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Pesymizm Anglików· Wielkie . trudności 
spr~wy odszkodowań 

w uregulowaniu 

trzeżenie przed nie z • e z 
PARYŻ 6. 8. Dzis o godzinie I że nastą.pić niebezpieczny k:ryzys. Bloocklan·d 'dok'onał w Cini u Clzisie}-

u-ej rano holenderski minister '.Ą TE) szym ot\varcia konferencji rnię-
s~raw. zagra.nic.myc~ d.okona ot~~arQ J dzynarodowej witając przybyłych. 
c1a m1ędzynarodoweJ konferenc31 w Ot'YJarcle \Y imieniu "-szystkich mocarstw 
Hadze. Będzie to posiedzenie o cha- . . . I odpo,,·iedział Briand, dziękując rzą-
rakterze wyłącznie formalnym, na ~AGA b. 8. Mm~~ter Spraw Za- dowi holenderskiemu za gościnę. 
którem dokonany ma być wybór gramcznych Holand 11 Bcb.eris nn 
Pl·zewodniczącego. Pierwsze po-} 
siedzenie rzeczowe konferencji od
będzie się dziś w godzinach popo
łudniowych. Z oświadczeń opubliko
wanych dotychczas przez delegatów 
w obecności dziennikarzy wynika, iż 
idają oni sobie dokładnie s9rawę z 

wielkich trudności 
·eg ailia "'prawy l. ~ a·~ 

p E • 
Socjaliśc1 angielscy żądać będę w Hadze 

natychmiastowej ewakuacji Nadrenji 

t dlatego liczą. się z możliwością ... 

LONDYN," 6.8 W zwi12zku z otwar I niekorz~·stny dla Anglji ponieważ zmniej 
ciem obrad konferencji haskiej organ I szył roczny udział A. nglji w reparacjach 
Lab.o.w.'. • · • i ·· ld • lis.z i ~najn ni · () 2 milj. ;-;oo.ooo funl. 
i:le~egacja an~ie~ska w. pierwszym rzę- szterli. pozatem należy zauważyć, że 
dz1e domagac się będzie spłaty angielskie będą należały do wa-dl ugiego trwania 

f>rac konferencji. 
,,Times„ ogłasza artykuł wypo· 

wiaclający 

szybkiej i bezwarunkowej runkowych, to jest niepewnych podczas 
ewakuacji Nadrenji. gdy udział Francji należy do sum bez-

Co się tyczy planu Younga, to Jest on warunkowych to jest pewnych. (ATE) 

kryz sem 
Demonstracja przeciw mowie 

Stresemanna 
BERLIN 6. 8. Prasa berlińska donos~ 

źe w przeciwieństwie do przyjęcia prze. 
mówień innych delegatów mowę Strese· 
manna przyjęto bardzo zimno: 
' ani jedna para rąk nie podniosła . 

się do oklasku. 
Nawet po przetłumaczeniu tej mowy · a 
niemieckiego nikt nie poruszył się do o
klasków. Mowa Stresemanna · pisze ,,Deut. 
sche Allgemeine Zeitung" była wyrazem 
protestu przeciwko tendencjom Brianda, 
dążącego do rozdzielenia sprawy planu 
Younga od kwestji Nadrenji. Brak o.. 
klasków uważać należy za dowód, że 

pozostali delegaci zrozumieli 
tendencję polityczne 

delegata niemieckiego. (PAT) 

dużo pesymizmu 
co do możliwości ostatecznego za
łatwienia sprawy reparacji w Ha
dze. Plan Younga jest równic nie
popularny na ko11tynencie europej· 
skim, jak i w Anglji· W tych wa„ 

Będzie wojna czy nie będzie? 
· Moskwa nie chce pertraktować z Chinami 

nmkach prace konferencji 
nie będą łatwe. 

Od delegatów wymaga się dużo der 
pliwości, w przeciwnym razie mo· 

+wp+ 

I\IOSK\VA 6. 8. ·„Tass" upo,yaż
nio;i.r został do 

kategorycznego zaprzeczenia 
't'l&i fEMEFW 

Powrót do normalnych 
z Niemcami 

stosunków 
Zależy od przyjęcia planu Younga 

Głos dziennikarza włoskiego 
RZYM 6. 8. Redaktor naczelny rzym

skiej „Tribt"ny" Forges Davanzati w ar
tykulę wstępny111, oma,viając · konferencję 
w liJdz;e, zwraca u agę na fakt, że Wło
chy w trestiwej i zw1~zlej deklaracji Mus~ 
~oliniego 

przyjęły w całości plan Younga 
podczas, gdy rząd Mac Donalda, biorąc 

pod uwJgt; to, co mówi kanclerz Snow~ 

den, nietylko 
dąży do rewizji tego planu, 

a!e ma zamiar sabotować go twierdzeniem, 

że plan ten nie obowiąrnje rządów. Fl?r
ges Davanzati polemizując clo~ć ostro z te
zą angielską, wskazując na to„ że od przy
j~cia planu Young~ 

zalety de fącto powrót do stosunków 
nom1atnych 

z Nie111cami oraz wycofanie wojsk olrn
pacyjnych z Nadrenji. Autor w konkluzji 
stwierdza, te• zrozumienie istotnych in
teresów pokojowych Europy jest większe 

u Włoch fasz;ystowskich nit u pacyfistów 
.~'.lWOdowvch. (PAT) 

Straszny pożar szybów 
· w Rumunji 

naftowych 
Szkody wyn.oszą dotychczas 200 milj. lei 

informacjom, pochodzącym ze źró- I jednakowoż, znajdując się w droaze, 
dd cbi{1skich o rokowaniach, jakie odpa"·iedział, iż 
rzekomo miah- się odbY~ na o-rani- nie jest upoważniony 
cy sowiecko~chi11skiej o-raz o o

0

twar- do prowadzenia jakichkolwiek ro
du w najbliższym czasie konferen- kowai1 ani z .Tsaia ani z Czuko
cji, na którą mieli być już jakoby nyanern, byłym chargć d'affaires 
mianowani delegaci. \V rzcczywisto- chiiiskim w Z. S. R. R., który odje
ści poczynione zostały w dniu 4 chał do Mandżurji. ~Iieln~kow oś· 
sierpnia b. r. przez komisarza dy- wiadczył że punkt w1dze111a rządu 
plornatycznego Tsaia no"·e próby so\\·ieckiego został już szczegółowo 
1vejścia w porozumien!e z }.Iielniko- przedstawiony w piśmie Karachana 
wem, by1ym konsulem generalnym wystosowanem do Czang-Suen -
z. S· R. R. w Charbinie. Ten ostatni Lianga. (PAT) 

M Jj _ę 

Krwawy strejk 
górników rumuńskich. 10 zabitych 

rannych 
-=wielu 

BUKARESZT 6. 8. Wczoraj rano ro-

botnicy kopalni węgla „Elena'' w Lupe
nis rozpoczęli srejk, do których przyłą

czyli się wkrótce robotnicy innych kopaló 
iż liczba strejkujących doszła do 3,800. 
Strejkujący zajęli elektrownie, w której 
przebywali przez całą 11oc, a w ten spo-
5ób cały okręg Lupenis pozbawiony był 
światła. Strejkujący przerwali równ1ez 
windy narażając życie górników, znajclu-

podjął szereg zarządze11. Ponieważ z tht" 
mu robotników padły 5trzały do żołnierzy 
zmuszeni oni byli użyć broni, przyczem 
10 robotników zostało zabitych, a wielu 
odpiosło rany. Zajścia te nie miały cha· 
raktern komunistycznego. (PAT) 

Poincare wraca do zdrowia 

~UK.L\RES~T G. 8. Pożar, . kt<'.iry wy-1 l1czył s~~· z g!l:wn:m ogniskiem_ pożaru, j:icych się. j~szczc w ko11alniach, .;i kop;i~: 
. :· :;1ł w szybie naftowym „Romana-Arne- zagr.::tiaj<!C sąs1edmm szybom. Według o- me narazaJąC na zupełne zalame. OL1:> 

1 ;c;rn:t Moren i" rozszerza się. Gaz, wydo-1blicze11 pism, szkody wynosz1 już teraz rano przybyło na miejsce wo.jsko. i proku-
bywaj:)cy si~ z pierwszego kanału, wy- 200 milj. lej. (PAT) rator koronny. Gdy rokowania nie dopro-
buchl llonownie, a powstały stad ogic1i oo- , watl~ilv do żadny'h wvnikvw prok~rator 

P ARYż, 6.8. Stan zdrowia Poincare· 
go jest za.dawalniający. Chory przyjm~
je pokarmy p1·awie 110rmalnie. 'l\,~·m~n 
opns7.czenia kliniki nie jest jcszcz;c t!$~:. 
lony. __ (:)_ 
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fViinistrowie Madgearu i Kwiatkowski Turniej walk francuskich 
zwiedzają wystawę 

w Poznaniu 
POZNAN. 6.8. Dziś rano przybył do I ppłk. Dżugaj w zastępstwie dowódcy O. 

Poznania celem zwi1:dzenia P.W.K. ru- K„ prezes dyrekcji kolei państwowych 
1rnński minister Przemysłu i Handlu o- inż. Rusiiiski, przedstawiciele Izby Prze 
raz Komunikar~ji p. Madgearu wrnz z mysłowo-Handlowej i t. d. Po powitaniu 
o. ministrem Przemysłu i Handlu inż. i spożyciu śniadania udali się goście z 
[{wiatkowskim. Obaj E\:nistrowi·0 przyby otoczeniem do vestibulu reprezentacyj
i w towarzystwie grona wyższych u- 1~ego P. Vf · K., '.1 s~ą.d do działu prz~
zędników swych resortów. Na dworcu mysłu, ktory zw1ed~1l1 po~ przewodni

"' Poznaniu oczekiwali gości: p. woj ewo ctwem dyrektora P1echoclnego. W połu
fa poznański Dunin-Borkowski, prezy- anie odbyło się na terenach P. W. K. 
dent miasta Ratajski, przedstawiciele ~niadanie, po ktorem zwiedzano \Vysta. 
:iyrekcji P. W. K„ szef sztabu D. O. K. wę w daliszym ciągu, 

Dziennikarze zagraniczni w Polsce 
Jugosłowianie - w Warszęwie, 

Bawarczycy - w Poznaniu 
WARSZAW A, 6.8. Dziś o godzinie 71 klubie Wioślarskim śniadanie, wydane na 

rnno przybyli do Warszawy dziennika- cz~.5ć gości _rrzez Syndykat Dziennikarzy 
t~e jugosłowiańscy, witani na dworcu 

1 

War.szawsk1ch. 
przez posła jugosłowiańskiego Lazarewi 
cza wraz z personelem poselstwa, przez POZNAŃ 6. 8. Dziś w nocy przybyła 
prezesa Syndykatu dziennikarzy war- , · 
szawskich Giełżyńskiego oraz przedsta- przez Zbąszyń wycieczka 12 dziennikarzy 
wir.ieli prasy. bawarskich, w tern 3 panie. Wycieczkę 

Goście jugosłowiańscy zamieszkali w powitał w Zbąszyniu radca Ministerstwa 
itotę,lu sejmowym. O gqdzinie 11.30, po Spraw Zagranicznych Wyszy11ski, który 
oficjalnych przyjęciach, dziennikarze ju 
gosłowiańscy złożyli na grobie Nieznane gościom towarzyszył w dalszej drodze do 
go żołnierza wieniec z szarfami o bar- Poznania. Goście zamieszkali w hotelu 
wach jugosłowiańskich i polskich. Prze- „Polonia" i przedpołudniem rozpoczęli 
mówienie okolicznościowe wygłosił vi- zwiedzanie P. w. K. Wycieczka zabawi w 
ce-dyrektor Centralnego Biura Prasowe-
go Radovanowic. Zkolei odbyło się w Poznaniu do piątku popołudniu. (PAT) 

Lot ,,Polonii'' przez Atlantyk 
przedsięwzięciem prywatnem 

W pierwszej parze wystąpili Stibor 
i Bahn-Samson. Walka prowadzona z 
przewagą fenomenalnego Chorwata ol>
fitowała w ciekawe momenty. 

Amerykanin walczył brutalnie, lecz 
1 to nie uchroniło gu od porażki. 

W 27 minucie paradą z tylnego pa
~a kładzie na łopatki Stibor Bahn
Samsona. Walka dwóch „kolubryn'' 
Pocsehuffa i Willinga przyniosła zwycię
stwo olbrzymowi z nad Nienu. wskutek 
dyskwalifikacji Willinga, walc'~ącego 
brutalnie. Jednakże mimo brutalnosd 
szampjon Berlina jest groźnym zapaśni
kiem. 

Ogronme zaciekawienie wzbudziła 
walka Czarnej maski z ~ziekkerem. 0-
lJUJ przeciwnicy wykazują jednakie 
walory zapaśnicze. Maska dąży do mły11-
ka, lecz nie udaje mu się ze względu na 
i&iMJ Et e•s•aw fi 

Nowy a pożyteczny wynalazek 
konstruktora kresowego 
Jak podaje „Express Lubelski", p. Ser

gjusz Czerwiński, b. i'nstruktor LOPP w 
Kowlu, zbudował aparat pośredni między 

czołgiem a samochodem, nazwany przez 
11iego „Unimobil". 

„Unimobil" posiada tę zaletę, iż po
dobnie jak .czołg po gąsienicy, posuwa się 
po sztucznej własnej drodze, przyczem 
jednak posuwa sii;! ruchem płynnym i lek-
kim jak samochód. , 

świetną formę mistrza Polski. W piery. 
szej części walka wyrównana stała w 
arngiej pod znakiem wielkiej przewag• 
Sztekkera, który stwarzał dla maski po
zycje niebezpieczne. 

Maska chroniła się o<l klęski częste-
mi ucieczkami. Walka rezultatu nie 
dała. 

Debjut polskiego olbrzyma wypad~ 
wspaniale. Wielkopolanin dysponując si· 
łą. nie;:)Qślednią przy długich kończynach 
górnych sieje postrach wśród zapaśni
ków. 

Już w 5 minucie Schneider chwyco· 
ny w podwójny nelson ulega Pineckiemu. . 

Dziś walcza: 
Willing-Garkowienko, 
Pinecki-Michaelis, 
Maska-Pooschoff (do rezultatu). 

.,. 

Międzynarodowy kongres 
misyjny w Wiedniu 

V 

WIEDEN, 6.8. W obecności kardyna
ła Piffla, nuncjusza apostolskiego, przed 
stawicieli władz austrjackich oraz dele
gatów 21 narodów nastąpiło w Meedling 
uroczyste otwarcie 6-o Międzynarodowe
go Kongresu Misyjnego. 

Proces oficęrów artyle~ji 
w Hiszpanji 

MADRYT 6. 8. Skazani w procesie w 
Ciudad Recl oficerowie artylcrji umiesz
czeni zostali w celach pawilonu Mini
sterstwa Wojny, gdzie przebywać będ~ 

do rozprawy, jaka ma się odbyć przed 
najwyższą radą wojenną. (PAT) 

Stosunki angielsko-egipskie 
Min. Spraw. Wojsk. z imprezą tą nie ma nic 

wspólnego 
.. w ARSZA W A 6. 8. Wobec sprzecznych 

pt>głosek, kursujących w prasie o udzia
le czynników wojskowych w zainicjo
nowanym przez osoby prywatne locie 
transatlantyckim na samolocie „Polonja'', 
referat prasowy Ministerstwa Spraw 
:Wojskowych komunikuje, że Minister
atwo Spraw Wojskowych nie bierze u-

działu w organizowaniu tej imprezy, ani 
też niema z nią nic wspólnego. Referat 
prasowy nadmienia jednocześnie że po
rucznik Kalina, przebywający zagranicą 

na urlopie wypoczynkowym, nie zwracał 

się dotychczas do swoich przełożonych o 
zezwolenie na wziccie udziału w przelo-

„Unimobil", o którym szereg fachow
ców, a m. in. i profesor Politechniki war
szawskiej p. Cz. Witoszyński wydali 
przychylną opinjfi, był już kilkakrotnie de
monstrowany na kresach. Ponieważ wy
nalazkiem tym zainteresowały się władze 

wojskowe i sfery techników, „Unimo
bil" będzie wkrótce demonstrowany w 
Warszawie. LONDYN, 6.8. Wobec zawarcia trak 

tatu anglo-egipskiego król Fuad zanie
chał swej podróży po Anglj i i odj echa.i 

Komunikat meteorologiczny dziś rano do Paryża, skąd po tygodnio 
wym pobycie uda się w powrotną podrót 

Stan pogody: W dniu wczorajszym do Egiptu w towarzystwie egipskiegC' 
rankiem n~ ~vs~hodnich krańcach ~olski prezesa Rady Ministrów, który o<ljechal 
oraz w W1lensk1em utrzymywała s1~ po- również dziś do Francji. 
croda słoneczna, w pozostałych okoltcach 
było chmurno lub pochmurno, w górach I 
oraz w lubelskiem padały deszcze, a w 
okolicach Grodna i Lublina notowano 
bu!:'ze. 'l'emperatura o godz. 7-ej rano 
wynosiła od 14° do 17° na zachodzie 
Polski, pozatem utrzymywała się w gra
nicach od 18° do 21°; temperatury naj
wyższe z doby ubiegłej wynosiły około 
27-29° niemal w całym kraju z wyjąt
kiem wybrzeża oraz gór, gdzie sięgała 
zaledwie 21-23°. Nocą i rano dnia 
wczorajszego nad Mazowszem, Podla
siem oraz Lubelskiem przeszły silne bu
rze z obfitym opadem od 1~ do 30 mb. 
na Mazowszu i Podlasiu i do 20 mm. w 

cie. 

Nadzieje komendanta „Zeppelina" 
Dr. Eckener o przyszłej komunikacji 

transatlantyckiej 
LAKEHURST 6. 8. Komendant sterow. satlantyckiej przy pomocy sterowców potr

ea „Zeppelin", Dr. Eckener oświadczył w wa jeszcze kilka lat. (PAT) 
wywiadzie prasowym, że zamierza w ro
ku przyszłym wybudować nowego „Zep
pelina" krótszego lecz znacznie szybsze
go od obecnego. Nowy „Zeppelin" za
Jpatrzony byłby w 8 motorów zamiast 
obecnych pięciu, skutkiem czego przy 
przebyciu Atlantyku zyskałoby sii;! 12 go
dzin. Nowy sterowiec mógłby przewieźć 

24 pasażerów i posiadałby znacznie wię

cej miejsca na pomieszczenie poczty, 
której przewóz lepiej się opłaca od prze-
1vozu pasażerów. W końcu Dr. Eckener 
oświadczył, iż rozwój komunikacji tran-

Samolot bombowy 
w płomieniach 

LONDYN, S· 8. \i\Tczoraj po po
fttdniu runął samolot bombowy w 
czasie próbnego lotu na kościół w 
Bromwich koło Birminghanw. 

Samolot po przebiciu dachu spadł 
w środko""l nawę przed głó\\ ny oł
terz. 

W czasie spadania aparat stanął 
.N płomieniach, które wznieciły rów
nież pożar w kościele. Kościół spło
nął doszczętnie. Lotnik, który 
wprost cudem oralał, jest cieżko 
ranny. 

Intratne przedsiębiorstwo Lub.3lskiem; niewielkie opady notowl:l,l1'"! 
LAKEHURST, 6.8 Korespondent na Podhalu i Polesiu. P p. p. w dniu 

„New York Times" oblicza, że „Zeppe- dzisiejszym tj. w dn. 7 sierpnia: zachmu 
ljn" przy 18 pasażerach, z których każ· rzenie umiarkowane ze skłonnością do 
dy płaci za przelot 10 tys. dolarów, o- miejscowych opadów i burz. Ciepło. Sła
raz przy przewożeniu poczty wkróke po be wiatry, miejscowe. 
kryje połowę kosztów budowy. (PAT) I 

Pałac rycerski Y1 Hadze, w którym odbY.wac f.lię będą posiedzenia kon
, ferencji haskiej ~929, r. 

Włosi o rokowaniach 
angielsko-sowieckich 

RZYM, 5.8. Korespondent londyński 
„Popolo di Roma", omawiając przerwt 
w rokowaniach angielsko-sowieckich, 
wskazuje, że liberalna partja angielska 
występuje przeciw stanowisku zajętemu' 
przez Hendersona, dowodząc koniecznośó 
podjęcia stosunków dyplomatycznych 
natychmiast i przystąpienia potem do 
rozwiązania kwestji istniejących pomię
dzy dwoma państwami, oraz że konser
watyści są zadowoleni ze stanowiska la. 
bourzystów. 

Jeżeli Rosja licizy na pożyczkę an• 
gielską, to City londyńska nie przejawia 
entuzjazmu, i - powiada kores·pondeni 
- choć furtka jest jeszcze otwarta do 
podjęcia rokowań, to jednak zaczyna sit 
powoli za.mykać o ile się Moskwa ~ie po
śpieszy, furtka ta może zamknąć się cał
kowicie. 

Giełda 
Warszawa, 6-go sierpnia.._ 
DEWIZY. 

Holandja 357.31 
Londyn 43.27 
Nowy Jork 8.90 
Pa.ryż 34.93 
Praga 26.39 
Szwajcarja 171.5S 
Stokholm 239.05 
Włoohy 46.65 
Wiedeń 125.62 

Rubel złoty - 4.62. Gram czystego 
złota - 5.9244. 

P A P I E R Y , P R O C E N T O W E. 
7 proc. poż stabilizacyjna 91.50 (w 

proc.); 4 proc. poż. inwestycyjna 115.00; 
5 iproc. państw. poż. premjowa dolaro
wa 66.00, ·L. Z. Łodzi 58.50. 

AKCJE. 
B. Polski 165.50; B. Zw. Sp. Zal', 

78.50; Rudzki 35.50; StararlH)Wica 
~27.Q~ 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Jeszcze grają echa sprawy l). mi

.1istra Czechowicza .... 
jąc upin}a mówi poprostu do pp.: 
posłów: - Boicie ~ię objąć rzą<ly, 
boicie się bo nie macie do tego sił, 
boicie się o s've djety i dlatego nie 
sta v,-iacie kwest ji jasno i otvvarcie 
- albo my, albo rzą.d .. vVol,icie woj 
nę podjazdoi.vą, urywanie fundu
szów, przeznaczonych na · 'valkę ze 

s~picgostwem, szermowaniem fra· . . . . 
zesanu opozyc:nnem1. v.-reszc1e --
"-olicie stwarzanie pozorów kom
promitujących Polskę zagranicą a
niżeli proste i odważne postawienie 
sprawy· -

Albo my, Sejm, albo -- rząc~. 
tl'ego się boicie i dlatego wy pa- I 

nowie z opozycji sejmowej ponosi· 
cie odµowiedzialnosć za „jątrzenie 
bez konsekwencji" jakiego jesteś 
my świci.dkami od pierwszego <lni'3 
istnienia Sejmu obecne.12'0. 

Aes. 
-<:>---

Nieczyste sumienie o poz) cji sej
l!'lowej "-ciąż jeszcze się odzyv.-a, 
pod presją. coraz: v„·yraźniejszego 
;\vyrzutu, jaki w szerokich sferach 
społeczer1st,ya pod adresem oskarży
cieli się ustala: dlaczego naraziliście 
Polskę na kompromitację wobec 
całego świata? Dlaczego poderwa
liście kredyt Polski zagranicą, stwa
rzając pozory, że polski minister 
skarbu dopuścił się jakichś nadu
żyć? \V szak nie ulega 'vątpliwości, 
i to ,,-am powiedział Prezes N ajwyż
sze j Izby Kontrol,i, a następnie Try
bunał Stanu, że sprawa ministra Cze 
chowicza. miała podkład czysto 
polityczny. Dlaczego nie postawili
ście spra"-Y po męsku - otwarcie, 
dlaczego nie zgłosiliście wniosku o 
votum nieufności dla rządu? -
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Posunięcia i troski Rząd 
Mac Donalda 

(Korespondencja własna) 

Pano\'\.·ie z opozycji pragną, o·d
wrócić, jak się to mÓ\Yi „kota ogo
nem'' i ze swej strony zwracając się z 
,wyrzutem pod adresem· rządu, a wla
'.śch1.--ie personalnie pod adresem 
~Iarszałka Piłsudskiego. 

Dlaczego Marsz. nie spowoao,:vał 
rozwiązania Sejmu skoro o posłach 
i całym Sejmie jest zgoła ujemnego 
mni '~11ania, któremu niejednokro
tnie publicznie dawał '''Yraz? 

Jest to oczyw1sc1e nie1o ja Ina 
próba zrzucenia z siebie odpowie
dzialności, która, pomimo "·szcl
kiego nadrabiania 111iną, zacz) na co
raz bardziej ciążyć opozycji sejmo-

Londyn, w sier!lniu 1929 r. 
W pięknym ogrodzie pałacu Bucking

ham wielką Garden Party królowa zako1l
czyła sezon życia towarzyskiego stolicy. 
Dziewięciu tysiącom gości przyglądał. się 

z okien palaca krć 1-rekcnwalesc~nt. Jed
nocześnie w Westminsterze rząd robotni
czy zamykał ostatnią serję parlamentu 
przed ferjami _ letniemi. Po raz ostatni 
skrzyżowali szpady matador konserwatyz
mu Churchill i premjer Mac Donald. Do 
października nic już rządowi Labour Par
ty nie zagraża. W klasycznym kraju de-
1~:okracji rząd jego K;ólewskiej Mości po
siada podczas feryj parlamentarnych wła
dzę niemal dyktatorską i nie ma potrzeby 
oglądania się na Izbę Gmin. Przy obec
nym zaś ··· i~ tz:c sił w par'amencic mo
ment ten nabiera większego znaczenia, 
gdy r·c; zważy, że 50 głosów liberalnych 
każdej chwili mogą obalić rząd. Nie nale-

wej. - iy --nominać, że gabinet Mac Donalda 
AlbmYiem jasnem jest, ze jeżeli z_ .::J.:uj~ się u steru nawy pa1i.stwowej 

n1iędzy większością sejmóv.-ą. we- „- woli Boskiej, roz!:'azu króla i z łask: 
dług jej mniemania, i rządem istnie- Lloyd George'a". 
ją; 'Yarunki wykluczające możli- w polityce zagranicznej liberałowie nie 
wość współpracy i współżycia, to tylko idą ręka w rękę z labourzystami, lecz 
konsekwencje z tej sytuacji moze śmiałością swych zamierze11. cz(,!stokroć 
•;>.·ycią;gnąć tylko Sejm, t. j. jego prześcigają partjg robotn1czą. Niepoha
:>pozycyjna większość. - mowany temperament Lloyd George'a od-

Ale przecież ani Prof. Bartel, grywa w tym wypadku niepoślednią rolę. 
t!11i Dr. świtalsl:i nie mieli <lotych- Wyjątkowej więc zręczności politycznej 
czas nietylko prawa i oboviiązku, nowego gabinetu przypisać należy posta
ale nawet sposobności przedłożenia wienie sprawy egipskiej pod obrady parla
Prezydentowi Rzeczypospolitej al- mentu tuż przed zamknię.ciem sesji. Na 
'· crnatywy. - długie miesiące utrwali się w Wielkiej 

'Albo Pan Prezydent: podpisze cle- Brytanji wrażenie harnrnnji, łączącej La
kret o rozwiązanie Sejmu, albo ja, bour Party z liberałami. Pole do popisu 
ja.ko premjer \\Taz z całym gabine- było dla labourzystów nader wdzięczne. 
t~m podaję się do dymisji. - Zażądano ustąpienia lorda Lloyda, piastują 

. Gdyby premjer zjawi[ się z podo- cego od 4-ch lat urząd wysokiego komisa 
r:ii1yrn \Ynioskiem do Prezydenta Rze rza brytyjskiego w Egipcie. Konserwa
:.zypuspoli\ej, bardzo słuszn ie spot- tyści w odpowiedzi zaatakowali rząd: 
(ałb)~ się z zarzutem:-· Dlaczego. gdzież je.s_t przyrzeczenie Mac Don.alda kon 
c jakiej racji \\·:n,·ołujecic kryzys? tynu?wania polityki zagranicznej rządów 
Cz· Sejm odmÓ\Yił \Y2d1i budżetu"? pop·ricdnich? Henderson, ku powszechne 
Czy uclrn-alił rntmu nieufności? \V mu zdumieniu, oświadczył: „właśnie przez 
tym tylko "·ypadku, jako Głowa usunięcie lorda Lloyda 1dę w ślady mego 
Państwa, musiałbym wybierać: albo poprzednika, sira Austena Chamberlaina". 
rozwiązuję Sejm i odwołuj~ ;:;ię do Konserwatyści żądaJ:i wyjaśnieii. Sytua
wyborów, albo - przyjmuję 'vaszą cja w Izbie staje się coraz bardiiej naprę
clymisję. żona. Za~ypany gradem pyta11 przez Bald 

Łatwo wyobrazić· sobie minę wina, Henderson składa sensacyjne oświad 
premjera, któryby się:naraził na ta- czenfo: „na podstawie znajdującej się w 
ką reprymendę ze strony Prezyden- „Foreign Office" korespondencji śmiem 
ta Rzeczypospolitej. _: · twierdzić, że lord Lloyd nietylko nie pod-

.~<ll}owie z opozycji sejmowej por:z:ądkowywał się clyrektywom Londynu, 
lD. ·t nisko szacują inteligencję lecz stale narzucał Chamberlainowi swój 
czytelników swych pism, które punkt 'widzenia;'. W tym wypadku nic 
pragną z własnej chorej i rozgorącz- rząd kierował polityką w sto~;unku do Egip 
kowanrj :;łowy zdjąć · odpawiedzial~ tu, lecz lor.1 Llc-y--:! idi:ro,vał gabinelem. 
n~1 ,~ć za to, że walka pomiędzy Sej-. W najpO'-• l~1~i ~i„t.vcli. c.:llwilach - gdy 
1n·e111 j rzade1~1 nie znalazła dotych- szlo o usunięcie Zaghlula Paszy, clernon
~zas S\':crio jedynie logicznego (J·on stratj';! flot'' brytyjski~j na 1,•, y~.1·Ll't.1 1·gi;1-
sekwentn<'go wyrazu - nic posta- r.kiem, o ;;r.wieszenic czy;,„ o<ic parlamcn-
1\'iono \\'Sejmie kwcstji zaufania clla tu i obalenie rzącfu; '\Jtd•'-'.·.'.\' Ua„1i..·r-

fT7.~d11. - !~in sble :;alcc.1ł poc;tcpowanic oględne • 
' 1' ' ' l l l " . ,a L d LI d I „ rzc:zwo 1 •. <:: c 1,ops .;,a rozumu- u1111an„wa1.c, or , oy oponowa, w~ 

r.yłał diugie telegramy, na1egał, groził kon 
f ekwem:jarJ.i, - wreszcie gabinet pod 
wpływem die - hardów ust<:_'powal, a sir 
Austen zmuszony był akceptować postępo
wanie wysokiego komisarza. Jeśli więc 

obecnie rząd Partji Pracy pragnie przywró 
cić Egiptowi należne mu prawa, kontynuu
je jeno zamierzenia Chamberlaina" - tak 
odbił atak Henderson. 

Trzy poważne kwestj e międzynarodo
we ma obecnie do załatwienia gabinet Mac 
Donalda. Są to: konferencja haska i re
gulacja długów międzysojuszniczych w za 
Jeżności od reparacyjnych spłat, propono
wanych przez Younga, ustabilizowanie 
zbrojeń morskich w porozumieniu ze Stana 
mi Zjednoczonemi i dalsza rozbudowa nie 
podległości Egiptu. Stanowisko Anglji, któ 
rą Snowde11 reprezentować będzie w Ha
dze w :::prawie urzeczywistnienia planu 
Younga jest aż nadto znane. Porozumie
nie z Ameryką zamierza osiągnąć Mac Do 
nald w drodze osobistego omówienia tej 

drażliwej sprawy z amerykad.skimi m~~a.. 

mi stanu. Przyjdzie mu to tern łatwiej, it 
w ciągu ostatnich kilku lat dwukrotnie od
wiedzał Stany Zjednoczone i posiada tarr 
wielu przyjaciół. Rozwiązanie kwestji egir. 
skiej nie posunie się, oczywista, tak dale· 
ce, jakby sobie tego życzył Wafd: z ka· 
nalu Suezkiego ani z Sudanu nie zrezyg· 
nuje żaden rząd brytyjski, choćby najczer
wieńszy. ~iemniej jednak szereg postu
latów nacjonalistów egipskich zostanie 
uwzględniony. 

W żadnym jednak razie nie należy ocz@ 
kiwać nawiązania stałych stosunków dy· 
plomatycznych między Anglją a Z. S. S. R. 
jeszcze w ciągu ferji parlamentarnych. To
czące się między Hendersonem a Dow· 
galewskim rozmowy wówczas tylko będą 
mogły zostać urzeczywistnione, gdy na to 
przystaną Dominja i Izba Gmin. A przy. 
zwalenie takie niezbyt rychło nastąpi. 

L.K 

Grobowiec polskiego Ikara 
O mauzoleum na samotnej wysepce Oceanu 

dla bohaterskiego lotnika 
W paryskim „Paris-Midi" ukazał si~ I Jednym z pierwszych, którzy dali ha-. 

piękny artykuł znakomitego publicysty, p. sło do budowy pomnika, jako wyrazu 
ąMaurycego de Walcffc'a, poS1vi,~cony bo- hołdu dla bohaterskiego pilota, był wy
haterskiej śmierci ś. p. mjr. Idzikowskiego. dział powiatowy sejmiku rówieńskiE:go, 

„ ... Lotnik polski - risze p. de Walef- który w tych dniach uchwalił jednogloś
fc - który rozbił si<; na skałach wysp nie wyasygnować sumc; 150 zł., na pierw· 
J\t:""'l-\1ch, je~r, 1 • miał, jak \':szr'~cn pozwa szą cegiełkę pod cokół pomnika, oraz jed· 
Ja przypw-:zać, -;:i elką dusze; Ikara, żącl- nocześnie za1 ząd:-:ić zbieranie składek na tP 
ną szlachetnej s!awy, godny jest raczej renie całego powiatu . 
zazdrości niż politowania. Jak wii;c mó- Niedługo wi~c może tam, na samo1nPl 
wi F~„,clia: „Zwykły grób nic odpowi:l- wysepce Oceanu, na granicy Starego i Ne
cla takiej śmierci"... we;;o swiata, stank ku wiecv~'; rzE:.czy 

Pi~knie jest być pogrzebanym na wy- pan11ittce, grobowiec polskiego Ikara. 
spie. Jeszcze piękniej z gór pradawnej 
Atlantydy, t<ijemniczego kontynentu pochk 
nii;-tcgo przez ostatni potop, o który111 
111ó1:_:; lll'.17': „;:ichował w:;po1~111ie11ic i z 
którego obecnie wynurzają si\, jak szczy 
ty masz'tów wielkiego, zatopionego stat-

„CZARY" 
Kino w ogrodzie 

ku: z tyłu wyspa świętej Heleny, W środ- Nadspodziewana uczta dla kinomanów 
ku· wyspy Zielonego Przrl1ctka, a na prze- TANI TYDZIEŃ m 
dzie Azory. 

Ponieważ nieszczęśliwy spalony lot
nik miał to szczęście najwyższe, iż na 
miejscu znalazł się statek jego narodu, aże
by zabrać jego bohaterskie prochy, chciał 

oym, ieby jego rodacy p0stawili mu mau
zoleum. I jeżeli te stowa dojdą do uszu 
rządu polskiego, być może byłby jeszcze 
na to czas". 

Problem poruszony przez francuskiego 
autora spotyka si~ z bardzo ozywioną 

akcją poLikiego społccze11stwa, które prag
n;)c gor;ico uczcić p,u111c;c bohaterskiego 
p1011ier:t przi.:lot\,w polskicl! 11~1d A11:mty
kiem, zbiera już na te11 cel odpowiednie I 
fundusze. 

T dni wszystkie miejsca na wszystkie 11e
an5e na sali i w ogrodzie po 

SO Glł• i I Z&OTV 
W programie na.in'>wsz.y ullrasensacyjny 

fil'll p.t. 

TU 
PllłZES 

EL 
·PC W 

Epizod z życia m~tów społecznych Londynu 

W roli głównej słynny 

KAROL DE VOGT 
Nadprogram FARSA AMERYK.w2 akt 

OrkiestirR powif'(kszona. 
Począlek seattSÓw o g·vdz. 5 pp„ w sol,oly 
i niedziele og. 2 pp„ ostatni seans o g.10 "'.-. ~ 
UW AGA: W razie niepol?ody seanse n" sul1 -
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Y'!~i~śnienia !?!~ 

Czy i jaki istnieje środek 
zapobiegawczy od nakazu 

4ądowego, wydanego na mocy 
procedury karnej? 

Przepisy wprowadzające nową proce
durę karną dopuszczają wydawanie w spra 
wach karnych, należących do właściwości 
sądów grodzkich, nakazów karnych w 
tych tylko wypadkach, gdy dany czyn za
grożony jest karą grzywny lub aresztu do 
dni 14. W nakazie karnym wykonanie ka 
ry może być warunkowo zawieszone. Na
kaz karny wydaje sędzia bez rozprawy, 
n. p. w sprawie zaklócenia spokoju pu
hlicznego. 

Wydanie nakazu karnego jest niedo
puszczalne przeciw osobom aresztowanym, 
przeciw nieletnim do lat 17 i w sprawach 
o przestępstwa ścigane z oskarżenia pry
watnego. 

Jeśli ktoś został skazany n. p. za nie
ń'ykonanie zarządzenia policji w drodze na 
kazu karno-sądowego, może wnieść sprze 
ciw w ciągu · 7 dni od daty doręcze
nia mu odpisu nakazu. Sprzeciw wnosi 
s· ~ pisemnie lub ustnie do protokułu w kan 
celarji sądu grod?kiego. W razie wniesie 
ri.1 sprzeciwu sędzia grodzki rozpatruje 
sprawę ponownie, tym razem już z wez
waniem stron ' i wskazanych ewentualnie 
Ś'viadków. Przy \Jniesieniu sprzeciwu na 
kazu powstaje dla 0skarżonego pewne n'ie
bezpieczeństwo, gdyż sąd w postępowa

niu zwyczajnem nie będzie związany wyda 
nym poprzednio nakazem ani co do kwali
fikacji czynu, ani co do wymiaru kary. 
Jak z powyższego wynika, sąd w postępo 
waniu zwyczajnem może wymierzyć oskar 
!onemu karę surowszą niż w nakazie, a 
jednocześnie może sąd dopatrzeć się po zba 
d~· ·, świadk6w w czyni<' oskarżonego 

cecl l ·~ "-:t;;r a ci ~ ż~zcgo i posta·::ić 

io dodatkowo "Jl stan oskarżenia. 

W rozpoznaniu sprawy wskutek sprze
ciwu sąd wydaje wyrok, jak w postępowa 
wu zwyczajnem. 

--r.\-

Lokaut u Lancashire 
Lokaut w przemyśle bawełnianym w 

.u!mcashire trwa. Obie strony stają 
przy swych żądaniach. Natomiast obec
nie ogłos·ił również zniżkę płac zarobko
wych o 12 i pół proc. zwią.zek przemy
słowców przerabiających odpadki baweł
niane. Jest rzeczą rjrawie pewną., że i tu 
robotnicy nie zgodzą się na zniżkę tak 
iż d0jdzie do zamknięcia fabryk. 

Część fabryk jedwabiu sztucznego 
koncernu Courtauld zawiesiła produk
kcj ę pod wply\vem lokautu. Rzad stoi na 
Btanowisku, iż postulaty obu stron i ich 
por.ycje niewyjaśnily się jeszcze dostate
c::rnie, aby mot.ua uyło wystąpić z propo
t.vcj<t ko:1lm,-,tr.ej interwencji pośredni-
cząr~J. 
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WYSTAWA GROSIKó·w 
Od naszego korespondenta 

Poznań, w sierpniu. my byli coraz silniejsi, mędrsi i ofiarniej-
. Wśród niez!iczonyd1 rzeczy, które Pol- si. 

ska już ma, bo Je sobie stworzyła, dowia
dujemy się na Wystawie także o tych, któ
rych koniecznie potrzebuje, a jeszcze nie 
posiada. Wielki kurs nauki o Polsce, ja
kim jest ta przedziwna Wystawa, byłby 

niekompletny bez propagandy za tern, abyś 

Czy wszyscy naprzykład już wiemy, że 
istnieje w Polsce Komitet Floty Narodo
wej, l<tóry umieścił swoją wiele mówiąciJ 

wystawę w Pałacu Rządowym, tuż prz:1 

pawilunie morskim? Bardzo ważnym jesr 
na tej wystawie napis, iż Polska potrzebu 

we+ ••• 

Obniżenie cen herbaty 
na rynku londyńskim 

Mała zwyżka konsumcji herbaty w kraju 

je koniecznie zbudować okręt szkolny ma
ryntl.rki handlowej - lecz do wyobraźni 
więcej przemawiają dwa worki, prozaicznE 
worki, które Komitet ustawił na swem stoi 
sku, a z których sypią się złote monety. Na 
jednym jest napis: 65.000, na druO'im' 
650,000. b 

· _ Co oznaczają te cyfry? 

Mówią one, że w Polsce zaczyna sit . 
t:ochę myśleć o naszem morzu nietylko -w 
departamentach rządowych, które niemi się 
z urzędu zajmują, ale także po domach. 
Musi tak być, skoro Komitet Floty Narodo 
~ej zebrał w r. 1927 tylko 65 tysięcy zło· 
.ych - w następnym zaś dziesięć razy ty~ 

Na rynlm londyńskim podaż herbat ta na weksle do 4 mies„ Wypłacalność 1 N" 
była w ostatnich dniach dość duża wsku- naogół dobra. Notują w hurcie w Warsza ~· ic dziwnego. W r. 1927 miał 17 ty-
tek czego ceny naogół się obniżyły. Noto- wie franco skład odbiorcy na prowincji sięcy członków, dzisiaj przeszło 130,000. 
wano za funt w pensach: Darjelling zaś franco fracht Warszawa w zł. za 1 Musiał dobrze zakasać rękawów, aby lu-
18.18, Ceylońska 16.32, indyjska 15.00, kg.: herbata Ceylon Orange Peccoe „Hi- dzi do pomyślenia o morzu przekonać. ir . • 

jawajska 11.37, Sumatra 14.77, Nijassa gieria" 14.40, „Houpe" 15.00, „Jatade- A • d ak . 
11.17. ra" 15.00, „Millikanda" 15.00, najwyższy Je n ·Jest to - aby zostać przy mor 

Na rynku krajowym konsumcja her- gat. „Romeria" 16.00, Extra Standard skim sposobie myślenia - kropla w mo-
baty w ostatnich tygodniach nieco się 16.50, Darjelling extr~ 17.50, Indjan rzu. Wkł?dka członka Komitetu Floty 
podniosła, dobrym popytem cieszą się Or.ange ~eccoe „Eden 1~.60, Sumatra Narodowej wynosi tylko złotego rocznie: 
herbaty cejlońskie i indyjskie, mniej na- prima Nils 13.30, Java pruna 12.40, Mo- wyraźnie złotego Gd b k 'd 
tomiast nabywane są chińskie. Warunki ning Kongo 9.40, Orange Peccoe Java Mi . . • • Y Y az Y 7. miesz-. 
sprzedaży w hurcie: w stolicy kredyt ramontana 12.40, Pamgawella, Hopowell kanców Polski - Jest ich 30 miljonów -
wekslowy do 3 mies., przy sprzedaży na 15.40, Or. P. C. prima 16.00 - 16.50. złożył tę złotówkę na rok, możnaby zbu-
prowincj ę zaś 50 proc. g:otówką a resz- ' dować 25 okrętów po 3 tysiące tonn po-

Wystawa Pamiątek i Zabytków 
Cechowych w Wielkopolsce 

Kiedy Kolumb wstąpił ze swymi 1ysłowych ogólnopolski zjazd. rze
towarzyszami na ląd amerykański miosła dla zadokumentowania ży
nowoodkryty, wśród tłumu czerwo- wotności i siły tej tak :ważnej dla 
noskórych Indjan - tubylców - twórczości narodowej gałęzi gospo
tak opowiada humorysta niemiec- darczej. 
ki - znajdowała się też grupa mu- Zważywszy, ze w samej Wielko
zykantów czeskich .z obo\\'iązkową lOlsce istnieje 46.000 warsztatów pra 
harfiarką na czele, którzy przed Ko- cy rzemieślniczej, zorganizowanych 
lumbem jeszcze przybyli do Amery- w 334 cechy, z których :większość o 
ki i na widok Europejczyków radoś- wielowiekowej tradycji, grono osób 
nie klaszcząc w ręce z~.wołać mieli: rzuciło myśl, aby z okazji tego z jaz
i mysme tadi, pane Kolumbus ! (i my du połączonego z poświęceniem pier 
tutaj jesteśmy, panie Kolumbie!) wszego Domu Rzemieślniczego ~v 

I my tu jesteśmy! Tak śmiało Wielkopolsce - dla zadokumento
dziś zawołać może na całą Polskę szy wania żywotności i ciągłości wysił
kujące się do nowego życia Rzemio- ków organizacji rzemiosła polskiego, 
sło polskie. Niema dnia ani ty- urządzić „Wystawę Pamiątek i Za
godnia, niema takiego działu w dzie- bytków Cechowych ~v .Wielkopol
dzinie gospodarczo-politycznej, w sce". „Niech obok przeglądu dorobku 
którym by rzemiosło nic zabierało gło pokolenia dzisiejszego po dziesięciu 
su, wołając głośno: hola, panowie, latach pracy wskrzeszonej i niepod
my tu jesteśmy! I z nami liczyć się ległej Ojczyźnie - mówią inicja
musicic r torzy - przemówią swoją wiekową 

jemności każdy. Gdyby połowa to uczy„ 
niła, Komikt zbudowałby 12 statków, 
Obniżmy się w tym targu do ostatecznych. 

granic: niech 5 miljonów Polaków dr 
rocznie złotego, tj. tyle ile kosztuje pacz
ka nieświetnych papierosów albo dwa kie
liszki wódki - będziemy mieli cztery okrę 

ty pod polską banderą. Aby zaś ·operować 
cyframi mniej fantastycznymi, bo od cza. 
sów stabilizacji waluty młljony trochę wy-. 
szły z użycia - powiedzmy, że znajdzie 
się sto ty~ięcy Polaków, którzy dadzą ~ 
pięć złotych rocznie, i sprawa załatwiona. 
Czy do tego dojdzie 1 __ _ • ,:w ··- _ 

że dojść może, widzimy na Wysfa• 
w?<~ - czego tam się nie zobaczy! - ni~ 
daleko Hali Ciężkiego Przemysłu, gdzie 
wznosi się aeroplanowy pawilon Lłgi 
Obrony Powietrznej Państwa. Skonstruo
wany pomysłowo, mieści niesłyct:anie zaf 
mujące stoiska i jeszcze ciekaw!ize cyfry~ 
które pomogą nam zorjentować si~ w szatr 
sach, jakie mamy co do zbudowa.n!a so~te 
floty handlowej z groszowy.:h składek. 

Liga Obrony Powietrznej Pańr.twa isł• 
nieje cztery Iata. Postawiła instytut .aero
dynamiczny, który kosztuje prawie dwa 
miljony złotych. Urządziła lotnisk za pra, 
wie trzy miljony. Na kształcenie 1otntl\óW--

Przesta11cie ju·ż bez nas, budo·wa'ć dostojną mową wiekowi świadkowie 
Polskę. bo jej bez nas nie zbuduje- pracy naszych dziadów i pradziadów 
cie.„ i zaświadczą pamiątkami prastarego 

Datuje się ten ·żywszy pęd ku ży- życia cecho,vego o oryginalnym cha
ciu i pracy od czasu \vejścia w życie rakterze życia rzemieślniczego za 
nowej usta\':y Przemysłowej, dają- dawnych polskich czasów.". 

1
1 cej samorząd rzemiosłu w postaci Nawiązawszy tą drogą nić prze-
Izb Rzemieślniczych. Impulsuje z szłości i chwały z współczesnością 

i mechaników mogła wydać półb1a mil· 
jona i praw!e tyle samo n::. propag'1ndę id~ 
obrony państwa przed bombunośnyrni aera 
planami naszych sympatyrznych są:Piac?ów 
i przed trującymi gazami, k:~re z (:zulą nt) 

s;ą o nas fabrykuj~. 

Dziś i dni następnych 
rtHmo lata i zniżonych cen wielki przebo. 

jowy podwójny program 
I 

W IĄIEllU 
CAlłA••• 

Z ADALBERTEM SCHLETTOWEM 
hohatcrem fil;nu Wolga, Wołia„. 

i LY A DE PUTTI 
• n 

A iONA
-TWOjAiO A 
30-cio minutowa bo.-,, ba śmiechu z przepii;kną 

BILLllE DOVE 

I rozmachem życie w cechach, w in- wystawa ma stworzyć wartościowy 
stytucjach Rzemidlniczych a nieba- obraz przeszłości cechowej w Wiel
\vem zacznie się też intensywna pra kopolsce, jako przyczynek do wysił-
ca \V Izbach Rzemieślniczych, rozpo- ków narodu polskiego na płaszczyź
czynających nieznany (na ziemiach nie warsztatów i zawodów rzemieśl
dawnego zaboru rosyjskiego) lub niczych. 
zgoła zmieniony, \vięcej odpowie- Celem zrealizowania tej myśli 
dzialny zwrot· za\\'iązał sję pod patronatem Magi-

Rusz)·fo się też rzemiosło polskie stratu Stołecznego l\1ias~·:,i. Pcznania 
\V całej Rzeczypospolitej z okazji komitet, który d:.i.jc gwarancję, iż 
Po\vs;~cchncj \Vysta"·y Krajowej. zbiory znajdą odpowiednie zabczpie 
I'awil >n 1· ~~cmiosła Jla P. \\T. K. czenic i użytek. 

, przedsta\\·ia si'Ł wcale imponująco i Komitet zwrócił się więc do 
daje Ś\Yiadectwo nietylko S\voim ale \\-szystkich cechów, by w zrozumie
i obcym. którzy zwiedzają \vystawę niu podjętej przezdt wagi akcji do-
t\\·Órczości polskiej - że łożyły wszelkich starań, aby wszyst 

i my tu jesteśmy„.. kie cenne zabytki cechowe znalazły 
Muzyka M. LIDAUERA Z okazji też v\-ystawy w pierw- się na wystawie, przyczyniając się 

Na pierwszy se:in~ cod_z. od godz. 4.30-6 po szych dniach ·września - 7 i 8 - hr. do stworzenia dzieła o poważnej 
pot., w soboty 1 nrnd 1 iele od 2-3 wszystkie odbędzie się w Poznaniu, z inicJ·aty·- wartości historyczneJ·,· ku uczczeniu 

miejsca po 50 gr. i 1 zł. - -
Uwaga: ceny miejsc zniżone wy Związku Cechów \!Vielkopol-Jprzeszłości, a .współczesnym potom-

lliiemamm~mmammmmral skich i Zwiazku Tovvarzystw Prze- kom ku nauce. ·. al-

Istnieje Liga cztery lata. Zebrafa prze. 
szło 12 miljonów złotych i to po pół 7łot•l\.'ll 
ce, dosłownie: po 50 groszy mię5i~r.wJe. 
albo i po mniej, bo np. młodziei s1kolnc 
ma wkładki znifone. 

Oto jak z groszy rosttą mil jon i. 

Niechże rosną tak Lidze, jak .C; niteto~ 
wi Floty Narodowej, skorośmy się te70 f13 

Wystawie nauczyli. Komu Z!'.Obi rMnicę 
w budżecie półzłotówka miesięcznie i jed· 
na cała złotówka rocznie? l{to prz:vjn:al 
się Wystawie, ten wie, iż mamy \'u okrę· 

tarni wozić a jeszcze lepiej wie, że mamy 
czego bronić.... Nie może być le;,'-ZP~O za 
kończenia dnia na Wystawie jak wóv·czas1 

"dy wyjdziemy z niej jako członrcM„ic Ko
mitetu Floty Narodowej i Ligi 0E>r-:-f1v Po· 
'wiet:znej Państwa. Kto prz;-jed1<ił na \Vy
stawę, spełnił obowiązek narodo .„.,., Kto 
z niej wyjdzie tak, jak mówiłcn• w1żej, 

s.oełnił sr..o powtórnie. A zatem? .„„. 
Sk. 
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Kłopoty wakacyjnego pobytu 
'Vypoczywa się w ten sposób, że się 

ztrii~nia warunki swego bytu w sposób 
możliwie radykalny. Na tem polega isto
ta wakacji i urlopów i wyjazdów waka
cyjnych i urlopowych. Naukę w szkole, 
pracę w biurze zamienia się na siedzenie 
na plaży, usiłowanie schwycenia ryby 
ria wędkę lqb na usilne pudłowanie do 
zwierzyny, jakakolwiekby się zdarzyła. 
Mieszkaniec miasta ucieka na wieś, czło
wiek żyjący między górami wyjeżdża 
nad morze, mieszkaiicy krajów ciepłych i 
gorących zamieniają się chwilowo na 
miejsce })obytu. Ameryka, posiadająca 

odeszły. a jeśli nie odeszły, to przycichły 
a już na ich miejsce wkraczają. tryum
falnie kłopoty nowe, jaskrawe i świeże. 

Co zrobi pani, u której się mieszka, 
z nO\\ą 5łużącą? Co zrobi nowa służąca z 
nowym. swoim narzeczonym, forysiem 
kapitana? Co zrobią mieszkańcy miaste 
czka, jeśli poczta w dalszym ciągu bę
dzie dochodziła tak nieregularnie, zależ
nie od fantazji i woln. czasu pana poczt
mistrza i jego małżonki? I co zrobią ci 
czcigodni obywatele, jeśli n~ezadowole-

nle złaknionych kontaktu ze światem mie 
szka!1ców wyładuje się w skardze do 
władz wyższych? 

Na każdym kroku więc nowe probk-
1ny, nowe zapyl ;:;da, i1owe zai;1~ereso
wania i nowe kłopoty. Człowiek aui na 
chwilę, nawet w czasie v.·ak\;~yjnym, me 
może sobie stanąć na uboc;m jako jedno
stka niezainteresowana, lecz odrazu por
wany zostaje przez wir życia, zrazu ja
ko widz coraz to bardziej zainteresowa
ny, a wreszcie jako czynny aktor. Nowe 

11otężne fiananse, falami turystów zale- c k - • t I • I 'l 
wa Europę. Europa uboższa znacznie u- zy w-s azane JeS go en1e g owy- r 
rząclza sobie przechadzki w granicach - • 
swego kontynentu. chyba dla mycia, bo na wzmocnienie 

Każdy w tym letnim okresiB myśli o k k ' • ł 
tern, aby zmienić chwilowo formy swego orzon ow nie wp ywa 
bytu, zbyt ciasne i zbyt monotonne. Kto W obecnym czasię bardzo często lać im również od czasu do czasu o

detchnąć świeżem 1 c;;ystem !)(1Wit•trzem. 
[ tutaj jest przesadą zb~:bczną, bowiem 
i:.tałe d.n:faenie bez kanelusrn ml~ ,„-~„h. 
;va d::.:la.h1-,„ zdan1~~ll1 ~pecja!', .ów - h.'f:;: 
Pjemnie na l;1i1 zvDh ·1110:·'1\\·e. 

środowisko czyha na każdy gest, ~ 
najmniej znaczące słowo nowoprzybyłe
go, aby wprowadzić je w zwią.zek ze swo
jem życiem, aby go ulokować gdzieś w 
jednej ze 2woich partji, towarzystw czy 
koterji. Ani się państwo radcostwo spo
strzegli, jak już pogrążyli się głęboko -w 
nowem życiu, równie głęboko jak w swo
im domu, biurze i kawiarni w mieście. 

I dlatego - tak mi się zdaje - wy. 
jeżdżają.c po wakacjach, odetchną z ul· 
gą., będą mieli bowiem to poczucie, że pe 
zostawiają. za sobą. olbrzymi pakunek 
świeżo nabytych kłopotów. W starej re
zydencji czeka już na nich ładunek sta„ 
r':f" niesłychanie pło~ny, pomnażający 
się o nowe. Bo tak JUŻ jest, że życie jest 
ustawiczną ucieczką przed dotychczaso-
wymi kłopotami i ustawicznem, przymu. 
sowem nabywaniem nowych. Człowielt 
zaś jest stworzeniem kłopocącem siEJ j 
martwią.cero. Jest bujną rolą, na której 
co eh wila wyrastają nowe kłopoty 1 
zmartwienia. Zresztą może są mu one 
niezbędnie do życia potrzebne? Możeby 
się najbardziej martwił, gdyby nie mia: 

nie moż.c wyjechać daleko, wyjeżdża bli- zwłaszcza młodzi ludzie, golą. głowy w 
sko. Kogo nie stać na kolej, ten używa nadziei, ż~ zabieg ten ·wpłynie dodatnio 
tramwaju. Kto nie ma na tran1waj lub na skór\_; i _przyczyni się do lepszego odży 
ma w poszanO\\aniu prżepisy hygjeny v:ic::nia korzonków włosowych, a przez to 
na tci:1~t konieczności wysiłku fizyczne- do bujniejszego wyrastania włosów. 
go i ruchu, ten wali piechotą. Komu się Jakkolwiek ogoleHie głowy nie jest 
nie chce wprawiać nóg S'Noich w ruch u- by11ajmniej szkodliwem, to jest ono co
porczywy i monotonny, ten wypija parę najmniej zbytecznem. Posiada ono walor, 

T::·mpe! 'łtun. ctoczenia wlo~ów 
h.ażd·~j porz\:. ;"'(iku s::::.le ruwin~lr> 

w żadnego nowego zmartwienia? 

wielkich piw lub większych_ wzmocnio- że skóra owłosionej części głowy jest po 
nych. zgoleniu wlosów znacznie lepiej dostęp-

Formy sr)_, więc rozmaite jak rozmaita ną. dla . dokładnego wymycia, działania 
jest natura ludzka, ale treść jest ta sa- powietrza i ewentualnie miejscowego le
ma.: potrzeba ucieczki przed utrwalony- czenia za1Jomocą maści lub innych le
mi formami swego bytu i przed samym ków. I rzeczywiście jeśli zachodzi potrze 
sobą. ba miejscowego leczenia skóry uwłosio-

Pan u radcy obrzydło już do szczętu nej części głowy, to wówczas niejedno-
ćiuro i znajomi z kawiarni. Pani radczy- krotnie zp~olenie włosów jest wskazane, 
ni przewraca się wszJ.·stko we środku na aczkolwiek w większości wypadków nie
wictok nP.tarczywego w kwestjach finan konieczne. 
s::.qwych gospoc1arza, mrukliwego stróża i Zdrowi ludzie, a nawet ci, którzy der 

·pn.ni z napi·zcciwka. która grywa na for- pią na łupież czy wypadanie włosów, 
tep1a11ie i przyjmuje często niewiaclorno spowodowane właśnie łupieżem czy t2ż 
kogo i nim\ iac1.omo poco. To „niewiaclo- skłonnościa dziedziczenia lub na tle ner-

'vowem (s1.)rawa niezu1)eh1ie dotvchczas mo" jest zn;:szt'l jedynie figurą retory- " 
czną. \\"ypclnieme jej konkretną i pia- 'Nyjaśniona), nie potrzebują koniecznie 
.styczną trcś::ia za,J\ło setki już godzin golić głowy. 
nży,\·ion 3·ch, zmudnych i drobiazgowych Dokładne mycie włosów, a przed0-
d.rskl'"ji. O i11nych członkach rodziny da wszystkiem skórr uwłosionej części gło
się poY•ied;;icć Lo samo. Wszyscy o<lczu- wy Jest możliwe i doskonale wykonalne 

i1awet przy długi..:!t włv::;ach, bez zgole-
wl'...i<} rotrzebę zmiany, której na imię nia. Pogląd natomiast jakoby przystrzy-
wy jr,zd wakacy~ny. Jak kuszą.co brzmi żenie :.:zy zgolenie włosow miało wpływać 
to s~owo '? Uciec przed swoimi kłopotami, na korzonki jest 7 punktu widzenia dzi
ze.i~ć ,.,, oczu upn:ykrzcnym bliźnim i nie siejszego stanu wiedzy lekarskiej prze
widzieć ich przez cz.1s dłuższy. Nowocze- sadem. 
sny kancl;'dat 11a Robinsona śni sen o o- · Mogą to z~·f-szi.ą potwierdzić wszyscy 
deiYaniu się od swego zycia, o samot- ci, którzy golrnicm próbowali wpływać 
ności, se:1, niestety, bezskuteczny. na bujność porostu włosów. 

Natura nie znosi próżni, środowisko Golenie głowy n<>r.iaga tylko wówczas 
Każde zmusza do i11teresowania sie v;za- g-dy się głowy niegolone.i, a zatem przy 
jemnego- sob;~ i do solidarno3ci, a ·kłopo- długich wło;::ac.h nie myje dokładnie my-
ty s:~ rodzajem iiarna, wzrasta.i<1cego dlem i gorą.cą wodą, czy też szamponem, 
najlatwirj i wyclającEg·o najbujniejsze spirytusem mydlanym, i t. d. Skóra uvvło 
i naJl'.:J.rdzi8j urozmai~one plony. Pro- sionej części głowy wymaga bowiem pi::: 
.szę ~CiJ1e ·wyobl"azić wakacyjny przyjazd lęgnacji w tym ::;amym c.Jn<1j,n-rijej stop
paiistwa radcostwa do małego miastecz- niu, co skóra twarzy. Wydzielina skórna 
ka. Monotonja małomiejskiego życia i l;arclzo łatwo gromadzi się między \Yło
bezlik jego drobnych kłopotów, nowin i sami i wymaga regularnego usuwania. 
antag( 11izrnów nie posiada się wprost A zatem nie potrzeba golić głowy -
z niccierpliwcsc1, by wlać się coprędzej przypomniBć natcmiast nakżv, że zv..la
do j:.-~:~iejś 1;,oweJ, i;,'iszaprzątniętej dotąd I szcza w porze letniej należy dbać o ny
nierni _g:owy. K'opoty stare na chwilę -::„c~k g-ło1Yy, częściej m;vć włosy i pozwa-

.:..'.t"{' z. R. 
.~ ednal'•J\Y~ •. 
;ap 

Odkrycie starochrześcijańskiego 
rękopisu 

Zaginione urywki „akt Pawłowych" odnalezione 
U o;ców Kościola i w katalogach rę

kopisów biblijnych czc;sto wymieniane są 

l zw. „akta Pawłowe", które w począt
kach Ko~ciob cieszyły sic; dużem uzna-
11 ic1i1, o których zaś nie można L1yło wyro
bić sobie należytego pojęcia ;iż do czasu, 
kiedy bc. l1J '1 ski profesor liistorji kościelnej 
K. Schmidt odkrył w r. 1897 na papyrusie, 
zachowywanym 1v IHL::Jotcc uniwersytec
kiej w Heidelbergu urywki tych zaginio
nych akt. Vryvvki fr po;.w0liły ustalić. że 
szereg wczest!Je) nc:-1 ~"yeti fragmen
tów leż do tegc (J7j,~•a li.'.1.1eiy. Akta Pa
wlciwe, jak to Guev_.:c ~>.:;, \i) :'o, .)ocr.odq 
7 r. 180 po Chry stL•~.:~ i są powies::iowyrn 
życiorysem św. Apostold ori :anym tak, jak 
go sobie ó·,1cze~11. \") o;)ra.:a:i. św. }.µo· 
stoł j 0 st tu rnzedstawi, ny jako prt.E:d:;ti:l
wicicl starochrześcija!lskiego ideału etycz
nego, jako przeci•vnik herezji gnostycyz
mu, jako wielki misjonarz i cudotwórca. 
Po odkryciu z r. 1897 brakowało jednak 
jeszcze kilku ważnych fragmentów, które 
teraz właśnie zostały odnalezione znowu 
przez prof. Schmidta. 

Według podanych przez niego pierw-

szych wiadomości, chodzi tu o zwój papy
rusów, znalezionych przez niego w r. 1927 
u pewnego egipskiego antykwarjusza, na
byty następnie dzięki ofiarności prywatnej 
przez pa!lstwową i uniwersytecką bibljo
tekę w Hamburgu. Papyrus ten uzupcł• 

nia wiadomości o aktach Pawłowych, za • 
wiera bowiem brakujące części z epizodent 
efeskim i z cytowaną przez ojców Kościo
ła opowieścią o ochrzczonym i mówiącym 
Iwie. Oprócz tego zawiera on „kazno
dzieję" Salomona i „Pieśń nad pieśnia· 
mi", a także „Treny" Jeremjasza w tłu~. 

maczeniu z języka greckiego na koptyckf, 
a mianowicie na djalekt, używany w okc1\ł
cach oazy El Fayum, z którego dotąd zna
ne były skąpe tylko fragmenty piśmiennfcł 
wa. Odkryty papyrus pochodzi z r. 300 po 
Chr. i stanowi także pod względem ling
wistycznym jedyny w swoim rodzaju doku· 
ment, będąc najstarszym znanym doku
mentem w języku koptyckim. Po złożeniu, 
odczytaniu i wydaniu tego ważnego n~ko

pisu nie są wykluczone nowe ciekawe i nie 
spodziewane odkrycia. 

Popierajcie wyroby krajowe! 
1Q1WE;;::J:isEiJ1J~::J.3!13::JD~;J3Gm3m3.'313EE808~~~[Q] I stre szare oc~y pon. ~awrence'a dostrzegły I~a br_unat-j starannie szla~. Od osta:tniego de~zcz~, który pad~J 
W,• WFITiVAN ~LfAi\f3ERS 2 

~8 nawem tle mewielkieJ płaszczyzny zarysy ciemne] pla- prawdopodobme przed wielu tygodn1am1, szedł tędy tyl· 
tl __ ....: 1 \....' ~~--- ~ my. Bioto! Woda! ko)eden _koń„ Mały ko~, są?ząc po odciskach kopyt, i 

l:J - D o·N Ko Jo T'' 1· ' Dereszowata klacz podnios-ła głowę, wciągnęła no- ktorych Jedno, t7l~e, me .nuało pod~o~y. Lawrence ze· 
~ . sem powietrze i przyśpieszyła kroku. W kilka chwil póź- skoczył na ziemię i podrnósł rękaw~czkę. . 
[; ' ' · : niej koli i jeździec pili z tej samej kałuży, stojąc jeden . - Hm! Nale~ysz do, _damy? ~iekaw Jeste_n~, cz~ 
l;l. PRZEDRUK WZBRONIONY · przy drugim. Woda była ciepła i trochę słona. Ale by- me wypadałoby cię zwrocić mamusi? Z pewnosc1ą tak. 
'©]• _ •~1 ła to bądź co bądź woda i, po więcej niż dwudziestomilo- Postaram się to zrobić. . • . 
l:Eimi.:.i8R~~~OOL::!..I wej drodze w żarze pustynnego słoi'lca, smakowała zna- ·wskoczył zpowrotem na siodło 1 ruszył szlakiem 
- Tak, panienko! Wierny, co i jak i dlatego zmie- komicie. ze wzrokiem utkwionym w znale~iony przedmiot. 

rzarny '" inną stronę. Sława. Fvrtuna. Władza. Nic to Lawrence wstał wreszcie z ziemi otarł wodę z twa- - Twoja mamusia ma maleńką łapkę, co? Bęclzie-
nic Zll'''- :-:v dla nas, młodych. Marna przynęta l rzy i szarpnął za uzdę. ' my jej mus~eli poszuk~ć. ~ie jesteś .bardzo v:artości?· 

Do~km~t ostrogami chudych boków konia. - Wolno, panienko - rz~d ostrzegawczo. - wa, ale pom11110 to, moze . c1ę ona ceru. Zastanowmy Slf. 
- W nrogę, Kleopatro! Zgrzałaś się do niemożliwości. Nie śpiesz się tylko! Po- tylk? .. Podł_ug. wsk~z~wek Jimmy Marsh~lfl'? ~en. szla!< 
Szh:~ piął się pov,;oli w górę, omijając wyrwy i o- zwolę ci kilka minut odzipnąć. powmien się przeciąc z drogą w odległosci osmlU m_il 
krąża.i!'1c wyiiioslości. Na przodzie błękitniały zbocza Odprowadził klacz o parę kroków od kałuży, irnścił stąd . Jeżeli pojedziemy tą. drogą .na północ, to za drugie 

:S1erra<f. Podnóża . ich były tuż, tuż, zaś w mglistej cugle i odwiązał od siodła mały pakiet. Zwinąwszy się os~em mil dobije~y do Chandle;r City. _Jeżeli - zaś _POJ~· 
pcl"Spekr.vwie wyskakiwały ku niebu p9szarpane grani- nieomal w kłebek w skapym cieniu szałwji w celu uni· dz1emy na połudme, to czteromilowa Jazda dowied'Zil' 
towc w:erzchołki. W miarę, jak Don Lawrence posuwał knięcia bodaf na chwilę piekielnego żaru słońca, spo- nas do koń~a dro~i i do kopal:ii Buckaroo. . . 
'it.; l'!c.bo zarysowanym szlakiem,wygląd krajobrazu u-' żył pcdróżne śniadanie. W dziesięć minut później po Don KoJot skmął głową, Jakby przytwierdzaJąc pa· 
!0gał stopniowo zmianie. Teren stawał się · coraz bar- ponownem odświeżeni u przy kałuży siebie i konia, i na- mięci. 
dziej nierów11y i wśród krzaków szałwH ukazywały się penieniu manierki byl znowuż w drodze. - Wszystko będzie zależeć od trafu. Jeżeli ~n trzy
\:arłowe sosny. Uękawiczkę znalazł trzy mile dalej w miejscu g·dzie nożny koń poszedł na północ, zgubimy jego trop w 

U1)ał jednakże nie u stawał, cisnąc na konia i jeźdźca szlak biegł dnem wą::,,kiego ka.njonu, wspinając się na Chandler City. W takim razie zatrzymamy rękawirzk~ 
111by og1·011111a watowana kołdra, które.i cięż8r niespo- pierwszą. kondygnację gór. na pamiątkę dzisiejsze.i upalnej drogi. Ale jeżeli frzy 
sóh l':.-lo :;;trzą~nąć. Gniótł on ramiona Dona do tego Leżała sobie .iakby J1ig-rly nic na środku drogi i wy. tropy r.awiod;~ nas na polurlnic', zn~lezienie malej cht)l.\' 
stopni<'!. Ż(' młody człowiek kolysał się na siodle niby g-J<!dała trochę biednie i sicroco. Don Lawrence ściągną.l nir hędr.ie przedstawiało wielkich trudności. Musi to 
bezwladna masa.. I głowa klaczy zwisała nisko ku no- cugle i popatrzył z drwiącym uśmiechem na kawałek być malutka dama, sądząc t>O tobie, stara rękawiczk{> l 
i;om. Pomimo„ że szla wolno, boki .ie.i okryte byly pianą. \.Vypra wione.i skóry. · (d. c. n.) 

Po pierwsze.i dojechali do małei wvnioslości. By- - Hej! Kto cię tu zgul,>il? - zapytał i zlustrował 
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Ws. ksic;życa g. 7 m. 7 
Zachód „ g. 21 m. 7 

Nocne dyżury aptek 
Dziś w nocy dyżurują następJJ4Ce apte

ki: L. Pawłowskiego (Piotrkowska 307), 
E. Hamburga (Główna 50), B. Głuchow
skiego (Narutowicza 4), J. Sitkiewicza i 
5-ka (Kopernika 26), A. Charemzy (Po
morska 12), A. Potasza (pl. Kościelny 
10). (w) 

Pozatem stale dyżurują następujące 

apteki: H. Dutkiewicza (Zgierska 97), A. 

Szymańskiego (Przędzalniana 75), 
Z. Gorczyckiego (Przejazd 59), A. 
'aussego (Rzgowska 59). (w) 

-0-

Nowy wicewojewoda w Łodzi 
Dowiadujemy się, że dotychczasowy 

naczelnik wydziału bezpieczeństwa w woj. 
W!l,,rsz~wskim, dr. J. Różniecki, został mia 

\ ivany wicewojewodą w Łodzi. 

Doniosły wyrok Sądu 
Najwyższego 

Ni dniu onegdajszym w Sądzie Najwyż 
nym była rozstrzygnięta kwestja sporna z 
w zakresie ochrony znaków towarowych. 
Pf\lanowicie firma angielska „Pears Limi
ted.", której mydła zyskały w Polsce wiei 
(de wzięcie zaskarżyła właściciela fabryki 
mydła i Rerfum „Floryda" p. SamueJ

sona, który sprzedał mydło w opakowaniu 
ł ze znaczkami całkiem podobnymi do pro 
'duktów „Pears Limited" były one jedna
kowoż opatrzone w dodatkowy napis 
,,Kings". Mimo łudzącego naśladownict
wa zdołała „Florida" wygrać sprawę 

'dzięki dodatkowi „Kings' tak w Sądzie 
Okręgowym, jak i Sądzie Apelacyjnym. 
Wreszcie sprawa oparła się o Sąd Najwyż 
szy, który orzekł, że nawet zupełnie różna 
nazwa może narazić firmę „Pears" na 
szkodę, gdyż opakowanie i kształt liter był 
wyraźnem naśladownictwem jej produk
tów. Sprawa pozostała wobec tego prze. 
'razana do ponownego rozpatrzenia. (w) 

Aparaty do wydawania reszty 
wprowadza P. K. O. 

fak się dowiaduiemv ock!ział P. K. O. 
w Łodzi zostanie i.:10p·itaony w spcLj~•l
n:: apant_,.r cio wyda „...an: a reszty pieni ~dzy. 
Manipula.::jJ ·:)oiega na tern, że kasjer chcąc 
wydać re.>"'-'; r.aciska kilka guzik11w, a na 
stół wysKJkuj~ obliczone z całą dokładno
ścią monety. Niezale:lnie od tego aparata 
mi temi u~;ku~eczni..me będą również i wy
ołaty. 

Wpro:;achtr:ie tych aparatów spowo
dowane zosi<1łc. wskutek ciągłych pomy
łek, jakie ea1 dzo często zdarzały się przy 
wydawaniu reszty w kasach P. K. O. Apa
raty takie są P;eomylne i przyczynią się w 
znacznej mk~le ,fo usunięcia wszelkich pCl 
·nyłek prz;· w; dawaniu reszty oraz w:·Płi'.
caniu picn!<dzy. (w) 

Dymisja dyr .. Spasowskiego 
Dowiadujemy się, ŻE- postanowienieni 

pana ministra W. R. i O. P. został przenie

siony w stan nieczynny dyrektor t.' zw. 
„Pedagogjum", p. Wfadysław Spasow
ski, przeciwko któremu prowadzona była 
przed paroma miesiącami karnpanja na ła
mach prasy orawicowef, 

,b. A S Ł O" z cm.ia 7 sierpnia 1929 roku. Nr. 214 

Załamanie się samorządu łódzkiego 
Smutny bilans dotychczasowej gospodarki socjalistycznej 

Samorząd łódzki był długi czas jakby 
czołowym bastjonem P. P. S. C. K. W. 
Gdziekolwiek przejawiały się jakieś nie
domagania społeczne, gdziekolwiek wystę 
powały jakieś braki samorządowe, pra
sa cekawistyczna bohaterskim gestem 
wskazywała na Łódź, mówiąc z dumą: 
„u nas inaczej", 

Jak to u nas zwykle bywa, nie 
sprawdzano tych informacyj, wierzono 
cekawistom na słowo, a nawet zajadli 
wrogowie C. K. W. P. P. S., biorąc tę 
propagandę za dobrą monetę, przyjmo
wali z zadowoleniem do wiadomości 
fakt, że jest jeden więcej na niewielką 
ogólną liczbę samorząd miejscowy który 
dobrze gospodaruje. 

Kryzys nastąpił tej wiosny, kiedy 
samorząd łódzki ujrzał się nagle bez 
pieniędzy. Prasa cekawistyczna podnio
sła straszliwe larum i zaCtZęła ogniście 
atakować rząd, że nie chce magistrato
wi łódzkiemu pożyczyć pieniędzy, któ
rych pożyczenie nigdy nie obiecywał i 
wogóle nie robił w tym kierunku żad
nych nadziei. Prasa cekawistyczna pod
kreślała z oburzeniem, że bez tych pie
niędzy Łódź nie może gospodarować, a
żeby zaś wywrzeć na rząd możliwie naj
większą presję, w najczarniej szych bar 
wach starano się malować, jak ta odmo
wa ;rządu odbija się na losie bezrobot
nych. 

Musiała wzbudzić od.razu wątpliwość 
gospodarka, która wszystkie swoje ra-

chuby opierała na nieobiecanej pożycz
ce, licząc jedynie na to, że ponieważ 
rząd dobrodusznie niejednokrotnie po
życzał, to i teraz pożyczy. Przy bliż
szem wejrzeniu w sprawę, okazało się, 
że jest wprawdzie gorsza konjunktura 
w przemyśle łódzkim, ale nie dotknęła 
ona prawdziwych robotników przemysło 
wych, lecz ludność wiejską napłyWową, 
która znalazła zatrudnienie w przemyśle 
podczas bardzo wysokiej konjunktury, 
ale gdy ta konjunktura przeszła, była 
utrzymywana w Łodzi sztucznie przez 
wielkorządców samorządowych naprzód 
enpeerowskich, a potem cekawistycz
nych. Utrzymywano ją w Łodzi, bo by
ła świetnym instrumentem wyborczym, 
a robiono to mimo ostrzeżeń ze strony 
kół przemysłowych, ze należy tych ludzi 
na powrót skierować na wieś i to jeszcze 
w momencie, gdy cech miejskich nie 
nabrała. 

By utrzymać tych ludzi, wymyślano 
ad hoc różne roboty miejskie, prowadzo 
ne za pieniądze pożyczone, a jeżeli nie 
można było ich zatrudnić przez cały se
zon, to zatrudniano przynajmniej o ty
le, by mogli następnie pobierać zapomo
gi z fundusu.:u bezrobocia. Robiono to, 
co się w żargonie ulicznym nazywa: 
sztuczny tłok, a o ile tłok ten istotnie 
był sztuczny, dowodem fakt, że w roku 
bie'iącym, gdy ludzi, o których mowa 
wyżej, magistrat nie zatrudnia, ze stro
ny związków zawodowych, do których 
*łdll • ft4?4?M4ll; 

Aresztowanie organizatora zaburzeń 
w fa bryce Krusche i En der 

Komunista Rutowski wpadł w ręce policji 
jak już w swoim czasie donosiliśmy, \ 'J 

fabryce Krusche i Ender w Pabjanicach w 
połowie miesiąca czerwca r. b. wybuchł 

poważny zatarg między robotnikami a ad
ministracją fabryki na tle wydalenia z pra
cy jednego robotnik'.!, i::dzie niejednokrot
nie musiała interwcnjować policja. Głów 

nym sprawcą zaburzeń, który spowodo
n1ł strajk kilku tysięcy robotników tej fa
bryki był niejaki Rutkowski zredukowany 
robotnik w5pomnianej fabryki, komunista. 
Bezpośrednio po zaburzeniach Rutkowski 
zbiegł w obawie przed odpowiedzialno
ścią sądową, a policji udało si~ zatrzymać 
jedynie kilku robotników, którzy również 

~ywali tłum do czynnych wystąpień. 
Po kilkutygodniowych poszukiwaniach 

władzom policyjnym udało si~ aresztować 
zbiegłego Rutkowskiego, ukrywającego się 
na terenie powiatu Łaskiego. Wywrotow
ca osadzono w więzieniu do dyspozycji 
władz sądowych. 

Aresztowani w swoim czasie robotnicy 
za podburzanie do ekscesów zostali obec
nie zwolnieni z więzienia i odpowiadać bę
dą przed sądem z wolnej stopy. Robotni
cy ci jednak nie zostan przyjęci z powro
tem do pracy przez administrację fabryki 
Krusze i Ender. (w) 

Wycieczka studentów z Królewca 
w Łodzi 

Wrażenia z pobytu w mieście pracy 
Wycieczce studentów wyższej szkoły 

handlowej w Królewcu, która odwiedzi
ła Łódź, towarzyszy przedstawicielta ~e 
neralnego konsulatu polskiego w Królew
ct1, oraz rektor uczelni. 

Onegdaj wieczorem wycieczka zwie
dziła groby bohaterón wojennych w 
Rzgowie gdzie wyjaśnień udzielał konsul 
niem:eckL Po zwiedzeniu cmenhr::a uda
ła się do Rudy Pabjanickiej, gdzie spo~y
to ko!acj~ i spędzono kilka godzin w bar
dzo miłym nastroju. 

Wczoraj od samego rana wy ieczka 
po śniadaniu w kuchni miejskiej udała 

się do tabryki 3ernicha, którą do~:ładnie 

Z\l.'iedzono, słuchając wyjdnie11 kierow
ników poszczególnych działów. Z kolei 
udali się studenci do szkoły włókienni

czej przy ul. Żeromskiego którą zwiedzono 
skrupulatnie i wysłuchano jej poczynań w 
zakresie wiedzy ekonomicznej. 

Na tern skończyło się zwiedzenie na
szego miasta i wycieczka wyjechała na 
dwudniowy pobyt do Krakowa. 

Zapytywani o wrażenia z Polski, stu-
1enci i studentki z Królewca wyrażali się 
z uznaniem o organizacji wycieczki i przy 
<thylności zarówno rządu polskiego jak i 
serdeczności lokalnych komitetów przyjęć. 

Stwierdzili, oni iż w wyobrażeniach ich o 
Polsce i Polakach zaszła zupełna zmiana 
na korzyść, a to co widzieli w Polsce 
przeszło ich oczekiwania. W Łodzi prze
mysł włókienniczy uczynił na nich olbrzy
mie wrażenie, serdeczność, z którą spo
tykali się na każdym kroku w kominogro 
cizie, pozostawi niezatarte wrażenie. 

Tempo pracy i ruchu ulicznego jest 
zastanawiające i przypomina im życie w 
wielkiem portowem mieście. 

Goście stwierdzili że dopiero w Łodzi 
mogli ujrzeć jak wielkie prace kładzie 

się pod fundamenty przyszłych wielkich 
ośrodków pracy i pewni są że po pewnym 
czasie Łódź zajmie dominujące stanowis
ko wśród miast przemysłowych na kon

oni nie należą, nie wpłynęła dotychczas 
żadna petycja do hądu o l)Omoc. 

Magistrat łódzki nie przewidywaJ 
jednak katastrofy swojej gospodarki, 
opartej nie na realnych interesach mia
sta, ale na przesłan~rnch politycznych. , 
Na ;rok bieżący magistrat zapowie4z1ai 
niesłychane roboty inwet>tycyjne, które 
wszystkim bezrobotnym miały dać do
brobyt a C. K. W. chwałę i dla tego ce
lu zgóry nawet zaangażował około 300 
nowych urzędników. Wszystko opierało 
się na nadziejach na pożyczkę, dla po
zyskania której nie poczyniono nawet 
odpowiednich starań, a gdy pożyczka 
zawiodła, przed -m2.gistratem stanęlc 
widmo bankructwa, a wśród oszukanych 
ludzi wybuchło oburzenie. 

W wytworzonej sytuacji rząd 
znalazł się w konieczności ingerowania. 
Pierwszym krokiem do tego musiało z 
natury rzeczy być przeprowadzenie re
wizji w samorządzie łódzkim. Zresztą 
rząd mógł mieć także specjalne informa
cje i specjalne do tego powody i w re
zultacie pojechała do Lodzi ministerjal
na komisja lustracyjna. Jakie są wyni
ki lustracji, tego jeszcze nie wiemy, ale 
już jest głośną afera kostek granito
wych i druga, asfaltowa. 

Rozpisano przetarg na 2.000 tonn 
kostki granitowej, a poza przetargiem 
dano zamówienie na 7% tysięcy tonn 
misji sowiecJ{iej. Aczkolwiek misja nie 
dotrzymała umowy nie wzruszało to jed 
nak magistratu i zerwano ją dopiero po 
lustracji dokonanej przez komisję .M. S. 
Wewn. I tak killrn tysięcy ludzi, którzy 
mogli znaleźć zatrudnienie przy bruko
waniu ulic, znalazło się na bruku. W 
::ałym magistracie nastąpiło rozprężenie,. 
a wśród rządzącej kliki - walki, - co 
wszystko razem w dalszym ciągu będzie 
się odbijać fatalnie na gospodarce miej· 
ski ej. 

Nie będziemy się wdawali teraz w 
szczegóły tych afer. Sprawy są w rę 
kach kompetentnych władz i będą do
prowadzone do końca. Ale oto widzimy, 
jak runął najpotężniejszy bastjon dzia
łalności samorządowej P. P. S. C. K. W. 
- runął nie atakowany wcale. Obaliło 
go życie. Miej ski samorząd łódzki zała
mał się, bo cała działalność jego skiero· 
wana była na korzyść interesów poli
tycznych partji. a to, do czego istotnie 
powołany jest samorząd, praca nad 
rozwojem miasta i piecza nad int,eresa.
mi jego ludności, zepchnięte byłu na 
plan trzeci. - • • ........ ~nlllllll„ 

Sprzedaż mięsa w sklepach 
spożywczych jest 

niedozwolona 
Stosownie do Rozporządzenia p. WoJ~· 

wody Łódzkiego z dnia 24. października 
1925 roku o handlu przetworami mięsne
mi, w sklepach spożywczych dozwolona 
jest wyłącznie sprzedaż przetworów mięs
nych wędzonych. 

Wobec tego, iż zostało ostatnio stwief 
dzone, że w sklepach spożywczych odby· 
wa się sprzedaż mięsa surowego, zarzą

dzona została przez miejskie władze sani
tarne kontrola sklepów spożywczych. 

Winni przekroczenia powyższego Rot• 
porządzenia pociągnięci zostaną do oG.. 
powiedzialności administracyjno-karnej. 

Ekipa polska w locie 
M. Ententy 

Po obiedzie w kuchni mic-~skiej, goście 

udali się do elektrowni, gdzie zwiedzili 
zarówno dotychczasowe urządzenia jak i 
nowobudowane przyczem wyjaśnień u
dzielali inżynierowie elektrowni, a następ 
nie zarząd podejmował 2:0ści herbatką. 

tynencie. {b ). 

W dniu 4 wrze~nia rozpoczyna się !of 
okrężny Małej Ententy, w którym biorą 

udział: Rumunja, Jugosławja i Czechosło
wacja, 01az Polska. Lot odbywa.: się t~
dzie na trasie:- Bukareszt-jassy-Lwów 
-Warszawa -Kraków --Praga- Brno
Zagrzcb-Belgrad i Bukareszt. Z każdej 
strony poleci po sześć aerJplanów. Eki
pę polską stanowić będą: pułk. Kossow
ski, kapitanowie Długoszowski, Pamuta ; 
·~eferet oraz porucznicy Więckowski i Ba

i . ·i •. 1 
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Uporządkowanie parku 
kole~owego 

:Wobec niemotności przystąpienia w 
rtajbli:tszych latach do budowy gmachu 
teatralnego w Parku Kolejowym, Wydział 

Plantacyj Miejskich uporządkował ten park 
co umożliwiło całkowite oddanie go do użyt 
leu publicznego. 

W Parku Kolejowym urządzony zostar 
również miejski plac gier i zabaw dla 
dzieci.„ 

Inspekcja sanitarna 
łódzkich 

• w rzezn1 

Miejski Inspektor Weterynaryjny p. 
~ehrebecki przeprowadził inspekcję sani
·1arn4 obu rzeźni publicznych w Łodzi. 

W wyniku inspekcji stwierdzono po
prawę stanu sanitarnego rzeźni, co jest 
wynikiem zarządze1i wydanych przez miej
skie władze sanitarno-weten•naryjne. 

Wycieczka francuska wtodzi 
Onegdaj wieczorem przybyia do Łodzi 

Wyciecz.rn „Aliance Franco-PolonaisL: du 
Nord de la France". 

W skład wycieczki wchodzą przemy
Aowcy, kupcy i przedstawiciele inteligencji 
pracującej. 

. Wycieczka zwiedziła w dniu wczoraj
~zym szaeg zakładów przemysłowych, 

elektrownię oraz gmach szkoły powszech
',h:i }.>rzy ul. Ma~.,·siń,~kie;. 

Zwolnienie dyrektora Kasy 
Chorych w Piotrkowie 

Jak się dowiadujemy, komisarz rządo

NY kasy chorych w Piotrkowie p. Kazek 
zwolnił dyrektora kasy p. Sweleckiego z 
·.ego stanowiska. 

Niezależnie od tego otrzymali zwolnie 
oia kierownik buchalterji Bobek, sekretarz 
Kuczewski i kasjer Dobrzelewski. (b \ 

Gołąb, który przeleciał 
Atlantyk 

Mieszkaniec niewielkiej mieściny fran 
cuskiej na wybrzeżach Normandji bar
dzo gorliwie zajmował się hodowlą gołę
bi pocztowych, które niejednokrotnie 
bmły udział w rywalizacjach, odnoszą,c 
świetne zwycięstwa. Gołębie miały obrą 
czki z numerami, nazwiskiem hodowcy, 
Cornely i miejscowości Vatrelos. Przed 
rokiem jeden z lepszych „pocztowców" 
znikł bez śladu, Cornely był przekonany, 
że gotąb został sKradziony. I oto przed pa 
ru dniami, wychodząca w Ontarjo, w A· 
meryce północnej gazeta doniosła, iż na 
brzegu rzeki Michigan został schwyta
ny gołąb, na którego nóżce znaleziono 
obrączkę z napisem „France, 225, Corne
\y. Vatrelos". 

Gołąb ten nietylko przefrunał nad 
Atlantykiem, ale przebył jeszcze 1200 
kilometrów, które dzieli rzekę Michigan 
od b1'zegu Oceanu! 

lnspekcja lecznic prywatnych 
w Warszawie 

Departament służby zdrowia wyłonił 
ostatnio ko:nisję dla systematycznej in
spekcji lecznic prywatnych. 

Na czele komisji stanął inspektor służ
ły zdrowia, dr. Hryszkiewicz, w skład zaś 
jej weszli: radca ministerjalny, p. Kower-

ski i nacr.. wydziału zdrowia przy Komisa:· 
jacie Rządu, dr. Eberhardt. 

Przed zjazdem Legjonistów 
w N. Sączu 

Na zjeździe legjonistów w Nowym Są
czu w zastępstwie Marszałka Piłsudskie

go, który ze względu na rozpoczęcie ku
racji w Druskiennikach udziału w zjeździe 
nie weźmie, wygłoszą odczyty gen. Rydz
śmigły i poseł płk. Sławek. 

Napad bandycki 
na szosie Lutomierskiej 

Lepiej razem, niż w pojedynkę 
W dniu wczorajszym do wójta gm. 

Wodzierady w K'.Vic'.it1'owka.:h zgłosił się 

Stanisław Bocianowski, zam. w Łodzi przy 
ul. źeromskiego 69 i zameldował, ie zo
stał napadnięty przez dwuch osobników 
na szosie wiodącej do Kwiatkowic. 

Według zeznania Bocianowskiego oko
liczności napadu są następujące: Około 

godz. 9-ej wieczorem szosą Lutomierską 

przechodzili Stanisław i Jan Bocianowscy 
oraz Marja Tab.:i.cl~~wicz. W pewne\ clnvi
li gdy Stanisław Bocianowski nieco odda
lił się od towarzystwa napadło nań dwuch 

osobników, którzy przewrócili go do ro
wu i podczas gdy jeden z nich starał się 

sięgnąć do kieszeni Bocianowskiego dru
gi zatkał napadniętemu usta. Napadnięty 

Bocianowski począł wzywać pomocy. 
Podczas szamotania się z napastnika

mi, Bocianowski został ciężko ranny no
żem w rękę. Bandyci korzystając z ciem
ności nocnych zbiegli w niewiadomym kie
runku. 

Zawiadomino o powyższym wypadku 
władze policyjńe wszczęły natychmiasto
wy pościg za zbiegłymi bandytami. ~(w) 

Brak ożywienia na polskim rynku lnu 
Na rynkach zagranicznych bez zmian 

N a rynku londyńskim nie widać do
tychczas żadnych zmian, któreby świad
czyły o poprawie za!)Otrzebowania na len. 
Z drugiej jednak strony notowania utrzy 
mują się na stałym poziomie, nie wyka
zując dalszej tendep.cj i żniżkowej. Za wy 
jątkiem Łotwy, gdzie rząd dotychczas 
posiada w dużej ilości towar na skła
dach. w innych ośrodkach wyczuwa się 
jak zazwyczaj w tym okresie, brak towa 
ru. Tranzakcje <lotyczą prawie wyłącznie 
małych partyj towarów do natychmia
stowej wysyłki. Rząd łotewski podtrzy
muje ceny powyżej tych, jakie są do o
siągnięcia na rynku, wobec czego nie 
przeprowadził ostatnio poważniejszej 
tranzakcji. Pewne zainteresowanie wśród 
przędzalni angielskich lnem łotewskim u
niemożliwiają ceny proponowane przez 
rząd. Ceny powyż. Ł 80 standart R Cif 
wschodnie wybrzeża Anglji są uważane 
za zbyt wygórowane. Notowano ostatnio 
w Londynie: Swannenberg Ł 85, Livo
nia Ł 82, sta.ndart R Cif. 

W dziale lnu eur0pejskiego utrzymu
je się pewne zainteresowanie dla gatun
ków towarzystwa Kotelnioz, jednak zrea 
lizowanie tranzakcji utrudnia rozbież-
ność cen w podaży i popycie. Notują: 
BKKO Ł 83/84, Kotelnicz Ł 66-67 cif 
Wschodnie wybrzeże Anglji. Dla lnu e-

stońskiego brak zainteresowania wobec 
wyprzedania lepszych gatunków. Notują: 
Werro (Petczura) Ł 78/80, Fellin (Dor
pat) Ł 72/74. Ceny lnu litewskiego są 
zbyt wysokie, dlatego też ilość tranzak
cji minimalna. Notują: len górny kur
landzki Ł 59, kurlandzki Ł 55, z Kłajpe
dy 49/50. Len belgijski wykazuje lekkie 
ożywienie w ZJakresie tranzakcji rynko
wych. W związku z małemi zapasami to
waru ceny są względnie mocne . 

N a naszym rynku brak w dalszym 
ciągu ożywienia. Notowano ostatnio za 
100 kg. loko skład: len czesany pierw
szego gatunku dol. 38, II gatunek 27, 
len nieczesany I gatunek 16 i pół, II ga
tunek 9 do 11, pakuły lniane I gatunek 
17-18, II gatunek 9.50 do 11. Zrzesze
nie Eksporterów Lniarskich podaje na
stępujące informacje o stanie zasiewów 
lnu w wileńskim okręgu lniarskim, obej
mującym województwa wileńskie i nowo 
grodzkie oraz przyległe powiaty woje
wództwa białostockiego: obszar uprawy 
lnu znacznie się zmniejszył i wynosi w 
stosunku do roku ub. w rejonach lnów 
roszonych 75 proc„ zaś w rejonach mo
czenicowych około 60 proc. obszaru zeszło 
rocznego. Co się tyczy stanu •Zasiewów, 
to dzięki ostatnim deszczom osiągnęły o
ne pewną poprawę. 

14000 
na 

• zagranicy dzieci polskich z 
kolonjach letnich w Polsce 
_8000 przybywa w sierpniu 

W i·oku bieżącym Związek obrony 
Kresów Zachodnich przyjmie na kolonje 
letnie około 14.000 dzieci. W lipcu bawiło 
na ziemiach polskich w różnych miejsco
wościach 6.000 dzieci, które obecnie po
wracają już do domu. Na sierpnień zapi
sanych jest około 8.000 dzieci, które 
większemi i mniejszemi partjami zaczęły 
już przybywać do Polski. W roku bieżą
cym poraz pierwszy przybyły grupy dzie
ci z pod Malborga i Olsztyna. Pozatem, 
jak i lat poprzednich, przyjechały dzieci 
ze śląska Opolskiego, Gdańska, Górnego 
śląska, Berlina, Prus Wschodnich, Ilam
burga, Westfalji, Meklemburgji. 

Dzieci rozmieszczane są pojedyńczo, 
lub po kilkoro w dworach polskich, lub 
też w większych grupach (nie więcej 
niż po 10) w kolonjach, organizowanych 
prizez instytucje społeczne, jak Koło Po
lek, Związek Ziemianek, Polski Czerwony 
Krzyż, oraz prowincjonalne oddziały 
Związku Obrony Kresów Zachodnich. Z 
grup dzieci, przybywających na sierpień 
Związek posiada pomieszczenie dla 5.000 
dzieci. Brakujących pomieszczeń dla 
3,000 dzieci niewątpliwie dostarczy społe 
czeństwo, rnzumiejące doniosłość akcji, 
prowadzonei przez Związek. 

Bojowe zarządzenia niemieckie 
wobec Polski 

godzą ostro w nasz wywóz rolniczy 
Nagłe przeprowadzenie w Reichstagu 

podwyżek celnych na szereg artykułów, 
w których Polska jako producent i eks
porter jest bardzo zainteresowana, wy
tworzyły nową, bardzo niekorzystną sy
tuację dla możliwości porozumienia go-
spodarczego polsko - niemieckiego. Z 
uwagi na to, że kwestje produktów 1'01-
niczych są tak ważnym przedmiotem ne 
gocjacyj polsko - niemieckich, jest 
rzeczą zrozumiałą, że nowe posunięcia 
niemieckie wpłynęły bardzo ujemnie na 
atmosferę w której toczyły się dotych
czasowe rokowania, zwłaszcza, że zasad
nic;e kwestje zostały już częściowo po
przednio uzgodn. między obu partnera 
mi. Pozatem podniesienie stawek cel
nych uderza i to w sposób natychmia-
stowy w eksport polskiego masła do Nie
miec, bo nowa stawka weszła już w ży

Jak się dowiaduje Ag. Press, rząd 
polski, zaskoczony terminem 1 sierpnia 
w którym nowa stawka miała wejść w 
życie, wystąpił ostatnio do rządu niemiec 
kiego z prośbą o p.rzesunięcie tego ter
minu na czas trwania obowiązującej o
becnie stawki konwencyjnej z innemi 
państwami, jak np. z Finlandją. życz.e
nie to napotkało na stanowczą odmowę 
ze strony niemieckiej, chociaż rząd Rze
szy gdyby zechciał okazać dobrą wolę, 
mógł w tym wypadku skorzystać z przy
sługujących mu odpowiednich upoważ
nień i przesunąć termin w myśl życzenia 
strony polskiej. 

Powagę sytuacji zwiększa fakt, że 
jak się okazało w ostatnich dniach, Niem 
cy zupełnie wyraźnie grają na zwłokę i 
nie chcą przyśpieszyć finalizacji roko
wań o traktat handlowv. 

·, cie z dniem 1 siervnia. 

• • 
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. Z cechu wędliniarzy 
i rzeźników 

Za.rząd Cechu Wędliniarzy i Rzeźnt. 
ków m. Łodzi, niniejszem zawiadamia 
swoich członków, że w dniu 11 sierpnia 
r. b. o godzin~e 4 po poł. w pierwszym 
tenninie a o godzinie 6 w drugim termi. 
nie odbędzie się ogólne zebra.nie Zarządu 
i Członków Cechu w lokalu przy ulicy 
Zawiszy Nr. 5. 

Porządek dzienny: 
1. Sprawa wyzwolin terminatorów, 2. 

Zapis uczni. 3. Przyjmowanie nowych 
członków. 4. Pobieranie zaległych skła· 
dek miesięcznych. 5. Sprawa nielegalnej 
sprzedaży wyrobów masarskich w skle
pach spożywczych. 6. Wolne wnioski. 

O liczne przybycie wszystkich człQDr 
ków prosi -

Starszy Cechu H. Siebert. 
„.___<:>~ 

Wycieczka Handlowców 
Polskich na PWK. 

Organizując 4-ro dniową wyciee.zkt 
do Poznania na Powszechną Wystawę 
Krajową, Związek Zaw. Handlowców Pol 
skich w Łodzi - Piotrkowska 108 - u
zyskał daleko idące ulgi, wobec czego ko· 
szty wycieczki zostały znacznie zreduko· 
wane, a mianowicie: kosz.ty przejazdu1 

wejść na Wystawę i kwater, przez całe 
cztery dni, wyniosą około zł. 40 - od oso 
by, przyczem zapisy zostały przedłużone 
do dnia 10 b. m. włączni!i. · 

Odjazd wycieczki w środę wieczorem 
dn. 14 sierpni1a r. b., powrót dn. 18 w nit 
dzielę w nocy. 

W wycieczce prócz członków mogą 
również wziąć udział ich rodziny oraz 
sympatycy Związku, przyczem uczestni
cy mogą jechać do Poznania na czas 
krótszy niż dni cztery. Zapisy przyjmuje 
Sekretarjat Związku w godzinach wie
czorowych. 

-0-

Wyrodna matka 
,W dniu wczorajszym w godzinach ran

nych przechodnie znaleźli obok szkoły im, 
Staszica na Nowym-Rokiciu zwłoki nowo
rodka, liczącego kilka miesięcy. Dziecko 
miało zaciśnięty sznur na szyi. 

Przeprowadzone dochodzenie policyj
ne ustaliło, że dziecko zostało uduszone. 
Dalsze śledztwo w tej sprawie skierowa
ne jest w celu ujęcia wyrodnej matki, leci 
narazie nie dało pożądanego rezttłts• 

tu. (w) 
·--0-

Groźny pożar młyna 
• 

W nocy ubiegłej we wsi Łaszew pow. 
Wieluńskiego wybuchł groźny pożar w 
młynie należącym do niejakiego Tkaczyń· 
skiego Stanisława zamieszkałego w tejże 

wsi. Mimo intensywnej akcji ratowniczej 
miejscowej' i okolicznej straży ogniowej, 
młyn oraz wszystkie budynki znajdujące 

się na tej posesji spłonęły doszczętnie. 

Straty powstałe wskutek pożarn wyn~ 

szą kilkadziesiąt tysięcy zł. (w) 

Bójka podczas libacji 
W restauracji przy ul. Piotrkowskie] 

298, wynikła wczoraj bójka pomiędzy ko
legami kieliszka, w czasie której został si> 
nie poturbowany niejaki Rykalski Stani· 
sław, bezrobotny, zamieszkały przy ul. Wiz 
nera 20. Rannemu Rykalskiemu udzielono 
pomocy lekarskiej w lokalu XIII kom. p!' 
licji. (w) 

--0-

Nagły skon 
\V godzi nach rannych zmarł wczor~ 

nagle w bramie domu przy ul. Cegielnia· 
nej 55-letni Władysław Hanke, majster 
tkacki, zam. przy ul. Cegielnianej 4J. 

Zwłoki zmarłego zabezpieczono na 
miejscu aż do zejścia władz sadowo-lu
karskich. (w), 

--0-
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Niemieckie dogtawy 
dla Rumunji 

N icmieckie firmy budowy parowozów 
IIcn~chal i Sohn oraz A.S.G. otrzymały 
:id nmrn:l1skiego ministerjum komunika
::.ii dostawę 150 lokornotyw dla kolei ru
mur1sk1ch. Przy przetargu oferty niemicc 
ki~ wec~~ug lriformacji niemieckich oka-
1..ały i;ię taiisze od ofert francuskich ,cze
skich, ·yęgierskich i polskich, 

Operacja usuwająca instynkt 
przestępczy 

Z Indianopolis w Ameryce nadeszła 
wieść o z1;pełnie udanej operacji dokona 
nej na jednym z aresztantów tamtejsze
go więzienia, a mającej na celu wylecze
nie go za pomocą. zabiegu chirurgiczne
g·o z przestępczej inklinacji, która za
wiodła go do więzienia. 

Więźniem tym jest pewien urzędnik 
bankowy, który po dość długiej i wzoro
wej służbie został przychwycony na fał
:;zerstwie czeków. 

Jak wynika ze starannie zbadanej je 
go przeszłości, 28-letni człowiek został 
razu pewnego podczas gry w piłkę nożną 
silnie kontuzjowany w głowę i od tej 
właśnie chwili począł on cierpieć na do
tkliwe bóle głowy oraz, jak utrzymuje, 
zbudził się w nim jednocześnie ów in
st.rh przestępczy, zmuse:ający go nie
odparcie do przedsiębrania rozmaitych 
fałszerstw. 

Osadzony wyrokiem sądu w więzie
,Au człowiek ten przez swoje ciężkie ata 
ki bólu głowy spędzał większą część cza
su w szpitalu więziennym. Podczas ostat 
nie~o silnego niedomagania odwiedził go 
jeden z lekarzy i po długiej walce z wła
dzami sądowemi zdołał wyjednać zezwo
lenie na dokonanie ope1·rcji. 

Ciężka ta operacja połączona z tre
,1anacją czaszki odbyła się w klinice uni
wersyteckiej i przebieg jej był najzupeł 
niej I)Omyślny. Nie.tylko więc zniknęły 
dręczące pacjer.ta bóle głowy, ale pow
stała zupeh1a pewność, że operowany, 
który do czasu nieszczęśliwego wypadku 
z pilką noi:ną był nieposzlakowanie uczci 
wym człowiekiem, pozostanie nim obec
nie i nadal. 

Na tej zasadzie operujący lekarz 
przy pomocy wybitnego prawnika przed 
sl1;nvziął starania, celem wyjednania u 
władz rewizji procesu swego pacjenta i 
dowiedzenia tą drogą niepoczytalności 
jego w czasie spełnienia czynu przestęp
tzego, a poza tern bank, w k~órym pra
cował operowany i który z pracy j eg·o 
był bardzo zodowolony aż do chwili o
szukańczych jego manipulacyj, wyraził 
gotowość natychmiastowego przyjicia 
go z powrotem na zajmowaną posadi• 

Krwawa walka o iłziewczynę 
We wsi Struga pod Raclzymil1em po

Nstała podczas zabawy tanecznej bójka po 
między d'.\'Otna synami gospodarskiemi. 
Użyto też nożów. Niejaki Bartkowski legł 
wkrótct ciężko ranny. Sprawca krwawego 
czynu za,zął uciekać, ale przyjaciele Bart
kowskiego dopędzili go, postrzelili i dotkli 
wie pobili laskami i pięściami· Obu ran
nych przewieziono do szpitala w stani·~ ni~ 
~b;ąc:vm j~ż żad n vt:h nadziei. Jak się oka
zu ie; toczył się spór o jakąś dziewC7ynę, 

riaizeczo·i:! BarU<.0\, skit:go, która jedna!\ 
woJa;c tańczyC z drJgim„. 

Nowy sposób odmładzania 
Włoski konkurent Woronowa 

Osławiony specjafota nd odmiaJ1<rnb, 
dczony r0syjski Worc>r.ow, l'ld o~ pnH•~
go czasu groźnego konkurenta, w o:;ob:" 

„H AS LO" z dnia 7 sierpnia 1929 roklf-

Japoński Bazewicz 
Wąsy .gen. Nagaoka przedmiote111 podziwu tłumu 

Generał Nagaoka ocl kilku lat w stanie 
spoczynku, przedtem jednak gorliwy me
cenas wszelakich sportów, opiekun wielu 
związków sportowych, japoński pionier jaz 
dy na nartach, a od czasu rozwoju samolo 
tów nazwany „aerodziadkiem" jest dum
nym właścicielem najdłuższych wąsów na 
całym Wschodzie. 

Jest to figura znana nictylko w swem 
mieście, ale i w całym kraju. Wąsy tej 
sympatyc.znej osobistości, są wprawdzie 
najdłuższe na Wschodzie, ale ku najwięk
szemu zmartwieniu właściciela zajmują do 
piero trzecie. miejsce na świecie. Zwycię

zkim rywalem był do tej pory pewien Ka
nadyjczyk, mieszkający w Nowym Jorku, 
którego wąsy przewyższały o całe 22 111111. 

wąsy japo11skiego generała. 
Przed niedawnym czasem otrzymał je

dnak gen. Nagaoka od b. niemieckiego po-

sła w Japonji dra Solfa wiadomość z Nie
miec, że w Berlinie mieszka do tej pory pe 
\Vien mężczyzna, który nosi pod nosem ni 
mniej ni więcej jak 63 i pół centymetrów 
długie wąsy. Zrozpaczony generał nie za
znał od tej pory spokoju. Otoczył swe wą 
sy niezwykłą pieC'zolowitością, smarując 

codziennie olejkiem kameljowym, mającym 
111ezwykły rzekomo wplyw na porost wło
sów. Jak ostatnio oświadczył generał Na 
gaoka duma i radość jego starych dni przy 
brała znacznie przy tej pielęgnacji na swej 
rozpiętości. 

Wąsy gen. Nagaoka są ogólnie znane 
i stanowią przedmiot podziwu i zachwytu 
szerokich mas. Gdziekolwiek gen. Nagao
ka się ukaże, biegną..,-. nim i otaczają go 
tłumnie a wtedy generał z dumą odwija wą 
sa, założonego za ucho i ku ogólnej ucie
sze widzów zamaszyście go podkręca. 

Ofiara pijawek 
Krwiożercze zwierzątka wypiły wszystką krew 

kobiecie 
W'.ejskfo1 kchiety, irufo~ąt.:e F.it: w rze l ku. W zapale pracy nie :z;\'\·a.tała na to ie 

ka<'h i :r:„·czknch, pol'owem 1 i.!a'.1·ek, po· I całe jej ciało niemal było pokryte pijaw 
Grzebr:ych db ceMw lr-rzniczych, nieraz kami i dopiero, gdy przez wielki upływ 

drogo sw6J ł11p okupują. Zmuszone są krwi, zrobiło jej się słabo, wyszła na 
bowi!'!m st2ć przez parę godzin dziennie brzeg. Tu jednak r;adła zemdlona i na do 
w w0.lzle i narażone są na liczne ukąsze bitek nieszczęśnia rozbiła przy tej spo-
nia pijawek, powodujące utratę krwi. Po sobności dzbanek z pijawkami, które 
ławia.czki muszą od c.11asu do czasu prze- natychmiast rzuciły się na. swą ofiarę. 
rywać iiWą pracę i wychodzić z wody, a- Gdy ją po pewnym czasie znaleziono, cia
żeby uwolnić ciało od tych chciwych na ło jej przedstawiało straszny' widok. Po
krew ludzką zwierzątek. W przeciwnym kryte było całe czerwonemi i sinemi pła.

bowiem .razie mogą utracić zbyt wiele mami i dopiero po wielu trudach udało 

krwi, a nawet umrzeć. Taki właśnie wy- się przyprowadzić ją do przytomności. 

padek zdarzył się przed kilku dniami w Wkrótce jednak popadła powtórnie ,„. om 
okolicach R0stowa w Rosji. dlenie i po kilku godzinach, z upływu 

Pewna kobieta, łowiąc pijawki, miała krwi nie odzyskawszy przytomności 
tych zwierzątek już 150 sztuk w diban- zmarła. 

Urodzenie w grobie 
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Dyplomatyczne uznanie 
W kol·ach dyplomatycznych Londyt!'~ 

gdzie telegramy, wysylane do oddalonyi:, 
kolonji, nieraz stały się powodem przy. 
krych nieporozumień, przypomin~ją, z o
kazji depeszy, wysłanej przez ministr2 
spraw ~agranicznych Hendersona do je
ncralnego komisarza Egiptu, lorda Lloyd'a 
- która wywołała gorące starcie - dy
plomatyczną odpowiedź Gladstona królo
wej Wiktorji. 

Królowa znana była ze wstrętu jaki 
miała do wszelkich szyfrów, a że opinję 

swoją wypowiadała „prosto z mostu" nie 
obwijając w bawełnę, ministrowie jej mie· 
li nieraz z tego powodu dużo kłopotu. 

W 1885 roku, po zdobyciu Karthumu1 

miały rozgrywać się tam sceny, które do 
najwyższego stopnia oburzyły królową, 

Wysłała więc depeszę do Gladstona w 
gwałtowny sposób wyrażając swe nieza
dowolenie, na co otrzymała odpowiedt 
również telegraficzną, mogącą służyć za 
wzór dyplomatycznego taktu. 

- „ Pan Gladston daleki jest od my• 
śli, aby mógł urabiać sąd Królewskiej 
Mości lecz o ile jego informacje i pami·ęć · 
są w tej chwili dokfadne, to nie jest on 
w możności w danym przypadku podzie~ 

lic zapatrywania Królewskiej Mośd, iycr.~ 
liwie m!ł przez Nią przesłanego. 

Poczem królowa i jej minister powró• 
cili do zwykłych przyjaznych stosunków. 

-0>----

C zy herbata jest szkodliwa 
dla zdrowia ? 

Na pytanie, czy herbata jest szkodliwa 
dla zdrowia, daje odpowiedź w nauko
wej rozprawie prof. uniwersytetu berliil· 
skiego dr. Lewin. 

Obok niezaprzeczonych zalet posiada 
herbata i wla.ściwo.Sci szkodlhve, o czem 
motna się przekonać, obserwując ludzi 
i;aimuiących się z urzędu próbowaniem· 
rozmaitych gatunków herbaty. Ci zawo·, 
dawcy zmuszeni wypić dziennie do :;oo. 
filiżanek swieżo zaparzonej herbaty, s~~at 
żą się stale na śilne migreny, ~tratę pą.- · 

W pewncm miasteczku niemieckiem w tr:.1pie przejawia się przez czas jakiś mięci osłabienie wzroku i bóle wątroby. 
miało niedawno miejsce zdarzenie, któ- jeszcze t. z~. „pośmier-t:ne ż;ycie'" pe~- Podobnym cierpieniom ulegają., chi1iczycy 
re zabobonnych mieszkańców przejęlo nych orga~10\~··. Aczkolwie~ ?1al? ko~1e~ pracujący na plantacjach herbaty. 
zgrozą. Oto w trumnie kobiety zmarłej ty stało się mz pastwą snuerc1 to Jed- . . . . 
w ostatnim stanie ciąży, znaleziono no- nak niektóre narządy speh1iają jeszcze Te chorobhwe ob3awy zauwazyc mo.t 
worodka, oczywiście nieżywego. Niesa- w dals.zyn1 ciągu swoje funkcje. Zwłasz na także u zwierząt pojonych herbatą w 
mowity fakt ten ludz;ie tłumaczyli w naj ;za: maci0 - jak dowiodły liczne do-. celach doświadczalnych. W jednym z sa.
rozmaitszy sposób. Gdy jedni głosili, sw1adczema przeprowad.zone. w nowo- nator"ów angielskich zmarł niedawno czło 
że stał się niebywały cud, inni przypusz- czesnych laboratorJach b1ologicznych - . l , . . . . , . , . 
czali możliwość dokonanego przestęp- posiada zdolność życia pośmiertnego. wiek, ktory z3adał dz~enme u.n~J~ hsct lm-
stwa, jak podsunięcie dziecka itp. Wre- Odnośne eksperymenty polegały na wy- baty. Rozchorował się on c1ęzko na ner-
szcie zabrali głos rzeczoznawcy. jęci~ 1'.111:cicY: z t~·upa zwierzęcia i pod- wy i zmarł w czasie ataku furji. 

Zdaniem 1c.i1. t. zw. „porody trutnien- ~anm JeJ d~iała11m. prądu elektryciiuego Opi ra]·ac się na tych przykładach 
ne", są zjawiskiem notowanem już nie- L substancyJ chenucz.nych. W tych wa- . e • . . . 
jednokrotnie, nie przedstawiające sobą runkach narząd począł się prężyć i kur- 111ektórzy lekarze tw1e!dzą, ze nawet u-
nie nadprzyrodzonego a powodowane dzia czyć, słowem. czynić odruchy jak przy miarkowane spożywame herbaty przyś
łaniem sił fizycznych. Mianowicie two- akci~ po1:o~u w żyweni. ciele. W . tychże piesza proces wapnienia arterji i ujemnie 
rzące się w ciele trupa gazy siłą ekspan- okohczno~c1a.ch powstaJe - zda1:iem rze wpływa na organizm. 
sji wypie1·ają noworodka . z wnętrza czoznawcow - fenomen porodow tru- . . . . , 
zmarłej. Podobnym objawem są także o- miennych. Natomiast d1:- Lew111 iest zdama :z:t 
we rzekome „ruchy" zmarłej osoby wyni Już w starożytności lekarze byli jedynie nadużywanie tego napoju może 
kające nie skutkiem powracającego ży z?ania,. że m.acica jest sama w . sobie wywolywać pewne zaburzenie w orga

cia, a po prostu powodowane pośmiert- ?iezal~znym z~w~tworem, wyposa.zona w niźmie zaś herbata spożywana w małych 
nem tężeniem i późniejszem mięknie- 111dyw1dualne zyc1e. Nauka nowoczesna . . . ' . 11 w ł' w 
niem systemu mięśniowego. potwierdza w pewnej mierze tę dawną 1losc1ach wywołuje dobrocz~i 1 Y P Y 

Porody trumienne znalazły jednak je koncepcj~ · na nasz system nerwowy dz1ała korzyst· 
szcze inne tłumaczenie, według którego r nie na trawi$nie, pomagając żołądkowi w 

--- przy$wajaniu ciężko strawnych potraw. 

Dookoła rełormy podatków: 
obrotowego i dochodowego 

Poi:atem herbata wpływa dodatnio na spra 
wność umysłu i ootęguje wydajność pra· 
cy. 

-u-~-

włoskiego le~arza, doktora Giocc ~ '. '.J Prnt Pod przewodnictwem naczelnika wy-! stawy, a wymagających konieczne] refor
li'ego z Wenecji, stosującego zrcs"t;~ zu. dzialu podatków i opłat skarbowych, p. my, to kwestja ta narazie nie była wysu~ 
j)elnit odmien11y, a podobno zn:,~7r!~ sku- Pawła Michalskiego, odbyła się narada w wana. 

, _________ , 
I Uprzejmie pr?simy. na.szych I 

abonentów o zawiadam1ame nas I 
w razie niedoręczenia pisma I 
przez roznosicieli. względnie I 
o póinem doręczaniu. 

teczniejszy sposób odmładzauia. ~:!f;!cm departamencie podatkowym w sprawie Co sit; tyczy podatku dochodowego, to 
doktora Protti'ego p0Jeg0 na zct:H»~·OWar.iu projektowanej reformy podatku obrotowe- omawiana sprawa była ewentualnego 
transfuzji krwi osoby młodej i zdrowej w go i podatku dochodowego. zwolnienia od podatku dochodowego zys
c1ganiz111 osoby n:~gnącej , 1odmłodzić W sprawie podatku obrótowego wy- ków osób prawnych, osiąganych w pczy
się". O ile system Woronowa, polegający ~uwany jest zamiar ogólnego obniżenia cjach majątkowych. 
na przeszczepianiu gruczołów małpich, stawki podatku pobieranego od obrotu Jest nadzieja, że z początkiem sesji sej
wywołał poważne zastrzeżenia ze strony 'w handlu do t proc., zaś od przedsię- movvej odpowiednie wnioski ministra 
uczonych, o tyle nowy system doktora biorstw prowadz:Jcych prawidłowe ksi~'gi sbrby zostaną skierowa11e do izb usta
Protti'ego, dający doskonałe rezultaty, zy- handlowe do pół proc. Co się tyczy in- wodawczych. 

' iikał w kolach naukowych uznanie. nrch szczc!i;ółów obowiązuiacci dziś u-

Administracja „HASŁA" I 
I Piotrkowska 15, tel. 63-66. J , ________ _ 
111111111111111111111 
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ROZRYWKA i ·ODPOCZYNEK „PO PRACY · 

TEATR me KINO EJeJ WIDOWISKA ." me RAD JO 
••••11•m•••••••••••••!1~~~.!l~l.••A•·~~~~·--••nmmm~•-~•11••·~~~·-~·~~M~.,._~~~-H••• 

TEATRY 
Teatr Miejski: - Nocą na starym rynku. 
Teatr Letni: - Zastaw się, a postaw sitt 

Co grają w kinach 
Apolllo: - Książęta na wygnaniu. 
Czary: Tunel przestępców 
Corso: - „Choroby weneryczner 
Capitol: - „Cyl'k wędrowny" 
Grand Kino: - „A gdy się robi ciemno„, 
Luna: - „życie jest piękne" 
Ludowy: - „Z dymem pożarów" 

Odeon: - „Rudowłosa". 

Palace: - „W imieniu car..,•• 
Resursa: „Błękitny walc" 
Spółdzielnia: - „Rosita'1 

Wodewil: - „życic i przyszłość kobiety", 
---o Oo---

skiego przy ul. Cegieln~and 68 od 10 rano 
2 popoł. i od 6 popoł. 

d..i wra~enle. 

TEATR W OGRODZIE STASZICA. 
„Zastaw się a postaw się". 

Dziś i codziennie o godz. 9 wieczorem no· 
wa, przebojowa rewja w 2-ch aktach i 18 O· 

blazach Dyr. Parkera i Dr. Unica p. t. „Za· 
staw się a postaw się", którą, tłumnie zebra· 
na publiczność gorąco oklaskuje. 

Pomysłowa reżyser_ja K. Tatarkiewicza ,tań· 
ce Szmarówny, Szmara, śpiew Jurdz~ńskiej i 

Ilustracja muzyczna Qoskonale Cioatosowa· 
na do treści filmu pcdnosi znaczenie 1 :wartość 
obrazu. 

Nadprogram wesoła dwuaktowa komedja J 
Nickiem Staurtem. 

Wyst~py -operetki 
warszawskiej 

Pillati, pogod.'ly humor Winawera osiągnął w • „Jasnowłosy Cygan" najnowsza operetka -z 
najnowszej rewji zasłużone powodzenie. repertuaru Warszawy ukaże się po-raz pierw-

Biletf do nabycia bezpośrednio w Kasie szy na scenie teatru „Gong", ul. Cegielniana 
Teatru Letniego od goC:z: 8 wiecz. Nr. 16 w dniu lOfVIII i 11-VIII (sobota i nie-

Teatrz całkowicie zabezpieczony przed <lesz· dzieła) w wykonaniu najle1iszych :sił atołecz· 
czem. nych. Przedstawienia odbywać się będę co-

" , dziennie dwa razy. I-sze o godzinie 7.30 -
„CAPITOL''• II-gie o godzinie 10-ej :wieczór. 

John Gilbert, który obecnie jest najznako· 

TEATR MIEJSKI. mitszym gwiazdorem w Hollywood 11twarza 

W rolach tytułowych wystąpię ulubienicy 
stolicy, urocza wodewilistka p. Janina Soko
łowska i Bolesław Mierzejewski, bohater pol· 
skieg..: ekranu i sceny stołecznej o warunkach 
fascynujących. Koncertowej grze tych znako
mitych g<iści sekundują: pp. Tosca Komornic
ka (fenomenalny sopran!) Marjan Domosław

ski (reżyser) Bolesław Horsl.d Winiaszkie
wicz, Tadeusz Wołowski, L. Morozowicz i in
ni. Kapelmistrz Adam Rapacki. 

óstatnie gościnne występy trupy Wildiskiej. zawsze niebywałe kreacje dzięki czemu wysu· 
• ,Nocą na starym rynku". nął się na czoło przed wszystkimi artystami no· 

Dziś śr~a'a, pojutrze w piątek i w niedzic· wego świata. 
I~ wj(;~zorcm ostatnie przedstawi~nia mister.il.in: Cyrk wędrowny wyświetlany obęcnie w Capi 
"' 3.:.....ch aktach S. L. Pereca „Nocą na at.:t- tolu zajm·.:ie swą treścią widza i obfituje w 
·ym .:,1·11\rn". , mo~enty tak z1vane „ścinające krew w żyłach", 

D:;;iś i w niedzi elę c~ny pop11larric, · poj #rze dzięki: niezrównanej grze trójki czołowych ar· 
•v piątćk ri :- jn:i&7t' (od W yr. J'. ;, ;;i . ;,-i :;r.1. tystńw Rene Adore Lionela Barrymore a prze· 

Operetka ,,Jasnowłosy Cygan" odznacza się 
melodyjnością muzyki i rzadkim libretem, w 
którym dominuje humor i werwa, potęgowana 

koncertową grą artystów, którzy po akcie 
trzecim operetki zaprodukują. najnowsze prze
boje rewjowe Warszawy w swoim dodatku 

„Kitlu~?. HMll.E'n,"· dewszyst'.<lem zawsze świetnego Johna 
Ji.tro cl .1·artek i w sobo~ę >:ie:.>. ••~ em r6w· Gilberta. Film zyskuje na wartości artystycz· 

rleż 0&latn:c r,rzedstaw:ienia dzieła ~7.1lorn<J. „>. n-aj przez niebywałą grę tych właśnie tytanów 
i:za „Kidn!i:.. Ha~zem" świ'('Ć się Imię Twoje) ekranu. 
yo cenach por11Iarnych. Fabuła filmu rozgrywająca się za kulisami 

..,reryfcrj~". w:;-drownego cyr!~u i przedstawiająca życie ar-
W sobotQ o godz. 4 :popołudniu po cenach tystów swą prostolinijną i niczem nieskompli· 

11ajp{ższych (od r;o gr.) ostatnia popołudniów· kowaną, przykuwa uwagę widza. 

p. t. „Daj ognia" 
Wic'.ow!'.:ko rz&.d .~e i ze wszc~hnit-r godne 

zobaczenia. ka na któn1 cana będzie głośna sztuka Fran· Pe.mijając koncertową grę Johna Gilberta -
('iszka Langera „Peryfcrje''. J film odsłania nam tajemnicę tricków cyrkowyci1 

Bilety do nabycia w Kasie Teatru Miej· i pozostawia na widzach niczem niezatarte -
Niewielką ilość pozostałych biletów do na

bycfa w Kasie Teatru. 
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Stefański zwycięża 
w II etapie 

Łódź-Bydgoszcz 
W poniedziałek o godz. 8.37 odbył 

się w Łodzi start drugiego etapu biegu 
dookoła Polski. Etap ten na trasie Łódź 
-Bydgoszcz mierr.ył 224 1<ilornetrów. 
Najgorszym odcinkiem była szo::;a z Ło 
dzi do Ozorkowa. Teinpo jazdy na dru
gim etapie było znacznie wolniejsze 
niż na etapie pierwszym, wynosiło bo
wiem nie więcej jak 25 kilometrów na 
godzinę. O godzinie 17,29 wpada na 
stadjon rnieJski w Bydgoszczy pierwszy 
:Stefański (AKS Warszawa) przejeż
dżając etap w czasie 8 godz. 52 min. 11 
sek. Tuż za nim przybywa Kalinowski 
(WTC) uzyskują.c taki sa!'n czas. Trze
ci przybywa Olecki (Legja) w 8 godz. 
52 min. 48 sek. Czwarty przybywa Ol
szewski z Łodzi. Dalsze miejsca zajmu
jlł kolejno: Kiczek, Michalak, Wasilew
ski, Stahl, Więcek. · 

Oo Kolarzy S. S. Tow. 
Rzem, „Resursa" 

Dnia 10. Vlll r. b. o godz. 6,50 wiecz. 
t'Unktualnie zbiórka kolarzy w strojach 
sportowych (białe krawatki) z rowerami, 
na którą to u,·zejmie zaprasza 

Zarząd 

S. S. Resursa". 

Mecz Polska·Ai1strja 
w Grazu 

Spotkanie Polska-Austrja, które mia 
ło się odbyć 6 października w Wiedniu 
jako przedmecz spotkania Berlin-Wie
deń, z powodu protestu Polski odbędzie 
się prawdopodobnie w Grazu. 

Cracovia zaproszona 
. do Wiednia 

Jak się dowiadujemy Cracovia przy 
jęła zaproszenie wiedeńskiego F. A. C. 
na jubileusz, który odbędzie się w paź
dzierniku w Wiedniu. 

Szlakiem kadrówki 
Marsz szlakiem ·kadrówki, o którym 

donosiliśmy rnzpoczął się w dniu wczo
rajszym na pierwszym etapie Kraków
Miechów. Do marszu zgłosiły udział 72 
drużyny. Marsz tegoroczny ma wyjątko
wo uroczysty charakter ze względu na 
obecność delegacji państw obcych. 

I I ••• 
Rywalizacja między Starym światem 

a Nowym 
Na tle budowania pomników 

Druga wieża Eiffla 
Nie tak dawno jak rozeszła się w pra Rockefeller pr11eznaoza na koszta budo

sie pogłoska, iż Pierpont Morgan zamie wy swojej wieży 2 mil. dolarów. 
rza postawić w Stanact Zjednoczonych Kopja będzie się różniła od orygina
w Kansas City olbrzymią piramidę na łu tylko swem wewnętrznem urządze
wzór starożytnej piramidy Cheopsa. W niem. Zamiast bowiei:n: mieścić w sobie 
jej wnętrzu mają mieścić się instytuty· kawiamie i restauracje ,poświęcona bę-
doświadczalne oraz wspaniała bibljoteka. dzie celom naukowym. Na najwyższem 
Projekt, który począ~k?wo uważano z~ piętrze stanie obserwatorjum me
kaprys znudzonego imlJardera, wchodzi teorologiczno-astronomiczne, na niższych 
obecnie w bardziej realną fazę. Morgan znajdą pomieszczenie laboratorja, praco
zlożył potrzebne na budowę fundusze, o- wnie i bibljoteka. 
brał miejsce, gdzie ma stanąć ten niezwy Najwyższym monumentem w Stanach 
kły monument oraz powierzył architek- byla _dotychczas Statua Wolności, na 
tor1 opracowanie planu budowy i rysuu- wyspie Manhattan w Nowym Jorku, 
kóy. podarowania Unji w 1886 r. przez Fran-

Obecnie rozeszła się wiadomość, ż e ję. Wysokość tej s tat~i, li~ząc od coko
drugi arcymiljone1·, John Hockefeller, la do szczyt:-i pochodrn, ktorą trz.yma w 
wystąpił z nieIYmiej oryginalnym pomy- rę.ku, 'Nynos1 9~ !11etr., co stanowi zaled
słem. Pragnie on obdarzyć swą ojczyznę wie Y:3 wysokosc1 daru Rockefellera. 
drugą wieżą Eifla. Jeśli rywalizacja na polu wznoszenia 

ł!iadomo, iż wieża, którą zbudował w monumentów starego świata pójdzie da-
1839 r. nad brzegami Sekwany francus- lej w tern tempie, to może usłyszymy 
ki inżynier Eifel, stoi po dziś dzień nie- wkrótce, że któryś z miUonerów pokusił 
wzruszona, pomimo s-.vej subtelnej kon- s ię wznieść monumentalnego sfinksa na 
strukcji i niebywałej, jak dotychczas, pustyniach kaliforniJski.:h lub w Utah 
300-metrowej wysokości. Koszta jej bu- nad brzegiem słonego jeziora.. 
dowy wYnosihr 6 milionów fr Ot0ż 

Zespół „Polonia" 
w Teatrze Letnim 

Grupa artystów polskich „Polonia" " 
składzie 2 kobiet i 3 męźczyzn odbywa samo
chodem podróż naokoło świata, a bawiąc prze• 
jazdem przez Łódź dopełni dziś w środe re\1 
ję „Zastaw się a postaw się". 

co us1..-sz.-Ą.-Dz1t 
PlłZEZ lłADIO 

PROGRAM STACJI WARSZA WSKIEI 
FALA 1395. 
.'I sierpnia. 

11.56 - Sygnał czasu z warszawskiego oblep 
watorjum astronomicznego. 

12.05 - Koncert z płyt gramofonowych. 
12.50 - Wiadomości z P.W.K, 
13.00 - Komunikaty. 
15.40 - Komunikat gospodarcq. 
16.16 - Komunikat harcerski . 

16.80 - Koncert z płyt gramofonowych. 
17.50 - Ostatnie nowiny z wystawy. 
17.25 - „Co się d'zieje na księżycu" - opowlt 

dr. F. Burdecki. ~z.. 
18.00 - Koncert orkiestry teatru ..:~. .,MorUS. 

oko". J 

19.00 - Rozmaitości. 
19.25 - Komunikaty oraz ,.SkrzY..Dka pocztf. 

:wa rolnicza", inż. Tarkowski, 
19.56 - Sygnał czasu. 
20.05 - Transmisja odczytu z Katowio. 
20.30 - Koncert solistów. 
21.30 - „DziewiczY, wieczór" - Gabryeli Za}l4) 

skiej - w oprac. radjofonicznem i reiyserj; 
p. Wandy Tata.rldewicll. 

22.00 - Komunikaty. 
---Di---

·-· 
Philips w Polsce 

Przybędzie na turnee do Polski lio
lenderski mistrz piłkarski Philips. Ter· 
min przybycia został ustalony. Drużyn::. 
holenderska będzie bawić w Polsce od 
10 do 20 sierpnia i rozegra czteiy spo v 
kania w Warszawie, w Poznaniu, w Kra
kowie i w Łodzi. W Warszawie będzie 
Philips g-rać z Legją, a nie jak podawa-
no z Warszawianką w dniu 17 sierpnia, 
15 sierpnia spotka się Philips w Łodzi 
z Łódzkim Klubem Sportowym. W Kra· 
kowie gra drużyna holenderska 1() S1Gl'· 

pnia z Wisłą, a pierwsze spotkanie od· 
będzie w Poznaniu w dniu 11 sierpnia 1 
'\Tartą. Philips przyjeżdża do Polski w 
następującym składzie: Bauman, van 
Run, Leechouwers, van Zeyl, Hermens1 
van Perd, van Strien, Hermens, Paulu-
esen, van d. Broek, Visser. Z powyż. 
szych graczy van d. Broek, Paulussen ' 
van Run brali udział w r eprezentacj, 
państwowej. Bramkarz Bouman ma lał 
17 i grał w holenderskiej reprezentacji 
młodzieży. Van Erd Hermens i Visse1 
grali ostatnio przeciwko ~ Lu3~r.nb1iyf'1· 
wi. Mistrzostwo południowego viu-~„ · 
zdobył Philips przy 18 meczach wygry-
wajac 14, nierozstrzygniętych 3, prze
granych 1. bramek 60 :22 i doszedł vi 

ten sposób do finału o mistrzostwo Ho 
landji. W mistrzostwie Holandji na gie1 
8, wygranych 6, przegranych 2, zcl.oby· 
tych bramek 27 :10. 

-0--
, ...... ··~-

ze wszystkich cementowni Rzeczypospoli~e j Pol· 
skiej wagonowo po oryginalnych ccnt'ch fa.bry• 
cznych ustalonych prze z centro-cement , Warszawa, 
beczkowo ze skłatlu po cenach konkure~cyj,1yc h 

Łódzki Związek Handlowy 12c 

H. ŻMIGROD i S-ka 
Konstantynowl!lka Nr. 99. Tel, 150-60 
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Dziś i dni następnych! ul. Kilińskiego Nr. 123. Dziś i dni następnych! 

Nastrojowa sztuka filmowa w 10 aktach 
W rolach główuych · 

urocza VERA VERONINA, . zalotna CARLA BARTHEEL 
wytworny A~BERT P AULIG, wesoły ZIGFRID ARNO 

Nocne życie stolicy naddunajskiej„. Wiedeń - miasto miłości szaleje„. 
skrzypaczki z porucznikiem ••. 

Sentymentalny romans uroczej 

.....i-• Na~tępny program: „ROMANS HRABIANKI" ••-~ 

Początek seansów w dni powszednie o godz.: 51201 7,15 1 9; w dni &wiąteczne o godz. 3, 5, 7 9. 

. ' ___ ...._ _____ -- ,___ - -- ----

,„„ ...... ._ ............ „ ...... „ ... ._..., Do akt. Nr. 1~73 1929 r' 
OBWIESZCZENIE. 

Do akt. Nr. 1272 1929 r. 
OBWIESZCZENIE. 

Bank Rzemieślników Łódzkich 
Kou10rnik Są.du Grodzl\iego XIV re

wiru w Lodzi Józef Tomaszewski, zam. 
w todzi przy ul. Zachodniej 36, obwiesz„ 
cza, że w dniu 20 sierpnia 1929 r„ t>d 
godz. 10-ej z rana w Lodzi, przy ul. 
Piotrkowskiej pod Nr. 105, odbędzie· się 
sprzedaż przez: publiczną. licytację rucho
mości składających sit; z wełni<Jnego rypsu 
na palta należących do Marka Jenc;zyny. 
oszacowanych na 520 zł. 

Komornik . Sąd,u Grodzkiego XIV re· 
wir~ w Lodzi Józef Tol\\aszewski. zam. 
w Lodti pr~y ul. Zachodnjej 3.6, obwiesz
cia że w dniu 20 $ierpnia 1929 r. od 
godz. 10-ej z rana w Lodzi, przy ul 
Piotrkowskiej pod. Nr. 105 odbędzie iłi~ 
spnedat przez publiczną licytację rnc!10-
mośc\ składają~ych ię z wełnianego:rypsu 
na pctltci nąlet~cych do Marka Je:izq:yny, 
oszacowa11ych na 420 zł. 

w Ło~zi 
Spółdzielnia z ogr. odp. 

Łódź, ul. Kilińskiego 123 
(gmach Towarzy•twa Rzemiejlnłczego „Re•motu,") 

Łódź, dnia 16 lipca 1929 r. Łódi, dnia 16 lipca 1929 r. • • pl'Z)'JmuJe 
Komorni1<: J. TOMASZEWSKI. Koni.oniik J. TOMASiĘWSKI. 

Wkłady Oszczędnos,Cl•Owe od jednego złotego. za opro· 
centowanlein, ternnnowe i na 

~· . '. : ~' . „„ ;; „~~· „. ~ ! ~. 
każde żądanie oraz zapisy na udziałowców Banku. 

Załatwia wszelkie operacje bankowe. 
Buf.et klubowy ,:iłEiiiiiA;: 

ul. Kilińskiego Nr. 123. 

°CZY ZWIEDZIŁEŚ P.W.lł.! pod kierownictwem ST ANISt.A W A SZYMANKO 
b. kuchmi~Łrzi re$tą1,1racji "TIVOLI" 

Wydaje OBIADY, ŚNIADANIA i KOLACJE 

Poradnia 
Wenerologiczna 
I.ek."itzy Specjalistów 
ul. Za w.adzka Nr. l 

Czynna od 8 rano de 9 wiec:i:. 
w. niedziele i świc;ta 9 -·- 2 pp. 
t--ti 11- .\2 i ?, ·- 3 pp. przyj-

m:1je K:obieta :f)karz 
leczenie chorób wenerycznych. 
moczopłciowych i !!kórnych 

Badanie k:-wi i wyqzielin na 
~>yfilis i tryper 

K<Jnsultacie :: neurologiem 
i urologiem 

Gabinet Światło-Lec7niczy 
Kosmetyka lekarska 

Oddzielna poczekalnia dla kobiet 

223 PORADA 3 zł. 

Bufet zaopatrzony w pierwszorzędne tr1u1ki krą.jowe i zagraniczne 
oraz duży wybór zakąsek płerw11zorzędnej jakości. 167 

Dlł+ H~LLElłlwo&~o~T:vs1e• 
PQWRQCIŁ Cegielniana 25. Tel. 26-87 

Choroby skórne i wener. 
ul. Nawrot 2. Tel. 79-89 

Do jQ r. i 4-8 w. Dla pań specjahie 
! godz, 3-5 po poł., w niedz. od 11-2 pp. 
1 Ple. nienmoinych ceny lecznic 224 

.:__ - :/' ' ' • ' ' ' '• - I - • ( 

Dr. med. 

R6ŻAllElł 
Dzielna 9, tel. 28·98 

Choroby 11kórne weneryczne i 1110-
ezopłciowe. 

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Lecze11ie 
lampą kwarcową. Oddzielna poczekalnia 
dla ·pań. Dla pań od 3-5 pp. 190 --------

powrócił 
Specjali11ta choról> skórnych 

ł weneryeznych 404 
LECZENIE ŚWIATtE.M (lampą kwar

cową). Badanie krwi i wydzielin. 
Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp. 

w niedziele i święta 9-1 
Dla pań od 5-6 oddzielna poczrkalnia. 

ZGUDIOllO 
kartę wydan11 prze:z; Elektrowniq łódiką 
na 3 obligacje. Ser. I prem- dol. poi. 

Nr. 451, 300102 i kup. 3- 4. 
Uczciwy znalazca zechce zwrócić do 

firmy Aron Szyi, Kilińskiego 104 

WŁASNA SJĘDZIBA 
Letąiskowe tereqy leśne pod tod?-i\ 
do spr:z:edania w <hiałkach, jeden kilo· 
metr od m1asfa Poddębic przy stacji 
kolei, szosie i linji telefonicznej. Ko
munikacja z Łodzią autobu~ami ca 2 
god;;iny. Cena od 50 do 80 grp15:i;y ia 

metr. kwadratowy na dłqgoterminowe 
~płaty bez; procentu. Budt!lwa willi 
najtańsza w kraju, bo na miej~cą do 
nabycia na kredyt, doskonały kamień 
budowlany dzie$iQć razy tańsz)'. oq ce 
gły. Informuji udziela slę)ep Magdań
skiego w ł.oclr.i, Wólezań~ka 149, orą.z 
w Poddębieach Grabi~zewski„ ulic• 
Sworaw~ką. l6Z 

--- - ---·- -- --- -- -- -----

Dr. ff. REITEROWSKI 
spec. choroby płucąe 

Ewangelicka 1, tel. 66-90 

POWRÓClt. 

, .... - ... „ ... „ .... , I 
-·~-

I Ogłoszenia drobne I 
"---~---" Now•k Helen• u. 

uiawa~ąia ugu
\,ioM Md~•nt~ oij. 
pa~:z;pol'tii W)'d;iną 
pn;ez firmę I.K. Po 
iP.ańąki za Nr. 984 

161 

Zagubiono 
losy do IlI 1'lą~y 
Lotrrji F'ań~twowej 
Nr. ~9606 Ą, 161170. 
Ni1tiejs:r;e lo~y uąie 

Biiuterję 
kupuję. pełll~ war~ 
tość pla~ę. Solid!l<ł 
traktowanie .• rre
ciosa''. Piotrkowska 
Nr.123 w ppdwór:iu 

274 

Zaginęła 

wainia $ię. 

legitymacja ;apómQ 
gowa l. 20460 wy• 
dana j)rzu Funclv.sz 

160 Beirobo~ia na imiq 
Sabiny Zelewskiej, 
Rokicitiska 33. 

•111111•1111 
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CENY PRENUMERATY a CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH~ Ogłoszenia firm ·zamiejscowych, chociażby p~s~adaj11cych ~ilje 
w todzi, Il ee1tłr~e gdzieindziej, o 50 proc. d~o~e1 od ~en m1e1· 
11eowycb. Firmy zafranicząe o 100 ~rotent droze1. . Kazda n.owa 
po«łwyika obowi,iuje wnyaUtie iui przyj~te ~~onen1a do zquan.~ 
cea bez uprzeduiego sawia4omienia. Za tori:n1nowy dnk ogłonen, 

W todzi z nied;i;lnym dodatkiem ilust~~~~nym mies. zł. 4.10 
Zamiejscowa ' ·'„ ·• • „ "'- „ • s.-
Zagraniczna „ • „ • „ a.-
Odno1zen1e do domu „ „ 0.40 

Prenumeratę' można przerwać tylko 1 i 15 kaide~o miesil\c• 

Konto czek.owe w P. K. O. Nr. 65,210 
Ja ~ ' );l(: ... ;;~ 'ł(~~~·,":l~ -..TO-.. •• co .Jl''t ·;~ Ó· ~„„ " . 

Na I-ej stronie 50 gr. z:a ~i~raz milimetr, l łam (strona <ł lamy) 
w tekście 40 „ • „ 1· • „ 4 „ 
Za teistem 30 „ l • 4 „ 
Nekrologi 30 " „ „ 1 „ „ 4 !' 
Zwyczajne 10 „ „ „ 1 „ „(l_D ła.m.ow) 
Drobne 10 gr., poszukiwanie pracy 5 gr. ia wyraz .. Na1mme1sze 
ogłouenie 50 gr. Ogłosienia nadesłane po godz. 1 w1e~z. 30 pr.o~, 
drożej. Ogłoszenia w czerw.onym kolo!ze 3{) ~ro5.~nt drozt~I• 

~~~~?~a.,._ak;y~e~sowe;.~.P~~c_,e_,~~„°.,,~1· ~- ~ 
( ,rt,~ 

, Odbito w dfukarlli włNn0.i. ~Płotrko.w1ka lS. . ·, ~ „ .;„ ' 

komunikatów i ofiar admini~traeja nie odpowu~da. . . 
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarium, uwaz;a l' I\ 

za bezpłatne. . 
Rf(kopisów urówno niytycb jak i odrzucony:>h redakc " 

11ie zwrll~• • 
' . .J~ 


