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i i zadow-olonr

przeprowadzonych w budżecie min. spraw wojskowych

Spovwodovwa o to dy isię pp.
at szevw·
skiego, Sławka i gen. Konara;evwskiego

Krgzgs zaulan -a

Wa1'Sz. kor• .,Głosu PONUllJ1ego" (F,r .) telefonuJe:
W związku z dymisJą gabinetu oraz ustąpiooiem wieeministra spraw wo.is~owych, gf>l1.
Koarzewskiego dopiero tera~
krystal~uJe si~ wyralinie.l pod·
stawa i
W:OTYWY OSTATNICH POSUNIĘĆ PERSONALNYCIt.
ZdaJe się .łuż dziś nie ule-

restrykcJe. Wywołało tu tak
wielIde niezadowolenie marszałka P.iłsudskiego, że po poOstra k~ytyka r-ządu przez Klub Narodowy
wroeie z Madery
WarsQl. kor • .,Głosu pOł'anne-j ~o), który to system motooby
rZNAŁ ON ZA NlEMOZLłWE,
~3" (Fr.) telefonuje:
ODes1ić mianem .,polieyio.ego
BY KIEROWNICTWO GAlUW dniu wczora.lszym odbyłO ~ocja1izmu'·.
NETU SPOCZYWAŁO W DAL
W polityce ~ospodarezej doSZYM. CIĄGU W DOTYCHC'1.~ sl~ bardzo }i.ezne zebranie posłów
i
senatorów
kubu
nMorło-minuje
pierwiastek etatyzmu,
,;;OWYCH RĘKACH.
wego. Obszerny referat WJgln- wSilkut~k czego ua pierws~em
Niechęć i niezadowolenie ~
sU p. Rybarski.
mieJseu stoi kapitał 7.agrantfczstosUl1ku do b. m.imsłra Mato·
Uważa on, .że wypadki poli- ny,
na drugiem - przedsIę-.
gać wątpliwości, ~ ustąplenle szewskiego Idą tak daleko, , ....
łyc.me po rzam.lmięciu ~sjl seJ biorstwa państwowe, a dopi~
p. Sławka, dymisja mdlnistu p. Matuszewski nietylko uSh,
Matuszewskiego oraz uStąlłi4."- pić musial ~ stanowiska mInI mowej są dowodem chaosu w 1'0 na s~arym końcu silnie osłu~
nie gen. KOJLall'zewskiego nasfą sterjalnego, ale równlei w to- obozie rządowym~ Typowym błony kapUał rodzimy.
PIl'zykładem
tego chaosu j(>st
ROfLwój
pl'lz.oosiębłOł'eZDŚel
piły wskutek
duym wypadJm
sprawa
płac urzędników i woJ prywatnej uwartmkowauy Jest,
NIEZADOWOLENIA
MAIł- NIE ZAJMIE WYBITNIEJSZE
wedle p. Rybarskiego, słabUb.a
SZALKA PIŁSUDSKIEGO
Z GO ~TANOWISKA W DYPLO- skowyeh.
UKŁADU BUDZETU
MINI·
MACJ~
~ywam.y obecnie kryzys. eją stosunków prawnych i poli~TERSTW A SPRAW WOJSKO o ezem w osl.atnłm aasJe w~ele ~osllodarezy,
reformą podatkową
:d~ W1R:imiejszym łyez.uych,
WYCH.
mówiono. Wedle informacji tUl od niego jest, zdani~m Po Ry- oraz reorgalł1li:zaeją adminJsifJr,aJak wiadomo, J.'0ąd p. Sław szego korespondenta mini~ler barSkiego,. kryzys ~fan'a. ciL P. Rybarski nie wł~y, by
ka pod wpływem ~ólnej SytWl Matu~ewski otrzymał noml,n.lł.,. Rząd uprawia politykę antykn- loząd obecny mógł tego doko·
eji fiu.ansowej poczymi.ł w. bUtl- C.lę na urzędnika w M. S. Z. w ni,taIis~ą oraz wyzyskuj{' nać.
zecie ministei'Stwa spraw wO.ł 4 stopniu służbowym ł .lako ta · kapiŁruizm pod ochroną pań·
Po refc,rade
I'Ozwłnęł. n silę
Ikowych ,p ewne os~zędnoścl. , ki poZostanie w ceRtrałl.
stwa (akcJa p. Moraezewskte· bardzo QŻyWiona dyskusja. Za-
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Di~produkt:gjni~
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Trąmpczyński, oświadczając, źe

kra.f wy_łdme z chaosu tylko
wtedy, gdy prawo będ:zde szanowane.

Co

postanowiła

rada ministrów
WARSZAWA, 2. VI. (PAT).
Dnia 2 bm. o godz. 6 popoł. odbyło się pod przewodnictwem premjera Al. Prystora posiedzenie rady ministrów, na którem załatwio
ny został cały szereg spraW; bieżą>
cych. M. in.
rada ministrów
uchwaliła nowy statut ministerstwa rolnictwa, Pt'zyjęła do wiadomości postanowienia dt1ugiego ze..
brania stałego korniteta .tudjów
ekonomicznych państw rolniczych
Europy środkowej i południowo
wschodniej, oąbytego w kwietniu
rb. w Białogrodzie oraz uchwaliła
rozporządzenie regulujące

dodatku dla wojska

sprawę

podczu lwi-

czeń.

,

na

o

i zapomoei dla bezrobotngth

Wiceminister

zgadza sie na sDrzedai przedsiebiorstw Ilislwo.Jch, gd,b, trlko znalazł sie nabrwca .

Starz,ński

lo s,L~ o ~odz. 11 IJ."$O, wicemi~ Świat nie znalazł rozwiązania tego zys, tern nie ' mniej jedn.ak i w cza- spolecze'l1stwa i dochoozi da
njsłer skarbu p. Stefan starrzyń zagadnienia. Z jednej strony robio- sie tego kryzysu otrzymaliśmy po- wniOSKU, że ()hok Cl~aJI'U 110ski wygłosił odczyt o sytuacji
gospod3if'c.ze.l baju ua Ue· 0gómo.świałoJwego kryzysu, wy~
mieniając również środ~ij za>l'8dcze, które nąd 08ll1ierza sto
sować w W18lce z trudnościami
gos,poda:rezemi. Prelekcja lirwa
1,- z przerwami 3 godzi:r--_
Cały odczyt był podzielony
na 3 ezęści.

ue są) krańcowe próby przez bolsze i;yczki lilpowslcą, zapałczaną, dla datkowe~o, któ1'y llłCiZaJejjnłe
wizm, które nie odpowiadają ani Gdyni, wreszcie ostatnią kolejo- od takich czy innych zmian hę
nam ani całemu światu kapitali- wą. Najbardziej znamiennem jest dzie dlbugotrwalym 'z powodu
styiCznemu. Pozatem faszyzm. Pozo to, że pożyczki te otrzYlDuje~y na <iysprorpo;rcji pomiędlzy "p,otrtestałe państwa jak Ameryka, An- coraz leps~ch warunkach~ POLI- b rumi pail.1stwa a jego dzislejgIja ·itd., a w tej liczbie f Polska TYKA MATUSZEWSKIEGO MU- ~z:vm rozwojem gospodamz'Ym.
wyraźnego rozwiąu.a.nia. dotychczas SI BYC. NADAL .KONTYNUOWA- 'odczuwalllym, .jako na.rwJęikllzy
nie znalazły, Wlidząc Je .jednak w NA. Wszelk~e próby pogłosek o CIĘZAR
BIUROKRATYZMU,
dziedzinie wprowadzenia do gospo- zmianie tej polityki, projektach wyn.i'kaj,ący z wad nasiZe.f orga
darki planowości.
inflacyjnych itp. są wyssane z pal- niz.a cjri za;r6rwno państwowej,
~wsza część dotyczyła ogól- NAJWIĘKS~ NASZE SUKCESY ea i są AKCJĄ ANTYPAŃSTWO- jak i ()rgarri'zaJCji żyda gOlSlpO\..
nej sytuacji gospodarczej- wszech- to róWnowaga bud7.etu i stabiliza- WĄ.
.
da'rczeg.c . Telll p!rzero.st biuro•
.światowej, druga - sytuacji Pol- cja pieniądza. Dla równowagi budPierW)Szem lZ.rugaJdnien;iem na- klfaty~mu wV'ralŻa się nJekif'Al,
ski. i trzecia - za~erzeń rządu w :retu poświęciliśmy JuZ Wlele, ma- SlZem laJko klubu jeM
'Q'a dm1a['em urzędów lub U~'z·ę'
polttytee skar~o~el.
my dziś budżet wegetacyjny, a po~adulell1.ile kODStytu.cyjne.
if1ltków.
P. Słarzynskl ll'O~poezął odświclć powinniśmy nadal wszystOd l1krs,ztaJłt()IWania spraw go nieikiedy Zll'ą tecbJn.iką lub z~'Ym
l'OIZpauywania panuJących po- ko, co dla tej równowagi Jest po- spooarczvch w kOll1.Stytuojiza- podzliad'em kOlllllpetencji, centraglądów na
trzebne. WALUCIE NASZEJ NIC leży '\)T!l'Y"i~zła możJIl.Ość pracy lizac.fą, duaIiJzmerrn, w w1'\k01ll8
ISTOTĘ OBECNEGO KRY.·
NIE GROZI. Mamy pokirycle Jedno rządu SIZylbszego regUil()'wania n1u fUlllkcji p!łJńs~wOlWych.
ZYSU.
z lepszych w EuroPie. Za potyczką splrruw polityki gois,poda·rclZej.,
_ Stwder'CIlZ'ić mUlszę - mó.
SŁefan Starzyński
Analiza
kryzysu ŚWliatowego stabilizacyjną przyszły następnie 'zrgOid'hie z dzisiejszą pły:nIDo.ścią wił 'P. Starzyńs.ki, _ ~e mamy
podsekretarz stanu
świadczy o tem, że kryzys ten po- warszawska, śląska, poznaJiska ł ~Y'Cia
P I"z e'rOlS t adminis'lracji, ktÓTa
Wal'SlZ. kor. GłOflu POranDe J za charakterem kryzysu cykliczne- inne, a chociaż nie stała trię pożycz
S1!UJka.iąc lllajłwaŻ1I1ie.~szyc.h za jest dośt ·kos®towna. UrzędnIgo" telefonuJe:"
go, kooJunkt'Ulralnego ma równiri ka stabilizaeyJn:t · .tym !cIu~ do gadnli,eń •gO'sipod.a.rczych ~olZ~
Na wczor.ajs:zem poSliJed:ze- znamiona
kredytu zagralllCZflego, jakim stać k,OIl1JStytuc.ląr
p.
StanziYI1Skl, (O koń- An'e na str 3 el)
klubu BB~ które rOQ)OOq.
KRYZYSU USTROJOWEGO.
się mogła gdyby nie nadszedł kry- anaJizUJje, co jest óężll!1'em dla
O
'll:>Z... I
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Lasek Vincennes

'I par'lski ;
sta
sie w baike z t,siaca i jednej noc,

zamienił

(Rewelacja berlińskiego korespondenta .Głosu Porannego")
Paryż,

ma.la.

25

stud.fować

kolonje we WSIe 1- kwadratowych, aby stwony~ turą wn~trza, ale przedewszysł dlośc.iom kolonjalnym. W paId'Ch Si7Jc.rJególaeh Ich J'Gz-w.oiu f sobie wyobrażenie o r07lIl1l arach Jciem potężny budynek świąt y- 'wiloD'ie włoskim rzuca sl~ pl'ze
stanu obecnego. '
te~o oddziału.
Produkcja fOlI". ui z Kambodży, ozdobiony set- d.ewszystk!iem w oczy skarb.:
Na uwag~ zasługuJe r(łwuież pada się na 162 ~ru.py i moie! karni sehodów, ma.festatyCZ1le~ Lib.ii, a mianowieie słynna bapełny rozmaehu wydział łu(or- być dla ekonomisty źródłem "le II mi kolumnami, str8Simym1 lw8 zyI1ka Septyma Severa. Natomaeyjny, zajmuJą~y pneslrzeń wyczerpanego materjału.
mi I Iwżkamł. otoczony idylliez miast w oddDeJe holenderskim
prawie 20 tysięcy metrów kwa
Najwamie,fssym punktem • nie coałym sta",'em pięknych imponuje eudowna kopia hrią
drafowych. Zgromadzono futa,i trakcyJnym wystawy ,iest ulka 'leoofar6w. Ta uUu przyeiątził łyni na JawIe.
wS:1Jystkie
mi,ęthyn.arodowe kolonji francus,ki-eh, u.a której wciąż z powrotem zwied.m,iące·
Aż do zamknięcia wystaw:f
środki informacyjne,
ceduly k,ażd'a z kolflu.ti reprezentowll go, daJąc mu żywy obraz dal{'~ w końcu paźd7lieruika mil.~tly
gieMo>we ua.iważnie,is'zycb pro- na .jest plrzc.z spec.iaIny pawi- kich kra.tów oraz oł,cvch ras I gości z kontynentu i z za moduktów i p~-erów kol!)ujal- lon, demonstrujący cechy Ap(-- obyczajów i rozpala.iąc oowieez rza będą miały okaz.tę podzinyeh. czytelnie, kioski bit!!' kc- cyfilCZne kraJu, który. Uustru,itl. n.ą tęsknotę c.zło,,:leka do ~'e-I wiać niezliczone uroczystości w
muni-kacyjnych, ban.ki. towarzy Maroko, AIł{lcr, TUIlllB, Oec;ł- ! znanych lądów. Btałe domy fu ramach wystawy. l'I'uwidzfastwa okretowe. Iłutaj znaJd u- n.ia, Nowa KaIedon,ja, (,wade- ndSlU~ niskie eh,a tki Afryki Idcl- ne S1l m. in. igNySka wojenne
Je si~ wielka sala~ pI"2leznar.3'.o- lupa, I,a Reunion, Anurun J ł. chodnic.i, ponure baz:t4'y AIgic· konnicy marokańskie,t J fJfłty
n,a na mI~zynarodowe kpn- p. są na tel ulicy repl'ezent6 w IJ l'U i mistyczne świĄłyroJe Indu- n,apowietnnej,
uroczystflści
gresy Oraz koucerty i J)Il'~t!! · ue przez ogrudy, chały, pal:w... chin połącmac wstały w 1)0(1/,1 mody. talica i klejnotów, jak
to W$Jkazu,ie, że nie 8ze.zędzono Wlie.nia fllinowf'.
świątyn.ie, przez lud,:ti j ,..,,,,Ip. wu ~{Jdną h:lrmoru.lną bajkę e równiC'L zabawy pólnoeno - a.
wydatków i praey, aby skrócić
W czteil'ech pawilonach ZllR.i l"zęta. przez produkty sw~~ i :ł- ~wtJ'emą·
frykański~~ az.tatyf.k.ic I kreoll uprzyjemnić drogę do Vin.. duJe się oddział wewnetrzny. trakc.te, tworUlc razem ni ('.zu'Na nEcy unrodów repł'ezen- skie. Ośw!i.etlOOlc fantastyczną
cennes f(Ościom, SlPielltZącym grupu.tący
wszystkie gDł~zie pomniany obraz rozmi~u'u fe/.(o tGlvune są. krR.ie E~r~iczJm z iluminacją, ogniami bengalskie
tłumnie ze wszystkich
~kąt przemysłu francuskiego, ekspor drugiego na świeci~ mmarHh\ Ił wy.iątki-t'm AngI,ii. Włochy, Ho- mi i barwnymi wodotryskami.
ków świata na wielkie widowt" tuJące swoJą produkc.ię rIo ku- ko!on.tałn.c~o. Na teJ nUcy l'7u-lłttDd-in, BeigJa, Portugal,ta, Da- ur--n-ezystośei te na bl'zeltach .feSlko atrakcyJne.
lon.li. Wystarczy wsl{a-mć, że ea &le w oczy nietylko dum mł- n.~a i Al!l~J':fka pouiadają tutaj zjor i stawów będą dla goścl
j
Pod . kl~wruetwem komIsa· .teden z tych pawilonów uJmu-1 sili ko!t)n.ia~nycb, roh!ący ~Zl~:.t.~ I swoJe pa :lilnny, dając wymo· źródłem IlIiepowszednieh wra·
~a
generalnego,
mar6Załka je przestrzeń 42 tysięcy metrów ~I:'nie sHne wra:.';(~nie arcbi.łek, I wne świudcrtwo swoim posia, żeń i przY.temnośeł.
Lyautey'a, zbudow,ano wys.ta- a L aGJiMU &sQlJ!&\!!llC!I&lS~łJ1\iiiAA!i9~"<I!\~;:;a'$~;.'!UiL"""~ i!tNI&1I11
Na wymienienie zas~.te
w~ koloo\ialną pod W7Ag.lędcm
•
.leszc.ze wspólemśnie Ul'Ządzolly
archiłeltt.oDiicznym
f teeh1lli~z
ogród zoologWznY Da Plateau
Torpedowiec angielski "WinchesŁer"
nym Jl J)()(biwu godnym rozma
Gravelle. Znajdu.fem,y w nim
eh~ ożywiaJąc ją tysiącami
na wolnem p-nlW'iełmu wszelkie
tubyJeów fi WS'zystldch kolonji
gatunki egrotyC7Jll'Ych zwierząt,
frauCU8Jdeb.
• •
pll)rusza.i~yeh sir'
bodnie
w
odpow.
przez bramę Piepus weMdzl
bie warunkacb.
Alę na i.lnJM)nujące przedpole,
ozdobione eudoW1llemi Iam.paObok wielkiego \mi f wodołll'ySikami~ a stamtąd
wowego istnieJą llit
om8izu do mUlZeum kolonji, kM
restalJiI'ae.fe 2l doskOl'.J8:łą KUl"e '1V nm:J.aeh
obfite.t wystawy
chnią.
Pozatem .mrłedza.iący
zawiezie na konferencję do A nglji kanclerza i ministra spraw zagranicznych Rzeszy.
l.faulOwl szczególną osobltwość
wystawę mają
do dyspozycjl
ł ma pozostać na tem mieJscu ~_!!!!!~~~~~~5h!!_~~~~_~~ofi~
••
~I#t::""'~~~llłIliiil~·~&iIi!iIi3ł~~p!l!!ii~...,.....".~.~~ii§~!,!-~·~Ift~~r.~IZI!!~~~·~iYSfj~!~~
.
·~!!:::~::gr::mw~:!:ZiI!QiIi~~ we wszystkich zagJ."anł-eznych
pawilonach lokame jadłodaJnie.
nawet po zamknięc.iru wystawy.
w których zapo7lnać sif.ę mogą
l7le
speeyfiezneJl1ł
po-tr&w.l\JJl1
danych krajów.
ł Iłc~ 90 metrów dłu~eJ. J'e,-:
Wl'az z szeregiem kores'Pol1!'
denlów ;'lerlińskich przybyłem
do Paryża na mi'ędzynal'odową
wystawę
kolon,łalną.
DaiWne
wystawy wszechświatowe mieściły się w sereu Paryża, natomiast obecna przytuliła się '"
lasku Vineennes, który dtzi~ld
obfitoś('~
drzew 1 krzewów.
łąk l jezior, stanowi wY.łątko
wo odpowiedni teren dla tego
rodzaJu imprezy. Nowa linja
paI'ostatków na SekwanIe, PC).
włęks.zenie i10śet lin.ti tramwajo
wyeh i autobusowych, a nawet
zbudow8iJl1e specjalnej g.ałęzli
kolei podziemnej - 'WSZystko

~~=ekm=jek,~=~:~e:1

I

Z~ ·I Bsk i, HendBrso0, li rił ndi
U

::i:~;y~:U::~:k:~ą:; O Iprawie ukraińskiej w l'Ialopolsc:~ WSł:bodniej że n:7l=:c:~;:'::::g~
dziełem
AJołyścle

neźbillll'M Jannłota.
Ukraińskie "DiJo" pisze
ud'alo Idę w Bl'ęemy rem~niscencjach z Genewy:

s.posób roZlplanować na olbrzymk.i płaskorzetble postacle ludm. ~Prlltąt, kWliatów, owoców di7JiJeł _ .-I-..M 1
.&
l
,
' .
I!jIZoLUlIU
scen II ~y'C a
wszystkich kolon.tl, pr1lJyezem
fł'Y.z nie męczy ani Da chwilę
oka i ani J)!I'.zCz ehw:i,le me robi
wra~nia ehaos'U.
We wnętrlZu tego muzeum
~ajdllje się piękne mulZOOm .&
e~tyCimtJeml .rybami, wystawa
morska, oddziały nmm':mJaty~
De ł matel!isty~ne,
produkty
Pl'!ZeD1yMu gómkzego I hutniczego, d!zieła L9rluki tubylców,
i1us.fracje ł djagram", wykazujące rMUltaty pracy kolooiza.
toł'Slk~~ w d·ziedzl·n4e hYG.1eny l
kultrlP.Y i 'I utai ł'ównJeł mieśet
m'ę odd7Jia1 hłstory-ezn.y. demon
-truiący przeszłość kolon.tamą
Francji, oddlzilał ełiI1ogMlfi.czny
ł przedb(smrycmy,
Wre8lllC1e
odświętna sala,
przeznaczona
na w~lkiego rodzaJu uroezy,toki, zg.romadzenJa ete.
Na prawo od mu.zeum na paeurku widnie.je dńwn.y (!Urwo
nw Imdynek, będąey palaoem
bi-ęcla s Madagaskaru. W tym
pałacu raz ..ieacze mowa Jł1'Z'C

•

w wa,ny przez nasze~o brata slo- do teao stopnia polityczmego uwiaJńskjego p. Marinkorwicza z świadoll1Jieruia, to rząd mój da
"W dniach poprzedzających Belgradu, im pel'ną możność pielęgnow a'
J
e
d
l'
h
et
ruia
swej mowy, swojej Iiteratuwydmie znanego komumkaltu
na z genews {lC guz po
.
d
ry, swych lu-dowych
strojów,
d
h
o od~o.żeni.u $oprawy t. zw. prucy-a.ta natyc 'JUlast
w na zwy- 'wierzeń, zWYClZajów. Liga na,rofd'k acji MałopOlIsk.i do ses.ii WT.te cza.jnem wydaniu dość
duże d6
.
lśnilOwej ra.dy ligi narodów wy- sp.rawozdanie IZ tego
bardzo
w powmna nam w tern poda'wala się ona z.naoznie
o- dmmatycznego pQs.iedzeniia,
moc i w tym duchu nap{)ll1Inieć
strzejszą. P. Htmderson
kUkaszowi!Illi.stów, a nie ośmielać ich
.
ł
do OfI)oru swą interwencją··.
rruz,y havdzo poważme mówi' o
P. ZALESKI.
nie'; z p. Za1es·k im: odgłos tej (
.
d
p. IIENDERSON.
rozmowy ,posJ:U!ŻyIł dako temat po przeczytamu ra:portJu w o nader sensacY.Fnego artY'kwl.u w powiedzi Hendersonowi): - Za
Teorja rz.ądu p.ol:skiego, sf,or"Journal} de Geneve". Nie je's t strzegam się przedw zarz-uŁow.i mu,łOlw:ma
pr.zez s·za,oownego
też tajemnicą, <iż ipOIpr.zedniego ulkrainofo.bstwa ze srr01llY mego (.. hOlnom.ble")
p. Za,lesk!iJego.
o skafia.ruch Ulkra- rządu. Przeciwtlllie - nigdy nie nilezupełnie pokl'ywa sie z tem!
dnl'a był .;'nŻ
J~'"odlpowiedz'i In1e
, 1"lsmy Ł a k k
' f'l k'
. • • t·1 ~'ilt II --' I
ińslkicll i poLskiej
u l ramo, L oS ~ego umowalD'l }aA e .,...- aw lY Wie gotowy raport,
.taki mia~ być nz,ą.du, jalk obecny, Patrzymy Me moca1'Stwa pr.zy przek82lllprzedłJOżonv radzie ;prz.ez kOJ,lli- się na tę sprawę s,z.erzej, niż na n~u Wsehodnde.t Małopolski pOI
tet TliZ.eCh.
Ale 00 ",i.ęcej, - z;agadnienie gaIilcy.i:skie. My go- sklej repubłl'ce...
raport ów był ,już
fa'k.tyómie rąco chcdehlhy;śmy, żebY 'PoWlStoa.
przedłożony radzie, ale nie na la niepodległaUkraina, któr. oka
P. GRANDl:
niejlliwrnem (,,iPrywał!n,em" jak zalibyśmy szczerą pomoc. JedO ile ja d{)brtze :złl'Qlzumiatoon
się tu określ,a,,) a na Łajnem po_ nak ·równocześnie stOli.my n~e- p. Zalesk~o, fo istota ulk,rali nosiedzeniu, które o:dlbyło srę w wrz'lJ5'zenie przy tern, iż Mało- fHstwa jego rządu
pooega na
nOlCy !l, piątJku na s'Oibotę,
polska WSchodnia musi p.oro· tem, fe r,ząd
ten. P'l'agną~by
..
.
..
6-łać integralną cZęśCią, pl'owin- mieć pod swoim w!pływem .ta·
Pos-ledzeme to
n-le nalezaJlo c.tą Polski. _ M,nalejszość Illaro- kiś nowotwór państwowy ukra
do() Ii~~icznych, ani do s'ry,~?j-, dowa w MaJłopobce musi po- lńskl, ~wolniony
ze WlSzeJ,k ich
nych.
2!być się ~zeUdeh
łl"redenty- d{)l~ychczasowych państwO'Wo Miała mieJsce cała kamp!łlnja stycznYCh mal'ilJeń l odu-ezyć się praw'l1~h związ.k6w po to,
prOlWadzOlIla spokoJnie d stanow myśleć temi kategorjamł poli- żeby ten nlepodle/l(ły kraj zabez
C'zO p.rzez jedną strOI\Ję, a z ro.z~ tycznem~ jakich tnalrez:ylła si'ę pieczY} PolSCe spoko.iue wladadra7;llieniem i n-amięmie iOI'lZęZ za AD6łrjl. t..1lKłnoś'Ć ta m~i o- nIe nad MałopolSką.
Mnie tr.
strO'11ę dn~gą, Kto ci~ka.w, ten S:łatecmie słruną-ć na pa1Is:k iem &prawa bez.pOlŚrednlio nie dotyłatwo może sie d()lwie4ztieć, H na.ro<lóWo - ipa.HlStwowem stalllo c 7.\, aJe pozwolę sobie zwrócić
protalgOil\lil.5tą jed!nej, strony był~,(I.pu .. '. ~ąiktz~.
:l!,kra,i!ńcy U'wa~ę rpaJn6w na wid otki , jakle
'P. Hender.s-o;n,
sekUlOldowany WS(:hoidnteJ Ma1opols1kd musza ta konoopcja polit:vc,zna otwł~-.
przez p. Grallld~,'e~o, It dr~iej s.fać się pqlakami
mówłącyll,1i.;, ,cJła poko.tu
we WS~hodni~l
z'aś strony p, Zales'ki, sełłnlndo- PO ukll'aBńsku. Kiedy om 0dlta..-.1J!łe.-'"
I

•

,',

zowane będą kongresy, na kte\re zJadą się osobistości l pned
s,tawieiele wszystkich kolon~
aby wykorrzystać możliirwość nawi.ązania kontakłu gospodarea
Pl
k
go.
anow8iDe są
~Jl
rolnictwa, finansów ł harnUu.
opieki społecznej f hygjeny,
medy~yny, czasów pmedbilitoryeznych i filatelistykI.
. Już 'pierwsze tygodnie wyk...
zały, że paryska wystawa kollł
n.faIlJl8 odniesie pełn.y suk-ecs ł
daleko poza '"
dl'aDdeami Franc.ii
spotka się z zalinteresowaniem
i uznaniem. Wys-t awa kolonjaI.
na ma na celu mełyllro n3u~za
nie i r{J\zrywkową demonsfr2-

cję, ale je$t jednoczdnłf' itnJl4:l

nującym pokazem pot~ei dły, .laką włożyła FraneJ. ....
swo.łe kolon,taIne posiadłoś"ł.

Tzf'oo tę wystawę obe.tł"'J.eć, aby 7Jl'ozumieć owe uporC'~ywe
wysił~ które czyni FranlCja
dla tmymania w ryzach buntu
jących się ludów kolonJalnycb,
by nadal dysponować nJewyf'Jlerpanemi bogactwami. w 'JIfl ,
staci surowww • muterjuh.
lud'lJkiego zamorskicb
części
fiiwego pań.(jtwa.

M. KAROW.

-

•

~.I~

iI

a ka

·erei filipa Daudela

Nowg

polski

na samolocie bezsilnikowym

Nieszczęśliwy młodzieniec został zastrzelony z wyroku anarchistów

Wynik por. Laskowskiego tern'
donoszą:
tutaj na kursie bardziej zasluguje na wyróżnienie:
Młody Fili;p
był dziwnym 'iIZY kto był pfł~Vczyną
jego szybownictwa por. Zygmunt La- ponieważ został osiągnięty na cięł
Przed ośmru la ty w.stl'1ząsnr"la
I bi : skowski z Aeroklubu lwowskiego szym szybowcu szkolnym.
Paryżem afera,
głośna po!l:em chłopcem. Rodzlice mieli 7. nim śmierci.
Fachowcy przypuszczają, że na
Krążyły z Lego powcdu
na i dokonał na szybowcu szkolnym
na cały świat ze względu 'na wiele klopOltu, bo chłopal~ co
rekordohardziej fa'lltastycme pogłoski "Olajka" lotu trwającego 2 go- lżejszych szybowcach
swe niezwykłe okolicZ'llOści i ta pt'\\"ien ozas znikał z domu.
wych czołowi pilnei polscy potraZwykle, po upływie pant Ojciec oskarżał o zabójstwo po dziny 29 minut 14 sekund.
jemniCIZ'Ość, jaką była otoczamI..
dni wracał, ale tym razem by- licję paryską, pr1zlypuszcza.n o
Jest to wynil{ lepszy o 15 minut fią szybować obecnie do 4-ch goByła to afera zniikruięcia 11')- ło gorzej. Nazajutrz po ownn nawet samobójstwo, :HCS'7.łow~ od
zeszłorocznego
rekordu inż. dzin.
.,
letniego Filipa Daudet, jedYl1e- zluikni ęciu, znaleziono go w t.'ł no wieln pouej,rza,n y'ch o zbro Grzeszczyka.
...
go o;ynn przyw6dcy francuskich ksówce konającego z raną POI- clniG- N,hc pewnego jednak ąjl'
rojalistów, r edaktora d/denni- strzaltową i przewieziono
no ustalotTIo.
ka "Action F ,r ancaise", Leo,n a ",zplitala_
I Q'to, nagle, pr,zed paroma
Daude ta .
Filip umarl, nie 11Olw,iedziaw dniami, w 8 lat po popełnir.nill
5 osób ciężko rannych
zlbrodni, za,b ójca pnzyznał s.ię
do win~{.
KALISZ, 2 VI. (PAT). D>zlś II stlłlli lżej lub ciężej pos·zk.odo~W wi~zieniu w Agen sil'dział godz. l-ej w południe na sZOosie wani. 5 osób zostało ciężko ran
~
od lat czterech za kradzież hoS7.czypiorskiej na 3-im kilome- nych, z których jedną, AnŁoni
telową
h. student
Ach Oll!"d.
trze autobus jadący z Ostrowa nę NQwak z Krotoszyna o&taZaraz po opuszczeniu pałacu Elizejskiego osią- "'Tięmiel'i ten zażądał abecnie Wielkopolskiego, chcąc wymi - wiono do szpitala św. Trójcy w
dzie W posiadłości swej· żony
rozmowy z właozami wię:T.lpl1· nąć wóz zp zbożem, skręca.iący Kaliszu, gdzie znajduje się na
nemi i oznajmit, że to on hył
do młyna Rajcha , wpadł do kUTac.ii. Przybyły na miejsce
PARYŻ, 2 VII. (PA1). Wia- ności ' -min osób, t ..1. w'Obl'c zabójcą Filipa Daudeta_
głębOkiego rowu i uległ rOZlb l-, wypadku
komisaJI'z Kolasiński
domość o ślubie Doumer~ue·a. wymaganej J)l'Zez prawo liczby
Należa,ł wÓiwc'zas do s!u,denc.· ciu. \V autobusie zna.tdował{) Z31'Ząd1zit dochoo.lZ€lnri,e poli'cyjkich zwillZków anarcbistycz .
.
o czem otl dłuższe f' :> czaSiu kl'ą świadków,
będących jedno- nych i z polecenia
tri partji się 16 pasażerów, którzy zo-· ue.
cześnie
na.rbliiszymi
puyjadóJ
miał
zabić
Filipa
DaLj(~et.
żyły pogłoski, zo,>tała ~)l'zeiefa
Anal'chiści zwabili
pod jn
przez pisma z n.a.iwlękslO SYnl- mi Doumergue'a. Pani Ooupat.lą. Prasa donosi, iż f'erewo- mel'~l1Q jest kobietą o wysokIej ki~m~ pretekstem Bad wie~ rfllZ
Chloo<,.a
PARYŻ, 2 VII. (PAT). Oży zupełnie .iednoIitegt> pod wz~lę
n.la ślubna odbyła się w obe,~- kulturze. Była ona l))'ofesofl'm Wllll~te~o nmyslowo
w żcńskiem liceum w PUI'yill.1 do SIebIe. a A-chourd zustn:I',lJl wioną wymian~ zdań w ku :m- (ll'm lH'U ~ I'amu polityki ~agra
A
.
ao
rach izby w~' wołały dziś znpe- niczne.i.
W takim wypadku
Jest ona wdową po urz~dniku ... T- - A l
d
l - wllienia o pilzostantl1 Bl"iruHHl Briand byłby wystawiony na
_t
•
,
enze
e lO'.U
prz~'zna
Sl~
••
•
•
puus wowym l ~atką trzech có do jes.z-czc ieonego. pr'z(~stt~r- w ~a~mecle. w raZIe cwenłual- pewną kl'yłyk~. Po peludnlu owiadomości,
.f akohy
rek, z których Jedna - wyt'ho stwa: a mianowicie do krf\dz!c- Illil~l .lego przebudowy, COl li :\lt- bi('~ły
wanica DoumeTgue'a _ .fest za ży kl ejno tów na sumę miljoua daplć ma. ~~ł czerwca r. bh~ż. Ił! hmd z:unic !'~ ał us nnąć się
(est franków, które zahrał turl,n . przy dYillll"JI o!}('cnego r:t:ąuu ('uSO" o od udził!łu w rz ą tJ.zil'.
MADRYT, 2. VI. (PAT). Inspek- mężna. Pani Doumer~ue
_• •
"
.
\Vi Fahk<l Y Bevowi podczas
na rcec "owe~() pN' zyd('nla I'e
torzy skarbowi otrzymali rozkaz wlaSCJCleką p~la{lłości
kolo go pobytu
.
'
. ' w sh,cznlll
. . . !)tło,
l..r-kl
.
w Parvzu
I _.
dokonania w ciągu tygodnia oceny
Tuluzy, dokąd uda Się Dou- roku 1927.
Pewne W.!I upa wfdlia lJolityn
dóbr kościelnych.
.iego
Ac bourda IAZCwi CtZ\: c no Z A- ue
zda l
;;'1'
Komllni!{at ministra
finansów mergue 1'1>
mandatu pl'czydenła 1·('lłUbliki. gen do Paryża.
..hUllć do l't" Il r z ~ lil :~nhiu{'tu
dodatku za maj
oznaJmia, iż rząd nie dopuści do
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.
~
-~~~~
.
~~~
~
,
~=~.~
ROR~ysiępqlu~4
~~~
inflacji.
10 {lroc. z 15 proc. dod:dku do u.
pc saiEll polic.ii pntrąconych na rod
staw ;e fOZP._ rady ministrów z mar
I ca rb. lUil być policji tak samo jak
Z Bezmichowe]
Przebywający

"

Iluiobos w rowiC!

-I

oum~re

-

C

Cz, Briand pozostanie \V rzadzie

l

nie dopuści
do inUacii

Rząd

l

jf-I

I

w~'gaśniędu

I( d~
podwodna

Zatonięta

Dwa

ratowana przez flotę
sowiecką
HELSINKI, 2. VI. (PAT). Na mjej
scu zatonięcia sowieckiej łodzi pod
wodnej w zatoce Fińskiej w odległości 3-4 mil morskich od statku
strażniczego przy Aransgrund, zgro
madzonych jest obcnie około 10
statków floty SOWieckiej, krążowni
ków, kontrtorpedowców i łamaczy
lodu. Flotyla przystąpiła do prac
ratowniczych. Oferta fińskiego towarzystwa "Tolvan", posiadające
go kilka specjalnych statków ratowniczych, została przez Sowiety
odrzucona. Akcję ratunkową flot yli rosyjskiej utrudniają panujące
silne wiatry ł wysoka fala. Władze
sowieckie i dowództwo tloty1i odmawiają nadal wszelkich informacji. Powszechnie panuje prrekonanie, iż załoga za.toniętej łodzi podwodnej- wynosząca podobno 35 lu
dzi jest stracona.

Zamach bombowy

k6w mamy stanowczo :la

Berlińska

sensacja

Łenni
~owych
BERLIN, 2, VI. (PAT). Dziś rozpoczęły się tu międzynarodowe za
wody tennisowe urz ądzone przez
klub "Rotweiss". Ze strony polskiej w zawodach bierze udział p.
Jędrzejowska, która
wylosowała
w grze podwójnej pań parę z p.
Jacobs. D zisie.isz~ zawody przynio
sly sensację w postaci zwycię's twa
pary berlińsliiej Da1l8r - Hen KeI
nad parą fra ncuską Duplair - !\Ier
II .. UT stosunku 6:1 i 6:4,

na zawodach

h rdnd~u

dużu.

któ'l'a

7.::1

1

wielkiem pow,odzeniem -nagła
by być wykoln ana przeł jednego urzędnika. SJ:użę \)ttykła·
dem: Ktoś chce FOZpoCtul: bU/,lowę,
wórwcza's ~ldada '~lany
do ·w twaerd'zeillia. Planv te !lltv,",ierdzane są w pierws,z'vm rtlę
dzie przez inżYlIliera komunalnego, a następnie pl'lZez i:n:!ylTi.e
ra pań'stwowego (wo.few6dzkj('
go) . Ten jeden p'l'zykład już ilu
o;;trnje , że mamy pJ~rost ku$ztów adm1nistrae~jnycb.
Dekoncentracja w urzędach mogłaby spowodować
przerzucenie
wielu decyzji z ministerstwa na
władze I instancji i wpłynąć znakomicie zarówno na ułatwienie obywatelowi życia jak i redukcję
budżetu.

Ćwierć budżetu
w

na zapomogi

Ulbi egłym

należy łlrzY-1

tarz ' ~kiego
a
Zmora etatyzmu _Przerflsl

u,rz~dnk~'

łatwiają jedną ~prawę ,

Jeden policjant zabity,
drugi ranny
RZYM, 2 VI. (PAT). Prowa ·
dlzone śledztwo nie stwierdJziJo
dotychczas ,k to był spra wcą tli
machów petard owo - boml)/}wych w Bolomji. Cała prasa
wyiraża gorące oburzenie 1. powodu IZiamach6w.
Ofia' rą zam3Jchu
padł jedell
policjant, który poniósł śmit!rć
oraJz j!łden agent policji r3,n in
uy.

dwruj

" ,ł,

wicemlnisł

(Dokończenie).
Przeważn,ie

są

roku emprytur:,,'

łąc znj e
z przedsiębiorstwami
państwowemi , a wkc i koleje
wyniosły
okolo 280 m!li. 1.1..
renty inwalidtzkjc p onad l nO
rnilj. zło, zaś wydatek na be?ro
bocie i opiekę s pot~<c zną ponad
140 mi)j_ ł~ąClznie w tC!ll sposób

blisko 600 mąt zł., a '\Yi~ bUsko czwartą część pI"zewidvwanv~h w tym roku dochodów wy
d3Jtk()l\\"anych jest na uhizvmanie osób, które bą-dź to w J!.łuż
bie dla pa~lstwa straciły zl1ro...,,'ie ,
bądź to
:prze]JIr~ow!tty
swój wjek wprawdzie w /war'u n
ka ch zaborczych, bądź też ~o
zb r!wione są dm·sia.i dueba . W
ka :~ dym bądź razie otrzyml.l,iqcy te 600 :mi<lj. w chwili obecnej
pRqSlwn rri,c nie dają, a jest t~
ciężar budżetowo bardzo widki. Poró,wnanie tych cyfr na k la da obow:i ą.zek anUllizo'ł\- ania
ich i ~ praw d;zen i a, C'a\' mo:gf!
lwi: zl11nip.i ' w n c- wz.glt;'clon ic czy
nie mO~ą być zamienione na
q'v ,l lftki ~)r odukcyjne,.

i _bolączki krwulyhlWe

Redukcja budżetu łączona je!>t
u nas ż t. zw. ETATYZMEM zupeł
nie źle zrozumianym. Istotnie: pań
stwo bierze udział w 51 spółkach
i ten udział wynosi 200 l\llLJ. ZŁ.
Jeśli nie dwie trzecie to
conajmniej połowę tych udziałów rząd
SPRZEDAŁBY Z WIELKĄ CHĘ
CIĄ. Chodzi tyUm o to, aby BYLI
NABYWCY. W budżecie państwo
wym zw;aszcza w MONOPOLACH
MOtNA RóWNIEŻ OSIĄGNĄĆ
PEWNE OSZCZĘDNOŚCI.

10

Pł!~C. dla

~" n .: :>I'i\

prr.

paneli

w fó c on~r_

PogIOE[,i te s o rawciza)ą aię: poił
cj" m:1 otrz:- mllr :r.v, rot 10 pror, na
ra!;e -.V lc,' --';c ,·!' ;-'l{):azowe.i Zil;Ji).
i11 0~ ; 7 :,\ llj( ~ ; ':l C

tna!.

Czy for illa h l1ę (lzje z<,.cnowana
jal{ w organizacji punad;>! - u'cw;"_':(,n\o.

Podobnie
blicznej jest przercst cgniw arlm:nistracyjnych, jak w handlu jest
Efen ~ 3r~
Hęy
przerost detalistów, tak ~amo w
zakresie aparatu kredytowego jest
wystąpili z "KurJera
przerost . ogniw pośredniczących_
Pc:r~nnego"
Skutkiem tego l<redyty udzielane
PP. Kazimi e rz Erc nbera i clI'.
przez rząd i opr(\centowane np. na Tadeu sl Pi)V - Zelcński" prze2 proc. kosztują rolnika conajstali nra c ow a ć v' " Kurje!'l" Pnmuiej 9 i pół proc. nie licząc wszel rannnn'·.
kich innych kosztów podróży itp.
Podc.bnie kredyty. które idą z Ban
Iw Polskiego bądź tez z zagranicy
..
.. .
"
i oprocentowanie tego źródła na 7
trwa nadal w stolicy
J.esh w .•dz!edzlme pod.~tko~ I~I~ ., i pół proc. dochodzi do drobnego
moz.na dz:s prz.eprowa.dz.\c ":lelkleJ rolnika przy odsetku do 18 proc.
\V an,z. kor. "Głosu Poranneref~rmy, to mewąt~l!wle J;dnak rocznie, nie licząc równie'~ róż.nych go" (Fr.) teleonuje:
mozna przeprowad~lc.
SZL;REG! irinych
ItOszt6w
pośredników. l ~Vł strejku
kin warszaw-o
POPRAWEK. . C~o~Zl ledna~ o to, ZmnieJszenie tego pośrednictwa
s {IC 1, • o k_tó/J.':vm d~nosi.liśmYl
a~~ prze~ W?leSleme ~o seJmu ta- potanienie tego kre ':v{'1 jest na- I wc~or&.1 , nJ~ nastąplla 7.adna
Juej czy mneJ poprawki nie rozsze- szym obowiazkiem UU"-' mo'", i I Llluana . Sbre.1 k ~l'wa w dall slym
rzać zagadnienia do całego SYSTE musi być ~ykon~ll'1 w Y nai~lii- ciągu .
MU PODATKOWEGO, KTóREGO szym czasie.
.
Skras"IBnłe
W TEJ CHWILI ROZWIĄZAĆ
v,;
NIE MOzNA.
•
obrońców wojskowych
Warsz. kor. ..Głosu Poranne-~o" telefonuje:
Reasumu.iąc p. Starzyński stwier
Dowiadujemy sj~ , fe zarzą
dził, że największymi postulatami
dzeniem
z dnia 2(J maja r. b.
naszymi są oszczędność, planowość
Wiełkiem zagadnieniem
naszem racjonalizacja, Solidaryzm i bez- adwokat dr. Zygmu.nt HoJmoklzarówno socjalnem, jak gospodar- względność w przeprowadzaniu O Sllro~~sk'i skreśl-ouy zQstal z liobroll'ców
wojISkowych.
.czem jest zagadnienie mieszkanio- tych zamierzeń. Aby jednak t~ dro sty
we. Socjalnie jest ono ważniejsze ga, która w clalsze.i perspek~wie Konsekwencją s kreślenia teg~
od wielu uznanych zdobyczy ro- ma prowadzić nawet do zmian u- jest niemo71iwo ś ć stawania dr.
botniczych, gdyż zdaniem p. Sta- strojowych, .iak tego spodziewają Hofmolk l -O.:;trowskiego w charakterze . trony przed ądam ł
rzyńskiego, najlepiej rozbudowana
się w Ameryce,
c.,;y Niemczech,
i zorganirowana kasa chorych n.ie musi Ją zroz.umieć całe sp01eez.eń wo.lsko wemi.
zdoła wyleczyć wszystkiCh gruźli
stwo i całe społeczeństwo musi sta
ków, wychowanych w ciemnych nąć do pra.cy na froncie gOlSpodarsuterynach, czy poddaszach. Go- czym.
spodal1cze zagadnienie mieszkanioPOZNArt 2, VI. (PAT). Wstrzą
we jest niezmiernie wawe przez to
sająca tragedja rozegrala się wczo
i.e pobudza do iycia szereg przeReferat powyź'$z y należy u- ra.i w P c '<'Ót, mianowicie 62-letmysłów i że be7.po§rednia i poOś red nia suma robocizny stanowi 70 waża·ć jako oficjalne expose mi ni Ćwi kU - i oraz 54-letnia jego
proc. kosztów budowy. Rozwiązy nistra Slkal1bu Jana Piłsudskie żona popełnili wspólne samobóJwanie be'lrobocia jest więc w dużej go. Bowiem p. StarzYr1ski, .iak- stwo przez zatrucie się gazem
mierze związane z tern zagadnie- kGlwioek pelni ący funkcje wice świetln y m. Powodem strasznego
czynu było to, że Ćwikliński miał
niem.
mini stra skarbu, j est fak tycz- być oddany do domu s1al'ców. Mat
lIrzeba będzie wyrównać ko morne w stalryclh dom~h z ko nym k .i ewW'llikiem tego resor- żonl' owie nie mogli prz~iyć rozsta
";" si4>
tu..
T\1.ornem w nowych domach.

i

strejk kin

Reforma podatkowa

I
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I

Zagadnienie mieszkaniowe

Zmiany ustrojowe?

Siimobójsfwo
małżonków

Nr. 150

•
I~Z

•

•

zlemy na k

Lot przez Atlant"k w

kilkanaście

Wspan~ała i udana
pr61ba
(>rof. Piccarda przedostania się
do stratosfery stawia pono,w nle
na porz'ądlku dziennY\l11 sprawę
komuni'kac,ii }'akietowej.
Czy jest ona mnzonką?
Byna.imniej! Dzi.siejsze udoskonalenia techniczne
i chemiczrne

czynią. komunikac.tę międzypla
netarną prawie mo'ŻJi'wą. W Sta
nach Zjednoczonycih pOlWstalo
naukowe "AmerykaIlskie stowa
rzyszenie ' międzY'J)lanetarne",
którego najwybitniejszy
czoło
nek. z,nany fizyk
G. Edward
P endra:v, za powiada, ż'e nli~ dalej, iak za Jat 10, będzi~v podl'óżowali na księżyc . Z utoP.li
Juljusza Verne'a znealizowa}ioś
mv iuż wszystkie, poczY'llając
od cięższych od powietrza samo
]o~Ó;'ł; sama myśl o tem była
nie~dyś dla ludzi nauki kwaIifika,c.i~l do szpitala dla umysłowo - chorYch, - a kończą~ na
nndwodnej łodJzJ. radju i telewizji. Niema też w,ięcei uto'p.li
w tej dzicdz.inie, a najśmielsza
fantazja nie zdoła przewidzieć ,
cz e~o może dokonać umysł luodz

EkJSIpedyc.la ratunkowa przy g o.ndoli

balonu prof. p'iccarda.

tv! .. Urzeczywistn,i enie tego po- pal'tą ani o powietl'Ze, ani też
mvsłu nie jest jlliż nawet kwe- o siłę ciążenlia. Chod,ziło więc o
stją lat, lecz raczej miesięcv" - .z astosowanie matm'u o Doteżtwierdza prof. PendJray.
nej ener,g ji potencjornalnej (zaj
.
k'
mującego
pl1ZyŁem niewiele
ki _
PomYlSł ,z,astooowaollla ra ' !et miejsca).
Pierwotne pomysły
do lotu powietrzneg'o
powstał nadania rakiecie f{)zpedu ",rzez
Jf> żcli orzeto wyja,z,d na ksi~- prz,ed dw~a zaledwie laty w wystrzelenie z potę,żnej armaty,
ivc lub
n~ Marsa
n~stąpIĆ ll~vśle pr~f. Goddard~, wykła- zosta,ly poniechane, gdyż nie na
t;1~)głby .d~PJero ~a laL kI~ka'na-1 d~.1ącego fIZykę il1a u'lllw~rs:vte- długo w)llstarczylo'b y energji.
sele, to .lUZ w kazd:vm raZIe pr6 me w R{Jc,h ester.
Po wH'.!101et- \ Prof. Goddnrd zastosownł natobv komunikacH rakietowej skró I nich eksperymentach pr?fesor \ mias-t silny materjał wybuchoci6 mogą k{J'l11iunikację
wokół ~oddard d,?sz~dł
do wnIOsku., wy w stande płynnym, opierając
kuli ziemskiej do minillllJUllll.
ze. posuwac S1(~ • 'W prz.estrzem ~ię na kole.}nych wybucllach we
Wymiana poczty pomiędzy A- mledzypl~neta,rne.1 hę~zIe m6~1 wnątrz aparatury rakietowej. u
mel'yką a Europą trwałaby Za tyl~o ta,kl samolot, kto~y b~dzIe możlli,wia:jąlCych posuwanie się
pomocą rakiety tylko 22 minu- posIadał wJasną energJę, nle o- samolotu w or'z'estl1Z,e<ni z ORrom
ną s,zytbkośoią.

(osie dziel
ZE SPORTU

Ostatnie rozgrywki piłkarskie
daly nasUlpujące rezultaty:
. ŁKS "Hakoah" - KS. "Sokół"
(0:0) Gra nieciekawa; brak ambicji
sportowej Sokoła wyraził się w
t ern, że pełna jedenastka przez cały czas nie opuszczała pozycji
przed własną bramką" "murując"
j ą dosłownie.

Orlę - RKS Młot 2:0 (2:0)
Nygrał Młot. Gra brutalna. Sędzio
w ał p. T. Rosenblum.

RKS

OTS. (Opoczno) - KS. Tomaszo
Wianka. Goś ci e grali niesportowo.
Do przerwy 3:1 dla OT8. Po zmianie stron Tomaszowianka przejmu
je inicjatywę w swoje l'Qce i do
końca gry prowadzi. Po przerwie
Tomaszowianka wbija bramkę. Da

Pierws7,ą pró,bę

lotu rakieto11,1 , wego uskuteczuU prof. God_I • dard 17 ]ipca 1929 roku, wysyłając w przestworza swa Takielej w równych odstępach padają 4 tę, zaO'prutrZO'ną w materjał wvbUlChowy, termometr, barometr,
bramki dla Tomaszowianki.
W drugi~j połowie gr! śrocU~o- przyrządy do pomiarów wysowy pom?cmk. OTS. obr~z~, sę(~Zle- kości i lip., jakoteż
w ~p':ł!do
go. SędZIa ka;ze ~1tl OpU~'CIC b~ISko I chron. Rakieta uniosła się zaw~bec dal~zeJ . mesubordynacJI sę- ledwie na wvsokość 100 stóp,
dZIa .odgwIzduJe zawody.
. leca: eksperyment ten potw,i erEpIlog zc1ecyclowaneg'o sULnowl- dzi! wszelkie hyno,tezy profesoska sędziego rozgrywa się w szat- ra Goc1c1arda. ,'\7 porÓwnaniu z
ni. gdzie gracze OTS. pokopali sę pierwszym 8-miil1utoiwYlll
10dziego. Sprawa ta w bi e żącym t y- tem braci Wr1rrht był to sukces
godniu znajdzie się w wydziale znacznie więk;zy. .
gier i dy~cyp1iny.
Idee prof. Goddarda ~onty
lluowali i rozwijali
m cmcy:
NA NAJBIEDNIEJSZYCH
Zb~órka niedzielna na rzecz naj- SwnclleTs, Oppel, dr. Heyl1ant i
prof. Oberth; płynne materjaly
biedniejszych dała 325 zł.
wybuoehowe ulepszano i d{)Stoso
warno do potrzeb rakietowej ko
KOMISJA POBOROWA
Wczoraj rozpoczęła urzędowanie mUinikac.ii. '" Ameryce wspóJkom~sja poborowa w pałacu Ostrow pracował fi. GoddaTdem dr. Abski ego.
boU, a zmarły IlIiedawno miljo-
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Wspaniałg
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Dziś

premiera!

Muzyka l. lian.ora
Początek

seansów o g. 5-ej pp.
Bob. i niedz. o g. a·ej p. p.
Na pierwsze seanse wszystkie
mieisca ,po
, 50 gr.
.
Vf

IIwaea:

Cen, mieisc zni20ne I

minut

ner Guggenheim ofia.rowruł 100
tysięcy dolarów na praee ekSperymentalne.
Bli,żS,zy ooz'ialt
w tych pracach bierze plik. Char
les Lindlbergh i cały szereg uczonych.
Pierwszy lot rakietowy odbędzie Slię już
w najbHższym
czasie. \Vynala,zcy nie lZ,amier7a
ia Tyzykować w pierwszym 0kresi,e życia ludzkiego, to też ra
kiety wypuszczane będą swmopas. Mają osią,gnąć
wysokość
ponad 1000 klm., szybkość zaś
ruchu rakiet ohliczorna jest na
45 Mm. na sekundę. Odległość
pomiędzy Ail.neryką
a Europą
pokryta byłaby w cią~ kilkunastu minut.
Zbyteczne111 jest
dowod.,ić,
i,a'ki przewrót sprawi komunika
·c ja rakietowa w życiu
ludzkiem. Przestrze{1 na kuli ziemskie.i Z'l1iknie, i pasażerowie bę
dą m021i w ciaau dnia zwiedzić
wSzystkie części świata.
Przed ludzIkością
{Jtwil'T'l ją
się niezbadane możliwości komlmikacii
międzyplanetarnej.
Nie są to już utopje powieś('io
pi'sarza - fantasty, lecz śc,isłe i
dokładne oblic.zenia, dok()llane
przez fizyków i chemików. Zyjemy
w przededniu wielkiej
chwili, która
zmiewł
może
struktul'ę życia ludZkiego, goSpodarki i ustrO.lu na nsiące
lal.
I. Ii.

Polski 101

DfP14NY

HO DR

Palto przedp
dn!o~Je

Palto przedpołudniowe musi by~
praldyczne i elegancIde.
Na ten
cel bardzo odpowiedni jest tweeil
w ukośne prążki. Fason palta jak.
najprostszy, ożywiony stębnówka..
mt Wąski pasek w samym stanie.

00

ola

świata

w najlbliższ,ym czasie por.
pil. Lewoniewski z departamoo
tu aeronautyki M. S. \Vojskow.
wystartuje do giganltycznego 100
tu dookoła świata. Lot, organizowany przez
Podlas,ką
Wytwórnię Samolot6w,
odJbędzie
sjp na awionetee P\VS. 52 konstrukcji 'inż. Ciolkosz,a, pr:zytStos{Jwanej do dalek,i,ch rajdów .
Przeróbki aparatu
polegają
pa wzmocnienuu skrzydeł, oraz
,na wmdtow a rui u dodatkowych
zhiornik6w paliwa; lotnik . hqdmie mógł zabierać ze s.oibą na
posz'czegól'llych etapach paliwo
które wystarczy na 30 godzin
nieprzerwanego lotu, co umożli
wi pokrywanie bez lądowania
dystansu około 4.000 klm.
Trwsa raidu prz·ewiduje
'W
pierwszej swe.i CZęŚCI 1m z Bia.

Jej Podlaskiej w szeregu etap6w
do Dakaru w Afryce. Nast ępni.e
przewidywany jes,t przelot południowego Oceanu Atlantycklie
goo do Ameryki
Południowej.
\V dalsn'm ciągu por. Lewoniewski odbyć ma przelo,t nad
Kordyljcmmi, przelecieć poJlad
całą Ameryką, n:ł!stępnie
zaś
przez Alaskę, szla kiem
w~rs:p
Aleuckj,ch ponad Kamczatką do

Azja, poczem powróci do Eu·
ropy.
Obecnie odbywaj ą się
prób:y
aparatu, ()raz tren ing piłota.
Raid por. L ev.10niewskiego b~
dzie pierwszy m tego rodzaju w
świecie lolem na awjon'etce, 'W
sz-czególno ści zaś pierwszym te·
go ro dzaju przelotem przez A.
tlalll t y'k.

prosIram:
- II. KRóLOWIE HUMORU!

•

~zruszająey dramat
kpbietv, którą boleśnie
doświadczyło żyeie.

W rolach

głównych:

PIĘK!\'A

norOlha macMail
i RASOWY

Conuav Tearle

łu~

Por. Lewoniewski przeleci południowy Atlantyk
na awionetce

PO wÓjng

-1.-

c!

w arcypikantnej kapitalnej komedji, obfitującej w
niebywale humorystyczne sytuacje p. t.

MAMA UU ~ ~l AlA

+$ala mechanicznie chłodzona i wentylowana 1

NT.
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Humor zlgranl~zny
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PORANNY- 1931 .
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Przedstawiciele magistralu nie chcą sie ZIodzle
na redukcje wrdatków
I
c,ii w
I

Na dzień wczoraJslzy ~apro- tt.yr.h, na pokł'ycl~ których to
zostali do min. Spl'ilW Wf> wydatków nie pos,iadał potrzeb
wl1ęb'mych przedstawiciele pl'e nych dochodów pożyczkowych
zyd.ium magish'atu, celem onu,
Władz>e nadzorcze sto.tą na
ł walOrna budżclu Ul. Łodzi na stanowisku, że deficyt ten
Il'ok
1931-32,
uchwalonego nien być pokI'ytyw ten sposób,
Ipl'zez l'adę mie.tską na Ilocząt-I że zruegłośei podatkowe z lat u
ku kowtietnia. b. l'. Omówlenif\ biegłycb w preliminowanej wy
s~,~ni

l
I

skreślenie całego slZ:Cl'egu POZY-' ne.i dotacji ministerstwa praes
dziale wydatków. Z dru- w wysolkości pół mil.iona zł~.
głe.l strony władze miejskie u- podczas
gdy na zatrudnienie
waża.ią za niemożliwe poezynie 1020 robotników 11a plantanie takich oszClZędności w okre- dacb i pi'z,eszlo 700 na roholacb
sie nędzy, a SlZczególu:ie
kanaHnlcy.lnycb.
WOBEC KOLOSALNYCH Wy- I POTRZEBA 2 I PÓŁ l\HLJONA
DATKÓW,
ZŁOTYCH

Wi-I

I

to ... tało się aktnalnem z tego
powodu, że
.
- A pozatem lliech ~ę pan
ZESZŁOROCZNY
BUDZET
'·brzeże blondynkil
zapó- MUSI BYĆ ZAMKNIĘTY NIE·
Zapóźno, dlX)'ga pani,
źno! Wczoraj właśnie ją poMn- DOBOREM,
WYNOSZĄCYM
biłem I
PRZESZŁO 5 MILJONÓW

sokości 5 mil.i· będą przezoae!1fone na ten cel, pł"ZC'.t co •
rzeclZ .1 asna ~
TYCH SAMYCH ij MILJUNÓW
ZABRAKNIE
W BUDZECIE
TEGOROCZNYl\f.
ZŁOTYCH.
Wład.ze nadzorcze zaleca.tą
Niedobór ten powstał dlate- dla Z!l'ównowRŻenia tegoroczne·
go, że magistrat wvdr.' b. wie- go budżetu
przepl'owadzenłe
le na z.atrudnielliie bezrobot- wielk~ch oszc.zędnoŚcJprzez

WRÓŻKA.

Osobiste

wYn:ika.iącycb z tego tytUłu w
wydziałach pracy i op,jelii spolecZ/neJ oraz~drrowo~nośei publi{lznej.
Na wydatki, zwiążane obce'
nie z pNHvad'zenicm tobół 111westycY.lnycb, tak przy jedueJ.
jak i drugie.i koncepcji niema
w teJ ebwili żadnych środków
za wyJątkiem jedyneJ awizowa

poJ'Zy 3-dniowem zab'uduieniu.
Zadaniem konferencji minisłe·
ł'.ialne.i .iest właśi1(ie znalezienie
w~jścja z te.i tmdne.i sytuadi.
Na lwnfel'euc.ię wY.iechali 2
ramienia magistratu do Wal'.
szawy prez. Ziemięcki, wicepr.
Wiełiński i nacz. wydz. finanso
wegu p. Chwalbhiski. (ge)

IW dniu wczorajszym wiceprezy
itent Łodzi p. RapaIski rozpoczął
6:dniowy urlop wypoczynkowy. W
dniu 8 bm. wiceprezydent RapaIski
obejmuje z powrotem urzędowanie.

Pobór rocznika 1910 O
w środę,

D~iś,

dnia 3 czerwca
rb., t. j. w 25-ym dniu poboru 0gólnego, powinni się stawić przed
komisją poborową Nr. 1 (ul. Zakąt
na 82) mężczyźni rocznika 1910,
zamieszkali na terenie V komisarjatu, których nazwiska rozpoczyna
ją się od liter L. R.
Przed komisją poborową Nr. 2
(ul. Ogrodowa 34) męi.czyźni rocznika 1910 zamieszkali na terenie
IV komisarJatu, których nazwiska
rozpoczynają się na litery J. S, &:.
Sch. S.
.
Przed komisją poborową Nr. 3
(Al. Kościuszki 21) mężczyźni rocz
nika 1911, 1912 i 1913 (ochotnic.y)
zamieszkali na terenaJCh: 2. 3. 5. 8.
ą i 11 .komlsarjatów.

Aktorskie egzaminy
kwalifikacyjne

W końcu czerwca r. b. odbędą
w związku artystów scen polskich w Warszawie aktorskie egzaminy kwalifikacyjne.
Egzaminy odbędą się w nasU}pujących terminach: w dniach 'n i 28
cze~ - dramat, w dniach 29 i
30 czerwca - opera, operetka i rewja.
&ię

łłocne dyżury

apfek

Dziś

w nocy dyzurują następują.
ce apteki: Sukc. J. Hartmana (Mły
narska 1), W. Danieleckiego (Piotr
l{Ow~ka 127), A. Perelma.na (Cegiel
ni~ńa 64), J. Cymera (W ólczańska
311i'); Sum<:. Wójcickiego (Na,piórk wskiego 27).

Sp~gtD
Sprowadzała

tito i "telIg
Kolonja mieszkaniowa im. MontMireckiego na Polesiu konstantynowskiem stała się w ostatnich kilku dniach znowu lokalną
aktualnością.
Magistrat m, Łodzi
w najbliższym czasie odda 350 no
wych mieszkań obywatelom naszego miasta. Ostatnio wywiązała
się dySkusja czy komor~ na Polesiu ma być wyższe czy też niższe
aniżeli. w r. ub.
W związku z tem zWlródłiśmy
się do przewodniczego komisji de
cydującej o przydziale
mieszkań
na Polesiu ławnika Kuka, który udzielił nam
następujących wyjaś·
wiła

nień.

- Istnieją - roz.poczyna nasz
informator .- dwa }JQglądy na
spraWę finansowania
budowy kolonii. Pierwszy, to pogląd nasz, po
gląd magistratu i większości socja
lis tycznej rady miejsldej, traktują
cy kolonję jako imprezę społecz
ną władz miejskich. Drugi to
pogląd właścicieli nieruchomości i
przeciwników
magistratu
bez
względu na przel<onania. Uważają
oni, że komorne na Polesiu koszto·
wać winno tyle, ile wynosi ono w
domach prywatnych. Dla nas, jako
socjalistów, sprawa jest oddawna
przesądwna.

Jesteśmy przeświad

czeni, że walka z głodem mieszkaniowym nie może być skutecznie
przeprowadzona przez kapitał prywatny, gdyż kapitał uznaje jedną
t~rlko zasadę: rentowność. W obec-

zł

do siebie mężczyzn, PQc:tem
ich okradała

dłuższego czasu już o
zameldowania, że na
terenie Łodzi grasuje jal{aś tajemllicUl~ b.
przystojna niewiasta,
która zwabia mężczyzn przeważnie
młodych do hoteli lub na "kawaler
kę", poczem podczas ich snu okrada ich i znika w zagadkowy sposób:
W ubiegłym miesiącu został w
ten sposób okradziony przyjezdny

Policja od

lrzymywała

"Sid

(zgtaj,-~

"lilos POraOny"

uirltku na - Gl . ~!
składać: podania, ~I!~

. gi. trat d

kupiec, któremu zniknęły pienią
dze, zegarek i papierośnica. W wy
niku zameldowania i danych konfiden'!jonalnych w dniu wczorajszym polir!::t przybyła na ul. Fabryczną 2, gdzie stwierdzono, że
złodziejką jest właścicielka mieszIml1ia Celina Kraszewska. Złodziej
ki nie zą.stano w domu i dopiero
około północy wywiadowca urzędu
śledczego zatrzymał i aresztował
ją ll'rzy zbiegu ul. Kilińskiego i
GłówneJ. W komis~rjacie stwierdzono, iż jest to nie, jak poprzednio ustalono, Kraszewska, ale niejaka Józefa Stanimska, lat 26, oddawna poszukiwana przez,. urzędy
policyjne paru miast za kradzieże,

moż~

nych czasach dobroczyńców prywatnych niema. Niema więc nikogo, ktoby dał bezdomnym dach
nad głową. Dlatego jedynie społe
czeństwo może i powinno podejść
do zagadnienia z punktu widzenia
społecznego. A więc przedewszyst
kiem państwo lub samorząd muszą
sfinansować budownictwo mieszka
niowe, dać bezdomnym mJ.~~zk:~~
tak,. aby mogli zapłacić
czynsz komorniany.
Komitet ekonomic~ny ~ady .ml:1
strów oznaczył pojęcIe teJ mowosci płatniczej na 3 pr~,c. . kosz!ów
budowy. Na tem okreslenIu ople~a
się magistrat i na Jego podstaWIe
ustalił komorne w swych domach.
l'
dl j d
Wynosi ono a e nopo coJowego
40
zł. miesięcznie dla
mieszkania
.
'
2-pokoJowego 60 zł. oraz dla 3-pozł
'
•
kOJOwego 107 •
I

h

r

b

w.,

iliiZ~~~~.~~

W dniu wczora.lszym komisia
skarhowo - budżetowa zatwierdziła
wnicsek magistratu,
ustalający
czynsz dla nowych 6 domów w wy
sokości dotychczasowej.

rem, od tego, jak lkzną ma rodzi·
warunkach. obecnie
mieszka i czy le.st stałym mieszkań
cem Łodzi, to jest czy mieszka w
ŁoJzi dwa laLa.
nę, w j"l;ich

W przyszły wtorek rada miej-I O przy{;ziale decydować będzie
ska zadecyduje ostatecznie tę sJ.lra I konó.:Ja w si,ład<;ie 3 cz!onków
wę. Ponieważ pozostało b. niewie- magistratu, a miotu. ławników Ale czasu do przeprowadzenia tech. (iam.skiego, Kuli.a i Pllrtala oraz 6
niczn~h prac nad od!.lani61n miesz r;,;.dnyr:it, wyt-el~gowauyeh przez
kań, już w nadchodzący czwal'teI{, radę. Z:GŻOlle jio(hmia podlegać bę
dn. 11 bm. ukazą się ogłoszenia w dą badaniom na mie,jscu przez spe.
prasie i plakaty na murach miasta, cja!n ą Iwm1(ę, składającą się z
obwieszczające w jaki sposób nale jednclł'o radnego j 2 urzędników
ży się starać o przydzielenie miesz miejSkich. Od relacji tej komisji
kania. Od piątku przyszłego tygod zależeć będzie przydział mie~zka
nia do poniedziałku dn. 15 bm. wy nia.
dawane będą w magistracie formuZaznaczyć należy, że o przydzia
larze podań, a od wtorku ;lastępne le miaszkania decydować bedzic
d'
16
b
d
IIItk
d'
.
, , .
.
go ma
m. o czwa • u, ma moznośc p:atmcza petenta )loi1le.
18 czerwc będą prZYJ'
.
' .
a
mowane z waż mag!~trat zmuszony był w
powrotem.
Ib' .
.,.
30
leZ. mIm wystąIHC przeclwlw
Ubiegający się o mieszkania mu- lokatorom Polesia na drogę sąaoszą na podanie nalepić 1 zł. zna- wą o e!{smisię gdyż nie op'acaH
.
.' ,
czek miejski na pokrycie kosztów om reguiaf!1le komornego.
administrac J'n ch. Ci z ubie a' _ .
•
h'
Yk t~
.
t g Jął'
Porl kCHlec pra~l1ę zaznaczyc cy!c SIę,
orzy
file o rzyma I
-.
. k'
b
k
(
d ' kOilczy nRSZ l'ozmówc~ - ze spra.
mlesz an w u . ro u a po anta
l ' ..,
P 1 .
.
ł . I')
l"
ł t
wa w.on.1 1 na o eslU wymaga, la~
z ozy I są zwo menl z op a y.
ko sprawa społeczna pubIiczncl!'O
..
'
'"
O przyznanIU mIeszkań decydo- omOWlema. My chętnie słuchamy
,
b
l
'
'1'
,
k
'
ł·
bl'
,
.
'1
h
.
wac ę( zle I osc pun tow przyzna g OSOW PU ICZll0SCI, o I e cec uJe
nych peten!owi. w za~eillości. od te je ob.iektywl:cś~ Ni~st~t~ datychgo, czy ubIegająCy SIę o ntleszka- czas wypowIedziane o;JIOle tą ce.
nie jest lokatorem czy subiokato- ehą si~ nie odznaczaly.

I

W począ,t taC
Ipca r. z .. ~kończonych 12. domów n~ PolesJ.u
gotowych bt~dzle 6 domow obel•
.,'
mujących 350 mleszka~. Pozosta:
łych 6 domów będZIemy mogh
oddać do użytku dopiero w paź.
dZlerniku br.
W ZWIązku z tem - kontynuuje
łaWIll·k K uk _ f un dus z kwaterunk '
wojsl<owy zwrócił się do
n;:;' plfośb o oddanie mu 2 domów
ą
.
Komorne dla wojsKowych pokry
wają w równej części magistrat, łłl"IIP..a;~~~IQcl~łtlllWifł!~~~~~bS~~'~'~~~~~~IR~:a
fundusz kwaterunkowy i min. skat
bu, które czerpie na ten cel dochoDźwiE!kowy Teatr Świetlny
dy z podatku lOkalowego, zaś obowiązek
dostarczenia mieszkań
ciąży na wladzach miejsl<ich. Prz,e
ważnie w~·najmu.fą one lokale w
prywatnych i to nowych domach,
w których komorne jest od 100 200 proc. "droższe od czynszu poDziś i
bieranego na Polesiu.
Dawno niewidziany
W prasie miejscowej potraktoWalIO propozycję funduszu kwaterunkowego, jako rzecz, na ktMą
znana z obrazów "Erołicon" i "Skąd niema
magistrat miał już wyrazić swą
powrotu" w emocjonującem arcydziele dźwiękowem
zgodę. W istocie Jednak sprawa
p. t.
nie jest jeszcze wcale przesądzona,
a przeciwnie członkowie magistratu wypowiedzieli się przeciwko tej
koncepcji. ("Głos Poranny" również tej koncepcji się przecIwstaNatchnione momenty miłosne. Wstrząsające sceny.
wił, uważając ją za objaw wypaPorywaiący dramat dziennikarza, opętanego czarem
czenia samej idei budowy kolonji).
uroczej przemytniczki.
Magistrat decyzji jes7JCZe nie powziął, poniewaz wchodzą tu w grę
Początek seansów o godz. 6-e], w święta, soboty i
domy, ktMe będą gotowe dopiero
niedziele o godz. 4-ej. Nadprog-ram: tygodnik
w październiku, do którego to cza
dźwiękowy Foxa oraz aktualno:4ci krajowi..
su ma moZność odrzucenia, lub

.
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o czem zawiadamiaią pozostali w głębokim żalu
o

matMa, brat, sioslra~ bratowa, szwagier i rodzina.

dniu pogrzebu nastąpią oddzielne źawiadomienia.

Tylko 700 robotników
kanalizacyjnych pozostaje bez pracy
Wec1ług dokładnych danych,' zacz e rpniętych w wydziale kanalizacji i wodociągów, samorzą.d łódzki
zatrudniał w ub. roku na robotach

kanalizacyjnych 1214 robotnikóWf,
przyczem o tej porze tj. w czerwcu ub. roku pm c owało przy kanali
;-;:' cji 900 robotników.

,
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prz
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P

przg_o gla wowi~rDg( łamatorówświ~żt;ao
i~i za
na
po tój. po'
W
od Ipisywali sie na
Ików mi ejs,c
wohec c ze wn.la
Obecnie roboty kanalizacyjne dział Touring _ Clubu zorgani- złotych 7.- na kos'zta przeja,z- g,o nieszczf;\Snych amatorów wy
z porównywaniem gaprowadzone
narazie na
sa du, p,rzyczem mieli ()Il1i
roz cieclZki 'z a,l a,dowano do autobu- tunków produkcji
monopolu
przy ul. owopabja,nickiej, a
mochodową
Spały dla swych lok'o wani w samochodach CZl'OOl Isu zamkniętego i z 2-godzinnem spirytusowego. "lLudz:e z autocuje na nich rÓWno 500 osób.
ClzJ:.OO1ków i ich
oraz
dla ków Touring - Clubu,
ruszono w
busu "musieli cierpH w'ie wycze
są

N

SmDin~

ubiegJą niedzielę łódzki

list~, wpbcaj ąc

odcinkłl zował całodzienną wycieozkę
prado
~ości

Tak więc z pośród zeszłoroczny.ch robotników kanalizacyjnych
pozostaje obecnie bez pracy tylko
700, robotników, a. nie jaJk wczoraj
donosiliśm.y 2,000.
(d)

dl()browoInych, a jak si'ę w następstwie oka za,ło, wysoce 1ekkOlIl1yślnych i do<tkMlWie UJkarany.ch amUJtorów tatkiiej eskapady.
Ci amatorzy w najleps:zej
• I~ wierze, mając zaufanie w pierw
'-:-,; szvm rzędzie do <illlstytucji, kfó, ra wycieczkię ol'lgani,zowała, za-

się
łączony

niemn ,

być

biorą- opóźnieniem

drogę.

c':ch w wycie·czce udział. Zbiór Po drodze na 10110 natury "hokę na1Jnaczono na bardzo wczes llo ta z aUitobusu" musiała stwier
ną god,zinę ranną, z::uznaczając, dzić, że droga do Spa.ly je'st nieże wV'Cieczka m. j\l1. ~pędzi bl- slychU!i1ie długa, przedewszystka godzin w uroczych
lasach k,i emz powodu wieJkiej Lości
ijIpalskich.
przydrożnych karczm
li szynNa punkcie zbiórki okar' kÓw. Przed każdq z t3Jkich insię, że w samochodach c z,;
styŁucji kawalkada
zatrzymyJU4HMWe e S*śU+

,rw

dniu
wC7lOraJszym
stanął,
IJl'I'ted sądem okręgowym Mikołaj
Labanow pod zarzutem dokonania
zabójstwa na oSobie Romana Olczy
ka -zam przy ul. Zachodniej 20.

Kalasl Dla li

iI

wa

manllaig

en

W 'dniu 28 listopada ub. r. OJsw~
czyk, przechadzając się z kolegami
po Bałuckim Rynku został w pewGOl'Spoda1'ik a s'amo-rządu 7..głer s.zkolne i przeciwjagliue, za li- rarly miejskiej.
nej chwili silnie potrącony przez skiego znala:da &ię w syt.uacji kwidacją is'tniej1!cych w ZgIeniosek ten jednak wsfał
Labanowa, który poślizgnął się· bez wyjścia,
r:ZIU kucben dla uhogiej ludno- przez większość rady, do kt6tr ej
OJczyk, mimo przeprosin LabanoKaŁastrofa.Ime poł.oiŻ8Inie fUlan <te i , za przerwaniem a,.kcji doży- >,chodzą NPR-lewica i endecja,
:a't:ar~~en~w:~~a:!:ed~d:y~of~ .sowe Z'g ierza J}OIwstało wskutek wi,runia dZliaLwy i okrojeniem odrzucony.
W obee powyższego członko
czek Labanow dobył nom i zadał olbrzymiego, przekracz,ającego budżetu opieki społecznej do
mu cios w okolicę serca, poczem możli'woŚlci platnicze miasta, la śmiesznie niklej sumy 2 tysięcy wie frakcjri socjalistyoznych, p
niezatrzymany przez nikogo zbiegł. dJfu.Jiżenia. Dllugi te wynoszą 0- zlłotyoch 11a cały r.o;k budżeto ~ zJożeni u deklaracji, w której
Aresztowany został parę mie&ięcy hecnie 4,790 tysdęcy ~łl.
IlH)d- .... v. Ze wz!!lędu na to, że tego sŁWJierdz'a1ją, że daIsze ich 'POZO•• • J
• k
• kąś hurd
.
,
p~zU1e w ZW1ą,~ u Z.Ja.
ą c.z!lS adv ca,l,k owity ma ją,tek te- l'O'uzaju oszczędno' ci stanow.ią s.tawanie w Tadzie byłoby brauhczną. W komlsarjacle ustalono
~
:.
jego podobieństwo do rysopisu go mIrui,ta wynOSI 7.280.000 d. przekreśleni'e istoty zadall sa- niem na siebie odJpowiedzia}mordercy Olczyka, podanego przez Amortyzowanie wI,ęc ;i opłaca- morządu, a nie ratują Rbsolut- nośd. za wytworZValy .sota!. rzeiednego z kolegów.
nie procentów od dtug6,w zJabie n.ie sytuacji finamsowe.r miasta, ozy, 'złożyli pri,astowane mandawys,tą'PiIi z raSąd po zbadaniu świadków ska- ra niemal cale dochody mla- frakcje Tad:z\iec,k ie PPS. i NSPP. ty radzieckie
~ał Labanowa na 8 hit ciężkiego sta.
"głosiły wniosek o rozwdqlanie dy. (gl
więzienia.
Wskutek tego stanu rzeczy --------~-------.....~--------.,.---

Radni lo(jalisig(zoi zloigli

"r

n

i,stnieją

oJhr,zym~e

bieżące.

I tak

za,ległości

np. UirzędJn~cy
mIeJSCy OItrzymują pensje n>i.e"PRĄDY"
Pod red. Grzegorza Timofiejewa raz z t,rz'ymiesięczncm o'P6inie
tlkazał się nowy, drugi numer "Pr!!! niem.
dów", jedynego łódzkiego cza~50O·d k'wi'e hlia b. r. miala się
pisma
literackiego. ~ajdujemy
datowUJć fJanacja stoouników fi
tu prace laureatki naszego miasta
Zofji Nałkowskiej (dramat), Wittli nansowych Zgierza. W tym bo
na, Hulki-Laskowskiego, Piechala, wiem czas,i e urząd wojewódzTimofiejewa, Sowińskiego, Lena. ki 'VI Łodzi mianował do samo
dyr. Augustyniaka, dr. N. Łubnie· r,ządu z.gierski~o
kOIl1lisarza
kirgo. W calości poezja. proza, dra ftimansowe.go w osoibie radcy
mat i krytyka Łodzi. W uzupełnie
wojewódzkiego, 'p . MuszyI'iskieniu mamy dział biezący:
,.Łódź i
jej sprawy", w którym to zostały
omówione - teat.r, muzyka, sztuki
plastycwe, literatura Łodzi. I jesz
CZE' sprawozdanie z książek, odpowiedzi i t. d. R,azem 3 :ll'kusze 0bjętości. Wytworna okładka. Pismo
to powinien pr~ytać kaidy inte
ligrntny czytelnik łódzki. Reclakcja: Lódź. At 1 Maja 11. m. 14.

go.
Przy opracowywaniu budże
tu na rok 1931-32 komisa'l"JJ fi·
nansoQiwy p. MlIJSZYl1ski pl'zedsięwziąl OIsZlCzęd'nośoi w budże.
.
P _...1
tk'
•
cn~.
: zt:IU e WIS zys' lem. opowIed.zlR'l 'S'lę 0111 za skreśleJllem kre<lyhl \1.a ambułatorja miejskIe. I

dłuższy

kiwać

naz,akońozenie każdej

takiej wypitki. 'V rezultacie o
jakimś pobycie \'" 1es'ie nie moglo być mowy. Natomiast zażą
dano od nieszczęśliwych doO) [a •
ty. Na zwróconą uwagę, że kierownictwo wycieczki nie dotrzv
mało ani jednego z pUlllktó,,:,
które dotrzymać przyr;zeklo, kie
rownik wycieczki, p. j,nż. KurkO'WIski, będący OCzywllśóe pou
dobrą da1 r: , odpowied.z.iUJl b1rdzo ostro, obdarzając gości takimi epitetami , jak ,.towar/y~two :z BaJut" etc. Proszony o
interwencję
p. 'Viirfel za-chowal się róvmież zupełnie nieodpowiednio i nieslychamif' nlietaktownie, dorzucając
jeszcze
coś niecoś do "pr1zygUJdU!szek"
pana kieroWlllika.
Późnym wieczorem wyciecz,.
ka powróciła do ŁodZJi. Amatorzy świeżego powietrza nUJlykali sie kurzu, sma,żyli się przez
cały dzień na wolnym ogniu w
rozgrzanym niezno'śnie,
zamkniętym autO'husrie, a na doda·
tek naje(ł1i się wstydu i IzgrYlZlot
z powodu fatalnego, OibcesO'wego traMowania ich pTzez organi,zatoTów "krajoznawczl~j wyciecZJki" do SZ:ynk0W przydroż
nych na trasie Łódź - Spala.
Trudno powstrzymać się od
słów ob'l1l'z8Inia na taikue karygodne wprowadzanie
w błąd
pr,Zy1Z'Woitych lud.zi, którzy lekkomyśl,nie mają zaufanie do TO'
biąc.ej jaknajpowaimiejlS'Zle w'ra
żenie instytucji, a w konseikwen
cji, za,mia,.st raz w tygodniu odetchnąć pe-itrlą piersią, na!1'a~e

są na brutalność, sZVk&Jlly ł
poniewierkę.
NaJ.eiy wyraz,M
zdumienie, że Touring - Cluh

ni

oddaje kierownictwQ wyciec.z.e k
w tak ni,eodpowiedl1ir i nieodpowiedzialne ręce. W ka,żdym
razie pr,zed tego rodzajl1 imprezami tej instvtucji naJeży ostliZiCC szeroki ogół s poleczeń
stwa łódzkiego. (w)

ni a

Manifest-acja antypolska we Wrocławiu

2yd. Gimnazjum
przyjIllie lekcjo lub korepetycje.
Ceny przystępne. Oferty pod ,.Ko
repetycja" kierować do administ,ra
cji "Głosu Porannego"
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"

______.~________________________~~~,V~I~J~.iG~Ł~O~S~P~O~RA~NNY~'_·~.~19~~1

Sensacyjne aresztu wanie

związku

Cz
powinien

z wgborami do amiDU żgdowskiej

NiezwY'kłą
se:nsację
wśród na takiej dek}.ar~ji,
I u d!Ilośc i żydoWlSkiej naszego sfałsrowalJlY.

to

jest

Do

starostwa
grodzkiego
wpłynęła skar.ga
orgaruizacji
miasta wywołało a,r esdow ani e
W Iz:wią.zku z tem oowiaocze "PoaJej - Agudas Izrael" na ko
wlaś~i~jel.a . domu lJIf.zy ul. No-, niem ruresztowany był nawet mi'sję wY'borc!zą·
w~mIe.l~kl.eJ Henocha ~ł"6łbJe'W pellnomocnait. listy nr, 2 niejaki
Or,g aniz,ada ta twlerdzu, że
SkI ego 'l Jego syma Chauna.
Szlama Druk,ier. lecz wkrótce wedtu.g jej OIbliczeń, na podsta\V pruedzJeii wyhor6w d.o zwol'lliolliO go.
wie otrzyn.anej ilości głosów,
gminy żydowskiej Wr6blelwski,
NaTa'zie nie jest wiadomem ~, winna otrzymać dwa ma:r:.daty,
który fignrowrul na liście nr. 2 jakiej ;przyczyny aresz.t.:nYu'ni a komi.sja wyborcza przyznała
tlU czwartem miejlsou (lista "fi- zostaH WrÓ!bllewscy
i oddalIli jej tylko jeden mandat.
[.ii" A~udy) oświad(Jzył, źe me do dys<Dozycji s~zlieRo ś!edczeSp!I"awa ta jest pu:edmiotem
podpisywał żadnej dckłaracji i go.
i badań
ł0dzkiego
starostwa
jeśli j~o podpis znajduje się
grodiz:kiego. (b)

*

rzal,
"
Kupi eleezreki zabil swa kochanke
Widownią

k:l'W aJW ej

tragedji

PrzlYbyq:e na m1eJsce W~'<ldJzc
pfzystą,pily Duc·1.wlocz'
nie do dochodzenaa, które USlt::.
Uło, że zaszedł bu wypadek Z:lbó.iStwa .i samobójstwa. Według
wszelkiego
prawdopodobiel1stwa Białek za zgodą towarz)zki 'zastrzelił Ją, a naslt~[Jme
~alłl poz:bawit się życia. Co nflj
d.,..k.awlSze, to fakt, :te zume1dQwana, jalko żona BiałkI! koJJinta okazała sie jego pnY.iuciółką Małką Szpigiel, nl,;,·~_ntką,
','-'" . ',10
chodzącą r6"'nl'ez·.
z
L"'4'Z,"'v.
n,
,,'-'
~
Jak UlstalolGo Białek pr.z ybyt w
dni'u o.ne,gda,'szym 'ZI Mabką S,z pi
I
li:'iel do Łodzi. Po w,rm a,J'ęc3U po
P'
koju w hoteil.u udali się Qoai Wl
mialsto, skąd Wil'6e11i późnym

łIń'łlosnej stał się w dn~u "M:.lO- śleoc,ze

ł'9.jszym

poczem

T

II.

Maur",pomimo
Poznań~k·
sitt

płacić składkę,

iż wypisał

z gminy
W swoim czasie znany 11I'zemyp. Maurycy Pozi1ański zawiadomił zarząd gminy wyznaniowej żydowskiej, że występuje z tej
że gminy, a jednocześnie identycz
ne zawiadomienie wystosował do
starostwa
i urzędu Wo-

słowiec

uniezaleŻt1ie-

ponoszenia
Mimo to
przesyłała

p. P()znailski
ciekała się

"
sam pazb- w sie
I

żrcia

wieczQrem, około I(cdziny 12
w nocy. Krwawa i ponura lra-

skanualu, koch:\ll".,·~.q••"w.iJi

uciec z ł ,ę

nistracyjnych i nakazy te kieruje
za pośrednictwem starostwa grodz
kiego.
W ostatnim Dzienniku Wojewódzkim ogłoszono obwieszczenie
starostwa grodzkiego, wzywające
p. Poznańsldego do zgłoszenia się
i odebrania znajdującgo się w starostwie grodzkiem pisma w sprawie składki gminnej na cele wyznaniowe, z ,iednoczesnem zastrzeżeniem, 7.e o ile p. Poznański w wy
znaczonym terminie nie stawi się
pa odbiór pisma, uważane będzie
ono za doręczone I p. PoznańskI
mimo swej woli zmuszony będzie
opłacić składkę
gminną, która w
przeciwnym razie może być ścią
gnięta przez wydział
sekwestr acyjlly magistratu w drodze przymusowej.
P. Poznański .iak się dowiadujemy, nie ma zamiaru zrezygnować
i zamierza wystąpić nasamprzód
do urzędu wojewódzkiego, a w wy
padliu, gdyby hm nic nie uzyskał,
sprawę skieruje
do najwyższego
trybunału administracyjnego.
(a)

KClnC>l~VĆ wSPólnie i,Vgedja rozegrała si~, ak pod'll.iśmy powyżeJ,
nad ranem, ~:e W
Rieloianej i KiJ.ińskiego.
Blii:sze dcchodzen'ie, oparte Ha
Zamiar s oJ urzc-czywi,s tnili.
narzędzie
zhroOkoło godziny 5.30 nad ra
zasadZIe danych, z'aiSi~:!:ni<:ty('~
Rewolwer
Dd~zyty
nem m'les.ztkaucy hQotedu, rrojmu
w komendzie powi,ulowel polj . dni zina lezi o ohok zwłok sa
ją.cv pokoje na pierwszem pu:cH w Łęczycy, ustaWo, ze Hi:d l11ohójcv.
DLACZEGO ST ALEM SIĘ
REWIZJONIST Ą
trze obudzeni z,os\ali od~lOSem
ka i Slipi:<{lową ląc.tyły addawTmpa Biał,kn przcwiez~{)n()
s~ałów. jakle r.ozlegly się w
lIa zażyłe stOSunki. Białek hv ł wOZ<ltaj w oołll(lnie do pros>'- I
W d.niu jutrzejszym pnY.icidża
lednym z sąsiedniCh pokOi.
przyjacielem m<:·ża zam{Jl"dowa ktorJum na ul. Łąkowf'J.
tlo
Lodzi znany dzialacz żydowski
"lwi"l
nej, a ponadtó jego w~~ó!niStan rannej SZlpiglowej jest
Ą ".'
inż. Robert Stricker. który .ieszcze
Służba
hotelowa,
.,
,,kiem.
"\lieH
olli
\"..'
ł.Je_,c1..v.ol •
•
k .
któ
'.T
b. ciężki, taociaż leka,ue ulrzy z,. życia Teodora. Hercla był jed·\ZIWSZY,-,.:Ił
ze 'z ..po _l-O.lu, d wh d wspÓJn,· skład obuwia,
ł się .i~ uh'Zyrna,\
' m!{to'rv'
u H , %e lwa
nym z najbliższych 'w::-póipracowrym pwu y SL>f'Z1GU1y
oc o zą
zoslał przed dwoma laty :di- przy życiu.
uików twórcy ideologji sjonistycz-'
głuche
jęki,
skomunikowała
kwidowany, wskntek lłpadloś~'i,
.
ładzannl' p"";·cyme..... ;
n
Mnż zabite.J·, Sz,njgieJ, 'został nr.i.
SIę L IW
v~" ..f4-'- ULL,
I-'
'ednooześnie zaalarmowała 90
ogłOlszonej fh'lnie.
przez wladze śledcze zawe.zwaPrzebywając od wielu lat 'IV
Jgotowie
S
' l li wa o d k'lk
d Ł o d m,
. celem ztożenia
'ratUlIllkowe,
Z,pJg
'11' II l a t k. oc h a ny
Wiedniu, inż. Stricker do ostatnich
ła Bia.}'ka. PO'nieważ <1osz10 na l szczegó1lowych zeznall. (d)
kilku mie ięcy stał na czele partji
Gdy prlZybył'a 1P0iicjll, W)'lWaŻł/BO dr~i, ,prowadzące do O~-". t:"'::' _ . . . .
R·
. lll11tlllfli!l!lIllIilSJHSSlillllw.a5lłlllm.1lII eUaaEilfłQIIi.1i1D 1!i'!Ii;rłil • • Iii!llIl~=:= Rjonistów"'radyka~ów (E."l Hamiszmar) i re d:tgował czasopi:,;mo "N 0'wego poko'.illlo ,gd'y.ż byb QłI1e
.
wy Glos".
weWlllątrs zamJ.ro;ięłe na kd'U,c:r;
ł lJłI
Prel€l~cje ' dziah \za •
za,,'f;Z8
obecn;'tICb
ll'~ed\tąwU,.
~ i'(lczom
wó-wcz-as
oIą'opoiy
w.tdok
.--•• .......
1'IBmtinfJii!I I!J rJlI lilia wzbudzały bardzo duże zalntereso
w::mie. Inż. Stricker należy bowiem
v~, ł6żk'li~A ~e pokoju Je
do najświetniejszych szermierzy
tułv w kaWach krwi dJWn cl,ł' .
Przed trzema miesiącami
slowa.
la, kobiety i m~y'ID7.
inż. Stric1'er 'wystą,pił z :szeregów
SluZba hoteiowa rz.e ~'e
partji i przyłą.czył się do rewizjoni
tJiiem skon&taJtowala, te Ilą to
stów. PismO' ,.Nowy Głos" które ,.,
8.30 "Koniec
.,l·zyjezdI1ii goście z Lęezycy. Jutro,
dalszym ciągu redaguje, stało !!i~
i początek
któ ..t'IZy >pO\przedmJiego wl(\c.rora
Powodzenie
jazzbandu
jest mule szlalChetllością, łagodnością, organem rewizjonistycznym.
'Zajęli w hotelu pOlk6j,. Z meldun
Centralny komitet rewizjonistów
tryumfem rytmu, tego ruchu rytmi- a nadewszystko umiarem artystycz
k6w, lZa~onycll do księgi ho
w
związku ze zbliżającym "ic termi
TEATR MIEJSKI
cznego, stanowiąceO"o
podstawę· nym. Oczyw:ście niezawodnym try
te.łOlWe.f
wy1l1Lkalo,
te są to
otwarcia kongresu sjonigtycznem
wszystkich
zjawisk.
Ruch
to
iybem
tego
werku
musi
być
forteMetndel veil Max BialŁek i żOna
Dziś po raz ostatni komedja Lejego Mallka,
czyckiego "Sztuba". erny rujnii- cie, on bowiem jest jedną z najważ pian, mający dobrego przedstawi- nego, zaprosił lllZ. Striokera. rIo
niejszych własności naszego orga- ciel a w osobie St. Petersburskiego. Lodzi i jutro, w sali filharmonji,
VI międzytCIZ.asłe IJ)rzyihyla K9. sw.
Program przepleciony był wystę wygłosi odczyt pt. "Dlaczego st~
nizmu: t~tno, oddech, chód. MuzytAtJk'a l>Qgotowlia raturntkowego
Jem się rewizjonistą.",
lLekarz skQonJStatował jn.Lż tylko WYSTĘPY TEATRU POLSKIEGO ka jezzband~nva nie jest sztucznym parni chóru Dana, na wzór slvnwymysłem
Jednostek,
lecz
emanaIlych
"revelersów".
Wszystko,
co
' ~ m~czyzny wskutek rauy
Zespół artystów teatru PolskieODCZYT BIBLJOFILSKI A. TYSt
~trzałowej prawej skroni, ko go pod dyrekcją A. Szyfmana zjeż cją muzY,ki . !Durzy nów póln.ocn?: jest ich piosenek cechą charakteKIEWICZA Z FLORENC.JI
iJ:OOt!a ~a.ś żyła jeszC!Ze i, f,ak u dtia do Lodzi na cztery dni: na amerykansklcl1; stąd ta SWGlstosc rystyczną, od strofy sentymentalZDany
zaszczytnie właścieiel ar·
w akcentowa- nej aż da nowoczesnego
szlaooies.talOlJlO, odn.iostl'a ona dwie 1'a- czwartek, piątek, sobotę i niedzie- rytmiki, dosadność
•
"
t"'1
tystycznej O'ficyny drukarskiej W8
niu,
nasyceme
ruchoWe,
podnie;!ara",
jest
podkreślone
w
sposób
BIJ postrzałowe bnuehn. CIQ?'ko lę. D3J1:1 będzie komedjl1 Ma.r jusza
Florencji p. S. Tyszkiewicz bawi
raoną
pl'1.lewieziOlIlo llatych- Maszyńskiego "Koniec i poczlłtek" ne ~ądź sy~kopowanie~, b~dź. łą- tak subtelny, a to podkreślenie od obecnie w Polsce i odwiec17.:1jąc
czelllem
wtornych,
Qlewspołlluerbywa
się
środkami
tak
kulturalny~ft <to "z,<pi,talla miej g;k fego
wszystkie towarzyst.wa miłośników
'p ny ul. DIeWInOIW\9tk!C.l, t'eiem 1'EATR W PARKU STASZICA nych okresów rytmicznych. Poza- mi, że w tych drobnych granicach książki w kraju. wygłasza odczyty
.uo&lania ki o,peracji wyjęcia
Dziś i codziennie rewja "Jazda tem oryginall1()Ść brzmienia tej or- twórczości muzycznej powstaje sztn o włas'll}'1ch wydawnictwach biblj()
łdestr~ je6t oparta na użyciu !ó?'- ka w szlachetnej istocie, Kwintet
łtut PonaJdito lekalt'z sŁWlimdlH, na wysta.wę".
zabity
poDle ...-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nych IIlstrumelltów dętych! wsro~ posiada głosy świeże, niektór~ me- filsldch, budzących dzisiaj wielld8
kt~rych saxofony odgrywaJą d()m~- taliczne (baryton, bas), a głównym zainteresowanie w Polsce i zagrani
at'r.ze!on!t czaszkę, oraz ze kuln
Zrzeszenie artyst6w teatrów
nUJącą rolę, a pozatem banjo, naJ~ walorem jego jest ustosunkowanie cą.. Korzystając z tej O'kazji ~
rewolwerowa utkwiła w móZgu.
miejskich w Łodzi
rząd łódzki "go tnw. bibljofilów za.Rewja w teatrze Popularnym
rozmaitszej perkusji i fortepianu dźwięku do wyrazu.
'Conferencierkę prowad::iła uro- prosił p. S. Tyszkiewicza dO' Ł0a w ostatniej d()bie i głosów llldzdzi i urządza jego O'<1czyt w na.d.
ldch. Charakter muzyki jazzowej c~ NobisÓwna.
chodzący piątek tj. dnia 5 czerw.
sp60WTÓR PROF. PICCARDA
(Ul. Ogrodowa 18, tel. 178-00)
wyczuł dobrze p. Henryk Gołd, do.. . t" . ~
F. HALPERN
ca
rb. o godzinie 8 wieczorem w
W ŁODZI.
Dziś powł6rzenlJ! prernJery
sk()nały skrzy.pek, który zdaje 80- P~:::··.
·· II'JI·_"'''III'2I..._ ..__::a
Riedzibie tow. bibljofiIów ul. AnI~ Dz. ~ dnia. 3 bm. o~, 8,15
Wielkiego przeg1i\du przebojów me należycie sprawę z teg(), że
\Vj~G-," i jesZiC.ze
o godz. 10,15 w 2-ch częściach i 22-ch obrazach i jego instrument ulega zmianie i
dr.zejll. Nr. 14 (Bibljoteka puhliczT~A'R·
w. z ' Og'ródka pil"l'iy ul. Sienkiewicza
pod nazwą:
na). Zarząd zaprasza na powyiszy
zasrosować się musi charakterem
odczyt wszystkich interesujących
wy'Swtuje W" balonie własnej
&iefts·ieńskim" do reszty zespołu, W skład takiesię
temi zagadnieniami. WRtęp wol
kon~tnlkcji sobowt.ór prof. Pice arKasa zamawiań w teatrze Popu- go zespolu mUSza wchoduć pierw- W ogrodzIe przy ul. S!enkiewl·
CZ:a 40 (Kino Sp6łdzlelnla)
nJ.
da! Lódź będzie mirJa nieIada Sen- larnym przy ul. Ogrodowej t8 &ZOrz~dni instruniental.iścli, umiejąs'aCję! Sobowtórem jest... no, zgad(teJ. 178-00) czynna od 10 do l-ej cy grać na kilku łnstrumentach,'
Dzi~ I dni następnych!
nijcie. Oto ,~'lJota kaciktl.", która i od S-ej aż do rożpoczęcia prsed- ldóre zmieniają w czasie produkcji,
l
stawienia. Sala wentylowana spawz ed W st:;-;:toRfery hUffiOTll, tam, cjalnie sprowadlonemi maszynami a co najgłówniejfi~, muszą mieć
gozie owietrza W phlCach zrubrak- Cod_iennie 2 przedstawienia, pa- rytm w "kościacb". Takimi właś
łatwo w.a3dzie ten
kto ukończy
nie. ,.Złota kaczka" zabiera z so- czątek o !lodz. 8-ej i 10-ej. Ceny nie
WielIla Rewja w 2-ch czę§ciach
muzykantami otoczył się p.
kurs
buchaJterji
pod
kierownio.
I
18
obrazach
ba.! Janinę Ma.dziaró'W'nę. Wincentebiletów od'l-go złotego do 4.50,
Henryk Gold i dlatego jego orkietwem
rutynommego
peda.:,o-cga.
8pe
Przy
udJiale:
go Laskota, Sohipniecką, MaSłOW-1 Bilety ulgowe i passe-partouts bM- stra tętni życiem radosnem,
Gro'!JANINY MADZIARÓWNY
ska, duet Stachowskich, balet Wie względnie niewaine, Wobec spo- teskowo§ć i humor
o):lh.y kurs buchalterjj bankl)wej
tej
muzyki
dziewanego natłoku uprasza się o
orli_ nejwybitniejsz.Ych sił stolicy.
i techniki biurowej. WiatlomoM
rzyńskich i in.
I .;
przychodzenie na wcze§niejsJe św.i~tnie wyzyskuję na swych in
Początek przedstawień o godzinie
w administrecił "Głosu Pora.nneA więc dzi:l O godz. 8,'15 i 10,15 .:.._ _ _.;..pr.z.e.ds.t.a.w.ie.n.ia•._ _ _.....; S'trumentach - pp. M. Hoherman. 8.1 S i 10.15 w., Sobota, niedziela
H. Ogórek obydwaj bardzo ufalenło i ~więto po 3 prJedstawienia o g. go" lub na. miejsCU Kilińskiego 60
wie cz. cała Łódź spotka się w 0'6.15, 8.15 i 10.15.
~róilku przy ul. Sienkiewicza 40 na
1r.lm, a całoęć brzmienia tego
~ht rM:n1 się znacznie od Innych
Ceny miejse od 1tP, 75 d. 3 zł,
Inauguracyjnym wzlocie pt. "Najtego rodzaju
i uJ- ___________-.;.
'II'cseJsza. Parada".
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Pozdrowienie z domu

3 czerwca 1931 r.

,;L

iDe da" . . Opera PonchiBIIBgO

Co

usłyszymy dziś

przez radio?

Wielka sala w uzdrowisIm dla
dzieci.
11,58 Sygnał czasu i hejnał.
Na łóil{ach mali pacjenci. Nie12,05 Muzyka z płytgrarnofono
którzy leż-ą bezwładni, obojętni na
Rozgłośna
łódz1m
"Po!s!dego Giocondy do więzienia, aby w teD
wszystko -- inni, rel{onwaIe3cenci
Akt trzeci: (Ca d'Oro). - W pa- wych.
13,15 Odczytanie programu dzien
już, siedzą, gawędzą, nawet próbu- Radja" transmituje dziś? w środę sposób zmusić ukochaną do wz~· łacu Ca d'Oro konmata, d;o której
nego
i repertuar teatrów i kin.
dnia 3 czerwca od gódziny 19.50- jemnoścL
Ją wstawać.
wchodzi zbudzony Alwiz. Postano·
15,25 "Wśród książek" - p1<.\f.
w WarUlubionym tematem ich rozmów 23.25 z Teatru
Powraca z wyścigów morskich \\'11. że Laura musi umrzeć. Wchoszawie, operę
!ia- lud. Zwycięzcy zazdroEci chwały dzi' Laura której mąż każe gotować H. Mościcki.
jest 'powrót do domu.
15.45 Komunikat harcerski.
- Ja już za tydzień będę wypi- milkara
gondolier Żuano. Barnaba zaczyna się na śmierć. Slychać serenadę gon16.00 Program dla dzieci. .. Listy
Hamilkar
'any.
swa intrygę, wmawhjąc Żuanowi, doljerów. Alwiz podaje Laurze tru
od
dzieci" - omówi Wanda Tatar'
stanowi
operoże łódź
jego pozostała w tyle ciznę i wychodzi. Zjawia się Gio- A po mnie mamusia przyjewym stylem
Ver- wskutek czarów niewidomej wiedź conda. Chcą uratowac Laurę, Gio· ki6Wkzówna. 2. Opowiadanie M,
dzie!
Z jego my, siedzącej pod kościołem. Za- conda zamienia truciznę na narko- Jarosławskiego p. t. "Przygoda
- Wczoraj powiedział pan dok- diego a młodszą'
tór, ze napisze do .ojca, by mnie szkoły wyszli: M&SClni i Puccini, bobonny lud chce wieść staruszkę tyk, po wypiciu którego Laura w Jaoka na okręcie".
1630 Płyty gramofonowe.
przedstawiciele pokol :tia już młod do więzienia, ale przybywa Giocon letargu ma. się dać
-;abrał. .•
pochować, a
wygI
16.50 :,Radjokronika"
dzisiejszej
.spółczesno~ci da, a wraz z nią Enzo (ksią.że ge- wierni towarzysze
Mały Wacek leży z zamkniętemi szego,
Giocondy wy·
dr.
M.
Stępowski.
już
bliscy.
Z
kilku
o
r,
które
naPrzedstawiają. oni swe kradną jej ciało po
pogrzebie i
nuellski).
oczami. Słucha, nie odzywa się.
17.15 Płyty gramofonowe.
Bo co ma mówić? W dziewiatym pisał POltchielli "Gio nua" (1876) prośby naczelnikowi inkwizycji, przywrócą je do przytomności. Po17.35
Odczyt z Katowic. ..KH
roku życia stał się beznadziejnym cieszy się, do dzisiej ego dnia po- Ahvi'lOwi.
wraca Alwiz, przekonany, że Lau·
wschodnim
rubieżom Rzeczypospo
wodzeniem
we
Włos
h
i
wchodzi
ra
wypiła
już
truciznę.
Nie udała się więc intryga Barpesymistą. Nie pierw<szy to raz lenaby, który jednak niezwłocznie
Zmiana dekoracji: Sala balowa, litej" - wygI. dr. K. Załnski.
ży w tal{im zaldadzie. Nasamprzód jeszcze, tu i owdzie,
18,00 Muzyka baletowa w wyk.
knuje no'\vą. Wie on, ŻO żona Alwi· przyległa uo kaplicy pogrzebowej,
trzymano go w szpitalu. Był tam 1eatrów OIl?fQWych n
okr.
P. '1.. pod dyr. J. Ozimilisldf~.
Laura,
była
niegdyś
kochanką
chór
gości,
balet.
Nagle
zjawia
za,
trzy miesiące. Wrócił do domu ...
Y.
Enz:\.
Ofiarowuje
Się ułatwić się Barnaba, który ciągnie za sobą go.
to jest do wilgotneJ suteryny ro19,00 Rozm:tito~'ci.
schadzkę Laury z Enzt?m.
Enzo niewidomą, matkę Giocondy. Sta·
dziców. I po kWHrfale znów za~zął jest nnstępująca:
19.20 Kom. Izby przem. hanell.
Akt pierwszy (Lwi,
gorączl<ować. ~ęc kasa cllorych
gootów jest oczekiwać tej nocy Lau· ruszka przyszła tu modlić si" za
rę na statku swoim B~.rnah3. wrzu- zmarłą. Zdumieni goście pytają. się, ~y Łodzi.
etała tatusiowi hrtkę r Wacka u- Scen:t przedsta\\'i:1 dz
19,40 Pra~owy dziennik radjoJacu
dożów
w
Weue,c
n:t,
ścianie
ca doniesienie do lwirj paszczy. kto umarł'? Na to Alwiz uchyla komieszczono w demu dla małolet
wy
hvia
pa~zcza
z
napis
]l:
Doniesjp·
w
którem
clonoFi
inkwizytorowi,
że
t!l.f!~,
ukazując
le~ącą
na
katafalku
nkh gruźli!,ów na wsi. Po kilku t y19.50 Transmi~ja z teatru VVifl.
godni".ch czuł się nieco lepie.i. Ba- ni:t taje mlle dla inkw'ycji przeciw ir~o żona ma tej nocy uciec i od- żonę swą - Laurę. Na okrutnika
kiego
w Wariizawie opery Ponchiel
za'J1flwni!'. płyn.ąć wraz z Enzem. Gocionda rzuca się ze sztyletem Enzo. Alwiz
wił się Już z towarzyszami, nawe~ osobom wystenn:vm ,
liego
.,Gioconda".
niem
!1ezknTności
tnjemniry
i
"-ykaże
go
rozbroić
i
oddać
Barnabie
dowiaduje
się
o
zdradzie
Enza.
"Q h;!af~'k S1ę miesr.ar.
23.25 Kom. PAT.. meteoroI. poA!{t drugi: (Różaniec). Noc, )jj'zy pod straż. Rozlegają się pogrzphoRazu j?onpl!o pr7'yh~r'a komisJ3 nng'rodzen1a.
licyjny,
sportowy oraz muzyka z
Zab:tw:t ludowa, m:1.,i'1 ~ię odbyć niez~micszlwłej wyspie stoi okręt we dzwony, przerażeni goście odcbo
1: miasta. O!!l l1 dano i7b:v, nr';howano etrawę, badano niektórych pa- zawc(ly źrghrsl;:jr, których pocz:],- Enza. Slychllć chór żeglarzy po· dzą. Podczas tej sceny podchodzi płyt gr::tmofonowych z Warszawy
Barnaby, który do Giocondy Barnaba, na którego
c.l entów... ,Ta!iiś starszy nan w elw t " l;: w; ;J{;nic wnmYildnją. już trabv. tem b~ukarolę
AUDYCJE ZAGRANICZNE
1"1'l:lch df}ś~ dłll/!,O obstukiwał i wy- W::;zypcy ~pieszą · ,po7.ostajr tylko wchodzi w przebrania i zabawia ponowne naleganie GiO'Conda odpostuttgart (360)
marynarzami,
kryjąc się ~iada "Jeśliby ci l'ię udało ocalić
~Iltch:wał Wac!'<ł. A potem po~J~ Barp;,h ~ {;pic'.Yflk ulirzny i." tajny si\) 7.
21,30 ~rZf'boje i piosenki.
Pllrnaha. kryje przed wchodząc. m' Enzem. Przyby go - Enza- zmylić straż - ja ci
ska! go po !!:Iowie i zapytał, czy m~l ag-ent inkwizycji.
się,
ldrcly
przechodzi
nkoch:1.na
Kalundborg (1153)
oddam
moje
ciało".
Barnaba
obiewa. na schadzkę Laura. Ale l;:iecly
dobrze.
Giocondy i
22.25 Pieśni i kwartet fortepia- Dobrze, w~rszellt!!ł malec, tyJ. przez niego, 8piewaczka Girconda... dla wydani[\. rozkazów, na chwilę cuje spełnić życzenie
wr:1Z ze Swa Tliewidolll:', matka. n or1.chonzi :Enzo. do pozo'5talej Lau- znika
w tłumie,
uprowadzając nowy C-moll }-fozarta,.
f{o mi za mamusią tęslmo.
- Hm, t~skl1o ('i. .. - powtórzył sadow!\a m;tke u wci~ cja do ko- ry przychodzi Gioconda zazdrosna wśród zarnie~zania starą, matkę
l\Ied.iolan (501)
ściola i zamier~:t, 1JOSZ~lkaĆ swe(J'o o Enza. Przerażona Laura. za na- Giocondy.
lJ:t pan h::!.r{lzo !"koś smutnie.
20.45 Operetka Falb . ~h" za
Akt czwarty: (Kanał Orfano). - Stambułu".
Uciekać
- Kiedy powrócę do domu, -- kochanIm EnzD. Z[lstę'p~ je jei dl:"O- mową Giocondy ucieka.
p:ę R:ro:l.ha.
'Yvnurzem:t mHnf:\Tle rarlzi ona też EU7.owi.
Ale Enzo W rui[]ach zamku na wyspie Jutd lVai" się zapytać ch!oplec.
Rzym (441)
Powiernicy Giocondy
- Nie wiem. Tyś tu powinien Barn:\hy Gioconda orltnca. pOCzrJll c11('c pozo:;far. Kiedy zbliż:t się sta dasza. 20,50 Op:>ra Boito .,;: _, . r ! :.~ ..
odchodzi. Odtrącony Barnaba po' tek inkwizycji Enzo podpala swój przynoszą. ciało Laury i składają
Jeszcze Jeden sezon pozostać.
Praga (486)
je na łożu. Jeszcze prosi irh GioI Pozostał. WszystIde inne dzie- stanQ'\.vił wtrącić niewirloma matk€,' statek i rzuca się do morza.
21,25 Utwory na zespoły Jnstmconda, ahy wyszukali jej matkę,
ci od.iech"Jy, przybyły inne. Tylko ~~
, ;~~~~~~
mentów dętych z forteriUl! .'Il1.
która gdzieś zniknęł;l 110 wYJsclU
<m ieden był z poprzednieJ partji.
z domu Alwiza.
Teraz Gioconda
Wtedy zrozumiał, że Jego choroDr. me1:l.
gotowa jest sama wypić truciznę,
ba iest ci~ższa, niż tamtych.
ale
wpierw
musi
ocalić
Laurę
i
En
Obecnie !uz trzeci raz Jeży poza
za. Wchodzi Enzo.
Nic rieszy go
·<tomem.
pozostaje nasz repertuar filmowy na
odzyskana
wolność, gdyż życie bez
Leży tu, bo musf. W głębi duszy
najwyższym poziomie
Laury jest dla niego męką·. Kiedy
!ednak przekon:>ny jest, że to sie
Specjalista chorób 9k6rnych
nagle: La.ura budzi się z letargu.
i weneryc~nych
na nic nie zda. Więc poco?
Mimo Jata i wysokich kosztów l'ka~" ą się wkrótce
Gioconda
nie
chce
sta.Ć
na
przeleczenie
diatermją
t elektroterapia
na naszym ekranie:
W domu
przynajmniej by nie
szkodzie szczęściu Enza z Laurą.
tęsknił. Mógłby {}atrzeć na matke.
POŁUDNIOWA 28
Para kochanków odjeżdża, Giocon
na oJca, na. siostrę...
Wiedziałby
tel. 201·93
d'a pozostaje sama. Wtedy przybyOd 8-11 rano i 5-9 w.
co robią, wiedziałby, że o nim myAlbert Prejan, Pola llIery
wa Barnaba, dopominając się od
W niedzi~le od 9-1
~Ia, ze go Iwchają.
Giocondy przyrzeczonej mu uległo Dla niezamożnych ceny leCznic.
Tu chociaż wszysCy dobrzy są
ści. Gioconda przeszywa się sztyle
dla niego, ale Wacek czuje, że to
LiJjan Rarvey, Remi Garat
tern i umierając nie słyszy już co
jest dobroć z obowiązku, a nie z
jej mówi Ba.rna.ba, że i jej matka
miłości. Bo dlaczego pielęgniarka,
umarła w mękach. Wściekły B aralbo pan doktór ma jego specjalEmil J annings, Gary Cooper
naba uchodzi
nie l{ochać? .. Taki on dobry, Jak i
DO ,7'EKlAM CAZETOWYCff.
inne dzieci. Nic nie znaczy ze wię
PROJJJEKrów, CENNiKÓW i ł;p;
cej chory, że już pewno nigdy nie
UKleć, IłYJIINKI" IlETllfZe
.
miłuje Iwierzeła
Buster Keaton
WYKONYWA WYTWÓRNIA KLl5Z
wyzdrowieje.
bJĆ
członkiem
W najbliższych dniach wykoliczona będzie udoskoTakie rzeczy mogą obchodzić tył
f!~A'"
nalona
instalacja wentylacyjna i pl'zewiewowa.
lm mamę. Ale mamy tu niema.
'ł;ÓOŹ, PIOTRKOWSKA 101. TEL.157-&~
Leży Wacek z zamkniętemi oDźwiękowe Kino "Capitol"
czami i myśli:
- Czy tam w domu pamiętają
() mnie? Moze Już zapomnieli? ...
Moie radzi są, że kłopotu z choWacek leży obojętny. Nie wzrurym nie mają? ... Siostra napewno nież jakiejś bliskiej istoty, ze 011
Szyła
go muzyka, nie rozwesela
bawi się teraz na podwórzu, alba kogoś naprawdę obchodzi.
rusza pełną mocą
dowcip
..•
biega na półkolnn.li, śn1ieje się, śpie .- - - - - - - .- - - SkOliczył feljetonista i speaker
Po ukończeniu badania aparatury biorniki l pr lyrządy pomiarowe.
wa z innemi dziewczynkami. PrzeW wiell,iej sali ucichły nagle roZ
zapowiada "sl,czyneczkę radjową" olbrzym raszyński ruszył pełną mo Po ukończeniu pomiarów na ich
cież nle może wci~z tylko martwić mowy.
Wśród słuchaczów poruszenie. Wy
cą i objął całkowity program roz- zasadzie sporządzona zostanie do.
się, że jet brat chory ... ciągle choWeszli rekonwalescenci z innych
słali przecież list zbiorowy z za'y... że ~}mi..
sal i ustawili się pod ścianami.
głośni warszawskiej. Średnia moc kładna mapa zasięgu detektorowe
ldadu. Może będzie jaka odpowiedź.
Za czem?
Pani dozorczyni nastawiła radjo
modulowana
w antenie olbrzyma go Raszyna. Powodem wysłania
Slnzyneczl,a odczytuje wy,iątki z
Przecież nie za t~ wilgotna prze w oczekiwaniu audycji dla dzie- najrozmaitszych listów,
jest brai,
mozności
omawia raszyńskiego wynosi 165 kw. W ekSPedycji
łudnioną suteryną. Nie za kłótnia- ci i młodzieży. Popłynęły z głośni
poruszone w
nich
sprawy. A tym trybie pracy olbrzym raszy- ustalenia
rzeczywistych
zasię·
mi sublokatorów, wyrzelmniami po ka dźwięczne tony piosenki.
wtem •.•
ski
podlegać jeszcze będzie obser- gów Raszyna ze względu na różnO
Dziatwa słucha z zapartym oddezhawicne:ro pracy oica, nawet nie
- Hallo! HaIło!... Mala Zosień
technicznych!
~a podwórkiem. O ile tutaj pięk- chem. Speaker zapowiada audycję. ka prosi, aby pozdrowić przebywa- wacji natury technicznej dotyczą rodność warunków
niej! ... Izba widna ... obszerna; łóżPo chwili inny głos rozpoczyna jącego w zakładzie jej
braciszka cej zarówno głębokości modulacji w jakich pracują odbiorlli!,i naleko czyste. za oknami drzew:;! zielo- opowieść. Mówi takie zabawne hi- Wacka. Niech wie, ze mamusia, jak i rozchodzenia się fali raszyń żące do radjosłuchaczów, nadsyła.
ne, niektóre osypanę liwieciem; storje, że co chwila słowa jego ojciec i ona ciągle o nim myślą, że skiej na terellie Rzeczyp~politeJ. jących listy ze spostrzeżeniami o
\1tak.i wesoło śpiewają...
głuszy chichot malców. Smieją się kochają go i z utęsknieniem wycze
W celu pomiarów pola i zasięgu odbior1..e Raszyna. Listy te dają
Więc za ciem mu tęskno?
nietylko stojący po'rl ścianami u- kll.ią jego powrotu.
olbrzyma
raszyńskiego zostały wy ogólny )logląd, nie pozwalając jed
Za niczem, tylk.o za
Sercem zdrowieńcy, ale wypogadzają się
Chłopiec drgnął, siadł na łóżku.
słane
w
teren
ekspedycje badaw- nak na wyprowadzenie danych cy·
~spółczującem. Za tern, by mleć nawet blade twarze ~ę_ chorych ~a jego b.ladej twarzy
m<llnwalo
pewnaf~, ł,e Jego smutek lest rów.' i cierpIących.
cze zaopatrzone w precyzyjne od- frowych.
6Ze szeześcle .....
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S. "Rapidu"

Wyniki wyftCigów międzyklubo
dzie się na beisku ŁKS-u o godz.
mi§~rzoli'Wo t~Dnilowe
wych, urządzunych przez stow. sp.
15.50 święto sportowe młodzieży
"Ra.piel" w dniu 31 maja r. b. JJa
szkół średnich, organizowa.ne prze-l
Jędrzejowska staje do walki o mistrzostwo Niemiec
szosie warszawskiej. Trasa Krzy·
nauczycieli wy1chowania fizycznI-'
wie - Głowno.
Mistrzostwa tennisowe Francji I
go. W programie przewidziane są
Bieg juniorów 15 klm. - l) Magry sportowe, lekkoatletyka, pl' zostały ukończone. Pomimo silnej
tuszewski
Kaz., klub - Unja, czas
najlepszych rakiet
kazy gimnastyczne, strzelanie i za konkurencji
3~ min. 2 sek., zawod(Uików 19.
wody pływackie. Zawody te l}oshJ świata i pomimo to, że do walki
Bieg turystów 15 klm. - 1) Butą za eliminacjp.
do utworzenia nie stanął ani Cochet, ani Latoste,
kowski Józef, Geyer, czas 34 min.
udało
się
jednak
francuz.om
wyelidrużyn na święto w SpalA.
40 sek., 2) Wieczorek E., Zjednominować wszystkich przeciwników
czone; zawodników 12.
i do walki finałowej stanęli Jean
okręgowl Borotra i Christian Boussus. WalBieg główny 50 klm. 1) Cerbjan
- Zjednoczone, czas 1.48.20, 2)
w grach sportowych ka dwu asów białego kortu była
Pietrasz ew ski M. - Resursa, zawspaniała.
Latający
baskijczyk
Dotvcbczasowe walId o mistrzo- powoli dochodził do formy, to też
wodników 11.
Mwc okręgów w grach sportowych oddał pierwszego' seta 2:6. JednakBieg ogólny 25 klm. 1) FaIsz E' I
wyeliminowały już
następujących ie potem Borotra rozegrał się na
Zjedno0zone, czas 51,16, za,wodnimistrzów: IV Łodzi siatkówce dobre, był w każdej chwili troków 12.
męski€j ŁKS, w żeilskiej RKS, w szeczkę lepszy od przeciwnika i
Bieg' pali 4 klm. 1) Wójcik O.,
War~zawie w siatkówce mę.skiej j wygrał ostatecznie trzy sety 6:4,
Zjednoczone,
CZ:1R
11.40 sek., 2)
ż('Ji~kiej tytuł mistrza zdobył po
7:5, 6:4, zdobywając po raz, pierw
Kohlenber~' E.. Unja.
nownie AZS, zaś w Krakowie wal- szy zaszczytny tytuł mistrza Fran
Cilly Aussem
Protestów uie zgłoszono.
ki jeszcze nic zostały ukończonej cji, który od szeregu lat na zmianę
dotychczas poważne 8zallSe mają dzierżyli Lacoste albo Cochet. Labyć na mistrzostwach w Wimble. jednak w
rozstawieniu znajduje
YMCA i Wisla.
coste był pierwszy, który złożył don
się w tej samej ćwiartce co CilIy
swemu przyjacielowi i towarzyszoAussenl, tak że nie dojdzie praWdo o mistrzo~t\No klasy A
wi walk serdeczne życzenia.
podobnie dalej jak do ćwierćfina
Z okazji święta odbędą si~ w
Wczoraj rozpoczął się w Berli- tu. W każdym razie walka naszej
Mistrzostwo pań zdobyła niemka
czwartek
następujące mecze (i
Cilly Aussem, bijąc po twardej nie turniej tennisowy o mistrzo- mistrzyni z jeszcze nieoficjalną mi mistrzostwo klilsy A: \VKS.o odznakę P.Z.L.A.
walce, szczególnie w pierwszym se stwo Niemiec. Udział bierze szereg strzynią świata będzie niezmiernie Orkan, Strzelec-Burza, łJTSG.
wybitnych rakiet świata, tak że ciel{awa.
\Y nadchodzący c'zwalie·k od cie, młodą angielkę Betty Nuthal
- PTC., Turyści - ł.JKS Ib i
walki zapowiadają się bardzo cie8:6,
6:1.
Zwycięstwo
to
stawb
pan
W grach podwójnych startuje Ha'koa'h - KKS., zaś w niedzie
l><:dzie się illauguracja boi,ska
kawie. Wśród panów widzimy na- Jędrzejowska z węgrem Gabrcwi·
l~kkoatletyc~ne.go TUR'u przy nę Aussem na czele tennisistele
lę: LTSG. Strzelec, Turyści
zwislm:
przedewszystkiem zeszło
tzem w grze mieszanej ze świetną - Orkain, \\'idzew --- ł.KS. Ib.
ul. Letni~.i, oddanego do dyspo świata, szczególnie, że dotychczaso
rocznego
mistrza
Niemiec
Boussus,
tennisistką amerykańską p. Jacobs PTC. noC.ii ŁOZLA., zawodami o od- wa mistrzyni Helena WiIls-n100dy
WKS.
dalej jego rodacy l\ferlin i du Plaix
zna'k~. JedllooczeŚinie na stadjo- wstąpiła ostatecznie w szeregi zanie Widz. }'Ian-uf. od:bGdą się wodowców. Ostateczne potwierdze- oraz Brugnon, który grać będzie
zaw,ody o mistrzostwo Iek,ko- nie swego tytułu mistrzyni świata jedynie w grach podwójnych. Do
•
Cilly Aussem będzie musiała zdo- walki stają oczywiście wszyscy wy
atletyczne Ma'sy C dIIa pań.
bitni
niemcy
z
Prennem
na
czele,
'W9;+*
wreszeie z gości zagranieznych
we Florencji
Menzel, Stefanio Cramm, Nourney,
Gabr()witz Mishu i inni. Ogólnym
FLORENCJA. W ostatnim Schabińska zajęła piąte.
•
faworytem jest Boussus, który na
dniu
olimp
jady,
urządzonej w świę
W
rzucie
dyskiem
naj.l~ wy.
mistrzostwach Francji pokazał swą
to "Gracji", odbyły się rDzgrywki nik osiągnęła zawodniczka czeska
Crawl jest najsz.ybszym i najmniej męczącym wspaniałą formę.
finałOWe. W biegu na 100 m. pierw łHechowa -36,515 m., Bersonów.
stylem
Wśród pań konkurencja jest bo sze miejsce zajęła niemka,
Dalin- na za.ięła trzecie' miejsce z wynlPływanie jest jednym z najprzy- jest przedmiotem nauczania w wie- daj jeszcze silniejsza, gdyż zgłosi gier, w czasie 12,6, polska zawod- kiem 34.38 mtr.
jOlllniejszyoh i najzdrowszych 8'p{)r lu uniwersytetach. U naS pod tym ły się wszystkie najwybitniejs.ze niczka, l\fanteuflówna znalazła się
Są to naogół
dość zaszezytn.e
tów. Rozwija on śmiałość, siłę wo- względem jest dużo do zrobienia, rakiety świata, za wyjątki~ an- na piątem miejscu.
wyniki dla naszych zawodniezek,
li, wyrabia pewność siebie, hartuje gdyz sport ten nie znajduje jes7.r.ze gielki Nuthal. Startuje także naW biegu na 80 m. z płotkami tembardziej, że wszystkie one doorganizm i zapewnia jego spraw- należytego zrozumienia, zwłaszcza dzieja P()lski Jędrzejowska, która zwycięiyła angielka, Cornel, w cza- szły do finału.
wśród starszego społeczeństwa.
sie 13 sek., polska zawodniczka
ność.
Sport ten był ceniony nawet w
Istnieje kilka stylów pływania,
sŁal'ożytnym Rzymie, gdzie niezna- a więc tradycyjna "żabka", t,rudjomoŚĆ pływania była traktowana gen, crawl i inne.
łłiisslein
Ostatni z tych
jako objaw beznadziejnej niezdar- stylów zyskuje coraz bardziej unOEci i niedołęstwa. Obecnie zagra- znanie, gdyż jest to najszybszy
nicą sport ten zyskał szerokie roz- i najmniej męczący sposób pływa
powszechnienie, zwłaszcza w Ame- nia, a zarazem najłatwiejszy do na·
ryce, gdzie wysunięto postulat, ze uczenia. Przy nauce pływania dużą
każdy młody amerykanin musi u- pomocą. są odpowiednie podręczni
mieć pływać i gdzie sport pływacki ki, jeden z nich ukazuje się obecnie
na rynku księgarskim, pióra inż.
Zaleskiego. Nazwisko autora, znanego pioniera sportu pływackiego,
pływackie mówi za siebie i już przesądza po.
Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we wszelkicb
niekąd o wartości podręcznika.
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocy
W podręczniku tym, ujętym nieW nadchodzącą. niedzielę odbę
Lekarska pomoc akuszeryjno-ginekologiczna.
zwykle popularnie, autor omawia
<'Ilą się w basenie zgierskim zawourządzenie taniej pływalni, naukę
dy pływackie dla
kobiet i męt
i styl pływania, zasady zaprawy,
czyzn o nagrodę przechodnią., orga
nizowane przez koło przyjaciół skoki, zawody, a wreszcie ratowanie tonących. Je t on zwolennildem
harcestwa w Zgierzu. Do zawodów
crawla, przeciwnikiem zaś żabki,
tych zgłoRiła Rię już bardzo duża
drużynowe i Indywidualne
uwabjąc ją. słusznie za wadliwy
ilość zawodniczek i
zawodników
sposób pływania. To .tcż w omawia·
W zwhlZkll z ule przybyciem L(} klubów: Zapasy: Widz. Mauufaktu
okręgu łódzkiego.
nej pT:1cy prawie wyłącznie ugji na mecz z Bar - Kochbą, łódzką,. ra, Krll~(;henc1('r. Unja i Makabi
względniony jest crawl. Na końcu
arhiter p. Gałuszka (kapitan polsk (pabjanicc); potluoszcnic d('żarów'
ksią.żki podano przepisy ,co do ra.zdobył
mistrzo. two zawodowców zw. atletycznego) przyznał walco Bar-Kochba i Siła.
Dr. med.
towania toną.cych. Uzupełnia ją 2~J tennisowych, zwy<:i~żając po wspar ver na korzyść Bar-Kochby. Pozo·
rysunków. ZaróYl"D.o przystępny Wy
stał jeszcze do rozegrania mecz 7
niałej walce Najucha.
kład, oparty na najlllowszych wiado
dużyną. "Jedność" z Nowego Bytp
mościach i bogatem doświadczemia, który odbędzie się najprawdo .
niu autora jaJ{ i niska cena pod
powrócił
walczą
podobniej dnia 14 b. m. w Łodzj
Specjalista
chorób
skórnych ręcznika ( zł.) sprawiają., że powibędzie piłkarskim Wohec dobrej formy lodzian, ty o mistrzostwo Łodzi
wenerycznych i moezopłciowych nien on znaleźć się w rękach jak
tuł mistrza Polski w podnoszenhl
teczenie światłem, badanie krwi najszerszynch warst", mieszkańców
W nadchodzącą, sobotę o godz.
ciężarów przypadnie
im przyVu
miast
i
wsi,
tembar<Lziej,
że
sport
i wydzielin
16.30
i w niedzielę, o godz. 8.30
szczalnie
w
unzialc.
pływacki posiada znakomite właści
Do zawodów finałowych w
Andrzeja 5. teleł. '159-40 wości hygjeniczne, wspaniale roz- piłce nOŹlI1ej o miJstrzostwo Nierano odbędą, się na boisku WIMY
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
zawody lekkoatletyczne o mistrzo
*
wija mięśnie, płuca i serce oraz jest miec zakwaI1ifiJwwaly się: HeT,'
w niedziele i święta od 9-1
Dowiadujemy się, ze na zawody stwo klasy A i B dIn, kobiet. ~rÓ!ł
Oddzielna poczekalnia dla pań
niejako wstępem do innych f'lpor- tha berlińska
po zwycięstwie
tów jak wioślarstwe, teglarstwo nad Hrumbunger S. V. 3:2 (2:0) w zapasach i podnoszeniu ciężarów startują.cych ponad 30 zawodniczek
o mistrzostwo indywidualne Polski
i t. p. Wspomn.ie~ równi.eż nale~y
. .
się
o wy~okiej wartości społecznej pl!' oraz MUiIlChcll 1860 d:;nękl zwy- które odb<:dą ~iQ 28 i 29 Czerwca. decydmjąca walka rozegra się mię
"'ania, jako środka ratowniczego cięsłwu nad Holstein KicI 2:0 w War~za\\ie wyjadą z okrę~1l łódz dzy ŁKS. Knl~('hendeJ'em iSokIl
kiego zawodnicy
następujących łem.
członków
w wypadkach tonięcia.
10:0).

fraoc:ji

zdobgli

Mistrzowie

Mecze

*

Zawody lekkoatletyczne
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.. GlOS

s

~ORtUunf"

Łódź

~ c~erwca 1931 r,

4~ mi

Rząd amerYkański
1~acią9a pożyczkę

z Nowego

ANDLOWY

jong zł. irzgwng

Jorl.u donoszą, że
Stanów Zjednoczonych zamierza w związku z deficytem budżeto
Największy
wym, wynoszącym 1.200 miljonów
dolarów - wyożyć w lipcu do pu,,, sądzie najw:vższvm toc:zy- l!<Hvym w Wadowicach zasie·
blicznej subskrypcji długoterminokt6ra należy dH w'spólliwł3iściciele f abry'kli , 11wą pożyczkę związkową w kwocie la się I'O'zrprawa,
l miljarda dolarów.
do najwięk,g,zych pro~es6w. , rvędJnicy fabryki: WaM, Torn,
Jest to ,spr,a wa karno. skar- Weksber,g ~ inni, urzędnicy
nadużyć
tła ~hrbowi: Be:IH, Włodyga, Po
a także ku.pcyszkodę monOipo}.u Slpirrtu'sC)wc· łaba i inn1i,
dla Austrji
go, jaki-ch dopuściła. 'Ii\,: Ogro· odbi{)!rCY: Ber,ger, Henneberg,
Bank wypłat międzynarodowych
oraz 10 największych banków emi- mna firma w Biels,ku !i Białej Marulelbaum, Ra,p.pa.p ort i W'1e·

"GlOS PORANNY"
Łódź

3 czerwca 1931 r

•

~,n(K ~Ifnlfl"'

Ceduła giełdy w Łodzi
Dola,r y St. Zjedn. 8,905 8,9075
8,91.
4 proc. pożyczka tnwest. sprzezania oskarżonych
za 06ZU- d,aż 84.- kupno 83.8 proc. tow. kred. m. Łodzi sprze
stwo.
Rozprawa w sąd'z.ie najwyż- da,ż 68.- kupno 67 175
8 proc. tow. kred. m. Piotrko,
szym trwała 5 dni.
wa. sprzedaż 64.- kupno 63.50
W:vrok s~du okr~ow~o .za,Bank Polski sprzedaż 123.- kup
w:ie:ra s,i~ na 337 aIik,u,s~aeh pi- no 122.~ma maszvnow~.
Tendencja cokolwiek mocniejsza.
Oska!'ionych fabryk'alnJtóJw i
urzędni1ków
broom a.dWlOkaci
Warszawska giełda
Pasooal's ki (Wa1)Szawa) i Bross
pieniężna
:z Klfakowa, kupców. odbiorGOTÓWKA
ców 1: IliW . grupę kupców cbna
Dolary 8,91 i pół
nOWlSkieh 'bro.nili adw. Miecz.
CZEKI
EtbilIl,ger d a!dw, !L. Landau .~
Holandja 358,70
Lwowa..
Londyn 43,35 i pół
Nowy Jork - czeki 8.908
Sąd najwyUlzy zmienił
ktaNowy Jork - kabel 8,011
syfi,kac.łę czynu z~odnde '" kaPary
t 34,90
sacją prok'llratora i wyrok woPraga 26,40
bec fabrykantów, Ufllędn.łków
Sztokholm 238.95
fabltykt ł urzędnłków mOlLOpuSzwajcarja 172,80
Wiedeń 125,25
lu · utrzymał w mocy.
Włochy 46,63
W stosunku do odIbiorc'ó'w
Berlin
211.67
wy,rOk poprzedni /Został ezt;śeło
wo trehyłony. Talk W!ięe grilyAKCJE
wny W ISl.os'ulIt1iu do niekt6Jrych
Pol~ki 122.50 123.k\lJPfCów soStaty zmmej8Z0n.e,
Ostrowieckie Serja B. 37.Lilpop 16,75 1(7.zn,ś cala $(rurpa kupców ehl1zanow.skich ZIO'sfala uu1ewiniIllioPAPIERY PANSTWOWE 1 LIbTY
na,
ZAST AWNE
(),q6lł'll1. RrzYW2\a '42. miljon'ó w 3 proc. premjowa budowlana _
WE!IR!l 'P'N!eto t~ko n,lemaczne- ' 40,50
, ~~ zmn1ejsz:enit~.
Inwe!!tycyjna 84.- 84.50 sl'r,rjna. 88.- 89.-'
Konwersyjna 47,'i5
5 proc. kolejowa z 1926 r. -i:), 6 proc. dolarowa 70.25
17 proc. stabilizacyjna. 78,81
yV, tym 8amym dniu zat",ierdzo
8 proc. BGK. 94.ny został układ. w sprawie fil'JllY
8 proc. BGK. budo']"lane 93;,,~del BerlióSki", fabryka poń- 7 " proc. ziemskie do arowe I~:-O
czoch IWY ul. Oegielnianej 68.
2.75
Firm.& ta, jak ~my uzyskała w
4, i p6ł proc. ziemskie zł. 51.35
koilou nia.ja ub. r. odroczenie wy51,25
,.
płM. Berliński przed upływem od5 Pl"0C. Warszawy ;)~.5~ 7~.roczenia wypłat zgłosił podanie o m 8 proc. Warszawy 72,00
otwM'cle polltępowa.ni~ układowe- ,,~,30
.
w
go na. n!\iittępujl!!Cyoh warunkach:
8 proc. ŁodZI 67,75 6Q,80
wierzyciele otrzymać mieli 70 proc.
NOTOW ANIA BAWEŁNY
swyc.h należn06cv, a spłata tych naLIVERPOOL
letńości na.atąJpi~ miała. w ciągu
Sawełna amerykańSka, zam1tnlę·
dwuoh la.t w czterech ratach pół
C!łe!
rooznyoh, licząc pierw8Z~ ratę po
Czerwiec 5.51 lipiec 4.53 ~i4'r
upływie sześciu miesi,~y od da,t y
pień 4,56 wrzesień 4.59 październik
up'ra.W'omocnienia. się wyroku.
4.62 listopad 4,65 grudzieJ'1 4.fi~
Sąd pl'Z}'ichylil się do pr~lby
styczeń 4.82 luty 4.86 marzec <t.n(l
Berlińskiego i zarządził otwarcie
kwiecień 4.93 maj 491)
postępowania układowego.
LIVERPOOL
W końeu kwietnia rb. odbyło
Bawełna egipska, zamknięcie!:
8!ę ostateozne zebranie wierzycieli
Lipiec 7,47 październik 17.53 n·
firmy, na którem 12 wierzycieli na
llUm,ę 84,310 zł. zaakceptowało pro stopad 7,67 styczeń 17.90 Ir1arz!'p
~zy,cje układowe ~irmy .na: o~ó1ną 8,02 maj 8.12
ALEKSANDRJA
~~be trz.y.na.stu Wlerzy\Cleh; biorą.
Bawełna e~ipska. zamknięcie:
cteh udZIał w zgromadzemu, któ"iyeh nale'iność wYnosiła 96,002.
Saltelaridis: Lipiec 14.08 listopnd
15.40 styczeń 15.58.
Ashmouni: Czerwiec 9.58 i!!er·
, W spra.wie upadłości firmy "M.
Amzler" Nowomiejska Nr. 18 za- pieli. 9,95 październik 10,39 grndzień
t~ierdzono układ, Da podstawie 10,62
~t.óreio upadły mA spłacić swych
NOWY JORK
.Jieriycieli w wysokości 12 proc.
Bawełna amerykańska:
czterech ratach, każda po 8 proc.
Zamlmięcie: loco 8.55.
i płatna po upływie 6 miesięcy.
Kontrakty: Czerw~ec 8.38 ljpie~
•
•
t!
8.49 sierpień 8.58 wrzesie]'] 8.69
październik 8,81 listopad 8,91 gruW spr8lwie firmy ."Herman L. dzień 9.03 styczell 9.26 luty H.37
GriinszPan"
hurtowa
sprzeda,ż marzec 9,45 kwiecień 9,53
szkła. i naczyń kuchennJ1ch przy
NOWY ORLEAN
ul. Ponwrllkiej 18 której w swoim
Bawełna amerykańska, zamknlę.
czasie sąd okręgowy odmówił u- cie:
dzielenia odroczenia wypłat, sąd
LiPiec 8,53 Październik 8.85 gruapelacyjny uchylił w dnin 12 m~l
dzień 9,06 styczeń 9.16 marzec 0.4(1
ja br. wyrok są.du okręgowego i
udzielił odroczenia wypłat na trzy
miesiące, zlecają o sądowi okręgo
wemu min.nowanie osoby nadzorcy
hiszpańskiej
i sędziego korrUsarza.
Funt angielSkI podniósł się w
Nadzorcą mianowano
Edwarda
Simona, a sędzią. komisa,rzem sę Marycie z 49,80 na 52.40 pesety,
dziego
bandJowego
Stanisława, co tłumaczą zwięl{szeniem
obiegli
Hamburga.
banknotów

Wgrok na l:ł1 arkulzft(h pisma lDilSZunowel!o

rząd

proces karno-skarbowy w Polsce

Pomoc finansowa

syjnych zobowiązało się' udzielić
Austrjackiemu banku narodowemu
kredytów, ażeby zabezpieczyć Austrję przed wszelkiemi wstrząsami
a w szczególności p'rzed spadkiem
waluty.
Alccja ta soi w związku z niepomyśln~ s~tuacją. Austr~i i jej b~nku enllsyjnego, Jaka SIę wyłomła
skutek trudności finansowych Anstrjackle.go zakładu kredytowego.

Nowa sowiecka POiY"

czka

wewnętrzna

Rzad Z. S. R. R. zamierza wypu~cić w Jesieni r. b. nową pożyczkę
na sumę 2 miliardów rubli na cele

inwestycyjne. Pożyczka idzie na
przeprowadzanie planu uprzemysło
w!enia kraju.

Moratorium
dla Brazylii?
New-York Tlmes" donosi, że Otto E. Nemeyer z Banku angielskiego ogłosił dłuższy raport o stanie
finansów brazylijskich, w których
zaleCa udzieleni moratorjum dla
wszystkich !pożyczek pańswowych
BrazyJjł.
~, '. '...

a

Adolf Frenkel i S-wie, Sip. akc., IIll inn~h.
rektyf'ikacja i fabryka likierów.
Sprawa trwała 7 tygodni.

Firma ta od r, 1925 otrzymy
wała z monopolu sphyi'Ulso~e
go większe ilości splirytUlsu dla
celów swej produkcji, łl więc
d1a celów pTZernysł{)'wvcb. Zogo.
.
..
dnIe z przYJętą procedurą urzę
dnicy monOlJ)olowi mieli być Q'
becnrl 'r;l"z.y ska'żaniu SlpirybuiSu,
aby zapohiec nadużyciom. Administracja fabrytki weszla jednak w po.wZlUmienie z uI"z,ędnl
karni, kt6rzy zaczęli SpOMą
dzać fałs'zywe ipwtokuły,
czysty spirytus zaś sprzedalwano
prywatnym odbioroom 'Po cenach niższych od mon.opoł,o
wych, aTboW1iem spirytl1!s pTzelewany pr7.ez monopol db C~16w pr,zemysłowych jest je,szcze
tańszy. Nadużycia te wyszły !)o
kilku ~atach na ,}3iw.
W
mię(lzyClzas~e
fabryka
Fren,k la zlrolbiła miljollo,we obroty. '-tV wyniku przepmwtldZQne~ '§Iedztwa na łaWile 0skarżon~h przed są.dem okrę-

-

a

i.d

wyrOOtu

wzrastają

w tygodniu sprawozdawczym ssanej od 24 lino, zwiększyły się
od dnia 16 do 23 maja br. składy ponownie o 30,523 kg., sldady zaś
przędzy bawełnianej przeznaczonej przędzy przeznaczonej dla wła
na sprzedaż, według statystyki u- snych potrzeb, Według sta1ystyki
zyskanej z 26 firm, jak nas infor- nadesłanej przez 14 Urm zwiększy
muje zrzeszenie producentów przę ły się o 7,954 kg.
dzy
bawełnianej,
wynosiłyUruchomienie w tym czasie wy1,706,396 klg., składy zaś przędzy
nosiło 120,6 proc. nonny czterdzie
przeznaczonej dla własnych postosześciogodzinnej.
trzeb według statystyki nadesłanej
przez 16 firm, wynosiły 388,765
Jak widać z cyfr wyiej przytokg. W porównaniu z okJl'esem po- czonych, składy przędzy bawełnia
okresie sprawozdawczym
przedzającym 00. 11 do 16 maja nej w
składy przędzy przeznaczonej na wzrosły ponownie i to dość pokaź
sprzedaż, według
statystyki uzy- nie, bo ogółem o 38,417 kg.
(ag)

i dni

lOO-proc. kolorów,

Odbiorcy skazani z()l8taJi na
kary grzywny i zastępczego areszt,u. .
NajniC!Z'wyMej wy~łąd9 kara
grz'ywlIly
wymierzona wedle
wJelIokrotnej wobee ,~tr ...t S'karbu.
O,góhllie suma ~,zyw~en W
tym procesie ()Ipierwa na 42 mi·
Uony Zlłot~hl
Na s,kuŁek kasacJi tar6wno
prokuratora jalk i 0Ibr0ńeÓ"W
Sjprawa 'ZII1a~aJZiła się w .' .Ild'~
i {: I ' : ;
najw:v~s-zym.
Prok.wraJtOlr. domt~~ał s;e sllta-

Nadzorg
W maju r. ub.

Cud filmu śpiewno-dźwiękowego w naturalnych kolorach, wykonanyeh udoskonalonym, jedynym systemem "Technicolor"

ILLY
Promienny, pełen uroków wiosny i miłości dramat
z MARILYN MILLER w roli tytułowej z udzialem
wszechświat. sławy baletu Florenz Ziegfield Revue
Poczl1tek seansów o 6-ej,
Ceny miejsc: Ił. 1.50, 2.- i 2.50.
Aparatura dźwiękowa Western Electric. Sala chłod~ona i
wentylowana. Uwaga: Bilety (na kupony) ulgowe d. 1 na
wszystkie miejsca.

ogłoswno

ł
up&-

i Wyrobu TowM'{Y,w: Jedwlli,bny-ch i
Bawektiamych "Mauryicy Taum&ft"
w 1J0dz.ii przy ul. Ju1jusza. 6-8.
W toku upa:dlości adwokat Gołd
ryng, w :imieniu medjolailskiej firmy "Fr'ance-soo PO!!E!atl" zgłostł po
danie o cofnięcie daty otwarcia. upadłości spółki na dzień 30 kwietma 1929 r. Żądw.ie swe motyWował tem, iż upadła. spółk& stała się
niewypłaca.Iną już na początku
1929 r. i zawie6iła wypłaty 30
kwietnia 1929 r., . a na. potwierdzenie tej okoliczności powołalai się
na uzyskaną. klauzulę egzekucyjną
przez firmę " Augenburger Kamgarn 8pimerei" z weblu z teTlIIlinem płatności 30 kwiet'Dm. 1931 r.
oraz na powództwo,
wytoczone
prżez firmę "J. :Mars u. Co A. G."
o 22,400 fr. szw. z weksli prote'stow3Jnyj0h.
I
Sąd postanowili: pr~ychYlić się
do :tą.dal1\ia firmy wienycielki i eof
nął chwilę otwa.rei~'uP!lilłoścl firmy .,Sp. Akc. MautjcY·· Tauman"
na dzień 30 kwietnia 1009 r.

w.

następn,ch!

lOO-proc. Dźwięków.
lOO-proc, Rewjl

okrę~,)

wego wlS'p6lhWaścidełe fabryki,
jej urzędnicy li ur·zędnicy s'karbowi s,k a.za.ni z()lst!llłi nil l'óżne
kary do 3 !at wię·zjenllł.

__

Dziś

są.dlu

'W" dłość Spółce Akcyjnej dla Ha.ndlu

asy przędzy
stale

Mocą

*

',0

!.,~CA\"

I. Z. O.

Dzi§, w środę, o g. g w. odbędzie się
w Salach WIZO, SIenkIewicza 26
Zbiorowy ODCZYT p, t.

"U

nowego roku
szkolnelO"

prOgU

(Problem wychowania narodowego)
Przemawiać będli:

PP. D·rowa S. Szwajgowa, B. Spektorowa, Dr. A. Tartakower i Inf. Zie·
liński.
Po referacie dyskusja.
Wej~cie bezpłatne.

upadloit:i

*

w\

Saadek waluty

bo,
'''1
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Nr. 1!5t

BBIINO BlłfHl'I

, ,

Katarzyna WeSO'łowska,

•

len

ma-I nich masę, obwiązanych sznu-I

•

•

o

Dwaj studenci, którzy mieli chłorpców, kłócących się o

kj

ła garbata krawco'w a, przest::;la reczkami, p~Ciz.mslZek. W pacz-I zająć się górną C!Zęścią jej ciała, serce.
szyć

i z przymkniętemi oczyma kach tych zamia's t oszczędlIl.Ości byli tak przystojni,
że biedna
O!Po~ad~ła ba.!ik ę dzieciom, któ Z1na.idowa1ły się fotograf je ~ięk-! K~talrtyna był~by !IJapewln~ ch~
re sledlzlarly llleru~hOlmQ obok nYlch mężczy1zn; aktolfów f IImo- tme dołączyła Ich fołograf.1e do
malszyny.
.
wych, śpiewaków,
bo~se:r6w, swych '7,biorów. Przystojni melo'brlików itd.
dV'Cy nie mogli się JXl\\{odzić, ~o
N a.gle do polko.tu weszła pani
To było wszystko, co 7.OIStało do wyznacwnV'Ch miejsc.
domu, kazała wyjść dzieciom i
- Panie kolego, zwracam pa
xrohilła awrunturę garbatej kraw po tej biednej, garbaItej krawcowej, na którą nigdy w życiu nie nu uwagę, że serce jest zarr ezercowej.
'sp 0i.1I1Z ał żaden mężczY'2ID.~.
wowane dla mnie, - rzekł CTar
Przy.rn,owaJam
panią do
,...
P()ITlieważ po śmierci
Kata- no',v'ło sy M a Isk'1.
C1 0
sz'.""
ia z łaski i zabrolIl.iłam pa- rzyny również nikt się o nią nie
o-św'adczam
.~
- p,,,'
wme k ole ,.,
. l '
:ni rozmawiać z dzi-ećmi.
Pani zatroszczył, zahrano ją do pro- panu, ze
. nIc
. so,b'le me
. rOlę
b' z
krusz,l e i nmowiada
straszne
ba.]·,
'
k
'
h
d
ł ~ t
V 'I-'
sektor,jum.
Umarła w końcu pans le ~ uwag, o par 1)10 oki, po kfól".""
h
d'z;ieci
nie
mo.!w
ł
R
l
k'
.1 ~
,,-'
sierJ)ll1ia, mu..sia.ła więc
czekaoĆ w ow
e li l.
spać w nocy. Niech patni na- w wielkiej beczce lyzoJ,u na ro.z
O g d y b y ",ar
ń bata !{"'
...t!:ar z yna
t~hmiast oPUJści mój dom.
poc7Jęcie sie Sl'mestlfu
mogh w olwej chwili choć spoj
Mała, ~arbaJta krawcowa 'W'sta
rzeć ma tych dwuch pięknych
..
Pewnego dnia Kartarzynę w. ła, włożyła stary płaszczyk j. niesiono z zimnej pilwnicy i po.'Wkrótce rewelacyjne
posZ'ła do swego pokoiku.
Od- lo,żono na marmurow}"m stole.
kręciła kurek gazowy, położyla
Pro,sektor podzielił ją między
się do. łóżka i uanarła.
sześciu studentÓ1w, którzy mieli
Po jej
szukały

śmierci, sąsiadki

prze- na jej ciele
szuflady i znalaz;ly w cia.

badać

zkusmi
poiecają.

AbramoWia I

lariińlkitb

dla ulów odlewai[zycb

ae skład6w

Wodzisławski

l6di,

KlllńsklBgO

66

bocznica kolejowa teł. 147-60.
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J(oszenle.
Komornik
Grodzkiego
go II rew" egzekucyjnego pow.
łód.kiego Piotr
Pilichowski, zam.
w m. Łodzi, przy
ul. Zł 'lonej 63, na
zasad.ie art. 10aO
POlt. Oyw. podaje
do wiadomości publicznej, je w dn.
12 czer\'fca
1931 r. od god •.
10 reno
w Gminie Nowosolna w majl\tku
Stoki
Sądu

odbęd.ie

licytacja ruchomo'cl, naletllcych do
Ireneusza
Wojciechowskiogo
i składajl\cyoh się
z pięciu krów holenderskich, motoru "Diesla·,
podwozia żelazne
go z rezerwoarem
do motoru, mło
carni dużej parowej (lokomobila),
młocarni szerokomłotnej, pianina
koloru czarnego
f. .Fibiger", snopowiązarki i powozu czarnego na
gumach
oszaClowanych ne
sumę Zł. 13.700.Spis rzeczy i szacunek takowych
przejrzany być
moie w dniu licytacJi.
Na mocy art.1070
U. P. C. spr.edat
eię

może

się

odbyć

ceny szacunkoweJ.
poniżej

t6dlf,30/5-31 ...
Komornik
P. Pilichowski
. .~ ~ "': o.: .' '.' ~
,
"

.
•

.'

-~

t'

.

Ogłoszenie.

n:

"GŁOS
otrzymać

POROnny"
można

codziennie rano na wszystkich
letniskach w okolicy

Inowłodza ł

TBOfilowa

w sklepach p. Lewenberga
" '_ _ _11_ _ __
Do akt.
Nr. t. 939 I 31 r

Do akt. Nr.
E. 2241 3f

Ogłoszenie. Ogłoszenie
Komornik Sl\du
PowIatowego
w Łodzi,
Jan Rzymowskl
zam~eS%kały w
~OdZ.I, ~rzy ul.
SIenkIeWIcza 67
net zasadzie art.
1030 Ust. Post. C.
ogłasza, że w dniu
9 c:erwcl1

W[~[~~l~~I[lnA
Zawadzka 1

r------.lodU
. . .-.I.
I
er.
I
I
Najlł!p5Zł!
po 50
poleta cukiernia Z. GDPI Ola I" SKI
PRlmlAZD l,

I
I ........
kałdej

bezpłatnie.

I

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

porcji lodów dodeje się wafle czekoladowe i wodę sodow~ darmo.

9-a

-cc

Dym uśmiech"lm

Rc1ski, który za kilka
dni
lIlial egzamin, zalbrał się pilme
do l'oboty nad sereem. Wstrzykiwał do naclyń krwionośnych
('Z~rwOony sUJblimat, a do żył -nirbieski, i od czasu do czaw
patrzył ironitcznie na rozzłosz
czonego Malskiego .
arcydzieło

Gdy po pewmym czasie pro·
sektor oglqdał pl'alce studentów
zwródł IIwalgę na pięknie SP!('parowane serce, leż~e na stole
Hl'l1>kH'go.
-- Pr:łJCa kolegi, kfóll'y zginął
rzekł jeden ze
stud,>atów

w poiedynku, -

- Swietnie zrobione,
nad·
zwy.r zajme, - rzekł p:rosekt,IJ',
- zabierzemy je
do muzeum
anatull1;( znego.

filmowe

EUD.

Jasl UÓsMi18,ej -l
eli gmanowei
tel. 168-82
Południowa

Zapisy nowowstępujl\cych do wszystkich klas przyjmuje sekretarjat codziennie od godz. 10-1 I od 5-7 pp.
Do kla6 A i B przyjmowani 111\ r6wnie! Chłopcy.
Przy gimn/lzjum przedszkole: .Dom milusińskich" dla daieci od lat 4·ch. EgzamIny wstępne rozpoczną siO 9 czerwca r. b.
Dyrektorka gimnazjum
.

E. Jaszuńska-Zeligmanowa

Haid
SIę zaopatrzyć

powinien

SZ'JImon Ul ach SP. Zo. O.
Piołl'kowska

absolwent uniwersytetu wiedeńskiego
na ul. Nawrot 2, m. 21
I le.z)' HómeopałJą I przyrodolecznictwem.
Pr.yJmuie od 10-1-ej w domu Nawrot 2 i od 4 - 7 w eptece homeopatycznej Główna S•

33, tel. 222-23.

Do akt, Nr. 349/31

Nie

Ogłoszenie.

Komornik Sądu
Powiatowego w Ło I
dzi, Stefan Górsk: I
zamleszk. wŁodzi , I
przy ul. Sienkiewi- I
cza g, na zasadzie art. 1030 U,
P. C. ogłasza, te
w dn.1B czerwca
1931 r. od g. 10 r,
w Łodzi, przy ul.
Cegielnianej 46
odbędzie się sprze
dat z przetargu
publIcImego ruchomo§ei, naleł~
cyeh do
fiFmy .Hitachdut·

czyńcie eksperymenłćw ze zdrowiem I

Nie dajcie sie na nic innego,
rzekomo r6wnie dobrege»
namówić

,,011tl"
marka wypr6bowana •
ciągu dzlesil\tk6w lat.
spreparowane.
416J-15
te,

Także an t ysep ~ y c-j)i e

i składaJ~cych się

z maszyny do
pisania
oszacowanej na
sum~ Ił. 460.Mdt, d. 30.5.31 r
Komornik,
Stefan G6rski

Dr. med.

~a~o~ienli

6eller

w

W FIRMIE.

DR. MED.

Michał

j
.~

Dr. med.

POIADA 3 ZI..

Dw.

GI M NAZJUM ŻEŃSKIE

wenerycanvch i sk6rnvch

osiedlił się

J

każdych wykupionych czterech
porcji lod6w dodaje si~ pi~tll porcj~

PREMJA: Do

Do

TEL. 1BB-72 i 201j-8'i

Ma,l ski pobiegł do domu, sp:!
- Jestem do pallskiej dyspu
kowa;f wałizy i uciekł 'za granizycji, - odparł Relski z ironicz

Tłom.

Komornik Sl\du
Grod.kiego
w Łodzi
Leon W~sowsld
zam. w Łodzi
przy ul.
Narutowicza 10
na zasadzie ert.
1030 U. P. C. ogła
sza, że W dniu
22 czerwca
1931 r, od godz.
~~~~yro 1~_ejd r!;~ 10-ej rano w
w Łod1:i, przy ul, Łodzi, pn:y w.
PiłsudskIego 5'1
. Wólc:zańs.kieJ. 27
odbędzie się sprze
. odbę~1:le SIę .
sprzedaz przez h- dat z przetargu
publicznego ru'
cytację ruchochomo'oi
mo~ci nalet~cych
nalełl\cych
do
do Gustawy
Merodla Makowera
Ung~rowe).
i składlljl\cych się
I skłazd%~IiI~ h :lJę z 40 sztuk towaru
ubraniowego
oU/,icowanych na
oszacowanego na
sumę Zł. 1~OO.sumę :1:1. 2700.T. LipiIIski adw.
t6dł, 26.5.1931 r.
Ł6dt, 30.5. 31 r.
Kurator upadłości.
Komornik
Komornik
Łódź, 1'[ listopada 18, telefon 121-20
L. Wąsowski
Jan Rzymowski
Na mocy art. 475 i 478 K. H. wzywam
wierzycieli powyższej upadłości, aby w dniu 9
czerwea 1931 r. o godz. 11 stawili się w Są
POIłDNIA
dzie Okręgowym w Łodzi, w Wydziale l i
Handlowym, Plac Dąbrowskiego Nr. 5. sala
Nr. 15, osobiście, lub przez pełnomocnika z
dowodami, u sprawledliwiającemi ich wierzyloeka rzv .. spacjal jałów
telności, w celu wysłuchania sprawozdania ku. ratora masy i wyboru kandydatów na syndyTEL. 205-3B
ków tymezasowych.
.
ooynna od 8 rano de 9 wieoz.
Sędzia Komisarz A. Heiman
tt-12 ) przyjmuje
S~dzia Handlowy.
2- 3 ) kobieta-leka~
w niedziele i święta od
pp,
.
leozenie ohor6b
Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia
22 maja 1931 r. zaocznie postanowił: ogłosić
upadłość firmie "Otton Stadtliinder" i jej właścicielowi
Ottonowi Stadtliindero,\\rj chwilę
.
dł . .
' d . '2?
.
a J1\
Ot warCla upa OScl ozn~czyc na
ZleJ?- ..
1931 tymczasowo, zamlanować SędZIą komlsarzem sędziego handlowego Aleksandra Heimana
zamianować kuratorem upadłości adw, Tadeusza Lipi~skieg?, nakazać opiecz~towani~ kantoru, składow, zblOru dokumentów, kasy. reJestrów,
papierów, ruohomości i rzeczy .upadłego gdzie
kolwiek się one znajdują, dokonać publikacji
.
.
2
4 d kro
wyrok U,. zgo d me z przerllsem art.
p.
e etu Z dllla 7 lutego 1919 r., oddać upadłych
pod dozór policji, wyrok opatrzyć rygorem
tymczasowej wykonalności; odpis wyroku za
komunikować Proknrat<>rowi przy Sądzie Okr~gowym w Łodzi.
Za zgedność

~1alsld.

•

WeOiel b81Pośredlłio z Warno T-wa Hopała "Kazimierz" i "Jnliun"
Koli
"
,.6ottbard" i "Wolfgang" dla [Bofr. ogrzewań
KRI
" dla lłyofłw i telów kowallkicb

•

- Panie kole,qo, nie mam za
miaru odbywać z panem słowTlyeh potyczek. Pali będzie bskaw przysłać mi swych sekun
d:mt6w, rzekł uprzejIIlle

W KINIE?

ta jemnice h-

IBI80 Zpierwszej ręMi zakupujcie opał III
KDR

później spotkaJ}
na łąJCe za mirustem.
Trzy·
krotna Iwyn.niana strzałów. Trze
cia kula Mahkiego przeszła na
wylot
rwzez mózg Rylskiego,
ldólY zmarł po upływie kilku
dl,vi,l.

W trzy dni

się

Stomlllolog-cbirur.

ohorobv zQb6w, a.o.ąk, d.lqaał, podnIebienia, Ją.,ka I t. d.

regulacja 2Qb6w

Rentgen elektroterapia
OrdvnuJe 3-'1
71511'1
PIOTRKOWSKA 184 'aL 114-.0

ST. PA

ORT

GINIIKOLOG- UROLOG
CHOROBY KOBIBCE
i DRÓG MOC!OWYCH

Odatlali'la 7'7a, tel. 208-96.
Pn,JmuJe od 8-8 w. I w leo.nic, "SANITAS.. Coglelnlana 1I~

a.VI-

GŁOS

Nr. 150

PORANNY- 1$31

PlACA (IJ~~~!~~~~

PENSJONAT dla DZIEOI

AnnJ MiO[-Hol[manow~j

Mąka

DAWNIEJ w PODDĘBID
Przeniesiony' został na r. b.
do KOLUMNY pod Łaskiem
dojazd koleją i autobusami.

Da

Pensionat nynny od 15 Maja
Zgłosz enia

w

Łodzi:

Telefon
181-92 w godz. 5-7 oprócz
niedziel i świąt: Od 15 Maja
również w Kolumnie, ul. Lubelska róg Pałacowej.

SUCHARKI K~RL~BADSKICH
onz wszelkie wyroby cukiernicze
g~KtERNrA n. WElnSERIiA

D' S
14 CV.

Piotrkowska 38, tel. 143-82.

8 CYL.
6 CYL.
6 CYL.

Wydaje śniadania

KOMfORT, WYOO.
.DNE STEROWANIE

Wyst_py .
Warszawskiego Teatru

ELEGANCJA

Wgmatbu Teatru "Oobry Wieczór"
przy ul. Kopernika Nr. 16.
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, 9 i 16.
Tel. 184-66.
Dziś

i dni

naotępnych

I

.i....

'.

~;"~ ~

INTELIGENTNA
wycbowa.wczyni z kilkuletnią. prak
tyką poszukuje kondycji do dziecka na wyjazd. Łaskawe oferty
do "Głosu Porannego" pod ,.Ko.
chająca".

1353-!
ZŁ.

5,000.-

jako kaucję złożę za otrzymanie
posady inkasenta, sprzeda.wcy lub
biuralisty posiadają.c 7 -letnią prak
tykę. Oferty pod W. H.
1360-1

";',

PENSJONAT
E. Nakielskiej pod Głownem. Na
czerwiec ceny zniżone. Wiadomo~ć
Łódź, Piotrkowska. 53, ... 100-20
1196-3
od 15 do 19.

40, tel. 141-22.

POSZUKUJEMY
. idolnych agetów do sprzedaż;
obrazólw na raty. Z~laszać się:
Abramowskiego 7, skład obra.
zów i luster.

Dziś i dni Ilastąpnychl
Poraz ostatni n. ekranie w
Łodal. Epokowy film pOlski pt.

l ~nia na

ZASTĘPSTWO

~lień

Dramat trzech serc na tle wojny
polsko-rosyjskiej. W rolach llł6wn.
Irena Gawqcka, MarJa Gorczyńska. Adam BrodzIsz I Inni.
Nast~pny

r.rollram: .SZAMPAN
w roli g. VIVIAN GlBSON.

Sracia

NA WOJEW0DZTWO ŁÓDZKffi

Poznańscy Inż,n;erowie

NA LETNISKA
fotel - łÓŻko, kanapka - łóżlioi
tapcza·ny, leżanki itp. Sztencel,
Ewangelicka 2, tel. 114-30.

o. o.
Ł60:t, PIOTRKOWSKA 144, TEL. 157-44. '
Sp. z

n

4370-10

Ogłoszenie.

Pocs~tJri lieans6w o lig dz. 4-eJ we
wszystkie dni. Ceny miejsc: na
1-szy seans I m. 40 gr., II i III 30 lir. a od godz. 6-ej ceny miejsc:
I m. 80 gr., II m. 60 gr. i III m.
40 lir. Orkiestra pod kier.
p. Rafała Kantora.
Sala dobrze chłodzona

Społeczna

Sąd Okręgowy w LodZli wyrokiem z dnia 29 maja 1931 r
za,ooznie posłi8!no~: o~ć upadłOść firnnie "Adolf Ober·
man Spadkobiercy", oraz jej
wiSlpól~wbściciclom OiS<>bi!ŚCic.
Wandzie z MiilIelrów Obermanowej, Gertl'ud2'Jie-AmaJji z Ober·
manów Haul'imanawej, Edycie z Ohennanó'W Prucerawej, Li·
dji z Obermanów OZ1ikowej, Trenie '1; Obermanów Priiffercwej
i Helenie Oberman osobL~cie i jako opdekUillce nieletIlich Je_----------~ rze~()-J8.na Ohermana i Ireny Joanny Obenman, chwilę o~war
cia upadJłoś,ci omlłiOzyć tymCIZ~ sowo na dmeń 27 kwietnia
] 92R r., zamianować sędzią komisarz,em s-ędJrdego handlorwego
Jakóba Pettersa, zamianować kurQtore:m UJpadlośd adwOlk1Ua
Mieczysława Sarnę, naka7.ać o.piec.zętowa.nie
karnooro, skła
dów, 'ZJhirOru dokumentów, kasY', reje's.trów, papierów, t'llchoZakład Połoinlno
mości i Il'zoozy urpadłego gdz,if'kolwie'k się one wajdu.łą, dokoOgrodowa 10, tel. 213-57
nać rpubiLikacji wyroku, zgodnie z przepisem art. 2 p. 4 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r., odd~ći upadłych pod do·zór policji,
I I II klasa
wyrok orpatrzyć q"grarem fymc:zasowej wydtOOla~'Il.ości: odpis
Oddział
wyroku zakomoo1ikować P roku ratorom Sądu Okr~()'WeJCo w
poło!niczo-ginekologiczny
Lodzi.
I
Dr. Sz. Eigerowa
\ KUJl'ator 'IlIPad1iOOci.
Dr. Reitler Kurjańska
Adwokat ~ław Sama.
Dr. J. Baum
Na mocy art. 475 i 478 K. H. W1Zywam wienycieili poDr. W. Eychner
Cena porodu na II kl. wraz wy.zsżej llIPad:liośoi, aby w dniu (2 czerwca 1931 r. o jitodz.
ll-ej stawiLi się w SądZJie OkTęflowym w LOOIZi w Wyd1Jalpz zabiegami 200 zł.
III Handlowym, Plac DąibrowsJdego m. 5, pokój nr. 15, osoOpieka nad dzieckiem
Dr. J. Polakow bi.ści~ lu!b 'l)rze'21 pel!n.omooni!ka z d'OlW ooallDli , ~a'Wiecniwtiają
cemi ich wlierzyte,lnośd, celem wy&hrohanill SipraWdzdania kuOddalał chirurgiczny
tów na sy.ndY'kÓ'W t"ymo:z.a,soDr. med. M. Kantor, raJtora
wvch. m,a,sy i w:v'bqru .kandyda
___

,,8I\nI\TO"
-[blrorgiuny

~--.,.-

o

_. -

. ..........

godz. prJiyj~ć l-li pp.
oczny
Dr. med. J. KrauH,
odz. rz I~ć 11-12 w .

l-l Jakób Petter8
Sedria Handlowy.

mleslec~na tlGł.osu POIannello" 2Ie W6II5ya'lsiemi dodatkamI wynosI w Łoda 3l. 4.60, :fa odnoeeenle 4Ogros'VI z pr.esylkQ pooztow,\ w kraju - al. d-' zaaranle" - at g, .'
.
R~kopiB6w redako 8 Ole zwraoa.

Bugenlusz Kronman

Za

wtdaWD1otwo pPlaaa· t

instytucja poszukuje
do

wychowawczyni

POKÓJ UMEBLOWANY
6-go Sierpnia 10 I P.
front. m. 14.
1358-1
wynajęcia.

na kolonje letnie, znajdujące się
3-POKOJOWE MIESZKANIE
w okolicy Łodzi
z wszelltiemi wygodami na 3 pię.
Obowiązkowv stały pobyt na trze w śródmieściu do wynajęcia..
kolonji. Reflektować mogą fre- Wiadomość tel. 204-53.
1357~
blanki wzgl. nauczycielki z kilkuletnią praktyką. Wymagana

-

ZGUBIONO CZEK
za
nr.
31173
na zł. 130.- z W'y8W
skiego. Oferty do admir,}istraoji
wienia
7
klas.
szkoły powszechnej
pisma sub. "K. T. •
"Bajs Jakub" płat.ny dnia 30 kwiet
nia rb. na Bank Kupiecko KredyGabinet Roentgenowskl
towy Zawadzka 11. Czek powył
szy unieważniam. Rafał Berenstem
1356-1
Abra.mowskiego 35.
Lecanlea "UNITAS· Pusta 19
Oodz. przvl. 11 - 2 i 5 -7, w domu
ZGUBIONO WEKSEL
Karola 4, god •. 3 - 4.
Przdwietlenia t leczenie gł~bokie, wyst. Kazimierza Bremerskiego,
gu.y, grutlica etc.
306-1 zam. Abramowskiego 38 zlecenie
H. Mi1nera zł. 35.- pl. 2 czerwca.
Dr. med.
Takowy unieważniam. H. Milner.
1354----1
znajomość także języka żydow

~r. H.liarBWicza
DlIIE·1ł

Specjalista chor6b sk6rZGUBIONO WEKSEL
nych I wenerycznych
z wysL'l.wienia Jana Mesnem, zam.
We wsi Ut.rata k-Łasku, na zleceUL. NAWROT 2
TELEFON 179·89
do 10 r. i od 4-8

~uje

"

SeidZlia Komilsa'l'lZ

Prenumerata
RedAkłol':

1354--6

42 m. 1. od 5 do 7.

SP6lDZIELNI

Oddział

;

PRAWNICY

Kino-Teatr
Slenł1lewlcla

.

specjaliści przygotowują do egzaminów. Zgłaszać się Zagajnikowa

Wielka parada humoru i tańca
w 2 ezęściach i 18 obral8ch
Udział przyjmują wybitne siły
scen Warszawskich.
Kierownik Artystyczny:
E. Czermańeki
Wsoaniała wystawa.
Przepych dekoracji.
Orkiestra pod kierunkiem
Z. Pilarskiego
Codziennie 2 przedstawienia o
god:!:. 6 i 8 wiecz., w soboty,
niedziele i święta o g. 6, 8 i 10
.:,'

II

pot

1001 OIimoiadal

;1

OBIRDY JarskiB

PRACA
Koncesjonowane Kursy Zawodowe
Żeńskie, W ólczańska 21 tel. 16715
Przyjmuje zapisy na nast. działy:
1. Krawiectwo damskie. 2. Ha,fciar
stwo - roboty ręczne. 3. Bieliź
niarstwo. 4. Modniarstwo - kapelusze. 5. Ondulacja. 6. Manicure.
Sekretujat czynny od 9 - 1 po

SZYBKOŚĆ

Jł)lJ"

ttWlSOll'

i kolacJB

mleczne oraz

ID OałO!leOl8 ~ro~ne fi

BEZPU3CZEŃSTWO
Gościnne

macowa. latierkl ja junne.

wt~t

nI&daIelfl od 11 - 2 po połnant'tl
Dla pań apee. od godr:. 4-6 pp.
dla m&l5amoinVllh
OENł'

UO.NIC.

nie Stefanji Wałęcltiej, pl. w dniu
1 czerwICa 1931 r. na zł. 100.- We
ksel niniejszy nnieważniam. Stef:v.
n,ia Wałęcka, Łódź, 11 Listopada

136.

1350--1

O"'OIlen;!'!laII

n wleJllz milimetrowy f-s.paltowy (strona 5 upalt) t I-Iza strona 1 :er.
,.
w jaklolll .!JfJ lir. nadesłane po teWcie 40 lir.; nekrololli 40 gr. Zwyozajne
<etr. to SIIpIllt) , •••, Drobno 16 11'. sa wyra.; najmniejII") ogłoHenie d. 1.60 gr. Poslluldwanie pracy 10 ~
... ...,rut -lamie,... .t. 1.10 p. Og'olellnia r:aroolynowe i adlubinowe 1Ił.t. 0llłoyenla zamiejsoowe obli"
etallII ao o!JfJ roc. moleł. firm '.aranlo.nyoh o 100 proo. as olłloseenia tabelarycsne< lub fantaB. dodatk. 50~

WpWł"

.,. •

GgI.

GCJp.: Bneenin- KIoomau.

W drukarni wlasnaj Piotrkowska 101

