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"rzewodnicZćłCym

narad w ch socjalistów·

będzie przyjęte

omunis

przez prezydenta Rzeszy

Hillerowiec •• przewodniczaerm

dł!~R~!~d 3~:,:-z~!!\:a~ ~~t~~c~~~0~W~u~8~!

VOTUM NIEUFNOŚCI DLA
RZĄDU

ugUJ'acY.f.nego
posiedrLenia
RACH,.
\ Po ustaleniu quorum parlament otrzymał 135, Torgier zaś - 80.
f wniosku :.rotestll.iącego pnc'
Reichstagu zaczęły się gromu- pod wodzą pruWOdDlczą~O na wniosek przewodniczącej Klarv
Z kolei przystąpiono do wyboru
wpl'owad~enju
sądów
dzić przed gmachem paTIamen rrakc.iI posła Frleka, zajmwjąe ZetMn, przystąpił ,\0 wyboru p~- pierwszego wiceprezydenta Reichs- ciwko
nadzwyczaJnycb.
tu
ławy poselskie.
zydjum.
tagu.
WIELKIE" TŁUMY PUBLICZNiemiecko - narodowi
1JO Narodowi socjaliŚCi zgłosi11 kanNarodowi socialiści zaproponowa
Wnioski komunistyczne zoN OŚCI.
sied7..enie nie przybyU.
dydaturę Goeringa, socjal-demokra li centrowca Essera,. socjaJ-demo- stały otlrzucClne głosami n~':'r .'.
Silny kordon policji otOftył
W momencie, gdy wfr6d o- ci - b. prezydenta Reicb8tagu, I{raci ponownie Loebego, komucy i centrum.
«mach Reiehst~u, nie dłPpu- ~ólnego poruszenia dwie po-- Loebego, komuniści Torglera. niści - Torglera.
gzc~ając nik(ł~o. z ,,!,.yjątkiem słanki komunistYe7De
Przedstawiciele centrum, niemiecEsser otrzymał 276 e;łosów. Loe- ZA WNIOSKAMI KOMUN li
po.sladaczy • ~ t~'lD~C.II ~('l- WPROW ADZll.. Y
SĘDZIW Ą ko - narodowych, bawOf'skiej par- be 212, TorgIer - 77.
STYCZNYMI
Gł.. OSOW.U3
SkH~h i gone6 ~ hltl~rowsklch
KLARĘ ZETKIN
tji ludowej i niemJieckiej partii luWobec tego zaszła ko>nieczność
SOCJAL _ DEMOKRACI.
w. mlln:~raedh. Gtal=;te ~e~ podtrzymuJąc ją pod ~e, ko- dowej - uchylili się od. wys~lę- głos?wania ściślejszego. W głOfW
Odrzucenie wniosków wywo.
iHonc V y o os a lego IDle.ł"
.ścl
cia własnych kandydatów ośwlad wamu tern
.
,,;.{'a., .tak również loża dY1łloma! muDł
czając gotowość 'głosow~n;a NA ESSER UZYSKAŁ 364 GŁOSY. lało w kuluara~h Reicbsta~u
tyczna, natomiast
KRZYKN-"I:1E ::~~~OTNIE KANDYDATA HITLEROWCóW. A TEM SAMEM WYBRANY Zo. . ożywi~ną dyskus.;'ę i komenhlc
ł.A WY RZĄDOWE ŚWIECIŁ y " R
Zdecydowaną więks~łą głO,/ STAŁ PIERWSZYM WICEPRE· rze na temat
PUSTKAMI.
NarodowI socJaliści f reszta po ~ów wybrany został
ZYDENTEM PARLAMENTU.
r,,
Z, cbn'l!ą fOl'małn~o otwar- "łów zachowali z.opelne milcze PREZYDENTEM IZBY KANDY- Drugim wiceprezydentem wybrany ZBLIZENIA~
DO JAKIE<.O
el.a
poSiedzenia
wkroczyła nie.
D..lT NARODOWYCH SOCJALI- zestał niemiecko _ narodowy Graef DOSZŁO JUZ MIĘDZY CENL
81'Ó V. GEOR
33'S głosami, g"y Loebe otrzymał TRUM A NARODOWYMI sa·

n.

l

-o.

Po

~.I~~uW~,_~~a~ doZ!. i~-._ --)o;;;;;;;a; tYlhi;I~;WCÓW

formalności

PRZE N'ODNICZĄCA,
POSLANKA
KOMUNISTYCZNA,
Klara Zetkin, wygłosiła prawie
godzinne pmemówienie. Mowa
jei miała charakter RW'csywny.
Zaatakow~ła ona ostro rząd Pa
)}cna, nazywając rząd ten ł·Zą
dem kapitału 01·a7o socjał - demok['ał()w,
którzy, toleru_iąc
rząd Bl'iininga, UInwlIiwiIi do.t-

Wreszcie przewodniczqea.

atakowała hitlerowców.
Końc1jąc

swe przemówienie

z wiekim wysiłkiem
m6wezyni oświadczyła:
"MAM :SADZIEJĘ, ZE DOŻYJĘ JESZCZE GODZINY, W
KTÓREJ BĘDĘ MOGŁA OTWORZYĆ PIERWSZY KONGRES RADZIECKI W
RADZIECKICH NIEMCZECH".

kiiedy K-a Zetkill
swoje przemówienie,
narodowi socjaliści zorganizowali
w okolicach Reichstagu demonsłt'a
cję, wznosząc okrzyki
"NIEMCY, OBUDŹCIE SIĘ!
NIECH żYJE HITLER!"
Policja wezwa'Ja demonstrantów
do rozproszenia się. Została obrrueona kamieniand. Wobec.' tego
W ehwili,

wygłaszała

8ilel do

Kino~'ealru

otrzyma każdy prenumerator, który w dniu
d z i s i e j s z y m, t. J. w
środę, dnia 31 sierpnia

do administracji

.,GLOSU PORRłłnEGO"
pIOTRKOWSK" 70.

i rozpędziła demonstJillilltów.
KILKU HITLEROWCów ZOSTALO OKALECZONYCH
Dokonano li('Zllych aresztowa6.
Komuniści usiłowali urządzić w
kilku punktach miasta demonsti'ac,ie, polic.ia jednak działania komu
nistów sparaliżowała.

Po dokonaniu wyborów człcl~
ków prezydjum, prezydent Goer:ng
zakomunikował listę t. zw. komis.ii
ochrony praw parlamentu i komisJi
spraw zagrarucznych. które reprezentU,ią irzbę na wypadek rozwiąza
nia Reichstagu.

Depesza do Hindenburga
w imieniu frakClji D-IłIJ."OdO-1 tym ))Oglądom i przekonany
wo - soc.łalistyeznej prez. Goe- Jestem, że prez. Hindenbm'g
ring odczytał WIO.iosek, w kt6- przestrzegać będzie praw parrym Izba tq)()ważDla pre.zy- lamentu, opartych na ~ons1yd.łom dIo
hreji.
DUsie.isze posiechenie
WYSTĄPIENIA
TELEGRA- wyka'l1l.ie niezbicie, że ReicbsFICZNEGO DO RPEZYDEN- tłl~ rozporządza po raz plerwTA HINDENBURGA.
szy ztlolną do pracy większoTel~ram ten zawiera proś- ścią, może więc zabl'ać si~ do
~
by prezydent Hindenburg p-raey".
zecheiał

wpla'i pr~nDlDf..a~c
za mi~lićl( wrz~si~ń

PRZYPUŚCIŁA SZARŻĘ DO TŁUMU

POLICJA

Na wrpadek roz"iazanla •••
W dalszym
ciągu posiedzeniaReichstag dokonał wyboru 3-go
wiceprezesa. Został nim członek ba
warskiie,i partji ludowej pos. Rauch
który otrzymał 350 głosów. Socjal
demokrata Loebe uzyskał tylko
124 głosy,

Sei;LJSDT~:S

Wniosek,
pl'"LCdstawiany
PRZYJĄĆ
NIEZWŁOCZNIE przez prez. Gocringa,
rosłał
PREZYDJUM
REICHSTAGU. przY.ięły.
Nast~nie prezydent Goerlng
PI'ezydent Goerin~ ośwla{)mówił:
"W ostatnich uaczyI,
że osobiśeie naznaczy ter
s~h mnożą się wiadomości,
min
następn~o
zebrania
.iakoby Reichst~ miał być odReiChstagu.
.sunięty
od wpływów. ponJeważ nie rozporządza
wlększo
Przeci-w ko temu protestowaśeią zdolną do prae~-. Wywolu li komuniści.
d()m~a.iąc się
.le to w kra.in I zagranicą nle- zwołania izby na .futro w celu
pok~j.
Protestuje przeciwko Drze~łosowania wniosków o

odroczonr

i

łJ

BERLIN. 30. 8, (PAT). Na dzl.
sie.iszem PQ~iedzeni}l se.lmu pruskie
go ławy rządowe były zupełn ' e pu
ste.
Rząd komisaryczny poszedł tak
daleko, iż zakazał wszy(ttkim urzęll
nikom państwowym zjawienia t.>ie
na sali obrad, aby w ten spns~~
dać Landtagowi do zrozum 'el1i:ł,
iż absolut~ie się z niD'o nie liczy, ora~ że nie czuJe się oopo\.... :edzialnym przed se.imem pruskim.
Na posied.z;eniu seJmu pruski2.1!:o
zgłoszone były wi1ioski. wypowiadaJące ~'ę przeciw kcmisarycznemu rządowi Prus.
Se.im prusl,l, !lO ki!.kll!!odzlnnycłl
naradach, odroczył się na' wniosek
narodowych socjalistów ! centrl.lm
do dnia 21 wrześn:1lI r, b.
Uchwała ta wSkazu.ie, zdaniem
kół parlamentarnych, iż narady
nad współpracą narodOWYCh socJali~ł6w z centrum będą nadal konł.v
nuowane.

Wielka hauIsI
na giełdZie
w

-

Warszawie

Warsz. kore!!CJ). "Głosu Porannago" telefon uje:
•
NA WCZORAJSZEJ GIEŁDZIE
ZUPELNIE NIESPOl>ZIEW ANIE
WYBUCHŁA WIELKA HAUSSA
NA AKCJE. NIEKTÓRE Z NICH
ZWYŻKOW AŁ y NA WET O 40
PROC, W OBROTACH AKCJAMI .
ZAPANOWALO NIEBYWAŁE OŻYWIENIE .

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
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Dobór najpiękniejszych filmów.

Najsłynniejsze

gwiazdy na naszym ekrani.
"Lunau dla wszystkich.

"L

Wszyscy znów do Luny --

Wszelkie passe~partouta wydane przez poprzednią dyrekcję ważne zltwsze po pierwszej nied~ieli wyświetlania filmu.
Od dnia 5 wrze' nia r. b. dyrekcja wydawać b dzie Instytucjom, Stowarzyszeniom i ZwIązkom bilety ulgowe nowego typu

Inllacuine POkusU

K Y POMOCY 6Zft BOTn

Przed Jdłku dniami podał się do
dJmisIi sekretarz stanu w mm'ster
slwie gospodaTstwa
narodowego
We wczorajszym "Głosie" podaRzeszy von Trendeleu\}urg, znany liśmy treść rozporządzenJa Prezyrównież na. terenie
międzynarodo- denta Rzeczypospolite.i
og!oszor.~
wyru. jako .ieden z naj:lldolniejszych go w Ikienl1iku Ustaw NI'. 74 w
h:erowników gos)J()l'daczych Nie-, spraWIe pomocy dla bezfobotuych.
miec. Powodem jego dymisji jest Rozporządzenie to które przynieść
t€-llllenc,ia do autarch.ii rządu von ma 60 mil,i. zł. na cele pomocy dla
Papena, z którą Trendelenburg po bezrobotnych nie
posiadających
Cł:odzić się nie może.
śrQdl!:ów utrzymania <i nie pobieraVl)n Pa'p en W niedzielnem prze- ,ląC~Ch ~iłMw na wy)Jlhlek bra
m{,wleniu programowem zazllaczył liU prllCV stWIlil'za dotklhve Cbeiąwptawdzie, że odrzuca myśl peI- żenia' dla na.iszerszych WaJ'stw ludne] samowystarczalności 2:OSPOda~-1 no~cj, gdY7< obejmuje ollodatkowaczej Niemiec, !<tóre nie mogą zre nie c:ałego s~eregu arl~r'l,u'ów pieT

podjął rokowania z kartelem cukro
wniczym o obniżen~e ceny cukrr: "
25 gr. na kilogramie - sam st~ .
Slę czynnikiem drożyzny wPf(;dzając na ten cukier 30-grosz.,
opłatę od 1 q.
Ale mamy i drugi paradoks \\'
tej akcji pomocy bezrobotnym: I . 'ulega bowiem żadnej wątpliwoś ci,
że podwyżka cen artykułów pierw
szel poł1'zeby i wprowadzenie op);:\t
przyt'xyni II, do spa.dku koosumr:ii
oraz do bezwzg;lędnego zmniejszenie frekwencji na widowiskacb pU bli<,znych, ~wodach sportowyCh 0~gnować z rynków zagranicy. Ale !!~~~!!!!!!.!!!!!!!~!!!===!!=~!!=!!~~~AA!!!!,~i§Q~~~~-!:!!!!!·!!!'!!!!!~~!I!!!!!!!!!!!!!!! rllz w cukierniach i sal'łch bilardo
p!tD Trendelenburg wie dobrze, .iak
wych, W tycb wawnk:\ch uzyskazrozumieć to negatywne zastrzeienie prelim:uowanych 60 miljonów
nie "pełnej" samowystarczalności
wydaje
się cQnajml1ie,i
problemai diate~:o nie chciał przyjąć dalsze]
lyc~łle, a fpadek kOllsumcji spotę
odpowiedzialności za gestję
poliguje ,ie,>zcze bi\rdziej depresję go
tyki gospodarczej Rzeszy.
Zresztą

w dalszym

ciągu

czee:o.
Specja!lnie w NiemClZech a'u tarchja prowadziłaby do anemji gospo
darczej. Bo kto nie chce zagranicą kupować, ten musi się z tern liczyć, Ze eksport jeg J ucjerpi w tej
same,i mierze, w ,ia!de,i import się

_ ..•~,;N'!1'

Należy

przypuszczać,

że

slę

w grotesl,ę.
Ten film Tannenbergu miał być
właśn~e w rocznlcę bitwy
wysiawiony, ,iako !»,apremiora w Bi'rliuie. Nie doszło ,iedll.ak do tej preDl.iery, POniewąż "czynniki miarOl.astr~eżen~a, Z,ldaJne" wniosły
nim ceij~ura wy'hda
DMłałęc~nle
lll'rok.
"Miąroqajne c~yrmild" w danym
wypadku s~ pO"Q/lno mtJJiiltershVIlmi R~ell~Y. W sprawie tej 'relegra,dum - Hnlcłl1 dOIJosj: "Wykonanie
aktorslije, pr'lędt.'wliz,Vit4fełlJ p~ła
ci feldmarszal]l:a HindclłbJu'jlQ', "ie
odpowia,da w piel'wotnem
ujęCh
według w:ynnik.Qw
mjarodajll~ch,
osobie obecnej /{tpWY pań6t\\'Ił, pre
7.yaenta liindenburg;a".
J'ak Wiąl!QJIlQ pall»je obecnie w
Niemc~łJ w!eU.. a konlllnl~tllrą tlA
filmy lllilitąrne. To włll~llie le!1t
film ptilitąfllY, a' pr~ytem wojenny.
Gmteska jEl~t, te wJa~I)je te ~~yn
uiki. które postawiły &(}bie z, 1<fld,anie wychowanie w duchu narodo
wym i obroł1l1ym, ~głaszEłją pr~ę
ciwko temu filijlowi QbjekcJe.
Film o Tannenbergu .iest pro!lukcją 'rew. "Praesens - Film"
które
~Yiluś(!lło Już IdlJi,Il wllrt~j;!iowych
QbrazóW, W 4lórych wpl~iono J>ar

ew.
posunięcie vorr PapeJla w
tym kierunkJl
spowodowane jesj
dąiŻeniem usunięcia wiatru z żagli
Hitlera, który allarch~ę WypłspJ w
SWQim programie.
Bo nie m~z.lla
przvpulizczać, Ze stmnnictwo
iju..
genberga, t. j.
kon&erwatystów,
któremu von PIlIpen ideowo naĄbli
że,i słoi, mogło być z taldej politYld
:t.adowolone. Być more, ze w grW
pie agrarjuszów (ego stronni~twa
dążące,l do prohibieji importq ziem1o,łoclów, znala7:łby 1'7:ąd popar(le, aczkolwiek i wgród nich zl1ajdu,i~ si~ elementy, które sobie zdaja sprawę z tego, że rolnictwo nie
może osiągnąć j!en,
koniooznych
dla' .iego istnienia jeżeli siła nabywcza ludności nie je2t dość mocną.
A to może nastąpić w Niemczech
tylko przez wzmożoną działalność
eksportową przemysłu.
Trndnem
natomiast do pomyślenia
jest, by
~pa przemysłowa, nietylko Hugenbeor,ga', ale i wszystkich odcie- dw zręcznie w
ni prawicowych. J(olJzilll się O>l kOli
cepc"ę von Papena.
Rząd Rzeszy
Illalueśla wprawdzie prowam wielkich robót publicznych, by zatrl\dnić be~robetnych
i zaldarlv przemysłowe, ale zachodzi pytanie, ską,d weźmie pienią
dze, jeżeli nie będzie wpływu walut
v.tn-ranicznych z eksportu,
klp.·;\-bez względu na mzmlar konsumpodstawCJ
cJi wewnllitrznej jest
e~zystencli ~';;emysłu Iliemieekiego. Von Papen zwrócił się do
kt! Rzeszy z żądallietn, by instytłł
cJa' ta flna"sowała progmll1 gos.!lQdarczy r:ządu. Prezes banlm dr. Lit
ther przez pewien
czas opi r/ll
się temu żądu"iu, motywu,iąc liWÓj
opór
niebezpieczeństwem, Id6re
1UOl1: l oby ~;)wstać dla waluty. POnil'Waż teJr,o rodza.iu finansowanie
Wkmicu
rntaloby cechy inflacji..
zl!odził ~ię plan ten Iloprzeć kwotą

aan-

zle - wszysU{O to, ~ tworzy min'mum wYl11l3gań naszego cOOuennego życia obłożone zostało nowemi opłatami pod groibl1. wysokiej
grzywny lub su,rowych kar.
Oznacza to poprostu podwyższ.e
nie cen całego szeregu artykułów
pierwszej potrzeby; i tutai wi~z.i
my p:erwszy paradoks te,!!o za'rządzenla: rZ!Jd, który za w~zelką ~c
tlę chce spowodować zniżl(ę cen ąr
tykulów skartelizowanych,
aby
zwiększyć w ten sposób konsumc'ę i ożywić produkc.t~, rząd, który

pod kontrolą twórcy pewnego momentu dziejów ·

rozwlPilJPen

powyższej myśli von
Tajlll61lberg był poc1;ątkowo wlo
już zrobił restrykcję, powołuljąc się
ską w Pl'ttsaęh Wschodnich.
na wyjątkową sytuację, w jakie.\
T a nuenb(!1ijt byt nast~pni4> mlc.jznaJdu,ią się obecnie Niemcy, wyscem blh/Y w JlOCzątk/lch
wojny
magającą zarządzeń. co do któświatowe,i, bitwy, w toku
Idó"ul
rych niewątpliwie uda aie znaleić
od 23 do 31 sjerpnia
19H rf)!m
"O/.T02;umienie tak wewnątrz kra,iu,
łłlndenbur~ na czele 8 armil ni jak i poza granicami państwa". Na
mleclde.i otoczył I zwycięiył 2 1).1'zrozumienie takie mogłyby Niemcy
mję rosy.fską.
Zl' strony zagranicy liczyć, l!,'4yby
Tannenberg ,fest teraz "O trze"I'e
nie fakt, ł.e liażde państwo pilnuJe
swego "ilansu handlowego i płatni- fUmem, 'dóry gro~i przerodzeniem

ja.nia'

wszej potrzeby. Za ~idą kUP:OJ!4
dnia
wla!lciciel domu, kt6ry wystawia kwity ~ komorne od 10ł<ałQrÓw. obcią
żony jest opłatą na rzecz bezrobot
nych. Kaide w;dowisko. nawel
sportowe, które nie jest cbyba #l.d
nym luksusem, każ,da szklanka' ber
baty, którą wypi.iemy w cukieruj
po gOdz, 12-ej. każda łyżeczka oulnu, za którego Iwnsumc,ią prow!l!lzi się tuk szaloneJ! propagandę,
każde potraWY uJl;ołowane na gażarówkę płacić będziemy od
jutrzejszego 20 groszy, I,ażoy

akcJę

Spodąfcza.

T(> wzmożenie nal~żenia kryzyst
naukowe i dokl\menłaryc7..11e na te" na o tern 1Vogóle mówić, ponieważ sj(utkiem spadku ooro-łów wytwamat I'eguhlcjj urodzin i c::horóJJ we· fil~ nie ' był dotychczas WYŚWie rza trzecijni 2: kolfi paradoks, jakim b~7:ie
niewątpliwie spadek
tlany.
Iler:rc~/l;veh,
Ten fJtm o Tanllenbergu mJl byc
A człowiek, który się
zastllna- wpływów ~karbowycb w tym cięr. 
"fJIll)eln dolmmentllrycznym". za- wia, musi lWble powiedzieć: .Je.~}i lcim dla państwa okresie, w któł\Glltl'~ldQW~l1p, aby
7a~warantp jpż hjstoryc~ny film z uledaleldej rym każda złotówka zwięlcszająca
wać historyczną
prawdę
wypad przeszłości, spe,rządzony na podsta- defcyt bu{~żetow.y przynosi nowc
ków, SIHąwozdólWCę WQjellllcgQ i po wie dokumentarycznegO materjału. niehez!l;eC7:et1!.'twa i nowe komphwieśc!opisarz,3
paWła
Oskara odrzue&ny .fest przez tycb, którzy kac,ie.
I-lqecl,era, juk l'ówniei. majofIl W re przecież mus~ą' wtrHflleć nall~pie}
Musimy być przygotowani niet."1
~rwje Viebahlla W
~harlłkłerze to ileż zastrzeżeń z hist().ryczl1~ ko na ponoszenie przez szerel!,' mierzeczozn/lWcy I1łUita,rne~o, a jedno go runh tu widreJlia muszą wyw~ sfęc.y nowych ciężarów wynikają
l!1.f'Hllie otrzyman!)
z
ilTChiwów lać te filmy, \l\Ófe wcale nie nan:u- c~~\t z rozporządzenia o funduszu
w!:zelki potrzebny autentyczny ma cają. się swoją
d(}llUmen\ar~c7. pon\ocy bezrobQtnYlll ale i na \0,
ter,iął W posłllpj opra;;.ów, tablic sta ql)~r:ą",
ze wskutek nieosiągnięcia prelim:t.Y~t~C!zn.vclt i raportów,
Tow. "Praesens" zamierza wy- nOwanyclt 60 milj. zł. trzeba ~dz'e
A jednAk teu dolcumentaryc~ny siać salUplpfem do Neudeck aparat organizować znowu akcję społecz
film ~pO.yls.il się
ze sprzeciwem filmowy, ~by tam lademollstrowa'ć no-filantropijn3 t)'ą. tep cel. W skutvcb, którzy, .ial~ t;i~ to mówi, 1Iml}- Hi;alenburgowi wspomniany obrll7., tek tego pomoe dla bezrobotnych
Il;ta przęcież wie4~ieć
J)lJjleplej". Sama głowa Rzes~y mą zdecydo- opierać się będzie z ,iednel strony
l)oc!lI>!Izi do wać, CZ}' robiła' oną hisłorię włali. na biurok.rątvozpej instytucji fundu
Przy!em ~rotejjka
bezrobotnym, który
s::C,~ytlł, jeśli Wf.>PQI}1nl Ć, ~ "Cen- uie w ten sposób, ja~ to ł~ł W tYlU S~U Iłomocy
Ą wil:,c po przewiduJe utworzenie komitetu na
trull1Y insłyłlłł W.vChowiłnia i oś filmie przedjiławione.
W·~t;y" JI?I)ął ju~ ten OPt·":'; 7ja ,ll\- raz pięfWS;ZY w h'!!łorji ten, ' który czelnego, dyrekcji ł komitetów lo4ecydow.ał o kalnych, a' więc szem!w rozbudo41f.P}\,~', Ą więc "czy 1111 iI,j Il1j~r<Y.la,i Ją tworzył, będzie
ue" odr1;ucają to, co
pe!hu~o!ł~y tern, u ,V ta histor,la dpbrze z~stałił wanego apą.l1atu, a z drultiej strony -na akc.ii sopłec~tlej, która uo/,reśiili. jako wychOW~WC1,~.
imllowamr i Qllisan"ł.
Nie cb<:dzi tuta) o oeenlf arłysiy
Trudllo jE'St rppić piliłpr]ę, Alt' zupełnić będzie musiała oczeldwa.
qne,l i dQo4uijle1ltarycznej warto- wf&Jąje się, ie jł'''zc~o trudniej jest IJY niedobór finansowy.
ści filmu o Taul1enbergu. Nie J110~- historję Ilaśladować.
M..K.
. .__. . . .
__. . . .
__. .ee__••MM.a_ _ _ _ _IMM____________. .__. . . . .
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mi1 jpl)ów JJ1~re". J4fk vtm PaWSZYIi~Y e!{sperci pjenlężIJi świa wewl),ębznego, to jest 011 do tego
~a~l1acza, nie wystarc~a II) łlJa ~a są. }pdnom;vślnie ~dania, iA! kry stoJlł1ia nien wny, tę pikt nie I!ę·
!łfzeprowadzenia wielkiego zadanią, zys nie moU! być pokonany przez dzit chciał ponosić ry~y"ą. róźlliey
,iakiem .Iesł zwalcz,a nie be'.t.robocia re~lamentacje mOł1etarne. Jako pre kur~" międ;zy pieniądzem Wewllętrz
1 marazmu gOSlpodarczego.
zes Banku RZęiZY, ,. c/lłą ~umien' I!ym a międzynarodowym pieulą
V pn Pa pen jest zdania, że I~ro nością i poczuciem odpowied;ziaIno dzem. opartym na złocie.
pen

gram ten, a' więc odstą.pienie od de
flacj!, nie zawiera w sobie żadnego
niebezpieczeństwa dla waluty nlemiej!kie~. Rząd nie pójdzie na iatlIle eksperYlnenty walutowe. Z drugle,i strony dr. Lutlter, prezes Banku Rzeszy, jest wp.·.-ll:zle również
wyZ!HIWC~! zasady nieWl,rtl zalnpś('1
waluty, ale uważa, że program von
Papena flrowadzi do
odwrotnego
I·czult~fll. W przemów!ellhl 5WPletll
fla 40ug r 'liie sp.płdzi~lc~ym W port
mundzie dr. l,utłter
pqdniósł, że
pieniądz n;e .iest dziedzillCJ, w której można eksperymentować

~ei wpber 'Ulll~łWjl. odrzpC4 moinpść ~~IiIlM1nia' sobie poPviarnoścl

za cenę otwartej lub :::amaskowane,l inflacji. Niektórzy Aroszą odejście od złota, jako JW~stawy mom~
ta'fllej. DotychC~s nilł Zl)ale~ij}np
jędllą~ inJ1Ilł{O

rni~tlzVlliłl'O~Qw~P

stp.ndartu niż zloio.
Fałszywa repartycja złota w świecie nie ode~rala charsktertt wlaściwości mierlilka l}jeni~d~, a twierl1r.enie. ie
l{uspodanłwo ptrZYJDlłJe 1\l1lłQ kr~
l~:v1ÓW, poniewa~ Nierm;v v~iada ią
malo złota, .iest fantaz.ią.
O Ile
chodzi o wprowadzenie pieniądza

, ie

Jak widzimy dr. Luther, zwole!!nik bezwzgl~dny klasyc7:nyęh f(>tmuł gospodarki pieniężneJ,
odnosi
8ię lirYłfcznie do planu von Aapena, rOlłe~ającego na fi!1anjjQwanlu
programu gospouarczego pienią
Lhem wewnętrznym, m. in_ surogatem w formie bonów podatl<OWych,
Niewątpftwie von Papen przellst J wia dzlsiaj w Niemczech t,lk p~
ważny element lii/y, W dr. LutłJ~,
o ile nie Ułł!ł/lię n/lcłll~QWi ~e 8tr!l
ny rządu i nie odda' do dyspozye,lI jego dalszych powałnych kwot
na akc,ię gospodarczą, póJdzie dro-

,l(ą

4

ministra Trendelenburga.
Proj!;!'3m ~spodarczy von Pape'
I)a ma w zalozeniQ i snosobie prze
prowadzenia wiele l\IOltobieństwa z
programem
Ho()vera dla Stanów
Z.jednoczonych, któl'Y IIwegl) czasu
QJ1lówiliśmy . •Jak tam
nieudanie
!lit;:! nJilllP u .. wiera
l1iebezpieczeil>
stwo nie tylko dla. Niemiec, ale l
dlA goslłpdarstwa Śwlatpwego. Ale
coraz 10 częśCiej słyszymy głosy
powaźl'ych teoretyków
i prakt~
ków
ekoJ1om~cznych. 1e wyJście
r. ulllli/l in ~o impaitl pro ~ allzi dro
g;J inrlacji. Jeżeli "ruch" w życiu
gospo(!arczem odgrywa
tę sam:)
~·ple. ,i:;k "paliła rej" W naturze, to
innacja, po.ięta w dU6hu pewne~o
rodzaju pożyczki wewnętrzneJ, m 'l
jlll\O siła motoryczna ruchu go po
dc,rczel!,'o pewne uzasadnienie. (ms)

N'r
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K~n~reI antYWOjenny w AmIter~amie
Radykalny projekt znakomitej pisarki Karin Michaelis
AMSTERDAM, 30. 8. (Telegram
Po referacie lobotnika zakładów
Kruppa o stanie przetny~łu zbroje·
11 łasny "Głosu Poranego").
Onegdaj na mięjdzynarodowym n : owe~o i o tradnoSciach IJubli\!z·
kou)!res'e antywojennym przy,ięto l1ej kontroli w te.i dziedzinie, H.
Barbusse odczytał oświadczenie
uchwałę przeciwko wo,inie imperja
IJstycrne.i, w które.i pQdkreślone zo profesora Alberta E'nsteina, któr~'
słało
zuec~idowane
stanowisko stwierdza, że każdy, kto dziś bez\\ slystkich obecnych na kongresie, czynnie stoi na uboczu, staje się
aby "nigdy .iuż nie rozerwać ws!}ól współwinnym w().inie, która nadejne2:O frontu przeciw wo,in:e" i wal dz'e. "Jeżeli dążenie do sprawie(Iliwości b~dzie dość silne,
będzip.
czyć wszelkiemi
środkami w kie-,
również znaleziona i drGga do spra
runku ograniczenia budżetów wojskowych i przeciwko wszelkim po- w' e(~~iwości. Rządy wielkich mocarstw muszą być skłonione przez
życzkom i podatkom na cele zbl'Olen. Rezoluc.ia, która apelu.ie do opin,ię publiczną do l,roków, które
przys~l}'m
nieszczęrobotuików, chłopów i intelektuali- ZllłJpobiegną
ściom".
stów \\szystldch krajów, kończy
Następnie
odczytano liczne o~ię slowam!:
"Przeksztalćcie o!Jośw: adczenia organiza'Cji i osobisto§
wiązki w czyn".
ci, pomiędzy innemi listy Romain
Na otwarciu Imngresu, o czem Rollanda, Henryka Manna oraz
już donosiliśmy, przemawiał pierw przedstawic'eli ZSSR., którym jal<
szv Henry Earhusse, który wska- wiadomo nie zezwolono na w,iazd
zał na to, że Ze, obecnymi w AIIl- do Holand.ii.
.t>terd"'tn·e delegatami związków i
Posiedzenie międzynarodowego
or)!anizac,ii stoi cCtna.imnie.i 30 mi- kongresu antywo.lt!nnego w Amster
J.ionÓw ludzi. Barbusse oświadczył, damie przeciwko wo.inie imperjaHże przede\\szystkiem za:daniem kOll stycznej
zalwllc~one · zostało na'
gl'esu jest utrzyman'e swe.i nieza- spe(·,ir.lnych konferenc,iach związleżności od Jakichkolwiek partii po !iÓW zaw(}rtowych, lelearzy, kobiet,
litycznych. Nflstępnie zwrócił się organizac.ii chłopskich i pracownido intelektuaI"stów wszystkich km ków umysłowych. W n'l'dzielę odjów i wezwał ich do wstąpienia w był się publiczny wielki wiec, w
szeregl prawdziwego frontu bolo- którym wzięło udział 15 tysięcy
we.e:o przeciw!<o wolnie, - fronh.
robołn'ków, ponieważ
..robotnicv
są prawdziwymi robotnikami poko
ju". Barbusse zw:ócił si~ do robol,
tlików wszystl<ich krajów, aby nie
zapom·nali. że to oni właAnie musieli z.apłacić rachunek za ostatnia
wo,ine.

ludz). Przemawiali Henry Barbu6sc
japoński
przywódca robotników
Sen Katamay:a, przywódca I'obotili·
l<ów francuskich Marcel Cachin,
Willy Miinze.nberg, sekreta'fZ gene
ralny międzynarodowej samopomo
cy robotn:czei, jak również IiCZl~!
przedstawiciele
lu1ów kolon.ia!·
nych.
Na dmdze do połączenia wszystki('h zdecyduwanych przeciwników
nowe,i wojny Iwngres antywojenny
,jest luoldem o wielkiem historycz·
nem znaczeniu.

cera .....
skóra miękka jak aksamit
Piękna

to charakterystyczne cec~ młodości
Palrnolive - to mydło piękności,
pod którego wpływem cera staje się
czysta i delikatna, a skóra młoda,
jędrna i świeża. Dlaczego? Gdyż
jest wyrabiane przez naszych fachowców według przepisów, stanowiących naszą ścisłą tajemnicę .•,
z słynnych olejków piękności, jakie-

!a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ustąpienie sędziów
przeniesienie do

sądu

najwyższego

-

mi są oleje owoców oliwnych, palm

i orzechów kokosowych.
Gęsta, obfita piana:mydłaP.altńolive
nie dopuszcza podrażnienia skóry.
Prosimy używać mydła Palmolive
codziennie rano i wieczorem do tWarzy i do codziennej kąpieli, wcierając jego orzeźwiającą pianę w skórę,
a następnie po spłukaniu ciepłą, a
potem zimną wodą, wycierają: delikatnie ręcznikiem.
Kobiety całego świata uwaia;ą, że
ten prosty zabieg jest najskuteczniejszym środkiem nadania cerze
czystości i delikatności·, a całemu
ciału młodzieńczego wyglądu ;
elastyczności.

Warszawski koresp. "Glosu Pu
rannego" telefonuje:
W związku z reor~anizacją. sądownictwa. z sądu a'p elaeyjnego w
Warszawie ustlm>i kilkunastu sę·
dziów, przyczem połowa z nich 7.0,>tanie przeniesiona do sądu na"]-

P"'osimy uważacsrale
na charakterySlyc::ne
cechy prowdzitf,ego
mydła
Palmolt"ve:
zielone opakowanie
czarną opaską i
złolym napis.m
Palmo/ive.

wyższego.
Jak słychać

w sferach sądowych
,iest jp.ż lista 200
'Iędziów, którzy będą na zasadzie
nowego dekretu
przenie!!ieni w
stan spoczynku.

I przygotowywana
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or. Żwirko na

Po refera'Cie

byłego

prezydenta
kongresu narodowego Patela, zabrała Iflos Karin
Mich;;elis. Domagała się ona· ufw/)rzer.ia międzynarodoweJ orlfaniza.
cji odmaw'ających służby wojskowe.i. "Kilku odmawiających słui·
by wojskowej moina skazać, jednakże wobec setek tysięcy rządy
są bezsilne". Na zakończenie Karin
l\fichaelis zaproponow.ała' ustanowienie wielkie.; łatwo rozp<>znawal
nej oznaki antywojenneJ.
wszechindy.iskie~o

OwacJ/ine "rz"iecie w Poznaniu ; w Warszawie
ZlI'uc:ieski loinilf

udekoro1ł'Go"

zloigm

firzgżfm

la51uei

W dniu wczoraJszym okoł'o ko pIa'c przed lotniskiem, lecz rów i telegrafów Boernerem, podsekre- haterów. Gen. Fabl'yą s. trugodz. 17-ej przeleciała
nad nież przyległe ulice.
tarze stanu w ministerstwie komu- dem zdołał udekorować Zwit·Łodzią esllaw'a sam.o}Qłów. eNa powitanie lotników przybyU: nikacji, wiceminister spraw WQlSkO kt:o natomiast
dekoraejQ inż.
skorłują~yeh zwyci~~ lotu :1- posłowie i senatorowie z marszal- wych gen. Fabrycy, przedstawicie- Wi~ury
musiano. o.dłoż~,ć dll
w,\onetek, p. Żwirk~ i .\ego to· kiem senatu Raczkiewiczem, przed le korpusu dyplomatycznego, szef przY.ięeia późnieJszego w aerowarzyszy.
stawiciele rządu z ministrem poczt sztabu gen. Gąsiorowski, szef de- klubie. Kilku wysokie" dygniLotnicy wYstartowali z Ber~ I,!~~~~~~!!~!!!!!!!!~!:! parmentu lobtictwa wojskowego tal'zV państwowych w tłoku ~o
lina o godz. 10.44 i pr.zybyW l)
płk. Rayski, wojeworln Jarosiewicz stało poszkOdowanych.
godz. 12 do Poznania, gdzie
WlęźnlOW prezydent inż. Słomiński itd.
Na horyzoncie ukaza'ły się czte~!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!~!! byli owacY.lnie pode.lmowani..
I
S'
;;;
• Nastt:pnic odlecieli przez t.ódi mIędzy Po sk~ a oWle- ry samoloty zwycięzców, które do W.a'l'szawy.
taml
po kilkakrotnych okrążeniach wylą
Jednocześnie
odezwała
• *
Warsz. koresp. "Głosu Poranne- dowały.
się orkiestra i sygnały syren mie,iW ARSZA W A, 30. 8. (PAT).- go" telefonuje:
budżetu na rok 1933·34 Dziś przylecieli do Warszawy zwy Dnia 15 wrze~nla r. b. zostanie scowych zakładów lotniczych.
Specjalnie sprowadzono
N~liczone
tłumy
przerwały
Warsz. koresp. "Głosu P(.\ranne- cięscy lotnicy polscy, biorący u- podpisana między Polską a Sowiewodę z Jordanu
dział w międzynarodowym raidzie tami umowa o wymianę wrręźniów kordony policyjne i runęły do por
go" telefonuje:
WIEDEŃ, 30, 8. (P AT). W dniu
<lw.ionetek.
politycznych. Liczba więźniów nie. tu lotniczego.
W najbliższym tygodniu odb~
Stolica przybrała wygląd 00- jest jeszcze okre~Jona; wyniesie w
Lotników przeniesiono na rękach dzisiejszym odbyła się uroc:tyst().~c
do portu_ Tutaj, po powitaniu przez chrztu Stefana Habsburga, s"na
dzie się specjalne posiedzenie rady świętny. Domy ozdobiono flagami każdym ra7Jie kilkadziesiąt osób.
wicemini- Jana' Habsburga i księż.niczki I!\}łi
DoWIiadujemy się, że wymia przedsławioleli władz,
milllsfrów poświęcone wyłącznie
barwach narodowych.
ster
gen.
Fabrycy
wręczył
por. ny rumuńskiej. Jako rod7Jrce chrzena
nastąpi
na
stacji
Stoł'Pce.
svtwacji ~ospodarczej oraz noweJ.uż na kil.k~ g()dzin prz~d przystni wystą'pHi w pierwszej parze b.
..
'..
.,
bYCIem lotntkow na lotl1!sko zaNatomiast Ulkłady z' Litwą o Żwir('e złoty krzyż Zl8sługl.
mu prehmmarzowl budzetowemu częły przybywać tłumy pub1iczn~- wymianę więźniólW idą barPozatem por. Żwirko otUyma król hiszpański Alfons i b. królowa
grecka Małgorzata. Chrztu dokonana rol< 1933-34.
ci, któr,e wypełl1liły szczelnie nie tył dzo OIPO'l"nie. W czo'ra i powrócił awans na I<apitana.
Na~tępl1ie zwycięzcy lotnicy wsie no wodą z Jordanu, ktd!'ą przyz Kowna delegat ozerwonego
ktzyża,
p, Brown i przywiózł dli wśród nieustannych owacji tłu wiózł spec,jalny kur.ier, wysłany
J10we żąde.nie litewskie przed- mów do samochodów, które od.ie- przez b. cesarzową Zytę. Władle
stawienia
pl"zez Polskę listy chały do gmachu Aeroklubu Rzpli- podJęły wszystk:e zarządzenia cewięźniów polskich. Żądanie to tej Polskiej, gdzie lotnicy POlJeJmo lem przeszkodzenia demonstmcjom.
,,-Pfflwia wrażenie sabotażu, po wam byli przez władze klubU lamp
Remont rezydencji marszałka w Sulejówku
nieważ1ista
p.olska została ką wina.
NAJLEPIEJ WPROWADZONA
Podczas przyjęcia wicemin·ster
SZKOLA W ŁODZI
\Varsz. koresp, .,Głosu Poran- darczych, a szczególnie ma oop-o- już dawno przedsta.wJona.
komuniliacji, tnż. Czapski, odznaGimnazjum żeńskie p. Klar'ł
nego" telefon uje:
pracy
czył złotym krzyżem Ziasługi kon- Wulfsonowej, przy uj. PomJl'ski~j
W ostatnich dniach krąŻłJ najroz
struktora zwycięskiego s:J,molotu Nr 18 jest szkI"Jla. kt,')f;l lkstawJa
maitsze pogłoski o zamiarach marDomek marsz. Piłsudskiej(() w Su UmYSłowej
RWD VI., inż. Wigur~
sob:c' za cel kształcenie llajbil.'dni( ,j
szałka Piłsudskiego.
Wedłu,!!; .tedleiówlw
ma' bezpośrednie połączeNa zarządzenie prezydjum sądu
• * •
sZYl.h dzieci. Czesne w t~liI ~mnanej wers.ii postanowił on zamieszI.li·~ z państwowemi Instytucjami w apelacyjnego we Lwowie nastąpi
Warsz. kor ... Głosu Poranne· z,ium wynosi z,a ledwie od 25 do .10
kać na stal~ w Sulejówku. W tym
zbadanie zdolności fizycznej i umy go" telefonuje:
zJc,"ych miesięcznie, a mln~o to rok
celu dokonywany jest obecnie grun WarS7Jawie.
Według G'bIiezeń na lfłtnisk.) r(.,·~rie dyrck (' i'! j}rz" ~ 1' 1 C7.a :;zcr"g
Według innych wersji marsz. Pił słowej ~e~ntów n~ terenie apel ac11
łowny remont rezydencji marszał
ka w Sułejówku. Dawna siedziba sudski będzie mieszkał .iak dawniej, l,;owskI8l. Ch~dzl tu o stwlerdze- w celu powitania zwycięskich bezpł ' tnrh nliej~(' ~7.koJnv(}l1, dla
sam objąć 1I1e,. czy rej!ncl~ którzy sprawuj~ lotników PI,zybyło (łkoło 50'v w~ :4tkowo zdolnych u'3z~llic.
marszal~,a ma być dostosowana bar w stolicy i zamierza
~zkola postHla najlepszYcli na ·
~ sw.óJ . od~owledZla1ny .urząd przez sięcy ludzi. Kordon palic.ii zodziej do osobistych potl"leb gosJlo- przewodn:ctwo ga'blnetu.
! dZleslątln lat - zdoln} są. do dal- stał przcI'wany w_ iedne.i chwi- llczycieli w Łodzi, do:!konrue POlllO
Li. OprÓCIZ samolotu por. Żwir ce szkolne, olbr7.ymie i jasne sal e.
podroz-~J-ą llazej
na,ibt:ż- ki
szymaktywnej
czasie 6 pracy.
rejentówW działająinne nic m~ły lądować we (tu:<s i ogród. Poziom nauczan :a
cych we Lwowie stanie pl'tled Immi wskazancm mieJscu, poniew,lź jest doprawdy bardzo wysoki i
s.ią lekarską. Są to przeważnie re- lIwn zalał całe lotnisko cywil- przynosi
zaszczyt k.ierownictwu.
o 20 groszy na sztuce
jeaci powyżej 70-go roku życia. ne.
'frze.~ towarzys7e Żwirld Dyrekcja., b~orą,c pod uwagO kr~'
W ostatniem rozporządzeniu o wanie tarówki palone.' w danym Komisja lekarska wyznaczona zo- musieli pono.wnie wzbić si~ w (yC'zue obecnie wamnki, postano w'
j)Omocy bezrobotnym mówi się m. lokalu. Otóż chodzi tu nie o takie stanie przez województwo lw(}w- powietrze, aby wylądować w la uruchomić w roku bież'ącym spe
in, o wpl'Owadzelliu opłat od żaró· obciążenie, lecz o jednorazowy po- skie. Rejenci, co do których kom i- odległości kilometra od mid" cjaJny dział przemysłowy, ktÓ i'Y
wek elektrycznych po 20 groszy datek od kupionej żarówki. Zarów· sja stwierdzi" Ze są nie.zdolni do sca zamicrz()ne~o lądowania. umożliwi dziewczętom praktyczne
od :7Alrówki. Niektórzy zrozumieli Id w handlu detalicznym P<>droie- wykonywania urzędów będą zwol- PI'zcdstawicielc władz nic mo- ,:0 rohkowanic po skończeniu I\zk-::-'
to ~ko stałe miesięczne opodatko' ją o 20 Ufł«Y na' sztuce.
nieni z funkcli notarialnej.
4(ij z poczatku d()tr~~ do. bo- ły.
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. TRYUMF POLSKI EGO LOTNICTWA .
./ . Zwycięst:,'o poruczni,k a Zwi,r ki w międzyna,rodowym rai
dZle samolotaw turystycznych dookoła EuroiPY jest nietylko
tryumfem tego ,znakomitego - -p iłota, lecz w równej miel1Ze i
zdolnych, m.lod~dh komtrukt.orów aparatu .. ,RWD 6", ilIliżYlIlie
rów . DrZ"eWlec~lego, Rogalsk;cll'O i WigulrY. (Widz,imy ich na
naszeJ fo~?graf?
,l,cwej stro ny do prawej. Z tyłu stoli 'Prezes sekc.11Iotmc,zeJ studentów p oIi1echni:k i warszawslkiej
p.
\Vędrvchowski, z pra'w ej stron V po'r. Żwirko.
.

RUTA LITZIG
Ilstan.o 1wJła n.owy relko,r d świa
towy, pływając hez pl'l~rwy 73
~odziny i 47 minut.

o?

.STUDENCI ZE ~TAHLHELMU
odwiedzili prezydenta " Hindellburga w - Neudeck
wsch.odIl1li ch.

WIELKI PLAN

w P'l'u;ach

~NCLERZA

PAPENA
lJ)rz~ kierO/wlIlik"/\
Rz.es%y na IZlgromadzcniu ~eneralnem Zw1ą,zKU chlo{l6w - westfa;s-kich w M.ona.sty-

zrelll'I'Owany
połi~łci

me.

ZWYCIĘZCY W RAIDZIE AWJONETEK.

Pośrod-ku Żwkko,
' na -prawo f)}}olk 'ni'e":'o
'" P055 zwany "wiecz
..
ł'\'.
me d,rUlglm", a na ' lew.o -

Monik

FOTOGRAł'JA

ftOOSI:GUBERNATORA
VELTA.
' Oto ' na'pra\\iJę nie,hanał!la " (o"f~rarf.ia
'kan'dyidała (lemo·
lirattJw na stanolWislkD , pr-ezy{Ie ~ła Stanów Zjednocz'o nych.
Na ilus't racji ' naszej widzi my gulbe,matora stanu n.ow o.iol\siki~o "F\l'anJk1i~a - D. "Roose wilta , po ~rze w waterr - po~,o
w · 'Pływa~ni - rezydencji-swej -w ~ew Yorku.

"NIEBANALNA

POEZJA TAŃCA.
Pi~'kina jest - ta -- scena - pIast yczna , odtańczona -pr,zy zach'.)d21ie , slQńca. -przez ~ ucze'nice jed nej z angielskich szk6ł choreo"
RZEtBA
Na

urządzonej

Zachęty

MISTRZOWIE ' POI.. SKI W TENNISm.
Zakończone w · niedzieilę m ięldz,"narodo..we miJstrz.ostwa Pol
$kti w teImisie pfJ:ylniosły wahl e Izlwycięstwo ralkiet -poil.skich.
Szcre,g dOlskQnałych zawoonitk6w za~ralIliczlIlWJh ule,gl gracz'o m
PQlIskiu1. DOWQd!zi to wacznego -lJ)Odniesienia się klasy pol.ki~o teDlllisu.
J.\ustracja naSlZa przedstaw ia nowych mistrzów Polski.
Stoją od lewej: TrOlCzyński i Jędrzej~ika (mi.sbrtzowie w 2l"le
mieszanej i mistrzyiIli w grze pojedyńczej
,pań)',
Hebda
(mistrz w gil",le po jedyńc,ze,j) i V.ollkmerówna (wraz z Jędrze
jowakIl mi.6tr~yni w ",,"ze r.oowójlIlej pan).

RELIGIJNA
w Towarzystwie
Sztuk Pięknych w Warsza

wie wystawie polskiej sztuki kościelnej uzyskała nagrodę EpiSkopU.
tu rzeźba , "Niepokalana". dłuta

~

Ant.nl••• Polkow,ki..

WSD6In,• •,sllkl...

ofiar. Dom6imv bezrollotn,m

~aficz,nych.

11-------!II----------------lIIIDł
Z peln8R11 prawami ·glmnazJdw

państwowych

(Ilajeeorja tlI
ŻEŃSKIE

PIarii HochslBinowBi
GIMNAZJUM

Wólczań~a"

23 .

telef. 214-27
Zapisy nowowstępująeych uczenie codziennie w godz.
. od 10 d'o 13 i od 17 do 19.

.1.

N'r 240

VllI -

Rozwój radja

Tomaszów
CENY PIECZYW A
W dniu wczorajszym obradowała komisja ce-nn~kowa, która ustaliła nastęu.iące maksymalne Celly;
1 klg . chleba żytniego pytloweJto
30 gr.; razowego - 20 gr.; cena
bułek pozostała bez zmi3ny.
Ceny wyrobów masarskich obniŻI}lJO w stosunku do poprzednich
o 10 proc.

1~

.. GL"05 PORANNY" -

Ul

niemczech
ewaliownie

flIsport sprzt;iu kurczy sit;

wa zajmuje się wszooootronnie
wielką wystawą
radjową,
co
sta ie się zrozumiałe, jeśli u-

BeJ'lin., w siel1pniu.. Ot,w oswe podwoje wielka niemiecka wystawa radiowa. Zajmuje ona olbrzymią powierzch·
nię, wynoszącą 25 tysięcy metrów kwadratowych, na której
mi'e'szczą się kioski wY5tawowe
300 na~poważniejsz~h
firm
przemysłu radjowego. Na W""stawie . pOkazano publiczności
najnowsze zdQlbyc'zc techniki ra
d.iowcj i można śmiało, powiedięć, że ta najnowsza wystawa
rad,iowa w znaczny:m stopniu
przyczytI1i się do s'Populalryzowania myśH rad.iowej i postępu
ra djofooji w Niemczech.
Już od wielu t~odni niemiecka prasa codzienna i facho
rzyła

LOS SEKWESTRATORÓW
W związku z przejęc: em przez iz
bę slcarbową cZyl1ności e~zekucyl

nych i wypowiedzeniem pracy urzędnikom w dziaie egzekucyjnym,
magistrat na d7J;sie,jszem posiedzeniu zadecyduje o losie wymówionych. Na.iprawdopodobniel nikt p.o
sady nie stJ1liJCi i b. sekwestratorzy
użyci zostaną jako inkasenci.
EGZAMINY NA REJENTÓW
Prezes związku leg,i onistów w
Tomaswwie p. Marjan Borowskri
zdał z wynikiem dobrym eJtzamin
na re.lenta przed Iwmis.ią egz.amina
cyjna przy sądzie okręgowym w
P ;otrkowie, kt6re.i przewodniczył
prezes sądu p. Edward Rudnicki.
Taki sam egzamin zda! starosta po
fVia tu piotrkowskiego p. Ignacy

przytomnimy s Oibie , iak wielkie z.naczenic ma radjo w Niem
czech. Ponlimo powszechnego
kryzysu, radjofonja może SIę
IpO'chwalić znacz,nymi 'POstępu
mi również i w wbiegłym roklI.
Liczba abOOlentów rad,iowych
zwiększyła się od k wiełnia 1931
roku o okr!l!glo 437 tysięcy,
czyli 12 proc, i osi!l!g,nęła w dn.
1 kwietnia 1932 poważną cyfrę 4 mil jony 200 tysięcy.
Odo,
powiada to .gęstości rad.i oodbior
ców w liozlbie 24: na 100 mie:szkań, wobec 22 na 100 w ro'ku
UJbiegłym.

IL iczba

rad.ioodł>ioreów w

Nie:mczec.h w ostatnich latach
(w miljonach).

W Y PŁATA

DLA SEZONOWCÓW
Delegacja związkowa interwenjo
'"" ala w urzędzie wo,iewódzkim w
sprawie wypłaty należności dla 80
r oholników ~ erL!}!l!)wych, !{tórzy w
s wo im cZ<i's'e samowolnie p-odjęli
pracę. Jak się d()wiadujemy urzad
,""o.ie'Wódzki zgadza się by magis trat dokonał wypłaty z funduszów
Z <l.oszczędzonych
na robotach publicznych w ciągu C'lerwca. Jednoczt'~n ' e dowiadu.i emy się, ż.e rumlu
sze na roboły nubliczne nie bęt:lą

'Wzrost ten najsH.niej się Izaznacza po wsiach, wynosi miariowicie 20 proc., podczas gdy
w miastach wz,r ost wynosi tyl.
ko 5 proc. \Vskaz'uje to, iż sbplen nasycenia aparatami jest
w miastach znacznie większ~,
niż no wsiach.
Że jednak ten
stopicl\ nasycenia daleko nie
jest ie Zcze w Nielllczc<:h W"czerpany, wskazuje fakt, iż

Niemcy stoją dopiero na 9 miej
sen 'Pod tym wz,~~em pośród
państw świata. W Stanach Zje
dnoczon~h Ameryki
wY1Pada
na 1000 mieszkańców 129 radjo
odbiolrców.n, natomiast w Niem
czech tyko 64, a więc o 50 prO('.
mniei. Wobec tego 11l.Ożliw~ci
rozwoju radjofon.ii w Nitemcz~h sa. jeszcze maoz\n e.
----------
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gli. Policja prowadrzi dochodzenie.
OF1ARY
Na ociemniałych zł. 10.- &kładł
O!>łi ar Majer, Andrzejów.
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PJIIJOŚĆ

Lna Moramd Milczała przez
kilka sekund. Miało się wraże ..
nie, że nie zna.id/uje właściwych
słów, bv zacząć rozmowę. Szcz.egó.~,nie w.prawiały j.a w '(akłopotanie chlod!n.o - scepl .v<:zne oczy Maszy. Ale nagle- odrzucHa głowę i powiedziała szybko
a stanowczo:
- Moż g wiadomem iest pani, żc byłam zaręcZOOla z To ..
masz cm Karczem... ia chciah
bym z pani ą przez kilka minut
spokOfnie pomówić. Czy ma pani dla mnie chwi1lę czasu?
~ ProszG odIparla Masza,
a po chili dodała: - Cies,zę się
z poznania pani.
Ina z hl1ybska wiJczną szybkQ\ścin sp-ojrzala w oczy Maszy,
ale nie mogla w nich odczytać
nawe t cienia drwin. Bez dalszych wstępów przysulIlęła so ..
hie krzesło i usiadra ,,"c ster~o
tvpowem pytaniem:
- Pani orzecież 'DOzwoli?

I

Mru;za lIisiadla naprzeciwko.
I znowu p.rzez ~ilka sekund p~
'll';:,wało mllczeJ11e. Ina z wysIl~IeII?- wyglądała przez .okno,
IglraJąc paraso~llk~. Nagle SI~~llG
la d? torehkI, .Jakgdyhy wpa ..
dlo leJ ~o'ś gen.1 al nego ~o ~ł~ ..
wy,. wYJ ę ła .szYbko paplerOSdllcę I podał~_ Ją .-r;;aStz~:
~ PanI palI - BaJeczna marka. S-pecjalnie dla mnie przemycają ją z KO!l1slantyn()lpo,1.<1.
Ma'Sza z uśmioc'hem wzięla
pa:pierosa. Ina podała jej o·,
gień, gawędząc dalej z ożywie
niem:
- Dobre, nie,prawda'ż? NicsLety, za mało dostaję· Mój wuja,szek, oficer marylnarki , przy\y"l()zi mi je zaws1ze. Ale, mój
Boże, jak często moż,na się spot
kać z oficerem maryna'rki? •Ta·,
ki gość przewa,ż:nie jest w południowej Amer~e, na biegunie póbnoonym i w Sjamie. W
ka'ooym razic częściej przebywa tam, uiż w Europie... wlaśnie ...

I -

-I

śmiać.

-

IWO?

-

romicz.na hi s lorjn - PI)Dlaczego pani przyszła
wiedziała. Przedc?:, iak mi do mnie?
Bóg mil" , nic przysz:am do pnIna uśmieclli\l Q la się.
ni na pogawędkG o papierosaeh
Ponieważ
chciałam pai ofi-cerach marynarki...
nią poz.nać.
Jest to chylba zro- I mnie sic: tak wydawa- zumiale zainteresowanie?
l,o .. . - przyznała Mas'za .
Ma sza odł1o żyla papierosa i
\\7 rozmo wie panował nie · w,slała .
zwykle niewinny tOin , który <10A wj ~ p'roszę , nioch
dawał im odwagi . I oto w tym . mnie pani obejrzy.
Zc wszy:;!nastrojll Ina odezwała siG na- kich stron, j.eśli palli sobie ży·
gle:
,C lY. \Vy~lądam dhyba zupelnie
- Chciałabym z panią po- lak samo, jak inni .l.udzie?
.
mówić o Tomaszu. Jakgtdy- Ze pani jest łaldna , o tem
by obawiała się, że Masza .id wiem. Widywałam nalIlią . czę:
'Prz~rwje, cj~ęla da]ej szyb .. sto. I jeszcze nigdy nie zarzuk'O: Pro·sz Q, niech się pani całam Tomaszowi braku donic obawia ani scen, ani wy- brego smaku,
rzutów, alIli sporów. Moż'na
To bardzo uprzejme z
przecież taką sprawę ,załatwić pani strony ...
zupełnie sDokojlllie?
- ~kąd ta wro.gość? - za- Jeśli wogóle trzeba taką pytała Ina?
s'prawę zatatwiać ... odpa,rła
Masza odparła , drżąc z o·
bUI1Zenia:
Masza spokojnie.
- Czyż pani przyszła jako
- Je'Śli ... ach talk·... no naturaInie ... - lna zająknęła się i przyjnciórka? Czego pani chce?
badawczym wzrokiem ~lądala Również zapro.pt(~l1ować mi 1)ie-

19,00 6 SOMt .,. ...,..,.,
tę. P~~o.

ł

df.a·
.....

OBBZlal
'f
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Ciąg dalszy.

"Truba,-

-

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

szkańców.

W ·HOTELU

Verd.i~o

Biuro przepisywań i tłomaczeń w centrum miasta, doskonale prosperujące, z powodu wyjazdu zaraz do sprzedania
Oferty do adm. nino dzien. pod "Biuro"

Zamilkła znowu, jakby za-'j podfog~ .
Po chwiai pooniO'Sła
niepnkojona. Masza odzyskała szybko głowę i zapytała krótpewność siebie, którą w pierw- ko:
szym mOIllC'llcie spotkania ulra
- Czy badzo się kochacie? ..
ci 'a. "Dzie-c ko" - pOlmy~,lab ,
Masza ne<rwowo wydy~hała
.. ale energiczne, świadome cch d\'l1 'z paJPi.e rosa.
. •
Pani stawia dziwne pytaAdaptacja JANA TRAMPA. dziecko.....
Patrzy/y na si ebie. Masza nia.
Dziwne dzieje ludzi, których dr~gl życia
lI~l1liech.n ę la siG dyskretnie.
Może ... Ale czy nie UWIł-'
Nagle Ina również 7aczGla sic: ' ża pani, że mam do tego praskrzyżował zwykły przypadek
~ Dod~tek powieściowy .Głosu

Bukat'Mzt (394)

WgiąłBOlUB

S5

Liczba radjoodbiorców w lata-ch 1930 i 1931 na 1000 mie-

bezrobotng ch

rza. sycYlijska".

.eao
.

nasteepl dma;?...

61t

Rzym (441)
20.45 Opera Verdiego "Wiecze-

18,40 Opera.

1931

•

\

12.'15 Muzyka z f)łyt gramofonowych.
15.40 F (\ljeton .dla mlodzietJ p'.
t .: ." Szkoła w -polu" - wygł. red.
111 Chude!.:
I
15:50 Obl'azek dla najmlodszych
dzieci p. t.: ,.Lot w stra.tosferę"
B('nedvkta Hertza.
16.05 Muzyka z płyt graU\ofon c,
wy ch
16.40 "Skrzynka pocztowa"
\vygł. dr. Mar',jan Stępowski
17.00 Muzyka ·b a.letowa
18.00 Odczyt
18.20 "W pała.cYku łarzi enKO\\7'
skim" (z cyklu wędrówek mikrofQ
Ilem)
18.45 Muzyka taneCłZna.
19.45 Komunikat Izby
przem.'
haLdl. w Lochi
20.00 Muzykru lekka..
20.35 Kwadrans literacki - hu·
moreska Karola Dickensa
p. t,;
"Pierwsza hulanka" · - fra,gm. 'z
powieści "Dawid Col)erl'ield".
2G.50 Tramimisia z Katowic "Du

ÓUJ.,.
'" du~~amofon~ .
·
erUJISI
B
Pnriazd do ' łodzi

I

kłi 20) usiłowali włamać się złodz!e
je. Zostali Jednak spłoszeni ł zbte-

przez radio?

j

podwyźszone.

UDAREMNIONE WŁAMANIE
Wczoraj w nocy do skl&ptl spó"
dzielni spoiywców "Łączność" (Te

usłyszymy dziś

Sytuacja gospodarcza niemieckiego :przemysłu radjowcRO zaleiv w znacz,n ym s~o;p!l1iu
od rozwoju eksportu. W roku
1931 udział Niemiec w świato ·
wym eklSporcie s-pr.zęl'U rad.io- d8. rkie trio"
We(gO wynosił 2{) proc.,
wobec
22.00 Muzyka ta.neozna.
23 proc. w ,r oku poprzednim.
22.40 Wiadomości sportowe
Jednakże te korzy.stne stosun22.50 Muzyka tane'czna
ki doznałv znaczne"o DO,gorSll.e
.n ia. Cyfry eksportowe s'PTzę1 u
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
radjo'We~o za pierwsze półrocze
Konigswusterhausen (1635) i wte
1932 roku wykaz'ują zmniejsze- deń (516)
nie wartości o 51 p'I1OC.
a
19,00 Opet'a, Beethovena "FideZ1l1IIliejszenie ilości o 48 Pf'()C· ·To też J.kzą się tu pows'zech- Ho" (tra.nsmisja. :t Salzburgoa).
Londyn (356)
nie z dalszem zm'l1le}szeniem
20,00 Utwory Bra.hmsa. (Rapsoproduikc.li i zbytu w tei dzie ..
dzinie pr:zemystu niemieckie.go. dja na alt, chór i: orkiJestre, Koncert fortepianowy D-dur, Symfo·
M. KarOtw.
nja D-dur).-

192+ 1925 1926 1921 1928 1919 1930 1931 1932

Strze-m'ńsld_

W - ierwszych latach rad.io
prawie wyłącznie do
tego, a'h-' zaspakajać potrzeby
rozrywko,w e mas, Program .0panowany był przez tańce,
śpiew, koncerty i odczyty- Obee
nie stosunki te zmieniły slę
gruntownie. RO'zgorzała na ' dobre wa.1,ka o roz'Politykowanie
radja 1 przyczem stała śi~ ona
składową ' częścią - codzienn.e.i
walki polityc.znej. Szczególnie
rząd opanował radja,
Usunię
to niewygodnych pod wz,glę
dero politycz,nem urzędniikó,w i
zainstalow.ano nowe siły, Obce ..
nie na c1zele całego życ'ia rad.iowego ma s'tanąć narodowy socjalista.
slułżyło

Co

nią,dze? CzyZ to iest wasza jedyna broń w W'a,l ce. ze mną'i Czyż wy wsZY$cy Il'azem nie poj

mu.recie, jak straiSJz-uie mali i ma
łosikowi jesteście?

Ma'Sza 'Pr.zerwała. Si~.nęła
znowu po 'Papierosa i zaci~nG
la się głebQ!k.JO. Po chi\Yili spokój wrócił i nawet żał iej się
zrobiło, że przed tą dzie>wczyną
odslOlnil'a swoją słabą st-ron~.
Ina patrzała zaskoczona na ko ..
bietę, która przed nią stała. Przez chwilę r.zeczywilŚCie stracHa głowę. POIŁem ;pooeszla do
Maszy i powi,e;działa szeptem:
- Czy pani jest. zulpclinic pe
wna, że jestem rzeczywi~ic tej
wrogiem?
l\{a;sza s·p'Ojrzała na mą z
pod na'Po'ły pr.zvmk.niętvch powiek.
- Pani p1'7Y'9hoozi o ,i Jana
Karcza?
.
Ina ener!{icJ.nie J) : lll'zq~nQja
idów!ką.
.
- On nie ma najmnie.i5zega
rOjęcia, że ia tuta i jeslem. Nikl
C' tern nic wie.
Prr.vszłam 7Upelinie samorzutnic ... p,)!li,~waż ..
Ponieważ <:h(;~ pani . ·d
zY'ik!?ć Tomasza.
- Nie ... ale mJU' dlaft'g .l że go kocham...
i interesuje
mnie, .ła,k mu si~ Pl)wo<ł7.i...
(d. C. !1 )

~. VlIl

Rocznik 1909
przechodzi do rezerwy
z DOK. uk;wało
ministerstwa
spraw wO.iskowych, dotyczące zwol
nienia' szeregowych rOCZ'llika 1909
do rezerwy.
Zwolnienie rOC'~nlka 1909 z szeregów nastą!Pi w dniach 9 i 10
września r. b.
Podchorążowie
zwolnieni będą
w dnill 10 września r. b.
Powyższe dotyczy wyłącznie sze
regowych i podchorążych piechoty.
(p)
informują

się już rozporządrenie

RejesfraGja ' męŻCzYZn
rocznika 1914
W dniu jutrzejszym

roz,poczyna.
rejestracja 'mężczyzn roeznika,
1914.
W pierwszym dn.iJu t. 5. 1 wrześilra r. b. w godz.ma.ch od 8 do 15
się

obowiązalIli są stawić się osabiś o!e

do rejestracji w biurze wojskowem
magistmtu m. Łodzi! (Zawadzka 11)
mężczyźni rocznika 1911 za,mieszkuli na terenie 1 kom. policji, o na
:zwiskach na litery od A do G oraz
Z'umieszkaH na terenie 7 kom. poll.
cji o nazwiskach na litery od A do
F

włącznie.
Zgłaszający

s~ do
rejestracji
winni posia{l,d: dowód osobisty lub
z braku uow9du metrykę urodzenia lub wyoiq,g z ksiąg ludności
stałej ~
dokument stwierd7.ający
tożsamość osoby z fotograf ją,.

Ogólnokrajowy zjazd
właścicieli

w śród

taksówek

właścicieli

samochodó,w
zarobkowych (taksówki i autobusy) projekt nowelii do uSłJlliWy o
podatku na fundusz d,r ogowy wywołlał duże niezadowolenie. W kołach tych panuje bowiem pogląd,
i!ź nowela, która napozór ma obnityć sumę podatków, płatnych na
ft8Cz funduszu drogowego przez
właścicieli
samochodów zalJ'obkowych, w ~stocie podwyi,szy znacz,nie sumę wymiaru tego podat'tn.
W obee powyższego zwołauo na
dzień 4 wrześni;" r. b. zjazd ogólno
polfki przedstawicieli zrzeszeń ~'a
ruoriJodowych przedsiębiorstw za'tol: kowych.
Z pewnych wzglę;dów te!'min
zjazdu ogólnokrajowego omawianych zrzeszeń został przesunięty na
niet'zielę, dnia 11 p. m.
fJl)

łłocne dYŻury
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JUŻ OD DZIŚ BĘDZIEMY PŁACIĆ

Wift~omoi[i ~iei~[e
Jak

-

aptek

50 groszy za siedzenie

Ul

cukierni ·po ]Z-e-

· Now, Dodatek zabije i lak zamieraiaca frekwencje
\V kawiarniach i restauracjach
DonOlSiłiśmy wczoraj, że e:elem niesieni,a pomocy b('zro~b ouuym
utworzony I01Staaie
specjalny fUJlldusz. Dekret pre,
,1·.~··
d t a R Z,p Jlu;]
zven
przt'widu.1c,
że OIbolk o;pł'at od szeregu art yklllów pierwlS1zej potr,lC'by, od
. ó
.
~a' zu, k. WIt w komornianych i
t. p. pobierane b~ą także
spec.lame opłaty ~ll przebywanie w godzmal-;Il nocn)'eb w InkaIac'h gast1'onumiczl\y~h i salaeh bilardowych.
Opłata ta wynosić ' ma
od jednej osoh" ;'0 groszy.
t
h
ITt
~ o za em z'ec ce,
p wzą ',vszy
od dnia d:zilsiej!sz~(J. ~pęd:ljć
krótki c.z as w cukierni, w rEstauracji IUlb na dancjn~lI
w godzinach ocl ł2·d w Jł{wy
do 6-t'.i rano

magj's trat wwrs'zawlSki wv.la,śnił
wówczas, że od O!J)l:aty
zwolni.-ni będ4 gości('~ którzy
konsnmuJą przy bufecie i nie
z~limują miejsc.ł
przy SltlJ'lku"
Ale i to nie pomogło, incydenty stale się powtarzały. Nieraz
dOCihOOz-ilo wprost do kOll1lke;n~~h scen. Goście naIPrzek6r
kOlIltroleroJIn
koosumowałi pr,?'.y stilUkaen

Sprruwa wiProwadu-nia 'tych
opIat obchod,zi W'~7.vlOtkidl, któ
rzy od czasu do czal&u otlwiedzają cUlk i'e mie i reste: :racje
w porze nocnej, a przedewlSzy.,
stkiem właścicieli lokali ~astr.onomLcznych, czynJlych;po
godzilIlie 12-ej w nocy. NiewiadOiIllo bowiem, jak opouatkowa
nie
wpłynie na frekwencję gtlści.
WiProwadzenie opla t n8swwa
szereR
•

wadzić do nie-potrzehnych nit:
porozUll11ień. Np. kwest ja,
czy 'łndzie pl"~W~', powra·ca.lą('y
w nocy do domu l w~ł~płl.iący
do bal'ów na ko!:tt.it:, powlnn;
podlegu.! OpłatOIll
pozostaje otwarta. Tak samo niewiadomo, czy 50 ~. płll
cić się będzie niezależlllie od
telgo, czy zajmuje 'się w l.oklllu
mie,iosce siedzące?

sto.;~!.!,

mimo, iż obok z!llajdowały si\'
wOIl.ne krzesła.
Nie przYlPu"
szczamy, aiby podoone sCelIly
miały się
powtórzyć
obecnie
w Łodzi, chociażby z uw~i
na cel, na ja'k i 'J)Il'ze'zln aczoue
są orplaty. Musimy jednak nad
mienić, że istnieje wiele niewy
jaśniolllyc, h momentów, kt6n.
będzie llliUiSiał złożyć pó~,:ło.to- mo,gą w pi.eTws~ych dniach
wą of'ia'l'ę.
wiProwadz,eJlia ustawy, Gopro.

trudności ł kłonnly.
I'~

Pamiętne są ies'zoze
incydenty, iak~e ]}Owsfnł)' '"

War, ~~łwlt',
po w!J)lrOlWadzenil1.L pooatiku od
"silCazenia"
w lle>aialach nocnych przez ma.gi,strat stołecz
ny. Urzędnicy wydziału podał.
k.o<wego ZII11ulSzeni byli prz-~sia·
dywać lIlocą w ,lokalach cel,.'m,
przeprowadzoenia
kontroli gości i zainkasowania opłaty pudałkowej.
Niera.z.

dochodziło

do

awauha'

Dziś w nocy dyżurują następują
ee apteki: J. Koprowskiego (Noyro gdyi wielu gości odmawiało un~l.e.iska 15), S. Tl'Iawkowskiej (Brze iszczenia opla ty, Uomac,ząc się
ztn&ka' 56), M. Rozenbluma (Śród- tern że nie l)rzYlSzli się bawić
miejska 21), M. Bartoszewskiego
'.,
..
. , .'
(Piotrkow~a 95), J. Klupta (Ką t -, ale ZJelŚC kolacJ' ę, ~uib narplc S'lę
na 54), L. Czyńskiego (Rokicińska hel'lbaty. Alby połozyt kres ush
53).
waczlIlym
nieporoumie'niorn,

na

dancingu

ludzie nie mają pienię.dzy.
•
Nowy podatek odbi.le si~ u.temnIe niełyl'ko na f!'ekwenc.ii,
ale i na kOI1~tJIn('.łl.
Goście 'l'estauracvini kootroJu. '
ją, s-krulPulatnie rachunki i

DŹWiękOWY

phcł{ j~łki('k.)lwiek

curkiell'ni łód1Jkiej

w rozmowie z na.szym WISpół ..
pracowni1kiem fllnowiedzial
si~
v ...
zd-ecydowaillie

Klijentelą jest o tej porze pu-

blic,zność

kinowa

bilardzie

Kino"fealr

SPlfNDID •

Kierownik

lub kurpcv .
dodatkJ.
Trudno solbie wyobrazić, aJ)y
W ogóle 'PsYlChoo~la ł6dzkieR'J dekret o utworzelIliu funduszu
gościa je,s t zagadkoIWa. Czals em pomocy be.zrohotnym miał 'HI
myśii także
wyda kill'kadziesiąt złotych
kawial'me i eukiernie.
na'w et okiem nie mrugnie, a z
powodu dodatkolW~h 50 gr. Zdaje się, że to dla wszys~kich
jes'ł gotów zrobić awanturę. I jasne, że skoro opodatku.ie się
dl a'Lego,
~
. . l'l lUZ
. . 0iP ł a t V mają
. ~OSCIP. ka'w iarniane,ao,
który
]eze
..,
1)yt W'prowad~o!lle,
po dwu/llastej przychodzi ..; ~
il!k3sowanie i~h l1(}willl1tl spo- [lapić herbaty, lutb kawy,
('zywae w ręku urzędników.
pl'zesłanic on wkl'ółce być ~októrzy wydawam>y l>Oikwito,w a
ści'cm kawial'nianym.
nia. Goście opłacalihy w ten Nie można ho;wiem doliczać
sposób nieJa'ko
50 gl·. do I'achuuku, kłóry wowstęp do lokalu.
~ól(> wynosi 55 gl·., ]"b n~jwy'
c • • l'
b '
7.e.i złołówk".
T
l
d
. e en
z w aS('lcle l
arow
, l "
łódz,kic:h w ten sposób wVPołła
wiad·a swą opinję o no'w,~h (1- 1
płatach:
Właściciel sal bilal'dowYCiJ
- Tlzeba je pobierać, tem- nie przewiduje żadnych scy~ji
ba'r oziej, ż·e są przeznaczone z g'raczarni z powodu wprow::) dla bezT()Ibotnvch. Powstaje ty] dz,e nia opJat za przebywanie w
ko 'Pvtanie, czy
1.o'kal-u. Za godzin,ną grę "łaci
r.(,~ie, kitórzy pr.7.~b:vłl do lnku ~ię od 2 - 4 zI. w za~eż'Dośd
lu lITzed dw.u!ta-,łą· powinni po od jakości stołu;
półnOcy dOpłacić 50 .,....
,1oJllała 50 gr. nie gra roll.
wZJglęld:n.ie, czy t'r zeba będ,lie Najwyżej oponować b~ą ohdoliczyć do raehulIlk'u po 110 serwatorzv, czyli t. ~w. "kihi· ,
gr. od os()lby, jeżeli gosde
cerzy", k t6rzy przcb:vrwa tą w
lderbębnie

O sprawach, zwi.ą.z;anJcl\ & ~t\_'Piłi do ł.Il~l\ tylk.o na kilwtprowa,dzenioem ......
la't m """zeV't-'....
k~t~ minut.
hywanie w nocnych 10lk!llaeh
na krótki cza5, połl'lZeooy do
mówi nam
z.łedtlJe.n'a koJae.1i.
dyrekłor najwię'kszego linJedno zdaje si~, nie powinno
degu w Łodzi,
ule,gać kwestji, Ił mianowicie
co na'stępuJe:
to, 'że
Jestem prześlWiadczony, gośeie. konsumują~y przy buże właściciele resta.UTacii będą f~ie ni-e uowmni uiszc:uIĆ opla
mieli
ty na berobomych.
wieJe kł.ol)ot(nv z noweml
SZlkooa, że niema jeszcze urZl~oplataml.
dowycn wy.jaśnień w tej slp ra·
~połeczcństwo powinln o pt.zyj.ść wie. Tak, czy ow a'k , liczyć siQ
z pomocą bez rob OtlIl V'm, 'l lem należy z powlStallliem sprJ!e.. ię najzurpełni.e.i z,qadzam. Czy czek z gośómi w rpierwszym ojednak Oipodatkowanie gości w kresie WlP'l'owao,zenia nowych
lokalach jest racjolIlaln!.l dfOlgą opłat. Dla ltUiik.nlięcia rek'lam'3ku temu? Lokale rozrywkowe cji i srpor()w z kellIlerami byłoprzeżywają cię,żkie c,zasy.
by po,żądallle
f\rekwcncja Aośei słaJe się
wprowam:en,l e bHetów 50-grozllluie.is-z.l1,
S7J0wydl.

t"SIY

W cukierni

gdyż

lokalu go,dz.inami.

uie nie

konsumując

i nle

grając.

Nie

dają

zarobić
cukierni,
roip.ch przynaJmniej za;plapÓll złote,.go na hczl'ovot-

więc
cą

"ych.

* '" •
Jak siG 'dowiadlljemy,
wiecz6r wyznaczone zosta
1(1 posiedzenie w związku wla~cidelj zakładów ga" tronomicz
nych w Łodzi, celem omówie ..
nia nowej ustawy o funduszu
pomocy bezrobotnym, wooodzącej
w życie z dniem dzisIejszvm i ,zajęcia stanowj~ka
wobec nowych opłat za przcby
w8'llie w no('.y w Jokalach R8'
strolIlomkzlIlych.
dziś

DziŚ oremiera I

HAlUJlWI[lA lO.

Znakomita gwiazda europejskich ekranów

liana Haid

Karol Difbl
Walier Billa

w wielkim dramacie z życia
zakulisowego cyrkowców p. t.
I

I

I

pozatem

słynny

pogromca lwów

OSCAR MARlON
i

zespół

akrobatów napowietrzn.vcb
wszechgwiatowej siawy

•• 5 AATONIS"

lEI

Początek seansów o g. 4.30, w soboty i niedziele o g. 12.
Aparatura Western-Electric.
(en, miejsc zniżone.
Nadprogram: Świetny reportaż filmowy f-my Pathe-Natan.
."
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'
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~.

~2~4~~

__________________________
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Robolnicy "Widzewa" zdecyduią
,zg
przcdzalnit:g oposzt;z.

Do głębi wstrząśnięci przedwczesnym zgonem
Kolegi naszego

B. P.

lirłjkuiłfłt:g

lakóba Zakheim,a

tł!rłD łabrg(zng

Zatarg w łódzkim przemyśle rozpatrzy ministerstwo pracy?

wyrażamy

Rodzinie

Zmarłego

nasze

najgłębsz e

współezucie
przed- nisłerstwa opieki społeczne,'.
W sprawie tej komisJa mię- .
sław1ciele robotników nie 7llo"{O
PERSONEL
dzili się na wycofmie robolni- dz'YiZlWiązkowa ma przygOltoŁ6dzklego Banku Depozytowego, Sp. Akc.
wać memor.iał, w którym wska
ków z terenu fabrycznego.
W konIOm.ii del~aci uzalei· sana będzie ministerstwu W-'oź
nia,ią ostał~ne swe stanowi- ba koufUktu w całym przemy··
ski od ~ółu i w sprawie te.l śle włókienniczym okr~u łódz
zwołane zostało na ddeń dzi- ki~o.
Związki
domag,ać si~ będą,
sie.lsIzy ogólne zWl'anie strejPijak zdeflorował 18-letnią dziewczynę
aby ministersłwo wpłyne.ło ~
kujących. (al n
• * •
przemysłowców,
'łby ci zgodW jedrnem z mieszkań przy ulicy szewska (Miła 24), dziew('.zyna · b.
Jak się dowiadu.iemy, spra- nie z obietnicami nie obniżali ł ,ącznej 33 odbywała się onegdaj pir zystojna.
,
wa zatall1i(ów w ~ Widzewskiej dołyehczasowych slarwek robo- libacia, z udziałem kilku osób.
Kiedy towarzystwo byłO' już
ManufOlkłurze". u Seheihlera i tniczych, gdyż są one i tali: bal'
mocno podchmielone - Łyczkow.
W libacji brI~li m. n. udział 40GrOlhm8ID.3 oraz w Zgierzu i A-· drd niskie, a ogólny zat>obek
ski, korzysta.iąc z lekkiego oszoło
leksandrowie ma być przenie- wysłarC!za na najskromniejSJZc letni Lyczkowski Stefan, znany pi· mienia siedzące.t obok niego dz:cw
jak, oraz 18-1etnia Henryka Kuma'
siona l1ia formn rządowe do mi utrzymanie. (b)
czyny, w momencie, kiedy w palm
.iu znajdowali się tylko mę:i;czyźni,
usiłował dopuścić się na niej !!Waftu.
Dziewczyna stawiła energiczny
opór, a wobec nieustępliwóści zwy
rodnialca, wszczf:jła alarm.
węgla Awantura, .iaka w związku z tem
zubożenia ludności
wynikła, zwabiJJa sąsiadów, któ;'zy
~wiadomili
polic,ię.
Przybyły n3
. Na' łamach "Głosu Porannego" Polski, co przemysł węglowy tło- Iityka ta, którą od07.Uć muszą naj
miejsce
posterunkowy
zlikwidomaezy
koniecznością
wyrównania
S'lersze
warstwy
konsumentów
nie
lUZ niejednokrotnie. zwracaliśmy
wał za.iśdie.
uwagę na niewsJlółmler~ą w ~un strat . ponoszonych przy ekSIPOJIcie idzie po Hn.ii poczyna'ń rządu, któW wyniku dochodzeń stwierdzorYt jako jeden z punktów prog:raku do innych artykułow dr,nyznę węgla'.
no,
re lekkomyślna uczestniczka li·
Ogólne
zubożenie
ludności
zmu'
IDU
gospodarczego,
wysuwa
kocen w~gla na rynku wewnętrznym
siło dyreke~ konwenc.ii węglowej nieczność obniżenia cen artyku.łów bacji została zdeflorowana.
do tolerowania przekroczeń, nstalo pierwszeJ potrze~y.
.
Łyczkowskiego zatrzymano i po
11 ch konwency'nie rabatów. W
Na tem tle WIęC, polItyka pod- wstępnem dochodzeniu - przekaza
t:n sposób w ok;esie miesięcy let-' w~żk0.w~ ~ęglar~. w~daje się co- no do dyspozycji sędziego śledcze·.
nich cena węgla obniżona zostala o naJmnteJ lllezr00umlała.
(p)
go.
TEATR W PARKU STASZICA
MUZYKA BALETOWA
40 gr. na korcu. Naiwidoczniei jed ~~~~~~~!!!!!!!~!!!!~!!!!~~~!!~~~!!!!~~!!!!~W
~~
DziB i codziennie o godz, 9 w.
Dzisiaj o godz, 17.00 nada. "Pol- nak węglarze uważają, że nawet ta
Miesiąc alI"esztu" M.. Henequin'a ski(> Radjo" koncert muzyki brule- minimalna re-dttkcja jest w obee- l'Iil&O\l1l1ł! ~reSZ40WaDI-'::'
.,
'. ~r:łJf- towe.J·, kto' l'e"'o
prro~ram
został ze' 11ym, ciężkim dla ludnl)Ści okresie
"'......
..
-pełna "pf'Lezabawnych SyLlli!lCJl
"
..
sa, na której pubIioz-llośĆ do łez stawiony z przykładów muzyki b<a zbyt wielkiem ust~twem, o czeru
działaczy komunistycznych
lię zaśmiewa.
let(owei rói~vch ok~es6w.
świadczy poniższa wzmianka a:en
W czasie zimna i deszezu ruch 0 Na wstęme ba,Ioolk Moz'M"ta "Les cjf ,,'Agos"4
W związku z prowad2oną w oWładze śledcze wydelegowały
me szczelne oszalow'8mba. cbron;a. -pdits riens", napjs~y -podozas po
Z dniem 1 września wszelkie su- statnich czasach akcją strejkolyą
pubU '2"D(lŚĆ.
j bytu mistr2'J8J w PMV".ru Balet ten perrabaty zostają cofnięte we wszy w poszczególnYCh fabryka'c h prze- na miejsce zebrania większy oll(
K
i składa się właś~iwie tylko z dwuna stkieh bez wyjątk" kopalniach, ćlJ mysłu włókienni<nego Łodzi i o- dział policji. 27 osób Z08IIID (lISadzonych w więzieniu do dyspozycji
TEATR MIEJS I.
stu tańców k1alsvc7illych, a, więo z wszelkie ~rzekroezenia .karane bęDzi'ś i c:odzioonie wiecz. doskon.a. samych wkliadek bai lJia,ntominy.
'dą lZ. całą b~7lg1ęd.nościę. Co j~st kręgu, komuniści zorganizowali na władzsądowo-śledczych.
Przeprowadzone w mieszkaniach
Iv wodeWIl w trL.ech 'aktach Walen Wkladkowy charakter ma]ll! też: równoznaczne z pOwrotem do daw terenie Lod2Ji komitet niesienia P6
zatrzymanych rewizje, dały dodat·
tilll.& i Kaltajewa "Miljon j)lag".
muzyk::!, baletowa do "Rosa,mundy" nych cen, a temsamem podToie- mocy strejkującym robotnikom.
W jednym ~ lasków na Chojnach nie wyniki.
DZIŚ KONCERT KUSEWICKIE- Schuberta i balety z OJ)ery "Rren- niem węgLa () kilkadziesiąt groszy
zwołane zostało zebranie specja:lne
W ciągu dnia wczorajszegO pl'oGO W HELENQWIB
zi " Wagnera or3.rL cykl ' tańców w w stosunku do cen, jakie obowiąprzywódców komunistycrmych. któ wadzone było przesłuchiwaąie aDziś wieczorem odbędz.ie się o· operze "Lacme" Delibess'a..
zywały w ciągu letnich miesięcy
,'"
(ą)./Y
stMni koncert świJa,towej sławy to
W operze "Dama. pikowa" scena r. b. Chcą.c jednald-,e z całeJ bez- rzy mieli powziąć tlChwaiły w spra· resztowanych.
wgaw_
nora M. Kus'!wickieg-o, ·nadka.ntora blJ.letowa jeet egzotyzmem r3Jcze.j względnością przeprowadzić unor- wie ewentualnego wywołania strej "y
wi elkie.i syna ~ngi warszawskiej. U, CZlH:owym, Iillalllowicie Cudkow,ski mowanie rynku i ustalenie ostatecz ku w innych fabrykach włókienni Woda gorzka "Franciszka J6zefs"dział w k~nc e~'ci e weźmie o·r kiestn1 acz kompozytor z końca wieku XIX nych oficjalnych kopa,l nianychcen czych w Łodzi i okręgu łódzkim. zasila krew .kładnlkami odżywczemi
sYmfon~!czna. pod brututą. Seweryna. używa w niej stylu muzyki daw- konkurencY.inych postanoWiono .ie<!
Pietruszki. Program Obejmuje sze- niejszej z przed stu laty. Jes't
to noezesme na
miesiąc
wrzesieli
T0 g pieśni religijny ch,
h:.dowycb, więe styl przybrany, cytata epoki, znacznie zredukować Iincenc.ie, aże
or az arje op~ rowe .
kostjumowanie się na dawną. modę· by nie stworzyć zbyt wielkiej poda
Powiesił się na ramie okiennej
ży węgla na rynek i umożliwić
U
składn'ikom pozbycie się letnich za
Dawid Bornstein,
zamieszkały siłą wyważył drzwi. OCzom wcho-pasów".
(ag)
przy ul. Żeromskiego 35, w czasie dzących przedstawił się ponury lVi
W ten sposób więj!, .lak wynika nieobecności domowników przeby dok. Na' ramie okiennej wisiały ziDyr. Boczkowski j Majde otwierają teatr rewji
z nadesłanej na'm wiadomości, wę- wających na letnisku, remontu.ie rune .już zwłoki Kadiera. Wezwano
Dawni
dyrektorzy
"QUj Pro
Kapelmistrzem będzie Białostoc- glarze pragną sJJvorzyć wzmożone mieszkanie. W tym celu zaangaQuo" Boczkowski ~ Majde otwiera- ki? d'ział dekoracji obejmuje Ga- zapotrzebowMie na węgiel i nie u- żowa"ł do pracy malarza pokojowe lekarza, który skonsł&tował zlCon i
kazał przewieźć zwłoki do prose··
ją z początkiem wrześnJa w Lodz\ lew ski.
lega na.imniejsrrej WątptJiwOŚCli. że go Jana Kadłera (Leszno 24), 63ktorjum. Przyczyna samobójstwa
teatr rew.ii i komed.ii muzycznel
za tą 40-groswwą zwyżką cen wę- letniego
rzemieślnika.
W czora.i nieustalona.
(p)
pod nazwą "Cyrulik".
Zapewnione są występy gościn- gla kryje się .iuż da:ls21e podwyższa Bornstein.
po powroeie
ze wsi
W sldad stałego zespołu "Cyru- ne gwiazd rewji warszawskich.
n.ię cen węgla, który w miesiacacb chciał się dostać do mieszkania.
lika" wchadza: Zizi Halama, P.
Na rozpoczęcie idzie program re.. zimowych jest jednym z najbar- Mimo usilnego pukan~a' nikt z weParnel, Terne: W'lłłiarska, Chmur. , w.iowy złożony z utworów autorów dzit"j niezbę!dnych artykułów w sze wnątrz nie otwieral. Bomstein, wie
kowska, Gilewski,
Gierasieńsld, stołecznych, nast~ą zaś premjerą re~ produktów pierwszej J1Qtrze, dząc, re w mieszkaniu znajdować
Laskowski Stefan, Klimaszewski, będzie komedja muzyczna' "Jtim i by.
,I '" ~ i;, ~' się musi malarz, zmJiepokojony,
Jerzy Suchcicki.
JjIJ" z Modzelewską 1 Bodo.
Należy również podkreślić, że pOi przy pomoey sąsiadów i dozorcy.

W dniu wCZlcw3.iszym zwoła
na została pucz inspektora pra
cy inź. W o.itkiewicza konferen
da pOI\Ozumiewawcza przedsta
wicie1i ~ WidzewSlkie.' Manufaktury" o:raz robotników te.iże fumy,
celem omówienia
ws.pólnie warunków, na .i8lkich
zawal'toby umowę i zlikwidowano str~i,k. Na kOlliferenc.ię tę
przybyli wyłącznie przestawiciele
strejkująeych
robotników, natomi.ast pTtledSttawici'e..
le fh'my ni'e zgłosUi się, lecz
nadesłali
zawiadomienie pise.
moe, w któr. dyrekc.ia oświad
cza, iż nie ,przystąpi do perłTak
tacji z l'obotnikami wc~nie.i
dopóki stre.ikuj,ący przebywa.lą
cy na terenie fabI'Y1ki nie opuszczą posesJi fabrYC2Jne.i.
PO': ladto dyre.k.e,ła wysun~ła
warunki zniżki płac dotychczasowych o 20 proc.
Natomiast dele~aci ze sswe.i
strony z,~odzili się na :redJukc.tę płac jedy:nie do 10 proe.,
ze W~l ~{lu zaś na oba,w~ iż
z chwHą opuszczenia fabryki
z8lł'l'udnieni mo~~ być robotnicY. nie s6lidaryruiący się 7.e

słre.ikiem

(lamłslre.ikł),

l Bestia w ludzkiem ciele

Ryzykowna -polilyka

węglarzy

podniesiona zostaje cena

W okresie

-Teatr - Inuzyka
•

I

Samobójstwo malarza

łodzi

"f:grulik

Składaj odziłŻ

i bielizDe; dla
bezrobotngcb

wp

ił

OlwiUMOWV Kino -Teatr

"CAPITOL

Wznowienie!
Reżys~rji

Najwsranial~ze areydzieło filmowe, opiawająee brawur~ i bohaterstwo "Rycerzy Przestworzy"-Lotników.

•• Nieślniertelna Miłość··

George Fitzmaurice
Nowa wersja dźwiękowa. - Potężna epopea miłosna na tle wojny wszechświatowe.i. Groźne momenta i wizja
przyszłej wojny powietrznej. W rolaeh głównych: Gar, CooDer i Coollen Moore.

tJ
Dziś i dni nastepn,ch!
Pocz.
seansów
o_
g. _
4.30,
i niedziele
o g._g-ej,
Bilety
ulgowe ważne bell ograniczeń I
Sala mechanicznie
- - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _
__
___
_w
_soboty
___
_ _H
__
_ _5_·
____________________
Dziś

Sienkiewicza 40

Tel. 141-22

Jed,n, letni Kino-Teatr

dźwiekow,

w

OGRODZIE

"

i dni

________

wentylowana i chłod'on,..

~

,

naSlęDn,ch! Najpiękniejsze arcydzieło dźwiękowe (wersji francuskiej) pt.

SK

Ż

W rolach głównych: Gab, Marla, i Andre Roanne '
Luksusowy budynek teatralny, zabezpieczony na wypadek niepogody i chłodu i za ')'"
patrzony w urządzenia do przedstawień przy świetle dziennem w ogrodzie.
Początek seansów eodziennie o g. 4-ej po poł., w soboty o g. 2-ej po poł., w niedziele i święta o g.
12·ej w pol. Na l-szy seans wszystkie miejsca po 50 gr. Kawiarnia w ogrodzie czynna cały dzień

8
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z r nla aw .Balu Ich
•

Poic;źng

,jos

nOŹfDł

\Vczora i wieczoJ:ero na 111 ; zwyciężył Moszek wraz ze swy ,\- kałuży kl'wi na ziemi ze sIaLutomierSkiej miała J1liej~cc mi · kompanami.
ZWycięŻOI1Y
~emi oznakami życia.
zbrodnia, której
! zaprzy s iągł zemstę j przez parę
Zamiast wezwać pogotowie,
ofiat'ą padł mło1ły, bo 18 lat ! tlni czekał na sposobność.
koledzy rannego, chcąc uniliczący mężczyzna.
" Tczo,raj wiecz6i.· gdy M0- knąć interwencji policj,i , wsa ..
Oto sZ<cze~óly, któ r e 7dolaliś- szek Usze.l'oQwicz wracał do do- dzi.li go na doro:hkę i tak brlJn1V uzyskać:
jmu, podszedł dQ niego Nuchem czącego krwiąza,,:ieźli do prv
W domu nlr. 3 p.rzy lei 1l,licy U. i ze słowami:
watnego pogotOWIa przy ul.
mieszka
.
"TCI'az ~giniesz!"
Zielonej 6.
I'oddna Usul'owiczów,
począł go bić.
I Tam rann ego oputrz~o, . 1~Q·:
.
. .
."
elcm wezwano pogotOWIe lJ11e.J
~na.n~ W całe] ~z.IelTIl-::v z tego , . Napaufl ę ty chcInł ~kryc si~ skie, które odstawHi() o.fi.arę na
ze le] człon,kowIe są . stale boha do bramy,
lecz w te]
samej nadu
terami zac~e:kłych Dójek n.a ee : cll\" i1i otrzwnat
I
~ agon.ii do SZI)itala,
ko.Th~~uren?Y.tnem .
.
, cios duży~ nożem w plecy po- gdzie lekarze uznali stan jego
TJble~ł.eJ soboty wymkła
mIędzy łopatkI.
La beznadziejny.
bÓ.tka pomiędzy kuzynamt Mo- ;
Napastnik
natychmiast
Zawiadomiona
o morderszkicm i Nuchemem Uszcl'owi- ł zbiegł. Ranneg,o znaleźn jego stwie
r,o,lkja
natychmiast
cz.ami;
I kompani, leżącego
wszczęła oochodzenie. (b)

l

I

usuwalności sędziów

Podnoszenie za·r zutów kon.stytucyjPych przeciw rozponądzeniu o zawieSizeniu nieusuwalności sedziów bu łob:v ni.ea··
zasadnione. Rozporządzenie pozostaje w z.g odzie z kOilstytllo:.i!l
hLlli e ie wymagany przez ,Ht.
78 związek mi~dzy reorgar,iza cj ą sądów a za wies~e,l ' t'm nil' u ,
suwalności.
Minister ' D~a\V;('
dliwo,ści
mial kOI'1 ~t.Ytu(.\'jne
pra..·o do zaproponow:lIli3 dr ..
kn~tu o zawiesze Ji ~ Jl;~u!>llwal
ności.
Mimo to sh;';erdz~ć 1rze
ha, że źle się stało, iż mimister
'>'PI: wied'iwośd z P~d\Vfł
tf'go
skorzystał:

l)

IntClIlcją

art. 78 komty-

Łucji

było, by wypadlk i zawiesJ'enia nieusuwalno,ści sedziów

były

wyJątkowe I l'fl4łdkie.
ReoroE!anizacja sądów nie powin
na si€! dokonywać
co lał kUka.

Jeśli

ministerstwo nh je,gt w
stanie odr.:zu ustalić o:rganiza·
~'ii sadów. nie powinno
przy każde.i noweli
starać się o zawiesz·e nic nieu<;llwallności.
Jeśli minister czy··
ni to zbyt czesto - Drzekonanip.. że
nieusuwalno..ść jest zasadą a
uS1l'waIność wV.~ątkiem

zatraca się w społeczellstwie i
- co ~orS'za - w stanie sę
łziowskim.

. 2) Gdyby sądy poilskie mialy
:ita t"l.f! kultury prawn-ei, bv w
~ią,.;-u dotychczasowego rozwo·
ju zdobvć :::tanowisko
..stróża konstyłuc.ii"
!,jl.Oć'lnr w h"Ch skromnych

Ta·

Polską

Jak donosił "Gtos Pora.nny"
dn. 18 września w Poznaniu
roze,g rany zostanie
międzypaństwowy mecz bokser
ski: Polska - Włochy.
Skta.a reprezenta~.ii W lIoch
ustaloll1Y już został przez wło
ski związek Federation Pll~m
sti,ca ItaJiano.
Pr~eci w PoJsce wystąpią
wicemislI'zowie tUl'ni{'ju elimillacY.tr - '1 ' pl'zed olimp.radą w
Los Angeles:
w wadze muszej:
MasseJ!a
Giova-llni,
w wadze kQg'uciej: Sergo lJl·
delicQ,
w

Dziś Wyścigi

Wo~r~nie nielawi~łego
Zawieszenie

Reprezentanci
na meczu bokserskim z

pl~€g

wymiaru Irawa

w oświetleniu sądownika

mach.iakie przy polskiej kO'l'
stytucji i przy jej odpowiedniej
intcJ'prdacji są możebne niebezpieczeństwo psychOlo:liczne
zawieszenia nieusuwalności 'ię
<lziów byloby .znacznie mniej-

".,p

Dla uzasadnienia tej te'l.V
wyslarczv 'wskazać na prakty·
kc: niemiecką. Sądy niemiecJ.: ie Drzy b.J.iź.niaczo podobnych
u j ęciach zawieszenia usuwalno
śd w konstytucjach obu państw
stanęły na stanowisku, iż wcho
chi w za'nes ich badania sprawa, czv zawieszenie nieusuwnl·
noś·ci danego sędzieł'(o , w konkretny'l11 wypadku mieści si·~ w
rama-ch rcor,gani'zacji. A wi~~
np. uznają za nielegalne zawieszenie nieulSu,wal!l1Qści sędzie ..
go, do któr~~o sądu nie odno::.1
<;ie reorga ..izacja. Niestety na·sz
na.Fwyższy trY'bl1I).ał admill1fstra
cyjny je5t znakomitym i·l1Ite>npre
ta1:oTern praw,a a,dmimi·s t'r acyjnego, de jego stosunek dl)spraw prawno .. konstytucyjnvch nie świadczy, bv nowocze
sne stanowisko T)raktyki zagranicznej, naU/ki ilarówno zagra ..
nicz:llej jaJk i po.lskiej (np. mOc (
no uzasadnionej te'z v prr of. StaTi'ewskiCjgo w pracy Q "Środ .
karch zabezpieczenia p'rawneg'J
konstytucyjności ustaw") wzbu
dzałv le'po zai,nteresowa,n ie.

zao-,atl'zeniu finansowem usU·
niętych sędziów.
pewnoś·cią
przepisy te
ją s~dziom wi~cej, niżby

Z

Klub sportowy "Union Touring"
or.ganizuje w dniiU dzisiejszym o ~:
dzinie 8-ej wieczorem na pbOO
sportowym w Helenowie wyścigi
kolarskie i motocyklowe, w progra
mie których znajdować się będą:
dla. kolarzy wyścigi długodyst.allsa
we bez prowadzenia, a dla motocykIlstów wyścig~ na. torze żużlowym
i betonowym. Dzisiejsze wyścig!
kolarskie są. ostatniem przygotowa
niem zawodników do rozgrywanego w llUl<.lchodzą·clJ, niedzielę na torze w "Helenowie"
mistrzostwa
Polski długodystansow ego na. p!'ze
strzeni !Ja klm. t. j. 123 okrążeń to
ru, w którym weźmie udzi~~ elita
kolarstwa polskiego.

dauzys· ·
kali na podstawie ust;awy 11
i('h Z llO'patrz e nłu emerytalnem.
Niemniej lWOWU pożąrdanem
je.s t zestawić z lemi przeplsa1ni
konsŁytu.cję niemiecką:
wedle
niej sędzia usunięty rozpOT7.qdzeniem władzy z pOwodu reot·.
ganizacji sądów zachowuje jaoko zaopa trzenie
emeTytalne
"WQje
pełne ostatnie uposażenie.
Pl1z.erois jest trafnv i celowy. 'Groźba usunięcia zamątdzooiem na W.K.S.-ie i Ł.K.S.-Ie
w1adzy stwarza już dostateczną
. :...
Ośrodek W. F. i P. W. orga.nizu·
b awę, '"
.
d'"
. 1
.
Sędzia w wyrakow8llfu nie b~- ,Je w mu .JutrzeJszym t . .f.
wrzes
nia próby na f)::uli'~wową. oznakę
dzie sl~ ezuł niezależn)1lIl.
aportowa. w mu.ra'LU 10 klm. z obci&
GrolŹba u5unięcia i nędzv mlł·· żeniem 12 kl.~. oraz 'Próby w kon.
terjalnej wzmacnia tę obaw.e i ku'renc,iach plywacldC;h. Próby te

Próby do P.O.I.

°

hlo~e

zHfi(roalić niezawisłemu wymła- dostępne dla wszystkich roz-pocu..ną
się o godz. 16,30 na boisku LK:-:;.
rowl prawa przez sądy.
Pozatem \v poniedziałki j środy,
4) Nie trze'b a, aby te U'wił· odbywa.ją. się od gQd·z. 12 norIDIa.ln(l
gi bVły rozumiane, .fako abso.. próby ·n a boisk1,1 WKS.
hItna a'Prooata działalnośdr>o1skich sąd6w, jako abso.1.utu.l
dezaprobata ostatniego pocią
gnięda ministerstw::>.
sprawie·.
na zawodach strzedlhvości.
Niestety, sądy 'P0'1leckich
skie
W Poznaniu w dniach 11 - 18
nie stoją nieraz na wysokośei
września rozegTane zostaną. zawozad,a nia.
7._._ 10 to iednak Jepiej iest ,ziIlO· dy strzeleckie. myśliwskie i łuczne .
~ lC
dalszą działalność pewll1ej W zawodach tych wezmą udział
liczby nie stojących na wyso- strzelcy stowanyszenn w liczbie 42
3) Jeśli sama decyzja zakoś·ci zadania sędziów, niż nu·'
wies·zenia nieusuwalności wzbu suwać pcwnemi podą,gnięch strzelców wyborowych i 1135 strzel
dla zastrzeżenia - to tern wię mi wątpliwości,
ców klasy pierwszej. Spodziewany
ksze zastrzeżenia spo~kać mu ..
czy sądy polskie są· w istoei~ .kst start wszystkich z..'lwodnikÓw
"7ą przepisy o
. niezawisłe.
uprawnionych do zawodów.

Diwiekowe

Dziś!

1.500 zawodników

•

Wiflka

Parada gwiazd reprezentant

pięknych

i rasowych

NadDrOgram:
Dodatki .diwieko.e
i aklualności.
Cen, mleisc zniżone.
Początek

w

80 boty,

przedstawień o 4,
niedziele i święta

o 12-ej.
Na pierwszy seans od 50 gr.

mężczyzn

N a niedzielne mecze ligowe wy·
znaczono następują.c.\} obsadę l!ę
dziowską: Warszawianka Ruch
p. Rettig, Cracovia - Wisła p.
Wardęszkiewicz, Pogoń Legja
p. Krajcarek, LKrS Cz,a.r ni!l.
Marczewski, Warta - Garbarnia
'P. Brzeziński.

PIecze
o wejście do klasy A
w nadchodzącą niedzielę o weJ~c ic do łódzkiej A
klasy, graią .
Prosna - Makabi w Kaliszu ()ra~
Kruszender - Lechja (TOmB8ZÓ-w)
w PabjaniN\ch. RO'l~ki o wejście do klasy A. zostaną, ukończo
ne na początku października, przy
czem zdobywca pierwszego miejsca w tabeli wchodzi al1.\łomatyc7,·
nic d(j klasy A.

Mistrzostwa .lenni.
SOWI w Krakowie
KRAKÓW. 30, R. (PAT). D l i.~
rozpoczęły się tu xd ił ~we mi·
strzostwa tennjsJ. Pierwszy dz. ~ ń
nie przyniósł niespodzianeJi. po ·
twierdzając jedynie
dobrą
formę
Jędrze.iowskie.i i niestałość Maksa
Stolarowa. W grach pojedyńczych
panów Tłoczyńsld pobił MarszewbJdego walkowerem.
Hoelenrler
zwyciężył ZabaTa 6:1 6:1 6:1. Mak~
Stolarow pob:ł JaWorskiego '3:6 6:1
6:3, 4:6. 6:4, wreszcie KsięŻlk po
bił WabIa walkowerem a Warmiń
ski Mosza 6:2 6:1 10:8. W grze pojedyńczej Van Jędrze.iowska pobiła
Szerancównę 6:0 6:0, BielE'ckaBlausteinównę 6:3. 6:4. W grze po
dwójneJ panów para bracia Stolarow zwYCI:ęi;yła parę Fełdowski
Bratek 6:0 6:3 6:1.

•

Dzil'

dawno niewidziani w Łodzi

Anita Page
reprezentantka

mężczyzn

I.ouisreprezentant
Wohlheim
brzydkich

sędziowska

na niedzielne mecze
ligowe

pr~lDiera'

Najulubieńsi artyści -

.John Gilber'

w wadze piórkowej: Balter:ni AldQ,
Missirini
w wadze lekkiej:
Libero,
w wadze półśredniej: OIdo i ·
ni AlfredQ,
w wadze półciężkiej:
Bas si
Primo,
w wad~e ciężkiej: La·ria Giuse'Ppe.
reprezootacji
wloskiej.,
W
którą
omówimy szczegółowo ,
na plan pierwszy wybijają si~
Neri oraz Lal'ia,
który zremisował
w swoim
~zasie z bawarczykiem Schilk
rem oraz węJRrelIIl Kor,r esym.

Obsada

na torze helenowskim

w Poznaniu

pięknych

kobiet

Marie Prevosf

konkursowa piękność ekranu

ale ... lubiany

w wielkim dramacie erotyczno-sensacyjnym p.

t.

lOS BifNTflttlJlNJl

Film ten ilustruje tragiezr;e d.zieJe syna aleap~)Disty amerykańskiego, ... nieszczęsny prezent ślubny ...
towama O)ca... brat przeOIW bratu... dżentelman przeciw złoezyńcowi...

Niez~,kła

emocja...

Na piecie.
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Daczego
DOW·
396 milionów zlot"clt

"GLOS POft.ANNr ...... 19M

stanowić

ST ANOWISKO

RZĄDU.

Sprawę Dowiększenia

obie-

J!:u bilonu w Polsce sfery rządo
we oświetIa.łą w poniższym komentarzu:
-

Czynniki miru"Oda.ine w
z wy,pus1JCzeniem nowych monct ustaliły nową granicę wysokośd sumy, dopusz-..
czalnego obiegu bi~nu w pań
stwic polskicm. Suma ta wynosić będzie 396 mil.l. zł. przyczem narade puszezone będą
w obieg łv,lko pewne ilości 10dołówek srebrnych.
Czynniki
miaroda.lne powzięły tę decy7...ie opiera.ląc się ściśle na danych statystycznych. Mi,arnowicie .leszcze za ezasów b. premjera Grabskiego wlprowadzono
w Polsce zasadę ostatnio nie sto
S()waną, że obi~ bilonu wynosić ma po 12 zł. na głowę ludności. Gdy w r. 1927 wysokość
obiegu bilonu na sumę 320 milj.
zł. odpowiadała liczbie 27 mll.l.
ludności obecnie przy 33 mil,••
·Iudności suma ta stała się nicwystarczającą. Na prowinc.ll da
je się zauważyć brak bilonu, a
w uzdrowiskach nieiedinokrotnie zdarzaią się wypadki, iż za
zmianę banknotu 100 zł. trzeba
płacić 1 zł., a czasem nawet 2
zł. Wobce tego czynniki miaro
dajne pO\S>tanowiły powiększyć
obie~ bilonu
tło wymienionej
8um.v 396 mil.i. iako odpowiada
Jl!cc.; o~ne.i wysokości stanu
7aludniimM państwa.
Trzeba tu OOdRĆ, że norma
12 zł. bilonu na ~łow~~ jest i tak
bardzo niska.
Qiwią1lku

no
ilość bilo ul
bedzie blisko 40 proc. obiegu

S

l.mian do naszel(o ustro.iu pic· a w drugiej dokadzie nastąpiła
niężne~o,
jwż poprawa; zapas złoŁa i waprzystosowujb
iedynie obieg l,u't wzró,sł dQ sumy 627,4 milj.
bilonu do po,t rzeb najszerszych zł. Jes[ to niewątpliwie momas ludności.
menl znacznego odprężenia. Polityka Bal\llku Polskiego Koła finansowe są zdania, iż
zmierza w daJ.szym ciągu kon- na poprawę sytuac.ii walutowe.;
sekwentlIlie po linji
w Bauku Polskim wywie:ra powłrzymania stałości waluty.
ważny wpływ nO'towany od wie
O uISiłowaniach Banku Pol- lu miesi~y dodatni .hilaus hallslkie~o świadozy korzyslnie fakl dlowy P6lski, 01'a1Z fakt zap"zczaoomowaiti,a odpływu złota stania I)l'zez J}ubMczr.oŚć skupu
i walut w sierpniu r. b.
mouet zołtycb i walut dla ccOdpływ ten od grudnia r. H131 lów t\.'zan-ryzac.U lub spekulae.ji.
do czerwca r. b. włącznie \vyPrzeciwnie, w ostatnich cza
nosH jeśli chodzi o złoto i wa- sach stwierdzono wzraslajrj{:c
luty zalg raniczne zaliczone i nie w",zbywanie siG walut p'rzez puzalicwne do pokrycia 171 milj. hliczno,ść.
zł.
W lipcu nastąpiło jU 1ż po..
ważne zahamo"wanie i ubytek ZASTRZEŻENIA I W ĄTPLIten wYlI1iósł 17,5 milj. zł. W
WOŚCI.
sierlp niu natomiast w J)iell'wszej
Pod
względem
lJrawnym
dekadzie l.,jyiek stanowił 3 mil. rzecz ta. wygląda na'"tępująceo:
Hp

ft

MaksYlmaina ilo·Ść blilonu O'kre'ilolIla zoslała w rozpo'rządzeniu prezydenta 1927 r. "o stabili zacji ztotego.'. Arlykuł 6 te·'
(!O rozporządzenia brzmi:
"Poza mQnetami zl'oltemi będą na rachunek skarbu Pallstwa wyhi.f~\ne i puszczane w o
bieg mone·ty
z Lnnyd1 metal.i
na zasadach, uslalonych w 1~oJmelll

rOZJ')orządzeniu.

\Vysokość emisji
tych mo·
IlCt, wlicza,iąc w tę emisję skłaiłające się z tychże monet

I zerwy

reskarbu pa'll.-

kasowe

stwa,
uie może pl'zekl'oczyć kwoty
~20 mu..jonów zJ., o ile w tym
wl,gledzie nie nastąpi pel'ozumieu1e z Bankiem Polskim.
Rozpoł"z·ądzenie o stabilizac.ii
dołc~o J!:C może być zmienioIle dekI'('-~m prezydenta .1.a

'A

UW,,'

oodstawie ustawy o pemomocnidwach.
\VY'l1ika 7. tego, że rząd nic
może na własną rękę podw,'ż"
szyć sumy 320 miJ.jonów, jako
maksymalneJ
granicy emlsji
Liloillu. Może tQ uczYlni6 tylko
w porozumieniu
z BalIlkiem
polskim, którego rada zbiera
«je. w na.1hłiż's'zych dniach. We
rlfu~ doniesień prasy rządowej
zgoda rady Banku Polskicgo
iest jallwby zalPewlIliolI1a.
Bł(}une jest u.zasadnienie powięks::cnia obie~u bi~oll1u dek:retalJ.l1i rządu \Vt Grahskicgo z r. 1924, w których to de ..
kretach w"sokość emisji bilonu l:'7ła uzależ,uiOllla od liczby
~ndnośd, przyczem pierwotnie
I)kreślono nO'l'111ę na 9 i pół zł.,
a następnie
na 12 złotych
l1a gło:wę. Błąd polega na te m:

ie
wszystkic dekl'ełv rządu Wł.
Grabskiego w tej sprawie ut<;!ały uchylone rozporząd'zcnia
mi stabilizacyjnemi z r. 1927 i
obecnie nie obowiązuJ!!Jeszcze nieforh.lJrun'~ej wy>głą
dają przvt,oczolIle cyfry obiegu
hilo\n u w iIIllllych krajach. W
Belgji obieg bankrlOlł:ów, opartych na poikrydu złotem, "y-'
nosi plizelSZłtO 500 d. na gło.wę,
w Cz~'Chosf.owac.ii oik'o!o 140
zł. \iVyni'k a z tego, ~
w Belgji stosunek
do
banknotów wynosi niespełna

Nowe monety lO-złotowe

hi......

3
'\

W

ł»"OC.,

GzeClhosłOlWacji ok~

W

proc ..
Tymcza,s em w Polsce z Koncem r. 1927, kiedy w Z'Wią~ktl
W innyeh' kraJach obie~ bil refonną walutową
mtalono
fonu przy obliczeniu na głowę
na.iwyż1szą granicę bił~u nJ'
ludności waha się w bardzo sze
320 zł., ohieg banknot6w wytllO
rokich ~rani~ach. W Bet.,~ji na
sił
okrąJgfo 1 miljard, a polkryZaznarzyć
nalEliy przytem, że
Uka,zaly się .Już w obiegu srebr- Na ustalenie takiej wielkości wply
~Iowę ludności
wypada - linI'
monety
lO-złotowe.
Au- nął wzg'ląd, że dotychCZasowe mo- nowa srebrna monelJ'l. Dolska bę· de 1 mi,ljard 200 mi'ljolIlów. Ma
cząc w złotych polskicb 14
torem projektu 10·ciu
złotych netv sreb,1le są za auźc a. dzięki dr.ie tak .lak dotychc:l(lsowe 750.. ej ksyma1na
zatem s,u ma bi~OiIlIu
zł. na ~łow~ we Włoszech
jest znakoInity rzeźbilO\rz profe:5or temu niewy,goodne i za. ci ę7:Ide . Są pl'óby. Jest to wyższa próba srebra stanowiła 32 proc. O'bieg'u, a o23 i pół zł., w An~lji - 43.05 z,. Antoni Madeyski, twórca poml1!- one o wiele
-;virksze
od monet niż w monetach a.ngielskich lub
koło 27 proc. DOK'r ycia.
w Niemczech 63.60 zł., w ków Jadwigi i Włady&ła,\i\. War- sJ'E: brn~Trh tej samej wartości w in- niem ieckich, które są. tylko 500-ej
W dniu 20 sier.plIllia h. r. oyło
próby.
r,eJirzyk:l\ zdobiąc.vch ka tedrę l~a L,Ych kr::tjach. Nasza, 2·z10tówkn
CzechosłowacJi 17.17 zł.
w obiegu na 1.034 milj0lll6w
Wawelu.
up. jest tak wielIel jak niemiecka
Foto!!,'ra01 nasza przedstawia:
OPINJA BANKU POLSKIEGO. , Na jednej stronie srebrnej lO-zł,) moneta dwumukowH, mająca war
1 i 2 - projekt srebrnej monety banknotó1w, pokrytych 522 mij oŚĆ 4 złotvrh. a dwa raz',' grubsza,
ljOilllami ztota i walut. Pod'W}'z
10· złotowe)
Bank polSki kOlIl entując l.ówki znajduje się symboliczna glo i wkksza niż 1 frank szwajca.rski,
wa niewieśda na tle kłosó,v zboż3,
3 - srebrne 20 Erów włoskich sZOllla do 396 miljoil1ów S1!iiOa,
AO'\ve zarządzenia
w sprawie Dla drugiej stronie orzeł państwo r0wna.i:J,cv sir ).)l':twie 2 złotym (ści = 10 zł. 17 gr.
bidoll1u, stanOlWiłaiby
bHonu słwievdza, iż decyz.ia w wy. W otoku nad o!'łcm l1:'\.Dis· flC' 1 zł. 7<1 .~I'.). Srebn~a 10 · złotów
4
srebrne!'5
marek
niemiecokoło 40 proc. obiegu,
k::1. ]10Is!~a będzie wieC miała lepSzą
tej sprawie została pOWlzięta "Rzeczpospolita, Polska" pod orl~ m
kich = 10 zł. 60 gr.
eiż ,lotv<:hczas t. zw.
,,])ortatj'W'
a
76
p~oc. 'P()ikryda. Licz~ na
przez czynni'k i miaroda.Fne w zaś data. ,,1932" iJ napii!\ ,,10 z;o- ność"' i będzie rÓwll:. . mniej wjęcej
5 - sr·~hrna dwuzJotówka.
tych lO".
,gławę I11Idn ości ,
utrzymujemy
porozumieniu z 'B~llikiem Pol·'
6 - srebrny 1 frank szwajcarski
1'0 do
wieikośt:i
równoznuoznyn:
I'asŁępujące cyfry:
z .'1 g r a n i c z n y m = 1 zł. 74 gr.
Dziesięcio - złotówka
jest OU :l. monetom
skim.
7 - srebrna dwuma'l'kówka, nie· ban::': not y 32 zł., pokryeie Ul
mm. tylko większa w średnicy od jak np. nieJl1ieck:.ej i).markówce
Decyz.1a ta nic wprowad:lla
mi~rl{l3, = 4 zł . 23 gr .
dotychczasowej mon~ 5·złotow ' .f, ezy włoskie.: monecie 20-lirowej.
J:~., bilon 12 zł•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .______aa. . . _______ r~+. . . .__. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
DźwiElkowy

-- ---- -

Dziś

Wielkie 100-proc. arcydzieło dźwiękowe!

- - - --

i dni nast~ Dn,ch !

"lORO

•

pod

Dziś

nową dyrekcją.

i dni nasluonYCh r

~~olzckc~gDiIEh, :~~atezM~tN~

Początek seansów o godz. 4-ej, w soboty i niedziele o g. 12-ej.

Widownia należycie wentylowa'Qa I

•

--

LEW "YREI ł lienevieve Tobln

Na pierwszy seans miejsca od 50 gr.
Aparatura dźwiękowa "KLANGFILM"

•

14

(JlSINO

Jl"

Dawno oczekiwany wielki dramat życiowo-erotyezny p. t.

WlIPuszajl\cy dramat erotyczny, odsłanIający niezbadane głębiny duszy kobiecej orli.
niepohamowane namiętności koohającego mężczy.ny.

on

III

iedna noc

l'Iuzgka Pawia JtbrahalDft twórcy operetek: "Wiktoria i jei buzar" i "Kwiat Hawaju'ł
rolach czOłO WUCh : Mar, Glorrł Rene Lefebvre ~e!~~~in:~~~~~ Jean Dax

nadprogram: TugOdniM dlwiuMowu Paramounlu:
UWAGA. Wszelkie plIsle-p ..rtouts, karty

wstępu

oatatniz"::~l~~t';o ~:fA~~~wicz~:n:ngel~

oraz bilety wolnego wejścia wydane prsea popraedni"
Pocal\tek o godz. 4-ej·

dyrekcJę

zostajlł

uni'ewałnione.

Łódź, ~1

sierpnia

1932 r.

Przed MonlerenCją
w Slrezie
Konferenc.ia
tolnicze~o

wars,..awt~ka

dowiodła,

że

GLOS HA

DLOWV

Łódź,

31 sierpnia 1932 r.

Calr han
el
W wiezieniu!
krzJlwd(zilce rozporzadzenie o "rz,,-

bloku

Zawiesić

r.~reszcie

szere~ państw zroztUn i ał, że

drotJ':!
usunięcia trtHln{)Ści gospodarczycil
prowadzi nie przez zarządzenia sto
sowane indywidualnie w
'r.amacł:
W poniedziałek wie<:zór ud uyc!t - dyr. M. Heyman, (.0wewnętrznych przez
poszcze~ólne
była się w loka~.u stowarz:vs :~c' nośnie przepisów kodeksu karpaństwa, a jedynie w kierunku 10-'
nia kurp<:ów m. {,odzi' specjalna nego - aaw. dr. A. Markojalne,i ! z~odne.i współpracy państw konferencja cz!onków, poświ~ wicz,
którzy wskazywali na
zainteresowanych, na drodze poro- eona sprawie rozporządzenia nraw,n y i faktycz10y całokształt
zumień międzyna1'od(}wych.
dia kupiecrad V ministrów O postępowa niebezpieeznych
$rodki st(}sowane pl' zez posZ'!ze- JJill egzekucyjnem władz skar- twa posunięć poIityJd tOSJlll~óllle państwa były często powo'
dm'cze.l l'ządu.
bowy'ch oraz przepisów nowe·
dem dalszego p~łęmal1ja kryzysu, go kodeksu karnego odnośnie
W wyniku ożywionej i budOIJrowadza,iąc nie,iednoluotnie do
5alnk-cji karnej z'a nieprowa(L~e rzliwej dyskusji 'n ad caloksztal
sytuacJi absurdalnych. Nie p.rzesą nie ksiąg handlowych.
lem porus zQnych za,g adni(\ll l.a
dza3ąc Izgóry konkretnych
wynirvsowało się stanowisko ogółu
Zebranie zagaił wicepJ ezcs
ków Iwnferenc,ii warszawsk,iej, nwi
z'~hranych na konferencjl. Sta·
na stwierdzić, ze obrady w Stt'e- 'itowarzyszenia p, Mieczvsław nowisko to Slprecyzować moHertz.
który
scha,
r
akteryznzie, ~dzie będą ()mawi,une środki
żna
w sposób
następu.il:!<:<':;
zmierzające do odbudowy państwa wał obL'Cny stan kll'piectw'j, na
wprowadzenie reWIZJI osobiEuropy
środkowe.1 l
wschodniej wołu j }].{: członków do zast9.110- --te i i nfJonej, o'ra'z w niedzielę i
przy,idą z go,towym
programem, wienia się nad nowymi pi' : ~'pi· ~więta, jako środka ~gzekuc:,ri
który powinien stanowić podsta wę sami, które
ne'~o
w postępowaniu cywilz: ~l'a,ź3.ią knpieclwn.
do powzi~cla istotnie realnych kon
pem , oraz administracyjnocepcii. Inic,l atywa poIska: i releraObszerne referaty w powyż skarbowem iest
t~, przedstawicieli polskich wyraź
szych sprawach wygtosili od· uiewskazone i ~roźne dla życia
nie podkre~lają kOllieczność rady· nośni e przep~sów egzelw<'yj ..
:;;ospoda.'('~o.
kalnej zmiany dotychczas stosowa
•
=
nych metod, a rzed'!wszystkiem sM
wiaią na czele zagadnień wolność wymiany mi~dzynarodowej w
lakrec;ie artykułów rolniczych. Cal
kowicie zgodz ić sj~ należy z propo
zyc.ią polską,
aby kraJe wier l.y .
cielskie przy,imowały na pokrycie
długu n a dwyżki wywozowe a,r tyku
łów rolniczych, ud 7-iela.iąc w tym
29 b. m. odbył się w Warsza- bie rewizji osobisteJ, domowej l
celu specJalnych
nadlmntyngcll- wie zJazd związku izb pt·zemysł. - w kl'li.dym czasie, ograniczono do
tow. te poczynania p,aństw roin :- hand!.
wypadków istotnie wyjątkowego
czych Sl1 oparte
na zdrowych i
W spl1awie art. 28Q kodeksu kar- cb'alJ'akteru i wyłącu.nie na zasadzie
słusznych Ziasadach mamy
na.ile- nego, który
nakłada obowiązek !'.pecja'lnego zezwolenia sądu ~odzpszy dowód w realizacJi
porO'ŁU- p-rowadzenia
ksiąg handlowych, kieg,. ,
mień .międzynarodo~ych, dotycz,!- 2.wiązek izb wysunął po8tułat. abY
Związek izb zaakceptował kwecych chmi~lu i, drzewa.
stosowanie tych przepisów zostalo stjonarJusz izby ł6(dzkiej w spraW tych działach produkcji rolni looroczone do C7J3SU wydania jedno wie ustalenia postępowania układo
czej , pa'ństW'a eksfJQrtujące doszły litego kodeksu handlowego, względ wego.
już do zrooumienia
kOlliecz.nośei nie ogłosrrenia działu jCl"o zawieraWreszcie, na' życzenie min. rwze·
porozumień, obecnie dO.irzewa U()- jącelt'o przepis o obowiązku i apo- mYsłu i handlu zjazd rozpatrzył po
prawidłowych nownle spra~ scalenia
podattku
zumienie konieczności współpracy sobie prowadzenia
przemysłowego od włókIennictwa,
w zakresie regulowania ekSportu ksią.e: handlowych.
't~óż.
Zwiazek izb uznał równiei za P1'Z)l'e7.enl s:tanął na stanowisku, że
Co do udziału Rosji w obradach nieod7.owne uchylenie ))Ostanowień punIitem wyjścia dla pt'Zeprowadze
blokli państw rolniezych Europy uprawniających władze sitarbowe nia powyżsr.ej formy powinny być
środkowej i WSChodniej, to trudno do przeprowa(Jzan;a
e(Zekucji w postulaty izb włókienniczych, któda~ tu zdecydow,aną odpowiedź, z drodze rewizji w nocy i w święta. rym dała wyraz
izba' łódzka w
uwad na tak odmienne meto-dy /to
Związek uznał za
nieodzowne szczegółowym mem()J'.iale, złożonym
spodarcze i Iu'lndlowe, jakie stosu- domagać S,lę aby dopuszczalność min. skarbu w grudniu ub. r.
je RosJa sowieckla.
przeprowadzenia egzekucji w tryPonieważ jednak poglądy izb w
• • • , . . \oik!r~lCh Ikt6lryeh
znajduje sdę

musie prowadzenia

Jednolity

Ironł

Its;ćlg

handlowJlch

Uprawniooie władz skarbo ·
wych w okresie istnienia miIjardowych zal~łośd podatko·
wych spowoduje ni'ższe insta,1J.
cje adm1nistracyjille do bezwz,ględnego i cią,głego korzysta
nia z tej brO'Ili egzekucyjnej.
Mają~ na względzie, że art. 18
i art. 23 rozporządzenia rndy
ministrów o postęvowaniu egzekucyjnem są
sprzeczne z

k~nstytucją

z dnia 17 marca 1921, zebrani

Gdyby realizacja tego POSlll'
latu natrafiła na nieprzezw, ·
ciężone trudności, należałoby
uzależnić dokonanie osobiste.i

nocne.t reWIZ.11

od

i
zezwolenia

sądu

ty lik o w wyjątkowych wV'Pa'~'
kach po rozpatrzeniu odlpowiednich wlIlio,s ków władz skarb:)·
wych.
O.dno ś nie
art. 280 kodek .. u
karnego przyjęto rezolucję nas tępu.iącą:

pl'otestują

przeóv."ko wprowa·
Mając na względzie , że WiJro
dzeniu w życie t~"C:h artv}mlów wadzenie w życie art. 280 ~o
i domagają się
'ieksu karne~o iest
uehylenia ty~h artykułów_ Ja- rujnujące dla sze.rokich rzesz
ko sprzecznych z wszeJkiemi
kupiectwa
zasadni·~7.emj usławami w pali i niemożliwe
w prakL~e 'xo
stwie poIskiem i uwhH'za.ią przeprowadzenia, a to ze w zglę
cych cZJCi i godności obywat{'ł- du na brak niezbędnych kW!i.1.iskic.t.
fikacji tych sfer, jakoteż z uwagi na hrak środkó,w materjał ..
nych dla zaa,ugażowania sił
fa-cho,wych .- zebrani
.{oma·,
ga.ią się drOgą nowelizac ji
zawieszeni ł art. 280 k. k. aż
4)0 czasu
w~'dania .i ednoiitegll
kOdeksu 113ndJowego.
Ilonnującego obowiązek pro\': a
mą byłoby poZą dane,
aby mirl. dzenia k s iąg handlow~h. Gd y
skarbu ustosunkowało się do dezy hv szybka no welizacja była lrn
deratów samorządu gospodarczego dna do wykonania, winny b y ć
zakomunikowanych mu w memor,ia wydane rozporządzenia ', re'.!lLle izby łódzldej, ponieważ z'illipozna- Jlljące w sposób jednolity na
nie się ze stanowiskiem minister- terenie cale!"') państwa spraw~
stwa umożliwiłoby samoi'ządowi go prowadzenia
ksiąg
hand1 .}spodarczemu ~stawienJe uzu.- wych,
pełniających opinji i oświadczeń,
W tY'l11 kierunku peWlIle zładotyczących
urzeczywistnienia re- ,",odzenie
l":vtuacji
,'lo~łobv
formy, na wa".unlcach od,powiada- prz.vnlesc
zale<:e:nie mdn,istra
.iąe~h potrzebom życia 1{ospodar· \ spra,wiedliwośd O'n~ailJOfD pro\czero.
kUlratorskim
nie'wsz~zVlflanb
Zjazd izb włókienniezych odbę-. spraw za nieprowadzcnle ksi ąg
dzie się w LodU
w
na'.1bllł.wzei hand,l.owY<:ih
w okresie przej,
przyszłokł. (a«)
śdowym.

sler gospodarczych

przeciwko rewIzJom osobistym przy egzekucjach podatkowych

l

Konsumcja

włókiennicza

kiennictwa zwrócić należy uwag;ę
na jeden ~ynnik dodatni,
jakim
jest niewątpliwie pewne powstrzymanie spadku kOIl'lulDcji artykułów
włókienniczych. Spa1(]ek ten, ujawniający się w okresie kryzysu, doprowadził do ' zmnie.iszenia
Z4p()trzebowania na artykuły włókienni
cze przyna,imnie.i w granicach
40
proc. Obecnie więc da'lsze ograni- zwyżką cen.
c :-~ nie wydatków przez konsumen- Trzecim wreszcie momentem po.
ta nie będzie się już naiprawd(}- myślnym są minimalne zapa.'iy toodbijać na artykułach warowe, które pozwolić
podoblliej
powinny
w!ó:l1enniczycb, ja'k t~ miało miej- na rozszef'zenie produkcji.

do(bodg
prz!, w,vs~kiem obciążeniu podatkowem w Polsce
O wysokOŚCi obciążenia pOdatkonietylko cyfry tego
obcią7.enia w stosunku do dochodu
społecznego, ale i absolutna wysokość tego dochodu, t. zn. im więk
szy jest przeCiętny dochód ..,połecz
nl' w pal1stwie, tern większe cięża·
ry ill z łatwości~
znoszone prMl
poda1ników.
Pod względem dochodu społecz
neg;o Polska' zajmuje wśród państw
europe.i~ldch 22 miejsce Z przecięt
nym dochodem społecznym w wy'
sokolki 614 zł. na /tłowę ludnoŚCI
rocznie, podC7Jas gdy
pierwsze
miejsce zajmuje Anglja (3,338 zł.),
~tępnie
Holandja
(3,320 zł.),
ósme Dania' (2,430 zł.),
dziesiąte
we~o decydu.ią

izb uwał

ujawniły
zW,iąrzek

za wskaa:ane, by izby

w najbliższym
czasie ponQwnCJ narailę celem ost,a
sce w pierwszych okresach kryzy- tecznego ttzgoidnienia stanowiska.
Związek izb stwierdzU, że w inte~u.
: Drugim czynnikiem
doidlMnim re~ie przyspieszenia prac na'd refor
je.c;t niewątpliwie haussa na rynku
surowca bawełnianego,
która już
Ju!
zapowiadamy
doprowaclziła do wzmocnienia cen
przędzy i p:otowych towarów, a jed
erję najwybitniejszyc h
llocześl1ie
zapoczątkowała okres
sarcydzieł filmowych,
wzmożonych tranzakcji, wywołany
które się ukażą wkrótce
obawą nabywcÓW przed
dalszą
na ekranie dźwięko-

Spadek został ostatnio zahamowany

AnalizuJąc obecną sytuaeję włó

przemysł włókienniczy
częściowe
rozbiemości,

Niemcy (2,288 zł.), czternaste WIo
chy (1,260 zł.), dziewiętnaste Rumunja (835 zł.) dwudzieste pierwsze Litwa (646 zL).
Równocześnie w Polsce przypada na mieszkańca 92,3 zł. wydatków państwowych, czyU 1S proc.
jego dochodu społecznego. Oczywi
stem jest, że jeżeli podatnik w Anglji przy 3,328 zł. I'oczneJ!:o dochodu płaCi 22,3, w Niemczech PDY
2,288 zł. - 17 proc., we Franc}i
pl'zy 2.120 zł. - 16.9 proc., w Cze
ch06łowacJi i Włoszech przy wię
cej niż podwójnym dochodzie polskim 15,3 wxględnie 16,3 proc., to
poło Zenie polskieg;o płatnika' jest o
w iele ~l'8ze.

włókiennicze odbyły

I

dziś

Ceduła

Express

SZanghaju
Mllrlen!! Dietrich, Cllve Brook.
Anna May Wong,
Reżyserja ~TERNBERGA

60dzlna Z TOba

JANETTE MAC DONALD
MAURICE CHEVALIER
Reżyserja E. LUBICZA

Dalszy
w

ciąg

następnym

repertuaru
numerze!

giełdy

w

Łodzi

7 proc. iltabilizac. 53,88 56.54.- 57,500
Dolary sprzedaż 8.91 kupno 8.90
8 proCI. Warszawy
59.25 59,79
7 proc. poŻ. sta.b. sprzedaż 54.5~.75
kupno 53,50
4 proc. pożyczka mwest. sprze.
1'\lOTOWANIA BA WEŁNY
daż W,50 kupno 97,-NOWY JORK
4 proc. pożyczka premj. dolart,
Loco 9,20 wrzesień 9,(17 pat·
wa sprzedJa,ż 49,50 kupno 49,dziernik 9,17 listopad 9,23 gru'
8 proc. Tow. Kred.
m.
Łodzi
dzień - ityczeń 9,40 luty 9,45 ma
S'[Jl'zedaż m,25 kuPIlo 57Tendenc.ia

l'ZI'IC

mOCM.

giełda
pieniężna

Warszawska
.CZEKI

wego kina

"CAPITOL"

R,nek JJieniein,

--•

n'llgja.

1~:85

AKCJE
Rerlin 212,10
Polski 82,- 82,50
Sole potasowe 75,Cukier 22,50 28,Lilpotp 13,50 14,Norblin 28.Sta<rachówioe 9,50 10,50
IIaberbusch 41,-

NOWY ORLEAN
Loco 9,03 palŹdzkrnik 9,13 ~u'
dzień 9.32 styczeń 9,37 marzee -=
lftaj 9.517 lipie<' 9,67.

LIVERPOOL
'Loco 6,98 sierpień 6,84

GdGńsk

ln,H5
I1c,13inc.,ia 350,05
Le· młyn 31,00
i',; JWy J(lrJt czeki 39-2
No\\v Jork - =.\l2u
.P lIIyi 24:97
"rtlA'1l 26,89
Pr~ 26,39
Szwajoarja 172,85

9.53.

sień

6.84 paźdz.iernik 6.86

W'l'loe-

list(}-

pad 6,87: grudzień 6.87
IItyozeń
6.S8 luty 6,90 marzec 6,92 kwiecień

•

6.94 maj 6,96 cr,e.rwiec 6.98 lipf.:l'c
7,- sienpień 11.01.
Egipska: PlłlŹdziernik 9,15 lillto<
pad 9,21 grudzień 9,22
styozeń
9.31 ma,r zec 9,41 maj 9,49
lipiec
9.f8
lTpPeT: loco

8,.31

~ 14 listopad 8.17

paździemj!,

grudzień 8,18

styczeń 8.20 m3irzec 8,25 maj B.:30
lijee 8,35.

BREMA

Lon 10,25 pażdzierrdk 8,83 ~'lU
dzit'U 10,13 styczeń 10,lti marzec
~O,33 maj 10,38 lipiec 10.51.
PAPIERY PANSTWOWE l LISTY / '1"'"
ZASTAWNE.
ALEKSANDRJA
8 proc. budowY. 37,r75 38._
Sakkelaridis: listopad 18,20 sty
czeń 18,27 marzec 18,65.
" proc. inwest. 97,li proc. konwersyjna 36,50 37.Asbmounl: październik 14,67 gl'U
4, proc·. dol . 48,80 48.90
chień 14,80 lu ty 15,05.

~1.

Nr. 240

Dr. med.

łeleł.

Z· prawami

h

90 (róg ndrz ja) tel. 128-62
Egzaminy do klas wstępnych i wyższych rozpoczynają
dnia 1 września.
Do klasy wstępnej A przyjmuje
dzieci nieumiejąc6 czytać,
Kancelarja czynna codziennie od 9 do 14~ej.

A. lAn ~K~f
r6cił

DO

państwowy

NIE p :~~a::ta:.'A, ,_, i
,
le4l1 wyrllŹn ie [.!)Ri!4!E -::'.'11: •. '\ Wy .,0 LLA "
winien Pan :l:ądać, II s :y3! kb inne ZliŚ, r&6komo
!'ównie Ilobre, jak na jener;ilic.miej odrJJuOIlÓ.
Prawdziwe j dyn Ią z nazwą ••OLL u

Gdańsk

wewnętrane

chor.

gimnazJów

B. KOnODCZuRSMiel· OOlew hiel

116-'15

powrótil

~r. mR~.

11

1932

GIMNAZJUM ŻENSKI

n. JelenMiewi Z
Zawadzka ZS,

VIII.- "GLOS fOI\ANNY" -

SH)

SiQ

i

tą

marlc'li

mieslka obecnie

przy Al. I Maja Nr. 5

Ludwik Palk
LfttA

T/ll. 138,-34

~r

przyjmuje od 2-3 i od 7-8.

o,

Zatwierdzone prz81

D

. --.--- --

Sienkiewicza 34. T.I. 146-10
Pr%7imuje od 5-7 pp., w świ.;ta 11-1

Dr mad LudWI-"nRlpeDOrl
u
•

I

UROLOG
choroby nerek, pęcherza
moc:Jowych

Dr. med.

D.

i dr"g

przeprowadził się

(dawniej 40)
tel. 286-90
God •. przyjęć 9-10 i 6-8 wiecI.

choroby wewnętrzne i dzieci

Sienkiewicza 37, tel. 224-78
Przyjmuje 4-6 pp.

Iberg
Zawadzlla 14. 'P81. 108-aa

le

Południowa

mech nleznYt
elektrotechniczny i t kacki

wydziały:

pOWl'óc:il

Spec. chorób skórnych, wena.
ryc:rmycb i moczopł .

Przyjmuje od 10-2 i4-7.

ZB, tBI. ZOl -91

Wiśniowej

chorob,

wewnętrzne

I d.ieci.
Al1erl1ia.
pnyjmuJe od 9- 10 I S-8 wlec:J~r.
ul. ANDRZEJA nr. :a.
Dl. nlezamoinych ceny lec.nic.

------------Dr. med.

J. GOLDBERG
OKULISTA
POW

óCll

Śródmiejska 20, tel. 186-13
Przyjmuje 11 - 1 pp.

Do akt. Nr. 1306 I 32
Ogłoszenie.
Komornik Slldu Orodllklf'go w Łodli
rewi.u 11-go lSam1eu1cał, w tOdli,
przy ul. 11 Llstall&dn ~1
nil zaslld.ie art. 1QlI0 Ust. Post. C,
ogłaasa, te w dniu 20 wrze~nia 1932 r.
od god.lny f O-ej rano w to dzi przy
ul. 19ierslriej 52
odbęd.le się sprsedat prl!ez liart .cJę
rlu:homo§ol nlllełqcych do
Ąbrallla Bankje./\
I !Składająoyoh się • mllbli, tilleny,
oylindrów i InnycłI prze~miot6\V
o8llloowanyoh ~a sumę :11. 430.t6d', 13.8. 19511 r.
• Komornik (-) Stopc~yńskl

;

U~.

PIOTRKOWSKA 103
p.r..r oficyn. II weJł"e.

POCZąt

k dn" 2

września

r.

a.

6

•

sku tkam art. fi 13 K. H.

(-) Henryk Krukow ki, Adwokat

•

;-=

KI"IŃ KIEGO Nr. 178
Dziś

i dni nastc;pnych!

Mar8ena Dietrich

Chłodni Włoskiej.

VI

pp~osfałycł)

Victor Mac

'1
J

60MOllHJKI(i~

PRZEJAZD 1. TEL. lBB-72 i 309-87
PRllMJAI Do k8żdyqh wykupionycll c.terech porcji
lod6w dodaje się pilltl\ porcje bezpłatnie
Do k"idej poro'i lpdów Ilodaje lilię wqfle c. ekQl~
do we i wodę sodowl\ darmo.

Park

,."BłaZłłóW"

DzIś, środą,
Osłatnl

o g. 8.30

W.

koncer. sezonu letniego.

~ądAnle PT. Publiczności wystąpi
~willtow~j sławy nadkąnfor Wllrsza w-

Nil

sklej Wielltiei SynagogI

M.

wieki

II

roilIch:

"'iłgle,.,

Gusła
v. eyf~rlt'l,
Wąrner Oh.nd,
ew Cody
I Bęrrr Norto"
.

po

~

HERSEGO w Warszawie, długoletniej nauc~y
slI:kół erednich i powszeohnych.

dańsk

Syndyk tymezasowy

jeat do nabyoia o godz. 8 rano u gazeciarza Jamnika willa Kawuli via a vis

J

Zapis nowych aspirantek, informaoje i pros·
pakty codziennie od 1-4 pp. Lekcje ran!" po poło
i wiecwrem. Kurs dwuletni. Pojedyńcze działy zależne od umowy i na godziny: Na mocy r8ł1kryptu
Min. W. i O. P. za Nr. T. Z. 7363 /27 absolwentki
otn ymują świadectwa. Kierownjctwp sppcllywa w r{lku Mhiłrzyni Ceohu Ódzkie. go, byłej llczenicy

HILL ER,

Góry i Kraszewa

"[~K I(~ Hł fi l.

Niewil')le tego typu mamy lf PQląc~ szkół, "
w Łodzi jest pierw.z" I jed'"1!I uczelnią dla, Pafi
z inteligencji, gdzie pięknyeh artystye:myeb robót
nauczyć się można.
Nasze Panie pr. pł oają
mnóstwo miłych drobiazgów, które same _ łatwości ..
i zadowoleniem wyrabiać potr fią.

konują, ulegną

Dr Dny"

KUR Y
i

przepis6w

1051

-

poleca

I ROB61 RI;CZNY'H

A.

lQlouenia hll11dl'datów na kQr!! pierwszy przYJmuje
Kanoelar il!. S f ilOly oodziennie od 10 rano do 2 pp.
u

r.

podług

biur wyeh i łlaw dowych
kupuje sie. najłaRlej
w p,acownl fartuch6w

SzM ła rZemuSłOwa

Lekarz " Oenłysta

Stani~ław

Dr. med.

w wielkim W)'bDree

s~kolnyc:"',

Syndyk tymczasowy masy upadł. łom)'
"L. R()zensztroch i W. Białe!''' ora~ Laizeru
---~--------------------------~---- Rozensztrocha i WoHa Ginlerf\ iluwii\damia, ż e
S~d Okręgowy w Łodzi w Wl'd~iale Handlowym wyznaczył nowy ostateczny ~·tygodniowy
termin do 8prawd~enia wie:rilytąlnośoi, zaś Pan
Sęd,zia Komisarz wyznaczył tormin sprawdzeTOWARZYS1'WA SZERZENIA OŚWIATY i WIEmW
nia na dzielI. 15 września 1932 r. o godz. 11
TECHNICZNEJ WŚRÓD ŻYDÓW • ŁODZI
rano w Sądzie Okręgowyrn w Łodzi priliy PlaclI
omorska 46148 Telefon 163.. 00
Dąbrowskiego Nr. 5, pokói Nr. 15.
Wieuyciel e, którzy s prawds>:enia nic do ·

n ul. Cegielniana 8

Dowr6cil

y

A

Heleny Aronson-Winnlkowow~J, absolwentki konserwatorj"", pąryskiego (Laur Levy-Cortot)
pod kierunkiem artystycznym
prof. J6zefa Turczyń.kiego.
Klasy: fo~tepian, solfegio, zasady i Inne prudmioiy.
8olfel1ło podług najnowslej metody prof. R. Thlberg ••
(kons rwatorjum parys~ie).
Specjalne komplet, dla d.leci od lat 5.
ZlIpiey przyjmuje kanc;elalja kUF!l6w pl'ly ulicy
Sienhillwicza 53, te\, 184-07, w godz. od 10-12 i 4-6.

od 10-12 i od

r 6 Ci

W. R. i O. P. "

"Kur uForl DIBn we

Dc!:,,~:..~!!,!.~1 c~:;:.::';: ~ru. '-7~;~~;n.
Leozenie promieniami Rentgena
OW
ł

Minillter8tw~

z udziałem Orkiestry Symfonicznej
pod batutl\ Seweryna Pietruszki
prlly fQ,te~ianle pilni LiohtllfmanDIIWidowiG%,
W programie: Pieśni religijne, lu dowe
orllZ arje operowe.
Cena biltltu wej~cia zł. 1 gr. 4.
Bilety w Kasie nHelenowa"

Początek w dni powsz. o g. 6, w sop, _
g.~, w niepziele I święłil o g. 2.

o

O!ltetni seans o g. 9.15.
Następny program:

uunl,

Do akt. Nr. 2004 11929
Ogłoszenie.
Komornik Bądu Gl'od1Jhiego w 1.0dm, rewiru 11-go allllliesilkały w l-odllji
prily ul. 11 Listopada 51
na zasadllie art. 1030 U. P. O. ogłasza
że w dniu 20 wrześnie 1932 roku,
od godiliny lO-ej reno, w Łoda!, puy
ul. 1.ImanQwskiego 87
odbądllie BlQ !lPrtleda~ z pueiargu
publlelluęgo ruobomolici, naleil~@yeh
do Jana Koksa
i sldlldaJ~oYllh się z H koni i 2 wo.6w
1ł8111\oow an ych 1\& BUDlQ Zł. 3100.Ł6dli, dn. 19.8. 32.
Komornik (-) Stopaz,ński

UUBI, [fiU)1lrY MALOWAHl

Do ak.t. Nr. E. 1544

I 32

Ogłonenie.

KomQrnik f1 qrlJl qrpa.ki~.1l w ~
d.i, :rewiru 6-go zam. prlly ul.
Nąr!ltowiczlI 1Q
nn zBliadEie ar t. 10ilO upo. ogla.sl~
i e w dniu 15 wrześnią 11)39 r.
ad g. 10 r. W Łod~i. przy ul.
TręQa'lkiej 18
odbQdllie si ę sNllodat z :prl\eta.l'g-a.
pubH elneQD fuchomoęc i Ill.l.IS3ąOyoh
d G InAela TylIer.
i ek"łao.ai ą ep:h alQ z lIIf!bli
o B~a.eowanych na. s umą Ił. 6QO.ł.6dlfi. rl. 28.8. 32 r
RomoJn\k. (-) Leen Wi\sowski

Do akt. N,. E. 1108 i 1931
Ogłoszenie
Komornik Sądu Grodzkiego w ·to··
Dla przyjezdnych mieszkanie .~pf}wnion ,
dzi rewiru 6-go zamieszkały w ŁQdzi
przy ul. Narptowioza 10
na z8liąd,ie art, 1050 tJ. P. C. ogła
sza, że w dnia 12 wr'lie§nia 1952 r.
od godz. 10 ranp w Łopili , przy ul.
"Dom Dziecięcy" sy~t. Montessorl
Trębllckiel 18
pod kierownictwem
9i~ spnedat a; prlletarA" 1(0 7.n~jomo 'ch! stetlPWAfji podo nabyoia God~iennie w 81~l e - od"~d;"e
p\.l~licllnego ruc\loll1ohi, nalełąpych sf/illku]fl posady IOtałoj wzgl. prapio p. Lewonherga w Inowło ..
do hraela Tyllc,"
c;y na godliny
z stł!ło przeniesione do l1owego lokąllł z ogrodem
dziJ i TeofIIowie i n~ kolo- i składlliących się z urtląl.benla
gabinetu
njaoh II łni$k h o ok 'no" osza<J owanego na SIlIll ę ~ł. 1200.- Adres: Narutowicza 16 m. 6
WóLCZANSKA 36.
Telefon 162-99.
włod:r:a .
Prz.vjmuju się z: apisy codzi ennie od godz. 11-2. '1'01. 121-53.
t6dt, 27. 8. 32 r.
~omorni~
(-)
Lj)nt\
Wąsows~i
~-...,.
Początek za;eó 3 wrześnja

cielki

II.

la

ng

"

a!

los P r nn,"

----.......

-.- .-.==-=,.--

~~f~'~H~fnIHA

DO Isko-francusko-

angielska

12

Nr. !R

•

**

Tuw ORT"

!p~t([ln( PDUKU 61MnAIJUM MUKI(
W

ŁODZI

Pomorska 105.

KANCELARJA

+II

Dyrekcje liimnaz·ów

IOWHnYltwa ly~ oWI~i(~ ~l~ół ~re~ni[~ wtO~li

• "

Uldlczańlka ZI, fal. lU-Z3
przyimuje zapisy na następuj,ce

Telefon 132-18.

.r;awiada~ia]ą,

wydziały

Zapisy kandydatów do klas przygotowawczych
(I, II, III i TV oddział) przyjmuje sekretarjat gimnazjum codziennie od godz. 11-1.
Początek lekcyj dn. 1 września o godz. 9-tej.
Egzaminy wstępne dn. 2 września o godz. 9-tej.

do nauki
r6in,ch lawodOw

6imnazium leóskie Tow. .1 K U I ł U r a "

till'lNtllJlJl'I l'IlSHIE

!O~~:z~~r~·Oo:O~~K~c~~:4~~r~~.zlo~~':
Drawami gimnaz,- Dańslwowuch

~ds~tz~~YE

ów

Zapisy kandydatów puyjmuje sehretariat gimnazjum• codzieD.ie c>d god •. 9-14.
Egzaminy
dnia 1
Przy gimnazjum istnlej(\ )rl. A. B, C.
Czesne w )rla9ach wstępny oh wynosi 25 zł. miesięcznIe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DiiY.RiE.KCiJiiA...

"A~Al'U;"CU'Y
IV"\K

~~~~,~~iL~~~~~t:~M,TO.lpE.,.

•

~~!!!!~n!y.~!~~a"l!~l!~ !!~~lT~!!~~~~~~~!ila
S' k"
61
T I f
len lewlcza
....
~ e on 177-73
przY.lmU]6 zapIsy codz. od 1O-3-e)
p ROWA D Z !:

2-lełniq Szkołą Przemysłowo-Gospodarczą.

kt6ra kształci kierowniczki
gospodarcze pensjonatów, szpitali i t. p. ognIsk społeClnych.
Przyjmuje się do niej po ukończeniu 18 lat i 6 itI. gimn., w.gl. sikoły
średniej zawodowej.
1-rocznq Szkołę Gospodarstwa Domowego, kt6ra kształci uClenice
w zakresie potrzeb rodzinnych.
Kursy Gespodarcze wlecz0rowe rozmaitego typu.
Od września Szkoła organizuje KURii DLA WYCHOW. NIEMOWLĄT.

Szkola DOsiada uDrawnienia szk61 Da"stwoWJCh
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Ogłoszenie.

Opierając się na Rozporządzeniu Prezydenta R~c.ypo8politej z dnia 31 sierpnia 1930 roku o zabezpiecz eniu podaty
przedmiotów powszedniego u~ytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz.
527). Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
29 października 1929 roku i z dnia 31 sierpnia 1930 r. o regulowaniu cen na przetwory zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły (Dz. U. Rz. P. Nr. 91, poz. 607 i Nr. 60
poz. 480), Rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego z dnia
8
kwietnia 1929 roku, wreszcie na opinji Komisji do usta.lania cen
wyrażonej na posiedzeniu
w dniu 1 sierpnia 1932 roku,
niniejszem podaję do wia.domości mieszkańcom m. Łodzi co
następuje:

a) uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. 764 z dnia 8 sierpnia
1932 roku zostały wyznaczone następująoe ceny maksymalne
(najwyższe):

Na miąso cielące za 1 klg.
w hurcie:
w detalu:
1 cielęeina normalna
,,1.3211 cielęcina normalna
.. 1,55
2
"
koszerna
,,1.39 2
"
koszerna
,,1,67
b) uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. '189 z dnia 8 sierpnia
1932 roku :l:ostały wyznaczoD6 następujące ceny maksymalne
(najwyższe) :
Na przetwory zb6i chi eb owych za 1 kg.
w detalu:
zł. 0.33
1) chleb żytni pytl. 65 proc.
2) 2-u kg. bochenek chleba żytniego
pytlowego
" 0.65
3) ehleb razowy
" 0.28
W myśl par. 10 zacytowanego wyMj Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych winni żądania lub pobierania cen
wy~szyeh od wyznaczonych
będą ukarani
przez władzę
administraoyjną I-ej instancji według art. art. 4 i 5 zacytowanego wy~ej Rozponądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej aresztem do 6 tygodni lub grzywną do 3.000 złotych,
o ile dany ozvn nie ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych
Ustaw Karnych.
Wy~ej wyznaczone ceny maksymalne obowil}zują na terenie
m. Łodzi od dnia następnego po ogłoszeniu.
Łódź, dnia 31 sierpnia 1932 roku

Prezydent m.

Łodzi

(-) B. Ziemlecki
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redakcja nie zwraea.
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przy ul. Piramowicza 6, leI. 127-95
w godzinach przedpołudniowych od 10-2.

Do kl. podwstępne.i (A o) przyjmuie Dyrekcja Gimnazjum
Żeńskiego (ul. Piramowicza 6) chłopców i dziewczęta w
wieku od lat 51/ 2 (pięć i pół).
W myśl uchwały Zarządu Tow. Żyd. Szkół Śre
dnich w Łodzi opłata w klasach niższych została obniżona.
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wstępne rozpoczn~ się

wpisy uczniów i

I tii_nazjulD l'IClkieeo
przy ul. Magistrackiej 21, tel. 134-11,
II tiimnazjum l'Icski~eo
przy ul. Magistrackiej 22, tel 134-12,
fiinmazjulD Ż~ńs"i~eo

1. Mechan. wyr6b trykotaty
2. Pończosznictwo mechaniczne
3. Ketlowanle meohaniczne
4. Tkactwo mechaniczne
5. Praca na rółn. nawijarkach mech.
6. Wyrób swetr6w
Z prawami gimnazj6w państwowych
7. Wyrób rękawiczek
8. Kurs radja (teorja I budowa)
9. Ooraeciarstwo I Jar6j
W61czaf.lska 123. Tel. 174-85.
10. Krawiectwo damskie i krÓj
Sekretarjat prll:yjmuje zapisy do wszystkich klas w goda. 10-13 11. Haft maszynowy
Opłaty niskie.
12. Haft rQcsn,
Za dlłeci pracownik6w państwowych wpłaca uesne Skarb Państwa.
13. Bi~liźniarstwo i kr6j
Sekretarjat przyjmuje równocześnie zapisy do klas A, B. C, I, II i III 14. Modniarstwo
szkol Y powszechnej przy Oimna:zjum.
15. Ondulacja i farb. włos6w
Czesne w klasach od kl. A do III wynosi 15-25 zł. miesięcznIe.
16. Manicu7e
Egzaminy 1VstQpne od 1-5 września.
Dyrektorka: H. Manugiewiczowa 17. Kursy kroju dla krawc6w
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Ogrodowa 10, tel. 213-57
I i .. klasa
Odd 'al
ł 2 1
_.1 k l '
po O n Clo-groa o OglCJloy
Dr. med. Sa. Eigerowa
Dr Beitler KUl']'ańeka
•
Dr. med. J. Baum
Dr:. med. W. Eyehner
Oena porodu na n kl. Wl'ai'.
z mbiegami 200 :d.
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lRENE JARBLUM DOCTEUR
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DE L'UNIVERSITE DE PARlS ZŁOTO. BlZUTE~~ 1 ~W1ty
lombardowe kupuJe 1 płaCi na]-
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UDZIELAM lekcji Angielsldeg3,
SAMOCHODY
[Niemieckiego (konwersacji, literai motooykle u~ywane. Kupno,
tury i korespondencji handlow;;j)
Sprzed8~. Koruis. Zamiana.
pojedyńczo lub w grupach. Lip- Auto-Agencja, GdańBka Nr. 82
ste.m, ul. Lipowa nr. 1, od godz. tel. 189-2R.
588--6
1.30 - ~.30 i 8 - 9,30 wiecz.

KOnCeSJOłłOWAłłE

PRZBDSZKOLE

(sylt. D-ra Dec:roly'ego)

aulinv T,lleróVlnr
Zajęcia ro:zpoczynaj~ się

Kancelarja zce::~~adlliecl

Opieka nad d.lechiem
Dr. med. J. POIakow
Odd.lał o"lrurgSc.ny
Dr. med. M. Kantor,
1I0de. P'.yIQ(! l-a pp.
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września.
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SKLEP lub pokój mieszkalny
do wynajęcia, ul. Poznańska a
Dozorca wskaże.
158--3
DO _ .. '- . _ WYNAJĘCIA pokój sło
neczny Pomorska 7. 2-ie piętro.
front, lewa strona. Dzwonić
tel. 127 -84.
_______

Sanatorium

Kto Doszukuje

PDRADRI.

ZAKŁAD FRYZJERSKI
PIOTRKOWSKA 60, w podwórzu
Z powodu panującego kryzysu
oeny znacznie zniżone: Golenie
Lekarzy-specjalistów
I wodą kolońską 30 gr., strzyZawadzIla 1
~enie 50 gr., mycie głowy 40 gr.
l'EL. 205-U
C2!ynna od 8 rano de 9 meaz. W salonie damskim: czesanie
pań zł. 1, mycie głowy zł. 1, UCZENICOM lub uczniom odU- l , prl/lyjmnje
manicure
60 gr. Proszę się najm~ miły, słoneczny frontowy
2- S ) iIIobieea-IakEU2:
przekonać.
986-25 P?kó] z całodziennem utn:ymaw niedziel§jśWi~ta od 9-g PP.
mem, niedrogo. Pianino. radio.
laczenie ohorób
Centrum miasta. W 61czańśka
weneryclEn,ch i sk6'nvdh NOWOśCI salonowe z działu 112, Jędrzejewska.
963-5
robót
kobiecych
(wiedeńskie
PORADA 31t.
lipskie, paryskie) poznać, zdo~
być i nauczyć się można tylko
u Marji Putowej, ul. Piotrkowska 103, parter, II wejście. Kur- mieszkania, lokalu fabryeznedla dOl'oalrch I dzieci
sy robót ręcznych dla Pań z go, biurowego, pokoju z klatki
W
Chełmach p/Lodzią
19871-8 schodowej, zgłasza się do jepPilyjmvje na pobyt clerpi~cych na in*eligencji.
wszelkie dolegliwości i re)ronwaledy?ego pod wzgl. organizascent6w. Opieka lekany specjalistów.
oYJnF w Łodzi biura ... Po]Piękne połołenie w Iłosnowym lesie.
Idealne warunkI wypoczynkowe.
Kierownik działu lekarskiego Dr. Rakowakl.
Informacje na miejscu, lub
H-go Listopada g od 9-1.

PlA SZY V

~l'U_Oh..o.-A_l_.
_K_OŚ_Ci_UB_Z_kl_2_7_,
_te..Jl
141-01,
132-01.

do pisania i liczenia, remontuje,
odnawia tanio i starannie firma
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Zgubloae dokumBof,
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PIOTRKOWSKA 55.
Mechanicllne warsztaty reperacYlne.

I

I..

naJpięknieJsle
Lollale
cenach naBEZ ODSTĘPNEGO'!! Mie~zka
tylko u
nia, lokale handlowe, biurowe
i fabryczne poleea biuro "Lokum", Piotrkowska 79, front
Sienkiewicza 23,
róg Moniuszki
tel. 191-00 II piętro, *et 164-29.

nallaplzB i

po

najniższych
być można

tle W tlJ(l'ItlNtl

ZGUBIONO dowód osobisty wydany w Łodzi przez IV komisarjat
pol. państw. za, nr. 162 K. 31.5 r.
1922, na nazwisko Kon NU8in, zam.
Pomorska, 4
2152--3
ZGUBIONO
d1:ne przez

świadoctwo

roczne, WY
Dyrekcje gimnazjum
"Oświata" 5 roku 1930 naJ naz~i
sko Jakubowicza.

" wf.,. mIlimobo." l-,spllltoWJ (strona ~ Silpalt); i-sza strona 2 zł., Reklamy tekstem
Ogłoszenia
. redakcyjn,m ... 1-'0, "teldciel a
miejsca na stronie od a do 7
gr.
bu sa.tudenla mleJ.ca 50 'ol JUldealane od mony 8-eJ do koflca tekstu 40 gr.; nekrolol(i 40 gr. Zwyczajne

I

zastr~ełeniem

wł~cznie (I()

(str. 10 s&palt~ 12 p. DrobAlt 15 p. u w,ru, naj.niejSllO o~ossenie .t 1.50. Posz~kiwan~e pracy 10 gr. sa wy·
rq, DajIIInie). . .t. ł.so. ri1J!.oaa 1a a~we i IRdh.bmowe 12 zł. OgłoueRla .Illluejscowe obliczane są
o !!I.fJ/g drołel. flma np. 1
t
Za og!. tabe!aPycne lab fantsz. dodatk. SOOIg. Ogł. dwuleolor. o SOO/o c:łrołel

