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Ad m iniatrac:ja:
Tel. nocny 144-44, Nr.
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w Łodzi

mlas_,,:I2p.ułftlośc;ią,

z (idgnl ze "Swieia

powra-

ł'lorza" I-~~ 'Jggf"~

W ezasłe P1'2lejazdu pocoJągu z GdynI i w;ywOW............
W kaildym !"aIde liwładkowlle w~. wiQly srtefów nowyeh
.
·
.do
Gda
.....
ka
o..uWI19
N'~uaay
osobołk
b~nąl
zaj.4eła
stauowao zaprze(tl)8Ją~ ~dJ. władz w Waruawie.
""',
w , ba Z Gd.•~.cród·
h.c,.;,
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h
tłum~
wy_
"Polen
ven-eekel",
Da to lCI'UP8 jakoby ze strony poIsk1lej padły
W
W

dnlln wcwra,iszym doszło
dworca Glówu~o w Gdań- ~
'.T"'~~~'" '"
uw
sku do pożałowania godnych siadaiąeych znajdowali s'ię też
czło 'k ~. Isk· h ~
wypadków, których wywołaDi o ,e po
re
nie przypisywae można jedynie c.li w Gdańsku, Wl'aca.1ąey Ile
....-v. n,.....'- Sw~ta Morza ' z Gdyni.
p r'o"'o·~"'.np·· pewny·nb
Ił

polaków zarea«oW'ala okHy- okrzykl~ skierowane J)l'ZeCłwko
kiem
"Nłeeb żyje Polska I BiOerowi, jak to twlerd7JU ~loGdańsk", p~ .lakW oeob- &lOny lromunJkat policji gdań-

nit zaczął bójkę 7: UDl1lDdmo- sk~J.
wauym sokołem. Wynłkla iD~k"Y ten iueydent nie poków, którym zależv na niedojProwokatorzy ełrelieli praw,- terweneia poIiejJ,
na skutek winien ebyba
zeJ)81lć o~ólne.i
ściu do skutku ustalenia się po dopodobnie wykorzystać
na- której aresztowauo siedmiu po a1mGsfery politY4!fmej słosunprawny"h stosunków, mi.,Izy słró.i
entU/ljjazmu. panU1~y laków. z ~o 6-clu obywatel~ ków polsko _ l(daJisldeh, m'mo,
wolnem m;iastem, a Polską.
wśród polaków. wrae.ających gdańskich.
iż wydanył się niemal w prze'
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Warszawie

WARSZAWA, 30.6
Dziś przybył

(PAT)

do Wars~dwy wy~kł

komisarz ligi narodów w

Gdańsku,

p. Rosing z małżonką. W godzinach
rannych wysoki komisl1rz przyjęty
był przez min. Becka •

•

•

SłanJl

P. Boating

e
Ziednoczori
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oglo z n i w
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PARYZ. 30 czerwca. (pat.}- oPjentnj. sic wskazaniami
zdołali ~ przekonae w k1el'1l1l"
LONDY.N, 30 czerwca. -(pat). Molevowi
iI delegacji bryt,i
z N. JOł"ku, NIE TEORETYCZNEMI, LECZ Im n'\ewpływaBia 118 stabillza- Pomiędzy dele~atami krajów o skiej.
prezydeut Roosevelt pqstan&
PRAKTYCZNEMI,
cJe.
ti'otei walucie
Wszystkie delegacje, nil:. w~'łą
W('dł~ doni~ień

w,11

:J~i:c~~'rit~~:i.

NIE
STA·
Jeden z wySyeh. unędn\kó-w St. Zjednoczonych «Mwiad
C'zył,
~ stab~lizaeja waluty
pl'zyczynuiliy SU~ m~ła do ukr6('en's
'dzikiej spekDI~ji.
lecz z dl'~e,f strony wplyn~
labv na
ZNIŻKĘ WALORÓW ORAZ
SPADEK CEN.
Doradcy prezydenta. klóH)'

I

Konirola
miedzInarodowa
celu
spekulacji
W

przeciwdziałania

L<?,ND.Y~, 30 c~erwclł. (Pal).
W sledlZible prem}ern Mac Donalda przy Downilg Stru~ odby
la się dzjsiJai J)O'J)Obuclniu usra·
da pI'izedslawicieli
państw o złotei 'WaluCie.
Narada, w której wziął rówaiei udiział

szef de~Ji 'POlsMeł włeemlnlMer Koe.
trwała zaledwie
J)Ół ~Odliny,
gdy'ż oc.zek4lwana.
eD'Ullejae:ja Stanów ZjednoezoDych lilie nadesda na czas.
Ws.zyscV delegaci rozeszli siC!
wkrótce
p~6cz J)rof. M'J!e)' a ,
który zabawił
na Downmg
Street około god:zinV. Wmow:~1C
nie narady nastąipić ma
wtl(;CiZIOrem.

Bilel dO Hino-Teatru
otrzyma kaidy prenumerator który w dniu
d z i s i e j s z y m, t. J. w
s o b o t ę, dn. 1 lipca
§

wplat:i preDUlDera_t;
za mielią" Ilpiu

LONDYN, 30 ezeł"\VlC!l. (Pat).
Zebranie na Downilnst Street po
przedJ'Jilła narada
ambasadora
,fil'altlcu5kie~ Bonneta,
włosIkiego miniSltJra nnansÓIW J'un·
g,a i rzoozomawcv ll!n4el&kiego
sir Rosseao. kJtórzv zajęli su~
zibadałIliem J)'l"o,i ektu formuł,V,
mającej być pr!Zedł,oŻlOln.ą
zebranilu. P:roje-kt s:l:aiD()IW'OI
kompromis w sprawie parytetu

"GIIDSU PORAłłłłEGO"
PIOTR KOWSKA 70.

do ))OI'OZUlIlłeuia

;~i~~~::f0 !.=n~~~

czaiąe ameI'ykańsk'e,"

zAodzi-

ły s'lę jedno~łośnie

na prRłlłq.
tany tekst.
Delegacja amerykańSlka wy~
nia złota. Tekst, ten
pt"IIe8Iany . .tal Roose ;cltow,:~ słalia ten tekst do Roosevelrt a i
MórT Dla dać odpowiedź.
obecnie oczerkiwana iest .tego
Francuski miltlis,t er tiilnans'ów odpowiedź.
Bo:nn~ oświadCiZVł, w wvwiaPoni:e waż do godz. 18.30 oddzi~ praSO'WY!Dl. że
powiedź nie nadeszła.. postanokraje o złotej walueie z~łosiły wiono zehrać sie ponownie o
wspólną deklaraeit:.
t::!'Odz. 22.
której 'PrzWisują doruiosłe zn~·
- Zbierzemy s:l(~ ruż nie po
ez,e nie.
Przed,gtawiciele tych to - oświad'Czyl min. B<mnct,
krajów
zbad-aH s,reze~ółowo - aby dvsku,towa6 tę deklara·
swoją deklaraJCję i
Uizgodnlidi dę, czekamy ponros.ru na z.uoją caMtOlWicie, poczem tekst ,lej dę Roosevelta.
iZakomunilkowano profesorowi

W'I
•
SDO na de.LIariela
k

.,

raJow

O

z

ł

O

t·
I'
ej wa uCle

(Tel. BRONIe ZA WSZELKĄ CENĘ
SWEGO STANOWISKA.
, O loo.. 10 wieez. 74(odnie"
Krai:e o walude zdewalory.
zapowiefbią na Down\n~ Street zowane,i a'p-robuia sł3nowi~o,
'Ilebrall
się
przedstawiciele
państw. Przybyli! także Moley ZI~jete przez kraie o złotei wa"
i _
Do Id DeJ""....... ~. .~_ .J.-. !l!iCie.
złota
, .,...ac
na.
&>;.p;__l JWaluw STANY ZJEDNOCZONE
Nlli
i przewiduje' pod.obno ustano- o złote.. wałucle
przedstawili
UDZillLIŁ Y ODPOWIEDZI
wietlic pewnej kont.roli mJilę.dT.'{ nMł~ująclI rezolu:c.ię:
czy przY.imoją te deklal'acIe. narodowej celem
~ ,,1est rzeczą k~czWJ
Podobno
prneclwdz:a.J8nłra "waHownym UTRZYMANIE PARYTETU
PREZ. ROOSEVELT DOMAGA
Uaktuaeiom i $Ilekulaej()at d~-l ZLQTA WE WSZYSTKICH SIĘ ZMIANY UKŁADU DEKLA
RACJI
,
~~. f
uł I
KRAJACH,
Co do pr.zVJęcIa te1 orm Y'I' ____ ' - - si •
pod w c.zęści dotyezacc,i stabilizacji.
na wieczornem zebraniu
na , ___~'y..,h ~ jeSZC7JC na
Downmg SiIlreet oanu.kl (mtv- stawie złota. Wszystkie kraje. Wobec t~o dyskus,i e odrocrromm:m,
które odstąpiły od parytetu.
no do jutru.
PRZYSTĄPIĄ DOŃ O ILE

Dolar &,94-6.95

W8ł'SZ.

do administracji

', ,

doSzło

kor• .,Głosu Poranne
telefonuje:
Wobee stanu dolara na rynka,ch ~ranieznY4!h. w W 8rJ'sza
wie w opcracJatm ~cłdo
wyeh kurs dolara był wezoraj
niższy od 7 .dotydl. ) wynosił:
6,94 - 6,96.
1(0"

LONDYN. 30

C'Zft"WQ.

wl.l -

MOŻNOŚCI.

RoosBvelt

urinp

PozIom stabilizact i wybór
przerwał
momentu te] stabilizacji
WELCHPOL. (Nowv lir 11 n ,
POZOSTAWIA SIĘ DO UZNA· świik) 30 czerwca. (PAT.l
NIA KAŻDEGO KRA.m.
Prezvdent
Roosevelt.
który
KraJe posibldająee pa,r ytet złota znajd'uje się na pokładzie kr:lw ehwlli obecne,i są zdecYdo-l rownika "Iudianopol1s" wraca
wane
do Waszvnll'ł:oJJU.

,

,.

ł. VLl.·

"GLO~ PORANN)"' -
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Mowa

p. PreZydenta Rzplifej
przed mikrofonem

"Polskiego Radja"
w dniu .. Święta Morza"

zad Hi I r , absolulnr d,kt t rski wladca Niemiec,

pójdzl~

"laso. d OSil "
(Własna

poll.u'~ 1łe"nt;.rzn~J

sIn.ba informacgjna

"Głosa

niej, niż dla sprawy morza. Stała
się ona nieustanną troską rządu
..
.',
l przedmiotem żywego zainteresoNa'C.J()11ah5,tóm ntemlcck·1tl1. wania społeczeństwa. Ruczpospoli
którzY ni~ c4cieli swego czasu ta naSZa po kilku zaledwie latach
'" tąipić w szere~ hitlerowskie. p~acy mo~ poszczycić się wznie8~e
pozostało tyJikojedno "'vlści~; mem Gdym, rwwojem portu g.dan,. . ,
'..
d skiego, budową kilku przystanI ryO,:dO~l'C, ze nI~ i~tnle~ą.1 na~, backich w zatoce puckiej i na pelta Wloe "przY.l'Rc.uelskie.1 ŻgO?", . nem morzu, zapoczątkowaniem floobecnie zlać się z szereg,a m l na ty handlowt; polskiej I marynarki
J.
rodowych socjalistów. Tak też WOJenne
L 3 najgorliwsze wysiłki rządu
tICZYn1'J'I. N'Je b aC.lne na t
o, 'ze
'./ch soc.J'alne l' poll't"czne
;""tenie
Skutku,
gdyby warnal
ród odniosłyby
we wszystkich
swoich

I

Jcszcze nienącjoyalistów
musiał ~IZYPoI:v':l11ać,'
żq w.;szedl]
,
'.
i I
,.... skład rządu HItlera jak .,rów
d
ny l równym"
! że tylko
rzą 0.
,
l"
fI'
l
fJ.lIhi,blerow~kie;g,o, dla wszysbkich WI I,<oa ICY.lrnemu
IŁ ('r Ilwa'żnłe śledzącvoh niemieckie genberg większość Reichsl,Agu
iy~ polityczne było iasne, re udz;'teliła pel1nomocn ictw na .J.
d'Okonane wlb rew naturze po- lata, Pn'zyp(}mG1ienic to byb
n
łączenie Hil!lera
z Hugenber- b yc' może. 1}a.rd lO waż,ne
(a
rat Hngcnbcrga.
dawno
leadcr

"Niema sprawy, dla której !Oerca polskie hiłyby mocniej i zgod-

Porann.ego")

Bet1in, w czerw(!u.
A następnic stało się to. co
D,vmiloi,ia mini tra gQs1>odarr· musiało si~ stać: krok za kro·
awa rutrodowe~o. WOd,Z8 n ile- kiem Hitler umaon' al swą sylll
miecldej parUi narodowcj Hu- ac,i~ i krrok l,a krokiem wypicJienberga ies-t naturalnem zaikońlCzeniem łat1C'lIcha ostatnich
wydarzeń niemieckilch,
Od
p ierwsze.; chwLli z.jawienla się
Hugen~ w skbldzie rządu

I zat!ranicznej

I,

.

>:lO

res,", w swei istocie ~ą wpro'!t
przeciw tawieniem d~eń Hitlera i iegO kie,runlkru. Tak Wij·
• tO:K;
u. ...
: l ą d a rzeczywu6

stwach nie miał dla nich zrozumie
nia i nie dawał im poparcia. Zarów
no bOwiem do załO'1Jenła i Obsług!
portów, jak i do uruchomienia o-f
kr~tów potr2lebne są ntetylko wiel/:'(iem nie może
tTwać drugo: ty<:h. którzy stali wówczas za
\V ślad za niemiecko - naru· kie fundusze, ale jeszcze bardziej
zbyt rozmeŻlJle bylv interew so Hu~cnbergiem, ale dla Hillcra
dOW"Oli zOBtaJła zlit.widowana potrZebni są ludzie eh~ni, wyszko
cjame, bronione pnez " sodałl' hyło jeno pustym dźwielÓem,
.. państwowa part ja". Dni par' leni, obyci z morzem ł z jego tecbstycznego" Hittlera
z jednej Dla niego są zllpeln :.e niewni.I H. ('entrowoC'i nie.... atJ}l'lWie ró"" nłcznemi urządzeniami. Z radOŚci,
Hugenberp
'. , .
,
".
,tn:eba stwierdzić, że roraz więcej
. ,
stromy, a P'fzedslawic 'IeJem ne teorc Lyczne rozwazal1l3
,)
mez są policzone, UrzeczyvniOt , poIak'- ga L I d ł'b
_
..
.
1
•
•
•
,
•
.
o..
m'C 8 ę o S Uz y ,.. interesów wielkich
wła·ścidel~ tem, d o czego .. ma prnwo I (I')
l1Jona zostaJe Idea ,.,jednopar , 'rynarce~ interesuje się handlem
.
k' h .it WI.eJłKle~Q
' 10_'
KOlllllnisln:znymi elementami tyine~o panstwa
. " 1. R'~It ler, n 1. & zamorEkim, waży się roa ISUkani.
zletnS'ltC
przemy- "7"'_,"0
'- " , pra"'
, " a nl'c l11a. On. Hl·tl"'~.
\.
słu. "oorŻlujem" do
sz:pi,kll nie bacznc
na h li f,{(' nhrrgow- któl;:c hllkob" przcdoslałv 'iit: kr<:1)OWanV nawet tym cienienI poJa do pracy, a nawet osiedlenie
kośd Hugenbergiem z dru- skie teor.te, kontYlluował <;wc w j('!:!o !>zcJ'e~ i, "-rcszc'c ogi.) , ,.koalk:ii", .kt6ry mLnial dołych- się na stałe w daleldeh krainach f
. •
dzieło. Po ca1"111 , zcr{,!!'lI har- szono, że parrja niemicd.o naf'
1 .
"-d na obcych ladach. " ten łp08Ólt
gej s~rony.
..
czas, potra 1 lupe nte ~WOlJU
rozszerZamy 'granice Jfiluego -6dz'lej' lllb mnieJ' niemRczllvch rodowa ,i alw t:lka, Z113 .idujc !>j,:
l
.
rHasłQ narodowości nic monic wde ać w Ż"CIC to, ~~ m\.l stwa, obnosimy bandel~ polSką _
RJo pogoo.zić tych dwu z grun- lIderzeII, part.h l Ht\~nbel'ga 0-; j)()1.. Pl'awrm.
fJrn.idzie do głowy.
świecie, przysparzamy Polsce botli różnvoch stanow IlSk.
Hitler trzymała o lalcc.r.nie
ostatni ';!
Niezgodn\' znalur,!
!iojw,z
.
_.
.,
gactw i wzmagamy Jej znaczenie.
' d ccy dI1If!Ce
'
d
l'
II1\ ;.'
'''11
Zado-.-..-.łeni,
.... Sl·ed·-Iali
.....
Iaev..
musiał swego czasu wziąć Hu- l
li Cflen a:
na· zo~ t n l z J"k
1,- W1'd owanv,
- , Olx'c.nJe. nalezv śledZIe z za
""'"I
-..
P""T>
'd
.
,
l
.
l
1
l
I
.
cl~kaw:~nlem.
do
czego
dopro·
któ.-.
dZielnie
pracowali
na
rołi
I
genberf7a w skład swego rtą- p1rzo pr,ZV.1aCIC I WSPÓIIJrllC'IW Jcrga wyrzucono za )ur (~ ult'.-"
"
IJ
'
.
. wadzi t.a nowa "niel11~~ka pró bronili każdej płędzt .,.eJ demł,
"d.tz'. ..,'Idocznl'e bez te!!o nik ~l1~enberga, wódz StahI- 1!1"('ckJ (' go f1:lUU i I11'C lUZ nli'
l
.
du,
"
r ..
~
ha". Zar6wno w \lQlitycc 19t\· ecz IlI~h~tnie W)'glłdaH poza
u nl'e mA."1
.. "- helmu Seldte
zdradził swego 1110;;(11 pOIl1<k żadne pr z \'1)0 lIIi'
cpłotki ojco •
b i ' d..J
kon"'''Jl''''ml'
' t, 'V
v,.,.......1.[·...,
wn('tr~nci.
jak i fa!tl'an~z.nej
WWl)', M
eraJą ~
mać z rąk. starego prezydenta przyjac 'lCla i jawnie przeszedł nani:l o teorelycznych warun.
. '
.""
siaj ducha podróżniczego, przedsię
.
.
rząd Hl Uera, UW.ola. lOnY, od b,·orc.,-....
tej pełni wrod.zy, do której prE' d o HI'tl-"r
~ a. odd'
fi me w jE't::'o
J'('- k• a '~ Jl. na kt'
- o r YC ll " opIera
SI'","
"
-eV -o..-·""""Ia
....;'-_"....·łę do teg'"
v
1
ł
11'
J
R
l
wSldk
id
kontrolt
!flaczeJ
mvniemało
uprawianie
-rtów wod,
kndował, Histor,l'a k 'ed'"
w'. -- ce swe let:nony sIu OW('I-(O IWf- w ndza
II -era.
ea ny sLo';~I-y"
"
ślą<:ych,
pójdzie teru swoją Dych I turystyki WOdnej, do której
świehli taj'e""'''''l'",,,, teno , 100 dzia- mu. A nast~pnic zrobiono
0 - 11('lk <;ił jesl tego rodzaju.
re dtO"ą
....... " '<
'"
'"
tak żywo lataie lit o.tatnio mło10 się na zamku prezyden,a 11a statni kroJ, zliijn, idowano Hitler od tej ('hwito ,1(' t jcd\'... '
dzież.
wogóle
SLahlhelm
pod
preteksnYm
wod
zC'
1
11
i
dykfatorem
Nie
Dokqd
doprowad:&i
ta.
dro~a?
Wiadomo, łJe naJ1epS?;ymł mary\\Tilh..Jmstrassc w owe dni , gdy
tem
walki
z
mark
j,stow~ki,
m
i
l11i\'c,
B.
O.
D,arzami
są mieszkańcy wybrzeży.
formował !li~ rząd
Hi.tler
Ale
wybrzeże tnOr'14 polskiego jest
HugenbeTg. Ale już teraz moi·
sZClZUpłe f nie Jest w stanie zapewna z DClnem przekonaniem PQ'
rrrzy gwiazdy ekranu:
nić dostatecznego doplywu eleme!l
wiedzieć . że Hitler, godząc sie
tu ludzkiego dO roavijająeej się
w arcydziele dżwiękowem p. t.:
na wejście Hugenberga w skład
marynarki handlowej ł wojennej.
Po9ładamy za to liczne łegłowne
je.go I1ZądU, uezvnil ten kif"ok
rzeki
ł jeziora, na których JlÓwnł.
z ciężk~em sereem i zaciśniętedobrze można oswoić się z potęż
mi zębami. HIl~cnber~ nie byli
nym i wspaniałym żywiołem, jakim
mu pod Ul.dnvm w~ll!de.rn po~t "oda, aby przygotować się d-.
trzebny, a był jedynie pr.zeszko I
Każda kobieta powinna
Nastąpny program
pracy na morzu.
clą w trI'ZeClZywis.tnianiru
pIasobaczyć ten film!
w GRAND-kiNIE.
Ten wielki korowód statków, te
n&w J)~ek~takeni'a
całych
,. . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _I!!I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,~... .- - - -• • •II dzł, kaJak6w l żaglówek, który widziałem w~raj na Wf5le, świad
Niemiec w jedno narodowo·
cą, że 2lobiliśmy " tej dzieddnłl
soe.iaJ\óMyczne pallstwo. w imię
wIelkie postępy w ci~u kłlkuna·
cze~o Hiltler wziął władzę w ręstu lat ostatnich, że ro~miemy za
dania, jakie nas ctzekaJą na lJlOo
oe. rzu, i :ie planowo i matowo 8p08ll
socjaliści dążą
bimy się do nich.
BF.ZKONKURENCYJNY
Dzisiejsza manifestacja ta J'8"
żydów
REPERTUAR FILMOWY
~bna ł zgodna, obejm1lją~
Dźwiękowego Kina
_Ja~ .wiadl)~ hitleryzm. o?jąl! !.kim _ liberałom rosyjskim. Tyl- które po wojnie ooerwaly sił od niety1ł{o w~r.ystkie dzielnice Polski
II
rowDlez. eDngrantów . roeYJSkICh, ' leo rosyj~ki narodowy s~jaJiun niej, muszą być do niej s powro' llszystkie jej miasta, "słe i osieprzebywających w NIemczech, a zdolny jest do zniwec7..enia bollłzi!' tem włączone, Rosja IIIUBi mieć dla, ale sięgająca tak1Je " najdal
Dziś i dni następnych!
głównie w Berlinie. Wllrto obecnie W1Z11lU i przywr6cenia pełnej potę p~nadto mó,! wspóln~ grad~ a sze krańce świata, gdZiekolwiek
poświęcić parę słów tej interesltją,· gi imperjum rosyjskiego, Narodowi NIemcami,. ktore ,obecnie ~Iero znajdzie 8i~ grupa nas7.yeh rl}da·
.. roI. gł. Annabella
cej kwestji, a zwlaszcza oświetlić s~jaliści dążyć będą do tego, by pokazały~ laka droga pr_adZJ do ków, a choćby samotnie rzucony
bliżej osobę, niejal<iego SwietoUl- w Rosji m1eszJ{ali tylko słowianie. odrodzenIa narodu...."
łOIłem polak, .tanowi nowy dowód
Wkr6tce!
rowa, ktÓł'ego nazywaJą .,r06yj- prawosławni. Wszystkie inne naro
Oto ideologja rOsyjskich narodo- przywiązania do morza.
skim Hitlerem".
dowości i inne wyznania będą ska wych socjalistów w Niemczech. Po Nasze myśli. dąr7~łlia i plany ki.
z Hedy Kiesler, Ariberl Megg
Ulicami Berlina ma&zerują. 110W~ zane na banicję. Wprowadzona bę- wstanie tej orgllniLac,łi która przy rują się dziś ku Bałtykowi. StamReż, G. MachlIty
~jówki w czarnych spodmacb Idzie napowrół ,ranica osiedlenia pomina " wysokim .topniu da",,,,, tad czerpiemy siły i tam widzimy
bIałych koszulach! na k1órych r~ dla polaków, żydów i innych "e~rn4 sotnię", ilustruje d06kona- ostoję ł gwarancję mocarstwowego
• roll głównej Buste!' G,.bbe
kawach wyszyta Jest s,wastyka. łt.t - ,.,mnieJ·mości narodowfch". Rnsjll le nł",ybredne metody. któremi rozwoju. Linja naszego wybrtrei."ł
oliZme!iNskNI
•
A m.ist'LI
t l erowSk a w ba rwacb b la ł o - me b le JIlusi się odrodzić w swych natuml posługuje' się obecny władca
Nie- - to granica nasza z tenti wszy!!t
ZU
Gl'eta Ciarbo-Clark Gable
~ko • czerwonych. Klm są ci lu- nych granicach. Wsxyskie kraje, miec Hitler.
kiemi państwami, z któreoti nie ma
dzie? Do czego dążą? DzialallJość
.
'
my bezpośredniej granicy lądowej,
Artem
od tego, 7.e
wieI·················· . . . . · · · ; ; · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · · Jest Oł1a bramą otwartą na świat,
Prod • .,SOWKINO·
ki wieniec na grobie Nieznanego
bramą, dającą nam wolność utn,
Rd,serji Piotra Byfow
Żolniel'7.a w &rUnie, na
którym
.mywania
stosunków z kim eltceno-y,
D
M
"g. a. Wellsa
-""d' ł
rf
i
T .
Cherles Leughłon, LUII&li Bela,
"I ma a sza a z nap sem: " w,er,Tr-st ona tym najcenniejszym kJel
d~l1ie, że Niemcy winne są wywo
Lella Ilyllms
notem RzcczYPOSp<lliteJ, które~
PIOTRKOWSKA NR. 89. :: TELEf.223·
GDYBYM MIAŁ MILJON
lania wojny światowej, jest kłamkaŻdy polak gotów !est za,~ze
Al'cyd.ieła Lublcva pl'lly udeie
stwem". Od tego obi~ującego p~
bez wahania. czujnie strzec ł brole 6 rełflel'dw • .ylloneniu
czątku r07.poczęlo się organizowanić nieugięcie.
15 clołow,ch awia.d ekranu
nie r08yjsJ..iej partji narodowych
TŁUMACZENIA
Jesteśmy i pozostanIemy
nazaPIEŚŃ NOCY
!'ocjaliatów.
wsze nad naszem polskiem moRet. Litwak .. I Ilrólem łeno·
PRZEPISYWANIE
r6w JAnem Klep"",
Na c~le jej s{(ri niejaki Swieto-rzem, będzIe ono trwlllym pom()..
NA MASZYN"
.. tem między Polska a światem.
Złote Sidła Rd. LubiCJl!
zarow. "Rosyjlolki oarodowy !locja"
POWIELANIE
~iel'h ta fl1:śl, która pr'Lenika ltziM.I(
·riytłulI.H~JkAfns, MH'Ił.Mft~h;~1
\!izm - twIerdZi on - dąiy do zllDRUKÓW_
,.
!la~"3
i kwidowallia ' IwlszewilJOlu w ROl'!jf.
'siai f!i nas wszystkicb, w dniu
\ Wypowiadamy wo~n~ socJalistom
świeta, ożywia też cały lIaród I "
S ar!. M'
8nt z ll, CIll1r I ie F-''\lłglles
_ _ _ _ _ _afiillliK:l_ _ _.;lroąjskim demokratom roslikaŻdy dzień powuedoi". .
••

l

Charles Farren, Rose HObarl, Eslel a Taulor

I

M"

II

Sw-e oz ro ra ,iski Hitler
I

Rosyjscy narodowi
do obalenia bolszewizmu w Rosji
i wprowadzenia "granicy osiedlenia" dla polaków i

CAP I, OL

"SYN MIMOWOLI

E K ST A Z •

S,n Dlungli

EP'N'IwOaCX.i

Burłak

r. oreaa

L

swą zaczęli

złożyli

I

IT

t, vn.- -

Po

.8więeie

ZO

łYSi,CY

ar
Irl cen r..
morozwlazan,e si"
Sru ning oglo ;

Morza"

rezolucii

w sprawie morza

.-

Dr.

WARSlAWA, 30 czerwca. (Pat).
...... Do komitetu ;,swfęła Morza"
BERLIN> 30 czerwca. (PAT) llapływai, w dalszym ciągu uchwa Wczoraj odbyło się posledtenie
ły i rKolucje ze wszystkich strun prlEywódców ce~trum. Według ogło
szonego komunikatu, decyzję w
krajU i zagranł(.~y, klorycb dotych :liwłązku ze. Sprawą samorOzwlązaezaS9wa liczba
wynOsi
13.241. nla się partJi centrowe" ogłosi w
Przypuszczalna ilość łych tezolu· najbliższym czasie obdarzony przez
zar z4d partji wszelIderui pełnomoc
cli przekroczy 20 tysięcy.
nictwarni kierownik naeżelny stron
4

parłii

nietwa centrowego b. kanelert zubowiązań Nremiee ))lamyeh
Bruenihg.
..
od 1 Jipdł do 31 ~dnia •. Na
Prasa zapowiada, ze zaraz po • •
powrocie kanclerza Hitlera z Nett- _18kłeh wartmkach oproeentowft
areszcie domowym,
d~Ck odb~dzle się jego sp?tkanie z ni~ te n~tąpią., dotyehocztlsn'e
czy w Zurychu
b., kancler~etn Brtten1nglem, ·1)1) wiadomo. Wal'lInki te Oł(łoszo
LONDYN , 30 czerwca . (Tel.ldórt'j tn konłer~ncji zapł1d~ie jUil ne bWa pnez Bank Rzes.:ty. 08ta!~CZtla dec~:zla w sprawie losu Przypuszczać należy że w na- wf. "Głosu Porannego") W ga,z-etach londVl1skiCh dziś
partJt centrowej.
.,
stępnyeb.
sześciu mJesJącal'11 donosza,
jakoby g.en. Schleidal słowo lnl\llis tl'owi
III
Bank Ruszy b~dzic mÓf(ł SJlro- ch-er
ReichtS'wóhll'v gen . BłomheI'l~1) ·
stae &'Wym \ zol)()w>·~zał1iom.
wio że nie będzie opuszczał mieGdyby
o.kazało
się,
ie
test
to
wielkiej własności
szkania . Inne p ~\Sma alO~i-elski e
niemoiliwe, zwołana b~dżie 110
wvrata.i'ij W~l!tpli<wt()Ść co dQ tvch
wa
konferencja wi·el'zyeieli. któ wiadomo~i i twierdzą, wbrew
.
ił
U"
I'a zlld~yduje o dalsIlem po' wsze11k31m zruprz~c.zeniom ,
że
gen. Schldcher zna idu je się na
BERLIN, 30 czerwca. (Pat.) stepowaniu.
e.mi~ra()ji w Z'luychu.
Ul1ZędQWO komunilku.i'ą., że ikancler,z Rz~zv zwolnił min ilStr a
.
.
HUtgenbel'1~ra z urzędu koml1sarza
R
dl
. ki .1...
• •

gen. Schleicher?

w

I
l

lolscy marynarze W Obranie dro bn,c h
pobili szwedów
III

Frontem pr:zeciw

BERLIN, 30 czerwca.

,

Gdzia jest

"

GDYNIA, ~ czerwca. (PAT)
Między reprezentacjami
maryna.·ki wbjennej polskiej i szweckiej
ze stojącyoh w porcie gdyńskim
bkrętów wojennych szwed%kieb, któ
re złożyły wizytę poIsee, roz.egrany rostał mecz piłłd nożnej, z chlub
nym dla marynarki polskiej wynikiem 8:1 (6:0).

"Gł;.OS PORAN~yn ....... r-~~

"
ro Ini kOW

HngBAbarg' "11-kwl-d"

(PAT) _.

W rwiązku z nominacją nowych

WaDY

ostatecznie

ministrów resortów gospodarczych
biuro Conti donosi, re tlOwy mini
ster rolnic1wa Rzeszy dr. Darre
rozpoezJtlie 'niewątpliwie ~upełnre
nowy kurs w zakresie swego reSOr·
tu • Planowa c~ on ma p.-zed ewszystkiem znacZne poparcie osadnictwa
zeszy
. ~ ·Pl'1115 1C1l1
IlU,m "
(.'.hłopskiego i przeprowadzel1ie sze sters!~ rol11ltctlWla ora.z gos:~o·
przez podróżnych, jadących do FI'ancji
roko zakrojonej akcji oddłużenia d~rlu l pra~y. ~l1f(e~be~, Jak
PARYŻ, 30.6. (PAT) - Od. pew~ Ziennie.
gospodarstw włościańskich, nato- \~ladoll1o . 1~dY111e. komlsarV"C~
bazyUkę miast
nego czasu pocląg~ przybywające
Powodem tego jest fakt, iż paprzeciwny jest On oddłureniu n~. c z~r,zą~zał teUl!l1 f~s~rtM'nl ,
Francji
przez
terytorjum
Rze·
e:.ażel'(}wie z żngral1icy, którzy dodo
włas n o'"
h kt'0- me pIastuJąc
tvt,ułlU mInIstra.
W'lel"'ch
"'1
SCI Zlemsk'
-IC,
S!J.'Y, przywożą do stacji krańcowych tychcz-as cltętnie korzystali z prze
re
raczej
oddane
mają być do dyBERLIN:
30
czenvclt. (PAT) wagooy zupetnie pus.te, pIJd<lUlS jruzdu pociągami międzynarodowy
GDYN LA, 30 czerwca. (P AT) spozycji akcji kolonizacyjnej. Pl'a- {Pl'ezydent Hindenburg wystosował gdy do niedawna jeszcze pociągi mi przez Niemcy, obecnie kierują
Odbyło się posiedzenie Jury nagro
~a donosi równocześttie o zaproje1c. do Hugenbl'rga pismo, w któr~
ó:y za plan budowy bazyliki w Gdy towanem dwuletniem moratorjttm imieniem własn';!m i llarodu nle- 1e fJr~woziły przell Niemcy do ~l~ do Francji drogami okręinemi,
Francji pa
dwustu podróżnych Jlrzez Wł~hy lub SzwajcarJę.
ni. Przyznano nagrodę w sUlllia zobowiązań rentowrtych dla osadni miecklego l.zięlmje Hugenbergowi
kaw rolny-ch. _
za jego dzialalnO'§c.
8.(),I}O zł. iui. arch. Pniewskiemu.
Pierwsze zaszczytne wyróżnienie
przyznano pracy inż. inż. BochnIa
Dzisiejsze zebrani ludowców zadecyduje
ka i ŻÓłkowsklego, drugie l.aSZl!zyt
do posłuszeństwa i do ponoszenia ofiar
oobaty w
vVarsz. koresp. "GlOSlU Poran Mót.,,-ch pismach,
ne wyróżnienie - pracy prOf. Minbez
szemrania
nego"
telefonuje:
sprawie
zwołania
nad'zwyczajkowsk.iego ze Lwowa.
BERLIN, 30.6. (Tel. wlasny "Glo !;zeństwo i ślepa wiara we wszelW dniJu WlCtZorajszym ohm-do nd ses_ii se_,mu nie byto. Do·
su Porannego"). - Oziś wieczorem kle pocxynallia rządu. Bo zwycię- wał Klub Nar.odowy. Po p05lie- dać należy , źe Jdub Ludowv do'
nienawiści
w
Gtunewaldzie pOd Berlinem iyć może tylko rząd narodowo - I (i,zen:.l u ogłO&ZO'IlO
kOlllJunilkat, ty~htc.za5 L~ż takie.i uchw a ly R>le
.",
SERLIN, 30 czerwca. (pAl'.) ?; okazji Ul'oczystości ku czci sloń· f,ocjalłstyc7.I1Y.
ea mln. Goebbels wyglosił dłllŻS1.e
Dotyeh'!Zas zdl.lułałlśnty juT, ł;lar- w którYm powiedziane jest, że pO'wziął. Dopiero dzi'sie lsz c poPrasa . niemie<:ka J:XI.5wię<::3 w'c
pru'mÓwienie. Mówca oświadc!l~'ł~ dzo wiele. Fabryki Zl&cllynają ru- prof. R"bRl'Slki wygłosił rderM s·iedrcnilC hltlow~ów mo że p nz \'.
Je LI wa~i przebiegowi uro.·z,.... lo~{!n Ś"lięta MOfza. PUHia lilil- że Niemcy doj(!ą do dawue.i siły'ltlia6, coraz wie ej OOa:robotny~lt o srtllRc ri; żndll"ch u<:hwal nie n ic~(~ j a k :~g de~ 'de w tc l ~ pra 
ę ionalistvc.lilla zamieszcza
ob- tylko wówczas, gdy cały lud bę- znajd\lje pracę. Bęh;ietny budOwać powzril~, {O . ZRPowiadantll w nie· wie.
szerne wvią;tki z przemówieI'l dz~ stał za rządem, będzie miał drogi ielazne i SZOSy.
Niech ludzie wierzą nam i nie
P. prezydcn1a Rzplitej , a n -ł (lto uo niego zaufanie i będzie ponosił
bez ",zemrania wszelkie ciętary. pozwalają o ~zukiwai 5i~ i sprowa
pn:yłacza glos" p r asy polskiej,
w nmwiuda i~ si ę
z niela i(Jn [~ Ludzie muszą wierzyć w zwycię,- duć Ila fałszywe dro,gl.
1.500 rodzin bez d
Niech iyje nast ruclt, nasza par·
ni<",awilśeią
o zamie],T~niaeh stwo partji narodowo - socJallstYI::t
neJ.
Tr.zeba
odl'Z'1;lcić
od
&łebie
caltJa
i
nau
wódz
Hitler!
USZHOROD, 30 czerwta. (PAT). miejscowościach miały miejsce tta
Pols'k i, za.mJiesreza';ąc m. · in. tv
Mow:.
została ent1tzjastyezn~ kówicle poezueie mtszej wartości
Powódź na Rusi Podkarpackiej giczne wypadki zt\tonięeia i .traty
tuły, jak: .,Prolk,l amowanie ':1 alNiemiec.
Konieczne
są ślepe posłll- przyjęła oklnsł,aml I okr~ykamł.
wzrasta
w dalszym ciągu, przyble- całego mienia. 1500 rodzin ~t1ajdu
szej ck-'ipansii Pols!.;i na Bałt y
rając COraz groźniejsze rozmiary. je sil(! obecnie bez dachu iiad glóku".
Szczególnie gtoźna taie się sytu wą.
acja w dorzeozu Cisy, gdzie stan
pOwólłi wyrządtiła wielkie 6lk{)
wody podniósł się do poziomu nle- dy na potach i po wsiach. Ludność
swe zagraniczne .zobo'wiązania
notowanego od roku 1913, a mla- €walUlowanych bkollc cierpi głód.
aktora filmowego
LONDYN,
30 CZCI'Wca. ~i'lłnieznymi
i ułhłło mu sie l10wleie na 5 metrów pGllad 's tan 3ytuaeję pogorszyło. nagłe podsko.
NOWY JORK, 30. czerwca_ (Pat) ,.Unilt'd Press" dDwiaduje sic:. do,Mć do pOl'oz..mienia z przed- normalny. Szeroltie pOłar.je 7:10011 czenie Cen l1a artyt{{lIy spoiywcze:
- Zmarl tu dziś pOpU!Mlly SW2g0 Że J))'e~ydent Bah'k u Rzeszy dr. sta",ic' elamł Atlgl.it, H()laflłl.ii~ InaJdujCJI się pod W'Odą. W kUku wywołane skutkiem spekulacj:!<,.
czasu komik filmowy
Arbuckle Schllcht odbył konferencje z S,.,,'ee,łi, Szwa',{car,ił
Stanów ••••••••••••••• t •• ~.~ ••• ~ ••••• ~~~~~~ ~
("Fatty").
niem'jeekimi wie ....~yeielami za- ZjedtiowOńyr.b.
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Honkurs na
\II Gdyni

z'

Goebbel

WCI

Nadzwyczajna sesia sejmu!

rod ów

Piana

i na

Nieme, tJlmczlsem Dlace'

Zgon popularnego
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Al

Popraw dolara

zwyżce
wARSlAwA, 30 ct,ęrwca. (Pat) iu tylko 19.53 fr. fr.) w LOltdYl1ie

Funt

nadal

nie

- Trwająca od dhiższego czasu
I!ttiika I<ursu
dolara
osi,gn~a
wczoraj punkt ktllntinac-ylny. Dolat na wSl<ystkicb gieidach till'ill11ł
spadł w czwartek do nieŁwyIdego
.jak dotychczas poziomu.
I ta'h.
w Zur.ychu dewizę ameryll:alisl~ą uo
twano 4.01 fr. szwaje., a w Pary-

PoUtyka walutowa
banków centralnych
LONDYN, 30 cuirwca. (PAT) Oficjalnie donoszą. Ze podkomis,ra
monetama, zajmująca się sprawami technicznemi, osiągnęła porozumienie co do pewn~\!h ogólnych
zasad, dotyct;ącycb polityki walu··
towej banl,ów cemralnyeh.
Następuie podkomIsja
omówiła
propozycjI!' RunlUnji,
domagające
~ j~ aby baniti centJ'atne niektórych
IU'ajów rolniczych przystosowały
"wą polityl{f~ do specJalnych
warunków tych krajów.
PodkomlRja wyratila pogląd, że
lVar\tnI<i miejscowe w każdym kraitl powinny w duźel mierze oddzia

Uli

uległ.

- 4.37.5 dol. za fUfit. D.zisiaj jUi
jttinak nastąpUa pewna poprawa
kursu dolara, którego spadek miał
podłoże spekutac~-jne. Jedynie sytUllcjn fUllta jest nadat niewyjaś
niona i kurs jego Ilie uległ poprawie.
ływac na
tagadnień

sposób
ro~wiązywanja
polityki walutowej.

PlillardoWB deficyly
W

finansach amerykańskich

WASZYNGTON, 30.6. (PAT) Obecllv I'ol{ finansowy zal:fiklllęty
zosUtł' deficytem
w'
WY8ok~cl
1760 młl!ońów dolarów; prócz; tego towatzyl!łwo odbudowy fi"lln'
f:owej Wj'datJ~owało w r. ub. 1285
miljonów, która to 9ltl11a nie została objęta
budżetem zwyczajnym.
Długi publiczne Wll'osły do sumy
22 miljardów dolarów t. zn. zwięk
szyly się . o 3 n1iljardy dol.

'II ~y

Dr. ~luł~ht 1il'(ud~ił si,~ na
wn.łosek p.J'Zedstawic'l e~ wierZy

,...

cieli, aby w cilll(u st:eś.ei,u mie- I

słeev tJank Rzeszy !tuZył Z81p8Sy
dew"~
na w.yrównanie czf!Ści
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lekarz kura'Yiny w

dostarc~ał materjałów wybuchowych zamachowcom hitlerowskim
WIEDEN, 3() czerwca. (pat.)
niu "H:1tler - J~ltd"',
dr. IUesHnJta.
.
Policja 'W.i,edellS1ka zdołała wyAres;l;t~Wa'110 jako wtl\lP?łwitn: podejrzanego
o d.ostare~a~ie
j!łgn~Ć za,gadke wybuchu w tnie rlVllh (),cllu innych Cl'Złon.ko'w te· sprawoCom zamac hu mater1ułow
szkani,u ni-e,iaJkieglO' NMZ'~. Oka- go stowarzy&ze:nła, w tej Het- wybuchowych. Rewi,zja wśl'ód
zało .się, 'i..(l syn Nes-ziego
bic trole dz.i)ąwczą't. Ponadto a- c.złonk6w 5towarz\'szenta .,I-rilmonło'wal
w mieszkaniu
ze resztowano
tler - Jugend" d ała nicz w ,,1kle

swym

pr~YJaeielem

Wsk'tlt~k

wybiucbu

botnby.

lekąl"Uł kuracY.in~o

w

Batłenle ohcią'73jąCV

mater,jal.

d o.z!nałi

onj\ ciqilki>eh obrażeń.
Młodv
N eszi pr.zvz.nał się do e,z ynu i
zeznat że w mieszdtruniJu _
ieRtO
ojca.
'llrzlltUona była fabryka boom.
\V zwh\lzklU z tem ares·złowa·
no 6 mlódych narodowveh so·
cja,t hstów.
Również zaUlach na kól~.ł e·
lektrvczną
Wh:~deń Baden
jest jru lltlipeł.nle w v_
fa Śonl on ".

PpozbaWieni
slowiemandatów
hill r le
Austrii
osadzani
ł

W więz i eniu

W]EDEN'~ 30 czerwca. (pAT) ~ pOl!zen1 po uświ::ttlczeni arh Swych
·'Sejm austrjackl powt4ąl głosami !lo prZ~, (lstawic1elj Frau enfplda i Rieb·
cjald6II1okrlltów i Chrtt6ŚCijańsko • la, w liczbie piętnastu
epołecżnyoh uehw:1łę, w myśl któopuścih salę 'obTad.
rej
Jak słychn ć w związku z wygU8'
odebl'8no mandat V posłom na- rJięciem nietykalno śc i pose1sl;;iej pc,
rodowo • soo.i.alistvcznym.
l'łów hitlerowskich w Austrji.
Posłówio n<t.rodowo ~ socjaJistyc.z będą oni osadteni w w f,7.JNlh
Zamachu dókońali
dwa.i ~złótlkowte sł&ń~'r~- ni przybyli nit tlltlę w kmttpleeł!'ll
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ł

Paweł

Prezydent przy sterze

hoebe

przywódca socjalistów niemieckieh,
b.
przeWOdniczący
R-ełcbstagu,
aresztowany w Berlinie przez bitlerowców, .

Jak policjant angielski opiekuje

się dziećmi

l

Pod hasłem
rozbroienia
Rekordowe

w Ameryce

Piez. Roosevelt ze swoim synem Jamesem (na prawo) na .· jachcie

żaglowym Amberjack II. Prezydent St. Zjedn. przedsięw~iął U-dniową
wycieczkę wypoczynl,iową z Marioll na wyspę Cąmpobelio,
go na pokładzie jachtu przy sterze,

Siła

Widzimy

i .piękno

życie kąpielowe w cieniu 'drapaczy chmur.
są

Nowy amerykański 10 tys. tonno
wy pancernik "Portland" na kotwi
cy w porcie w Los Angełes.

nOWY
Premjer
siła uja~mia żelazo. Olbrzym
równający się 5.820 mtr,

Motor walCOWJ, którego

Zamach bombowy

Podczas szalonych upaktóre, obecnie panują w Ameryce północnej, plaże W Chicago
przepełniOne. Setki tysięcy ludzi szuka ochłody w zimnej wodzie.

-Zniszczenie siane z powietrza

dyrektor P.R.T.
Jędrzejewicz

p~ł

w dulu 30 czerwca nominację mi·

nistra pełn~go Konrada LibickieJ,0 na naezelnego dyrektora
polskiej Ageneji Telegraficzne).

Zmiany perlonaile
warmII
Polskim attache wojskowym w
HelsingftK"Sie 'miano~any
2I08tał
mjr. dypl. Stanisław Gano ze szta·
bu głównego.
Z dniem 30 czerwca t. la. przeniesiOny został w stan spoczynku
gen. bryg. Franciszek Sikorski.
D~ódcami pułków mianowani
2lO~tali: 18 p. p. - pik. Ma. rjan Osetkiewiez, a jego zastępcą
ppłk. dypl. ~1. OU&Z <P.Jadyk.

Kan'lory wymiany
na statkach wycieczkowych
Oddział gdyński Banku Gos~
darstwa Krajowego uruchamia na
paroweach wycieczkowych "PoIonia" "Pułaski" i "KOŚCłUszko" tip~
cJał~e kantory wymiany, gdrzie
dokonany j)lnze.z hiltle.a;ow{;.l')w n a aus<triaCikiej lin.ji kolejO'wej podrómi będą mogli zaopatrywać
LieslJl2 KaI'tenileułgeboen
się w waluty państw, do których Na gómem zdj~ci.u widzi\my eskadrę aeroplanów wojsJkowvcb
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 wyrusza wycieczka. Wekspedyto
aIIRiehs<kich, wyrus,za.iących na manewry. Dolne zdjęcie przed
sta wja Z'bombardowalIie pr,zez tę eskadrę mlila:s teczko, StPecjalłlie zbudowane na terenie manewWw.

1I!~!~~..!!!~!!J!J!!~!L~...:~~!!..~l!~!I~~

= ::}:-.:ne.:;.:
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OziubdziuŚ

i Malusia

Gdy pan Apolinary usłyszał pO
raz pierwszy ów stary i brodaty
dowcip, że pewien mąż odprowadzający żonę na dworzec kolejowy
głaskał czule parowóz dlatego, li
uwoził mu jego drugą połowę na
~tnisko - ł\,Vł szcz~rze zgorszony.
Pan Apołinary wcale nie cies:r,ył
się z wyjazdu swej pani. Przeciwnie! Był dziwnie przygn~biony, osowialy i boleśnie odczuwał tę sze
ściotygodniową rozłąkę z ukocha-

Nowg Iglif

digwi

Należy bowiem wied~ieć, że pan
Apolinary człowiek stateczny !lO
lldny, za~oi:ny i o 20 lat sta~szy
od ':lwej uroczej i pięknej małżooki był chronicznie zakochany We
własnej wnie Bywają i takie' wylladk;.
'.
.
( .
czule
A1)0\mary . Ilazywanv
ci b' I D' bd' . '
'l ,ro n~a e.
ZIU
Z1~slem przez. U·
ro~ząi _I pl~kną _ !l,iwoJą ronę) mogl
.'
.
'
L t
pl
ty
Jnow: o s~częsc 1~.
~ a
ynę,
z
1l1ed
n~u CIcho 1 prawie .
o.str egal:
llle u bo. ku ukoc.haneJ kObletY'1 kto.
h mł
r~ pomlm? ~WOIC, _ ~ych . at I
mezwyldeJ plę~noscl, nigdy ~le da
wał~ ~u'. chocby ~rz~z chWilę odczuc, ze Jest. człowlelut:m ~tarszy~
brzu.ch,atym I bez zn~czenta. Bylt
małzenstwe~ ~zc.zęśl,,~en.l... (Pro.'
h·
bo
szę ~~zestac u.snuec ~c S?ę, . ~uce.; ploro. do d.J,abła _c. lętkl.ego .1 .pISZ.
·
\
cle. so.ble san.lI. ) OtOz - Ja.{ JUz po
d
ł
d
wIe zla em I po raz rugI. 11 i e~a:rzebni~ IJ.O~ta~zam - DZlUbd~IUś
l MelusIa _(ImIę }~?y pana Apoh~~rego) łwh malrenstwem szezęshwe-m.
.
Gdyby nie to, że palli Melusla
rokrocznie musiała z polecenia lekarzy wyjeżdżać nad morze i t()
zawsze w tym czaSie, kiedy Dziubrlziusia zatrzymywały obowiązki w
domu, horyzontu życia małżeńskiego Dzillbdziusia nie przesłaniałaby
nawet naJli.ejsza chmurka. CÓŻ
jednak poradzi, choćby najbardziej
zakochany mąż, Jeżeli zdrowie uko
c~ane~ :iJony WYl1llllga kilkutygOdmoweJ rozłąki? TrudnO! Trzeba
się pogodzić z losem -' niby zako:
cbany uczniak tęskn1~ marzyć I
c7.ekać, aż przyjdzie ta jedyna, radosna chwila, gdy znowu. razem bę

dą Wweprzeddzień
dWO~.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- -

wyjazdu

BOeD,eB"h Ullarany

D'Rnnunzio chce

Melusi;;;
Dziubdziuś był zgnębiony i smutny
Plątał się z kąta " kąt, obmacy- siu! Nie pojmuję dlaczego już po
wat zapakowane walttki, przeglą- raz trzeci powtarzasz mi to samo.
dał r(fLldad jazdy, dawał rady i
- Bo kocham cię, Melusiu!
pnestrogi, denerwówał się i mvślą
- Och, ty lochany głuptasku...
przebiegał te:- pustkę, którą po Sf)Nazajutrz odprOwadził Dz'łubbic zostawi Melusia w ich IOześcio- ćziuś swoją Melusię na dworzec.
pokojowem mieszkaniu.
W gardle go dławiło ze . W'.&rusze_ Pamiętaj więc, Melusiu, abyś nia wielkiego i gdyby nie obecność
wieczorami nie sDae«owała nad obcych lud2li w wagonie. byłby
morzem, bo tam zaWS'lle ci:w;nie i si~ rozpłakał jak mały bachor.
przeziębienie gotowe!
Melusla miała lekko zamglone
_ Nie tr~zcz się o mnie. Je- oczy a purpurowe usteczka drgały
~tem już dorosłą osobą I wiem, jak jej nieznacznie.
- WilJ! pamiętaj, Melusiu: z To
mam na siebie uwaiać. SZkooa,
że ty ze mną nie moł.esz ltOJeehać. runia, z Tczewa i z Udyn!!
Dziubdziusiu!
- Pamiętam, Dzłu~iusiu
CÓŻ? •• Radaby dusza do raju I
Wiesz chyba Melusiu, ~ zawsze w
-

tych miesiącach mam ważne roz.li,
ozenia, pOSiedzenia i Bóg wie ('()
jeszcze. Będę jednak myślą przy to
oie. Sam nie wiem, jak prze trzymam tyle tygodni rozłąki!
- No, no głuptasku, uspokój
Jie! MeJU!!la b~dzie także za swoim
t-kni",
bo .."
. Ielll~.'la
VŹI-ubd"l'usiem
u
"tI"
\;
.,
Dziubdzlusia bardzo tosia!. .
- Ty moje kochanie!
- Dz.iubdziuslu!
- A będziesz do mnie pisala codziennie, Melusiu?
OCl'Lywiście!

_
Pamiętaj więc: z Torunia
masz Dli zaraz wysłać P!)~ztćwkę,
bo tam pociąg zatrzymuje sięj 15
minut. Potem masz; mi napisać z
Tczewa, jak się czujesz i .!ak doJecbałaś. T~.... 'po~iąg Zlltr1ymuje się
doś': dlugo, WIęC ·naS1. CL .": zjeśc
parówki w buteele i II'lPsaC. Po
prT.yjeździe do Gdyni I"II'li<r:: mi za
raz list o wszystkiem .... Ni,! zapomnlsz, Melusiu?
- C61 znowu! .. , Przecież ci tuż
tvezora,i ohiecalam, 7.e wsz~Tstko
z1'Obię, Jak tego żll{iasz, Dzlubdziu

ił

Na (zeOl polqa la(jonaloe lIoiowanie iarzgn'
. Całe bogactwo wszystkich rodza Są to garnki z odpowiednio dOP,ajów witamin oraz soli mineralnych !lOwanem sitem, na którem układa
mamy w jarzynach oraz w owo- my oczyszczoną Jarzynę, a na dno
eacb. Na zasadzie wielu doświad· wlewamy wodę. Naczynie musi być
czeń wybitny drezdeński chemik hermetycznie zamknięte. Są jesz..
bizjologiczny Ragnar Berg dowo- cze inne modełe: garnków nOwo-dzi, że niektóre pokarmy zakwasza czesnych z podwójnem dnem, na
ją ustrój
a niektóre alkalizują· które bezpośrednio układamy odPokarmy
zasadowe zobojętniają powiednio przyrządzoną jarzynę,
działanie kwasów w ustroju, nato- którą należy prużyć w maśle. Jamiast kwasy jako wolne związki w rzyny Zaraz po wymyciu należy uobecności białka doprowadzają do kładać do gotowania, nie zostawia.!
zatrucia krwi oraz tkanek kwasem w wodzie. Najnowsze modełe 118~zowym: Należy zatem . dos~ar- czyń parowych są bardzo wygodne
e~c orgaDtztnowl substaneji ~zYw
cz;\'ch w tym stosunku, aby SIę wza
Jemnie neutralizowały. Wiemy, t..e
pokarmy białkOWe, zwierzęce mają
II
znikomą ilość witamin, podczas dł!l
za
wl'elb,·en.·e
Hitlera
.
to'
I'
ł
glego go wanla u egaJą one zupe
nemu zniszczeniu. W mniejszym
Z ';V arsza'wy don~szą nam:
stopniu odbywa się niszczenl'e wl-ta
Staifostwo Jrrodz'IW'e !IIruuul!'e.l
' . l : . . l _.
.
min oraz soli odżywczych podczas sko _ Wars'z a ws-kie ska:r.ało zna
gotowania owoców i jarz.yll oraz nego handlowca Adolfa Wład~
pokarmów W4"<r_lowodanowych. Tu,
..,,'"
sła'wa Boenischa l1Q 1.600 złotaj odgrywa wielką rolę czas oraz tych grzywny z zam.ianą ua 60
temperatura. Racjonalne gotowanie dni aresz.tru za zakłócenie Sf)O
ratuje ważne substancje odżywcze koju pulblEicmego w hotelu "Att
od zagłady. Dużo błędów popełnia giell'<kim" przez wznQszenie omy podczas
gotowania jarzyn. koczyków
"HeH Hi1ller", oraz
Związki chemiczne zasadowe, J'ak
pruz demons,t racyine okaz\ .
niektóre kwasy są r(}zpuszczalne w wanje niJechęci i l{".kcew~żenja
wodzie. Zupy mi""-ne są też ze
"~dla lKl'llstwa
polskiego prz'3Z
względu na rozpuszczone w nich
powiedzenie
,;Dm na ta całd
kwasy szkodli.we. Natomiast woda Poh;ka".
jarzynowa jest bardro bogata w
zasady i witaminy,
gdyż
jo.!m
związki łatwo rozpuszczalne przechod.tą do gotującej się wody. Nale
lecieć
źv zatem pamięjtać o znaczeniu
~ody jarzynowej a nie wylewać
do stratosfery
jej jak to jest dotychczas naszym
zw'yczajem, jako wodę bezwar':o. Pra"a włos4la otrzymuje z Mi(st M'lchi~Ml) wiadó~clową. Na odwarze jarzynowym dIan d
należy przyrządzać sma~ oraz mosc. iż prof. Piccall"d J)1"lygO'
wzlot
pożywne zupy l~b chłodne napcje lowująey obec:nJ.e nowy
list
w poł4czeniu z sokiem cytryn!l- do stratosfery otrzvmał
wym lub 8Ilrowym &Okiem jarzyno- od słav.'11e~ pOety włoskieg') I
wym. Aieby zaś móc gotować Ja Gabrjela d'An-D'unzio, kłÓfV wv
tow.arzvszenia
fZyny zupełnie bez wody w celu ralZ~ł życzenie
zacltowania w nich soli Odżyw mu we wz.lode. D'An,n unzio o·
czych i witamin stosujemy najra- świadczył, m, in., iż chc itałb y
ejonalniejszy system gotowania na przy O1.>adaroilU wVPt'OOować no
parze. Do tego celu mamy już naj· wv tvp spadochronu skonstrurozmaitsze naoynia noWOC7Je&1e. owanv we Wł0S7.ech.

tlą.

I~

właśnie składniki, które wytwarza
energja słoneczna a te, jak wykazu
ją ostatnie badania naul,owe (Bircher Benner) - należą do najcenniejszych. W ruchu modernistycznym przodują Szwajcarja, Niem!!'1,
oraz Ameryka. U nas ruch ten jest
Jlrawie jeszcze nieznany, a to ze
względu na brak do tego celu odpowiedniej . aparatury. ł'rzytem pro
dukty, l.tóre należą do najgłównlej
szych dla pr~yrządzania potraw su
rowkowych są na. nasze warun!{i i
WySOkie cła zbyt drogie, aby m&gły mieć szerokie zastosowanie.
Ale jeJllak n;ożemy do pe\"l,nego
stopni,. zastosować się do Wio'.'un·
ków naszych i tyłko w odpGwiednich poraz roku stosować ten nowy
•
system dzyaiania.
J. G.

wielka premiera!

Na estradzie:

Wieczoru rlUSluczne
w wykonaniu:

lENY (ARNEIO
~OFJI DU IN WSIlEJ
RINY MASSELLE
ROMA A SZMIRA
STEF AZ I SI EGO
królowa

pieśni

wodewilistka

prim abalerina

baletmistrz

I'i:t'

II.
"Dojechałam szczęiłłwie

wa,

skąd pl"Lesyłam

łowanie w słOdką

do Tcze
ci mocne uca·

moją

III.
"Jestem Już w GdynI. Cudny tu
_
port i miasto. Czy wieM.; Dziubdziu
Pociąg ruszył. Stukot żelaznych siu, kogo tu spotkałam?.. Nigdy
kół o szyny uderzał, zda się, o ser nie zgadłbyś! Oto, idąc do hotelu:
C'e Dziubdziusia.
natknęłam si~ na rotmistrza Fre·
_ A napisz!
dzia, kt6ry zeszłego roku takie.
_ Napiszę!
był na "'Ypoczynku w Jastarni Dziubdziuś wrócił zbólały i smut o czem ci mówiłam. Zaprosił mnie
d
. na dancing · ale, oczywiście odmóny
do
ornu.
Zdawało
mu
się,
ze'
Wyob ra f 50b'lec, .!.id ąć z
został sam, samiuteńki l1a świecie WI ł am.
~
rotmistrzem Fredziem na pla·tę,'
i że dusza jego pojechała nad morze razem z l\1elusią.
spotkałam radczynię MagielkowTakie ci to bvło małżeństwo ską, która tu siedzI lui od tygodszczęśliwe!
nia. Ty wiesz, jak ta małpa umie
się !macząco

Plątając sic,> po pokojach, wszedł powiedzieć

uśmIechać!

humorysta

łysinkę.

Parówki są tu faktycznie znakomite. Jem już drugą pa~ bo pociąg
stoi tu 20 minut. Myśl o mnie Dziub
dZiusiu, jak .Ja o tobie i bądt wier
IlY swojej zawsze cię kochaj~j
Melu~i",
- .

Bąiź 'zdrowa, Melusiu!.
Pa, najdroższy!

Oziubdziuś do pOkoju Melusi. Pier
wsze, 00 g!> uderzyło, w oc~y, by~3.
teczka pO<lręc~l1a, ktorą wldOCZille
prz~z roztarglllenie zapomniała zabra: ze sobą. ~~śl. j~k błYSkaw.lca:
pobledz. za odA~zaląCą MelusuI!t
Refl~ksJa: zapóznO!.
~sladł na fotelu I 7.aczął. przeglą
dac t~cz~ę.. Wypadł! z ~teJ dwie
~ł ztkowlkl I,. list.. t DttntbdzlUś zalozy o u ary 1 czy al:
I.
Z Torunia, gdzie przed chwł'łą
przyjechałam, zasyłam
ci. Dzłub--

Dziś

dziusiu mój jedyny, 1.000.000 całusów. Jest mi smutno bez ciebie i
myślę o tobie. Spieszę się, bo za
('hwi1~ odiazd. Pa. Twoja MeJu-

napiszę!
_

gdyż możemy w nich gotować Jed
nocześnie mięso, jarzynę i kartofle
zupełnie bez wody, pod odpowledniem ciśnieniem
pary
wodnej.
Szczególną wytrzymałością na dzia
łanie temperatury dochodzącej do
120 stopni C. odznacza się witamina A., natOmiast witamina O już
ginie przy 60 stopniach C. Ażeby
więc zachować cenne składniki od7Jyw"cze, należy niekt6re pokarmy
spo'i.ywać na surowo. Idzie w danym wypadku nietylko o witaminy
i sole, które również nIszczy wyso..
ka temperatura, ale o energ}ę. sł~neczną, skoncentrowaną w SWleCle
roślinnym, jako jeden z powałnych
czynników potęguiącycb wartość
Odżywcza Jarzyn i owoców, o cia·
.
-'T •
la aromatyczne l smakowe. l'1aJła'twiej giną w czasie gotowania te

Możes'!:

jej męi.owi, gdy go
spotkEtsz, że wypraszam sobie_ Sa.
ma nie wiem, jak wytrzymam tu
tyle t~ godni bez ciebie, mój najdr()ższy Dziubdziu8iu. Li':l~ już
dni i goj~iny, kiedy ,nOw,' będ7ie
my ta1t'm.
Rotmistrz Frettzio kuał ci się
l;:łaninć i ZrObił mi komplement, te
bard1.c dobrze wygllfdam. Cót z tego, kiedy tęsknię za tobą. Nąpin
~raz i podlewaJ kwlaty. Całuję
ci~, w Odko ł nosek. Twoja Melu·
s'a".
W. Raort.

Na ekranie:

s

Najświetniejsza

zdarzenie

p

J;

farsa w wersji francuskiej prawdziwe
przedowcipny konflikt p, t.:

życia,

•

I
Początek

w dni powszednie
I seans
- o godz. 4.45
II seans - o godz. 6.25
lIT seans - o godz. 8
IV seans - o godz. 10.20
W soboty niedziele i świę ta 6 seansów o 12, 2, 4,
6, 8 i 10~ei. Wystąpy artystyczne rozpoczynają si ę
w dni powBzeenie o 8 i 10, w soboty, niedziele
i świ ę ta o g. 6, 8 i lO-ej.

Sala specjalnie chlo zona.
Ceny miejsc· nie podwyższone
Passe partout i bilety ul gowe b ezwz ględn ie

.
niewa~ne.

'Rr.

I

Wia~omo~[i ~iei~[e
olobllle
Jak

Nie

Pr.okurator Kalapski
wyj~żdża

na urlop

W,. dmu dzjSLejszvm

rozlPO. urlop
prokul\ruto'r

~<ZVlQa iednomiesięcznv

W1''P8CzVllliko~v

przy łódzkim sądzie
oiklręgo
wym . . p. .Zy~unlj: Kała'P.s'liik

nosne .dylu.. y

apfek

Dziś w

nocy dyżurują następu~ące apteki: A. Potasza (Plac Kcścielny 10); A. CharemTLy (pomorska 12); E. Miillera(piotrkowska
46); · M. Epsztajna (Piotrkowska
225); Z: . Gorczyckiego . (Przejazd
59); G.. Antoniewicza (pabjanicka
w:. 50J'\

Gr

WY JAśNIENIE.
W zwi8Jzku z podaną. pl"'Le'Z nas
wiadomością. pod tytuł-em "Amator
bezpłatnych kolacji" niniejSlem wy
jaśni amy, ił. policja spisała protokuł Pl"'Lytulskiemu
(Śródmiejska
nr. 25), natomiast Michał Wakier
jest kelnerem w restauracji "Lo uvre", który amatora. boopłatnych
kolacji oddał w ręce policji.
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Działalność kasy '· chOrych,
żytwo obchlJdzącei S7.IeI1'oki~

jako
sfery
ube'l.pieezony~h, była wielokrotnie
przedmiotem zaipteresowania ogółu. Prasa, jako czynnik społeczny,
bardzo czuły ria wszelkiego rodza
ju przejawy .życia cod:alenn.ego, cz~
sto te-ii zabierała głos na ten temat, uwypuklając dobre strony ubezpieczeń spofećznych i poddając
krycziiej- ocenie te . niedomagania,
które naleialoby . usunąć. Trzeba
p~yznać, 'Że ' wiele bolączek, włae
nie thięld rozumnej r rzeczowej
krytyce, zostało usuniętych i gdyby ~yi1niki miarodajne jeszcze
bardZiej przysłuchiwały się głosom
prasy, dałoby się}· uniknąć wielu nie
potrzebnych naczel.ań. Opinja publiczna świeżo jest zaniepok()j~l1a
wypadkami, rozgrywającymi się na
terenie szpitala' kasy chorych im.
Prezydenta Mościckiego. Łódź zdo
była wzorowy i wielki ten szpital,
zaopatrzony w najbardziej nowoczesne urządzenia i aparaty, gdzie
ubezpieczony przy należytej organizacji wewnętrznej mógł znaleźć
istotnie idealne warunki ' pobytu i
leczenia. Zaopatrzenie szpitala i
,dobór personelu oraz zaangażowade wybitnych ·sil "lekarskich czynilo wrażenie, że l,asa chorych dąży
naprawdę do stworzenia placówki
o wysokim pOZiomie naukowym.
Ostatnie fakty pokazują jednak,
że po 3 latach pracy ta ważna w
naszem mieście placówka znajdu.ie
llię w stanie niemal zupełnego upad
ku. Pozostawia się szpital bez dalszej opieki i poparcia. Przeciwnie
czyni się od pewnego czasu wszystko, aŻ'eby go zdezorganizować i
zniszczyć.
SpołecUństwo,
któro
ze swoich ciężko zapracowanych
pieniędzy składkowych złożyło się

Dzisiai zamkniele ·ZG.stana
urząd zasiłkowy dlabezrobołnych

i 2-gi miejski

zakład kąpielowy
,

Jak Wliadomo. w myśl
uchwal maglilS-tratu łódzlkiego, po
wziętych
naskurtek potrzeby
poc,zvnienia wydatnych I>l!ZC'zę·
opości w budżecie,
począwszy
od dnia dz"lSieiszego skasow.a- .
nych zosłanie kilka ins1tytucjj.

prvwatnvch za:kladów kąlPielowvch, z któ.rymi ma,gistra,t zawr,z e specjaluą umowę.
,LWkwidacjn
wleg. równie-z.
Jui~j,s'ki kilIlOOlatograf ośwaato
wv na "VodlIlvm Ry;nk'11. Kino
to da ostatnie pr.zeds;U\,w ieui'a
samol'lządowVch.
w miu jurtrzejsiZvm, a w ponie
W pier.wszym rzęd.za'e
za- działek, dnia 3 lllPCa r. b. za:mlroiętv zosla:nie z. dniem dzi- -.mvK::>. os-larŁecznie swe podwo~.
siej,slzvm wrz-ą,d, zas iltkowy ' dhl
JeśH chodzi o ilns.pekcj,ę roi ehezTobotn vch przy magi,s ttacie' sZlkaniową Dnv wydziale budo
m. Łoda. ·
wJlłnVllll ma~istti-aJtu,
OTlalZ o
Dzi'si,a.j zamklIlJilętv
zQstaje mkislkie składy ·opalowe, przy
również drugi midslkri
zakład lIL Sikładowe.i,
klł:'óre w myśl
kąlJ)ilelowv
prlZY. ul. Mielezar- uchwałv ' wl'adiz - mają bvć tak
skie,.'lIo, w którym ' .frekwencja s.alIUO slk.als owane, to jak. nas in·
w ostaflni;cll tYJgodniacb · stała formują.. zosrtaną one z1iikwidona ni~Z'Wv'kle nilskim poz,ilomie~ ,vane dopiero za dwa miesiące,
Mi~s71kańcv,
któryctl wydział DO UifE~,gUllowan.i\u p'rzez miasto
zdrowlila puhlic~ego '''' dotych- sprawy stałe,go zllł.opatrvwania
czas J;)Jr,zesyłał nalk:ąlPi~·e,
do D1liasta w w~iel ])l"tzez kopa,]teglO mkład.u, będą odtąd kiero nie . . Sprawa ta będzie z,atahvi'o\Vl3l1\i bądź to
d~
p,ierWls,z ego na w ścil';łem porozumieniu z
do ri:iag,jstratem stołecznym.
miejsikitcgo ia;kład1u, bąo.ź

nowi maturzyści

,

.

'.

Dziś -i dni 'nasteDn,ch!
Dźwiekow,

Kinoteatr

"C p DL"
Dziś

i cIDi nastepnrch·!
,1,'.,

ościckiego

wszystkie precyzyjne urządzenia i
piękne laboratoryjne aparaty i Imsztowne instrumenty operacyjne, z
braku należytej konserwacji i środ
ków pieniężnych ulegają zepsuciu i
są nieczynne. Personel zmniejsza
się ilościowo i jakoŚciowo, z powodu coraz to miz2rniejszych plac,
sięgających sumy aż ... 40 zł. mie'iięcznie. Nawet bezpłatne siły pOlDocnicze t. 7AV. praktykantki zwal
llia się masowo i to natychmiast,
pozostawiając na ich miejscu I'różne miejsca. Opieka pielęgniarska,
ldóra była przedmiotem szczególr.ych utys\.iwań chorych dla bra
ku koniecznej iloŚci
sióstr, stała
się dziś fikcją; na jedną pielęgniar
k~ wypada bOwiem 40 chorych i
to przeważnie bardzo ei~ich, po
operacjach. Lekarze pracują ponad
normę i siły, starając się i w tych
warunl<ach z'apewnić choremu nale
żytą pomoc.

I

ego!

Stosunek do lekarzy szpitalnych
w ostatnich czasach takiej
przemianie, że wątpić naleiy, czy
długo da się utrzymać, nie wywołuj~ jakiegoś skandalu. Były dy'
rektor SlZpitala został z miejsca usunięty i zastąpiony innym, utrzymującym swoisty re-~m. Cały szpł
tal funkcjonuje w atmosferze terOru i niepokoju. Nic też dżiwnego,
że
jednostki baJ'clziej niezależne
i ambitne, nie godzą się na podobne ustosunkowanie się do icb pracy i zgłaszają demonstracyjnie rezygnacje, podkreślając tem nlewla.
ściwoŚć stanu rzeezy.
Nie wiemy komu zależy na takiem destrukcyjnem działaniu, ale
opinja publiczna jest poważnie zaniepokojona i domagać się musi
J:lawrócenia ::tle Złej drogi! Jnacze}
mogą wyniknąć Il.onsek\'l'encje zgola nieobliczalne.

l!1egł

I

Tego:'llczni maturzyści i matu
rzystki gjmn~.zjów Towarzystwa
Szkół Żydowskich w Ludzi:
. I GimnazjUm Męskie (Magistra.cka 21): S. Berliński, M .. Bialek, M.
Bromberg, R. Chmielnicki, R. Dłui:110wsld, L. BIbaum, S. HernlalJ, J.
Kawenok.., J. Lipel, S. Lipel, Ch.
Luboci!lf:ki, D. Hotenb":'J'g, S. M.
WJ&ZCCtM
A
4
S3.lomollowie z, 1\1. Sarna, F. B.
Trejster. A. Turbowicz, Ch. L. Weg
meister, · S. Zakhejm.
II Gimnazjum Męskie (M:agistrac
1m 22): D. Birger, B. Bodze.chowski, S. Brandman. S. Cytron, Cb. Żona powieszonego Dziewierskiego opuściła
Goldszt.€J'jn; P. Hamer, M. Haron,
więzienie
G. Librach, L. Lurje, J. l\lilsztajn,
M. Mokrski, M. Pinchasik, J. H.~"
Dnia 23 marca 1933 rolm na ski'C,h ar,eszk1wano. a sp'raw ~
binowicz. p. R Z0chta: ~t Szll1g- szos:(! pod wsią Lu6mieTz, po- prowadzono w tr\'lbie
tiorai.
man, J. W end e r, A. VYlJ1dmaD, J.. -' t lód k- rT Ct • ł
D'.,
"IV"l'
I.
l Wla u
7.J l>e"O ~ aUlS aw
Zil.... DYlIll.
vlSJC{!.
.
..
Dnia 10 ma]'8 r. b. Stanisław
. '. ' b 'e 7.'d OJl1!uy, zaJllllU]ąlCy
·
.
z"
'-'
(P
'
o'
Wl,('r!ll~l,
JfUm w].
.
D
.
GtmnazJlIm enSM.le
· l C).r
ziewierslklu
stanąl lNzed są.cza 6) : F . F renk le,
. ,,-on, L . K ry su ę ż~braniną, idąc w towarzyszek, C. Hotkopf, P. Russ, G. Si.- s.twie swe.l żony Klary. spo·tkał dem doraźnym
w Łodzi i nal
załadowany mocy wY'rdkru teg,oż
s.ąd1u
...
mon, H. Szterenfeld, N. Szwarc- wóz paTokonny
berg. M. Tabikman, G. Warszaw- owsem. "r Ól7 prowadziJ furman stał pow~esZQn y.
ska, Ch. Ł. Zylberszac.
FranciszeJ;. Zawadzki 1; KTOŚŚledzólJwo pw.eciwko
Klarze
niewk.
Dz,l.ewierS'kie.i wyłączono, albowiem bra'k
1.-."1",
do"'odo'w
DZł:ewierS'l-i poprosił funmaup'"
n
,
naJwyższy
s1wierd.zająiCych, że brała ooa
na, bv go z~hrał na w&z. gdyż
udział w rabunKU i mordzie. 0.Jest zmęczony, a g.dy ulo'kował
raz, że ma.idowala się w stamJe
się, ~wiadczvł żonie, że będzie
J::..rzemioonvm.
na nią czek~ł w Zgier.zu, doOIbeclIlie dowiatlujęmv sic:. że
kąd fmmantk-q zdlł'żala.
po zalkońc,zernu sledzŁwa , które
Na drodle,
~v Zawad'zł{j '
p rowadzone b~ło jUtŻ w tryh:c
zdrzemnął sil;', Dziew.oorski ,za zy,yklym, dochodzenie 'umm'zo
mordował ~o. uderzając z tylu no. Onegda.i Klara Dziewi~1
żelamą nurą, pnzeznaczo:ną do opuściła więlZien~!C i z,.wo1ni'OiIMl
ściąJRania desek Wo.Z'U.
7os,tała do CZ3lSU roz;lNa1wy, ja_
Zabta·wszv ŻOil1ę, DzilewieTs!ki ka odbędzie się P!l'zeciwko n,ltei
udruł się z 'lią do AJe:ksandrowa w sąd.zie ~rod.zkim
w Łodzi.
gdzie s'P'l'Zeda-ł' owies.
gd'zie
odpowiadać będzie za
Po ujawuimiim
morder·stwa pn.echowyw31\1i.e r.ze>c~y, poc:oo
,~rabunlku
oboj,ga D.ziewier- dząlCvch z kradzieży.

Zpod szubienic, na wolność

I

gmachpiorunochronem

nAJWESELSlA LEKTURA II

j_

ZBIóR FELJETONóW
RED. GUSTAWA WASSERCUGA

P. T.

Na.lwyŻ!SZY gmach na świecie
Empire Stałe -Bui!kIinJg w No-

wvm Joq'klU,
jest natmalnvm
piolLmochronem dla całej dziel
nicy miasta.
Zaopatrzony w
szereg silnycb pioru:no-chronów
chwyta d'z.łęki sIWej olbxzymitej
w5zysffde
.wysokoś'Ci pJraw~Je
pioqmy, oc!hll'anj,ajlllC w ten spo
sób okoliczlIle dzielnice.

"BlEnA1ERJA LUDZKA"
DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH I
CENA

ZŁ.

2.-

CENA

Zł..

2.-

- -_______,. .__________________________________________.J

A AL

WIOSK
lirand . Kino.
.
.

bra u

na wybudowanie i urządzenia pięk
nego szpitala, nie może obojętnie
przyglądać się
tej lekkomyślnej
robocie. Dobro społeczne jest dorobkiem wspólnym i nie wolno go
be·z kamie rujnować.
Wiadomości, które dochodzą do
nas od paru tygodni o sytuacji
szpitala stanowią poważną obawę,
że szpital znajduje się w przededniu zupełnego
upadku.
Prawie

DźwiekoVle

-

•

Co sle dzieie w SZDitalu im. Prez,denla

się

dowiadujemy, dotyohezasowy kierownik odd'Liału pl"'Lemysłowego i'Lby skarbowej p. Jan
Sowiński, na wl3JSną prośbę, przeniesiony zostaję do Wars'lawy. P.
Sowiński, ' wybitny
Znawca prawa
skarbowego i ukońozony prawnik,
cał się poznać w czasie swej długo
letntej, Wydatnej pracy w Łodzi ż
jaknajlepszej . strony,
zyskują;c
ogólńe· żaufanie i szacunek.
,.
Jak nam donoszą . p. SOwiński
objąć ma w na,jbli'Ższynl' c.zasie po
wa.żne' stanowisko w ' ministerstwie
ekrurou.
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Film ten został zrealizowany przez najwybitni&jszycb twóreów filmu p. t.: "Pancer6ik Potiemkin" A. Tumberga i G. Kozincowa
o 'godz. 4.30 Ceny miejsc: nie podwyiszone
Nadprogram oiekawe dodatki I tygodnik Foxa.

Poesątek

Żyeie Paryża i sexw 'ZWiel{liadle

aren·

filmu '

tlft.IBl :&ALOnf J. t:

YN ... MIM
JlNNJlBflJl

Pikantny, pełen humoru film II tycIa utracjuszy ł lud.1 bell jutra. W rolach głównych: powllbnll i miłll
Nadprogram dfWlękoWJ dodatek I aldua~noścJ z kraju.

bohater filmu ·POD JIlIB~1ł1 PJł'EJf}lł ~
DACHAMI PARVZA"
Jłl
L
L
.Hl l '

Ol'lIZ

Cen)' miejsc popularnel

Bilety ulilowe watJle bell

oaraniczeń

,

~r. 17~

Deserowa Plutos

•

~~:~!~.~:.~~~!!'!~!~!~~

Robotnica w tleJacli

Zjazd

włókniarzy

Pożar

Łodzi i całego okręgu
przemysłowego

Jutro, w niedzielę, dnia 2 lipca
t. b. rozpoczyna się w Łodzi zjaul
delegatów włókienniczych m. Lodzi i łódzkiego okręgu przemysiOwego, organi7-owany przez polskie
1W i ązki zawodowe. Zjazd odbędzie
sil: w sali rady miejskiej i zostanic w całości poświęcony OIDÓwieniu sprawy ustawy scaleniowej (ubezpieczeń społeczn.) i ubea:pleczenia na starość. Referaty na te mezwykle doniosłe dla klasy pracu~
.iącej tematy, wygł~ poseł Wasz
kiewicz, pp. Sot:ba, Cynamon i in.
Zjazd potrwa jeden d~.

ltilUdal1ł konłereRcje
o zawarcie u mów zbiorowych
W dniu wczorajszym odbyły si~
w inspektoracie pracy dwie konferencje w sprawie zawarcia umowy
zbior&wej w iódzkim przemyśla
dzianym oraz w przemyśle włókien
nieu;ym Zelowa.
Obydwie konferencje JIie doprowadziły
do pozytywDeglO rezultatu, wobec czego dalsze rokowania
pom:ię'ltdy robotnicZymi .:wiązkami
a przedstawicielami przemysłow
ców, odłożono do nadchodzącego
wtorka dnia 4 lipca r. b.

.................I . ,a.a..,'(
RUI·.....1fIłI

"W

, ...l-ali

dnia 28 ca.erwea. 1-988

ukońez,q-

BaleiantiWlO. R.

labry ki przy ulicy Kilińskiego 87 spowodował wielkie straty

rOkU~. .- - -. ._ - - - - _. ._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .

łań-

Pll~A RA[J~nAlnA KO~MfJYKA
.

et

~ :r.

b' udełłkałaieJllce
I wzmacllla;q.ce:

~
~

Cołd-eI'68Dl

l
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Krem na dzień
Krem Lulu
Wazelina

k

lt..

" D n a osmev,Tema
Olejek do masażu
Krem do m&lBttt

e)

..

RóżE.

F

Ił

•

Najwyższa ja,kość!

U

NAWRÓCONY NA

Zarząd koła łódzkiego polskiego
myśli wolnej
zawiadamia, it

l,W.

lokal kola wsW przeniesiony z ulicy W ól c zańskie,j rn na ul. Piotrko wską, 61-

Na zebr:wiu tygodnlowem koła
w sobotA:;, dnia 1 lipca r. b. o godz.
f:l-ej wiecz. w nowym lokalu koła
(piotrkowska 61) wygłosi odczyt
ob. A. Świętorz ecki n. t.: "Sorja~ta nawrócony na hitleryzm".

~ Gos,rozębnie
_._

woraz z

.-._~

_ _'.le

• __

•

J)lę-

Ul'ządJzeniami f~ ł

towarem. Pastlw4ł ~ia 1Padł~

róvmi1eż

POÓCS08za:mia.

S. A.
bJooslHll1d I cen

nikł

WVł"Ządująk:

wie'll1cie str~. _
Slkład", na varter.ze i ma'RM'lJ"
nv, mi0e5zezą,ce ~
w....tery.

nadl

•

zostały k~ełnle załane

8? czyńska odnioołla złam3alie koń
""zyn ttF...n-_J.. ......az wst-s mórl
JIUa mJe.JSCe mesZC'Z,<""l!Wy wy- "
"...... f'All "'~
.....",
pa-dek, orialrą ik,tÓi'~go piadla 5- gu i lilCme US'2'JkodzenJila.
letnia Genowefa Świercz"ńśka.
Wez,wanv na mre~ wy,p adcórooZika r.obo4lnilka, zamie&Zlka· ku leka.r z. ~OgotO'Wl~ ~:
łego pod tYmże adresem.
w~, udZIelił ran~~.1 pł.ęrw~.1
Dziewczynka w gronie ró- pomoe.v
~ w ~o~ staque
wieśni~ za,bawiiała się w gQni~ prolewióz:ł
do s.2J1)Iit:l!la Anny
twę. W chiwiil'i, gdv pr.zebie~- Mar.p.
ła PIl',zez jezdnię nad.lecltał moIII koml<S8'l".jat P. P. wdrożył
tocVikl pocz,t owy z p,r.zycrzeJ)lk.ą dOchodzenie i lderoweę
i n ,'kl1 dzieclko zdołało odsko - cyklu J)()C'ZtO'wego
Henryka
C7.yć , najechał na nie.
łl10~I'llSkiego »OCi'ąlgn~ do odJY.lSIk.urtak
~~l! Ś:w_. pp,w.ie.dajak)o8ci Jternej.
_01:1'

moW-]

w.-

wodą,

KWADRA.ICS LITBRACKI
k;t!ó!ra, ~ęła ,()iO'mom OOłme·
DzM o godz. 19.40 kwadrans H- '~oWY.
.
tera.eki przyniesiei radjoełueba.czom
W~u<t€lk POŻOO'Ił! . •

opo~ Połi ~wi:ruyńskiej S<łraeJlo praeę

Ła~W!Iliek.iej
.

. .;siJć.

~

i
l'Ioio"UL-1 p_z O wg

. HITLERYZM.

,

Dosł4wne qta każ-dego!

W.raawa, .Wierzbowa 14.

Na ulicv
. ł
'.

Jed-

naik' tvłe sił je.szc.z.~, że V4J)al1'łs.zy się na nogach, przedostał
si>ę na'powrÓ!t do kla!łlkii schodo.
wej, Tu wpadł na pomysł
-ukryda sie w basenie miol'nika
i nawet sła,rał si~ tam
przedostać. W tym momenc1.e .lednak -przy<szli mu z pomOC:il stm
7.aIey. Seiden,,"urlID rostal M.
tycluniast oddaID.v O'pi~e lelka-

, rz. i d,z.~;j energjCo1JI1ej pODlI()-.cy już W'krÓlOOe odo:V&kał przy·
~tomn'OŚĆ.
Po tl'ol~zilOinej w~ej
' pracy stra'ży, ~żal' zdołam ...
d~jsc()Iwić a ~ie _ .

Krem ,DELTA-

POMADKI I OtOWKI . do UST, OtOWII do ....,
LAKIER do PAZN01CI.

Rozentalónwa, L. Szta)nhatrerowna
N. Winerówna., P. Berkmanowa.,
T. Mand1ówna., E. Szwarobardów- ,
,
na, R. Chmielewska, Ch. Czernikowska, G. Z y l b e r n i k ó w n a . .
Gorseci3il'Stwo. M. Sega.łówoa., S.
Hamerowa. S. Lajtnerowna. F.
Zalcmanowa, D. RozenbJatówna., ·
Na i ..
III cienie wys,lamy bez-~"'"
B. Halpernówna., T. Kuczyńska,
.,...._........
:.\L Zyngierówna, D. Melodysta GoldstLtajnO'Wa. H. Brawerma.nóW'.na, Ch. Edełman~wna., M. S-z;enfeldowa, L. Szarogroderowa, Wajs..
..
manówna.
ciężko poranłł 5-letnią dziewczynłc-ę
SOCJALISTA

:

odł,wcze:
Krem na noc

D Ił"" w 12-u k{)lorach:
rvioWJ. toaletowr. IiUow" tłus". DIaso••..,.......Ie.
p

..-e ....

na SZJł zaefsnąl

i .zawiSł w powietrlZU. M'18I

f'OIIIIe·:
Krem na plat.e

zg~
pły

ogórko~

h

OC

Krem lano linowy
Glieeryna

na trzecie pi~łro. Wliłu'jąe
za
pamocą litny opuścić sie
U~
pOdwórze. W ~i~h<u i, zde ·
miWowanllu talk z3lplą,łał ste w
linę, te

lUern pOL U C Y"
BIaoez kamforowy
Płyn toniemy
Boraks ko6metyom,y

KTem TriolsIl

BieliźnialMwo. R. z,m.oow.na,
G. Abówna, T. Oroowz.tajnó,ma., l.
Flatówna, C. Feldmanówna, G. J:.ew
kowierowna., S. Korz.ecówna..
Manievre. J. Rosenbergowa., M.
Sielail&łta., F. K.'l.pełll8Znik, G. ~n- .
delsonówna., · D. Drnkier{,wna., Ob.
Wa-rsmwska, C. EngeI, F. Post.rygaczówna, Z. JustIll&DOWa., L. Zawakka., C. ~umówna, G. '
SMPsówna,
S. Lewinówna., 11.

bowiem u.cj~ schodami . wbiegł

skóry:

Alkohol

żyda, wynieśli

Była to ehwilla przed katastrofą.. SeirlenWlU'liIll, ni<! mo~ąc

oł wyble'lłljące I 1IIP1ę1r...,1łCe ł
Krem ~rkowy

A.tringeni
~a IIoamet,.ma
Jl'l.eed[o toaletowe

SenderówD&, L KonÓWDa, L QIib
ma.nÓWD3, E. ?etył:~ M.
Kanfma.nówna., J. F-.uóWb&.

E. Btoni&towaka, M.

I

Oca~."łłC&1

Lubrańsk~

z klatki tr.zeciego /piętra
ru:le'l na'rai-eniem
przytomn~ .ini Seiden w LI rma .

.

Środki cło pielęgnowania

M~. T. ~eówna. E.
~ A. Pttłl!fP.łdeaówna., 'E.

Onduł~a..

na bruk DOdw6rza

poczęli przychodzić
rohotnicy O ratunku płonącyeh budyn- \
poc:zeły już tlić sumie,
ranneJ zmiany.
Na drugiem
ków nie było mowy.
dO'bie.gł,a w pewnVlm momenole
piętrze rOZIPoczvnano
Wł'aś!nlite
Wobec tego, s'braiŻ slkierowJl- do okna kll atkj schndQlwej, O
pracę. Majster pończo..szarni IHl ła swe WViSiJtiki
na i.zolo-wanie ZI(;).iściru na dÓł nie było .iedn*
śd.l: w ruch motor, a sam pr.ze· Drz"le~ł~ do fahr~i
dwu- mowy. \V pr,zy,pływie roz.pQozy
~zedł do nastęPlIlci sali.
Po pi'ę!łirow~ budynku mieszka!· Szreder wybiła ręką szybf! i ~
chwi:li
noego. Trzeba było rfAv;nież od- namysłu rzueła się
w prl:ewskutek krótldeł(o Sop~ia,~aniclzvć od og.niG płomieni
strzeń..
skrzydło fabryezne,
Ciało spadło na ~~, spoczy7. motoru wydobyła się
is'k1l'3.
sfa,nowitlce rodzaj POlOOZOC7Jnej wa,jąIC bezwładnie na bru'k u poktóra przeskoczyła na leżąc w oficyny.
dwÓI'iZa. Ofierole żyW'io];u
pobhltiu z'wały surowca. W
. .
k t
fl/li s'
Pu'SZCZOJlQ w ruCh hydranty
pospieszono na ratunek.
m\gIllenlU o a owa.r Z<3!J) ł t lę, ,i stl'\umienie
wody
poczęły
S<zreder żyła, mimo lic:mycb
a otgiel1 na~rnfiaiąlC na a wo- wstrolvmy'Wa<Ć nisze,zvdelsłd -po ohrażeń.i konł'u.z.ji\. WeolwOOlIO
palny roaterjal, już -po chwili
ogarnął całą salę falJI'yczną. chód -płO'mieru·.
p~otowije kasy chorych, lekarz
Majster i robotnicy z p~rw· MÓfrego skonstatował
~.o1ne
W tym momene,ile
na salę SZeRQ J»'ętra zdołali Pl",zedr.zeć ciężkie obrażenia wskułelk u.
wbiegł majster i robotnicy. W się pm;ez dvm i płomienie i' padik u z · wysokO'śd, Ogól!ne po_
plonąc"ffi budynku rozległy się szmęśUwie dostali się na dótł. pal('zenia i
l'oz,paclZliwe o'krzyki, wolY'w.ają· Tymc'Ułsem llQ drugiem oięzłamanie dolnej kOJiezyny.
Ct'
pomocy.
Tvmcz3.~em
ogień
'tr,ze
S:ueder
pr.zew.iteziono do S;7.pi
·aląIC'V
~ fabryk.
!oz:przesbrzeniaJł si'ę ze z.naC2lIlą r~ywały sie iśe)e dantei*le ta,La im. prez. Mościclde~.
Mlury sfan-owią własność H. ":r.vb!k ości ą. Przez s'uf~t.
&eeny.
Budynek nadal ~
Seidenwurma.
Na pi~szem płomienie przedostały s:Ie na
Na sali pozostały dwie O'S()w morzu ~nia.
. t
~
,
l
ł
.
,
w_y7M.e
pi~tro
by.'
Dr
d
-PH~ rze.
~1UZ'IIe . pows a ~lCn,'"
armMYCZlIlość svtuacJi po •
mieści się
a gęste Ikłęlbv dymu odcięły od· M-letnia robotnica W.anda Szre kreśJały paniczne oIkIrzYlki s.tomeehaniezna fabryka pończoeb v.,rÓlt zamkniętym w llierści€der, (KU"óski~o 164)
ją~ych na dole:
żony i dz,i;eci
"Idea",
niu oRntla. roboilnmkom.
Graz krewny właściciela lIWi"Órw Selde<nWlurma, które co cbwiila
której właścicielem jesl J. Drze
Na dole
fabryc;x.nyoh,
Wvikl1Zy1ki'wały ze ~o:zą:
więc!kL DJ;u~ie pię,tro zajmuje
powstała panika.
35--letni pracownik Seiden'W.t tnn ,.T~
na górze, jest je8"..
fabryka wyrobów trykotażoNa szczęście w tym m omen· zamieSZlkaly na te.iże 'PO~s.ii.
człowjek ... "
wyeh D. Lip&zyca,
de nad.iechałv piel'wsze wozy
Otoczenw ze wszystldoh .stron
Sierżrunt Kos, który kierował
par,tp.r i tlizecie piętro za.te-te strażackie
i f'OZl-POCZętO ener- wałem ognia i dymu, klOTY ~ta- akcją na tym odcirn,ku, wydał
są przez
gllCiZntl alkc.rę ra,tuIllkową . Slllny nowilł przeszikodę nie do -prze- l a1rządzenie , a.bv dwtreh t~por.
składy i m~azyny suł'o\\:ct;w. wiatr, ktfuy kierował płomie- hyda . jak O'pęta<Ui biegali
w 11 ~ów wSIPi-do si-ę na dnhinv.
\Vczoraj około godzin V 7 Ta- nre we wszvstkie strony, 0<1100- sieci żywiołu. Robotnica, na Topomli~:v
no do fabr,Vlld Drzewleeikiego Z'11 udaremnił -pianową ak<cję. kifóre.i
Zygmunt ómiela
i Kazimier"

Roze~ li. ~ E.
Grauó...., G. Bot~jD6wD&
R. ~..., Q. BtuBSły
nó'W'lla..

Szwar~.

,skocz,'a z drugiego Dietra

odzież,

~T dniu wc.zorajoszvm
około
godz. 7 rano
T'Y'k syren fabrycznych zwiasło
wał miastu pożal'.
Parę minut potem z remi.t.
straża<:kicih wY.i ec'haly, pod kie
rowniotwem
komendanta Gl'Ohmana,
.czterv oddziały, kierują.c silę na
posesję,
J}l'zy ul. Ki1~ńskiego
87,
&!dzie wyhuchl niezwYlkle
woźny pożrur w budynku
fabrycznvm.
We wspomniane.i po.ses.ii, po
łożonej w ,-pobliżu gmachu głów
ne.] poc,z ty, od frontu lZlla.idll.ią
się
dIWa mieszkalne budynki,
stojące równolegle do ,u liey. Za
l' imi , Ja1
ko lewa o.f~łCyna, stOI
trzypi,ętro:wy budynek,
lUties.z ·

skie tow. "Praa.a." (Wólezańska at)
kur8y I&wodowe
następaJltCe 0100,.:
Krawieetwo. T. Wolk&wiezówna.
R A~nk&. T. ~zejwachówna, S. GłanCÓWD&, L PeIdblumów
na., R. ~ B. JIarlrowI
oWWD&,
Ch. śpiewak6wna, R.

La.nd~

mu

oną,

S

jedyna wykwintna

~

,:KanJzeł~.

.kiJkudziesleclu

robotników•
StrMv wyrzą1dzone J)l'zez . .
gli\eń i wodę są balI'da.o maome,
łNOWAQM. W BARZE "SANO". na;ra.zie jeooa1k
nie u~tal(1)e.
DM "San<>" przy ul. Piotrkow- Poń~osżarnlia "Idea"
8k.iej 50 wprowadził dla. t. zw. ,.slonłle była ube.zpi oo7.ona
mia.nyeh wdowców" i wogóle dla il'..a100mita6't fa,hrytka LiiPs7.~'c.a
wszystkieh stołując.yeh się w restau zaasekUt'OWana na 10.000 dol.
racjach tanie kolacje. Kolacja ~ 4 w tow. uibezip. . , Prze.rorn.ość".
dań: ~ka., chłodnik lub ba.rszel7;,
Jalk się dO'wiiadJU.lemy.
~lan
ryba. lub mięso, kompoot lub le~u- zdrowia ofirury POŻfl/TU _ robot.
mina. kO!ztuje tylko 1.50 u. A WIęc n~y, W:::mdv Sm-eder, jest na~ekujemy wS1.ystkich
na,jwy-. dal ~roŹ'I\y. Obora przebywa Ył
bredniejszyeh smakOSzów w ba.rzel. SZ1Plta~,u , pod sta~Ą opieka l~.. Sana".
'_~y..
pt.

tr')

1. VlI,

IC'ln

Pielęgnowania

Ikaucją,

Przed paru dniatlli
Zenon,
PoS.ner opuścill Łódź,
udając
sięw niewiado1nvm kierunku • .
13M;pośredmo po tern do sekl'ctal'jatn ginmaz.'ulll zac 'l "H
s;lę

zgłas,zać

.iacvś

męŻCl:y 7.D1,

zllpvtUjąC

o Zenona Posnera.
Gdv ich ki,l'kll>krotnie odprawiono zniczem - zaezęH on.'.
·pr,zv,chodzjć do mies'z kania pry
watneRo Posnerów, na ul. Kopem:lka 24.
W tralkcie wyczekiwań przed
wspomnianYm domem, pewnego dnia z~romadził.o się
lAm
dziewiętnastu męiŻczyzn, Ws.zyscv z ilnteresem dQ Zenona Po5J1era. "Interesanci" zwierzali
się sobie wzajemnie. w jakdm
celu przybylit do Pos'fieł'a. W ów
czas oka,zało się, iż W8zvs>tkich
dziewię,mastu '
Zenon Posner
zaangażował na: "posady" woź
nvch, pohierając
od ka'ooego
ka u<:.ie. w wysokości od tys~a
do dwuch tysi~v zło tvch.
Dopiero wtedy zorjentowa li
się nieforiluooi kandvdaciil
na
stałe i dobre Dosady, Że
zostali oSl1ukani, WQbec
C1Z~O
wvstaviouo do starszego Posnera z ~'roź,bą.. i,ż o ile nie ZWI'Ó
ci pieniędzy, złożone będzie zameldo ": ani.e w policji. J)1"Ze(:i w

'W&2

Szkodliwa jednostka

Nr. 171 .

ItI!

Posner nabrał kilkanaście osób na wi~sze sumy pieniężne

Przed paru dniami donosiL'lŚ'
my o . zamachu
sam·obó.ilc:tvm,
popełinionv.m
przez Ip,nacego
Pos·nel·a (Kopernika 24).
DO'Piero , obecnie wyszły na
iaw sensaoCv.llle kulJsv
tego
zamachu samobó,rczego, popeł
Ilionego przy pomocy hrzytwv ,
Zaznaczyć na,leży,
~ż desperat,
l),rzewiezionv do sZJPitali, przeb""lva tam jeszc.ze obe<:nie na
kUlr acji,
Okavl.1,ie s,i.ę mian o wj'C ie, i;i
~Yll Igna>ccgo Po·g nera,
Zenon
Posncr, otwo·rzył oś.mio'kl,aso
we gimnazjum w domu, p.r zy
ul. Za w ad.zkiej 1.
ZenonPosner, zamieszku,jąc
przy rodzicatC'h, żył na szeroką
~lopę, wyda iąc bardw powazue sumy, w związłku z c.zem
stale się z>llajdował
w kłQPo
tach fill1ansowych,
Os(atnio w 'Pismach pojaWI:
lo się ogloslz enie, i:ż potrzilbni
sq tTZCj woźuh do gimll1.azjum.
Z'głosiło się
kilk udziesię.ci u
kandydatów. Pos>ller zażądał od
każdego z nich wvsokHej
kallc.ii, twierdzqc,
iż stMlowi,sko
woźnego w gamna.z.i;um
jest
ba'r dzo odpowiedziaLne ~ musi
hvć
umocnione odoowiednią
4UIS!XłW&

.,GLOS PORANNY· -

urs

•

Młody

*-

bie sprawę z olbrzymiego znacze,.
nia i korzyści wypływających dla
Tomaszów, miasto fabryczne z państwa z posiadania wolnego do40,(}{)() ludnoŚcią ostatnio z powo- stępu do Bałtyku. Na Placu KolIu strejków w fabrykach, zostalo ściuszki uczestnicy obchodu z:ło~yli
chwilowo wytrącone z równowagi, ślubowanie, że bronić będą dO$tęlecz z chwilą ponownego uruchodo
mienia warsztatów pracy, przyj~ pu
morza do upadłego. Uroczy<jtości poprzedzone zostały capstrZy
lo zwyldy wygląd. Jednak spokoj Idem, udział w którym wzięły Grga
Ile współżycie naszej ludności, nie r-izacje spGłeczne, zawodowe i p.
jest widocznie na rękft jednostce. w., oraz Orkiestra straży ognioweJ.
J.tóra niedawno osiedliła się w na· Pochód :I rozwiniętymi utandar.szem mieście. ~bnik ten rOZP?, mi przeszedł ulicami miasta, a na
czął band el detahczną sprzedazą zakończenie prezes ZOKZ p Kopapierosów. Prawdopodobnie Jeu- kulator wygłosU okołieznoticłOw6
l!ak interes ten okazuje się dla przemówienie.
O godz. 13 pr~
niego nie doŚĆ intratny, pomimo, sz>edł ulicami miasta pochód wieś
że nie posiada absolutnie iadnego niak.ów ze wsi Smarzewie z bandewykształcenia i najmniejszej na- rją, kosynierami i wIeśniaczkami
wet znajomości życia współczesne ubranemi w stroje ludowe.
go, nie mówiąc jut o jakiemkolwiek wyczuciu politycznem, ukoro PROCES O WIELKA KRAOZ1Et.
nowal siebie tytułem "wydawca".
W dniu 5 lipca sąd Okręgowy w
Miano to umieścił na niby to miej- PiotrlwVt1.e rozpatrywać
będzie
scowej, lecz faktycznie importowa sprawę Jana Woźniaka (Władysła
nej ze stolicy lO-groszowej sensa- wa 7), oskarżonego o liczne kracyjnej gazetce. Ostatnio oSobnik dzieie manufaktury z firmy Maten, litylko w pogoni za osobistym łys, Jakubowski j S-ka
firmy
:zysidem, wysila swą ,.energię" na Piesch.
Oskarżony jet;t rówmez
eksperymenty nader niepożądane. Itrawiec r,-Ioszek TauzoiViez.
Mianowicie, sprowadza i kolportuje dwa pisemlia, specjalny .kierlt- SAMOBÓ,JSTWO W DOMU SCHAnek których może li pewnego odDZEK.
łamu htdności wywoła~ ferment i
Onegdaj popołudniu do Tauby
\aldócić dotychdzasowe
spokojne l\tarkC7Wieckiej prowadzącej dom
J :zgodne 1vspółiycie wszyst)(ich schadzek
prZy ul. Wschodniej przy
.lieszkańców bi!z różnicy 'nal"o{(obył jej były mąż, S~ja Kanet i
wośeł i wyznania.
proponował jej pOnOWne zawarcie
Wprawd~ie u obywateli trzeźwo małżeństwa. Rozgoryczony stanow
myślących i orjentujących się w c:tą odmową wyjął
rewOlwer j
rzeczywistych celach propagandy strzelił do siebie. Do ci~Zko rant?ch pisetneh:, . wywołUl~ bile zro- nego zaWezwano t lekarza, który
~utn.iałe oburzenie i pogardliwy nie stwierdził zgon denata.
slnak, jednakże w sferach mniej
NOWI MATUR""" .... O. •
uświadomiO'nych
mogą . wzb~dzić
.c-'Y l!I \
instynkt niezgody i z tem związa
Ni~j wymieltieni abłturl~nci 1<0
ne, dla l1o(mtllnego, spol{ojnego ~dukacyjnego Gimnazjum' Humani
biegu naszt'go Zycia, nlep()V',ądana stycznego Stowarzyszenia l{upeów
w TomaSlZOwie Maz. otrzymali w
~utki.
Gdyby nawet osobnik ów, przy toku szkolnym 19321-33 świadecswych zapędach w kierunku osobi· twa dojrzałości.
Borzykówna Zofja;
Biernacki
stych kOI'zy'Ści materjalllycb, uczyStefan,
Czernek
Leon,
Hyskinówna
nił to w swej prymitywnej Jt1~§wia
uomośd
ob()wią;zl,ow obywatel- Bl'ajndla, Garn Etyk, (1Qździk Tasldch i ludzkich, to jednak jest deusz, Herł7,(jwna ~f)l, lłaindan
Horowloz
bezwzględną koniecznoŚcią ~atych Juljan, Hornung Kurt,
miast położyć l{fl~s tym, dla nasze" Norbert, Lichówna K1'}'&tyna, LeSaloruonogo sp ()Tecze(lst\v2. nader &1.kOdli- wandowslti tadeusz,
wiez
Szymon,
Pakln
rt~Zek,
Porwynt, wyczynom.
tuz Józer, Ruszko1lV8ka Krystyna,
Stasłołek Jerzy, ~aD Berek,
OBCHóD śWIĘTA MORZA.
D. '.ień "Święta MOrza" obchodzO- Wołk Eljasz, Wiktorrnviez Stefan,
ny by' w TomMZowie 1I1'oczyścle Warszawski' A'dólf, Urtłlński 1'0prlez spolecz.eństwo} r;dające so- bjasz.

ko oje,u i synowi" Podobno Zeno'll POSUeT , wystawiał poikwioow8nia, te ojc·iec ieao odbieral pi{'lQiądze.
. Ponieważ posźlkodowa,ni kan
<:.ii swych odebrać nie mOJi{H,
p.r zet9 złożyli doniesienia
urzędzie ŚledCZYlll.

Na.s:!f.:utek :downego za.meldQ
wa,łiia za Zenonem
PO&nere.m
to'zesłano Hstv ~oJ'vcze. a ponad
to u·rząd. śledczy przez swa ją
stację n.ada'wcz'l, zwrócił .s-ę do

w.s.zystJd.ch, poste,r uruk6w jj komend połi.Cy,inyc1h o zatrzYUlanie oszusta. ' (p)

Tanie wycieczkI
do ' War·SI8WY

Truśkawca,

Krynicy
i Rabki

Łód?<ki od(lz.ia.ł

Wa.gons - Lits

Cook urządza. w najbliuzlI! nied~ie
lę, dnia 2
\"yciec~ki :

lipca r. b.

następujące

podają do wiadomości, że w mleSIą.cu lipcu 1933 r,
odprawione będą. nabożellstwa żałobne w Synagodze
Towarzystwa. przy Placu Wolności 10, na które zapraszają. krewnych, p.rzyjaciół i znajomych, a mianowicie:

nn. 3 o godz. 7 rano
.. 4" " 7 rano

" ~"
.. 8"
.. 9"
" 11"
,., 11"
13"
.,. 13"

za b, p.
" ""
,,12 i pół p, p. ,. ""
,j 7 rano
,. ,."
,,10 rano
" "..
"lO-ej rano
"",.
,,7 rano
" ""
,,7 rano
" "..
,. 7 rano
" .."
.. 7· rano
" ""
,~7 rano
" ""

" 16"
" 16 ~

,,12 w pol.
"""
,,12 i pół p. p." ""

Do Warszawy ódja.zd w niedzieo' godz. 7.28 z dworca. Kaliskiego wyjazd z Warszawy t~o sa-

mego dnia o godz. 23· ej.
Przej:l.zd w obie strony

.
wynosi

'Ił. 9.60.

Do Truskawca cdjazll w nied.'zieli! o godz. 20,08 z dworea Kaliskie
go W 'l';ragonie be.~pośred))im, poś·
piesltnym od Pnemyśl3. do Tru·
t;kawea. Miejsca re>zerw<l'l'\ra.ne.
Przeja,zd wynosi: kI. lIT zł.
26,90, kI. n - 7.ł. 38.10.
Do Itrynicy odj~Jzd w

~

6"

7"

"l-ei po poło
" 28 ' ,, · " 12 i pół pp.
" 23" "l·ej pp.

" 16"

,. 24 "

.. 24-,

nie~hielę

.~

26
" 26 "
li

lę

[UIlIM" i Komitet ..UlDROWI~Kr

"IYKUB

..

W~IC'ŚĆ o tem Sltarv PO's.ner
llsilowł odebrać sobie życie.

Na

Ohorych

.

"

28

28 "
"" :lO ' ""
li 30
" 30 ""
li 31 •

,. 7 rano

"

li

12 i

pół ' 'Pp.

7 rano

" 12 i . pół pp.
7 rano

"" 12 i

pół p.p.
7 rano
",, ' ' { rano
.. 12 i pół pp.
.. 12 i pół pp.

Eljasza Karo
Róży Mincowei
Adplfa I{owadło
Jezekiiela Krawcowa
Ernestyny Ginsberg
Czyży Rozental
Emmy Liskier
Teresy Silberstein
Ber'y Fiszmanowej
Anny Lewinsonowej
D-ra Mieezysława Poznańskiego

Dawida Reicbmana
Ferdynanda Poznańskiego
" "" Idy Hermanowej
" "" Anny Kantor
" ,., " Wice·Prezesa Gustawa Rotezpana
" "" Salmana Salomonowicza
Arona Ratnera
li
" " Rafała Wolmana
" " " Czł. Zarządu Salomo" " "
na Nowińskiego
Mirjam Hozen
" " " Henryka G. Saksa
" " " Hemjety Wulfson
"
li
" Litmana Jelina
" li" " Salo Krotoszyil&kiego
"
" Marji i D-ra Alfreda
" " "
Faust

W nied~lelę, dn, 2 lipca r. b. o !Jodz. 12 w
odbQdlie się na cmentarzu tydowlkiJtl poświęcenie

połlldnie

pomnika

b. D. SI ni lawa lelchera

o godz. 21.40 z dworca. Fabryczne·
go pooiągiem bezpośrednim do Kry
na któ,e nprasza krewnych I przyJaciół
niey. Miejsca. rezerwowane.
Prz.eja::.d wynosi: 1.1. III Rodzin.
~.g.80, kI. II tł. 33.50.
Do R:1bki - Zdroju oolatd w sobotę o godz. l-ej w nocy z dworca.
".-.
Fabrycznego.
ra~~
Przejazd w ynosi: kI. III I".ł.
14.55 Mux.yka. z. płyt gr:l.mOfOll(l12.05 Muzyka. ~ płyt gramofono22.40, kl. II - zł. 3:'W).
wych.
wych.
Bilety na.bywać można w biurze
15.15 Muzyka z płyt gramolOllO12.35 Muzyka. z płyt gramofonu'
Wagons - Lits Cook (Piotrkowska
wych.
wych.
nr, 64) 0(1 godz. 9 r. do 9 Wl('!C'l..
15,25 Komunikat gospolda.ro~:r.
15.35 Muzyka polska z płyt.
16.00 Koncert solistów.
17,00 Pogadanka aktualna.
17,15 Transmisja. muzyki z Ci&WIELKI SUKGES ~HÓRU RE- chocinka..
TEATR Mlł!J~KI
pojutrze wiecz.
Dz,iś. jutro
PREZENTACYJNEGO z- s_
17.45 Audycja. dla chorych.
W niu 24 czerwca r. b, w czasie
.,DziwÓ.k".
18.00 Transmisja. nabo-teństwa _
W sobotę i w niedzic,lę O godz. odbywającego się śwlqta spMtu, Ostrej Bramy.
4-ej dwa, dodatkowe powtórzenia tańców i pieśni 'W Spale, obór re- . 19.00 Odc-zyt pt, "Pamiątki pol
..Dziewczą.t w mundurkach" z Ja- pr2zentacyjny 7Iwiąlzku strzeleckie ~.kie w Da.nji".
go okręgu Łódź, przy państwowym
d1oi~ Andrzcjew ką.
19.40 Kwadrans literacki.
Driś. jutro i pojutr,;e wjec,z. lek monopolu tytoniowym pod batutą,
20.00 Muzyka lekka..
ka, pikantn:t farsa Bi5sona. "Czy pro!. Ailtoni~go Białobrzeskiego,
21.15 Komunikat i'kby ' pr'l.emysł>o
Qdniósł znakomity sukces i zostal wo - handlowej w Lodrm.
jest c.o do oclel'dtt".
wyróżniony pochwaJą p. prezyden·
21.30 Koncert szopenowski ...
DZISIEJSZY KONCERT M. RU. ta, Rzplitej, Ignacego Mościck~(}.
wyk,
Rói'y Benzefowej.
BINA.
22,00
Muz.yko. taneiWna ~ ~
lliiś przyjeic1i,a, do Łodzi znakoKONCERT
ebocinka.
mity :tttJ1sta ~r. Rubin, który wiC,~
SERAFINY TALARICO.
czorem o gocłz. 9 wy:stąpi w salI
Dzisiaj o godz.. 20.00 jak zwyfi1harmonji. Artysta wykona. bogakle sobotni wieczorny koncert rR,ty ptogra.m i oilipiewa. żydowskie
djowy poświęcony jest muzyoe lek
pieśni ludowt', hu.moreski, groteski,
kiej. W programie pod dyr. Stani- Kursy Zawodowe Żeńskie przy
f-,atyry oraz arje operowe..
Rubin
sław:>" Na.wrota suity o taneC'Lnym Tow. Szerzenia Pracy Zawod.
na, poprzednim swoim koncerme
lytmie, walce i melodje, ~ operetek.
wśród Kobiet Żyd.
odniósł ·og-romny sukces artystycz Piosenki i kilka melodyjnych tang
Wólczańska 21, tel. 167-15
ny. Bilety vr kasie filharmonji.
odśpiewa znana
odtw61'Czyni 1'0- Prtyjmuje zapisy na nast. działy I
mansó,:"
cygańsk~ch
i na5t~'ojowych 1. Gorseciarsłwo- Kr6j
WYS'fĘP LAUREATóW TAŃCA
melodJl - Serafma Talarlco.
~r) 2. Krawiectwo-damskie
ARTYSTYCZN~GO.
3. konfekcja dziecinna
Jak się dowiaihJjemy w czwartek, dnia 6 oraz w piątek dnia 7
4, Haft, roboty r~czne i
roboty weneckie
lipca r. b. od~d~~ się w filharmonji
pól2egnalue dwa występy na.jwybit
Centrala teatralna w .Moskwie G. Modniarstwo-kapelusze
niejs~ych la.ureatów taIica. arty' zorganizowała nowy typ teatru.
Bieliźniarstwo Krój
{.tycznego; którzy na popr'lednich Jest t9 "teatr na wodzie". W czerw 6. Ondulacja
swoichwystępacl} wywltrIi n& wi, eu wyruszy z Mosł.wy Olbrzymia 7. Manicure
dz:tch głębokie i nłez.atarLe wra.że... barka,; na którteil rlJl~owana bę·
Sekretarjat cl'lynny ,od 9--1
nie. PrM3.pnyjęb. występy te en- dzje specjalna sala kinernatograi 3-7 po pol.
tu:t.Ja.stYC1nie, podlaeśla.jąo najwyi łi~zna, przeznaczona d~a. dŹ\Viękow
~"""
81Je "aJ,ó,.y artystycznI!>. Wykona,w cow, sala t~atr~tna, mle.ls.ce dla or
DOBRY GUST
~ami progra.mu będ~: Rutb Soral kłestry, kuhsy Itp. Pływający teatr
Czy
wyjdziesz za lUuie. Nn·
Abr~m6witseh, G~ Groke, Ziuta.. odwiedzi "',s.zystkie mia$ta Qd M~
to?
Buóz.yńsk .. ()ra.z JuIJ& Ma.rcu5. Za- skwy do NI1:nego Nowogrodu. ora"
..- Kle, Frclhie. ale bC)d ,~ 7.11W87,e
mówi('nia lI:t bite-ty ju~ p:r0yjmu.ie wSZY8tkie kołchozy i sowchozy,
l'0dziwiae
twój doury ,ust.
kMa fiłh:\nnoo}i.
znjdujące się po drod7..e.
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Niespodzianki

I

II;

II

I'

\V

Łódź,

dnia 1 lipca.

1~3

Imbledon

Sensatuina poraika Perrg'eao i amergkaólkieparg othodzQcgcb za lawor._ó.. Ó1rnieju
Turniej w Wimbledon nadal do- wOŚi!i. Decydująey piąty set przy., Mało brakowało, a mistrz Vines
starcza niespodzianek. Nierówność niósł mu JK)'rażkę 4:6.
tiprawiłby
drugą
nJespodziankę·
formy najlepszYch tennisistów daW. innych spotkaniach zwycięża- Grając z mało znanym młodym ten
je się zauważyć zarówno w grach li gracze rozstawieni, Do naJcie-/ nisistą angieskim, wygrał
łatwo
pojedyńczych, jak i pOdwójnych.
kawszych wyników naleZą: zwy- plerWS7JegO seta 1:6.
Anglik wyNiespodzianki te dotkn~ bołeś cj~two Lee nad Mac Grahtem. Po- grał drugiego seta na 6:4, a trze..
nie narodową dumę anglików, gdyż gromea doskonałego Saton prze- dm prowaclził nawet 5:3. Dopiero
dotyczą w pierwszym
rzędzie ich grał w trzech setacb 6:4, 6:3, 6:1. teraz Vines wziął się na serjo do
mistrza, doskonałego Perry'ego. Cochet oddał coprawda dwa sety pracy i zdobywdł dalsze punkty z
Zawodnik ten, uważany za najpew zwycięzcy Tiillmera, amerykani ł1().. piorunującego serwisu.
Trzecia runda singl6w męskich
niejszego kandydata do finału, na- wi BlIrwellowi, lecz pobił go na
gie w drugiej rundzie przegrał do 2:6, 6:4, 6:3, 5:7 i 6:3. Crawford została ju?: zakoń~na.
Obecnie
Farquharsona, którego już następ wyeIimin<'rwał Gentiena 6:3, 6:~ rozpoczynają się gry ćwierćfinałonego dnia w;/eIiminował Menzel w 8:6, a Hughes i Satoh również we.
wygrali.
trzech krótkich setach. A przecież gładko swe spotkania
zaledwie prred kilkunastu dniami
ten sam Perry, w walce o puhar
Davisa, nie oddał Menzlowi ani
jednego seta!
Drugą
niespodzianltę
stanowi
przegrana mistrzowskiej pary ame
będzie dyktowany za przewinienia w polu
rykańskiej. Para
Vines - GledOs>tahnie posiedzenie międzyDil,u,ga dotyczy r:liUtu karn~·
hill, rozstawiona
na pierwszem
miejscu i uchOdząca za faworytów, na,rodow~o zw.ią,zlku 'P,jtkarskie go. Do'lychczas ka.rne Muty d.,.
przegrała trzeciego dnia
do dru· ~o odibyŁe w Paq'żu p.rzyjęło ktowane być mogą za pTZCW ; giej pary australijskiej Quist- calv szere'g wnios'k ów, z któ- nienia, dokonane w obTC~bie po
TurnbuIl. Amerykanie grali dobrze
w pierwszych dWlIch setach, lecz rych kiil'ka wprowadza zasadni- la karnego. FIFA, posta,n owicd tej chwili załamali si~ i, prze- cze zmiany w dotychczasowych lo wprowadzić rzuty ka,r ne nagrywając kolejne trl';y następne, zo przepisach gry w piłkę nożną.
wet za przewinienia dokonuae
stali wyeliwinow31li. Wynik 6:4,
Pierwsza z nich dotyczy gra- poza obrębem tego pola. Ta'k ie
7:5, 2:6, 4:6, 2:6 dla australijczy, ktÓ1rzy z jakichkolwiek po obos,kzenie przY1czyni się ni,,·
czyków.
wod6w opuszczaj'ą bois,k o
w wl!. tpJiwie do Opadl0\\"ania temPerry grał bardzo słabo.
Jui czasie meczu.
Na przyszłość peramentów Diłkarzy.
kL,órn
pierwszego seta
oddał tla 5:7, a
drugi~go w kompromitującym sto- gracze ci będą mogli poV{rócić na środku boiska pOzwalali sosunku gemów 1 :6. Zdopingowany dopiero po zameldowani1u się bie na ordynarne wybryki, nie
przez publiczność gra nieco lepie~, sędzieulIll i to tyłko wkdy, rrlty poci~ające za soha surowszeJ
wygrywa dwa następne sety 6:3, g:ra zostanie przerwana.
'kary.
6:4. Był to jednak kres jego możli-

Rzut karny

u góry

zwyc.iętony

Sharkey,

u

dołu zwyeięrlca

Carnera.

rze wśród Ilublicznośct Licznie
zebrani włosi, widząc, że Shal'key zosta.1e wyliczony, dostali
na~1e jaikby zhłorow~o atakn
szału.
NieprzyroulDym okrzykom i wyciom nie było końca.
Należy zaznaczyć, że dwa lata temu Camera zo.stał pokonanv na PUlDkty
1JII,"ZeZ Sharke}"a.
~
Zwyci~t'la Camera ~ie Sł~
musiał
zmierzye z Maksem
w międzyklubowych za.wodach
Baerem,
~cą
Maksa k ołarskich SS Rapid ze startem w
Krzywiu zostały osiągnięte w dniu
St'lbmeli~.
onegdajszym następujące wyniki:
Bieg glówny na 50 klm. Lisiak M.
(L TK) 1 godz. 38m. Bieg propagandowy na 25 klm. Pa.wlik St.
Wybitni lekkoatleci nie startują w Bydgoszczy (PTC) 50.20.6. Bieg turystyczny na
l - 2 lipca to tennmy lekko- skiego sąsiedztwa skorzysta nieza- 15 klm. świątek "(Bieg) 30.53.8.
atletycznych mistlf7,Ostw
Polski. wodnie Poznań i zapewne najlicz- Bieg dl:t pail na 6 klm. UrbanowiBydgOSZCz przygotowała się na nielj obsadzi mistrzostWla, ma~lc czówna (Bieg) 13.29,6.
Ogółem startowało 50 zawodnizjazd najlepszych zawodników z najwięcej szans na zwycięstwu w
~ałego kraJU, a tymczasem spotka klasyfikacji ogólnej. Lódi, poza ków.
ją wielkie rozczarowanie. Cały sze. Korpesą, nie wyśle nilwgo. W dalreg eu.ołowych lekkoatletów w O" szym ciągu zawody w klasyfika- Cracovia-Wisła
statniej chwili musiało :uezygn&- cji druZynowej od'hywać si~ będą
Walkower za zejście
wać z wyjazdu, nie mówiąc już o o nagrodę przechodnią ufundowaKusocińskim, który nadal przeby- ną przez prezesa PZLA inz. Znajz boiska
wa na kuracji w Ciechocinku i ze dowskiego, a tu po dwuch latach
Słynny mecz piłkarski o mistrzowzględu na stan zdrowia
starto- prowa"zi Warta, pned warszaw- stwo ligi pomiędzy Wisłą! a Cracować nie może.
skim AZS.
vią, Idóry jak wiadomo nie został
Termit. mistJ'Z()6tw Polski zbiega
Program mlstr1.osw Polski przed- dokończony z powodu rejścia z bosięJ z terminem otwarcia obozu let- stawia się następująco:
iska druzyny Wisły, był przoomio
niego w CIWF, to też zarówno N&SOBOTA. Przedbiegi 400 mtr. tem obrad na ostatniem posiedzewak, jak Wojtkiewiez i Pławezyk przez plotki, skok o tyczce, rzut niu wydziału gier i dyscypliny.
będą w
Bydgoszezy
nieobecni. dyskiem, przedbiegi na 100 mtr. i
Zawody te zostały zweryfikowaRównież i wszyscy wybitniejsi za· 400 mtr., bieg 1500 mtr., międ~,
ne jako walkower na korzyść Cra- wodnicy Warszawianki będą nie- biegi 100 mtr., rzut młotem, bieg covii, natomiast sprawa gracza
obecnt Najliczniej mimo to repre- na 10 klm., trójskok, finał 400 kpt. Reymana ~łatwiona zostanie
zentowana będzie Warszawa, zwła- mtr. przez płotki, finał 400 mtr., fi dopiero po doda.tkiowem przes~
Szcza przez AZS, który wysyła 24 nał 100 mtr., przedbiegi na
800 chaniu sędziego i Reymana.
zawodników, następnie Poloni~ - mtr. i przedbiegi sztafety 4xl00.
8 i Leg.ię - 8. Inne kluby wysyNIEDZIELA. Przedbiegi na 110
łają po kilku zawodników. Z bli- mtr., przez płotki, skok wzwyż,
z.,cięzaą
~~"".4~""" rzut kulą, przedbiegi na 200 mtr.,
walk zapaśniczych
skok wdal, finał 110 mtr. przez
płotki i ~afeta 4xl00.
W cyrku
Zanotować należy, iż doskOnały
Turniej atletów w cyrku za.koi!.płotkarz, Kostrzewski, weimie u- czył się.
dział w mistrzostwach. Kostr"..ewPierwsze miejsce w turnieju za.sld startować
~zie jedynie w jął mistrz Polski i świata. Teodor
sztafecie AZS 4x400, natomiast a· Sztekker, który pokonał Raagę.
d'Ział jego w innych konkurencjach
jest mocno wątpliwy.
Drugiem miejscem podzielili się:
Raago i Gra.bowski, który zwyeię
. . .t ...........
tył Krauzera..
NOWY JORK, 30 ezerwea.. .omadzo..
ny w;C.ZOl'aj wieczorem w Madison Squam Garden przeżywał
niezwykłe emocje. Mistrz iwi&-:
ta w boksie Jack Sharkey. walCzYI z wloskltm olbrzymem Pri
mo Camerą .. tytuł mistrza cięi
kiej wa«ł.
Camera zaliryu.mfował
nad
PI'zeeiwnik'iiem w sa'iste.l
ł'UIldzie p~ k. o.
DeeydlJ'jąey cios
w szóstej
rundzie wywołał fonnaloą ba40-tys;.'lęezny tłum.

Słaba

Zawody kolarskie
S. S. "Rapid"

obsada mistrzostw Polski

3:0

Kalendarzrk
s
or
aR
ne
I jutro

dziś
Kal€·nda.rzyk spo.rtowy na. dz.iś Widzew; o godz. 18 mistrz. kI. Ai jutro prt.edsta.wia. się następująco:
Wima. Boisko ŁKS: godz.
10.30 mistrz.. kl. A. LKSIb - SKS.
SOBOTA.
Tennis. Korty przy ul. Wodnej:
Piłka nootna: Boisko DOK, godz.. od god'L. 10 i od 16 meoz. tennis:l18 - mistrz. klasy A Hakoah - wy o mistrzostwo drutynowe PolMakabi, popr'ledzony przedmeczem ski Union - Touring - Legja. (WaJ
r~erw.
szawa).
Tennis. Korty przy ul. Wodnej:
Kolarstwo. O godz. 7 rano z. Pla,od godz. 16-ej zawody tennisowe z cu Wolności start do wy~cigu ko·
udziałem mistl"ba Polski, TIoczyń- Jarskiego dookoh Lod;>;i im. Ś. p.
skiego omz Wittmana~
Władysława Sierpińskingo, na dyNa boiskach w stansie 204 klm.
Gdy sportowe.
Łodzi dalsze mecze. w grach SpOI'.
Gdy sportowe. N a boiskach w
towych o mistrzostwo.
Łodzi dalsze spotkania o mistrz.cr
stwo w grach sportowych.
Marsze. N:1 trasie PiotrkówNIEDZIELA.
Piłk:t noŻna. Boisko
DOK:
o Lódź marsz, organizowany p~
godz. 10.30 mistrz. kI. A LTSG - IV .Związek Strzelecki.

IWKS -

Ak·' tri

,

Nawet koń się dziwi

Szlekker

Staly

kontakt

t.................................

PALESTYNĄ

Trl:ede miejsce dostaJo

TuryatJke, ekspedyoJa, ek.port, Import. dział prawnl"y.
Info.rmacji
Lód!, Śró~mleJeka nr. 3, Ka.wanem.
.
.dzleJa:
101'"
. 10 1, 4-7
Po walkach nastąpiło
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nagród zap~nikonL

To"eret ErDc Israsl

się

Kra.u

1.erowi, a. czwarte zajął Kwa.ńani,
który odniósł z.wyeiętłtwo nad

rozdanie

Na ŚlWięcie .i'eździedt em dJ1a pań w Ranela,gh (Londyn) odbyły się między

iln1l1emi (}r)ginalne zawodv .,Z jabłlk em do ku-

'bła". Na illuS'trac.ii widzimy, ja'k, koń ze Z'dumieniem i n~eufnością P'l"zv~ląda' się osobliweJ C7.V1IlinOści swej /pani przy kub1!'

ł.6df,
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G

1 lipca 1933 r.
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""nlka z braku kapital6w i "mitrwnei organizacji

Komh:ila badanilł handlu w
Polsce prz'!' instytucie bndat\irl
ikonjuuktu.r #;0 podarcly~h i
cen prz,eprowadzi~a ckkawc Lu
dalJlia, OdllOf'..z.ące się dl)
handlu włókienni'L-z-er.co w '

łaś hurlownika za.Jeży w pierw przy :r.awikł'anyoh me5ztą i nie
SZYm rz~dzie od .ie~o zasobów jed~orodnvch sto~l'ttnk,ac:h kalpi
Ikapitałowvch.
Tem tłornac?; :v t'a~owych. ceny na rynku podsię, 1('
legaj o gwałtowI' fm wahaniom .
w laładl Hł29 - 1930 w pl'zt- Przyczyniają sit) do tego i sl{,ll,1y.śłf>

I
hurto · (ramSZOVl'allllp.,

bawcłnianym odb:vwalo sunki panuj.ącc LI Pl'od'llcel~tóv.:

sIę

~dme osi~a.ilJ· w:vsokie odsetki.
Niezasobność handlu w kapatał "prowadzi do dnże.i li~zby ogn:w w ła.ljcluchu
nośrcdl1i~ ,

lwa. Sf.ąd
niska ~lopa zysku
\JOs.zc,zCgóll nych stad,iów wymialJlY nietkoniecznie kOlarl'Z:V
<;ię z nilS,ką ceną końcowI} tow~
ru. ~7 ydłl1żeDi-e łallclucha. pośredni.c.twa
ahsorbu.łe znaczne
zap-asy towarowe,
Nas,k ulek
hrakll kapitałów i prymitywn~j organizilocji
nl'aeuje bRndel włókicnni~zy w
PQIsce llieekonomlcznłc.
Zres :>:tą ws,z ysbkie .'ego cechy
charlktcrystyczne wyuilk a lą w
dużym
stopniu z fa'k tu
i~
wchlania on jaJ, handel w
Polsce ,,"ogóle - stosuflIkowo
j

I

~.

--~

Badania stwi,erdzily
dużą. słab6Ść finansową

hm'to-

we~o handlu włókiel1nl~f;(o.

Filluooowauie obrotów hand:l o
w,"ch iest tyLko w części dok,Q
nvwane ze ś rodków wlas,fI,·{'t.
hLlli:ownhków i pl'oduccnll)W,
klÓTzv o~rZYilllywane
"kI:,iell
tows1kie" weksle
d"skouh.ljQ ,
przyezem z bed"bu bankowe~o korzystają prawie WVląCI'
nie producenci. n atollliH l
handel musi szukać kredytu
prywatnego.
T~n svstcm fi-naiłlsowanj'a obro
(cl W odbija s-ilę oczywiście na po
d zi.?Je zysków. Przy w)'s " I, i~j
.stopie procenlowej
zn3nną

Po
ba
SIlIIiI 'z_gika

~łDi~

(~n

1 Itpca

1933 r.

RynfK '1[Hlfiny
Warszawska giełda
pieniężna

wasowe wy,pi~ranit:
kónkulJ:enc.11l 7
wRików PI'Z('Z składy fabl'Ycz- t. P.l.
ne i komisantów fabryk.
Detal podobnie illk bu'" f\d~Jła
'I\l,k o ', 3QlJ,I{ażowanie się b.cz ·
cza si~ pl'yutitywną or:.:anl·
pośrednie ishliejąq'ch kapi.tazacją,
łów w p,;I-edsi~'bi,ontwach hnn- Bardzo rO l powsżechni-otlc .lC 'l t
dIn hur~ow~~ nadałohv im si- zatr'IIdniunie człoakólw rodzi'll ,
ł~ • znacz~I\jc
w Drocesie w\'Naogół l1andel wł6kienniczv
gałęzi.
miany.
w P0ls~e cechujo --łub," ąl}('bi,·
Ankieta ób.k>ła dwa gł6wnc 0-.
J:lko obif\.w charaktcrvslvC7.- GOWO~Ć i związany z nią ści~l('
śł'odki handlu włóki'Cn.ui-cze~... n\', wllrto 'l,anotować, że mimo, braI ' kapitałów wlasrl.ych. Fi
a mianowicie Łódź i \-Var
ż-c zbyt hurtowników ',v Pol~ce nans(}watli~ hU'lldJu. odbywa się
szawe.
odbywa się nao~6ł wi(}kszell1i w hardzo dUŻYm stopniu
na
CZynnilkiem, iktóry w zde.cvrh)· partiami. nili w Niemczech
i I pod<;tay·.·ie kred,' tu toWarowe'
wany sposób zacia'żył na warto mimo braku ka'pHału, Lapasy go Dl'oducent6w. vVzględna tRści zbierGl1\'ch IDaterjałów , ,j<>.t OIkazu.~~ się W Pols~c równic ni,ość h oj t,radycY.rn ej formy fi- niezwykłe dużą no~ć hldnoścl,
J)rym.itywna O1'~ani:zac.ia hau.. duże. jak w Niemcl~ch , a slyh· nansowania zachęca do korzy- r.o właśnie W\btwarza &cią~ani(;
dlu.
ko~ć obrotu w~ale lllC ic;.;l wh~ siania z nicj czG.~lo n a Wł.l t Cir- marży ZYSJill do poziomu, zapc
Znajduje ona tez W)TaZ ~. f.qk ksta.
uw z~lsohnc w kapirtul. Iktórc wnia ,jącego tylko niski staucie, że
P ,'ymłł y\\!ł1I ic prowadzona Jest (',Ide! tego 101, LI ią na prywat- durŁ życiowy, często bt'z żadnej
llrowadzenie
p.rawidłowyeb, i
kalkulacja,
nym
n 'nhl
dysl' oulowym , a lk .mnulac.ii.
ksiąa jest \V handlu rltadko- _ 1 A e l 1 . Ii!b.h.:~:a!tlGłllUl!.!!tJ!lMi_!J!łI
LMI ład. a.. =NM3»MWW"'!L
. . .i w
PoJsee.
Badnui€ handlu wl61d<'lltti<-zego miało oll.il)~ wsz"slkie
ważniejsze O'Śl'Od~ii handlu wleJ
kiennicz-e{;(o i w "kaźdym <Josć
znacz'l1r, liczbę firm, talo. tlOV
dane można było uwatać fa
rep,r.ezeut.acV.hle dla całości lej

Łódź,

••
wełna'
na rgnkath
świaiowgc:b

Na wC1iorajszem zebraniu giełdy
wa.lutowo - dewizowej w Wars7.awie w zwią,zkn ,:/l daJezym spadkiem
wa.luty arosry.k.aitakiej tendenoja.
dla dewiz przewarjja,la. 'Błabsza, l'~y
obrot.ach nieco zwiększonych . .Bank
Polski płacił za. dolary gotówkowe
6.85. Notowano kursy dewiz: Bel.
gj~ 124,85, Gdańsk 1!i3,90 (plus OJ.
Holandja 307, 50 (- 25), Londyn
30.m (- 15), Nowy Jork 7~ (7), Nowy Jork - ka.bel rt.03 (-7).
Paryi S5.09, Sztokholm 155.75 (.--.
25), Szwajc~trja. 172.15, Włochy
47.10; w obrotach międzybanko
wych dewi~ D3. Berlin 211.50 (20), W obrotach prywatnych: mar
1m lliemiccka. 209.25, dolar gotówlwwy 6.94, rubol z.łoty 4.86, dolar
złoty 9.20, rubel srebrny 1,42, bilon 0,68.
AKOJE
Na rynku akcyjnym tendencja
przeważa!a. mooniejs7.a, pl"Ly więk
szych obroŁ-ach akojami Lilpop&.
Notowa.no: Ba.nk Polski 75 - 75.5U
(plus 50), Lilpopy 9.50 9.75
(plus 25), Starachowice 8.85 (- 5).
Handtke 16, Ha,b erbusch 42 - 44
(plus 300). Trnil.zakcje dokonane a
nienotowane: Sila. i Światło 24
C.])lus 200).

PAPIERY PROCENTOWE
Dla papierów prooontowych pa.nowała. tendencja. mocniejsza, Pl'7l1
obrotach większych potye~ką kon..
wersyjną:, 7 proc. stabilizacyjną i 8
proc. listami m. Wa.Te'!.awy. Noto",&ono: 4 proc. pO't. doł&lOWa .cs.5O
- ~.76 (plus 15), 4 proc. inwest.y
cyjna, ~wykła 101_50 (plus 25), 5
proc. konwersyjna. 43.50, 7 proc.
sŁabilil.acyjna 49.2-5 49.13 (12), odcinki po 500 dolaró~ 50
(plus 62), 8 proc. budowlana. BGK
l emiSjA 98, listy i obligacje ban.
ków państwowych De. 1Imia.n. 4 i
pół proe. listy zie.mslde 99.50 39.1'15 - 89.50, 11 proe. li6ty dola.-

smato,""y rynel, wełny jloziJ"b- mysI, dokonywane są również na francuskich, a hurtownicy podają
jr. pou zr,aldem niezmiernie silnej tynkach z\!grani!:znych poważne 1 ('eny w dolarach po kursie 8.90.
haussy. Z~~' ~lia ~el1 wyniosła w zalulpy wełny w. cela~h .lol~acyj·
Narazie efekt znacznej zwytki
ostatnich '" tygOdl1l~ch do 20 Pl'OC. Iły~h na
ł)~zeJa~laJąceł ~lę cO cen przędzy czesankowej jest ujem
ceny , welt1y zagranIcą są o ~1'~~· 1 l dZ ,bardzte,':r,'ucleczlu ~. plt'mądza. ny, ponieważ ptodu~enci tkanin
81./0 :.10 ])roc .. wyt.~e
od najll'z-l Silna ~") ~k.a II0tO\\.an wywarła wstrzymują się z zakupami prz,szycl-t nOlowan.
.
wply w tOWfi1ez na krajOwy rynek dzy odI'ladając traltlUlkcje na pój_
. Przycz~;ną. znacznej zwyżlti .ie3t ~óifabryJ.atów ~-ełniallych. Pl'zęt- ni;j: kiedy zbliiający się se7.on zimezwykle silny popyt na wełnę, {l7A! czesankowa poszła bardzo mnw rnwsi do 9Od.ięcia prodtfkWe(lIug doniesietl angielskIch
~!lacZt1le w górę, zwyzku,iąc w 8U- cji z~noweJ
mów wełnianych, itości wełny mie \II' ostatnich dwuch tygodniach
•
sptzedant> w ciągu maja przewyż.. cd 10 do 20 procent. Zaznaczyć
•
część róimi~v między Cellij JHO sUją bardzo znacznie ilości 8P
należy, 7..e zwyżka nie jest zateżna
ducenta, a ceną detalilSly
po- dane w tym okresie r. ub. Oprócz: od fluktuacji dolarów, PQuieważ
rowe 35.!'}O (plU6 25), 8 pl'QC. Wa.rcilłauw. właŚ!nie koszt .k.rulyt-u. zakupów doJ{onywanych p17.e7 prze jt'llt ona ttotowana we frankach na giełdach bawełnla- sza,wy 39.50 - 40 (plus 3'7). 'l'ranza.kcje dokona.n e a. nIenotowane:
w
podziale do<:hodu tę eęść ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!
nych
oŁrzvmu.ie c.z:vwl.lilk fin. ansujący ;;;
- 3 proe. budowlanA ~7.lló (- 10), 5
ohroty, .jest ndm w ' pewne i
W ciągu dwuch dni na I7nkaóh proc. kolejoWlL 89<ASO, •
mIerze handel i producent, u
!B .
!!9. r!ł
!I
surowej bawełny w N. Jorku, w larowa. drobne odcinki 45l1O, •
bok nich jedlJl!llk
IiU
UJ g U
Wf
Liverooolu oraz w Bremie notowa- proc. kojejo'Wlt 100.60, 8 prQ<C. _
wierzyciel Z3~arueZl1y.
no tende-Jlcię nieJednotłtą z odcłe- z:Mtawne funtowe l>rzem.yału PIIPljako dostawca su,r owców, baii"
POSiadaCze wkładów zamierUają je na !łołowe niem słabszym. W dniu 28 cierwca 1l1dego 65.25 - &Oj 4 i pół proe.
ki i kavEtaliści k 'r ajowi,
p ,'V
W zwl""ku ze słabą tClldel1- nlejslytn. Podaż dolarów łych bawełna II~ tych gie!dach ~nitko- listv zjemslde wileńskie 28.25, 5
1.
• t
....
..
.
•
'wala nan.roł w granIcach od 8 do
C.l· .... (lla dolai'R, w dnłu wCllora.i 'bł ł'
~ .
b
ł'"
-to
'Yuinj d YSAonterzv l . p.
I{oszta kredytu są przeww';'nie
..
" .l' li zUą("; Ule :lm Ie.l>ZOIUl, za- 10 punktów, 29 ~zenvca o dalsze pr6c . .Wa:tsz!twy 49, 8 proc. Łodzi
37 10 proc. Rado'm ia 33, 6 proc.
IJłłt'dzo wysokie,
SZYltl podaź
bał'd~o pmvażnie ł)olrze-b~)wał11c natomiast nieco 10 pUnktów.
bo~y m. WarszlLW)" 56.25, 6 prOC.
Przyozyna tego stanu rtcCl\' si~ zwiększyła. O ile doły~h-- t.większonc. Kul's dolarów doJaltkołwiek zntZka ta osIągnęła ()bligacj~ Wlttsz.'twY vt emieja 34-50
ikwi w s.trulkturze
polskielol Cl ('Zas na,iwiece.i stosunkowo do- ł:ve.h notowano w graui(Ja(~h od bliEko 20 punktów, to jednak w po
rynku pi<!ni,ęż'uego,
w fakcie, larów kupowUl Bilnk l)olsh.i, zł, 9,21 w żądaniu du zł. 9,20 róWnaniU z notowaniami z dnia 26
Notowania giełdy
Żof! islJr..ie,-.<>
pewne
ź.ródła
kred'".J IpoSI'
' a daeze . ...
_ 'e
. ~.
uuWI m
dolarów w płaceniu. Również poprawi- czerwca, bawe fna W N owym J orzbożowo-towarowej
~1I, do których dostęp mają t y I - .
ku notowana jest o bhsko 60 pun<
ko ograniczone koła. Z'r,6dłi.uu i tvch na.łchętnIeJ spl'zedawall h się nIeco l'uhłe 7"ote. których któw wyrej. Zdallł~m ~feJ' miarO'"
w Łodzi
eemi są kredyty za,gr,anic'zLIl>, .fe w tvm banku, o tyle wCżo- km'S noto\vafJO \\' ~l'~micaeh od daJl1ycb, dalsźe J~y bawełny uZQOena z:i 100 kI. w 'błotycb loee
Ik,r edyt hank..u emi~v.inego; ~)O- ra.l zllacżnie więec.i tranzakt· .ii d, 4,87 w Żąd4Will do l.L 4,8;) l~itllóne są wytącznte od sytuacjI Łódź.
niev.aż nie z'a sP'l lka jaia oM Ci> 7;awa,r to na mieście. We wszy· w płaceniu.
na rynktJ dOlarowym.
(ag)
Zyto 21.25 - 21/l'5, Jl'fiof,(jniea
łe~o zap.of-rzebowani'll.
CI. inne
40,00
- 41.00 jęczmien prz.emiało
słki'Ch
domaeh < hankow:vch i
W c,ią~u dnłlł w('Zorajszcgo
ka'lJitał'V są rozpor,ząd7.alne td
"
wy 18,00 ~ 19.00 tńąb, tytnia
ko w. OIRT:m iiC,z onych iloścjach , kan~()I'aeł1 wymIany l'tleJI b~'lj WielU poSiadaczy ,"' kład6w. d~
65 proc. 32.'- 38.-, mąka tytnla
łlcna Icb r..st
ba,r dzo wysoka. fło.~c znaezny,
przyczem we larowych w bonkaeb zamlenl60 ptoc, 38.- 34.-, tJi4.k.a ' p8r.en'\V ten sPo~ólb powstają liwie wszystkIch wypadkacb podal łQ .ic ba zło.....
oba~ł iając sic:
pracować mają przę" n3, 65 proc. 60.- tro.- o-trtlJby tył
st~pv lJIl'ocen.tow e : niźs.za: z łkt~ I dolarów zntw.żnlc Pf7,eW~-ŹS:l.id·11 dal3zc.i ich zn;tki. NROgół nafile 1~.60 - 13.- otręby ps.'Mni'le
dzalnie bawełniane
reI korzysta lą llPl'ZywlJcJQwant
•
•
.
11.11,50, otręby ps~.ennO grube
mający dostęp do tych dogod. la ich ziłpotl'.reb4waule. Kurs ~h'oju pamc~I1~O na rynki. nie
Zarząd Zrzeszenia
producentów 11 ,50 - lUjO.
uie.~szych ź'r6deł kredytu i wyż dolarów na rynlm PI'~'watnyń1 wlda«!, panu.te bowIem zupd· prżędzy bawełniAnej ucbwalił, iż \V
Ullpolil'Jbienie og6lne spOkojne..
sza dla k:r-edytów z Ikapi,talów w obrotach
poza~ieldowych na deZOl'.lellhłCia
" przeważa okresie od 10 do 23 b. m. urucho(~)
bajowych,
prnechodzl1ćych kształtował sie w, Iu'aulcach 011 pJ'Zckonanie. że obecna zldika mienie w przędzalniach kartelu wy
nosić b~dilie w dalszym ciągu 92
przez wolny rynek.
.zł. 6,95 w żądaniu do tł. 6.9tl jest jedynie p~ejśeiowa.
NOrOWANIA BAWELNY
Producenci kony.stają z obu
godziny tygodniowó. W tym OkreB Rl<; MA
rodzajów klred:v1Ju, stopa więc w płaceniu ..tzy słabcl lćndcuJeżeli cho(hi o sytUftc.w na sie wszystl"ie przędz.alnle zrzeszone
loco 11.i)3 lipiec J 1.01 paździer
udtdelanycih przez nich kredy- cjl.
l>ynkaeh Z3Rl'ankznyeh, to w będą n!iały prawo 7Alstosować - w nik 11.30 gruch.i e ń 11.48 st'YC'1letl
tów towarowych może być W pl'zcciwlcJlstwle do dola- pOl'6wnaniu :z nótowllnianii z fabrykach najwyższe uruchomienie 11 ,50 man"e 11.63 ma! 11,80
i Dod naciskiem kOll~~lIrenc.il l'ÓW I'ap'lerowycb, tendcnr.lił dl>! dnia 28 zat6.vuo giełda w ParJ Dotychczas żadna przędzahliQ L
ALTEJ(SA'NDR.JA.
jest - ni'ŹlSza od stop:v na pryprawa tego nie Skorzystała, staraAsl'llllouni: sierpień 13.13 paż·
WamlV1n rytnlku dyskon'łow:vm. dolarrÓ'W złotych
kntałłowala th~ .jak i w Zury-cbU, . wewraj
jąc i~ przystoso'wać swą produk- Jzierl'dk 12.9-.3 g'l'udticli 18.07 luty
W ten SiPOS6b staie się dła hur- sle wezora.i pod Ziutkiem moc- rea~owały nieco mocniej. (~) cję do etapuia U\potrzebowartla, 13,27 kwiecień j 3,:)0
townika o,płacalnem korzystaktóre w czasaoh ostatnioh, ze
8akellitric1is: lipiec 15.07 li~tOpad
nie z kredytu dostawcy. Ił r6względu nA niewyj.aśnioną
sytua- 13,ftO ~tyczel~ 16.29 m:.\:rzec Hl,61
najbliższych dniach uka~e się nakładem Wyd6w- cję lIa r;rnku przędZ}' bawełniane l
wnoo-zesme
lokowanie
UVEIłPOOl
niótwa ,,8lbljoteka Prawnicz,a" w Warszawie no, uległo poważnemu pogorszeniu.
SIW-em pmzedsiębj'orśtwcm poloro 6j 4~3 c ZI~rwicl' U,J ij IJtJl ~c
wa praca dera Arn'landa AKERBERGA p. t. :
siadanych ikaopi,tałów. Oczywi",T,~('<iIr. ll
li.16
Jednocześnie na posiedzeniu la- (L15 sierpieil 6.15
ście w wielu wypadkch humow
rzadu
kartelu
uchwalono
Ila~,al pa,iclziernik 6.17 ll!s'l" p\ rl G:'? G gnln.iIk roz'POll'l7.ądza t:vliko ka,piltała
prowadzi~ r()kOWllnia, ld.iteby do' dZieil 0.28 ~ty C i'."i'J 0,1~~ 11\ :'1'Z (,C O , 2~
mi ('>ud:zy~i, otr-zymując w6wr;<:erwi '"
prowadziły do pOllown\lgo przystą kwi ć t'i pń G.im n:" j fi :2.;
Komentarz
d()
art.
393-441
e.za.s dochody dość skromhe. W
pienia do kartelu 11 rtrnl, kt6rt w G,17 EI.l.kl\ O lii.
Kodeksu Postępowania Cywilnego
t~h W'YPlł~ikach możIiiWoś(\ ka
I-: ~ ip~k ~l, : 101'f) ~l :','~
~\Voim cza&le ze Zrzesullia wysią'
Dital~adi w p1'ledsięblo.l'stw;e
r·,· .o ... 1.)("" 7.1\:(
rIty,
(a.,
jelit 1Ill'pełlrtie o~ranFczMa. RO~Q
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może otrzymać sklep spadkowy ' z "omjniec;en~ ,
PO'zostałych sukcesorów
ciekawą kwestję, intere·
szerokie warstwy kupiectwa, rorztrząsał ostatnio sąd apelacyJny w Warszawie, mianowicie
kwest~ czy jeden ze spadkobierców m.ołJe z pominięciem pozostałych otrzymać interes spadkowy, z
obowiązkiem jedynie spłacenia pie
niędzmi
pozostałych
spadkobierców według urzędowego spisu inwentarza.
Sąd apelacyjny
dał odpowiedź
pozytywną na wyżej postawione
pytanie, e'~yli r01JWią:aał kwestję
zgodnie li: istniejącą praktyką ty-

Bardzo

jjUjącą

~iową.

spadkobrania w natUr:l.e .1est nie- wojną i po wojnie, i sądy powszech r wa niewątpliwie bed~e musiał za
W37.na jako umowa o lIpadek pr7.y nie hOllorowały te zastrzeżenia, ja płacić w całości ten, który został
~zly; że spis inwentarza był nieważ Iw zgodne z praktyką i zwyc;t.aja- przy il1ter~ie, gdyż do niego w
ny, gdy:!: nie został przywołany mi halldlowemi. Inllf\ '7.alatwienie pierwszym rzędzie zwrócą się doIlrzy jego sporządzaniu jeden ze byłOby !1iepl'aktyczne i prowadziło- stawcy i wierzyciele firmy, słusz
synów zmarłego"
zamieszkały 011 by do
liJn\'illowania
prZeU&i ę -, nem jest zatem, by On spłacił
l'zeregll lat zagranicą; że w{}bec biol'stw handlowych, zdolnych (io współspadk()biercom tylko róznicę
tego winno nastąpić nowe osz.. c~· życia pomimo śmierci jednego z pomiędzy al{tywami i pasywam4 a
wanie sklepli; ie pomimo spisu współwłaścicieli, z powodu tarć nie pełne ah:tywa spa!lku.
A. S. niektórym spadkobiercom między jego spadkobiercami, czę'
Sądy dwueh instancJi, sąd okri;wpłacił na udział po 5 tss. zł.,
a. stQlu'Oć niefachawcami, ldórzy jU'ł gowy i apelacyjny, zgodziły się z
nie 2 ty., . . zl.; 7e w' osiateczności od interesu odeszli i flie mają z obroną. ad",. Gryl1~asera } oddaliły
A. S. winien spłacić odpowiednią nim nic wspólnego.
pretensję spadlwb1ercy ntezadowoCZI;'ŚĆ aktywów bez potrącania }laZJrzut IIh~waż.f.]03r.i hpisll illwen- !oneu;o pOnad przyznaną kwotę
sywó"" które spłaci ewent. l,aż:]y I tarza upada wohec faktu, że SP:hl-1 tysi~~y zł. Sądy stanęły na stanolmoierc!ł, zna.idu.iący się zagrl1lii~,!. wisku życiowem, zgwnem z długospadkobierca oddzielnie.
W obronie zaatal\Owanego ",ła- zosial rowiadomiony o {lDkolianj'!!1 letni,! praktyką i wymogami hań
ściciela pr:oodsiębiorstwa, poprzed ~pi3ie po
jt'go Sllllfz<'jdz0niu i w illu.
,~
nio spólnego, wystąpił adw. Hipc- I ć:ągu 2 t~7god!li .etl }1o·wiauolllieni~t ~M~~ee§!.
lit Grynwaser i przyzna.iąc 2.000 go nie zaskadyl spisII ..
zł. tytułem udziału spadkowego Okoliczność, że spadkohierca A.
skarżącego, co do reszty prosił o S. dobrowolnie dał niektórym spad
j
li
addaleni~ pretensji .jego. ZaGtrzeż" I kobiercom sumę "":,'ższą oa oricjał~iIIIji!jiM!i!!#t d
nia pomiędzy spólnikami, że;,O ;1'~go I1flz~alu nic >:twarza Żlalnych
~mierci jedn-e~o z nich inter\?s :),3 praw do WyZS7.Cg·0 tH:z(."lu dla podo wynajęcia
przejść na pOlo~tałego przy ~yCill :~ostalyi.'h ~padkDbj rdw.
Wiadomość na miejscu:
z ob')wi,!zl<iem splaty jedynie SPoRr11 Nie'}jlls;~1'0m j.,st również 7·ąda[,' ,U'n~.[',·"nb, łłl'n!!T!)UJska
kobierców zmarlego goto'wizną, b~' nie skal'htcega o:lrębncgo t'·aktc·
~~i.E! IiIiR
IJ IlhUW
J
Iy zaWSZe praktykowane pr;:~(ll wania aidywów i pasywów. Pasy- '~~~~~~~~~~~~~~

l

I

Leszno istniał duży
papierniczy, który należał
do spółki firmowej Sz., złoŻonej z
ojca, M. S. i syna A. S. W umowie
spółki między ojcem i synem znajdował się punkt, 7Je na wypadek
w~niejszej śmierci jednego ze
wspólników, sklep w całości przecbod~ na własn~ć wspólnika pozostałego przy zych! z
obowiąz
kiem jedynie spłacenia pozostałych
./ 8'padkobierców zmarłego w goło
witnie według wartości interesu,
ustalonej w urzędowym spisie InwęntaJ'74; spadkobiercom zmarłego
nie wolno do . przedsiębiorstwaIdrowie
wkroczyć, opieczętować go itp. czy
szanuje
li 1.; chwilą ~Ierci spadkodawcy
Ten ,,0 L L A "
stają si~ ani wierzycielami swego
kupule !
współspadkobiercy,
a nie jego
Przyj roować tylko w or,rgillal nem
wspólnikami.
o akowaniu z hnllrlcro:(J!.
W roku 1928 ojciec M. S. zmarł
\V ówczas wspólnik i syn zmarłego .
A. S. przepisał dotąd
wspólne Ważne
nQZ~rWY!
przedsiębiorstwo w rejestrze han- Krawiec wojskowy J. GRINER (egz od r.1902)
dlowym na swoje wylącznie imi~.
11-go Listopada (KoMtantynowslla) ~8. pllrtev
,
Sporząd'ZOny
został spis iilwenta- w}'konywa mundur I spodnie ofi·cGfs~tle 00 :zł. 95.rza i wyprowadzona ".zysta masa orlU: wszelkie roboty wojskowe nats~ybciej i n~jilkurainej ,
!'padkowa jako róźnica pomiędZYIj.. . .p.o.cion.aiic.h. .
i .w.a.r.u.nikaiic.h.n.i!.dliil
e p.Pi.ire:z;flii'sL1feiP~n!!ilY!!Cnh._~
aktywami i pasywami przedsłębiot'
stwa. Na każdego ze spadkObierców przypadło około 2 tys. złotych
Na ulicy

skład

Ten
nIeskomplIkowany
I sekret
2, dał mI•

nn"n'
rUn i W[I" n[hO['
II ln"U
R

I

I

4'.l.

KT O

[zwartek dnia :~~~ Piateklj~~~ ~ -g:.

.

9 wiccz.
Pożesna~ne 2

spłaty.

Jeden ze spadkobierców nie zgo·
rlził się na spłatę według spisu inwentarza ł wystąpił do sądu 7;; żą
daniem wypłacenia mu 5 tys. zł. z
odsetkami Od śmierci spadkoda wcy. Na poparcie 8W~rch żądań nieza
dowolony twierdził, 7-6 um()wa pomiędzy spólnikami o!cem i. synem
C!O do ewentualnego ",yeliminowa• ia
spadkobierców
po7A)Stałych

oll~"

W

W "oli xl.

wentylo-

chłodzona.

loris

program:

w 'erotycznym

filmie p. t.:

y
KO
"fi,

I n w

.

. \ ..<i} , . '

",

. ... " .

.

•

Dr,iś

do nabycia codtIitome" aa."
pie p. LeWttDbetwa
w Ino.łod.a I Teoftlowle
I na kolon;aoh I e t n I c h

medalem

Buczyńska

....•.. ................
obok

Julja Marcu.

przy

Odznaczona nagrodę redakcji -Muzyki" .
SlIczeg61, Vi programach.
Bilety od 1 zł. do 5 zt jut nab,w.,ć
można Vi kasie filharmonji cod.ie~
nie od godz. 11 r. do 2·eJ pop. orll\'
od godz. 5 do 7 wiecz.

Matleo.ł DiełZ DO ~

do

. ,Kropli Nle"a"

Poraz pierwszu .. lodzl!

i

Straceńców

I.. Nreudaiia'~'randka "
Bekordowa obsada: Richard lix,
Stroheim DorothyJ ordan, Joel.Me.

Mar, Astor, Eric VOIl

erea Robert Armstrong

premiera'

1\ JI T
i jutro o godz. 5-ej po

Koncerfy
ot'kiestr.v :-l)'IIlL pOll
Anom;: Jutro.,

Inowłodza.

~

••••••••••••

Karlołf

Dził

złotym

Odznaczona nagrodą "Towarzystwa ZlIchety Sztuk Pi~knyoh·

(bit:

ESkadra

Następny

Oeny miejsc: I seans 45 i fi4 gr.
n68t~pne 54, 85 i 1.09

PrzeJazd 2

Ziuta

NASZ PRZODUJĄCY PROGRAM:

godz. 4, w soboty,
i święta o g. 12.

wana i

Odznaczony

7. ·weksh i
udziela ]€'dnoeześr, ie swoim
klijentorl1, w kw~stjaeh nakazowych, wszelbej pomocy prllwnej.
'\Yynngrodzenie llmjarkowaue.
_ _II'II_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iIIil

Zielona 214

nowocześnie

Odznauona!. najwyż5z~ nalfrod"
Pana Prezydenta RzeclIVPosp.

ul. piłudsr<.iego
72, front. I piętro, przygotowllje pozwy
do Rądów o wydanie nakazów zapluŁy

"CORSO" Not:
Sala

obrońca

,,6ł08r.r

Ruth Sorel Abl'amowitsch

Sądach Grodzkich, Łódź,

Di I,kow, linoteatr

Poezątek o
ni~dziele

ArtystYCZnego
Wykonawcy programu.

Ola WUDOdu hllienlO
Maurycv Abr!Jmowicz,

Uwaga!

T~ńca

Georg Groke

Zdumiewający nowy pomysł zasie·
sowany przy fabrykaoji pudrów, przy·
czynia si~ do tego, te ~nak()mitv patyski p\tde, Tokalon pl'.ylega do skór)' nawet tłustej clterokrotnie mocniej,
nil: każd, inny. Jest on tak preparowany, podług speCjalnej taJemniczej
recepty, by nadać ek6rze matowość
naturalnego plękn!!. Puder Tokllloń
przylega moCno pomimo pocenia się
i dlialania wiatru lub deszc3IU. Ścił"
ga rozuerzone po'y. Niesaldnie od
Pani zajęola, mołe Pani mie6 pe....
ność, 1e Puder Tollalo/\ je.t jedynYIII
pudrem, który nada Pani cudownf'
piąkni\, naturaIn, cere, bM §Iadu po'
lysku, .arówno w dllień jak i pru
s&tucznem świetle.

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

występy

hAUREATó\V

dia pp. Oficerów i Podoficerów

Piękną
C erę

pał.

ularn
tlyr. '1\lO<1oto. Hydera
O

w lliudzi('jb 2 lipca od godz. 11 JJrzed

I;

Gldwna 1

"

od godz. 9 w. na otwartej scenie

arIIlSIO'
W aeen
i estrady polskie.i
WJ••SIDpll
II JI
.J
ua czele z
Januszem SelwBarskim

'Pjubiel~eJl1 .

pulJłiezn08ci

Humor, satyra, blllet f aktualje •
poło

P O R A N E K pod dyr. T. l\Ydera.

t.VIl- - .:m;Ok PMANN
Y= '- . .
.

11

Doktór

REICHER

,-----------------------------------------------1'

OIWO(K Uzdrowlsfto

Specjalista chorób skórnych,
wenerycznych i moczopłciowych

Południowa

Piękny park otocllony lasem Komfortowo urządzone pokoje, sal~ny towarzyskie, tarasy, werandy, lei:alnie.

Z8. taB. ZOI·9S

lnform.

L. BE MAN

t~le1.:

Warszawa, Podm. 1. Nr. 66.

Instytut Kosmetyczny

Łodzi,

le.letniana 15

oraz

teIef. 149-07

i moc.opłolowe

Andrieja 5,

telef. 159-40

popr.. ol. parter
Belpowrotne uluwanle o_loaienla
najnowSll~ belbol.sn~ metod~. Regu.
lacja i trwałe przyciemnIanie brwi i
PIlęs Maquillage. Bezpłatne wskazówki
w sprawach kosmetyki lenniczej.
Lampa IIwarcowa. Solull.
Ceny ItrylEy80we.

••••••••••••••••••••••••
Do ald. Nr. Hm. 880/53

OBWIESZCZENIE.

Dr. J. nadel

KblnliER

artykuł6w apoływczych

oBlaoowanych na ł~cZnlł sume
Ił. 813 gr. 70
które motna oglllda6 w dni. licytacji
w miejscu sprzedały, w clalie wyłej
o.naczonym.
LddJ, 17.6.53
Komornik (-) Adam Jaroa%yŚskt

apec. chor. ..neryczn., sk6rnrch
Do aU Nr. Hill
I włos6w (porady seksualna)

1U5-193~

ObwiesJlczenie

Andrzeja 2, tel. 132-28 Komornik S~du Grodzkiego w Łodzi
Przyjmuje od 9-11 rano i od 6-8 w· rewiru 8-go umlenkal, w ł.odli
W nled.lele i święta od 10-12.
puy ul t1 "iatopad~ nr. S1
na .and.ie ari. 602 K. P. C. obwle·
szcza, ie w dniu 14 Iipoa 1933 r.
LECZNICA PRYWATNA
od godz. 11 w ł.od.l, prsy ul.
Połoinlczo-Glnekologlcllna
Pomorskiej 58 odbllthie tlili publlo.na licytacja ruohomodcl a mlllnowlcio:
clterech klosien tkackie"
6-go Sierpnia 15'17, tel. 153-10 oszacowanych na IIlUn!l !lumę Zł.
1100.- ktdre motna ogląda6 w dniu
I I II klasa
Jicytacil w mIejscu sprseclaty, w c.agod •. pr. yjęć w leoznicy od 10-12 sie wytej olnaczonym
codz. -- PO RADA 5 Ił.
ł.6dj, dn. 21.6. 19S5
Homornll,
Mleszhllnie prywatne
(.) Słopu)'ńslrl
Piotrkowska 124, tel. 213-02
prz),jmuJe od 4-6 pp.
.

D-ra med. S. Drueblna

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

PraRllmerafa

eli'OIS,. I pueaY'ł14 po"ło~ w BaJu -

~kopiaów redakeja

..

:':'C:.-:,'"

m'."oClllM ,,010. ~p. dathmi . . . bodit·.. 4i,eO, ..

Redaktor: Eugenjusz Kronman.

la --

... 6;- ; " , _ . . ......•

ni. Iwraoa.

CIECHOCIN KU

I

Dworek .Kośeiuszko"
Do .... Nar. Hill. l,.,.

Abil

POWSZECHNA

Komornik Sądu Orodt!lrlego w todm., rewiru 7, :aamies.kały w Łod.1.
puy ul. Kilińskiello g6-a
na D8ad.te art G02 K. P. O. ogłallJłlt, je 'W dniu
10 lipca
1953 r. od godz. 12·14 w Łodl! przy
uj. Południowe; 5j
odblld-te e1ł\ IIcytllcJa 1'Uchomo~oi,
a mianowicie: fortepianu, rOZ/luwane'
go .tołu dębowego, d~bowego biurka
koloru bronzowego: fotelu wyścieła
nego, krytego skór~, dębowego kredensu o 6 dn:wiczkach, zegara regulatora o dębowej ciemneJ szafce i in.
oSllllcowanych na sumę zł. 2150.które moina ogllldać w dniu licytacji w miejscu .przedatT, • ... . .
wytej oznaczonyJII.
liódj, dn. 22.6. M

r----.
,
l~łOS~ dr~ne J

KDmornik (-) St. a6r&ltl

••••••••••••••••••••••••

,U=

~_ _ _ _ _ _iD_ _ _

Komornik Slldu Orodlklego _ Łocl.i
12 rewiru: zamiuzkały w Łodzi puy ul.
Piramowicza 7
na zasadile art. 60S!, 603, 694 K.PC.
ogłaua, te w dniu 6 lipca 1953 r. od
godz. 10 (nie p6taieJ jednak nił w
dwie godziny) w Łodzi przy ul.
AKUSZER-GINEKOLOG
Zawadzkiej 11
przy;muie od 3-5 i 7-g wiecz. odbed.le się Iprzadał z przetargu
publlolnego ruchomo'cl !lkładailłcych
przeprowadził się na
.Ię • urzlłd.enia sklepu, mebli orał

Doktór

SZKOŁA

ordynuje

W

09'08':8nle.

Dyrekoja zawiadamia Z/llnłeresowanych, te eg.amln! wstęP!"
z pocz!ltkiem roku ukoJnego odbędlł !lita wyłącznie w termmaoh ml~
dZJ 21. VIII. - 26. VIII.
Zapisy przyjmowa6 bfłdzie sekretarJał od 11 sIerpnia od ,od•.
10-el do g. 13·et·

Piotrkowska 175, teJ. 138-76

pr.yjmvJe od 8-11 rano I od ~-4I w
w nłed.iele I §wl~ła od 9-1

Rndrzeia 4, tel. 228-92
------ - - - - -

prosp.

~imnBli..um liń!~il
Józefa
Zielona 10, tel. 122-12

moczopłcIowych

Chor. weneryc.ne. .kbrne

~ądanie

szk6ł

powrót:il

niewiażski

Na

--------------------------------------Z praweml
palistwowyeh

.Sp... chor. wenerycznych, *6r-

Dr. med.

::::

Dr. Leon Czarnol, ł

I

KULTURALNE WARUNKI POBYTU DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCHWYPOCZVNKU, REKONżWALE
SCENTÓW ORAZ PRAGNĄCYCH SPĘDZIĆ LATO PRZYJEMNIE i WYGODNIE. CENY ZNI ONI!.

Dr. med'

puyjmute od 8-11 raDO i od 4-8 w.
w niedl. I §wi~ta od 9-1 po poło

Zimna I gorllca woda oraz telefony
w każdym pokoju. Światło elektpJczne całą noc. Garai. -

Wykwintna kuchnia francuska I djetetyczna.

prz)'lm. od 8-11 JaDO i S-8 w.
• nledztelo ł łwl~ta od 9-1 po pol.

n,ch I

A. 6órewiCZ8

I_

KuPIlI l IlIrI...

I

4 POKOJE

Zwygodami,

nowo-

Olesne, s]oneczne do wynai~cia
od zaraz. Wólolańska 23.

:-BRYLANTY, złoto, srebro, rótną biłuterj~ oraz kwity lombar16iae
dowe kupuje i płaci najwyżsIle
oeny M. Mizes, Piotrkowska 30 PENSJONAT "Trzech

I

II
Róż"

w

Teof1illow1e pod Spałą nad Pi-

ZŁOTO, BIżUTER.JĘ i

kwtty

licą.

Pokoje sło.necZIIle,
nie eleMrvcme. plaża,

oś' wietIe

AUTO-ASENIZACJA

,,"YOIE

"ódł, Skwerowa 3 I Wierzbowa'

Telef. 247-20 i 101-~4
wykonuje wyw6zkę nleczystolęl
I oo".zcHnle flltr6w po cena.
dosłępnych.

••••••••••••••••••••••••

pierwlombardowe kupuje i płaci nai!'zorzędna
kuchnia.
In.forma
wy§SSZ8 ceny.
Maguyn jubilerski L .Fijałko, Piotrkowaka 7 de: Łódź, telefon 106-54 100
l>OOZta Inowłódz, im. Z. Ger·
696-2
BIURKO, 2 bibljotekl, fotel I 4 swnowiocz.
krzesła. kryte skórą sprzeda.m ~
150 zł. Piotrkowska. 84, m. 11. Od ANNA MIt\C-HOLCMANOW A
11 - 1 i od 4 - 5.
'-8151.......~ zabierze na lato do Chełmów
(viIla Paradowskiego, obok sanatorjum) kilkoro dzieci. Zgloasenia na miejscu lub w Łodzi,
leI. 181-92 od 12-2 i 4-6.
DO WYNAJĘCIA pny parku Sm szyca.
S-pokojowe
Ilowoczesne ZGUBIONO kwit zaliczeniowy na
. W'ad oŚĆ C . lni" zł. 1fii5.50 za. nr.
1813, wydany
mieszkarua.
1 om
: egIe a- przez biuro ekspedycyjne S. Goldna. 82, u dozorcy.
485~ korna. w Łodzi, Piotrkowska 26, rut
na.zwisko W. Szpigiel, za.m. Z&DO WYNAJĘCIA od 18 Ilerpnia ehodnia 59.
4-pokojowe mieszkanie wyremonto 5.. 5!1I
4849-1
wane z w8zelkiemi wygoda.mł w ------~- .....
śródmieściu. Wiadomość: Andrzeja MOSZEK Chęcińskl
zgubił kwit
nr. 88, m. 1, 1f godz. od 9 - 10 kaucyjny Elektrowni Łódzkiej Nr.
i 3 - 5.
401~6 z dn. 7. 12. 26 r. M zł. 15-

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

l

Lokale

_----

.. wI_ *Ubae . , ",p. to., Itro,,·. IIIPIlH): I·ua atronll 2 at, Reklamy tebt,Q
Oalolllnla
.
.
.....,.".... '.lOt • t.Wclea . . . .tr~ełeniem miejs.. nil Itronie od 2 lio '! wł~cznJe 00 gr.

. . ...tr......ł. nd..... ., . . aadałene od mon,
do
(~-~a:r•. 'ONp.~ 11:-.t."
DIPo~.,
... .".., lldiahiaowe
o~łouenie

...me

&zz .

hl
Iro'ca teketu 40 ,r., nekrologi 40 gr. Zwyczlljnł
a.janlej..,
al. 1~. PO~iwan!e pracy 10 gr. za w,.
-IIJCIJ""" I
12 al. ~eJUa S8IDleJecowe obliczlln.e Ił
Za ... t ł 'III! l i ID fuM. dodMIr. 2!. C1fi. cłwałoołor. o SOW. ~I
Re.klamy w dodatku Iluatrowllnlm za 1 cm. .wadrlltowl7 1 .ł.

Za Wydawniotwo odp Sq.ajutl Kroaman..lInM", wydawnioaa lp. I 0'1.

u

W drukarai włunej Pioukoww 101

