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pisały pakt reński
przy udz~ale SJI
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rzeczoznawcow,
GENEWA, 16 września. (Pat.)
JaponJI, po trzygodzinnych obraJ) w sprawie
• uzasaamema
• • • t ezy
Uczestnicy
dzisiejszej ko1nferencj.i,
dach
zakończyła się na krótko o u t wcrz201u
· k om1s1
· „1 po;e
· u..iaw·
.tktórzy prawie cały dzień spędzili
przed godziną 2 po południu.
czej. Skład, funkci ·'.J:nowanie, zaw siedzibie delegacji angielskiej ,
Koła. francuskie są zadow?l~e kres działania i trwani2 tej kcmigdzie także spożyli obiad u lorda
z wymku obrad,
podkresla1ąc sji będzie stanowiło pl'T"dmiot ro
Cushenduna, na zapytania dzienprz:tem, że . ?próż~enie Nadrenii kowań między rządami".
i
nikarzy zagranicznych co do prze
~oze nastąp1c ~op1.ero po zawarz komunikatu wynika. że tej
· biegu konferencji, żadnych inforci.u układu. ~e1mu1ącego wszyst- wstępne rokowania mają przy~o-;
macji nie udzielili.
kie zagadmema.
tować grunt dla właściwych roz- i
Wiadomo tylko, że termin zwo
W ~ołach n:iemiecki.~h z~z~- mów dyplomatycznych z ud.z.ia-\
łarua obu komisji n:ie został wycza _si~ p.rze~:wsizystk1en'\ wielka łem doradców technicznych i mat
znaczony, lecz że pozostawi0t110
powsc1ąghwosc. Koła te "'kazu- 1• one prz nieść rozwiązanie ca-i
t~ dalszym negocjacjom dyploma.
..
·t
. \;
ą
y
Ją, ze osiągmę e porozumie n ' 0 • I łoks_ ztałtu zagadnienia ewakua ; ;i
tycznym.
Uchodzi również za
b'.aca się w ra,mach uchwał ~1- , Nadrenii i odszkodowań.
rzecz pewną, że czynniki wojskobmetu Rzeszy. ..
Wynika również z komunik ab, i
we udziału w tych komłsjach nie
Po konferencJl wydano następu że te dwie ważne kwl.'stje zc::;bwezmą.
jący komunikat:
ją ze soba związane.
W ten sposób wstępne rozmo„ W wyniku trzeciej rozmowy,
·
W'J na. temat ewaikuacji Nadrenji
iaką przeprowadziU ze sobą przed
7.€1dowołony
należy uważać
za zakończoine.
stawi ciele Niemiec, Belgii. FranDowodem
tf::go
jest
wyjazd kancji, Wielkiej Brytanji, Włoch i
GENEWA, 16 września. (Pat.) Briand w czasie swej wielkiej
clerza
Miillera
z
Genewy.
Japonji, ustalono z zadowoleniem Briand wyraża zadowolenie z :':)O m~wy przeciw zbrojenion~ nie·
przyjazne warunki,
pod jakiemi wodu szczęśliwego zakończen:a mreckim w Assemble Licri Narodów podczas obecnej" sesji.
rozpatrywano ważne S'Prawy, któ- rozmów 6 mocars.tw, co zdaniem
Slre~emana
ministra
umożliwi
ogólną
likwida
re stanowiły przedmiot wymiany
ufania,
jakie
towarzyszyło obraGENEWA,
16 września. (Pat.)
cję
wysuniętych
zagadnień.
poglądów. Osiągnięto porozumiedom.
Fakt,
iż za:kończyły się one Kanclerz Miiller w towairzystwie
mówił
mini
Oczywi1stem
jest
nie w następujących punMach:
które zgromadziło sekretarza sfanu dr. Kindeira o1) w sprawie podjęcia oficjal- ster Briaind - że ewakuacja Nad śniadaniem,
wszystkich
zainteresowanych
mo- puszcza Genewę dziś wieczorem.
nych rokowań, dotyczących wy- renii nastąpi dopiero po osiągnię
carstw,
wskazuje
na
to,
że
chaW drodze do Bedina zfo.ży on
sprasuniętego przez kanclerza Rzeszy ciu porozumienia w tych
Moliera żądania przedterminowej wach. J es.fem uradowany z powo rakter tych rozmów został u- wizytę ministrowi spraw zagranicznych dr. Stresemanow.i w Ba
du serdeczności i wzajemnego za- trzyma,ny.
ewakuacji Nadrenji,

I

Brtanll

Kanclprz Pliiller
u

den-Baden.
Przyjazd kanclerza M.iillera do
Berlina nastąpi we wtorek.
Minister Briand pozstaje jeszcze jakiś czas w Genewie.

SłanOWiSkO

Ameryki

WASZYNGTON, 16 września.
(Pat.) - Departament stanu ogło
sił półoficja1Tle sprostowanie i uzupełnienie do doniesień dzien'.lików porannych, stwierdzających,
że prezydent CooHdge
pozostawia .i twartą kwestię udziału Ameryki w ewentualnej konferenej.i w sprawie Nadrenii i odszkodowań.

Półoficjalne oświadczeni~ cl.epartamentu stanu nazywa to oświadczenie dzienników
niejasnem i dającem podstawy do fał
szywych wniosków. Oświadcze:iie
to stwierdza, że prezydent Cooiid
ge oświadczył, iż nie może nic po
wiedzieć o tej sprawie,
dopóki
Ameryka nie otrzyma oficjalnego
zaproszenia i dodał. że Ameryka

uważa kwestję ewakuacji Nadrenji i sprawę odszko<lowań
za
sprawy czysU europejskie. Ameryka oczywiście nie będzfo brała
udziału w tych konferencjach, in
na sprawa zaś jest, że nie miałia
by żadnych zastrzeżeń, gdyby }i.
ga narodów powołała do udzfału
w tych rokowainiach prywatme osoby z Ameryki.

Knf. Kowalczyk
Obrady vvojewodó~ gotu;e
sie do lotu przez Masowa ucieczka generałów
w sprawie aprowizacii Kraju

Oc~an

Zamach

POZNAN 16. Kapitan Kowalczyk orzvgotowujący nowy lot
transatlantycki po oowrocie z Medjolanu i po~ozumieniu z czynnikami miarodajnemi wyjechał wczo
rai z Poznania przez ·Paryż do Li
zbony. W Lizbonie oczekuje na
niego, sierżant-obserwator Klisz, z
którym kpt. Kowalczyk rozpocznie
natychmiast loty próbne. Termin
odlotu nie jesl jeszcze ustalony.

stąnu

PARYZ 16. Z Madrytu dononiczyć będzie premier Bartel.
szą sensacyjne szczegóły o
przeJak się dO'wiadujemy, na konfe
Dzisiiaj po południiu powraca
biegu kontrakcji, skierowsnej prze
do Warszawy z inspekcji woje- rcncji tej będą omawiiane wyłącz
ciwko Primo de Riverze w dniu
iwództw małopolskich
minister nie sprawy związane z aprowiza5 lecia jego dyktatury w Hiszpanji.
spraw wewnętrznych gen. Skład- cją kraju i poHtyką zbożową rząNajwybitniejszy1n przywódcom
kowski.
du.
spisku udało się uciec zagranicę.
Jednocześnie w ciągu dnfa wczo
Po wysłuchaniu sprawozdań wo
Próba aresztowania gen. Lopez
~ajszego i dzisiejszego przyjeżdża- jewodów, zawierających jednocze
Ochoa nie udała się. W chwili
ią do Warszawy wojewodowie na śni~ wytyczne potrzeb w d·z·iedzi
gdy pułkownik z żołnierzami którzy przybyli do Barcelony, by are
Okręt
•zjazd, który odbędzie się w dniu nie ap.- owiz·łc;i
każdego wo1jesztować gen. Lopeza, o czeki wali
uniknął
burzy
dzisiejszym, t. j. w poniedziałek, wództwa pos zc zegól.ni~ - woiew wejściu głównem, gen. Lopez
NOWY
JORK,
16.9
(PaO
Okręt
a nie jak donosiliśmy, we wtorek. wodowie otrzymają dokładne ki.niby w zamiarze przebierania się
W zjeździe wezmą udział, oprócz strukcje, opracowane przez mini- "Orcoma • na którego pokładzie
znajduje się sir Austen Chamberwoiewodów zainteresowani dy.re- sterstwo spraw wewnętrznych.
lain z rodziną, przesłał depeszę
~dorzy departamentów i naczelnił Zjaz,d poirwa pra'1dopodobnie radiową, donoszącą, że w miejcy wydziałów. W obraidach uczest jeJen dzień.
~cow~ści, gdzie się znajd~je, pan~l I
ie piękna pogoda. Zda1e S!Ę>, '.' okrętowi udało się uniknąć hura g u

Z Wa.r szawy donoszą:

Chamberlaina

Fa tal ny

polscy
Tajemniczy osobnicy podkradali sie Przemvslowcy
w Leningradzie
pod prochownię w Starogardzie

STAROGARD, 16.9 AW.
dy. Z kolei wartownik strzelił w
Onegdajszej nocy wartownik stroni; tajemniczych napastników.
wojskowy, stojący przy prochowni Na odgłos strzałów przybył z warzauważył kilku
osob!1ików, skra- towni oddział wojska, jednak nadających się w jego stronę.
pastnicy zdołali zbiec. Jak stwierNa wezwanie .stój" nieznani dzono wsiedli oni do ct'!ekającego
sprawcy strzelili kilkakrotnie do na nich auta i z szybkością odie·
żołnierza z rewolweru, nie wy- \cltali w kienmku Chojnic.
rząd.zając mu jednak żadnej szko-

LENINGRAD 16. (Pat .) Człon·
kowie polskiej delegacji handlowo
przemysłowej z pp.: Ewertem i
Trepką na czele, którzy przybyli
do Leningradu w towarzystwie rad
cy .t..ielidzińskiego, zostali na dwor
cu powitani przez przedstawicieli
leningradzkiego oddziału wszechzwiązkow ego 2achodniej izby handlowei z p, Rapaoorteru n a czele .

w Hiszpanji

w ubiór cywilny wszedł do jedne
go ze swych pokoi i wybiegł in·
nem wyjściem. Tak samo gen.
Agmlera zdołał uciec zagranicę
nim zdołano wydać odpowiednie
zarządzenia aresztowania go.
Cały spisek w Hiszpanji ma wy·
łącznie
republikański
charakter,
częściowo biorą w nim udziai kon
serwatywne żywio<y. W Barcelome
władze dokonują dalszych aresztowań. M. in. aresztowano dyr. El,
Oiluvio oraz Au:ora-Semiblancat i
wiele osób z i·1 teligenc1i.

--

łańcuch

nieszcze~l i wych

wypadków

i

POZNAN, 16. Wydarzyła się
tu na ulicach miasta straszna katastrofa samochodowa. Szofer samochodu„ należącego do firmy iier
man i Miller, chcąc wyminąć jadą
cego rowerzystę- skręcił tak fatal
nie, że wpadł na latarnię uliczną.
Samochód przygniotł przechodza
cą Leokadję Łukaszyk. Wskutek
gwałtownego wstrząs11 spadł klosz
z latarni i zranił przechodzącą obok mieisca katastrofy panne Rv-

barczyk. O f<:.lńlną latarnię stał
oparty rower, dór:'°, µrzewracając
się, wywrócił v:ózek dziecic;cy z
niemowlęciem. Wózek -.:nów przy
gniótł . idącą obok niego
3 i pół
letnią córeczkę państwa Gmerków
a wszystko to rozegrało się w cią
gu kilku sekund.
P. Łukaszyk ma z~~ ·11ane kilka
żeber, zaś pann2 Ry'Ja~czyk uieg
ła złamaniu nogi. Oboje rizieci cu
dem unikło okaleczeń.

Ja

sobie bolszewicy w obraZaią

bliską wojnę

Moskiewskie

Europy z Rosie.\

wśród

i Samobójstwo
„

•

,

.,.,

z powodu n1emoznosc1
filmowym

Zagadnienie litewskie uległo zaZoologiczny ogród w Rio de .Ja· przybiegł na miejsce te11o przera·
,,lmperja:lizm neiro był niedawno widownią nie- żającego widowiska, nie"' pomogły ·
1
daniu Polsce i Rumunii nie-ogra- obecnie uważa samo istnienie Li-'1 zwy~łego wyp~dku. Pew.nej nie- ~zaleniec nie c.hciał opuśc!~ kl~t~ci
niczonego prawa korzystania
z twy, za przeszkodę do wypełn.ie- dziel.i, gd~ ~gro~ P~~epełniony był 1 z co:a~
~1ęks.z~ złosl ~ :v osc1ą
I · ł
·
. d b
b
.
pubhcznosc1ą, 1ak1s młody czło· sprzec1w1ał się dzikim be 'ł tpm
ko ei, ączących Je przez terytor- ma o rze o mys1anego P1anu no, wiek zi·awił się iiaóle w sposób nie
Wówczas d · d
b· · ·
.
.
.
.
.
b
l
"'
wai ozorcy z ro)Dl
ium czecho>Słowack1e. Tym spo·s o- we1 wo1ny, 1 dlatego ezceremo- 1wytłomacz.ony w klatce 2 młodych w żelazne drągi weszli do klatki.
bem, najsłaibsze miejsce
w dro- njalnie żąda zU.kwidowania tego . ale znanych z dzikości lwów. Wi- W tym momencie, nieznajomy wybiazgowo opracowanym planie na państwa.
Litwa znienawidzona; dz.owie sądz~c, ż~ będą świadka- ciągnał ~e~olwer i po~ j~go ~roź
padu na Z. S. S. R., a mianowi- ' jest o tyle, o ile ona uchyla się ' mt. t~es,o~arua zw1.erząt. w ogrom- bą zmus1ł 1ch do cofnięcia się z
.
..
•
.
k' .,
.
ne1 1lośc1 otoczyli klatkę.
powrotem.
Wtedy młodzieniec
.
cie ~oz1iwośc pr~e.rwaru~ w.ąz .1eJ od wspo1nych przygo~owań wo1enMłodzie~iec usad.owił się z .c~- zwrócił się do wystraszonego tłupols:ko - rumuńsk1e1 gramcy i zn1isz. nych z Polską przeciwko Z. S. S. łym spo1koiem pomiędzy drap1ez. mu, który zaczął odstępować od
czenia komunikacji kolejowej _ 1R.".
ni kami. i począ~ je. drażnić. Zwie- ~lat~i ;i~ W:ido~ wymierz.onej luf ~
została obecnie usunięta.
rzęta. Jednak .i;uew1ad~mo dlacz.e- 1 wyiasnił, ze. niema. zamiaru strze
1
go, metylko me utraciły spoko1u 1 lama do ludZJ,
am do siebi~:
. ~ . . - „ ..~ "'.... ale jęły się łasić do swego zu- chciał
tylko być
rozszarpany
chwałego prześla.dowcy i lizać mu przez lwy, aby dosfarczyć ludziom
ręczne
rę
n~
ręce i twarz.
niezwykłego widCYWi~ka.
. ~ublicz;iość zaczęł.a bić . brawo . P~mieważ jednak lwy zachowały
formalna bitwa na pograniczu po stronie smiałko~1,. sądzą~ ciągle, ze ~a s1~ 1ak zwykłe swojsikie koty, jest
litewskiej
do czynienia z niezwykle odwaz- więc
zmuszony po.radzić sobie
nym i wyrobionym w swym kun- w sposób zupełnie banalny. Z teWilna donoszą:
W chwilę po starciu odcinek szcie pogromcą, tembardziej, że mi słowami wpakował sobie kulę
Na odcinku granicy polsko-li- graniczny został od strony litew- człowiek ten nie miał nawet ze w skroi\.
tewskiej, w okolicy Skirgajć, sły· skiei szczelnie obsadzony przez sobą bata.
Lwy wyprowadzone strzałem ze
chać było onegdaj po stronie li- oddział straży litewskiej.
I dopiero niezwykłe poruszenie swego dotychczasowego spokoju,
tewskiej odgłosy
toczącej
się
Według wiadomości, jakie si~ wywołali w tłumie dwaj dozorcy. rzuciły się na samobójcę i rozszar
walki.
przedostały na polską stronę, Lit- z · h k
·
pały ~o w oczach przera ·
~
1c o rzy k'ow pe ł nyc h przeraze5
zone;;o
Odróżnić można było strzały wini stoczyli formalną bitwę z nia zroizumiała publiczność,
że I tłumu.
karabinowe i rewolwerowe, a tak- większym oddziałem przemytników człowiek "'!" ~atc..! nie jest pogrom
Tożsamość samobó;cy dała się
że wybuchy granatów ręcznych litewskich, uzbrojonym w karabiny cą, lecz, ze Jest to prawdopodob- łatwo ustaJ.ić a także wyiaśniono
Strzelanina trwała koło 10 minut. rewolwery i granaty r~czne
nie obłąkany,
kt~ry lada chwila przyczynę iet!o śmierci: był nią
rozszarpany zostanie przez lwy.
zakaz rodziców
poświęcenie. się
Ani prośby dozorców, ani za-ł karjerze filmowej.
klęcia dyrektora ogrodu, który

za. razie wojny z Z. S. S. R. przede-

„Izwiestia"

mieszczają artykuł podkreślający wszystkiem wyraziłaby się w od- sadniczej ewolucji.

nietrwałość podpisanego w Pary7.u paktu Kelloga.
„

I

·

„ W· tym
samym czas.i e - ptsi.zą
· "
cl H
b ł
zw1est1a - g y awr y za-

jęty precyzyjnem

wykonywaniem
pióra, przeznaczonego do podpisania paktu Kelloga, w innych punk

tach Europy inne doświadczone rę
ce były zajęte
przygotowa111iem
przedmiotów mniej niewinnych a
bardziej ważkich: Po przedwstępnym wywiadzie w Rydze i w War

sza wie angielskiego genera ł a M ac
Dugala („dyrektora banku w Lon
dynie, specjalnie utworzonego do
finansowania
tajnych przeds:ięwzięć angielskiego rządu"), ro.z„
poc z ęła dę ożywiona wymiruna wi
zyt pomiędzy sztabami generalnemi polskim i rumuńskim, oraz Paryżem. Plan mobilizacyjny Polski
i Rumunii opracowany na wypadek wspólnych działań nrt-zeciw.ko
r

Z. S. S. R. oraz na wypadek wojny PolS1ki z Niemcami 1ub Litwą,
przewiduje wspólne dowództwo i
sprawy
zaopatrzenia. Rumunia
uw :.runkowała możliwość przejścia
SO\\

jej do ofenzywy na granicy
ieckiej od nadesłama 6 pol-

z

Wkrótce!

skich dywizji, co, prawdopodobnie, zostanie uskutecznione prz~z
wylądowanie 6 francuskkh dywizj i w Gdańsku.

Wkrótce!

Em 11 Jannings
Werner Krauss

Lya de Pu

Polska i Rumunja według
dz iennika, miały niemałe trudności z wciągnięciem Czechosłowa
cji do wspólnej akcji. Lecz pod na
ciskiem francu skiego sztabu genera lnego i Londynu, Czechosłow.::.
cja r ównież gotowa jest przystą
pić do konwe ncji wojskowej polsko • rumuńskiei. Decydującą rolę prawdopodobnie odegrało
zastra zenie przez angielskie minister5lwo spraw zagranicznych możl :wością rewizji granic czecho słowack i ch i zwrócenia Węgrom
Rusi Podkarpackiej oraz część Sfo
wacji. Pomoc Czechosłowacji
'!W'. p - !S! - .:--•„
:c:zz::s.

P AN TLEMOl't

'
w' ku przemy t •kow

Grana ty

Wieśniacy ustawili si~ gęsto
przed stołem i z uwagą słuchali.
•.•.... poniżej lat pięciu spe· cjalnie, a poniżej lat siedmiu znów
oddz1eln1e. f\)7.ostałe dzieci nie
potrzebują być zapisar!e, Czyście
~ :ir '-'Zam.ie Ji:>"

opery

Schaek5peara • Otello"

Wkrótce w kinie

Statystyczny spis dzieci

czął czytać.

tł

I
słynnej

Wieśniacy stali w milczeniu.
- .lresztą będziemy chodzili
od podwórza, i wsz~dzie zapisze·
my wszystkie dzieci, bo wy sami
napisalibyście rzeczy niezrozumiałe.
Ogłaszam zebranie za skoń
czJne.
- Wybaczcie, iż się pytam,
ale poco to jest potriebne,-spytał jeden wieśniak.
- Dla statystycznych i pedagogicznych celów, później nadejdą
dalsze rozporządzenia, rzekł czło
wiek z papierem urzędowym, nie
podnosząc wzroku z nad stołu, z
miną tak poważr,ą, jak sędzia o głaszający wyrok, przeciw któremu
niema odwolania.
- Znów przyjdą i będą nas
męczyć... Kiedy wreszcie będzie
koniec tego wszystkiego?
- Możecie teraz iść do domu
i doprowadzić dzieci do porządku!
- Gdy wieśniaczki wysdy z
budynku szkolnego, pop~ddły U·
licami wiosKi z tatC prt.:!rażone mi
minami, że wieśniacy, przejeż 1ża
jący na wozach, zatrzymywali ko
nie i pytali, gdzie s ę pali.
- Zupe ł nie zgJU;) 1 ałam i nie
wiem, co mam z nim robić, -sły·
cliać było głos kobiecy z 1akiejś chałupki.

- Tak. tak, nigdy nie wi adomo z której strony ukąsz1t człowieka.
Nie upłynęło pięć minut
od chwili, gdy kobiety wbiegły do
swych chat, a już wszystkie wybiegały z powrotem taszcząc coś
w ręKach i pod pachami, jak ludzie ratujący dobytek z pożaru.
Z domów zaś dolatywał płacz i
krzyk małych dzieci.
- Prędzej, 2.bierać się!

Zm_ian~
sądown1ctw1e

LEC Z N J CA

tódz-

lekarz7 specjalistów i gabinet
dent;yst7czn7 przy Górnym Rvnkn

kiem

„Z ,msta urzyna"

RODMAN WE

Po obliczeniu ilości bydła, z
którego potem . znaczna część została przeznaczona na zabicie, do
wsi przybyło kilku mężczyzn, zwołali wieśniaków
i wyjaśnili, że
wuszą spisać wszystkie dzieci nie
podlegające jeszcze obowiązkowi
szkolnemu.
\\ ieśniacy zebrani w budynku
szk0lnym, ciemnym i zadymionym
jak pokój kąpielowy, zamienili
mi«;dzy sobą spojrzenia.
· - Co to ma być?
Spisywać
dzieci?
- Tak, trzeba wszystkie zapisać; odrzekli przybysze.
- Pfe, do djabła!
- Doprowadzą oni nas jeszcze
do zguby, temi nowemi rozporzą
dzeniami!
Wszyscy oglądali się po za
siebie nięspokojnie.
-- Ostatnio chodziło im o by
dło, tera r. mów (hcą zabrać dzieci.
- 1-'omyśkie, ludzie, chcą do·
prawdy zabrać nam dzieci, rzekł iakiś ironiczny głos z tłumu.
• Priyóysze, za 1 ~ci
papierami,
nic nie odpowiedz~eli.
- Nie wiadomo, czy chcą nam
je zabrać, ale rzecz jest podejrzana.
- Teraz przeczytamy
warn,
jak się ta sprawa przedsh '.\' ia, rzekł jeden z obcych przybyszy,
wziął ze stołu arkusz papieru i za-

w

w arcyfilmie p. t.

podług
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„CZARY"

Piotr.K.owsKa "l94, tel. 22-83

Warsz. koresp. „Głosu Polskieskiego" (St. Gr.) telefonuje:
W .Monitorze Polskim" ogło
szon n, że sędzia pokoju w Łodzi
o. Stanisław Pniewski został mia
nowany sędzią sądu okręgowego,
a pprokurator Henryk Jesionow-

przy przystanku (tramw. pabianickich
,>rzyjmu:e chorych w chorobach wszystkich spec1alności od ~ lÓ rano do 7 ·e
po pał. Szczepienie ospy analizy (moczu, kału, krwi, plwocin etc.) operacjl"
opatrunki.
Porada 3 złote. Wizyty na mie;;c1~
Zalnegt 1 operacje od umowy. Kąp1e i o::
świetlne. Elektryzacja.
NaśWietlan111
lampą kwarcową.
i{oentgen. Zęo y
sztuczne, korony zlote platynowe i mosty
W medztele 1 święta do god% J oo pól

ski-sędzią sądu okręgowego.

I

Bank Polski

ccooooooooooooo
Dr. med.

buduje dom dla

pracowników

Jak się dowiadujemy, dyrekcja
Banku Poilskiego oddziału łódzkiego postanowiła wybudować dom
Specjalista chorób skórnych, wene·
dla swych pracowników.
rycznych i moczopłciowych
Dom ten stanie prawdopodobnie
Przyjmuje od 5 do 9 wiecz
na ul. Zielonej i oddany będzie do
Sienkiewicza 34. t-.tJ. :i4 40.
użytku już w przyszłym roku. (b)

S. Niewiazski

Kobiety wyskoczyły z pola ko· miast matki wiek. dzieci podała' a ja mam dwoje na ręku, dwoje
nopi, ustawiłr si~ przed ~rLwi~n_ii młoda_ sąsiadka, bowie~ Kuz_ne~y- czepi~ ~i się s~ódnicy,, a mimo
swych doml.:ow, 1 oddychając c1ęz- ·cha me magła wydusić z s1eb1e, to am Jednego me zgubił ami
ko, czekały na komisję.
• ani słowa.
- Swoim po&ządkiem dobrze
Gdy komisja rozłożyła swe pa- Nie warto było · się trudzić, to urządziłyśmy, mamy już wprawę.
piery na stoliku w pierwszej cha- - rzekł przybysz z komisji i spoj- Nie trwało nawet pięciu minut!
łupie i chciała rozpocząć spis, rzał na papier.
Wszyscy byli zadowoleni.
Tylko
okazało się, że w domu tym niema
Gdy komisja poszła do prze· Kuznetycha siedziała przed domem
dzieci. W następnych domostwach w.odniczącego rady wiejskiej na na-trawie i krzyczała w niebogło
również nie było ani jednego dzie- herbatę, w polach konopnych
za- sy: wszystkie jej dzieci były zapi·
eka. Kilka razy znaleziono dzieci, częła się praca. Niektóre wieś sane, schwytano ją jedną w całej
lecz starsze, po lat dwanaście lub niaczki ciągnęły do domu wózki, wsi.
trzynaście. ·
inne biegały, jak szalone po polu
- Niech się na drugi raz pil·
nuje, - mówił ktoś z tłumu, - Jakim sposobem to się dzie- konopnym, inne zaś krzyczały:
- , Czego szukasz na • moim nie starczy dzieci na świat spro·
je, że nikt w tej chałupie niema
dzieci?
polu?
wadzać, trzeba je pilnować ...
- Bo nie możemy ich w yży- Zgubiłam chłopca, o Boże
- Lecz, jeżeli mam przyznać
wić. Wpierw była wojna a po- w niebiesiech, położyłam go prze- prawdę, z dziećmi poszło łatwiej,
tern...
cież tut, o~ok drogi!
~niż z bydłem. Gdy dzieci się tro- A kto tam tak krzyczy?
- Powinnyśmy były położyć chę oorozłaziły, niema nieszcz~ścia.
- To u sąsiadki, ojczulku.
wszystkie dzieci w jednym miejscu JLecz, gdy się ciągnie na postron·
- Komiczne:
nikt we wsi ponieważ pochowałyśmy je tu i' ku rocznego byka i ten się urwie
niema małych dzieci, skąd więc owdzie nie możemy ich zn aleść. 1 może niejednego
człowieka n~
ten krzyk?
A jak te bąki skopały konopie!
śmierć o por ządzićl
- Może wiatr przyr.osi go t są- Tu jeszcze jest jakieś dziec·- Tak z dziećmi było wy•
siedniej wioski, ojczulku.
ko, - krzyknęła jedna z wieśnia- godniej„.
- Wówczas wzięli nam prze·
- Gdy komisja przybyła do ostat- czek.
niego domu we wsi, za:itata tam
- -· Może moje, - radośnie za- cie:i moc bydła.
młodą wieśniaczkę, która stała na wołała inna kobieta, lecz po chwili
- Przyszlt przccie1 :lie spodzie
progu 1 krzyczała:
smutnie opuściła głowę: To nie wanie, że 1:zł-:\wiek nie miał ciasu
- On się na nic nie zda, oj- m0je, moje miało na głow i e czer- się rozejrz ,~ć .
czułku, na me się me zda. On woną czapeczkę.
Na ulicy ukazał się pr..:ewodninie może rusz a ć, ani r~ką ani no
- GJzie ten bąk zalazł, posa· czący raJy w1ejs..:ie1:
gą.
d.i:i 1am go tutaj, wetirnęłam mu
Wszyscy, którzy podali ~we
- Kto się na nic zda? Właś· smoczeK w usta, mó.;i przecież dz_ieci, mają w sobot~ przy1ść do
ciwie do czego si~ n ie zda? To siedzieć spo1rniniel
rmasta.
wszystko jedno, o ile dziś jest
Tylko matki, niemowląt spokoi' I Tłum spojrzał na Kuznetychęt
chory, to później będzie zdrów!
nie zabierały swedługie poduszki
- I co tam będzie w mieście
- Ta kobieta ma źle w gło.vie, i patn:yły
ironicznie na zde- Ci, których dzieci został\'
- rzekł ktoś z tłumu, który po- nerwowane sąsiadki.
zapisane dostaną zapomo~ę dl~
stępował za kom 1 s 1 ą.
Tyiko u
- fo nie życie, to ciężkie ro- aich, ubranie buty i t. d.
Kuznelychy znaleziono sześcioro boty! Co dzień coś nowego, tu
1--'r.tez chwil~ panowała cisza.
dzieci. Gdy komisja weszła, stara pędź . bydł<?, tu chowai
dzieci; W koncu ktoś z tłumu splunął ze
siedziała na podłodze, i czesała człow1eK mem a czasu na prdcę, -\złością i rzekł:
najstarszego, siedmioletniego chłop- mówiła _jakaś młoda matka z nie·
- l:'rzekl~te życie, nigdy nie
ca.
rnowlęc1em na r~lrn.
wiadomo, jak postąpić.
- Biedna, złapali ją! - rzekł
- Ach,. tobie nie wolno si~
lłum stał naokoło Kuznetychy
ktoś półgłosem.
s 1rnrżyć: bierzesz poduszkę pod i zazdrościł je1: ona jedyna si~
Zaoisano wszystkie
. ęć. Za- pachę i chowasz 1a w lum.opiach.lnie om)lliła...
Tłom. Dw.
....____
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. M. Epsztein.a. Piotrkowska 225,
M. Bartoszewskiego, Piotrkowska
93, M. Rozenbluma 1 Cegielniana
51, Sukcesorowie Gorfeina Wschodnia 54, J. Koprowskiego Nowo ·
miejska 15.
r
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gijskich

łodzianami wpadli w ręce policji
Kuperman zamiast do Belgji, pojechał do więzienia przy ul. Kop@rn1lia

Fałszerze i przeróżni kombinatorzy paszportowi nie p!"Jmują.
Biorą się na sposoby i różny·::h
imają się dróg, byle nie ustawac
w ,,pracy". Urządzają się przytem
w ten sposób, że co pewien czas,
w celu zmylenia czujności władz
policyjno - śledczych : odwró :enia ich uwagi, zmieniają „takty-

w Łodzi, Aleksandryiska 14, kra
wiec, chciał pojechać do Belgji,
do swojej siostry. Wystarał się
w urzędzie wojewódzki..11 o legai
ny paszpo-rt zagraniczny i poiechał do Warszawy, do k ;nsulatu
belgiiskiego, po wizę na p!·awo
wyjazdu do Belgji.
Spotkał się jednak z odmową
kę".
ze względów formalnych i zasadWładze jednak nie zapominają niczych. Zwierzył się z tem who nich, czego dowudem •.'nisto- ścicielowi biura próśb Bondeso[")a"
·
w Łodzi, przy ul. Drewnowz wizami belgiiskiemi.
skiej.
Michel - Lejb Kuµerman, zam.
- Jak tu zrobić, panie Bon-

lwi

U

Dziś w nocy dyżurują następu·
j ące apteki:

1929

po dokonaniu tranzakcji z

11; ;ć

li

POLSKI -

z

łsz
W dniu dzisieiszym winni stasię dla rejestracji
w biurze
woiskowo-policvjnem przy ulicy
Piotr.irnwskiej 212 mężczyźni rocznik.a 1910 zamieszkali w obrębie
3 go komisarjatu policji 0 nazwiskach na litery z, ż oraz
za.
•rneszkali w ourębie 11-go komisa
rjrtu policji o nazwiskach na litery
od A. J.
Jutro winni stawić się zamieszkali w obrębie 4-go komisarjatu
policji 0 nazwiskach na litery A
do - G oraz
zamieszkali w
obrębie 11-go komisarjatu policji o
nazwiskach na litery od I< do
P. {b)
, , r I• . . _-

GŁOS

r••az ••V+'•"

W H

des? - Ja chcę mieć wizę„.
ca udali się na ul. żelazną 43 fo
- Koniecznie? Można o tem Lejby Nowosielskiego, który
pomyśleć. Za 24 godziny dam cd
za 24 dolary
powiedź.

W terminie udali się razem do
Szai Rozena, Aleksandryjska JO,
który z interesami paszportowymi miał czy ma coś wspólnego.
- Jak to zrobić, panie R.? Ja muszę mieć wizę ...
- Koniecznie? Za 50 złotych
zawiozę was do Warszawy, Łódź
jest za małe miasto na to.
Istotnie, dnia następnego pojcchali do stolicy i wprost z dwo _·-
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Szkoły tańca
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rą11 nompanow--nożowcow

to nie uczelnie
Zadrzewiona alejka skweru na czorem przechadzał się on po mię, brocząc silnie krwią.
Zarządy wielu miast u nas za- Wodnym Rynku była wczoraj wi skwerze. Mzie spotkał kilku swo Na widok padaję~e o kompana
żądały od właścicieli t. zw. szkół downią krwawej rozprawy nożo· ich kompanów.
•tt:zestn:('!v ''"rw 1n„„tf,.. norioir1.,,::i.cu

tańca, aby płacili oni podatek t.
zw. widowiskowy i rozrywkowy,
wychodząc z tego zresztą słus:me·
go założenia, że istniejące t. zw.
szkoły tańca ·właściwie nie są w
ścisłem tego słowa znaczeniu szko
ł a mi czyli uczelniami, lecz poprostu przedsiębiorstwami rozrywko· h uczęszcza1ą
· pr1e
wem1,· d o kt oryc
ważnie ludzie umiejący tańczyć i
g.woli 1·edynie zabawy
. . · Na wnie·
s10ny rekurs do ministerstwa spr.
wewn, przez właścicieli owych
"szkół tańca"-ministerstwo przychyliło się do opinii zarządów
miast, orzekając, że w istocie t.
zw. szkoły tańca nie są uczelnia·
mi, a przeważnie pn;edsi~biorstwa
mi rozrywkowemi, przeto żądania
zarządów miast, aby właściciele
ich płacili odpowiedni podatek.

właściciele szkół

Niezadowoleni
tańca
mają podobno
zaskar·
żyć powyższe orzeczenie minister-

- ~\~~c~)~~:o~w.

Co

do

trybunału

',.

admi

usłyszymy dziś

przez· radjo'l

Wars7.awa, {1111} 12.00 - Muzyka z il!ły·t i:ramofo1101r(Ych

13.00 - Sygina.ł czaJSU, hejnał z wieży
\farj.aokiej w Krakowie,
16.00 - Odczyt org. z racli „Tygodłl.ia dziecka'' p. it. „Opieka społeczna
n.ad niemowlęciem" - w-yglosi dr. M.
Gromski.
16.30 -

nikai::yjny -

mm.

Tyg<>dniowy

przegląd

komu-

wygłosi

referent prasowy
komunLkacii p. Tad. Str,zetelski

17.00 - Pirogra.m dła dzieci p. Wamda
Tatarkiewicz omówi Lls:ty od dzieci -

Nadiprogram „PrZYgody MaciusLa"

p.

Po

razińs.kiej.

17.25 -

Odczyt org. starainlem mim.

W. R. i O. P. p. t. „Powieść l>Qłska w
szkole" - wy.głosi p. Julian Krzyżainow
ski
17.50 - Przerwa
18.00 - Koncert popołudniowy. Mutyika l!lanec7'na z restauracji l(az. Al'lrechta i S-ki.
_1
19.00 - Rozmattoścl
,'
19.30 - Lekcja języka francuskie~o,
lektor Luden R-0quigny
19.55 - Komunikat rolniczy
20.05 - Chwilka lotnicza - wyp, red.
czasopisma ,,Młody lotnik" p. Jerzy Osiftsld
20.30 - Koncert wieczorny
W przer\\'iLe biuletyn ,.Messager Polo.11ais" w języku francuskim
20.00 - Sygnał czasu, ko:nunika·t to:.
/
oiczo _ meteorologiczny
22.05 - Komunjkary PAT'a
ZZ.20 _ Komunikaty: poli~yjny, sportowY.

©@@@@@@@@@@)@@

Zapisujcie sie na
członłlów

L.O.P.

W pewnej chwili całe to „towa rzucili się do udE>nki i zniknęli w

wej.

w

"
ł
Znany W całe}. dzi'elni'cy WI'dzew rz. ystwo • przyst.an.ę o. __ ywiązała -.rzyle~łych ulicach.
skiej opryszek Adam Promieński się pomię?z1'. n~mi głosna rozmo
Bierni dotychczas świadkowie
miał już za sobą bogatą kronikę wa. w ktore1 nie brakowało or· tej awantury pospleszyli z ratun·
kryminalną.
dynarnych ~·; zwisk i pogróżek. kiem ciężko poranionemu oprysz.
• •
Nagle w rękach podnieconych kowi.
Był on postrachem dzielnicy kłótnia opryszków błysneły noz·,,.
• · ki e1.
· W ystarczył o porą·
t
.,, chwycił również Pro ; ń~
-"
zaWta
· d om1ono
·
• d noczesn1e
• • :>0
pod m1e1s
Za nóż
Je
cić go niechcęco lub nie spełnić k"1 W . ł . k
m.e
licję i pogotowie, lecz pr?ed przy
.
.
• b y na t yc h mias
. t wy sk •
ah się.
rwawa
wal byciem lekarza lostrach WimeJego
zyczen1a
•ywiąza
,
h
1
•
'
a o ruerownyc s11ac , wszyscy
nik.ła awantura, a często nawet bowiem • zucili się na „Złe"'o
du- wa zako6czył życie.
6
•
bł
ął
k
krw
"'
n6z
ysn
w rę u
aweeo cha Widzewa", który przez kdtZarządzono natychmiast obłazbira.
ki czas bronił się zajadle,
aż wę, w wyniku której aresztowa'ly
Wśród szumowin nosił on prze-i wreszcie musiał ulec przeważają-i został niejaki Władysław Skotn:c
zwisko „Zły duch Widzewa".
cej liczebnie sile.
ki, przypuszczalny uczestnik kr a
Wczoraj około godz. 6-ej wieZ okrzykiem bólu padł na zie- wej rozprawy.
an.

Kr w a w a w a IIl a c y ga n o' w
i,.

7 osób

ciętko

rannych legło na pobojowisk. u
za cmentarzem zydowsk1ch

zgodził się „wyrobić" wizę.

Ło

dzianie jeszcze przed wyjazdem
z Warszawy wtaiemniczyli w tę
tranzakcję Icka Ai;erbacha, który ze swej strony miał przypilnować Nowosielskiego.
W Łodzi znalazł się tymczasem
drugi amator
przeprowadzenia
się do Belgji Józef Warszawski,
Drewnowska 6. Ten ostatni wraz
z Kupermanem przesłali swoje
paszpoTty
na ręce Auerbacha,
który ze swej strony wręczył je
wymienionemu fabryka~1towi wiz

załatwienia.

belgijskich dla
Po pewnym czasie wizy zostały wygotowane.
Listem poleconym
d(I
kumenty do Łodzi- Warszawski,
jako że mu spieszno było, poj~chał natychmiast, ko!ega zaś jego
Kuperman został, po111iewa.ż mu·
s.1a ł w
arszawte wys t ara ć się
·
· · k
0
dodatkowo
wizę niemiec ą.
Tymczasem policja śledcza została jairnajdokła<ln.iei poinformowana o tranzakcji i wszczęto doh 0 dz ·
c
eme.
.
_Kiedy Kuperm. a;1 przYJ.echał po
wizę,. iwr6 c1 ł St~ w _P1erwszym
d
d N
1 k tł
lecz
rzę zie o owos1e s ieso,
ten mu powiedział, że jego
.
wi
b lgijskie
1 •• u
„spec1a nosctą są
zy e
Wre. szcie _za czyjąś por_a,.dą .ud
d b
dał się posta acz " o rEl) w1zy
do biura „Orbis" i za 17 złotych
podjęto się załatwienie wizy 'łf
drodze, oczywiście legalnej,

przesłano

·

w

·

Gdy jednak wydelegowany urzędnik tego biura,
Władysław
Niewęgłowski, zjawił się w kon-

sulacie niemieckim, kazano mu
w kilka chwil potem
agenci kryminalni zaprowadzili
Na polach za cmentarzem ży- _ W wymku takiego zachowania Są to: 26 letnia Zofja Dolińska, go do urzędu śledczego. Znaletli
dowskim na
Dołach zawrzała się cyganek wywiązała się parnię L2·letma Józefa Peterowicz, 18-let się tam również po pewnym cza
wczoraj krwawa walka pomiędzy dzy obydwoma obozami bójkii. nia Leokadja Majewska, 50-letnia sie Kuperman
następnie Auerdwoma obozami cyganów.
w której początkowo brały udział M1rianna Kas pero .vicz, 16-Ietnia
.
.
.
t"I lk_o k. o b ie ty, a potem przyłączy Marjanna fiodorowicz, 62-tetnia bach ·
Wiosną
b1eżą1...ego
roku rozbiła
że wizy
tam namioty banda cyganów, któ h się 1 męźCLyźni
Florentyna Fiodorowicz i 37 letni
Wywiady wykazały,
rzy przywędrowali do Łodzi ze
Poszły w ruch kije i siekiery. Adolf
Paczkowski.
Wszystkich na paszpo·r tach były
Lwowa. Członkom bandy powo- Krew polała się na murawę.
przew:ozro pogotowie do szpitala.
misternie sfałszowane.
dziło się tutaj, i ak sami twierd.t.tli,
Zaalarmowano policJ ę, której
Władte bezpieczeństwa naKa.za
Mianowicie z innych dokumell
wcale nieżle. Część zaimowało się z trudem udało się roJz1el &'zacie ły banjz1e ze Lwowa natychm1as i·
(kt're o.trz mał w drodze
rzemiosłem, inni handlJwah końmi, trzeź.viOne waLq strJ 1y. Ars~ t.) L>we opuszcze111e Lodzi gdyż ow, . 0
Y . Y
.
kobiety zaś trudniły się wróżbiar- wana przytem kilku cyganó N, Nu :-;t,,..,ierdz0110, że ta właśnie banda legalneJ osoby a ktore celowo n~e
stwem.
pobojowisku pozo „ tnł0 7 cięiKO spowodowara krwawą bójkę.
wyjechały, będąc prawdopodob·
Wczoraj przywędrowała do Ło- poranionych cyganowi i cy~a!J?.-:
- i l - nie w zmowie z „macherami").
dzi banda cyganów z Koluszek,
WP iiiiWWW~« .:r::::~~~ m
M
Wyjęto karty
która osiadła w pobliżu obozowi... - -··
z autentycznymi wizami belgijski
ska cyganów lwowskich.
ro··zni "~-~.„ \'Ił./' , (\o~,
mi i włożo.no je
do paszportów
W kilka godzin po przybyciu
"' lllu .t ~
"Jl Cl
k
bandy koluszkowskiej· zmarł 1ede n
Kupermana
i Warszaws iego,
1
m~żc;z 11ł źni zamiesz
d
·
t
b
dl
g łosić s!...,. ni.t.ssz21 .HiZJS„u
6
z jej członków 25-letni cygan Fe'"'
'"'
"I:
ską znów wyięto porze ne
a
liks Parczewski.
kali W Łodzi
zamiany karty.
Cyganki współtowarzyszki zmar
Ukazało się zarządzen·e. f>OjDo spisów winni stawić się z
Nowosielski skorzystał tu
łego zajęły się trupem. Obmyły pisane przez starostę grodzkie;;o dowodami
osobistemi,
wszyscy jak to stwierdzono _ z tej okoc1ało i przystąpiły do ubierania.
Strzemińskiego i prezydenta .lie- mężczyżni którzy nie posiadają liczności, że konsulat belgijski ili8.
Z żałobne] te1 czynności po· mięckiego o spisie roczników zagranicznych paszportów lecz kar
częły drwić i naśmiewać się przy• 1.08 oraz 1907 i 1906, dwucll o- ty pobytu, zaś obywatele, przeby- wydawanych wizach nie wypisuglądające się temu cyganki z o- statnich o ile dotychczas do spi- wający czasowo zagranicą winni je nazwisk prawych właścicieli
bozu 1wowsKtego.
sów nie stawali.
się meldować w konsularnych pla- paszportów, lecz stawia jedynie
Spisy rozpoczynają się w dniu cówKach polskich.
Nr. bieżący.
I. października i trwać hędą do. 3u j
W dniu 29 listopada winni sta·
Jest to
hstopada, a ob~1mu1.ą ~yc~ , ktorzy wić się mężczyźni rocznika 1907, jeden z :iajnowsz-,ch ,,tricków"
są st ały mi mieszkanca~1 Łodzi,. a w dmu 5U listopada rocznik
fałsz~rsktch,
„KINO DLA WSZYSTKICH".
lub t~l o w okres1~ ~pis.ow. prze- 1906 0 ile dotychczas do spisów
Nr. 73 ,,Kina dla wszystkich", wo- by wac bGdą w :n1esc1e 1 me będą 1 lub na komisjacn poborowych nie na który jednak władze konsabee przypad.ającei we · wrześniu r. b 1 eż. mogh zi.4ł.is.ć s1~ w gm nach uo stawali
(b)
larne i policyjne
zwróciły ;uż
trzyletniej rocznicy istnienia pisma, wy idóryc:h 1rnleżą, 1ak rownież tych,
·
baczną uwagę.
różnla się zaróW\ll.o objętością, jako też
kl6rzy nie wied.t.ą do której gminy
Decyzi"ą sędziego śledczego Ku
doborem i obfitością treśc„ Znajdują się należą.
peram.n oddany za.stał pod dozór
tam m. in. nas . ępujące artykuły: Leo
Belmonta „O guściar .i:ach, gustantkach L' JŁ ElfJEJl!]EJ~EJr!Jl!]l!:JEJl!IEJi!IE.lEJEJl!l[~~EJE:JE poljcii i przetransportowany do
J
i gustulkach filmowych", Marii Jehanne
Łodzi. Auerbach zwolniony
za
Srodeli światowej •ławy!
Widopolskiei „O ludziach i ludzikach
deklaracją
o niewydalaniu sili,
Umu'·, ankieta p. t. „Dlaczego podoba
Niewęglowicz zwolniony od wszd
m~ się R;.i<loli Valentino?", oraz sprawo
kiej odpowiedzialności.
zdan·ia z nakręcanych obecnie trzeci: m Są 11ajleµ sz) m środkiem przeciw
chorobom nerek, pęcherza
Z powstałego za.mieszania skomów polskich: ,.Dzikuska", „Przedgonorrltei i td.
wiośn ie" l „Pan Tadeusz'.
Wobec zawartości kwasu krzemionkowego są również nieocenio- rzysitał główny 11 bohater" Nowo„Kino dla w~zys.ki:h", będące orga- ne przy zwap1eniu naczyń krwionośnych i zastępu1ą kurację wodami sielskij który ulo~ się. Wyjenem związku polskich zrzesuf1 t1: atró1v m:neralnemi. Prócz tego posiadają właściwości bakterjobójcze. SkuteK chał prawdopodobnie za dobrą ·Ni
Cena pudełKa :2.50. Labor. chemiczne rierba Paris
:>\\ i<!tlu~ eh, Pc«iada wylqczność na bil.- nadzwyczajny.
zą, gdyż „lewe" w~y
miał dla
Ządać
we
wszystkich aptekach i składach aptecznvcb..
ty ulgo.we do wszyctkich k1no-teaitrów.
woich klije.ntów.

Spis

z

1907 i 1906 1

·

I

mo!i~~;dne

zaczekać.

''The Vichy''

•
at os

"?~i..>'.<,••
t.ódż

11

września

1928 r.

„oŁOS

GAZETA SPORTOWA

POLStU•

ł.ódż

17

wneśnia

1928 r.

Jubileusz L. K. S.

Jan Gerbith

-.6..-

t. H. S. -- Warta 6:0 (4:0)

Piękną grę
Między innemi w ramach programu jubileuszowego przewidzia
ne było towarzyskie spotkanie
ŁKS. z Wartą poznańską, która
zakończyło się nadspodziewanem
i wysokocyfrowem zwycięstwem
go·spodarzy.

Drożyna

poznańska,

znajdują-

ca się na pierwszem miej,scu w
fabel1 o mistrzostwo Polski przybyła do Łodzi
w następującym
s:kład:tie:
Fo1ntowfoz Spojda,
Fllegel Przykucki,
Kosicki,
WorjciechC>oWski
Radojewski,
Stailiński,
Dębiński (rezerwa),

zademonstrowali gospodarze

szych wysiłków. Jednl()1cześmie po wadzają pewne zmiany na swych
znaniiacy zrywają się, chcąc
za pózycja<:h
i atakują zawzńęcie,
wszelką cenę wyrównać.
lecz prócz komeru me więcej nie
W tej fazie gry wyróżnia 1ię mogą wywalczyć.
swemi przebojami Rochowicz.
Po zmianie stron do 20-ej min.
W 18-ej minucie Moskal s.t rze rezultat nie ulega zmiarui.e. Dola drugą bramkę, pomimo rohi.n- piero po tym cza:Sie Aldek z pozonady Fontowi<::za.
dania Durki zdohywa piątą, a w
Lekka przewaga miejsco.w ych trzy minuty później Król szóstą,
przynosi im w 21-ej mJ.n. trzecią pięknie przenosząc piłkę nad wybramkę ze s•tr.zału Aldka w nas tę biegającym
z bramki F cmtowipujących ok>0.licznościach:
?o czem.
kornerze, bitym przez Durikę Dalsze minuty należą pr.zewaźSowiak główkuie, piłka odbiia się nie do Warty, która dąży bezsku
o poprzec2lkę, Król poraz drugi tecznie do zdobycia honorowej

śmienicie.

Jedynie mo:!e słaby

dzień miał Durka i Trzmiela. ?o

zatem g.racze g·r ali ambitnie,
z
a co najważ
n1e1sze,
nie kombinowali pod
bramką przeciwnika. W zupełności zasłużenie wyszli zwycięzcami z ciężkiego meczu z leaderem
w mistrzostwie P-01ski.
wolą zwycięstwa,

Uroczysta akademia
la. K. S.

W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych
odbyła się
w sali Rady Miejskiej uroczysta
Przybysz oraz Rochowicz.
strzela i kafia znowu w poprzecz bramki.
akademja sportowa Ł. K,. S. z okaJubilat grał t MHą, Gałeckim, kę, piłka wraca na boisko. W tym
Sędziował p. Rakowski do- zji 20-lecia klubu. Na akade·mji
Jerzewskim (rezerwa), Małkiem momencie chwyta ją Alde.k i sil- brze.
przemawiali przedstawiciele P.
(rezerwa), Trzmielą,
Jasińskim, nym przyziemnym sfa-załem 2ldoPubliczlllości 2.500 osób.
P. N„ Ligi, Ł. Z. O. P. N„ tow,
Durką, Sowiak1'em (rezerwa), Kro· b
tf
1
Warta pokazała nam
piękną sportowych, Hakoabu,
Unionu.
ywa eoa a.
Widzewa, Hasmonei, Unionu i t. d.
Iem, Moskalem i Aldkiem.
W dwie mimuty późni-ej czwar- technicznie grę, lecz napad 1e1 pod adresem Ł. K. S. wpłynęły
Grę rozpoczyna ŁKS., usada- ta bramka pada ze strzału Mo- nie mógł
nic wskórać dzięki również depesze z różnych klubów
wiając się natychmiast pod bram skala.
świetnej grze trójki obronnej Ł. sportowych z całej Polski. Akaką gości, rezultatem czego
jest
Na widowni poruszenie. Przy- K. S. (Milla, Gałecki i Jerzews:d) demja miała niezwykle uroczysty
goal zdobyty przez Aldka już wlpuszcz;i,lny mi.st·rz Polski s.romot-i Specjalnie wyróżnić kogoś
zl chahrak ter. Pod koniec akademji
d
· ·
·
·
N d d ·
.
d .
tf
d
.
.
uc wa 1ono wysłać depeszę hołdo6
rug1e1k m1nuc1eh.
aŁsKpo z1ewany me przegrywa.
dru~ynył ·~spdo arzky
m~ mozni., wniczą do prezydenta Rzplitej.
1 wyten su ces zac ęca
S. do dal- Po tej bramce, goście przepro- g yz ca a 1e enast a gra11a
·

z.

Wczoraj otrzymaliśmy z Południo
wej Ameryki powyższą fotografję
p. Jana Gerbicha, łodzianina, bok
serskiego mistrza Polski wagi pół
ciężkiej. Zdjęcie zostało. dokonane
tuż przed walką
z murzynem
brazylijskim Lauńndo Armando,
W alka odbyła się w dniu 18-go
sierpnia r. b. w Rio de Janeiro i
zakończyła się bezapelacyjnem
zwycięstwem
naszego mistrza
przez ,,knock-out" w 4 rund„·h,

Klinger
Choroby weneryc:z:ne Sl\órne
; włosów
Leczenie lasn·
Plłkwarcow~

Andrzeja nr. 2
Tel. 32-28.

Biegu

Dookoła

W dniu wczorajszym o godz.
9-ej rano odbyło się na boisku S.
S. Unionu uroczyste wręczenie nagród zawodnikom, którzy przebyli
etap Poznań-Łódź.
Na uroczystości tej obecni byli ofiarodawcy nagród oraz przedstawiciele władz z gen. Małachow
skim na czele. Po wręczeniu za·
woonikom nagród nastąpił około
godz. 10-ej start do etapu Łódź
Warszawa.
Zawodnicy wypuszczani zostali
koleino, żegnani przez
licznle
zgromadzonych widzów,
którzy
tłumnie zalegli boisko SS. Union.

Mecze o mistrzostwo· Polski
Cracovia

Polski

LUBICZ

płciowych. Naświe
lampą kwar·

tlanie

*

Ł

• T• S. G. - Pogon' {Poznan, ) 4:2 (J:J)

na samobójcza. Po pauzie Warszawianka zdobywa trzy bramki
przez Komgoida (2) i Hasiselbuscha. Pod koniec zawodów Warszawianka nie wykorzystała rzutu karnego. Sędzia Rutkowski.
KRAKóW: Cracovia - Pogoń
3:1 (1:1). Zasłużone zwycięsitw.>
Cracovji, dla której bramki zdobyli: Kubiński, S~perl>ing i Kału-

cową.

zwycięzcą

zdobyli: Reyman III, Balcer i Ko-wals·ki. Dla Cza.rinych obydwie Na
stuła.

TORUŃ: Legja T. K. S. 5:2
(2:1). Zasłużone zwycięstwo Legii,
dla której bramki zdobyli: Łańko
(4) i Nawrot. Dla TKS. Obrębski
i Gum.koWS1ki. Sędzia p. Brzezit~
ski.

w Warszawie

Na wczorajszych zawodach kolarskich łodzianin Pusch członek

Ł

Orkan 11-liKS li
1:1 (1:0)

l

d
a na gra drużyny junjorków
Orkanu na przedmeczu zawodów
SS Union zwyciężył w biegu ko- ŁTSG.-Pogoń (Poznań). Oprócz
larskim przebywając ostatnie 200 pierwszych 10-ciu minut drugiej
~~r.(w. ctzaspie 1 ~~ 4 · t Dru~i-TBurow połowy, w którym to czasie czers 1 mis rz o s I), rzeci- arzy- woni przeważali i uzyskali wyrówcki lKraków).
nującego goalem więcej z gr)
--romiał Orkan, którego napad zawodził pod bramką ŁKS. Dla ctruży11
il
w
&I
1
ł G
ny karolewskiej goa a uzyska
!}·
uuK~
.„
siorkiewicz.
1
W li•
w
.

1

„·'KS. ·-\Vl'dze111 •Z·.tz (J:tz)
I( \VidzeM• I(
S;S (Z:3)

•• •m•ll&••••Milh'

cięstwo Wisły. Bramki dla Wisłv

liodzianin Pusch

Zawody o wejście do exłra klasy
Przyjmuje od g. 8
do 10 rano i od
. ~o świetnem zwycięstwie, od-· dają na siłach, co wykorzystuje
5-o wiecz.
Dla pań od 3 -5 m.es10nem przez ŁTt:iG '!' Warsza- przeciwnik, który strzela trzy goaoddz1tdna pocze- w1~ n.ad .Ruche~, ~podziewano się le w 3-ej, 21-ej i 33-ej min. przez
kah1la.
ogolme, 1ż łodzianie lekko ropra· Herbstreicha Franzmana oraz Wiin
wią się z Pogomą poznańslą Tym schego. Na trzy .minuty przed koń
b 1ało czarni spotkali się cowym gwizdkiem Pogoń zdobyIB
•
l:'!!!!I • EE~ czasem
niespodziewanie z silnym oporem wa drugą bramkę, ustalając wynik
A A KUPUJĘ
1e strony poznańczyków.
dnia 4:i dla ŁTSG.
tótne meble, dywariy, tu tra maszyny
Gra należała do bardzo interePubl~czności i.ooo osób.
do szyci"1 oraz różne sprz~ty domowe.
Sędzia p. Walczak z Warszawy
Płacę najwyższe ceny.
Ch. Łażnik sujących, zwłaszcza do przerwy.
Gdańska (Długa) 44.
Teleton 62-5b
Pierwsze minuty upływają pod miał iłaby dzień.
Uwaga! Za ubrania męskie placę ceny znakiem
przewagi miejscowych,
=-·!i· „..
konkurencyjne,
186-b
którzy też ze strzału Herbstre1cha
uzyskują prowadzenie.
TKANIE DZIUR
W dalszym ciągu do głosu
Klub
Punktów
w siarderob1e. Tkalnia sztuczna, Piotrgoście, zatrudniając
l<owslrn 9:ł.
469-10 przychodzą
b. często Falkowskiego w bramce 1
Warta
3o
ŁTSG.
Ten
ostatni
kilkakrotnie
2
Wisła
27
DYWANY
Cracovia
27
,eperu1e Tkalnia ~ztuczna, Piotrkow- brawurowo broni swej świątyni 3
Legja
26
ska 8~.
119-51 przed niebezpiecznymi zakusami 4
gości.
5
l. F. <::.
26
Pogoń zawdzięcza pechowi o. 6
Pogoń
26
POTRZEBNY
Jomocnik technika dentystycznego, raz niezaradności swego napadu, 7
Polonja
24
P1otrkow::ika 104.
5:łl-2
iż w tej fazie gry, mając moc o- 8
Czarni
21
Warszawianka
18
kazji do strzelania bramki-nic nie 9
ZGUBIONO
zd:riałała.
10
Turyści
l7
książeczkę \.\01skową, wydana prze;i
Do przerwy strzela goala środ 11
Rucn
17
P. 1~. U. Łódź oraz paszport rosy1sk1,
Ł. K. S.
14
wydany przez Magistrat m. Łod:.::1 na kowy napastnik dla gości; Falkow 12
nazw1s1rn Edwarda rlosakoWSKiego. ski chciał piłkę odbić jedn~ ręką, 13
Hasmonea
11
zam. w ł<udz1e ł'al::>jan1clue1, ul. Łąko . lecz ta zmieniła kierunek 1 wpa- 14
T. K. S.
lo
wa oO
41:11- o
dła do siatki.
15
Sląsk
4
Godziny przyjęć:
od 1.50-2.50 dla Pań
od 6-)j dla Panów
W niedziele i święta od 10-11.!

zwycięża Pogoń

WARSZAWA: Warszawianka - ża. Dla Pogoru - Ham.ke z rzutu
Kłosowicz (Łódź), 3) Sierpiński
(Łódź), 41Stefański (Wanzawa) 5) Polonja 3:3 (0:3). Do pauzy prze- woilnego. Sęd.zJia p. Marczewski.
l~natowicz (Lwów), 6) Olecki waga Polonji, dla której bramki
LWóW:
Wisła Czami 3:2
(Warszawa). Więcek przybył na zdobyl~ Ratkie, Ałaszewski i jed (1:1). Z trudem wywalcz011e zwy

Dynasy 11-ty.
W ogólnej klasyfikacji biegu
kolarskiego dookoła Polski . zajęli
miejsca:
1) Więcek, który przebył całą
trasą dooirnła Polski w czasie 58
godz. 19 min„ Olecki- czas b9,
10,35, 3) Kłosowicz łodzianin w
czasie 59, 17, 14, 4) Stefan ski, 5)
Gromczewski, 6) Wisznicki Druży
nowo
zwyciężyła
drużyna
AKS
Dr. med.
(Warszawa).
o
„
Po ogłoszeniu wyników nastą
piło
na Dynasach rozdanie nagród
W
dniu
wczorajszym
zakończył
Cegielniana 43
Tłumnie
zebrana publiczność
się
bieg
dookoła
Polski.
Trasę
Tel. 41·32.
Łódź- Warszawa pierwszy
prze szczerze oklaskiwała zawodników.
powrócił.
Specjalista chorób był Wisznicki (Chełmno). Drugi
skórnych, wene·
rycznych i moczo·

••••••• •••••
Doktór

·Więcek zvvycięzcą

l

SSKPI
(Z:Q)
R -Sztern
- ł. wse4:0
,łl z1
apld • U.l.l

W

:

Sędzia p. Szer- -słaby.

Ork2n-'·K~ I B Z•.1 (1·.1)
il
u oł
Zasłużone zwycięstwo drużyny

karolewskiej. Bramki dla zwycięzców padły ze. _str~ałó..v Józetov:icza oraz Stęprnsk1ego.
Bramek
Sędziował p. Pietsch-dobrze.

Tabela g1·er o m1·strzostwo 11"g1·

.q, •

„.........

f ·•' e Il lf n · E' r al a

1

Gier
20
20
20

21
19

43:24
62:27
44:29
55:32
49:35
51 :44
5o:41
38:37

18

33:36

2;
j 9

37:40
26:32
37.45
35:55
37:69
14:67

21
'.LO

21

2u
20
20
20

'

Górny Sla,k - \VriJcła JJ
3:Z (l:Z)
W dniu wczorajszym reprezentacja Górnego śląska zwyciężyła
reprezentację Wrocławia

3:2.

Bramki dla śląska zdobyli: Ko
zok (2) i Pazurek. Dla Wrocławia
Kozik (2). Sędzia p. Arczysńki 1
Krakowa,

Po zmianie stron goście opaW tabeli powyższej uwzględniono mecz Wisła-ŁKS.
miesięczna -:oi~Polskiego" ze w~zystkimi dodatkami
-"----'""'·----0-g-lo-s-ze-n-ie_:r._a_w_i_er_s_z_m_l_lim-et-r-ow_y_l...s""':r.-p-al-to_w_y------~ · nosi w Łodzi %1. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze·
J strona I ~ek•ole łO groszy, strona 5 szpalt. - NeKrologl 50 gr. śtr. 5 szpalt. - Nadeollane

&ylkl! pocztowa w kraju _ :r.l. 5.-; zagranicę - :r.L 7.'}JJ.

wy_---111

.

po tekście 50 ~r. strona 5 szpalt. - Zwyczajne IO groszy str. 10 sz:;>alt. - O~loszenla urę ,
czynowe i zaślu~inowe JO zlot. - Ogłoszenia zamiejsco11.1e obliczane są o 50 proc:. uJ łr•
za2ranic7.nych o 100 ~rocent drożei.
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