa pieniem i wyrzutami, nie,,' mpgąc.: c~ j :04biQrcze ' eksperymeJ:ltQwać,
wcale ta:k nie jest. Gigantofon ku 1830 w Paryzu i osnuta jest ua rzystwie podtatusiałego adG!atora. dać prŻfJaclółee . cleplego ,.'k"tą.) . rówe spOSOby- ':łączeńi układ~w, '
Siemensa i Halskego mówi bar tle bujnego życia młodzieży arty~ Musętta radaby powródćdo Mar- należytej opielQ ,J»',zy r9ziUaJąćęl dochodz~e nieraz do ciekawych
UW, bardzo gł'ośno, ale przy- stycznej.
cęlego-, 9tar~ się więc wsz.elkiemi się chorobie piersiowej.,. •
. .a naw~ tę~~~y'~nych wyników,
1em lak w~yraźnie, .ta.k gdy by
AKT I. odbywa się na podda- ~pos,obami zwrócić na siebie jego , Nadchodzi Mimi ,i w,ywqfuie i..: Za pr~ykła~em ' marynarzy poszli
mówił wytrawny aMor. Jego szu w pracowni. artystycznej w: wio u",agę,: Ną.swpuje tu znana · arja kar~zmy Marcelego, ktQrel1111S~ar; : ludzie ·cyw.ilui,J o..to rok 1911 wymetaliczna membrana, wykony gUję BOżego Na!odzenia. DotkJlwe Musetty "Quando me'n· vo ·soleita",. ży się na porzucellie jej Prz~z , ~u~ ){a~je szybki .J:O'zwój'radjoatnator
wu.iąca drgania widzia,l ne, gdyż zimno nie sprzyja pracy . młodego Wreszcie Musetta., udaje,ż-e boU ją dolfa. Za chwilę wYcb9f.W ' lQl~oif~:stwa,~ liczącego juz,- setki członków
dochod zące do d.wu-ch cent y- poety Marcelego i malarza Rlldol- noga . slmtkiem ciasnego ' obuwia. ' Mim! ukrywa się za drzewo Lpod~: WO~' ~ak po~.aźnej ich liczby, wy
metrów, nigdy nie 'wysila się fa. Chcą się rozgrzać, nie mają Jed Posyła ~ięę Aleindora do . szewca, słuchuje rozmowę poety , maia.. : łouiła,: I?i~, konieciiwśe ujęcia całe·
nadmiernie, nigdy nie uderza nak czem napalić 'w piecu. , Rudolf sam~, zaś łnc.zy ' Sl,·.ę 'z. towarz. ystwem, ' rzem" ktÓremu Rudo.1f pod.aJ;e.,.,,'mo
",·.·~,' :go ruchu w . ~arby 'pe'wnej organi~,.
"
•
w krzyli. Jakie "Gigant" ten
przeznaczeni e znajdzie, o tern poświęca swójdraml~t. ·W izhie ro Mar~ego.:l\9r~ystająj!· z ~miesz~ , ty:wy porzucenia :Mimi, i ~~i~~4je: ,zacJi i w tym:--, celu ';zainicjowano
pouczy nas Pil'zysz-!oŚć. Może bi się
chwile ciepło, które 'roiłem ,
•
się o swej chorobie. Mi~i~y~,uch~:Pierwszą al1lafOl'~ką" ()rgani~ację,
stanjn się _ Dlljpierw \v Amc- z<1.ziwieniem przejmuje ' wchodzące- ,
. płaczem, nie !llega 'prośbom: l'ł,udoC noszącą uaiWę American Radia
r yce oczywiście, a potem u nas go młodego filozofa ' C01line~a. .'
faj odchodzi. Musetta, PokłÓęiłi{.fii~: Leagne. Ccle~1! j~j byi~' utworzenie
w Europie - narzędziem n~kla
Wtem, ku ogólnemu zduinienlu,'
z Marcelim' i . również 'ąi~ ; stę, rozamatorskiej :komunikacji t. zw.
my Może będzie dużył Wlzaje- zjawia się czwarty przyJaciel~ mu " . :
chodzi. · · . . ..
. ' ~::, .:.~," :i" relay", t. j. przesyłkowej, umożli
llwemu p.oroz·umiewaniu stat- zyk Schaunard
· z zapasami z'''. wn'oAKT IV. M
": wiająeej prze~azywal1ie
wilfcloiitóśk
'
l arceli i Rudolf > ęietlzą .
.
Sensacyjną transmisję, a włdeł- w swym pokoju na poddaszu. Pra.' :'.ci nli"'$1Szę ,o!11egłoś.ci,
J'eJ
' ów na morzu, l'uib grzmiał raź śCi, opałem i większą sumą pienię '
. droe-ą
=
~lVm marszem z samochodu, po dzy, uzyskaną od pewnego .angli- wie słuchowisko - transmisję przy
dzi
j , przesyłania od sta ::ji do stacji.
przedza,rąceg>o oddziały zdroż.).
t
j
t j
ł
dzid ca i e im niesporo. Obydwa Zw"
lak
,k
~1A.n<1th
ka za llśmiercenie , n~enawistneJ mu , go owu e s ac a sto eCZIla na
wspominają swe p.I"7:VJaciółki (duet · azyc wsze, '. -~ trzeba na ów~ego wOJs a.
n vijo,WJJy
lIlawet,
. O
.
17 b. m. W dniu tym zainstalowjJ.--ol
czcsną ł b
t j'
JRk tego chcą amałorowie i 7~ papUgi. gólna radośc . ł porU!lze,
"O Miml, til piu non torni").
;.
s a ą moc s ac 1 radjoamaNadchodzą Colline i Schaunard : to~~~~~~:, ~~lającą' na zasięg 20
w-odowcy spOliu, g,rać rolę h ~; .. nie. Przyjaciele rzucają się na je- ne w Rembertowie mikrofony spra
roMa przy wielkich popisach dzenie. Schaunard Jedn. proponuje wozdawcze, pozwolą radJosłucha- Przez cbwilę panuje niefrasobliw" IdQ. ,·50 ~1m"OłJ~enie, dzięki ' kllkulet
rtportowy-ch, 100 glosjć z prze - wycieczkę na miasto, doradzając czom wysłucha'ć przebiegu bitwy ' wesołoU. Wtem wpada Musetta : ,n~nl;- ~ucblym obserwacjom; .P!'ó,
SltwOl"Za wiadomości, k:JJporło. pozostawienie zapasów na ezarn, z wszelk. jej akcesorJamł. Będzie wiadomością, t.e na dole słoi Miml b,or:t1 1 pracom, dla radjoamatorawane przez samoloty 1 Zeppeli- godzinę.
to rekonstrukcja fragmentu słyn- umierająca, ktÓtą znalazła na uli. 'lij,ulawcy".,praWie ' nie Istnłeje" odny - byleby nie poslZedł w
Zjawia się gO!ł'odarz, Benoff, po Dej bItwy, która,.. roku 1920 ttchro ey. Wprowadzają Miml, której wra legloś6 i mil Qlt ' DlOźnO§~ porozu-mi
sluż,bę
.. ew.anbLsię obu8tJ'onn.....o ' z an·,
. . nowoczesnego
al d Merkure- nalehlość :la kOl1lome. Młodzi lu- niła Warszawę ocl najazdu bo1ne- calą nieco slły ttad Wl'ł!wem wido~e
go l me potęgow
oshtec7nit' dzie .....-tUJ·ą go winem, poczem wiekiego l przechyliła szalę zwyty~am\.
. ~l'k
h
-......
ku ukochanego. W szysey wyeho)'u'z zabó'Jczego zgl=
u Iluz-yc pozbywaJ', się go, nie dając m clęstwa na stronę naszych wojsk.
.
'
miast, zachwaJając dwudziesto.
u Będzie to niezmiernie interesująca dzą widząc usypiającą Mimi. Pozo.. _
kiJ()Illetrowym
rO'zgfusem _ wypowiedzieć swego ądanła.
staje Rudolf, z którYm umierająca ' : :
!.:.,...
.
kalodont lub pastę :11} butów.
Przyjaciele wychodzą na hula n- transmisja, która,.. piękny l orygł- Miml przeżywa wspólnie wspomnie
kę. Pozostaje poeta Rudolf, który nalny sposób uczei rocznicę zwy- nia chwil miłości razem spędw.
•••••••• 8 ••••••••••••••• zabiera się do pisania artu.kułu. . cięstwa.
Ol
nych. Cicbo wra,cają przyjaciele.
Rozlega się pukanie. Wchodzi MI
Siły opuszczają Mbni. Zasypia spo.
mi, sąsiadka, młoda hafcIarka, pro
kojnie snemśmłerci. Rudolf rzuca
'
o zapalenie ...
Al"
na
ukochanej z
Rudolf, -zachWycony 'pięknością
okrzykiemroz,Pacży: , "Mimi".
. .'.
.
dziewczęcia, stara się je zatrzy· NajDąWs,~ą . j:n~Qdukęi~ 1939 .· ~,
mać. Mimi wychodzi, file wiatr gaLekarzy-specjalistów
z
gaf!'
'UFFY" p' t
' '
W

Ten sta·

rożytny rekord wydaje nam się

wykonaniu naJ·lepszych sił śpiewaczych świata
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i dni nasteDn,ch I

NajnowBza produkcja
"Universal" 1930 r.

Dnskooały

podwójny proaralM
I. -

Upojeń

OgrÓd

(Za k~lisa~i m~łetistwa)
Porywająca pleśń miłosna

osnu-

~ę:l:~n~~S:~ ~:~:i!/.~, Go P~=Z:~o 'ZiŚ :f;'MA~n~lf ~ [~U
łość w słynnej. arjl .,Ta -fąl!ziui ta:;
ka zimna" (Che' g~lłda . mariniua).
Mimizaś przedstawia mu się w .fji "Mnie teraz zwą Mlmi" (Si mi
chiammano Mimi). Razem postana

Humor am' ery kan"skl"
.

orkiestra 'pod
M. Lidauerll.

Ceny
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Sała dos.konąle
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BRYGIDA ' HELM
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D 11 AP A Ił LO
Sa.bina
Szyfmll.hÓ'\v.na.
eMpi.)
i
pro.
Początek
o godz. 4.30, '; ' sob.
w centrum . miastą frbnt, parter,
fesor
Ludwik
Urstein
(akoiJJp.);
i
nied2L
o godz. 2 po pol.
I 4.. duże, pokoje, od zaraz

ny.

, do wrnaiecia
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"ŚpiewaiącegoBłazna" czarująca

REGINALD DENNY

16,15 - 17,10 "Chwilka lotni- D.o,sko:galy.,,~, .d!aliI_at , ilust~ując~
cza" (Szkoły pilotów l mechani_J?;le,ę!y~hal~e przygody sensacyjne
I urologle'"Ki
. óla, nie,bl.· eski,ch ptako'w''' ,
'I . Gabinet Swiatło.i;;'miCl,lf
ków) - wygł. inż. J. Kawe.cki.
" . ,...... '
.
K0'8lDetyka lekarella '
17,35 ·- 18,OO--, Odc2iyt::z Krako.
: . MLędzynarodowa~.obsada: .'
Odd.I.eJna. po:c.e~~lnia ~ Kobiet !'I'a~ po t. ,,Przez gó~y, zdroje i let,
PORADA 3 Zł. 3236 ' niska Mą.skie" ~ wygł. dr. Kazi- : ".,,IIlN
.
mierz .saysse-rr:Qbi~z.
' '-.' '"
' .. HENIłY'I(" O'EORGE
- ....
svfilis i tryper.

ta na tle tragicznycb przetyć
kobiety, której blichtr i płytkość
górują nad uczuciem prawdzi·
wam.
W roli tytułowej bohaterka

Karkołomne nieprawdopodobne
komiczne przygody Amatora"
szofera na ulicach NowegoJorku,
W roli głównej "Król komików"

2- 3 ) :kobieta-Iekarż , u::·: H~58 · SygML{(i~i*,~z Warszawy ..... - - " ,
'
, ,
w,niedzięlęi~~ta od 9-2 pp. oraz hejnał z.więży, MarjackifJ.j w . i~. 'łłin. IIłn.ł' m nnJlłł!łmvlII.l[··.l ":'
... ' leczeńie , chqr6b .. .
Krakówie.-·"·· ---. -:, ,:; '.
Ut~łłl~ (/11" UIIJJrJ.U ' .
wenerycznych i skórnych
12,05 ~ ''13;15 Muzyka" i ' płyt ' s
.
.
.
" . upęrsęns..~jaświata!
Blfdanie ~ krWi t ~dtrielin na gramofonaw-ych.
' ~ . " ,,' , .. ""
.. '. .. -.

19,00 19,20 ,

19,20 RoZDm-itdśc!.
19,30 Płyty gramofono
.
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- Tak, tyII[o nie podchodź za
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Kolarski
OUSSUSI us em

LODŹ

LÓDZ
12 sierpnia 1930 r.

organizuie

12

Sl~:i>li:ł,

1930 r.

szlafetow,
tow. kolarskie na trasie

w,ścig

Łódzkie

Łódź-Kalisz-Łódź

zdobyli Donownie t,tul, mistrzów Niemiec

Świetny debjut jędrzejowskiej wywołał powszechny zachwyt

(Specjalna $łużba informacyjna "Głosu Porannego")
Hamburg, 10 sierpnia
Międzynarodowy

turniej . tenniso
~y o mistrzostwo Niemiec w Ham
burgu został zakończony. Cały tur
niej stał w roku bieżącym na bar
dzo wysokim poziomie i obfitował
w ciekawe, zacięte gry, szczegól.
12ie pod koniec rozgrywek.

_T~

( ...

'C

')~

,1'-)1

re

1..::1

\<=

bijąc

nadspodziewanie japoliską
puharu Davisa Harada Abe 6:3, 2:6, 6:4, 6:3. Wreszcie w
grze Imdwójnej mieszanej zwycię
żyła
angielska para Godfree dr. Gregory parę swych rodaków
Haylock - Lester 6:4, 7:5, 6:4Dla tennisu polskiego najistotniejsze znaczenie mają wyniki, ja
kle osiągnęła nadzieja polskiego
sportu mistrzyni
Jędrzejowska,
która po raz pierwszy stanęła do
walki z elitą europejską. Debiut
ten był pod każdym względem do
skonały.
Nasza młodziutka mi·
strzyni uległa niemce Krahwinl<el,
która doszła do finału i rozegrała
dopiero do mistrzyni Niemiec p.
Aussem po zaciętej walce. Jeszcze większe sukcesy zebrała Ję
drzejowska w grze podwójnej pat'!
w której brała udział wraz z mło.
dą gwiazdą
tennisowl! induskl!
Sandison.
Polsko·induska para
zwyciężyła kolejno pary Springer

parę

- Kothe 6:4, 6:1, KalmeyerHofmau 3:6 6:1, 6:4, wreszcie
świetną parę niemiecką Krahwinkei - Peitz 6:2, 6 :4. W ten sposób Jędrzejowska wzięła odwet
nad swą pogromczynią·
Wreszcie w walce półfinałowej
przeciwko rutynowanym angielkom, zdobywczyniom tytułu mi·
strzowskiego Godfree - Watson,
młode tellnisistki wygrały pierwsze
go seta 7:5 i w drugim prowadziły już 5:3 nie starczyło im Jednak
nerwów do ostatniego wysiłku l
przegrały 7:5 i 6:2.
Gra Jędrzejowskiej JX>dobała się
tu ogromnie i wszyscy znawcy
przepowiadają naszej młodziutkiej
mistrzyni wielką przyszłość. Prasa
niemiecka wyraża się o nie jako
o wspaniałym młodym talencie, po
siadającym wspaniały, szybki atak
i świetną technikę piłek powietrz·
nych, ale jeszcze trochę za mało
rutyny.

Boussus

Stosownie do programu kalendarzyka sportowego, Łódzkie tow.
kolarskie postanowiło w dniu 24
sierpnia 1930 r. zorganizować i
urzeczywistnić
wyścig rozstawny
sztafetowy towarzystw kolarskich
na dystansie Łódź - Kalisz Łódź (228 klm.) o nag'rodę przechodnią
Łódzkiego
towarzystwa
kolarskiego.
Wyścig ten ma na celu ustale·
nie szybkości jazdy rozstawnej i
stwierdzenie karności i sprawnoś
ci stowarzyszonych kolarzy m, Ło
dzi i okolicy i rozgrywany będzie
w okresie od 1930 do 1932 roku

je towarzystwo wystawiające drttżynę do przyszłego roku, zaś wszy
scy kolarze zwycięskiej drużyny
otrzymują żetony srebrne. Ponadto kolejne drużyny - druga i trze
cia, otrzymują żetony bl'onzQwe

włącznie.

podzielony
Teren wyścigowy
jest na 4 etapy z których każdy
winien być obsłużony przez 2 kola
r7.y, czyli drużyna biorąca udział
w wyścigu, winna składać się z 8
zawodników, rozstawionych w 4
punktach, czyli etapach.
Ustalono następujące etapy: Łódź Łask (32 klm.), Łask-,..
Sieradz (29 klm.), Sieradz - Błasz
ki (24 klm.), Błaszki - Kalisz (29
klm.).
Zawodnicy będą wypuszczeni ze
startu: pierwsi o godz. 7, następni
po upływie każdych 10 minut.
Zwycięska
drużyna
otrzyma
wraz z odpowiednim dyplomem -

Do półfinałów 1': grze pojedy6ezej panÓ'lf zakwalifikowali się

nagrodę
przechodnią, którą w
myśl statutu dołączonego do ni.,

obrońca

ruejszego regulaminu, przechowu·

tytułu,

zetzłoroczoy

mistrz Niemiec, traJlCUZ Douasu&,
austraJlJcqk CrawtOTCf, Japończyk
OtfJa J aIemiec Prena. BoUS8111 pokazał bardzo wytOką kIuę lrJ' ł
.-wycięi.yl
Crawforda, który Ide
był JW' formie, do6ć łatwo 9:7, 715,

ProfBsl Hakoahu
Zał<>żony przed
niedaW1l1ym
czasem przez ;z,arząd Hakoahu
-p rotest do władz piłkarskich w
sprawie p,r zegranego meczu z
PTC. 1:2, został na ostatniem
posiedzen~u Wydz. Gier i Dysc.

~

decy4ulPl walki ltaqł
Bouu1ll przeeiwko japoóczy
kowf Otha ł po pełnej napłocia,

odrzu~ony.

Kraków-Praua

ItojlJce,l da 1f1lMUliałej ~e
walce, ZW)'cłęźył tr~ zdoby.

w Krakowie

ponownie tytuł mistrza Nie

w

miec :w' .os_ka 1:6, 8:6, 2:6, 6:4
6:4mistrzyni

pd

zdobyła

l6waieł
zeszłoroczna
mistrzyni
niemka AUMe!U, która w finale
pobiła 8Wą rodaczk.
Krahwinket
Panna Krahwinkel (na lewo) po ciężkiej
walce zwyciężyła
6:4, 6:4. Jest to ledy:ne zwyeię·
mistrzynię Polski, Jędrzejowską (na prawo) 6:4, 3:6, 4:6.
Itwo Niemiec.

nadchodzący

piątek,

w

dniu ś-więta NPl\I. odbędzie się
w Krakowie od da,,~na zapowie
dziany międz:vpallstwowy mec?,
pHkarski mi~d~y reprezentacja
mi Krako'wl3. i Pragi czeskiej. Reprezenltac,Ta Pragi składa się
z. graczy zawodowych ul"uzyn
' Sp-arty, Slavjii Vic,I"0r.ti ŻiŻlkow.

..
!

VV ~ podwó~~ pań miiuzo, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M!!!!!"~7TI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"!!!C!!!!!.~
.two zdobyła para angielska Godfree-VVatson,
która
zwyciężyła
doŚĆ łatwo lwe rodaczki Hayboek
- Mudford 6:3, 7:5. VV grze po'dwójuej panów zwyciężyła para
australijska Crawford - Moon,
wpłynęła

P\ąciobói O mi

-

Fatalna pogoda

frzoslwo
Polski
. .
UjemnIe na wynik

Pięciobó.i le~koatiety~zny pa o.sŁaŁnich czasach wstały moc-cer

Wielki mi,dzynaro"
dOWY ziazd

gwiaździsty motocyklisłów do Łodzi
W dnia~h 16 i 17 D. m. organi lU ,je sekcja motocykłowa Unionu wielki międz}1InaTQQowy
zjazd gwiaździ~ty
motocyklistów
do Łodzi,
Impreza t~
przedstawia się pierwnorzęd
nie jeżeli zważyć, że udział w
niej zap-owiedzieli najwybitniej
si ll1Qł!orzyś-ci kra,łowi i zagraniczni. Obecnie trwa.ją gorącz
kowe przygotowania sekcji mo'
tocyklowej Unionu do tego zjaz
cLu. Blits'ze szczegóły 7,.(.lZdu po
dane zostaną
w najbl~żlSzych
dniach.

~"&j.lM"'&G~

Dziś

gra

Hakoah wiedeński
w Łodzi
ubiegłą 50

Zapowiedziane na

bolę spotkan~e między Ł TSG,

a
Hakoahem wi.eder1skim zostało
jak wiadomo odwol-a.nc wskuI.ek niepogody. Mecz powyż-s-z y
:za zgodą obu stron pTZcsunięty
został na dzień dzisie,fszy
na
godzj'n~ 17-tą. Zawody odb~dą
,ię na bOLsku ŁKS-u.

Hakoah

(W-łedeń)

Reprezentacja

,

.'

-

Brześ-

nów o mistrzostwo Polski zor ,
gani:7.Qwany ,z polecenia PZLA,
przez łódzki 'lM!\Izek okręgo.
wya na boisk," Kruschendcra
w Pabjanicach zawiódł poktadane w nim nadzieje pod w1.g1ę
dem osią~lDiętych wyników wip
maI na całej Hn,p.
Warunki atmoSlf'erycz.ne hyły główną przyczyną fiaska, ja·
kiego domała
ta impreza.
Wpłynęły one
w sensie ujelll!nym na hlumor zawodników i
wprowadziły w ich szeregi pc.
wne z.niechęcenie. Poproslt u nie
chcia.ło się tym w~elhiciellom
królo,,-ej sportu prężyć mięśni
ta'k , iak to jui nie.tednokrotnie
czyniIi, startując w illlnych za·
wodach , P-omijamy już moiliwość ustanawiania nowych rekordów Polski. ~,ż oboono w

no wyśrubowane w górę i nie
predko wajdzie się jednostka,
,k tóra potrafiłaby je poprawić,
sp0d'ziewać się jednak mieliśmy p.rawo, oboć w przybliżeniu
taki~h wyników, które w nor·
maJnych war1l!I1'kach są <Ha na·
.uej elity pi ęciooojowców, te
się tak wyrazimy, chlebem po'
W'sz edn,im.
Mist.rzostwo Pols'k i
,zdobył
Wieczorek (Wiln-o). osią~jąlC
raptem 2915 punktów. Wynik
len musimy na'zwać skrOIruliiU'
teńJkim, gdyż nie dalej ,jak ty·
dzień temu Wieozorek w k-on·
kurencji tej potrafił zdobyć hU
s'k o o 500 pun~t6w więcej.
Na zawodach akademiokich
w DarmlStadcie bral,i r6wnież
udzia;ł i nasi wybitnie,jsi piędo
bojowcy, a między innymi Bal.

i Nowosielski. Pierwszemu
z n ,i ch udało(} się zoobyć 3466
punktów, c.o jest !llajIep.szvm
wyniJkiem
osią~niętym
tam
pa-~z polaków, drugiemu·3110. Widzimy więc, że wyayny zaróW1I1o Balcera jak i No.
wosieL'S'kiego są, daleko 1~P'Szc
od wy,niku, uzyskanego przez
Wiec.zorka, który mrimo to potrafił zdobyć tytuł mistrza Pols-ki, ponieważ i pozostali nic
byli lepsi. Niestety w tym kić
runku zapobiegliwi organizato
rzy me moq;{,l i
zdziałać,
tchrnąt innego ducha w uwodników nie było w l~h mocy,
Wysiłki ich &kierowa,ne hyły
w kierunku sprawnelZ'Q ..,rze·
IProwadzenia zawod'ów i przyznać trzeba cel ten zO!it~ł osiagni~y, <:h-oć trudlllości do Drze:zw-ycieźenia by'ł)' .znaczn p

me

W niedziel~, dnia" b, m.,
Hakoah wiedellski rOZ'efCTill
warzyskie spotkanie % brzeską
reprezentacją, bijąc ,lą w reil:lJr
d-owym stosunku 14:0,
Bramki strzelili Ma,UlI'ner',
Elulich i Hess po 3, DQ1lllt' ofeJd i Fiszer po 2.
Sędziował p, KIajn
l Brz~ ,
ścia bardzo dobrze.
Publiczności, ja], na ~tosl\ln
ki tamte,jsze dużo, bo 5,000 i to
przy niepogodzie.

'o·

odrzucony

więc

Tytuł

Nagroua przechodnia stanie się
ostatecznie własnością tego towarzystwa, drużyna którego w ciągu
trzechletniego okresu czasu t. J.
od 1930 do 1932 roku włącznie o~.iągnie najlepszy
wy-ilik, przy·
czenl za podstawę obliczania przyjęta będzie suma czasu, osiągnięta
przez daną drużynę w poszczegól.
nycll latach.

cia n. Bugiem 14:0 (g:O)

6:3, mrtomiut Otha adolał wye1lminować Prenaa w stosaoka 0:6,
6:0, 7:5, 64

~~

pamiątkowe.

PiątkOWI

spotkania

o mistrzostwo klasy A

w

nad.chodzący piątek odb~

dcl się nas,t~pu.iące spotkania o
mistrzostwo klasy A:
ŁKS. Ib
- Turyśc,i,
Bif/g - w. K. S"
Hakoah - Widzew,
PTC.LTSG. Ib,
Burza- Orkan ł
Ullion -- Sokół.
Dalszy ciąg
spotkall od])ędzic się w przyszłą
niedzielę. Rozgrywki ko6oczą sIę
w dniu 31 sierpnia.

\SIyJazd motocyklistów
pa;esłyńskich

z laudzl

\V dniu wczorajs zym ok<>ło
g.iJdz. l-ej popołudniu nastąpił
wyjazd motocyk'listów palestyń
skich,
którzy hawili od nied.zieli w Ło-dzi. Odważni motocykliści palestyńscy udali się do
Piotrkowa, serdec.wie żegillant
przez komitet przyj~cia i tłumy
puhliczności.

Pływackie

mistrzu .

sIwa Polski
"V dl1ila ch 15'; 16 i 17 b, m, r~
zegrane zostaną w \Varszawie
pI:vwack,i e mis1rzostwa PoJ.ski.
Lista zgłoszeń została ,} UŻ zamknięta i obejmuje wszysLkidl
bez wyjątku naJl e pszych polskich pływaków,
W mistrzos.twach weźmie również udział
Bocheński.

.G10!:O:~NN'··

12 sierpnia 1930 r.

Jedni

GLOS HANDL W

..GtOS PORANN'"
ŁÓDŹ

12 sierpnia 1930 r.

wa e
chcą przesIać placić SIrat, nie sa opodal
w
Doniosłe

orzeczenie
kwestji
protestowanych

weksli

zamierzają spłacać część swych należności
w dniu wczorajszym wpłynęło IdU, 20 proc. ~ upływie półtora rzycieli w dni:u 19 lipca r. b. peł- Ostatnio ,rozstrzygni~ą 10- \ I i'l1.stM1cja , t. J. iztba Slkal"OOdo sądu podanie o odroczenie wy roku i 20 proc. po upływie 2 lat. nomocnik upadłych zaproponował stała nader doniosła w prak- wa, oraz II instancja - mini·
płat firmy "W. Lubawski i J. Ja.
Sąd na ostatnienl swem posI·e.··
. układ
tycznem życiu gospodarc'Zem sterstwo ska rbu stanęły na sta·
k
WlerzyCl!elom zawarCIe
u na kwesŁ.ła, a miano\\"icie, czy te nowisku, że fakt dopwszczenia

a inni

ubowicz", fabryka towarów weł·
Irianych i półwełnianych w Łodzi
przy ul. P.iotrkowskiej nr. 80.
Przed wojną f:irma ta należała
do jednej z większych firm w Lodzi w swej branży. Podcza3 wojny
władze okupacyjne zarekwirowały
cały towar oraz CZęEĆ maszyn tak,
że firma musiała stworzyć sobie
na nowo płynny kapI·tał. Do kOI'li}a 1929 r. firma spłacała jeszcze
zobowiązania przedwojenne, tra.
cą.c w t.en sposób część swego kap6talu. Wobec niepewnej sytuacji

dzeniu zarządził otw&rore postępo "aronkach następuj~ych: upadU
wania układowego.
proponują uregulowanie wszyst* * ..
kich wierzytelności na 15 proc.
Firmie "Kon i Bakszt", oraz jej płatnych bezprocentowo w trzech
właścicielom Hermanowi Konowi ratach półrocznych, bez postawiei Hirszowi Baksztowi, prowadzą- nila w zwłoce, przyczem. pierwsza.
cym przedsiębiorstwo wyrobu i rata płatna będzie w pół roku od
sprzedaży towarów wlókienni- daty uprawomoonienia się układu.
czych w Lodzi przy ul. Traugutta
Za układem
tym głosowali
Nr. 9 ogłoszono upadłość w marcu
., l
. tki
wszyscy WIerZyCie e za WYJą. em
r. b. Do masy upadło~'ci zgłosiło jednego t. j. firmy "Kroning", wo
~ę 46 wierzycieli na sumę 150,000 bec czego układ został przyjęty.
złotych , oraz UJpTzY'~ilejowanych
Sąd na ostatniem posiedzeniu
na 3,000 złotych. Na zebra,niu wIe układ ten zatwierdził.

stanowiska wymiaru padatko.
wego płatnik ma p,r awo \V'pisać na straty wierzytelności
wątpliwe, jak weksle zarprot~·
stowane, jeżeli d~uż.nikowi weksIQwemu nie ogllos'z'Ono upa·

diości, w'ZgJ.ędmie jeżeli pł.'.łmik

weksli do p l"otestu nie wyk}tu.
cza jes'z oze sprawy ściągillioęcia
pretensji, stąd. też obie te instanc.le
z.aleciły
p,nepisaną
przez płatnika SUJIDę, wynikają
cą z tyt'\:łu wyżej omów.ionego,
dolic'Zyć do zysk61W bilaILSO'
wych, celem ohjęcia jej wymia
rem
podatku do chodowego,
przechodząc
do porządku nad
oświadczeniem płatnika,
że w
miarę realizac.li tych w eksli

nie W1Szczynał nawet eg,zekucji
wekslowej, z uwagi, rA! wobec
..twierdzonej złej woli d1!utnika _ pOCią~llęłoby to za sobą
przedewszystkiem
II10we koszta, a nie dałoby efektywnego wpływy odnośne będ'ą ksi ęgo·
wyniku, gdyż dłlużnik .wekslo· wane i wówczas będzie można
wy jest jawnie niewypłacalny. ścią,gnąć od nich podatek .

u~rn~~~~~
fu~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_!
wstrzymywała się od sprzedaży na
kredyt wekslowy i dlateg'o pozo.

Iltała

składzie

ilość

na
olbrzymia
towarów, które prawie całkowicie
pokryłyby wszystkie

zobowiąza-

ma. ŚCiągnięcie

otwartych nale!-

sie niemoitliwe

.ze

ności okazało się w obecnym okre

względu

na

chwilową
niewypłacalność klijeal.
tow firmy,
spowodowaną
kryzysem
d
ó
kt
ry
wytworzył
gospo
arctsyJll,
t J
b
a rą. sytuację, że arud i dostawey surowca odmówiJ'j nagle kredy
!ów firmie petentce, aczkolmek
dotychczas korzystała ona z nich
w bardzo szerokiej mierze. W cią.gu ostatnich miesięcy firma zmubyła wykupić
8zona
.umę około
60,000 zł.protestów na
Blla.ns, sporządzony na dzień
.1 lipca. 1930 r. zamyka I!ię "umą
262,000 Ił., wtem ka{.Yitał 128,000
al., zobowią.za.nia. zaś w k.woci~
123,000 d. znajdują całkowite pokrycie w pozycji towa.rów i surow
eów na lIumę 155,000 zł.
Obligo
tyrowe -- 62,800 d.
Plan san*F przewiduje spol'ace
nie wszystkich wienycielii po zrealizowaniu na16fu}ości u klijentów
oraz po częściowej sprzeda,i y towarów.

. •

W Ii~topadzie r. ub. sąd handlo
?/y w Lodzi odmówił udzielenia
odroczenia wypłat firmie "Moszek
Wegweiser" - sprzedaż garderoby \V Lodzi przy' ul. Nowomiejskiej
nr. 10.

Wegweiser, ni'ezadowoloJlY z wy
foku zaskarżył go do są.du apelacyjnego w Warszawie, który na
posiedzeniu w dniu 14 marca r. b.
uchylił wyrok są.du okręgowego j
udzielił odroczenia wypłat
Wegweliserowi na trzy miesią.ce, motywując to tern, że wierzyciele zgodzili się na odroczenie oraz, ~e
biegty udzieli~ przychylnej opinji
1 że niezwłoczna rea1ilULcja aktywów firmy zatamować mogłaby
normalny rozwój przed1iębJiorstwa.
na szkodę wierzycieli, którzy zgo
dziU się na odroczenie wypłat. O·
becnie, wobec pogorszenia się "ytuacji go~podarczej i tym samem
interef,ów firmy, Wegweiser wy!tąpił do sądu z prośbą o otwarcie
postępowania układowego. Propo·
zycje układowe wysunął nasf,ępu
ją.ce: zmniejs::;enie sumy
długów
równomiernie dla wszystkich wierzycieli o 30 proc., czyli ogranicze
nie sumy długów do wysokości 70
proc., rozlożenie tak ograniczonej
~umy długów na trzy raty, płatne
w nast~pującycll terminach i wysokobciach: 80 proe. po upływie
rob od daty z:ttwierdzenia u!da-

Klęska

walulowI w

~~ższy~~~~~~

srf:racy.luy, rozpatrujący s'j)rawę
powyższą W\Sokutek odniesie.nia

Sowl-ełach

się płatnika, orzekł, iż

stanowisko , 7.Jarawno izby skarbowej,
.jak ministerstwa skar~, jest
w tym wypadku niew.łaściwe,
znikł
zaś oświadczenie platnika, nad
którem orJie i,n stanc.ie przeszły
ę
do porządku, s.tanowi właści. b względem nowej katastrofy wy podmiot, na którym oprzeć
kiC
.
walutowej. W praw d Zle
GPU. w się winny władze ska rbowe .
b
k
'
k
"
. uo sternym omum aCie usiłUje
dowodnić, że spadek kursu czer.

Czerwoniec stracił wartość waluty. - Bilon
z obiegu.H d l
M
f
k
f
an e wymienny. iarka mąki za lasz
na ty
Nową klęską W RosJ'I' J·est cało
kowity "anik
bl'lonu I' powszech..
ne odmawianie przez ludnośc' wI'eJ'
ską przyjmowania własnej waluty
obiegoweJ' (czerwońców). Nowa sy
tuacja spowodowała następstwa o
wiele bardziej katastrofalne, nii
początkowo mOZna było przewie
dzieć. Wedle nadeszlych tu informacji z rozmaitych mieJ'scowości
IOwiecldch, tycie przeciętnego obywatela pod względem trosk
codziennych wróciło na tory z 0kresu wojny domowej, ze wszystkiemi jej okropnościami l wysiłkami, skierowanemi ku jednemu celo
wi - zaopatrzenia się w żywność.
Jeszcze przed 2 - 3 miesiącamI,
moma było wszystko nabyć za
czerwońce praWda, pO bardzo
wygórowanych
cenach, niemal
trzykrotnie przewyższających cenę płatną w
twardej
walucie
względnie srebrze. Teraz to całko
wicie się zmieniło. Bilonu już niema w obiegu, siła kupna czerwon·
ca doszła (nominalnie) do - 5
procent wartości (zamiast 5 dol
amer. za jeden czerwoniec płacą
obecnie 3 - 4 czerwońee za jeden
dolar), chłop faktycznie oddaje
produkty rolne i inne wyroby jedynie w drodze wymiany, wobeG
czego mieszkańcy miast, zagroże·
ni głodową śmiercią w dosłownem
znaczeniu tego wyrazu gwałtow
nie rzucili się do robienia zapasów
żywnościowych
za wszelką cenę.
Oddają swe ostatnie graty, zdobyte po nie1udzkicb wysiłkach t. zw.
towary deficytowe (do których
faktycznie zalicza się wszystko, co
istnieje), by tylko wydobyć od roi
nlka trochę mąki, czy miarkę kartofii itd. Wszystko ma swą cenę
towarową zaleŻllie od mieJscowości. Np. za miarkę pszenicy dają na Ukrainie kawałek skóry na
buty a w obwodach centralnych
pierwszeństwo ma perkal względ
nie flaszka nafty Ud.
W wielu obwodach obserwuJe
się obecnie obrazki, nieznane i niewidziane w żadnym innym kraju.
Mianowicie wytworzył się osobIł.
wego rodzaju "handel". Kilka ro·
dzin składa do worka rozmaite
rzeczy - ezęsto pamiątki :I szczę
śliwych czasów carskich,
wózek
wyJeMht na wi~, gdzIe unądza
się targ wymienny. Wszystko znaj
duje tu chętnych llabJwc6w: .tate

po łamane k rzes ło tak saUlO wa b'l
chłopa jak nierunkcjonujący bud'k
ZI l U b Ch ust k a o j as k rawyc h b af
wach. Jeszcze jeden ciekawy szcze
ł
.•
bn"
d
.
gó: gotowame obiadów na kuc i wonca mema po staw w zyciu e·
uwaia się jako dowód dobrobytu, konomi('znem, natomiast spowodo·
co niechybnie zwraca uwagę agen wany został rzekomo "kontrrewo·
łów podatkowych, wobec czego lucyjnym spiskiem", który GPU.
każdy obywatel woli spożyć zdo- już wykryła, w osobach licznych
by te produkty surowo, względnie zastępc ó w han d lowców po k ątnych
gotować w nocy.
oraz będących z nimi w kontakcie
kasjerów i innych urzędników róż
W obwodach pogranicznych z nyeh państwowych organizacji l
Polską - a to na Ukrainie i na kooperatyw. OPU. - wedle komu
Białorusi, wielką wziętością CiMZY nikału - zapowiada w .najbliiszei
się zloty polski, który ludność przyszłości wielki "pokazateiny"
chętniej przyjmuje jako walutę proces tych spiskowców, zarazem
twardą o stabilizowanej wartości. jednak brak prócz represji,
Wypada jeszcze nadmienić Jako wszelkich innych zarządzeń sanaznamienny objaw dość bierne usto cyjnych ze strony rządu mosldewsunkowanie się władz bol8zewic- skiego.

notatki gospodarcze

Przedłużenie

dni pracy

Uchwała rady miejskiej s dnia
5 b. m. w sprawie dni pracy na robotach publicznych do 6 w tygodniu, została w dniu wczorajszym
przesłana przez magistrat do urzę·
du wojewódzkiego do .twierdzenia.

Niez-bity dow6d kryz-ysu

Przekazy toWarowe na kolejach
się dziennie
przecię
tnie o 4 tys. wagonów, czyli 29
proc. w porówuaniu li rokiem ubiegłym, a to w związku z kryzysem gospodarczym. Zastój ten u·
widacznia się najbardziej w przewozach węgla, pod wp]y wem ogra
niczenia produkc.ii w przemyśle
spadł
zgórą o 1 tys. wagonó\'f
PAPIERY PA~STWOWE I LISTY
dziennie. Przewóz surowców faZASTAWNE
brycznych spadł z 341 wagonów w
Dolarówka 65,25
czerwcu r. ub. do 2U2 wagonów o·
konwersyjna 65:25
becnie.
5 proc. kolej~wa z 1926 r. 50,50
7 proc. stabilizacyjna 88;Spadek eksportu cukru
10 proc. kolejowa 104.Zbyt cukru na rynku wewnętrw
8 proc. Banlm G. K. 94,nym w lipcu r. b. wykazał pewien
4 proc. ziemskie zł. 45,wzrost, osiągając 38,920 tonn wo·
4 i pół proc. ziemskie zł. 56,50
bec 37,7(,6 tonn w lipcu f. ub.
5 proc. m. Warszawy 59,50
Natomiast eksport cukru w lip8 proc. m. Warszawy 76,50
cu,
wobec niepomyślnycb konjun8 proc. m. Lublina kiur
na rynkach światowych wy10 proc. m. Lublina 85,kazał spadek, obniżając
się do
5 proc. m. Łodzi 53,13,610 tonu, wobec 16,713 tonn w
S proc. m. Lodzi 71,lipcu ubiegłej kampanji.
10 proc. m. Radomia 82,50
~---6 proc. obI. poi. konw. W-wy
z 1926 r. 6 emisja 59,sIę
8 proc. m. Kielc 65,50
zmniejszyły

I

Rynek pieniein,
Ceduła giełdy pieniężnej

W Łodzi

Dolary St. Zj. 8,88
5 proc. poż. dol. premj. sprze.dni 65,-, kupno 64,25
4 proc. pożyczka konwer. sprze
daż 110,75, kupno 110,Bank Polski sprzedat 1Pó,-,
kupno 164,25
Tendencja wyczekuj~a.

Ceduła giełdy pieniężnej

warszawskiej
CZEKI
Belgja 124,70
Londyn 43,40,50
N. Jork - czeki 8,90
N. Jork - kabel 8,911
Szwajcarja 173,33
Paryż 35,05,50
Praga 26,42
Wiedeń 125,95
Włochy 46,69
Berlin 212,90

AKCJE
Polski 164,50
Zachodni 72,Elektrownia w D~browie 57,Modrzejów 8,75
Rudzlci 15,Częstocice
Węgiel

84,43,-

Lilpop 26,50
Parowozy I i
Sła.racllo'Włce

n enusJa 20,50
16,-

ZapiSUjcie

notowania

złotego

na

członków

Ia.O.PP.

Londyn 43,41 - 43,40, Zuryeh
57,70 - 57,76, N. Jork 11,23.
11,17 maj 11,40 lip:ec 11,56 locc
11,9.5

łłotowania bawełny

LIVERPOOL
Amerykańska.
Sierpie!'l
6,82,
wrzesień 6,71 październik 6,71 liostopad 6,73 grudzień 6,76 styczeil
6,79 lut,y 6,81 marzec 6,86 k»iE'cień 6,86 maj 6,95 c.zerwiec
6,95
li~ec 6,98 loco 7,25.
Egipska: Listopad 10,82 gl'\lI dzień 10,94 stYC?ell 10.98 m:lrzec

NOWY JORK.
Amerykańska,

z amknięcie:

l" il't'-

pi Cll 12,33 'WTz (:; i(;' (\ 1~A7 paź,łzie]'
nik 12:61 lifi1op::Hl 1::? (;8 rud. ;,';1
12,76 Rt Y ('ZC{1 1:2,83 ],., l) 1?.r:O.
Koutrakty : l' \i.1 z'"rl!il L! :'7 l i·
stopad 1:3.41 g'l'I!dz 1'1 l:! j i ~t)'
CZel'l 1~ . 6-! JEry 1:'!,73 marz n (' l:?Q~
];:\y1rcl(,{l t :,!.'in 1
1"5 f ·'
e .98 linlec 13:!.O1.

_..
Nr. 219

GŁOe POBA~n

"2.Vlll.

••

at

.tr_.._CIII':lIelglli!l!Z3elllnillllia.l1i11a_16~

19~n

CZl\ RDWn, y wnII LC" I

Dziś i doi nasłupnych
przeboJowa rewja p, t. "

JI

"SCALA"

-

I
I

. ._ _ _ _-_·_ _ _ _-_ _.C.o.d_ltiennie 2 przedstawienia o godz. 8.30 i 10.30 w.

Ogłoszenie.

.VICHY-ETAT",

który jest gwarancja, czerpania. ze źró
deJ PQństwowych francuskich Vichy

WYSTRZEGAJCIE się bEZ\IIarfoi ciolIIych nUladolllniuf\ll sztucznych.

tkanin

Komornik Sctdu
Powiatowego
w Łodzi
Jan Rzymowski
zam. w Łodzi
przy uJ. Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1030
U.P.C. obwiesz
cza, te w dniu
21 sierpnia
1930 f. od godz:
10·ej z rana , 'łl
Łodzi, przy ul.
Piotrkowskiej 47

'.

. II

~Ó~~~j

WIDZEWSKlEJ MANUFAKIURY"
Dojazd tramwajem Nr. 10 i 16.

Nadzorca Sądowy nad firmą "Abram lekowici ~ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej . 49.
Maurycy 'Goldl;llmh zam. w Łodzi -przy ul. Łą"
kowej Nr. 5, w trybie art: 40 Rozp. Prez,
Rzplitej Z dn.ia 23 I XII 1927 r. podaje do wiadomości, że został wyznaczony termin dla usta
lenia listy wierzycieli na dzień 19 sierpnia
·
.
1930 r. O 2'0 d z. n-ej przed poludmem, w lokalu nadzorowanej firmy przy uL Piotrkowskiej

IIIIJ._.__'

następnych

UPIĘKIIA CODZIENNIE

MILJONY KOBIET

wraz z tytułami, celem sDiawdzenia wierzy telności i wciągnięcia na listę wierzycieli.
NaG.zorca Sądowy nad firmą
."
Kómornik Sl\du
" Ab ram IckoW1CZ
Grodzkiego w Ło
Maurycy Goldblum
dzi Stefan Górski

l'Iaurice (lIewalier

Stuprocentowy film dźwiękowy mówiony
i śpiewany.
7144
Ceny miejsc nie podwyższone.

zamieszkały
Łodzi, prty

w
ul.
Sienkiewicza 9, na
:i:asadzie art. 1030

K ursy Zawo dowe Z·eńsk'le

~lkoła PllemY~OWa ~ -I' ::~~:~~;~~~~
T-wa SZRrzsnia Oświaty i Wiedzy Tecbnirznej ,
wśród lydbw wlodzi, ul. Pomorslm Hg 46-48
TEL_ Nr• .163-80.

Wgdzialg: m~(bani·
tZog, .ele".roie«:hni.

a.kt.

Dok~6r

1792-30

lam.ieszko.ły
y Ł<,dzl, . przy
I GłówneJ

f

I
1

ul.

17, na
llaBQdj;ie art. 1030
Ust. Post. Cyw.

odbądzle Blęsprlle-

da.z przez licytllcjQ

rucł:.omotlcina.lB-

.
źących do
Kazimiel'za Bajera
i składających się
z obuwia damskiego i męskiego

I

r

S.NłDDl

Komornik
R. Sakkiłar i

I

y.

Ogłoszenie.

I

OP I EK A , LEKAR SK A

CENY PORuDU "

"

Szfil,-nbBrg

S

..

PO wrÓ

LECZ'NI (

'I

-I

n E 11 f

Ił

KinO-Teatr

I

Da HoPoL'"

I -:- I. - ,

I

H.

OrlImat sensacyjny w

W rolach
głównych:

Dzi ś

i dni

następnych:

'Vi (·lki podwójny szlagierowo·
jell.SasJju] RIogram.

tO aktach.

HOOT 618S0n ~;::II ~~!~::;j~f:kna KATBRyn 6RAWfORD

Hoot Gibson- student. Ucieczka z domu rodzinnego. 'Mistrz tricków
cowboyskich.
Poskramiacz dzikich i niesfornych koni tabunu.
Zawody Hoot Gibsona cowboyskie w Chicago. Wykl'Jcie bandy
zlodziejs lsiej.
.

Akrobatyka. Tempo akcJI. ' Nlezr6wnan8 gra.

gabinBł

•

rentgenologiczny

powró(il.
j

Różaner

PA~ /I

JE DYNY ELlK~'RH roó\V
·POLECA N" PRZEZ
AKADEft\ JE /l\EDYCYNY

elolnik

rad j-G_wg.
Oferty z po daniom marki i cen)'
do Adm. ~ Glosu Porannego"
pod ~ Rad.io~unator~
7097-3
RADIOAPARATY
i części, detektory komplet od
zł'.. 25.- "Radiola ~, Piotrkowska
88, tel. 105-34. Xajtaniej bo iN
podwórzu .
6889-5
. '" U'~IT.fBLOWAN'E
J.\ !li
pokoje z osobnem wejściem do
wynajęcia. Piotrkowska ' Nr 238,
m. - 1. ;~---......
1453-3
1..

TŁOMACZĘ

świadectwa

matmalne

na

język

czes}.ai i niemiecki Tel. 220<13, od
l'} 11 i 15 - 17. 141":;1-:;

BIURKO
okazy jnie tanio.
Wiadomość 11 dozorcv Zamenh,)fa
m. 17. .
.
. ' 1448-1
małe sprzedam

PANNA
z 6 kl. wyks ztałceniem pOSl.ukuje
jakiejkolwiek lJOsa dv. ZgoLlli ~ię
na wyjazd ze sta.r;:;z.ą ('horą ,),:tobą·
Oferty sub "Pola" .
1152-2

'Człowiek obłękitnej
W

dobr,

Kupie okazyjnie

- " u.-·

Po raz pierwSIl w lodzi

Student z Plonlany

ul. Południowa 9. tel. 127-64

Do akt.
/ .
Nr. 2465-1930 r.

ahlrurgicina

- - SANATO"

SZ. lio'ldryng

oszacowa.nych
no.
sumę zł. 510.Łódź, 30.7. 30 r.

/1.

I

7138

Dr. med.

•

Tow. Szerzenia Pracy Zawod. wśród Kobiet Żyd.
W Łodzi, Wólczańska 21, tel. 167-15.
dziny lO-ej rano
Przyjmuje się zapisy na nast. działy:
w ~~:~'rser:r
1. Krawiectwo damskie
sp~z~~~~Zi~ ~~~e.
2. Bieliźniarstwo
targu publicznego
·3. Ręczne roboty
ruchomo.§ci,
'4. Ondulacja
nal~~jl:!lIdO
5. -Manicure
6. Gorsecia.rstwo
1425-5
Sumeraja
7. Modniarstwo-kapelusze
i sJdadajl\cych ~ię

TEL. 128·8'

9peaJellsta ohor6b sktJrnyoh
i wenaryo.n)'ch
6800
LECZENIE 8WIATLEM,
DJATERMJA
(lampą kWBrcową)
, Badenle krwI I WJdllłelłn.
- Pł!ąamuje od 8-4l i od 6-g.
w nłedBłełe i śwłflła ad 9-1.
Dla p6ń ud 6 do 7 po pot.
odllllielna. pOIllH'Il:'a1n\a..

w

dziny 10-ej rano
w Łodzi, pr~y ul.
Rzgo:"8k~eJ 9

25;

powrót!1 .

dlli Leolllud Naborowski,

oszac~w~~~~ih

i tka(ki.

CIiGliJLNIANA

P~:i'!'t~~!=O ~i~

Komornik
Sądu Powiatowego
od
9-1
pp.
i
od
3-7
w.
w
Łodzi, Adam
Informacji
udziela
sekretlIrjat
na
Do IIkt.
Jaroszyński zamie
Kancelaria przyjmuje zapisy i udziela informacji
sumtO Zł. 4350.szkały w Łodzi,
Nr. 2145 /1930 r. przy ul. Piramo• poniedziałki, wtorki, środy i czwartki od godz.
Łódź,1.8.1930 r.
wicza 7 na za10-ej do 14-ej.
6896-12
Komornik
Ogłoszenl'e•
sadzie art. 1030
MW _= _ _ _
S. Górski
Kpomornik Sądu .U, P. C. "ogłasza,
PG'ożnlclo·
owiatowe~o
:ie w . dniu
Dr. med~
ł
\OJ
Łod,l:! ,
2 wrze§ń'la 1930 r.
A?am Jaroszyn-. od godz. 10 rano
l
sJu, zam. ~ Łodz~ w Łodzi . przy ul.
Do akt.
"
Nr. 2063 I 30 r.
Ogfodowa 10, tel. 213-57 przy ul. PlrllmO\~1 Nowomiejskiej 26
Moniuszki 5, .1. 170-30
oza 7, na zasadZIe
odbtOdzie ' się
Choroby s!c:6me I weneryc.ne
art. 1030
P.~. sprzedllt z przeOgłoszenie
I i II klasa
Lec.enla dJaterm)ą,
ogłasza,. ze w.dnlu targu publicznego
Komornik S"du
dJatermokoBgulaeJą
26 sIerpma '
ruchomości nale1930 l: od !todz.
żllcych do
Na dogodnvoh
Grodzkiego
nad rpatką idzieokiem . .
oraz lampą kwarcową
10-e!
rafiO
w
Icka Majera Pa_
. warunkachl
w Łodzi
.
A
"'.JJmu1e od 1.30-9.30 i od 5-7
Stefan Górski
ŁodZI, pr~y ul.
kuły
Wielki wybór
zllm. w Łodli
11' kl .
b"
".
Szk?ln~J 8
i składających się
w6zków
dlńecin- przy ul. Sienhie.:, na _ -eł " 8816 wrall: z za l~gaml odbędZIe
Się sprze z mąki i urządze
Dr.
nYlIłl krajowych t
wicu 9
200 zł
54
daż :- przetargu
nia piekarni
za.granicznych ł6- na zasadzi~ IIrt.
'
46
pubhczne~o. lUoszacowanych ' na
,
tek metalowych J030 U. P. C. oglanai~~:c;sCh'do surn~Zł.900- ·
•
.
wyiymaczek ame- sza, że w dniu
Moj~e5zl1 Kurca
L6d!, 2.8 30 r.
rybńekich, mate18 sierpnie
'.' ,.
:'
ul. 6 lerpnla 3, tel. 204-91 rani w,dolelanyob 1930 r. od godz.
. lekarBY specjamn6w
i składail\cych się
Komornik
mebli
lUli m!l t e r a 0T
lO-ej rano w
G6 ym Rvnk
A. Jaroszyński
owsp-ąifoowyeh Łodzi, przy ul.
pr.)'
r~ . ' u
. oszacowanych na
1444-2 'liP Bo te n t"
do Południowej 52 : ~Iołrkowska 294, tel 122·89 zł. 2.920.
- - - - - - - - - - - - - meblowycb Młek odbedziesitO sprze (PJIY prJfstanltut1'lllnw. pabianickich. Ł6dt, 9.3. 30 r.
Dr. med.
po<12ng ml.ar}", ",' dat ·z przetargu Cl:ynna od 1Q-e.j. rano, do 7-ej wiecI.
'Komornik '
NBby6 molina w
publiczn~go ru· , w niedsiele i §wi~tll ·'d\l 2-ej po poł Adam Jaroszyński
fabryclIn,m 'skl!lo'
chomości
W••ystkle specjalnołcl Identy·
Dr. med.
dale 3lł4\)' _ należl\cych do st,ka. K"plele . świetlne, lampa
Mojżesza Prywesa kwarcowa, elektryllłlcja, Roentgen
Chorobv skórne I weneryo.ne
Ił
i składl'ljllcych sit< neseplenla, anaU.y (moc~u, ha·l u
"..
z maszyn i innych hrw;, plwocin, wydzielin itd.) Ope.
UL. NAWROT' 2
Narutowicza 9, tel. 128-98
Łódt,
oszacowllnych na
racJe, opatrunki.
1BL.BFON 17a-se
Specjalista chor6b sk6rnych,
Wh,yły nil miasto. Porada 4 at.
~mtlie do 10 t. i od 4 - 8 wieat P1otl!lIowska 73 sumę:zł. 3545.Porada dentyd,caner oral: wen.. wenerycznl'ch I moczopłciowych
w nładslelfl od 11 - 2 po południu w padwóuu.
t6dt, 5.8. 30 r.
rologle.na dla chorób skórnych Prlyjmuje od 8--10 i 5-8 . . Leczenie
Dla pań spec. od godz. 4-ó
Komornik
i wenerycanyoh
tel.
168.f}f.
lampIl kwarcowl\. Odd%ielna ' poczepo poł... dla. niell!łmQ~l'"h
kulnia dla Pń.
S. Górski
3 Zł.OTE.
CENY LSC.NIC.

(ZDg

WOIIKOWYSKI

Ogłoszenie.

Nr. 49.
ogłasza,
W powyższym terminie wierzyciele firmy ' że w ~n~u
. J 2 wrzesma
. " . . ł' ,
" Ab ram I, ck OWlCZ wmm zg OSlC swe pretensJe ' 1930 roku od go-

Do akt.
Nr. 1210/1930 r.

Parria

i Do

Ogłoszenie

do
firmy .Księgarnia
Ludwika Fiszora"
i składlljących się
z różnych książek
oszacowanych na
sumę zł. 8000+600
Łódt, 28.7.30 r.
Komornik
J. Rzymowski

Po gruntowne m odświeżeniu
Wielka Premiera!

Pieśniarz

pudel'

odbędzie si~

KlLlNSKIEGO 178.

i dni

i

, ",-Ni B. Dla , pp. urzędników pań.$twowych i ko~unolny-ch,
.
.
. ~przedllt na spłaty mlesięcźne.
,
6412

chomo~ci

1'.

i t. zw. "Braki"

KONSUM

~o~i~i".J<a 5.~.

naJeźl\cych

15 sierpnia 1930

bawełnianych

pa w,iatkowo niskich cenach sprzedaje

sprzeprzez publicznct licytllcję ru-

piątku

de~R..,

ubrania zawodowe,robotnicze, sportowe.i dla
urzędników biurowych e. t. c.

daż

Od

·la. VELOUTY

RESZTK'

Do akt. Nr.
2223-29 i 1544-80

Aby p08iQdała znak

11

duszy

Wielka sensllcjll w 12 aktach .
roli głównej Zbyszko Sawan najpiękniejszy artysta

Bodo, niezrównany Walter, Alina
Konopka i wiele innych.
Ceny mlej.c nadal znl:tone. 1.- 1 zt. 11-75 n . ll!- 50 gr.

filmowy. Ora.z:

,

Ilustracja

muzyc~nu

pod kiel'unkiem p. Bi&ikl ewlcza

N.astepny program: W mocy korsarza.

•

12.VlII. -

GŁOS

PORANn -

Naruiowi(za

Dziś

19~O

Nr. 21S

II

~o.

premjera I

Dziś

Na·znakomitszy malec

n

premiera!

i . genjalny śpiewak oraz artysta, - zwany

świala

"Szaljapinem filmu"

oy

0150

we wznowionym arcydziele śpiewno-dźwiękowym

"
•

.. .... , ło.'

'.

",

•

>

,r~.

"

~\ ~

.

.

"'

Dramat wesołka, który musi bawić tłum w chwili, gdy serce mu pęka.
Ceny miejsc: zł. 1.-, 2. -

Teatr

świetlny

.,Przedwiośnie"

Zeromskiego 74-76
DOjazd tramwajami 5, 6, 8, 9 i 16 do
rOllu Żeromskiel!o i Kopernika

Dziś

Początek

i 3.-

premiera!

seansów o godz. 6, 8 i 10 w.

premiera!

Historja wzruszającej miłości, która zostaje bezlitośnie przerwana przez
Dziś
gwiazdy ~E~, która swą niezwyklą inteligencją dochodzi
do takle] perfekcJI w swych kreacJach, ze wzrusza wldzow do łez w dramacie pt.

groźny cień Czarnego Orla .. ~ Rewel~?yjna gra czwor?nożn~j

,~ p O d ~Ż~ZNA

Ralpb forbel
- 1'1
1-IDa Dag
I
ar(e
___
PROGRAM:

!OPA)

y

pa,"

Orkiestra symfoniczna pod dyr. p. A. Czudnowskiego. Jadprograrn: aktu alPoczątek seansów codziennie o godz. 4, po 001., w niedziele
i _święt~ o g. 2 po .po pol. ostatni o godz. 10 wieoz. - Ceny miejsc: 50 gr.,
70 gr. 1. l zł. - Bl1ety ulgowe ważne -

"Słodycz

Grzechu" w roli

gł6wnej

Dziś UlS
filmo"eao

~Ch !kłYCh kocha~ó~.

ności filmowe. -

NASTĘPNY

Jłr(gdziela

W rol.ch

O

BIETA \V

Konrad Nagiel.

.
,
ani la rem)sra .'

milol(i zmgslowej i. idealneł ,

p~

Pl

Wzruszający dramat kobiety, ogarniętej płomieniem wszechpotężnej miłości.,

opanowanej

zmysłami,

przechodzącej

ciernistą

drog~

W rolach g'6wnrch:

o

GA CZEC

niewolnicy

życia.

ow

· Angela Ferrari, Ferdrnand Allen, Alexs, Bondrrew.
I

Wspaniała
Początek

Prenumerata

.0 groszy, z

.

przesyłkll

ilustracja muzyczna

orkiestry symfonicznej pod dyrekcją L. K A N T O R A.

seansów o godz. 4-ej po pał. w sob. i niedz.
o godz. 12-ej w południe.

miesięczna "Głosu Porannego" :ze wszystkie mi dodatkami wynosi w Łodzi zł. 5.60, 2:11 odnoszenie ~
pocztową w kraju - :al. 6.50' :lagranicl\ - :Ił. 10.-

~

.

Ogłoszen,-a

Ceny miejsc naj niższe, w sob. i nie dz. od 12 do 3 pp.
po 50 groszy i 1 zł.

za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpalt): l-sza strona 1 zł., w tekście 50 gr.
nadesłane po tekście 40 gr.; nellrologi do 150 wierszy 30 gr., wytej - 40 gr. Zwyczajne
(str. 10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 gr. za wyraz; najmniejeze ogłoszenie lIl. 1.50 gr. Poszukiwanie pracy 10 gr.
%!I lVyr~z; najmniejsze zl.J.20 gr. Ogloszenia zaręczynowe i zaślubinowe 12 zł.
Ogłoszenia zamiejscowe obliC':1lnc 3!\ o .50 pr"lc. rlroż ,: fOrm z"l1!/lnic":wl'; o 100 pIOC. Za o<lłoszenia tabelarycznt' lub fantaz. dodatk. 50J'o

