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mniejszości

"Nasz

w

artykule
t'łstępnym zajmuje się horoskopami przedwyJwrczemi i formułuje za
sadnicze stanowisko, jakie żydzi
przy ewentualnych wyborach po-

Rząd

francuski walcz" musi z DO aine i r dn

Hop(g podn05Zć\ ł:~ng iowarów o tłO prO(~Di.

o

włnni zająć.

PARYŻ, 31 lipca. (Tel. wł
Wartylcule tym wypowiada się
"Nasz Przegląd" przeciwko poIlty- "Głosu Porannego").
'Vprowadzenie w życ,ie prace pr~wódcy żydowskizgo p. Grio
baum!l., który, jak wiadomo, w ro wa o ubezpieczeniach społecz ·
ku 1928 był twórcą bloku mniej- nych doprowadziło nietylko do
wybuchu strejku w różnyrh
szości.
centrach p,rzemysłowych Fr:lO
Autor zarzuca posłowi Grin- ej i, gdzie
. "stworzył k arykaturę robotn'c'
da'.~ą wyrownanla
.
.
baumowj, ze
.
l Y
zą
1>loku".
plac,
d
. cb' d '
.
o pOWIC 110 o potrącc.l na 11W artykule tym czytamy m. III. bezpieczenia lecz skłoniło tak"dzisiaj olbrzymia większość ży- ' że liczn"ch fahp 'kantów i han
.1
.J
dostwa polskiego, przedewszyst- dlarzy do zwyżki cen towaJ'ów.
I'
ś
ł
b'
.,
CI
.
. d d
d k
nem za c.a y o oz SjOfilstyczny d lCą ,on~ na teJ . rOkz~ o sZd' o
uważa, że Idea bloku została bezuwac SIę za sumy, tOJ'e hę ą
powrotnie pogrzebana".
musicli wpłacać na ubezpiecze

wgrównani~

nia. Worawdzie należało się
zgóry liczyć z pewną zwyżką
cen od 5 do 10 proc., ale
niektórzy przemysłowcy i kupcy podnieśli ceny nawet o
40 pl'OC.
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wczoraJ praSle, ze .lUZ za.imuJe
się tą kwest ją i dokładnie śledzi ruch cen \V razie koniecz. . , ,
ności jest zdecydowa.n v
d'
ki"
~d'dawac wdr~k e ~ro ur~1 0.1'.\1
.az y wypa e
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Sir~~ ki

w celu wszczęcia sprawy TI1 zP' j i w len sposób Slkodzą naM·
ciwko winnemu. Stanowbko to nym :nteresom narodu". NiC'
znala.zło wyraz w okólniku, "\', wiadomo, iaki skutek W,,"Tze
Gtanym dziś p'I"zez ministra han na kształtowanie się ("('n ·zapo·
dIu do \yszystkich z,,"iązków wiedź tych represji.
przemysłowców i kup<'.ów,
Co się tyczy ruchu strejkI)..
. "Rząd. ~je może dopuścić, wego, to p r zvh ra t on v iC'l\ ~ ?: ('
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'
l . t' , .
,"
..
',
.'
\.
~ I
W po nocncJ
~ ore .1~la Zape~HllC P[.l~U] .~o('e J, Francji.
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spo ehczn:-ch. l~H.' pr;'y , . . . .
•
plSU IC ruc OWI sirejkowem li
doprowadzone do ZNa
7.a' k'
J. l, dl'
k
WI ~ szc..,o znacze mn.
a ~ fi·
pomocą dsro ~ww, t6rH
i <'wiadczył
jednemu z dzjenl1i~a
prowa zą hO ptlw8zi'ehnł'.
.
.
rzy,
zwyżki kosztów uh·zyma.nła liczba si'l·c.iku.iących może by~
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ok r eślona sum~l
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miasta chińskiego
Szang-Sza
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80 łys i ę('y ,

kt ór a to li czba jest bardzo lli,'
wielka \ ' porównaniu I całko ·
·iŁa lkzbą , I'odpadajqcych pl d
" h~zp ; l' czc n:a, w~'n osz ą c <! o;'')·

by.ła
głosi
część
lo 8 miljoll Ółw. "" Par~,' żu i )~a
do i
a
p-rzeclmieściach , gdzlt' li ('I,' a
~oszą z
Pekinu
najwa'i nieszy: RZYM, 31 VII. (PAT). Havas. tv('zy to między jnneOli Rio- wsz.VlOtkim. którzy okazali szla- pocllegaj:~cych ll/l<: zpiecz en i I lIl
punkt strategiczny w prowincji 'WSzysłkie pisma
lu·otestu.ją nel'O, dokąd powróciło 1 rOZJłO- cbetny zamiar Ilrzyjścia", po- wynosi około :ł llllljOlliJW, nirwane zostało przez komunistów i ulzf'dw fantastycznym U('zbom ~ło normalny tryb żyda 2000 m~!'ą.
dosz ło d o żad-,ych za iść ::ID)
"
. lofiar tl'zęsienia ziemi, porla- osób. \" dwunastu gmin:l!~h roz
* * *
rrz erwv w pracy, za w~'ja twane zostao przez komumstow l DVm przez I'lczue d Zlcnm
•
'k'l za- poczo>to
b n d ow~...
?05 d
'
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...
omow.
•
, 3l VII'
. \," 7 ciągu k, ir.m zllpe1Alie.droiJl.lv. ch ~: (: "s.]·i.
'
stoi w płomieniach. Około 10 tys. graniczne, stacje nadawcze &11- mogących pomieścić 6.000 0- ostatnich 36 godzin \Vezuw)u~z Zresztą zata rgi strcrkowe . wykomunistów grabi i morduje miesz giclskie i niemieckie oraz in- sób. W prz~'szłym tygodniu w wzmógł znacmie działalność. I~>llchłyb~ p.ra \YdOp 0 00IHl.:'
ł
kańców. Cudzoziemcy schronT . \ formatorów ameryk:uiskich. u- licznYM miejseowo~eiacb roz- 'Wśród IlIdnośd znękane.i Ol'ta ta~, g?yz ~ .
.
•
•
11 SIę i pOl,(,zywie rozglaszaiących
Je- poczęta zustanie budowa dQ- tniem trz~sienicm ziemi, zapu- I P:Z~PIO.\\ ~(hp~lI~.~l aW il I) ~,':: ),
na angIelską kanoOlerkę. Konsulat l gendę o 10.000 zabitycb. Staej~ mów o ogólnej liczbie 2.3851 nowal nasł1'ó i paniczny.
plet.z el1ludl Wlt:",!O ~1ę I)': .vbrytyjski opanowany został przez I J'ządowa angielska wySiała w mieszkalI, m~ą(!,,'Ch llomit>ścić
W ('zasie ubiegłe.i nMy przed l}.adłl~w~ ZI.' ; .. ~r~~s i::I.~ł ,:.('~~ :. .: Ie
komunistów a cały szereg aktów sprawie sytuac.ti wewnęłrzlll',i taką samą ilość osób. Ogólu" , liOławial W cZllw.iusz fantasty~~ba 1 s odłww ' tł0zJ \\ z .. " lI.
.'
b W
'''Iocb
oraz
w
sprawie.
potajeprogram
roZ'budowy
zniszcZ{)
ny
obraz.
Olbrzymie
~ęzyki
,>lo
,,'edl'llg
zdania ministr:1 01' :1zos t a ło zmszczonyc .
ręce ko- mne.' emigracji wiadomości ~a.1 nych miejscowości; 11}'Z'ewhluj2j l~ieni strzelały l:az po' ra~ z kl'~ ey strejki Sf! 11ieun:knlO,;rr:l
munistów wpadł ksiądz włoski, o· ~l1pełniej nieścisie wzgl~dnie o· cy na teu cel 35.000.000 lirów teru i krwawą łuną I'07..i aśnia-j zjawiskiem,
towarzysza cem
raz 3 amerykańskich misjonarzy o I!romnie nrzesadne.
zapewnić ma dach nad glową ły "iemnoŚci.
.
każdenlll
r o s t~powi. Gd,' w
których losach niema żadnej wiaRZYM, 31 VII. (PAT). Sllra- 15 tysiącom ludzi.
Stożek kl'afel'u po.pękał w r. 1919 W'~lrowadio1!t'
~nsh'h,
U'ozdanie minisITft "obót lłUZ \Varszawy dOll'OSZą:
niektórych mic.tscach i wynu- w życie prawo o B-godzinnym
~omoścł.
blicznych o sytuacji na łereAmbasada Włoch w ViTarsza ra olbrzymie g~te chmury tfy· dniu r';:,bocz"m p,rzyszło róSZANGHAJ, 31, 7. (PAT). Ko- nach dotkniętych trz~iimiem wie komllnikuje, iż I'ząd Ual-I mu.
wnież do licznych slrejków.
zicmi, zaznacza, iż dostawo t y- ski~ maJący w sw:rch rękach I Obserwat01'.fuJll n' \Vez'llw,iu PO!' L uciłc w6wczas DnIe€! l,rl.8
muniścł napadli wczoraj na kano- wności
zmniejsza się, i)onie- wszystkie sprawy, dotyczące ał\ . szu ogłasza komunik at, w któ- 'I szło 400 tysi r. cy ludzi. W ~a ż 
minister
U:olo ~ rł
nierkę amerykańską "Palos", któ- waż powraca.ią tam normalne cji pomocy dla ofiar kataslro- ! rym oświadcza, Żt' dotychV'~as dym razie
wal'unki pracy. Stan M.nital'n)' f y ITz~ienia ziemi, odmawit\ nie zanotowano żadnych wstrzą wszelkich stn ra!'" aby nowe
ra patroluje w pobliżu Szang-Sza.
na wspomnianycb ter"n!!ch j('sł przyJęcia jakicbkolwiek dal'ów oluieii l1odziemnyrh. wobce c7e- 1prawo zostaJo plz eprown.dzoni
5 marynarzy amerykańskich zginę llol'ma!ny. Ludność Zacz)'ua po zagranicy, w.yraż1ł.iąc. :ral'azem g? nit',!la nal'azie ob~wy niebcz w całcj rozciągłości.
Jo w walce. Po stronie komunis- wracac do swych domostw; odo gorące
POdzIękowame
hm PICC~UI,twa.
"Ohowiązkiem
polityków,
prasy i tych wszy s tkich , któtów Jest 50 zabitych i wielu rallrzy kierują opiu,ią publ i rZlll1
nych.
jest ohrol1a tego pra,,;a, f'J)y
LONDYN, 31, 7. (WIP). Jak
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obronić rasę francuską.
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4'69 Andrzeja.

w piątek, dnia 1 Sierpnia

w~ła[ij ~el~~~re~ni~ W
a~mini~tra[ii ,,~ł~~n ~~ranne~l" (ul. ~i8tr~~w~~a 1~1)
pr~num~ra.t;

Dr.

dziś,

Ci8607·

PRE

bil~.g do piłrwlzorzł;dngth kin
lub t:~nD~, t:i~kaw~ książki!!

nie powinicn ogutn)·
jedynie do wicdzy 1
przcmyslu; musi by ć pr7 (' Qjc:siany także do dzi edziny c.!:ysto 'ludzkiej" powiedział minisl er.

PARY1:, 31. 7. (PAT). Ministcl
pracy przyjął delegację związl<u
syndykatów robotników przemysłu
tekstylnego miast Roubaix i Tourcoing. Delegacja oświadczyła, że
robotnicy godzą si~ na u stawę o
ubezpieczeniach społeczn ych , lec"ze względu na panującą dr o żyz nę
żądają ogólnej podwyżki płac, pro
ponując podwyżkę 25 centymów za
. godzinę pracy.
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H.
satlnid, jak ))1'7.1'7, uwużanic a przedewszystkiem swej wla- uia histol'ji sn-ześcir. że nit'haKomunistyczna wladzu 50lIi s hll'ja w~kazllj{:, ż\' l.ażtl;1 idl ,IzUaj za bUIlOlhH'. Huwiem, ,I snt'.i wła(bly!
wem umal'ł, bowiem w pruciw wierka musiała I'ówniei, jak
tl'za. kfól'a sit: I'('mizu.i-t, ~wai. lak IlIJwit'dzial IH'" ien fl'alH'lIz.
nym wypadku nal)rWllOby go wtedy konwent, walczyć z iu•
•
• • ,
"\\1 obydwu krajnch klasowt'
t(,I11, walt·z~!l' z 01101\'01 z "·ykh'· II.łOI).~t' dllJa dZIS.t,,\sz('. ~o slł za- I .
"
za.iłotvnowano, zamial>t dożyć łerweIH:h. zagranicy; j:.k "tedy,
. .
I
..
,
łNIIlStwO
było
podw6JOJp.
k l'l!Zellla
~o
O'wi,
\ SZl' bar alno.'('\aml iuIJ'a.
.
.
jego l)I'och:\', .iako pit-I'wszego T,t'uill i TI'oc,ki
pokonali białc
(
'lll.illi('1'W IU'z(-sadzo,l.ł, • by na.
Ale Ill'z{) "oża wiodącc do SI)I'ZeCZlłJe l'ządwnr, bOWIem francuza. w Panłeooj('.
armie KOh'zakn, Denikins,
,
'
.,
I ni(' istniało niemal nic eo od5t<:IJłli(', IU'l)' II s pullU:lIlH'ltl hi tYł' h Z\\ \'('/t;stw
słll'aw1l,(uIWO- 1
'
Po jego śmierci rm'll sz:\'bko denkza i Wraugla,jak wtedy,
Ilowiadaloby dzisit';·Qze-mu sta: ,
'
"
' .
.
:iu Sl'I'l'a Illllltit\nl, by; ,nh n· Sl'/. był~' dlu!4J(;' J IUeI'wotOle n- I
.
:
,r'
si-: I'adykalizował. W roku 1 i89 nieśli on i hasło rewolucji świa
.
.,
nowI ŚrednH'mu. W swem słynmętą
w Ilnz~'lywlH' żywotn!'j tQ('10IlC 1)l'Zl'Z katem' I gl'obY
.
przy piel'wszem zebt'l\niu się towe.i ilU sWY('h sztandłlrlłen do
ncm J)i~mie kSludz Sie"es obli('zc:śti 1,I'Zy ,i('(hul('zcsJI{-m
wy. wUJ)I('1l1H', do ktorY"n WI'ZI1Ca'I.J
,stanów. któl'e mO'Lua I>OrÓWnal~ gl'anie p311słwa, - a naw"t,
.
. .
('zyt • liczb"
dalclliu z oł'~:łIIizmu szkndli 110
hSlą('t'
zgIlotynowanych I .
" duchownyłlh i mniej więcej z piel'wszą l1uma, dzięki wSllółc z csllym wynalazWycll składników, Czyż fl'3m'lI były 1~I'Z(,s)'cone SI~('hYI1l h'~..a: s~łachty, kt6rzy rządzili Fran- przedstawiciele trzeciego stanu kom, ł}I'zez I'ad.lo we wszech 0.'
, , '
e~a
na 11rlłwach wyłlłczności
etel', - aby by~
ska rl'WOllll',ia nie głosiła
Sk"'ln snłw, ktoI'" IIllle tysla .. (' I , . '.00
i
6b
at i ' wchodzili jesZ(!ze na salę bocz- b",imujący
, .
t
.
,
,
'
, ' lUl.,
tys ~y 08 ,n om .. t
wnUSCJ. a 11H t'm ZHlł1Jast łI'J{fI' me • liny t I w~'s)'I;l1:v fUl tam.
.
nemj drzwiami, w n ędzllyeh wSz~dzie w świ~ie słyszanym.
,
, .'
'"
stan trze{'i
na
25 miljonów
wzmo('-ni(a kalJihlliuu'? ~hmo h'n SWHlt, aż WJ'('s:ccie i('h Ilrzy I ,
,
' .
płaszczach, w kapeluszach bc~ Ale Lenin
dowiódł bystroścI
.
"
' glow; podobule efWł;k.a RosJO
lo gln.siła olla ,iednuC'nśnłt' w',l ,,"ode;\' sanlI IJadh ofial'ą lopol'a !
.
.
piór i guzików, a kler i szlacb. wielkiego męża stanu, gdy w po
•
. , I pOSIadała
mwimaluq
"ta t y110ŚĆ j w pf'wn~'1l1 stopniu ha,,!o klłtowskJ('f(o
lub kulI, W h' J I
.
'.
ła pojawili sit: we ws,.aniałvcb łowie swoich 8zcśc'ol .. lnleh tzą
, . styczme
nieustaloną
liczbt)
to
zl'caJizow'lła.
(.. apoll'OIl I'ad,"k~ lizal',ii obydwit' l'('wolu- .
szatach; alc .luż po I'oku władza d6w, w roku 1921, ustąpił pod
szluchty, ul'zędników i pop6w,
i zapomol'ą
'Mial Pl'ZNI ocz)'m:1 od" ('oliW ł'jC' "ykazll.ią "y,iątkowe podo
dosłała sie w l'e-ce mas. kierowa nadskiem glodu
•
któI'zy aż do ustanowienia dul'ozwiązanie zagaflnit'lliu). c.:zy bit'IIstwo: ,iI'Śn ('hudzi o I..,syjnych przl.!z cztel':\' kluby. Z'nn- :SEP 'u unieważnił swoje włas
my w "oku 1905 rządziJi kra·
wu rok mi.la: uwięzienie króla. ue doktI'yiIerskie I))'awu, albo
\YSIJólczt'Sł1H
hishll'.iu Elll'OPY Sk:!. to zna.idu,i('my sh~ w ,l ei
.il'm, a wobcc których bezbron
zrodziła wspania) sz~' dokument ct>l) tnll11, CaglioslI'fJ i lhtsłllltin
Dalszy rok: zdobycie Tuilleró~' pl'Zyna.imnie.l odroczył ich "NJnych było 85 I)rocent Wlł7.y!lł!UHI obwieszez(,lli('
praw "7.tn.. l'OZpU 'Z~'łH1Ją lallcllch wypadi obwołanie republiki. Pieć mic li~at,ie:. Trudno powied~ie(:, ezy
kich mies:I!kańców, chłopów i
wieka
obywatcia w l'oku ków, " 171'16 i w 1914, obydwai
sif:cy pÓ~l1i~j: Straeenie kl'óla. sprawiła to rozsądność t('go za
1 i89'!
W J' •
t
l'obotników. Takie paradoksy,
l
.
" o III I ZI'(,wl1ani w Il~ł I'Z)' luta 1)I'z('(1 wybuchem; iak ZI'c8ztą pagÓł'ki termitów Da gzy rok: Ml'aceme l,Z{l~OmO I'ządzenia, cz:\' tt'ż S)'tułlc.ia świa
')l'awlleh rodzą sit: \\SZ~',.;cy lu- oh~'dwa,i zap01Uoc'ą SułtNnji wia' klór h ł b
6 t"
k ' skorumllOwanveh daJltol1lst(,,~ tow:!; ale fukiem .i('st, te .iu) po
w
yc s a e mr WIIL1 o 0•
na wiosl1t; 1922, a
dzie i POZOShl,!~! takimi... ))0 I'V i 'J1'z('sadów zdobvli wladze:
..,
ł}l'zez Robespierre'll. l>ołem 1)1) I'oku, bo
.
..
.
'.
.'
PUlą su; w mezdobytyeh twier, ,
'
.
więc
w
IJiątym
l'oku, pl'ZU tl'ak
tyeh Il/'aw nall'zy wohwsc, wIli nall S('I'('aml l}ann,lący<,h, potra dz~('h
o' b ć
.
. Ind_ trzech
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wielkI,
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tat
w
Uupallo
zdob)'ł
Lenin nHIll}!'
I I ID n'gaml 0łJaIH)WaC ue a
ZWI'Ot:
I'u!'e/Ue o ('jlplCI're a.
.
,_
..
n~'m zamachem
wysadzone w
,
po
')I'zef'iwko UCiskOWI... h,aiiłl;l lotllUi'Szułel-!:()
społccz{'iish"a,'. ł
władza l)1'l>echodzt w l'ę<~e t~I'- Lnanie i Pl'zy ,laźIl ~iemiec,
.. .t k-WI. :l.asadnit'zo J ~;twt)l~łoyh' ' sobu'
• tu wszystko, powIe rze.
.,
1"'9
AiUWl'renHOSC
m ido l'czy k'ow: lJp1ł~c
: 4, 1' e- kt61'ych przyszła nirbaw('m ko
w swei istot'ie w Illllodzjt" in'l ('zego lakne:ły ich nlłmiętności,
"W dągtl 24 god-zln uaród raz, pit:ć lat po wybuchu rewo- le" l'ównież IlU iUlIe palistwa
dua ol'gauizac.ia i ż:ldn~\ led- .. i wl'rszcie .leden skazany zo- posunął się naprzód o całe stu- Iue,li, l'oZ)Joezy-na si~ jej ruch (,ul'opt\~'!>kie, !}I·zyuH.imniej jeśli
nostka nie może sl)l'aWOW~łć I słał na śmiel'ć i ułaskawiony leCie", brzmJ ,fragment 'listu l! wsteczny, 'który z kolei trwał chodzi o u711anil' rządów. pt),
Ilutol'ytetu. kh)I'Y nie biel'u' na dożywotnie wi~zit'llit-, a dru iiiel'lmia 1788 o zwołaniu sta- znowu
ł}i~ć lat,
kOllCZąC się dobnie wC 1"1' aJH',ii , akurat "
liiwego pO('z:.ttku z nal'ndu·'. Ca. I clit'go POl)l'ostu oh'uto,
IIt)W generalnych. Autorem te- chwilowo BonaparttJll w roli pie:ć lat po zbul'zeniu Basł~'lji,
ł.v wiek 19 ufund()w3n ' był na
Kl'tll Ludwik t cal' MikołaJ go IIsłłl był h .. ablu. Mirabeau, kOllsu1a. a w pięć lat pófuie.i, prz('z umial' wc'wlu;trzul i gło 
tHh zasadal'll. żndt'n . 'apoh'oll IJodobni do sil'bie w swei ~łą- a gdy part.ia 08łatnicgo ~ara Napoleonem w roll ('esarza. 4. sy z zewnąll'z dotarli ....'ÓI·(·.V
nie zdOłał znis.lc'zy(o i('h we-' bnści. ZOShlli obltlw~.i pl'Zez zastanawia się dziSiaj, kogo więc C4łła rewolucja zewnętrz J'cwolucii do progu konfiolldH
w nt:tl'zl1 ej pl'awdziwości; tl'U- oburzony lud zdetl'tlllizowani, brakło w ruku Uł17. alby jej nie stała się ,fednyU1 wielkim di.
(Dok . lIn~l.)
Ino jest ich skutki sławić do- zaareszłow.mi i zghłdzcu!. tyt- iU'f\s })1'Zyna.imnieJ ool'ouye, a paradoksem.
~..................... ko że li cara trwnłn lo .ieden naste:pnie
prses wO.1n~
te·
Tak zwane okrutne rządy ~
rok, Ił u kl'óla - pi~ć. We Fralt wnęlrzną może nawet pomóc nantona i Robe8pler r e'a trwały
",ii, zdumiewaiąe si~ brakiem do odzyskania włłldz)'. to lllU6ł zaledwie dwa lała: w
I oporu
,ll'z)' zdobyw;ł,niU. wla- przY.i~ć do w.niOolku, te brakło rhodziło .iuż ni.. o 'polityczną,
d:cy, postc:powano z pot'Zątku je.ł taki ..go Mirabeau, bowiem łatwą do zdobycia równość, ale
u,o;trożuit.', a uawd do praw t{iereński nie posiadał niemal chodziło o równość iOSpodSl I'l'zlowieku llollisano
Ldlinh.' : ani .jednej cechy, aby 'łdegrftĆ czą: rada żołnierska dla autono
,.Osobu k~óla Je!lt nicłykalna i f'olę tego wielkiego ewolucjo- mj~llego gospodarowanja w pe
i
uŚwit:eona". 7\Iikoła.ia dzicsie:ć nisł:\'. "Wojna upr!lywilejowa- wnyeh batal,łollaeh, socjalistycJ.
\VRpanialy program "I,l'l1l1C'j
nast~Dn,ch!
lat wl'7e,'uit-,i ostr:lt'gano, ale po nym!", pisał Mlrabeau 'wtedy ne pańłitwo, wychowanie dri~e Dziś i
w, t\\'6rni Fo -n. za Wlt']'Hl'!i"Y
Najnow~zy film 'l T.TY~ uznany bl'z2 arcydzjpla filmowe
lem w chWu kilku dni !3Mku- \ do tednego ze swoich przyJa- ka przez państwo, podział złe
spomie za jeden J: no.jciekaw~l!:y('h
czono
~o i uwięziono; nato- dół. "Oto ma pan ftlo,łc rtJ~ą mi między obywateli, zniwelo- film6w sensacyjno-8alonowych, jakie
- l,miast kl'l>ł Ludwik, ot(W'zlmy złUlie Spl'3wy ..., a przyłem te- ,,"wlłe ma.łątków, zakaz wszel- kiedykolwiek ukazywały sil; na eluanie
p. t.
dyskutu,ilłc:\'m i piszął'ym :r; 0- slem w wysokim ~Iopniu mo- kiego luks\1su. ~.iS3lc~nir. ledżywienicm narodem, byl pł'1.U I narehistq. t.dybyśmy się mieli nostki na kol'zyść wsp6lnoty,
Dramat clzif'w('zęc:in, którp lIko- lata (}słI'zr~an~' i mógł wszystkie I uciec do gwałtów, oznaczałoby "ił ne faut ni l'ichf.'s ui pauchan:-'
<,zJowiek ,.:kawie hez· ~o uniknąć: li hłt pl'zed stra- to barbal'Z~'1lsk.ie C()f n ł t:C Ie na- "re!:
"
,J
w tych og61 nye h zarywipd niC' II CI ZgUhi."
t'Nlicm TlIl'gOt, d:\'misjonow .. - 8zych ezasów. Dzi~ki . I>ztUCt> sach udel'lZające podobieństwo
W rolach hrr]ównv('II:
"
ny minister finansów, pru po- dł'nkarskie.i wystarcza 1l8u(!za- do r06yjskiego )}I'ogl'amu. Glń
Ulubiona i czarująca
wil'dział mu tlsohi~eie los Ku- nił\ aby przepr.owadzl~ W«zyst- wnym środkiem do przept'owaI'ola I ml~ielski('go; I'ozr~utnc kit' rewolnc,te, które tud-~t.:ośr, ~nia tych ' postulatów byla ~ Tiesłyohani.e emocjonujący dramat
na tle zab6jstwa w "Luna-Parku",
żyde
.iego
i
kl'ólowe,i j.iest sobie winna; jedynie' ' itI również wtedy IoIwego rodzaju osnuty n& prawdziwem .darzeniu,
rasowy
I)chn(~ło (.~,y{lwo,it' a nieubłaga- te.i d1'Odze narody Ide nie st.ra ezere z wyc z ajkll: sąd I'ewolucyj- Ujawnienie niezwykle interel!luja,cych
amant
"trick6w" Luna-Pa.rku. Osta.tnie -ławo
ną ło~iką w ob,ł~cia nieszezę'l cą ze swOic-A zdobyczy". W br. ny, składający liię r; dwunastu techniki w walce z przestępstwe~, ..
- II.
W rolach głównycb:
ś('ia, Wlaściwjt' należy, z8ró- nem m,jejseu piSał: "Pan włe, puyiięglych i pięciu sędzi6w.
wno wr FI'andi. ,iuk i w Hos,fi, I że min~y czasy, ady taska kró- ktÓl'Y de f~io mógł każdego 11dzh\ ić sic: nir wybucho"i I(uie la wystaJ'{'zala, s.by ministra U· więzić i posłać na stracenie l
czarnią[i
W pł'Z)·szto. l'~eczywiście cz.ynił to w tysiqOZarując':\' poemat <:h\\"alYl wi- WII. a l'icl'pli"ośd ludu, któ1'Y t'zynić sławnym.
ło~ei i 1l1łodo';('i , rozg-l'ywni;!I'~' takie zbl'odnie IlOlulnic 7..nnsil, ści jedynie nuród. decydować caeh wypadków •.Jak tutaj wla- ~::~~ily Roił
się mi<;:dzy lIiellcm a ziemią
oraz wyśmienity aktor
,Jak głt;boko musiała hyć z~lw- będzie o szczęśliwej gwłeidllie dZa przechodzi od żyrond)'stów
chara lit erystyczny
l'z('niolHl w mózgu EUI'opy idr3 w polityce".
Crily nlł8tępnte do radykalniejszych
.iakobiNajpiękniejsza brunetka Am(;ry!~i
llloIHlI'ehil'Zn3, il'śłi P"Z('Z dwa .. ł}l'1'.('z zdobyele B»tyJji re~olta nów. potem znowu od Dantona
UWAGA! Ceny miejsc znacznie
cIzil'śeia lut wh'dy znoszonO się rozJl~tała, Mił'abeau stałby do .teszcze J'adykalnie.iSz('go Rozniżone I
SłJf
króla, kWI y w 20 roku życia się może zbawcą porządku, ale be6pierre'a, to uderza swem po. Na wieczorowe seanse miejsca po
mlodzieńcz:y
I doszl'dl~z~' do władzy, ŻYł w brakło mu, jałt sam mówił, I'zy dobie~twem do wciqż l'adykHlbohater
Zł.
Zł.
Wyjątkowo \\spaniala ilustracja mU- ni('świadomoś('i. h'kkoll1~'ślnie i stt'.i młodości i nienagannego Ilie,jszego korowodu, Oli kadeta Doskonała ilustracja muzyczna 1'04
tyc zna ork}estl')' symlonic'nej pod ż:l(hl~' uży"ja, a j.eszczt' w o;;to nazwiska. Poczynając od owe- K,iereńskie~ pl'ZeZ mieńszewikier, M, Lidauel3,
iolll·stÓ·"
dyrekną Leona Kantora,
.• ,
J
ł'"
la k6 w i s oCJ'al -rewolu ..~,'~
hlt })t)złlu'i
Ill'ZCZ (wa(
ZIt'SCI3 go de cy duj ącego nAJi:'''.,....Iew.en,
.~ Pocz~tek seansów o g, 4.30 pp, W !lob,
1.30,
Na, l-s:Zf seans
Począltek. ;:;':111"1"'\\ °1'j'+"1 IP1"l'ztt"y lała łoll'\'owała nil' l)aułI na któl'em w trzv tygodnie p6- aż do bolszewików, którzy ('0- niedz:,wszystkie
miejsca po 50 gr,
w bO L I Ilh'( Z. o
_ W po.
'
' .
•
('
' .
'.
.
I 'Ial't'dl) llad swemi nel'walni Pił iniej feodałowie uer.yłPu)'Wah prawda potrzellOwali nie 24. ;ł
Sala dobrze wentylowana.
u'n)" IIII<'J~(' JIH.lII1Z,..;Zt
\
.. o 1.1"
'" ,
.,
.
.
i ujedz: od go.!/.. l:? l-.j ,II) 3'l'.! I'U, ktmy UłH1WlaJ su~ sW(JJ('h ze !!wych 1)I'aw, cofnął on sl~ tylko 6 mieSięcy, by wypłynąć
!lo 50 gr. i 1.
zl
"uJas:tków, gellcl'alów, l'O)'ÓW. w cleń i miał ~ punktu wldze- na J}4}wieI·z(~hnie.
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LONDYN, 31 VII, (Tel. ",ł. ' Sandhama. wykrzykując, że ma
Oezywiście, nie należy zapo"GloBu Porannego").
Iw kieszeni dokumenty, ~a, minać, ~ ferje parlamentarne
Sesja izby gtnin koń<.ozy .ię ; pomocą klÓł"ych może J)()pr7~C , sto.fą tuż 7'11 drzwiami i że ferje
skandaliczną aferą. Na ~'cw- oskarżenie Sandhama.
Ite nawet w na.łgorszym wypatlraJs~m posiedzeuiu j2:by depu.
Wczorajsza mOWa Mac 00- ku spowoduJą ochłodzenie tem
towany lewicy 8oc,iałłstycznej, llalda wskażuje, .lak powa~nle peralnentów.
Saodham. nIe cofnął a.uł Iłowa błe"'~ on tę przykrą sprawc.
Dzisie~za
pl'asa
PQranna
ze swego ełę7Jdego osbrtenla Cała afeł'a została olbt"llymią
wskazuje,
że we wszystkich par
przeciwko "mniejszości partji w,iększo~cją 419 głosów przepracy", JdÓł', 08kal'żyl ,. łapo. eiwko 9
pJ'.rekaulla komisJi t.lacb Wnet Tak \"ięc prasa pra
publiku.ie, że młodSi
",nletwo i pi.łań8two.
specjalnej,
składa.łącej się t, wioowa
Przyjadel paf'tyjny Soatldha- przedstawicieli
wszystkich ,~z1onkowie partji pracy ~ądąją
ma, Maxton, złagodZił tó oskar "tronnidw. W skład teJ komi- usunięcia Mac Dohahla i Snow
«Jena, a na ich miejsce chc·~ wy
żenie W ten sposób, że w imłe- s.ti wchodzą mi~zy inn.ymJ by
niu Sandhamłl ~l'Zyl ja r.\ ły prem.iet Baldwin ł prokura- sunąć Henderso'Oa i sir Oswalprezydent stanu brazylijskiego Pad..'\ Mosleya. Z drugiej str-ony który od 13 lat stał bez przerwy
wnieź
na mniejs.zo5cl dwuc.h tor generain)'.
Komis.łaiuź
prasa lewieowa podaje, że Ne- na czele gabinetu Iiberablego w
rahyba, został zastrzelony w Per- pozostałych
partji
pGltt)'c«;· WCZOl'8.' wiWllOl'em roz~a
viUe Chamberlajn. Rołhemere Kanadr.ie, P'Odał się do dymisji wournbuco przez 8wego oSfJbistego q,y "h.
Lewł(!OW'o - radykalny pracę. :Jeśli to będzie możliwe,
i Beavet'bl'ook intryguJą, aby bec zwycięstwa konserwatystów
wroga.
deputowany
Brown
poparł wyniki
śledztwa
mają być
"J){)wodowr.ć upadek Baldwina.
podczas o'ltatnich wyborów.
Ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pnedłoione jzbie jt~l!izcr·e Pl'ud
..
ferjami parlamental'nemi.
_1I~A~u:w::!!!!~:\if.EIiliMtIj~~::'!ItI'ltf!Ii!I!~~'~4.~'i!!m~!!!!F!!!!·~U~~!!!!~~~~~~M!
Od raportu komisji zależy, -

I

I

Koniec
raidu awionetek
Polacy zajęli zaszczytne miejsca

~~::::u::'ro:;~:::::~: wP:~~ ~amo~ój~tw~ ni~mi~[lieJ· nart]"j
~emolratJ[lnel·
II

Id skandal polityczny. Cidyby
oskarżc,nia
Sandhama,
.,że
ezłonk(tWie part.ii praey przyj_
mowali łapówki, aby w lntereSie osóh J)l"YWatnyeh pneprowadzać wątpHwe ustawy" 'okolJ.zały się uzasadnione cho&y w
Jllajdt'obnle~ym .topniu, m&te
to mieć skutki, które nie dają
8i~ wprost przewłd1.ieć. Wystał'
ezy pr2:ypomn1eć, że zmarły de
1
pu t owany Wheatłey, ongI'ś'
W'le
ka nadzieja labour party zoaU,1 zupełni~ 8kreśJony z' życia
nnHtyczntlgo
wYłkułek 'podobnAJ'
•. ~
.afery.

BERLIN, 31 VII. (PAT). Do
Obecnie komłsja 5pOrtowa
Codz. 4 po poło w dniu 31 b. m. obli.~za punkty posuzegółnych
z ogólne .• liczby startujących w lotników.
dniu 20 b. m. do międzynarodo
Z pośród
wego l'sidu awjollełek 60 lU~Z~. Gedgowd 01 lotników polskich
• ,
•
wLYSkał _ przeby
UllIkow prz.rbylo do Berlllla cie lotu w 76 godz. 34 mln. ze
34, w tern 4 nolaków.
średnią azvbkośeią 99 kim 27
W ciągu dnia 31 wylądował
kt'
bk r.'
• 68
pun ow lilII Ił"')'. , o"c ()l'lt7l 'u
.IQ lotnisku w TempeJhoffi.e do
hl'
l ' ki p. za wytrwłłlo8e lotu, t. j. pel
tye czas
aparat ~ enuec • ne 75 p. za pt'1Jebycie e-.ałej tr~
'Vobee tego, że Dar~'e skreślo
" mJnus
.
1'".. p. t tV
........
....;, za
. .,y,
....1"'"
no 20 maszyn, w te~ 7 n\e- pl'zybyełe do Se~łllł po ulIn.
mieckłc.h, 4. franCUSkIe, . 2 hisz.. k'
• ~I'"
WI ęck OW8 ki e ..
~~~~~~~!.~-!2~~~~
męclu lU"'" 8a"
pańsklie
oraz 7 polskiCh, na mu - l"'rzy_nano
fti
"-9
32
u
g.
Dl,
te
łzlaku zn8.;duje się .fe5~.%e 6 "'.. dł'
bk~i 127 L-hn
"
kó
B-Li' k' OS)' ~e n ą liry ~ Ił ·
a . oa
mOł W, m. ,in. AU IlS l ( ,. I god-r
bk-"'"
i
....nę i 1"'9
u~. aa Sty
um:;
będący w tidańiku i w "le- 75
tr ~ć
dniu. W'J1gł. w P.l'ad~ DuddńP. za wy w
•
lId na ap acle 05. Samolot
Ostatnie obli.,seoia DQDldł);\'
Poo. _5M6. o aod z . 4.30,
P6,

pilotowany przez M_lew- ttkońezon.e .S08tatllł

sklego, _tal I.Mlon,.

Jak

DO pnybJj-

etu ".systkich _wotłnłk6w.

zełnąl KOiił!pow'

Rewelacje Burcewa na podstawie zezna" ...
naocznych świadk6w

Znany rewolucjonista rosyjsk~
burcew, który odegrał decydującą
rolę w sensacyjnym niegdyś zdema
5kowaniu }}rowokatora carskiej po
licji, Azefa, przeprowadził śledz
two na własną rękę i zebrał rzeezo
we dowody, niezbicie, jego zdaniem, świadczące o tem, iż gen.
Kutiepow zginął z rąk CZeki8tóW
moskiewskich.
W obszernym wywiadzie, udzielonym redaktorowi "Poslednich No
w08tiej" tutejizych, wyjaśnia Burcew okoliczności tej bardzo tajem
niczeJ dziś jeszcze zbrodni. Kutiepow, mlaDowiele, prQwadził ściśle
konspiracyjne pertraktacje z osobnikami, których uwałał za emisarjuszów czerwonej armji. "Może i
były tam jednostki, szczerze oddane sprawie walki z bolszewikami,
ale wkradli się pomiędzy nie tei; ł
"czek iści", czego Kutiepow weale
nie podejrzewał. Oni to zaś urzą
dzili na niego zasadzkę z przynętą
w postaci wielkiej doniosłości infor
macji, których miał udzielić mu na
tajemnem spotkawu "specjalnie w
tym celu przybyły do Paryi.a delegat".
O ~adnem weiąganlu przemocą
niema mowy. Burcew twierdzi, ił
KutIepow - w przeświadczeniu,
Ze udaje się właśnie na spotkanie
z oWYm "krasnoarmiejskim W alenrodem" - wsiadł do samochodu
dobrowolnie. Oczywiście, pOdstęp
Iz)'bko odkrył i usiłował wYiko-

czyć

w biegu, a wówczas ezekiścl
obezwładnili go prsy pomocy narkotyku. W ten aposób cenną zdo·
bycf; dowieziono bez żadnych juf;
przeszkÓd
do
konspiracyjnego
mieszkania. Okazało się wszakże,
iż dowieziono... trupa.
Organiun
Kutiepowa, dotkniętego ciężką wadą serca, nie znosił narkotyków w
minimalnej nawet dawce.
Ponieważ wszelkie ślady zbrodni należało zatrzeć starannie, prze~1d nieszczęsnego Kutlepowa złomno 40 kosu, .który, > po nałoieniu pieezęd, parantuJ4cyeh nietykalność dyplomatyc:a.

to

ną, -wyekspedJowano via Suzecin i
do Moskwy.
konwojo"ania tej tragłe:r.neJ pnesyłki porucsono HelraD d owi, draglemu sekretarzowi ambasady 10wieckieJ w Paryłu. Wywlęzał się
on dobru z. swojego udania, Bur
oewowi bowiem wiadomo, ł.e po
kilku dnłach trup Kutiepowa spalony został w krematorjum IM"kiewskiem - odbyło lię to VI a!lystencjl przedstawicieli Polltbiuta
i Czeki, którzy odpowiedni protokół własnoręcznie !lawet poclpiia1ł.
Burcew posłada o przebiegu ealej zbrodni szczegółowe zeznania...
naocznego świadka! Nie wyjawia
jeszcze nazwiska jego, gdyi wyst,
pi z właściwemi rewelacjami wtedy dopiero, kiedy będzie mógł udowodnlć w sposób niezbity, że wi~
tej zbrodnI pOnMft bnllluowł-

Gdańsk

Misję

Jedyne w

Zarząd postanowił rozwiązać całą organizację
BERLIN, 31, 7.

Erkelenz

strzeień.

I

dotychezaso1ty prezes demokratycznej partji niemieckiej pneszedł
Codziennie dwa •••" . : od godll. do socjaldemokratów,
twierdząc,
8-10 w. I od 10-1. wtecz,
te demokraci stali się w Niemczech
W ,lilie Nepogody 1rtno zosłaJe w
niewolnikami reakcJI.
cillgu kilktl minut przeniesione do
lilii .imowej.

Wy~ory

Cen, miejsc znitone.
Dzii i dni nasteDn,ch!
Najnows~e

opracowanie wspaniałego
obrazll;llce tycie przedwojennej ROlji, hulaucze tycie CllrII
i jego otoczenia, beztroskę dworu
i podziemne prace anarchistów p. t.
arcyfiłmu,

I\DJUTl\nT

Dramat miłoeny adjllt.anła cara

W roli tytułowej
znakomity artysta

IWan
"

.

odbędą się

*

ł

~~~~~~~~~~~~~

Potwarna zbrodnia

W przededniu ślubu
Z Bytomia donoszą:
W Gliwicach rozegrał się niezwykły dramat rodzinuy. Niejaki
MabymllJan Leeełg lat 23 za.trzeIII w 8wem mleszkartlu w toku kłót
oi nc tentat 6lubu jego, wyznaezonego na dwłet\ następny, 8Wą matkę, Annę LeHil, tlarzeeaooą, Annę
Werner 1 dwuletniego nleM.ubnego
synka, WoltganJa - poesem celn)'ftl
w .roń voł.ł kret

.t,..1em

-"'---u tyelt&.

Odezwa MahraunB o,łoszona w
jego organie "Der .Tun.....tllChe"
zwraea się przeeil\rko pacyfizmowi
i wypowiada się za rozszeneniłlllf
frontu na prawo.

l~iellu

i

Ale'~nn~rowie

dopiero w czerwcu 1931 roku

Do wyborów aamorządowych w
Ruda Pabjanicka, które od
będą się w dniu 7 września r. b.
zgłosIonych będzie 9 list wyborczych, a mianowicie: listy BBW z
Rz., PPS-KW, PPS-d. Fr. Rew.,
niemieckich socjalistów, Chrzcść.
Dem., Str. Nar., grupy robotniezej,
niemieckiego związku kulturalnog08podarczego (lista prorządowa)
i Ił8ta tyctowska.
się, że

lI"zżu"h,-O
I'IU
U
Prz~d
i uroeza

W

mieście

Dowiadujemy

CarmaD Bon

par-

I

Kino wogrodzle

50 gr. I 1 zl.

zarząd

iji demoluatycznej uchwalił rozwiązać
partję, a cały aparat parI tyjny oddać do uiytku nowej par·
tji państwowej.
Głosowanie poprzed7A'a dyskus,ja
polityczna, w Idórej ptzede'lfSz~'5(
kiem sędziwy przywódca pacyfistów niemi~kich profesor Quidde
występował przeciw, jak lIię wyraził samobójstwu partji, d. której
naletał przez 48 lat,
Dr. Bruno Wen r/VI'óełł uwagę.
że lita tut lakonu młodokrzyi.ackif!
go zawiera jeSlcz. t_ zw. paragraf
aryjski, zwracający lIię pr....w 'ty
dom.
Równie-i; " dZ~lillie rolłtyki za
granicznej wspólny front % rewir.jo
nisłą. Mahraunem nasuwa szereg za

śród.mieściu

Na. wszystkie seanse miejsca po

W8~ystkiemi gło

sami (»'zeclw czterem

na

pods~-

wie decyzji Itarostwa łódzkiego
wybory do rad miejskich w Zgierzu i Aleksandrowie odbęd, si,
dop.iero w czerwcu 193 t r.
Odroczenie terminu wyborów
,powodował
zły
.tan finansów
tych miast, gdył. wybory kontowałyby w Zgierzu 12,000 31., a w
Aleksandrowie 5,000 zł'.
Oba te .Iut. nie mor. obee1tt.
znaeznf w Je'
warunkach wydatek.
pozwolić !Obł. fte

dzlesi~(iu

1 SIERPNIA.
FRONT PóLNOCNO-WSCHODNL 4 armja: w ciąglI dnia nieprzy
jaelel poprowadził szereg gwałtow
nych natarć na twierdzę Brześ~
pny udziale artylerji i samoehodów paneernyth. Mimo kontrataków grupy poleskiej i brawury puł
ków podhalańskich, walka o po.
szczególne forty doprowadziła tv'
godzinach wieczornych do krytycI
De) Iytuaeji czego wyrazem J.t
rocku dowódcy grupy poleskiej,
"ydan)' o godz. 23
"W związku z przerwaniem wla!lllegO frontu na linjl fortów l-go I
1-go, oraz rozchodowania wszy st·
kich renrw, nakazuję wycofanie
odd1riałów z linii fortó. zewnetrz-

laiu

nyeh".
Utrata fortecy zmu.za naczelnego wodza do zaniechania planu
kontrofensywy z liuli Brześć - ue
ka Orlanka - rzeka Narew.
W l-ej armji trwa odwrót x nad
Narwi. Ataki nieprzyjacielski e nt
Lomżę zostały odparte.
FRONT POŁUDNIOWO-WSCHO
DNI. Nad Seretem oddziały ukrai"
skle odpierają gwałtO"\''l1e natarcia
Dalej na póbtoc część oddziałów
12 dywizji pod silnym naporem
nieprzyjaciela musiała wycofać sl~
na rzekę Strypę.
W 2-eJ armji natarcie 'ta konn,
armję Budiennego z rejonu na południe i wschód od Beresteczka rOI
wi.a "'~ pomvlilttl.

".
ł

1.vm.

na
gruzach kwitnących
Tragiczne scen, Drz, DOszukiwaniu

Będą tv sierpniu upały!
Jak się zachowywać
w skwarne dni?

najbliiszrch krewnrch

Wszyscy fachowcy od meteoroLogji zapowiadają, że sierpień bę
dzie dla odmiany bardzo pogodny
i upalny. W związku z tern nie od
rzeczy ilędzie powiedzieć kilka
słów na temat zachowywania się
w skwarne dnie, chociażby te słowa nie szły w smak właścicielom
smacznych chłodni włoskich.
W czasie upalnych dni letnich
niemal każdy człowiek odczuwa
fatalne skutki kanikuły. Nie każde-mu jednak jest wiadomem, jak
chronić się przeciwko gorącu.

W środkowej Europie, a takie i
w Polsce na sto osób przynaJmniej 90 używa następującej re-

eepty:
Jedzą przedewszystkiem ogromlodów, lub piją mrożone
napoje. Wielu z nich używa zimnych kąpieli w rzece, zakładach ką
pielowych lub poprostu u siebie w
łazience. Inni znów wylegują się
~ałemi godzinami na kąpieli słonecznej. Wszystkie te środki są fałlIe ilości

~zywe i nie wiodące do celu.
Chińczyk, który p o4c zas gorą·
ce.i pory roku daleko więcej cierpi
od europejczyka, zdziwiłby się
niezmiernie, gdyby zobaczył, jak
europe.iczyk chroni się przed upaJem. ChiI'iczyk bowiem robi wszy3t
ko odwrotnie. Nie je żadnych 10dów, nie pije wody z lodem. Podczas upałów bierze cbińczyk gorącą kąpiel, a następnie wyciera mocno całe swoje ciało. Po kąpiel!
pije dwie lub trzy filiżanki herb aty, ale tak gorących, jak tylko
może wytrzymać. Zabiegi te mają
taki skutek, że przez pięć godzin
nie odczuwa żadnego gorąca. Jest
on zatem mądrzejszy od europ ejezyka, który zajada się i zapija zimnemł potrawami i napojami poto
tylko, aby zdobyć ochłodzenie na
kiJka zaledwie minut. Każdy z na!
bowiem wie z doświadczenia, że po
takim zimnym zabiegu uczuwa się
gorąco w dwujnasób.
W południe, gdy słońce najsilniej operuje, nie powinno się odsl'aniać głowy na dłuższy przeciąg
czasu, gdyż łatwo można dostać
udaru słonecznego. W tym wypadku powinniśmy brać przykład z arabów ł turków, którzy podczas
najgorętszych dni okrywają . głowę
i szyję turbanem j szalami.
Interesującem
jest, jak chronI
śię amerykanin przed upałem.
W
czasie kanikuły jest w Chicago,
lub w Nowym Jorku znacznie goręcej, aniżeli u nas. Rodowity ame
rykanin, który nie nosi w zimie
ciepłej bielizny, w czasie gorąca
nakłada tryk!>tową koszulę. Amerykanin przekonał się, że podczas
gorąca nie trzeba
ubierać się za
lekko. Najsilniej bowiem osłabia
człowieka zbyt silna
transpiracja
ł wypacanie się skóry. Ciało ludzIde zawiera znaczną ilość wody,
wydostającej się przez rozszerz()ne
pory skóry w formie potu. Silne po
cenie wywołuje uczucie znu7..enia,
budząc
równocześnie
dokuczliwe
pragnienie. Im więcej się jednak
pije, tern większe następuje pocenie się.
Dlatego debrą bronią przed upałami jest: nie spieszyć się, ruszać
się powoli, ciało chronić bielizną
trykotową od insolacji, pić jaknaj
mniej.
Amerykańscy cowboje w pretjach noszą podczas najgorętszego
łała grube weh1iane koszule. W ę/(Ierscy pasterze wdziewają na Slebie w gorące dnie baranice, które
zdejmują dopiero wieczorem, o zachodzie słońca.
Murzyni i inne dzikie plemiona

miasteczek

(Specjalna służba korespondencyjna "Głosu Porannego")

Rzym, w lipcu.
Włochy żyją "na
wulkanach".
Wstrząsy podziemne nie są tu rzad
kością

i zdarzają się niemal co rok.
To tez, gdy w nocy z wtorku na
środę mieszkańców Rzymu zbudzi
ło ze snu lekkie trzęsienie ziemi,
mało kto zwrócił na to uwagę. Zrana - spokÓj i cisza - nic jeszcze
nie mówiło o straszliwej katastrolie, jalra nawiedziła dziesięć prowincji Italji na odległości kilkuset
kilometrów od Rzymu. W prasie
porannej - długie komunikaty o
locie Franciszka Lombardiego do
Tokio, o zawaleniu się mostu w
Koblencji, o podpisie Hoovera pod
traktatem morskim i gdzieś w kąci
ku, krótka
depesza
drobnemi
czcionkami donosiła, :r..e w Neapolu
zanotowano kilka silnych wstrzą
sów ziemi, że ludność miasta wybiegła z domów i że powstała panika. "Szczegółów jeszcze brak",
Ludność która uratowała życie, koczuje pod gołem niebem
brzmiała depesza, "lecz ofiar iadnych niema".
d •
Szczegóły"
uwidoczniły się lu nosei grozę. "Neapol w gru- ledwie trzy czwarte sekwldy, ro);
h'
wkrótce. Przez ulice maszerowały zac " "Messyna była niczem w po ~ypując w gruzy dwunastotysięcz
oddział'Y VI'oj·sl;:a i faszystowskiej· równaniu z obecnem trzęsieniem ne miasto Melfi, niszcząc zupełnie
• ." D
milic.,·i, liieru Jl<!c sin w stronę dwor- zlenll, " ziesiątki tysięcy ofiar" VilIanowę, Albanesę i siejąc spu...
•
ł
ca. Samochody Czerwonego Krzy- l t. p. s uchy zatruwały wyobraź- stosze:lie w całym pasie WJoch środ
. W
.
:la. auta rz,"_dowe redziły nieustan mę·
reszcie pierwsi przybysze z lmwo - :. Jłudniowych od Neapolu
.
ł d .
nie, uwidaczniaJ·ąc g' rozę svtuacli. po li ma niec.o u_spokoiIi. . zdener- do Bari, od morza Tyrreńsl{iego
oJ
J
i
Telegraf, telefon zamieJ·scowy l· wo.wan ą op nJę, JakkolWiek praw- do Adrjatyku . .
d
Ostatnie trzęsienie ziemi w .ty,ch
dworzec kolejowy były o1Jlęzone:! Z1~e wieści pełne były grozy.
to krewni przypuszczalnych ofiar
Przedewszystkiem, wbrew pier- okolicach miało miejsce w 1851
starali się u'1.yskać jakąlwIwiek wotnym przypuszczeniom, "stary gdy Melfi zostało znie,sione z powiadomość od swych bliskich. Lecz Wezuwjusz" nie przyczynit się do wierzchni ziemi. Odtąd przypuszw pienvszych godzinach po strasz- obecnej katastrofy. Od kilku już ty czano _już, że wulkan Vulture zanej katastrofie żywiołowej PQłudnie godni począł dawać oznaki "ży przestał swej działalności.
Włoch było niemal zupełnie odcię- cia", lecz - o dziwo! właśnie . O rozmiarach kątąstrQfy trudno
te od reszty kraju.
Pierwszą po- w dniu trzęsieilia
zasłona dy- jest jeszcze powziąć wyobrażenie.
moc lekarską dostarczono do na- mu nad WezuwJuszem nagle znik- Szczęśliwym trafem trzęsienie ziewiedzionych przez trzęsienie ziemi nęła. Ol{azało się natomiast, że cen mi ominęło tym razem większe sku
prowincji samolotami. Z braku ści- trum trzęsienia ziemi przypadło na pienia ludzi (w Neapolu np. zanosłych wiadomości o rozmiarach ka- zagasły wulkan Vulture, oddawna towano "tylko" kilku zabitych i
tastrofy poczęły krążyć po Rzymie już uważany za nieczynny.
nieznaczną ilośt rannych), ofiar ą
paniczne pogtosl{i, siejąc
wśród
Podziemne wstrząsy trwały za- zaś żywiołowej katastrofy padły
miasteczka i wsie prowincji Poten-

"

r.,

ziemi

za, Mellins, Benevente, Foggia l
Basilicate, zam i eszkałe przeważnie
przez ludność rolniczą i posiadają·
cą na szczęście niewysokie
gmachy. Zmobilizowane oddziały woj·
skowe, faszystow. milicja, Czerwony Krzyż i inne organizacje społeczne zajęte są w chwili obecnej
odgrzebywaniem ofiar katastrofy
z pośród gruzów. Saperzy pośpiesz
nie naprawiają szosy i Hnje kolejowe, jednocześnie przekłada się
druty telegraficzne i telefoniczne,
aby jak najrychlej uzyskać komunikację
ze światem, przerwaną
przez trzęsienie ziemi. Zerwane dru
tY tramwajowe w wielu miejscach
powiększyły liczbę ofiar, rażąc zabójczym prądem kilkanaście osób.
Przy grzebaniu zmarłych odgrywają się dantejskie sceny. Oddziały wojskowe ze względu na strasz.
li wy upał j możliwy wybuch epidemji otrzymały rozkaz jaknajszybszego chowania ofiar. Tymczasem
przybywający ze
wszech
stron
krewni poszukUją członków swych
rodzin i pragną przekonać się, czy
ten lub inny bliski żyje jeszcze, czy
został ranny, czy go pochowano,
czy też jeszcze leży pod gruzami.
W obecnyeh warunkach nie jest to
możliwe. Zmarłych grzebie się natychmiast, przeważnie bez stwier.
dzenia tożsamości; radnych, których liczą kilka tysięcy, porozwożono po różnych ad hoc stworzonych szpitalach i lazaretach. Gdzież
mozna się przekonać, czy ten, lub
ów krewny pozostał przy życiu?
To też w objętych trzęsieniem ziemi prowincjach, potęgując grozę sy
tuącji, dzieją : się obecnie ścina!ące
iuew w żyłach sceny: matki poszu
kują dzieci, dzieci - zaginionycb
rodziców, bracia - ełóstr, _ i
nikt nie jest pewien, czy krewni
jego żyją, czy też zostali juz po
chowani.
Al. M.

II

1) Laureatka konkursu piękności

w Rio de Janeiro,
zjawisko ekraru

LłA

czarujące

DLACZEGOI •••

TORA

r

jako mścicielka własnej hal'tby
w potężnym. dramacie c~fcza
Jowym

Czarna Dama

Tragedia dziewcząt rzuconych
na pastwę zepsucia wielkomiejskiego.
'

2) H;istorja dzisiejszych beztroskic11, lekkomyślnych, rozflirt.owanych, roztańczonych córek

Współczesne

dziewczeta

Prawdziwa miłość lekkomyślnej
chłopczycy

oto najbli:.l:sze przeboje
ulubionego kinoteatru

_6888

.,clska pietno

należy

oczywiście

przesa- trzeba. Zasady, przytoczone powydzać w gorliwości, Pół porcji lo- żej, wskazują jedynie, w jakim kie
dów raz na tydzień nie zawadz~ ' runku powinna iść ' walka z oddzia
z turbanu możecie zrezygnować, ływaniem upałów, aby w skutkach
zamiast smarować ciało oliwą, do była dla organizmu potyteezna.

I

hańb,

Opowie nam' film o powyższym
tytule w następnym programie
Dźwiękowego Kina
I

"CAPITOl·
Role

Nie

,

trlko u kobiet,1

"LUNAIII

smarują cale ciało oliwą, ażeby brze jest jednak od czasu do ezasu
uchronić skórę przed gorącem.
się wykąpać, czy trz'eba, czy nie

Dr

.

główne kreują:

Laura la Plante
lobn Boles

Wr. 208

BESTlAbSKA ZBRODnmW · ŚRÓDPIlE CIU

Wywłaszczenie

gruntów

pod budowę toru
kolejowego

Przed

W związku ! rokitami prz~
budowie wielkiej hn.ii kolej,).
",ej, która pl)łączyć ma zagłę
hie węglowe w Polsce l Gdyn i:}. wydane zos·tało 1!arządze ·
prezydenta n\lc

!lIP.

nieszawskim.
'VywłasD!Zenje
gruntów n~ tereni.e ')~l\a ~·i~.
nV~11 nasŁą;p\ obecme bezpo~r,__
l1 o
w zWIązku. .~ rozpoclęClem budowy llll.l~ He.rhy -:-

d;

I,n.ow~~ła~,\. stan0:Wląc~.1 Clę5Ć
w.leliloel l1'nJl. kolelOwd. Zngł<),·
Gd:vma. (a)

Katastrofa autobu"
lowa pod 'oddębiem
zostało

5 osób

pora-

nionych
Na szosie

Łódź

bliżu Podd~hja

grz,jaci6łce sześć

ran

w~

twarz i glec,

W dniu WlCzora.łSlzym w go- k6w.

O ohnik ów

nie baoząc

num podniecony

- l{onin

w po

wydarZYła

sie

znów katastrofa autobusowa
Autobus należący do firm)'
Izdebs,k.i i Sp. wTuliszkowie,
jadąc z nadmierną szybkością
na.1 e chał
na
pl'Zejeżdżająey
wóz a następuie skr.;cił w hok
l. wpadł do rowu.
Podróżni przygnieeeni szczął

kami autobusu wołali o ratunek ł dop~ pomoc p-rzejddŹłljącego tamtędy innego auto

nieudaną

swej

lamolćldo

Na ulicU PrzeJazd tlum usilowal dokonat

!:'YPOSDI)ł'. dzillla.ch popołudniowych li C Zlll i na nic dopadł do słaniającej się ucieczką opryS<Zika

tej
odnośni e
WVW!flSlCZClli ·l.
g r !1ntów w 223 gmina'!h. z f!ze~! n 1<'32 gmin. leżą<.""b n3 ł ..r1.~
ni"
województwa łf,'!zkicgt),
1111anowicie w powiatlH'h: wil'luńskim, laskim, sipr"lłl:~kjlll,
łc;n;yckim, tureckim ·)r:u lwiskim. Powstałe 41 ~miJl ~p.ży
w powiatach cz~stQc!HJwsklm j

hlifl -

kościołem św. Krz,ża mściw, młodzieniec zadał

byl10 wezwallle pogotQwie ratun

postanowił kowe mie.iskie oraz

PORotowie

kobiety i wykorzystując mo- dokonać na nim samosądu, hl- kasv chorych.
men t, iż ofiara jego zalewając jąc go niemilosiemie cz~m poLekan: SltwierdziwSlY u kopad"".
się krwią odwróciła się twarzą
101
biety 6 ran dęŻlkich twarzy )
do mUlU domu zadał jej jes.z·
\V tym momencie od strony pleców przewiózł ją do szpitala
.f..
..
~-ho d Zl·t św. Józ('fa w stanie gJ'ovnvm.
cze k'Jlk'
l a clO~W
no"em
w p l e· 11-ł'lCy K'l"
I·1US,k'lego natl~
c:v.
sta·r.szv przodoWInik Pomo~ski, mężc'zyznę za·ś po nałożeniu
W trakcie tego gromadka który widząc z daleka zbiego· mu OT)atllulków na żądanie po
przyglądaJących się przecho· wiskQ, pl"zyspieszył kroku.
licJi przewi6zł do komisarjalu.
wag~ gl'oś,ną kMtnią.
<Lniów best,jalskiemu znęcaniu
Na.g;le z Numu padło kilka W trakcie dochodzenia stwj~r
W pewnej chwHi mężc'zyzna się nad bezbronną kobietą, pod strzałów, pra\\'1dopodohnie s,k ie dzono, iż rannym mężczyzną
ów,
ktÓTy wyg/lądem swym biegła dQń i poczęła go bić la- ł"Owanych 00 leżą.ce·J(o w kałuży jest 31~letni J·z ef Kanił, zamiezdll'ad,zał należenie <lo Jep~7.ej s'k ami i parasIOlik ami.
krwi mężczyroy.
sz'k aly przy ulilCY KHillskiego
ssery, schwydł
tQWllil'zyszkę
Zbroczony krwią mężczyZJ118.
Na odgłQS strzałów iłarsIly 170, zaś clęŻ1ko ranlllą kQbietą
swą za rękę, drugą zaś wydo- wydad się l rąk tłumu i począł pTZQdownilk Pomor5ki pohicRł 28-'l etnia Janina Kubiak, zanne
był z. kiesze-m sprężymowy nóż udekać w stronę ulicy Prze- w kieruniku wcią,ż w%nsta.iące szkała przy rodzicach przy ui zadał nim sHny cios w twarz. jazd, usiJJując wskoc-zyć do prze go tłumu.
lic:v KilińJs'kiego 75. .
Pod ciosem zupełnie nieoczc jeżdżającego tramwaJu
linji
Strzały spowodowały na uliBestjallski swo.! czyn Kant
kiwanym
kobieta zachwiała nr. 4.
cy nieopisany popłoch.
t~maczył tem, iż Kubiak6wna
się. Wówczas osohni,k (Jw silKH'ku pil'lZ€chodllliów pobiegli()
Przedarłszy się
przez tłum jako przyjacióbka jegQ, stale po
nym ruchem poderwał ją z ZIe za nim i w momencie, gdy o· sta['szy przodownik POlllor.ski stępowaniem swojem doprowoll.
mi i zadał powtórny cios no- pryszek znajdował się juź na urzał leżące na chQdntku w k" ,hala do nieSlnasek i awantur,
żem.
s'łopniach tramwa,ju,
ufny, że łuży kIWi dwie osoby, dając!! co miało rawinież mie.tsce na u
licy Sienkiewicz·a . Podc1zas aOkrzY'k przerażenia wydarł zdołał zbiec, ści~łi ł{O laska-I słabe oznaki życia.
się z ust mimOWolnych iw-i ad- mi za nogi z tramwaju.
PlO upływie kilku chwil . p.rz~·- wantury tej
nie mógł wiecej
II.!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zapanować na d sob;! j postan<l
wił z nią "Slk{Hlczyć".
Po dokonanym czynie
w
przechodnie na ulicy Sienkiewi
cza tuż przy zbiegu ulicy Przejazd, byli świadJkami ponurej
.
zbrodnI, któlfa rozegrała się naprzecI'w k ,,:>Il;
..... "~l·"'ła
Św. Krzyz·a.
v
Przechodnie ci obseI"WlOwali
idącą parę w st:ro.n~ uUcv Prlc
jazd, która zwracała ogólną 11-

l

prteświadczeniu,

że mbił

ją,

chciał rzucić się
.tą.cy tramwaj,

za złodziejem
do ul. Pio.rkowskiej 95

Podoń zakrgstłana
Podleśnej

od ul.

pod lladjeżdż3
w czem prz",
szkodzili mu przet'hodnip.
Zbadani świadkowie JCdnak
udowQdnili nieprawdzi wość jego 7.eznaI1, dotyczątcych rzekomego usHowania l.amaeb'll samobójcz·e go.
\V dalszym ciągu dQchodze·
nia policja ustaliła,
IZ Kant
przed miesiącem usiłQwał ~a
bić swą kochankę
kamieniem
na ulicy Andrzeja, jedna'kże
wówczas udało mu się .hiee.
Po wyJściu ze szpitala K·ubia
kówna pog~)dziła się J; Kantem,
nie meldu.ląC policji o zamachu, do'k onanym przez niego
na jej życie.
Aresztowa~ego Kant. ~ sil
nym konWOJem przeWIezIono
do al'esz-tu przy komelld,zie polic.ti dQ dyspQzycji l brygady

W dniu wczorajszym zakrystjan
W międzyczasie złoczyńca do- chciał dokonać nad złoczyńcą saprzy ul. Podleśnej, chcąc szedł do ul. Piotrkowskiej i tu mosądu, jednak Ze wywiadowca za
busu, pozwolila rannym wyda..łać się z pod rozbitego auta. wieczorem zamknąć kościół, zau- zwolnił kroku, przypuszczając, iż trzymaną taksówką zdołał opryszCzterech pasażerów autobusu ważył jakiegoś młodzieńca bardzo w tłumie przechodniów, ścigający ka odw-ieźć do komisarjatu, nim
żarliwie się modlącego.
zakrystjan nie spostrzeZe go.
tłum się zorjentował, iż złoczyńca
sostało cięrtko rannych. (I»
Nie chcąc przeszkodzić mu w
Omylił się Jednak święłokradea został im uprowadzony.
.
modlitwie, zakrystJan postanowił w swych przypuszczeniach, gdyż
spadł
. Przep.rowa~zo~e dochod~me po
załatwić Inne Jakieś drobne spra- koło domu Nr. 95 zakrystJan chwy
lIcyjne ustahło, IŻ opryszkiem jest
wy, pozostawiając modlącego się cU go za rękę ł począł wzywać po
tS-letni Stanisław Wróblewski, za
w
spokoju;
podczas przedstawienia
mocy.
mieszkały w domu noclegowym
Po upływie knkunastu minut,
w cyrku
gdy wrócił z zakrystji, młodzieńca
Przechodzący ulicą wywładowea p~zy td. 28 pułku Strzelców KaW dniu onegdaJszym cyrk, już nie zastał w kościele, nato- VII komisarjatu policji zaciekawio ruowskich 3~ którego osadzono w
tnielllZczący się pTZy
<\1. KI) · miast zauwa'iył, iż wisząca na śela ny zbiegowiskiem na ulicy doszedł areszcie do dyspozycji sędziego
śledczego.
ściusziki 75, był terenem wypad nie puszka, przeznaczona na oria- do zakrystJana i dowiedziawszy
wydziału śledczego.
ku, któr. uległ podcza.s pir.zed.- ry, jest rozbita, zaś zawartość z się o ujęciu świętokradcy, postano
stawienia akrobaŁa Leon Knol1
wił złoczyńcę doprowadzić do kozamiesz.kały przy ul. Zamenho niej wyjęta.
fa 18.
Orjentując się, iż młodzieni~ misar}atu. Spotkał się jednak z nie
POOClZa.s popi&u na trapc7,ip., by ł zw y kły m złodzl'eJem I modll'ł spodziewanym oporem ze strony
Żona sierżanta znaleziona zosłała bez życia
KtnQU wraz z swoim towar.z~·. się jedynie, celem wprowadzenia zatrzymanego, który nagle wydoW domu przy ul. I Maja 73 miał trzymała w ręku rewolwer, kt6rydf
uem dokOlllywali różnych kar go w błąd, a następnie zmyliwszy był z por! marynarki żelazny łom.
kołomnych sztuk. W pewnej jego czujność dokonał święfokradz Wywiadowca orjentując się w sy- miejsce w dniu wczorajszym taje- się śmiertelnie postn:elia.
Przesluchany na miejscu Wycze
chwili, gdy obydwa.l zawiśli na twa, zakrystjan wybiegł za nim na tuacji zastosował chwyt japoński, mniczy wypadek.
gami w powietrzu, był mo· ulicę, zamierzając go zatrzymać. zmuszając opryszka do wy puszczeW domu tym mieszka sieriant kowski zeznał, iż żona jego zdra·
ment, kiedy Kin,oo,l miał sko- Zauważywszy zdaleka śpiesznie od nia z ręki łomu.
Teofil Wyczekowskl wraz z żoną dzała ostatnio wielkie zdenerwowa
czyć w ,powietrzu i uchwycić dalaJącego się złoczyńcę, zakryDowiedziawszy się o dokona· i czteroletnią córeczką. W godzi- nie i z tego powodu 'lie zostawia I
się za ręce swego towarzysza. stjan' pobiegł za nim.
nem świętokradztwie zebrany tłum nach rannych sąsiedzi Wyczekow- on w mieszkaniu ani rewolweru
ParlnE!lr jego jednak moment ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!~!!~~ skich zwrócili uwagę na głośną ani brzytwy. Krytycznego dnia z,
ten przeoczył i Knoll runął na ;;
ar:
sprzeczkę, pomiędzy sierżantem a pomniał zabrać ze sobą broń.
ziemię z poważnej wysokości.
Niezależnie od powyzszycb wynł
małżonką. Kłótnia wydawała
jego
Do iPD.lSzkodowalllego weZWf}'
~
im się bardzo podejrzaną, gdyż po ków śledztwa krąZy pogłoska, że
no natycmniast pogotowie, JeWoźnica podczas ratowania konia
życie
Wyczekowsklch było przy· Wyozekowska nie popełniła swia
karz którego po stwierdJ1eniu
kładne.
domie samobójstwa, ale uległa nie
Dotl'Uc2eń udzielił mu pierwszej
dotkliwie poparzony
szczęśliwemu wypadkowi w czasie
pomocy i odwiÓlZł dQ domu
Gdy krzyki ucichły, Wyc.zekowW stajni Alberta Rozina przy u· Mruk padł osłabiony na ziemię i
zemdlał. Mieszkańcy domu zaalar- ski opuścił mieszkanie. W ślad za czyszczenia broni. Zwłoki zabezpie
.ne dyżury
licy Radwańskiej 48, zatrudniony
czono do czasu przybycia władJ
U
jest w charakterze woźnicy Józer mowani palącym się budynkiem nim córlta jego udała się na po·
sądowo-śledczycb.
Dziś w nocy dy1iJurują następują Mruk. W dniu wczorajszym Mruk pospieszyli z pomocą · przystępując dwórko, by się pobawić z dziećmi.
wzywając
Po pewnym czasie dziewczynka
te apteki: M. L>ipea (Piotrkowska udał się wieczorem do stajni celem do akcji ratowniczej,
jednocześnie straż ogniową i pogo wróciła do mieszkania I z przera93); M. Miillera (Piot.rkowska 46); dania koniowi obroku.
żenlem spostrzegła matkę, leiącą
W. Groszkowskiego (Konstam.ty.
Po chwili wyszedł ze stajni, u- towie ratunkowe.
Przed przybyciem straży ognio- na podłodze. Mała poczęła szarpać
nowska 15); Perelmana (Cegielnia siadł obok na podwórzu na skrzyNa skutek życzenia lekarzy ..
wej lokatorzy domu sami ogień u- matkę, prosząc Ją daremnie o po. Warszawy i prowincji centrala To~.
na 64); H. Niewiarowskiej (Ale- ni i zaczął czytać gazetę.
Po jakimś czasie zauważył kłę gasili. Zawezwany lekarz pogoto- ~iłek. Gdy jednak Wyczekowska poM.anowiła przedłużyć termin za
ksandrowska 37); Z. Jankieiewic.za
(Stary Rynek 9).
by dymu wydobywające się ze staj wia kasy chorych udzielił pomocy nie odpowiadała, Basia z płaczem pi~ów na wycieczkę do Drezna. do
ni. Domyślając się, iż wybuchł po ciężko poparzonemu, poczem ulega wybiegła na korytarz. Alarm zwa- dIJ'ia. 1 sierpnia r. b. Po tym termi
żar wbiegł do wnętrza, zamierza- jąc jego prośbom miast do szpita. bil kilku lokatorów, którzy wkro- nie lista uczestników zostaje nie
la przewiózł go do domu.
czyli do mieszkania. Stwierdzili odwołalnie za·mknięta.
jąc wyprowadzl~ konia.
pożarze
X
kooni, te Helena Wyczekowska pl aPowiadomiony
o
W związku z wiadomo§Cią o zaW tym momencie spadła mil na
Wycieezka wyruszy 5 - 10
wszczął
dochodze'wi
się w kałuży krwi, nie dając sierpnia. Ostateczny termin będzi~
misarjat
policji
twierdzeniu wyroku na Surę Czle- głowę paląca się deska, ciężko go
nowównę, proszeni jesteśmy o wy parząc. Mimo b6lu, Mruk nie zwa- nie, celem ustalenia przyczyny po- znaku życia.
podany oddzielnie.
W kilka minut późnle.i przybylł
jaśnienie, że
Czlenowówna byla żając na padające obok niego palą żaru. Zachodzi przy:puszczeniel Iż
Ma.rszruta prz€'clRtawia się nastę
pracowniczką
firmy "Hirszberg ł ce się deski ł słomę dobiegł do i:ło pożar powstał wskutek nieostroż- do mieszkania: policja, przedstawi pująco: Berlin, Drezno, WeiFi8€'r
Birnbaum", a nie jak mylnie wy- ba ł odwiązawszy konia wyprowa- ności Mruka, który prawdopodo- ciele żaIldarmerJi, oraz mą.ż zmar- Hirsch, Saska Szwajcarja . (Bad
drukowano "Hirsr.berg i Wilczyń- dził go z palącej się stajnI.
bnie rzucił niedopałek papierosa lej.
Elstcr),\ Lip!:ik, Wrocław, WarRza·
Stwierdzono, ii Wyczekowska 'v..
Iki".
Sp$iW8ZY Iw6j
obowiązek, na nagromadzoną w stajni słomę.
kościoła

Rkrobata
I trapezu

I

Samobójstwo CZ, W'Dada

Poz-ar &ia,-o,-

tło

aptek

Wycieczka lekarzy

Sprostowanie

j

I

•

zmąrł

Dnia 31 lipca r. b.

Co sie dzieje wTomaszowie'
. (1 eZ.jońllm 00. ~peel!llnego Jcorc8pondcnla .,Gł08U Po,ann.go,IJ

B. P • .

l'Iallrgf:g
Kempiński
przetyw.z' 18t64.
.

porzą.d.zenie pod uwaKt.. by nie
na zą~t~zn~ wy.
datki,
' .' ..

Potyczka

dl_a

rzemieślnik6w

narażać si.!!

Na ręce bawnilka I. Rozenberga wp'łyll~ło pismo ma.gi~,tra
tu, , dotyC1:qJCC długlO'lerminowej
.
k'l dl a rZCl111CS
. '\1111''ków.
pozycz
' " .
.
Ogóltla . S\lma, jaką maglStrat
lIzyskał ż województwa dla ,.rze
Jnio5.ła, ' .... ynosi l,t 25.000.
W . zwją,zku z POwY1;szcm pis'mciu wszysq' rzcmieśllli~~" q .
l)jega.iq.cv się o w~pOmil1iallą po

Pochowanie zwłok nastąpi w piątek dnia 1 .sierpnia o godzinie 12 w poludnie
z domu przedpogrzebowego na cmentarzu żyde-wskim.
W nieutulonym żalu Poz9st~ła

Sadze
W

się palą ł

. nad'" ":'nem'

stra"
La.
. CJ;oraJ.~,
......
na
t T,
Qgnlowa za~a'rmo",....
Z,IS n1403
'
Żoha
,
.
la. syrenami fabrycz.łlaPli do
pożaru,
Ik tóry poWiSlta!, na ulicy Jerozolimskiej w ~UJlu Heu
sera. Ogień p<)W\Stał ,W'sJ.mteli.
zapalcnia się saJlzy w kominie .
Pożar
kltótkim 'e,zą-sie uga
tyczkę cHa 'powiększeni-a , wzgję gaszono. S,t-ra't y ! niet~!~~~ne.
dnie odrestaurowania 'swe~
Frakcie żydo~skie
lódł
-Warsztatu, Wi'l1l1t zw~'ócić się do
tht
.prezesa: Centralnego Związku
nieugt~łe
· a.lzBą
OI~O ę,
BZCll1icśi'llj' ków (Plac KOŚclU!i7.·
J a.k się do wiad\łł.Jemy, magIOddział s.tatysŁvki i ePidC-1 raŻ, ala się w ,r oku. ubif'<Jh' ll~ n, n 't:f"W) - - 2:1,4. Okazu ie si~ tedy , k\ t5), ~ltl'ry ~d, ziclli '\'., .te j rspra strat zam'ier:ba :lwołać " posiedze
•
..
,
•
'>.
'
•
.
'
•
7"
, '
•
"
.
'
\..-Je ';<"Vt;zcrpuJ'łcyc l Hl f o ma·
m.1010gJl panstwowe) szkOły Jw st~puJące\11l '. cyfrallu: , Na: . 10 ze ws.rod baduurch l\lIalit 1)'01- I. -" .
'
nie rady mie.lskiej -Q,.ą po.niegjeny w Wa'l'SzQ wie o1Z'łosH da.- tysięcy. n'liesz,kań~ó,,' przypa.da skich , !1aj\\'1'ższą , stope śn1 j('~~_ 1 eJl.
..
.
działe,k,
celem , .os1;a1ec,znego
lIle, doty.ozą(:e ~l1liertelno-śt-i na rocznie XMQIl,l{)W . 11fl - ,,, IFuźl'iC'-R: I tc!nv~c.i- nu I{l·u.iljc~ . w;·.kazu).c . P·r~cz '.eg9 wc.z.oraj ą:-l~sd .. vrzeprowlld~enia .-' .p.o~~~:~ki iV
gruźlic~ w ~niastach pol'skich ~w Wa'r..szawa . ti.08-ti.305 nlies~ka{LL6df,' Na,łni1..;s zą natQmiił~t CY-\\lę , ~o" l~rez;'ydenła Sll'lulskwgo sumie zł. 75'.000 "713 bud'bwę lla
mku 1930.
' c6w) - 18.1:
Lódź · (5!)7.18~ fn:: śmiertelnos<,i na" gruźlicc: PO ; dplcgacja l'lcmieślni'k,ów 1. Vld raku dla bez d<>trtnyoH: " Istnieje
Z mias,t lla.rwi~.k.szych. t. i. Ii mieszka{loców) ~. 24.6; ·Poz,llall siada Wilno, ale wartoś ć te i n bą dokooptowania do k ,l nlisji Jednak pewna wąJtpJIW6ść, czy
tl':ą(:ych ponad 100 tysi~cy \Uie (247.753 l~liestka(H~ów) ~ Hi.7: I fry j~st hardzo wqlpliw<Ł. Jf'lpli opinjo(iawc.zej
jeszcze trzech posied;zenie to dojd'z'i.e"·do skut
s~ka.ńców. dwa ,nie d<liStarcz:,;ły .Lwów ,( 239.692 mie~zkal'lców) tl;' n-frę, iako niepcwną i nie; l'1.emieślników,
ku, ~'dyż f'raJkćja: żytlo'wlSka VI
daiilych, mia'n owicie: Kraków ' j - 20:5: ,VBlIlo (190.171 Ulie- wiarogodną, odrwdć , wówczas
"ani prezydent prtyr<l<)kł: za- da1ISZ",tn cią)glu -jest ni~u.gięta i
Luhlin. W pozostałych 8 ruia- szkallców) - 10.5; Byd~osz~7 pozl'lstaną najniższe cyfry Po- interesować się tą sprawl} . .domaga się bc·rwt%gIędttt.'f(() ~a
stach, należących do , roz,p atrv· (115,964 mie.szkańców) -- 16.7 ; 7;nania i Bydł{oszczy, Illianołyi
mieszczenia wyboI'Ue.~ka do
wąnej grupy. śmiertelność wy- Sosnowiec . (102.920 Imi€Slkal'J-1 de: ~~.7 . . \V SI~SllJlku, d? :':10(0
Nie wolno mieszk,ć rady kasy komunrunej' l!ła picr
A
65i+
; nA a. na mlzszego ,pOZIOmu 1SJlllel telw~lem miejseil po.~.tlld1F.f dz\ell
w sklepie!
llOŚĆ na gruźlicę w todzi
j('st
nego.
',.tri,"·
~r vższ::t hlisko O 50 prąc.. cu
oci dfl.lt"SlCgO czasu ruiqscn ,
:I ,
ocz~wiś-cie p~zostałe w 1l1(>W- \\'a ;';o1l1i~.ia s~nit.arna . p{'zep~!)zerWalll\'lll IWlllzku z dlHrakte- wadza 1~:,.trac.Ję skleJ>O~. pl!!zniewo'lił 13-letnią dziewczynkę .
rem Łodzi, jako ?,' rodka prze- Ik unl, .. ~.aktadów · frvzjel",'i<kii~h,
'1
VI' (Uliu oncgdajszym baw11 w LiI~ota napadł na nią, z<1knehlO\\'aJ U}"słow('.!!o. zamles7.kane(.[o w i posesJI 1 t. p.
W Aleksandrowie
Nakładane ~aTy ' !'tll ,,/),luda,
.
J?.adogoszczu syn robotni kIt łódz- jej usta i powa,liwKzy na. zif'mir. do olhrz:rmim odsetku orzez p'r osów" . sktaniają ich do ścisłt'lili)
Po Łodzi epidemja tyfustl brzu~1
kiego 15-1etni .JÓzef Lasot.a., zam. konał na 'uiej gwałtu. Lasota po Ictar lat robotniczy.
Na uwagę p,r zytem zas1'ugu- pHestl'zegani9. wydanych roz- nego szerzy sJę ostatJiio .~. zastra·
przy ul. Aleksandrowskiej 119.
dokonaniu ohydnego C7,ynu .zbiegl.
je,
że- większą slOI>G śmiertel- porzą ~~6ń.
"
15zają.cy sposób w ' Areki:~rOWiie,
Spacerował on po letnh,kadl
Dopiero później · przechodnie za
, 1~1Y'śl
.ności
!
l
l~grnź1i,
c
~,
n~ż
w
:
Ło.d~i
_W
~aj~lOwsle.i
u~.tawy
'. W I)ią.gu jednego tygoqpJa zan o
4
. tamtejszych i sta\ał ,. ~ię zawierać mwiiyl\i ' omdlałą dziewczyTlkę.
w;rkazule
..
szer~~
mIast
mme.lkO~UlS.fą
~;3:mtarna
odrod.
"
"_
l
t
ta
·
tOW3JlO tam , k.ilka,naiłci~.,,:,1ia-chol'o'
znajomości z nieletniemI dz,ie,vczę~
O 'z'ajś0 iitnatyollluiaśt · żawlat1o
szych Tak Wlee w 1929 roku tWlerdl':ema nowych skJ\~pó,w.
~
-'i
b
. ..
.
bmi. Wobeo tego udał się on w miono władze policyjne, które ~a 10'.000 mies;kańców p-f'ZVpa posiadatących
. ,l'Ikąk:l/wiek W&JI, l. ~'" e 05~ y5m~rUr · poUlll1JO
pole, gdzie wszczął rozmowę z wBzezęły dochodzonie. Po dłuż dala w Kielcach 27.3 :tRO'JlÓ'W łączność 1 mieSlkilllil\mi właś,d Da.ty6b-Ill'Ja8tQW'eJ ' pomQOy,~ leku!'lS-letnią. dziewCIlynką., pa.sterką·
szyoh poszukiwania.:h udlA.ło się na gruili~ę, w Piotrkowie -- cieli, a nawet sklep.)"" JlG!Siada ~kiej.
.-<: '
Gdy zapadł zmrok dziewczynka. schwytać L3Mtę i o~adzió w w'ię 29.4. w Tomaszowie Ma.zowit~e- .iącycJi . pf'OOz fl'lOnt •.nv.eJ:'fl, ,6Zawia.domione o ' epidQmJ Ata 1'(1.
ł>łwiadozyła mu, ae musi ju't za,pę- zienill do dy~p07~-f'.ii \Vl:\r17. ~lj,flo- kim - 35.0. we Wodawiku wniei t Y1'Jle wejśeie.
'
stwo powiatu łód~kiego 'wydalo
-'tlzić bydło. W chwil'i gdyd1ij~w~"wyćli:·"-··
.,', - - -.---->
.
36.0. ·P:.Qdobtl.e ·ćyfr:y "'W'y'ks7.Yw~
()bywatel~•. ńoszący 'się 1 za' szereg zM'i\(lzeń w ki.erlłnku zwal
, la , Łódź przed wojną. Po ""~IJ- miJ:I)'em tałoźen~a -noweKO Slkle cza.ma. etidemji.
(b)
ezynka szykowała się do odejścia.
nie jednak, dzięki szerokim p-u , winni wziąć pQ,,'yi'5'Ze rOI------~--------~
rozmiarom akcji zdrow<Jłnej i
opiekuJlczcj, jaką ro-ztacza nad
1udno~cią stullorzf\d, kasa cbo~
t
rych i hllu e insl)1ucje, OSiq:glli~

•.dzieci' I rodzina.

Śmierłeln'oSć nagruźlic~

Od

wolnu ,

(ZilSD

. i.e s ••

w

.. bSkoif!tznie.
z"altza
b
. .

'.

r.

. .'

i

*

I

ZWJlrodnial, '

T"'us'.;(

I

I

TBATR PlUZYKA i SZTUKA

to

"Pod' Słomianym W'dowcem'l '
Dzis premjera nowej rewJi w Parku . Staszica

Dz!. premjera nowej oryginalnej , Udział biorą: pp. M. Bargielska,
rewji przebojów p. t. "Pod słomla- W. Jakubińska, H. Krzywicka,_ K.

Dym wdowcem" 2 akty _ 16 obra
.ów.
Na,pisali: Labędź, Szesupak
lłak. Muzyka: Sylvy, Bonarda,·
Hendersona.. Białolltockiego I innych. Obrazy rewJ!: . W kąpieli...,.
Warjat podatkowy, Pieśń lO-elu
dni~ Sierpniówka, Ballada o czarnowł08eJ

czarownicy;

Uśmiechnij

się ..,

Malinow.s ka, A. Orllńska, H. Puchniewska, S~ Skt'zydłowska, . P. Szma
.równa, J .. R. Bujański, 'J. Dębowicz
R~ G~rowski,
St. Michalak,
R.
Szmar, T. Warcbałowsk~ K. Tatarkiewicz i inni oraz Brońcia G.,
8 New - Girls The Boy's, .Figurantki i figuranci teatru letniego.
Reiyserja K. Tatarkie-.vicza. Dekoracje . K. Mackiewicza. Kierownletwo. muzyczne Z Białostockiego
Bal~tmistrz: Roman Szmar;

Przezroczysty człowiek, Plegaria. Moje słon~ko. · W oparach
łtaszyszu, KoJysanka
matki, ReweUerszłksy, D. H. Feluś t S·ka,
SłomłllDi'H - hlezcie się. Tańce: na . . PORANEK. O{óRU ROSYJ·
SKIEGO
~awał,
el.'centriq.ue, fox es- ·
Ciekawie zapoffiatla .się ,p oranek
pagno.
chóru J osyjskiego, kt.óry ·. odbę4zie
Teatr Miejski

dziś

slę w Iilharmonji w niedv.ielę,' dniu,

1

"Shylok"
8,45

Teatr Padi. Staszica dziś 9.00

nPod słomianym waowcem"
premjera

g sierpn'ia o godz. 12 ~ pot Gł\or

Wykona 20 pieśllIi rosyjskich , w ory
ginalnyc.h narodowych kost,jumach
pod dyrekcją M. Sz;t.rko. ,· Oprócz
tego udział w koncercie bierze Te-

odora.

Morozowa,

pOWa7il1ą

na

Ulica na cmentarzu
Gmina tydowska zało
żyła protest przeciwko
planowi przebicia cmen- .
tarza
Plan reguJ'acyjnv m. Łodzi;
opracowany przez proC. Mich.iI
skiego, a wyłożony od kilkillllł"
shI' dni w magiis tracie do jJI'zcg.'ądu publicznego, przf\widuje
o,nebicie nowej ulicy przez ży
dowski cmentarz przy ul. BrzezińskIej.
W .lwią,~ku

z tym

projekł<:ł\l

dzi Vr:zcshł do magist·ratu rekUTs, W którym stw.ierdza,il~
przel>ide no:wej ulicy p,rzCl
c,menta1"z jest przez religję ty
dowską niedopuszc'l,al.nc. albo·
wiem oz·n:acza proJana:.cj~ (',me.łł .
tarza. Rekurs da~ei omawia od·
nośnl:: przepisy rytualne któt e
zabraniają
ekshumacji zwłok,
Jako
cZylIDOS(:l
obTażającej
l.lnarłych.

wykonawczyn1
pieśni cygańskich przy akom,panja
Gmi'D a żydoWlSka zavna-cza
mencie gita.ry .. Wreszcie wykona.- w r(l'k'tlrsiej że :zrealizowanie
plalllu p.rzebicia nowej ulicy
UEi będ1J! tańce, rosyjskie. , ,.
przez cmentan, dotk,uęłoby. 11-

Dziś premjera sz.t uki W. Szekspi

TEATR POPUl.AR~Y ,
czucia hUlnanitarue i reli.gijne
D~iś i codziennie rewja "Pegaz żydÓ~. Gmina domaga się .p rze
fa. "Shylok".
' ,
to 11SlZanowalnl',<l'" t""'
. h uczuć ....ypod gazem".
Udział całego zespoIu.
.7
rJ
Jutro trzy przedstawienia: o go'dows,k iej- ludności i zlr ezygnodzipje 12 w poło po cenach od 50
"DOBRY WIECZÓR"
wauia 1. . projektu sprofa:nowagr. do 2 zł. "Nocą na. starym rynRewja. ,.A to pan 7,na" pióra M. niacmen,t arzs
ku", o god~. 4 po poł. po ,cenach Hemara. A. Własta, K. Toma., i K.
_W pov,:yŹJszei spraw~~ magipopularnych "Opowieść- o Herszlu Brzeskiego.
stt'af la.1mi.e odpowiednie s·talJlo
1. Ostropola", o godz. 8,45 wil'}\,z.
Począ.tek prze osł.a,wipli o godz. w'1sko na .Iedtiem l ' bliiJszycb
,posiedzeń. (dl
.. Shylok"
17.15 i 11.1.5
.
.. , "'. ,..
v

II

II

'-

~

"'~.

Zarząd Towarzystwa Pielęgno~ania OhorY~h

z1l11!kę

gruźlicę.

zarząd grotny żydows'kiej w Ł"

danse '

Teatr miejski

'w ' Łodzi

smierte1ności

JlIROIŚU"
n~YKUR' [BIlM" i KOBIiłeł
w
IRaO

podają do wiadomośoi, że
miesiącu gierpniu
r,
odprawiona będ:t nabożeństwa żałobne w Synaggdze
. Towarzystwa przy Placu , Wo1no!ei 10, na kt6re : ~re,!,
-nych, przyjaciół i zna.iomyoh niebo$zczykówżapfaSZll~]l\
a mianowicie:. .
,
.1& b. p,
dn. ) o godz. 1 rlłno
~ '. l ' ·11' ' n
'7 rano
,.""
,. l" .. 12 i pół pp. . ".. "
,. 4" ~
12 i pół pp... " . "
" 5 ." ,, ' 12 i pół PP, I ' " "
5" .. 1. pp. .
,. " ,.
" 6,. ,,12 i pół. pp. .." . ,;
" 6,. .. 1 pp . .'
" '" "
" 7" . "
7 rano
"",.
" 10 1l " 7 rarió
..",.
lO

" 10"
" 10"
li

,, ' 12 i pół. pp.
1 pp: -'

' lO

7 rano

11 "

" 12 " " 7 -rano
" 12 " .. 7 rano
.. 13 ,.

7

raJlQ .'
i pół.

Henryka. Wulfaona
LitmanQ Jelina " ,
Salo Krotos~ńs~!,go
J ózefa War8zaw8~lęgo
Markue8 Kona ' .. -

Jakuba Serejskilłgo

Józefa. , Linąen{elda
Artura ,To,ruń(}.l}yke.
Samuela Goldberga
Sary RBbeki Unikow.. sklej
~. " .. Dawida Ch. Si?1g~ra
.. ,. ,. Izraela WolfaWmn. k
-t.'i. bttrga
... " Stefanii z.1 KaOlnę!an
. bogów ~n5.lo:wej
, " " Jadwigi Silberstein
"lO
"
Henrjety Pi{i9bow-. _

.. ,.,.

>.

s~~
Arona Tob. )ąszf1 '. '.

.. 14 ..

,." 12

,. 16 "

,. 10 rapo

" " ,. Dresli
,. ,. "
" ,. "

" ..
.. 25 "

.. 7 rano
" 12 i pół Jlp.
", 10 rano '
,. 7 't8no '

'" 25 "

.. 7".rtmo ·'·

".. ..

" 20 "
" 20 ..

.. , 23

pp. ,...

-

" 25 " " 12i p61pp.
" 26 " .. 12 i pół. pp.
" 29 :o l' 12 i pół. pp.

" 30 ,.

" lO-eJ rano
pół pp.

" 31 " " 12 i

"

Dawida. ROgoziń- - -

,

"

11

..

illribgo

Pilieertn-v~jJ5 0:5
Rozalii Hii"SzłiergO'Wej
Muty Bronisławy Imas
Złaty FńdensoLl '
.,

Rajzy Warehiwker
J erzego S~h'aczew:
.: l~ akieg9
.. " ,. Anqy Weylal}d
,. ". • Adolfa S. Lahdau , .. lO
"
Kalmella Birs,tei'na
" .. " Jetty Sumerai '
,

11

,

,.

.. .,.. ,.

BernardA JuqeleIDc~~

·alG POIANNY"

~Wy

t.ÓDŹ
1 sierpnia 1930 r.

KIOPOły

podallloUlB

..Ras

POIAłIłIr

a.ÓDŹ

1 sierpnia 1930 r.

lynfK Plfnl(lUł

~1~nwieDie ~aD~ID maDDfa~tDrowego

-

Płatności w sierpniu
Do 15 sierpnia płatny Jest podaCeduła giełdy plenlttineJ
tek przemysłowy od obrotu, OIią
warszawskiej
gniętego w li{X:u przez przedsię
CZEKI
biorstwa handlowe I l II kat. oraz
proponują
manufakturzyści
Londyn
48,88
, pół
przemysłowe od I do V kat., proNo.W'y
Jork
czeki 8,899
wadzące prawidłowe ktfęgi handlo
Nowy
Jork
kahel 8,911
we i przedsięblorst~.. aprawolUw
Paryi 35,05 i jedna MW'Mt&
"Głosu
cze.
Praga 26,41 i trzy ozW'&1'te
Do 15 b. m. płatna jelt zaliczka
W dobie obecnej, gdy po pewnem odprężeniu na rynku manufakturowym,
~wajcarjs. 178,US
ha poczet podatku przemysłowego
Wiedeń 125,98
od obrotu, osiągniętego w pierw- wlłt:\pirumy w okres, który chara.kteryzowany jest jako oisza mi~dzrsezonowa., organiBerlin 812,92
sZym kwartale 1930 r. w wysoko' zacje kupieckie za.czynają si~ zastanawiać nad sprawl\ uregulowania i wzmożenia obroAKOJE
ci jednej piątej tegoi podatku, wy tów w sezonie jesiellńym. J 8.snem bowiem jest dla wszystkich, że tak dalej być nie
Po18ki
1&4.mierzonego za rok 1929 przez może.
przedsiębiorstwa,
nieprowadzące
Tranzakcje got6wkowe wprawdzie nie przyBp&rzaj~ kłopot6w fi protestami, a.le
Flrlej 29.prawidowycb ksiąg handlowych.
"a.to obroty zosta.j~ skurczone do minimum. To też warszawskie sfery manufakturowe
Ostrowieckie serja B. 65.Następnie w ciągu 7 dni po po- wysuwają następujący projekt, zmierzający do uzdrowienia stosunków w tej dziedzinie
~;!:;~e !~.trąceniu płatny
jest podatek d.o~~:
~~~
chodowy od uposażeń l emerytur
1) Wprowadzone zostają znowu ceny wekslowe;
Pa.rowozy I i II etni$ja. 25.i wynagrodzeń za najemną pracę.
2)
Kredyt
hurtownika
u
przemysłowca nie przekroczy 4 miesięcy, zaś detalisty PAPIERY PANSTWOWE 1 LIST1
Wreszcie płatne są raty i podatu hurtownika 3 miesięcy.
ZASTAWNE
ki z terminem w sierpniu, oraz po3)
przy
tranzakcjach
gotówkowych
skonto
wynosi
1
proc.
miesięcznie,
czyli
3
proc.
5
proc.
ko:rvwerllyjna.
5!),50
datki, na które podatnicy otrzyma
4)
Każdy
kupiec,
który
zapłaci
część
należności
z
tytułu
protestowanych
weksli
6
proe.
dola.rowa
z
1926
r. 78 ........
ją nakazy z terminem płatności w
może korzystać z kredytu w miarę jego zdolnośoi kredytowych.
8 proc. Ba.nku Gosp. Kraj. 94.'iier,pnlu.
(b)
Zdaniem poważnego kupiectwa projekt ten jest zupełnie realnym i ma wszelkie
4 proc. ziemskie 45.Wymiar podatku
szanse, ażeby wejM! w życie. Jak w tej chwili jest to jedyne pans('eum, które może
8 proc. m. Warszruwy 76,50
dochodowego
uratować stan kupiecki od zagłady.
10 proc. m. Siedlec SlY.
Urzędy skarbowe ptzystą~łły do
W tej sprawie ma. się odbyć narada międ~,.. łódzkiemi przemysłowcami, ar or- 6 proc. ob1. poi. Warszawy I
rozpatrywania odwołań od wymia
.
1926 r. 57,7'5 (emisja VI).
gamzac}'ą warszawskich hurtowników.
W N
NOTO A lA BAWEŁNY
ru podatku dochod~wego w związ
ku z wymiarem podatku tego 'Za
Dobrze się stało, że organizacje kupieckie już zawczasu zastanawiaj~ sią nad
LIVERPOOL
rok 1929.
środkami, które mogłyby wpłyn~ć na ożywienie obrotów i normalizację stosunków
Bawełna amerykaóska, zam1ini.
W szystkie odwołania spra,vdza- W tej dziedzinie.
ele:
,,( ,*\
ne są z materiałami, posladanemi
Niezawodnie i orgaruzMje przemytłu łódzkiego leohe8t wypowiedziee ~ w ie-j
sierpień 6,86 lY'rcellień 6}U ł*riprzez biuta informacyjne przy II- tak doniosłej dla obydwu 8trOD. kwestji.
Jlir;iernlk 6,74 lietopad (fJ4 gnbie skarbowej I w wypadku itwłer
dzień ~,71 styezeń 6,80 tiifl.1 6,82

Wprowadzenie cen wekslowych i ograniczenie skonta do 3 proc.
warszawscy
(Od warszawskiego sprawozdawcy gospodarczego
Porannego·)

.

§:§~~ę~~;:E Firmie S. Serelski odEwiono nadzoru r:::-:!!~I=~;: I~
danych.
O Ue podatnik w okresie wyzna
ezonych mu 14. dni nie przybędzie
do urzętSu podatkowego celem wyJaśnienia sprawy, wymiar następuJe zgodnie z posiad_neml przez u'.:ląd skarbowy danemi.
Wyjaśnienia te obowiązany jest
Po.datnik złożyć tylko w stosunku
do konkretnycb zarzutów urzędu
skarbowego, nato.miast nie ma on
obowiązku wyjaśnienia zar%Utów o
gólnycb, nieopartycb na danych
faktycznych, posiadanych przez nrząd.

Przy wymiarze podatku dochodowego od artystów, dziennikarzy
literat6w itd. do ogólnego obrotu
brutto dolicza się 25 _ 40 proc
jako koszty związane:r; wykona~
niem zawodu.
(h)
•

Termin wpłaty podatku
od wynagrodzeń

Ostatnio wyjaśniona została apra
~a stałych wątpliwości 9dn()Śnie
interpretacji dwu sprzecznych z so
bą punktów ustawy o Po.borze pań
~twowego podatku
dochodo.wego

od wynagrodzeń i upo&a~ń.
Obecnie tutejsze władze skarbo·
we otrzymały wyjaśnienie mini
sterstwa sl(arbu, które rozstrzygnę
fo sprawę powyżs:r..ą OItateclnłe,
w ten sposób, ii ministerstwo to,
na po.dstawie art. 120 ustęp 2 wspo
mnianeJ ustawy, moZe katdorazo'11'0 udzielł~ ulg,
bowiem artykuł
ten upowainia ministra skarbu do
przesuwania dowolnego. terminó....
płatności podatku dochodowego.
Stąd tei udzleł~na w swoim czasie
ulga, pozwalająca pracodawcom
wpłacać do kas skarbowych kwoty, p'obrane z tytułu tego podatku
w terminie 14-dniowym, ma swoje
Ilełne uzasadnienie wart. 120 p. 2
omawianej ustawy i jako takA włn
na by~ przez władze skarbowe
jm;e trzegana w ~pos6b Jaknajbardziej ścisły.
(ag)

firlDa f . J ar.,
I b nad zOr o...
.. zgm.aIa. - JaICD
oklad zamierdzonUf jedeD odrzBtO..

kwełna

egipska, zamtąr,..:
lipiec 11,28 Itstopad 11,t8 gre.
dzień 11,28 IItyrzeń 11,27 ~fzec

11,ł2 l~ 1~,35.
wydzktł go, jednakie pochłonęły one znaez S-U." o odroczenie w~t. Wy~nI\
ALEKSANORJ.,(
w dniu ną czę'ć kAJ'itału obroto.wego. I cllooy w spra.wie biegły - sędzia
Bawełna eglpwka, zamlintęeie:
prawę to uszclllplenie kapitału o.brotowe handlOWY - Alek!!a.nder H6ima.n.
SakeUarldłs: list~d !9.l7 " "
- Plac go wobec kryzysu ekonomicznego
W 8prawozda.niu swem wyjaśnił, czeń 23.35 ma,rzec 23,80 m&j 14,21
sprzedaż przyczyniło się do obecnych, trud· te aktywa. płynne ledwie pokryw'tt
Ashmouni: sierpi~ń 15,~O pał
konfekcji.
ności płatniczych. Są.d wobec przy ją zobdwią.za.nia. Poza.tem, te :r. 0- dziemik 15.08 grudzień 15,81' łaty
W dniu 13 czerwca. r. b. odbyło chylItej opinji biegłego - sędzie- bliga., znajdują.eego. się w obiegu, 15,70 kwiecień 16.04 czer:wiM ~.
się zebranie wierzycieli i upa.diego go ha.nd1owego Teodora K1Sniga. prawdopodobnie sporo przyjdzie 16,69.
pod przewodnictwem sędziego ko- postanowił udaellć firmie ,,Ja.risch jeszcze prote~tów. Wkońeu ZAZna.
NOWY JORK
misarza sędziego handlowego fabryka. wyrobów baweŁnianych i czyl, te niema żadnych szaa'3, &by
Bawełna ameryJiańaka, zamlmi.f

,ąd okręgowy w Łodzi
h&ndl~·y nt\. po~ledzenill
wczorajszyn1 rozpa.trywał
upadłości Abrama Grallka
W olno.ści !'i - hurt~a

Kazimierza. Roszaka i w obecności
syndyka. tymczasowego apI. adw.
Zofji Deczyńskiej. Po odczyt.<miu
sprawozdania przez syndyka upadły przez IIwego pełnomocnika zaproponował nastę'Puj:y;y ltkb..d:
;wierzyciele otrzymaj1\! 15 proc. w
3 równych ratach półrocznych, po
czynając po 6 miesi~a.ch od chwili uprawomocnienia. się wyroku za

firma petentka. mogła. prz&prowadzM sanację w trybie no.rmalnym.
Zapłacenie zobowiązań jest motUwe albo przez zaciągnięeie pożycr;
ki na nieruchomoM, a.lbo też przez
sprzedali jednej z ni<eruChOIIlOŚOi.
Sąd, opierająe się na epra.wO'Lda.niu biegłego, jak róWilliei na. apinji
f'Lby pnemysłowo-1wl.dl0-wej, kMra wypadła ujemnie, post.a.nowił
twierdzającego układ.
Z kolei rozpatrywał apra.wę z pod&nie firmy "Fabryka wyrobów
PI"leciwko układowi oponowało podania firmy "Fabryka. wyrobów włó1tieunie~ych Sam'l(~l SerejeM i
5 wierzyeieli na ogólną sumę zł. włókienniczych Samuel Sel'ejski I S-ka" właściciel Sa.muel Serej6kł,
5607 za.ś Mo układem glosOlWało 17
po7.OStawi~ bez llWZgł~
wierzytojeli, :epre~entująey,ch su-

m.ę zł.

53,739.
Sąd, dopatmją.e siq w olyDAoh
upadłego Abra,m& Gr~a cech
"złego prowadzenia się", gdyi w
poda.niu o odroczeme wypłat wyka
zsl on w bilan9i~ fllI&Otn:t przewyi
k~ aktYf'V6w nad pasywami, Bo na'stępnie w zrotonem podaniu. o ogłoszenie upadłości wykatał pnewytk~ pa.~ywów - postanowił odmówić zatwierdzenia układu ł &pt.
wę ski«owae 'do prokuratota dla
dalszych :rarzQdzeń.

*

Próe& tego . . r~p&trywał 'pra
wę z podanift. tirmy "F. Jar*h, fa
bryka W)1'ob6w bawełnłanyeh ł
Jnianyell" o odrooseDie wypłat.
Firma. pełAmtb umotywowah
swe pod&nie tein, te poesynione
inwestycje d,oprmvadziły f&brykę
do stanu na~upełlniej oowoezesne-

lIl'ill.Ilyeh" i jej właścicielom Alfre
dowi Jarischowi i wdowie Natalji
Ja.r~schowej odroczenia wyPłat na
przeciąg trzech miesięcy, poczynaj~ od 30 lipca. 1930 r. Zamia.nowal ędzią. komisarzem sędziego
handlowego Teodora Kłimiga, z~
nadzorcą sądowym kupca. Lud·
wika Ranke, ul Główna Nr. 'i.

*

*

ZWrot ceł
przyeksparcle

;-'''lr,~

cie:

styezeń 13,85
Me1"płeń
wrzesień 12,43 pafdziernik

12,2Q
12,5~

listopad 12,68 grudzień 12,89.
kontrakty: pa,idziernik 12,33 H·
8topad 12,43 gnldzień 12,52 Ityezeń 12,63 luty 12,72 marzec 12,~
kwiecień 13.90 ma.j 18,99 loco12,45
NOWY ORLEA'P(
Bawełna amerykańska,

zamknl,

cie:
' ·'fl''''''
pllidmrnik 12:39 gru.d1Jiail 1'2,58
styc~eń 12,65 maxzee 13,84 mai
"1"8.- 1000 12,30.

Przerachowanie
obligacji

Wreszcie ro~ryw&ł sprawę o..
drocumia wypłat firmy HBracia
PytowlICf", produkcja. obić mebloNa podstawie uprawnionych do wych i tK&nl1ll dekora.eyiąych w
Na skutek interwencji lMzkieł\
wystawiania
zaświadcze6 przez 'Lodm przy ul. Piotrkowskiej 41. orga.olzaeji
gospod&rczych izba.
związek
eksportowy prAmyela W dniu 14 lipca 1980 r. firma do.- pr%emyslowo·ha.ndlowlt w Lodzł
włókłennłesego w Łodzi oraz .....14 żyła podanie o otwarcie postęp<>- wystąpiła do magistrdu z pismem
aek eksport.rów przem,słu wł6- wmia. układowego. na. warunltaeh w którem powołując się n& u,ehwa.
'klenniczego w Bielska, następujące 'ł1astępu~ych: wszystkie długi 7:0 łę rady minilStr~w z dnia. ID wrze
towary korzyltaj4 • zwrotu eeł: st.arułi równomiernie zmniejszone o śnia 1928 r. w sprawie 7:atwierdzeprzędza wełniana barwiona od M proc. Dług zosta.nie spłaoony nia planu konwersji pożyczek m.
100 klg. zwrot cła W)'ftOli zł. 18,50 :1fS'Zyetkim wierzycielom w !1il(lgU Lodzi o charakterze obligacji, proprzędza wełniana barwiona z 'do- " lat od daty lA4wierdtenia uk!a- sUa. magistrat o udmelenie wyja~ ,
mieszką pnęchy. bawełnlue; bar- du w 4 p6łr0omych fałaoh po 10 nienia. 00 do przerachowania i 8pla
włoM) - od 100 kir. awrot cła 'Pl'0e. ~kojm~ wykona.nia wsz,y-I '1 obligacji miejskich, wypuszczo.
'wyaoei sł. 69.- pńędsa bawelnła- 8tk.ion zobmą.zań 8ta.nowić będzie nych w l.a.ta.oh 1915 - 1921 włą<''J
na barwioaa - P"rOt ola W)'ttOIi o&ły m~k fumy oru osobiaty nie.
. . , .', ' . ..
'od 100 kIg. zł. 34..- . " ... 'łł1go ma.j,teK W'SpÓlników.
Pozatem izba pro8iła. w piśm18
ulowa ba",1oaa - od tOO klg. zł., 8i;t ~i! otwarcie po.tępo- swe m o zakomumkO'Wanie, kiedy
34.- pnęd.. wigoniowa z domłesz
układowego nad firml!! "Bra. uchwała. rady m5ejskiej w tym
ą wełn,. (oM wy", 50 proc.) od cła Fy.towf!Oy", & jej wierzyciela- przedmiocie l,osta",ie wprowadzoM
100 kIf. - 45 d.
~
mf..
prz~ magistra.t w wcia
(4)'

Watt'.

..GlOS palANNY"
&'ÓDZ
1 sierpnia 1930 r.

GLOS SP

Zawody sportowe
Ul Budzie

tapowiadaJąsię

y

..CIOS '1JłJ1AlIIIr

&'ÓDŹ
1 sierpnia 1980 r.

Kobiece zawody sportowe Niemcy·.Anglja

ciekawie

Orgllinizowany przez związek le
gjonistów szereg imprez sportowych w dniu 3 Slierp:!l'.ia zainteresował szerokie sfery sportowe nasze
go miasta. Jak się dowiadujemy
LOZLA. jut posiada zgłoszenia 12
druiyn lóinych klubqw do biegu
I!Iztafetowego Lódź - Ruda, zaś
komisja międzyklubowa kolarska
ma zapewniony udzia.ł około 80 za
wodników na bieg kolarski Ruda
- Marysin - Wola Pabjanicka Rzgów - Ruda. Organizacja zawo
dów spoczywa w rękach wytrawnych organizatorów podobnych im
prez, dzięki czemu będzie ona ww
rowa i dająca wszelkie gwarancje
bezpieczeństwa zawodników. Na
Ellen Braumiiller
Inga Braumiiller
Zmiana'pałeczki przy biegu sztafetowym
trasie biegów wszelki ruch zost~
rzuea oszczepem 35,58 mtr.
w brawurowym skoku.
4 x 100 mtr. (A-Niemcy, B-Anglja).
nie wstrzyma.ny, zaś władze bez9
pieczeństwa całkoW1icie zapewniają porządek. Publiczność zgroma1zona na placu W olności będzie
informowana. przy pomocy megafo
Warszawa-Wilnonu o przebiegu zawodów, dzięki
Warszawa
czemu będzie mogla bra-ć żywy
W
dniu
dzisiejszym u,plywa. osta
nieomal ud211ał osobih'cie.
tru
termin
zapisów do wiel~iego
Należy jeszcze podkreślić zdro,.
Nowo zreorganizowana sekcja barwnego sezonu sportowego w ściany łódzkich sprowadzeni będą
raidu
motocyklowego
Warszawa
wą myśl zwią.zku legjonistów prZb bokserska w "Unionie" pozostaje na'Ozem mieście.
c30łowi pięśoiarze Niemiec.
Prze(950
klm~
Wilno
Warszawa.
ciesienia punktu ciężkości imprez obecnie pod kierownictwem miDla kilku wybitniejszych pię- ciwnikiem Stibbego będzie według
organizowanego
przez
sekcję mota
do Rudy Pabjanickiej gdzie po Rtrza Polski wszechwag. Erwina
Ił!szelkiego
pro,,,-dopodobieństwa
skończonych 1;>iegach
rozpocznie Stibbego. Stibbe prowadz-i obecnie
gclal1szczanin Haase, z którym cyklową Legji.
W rajdzie. wezmą, udział In. JIl
8ię zabawa lud<YWa w parku Stefań kurs pięściarski świeio zreorganimistrz Polski miał walczyć przed
następujący
zawodnicy_ Ryohtet,
!!kiego. .w ten sposób łodziaJJie bę Jowanej sekcji ,.zielonych". N~
kilku tygodIl!ia.mi w Lod71i w ra~wańBki,
RrynieMuki,
DoeM,
Doskonały pięściarz polski i b. mach
dą mieli możność
korzystania z pierwszą połowę bieią.cego miesią
międzynarodowego
meczu
Schreiber
(Warsza.wa),
Kll8tanoczyściejszego podmiejskiego powie ca, sekcja bokserska "UJJionu" zor roristrz Polski wagi koguciej Ste- Łódź - Schuppo (Gdańsk). Haase
trza przez cały dzień w niedzielę, gaujzuje zawody bokserskie o cha fan Głon, podpisał - jak się do- z powodu nagłej choroby nie mógł wicz (Lwów), 7AółkCYW'8ki, B1;lk
biorąc jednoeześnie udria.ł w im- rak terze międzynarodowym, które wiadujemy - umowę na szereg przybyć, tak iż do tego sensacyj- (Bydgoszcz), Nestler, G1'&bowskii,
prezie sportowej.
bezwątpienia. będą atr~cją bez- meczów z zawodowcami w Sta- nego spotkania dojdzie dopiero te- Mentzel, Kestenberg, Buekleynach Zjednoczonyeh A. P. Glon raz. Lista. przeciwników za.graJIicz (Lódź), Lapin i Radziold ~
dziądz).
'- ':;.;, ,
wyjeżdża do Ameryki już w przy nych
będzie zestawiona w przyOprócz na.grM reg'Ulamłnmty~
8złym tygodniu wraz z dyr. L. Ko suym tygodniu. Organizatorzy ro-walskim. W ciągu dwuch \at jest bią wszystko, aby impreza. ata.ła przewidzi:ma jest .nagroda zespolo
to jut trzeci pię~lciarz polski, któ- na wysokim poziomie sportowym 1'1& dla klubu, którego trzech go
Drużyna Sokoła zdobyła puhar
wodników uzyska najlepsze wynł.
ry walczy na drugiej półkuli w ~7,e jak i organilŁacyjnym.
ki w raidzie. NagTodę za po~
,.,Dzłeil aportu" urządzony sta.ra ;wych zgłosiło swój udział parę to reg.!lch profesjonał6w. W Brazylji
szy wyczyn ofiarował p. ma.t!!załełi
biem Makabi - Zduńska Wola wy warzystw zamiejscowych między walczy obecnie b. mistrz Polskr ło
Piłsudski. Start raidu nastwD Ju4
padł tak pod względem lIporto- innymi sekcja atletyczna Bar Koch dzianin Jan Gerbich a w Ameryce
usłyszymy dziś tro o godzinie 4 rano z przed groa
wym jak ł propagandowym bardzo by i Lodzi, w skład której wcho- walczy Edward Ran.
c:>kazale. Oprócz klubów miejsco- dzili JU':i:it i'zow~'e PoLski Wajngarchu Automobiklubu Polski PI'W"
Al.
Sucha.
ten i Minc.
Łódź, 233,8 m.
Turniej piłkarski dał wyniki na
12,05 Muzyka z płyt gramofono- . . . . . . . . . . . .
Kinoteatr wych.
stępujące: TUR. (Zd. Wola) Ma
,
kabi (Zd, Wola) 2:0, Sokół (Zd.
16,15 Muzyka z płyt gramofonoWola - Makabi (Pabjanice) 3:0,
_"'~I&iI~
wych.
NajsubtelniejElze zjawisko
TUR. (Zd. Wola) - Sokół (Zd. Wo
17,35 Odczyt p. t. "Na jeziorach
.kranu europejskiego
la) 1 :0.
naszej północy" - wygI. prot. Sta
Puhar ufundowany przez Makattsław Sumiński.
bi zdobył TUR., zwyciężają.o po Dziś i dni
18,00 Koncert ork.iestry salonociężkiej walce Sokoła.
wej pod dyr. Karola Poraj - Koż
Film dźwiękowo-śpiewno
Po turnieju piłkarskim odbyły
mińskiego. W programie muzyka Dxiś doi
ma ten niewysłowiony czar
mówiony
się wyścigi kolarskie na dystansie
lekk:t i ta.neczna.
kobiety z porywającym
Reż. Franka Loyda p. t.
25 klm. Pierwszą nagrodę zdobył
19.20 Kwadrans buchaltera.
, temperamentem dziecka
,Kubiak (Sokół) w c2'asie 43,15 2)
19,35 - 19,45 Płyty gramofono- Przepiękna farsa, tryskająca hq.
Łagiewczyk (Sokół) czas 44 m.
we.
morem i werwą, zmusza do
Pokazowe zawody dały wyniki
19.45 Komunikat izby przemysło śmiechu najbardziej ponure~
następują.ce:
wo- handlowej w Łodzi, odczytawidza, aż do łez p. t.
Trójbój (wyrzucanie, wypychanie programu na dzień nast. i syg
P?siada ~ czarodziejską moc nie i podrzucanie):
naJ czasu.
ujmowania widzów i oddzia1) Wajngarten - waga kogucia
20,0 Pra.<;owy dziennik radjowy.
ływania
na ich psychikę 247 i pół klg.
20,15 Koncert symfoniczny z
2) Wajnwurcel - waga piórkoDoliny Szwajcarsl4liej. Wykonawwa - 225 kg.
cy: Orldestra filharmonji warszaw
W rolach głównych:
3) Zylberbaum - waga lekka Uwertura
skiej. 1) H. Berlioz:
230 kg.
"Karnawał rzym!'ki".
2) Bizet:
ukate się niebawem, w arcy4) Suchawoiski - waga p6Hred
"Roma". 3) Franek: Symfonja DW rolach głównych:
Izampańskiej komedii o zaw- Dia - 257 kg.
moll.
IZ8 aktualnej treśei p. t.
22,00 Odczyt p. t. " W 'krainIe Niezrównana para wspaniałych
5) Minc - waga średnia - ,295
aktorów
kg.
:" r
kawioru i szarańczy" - wygł. p.
Wacław Czollnowski.
Po zawodaeh a.tletycznych od-

"M.

SIlU (--Dll/lSf

Rald motocyklaw,

•
Glon zawodowcem

HDlieó !JOrtu'· Ma~a~i --l~. Wola

Co

••••••••••••••••••••••••
Diwiekow,

Anny Ondril

"CI\PITDL"
••••

Anny Ondril

nasteDn,ch!

i

ZAKlfJ

Anny Ondra
Anny Ondra

A

Bełty Compson

....

nastePI,ch f

Braterska
Miłość

R,szard

~IIfW[lfI A

Barthelmess

był lIię

popis gimnastyczny zawod
ników Ma.kabi - Zd. Wola. G. Nad program:

I fl PI~ A~ ONł~
ZaPGmiD••'(le o poJeniu
• kloll "Pałace" l

przez radio 7

zwierząt

Dżwiękowr

dodatek
jpiewno-muzycznr
Początek seansów w dni powszednie 5,30, w soboty i niedziele o gods, 2-ej.

••••••••••••••••••••••••

~lim i Arł~ur.
naj więksi komicy Ameryki.

Początek seansów w dnie po·
wszednie o g. 6.30 p. p., w soboty, niedziele i święta o !{.4-ej
po poł., ostatn. o 10.15 wiecz

Nr.2M

"GŁOS

"l.VJII -

czych wez mającem
LWDWiB
Ilastą

' V związku

D
t
ł O' W
r e

I
JI

i

Ziazd sfer gospo ar.. /
'.

•

POlANNY" - 193P

101""" "II'U" W

łaódź \V ZagrzebiU

się

Jak
dowiadujemy, Poszczególne zakłady przemysłowe Łodzi

pić otwarciem jubileusz owych
t:i aAlllłl 1f:.7fII""ś..",-U
.tPli:.łt- uP
Targów \Vschodnich we Lwo~l_U
'l"
wezmą udz~ał w t. zw. "targach
wie, dnia 2 i 3 września odbp\Y.'-·dział sfatyst.yclny ma_,"l.· t'.'s.i ęcy złot."'ch.
It .
k 'l
we - próbek", które odbędą się w Za·
.
. d
,I t
. . "I' I "
L d .
d·,,·,·J
I aquszy w o res onym na
grzebiu (Jugosławja) od 13 do 22
d Zle SIę Z.laz
przeus aWlcle IllS ra tli" m. o.zł sparzą Zlt w.,\V pierwszem półroczu ub, kslu terminie, reszta zaś;est
izb przemvs~owo - handlowych I sh,lni-ch dniach statystykę pfu ioku
zaprotestowano 236404 I zaprotestowana, lecz Czv jest września r. b., a obejmować będą
l. ~ałe:i Pol,r;ki. Zjazd poświQco-l' tes[r'>w wekslowych w ł~odzi l<t weksle,
czyli o 5.5'77 wek,s li ona wykupywana z proteste m dzialy:
włól{ienniczy, futrzany,
ny będzie najaktualnie.fszym lanierwsze :~ótrf)Ci'e
oi,;1'a~~~gu Ill!niej. Nadwyżka sum zaproŁc- niewiadomo ... Statystyka na to I skórzany, maszyn rolniczych, oraz
l{ad'llieniom życia gOSPOdarClC-/ roku.
stowam'ch weksli od idenłycz niestety odpowiedzi dać nie dział ogólny. PrzY.Itrzesyłkach pogo,
~y edłu;.{ tych ohliczcll w Clą nej po_zyc ii
z roku ubiegłego mo-że.
wrotnych z targów, korzystają one
Na zjazd ten J, l'amlcnirt Ło- gu pierwszych miesi~cv h. ł. wynOSI przeszło lIi llliIjonów
Powyższe cyfry są. bal'dx ,? I ze zniżek w wysokości od 25 do
dzi wyjedzie dr. ~achs, oraz wi zapro[('sto" a110 u llotal'.iu5l~ 7.ł.otvch.
\vymown\::. Odźwierciadla.ią (1- 30 proc. Koszt przesyłki ponosi fir
ceprezes izby dr. Zand. jadą Ui<lr.t-ich 241.H21 weksli krajlJ l Najcieka\ysz(j, s troną powyż- ne na.jdosadniej sytuację mate-I na ysyła1aca
(a)
również przedSla.wiciele po- ,.\·yCh i 15 i weksli 7.agranicz- szych tlanych jt'st fakt, że pod , rjalną mieszl:Ullcó\\', oraz 1->0- I W ' . , '
""zczegó]'nych gałęzi handlu
.nYGh, .ez~·li l';,cZIlie 242.081 \\ e- czas. gdv w jednem półroczu I łożenie w handlu i pDzemyśle.
przemysłu. (a)
li .: na ~umę at mil.lollów ti5J Łódź zaprotestowała 242.081
weksli na około ()2 miljony zł.
- wykupiła ona Lez ,sporzą
dzenia protestu zal(~dwje 67062
I-szy dźwięk wy
weksli na 5Uin(! okol,o 20 miOo
Kino-Teatr w Łodzi
nów złotych.
"Tynika z tego, że tyl'lw (t'
i
na$t~~
!
dna trzecia weks li wvkupvwana .iest solidnie bez pomocy 11{)
Budzący zachwyt mm diwiękow,

lii

"''''''JI'III

dni

lm,ch

c

,.
l~

J

I

(-

I~~'

,
I

l

Ogłoszenie.

Ogłoszenie.

Do akt.

Komornik Sl\du
Powiato'~-ego W 1.0.

dzi, Jan Jabczyk
zamieszkały w

Komornik

Sądu Powiatowego

w ,Łodzi, Jan
Rzyniowski zamieŁochi
prr;if
III
szka/y w Łodzi,
1'0łur1niowej 20
przy uL Sienkienil. zasadzil3 art. wicza 67 na · za1030 U.P C. ogl1\- sadzie art. 1030
~za, że w dniu
U, P. C. ogłasza,
21 sierpnia
że w
dniu
1!ł:-lO T.
14 sierpnia 1930 r.
0([ god;/;. 10 rano
od godz. 10 rano
II' Łodzi, przy ul.
w Łodzi przy ul.
Nowomiejskiej 19 6-go Sierpnia 102
odbqdzie 8i,~ sprzeodbędzie się
da? przez licyta- sprzedaż z przecją ru~1;lOm08ci,
targu publicznego
należących do
ruchO)1\ości, naleJonasa Szwarca
żących do
i składających hit:; firmy nSztajnberg
z fartuchów saty' Spiewak i S-kan
nowych, fartui sktadających się
chów płóciennych z 600 kg. barwnii urządzenia skleków
powego
oszacowanych na
oszacowanych n:lo sumę Zł. 7000sumę Zł. 1073,
Ł6dź, 17.7 30 r.
Lódi, dn. 25.7.30
Komornik
Komornik
J. Rzymowski
Jan Jabczyk

jako oficerow:e gwardii,. angi.el~kiej,

."

. Ceny miejsc: zł. 1, 2 i 3.-'"

i

Nr. 1328-1930 r,

lo

POPRZEDNIEJ KIEROWNICZKI PI!NS!CH'~ATU "ORet.WA"

nasłeDn,ch!

rolach głównych:

Anna Ma,· ong Par~~~~ia;::ke

I

Do akt.
Nr. 1059 I 30 r.

J dni

dramat z · Dalekiego Wschodu p . t.

w

..

ł~"

Niezrównana czwórka artystyczna

POD ZARZ. D-

lotni~iwa.

Erotycżny

W Zaułkach . Szanghaju

maszyn \ samochodów. dla techniki prądow
Wyis:.;y osobll:.~ wyOz.a1 dla budowy m aszyn ro lnlczycb i

oznaką hańby.

Clive
ic CI

ngenrellrschule Frankenhau~en
Kyffl'iiiuser
Wy~zial intynierski i we/k·
.
mIstrzowski dla budo'Y}'

1.

sll~ych i słabych.

°

głównych:

J.

Dziś .

'!,,* 4RS1A*&#łMstaf

Tragedja oficera gwardii królewskiej. potomka arystokratycznego rodu angielBltiego, który. na l'i'Ieść o wojnie. podal się do
dymisji, za co narzeczona
az tn~ch przyjaciół - o~icerów
wr~czyli mu białe pióra, będące w armji sng~e!l.łdej
W rolach

Adll

Pikantgy komedjodramat p. t.

II.

l

Kololtr··olek
W rolach

. DOROTHY UBAUJAH: JUUf MARlO WE i JOHft HARROn.
Nad progrsm Aktualności 'krajowe
Począ,te lt

seans6w o godz. 4,30. 6-ej, 8-e; i 10-ej wiec%.
Ceny miejsc na I-szy seans Zł . 1, 1,50 I 2.- na dalsze
Zł. 1, 2.- I 3.-

Dr. JAN

. .

~~~~~W~l~KI

P KLlnOBR

cboroby ,kórne i wen.,ycw.
KAROLA 26, TEL. 118-04

. DO W r 6 (I.
Lek.

Cal'1~~illnae

0\lr':::1!I..lmna woCJa w poT<o'acl1.

Do akt. Nr,

wanle. Clmpła i
PokoJo kąpiele we n(j łcsi:.icm p!qt'i'Z:!l. 1"ele'on 489. ~on,"e:ma ".er 'riO!'.!, PJ,~ne p~ło
łonie na leśne.j pl'.! n'e. W~·t w,r:if'J1'1 kuchnia,
na iąderlie CI! .~~"yc::rw. C fil)! ~,.l'l'JMO'N~Ir'~a.

776

denł.

PIOTRKOWSKA 124

W'ZNOWltA PRZYlICII.

~~~~~~~~~~~~~~

-

Informacji udziela d-rowa Abrutinowa

fllfR

w Zakopanem.

~

'.

•~~

Wielki wybór
W6:Ek6w d&iecinnych kraiowych i
z8l!'mnieznych ł6t~k meta.lowych
wyliymaczek amerykańakich, materaoy W)'tfcialanvoh
mu m Q t e r a c y

odbędżie się

sprzedat przez publiczną !icyta cj~ ru- ·
chomości .
należących do
Jo;ne Hartsztarl1a
i skła.dających się

tramwa.iem NI'. 10 i 16.
N. B. Dla pp. urzc;:dnj~ów państwowych i ko~ ..malnych
!!przedaż na spłaty mie:Jięczne.

Teatr

rz

świetlny
o

II

fi

u

'

6412

oszac~~~~l~h

na

sum t; zł. 5iiO. Łódź, 22.7.30 r.

meblowych ł6iak
miary.
Nabyć Inoi1la. · Vf
łAbrycllnJm skł&<hie 3249

Plobbówek.. 75
W padwóJlI"
...
tel. 158-61 .

NaJwitJkszy przebój teatralny
I.
G ~dnne t'USi~P' sł,nnego teatru ,rregjo-.
Ml Im;~o Tadeusza SkarzJńskiego przed
zagramcę

esel "

orkiestra. Ohóry.
Zeromskie

14-7G

TELEFON 179-B9
PIU!Y.!mu1e do 10 r.• i od 4. - 8 .WillO!
w niadltie1€l od 11 - 2 po południu
Dll1. pań spec. od 30("\g. 4-5
po poL dla nieillllmoitnvo-h
~eNY LECilNIC• .

Z PJRTUR"

łub

BEl

l'I.
SPI(Bflłfi
Pomorska 40 od 4-10
w•

Podania, tłumaczenia, poświad
czenia, przy~pieszanie przyjęć.
Prospekty na miejscu.

Dokt6r

WDłJKOWYSKI

CBOl8LNIANA

26.

TElL. 128-9"

p '9 wrótil

podług

Ił DOBROPOl"

.... ,

Sp_alalle'a ehorób ak6rnya.h

68~

- I wenerynnrch

LEOZENIE

CHIRURG

STOMATOLOG

choroby d:;:lqseł, 'JElEyka,
,
s.c3lQk I t~ d.

Rentgenodjagnostyka
Dl. Plall'DIIlIKa 161. -,gl.
O,dvnul~ 3-7

ul-ao

6839

SWlATŁEM

(tampą ' kwal'cową)
BadanIe krwi I WJdatalln.
PM!.amujeod s-e i od 5-1»,
w nisd. . . i śwłfł'a od 9-1.

Illa

gań

od 5 do 6 po pol

o4ihlekJ.a. poawdalnta.

Dzli i dni nasleDn, ch !

wyjazdem

J)ojazd t~amw8jaml 5, 6, 8, 9 i 16 do
f,ofluleromskiego i· Koper·nika

UL. N AWROT2

o. SpJ~',DOwych
~p Q, te n t"
do

tódt,

Komornik
J. Rzymowski

oj

Choroby sk6rne I weneryczne
Na dogodnyah
w!U'unkechl

Leczenie lamp" kwarcową, analizy
krwi i wydzielin. Przyjmuje codziennie od g-H i od 6-8 w. w niedzielę
i święta od 10-12. Oddzielna pocze·
kalnia dla pań.
Od 1-2 • Lecznicy (Piotrko •• lra"

pragnie,sz kpnfynuować studjal
W sprawie uczelni zagranicznych
(Czechy, Francja, Belgja etc.) informacyj udz ielaj,, · bezpletnie
absolwenci uniwersytet6w ugr:.nicz'lych. Wiad .

Dr.' med.

Komornik Sądu
Powiatowego
w Łodzi
Jan Rzymowski
. zam. w Łodzi
przy' ul. Sienkiewicza 67, na zasad;:ie art. 1030
U.P.C. oh.\'iesz
eza, że w dniu
12 ~ierpllia
1930 r. od godz.
1O-ej z ranil w
.Łodzi. przy ul.
Zakąmej 61

.

Andrzeja 2, tel. 132-28

~~~HI~tAWA ~~A~A~~WA

I 3D

Ogłoszen6e.

Doktór

I
choroby weneryczne, skórne i włos6w

-ł

Przyjmuje od 3-7 w.
Wilia murowana. KOl'\1iort.

Miłości

głównych:

Poc'zątek o godz. 6
Ceny nie podwyżs~one. .

po

II.

Potężny clrama;t miłosny księcia i cyganki, dl.

których miłość była

SC!O

owocem zakazanym pod tyt.:

m-

W rolach głównych 9wie wielkie sławy ekranu:

.

upają,jąca piękn.ą. JEAN CRA"FORD i znakomlt~
amant NILS ASTHER.

pol., w niedziel~ o 4 po pot, ostatni seans o godz. 10 wiecz.

680fL

OŚ,-

"".

j

Ż

Passe~art~ut I bilety ulgowe niewa n&,

10

.. GŁO~ P~'lANN'" -

t.VII! -

1930

Nr. 208

Ogłoszenie.

/ . _O

ta.

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia
25 lipca 1930 r. zaocznie postanowił: 1) ogłosić
upadłość handlującemu Saulowi RiesenbergC)wi,
2) chwilę otwarcia upadłości oznaczyć na dzielI.
20 kwietnia 1930 r. tymezasowo, 3) zamianować
Sędzią Komisarzem Sędziego Handlowego J ózefa Jabłkowskiego, 4) zamianować kuratorem
upadłości adwokata Leona Rubina, 5) oddać
upadłego pod dozór policji, 6) nakazać opieczę
towanie ruchomości i rzeczy upadłego, gdzieKolwiek się one znajduią.
Za 2godność Kurator masy upadłości
Leon Rubin, adwokat
Łódź" Al. Kościuszki 9, tel. 113-81.
Na mocy art. 476 i 478 K. H. wzywam
merzycieli powyższej upadłości, aby w dniu 8
sierpnia 1930 r. o godz. 10 rano stawili się w
Sądzie Okręgowym w Łodzi w Wydziale I-Iandlowym przy Pl. Dąbrowskiego Nr. 5 osobiście
lub przez pełnomocnika z dowodami usprawiedliwiającemi ich wierzvtelności w celu wysłu
chania sprawozdania kuratora masy i wvboru
kandydatów na syndyków tymczasowych.
Sędzia Komisarz:
6892
Józef Jabłkowski

IBZ
...._iIi
-III

E

Gl
.....
eM

....ut

piętro,

UPIĘKfZA

I:
Gl

CODZIENNIE

MILJONY KOBIET

•

Warszawsl\i Teatr RewII

"CHOCHLI "

-

pod kier. art. Jerzego Darskiego,

D llł
SWEJ RODliN"!

. Kupić szmat lasu
Zabezpieczyć

im
ziemi r

Kinie

SDółdzielni~

SIENKaEWICZA 40,
Dziś

kawałek

i dni

następnych

wesoła rewja p.
częściach

-

Łukjańska, L. Orlińska, T.
Gorłówna, J. Lisińska, 6 girlsów

"RAP

oraz pp. J. Darski, J. Szyndler,
F. Kalinowski i A. Thomas
W PROGRAMIE:

Sketcze, inscenizacje solówki,
satyra, aktualności, sceny baletowe i t. d.
Własne dekoracje i kostjumy.
Reżyser: F. Kalinowski.
Zapowiada: J. Szyndler.
Kier. muz. C. Kantor.
Dekoracje: Wł. Nowakowski.

przy szosie Łódź-Sieradz,
to WY JĄIHOWO

IJRO':lJl

łódź

mIejSCOWOŚĆ

Początek przedstawień

o g. 8 i 10 w.
Mimo wielkich koszt6w ceny
biletów od BO gr. do 2 zł.

uzdrowiskowa pod Łodzią!

TEL. 107-65

rodzaju codziennie do
wyboru.
6905-3

I

I
darmo
I
Ie ________•
por!a.tO

Do lodów dod.aje się
wodę sodow/,\ l wafle

.

W("(~~l~~I[ln~
Lekarzy.specjalistów

Zawadzka 1
TEL. 205-3B

czynna od 8 rano d0 9 wiecz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-~ pp,
leczenie chor6b
wenerycznych i skórnych

i urologiem
Gabinet SwiaUo-leozniollY
Kosmetyka lekarska
Odd.telna. poczekalnia. dl-a Kobiet

Ogłoszenie.
Komornik Sądu
Gl'Odzkiego w Ło
dzi Stefan Górski
zamieszkały w I
Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza 9, na
zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
ogłasza, że w dniu
12 sierpnia
1930 roku od godziny lO-ej rano
w Łodzi, przy ul.
Pomorskiej 41·a
odbędzie
sprzedaż z

fi 11 " IJ N 1\ S I OItI I ł S I J; .: l N f spłaty!

przesyłką

na

OPIEKA LEKARSKA
nad

prze·
targu publicznego

ruchomości,
należących ~o
!zraela ~oldrm~a
l składaJący.ch ~nę

I

idzieokiem.

na n-ej klasie wraz z zabiegami

Informacje: dziś, W piątek od godz.

200

5-7,

zł.

4654

LECZNICA

Piolrkow'ska 101, tel. 183·97.

lekarzy spe=Jallst6w
pr.y Górnym Rynku

Piotrkowska 294, tel. 122-8G

DR.

PAR II
JEDYNY ELlK~IR .. ZEBÓ\V
POLECANY PRZEZ
AKAD[ft\ JE MEDYCYNY
Dr. med.

.

Moniuszki 5, tal. 170-80
Choroby skórne I wenarvclIne
Leellanla djatermją,

Rufynowany

SI.libergal

1 ~~[HnlI(R

TELEFON 163-22
Choroby skórne i weneryczne,
elektroterap Ja

i

§. N~iłlDark

przyjmuje na go·
dz!n:v wieczorowe
spor&'ldzanie bi·
lanaów ewtl. stale
prowadzenie k8i~g
handlowych.
. Pierwazorz~dne
referencje.
ŁaSK.

pod

dJatermokoa9~lłleją

I

oraz lampą kwarcową
PrsyjmuJe od 1.30-11.30 i od

miesi~czna nGlosu Porannego" ze wszystkiemi dodatkami wynosi w Łodzi zł. 5.60, za odnoszenie pocztową w kroju zł. 6.50' Alagronicll - zł. 10.-

Red aktor: Eugeniusz Kronman

matką

CENY PORODU

się

z meblI
oszacowanych na
sumę Zł. 525.PORADA 3 Zł. 3236 Łódź, 17.7.1930 r.
Komornik
••••••••••••••••••••••••
~ Gó~~
II

"SAN ATO"

Do akt.
Nr. 527/1930 r.

PORIDNIA

Badanie krwi i wydaielin na
syfilis i tryper.
KoneulllacJe z neurolaglem

et;

chirurgIczna

Ogrodowe 10, tel. 213-57
I i II klasa

TEL. 133-72 i 201-1-87

Porda 1 zl. P6.

Prenem arata

Położniczo·

6.000 mórg las! ( f N 4
od 50 gr. za metr kwadr.

I[UKI( RnIAt~~MOllłiSKI[~O II

4.0 groszy, z

KA

różnego

PRZEJAZD),

odsłon'!lch

M.

.-------I NajleDlze lad, I
drób,

18

UDZIAŁ BIOR~:

wydaje Smaczne, domowe obiady
od Zł. 3.50 wraz z obsługą.
Mięso,

t.

WszYScy do Chochlika
Rewja w 2

ZAŁOŻONA W ROKU 1896.

I. BAADYNI,

i

Wl4Śł:I(IElfl'l
p i ę k n e j parceli l e Ś n e j I

Magistrat m. lodzi.

ZIELONA 6, front I

krem

ST41łJ\J(lf SIl;
przy najmn~ejszym wysiłku
finansowym
lOS l ił (

podaje do publicznej
~iadomości, że we wtorki każdego tygodnia
rozstrzyga się konkurs na tygodniową dostawę
artykułów nabiałowych do instytucyj miejskich
w następującej ilości: 150 kóp jaj świeżych
wagi przeciętnej 3 kg. każda, 115 kg. świeżego
masla śmietankowego, 50 kg. świeżego masla
solonego.
Osoby reflektujące na powyższą dostawę
bądź całkowicie, bądź częściowo, proszone są
o składanie ofert w zamkniętych kopertach
z napisem: "Oferta na dostawę nabiału"
w WydzialE) Gospodarczym, Narutowicza 65,
każdego tygodnia do wtorku, godzina 12-tą
w południe.
Łódź, dnia 31 Hpca 1930 roku.

f-ma

ZOdtllpuje

puder

Łodzi

6891

de~~

•

Konkurs.
Magistrat m.

VĘLOUTY

~-7

lIslos.llenia
.

~Bllansi8ła~

MONIUSZKI 11

P'z,jinuje od 8-10 I od 5-B w,
w niedr;. od 10 19.

(przy przystanku tramw. pabjaniCKich,
Czynna od 10-ej rano do 7-ej wiecz.
w niedeiele i święta do 2-ej po pol
W.8ys'kie speclE'Jl'ścl r denty.
n,ka. Kąpiele swietlne, lamp.
kwarcowa, elektrYllacja, Roentge"
szclleplen/a, anall ..y (moczu, kału
krwi, !Hwocin, wydzielin Hd.) Op.·
racje, opatrunki.
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
Porada den'ys"c.na orar: wen ••
,o'oglczna dla chorób sh6rnyołr
i wenerycznych
3 ZŁOTE.

's

§MS*M

:w

PENSJONAT

dla Młodzleiy' i dórosłych
W BENOZELlNIE-SMOLARNI
Stacja Żakowice (dojazd dogodny).
IRENY OAWIOOWICZOWEJ
Sucha i lesista miejscowość. Idealne
warunki dla odpoczynku. Hygieniczna
' DUŻY
kuchnia na maśle. Plac do gier, radjo
słoneczny, la.dnie umeblowany Wiad.: w Łodzi, te!. 149-.30 ad 3-ł
pokój do oddania. Sienkiewicza u 1'. Turnerowej, Zeromskiego 11
C E N Y P R Z Y S T Ę P N E.
37 I 15 front, 1 piętr.
1405-1

UMEBLOWANE POKOJE
do wynajęcia, z osobnem
wejściem. Piotrkowska 238,
n1. 1.
1399--3
,;1'.

Ogłoszenia
' II

za wiersz milimetrowy I-szpaltowy (strona 5 szpalt): I-sza strona 1 zł., w tekście 50 gr.,
nadesłane po tekście 40 gr.; nekrologi do 150 wierszy 30 gr., wyżej 40 gr. Zwyczajne
(str. 10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 gr. za wyraZi najmniejsze ogłoszenie zł. 1.50 gr. Poszukiwanie procy 10 gr.
za wyroz; najmniejaze zł. 1.20 gr. Ogłoszenia zal"ęczynowe i zoślubinowe 12 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obli.
clIane są o ~O proc. drożej, firm .zagranicznych o 100 proc. Za ogłos%enia tabelaryczne lub fantoz. dodatk. 500!'

Wydawca pPrsss", Wyda~vnioza spółka z ogr. odp.

W drukarni własnei Piotrkowska 101.

