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kaw za eZD czonel

Sanacja upadłego Banku Handlowego w lodzi po dOjściu
do D'orozumienia z finansistami angielskimi bedzie stosunkowo
latwa do przeprowadzenia
Adwokaci war~zawscy PaschaIski i Landa,u porozumiewali się
z władzami łódzkiemi w sprawie aresztowanego dyr. Gordowskiego
W dniu onegdajszym wleezo dyrektora
Wła'dysława Gorf 1\UENIA
1łanika, szerzoua od piel'wszej
tern powrócił z zagranicy dyre· dowskie~o.
i l)odn1eŚc upadłość banku.
chwili u)adłośei p1'zez jedno
ktor STEFAN OSSER,
który WCZORAJ
BAWILI W NAz pis m,
Z tego to powodu posłannprzywiózł od ojca swego. złożo
SZEM MIEŚCIE P.p. PASCHAL wiouo, w razie .;eśIi wIllynie to
.
k .
d
SKI I LANDAU.
" k t ó re zamIast uS\)O ·a.Jać z cne.co ciężką chorobą w sanator
na przyspieszenie sprawy. aby nel'wo\Yaną Łódź, dementowa;um Loeve,.
'Pol'ozumieli się oni llą mił'.t- P·I)· dyrektol'owie
lo sLa1e źródłowc nasze jnforPEŁNOllOCNICTWO no ZAseu z władzamI, co do Z3nu- TEODOR ENDER I ALFRED mucje o zamierzonej
sanacji
STĘPOWANIA
tów stawianych ich kli.lentom. BIEDERMAN
WYJECHAIJI hanku . obecnie Qstatccznie 11.. sppawach Banku Handlow(>- Po ,zapoznani~ się ze spra~a łfl RAZEM Z DYR. HAUSMAN stała. 'Vłaścidele wkladów i
w ŁodzI.
go samego dma
w ~odzl1lach I
NEM
wicrzyciele
upadłego banku
do
pn.ckonnJi ::.i(, U"lO-crzluie. że
W ten spoIób dwaj napr, dt~l południowyeb wyjerhaJi
l do LondJllU i hlm na ntie"~cu
*ejoBarjuHe
u,powałnili W8l'8zawy.
. z l" RaIfcm B'iC(l el'ma
sytuacJa nił' jest zła,
Iwych synów przebywająeyeh ZAPOWIADAJl\C SWÓJ RY- wspo'1nic
nem
jak to w piel'wszem stadjull1 11w kraju do prowadzenia p4'lr- CHŁY POWRÓT.
PODPISALI UKŁAD Z ANGU- padłośd starano się przedstatraktacji w sprawie sanacji qKAMI.
wić, gdy ogólną sumę bHarnsopadłej instytucJI.
wą 28 miljonów 1ansowaJllo jaW eł~u dnia wezorajs:zelo
1(0 deficyt niewypłacalnej
in,
,
dyrektor Hausmann w dals:&ym
stytuc,ii.
Jak
się dowiadujemy, 1Vł~~O'
'ei~u badał bilans ł
t'aj rozwatana była
rt)wniei
Jak zaz!uaczyJiśmy, ~1czora.i
mości
OCZEKUJE ' ZWOLNIENIA Z
sprawa,
w
pas:\"wach ' bilansu nie są u'4.RESZTU DYREKTORA GORw bilansie upadłego
wz~lędniollle
JAK
SFINALIZOWAĆ
Z
o\NDOWSKIEGO.
banku
'
GIELSKIMI
BANKIERAMI
Bez otrzymania, od osadzonależności podatkowe.
OglQszony '''lCzoraj przez nas J
PROWADZONE PERTRAKTA·
O
nego w areszcie naczelnego dybilans upadłego BaThku Handlo- , Suma· ta ,nie powi.nna być
CJE.
rektora Banku Handlowe.co w
wego w Łodzi przyczynił się w 7.byt wielka. Nie wiadomo oczyAkejonal'.iuszom polskim zał..odzi, różnych
wyjaśnień I
znac'z nym stopniu do
wiŚlCie jakie zaległości znajdzIe
łeży bardzo na tem. aby w mo
przeprowadzenia z nim jako
IlspokoJ'euia
właścicieli kła i 'zha ska,r bowa IZl czasów , dYTek
żliwI'e
w
- <:,]~...
d.yr,. S zu lbors k·lego, co
't: NAJBARDZIEJ
KOMPE,
'.
"
. s. p.
dow i wlel'z:vcl~li,
JAKNAJKRÓTSZYM
t;ZASIE
'
jej
się
wyda
podcjrzaJlle z oweTENTNĄ
OSOBĄ,
DOPROWADZIĆ
DO
POROZTJ
·
Lekkomyślna
go
okresu
j
iak
się ustosunkuje
HaUzy bilansu, dyr. HaUMnann

.0

l

Kto pojedzie
do Londynu

Podatki i nieruchu.

I

do tych sum, oraz w jakip-j WY""
uiStali

sokośd

' o d nosne
'
ewen t ua lnIe
gl'zywny.
B
o ieśh chodzi O normalne
prace banku z czasów lilowej
dyrekcji ,
o

podatki są Już w całości ui~z.
~zone, auawet zapłacone z pewną. nadwyżką.
Z lej wi(.c ~Lrony nie należy
się spodziewac źadil1yeh kom-

pli'·'
liaC,J1.
Co si~ tyczy inu~'c~l
bjla:nsu, to sł1i!i'ze1iśmv
raj glosy, że
szacunek
-

pOlz,vcji
WCl,O-

nie1'uchomoścl

wrasnoś'Ci

banku, Jest
zbyt wY,s oki.

Należ" tn

dać

kilka

wyja~·

nień,

Otóż

na sumę t~ skłarlają silł

monumentalny
~mach łódzki,

Kościuszki wraz 7. ofi ..
od lllicy 6 Sierpnia t'
W ólczańskiej, poses.ia na rogu
111. Piotrkowski'e j
i Andrzeja.
oraz własne gmachy oddziałów
&&$*
>RiiA· AhiW§!SU banku w Wal,szawic (Kredyto.
NIE MO~ ' PRZYSTĄPIĆ
do jakichkolwIek pertraktacJi
wa 6), w Radomiu (Śródmieścief
0ralz w J.. ublinie. \V tem ostał ,
_aD.aeyJnyeh.
.::Dem mieście oprócz ~)iękne~()
W każ(bm bądź lnie, wt'domu, przy głównej al'terji -.
d~ zgóry ułożon~o planu ze
ul.
Krakowskie Przedmieśdą
swymi mocodawcami. dyrektor
zap.owi~dzi. ~ana(Ji włóki~nDi(iwa
znajclujq siG również
Uausmann
Wczoł'ajszv , "Głos Poranny'> cyjuych, których l1illołeki
nie szczuploncllli pł'zez okupantów
nowocześnie urządzone skła(l't
W ŁODZI l\UAL BYĆ DO
był jedynclll pismem,
kbl~'e są obciąione.
i kryzys k8IJlitałami trwa w statowar'owe,
,przyniosło wiadomość o podpiWedług orzeczenia facbow- nie nnd))l'odukc.ii i kurczą~cgo
CZWARTKU.
Czy zmieni swą decyzję jcsr.- salliu umowy pożyczkowe.' dla ców .fest to jeden (ł; na.Uepszyeh się zbytu na rynku wewnęh'z- które przedstawiają wielką wa'
tość i ostatnio zrnalazt się
na ,
tLe nie wiadomo.
sp. ake. L. Geyer.
papierów, .zabezJłieczollyeh pu- nYIll i · ekspol'łowym - poslwię
wet
nabywca,
który
chcial
7.11
'l
,.
t h na gron tow- cie to ze 'w szech mial' zasluguRównież niezwykic zaniel)OJ~s( to piel'wszy w L01lzi wy- Pl al'me l opar yc
nie
dać ' okolo
•
h omosCJ.
"
.ie na pokz'eślenie juko ezynnik
ko.iona i zaskoczona została a- , padek uzyskania pl'zez pl'zed- nym szacunk U nIeruc
fio duże.i wartości niełylko
2 mil.iouów złotych,
resztowauiem
dyrektora Gor-, siębiol'stwo przemysłu włókienPrzyznanie te.. pożyczki D•
,I
uansowe.i, ale i moralneJ,
Ja,k więc widzim"
Slvma 8
dowskiego
niczeJ!o
t!warancji l'zadowej Złlać należy za moment
nieWzmacnia lo nielylko 1)0(1- miljonów złotych ,
figl1l'ują~a
JEGO, RODZINA
dla obligacji pożyczkowych i to zw.ykle dodatui. Dowodzi to bostawy kapitałowe jednej z naj- po stronie aktyw6w wcale nie
250.000 wiem
uh'walającej się WŚl'ód
przebywaJąca w Warszawje. Je na tak wysoką sumę..
bal'dziej zasłnżonych firm wieł jest przesadJwna,
czynników mial'oda.~nych świaden z jeJ pl'ZedstawieieIi OJlt"- funtów szte1'lingów.
kie~o pl'zemysłu bawełnianego,
Również wybibni znawcy, or~da.f zwrócił się do dwuell zuaPożyczka ta na lat 12, 0111'0-1 domości o. współdziałaniu. fi~an ale i stanowi zapowiedź pO\vużjentująey
się doskonale w spranych adwokatów stołecznych, a centnwana na 8 proc ~ udzieloJla sowem ł)Snstwa w pl'ZedslęhlOl'. llego zaiuteresowania się l'Ządu
wach ban!\:Owośd , oceniają bIzostała ze specjalnego "fundu- · stwseh te~o rodza.iu, co firma s)}1'awami
mianowi'c le do mecenasów
lla.iży~otni'e.fszemi
1an'S
banku nader optymisły';)z
szu,
przezllacro~lego
na
pożyczL.
Geyer.
P ASCHALSKIEGO l LANDAUA,
dla włókiennictwa . łódzkie~o,
nie.
gwarantowane
Zwłaszcza d7,Jś. gdy pl'zemysl bo dotyczącemi
Z PROŚBĄ O ZAJĘCIE SIĘ ki obligacyjne
nadwątlouych

Poigc:zka dla

.sPRAWĄ

przez

l'Ząd

dla tych tylko sp. ak

włókienniczy,

operujący

u- .p odstaw

kapitałowych•

przy al.

~vnan;i

t
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wampir Diisseldorfu prz, drzwiach zamkniet,ch

a ne

Wczorai

zeznawał

DiiSSElLDORF,

14 kwietnia, nia do fabryki, w której pracował mój ojciec. Miałem 14 lat,
Straszliwe ze'znania wampira kiedy o.ica ponownie zamknęli
, Di.isseldonu, składane prze- w więzieni u.
zeń z całym spokojem,
Jakby
Pr~ewodn.:
- CZv to była
nie dot~zvły . jego wła,sn~h kara na rok i 6 miesję<t~y wi~
Clz~ynów, lecz były zmyśl,oną o- zienia za kazirodztwo?
powieścią, czynią
niesłychane
Oskarżony:
- T8Jk iest, za
wrażenie.
Pod koniec ohrnd stosun.ki ~ moją siostrą. Kiedy
pier~szeRo dnia były wypadki ojca znowu wypuścili i zaczął
7!emdlell wśród obecnych na li a- oracowaoĆ w fahryce, męki moje ro.zPo.częły się na nowo.
li kobiet.
Kuerten siedzi na środku sali
Przew.: - A co sie działo. w
w pomalowanem na żól!ty ko- fahr~e?
lor p.rzepierzeniu, postaWlonem
OSkarż.:
- Inni uezn.iowie
napoprzek do publiczności i st.raISznie rumie
maltretowali.
prokuratora. Siedzi OID na pf'- Raz
naprzykład
wepchnęli
wnem podwyż,szenlu,
tak, ~e mnie do doru i prawie żywcem
jest doskQJlale widoczny. Pilnu- zakopali. Kiedy ojciec był do
je go tyI,k o ieden
waohmist1'l nieprzytomności pijany, nieraz
nolicji.
uderzał na nas nożem. talk . że
'Vstrzą' sające wrażenle lICZY- matka wielokrotnie ucieka·la Il
niły już pierwsze zlCznarnia mor domu na noc. Wówcza,tl przydercv. dot~zące okropnych wa chodziła kolej na mnie. Często
runków życia w ,czasach jego spędzałem noce na podwórzu,
dzieciństwa. kiedy to jego
oj- aby ujść katowania ze strony
ciec, notoryczny pijak, w naj- oJca. Parę r:łzy' cb.ciał mnie ojstraszliwszy sposób katowal żO ciec zgładzić.
nę i dzieci. Ojciec jego ni,ejednokrotnie odsiadywał karę wię
więzienia
zi~nia, a wówczas matka i dzip.. i cierpiały słt'aszny /lłód, ale
w czerwcu 1899 roku Kuer
gdy wracał z wlQzienia, sytua. ten został skazany po raJZ pierw
cja stawała się jes7.oCze gnrsza 7 szy na 2 miesiące więzienia za
oowodu awantur i katowanh, sprzeniewierzenie pewnej sumy
pieniężnej.
Kuerten mówi:
- Po. pewnYm czasie zosta- \V ówczas -zdarzyło si~ coś,
łem Drzyjęty w charakterze ucz
zeznaje oskarżony - co za~Tel. wł.) -

Pierwsze

porucznik
ką~itan

maJor
pułkownik
generał

awansowany w oiągu kilku dni

l R~IKAl~ K~lunl[lKI
uroczeJ
rozkosznej
filuternej
szampańskiei

lem go latarką
k~eszonkową, • odłłrężenie, zar6wno w kierun·
'Ile nie znalazłem nic, co warto- ku seksualnym, ja.k i w kicrlllnby było. zabrać. Następnie \vsze ku mt:czących mnie
wspomdłem do nastę:pnego po,k oju, 7.11 nień z życia wieziennogo
świeciłem latarkę i lobaczylem
~ l-letnia d~iewczynkę. leżącą w
Tajność
łóżku. Natychmiast zapomniałem (1 swym ~a.mia,rze kranzieW dfUJgirn
dniu rOIZlj)raw,
'r.v i rzuciłem się na nią. zadu- przeciw
"wampirowi dfisselsiłem ją. wyciągnąłem nóż kle- dorfskiemu" na wniosek pro'k u~zonko",y i .zlldałem Jej szereg ratora i obrOiJly
sąd zarządził
~ fan cIętych w szyJę. P()t~m !5pO- taJność obrad, powodując
się
ko..łnie wyszedłem, umyłem rę· wl.gL~dami na mora,la<>ść
pu~e w korycie dla koni i pojE.cha bliczną. Rozprawie pl'zyosłuchu
<
fem z powro.tem do Diisseld<,rfu je się tylko 1~ dzieanikarz:v nie
ujrzałem dJzuewczvuke. mieckich i 4 za,grall1iczrnych.
Kif!dy
czułem w piel'wszej chwili
w
Zeznarnia Kuertena uja Woluty
sohi~ pewne hamulce. Ale pootem u,lrzałem w fayśll ohl'a'lV. szerE'g nowych momentów.
dotyczące mv('h przeż:vć w '\, ię świetIają-cych tło seksualne je-'
zieniu,
Błys.kawicmie stanęlo go potwornych zbrodni. Kuernag1e znowu przed mOimi 0<'.7y ten zezll1ał, że już jako młody
OBROŃCA WAMPIRA
adwokat dr. Wehner, wyznaczony ma ta WS1'ystl<o, co przecier pia oMopak w czasie 7.3baw z róstrą~ił
dWll~h z
z urzędu przez sąd w Diisseldorfie. łell). w więzieniu. Kary t(lodoWl wieśnikami
i "i.pronłca, ~ 'Yówc.zag ostatnie nich do Rent~.. Widok tonących
biło we mnie wSzelkie ludzkie I!amulce ~lładły ze mnie i po- sprawbł mu szczególne zado.
wolenie.
uczucie.
Kiedv zostałem wy- Jl{'łnitem mord.
Potem zaspaJkajał Slwoje inpuszczony 'z wlęzlenia, przoenoPrzew,: - lIlicch pan Dowif'
cowałem na ławce. Gdy się obu jaśniej, ja'kic wspomnienia O'1la- styl!kty zwienęce okrucieńStwa
mi, dokonywanemi na .zwierze
dziłem, stał przedemną wielki dty pana?
policjant, który trzymał w rl,'ku
Oskarż.: Ujrzałem zupeł- tach,
długi łańcuch. Związał mi r~~e nie I'agle. iak leżaIem 1:winzanv
Opisując swe morderstwR •
i poprowadził na łańcuchu. na ła(lcuC~a'll1i ieszcze jaJko młody ostatnich Jat. oskarżouv twierktórvm wi,siała wielka klódka. ~hlp!,ie"!.
(\zi, że wypi.iał krew z ran do·
prze1- całe miasto. Wszyscy luPl'zew.: - - l'nwiod.tiał pan, gorywających Ilfia...
dzie na ulicy zatI1z,ymywali SIę. :lo:} w czasip. mordOIWania RrvPanika wśród ludności, wyMoże
już wówczas uważali styny Klein pan był zUipellnie wolana iego zama.cbami, sllra.mnie za morderc~, ale ja by- OSzolO'llllonv; nh.och się van wv- wiała mu szcz~ólną satvsilk-'
,""" te. jeszcze nielelni. Za 'przeno- rr.zi trochę jaśniej.
cję. Na ulic!IJCh Diisseldonu tWe
cowanie .na łruwce skazano mnie
Kuerten: _ Myślałem w tej szał się w6wez3S z UU!Dlf'm ł
na 2 dm aresztu.
chwili tylko o ciele!lneJ i ducho r02:prawiał .na temat "ta~eDlDiDalej oskarżony
opowiada I wei u1artyr.o1ogii w więziooiu. czegO} wampira",
h'llldząceuo
obszernie o wszystkich wypad- ~.vg.zystko to stanęło mi peze(} przerażenie wśród looDoki.
kach, kiedy siedział w więzie-/ocz.Y'lU/\ w chwili zbrodni i to
Podchodził pod okna domów.
niu i o straszliwych
przeż y -/ mnie oszołomiło Do tego do- zamieszkałych prz€lZl rodziny je
ciach w ,z,amknięciu.
W ciągu Szło jes~cz~ ~Ilne seksualne Dod g«' o.iia'l' l przysłuchiwał .le la2~ lat, które spędził w więzie-: niecenie, które ("'Zęściowo odzie menłowi krewnych.
Grób zanlach. bYł 40 razy karany dy- aziczyłem po oku. To nasta- mordowanr.j i zl!kopameJ w le..
scyp:inal'nie! Przv tern opisuje wienie seksualll1e' było może naj sie Marji Hahn odwiedzB.ł ~a
sposób, w jaki były wykonywa- Dltrdzil'.i decyqu.i~~e. Po dokona razy, przeżywając za każdym
ne tP. kary dyscyplinarne,
a 'liu mordu nastą'łiło we mnłe razem chwile mordU.
wreszcie wskazuje, że oietylko "'.!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
s.eksnalne skłonności, It..ez także historJa ieao ciel'pień w wi~zieI niach
w znaczI nYD1 stopniu do .i~o zbrodni.
SiiL'y prąd postępu wiedzy lekar- wartością tak szkodliwych metaĄ
skiej znosi konsekwentnie dotych- iż nietylko skóra ulegała zanikoczasowe mgl:Ste, teoretyczne poję wi, lecz i zdrowie cierpiało. Nie
W main 1913 wku Kuertern cia, szary pusty szablon dawnego rozumiano, że tłusta cera wymaga.
popełnił pierwszy mord l1a oso- lecznictwa a jednocześnie osłania odtłuszczenia i przeobrażenia w
bie l1-letnie.i Krystyny Klein. istotną treŚĆ przełomowej twórczoś prawidłową., co dla każdej knej
WS:Zledł on przez boczne we.i- ci, zdobytej usilr.:ą pracą myślową
byłoby zgubne. Dziś poszczycić się
ście do ł!oGPodv Kleilna w cp.lu oraz licznym szeregiem niezbitych
możemy odrębnemi, roślinnemi pudokonania kradzieży.
Zhrodniczem - doświadczeń. Rezultaty drami, dostosowanemi ściśle do inniaI l (}D1su.ie swój czym
jak postępowego prz'3łomu w różnych
dywidualnej właściwości cery. Mam
następu je:
gałęziach medycyny nie mogly po na myEoli znane powszechnie, wy- W .. ;r;edłem do te~o domu
zostać bez wpływu na lekarską ko- kwintL'e pudry z przepisu d-ra Luna los szczęścia, w nadziei, że
smetykę. Runąl bowiem szablon po stra: bygjeniczny dla tłustej cery
uda mi "ie coś Thkra~ć. Pip.rwszy Do'k ój,
do którego wsze· sługiwania się byle jakim uniwer- i egze,tyczny dla każdej innej whsah.ym kosmetykiem, prysły prze- ściwości. Pudry te, wyrabiane w
dłem, był sypialnią.
OświecIsądy i złudzE'nia a na gruzach daw- 12 kolarach, łączą w sobie wszelnych szkodliwych norm i praktyk Ide zalety hygjeny i estetyki. MeStrzał
zakwitła wiedza o indywidualnem talicZLe bowiem pudry zasklepiają
pielęgnowaniu urody, preparatami szczelnie pory, utrudniają zatem
księcia Sapiehy
lekarsko-kosmetycznemi, dostosowa wymianę ga.zów drogą skóry, a co
LWóW, 14 kwietnia.
Onegt:aj nemi do dar.ych wymogów i wska· gorsza - warunkują przE'dwczesne
p.rzejeżdźał IK'zez Radymno samo- zań. Niepodobna zatem w dobie marszczenie się skóry, w następ
chodem książę Sapieha. Na sk.rę prawdy, postępem ukształtowanej, stwie zaniku włókien elastycznych.
cie szosy, prowadzącej do Jarosła opędzić się jednej przykrej myśli;
UniwersalLy krem stal się dzi~
wia, stali Zygmunt Zielińsl.i, wła dawania posłuchu dziś jeszcze prościciel
cegielni, Jan· Michalski, fanom, którzy drogą pustych fra- również w śwjetle nowoczesnej
student weterynarji i niejaki Kor- zesów w ulotnych broszurkach dą.- wiedzy przestarzałym zabytkiem.
bałowicz.
Widząc nadjeżdżające żą do wskrzeszenia dawnego bez. W ostatniej bowJem dob,ie przekonano się, że do odbudowy komóauto, chcieli je zatrzymać. Gdy myślnego szabloL'u.
Objaw ten nas nie dziwi, ale też rek skóry potrzebne są składnikI
szofer j~dnak mimo ich usiłowań
przejecbał, wówczas Jeden z wy zgoła nie zatrWalLa, u~'Wiadomienie pobudzające jej gr-.lczoly pokrewmienionych strzelił z f10bertu w bowiem ogółu inteligencji zatrucza ne, tudzież lipoidy, jako budnlee.
kierunku samochodu. Kula trafiła szybko coraz szersze kręgi do takie Sucha i wiotczejąca cera wymaga.
w numer, niszcząc całkowicie ta- go już stopnia, iż samodzielnie od- takich wlaśLie skład.nikrw a ~
cerę prawidłową od warte są. w.kremie "Oxa" d-m Lu.
blicę orjentacyjną. Po strzale samo różnia się
chód zatrzymał się, z auta wysiadł tłustej, Ruchej lub zwiotczałej i do- stra. Prawldło,;a . sk?r:' wymaga
książę Sapieha ł przystęPując do stosownje odpowiedni preparat już tylko. stałe~o OZyWl:1Dl'l ul.skórka,
Zielińskiego, - wymierzył mu dwa to do zachownnia. po długie lata co oSlą.ga SIę d-ra Lugtra kremem
siarczyste policzki, odbierając mu świeżeO'o wvglądu, jużto _ zwal. "Mira". Krem zn6'Y "Ultras ol" s~
. '" d'
d
nowi
środek ochronny dla
równocześnie broń, poczem wsiadł czama wa tlro v.
.
. upraWll\
.
Przykłady
wYjaśr.iajfj.
najlepiej
Jących
sporty;
przed
~mlanamJ
atdo samochodu i odjeehał. Tło i mo
tywy strzałów nie są narme zna- powyższe wywody. Dawniej POSlll- mosferyczn.emI a ~ęzczyznom odne. Po spisaniu pcotokułu policja giwano się do wszelkich właściwoś da ~n.akolInte u~łngl łagodzące pod
sprawców zajścia pozostawiła na ci cery jednym uniwersalnym pu- ('za", l po golemu.
Dr. med. J. Libańsk].
drem, często - niestety - z zawolnej stopie.

I

I

obrad

Drzyczyniła się

Pierwszy mord

I

nOWoczesne

pielęgnOwanie

do samochodu

Dziś

i dni nastelln,ch!

Naj wspanialsze arcydzieło dźwiękowe. NajwiękBzll
sensacja dnia. Pierwszy film, k;.tóry maluje w prawdziwych barwach gehennę szarego żołnierza rosyjskiego ska.aneeo niewinnie na śmierć.
Tragiczne' dzieje rosyjskiego żołnierza. więzionego
w niemieckim obozie dla jeńców wojennych.

S Ó OSIERżAnTA 6RISlf
Film osnuty na tle powiesci Arnolda Zweiga pod
tym samym tytułem, która poruszyła umysły całego
kulturalnego świata.
W rolach głównych:

CHESTER mORRIS, BEITY cOfl1rson
Początek

dźwiękowa~

o g. 4.15.
WESTERN ELECTRIC

I

urodU

~r.

,
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15.rv-

rząd republikański ,

ieslrchan, entuzjazm

Ks. Alba wręczył koresponde'ltowi agencji Fabra w Paryżu pi51110, W l,tórem stwierdza IwnieczIlO"Ć zapobieżenia za 'wszelką cenę
wojuie domowej. W piśmie tem Alba wyraża przel\Onanie, że abdykacjll k'(;ła na rzecz ks. Asturji !a·
chowywaiaby wszelkie niedogodności istniejącego stanu
rzeczy, nie
d :t,iąc żadnych spodziewanych przez
",cnarchistów korzyści. Alba dodał, iż nie będzie odtąd wspólpraCOW~!t nad żadnell1
komproll1aso·
W~111 rozwiązaniem sprawy ustroju
pal1stwa hiszpatlskiego, uwzględnia
jąCl'lIl interesy dynastji, albowiem
Hiszpanja przez Swe ostatnie wy-

MADRYT, 14.5. (PAT) - Agenc.ia Havas:l podu.je, że mimo zaprz~
czeli premjera AZl1ara można }lOwiedzieć, ii kryzys zo 1al istotnie
ot'.. arty.

swą wolę

Zdzisław Dębicki

laureatem Warszawy
WARSZAWA, 14 kwieLnia.(Pat.) - Sąd konkursowy pod
przewodnictwem prezesa ' rad,·
miejskiej RaJmull1da Jaworow·
s<k iego na posiedzeniu , w dniu
14 kwietnia b. m. przyz'n al n3 grodc: la1lreata m. st. Warsza·

I

:\tADRYT, 14.4. (VAT) - KRóL
W RĘCE RZĄ
DU ADMIRAŁA AZNARA, KTÓRY ZE SWEJ STRONY PRZEKAZAŁ JĄ T'fl\ICZASOWEI\IU RZĄ
DOWI REl'UBLIKANSKIEMU.
Na czele tego rządu Manął Zamora. Tekę spraw zagranlcznyr,;h
objął Lerroux, wojny Azalia,
malynarki \- Casares Qutroga, tjnansów - Indalaccio Prloto, spr.
wewlIętTZnych Miguel Maura,
ZŁOŻYŁ WŁADZĘ

CllolIl.owie n;ądu zachowuj<.) ta
Ilowisl' o niejednoJite •• /ednl lI Wa7.ają, ii muszą pozostać
po strome
monarchistów, posiadają olli więk
sześć globalną w radacb miejsldch
falego kraju. Imti znów twie l'dtą,
Iż wobec tak znamiennych wynil,ów wyborów municypalnych w
głównych miastach Hiszpanji, nie
mogą pozostać nadal
u władzy.

=

Nwn

wy za rok 1931 ZdlI~la"o\Yi
D<:bickicllll1.
Nagroda w\'nosi
złotych.

15 tys.

~~~~,

driłPWW

Amf~~rDlt4"EJ"e, 1 ł.

JZKICE, iłY/Ulwa I' "~Tun~

łódzka

Znana komunistka
aresztowana w

na czele

I ożrwienie wśród ludności

Przesilenie gabinetowe w Japonjl

w tym kierunku.

CZł-~~l'OCHOW A,

Zamorą

Katastrofa lolnicza

się, dała salwę.

F

•

z

OWAL!

Opinja tych 06ta1nich
ministrów robó ~ publicznych - Albornoz, {Ira
LONDYN, 14.4. (PAT) - .. Agen· tłUl1lÓW manifestujących na ulicach
zdaje się przeważać, jednakie, kie cy - Lal'go Cabal!ero, gospooar- cja Reuter dowiaduje się, ie w !\la z racji ogłoszenia republiki. Kurs
rując się względami
delikatności stwa - Martinez Barrlos, oświaty drycie wydano szereg
zarządzeii, pesseb1 ulega ciągłym wahaniom.
malących na celu ochronę krÓla.
wobec króla, rada ministrów uzna- - Fernando Delos Rio-s.
MADRYT, 14.4. (PAT) Pc;
la za niemożliwe w zwykły sposób
KRĆlL OPUŚCIĆ MA MADR"':'
abdykacji kóla na ulicach miasta
składać dymisję.
Rada ministrów DZIS WIECZOREM.
BARCELONA, 14.4. (PAT) - zarano,vało ni(\zwykłe ożywienie.
postanowiła natomiast 1)0 przedyZarząd miasta i deputaci z prowinNagmacbu poczty
wy,vieszono
skutowaniu sposobu wyjścia z syMADRYT, 14.4. - Prowizorycz cji złożyli władze w ręCe płk. sztandar republikańsk~ pod'liesietuacji przedłożyć odpowiednią forMacii i jego stronników. Macii'a
ny rząd (epuolikański zZamorą
nie kt6rego wielkie tłumy powitaly
mułę królowi. Prawdopodobnie raproklamujący
fJkrzyl;;ami i oklaskami.
nil czele zebrał się w domu l\liguela ogłosH kQnlunikat
da ministrów doradzi l<ró!owi wejść
powstanie państwa Kataloń"Mego
Maura.
Zamol'a wydał dowódcy
Glbrzl mie tłumy przeciągają uIl
w porozumienie z PO.5Zczególllemi
pod
,·ządem republikańskim.
gl\ ardji ob~'watelsklej gen. San
cami miasta, śpiewając z zapałem
osobistościami pohtycznemi.
Jul'io ezel'eg zarządzcll,mających
'
,,,.,
Pogłoski o abdykacji króla, któ
MADRYT, 14.4. (PAT) - Gwar- Marsyljankę i wznosząc sztandary
na ceI u utrzymanie porzą dktt.
'I I
re następnie okazały się fałszywe,
dja obywatelska przyłączyła się do repubtikańslde.
pałacu królewskiDl odbywają si~
spowodowały w Madl'.)'cie
pewne
ostatnie przygotowania do Odjazdu ......
1I!~~~!1_:!~~~w~.~_~~W4~.~-~~~~~~~~!!!~!!!!!~~!!!~~~=!!!
manifestac.le.
króla, co nastąpić ma we wtorek';;;
Ogółem w 49 miastach, w tej licz
wiecJ;o( .ęlD.
bie w i\Jadrycie i Barcelonie, moNa szeregu gmachów )J<Jwiewa,ią
narchiści uzyskali 596,
republikasztandary rel1ublikallskie. Na ulinie i socjaliści zaś 972 mandaty.
Pilot zabity pod Krakowem
cach Madrytu panuje ogroDlne oiy
MADRYT, 14.5. (PAT) Pl'e- wienie. Na wiehl samochodach uImAKÓW, 14 :llwietnia. (Pat) 600 melrów sD.:nlolot wpadł "
m.iel· Aznar dorą.dzał królowi za- mieszczono czerwone chorągwie
Dziś.
o g-OOz. 13.00 amolot my· korkociąg i rUll1ął na ulicę kolo
sięgnąć zdania konstytucjonalistów republiI,aliskie. Stanowisko burm:śliwski
typu "Spad" wystarto- Rakowic.
Pilot podporucznik
Bergamina, VilIauueva i SaJlchez strza mia€ta nbjął socjalista
wal
do
Torunia.
Nit
l\'ysokośd
Goslawski
zostal
zabity, aparat
Sa
(JOrit.
Guerra, w celu przekonania się,
zaś slrzaskany.
czy zachowali oni swoją opinję w I-~':!W~~&&~~~~~~=~'.~~~~~!!!~~~~~~~~~~~
sprawie kortezów, jaką mieli przed .:
wyborami do rad mie.iskich. Król
zgodził si~ pójść za radą Aznara.

IIlADRYT, 14.4. (PAT) - Wszyscy republikanie, I<tórzy podpisali
iłylluy manifest
rewolucyjny w
grudniu ub. r., zebrali się ubiegłej
nocy celem zastanowienia się Ilad
łlalszą al.cją. Nocy ubieglej rozeszła się 1)0 mieście mylna poglosl,a
o wY.jeździe ),róla. Pogłoska ta w;'iwolała silne poruszenie. Grupa mło
dzieży urządziła Illailit'estację, kt6
I a 1)) ':; brała większe rOZnJlM,'" ,1a
Puerto deI sol, gdzie zehralo się
okolo 3000 manifestantów. Gwar(Ija cywilna biernie, a nawet z sym
pat ją odllosila się do manifestantów, jednakże na placu Cibelles manifestanci, przechodząc tamtędy w
]1C'~hodzie, natrafili na opór policji,
która po wezwaniu do
l'oze.iśzia

bory ujawniła wyraźnie

PORANNY- 193'

I

pierwszy

Hiszpanją rządzi

GŁOS

Ił'YKOIYVWA WY7WPRNlA KlISZ

POLIGRA~~A"

'{óoź, PIOTRKOWSKA 101.

Częstochowie

Tfl .. 157-6&.

14.4. (PAT) - d?:i. Aresztowana z początku

Aresztowana tu została zna!la dz~a
laczl,a wywrotowa 24-1etnia RJia
Pacanowska (pseudonim par~ilny
Złula), oddawna poszukiwana P{M!z
władze &ądowe Warszawy i , łiOdzi
w zwiątku I Jej dzniałalnosclq komunislyc.ZI1ą, a zwłaszcza z wydatną rolą, odegraną na
kOll); leGie
{,PS , lewky w lutym r. b. w ł 0-

odmówiJa wszelkich zeznań, dopiero
po 5-ciogodz111nem przesłuchaniu Pramjer Ha maguczi (na prawo w okularach) ustąpił ze swego
stanowiska. Jako jego następcę wymieniają ministra spraw
podała Swe prawdziwe nazwisko.
Ustalono, że Pacauowska, obraw wewn~trznych Adaczi (na lewo) ib. premjera Wakutsaki (pośrodku)
szy sobie bazę w Częstochowie, podejmowała w celach
partyjnych
systematyczne rozjazdy na teren
kilku województw.

_I

larzi\d

•

na

lapisujcie

się

członków

Ia.O.P.P.

artł!lu

"gbranu zosfal ",zoraJ wieczore.

na Zachodzie
• '.. ".

0,;

.

.',

'" ':

,,"l

'

bez zmian

wedł.

E.

m~

RemarQUe'a

Do

24

kwietnia

W czoraj wieczorem odbyło
się w lokalu Z/Wiązku przemysłu wlókienniezeJ(o w państwie
polsklem walne zebranie przę
dzalników celem powzięcia 0statecznycb. decyz.li w sprawie
kartelu.
Na posiedzeniu reprezenwwa
ne były przędzalnie bawełniane
za wy.;ątkiem przedstawlci~ll 8
przedsiębiorstw, kt6rydl reprezentanci przeważnie usprawiedliwili /!iwo.tą nieobecnoU.
Sprawozdanie komisji arbitrażowej przyjęte ~06tało
bez
dyskusji jak również l statut
zrzeszenia. (Zarówno orzecze·
nie arbitra jak l nowy .tatuł
ZDany Jest czytelnikom "Gł~u
Porannei0", tldyi podawaliśmy

członkowie

złożą

weksle

gwarancyjne

je w Obszernych streszczeniach ma"ą złożyć członkowie kartel ..
na lamach naszego pisma). Na- jako zabezpieer.enie dla uchwal
stępnie przystąpiono do wybo- władz kartelowych.
rów zarządu kartelu,
który
Firmy. które nie zgłoszą ,we
w myśl statutu składa sie z 1~ 1(0 akcesu do kartelu zakomuczłonków.
nikowane zostaną p. wojewoDo zarządu wybrani zostali dzłe Jaszczoltowi celem przed·
pp.: Bankw1e, dr. Juljus7. Bor- stawienia przez niego fa.k tycznetto K. '1'. Buhle, Eborowicz. nego .tanu rzel!zy p. minisb'oIł. Freidenbel'J{, ' prezes Gusta" wi przemysłu i handlu Prysło
Geyer. Armin baron lIaebler, rowi, który .lak wiadomo SPJ'lł
A. Kindermann, prezes Oskar wa kał·telu poważnie sie zaiD'
Kon. dyr. Lącherł, dyr. Stefan teresował.
Osser l Karol S,teinerł.
W dniu jutrzejszym odbędzie
Walne zebranie prz~alni- się zebranie konsłyłuulace za·
k6w powzięło uchwałę, wedl1lłC rządu kartelu, który wyłoni prt:
kłóreJ zarząd kartelu
winien zyd.ium i podeJmie dzlalalnoś~.
do dnia 24 b. m. zebrać podpiNastępnie walne zebranie od
sy wszystkich przędz"'ó oraz być sie ma za 4 tygodnIe.
które
weksle J(warancyjne,

15. I\'. -
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Wiceprezydent dr.

Wiełiński

mandatu przedstawiciela miasta 'w

poz awio y

zarządzie

W związku z listami ot'w a'l'- się nawet, aby ci właśnie dWaj! jednakże żaden nie dob',zymal
lymi, jakie ławnicy Izdemki I ławnicy wnieśli skargę do sądu słowa.
Kuk ogłosili we WoCZo.Tajszym Oba.l do tego się zobowiązali,
~ Ozy te właśni-e 'z.arzuty.
numerze "Głosu Porannego" I .~roohliśmy się do wj,r.elDl{'~VJenta WieIińskiego, który, jak
~

:~~go~~w~da~:Odn~~a;:wl~~~

wspo.mina,ł o zarzutach, wvfoo2ouych dwum członkOlITI ma~jstratu - z prQśba o wypow.ie.
drenie się.
Wiceprezydent dr. WieHński
odmówił udzielenia wyjaśnień
w sprawie wtSpomni!lJ!lYcih Hstów ławników KUlka i Jzdehprzeto. zadaii§mv
mu
kilka konkretnych pytań. dlltV.:zących merHum sprawy.

skie~o;

Anna Hufnagel z Heidelbergu z narażeniem życia wyratowała z fal
Nekaru swoją 5-1etnią towarzyszkę
zabawy.

ft.myslowcy polscy
"
Przdziś
jadą do RosJ'i
Wobec wyjaśnień danych przez
{loselstwo sowieckie w Warszawie,
dUla 15 kwietnia o godz. 7,2(} lano

Echa enuna-a.
wiceprez,denta Wielińskiego

W związku z oświadczeniem. p.
Ludwika Kuka, przewodniczącego
wydziału podatkowego magistratu
m. Łodzi, uprzejmie proszę o łaskawe opublikowanie następującego
wyjaśnienia.

W kwietniu lub w maju 1930 ro-

~:' p~=!r~~~e:~ ::.eg~r~~~:i

i zakomunikował, iż Jeden z rad.
nych miejskich poinformował go o
- Czv p. pr-eJzydent - za,p y· pewnych wersjach czy pogłOSkach,
tuje my - miał !la mym
., dotyezących p. ławnika Ludwika
~wv,ch enU1l1cj3.dach ławni,k6w Kuka. Wobec tego, iż radny ów
KUlka i Izdebskiego?
poinformowal również p. wicepr~·
~ Tego nie PQlWleUl - brzmi zydenta dr. Wielińskiego, Iż wersje
odpowiedź. -- Pl'z",zlIlaję .tVlk O.! te były i mnie komunikowane, Ż0 właśnie
p. dr. Wieliński zażądał odemnie
tych dwuch ł,wników wzywa- ich po~tórzenia..
"~m do s~go gabinetu.
.Ośwlad~zy!~m . p. wl~prezydento
że dokładnie podałem im istot~ Wl d:. "lehnskl~"!u, I~ mogę te
zarzutów, jakie stawiają im. (l- w~.rsJ~ po,!!ó:zyc Jedyn~e na o~poSo.b" stojące poza władzami ~a. wledZ1alnosc mformatorow mOich,
moi'ządowemi, i że oświadczy- kt?rych .nazwiska ~ymienilem. i w
lenl im, iż mają
do wyboru tel for111le zako~u11łko,!a~em.Je p.
dwie dro.Ri: albo złożyć rezyf(na wIceprezydentOWI
Wlehńsklemu,
e.lę albo też wystąpić do sądu a następnie treść tych wersji i napl'zeciwko oszczercom. s,prawt' zwiska OSób, które te wersje szerzy
post~wiłem jasno,
domagając ły, powtórzyłem na konferencji,

zainicjowanej przez p. wiceprezydenta dr. Wielińskiego, z udziałem
radców prawnych magist-ratu.
Jak wynika z powyższego, infor
mowanie p. wiceprezydenta Wielińskiego o krąZących wersjach nastąpiło nie z mojej inicjatywy, a
tembardziej nie mogło mieć miejsca i nie miało formułowanie przezemnie jakichkolwiek zarzutów
pod adresem p. ławnika Ludwika
Kuka.
Łódź, dnia 14 kwietnia 1931 r.
Wadaw Birehfeld-Polecki,
p. o. kierownika o.ddziału prasowego magistratu m. Łodzi.
•
•
...
Powiadomiony o treści powyższe
go listu ławnik Kuk oświadczył
nam co następuje:
"Ponieważ obecnie w grę wehodzi jeszcze piąta osoba, natychmiast zwrócę się do p. prezydentn
Ziemięckiego z prośbą, aby wymógł na dr. Wielińskim f!zy p. Poleckim, by wyjawili nazwislw owego radnego, co pozwoli mi na wyciągnięcie odpowiednich
konsekwencji".

elektrowni

wSPo.mniane w liście obu ln wo
ników miał pan na myśli, i czy
pokrywają się one z zarzutami
o któ,r~h pan wspominał'?
- W tej bprawie nie mitm
nic dO powiedzenia. Che~ałbym
tylko, aby sprawę
zal'zulów
zbadano. Najwłaściwszą drogą
byłoby w dalszym ciągu pollanie sprawy przeciwko. oszczercom do. są.du, tak, aby zarówno. P. I,z{]ebski jak i Kuk oczy,
ścili się z zarzutów.
- Co. pan zamierza dalej ro·
bić wobec oświadczenia frakcji
radnych PPS' a więc więksZo.
ści w ra{]zie, iż zgłoszą na najbliższem posiedzeniu rady miej
skiej wnio.sek o wyrażeni!.' ranu votum nieufności jako wiceprezyden towi?
- Nic nie zrobię. Z chwilą
o

~dy z(lecydowałem się

szel'e~i

PPS. uie

opuści~

potrzebuJę już
byłych
towa-

zaufania moich
rzyszy. Do zrzeczenia się mandatu wiceprezydenta nikt br Z
wyraźnie,i moki woli i zgody
zmusić mnie nie może.
kontynu- Słyszeliśmy ujemy - iż w sferach samorzad~1 łódzkiego istnieje dążnoś't
do. po.lzlba,vienia pana' resortn
fi,nansów miejskich, bk,
ah"
Po.został pan w magistracie ja
ko "wiceprezydent bez teki"?
Zastanowię siG nad tem ,
co mam uczynić. Mojem zdaniem nie można w sposób dyklałGl'ski zalah\ iać spraw
w
ma~istracie .jeżeli jest się wl'ogiem dyktatury. Przeciwnikom
moim zdaje się,
że pozbawią
mnie po dyktato.rsku zaufania,
mandatu, utrzymania i t. d.
Niedalej jak dziś pOZbawiono
mnie mandatu przedstawicjt'la
miasta w zarządzie elektrowni.
zaciągnie "Wisłę" do jeduej ze Będę się bl'onił przeciwko da)·
dowódca statku rozkual
sz~'m zakUSOm moich byłych to
całą siłą maszyn ruszyć ku lądowi. !toczni, gdzie poddana będzie
warzyszy.
~lam jeszcze wiele
Po kilkunastu mir.:uta.ch dręczą.·
grunt()wnej reperacji.
czasu do namysłu i zdecydl:j(~
cego oozekiwa.nia, "Wisła." idą,ca
"Wisła" była. ubezpieczoI.:a od jeszcze, co w tej sprawie mam
pełną. pa.rą.
•
wypadku
tak, że tow. "Żegluga uczynić.
zaryła się w piasek ł osiadła na
Polska" żadnych prawie strat z tymłelltnle.
Na tern zakończyliśmy rozmo.wę z p. dr. WieliIlskim. (g)
Natychmiast przystąpiono
do tułu katastlOfy nie ponic!'ie.
s
't'f!l1.i{~"",
badania "rar..y" okrętu.
Oka. zało
się, te "Wisła" ma. z pr3Jwej strony na rufie
Pionowe przecięcie wysokie Da 4
ł Pół metra ł Szerokie na 8 centymetr6w.
Jakby kto. przeciął no.żem.
Jak sięp6źniej
okazało. tego

~c~g~m
na N~gM~~~
u~~ ~~=~~=~=~~~~~~~~~_~~~================:ffi=====~
do Moskwy
wycieczka polskich
;;

się

przemYblowcy, gdzie weźmie w
tlorocznem zgromadzeniu członków
"Sowpoltorgu".
Skład wycieczki
nie zostal zmieniony.
Za troskliw, opiek«: pode.as
po operlleji dokonllnej w klinice

Linas Hacholim
Południowa

niniejszym

skład11m

19
serdeczne

PODZIĘKOWANIE

NIlczelnemu Dr. p. BERGSONOWI
p. p. Dr. Szmerłowskiemu, Gutaztadtowi, Fromowi, Gotliebowi,
Sudjo, Rundsteinowi oraz Zarzą
dowi Kliniki, ZlIc"odnia 20,

Katastrol'a polskiego
okrętu
"Wisie"

Siaiek niemiet:ki najet:bal na
-Rlg na morzu
Depesze z Kopenhagi przyni()sly wiadomość o katastrofie wielkiego statku handlowego "Wlsła.",
należącego do tow. "żegluga Pol·
ska".
Wielki transportowiec "Wisła."
pojemności 5.000 toDI.!, wypłynął
przed kilku dniami z Gdyni do Rot
terda.mu z ładunkiem węgla.
Podró~ układała się począ.tkowo

podczas

.

,'0

bardzo składnie. W Iiedzielę 12
Chana Zawadzka b. m. było wietrzno i mglisto. Wieczorem .,Wisła" dotarła do linji
brzegu duńskiego.
była wyją,tkowo ciemna, gę
Krz·yż łłiepodleglości staNoc
mgła zaległa dokoła, tak, że w
Nowa lista odznaczo- najbliższej I.:awet odległości nie "cięcia" do.konał
nych
widać było
świateł
o.krętowych. statek niemiecki "Rose" ze SzczeRyk
syren
raz
po
raz
rozdzierał cina, który dziobem uderzył w praw czoraj ukazała się nowa lista
wą burtę "Wisły".
osób, odznaczonych za praCt; w powietrze, dają<l znać zeglują.eym
»RoRe" r.'1euszkodzony ZlUpebnie
okrętom o obeono§'0i statku.
1ziele odzyskania Niepodległości.
W chwili gdy "Wisła" mijała po- popłyną! dalej.
Krzyzem Niepodległości odznaNa. "Wiśle" znajdowało się w
łudniowy cY'Pel Da.rcji Gjedser, natzeni zostali między innymi: Julchwili katastrofy 84 ludzi załogi.
stąpiło
iusz Kaden - Bandrowski, d-ea 28
Nikt nie zgirulł, ani Lie zostal nap. S. K. w Łodzi llpłk. Jan Bratro, niespodziewane, szalenie silne zdeminister pracy i opieki społecznej rzenie z okrętem, który nie sygna- wet ranny. Dzięki przytomnośd i
szybkiej decyzji kpt. En.5dgeL·a sta
"tefan Hubicki, ktp. Feliks Libe-rt lizował zupełnie swej obecności.
tek uratowano. od zatonięcia.
Ładownia "Wisły" zaczęła się
t 31 p. S. K., zastępca komendanta
Wczoraj rano zawiadomiono duń
Strzelca PI,lk. dypl. Władysław w szybkiem tempie napełnia~ wodą
skie to.wa.rzystwo holowniczo· raR1tsin.
Aby ratować okręt od utonięcia,
townicze, które podjęło. się rat.owania statku.
Najprzód wyładowany
będzie
węgiel z "Wisły", p6źrJej zost:u:ie
prowizorycznie zalatane ro.zprucIe,
woda. wypompowana - i holownik
ogłoszona w "Dzienniku Ustaw"

Przygotowania do kongresu
wszechindyjskiego

-

..

'Redukcja pensji urzedników

t

t

as
który niebawem obradować zac.znie
w Karaczi: Mobilizacja umeblo
na pod~tawie art. 4, ust. 1 ustawy
wania sali posiedzeń kongresu.
skarbowej z dnia 21 marca 1931 r.
na okres od 1 kwietnia 1931 r. do
31 marca 1932 r. (Dziennik Ustaw
Rzplitej Polskiej nr. 28, poz. 188).
Pal'. 2. Wykonanie niniejszego wojewody poznańskiego
rozporządZEnia porucza się miniPOZNA~, 13.4 (PAT) - Samodrzewnego Sowietów?
strowi ~karbu.
chód pozn~Jisk:ej siraży og io ·,vc) I
T
••
..
. h ł
. n
w-J·e'··o"dzki I "cdłng mfOrmaC]l ot.rzyma- rowej zimy i hraku siły pocl,,~
Par. 3. Rozporządzenie niniejsze naJec
a wczoraj a J "
h
P I E· k
.
"
I-tó
"
d! nyc
przez..
sportowy gowej, co jest wynilkiem wvwchodzi w życie z dniem ogłosze
samocho~, w ,rym wOJ_wo a, Sowiety nie będą w stanie wy- zbycia się koni przez włościan
nia.
pozt1haóńSkl j~chałd na ldworzec · i~a-I' konać kontraktów, zawartych z w związku z kolektywizacją.
b
moC
d wOJ
•
. .
. wywoła
'
..
(-) Prezes rady ministrów
.
• ewo y. u egł 100. .lU, zagTamcą
na d osta""y d rzewno Powyzsze
zJawIsko
me
Walery Sławek. Jednak wOjewoda I szofer ~s h z
Przyczyn tego stanu rzeczy I wątpliwie na rynku drzewnym
(-) Kierownik ministerstwa wy~adku ca~o. ~:nę ~d::lr .':~n:a ~O·I naI.eży s~ukać w. t:uodnościach szeregu krajów' znaczne ożv,~i('
Par. t. Cofa się od dnia 1 maja
skarbu Ignacy Matuszewski. nOSI szofer strazy OgtllO·:. ej, pO~le- zWIeZlema mater.Jałow Ieśn:vch nie.
J931 r. dodatki do uposażenia
wz,lednie zaopatrzenia pobieranA
waz nie dawał na skręcie &ygnałow. do stacji kolejowych wobec su-

W ARSZA WA, 14.5. (PAT)
"Dziennik Ustaw" Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 14 kwietnia 1931
". nr. 32 przynosi rozporządzenie
rady ministrów z dnia 10 kwietnia
1931 r. w sprawie cofnięcia dodat
1{ÓW, przewidzianych w
ustawie
skarbowej z dnia 21 marca 1931 r.
Na podstawie art. 4, ust. 3 ustawy
skarbowej z 21 marca 1931 r. na
okres od 1 kwietnia 1931 r. do 31
marca 1932 r. zarządza się CO na.. tępuje:

Katastrola samochodowa

Konił!t:

dUlDpiniu

I
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Powieść sensacl}ino-krgminalna
Ciąg dalszy.
\V salonie przyjęć, pr.z ypomJ
Ilującym żywo ten salon w maga'zyuie warszawskim, od~rywa
ła się akurat ('żywiona scena.
Maryl Rotwlczówna stala zde
nerwowruna w jednym kącie 'PO
koju Miah oC'zy pełne łez, hvła zdenerwowana i nie w!edzia
19., co począć. Obok nie stała ja
kaś ml<lda, przystojna francuska, która wydaw!J,ła .się r6~liet zamepokojo.ną.

Pozałem

,w ,pokoju znajdował się jakiś
mały, pTlysadz~sty jegomość.
Miał iprzen.i jdiwe S'PoJrzenie, ge
&tykalowalz oży",;,eniem j mópodnieconym głQls~m. Stelan zmierzył go od stÓirl do j:tłoIWY. Człowiek ten' nie wyglądał
)!.byt 'Po<:iąga~ąco. Nosił wysa·
n ... .Je ubranie i był nieogolony.
Mimo to na jego rę'kad'l lśrni'łv
::;asno żółte rękawiczki, w butonjerce
widJ:liał kwiat~k
brudna wstlł!żeczka od orderu.
Nie zwrócił 'ZU!pełnie uwagi na
Jo, te ktoś w.sze,H do. sklepu i
elynił Mar,fi nadni ~wa1ltownc
wymówki
- To,jest poprostu nie,tyehnne, aby 'moją piękną, tłustą
Rę~, ktÓil'ą roi pnY8yła SIwa ·
J;(ierka, ~erza6 piC(:zv obceg('. człOWJieka! W'Pl'Oliit niewiary
~ndnet To jest..
,\farja Ipostrze.gł:l Stefanll i
usiło.wała przerwać 'Potok wynJOwv T.1JJ{l1iewanegn pana, któ

..n

DŹWIĘKOWY

KINOTEATR "
Dziś i
NajwspaIiialsze

ry 7.a~· 7.('Zycil jedynie pogardliwem spojrzeniem przYPus7.t:zal
nego klj.lenta.
- Proszę pana! Gcl~; by PIlP
po ·.~woIił mi wyt}omac1.yr...
_ . Cóż mi pani chcc wy tło
maczyć?! CZem pani wOJ{óle
może to wytłc.maczyć?l To nil'
dopuszcza tadnego ttomacz~'nia! Miała pani konkretne pole
cenie wręc.zenia mi tej gęsi ..~sobiście! Zamiast tego daje pa' ni mojągęś..., gdShy przyna.t~
mniej wiadomem mi byto, kJmu pani w swej nieUJwadze i
głu'Pocie powierzyfa ten plękny okaz!
- Ale pa·n~e Chal~es, ten pan
właśnie przy.szeQl. Napewno po
wie on panu, gd~;e się pallska
g~ś w tej chwili znajdUje. Marja zwróciła się do Stefana
i Sl>ojrzała nań oz ufnością. Panie Karmazyn - mówiła to.nem prośby - maJej walizeczki nie oddano tUłaj wczo.aj
wieczorem wraz z innemi pakunkami. Czy nie wie pan,
gdzie ona siępodziala? Pan
Cha'r1es przyszedł po SW (J.lą gę',
a ja nie mogłam mU ki r.hwi·
lowo wręczyć...
Stefan spokojnYlrt wuokiem
mierzył przysadzistego jegomo~cia , który si~ zwrÓ'.:iJ do nj ('~(}.
- Ach (ak, pan jest ",i , ' !nie nieszczę-śliwy z powodu ll traty g~si? - zapytał z pozor
ną obojętnością ja.knajczyslszą

CAPITOL"

dni naSleDnrch!
arcydzieło

obecnego sezonu!

11istrzowsh.'iej reżyserjihiOnel BRRRYlWIORA

PIEśniARZ

IiliR

Dramat tycia i miłości śr6d kozackich osiedli. Pieśń miłosna
opryszka, pieśń beztroska wł6cz~gi. Na cześć i zwycięstwo tego_filmu ofiarowano wszystko co świat posiada i cIem si~ szczyci!

W roli

głównei

naj słynniejszy baryton świata,
gwiazda Nowojorskiej opery

.j. S. Fletchera

frauoCll'szczyzną. -

pott'Ul

przyczyną paIlskkgo gniewu?

Czy to jest potrząsnął gło'wą i odpowie·
dział z godnością:
Monsieur Charles
bystrcIn
- Dzi~k'llję panu. Proszę SIę
spojrzeniem ogarnął mlodziefl- jednak zastanowić , że me bęca, eo Stefan wytłomacz:vł ~o- dzie to ta sama gęś. POWUlICJl
tlle w swoi,stv sposób. Nie było 'pan zrozumi~ć IIczudi!, które
to spojrzenie smakosza , który milą kierują , (.:ięś, którą pan 0stracił apetycwy lrasrk, 'lIc o fiaruje, nie Będzie mi mogła,ta
stre, pylające spojrzenie czlo· stąPIĆ upominku mej szwagler ·
wieka, który chciał wiedzie<\ 7.. 1; i. Przykro mi, że mUszę zrezy kim ' ma do c z yrue'u ia. MOI1 - $lować z pańskiej ofiary. A]\· .
sieur Charles - usp.J<koit się wi- - Charles 'Z;110WU spojrz!ll prZ€
doc1.llie.
n1kliwie ńa Stefana -- gdyby'
- ' Moja I,'z\'iagiel'ka, DMSZI: pnn mógł w:vświad~hVć mi pe
pam.a, Dosyła mi często drobne Wl1ą Pl'zv'slug-ę?
upominki, ponieważ wie, że pn·
- Z na.łwiększą lłrz:V.it'mnowodzi mi s'ię niezh~' t dohrle. ~dą - ,~dparł Stef:Jn. ~- KażTa pani miała mi właśnie oso· de pallsk:t;! życzenie Dędzi~ 1]a
biście wręczyć paczuszkp"
., lll'nie rozkazem!
tymczasem...
- CZY nie byłby J>an tak u- A tymczasem - przerwał pl'zdmy, by to'Wa!~yszyć mi na
chłodno Stefan - ta pani pole- nworzcC!, ~{111e wręezyl pan ba ciła mi , abym się zatroszczvł o g?~e temu nędznikowi w unito, bv ki bagaże zostały tutaj f"\I !Uie t~agarza? llyłt}Jym panll
przywi€'zione. Po,l ecen;c to wy · bardzo zol::owiązany, bOIwiem
dałem moje:mu tragarzowi. Oto jest to jedyna dfQJg2 , aby ewen
cały błąd. Mala waJiizeczka z lualnie odzr~~ać upominek.
g~SIą zginęła. Takie nieszc7ę- Ależ oczywiście: wyseIa przytrafiają się pomimo krzyknął niemal Stefan. Coqajwiększ"ch
ostrożności
Ale
prawda nic u "miechało mU się
•
1
lU'zecież chodzi jedynie /J zwy- to zbytnio, ale nie widział w~!:J
kłą tuczoną gęś. Z tego powo- chwili innego wyjścia . Musiał
tłu świat się chyd:>a nie zawalił. pojechać z panem ChaT.'!es na
Charles p ojr·zał znowu .na dWO'li'leC i e;aurać s'.'; .rj dobrej
mIodzielica, okazując r.hłodną gwicździe, ldórs go uoŁ:rchcza s
rezerw!!.
nigdv nie .Jnnsl()lzał&.
Pan 'zapomina, móJ p:..nie.
-- Czy mQżemy wyrus zyć 11:\
że był to
podarunek
moje,! lychllllas!? Jestem do pań skic .i
izwagierki, który miał bvc mI dY5'DOzvcji.
wręczony osobiście. Przychodzę
- . AJ . . l~rzccież pan chdał o·
tutaj, aby odebrać swoją gęL. m6wj~ ze nmą szczegóły kapeq tu gęSl niema! Zrobił przy lusza dla paIlskiej siostry tern znowu miuę, jakhy chodzI wtrąciła r,larja nieśmialo.
lo u jakieś nieszczęścw naro- Ach, prtl,szę m.i wybaczyć!
dowe .
- zawołał pan Charles. - Wi- Gd,Y'bv pau wiedzIar, jak dz~, le przeszkadzam w :ntereDll jest przykro _. wlrądłu Ma sic. Palt j{'st klijentem?
rja s'zczerze. Jestem tak
_ . Pl)O l{a'rmazyn jest jed·
zmar~wiona... .
nyn1 l naszych najlepszy~h kH- Mó,j panie - wtrącił. się jent.()w 1;\' Warszawie - oświad
znowu Stefan _- .it~st . to wy- czVll" łtotw;czówna
z naM '
łącznie mój błąd, a paul nIe Sk·jpllJ . ,." Chciallby obstalować
f)ouosi najmnieJszej winy Nie tutQ t kaue1usz dla swej SIostry

Ohć~lllC rnCJlże.my chyba

można

.

Laurel-. -. HardJl

ki

który nic zO:i:tał (10 ·
starczony: A więc ja je'stem wio
n ien. I proszę. palla tv~nąck ro.'t·
nie o przeba·czenie. Pa>!! )Ju'
zwoli, ze jako odszkodo,w alllc
wręczę na,iwspanialsztl, najdeli
kat.niejszą gęś; jaką ud~ ~!. ;lę
'maleźć w Paryźu.
Pan Charles ..,klo11il się,

CENY MIEJSC POPULARNE!

-

i dni nasteDn,ch!

rr"umf

Miłość
N.n.y

dwojga

1141'1tl H41NE54,
siC pod naz".

Kino

Aby fiie tracie cza~u, latrzy,
r.ał taksówkę i zajął w ,niej
miejsct wra'z IZ panem Charles.
'- Mam, na'~ziejęt że nasze
wysiłki w celu odzyskania gęsi
zostaną llwieńczone pomyśl·
nym skutkiem.
Charles spojrzał na Stefana
w najwyiszym stopniu zaniepo
kojony.
Byłbym
niepocieszonYl
gdyby podarUJnek mojej szwaI!ierki zginął bezpowrotnie. Mu
sim" odszll,kać tragarza, któt'eom pan powierlZył bagaże i wy
pytać go, gdzie pozostawił wa·
łizeczkę. Właściwie nie 'po.win·
no być w tem nic trudnego.
- Coprawda, nje zwróciłem
na niego szczególllleJ uwBRi, •
tragarzy na dworeu jest be1 liku . Nie jest w Y1kluczo.ne, te tO
rJe poznam .
Ale pan Charles tw~eraził, 11
sprawa
jest zupel!nje ~st•.
Wreszcie taksówka pod.ioobałit
do dworca. Ku przera.żeniu Sic·
fana tragarz, kt6'r y pod!zedł do
;p.h auta , był tym sam~m, kMrem u powierzył on wczm'aj wtł
lizkę z tuczoną gęsiĄ· RadoU
odmalowała się na twarzy pooz
cLwego tragarza, gdy ujnat p ••
na , który wczora.i ta:k szc'lodr!ft
go wyna.grodzil.
WY'twoTZyla. się w.prost ni~
prawdopooohna sytuacjal
(D. c. nJ

W. I. l.

.

O~
d d
d
Dziś, w śro~, n. 15 b. m. o lO %
9-ej wiecz. Sienkiewicza 26 wyglo'
referat

p. Dr. Zygmunt EllenbBrg

n. t. "Problem emigracji Iydow.
sklej w chwili obecne)"
WstElP dla c!:łonkiń i wprowadzonych
Ilości bezpłatny.

-

ukrgwa'ął:eeo

"Tajemniczy Dżems"

I

ko"~eo

ppł.,

Charle. Roger.

dwuna~tejl

siC ró"niet, fe
wszgs'ki~ nie:i i~, are:gł:i~ka"el
awaniurg prowadz. do diwie.

Me. Do-

Pocliltek seans6w o g. 4-ej
ostatni o godz. 10.15.,
w niedziele i sob. o g. 12 w pot., ostatni o g. 10.15 w.
Ceny miejsc na pierwsze seanae od zł. 1.na porankach po 75 gr I zł 1

franen'lu do ,drzwi, poczem na
progI.! raz ie~zcze , się odJwr6cH
i spo.trztll na Marj~.
- Wrócę mniej więcej o

Do"iadDł~mg

wyznania.

c.rroll'n~I~~r~e:'n~~~e~Sór!'c;.arrel.

WsrM Uikłonów doprowadził

Slgnog . deł~lOgw l ONfl Bila·
IłYl'IOlłf nairałi! na ślad Wll·

MiłOści--

~o:~:~hIUg~:~:::::nego

uworzec?

tu wstąpić
poje·
:' . .

TBLEIiRI\P1 :

Sztuka teatralna ..Trzykrotne Wesele u zrealizowana
w prz:er6bce filmowej przez retysera Victora Fleminga
tw6rcy .Niepotrzebnego Człowiek.- p. t.

II
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Diwiekowe Grand

C!hać

jeszoze

. ' ,I

bagażem,

Humor i dowcipy w
wykonaniu komików
Czarujllca, jak z bajki ilustracia muzyczna, koropo
zyeji słynnego Franciszka Lehara.
Początek o godz. 4.30, ostatniego 10.15, w sobotę
i niedzielę o godz. l-ej, ost. 10.15.

Dziś

_

czynić żadnych '-'v- kto!!> mIesz'ka na PolesIU.
mówek. Ja objąlem oJJieke r"Hl
. :.... (i TO bagatela! Będę mógł

LAWRENCE TIBETT

Ivr.J3.

w adaptacji M. Turskiego ·

Nancy Carro1ł

___sa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•·_ . •
' . . . . . . . ._ _. . . . .

ł

teairu

jwi~iln~eo

(ASINO"
I ' .

§z(zeeólg podalDg juirol

Nr. 102

•

Dnia 14 kwietnia r.
pracowni k

długoletni

nasz

się

·b~·' p."'· NlłK

BJllłfi

W Zmarłym tr.acimy : su'miłmnego pr,acowni,ka,

. wśród nas

żywszy

,'.,

.. .

"

pamięć'

po którym

SH~

prze. W dniu 13, kwietnia 1931 roku
-lat 41

B. P.

· śtp.

OlleCIVSłaW

Wyprowadzenie' drogich nam zwłok odbędzie się d7iś, dnia 15
kwietrua z domu przedpogrzebowego na cmentarzu żydowskim o godz. 3
po poł., o czem zawiadamia pozostała ' w nieutulonym żalu

W

Zmarłym

z tym

światem

11asz

B. P.

aks ar

tracimy dobrego i zacnego

kolegę.

Pamięć

o Nim zaehowamy

na zawsze w naszych sercach.
RODZICOM i RODZINIE wyrażamy głębokie w8półezueie

Z

Koleianki i Koledz,
liddzklego Banku Depozytowego Spdlka RkcyJna

\II "obronie

IntłrWłDt:ia U związkówprzłmgslowgc:b wspraWił zał",iadt:Złń O zwolniłniu Z pra(D
W myśl ustawy z dnia 18 ma duża ilość robótJników pozha- mu tylko zaświadczenie do funja 1924 roku o zabezpieczeniu wiona zostaje prawa do pobie- duszu bezrohocia za czas fakna wypadek bezrobocia, rohot- rania państwowych zasiłków.
tycznie przepracowany.
nik, jeżeli pozostaje w stosunIlekroć związki zawodo'we in • Tego rodz·aju wypadki są n!l
ku najmu pracy przez 20 tygo- tenvenjowały w tej sprawie u terenie Łodzi częstym objawem
dni w ostatnich 12 miesiącach c'Zynników miarodajulych, za- krzywdzącym rohotnikÓlw.
przed dniem zgłoszenia swego rząd funduszu bezrobocia
()Dla przykładu 1l10Żilla przy to
h6lzlrobocia w zakładzie pracy, świ~dczał, i,ż nie -Jest pow?lany oZ ~'ć inny wypadek.
zatrudniającym powyżej 4 1'0- do lnterpl:etow~nJa .0dnoS'~1)"Ch
Robotnica przepracowala ".
botników - ma prawo do usta- ~s taw, a :ledY'l11e ~Ia.rodaJne.1l1 fabryce
12 lub 13 tygodni i
wowych zasiłków z funduszu Jest dla. niego
zaswl~dczenle , zwolniła ' się z pru-cy, celem odbezrobocia.
wystawlO.ne p~zez pra·coda.wcę, bycia poło~u. Po powrocie do
Ostatnio poszczegól,ne fir.n iv a. ustalaJące, la~ ~łUigO l~obot-II zdrowia z hraku miejsca
do
przemysłowe , przy wydawaniu nik pozo~tawał z fumą w sto- pracy,
nie zoiStata napowrót
zredukowanym robotnikom za-j sunku najmu pracy.
przyjęta. Gdy zredukowana 1'0świadczcń o zwolnieniu z praBardzo czc:sto zdarza się, że I boLnica 7~tosiła się do funduc\'. wpisują im do zaświadclZeń robotnik fakt~''C znie pl1zepra~o- szu bezro:bpda o zapómogę, któ
jcdynie okres fakt y-cznei pracy, wał w zakłaiizic pracy 16 - 18 ra jej się ustawowo należy a nic czas pozostawania w sto- tygodni. i zachorowaJ. Po prze- od'lnówio,no iej, ponieważ w wy
Sll11kll na,imu pracy, nie zali- bYciu choroby, która. trwała n. danem przez fabq'kę zaświad
cza.hlc· .przer w. spowodowan~"Ch p. miesiąc. administracja fa- czeniu ll~zglę~niono CZ:łiS rzechorobami lub ćwiczeniami woj brvc1zna
nie przyjmowała go czywi,ście przepracowany, nie
skowemi. \Y skltŁek.lGgo bardzo .nuppwról do prac~',
w~-dając biorąc pod U'wagę aTt. 1.6 usta"ia<UiCJI4łĘl;iMF
.
Jee '
e-"""'~IMi"'~~';;" ""~""'io>1'~~ wy w przedmiocie pracy kohiet
W . okręsi€" którym umowa najo pracę p.r zez pracodawcę

.
··'
k
:_.
.
mu
Chrona r,n U ··prac,.' ·" , nie' i:noze~' być TOIZiwiązana.
O
Ograniczenie zatrudniania obcokrajowców

W związku ze stanem bezrobocia w Polsce wchodzi w życie na
mocy uchwały rady ministrów roz
porządzenie prezydenta Rz-plitej .z
dnia 4 czerwca 1921 r.- Q ..ochronie
rynku pracy. Rozporzątlzęnie-. to
przewiduje m. in., że na zatrudnie.
d
nie obcok "aj owca praco aWCa musi uzyskać specjalne z~wolellie od
nośnej władzy. Ci pracodawcy, łdó
rzy zatrudniają obcokrajowców w
chwili wejścia w i;ycie. tego rozporządzenia, mogą zatrudniać ich da.
lej bez zezwolenia do' Czasu wygaś
11ięcia kotltraktu~ Zezwoleń udziela
ją wo.iewodowie.
Przepisy powyższego rozporząc
dzel1ia nie dotyczą przedsiębiorstw

Magistrat m. lodzie

Mimowolne zabójstwo sioSir,
Smutny koniec zabawy

". trybię u1proszczonyOl rOloah'ywana była wczorai prW2
sąd bardzo ciekawa sprawa.
Na ławic oskarżonych zasia·
dla 20-letuia Eleonora Mi1cza·
rek, zamieszkała przy uL Kątnej 54,
ktMej akt oskarżania
zarzuca zabójstwo siostrv.
S'zczegóły tej sprawy
przedstawi/łją. się nastę.P?jąco: . .
W dnIU 15 styczma r. 1>. MIlc:z·arkówna przyszła do siostry
swej. Stefanji Słowiń.skiej
w
odwiedziny. Siostra W t~ym Cłasie sprzątała mieszkanie. "V ncwnej ehwili Mi1czal'kówtl1a zauważyła na nocnym stoliku rewolwer, któlfy siostru jej 'Polożyla podczas ścielenia łóżka.
Zaciekawiona
dziew\:1.yna

bron:ą

-,,'zięła broll do ręki. lecz
odebrała ją, mówiąc, iż

siosLra
rewo.-

wer jest nabity. Nast~?nie Sło·,':lIl.ska rozładowała
rewolwer
przez wyjęcie magazynu.
(l'~'
czem zupełmie uspokojona dala
broń siostrze do obejrzenia.
l\fikzarkówna obejrzała re'
wo]wer ze wszystkich stron ,t
/luimo.woli p.rzycisnęła cyngiel.
W te] ChWIlI r!ldł strzał i SIul,v i!lska trafiona k·ula. "lJneł9
mfl.rtwa na ziemię.
Epiloa1em tej historji bylI)
postruwienie Mi1czark6wnv' w
<:.tan oskarżenia.
Sąd po ·z tbadaniu sprawy skll~
zał Eleonorę Milczarek na trzv
miesiące więzienia ~ mimownl
TlP. 7,a·b 6jstwo. (pl

an
,ci
Zamaskowani
napadli na
w
mie~zkanie

"'czoraj w podzinach wiecm
rowych
w ś,ródmieściu I~odzi
dokonano niezwykle z·uchwałl!go napadu bandyckiego.
Około godziny 10 wicczór do
mieszkauia Celi :\1ehzpajs, przy
ulicy KiHa'iskiego 17 ktoś laDukał ,
\Vłaścicielka

mieszkania prl y

puszczając, iż to któraś 7. sąsia

dek, drzwi mies'zkal1ia otwCl.f1':y
ła i w tej chwili do pokoju w pa
dlo 5 qamaskowanych uzbrojonych w rewolwery. mężozyzn.

śródm~eściu

Jeden z nich zażądał wydania
pieniędzy. Nieszczę, śliwa kobie!a poczęła głośno wzywać poIlUOCy. co miało ten sk.utek, że
bandyci nie .czyniąc użytku 7.
JJroni, rzucili się do ulCiec'ZJki.
Zbadana przez policję
wvstra,slllOna kobieta zeznała, it
podczas napadu jednemu z ban
uytów zesunęła się
z twarzy
ch ustka. Twarz tę pamięta ona
doskonale. Dzięki temu istnieje
11l1<dzieja odnalez.ienia śmiałych
rabusiów. (pl

I

POIDO( . I~k'arska
dla ubogich rodzin

Tc :bolącz.ki były przedmioPoczynając od dnia 16 b. m,
tem wzważaii na posiedzeniu przekazana ZO$tała na mocy
z prawem el{sterytorjalności, przed zarządu ' głównego związku włó uchwały magistratu - wydziałowi
siębiorstw zagranicznych (lecz ty 1- kni'a'r'zy, który po . anowit zwr6 zdrowotności publicznej akcja · poko w odniesieniu do komiwojaże- dć się do związ;k6w vrzemvslo- mocy lekarskiej obłomie chorym
bezrobotnym, nie mającym prawa
rów), wybitnych sił artysfycznych w'\"Ch z interwencją.
i naukowych, oraż zakłaiJóW 'p racy
,V pn'iu 1\.tczorajsZlvm zwią do świadczeń kasy chorych i ich
.
i przedsiębittl'stw 't państwoWyćh, zek 'robotnuków przem)1słu włó rodzinom.
jak również przedsiębióTshv o cha- kiennkzego
wystosował do W związku Z powyższem, ak~3
rakterze tl1iędz'~I)aństwówy' m (że- ' w.szystkich związków lH'ZemV- tej pomocy zostaje zreorganizowa.T
slowców 'na terenie Łodzi pi,sgluga,}~oleje,. IO~llictwo). ,
w sorawie wvdawama ''1'3- na w ten sposób, ii wezwania leW~Jscle w zycie tego ro~porz~- ś'wiadezdl nedukowanym 1'0- karza winny być zgła5zal1e do
dozorów sanitarnych,
dzen~a nu'l .na celu ogramczen.le botriikom, w.no'sząc, aby z!!od- miejskich
przyjmowanIa do pracy obcokra- uie Z i'stniejącem U'sta!wodaw- które mieszczą się:
I dozór sanitarny przy ul. Limajowców. ~o?oł}lle zarządzenia w~o s't wem pr.z,erwy spowodowa:ne
nowskiego
37; .'
wadzone, lU. ~ zost~ły ' w: sze. reg~ .1I1-j' ChOl"Ólbą lu:b ć,vi~zeniart1i wolII dozór sanitarny przy ul. Piranych.pa~tw! m. m. w.e Fra~cJI, w skowemi; a więc względami nie
Stanach ZJednoc zonych .1 td., a zależnV'll\iod woli tainterf'-'i(.l- mowicza 10;
III dozór ,sanitarny przy ul. Zewkrótce wprowadzone być mają w wanych, za1iczy~ do czasu najromskiego 4,;
Niemczerh.
'"
'.'
.
mu, 'J')r-acy. (gl

-'mo

JaworsMi

pracownik warsztatów miejskich
Cześć Jego pamięci.

STROSKANA RODZINA.

rozstał się przedwcześnie

zmarł,

przeżywszy

Maks Mar k .arg
W dniu 14 kwietnia r.
kolega

pozostanie

DureMcia Główna łOdzMieuo BanMu oeOOlUIOWegO, Sp.1IMc.

Po długich 'i ch~żklch cierpieniach
lat 30 nasz ukochany syn i brat

nieodżałowany

na zawsze

IV dozór sanitarny pIZy ul. Kopernika 19;
V dozór sanitarny przy ul. Przejazd 86;
VI dozór sanitarny przy ul. Sosnowej 1;
VII dozór sanitarny przy ul. Wól
czańskiei 251;
VltI dozór sanitarny przy ul. Ba
zarnej 4.
Reorganizac.ia ta stanowić bę
dzie wielkie ula! wienie dla potrzebujących pomocy lel\ar~ldej, 1\16·
rzy mogą wezwania lekarza zgła
szać w pobliżu miejsca zarnie8Zk3.nia. Pozatem dzięld podzia!owi mia
sta na rejony lekar~kie, relwnwalescenci będą mogli się leczy~ 11
tego samego lekarza, który ich Je ·
czyi w czasie choroby.

.

Nr.

10~

15.IV -

Brak
w

węgla

składach

W ciągu ostatnich tygodni zazna
. eza się dotkliwy brak węgla na
składach, szczególnie na
peryferjach miasta. Pochodzi to stąd, iż
hurtownicy węglowi, Ucząc się ze
zni~ą ceny węgla, wstrzYmali za
Brak węgla potrwa
mówienia.
prawdopodobnie jeszcze przez czas
pewien, a to z tego względu, iż jak
kol wiek zniżki ceny węgla nie bę
dzie, hurtownicy liczą na wprowadzenie, jak w roku ubiegłym, rabatów kopalnianych przy dostawach węgla w miesiącach letnich.
Zapotrzebowanie odbiorców pokrywane jest z dużemi
trudnościami
bardzo często z kilkudniową zwło-

GŁOS . PORANSY..,-

193'

···1 Jednodniowa

i·······~····;riii\·;rii:··iWiiUiiiiti"Iii\·~ilii;riUiiii\···..··..

Nagłe zarządzenie

wojewody

........................................................................:

Teatr miejski
Dziś,

8.30 "Szwejk"
Jutro, 8:30 "Katarzvna·

frica MORINI
Erica MORINI

--------------..:
Dziś- ostatni występ Michała Zni
dnia 23-gp b. m.
cza w .,Szwejku".
Grupa "Kolor" w skład której
Jutro komedja Savoir'a "Katawchodzą: E. HirszbeTŻarum, M.
Jej
skrzypki
śpiewaj/ł,
'
mUlIyka
rzyna".
Litnerówna i G. Hufnagłówna wycsarule i sama jest czarująca!
Eugenjusz Boda. wystwi w pią.
stawiła swe praee również w Salotek, w zupełnie nowym rewjowym
nie Wiosennym u Barczyk6w w
wykona
piękny
program,
złoźony
programie. Obok E. Bodo wystąpią
s
utworów:
PAGANINI'EGO, Warszawie.
I. Topolnicka., St .. Belski, Z. DuraCO!JPERINA, BRAHMSA, WIEką.
(f)
nowska, K. (i)strowj;ki, Bilety w
Wśród artystów z cecllU "JednoNIAWSKIEGO, PAGANINI'EGO,
róg" wystawił swe prace zr.;any i
SARASATEGO i innych.
kaEoie zamawiań.
W sobotę premjera wyreżysero
ceniony na gruncie łódzkim artywanej przez K. Tatarkiewicza sztu
genjalna skrzYPItczka, kt6rej grę sta malarz S. E'inkelstein.
wpadły w ręce policji
podziwiały i podziwiaji\ prawie
ki Vicki Baum "Ludzie w hotelu".
Wystawa otWl\Jrta codziennie od
';Ys~ystkie kulturalne
narody
w dniu wczorajszym w ręce po- W rolach głównych: Irena ' Hogodz.
11 - 9 wieozorem.
SWlata.
licji politycznej wpadli dwaj komu- recka i Jerzy Woskowski.
Bilety
sprzedaje
Kasa
Filharmonii.
niści.
W niedzielę o godz. 12 przeplaPrzy ul. Kitińskiego 24 została tar.:a śpiewami i tańcami bajka, dl:::. ...
•
PODZIĘKOW ANIE.
aresztowana 21-letnia Frajda Zen- dzi~ci "Wesele lalki" w re~yserj: WIECZÓR ŻAŁOBNY KU CZCI
TWÓRCY ESPERANTA
Paniom Izie Falenskiej i Sławie
deI (ul. Wolborska 22), Przyłapano L. Zhuckiego.
Z okazji czte~nagtej rocznicy Niedźwiedzkiej oraz paLom JerzeJą, jak rozdawała odezwy komunistyczne na ulicy. Podczas rewizji TEATR POPULARNY W SALI śmierci twórcy ESl'eranta dor:!, L. mu Ronardowi Bujańskiemu, Wła?EYE~A..
.
Zamenhofa, łódzkie towarzystwo dyslawowi Woźnikowi i Mieczysłaosobistej i w mieszkaniu znaleziono u niej znaczną ilość ' odezw i W sCibo~ l w ueilzlelę, dllIa .19 .esper.'\.nC'kie, (poŁudniow.a . 3) urząr wowi Stawshiemu składamy na tem
plakatów komunistycznych, przy- b. m. premJer~ weso:ego WOcle:;Vllu dza dzisiaj we wbsnym lokalu o miejscu najserdeczniejsze podzię
w 4 akt. ze. śpIewamI a tańcaml. K. godz. 9 wieczór uroczystv wieczór kow:mia za łaskawy udział recyta.gotowanych już na 1 maja,
Krumłowsklego, p.
t."Blałe żałobny
,.
torski w naszym wieczorze inauguPrzy ul. Piłsudskiego 13 wp'adł
.~--.;..'-'- - - - - - - - - - . racyjnym.
fartuszki" , muzyka St. Ekiera.
w ręce policji 20-letni Sza psia Jó~ Go". w.~
Za Łódzki Klub Literacki
Bilety w cenie od 50 gr. do
zefowicz (ul. Jakóba 9).
2.!'i0 do nabycia w ka'lj'l !ę8tru.
Marjan Piecha!.
Aresztowano go również w chwiTEATR KAMERALNY
li, gdy rozdawał odezwy o treści
Dziś żegna Łódź Marja. MkodzeZa redakcję ~.Prą.dów"
antypaństwowej.
Po~zas rewizji
lewska i Aleksander Węgier o w
Grzegorz 1'imofjejew.
w mieszkaniu jego znaleziono rówkomedji
Verneuil'a
"Kłamstwo"
;Ciś&i!~~.~~a~2C~
.•
~~~~~~~~~~~L~Ć!\d!Ź~.
~d~I.~ia~1;4~1~~
'''~'i~e~tn~i;a~1~9~3~1!·r!.~
nież odezwy i plakaty komunistycz (pan Lamberthier).
;:
De.
W czwartek po Cenach zniżoAresztow$tych osadzono w wię nvch "Kort, sport i miłość".
I
zieniu przy ul. Gdańskiej do dyspo
•W sobotę premjera przygotowaZbada
nasze
bolączki
kolejowe
zycJl eędziego śledczego do spraw nej przez reż. J. Leśniewskiego
politycznych.
(p) komedji FraI~ck~ "Interes z AmeW'clóraj po polu,dniu maai- cja. w której z rami~ia magiryką," w przekładzie i a~h2tacji strat otrzvmał w;adomo.~ć . ~ str:Ull We'1.illlą udział pp. prezy ·
M, Wileckiegó.
'Varszawy, iż dziś rano przy- dent Ziemięcki i wiceprezydent
jeżdża do Łodzi komisja mmi · RapaIski,
oraz inż~.mie.r owie
najwyższe
TEATR POPULARNY
' I na, wy d e l egowana przez miejscy, z rarn.ienia urzędu
.,
st
erJa
woDziE' i w ,czwartek operetka Kal mlDlS
. . t ra k omum.' k
"
a~Jl.
jewódzkiego przetlsławiciele nK
' . przYJez
. . d'za d o Ł o d 7.1. k ręgoweJ.
Ukazał SI'" ..... rynku doskonały mana "Piękna Holenderka".
omlSJa
dyrekcji Tobót pu.....
Vi sobote_ premJ'era sztuki na tle w ZW'ląz
. k u z memor.Ja
. ł aml. lIczmyc
. bl'
h
2-laropowy " odbiornik
"Nora" do
oraz '
mIejscowe wlllżycia robotniczego w Łodzi, pióra konferencjami ma.gi,stratu
'W dze kole.l·owe.
- ł ow sk'eg
głośnogo i CZy.stego dbioru na głoś Tad€rusza. W arena
l o p . t . sprawie dworców kolejowych.
Po konferenc;l' komisJ'a mininik stacJ'i miejscowej oraz całego .,Dziewczę z f ab ry'l
k'" zJ. Kossoc- WIa
. d u k tÓtw lIla ul. Tramwajowej sterjalna IZIwiedzi
.. teren-y. na Poszeregu silnieJ'szych stacJ'i Z9nra<>
ka w ro li t ytuł owej.. Re'zy serJ'a St . I{'I"
l ms k'lego i przy dworcu Ka- lesiu Widzewskiem,
oraz oba
niczLych. Typ W2 "Nora" nadaje Dębicza.
l'IS k'Im.
dworce i wiadukty k')lejowe na
się do sieci! prądu zmiennego z prze ~~~~~~_~~~~~~~ie~
Dziś, o godz. 8 rroo roz:p<lCZ- terenie miasta. (b)
łączeniem na 120, 150, 220 i 240; :
nie się w magistracie kornflOren
do prądu stałego 220 v. lub 110 n:t
Wyścigi
daje się typ G2 "NOf::t".
Odbiorniki są precyzyjnie wyko- W Warszawie i w Łodzi
odbywać się może jedynie na chodnikach
n:me do najdrobniejszych szczegó·
TegOToczlIlY se'zon w"śdgów
Po odsłonięciu pomnika
którego z dniem dzisiejszym ruch
łów i odznacza.ją się łatwą obsłu- konnych w · WarszawIe rOllpogą, estetycznym wyglądem i nad- czymi się
w dniu 2 lua.la
ł ściuszki na Placu W olnośd, staro- pieszy dozwolony jest tylko na
zwvczajLą, wydajnością· Zainstalo- trwać będzie do 3 czerwca . o- stwo grodzkie zezwoliło na przekra chodnil,ach dookoła placu. Przewanie odbiornika nie przedstawia bejlJUując 19 dni w"ścigo~vvch. czanie placu w dowolnym kierun- chodzenie przez środek Placu Wol
żadnych trudności i polega jw.lynie
Sezon letni tr",ać będZIe urt ku by dać możność obywatelom ności jest wzbronione.
Wyjątkowo dozwolone
będzie
na włączE'niu głośllika, przeprowa- 6 czerwca do 6 l1pca (18 dnI obe.irzenia pOlllllika.
Obecnie udogodnienie to jest pod:chodzenie wycieczkom, przydzeniu uziemienia i połączeniu od- wyśdgiOwych), sezon jesienny
biornika z kontaktem sieci przy po od 22 sierpnia do 1 listopada zbyteczne, a przeszkadza ono regu- jezdnym i tym obywatelom, którzy
lo wać ruch pieszy j kołowy na pla- zechcą obejrzeć pomnik. KaMoramocy wbudowanego sznura polą- (51 dni 'Wvś('igowych) . .
w
tej
DOlroc·zne "Derby" lnagroda cu, oraz naraża przechodniów na zowo muszą się zwrócić
czeniowego.
Antena zewnętrzna
sprawie do dyżurującego
przy
jest zbędna, gdyż odbiornik. pO'lia- 75.000 d.) dla kOHt ~-"Iet'ni(..h nieb~pieczeństwo przejechania.
powyŻlSzego
starosta pomniku policjanta.
Wobec
da wbudowaną. 3Jntenę świetlną.. odbędą sie. w sezonie letni~ w
Odbiornik mieści się w estetycznej dlIliu 14 czerwca. Teioo dnIa ro grodzki wydał zarządzenie, w myśl I
skrzyI.:ce oz pierwszorzędnego ma- zegrana Izostanie nagroda imre
gwoździe
terjału izolacyjnego; na płytce czO nia prezydenta Rzplite.i w !lUłowej znajdują. się trzy skale, z mie 40.000 zł. ~la c1zterolełnich
na szłanda'r dla związku legjonistów
których lewa służy do zmia.ny dłUI \ starszych.~ ko!u ..
"'ości fal od 200 _ 1900 m.' środW sezome JeSIennym w d>11.
Jut parę dni, bo w najbliższą. społeczeństwo łódzkie.
Jak ~uz
....
,
13
ś'a roze"'ra-na lo~ła
kowa
służy do strojenia, prawa . wrze 'm
i'\.
niedzielę , odbędzie si~ w Daszem kilkakrotnie donosil~'Illy, na dzietJ.
za~' do zmiany sprzężenia. Odpo- nie nagr0 a Ja~ows.ka lm. Dl~r mieścio lIroczy;;toś6 poświęcenia tev pnyjeżdżają, do Łodzi naj wy. d' d b I l
. ' szalik a PIłsudskIego w l;\lltme sztanda,ru związku legjonistów pol- bitniej8ze poot3JCie obo1.u legjonoWIe DlO. o rano a~py. zna W!I1lCl.e
60 000 dla tJ"lZ lel'n'ich i sta·I
skich w Łodzi, ofiarowanego przez wego.
\vpływaJą na wydaJnosć odbIOrLl- S1.VC
. h' k '
y
ka
ODJ_
J adnodniówka, która zostanie z
n
"JeR zcze jedn'> zalet'> S" specjalSezon .vyści~Ów .ko llych w
Ok3.zji tego dnia wyd:llla, jest już
."
."."
ł..odzi rozpoczyna SIę w dn.iu 11
Kradzież
111' gniazdka, do włączenia. membra- lLoca i trwać będzie d.Q 9 sip"Pw druku i 2:apowiada się bardzo
ny elektrycznej (adapter), przy nia b. r., obejmując 14 dni wv
okazale, 7.arówno co do treści, jak
pomocy której można odtwarzać ści.gowycb.
i
wartości zawartego w niej mateW ZWIązku z naszą, wczorajszą
muzykę z plyt gritmOfOL'owych, o
vV dniu 26 lipca loze/Zrana
rjału Z dziejów walk o wolnoŚĆ.
wiele czyściej i głośniej, niż przez zostanie wielka łódzka npgroda not3iiką o kradzieży u konsula belAby ułatwić pracę komitetct'vi
zwykłą membranę gramofonową· międzynarudowa
dla hzvlet- gijskiego dowiadujemy się, że wła
maJlie
miało miejf'ce do jego pry- uroczystości, wszyscy ci, którzy o)dbiornik może być U'lyty ze ZWY· nich i starszycb ogicrów.ol"U,Z
trzymali gwoździe i karty proszeni
idą lampą końcową lnb z silniej- trzvletnich i c'ztewletnich kła .. watnego mieszkania przy ul. Wólsą. usilnie za naszem pośrednic
czmlskiej
140.
~zą - pentodą..
czy, w wvsokdci 20.000 d.
twem o ja.k najszybsze nadesłanie
WhIIJywacze
uszkodzili
meble,
Cena. odbiornika. do prądu zmieye
vV dniu 2 .,;ierpnia rozegrana
nego typ 'W2 zł. 379.- lub zł. 392. zosłanie na torze lódzkhn mi- ale bsa ogniotrwała zestała nie- ofiar lub ewentualne zwrócenie ich
do związku legjonistów, gdyż
(z silniejszą lampą). Cena odbiorni groda międzynarodowa w 1!V· tknjęt3., jedyr.ie · z kasetki ręcznej
wszelkie
dalsze opóźnienie nadsyzniknęło
70
złotych.
Poza.tem
nie
k:t do prądu stałego 220 v. typ sokości 7.000 zł. dla trzyletnich
łania o.dpowiedzi ogt'ollluio utrudstwierdzono
ż:wnych
braków
w
G2 zł. 403.- lub zł. 416.- z sil- i starszych ogierów, oraz trzyoiejszą lampą.
letnich i czteroleŁ1nich klaczy. garderobie ani w kOSztownościach. nia zorgar.izowanic tego świąta.

Erica MORINI

Erica MORINI .

Kolporterki "bibUly"

Erica MORINI
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Kom.-sJ-a m.-n.-sler1ialna

W

lodzl-

zadowoleniB-najnlisza clna

konne

już donOSiliśmy, magistrat
zwrócił się do urzędu wojewódzkiego z prośbą o odroczenie termi-

Jak

Dyrekcja Koncerf6w: Alfred Słrauch
Tel. 213-84

Z INSTYTUTU PROPAGANDY
SZTUKI
Otwarta w niedzielę wystawa
fenomenalna skrzypaczka, eieszll· prac zbiorowych cechu artystów
ca się wszechświatowll słaWił.
plastyków "Jednoróg" oraz grupy
artystek mał:trek "Kolor" cieszy
wystąpi tylko raz jeden w s~ LI się dużem powodzeniem i zwiedza
FILHARMONJI w CZWARTEK, na jest licznie.

Ruch piesz, na Placu WolnOŚCI
KG-I

Składajcie

ofia" za

ti.

u konsula
belgijskiego

ank~~łiJ

nu przeprowadzenia jednodniowej
ankiety ludności do października
ze względu na ciężki stan finansów
miejskich i konieczność wprawienia się w wykonaniu ustawy o ewl
dencji ludności.
Tymczasem wczoraj magistrat
z urzędu wojewódzkiego
zarządzenie, w myśl ktćrego ankie
ta ma się odbyć w dniu 15 maja rb.

otrzymał

Wobec tak krótkiego terminu,
magistrat już w poniedziałek wpro
wadzi nowe książki meldunkowe
nierucltomości i
dla wszystkich
przystąpi do prac wstępnych, zwią
zanych z przeprowadzeniem ankie·
ty.
Ankieta polegać będzie na jedno
dniowym spisie wszystkich mieszka,iców, którzy stale lub czasowo
przebywać będą na terenie miasta
w dniu 15 maja i będzie podstawą
do zaprowadzenia kartoteki mieszkańców według nowego wzoru,
przewidzianego w t!stawie o ewi(ił)
dencji ludności.

Pplk. Aleks. Zagórska
przybywa do legjonistek
łódzkich

Na,

walne

zebranie

orldzialt\

łódzkiego związku legjonistek pol-

skich przybywa z Warszawy wezeska zarządu glówI.ego b. kom endantka ochotniczej legji kobiet w
r:Lndze ppłk. Aleksandra Zagórska.
Walne zebra.nie
na 26 b. m.

przewidziane jest

nocne dyz· ury apte'"
n

Dziś w nocy dyżurują llUtępuj'lce apteki: J. Koprow.o;kiep (Nowomiejska 15)', S. Tra.wkowskieJ·
(Brzezińska 56)',
M. Rozenbluma
(Cegi€'lniana 12):. M. Bartoszewski~
go (Piotrkowska 95)', J. Kluptv
.
(Ką.tna 54); L. CzvńskieO'o (Roki.
cI·n·.~k,'" o~3).
'
o
.
" ,.,.
- :::;:!==~=:=!========
~
-
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OTW ARCIE WYTWORNEGO
CAFE - REST AURANT W ŁODZI.
Czynnikiem odgrywającym doniosłą rolę w życiu społec:tnem doby obecnej są be7,warunkowo ka,wlarnie, kluby, restauracje.
Życie towa.rzyskie przenosi si~
z konieczno~ci w szybkiem tempiE:'
z salonów prywatnych do wykwint
nych lokali pubIicznY'ch, dostarcza.
jących gościom maximum komfortu
i wygód.
Przejdźmy ulicami Wiednia, Berlina, Paryża. Znajdziemy tam moc
zakładów wytwornych, pulsujący>eh
życiem towarzyskiem.
Z zaiLtE"l'e8owaniem llc'tpewno teł
przyjmie każdy łodzianin wiadomoŚĆ o uroczystem otwarc~u dnia
15 kwietnm. t. j. przy hotelu Savoy
~:~rwszorzędnej restauracji i culder
Lokal obszerny - wspaniałe 11·
wyposaiony w najbardziej nowoczesny, a pełen gustu
komfort. W szelkiemu ~makowi na,pewno uczyr..ią zadość wy,twory
kuchni, kierowanej przez wykwalifikowanych mistrzów kunsztu kulinarnego .
rządzony -

Pierwszorzędną. te~ a.trakcję
nowić będzie

sta.-

doborowa orkiestra
dyrygowana przez
zI:anego nĄ
~rllncie łódzkim muzyka, p. Teszn('
ra.
Mniemamy, iż wytworna publicz
ność łódzka, stwierdziwszy wysił
ki właścicieli zakładu , uczyni restaurację przy hotelu Savoy mieJscom swych zebrail towarzyskicb
- dając w ten sposób najlepszy
wyraz UZDaniu dla inicjatorów tego przedsiębwrstwa, powstałego
pod hasłem -.. wllzy"tko qla naszych gości.

.,Cił"OS

PORANNY"

LOSRADJOW

Łódi

15 kwietnia

Krótkofalowa

"GŁOS

1931 r.

Łódź

15 kwietnia 1931 r.

Co. Usłyszymy

radjo~ta[ja

łecznych
Jak się dowiadujemy, Polslde
Radjo myśli o wybudowaniu w
Warszawie nowej radjostacji nadawczej, któraby pracowała na fali J,rótkiej (214 metrów) i któraby
przeznaczona była tylko dla obsłu
gi radjoslucha,czów w stolicy.
Projekt wybudowania specjalnej
'tacji krótkofalowej dla stolicy po
wzięty został z tego względu, że
Instalacja anten zewnętrznych na
dachach kompleksów budynków
napotyka niejednokrotnie na duże
trudności, odbiór ZćłŚ stacji dtugofalowej, jaką jest stacja raszyńslia
na anteny zastępcze (siec oświetle
niowa, anteny pOk'ljowe itp.) jest
naogół gorszy z powodu własności
tych anten.
RadjMtacja krótliOfalowa pozwo
Jiłaby na dobry odbiór programów
l1a anteny zastęcpze, przyczem
działanie stacji
krótkofalowej nie
przeszkadzałoby w odbieraniu audyc.ii zagranicznych przez aparaty
lampowe.
PI'ogramy obu stac.ii - raszyń
skie.i ł krótkofalowej,
byłyby
wspólne, z tern odchyleniem, że w
{'Zasie nadawania audyc.ji specjalnych (np. notowania giełd, pogadanki f<!.chowe itd.) przez stację ra
sZYJlską, sta,eja krótlwfa'ow1. nada
wałaby lwncerty muzyki
lekkiej
lub t. p.
Stacja krótkofalowa w Warsza~'ie jest już wlaśdwie gotowa, cho
tlziłoby więc tylko o przystosowanie jej do powtórnego i stałego ul'uchomienia.

dlifł D ".ł!J In.

Pamiętając o r.ajmłolh;zych ra<l,i()Słllrhaczach przyg'oto"n]o .. Pol~kie l'adjo" na. (hi~, śro(l~, n godz.
16,15 dwa zaj1l111jące opo\"iadania ,
,Tedno nadane hędzie z "-arsz:.W·y,
mianowicie, p. Marz" Strońska odc.zyta dzieje ,.Europy" - pióra ]1.
J. Grabowskiego. Tylko .nie sądźcie. iż mowa tu bedzie o historji
na~zej czę~ci świata i "Euro-pą." nazwano śliczr.ego, maJego kotka, co
zabłą.kał się do obcego domu, a na.-

stępnie zyskał przyjazną. opiekę

Dzisiejsza transmisja przez

rozałośnł.; l(tdzką

w środę, dnia 15 kwietnia dniach obchodził 50-lecie UrOdZin.] dziewane wyniki. Odtąd zmienia
rb. o godz. 20,30 - 22,10 transmi- Muzyka Beli Bartoka jest odbiciem 8ię styl kompozycji młodo-węg;ertuje rozgłośnia łódzka "Pol~kiego jakby wszystkich nawarstwień raso skiej awangardy. Pojawiają się w
Radja" za pośrednictwem W arsza- wych, które w procesie długich wie ich komp.ozY'cjach .zwroty archaicz
wy koncert międzynarodowy z Bu- ków układały się w równinie wę· ne, uderza nowy charakter 'melodji
dapesztu.
gierskiej, od koczowników w cza- i rytmika orygir!alna. Pod ' wpłyProgram zawiera dzieła auto- sie wędrówki narodów aż po na~e wem h,dowej mu?ytd węgierskiej
rów młodszych. Tylko Franciszek dni. Podobnie jak kraj i jak jego nietkniętej jeszcze wpływalui zaLiszt - niejako patron muzyki wę etnograf ja tak i muzyka Bartoka chodu, tworzy się styl Bartoka, indywiduaJny,.. dziki,Slllhtły, . dysonaJr
gierskiej - swym koncertem for- jest konfiguracją swoistą.
W r. 1907 BartoJe, jako profesor sowy. Ta muzyka ' drażni nieprzytepianowym, przedstawia okres hiAkademji muzycznej w Budapesz- zwyczajoną pqblic.zność. Nil sInitek
storyczny.
Na początku humoreska orkie- cie, bierze się do dzieła kody fika- tarć i nieporozumieii. Bartok wystrowa Leou'! Weinera p. t. "Kar- cji pieśni węgierskich, na gruncie cofuję się na ja.1iJś · czas' z 'ruchu
nawał".
Weiner jest z młodszych Węgier, Słowaczyzl1y i Rumunji. muzycznego · BudajJesi"tu. Sku~kiem
autorów, przedstawicielem Węgier Wkrótce praca folkJorystyc!zna Bar tego odosobnieńia ' jest "jeszcie· dalmiędzynarodowych,
podobnie jak toka. podjęta równolegle z pracą szy postęp indywid.ualizacji Barto·
starszy od niego Ernest Dohlla- Zoltana Kodaly'ego, wydała niespo ka.
nyL mównym dorobkiem l<ompo- i
a
zytorskim Weinera są dziela karne
raIlle, bardzo treściwe bardzo starannie wypracowane, często uderza w nich nuta hwnorystyczna.
Odczyt radjowy prof. Wł. Woltera
Bela Szabados (ur. 1867) głównIe
zwrócił swą twórczość ku scenie,
Jlozglośnia.. lódzka "Polskiego ra
Ale i to zalożenie okaz.do się
dla kU' rej pisał operetki i kiH, a dja" transmituje dziś, w środę, d.n. przesadne wobec czego przeciwko
oper. Arję sopranową z "Willy" 15 kwietnia o godz. 17.15-17,40 z niemu powstał inny kierunek, IDlwy!mna p. Elżbieta Sando.
Krakowa, nadzwyczaj ciekawy od- zwany kryminalno-biologiczny, któ
t "Człowiek• w prze~tęn..
ry bada człowieka w J'e2",o
som~Na zakończenie nast..,.ni wykona · cz". t p. .
~ ...
~
nie pierwszej symfonji Beli Barto- ey", który wygłosi dr. prof. Włady tycznych i psychicznych ·wlaś.{)i\Yo~
Im. Bartok przywódca m'odych sław Wolter.
cia.ch (biologiczne typy ludzkie) 0Węgier w muzyce, w astatn'ch
Reakcja palistwowa na czyny raz otoczenie (miliell) jako wyzwaspołecznie szkodliwe uwzględniała lające pewne reakcje, które dopro
pierwotnie tylko czysto przyczyno- wadzają do kolizji z prawem. Prówe powią.zanie skutku przestępne- by zużytkowania tego kierunku
Dr med
go z akcją człowieka. dopiero 'IV' widzimy w Bawa.rji, Aust.rji i Beldalszym rozwoju poczę1a, u w zględ- gji, w licznych laboratorjacll kry•
ni~ć zawinienie, a więc 5ubjpktyw- minaluo-biologicznych. którycu za1.e powiązanie skutku ze sprawcą. daniem jest wyświetJić wszystkie
powrócił
.Jednakowoż to powiązanie nie te momenty mcgąee mieć wpływ
Specjalista
chorób
skórnych uwzgl~drjało ca.łego człowieka ja- na działa]no~{o przestępczą, oraz
.
b ko sprawcę, ale tylko l)cwiell pro- 11a SI)O~ób reakcji ze ~t;t'OJ:Y.· ]la,ńwenerycznyc ll l. mocz opł'CIOwyC
leczenie swiatłem, badanie krwi ces psychiczny 1ą.cżąry z dziala- siwa.
i wyd~:ielin
niem. Si-ąd też reakcja szkoły poLiczne harlania okolo tego pro·
Andrzeja 5. telet. 159-40 zyty,,-uej, która zwalczając ten kie blemu znaJduią się dopiero w zaPrzyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
runek pragnie ńa. pierwszy plasn czą,tkach, w każdym razie jakikolw niedziele i święta od 9-1
wysunąć "przestępcę" jako swoistą wiek będzie ich reznltat,' nic, ulega
Oddzielna poczekalnia dla pań.
patologiczną. jednostkę, ale właśnie wątpIi:wo~ci, żo kierunek ten dąży
tylko patologiczną., zbrodniarza. ja do uwypuklenia. "człol\oieka" w
"&8e88&888M88e&eMeeeee ko swego rodzaju odmianę ludzką.. przestępcy.
------------------.---------------.------.--~,-__
Dziś,

"Człowiek

w prZeSlaDC,··

-leWIlZS
. .... k-I
S N

Sew-1118, m-18S10

tylko mieszkają.cych tu ludzi, nie
ale
i zwierząt. Opowieść ta pełna jest
epizodów równie zabawnych jak
wzruszających, a wszystkie są. OLe
praWdziwe, podpatrzone przez auto
ra, lubią,e ego obserwować świat

(

m-lłOS'C-1

zabiBrze oiocia
lIal:t z Wilna i Ol)owie dziatwie c
się działo na "Podwieczorku u pani Ropurhy". Nadzwyczajna było
tam towarzystwo: żaby, jaszczurki,
trytony, salamandry; a jakie podano im przysmaki! ... jakie urzą·
dzOl.o tallee - warto posłuchać,
bo jednocześ1Iie dowiedzieć się będzie
o zwyczajHch trgo wod

11,58 Sygnal Czasu i hejnu1.
12,05 Muzyka z płyt gramofona.
wych.

13,li Odczytanie programu azien

n~go i -x'.epertuar teatrów i ldn.

, 14.40 Odczyt dht tuaturzystów
p. t. "Słowacł;:l"' - odczyt I - wy
głosi .prof. Leor..: Płoszcwski.
'15,00' Otlczyt db, l1Jaturzy~tów
;p. t. "Huchy' reIVobcji w r. 1!:l4S"
...:.... wygl. pruf. Janu"'z 1\\'u6zkiewi<:z
15,50 Radjokronika - "yg-ł. dr.
Marj.in Stępowski.
16.15 PrugT!1JU dh1. (lzil'ci. Opo.
wiadanie .T. Graoo\\'skiego ]1. t.
"Europa" - oLlczyt p. M. Str01'I·
5ka. 2. Tru11smisja z Wilna.
1f:,;45 Muzyka z plyt,
17,1;j Odczyt z Krakowa. ,,07.1a.
witk w prze5tępey" - wygł. dr.
pro!'. Władysław Wolter.
17.43 Kon cert VOpulamy orkie~try P.. R pod dyr . . J._ Ozimińskiego.
j

8A:) .R0zm!1ito~ci;

1.9.1 G. K,':'runnj!,at Izby przem
haudlowc,j w Lodzi.
19,25 Pl yiy gramofOIlO\\:C.
Hl,40 Dzi€'Lnik radjowy.
20-,00 ·,.W~J·ód książek" -l)l'że"
gląd )lajr.owszych '\·ydawnictw'. omówi r~ruf. Henryk l\Io~cjcki.
. 20)5 Odczyt m1lzyczny z Warzawy.
20,30 KOlJcert mh:c1zynarodolVY
z Budapesztu.
22.10 E'rl,ietrJI: pL ,.8wil.tU chleba w Wenecji" - wyg.!. Wacław
Sir·l'olizewski.
~2,:?5 Płyty g.ramofonowe.
22,35 Komunikaty: PAT., mete.
orologiczny, polie .. spoli.. oraz mu
zyku tanerzna z .Wariizawy.
AUDYC.JE ZAGRANICZNE
Oslo (,1071)
::!o,OO K[ll1l'l'rt (Symfonja (··mon
Dworzab, ..Zaczarowany ~klep"
nO~1iiniego)

:?'3,05 Kwint.et z kbrnc!cDł ~I().
za.rta..
Praga (486)
20,00 KOllcert (Preludjum i łup
D-dur Facha, Uwertur<l! "Ber.venu
to Ce.llini" Berlioza, 'Koncert forte ..
pianowy A-dur Liszta., Suita. C-moY!
Ostrcila);
' BudaPeszt (550)
20,30 Koncert (Uwertura .,Kar.
nawał" Weinera, Konce~t fortepianowy A-dur Lh!~ta, "Wi11y" Szab!!
dO!"Rj SV)1lfot:ja Nr. U. :Bartokil.).
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Wenee)-i"

Sieroszewski przed
mikrofonem

Rall~on

Weneeja! Owo zaczarowane mil
sto na stu wysopkach ma. swe wła.
sne, naogół niezn3Jle turystom ty.
cie, ma swe dawn.e obchody, cere.
monje i
w które nie
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całego świata włóczęgów
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Wielkie arcydzieło nowej produkcji słynnego Maurice Toumeura
stworzone kosztem ;'$ miljonów marek niemieckich

,swoim ozasie

.IOkreł Straceńców"

i dni naslepn,ch !

Doskonała orkiestra symfoniczna

L. KANTORA
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_u ~

I)o,az ostatni I
nadprogram AMlualnośc i Mraiowe.

Dziś

'Począ;tek seansów o godz.

o

!,Świę

Niewą.tpliwie też wszystkich 1.1ł<!
ciekawi feljeton radjowy pod poW roli gł. ubóstwiana przez cały świat
wyższym nagłówkiem, jaki nada.ny
zosta.nie dziś, we środę, d'hia 15
kWłetnia o godz. 22,15, tembardziej
Konner, Fedor Szaljapin i Borys De Fas. - Początek o 4 pp., w sobotę i niedzielę iż wygłosi go mistrz słowa Wacław
Sieroszew1iki.
o 12 w pot.' N a pierwsze seanse wszystkie miejsoa od 50 gr.
aaaua
. . . . . . . . . . . . . . . . .. a. . . . . . . . . . . .aa. ..

Marlena Dietrich
FrItz

Wenecję,

zwiedzali

wiedzą cośkolwiek bodaj
cia chleba w Wenecji?

Potężny dramat'na tle nieokiełznanych i nallliętnych porywów..•
tłumu straceńców do jednej kobiety.

Dziś

obieżysasów. Czyi ci nawet: z pośród słuchaczy radja, którzy w

4.30, ost. Hl.15.
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Warszawa. Realizac;a - / ' ..Gardan. Słowa: Konrad :rom. Muzyka: S. Kataszek
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10155 259 451 679 91 99 744 50 54 11139 334
614 94 700 27 819- 57 87 12089 279 375 548 63(1
93 710 99(l 13021 27 335 211 46 97 413 29 50
53 568 610 13 93 815 64 81 939 97 14065 97 130
61 257 65 313 14 42 47 556 640 ~6 734 1504<;
13:3~5.
272 30Z. 39 465 533 661 971 76 15088 104 5 16
Po il.OOtl 21. na nr.: 35982 125774 1345J3 209 74 337 47 426 46 500 56 63 '37643 767 84
13t( 28 147517
812 iiI 17043 98 206 34:5 405 68 :;14 71 99 60<;
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202<JS3 205292.
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Dwudziesty ósmy dzień ciągnienia.
15.000 zł. na nr.: 146422.
Po 5.000 d. na nr.: 11904 35870 49078 87285

198011 203803
1) Wygrana zł. 250 plus premja zł. 4.000 na
Jr 9160
•
.
2) Wygrana zł. 250 plus premja zł. 4000 na
nr. 67235.
3) Wygrana zł. 500 plus premja zł. 4.000 n13.
nr 83'3"
. -' ~.
4) Wygrana z1. 250 plus premia zr. 4.000 na
nr. 95600.
5) Wygra,na zł. 250 plus premia zt 4000 na
nr 151:i500
•
•
\
Po 500 zł. na nr.: 3313 4159 4439 8587 9644
10063 10371 11461 11532 11990 12909 12911 132%
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Zawody o puhar europejski

.I.DOMOSCI SPORTOWE
-

w dalszym ciągu zawodów międzynarodowych w piłkę nożną o
,puhar europejski spotlmly się reprezentacje Austrji i CzechoslowacjL
ŁOdzi
Mecz odbył się na studjonie
·t
Hohenwarte
w Wiedniu w obecnoni-edyspollowanym,
pope ł Ul,
.
'd '
dwa fatalne błędy rozstrzyau j tl sci 45 trsl~cy WI ~ow.
.
·
.' ,
. ". '. I ZaS!UZOlle zwyclestwo odll1osla
ce o zcl ob yClU pierwszego mleJ-,.
. '.
'1
sca. Również Frydman, Hir~z- druzylla aURtrjacka w stosunku 2.
bajn i Szefer grali poniżeJ swej ( 2 : 1 ) . .
siły zwłaszcza Frydman któl'"
szwal1kował
.,
.'
J! t Wk obut dru1.yl1ach
.
..
h
ma stale pecha z Appelem, do . a a - . zes aWl~l1y z. gral~zy . roznyc
ldórego już
przegrał czwartą! klubow, a WięC Olezgranych z soturniejową partję. Na uznanie I bą..
. .
.
zasłuO'uje slllkces inż. R rakowPrzebIeg gry był b. 1l1tel'esuJą
skieg~,' który g.rając poraz cy. W 21-ej minucie prawy łącznik
pierwszy w turnieju, za jął t~k
7,aszczvtne mie.iscc.

turnieju
szachowego
o mistrzostwo miasia

Zakończenie
\V dziewirltej i ostatniej rundzie turnieju szachowc-go napiG
cie i skupienie uwagi współza·
wodników
'W'zrosło do zenitu,
osif1gniGty bowiem wynik .tych
part.ii oslatecznie
przechylić
miaŁ szalę zwycięstwa i zadecydować
o zdQbyci Ił wyznaczoIwch
przez JódzkIC towarzystwo 'z wolenników gry szachowe.i nagród.
Rozenbaum w dcbjucie indyjskim przeciwko
Frydmauowi
oddał piona za cooę uzvska-uia
alaku, lecz w momencie decydującym
:grał niepoprawnie,
wskutek cze'g o pr;mciwnik zdob:vł prLcwag~, dostateczną
do
()siągnic:cia zwyci t::·s twa. Partia
jednał). zakol1/Czyla się
wy1l1ikiem remisowym, gdyż Frydman zdobytej przewagi nie wy

nrzewagi .swej mimo to nie wykorzystał i part ja
zakor'kzyła

siG

niewz,eg,rallą.

Miehalee dobrze rozegrał debiut EW~Thsa przedwko Hil'szbajnowi l tylJ<,o ws,kutek da,lszej niekonsekwentnej gry zostaŁ' zwyciężony.

Limdsberl( 'w parŁji Caro -Kann ptzeci ,,,ko Inż. Krakowlikiemu już na wsŁępie przeoczył ,,,ażue.go piona oj znalazł
się w gOl'<szej ipo.zycji.
W daJ''1;:\'111 ciągu part.:i iednak , wsku
tek niekoollsekwenŁnej gry pf1Ze(~iwnika swego. uzyskał utraconą przewagę i osiągnął
7WYr.ir..stwo.
'VV rezultacie roze.g ranego tur
nieju Rozenbaum i Appel. posiadając -równą ilość punktów
17 j pół), podzielili się pierwszą
korzystał,
i drul(ą nagrodą, Regedzhlski
Szpil'O w gambicie hetmań otrzymał trzecią ' (6), inż. Kraskim przeciwko Ą.nuelowi 0- kOwSki zaś i Szpil'o otrzymali
si~gnąt przeważającą
pozycję, do równe~o podziału .czwartą i
którą w da}szym ciągu niepo- piątą,
trzebnie osłabił, IZ, powodu czePozostali
nienagrodzeni
go partję przegraf.
współzawodnicy
zajęli nastę'\zefer w spotkaniu ·l Rege- pujące miejsca:
Frydman I
dzil'i.skim zainscenizował w gam l,andsber~ po 4 wygrane punbicie hetmańskim
osl-ry atak. kty. Hirszba.in 3 i pół, MichaJee
Atak ten jednak, ws·k utek o- 2 i Szefer l i 1)ól.
ględnej gry przeciwnika !zała
Niespod'z:ianką jest niepowomał się i w rezultacie atakują dzenie mistrza Re.gedzińskiego,
cy utrŁacH Diona. Regedziii.ski który w dwueh Dartiaoo. beda.c

t

wiedeńczyków,

(~:ł)

Rausch,

strzela

ba.ni:.

pierwszą bramkę dla swych
W minutę później lewy łącznik

czechów, Silny, zdobywa wyrównu.
jącą bramkę ślicznym strzałem tut
pod poprzeczkę.- Trzy
minuty

przed zmianą. stron Horwath z rzutu karnego zdobywa drugą i ostat
nią bramkę dla Austrji.
W drugiej połowic mimo obopó~
nych wysiłków rezultat nie uleg~
zmiallie.
Obecny s.tan turnieju o puhal
europejski jest nasięplljący: Węgry
i Włochy po 3 punkty, Austrja 2,
Szwajcarja i Czechosłowacja po 1.

l6dzki :kl,ub molocJlklOW'

zdobył

P. Marczewski

drugie miejsce w zjeździe
do Grudziądza

kieruje meczem

gwiaździstym

z okl\.zji 5-ciolecia grudziądzkie- cie - Klub Motocykl. Bydgoszn.
go klubu motocyklowego odbył się
Zdobywcom pierwszych trzc~h
ubiegłej niedzieli zjazd gwia.dzisty miejsc wręczono puhary. Po zawoW związku z niedzielnym meczem ligowym w Łodzi Polor.ja __ do Grudziądza, w którym wzięli u- dach odbyła się uroczystość jubile.
dział motocykliści
następującY'ch uszowa., na której przemawiali deŁKS dowiadujemy ' f;ię, ie za zgoklubów:
'
legaci poszczególnych klubów.
clą obu klubów
spotkaniem tem
WKS J.Jegja (Wa,rszawa), LKM
.••
kicrować . będzie
1).'
Marczcwski,
(Łódź),
Klub
Motocykl.
(Bydgoszcz,
nledz,elę
który po dłuższej przerwie powraTS Unja (Poznań), Toruński K l u b .
t
ea znów na zieloną murawę w cha· :Mot.,
111. (Grudzią.dz), K. s. otwarCie s~zonu m.o o·
rakterze sędziego footbalow [~g:).
Olimpja (Grudziądz), Bielski Klub cyklowego I kola~sklego
Mot. (Bielsko i PKM (Warszawa).
W nadchodzącą. niedZIelę nastą...
. Ogółem przybyły La metę 123 pi w Łodzi otwM'cie sezonu kolarJak się dowiadujemy były obroil maszyny, w tern 113 motocykli i 10 skiego i motocyklowego. Kolarze
Zgierza,
ca ligowego zespołtl ŁTSG, WillI- samochodów pomorskiego :lUtomo- odbędą wycieczkę do
ner, przeniósł się na stale do Pa· hilklubu. Największą ilość kilome- gdzie odbędzie się wyścig dla mlo·
Legja dzików. Sezo!.! mocyklowy otwiern
bjanic i z~silił drużynę BUfZy, w trów przejechała WKS
barwach której występować będzie (5-700), drugie miejsce zają.ł Lódz- łódzki klub motocyklowy wycieczki Klub Motocl"kloWY. (3263) • .trze- kilo dla swych członków~
w nadc,hodzaica. niedzielą.
Ł.K.S.-Polonja

o

\V

K.

Wildner gra

\V

Burzy

,GlOS POIINNY"GLOS HAN DLOWY

15

kwie~~ d :ea1

gIełda

rel!ulac:gjne
1łlókitnnit:zg,h

lódzkit:h lirlO

.,Ienl-.ina
.

Łódź

15 kwietnia 1931 r.

r,

~fnlun, ~ układg ·
Warszewska

Bllfl

"GlOS POIANNY'

. GOTÓWKA

Sa.ulowi RieseLbergowi, prowa- wyroku zatwierdzającego układ,
wyrób i sprzedaż towa- druga rata po upływie 14 miesiQcy
rów jedwabnych i półjedwabnych ·trzech'. _ 19 miesi~cy i czwarta po
. w Lodzi przy u]. Piotrkowskiej upływie 24 miesięcy.
.Nr 28·w lipcu r. ub. ogłosił sąd uWobec tego, że za likładem gło
padłoM.
sowała większość wierzycieli, uTenże Riesenoorg korzystał z kład ten został zj,.ln'l,rty j przeddobrodziej:;t.wa odroczeni~t wypłat sta.wiony są.dowi do za,twierdzeod wrześriia. j929 r. do czerwca, nb.
1930 r. i jJomimo to z:1wiesił wySąd w dniu wczorajszym układ
płaty.

bolary 8,92 i pÓł

!tiero mianując adwokata
Knepla.

dząceruu

CZEKI
Holandj& 338,42
Londyc 43,85 i trzy czwarte
Nowy .Jork - ezeki 8,918
. Nowy Jork - kabel 8,926
Pa.ryt 34,91 i trzy {}z~'at'te
Sr.wajcarja 171,92
Wł~by 46,72 i p,ół
Berlin 212,46
212,44

AKCJE.

t er~ zahrierdził.

Kuratorem a nastcwnie syntlyad\Yoka~
. kiem mial.owany był
Leon )lubin.

Polski 130..Pa.rowQzY I i If em. 18.B3.lldtke be?; kuponów 140..-

Cukier 28.- '28,50.

X.1 zebraniu wierzycieli w dniu
'.
21 marca 19&1 r. pelnomocnik uPAPIERY PAr'iSTWOWE 1- LISTY padłego' r.apr.oponowal układ na n'l
,
ZASTAWNE. .
stępujących wamI.kuch: wszystkie
Haberbusch 90.:-

3 proo. premjowa. budo~·1. 7,23
Inwestycyjna. 90..'-:" 89,50
5 proc. konwersyjna. 49,75 49,:jQ
6 proc. dolarowa: 72.- ;2.50.
7 proc. stabilizaoyjna 82,i>O

wierzytelności redukuje się do 20.
proco, płatne w czterech ratach po
5 pwc. każda bez procentów i kosz

*

Na zebraruu wierzycieli w dniu
20. lutego 1931 r. w przedmiocie za
warcia układu,

pełnomocnik

upazawarcie ukła
du przez zapłacenie przez upadłe
go 10 proc. całych uleżlloś-ci, płat
nych w dwóch równyh ratach pół
rocznym, licząc od dwa uprawomoc
nieni~1, się wyroku zatwierdzająee
go układ.
dłego zaproponował

Po zarządzeniu glosowania nad
uklauCI1l okazało si~, że za propozycjami układO\vemi wypowiedzia.
łr, si~ trzech wierzycieli, reprezentujących sumę 31,087 złotych przeciwko zaś układowi wszyscy pozostali nu. !:)lIll1ę 150,472 zł., a zatem
układ nie został zawarty, wierzyutworzyć
synuy- ciele znf' postanowili
zwią.zek wierzycieli i wybrać na
sYLdyka ostatecznego adwokata
Michula KllepJa, któryby przepro-

Sucher )Iozek .bkuuol\ icz, pr;)
wadzący przedsiębiorstwo wyrobu
śwetrów w Łodzi przy l11. Połud
niowej Kl'. 11 w listopadzie r. 1929
wyplaty, wobec czego
za wiesił
zwrócił si~ do sl}llu o głosz.enie mu
upadłości.

Sąd og'łosil IllU tll!adlo~0.

tów, przyezem pierwsza rab płat
na bcdzie po upływie óśmiu miesię
8 proc.. B. G. K'. 94.cy od daty uprawomocnienia się
« i pół proc. ziemskie 52.25 ' iJ~,'J3
•
!Ss oaU4JL1.ca:::
ił s a ..hUAUW'
{ i pół proc. Warsuwy 53,50
8 proc. Warsz.awy 73,7j 73,50
LIVERPOOL
sClu .. kl.
Bawełna egipska, 7.amknięcie:
8 proc. Częstochowy 63,75
Dziś nieodwołalnie ostałnl dzletll
)Obj 8.43 lipiec 8.54 wrzesiel't
8 pro~. Kielce 61,50. ' 61,75
(W środę 15)
lO. proc. Radomia. 75,00
8,66 październik 8.69 1istop~d 8.72
6 proc. poi. konw. W:tTSZ:l.wy z styc7.eli 8.85 marzec 8,95 loco 9,05.
Dziś, w środę 2 przedst/lwieni/l
1. 19'J6 - VI em. 01,25
o 4 p. p. ceny minim/lJ"e od 50 gr.
do zł. 1.NOWY JORK
NOTOW ANIA BA WELNY
Bawełna amerykańska:
LIVERPOOL
Dr. med.
Bawełna ameryka'-ka, umknię·
Zamknięcie: Loco 10.43 . .
łi«
Kontrakty: kwiecień jQ.~6
Kwiedeń 5.45 ma.j 5.49
czcr· 10.,46 czerwiec 10..57 lipiec 10,69
·,riec 5.53 Jipiec 5.58 sierpień 0.62 sierpien 10..50. wrZef'iell 10..92 pa.ź
Akuszer- ginekolog
.,.,-rzesień 5.65
październik
3,69 dzicrnik 11.0,1 listopad 11.13 gruprzyjm. od 3-5 i 7-8.
listopad 5,73 grudzień 5.77 8tyczeń (IzieJl 11.25 st~rczell
11.35 luty
5,81 luty 5,85 marzec 0,89 loco 5.66 11,45 marzec 11,59.

CYRK !~I~~~I~I(~

wadził likWidację majątku upadłe

go Jakubowicza_
Sędzin. komisarz
przesłał wspoIlmiany protokuł do sądu w przedmiocie zatwierdzenia związku wierzycieli i mia.nowania. syndyka 0stateczneg'o.

DAMY BEZPlATNIE.

majl

Michała

JÓzef SzmERtOWSKI

Piotrkowlka 17. TeI. 107-13.

j

Sąd jednakie, wobec braku opinji ~<:dzlep:o komisarza co ao charak
teru upadłości, narazie wstrzymał
Oiię
zzatwierdzpniem protokułll
związku wiorzydeli i postanowił
zaią.dać od sędzi~go komisarza opi
nji co do charakteru upadłości.

"Krajka" - przedmio~
lem procesu
K. Kroning przeciwko
nieuczciwym firmom
Przed kilku dniami donosiliśmy
o ullyska,niu zabezpieczenia przez
firmę "Karolewska Manufaktura
Karol Kroning i S·ka" w sprawie
przeciwko Szaji Szacowi, Cegielniana nr. 52 o ochronę znaków towarowvch i 3.000 zł.
W dniu wczorajszym sąd handło
wy rozpoznawał podobne sprawy,
a mianowicie firma "Karolewska
Manufaktura Karol Kroning i S-ka"
zarejestrowała w urzędzie patentowym w Warszawie wzór zdobniczy na t. zw. "Krajkę", a tern samem uzyskała prawo wyłącznego
korzystania z wyrobu o zgłoszo
nym wzorze zdobniczym na przeciąg lat dziesięciu.
Tymczasem niektóre firmy łódz
kie na materjałach przez siebie wy
rabianych dają "krajkę"
niczem
nie różniącą się od zgłoszonego
przez firmę "Karol Kroning i S-ka"
wzoru.
Z tego powodu firma "Karol
Kroning i S·ka~· w tych dnłach wy
toczyła trzy procesy przeciwko fir
mie "A. Jakubowiez", Piotrkowska 62, "Bracia A. i N. Fajwlowicz", Piotrkowska 33, oraz firmie "Ch. Rubinstein", Al. I-go Maja 1, w których domaga się zabronienia powyższym firmom dawania
na materjałach zastrzeżonej "krajki", a także zasądzenia od każdej
z pozwanych firm po 2.500 zł. ty.
tułem t. zw. "pokutnego" za 8zko
dy i straty wynikłe z tego powodu.
W dniu wczorajszym sąd udzie.
lił zabezpj~zenja powództwa we
wszystkich trzech sprawach.

-

TOPIASZOWSKI\ fABRYKA ·SZTUCZnEIiO JEDWABIU
Sp. Akc.

D"

S'.N CZYNNY,

BILANS
dzień :łł-szg irodnia 1930 roku.
Złote

,. . · · · ·
fabryczne i.
Warll3wie i
· ·•
.. 1\!MZJ1ly i
·
Grunty
BudYnki
11'

Łodzi

· ·
•
•
·•

•

Gotowilna w kasach i bankach •
Weksle .
•
•
•
Papiery wartośeiowe •
•
•
Akcie wl.fln.
•
• • •
Dłużnicy:

dOłlt&wey.•

"

763.301

•

•

·

•

· pomo· ·

1'6tru
•
Zapal); luro'tteów i
ool.eych .
•
Zapaly jea",abiu •
aółt1. epoayty
•

•

•
\

•

•

materjałów

•
•

•

•

•
•

·•

Kapitał zakładowy

""

-

·

•

•

'.· 42.900.000
7.147.925

•

·

odbiorcy.
dostawcy.

.

•
•
I

·•

Zysk

•

•

•
•

•

•

·•
· ·
,
•
· •• •• •

Niewypłacona dywidenda
Depozyty różnych

•
•

\

·

·

podziału

71/,0/0 dywidendy od

1\& cele

społeczne

"

"
•

-

113.U5 13
1.141.552 15
3.118.905 50

•

4.373.872 78
48.838 1 51
263.529 1 07
3.498.851 i 35
I

1

71.153.496

71.153.4961 22

zgsku za 1930 rok.
lIr.
I 8r.
Złote

llołe

mniej 71/3°/0

-:

2.000.984 Ol
8.4R8.305 50
263.529 ~

Z dochodu' za 1930 r.
....
odpisuje 8i~:
dla Zan~du i Praoowników

•

.
.

· · ·
•
· • ·•
pozostaje •

3.900.000.-

,

3:498.851

•

Zł. '~.900.000.-

"
(akeje

własne)

pozostaje

•

I gr.

·

I

Projeki

Złote

· · · ·

WierJvciele:

77

9.248.409

•

I~lIr.

40
•
11.323.299 65
amortyzacY.lny •
•
•
Rezerwa specjalna
587.679 56 61.958.904 61
}(asa przezor.ności i fundusz pomocy
pracowników
1.009.500
• • • •
zapallowy •

różni

8.415.611 06
171.424 06
661.374 65

·
·

•

Złote

gr.

12.136.219 80 12.899.5t1 16
17.798.781 85
23.453 1 97
13.046.871 l 40
2.706.::-:: .: 61
1. 144.8U.) 50
3.532.569 48

··

•

•

I

Złote

36

nieruchomości

aparały
Ruehoqiośei i ' inwente.rz ' żywy

odbiorcy.

I gr. I

STAN BIEINY•

·

·

•

3.217.500

·

•

292.500

•

•

•

i

--

550.000
2.948.851

35·

35

2.925.000

-

23.851

35

23.851

35

~

Nr. 102

"GŁOS PORANNY"

15.lV

11

1931

Kino-Teatr

SPóŁDZIELNI
Sienłliewicza
Dziś

i dnI

40, tel. 141-22.
następnychi

InlrUUH, miłoŚĆ i Sporl
żywioły.

Oto

'.

w których przebywa
rozkoszna

Lil Dagower

film~rop~zr.m

Jej Naiwieksza
Namieiność

::słei~l:ej

Rngelo

rolijean
Nadprogram:

"My, pierwsza brygada"

oraz arcywesoła komedja p. ł.
"FLIP i FLAP W OPAŁACH"
Następny program;
"Kobieła"
głównel: Norma Tałmadge

W roli

Pocz"tki seansów w dni powszednie o godz, 4, 6, 8 i 10 wiecz.
zaś w soboty. niedzIele i święta
o godz. 2, 4, 6, 8 i w. Bilety człon
kowskie ważne we wszystkie dni
opaz w soboty. niedziele i święta.
Na I-szy seans ceny miejsc I i II
- 60 !lr. III - 40 r.

KLI IKA
POlollnlcZD· chirurgloznIl

fJS AN AT O"

Wyłączna sprzedaż

TEb. 141. Z3

OPIEKA LEKARSKA
matką

CENY PORODU
200

zł.

chirurgiczn,

Oddział oczn,
D-RA MED. J. KRAU8ZA
godz. przyjęć 11-12.

_______________________
Zagraniczna konkurencYina
fabryka motor6w Diesla
poszukuje na P o I s k ę

I
I
, ~ l (~ ~ I A
WI[i(l A I

doświadczonego, energiczne~o

. Doktdr

Ił.. KOUJYSKI z.brat;tży m~szynowej. Zgłosza- I
U
ma kierowac sub.: "M t r 3
WO
ul. Cegielniana 4 1931 I W..A.5470" do Rudolfa Ił
O

. - C . In36)
(da wme] egIe lana
tel. 216-90

skórnych
I weneryc.nych
.
LlllC~ElNIE 8WIATl.EM,

DIATERMIA
(lampą kwarcową' .

Badenle krwi I wyd.lelln.
~lil11muie ad 9-2 i od 5-P,
-"w n1edelele i św1~ta od 9-1.
pań

ud 5 do 6 po pol.
poollłsalnl!1o.

Do akt Nr. 382-1931 r.

Sądu

OGŁOSZENIE

Komornik
Grodzkiego w
Leon W
zamie:;zkały w Łodzi przy ul. Narutowicza
Nr. 10, na zasadzie art. 1030 UPO.
ogłasza, że w dniu 29 kwietnia
1931 r. od g'odz. 10 rano w

Łodzi,

ą.sowski,

Łodzi

1:izi:l~j;:;;:~~:e~ ~;~e!~;~~l ;~~

I

Łódż,

Dr. med.

li!
Ifl
ijI

\V. lagunowski

H. DRUIOWSHI,
HilióSMiegO 18.
Tel. 180-59.

Piotrkowska 70
(róg Traugutta) tel. 181-83

.~~~--~~~----~i---~--------

DR.

2
e
.11
!p~~~!~
!~~~
NAJLEPSZE CIASTKA

~!~!!!n!.n
rJ~~~JJ~~~!~~~
I
o.N~~:~:~:,
__
lJli'J!ł1O'i!rllII'l&1_~_.

Dr. mad.

OINIiKOlOO- UROLOG
CHOROBY KOBIECE j DRÓG MOC!OWYCH

liilra"J~r_~za
nr.
H.
W~ N( Dnl nr.1 [ lHn u
U UU'

czynna

oJ~~a~~-~~.

9 wieoz.
11-12 \ przy)ffiU]6
2- 3 ) kobieta-lekarz
w
od
pp.
leczerue chorób
wenerycznych i sk6rnych

niedzi61ęiś~ęta 9-:ł

sumę zł. 1,855.-

dnia 14 kwietnia 1931 r.
Komornik Leon Wąf>owski

paRADA 3 ZI..

.

-

*

DZIś W środe, 15 ,b.

NiWE

Przeświet~e.nia
g

1

głębokie,

•

choroby wewn~trzne
Przeprowad~lł si ..

na ul. Piotrkowska 101
front I pięt~Q tel. 220-25.
przyjm~iei ~d '6-7.30 p. p.

D

d
r. me, .

n

s~yz'g:,uT·~Aa Dł\ R30ym~_1 !II PlotrMowsMa 2q n! Z~ '. D·A·T:Y BR
i

leczenie

..

et.::=

SZKOLNE i CECHOWE
Glzyjmuie do haftu

PRRCO HIR ROBliT

RĘCZnYCH

90 Piotrkowska 90 tel. 155-99

-

U R OL'O'6

WUDOlucza
. I'Dla H"SllleMPftrlmcwOtt2X1 2 tel. 148-9&
NOWA

nowości.

po:eca wszystkie ostatnie

~:~:~:ta ~ zł.

Choroby nGrok, pQcherza I drOG
moezowJch
1- 121
God •. prlyl,=ć od 9-10 i C-8 ..

,

*

m. uroczyste otwarcie

przy Hotelu "SAVOY·· Traugutta 6
" "l

Codziennie koncerty.

HELLER

Specjalista chorób skór·
nych i lMenerycznych
U,L • . "l. A W R O T 2

ły

PORADHIA

Zawadzka 1

med.

-TEI.EflO~ '179-8.9
8II.rllD'!lje do 10 r. i od 4 - S wleca
w niedsl.elę od 11 - 2 po południu
OGŁOSZENIE
Dla pań spec. od gach. 4-5 pp.
dla niezaInom.,.,oh
Komornik Sądu Grodzkiego w
OBN" ..BOltNIC.
Łodzi, Leon Wą.sowski, zamieszka-

w Łodzi przy ul. Narutowicza
Nr. 10, na, zasadzie art. 1030 UPO.
~:B~~8ZNY
Gdafl~~a 7'1a, 'eJ. 208-98. ogłasza, że w dniu 29 kwietnia
PIOTRKOWSKA 34
prl!,1!muJe od 8--8 w. I IW leol[- 1931 r. od godz. 10 rano w Łodzi
I-E PIĘTRO, FRONT
nIc, .. eANITAB.. CegielnIana 119
przy ul. OegielLianej Nr. 25 odbę
dzie się sprzedaż z przetargu puH U R T!
D E T AL !
Gabinet Roentgenowskl
blicznego ruchomości, należących
~----~~~~~~--~
do Zolmana Rozenhoka i składają
cych się z mebli, oszacowanych na
II 111 I lU
sumę zł. 700.Ił
Ił
Locznil:a ~UNITAS· Pusta 19
Łódź, dnia 13 kwietnia 1931 r.
L k
. r r
Godz. przyj. 11 - 2 i 5 -7, w domu
c
Komornik Loon W ąsowski
•
e arzv-ape 18 Islow
Karola 4, godz. 3 - 4_

L'II

Dr.

Do akt Nr. 687-1931 r_

NARZUT~. II.

A. EjchnBr

Specjalista chor6b sk6rnych, we·
nerYCfIAY"" I. moczopłciowych.
Leczenie światłem i promieniami
Roentgena I lampą kwarcową.
PrllYlmuJe od 8.50 do 10.150 fllno, od
1-el ' do !l.50 pp., od 6 do 8.150 wleCI.
w 'nled.lele -,I 4wlQtll od 1'0 do i-ej
Dla pań oddzielna poczekalnia .

Błl6r~::~n~Clhene.

I

KAPY, OBRUSY.
FIRANKI, DYWANY i MIXTERJAty DEKORACYJNE. =

blłc~nego ruchomości, należących
do
Poznera i oSzacowaskładająeyehMajlecha
się z umeblowa.nia
qego na

O

Mosse, Berhn SW. 100. MOBseb
aus.

8PecJaIl8'~ ohor6b

oI1d.a1elna

TEL. 141 . Z3

f\UTOPlOTO, CHRISTOPHF, CIllflElalU
I bUCZrUK poleca tanio i dogodnie

:aabiag8IIli

D-RA MED. M. KANTORA
godz. przyięć 1-2 p. p.

Dla

PIOTRKOWSKA 6S

i di!iaokiem.

il6 U-ej klasie wraz z

Oddalił

f'
"
"

PUOTRKOWSKR 63

Ogrodowa 10, tel. 213-67
I i II klasa
..
nad

naszego obuwia na Łódź i Województwo Łódzkie w firmie

Kuchnia pierwszorzędna.

.

~

r ni
tel. 203-38 i 203-39.
Ceny niskie.

1:9

15.1V -

"GŁOB PORANNY" -

ł93ł

Nr. 103

Ozil wielBa oremlera..I

Najciekawszy polski dźwiękowiec
sezonu, całkowici~ mówiony ł

"

"

cal

LE NIIE
scenariusza Anatola Sterna i Leo Belmonla.

wedłuD

OLNIC

)

Reżuserja Michała

UJasluóSMiego.

W rolach głównych:

Maria Halicka, KrJ/lł na Ankwicz. K. Junolza-Słepow
s Iti, ZbJlszko Sawan, Tadeusz Olsza, Czesław S"o-

niecznJl,

•

Stanisław $ielański
•

Nadproeram:
1) "CZAR WIOSNY"

ilustrująca
wiosnę,

rysunkowa,

dy na

2)

"T~TNO

Początek

seansów o g. 4-ej po poło w uiedz. i sobotę
o g. 12-ej w poło Ceny miejsc na I seanse od 1.- zł.,
w sob. i niedz. od 12-ej do 3-ej po 75 gr. i 1.- zł.

Zachwycająca groteska
przebudzenie się przyro-

Karty ~r~mjowe

POLSKIEGO MA CHESTERU" -

Garść wrażeń

z życia Łodzi.
Realizacja A, Ford. Scenarjusl. S. Grodzieriski

l a r z i\ d

411'bł · · f 'Ib' Ali ' , W ('t' " II "H. Aoze tal I
"o. !DDllI!1 ~~O 1\1 ![!~!!i" 110m I ~·na (Ko:~:rE~~~;e~:~:~~:34

·

L_

lomunikuje, te, zgodnie z życzenietm akcjonarjuszów, ldórzy zlożyli

przyjmuje od 4 do 6 p~ po].

1ą30,

3) Podział zysku za r. 1930.
4) Budtet na rok 1931,
5) Sprawa uzgodnienia Statutu Spółki z nową Ustawą
kach Akcyjnych,
6) Wybory uzupełniające, '

o Spół

7) Wnioski.

.~

...............................................

SI.libergal

~~~~~:~:c~..~'

Choroby skórne I weneryo.ne,
elektroterapia
P'.Jjmuje od 8 ·10 l od 5-8 w.
w nie d •• od tO 12.

~ a~ ~ kI~ nki
Dr. "!ed.

•

używaną.

Piot~OW8ke.

•

ranumBrata
P
40g,o V, z praesylkll
B1

62

L6d~. dnia

24 marCa 1931 r.
Komorr.ik L. Naborowski

PIOTRKOWSKA 90 teJ. 155-99

miesi~czna nGłosu Porannego" ze wszysikiemi dodatkami wynosi w Łodzi zł. 4.00, za odnoszenie pocztową w kraju zł. 6.-- zagranioą zł. 9.-

R~kopiB6w redakcja nie zwraoa.

I

-

KUPIĘ
ra~ow('go,

sy~tcnm

ZGUBIONO

w firmie kwit kaucyjny E1cktrOI\Jli Lóllz·
727-'2 kiej na zł. 60.- wydany firmie
Daiy;(1 Szmule'vi('z S-wie, Piotrkow
ska 37.
737--1
łlnczk~

Do akt :.'r. E 363-J-3 1931
OGLOSZENlE
Listopada nr. 79, m. U, w godz.
KonlOmik Sądu Grodzkiego w
15-18.
734--2
Louzi. Lcon 'Yaso'rRki, zalllie~zka
Jy ,\. LOllzi pr~)r ul. K1I'lltowicza
WE~TYLAT.OR .• . Nr. 10, na, zasadzie art. 1030 UPC.
~le!{~rY,czl:y llz~wa11y. sredlllcJ
I ogłasza, że w dniu 27 kwiet.nia
1~0~~1 l~Uplę .. O!crtY,P0d :,WentyJa ! 1931 r. od godz. 10 ra110 w Łodzi
tor do admllmtraeJI "Głosu Po- przy ul. Cegielrjanej Nr. 36 odbe.
ranL!:'go".
903-4 rlzi~ się sprzedaż z przetargu
hJicznego ruchomości, należących
NA PIOTRKOWSKIEJ
(10 Ab1:ama Wiś lic kiego i f;l~h(\a.Ją...
0.:1 Andrzej:\. do ~arntowicza lnb cych nę z maf;zyll merhalllczl1,i"ch
w najbliżf:zej bocznicy poszukuję i motoru elektrycznego ORzacowa..
pokoju słonecznego z wygodami i I.y('~ 1::\ su~ę zł. 3,~00.:- "
z używalLO~cią kuchni w lepszym
Łodz. dllla .13 kWletnm 1901 r.
domu i z)'. naj('hętniej hez mehli.
Komol'Iuk Leon W ąsowski
Oferty pod .,Pracują.co" kierować
"
do adm. "Glosu Porannego".
74.5--4
poszukujc zł. 10,000.- 110Ż: ezU
celem da18zej budowy. Zabezjli cl'ze
POKóJ
nie - pierwsza bypoteka 11l1żej
sloneczny w centrum odnajmę. po ~iadłości w dolarach.
Dobre
Śródmiejska 28 (rlawniej Cegielr.ia.,\ oprocentowanie. Pośrednicy pożą·
danI'. Zgłoszenia: Poczta Główna,
na 7) m. 11 .
732-1
skrzynka 501.
l34:3:i-2

3-6

wjf'sięezną. Zgłaszać się 11·go

WIe:

-..-.---..-...--

IYti-

I

Konystna lokata-bez ryzyka

Ogłoszenla w łaMoie 50 gr. nadesłane po tek!icie 40 gr.; nekrolog~ 40 gr. ZwyoeaJne
(str. 10 szpalt) 12 111'., Drobne 15 111'. za wyraz; najmniejsze ogłoazenie zł. 1.50 gr. Poszulnwanie. ~racy 10 g~.
za wiersz milimetrowy I-szpaltowy (strona 5 szpalt)

I

I-~za strona 1

Z.

•

za wyraz; najmnlajsze zł. 1.l!0 gl'. Ogłos~enia zar~ceynowe i za~lubinowe 12:11t Ogłoszenia zamleJsoowe obJIosane SQ o !lO proc. drołal. łtrm .a~ranlonyoh o 100 proc. Za Obl10811!lnia tabela,yc"ne lub flmta!!. dodatk. 50 lo

--------~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~
BedaktDI: BugenJuu
'Za wvdawnio*wo .Proso". WVd&wniOIB SD. li: ogl'. odp.:

KrOnmSD

się

szpica 'oiall'go

OGŁOSZENIE.

530.-

Zgla,'zać

Ruszczak, tel. 131·13.

Do akt Nr. 455-1931 r.

,kwin ną

PRA[OWHIA ROBÓT R~[1fty[H

ZGUBIONO

KUPIĘ

kasę :.~ational" I.QWCg0

Komornik Sądu Powiatowego
oho roby Zfłb6w, slIc.ąk, dll!lą
w Łodzi, Leonard Naborowski :lam
seł, podniebienia, Jfłlllyka I t. d.
w Łodzi przy ulicy GlówI.ej Nr. 17
regulacja ząlb6w
na zasadzie art. 1030 U. P. G. ogła·
Rentgen elekiiroterapJa
sza, że w dniu 21 kwietnia 1931 r.
Dokt6r
Ordynuje 3-'1
7627
od godz. 10 rano w Łodzi przy ul.
PIOTRKOWSKA 164 'ol. 114-30
Sosnowej 8 odbędzie się sprzedaż
z przetargu publicznego ruchomoś'
ei, należących do Bronisława ZaSpecJe"s~a chorób wenery•• nych
lewskiego i składających się z róż
skOrnych I włosOwo
bieliznę, piJemy. szlafroki nych mebli, kontuarów i orkiestroAndrzeja 2, od 9-11 i 5-8 damską
przyjmuje do szycia i haftu
nu, oszacowanych na sumę zł.
telef. 132-28.
po cenach znacznlo zniżonych

W nie dz. i święta od 10-12
od 1-2 po poło w leczniov

\

T

Komornik sądu powiatowego w
LouLi, Jan Rzymowski, zamieszka
ly w Łodzi przy ul. Sienkiewicz::\.
Nr. 611', na zasadzie art. 1030 UPO.
ogłasza, że w dniu 21 kwietnia
1931 r. od ~odz. 10 rano w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej Nr. 67 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu
bliczncgo ruchomości, należących
do firmy .,Z. Lpwkowi'cz" i składcl
jących Się z 20 palt gumowych 0szacowaLych na sumę zł. 600.Łódź, dnia 24 marCa 1931 r.
Komornik: Jan Rzymowsl{i.

Stomatolog-chirurg

KLlnliE

_ _ _ I1I _ _ _

u~hi.ela ~{~n~verS~Cji, pr01~:1dzi 1('1:- k:y~t k:lllCyjl~Y Elektrowni ~ódz.
cJe Intel esuJąco l zapewraa szybkJe llCJ na I!llZW1Sko Abrama. \vuJcmu.

OGŁOSZENIE

I'

-

r :o""'&lI8r!D11---,_.I
n

po>:tępy. ul. Główna 41 froLt n p. na. Xaruto\\'icza Hl.
Uprasza si~
m. 9. Tel. 146-65
720-3 łask. zll~lalCę o oddanie b -goż w
Do akt Nr. 560·1,931 r. ~--.;
a.ndn1iL. ninjojszego pisnla. 735-1

dziennym:
1) Wybór Przewodnicz~ego,
2) Sprawozdanie Zarządu i Ko misji Rewizyjnej za

o~rani[l~ń'

Ize i

NIEl\IKA (REISHSDEUTSCHE

od 1 do 2 w Lecznicy
P°dmocuk 1
Al e k"
san rows a .

DOROCZNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARJUSZÓW
na. dzień 28 kwietnia r. b. o godz. 4 po południu w I termirje. \yzgleu
nie o tejże porze w dniu 12 kwietnia r. b. w II terminie w lokalu
Zarządu przy ul. Sienkiewicza nr. 82, z
następującym
porządkiem

waine ~el

r

Dr. med.

tOO proc. akcji, zwołuje

i inni•

Eugeniusz Kronmau.

w drukarni Wła.SllOj J?1oirkowska 101

