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100 milion

zostanie zaiegnane przez Dożrczke
~w dolarów, które
udzielą Rzesz, banki państw b. koalicii
N-nisirowi Iłl~ z
zą -t; w niedł IIi
(zasie
ko re c:r
iewa (zą d ar la
Orędzie

Hindenburga

czas jeszcze nie ·z os.tało Og}A)szone i które ze W'lględu n?
przekonało
wyjątkowy charakter tego ort;prezydenta Hoovera
dzia nie może być ogłoszone .
LONDYN, 25 VI. (PAT).- \V tern jednak orędziu JuezyW zwią;zku z informacjami pra denta Hinderburga leży
sy o podjęciu przez Bank An klucz nieoczekiwanych dla
gielsJd, Bank Fr8lllcuski, Bank wszystkich kroków prezydenta
wypłat mię.dzyna,rodowych
o·
Hoovera
raz ame!:yfkański Federa,1 Rel>c,r
Dzisiaj w londyiiskich
ko.v e Bank decyzji co do
lach miarodajnych wiadomo,
udzfe1enJa
Bankowi Ruszł' że decyzja Hooveu natychmiakt'edytn w W!6ok.ośei 100 mUjO stowego działania wcale nie na
stąpiła na zasadzie rzekomyeh
nów dolarów.
dowiadujemy się 'z dobrze po rruportów i depesz Menona z
informowanego źródła, że decy Londynu, lec·z niezwyiklego orę
zja t8'ka,
której ew. na1lt>źy dzia pre.z ydenta Hindenhurga,
prezydent Hoover
się s,podziewać, je6zcze nie za po którem
miał
nabrać
przekonania,
że
padła,
aozkolwiek
i słotni n
Bank Rzeszy zabiega o tego ro Niemcy istotnie są bardzo sła'dzaju pożyczkę, cellem dotrlY- bym i chorym organi.zmem,
mania swy<:h zobowiązań pł!! ktÓ>remu rumo zewnętrznych
tniczyclh, przYlPadających na pozorów siły, grozi tra~icma
ka1astrofa. Wedlug panującego'
l liip<:a r. b.
w Londynie przekonania, treść
W dużym stopniu chodzi tlI orędzia Hindenburga, nieoh<:eo ,zobo.wią'zamia wewn.~rzno .
obecnie
rządowi
go jakoby
paI'isŁwowe,
któr~h załatwie
franclLSkiemu,
wplyrnie
1'ónie mogłoby UlSU!IląĆ
wnie~ na stanowilSoko
Pary.ża.
niebezpiec~ńStwo bankl,le.
W Londynie nie wątpią, ze Pa
twa państwowe~o.
ryż przylą.cty się
do propozvZ tego samego dobrze poin· cji Hoovera, któ'l'y ze sw'!j sfro
fOlfmowanego źródła dowiadu- ny wykaże jaknajwięcej pojejemy się, że widmo tego ban- dnawczości wobec słusznych la
kructwa było jakoby treścią o- strzeżeń francuskich.
rędzia p1'ezyden. Hinderuburga
Ważną r·zecz8 jp.st w nplnji
do prezydenta St. Zjednoc7;O· Londynu, że
nyeh Hoovera,
które dotych- front ałjancJ.;,~ z czaSów wojny

Iłowy

tV

el Rzprtej
Budapeszcie
PO

Dr.

Stanisław Łepkowski.

styczna

\V

wojsku'

Z Włocławka donoszą:

przybiera rozmiary wprost niedopuszczalne

Sąd okręgowy skazał Stanisła

25 VI. Hitlerowcy zto·
.yli w Landtagu pruskim jnter
p e lację w sprawie
sprzedaiv
ziemi plf7.V parcelacji majątku
Kolesin (Goltzen) w blfandc!1hurskim powiecie Cylichowa .
Świebodzin poJakom z sąsie
dniego N{l,\Y~o Kramska
w
POW. babimojskim na pograniczu.
Interpelacja żąda 111. jl1
wytoczenia niejakiemu Salomn
nowi z Gorzowa, który prze
prowadza parcelacje, procesIl
[) zdradę stanu za sprzedanie
ziemi polakom "wobec zugr~l'
żenia niemieckiego WlSchodu" i
uniemożliwienia na przyszliOśe
sprzedaży zie11'U
w polski<. rt?

DYNABURG, 25 VI. W gra·
niczących z Polską
powiatach
Lolwv hawila komisja śledcza
parlallllentu łotewskiego, l..ttór:t
prowadziła dochodzenie ,w spra
w'le rzekomej prÓipagandy po!skiej w graniczących z Polską
częściach
Zemgalji.
Komi>ja
ma przedstawić sejmowi łot~wskiemu wni'O'Sek o wydaJenie z gramie Łotwy kil/ku księży polaków, pracują<:ych w

'.l(:

kręgach pOgJranicznydt

wyżcj czterech banków kredy-

tu króŁkotermmo,wego 100
miljonów dolarów dla Baukl'
Rzeszy, istotnie
uzależnia.ją się Niemcv od tyt'h
4 banków,
co według tutejs.zej opinji kół
miarodajnych pociąw1ie za\so.
bą olbrzymie skutki w politv~.~z
nem traktowaniu Nimiec przez
wspólnv frucH byłych aljalł1tów

Odpowiedź

Francji

idzie na rękę sprawie
uzdrowienia stosunków
PARYŻ, 25, 6. (PAT). Jak donosi prasa, odpowiedź francuska
na propozycję Hoovera obejmuje
4 srony pisma maszynowego. Odpowiedź podkreśla dążenia Francji
do współpracy międzynarodowej w
kierunku poprawy gospodarczej i
omawia wpływ, jaki może wywrzeć propozycja Hoovera na ży
cie gospodarcze Francji. W związ
ku z temi ewentttalnemi skutkami,
Francja domaga się utrzymania
integralności zaSad planu Younga
i proponuje rozwiązanie sprawy w
drodze tranzakcji, w myśl której
transza nieuwarunkowana, należna
Francji, byłaby zapisana na jej
aktywach w Międzynarodowym
Banku Wypłat, który na własną
odpowiedzialność mógłby otrzyma
ne Sumy w całości lub w części po
życzyć Niemcom na cele odbudowy gospodarczej.

RgitacJa komuni-

Szykanowanie pOlaków
PIŁA,

zoStal przez orędzie Hindenbnr
gn ponOwnie wznowiony
i, że cihociaż nie chodzi tu o
wojnę z Niemcami, chodzi je
dnak o pewnego rodzaju kllra·
telę nad Niemcami
tych "nmych aljantów, kt"Jrzy 'I nimi
woiowali.
Pl'zez udzielenie
Niemcom
ze strony tych wspomnianych

Z te~o samego fJOwodu pra~1l
niemiecka podnotsi wielki' g- wa Włodarskiego, lat 28 na 3 lata
ciężkiego więzienia z pozbawielarmo

PIellon

Burouis

lU

PARY2, 25, 6. (PAT). O godz.
17,40 przybył tu amerykański min.
finansów Mellon.
NOWY JORK, 25. 6. (PAT). Pomimo braku jakiegokolwiek urzędowego oświadczenia C() do roli
Mellona, niektóre dzienniki twierdzą, że b~dzie urzędowo lub nie.
urzęd()wo występował w roli przed
stawiciela rządu Stanów Zjednoczonych w rokowaniach z Francją
w sprawie moratorjum.

zabił

Filipa Daudeta, syna redaktora "Action Franęaise u
PARYŻ, 25 VI. Sprawa 7,3bÓ.fstwa syna Leona Daur1f'tlJ
wchodzi w nową fazę.
Dwaj publieyści fl'ancus<,:v,
zamieszani podczas wojny w
rabotę proniemiecką, Goldsky f
Landau,
skazani
byli
na
śmierć, a później na wieczn"
ciężkie -roboty l
ostater.znic

Obeimie nowy świadek. IH)oo
,;el alzacki Brogly, połwierd~a
dochodzenia Goldsky'~o i I.an
dau'a
i oś,,'iadeza ~ołowoś~
wymienienia nazwisk nowyr.h
świadków, pr.zed którymi korni
~arz Colombo
miał
p.rzy:wa6
się do zabójstwa młode«o FUlpa Daudeta.

PrzeciwJr.o ułaskawieniu 'łch,
Daudet protestował .z wla~p.iwłJ
sobie ~waltownośchł.
Otóż teraz Goldsky l LandIłu
,.gromadzili szereg ważkich do
wodów, potwierdzających, że
syna Daudeta zabiła policin.
mianowicie komisan Colombo.
czego nie przestawał twierrl7.M
od ośmiu lat ~rozpac,ony ol-

Opinja francuska .ieSł żywo
poruszona tragicznernl perypet.iami procesu le~o, a sam Dau
dei złożył nublicznie podzłeko
wanie Landau'owi i Goldsky'emu, i~ nie bacząc na dawne stR
nowisko jego w ich procesie.
potrafili zdobyć się ua odwafi[e
cywilną oskarżenia
komisM"t.
DOlicji. Colornba.

RZYM. 25 VI. Na odcinku
kolejowym Savonne - Turyn
wyd'al'Zyła się katastrofa ko'l e.iowa. Pociąg towarQlwy wyko
leil "ię i spadł 1. nasY'Pu, 5 robotników jest zabitych, Q 11
ł odniosło ciężk ie ranv.
clee.

n-I

BERLIN, 25, 6. (PAT). Biuro
Conti powołUjąc się na źródła poln
formowane, zaprzecza wiadomoś
ciom, :le do Berlina nadeszło już
zaproszenie rządu francuskiego dla
sa. Inicjatywa Brueninga omawiasa. Inicjatywy Bruenlnga omawiana była we wczorajszej konferencji między Briandem a amba.sadorem niemieckim w Paryżu, dotychczas jednak ze strony Francji
nie wystąpiono z zaproszeniem,
nie ustalono również te.rminu wizy
ty.
Rząd Francji przyjął propozycję
spotkania przyjaźnie. Widocznie
wieje mu na tern zależy, aby wizyta ministrów niemiecki'ch nastą~i
ła jaknajprędzej. W obecnej sytuacji Bruening i Curtius nie mogą
opuścić Berlina ze względu na możliwe jeszcze nowe niespodziankI;.
Niemcy muszą czekać na relacją
pre'qdenta Hoovera. Wówczas dopiero rząd francuski zwróci się 7
oficjalnem zapytaniem do Berlina

-Komisarz polit:ji

niem praw za rozpowszechnianie
odezw komitetu okręgowego I{omu
nisłycznej partji
polskiej wśród
żolnierzy stacjonującego w Wło
dawku 14 p. p.
eałkowicie ułaskawieni.

Katastrofa kolejOWI

Zaproszenie do Paryża

i.

\

,
Na

Nr 1'hJ
horyzomźa

polityczn9m

Ira taszyzmu
w Bułgarii?

W sprawie mo.rator.łum bop· na samodzielne
działanie
w
vel'owskiego dla Europy pl'ZP- myśl interesów państwa pn)waŻ8jąca część nasze.' prasy za skie~, lecz idą zawst:e na czy·
.ięła
zupełnie
nicz.rozumiał9" imś pasku i bronią przeważnIe
stanowisko. Jest to jeszcze je- czyichś interesów. a nie wła
den dowód" że na terenie po!!- snych.
Mo.ratorjum Hoovera Polskll
łyki Złł/,(raniczne.l sfery kiero.
wnicze nie potrafią zdobyć sif! po~yjnna prZY.ląć h~w~lędnl"

Od CZ:łJS'U krwawell'(o zamacbu
&taJIlU z 9 czer\'\'Ca 1923 próbuje
rząd w Bułgarji po raz trzeci
szczęścia Ip r1
zy wyoorach
do
Sobranja (parlamentu).
Rząd
Ljapczewa <>!pierał się na koalit. zw. demokTatycznej fedpracji z p1rawicO'wyuni Hberała~
roi pod przewodnictwem Sandilio
wa. :Dwa !razy udało się dykta1l1lrze bułgarskiej. kryjącej się
pod maską pa1'lamenbu,
wobyć większość przy
wyborach
dzięki poEcji i 'zupełnemu roz·
biciu .opozycji. Tym razem sytuacja ułegła zupełnej zmianie,
gdyż przeciwko
s,tronnic1!wom
rządowym ulwOll'l2J.ył się t. zw.
b10k ludowy. składający się 7
najsllniejszej w Bl~arji partji
chłOfPSikiej 'Z demokra,t6w Malinowa, z Tardyka1n~h demoJuatów i umiarkowanych na:rodowych Hberał6w. OStObno poszli
do Iw vborów socjailiśd, komuni
ści i grupa macedońska. O;pozy
cja odniosła iimpooujące zwv-

et

nastąpiło

wskutek
o

powtarzających się wciąż
podłożu antysemickim

chce

Orzeczenie trybunału konstytucyjnego • wprawiło w szał bakenkreuzlerowskich akademików. Doszło do burzliwych i Ju-wawych awantur, skutkiem czego wszystlde
wszec1Wice wiedeńskie wstały zam
knięte. Należy

,

Prasa norwesKa ;głOśno protestowała przeciwko
pretensjom Czec'hOlSłolW:łJC.ii,
llJ rząd

·wyrazić· nadzieję,

iż władze państwowe

w walce o

praworządność okażą si~ silniejsze
niż
rozwydrzony
h:-okenkreuzle·

ryzm.

cze i dla kilkuset tys!ecy d.
przepl'owadza o a.ib aribi p. l ryzy
kowne operae.le buM.ł'towe, Q_
wc 40 mil.ionów, kblre fi~uru
Ją w liście rozchod.łW p:llil\; łwo
wych, nie. sa dopogardlu~nia,

Ostatnio stan Niemiec, .iak wist
domo, był rozpaczliwy i granif~zył wprost z katastrofą. Niedomagania Rzeszy daw.ały się
również poważnie we znaki na
szYm stosunkom, że pr.7YPOmuimy chociaż)}y haussę dolaI'a gotówlwwe~!O w Berlinie,
która natychmiast odbiła się
wzrostem kurs Il banknQt~w a.
merykańskich na nr.szym r}'n.
ku.
.
,
Zależność n.2szeg9 p·ułożenla
ekonomicznego od sytuacji f!Ospodal'cze.l Niemiec jest znacznie większa, niż się niektórym
niedowaźonym polityk11m zdajc. Ze nie są to . czeze słowa
wykazują ceduły giełdo.we osta
tnich .'Ini. lUOl'atol'.i1lJ:D. pOllve.
l'Owsk1e wywołało nutychmiasto
w.ą 7,wyżkę w:tloróW ·nietYIko w
Bel'linie, ale .I w Warszawie.
~urowce idą w górę, intere!;y

rusza.tą się.

Świeży

~letrzyk

powiał

w st~chłej atmosferze
Europy z połowy czerwca 1931
t. i .lego dobroczynne skutki
nie dadzą na siebie dłu~o c!e.
kać również i nad Wjs~~
Tymczasem
mamy ł.akidi
,;patrjotów"~ którlZyby wdziall
iałobę nal'odową z powodu kro
ku prezydenta Stanów. ~ieeli

WIEDEŃ, 25, ~ Odbyła si~ kon
pokoleniu wstecz miał przodka ży- ferem'ja rektorów wszechnic wieda był wyłączony od tej "Volksbiir deńskieh, aby omówić sytuację,
.gerschaft". Studentenordnung prof.wywołaną orzeezeniem Najwyż
hr. Gleisp.aha w jaskrawy sposób szego Trybunału Administracyjnenarusza
konstytucyjną
zasadę go, . Prawdopodobnie uniwersytet
równouprawnienia, Wlizystkłeh oby: będzie otwarty w sobotę, aby umo
wateli bez względu na przynależ.. żliwić studentom uzyskanie poność narodową, rasową czy religij-o świadczenia o uczęszczaniu na wy nj('mi~szki płucą! Ni~h st~ mę
ną.
kłady.
ezą! Dla.czego im darować dłu.C~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~!!~~~~-~ gi Wl).ienne? Niech zdyclla.i~,
.:
al~ prz~-.lęte zobowiązania mu-

Z,

S •d

wiedeńskimZDI,e

mi niester"siwlee szą uiś~ić!zdye.ha.ią.;.. .
e

'\'iech

Ale,

:fe'

r t' ł
t
b
t
Dostarcza I ma erJa y ag en om o cego mocars wa

$ię męczymy
~ ledwie robimy h9~~mi; że w

,sad! fr a:ncUlSk ich. Zaarcsitowano
go natychmia:st,
jak r6wn.ież i dwóch
jego wspólnik6w. Rewizja przeprowad,z ona
w ich mi€ązk a!nia ch, wy;kryla
.:ozer€g wysoce kompromitujących dokUll1lentów
i danych,
wykazująCyOh ich udział w er
ganizacji ,s.zrpieg!oWlSkiej, fnnk·
cJonuJącej na terenie Palfyża.
Oczekiwać należy d>aliszych are
sztowań w ffd scmacyincj spra
wie.

'. zie przewrotu w Niemczecl1,
b~1łziemy wciśnięci w dwa boi.
szewizmy, które nas zmiażdżą;
że wS7.elkie klęski ekonomicz.
ne i polilyczn~ Niemie.e JUUSZ~ł
się jakna.lfatalnie.i odbić na
Polsce, - tego'liie -bior~ poci
uwagę rodzimi JWd.ludzacze.

PARYŻ, 25 VI. W mmiste:rstwie spraw zagranicznych wykryto organizację szpiegowską,
która ,zajmowała się dosta'rc'l a
niem agentOtm obce,go państwa
r6żlllych wiadomości o ch!l'rakterze poufnym. Urzędnika, któ
remu p01econe było odszyfrowanie depesz wozoraj schwytano
na gOlrącym uczynku
w
chwili, gdy wręczał oso:bie oJ)cej szereg ściśle poufny'('1J. dnkumentÓlw. Były tam dokumen
ty r6żnych konsulatów i amba
li

•

Czy akcja ratunkowa uda się?

że

przy·
nale21110.śc wy.spy Jan Mayoo do
N orwegji nie uilega żadnej dy·
Sikl1Jsj.i.
St'ano,wi'.~1iQ Norrwegjl
.lest zro'zuanri.ałe, skoro się zwa
ży, że wyspa ta może mieć zna
czenie daniosłe dla 1J.""Yb0000óstwa
Norwegji, i wchodzi też w rachubę jako plllIlilf.t op:łJrd,a dis
aerOD:autytk.i norweslkiej.
Min1stenstwo sipraw
zatgra'
hicznych Czechosłowacji
zajmuje się jednak nadail Ży!WIO tą
sprawą i powOl~ano
ka1pitana
Ba1tazrura, żyjącego oheonie na
emeryllUnze,
do 'IlzUlpełlnienia
spraw.()Izdania. Rząd Czoohooło·
wa<cji nie ma ooe'm1ie ze wzglę·
du lila sytuację mię,dzYlllarodo
wą lamiaru podjęlcia jakiejkolwiek akcji w tej LSipra'W:ie, chce
jednak dokładnie wyJaśniiĆ stro
nę prawną, by ewentuaffnie póź
niej podją.ć kroki.

dogć ~ażnym.
W chwili. 1.!d.1
rząd ucieka się do jaklJaiłlaJl'ł
idących oszczędności, ~dy oObcl
na się głodowe pensje urzed ni.

Dowinniśmy się tyłko cic~z~·f~.

rozruchów

Na tle tej Studentenordnnng,
Ztfodumej z ducha czysto bakenkreuzlerowsl<iego, odbyła się we
Wiedniu rozprawa przed trybunałem· kostytucyjnym, która wypadła drnzgoeąco dla senatu uniwersyteckiego i jego byłego reldora.
Sąd orzekł,
że
wydana ustawa
jest sprzeczna z konstytucją i jako taka bez znaczenia.

,

Sytuacja w Bułgrurji jest jeszeze niewyjaśniooa.
KróJ po
przyjęciu dym,i sji
LjlłlJ)OZ.'ewa
powierzył misję utworzenia nowe~o gaJbilnetu M alinowowi , alc
nie jest też wykluc'Z'OIną możli
w~ nowego, zamachu stanu.
Świaidczy o tem artytk.uł bulłigar
skiego ministra spraw zagraniemych Burowa, kt6ry zapowdada erę faszYlzmu w Bul~arji
Prasa belgradzka,
zazwyc'laj
tendency.jna, wymienia jUtŻ nawet ~ Jl)'Tz,yszlego dyktatora
!1::)Uł'l~sktiegg6 którym mai zoWojna, która rzekomo miała wy
sta6genęrał Wilkow, ()Ibecny W
zwolłć świat ze stary:eh przesą)'
seł 'bu~T'.8Iki w RZYlIDie.
dów f zapalić na niebie ludzkości
,,nową Jutrzenkę swobody' CzechosłowaCja
przyniosła
zamiast
wszystkich
tych piękt1ych tze..cty, .S?ialony
mieć WYSpę
mrost najbardziej brutalnego i
w lutym h. ro®UI podjęła pra barbarzyńskiego szowinizmu! Naj;a norweska bardzo ostrą kam- smutniejszą zaś stroną tego rene'Palllj~ ipll"Izeciw Ozooho'Słowruoji, aaneu 8ZOwinizmu jest to, że ogar
która '~sić miała swe ,p reten- nięte nim są prr.edew8zystkiem sre
sje do W'Y'SPY Jan Mayen, leżą
ry - studjującej młodzieży.
cej w okolicach bie~na pół
Na uniwersytecie
n.ocnelgo
mi~zy
Islan.dją a
kwitnie
żydożerstwo zarówllO w
Sipitzbengenn. WyiS1>.ę tę odlkryła kołaJch preofesorskich
jak i studen
przed 50 1aty a1.lJS1:<rjrucka ek,slpeckich.
B.
rektor
br.
Gleispach
wy,;
d;.ycja nauiko,wl;l., w której brał
dał w swoim czasie "ustawę stuteż udzjał krupitan Balltazar, obecnie oibywatel czechosłowac dencką" (Studentenordnung), w któ
ki. Wys-pę Jan Mayen zaaneJdo rej wprowadrone zostało nowe po.v.'ala podozas wojny Norwegja, jęcie prawno państwowe. "Volksbiirgerschaft", zamiast "Staatsbiirnie ma.lllJC ku temu
żamego
mandatu
mi~YIłlarodowejgo. gerschaft". Na tej podŚtawie moBaltazar pl"Izedło,ży;ł
minister- gły zalegalizowane zwią7Jki stustW'UJ spraw 'za~raniczlllych w denckie odmówić przyjmowania
·Czec!hiOlSlowalCji memorjał, Wt\· członków, jako 7Je dany petent radle którego CZeIChO!slowacja" j~ sowo nie jest przynależny do spoko spa!dkobierczYini dawnej mo łeczności niemieckiej. Samookreśle
na'rch.ii austrjacko- węgiel'Skicj nie swej narodowości nie miało
powinna ~gło.sić swe pretemsle żadnego znaczenia. Kto w któremś
do tej wy.s py.

oŚ'Wiadoz,ył,

Pl'zedewszystkiem.
o "Jasny punkt wł..
dzenia naszega własnego podwórka, odroczenie na jeden
rok sumy 40 mil.lonów zł., jakie skarb Rzplite.l obowiązany
.lest w b. r. zapłacić Stanom
Zjednoczonym, jest mODlntf'm

Dru~i elementarny wz~lml.
ale zato sZ~l'sze.l nahil''y - to
znaczna ulga w ci~żkie.t syluaeji u:!SzegtJ potężne/,(u 7iłfho
dniego sąsiada, ulga, z którcj

cięstW9

nOlIjw!eSki

życzliwie.
jeśli chodzi

j
Hoovera projekt o moratorjum

W

karykaturze niemieckiej.

A+B9EiM

Wl'az z niemi my

Zamiast myśleć onasrr;ym l!).
si~, o nasze.l pr~yśzloś!!i, ldoł)O
czą się o fina~J!. .fl;~e;ii.,. ~łó
l'a doskonalc da.1c sobie rad~, ł
z~adlzając się na moratorjum
składa tern doSkonały dowód
m swego wyrobienia,. g.dyź właści
wic ona naJwiększe ~ tego tytułu DOniesie strały.
Tymczasem nasi "politycy".
7.amiast samodzielnie obserwować, myśleć i wycią/;(ać wnio~~i. llowtarzają za l'eakcyjną
prasą francuską
wszelkie jeJ
wyświechtan{ argumenty, zapo
mina.ląc, że są to pewne manewry taktyC'zue w ('elu wytar/,(owania i osią~nięcia możliwie
największych korzyści dla swe
~o kraju.
Obowiązkiem
naszym .tako
sojusznika jest stać po stronie
Franc.ii i popierać jC.l stanowisko. Ale nie należy tego czynM
w sposób absu~dalny, jawnfe
nieS'zczery ; nierozsątlny, /,(dyz
wywołuje to tylko śmich i radość u naszych wrogów.
Nie
wolno wszak sprzeniewien:a~
się z miłości (lIa Paryża swojemu krajowi i działać wh!'e,'
.jego najżywotniejszym intel'esom. Pl'\zedewszysłkiem naleź,
dbać o interu własny!
JOT.

I
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Złe

..

mos

przyszłość!

POflANN'l.J -

widoki na

Kagital,

uciekają

1931

zagranice i kurav si, sila nab,wcza mas

Opinia Instytutu Badania Konjunktur o naszej sytuacji gospodarczej
Instytut badania kon';ulIlIktu.r gałęziach produkcji d6br wyp{ospodarczych i cen w następlJ twórc'z~h,
je'sl dutą ~ach~tą
jący sposób charakleryzujt: f}- dla budowy domów mieszlk albecną sytuację gos.pooa~zą·
Jlv<:,h. To też budownictwo mie
Pewna tendenlCja w kierllll- ,szkaniowe wykazuje pewien
ku roz\Szerzenia. rozmiarów W\1 rozwój i j@$l
lw6rc:wści :przemysłowej, kt(,- finansowane «łównle własBem i
ra się rozpoczęła w kwictdu ~rodkami osób prywatnych i
r. b .• trwała rÓW1Ilież i w maJu..
instytucji spoleczllyeh.
.
Wprawdzie
Z 'Produkcji d óhr 8poŻy(l&
ogólny wSkaźnik produkcji
zaznaczył się dalszy wzrost ·za·
.
4
)
prumysłowej w,y kazal w Dln· tmdniema (:J 9 ,6 do 95,5 we
jU pew;en spadek
wszystkich gałęziach 'J wyjąt,
(z; 93,0 do 92,6), tłoma'czy sit: kiem przemYlSłu poligrafie'zm!·
to jeooa'k wyiłąc'Z'Ude powro·- ~o.
mem s-kurozeniem wydOibyda W przemyśle włókicnl1iezym
w~a po przejlściOlWym sUnym produkcja utrzymywała slę
w
wzroście w kwietniu.
Wszy~t przybl~niu
na doł3'cheZ~I)kie ))OZostaiłe gałęzie produkcji 1ł'vm Doziomie.
'Prócz w~la, roz1pa.t rywane jaW cał:rm sezonie wiosennvm
ko całość, q.więknvły w maju T- h. DrodlUlkcja i 'Pr.lew6z tkawytwórczość o 2,1 proc.
nin ukzymyw:iły się na poztoStosunkowo &ilny wzro·s t mie WY'ŹlSZYffl.,
nit przed fn
W"Ykanły rozmiary
produ'kcji kie:m_ Takie k~s:ztałtowanie Sl~
dóbr wytwórozyoh (z 86,5 w pil"odukcji j zbytu tłomaczy .. i.;,
:kwietniu do 91,5 w majlu) przy głównie tern, że za:potrzeibowadalSZym wzroście przewoz6w nie towarów włókienniayrh
(e 76,6 w kwiewu do 85,3 w wobec braku zapasu było w ro
maju. Najsilmejs'7Y wzrost pro ku bieżącym pokryte nien\al
~ji dał się _UlWatyĆ., hu- w!łącmie -przez towl,łry. wypro
tnidtvrie iełUDem (wzrost 1)ro- dokowane w sezonie b t eż,eym.
Clukji na _port)' i w przemy gdy tymczasem w roku ub~e. . budO'Włe'llJlll1. Po raz l)ieJ'lW' łlłfm było OBa pok1'l'wane w
IZY
od jesieni roku ubiRł~o We tiIl~znej ~l ze zmnl.,j
.,.-UJbłYł .~ nłeeo stan zatru- :!zoJl.yeb w tym czaSie zapasów.
Położenie :wars·z;łat6w
rolł1DfAm!. ~ ,J)l'Izmyskclt nUlOO!'a'-

nośei,

to można się sporltiewać pe.
v;nego złagodzeni'a przcsi.Jer,ia
na rynku Zlbożowy'l11.
Nato.
miast r:\"nek prodwkt6w hod."
wlanyeh
wY'ka,z<uje pomimo
wzrostu eksportu dalsze pO'gUI
szenie.
Sytua~Ja
żnym u~egła

s.~~j połowie

na rynl\u pienię·
w maju i w pierw
ozerwca dals:r.einll

zaostrzeniu.

Poważne skurcz~nle Się obiegu pil'tniężneco I więkSZY, njż
ki~dykolwiek od chwili pn:eprowadzenia pierws.zej rcf04"
my walutowe.i, 8'p adek wk'a,·
dów w bankach, Silny apadek
kursów akc.i i i papier6w Drocentowych, zwie~szone zapotrz~bowanie kredytów w Ju~tytuc.U emisY.łne.f przy ra~ze., po-

Na połO'~e'llie

rynku pienię- [ .. mia.nowicie z uwagi na nade'
nierpomyśl'llY stan r:vnltu ple~ię
('I)ta,' 8Uni~.18zy odpływ kapi.. żn~o. Bez uprzednief{o u,płyntałów zaltranicę.
nie:nia rynku pieni~neRo nic
Ożywienie kon.ju'IlkturnJ'llc w moma ~ię spodz'iewać istotne~(l]osce w latach 1927 i 1928 by- ~o polepszenia sytuacji KOSPOło
finp.nsowane
w bard1.O.. darezej kraju. Wprawdzie ro'l
7.na c Znym siłopni,u krótkotenni miary 'Proqu!kcji dóbr wytwórnowemi kredytami 'zagrankz- czych w z.wią,zku z zadąll{nię·
nemi, które podle a QJ'3, sNucie te.mi w 11Q!kU bieil1cy,m d-ługotel
...
v'
podczas de""res,J·i. W I'Ólku 1929 minowemJ
kredytami ·1.agra....
i w pierw\Sze,J' Po~owl'e 1930 r. nicznemi mogą jeszcze b~-c w~
były spłacane kredyty towaro- szerzone, ale
w~e. od czerwca 1930 r. rozpo- już z Doczątktem zimy nalUa·
cz~ł się proces splacania kr6t- łoby si~ Sl),()d~iewać ponowneko,ternninowych k'r edytów ban~o spadku wytwórczości
kowych.
Pod wlpływcm
ll\- w tych gałęziach, .o ile do te~u
chwiania si~ kilku ba.rl,k ów i r.zasn struktura filfll'lnlóiowa kra
CitIn(:go zwię.k,!S7:p,uill trudności ju nie ll'!e.gnie
WZln'ł,<cDicniu,
f.i!1an~owyel1 w Niemczech pro Trudno się r6wnicż spodzjf!
ces t~n przybrał o,s tatuio cha, wać istotnego lwic:kszenIa ro~
't'ą'kter inte'llsywllego ścią-gania I ~iarów p'!·od\'llkCji .dóbr spo,tv.uależnośd pr~ęz baąki zagra . ,ela, a to ze wzgl~,dll na

I

~nego u.i~nie wpływa

garszające.i się wypłacalnosc i , .~iczne,

M

musiało \Vywo~ać Iznn'C:IIn~ ,i:'szc!f,~ X~t~~~r . łowu

It'ów

wreszcie dalSzy spadek r~erw silne . Do.goll'szcnic syf tHl.<C.ii lla
dewLzowych Banku PolSkiego, polskim r'Y.llku p-ien;C:.i.nvllI.
VT'ze.iściowo tyl'k o zahamowa.
..
ny reali'zac.ią dru,gic.i tran,~zy
tl'l1.naczająey ~j~
w "lslapożycz·ki Lapałczarnej, W"zv~t- tnch m::!siącach
ko to W's-katouje na lIi1ne o~ła- laiodny w.zroSł wyłwórrzośei
przemysłowe.lnic posiada nahienie finansowe go·spodal1'ltwa
'DOleezneao kraju.
'a~le widoków łrwało§ci,

.I{'slennych l ztmowych,
~W:llSzo;;a
w l)r~:'ni'';!c wló

I

I

Idenni~zym,

które pO'ZI\'alają na zaspako.i~
nie nawet zwięk!:zunego upatrzehowa'nia bez roz'Sler7.~i<t
produkcji, on.z ze w.t -gkdtt nil
silne zll1nie,i,s zcuie ~ny n~bn:
cze.i ludności .
Czynnikiel11, uniemożIiwiajn

~~~~~·~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~"""!!!-~~~~N~~::!"

WSlrz,manie robót drogo"Jeh

cym
jest

",,,.iście z ..:.~ccnej depre~ji.

zaostrzy clę!kl kryzys bezrobocia
hn~!~ :z;~l.Il:anhl
Dym i metaIo:wym. W'!I1"()!5t za- D'y eb, rOoZIPorządzają.cyeh za pa~\eaUa w aał~aclh .,rOduk sami "hoża o.T8'Z ziemniak6w.
Tegoroezne t'Olboty drd~o. n~o i 48 miljonów zł, 7. flJl1 ·· k['eu ;rhł'iQ' ch wt'.wnętl'znych o
oj dóbr wyhv6rezyeh jat wy- UJleRlo wobec trtr,zym'llj:ą.c~h 8ię we, prowadtone z budtetu mi- dulSZU drogowe~o.
r8z mjedz~'narodow:vcb~
w maju i ba piOeząiłlku ~ze~
w0łer4y lJ)!"2l8Z
• t en't wa robJ:.&
""h
osz~zędnoścjowf'
Prz e Z\': .ye:~żellic
tego braku
n1JSI
1:1'. p~lc .. ny....
. Zarządzenia
.
ale Da slGSuDkowo wJl1J.szyeh een pewnej popra.
~,-' b
nl,lWeczą wobec te~o planv teg,o zaufania jest koniecznym wnpTze'r:wano we waZVS_IC'
WJSOkłm ~łe ro~t8rv bu wie. JeteU, ja1k katll. przypu- . ód .t
h
rGClZnyclh
robót drogow\lch runlocm do tego, aby nastąrll l
d"
lk
k
.
l ny, :.>dpowJac
' 1ająey
.
łIowułełwa mieszkaniowego.
.9IZiOZaĆ wiadOlDl~i C9 do stanu ,JW z wac .
p~ lęt~h na WIe ' ą s alrl .
rac.lona
p'"

._"-1· ·..

....,....we

I

WI)'1

_ Sib. mi6a kos.zit6w budo- z.iew6w,
W budżecie tegp;rooznym mi
150 miljo'J:'\ów 'zlotych, rZUC(l
,. ", jUa nastĄpiła w ositRitnich w ~akresle tyta
będziemy w niste.t"stlWa
rolb6t PUh1icZ1l~~/:I nyeh na robalty dr()1{·o we, mi:>~ach pod WJPływem 'Znamne przy8złym milu gospod&l'ClZym pl'1zewidywano na te,n cel 1S lo w znacznej mier1.c zła~dl.i(·
. , PQ«OMleIIlia się sy!łu.eji w na granicy. 8amow~tarccal- mi~jon6w zł. z fUlJ}.dus'2)u o~M \'ryzys bezrobocia.

."

trzeboll1

.

gmpodarozym

obrót

kapitałów, oraz aby w ten spo-

sób zostaly llisnn:ętc przeszkody do nadej,Ś":'.ia j)rtpra wy .

f,

/

'la III strejkI
..tała miejsce krwawa
b6jka
Z Wilna donoszą,: .
'WC'%oraj w czalSie b6jłd po~~ C'z8ip,n ,ikami strejk'ulą

J

Trił gi CZnił noC Ś Ul. Jił ń skił

Siaifll zaiopll łódź. - Jedna kobieia uioncla,
dwie zosialg uraiowane

Id~~i~~~~ni~YJ~~!~r!!
kryzysem teatraln)'m
Warsz, koresp.

"Głosu

Poranne.

go" (Fr.? telefonu,je:
.
W zWiązku z nieslychanym h.ry.
Izysem teatralnym który wobee
.
..'
, .
nowej reduk.cJI pła~ unędn~czych,
rOU(}5nąć S·lę moze do Jeszcze
wlęl\szych rozmiarów, zg~lwani1:o
wano trupa,
któremu na imię
"Związek dyrektorów".
,

RrUJpą powstr"ylltu.fącą
WILNO, 25 czerwca. Tra- cH się do. rzelki i wyratował jed- nialy zasłony dymowe PUSZCZlj..ię od strejkIU,
zostaU pobici giczny wypadęk
~Q.ar.zyl się ną z kobiet, a mianowkie Fiilo- ne z nie'k;tóryclh łodzi, zaś ch,lo·
R~inowdcze (ojciec i !Syn).
około
godziny 10 wiee'zorem menę Urbanowiczową.
Cór'k:' su dOipeh14ał ustawiony na loP.ostmo:wiU oni z·emśdć się podczas UFoczystoŚ<e,i puszcza- jej Jani'na zo.śtała wyratoIwana dzi sape,-",skiej k/!.'rrubi11 maS.l y
f w tym celu wdali się w oko- Dia bradycyjnye,h wianków św. .przez W ,i Mora
Bujneckie.go, nowy, który hUJkiem ghls'zył wo
ltee. gdzie miesz.k&łti ich prze- Jań,sk ich , Naprzeciw przy.sbni druga 'zaś c6rka Jadwiga Ul"bacirwnicy.
Na dlFod,ze sp.ot.kaJi Wit T-wa Wioś'larskliego nad- nowicz61wna nie <została odna- łrunia. NaJ,widoc.zniej żol}nieul'
jadący ł.odzią, którzy znajdowll
swyoh niepFzyjaci6ll i w~·1.c7.ęłi jeżdżał właśnie statek, a raczej leziona i p.rawdo.podołmie u.to- li
się w bez'pośredniej bHskośt:i
\tÓjkę·
Związek ten, nieczynny od Szer&
dwa 'ze sobą związane statĘi nęła dosta\VISl';Y się pod koln, do miejsca katastrofy ..le i nit'
Rabinowicz. u1Jbrojony w ilu parowe, udeko'r owane melenią bąd'ź też dno statków. Nil za'U'ważYili. RówlOież nie zdążo gu lat, rozpoczyna dzisiaj swe ()te nożyce,
zadał niej'alk iemu
i lampjooami. W ~ólnyan fOIZ ratunek pośp,ie·szy}o je.szcze kil no w cza,s skierować na to miej brady w stolicy w g~achu teatru
Ryslt-inowi kiJka g,lębokich ran gard.taszu i zabawie, nagle da- ka łodzi poblq·5'k ich, ale
nie- sce refłek~rów ii rakiet świetl
w Rł.owę i w szyję. RY'skin, )1'0 ły się słyszeć wołania o . pomoC' szcz~śEwą nie udą.lo się odl1a.- nych, kló<re spadając w sąsiedz Polskiego.
ot:lJwiezieniu do szpitala. zmarł i ratunek. Wszystkie oczy skie- leźć. Na~eźy za1zną.ozyć, że ak- tJwtie raczej oślerpia'ły, niż porna
Poprzedzi Je konferencja pr~o 
na stole orperacy.jnym.
rowały się w tym kierunku. Uj cję ratun,kOlwą z,nacZ'Die uifIruo
gały w akcji ratun,k owej.
wa,
podczas której dyrekton:.y bę
RiLbinowiczów również pora rzano p:rze.;mującą grozą SCeiIlt,:,
dą tłumaczyć prasie, dlac2tego teniemych opatT,zyło
pogotowie jak łódź, w której sied'z.iało kil-

e"m a

ratunkowe, poc'z em
'l0 ich do aresztu.

odwiesz,io- ka kobiet, dostała się ~~dzy
obydwa sl-atki i "'!'Y'wr~iła sie.
Jadące łodzią kdbiety w,padłv
do wody, W te.i chwj;I.i znajd'll jący się na statku pO'IJcjan-t KHkliński, z nara,żeniem życia, rzu

Bezrobotni Ul Katowicach

rozproszeni prz~z poliCję

_M

KATOWICE, 24 VI. W dniu
dzi,sie,jszym w· godzina'ch rannych mimo zalkazu te strony
starostwa zgromadził s,ję w
Rybniku na ul. 3 Maja Hum
bezrobotnych w liczbie o,k ol'o

1.000 o.soo, celem urzą,dlzenta
demonstracji, co z ~'WaRi na
ta'r g tygodniowy w mieście mo
gło wywołać nic'POk6j. Policja
po wezwą,niu do l'Q-ze.f,śeia się
demonstrantów rolzproszyiła.

"Nautilus" przyholQw~ny

~~~~~~~~=

atry są pad psem. Oczywiście ",in
ni będą wszyscy: autor~y, aktor'zy,
publiczność, sytuacja gospodarcza,
i tylko nie osoby kierowników,
którzy sobie z tern wszystkiem nie
I umieją poradzić ł tyją w błogiem
I :nzekonaniu, :re są nieomylni.

I

I

•

,

.

Oczywi~cie

wjeżdża

do portu Cork w Irlandii.

obrady śzanowllych
'ytektorów
iadnych istotnych
;mian na froncIe teatralnym ale
I przynios,.

~6.VI- GŁOS

ł

łłowy wojewoda
wileński
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o dooko

Dzielni piloci
BERLIN, 25 VI.

lecą

niemal

-ata

ez wrtchnienia

Odbywają

flight" (LQt dookoła świata).
Aparat podzielony jest aA
dwie katbiny: jedna dła pilota.
d'tuga dil'a nawigatora. Po doza s
gdy

cy JQt doo,k oła , świata lotnicy
amcry.kal1Jscy PQst i Gatty, którzy wozoraj wieczQrem pO' prze
looenlu Atlantyku, wy~qJdQwali
na JQtnis,k:.l w TempelhQfie, wy
startowali dziś o gQdz. 7.35 dO'
da~szcgo lQtu na wschód.
W rozmowie z kQresPQnden
tem "Kur,jera Czerwonegn" lQt
nicy oświadczyli, że

Post

zasadniczo zamier,zają lecieć
wprost do Jir kutska,
jednakże zaleituic
o.d -waru'JlIf
kó\v atrnOfSf.erY'Cznych
biorą
DQrd wwagę, ja,k o miejsea mię
dzyilądowania: PQznań, 'Warsza
wę i Moskwę.
P. Zygmunt Beczkowicz.
~:a.mQlo.t wiezie
dQ\Stateczną
ilość paliwa,
by przebyć bez
PilQci amerykańscy PQst (w aparaeie) i Gotty (z tyłu)
lą.dowania przestrzell BenIi'n Irkuck Doś'ć silny deszcz i ni- zmus,zeni będą dO' lądowania w wany gómopłatowiec. Z jednej
łłosił
skie deszczQwe chmury bardzO' Pols·ce.
strony tułowia widniej!: napis
~amoll~}t "WiJnnie Mae o[ O- nazwy s amolotI:u, z dllugiej n,,·
We wczorajszym biuletynie pół powawie ograniczają pole wiże lO'tlTlicy klahoma", to na hlało pomalo- pis:
"Arround
the
lWorld
urzędowej agencji stołecznej Iskra dzenia i hyć II1{)ZC,
znajdujemy dementi wiadomości,
a
H
i sw
zm"
gR •
podanej przez jedno z warSzawskich pism popołudniowych, jakoby powst.ał projek wypłacania pen
sji ul'z<:dniczych zdolu.

wilk razy kUkam

wwęa

J)iIotował

samolot.

w kabinie pasa'Źerskiej
dokonywał p'omiatrów, obsługi
wał radj'O,aparat i piłnO'Wał dopływu benzyny do motoru
:te
z,mOlrm1ków, U[ffiieszczonych ko
lo jego kahiny.
Lotnicy podczrus całego 10·
tli

GruVty

porozumiewali się przy pomocy kartek.
przestuwanyclt przez łącząJCą obie kabiny rurę.
BERLIN, 25, 6. (PAT). Donoszą
z Moskwy że obaj amerykańscy
lotnicy Post i Gatty, którzy dziś
ranQ wystrtowaIi z Berlina Pl'Lybyli o godz. 17,30 na lotnisko w
Moskwie.

•

Rekord

LONDYN, 25 VI.
Lotnicy
Stak i Chaplin wylą,CloWllli w
aerQdrQmie w CreydQn o gour
21 min. 54, o:si~ają:c nowy re
kO'rd przez
W _ kanćłła(h
Odbycie lotu z I.ondynu do
WarSzawy
i z poWt::Otem w ciągu jedne'llo
lowego 4 postacie, które natych- dnia.
miast schwytano i wyprowadzono
na powierzchnię. Tutaj zahYLQno
im kajdanki i odprowadzono do
hallu hotelu "Bristol".
Sprawcy, przeważnie ludzie mlo mjr. Franco ciężko ranny
dzi, cz~wo robili wrażenie osłu
MADRYT, 25 VI. Według
piałych jakby obawiali się ze sk() wiadomQści z Se.willi, w czasie
ny masowo zebranego tam tłumu odbyt. tam zeh!raatia pr,r edwyzlinczowania. Dwaj inni zach()WR- oorczeJgo pod zebranymi zaIa,·
li się dość butnie, a Jeden z nich mała się C'strada. Ofiarą wyw czasie nakładania mu na ręce padku pad~ mJr. Franeo, które
kajdanek krzyknął głośno do po- go stan jest oię.ż1ki.
sterunkowego: Panie, daj pan spokój, ta pan mnie ZIl2, niech pan
tak nie zaciska aż do krwi, to . b6'1i!". W portjerce h()telowej przeDzienniki
dIOnioołv niedaprowadzono pierwiastkową rewizję wnO', że wielkiemu pisarzowi
na aresztantach, przyczem odebra lo:syjskiemu Gorkiemu 7fłpro
no im różne worki, w któryeh znal OGllf}IWanQ stanowilSKQ posła 80
dowały się narzędzia ich złodziej wiOOkiego w Rzymie.
skiej "pracy'~. Aresztowani są znaObecnie praJSa sowiecka do~
nymi policJi lwowskiej włamywa nosi o dalszyoh propozycjach
czamj, którzy już kilkarornie brali ozyniO'nych GO'rkiemu
przez
udział w podobnych wyprawach.
"lad '1oWiietów, Miałihy on zoSą to: Stefa..'1 FHipow.;ki praw- stać !Zastępcą kQmisarza ośwJa
dopodobny organizator tej wypra- ty, oraz kierowni,k iem d'ział1u
wy, J62ef Bebela, Marceli Opolski llt€raClkiego lf:Ząld<YWego dzienni
i Antoni Samotti
ka "Izwiest.ia".

odkop pod sklep iubilerski

Trudno nie wyrazić pewnegQ
sceptycyzmu co do tego dementi,
Ni~z",gkła obława
bowiem 11'kr a w ostatnich czasach
czc:sto d~welltuje win,Llolltości, które się jednak
po kilku
uniach
s]}f;1wdzają.
Tik było ze bprawij,
LWÓW, 26 czerwca. - Pod bru mańskich
wchodziła
policja do
j.odwyżki opiat za paszporty za- kiem ul.
Legjonów ukryte jest głównej arterji Pełtwi, szajka wła
graniczne, tak było równirż z wia główne koryto Pełtwi. Z głównej mywaczy nie wiedziała jeszcze, ~
domością o pierwszej obniż~e pen- arterji kanału prowadzą liczne zoo już jest wyśledzona i w dalszym
sji urzc:dniczy{!h. W związku z tem cza do gmachów położonych po ciągu starała się dokonać swego
dzisiejsze dementi tej a,gencji uka- prawej stronie Wałów Hetmań dzieła. Było już mocno po pólnozuje się w zupełnie innem świetle skich. Jedno z tych zbc~zy było u- cy, gdy Wf sklepie jubilerskim Rapi raczej niepokoi, niżby miało u- biegłej nocy ośrodkiem sensacyj- sa słyszano jes7JCze uderzenia pod8paka~ać sze::okie rzesze urzędni- nych p.pszukiwań lwowskiej poli- ziemne młotków. Policja nie przeoze.
. eji.
'
szkadzała narazie robocie
chcąc
przyłapać w chwili dostania się ich
Oto
do
komisarjatu
uezyniono
.,
doniesienie, Ze' didgą" pódkopu stil- do ~klepu.
W szysey byli juź przekonani o
rają się dostać tern zboczem kanałowem włamywacz.e do sklepu ju- sukce6ie policji i spodoziewclli się,
bilerskiego Abrahama RalPSa, ma- lada chwila aresztowania głów
TOKIO, 25 VI. 200 pol:icjan, jącego swą siedzibę w gmachu nych sprawców.
Mw strzeże dzielnicy sądowej hotelu ,~Bristol" jednego z najwięk
Około godz. 1 w· noc~Y
praca
z l)OWOrull rQz,poczynające.go si(~ szych składów jubilerskich we śledcza Jlolicji przybrała na sile.
Postanowiono zaatakować włamy
w dn,iu dzisiejlSzym procesu H Lwowie.
Na
miejscu
zjawiła się silna waczy z dwuch stron. W tem miej
osób, QskatrżO'nych o działal
obsada policyjna. Pracę dochodze- scu należy zaznaczyć, Ze w głów
nQSC kQmunistyczną· Władze
niową rozpoczęto
na obsadzeniu nym przewO'dzie kanałowym pootbawisią "ię aLaku na tryb,,- wszystkich wyjść kanałowych oraz mieścić się może wię)ksza ilość lunał,w związku 'z czenl wydallO sklepu jubilerskiego Rapsa. W mię dzi i tam też zgrupowany był silodpQw.ie(lnie za rz ą(l1;f'll i a i are- dzyczasie aresztowano znanego wla ny oddział policji. Natomias.t w
.. ztownn.o pewną liczbę radyka mywacza Proppera, który stał o- OO~em przejściu kanału Pełtwi,
podal sklepu na ezatach i miał za- w którem włamywacze dostali się
łów. Wśród OiSkarżQnych znajpomieścić
wiadomić resztę szajki o ewentual pod sam sklep Rapsa
dU1e .. ię jeden profesO'r i jeden nem "wpadnięciu".
się może zaledwie jedna osoba i to
literat. 17 oskaf'żomrch Iltres,zto
W chwili gdy głównem wej- w pozycji leżącej. Zachodziła tedy Z\#W
=="2&;=
wano w ostatnich kiłku dniach. ściem kanałowem na Wahlch Het- obawa, że w raz;ie zbyt bliskiego
podejścia pojedyńczyICh
posteruna • kowych do samego miejsca, mogliby włamywacze powainie ich atakować, i co było do przewidrLenia,
zasypywać s1rzałami. Kierujący ak
cją śledczą postanowili tedy nało
żyć części pooterunlwwych maski
gazowe i od strony podwórza hotelu "Bristol" na którem znajduje
się też odgałęzienie owego boczn,e
go kanału spuścić garowe bomby
łzawiące celem wypłoszenia spraw
ców do kanału głównego.
Akcja była już zupełnie gotowa
kiedy sprawcy zoczywszy, 2le są osaczem, sta,rali się pojedyńczo
zbiec do kanału głównego. Z ich
też strony padły dwa strzały rewolwerowe, które odbiły się głoś
nem echem po całym kanale. Po"
sterunkowi, którzy stali przy wyj
ściu bocznicy kanałowej, również
dwukrotnie strzelili. Te strzały by
ły jednak raczej charakteru alarmowego, gdyż bezpośrednio po
nich poczęto nawoływać sprawców
do wyjścia z kryjóWki. Jeden z
zwrócił
łnakomita lO'tniczka amerykańska, podjęla samotnie lot dO' Eu- posterunkowych głośno
ropy. W czasie lądO'wania
pierwszym etapie w St. John im też uwagę, że grozi im za c~'vi
lę eksplozja gazowych bomb. T o
(Kanada) aparat ul.egł uszkQdzeniu, lO't ZQstał przerwany. Na iluwidocznie poskutkowało i ~y
stracji widzimy PO'żegnanie dzielne] lO'tniczki przed startem ze wiście po krótkim okresie czasu podczas którego ten zna'wmity pilot na b 3zsilni.kowym apal'.lIWyro technicznym dQradcą; Clarence Chamberlinem
wyjrzały z bocznego wejścia kana
cia krążył przez szereg gO'dzin nad śnieżnymi szczytami

poli(gjna _
l\1'owa.- SpraW(g UJe('

Lotnik-rewolucionista

Proces komunistów
w Tokio

Posady dla liorkiego

._-

•

Ruth Nicholls

po

-

Lot alpejski Groenhoffa
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z wymówieniami bry~e konfekęji, stolarńi i me
}'obotni,kom Widzew< blownl wYDlówień nie otnysldf.j Manufaktury, dowiaduje maIl.
my się. że zakłady te wbrew
dnniesieniom niektórych pi.!im
Wobec zwalniania z orney
nie zostaną unieruchomione
robotników Widzewskie.i l\:h uHI
całkowicie.
faktury obradowały
nad ta
Od dwuch dni dyrekc.la zwal
sprawą związki zawodowe.
nia p'J 1.200 robotników dzien
W wyniku obrad zdec~ydowa
nie, przyczem zwolnionych 1.
'IO 3:wl'ócić się
do wO.iewolly
pracy zostanie 5.500 osób.
W dniu WCzo.Nł.iszym wstrzy Jas7.czołta, jako też do sfer rzą
mano pracę w przędzalni, na· dowych z prośbą o wplyni-:eie
tomiast tkalnia lmieruchomio- na zarząd Widzewskiej Manuna ma być w ciągu dalszveh
dni 3.
Zaznaczyć należy, że robolnl
cy zatrudnieni w oddzialat'n
druk3l'ni, bielnika, aprehll'yskladalni, odlewni żelaza, fa
W

Henryku,

dlae~ego

ludzie
na księżycu?
No bo pomyśl, gdy księtyc
&ię zmniejsza, byłoby im Coraz
ciaśniej, a wreszcie wszyscyby
pospadali.
mogą mieszkać

----

z

Osobiste
dniem wczorajszym

rozpoczął

lulop wypoczynkowy wicewojewoda łódzki dr. J. ROŻt1iecki.

1931

Widzewska
Planulaktura
staie
lwolniong(h zostanit!. 5.500 robotników
..,

4.301 robotników
korzysta z urlopów
w przemyśle
N1l. podstawie danych
przemysłu

pująco:

W dniu wc'z oraj!Szym jedna
z agencji reporte'r skich podała
fals, zywą wiadomość, jakoby p.
Oskar Kon w związku z unieru
chomieniem częściowem zakła
dów wvjecha-ł do Gda{lskR, _

Wielki przemysł bawIalniany :
przez 6 dni w tygodniu pracowało
25 fabryk, zatrudniają.cych 18.694
robotników, przez 5 dni - 7 fabryk, zatrudniają.cych 16.544 robot
ników, przez 4 dni 1 fabryka, zatrudniająlca 173 robotników, wr~sz
Jak się dowiad'ujemy, p. O- cie przez 3 dni - 3 fabryki, tatrudniają.cfl 6.228 robotników.
skar KolO jaż od prze·szło :3 t yZ urlopów w powyższym okregodni baw! na urlopie wypo- sie korzystało 4.060, ogółem więo
czynkow~m.
zatrudnionych było 45,699 robotników, przyczem nieczynne były ,1
fabryki.
W . wie1kim przemyśle wełnianym
przez li dni w tygodniu praeowa.ło
16 firm, za.trudnia.j!lJcych 13.525
robotników, przez 5 dni - 5 fft!fabryk, zatrudniają.cych 1.151 ro'
botników, przez 4 dni - 1 fabryka o zatrudnieniu 257 robotników,
wre s zci~ prze·z 3 dni 1 fabryka.
zatrudniająca 72 robotników, ~ ur·
lopów korzystało 241 robotników.
Ogółem więc zatrudnieonych w
tym przemyśle było 15.246 robot
ników.
(ag)

I

Zabierz radjo na letniskoBędziesz miał stolicę blisko

~Uoli[lkowany ~nu ni~~lrOIUmi~Di~

Przgkra awaniora w

waeoni~

iramwajowgm

W dniu wczorajszym tram- ,.iec ów strusił przytomi1ość.
l'rzy pO[ll(l'Cy uwucl: pas!:l.żc
wajem Iinji 11 około godz. 10 kondu,kŁor zaalarmował sy/{na' rów i p. Kosakówny młodzieI'\ 
Dziś ostałni dzień skła wieczorem jechała Marjallna teru motorowego, który za t.nv (!a wyniesiono ·z wngonu i zaKosakówna (Łączna 13), która maI tramwaj .
niesiono do dokto,ra, zall11e'izka
dania podań
zajęta była rozmową z jedną z
łt'gO przy nli<:y TIzgowskicj.
Podania od ubiegających się o pasażerek.
Jak zdoJano ustali ć, młodzie
Alieszkania w kolonji miejskiej im.
\V pewnym momencie , gdy CO SIĘ DZIEJE W RAFAŁóWCE niec ÓW, 26-letni Stefan Szewr
Mo1lJtwUła Mireckiego
przyjmowa- tramwaj mijał ulic~ Leonarda,
Z nowego pod!ódzkiego uzdrowi (Polska 8), dostał w tramwaju
ne Jeszcze będą dziś, w piątek, siedzący napnec.iwko niej ja- ska "Rafałówka", które staje si~ ataku serca i tracąc pTZytodnia 26 czerwca rb. w godzinach kiś młodzieniec, przewrócił sir. słynnem już na całą Polskę, dono- mność upadł na sied:tącą naod 8,30 do 15 ł w sobotę, dnia '$/ na nią, usiłując objąć ją 78 szą, że budowa sana.torjum znako- prz eciwko niego KosakównE',
czerwca rb. od godziny 8.30 do szyję.
Oska,r a która źle rozumiejąc in tencje
mitego przyrodo-lekarza
15 i od 17 do 20 w wydziale podat
W ojnowskiego, już się rozpoczęła. mf.odzieóca dwukrO'tnie go spo
Obrażona kobieta , nIe namy
kowym magistratu (plac W OIInoś ~Ila jąx: się chwHi, kiJlk akror1nie Pod przyszłe wielkie sanatorjum liczkowała, przypuszczając, iż
ci Nr. t parter).
spoliczkowa·ła owego młodzH\J1 zwożą już cegłę, w IJajbliźszym ten zamierza ją pocałować.
Podania złożone 1'<1 wskazanym ca, który 00 e pchni ętV przel zaś cza~je będą wykoJlcz one ostaPo wyjaśnieniu sprawy, p.
terminie - rozpatrywane nie bę nią osunął się na podłO'gę wa- tecznie plany architektoniczne, we
dlJ.
gonu.
dle których budowla będzie wyko- Kosakólwna pr,lepro,siła Szczura, lloczem '1. wróciła się do poW tramwaju nalStliJpiła \\'6TÓd nana.
o nierobienie użytku
związku z budującem się sa- licjanta
W
pa'sażerów konsternacja, p!l"l'Yze spisanego przez niego pwto
natorjum
ożywił
się
znacznie
ruch
Dziś w piąJtek powinni się stawić czem kilku z jadący<:h rzuciłO'
kulu Szczurowi 'Za usiłowanie
przed komisją Nr. 1 mężczyźni, za- .. ie. młoth.:ieńcowi owemu 'z po- budowlany prywatnych will.
pocałowania jej
w tramwaju,
mieszkali na terenie 2, 3, 5, 8, 9 i 'nocą, który leżał na podłod·f.e
czego żądała przedtem od za11 komisarjatów tj. poborowi, któ- nie dając żadny<:h oznalk ży·
się
wezwanego pr·zez siebie polirzy z powodu obło'Źlnej choroby cia.
cjanta. (p)
członków
lub innych ważnych przyczyn nie
1'0 stwierdzeniu, iż młodl.iemogli się stawić we wskazanych
odpowiednich terminach.
Przed komisją poborowlł Nr. 2
męłlezyźni roczników
1911, 1912
i 1913 - ochotnicy - zMllies7Jkali
na terenach: 1, 4, 6, 17, 10, 12. 13
i 14 komisarja.tów policji pallstwocał, świat!
waj.
.
Przed komisją Nr. 3 mężczyźni
łłajwieksz,
- poborowi, którzy z powodu
bói
obłożnej choroby lub innych wa,ż
nych przyczyn nie mogIi się stawić w oznaczonych terminach sbtwiennjctwa, roczniki 1908 i 1909
światowej sławy
kat .B, ~mieszkali n:1 terenach
I, 4, 6, ł'/, 10. 12. 13 i H komisarja
tÓw.

Pobór rocznika 1910

na

Zapisujcie

b.D.P.P.

FUm, kt6r, Dodbil

Dziś

powtórzenie
premier, I

prze··

w5z,stkich
czasów!

Fryderyka hanga

Scenarjusz

cne

r.

dyżury

Dziś w nocy uyżnrują następują
Ce apteki: J . Koprowskiego (Nowo
miejsk a 15), S. Trawkowskiej (Brze
...iiJska 56), M. Hozcnblun13. (Śród
miej;;ka 21 ), U. B:1l'toszewskicgo
(Pi01.rkowslm 03) . .T. Kłupta (Kąt
na 54), J. Czyń ski eg o (RokiciIiska
53).

Całość

Główne

PragnąCY studiować
zagranicą

Rudolf Klein Ragge, Bernard
Goetzke, Pawel lichler, Adalbert Schetow, Alfred Abel~
Wspaniała
ilustracja muzyczna
;
Początek

seansów o g. 4

popoł.)

l. RJlNI0R4.

w soboty i niedziele o 12 w

Na pierwsz, seans wsz,stkie mleisca
UWAGA:

Warsza.wskie akademickie biur(l
informacyjne stud. zagrani'cą ko·
munikują., że za.p isy na wyższe uczelnie zagraniczne rozp<Jczęły aiQ
już przeto zaleca się zainteresowanym wc z eśniejsze załatwienie zapisu, by nie narazić się 'w poźniej
Szvm terminie na ewentualn e ośó
oclmowy przyjęcia na rok akad.
1931-32.
Biuro udziela wszelkich informa
eJi związanych z wyjazdem, zała.
twia paszporty wizy, ulgi kolejowe
oraz przyjęcia na wytsze uozelni"
z1graniczne.
Biuro mi('ści siĘ' w War~zawi.~
przy ul. Mirowskiej nr. 3 m. 11
róg Elektoralnej) tel. 736-17 i
przyjmuje interesantów codziennie
(oprócz niedziel i świą.t) od god"
9 do 7 WielCz.
Informacje pisemne udzielane Sił
po uprzedniem przesłaniu zł. 2.na pokrycie kosztów informacyj.
nych.

Komunikaf

We wtorek, dnia 23 bm. odbyło
się w Stowarzyszeniu
Techników
zebranie w sprawie dwutygodniowej wycieczki do Francji w ceCu
zwiedzenia. Wystawy Kolonjalnej,
Pa.ryża i jego okolic.
Wycieczkę,
wyruszają.cą. z Łodzi dnia 1 sie,l."pnia, prowadzi inż. Wlodzimierz
Gvebel, którego znajomość Paryża daje rękojmię tanio i mile spę
dzonego czasu przy dokładnem
zwiedzeniu
osobliwości
stolitcy
świata.

Zapisy na. kilka wolnych miejS6
przyjmuje w dalszym ciągu sekr&tar jat stowarzyszenia, Piotrkowska
102, tel. 10-243. Każdy z uczestników wycieczki musi obowiązkowo
wpłrucić najpóźniej do dnia 2 lipca zł. 100.- (sto złotych), gdyż w
przeciwnym razie zostanie skreślony z listy.
Łódzkie Stowarzyszenie
Techników w Łodzi.

I

w jednym programie.

role odtwarzają wsz.echświatowi aktorzy:

PrSBzorna =gospodyni

Dzj~i:'J \\ip.cej moż e aniż eli kiedy
kolwiek clb:L go. poc1yni o swoją
hielizJl Q, chcąc. ją jak najcllużej
za chO \l'<ll! ś \"ieżą. i l1iezni s z e zoną.
"\V znac znej mierze zależnem jest
to od .i ako ~c i używan e go do prania,
111 ) dla. 'l';l.Il i. niez nany g'at un ek my
dł a da jo m o ż e c1milową osz cz ~d11 0~ć . lecz nicznaczl1u różni c a ceny
mydht znanego od szer('gu lal. jak
naprzcklacl Jel eń Schicht bezwzgl ęd uie się opl aci, gdyż łagodn e
to mydło o najprzcc1niejsz'3 j jakości najlepiej konserwuje bieliznę.

Zwią.zkn
w pań

"0

Mieszkania na Polesiu

łło

włókienniczego

faJduI'y w kierunku całkowite stwie polskiem, stan uruchomienia
url~chomfenia fabryki.
w firmach zwią.zku od 8 do 14-go
•*•
czerwca r. b. przedstawia się nastę

ztwiązku

pracy

nie
-

=-

PORANNY"

DO

poło

50 gr.

Celem uniknięcia natłoku prosimy Sz. Publiczność o
pr7.ybycie na wcześniejsze seanse.
Widownia mechani~znie ochładzana i wentylowana.

Odt:zutu
ODCZYT TOWARZYSTWA PRZt.
RODNICZEGO
W sobotę, dnia. 27 czerWiCa o go
dzinei 18 prof. Paweł Ordyński z
Warszawy wygłosi w lokalu Towa
rzystwa w parku Sienkiewiczlt odczyt p. t. "Zasada. zoogeograficzna
przy organizowaniu ogrodu zoologicznego".
Odczyt ilustrowany będzie licznemi przezroczami. Po odczycie od
będzie się ogólne zebranie człon
ków.

.'
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Krw e porachunki prz stąpców

Bandyta

Władysław Głowacz poranił

Przed kilkunastu dniami 'lO'
.tal dokonany napad rabunko·
wy na kas~ kinoteartru . ,Oaza"
(Chrobrego 10).
W'szelkie
pogzullnw ani a
władz śledczych za handytami
nie dały żadnego wyniku, jedynie drogą pQ'\.tfną UlSta'l ono
na'Zw1sko bandyty.
Okazało się, iż jest nim Wła
d'l.1slaw Gło:wacz
bez staŁego
mIejsca :lamiclSzkania.
Władze policyjne jednak .nie
mogly ustalić mieJsca jego pobytu.
W dniu wcwrajszym odby·
wała się pTzy wlicy Sz.otpena 4
li,bacja w nue,szkaniul.JlllnP..llo
policji sutenera Antoniego Ko"'IIalskip..go, w której bralv udział męty

społeczne,

W pewnej chwHi, gdy J(O: ~ie byli już "pod gazem", żo
na Kowalskiego, która również
brała udział w 'zabawie, wradziła pifzed jednym z gosci, nie
jakim Głowaczem, tajemnicę
męża, któremu za. przewinienje
to gfOizi - jak oświadczyła c~ężkie więzienie.
SSłow'a te były

wypowiedzia

wynikła

między

De dość głośńo, talk że Utsłysnł
je mąż Kowaiskiej. Na tle tem
kłótnia

mał

swego przyjaciela i

właszczenie

zbiegł

śled:ztwa

władze

bezpieczeń

który
złożył zameldowanie, iż
wspólnik jego, Zelman Eljasz, z
którym wspólnie prowadzi fabrykę
trykotaży przy ul. Kopernika 53
nocy ubiegłej WTaz z żoną swą
wtargn~i do lokalu i skradli towary oraz maszyny łącznej wartoś
ci 2300 zł.
W godzinę potem zjawił się w
wydziale śledczym Zelman Eljasz,
który z kolei złożył zameldowanie, iż wspólnie z Danzigerem prowadzi fabrykę trykotów przy ul.
Kopernika 53 i Ogrodowej 7-9
przyczem w lolialu na ul. OgrodoEH-

stwa natychmiast rozelSłały 1:a
nim Hsty gOIl'Czę oraz te1efono
gramy, które jcchtak dotychc·zas nie dOlPfO.wadziły do l?Omyślnego rezult3!tu,
r Niezałcżnie od tego
Jeszcze
tejże nocy władze śledcze dokonały s.zeregu rewizji w llnanych policji spel'u ukacll dodziQ-j'skich na terenie miasta i
pr.zedmieść, locz ,...Ównieź
bez
skuilku.
Dochodzenie w to'ktt. -(p)

LI olobg pod autami

nowoczesna w Brazylii

ł\rchitektura

Trzech szoferów zatrzymano. -Jeden zdołał zbiec
Na ulicy Nowomiejskiej 17, na* * *
został

przez saDJOlChód
przez jezdnię 19-1etni Chaim Ordynans, woźnica (Aleksandryjska 16). Ordynans wskutek przejechania doznał ogólnego
okaleczenia głowy i ciała oraz
złamania żeber i ręki. Przybyły le
karz pogotowia po nałożeniu opatrunku pnewiózł rannego do szpi
tala św. Józefa. Szofera zatrzyma
no do czasu przeprowadzenia dochodzenia.
jechany

oskarżają się

W dniu wczorajszym do wy(tzia- wej

przechodzący

Przed południowym
dworcem
autobusowym na ulicy W ólczań
skiej 232, autobus kursujący na
linii Łódź - Kalisz, prowadzony
przez szofera Jana Le<luchowskie.
go. najechał na 29-1etnią N atalję
Fryce, mieszkankę Kalisza, która
wskutek przejechania doznała zła
mania 2 żeber i ogólnych ciężkich
obrażeń cielesnych. Ranną po nalIożeniu opatrunku przewieziono dq
szpitala. Szofera Leduchowskiego
zatrzymano do czasu przeprowadzenia dochodzenia.

wzajemnie o przyma.szyn
mieściło się

14 maszyn trylm-

;::

Wypadek motOCYklisty
ZamieszkaJy: przy ul. tcromskicgo 36 Jakub Rubinstein wybrał
się D..o1. motocyklu z wyciecz;ką. do
Włocławka.

Przed samym Włocławkiem Rubinstein nie zauważył zamknięteg ()
szlabanu, gdyi reflektor rzucał
zbyt wysoko światło i wpadł cHJą
siłą. rozpędu na szlaban.
Motocykl uległ zep~uciu, a Rubinstein doznał złamania obu nóg
i w rowie znalazł go drÓż.nik, który wezwał pogotowie ratunkowe.

'-'

::;

nocy skradł i wywiózł. Wartość
tych maszyn Zehnanokreślił na
7000 zł.
Wobce 1akiego stanu rzeczy policja przeprowadziła dochodzenie i
ustaliła, iż w
rzec:!:ywistości obaj
oskarżający się wzajemnie prowa.
dzą wspólnie
fabryki trykotaży
przy ul. Kopernika 53 i Ógrodowej
7-9. Ostatnio wynild między nimi
spór, poczelIl samowolnie pnczę1i
się) dzielić wspólnym
majątkiem,
oskarżając się przytem wza.iemnie
o kradzież tych maszyn, do których każdy miał porawo w części.
Na skutel, tego obecnie prowadrolle jest dpchodzenje, celem ustalenia kto i w jakiej mierze okradł drugiego, względnie czy wogóle ma miejsce kradzież i w wypadku przeciwnym obaj mogą' zostać również pociągnięei do odpowiedzialności lmrnej za fałszywe o
skarrenie wprowadzeni" whd ~ y
w błąd-

Na ulicy Rokicińskiej 11, dostał
się pod koła samochodu przechodząiCy przez jezdnię Jan Sokolnik
7-letni syn robotnika (Rokicińska
13). Chłopiec doznał ogólnego cięż
kiego obrażenia ciała i przewie-D{)
Nieszczęśliwego motocyklistę 0ny został do szpitala. Szofer zdo- Dom mieszkalny na głównej desłano do s2)pitala we Wlocławr
łał zbiec i poszukuje go policja.
ku.
.ulioy w Rio de La Plata
~.,'
..

I.

,~

•
"

_

•
•

,

J

••
•
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CASI
Debiutuje

Wspólnicy

o

studenta przy ulicy Zgierskiej. lu śledczego zgłosił się Danziger tażowych, które współnjk jego,
WOIbec
takie.go
w'Y'lliku Moszek Mendel (zachodnia 58), Danziger Moszek Mendel, ubiegłej

którego po udzieleniJU mu piCi:
\V'sze.l pOlIIlocy odlwdózl go do
szpita'la św. Józefa w stanie
bardzo gro1znym.
W międzyczasie zjaw.iła się
policja, która p'rzystąrpila do
przepooiW3!dzenia śled;ztwa. Dało ono sensacyjne wyniki: oka
' Łalo się, iż napastnikiem, który w międzyczasie uloiIlił się,
jest właśnie Władysław Gło
wacz, który posz:U!kiwany Jest
przez WIladze ś~(~dcze i PlrokumtoTa przy sądzie oIkrę.gowym
w Łodzi 'za n3!pad bandycki na
kinotea.tr "Oaza" ora·zza napad nożowni1:lzy .na j~kiegoś

wn-kami, :w czalSie której Kowalski zadał żonie pięścia kilka ciOISÓfW.
'" * *
. W obronie 'pobitej
kobiety
Przy zbiegu ulic W ÓlcZ3Ilskiej i
stanął Głowacz.
który wycią·
gnął momenta'lnie 'z kieszeni Andrzeja dostała się pod koła
nóż i ,zadał nim Kowalskiemu przejeżdżającego samochodu, przecios w piersi, wskutek cz~o chodząca przez jezdnię 22-letnia
doznała
ogóinych oten obłewająKl się krwią upadł perska
brażeń cielesnych. Ranną opatrzył
temdlony na ziemię.
W mies~kaniu pOIwstalo za- lekarz pogotowia. Szofera pocią·
hlielSZanie. Jeden z oIbeclllycll gnięto do odpowi~dma,tności karzaalannował pogOltowie, leklłTz neJ.

Dziś

Kio

Wielka Premiera·'
słodka

1'I0lłJlN

1015
w roli panny

s~epowej

.W A LT E R

oraz

męski

BY 'R ON

odsłaniając przeżyoia

swe,

radość

i bóle

• IIOlein,m :.olWczajow,RI' filmie .• oia II. t.

"
Nadprogram Dźwiękowy tygodnik F oxa i aktualnośći krajowe .
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I. Joachim

TEATR-REWJI

"Zlala Kaczka"

W ogrodzie przy ul. Sienkiewicza 40 (Kino 3p6łdzielnia)
Tel. 141-22.

Dziś premjera!
pfzebofowej rewji p. t.

1~.~~~

wielki skrzypek wirtuoz, urodził
_się 28 czerwca przed 100 laty.

Teatr miejski
Dziś,

Jutro,

9.00 "Młyn"
4.00 "Nocą na
starym rynku"
9.00 ,,:Młyn"

lt.

HA~~~~'

z który,ch na pierwszy plan wysll
wają. się
"W pią.tkowy wieczór",
"Trzy daty miłości" w wykonaniu
sympatji Łodzi Janiny Madziarów
ny. Arcywesołe skecze "Samobójca" "Oferma" i "Wszystko mowa"
wraz z monolog:1mi Łoskota, który ty:m razem pokaże się jako
"Warszawski tramwajarz".
PRZED PREMJERĄ W "RA-

KIECIE"
Prace nad wystawieniem nowej
premjery w te!ltrzyku rewjowym
w 2-ch częściach I 18 obrazach
"Rakieta" w gmachu teatru Popu
łamego przy ul. Ogrodowej Nr. 18
Początek przedsta\\'ień o godzinie
dobiegają. już koilCa. Obecna rewja
8. i 10. W., Sobota, niedziela
p. t. ,Złote szaleństwo" wystawiai święto' po 3 przedstawienia o g.
6, 8 i 10 wiecz.
na jest nadal przy wypełnionej po
brzegi widowni i przyjmowana
Ceny miejsc od zl. 1 do 3 zł.
jest entuzjastycznie. Mimo kolosal
nego powodzenia "Złote szaleń
PREMJERA W "ZŁOTEJ
stwo" będzie wystawiane jesZlcze
KACZCE"
tylko dziś o godz. 8 i 10 wiecz.
Dzisiejsza premje<ra rewji p. t. oraz jutro o godz. 6, 8 i 10 wiecz.
,,10,000 zł. nagrody" będzie obfito poczem ustąpi miejsca nowej prewała w szereg barwnych obrazów, mjerze.

-

Dziś, w piątek premjora drama.tu Bergel'lona "Mlyn". Widowisko
to opwtórzone będzie jutro, w sobotę w niedzielę i w poniedzi~ek
o godz. 9 wiecz.

Jutro, w sobotę o godz. 12 w po
"Szajlok" a o godz. 4 pop.
sztuka Pereca "Nocą na
litarym rynku" z A. 8ambergiem.

łudnie
głr>śna

TEATR LETNI

w Parku

S~ca

Jak wygląda "odpoezynek" ojca licznej rodziny, który
na niedziel~ przyjeżdża na letnisko.

Dziś i dni na.stę.ny~ w dalszym
ciągu rewja. "L6dź w kwiatacll".

Dźwiękowy

Oryginalna tylko z numerowaną etykietą
z marką ochronną "SŁOŃ"

lł!inia

Bedni P as

Mecz bokserski w Helenowie
Na meczu bokserskim letniej
Reduty Prasy Poznań będ.zie reprezentowany przez Wyrzykiewicza II, Wolniakowskiego, Forlańskiego, Anioła, Arskiego, Majchrzyckiego, Wi~niewskiego i Tomas zewsldego.
Łódź wystąpi w na.stępującym
składzie: Pestrzyński (Sokół), Bicer (Union), Firpo (Union), Klimczak (Sokół), SelWeryniak (Sokół),
Meyer (Geyer), Hymmer (Kruschen
der) i Stibbe (Union).
Tego rodzaju skład reprez erntacji jest wystarlCzającym dowodem,
że impreza ta będzie
gwoździem
przemiłej zabawy helenowskiej.
Pozatem i szeregiem innych nie
stosowano u nas atrakcji seusaJcją.
zabawv helenowskiej bedzie niewątpli~ie doskonały balet oraz wy
stępy artystyczne,
w których udział biorą artyści teatru Miejslde
go, teatrzyku rewji "Rakieta" o·
raz artyści trupy wileńskiej.
Z główniejszych fantów loterji
fantowej należy wymienić nowy 1'0
w-er, ofbrowany przez firmę .,Sierpiński", maszynę do szycia, maszy
nę do pisania, ~zereg apa.ratów radjowych oraz kilka tysięcy megów różnego ma.terjału na. ubrania
bieliznę itp.
Organizatorzy
letniej Reduty
Prasy nie zapomnieli również o
naszych najmłodszych obywatelruch miasta. Dla nioh to bowiem
szykuje się 8Z&reg specjalnych a-

tra.kcji i rozrywek. Zaba.wa. dzie·
cięca rozpocznie się już 0 gor}zillie
3 po południu i prowadzona bę
dzie pod fachowenl kierownictwem
freblanek.
~

Domn'k
l? U
fe' nharn!'J!l
I"
es
~..
Ił" ~1I{8

na jednym z placów W )(oguneji

Kinolealr

wspaniala premiera I

Dziś
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dramat szału i namiętności.

tytułowej

Nad program:

Rene

"RozkoSZI

i niezrównany jej partner

LAURBLL i "AR

która stwarza

nową arcywspaniałą kreację

OBoRIiB DURyeA
POł:zą.ek O

Wolności"

niesamowita komedja w 2-ch częściach z
królów humoru

udziałem

Ponadto Dod. diwiekaw, Metro-Golw,n-Ma,er

lIodz. 6

PO

pol.

.'

!- __________________________________

JaM urzadzie

anlenę ?

Zanim p'rzystą.pimy do zain·
.stalowania anteny, mUlsimy zaopatrzyć się
\\1 materjał,
potrzehny do tego celu, olfaz zapoznać się :pIiżej
rL zasadami.
których na,le-ży
przestrzegać,
aby instalacja antenowa była
dobra. Następnie za,stan<Jwli my
się nad wyborem miejsca
dla
anteny oraz nad jej kształtem,
który w dużym stopniu je·s t zależny od wybranego miejsca
MATERJAŁ.

Zaopatrujemy się w następu·
Jący materjał antenowy: oikolo
50 mtr. linki antenowej,
PAł!rzebnej na antenę,
odpro,,-"8'
dzenie j przewód do uziemie
nia; 4 12 s,ztuk izolatorów
,iajo'wych (zależnie od tego, C'ly
antena będzie jedno czy wi~lo.
promieniowa);
6 12 mtr
sznu,rka konopnego oprzekro·
ju 3 - 4 mm , do wiązania izolatorów; kilka metrów linki ko
nopnej lub manilowej do zawj('
szenia anteny
na podporach;
'20 30 cm ., .r urki gumowej.
porce~anowej lub szklanej
do
pn:eprOWad!len-ia odprowadzenia przez futrynę okna
lup
81ci.any; przeł ącznik antenowy~
3 - 4 mtr. kabelka w izolacji
na sporządzenie przewodów łą
czących ' przeląCIzni1k a1ntenowy
z oQlb iornikiem; tyczki, o He nn
tena ma wisieć na sztucznych
podporach
Kupując li:nkę antenową , trze
ba ją wylbrać
w dobrym gatunku, miedzianą , lub fosfol'o ,
hronz OIW'ą ,
możliwie
grubą,
w}yż taka ]i,OIk13 ma
w,iększą
i.lość poszczegoonych drucików,
a tem samem ogólna
je.i powjerzdhnia je,s t większa ,i stawia mniej:szy opór dJa prądów
slybkozmiennych.
Pozatem
~rulbsza ltnka j~st bardziej odporna na ze-rwanie.

Do

wiązania

Co

..

~~~6_v~r~-~G~t:o~S~,~P~O~R~A~~~~_-~1~~~1~

usłyszymy dziś

11.ą8 Sygnał

czasu i

hejna.ł.

19.40 Komunikat

izby

________________________________~N~r~1~7~3_

prZBZ radio?
przem.-

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Konigswus.terhausen (1635)
20.00 Koncert (Uwertura "Odjazd" d'Ałberta, Koncert fortepianowy nr. 2 Czerepnina, 'ISzeherezada" Rimskij-Korsakowa).
Londyn (261) i Daventry (1554)
21.45 Koncert (Koncert branden
burski D· dur Bacha, Trzy fugi
Hutchinsona, Kaprys Saint-Saensa
Symfonja Es-dur Mozarta),

Dzisiejsze koncerty
symfoniczne
Rozgłośnia, łódzka

P. R. transmI
w piątek o godz. 20.1522.00 ze studja radjostacji wa.rf:~aw.
skiej koncert symfoniczny, w wykonaniu orkiestry fi1hal'monji warszawskiej pod dyrekcją Bronisła
wa W olfstala, z udziałem skrzypka
Ludwika Holcmana..
W programie wykonane zostaną
uwertura "Genowefa" - Schuman
na, Symfonja H-moll (niedokończo
na) - Schuberta, Koncert skrzypcowy - Mendelssohna i na zakoń
czenie Suit.a "Sen nocy letBiej"
Mendelssohna.
dziś,

tuje

gra.mofono- handlowej w Łodzi.
20.00 Dziennik radjowy
16.00 Muzyka z płyt gramofono- S'Lawy.
wych z Warszawy.
20.15 Koncert symfoni~ny. WyOrkiestr:t filharmonji
16.30 "Ką.cik artystyczny L. S. konawcy:
G." z Warszawy.
warsz. pod dyr. Bronisława, W olf16.50 Lekcja języka . francuski('~ stala, Ludwik Holcman (skrzypce).
go z Warszawy.
22.00 Felj€'ton p. t. "W Nowo17.10 Płyty gramofonowe z War gródku" - wygł. p. Zygmunt KiWiedeń (516)
.
szawy.
sielewski.
17.35 Odczyt z Wilna p. t. "Zie19,30 Opera Verdiego "Aida".
22.15 Komunikaty: polic., sporBukareszt (394)
mia młodości Mickiewioza" - wytowy, oraz dodatek do prasowego
głosi dr. St. Lorentz.
20.45 Opera M:u;cagniego' "Rycer
!lO
li<
•
dziennika radjoWego.
skość wieśruacza".
18.00 Muzyka ze Lwowa.
Dziś od godz. 18.00 19.00 u,..
19.00 Rozmaitości.
22.30 Muzyka lekka
taneczna
BudaPeszt (550)
słyszymy w transmisji ze Lwowa
19.20 Muzyka z płyt gramofono- z Warszawv.
20.45 Opera Rossiniego "eynIlik koncert r.n2komitej orkiestry ~ alo
Sf'iwiJski".
wych z Warszawy.
nowej pod dyrekcją Tadeusza Seredyńskiego, który dal się poznać
społeczńestwu
radjowemu, jako
wytrawny dyrygent i subteleny
akomip'clnjator.
12.05 Muzyka

z

Dłyt

wycb.

Hołd

l'Iic:kiewic:zowi

Dr. med.

Odczyty dr. Stanisława Lorentza i Zygmunta Kisielewskiego
Czerwiec jest poświęcony w tym
roku w Polece MickiewiJczowi. Jest
rzeczą zrozumiałą., że przy takiej
uroczystości
WiIeńszczyżna
jest
najgoręcej, żeby tak powiedzieć,
zainteresowa.na. Przetcleż
ogn.ii.
skiem skupiającym jest Nowogródek - miejsce, które Mickiewicza
wychowało. Są.siaduje Wilno z tą
ziemią pierwszej młotlości Micldlewicza, samo nosi w 80bie tradycje pierwszej dzi a.łalności poety;
stąd więc z Wilna i z Nowogródka musi roz e jść się głos wspomnieniowy.
Dnia 7 czerwca mieliśmy ważn'e
uroczystoś ci w Nowogródku : otwar
te zostalo muzeum mir.kiewiczow
skie. Muzeum zawiera, dwa działy
zasadnicze: dział pamiątek i dział
••

wydawnictw.
W dziale pamiąteK wysuwa.j'l! slę
na pierwsze miejsce "realia"dotyczące stosunku poety do Maryli - wfersz w jej sztambuchu
przez Mickiewicza pisany, listy do
przyjaciół, minjatury itd.

Należy zazD&czyć, iż
w dniu
wezorajszyrn, dnia 25 czerwca, nadana została z Wilna audyc ja micłdewiczowska:
zradjofanizowany
fragment z "Pana Tadeusza"-Narada w Karczmie.
Audycja ta
nosiła tytuł "Hejże na Soplicę!".

REICHER
Spe<:jalista chorób skórnych
i wenerycznych

uczBniB

I

I IIIBkfrafsrapla
POŁUDNIOWA 28
dlatBrmlą

tel. 201·93

W dziale wydawniczym zebrano
Od 8-11 rano i 5-9 w.
* * *
wszystkie wydawnictwa dzieł poW niedziele od 1)-1
ety od lJOczątku do chwili obecnej.
w
o godz. 32.00
Dr. med.
Dopełniają zbioró,,' wyroby miej- 22.15 usłyszymy z Warszawy od.. ,
scowe lniarskie i ceramiczne.
czy t p. Zygmunta Ki s i eł ew:sk i egn,'
za.tytułowany "W Nowogródku".
•
O t ej ziemi młodości wielkiego
Cudown-e, nowogródzkie str,my, Specjalista
chorób skórnych
poety będzie mówił dziś, w piątek ~
o godz. 17.35 - 18.00, konserwa- związane nierozerwa.lnymi w ęzłami wenerycznych i moczopłeiowych
tor wileński dr. Stanisław Lorentz. z imieniem najwięk'-~ego naj p otęż- elektroterapia, djatermja, badaOdczyt t€n transmitowany będzie niejszego z naszych wieszczów nanie krwi i wydzielin
najsilrównic,ż prz ez T07.glośnię
łódzką rodowych. Przetrwały tam
niejsze tradycje mickiewiCzowskie. Andrzeja 5. telet. 159-40
"Polskiego Radja".
Powietrze _ rzekłbyś _
tchnie
Przyjmuje od 8-11 j 5-9 w.
tam nieśmie rtelnemi umiłowaniami
w niedziele i święta od 9-1
~.
_, • •
" ~ ,,';L ~
~
.
Oddzielna poczekalnill dla pań
i tęsknotami , Jakie
z pod pióra OOOCOOOOCOCOOCO
WieSzcza spłynęły na karty "DziaŻ. T. K.
dów",
"Konrada
Wallenroda",
,~Pana Tadeusza".
organizuje następująee wydeezki:
W niedzielę, dn. 28 b. m. ' do A
Dziś
dni
lat
mija
właśnie odkąd te leksandrowa i wsi Łobodż. ZbiórSto
Czarująca pieśnią, muzyką i treścią operetka filmowa
księgi poety wychodziły po
ra~ ka o god~ 9 w poczeka.1ni tramw.
pierwszy z pod tłoczni drukarskiej, na Bałuckim Rynku.
- Nowogródek więc rzuCa hasło
W dn. 28 i 29 b. m. do Tomal!zo
uczczenia pamięci WieSzcza w tych wa, Spa.ły i okolic. Zbiórka o godz.
właśnIe umiłowanych przezeli nad 7 min. 15 w poczek. II kI. na dwor
wS'7.ystkie inne. rodzinnylch stro· cu Fabrycznym.
nach,
W dn. od 15 do 30 lipca odbę
dzie się wycieczka turystyczna
Kopiec...
Do
szeregu
kopców,
Reżyserji Eryka Pomera twórcy "Rapsodji Węgier
któremi naród uczcił niegdyś Wan do Krakowa, Wieliczki, Ojcowa i
skiej", "Walca Miłości'
Zakopanego. Zapisy n:t kolonje w
dę i KOEciuszkę, przybyć ma jeden
je!'zcze znów rękami ludu sypany, J aszczurówce (Zakopane) i w Kaku czci Mickiewicza. A dalej mu· zimierzu n-Wisłą na drugą poło
wę lipca przyjmuje s ię tylko do
zeum 11umiątek, a (łalej zwieclz-1ilie
dn. 6 lipca.
micjf'(' 0piewanych przez wielkie·
Bliższych
informacji udziela i
go .!'.d a lila ...
przyjmuje zapisy sekretarjat t-W&
NAD PROGRAM: Kreskowa komedja dźwi4ł
O wszystkiem tem opowie nam (Piotrkowska 56) w poniedziałki,
kowa p. t. "NA WZBURZONYCH FALACH".
obszelniE: p. Zygmunt Kis!clO\Hki. środy i piątki od godz. 20 do 22.

Dziś, piątak,

.1,,'

-

• ,

.'

r.

• _

--I S

Niewiaiski

• -

i'zoJatorÓIW oraz
umocowania anteny na,Ieży Ulży.
wać sznurów konopalych, gdy'ż
w ten !!tposób za:pewniamy sobie dobrą łzolację anteny
od
i
podtrzymujących ją
podpór.
Słosowanie wią.zań ,z drutu (na
wet w izolacji) jest szkodliwe,
~ewa. ż bywa często plrzyC'zyną zł.eJgo. odbioru, gdyż prądy
szybkozmien.ne mają ułatwione
u.i'.śeie do ziemj, zwła. sl zcz'3., kiedy izo].atory pokrywal,tą się war
stwą kurzu i ·różnych składni
k6w łatwo - przewodzących, 11·
nOUflCych się w pO'W1ietrz'u.
DObrze je.st również sznur ko
nopny przed u.JŻ·yciem wygotować w roztopionej
s·t earynie
lub tłuszczu. Będzie on W1tedy
balrdzo ooPolmy
na n~szc'zące
działanie atmosferyczne i stanie się lepszym ńzolatorem.
Po's zczególne promienie ante
b.y, tak jedno, jak i wie~o:pro
Początek o 5, w soboty i niedziele o a-ej,
~GMMMł~8QG)Q~QQ~QQQQQQG
mieniowej, izoluje się od podpo
Ceny
miejsc. popularne!
Sala wentylowana!
ry na kOllcach 'za pomocą łańcu
'
,
. ,"
.. ~ "
"
.
chów złożonych z izolah:yrów. . , ,~. -.' .
I-s.y Dźwiękowy Kino-Teatr w l.odzi
Moź,na stosować łańcucb·- 2-jza
Iatorowe. Wiązania między j!ZO
ko. wOOć ma pewne znac'z enie i.
KSZTAŁT ANTENY.
latorami powinny być dłulgości
dl'atego na,l Iepiej
jest wieszać
Ró· wnocześnie
z wylborem
15 - 20 omt. ora:z winny k,r zy
antenę w ten sposób, by była miejsca projektujemy
kształ't
żować się wzajemnie przy prr",
Dziś i
skierowana iednylm końcem w anteny. O He teren, na którym.
wlekaniu przez olt wory w iw·
Miłość, zazdrość, flirt i poświęcenie za kulisami
stronę stacji, któ-rą dh:cemy od- ma ona być
powieszona
nie
\atOlrach.
kabaretu
bierać. Odprowadzenie oraz od jest 'z:byt rozJegły,
stosujemy
biOralik
pr.zy takiej antenie anteny złoż'one z dWl1Cb a naNajrQzkoszniejsza komedja dźwiękowa p. t.
WYBÓR MIEJSCA
"kierunkowej" pow~nny być do wle t IZ trzec'h równoległych do
przy wyborze miejsca na za· ląc'zone
przy końcu hJi.ż!Szvm siebie promieni, bacząc na to,
wieszenie anteny musimy prze tej stacji nadawczej. PrÓICz to hy promienie te były odda'l one
uwag<; gO należy uważać, by odrprowa od siebie p-rzvmajmniej Q 1 mitr.
dcwszystJkiem 'z'w'rócić
na to, by antena była powie's zo dzenie było ' jakna:jkrótslze i o- oraz by wisiały na równym. poz najrozkoszniejszą ulubienicą Europv
na możliwie jakrJ.ajwyżej i o ił(' padało. możliwie
pirostOlpadle. ziomie. Będzie to antena k,ształ
to jest tylko m ożlJi we, beZDo, DO'prowadzenie prowadzoll1e dra tu litery "T".
w
średnio nad ziemią, a nie
nad ~al11i OIkrężnemi iest gorsze.
W innych wypadkaJCh stosudachami , drzewami i t. p. Rów
Niepożądanem jest, by ante
jemy antenę jedno,pl'omielll.iową
l1ież ~rz c ba wykluczyć cwentu· na była instalowana w pOlbł.iżu kształtu odwróconej litery "L",
aln.ą l11{)iżii wość 'lctknkda
Sl~ nagrOmadzollej widkiej
iiIości lub też dWl\.lJpromieniową ks' ztał
Dziś początek o godz. 6-ej.
tak anteny, jak i odprowad7. p , l7.elaZa (fabryki, składy że,laza). tu JitClry "V". nia a'l1tenowe,go z oltaczaj~cymj . oraz be'zpośrcdnio nad metaloSą to trzy na,iodpowiedlliejCeny miejsc
ją przedlmiotami (drzewa , ryn· wemi dachami. O ile n~eana jn- sze oraz najle'Ps'ze rodzaje ann\', dachy i t. p.) O ile antena ne.go wyjścia i antena mu.si być ten, dbte,glo też tyllk o te poda-'
ma, być przeznaczo;na daa od· w takich warunik ach zainstalo- Jemy, tembardz.ie.i. że w warun
biorników lampowych, kierun- wana, to trzeba dążyć do tego, kach nawet najba:rdziej niewykowość jej nie odgrywa specjal hv oddalenie
od pQlWy;ż'Slz~h godnych ,jeden z nich da się z
nej roli. Natomiast przy odbi'or orzeszkód było możliWlie
jak- pewn~ill zastosować.
flikach kryszłałkow:vch kierun- na. iwiększe.
R. T.
• •• @A+I&~~
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"CAPITOL"
nasteDn,ch!

~ó;~;ac~~

Lilian Harueu, Henri 6arat,
OIua CzeChowa, 6aslon JaQUel1.
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dni nastepn,ch!
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26 czerwca 1931 r.
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26 czerwca 1931 r.

z II.K.S. i Hakoahem
gra

Wisła

w

Dyskwalifikacja
Bouvaina

Łodzi

Motocyklowym mistrzem

Vl 'związku
z niedzielnym
meczem li!gowym ŁKS. - Wisła oraz PTzY'Padającym
na
poniedziałek świętem, dowiadu
jemy się, że prowadzone
są
pertraktacje z Wisłą w SIJlf.a wie
rozegrania w Łodzi
drURiel'to
mecz'u.
N a przed ",mika \Visły U1p!l h'zona jest drużyna HalkoahuPertraktacje
między W1slą a
Hakoahem prowadzone są jui
od kilku dni i zakończone z()~ta
ną ostatecl[lie w dniu dzisiej,

Gdańska

Gdańsk, 24 czel'wca .•
Niebywałą scnsa<:ję w tuteJsz~h kolach sportowych wzbu
dzila wiadOiIl1ość o d~kwa[ifi
kacjl Bouvain, zwycięzcy w
niedzielnych Izawooach motucykaowych o mistrzostwo iZOsowe Gdańska. (Sprawozdanie
z wyścig6rw zamieściliśmy w
numerze z dn. 22 b. m.).
Wyszło na jalWi (dopiero trlY
dni po za,wodach), że Bouvain

liZV'ID.

Garbarnia zaproszona
do Jugosławii
Zespół
piłkarski
krakowskiej GaT'barni za-pros7.0ny zostaJ:' przez szereg k.lubÓw _iugoslO'wiań·skich na 3 tygodniowe
toumee pił!k'<llrskie po JugoslaWlji. TO'wmee to ma odbyć się
w dr~ie.i polowie lipca i
w
związlku z tym
Garbarnia za·
mierza 'P:osić
o przesu.nięcie
terminów
niektórych
spotkań ligowych.

z

finałowych

wvmienił 'J}Oidczas wyścigu

rozgrywek: lekkoatletycznych

Swiatowy rek rd Ul strzelaniu

(lJotocyklowe
lirand Prix Polski

I

W nadchodzący poniedziałek
o god.z. 10.30 rozegrany 'zostanie na boisku WKS-u
mp.c:J
;r>hl!ka·r sk.i o milstrZOlstwO' kls..sy
B. między z~połami SSKM. j
Makabi.

Protest PTe odrzucony

z decy.zją
wy
gier i dyscwJiny w spra- zycji stojącej o 2 punkty, a w ca- (Szwajcarja), Oksa (Finlandja) i
wie walkoweru odgwi'zdanego ~QQQQQQ6łQQ~,
przez sędziego
p. Dow\bora
przed mającym się odbyć
w
Pabja·nicac.h meczem Turyści-·
PTC., dowiadujf'my
się,' że
niezadowooooa
IZ
orzeczenia
Wydz. gier i dVCY'Pliny druży
na PTC. odwołała się do zaną
du LOZPN. Na o..statniem pos·i edzeniu Sp!l'a·wa ta byłla rozpa
trY'wana i za'rzą.d odrzucił te!.
protest PTC_
zwiątku

działu

dach myśliwskich i tytuł mistrza
świata.
Do match'ów myśliWSkich, Jakie
przewidują strzelania do Jelenia w
biegu i do rzutków (talerzyki gliniane imitujące białe gołębie, wy.
rzucane w górę przez specjalną ma
szynę) staną prawdopodobnie również i myśliwi Anglji, Oanji, Flnlandj~ Francjj, Szwajcarji,
Szwecji i Włoch. Również i norweski
narodowy związek łowiecki zawiadomił Polski komitet organizacyjny, że myśliwi norwescy wezmą
udział
w myśliwskich
mistrzoUdziela doraźnej pomocy lekarskiej we wszelkich stwach świata we Lwowie.
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocy.
Lekarska pomoc akuszeryjno-ginekologiczna.

Prrwatne

Pogofowie Leka skie

li~lona ~.
Telefon:

la.K.S.-fIIakabi
Zawody tennisowe
Jak się dowiadujemy odbędą się
dnia 12 lipca na kortach ŁKS. zawody lawn-tennisowe między klu
ba.mi Makabi (Łódź) - ŁKS. Zawody zapowiadają się bardzo ciekawie z powodu przyjazdu czoło
wych zawodników Makabi. Mecz
rO'zlJ)lOCzni'e się o godz. 9 rano, B1iż
!lze szczegóły oraz składy druiyn
podamy w dniach najbliższych.

-

I

dzia
ektl
t

-n,-."
Jlu

• t
t
mis rzos wa a e yczne
Polski
W nadchodzącą medzie1ę l
poniedziałek odhędą się w War
szawie mistrz()Słiwa ałJIetyczJ1e .
PoJ ski w zapasach i podnOlszeniu ciężarów. W zapasach faworY'tem
jest repre'zentacja
Śląslka, natomiast w podno'Sz~·
niu ciężarów Łódź, w której
ball'wach startować będą przeważlIlie zawodnicy Bar-Koch'by.

Najlepsi slrzele, lodzi

a&&lH". _

Wyniki zawodów strzeleckich o mistrzostwo

c

-

M~[l r~WaniOWJ tó~l-· WIUlftWa

I

III nledZI-el~
W

tacja zapobiegawcza pod kier. lekarza specjalisty czynne od 9 w. do 3 w nocy
Mi

Polonia mistrzem
stoli~y \V haZBnie
Decydujący mecz w hazenie
o misŁrzOlSf)wo \Varszawy między zespołami Polonii i lL~gji
zakończył sjp. zwycięstwem dru
żyny Polonii w stosunku 12:5.
Dzięki temu zwycięstwu Polonia uzyskała tytuł mistrza War
~zawy w tej konkurencji.

ze-

psute tylne kolo na inne, przy
v
czem użył koła z motocyklu.
'la'leżącego
do jednego z wl~
dzów, przy:plł!dkowo 'znajdują
cego się w pobliżu krytYC'znego
miejsca.
Ericsson (Szwecja) strzelając w trzech postawach osiągnął nad - C7.yn ten uznantl za niespor
rowy i kOlr,zystającego z obc'!!
zwyczajny wynik 1.122 punktów
pomocy zd~'kwałif~ko'Wano.
Z
szwedzki
strzelec
One
ł
•
k'
h
lon
E'
(S
'
)
'
b
d 'e
samem mi.strzem Gd~'
nany
ym. meczu t. l. we. wszyst tc po- I e r.lcsson dzwec.Jak me ę Zl ~kaTem
zo'stał hr. AlvalllSlelben.
b
Ericsson osiągnął w tych dniach zycJach o 8 punktow.
poz awwne na er Cle awycb. moI
.
' do
..
• B.
na meczu t renmgowym
z b
roni
Dotychczas jedynie Hartmann mentów. _ . . .
S~e.dZ1 sz~kuJ~ się JU~ teraz 0.0
wolnej nadzwyczajny rezultat strze (Szwajcarja) osiągnął raz więcej
lając w 3 postawach 1122 punktów
kt'
. t'
d
. zaciętej walki. BOJ narodowo zdoL' d
pun ow w czasie renmgu o ml- b . I '
1930 W 'k' yCle aurow we wOWIe, o rze- stojąc 361, klęcząc 375 i leżąc tr t . , j
8'
S zos w sWla a w r.
. ym l
ł t
h
l"
.
. b
3 6 punktow.
j~go wyniosły wówczas 1,131 pun ~z~ a wyc na ezec WlęC me ~W nad~hodzącą niedzielę odDotychczasowy oficjalny rekord któw (365, 382 i 384). W trzy ty-I zIOe •· • l
kIś' to
ł
f lCJa ne re or( y Wla we z u- będzie się na Śłąsku jedna z
•sWlatowy
.
b
d
In'
. k
d'
ó'"
.
dl k
.
r
z roni
owo ej, Ja go me p zmej Je la
na zawo- k . b .
śl'
k" b d
t
wiadomo, osiągnął strzelec szwaj- dach w Antwerpji Hartmann sta- l u l roru m~ IWS leJ ę ą uds -ah- naj1lolważniejszych im'Prez mo·
.
• •
. one po raz plerwS2Y na zawo ac
carsk i Hartmann w 1929 r. strze- nął na trzecIem mIeJSCU z wym-; międzynarodowych we Lwowie tocyklowych w PoJ'scc p. n.:
lając We wszystk~ch 3 postawach klem 359, 370 i 378, czyli razem l d .
i' "MotOlCyk!lowe
Grand Prix".
.
~g ZIe
z br'
om t ych o dbędą sę
1114 pun któ w.
1099 pun k tow.
~ pierwsze strzelania w konkuren- JednoczeŚinie od:b~d'zje się pJaRekordy światowe w poszczegól
Świat strzelecki z wielkiem na- cjach przewidzianych regulaminem kietowy zjazd gwia'ździs'ly,
w
nych pozycjach wynoszą: stojąc prężeniem czeka na wyniki tego- międzynarodowym.
którym wezmą rÓW1J1ief bard,z;o
359, kl~cząc - 379, i leżąc 389. rocznych strzeleel-ich mistrzostw
Węgierski klub strzelania do
liczny UJdziaił motocY'k~iści UWidzimy przeto, że Ericsson już świata we
Lwowie.
Spotkanie gołębi pierwszy zapowiedział swój
teraz pobił światowy rekord w po Strzelców tej miary jak Hartmann udział w międzynarodowych zawo- niony i Bo_t-Kochby ł6dlZ·kicj.

I

Klasa B w walce
o punkty

W

został

hr. Alvensleben

okręgowe

Zmudna pra<:a nad obilicza Kuźnicki· (WKS.) m, KUltowskl
niem OIStatecznych wynilków w (WKS.) 81, Zaops·k i (SOIkół) 79,
strzelaniu o mistl'lzostwo okTę Kusz (Z. S.) 73.
odbędzie się w stolicy 5 lipca r. b.
goWle została! już zakońCiz·ona.
BToń małOlkaHbrOlwa,
odJeNie
przebrzmiały
jeszcze dzień 5 lipca,
który to dziel} Pooiżej 'Podajemy
ostateczne ~łość 50 mlir.,
]}ookt6w
400,
echa sPoŁkam.ia
piłkarskiego przezmaczony zostrul prze'z P. Z. wynjlk i.
stojąc. Andrzejak (L.KS.), 307,
Łódź \Var.sza'wa, zakończo  P. N. na spotkania rniędzYlpań
Broń długa wojskowa, odle- Nower (ŁKS.) 304, Nowa,k (Z.
nego zwycięstwem Łodzi w sto stwowe i międzymiastowe ,
S.) 297, Jarzębski (ŁKS.) 291.
Zarząd ŁOZPN.
postano,wił gł-ość 300 m'br., iJ~ć możHwvch
sUlIlku 4:1, a już czeka nas noKuinicki (WKS.) 295.
do
zdobycia
:pUlllikt6w
300.
Nowe spotkanie międzymialStow v zgodzić się na propozycję Warwak
Stanisław
201
P'Umktów
W pozycJi klęczącej te samt
s·zawy. Mecz rewanżowy Łódź
ze stolicą.
Kurzrm1k o (WKS.)
Warszawa roze~fI}.'II,y zosta- (Zw. Strzelecki)' Nower (ŁKS.) wa,rulIlki.
Początkowo termm rewanżo· wego meczu wyznacz01Ily
ZO'· nie w niedzieJG, dnia 5 lipca o 190, Pochla (Z.S.) 187, Kuź'nic 338, Andrzejak (ŁKS.) 337, Jastał na miesiąc wrzesień,
jed- godz. 18-ej na boisku Legji w ki (WKS.) 178, Gułkowski (W. rzębski (LKS.) 329, Hajek (P.
K. S.l 177.
K. S.) 324, Nowak (Z.S.) 323,
nakże w dniu wczoraj.szyro Ł. \Varszawie. Skład naszej repre
W po,ży-cji leżącej,
te same
w
O. Z. P. N. otrzymał depeszę 'z zent3JCji ustalony zosta'Die
PistŁdIet! wojskowy odległo§ć
Kur·{)IW1ski (WKS.,.
~\VZOPN-u z proŚlbą o p'rzesu- przy.szłym tygodniu.
20 mtr..
moż1liwych pUlIlktów wall1lJllk i.
(ŁKS.)
353.
120. AOOrzejaJk (LKS.) 83 pkt, 356, A-ndrzeja'k
nięcie terminu s;potkania
na
KUlSZ (ZS.) 347,
Jarzębski (L.
K. S.\ 343 Kurzemko (WKS"
340.

Sprzeczne opinje kobiet
całego

§wiata są dowodem, że zagadnienie niedozwolonych operacyj jest niesłychanie aktualne. Czy iść za. gło
sem modnych teoryj czy też :.sa głosem pra-instynktu, że na.jwyższym celem kobiet jest małżeństwo i macierzyń
stwo? Czy wiecie, jak zgubne są dla kobiety skutki niedozwolonej operacji spędzania płodu? Odpowiedzi na
powyższe pytanie znajdziecie w naj ciekawszym i naj aktualniejszym filmie sezonu, który już za kilka dni będzie
wyświetlany w kinie "Splendid"
p. t.

SW· atlai .:iC!oiC! l'Ia.:iC!rzgńsma

Broń' małokalibrowa
~dość

odłe·

50 m!ŁT. m()iż,}iwych PUI1lktów 300, poz~je stojąca, leżą
ca i klęcząca. Nowak (ZS.) 280,
Nower (ŁKS.) 275, Pochla (Z.
S.) 247, S zol (ŁKS.) 2'i2, Obabik (ZS.) 271.
Pistolet do WOlIn Y
odległoM
50 metr., możliwych 600 pM.:
Sieradzki (ZS.) 437, AndflZ'e.fak
(ŁKS.) 434, Słyc·zyń·ski (ZS.) 411
N owiok i (ŁKS.) 410, Karezemski (Z.S.) 385.
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4 dni w ,ygodniu

GLOS HANDL.OWY
1".
na

~racuje przemysł ręka
wiczniczy
W przemyśle rękawiczanym prze
prowadzona została ostat:1io redukcja dni pracy przeciętnie do 4
dni w tygodniu. De·cyzja ta podyk
towana została względami na konieczność nieprzerywania produkcji
a to celem niezmniejszania zarobków robotniczych. Zazwyczaj w okresie letnim robotnicy tej branży
na skuteli przerwy w produkcji
pozostawali bez zatrudnienia. W
sezonie bieiąJcym poraz pierwszy
przep'r owadwna została korzystna
zmiana, zapewniająca ciągłość pro
dukcji i zarobków. Jednocześnie u
staJone zostały przeciętne zarobki
dzienne w tym przemyśle przy p.ra
ey akojdowej, waha.iące się w granicach od 3 - 5 zł. dziennie.

Likwidacja banku

ppr

dyl'. Lucherł.

Na konfercllc.ii teJ ustaloJlG
o~ólny pogląd
na sytuae.ię 0hecuą na rynku przędzy bawel
nlane.i w Lodzi i w związku 7.
tem og()lne kryłerJum, IlmO'żliwia,iąceustosunkowanie si~ do
P08łulatów
pOl!lzczególnych

Ceduła giełdy

p. prezesowi Klarnerowl.
l'rotokuł ten zostanie
przez
p. prezesa Klarnera wręc~ny
uanu ministrowi przemysłu i
b,undłll dI~ wydania swc.i decy
z.ił.

Wieczorem

prezes

Klarner
po-

opuścił Łódź. udlJ.tlł6 się ~

wrot-em do Waru_wy. (ag)
•

li<

*

Surowa

K f

.

JZKJCE', RYIUNIt;,. IlETUfZE'

Ze

WYKONYWA WYTWÓRNIA KLISZ

r,PO'LIGRA~~A"

iióąż, PIOTRKOW~~ 101. TEL.157-6&.,

Warsz~wska giełda
pieniężna

GOTÓWKA
Dolary 8,95
CZEKI
Hola.ndj:.t 359.10
Londyn 43.40 i pól
Nowy Jork - czek i
Nowy Jork - kabel ,I.' t,Paryż

Paryż

k
o dziej

o

IZ

bOle przemys ł owo- han dl owej.

lódz...\.iello przemysłu włókienni
czego.
konkrt-t
Celem uz,\nskania
nych danych w tej spraW:ie h.
ba rozpisała obszerną nnkie~ę
w której c.lwdzHo
o usta.l enie
wynikóVJ dotychczaS,owej ake,ti
kierowania transportów s'aro~
ea bawełniane~o przez porty
pO'lskie_

Dane zawarte w tej ankiecie
danowić będą obs·7.erny ma,tE'T'
,iat dla konferencji, która zaj.
mie się postulatami, za'sbrze·że .
Sl~
nwstępująco:
poznańiska
OSIąlgnąc
niami i dezyderatami zar6wlJlo
wełna iI1ieprana za 1 centnalr15.50 dolarów, wełna biało wydatne zwiękSzęnie transpor· zt:i:nteresowanych firm ł6dJ<k.le
tów bawełny przez G~ynję dIn go przemysłu włókienniczego.
,·t ocka zei 1 Mg. - 0,40.

Haussa

Ul wełnIe!

I

•

2

JS@

EW

WiR!

Sanacja wgrzem,ślejedwabn,m

N a światowym rynku weł
nianym zapanowała h.aussa.
napotyka na poważne trl,ldności
Pod wpływem optymistyczDnia 24 b. m. w lokal'u kra- rencja ta iI1iestety nie d;)ła ż~
nych nastrO'Jów
na szeregu lowt!gO zwiąlzku przemysłu włó dnego rezuna·t'u. Przed,sŁa wicie
w Lod~i 'Odbyło ' le ob,V1dwu stron doszli do wnio
eiełd wełna w Anłwerp.ii od kiennioze~o
piątku zwyżkowała o 12 proc. się po~iedzenie przed\Stawicię1i 5ku, że sprawa ta nie jest jesz
zrzeszenia pol,s kich fa:hr,r.k ma- cze dostatecznie d~.lrzała, by
Haussa ta uważana .iesł za sku 'e'rja~6w jedwa'ooyoch z przed- lll'olżna ją było WlplrOw adz,ić
tek inic.iatywy HOO'VeTa.
stawicieIa~ sekcji
producen- już teTaZ w życic.
"6w iedwabiu natUlra.lnego przy
stowarzyszeniu
faJJryk ąvt61W
Zdaniem sfer zainteresowa-wełniane
przemysłu wł6kicnuic,zego '?I nych .niedojścje do Sk~llku na
fem posiedzeniu zawarda urno
w sezonie 1931,,32
Ł odzl..
Na
'Posiedzeniu
lem
O'luawla
wy konwencyjnej nie p:rzesą·
Najbliższe terminy aukcji wełnia
nych w l1oworozpoczynają.cej się no sprawę moż,li'wośei 'zawaif- d,za jeszcze g.prawy, nie u~ega
kampan,ti
weŁny
australijskiej da ·w!ś'PóliI1e,i umolw y konwen- bo<wi'~m wątpliwości, że zaró1931·32 ustalone zostały przez zjed ł:yinej, co dop1rowadzić mogło- wno zrzeszenia, jtłlk i seikcja
noczenie maklerów australijskich i by do grUlnto,w nego uzdro"tie. ')l'oducenł6w .jedv;apiuil1:łJtural
nia sytuacji w ł6dzkim prze- nego w :Droz:umieniu wa,żno~i
związek producentów wełny nastę·
'uvśllr- jedwnbnvIll.
zawarcia WSJpólnej umowy kOIl
pująco: Sydney - 31 sieI'lpie(, Ade
Wobec
powstałych
na
poiSle.
wencvjncj
do kwestji tej sła·
laide - 11 wrzesień, Perth - 21
dzeniu
tern
przeszkód,
konfeno'
w
'
c
zo
powr6cą·
(ag)
wrzesień, MelbourUA '- 28 wrze·

Aukcje

sień.

w

Bawełna sowiecka
lodzi
nadchodzą w nieznacznych ilościach

Ożywienie na giełdzie

Transporty

NOWY JORK, 25 c,zell'wca.
Na giełdzie nowcjoI'ls,kiej daj~
się zauwa.żyć Of!, {wmne O'ŻyWH~
nie. Z rąk do rąlk przeszło po
nad 5 mill jonów akcji. Waluty
wy'kazują zwyżkę o 2 2,~
p·u nkt. W sferach bankQwy,~h
panuje nastrój OIpt)'imi,s tyczny.
Przewiduje się ponowne pod ir.
cie Do,ź.yczek 7,a,~ralllicziI1ych

Oczeki.wana z dużą
obaw·ę ,
Zaint,e resowane czynn'kl ZRinwaz.ia sowieckiej bawełny lU 7.nacza,tą, że przyczyną tegb
rowe.i dla przemysłu włókienni jest reaUzacja sowieckieJ pJRczego narazie ogranicza si~ dl) tiletki bawełniane.t w rozmia.
bardzo nieJic~nych transp4lr- rach :lDac~nie skromniej'uyeh;
łów.
Bawełna
turkiestańska nii to oficJalnie
zapowiadano.
sprzedawana do Lodzi za Il0- Wobec tego nlłrazie nie ma ta
~rednidwP.m s.orw ieekie.t
mis.tl dnego niebezpieczeństwo zRJeha-udIowe.i w Berlinie, nadcbo- wu bawełny sowieokie.t na ryn
dzi w nielicznych i10śelacb ł ku łódzkim. gdyż niewiadomo,
t"an~!lorty te dotychclEllS nie czy zakO'ntraktowane tra~fr-I
wywarły żadneł(o wpływu
nB ty będą mogły by~ dostarczone
rynek.
w 7.naczniejszych ilościatb.

nowojorskiej

34,93
34,93

Sztokholm 239.33
Szwajcarja 172,95
Wiede ń 125,37
Berlin 211 ,80

U

-

ł

Łodz)

"-~!~!!ił,.
If.'

Wewra.t przed włeezorem
prezes Klarner przed swym wy zwia~ku.
swe.t strony prezp.s Klar,iazdem O'dbył konfereneje z
przedstawicielamI
prezydjum ner zaproponował WDI'OWaOZe~
związku właścicieli
przędzalń nie
PODATIH]
zgrzelmych wtJ.iewótb.twa łódz SPECJALNEGO
OD WRZECION DLA ł"IRM
ki~o.
OPORNYCH.
Na konfet'encji te.' pr7cd~ła·dciele związku prosili. p~,zeNa zapytanie :pTzedstawi~ił~1i
sa Klarnera o wspÓJd7.iałanie związku, czy min. skarbu ~:!o. ,
na terenie związku 'W sprawie dzUoby się na wprowad1;eni~
mnżli'wie szybkiejkonsolidac.ii takie~o padałku, prez. Klarc~r
organilz acyjnej
przędzalń oświadcz)'ł, ii je~o danicJ,ll
.lgl·~ebnych.
:n a.lprawdopodohuie.i przycbylo
Prezes Klarner lłrzychylnie noby się do tego posiulatu.
potraktował postulały
d·e legaPrez.
Klarnel'
podkreśJiI
di, podkreśla.ią~, iż .'z chwilą wkońcu,
11.
z
zadO'woleuzyskania 1:~ouy 75 proc. człon niem
zapnznal
sl~
z tą
ków związku na pracę nu 4 inie,iatywą, zmierzającą cło su
dni w tygodniu - pode.lulie nacji chaotyrZD)'ch stosunków
się med.iac.ii w sprawie
przy- '" brsnżyzgrzebnej.

Cal a bi1 WBł na przBZ DdYnł- ąl

ltvuckwykazuje
!IlDro'Wej wdny
w Pol !lce
w
ostatnich
dniaclh poważnie.fsze ożywi e- I
nie. Przemysł wlókiennic·zy o·'
roz handeI lliskutoczn1ł ostatnio I
on erencJa w
większe zakupy,
co spowodoW przys z'lym tYRo,rlniu 'z wo·
wało mocnie.~szą tendelicję cen,
kt6re ~w.vżkownły w Rranicach łan a zostanie z inicjatywy ł6dz
około 10 proc. Pozosta.ie to w kiej izby przemysłowo - han1wiązku z llrskuteoznionym
o- dlowej specjal1na konferencja
statnio 'PeJdziałem zamówień na przedsta,wicieli przemysłu wł6·
sukno
dla aJrmji, co zmusiło ki ennicze~o z udziałeJ1l deleganrzemysłowców
do wczeŚiniej. t6w urzędu morakiego w Grlv ·
przemysło
sze~o p(')kr.vda zapas6w surow ni, gdyńs,kiej izby
wa
handJowej.
firm
ekspedyea. Wię:kslO'śĆ tran·z akcji zawar
ta zo'stała na kr&tlkie tClrminy, -::yjnych, Iinji okn~towych ora,.
a w kołach zainterel'lowanvcn in~portCll'ów bawełny.
.
•.
liczą się z dalszem umoc~ie .. _KonferenCJa
t~ będZIe mIała
niem tendencji. Przeciętme 110- n.. celu ustalenIe. w.vtvCZJlY~,
t?,wania cen wełny ksztaŁtuJą pr~y
pOrtIlocy ktorych mOZlla

w

Dola.ry St. Zjedn. 8.93
4 proc. pożyczka inwest. sprzeciągnięcia
pozostałych
przędaż 85.50 kupno 85.dzalnłków
zgrzebnych
,lo
Bank Polski sprze daż 118.50
związku.
kupno 118.W ohec tego, że prezes KlarTendencja nieco mocniejsza.
ner nie .iest kompetentny w
sprawach przemysłowych tej
branty - prosIł o dostarczenie mu mater.tału, dotyczące~G
sankc.ii, .takienależałoby zustlJ
sować
celem przyciągnięcia
ws'z ystkich pr'z edzalni4ów' . do
:O'.dEKTow, CENNfKOW

7. dniep1 30 ·b.m. zwinięty zostaje
Polskiego Banku firm, któ'l'e postulaty swe złoSP. Ak,c. w War- żyły, wreszcie us,t alono osatezawie.
lecznie opin.ie CO' do postulatów
Agendy oddzia1u łódzki ego prze każde.i firmy z odd~ielna.
Po koaf·e renc.ii tej izba prze
chodzą. do odclzialu Polskiego Ban
ku Przęmysłowego w \Varszawie. JUysłowo - handlowa w Łodzi
l)l'zystąpiła
do sporządLenia
{){lJ)owiedniego protokułu. któ..
wełna
lly został wręczony o godz. 13
wykazuje zwyżkę
------------oddział łódzki
Przemysłowego

Łódź

26 czerwca 1931 r.

~łn(K ~1(nlfiH'

konlereD€łacb

Wczora.i w lokalu izby prze·
- handlowe.i w Lodr\
odbyła 8i~ ()8tateczna Jwnfel'en
e,ia. w które.i wzięli udział panowie: przedstawicid ministr.r
słwa przemysłu i handlu pre·
zes Klą,rner, przedstawiciel iz·
by przemysłowo - handJowp.j w
Warszawie
prezes
Klsl'ner,
przedstawiclele jzby przemy8ło
wo . handlowe.i w Lodzi dr.
Sand i dr. Jłerkowlez, O'ra~ pre
ze~
zrzeszenia
próducenłów
przędzy hawe}uane.i
w J'olsce

u

±

Podatek
od
wrzecion
zgrzebnych
Po w€zorajlzgc:b
karielowgtb
mysłowO'

"GlOS PORANłłV

•

AKCJE
Polski 118,- 121 Lilpop 17.25
Starachowice 9,75
Cukier 25.Modrzejów 5,75

jak i importerów ba w ełny.
Poniewa'ż kwest ja transportu
roz.wią!zana została dotyehcla<i
PAPIERY PANSTWOWE ; Li ~'. l
stosu'llkown pomy ślnie, nli kon
ZASTAWNE
ferencji
poruszone
zostaną
3
proc.
budowlana
39.- 39,25
sprawy
.
Inwestycyjna 85.- 85,75
f 1ln anS O'wanla zakupów i zwIą
6 proc. dolarowa 73,50 75.zane z niemi sprawy poadtko7 proc. stabiliza.cyjna 81.we,
oraz kwest je tedlJDi.. zne.
I 8 proc. BGK. 94.8 proc. L. Z. Tow. Kred. Pol$1t.
Jeszcze
do nabycia tereny r 81,25
budowlane wraz z la- 4 i pół proc. ziemskie zł~
50.- 50,25 50.sem w uzdrowisku
4 i pół proc. Warszawy 50,~()
51.- 50,75
8 proc. Wa.riilzawy 71,75 72 ,5łJ
72.00
8 proc. CzęstOC110WY 63.- 63.25
8 proc. Łodzi 67,50
W najbli:tf'zym sąsiedztwie
8 proc. Piotrkowa 63.25
budującego się sanatorjum
6 p1'oc. obI. waT~z:nv~kie z 1928
przyrodo-leczniczego
r. VI em. 48:25 48,50

j

są

RAfAt~WKA

Oskara WojnoVlskiegf:1

Prospekty i Informacje w ZarZlłdzie'
Miedznt'l, p. Sieradz, Tel. Sieradz 81.
Ł6dź, Piofrkawska 55, felef. 211-40
Warszawa, Szpitalna 1, tel. 649-04.
Uwaga: W święta dn. 28 i 29 b.m
Zarząd przgjmować będzie wszy-

stkich zwiedza;ących na miejscu.
w Rajałółmce. Autobusy oczekqją w sieradzu przy kaźdym pociągu.

Wiedeński
w

Zwieback-

słanie upadłości

Znana firma konfekcji damskiej Józef Zwieback i })rat
zgłosiła w sądzie
handlowym
wniosek o otwalrcie postępow.}
nia ugodowego. Pasywa firmy
wynolS'zą
1.0700.000 szyling6w.
Fi rm:'l a ofiarowuje W:err.ycie.
100m 35 proc. należnoŚ(>i.

6 proc. obI. wlll'sza \\·.-ki e z 1928
r. VIII i IX em. 46,25

nowy

konflikt

w angielskim

przemy".

włókienniczym

Na terenie angielskiego przeJ;n1.
siu włókienniczego zarysowuje' się
znoWu poważny konflikt w związ
ku z zamierzeniami redu\{cji płac.
Związek pracodawców projektuje obniżenie obecnych plac taryfowych o 14 i pół proc. i to w ten
sposób, iż przedtem nie będą prowadwlle żadne pertraktacje ze
związkami robotniczemi.
Związki robotnicze postanowiły
podjąć energiczną przeciwakcjl3 na
terenie mln. pracy oraz min. przemysłu i handlu.

--------

Oleina sowiecka w lodzi

sprzedawana jest po cenach dumpingowych
łódzkim

ostatnio tak niSkie, iż producenci oleiphE'- ny kra.iowe.i nie mogą zupełnie
jaw działalności dumpif1gowej teJ konkurenc.ii wytł'7ymać.
Sowietów.
Rvnek .ie~t wskutek tego 'zu
Na ryne>k fen w znrtcoznych pełnie zderzorganizowany i gdy
ilościach sprowadzana je·st I)lei by ta akcja dum.pingowa miana, M6ra znajduje "ze,rokie la ła pOrtrrwać dłużej - przyczystQlsowanie w przem:vśle włó ni się niewątpliwie dCl SPOWO'
kienniczym.
dowania albrzymich strat dla
Ceny O'l e i ny SowieckIeJ są produ'kcji oleiny krajowej.
Na Ir vnku

l.auwa'żyć się dal nowy

~6.VI.
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Helen6Vł1

n
>,

W

niedzielę,

dn. 28 czerwca o godz. 3 p.p.

•

Punktem kulminaryjnym zabawy

.

ZaWODY BOKSERSKIE ldOl·· poznAń
,Tysiące

niespodzianek.

Moc atrakcyj.
,

18~ W!elooi! ~łównym ... j~l i W·I~[ie "

Zabawa dziecinna

firmu

row~r

W

Mimo lata i wysokich. kosiGt6w ukażą się wkr6toe
na naszym ' ekranie:
....
.
.

będą

l

t. p.

Si~rpiński.

illa "HALI

pozostaje ' nasz repertuar filmowy na
najwyższYm poziomie

tłW Sidłach

ta

Loterja fantowa.

jes.

N~jt:ł!nni~i5zglD lani~1D

odbędzie SIę

WYSIEPY ARTYSTYCZnE . i BIU

oraz

Dansing.

--

Helen

Bendzelinie Smolarni.

sł.

do wgnajcc:ia na I e

IllalDsiwa"

WIasn, lasek sosnow, i zagajnik.

Emil .Jannings, . Gary Cooper

ttlmpr~iarjo"

kol. Zakowice

t

is

Wiadomość:

telef.

Buster Keaton

"l'Ioj~ , 5Ion~,zko"

SzMUla ~zemUSłOLUa I

J anett Gaynor, Charl@s Farrell.

"Złota .1'IIodzież"

'

K. Crawford • .:r~.~ Murray

,

T-wa Szerzenia

Oświaty
clmej wśród

"SwiaJ
b~z aranit" (Telewizja)
J. Brodzisz, M.
Dąbrowska.

"POsir8th Salonów"

M.Agelino, Ewa Grey.
SALA WENTYLOWANA NOWOCZESNĄ. APARATURĄ, zapewniaillcą stale dopływ świeżego powietrza!
Dźwiękowe

,

' .

'.

-

-,'.

Kino

~

1

-" 'a.

'.

.. -

kancelarja

"Capiłoi"
..

•

-.

'''Ą~' ', •
•

OGlOSZENIE~
_ Sąd Oli'l"ęg'owy w. Łodzi wyrokiem z dnia 16 <W.6rw1C.a. ftlliOO2JIlie
postanoW'il: ogłosić u:pad.łoM handluj~cemu
Ryszardowi Steigertowi
w Łodzi, dawniej ul. Su,walska 25, chwilę otwarcia upad.łOOci oznaczyć
tymczasowo na dzień 6 grudnia 1930 r., zamianować sędzilł komisa
rzem sędziego handlowezo Michała Kona, zamianować kura;torem upadłości adw. Zygmunta Albrechta., illłJkazać opieczętowaJl1i~
kamtoru,
składów, ~bioru dokumentów, kasy, rejestrów, papierów, . ruchomoś'ci
i rzeczy upadłego gdziekolwiek się. one 2na.jdują.; dokonać IJ!llblikacji wyToku, zgodnie z prze~em, art. 2 p. 4 dekretu z drlla; 7 lutego 1919 r.
"
Wyrok opatrzyć rygorem tym czasowej wykonalności; odpis wyfoku zakomunikować ]?roktlr3itorowi · Są.du · Okręgowego w Łodzi.
Za zgodmoś6:
KuratDI . ~lpadłości
Adwokat Zygmunt Albrecht.

N8, mocy art. 475 i 478 Ki H. i"Zywam wieq;ycieli powyższej ·u- ·
padłości,

aby w dniu 3 lipoa o go dz.- 12.30 stawili się w Sądzie OkJ'Q
gQ'Wym w Łodzi, w Wydziale IILHalldlowym, .Plac . Dą,brow8kil'go
. .n.r. 5, pokój nr. 15, osobiście liIb przez pełnomocmka z dowod ·mi
usprawiedliwiającymi ich wierzytelności, w celu wysłuchania spra '.': 0zdamia kuratora masy i wyboTIl kandydatów na syndyków tYI~ll:Zfl,
·sowych.
. Sędzia KomIsarz Michał Kon
Sędzia Hamdlowy.

PENSJONAT

,,0 lA NA'~

UL•. ZAMOJSKIEGO

AIRUIINOWEJ
"-we •
Komfort. Centralne og~

POD ~ARZ. "D-ROWEJ

,..

*

. Wilia murowana.
wanle. Ciepła I zimna woda w pokojach.
Pokoje kqplelowe na kaIdem plątRe. Telefon 489. $oneczna weranda, Plfłkne poło
:l:9nle na leśne) polanie. Wykwintna kuchnia,
na :l:qdanle dJete~czna. Ceny um;.rkowane.

-

Informa.oji udnela .d-rowa Abrotjnow& do 16 maja włącznie.
Ł6dź ul. Nawrot 34 od gad!!. 11-1 i od 3--5 pp. Od 1 czerwca. l. b. 'W Zakopanem willa "Diana"

TEL. 138-'12 i 201:1-81'

PREMJA: Do każdych wykupiónych czterech
poroji lod6w dodaje sie pi~tll porcje
beżplafnle.

Do katdej porcji lodów dodaje się wafle czekoladowe i wodę sodowIł darmo.

.

_~~------ ;. ".'~ .-:;
~
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:< '':,'; "
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~
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OGŁOSZENIE.

nr. 1, na zasadzie aft. 1030 U. P. O.
ogłasza, że w dniu 13 lbpea 1931
r. od godz. 10 rano w Łodzi przy
ul. 11 Listop3Ala 17, odbędzie się
wrzedaj; z prootaa-gu publicznego
ruchomości, należącyICh do · J()IIl.aSa
Drzewiookiego i składająJCych się
z mebli, oszacowany1Ch na. sumę

482.-.
Łódź, <'In.iĄ

Do akt Nr. 417 1931 r~
OGŁOSZENIE.

~yndyk

Sądu

Łodzi, Adam Jaroązyński,

II

Moniuszki, 1J -f ront 2 piętro tal. _-99

przyjęć:

Godziny
od 10-2 iod 4-8 wleca.
Usuwanie wazelkich defekt6w cery i szpecllcych
wlos6w, wYPI'6bowan~, najdoskonalszq metodą.

e_fi

Pensjonat "TEODORY··
Willa p. Szwajcera

(Stacja Łask, miejscowość klimatyczna Teodory). Najpiękniejsza okolica, suche lasy, urocza
pl~ża i woda, tryskające źródła, słoneczne pokOJe, wyborowa kuchnia. Na miejscu kąpiel
rzeczno · źródlana. Informacje u Chmielnickich
Piotrkowska 64, tel. 180-71.

J. Chwat, Adwoka,t,
tymczasowy upadłości firmy "Jakób Rozental".

.................................................
Do akt Nr. 1300 i 1301 1931 r.
OGŁOSZENIE.

Komornik Sądu Grodz-kiego w
Łodzi, Adam -Jaroszyński, zamiesz· .
kały w Łodzi przy ul. Piramov.-icza nr. 7, na zasadzie art. 1030
U. P. O. ogłasza., te w dniu 3 1iJpc,a 1931 roku od godz. 10 rano w
Łodzi, przy Pl. Wolności 7 odbę
dzie się srzedaż z przetarg-u ptlblicz
ngeo ruchOIDośd, naReżą.cych do
firmy "M. i Sz. Mendelsohn" i skła
dających się z palt damskich, osza
cowanych na sumę zł. 1010.-.
Łódź, d,niaJ 20 czerwca 1931 r.
Komornik A. JaroszyńskL

Grodzkiego w
·zamieszkały w Łodzi przy ul. Piramo·
wi'Cza Nr. 7 na zasadzie art. 1030
U. P. O. ogłasza, że w dniJu 3 lipca
1931 T. od godz. 10 rano w Łodzi,
przy ul. SrebrzYllskiej 6, odbędzie
się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należą,cych do
firmy "Beton" wł. W. Matz i sktadajlłcych się z 60-oiu worków gipsu
oszacowanych na sumę zł. 600.- z
Komo.rnik

Abs. lek. W)'dz. Odesko unlw.
został przenIesiony na

Syndyk tymczasowy masy upadło-ści finny "Jakób Roze~.tal"
Wzywa wierzycieli tejte upadłości, których wie.rz;ytelnośCl1 zostały
&prawdzone i pr7.yję.te do pasywów upadłej firmy, a.by si~ stawili W
dniu 3 lipca 1931 r. o godz. 1-ej po południu w kalllcela.r ji Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Łodzi (Plac Dąbrowskiego nr.
5) celem .~łucha.nia sprawozdania syndyka tymczasowego, ora.z
propozycJI!. ułd:adowy~h dllu7mika, a
następnie
zawarcia
układt'
względnie związku wiedzycieli i wyboru syndyka ostatecznego.

20 czer.W'ca 1931' r.

Komornik 'A'. Jaroszyński:.

Ceny

Nałęczowa,

OGłOSZENIE.

Do akt Nr. 884 1931 r.
Komornik Są.du Grodzkiego W'
Łodzi, Adam Jaroszyński, zamieszkały w Łodzi przy ul. Pb:amowicza

zn iżo ne!
Wal's::awa, Mianowsklego 4. Tel. 870-42. Od 9-2
i od 5-7 codziennie prócz ŚWi llt.
Zauąd

Z. S Z W A L B E

I
pO 50 er.
I
II polera [oklerniB· Z. GOPlOhlłlSKl1I
I
I
I

.

Informacje:

GABINET RACJONALNEJ KOSMETYKI
LECZNICZEJ I TOAUTOWEJ

oodziennie od 10 do 14.

l?RZE1AZD 1,

leczniczy

NAtECZó

Wiedzy TechniZydów

r--' - - - - - .~
I Najlepszł! 'Iodg' I

zł.

lllltOPJl

szkoły

Zakład

Sezon letni!

t

Ul bodzi, ul. Pamurska 46, fel. 163-80.
W y d li: i a ł y: mechaniczny, elektrotechniczny i tkacki.
Zapisv kandydat6w do kl. l-szej przyjmuje

-.

Zdrojowisko -

NAUCZYCIELKA
wyłszem

wykształce
dorosłym lekcyj
Łódź, dniaJ 20 czerwoa 1931 r.
języka polskiego metodą skróKomornik A. Jaroszyński. coną. Szybkie postępy zapew-

niem udziela

nione. Ceny przy8~pne. Oferty
pod "Rutynowana
-O

"

F

Plotrkomika09, ~~y. 2 ']E~J8
RUr4ACZENIA
PRZfPlSYWANIE
fIA MASZyniE

Ptł11 ELA NIE
Daasów ..

==---

,
12

~6. VI.

Teatr

świetlny

Dziś

"PrzBdwiośnie"

-

GŁ(,)~

'PORANNY -

i dni naSleDn,ch!

1!J31

Nr. 173

Najwi~kszy film świata.

panowania Rzymskiego.

~lajestatyczna WIZJa krwawej epoki z czasów
Wg. arcydzieła Enrica Guazzoniego p. t.

MESSAI.INA

Niebywały prze·

pych wystawy.

10.000 statystów.

Hr A-.na de LI-guorO

w roli gł. najpiękniejEmocjonujące sceny wyrafinowanej rozkoszy i zbrodni
. sza kobieta. Włoch
•
•
nt. miłości i namiętności.
Muzyka ściśle dostosowana do obrazów pod bat. p. A. Czudnowskiego. POBZ. w dni powszednie o godz. 4 p. poło W niedziele i święta o g. 2 pp. ostaini o 10 W. Ceny miejsc 1. 1.2Q,
90 gr.
60 gr.
Na I seans wszystkie miejsca po 60 gr.
u
Następny progratn: "Syn Białych Gór (Trzech djabłów z Motterhorn)w roli gł. znany sportowo Luis Trenker i Mary Glory.

Zeromsklago 74-76

n.

t6g Kopernikcs. Doics.d tramwajami:
~, 6, 8, 9 i 16

m.

Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsca ważne we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

Mieszkania dla PracowniBów UmusłowuCh
i FizucznuCh wdomaCh l. U. P. u.

"SARI\TD"
-[hlrnrgluoy

Zakład Połolnlno

Zakład UbezPieczeń Pracowników Umysłowych w Warszawie podaje
do wiadomości, źe około l-go września r. b. zosuwą wykończo
Ogrodowa 10, tel. 213-57
ne
domy
mieszkalne dla pracowników umysłowych oraz dla pracowI I II klasa
ników fizycznych przy ul. Nowo-Pabjankkiej w Łodzi.
Oddział
wynajem lokali w domach mieszkalnych Z. U. p. U. stara,ć się
poło~niczo-ginekologiczny
mogą. wyłącznie: pracownicy umysłowi, ubezpieczeni w Z. U. P. U.
Dr. med. Sz. Eigerowa
oraz pracownicy fizyczni, ubezpie czeni w Kasie Chorych lub ZaJdaDr. Reitler lturjańska
dzie Ubezpieczeń od Wypadków Dr. med. J. Baum
1) o ile złożą Zakładowi tytułem gwarancji równowartość Z3.
Dr. med. W. Eycbner
6-cio miesięczny czynsz dzierżaW'Ily;
Cena porodu na II kl. wraz
a) w gotówce,
,
z zabiegami 200
b) w papierach wartościowych o charakterze pupilarnym,
Oplella nad daleckiem
c) w ksią.żeczce oszczędnościowej P. K. O. lub jakiejkolwiek
Dr. med. J. Polekow
Kasy Oszczędności.
Oddział ctllrurglczny
d) w akcjach BMlku Polskiego,
Dr. med. M. Kantor,
e) w gwara.ncji bankowej.
lIod•. puyjęć 1-9 'Pp.
Odd.leł oczny
~) o ile czynsz za lokale 1 i 1 1,{,-izbowe nie hędzie przekr:lcza,{
Dr. med. J. Krawal:,
20 prac., a Za lokale 2, 3 i 4-izbowe 25 proc. całkowitego bu~od •. przyJęć 11-12 w p.
dżetu rodziny, starają.cej się o mieszkanie.
Podanie o mieszkanie należy wnosić do Inspektoratu Okręgowe
Dr. med.
go w Łodzi przy ul. Zielonej Nr. 44-A, wyłącznie na specjalnych
kwestjonarjuszach, które tamże wydawane będą. począwszy od dnia
3D-go czerwca. r. b. w godz. a--..15 za opłatą. 10 gr. za egzemplan.
Termin wnoszenia podań upływa dnia 21-go lipca r. b.
SpecJallała chorób skórn,ch I waneryc.n,ch
Podania, wniesione po upływie powyiszgeo terminu, jak również
nie na przepisowych kwestIonarjuszach nie będą rozpatrywane.
UL. NAWROT 2
1'elBFON 179..89
Prezes Komisji Organizacyjnej
a..tmllle do 10 r. l od 4 - 8 wietll
" ~~ od 11- 2 po połllf!a1U
Dyrektor
(-) J. PIERZCHALSKI.
:óJa v-6 'Pac. 011 god&. ł--5 pp.
(-) B. SIWIK.

Dziś

~

Wielki erotyc:rno-sen9acyjny film,

trzymajl1~Y widza od pocz~tku do
końca w najwięks:ryrn napięciu

W rolnch glównych:

Lilian Weiss i Bruno Arno.

z,.

Nad program: Kslętniczka Jazzbandu. Arcywesoła komedjcs w 10 akt.
W roli gł6wnej Anny Ondra.
Wkrótce: Poraz pierwszy w l,odzi
.Krwawy klejnot",
Początki seens6w o godz. 4·ej we
wszystkie dni. Ceny miejsc: na
1-szy seans I m. 40 ar., " i III 30 gr. a od godz. 6-ej ceny miejsc:
I m. 80 gr., II m. 60 gr. i III m.
40 Ql. O,kla.etra pod kier.
p. Rafała Kantora.

allllR

'PlO.~OWSk6

104-b,

t~.

powrót"~

114:-82

Ohoroby wewn~trlne.

Spec. żOłądka, kl ••ak
I wątroby
R O E N TG E N.
Gad.. prlyj~ó: 4-7 po poło

prospekt6w w .Pomocy Rodzinnej·
Sp. z ogr. odp. Waruswa, Fredry 10.

Stoma.olog-cblrur.
ohorob~

zQb4w, 8110llQk, dlltq.
eet. pOdnIebienia. JQII,ka I t. d.

I

regulacja

aąb6w

Rentgen elektroteraPie
OrdynuJe 3-7
71597
PIOl'RKOWSKA 164 'IL 114-220

PRZETARG.
Magistrat m_ Łodzi ogłasza publiczny przetarg na dostawę w
cią.gu jednego roku mięsa i wyrobów masarskich do instytucyj miej-

skich.
Oferty składać należy w Wydziale Gospodarczym, ul. Narutowi
nr. 65, pokój nr. 5 do dnia. 10 lipca 1931 roku godziny lO-ej,
cza
lEL. 205-38
każda z napisem: "Oferta c10 przetargu, mającego się odbyć dnia 10
CIIynDa od 8 rano de 8 wieoz.
lipca 1931 roku, na dostawę mięsa i wyrobów masarskich" z poda11:-12 ) przyjmuje
niem nazwy firmy oraz adresu.
2- 3 ) kobieta-lekarz
Wewnętrzna koperta powinna zawierać samą ofertę, z8lwnęt.f1rn:t.
w oiedzieleiświeta od 9-~ PP.
zaś, prócz wspomnianej koperty także dowód złożenia wadjum do
leol!enie ohorób
depozytu Głównej Kasy Miejskiej wysokości 3 proc. od wartości
wener~c.nvch i sk6rnrch
oferowanej dostawy.
Wadjum składać należy w go towiinie, lub in.nYiCh wartościach
wymienionych
w wanmkach ogólnych przetargu.
Do akt Nr. E. 224 1931 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 1931 roku o godzinie
OGŁOSZENIE.
11'-ej w wymienionym Wydziale, gdzie maina się zapozna.ć- uprzedKomornik Sądu Grodzkiego w nio ze szczegółami dostawy i otrzymać wz6r oferty.
Lodzi, Leon W ąsowski, zamieszkały
w Łodzi przy ul. Narutowicza
nr. 10, na zasadzie art. 1030 U. P.
C. ogłasza, że w dniu 14 lipca
1931 r. od godz. 10 rano w Łodzi
-=".-przy ul. Piłsudskiego nr. 57 odbę
dzie się sprzE'daż z przetargu pu- łatwo znajdzie ten kto ukoocz1
kierowniGo
blic~nego ruchomości,
na.leżąuych kurs bucbe.lterli pod
•
usuwa
do Mendla Malcowera i składają twem rutynoWWleg'o pedagtlgS. 8pe
cych się z 40 sztuk towanl ubra- c)W.y kurs buchalterii ballkt)weJ
niowego, oszacowanych na. sumę i teclurlJd biUl'OW'e,i Wiatlom046
GLOB
d. 2.700.-.
w a.d:m1nistJaCił "Głosn PoranneŁódź, dnia 23 czerWIca. 1931 r.
grI' lub na miejs(.'I1 Kilińskiego GD egzem«a, liszaje i wszelkle schorzenia sk6ry.
Komornik L. Wąsowski. mieszko 61.
lIeka'lIr-a pecjalisłów

Zawad.ka 1

POIADA 3 ZL

NaRi.trat m. IOdzl.

'===='==='===.~.=a
P Ol.d e

.;=1====1=1===

, -

Radykalnie

I

Narutowlc!Z8 (Dzielna) 9
tel. 1M·OS
Specjalista chor6b sk6rny.h,

wBnBrynnych (

moczopłciowych

40Ilroll.', z

pPlollylll~

miesleolna "Głosu PoranneQO" 2Ie wS'Jltkiemi dodatkami wynosi w Łodll al. 4.60, za odn08llenlepOC:lJtow~ w kraJu - al. (L-' 3ag,aniclla - zł. 9.-

R kopi8ÓW redako' a nie zwraoa.

PODDĘBIE

Intelig. rodzina przyjmie na pen
::; jonat Jwie llczenice (ni ów) pod
dobrą. opiekę. Cena umiarkowana.
Wiadomość Śródmiejska 28 m. 7.
1646--2

•

::tttr . . . . . .

FABRYCZNE
lokale 600, 500, 400, 200, 100 metrów kwadr. nada,jące się na fabry
kację wszelkiego
rodzaju w róż
ny.ch puktach miasta poleca biuro
.,Polruch" Al. Kościuszki 27 tclefo
ny 141-01 oraz 132-01.
1641-1
POKÓJ
umeblowany z oddzielnem weJ.
ściclD do wynajęcia. Sienkiewicza
163r7-1
40 m. 10.
--~-------

- -------

BIUROWE
PrlyJmu\e od 8-10 i 5-8.
lokale na prawa,ch lokatora oral
ElektroterapIa
sublokatora, lokale odpowiednie
OcSd.lelna poclekalnla dla Pań.
na banki, szkoły, dla instytucji, sto
,,-arzyszeń i związkÓW,
urządzone
gabinety dla lekarzy, adwokatów
BIEGła
poleca biuro "P<1lruch" Al. KM"
przyjmuje
zaprowadzenie ciuszki <J:T tel. 141-01.
1640-1
księgowości wszystkich metod,
ChWIlowe ich prowadzenie,
WYTWóRNIA KRAWATÓW
nad.ór nad prowadzeniem.
Adr. pod "Wzorowo i tanio· do adm. Traugutta 9 uruchomiła, specjalny
niniejszego pisma.
dział czyszczenia. i repera.cji kra,.
16~
watów.

Y KSIIGOWY

WHAM_

MAC"P1RB~Y~OW"
l'ln
codzlenme hneła
.

.

Maka matowI. Iatłerkl JaJ8tIOe.

SUCHRRKI ~ARL~BADSKICH

"KUM HfBR~ liH" ~~~r..~~~~n.wiiiniiiłii8

Prenumerata

PENSJONAT
G. Lichtensztajnowej w Teodorach
(willa B-ci Karo) poleca się pragnącym wypoczynku. Idealn ie sucha i zdrowa miejscowoM. Zdrowa
smaczna i obfita kuchnia. Wiado
mość Da. miejł:icu lub w Łodzi Ale
ja I-go Maja 11 od 5 - 7 po poł.
tel. 173-17.
5714-3

4-POKOJOWE
mie;;zkanie frontowe słoneczne z
wsz~·lkiemi wygodami
w samem
centrum miasta natychmiast do od
dani:!. Oferty sub_ "Słoneczne" do
ad.n. nino pisma.
1639-2

Dr. mad.

_, _ _...._ _ _ _ _ _ _ _ _~----~

POIADNIA

W[Hf~lll~I(lnA

Zł.

otrzymać może katdy,wpla:ajl\c drobne kwoty PI.' zł. 5 jut po upływie 6
miesięcy. Ządajcie informacyj i

1zloty zegarek damski

I

w Poddąbiu pod Tuszvnem
pod kier. H. BaJoalmana po
leca się łaskawym względom
swoich licznych zwolenników
Wiadomość: tel. 139-62.
254-15

pasagOWe

.,posażenie
od 5-50,000

Zgubiono

owalny z napisem na kopercie w czwartek dn. 25 b. m.
około godz, 7 wiecz. na ul. Piotrkowskiej, między ul. Traugutta a Cegielnianą. Łaskawy znalazca zechce zwrócić
za wynagrodzeni em do adm. (,. Glosu Poran.". Piotrk. "lO).

POSZUKUJE SIĘ
agentów. Andrzeja 34,
II
PSzmidt. Zgłaszać się od 5 - 6 po
pol.
163&--1

W~i~ła[~ llunłaiy!lów I- GRAND-PENSJONAT

°

~ w7iis~o,,' I

naatąpnych!

i dni

Porez: plerwaxy w Łodzll
Sensacja sel:onul

Piotrkowska 38, tel. 143-82.
Wydaje śniadania i

mleczne oraz

kolacje
OBIRDY JarskIe

PLAC W KOLUMNIE
pod Laskiem pzy st. kolejoweJ wis
domość w filmie S. K. F. Piotr
kowska 142.
1642-1
ZGUBIONO
weksel in blanco na lIł. 500.- I
wystawienia M. Wolt. Uczciwy zna.
Ja.z~'a zechcd zwrócić za wynagro
dzeniem. WeksE'l powyż. uniewa-t
uiam. M. W olf. Narutowicza 8.
1638-1.

ogloslenla

aa wIersz milimetrowy I-.,.paltowy (sbona 5 szpalt) I I-lica sbona 1 zł.
w iek§olo 5) lir. ncsdosłane po tek:1ole 40 lir.; neKrologi 40 gr. ZwyolSajne
(str. '0 szpalt) 19 gr., Drobne 15 li" sa wyrasi najmnieJue ogloslIenie zł. 1.50 81'. Pouultiwanie pracy 10 gr.
:la wyrallł najmnlolsze .,. UIO lir. OgłosrJenia zcsreollynowe i zadlubinowe 12 zł. OllłoB.1Ienla zamlejsoowe obli
cnne S" o ~o roc. drolel. n,lD "aranlelDyoh o 100 proc. Zcs oqlo5-t,mia tcsbala7ycanl' lub fant a". dodałk. 50°'·
t

&dutor: BugenluaE Kronman

Za wydeWDiGtwo p Pra86 ",

WydswnłCll6

sp. I • • odp.: ElUgeU;08E Kronman.

W dra.arni własnej Piotrkowska 101

O

