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Sowiecki łamacz lodów „Krassin'' dotarł do grup Malgr~ i Viglieriegot a obecnie

ruszył na ·poszukiwania Roalda Amundsena
Mf?S!<WA 13. (PAT). Agencja 1:ass
donosi, ze wczoraj o godz. 22 sow1ec•
ki łamacz lodów „Krasin'' zabrał na
pokład wszystkich członków grupy Vig•
tieri'ego i aeroplan szwedzkiego lotni•
ka Lundborga.
RZYM 13. (PAT). Z pokładu „Citta
di Milano'' otrzymano depeszę iskrową
ii po uratowaniu Mariana i Z~ppi'ego
sowiecki łamacz lodów „Krasin" po•
suwał się w dalszym ciągu ku grupie
. „ .,
dł
k
,
k t
V1g 11er1 ego, ~e U!J "'!s a~~we 'o rzy•
m_anych. z „Citta d1 M1!a~o .,na podsta•
wie radiotelegramu V1gb~r1 ego. Osła·
tecznie o godz. 21 ,,Krasin" dotarł do
grupy Viglieri'ego i wziął wszystkich
•tk,
kl d
S
'...,
raz b • . ow na. po a •
zczego... ;u u-:a•
towan1a rozbitków są dotychczas nie•
znane.
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RYGA 13.1. ,,Tass" donosi następu1ące
szczegóły o uratowaniu grupy "11almgreena„
Łamacz ładów ,,Krasin" dotarł do miejsca
gdzie znajdowali się rozbitkowie w dniu
12 lipca o godz 1 rano Byli to towzrzy.
• f
• •
k. ł
sze M a I mgreena o scerow1e marynar •w o
skiej Mariana i Zappo, którzy byli tak wy
ciei\czeni 13·dniowym głodem, że nie mogli
111!,Yd~byó głosu. Z wielkim trudem udało
5111 ich przetransportować na pokład „Kra
sina". Według zeznał\ rozbitków Malmgre
en został na własne żądanie przed mie•
siącem pozostawiony w drodze, ponieważ
wskutek odmrożenia nóg i złamania ręki
nie mógł kontynuowa6 podróży, a nie
chciał by6 clqżarem dla swych współto•
warz„szy.
SZTOKHOLM (Pat). Wiadomość o śmier
ci dr. Malmgreena, meteorologa, przy;ęta
została w kołach szwedzkich z głębokim
smutkiem. KPól przesłał kondolencję mat
ce Malmgreena oraz towarzystwu antro•
pologicznemu i geograficznemu, podnn•
sząc bohaterstwo Malmgreena orsz zna•
czenie jepo badati naukowych.
·

. Uslysza~s~y _sygnały sy~?n „~rasina• członko- według ~statnich wiadomości, przebywała pod 8Q
wie grupy V1glienego rozpalth ognie. Dopłynąwszy st. 45 mmut szerokości północnej i 30 st. 31 min.
do samej kry, na której znajdowali się rozbitkowie, długości wschodniej.
kapitan „Krasina" Samojłowicz zeszedł ku nim wraz
z kilku towarzyszami po drabince sznurowej. Włosi
dziękowali gorąco przybyłym za uratowanie ich
oświadczając, iż pokładali nadzieję wyłącznie w
„Krasinie", nie spodziewali się jednak tak szybkieMOSKWA 13 (Pat) Wśród uratowanych
go j~go przybycia: 4-c~ czł.onków Ęru~y jest zu- przez ła~acza lodów „Krasin" członków
pelme zdrowych, 1edyme piąty Cec1om ma złamaną ekspedy~Ji. gen. Nobilego, należącyoh do
nogę, powraca już jednak do zdrowia.
grupy V~1gl_1es:i'ego znaj~ui_ą się prócz ••·
.
mego 1gher1'ego-TroJaR1 Bahunek ce.
Na podkład „Krasma" zabrano wszystkie ba- .ciocni i Viagi.
'
'
gaze rozbitków oraz uszkodzony samolot kpt. Lund·
„Krasin" mając na pokładzie samolot
borga. Na krze pozostały jedynie szczątki gondoli Junkersa uda siq w _k~erunku wyspy FoItalJi'' Zaledwie Krasin" zbliżył się do kry 0 _ y~n na ratunek alp1n1stów, poczem uda
p"adła g.ęsta mgła ~kutkiem czego okręt musiał , za- sut nJa rt~tudnekkgPkup' Alekxandriego.
'
es Je na
on1ecznem, aby statek
trzymać się. Dopiero, gdy lllgła zrzednie będzie on naprzód wziął ze sobą większy ładunek
mógł skierować się ku wyspie Foyn, gdzie znajdu- węgl~, co pozwoU na przyjście z pomocą
je się grupa alpinistów, dostrzeżona wczoraj. Na- na większą skalq.
stępnie „Krassin" zabier.7-e Czuchnowskiego i jego
towarzyszy, zna1'duiących się w pobliżu przylądka
MOSKWA 13· (PAT). Okręt „Krasin• otrzymał
rozkaz wyruszenia w celu zabrania na pokład !ot nika
Platen, poczem uda ~ię do Virgo Ray, gdzie urzą- Czuchnowskiego i iego towarzyszy. Następnie Czuchnodzona będzie baza dla samolotu Czuchnowskiego. wski ma podjąć poszukiwa!lia grupy Alexandri'ego i A-

Dalsza marszruta
,,Krasina"

.
. "
mundsena. Okręt
Generał Nobile przesłał załodze ,,Krasina ser- do Archangielska,

deczne podziękowanie za uratowanie jego towarzyszy i prosił, aby w pobliżu miejsca, odzie przebyl
v·tgl.ten. dok onac. poszuk1wan
b
•
•
wa a grupa
grupy
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d·
v
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·
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1
ex~n riego. ~apt an
a~OJ ow1cz o pow1edz1ał
mu, ze postara się to uczymć.
Uratowani członkowie grupy Viglieriego opo•
· d · ż
h · · b i·
· f
· d
~Ja a1ą, e c oc~az Y1. poi,? orm?wam. r~gą ~ad1ową o wyprawie ,,Krasma , to 1ednakze me w1edzieli o tern, że znajduje się on jut tak blisko, tak
że pojawnienie sią okrętu było dla nich niespodzianką. Nie zauważyli oni samolotu Czuchowskie·
,
.
..
.
go, ktory onegdaj przelatywał w pobltzu mch.
Rozbitkowie dostrzegli „Krasina", gdy znajdo·
ł .
dległości 13 kil
tó
Nt h
w~ się on ~ 0 . .
a yc •
. orne r ~·
mtas~ !?zpal11t_ ognie 1 . ~trz_elah z k~r~bm?w, a~y
zwrocie uwagi. U.;poko1h się po chw1h, widząc, ze
łamacz lodów kieruje się wyraźnie ku ich obozowi.

„Małygm„ otrzymał

rozkaz powrócenia

. "MOSKWA lł3 (Pat). Ł~mac~ lodów „Kra•
Sin rozpoczą poszuk1wan1a Amuntłsena
i Guilbauda oraz grupy Alexandriego
•

Akcja napowietrzna
utrudnioną

OSLO. 13. (ATE), D?n?szą z K~ngsbay, że . z P?•
wod~ gę~te1 mgły, deszczu 1 silnych wiatrów lotmcy me
mogh dziś wysta~tować. O e~spedycji !at~nkowej •. Pod
dowództwem kapitana Sorat niema żadne1 w1adomos Ci, co
zaczyna niepokoić koła miarodajne. Podobno jeden z
czł~nków ekspedycji inż. Varmin wsk.utek zasłabnięcia
musiał pozostać na. pr~ylądku Brun. Tragiczny zgon Ma~mgreena wywołał wielki smutek tak w kołach szwedzkich,
jak i norweskich, które podkreśla!ą wielkie zas!ugi i m-:stwo te~o młodego u~zonego, ktory był prawdziwą chlubą lotnictwa szwedzkiego.

Komitet pomocy rozbitkom „Italji" zaproponował, aby „Krasin" posuwał się według wskazówek
dziękuje
lotnika
Czuchnowskiego,
który
ma
przeszukać oko•
grupę licę w celu odnalezienia Amundsona i grupy AleSOWJetOm
xandri. .
RYGA 13. (ATE). Z polecenia Mussoliniego minl·
Komitet przypuszcza, że prawdopodobne jest ster spraw zagranicznych Graudi udał się do poselstwa
MOSKWA, (PAT) Moskiewska radjostacja ogłasza następujące szczegóły
uratowania grupy przypuszczenie Nansena, iż Amundsen odszukał gru- s?wie.ckiego i ~ imieniu rządu i. narod~ w!oskieg~ .• wyrapę Alexandri i znajduje się razem z nią. Grupa ta, ztł wielką wdzięczność za ocalenie rozb1tkow .1tal11 •
Viglieriego:

Jak uratowano
Viglieriego ?

I

Głodówka „amnestyJna"
Ul niemczech

bawią publiczność

w Teatrze Letnim (Park
Staszica) w aktualnej rewji

,,Tak, to jest Lódź''
Początek

codziennie o godz. 9-ej wieczorem.

BERLIN,
13 lipca. (Pat.) ,_
Strejk głodowy więźniów w zakła
dach kamych w Sonenburgu razszerzył się na darlsze grupy przestępców
niepold.tycznych. Ilość
strejkujących wynosi 300 na ogólną lfczb~ 482 więźniów: Strejkui<\:
cy ząda1ą
roz;szerzema amnest11
na wszystkie katego.rje przestępców.
Również
w twierdzy Golnow
więźniowie polityczni rozpoczęli
strejk głodowy, domagając się roz
szerzen~a an;n~s~F na .wszystkie
kategorie więzmow pohtycznvch.

Mussolini

Uchwsła posłów
nie

zawierała żadnych

Warsz. koresp.

„Głosu

socjalistycznych
cech

Polskie-go" (St. Gr.) telefonuje:
•

Sąd o~re.gowy warszawski

pod

•

~rzewodmct•

Laskowskiego ro.i!patrywał wczoraj
konfiskaty 4 dzienników warszawskich i
krakowskich za wydrukowanie uchwał PPS. pow•
• t
h
·
·
·
z1~ yc P~ ostatmm wyw1adz1e marszałka Piłsud•
sk1ego.
Przypominamy, że konfiskacie uaegły wtedy1
uRobotnik'', „Warszawianka", „Czas" i „llustrowa·
ny Kurjer Codzienny".
Sąd okręgowy warszawslti postanowił wczoraj
l(onfiskatę wszystkich tych cztei"ec b pism uchyiić.
wem

sędziego

antypaństwowych

sprawę
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Autor ponltsze10 artykułu, znany literat I ekonomista angielski. Norman Angeli' Jest Jednym z najwybitniejszych przywódców ruchu
pacyłlstyczne10.
(Redakcja).

Ci wszyscy z pośród nas, którzy
podobnie, jak autor niniejszego artykułu, brali czynny udział w dążeniac::h do ograniczenia wojen, zastanawiając:: się dzisiaj nad znac::ze·
· niem projektów Kelloga doznają
dziwnej mieszaniny uczuć. Nadzie·
jc, poniekąd osłabione mniema..
niem, że „wszystko to je5t zbyt
piękne, by mogło stać się rzeczy·
wistością", trochę obawy i brak
zdecydowania do zajęcia krytycznego stanowiska, - wszystko to
sprawia, że projekty Kelloga przyj
'ęble i nawet
d 'ć
,
mowane są os ozi
powstaje p.rąd zmierzający do ich
odrzucenia, co, nawiasem mówiąc
byłoby fatalne.

Wilk w skórze baranka
Opinję pu~liczn~ zra~ły projek
ty Kelloga między inn~1 z nas~ępując::ych przyczyn: Pro1ekt, ZDlle·
rzający do zupełnego zrezygnowania z wojen, wyszedł od narodu,
który istnienie swe zawdzięcza woi
nie i który dzięki wojnie zdobył
sw~ potęgę; zwraca s!ę przyt!m
prOJ~kt te~ z propozyCJą o z,amechame WOJen do narodów, ktorych
cała historja jest jedną wielką epo
peję wojenną. PROJEKT TAKI JE
SZCZE PRZED PIĘTNASTU LA·

TY ZOSTAŁBY NIEWĄTPLl~IE
POWITANY POGARDLIWYM U.
*MIECHEM przez tych wszystkich

którzy dzisiaj z taką powagą nad
nim dyskutują. Projekt ten uczynio
ny zostal nadt o przez rzą d ' kt'orego nikt nie może posądzać o rady.
.
1u b rewoł ucy1nos
· 'ć , J'eśli ch o
kal izm
tł ·
• g metody postępowania i
Z1 o Je o
pogl'4iy1 - przez rząd który odówił swej współpracy nad prot · w zasadzie daleko mnieJ'

~1

siadami, winniśmy szanować oho.
wiązujące ustawy, stworzone w
celu ochrony naszych praw. Powin
niśmy przeciwstawić się nocnemu napastnikowi, nie myśląc:: ni·
gdy, że może w ten sposób naru·
szamy zasadę unikania gwałtu, lub
też zobowiązania, że wszelkie konflikty likwidować będziemy zawsze tylko drogą prawną.
Powinniśmy tak postępować już
choćby dlatego, ż~ zasada ta zawiera w sobie jeszcze coś innego:
Jeżeli mianowicie jedna strona umowę pogwałci to przestanie ona
'
obowiązywać i stronę drugą.
Tak tedy niejasna definicja poję
cia „zrezygnowania z wojen nie
fest znów tak nieścisła, jakby się
na pierwszy rzut oka wydawać mo
gło; MOŻE.MY PROWADZlć WOJ
NĘ W CELU WŁASNEJ OBRONY GDY STRONA PRZECIWNA
PIERWSZA NAS ZAATAKOWA.
LA
'

a

wali sobie jasno sprawę z tego,
czem jest obrona, to uroczyste zo·
bowiązanie prowadzenia tylko wo~
jen obronnych byłoby samo przez
się już rzeczą bardzo cenną. Bo
jeżeli nikt nie napada, to żaden na
ród nie ma potrzeby prowadzić woj
ny obronnej. To znaczy, JEżELI
NIKT BY NIE NAPADAŁ, WOJNY MIĘDZY NARODAMI USTAŁYBY AUTOMATYCZNIE.

Co zna"ZY obrona"!
u.

's. . .

. .

Jedną z Wielu mesc1słos~1, po;
~sta!ych w a~osferze WOJenn~?·
Jest ~nte~pretacJa słowa ,.obrona ,
PrzYJmUJemy zwy~e, że oznacza

to obronę terytorium narodoweb
h • dz'b • n.< • k
go, o ronę naszyc Sle .1 1~..,~~is
do?Powych. W ~zecz~s.tosc1 1ednak, o ~e chodzi, o W1elk1e, dobrze

zorg~?wane

państwa,

s.łow?

„obrona oznacza daleko wtęceJ,
niż s~mo tylko zabezpieczenie teryłof'Jum narodowego przed obcą
inwazfą. W ciągu ostatnich sześciu
czy siedmiu wieków, jedynym kra
jem, na którego terytorjum wofska
angielskie nie prowadziły swych
.BdOBUO wojen, była Wielka Brytanja, Po1
dobnie ma się rzecz z Ameryką,
.Jeżeli. ligę ,nar~6w uważamy która od chwili zdobycia swej nie·
ia Je~ity twor. polityczny, za~ podległości nie prowadziła ani je:łwstaJąą federaqę,--wówczas me nej wojny w której chodziłoby o
możemy jej odmówić prawa stoso- odparcie :Ueprzyjacielskiego najaz
wania zasady samoobrony; ma ona du. Tak więc pierwsza wojna niepełne prawo oświadczyć, że NA· podległej Ameryki toczyła się na
PAD NA KTóREGOKOLWIEK morzu śródziemnem, w swej druZ JEJ CZŁONKóW, - O ILE DOlgieJ wojnie walczyła Ameryka o
KONANY ZOSTAŁ PRZEZ IN- prawa na morzu trzecia wojna (z
NEGO CZŁONKA LIGI, - JEST Meksykiem) zak~ńczyła się przyNAPADEM NA WSZYSTKICH, łączeniem do Ameryki rozległych
na całę spotecznos'ć mf...A'f'"l'1 ...aro- nowych obszarów, czwarta wofna
dową, która w tych warunkach (prieciwko Hiszpanji) również nie
ma pe łne prawo ob rony,
była wywołana koniecznością od.
o llebyśmy teraz wszyscy zda· parcia najazdu wroga, p odo b me

\V

SZYSCY za

jak l wojna na Filipinach, wojna
lub wreszcie wojna prze
ciwko republice Nikaragua.
Możemy, - a to bez jakiejkolwiek ironji, - powiedzieć, że wszy
stkie te wojny, zarówno angielskie
j
i amerykańskie były wojnami
obronnemi, albowiem OBRONA W
SPRAWACH MIĘDZYNARODOWYCH OZNACZA OBRONĘ IN„
TERESóW I PRAW NARODOWYCH. Jest to może powiedzenie
zbyt śmiałe, zbyt odważne, ale jednak uzasadnione, A w społecze6
stwie tak anarcbistycznem, jakiem
jest dzisiejsza społeczność między·
narodowa, gdzie każdy członek
chciałby być nieogranioz. panem,
s~owo OBRONA" ZACZYNA
~
"
OZNACZAĆ PRAWO KAŻDEGO
BYć SĘDZIĄ W SWYCH WŁASNYCH SPRAWACH, ZACZYNA
OZNACZAĆ PRAWO NARZUCA„
NIA PRZEMOCĄ INNYM SWEGO POGLĄDU WŁASNEGO.
Dl t
t .
• .
. a ego • ez poJę~e '!zrezygnowania z W~Jen z wy1ątk1e~ woje,n
obronnych ~naczać b.~e dop~ty bardzo ma~o, dopó~i me ustalimy, co rozumieć nalezy pod obroną, a co pod napadem.
Konieczność rozwiązania tego
problemu stałaby się niewątpliwie
aktualną w chwili, kiedy państwa
przystąpiłyby do podpisania uroczystego zobowiązania zaniechania wojen. Nie ulega wątpliwości,
że o ile pojęcie wojny obronnej nie
światowa,

zostałoby Jaknajściślef wyjaśnione,

znaczenie paktu o wieczystym ?<>·
koju byłoby r6wne zeru. Wszystko
pozostałoby nadal po staremu,
•
.
. .
mielibysmy
daleJ. ciągłe
zbr0Jen1a
poszczególnych państw, mieliby.
śmy w dalszym· ciągu stare pakty
,
•d T
•
wo1enne d • y1u z nas czUJe, '

te~ :;nymi i który zgłoszenie Ułił
::~o
projektu poprzedził budową nowych krążowników i ogól-

ltł°4

•

a demago.tja wykorzystuje zwykle

uczucia dla swych własnych ce_łów, - że WOJNĘ WYWOŁUJĄ
ZWYKLE LUDZIE NIESUMIF.N:
NI NA PODST A WIE DOBRZE
PRZEMYŚLANYCH
PLANóW:
czujemy, że łwiat dopiero wiedy
zaznałby pokofa, kiedy uwolnić by
śmy się m<>ł!li od tych ~łośliwych
i niesumiennych ludzi.

ldBlłiŚli-zbrodniarzB
F~tyc~ną. tragedj~ wojny je.~l

okoliczność, ze ludzie którzy Ją
wywołufą, .mają zazwyczaj ~zla·
chetne zam1ary (w katdym raue są
o tem ~rzekonani) ł proklamow~nie WOJDY uwa:iaię o fedyne wyJ-

• ·
d
• t
J' 1 d • ·
sc1e z aneJ sy ~ac i. „u 7.te Cl sądzit z~~czaf, ze cl~ąca na nic~
opowiedzialność za losy państ~a 1
nar~u, kła~ąca ~ nich obowiąz.
bromenia OJCzyzny przed zakusa~i wrogów, zmusza ich do zapewmenia państwu wolnego dostępu
do tego, czy innego mona, do tej
czy innef kopalni, do tego, czy innego pola naftowego, StroJta prze·
ciwna powołufe się zn6w na btne
prawa, na prawa narodowe suwe·
renne, prawo samookreśla~ia narodów itd. Dochodzi zazwyczaj do
„starcia się obu praw", a namięt
ności ludzkie sprawfaję następnie,
że OBIE STRONY SĄ śWIĘCIE
PRZEKONANE, ŻE NARZUCONA IM ZOSTALA „WOJNĄ o.
BRONNA".
U
t
b .
.
.
h .roczy~ e zo ow1ąz~rue za°:1e·
\ ama w:Je:; z wyJ~t Jmi WOJen
bo r°?°ynic : e brolzwiązuke łel.skzc::;-e
byna1m
• heJ T pro
t • emu
t b on l •tow
z ro1nyc::'łki,• ub aJdP? .rzke ne 54kJesz.
cze pwys1
wt--s· ar .z1e1
''l i onstru
·· d t tyw·
h
ne, o Q.U.lsmy sc::1s e , n1z o yc ·
czas to uczyniono określić i totę
1
s
praw narodowych,
powm01s:11y
jakich prawidc1

stwierdzić, według

się
ad SI•ł po1•1tycznych w poIsce odbywaćpowinniśmy
się

po-winien rozwój na·
rodów,
ZASTANO
Wić NAD SPOSOBAMI ODSTRA
zmocnieniem swej floty wo·
,
SZANIA
POSZCZEGóLNYCH
nem~
\V
lwewnęt!zne - jedny~ słowem PA~STW OD WYWOŁYWANIA
JenneJ.
.
• .
•
•
•
stosunki „meksykańskie •
ZATARGÓW ZBROJNYCH
Sławek Głos pos MalinowskieTwierdzę to dla tego, bo uwa·
•
A może przez tych p1ętnasc1e Sosnko)lll&ki Swltalski.
go (; Wojtka").
żam_ ~e naród _polski Vf większości
lat, - ba, przez ostatnich kilka ty
godni,-w umysłach ludzi 1 naro~wo1e1 ze s.wo1m t~mper~mente~
u
d, dokonała sie tak zasadnicza
.Berliner TageblaU- zamieszcza
Pos. M. Malinowski (PPS\ wy· i poglądami na życie zbiorowe 1
Pierwsią zasadę powinno by6
ow ,
·
• następujące rozważania na temat powiada na łamach „Robotnika" państwo, na dłuższą metę żadnego
przemiana? Nie, temu chyba Dlkt układu sił w Polsce:
I nader słuszne uwagi, tyczące się dyktatora by nie zniósł.
przekazywanie rozstrzygania spo·
nie uwierzy.
Na naradzie w ministerstwie możliwości dyktatury w Polsce.
Mógłby zajść chyba taki wy- rów między dwoma państwami stro
Czyżby więc cała ta akcj.a,. któ: spr. wojsk. zas!anawi~no s_ię nad Czytamy więc:
.
.
padek, że jakaś ~rupa polityczna, nie frzecief, Powinniśmy raz na
rą powitaliśmy z taką radosc1ą, 1 zastępstwem P1łsud.sk1ego 1 posta.
.Jak~ długolet.m działacz na opano~~wszy WOJS~o, przy po_mo·
zawsze zerwać z praktykowaną do
którą wszyscy pochwalamy, nie nowiono, że wicemtn. gen. _Kona- polu polttyczne~ 1 społ:-cznem w cy armJi wprowadziła by swo1ego
tycbczas
metodą, polegającą na
cze- rzewski i gen. Fabrycy maJą za- Polsce, obserwu;ąc polskie społe· dyktatora.
Ale wtedy dyktator
· d ć · d g0
18
~1a pos~ a za. ne
zna
stępować Marszałka tylko • w bie· czeństwo, oraz różne klasy społe- byłby manekinem w rękach kliki tem, że państwo silniejsH na wła •
n1a? Czyzby nalezało przypusz· żacych sprawach• podczas gdy czne w naszym narodzie, twierdzę zaś rządy kliki musiały by w Pol- sną rękę rozstrzyga spór z pa6
czać, że po zaprojektowanych przedstawicielstw~ ogólne• obej· ±e w Polsce żaden dyktator się sce doprowadzić do . Ciężkich we- sfwem słahszem, powołuj21c się na
przez Kelloga rokowaniach wszy- ~uje gen. Sosnkowski.
W ten nie utrzyma.
wnętrznych zaburzeń i rewolt.
przysługujące mu prawo „obrony".
stko pozostanie po staremu?
sposób potwierdzają się _pogł?ski,
Mógłby tej roli spróbować Mar·
. D.rktatorską formę rzą~ów dla
Nie ulega wątpliwości, że w raNie sądzę, by się tak stać mia- które donosiły, że zupełnie nteza- szał~k Piłsudski ale nie na długo. ~01~k1, należy b_ezwzglę~n1e odrzu.
zie
podpisania umowy międzyna
f J .
t 0 k 11
k
,
ł 001· leżnie od tego, kto nazewnątrz
Po dyktaturze Marszałka Pił· c1ć Jako zupełnte poromoną.
uz w
ro. owan. wy
stanie na czele rządu, należy uwa- sudskiego, mielibyśmy w kraju
Dyktatura i dyktator, jako ~u- rodowej na podstawie projektów
s1ę szer~g problemow,, ktore bez· żać gen. Sosnkowskiego jako za· setki kandydatów na dyktatorów, a ~myte!, dla całego nn~od11 rówmeż Kelloga zrobiony zostanie wielki
względ.nte trzeba będzie rozwią~ stępcę dyktatora z nieograniczone· każdy z nich prowadziłby :za sobą 1est me_ do pomyślema.
krok naprzód na drodze do stwozać. Oczywiście, jeśli z rokowań mi pełnomocnictwami, a w szcze mniejszą lub większą grupę swo·
Musi by~ w Polsce stworzony rzenia nowego kodeksu międzyna
nie zrodzi się nic nowego, to w gólności z r?zstrzygając:ym wpły· ich z:votenników zorganizowa!1ych autorytet zb1oor~y. wychodzący z
rodowego, DAWNIEJ WOJNA,t ll1 w adku cała akcja istotnie wern na polltykę zagramczną. Za· w spiskowe albo na wpół spiska· całego społeczenstwa.
NA
WET JEżELI CHODZIŁO O
~
~pd ł b · d g0 kt _ leski wyiechał na urlop, ale także we organizacje. W rezultacie trwa . Formą dla. takiego_ autorytetu
me posia a a."! za. ne , pra yc~ jego powrót z urlopu niczego nie łyby w kraju ciągłe awantury 1est tylko Sejm, czylt parlament. WOJNĘ ZACZEPNĄ, - UCHOnego znacz~ma. Wu~rzę Jednak me I ieni w rzeczywistym stanie
DZIŁA ZA SRODEK PRAWNY.
złomnie, że o ile projekt powyż- !:Z~czy. Dnia 15 lipca ma zacząć
W nowym kodeksie międzynarodo
szy stanie si~ umową, którą pod- urlop Prezes Ministrów p. Bartel.
_
wym z zasadę łla musimy ~erwać.
piszą narody, to eo ipso doprowa- Jest rzeczą zn~mienną, że .rzą~ ~d
A wraz z obaleniem prawa na pro
dzi to do dalszych wydarzeń o pierws~ego. dnta sw~go istmema
wadzenie wojen prywatnych na
pierwszorzędnem znaczeniu.
nie mogł .się oogodzić co do. oso·
polu mlędz~rodowem dosdoby
.
„
by zastępcy p. Bartla w czasie urPrzypatnmy się sytuacJ1•
lopu. Naprzemian słyszy się o
do obalenia starej filozof)i, uwa.ia~
„
•
• 0 Moraczewskim, lewicowym minijącej wojnę za wyraz prawa bioJo„
Się
str1e, oraz ? ministrze spr. w~wn.
gic::znego, za walkę o życie, u śro
Składkowskim,
co uwydatniłoby
cod~iennie o 9·ej wiecz. 1llf Parku
dek uszlachetniania narodu I Je~o
Projekty Kelloga nie podają do· nazewnątrz t. zw. mocny kurs.
Staszyoa "a aktualnej rewji p. t.
regenerację. Mister Kellog pcbJUIĆ
kładnej definicji zawartych w nich Ale tu chodzi tylko
o względy
pojęć. Ni~ wyjaśniono ::r.aczenia 1aktv~zne, bo n~zwis~o . zastępcy.
chce Amerykę na tory le~o iy
słów „Zrzec się wojen". Wiemy premiera takż~ me zmi~mć nie m~cia politycznego I lepszej łil~ołfi
. · d
· · • · t h · że W rządzie głos głowny będzie
politycznej,
to oznacza już bardi.o
z do~1'\'la .czema, :r.c s.o"I.: Y': ~!c mi~ł minister oświaty Switalski,
wiele.
Po
tym
pierwszym kroku
:ialezy poJmow~ć w ten sposób, Jak bliski przyjaciel
pułk. SłaJJka.
Początek o godz. 9-ej wieczorem.
łatwiej bowiem uczynić będae mo·
gdyby narody zrzec si~ miały pra- W ten sposób zamyka się krąg
wa samoobronv. Winniśmy \)ężyć Sosnkowski·Sławek 1 który od pożna kroki dalgze,
do ttttto, aby przemoc n.ie była czątku c_horoby Piłsudskie(J'o nwiia
~ „_....~.„... •.
6rodłdeM mu wania tc6 mlęcb-r. są całą pohtyke.
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Bez przelewu krwi

Rokowania polsko-niemieckie
zostaną

wznowione iui w
tygodniu

przyszłym

chce

Warsz. koresp. „Głosu Polskie go" (St. Gr.) telefonuje:

Nota rządu niemieckiego, otrzymana przed paru dniami
przez posła polskiego w Berlinie, wyraża zgodę na uprzednią
propozycję polską co do spotkania się przewodniczących obu
delegacji dla ustalenia dalszego .porządku prac. Wobec te~o
prawdopodobnie w ciągu przyszłego tygodnia nastąpi w War·
szawie spotkanie p. Jul1ana Twardowskiego z p. Hr;rmesern.
Jednakże wznowienia prac w komisjach nie należy się spo·
dziewać przed ukończeniem ferji letnich.

b-atys"Cl•
0'1em1·eCCY
Ha
n
·
·
• 1· ·""
k
·
p

pro, b UJą un1emoz

BERLIN, 13 lipca. (Pat.) - Hugenbergowski „Tag"
w depeszy
własn~j z W~rszawy
omawiając
op~Y:m1styczme. gfosy p~asy. P?l:
sk1e1 w spraw1.e noty niem1eck1e1
do rządu polskiego, zwraca szczególną uwagę na oświadczenie „Epoki", która oczekuje pomyślnego
wyniku rokowań, o ile obie stro-

Dzisia1·

ro owania z
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o Isk ą

stwierdzone

stanowiska i opinje stron:y polskiej

i litewskiej

Warsz. koresp. „Głosu Polskie- poważne państw<> na Wschodzie
go" (St .. Gr.} telefonuje.: ,
Europy. tak. z.aintereso~ane spr~~ap0Wle;dz1ane. na ~1~.n wczo- ~ami ~olski,, 1ak r~pubhka Sowie
·.ra1szy pos1edzeme kom1s11 polsiko- tow, me moze hyc oboJętnem litewskiej do spraw komunikacyj- szczególniej wówczas, gdy liczyć
nych i ekonomicznych znoWIU zo- się należy z interwencją Polski i
stało odroczone do dnia dzisiejsze to interwencją zbrojną na wypago. Będzie to tym razem prawdo- dek, gdyby na wrześnbwej sesji
podobnie ostatnie posiedzenie ko ligi narodów otrzymała Polska de
misji, na którem zostanie stwier- cyzję, stwierdzającą złą wolę Lidzone protokularnie stanowisko i twy.
opinie słron rOlkujących.
Te same mniej więcej tezy wy~yby tak się stało, deilegacja suwa centrowa „Danziger Lanlitewska dzisiaj opu:;ci Warsza-ldeszeitung". Pismo to zaznacza,
wę.
że w sporze polsko - Htews.kim Li
GDANSK, 13 lipca. (A. W.) - twa cieszy się całkowitą sympa
Hakatystyczny organ niemiecko • tją Niemiec.
narodowy, „Danziger Allgemeine
Głosy prasy gdańskiej są tern
Zeitung". ro:zipisuje się dziś o sto- znamienniejsze, że >tanowią kolei
sunkach polsko - litewskich. opie ny objaw
kampanji,
podjętej
rając się prze~e~zystkiem ~a ~o prz~z c.zoło.w.e organy prasy wieimentarzu sow1eckun, przyp1su1ą- kon1emieck1e1.
cym Polsce winę bezowocnego pa
MOSKWA, 13 lipca. (A. W.)ktowania. Pismo stwierdza bez- „Prawda", pisząc na mar~inesie
czynność(?!) Moskwy wobec zatar\rokowań polsko - litewskkh, pod
gu polsko - litewskiego. przytem kreśla, iż Sowiety całkowicie astwierdza bezczynność tę z dużem probują stanowisko Litwy w sprazdziwieniem. zarznaczaJ'ąc, ze tak wie Wilna.

Za czerwonym kordonem
Co

się

dzieje w Rosji sowieckiej?

POLITYKA WZGLĘDEM CHŁO
PóW. Na ostatniem posiedzeniu
centralnego komitetu wykonawczego partji komunistycznej postanowiono zattlechać dotychczasowych metod przymusu wobec
wieśniaków przy zakupach zboża.
Komitet postanowił natomiast
podwyższyć cenę kupna zboża, a
nawet przyzna6 gospodarstwom
rolnym specjalne zasiłki.

Pięciu członków zarządu tej ko
lonji osadzono w więzieniu w Sym
feropolu. 30 kolonistów zesłano na
Syberję. Kolonja ulec ma zupełnej
likwidacji.
Represje te są zastosowane
wskutek
stwierdzenia kontaktu,

istniejącego

marszałek Piłsudski wstrząsnąć

sumieniem seimu i narodu

Wywiad ,,ParislDMidi'' z
PARYŻ, 13 lipca. (Pat.} ,,Paris ma prawo

Midi" . ogłasza
wywiad z. posłem
.
P olak1ewiczem o znaczenm ustą· ·
P'ł
·
pien1a marsz. i sudskiego ze sta· k
·
nowis a premiera wraz z ostatniem jego oświadczeniem w zna. d ·
ł
nymGł "".'ywia zie, 0 og oszonym
w
os1e Prawdy.
Poseł Polakiewicz oświadczył,
·ze
'd
•
.
z punktu W1 zewa zewnętrznego
nie zaszły żadne zmiany, gdyż mar
szalek, za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej i premjera Bartla,
zachowuje w swych rękach dyrek
li .
.
.
tywy po tyki zagraniczne),
tak umiejętnie prowadzonej przez
min. Zaleskiego.
Z punktu widzenia wewnętrzne

,,,,

ny staną na stanowisku rzeczowem. Dzienni!k wyraża obawę, iż
opt~iZJ.~ ~?lski rych.ło n;oż~ znikną~, . 1esh delega,oia niemtec~a
naw1~ze rozmowy w tym punkCle,
w ktOTym zostały przerwane, a
mianowicie w sprawie dekretu o
straży granicznej.

zostaną

~----------------------------------------------------

go stosunki poilityczne nie wyjaśniły się w zupełności, gdyż
ostatnie wybory nie dały w sejmie
zdecydowanej większości ani rządowej, ani opozycji.
.Ma to specjalne znaczenie, gdyż
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we ug 001stytuCJ1 o ecny se1m

posłem

ją ~ienić w drodze ło uświadomionego wyborcy.

wyjątkowej.
W d a1I szym ciągu
·
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pose ł p o I a1k'1eOświadczenia marsz Piłsudskie
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go' mu wi z1a marsz. PHsudskietycznym, ma1ą za przedmiot wła- ~ kt,
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śnie
. o~y ?1~w~ młu 0 . sy uacri 0 go ne1 1 osw1auczy , ze w pracy
wywalczenie zdrowego ustroju swej nad ukszitałtowaniem konsty
parlamentarnego.
t „
.
. dk
't ,
Wywarły one 6łębokie wrażenie UhCJi uzywt a sr~ . a ~aJ .anszego:
. "'
c ce ws rząsnąc sum1enxem naro.
wśród włościan i robotników, dla d •
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u I se1mu„ 1ecz rue c ce prze1etorych były przedewszystk1em
krwi
pisane.
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Marszałek, będąc szczerym demoW końcu wywiadu poseł Polakratą, jest zwolennikiem ustroju kiewicz oświadczył, iż jest 180 po
parlamentarnego
słów i senatorów, należących do
. .
' .
B B którz Zidec dowani s wal
zdolnego prawdziwie uzdrowić sy- · , ·•
. ~ . Y
ą.
tuację, nawiązuje przeto bezpo- czyc V: se1m1e 1 w całym kra1u 0
średni kontakt z masą obywateli nada.me Polsce dobrych praw za·
pona d głowaani menerów partyj- sa_,dmczych.
nych. Zwraca się on do ]udu, któMam nadzieję - rzekł pos. Pory Go kocha.
laik[ewicz - że
·
Marszałek Piłsudski chciał prze- potrafimy zebrać naokoło siebie
dewszystkiem przeszkodzić zagar
w parlamencie większość
nięciu demokracji
pr:tez oligar- potrzebną dla poparcia mar,~z. Pił4
chję partyjną
d k'
.
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.
. .
su s iego.
l oszuk1wan11U przez mą 1eszcze ma

1

1

Dzisiejsza pogoda

Dzień

Pogodnie i gorąco, miejscami hu
rze, słabe wiatry miejscowe.

katastrof

lądzie i przestworzach
s amoc h6d Zd ruzgo t any K a t ast ro f a włos k.1ego
zginęło kilkanaście osób
przez pociąg
samolotu

PDd

na morzu,

gruzami· taatru
„

MEDJOLAN 13 11'pca (ATE )
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Donoszą z Cuneo, ze w cza.sie robót przy budowie teatru zawaliło
się sklepienie gmachu. Z pośród
55 Judzi zatrudnionych przy budowie 15 zdołało u'ść z ż ciem. ReJ
Y
szta zaś została pogrzebana pod
gruzami. Dotychczas wydobyto 4
trupy oraz 15 rannych z których
jeden zmarł. KTólowa wło.ska od. d 'ł
h
.
wie z1 a rannyc w 1eczrucy.

Bezrobocie
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BERLIN 13 lipca
Poc1'ą<ł o'
•"'
sobowy Nr. 14 na linji Welkenried
- Braunlage najechał wczoraj na
wielki samochód, rozbijając go.
Wśród podróżnych samochodu na
miejscu zostało zabitych 10 ą 28
•

RZYM, 13 11'pca. W czasi'e
lotu ze Szwecji do Rzymu spadł
samolot S. 59 do morza. Załoga
składająca się z trzech oHcerów,
zatonęła.
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odniosło c1ęzkie rany,
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Smiertelny lot

LO~~YN, !3. lipca. (Pat.)

Wykolejony express

."'":
BAR-LE-DUC, 13 lipca. (Pat.}- W mteJscowosc1 Puley w pob!1zu
Croydon spadł samolot, skutkiem
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. •
Pociąg pospieszny zdaza1ący z Pa
~ d . k b' t • d
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ryza wy O el Sle O O
araJe•uUC, czeeo wie. ł o ,1e •y 1, wuc • •mę
Skutkiem wykolejenia 10 osób czyzn pomos o smierc na nueJ!'CU·

odniosło

LONDYN, 13 lipca. (Pat.) -We
rany.
dług obliczeń z dnia 2 lipca, liczWybuch koUa
ba bezrobotnych
zarejestrowana 'lokomotywie
nych wynosiła w Ang·Iji 1.217.500,
GLACIER
(Brytyjska Ko!umco stanowi zwyżkę o 24.936 w poNa linji Canadian
równaniu z tygodniem ubiegłym bja). (Pat.) a aż o 163.924 w porówna1niu z Pacific Railway, biegną.:ei u podtym samym okresem czasu rOlku nóża Gór Skalistych, na skutek
wybuchu kotła ldkomotywy zabi,.
ubiegłego.
oi zostali maszynista i palacz.

bUdWik Burbon
arBSZIOWany

pomiędzy kolonją Książę.

,,Miszmar" a tajną organizacją sjo

Polakiewiczem

Wielki pożar
pod Grodami
LWóW, 13 lipca. -

Wczoraj w

miejscowości Leśniów 0 bok Grodów wybuchł wielki pożar. Mimo
energi~znej ~k~i ratun~owej spło
nęło kilkadz1es1ąt domow
przeważnie żydowskich. Ocafała bót·
nica żydowska, pochodząca z ro1

ku 1637, cenny zabytek sztuki.

Katastrofa lotnicza
Pancernik na skale
pod Wilnem
za fałszowanie papierów WILNO 13 I'
(A W) _
LONDYN, 13 lipca. (Pat.)
~
GoRKIJ NA UKRAINIE. Z
wartościowych
N I . k'
p,ipcab. k.
'd W'l
Pancernik
angielski
„Warspite",
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ze przy y
WIEDEŃ 12 lipca ('\TE)
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ad.. ług domesteń z SoWietow, roc- am a sun or lJ uroczysete w1 „Neues Wiener Journal" donosi , t f
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· ł b ar dzo Clęz
• 'k o zach oro k 11„ mia
wać, córka zaś jego, która była
· mtemowana,
·
razem z mm
zma rł a.
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PAŃSTWOWE

BOLSZEWIK6W Jak donosi agencja
•
h 8 .
• 'g
Tass, w c1ą u pterwszyc -miu
miesięcy roku budżetowego dług
pa6stwowy Sowietów zwiększył
się wskutek st&bskrypcji nowej po
życzk! na popieranie gospodarstw
rolnych oraz pożyczl.i d'a przemy
• k rowmez
'
• ' wskut e k uprze d •
s łu, Ja
• h 8 •
t
• • 12
me .mio procen oweJ 1
proc.
·
k W • g 8 •
•
pozycze •
c1ą u -nuu omaWta
nych miesięcy pożyczki i obligacje wynosiły 681,4 miljonów rubli.
Ogółem ,na 1-go 1ipca ~928 rok u
dług panstwowy wynosił 1.211, 4
miljonów rubli, z czego 644 miljc,
.
d ł
.
now rubli przypa a 0 na pozycz·

nistyczną w Rosji.
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organizacje robotnicze. Na uroczy sza aresztowała księcia Ludwika 1i po u mowy<: . P · 'płu uł 0 mcze
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życzki w dolał"ach, ale ta opera- nemu uszko emu. cerow1e
Charkowa Gorkij udaje się na cja finansowa się nie udab.
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Dwa samoloty'
SZCZYT BIUROKRATYZMU. ogłosiło dziś ~reść 0 powie. zi na
K
. t" d
. f k . , . d note amerykanską w sprawie pakzderzyły się
„ omunts . onos1 o a. cie swia. tu l~elloga, złożoną przez v. Schilcz.ącym o mezwykł~m bmrokratY,z berta ambasadorowi
amt'rykańPARYŻ, 13 lipca. (A.W.} -' W
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na morzu Egejskiem,
w pobliżu
wyspy Skiaphos, na nieo~naczona
na mapie skałę podwodną.

„Warspite" ,zlekka uszikod.zony,
będzie musiał zapewne powrócić
na Maltę dla dokonania naprawy
części kadłuba.
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.
siącu kw1etmu br. znacznym def1-

cytem.
Import towarów zagranicznych
d? Jugosławji wynosił w, ~ym mie
siącu 129.638 ton wartosc1 dynarów 657.900.090, podczas gdy war
tość eksportu wyrażała się cyfrą
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Ciesząca

(Dojazd tramwajami Nr. Nr. 2 i 7)

się

nieslabnącem

powodzeniem

(Dojazd tramwajami Nr. Nr. 2 i 7)

,

aktualna rewja O. Wassercuga p. t.

•
Udział

Teatr Letni
w Parku Staszica

,.I
-

o

I

łódzkich, pp.:
Niemirżanka (Dziewczę łódzkie), Jakubiqska (Maud), Dunajewska (Rozalja Konfeldowa), Tatarkie•
wicz (Konfeld),
Winawer (Komisarz policji), Mroziński (Derauch),
Tartakowicz (Ekraner),
Rudnicki (Olkon), Szubert (Plamiak) i inni.
•
Tańce I
układu

przyjmuja kapitalni odtwórcy typów

ewolucje

18 szlagierowych piosenek

Znakomita para baletowa

Soboltówna-Wojnar

baletmistrza

-o-

Kłopotach l radościach Łodzil

w „Suicie małorosyjslliej'' i Jako „Koral i Perła''

Powrót tramwajami zapewniony I
Początek o godz. 9 wiecz.
Widownia zabezpieczona na wypadek deszczu!
Broszurka z tekstami piose~ek w cenie 25 groszy do nabycia 1:1 bileterów i w kasie.

Nadspodziewany
urodzai
. · A
k
n·
·C h

!5ygna I1zu1e

iem~J 1

mery a,

zbóż

.

•

W

EUfOple
•

PARYŻ, 13 lipca. W całeJ
LONDYN, 13 lipca. W Ant<'rancji panuję niezwykłe upały, glji panują duże upały. Termo.
które według danych stacji mete- metr w cieniu dochodzi do 37 st.

orologicznych potrwają jeszcze
•
.
czas dłuz~y.
W czoraJ temperatura w Paryzu
dochodziła do 32 stopni w cieniu,
we Francji południowej zaś zano·
towano nawet 35 st.
Skutkiem wielkiego gorąca rzeka Doubs wyschła prawie zupełnie tak, iż przedsiębiotstwa posia
dające turbiny, poruszane przez

Wizyty

generała

Celsj. Stwierdzono liczne wypad•
•
•
ki porazen~a sło~ecznego. -:-- Me~
teorologow1e angielscy stwierdzają, że jeszcze w dalszym ciągu

trwać będą upały.

a nłysowieckiego

go na uniwersytecie Jagiellońskim.
synem powstańca z r.
1831, który sk~zany na śmierć
przez powieszeni~ za rozszerzanie
proklamacji przeciw rządom carskim zbiegł do Anglji i tam w
Charyf0rd rozwijał żywą działal
ność palrjotyczn~ i społ~czn~. S. p.
Michał Dziewick1 urodził się w
Bridgewater dn. 21 marca 1851 r.
Niższe studja odbył w Charyford,
a gimnazjum i uniwersytet ukończył we Francji, poczem przyjechał
~o Polski ~ od _31 lat był lektor~m
1ęzyka ang1elsk1ego na Wszechnicy
Jagiellońskiej,
pracując
jednocześnie w prasie angielskiej. Przełożył na język angi~lski m.. in:
?'Ko~rad.a Wal!enroda • .~hłopow
1 „Z1em1ę Obiecaną". Niezmoro·
wany w ustawicznej pracy naukowej wydał po łacinie szereg dzieł
Wycleffa, był członkiem Tow. Fil~zoficznego im. Ar)'.stotelesa .i n~pisał. szer~~ arty kuło w z. dztedziny fllozofJl scholastyczneJ.
Zmarły był

MOSKWA, 13 lipca. (Pat.) - wieckiego. Obecna jego wizyta w
(Agencja Tass.) Komentując Bukareszcie ma zapewne na celu
wizytę generała Le Ronda w Bu- z jednej strony skonsolidowanie
kareszcie, „Izwiestja" wskazu1ą, rozpadającej się Małej Ententy, t
iż Le Rond należy do grupy gene· drugiej zaś - doprowadzenie do
rałów francuskich, którzy w ostat zbliżenia między państwami Manich czasach ukazywali się na a- łej Ententy a Polską. Tego rodzarenie dyplomatycznej. Wizyta je-łju blok byłby jednocześnie skiego w krajach bałtyckich - piszą rowany przeciwko Z. S. S. R. i
„Izwiestja" - była jednym z wy- Niemcom i wzmocniłby znacznie
sHków, zmierzających do utwo- śtanowisko Francji w południowo
rzenia bałtyckiego bloku antyso- wschodniej Europie.

\ Wiadomości sportowe-l
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BERLIN, 13 lipca. (Pat.) -- W
zna~f~~e~~~rt~iekct;li~:kft~;~i~fyo~
Berlinie panował dziś wielki upał.
Ś I' tym razem wiedzie sekcja kolarska
O godz. 12 w południe term\Jmetr 0
OrZJ • IDUWI 1G S:S. Unionu, po~bawiona po„ raz
kazywał 31 stopni Celsj. w cieZw1ązk1 ~urysty:::zne. w P_olsc~ µ1erws~y grozne1 ~nnkurenCJI w
. . ,
, , W:
w po:ozu~11emu .z m1.aroda)l1em; postaci rozgrywek ligowych.
pręd teJ rzeki, musiały wstrzymac mu,
czynnikami
zam1erza1ą powołac
Na torze w Heleno1Jrie odbędą
produkcję. W niektórych miejsco·
do życia specjalną instytucję infor się dorocznym zwyczajem rewanwościach daje się również dotklimatorów - lingwistów, którzyby iowe zawody torowe o mistrzostwie odczuwać brak wody do pi-~ spełniali czy~ość przewodników wo Polski, z udziałem wszystkich
1
c:ia,
dla. przybyw.a1ących do . na~zegoljeźdźców,
którzy w tej ~onkur~nSzkody wywołane przez suszę
!ekarz-J>enłysła
kraiu _turyst?w· . ID?tyt.uc1~ .mf?r~ cji startowali w Warszawie; a więc
matorow - lmgw:1stow 1stmeią JUZ mistrz Polski, Turowski, Szymczyk
na polach uprawnych są bardzo
~
~ ~ oddawna zagramcą. (KJ
Podgórski z W.T.C. Borzycki ~Gra
poważne.
011~1
covia), świetnie zapowiadający się

I f

0.rm.a

.....-.-•„•••••••••••••••••

Ta

MOSKWA, 13 lipca. (A.W.) na Kry111ie osiągnęły nie no
towany tu dawno stopień. W po,
ludnie temperatura dochodzi do
55 st. Celsjusza.
tJpały

Le Ronda

ł
·
W Krakowie zmarł ś. p. Michał
zec os owac1a Dziewicki, lektor jc;zyka angielskie· uważają bolszewicy za próbę stworzenia frontu

NOWY YORK, 13. (Pat). Z Ka Niem'cy i Czechosłowacja meldu·
nady, Argentyny oraz północnych ją korzystne horoskopy. Z Węgier
St. Ameryki dochodzą wiadomoś- np. donoszą o przewidywanej nad
ci, ~e .zb~ory, przede~szystkiem w wyże.:~ pszenicy w ogólnej kwocie
odnies1emu do pszenicy, wypadną 95 mtljonów pengO w stosunku
nadspodziewanie korzystnie, wo-łdo roku ubiegłego. Sądzić należy,
bee czego ceny, przed niedawnymlże dla krajów europejskich deficyjeszcz~ czasem silnie ~wyżkują~~ towy~h najgłówniejszym dostawcą
obecnie uległy poważnej redukcii. będzie Kanada, Argentyna oraz
O ile cho~zi o kraje, stanowią Australja.
te dla Polski rynek zbytu, to
.

"
FaIa upałOW

ś. p. Nłchal Dziewicki
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Po przejściu zawieruchy wojennej
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Prasa amerykańska

Ogólny nakład dzienny wszystkick pism, wychodzących w Stanach
Zjednoczonych, wynosi obecnie
38.ooo.ooo egzemplarzy.
(ap.)
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,,PRACA''
Tow. Szerz. Pracy Zawodowej •
wśród Kobiet tyd. w Łodzi.
Wólczańska

21. Tel. 67-15 •

Przyjmuje zapisy na:

t. Krawiectwo;

o

•

2. Szwactwo;
3, Ręczne roboty;
4. Ondulacje l Manicure;
5. Maszynowy haft artystyczny
Informacji udziela sekretarjat
od godz 9-1 r. i od 5 -7 wiecz,

·mu!lłlifiimiliUB!llD1ilmHlliHD!lili8~
Krawiec Cywilny i Wojskowy

J AN KUCZKA
· .

Zeroms~1ego _5 .
wykonywa wszelkie obsta1u~1ki po
cenach przystępnych.
6180Ulice chińskiego miasta Cy-nan-fu 1 które niedawno jeszcze były t~.
' .renem krwawych walk ar mji chińskiej z japońsk11.
... . • • • • • • • • • • • • •

SpOrtOWY

dą ~ę ~~~t~~~~

klasy A odbęUnion PTC. na boisku WKS.
godz. 17.
ŁTSG. - Widzew na boisku
ŁKS. godz. 17.
Turyści-Sokół na boisku Sokoła w Zgierzu godz. 17.
O mistrzostwo klasy B grają:
SSKM.-Pogoń na boisku w
Chojnach godz. 11.
Odrodzenie -Oratorjum na bo•
isku Odrodzenia godz. 17.
Wreszcie o mistrzostwo klasy
A wyznaczono ponownie spotka·

nie.GMS-Orkan na boisku ŁKS.
walkach z kolarzami godz. 11.
zagranicznemi, chluba Łodzi: Szmidt
i Zybert, oraz cały szereg najlep•
szych kolarzy z miejscowych kluł.
bów.
O ę ił Słę W oll Zł
ci jeźdźcy, którzy spo
W całej' Polsce odbywa1·ą si„...
tkaliWszyscy
się w finałowych walkach na
Dynasach o zaszczytny tytuł mi- obecnie rozgrywki okn;gowe w
l
1
t · siatkówkę i koszykówkę.
strza Po ski, stoczą wa kę pow otW sierpniu we wszystkich oną, będą to więc zawody potwierdzające, czy Turowski słusznie kręgach wyeliminowany zostanie
zdobył palmę pierwszeństwa w ko mistrz poczem we wrześniu rozlarstwie polskiem. Niewątpliwie iż poczną się gry o Mistrzostwu
.
.
impreza ta ściągnie liczne rzesze Polski. .
Polski Zwi~zek gier sport~~
sportowców do Helenowa. Początek zawodów wyznaczono na godz. wych postanow~ł zawody o. mi4 po poł.
strzo~t~o Pols~1. prz.eprowadzić w
W świecie piłkarskim dominu- ł.o~zi, Jak_o na1w1ęce1 w tych gają spotkania o mistrzostwo ŁZOPN łęziach _zarnte~esowany!Il ośrodku.
klasy A, bowiem ŁKS. odpoczywa' Zorg~mzowame pow~erzono nouryści za~ wyjeżdzają do Torunia wouttvorzon~mu ło~zk1~mu Okrę
Takończyć I rundę za woda~ z gowemu Zw1ązkow1 Gier Sporto·
zTKS, który po dwu ostatnich su- wych.
kcesach nad ŁKS. (2:0) Sląskiem
c1:0) zapowiada się jako przeciwnik niezwykle groźny. Szanse
Turystów na zdobycie dwu punkw rzucie kulą
tów maleją znacznie wobec moNowy-York: Fenomenalny recno rezerwowego składu: oprócz
w rzucie kulą osiągnął zakord
Kahana zabraknie w drużynie jeszcze i chorego Frankusa, występ wodnik Brix, który rzucił 16.84
zaś Michalskiego który od dłuż- mtr. Dotyczczas rekord w r. 1909
szego czasu pauzował> nasuwa ró- wynosił 15,54 m. i ustanowiony
był orzez Rosego (Ameryka)
wnieZ bardzo powaine obawy.
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Mistrzostwa Polski
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Fenomenalny rekord
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POLSKI -

w fabryce

180U ROBOTNI · ÓW
Możliwość za1nknięcia całej

Dyrekcja

zakładów

OneMaisze Jirwawe zaburzenia
terenie fabryki Poznaóskiego
do głębi wstrząsnęły opinją Łodzi
i przypominały wydarzenia, które
miały miejsce w roku 1905 w tej
samej fabryce. Zwróciliśmy się do
poszczególnych związków robotni
czych z prośbą o udzielenie nam
informacji co do faktycznego pod-

łoża zajść.
Co mówią

lłłasowcy?

·k
• k
kl
ego
ierownt związ u
asow
p. Walczak oświadczył nam, że
całą winę za wypadki ponosi administracja fabryki.
Nie wolno stosować w stosunku
do robotników terroru. Niejednokrotnie ostrzegaliśmy
dyrekcję
przed stosowaniem tego rodzaju
metod. Dyrekcja, szczególnie dyrektor Hoffman, zlekceważyła sobie to ostrzeżenie i nadużyła cier
li ości robotników. Błędem kap ; clnym było obniżenie płac ro~y t~ików przędzalni bez uprzed~ g0 wymówienia dwutygodnionieó Dyrekci'a w danym wypadkwe„ o. gwałciła obowiązujące prawuo.po Zajścia są oczywistą konsekwencją tego postępowania.
Obecnie naradzamy się nad krokami interwencyjnemi u czynników miarodajnych by skłoniły za
rz d fabryk do egwałcenia na
r~ ~złość obowiązujących praw,
p
chodzi 0 zmiany w płacach
K

nf

I

~o~:tniczych.

Wzwt~zku „Praca"
'ł

Z kolei zwróciliśmy się do zw.

1,Praca ", gdzie kierownik P· Katmierczak powiedział nam m. in.
- Oficjalnie o zajściach w fabryce Poznańskiego nic nie wiemy (?} Dowiedzieliśmy się o nich
z gazet (I) Nikt bowiem z robotników do nas o interwencję się nie
zwracał. Nastąpiło to dopiero dziś
i obecnie naradzamy się nad sposobami kroków interwencyjnych.
Zwolnienie z pracy 1.500 robotników, przeważnie kobiet ma znaczenie bardziej teoretyczne
niż
praktyczne. Nie ulega kwestji, że
większość ogromna będzie z powrotem przyjęta do pracy.
Jest
bowiem niepodobieństwem znalezienie nowych 1.500 prządek na
pr~dzę bawełnianą cienką.

D1·-

ozilańskiego

YDALONYCH
fabryki na krótki

czas

jest odpowiedzialna za Krwawe wypadki

Opinj ą. kierowników
iia

I

1928

związków

robotniczych

rodzaju wystąpieniach jest błę- nie zaczyna się znowu budzić daw nych wobec robotników nie ulegdem nie do darowania, przysparza ny duch bojowy.
nie zmianie.
im to bowiem tylko chwały. Admi Należy si poważnie liczyć z
·
·· - -*'··
nistracje fabryczne muszą liczyć tern, że
,;;:.:..;:~
się z tem, że nie wolno zbyt bez-iwypadki w fabryce Poznańskiegol
ceremonjalnie poczyna'ć sobie z
- to dopiero przygrywka
Kierownik związku chrz:eścijańrobotnikami, wśród których obec- o ile stanowisko zarządów fabrycz skiego p. Mruk oświadczył nam:

U Ch d k•

a e OW

,,n1·e moz·na

pracować

O wypadkach w fabryce Poznlń
skiego dowiedzieliśmy się dopiero post faktum(?}
a to z tego
względu, że delegaci fabryczni z
chwilą wybuchu zatargu na tle Jb
niżenia przez dyrekcję płac na od
dziale przędzalni bez poprzedni~go wymówienia, w.cale się do nu
nie zwracali, uwdając, :!e sami

pod terrorem'' będą

dać radę

łatwieniem
mogli zatargu.
sobie Nie ulegaz: kwe
za-

stji, że gdyby związek powiadomio
ny był w odpowiednim czasie, nie
OSU
Z
doszłoby do ubołewania godnych
zaburzeń. Przed chwilą ofrzymaW związku
z czwartkowemi płac do taryfy cennikowej. Robot wać w chwili kiedy zarząd i dy- liśmy zawia.3-mi'eru'e, z'e
krwawemi zajściami w fabryce I. nicy zgodzili się z tym stanem rze rekcja wyraia gotowość płacenia
UQ
K. Poznańskiego zwróciliśmy się czy, przyjęli zmian~ płac do wia- stawek cennikowych, tembar- dyrekcja fabryki wywiesiła ogło
do dyrektora administracji zakła- domości
zarówno na wspólnej dziej, że właśnie dziś wynika w szenie 0 zwolnieniu z pracy 1.500
dów p. Wolczyńskiego z prośbą o konferencji, jak i po ogłoszeniu ta Lodzi wiele zatargów z powo.iu robotników w przędzalni za samo
wyp?wiedzenie opinji w sprawie beli stawek
na salach fabrycz-ł obniżenia tych stawek.
wolne porzucenie pracy, oraz za
wynikłego zatargu.
nych.
Pod koniec dyr. Wołczyński za- pobicie dyrektorów i WolczyńDyrektor Wołczyński przychyDopiero, przy podejmowainiu za pewnił nas,
że gdyby fabryka
skiego.
Hł się do naszej prośby i powie- robków, robotnicy poczęli utyski- przejawiła intencję obniżania sta- Wobec takich motywów :nrol~ział nam co następuje:
wać na obniżenie płac i stawek, wek cennikowych, byłby pierwszy nienia jasne jest, że robotnicy nie
- Zatarg z robotnikami firmy i poraz wtóry
zaprotestowali zgłosił swą dymisję.
będą mieli prawa do pobieran:a
I. K. Poznański powstał na tle przeciwko rzekomej redukcji cen- Tyle co się tyczy genezy krwa- zapomóg z fundu::zu bezroboch,
przystosowania stawek płac ro· nika, co ostatecznie doprowadzi- wych zaiść, natomiast o samych tak, że sytuacja ich jest wręcz roz
botników przędzalni do norm cen ło onegdaj do smutnych wypad- zajściach dyr. Wołczyński pow·e- paczliwa. Dlatego też naradzamy
F.1rma nasza zawsze k ow
· na tereme
· f a b rycznym.
·
się obecnie nad sposobem interm'kowych .
dział:
w encji.
przestrzegała, może, jak żadna in- - P.ragnę wyjaśnić - ciągnie - Nie ulega dla 1 .nie wątpliwo
Co się ,.,t yczy samych zajść, to
na, cennika ~~owi~zującego
w dyr..Wolczyńsk~ - że zar~ąd fa- ści, że w .porze poobie~ej, kiedy
przemyśle włok1enn1czym;
mało bryki przez mo1e usta oświadczył druga zmiana przychodzi, do pr ,_ P· Mruk jest przekonany, że są otego - wskutek pewnych niedo- robotnikom, że jest najlojalniej wo cy, przedostało się na teren ~a ne robotą wywrotowców, którzy
magań (kiepskiej bawełny etc.), bee robotników usposobiony. O bryczny,
kilkanaście jednostek, wyzyskali chwilowe rozgoryczekiedy robotnicy przędzalni pracu zmianach płac powiadomiono o- które spowodowały ferment wśród nie robotnik6w. Pozatem p. Mruk
jący na akord nie mogli zarobić gół robotników jeszcze dnia 2-go robotników. Jest to prawdopodob wygłasza dość oryginalną jak na
pełnej stawki cennikowej - dy- lipca t. j. po likwidacji tygodnia- ne chociażby dlatego, że przyby- działacza robotniczego opinję, że
rekcja poszła na ustępstwa, pod- wego strejku, tak, że z tego tytu- wających
do pracy robotników robotnicy~ którzy brali udział w
zaburzeniach byli pijani a w tym
nosząc stawki, do poziomu prze- łu, żadnych pretensji robotnicy ro- nikt nie kontroluj a.
wyźszającego płace cennika mię- ścić sobie nie mogli.
Dalej - dyr. Wolczyński o- stanie stali się bardzo podatnym
dzyzwiązkowego o 15 - 20 proc.
..- Obniżenie płac do normy cen świadczył nam, że n&. specjalnem objektem dla podtegań wywr'l•
Z końcem ub. miesiąca ustabi- nikowej - mówi dyr. Wolczyński posiedzeniu zarząd fabryki wczo- towców.
lizowały się ceny surowców i dy- - było koniecznośĆią. Fabryka I. raj w nocy postanowił unieruchorekcja zmuszona była poddać re- K. Poznańskiego nie może być o- mić przędzalnię, uważając, że w !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:se!+!!:SW:~~-!!!
wizji stawki robotników. Po zba- azą, płacąc stawki o 20 proc. wyż warunkach stosowaL.ia terroru ze
daniu ich okazało się, że były o- sze od innych zakładów przemy- strony robotników pracować nie
ne o kilkanaście proc. wzwyż od- słowych, które z tego właśnie po- należy i nie można.
chylone od zasadniczego cennika. wadu mogą z nami konkurować,
Pobicie dyrektora Hofmana, zde
Kiedy miano z tego powodu zre- tembardziej, że zakłady nasze znaj malowanie jego gabinetu i cały mieszkańców powiatu
łódzkiego
organizować pracę przy obsłudze dują się, jak wiadomo, pod kurate szereg aktów gwałtu są dla zamaszyn
sprawa napotkała na lą kapitału zagranicme&o.
rządu dostateczną przestrogą. O
W przyszłą sobotę, t. j. dnia
sprzeciw
ze strony robotników,
Z tych też względów onegdaj- terminie uruchomienia chwilowo 21 lipca wieczorem wyjetdża z
potem zaś wybuchł strejk, któ;y sze ·wystąpienie robotników nie nieczynnej przędzalni narazie -1.'.e Łodzi wycieczka mieszkańców wsi
trwał do 2 lipca.
jest uzasadnione - ciągnie dalej było mowy. Istnieją natomiast len i miasteczek powiatu Łódzkiego
nad polskie morze. Wycieczka
W rezultacie jednak prowadza- nasz rozmówca. Związki zawado- dencje przerwania pracy w in- zwiedzi miejscowości nadmorskie,
nych pertraktacji przy udziale ::itt- we nie interweniowały, albowiem nych oddziałach fabryki na krótki jak Gdynię, Gdańsk, Sopoty, Olispektora pracy, p. Woitkiewicza, nie było
potrzeby ingerowania, czas.
wę, Hel, w szczególności zaś urządzenia budującego się portu w
uznano, że dyrekcja ma w zasa- wówczas, gdy fabryka przestrzeKończąc swe wyjaśnienia
dzie rację. Musiała bowiem, cho- ga cennika, obowiązującego
w dyr. Walczyński prosi nas o za. Gdyni i zabytki historyczne w
Gdańsku.
ciażby ze względów konkurencyj- przemyśle włókienniczym.
znaczenie, że poturbowany został
Prócz tego zamiarem organiza„
nych przystoso~ać płace do ohoInspektor pracy Wyżykowski jedynie dyr. Hofman.
Sam dyr. torów wycieczki jest zwiedzić w
wiązującego cennika czyli obni- przybyły do fabryki z polecenia Walczyński nie otrzymał żadnych powrotnej drodze Bydgoszcz, a
żyć je o kilkanaście proc. I po li- ministerstwa pracy i op. sp. dla uderzeń, obrażeń cielesnych i po- zwłaszcza urządzenia kanału Bydgoskiego. Wycieczka urządzana
kwidaoji strejku, przy ponowneml sprawdzenia norm płacy, stwier-, gotowia doń nie wzywano.
jest w porozumieniu z ligą moruruchomieniu fabryki, zarząd wy- dził również lojalne stanowisko
(g)
ską i rzeczną.
ratnie postawił sprawę obniżenia zarządu. Nie mógł on interwenjoZapisy przyjmuje referat Kul-
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Wycieczka nad polskie
morze

rekcja fabryki nolens volens będzie musiała robotnice przyjąć z
powrotem.
Winę za wypadki
ponosi bezwzględnie administracje firmy, po
stępująca z robotnikami zbyt obce
turalno-Oświatowy Sejmiku tódz·
kiego do dnia 1!S b. m. do godz.
sowo.
3 po poł. (P10trkowska 100, 11 p,
Niema się czemu dziwić, te roz
pokój Nr. 9). Wycieczka trwać bę
goryczenie ogarnęło robotników,
dzie 4 pełne dm, t. j, od dnia ~1
gdy nagle bez uprzedniego wymódo dnia 25 b. m. Całkowite koszwi~nia dwutygodniowego oberwaZ powodu zajść w fabryce I. K. sowania przez robotników terroRobotnicy zwracają się od wczo ta wycieczki obliczone na 65 zł.,
no im płace.
Dyrekcja zawiodła Poznańskiego,
dyrekcja fabry!ti ru, upewniły robotników, że de- raj do związków z prośbą o inter- idóre należy wpłacić z góry do
dnia 2, b, m.
się w swych rachubach.
odbyła specjalue posiedzenie .o.a cyzja zarządu nie będzie cofnięta. wencję.
(d)
Udział w wycieczce mogą brać
Wystąpienie robotników jest w zu którem postanowiono unieruchoRobotnicy okazali z powodu uL·-~
tylko mieszkańcy powiatu łódz
~łności zrozumiałe i zaprawdę mić przędzalnię.
nierucomienia fabryki wielkie nie
kiego. W wycieczce bierze udział
dziwić się należy, że nie przybrało
Wskutek powyższej decyzji stra zadowolenie. Z tego powodu op. starosta ł<żewski z żoną.
form teszcze ostrzejszych.
ciło pracę 1.800 robotników. Kii.?- mal, że nie doszło wczoraj do poŃie wierzJmy w udział elementów dy robotnicy ci wczoraj przybyli nownych ekscesów.
wywrotowych w ekscesach,
jak do pracy nie wpuszczono ich do
Policja otrzymała polecenie silNowo obowiązująca
~wierdzi rolicja. Był to spontanicz sal fabrycznych, oświadczając, że nego patrolowania terenów fany żywiołowy odruch rozgoryczo- mogą oni odebrać swe legitymacJe brycznych I. K. Poznańskiego. '\fi
nego tłumu.
w kantorach fabryki.
ciągu całego wczorajszego dnia
do nabycia w ksiflgarni „CZYTAJ~
Zdaniem nasze>m dopatrywanie
P.ozplakatowane zarządzenie o liczne patrole obchodziły dzied.!iŁódi, Narutowicza 2.
lłi' udziałti )(emu.n.istów w tego umknięch. przędzalni wobec sto niec fabryczny,
Cena za eaz. zl. 1.-

Wczorajszy

dzień

w fabryce

Poznańskiego

••••••
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„Ustawa Automobilowa"

!4.VIl -

Wiadomości bieżące
--X-Procesy podlegaiące
amnestii
będą wstr~ymane

Jak się dowiadujemy bieg
wszystkich spraw sądowych, których wyroki podpadłyby pod am·
nestję zostanie wstrzymany.
W sprawie tej ws'l.yscy preze·
si sądów otrzymają odnośne zarzą
dzenia ministerstwa sorawiedliw0ści.
(t)

Dalsze zaliczki

na pożyczkę dla Łodzi
W dniu .w_czorajszym magistrat
otrzymał zawiadomienie, iż dalsze
sumy, jako zaliczki na poczet p0·
życzki z Banku Gospodarstwa Kra
jowego zostały już miastu przekazane.
tm)

Co
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przeszedł
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Tow3Jllzystwo popierania wiedeńskiej
sztuki lud-Owef mianowało niedawno Pio
tra _M.ascagnlezo, autora „Rycerskość
wJesn~za"
swym członidem honorowym. Po otrzymaniu dyplomu z odpoWiledniem pismem, Mascagni ~adesłal po
dUękowanJe w którem m In pisze że
„wiernie i ~iezmordowanl~, 'zaws~ i
wszędzie, do ostatniego tchu wakzyć
będę przeclwlm haniebnej muzyce JazzbandoweJ w obronie boskie) sztuki Wolf
ganza Amadeusza Mozarta".

.*.

ostatnio grypę

liódź''

Codziennie
przy wyprzedanej
do ostatniego miejsca sali barwna,
efektownie wystawiona rewja •
d wil G
wo e
• Wassercuga „Tak, to
jest Łódź".
Praw<hiwą

Plagistrat posiada

MUZYKA

„Tak, to iest

Notatki
CzasoPtsmo paryskie ,,.t'Europa Nouveue:• ustanGwJło roczną nagrodę w wy
sokoścl 10 tysięcy franków za najlepsze
dzieło J>Olityczne danego roku.
Dzieła
musza być pisane w języku francuskim,
ale nagroda posiada• charakter między.
narodowej fundacji. Zgłaszane prace
wlnny być nadsyłane rok rocznie do
dnia 10 patd7Jłernik:a.

-.:__ 1928

sensację

TEATR MIEJSKI,
o godz. 9 legenda ty.
dkl\V\Ska H. Leiw1ika i A. Marka „Gol.em"
z K~·ier1zem l(ijows1dm.
l<iaipifalna, arcywesJla farsa ame.ryikańs'ka Hoipwood'a „Jqbro pogoda" gra.
na będ2)ie raa: 1esroz.e ~ dl!l'iu i.ut~JszYllll o go:dz. 9-eJ.
Dzrlś, w; sobotę,

stanowią

baleto- UKRA~SKI CH~R W HELENOWIE.
l\~1wia dyireklc:ia ipairk11 Helenów. zaweJ Wo1nar - Soboltowna, oraz angaz,owiaJa ~ dwa wystę.py slynuy .ro
kreacje lokalne pp.: Szuberta, (wy ISY\tSk:o • ulkra1flski chór art}'l9byca;iny,
borny do złudzenia podobny Pła· ~~c:zas 'wyistęJ>ów, które odbeda się
miak), Mrozińskiego (przezabaw- d.zd 1 1utir-0,, wyJronwe będ~ r~anse .cy
ny Derauch) Wina,_„ (kapitalny _:.~~~ki~o~ .~~:1,:~sw~-1 !lkram'
··..."'11.11"'11 ....e.,.1.GI ~u;\llU vv .r,......
mi'i'Ui"Y hmemł
komisarz) i innych.
odśpiewane będą „HeJ Cygamle", ,,f.oh
Rewja ma na dłuższy czas za· ity llOCZi~~a", „Kalinik~;·. „w po!~ brzóz
•
__L •
ka stara • „Noc ciclta. • •.K~ek • ,Dupewn10ne powuuzeme,
binuszka", pieśń lmrlaidka. K011iCel'lt poPowrót tramwajami zapewnio- pularny pod d~.r. Teodma Rydera, z ,pro
ny.
g.ram~ .n~er urcnima!oon.! m o<Lbędlzile
się dzis 1 ~tro 0 god.z. 6-e1 pop.
,,,...,.,_.OD___,
„GONG".
CEGIELNIANEJ Nr. 16.
TEATR POPULARNY
Jeswze tytliko kilka dmi da111a bęcW!e
z powodu pr,zedstawdeń „chalfJy za doskonała rewia P. t. „Zoo.a sie n1e dowsią" na WJOlnem pa'W'ietmzu w parku wie" w świetnej obsadzie.
„WENECJA" illlbro rw sobotę, dnia 14 Nadzwyczajnie Podobają sie peme hui w niedziele,
<!mia 15 b. m. ZIO&taią mOil'U, melodyjne J)iosenkti w wwac. RuprzedSitawlien~a w teatnze, pr.zy ul. O- nowieclkiei, Cybulskiego., i Kamińskiego,
grodowej zaw1i.esrone. w razie zaś nie- „Carma~nola" w art. WYk. Buozyńs'klieJ,
po.gody praed1Stawłeiina od:będą się nm-11 Hryn'.eWliedkie~ o;raiz arcyubaWllle ske
matnie.
cze, }aik „Gabinet d.oikttora Tuchelesa",
„Inter.pelacja. sejmowa" L in. grane koocertiowo.

t .

ak •t ,
wy~ ępy. zn om.i eJ

P,:"'Y

większe zapasy mąkia
W ostatnim tygodnit1 dała si~
zauważyć w dalszym ciągu tenden
cja zwyżkowa cen na m~kę tytnią
co ma miejsce zwykle w okresie
przed samemi tniwami.
W przewidywaniu tej ten<lencil
magistrat zarezerwował zapasy mą
ki, które może w k&żdej chwih
przydzielić
miejscowym pieka1niom.
Reflektanci mogi\ si~ zgłaszać
w tym celu do wyd~iału gospodarczego magistratu, (pl. Wolności
14, li pi~tro)
Obecna cena mąki wynosi zł.
70 za worek.

p

d d Ił k
rzeg IąCbOdQ•"JRb
oro„e samo

W ~ a
Dzi~ tj. 1-1 iipca rb. odbędzie
się między 'godz. 8 rano 8. 1 po
południu na pl. Wolno•ci przegląd
dorożek samoch~dowych

od nr. 166

(m)

do 180.

BJJllk

Jedna z nałtepszych Japońskich trup
łtOCDB dJłB!'J
któ· teatralnych
wsJadła w tych dniach
w
ra zdawała się już wygasać osta- Tok'io na okręt I odpłynęła na tournee
Dził w. nocy dyłuruj11 n~stęputnio wzmogła się znacznie.
artystyczne PO Europie. Trupa wystąpi
jące aptekt: .
Obecnie grypa przy znacznie gościnnie w Londynie, Paryżu I Berlinie,
M. Epstein-Piotrkowska 2251
mniejszej stosunkowo r~npiętości wystawia~ąc Ja.p0óskle i chińskie komeu\, Bartoszewski-Piotrkowska 95,
posiada większe natężenie, . co u- dje. ':" .repertuarze trupy tej znajduje się
M. Rozenb!um - Segielniana 12,
jawnia się w znacznym zwiększe równ1ez sztuka p. t. „Hel Lam K~•;, zna.
Sukcesorowie Oorfema - Wschoniu wypadków śmiertelnych.
na naszej publiczności w opracowaniu
dnia 54, J. Koprowski-Nowomiej
Zdaniem sfer lekarskich są tu Klahund.a Jako „Kredowe Kolo".
ska 15.
końcowe harce epidemji,
która
przy współdziałaniu ciepłych ~ogód
w najbliższym czasie wygaśme.
Według prowizorycznych obliczeń uwzględniających dość znaczną' liczbę zachorowań, które
uszły obserwacji lekarskiej, co dzie
przybywają
ł6dzllie
siąty mieszkaniec Łodzi przeszedł
Sprawa
utworzenia
filji
Wolnej
wszym roku szkolnym wykłady
Komunikują nam z lotniska, !elp11zybę.dą z P~ do ł;odzi samo
w ciągu ostatnich dwuch miesięWszechnicy w Łodzi weszła w o- odbywać się będą w gmachu szko- w dttiiu dzisiejszym przylatują z lotem dwai wo~kowi płJoci .firancy grypę.
(t)
statnie stadjum realizacyjne.
W ły powszechnej przy ul. Nowo- Paryża do Łodzi na samolocie CUJScy, kt6ny wylądują na lotnisku
przyszłym tygodniu podany już Targowej.
Breguet 19, dwaj znakomici lotni- w LubHnku i odlecą via Ryga do
zostanie do wiadomości publicznej
Zaznaczyć przy tern należy, iż cy francuscy major Mortureaux i Kowna.
Wymienionych lotników
plan organizacyiny oraz program przyznanie
Wolnej Wszechnicy poruczni1k Blanchard. Lotnicy cilocz~iwać będą na lotnisku przed
w uzdrowiskath poi• studiów, poczem nastąpi przepro- Polskiej praw uniwersyteckich jest pozostaną w Łodzi przez kilka go stawiciele departamentu IV lotwadzanie technicznej strony.
już przesądzone, co ułatwi niez- dzin, poczem odlecą do Warsza- nictwa min. spr. wojskowych. (p)
ski eh
Ponieważ wynajęcie specjalne- miernie starania o uzyskanie ta- wy. Rano w dniu 20 lipca r. bieź.
Pierwsze .Dni Zdrowia" w u- go lokalu dla Wszechnicy nastrę kichże praw dla filji łódzkiej. (t)
zdrowiskach polskich, urządzane czało zbyt duże trudności, w pierpod protektoratem pani prezydentowej i marszałkowstwa Piłsuds·
kich odbędą się w nadchodzącą
należy grzebać
Spł'lszony
skoczył zł piętraizbległ
sobotę i niedzielę,
14 i 15 lipca
1928 r. w Druskiennikach.
Terenem
zuchwałego
występuIFrajman
wszczął alarm. Spłoszo1
1
Program „Dni Zdrowia" w Dru
kasiarza stał się w dniu wc~~raj- ny złodziej r~cił w niego łomem
skiennikach obejmie: W sobotę, 14
•
szym dom, przy ul. Zawadzk1e1 10. żelaznym, który na S2Jczęście c:hylipca 19.!8 r., godzina 16-ta gry
.
.
.
.
.
.
.
. . .- Właściciel domu p. Frajman, wró- bił dzięiki, temu, że F.rajman w po
~ak su~ dowiaduJ.emy ma się gm1~y wyznamo.weJ, pos1ada1ąc~J ciwszy o godzinie 3-ei popołudniu rę odskoczył. Następnie zło~ziej
sportowe na terenach kąpieli sło
necznych.
Zawodnicy: żołnierze w.krot~e. ukazać specialne zarząd~e- swój cmen~arz me można zmusić z letnj.ska, stwierdził ze zdziwie- wpadł do stołowego, wybił szybę
że drzwi wejściowe jego z wysokości I piętra wyskoczył n~
KOP'u, Strzelcy i Harcerze. Go- me m1.mstra spraw wewn~trznych do ~ho"'.'ama osób ~o danego wyz~ niem,
To tez mieszkania są otwarte. Zajrzaw- bruk podwórza i zbiegł w niewiadzina 17 do 18.30 koncert w par- regulu1~ce spra'Yę chowania zi:iar- na~ta me przyi;i.al_eznych.
pozostawiając
ku zdrojowym z odpowiedniemi łych bezwyz~a~10wych zasadniczo na1l~pszym wy1sc1em byłoby utwo szy do korytarza, ujrzał jakiegoś domym kierunku,
przemówieniami, tańce w parku. u~ormować 1 Ująć w pewne prze · rzen~e cmentarza. komuna.lnego, osobnika w bluzie robotniczej, któ na miejscu J>1'Zestępstwa wszyist.
tak Jak to prze~1dywać miała. u- ry manipulował
przy zamkulkie narzędzia, służące do rozpru.
Godzina 21: Raut w Kasynie z p1sy.
Spra.wa chowa~1a zi:iarłych b~z stawa o grzebani~ zmar.łych, JUŻ drzwi, prowadzących do sypialni, wania kasy. Powiadomiony 0 wyprzemówieniem prof. uniwersytetu
wileńskiego dr. S. Schilling-Sien- wy~namowych sta1e się ~statmo opraco'Ya.na,, ale ~1e ~rzy1ęta przez gdzie znajdowała się kasa ognio- padku urząd śledczy wdrożył egalewicza: .Słońce jako czynnik wy1ątkowo aktualną w związku z radę mimstrow 1 me ogłoszona. trwała, zawierająca pieniadze. P. nergic.me dochodzenie (p)
·
·
leczniczy•. W niedzielę 15.7 1928 wynikającemi sporami o chowanie Z braku takiej ustawy tylko dobra
zmarłych,
którzy
w
książkach
melwola
samorządów
mogłaby
się
r. godz. 10.30 uroczysta msza.
Po mszy przemówienie na pia dunkowych figurują jako bezwyz- przyczynić do uregulowania tej
paiącej kwestji
(t)
cu Kościelnym dr. Wacława Lewiń naniowi
Warszawa, (1111).
net: „O st les fleurs". a) Pau.re: A'Pr~
Jest
rzeczą jasną, że żadnej
skiego: „ W zdrowem ciele zdrowa
12.00 Koooert ~. ply.t gramofonowy.dh. un reve - odśpiew« p, St. I<'<lrMn-Szy.
dusza", poczem rozwinie się po17.00. Odic:zyit p, t. Francja, a wojna maillowiska. 5. Safalt-Saeos: Koncert wiochód propagandowy. Godzina 16
śwfa1towa wygl Dr. Michał· SokoLndoki.
loniozelow\Y' - ode~a z tow. orkiesty
zawody i gry sportowe oraz bieg
17.25. Odczyit p. t. Schor,zenla memo- pro.f. L. Budlkimcti. 6. Berlioz: Uwerwra
okrężny dookoła Druskiennik. Gowłąt w ~riZe letniej. wyigl. Dr. tfirszfel 1,Jl(arnawal RzYmsilci" ·wykona orkies'.ra.
dzina 16.30 zebranie dzieci i mło
dowa.
HU. E. RoSitand: Fragment.y „Orlęcta" i:isfałszowanie llsiążeczli:i
dzieży w szkole powszechnej z
18.00. P.rogram dla na~nrodszych. scenizaciii A. Węglerki f w wykollal!iu
przemówieniem prof. dr. Wacława
36-letni Franciszek Wasilewski bryce książeczki kasowej.
Transmisja z Krakowa.
ar:tYtSitów scen warszawskich.
Jasińskiego: .Jak się ustrzedz gru robotnik fabryczny w poszukiwa19.30 - OdczYt p. t. f;rancia i Pok>ka
22.30. Toatllsmisla muzyiki tanecznej
słowem
Wasilewski
przed
źlicy". Godzina 17 do 19.30 kon- niu łatwych zarobków wpadł na „zdolny", dopisał .nie" i w ten we współżyciu dzdejowem wygt dr. Ka- z restauracii „Oaza" - orkiestra pod
cert w parku wraz z przemówie- oryginalny pomysł:
kler. Waclawa, ROtSzkowsklego i b:l?. K~r
sposób pobierał zasiłki chorobowe. zLmierz Marian Morawski.
19.55. Odictz'Y1! p, t. Jak powiStaJa Mar- bo wiaka.
Oto udał się do lecznicy kasy
niem dyr. J. SL Szczerbińskiego
W dniu wcrnrajszym znalazł
z Warszawy "Czem jest Twe zdro chorych, do lekarza chorób we- się Wasilewski na ławie oskarżo sylianka - wy,gl. p. Karol Sbromenger.
20.15. Audyicja ku ozoi francu&kiego
Daventry Exp, (491) wie dla Państwa". Godzina 21 wie wnętrznych i skarżąc się na jakieś nych. Sędzia lllinicz głosił wyrok,
20.30. K.warte<t:v smyozkowe: .Mozar.
czór taneczny dla kuracjuszów w dolegliwości, prosił o uznanie go skazujący Franciszka Wasilewskie- święta n3!rodo.wego, I. Ko11Jc<ert pośw·ięKasynie i zabawa iudowa w Wilnll za niezdolnego do pracy. Lekarz go za sfałszowanie książeczki kasy co.ny muzyce frainouskieJ. Wyikonawcy: ta D~aut i Sr.1eitany E-moi!. Pidrv!.
po dokładnem zbadaniu, orzekł, iż chorych na jeden miesiąc więzie- Orkiestra Filharmonii Warszaw&kiei pod Tuluza (391) dyr. Tadeusza Mazul"kiewiicza, Stauisla.
2-0.31). Koncer.c kamerailny.
Wasilewski jest zdolnym do pracy nia.
(p)
Chiński
wa Korw1n-Szymanowska (sopran) i. Wiedeń (517) co zanotował w odpowiedniej ruiprof. Lucjan Budkiewicz (wtoloncz.). 1.
19.20. Sona.ta wiolo'l:llc.zelowa "Rubtn.
D@@@)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)@@'O"~
a)
„Marsylianka",
francus~.
hyimn
narnstei.
na.
Związek do popierania ruchu
~i.:J dowy, a) Thomas: Uwerturi do ~ery
Budapeszt (555) turystycznego w Czechosłowacji
„Mignon" -- wytk. orkiestra. 2. a) De19.45. Operetilca fi.uszki „Lidy bara-n<>"
opracował statystykę, z której wyHbes:
Mia
z
I
akltu
op.
„Lacnte".
b)
Bil(rólewlec
(303) I Stuttaart (379).
nika, iż zniesienie przymusu wizy
l7Jet: Ar;j a MicaeLl z op. „Carmen" ·20.00. Kon~rt (SUll't!. organowa Pe·
paszportowej, w ruchu pasażerskim
odśpiewa z tow. or.Jciestry p. s~ Kor- IJlinga, Kain1!:8Jta :Rotersa, mU'z;rka ()Tl>ł.QO•
między Czechosłowacją a Austrją
w~n-SzymanowS1ka. 3. Bizet: Suiita~o- wa. Jamaicha I Orato~wn kameratne łlt
i Niemcami wpłynęłc· na zwiększe
~~UWQQ9QQQ~8QQ
ma" - WiYlkona orkiestra. II. 4. a) Masse uera).
:iie się ruchu turystycznego w
~"""~""VWYWUłl~~~e~ew~~ge~ge~~"'
przeżywa codziennie publiczność,
Czechosłowacji o 10 prncent! (ap)
wypełniająca widownie; T e at r u
Dziś i iutro, o godz. 7 po poł.
L et n i e g o w Parku Staszyca,
Występy
t;·
@©@(9)@@@@@@@@@
słynnego DSJJS O- ramSf.IBQU
na aktualnej rewj! p. t.
Epidemja grypy w

Łodzi,

I
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w szkole powszechnej przy ul. N.-Targowej
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„Tak, to jest Lódź''

Chóru A!'t;yst;yc:inego
W programie: „Ach ty, noc%eńka", W t;o·

lu brzózka stala, Noc cicha, Kai.bok, Oil·
binuszka, oraz inne pielfnl i !'Otnai!l!e
"Y~arlskie

-

-

Od 1-!odz . 6·ei

pa po!.
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Pliasto

Lódź

na Powszechnej Wystawie Krajowej w Pozna·
niu 1929 r.
W związku z przygotowaniami

tnagistratu m. Łodzi do wzięcia udziału w Powszechnej Wystawie
Krajowej w Poznanln w r. 1929,
wynajęła gmina miasta Łodzi na
cele wystawowe w pawilonie sa·
rnorządów powierzchnię zabudowaną w ilości 360 mtr. kwadr. za
ryczałtowym czynszem najmu w
sumie 32.830.- złotych. (m)

.dla*kongresów
• i Zja·

Ostatni
z
Mohikanów
spekulacji
powojennej
Nad grobem bankiera belgijskiego, A. Loewenstelna
gra giełdowa i operowanie urojo- istotnego, nic realnego. Nie miał pewien czas prawa giełdom i jak
nemi papierami wartościowemi nic wspólnego z przemysłem któ. oni znalazł się pewnego dnia
wtargnęły, jak burza niszcząca, do rego akcjami operował, nie obcho- przed widmem swego Waterloo,
wszy~tkich sfer, kiedy to jedna ?ziły go losy przedsiębiorstw, bieg po tylu n·ycięskich dniac:h Auster·
zmiana kursu i jeden dzień wy· 1 rozw9.i ich; stawał się ich panem Utzu.
starczały, by przynieść fortunę lam lub o~rzucał je od siebie tylko
Loewenstein i jego działalnośt
piarzowi czy pucybutowi i wydźwi z~odme z planem swych operacyj to nie jednostka, lecz typ. Typ
gnąć go w przeciągu tygodnia z giełdowych, z kalkulacjami swych pewnego rQdzaju człowieka czasów
feeryczną szybkością na wyżyny kampanji
ażiotażowych.
Dzisiaj powojennych, typ pracy, tendencji•
nowej potęgi naszych czasów-no skupywał akcje, całe pakiety akcyj działalności w czasach poinflacyj·
woryszyzmu.
konc~rnó_w fabryk sztucznego je- nyc.-h. Typ, którego przec:iwstawie·
Z odmętów tej te spekulacji dwab1u, Jutro zapuszczał się w la· niem jest typ wielkiego businessnoworyszyzmu wychyliły się tak birynt skomplikowanych machina- mana amerykański~go, czy nawet
niedawno jeszcze znane, a tak bar cyj w celu zdobycia wpływu na europejskieg€>, jak Rockefeller, Ford,
dzo już dziś zapomniane postacie grupę banków, pojutrze angażo- Schwab, Kahn czy też Krupp,
tylu po!ężnych spekulantów i k?r wał się w akcję podboju fabryk Schneider lub Rotschild. Ci przy„
sarzy giełdowych, co Bose!, Castig kauczuku. Wszystko mu było jedno: rastali do pnia swego zajęcia, choć
l_io~e, Stinnes. P!zyszli, zadziy.'il~ nafta, żelazo, cement..., nie intere. od czasu do czasu podej :nowa li
swiat swą. m.agJą gr~madzema 1 sował się niczem prócz spekulacji. wyprawy spekulacyjne. Budowali
przerzucania p1~n~ędzy 1 po efeme- W działalności jego, spojonej tak swe fortuny ~ tempo, w ciągu dłu·
ryczny~ ro.zkwlCle runęh w prz~ silnie z istotą tej samej działa!. giego tycia, czy nawet pra"y
paś~ m~ośc1, .~r~z ze . szczątkami ności Boslów Castiglione czy Stin- dwóch lub trzech generacji. I oni
nesów, nie odgrywał roli czynnik to jednak mieli i mają dziś decy·
sweJ św1etnosc1 i. potęgi.
. Tak, lub pr~i;y1e .tak samo. stało produkcji, czynnik udziału twór- dujący głos, poniewat fortuny ich
się z głośną dz1s ?flarą trag~~z~e- czego, kierowniczego w rozdziale i tródła bogactwa tkwią mocno
go wypadk.u, ban ki~rem belg1Jsk1m organizacji tej produkcji. Intereso~ osadzone w fundamentach wielkie·
Lo~wensteme~. Zgmął w. przede- wała go 1 jak l tamtych, tylko stro- go przemysłu i kapitału. Ze zgo·
~mu może zmierzchu swej władzy na speku!acyjna, pchała go tylko nem Loewensteina znika z hory·
owa namiętność gry dla rozszerza- zontu europejskiego ostatni z mo·
i swego potwornego bogactwa:
Człowiek ten, który w ciągu ~la sw~ch wpływów, dla zagarnię-łhikanów historycznej już dzisiaj
Działo się to wszystko w tym dziesiątka lat powojennych wyrósł c1~ za jednym z~machem olbrzy- międzynarodowej rodziny, której
wy~r?con.ym do . gó.ry nogami z. niczego do. ~ozioin~ dyktatora mich zysk.ów. ktore z~ów miały celem i hasłem było: spekulac:ia
św1ec1e, kte~y to pte.mądz, czy r~- g1eł~ europ~Jsktc~, me sh~orzył służyć, 1ako narzędzie dalszej dla spekulacji.
W.
c~ej symbol jeg~ pap1erow~ sti:ac1ł w ciągu cał~J swe1 z_a~hłanne1, g?- jeszcze większej gry. Jak Bose!,
c1en nawet swei wartości, k1edyrączkowej działalności i pr acy me Stinnes, Castiglione dyktował przez
Na .żyznym, aż nadto żyznym
gruncie powojennej inflacji, a póź
niej i deflacji wyrastały bujnie i
wystrzelały, jak grzyby po deszczu, fortuny spekulanckie, wielkie
olbrzymie narośle kapitałów, czerpiące wzorem nowotworów złośliwych, jak i one swe soki żywotne
swą materję z rozkładu tkanek or
ganizmu macierzystego.
Rozkład i deprecjacja waluty
powojennej, chorobliwy, gorączkowy stan organizmu gospodarcze
go i społecznego dawały impuls
do r(lwnle gorączkowej i chorobli
wej, spekulacyjnej czysto działał
ności wielkich korsarzy giełdo
wych, spekulantów pur ung, tw~
rzących coś z niczego, budujących
nad niczem fantastyczne gmachy
z kart, operujących wartościami urojonemi i przez nich samych zasu
gestjonowanemi, nic nie tworzących, a organizujących sztuczne
przypływy i odpływy akcji, papie
rów walut, wzniecających dowolnie i celowo haussy i baiss
siejących świadomie panikę f~b bez
krytyczny entuzjazm.

Komitet
zdów w r. 1929 donosi:
z okazji Powszechnej wystawy
Krajowej, która trwać będzie od
maja do października 1929, zapo·
wiedziały się do Poznania bardzo
liczne kongresy i zjazdy związków
i organizacji naukowych zawodo·
wych, ideowych itd. Zgłoszenia
napływają w dalszym ciągu, lecz
nie
ulega wątpliwości, te nie
wszystkie jeszcze związki i organizacje zgłosiły zamierzane swe
zjazdy.
Ponieważ od otwarcia Powszechnej wystawy krajowej dzielą
nas tylko jeszcze trzy kwartały,
wskutek czego czas już ustalać
dokładne
terminy i rozmiary
poszczególnych kongresów, zjazdów, zlotów i wycieczek, przy.
gotować pomieszczenie dla uczest
ników i ubikacje na fOSiedzenia
i zebrania plenarne i komisyjne,
dlatego uprasza się wszystkie organizacje i związki naukowe, społeczne, handlowe,
przemysłowe,
rzemieślnicze, ideowe, sportowe,
charytatywne, akademickie s:r.kolne
Ceduła giełdy pieniężnej
w czerwcu wykazał spadek.
itd., aby zechciały niezwłocznie
warszawskiej
zgłosić swój zjazd.
Pani.tej podajemy d•ne dotyozącq e~csportu
Zwłoka
mote spowodować włókienniczego w Lodzi w miesiącu czerwcu r. b.
GOTÓWKA
trudności, a nawet uniemotliwieDolary -.CZEKI
Tow•rów bawełnianych
nie zjazdu.
Zgłoszenia przyjmuje Komitet
białych wywieziono
3.603 kg. na Zł.
60.191 Holandia 358.80
Kopenhaga 238.30
dla kongresów i zjazdów w roku Towarów bawełnianych
1929, Poznań ulica Grunwaldzka
kolorowych 172.368 "
" " 1.666.386 Londyn 43.35, 43.34
nr. 22.
półwełnianych
22.231 "
"
296.391 Nowy Jork 8.90

Eksport włókienniczy Łodzi

„

\Vprowlldzenie na giełdę
premiowej potyczki
inwesfycyinei

Bezpośrednio po zamknięciu
&ubskrypc:ji zostanie wprowadzona
pożyczka inwestycyjna na giełd~
warszawską, w związku z czem
nastąpi niewątpliwie zwy.tka kursu
tego papieru.
Ci wszy5cy bowiem, którzy nie
mogli czy też nie zdołali nabyć
obligacyj pożyczki inwestycyjnej
przy subskrypcji, b~dą się starali
nabyć je z wolnej ręki, by uczestniczyć już w pierwszem losowaniu
premji, które się odb~dzie 1 paź
dziernika b. r. Termin zamknięcia
subskrypcji upływa 14 b. m.

17 Loteria

państwowa

3·cia klasa - 3•gi
Główniejsze

2.000
1.000

zł.
zł.

dzień

11

Przędzy
Stożków

wełnianrch

70.282 "

„

,, "

843.199
czesankowej
kolorowej 50.676
,, " 1.083.147
4_._a_3_a
do kapeluszów _ _ _8_6_„„_
" " 3.953.647
319.246 "

„ „ „ ___

Og61ny ek.spol_"t w ma•
JU 1928_ r. 409.305
Przędza czeaank. nie•
haPwiona w maju r. b. 218.414
Eksport w czerwcu 1927 437.887

„ ,, „ 4.844.597
4.831.600
„„ „„ „„ 5.182.000

!J[!l[!J!.!J!i][!J[!J[!][!]GJ[!)[!J[!J[!J[!J[!J[!J[!][!]UJ[!)[!][!)UJ[!IGJ[!)

Poważna

prasa

orzekła,

te najsympatyczniejszem widowiskiem re'wjowem w obecnym
letnim sezonie jest aktualna rewja w Parku Staszyca p. t.

,,Tak, to jest Lódź"

wygrane:

nr. 229:W

nr. 21058

WO zł. n-ry 19070 61720 131857
400 zł. n-ry 5932 6960 22228

~8341

8)925 93097 97606 107170
116596 137310 138930
300 zł. n-ry 31920 55426 55870
60650 80359 94024 98169 109101
12~285 140142
250 zt. n-ry 250 2665 5492 3890
8727 15009 17652 18628 19068
23578 28707 492~4 53982 54781
55119 55637 56226 569i2 60202
Gl394 65659 68613 69051 70804
7l:l57 71996 76021 84065 86197
83887 8~478 90814 97144 98419
137043 116557 121114
121297
123224 128450 l5:l540,

Aktywny bilans Rumunji

Generalna dyrekcja urzędu statystycznego przy rumuńskim ministerstwie skarbu ooublikowała w
tych dniach dane prowizoryczre,
dotyczące handlu
zagranicznego
Rumunji w roku ubiegłym. Według
publikacji tej eksport rumul'iski
posiadał w roku 1927 wartość
37.703.177.742 lei, import zaś 33.428.546 982 lei, t. zn. że aktywa
Dr. med.
handlu zewnętrznego w roku ub.
wyrażały slę ~yfrą 4.274.630.760
lei.
Import był najsilniejszy w mar·
Specjalista chorób t:kórnych, wene- cu i kwietniu, t. j. przed zaprorycznych i moczopłciowych
wadzeniem 11owe1 fdrvfy celnej.
PrzyilnU'e o J :i do lJ Wit> cz
PJd koniec ruku import spadł
bardzo W) dali: ie, „~:ynosząc miesię
Sienlliewic7.a 34, t9!. 59 4P„
cznie załed wie około 3.000.000.000

S~ Niewiażski

•••••••••••••

lei. ·
Eksport posiadał największą
wartość w miesiącu maju, a mianowicie: 3.757.ooo.ooo lei. W mie·
siącu maju bilans handlowy wyka·
zywał
też
największe aktywa
(1,250.000.000 lei ·.
Rok ubiegły był pod względem
bilansu aktywnego najpomyślniej
szym rokiem od czasów wojny.
W roku poprzednim (1926) import
do Rumunji posiadał wartość
34.700.000. 000 lei, w roku zaś
ubiegłym już tylko 33.429.ooo.ooo
lei. Wywóz I!atomiast wynosił w
roku ub i egłym 37.703.ooo ooo lei
wo be•' :Je! oo J CChJ.oo o lei w r0lrn
1 o::i ' ·
us)

Rynek

Paryi 34.90
Praga 26.42
SzwaJcarja 171.74
Wd·edeń 125.69
Włochy 46.70

pieniężny
Węgiel

102, 103, 102
Lilpop 35
Ostrowieclde I B 110.-, 112.Starachowfoe 54, 55
Cukier 60.25
Cegiels~i 46
Motlrzelów -(2.50. 44. 43.30
Rudlllk! 48.50, 49
Klucz;e 7.10

PAPIBRY PAJQSTWOWE I LJSTY ZA·
STAWNE.
5 proc. ł>OŻ. dlOlarowa 86, 84.2.5, 85.2!
5 proc. pot. koowersyina 67.6 proc. pot}-czka dolarowa 1920 roku

86.25
10 proc. potyC2lka koleJowa 104
8 J)l"OC, Usty z,as.t. T. I(, Pu. Pol. 81
4 i pół proc.
Usty zast. Tow. Kred.

AKCJE.
Bank Handlowy 117
Baink Przem. Lwów 110.Bank Polski 178, 180
Bank Zachodni 34
Ba.n.k Zarobkowy 81
Spiess 160.Elektrow.nla Dąbr. 80
Sita i Światło 154.50
Częstocice 50

• Ziemsk. 52.60
5 proc. obl.i.g. Tow. Kr. m.

Wąrsza:wiy

57.75

proc. oblig. T. Kred. m. Warsnwf
72.50, 72.25, 72.50
4 i pót prOtC. oblig. T. K. 111. Warsiawy
67.50, 67.25

8

Ruch wyd·a wniczy

--

Głód mlesz.k aniOV/Y•
budownictwa, t. j. przez masową,
Przyczyny. Skutki. Srod ciągłą produkcję jednolitych, nor·

ki zaradcze. Przedmo• malizowanych i typizowanych
domków z drzewa.
wa prof. d-ra E. Taylora
Autor rozpatruje sprawę miesz·

Pod tym tytułem ukazała się w kaniową z punktu widzenia ekonotych dniach broszura p. Jerzego misty, nie wnosząc ani momentów
Setimmla, omawiające w sposób .lokatorskich" ani też nie wpadazwięzły i przejrzysty ł) nac;zą pfa. il\c w. tryb rozumowania „kamie·
g~ społeczną jaka nas trapi już mczmka".
Ten ponadpartyjtly
od szeregu l~t, wzmagając sic; sta- \ p~nkt widzenia wyróż!1ia - zda·
le na sile i intensywności, i wysu- ~ !11em naszem dztełko to od
wając się na pierwsze miejsce wt innych podobnych roipraw.
zagadnieniach naszej polityki spo.Ro~prawa ta wnosi du.to JlO·
łecznej:
wych i bystrych spostrzeżeń 1 w
zupełności zastuguje na prżeczy.
Na wstępie autor wskazuje. na tanie przez każdego, kto sł' inte·
zgubne skutki przeludnienia miesz- rcsuje sprawami społeezno-gospo·
kań, dochodzącego w ośrodkach darczemi.
przemysłowych do
„Dantejskich
wizji piekła 14 • Gruźlica, alkoholizm,
rozprężenie moralne, upadek kultury, a nawet szerzenie Sit' komu\V
p1·a~
n·z.nu są w ścisłej wspólz e naści
łl
fala
z brakiem mieszkań i kh ~1 rLepełKról Afganistanu Amanullao
Khan, przysłał królowi W. Brytanji,
nieniem.
Poruszywszy następnie takie Jerzemu V, niesłychanie rzadkl i
naprz. nie:)tety nader
aktualne jedyny w swoim rod~aju manu·
sprawy, 1ak odstępne, sublokato- skrypt perski z XVlll wiek~. Marzy, higjena zaniedbanych d?~ów nus~rypi ten z białego, pu;knego
i t. d. zutor kreśli w ~rug1e1 - papieru bambus~wego, oprawny
program')wej czę~c1 . swego jest w zł~te !amk1. Teks~. na kt~·
dzi ełka plan masowej i taniej pro„ ry składają się przeważnie modli·
dukcji m ałych domków dla naj- twy, pisany jest... paznogcieml Kn·
uł) o ~;;z ych warslw spotec f.eństwa. ligraf, który wypisywał ten „ma·
Potanienie budowli zdaniem au· nusluypi", zużył 5 lat na tę pratora może być osiągni~te przede- c:ę.
(ap)
wszystkiem przei industrializacił

--e --

PBZD·"kfn"

l

roli
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Zarząd Spółki

Przemysł Włókienniczy Herm~·n

!! Najlepsze baterie radjowe ! !

Spółka

N
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E

zwołuje

na
w siedzibie
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w

y
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y

R

c

A

y

w

następującym porządkiem

s

Zł.

T

••ELIEICrTRON••
Do nabycia we wszyskich pierwszorzędnych lirmach li
1

PIELĘGNUJCIE S~ R~

•• HERB ··
KTONE HAOAJA

ro
.

ZAOAC W ĄPTE K:ACH . ' IJl!OGElł'14CH; PERFU"IERJACH.

11 DIOWa

' kich Wypadk. przyniósł

40-26

!l!J[!J[![i[i)~~~~~~~~~~~~L!lt!l~L!LIL!łl!IC!LJ

TYLKO

cięż·

doniosłą po•

prawę słuchu, lub uleczał całkowicie· U
Bliższe obja§nienia ogłaszane w .Ilustr.
~ee~~ee8eeeee

(Lampą kwar•
cową).

g r a f o' WU

Qt 0

Narutowicza 13. .a Telefon Z5-00.
Ceny konkurencyjne:

ZI. z
,, s
" 10
40ic50 cm.
1 Portret duz•y rozmiar
z nat.
figura ' ' 10

1Z fotogralii m. biust
6 Pocztówek ~~~~s~~~~:ych
6 f otogralii ~:r;n~~~-:!ch

Leczenie §Wiatrem

'.:·

t1

z,·ednoczonych F

!f:~~~~e
w ~~~<l~~~~~;ie~ę.w B'r~~~~!~ liódź, Ul.
Stiasny, Warszawa, ul. Koszykowa 59·2.

specjalista

chorób skór•
nych i wene•
ryc2nych.

; P/ElltHllWfKP!C
. i I.101/TKIJJ(IKOl/Y.

PllKNA PlEC. ,

ó

23 który w licznych, a nawet w b.

i

„

zechcą złożyć

lot. Sueho"""'ki "'Yn•la>I ap„adk,

d ·

powrócił

•

SlAIJKĄ CER~

ł

I Telef.

USUWĄJ,/f.

•

Akcjonarjusze, pragnący wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu 1
swoje akcje lub zaświadczenia depozytowe, stosownie
do § 19 Statutu, w biurze Zarządu najpóinlej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
670-1

s

lit.UCHl\WI
f
DT!g~t~fął~bt~e SIQ
BRAUN

o

A TAKZE

1.250.ooO;
Zmiana § 5 Statutu Spółki.

Dr.med.

YDlEMiKREME"A

WSZNlllWlllTl»VO ZNANEMI •
OD KllJ<,UDZIE.JIĘC/U I.AT.

5)

ą

FABRYKA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH

dziennym:

1) Wybór Przewodniczącego:
2) Zatwierdzenie kupna nieruchomości w Pabjanicach prz1
ul. św. Rocha Nr. poi. 9, hyp.: dawniej 25 obecny 275.
przestrzeni 2613.70 m2;
3) Przerachowanie bilansu przedsiębiorstwa nl dzień 1 lipca
1928 r., zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy~
pospolitej z dnia 27 marca 1928 r.
4) Podwyższenie
kapitału
akcyjnegCJ do wysokoścl

z

Ł

i

z

A
J
N
A

T

południo

Akcjonarjuszów

z

L
A

dzień
Spółki

Akcyjna
7-go sierpnia 1928 r. o godz. 4-ej po
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej nr. 73

IV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

z

w

Faust i S-ka

Okazja!

Przyjmuje od 9·1l
r. i od 5·8 po poł. SKLEP' z dużem oknem wystawo-Nem
- - - - - - okazyjnie do odstąpienia. Dowiedzieć
się: Traugutta 11 (dawn iej Krótka),
cała
Doktór
piwiarnia. Tamże-doborowa „Kuch·
UWAGA:
nia Warszawska" pod kierunkiem
wykwalifikowanę~o kuchmistrza pole· Od P•P• Amatorów prz~jmuje sią wszelkia
ca smaczne:
fotograficzne.
2 • 0 h dań - zł. l.<ID Niepogoda nie robi różnicv w zd•ęciach.
z
Choroby wene·
1
z 3·ch dań -· zł. 1.ao
,
" .
•
ryczne skórne
chleb dodawany Kolacje - zł'. 1.20 Zakład czynny bez przerwy od 9-eJ do 7•eJ

Klinger Obiady

.o•••••••••••••w••••••••o• Agentów firma nas.za nie wysyła.
~;Jf~~~; Powrócił r=-:zENIA DROBNE.
i

wt~sów

~;t.~~.ab~~~i~~

Or med P langbard

\;:~e~~i~be~f:ię-

Zawadzka_ 10: Tel.

od 6-8 dla Panów

•

•

•

.

&-ao

f.11 · - Choroby skorne 1 weneryczne
il!l!JWGJ[!]~[!)[il[!J[!][!ll.!J[!J[!][i)Q[!![!][!][!IGJGJGJ[i)[if[!} Przyjmuje od 8-1 i od 5-8-ej

Kino Spół. Prac. Państw.

MłeJ"Ski K1·nematograf 06w1·a1owu
Ił
J

Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
Tel. 1826 Uojazd tramwajami lo i 10
Od wtorku, dn. 19-go do ponie·
działku do. 16 lipca 1928 r wł.
Dla dorosfych:
Dla młopzieży:

SienKiewicza 40.

KINO

W

OGRODZIE

Od wtorku 10 lipca do poniedział-

,,Bl

kulil

ł\lipcaPlwlącznJiel\"

Wielki dramat ludzki, który prawo
piętnuje mianem zbrodni.
Glo§oy proces o dwużeństwo, który
był tematem rozpraw całego świata
cywilizowane~o. W rolach !.!lównych

MIŁQSC
Ogień i

Następny

J

o g. 4 po

Krew

sou PLEX

Ili

"'

SKLEP

z wystawami, z poKojem, przy ut. Piotr·
kowskiej do
zaraz Wia·
domo§ć: ul. Anny 21, lewa oficyna
Pods,awski.
671-1

odstąpiema

lilEliDI\ PRl\CY

„
"

~
I

WlĘKSZA FlRMA
elektrotechniczna poszukuje magazy niera. Warunki· Znaiomość artykułów
1 praktyka. Oterty sub. „M. M. 49" do
administracji.
060-2 ·

-

PATEFON

....,.....

•

„

Guur

I

MŁODY

hDHIHaE i (IJfESZKf\łłlft

p;f;i~~~e.

od 8-10 i od 5-8

I111

Illii

s:_z:_:. __

~4 -==

manicurzystka ZDOLNA
poszuk1 wana. Piotrkow,
ska 1~.
6b5-[

umeblowane, na 1-szem piętrze z fron·
tu do wynajęcia. Narutowicza JO, m, 4,
KREśLARZ
672 - 1 zdolny poszuluwany od zaraz dla po.
· od o-ó·ej.
ważnej fabryki ogrzewań centralnvcli
świa· ,
~ na miejscu. Oferty pod .Kreślarz"' do
Zgło· DOJHBSIEfłłft
admin. niniejszego pisma.
6:JG-3

Poszukiwany
i\

uOZOrCa

nocny

z dobremi
d.ectwami
s1ć się: ul. An· i
6
73 2
drzeja .
•

RDZPJ

•

I

Lek::;~o;;pą
Ili Dla
Pań od5-5pp.
Uddzielna
pocze- §1§1~

przy przystanku (tramw. pabjanickich) 'I li
11
p~zyjmuie.
chorych w chorobach wszyst~
o f!iii 1
kich
spec1alnośc1 od g 10 rano do 7 -e 1
11g,'ll,o !.
po poł. Szczepienie ospy analizy (mo- •
/
•
CZU, kalu, krwi, p~wocin . 'etc.) operac.je
~'\hlt~
opatrunki.
ż , da ć wszędzie'!·
.~
Porada 3 złote. Wizyty na miescte
,
111
Zabiegi 1 o~erac1e od umowy. 1:{ąpiele
Wylaczna sprzedaż•
śwtetlne. Elektryzac1a. Naśw1e. t!ania
D/H HENRYK KARAN
lampą kwarcowa
łfoentgen.
Zęby
•
sztuczne, korony złote platynowe I mosty 111
„
Warszawa, Zabia 4.
I
w meaziele 1 święta do ::o<lt 'J no poi ····•IH'lllll ••BłlB

.

Dzielna 9
Tel • .N! 28·9S.
Choroby skórne,
weneryczne i mo·

•

"

Ili

poniedziałki,

DWA POKOJE

Ili

u

Ol'll'llCmm.iu

Szra1· u

dl •Jl~U •huvwuuun..wi
RoD'rż. amnede.r §lt§l~

NADESZŁY
Il
i
LEC Z N I CA • Dryg. ANGIELSKIE
ldeek_na.r_zsy.t!cpzenc!aplrizsyt~~ór1n·ygma~1y'nnke··~
Ili DO nGDOtvLKEINIA
~ .,,
„
P1otrKowslia 'l94, tel. 22-89 •

do

ul. Moniuszki 1.

f ;illlfllllHi•lllllHllHI
•
„

poł

'

I:

I

.

Specjalista chorób oczu

pow1·0'

W roli gł Uou ~ las Fairbanks
W poczekalniach luna cod~lermie
do ~odz. 22 audycje radiofoniczne,

program

P.oczątek w dm powszednie, soboty,

święta

I

Dr• B. DONCHIN

NOWOCZESNY
MUSZKIETER
czyli w szponach- czerwonoskórych

„OstatnS Walcu
niedziele i

~L!Jl!lL!l[!JLii[!)

progr~:,roku.

Marja Jacobini, Henry George.
Anita Dorris i Ernest Verebes
ANONS!

598-6

i SPRZtiDl\ż ~

wieczt,

POTRZEBNY
sprzedam okazyime. Przejazd 19, m. 7,
pierwszorz~clny mechanik do kinemac1·ł
od 5-S po poł,
000-4 tografu w :1:.odzi. Oterty z wyszcze·
11
gólmemem miejsc 1 czasu pracy do
fprzyjmuje:
wtorki, - . PLACEDO SPRZEDANIA - administracji .rnosu Polskiego" poci
657-J
przez
środy i czwartki od 10-1 i od 4-7 w Rudzie Pabjanicluej. W1adomo§ć .Kino·.Mecnanik".
w mleczarni Gemze, Plac Reymonta
000 -•
N 507·
Dramat w 8-miu aktach, osnuty na
teł. 9-97.
przystojny· chłopiec, lat 18, poszukuie
Ue walk z bolszewikami w sierpniu
-:
r::lr.:tr:'lr"'.""l'-1~
~ Jak1ejkOlWie.kbądt posady. vterty: t'aNad
[il.li
ojan:, !::s':

W razie niepogody- na sali l
6

Dla pań od 5-6.

I KUPłfO

roboty

„ ••„ ••••...•
kalma dla Pań!

.

Or .med. H• L a TC
. ht er
Stomatolog

Konstant7nowsKa 9
·
'
telefon 49-66
przyjmuje <?d 11;2 _5 po poł.

DYWANY
reperuje Tkalnia
Sztuczna, Piotrl!:owska 92.
578-51

1· ZftliUB4 OOKUfłlEłłTY M
~

książeczkę

ZGUBIONO

wydaną prze;.
pod Łodzią, dogodna komunikacja P. K, U. - Łódź, na nazwisko Tymotramwajowa, willa murowana, wszelkie teusza Urbańskiego, zamiegzka!ego w
wnody. do odstąpienia. OfertR pod Łodzi, przy ul. Kilińskiego 225, 57-3
.Okazja" do admin .• Cilosu Polskie-go•

POK6J NA LETNISKU

66ti-l

wojskową,

ZGUBIONO

kartę poborową, wydaną

przez P. K. O,
w Piotrkowie Tryb. na imie Jakóba
..,andowskiego, rocznika 1884: zam iesz .
kałego w Łodzi przy ul, Cegieluianej 9,
u p. i<eitbergera.
000-3

I

