Oplata pocztowa ulszezona

•

ryczałtem .

laódi CzwarteK 18 sierpnia 193Z r.

-

IihftMt k :l)-;.

y'::<i
.....

_~

_ _. . . . ._ _=-:;. ._ _ _

~.=ft"r!Ti:

.KOK
.c·---;z.l(,.t-IV

;:m:::::::G.~

IZIEIIII SPOUQIY" POLRyczlY I UlElAGI
1=1
=..,., ,"'0 rirollRzg
_
=

Redakcja: Piotrkowska 101. Telefony: 144-44, 177.771=16'6łoa
Redaktor przyjmuje od godz. 5-ej - l.ej wieczorem.
~

Administracja: Piotrkowska 70.
Telefon 222.22
Tel. nocny 144-44. Nr. konta P.K.O. 66.155 i 64.730

~

l Idiodo

7
•

Papen zapowiada; Że! b~dli~ j~SZ(Zf
rzą zil
Starcia, w,buch, bomb i aresztowania nie ustają ani na chwile
BERLIN, 17 si e I1piIli a. (Pat.)K.i.ero.wnictwo partji
n aTOO'O' ,
w~h socjalistów ogłasza
następujące ()\Świ'adczenie:
- Twierdzooie,
jakoby Hitler w swoim czasie
U'lozyrzekł tolerować po wyborach rząd von Papena,

niema takiego rrządu,

kt6ry stronnictwo

narodO'wQ - socja-

mógłby zastąpić gabinet Pape- listyczne nie bedzie

na.
KaJIlderz na pytanie czy HitleT rzoczvwiŚlCie
żądał pełni
władzy, _ odpowiedział, że
pod tym względem niema żadnych wątpliwości.

obecnie zaś przyil'zeczenia t~o
nie dotrzymywał, jest niepifawdziwe. NielJ)rawdziwe jest rówdeż dementowane jUJŻ
kilkak'robn,ie twierd,zenie

usiłowało

Jeszcle będą pertraktować

dąlŹye do swych ceJbw

w dIrodze ni ell e,galn ej. Końc.ząc, kan·'
clerz oświadczyl, że Q'tIrzymal od
Hitlera zapewniooie w tej spr.wie i niema powodu do niedowierzań.

wiadomość, iż min.
jął w ponied2.iałek

prz:ł
przywódcę na-

Schleicher

rodowych soc.ialistycznych oddziałów szturmowych kpt, Boehma.

BERLIN, 17. 8. (PAT). "Deutsche AUg. Ztg." donosi, Ze w ko
łach politycznych
oczekuJą jeszcze przed zebraniem się Reichsiagu
BERLIN, 17. 8. (PAT). SesJa
mi~zy
ponownych pei"~aktacji
rządem Rzeszy a narodowymi so- Landtagu prusldego zalpowiada się
cjalistami. Utrzymu.ie się również bardzo burzliwie. Na porządku
dzioonym
znaJduje
się szereg
spraw politycznych. Między innemi
sprawa powołanIa rzą.du komisarycznego w Prusach.

Burza w Prusach

Przywódca naTodowych
socjalistów wskazal, że w ostatnich ozasaJCh z truooością tyLko
daje sohie radę ze swemi nie
Stronnictwa oPozycY.ine zgłosiły
ciel1Pliwemi zwoffe!ll!lliokami. Hirozwiązania sejmu gdańskiego
szereg
wniosków, w sprawie aktów
po.
iakoby pl'zywódca narodowych tler oświadczył, że może
przeć łylko ten rząd, kt6ryby, GDAŃSK, 17. 8. (PAT). "Danzi· tyki senatu gdańskiego, który zde terroru w Prusach Wschodnich I
socjalistów w ezasie
rokowań
na Śląsku, Sprawa wyboru nowego
identyfikował się callk owicie z ger Landes Zeitung', "Danziger cydował się na prowadzenie pollty
prezydt>nta znajdzie sięj na porząd
bel'lińskleh podczas
formowai .. się w dłuż.. kl' nn<l'o· ~unu·"'nl·a z Polsk
Volk.sstimme" zaJ·mu.""
f ostatł'~& ~
'"
ą.
ku dziennym o ile do tego czasu
nia l'I7lądu dom~ał się uletylko ruchem narodowo _ socjaaistycz
nym.
szych artykułach możliwościami nio wpłynął na odroczenie wielkłe dojdzie do porozumienia między
kierownictwa ~ablnctu, łecz tak
.
rozwiązania sejmu gdańskiego l, go zjazdu hitlerowców w Gdańsku. narodowymi soc.ialistarui a cenże oddania mu całeJ władzy rzą
Na . pytame
kO're5pollldenta rozpisania nowych wyborów, cze-I Hitlerowcy spodziewa'ją się. że w trum. Wedłul informacji GarOdowl
dowe,ł w pełnym zakresie.
czy NIemcy w.~stą.~ilYbV ~ l.igi go tądają hitelrO'.vcy. "Danzlger czaSie wyborów uzyskają zua:Czn, socjaliści wznowili rokowanfa O ko
WedJiug doniesień p.r asy, rząd narodów w raZie nle'U'znama po Volksstimme" stwierdza, Ze w tnia włę:ks'loŚĆ nii: przy wyborach ostat alicję w Prosach. Z rokowat\ wy_
kluczeni mają bić niemiecko-naro
Rzeszy PTa wdopodOlbnie
dzi.ś st.rnlaJt~~ ni~iedkich w dz.iedzi- ro(lajnycb
kołacb politycznyeh nich. "Danziger Volksstimlffie" jed_ dowi.
Odan•ska l'c
i
. k"
•
l
już odpowie na to deme:nti na- me milItarneJ.
1 zą S ę powazme z roz- na me Wlerzy w te 1 zapatru e się
rodowych socjaUst6w.
kanclerz odpowiedział wJlllija- wiązaniem sej,mu i rozpisaniem no- bal1"dzo sceptyczn1e Co do powodz,e
wych wyborów. Hitlerowcy SIJ nie- nia hi1Jterowców ~ JJtZyS71llych
jąoo, .
BERLIN, 17. 8. (PAT). Ubiegłe)
Odpowiedź
powołJując się na oświadczenie zadowoleni z ostatniego kursu poli wyborach.
nocy dokonano w Gorzowie _
BERLIN, 17 sierrplllia. (pat.)- gen. Schleiche,r a.
Wartą zama'Chu bombow... na
"Rząd Rzeszy wY'stąJPH
dom tuł&jszego ' ktlipca Mannhaime"Nieancy nie chcą się zb~oie,
ra O godz. 2 po południu zajechał
z ostI'ą odpowiedzią
lecz pra,gJną, aby iIIlne naTody
pod dom samochód cięZarowy, z
o planach zamachowców w Rennes
na kOIDUJl1ikat partji narodowo- dotrzymały swych przyrzeczeń
którego rzucono bombę w kierunPAR Y t, 17, 8. (PAT). W spra- grupy do przeprowadzenia specjaI- ku bramy, poczem samochód odjesQoc.ialist~znej, dementując po .. i rozhroiły się", o.świadczył kan
wie
zama'chu w Rennec; prasa fran. nych zadali.: jedna z nich miała za- chał całym pędem. W domu Mann..
daną w komumikacie
wjado- cle.rz, zazlllaczając, że w Loza:n.
cuska
przytacza szere~ sensacyJ- jąć się przygotowaniem rewolucji haimera mieszka radca sądu kramość ia koby hiHerQowcy zobo- nie spotkał się z zUipel:nem Zlr onych
danych,
zazn.aczając jednak, wewnątrz, druga zamierzała udać jowego dr. Salinger, znienalWidzcł
wiąz a ,li się przed wybwMIli dQ ZIImieniem premje'rH Mac Do ..
iź
"Uie
bierze
'"';'
nie odpowiedzial- się do Niemiec i tam rozwinąć a'gi- ny prZerL koła naro·dowyc.h socjaliparlamen f1u f101erować rząd Pa- nalda. Niemcy nie zrez)'!gIIlowastów za swe rzekomo stronnicze
ności.
pena, wzamian za co po wybo- ły
tację ant;vfrancuską wśród jeńców wyroki w procesach politycznych
Separatyści brt>tońscy mieli 0- i nakłanialjąc ich do wstępowania o akty terroru. Wybuch spowodorach mieli uzyskać władzę· Ko· z częściowej rewindykacJi ko>,:rmnikat rząrlJu Rzeszy
lonjl,
trzymać .-o~""z od pewnej sekty w szeregi armji niemieckiej. Trze., wał znaczne uszkodzenie frontu do
tak zw. braci bretoń~J, IC'h Hrz/łcej cia zaś miała' prowadzić intensyw- mu, oraz wybicie wszystkich szW.
podtrzymuje w całe.i rozeią~ło jrukk:o]wiek nie doszło
W chwili zamachu dr_ Salinger b'y)
jeszcze
c.złonków.
Posiadali oni ną propagandę przeciwko Francji. w domu nieobecny. Pod Chocieb«)ś'~ i twier dzenia zawarte w komu do żaooeglo kroku dYIPlomatycz 8,000
I
skład broni w okolicy QUiil11iper. Pozatl9lI1 miał być zawarty układ żem niewiadomi sprawcy wysadzili
nikacie urzędowym o wynikach nego w tej sp'rawie.
Na wypadek wojny z Niemcami między separatystami bretońskimi w powietrze budynek tydowskiewizyty Hitlera u Hindepburga.
go Towarzystwa Budowy Osiedli
Kanclerz wy·raził nadzieję, że sekta miała podzielić się na trzy i autonomistami irlandzkimi.
Rolnych.

Diil~ro,,(g żądają

Bomby

Sensacyjne rewelacje

Wynurzenia Papena

BERLIN, 17 siel1pnia. (pat.)B i uro Wolfa donosi z Loodyn u: · kanclerz von Papen udzie ..
Lił dzi ś wywiadu berlińs kiemu
przedsta wiciel~i alRoocji Reutera:
"Będ7liemy .ieszeze długo

wowali

spra-

włacl:zę".

Rząd niemi ecki wed~e oświad

t~enia kan.cJe'J"~a Paipet1a

nie zamierza unikać parlamentu
Kanderz składając f.o oświad
~z enie zdawał się być

UflIlOści, ape~

rządu

pełen

pod adresem strooJlictJw ruemiocikich
nie bt>dzie bezsk1llłecznym, ternbardziej, że stronnictwa te mu ..
'>zą zda wać sobie sprawę,
że
()boonie

Polacy na pie,rwszem miejscu
WI~lkl · sokt:~1 naszuch lo.oików '" B~rllnle

BERLIN, 17 siertpnia. (Pat.)Wszystkie p,r6.by techinic.zne mię
dZYlllalrodowych zawodów s·a mol'ołów spwtowych ZOIsfały
illIiŻ
ukończ·Ol1e.
Poz'ostała jeszcze
tyłko jedna, nosząca charakter
odrębny, próba zużycia pal1w'll,
która jest bardzo mało punktoWaJIla , ta~, że Wilaściwie nie ode
~ra dużej roli (30 punkt6w). DotYChczas
w pUJD'ktac]'i na
. ..
. .
pl(~'I wsze mIejsce wysunął
się
ł k
Ż·
POI al ,pOlr. wlłik'O, z~obywają.c
222 pun'k ty, na druglem włioch
Col.ombo, rówlIlież 222 punkty.

j

Sfarcia Zkomunistami
BERLIN, 17. 8. (PAT). W ciągu
popołudnia i wieczora w różnych
dzielnJicach miasta dochodziło do
rpowa'Żniejszych starć i demonstra-

cji komunistów. W jednym wypad
Poro s t'a li polacy uzyskali: Kalf- ptliIlIktów. Na zakońJczooie rajdu' ku policja lUcwidując 1Ja1ścle użyła
piń.ski 212 pkt., kipt. Baj!l!l1 202 OIdbędzie się jeszcze próiba s.z)'!b broni palnej. Dwuch demonstran.
.
tów zostało rannych, aresztowano
pkt., klpt. Gedg>owd 185 ~t.
kości maksyma~!Ilej.
Wymilk 18 06Ó!J.
może
Dzi.ś pierwsza ,gIrupa
U1koń .. więc tEWo rajdu zruważyć
na
wy.n.i,
k
u
wszy.sł!kich
k,
O
IIlIkuczy próby zuż~ia paliwa, .rUltTO
zaś TOZipocznie te PT6by gn.1!Pa roocji i zawodów. NaTazie na
BERLIN, 17, 8. (PAT). W hitlepierwszem miejs({u stoją polacy
druga.
rowskiej
s*-Ie
Przysposobienia
"
i włosi. Zobaczymy, kto zWy!C"lę
,Do dma 20 bI~Ż. m .. wszY'St: ży na rajdzie. Ni~ieckimi' fa- wojskowego w Kr.sen w Brunświku jeden lO uczni zistnel;ł w~u
kle te pr&bv będą U1konczcme I wo t ·
~_ . "
.
'
"
ry
MIli
są WtlJU'SI, l'ran.cUZI zruś tek nieostro~nego obchodzenia 8i~
d'OIkooane zostame śc.Iste dblI-.
. t
.
l k
.
I ColeSI ytpu
Ją po 1łI ów
f'alko z rewolwerem towa'l'2:ysza partyjczenle
. .
,
.
bardzie J' wy tra WID ""'h
'Il t~- nego. Hitlerowcy wypadek ten za.,~
pl o vw,
nie chcąc dostarczać
21 b. m. T'OZ'p'OOznie się rajd, posiadających dOSlk,ona'łe maszy tuszowali.
przeciwnikom argumentu o posiaktMy posiada najwi ększą punk ny. _
daniu broni przez ~I szkoły.
tację, bowiem makSmll'UlDl ~20

Dzieci z bronią

I
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fNa Tlłarginesie

Wieczn, Dokój
W sprawozdaniu z włoskich manewrów morskich na. morzu Śród
ziemnem czytamy, Żoe "strona B
oczekiwała at.aku powietrznego od
struny A, bądź to w chwili rozpoczęcia. kroków
niaprz:vjacielskich,
bądź też poprzednio".
Oto
juk w świetle ostatnich wypadków
stra.t egja stara się wprowadzić noWl!! doktrynę: będą, się
okładali
pięś<'iami, zanim zdołają. krzyknąć
"uf!". Niegdyś mobiIirz.;acja nie by.
la woiną. rlzisiaj wojna nie jest na,
wet mobilizacją. Odwolanie ambn-

sadorów, w:vpow'if'nzcnie
wojny
l.ak niemor\Jlemi zwyczajami, jak zwyczaje dzido zagrÓil
kich, którzy wysyłają
sąsiednich szczepów strzałę, zarpowiadającą, ~e nal e ży się
mieć na
bedą. wydawały się

b~oz,ności.

Łatwo zmierzyć korzyści

nowe·
systemu. Skoro stosunki dypl~
matyczne nie sa zerwane,
rządy
narodów, pozostaj:wych ze sobą,
w konflikcie, będą mogły zawsze
"rozmawiać ze sobą", podczas gdy
armje będą si~ rozprawiały na polu walki.
~o

Poniewa~ wy-mima. ekonomiczna.
została. przerwana, producenci
będą potrzebowali dla wywozu
materjału wojennego uciekać
się

nie
nie

.1

Sytuae.la polityrJlJla Niemiec r2ląd koaJic:V.iny, opal1y na więjest bardziej zawikłaną, niż kie kszoścl parlamentarnej. Przeddykolwiek. Marszałek Hinden- stawiciele centrum zatŻądali, by
burg, zcla,je się, zdecydowanie narodowi soc.1aliści przyjęli on1)1'zeciwstawlia się koncepcji, by cjalny udzia-ł w odpowiedzialno
kra-,i ponownie popadł w Sy-I §ci za rządy, czem dali pośrestem koalic.ii stronnictw, które dnio d>() zrozumienia, że w dauważa za źródło obecnego kry- nym wypadku pOlgod!z<iliby sie
zysu politycznc~o i konstytucyj z kanclerstwem HiUeu.
nego w Niemczech. Jeżeli marTa taktyka eenb'um .test jaszalek Hjndenbu~ bedzie ob- sna. W .iednym z popi'zednich
stawał przy gabinecie ponadpar artykułów naszych wskazalłśtY.inyrn, .leżeli nadał będzic się my, że .łednym z głównych szko
sprzeciwiał oddaniu wład.zy Hi- pułów przystąpienia
centrum
tleTowi, wtedy będzie osobi~cie do takie.lkolwiek koaHcji rządomusiał ponosić od1JowiedziaJ- w('j, fest kwest.fa osabista, ł. j.
ność za następne wypadkI.
ant~onizm przeciw :von PapeJuż ~ntrum bowiem ośwlad- nowi, który, .lako eentrowiec.
czyło się za wprowadzeniem le- bez pytalJlia s,ję stl'Onnidwa usu
~alnego stanu w Prusach, ł. .i. nął Briinmg,a i zasiadł na .te~o
zastąpienia komisarza
przez fot'd u. Centrum spodziewa ~ię

- at:gfiś(i ••
s

8M

Wrogowie i przyja·
ciele wPolsce

EKoress

SzanUhaiu

Reżyserja

STERNBERCiA

Bodzina Z TObą
JANE1TE MAC DONALD
MAURICE CHEVALlER
Reżyserja E. LUBleZA

Dalszy
w

-

ciąg

następnym

listyezn~o.
Nie7byt wyraźną rolę

w te.'
kampanji odgrywa w ostatnim
czasie .enerał Sehleichcr. '1. Jedne.1 struny dużo przemawia za
tern, 7JC sprzymierzył się zakulisowo z Hitlerem, z dru~lej
•

Dotychczasowe akcesy n:łlply
z Wars,z awy (szereg literat5w, działaczy robotni
czych, oraz grup), Lodzi (poszczególne, oraz a,k ces zbio'l'owy 10 zwi'ą.z,ków zawodowych),
Krakowa (adwokaci, lekarze,
.ljteraci),
W i:ln a , ZakopaneJgo,
Katowic, PoroniJna (akademicy), Kutna , Piii.ska, Rudy Pabja
nkk,i ej,
Grodna, Lubartowa,
Lap, Pa'rezewa, Brzeżan, Chmiel
niJka i wielu inllvch miejscowonęły g;łówrue

ści.

Akcja zbierania podpisów i
zgl'aszania akcesów iest ieszcze
w pełnym toku, P'l'zybierając z
dnia na dzJeIl na sUe, zwłaszcza
na terenie robotniczym i ~hłop
~k~m.

II. międzynarodówka
odmawia poparCia
W pierwszych dniach lipca
wymiana listów pomiędzy F'r vderykiem Adlerem,
peu8Iralnym sekretarzem II mię
zymaToc.6wk,i, aRomain Rolland'em, iako przedstawicielem
k'omitetu inicjUtjąIC8IgIO kong,r es
przeciwwojenny.
Li.st Adlera z 6 Hpca powołu
je się na zaproszenie, prze slane
pr.ze1. inicjatorów na ręce pne·'
W'odniczącego
II międzyna'l'o
dówki, Vandervelde-go,
kt6ry
sk,ierował je
do sek,r etarjatu.
Stąd list Adlera, b~dący oficjalnym wyrazem stanowIska mi~
dzynarodowej socjal ., demok'ra
cji wo'b ec kongresu, Z listlI tego cytuJemy naji,stl{)tniej5ze zda
llia.
"Wiel:kie org:mizacje rohotni
cze, z po'śród kt6ryeh międz:vn a
rodówka zawodowa a międzvna
rodówka socja,listyczna są największe, nie mO!gą wziąć udziału w tego mdzaju manifestacji,
iaką projektujecie ... "
Stanowi's ko negatywnI! "'Clra·
zu, osłabione nastę'Pującem za"
odbyła się

pełni

wpływ proporojonalny do lic~
bv ich członk6w ... "
(we-dłu~
Monde'u nr, 215 z 15 VII 1932).

PozaŁem list Adlcu
l.awlera
oświarlczenie, ŻP. jest on gotów
"poprzeć wszelką powa.żną akcię przeciw wojnie".

Na ta odpowied~iał RomaJn
Rolland listem z 7 lipca , dając
dość szczegółowy zarys dziej6w
organizacji kongresu i stwier·'
dzając, że raz jeszcze wystawił
na vr6ibę swoJe złudzenia w
stosunku do niby przeciwwoJen
nie usposobionej prasy lew,i,cowej
i socjalistycznej (żaden
dziennik ofiejnlnej le'w icy nie
opublikował
jego wezwania w
sprawie kongresu). 'V <lalszym
ciągu usiłuje wielki pisarz tran
cuski przekQ1lać Adlera i mię
dzynv rodową SIOC,taldemOlk.rację
o możHwo.ści i P.otrzebie uczestnictwa II międ!zymall'odów
ki w koogresie. "Tytułem przy·
kładu" przytacza projClkt zasadniczej re z ohllcj,i, zredagowanej
tak, h:v stworzyła z~odę wszystkich
uczestnik6w
kOlngresu
(wraz z przedstawicielami II
międzynarrod6wJd) .
Od/powiedzią na ten list wielkiego pisarza, szczerze i g1<:boko oddaneg,o sPTawae walki z
niebezpiec'zeń, sŁwem wojny, by
la ostateczna odmowa ziej stro
ny, Nie trzeba chyha dodawać,
że szczególnie
ia-skrawo ten
sens pOiStawy, zajętej przez II
międ.zYlnarodówkę,

wystę:puje

w warurukach polskich, " Ob ..
wieszczem.ie" przez "Robotni'k a"
(19 VII 32), że k,ongorcs ten, to
dzieło "Ik'ramoł,," komlllIlistycznej, dało natychmiast rezultaty, W "DobrYlIl1 Wieczo,rze" z
23 VII UJkazała się napaść na
kOllgres, a szczególniej na JJlicjatY'wę polskiej grupy.
Autor
skrzętnie Dow.ołuje się na "Robotnika", kt6ry, jak powiada,
"denta,gkuje ol'ganiza torów kon
gresu". Trudno z,rozumieć, iruk
strzeżeniem'
moina demaskować ,l udzi, któ..... chyba, 7.ekomjt~t ()r~ani rzy imiennie podpisali z:naną
młodzieży p'racu.i~ce.i, wzywają· , zacyjlDY
ustali taki regulamin enUtIlcjację, łatwo natomiast zro
cy do poparcia inicjatywy k.on- obrad, żeby masowe organiza- z'UlIDieć cel poJityczny u~ycia tegresowej.
cje k.1asy
rohotniczej miały RO s~owa na tamach oziennika.

••••••••••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••••••

Teatr "SCALAli,

Śródmiejska 15, tel 232-33

Gościnne występy słynnej !>rtyst!!! żydowsl<Q-niemieckiej wiedeńskich i berlińskich teatr6w p. M A G D Y KAR M E N z udziałem słynnego zespołu
artyst6w wileńskich i warslawskich teatr6w.

Od

repertuaru
numerze!

w razie spelnienia tego powyższego dezyderatu, .le·
dnym zamachem zetnie dwie
głowy. NaJpierw pozbędzie się
von Pa,p ena, a następ:n~e W'PP.dzi Hitlera w bała~an, z którego trybun ten wyjdzie niełylko
skompromitowany, ale i ośmie
szony. Naturalnie warunkiem
poparcia HitIel"a przez centrum
byłaby gwa-randa z je~o słro
ny, że zrezygnuje z pewnych,
zbył radykalnych punkłów swe
~o pr(}gramu narodowo - socJa-

Przygotowanie do kongresu przeciwwojennego w

do k05ztownp,j i ryzykownej drogi,
prowadzącej przez 'kraje neutralne.
PtO rsonel ligi narodów, bezpjecznv przed redukcja z powodu bezro
bocia, przeży.;e ,feden z owych oI{re
Wezwanie
polskiej grupy
.. ów intensywnej działalności, któJ:
re wyraila,ią się w
okoIicznoścło kongresu przedwwojennego
wvrh i cot'lziennych komunikatae.h. czerwca 1932 r. rozesłane zoo
stato do całej p[',a sy
za'r ówno
Specjaliści dla prawa międzyna stołecznej, iaik prowJncjo.nalnej.
rodowego będą mieli przed
sobą Wzmian/k i o niem umieściły za
Tli~kna sprawę, która im
pozwol1 ledwie dwa dzienniki, 1 tVgOzg-ilotynowuć subtelne
i sporne dnilk robotniczy i dwu t y,godnilk,
teorje.
Po,z.a tem napastliwe wzmiamk,i
pojawiły
Poniewa~ żaden z paktów, sta~ o. Q'kcJi kongtresowej
wiających woJnę poza nawhIs pra- Slę na łamach "IKC. u, Jednakwu, nie zO!Jtał pogwałcony, nUpi."la- że i ten dzienni'k pTZemilczał ewiRcze dziewiczości nie będą po- nuncjacje grupy polskie.i, wyła
dowruwszy swą gorliwość w tym
trzpbownli interwenjowae.
kJerunlk u na grUJncie .. omawia.,
W końcu, kiedy kroki nieprzyj:l.nia" etllllIlcjacji J.wowskiej ~ru
riE'slde ustaną., bo pewnego dni:l
py z S!zylleTem na czele.
przeciet ustamI.. nie będzie zachoTo calJkowite niemal pTzemil·
(lziba potrzeba. zawierania tra.kta·
czenie przez masę t.xzące.i się
t.ów pokojowych.
w Polsce a,k cji kOIIl,g.resorwej ma
Krótko mówiąc, p'roblem wie07.swo .tą ZTozumiałą wymowę. Nie
11('gO pokoju, który przez długI
mogąc zrazu, ze ,,~ztRlęd'll na to,
czas uważano za tak zawiły, ,iak
że oficjalnie gtoszą, iż są "przeproblem kwadrMury koła, ZOSt!Ldw wO.im.Je", ata1kować otwarnie z elegancją, rozwiązany.
cie
akcji kon~re:s-owej
i nie
Z wyją.tkiem, ma się rozumIeć, chcąc z dmgiej strony choćby
poległ:vch, aczkolwiek dla ścisłości mimo woli przyczynić się do jej
mo~n:tby powiedzieć, te i oni do- spopu,1.a'ryz~wania przez inlor·,
~t ąpi:}. wiecznego pokoju.
mo'Wanie o niej, woleli lIdawać
do
czasu, że alkdi tej w PQlls>ce
Pierre Audiat.
niema.
Mówimy "do czasu",
g-d",ż P.o pooemice między FrytlerVlkiem Adlerem
i Romain
Jut dziś zapowiadamy
ROIU and'em
i po Wyst~pienlU
serję najwybitniejszych
"Robotnika" w tej sprawie pra
arcydzieł filmowych,
sa uznała za sto.soWlIle akcją się
które się ukażą wkrótce
zainteresowat.
na ekranie dźwięko
Pomimo tych p'r ób zabicia
wego kina
akcji bądź przez przemilczenie,
bądź jruk ostatnio - przez
denulDcjac .ię, zatacza ona ooraz
szersze kręg:. Codziennie napIy
wają z~olszenia
zar6wno od
pO'szICzeg6lnych os6b, ia:koteż
od ,g:rilp, stowarzyszeń spolecznych, zwią.tków zaW'Odow~h,
organizacji młodzieży i t, p. Je~li chodz,j Q młodzie,ż, utwoTlzyłłl się w Warszawie grUJPa, obej
mująca młodych lit.erat6w, d.zia
łaczy akademickich i innych,
Marlena Dietrich, Clive Brook.
Anna May Wong.
która ogłosiła list otwarty do

"CAPITOL"

więc, że

pi~tku,

dnia 19 sierpnia 1932 r.

tA.kt;:;d~·a~:np~e:.a

wysławiona

będzie

gło'na

komedja. w

I'IJłDJ\1'I1 lOHfNfilłlN

w wykonaniu p. MAGDY /{ARMEN w roli tytułowej.

Przedsprzedaż

bilet6w w kasie teatru "Scala" od gods. 11-1 i od S p. p.
od C:lIwartku, dnia 18 sierpni.

..

strony jest ezłonkiem tryumwl
ratu Hindenbu,rg • VOn Papen Schleicher, któr~o cele idą po
zupełnie inne., lin.ii, n~ż rządze
nie Niemiec w duchu l stylu Hi
tlera. Hindenburg eh~e utrzymać von Papena i WYPOl§llŻYĆ
~o w pełni~ władzy, którą mógł
by torować drofi(ę
systemowi
rządów stal'Oprllskicb. Za wiele
dZlieJi stwe~o marszałka od politycznego I społecznego parwe~.tllS78. za jakiego uważa HiUera: Pochodzenie, k.arjera t
metodv działania. MarszałeJr. -to żołnierz i arystokrata., podohnie .Wt Schleicher. Ma ~en
dencJę
zarówno unicestwienia
dzieła Weimaru, 'ak i zabarykadowania dro/(i HiłJerOlWI. Fa
sZyzm, w ~orszem wyda~iu od
oryginału, (10 któr~ Hitler dąży, nie odpowi1
a da Hindenbur~owi, tak samo, .t ak demokJ'ada.
A na'c.ionaIimt
Hitlęra
chciałby zużyć,
.tako dźwig,ru ę
do wydobycia na wierz,ch nacjonalizmu pruskich konserwatvstów.
Gdyby
von Papen pOfz osfal
przy rządzie, n,araża.~ąc się na
opozycię
narodowyeh soc.(alitoiłów
I centrum katolickiego,
nie zdołałby zgł'omadzić dla
siebie nawet pół setki głnsów w
Reichstagu. Gdyhy na votum
r,leufnOŚCi odrpowledział rozwlą

zm1iem

parlamentu, nie uzyw p()D(}wnyeh wyboraeh
innfWo ll'.vniku, niż
."ea,
podczas ~<1y pl'zez ~ie
l\eicbs\ał(u na C7.ą8 ni~ani
(',zony, popadłby w konfUkt z
kOllstytuc.ią, e.z~(} zapewne nie
skałby

'1 •

chciałhy zaryzykować.

I tak marsZllłłek Hłndenburg,
bez wz~Jędu na osobiste
przekonania, .lako iJolnlerz, w~
chowany w pruskie.t szkole kar
ności
I poszanowania prawa,
dotychczas respektowaJ kOn.. łytucj~, za co zyskał sobie ~ło
'Jy lewi,~y, porzucił swoJą dyskretną pozyc.W j wysunął się
na fl'Ont poIitYcmlych swarów.
Phm ie~o jest ambltny, ale nłe
hezpieczny,
ho nacjonaUtZm
konserwatywny .iun'krów niemieckich .iuż raz de<Wfódł,
ł.e
stanowi niebezpieczeństwo dla
utrzymania mJe.dzyn8:J'odowego
poko,iu.
Idół'y,

Wśród

odrzucać

mo2iłiwMel

różnycb'

rozwiązania

nie

n.ależy również

myśli,

że marszałek

Hindenburg rozetnie ten wez~ł
gml!y.fski przez rezygnae.te ze
stanowiska
prezydenta pań
stwa.
Powiadają,
cbc·ąc

że

cukierniey~

odzwyczaić

od lakomstwa młOdocianych term.lnato..ów, pozwalają im dowolnie ob
żerać się Słodyczami, aż dosta.1ą indy~estji.
Skutkiem tego
jest, 7JC J)O pewnym czasie terminatol' taW, .leżeli nie nabl'al
MW obrzydzenia do słodyczy, w każ
dym r~ie konsumu.te ie z u·
miarkowaniem. Może Hindenbu~ najłatwi~.i wyszedłby z te
go dylematu, g,dyby wobec HItlera zaapUkwwal l'eccpłę eu·
kierników.

Dr. S.

..Wr !27
Trzech
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Transportowiec
Irancusk'
i
zatonął
Okrei
margnarzg zt!lnclo
jladu

generałów

w stan spoczynku

i ~~

Warsz. koresp. "Głosu Poranne'o" telefonuje:

b~z

PARY'z, 17 sierpnia. (Pat.) - wej z żądaniem pomocy. OstatPoszukiwania,
przedsięwzięte nia depesza radjowa, jaką wy·
natychmiast w miejscu, z które- sI'a l kapitan statku, pochodzi z
go zasygna!jzowano ostatni raz piątku. Według niej wszystko
obecność okrętu francuskiego, byro w porządku i zaJpowiadala
do Datra.nsportującego z Natalu
do ona, że statek za winie
Dakaru przesyłki pocztowe, po- karu w sobotę·
chodzące z Ameryki połudnIo
Marynarka wojenna, zaw;ado
wej, napotykają na wielkie trud
miana o niepokojącej sytuacji
nośd ze wzglE:du na burzliwy
okrętu, wysła la to·rpedowiec na
stan morza.
poszukiwania, ni.gdzie jednak
\\~ ed'lu,g
przypuszczel'i, sŁa
nie znaleziono
najmniejszego
tek mu i·a l b~vć zaskoczony w
śladu sta toku.
nocy, z pią,tku na sobotę przez
q "klon, dość częsty w tym czaZaginiony okręt był zbudowa
sie w o'k oliey Dakaru i zatonął ny zlllpe1nie nowoeześn.ie.
Pobardzo szybko, skoro nie zdo- .i e nmość jego w"tlosila 500 t'0U.
łal wysJać nawet depeszy radio-I Posiadał 011 dwie stacje nadaw-

We wczorajszym numerze Dzlen
hika Personalnee;o M. S. Wojsk oI!;łoszono o przeniesieniu w st'lI1
spoczynku inspektora a:rmji gen.
Rt.'mmera, dowódcy O. K. Poznali
gen. Dzierża.nowskitgo i dowódcy
16 Dyw. Piechoty gen. Rachmistru
ka.

łłie będzie zwyżki

cen cukru

.Jeden z dzienników stoleczllych podal wiadomość O rzeko
mym projekcie zwyż.ki cen cukru na rynku krajowym.
Jak się dowiadujemy ze źró
oel dobrze poinfoMllowanych.
wiadomość ta jest zupełmie bez
pod",tawna. Przemysł clllk'rownł
czy nie projektował i nie pro ..
jektuje żadnej zwyżki cen cukru na rynku wewnętrznym ani
w naJbliższej, ani w dalszej przy

80 LAT

cze radjowe, jedną o fa1aeh dht
gich, drugą o krótkich. Załoga
składala się z kapitana, jego .
zast~pcy, sześ·ciu oficerów, ra- \
djo-telegrafisty
i 13-tu ma·
rynarzy sellegalczyków.

parowcr
wycieczkowego

Zafonięc1e

OUSVILLE, (Kentucky), 17
s.ierpnia. (Pat.) - Parowiec wy·
cieczkowy "City of memphis"
wpadł na rzece Ohio
na skałę
podwodną i zatoną? 748 pasate
rów oraz 33-ch ludzi naletących
do załogi uratowano.

PRZODUJflCE ROOHI 00
PIEUiGNOWANIA zeSÓU '

Carnera pobity
przez Pored~
w 10 rundzie

l

szłoś-cL

NEW ARK (New Jersey)',

Rewelacje austrjackie o przeszłości Edgara Bourbona

PIały Lłndbergh

sierpnia. (Pat.), -

17

StanIey Po-

Primo
17. 8. (T~i. wł.) - W nym oszustem. Pierwszy raz'poli- albańt>kiego. Podał fam równiez, reda pobił na punkty
pod strażą psów
zamordowaniem rzeko- cja wiedeńska miała z nim do czy- że .iest urodzony w Runkelstein, Camerę. Mecz bokserski zakOliNOWY JORK, 17. 8. (Tel. wł.) mego ks. Edgara Bourbon, którego nienia w 1910 r. Mieszkał w hote- podczas gdy w całe.! Austr.lJ nie
Kilku reporterów, którzy usiłowaH władze francuskie w dalszym cią- lu "Bristol" 5 dni i wówczas już: ma takiej mle.io;;cowości. Jest tylko czy! się w dziesiątej rUlIldzie.
przedostać się do wilIi Lindbergha gu uważają za prz.wdziwego księ- twierdził, że .iEst spokrewniony li i g;o~·r~a~~ot~a~l{!je!i!n~a~z!!w!!ie!.!!!~~~~~~~:!!~~~~~~~~~
z()Sła'lo pokąscmycb przez psy poli- c!a, poselstwo austr.iackie po zasią dGmem Habsburgów, szczególnie z :
cy.ine. Willa w promieniu kilku lu gnięclu od policji wiedeńskle.1 In- lin ją Parmeńską. Policja wIedeń
lornetrów strzeżona lest przez de- formacjI polwierdza, że zmarly I sl,a mil/la go na Glm. [ oto w rotektywów i psy.
rzekcmo Edgar Bourbon Jest zna- ku 1913 wyplynął znowu .iako ks.
BGurbon w Tr.jeście i Fjume. Tam
dokonane przez posła litewskiego
popełni! cały szereg oszustw, wyBERLIN,
17. 8. (Tel. wł.) Dzien dla studentów Iitewsldch w Nlemstępu.iąc pod różnemi, zmit;\ia.!'lcemi ~Ię tytularni - pułkownika a- nik królewiecki "Konigsberj.{er Ta czech i na opiekę na:d obywatelamerykzń'lklego, /Ioo-.rała tureckie- geblatt" aJ ?..a" nim "Vos!>lsche Zei- mi Iitew~kimi. Wszystkie te Itnny
P. Pałek do Waszyngtonu, a p. Mledziński go i wreszcie pretendenta do trollU tung" Clj.{ł081ł1 rewelacje kompromi nie doszły do celu swego pneznsdo Moskwy
~
tujące posła 1itewskie~o w Londy- czenia. Natomiast p. Szidiskauskas
WarSI. koresp . .,Glosu Poran- p. Palek ma otrzymać pJaeówkę
nie SzidiskauskasR, który poprzed-. pomimo niskich poborów II08tał
\V \VaszyngtOlo,ie, obecny
poseł
bego" telefonuje:
n10 by' łlo~łem w Berlinie. Miał on właścicielem kilku domów w Berli
złoto
Wczoraj rozeszły się po~ło- w St. Zjednoczonych p. Filiparzelwmo otrzymywać znaczne lU- nie. W rewela'Cjach tych mó", sIę
\(oPillnia złota w Boliden jest
ski, że jednocześnie z t. zw. ma- wicz ma prze,iość do Rzvmu, p .
my od konsulów lItewsktch na ce· także o tern, że p. Szldlslt8uskas
już o tyle z,zawansowana w przyle s!lołeczne, a także 100 tys. mk. brał udział w przemycie z Rosji So
łą reJwnstru.kcją ~abinetu,
o Przeździecki z Rzymu do cengotowaniu, że eksploatacja jej rozktórej donosiliśmy, nastą'Pi wzo brali, a na placówkę do Moswy
niemi~klch z Kowna na IItypendja wiecklej złota i kteJno!ów.
roku.
pocznie się jeszcze w tym
rem w~oskim mala rekonsŁruk .. opróimi'o'l1ą po wyjeidzIe p. PatKopalnia ta dowlłć b~dzie narazlt
cja dyplomaŁy(:zna. Między in- ka - poseł Miedzil'iski.
300 -. 350,000 tonn rudy, 'kłóro
nemi poseł RzpHtej w Moskwie
zostanie przesiana i przetopiona.
biegu kolarskiego do morza
AczIwIwiek w rudzie, wydobyKlosowlcz
waneJ w Boliden zna.iduje się spoMŁAWA. 1"1. 8. (PAT). Piąty e- ski (WTc' l, III
tap biegu kolarskiego do morza Łódź, IV Radke (Świt), V Pniewskl
ry procent miedzi, to
jednak ze
polskiego Staroj{ard - Mła.wa na: (WTC), VI T.ą'rgońskl Legja.
okazała fł!ę preparatem studentki
względu na bardzo niską cenę mle- o-dległości 207 klm. wygrał Micha- Wszyscy mieli ten sam czas co
PIOTRKÓW, 17 sierpnia. żutcl'.ią i zamknięte pudelko, w dzi na rynkach światowych, towu' I"k z Leg.łi w czasie 6 godz. 36 mi zwycięzca. Obecnie prowadzi bieg
(pat.) - Dziś zmdazła całkowi kłórem znajdował się preparat rlystwo ek!łploatuJące kopalnie wy nut, 200 sekund. Walka o pierwsze Ra'ct/te, druie miejsce ma Bartote wy.jaśnienie sprawa znalezie ręki kobiecej, własność . córki dobywać b~dzie tylko ' złoto.
mie,lsce b,vła niezwylde zacięta. Do szek (LKS), trzecie Hoffschnelder
nia pakunku zawierającego ob- Szul,ca, sludeJ'lłki medycyny. mety przyszło prawie razem at 6
Przeciętna ilość zlota w
rudzIe zawodników. Michalak wYl!rał etap (ŁKS). W czwartek odbędzie sIę
cIętą rękę ludzką. Jak wjadomo Zł o d zi e.I• pl' .ec h wy \":'8 ł t ę paCEostatni etap bleJ!:u na odcinku Mła
znalezienIe tej paczki pOl'USZY· paczkę przez miesiąc a onegdaj w Boliden sięga 19 gramów na je-d dopiero na ostatnich metrach. Dru
wa - Warszawa i zakończenie bie
ło piotrkowskie wladze śledcze. podrzucił tą
w haJt łar~Gwej. ną tonnę rudy.
gie mie.lsce zaJął KorSalt - Zalew gu.
Pned miesiącem dokonano wla
Sznlcówna
dnwieMli awszy SB ę ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!
mania do mieszkania byłego dy o
znależi-eniu prellaratu, zwróci _
rektora ~azownl p. Szulca.
la się do władz śł"llczycb, gdzie
dziś zapowiadamy
Złodzie.t skradł szkatułkę z bi· \7y,iaśniła całą Spl'ftWę.
serję najwybitniejszych
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IInjl samolotowej Warszawa-Tallin
RYGA, 17. 8. (PAT). Samolot P.
"Lot" otwierający regularną
komunikację między Wa:rszawą a
Tallinem przez Wilno i Ryg~ wylądował w Rydze o iodz. 15,25,
przebywa.ląc tra:;~ z Wilna do Ry-

t.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dziś

leci

prof. Pi~card
PARYt, 17,8. (PAT). Odlot

uderzonej kamieniem

gl w 2 P.'cdz. 10 min. Na lotnisku
Wczora.i o godz. 8,30 wieczorem zam. przy ul. Rybnej Nr. 3. Zaw Rydze powitali uczestników lotu uIlcą Rybną zdąi<ał samochód clę- wezwany lekarz pogotowia stwierposeł Pol sld w Ryd:;;e p. Arclszewski wraz z urzędnikami poselstwa żarowy firmy "Dilda". Gdy auto dz:ił .fuż tylko zgon Rymerówny.
i IWDsulatu. Poseł Arclszewskl o- znalazło się przed d.oll1~m ~r. 9 Iw [wypadek ten odbił się głośnem etrzymał od Pana Prl!zydenta Rzpli lo samochodu podbiło lezący na chem wśród mieszltańców starotej przesłany samolotem list do .jezdnl kamień, który ugodził w mieJskie.ł dzle-Itticy.
(a')
Prezydenta Łotwv Kwleclsa. Po glowę 9-letnią Jadwigę Rymer,
półgodz.mnym po~to.iu samolot wy
ruszył w dalszą drogę. Uroczystości połączone z otwarciem noweJ
Tallin odbedą
Iinji Warszawa się w Rydz~ dopiero jutro, gdy -sa-I
wpadła % pastuchem pod pociąg
molot będZIe powraca" do Wa·r szawy.
W dniu wczorajszym l1aJ 8zlaku momencie na'd.ieidŻ<lł właśnie poTALLIN, 17. 8. (PAT). O godz. Cho.lny - Karolew mi~ł mlejsC~ ciąg. Oszalałe zwierzę wpadło pod
17 min. 4~ na lotnisku w Tallinie straszny wypadek. Z ultcy Tuszyn koła lokomotywy, pon08ząc śmierć
wylądował samolot P. L. L. otwie- skie.j wychodził przed wieczorem na mieJscu. Pastuch został odrzuco
rający s~ałą komunlkacJ~ p. asa'Żer- pastuch Micha'ł Wywija (bankowa ny w bok, ulegając rozblcłu czasz,
SkaRlotnrcz ą waUarsz~:va - Wilno 37). prowadząc na postronku kro- ki i złamaniu ręki.
yga - T in. 1'11' lotnisku o•
czekiwał poseł Lubleki, szef kan- wę· W pewne.i chwrli krowę ukąsił
Wywi,ta został przewieziony w
cefar.ii wo.łskoweJ, naczelnik pań- jakiś owad, która spłoszyła się i stanie nfeprlyłolJlfiym do 9zpitala',
stwa płk. Jaltob~r. ora'ź przedsta zacz~a 8zybko blee po torze, cią
(a)
wiciele władz
~ońskich.
gnąc za sobą D~cha. W pewnym

I

profesora Piccarda do stratosfery zo'
stał ustalony na dzień 18 b. m.
Odlot do stratosfery nastąpi pomiędzy ~odz. 4 li 5 rano. Warunki
amcsferyczne kształtują się pomyśl
nie. Przygotowania do lotu rozpoczęły się .iuź dziś wieczorem. p'owłoka balonu zostnła rozpostarta
na trawie, a aparaty wytwarzaJące
wodór przystąpiły do pracy. Gondolę
z zachowalliem wszelkich
środków ostro:ino~ci
dostarczono
dziś wieczorem na lotnisko

Os

lal

rOWB

arcydzieł filmowJch,
które się ukażą wkrótce
na ekranie dźwięko
wego kina

"CAPITOL"

EHoress

SZanghajU
MlIrJena Dletri<lh, CJive Brook.
Anna May Wong.
Reżyserja STERNBERGA

GOdzina l TObą
JANE1TE MAC DONALD
MAURICE CHEVALlER
Reżyserja E. LUBleZA

-

Dalszy ciąg repertuaru
w następnym numerze l

.',... ··NAW

lU

4

18.

vrn.

. .,GL'OS

POłtANNY"

........

Nr 227

'flj~

]!~~~~==D=Z=IE=N='=W===IL=U=S=T=R===AC=J=I~~==~~

TSURU'l'A
mistrz pływacki Japolllji, W .fIgrał na oJimpj-adzie
200 metrów na piersiach, ponawiając
swe
zwycięstwo,
odn.i,e sione
PTZed czterema laty w Amst('xd'a mie.

ZJAZD LEGJONISTÓW W GDYNI.

UROCZYSTOSCI N A JASNEJ GORZE.
Panu prezydentow.i, pr·z yb vłemu do Częstochowy na UJm~zystość 550-ej rocznicy sprow 'adzooia cooolw nego omazu N.
M. P. wręczył przeor 00. Pau linów pa.miąJtJkowy medal jubileuszowy, wybity z tej okruzji. Pan prezydent ołrzymał również od delegacji miasta Belza z rejentem BenińsMm'i ks. pra
łat6il11
Demitowskim na czele ryngraf, UJpa.m.ięŁniający sp'row
adzenie oDra,zu na Jalsną GÓJrf; przeil księcia WładYlsława Opo.'!
~kiego w r. 1382.
Na iłustracji na-szej stoją: p. prezydent
Rzf..czyrpospoUtej (x), ks. kapelan Bojanek (1), rejent Beniń5ki (2), gene'r al
zakonu 00. Paulinów ks. P,r zeidziecki (3), wojewoda kie]ooki
Paciorkowski (4), minister W. R. i O. P. Jędrzejewicz (5), prałat DemittowlSJd (6), przeor k]jl-szłloru Jasnogórskiego ks. Zienko'w ski (7).

Tysiące 1~.toni.st6w zjechalo się' dIDia 14 b. m. na (Loroct'

ny zjazd związku legjollistów, który odhył si,ę w tym roku w
Gdyni.
prezy'djum
zjazdu
Na D,ashacji na'Szej wi,d zimy grupę
w czasie poiowej Mszy św. Widoczni są na f'O,toglraf,ji: prezes
p~. Sławelk (1), gen. Rydz - Śmigły (2), min. Boerner (3), mar·
szałek ŚwitaIskI (4) ora,z gen. Galka (5).

PILLER
zdobyl mi,s trzdslwo
wake
IłEWJA

STAHLHELMU.

Marszałelk polny Mackenfe n i ksi~żę pruski
Os'k ar '(za
nim) przechodzą 1P1'1;(',1(]. f'l'tOlIl,t em zgromadz'o nych w miaste.cz~ u

GuJben

oiddziałiów.

Dopi€'l'o diru\!{i ,r az w hisforji prl:ooiesiony zosłał cudowny
obraz M. B. Czę.słoclhO'ws1ki,ej na s'zczytowy aHa,rz, wzn.i,e sioov
wY'sOlko ponad wałami klasztor u. Pierws'zy raz hyło to za bohaterskiego przeolJ.'a O. Ko'l'deckiego ,po odparciu nawałinicy
szwedzkiej. W p.roe,esji, której świadkami było prawie 400000
pielg,r zymów, przytbyłych z <;a~ej POiLski, Wiziął udział pan prezydent Rzoozyrpospol.itej.
. Ilast'l'acja nasza pr·zeillitaw ia moment 'J}'rzeni.esiooia cudo·'
wnego obrazu na olitarz szczytowy. Za obrruzem widoc~ni są
biskUJpi: Tymieniecki, Kuhicki i Kuhina. Obok pwa prezytden
ta llzlp litej (x) kroczą: minister W. R. i O. P. Jęd.rzejew~cz (I)!
woj,e woda kieleciki Padorko:wski (2), gen. Malacho.w skl (3) l
szef, kancela['ji cywillllej }'>. HełczYl1ski i4).
PIĘKNY SKOK
którym murzyn Gordon
z~oty medal.

"

zdobył

Praca"

Kursy Zawodowe Żeńskie przy
Tow. Szerzenia Pracy Zawod.
wśród Kobiet Żyd.
.W ólczańska 21, tel. 167-15
Przyjmuje zapisy na nast. działy

WLOSKA SZTAFETA LOTNICZA.
zajmuje dotychczas pieTWS ze miejsce w kOlThkUJrencjaoh,
stanowiących wstęp do wielkie go lotu do/koła Europy, który
~ b~h .dJniac.h rOZlQocznie si_~ YJ., .BeT~iJn,i~.

I

1. Gorseciarstwo
2. Krawiectwo-damskie
3. Haft rączny
4. Modniarstwo-kapelusze
5. Bieliźniarstwo
6. Ondulacja
7. Manicure
Sekretarjat czynny od 9-1
i 8-7 po poło

ZAKOŃCZENIE KOLONJI LETNICH
Ileż to zdrowia i wesołości zyskują corocznie dzie(': nasze

'dzięki koloojom i półkolonjom .letnim!
Na foto~lrafji naszej widzimy fra~ent
pochodu dzieci,
które wr6dły z k,()Ilonji. Nie,s ione transparenty obrazują cyfro ..

wo dobrod.ziejstwa kolonji

•

lełn icn .

WuiąlMowa

OM lial

Biuro przepisywań i tłomaczeń w centrum miasta, dosko'
nale prosperujące, z powodu wyjazdu zaraz do sprzedania
Oferty do adm. nin. dzien. pod "Biuro"
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antyczną

serwantkę, odziedziczoną PO babl ~tąd nasza wzitła się znajo-

ce,

mość.

Handlarz.
Po podwórzach Jednak nie .chodzi, lecz l1a skrzyżowll'
nlu dwuch ulłc w śródmieściu z.na·
cząco kaZdemu przechodniowi po~wiada:

~ Kupuję starą gard~robę,

obu-

wie, meble...
SItotkanłe

z nim za'wS2e sprawia
mi wyrzut sumienia, że z lekkiem
sercem wyzbyłem się pamiątki rodzinneJ, a jemu przypomina tranl,akc1ę z serwantką, na której z,apewne dobrze zaTobił, bo zawsze
ma dla mnie uprzejmy uśmiech.
- Jakże interesy? - zagadną
łem ~o kt6reJ1;oś dnia.
- Niech Pan Bóg broni.
Tak
źle, że ,tuż gorz-e.i me
moze być.
Nikt nie kupuje, bo nie ma za c(),
i nikt nie sprzedaje, bo każdy myśli sobie, niewiadomo, C'7.y to znoszone ubranie albo te podarte buty za rok ..1bo wcześniej nie przydadz~ się.
Wyprzedaje si~ tylko
narÓ'd bezrob!)tny, co to pietrlędzy
na kawałek chleba potrzebuIe. Co
było jako tako lepszego,
dawno
iuż z siebie pospr1.edawali, a teraz
'Vysprzedają re~ztki.

- To powiada pan, ze źle jest?
- Oj, bardzo ź12_. Wie pan, że
ta serwantka, co .lą od pana przed
trzema rokami kupiłem, Jeit znowu
do sprzedania.
- Naprawdę?
- Mówię pod chajrem. Może
~an dobrodziej .k odkupi? Można
łanio.

-

D~, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
f}

i frlOID

Wielki dzieli republiki
(Własna slaił6a

Serwantka

P·OlU\NNY" .......

Niss Tortja •• NisI

$amfast !eUetoau

Sprzedałem

;.GL~

tym wreszcie roku doczekała
~ie Turc.ia, że .ie.i królowa pięknoś
ci została wybrana' królową urody
całe2Ci świata.

Trzeba znać taki młody nacjona.
lizm, dziecInnie radujący się z kat
dego sukcesu syna, lub córy narodu. Taki w sytuac,lł międzynatodo
we] n!eznaczny fakt, jak konkurs
piękności w Spaa w Belgii, naro-blł
tu tyle Stlumu, Ze zagłuszył swą
doniosłością wydarzenia polityczne
najcięzszego lcalihru, Jak
ch~by
wybrylci "pięknego Adolfa" na nie
mieckim 2runole.
Przed trzema laty młoda republi
ka wysłała poraz
pierwsZy RWą
,pl'zedstawicieMcę na międzynarodo
wy konkur., dla narodowych ml.,sek. Dwa razy córa Ottómanu nIe
wrócillll ze skro-nłami zdobneml w
laury, ani z blaszaną korona na
wyróżnionej główce.
Dwa razy
opinja. publiczna Stambułu i Ankary ironizowa-Ja sam szaCGwny 'LWY
c'zai urządzania konkursów ł dwa
ra:Ły postępowy dziennik stambulski "Djumhuri.iett", co oznacza poprol;tu "republikę" nawoływał ze
swych szpalt do zachowania otuchy w patr,totycznych sercach.
- przyj.dzie czas - pisllł naezel
ny jego redaktor - że
piękna
turczynka spełni swóJ "obowlązek" wobec ojczyzny, którlt na eały świat słynie,
słynęła ł będzie
słynąć z piękności niewieścieJ.
n""'K
Lecz nic to nie J1Oma~ało. vp-.mja
publiczna czyniła dziennik "D,{omhuri,iett" odpowieih~.łalnym Za ten
okropny bla&nai" ponieważ ten to
wluśni~ d~iennik ~okusłł się o urządzenie na~odowe~o
tuteckteg9
konkursy urody.
.
h
Kemal Pasza odsłonił lica areruowych dam ł Kema\ Paszą., a. z
nim cała młodoturecka partia, tąda od emancypowane} turczynki,
aby godnie reprezentowała Tiirkia

Gdzie ona Jest?
Jak J~ kuPiłem od pana (dałem sto złotych, bardzo drogo zapłaciłem), to ją sprzedałem jedne.
mu doktorowi. To ten doktór znowu Ją sprzedał Jednemu łnżynier~
wl a ten Inżynier Jest teraz bez 1)0
~'llIdy ł che Ją. sprzedać tamo.
Kazałem przynieść sGbie pamią.t
- Jak tanio?
- Za trzydzieści złotych i dla kę rodzinną. Sumienie już będę
Ale akąd wziąIĆ
ftUlle pie~ złotych za fatygę l prz;y miał spokojne.
trzyd1.ieścI !>i~ złotych.
(x)
niesienie.

t

korespondencyjna .Głosu Porannego·)

areopagiem jury, Vlyższeg~ urzędnika republiki, p.
czy warto było Keriman Halisn.
zdjąć zasłony z Ilc turczynek, cz,y
Turczynka zwycięŻyła w Spaa.
też lepiej było Je z08tawl~ przysło
Taka
wieść obiegła najpierw nieni~e w cieniu harem6w.
urzędową. stolicę
Turcji, ex-KonI nade~ła' chwila, kiedy w bel- stantynopol, a obecnie Stambuł vel
wiskiem . kąpielisku półksiężyc tu- Istanbul. Stąd drogą teIegraficŁną
recki święcił dzień 8Ukcesu.
l'adQsna' ta nowina przedostał!!: !lię
Właściwie na ten rok postano- dO' lInędoweJ stolicy, Ankary.
wybiera~
wiono \V Stambule 'nle
Sen~ac.ła. Zwycięstwo. Kra:} zakr610weJ piękności.
W ostatniej
cząJ się radować, ,jak po odniesieJednak 'chwili gazeta "Djumłiuri
niu ja'kiegoś wielkieJ1;o wojennego
leW' doszła! do -"zekol}.anla,
łe
zwycięt-ltwa.
Ogólne podniecenre.
"do trzech razy sztuka" l naleźy
~zęśliwy "Djumberijett" wydał
spróbGwać po raz tt'zecl. Konkurs
dodatek nadzwyczajny.
Wie,~e
trwał bardzo krótko. Wybrano ilu·
czcionki wieszczą, ludowi, że Keriżą większością głosów pilłnn~ Kerlman Herijett, laureatJ{a' konkursu
dobrej
man Halis Hanum. córk'~
stambulskiej rodziny. Stanęła ona dziennika, umana została z setki
do konkursu właściwie n;awpół dla pi~knych , na'jpiękn!e,\sząl.
We wszystkich wystawacli widZartu, bez wiedzy rodzliców i pod
KeriJl~udonimem. Los I JOlst czyteln)- njei~ portrety "królowe,t".
królowa
ków 2azety dały jej koronę krol~ mali Ed.ie - Keriman
we) urody i wyposażyły Ją. w bilet głosiły napisy pod barwnemi porItOlejowy do Beld!. Do Spali' WY- tretaml reprezentantki młode.ł rze.techała pod opieką
swego ojca, czypospolite.t .
łłikometi.

reck-ej

przed

mają.cem osą.dzić,

WlIakIomoścl l pogłosek, bą.dż nieprawd"Łiwych, bę,dż teZ nieścisłych,
jakie się' ostatnio w prułe naarwj

Zaledwie na 40 stro-nicaeh pOautor zebrać wszystkie iufor

trafił

z odnieslo'

Młoda Turcja' wsp6łza.woonlczy
la z "innemi eropejskiemi patis-twa
mi" i zwyciężyła.

Młoda Turcja ma
juź
swol~
Miss Qniversum, Miss
SlIlmbuł j
Miss Turcję.

Te "misski'" ~iadczą, że reItub1ika turecka nie .fest już orjentai·
l1ym sułtanatem i kalifatem taj~.
mnicze20 Wschodu, ale nowoczesnem państwem w europe,iskiem ItG
jęciu.

tego właśnie najwięcej radu.ią
turcy.
STALLEN.

się młodzi

ma.cje, których wyjoidżill,ją,l{ly na
studja do Czechosłowacji potrzebuje. Nie ogTaniczył się jednak do.
programu nauki na poszczególnych '
..
uczeln~ach. W "Przewodniku" znaj;' RadJo znalazło szerokie Z2StoSO'
dzie czytelnik również informacje! wanie w szkGlniclwie w Czechoo instytuc.iacll, związkach, men.} słowacJ·i. Ilość szkół, posladaj-ych
-r'
zach akademickich,
czytallIriacb, J!a,p araty radioodbiorcze wy0061 (»o
biblioteka?h i t .. p. OI1az . Pknepis.~ becnie' Z';!J7 'i zwiększa się stale
paszportowe, WIZOwe, WOJS owe 1
•
'
szereg innych. Zwłaszcza jeśli cha Stacje nadawcze w Pradze, BrnIe,
dzi o nowo ustanowione Q'Pła.ty na Bratysławie i Morawskiej Ostrawie
uniwersytecie i uczelniach tecbnicz nadają w godzinach PTzedpołudnio
Dych,' ma,fdnjemy tam
dokładną. wych specjalny program, przysłoso
tabelę. Specjalny ł'ozdzial j8f;t po- wan d
trzeb'
.
~wi~coDy studjom fall1naceutycmy o ~
szKolnych, ~
nym., gdzie dowiruiujemy się o II! ny wspólme przez dyrekcję ratlJ\l
roku zaprowadzonym wyła.czIrie dLa i !pinisterstwo oświaty. Praktyka
i:udent6w z Polsld. C.o , posiada kUkoletnia dowiodła, te pro~am~
Plewszorzędne ?1Utueme dla DO- radjowe cieszą. się ogromnem" po_
6tryfikant6w. Zebrawszy szczeg-6Jn wod enle
k fa h,
ł
I
z
m w sz O oC ••
zw aszcza
we dm.lIle od poszc,.e,g-61 nych ucze·
ni, oraa doświadczenie własne i d1"11 powszechnych i przy~zynla.lą
srę
gieb, dzieli się 'niemi autor z kole- bardzo do rozwo,iu inteligencji
u
gą, - emig-T3iDten:..
dziatwy szkolnej. er)

Rad-10

poja.wiły, ~choda.i "Akademieki Przewodnik
Informacyjnv po
wyższych uczelni!a.ch Czechosłowacji" (40 stron in octavo. cena. zł.
2,80, nakłanem autora: w Pradze
XVI Lesicku 2), a tempo jest Diejr.t
. ruepewnośd
.
(Id
ko na te wszystkIe
powie&ią.

Turcja .łest dumn:a
nego sukcesu.

z

N••okl wgda1l'lllue
.\katlenliekl Pnewod.nltk Informai!yjny. Praha Bmo Bratłslava - Pribram - Ing.
Kand. I. Majel'ezyk, Praga
1933.
J cieli kiedykolwiek, to właśnie
dZI·s· n:LlnA<..,
,..,....~,
'O".Y ""witać
I'"
I"'~-wiooie się
Elkromnej broszury,
informu,ią.cej,
Ś : 8d 1.ar6wno absolwenta szkołYd' emik
niej, jak i starszego
akJa;
a.,
o stosunklllch na. W1ŻSzych uczeIni:w h Cze~h~słowa.eji. W chMsie

Pierwsze gratulacje złożył prt.
m,jer. N\~ldprezydent miasta Stam!lulu życzył w imieniu "Perły Bo·
sforu" pannie Ke.ril11!an HaJis pomyślności i pięknego potomstwa.
Nawet prl'zydent państwa, Kerna I
Pasza, w wywiadzie
prasowym
oświadczył, że Turcja winna być
!iIumna z od,nniesionego zwycię·
stwa. Korpllg dyp'lorn:atyczny zło·
żył życzenia i gratulacje "kr6·
lowej".

Ul SZ

koIae h

•
Dodatek powieściowy .Głosu Porannego" Nr. 25 z dnia 18 sierpnia 1'132 riowsId ... z instytutn detektywi- przez chwHę bez ruchu. Potrze- kle ważnej sprawie •••
stycznego Osowski i Spółka. .. ba mu było trochę cUlsn, aby
Wachlarz wysunął się z rąk
cieszę się bardiw. że mam obec- pogodJrlć to, co usłyszał. z wize! Maszy. Oczy Jana Ka.reza napa

PJIIIOŚĆ

W HOTELU

przY.iemność osobiście ... mo
panu zakomunikować.... te
Adaptaaja JANĄ TRAMPA, wszystko udało się szybeiej I
lp,pie.i, nIż sąd7li:lem •••
Dziwne dzieje Judzi, których drogi życia
- Rezultaty?
skrzy:tował zw'ykły przypadek
Pron Os.owskl przymruiyl fi·
Ciąg dalszy.
prosi o natychmiastową ' rozmoł(larnie .ieJno oJw, spo~ląda.fąc
Jan Karcz torował sobie z wę. ..
drugiem na swoją wycią.~niętą
Jam Karcz zatrzymał się zdu
m61JOłem
~ę przez gąS7,c7
dłoń.
tańczących par. Ujrzał Maszę. miony i SPo.ll'zał na wjz.y~ówkę,
- Ta dp.ma nazywa sję w
A ona ujrzała .tego. Wai!hlarz którą mu elJłopiec pOdnwał. W; l'Zeezywis~oś('i Mas,z a Rewska ...
frywołnie kołysał się w je,t rę- dniało na nieJ na·zW1isko "Osow
- Zupełnie zubożała córka
ku. A za nim kryła się jej bla ski". K3Il'cz wahał się jes7.cze z,narłego, a zru.inowanego caida twarz o uśmiecha.ląeych się przez chwilę. Jego spo.łrzenle kowlcie
za życia bankiera
padło. na Maszę.
nśmleebała
Re'Nsklego.,.
Karcz nie wiedzoiał właściwie "tę, jakby oaekuJąe spotkania.
Jan Kal'cz l ..~bnił paIeami po
dokładnie
w tym momenck!, W następnej cl1,wilł szedł iuż stole. Pan Osowski spostrzegł
za chłopcem.
C!ze~o chce. Mówił!. Interwenjoto i ciągnął nieco szybciej da*
wać. Cokolwiek. Może wybuchleJ:
nie skandal. Ta kobieta była do
W hallu stał pan Osowskł,
_ Od chwili śmierci ojca za
wszystki~o :zdolna •. To wszyst- mały, szczupły, o rudawym wą resztę drobn~j fortuny prowako z kalejdoskopową szybko- siku i niespokojll1~h oczk.ach, dJzJ1ła dość awanturnicze zycie...
ścia przesuwało się przez .lego wy~iera.ią'Cych
z po.za binokli. zawsze ponad stan... niedawno
mózg. :podczas gdy kJrok za kro W bladych rp,kąch llrzybył.e~o miknęla z wielkiego botelu~ po
kłem przesuwał się wŚl'ód ro~ widniała depesza. Gdy zauWII- 'ostawiaJąc
dług w wysokośei
lańcZlo.nych par. Gdy znajdował żył wchodząc~go Karua,
Wf- kilkunastu
tysięcy...
istnIeje
s~ w odle~łośc.i trzech kroków wał się l złożył ukłon.
wniosek o wyłoezenle .,awy
od stolika, nagle stanął przed
- Słucham? - nucił Karcz k8l'neJ••• możllwe jest Z8łll'(lSZtOnim umundurowany chłopiec w formie pytania.
wanie w najbliższym ezasae...
hotelowy
I zameklował hel.
Pan Osowski uśmiechnął się
Zaelsnął usta ł otwol'lył S7JełcbJu~
obłudnie i potrząsnął depeszą:
foko oczy w ocuk.łwantu wy- Jakiś .pan czeka w hallu I
- Pan pozwoli... ,Je8tem 0- raz6w umanla. Jan KarM stał

nie
~~

punkiem
Maszy,
Następnie'
wszystko wydało mu sie zrozumłałe i jasne.
- Proszę Dmie tuta.f oczekiwać - powiedział. - Muszę z
pa,nem pomówić jeszcu d'Zisiaj
wieuorem.
Pan Osowski potaknąJ z z~'
dnwoleniem, us!atU wygodnie
w fotelu i nie SDuszczał ok.a z
barczyste.ł

który

pOs~arf

właśnie

nołcntata,

wały Ją Otkl'opnym lękiem. Co
się stało? pomyślała. W f'lągu
osłatniell minut musiało nastąpić coś, co czyniło ją zupełnie
bezbronną.
Jan Karcz wciąż

.leszc':re stal nieruchomo
kał.

Właśnie

!rezynił

l ue'--rólki

ruch ręką:
- ...proszę. ..
Masza wstała zupełnIe bezradna i poszła za nim. Za nImI

wolnym krokiem IU1Jiły się spo.~rzenia młodego
powl'Otem ku sali Tomasza w rozpaCZ/liwem pyta
tańca. Wsz~'stko było w gajLep niu, na które on.a sama nie uSZVID po]·ządku.
miałaby dać odpo-wiedzł. Kro·
czyLi w milczellliu po s('hodac)l
* * *
Masza wciąż .~eszcze siedzia- na pierwsze piętro. Jan Kares
ła ~amołna przy swoim stoliku. otwOJ'Eył drzwi SWCf;(o saloniku
Orkiestra
wel1J.Ż '.Teszcre J!rała ł cofnął si~ o kl'Ok, zaprusza.ią.~
smębte tan~o.
I wcIąż jeszcze ją ~esłem do w,nętl'lZla. Masza
Tcmasz Karcz siedział mi~dzy słała nieruchomo, Dopiero 1W
M(J1randem lIną. stR,ra.ląc się chwili z opuszczoną ~łową Wel
nie spuszczać oka z Maszy. któ- szła do poko.iu. Jan Karcz za·
rą /Zasłaniały wllmjące
pary. mknął drzwi i stanął przed nł.ą.
Całe intermezzo trwało zaI~d lUi,łała zda się wieezno§~. Nf#wie trzy minuty.
I oto
Jan widoczny ~ga:r tykał, a odstę"
Karcz znowu stał przy stoliku py między tykaniem były .codzi
Maszy. Twarz .~~o była niezmle nami. Mas-za wymusił~ na usta
nion,a . a ~łos posiadał zwykłą uśmiech. który miał symulopewność siebie.
wać pewność siebie.
- Popros7Ję o krótką rozmo- Pan... chciał... Ile mną..
we.... nabchmlast.. , 'li niCZWY· mówić....
D, c. D·
zmierzał

I'J
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NIE O·LE ŚWIATA PRAC
Strejk tkaczy \V Turku

85 procent bezrobotnJl«h
bez prawa do zasiłków

skończony

Inspektor pracy dwukrotnie nie przybył
na konferencję

Wnioski łódzkiego zarządu F. B. o zmianę ustawy
i o zasiłki dla częściowo bezrobotnych

należy DosleDowac
Jak
ubezpieczony
gdy pracownik
nie
umysłowy

w Z. u. P. U.

.

był

Nie.tednokrotnie mają w Łodzi fUlllkcjona.rjuszowi niety1Ko całą) su
miejsce fakty,
iż poszczególne mę, jaką. ten otrzY'ID.ałby z Z. U. p.
Onegdajsz~o wde<-wru odby- zwtrÓlcić się do za'l",zą!du głóWlIleW Turru i okolicznych miejsl',)' przedsiębiorstwa nie ubezpiecza,ją. U., lecz nadto ponieść wszystkIe
10 się posiedzell1ie za'l"ządu obwo go o wystąlPieni,e do ministoc- wościach wynikł przed paru dnIa; swoich pracowników umysłowych koszta. procesu, ()I."az uiścić proc.end'owego F. B. w Łodzi.
stwa pracy, aby skorzystaJ:o o·· mi stre.ik tkaczy ręcznych.
w Z. U. P. U. w re'llllltacie czego ty.
Przed zgłoszeniem SKa.rgi. do są.
Jak wYll1ikało z-e szczeg6ło- no z UJPrawlIlienia art. 2 ust. 2
Inspektorat pratc.y w Kaliswu wy na wypadek uwolnieni;aJ pra.cowniwvch zestawiell - z pośr6d bez usta'wy z 17 ma'r ca r. b., zmie- mruozył konferencję w Turku na ka z posady nie ma on prawa do du pracy Zifedukowany pracownik
winien zwróoić się do Inspektoratu
robołnyc·h, ktfuzy Zlg~osili się do niającej Ulstawę z 18 li!Pca 1294 dzień 28 lipca r. b. ;Na. konferenCję zasiłków z Z. U. P. U.
FundUlSz'U Bez·robocia po dniu o UJbezJ)lieczeniu roootll1ilk 6w na tę inspektor pracy nie przybył, wo
SjJlWWa postępowa.nia w omawia Z. U. P. U., celem. otrzymania piw.świadczeń,
odnośnie
1 l,i pca r. b., 85 proc. nie ma wY'padek braku pracy, aby każ- bec czego tkacze wystą.pili do st!> nych wJlP3dka.ch została ostatecz.- semnych
p~awa do za,pom.óg, . aThowiem I dy bez'rooołllly, ktocy po<zo~sta- rostwa powiatowego w TuIrku. W nie rozstrzygmięta w a.rt. 112 rozpo wysokości przysłu~.tą.cego mu za.
me przeprac·owah om wymaga- i wał w stJosU1Ilku UlffiiOWy naJmu zwią.zku z interwenc.ią. starosty in- rządzenia Prezydenta Rzeczypo.spo siłku.
Z. U. P. U. wytacza. ze swej stro
nY'Ch przez ustawę z dnia 17-go' przez 26 tw~odlIli w dąIgU ostat· spektor pracy przybył z Ktaaisza. litej o ubezpiecz.eniu pnacowników
marca r. b. 156 przep-raCoowa- niego roku, bez względu
T'.a 29 lipca, jednakże przemysłowcy umysłowyoh. Na wypadek nie7.~1.:..- ny proces zarządowi firmy, która
nych dni na przestrzeni ostat- liczbę iprzevracowanY'Ch dmi.
nie stawili się wówczas na konIe-o szenia da:nego pra.cownikru umysło- - wbrew ustawie - nie ube~pie 
nich dwunastu ' miesięcy. '
. Wńio.se'k - ten z'osta~ je~o.głoś reM.!ę, zaslaniaj!l!c się tem, że by- wago Z. U. P. U. nie .test obowią.- cza swoioh pracowników, żądając
W rezuJfacie dokladmYch sp·r a nie przyjęty. .
]]a, ona wy~aczona na dzień wcze- zany do wyrpła.caJnilal zasiłku. Po- 7Jasą.dzenia całej należ'nej z.a.kłado
wozdań stwierdzono, iż znaczNa,gtEWlllie postawioll1Y został smeJ.
szkodowany maJ prawo zgłosić w wi kwoty z tytułu ubezpieczenia
na większość
fabry.k ł-6dzklich dru1gi W1I1ioselk .- '0 ipTzyzna:n·i e, Wobec teg-o wyznaczono nowy sądzie pracy skargę przeciw praco pracowniIia, w części należnej zazatrudnia robotników na 2, 3 i za~iłlków dla roboibni'ków faibrYK termin zebrania na dzień 10 sierp- dJruwcy.
Firma z reguły sprawę równo od firmy. jak i z tytułu po·
4 dlni w tygodniu, gdy na robo- "Juffjus.za KalIldelfmana" w Ło- nia r. b. 'Inspektor pracy z Kalisza przegrywa, przyoz,em obowią.zan:t trąceń od należności pensyjnej pra
tach sezonowych zt'. trudlnia się dzi i "Etah1jsseme:ruŁ Piesch" w nie stawił się i WÓWC71a.s, albowiem .iest wytplacić zwolnionemu z pracy cownika.
robotnik6w tylko na trzy dl11i w Tomaszowie, na miesiąc wrze- od 1 sierpnia rozpoc~ąl urlop, a na
tY'godniu.
sień r. b., robotll1icy ci bowiem stępcy na ten ozas nie wyznaczo\V związku
z pow)"ir.:.zem pracują już od km'k u
miesi~y no. Tymczasem ogół przemysłowprzedsta,vic.iel O. K. Z. Z.,
p. p'r zez dwa dnd w tYJg'odniu. (p) ców w Turku i okolicach stosować Zawarta umowa obowiązuje do 31 grudnia r. b.
\Valczak, z·głosi·ł WIIlioseJk, aby
zaczął obniżki stawek zarobkoOn~aj zwią'zeK Wił!aścicie1i przerolbi'O'Ilego materjału.
wych, co wreszcie skłoniło tkaczy
małych
i średnich zalkładów
Cerowaczki otrzymują 4,5 gt.
ręcznych do zaprzestania pracy.
przemY5łu dzianego zwrócił się od
1 kl,g. towaru 'z imowego,
O całokształcie sytuacji powiado
O'd!nośnego
związku
r{)lbotlIliszpularkii
przy wigonji - 6 gr.,
Projekt zmiany systemu pomocy bezrobotnym domiony zostad inspektor praoy w
ków
i robo.łllliiC, zJrzeszonego za 1 klg. ba welny zaś - 10 141.
Rozważany jest obecnie
w od k~dej żarówiki e.1eJktrY'Czll1ej) Łodzi. W związku z tem wyjechał
natychmiast
do
Turku
inspektor
przy
kartelu
Z. Z. P., o. zwołame
Vmowa, zawarta w dniu 00(;Warszawie projekt tych sfer, pllzynios1v jakiś efekt.
pra{)y XII obwodu, p. Sułkowski. narady dla zLilkwidowania dłu- f,'<lajszym obowią'zuje do dmia
do . yczący odpowiedniego rozZ tego wz,ględu -projektuje się
dz,iabu zapom6g do,ra:hnych dla o'as1wiooie od przestrzeganej w
W wyniku. przeprowadzonyoh na goirwa,łeJi:'<) sbt'dK'u.
31 g,r udnia r. b.
bez.robołnY'Ch,
nie otrzymują latach UJbiegłych zasady, polega miejscu pertraktJiLCji między strejKo.nferencj~ zrwQłano 'jeszcze
Przemysłowcy zobowiązali SIł!
~vch zasitku z F . B.
ją.cej na wYlplacaniu
zasiłlków kującymi a pra.coda.wcami zawarto
cm.~daJsz~
wieczoru.
uie
wydalać żadnego. z ł'c::d)otai~
Sfery przemysłowe stanęły na pozbawionym zajęcia
i co za poroz,UIIllienie, przyczem podpisaIlillJ
W
wynilJiu
CHulższydi
perfnK'
~.(.w
w związiku ze s frejkiem, j;(o
staU'owisku, iż wobec obciaże · tern idzie środków egzystemcji. została umowa, oparta na. ohowIą
nia zalfÓlw:no pracowników, :fak
Opracowywany jest obecnie zU.jących w poprzed.rIWi umowie facji zawa/rł'Q u.mIOWę, UisfaJaJą-::ą d7ą,c się rów.nież na ~YJmo·
i pracodawc6w na rzecz porno· szęfloJd plan zatrudnienia bez·· warunka()b.
mwt~pująlCe place dla PQSzcz·~- wabie ucznd6w tyłk) z~ DGlred·
C" bez,roibo:tJnym"
zTozUill1ialem robotnych, korzystającY'Ch z zagólnych krutegOlrji robófuiczycll: n~d",'em zwil:\lzku.
jest wyma,ganie
przez spole- sioJlków dOTaźnych, przy wznod,ziewi3.l1'7.e 25 i 1pól
od l
W
z tern
w
czeńit~o, ahy ściągane od nie- szeniu
burlo:wJi pulbiicznY'Ch,
Part
ja
będzie
zlikwidoklg
.
wyTobionego
towaTU,
okre·,
dnia
wczorajszego
j)
.):;'ó('7e<g61ne
~o wysokie OIPlaty (ad radja, te- pny budowie
i konserwacji
lef~nu, komome~o, biletów na dróg, przy przelP,roWa~a[}iiU lin·
wana
m'one~ 'jlllk'o art. 200. WszYiStkie 11'lEaa.y omawianego przemy.łu
ilffiIP'r ezy rozrywlkowe, a nawet Weslyc:ji i t. ' d. (,p l
Jak jui donosiliśmy _ przed kil po,zost91e art. pol'ame są wedłu~ L'ojslaly UJruJcJlomi'OlIle. Poro.słde
kunastu dniami utworzono w Lo- ceIlitliik'a z rak'u 1924, płus 10 u,lk la(Iy podejmą uruchomienie

Konlec
.
streiku dziewiarz,

Prata za

zasiłki

ROZłam WItPR.-IW
ł ,ey

~sza

związlku

.ill~

cip.~n

-,

WSPÓlny Drotest kupców
przeCiwko nowym przepisom egzekucyjnym

Przy udziale delegatów cen- chwalono wY'sią!pić wsp6l1Ilie z
trali kUlpieckich w Warszawie i protestem do zai.nteTesowanych
przedstawicieli prawie W'Szyst- mj,nisterstw 'z żądaniem zniesieUc_ organ,izacji gospoda:rczY'Ch nia cale.g o sze1regu pnepis6w o
Łodzi i oko)..icy, odbył się wczo .. egzekUJCji ja:k r6wnież kar za
pro wad zell1ie
raI' zJ'azd kupców ch'l'z€<ŚciJ'ań- nielP Tawidlowe
skich i żydowskich.
ksią;g hall1dlowych.
Tematem obrad była sprawa
OdJpowiedni memlOlf.ia~ orpranowych przepisó'w egzek'llcyj- cowany przez międzyzwią1Jko..
nY'Ch i kary przewidziane w ko- we komisje organizacji go./s podeksie za rueprawidłowe
pro- da.rczych
przesłany
ZQlstanie
wadzenie ksiąg hand~owY'Ch.
władzom central1IlY'ID i pTezyd..
Po d'łuż,gzY'Ch debat2.ch
u·· .tum rady ministTów. (b)

. IIJ\.1ft i
tWNCERT MUZYKI LEKKIEJ.
Dzisiaj o godz. 20,00 nadany zoslanie ze studja rozgłośni warszaw
skie.t konc ert muzyki lekkie.i z udziałem Igi Garda, pełu,!j wdzię.·
ku odtwórczyni lekkich piosenek.
j sentymentalnych bostonów.
W
programie orkiestrowym utwory 7.e
znanych
operetek i popularnYCh
suit. (r)
TEATR POPULARNY
Dziś wieczorem wesoły teatr rewji "Złoty ul" w gmachu teatru
Popularnego wystąpi z rewją. p. t.
"Parki w Plarku".

IIwaRa!

uGlos Porann,"

do nabyoia oodziennie W sklepie p. Lewenberga W Inowło

dzu i Teofilowie i na kolonjach i letniskach obok Ino-

wlodza.

I'IIJIYI{Jł
MISZA POZNAŃSKI W ŁODZ"
!llisza Poznański, skrzypek wirtuoz, znany ze swych występów w
łJodzi i z radja, obecnio
osierllil
się w Łodzi i będzie udzjelał ll'kc.ji
gry skrzypcowe~.

~:~::~::tj:o~;r:::;~c~c~

proc.,

stó".
Do part.fi tej

CO USIJlSZ,mJl dZI·s· prZeZ radJ·o

zgłosiła

aKCes

doAć

liczna grupa' członków N. P. R. I~wicy.
Ostatnio, Jak się dOW1adujemy,
rozłam w łódzkiej N. P. R. lewiey

t. i.

1)0

24,1

~r.

od 1 kJg.

12,45 płyty gramoronowe.
15,35 Płyty gramofonwe.
16,40

"Wśród Ksią'Ż/e~"

-: prze·

w

ci~~u

dnia

dzisiejsz~o.

(Pi"

22,40 Wiadomości sportowe.
22,50 Muzyka taneczna.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.

glą,d
na,tnowBzYlch wy aWlllctw 0pogłębia się, przyczem pewna licz
Ó· pr f HATl,.,,-k· Mośn,tcki
Stuttgart (360)
m Wl
o . ~-J
..., .
19,30
Koncert (M. in. Uwertur~
ba członków skłania się w kJierun17',00 Konoert · solistów. .
"WeseIe Figara"· MO'ltarta, "M.azeku nard<Iowych socjaHstów, część
18,00 "Stulecie ksi~ narodu i

pa" Liszta, Szkice Kasu.kaskie Ipoprzechodzi do ugrupowań Bez- pielgrzymstW/aJ polskiego" - Miclitowa - IWIaIlowa, Kaprys włoski.
partyjnego Bloku Współpracy z kiewicza wygł. p. Władysłl\w ArCza.Jk!owskrego, Uwertura do op.
/Rządem.
cimowicz.
"Zemsta nitoperza" J. Straussa).
18,10 M'11IzYKa ta.newna.
!Wiedeń (516)
W związIiu z tern, naJpraWdopo19,00 Skrzynka pocztowa łódz .
17',00 Opera Wagnel'lal "Ta.nndobnie} organwacja polityczna N. Iia - wygł. red. Jlan Pio,trowski.
hauser".
P. R. lewicy będzie w Łodzi zIikwi
19,45 KomuniKat hby przemysł.Londyn (261) i Manchester '(301)
dowana.
(p)
handlowe.l w Łodzi.
20,00 Utwory Szuberta. (Symtv'
20,00 Muzyka lekKa.
nje H-moll i C-dwr, Pasterz na ska
81,10 Słuchowisko z KraJiowa leJ,
SD
W"
III p. t. "Judasz 2' - fragment według Strassburg (345)
ofiarą
Bostworowskiego.
18,30 Muzyka kameralO:ilr (Kwar22,00 Muzyk1ru ta.ne(%na..
tet smyczkowy nr. 64 Haydna, Wn.
.1 rjac,ie fortepianowe L,iadowa, Kwin
tet fortepianowy Schumana).
zaś

I'

W 61

liki

n,m
Dom6im, bezrobotn,m

11-------------------------..-___________

Z"RÓWKI
oraz wszelkie aparaty elektryezne i radjowe zelektryfikowane sprledaje

Sklep Elektrowni, Piotrkowska 115, leI. 13q·q2
Wszelkie pokazy nie obowiązują do kupna.

Florencja (501)'
20,30 Opera Verdiego
sycylijska".
Rzym (441)
21,00 Ope113 Masseneta •.M31lOn'\
Ryga (525)
(Symfonja
II
19,30 Koncert
Skr.tabina~ Konc.ert fortepia,llowy
nr. 2 Rachmaninowa, ,,}<·rancesr..<>
diw Rimini" Cza.,ikowskieA'o).
Bukareszt (394)
19,00 M. in. Koncert frJteDfano
wy C-moll Szopena.
Buda.p eszt (550)
20,00 Utwory GoIdmarln (F.'1Ilfa
zje z oper, Symfonia
"Wesde
wiejskie".

t8.vrn -
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W dniu 17 b. m. o godz. 5.30 po południu po długich
zmarł w Sanatorjum w Wiedniu nasz aajukochańszy mąż i ojciec

.l

ciężkich

cierpieniach

B. ·P.

Stanisław
przłżgwszg

o
o dniu

czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu

i miejscu pogrzebu

nastąpi późniejsze

pierając się na tern d~wfadczenlu,
zaczął prof. Lłmousen
sporządzae
lel'Wll, złomne z wyciągu z mózgu
i włądka zajęczego.
Dalsze -doświadczenie nauczyło, te serum to

Jest nader skuteczne przy zatruciu
Dośw\ald1czenia'

pómiejsze,
czyntone na ludziach,
w wypadkaCh zatrucia daly rezultat zupełnie pomyślny,
przyczem
ludzi leczy sl~ za pomocą tego serum, nietylko skutecznie. ale nader
.zybko.

Adwokat

łódzki,

łódzki
sędzią

Karol

Jan

Więckowski, rozporządzeniem mJni

stra
stał

sprawiedliwości mianowany
sędzią sądu okręgowego

Kielr.ach.

nocne

zo
w

(p)

dYŻury

aptek

Driś

w noey dyżuruj1l! nastęTJUją
ce apteki: Sz. J ankielewicz.a (Stary R:vnek 9), L. Steckla (Limanow
skiego 37). B. Głuchowskiego (Na.rutowieza, 6), St. Ramburg'a i S··ld
(Główna, 50),
L. Pawłowsldeg'o
(Piotrkoswka 307), A. Piotrowskie
1/,'0 (l\:mol'ska 91).

Tajemniczy trup
pod

kołami pociągu

Na szlaku kole.towyrrn LaskWola, rzucił się anegdaj, około godzimy 5 m. 30 po
pO~UJdniu, pod lo,komotywę pod~u nr. 75 jakiś męŻ'Czyzna,
ponosząc śmieTć na miejs<:u.
.
W ubraniu desperata nie zna
leziono żadnych do'kumenlów,
ani też żadnego listu, któryhy
wviaśniał przyczyny
samobój.,
stw a i wskazywał to:ź,samość osoby. Detnat lkzy OIkolo 35 lat
be,ia. (pl
Zduńska

W piątek,

dn. 19 b. m. o godz. 11 rano, jako w
naszej ukochanej i nieodżałowanej

pIerwszą

li "iiiii';iBi~ karty I
f

W

Ś.p. Juljusz R. Kinderman

B. P.

Jak donoszą z Pary ta, znany lekarz. pro!. Henry Limousen z elermont Ferrallld, wyna:lazł po wieloletnich studiach. serum przeciw za
truciu grzybami, co się tak często
zdarza: na wsi, zwłaszcza latem. Nie
raz bywa rzeczą
bardzo trudną,
by rozróżnić grzyb trujący od jaCla~nego.
Pro!. dr. Limousen był
przez lat kUka kIerownikiem padstwowego
Instytutu
Pasteur'a,
r;dzie pomiędzy łnnel1li zrobił doświadczenie, że zając jest odporny
na wszelkie zatrucia
grzybami f
bezka'I'Ule Jad~ może wszelkiesro
rodzaJu ~zyby, choćbX trujące. 0-

mianowany

ZONA; SYN

zawiadomienie.

bolesną rocznicę śmierci

Serum przeciw
zatruciu grzybami

Rdwokat

przłmgslowłł(

lat 66.

Jutro,

l'I'Zybamł 7JWierząt.

Reicher

Zmarły przed kilku dniarroi Juljusz Robert Kinderma.n urod.ził
się w Łodzi 1 kwie~il;l., .1866 1'01EU J
jlako syn znaneg'o j'uŻ podówczas
przemysłowca
Franciszka Kinder.
odbędzie się nabożeństwo żałobne wraz z odsłoIl.i~ciem pomnika, o czem
mana. Początkowe nauki ' pobiera!
zawiadamia
w szkoła.ch łódzkich, gdzie tel.l otnymał wykształcenie techniczne.
Po ukończeniu szkoły wstąpił Juljusz Kinderman do zakładów sweg'o ojca, gdzie odbywał praktykę.
W roku 1892 założvł właane przed
siębiore.two, które istnie.te po dziś
dzil'ń. W roku 1922 przedsiębior
stwo to p. f. ZlaJdady pmemysło
we bawełniane Juljusz Kinderm.an
kolportują
zamiłowaniem fałszywe
spółka akcyjna w Łodzi, IWO jut
w cią~ ostatnich t~,odni po}aw,ily się w miejsco·wościach sprytną sza.jką faił:szerz1T hankno u sz~ytu rozwoju.
slkOIlstatolwano,
iż w różnych w który<:h przebywali osta.t njo tów, ,k tórzy, dLa zatarcia
śla ..
Zmarły wkładJał w l!Mtiu'dowę
miejs<:owościach 'Powiatu
la- c~anie, -po7JWo1iło wl'adzOlIIl .po- dów, 'P~ierzyli kQlp.ortaż fal'
ść....
k'
s·...rl.1_a:"'kW ""_"'anO'lll,
wiecznie swego przedsiębiorstwa cały 'laaób-.
skiego :pu.szczane są w obie~ fa~ r
swej nieprzeciętnef energ'ji i niespo
l<:y].nym Wlpa na mOlJ) o;l'P0T- .'\"'111\. .\V "-''''
slZywe b anlk.n ot y 20-itotowe.
zm,ieniają~ym md,e jsce
poibytu,
te:r6w.
s,Pl'zooając
im
podrobione
ba:nkżytej pracy. W cią.g-u niedłUJg'iego
Pifze(prowadzO'lle do<:hodzenia
Onegdaj za·trzymano miano- ndy ZIlla<:znie ni!Źej ich wartości stosunkowo czasu zdołał postawió
,początlkowo nie dały rewUatu.
dwux::h .1 . '
.i
je w rzędzie IlJ..'1.,lwię'kszych · 1>lao6"
wicie w Pabjanicach
Ostatnio zwrócono uwagę,
iż
.
,
.1."
l.
<:yg,an ow,
przy>1Jy~yc,U
z L 8JS'k u, o~ 1ef'O",weJ •
wek
przemysłowych
w Lodzł.
w każdej miejsoowośd, w kŁó'rej
poddając ich rewizji. U oibydwu
Obydwu
cyganów
osadzono·
Przedsiębiorstwo przetrnynlilł'o dO:
z.naJdowano falsyfiJkaty, po.iaza1rzymanych, w o,soibach: Pa .. w więzieniu. SJoozflwo trwa. (p) skonale trudne lata wojny świ:łJtowJ,a li się cyganie.
1
wej i jeszczl" trudniejsze dni kryzy
FaŁszywe banknoty były p,od- tlI'yki Józefa i CY'bu. .s/k,iego Ro- . .
mana,
znaleziono
Po
kiJJkanaśde
su, a jeśli tak się stało, to z.asług'a
robione tak mistemie,
i/ż nie
banknotów
w pierwszym rzędzie zmarłeg'O Ju'
zWifacaly · llwa'gi odibi orc ów, sztuk fa~szywych
jusz.a Kir.dermana.
wskutek czego
a,utentyczność
banknotu fałszywego kwestj'O~
Zatrzymani tłlliłl1aczyli, że są
,Wiele pracy i ofilaiI' młoi}'ł r6V\
nowana było zazwycza.f
do- to ich ... os'Zczędn'o'ści. wzbranianież zma.rłv na polu społeoz.nem.'
piero wówczas, kiedy był
OIl .ią<: się wskazać, skąd otrzymali
Pracował niestrudz.enie na.d · rO~I~ j·Ulż w p·osiadaniu szeregu osób. podrolbi'o ne pienJądze. Zachodzi
.tem. szeregu placówek społecznych
Skojarzenie
jed:nalk
tych powaŹ'ne podejrzenie, iż <:yoga stowaiI'zyszeń
dobroczynnych, był
dwux::h faktów,
iż fa.1s yfitka t y nie pOI zostają w konŁalkcie
ze
członkiem wielu towarzystw ł fnII!!~~~~!!!!~~!!!~!!!~~!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~_
stytuc.p. Dute równieoż 7Jasługi po•
łożył na polu rozwoju naszej !traWielki tryumf mówio~
iy ogmiowej, której był członkiem
nego filmu ...
honorowym.
'

zLEWlnóW AnnV KOTBAKO

Poddani króla ""i~ka
z

banknoty

----------ii
lUbrOlCe,
,nin;

20-złQtowych.

(~J~l~lja

na

~w~[[n auto~D~~Wym

18-letni ślusarz odniósł śmiertelne rany

n

•

Przemożny,

sukres koncertowej gry aktorów,
interesującego scenariusza i świetnej reżyserji...

w dniu wczora,tszym o li!odzi- Huk był tak potężny. że w okOtnie 6.45 pOpQł. mieszkańcy .oko- licznych domach i na dwOll'cu
licznych domów p.rzy llołudnio autobusowym
powy,laływaly
wym dworcu
autobusowym szyby. Natychmiast po opadnię
(Wólczańska 232) zostaLi
za- ciu dymu pmJeMoooie zaweal armow lliIli hukiem eksplozji, ~waU z pobliskiej kasy ehory(~h
dochodząee.l z terenu dworca.
lekm-za. który skonstatował u
Jak się oka~ało. wybuch na-- Strzelca UJrW'a nie nosa, wypły
stąpił w niezwykłych okoItczno~ nięcie oho.1ga ÓCZ.
pękniJęcie
ściaeh. Do Łodzi przybył z Ka- podstawy czaszki I W8trzą6 m6z
lisZJa autobus. prowadzony przez gu. u Henkego zaś clęk.e omaswfera Pawła Henke, zamiesz- żenia, spowodowane uderzeniem
kałe~o w Kaliszu (Gómośląska odłamków
aparatu.
Strzelec
65). Wobec tego, że chłOdnica pmJe'Wieziony został
w 3/i!onji
wozu Henkego p:rzeclek.ała, za- do M,pi,tala Mościekiego, Henke
wezwał on ślusarza, lS-letnlego zaś do krewnych.
zamieszkaTadeusza Strzelca (Nowa 9) ce- łych w ŁodIL
lem z&S7iWejsowania ,otNoru. Natychmiast p,r zepI'owadzone
WY.fęto chłodnicę i po złrnieniu doch,o dzooie poIłcY.1ne ustaliło
je.i na sto,iące_ł obok beczce. wla nast~pujące przyczyny
wybuno wodę dla skonstatowania, w chu: W bec.zee znajdował
się
kt6rem miejscu chłodnica prze. karbid. Kiedy woda prtreciekacieka.
Jąea z chłodnicy mnIieszała się
W dniu wczorajszym powrócili z
li!dy Słrzelee z nim, wytworzył się gaz, który urlopu i objęli urzędowamie sędzio
W momencie.
podszedł z płonącym aparatem, w momencie zbliżenia się Strzel wie sądu grodz.kiego w Łodz.i 1\11IUłStąpił n~ły wybuch,
siłą ca z zapalonym aparatem eks- chał Pawłowski i Roman Merson,
którego Strzelec i Henke odrzu- plod~wał. (p)
JOIalL kierownik wydziafu ka-qtego
ceni zostali na kilka
metrów. I
, Klrurol Bielawskł.

•

Sledzlwo

IIrólcel

Olobllle

Zmarły był równie1J
odonKłem
Domu Miłosierd7.ia., Koleg'jIum KOścielnego przy paraf.ii św. Jana,
członkiem TOWlaJrz.ystwa ŚlPiewacze
g'0 przy parafji św. Jana,
óraz
cz.łonkiem Łódzki~o niemieckiego
stowarzyszenia. pOIpierania oświaty.
Przez. śmierć Jul.lusza Kindenna
na straciła Łódź praweg'o obywate
la, z.asłużonegoo przemysłowca, ('zło
wieka o wielkich wruf)l'ach uurha
za.leta.ch cha,r akteru.
CzeŚĆ Jego pamięci.

Samobóistwo
przy warsztacie
W dniu woz.ora.isz.ym w fabryc(,
przy ul. Ks. Skorupki Nr. 19 nale..
żąc-ej do firmy Józef Richter wyda
rzył się wypadek targnięcia się na
życie podcZJas pracy. Robotnik An.
~oni Chode('z w~'.Jił więkezą dozę
Jodyny. Towarnysze pracy rz.u('ili
się z pomocą, wzywa.1M jednOO"leś
nie POg'otowie kasy chorych. Po
lldzieleniu desperatowi pomocv lekarz Pl'Z€}Vi6zł go do szpitala.

. ,

wbodzi.r.

owy. gmach hipoteki
bcdzłe

PO,Q:I••"ft(b lu.~lio
Dwu nowych pisarzy hipotecznych' 1 6 noŁarjuszy

śię wykończyć budowlę
jaW na porezątku !.ut~o 1'. p.,
z zasbrzeżeniem, że w tym ter-

minie budynek hilpoteik i będzie
już wyikończ·ony nazewnątn i
wewnątrz.
W związku ~ powyższem Ulka
zało się rQzporzfl'dzenie
mini-

Smł(rielng
wieśniaków

pijanych

LI

potoczną

wraz z arChl!wum bi•
•
potecznem i notar.ialnean,
dla
odpocznie
mIeSIęcy w kryminale za
załatwiania czynno· ści hilpote'Sz'
nY'ch, dotvczących nier,:l('homo·
W dniu wczora.iszym sąd okręgo złotych, p1lwstającej pod jego 00ści miejs.kkh. po.ł-ożooych
,w wy w Łodzi P{}!l przewodnictwem pieką·
Jak wynika z odczytanego. m..
granicach
adminish'acyjnych sędziego. WiłGckie~o rozpatrywał
Łol1z,i, nierucholJlllości wie isk ich, sprawę kierownika uuędu pooz;o- rozprawle aktu oskarżenia i zeznań
położonyoch na ob~zarze działa we go. Nr. 2 w Łodzi, 26-i2tniego świadków w rlniu 14 lipca r(}ku bie
k(}ntroli
kasy
nia sądu okręgo-wego w Łodzi. Tadeusza Cz"rneckiega, oskaiillue i'lcego !lOrlC7.aS
Do arehiwum hirpoteczneł:o ~G G nied(}bór w kasie sumy 1,1,13 pJ'zez komisję rewizyjną, przybyłą
z centrali urzędu pocztowego w Lo
lIzi, komisja stwierdziła w kasie
uiedob(·r, sięgllljący 1.113 złGtych.
Czarnecki. indagowany, w jaki
sposób mógł powstać niedobór w
Dosyć miernoty w kinach
kasie, o'świadczył, że przyczyną
braku
pieniędzy było. przepracowa
Pierwsza ' jaskÓłka nie personelu .jak również ł jego
- ' iapowiedź ' wielkjeg-o sezonu '
wskutek Ćzel!:o w pQSzczeg61nych
to WIelki twór kinema'tografji francuskiej
pGzycjach ksiąg wpisano
sumy
wyższe, aniżeli były faktycznie.
Tłumaczenie
Czarneckiego nie
zm.lazło
wiary u .jego
władzy
zwierzchniej, Idóra miała paufne
wiadomości .. że Czarnecki stale hu
lał w nccnych lokalach.
. Będące w przekonaniu o w:nie
W rolach, głównych:
Czarneckiel{o władze p-ocztowe .w
Łodzi skierowały s'praw~ do urzę
du Ilrolmratorskiel!:G, w konkluzji
ulubienica kinomanów
czego. Czarneeki zas:adł na ł<Lwie
.oska r.żonyrh.
.
. Po. zbadaniu oskarża·nego, który
boba;tęr z filmu n1\Iiljon"
do winy &ię nie przyznał i poi asy' ekranu francuskiego FLORELLE i JEAN
twierdził swe pierwotne wy,iaśnieDAX.o..
, Muzyka Paula Abrahama
, nia, są.d przystąpił
do zbadania

6'

Wola mg na ala·r m"'··'

"Zona n I ą oc"

I

~MarJ1 ·.Glorll

Rfi!ne Lefebre

Wkrótce W kinie 1·111t ' '

świadków.

Cały szereg świadków potwier-

dził

w obieg b. burmistrz na

własny

tłumaczenia

faktycznie w

Weksle i pieczątką Z. z.z.

Czarneckiego, iż
pocztowym

urzędzie

QWiW;&MM

es=•."·

Jest tylko ieden
·sposób...

rachunek

Jest tylko jeden sposób na pl)B. burmi.tl'z m. Konstantyno- nego dzia'łacza związkowego, p.
zbycie
się ])iegów,
wągrów, żół
'..,.a, Gryzel, kt6,r emu .JUI! ~N S'wo- AlełmlJ!ldra Kn:ykalskiego. Wefim· cZRsie ZQrzuocano popełnie
nie szeregb1: nadużyć na stano ..
wisku bUTmist'l'Za, występował
ostatnio w ~har;:tkterze
działacza związku związ'ków zawodowych. Organizacja ta ni'e lliwa
żala za konie<Jzne usunąć
p.
Gryz.1a, . uważając, iż pogłoski
() nadu!.vdach
byłego burmi:;trza uie powj'n ny b~ć 'brane
pod uwa~ P'Q czasu, aż w sprawie tej sąd wypowie swoją opi·

na wozach

p.

młesi"t:f '

~ffr!~~~:~r~!i~~;i~~ ,,~ile~rimwany" ki~mwni~ Url~~U ~O[ltow~~o

puszczał

wgś'id

W pobliiu miasteczka Dobra, w podcięli konie, 7Jmuszają.c je do ~
powiecie wreckim, miał miejsce lopu.
CwiClZone ustawieznie lianie roz
tragiczny wypadek, ofiarą. którego
winęły
rzeClZywiście
największą
padli dwaj wieśniacy.
Z Dohrej wyjechało jednecześnie szybkość, do jakiej były zdolne.
J a,k zdołaliśmy llrSLaHć - na
w Łodzi, w myśl dalszej części
stanowiska pisarzy
hipotecz .. kilku gospodarzy, mieszkańców o- W pewnej chwili oba zataczaaąoe
teg0 rOZ'Porządzenia,
kolicznych wsi, kierują.c się szosą się na oałll! szerokość drogi wozy
nych
desygnowani
zostali
PifZeuosi się ksiąild hipoteeme,
zderzyły sie.
dotVlCzące nie'!'UIchomośd miej .. s~dzia sądu najwyższCł(O, Sta- ka.Iiską..
Konie z obydwu zaiprzęgów wMiędzy
dwoma
wieśniakami,
m1a
nisław ZaleskI,
skich ,i wiejskich, a ZIIl·ajdujące
stały pokaleczone, wozy uległy raz
nowicie
między
niejakim
Pałusz
się obeCll1ie
delegowany do peLllienia c·z ynnym i Suszką. doszło do ostre.r kłót biciu. "Zawodników" spotkiał rów
w archiwll'm powiatowem
lwŚtCi pisarza hipotooznego przy
ni. :la.targ był tern gwałtowniejszy nież opłak:my los, albowiem Paprzy wydziale hipotecznym w wydziale
hipotecznym
sądu
łuszny doznał rozbicia głowy i pogdyż obaj gospod)a.rze byli pijani.
Lodzi,
grodzkieg·o w Łodzi - zachód,
Świadkowie
kłótni,
obawiając łamanir.JJ ręki, tak że wkrótce po
'" 3l'chiwum hipoteezllem sądu oraz
cIU'ęgowe~o w Piotrkowie,
w Mieczysław Piotr Świątkowski, się, iż dojdzie do krwu,wej bójki, wydobyciu go pod szczl!!tków wozu
archiwum hipoteezuem
przy podsekretarz stanu w mip.iste~ zaproponowali powaśnionym, aby zmarł. Suszka z poła,mane,mi żebra
wydziale hdputeeznym sądu o- stwie sprawiedliwości (w sŁanie wyścigiem rozstrzygnęli, kto z nich mi i nogami, odwieziony został do
ma. słuszność. Pałuszny i Suszka szp.itJrula. Stan Suszki jest bef,na,
kr~owegl{) W KaUszu.
nie'Czynnym).
(p)
zgodzili się na to i jednocześnie dziejny.
Do
odhywatlli'a
posiedzeń
urzędują
"zwieTZchno-śd
hi.p·o tccwej" ,
Ilość notarjuszy,
według tego rozporządzenia , de cych przy kancelal"ji h1poteczlegowanJ będą se-clziowie ' wy- nei w Łodz.i,
dzia.łów cywi.1.ny'Ch sądu okręg'o usłala l·oz)}.1)fządlzenie w Uczhle
za ostrą krytykę przemówienia prokuratora
wego w Łodzi.
sześciu.
Na podstawie te.g·o rozporz,ą·
Odpowiednie
pomiesz,czc.nia
Jeden z obywateli
naszego wówczas prokurra{olr Koząowskl.
LZ
SrtawilCikiemu
,dzenia IltwQorzono dwa stanowi Ila kance.\arje notarjalne będą miasta, nieja,k i Ignacy Stawicki WOtboc tego,
sk" pisarzy hipotecznych w Ło- lidziełolne w gmachu hipotel\l.
lat 46, w swoim czasie, a mda·· przem6wienie prQkwraw·r a nledz,i, Zakrres czynnośd każd~g()
Omawiane
rozporządzenie now.i<Jie dnia 13 maja 1931 1'0- zbyt 'P'l'zypadło do ~UlStu, posta ..
z pisarzy oki'cśli prezes Są-cltl ()- wchodzi w życie z dniem 1· ym ku mial sprawę w sądzie OtkTę- nowił on ",mieść do sądu rupelakrf:gowego \.... Łodz,i.
kw,ietnia 1933 roku. (pl
gowym w Łodzi. Oskarżał ~ cYlne~o w \\Tarszawie nań skarrgę.. ' ~'łItiIl6!CI_'lI'@Mii'l"!MiJi!iłi!i!Ii\ll!i"'.liillliIiiIiiJifJiłi""""MiIIlliIi!!iP;·'• •!IlNi;M!2liR. +6W"

eOió" jut "

Ja'k ju'ż doncsi1iśmy Toi'.<\:·zystwo I{<redyt'o we m. Łodzi
zawarło z ministerstwem sprawiedliwośd umowę,
w której
zobowią.zało się w)nbudować w
okresie do dnia 1 kw,ietnia ro·
ku 1933 gmach dla pomieszczeula ziemQkie.i hipoteki w Łodzi.
Komitet budowy rozpisał kan
kUl's na wykonanie tego p.rzeds.ięwzięcia w zakresie ograniczonvm, bowiem do udziału
w konkursie dopuszczono tylko
pięć
najpowal:niejszych firm
lódz·k ich. Najniższą ze zgłoszonych była ofeTta firmy "Paweł
H01e".
Odno:śne pr,a ce .przy zaiklada·
niu fundamentów zostaly
.luz
roz'po<Jzęte. FiTma zobow,iązała

•

.

ksle te

były

zaopatrzone w pie··
czątki
zwią,Fku,
jakkolwiek
zw,iązek nie miał ni<:
z nimi
wspól,nego.
W oboo powyższego
obydwu
działaczy zawieszono
w czynnośrCiach.

Jak wy,k azafo dochodzenie Gryze.1. i Krzykalski pUIścili w
obieg kiLkadziesiąt weksli, zaopatrzonY<Jh w pieczątk,i związ
ku, na ogólną sumę 6.000 z'ło
nję·
tyICh. Pieniądze, uzyskane z 'dyweksli obydwaj
Przed kilku dniami organiza- skonta tych
<!ia wspomniana zWT60ciła uwa- przywłaszczyli sobie.
gę na pojawienie się
wię.kszej . Wohoo powyższe.go ·sprawę tę
ilości weksli. zaopatrzonY<Jh w skiero'wano do u!t'Zę'du prokura..
vodpisy p. Gryzła i jeszcze je<!- tO'rski ego. (rp)

.

niedobór w kasie
Nr. 2

było

zbytnie

przeciążenie

pracą·

Biorąc

Sąd apclacyjny jednali

stwie!'

dZiiił, iż w skardze tej lltżyłe 'l0stały przez Stawicki~o obeltŻy

we wyrazy w stosunku do pro··
kuratora Kozłowskiego, woibec
czego sikargę tę przesłał z powrotem do sądu
okrę(litowego,
który ze swej strony pociąRlllął
nie.zadowolooego
StawiJCkiego
dl() od!powiedzialnośd sądowo karnej.

to wszystko pod uwagę
po wysłuchaniu stron skazał
W dniu wczorajszym 8/Pra,w a
Tadeusza Czarneckiego na' 6 mie- ta rozpatrywana była przez sąd
sięcy więzienia.
grodzki, który skazał Stawickie
Obrońca oskarżonego zapowie- go I.g.nac~o na czteTY miesiące
dział oId",ołanie.
(p)
wiezienia. (ag)
sąd

(oraz
a niema

eor5Z~ SI,OSU
pieniędzy

na

naprawę

Dele~ac.ia wydZtialu powiatoW odpowiedzi ośwłao.czono
wego sejmiku ł6dZikiego interwe delega,cjIi, że ministerstwo nie
njo'Wał~ w minisłer,stwie robM może w roku bieżącym udzie-o
puhlkznylCh w sprawie dota'Cji lić subsydjum na drro.gi
pona drogi państwowe iak rów- wiatQlwe,
a <JO się tyczy drog
nież subsyd.lUIIll na drogi powia pal'istwowych, to
ze względów
tQlwe w okoJ.i<lY LodZii.
os,zczędnościowyICh wyasytgnuje
Delegacja wskazała, że słan się tylko 40 proc. tego co zawniektórych dróg jak naprz. Łódź sze, co zresz,tą dotyczy i innych
- Tu/s zy,n - . Piotrk6w jest fa- powiatów w k'l'aju, gdzie .§ro(N{i
talny i przy jesiennyoch rozto- na naprawy dr6~ :wstały znacz·
pach grozi zamknięciem tych nie zre~ukowatlle . (h)
dróg dla wsz.e lkiej komunikacji.

oln
WYPADEK PRZY PRACY
Wczoraj o godz. 8 rano podczas
1laprawy dachu jednopiętrowego
domu przy Pla,cu Kościuszki 22,
stanowiącego własność gminy ewangieliddej zdarzył się nieszczę
śliwy wypadel~,
którego ofiarą
padł 27-letni Adolf S~aier,
zamieszkały we wsi
Komorów pod
Tomaszowem z zawodu cieśla.
Podczas ołhywania starych łat
i zastępow,ania ich nowemi, Szra:jer nastąpił na jedną z belel< wią
zania, która pod cięia,rem tym pęr
kła'. Znajdujący się wówczas na
skraju dachu Szrajer stracił równo
wagę i spadł na
ziemię,
łamiąc
przytem r~kę, i nogę i odnosząc pa
ważne ogólne potJ,uczenia ciała.
Wszystko to stało slę tak szybko, iż pracujący obok nieg() robotnicy zanim spos·trzegli się i zorjen
towaIi o CO chodzi, ujrzeli kolegę
swego Ieiącegl) na ziemi.
Odwieziono go niezwłocznie do
szpHala miejskiego, gdzie udzielolono pierwszej pomocy. Sta:n Szrajera jest ciężki.

tych p1am, itp._ nieczystości cery.
Cel ten osiągną.ć można jedynie
przez zastosowanie tak wysokowar
tościowych, opartych
na wiedzy
kosmetycz,lekarskiej, środków
nych, ja.kierrii są mydło i krem Hel'
ba. Łączą. one ]}rzyjemen z poży
tecznem. Ohe)f Diezwykłej bowiem
skuteczności leczniczej,
posiadają
preparaty Herba niezrównane wa.lo
ry kosmetyczne. Śni etno-białe mydlo H~rba. jest bardzo łagodne o
miłym.i trwałym zU!pae.hu. Dyskr&t
nie perfumowany krem Herba wni
ka natychmiast w · pory, wygIadza
jąc każde popękanie i stanowi t\:m
samem idealny podkład pod puder.
E;rem.i mydło Herbla" to rzoc7,:rwił
SPRAW A GIl\fNAZJUM
cie najlepsze i najskuteczniejsZ6
Onegdaj, magistrat otrzymał z
środki kosmetyczne,
.iaJd.e kif'dykurator.tum szkolnego w Łodzi pikolwiek istniały.
smo zawiadamiające, że magistrat
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nie ma prawa przekazywania kon-

I

Wit;zifDia

BZÓW
cesji na prowadzenie miejsldego
gimnazjum realnego towarzystwa
oświatowemu.
towarzystwo to,
pragnąc prow.aldzić uczelnj~ winno
samo wystąpić o uzyskanie konce·
sji. W związku z tern wczoraj od.
była się w magistracie
konferen·
c.ia prezydenta miasta z przedsta·
wicielami towarzystwa oświatowe
go.
KRADZIE~ PALTA
Do mieszkania pastora Maya
(ul. Antoniego) przybył jakiś włó
częga po ja'łmużnę i skrudł pal!Q.
ZawiadQmiona policja wszczęła nie
zwłilcznie energiczne dochodzenie
które doprowad'2iiło do ujęcia zło
czyńcy. Okazał się nim Oskar Chu
de, zamieszkały w
Pabjanicach,
znany jalr.Q złodziej zawodow).
Skradzione paltD zakopał on koło
cegielni Krycha. Aresztowano go
i oddano do dyspozycji władz są
dowych, które wydały nań wyrok
3 miesiące więzienia.

NOWA SPIRALNłA
Tomaszowska
stra'Ż
ogniowa
przystępuje d1l budowy nowej spiralni, gdyż dotychczasowa, ,iako
zbyt przestarzała. nie odpowia'da
już wymogom.

GlOS SIPORIOWY
Zmiany w terminach
spotkań

ligowych

W terminarzu ~aiwodów ligowych 7.Mdy ostatnio pewne zmiany, gdyż mecze wyzll1aezone na 30
pa,ździernika i 1 listopada zostały
o'iwolane i przełożone na inne ter
miny 3, mianowicie: Wisła - Pogoń na 21. VIII. Pogoń - Ruch na
13. XI. Warszawianka - Warta
na 20, XI, Ga,r barnia - ŁKS n&
20. XI 22,. p. - Cracovia na
20, XI Legja ~ Polonia na, 27. XI
i Wisba - Wat'szawianka na 27. XI

Jak

się
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Łodź,

spisali olimpijczycy

Przyczyny tryumfów i niepowodzeń w Los Angeles

Dzie,siątą olimp jadę w Los An
geles mamy już !pO'z a sabą. Niedtui/:{o ekSlpedycje
'Olimpijskie
powrócą do krajów ,r odzmnych,
by po krótkiej rprzerwie zimowej rozrpocząć długą socję treniiI1gów przed następną próbą
sił., za cztery lata, w Be<rHnie.
OHmpjada w Los Angeles by ..
ła naprawdę o1impjadą
rekordów. Niety),ko
w znaczeniu
sędziowska sporto'Wem, ale ta'k!że OIrganizana mecze ligowe
cyjnem L. kasowem. Nas inteNa niedzielne mecze ligowe ObSIl, resuje jednak głównie sprana
da sędziowska jest następu';ą.ca: spo~towa iglrzyslk, nasze 1>O'w oPolonia - Cracovia p. Obst. War- dzenia i p o'raŻlki , tTYumfy i za· '
ta, - Ruch p, Ward ęs zkiewicz, 22 wiedzione nadlzieje.
Cztery lata temu, kiedy nap- tł . - ŁKS (w Siedlcach) p. Km
sza
elksped~ja 01impi.1F/ka wykowski, Wisła PO.g'oń
(sędzia
jeżdżała do Amsterdamu, żąda
jeszeze nie wyznaczony).
liśmy od niej niewiele - utrzy* • III
mania
-presHge'u. Od tegorocz"
W niedzielę rozpoez.ną się także
pi erwsze meC7,e o wej'Ście do ligi, illYlCh lO.limipijczyków żąda1iśmy
a mianowicie: Polonia (Bydgoszcz) już ... tryumfów. Czy slPe'llIliH po
Za- Legja (Poznm:i.). p. Polnia,gzek, kładaolle w nich nadzj.e~e?
IFC (Katowice) - Podgórze (Kr3.- stanówmy się nad terll.;
A więc najpieTw lekko a t.1.eci.
ków! p. Posner, Unja, CI.ublin) Pojechali:
K,u,sOlCh'iJs1k i,
Pław
Hasmonea (Równe) p. Jarosz 1 p.
czyk, Heljasz, SiedleCIk i, Wei·
p. legjonów (Wilno) - 82 p. p. sówna, Schabiń'ska. Cóż im rol), Wolniak
k'o'WaJlo?
Kusochlski był ogólnym fa ..
wOlfytem nieŁylko Polski
ale
i E'U1rolJ)y na 10 j 5 kilm.
Mówiło się jeszcze o sta'f(~ie
na
W nadcbodzącą nietIz,ielę odbę , 1.500 mk i mooe w 3.000 k,1m
dzie się w Pab,i anicach na boisku' na przełaj. JaSJlrun było, że w
Krtt~heThdera mecz lekkoatletycz- J tyłu konkulfe'JlIcjach naraz nikt
ny Kruschender - ZJednoczone, z sia,rtować nie mOże, ale WSprtudziałem zespołów ieńskich i m~ niałe wyni.ki naszego
mistrzll,
skich obydwuch klubów.
jego niebywała f.orma i... pew-

iIlOŚĆ siebie,])O'zwalały na sl>l- KUISOciń'5ki~ nasza fawOO'ytka
wi3Jnie iaJrna,jle:psz~h hO~Ołi'ko i nadzieja, padła ofiarą ueI1llY
,pów. Przyszedł stalft na 10 klm., którą zresztą przewidzieliśmy.
,przyszedł s ukc,e s , ztłoty moolłl. Ta okolilCzność spotęgO'wana od
Ale jednocześnie przyszła hl,,- rębnym od eUl"Ope.iski~o ksztaił

Stibbe -

Pauł

na zawodach bokserskich w Helenowie

w dniu dzisiejszym odbędą się
na boisku sportowem w Helenowie
ciekawe zawody boksersklie ł zapaśnicze organizowane przez Union
Touring. Zawody wzbudziły ogromne
zainteresowanie, g/lYi po
dłuższej przerwie letniej wystąpią
na ringu czołowi bokserzy łódz
cy. Ciekawie zwłaszcza zapowiad.
~ię walka w wadze ciężkie .• Sttbbe
- Paul, oraz spotkania: Cyran -Woźniakowski, Banasial{ Frank
Majer J. - Stahl I.
Pozaiłem odbędą si~ trzy walki
zapaśnicze z udziałem mistrza- Polski Turka.
W razie nie<pogOdy zawody odbę
dą się w małej sali Helenowa'. Początek zawodów wyznaczono na
gOdz 20.

pewne
tyl,k'o jeden ,punkt ' i to rzwtem daleko gQlrs'zsm "00. uZySlk,i,wan~h
na t,r enin,gach. P~zejdzie trffina,
będzie niejeden jeszcze rekom ..
Sc'habińska. Krótka, smut·,
na historja. Odrpadta przy przed
hiegach i skończyła udział w
j,gJrz yslk ach.
P,ozQlStaje jes'zcze do omówienia raJa i zasługi Walasiewiczówny: SJPełniła swój obowią
zek WOlOOc Polski ja1k na.j1epiej.
S'hurtowała na 100 mu. zdoświatowe
była zloty meda.~. stanę.'ła
do
padły na meczu
dysku - wzięła szóste miejsce
Anglja
- U.S.A.
i jeden cenny punkt.
WIOślail'ze l szermierze zTobi ..
Na meczu Jekkoaletycznym Ame
Li wszysłlloo co by.ło w ich mocy. ryka - Anglja, zakończonym zwy
Pierwsi zdobyli jeden srebrny cięstwem amerykaa w stosunku
i dwa ' bronwwe m eldale , MU- 6:4, padły dwa nOwe r~kordy świa
dzy zajęJi pią.te mie,;sce w kla- towe.
syfi:kacji ogólnej, a w szaMi, zaW sztafecie 4x800 mtr. druZyna
jęli trzecie miejsce, bijąc ta'ką angielska z tryumfatorem olimpij,patęgę s'ze.rn:n.i.erc~ą, .iaik USA.
skim na 800 mtr. Hampsonem na
, Ja'k widzimy, OgóJ..ny
bi- czele, uzyskała rekordowy
czaI!
lans naszej eksped~ H, jest do·, 6,40,2. Dotychczasowy rekord,' ubry. Niclicma ga,rsłlka nasz~h stalony przez Ac. Bf'ston (USA)
oli'IIllPi'jczVk6w poka.fiła wywal- wynosił 6,14,4.
Bołognia
ozyć dla Polski zaszczytną loW ł)iegu 80 mtr.. z pJotJ{ami dla
katę w taheli narodów. W Ber- pań, amerykanka Simon Szaler uzdobył puhar walkolinie pok'ażemy wi~j. Nie bę stanowiła nowy rekord ~wiatowy
verem
dzie podr6tiv
przez Atlantyk, 11,6 poprawiając uzysJ{any przed
Burzliwe a,w antury I zajścia ja- nie hędzie til'eI1lly, będzie więcej paroma
dniami w Los A:ngeles
zwwodni·, przez rodaczkę Dłdricbson wynik
kie miały miejsce na ostatnich me pieniędzy i więcej
czach o puhar §rodkowo-europeJ- k6w.,
11,7 sek.
ski były przedmiotem speejtlnego
pos'iedzeQia komitetu puharu. Młmo licznych głosów sprzeciwu, po \ ~.
stanowiono konkurenclę tę utrtym'lć nadal.
ZbadaD() sprawę niebywałych ana mecz piłkarski z Poznaniem
wantur na meczach Slavia - Ju~rupitan - związ.kowy ŁZOPN. ka, Herbsłreicli,. TadeuaJeWiez,
ventus w Pradze oraz w Turynie,
sikład Feia, KroI. REZERWOWI: Ragdzie czeski bramkarz Z06tał przez p. - otto wy.maczył jlllŻ
, sfanatyz.owan" pubIicz,ność dosłow reprezentacji na mecz
prze- poport (Hakoah), Chojnaeit
." , nie "ukamienowany".
cuwko Pomani'owi.
Kirszbaum '(TuryścI) •
Po burzliweJ dyskus,ji, oba kIu- . Reprezentacja Łodzi @ier'l'ć
W składrzie tym zajlŚt m~a
, by uznane zastały winnemi sprowo się bę.dJzie -prawie wyłą,cznie na zmiany, a to ze wz,ględu na fakt,
<' II kowania za.iŚć i zarówno Juventus g'raczach IigOlWeII{o ŁKS. Gracze
że kilku graczy li~ow~o ŁKS.,
i SllliVia wstały wyldl1czone z dalA
-kla
sy
'Przewidziani
są
jaik,
o
po metClZ1u z Wilsłą k,r~'OW5ką,
szych rozgrywek o puhar. W ten
pod jeSlf .Kontuzjio'wlłIIlych.
sposób ,jednyym klubem, laki pozo rezerwowi i brani będą
stał ,iest P. C. Bologna. Klub t~n uwagę przy 'ZClStaw,ianiu Slkładu
Mecz ()I(lli~ie się w Poznaautomatvcwie w&łał posiadaczem tyl'ko w wypad/ku, gdy
jaikiś
niu
na boisku Warty w dnIu 28
puha'ru środkowo - eurQTle.isldego. z graczy ligowych
nie bQdzie b. m.
mógł wyjechać do Pomania.
Przeci,w toGzianom, Poznan
l..udzle otyli osiąl1alą bez trudu
Sklad Łodzi wy,gffądać
ma
wYl&tawi
najpra wdorpodoibniej
wydeine i obfi te wypr6ż::ienle, uż,wa
il\c odpowiednio i regularnie naturalną :ta,stępująco:
drUlżYll1ę
Waorty,
zasiloną dwoma
wodę "Fral11ciszka-J6zefa n • Żl\d.w!lpt
,f<'rym8l"kiewic~,
Karasi ak, lub trzema ~raczami Legji.
JallCzy,k , Steinke, Welnie, Dur(od lewej,) : ZigJaTski, Schle in'k'ofer i Campe, zdobyli pierw
Sze miejsca w swoich klaJSach n a zawodac,h
olimpilsikich w
Porażka
Los Angeles.
.

Obsada

Kruszender - Zjednoczone

1>owa

dla SlPO!l'tu

poaslk iego
otarl
nie'
,b ez,p iecwie nogi i wJęcej startować na iIgrzyskach
nie b.~-,
uzie". Zrobił swoJe wziąlł
TJ!erWSzen miejsce zrobii'by
wi~('ej, gdyby nie pech ... no,l,~
PJlłWiC'Zyk, po męczącej pooró
ży przez Atl.antyJk, był nie
w
fGrmie. Sikioczyił dUlŻO: 1.90 m"
,a le, za mało,
by za:k walifiko ..
W!'1Ć się do pieTWiS'z ej szóstki. ~
Nil' można go win-ić,
,przecie~
11ie talk dawno poni:!: re:kOTd Pol.
ski SlkOłkie:m 1.88 mtr.
Hel.tasz. Ten zruw i ódł. Sipodzie
waHśmy się jeżeli nie dobrego
miejsca to przY1llajmniej walki
o nie. I {ego ni'e było. TYlP~y
zawodniik', którego zamordowała rpO'dJróź ...
Siedlecki nie zrobił f,ormalnie n,ic.
Chyba to, że
zaJąl
ostatnie miej.sce. Po męcząJCej i
"ToibiOll1ej" e.\irrninacji,
zdOIbył
milIl,imum oli.mJpijsikie i ... jUlŻ.
Waisówna, naj'więk..sza ooCYk
wieść: "K'll'sociński

fem dysiku, wy.rwala jej

dnia 18 sierpnia 1932 r.

zw~ię,stwo. Zdo~ata zdobyć

Dwa rekordy

F. C.

Trzej

' Skład

LOdzl

.I

N. Stularowa

na turnieju w Rabce

"uIOt:ińlki··lfibin~D
Dziś polacy startują w Chicago

D.zi's iaj w Chicago, nasza reprezentacJa olimpijISka, sta.rtuje
w ramach wielkiego . meetin,gu
leklkoatle't ycznego, z udziałem
20 na l"Odów. Wraz z lelk ikoatIetami wyjechali do Chicago wio. '
ślarze i szermieNe.
PoJ..ska ekspedycj'cl. wystąpi na
~a wodach w ,pC'l'!IlYJll
składzie.
Gwo,ździem oTogramu i pwnktern, na który najbardziej liczą
~rganizatoTZY, będzie
pojedy-'
neik na 5,000 mbr. między Kusociń'Skim, Let-hine;nem i HiNem.
Jak wiadomo,
Ku.sociński
miat/' startować na oJimpj.adzie
na 5 tys, mtr. i je~ oboik lLethineJla UJważll!llo za faworyIa.
Niestety, wsk'llltek konruzji nÓlg,
ja':"iej wległ nasz as, mll'siał ue~y.g!Ilować z pe'W1!lego tryumfu,
Dla nas specjalnie ci~kawą
rzeczą będzie pojedynek wyka,ują,ce:go coraz lepszą
form_~

Turniej tennisowy w Rabce, w
którym bierze udział Maks Stolarow, przyniósł szereg interesuJą
cych spotkań. Na.fwiększlJ Jednak
sensac.iCJI była porażka wkemistrza
Polski i mistrza' Łotwy Maks,a Stolarowa w spotkaniu z . młodym, utalentowa'nym krak;owianinem Tarłows'l<im. M!ody tennisista zdołał
wygrać spotkanie ze swym rutyno
wanym przeciwnikiem gładko W
dwtlch setach 6:4, 6:3.
W grze podwójnej panów bra~1a
Stolarow zw)'ci~łi bez trudu płt
rę Bascik, Pietrzycki 6:0 6:0.

Heljasza w l"z\1JCie ku,l.ą z mi,
strzem oliJnpijsJkim SeksŁonem.
Falkt za'Proszenia pO'lskiej reprezentacji na zawody te,
w
któ'r ych bierze udz.iał najwybit
niejsza elita lekkoatletów d'lwodzi, wzrostu lll-estige'u i populamości nasze,j lekkiej
atletyki. ~
Po mec.zu, po.!,scy olimpij(!z)'·'
cy udadzą się do Cleveland
Detroit lecz niewiadomo, .-czy
będą tam stall'tować. Nastę.pnlt
polska ekilJ)a u.da się do Nowego '
w sobotę na D.O.K.
Jorku i tu wlSiąd,zie na
pol::.ki
o.k'ręt "Pulłaski", na ktÓlrym odW sobotę będzie bawić w LOOzi
będzie -poiw1rotną podr6ż przez
leader warszawskiej klasy A i przy
ocean
puszcza In)' przeciwnik iŁ TSG. w
PTzybycie polskiej eikS1>edycji grach o weJście do ligi Gwiazda,
do Gdyni przew,idziane jest t1a która rozegra mecz towarzyski o
dzień 8 wrześni'cl.. Powitanie na- godz. 17 na boisku DOK. z tutejstąJpi na dworcu w Warszawie 8Zą Makabi. Ze w?;ględu na doskow godzinach rarun~h <lnia a- nałą formę drużyn, nteez zaPowlastwnegQ.
, .dal aię ". ciekawie. '

Gwiazda-Pla kabi

Imprezg

Ł.O.Z.B.
bo p~zewidzia!Ile są mistrzOStwa

w kalendarzyku
ŁódZikJ okręgowy zwi::}lzek

ksers'ki oQIPracował iUJŻ kalenda·
rzyk za wooów na zNiżający się
sezon.
PierwlSzą i:U1!p~ezą na większą
ska'lę, jaką ul'rząldzić ma zwiąJZek
będzie międzyokrę,gowy
me<: z
Łódź - Śląsk, przewidzilłlIlY na
polowę wrzeŚlIlia. -

.fu'

n,Jol'ów.
Mistrrostwa oJUoęgowe senjo.
rów odbędą się w dniach od 23
do 26 marca włącznie, to jest
niedługo przed mist'1'Zos twami
POIbki.

Poza wY1l11ieniolllemi .imprezami Ło.ZB. pert'r a,k tuje z szereW dniu 9 pazdz,ierni,k a odbyć giem dlf1UJŻyn zaJgraniczn~h w
się ma w Łodzi mecz między celu rozegrania w Łodzi SIPotpaństwowy Polska Austria. kań.Na 20 Hstoipada
przewidziane
jes't. spotkanie międzyokręgowe
W ,.SUCHEJ AMERYCE".
Łódź - Warszawa w Warszawie a 22 st~z;nia 'rewanżowe ZapobiegIiwv ojciec troJga pociech
sprawdza f kontrolUJe 3Jparat (Jest y
sp-otikanie Warszawa - Łódź lacyjny, który urz~dzil prywa.tnib
w Łodzi.
J nielegalnie w swoim
glalbinecie
Odtby.wlłlIlY co rok pi«lł'wszy dla produkowania whisky na potrzeby domowe. Po Jłuższym nakrOk bOkse!'skf
p~zewidziany
'uyśle wymyka, mu się UW3gJa:
jest .na drii: od 26 do 29 stycz- Patsy, dzieci dorastają, tr,...).
nia _wJ.!lCzlllie. Na 2. 3 i 5 m,a'rca ba ~zie powięk8~)'Ć alembik.

,

Ł6dź,

GLOS HANDLOWY

18 sierpnia 1932 r.

X~~~!U~b~:~·!:~U~ lYł ił

,;ie imiwa w komunistycznych gospodarstwach rolnych Rosji. Aby
un ilmąć lesziol'ocznej
katlist:ofy
zbożoweJ, władze bolszewiclde, nie
odstępując od doktryny SOC.laUsty
ezne.i, poczyniły pewne posunięcia,
które miały aa celu zachęcenie lud
ności do dokonania szybko i dokł adnie iiniw. Zmnie.iszano znr:IJC~,
nie obowiązkowy Imntyngent zbo·
ża, naleil.ly państwu,
zarządzoilO
wysłanIe na wieś towarów, pOSZt1
kiwanych przez włościan, wydano
z€-zwolenie na dokonywanie tar,;ów w miastach P<> cena-ch rynko
wych, zaniechano dalsze.i kolektywizacji ziemi i zwłaszcza inwentarza żywego, wreszcie, wobec ostre
go gładu' na wsi, pozwolono wydawa'ć "zaliczki" pod_postacią, zboża w ilości 15 proc. zboża ornłó
couego.
Zarządzenia

te

wszakże

zawio-

dły. Jak stwierdza' ul'zędowa pra-

sa sowiecka. żniwa' wykonano '"
~ran.icach na.iwyi.e.i 20 23 proc.
ilości planowanej, żniwa nawet na
południu odbywa.ia się tak op~e
szale, że skOlicmne będa za 1 i pół
miesiąca, o
nie nastąpi popra·
wa, co W"ozi Cl!ł1mwi-1em wysypaniem ziarna. Ludność przedewszyst
kiem zabiera ..zaIt.czkowe" zboże,
przyczem Same zarządy kołcho
zów szacują cały plon brutto i wy
daJą na,ipierw zaliczki od
całego
zbioru, a nie od iJMcl omłóoone.i,
czło,nkowie zaś lwlektywów Po otrzymaniu zaliczki tracą całkiem
ochotę do d,!'\szych prac
dokoła
żniw. Tam znów, J!;dzle zaliczki nie
wydano, ludność zaezęła pokryj!)mu zabierać zboźe w 81l(}p.ach, krót
ko mówiąc kmć!.

ile

Prasa bolszewicka tfderzyłw na
alarm i Jak zwykle Szuka winnych.
Zawinić zatem miał biurokra1yzm
władz mieJscowych, ich leniwe i
prawe odchylenia od Iinji wytyczne.i, słaba agitac1a~ idziękl czemu
ludność niedostatecznie
wstała
poinformowana o ~amiara~h władz
centraInych~ a nI,*,ewszyełko wi..
nowa.łców zaczęło gorUwł~ p~
kiwać wśród spekulantów i "kula-

18 sierpnia 1932

Fabr,ki w,robów

bawełnian,ch DodWl'ŻIZ,ł,

Od
dnia 9 b. m. jesteśmy ka, co ilUlSWUJją najdokladniej
św,iadkami stałej zwyżiki cen S'l1 następują,ce cyfry:
rowej bawełny na rY,Dlkach świa
N. Jark: paździe'l'lIli,k - 13 b.
towych. Natychmiast po og~o · lH. 7,30, 14 b. m. 7,48, lu b, m.
szeniu przcz Waszymgton sza- 7,54, a wi,ęc od 13 do 16 sierp-

cUJnku zbiorów bawełny, zarów
no na giełdzie bawełlnianej w
N. Jorku, jak i w Bremie o,r az
w LiveI"po'Ohl z;motowan-o nic·
bywałą wprost zwyżkę cem, dochodzącą
do kilkudziesięciu
rU'lktów.
Od dn,ia 13 b. m. nastąpHa
na giełdz:t!1 tych dalsza zwV~-

r~

•

nuIakt ura podrDŻ aI a o ]O

11

OCB

swe cenniki

(zwyżka o 45 punkt.).
mienia, ktMe polega na tern, iZ
Uwz~ędniając zwyżkę, jaka wszystkie te firmy postano,wiły
Ila,sł:wiła w dniu 9 b. 'm. Ila gier podwyższyć ceny sw~h tkadach bawetnianych, haul!Isa lest ILin w grM1ica~h od 8 do 10 pr.
bardzo poważna.
Zdaniem sfel(" zainte\t"esowa-

llia zanotowalllo f:uŁaj zw:vżkę
Zwyż'ka odlbiła słę uałycb·
o dalszych 25 do 2ł punkt6,w, miast zarówno na rynJku przętę samą
rozmcę
wykazuJą dzv bawełnianej, Ja'k i na rynwszystkie pozosła,le miesiące.
kach gołowych tkalIlin baweiLiverpool: 13 sierpniu - pat n,ianych w Lodz.i.
l'~a.twięksi
dz.iernik - 5,36, 16 sierpnia 10l'zcy producenCI tk.amn baweI
5,64 (zwyż,ka o 28 punktów).
lllanych, celem cz,ęśclOwego cho
Hrema: 13 b. lll. - paździer- ciaż wyrró:vnania ~óżnicy ceny
nik - 7,66, 16 sierpnia - 8,11 w bawełme, dJOS~11 do porozu-

nvch obecnie ocz'ekiwać na~eży
rynku tkanin b. poważnego
::iywiooia. Stały b0wiOOl wzrost
"fm na rynkach surowej ba.
w e'l n y, pozwala prZYIDuszczać,
I ii ha11lssa ta nie jest zjawiskiem
przeJściowem, a dtll~0if:rwa1em,
:.l więc dals,za zwyżlka cen tka.
nin bedz.ie lnUJsiała być zastoso

nn

!_~.!~~!!!~~~~~!4~!ę~.!j!H!p!M~.!.!_~!ł!~~~M~~i~~~~~'!!!i~!.!~~!_!~~~~~~~~~_~~~~~LK~y~~,c~mmku
tecznienia zat!<llIpów jes'zcze po

Wymiar podatku dochodowego
Władze

skarbowe winny honorować zeznania płatników

obowiąz'Ują,cych
dzibędą się za'opatrywali w
towary wcześniej, aniżeli do-,

cenach
SIaj,

tycm:zas.
ZMtnaczyć nale, żv,

i,i w OKólrozesla'D ych do swych
odJhio f\C ów, vrodUJCenci oświad ..
czają, iż 'z,wYŻlka obecna jest wy
nikiem haussy na rynlkach bawe!linian~h i kształtowanie si ~
cen wyTobów ba'weilinianych w
dalszym ciągu uzależnione iest
od sytuacji, ia'k a notowana Lę·
dzie na rvTI1t3.ch s1lirowei ba ·
wełny. (a,1C(
nikach

Opiera.ląc się

na
przedstawie- ne.i. Licząc się z faktem, iż ZgodO] domagania i zaprojektowała ~rod
gOElpodarczych, iz!JIa. ność wymiarów z stosunkami fak- kl, mogące zawa,rować ich usunię
prremy@łowo - handlowa przedsta- tycznem; w decydu.iące.i mierze za cie. W końcu izba wskazała na powiła ostatnio prezesowi izby ~Imr leżna jest Dl. in. od techniki pra~ trzebę równomiernego i jednolitebowe.i w szczegółowym memor,ialc komlsji szacunkowych oraz stop- go stosowania w pr,a,k tyce wynliauDlorJiwia się im za- rowej stawek średniej dochodowocałokszta'łt ~agadnień~
domagająr nia w .jakim
cych się naleźytego uwzględnieni:! poznanie z całokształtem matuja- śei, na zasadzie których wymierza
w ramach nadchodzące,i akcji wy- łów wymiarowych, izba podniosb się podatek płatnikom niep~owa
uJawniające się w tej mierze nie- dzącym prawidłowych ksIąg.
miaru podatku dochodowego.
Izb~ podniosła m. in.
potrzebę
należytego honorowania
ze2nań,
.lako ustawowo przewidzianego wa
runku, 7labezpieczającego płatnika
wi moiliwość współudziału w postłMJOW~lliu wymiarowem. W łącz
nośei z tymże
postulatem
izba
przedstawiła szereg wniosków, doNa iądanie
firmy "J. SilberBilans firmy w marcu 1930 f.
tyczących wyjaśnienia wątpliwości
i niedokładności, jakie ewent. na- schatz" z Bruk~ na ostatniej se przedstawiał kwotę 3,024,807 zt,
przedstastręcz:ałl!l się w przedwioeie zeznań sji sąd handlowy ogłosił uPladł~~ przyczem nleruchom~cl
przyczem wskazała na potrzebę firmie "Przemysł Włókienniczy Mi wiały kwotę 532,000 zł. oraz maprzestrzega'nla w te.! mierze trybu "hał Glaser Sp. Akc." z siedzibą w szyny j urządzenia fabryczne474,000 zł. Ka!,Itał alce. 800,000 zł.
postępowania, ustalonego w usta .. Łodzi przy ul. Zielonej Nr. 5.
Na dowód zawiestzenia "Y'Płat wierzyciele 735,000 zł. oraz akcepwie or.az szczegółowo sprecyzowanego w d,rodze orzecznictwa N. T. przez Glasera Silberscbatz załączył ty 1,207,000 zł.
A. Izba przedstawiła poz.atem sze- 3 zaprotestowane weksle po 100
W czerwcu 1931 r. Glaser zareg wniosków i dezyderatów, łą «olarów każdy, i.ąda.iąc ogłoszenia warł ltłłład ze swymi wierzycielaczących się z kwestią badania ł o- upadłości.
mi w wysokOŚCi 70 proc. płatne w
Jak wiadomo rirma Michał Gla- czterech rata-eh w ciągu dwuch lat
ceny ksiąJ!; hand1owych~ które płat
nicy przedstawiaJą na poparcie ze ser od lipca 1930 r. do lipca' 1931 od daty uprawomocnienia Si, wyznań, a które nie.iednokrotnie dy- roku korzysta'ło z odroczenia wy- roku.
skwalifikowane Są! z przyczyn na'- płat, którego udziełił .iej sąd apela
Termin płatności pietwaej raty
tury formalis\yczne,i wzgl. nieistot- cy.tny w Warszawie.
przypadał w grudniu r. b.
niach

s~er

II a

ków", t. .t. mmoŹlliejszych włoŚ/
cioan i niedobitków indywidualnego władania ziemią. Pomimo to ied
nal( wszystko niety!lko pozostaJe
WA.i.
po staremu, ale sytuacja pogarsza
się z dniem ka:i!dym, a prasa bolszewicka zmuszona .~st ptzyznać,
źe żniwa' oóbywa'ą się znaclluie go
rze.i, aniżeli w roku . zeszłym, a Ceduła giełdy w Łodzi
IJfzestrzeń sprzątnięta jest prawie
Dolary St. Zjedn. I!vrzedaż 8,91
dwa razy mnie.isza, aniżeli w tym kupno 8,905
s~mvm czasie prz~d rokiem.
4 proc. pożyczka, premj. dolaro,
W rezllHacie ostatecznym tego- wa. sprzedaż 49,75 lwpno 49,50
3 proc. pożyczka premj. bunowI.
toczna kampania zhożowa w Rosji
,jest pod wielkim znakiem 3Ilpyta. sprzedaż 35,50 kupno 35,Ba,n k P<>lski sprnoda,ż 171,- !cnt>
niił.
no
70,50.
Oimzu.ie się, Ze kolektywizack
T~ndenc.ja utrzymana.
przeprowadzić łatwo, ale do stworzenia "f:alb ryk zboża" stąd jesz"Cze
bardzo daleko.
Warszawska giełda
pieniężna
'Włościanin chwyta, co może, lUt
wet kradnie, bo wie, że to tylko
CZEKI
.i~st jego, a na p~istwo, zabiera.ją
Holandja 359,30
ce p,lon .jego pracy za darmo~ iiLondyn 31,- 31,OJ
cZYć zupelnie nie może. To też
Nowy Jork - czeki 8,921
wszelIde obietnice, wszelka' agitaNowy Jork' - kabel 8,926
cJa jest bezcelowa.
Paryż 34,98
Trudno się dziwić, że ~nlwa idą
Pl1aga 26,39
ospale, skoro za swą pracę włościa
Zmyeh 1173,95
l1in otrzymu.ie taką Zlł'pł;atę.
Włochy 45,65
Z. K.
Rerlin 212,40

'I'

łośt

4f

Rrnek pienieinr

3•.649 roboiników
zatrudnia przemysł bawełniany
przemysłu

zatrt~dn~nych

było

Związkn 37,649 robotników.
Przemysłu Włókienniczego w okr;)
W wielkim przemyśle welnia.
sie od 1 do 8 sierpnia. w wielldm nym w tym okresio 6 dni w ty~l,)d
przemyśle bawełnianym 6 dni w ty niu pracowIało 8 fabryk, 5 dni _
g'odniu pracowało 1.2 firm 5 dni' - 9 fa,b ryk, 4 dni - 3 fabryki, nie11 firm, 4 dni - 6 firm, 3 dni czynne zaś zupełnie były 3 fabry4 firmy, 2 dni - 1 firma, nieczyn- ki.
na zupełnie hyła 1 firrrm·, jedna zaś
Ogółem więc w 23 fabrykach tekorzystała ze zbiorowego urlopu . go przemysłu za.trudnionych był,)
O~ółem więc w 36 f8,brykach tego _12,282 robotników.
,ag>

Na podstJawie danych

Łódź,

AKCJE

•

S. tle

I

•

warty i p,rzesłał gO
twierdzerua.

et'
sądowi

do la-

Sąd ukłl'.d zatwierdził, pos~
wia.:ąc uznać upadłego Kilberta za

godnc/{o przywr6ceni!a,

mu c&ci ku

pieckie.i.
Układ ten u-prawomd<mł 1Ił~ w
dniu 16 września. 1932 r. i w rok
od tej daty staje się płatną pierw
sza rata.

....

W sprawie upadłości MarClnl
Gaganaszwili w dniu w0zomjszym
mylnie podano, te kuratorem upa·
dłości mianowano sdwol(l!lta KneZap r ott'lltowane weksle na, mocy pla, wyznaczony bowiem został ad
wokat Grell.
których sąd ogłosił upadłość, wy.*
stawhme zostały po zakończeniu
sprawy o odroczenie wYlpłat.

POIIDNIA

Ogłasz3'.iąc upadłość, chwM~ otwarcla sąd oznaczył na dzień 30
PAPIERY PAŃSTWOWE l LISTY
czerwca 1932 r. t. J. w dzień zapro
ZASTAlWNE.
testowania weksli wymielrionych.
4 proc. pożyczka inwest. 95,65
Sędzią komisanem mianowano sę
95,75
dziego handlowego Schreera, a ku6 proc. pożyczka dolarowa 54,- ratorem adw. Makowa.
4 proc. pożyczka. dola1l'owa 49,10
III
49,00
J au Ki,iaK, prOWladzą.oy Tń'zedsię
7 proc. poż,yczk!b sta,biijzacyjna.
biorstwo sprzedaży mięsa i wędlin
50,- 51,50 50,38 53,50
5 piroc. listy zasta,w. m. Wa,rsz3.- (Piotrkowska 273) dopuścił swe
weksle do Pl'ote's tu, t. .f. zawtesll
wy 46,75
8 proc. listy zast. m. Warszawy wypłaty, a zatem zgodnie z przepi
sami Kod. Ha.nd.1. zg10sił do są4u
67,- 57,38 58,25
~ proco listy 71ast. m. Łodzi ó7,-- podanie o o!rłoszenie mu upadlośei.
Sąd chwilę otwarcia OZD2JCflył
NOTOWANIA BA WEŁNY
tymczasowo na. 10 sierpnill,.1"932 r.
LIVERPOOL
sędzią kOmisarzem z:amianował sę
Loco 5,76 sierpień 5,61 wrzesiefl
dziego handlowego Olszewskiego,
5,62 październik 5,64 listopad 5,6t~
(1 kuratorem adwokatflJ Brzezińskie
grudzień
5,68 styczeń 5,70
luty go.
51, 73 ma,r zec 5/76
kwieoien 5,7H
Kijaka odd!alno pod dozór ptolicji
maj 5,81 czerwiec, 5,83 lipiec 5,85
z obowią.zkiem meldowania się raz
sierptień 5.87.
w tygodniu.
Egipska: loc.o 8,05
październik
7,88 listopad 7,94
grudzień rt,9-1
W sprawie upadłości Abrama
styczeń 8,04 marzec 8,13 maJ 8,21
Kilberta', prowadzącego skład zela
lipiec 8.30.
za (Zielona 44) odbyło się zebra,nie
Uprper: loco 7,09 pa,ździernik 6,8;;
wierzycieli w pr~miocie zawa,l 'listopad 6,89 gnld.zień 6,90 StYCZCll
cia układu,
7,04 marzec 7,10 maj
lł.16 liplcc
PełnomooniK upadłego zapropo7.?2.
nOWluł wierzycielom układ w wyso
BREMA
kośri 10 proc. płatnych w dwuch
Loco 8,55 październik 8,11 gru- ratach, a mianowicie 5 proc. po udzień -iltyczen 8,37 marzec S.50
pływie roku od daty uprawomoctJ'laj 8,60 lipiec 8,70
nienia. się wyroku zrutwierdzające
go układ, następne zaś 5 proc. po
ALEKSANDRJA.
Listopad 15,4~ styczeń H~,"m ma upływie 2 lat.
rzeo 15,95.
Wobec tego, że wszyscy wierzy·
PO.' ciele wypowiedzieli sil} za układem
Ashmouni: sierpień 12,70
dzłer~ l2,51 L'!rudzień 12.70.
ilędzia komisrurz uznał układ za za

Bank Polski 71,50 71,75

• *

..

.-

W[nfH~l~6ł[lnA
Liekarzr-specjalista""

Zawadzka 1
TEL. 205-38

Cl~ynna

od B mno de 9 wie~J.
ła.- 11 , pmyjmuje
. 2- S , i1oMe~a-Iela)JE
w niedzielęlł§wię&l od 9-9 'PP,

lscR!enle ohorób

wenB~ClZn,ch i skd"r.~dh

PUIIDI

ł

zt.

"GOSPODARKA NARODOWA'"
Ostatni podwójtny numel" '(Ił
-15) dJwwtygodllliik.a "Go5\POdarka Narodoma" 'PIl'zyno,s l na
wstępie . 'nozważalllia na temat
zarysowujących
się
ostatnio
słabych tendencji do OIPtymiz·'
mu w dziedzinie międzytI1arodo
wej sytuacH, go,g'P():da're'z~j. Ana.
liza nastrojów po konferencji
lozańskiej \lIw,z·ględnia inicjatywę Po~.ski w sprawie zWlołania
bloku rolnego państw Europy
środkowo - wschodniej.
Alek's ander Iwanka OilIla,w ia
zagadnienie kontroli eX pQ,~t,
podkreślając, iż jest ono
ważn.iejsze dla gos'pQdal'stwa tw '
rodowego, aniżeli za,gadnicnie
plano'wości. Artykuły p. Augu·
stY,r ia "Kontrola prewell1cy jna",
"Rewizjonizm" Kazimierza Bro
dnic,k iego, "Rujnująca kOilukurencja" StanitSfawa Laut~rbacha oraz notat:k i U!z,urpełiQiają
numer.

Nr. 227
18.VIII. -- ;,G~OS PORANNY- -- 1932
1t
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Diwnekowe

li

ił

TANlECI

współczesnym

..Kin

ftilAf

-

Dźwiękowy

•

Ujrzycie to w potężnym,

ancing6vv

W roI. gł.: Lais Moran. Mac Clarke, Waaler B,ron
Dodatek tygodnik Foxa.
Początek seansów o godz. 4.30.

HPpal

złota młodzież amerykańska.

dramaeie obyczajowym

Kr6 o""a

Dziś i dni nastegft,ch!
. .W

HULANKI! SWAWOLAI Oto tryb tycia, jaki wiedzie

i Philips Halmes.

Reżyser Ohandler Sprague
Pomimo drogiego obrazu, oeny miejsc niepodwyższone .

Rewelacyjny film dźwiękowy reżyserji Edwarda Sułherlanda p. t.
,
Wzruszający dramat erotyczny, obfitujący w szereg
"r~1
sensacyjnych i emoejonującycb momentów.

a

Nadprogram: Kronika filmowa.

&10
(11

..,.,

W roI. Sł.: pełna kobiecego wdllięku, urocza I czaruitl ca

oraz męski

Mar, Brian

Początek

Richard Ariel

seansów o godz. 4-ej.
Na pierwszy seans miejsca od 50 gr.
Widownia meohanicznie ochładzana i wentylowana. Na sezon letni ceny miejsc zniżone.
Dziś i
nastęDn,ch
..............................................yD'......s......e..•..............................na........a2. . . .~trE
. . . . . .~RB..GE..........mB...-. . . .

dni

I

Dziś

Hzy Otwiekowy Kino-teatr

SPLEnOIO
Narutowicza 20.

KRWAWY WSCHóD

polski epos wojenny
p. to

Reż. Jana Nowiny
Przybylskiego.

Film, ilustrujlłcy krwawe boje ~ołnierza polskiego z najeźdzci\ o odwiecznie polskie ziemie. - Hart ducha, męstwo, brawura ł odwaga.
poświęcenie i miłość, które wreszcie tryumfują.
W rolach głównych: Ola Obarska, Ema Szabratiska, Mieczysław Cybulski, Tadel1!sz Ordeyg.

iW Ceny miejsc zniżone l

!i,.

H

~!fatura W ~~tern-Electr1o.

pO.E21.

Początek seansów: 4.30

Film erotyczno-obyczajowy z 1;ycia współczesnych małżeństw p. t.

OlWiQMOWU Kino -Teatr

"eR ITOL "
Dziś

Doraz ostatni

Wspaniały

i dni nasteDnych!

OBCYM WOLNO

LO

At:

Kiedy? Gdzie? i Jak? Odpowiedzi udzieli najpopularniejsza "Rozwódka" i bohaterka filmu "Wolne Dusze'"
'1rocza NORMA SHEARER w to warzystwie Roberta Montgomer, i Neil Mamiliona
Pocz. seansów o g. 5, ost.tn. 10.15.

ryumlało

Sala mechanicznie wentylowana i

poe hód radia

Jak amerykanie wybierać będą prezydenta Stanów?

Wiemy, .fal< wielką rolę oderywa zują amerykanie do kwestji prohi- ~owej w Stanach. Oczywiście, taradJo w życiu politycznem Amery· bic.ii.
kie korzystanie z usłuJ!: rad)o'o1l1i
k', pokrytej siecią
przeszło 200
- "Pić, albo nie pić" - to dziś musi kosztow::rć; stronnictwo repustacji nada wczych.
Na widoWlti kwest ja dMninu.iąca nad wszystkie blikańskie placić będzie
.łednak,
polityezr:et radjofon',s' amerykad . mi innemi sprawlami wewnętrzno- ,iak zreszt;J i inne stronnictwa, tyłska wy&tąpila
czynnie.i w roku mI t
(lolityld międzynarodoweJ. ko za czas transmisii przemówień
1928, podczas pOIIQwnych wybor6w Kwest.ja' wódki i piwa pochłania poza'p arlamentarnych swych leadeolJecnel.!;O 9rezydenta repub r ' l {i Her całkowicie umysły. Wszystkie in- rów. Republikall1!e ohlicza.ią, że ta
berta Hoovera. Od teJ pory j~dnak, ne s,prawy - to drobiazgi. Walk,: część kampanji prze"-.oyborczej bę
Ameryki za- między republikanami, a demokra'· dzie kosztowała około 200,000 dow życiu publicznem
szło wiele zmian olbrzymief!o zna- tarni toczyć się będzie w Iistopa- larów,
• • przeuewszys
..
tk'lem wi ęc dzle
. T. b. o meto dy rozwiązani&
czema.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, ie
i
·t
<;'
l
spda'
P
k
z. aWI . l ę uyzys go
rczv I rl? ryzysu 'J k wes t',Ię spi Tyłusową.
w czerwcu po przeprowadzeniu t.
h'b'
•
50000000
I IC.la.
J
,
Sł ueh a ć b ęd zle k 3ntpa zw. spisu ludności rad.lowe!, naliTak zwany "człoWle
• k
..
d'
•
.,.
z ul'"
ICy, nll ra !{}Wel,
czono w Stanach Z.I·ednoczon"'ch
litó lem.u u naG od pow ł a d a termIn
iI
To, co się zacz~o w Chtcago w 12,500,000 czynnych odbiorników
t
b
t l"
j
'
"przec'ę nego o ywa e a,
uz te· czerwcu r. b.• zapowiada, ze kom- ra,d,iow.ych, to łatwo dOI'dziemy do
- • 1
raz Prz;y,e:ot owu.le SIę ... 0 rozstrzyga pan,ia- wyborcza
prowadzona bę- cyfry
50,~!!~OOO
słuchaJ'ących
"" h d . l' t
d
b. CI.
.. · dzie przez radjo.
.tą ".r C
flI 15 opa a r.
..lLI(mZI
RtWublikańska transmisji raid.iowych (na każdyod.
tu oC
'śc'
b
o ZyWl Je o .wy o.ry
nowego kampanja wyborcza rozwinęła' nie. biornik oblicza się
przeci"'tnie 4
Z d
'I!
Prezyd ~nta Stanow
Je noczonych. zwykle intensywną dzia'alność: Me osoby. Jest to olbrzymi postęft,
Czlo ek
1''' ' k
t
ł'
"
WI •
Z U lCy
ma u
eUlII nerzy stronnictwa przemawiaja po jezeli chodZli o liczbę słucha.iącycIl,
d a
d
h . łb ~..
w, w~~ne powo- y: c Cll' y ""- cztery razy dziennie, nie.iednokrot, a' przecież, Jeszcze lat temu 8, zadac
"O
ł
I't
'
~ W.l g os na grupę po I yczną nie bez ograniczenia czasu. Prze- ledwie 300 tysięcy osób słuchało
d kt' • b d"
d'
o
?re.t. e, :;U~ Się. spo Zlewa ł mówienie to, n.adawane przez sta- nadawanego przez rad.io z Wa, odrn1'ę e a'
ł t
d
'1z Ol w r_~'
s ()IJU gaspo an
c.ię Chicagowską "Columbia Bro- szyngtonu aktu nominacJ'i ("";"Udc
t
ł b k
•
'-"fU
~ym, w~ rząsa.ląlcYm go ę o ? zy- adcasting System" reliransm!itu.i6 ge'a' na stanowisko Jłrezydenta Sta
cIem spo,ecznem Stanów Z,leduo- 180 rad.iasta'c.ii nad,awczych w ca. nów. Postęp technicznie w dziedzioCzon~ch.
.Wy?or~a amt'rykański łym IWI1u. Już w czerwcu nie.iedno nie rad,iowej zrobił olbrzymie kros~odzjewa SIę,. ze hsto,pad przynie- luotnie zdarzyło się, że republika. ki. Zmienił się od te,' pory cha raksamOchodoweJ,
sle St2'~om Z.łedno~zonym zasadni- nie, którzy zorganizowali niejako ter propagandy
cz~ z"!la!lY w polItyce wewnętrz- kongres przedwyborczy i dali mu kiepskich przemówień zaściankor
ne.t panstwa.
U3Zwę republikańskiej konwencjI wych trybunów, drobnych pijatyk,
Drugą z po·dsławowycb ~raw pu narodowej, nad pewnemi zagadnie- pozowa:nia polityków przed aparabUcznych, które absorbu.i~ umysł ulami debatowali p1'zy udziale mi- tern fotograficznym w przebraniu
przeciętnego ameryl{anina, to J<we- krofonu, od godziny 9 wieczorem czerwonoskórelto
ind.łanina·, lub
Z krótkiemi tllllących do łona opuszczone slest,ia prohibicji. Trzecie boda.i miej do godziny 2 rauo.
sce zajmuJą niektóre sprawy kon- p,rzerWlami r?)djosłac,ia Chicagow- roty - ' w za~żności od wskazanestytucyJne, a więc kwest,ia zmian ska nadawa'bi przeb~eg obrad i gIl)- go §rodkaJ oddziaływania na urny.I w ordynacji wyborc21zo,ł. Kto nie sowania nad t. zw. pOiJlrawk;J lS-tą sły. Dziś rad,iofon,la zastąpiła dawbył w Stanach Zjednoczonych, ten której stronnictwo republikańskie ne narzędzia agitatji pł'zedwybor
w przybliżeniu nawet nie zd~je so- wusilało wreszcie zaJąć określone czej. (r)
bie sprawy z wagi, .laką przywią- stanowisko wobec kwest,U alkohQ. l
J

PolonislBa

POWIELAniE lEKSlO
W DOWOLNYCH ILOŚCIAOH, WYKONYWUJE ULEPSZONEMI MET~DAMI,
SZYBKO i TANIO

BIURO "I ENIT"

PIOTRKOWSKA 89 Tel. 223-38

gimnazjum hlltegorji "A" w WarszawIe
zamieni posadę na takową w Łodzi.
Oferty sub. "Polonistka" do admin.

ChorOby sk6rne I wenerycllne

Nawrot 7, tel. 118-07
od 10-12 i od

~-7

Sala HelenólU SEmanuel Zygman
, razie pogody " parku
Ozwartek, dn. 18

(Paryż)

duchowieństwo

!ona Lentna, I\.l'upska.ła, w swoich wspomnieniach o życiu władcy
Rosji opisuje m. In. stosunek Lenina do religii. Ze Głów jej widać,
ie wrogie nastawienie Lenina do
kościoła powstało dopiero w cz,a·
sa ch, kiedy doszedł on do władzy,
bowiem .leszcze w czasaeh wygnaula. czy to w Londynie, czy w Genewie, stykał 9tę nieraz z ducho·
wieństwem. Krllpskaja sporo wspomnień ~włęca osobie przedstaw i·
ciela r()Sy,iskie.i partji so.c.talistów
rewolucjonistów, duchownemu pra
wosławnemu N. Haponowl
który
agitowa'ł w Genewie, a z którym
Lenin zapomał się l z~zyiainił.
Hapon był bardzo poplarrtym przywódcą swojel part.ii i posiadał ogromny wpływ na masy robotnicze
w Ros,li. Jednakże, zdaniem Krupski ej, był on "za bardzo przesiąk·
nięty kleryl<aJ.n~ psycholog.ią". "W
rzeczywistości nie był wcale stworzony na
rewolucjOnłstę - pisze
Krups/<a.ia' - ten przebiegły po()p,
gotowy na wszelkie kompromisy".
Istotnie sylwetka Hapona oraz
cała' jego rewolucyjna
ka(lera,
która bardzo Jl'Tt:ldko się skończyła,

pozostała

równie tajemnicza i niejak jego śmierć. Stałe
utrzymu.ie się pogłoska, że Hapon
był jednocześnie w
stosunkach z
ochraną rządu rosy,iskiego, jak zresztą i wielu innych
rewolucjonistów rosyjs!dch.
określona,

Ofiary
złatane w administracJ
.. Głosu Porannego"
Zebrane pr21e·z dziad w .,Bellauo·
wie", willi p. Prussaka. na, sabawie
sportowej zł. 5t,10 ni\, SanatIJrjum
"Rozali..o.a'· przy Domu :5kloJt, PÓlnoeM' Bo~
,

• • *

Zebrall~

z
~organjzowane/oi ')
przedstawienia dzieci w willi Rus.,
kowskiej w Żakowicach I udzW
lem p. Szmitowej zł. 10.- (dziesięć) na, Dom Sierot w Helenówku.
Na DOm Sierot przy ul. Półno~
nej złożono zł 8,20 ' zebrane na
pl'z(;dst [lWi/ 'I'jll aziec: H flLl 'ło' pensj.mad/) p. T'ildebrandowej w Hu.,
lankach.

Kto szanuie wzrok
nós; ciemne o If u I a,)/
z fi r m y

SZYMON URIACH

..

sp. z o. o.

Piotrkowska 33, tel. 222-23.

=

Dr. med.

Dr. med.

JOzel Lub"Cl BE
chirurg-ortopeda

Południowa 9, tel. 183-17

ró.tr.1- .
W1f
p01m1

----~--

I

Choroby Ikdrnu i

A
N
weneryczne

Cegielniana 15, tel. 149-07
Przyjmuj~ od ~-1~ r. i od 4-8 w.
W medz. I ~wlęta od 9-1.
Dla niezamożnych ceny lecznic

Dr. med.

Lekarz Dentysta

Ludwik Palk M".Zeromsklego
!!"~!w~RG
JakÓb ROlenberg
25
A.

Dziś,

Lenin a

chłodlona.

I8

r. b., godz. 8.30 w.

telef. 172-20

Al. Kościuszki 22
(Piotrkowska 79, II brama)
Telefon 164-24

przyjmuje od 5.30 do 7.30 wieaz.

powrócił.

DO.rOd'

Jed,nr Wielki Koncert S,mfoniczn,
Solistka Wanda Kopecka

(fortepian)

W programie: Tancman ,.TRYPTYK" poraz: pierwszy wykonany na wielkim Festivalu
Prokofiew-.Uwertura na tematy żydowskie.
Mozart Symfonja
Coulldge w ParFżu.
G-moll. Głazunow Koncert fortepIanowy z tow. Orltlestry pOlaz pierwszy w Łodzi.
Cena biletów Zł. t.l0

ta

18.

vrn.- ·..Gl.llS

POltAŃ'N~-

~r. ~'7

--- mrI

SzMuła Przemusłuwa Ir-OgłOłZe;i~ d;.~ I

TOWARZYSl'WA SZERZENIA OŚWIATY i WIEDZY
TECHNICZNEJ WŚRÓD ŻYDÓW., ŁODZI -

..
- -

Pomorska 46148

i

Telefon 163-80

mechaniCZny.

wydziały:

IZ~~O~~!i~~!~~~~!~~~! PI!rw!~p~~~j!
l
51
Kancelarja Szkoły- oodziennie od 10 rano do 2 pp.

HANDLOWYCH

NAUCZYCIELOWI samotnemu
lub mBł~eństwu bezdzietnemu
oddam pokój umeblowany wzamian sa lekeje jęiyka polskiego
i motliwie franenskiego. Łask.
UDZIELAM lekc.ti jęz. frncuskiego oferty sub. "Filologja" do adm.
i angielskiego bardzo łatwą. meto- "Głosu Porannego".

dą. dorosłym oraz młodzieży szkol-

nej. Szybkie postępy Z8ipewruone. BEZ ODSTĘPNEGO~1l MieelkaAdres Narutowicza 16 m. 6. tel. nia, lokale handlowe, biurowe
162-99.
i fabryczne poleca biuro "Lo-

kum" , Piotrkowska ':"9, front
(frontowy lokal ok. 330 mtr. kw., 4 lokale TEGOROCZNA maturzystka
II piętro, tel. 164-29.
W oficynie po ok. 120 mtr. kw.) w centrum ~ydows~.. Gimnasjum. poszukumiasta nadających się na składy i biura J,e l~k?ll w zakres~e szkoły
'sredme]. Ceny uilllarkowane.
,
_ _
mieszkania, lokalu fabryozneOferty sub. Abiturientka".
go, biurowego, pokoju z klatki
Bliższe informacje: ul. Karola Nr. 19.
"
NIEMIECKIEGO udziela dr. fil. Behodowej, zgłasza się do jeabsolwentka niemieckiego uni- dynego pod wzgl. organuawersytetu. Kurs gimnazjalT:lY, oyjn:rn w Łodzi biura "Polgramatyka, literatura, konwer- ruoh AJ. Kośoiuszkl 27, tel.
141-01, 132-01.
saeja, tłumac!i!enia i stresKczenia dzieł fachowych. Andrzeja
POKOJE umeblowane z osobnem
29, m. 1, telefon 232-42.
046-! wejściem zaraz tanio do wynaję-

Kto poszukuje

zaraz do .,naJeCla.

cia. Piotrkowska.

Dziś

i dni

Kopno ł aprlada

Wspaniały film na
żony oficera

tle
do

napięcia
generała

ro:eJllur~::~

POKóJ umeblowany, frontowy,

ZŁOTO, biżutorję

rop. t.

!Ol~I~ll~nJA[A n~[
(Kochanka

238, m. 1,
2038-3

i kwity lom- wejście zupełnie niekrępujące li
bardowe kupuje i płaci naj- u~ywalnośctą telefonu, łazienki
wyższe ceny.
Magazyn jubi- do wynajęcia. Zawadzka 38,
581-2
lerski 1. Fijałko, Piotrkowska 7 m.9.

następnych!

mansu

Nr.

front.

POKóJ umeblowany z oddliel-

OKAZJA! Stołowy pokój komplet- nem wejściem, słoneczny z wynie urzą.dzony do sprzed.aJnia bar- godami. Al. Kościuszki Nr. 41
dzo tanio w dobrym stanie. Piott'- Jaroszczyk.
kowska 116 tel. · 103-72 mieszkania
20tr7-8
33, cały dzień.

Generała)

SUZy Vernon

Nadprogram: Z Byrdem do bieguna

WPROST

południowego

od

gospodarza do
i pokój

wynajęcia tanio: pokój
z kuchnią;. Różana 10.

Początek

w dni powsz. o g. 6, w sob.
§więta o g. 2.
Ostatni seans o g. 9.15.

e g. 4, w niedziele I

"GEGUZ", Piotrkowska 82, tel.
132-40 poszukuje pok01ÓW unajłul1lZB
nal11tęlmiejsze meblowanych w ró1nych punkpo najniższych cenach na- taeh miasta.

Następny

program:
Błąkiłny Express

t

być można

tylko u

"GEGUZ" PRZENIESIONY
ul. Piotrkowska 82, tel. 132-40
Sienkiewicza 23,
po gruntownej reorganizacji poróg Moniuszki
tel. 191-00 leca nadal wszelkie lokale,
mieszkania oraz pokoje nme-

Jl. W Jl)(1'I JlNJl

Lodownia
duża
w dobrgm sianie

i

poszukiwana.

Ofedy do adm. "Glosu ~ pod "Lodownia P."

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

~

K U P U J CI E Z

Z R 6 Dl A

rn~l~
Włl

'P.I~O~~!W
li óż ek

I

il WYB6R

lBL. lB6-M, w

~CaBino"

WJ1Jmanek

amerykańsltlgh

podwdł'lIu.

-

==

sa'

Najleplz~ lodU
po 50 t!r~

5.68~3

ml8SzBBOIB do WunaJęClB

BUFETY w kinie
do
wydzierż a wienia. Wiadomość na w nowym domu naprzeciwko parku
Stasslcll.. NowoolJesne, słoneczne 2, 3
miejscu od godz. 11-1.30.
i 4-pokojowe z kuchni1l i wszelkiemi
wygodami. Sklepy.

Wiadomo~f:

Cegiel-

"EKRAN" na reklamy świetlne niana 80 u gospodarza.
240--8
do wydzierżawienia. w "Casinie"
Do akt. Nr. E. 1143 1 52 r.
Wiadomość w dyrekoji od godz.
Ogl os.en ie.
11 do 1.30.

----------

mowny pan może się zgłosić
lód., Andrzeja 1.
do biura ~Lokum" Piotrkowska P'I,Imu!e wSllelkie robot" wcbodlQ
79 front II piętro godz. 2-4. oe w lallre8 ~IIF8I1Clent~ slpb, hołe'

[DKI(~ nInl. ~~M~lInJKlf~~

,

PRZEJAZD 1. TEL. 133-72 i 209-87
PRIIMJA, Do kaZdych wykupionych clterech porcji
w
• lod6w dodaje się pilItlI porcje bezpłatnie
Do każdej poroJi lod6w dodaje się wafle clekoladowe i wodę sodo Wił darmo.
we

ft

Komornik Sqdu Grod.klego w 10dzl, rewIru 14-go zlI.mleslkały w
bezpośrednio l.odd przy ul. Al. I. Maja 34 na .aII.rt. 10~0 U. P. C. ogłallla, ie
weksle lekarskie, adwokackie, sad.le
w dniu 26 sierpnia 11)32 od godz. 10
dentystom, aptekom i składom r. w todli pr.y ul. Zachodnie; 64
apteeznym. Of. "Dyskonto"
odbędzie slO sprsedał z przetnrgu
2044.-2 publlclnego 1'1Ichomo~ci nalełących
do Maksa Judelewil:lia
,-------~----------~i .lładalllcych się z mebli, obrazów,
PENSJONAT "RóŻANA" we Itrysztaldw i t. p. oszacowanych nn
sum~ zł. 450.- lecz .goduie _ 1070
Włodzimierzowie ogłasza, że od
art. U. P. C. ruchomo~ci mogą b,ć
11') b. m. tlą wolne pokoje. sprledane niżej ceny slacunllowej.
Pensjonat czynny do 1 paź
r.dd., 17. 8.32 r.
Komornik Stanisław DulkowIlki .
dziernika.
-3

!PREZE:C~. wy.' "HYOIEn,,"

poleoa

.owanla, cpllhnowllnla I drutowania
posaa.ell. SprsQtanle biur i mteoBk ati
POTRZEBNA wykwalifikowana oral uyelollenie okien fabryc.n,ch w
kelnerka ze świadectwami. Zgło bU(}ł'nllach pl~łrow,oh i pa,teroWPCllj
orali: odkurzenie
szenia: Klub szachistów,- Mo- (t. 2W. Sile dOll'ycb)
elektroluxem.
niuszki 1, godz. 11-2.30.
Ceny niskie. Tal. 10e-4T (pry.)

Prenumerata

mlesleoSł\a "Gloau Por~" se walis.ldemi dodatllami Viynoai w t.od.ł 111.' 4.00, M odnoseenle4OgroelV. z 1)rl:lesV:!;ą pOC15tow~ w Irrałn - zŁ 6.-" se"lIniOQ - do 9.E

Rękopisów

~ł. 3~.

-- ------

li

•

blo.wane od

----~~.t~!!!!
W DYSKONTUJĘ
.PA'I'BNY-

,I. DDBRiipDb~ABtOdtZPI~;;ko~~Dli,
mełalow~ch

I

lOlue

redakcja nie zwraca.

Medaldor: Euaeqluaz KronllUlll-

,

Góry i Kraszewa

ttliłos

III=--__L_oll_al_e_ _i

INFORMACJI wyjeżdżają.cym na
wyższe uczelnie za~ra.niczne udziela Miss Mary Tra,l lg'uLta Nr. 2 I p.
front.

KILIJ\łSKIEGO Nr. 178

Wiśniowej

..
- -

---

llaolm I w,cbowanle

Bacznośt ~einicg

I

POranny"

jest do nabycia o godz. 8 rano u gazeciarza Jamnika willa Kawuli vis a vis
Chłodni Włoskiej.
*"

Do akt.
Do akt
Nr. 1656 1 31
Nr. E. 1397 132
Ogłoszenie.
Komornik Sądu Ogloszenle.
Grodlkiego w ŁoKomo,nlk SlIdu
dli, rewiru 17-go arodzkiego w to.amisuk. w tod.i ali, rewiru 14-11 0
pny ul. W6lczańlamieazkały
sklej 140 nllo law tod.i
slodlie a.rt. 1030
przy ul.
U. P. O. Ol/ł&III&, Al. I-go Maja 34
se w d. 26 sierpnia
na ,asa1952 od godz. lOr. d.le art. 1030 U.
w todzl przy ul.
P. C. ogła!!:a,
Radwańskiej Sil
~e w dniu
odbęd:de 8lęBprze26 sierpnia
da.~ z przeta,l'gu 1932 r. od jlod!l.
10 r. w Łodzi
pnbl1cllnago mehomości na.leiąprzy ul.
cych do
Gdańskiej 67
Karola
odbędzIe się sprze
i Władysławy
dat z przetargu
Gofwald
' publicllnego rui składających się chorności, nale~ą• pianina, tokarcyeh do
Leona
ni mech., wiertarki mech. i łyHerslko wicza
randoli
I skladaillcych się
elektryczno
z mebli, radjooSlacowanych na
odbiornika i
sumę zł. 3100.fortepianu
Ł6dt, 2.8. 32
oszacowanych na
Komornik
sumę zł. 775.
M. Lippert
Łddt . 2.8.32 r.
Do akt.
Komornih
Nr. E. 29 11931
Sto Dufkowski

Do akt. Nr. 384,
385 11932

Oglos:IIenie.

Ł6dt

odbędllie się
spuedaż II przetargu publiclneąo

ruchomo!!oi, nalejllcvch do
Hugona Sfrobacha
i składających się
II maszyny do
ulifowanill.
» Verti\"
ollacowanej na
SlIrne 11. 600ł..dd., 13/8-32 r.
Komorftlk
P. Pilichowski
Do akt.
Nr. 1687 132 r.

OgloslIenie.

Komornik Sl\du
Grod!:kiego w todzi, rewir a l8-go
21amie!!zkal~

w

prlly uJ.
Orla 23
2asadzie art. 1030
Ust. PO$t. Cyw.
oglasr.la, ~e w dniu
24 sierpnia
1932 roku od godziny 10-ej ,ano
we wsi Grabieniec, gm. Rllbień
tOdE"

odbędzie

się

sprBedat przez
Iicy 'lacj ę ruchomotki na letllCFch
do
Ferdynanda i Olgi
mali. Kiihn
i slrładaj~cych się
z wozu osobowego. przerobion ego
na ciężarowy,
trzech krów, maslllyny do czyszczenia żyta, sieczkarni konnej i
dziesięciu korcy
żyta

o:uacowanych na
~ume

Zł. 79~.-

8,8. 1982 r.

KomornIk
R. Sallkiłari.

KomornIk
Sądu Grodzkiego
w Łodzi Rewiru

19-9o :ram. w
todzl, rewiru
19-9o na
2aslld.le art. 1030
Pod. O. ogłasza
je w dniu
31 si(.. rnia
19&2 T . d g1dz.
10 an)
w gm. k i
.LJS ZCZ
Skoruphl Jlr. 1

Ogloszenle.

"la\lad

~Qłnin\tln - tb\tntQ\UDY

Ogrodowa. 10, te1. 213-57
I i II klasa
Oddział

połoan! cmo-ginekologiezny

Dr. med. Sil'. Eigerowa
Dr. Reitler Kurjańska
Dr. med, J. Esum
Dr. med. W. Eychner
Cena porodu na II kl. wraz
z 3abiegami 200 zł.
OpIeka nad dsleckiem
Dr. med. J. POlakow
Oddalał ohlrurglc!lny
Dr. med. M. Kan'or,
godz. pr.y/ęĆ 1-2 pp.

Sanatorju

dla dorosłych i dzieci
KOmornik 8lłdu
Grod.klego
~ ~hełmach p/Łodzią
w bodlI,
prlYJm:UJe na pobyt c i erpiących na
rewiru 11
wszelkie dolegliwości i rekonwalelIsmlesl'lksły
s~ent6w. Opieka lekarzy specjalist6w.
w Łod!li puy ul. Piękne polo'enie w sosnowym lesie.
W6lczańskiej 140
Idealne warunki wypoczynkowe.
na. aa8a.dBle
Opłll.ta za pobyt z opiek1l lekarskll.
art. 1080 UPO. 0- dla dorosłych Zł. 11, dla d_ieei Zł 7.
glaB!la, lie dnia. Kierow?ik działu lekarskiego Dr. Ra:
26 sierpnia
kowskl. Informaoje nil. miejscu lub
19:52 l'. od g. 10 r.
H-go Listopada od 9-1. '
w todal, plly III.
WólcllańskleJ

232/4
odb~dlie się

spllle
przetargu
publlclnego ru·

dał JI

chomości

nalej~cych

do
Abrama
Rozenberga
i slladaJqcJch się
z autobusu,
.smio·osobowego
marki nFordD
os.aco.wanego na
samę Zł. 720
Ł6dt,

8.8.32 r.

Komornik
M. Lippert

KOR(~~~n~fHIKA
Dolsko-francuskoangielSka

:ze znajomością stenografji poszukuje posady stałej w~gl. pracy na godziny

Adres: Narutowicza 16 m. 6
Telefon 162-99.

meras mllimetroWJ 1-upaltoWJ strona.s slpalt): -ua .trona 2 zł., Reklamy tekstem
głoszent"a • za
redakcyjnym zł. 1.50, w te~cie: - zastr~ełeniem miejsca na stronie od a do 7 włllclmle eo gr.

bel .astraeżenia mIejsca 50 gr.;
(słr.10 ~ąla,lt! 12 gr. Drobne 15
l'IlZ,

o sa%

nadeallllle od ~o!,~ 8-eJ do koń~a tekstu 40 gr.l nekrl}logi 40 gr. Zwyczajno
gr'.n wvrlUt naJm~eJ9le o~łoszeme Ił. 1.50. Pouukiwanie pracy 10 gr. n .,_

DaJmmoJae d. 1.20. OQlouema SIIl'ęCZynowe 1 aśhIbIOOW. 12:1ł. Ogłoszenia IllmilJecowe oblic_alie ..
dmieJ, flnn za,.. 100lf0. Za ogl. tabelaryczne lub faJdaz. dodll.tk. 9j01o- OgJ. dwukolM. o 9JIl/o dJootel

