a I erl na
~.

Oplata poeztowa uiszezona

lódi,

ry~załtem.

;

:

"/· 1
',,'

111 lipca 19S3 r.

18 stron
Rok V

'.

: ...
.'

DZIENNIK

. ..

PIąłelI

Dziś

tr. g-ej

'

SPOłECZNY.

Redakcja: Piotrkowska 101. Telefony: 144-44, 177.
Redaktor przyjmuje od godz. a-ej - 7-ej wieczorem.

-

POLITYCZNY I LITERIClI

t~na ~o

.I'oszg

Adminiatracja: Piotrkowska 70.
Telefon 22-222
Tel. nocny 144-44, Nr. konta P.K.O. 66.155 i 64.730

ale nie Dosiada ludzi do obsadzenia' odpowiedzialnrch sta'nowisk
BERLIN, 13 lipca. (Pat.) pl'IZemyeają banknoty do HoNa zebraniu kierowników OIkrę landji, ziluabiają,c różnicę kur-

gowych Dartii nuodowo _ 50' sową.
c,ia,l istycwej wV~il kander.l
Hitler
długie,
trzy:;:od,z,I.nne Upadłości
pl'IZemówienie, w którem J>Qdk~eślił

m. in.

podstaWY planu

W

lospodarez~o

Hitler wskazał m. in., iż narodowi socjaliści
przebojem
zdobyli kni aile że muszą 0'beanie zastosować metodę 1>9koPwą

dla

nlrzymanita się przy władzy na
stałe.

W dziedzinie gosJ)oda,r e'zej -

mówił karu::Jerz Hitler wią71Ują

inne zasady i systemy,

polltyezne~

000niż w

wtiee
~~~~~~~
stów wskazał
w da;bzY.Dl
c i ~u kanclerz .- jest
nieob8adsanle
odpowiedslal8ł8nowi*
dJSPOnuje się jen-

banftowe

Niemczesh

W SwinemiinJle, ogłosiła tam upa
dł<lŚĆ znana firma bankierska J. Ja
coby i Synowie. Właściciel banku
Jerzy Jacoby został aresztowany.
Równocześnie donOSZą z Drezna
o Iikwidacii istniejącego od 40 lat
dOmu bankowego Rudolf Rentscb
w Liebenwerda w Saksonji. Likwidacja spowodowana 7JOstala duiemi trudnościami finansowemi,
z
któremi musiała walczyć ostatnio
wspomniana firma.

Pos• WYSOCki D H,-llera ttHitleryna", "Hitle·
BERLIN, 13 lipca. (PAT) rynka"
Poseł RzpUteJ Alfred Wysocki zło-

żył wizytę pOZegnalną kanclerza.
W urzędach stanu cywilnego w
wi i odb~ z nim dluiszą rozmowę. Niemczech, rodzice zgłaszają si'3 z
wnioskami, aby ich dzltlciom nada.
wać imiona "Hitler"., lub dziew
WROCLAW, 13 lipca. P>AT) _ czynkom "Hitleryna, Hitlerynka"
Prusk.i minlster oświaty zezwolił na i t. p.
przemiaaewanie nazwy szkoły real
W związku z tem minister spr.
neJ im. Oemarta Hauptmana w wewnętrznych w Prusach rooesłal
Wrocławiu na szk1>łę im. Horst okólnik, w którym poleca urzędni
Wessel'a (zabity w walce uliC!'Lne), kom stanu cywilnego prOponowanie
cZłonek bojówki), gimnazjum w rodzicom innych imion, gdy~ kanWohlau &Ul ŚląSku otrzyma nazw~ elen: Rzeszy nie życzy sobie, aby
szkoły im. Goeringa, gimnazjum w dzieciom nadawać imiona równoMuensterberg zostało przemianowa bn:miące z jego
nazwiskiem. W
ne na szkolę Schlagetera.
razie, gdyby rodzice takie imiona

liadne chrzciny!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Litw-n

nydl

dopóki nie
cze zdolniejszą 1 baTdziej W'V5elu~.8rza
kwalifikowaną do objęcia danego stanowiska jednos1lką.
Wielkie wrażenie w kolaeh
W zekońC%enlu swego przeprzemysłowych
i kupieekteh
mówienia Hiił:ler podiJm'eślił zna
czenie zawareia korukorda,Łu ze Lodzi wywołało aresztowanie
Stolicą ApoStolską, do:paŁrując Hersza Litwina, właściciela faw tvrn fakcie
bryki przy ul. Kopernika 58-58
uznania lUIl'Odowyeh
~jalistów praes kościół katolidtL
W dniu w~zora.iszym w lOdzinaeh lJ'OPOłudniowych·
do
Komuniści
mieszkani .. przemysłowca, ful.
.teromski~o 18) wkroczyli wy
śmierć
wiadow:ey
z nakazem ał'csztoBERLIN, 13 lipca. (PAT)

i

ol'liaalzacji IjoDI5~gt:znej II. Szapirg

skazani

na

Sąd przysięgłych w

Deasau skazał
na śmłere trzech komunistów, kM
tr1JY zamordowali aturmowea Cieś1ika.

SzmD~iel

wania, podpisanym przez pro- na terenie fabryki, LiJwlna.
kuratora. Litwin zOStał natychW związku z tą sama spramiast odstawiony
do DI'Z~u Włł aresztowany został równirż
śledcz~o i po przestuehaniu o- wczora.i Uszer Szapiro, sekresadzony w ares:rde śłeclezym taoz orlanizaejl sjoniStycznej
do dyspozyc.łi w.ładz.
w Łodzi.
Aresztowanie sn~ w LoBliższe szczegóły sprawy trzy
dzi przemysło~a J kupea ))0zostaje w związku z ,upadłością lDIme są narazie w taiemnicy
.ieIto przedsiębiorstwa oraB po- przez w.ląd na dobro t~zące
żarem, .iaki ostatnio

wybuchł (O si~ śledztwa.

I .

;-

walulJ nie· Dolar 'rati na kursif
funt

WARSZAW A, 13 lipca. (PAT) - godnia. W przeciwieństwie do d0Sytuacja na dzisiejszych giełdach lara funt zaczął przejawiać tendenwalutowych silnie się odmieniła w rję zwyżkową.
porównaniu z notowaniami ostatNa giełdzie londyńskiej funt lIGnich dni.
lowano przy wpłatach na N. Jork
Dolar, który w Ciągu ostatnich 4.77.75 (wczoraj 4.70..7'5), w N. Jor
dwuch dni z.wyżkował, zaczął znów ku funt zwyżkow"ł z 4..71 do 4.77.
Wszystkie inne dewizy europejtracić na kursie. W W arszawie n~
skie
na giełdzie nowojorskiej zwyż
towania dolara wróciły dzisiaj do
poziomu z wtorku bie1.ącego t y- kowały.
Paryż wzróSł w kursie nowojorskim z 5.55 na 5.60.5, Szwajcarja
z 27.20 na 27.82. '
W Zurychu dewiza nowojorska
spadła z 3.87.5 na 3.59, w Paryżu
f1j 18.12 na 17.75.
"Zastrzeleni podczas ucieczki"
W Warszawie czeki na N. Jork
BERLIN, 13 lipca. (PAT) -- ry w czasie pl'zewoZenia go z wię spadły z 6.35 na 6.20, przekazy teBiuro Wolfa zamieszcza komunikat, zienia w Monastyrze do. Essen usi- legraficzne z 6.37 na 6.23. Spadek
wynosi więc 15 w.r:g1ędnie 14 gr0tv którym podaje, 7le zabójca sztUł łowal zbiec i został zastrzelony.
~ca ~emensa, kom~~ta MesEnde był skazany za udział w za szy na do.larze.
Funt zwyikował również i na
6Inger,. pokutował JUZ za IIWą bójstwie szturmowca na 12 lat więgiełdzie
warSQwskiej, osiągając
rbrodruę.
zienia
Messinger, według komunikatu,
•
kurs 29.80, a więc o 8 groszy wywyraził wobec policji zgodę na złoW Warnemuende popełnił samo- żej nit wczoraj.
W Londynie wpłaty na Szwajcaczłowiek,
lenie zeznań, p~m pOpełnił sa- bójstwo jakiś miOdy
(wczoraj
IDObóJstwo, wieszając się w celi któremu grl:łZHo -aresztowanie, al~ rję notowano 17.14.5
85.21
Wlęi:ienneJ.
bowiem podawał się za przywódcę 17.16). Wpłaty na Pal)'ż 85.03), funt w Paryżu
Donoszą z Essen, ii poniósł tam narodowo - socjalistycznego z Jed- (wczoraj wzrósł z 85.- na 85.12.
.
komunista van Ende, któ- nego z okolicznych okręgów,

HAGA, 13 lipca. (PAT.)
Na granicy holendet"Sik.o - niemieckiej odibY'wa się przemyca
nie baJniknO'tów niemieclkich.Prz.enwtn1cv zakUl])Ują w Ho·
laruUi czeki w t. zw, mar~a('h
turvsłvcznyc:h, kt6re
kosztują
o !;,JJkanaśde procent ba:nie,i od
ku~u nomilIlalnego,
a nast~p
nie,
po spieni~żeniu c.zek6w

..

Samobójstwa nie

I

ustają

Hitleryzacja lilmu
Nytwórniom nie wolnO
zatrudniać żydów

BERLIN, 13 lipca. (pA T) Wszyscy producenci filmowi w
Berlinie zostali wezwani do przedłoZenia władzom dokładnego wykazu personelu wytwórni, artystycz
nego i technicznego, z załączeniem
wszystkich dokumenttów
osobistyc.h personelu, dla stwierdzeoła,
czy wytwórnie nie zatrudniaJ, personElu niearyjskiego.
Właścicielom wytwórni zalecono
aby przy dobieraniu personelu pozostawali w kontakcie z powołany·
mi do tego resortami władz, którym
należy

przedkładać

projekty scenarjuszy i
dane okresy produkcJI.

również
plaą

na

Milion marek
zatrzymano na poczcie
niemieckiej
BERLIN, 13 lipca. (PAT) W ur~ach pocztowych zatrzymano ostatnio 250 przesyłek pienięż
nych, skiero.wanych zagranicę, na
sumę ogólną ponad miljun marel{.
ZatrZymanie przesyłek nastąpiło.
w J.wiązlw z podejrzeniami, iż pieniądze wysyłane są z pogwałceniem
zakazu dotyczącego wywozu pier.i~ zagranicę.

Stahlhelm

gdańskI

pod sztandarem Hitlera
GDAŃSK, 13 lilpca. -

N.
wiecu
Stalhł:helm.
gdańskiego kieroWlllik .lego
p,
Weinlberg w~osił P'l'z,e mówieWARSZAWA, 13 lipca. (Tel. wł.) nie, w którem oświadczył. te
Dolar w obrotach pozagiełdowych Słahlhelm stoi w jednym S'Z~
rego znaL odowymi socJalista·
not'.llWallO 6.18.
mi w O'brOlllie rewolucji OOil'()NOWiY JORK, 13 lipca. (Tel. dowej. POIIliadto p. Weinber"
wł.) ' Donosz'ą, że RooseveU zga- słlwierdlzi~, że Sł.ahlhelm gdań
dza się podobno na projekt prof. ski bez żadnych zastrzeżeń pod
Warrena, aby zmniejszyć ilość zło daje się rozkazom nre'z ydenta
ta w dolarze z 23.22 do 16 gra- Rauschinga i senatu narodow'll
MÓw.
- socjalistycznego .

prz~ja"ia t~nd~nt:jt; zwgżkową

mleckiej

nadawali to urząd stanu cywilnego
masi o tem zameldować minister·
stwu spraw wewnętrznych.

wielIkim

Dolar 6.18

Zawla,dniecie Reihswehra
Aresztowania w korpusie oficerskim

PARY1:, 13 lipca. (PAT) ,.Figaro" twierdzi, Ze ostatnią organizacją, z którą przeprowadził
swe porachunki kanclerz Hitler,
jest Reiehswehra.
Już obe"nie poczyniono przygotowania do tego przez umiejętną
tranz10kację oficerów ł oczyszczenie korpusu podoficerskiego z uiewygodnych dla N. S. elementów.
Wtajemuiueni twierdzą, iż przy
otowane tą liczne uesztowania w

korpusie oficerskim.
Kanclerz Hitler, twierdzi pisme,
dąży do zniszczenia
Reichswehry
jako narzędzia nienawistnego Hugenberga.
Opór, przygotowany przez grupę
generałów
Reichswehry, nie da
najprawdopodobniej iadny.ch wyników pozytywnych, alb()wiem doły
Reichswehry są zdecydowanie zwo·
lennikami narodowych • 6l()('.ialt
stów.
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AutentJczne informacje,
Cały ezereg
rzeń w. ~ciu

Aktualna od czas&w k ,( yzysu
w roku 1931 spm·
redukcji poborow dvNk.lo:f
sjo-ieh, została obecnie, pod 118(':les.kiem narodowo - socjałł.
"tvozn~h instancji parłyjn"cĄ
w kODCer!Ilie bankowym "DD'
rozwi$Ul!llia w ten s.posób, ł,ł'
ban;kow~

".a

zal'2ądu

olłlrzymV 

d'fl'ekcii,

Lo! Severinga
Byłv

m,i nister prus·k i Sp.v.,. .
ofieja.lneRo komu
ndlkatu, .został w dniu 19 maja
podc.:zas podrÓŻy na iPOsiedze,
nie Reichstagu między Biele ·
fe~ i BerlBnem w:vniesioiw
• J)OCi~u naskutek. rzekomego
l'OIlS'troju nerwowego i uml~·
uczooy w zakładzie dla obłą.,
według

Ob g d n e

~:::.
,:~:~~~T(:jęc~~.i:~~~~
w mlf~lz~za~.c w ten soo,
SIC

te

Sever~a

wyrzucono' ;
i tak sIkałowano . Ź>€ r
.
d 'znał uszkodzenia mÓ~, kM
Jak znęcano SIę
re ....,
C!Jnowodowało oz~ściowy
IJIoi -I .
"
rabź na.jwaŻlllie)Sizvch fU-QJkcJ'j
Jl3k łui pokrótce .donosil!8.
umySłowych.
Zna]'duL-.
on si"j
·1)V. bvłv dyrektor 'Jolicji w Pi
]C
..
obecnie w domu v.arj.ałów w' le, dr. Thiemanu, należacv do
stanie ~....
...-narali.żowanvm.
~~ ii oc ialdemokrac ii, został przed
kiIlkoma tygodniami arert7.łow!.t
wc \Vroc!aw!u
1,lko piechurz, Są DVjako
p-rzest~pca polityezny,

,560.

iaskrawo rzad, "rewolucji narodowejll

"0

3.000 lWI

rek miesi~znie. W z.najdują
cym się pod zarządem ~aństw,
BalDlku Drezdeńskim analo~iu ..
na re.fomia nie została dotych
czas I)I'zeprowadzooa naskutet
2WałtOWlleRO ODOru
c,;łoDtk6w

ring.

oświetlaiace
żyda 12 ma- wamwa.iach.

I

Pensje d,rektor6.
bankO.

wać mają najwyżej

"GLOS PORA'NNT"

.ja~d 1[(lISQ')łlllje dla
~y ehrześdjań nia litopy nrocentowej, kontcn ~Hemc~ech o.rganizowanie .. Brn
rek. A~yjczvcv teł przepustko scv sbud"nd . wsiada If.i i nie towanie się 4 procentanli, pnv natnyCh targów", PierW8Z8 ~1
ezem a·ż do odwołania zostaic preza te~ rodtzaju, 'POmyślana
nie potrzebują..
znajdują mie}s<:.
zawieszona wypłata wszelkiob dola całe.i Nadrenjj i Zagłębta
Ruhrv, ma się odbyć od 2 do
amortyzacyjnych.
Zamordowanie mona- Lombard, niedlai,d6. ratJednoczeŚJle
z
Berlinem eab 13 wlf1.eŚlnia w Dortmund7fte.
chljskiego adwokata
Namiestni1k pallsŁwowv dla szereg innych wielkioh mias1
Strauss został w połowie czerw miasta Altenbur~ z·arząd:ził, ż() ośw;~dczvl, że chwilowo
ni{~
Nauczka
late wypełni~ zo.bowiązań dłuRot~l'·
ca ubiły w obozie koncentr,!)· lombardowi miejskiemu
\V nliasteczku Landau wyko
cvinym w Dachau. Tego zupeł· wolno wydawać pożyczek pod minowych.
Ale .cały
Sle:'e~
nie AlpolHycznego prawnika O.J 7.l1!staw żydom. Lombard tt'n gmin zwrócił się już w dość ka nano na żydowskich bywalców
s-k-ariono, Ż~ u'brzymywał inty· WZVWl3 swoich żydowskich kIl· te~o.ryczne.i formie również fh k'8wiarni "Central" planowy
mnc stosunki
z "arv.lskiemi" jElnlów, aby "Nyk'lllpili ' przMm.lp krótlkoterm4I'.!)wych wier:cvc1eli na'pad '! char,~k~erze pogromu.
dziewczynami. Po przybvclu ty. bowiem o prolongacie alt z żądaniem Zl00cz.nego zreduk,ę Przy teJ OkaZ.!1 l1>cme osoby lO
.. ania stopy procentowci,
stały p'rz~ szturmowc6rw cic;cido obozu koncenltracvjnego mil może być mowy
ko PQramone. W dwa dni pósiał na każde pytanie, dotyczą
c:e je20 n~lZlwiska i przyczyny
Piętnowanie
DiC,fist6w
I
~iej
bu~istrz ,miaste?Z'ka,
Zdrajca stanu
~chaf, oŚwladczyr., ze uwaza to
aresztow.a.nia, &tawać na bacz
~edaktor działu handlowego
Wydawca
pacyfistvczne~o 1:8 dobra. nauczke i że ż-ydjJ
ność
.j odpowiadać:
,,Jestem
"B'.:rliner
l'a~e · czasopisma ,;Przyszłość niemi~c m\ł5zą się przygotować ieszcze
żydem i sh.ańbiłero
a-rvJski~ dzlennilka
blat-t", dr. ~Ians E. Pries·t er, 7."1 k.:J" w Heide, właściciel (kukar do dals~v niespod!Ziane'k.
dziewozę'ta" .
Po upływie cZlterec-h dni od stal w tych dniach 7.aareszto· ni Reichert, który już od dłut"Trzecie cesarstwo"
prrzvhycia do obozU\ !Zawiado, wan" pod zar.z,utem zdrady sla szego czasu zna jdOW{ił s.ię w
nu.
Władze
dopatrz"ly
się
tego
areszcie
ochronnym.
z08tał
W anegdocie
miono Jego rod:vinę urzędow,),
że Strauss
uma.rI. Przvczyn" PJ'zestępstwa w artykule, ktorv wraz ze swoim synem wvwle
Fala niezadowolenia, dławiona
~mierd nie podano, ale wvd'a - pojawił się w jednym ze szwaj czony pl'zez bitlero\\-ców z wil! okrutnym terrorem, jaK. wiadomo
no zwłoki.
Po otwarciu tru carsk:ch dzienników J)J"zed pój zif'nia polkvinego. Przewiezio szuka @obie zwykle ujścia w szeremieście
mny stwierdzono. że Straus~'j rokiem. Pozatem prokural()1' no ich rolwagą
odmawia
widzenia
1.
zaareszŁo,
Syn
mial
zawieszony
na
szyi gu jadowitych anegdot pod adremfclltretowano, a polem zaliotr,.-.e
wanvm, ponieważ dr. Prie~er Ip lakat z napisem:
"Je::.tem sem dzierżących władzę. Podobne
10no.
posiada na calem ciele śLad". !-dmjcą sIlanu". Oku zawie!;zo- onegdoty kursują obecnie z ust do
3i(~, Iktólfcgo padł ofi.a no na szyi plakał, klóry Qpic · ust w hitlerowskich Niemczech,
Miejsca dla ar,jcz,1I6w zn~cania
rą po osadzeniu w wif!Zieniu
wał:
"l Dl0ja rOdzina
l'Ów,
SPOTKANIE W NIEBIE
~a czame.i tablicy .w akade,
nleż",
Adolf
Hitler wnarł i powędrował
mji sztuik pięknych w Duessel·
Niew,płacalne miasta
Brunatne targi
tło ~łeba: Spotkał sl,ę tam z Panem
dorfie WV""il'.!ł..zOllO następuJące
.
BogIem l przedstawił się:
NadbumtilSh-z Berld.na 7.'\'1'1'6 ·
roz'POrządzenie:
"Nieary.łs,ki~
Ahy
kontynuować
bojkot
- P.an pozwoli jestem HitJ~
eił
się
do
wszysti
k
ich
wierzycie
s-tudentom wolno siadać dopic·
wszystkich hdows,k ich p'ITled- kanclerz Niemiec,'
,
10 wtedy, gdy wszyscy aryjse~ li miasta z pismem, w którem
si~bio~ów.
mają
wszystkie
nie
Bardzo
mi
miło
odpowiada
studenci zajęli jltlŻ mi-etsca". A · prosi it::h o ,.pójście na n~k~·'.
nalo~Zifie za rządzenia wvwie · Jeśli miasto ma przeprowadzić łHV.lsk1e ·f irmy być w przyszło' Pan Bóg, wymieniając ze swej
iZono w uniwersytecie w Berll przewidziany prilez rzą.d pro- ści niedcJ>llszczalne na wszel- strony pełny tytuł - Bóg Sprawienie i w Bonn.
Pozatem
w g-mm prac". to wierzyciele mU' kie targi i wystawy. PodczaI! dliwy,
WówC7as
Hitler odstępuje o
Bonn zawiadomiono
źydow sza zrezygnować z części sw.,· gdy ogólna. docyz.ia w tej mie.ze
zapadnIe
nIebawem,
obe('·
lirok
i
krzyczy:
~ich studentów i studentki, ~c:: ich praw. Nadburmis·t n propo
- Przepraszam, z żydami nie ZA
ma.ią obowiąlZek
wstawać,. nuie im dOt chw,!,zi ur~ulowa- nie już ro7JPoczę.1'o si~ w calvob
wieram zna~

drobnyoh wyda.powszedniem dusiejsI';yeh Niemiec nie przenika.
wogóle na łamy praay i nie wydostaje się poza granice trzeciej
Rzeszy, Garść taki oh właśnie wia.
domoFci, które mówią więcej, nit
całe tomy korespondencji, pubUkowa.e będziemy od czasu do el';it
su, opierająe się na. a.bsolutnie
pewnych źródłach. PoIDźe.j pod&jemy właśnie pierwszą. serję tych
informacii
(Redakcja.)

C7.Ił.onkowae

.
-, I rgll
14. VU,

poci~

l

uczestnikami· wGjn,

W tych t1niac:b w Berlinie o.
dehrano pr,awo wvstępowaoi!ł
)V sądach dalszym 120 adwoka
tom żv4owskiego pochodzenia,
aczkolwIek
niedawno dopu'
!il'zczoIió - ich : jako byłych fron"
lowych . ';,ołnicl"zy, . Komis'i':!
kwalifikacyjna oświadczyła, że
iedynie piechotę zalic7.a się dO'
Ikombatantów :. że jedyni-e ·pie.
churzv konVlitaj2, z
W\
konvwania praktv'k i adw()kac·
kiej na zasadzłe rozlPorz.ądze'
r,ia " aryjS}{iERO·" . Służiba wojen
na w artvlerji . lub w innych
J odzajach broni. uznawana je-Jt
fedvnie w wv.iQJt1kowvch wy,
padlkach,
podlega iąlCvcib 7.~ ·
twierdzeniu p;rzez ministentw)
Reichswehrv.

p~awa

Arl'szłowanie

ie~o

nastąpiło

,- d o 11111'- li '0

nad dr.

T

l'

hiemannem na u Icac

. ś"
wieka, i kt Iremu kazano nle"
cięŻ1ki wieliki drlłl{. z mal a c h o
"
b
rą,giewką repnol]kaniliką, v ~
smieszyć w ten sJ)06ób c1awne
nj~mie(,lkle godło pań.,l-wowe.

Drzenełłzono J)l'zez miasto.

.
d
Temu niesamowitemu pocho {)
wio na które~o czele kroczv ł 'l
l"
' d n' podko
po lCla, a WIęc aw l
.
nH'.lldni Tlliemanna. przygląda
łv ~ię tłum'V razil'adowanej sen
sacy'jll1em widowi.skiem niemiec
kie:i gawiedzi. Młodzież hit1&
rowska biegła obok pochodu i

",,' b
d'
tł'
z'upewlC ez powo ow, s a o Sli~
jednak zroz,umiałe po dniu 7
lioc:l r. b. Dnia teJ!o bowiem
s{)fowadzono b. dnek.tora rmli
cH . do "~ły. i Luta.i, u,rz ądzon4 I
ęc
na J Ik
tvlk
mu pr~y.1 le"
.' a le
.' o
~ałko~lte z,dZlcz~mc o~~cza}ó.... g:v,drzdami i okr.zVkami i obsypy
l Z~llIk, na}pr~'mltYWllle!~Ze, ~- wała dawnego dwnitarza.
'1tV1.-.l mogił sobIe Do'zwolic. Thlt': f jara dziczy,
dr. Thdemann.
m~.nna. któremu
wll'likl si~, sbania.iąc s~ n-a nCl·
na szyi zawieszono wielki pla·
l
(
kat.
poniż1a i~cy 'ego godność ezło niem.

ga~~~y ł. błedn~ 91)0.......

! ..___• • • •______. . . . . . . . .- -. . .

Podatki od samochod6w
Żydowscy właściciele samochod0w są na peryferiaeh mia -

sta Kam~enjc,a (Saksoln .j.a) !.Atrzvoffiywani J)Tzez posŁerunk! ,
kontroht.iące pasz p o.rty .
ma
wv.iazdu z miasta JllJUS'Z :l on!
pOSiadać przcJ)'Ilstkę "Brunatne
~() domu", która na lut,żdv wV

w

złot~i koły~e odbierał

hołdy

~
(fi

..

dwuch

cesarzy...

Re2USeria lur2aÓsMieUD.

h P' ł

OSTRZEtENlE NA C'ZASIE

l y
By nl'e TV>'7wo1ić mu Uipa~..ć i '"
.... ~..
ten spos Ab nI' e dn.p1"l"'ić do
przedwczesne"'o końca te~o wl
dowiska, podtrzy mvwało ~{1
pod ramI' '''na dw\'·ch
~"ar."-zv4;h
~
-31'
~
ra~ą mlie.łscowV ch ,,'Wodzów!
hl' "leI'o"'Slkl'eJ' d"'!·czy.
Chcąc
LI
"".wl·"'kszyć l·~zcze
ID-zamie
,.
'"
""
'<:"
ofiary, .l·eden z hitleroWCÓw.
ni(' biorący udział,u w poohodźie, zatrzymał ~ w -pewnej
d:wili i zbliżywszy si~ ostl~'uta
,
d Tbien anna
c:VjlIle o
l: · , ,
.
pI'zeezytal napIS na )e~O szył.
Viedv Thiemann uli'kał za bu
mą w;ięzienia. kaci je~o lipie.
wall' mU "'osenik"':
..
..
,.Kto wie, CZv sie ~DÓW ,.obAB.
polkii.
odprf,owadrony do wlięzienia, n
le-ł!ł siln.:m1u wstrząsowi nerw.,
welU ...
padł bez zmvsłew na zlemlt,
wobec czego IDuoS1ał być natych
miast odstawiony do sZlpitala,
Wierzyć się nie chlCe, bv po
dobne widowiS'ko m~o mleć
mdejs(:e w Eu,r opie XX wieku .
Zawac.zyć naleźy,
że Thic·
.tn3nl1 nie być
jatk imś
wvbitnym
przywódcą
soc ialistów
niemieckich, naruj} się on tyl
li o bitlerowcom przez to, Że w
~i'''\sie zaka,zu noszenia Ulundu
rów hitlerowskich. l\' vda.ne~o
'D1'Q;(>1. rząd centrowca
Brlinanf(lt, pi'ln'lwał, bv lSlikaz ten nie
bvł w Pile pr:l:ekraezanv.
oJ

'"

........

V'

" L o

dyrekt::~r~kiej

Biedny JóZef GObbels ma pecha:
gardło ma niewątpliwie berlińskie,
ale fizjonomja, fizjonomja ... Gobhe1s
miał pewnego dnia wygłosić mowę
w berll'n·ski m Spor t P a ]a ś'
Cle. J e gO
żOna na tę godzin"
wvnrllo...
.właśnie
...
01 ..
siła odeil słyn y 'ego łeb~k· Mer
n J
n ...." l
cedes i musiał wziąć taksówko.
Przybywszy na ml'eJ's"'"
G"bbels
d '
.....' d ' "", k' o
s..
a,te SZ()I'"TOwi WJe mar -l na pr
wo. Wzrusz()ny tą szlachetnośc~
szofe uwaza' za
.. 0 ' - - ' k
l'
swoJ
uuWląrle
ostrzec:
- Niech pan będzie GStro~.
Lepiej niech pan dziś nje chodzi de
Sport Palasu, Przecież tam przed
",ia GObbels, Żydom wejście wz1ne
nione.
V'

SZEPT W MROKU
Adolf Hitler udał się pewne~
dnia incognit~ do berlińskiego )dna, Sala jest do połowy pusta, .,.
ko kilka parek miłosnych kry"
się w lołAlch, a pół tuzina szturmow
ców trzyma "wartę" na Iwrytan:a.
Gdy na ekranie zjawia się pOstaf
kanclerza wszyscy wstają, tylko
~den Hitler porosta.ie skromnie na
:swent mieJscu, Z tyłu rozlega się
ilzept:
_ Wstawajżc, człowieku, jeżelI
nie chcesz, aby szttlrmowey cię yJO
tłukli, Czy warto ryzykować z po.
wodu Adolfa .. ,

••••••••••••••••••••••••

Obstrukcja. Świadectwa klinik dla
kobiet pot"ierdz8il\, t" łagodnie prze,
cavuczająca n8tllrlll n~, woda ~or.ltll
"Francls.ka.J6zefa" jest stosowani!
• doskonałym skutkiem, :zw!II~~ eu
II położni •.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

----------------------------.-,------.-------------------------------DiwiekowY Kinoteatr
LI"II'ana Harue
CzaruJący film re~yserii

"CI\PITOb"

R. Riódmaka pełen uśmiecbu, radości i brawury
W rolach
g-łównych:

II

,

"

ll i Jules Berry jako "Quick-.

J król arlekinów oraz Armand
Bernard. Na~program!
P-ou\lek 4.30, 6.30, 8.30, 10.10.
Następny program: TOMMY BOY

'4,

Wt. 19'
--~~------------------------------------.,-
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z
wienie
Dr
cesu
brzeski
gO
rezen' b. min. Czechowicza
Pragiera
dla

\\'ARSL\.WA, 13 lipca
Proces brzeski tocz\, się II.)
dwudniowej przerwie dziś
w
oalsHlll ciągu.
'ViecJ)l'czcS p. Zaborowski,
kLórego zh !:It,an zdrowia spo.
\\ odował przcrw~ w proccsi(',
TI['zybvł rano do sądu apelac:';jnego i już o !!odz. 9 m. 5 WZl10
wił rozprawy.
Z oskarżonych
zjawiło s;,;
lyll,o dwuch: adw. Pragier i
KiernLk, Za.ięli
miejsca
Ha la wie oskarżonych.

,,"w.

oskarżonego

jako szkodliwym, w-alczyłem i skarżycielc twierdzą, że
tak
do z.miany rządu dążyłem
": jest.
Prokurator Grabowski przydozwolonych ramach prawa I
znał ten f-akt.
Kwest ja zatem
konstvtuc.ri".
została wyczerp:łna.
Po .tych Ikr?bkich .slowac~l wy
Sąd apclacy.tnv udał się
na
stt:pu 1,1 z wnłoskaml obronq.
KróUką naradG w celu za tanowienia si.;-, CZy przyjąć ,i załą
czyć do akt książkę p. CzechoPrezenł ~.
wicza.

I

Czechowieza

Ad wOIkat Landa'lI
słole

sędziowskim

złożył
książk~ ,

iłl
il:1 -

Przemówienie prok.

Rauzego

pisa ną przez b. ministra ska,
bu, p . Czechowieza, a zadedyProk, Ra uze, w mowie s-wej
!kowaną p. PTagierowi. Dowód
twierdził, że Centrolew prowaten ma obalić zezna.nia świad dZłi'ł walkę
ciąg
l rządcm
i pailka Kaweckiego, naczelnika wv stwem. Ten związek, jalk twier
Potoczyło siQ w dalszym • .
działu bczpieczellstwa,
jakoby ozi osk. Ciołkosz, trwał stale.
J::1I od<:zytywanie refera.łu pne% p.
P r ag'i er w przemówieni ,I a powziął sobie za zadanie oba
.,(rllie~o Jaworowskiego, k~ry
swem nazwat p. Czcchowicza lenie rClądu marszałka Pitsud
daje lylko ohszerny g.krót ana- zł,odziejem.
skiego
Jilvozny sprawy. Sędzia przed- Gdyby ta.k w istocie było
Z kolei prok. Rauzc za.łmo
stawił wyrok
kazujący I in,tun<:ii. S1k.~rgi apelacyjne obro - mówi adwokat - to p. Cte- wał się Ikażdvm z oskarżonych,
nv i oskarżenia, które jednak chowioz, obdarzony takim hall mówiąc o sDrlcczności.ach mię
bią.cym epitetem,
lli3.pewll)()by dz"
celami
posz,c·z ególnych
la zg(.o'ł stron nic zostały
odksiążlki swe.; p. Prarzierowi nie st,ronnictw,
wchodzących
w
C/ytane w cafości .
przysłał,
skład
Centrolewu,
i
d~ho{}zi
O ~dz, lO m. 30
referat
do wniook·u, że tylko nienawiść
spot'awv zoslat zakoóczony.
[n.ogła
sklecić ten związek. któ
HuzpoczQ!v siG wnioski .
ry,
ja'kby
Jla iron.ii, narz wano
.\dw. Szumański zażądał, 3Jeszcz{! adw. Berenson poru- "Związkiem prawa
i obrony
IJ\' sąd pozwolił mU
pOdcza<;
szył
sprawę
posła
Popiela.
osaludu",
któ!'ego
przedstawiciele.
przemówienia korzystać z orv!.!inalnych dowodów rzeczowych dzoneg.o tak samo jak i obecni według p. prokuratorra podź.eZ akt gali do rewoluc.ji.
w postaci ulott:lk i odezw . za oskarżeni, w Brześciu.
",,,nika.
że p. Popielowi wy toC€ntrolew przygotowywał spi
loCzonvch do sprawy. zauuca•. )e. te protokuł ivch dowodó'w czono śl€dztwo również z art. s€k i kontynuował walkę, roz100 o zbrodnię zdrady
stanu JJoczętą na lerenie parlamentu.
I'll'{'.... ownh ie~L nieścisty i ni('
i
śledzLwo
to
zostało
wstrzyma
Móz·giem. sercem
i ramie.
<OtlbwarEa \vicrl1ie stanu l'ZC'
ne. '" sądzie okl'~gowym
p. 'n.iem Centrolewu byla P. P. S.
c~Y.
Popiel zeznawat jako
śWla- twierdzi p. prokurator, !\
dek podejrzany.
Witos do chropów mówił: ,,,fclk
Oświadczenie
- 'Viemv - mó,..,-i adw. Be- się za(:znie ruch VI' mieście. to
renson. że śledztwo w sprawie i wv na w~ nic siedŹlcie spożonych
Popiela zostało umol·zone.
kojllie".
Prokurator Rauzc pue.chodl:
Na pyt,allic przewodniczllce- Chcjeliby~mv mieć dowód onkon1;0. cz\' obrona lub o kari,ycie- cialnv. albo od ~f.'dzicgo ślcd- do omówienia rezolucji
krako,,-skiego.
który
Je chca uzupełnić referat :SJ}(a czego. albo może panowie o grcsu
l\" ia.kiemiś dodaLkowemi kw ,
\tiam1. <:hórem odpowiedz'an' :
• -ie!

Dallzy

referatu

Sprawa p. Popiela

oskar-

Jak

zwrócił

wrgleda

1>jr
l p\',
tanS'ld
'-amizalem
do dwuch
obecnych
li ,l sali OI5karżollych. czy prl\"
zna i<! sic: do win\'. zarzucanej
Ł
ł
i11l aklem oskarżenia.
Pl'ag'iel': - Nic przyznaje Sil;:
i powołu.ł<; sit' na wvjaśni;n'u I ŁOWICZ, 13 lipca. (Tel. wł.)
1łożone w s;Joz1e
okr~go \0\ HU· "-ladze uz)skał" dokładny ryza:"Lrzcgaj:!c souie gtos w raz,ie sopis .,upiol'a łowickiego".
po:rzeb\' w o!:llaLniem stowie.
.Jesł to meżczyzna
',ednie~o
P. Kiernik: - - Pod lrz \'JJllIjc:
In-in(nienic, zlożone w pierw w7rostu, nosił ubranie zielon'Izd instancji j oświadczam, lC kawe, kurtkę wypłowiałą., eydn żadnci winy ;<,: nie POCIU' kJisłówk4,', wysokie cz.al'Tle bowam. Do spisku nie llalcżałC:JI1, ty z eholewami. Ma krótkie wą
ho ~o nie hyl'O. G,yałlu. pf e- sy i szel'okie skrzywione usta.
mon°, ani siły. ('"Icm oualelli:t
r!ąuu . nie organizowałem. ani o których majacz)'ła w maJlIlja , ani moje stronnictwo. - Z nic Perz~' nówna.
rl.,!dcm i OlH'C ' l"lll 5\'SŁCUWOl.
Po Łbrodni do Jednej J; oko-

•

I)osIa

przywódcom dat mandaty na
i zaakceptował dotvchczasową ich (Wi'ałalność:
"Czas skończyć l dvktaturą"
- mówi się w deldalracji CeatrolewlI z 23 maja 19ao roku i
,,'jJ'rzystąJpić do .id Hkwidaeji".
To WSZystko są czyny, które
.,i e kWaJlifikują ze 102 art. ko·
deksu karnego, iako podburzanie do obaleni'a istniejącego w

twal'W jest td'ybul11a sądowa i w
wytoczenia
procesu,
5wiat będzie mial
widowisko
nielada".
Osk Barli(~kj mó-wił na kon~rcsie kra,k owskim,
że
eza!
s.końozyĆ z rząd{'m, Iki-óry prl e
siąkł duchem
moskieW'sk.ie~u
caratu.
- Arm.ia, ani policja
nie

państwie

kliki pisa,no w od.ez.wach l
prowadZOllo akc.k przeciwrzą
dową w szeregach słuiby belDieczellislwa i wojsku.
Stronnictwa Centlrolewu or·
aani,zowały i sztkoliłv do wn.lki
kadry młodzieży, lJę rzecz eznał za ustaloną sąd
okrę;go

przyszłość

l"ządu.

• Nie 20 czerwca 1930 roku
mówił prok. Ralllze rozpoczęła się rewolucja, kiedy po
set Kiernik odczytu ie w sali se
natu rezolucję z żą.daniem ustą,pienia rządu, lecz wówczas.
kiedy miała nastą.pić rewolu·
cja w terenie.
Pierwszym dn;·e m mial być
29 czerwca, data konglrcS'u, a
drugim 14 wrześni. 1930 roiku,
daŁa manifestacji
Cen·łrolewu
w całym kraju.
Prok. Rauze porówn.ujc tTeść
rezoluc.ii konfederacji
Targowlokiej z uchwałami kongre'lu
krakowslkie~o Centrolewu i dochodzi do wniosku, że wła§ci
wie brzmienie tych dwu rezolucji jest podobne, a różnią się
one tyllko tern, że konfederada
T:wgow.iK:ka zwraca się
pod
opiekę KataTZyny, a Centrolewu apel'u je do demOlk:rac.ii świa
ta. Wszyscy oskarżeni biorą li
dział ·w kongresie krakowskim
i jego orga,nizacji. Uwa·żali oni,
że pociąrgnięcie ich do odpowie
dzialil1o~ci przyniesie im tytki')
kO'l'zyŚć. O tern świadczą
sło
wa. wypowiedziane _l~Z Macieja Rataja, który w wywiadzie prasowym powiedrział, że
•. w c z<a sie , Ikiedy
zamknięta
km tn-oona parlamenlanta. o-

j

11
UPIór
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W owiczu powsta komitet obywate ls ki o b rony przed z.ocO
_L_ d
niarzem

Gl

eM"

. akt nieagresji gOSDodarczej
Delegat polski popiera projekt sowiecki
LONDYN, 13 lipca. (PAT)l'Ia dzisiej5zem posied2~l1iu pJtnar
nem konferenc.ii gospodarczej dele
bat sowiecki '~j'stąpil pottDwnie
7. pro,icktem zawarcia IJaktu o nieagres.ii gospodarczej.
Delegata sowieckiego poparł de-

Lindbergh

CARTWRJGHT, 13 lipca. (PAT)
Eskadra hydroplanów włoskie\!
wystartowała o godzinie 14 min.
2S we:Hug C7.asu brytyjskiego w
łderunku Sbediac w prowincji Nowy Bruoświku w Kanadzie.
. Eskadra widziana była dziś o
,odzillie lO-ej według czasu wschod
Diego nau deśni"ą BelLe Isle.
ST. JEAN, 13 lipca. (PAT) (Nowa Ziemia). Pullwwnil, Lin IJ Mi h, łttóry zamierzał wystar1O-

-

SO'pis

,~o

ztadza

się

It:upełnie

WicBwojewoda DyCh-

dalewiez

ciężko zaniemógł

Jak donoszą ze Lwowa, wicewojewoda Iwoski Dychdalewicz, b. sta
rosta łódzki, przed kilku dniami
ci~ko zanie-MÓgł na zapalenie nerek. Stan jego jest poważny. Przy
łt>.:lu chorego czuwają bezustannie
lekarze.

POdpisanie paktu 4-ch

zaniechał

może

być

ślepcm

narzę.d.lZiem

\\y. -

Jeden z kursu był w Za,wodziu pod Cz·ęstooehową. W<pw·
W<adIIOllO wówcz,as władze w
LJ:ąd, k bórc
udzieliły f und lIszórw i wymaczyły i!l1s In'llk torów wo j5kowych.
Byłv manewry pod Będzinem
a nie wycieczlki TUR'u,
.jak
twierdzą oska·rżeni.
CałoksztaŁt tych faktów wska
że PPS. przyaotowywała
milicję do walki z rządem.

zlJ.te,

Polskie sbrorunidwa

ludowe
-Widziano ją w Wa·r.~ awie I
w K'rakowie, JaJk była u2'Jhrojona, pr7t"woo sadowv nie ust.. ·
posi<adały też swoją miIicj~.

m.

września

1930 r. wY'
179 miejscowościach d,{'raj1u manifesładę, a z
18 powiatów naznac,z,olliO .biór
k~ w Warszawie.
07.yniono J)!l'Óby marszów,
miedzy innymi w Łowiczu. T,
ką próbę wyznaczono na
31
sierpnia 1930 rOiku. W pr~ed
dzień zebrało sie 1.000. a DaZA

Na 14

zna<'Z ono

w

jtl~ 2.000 osób. PrĆlba de 11'
dala.
p. prezydent ro.r:wiązał zFtod '
'nie z konstytucją. se.l m i ro~pi
sal nowe wybory,
jednak to
nie pomOłeło i ~ fala ł'eW4'
l~yjna WZ'I'osła.

Mimo zaka-zu do -.ł§ć knve~ło w Wuszawle. T..
Z pMród rnniu i Ostrowiu.
ticznyeh ~'8ł ~łosi' si.,
mei- • wyżej opisanym.
KoDeząc swe wywody, 1)rok.
czyzna., prosząc o nocIe/(. Ry- ezteJ'ech _ób. które by", aresz

legat polski, Soko!owsłU. Delegat
polsld w motywach sw(.'go opowiedzenia się za wnivsl\iem sowieckim
jutro w Rzymie
wslm'!:at, ii zaZ'warcie takiego paktu
wzmocni wzajeml1e zaufanie i wzmo
LONDYN, q lipca. (PAT}
że handel międzynarodowy.
Jak się dowiaduje biuro Reutera)
podpisanie paktu 4-ch nastąpi w
Rzymie w ikti1I 15 b. m.

Eskadra wioska

~azie

lanadzie Bala Kun aresztowany
jej powitania

\V

wać do Cartnright celem PO'wita-' nad granicą austrjacką?
nfa eSkadry hydroplanów włoskich,
WIEI)E~, 13 lipca. (PAT)
musiał zaniechać tego zamiaru z Nadeszły tutaj doniesienia, ii nad
powodu złych warunków atmosferycznych.
granicą austrjacką zatrzymano zna
SHEDIAC - Stan Nowy Brun- nego węgierskiego komunistę, Belę
świk (Kanada), 13 lipca. (Tel. wł'.). Kuna, gdy usiłował przedostać się
Eskadra wlooka, która wystartówa na terytorjum AustrIi, posługując
ła o godz. 2.30 z Labradoru, pt7.y- się fałszywym paszportem.
była tu o godz. 16. Pierwszy wyJą
Policja wiedeliska uwaia wiadodowal na terenie Kanad. ' gen. Balbo, a potem reszta eskadry.
mość tę za nieprawdopodobn~

towane. swolniono dotąd chvłe.
Pozostali w areszcie dzierżawea
bufetu na dworeo kolejowym. I
_łcłto dozorca. W Łowiczu wr·
tanizowBno komitet obywatel·
ski obrony
przed zbrodnia·

wJclt

Ra~ popierał *argę

Z kdei

nem.

IIliuJ nc;dag
bezrobo:fngcb

urzędu

l»'okura.ton;kiego, w której cho
dzi o 7JlUian-ę kwaljfikacji J)T3W
nej, t. j. u'z nanie &pisku, a n~
przy~ołowania
do zamac)v'
jak to orzekl sąd OIkreRo'Wy.

*'

przema wiał

d'I'11#4

proku~tor p. Grnbow.~i,
ezem fOZp'rawę odroczono

d~iś

rana. Roz-poczną
mówienia obroń<.Ó!W.

,;ą

po"

prae-

•

Proces d,rektor6w
oskarżonych

kODSlń

o bezprawne unieruchomienie

-I

przedSiębiorstw

r'ill TOWlCE. 13 Upca. (pAT)
I>'~siaj przed sądem grodzkim ruzpatQ'Wana hyła sprawa przeciwkO
liaczelnemu dyrektorowi kopalń ks.
Doonersmarcka, Vogtowi i dyrekto
rowi technieznemu kopalń Buzktr
wio

Po przeprowadzeniu rozpraw są.

ogłosił decyzję, iż wyrok
sprawie ogłoszony będzie

w

t~J

1f

dnia

Jutrzejszym.
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;;;

Ameryka nie uznl

Przedmiotem skargi było uniem
chomienie wbrew decyzji komisarza demobilizacyjnego but dwucl1
Rosji Sowieckiej
kOP~~ń "Don~~ar~ i ,.B1uePARYZ, 13 lipca. (PAT) _ D6
~~: i zwołDlerue 1.500 robotnI- N. Jorku przybył z Londynu Rajo •
mond Moley.
Oskarżony Vogt nie przybył na
~oley uchylił się od udzielanIA
rozprawę z powodu ehoroby. Buzek
jakichkolwiek wywiadów prasie,
do winy się nie pocl.uwa.
oświadczając
kategorycznie,
iż
W charakterze świadka, zeznawszystkie doniesienia, Jakoby prował
komisarz
demobilizacy'jny,
wadził z Lltwinowem pertraktacje
stwierdzając, iż administracja koi rozmowy w sprawie trZnania S~
palń była powiadomiona na piśmie,
wietów przeli St. Zjednoczone 84
iż nie wolno jej unie.ttc.hamiać k(}fantazj;J.
palń przed 26 lipca r. bo

••

nI:. vn.- .. GCOS pufOtli!J'Ii t -- ......

~na___
Pla~ŻY~ lROOseueII

~

uDaosIw awia Dr zemusł

Lew na letnisku
Utrapienie warszawskiej
wilegjatury

Narzucenie 40-godzinnego tygodnia pracy i płac minimalnych
NOWY JORK, 13 lipca.
Na podstawie pełnomocniełw,
jakie uzyskał Roosevelt przez
uchwalenie "IndU8łrie Reeovery Act" ....,.. prezydent Stanów
wydał swe pierw.sze
dyktator·
skie zarządzenie.
Rozporządzenie to
nak.łada
na przemysł obowiązek zatrudnienia bezrobotnych w formie
ustalenia 40-godzinnego tygodnia pracy. W przemyśle baweł
nianym ustalono jednocześnie
;płaoo minimalne w, wysok~ji
12 dolarów ty~odniowo w stanach południowy~h j t3 dolarów - w stanach północnych.

Zarządzenia o płacach
minimalnych w.chodzą w tycie
•
dniem 17 b. m.
Analogiczne zał'ządzenia obe.imujące ws<zystkie illUle ~ałezie przemysłu
wydane zosłaną przez Roosevelta w, na.ibliZszym cZasie. M. in. pI'zy~otowywany .fest projekt rozporządzenia o karach p.rzeei'Wko spe
kulae.H żywnościowej. Rozporzą
dzenie to ogłoszone zostanie w.
pl'zyszłym ~odniu. Jednoeześ
nie oczekiwany jest s.ze.r~ dyktati)rskich poci~ięć Roosevelta oznaczającYCh wprost czę
ściowe upaństwowienie przeniysłu~ wzgl~nie
di) maksi-

Rewja watykańskiej gwardji
Korzy.sta.rctc z

pięknej

pogodv

i słow mamusia w"lJlil'owadzi,..
ta lIWe20 svnlka na p'la~. a,b y
uroczyć go pro!Jllieniami
słońca.

Zabici przez piorun
Straszne skutki burzy
pod Kielcami
WARSZAWA, 13 lipca. (PAT)
Wczoraj nad Kielcami i okolicą przeszła gwałtowna burza z pio·
nmami.
Piorun uderzył w dom jednego
z gospodarzy we wsi Krasno, zabi
jając żonę gospOdarza
i dwoje
dzieci oraz spalił dom.
We wsi CeIinach piorun zabił żo
nę właściciela zagrody, dwie ~
córki i harcer?a z Warszawy. pOraż<lnych
zostało
trzech innyc~
h9rcerzy li 34 drużyny harcerskiej
w Warszawie.
Porażonych odwieziono do szpitala w Kielcach.

Baden Powell w Gdyni
Twórca skautingu, generał lord
Baden Powełł, który w sierpniu
r. b. ~ie odbywał wraZ :lO 600
instruktorkami
i
instruktorami
skautowymi z Anglji wycieczkę po
Bałtyku i krajach bałtyckich w do.
16 sierpnia zatrzyma się przez je
den dzień w Gdyni.

Oryginalny nagrobek
uczonego
WIEDE~, 13 lipca. (PAT)
Ostatnio został tu odsłonięty na
cmentarzu wiedeńskim pomnik. Hzyka Ludwika Boltzmanna, dłuta
rzeźbiarza Petrucciego. Na pomniku wyryty został jedynie napis:
S = k log. W.
Jest to najważoiejsza formułka
teorji ciepła, ustalona przez Bolt,zmanna.

inspektora lasów, pani Szat

mom Z808UZO.Dą kontrola

nad kowska wzięła przed dwoma laty
lwiątko na wychowanie i osiadła li:
niem w swej willi w Milanówku.
Inspiratorem tych posunU~1C Od tego czasu toczą sięj nieustanne
.iest ~en.. Johnson, któr~o pro boje o prawo pobytu króla pusty.lekt elimlinu.iący szkodliwą kon ni na letnisku.
kurendę
został
odnucony
Naprzód zaskarżyła panią Szat~
przez przemysł. ~yŻ pracodaw kowską lokatorka tejże willi pani
cy nie e!t.cieli się 74(odzić na Rosen. W sądlzie dowodziła ona, iż
prz~nanIe robotni,k~m
pew- życie pod jednym dachem z drapież
nych praw w sprawach
mac nikiem nie przedstawia żadnego ui czasu I)ł'acy. Oburzon~' opo- roku i kosztuje ją tyle nerwów, że
rem przemysłu Johnson zatą- bez solidnej kuracji obejść się nie
dal od Roosevelta wydania
moZe. Sąd grodzki uznał pretensje
rządzeń zgodnych .z.ieł(o pro- pani Rosen za słuszne i zasądził
jekte~ na podstawie posiada- na jej rzecz od pani Szatkowsk:iej
nyeh przez prezydenta pełno- 5.000 złotych. Tu inspektor lasów
mocniclw.
'zaczął sobie wyrywać włOSy z. rOlZpacz;r. - wyrok bowiem godZi w
niego, nie w lwa ani jego panią.
Do władz wpłynęło podanie d,..
pałacowej
'rektora ginmazjwn w Ml1anówku
s pro§INJ o eksmisję lwa: - bo co,
jeśli l'łlfI.8QIałe zwierzę zmyli ezttJnoś~ 8W)"eh d.ozoorcÓW', ucieknie,
wpacInie na teren szkoły i rozsW
pie chłopców powieramych mojej
pieczy... - pisał dramatycznie dyrektor. List ten podobał się! bardzo
w kuratorjum; paru warszawskich
dyrektorów postanowiło wystoso:wać analogiczne podania z prośbll
o przeniesienie roologu na prowinprodukcją.

z.

cje.
Sąsiedzi pani Sza.tlrowskiej pat\stwó Kalińscy, również wystąpdl
do władz z protestem. Hodują kanarka i perlicZka, lew zagraża łeb
dobytkowi. Pozatem często ~
i przeszkadza panu Kalińskiemu w
pracy, a pani Kalińskiej w drzee.

-

Twórca skautingu

ŻOna

ce.

wyst~pującei w

Wobec tych alarmów .. tA••
warszawskie nie mogło p<nosta~
bezczynne. Wydelegowało komisję,
ekspertÓW' złożoną z komisarza )JO"
licji, wójta, lekarza powiatowego,

swych hi,storyeznyeh mundurach.

~~=:~7::,:
krab"
lowazja tbinskitb zwierz_t do Polski

BC;dził!lD" ;ł!dli
Dużą sensację w sferach nauko-, nących i stojących. Krab wełni8towych wywołała wiadomość o inwa- ręki wchodzi dość wYsoko do rzek
zji na polskie rzeki krabów wełni- Znane SiąI wypadki połOwu krabów
storękich, pochodl'.ąeych Z Chin. w rzece Yang Tse Kiang w odległo
Od szeregu miesięcy nasze stacje śei 1300 klm. od ujścia.
doświadczalne otrzymują
okazy
W Europie krab wełnistor~i zo..
krabów, ?Jłowionych w rzekach pol stał najpierw znaleziony w Niemskich. Na wiosnę roku ubiegłeg,9 czech. W ciągu dziesięciu lat b.azłowiono w starem łoZyska Noteci by przedostąły się do szeregu rzek
w okolicach DWOII'8ka pierwszy ta- niemieckich. Połowy jego mają
ki okaz, drugi zaś okaz złowiono tam charakter masowy i jest on uw kilka miesięcy później na Wiśle żytkowany do celów konSUmcji i
pod Włocławkiem. Pierwsze złewio dla wyrobu specjalnej mączki. We
ne okazy świadczą o tem, :re inwa- dług wszelkiego prawdopodobieńzja kra~ już się rozpOCzęła i że stwa, ltrab wełnistor~i zawędronależy się spodziewać masowego
pojawienia się ich na naszych woB~ZKONKURENCYJNY
dach w naJbJiższym ~sie.
REPERTUAR FILMOWY
Kraby wełnistorękie nazwane,
Dźwiękowego Kina
tak ze względu nil pokrycie końII
czyn wełni8~m nalotem, pochod"'''
.~
z Chin_ Gatunek ten jest również
właściwy wodom Japonji, ale najDziś i dni nastł}p~!
II
bardziej jednak jest rozpowszechniODY w chińskich wodach prZYw roI. gl. Liljana Hal'Vey
brzetnych i w wodach słodkich pły
i Jttles Beny

CAP I, OL"

"aUICI

- - - - - - - - . ; . . . ........- - -..- - Wojna chemiczna

Wkrólce!
EKSTAZA

Ole Arymam (na7JWa lwa) ł spiźar-

_

wał do Niemiec razem z wodą bala
stową stat~ÓW' handlowych.. ~ wo

fISie tej ntejednoll:a'otnie stWIerdZa
no obecność
form młod~!Ch
najrOzmaitszych WOdn)"Ch
ząt

egzotye:rnych. Jak szybko kr.ab
ten rozmoaia 9ię, świadczy fakt,
że w jeziorze Fogel w Niemczech
rrlowiono w roku 1923 tiO sztuk kra
Mw, zaś w dwa lata później już
2831 sztuk.
Do Połski krab za.wędrował wiec
z Niemiec. Najpierw inwazja kra,
bów zaC74a się w JTlJekach Pornorza i Poznańskiego. Sfery rybackie
t duZym niepokojem Medzą objawy
wJ inwazji. Kraby bowi~ WYl'0ądzają
wielkie szkody w ryboIÓ8twie, niszcząc sieci, wyjadając
przynęty i zastawne ryby. Jedyną
pociechą jest fakt, że kraby te są
Jadalne i kon~cja ich w krajach
nadmor~eh Jest . bar~ rozpowszeehniona. ~~emy WIęc wkrót
ee zJadan polskie kraby.

nię

pani Szatlaowskie}, wydała wre
szcie wyrok nieprzychylny . Nie ustalono dokładnie, izby lew zagraiał komunkołwiek - nigdy nie wy
chodzi na dwór - ale zważywszy,
iż Milanówek jest ludzIdem letniskiem, lepieh by cJnkich besłIJ w
nim nie było.
Pani Szatkowska zaapelowała do
województwa. Z moeną w gęjbie pa
nią nie umiano sobie dać rady zezwolono na dalszy pobyt Iw..
Aryman żre jak szalony. 10 kno
mięsa dziennie to dlań mucha. 0becnie jest chory; sąsj~i mają na
dzieję, że Zdecbnie.

"ztery
klasy loterii
U
zamiast piAciu
~

Jak się dowiadujemy z dyrelleJl
polskiej loterji zostają wprowadJIOo
ne poważne zmiany w 18 loterjt.
Zamiast dotychczasowych pięcia
klas wprowadzone będą eztety k1a~
sy.

-----------------------

Chłodzenie

kolarza

z Hedy Kiesl~, Aribert Megg
Reż. G. Machriy

SJn Diungli

w roll głównej Busłer CBabbe
olimpijski mistrs pl,wac.i

ZUZANNA
LENOI
Greta Garbo-Clark Gable
Burłak Arlem
Prod. "SOWKINO·
Rełyserji l?tOłN

Bytow

Dr. Morelu wg. Q. Wellsa

Charles Laughton, Lugoei Bela,
Lella Hyllms
GDYBYM MlAŁ MILJON
Ąyoydllieła Lubicva puy ttdr;ia
le 6 rełyser6w w w,konaniu
1S czołowych gwiasd ekranu

PiEśŃ NOCY

Rei. L1twake r; kr6lem tenor6w Janem KiepUl'Il

Złole Sidła Reź. Lubicza
l

Na zdjęciu aasze,m Wid2,i mv oddział wojska, przezn.ac~o
nv do walki z gazami trują~:v mi. rzucanymi z aeroplanów
'W

oos..taci booulb

JlQWWych.

I

LlcnAai' MiŁOścI

Sari Maritza. Charlie Ruglles

W uhieJZłą nJedziele odbył v sie zawodv o roi&t.rzostwo lto
lax,skiil Polski. Na zd.klciu nasz em widz;jmv jednego Z zawo dnilk,6w. chlłod:wneuo wooa w \ 7.?5i A on:eiazd'U Dr?eZ wi(' ~

--·.r.1"

a Vl1 ........

nL'O~ 'P~A'NnT-

rz

Wśród w,ższJlch urzednikó~ zajść

Niłf:Zelni(g
Dz ie ń wczorajszy,
l ;: lipca nazwać można śmiało
przełomowym w żyeiu
samorządów p.olskich.
"'-czora.i bowiem weszła
w
życie. od S'Zere~n lat za'powieuziana , nowa ustawa samorzą
dowa, wprowladznjąc szereg za
sadniczych mnian w dotvchc·z a
sowYm ustloJu naszych wtadz
komunalnych.
Dla Łodzi wezru'a.lszy
dzień
przełomowy posiada podwÓ.illC
znaczenie.
Z j·ednej stTony, dlatego , po
lliewa,ż na mocy nowej ustawy,
będ::J musiały zajść w lYl'zys~ło
ści olbrzymie zm,i,anv w organdzacji władz
nlidskich, o
('...zem .)UZ w swo.im czasie ob!iz.emie pilSQUśmv, z dru~ie.i zaś
strony, dlate~o. ponieważ
w
m~isl<l acie rozpoczął
urzędo
w.anie ustanow,i OlIlY plrzez ministra spra·w wew,nętrznvch ,
komisar.z rządowy, in.ź.
Waeław WO.iewódzki.
W z-wią.ziku z rOliwNtlzaniem.
looz:k.iei rady miejskiej d złoże
niem., w urodze leskll'Yl->tu ministerjalne.go, z lłr~u WJSzystIkich dotydhczas'owy~h c1z{onków maglisttra·t u
z prezyden! cm na czele.

",gdziałów

-- lm __________________~

maia

Drzeluniecia
luok(jf ławników
Doważne

pł!lnią

którzy u.ie zostali zatrudn.ieni Wy<bwOTZone.i sytuac.ti w JJOdr,1.,
cze co do osoby swe.go przyszłe na. warsztacie mie.iskim.
,,~ cią~u dnia wc;mra.i&~o ko pTZy tegorocznyeh robotach SI:'· nowy Ikomisarz rządowy wy'p o
gO sekretar.za osobistego.
Komisarz obiecał wie się .iutro, w sO'botę, o g>od.1..
misal'z rz,ądowy od!był dł'uis-zą zonowych.
del~adi
zająi;
się ieh postula · 1, na konfereue,i.i z pr,zedstakonfert'Jlcię & fadeami praw·
n ymi maaistrJlt'Ulo
tarni w na.thli.ższyc,h dniac"h.
'w1clelami prasy midscowej.
" I zwią'z-ku z rozwillizaniem którzy iufomlwwali IZO o sytnW ma,gisŁra<:ie łódzkim P2dOlychczasowych władz samo- aC.iiprawlJ1ej nowowy,t Iworzonej }1<uje,
w z"rią'Zlku z naglemi
Zj,e~
rządowych sŁała się akt,ualna
sybuacji w m o..g,is tracie.
.zmianau'li, nadz.w yc:zai ożywia ,Pożegnanie
sprawa zmiany obsady poszcze
Naslęl->Ilie p. komisarz w u- IW ruch. W korytarzu głów ·
mięckiego
gólnych kumis:ii ma~isłl'ae,kieh, zu p ełJnien hl o negi(} a iszych ,\(ou- nYm id.tę,to z drzwi, prowadzą'
a zwłaszeza stanowisk we wla- ferencji z b. prez. Z.iernięddm -cych do gahinetów b.p<rezyden
D,z isiaj o gooz. 2 po południu
d,zach przedsiebiorsłw
mie.i- odbył
ta, wicep're'tyden:ta i ła wuików odbędzie się w sali konferellskieh i koncesJonowanych, .iak nal'ady z dyrekłorem zarządu ' 'Wszvstkie szyJdzi'k i.
<,yjnej oficjaLne pożegnanie \lgawwni, elektrowni,
rzeźni, nde.iskie~o, Kalinowsk.im i na- Na dr~wi~h ~abinetu b. p.re- s'tę<pującego
prezyd€J1ta
Zicwars:tJłatach mie.isJdieh, łram- czelnikiem wvdziahl finansowe zydenta Ziemięekii~o wywie- . mięckie.go
przez urz~dn likó ",\
wa.iach łódzkich, komu<nalnł'j go,
Chwa.l~ińskim,
~tór~ szono n-owy napis: "Komis~łr~ mieiskich. P . Ziemię-ck iego że
kasy oszczędnośc,i. komisJi po- ])rzedsfawili w o~ólnym EatY- rządowy. Inż. Wacław WO.ie- . gnać będą reprezentanci
po·
borowyc·h . szacunkQw:\'ch, ka- sic syłuac.ie fillaQsow!ł "ldiny
woozki".
szczególnych wydziatów maginalizac.ii i' wodoci~6w i t. · p.
miejskił.i.
O swych zal11ierzeniach na stratu.
omz
przedsta wieicIe
. Sp'ra:wa ta, jak nas jufolmu'iVc zol'aj odbYla się równiei" n ajb}i!ższą J)J·,zys·Zll~o l;ć oraz v 7wią~ków urzędniczych.
ją, hędlZj~ r01!stnzYg'nięta w cią konferenc_ia
między komisa- \..
gu najbl1ż.s~ycih. dni.
rzem Wo.iewódzkim, a naczeI.ByJ.i. cz~onko'wie . zarządu nikiem wydziału oświtdv i kuJmqe.lslk~eRO l Ctłol1'kow](~
rady
tUiJ'y, 'VaItrałusem.
mie.j!sk1ej,
tlele~owa.ni
do
\,. ciągu dnia dzisiejszego od komisarza rządowego w magistracie m. Łodzi
wS'PO'ID'llifrJ.nych iThStvvuc ji, przed będą się dalsze konferencję z
Nowomianowany
zarządzeniem zostaje jednak uniewinniony_
sięJbiorsłw i komisji z ra-rpienia po?:oslatrmi naczelnikami.
ministra spraw wewn ętrznych z dn_
Następnie inż. Wojewódzki pramiasta, z chwilą rozwią·zania
Podkreśli~ nraldy, że
11 b. m. komisarz rządowy w łódz cował jaldś czas w Rosji w fabrywładz .
naczeJni~y. wydziałów
mag;- kim . magistracier p. ini. Wacław ce Ustrycewa.
stracilI a....tomatyczn ie I.rawo słl'a~kieh działa.ią ohecnie na Wojewódzki, jest mieszka ńcem naPo ))owrocie do kraJu w r. 1918,
repre7..eIltowania władz mie.i- rozszerzonych upl'8wnieniach i szego miasta, chlubnie znanym ze pracuje krótko w ministerstwie
skich.
I)cłnią zasadniczo
wl,~~~r$łkj~ swej dzia'aln ości sam~rząd()wej i
Qrzemyslu i handlu, a D;lstępnie dn.
Sprawy te będą' najdalej w
fUllkc.ie ławników_
polityczno . społecznej w Łodzi.
1 kwietnia 1919 roku obejmuje sta
ci~.u p'rLvszłego t.ygodnia ure ,
Podpisll.ią oni wszystkie do
Inż. Wojewódzk i urodził się w nowislco wiceprezydenta m. Lodzi
gulowa.ne
przez
nowego
kom:inowa ustawa ~.znie na tereklllllenty zamiast ławników. -- Warszawie w 18'19 roku. Ukońl!zyl w magistracie RŻiewskiego. WSku,
nie nas~o miasta właściwie sarl,a, prZVClZem
Dokumenty, wymagające .pod- .on Ul gtmnazJ~ za~ w stycZ tek pewnych tarć wewnętrztąeb
nadwr~ 'Pisu prezydenta
obo~ywae po nowych wy- st-allowiska w I'odaeh
podpisywane niu 1904 roku ukończył mechanikę haź. Wojewódzki rezygnuje z urzę
borach saDlOł'%ądowyeh,
~dy ezy~h p.r--edsiębiorsłw oMadzo- są :'lr~ez kom. Wojewódzikiego. na politechnice warszawsliiej.
Je- du 'Yiceprezydenta w paździer,
-przez wyzpowołtłn:v zostanie nOwy parła ne zostaną bądź
szcze jako studeDt praco,w.ał w ~ niku 1921 r.
nent miejski i nowy
ma,-ci- szycb, urzędni.ków mie.lski~.h,
lożonej przy
politechnice ta.wej
Przy no vy'ci; wyborach samorzą
hądź tei przez oby'Wi}leli łódz
strat.
au1łelllickiej
"Zet", dowych w lipcu ł9~ roku .zosia].'"
organizacji
Cha.faikter:vstV'C~em jest. iż kich, których kom.. W o.iewOO.l
d~iałająe czynnie dla ~prawy nieponownie wybrany i~a -wicell zyw zwią;z.ku
1:
rozwiązaniem ki s.pecJnlnie do tych instytu'podległości.
Jal
k
siG
dowiadujemy.
korni.
denta
LOd2i, gdZie od irwi~tnia, fi
c.ii
wydełe«uje.
lód.likich władz kOłUuna1ll1yoh T'
sarz rządowy wydać ma n·ie·
Po ukończeniu shtdjów i Odby- tragicznej śmierci pre~del1i.~. Cy·
ustanQwieniem kom~arza, 1'0bawe;m pole-cenie
ciu praktyki w Warszawie, wstąpił narskiego, pełnił obowiązki
cz r.łv na mieście krąIŹyć w:pro.st
wypłacenia b. wiceprezydenło- do zakładów pr1Jetllysłowych
tow. denta miasta do końea kadencJl,
fantastyczne wersje o planach
KrąjŻą ponadto
pogloski :) wi WieIiń~emu za~ki pen- akc. budowy transmisji i maszyn i t. j. do paździeTllika 1927 rc!<u.
j zamierzeniach inż. WojeWÓ\ł:l
s_ii w w~'sokośei 12.300 zł.
lodlewni żelaza J. John w · Łodzi,
tern, iż w zw.i1lizik.u z motvwakł~o.
W nastlWnej kadeneJ~ piastowal
Jak wiadomo , o pensj~
t~ gdzie obj4ł stanowisko dyrektora.
ialkie mają być
zrealiz(lwane mi władz nadzoooz:voh o rozw;ą
mandat radnego, będąc jednocneś
zaniu samor.ząd'll, komisa<n W () tocżVł slię między p. Wi~lillski.m
Poza pracą zawodOwą czynn" nie prezesem frakcji
już w na.jbli<Ź!SzyOO dlnia~h.
.
'ej
. t. f
'B
. ._
ol
~a.razie mów.i się o ~wolnie le w ówzki przeprowadzić ma w a magls -la,em sporo . . m~. Iłył pr~ Jata na niwie społeczno _ NPR, a następnie NSR-u,
n i': naczelnilka wydziatu
po- ma.g,isłracie łód'Zlkim poweme
strat stał ~a ~tanow\~fu:_ , ~7. politycznej. Ioi. Wojewódzki był
PO'ha pracą na niwie sa~o
ńa t.kowego , p. Rych4:era, klÓfY r+'4ukc.ie 'W personelu pt'8<C()W· wobec ode;)r~n,a T?' " ~l~n.s.~le jednym z najczynniejszych
człon.
wej,
inż. Wojewódzki rozwijał dzia
niczym.
n~u res~rt-\l fmansow mle.! skJcb ków
i
założycieli Narodowego
() trzymał .już wvmówi.enie
w
łalność spółdzielczą.
Obecnie jest
Mają
również
zajść
poważne
Ule moze on ' otrzym vw~c s' ~ - Związku Robotniczego (NZR). Prazwią'zku l likwidacją te.g.o reOn
prel!:csem centralnego związku
orLu i włączeniem jego agend zmia1lV na narl'ozmaitszvch SM ł~.go wVlla g:?dzc'Tl Ja. a r.le~yn~~ cowaJ również czynnie w szeregu
spółdzielni spoiy-wczów Rzpliiej P.,
do w"dJziału fin.lłIJl.SQwego. Mó- no-wiskach, a to. ze wzgl.ędu na dIety. Decyz.1ę te P. "Jelmskl. instytucji oświatowo _ kulturaIktóre to stanowisko objął po śmier
bralk
kwalif,j1kacj,i
unz~dmi'k.ów.
zaskarżył
do
władz
I\amor
·
nvch
wi się rówtt.ież o iollnych
ci ś. p. Siwilia. Jednocześnie jest
przeniesieniach, a nawet m- Należy jednak w imię prawdy czych. i obecnie. lak słychać, • •
on
członkiem rady powszechnej
zale,$'~ść
ta
ma
~~I
być
~,
vpła
W
.
r
oku
1909
inż.
Wojewódzki
wyjaśnić, ilŻ wszvst.kie te w~r~ch.
w Loddt
eona.
.
zostaje
przez
władze cesarskie are- spółdzielni spożywców
.
s.ie
są
pr:zyna.imniejprzedwczc
SekreŁarz osobisty b. prezyd.
W
roku
1930
inż.
WOjewódzki
kan
\Vczora.i
ikomisa.rlZ
jĄ'
o,ie·
sztowany
za
należenie
do
organiZiemię0kj~o , A.i'llenlkel, zosta - sne. Nowy komisa.r z, nie zdowoozki
zacji konspiracyjnej i po dwulet, dydował z ramienia NPR do sejmu,
łJ31
.łeszcze
roze.Jrzeć
się
w
synie przeniesiony do innego wy
śledcz.em
staje figurując na liście kandydatów lr
dziadlu w ma.g.istl1a-cie.
Woje: tuacji i zazna lomi.ć ~ bieżą,ce pil'zyiął pierwszą dele~ae.j.ę r4ł- niem wi~ienju
ol{ręg;u 14-ym Łódź - Okr~,
hotników
plantacyjnych,
pT7.ed
sądem
rosyjst.:im.
W
prooesie
wódziki nie zdecydował się jesz mi sprawami·, zna.idu .jącemi si~

Nowi delegaci miasta

prez.

Zrclo ,sini. W. Wojewódzkiego

I

..

(

Dr. WieIiiIsKi otrzyma
pobory

Ul,oczeki waniu zmi81

"re,:,

DziS premjeral
NA ESTRADZIE

NA EKRANIE
Wzruszający

film,

przedstawiający

dzieje wyprawy
floty angielskiej p. t.

potężnej

CałMOllla
z

udziałem:

f

zmiana urouramu

'renu '(arnero
losi DDraDOWlki~ł
RiDg !'I'a r,sell

ROJDana .Szmar• .
W rolach głównych:

Sielana lwirsliiel!o

Anny Neagle i Henr, Edward.
Początek o godz.

balkon -

6, 8 i 10, w soboty, nied,iele i święta. poranki o godz.- 12 w poł.
zł. 1.09, 11- zl. 1.60, 1- zł. 2.19. '
Sala sDedalnie
I

Nr.
łoi.

Wiśniowe łt1$zule, biała błyskawica

piaty chroni przed odparzeniem KREM MONAROM

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

Wia~omo~[i ~iei~[e
IUtcja eIBktrYfika..·
Cyjna

Jak informują z PUPP W związ

ku z podjęciem ro' ót p~bncznych
w powiecie kaljski~ postanowionO
7atrudnić beu;TObOtnych przy zmianie kor~~ rzeki Warty.
7J1'..aiana
koryta, podyktowana
względem na bezpieczeństwo na
wypadek powodzi, przeprowadzona
będzie prza utworzenie
dwuch
tam równoległych w kilku punktach w powiecie konińskim.
Roboty spowodują sprowadzenie
na dU'i.ej przestrzeni wód Warty do
dawD.ego koryta rzeki Zegliny.
Roboty potrwają kill{a miesi~y
i zakończone będą w przyszłym
roku. (p)

nocne dYZUry ap·lek
Dziś w nocy dyżurują następują
ce apteki: s%. Jankielewicza (St.
Rynek 9); L. Steckela (Limanowskiego 37); B. Głuchowskiego (Narutowicza 6); St. Hamburga i S-ki
(Główna 50);
L. Pawłowskiego
(Piotrkowska 3(7); A. Piotrowskiego (Pomorska 91).'
.

SENSACYJNĄ REWELACJIt
dot,yezą.cą pięknoŚci kobiecej za,

w<hię~za.my

znakomitel!lu profeso
rowi uniwersytetu wiedeńskiego,
d~. St.ejskalowj, który obwieścił wy
na l&Zek pro duktu naukowego o nie
ia,przoozalnycb, . cudownych wł3.Ś'Ci
wościach: przywracających twarzom zmę.czonym, pomarsz~nym i
Ha.piętnowanym znakiem czasu a,b..olutny wygląd pierwszej młodości.
Spra.wozdanie Tygodnika Medycz
lego w Wiedniu, opisujące niezwy.Je wyniki doświadozeń, u0Zynionych za pomocą tego produktu, na
zwanego Biocel, na twa,rzaoh k.ohiet w wieku od 50 do 72 lat wyjaś
nia w jaki sposób przez swe prawdziwie odżywcze działanie na skórę, wzmacnia on osłabione i zwiotczałe mięśnie or~ przywraca im
świeżość i jędrność.
Wyłącme pra,wa, do tego wyna.la.zk.u zostały nabyte przez firmę
Tokalon i obecnie Biocel, wr~ z
innemi składnikami nie.zwykle odi dla skóry, stanowi ideał
ną całość znakomitego paryskiego
kremu
Tokalon,
który usuwa
zma.rs~zki, ~, rOZSz6l"zone po
T1 i W8~ :wady; cert"
i-vwezem.

faszystowski

"Narodowo-socjalistyczna partia robotnicza" w Polsce

Tomaszów
ZABóJSTWO.
We wsi Nagorzyce pod Tomasa1)
wen! zdarzył się! tragiczny wypadek (Zabójstwa 2-letniego dziecka,
córeczki Władysława Gruszczyń
skiego. W ~ dniu onegdajszym siu·
żący Gruszczyńsltiego, niejaki Józef Wieczorek, uprzątając ~dwó
rze rzucił drągiem tak nieszczęśli
wie, iż trafił w bawiącą się opodal
2-letnią córeczkę gospodarza, zabi
jając ją na miejscu.
Wieczorek
tak przeraził się swego czynu, jz
zbiegł i mimo energicznych pOSzukiwań ni~ udało się) go dotychczas
policji odnaleźć.

Oto co głosi okóJJni!k.:
Na człon.ków Narodowo- 50·
cj;alisil:ycznej partii robotnic,zej
Trzewiki cza'rnego ·koloru.
Cza;pika koloru cie'IlliI1o ~ gira, należy przyjmować osoby crzy3.Jl"v;Sko - słowiań
n,atowe~o, kroju sportowego - ski !krwi
narciall'Sikiego z od.z.nalką. bia- sJdej. Pokrewieństwo żydow
lej błyskawicy na w1śniowem skie wykluczone. zatem irun.iejszość narodowa i żydzi,
któHe. . Re<prezentae,ia w· iSłiroju cy- rych się .lalko polaków nie liwl,lnym różni się tylko nosze- czy. nie mają racji bytu w Naniem kraowaŁu denliDo - witśnio rodowo - saciaHstycmei partii
POZAR NA WSL
we/:!o koloru z przepisową szpj,] robotil4oCzei.
Onegdaj we wsi Pszanowie pOd
Mężowie zaufania ma.ją zwo
ka blvskawk:v.
B~inami wyybuchł pożar. Ogień
O,paSlka Ik-oloru ciemno - wiś· lać u~1.ychmiast w poszlCz~ól strawił trzy zagrody. Straty wyno
niowego, z wyszytą
odznaką nych miejisCowoś<:iaoh zebrani:a szą 15 tys. zł. Ogień powstał wsk.
białej blvs'kawjcv. noszona hę :;(,rulP, na których powołu.ją Z3' tek zapalenia się sadzy w kominie.
w
ozie na lewYm rękawie
przy rządv. grru'P mie.iscowvch
wiSzy'tlkich uroczystościach i składzie 5 osób.
Zarząd gTU'PY mieiseowej wy SAMI PRZYSTĄPILI DO PRACY.
7~'broniach przez osoby
w cyWczoraj znów przeszlo 60 bezro
wilinv'lU stroju, oraz członków znacza z POŚIl'OO ozlollików jedną
osobę
nieposzlakowa-ną
botnych
podjęło samowolnie pracę
llorzadikowvch i Komendantów
pod
wZ 2lędem narod-owym j przy robotach publicznych. Narazie
grUn.
trudno wiedzieć czy robotnicy d~
Sztandar Narodowo - socja- moral,lIym, na komendanta.
Skbadki
członkowskie
pobielali
z namowy, ftI;y też sami przyIistycznej partii robotn:.c,zej ko
loru ciemno - W'i'Ślniowe~o, na .m się: od bezr\.)bomych 20 gIf., stąpili do pracy. Ciekawe, lak no~rodku b~ła bły~kawica z bita- najmniej 10 gr.~ lza"foHk~lCy we władZ-2 miejskie zareagują na
łą obwódką. W logach
ntery 50 gros·:z.y; stan średni, rze- ten wypadek.
miosło. Ikupcv dorobili, przedsię
kolol1u białego N. S. P. R.
Kto może być członkiem par biorcy i wolne ~aJwodv - 1 zł. ROZWIĄZANIE ZARZĄDU KKO.
Hasłem jest słowo "Naprzód"
Decyzją wojewody łódzkiego p.
lii?
Powitaniem: podniesienie pra- Aleksandra Hauke - Nowaka, roz.
wej ręki w górę w sposÓlb fa· wiązany został zarząd KomunalneJ
Kasy Oszczędności m. Tomaszowa
tłowqOć ksiągarska! s zvsto'Ws,ki.
Nast@uje szereg alPelów:
Maz. Powodem rozwiązania za~
- -...., - =
Ze . wlZ~lędó'W prakttvcZlIlvch du - nieudolna gospodarka, pole""pil'o\v,adza się od nail:yC'lmliast gająca na lekkomyślnem udzielak oS7.ule i czapki l'o~a(tyW'ki sza niu I,redytów.
do art. 393-441
re na okres letni iak Tówni~ż
Na miejsce zarządu p&wołaoy _
Ik,['awatv koloru cienmo - wś- stał na stanowisko komisarza zat"ał
niowego, które nabyć m<Yma dzającego pracownik K. K. O. w
dra Armanda Akerberga
za kiłka dni w Centrali. KOM:- Lasku, Jan Witl.owski. (p)
tv
włiasne w kwocie ea 10.00 ~!!!!!!!!!!~!!!~!!~!::!!!!!~!!!!
Cena zł. 5.rl. należy w,płacać 1>'rzy zamó- Wwdawructwo ,.Bibljoteka Prawniela •• W-wa
wienLU.
Wszvs<:v do kOSlZul pod znaDo nabycia w"gaTniach.
:k iem .,Blłyskawilcy". gdyż dopiero wtenczas s.potw.nieje naNadchodzi lało, a II niem tak
sza powaga 'i zdo\)ędziemv od· upragniony wypoezynek lub
powiedni ,'.Lacuneik! - wolia je kuraoja.
den z oIkÓllni'ków 'PoJ..'~!~h hf.Najczęściej lekarze zalecają
tlerQWCów.
wyjezdżającym do
uzdrowisk
Interwencja w sprawie nieprzesłrzegania umowy
Rodacy! k'1Lpujc~ tyl'ko u. zarzucenie
palenia
tytoniu.
cbrześcijan 4 nie 11 żvdówl
Łatwo jest bliźniemu takie miazbiorowej w Łodzi
W,zvwamv
w5lZvlSt1ldoh do rodaine dyspozycje wydawać,
W ostatnim czasie zalllOtowa· zolucji, posŁanowiooo interwe1.1 wałki o Wieliką Narodowo-So- szczególnie gdy sam lekarz
no pon-ownie szereR zatail'gów .iow,ać u władz ~eIIl!tra1nych. ce cjalil'ityczną Polskę
i aby 111 odzwyczaić się Qld paleni" nie
między
P1'izernyslowcami,' a lem skłonienia ich
do
po- mej nare~de
znaleźli pra~ę może.· Co ma począć biedny
wjJ;ólkniar.zami
na tle nieprole- nowne.i iIljgeroocji na terenie ornz
~acunek <><lpowiedni. paojent, który chciałby zastosostl'tZe~lIlia u!I.1lowy
zibiorowe.ł. Ł-odJzi.
W!Szyscy polacy czyste.i kTiWi a- wać się do zaleceń lekarza, a
W całYiID szeregu zakładów nie
W nasbęJpsbwie powyższych rY.istko _ słowilliÓls'kiej
a nI~ jednak zamiast swobodnego Wftylko, nie podci~ięto
płac
uchJwał, w dIIliu WlC zovaj5zvm, mieli .laik dotąd
·siPecj~ych poczynku, czy miłej kuracji
do norm cennikow"'V"Ch,
ale wyiedhała do Wa,w63wy dek praw
i przywilejów
żydzi. przeżywa bez papierosa najprzeciwnie, zaJStosowano obniż
gacja zwi-ąrlku k~asowe~o w o· mniejszość narodowa i iQ.ne na oię~sze chwile w roku.
ki. soooch: posła Szczerkow.slkiego lecialoś<:i nieuczciwe nie malliNa to dala na szczęścIe odW zwiąJzku L tern, robotnicy i kierownUka związku, W,ałcza ce nic wSipffllll~1O
z macierz, powiedź chemja, która wskazał.
w-'>ZlCzęli interwencję w zwiąL- klll. Delegacja, według otrzy P0l<;ki. P<ll&'k.oa dla polaków-" sposób odciągania nikotyny.
kach zawodowych. Sprawa ta manych przez nas informacji
OMęd jest zaraźlliwy.
Dziś już monopol iytonioWJ
była również przedmiotem ob- będzie pnyję.ła przez ministra
11
wyrabia i sprzedaje papier~
...ad ostatniego zebrania delega orpieki społecznej, Hulbickie~o,
odniko"tynowane. Wprawdzie ..
tów fabrycznych i posiedzeni,;ł któremu przedsta,wi s<peIC.ialuy
sprzedaży są tylko trzy gatunki
komittetu wy:konawczego lklaJ'io memoriał. zawięrającv postula
takich papjerosów': .. Ergo" i
we~ z'wią~'ku. W wyni'ku re- ty włÓlknillirzy.
"Egipskie Prllednie", ale monoEmoC'jonuja.cy film,
polowe zakłady sprzedaży pr&Dodsłaniaja.cy życie
mują zamówienia na odnikoty•••
n
.,
~
podziemi
nowane papierosy katdego gaZ
I
tunku w ilości od 500 sztuk
ma tretowane dziecko na przewodzie sądoNew-Yorku
wzwyż za dopłatą 1 gr. od
wym zeznało, że macocha jest... dobra
sztuki.
p. to
W p1'owa~
.:1 ___ :_ od
k
W dniu 13 stycznia r. b. do XIII dogoniła dziewczynkę, chwyclta ją
ni oiyn.owak
l
·1
h
.
ó
. -- ~
om. po. zgłOSI a si~ Janina Ga- za włosy i ciągnęła z powrotem do
nyc
papIeros w rozwu);<L<HO
duła (Wójtowska 4), oświadczając, mies2Jkania, aby umożliwić mężowi
kwestję szkodliwości palenia dla
iż sąsiedzi jej, małżonl{owie Bart- dokończenie egzekucji.
niektórych palaezy.
czak, znęcają się bezlitOśnie nad
Dziewczynka potwierdziła wszyJest to znacznie kOl'zysiniej8lle
swoją ll-Ietnią córeczką - Aliną· stko. Wczoraj małżonkowie stanęli,
od zakładania do gili najr6łPrzeprowadzone dochodzenie wy przed sądem okręgowym w Łodzi.
niej szych watek, któTem.i reklakazało, iż Walerja Bartczak, która Do winy nie przyznają się.
mOlą si~ niektóre prywaine
wyszla niedawno zamąż za Józefa
Jeden ze świadków - nauczyfabryki gilz, bowiem nikotyna
BartczaIta, znęca się bardzo często cielka, - zeznąje, iż Anna Bartodciągana jest maszynowo, przy
nad córeczką męża z pIerwszego czak była najlepszą uc7JeJticą, dziew
pomocy określonych ehemiezmałżeństwa - Anną·
cJzynką bradzo skromną, pracowinych odczynników, dająe gwaW przeddzień skargi Bartczako, tą i u~iwą·
. ..
W roI. gł.
radnoję skuteczności i procesu
wa posądzila małą
o
kradzież Przodownik polic, składa !Zeo nikotynowania.
trzech złotych i pobiła dziewczyn- znania, obciążające oskarżoną.
Niech się więc pocieszy każdy,
kę. Gdy wrócił do domu ojciee Natomiast sama ofiara sadyzmu
komu lekarz zabronił palenia.
i maleńki
M .
.
d ik
dziewczynki - macocha oskariyła wychowawców, - Anna Bartczak,
6)ą8 papIerosy o n otynopasierbicę o kradzież Bartczak w - oświadczyła, iż macocha jest
wane uprzyjemniamy Bobie wyniemiłosierny sposób zbił dziew dla niej dobra, że r;"'J' nikt nie bije...
(bohder "Blond
filmu Venus·)
poczynek
.
knie pomijając równoczynkę pasem, uderzając ją pO Wobec tego, iż rt.eznania poszkocześme
westji zdrowotności,
głowie i twarzy, a gdy dZieek01dowanej dziewczynki musiały być
Pocz. seansów o g. 4
jeśliby już papieroey I1Iwykle
wyrwało się z ,.Ojcowskich" rąk dla sądu najbardziej miarodajne-,
Ceny miejsc od 1 zł.
lmiałY istotnie tak bardzo szkoasystująca przy egzekucji macocha sad uniewinnił oboje oskariooych·liII_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _t.: dzić,
M. B.
P-od

kazaiłv

powyższym tytułem
się w "Robotniłk.u"

Srodki

rzeki Warty

akłoll.

Malpowanie hitleryzmu

uin·
zahacza o województwo formacje o powstani'u "Centrali Narodowo - S~Qja~istvo.znej
łódzkie
Part.ii Robotniczej" z siedll i bą
Jal{ wiadomo - ostatnio uzyskaw Katowicach.
uo w Londynie kredyt na zelektrySą to pierwsze prÓlbv
prze·
likowanie w~ła kolejowego war"'
.niesienia
bitleryWl\u
.
żvw<:em
szawskiego.
na polski grunt.
,Tak w związku z tem informują
Ok óLn iik i kolportowallle przez
- linje zelektryfikowanych kolei
CJ:;(Mlizaoeię, są zwykłem ID"!!w~zła warszawskiego sięgać
będą
powaniem . hitleryzmu
we
województwa łód:tkiego i, jak to
W1SzeLkicl1 szczegółach. Pierw.l~t obecnie projektowane się
5Zy okó1nDk mówi o mundurze
gną. do Piotrkowa wł~ie. (p)
no!skich hitlerowców.
({()'szula koloru ciemno- wi~·
niowe!io. Na brzegach kołn:e·
Iłowy podział
biała błyskawica.
Na leo
roku akademickiego -na
w"m rękawie taika sama wyPremier Jędrzejewicz wydał roz- ",zyta białla błyskawica.
porządzenie o podziale roku akadeKrawat d,Jiu/:!i wia~anv kolo.
mickiego. Rok akademicki 1933-34 ru ciemno - grMla,t owego. O_d-,
rozpoczyna się l września. Dnia 30 powied-Illia sZ,J)ii:ka 'krawatowa
września kończą się egzaminy i za- l błV8'kawicą.
,/
5t~pująee je kolokwja obowi~uja
Spodnie dłu.grie koloru 'g-r.a
ce. Od 25 września do 7 paździeI"iit natowe~o. ewentualnie <:.zarne·
1\3 włącznie przeprowadza się wpi g·o. Dla celów siPOrtow:v(!h _ po
SY l{andydatów. Wykłady i ćwicze lowych
ob0:w'iąa;y~fJ.ć
bQdą
nia rozpoczynają się 9 październi- ~odiI1ie kró>l\kle,
taik zwane
ka.
.
bddge koloru granatowego.
Podział roku akademickiego na
semestry i trymestry, przyjęty na
każdej wyższej
uczelni, przerwy
lDi~zy semestrami i trymestrami,
oraz terminy egzaminów pozostają
bez zmian. Rozporządzenie wchodzi
w ~cie z dniem 1 września 1933 r.
Komentarz

Zmiana koryta

i

19~

Pa6e1k dla spodni

skórzany

~ gładką metalową spinką.

Odwolaw(z~

KODEKSU POSTQ'OWRnIR CY\vlbnEGD

na

Włókniarze

u min. Hubiekiego

CASINO

I.l'a.o""all- "órli"

Demon

W-lUIM-1000

I

II-Isla

.,nne Gibson
Edmund Lowe
Dickle Moore

I

letnisku

IIJIłYSIYK1l
UlgowiPrzeiaZdY
dO uzdrowisk
Pnypominamy,
odJ'azd do
ie

Krynicy nas~pi w s:>botę Q godz.
21.40 z dWOrca Fal>rycenego, do
l'ruskawca W niedzielę ., goOz.
"O
~ .08 z dw. Kaliskiego,
Do Zakopaneg"", Noweg o - ...........
"-J:,U
t RaLki Zdroju odjazd w sobołL>
"'ł o
,,:odz l-ej w nocy z 15 na 16 b. m.
: d w. F a bryczne~.
Do Ja.remcza, Woroohty, Zal&. .[

f

Kasa

II
d
-,
PULSA KREIII "lauer'
r
J , zgo ZI a sIe......~~:::.:!~:......
.... "oaIerencjt; z lekarzaIDI
SlIr.,alla do lIardw

konfłikI.'U

l_L
ue. rZJ
Jak wiad~ izba lekarska
k·
o z c ,z yre CM kasy cho~ w Lodzi. w n8St~ie skieJ'Oryeh m. ł..odz~ która od dht7;- l1I'an~o do niej, .tako do półoszego ~zas~
skutek,;l.,....w
uporu rzt:dowej -~.Y'łu:c.~, memOl'jakasy,
tkwiła
na martwym u ZWląz
' kU zawodow~o I ekapunkcie• rusza naą=LJ\/le
....~~'
na- r.zy. ))OStanowiła wezwać ko·
nód
P
•
mi rza i dyrekc.ie kasy do 1'021
pOCzęcia I'okowań, zmierzająSpra-a
'...

ł'd ki h

d

Par"n".,
U"I"D6"'''
.., .. I.

3zezyk I JJ orszyna. O<1ja.zd w ni6dzielę o godz. 20.08 z dw. Ka.IiG ości"n, występ znakom iskiego.
D:) Żegiestowa, Iwonicza i Muszy
t ego .espotu
uy odjazd w sobotę o godz 21-.40
"OliOlSZE BANOE u
z dw. Fabryc:-nego.. .
.
Jutl'~. w sobo~, wieczorem
N:" ws~ys~kie wy7'-eJ wspo~~me tylko Jeden rall wystąpią z wiel-

cyeh

do zlikwidowania zatargu

sk andaliezof;j sytuacJi na te-

renie szpitala im. prez. MościweJ(o. W tym ~e1u wiecnaezelnik izby lekars iej • łódz.
kie.i. dr, Feliks Skusiewiez wy-

~~ki
bilety ~rzeda.Jt'I ,~Jtiem przedstawieniem koncelł'''''-<SV''J Wagoos ~ LIta. Cook
towem znakomite siły wa.Bzaw-

by lekarskie.i. dyrekcJa
kasy
~hOTych zawiadomiła wczoraj
dr, Skusiewieza. iż wytaża zgo
,..
de na prooozye.le IZbv I odbycie wspólne.i konferenc.ii. Wohec t~o władze izb." wy*a.T
-.-,
ty konferenc.ł·"... na dzisiaJ·,
Pertraktaeje z izb.. oabędą
,
• ,..,
'
Sle dZISiaJ wIeczorem w KID8cha kasy chorych. W obradach
wezmą udział oprócz przedsławieieli jzby lekarskiej~ ilD.liejatorki konfereneji i :mediałorki
k mis
kaso
. I ik

Do

Redakcji "Głosu Porannego"
w miejscu.
W zwią:~ku 2; artykułem p. t,
.,Inż. WOJ'ewódzki _ komi~"''''zem
m. I,od~i", zamieszc~onym .,..,.
w Dl
191 "Głosu Porann AoVl " .. dnia lS
~E>~
u
Iipca 1933 roku - proS'l.ę RedakCjf
~ ~amies~czenie wyja6nienia, iż ~
O.Dm 12 lIpca. 1933 roku, podczai
obel·~wa.nia p-"zemru'e wła.d.zy w
m'ł1ń stracie m. Lod'Li, b. prezydf'ut
....,. - p. B. Ziemięcki, nie wy'
miasta
głosił 7iadnego prz~mówienia.
KOlllisarz R:r.ą.dowy
(-) W. WOjewódzki,
ULV

LUV

WYd:ału
:;leki :!i=; n u- It·B··o··r··I:S···H··a··r·l·o··n·
.•.
u wO.1ewódzki~, ." Wła-

stosowaj 00*a.1 do kasy choryeh Slpecialne pismo, ~-.rz

(PiOQ

kowska 64), czynne bez pnerwy akiego ieatru Di Idisze Bande"
od go<h. 9 :a.~ do 9 w~z.
Malwina Rap;l, Lola Folman: sza.ląc jej władze na kpnfcr.en- d}'Slaw Ja~,jelło, dyrektor kasy,
ił
Zyaze Kac, Dawid Lederman, ck!. p. D 1'SIk.i. oraz naczelny leM. Hilsberg l in. Program, jaki
W odpowiedzi na pismo jz- karz. dr. ~usł'awski.
W niedzielę, dn. 16 b. m. odbt- wybrali n..as~ ulu?ieńcy.. dla
dzie się wyci"~a do Wuszawy, .. Helen~wa lest n8Jpięknle]Szy,
Odjazd w niedzielę o godz , 7.28 bogaty l pełen zdrowego humoz dworca. KaliskiegQ,:t wyjazd I m. P<><! tytułem ,.rAłc wart ge12.05 Muzyka z płyt lV'aroołvno18.35 Muzyka. lekka 11 płyt.
War~zawy tego saml'go dnia o go- ~aszert . "bandYCI pr~ypomną wych.
19.40 Feljeton w nlbryce "Na wi
<.Iume 23-eJ.
SU~ ŁodZI w swych na]lepiJlych
12,35 Mu~ka z płyt gramofQno- dnokręguh,
Pnejazd w obie strony wynosi numerach. A więc, Łodzianie. wych
2000 Uroczysta aucłycja z okazł. 9.60.
tłumnie odwiedźoie w sobo~
14.55 Muzyka z płyt gramofono- zji święta narodowego Franeji.
Bile.y w biurze f-,)IJM.y Wagons- wieczorem naj piękniejszy laką- wyeh. W prlzerwid komunikaty
22.00 Muzyka taneczna.
Park łódzkie.
Lits Oook (PiotrK lwska 64) w cią- tek naszego miasta gu dnia dzisie.Jsz~(! ' . od godz. D-ej .. Helen ów" , bo "Di Idisze Ban16.00 Koncort popularny. TransAUDYCJE ZAGRANICZNE.
rano do 9-ej ·.... ie:: 7• i w soootę d~ de· tylko w ten wieczór spędzi misja :z. Ciechocinka.
Wiedeń (517)
godz l~ej.
troski z waszych zafrasowanych
17,00 "Ptaki w słuiJbie nauki" 1920 Historja Ope'ry w wyjątlic. O godz. 5.30 Koncert 8ym- wygł prof. Janusz Domaniewski.
kach.
foniczny pod dy!ekcją Teodora
lt7.1~ Koncert _ solistów. W:yko. Kałundborg (1153)
Rrdera, S o 9-eJ początek pro- nawcy. FranClszka.
P!.atowr.a
20 00 TT
t t
. J h ..
"
Dwu dmowa wy.cIeczka do Gdyni
D' Id'
B d'" B' ("
)' E ta b H d
- (f
. .r...oncer U worow o ann..·
1- splew I
US c y
oro ,wski or- Straussa
pod protektora.tem zwi!ltT.ku rezer-, gramu " l 1S&e an e,
-rlaty w cenie od 1.09 do naby- tepian).
.' .
. .
wistów i ma.ryna.ny cieszy się aie- oia w cukierni Tureckiej (Piotr18.15 Odczyt pt."Buduj!bl,y pa_
Pa~z - Poste. - P~r~~n. (38_2)
bywalem wprost powodzeniem. dziQ kowska a) i w kasie parku roWO'lly" _ wygł. dr Feliks Hur~.~o Francus~e p16sm włmerki sweJ taniości; zapewniono wszyst "Helen6w" ,
992-3 det'tJ.
akle I marsze WOJskowe.
kim wycieezkowiozo.m miejsca nuStrassburg (345)
na.
20.30 Uroczysty koncert J: oka·
werowane, co jest inowacją
wyci~h do Gdym.
zji święta. narodowego w Metzu
O.dj~ z Lodzi na&f.:łpi z dW.,
• •
Bukareszt (394)
KalIskiego o godz 20.50, VI 6000t~, dni~ }-5 ~. Dl-., przyjazd do Gdy;
OKAZJI $WIĘTA NARODOWE • 00.15 Koncert symfoniczny BerUl w WlUedzielę ~ gQdz. 7.~, odilU
GO FRANCJI
bo.z: U;vert~ :r; "Karnawału nym
j<1zd z Gdyni w poni~alek o go..
Dotyehczas teatry paryskie praDziś z oka:Lji święta. ua,l<)(}owe- skiego' ,Samt - Sae~s:. Konoen Nastąpny program
ozinie 19.11, przyjazd do Lodzi cowały z małemi WYMtkami okI'ą.- go Francji radjostaojs. WU8Zaw- sk:zypcowy H-moll; plesll! franeu'
l» godz. 7-ej rano
gły rok, a niektóre z nich właśnie ska nada.je uroczystą a.udyeję po_ skle, Franek: SymfonIa.
Poz,osta.łą, niewi~ iloŚĆ bilet- w lecie, rozwijały ożywioną dda. święconą muzyce kompozytorów SZtOkhOlm (435~
iów moinA IlAbyć wyłąoznie w łaln~ć, wystawiając sztuki prze- francuskich. Po prz.emówieniach
20.50 Sonaty sknypcowe: Mozar
OSTRZEtENIB.
tlniu dzisiejszym w biune Wagons- znaczone głównie dla licznych Yf3- przedstawicieli rZądu i odegraniu ta Es-dur, Brahmsa G-dur.
Lita Cook (Piotrkowska 64) od ełee:rlek cudzoziemskich. W ftlku bymnów,
orkiestra symfoni~na' Brno (34t~
....
Administracja
wydaWDiet_
godz. 9 rano do 9 wiecz.
obeenym kryzys dał się w&Zyst- PoJsk~go Radja pod dyr. (kzego19.25 ..Tance 1. czasuw WielkIej "Przemysł i Wojsko" wydała. dekim tym teatrom powai.nie .., zna rza Fitelberga. wykona suitę "Ma rewolucJl.
klaracje, służące do zbierania ogłoWYCIECZKI W. OKOLICE
Id. Z ~óJnej liczby 5.3 teatrów, ~r('l l'oye" M Ravela, która. odBudapeszt (550)
5zeń, które miały być umieszcz::>nf
PARYtA
przedsiębiorstw widowiskowych i re twarz atmosferę izby dziecięcej
1940 Koncert skrzypcowy. Bach w mają.cem się ukazać wydawnk
Do końca września (za. wyjąt- wjowych tylko 18 Je$t CZ)'DDycb. oraz żywiołową ,,Sym1onję fa.nta- - Chaconne; Suk: Quasi Ballata, twie p. t. "XV-lecie Współpracy
kiem. 3 i 10 wrz~a) koleje półnoo Reszta została zamknięta na cały stycmą" BerIiooa.. Sze-reg a.rji i pie Apassionato, Un paco triste, Burle- Pnemysłu z Wojskiem". Na wy.
ne organizują wycieooki autoka.ro- sezon l"tni aż do wrpiia.
śni odśpiewa znany tenor - Wi- ska.; Bizet - Barasate; Caarmen _ mi~onych deklaracjach figuruje
we z dworca. w Chantilly, celem
•
ktor Bregy.
(r)
fantazja.
napIS: "Hejestr Starostwa Grodzzwiedzenia malowniczych
lasów
W światku filmowym w Honykiego Lódzkiego L. doz. B. P illd'Halatte i Compiegne. W. program wood wielkie wraienie wywołało
II
.111:'t4, z dnia 2 czeJ"'lli'Ca. 1933 r".
v.yci?czki wc~od?;i również zwie- malżeóstwo Judyty de Szepessy,
ir'"
W 'twi~u z POwy'Ż8zem Staro. . aŁasŁro a
o ej i po
arszawą
stwo Grodrz.1kie wyjaśnia., ~ pod
dzame :~u 1 p~ku w _Chantilly córki zmarłej przed dwoma laty
oraz lDleJsea, gd'l.l6 podplSa.no za,- 7.oanej aktorki mmoweJ Lii de Putpowy'i.:M.ą liczbą nie wydawało żad
wieszanie broni w 1918 roku.
ti z bogatym plantatorem z Battanego dokumentu, któryby uprawwii Gerem Grootenboerem. Grooten
nial omawia.ne wydawnictwo do
boer bawiąc
ezasu w HoUywierania ogłoszeń na terenie ID.
wood kilka razy zaproponował mai I
Lodzi_ Natomiast Starostwo Gro<b
Walne zeebra.nie T-wa budowy ieństwo Lii, która mu Jednak kate
Ide Lódzkie dec.yzją z dnla. 22 e'ZE!I'domów dla ni1:szyoh pracowników gorye7:nie odmówt'la. Obeenie znawea. r , b. nr. BP. HI - 111-44 za.ka..
zarządu miejskiego w Lodu, spół- Jazlszy w jednym z magazynÓw foza.ło Aleksa.ndrowi Rosinowi • Zolo
towowi zbierania na terenie Łodzi
dzieInia z odpowiedzialnością udzia tografję córki ukochanej, ponowU
lami, podaje do wiadomości, Źle w swą propozycję wobec córki i mpłatnych ogłoszeń (inseratl'>w) firm
dniu 21 czerwca. 1933 r zosta.ł wy stał prtyJęty,
handlowych i przemysł!YWyeh w OlI
brany nowy zarząd: 1_ Zając Walu za.mieszczenia tyeb7.e w wyi.ej
wymienionej księdze.
tenty _ prezes, 2. I(~owski M,ic.hał _ zastępca prezet\.a, 3. Kwia.
TEATR MI~J~KI
Powyższe. ostrze2:enie podaje się
t.osiński Józef _ skarbnik, 4. FryDziś Niccodemiego "Cień" z Ma·
do wiadOm. ogółu z nadmienieniem
mus Stanisław _ zastępca skarbn., rj~ Malicka. oraz Zbys~kielll Saw;t.
iż siedziba wydawnictwa mieśei
5. Borowski Stefan _
sekreta.rz, nem.
się w Łodzi, przy ul. Zawadzkiej
6 Mintus Władysław _
zastępca.
nr. 1, tel. 23,'7~27.
sekretarza.
TEATR LETNI
W wypadku ujawni~nia .· faktów
r
"Cz,y jest co do oclenia?"
z.bierania w dalszym ciągu ogłoI
Na terenie Powsina pod Warszaw.ą zdarzyła się kata- !Ozań przez omawiane wydawn.ictwo
Ol
b
{
TEATR POPULARNY
!itrofa na kolejce wiIanowskie t. Wskutek nagłego zahamowa nalety o tem zawiadomić StaroOf lara DOm m,
Dziś o godz. 8 i 10 wie cz. rewja nią noci~u w~koleiła się loko motywa i 1 wagon kolejki , Kil stwo Grodzki(, Lódzkie (referat
lp. t. ",Not'lll:tJnie ga.zik".
ka osób zo.~ało kO'DtruZiiowanv ch.
~pieczeństwa).

-t ,-
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WSD61nJm w,sllklem
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Dźwiekowe

Po~iny

Drand-Kino
rai

OIiś

1

Doral ostatni!

film reżyserji asystenta von 5łernberga Mansfielda Markhama p. t.

Człowiek.
Konflikt

miłosny

kt6ry

wr6cił

W rolach gł.: Camilla Horn
damy z towarzystwa, zakochanej w _Iam,•• elu!
Akcja tego filmu rozgrywa. sią w Berlinie, Meksyku i Londynie
Początek o g. 4.30. Nadprogram: Tygodnik FQxa i kresko("

i George Barraud

•

l6di. 14 lipca 1933 r.
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enJ1 na r"nltach światowJlch zwyźlfuia bez aprobat" teoretyków

W jednym z ostatnich numerów roku ub. wzrosły o 20 - 25 proc.
"The Ecollo.mist" zamieszczony zo. Pociągnęło 10 za sobą wzrost prostał obszerny artykuł, o.mawiający dukcji i zwyżkę cen.
ohecną mię.dzynari>dową
sytuację
Wywody pisma ang1elskieg4ł. są
gosporlarczą.
o tyle znamienne, że miegająsic
Artykuł ten
nacechowany jest niejako z niezmiemie ciekawą pndalekoidącym optymizmem, zazna- blikacją niemieckiego Instytutu baczając, Ż'e ostatnio
w gospodar- dania konjunktur gospodarczych,
!'twie światowem zamvaiyć się da- który ostatnie swe sprawozdanie
ją zupelnie wyraźnie oznaki połep' po6więJCa zagadnieniu
zwyżki cen.
!;zenia. Jednym z takich wskaźni· W sprawozdaniu tern, które .kaza
ków jest Spadek liczby bezrobot- ło się zaledwie przed paru dniami,
nych oraz "'7:rost cen przy niezmie stwierdzono, że niezależnie od te.
Ilionym Standard ol life. Dalej za- oretyeznycb rozważań konferencji
znaczyć się daje silny wzrost spoiy londyńskiej na temat zwyżki een
cia energji elektrycznej i Po.ważnt na rynkach zaznaczyła się ostatnio
ożywienie w dziedzinie budownic- isto.tnie lekka zwyżka. Jest ona jed
twa. Wzrasta eksPo.rt węgla j pr'" nak w porównaniu ze zniżką, jaka
dukcja stali. W reszcie na podkre- nastąpiła w latach kryzysu bard'ZO
ślenie zasługuje powaina poprawa
w przemyśle bawełnianym i weł
uianym. Na odcinku finansowym
poprawa
wyraża się
wydatnym
wzrostem wkładów w hankach.
Przechodząc do Omówienia sytuacji w innych krajach "The Economist" podkreśla wzro.st o.brotów
handlowych i zwyżkę cen w Holan
IIji. Poprawa 7.auważyć się daje
I ównież i we francuskim przemyśle
W CZOł'~j na !fieldzie bav. f':ł
włókienniczym.
Zapotr'Zebo.wanie niane,j "W Now. Jorku i N. Orna towary bawełniane i wełniane leani.... zanołowano Iljebywał~l
dość poważnie wzrosło przy ,jedno- zwy ik('. Zwyżka o. cylowała w
clesnej zwyżkowej tendencji cen. ~jr.lllkaeh od 80 do 86 punkW Szwajcarji pomimo odply~u Vtw. Tak poważna l Óilli(,8, ()i)
kapitałów
sytuacja
finanso"ia mi~dzy notowaniami 2 nastę
kształtuje się pomyślnie. ŚWiladczy pujących po sobie dni, należy
o tern Dl. in. silny spadek 'bezrobo., do z,iawjsk rzadkicb.
cia, który zao.bserwo.~ć się daje
Zwy1iki tej ~pod,ziewać si~
również w Austr~;' Przemysł meta n .. leżało jQ>Ź 12 lipca w zwią%
z Liverlurgic~ny, ChFtniczoy i gumowy ku z łi, jadolllOŚCiami
poolu
o bardzo
po,,'a~Jlynt
pracu.le b.1!Jb'zo intensywnie.
Naj~ydatniej popra~a gospodar wZI'oście zapoł,rzebowania
na
;'"a prze.iawia się w Stanach Zjed bawełnę w N. Yorku. Z dru·
nocwnych. Produkcja ?Jelaza i sta- ł!iej stron)', wedł~ wiadomoli wzrosła w olbrzymich rozmia- Ąci ze Stanów, propooJ;yda porach, co w równej mierze da się po w~neao ogranic7-cnia obsza,
rów bawełny, ma bY~ rozpa
wiedzieć o wydo.byciu węgla.
Wreszcie i n.a Dalekim Wscho- trzon a przychylnie; Uczyć Alt
dzie zaobserwować można ostatnio więr, należ!' ze :pnlM!&n?~ smnie,
pewne przejawy, świadczące o prze szonymi sbiora'l1i w 1'. bieTM
łomie gospodarczym w kierunku po Pr,z yezynv te. iak również po.
pra",y. Tak więc rO'Lmiary handlu nowny spadek dolara, z80bl's~1'
zagranicznego Japonji w r. b. w po ",owany na ~iełdach europejrównaniu z analogicznym okresem liłdrb spowooować musiał tak

londyńskich

lara_ Dało. to aswupt do spekulacji
w Stanach Zjednoczo.nych, gdzie Q
czel{ują dalszej zwyżki cen. W ten
sPo.sób ceny surowców eksportowa
nych z Ameryki w przeliczeniu na
złoto, siłą rzeczy
się
podniosą.
Trudno jet:t dzisiaj sPreeYzo~ać
opinję i stwierdzić, czy isto.tnie
zmier'~amy ku poprawie, czy teł
mamy tu do czynienia tylko ze zjawiskiem przemijającem.
W każdym bądź razie zarówno
wynurzenia "The Economist" jak i
wywody berlińskiego. instytutu ba·
dania konjunktur gospodarczyeh są
wielce znamienne, gdy! stwierdza·
ją, że wszelka poprawa gospodarcza przycho.dzi niezależnie od prze
wlekł~'ch rozważań teoretyków go

Z drugiej strony wydarzenia na
rynkach światowych zdają się wska
izywać na to., że rozwój gospodarczy doszedł już do ' tego stadjum, w
którem stopniowe roa.whpywanie
problemu cen będzie mO"i;łiwe. PO
,raz pierwszy od .ł lat ceny suroweów w przeliczeniu na złoto kształ
tują się na rynkach świafowych wy
1..ej aniżeli na początku br. Zwyżka
ta w okresie pierwszej polowy br.
wynosi 8 proc:.
Instytut berliński nie precyzuje
zupełnie jasno. przyczyn tej zwyżki
2azn~czając,?Je w grę wchodzić
mogą 7.arówno momenty () charakterze spel.::ulacyjnym, jak i stanowi
sko Stanów Zjednoczonych, które
nie chciały się związać iadnemi u-

!n!ie!w!i!cl!k!a!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!J!o!~!'a!m~i!!w!!s!pr!a!w!i!e!!st!a!b!i1!iz!a!c!ji!!d~O!.!~!pod!!!a!rc!~!T!C!h.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hauss

AD

w Amer,ce

bawełniana

Ceny surowca skaczą z zawrotną s'zybkością

ĘG'E'

4A

erWGW' dolar w Łodzi

Posiadacze gotówki lokują ją w dyskoncie weksli
nastąpH
,
.
ponowny sp~ldck dotaro~, kt'()
n"ch kurs kształtował sIc \'li
,
.
l
d ł 6 ·'0
"ad l
~i'an[eal~
1 u z. ... w" '"'
flllJ do d. n.10 w płaceniu, N3
r"!iku panu,le w dabz"\:m tLefu
.
...
rj" ważn,' niCJt'!.łA6,i. ucJ,!o
.'owo
(>'('m 1<'''' rwi.,kszajaca !lic po,I .. z dola"liw pUl'
braku od-

zł. 6.15, od (odziny 9.30 olPlli,-Z)' ł k urs d o z.
ł 6 Al!!
.".,.
NieC'.o
mocniei
~otowano
wI'zora " dolary zole których
"
.
kurs
ksdaHował
st~ , w ~ranicacb od zł. 9.33 w żądaniu do
zł. 9.30 w płaceniu. i tuta,'· .ul.
.. ~
daż przewyższała znaeznie zapotrzebowanie.
bioN'ÓW.
W obrotach funtem autiel.
skim nie notowano iadne~o fU
Analogi'c znie
pnedstawlała
chu. Tendenc,13 była nadal har
.lłi~ s,·tuacja w RanKU Polskim
dzo słaba i jedynyn\ odbioreą
klór~' r:tIlIJ płacił za dolar:\' po
był Bank Polski. OrJentaeyjny
kurs funta wynosił zł. 29.50,
zupełnie jednak
bez odbiorzawiesił
C'ów, przy bardzo znacznej po-

W ('zorai w Lodr.i

Mosse

wyplaty

dlłż~·. Również słabą tendene.k

notowano dla marek niemier,·
wydawnicza kich.. których kurs obniżył 8i~
Rudo.lf Mo.sse zawiesiła wypłaty,
do d. 210. I tutaj zaznaczyła
7:glaszając do. sądu wniosek o wdro
się
zwiększona podaż przy bal'
ieuie postępo.wania ugodowego.
Firma l\1O$se
jest właścicielką dzo slabem 7..ainteJ'csowaniu.
niemieckiej agencji ogłoszeniowej Z_naezyć należy. że zapotraoraz szeregu wydawnictw perjo- bowanie na waluty ~anicZDe
dycznych, m. in. dzienników "Herliner Tageblatt" i ,,8 Uhr Aoond- wogó1e w dniach ostatnich bar
b.att". Przedsh,bio.rSiiwo po prz.e-- dzo w)'dałnie osłabło. i ,,'.lęprowadzeniu sanacji ulec ma zupeł kszość posiadaczy ~wki wO
nej reorganizacji. W wydawnictwie li ją lokować nawet w dyskon·
dzienników mimo zawieszenia wy('i~ weksli, aniżeli w "alutacb
płat nie nastąpi przerwa.
&a,tranicmyeh. (Jlłlfl
Berlińska

firma

powainlł zwyżke

14 lipca 19M r.

Otwarcie izby

polsko- jugosłowiańskiej

w dniu dzisiejszym przybywają
do Łodzi na otwarcie izby handlowej polsko - jugosłowiańskie;' b.
min. przetn. i bandlu p. inż. M. Szy
dło.wski, oraz w zastępstwie nieobecnego w Warszawie posła jugosłowiańskiego, p. min.
Lazarewl •
cza, pierwszy radca legacyjny p.
Gawrilowicz, w towarzystwie dyrektora izby bandlo.wej polsko.'
jugosłowiańskiej w Warszawie, 1'.
Tadeusza Gorczyńskiego.
Goście z dworca kolejowego a,
dadzą się do. lokalu izby handlo~'ej
polsko "jugosło.wiańskiej, poczem
punktualnie o godz. 1.30 przybędą
na uroczyste zebranie inauguracyjDe w izbie pr.remysłowo-handlowej
w łJodzi (Al. Kościuszki 4). Obce.
ność swą na zebraniu z<l\>owlMział
wojewoda łódZki, p. Aleksander
Hauke Nowak, oraz przedstawicie
le władz i sfer gospo.darczych. Re
feraty na temat stosunków gospodarczycb polsko
jugosłowiań.
&kicb, wygłoszą p. min. SzydłO'W.

~rczyńskl.

'ski ip. dyr.
Po zebraniu, goście udadzą ~
na zwiedzenie miasta, poczem, W'
godzinach wieezorowych, nutąpł
powrót do Warszawy.

Zlolo

Z

AmerykI

odpływa

do ba nk6w
europejskich

notowali.
"vpli.a okształtu.llA się 1"ÓWIłie-l
Mocna tendene,ia na rynku pod znakiem
tendencJi m~
Błsopejskie banki emisyJne ...,.
bawelnv wpłynie również na nej. tcmb~łI'dzie.ij. iż .-wyżka ba cofały ze swoich depo2lyłów tv noukszłaltowan'e sic C'en na
wełn:v następuje w Cl'ankacli wojorskim Federal Reserve Bank ..
kit D"~~1zY bawełni~mei_
.Już v.upełnie nieproport>,jonaJnyeh od chwili dewaluacji dolara, złota
zresztą w dniu
wczora,iszym, df) spadku dolara, ezCJrI) n:Q. na ł~emą sumę 70.5 milj. dołarów.
nat.vchmiasl po otrzymaniu wIR l Je""sz~'m do.wodem ,jest falit. i,p W ten sposób zagraniczne depozy"omości o baussif' na l'~'n"'u o ile dohr spad, wuora.i o 3- ty dołowe w nowojorskim banka
baw~łnianYm.
poszczególal 4 proco. bawema l(wyżkow~ł. emisyjnym 7.I11lliejszyły się z 378..16
p-rzedzalnicy tutejsi
J)OlIwyt· o 10 Pł'OC'enł. -«l
na 307.95 miJj. dolarów.
szyli ceny prz<:dz:r, w~'solto,'~ć
t~i zwyżki
traktowana była
pl'zez posz~zef(ólnc llnedzalnie
upelnie ind)-widualni<'. w t:ale
;;;ności od ieb. s~'tuac,ii mater,jal
WarSzawska giełda
109.75. 5 proe. kOD\\ crsyJ
ne,i. Nie uleJla ,jednakże nS.lpienifłŻna
na. 44, 5 proc. kolejOW'& 410, ł proc.
mniejszei watpliwoścł, 7.e, w
'N
.
Mb· 2iełd dola.row& &7.50 - 59, 7 proc sŁabiwypadkl~ utrz.vmania sie JlM)e" :I. w~ra.J5t~
.ran1u '"
y li7'.3.eyjna. 4-~.25 _ 48.75 - '18,30
nej t~ndenc.i j na św iatowyd1 w~lu.to~o -. dewizoweJ. W' W ltrsr.a.-, Listy zasta.wne i ~bligacj ~ h:1nkllW
rynkach bawełny, C'cnv pn:e- WJe ten encJa. dl:. d9Wl7. pnewata-- pa,ństwowych bt'% l'.mially. 8 proc
dzy bawełnianej
na Ilaszym ła. sła.ba.,. Z~ła5'2:eUl.
waluty listy funtuwe To1\T.. kred. przem.
.
.
ameryka.nskieJ Moc~J ~ poł!!kiego S1 "i pół p!'Ot~" *Ie
wal się jedynie kurs denvny na ~, 8~. Warsz...wT
50 _ ,"lI
Sztokholm, ~urych i Londyn. Za.- _ 42.25, 1i) p~. '3~edlee ~..50.
potrzebowanIe na dewizy
było
l!:w1ększ.one.
Notowa.no:
Belgj&
Notowania giełdy
przy dostawach włó 124,:'15, Hl(Jlandja 360..90, tLondyn
zbożowo-towarowej
29.88, Nowy Jork 6.20, wypła.t.'\.
kienniczych
w Łodzi
telegraficzna na. Nowy Jork 623,
Pa~i 35.01 Praga 26.53,
Sz,toktyto 24.- 24.50 pszeniea 44w
jest
obecnie sprawa prowadzenia 0.00- holm 153.85, Szwajc:łł"ja 173.25, 45.- jęczmień prze.mia.łowy 21.Włochy 47.55. Tranz.a.kt:je dokonar 22.- owies 18 - 19_ mąka i,y1wiązkowego. używania przy d~ta- ne 3. nie notowane: Gdansk 173 30; nia 60 proc. 40.- 41.- mąka ~
39.- 40 m~
wach r'1..ąOOwyeh i samorządowych w obrotach międzybankowych de, nia. 65 proc.
barwników wyrobu kraJe>'wego. . Już wizy na. Berlin 213.40. W obrotach pszenna. 65 proe. f{{.- 69.- otrę.
prywatnych: ma.rka niemiecka 210, by ty tnie. 18.- 13 50 otręby p6ł:eD
obeenłe przy dostawach WOJskofunt angiel!>ki w gotówce 29.80, ne 11.25 - 11.75 otręby pSzeJlM
wych obowiązuje przepis, aby ma- szyling austrjaeki 100.76, dolar go grube 13.- łtlbin niebieski 12.terja~ wł~kiennicze barwio.ne były tówkowy 6.trI - 6.20, rubel złoty 13.- łubin tółty 13 - 14.złoty 9.26.50,
rube.l
Usposobienie ogólne. spokojne.
barWnikami
wyrobu krajowego, 4. 89, dolar
(ag)
wyproduko.wanemi
z krajowych srebrny 1.40, bilon O.~o.
Bank Polski płacił 'La. banknoty
półfabrykatów. Rozciągnięcie tego
NOTOWANIA BAWEŁN!'
dobrowe 6.115 - 6.1V.
przepisu na w!rLystkie dostawy tka
NOWY JORK
nin dla instytucji rądowych i saAKCJE
Z. powodu zaburzeń a.tmOlłfery~
mon.ądowych posiadać będzie duN:1. rynku a.kcyjnym tendencja nycb notowań nie ot]'2ymalifmy.
Ze znaczenie dla na!i1lJegO przemy- dl:1 akcji była, słaba., prty więk
LIVERPOOL
sm chemicznego, stanowiC)Cego waż szaro zavfiarO'w3.r..iu. Więks7.ych lipiec 5.93 sierpień 5.96 wrzesit)~
uą gał~ź produkcji, wymagającą obrotów dokonano a,kcjami Banku 5.9'7 pa.idziermk 5 99 hstopad 6.00
Polskiego, Lilpop:uni i :::lta.rachowi- gru<hi-.:ń 6.02 styczeń IW! luty
pomocy ze strony rządu.
cami. Notowano': Bank Po.lski 8:! 606 IU/:',rzec 0.08 kwiecień I:>.OH maj
_ 82.~5, Kijewski 17, Lilpopy 13 6.11 czcrv..-iec 612 lipiec (j. 14.
_ 12.25, St3.rachowice 1.0.7·5Egipska: loco 8.30 lipt'ce 7.95 pat
Iksporłu
dziaruik
8.03 listopad ~W9 tycleń
10.95
1075,
Habcrbuscb
4\:l.50
przędzy czesankowej
_ 50.. Tranzakcj() dokonane :L nie 8,16 n1:lrzec 824 maj 8.3:? cz(!rwicc
Na podstawie danych konwen~li notowane: Cegiełski 10.50, za akc'jc Po 39
l'pper: loco 7.11 lipiec 7.16 li sto
Warsz. tow. fabryk cukru chciano
przędzalń ezi!Sanko.,:Yc~, ek~por!
pad '7,13 styczeń 7.17' TIlarzer, 7,21
pladc 2050.
przędzy czesankowej tllebarwloneJ
ma.j 7,23 czen,'iec 729
i barwionej w ezenvcu wyniósł OPAPIERY PROCENTOWE.
BREMA
loco 12.\ O ~tyc7. \: ń 1 :2,0('; Illanc"
gółem 70,812.57
wartości zł.
Dla. papierów procentowych za"
równo pailstwo~ yeh jak i pry \nt !;',lR ma.j 1'2.3~:
748.113.36.
ALEKSANDH.rA
nych
przcw:t7..;ll:l, tG11dcllcja ~łab
Za~naczyć należy, że w porównaBllW CJJ\3, S'lkcll:ll'idi,: 1'1" ( ,. 14 ,77
sza. przY więks:&em zainteresowalliu
nlu z eksportem w majn uległ ou i obrota:c'h 7 prOc. stabiliz .. -l i p'JI listop,. d l ·L ';:; ::;t:,tz ·,'l 1riOl ma
wydatnemu zmniejszeniu. W maju listami zieml'kiemi i 8 proC'. Iista1lli rz~c: 16,,11
}tł.~ Lł}l~l
~,\",·J!II."·:ill:
.. if'rpil i":
wynióSł ogółem 106,305.40 kg. ,,'ar m. \Varsza,w.v. rl'obwallo: 53 pro!:
1:-;,::1 P:;'Ź,[Zi(l"ili;,
I . " ~i'IIII/i';
;}$,63,
J
pt'Ol' ,
dd:l.l'ow<t
hudow1.
tości zł. 976.668.23.
(ag)
·i{-i.::!5 - 46. ,( prol'. inw('st\C~' .irla 1:2,!)!) 'l,h 1~:21l,. ,,,,,., , 'li 1 :~.:~ n

I
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Rrnkt Dieniana-tawarowe
\serjOWa.

.?la.

Barwniki krajowe
łonie nądu r~atrywana
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łodzianin

Nittman i J. 5tolarow w obo- na mistrzostwach torowych Polski
zie treningowym

Tłoczyński,

Prowad7.iODe od dłuższego czasu da, TłoczyńSld, WittJnan i J. Sto.
pertraktacje pomiędzy
Polskim larow. Treningi trwać będą do
z wiązkiem 1ennisowym a do8kona dnia 31 lipca.
łym zawoOOW)"DI tennisistą czeskim
MectL li Włochami odbędzie się
Kożeluchem zostały już zakońezo- w Warszawie w dniach 4 - 6 sierne.
pnia, przyczem do tego czasu ani
Tłoczyńsld, ani też Hebda nie wezK~luch zgodził się
trenowa~
mą udziału w iadnym turnieju. W
naszych tennisistów i 'przygotować dru~nie włoskiej wystąpią prawich do meczu o pubar Davisa z dopodobnie Stefani i Morpurgo w
Włochami. Nasi repreantanei uZ),
grach pojedyńczyeh a w grze podskują trenera na 10 daL
wójnej Morpurgo Sertorio, lub
KOŹIeIueh jest bezw7.głędnie naj- Stefanie
Sertorio. Najlepszy
lepszym z łreoerow jakiego udało tennisista włoski, Palmieri, który
się ki«'dykolwiek PZLT zakontrak- brał udzid w meczu międzypań
tować. Nowy trener przybywa do stwowym Polska Włochy,
w
WaNlZaW)' w dniu 18 lipca ł roz- zawodach o puhar Davisa udzIału
pocznie swą praeę. Do obOzu tre- wziąć nie może, jako były zawodoningowego W')'Y;Daer.eni 208tati Heb- wiec.

Anglia-Australia 1:1

Finał

strefy europejskiej

Q

puhar Davisa

Na mistrzostwach torowy<:h
Polski, które rozegrane zoslaną. w najbliższą niedzielę
w
Warsza wit z poś.r'd łód~k'ich
kolarzy weimie udzia,ł jedynie
tylko Einmod\ który osta,tlllio
wstąpił do sekci"1 ko16rskie,j Ł.
K. S.
Najgroźnie.fsz lli przeciwnikami łodzianina b~d<~ Pusz i
zeszłorocZJllY milstrz Majewski,
oraz FrączkoW-slki. Z okaz.ii mi
strzostw odbędzde siG ~ółno
polski kol a l'"SIk i zjazd ~wjaźdz.i
sty do Vvarszawy. Mistrz "'0
loro we rozegrane zostanie D..t
dystansie 1.000 mit'.

Świetna

I

łońce
czy

forma

Walasiewiczówny

hlnury ...

LONDYN, 13 lipca. (Tel. wf. się dwie ~ry pO.iedyńeze, llnyWa.lasiewiczó-wna bawi
na
ezem w ()J;(óJnej punktacJi wy- urlopie w Ameryce. Nasz.a mi ..
"Głosu Porannego") N. kortach 'tV WhnbJeOOll nik meesu brzmi remisowo 1:1 slnY111 startowała osta,ł'nio w
rozpoczął si~ w

ezwartek mec!.
W piel'wszem spotkaniu trytennlsowy o pn:har Davisa " umfa,łor ·Wimbled.onu Crawfol'd
finale strefy ~Uft)pe.\6kie.L do zmierzył sie z Austincm. Miktó~o. jak wtpcJ4)mo, ukwa· mo niezwykle wysokie.i
klasy
lifikowały się A_lja i Austra· ~y Austin został stosonkowo
Ha.
łatwo pokonany w eztereeh scDrożyna AtlStraljj wystawiła taeh. Crawford oddał pierwszedo ~ier pojedyńezyeh mim.p go, następne jednak wYJ;(,rał bu
świata Jacka Crawforda f Mae więk8ze~o
wysiłku,
~óru.fą~
Gl'atha, natomiast barwy an- znacznie. -Wynik brzmi 4:2. 6:2
~ielskie reprezentowali Peny i 6:2 j 6:3 dla Crawforda.

zawodach lekkoaUet:vcznych w
Clhlca~o do biegu na 100 m.
Zwycięriyła Walasiewiczówn6
w doskonałym czasie 11,9 sek.,
a więc zaledwie o 0,91 sek,
gorszym od rekordu ~hyiatowe·
go. Drugie miejsce w tej konkurenc.ii zajęła również -polka,
Przybylska, z bardzo dobrym
wynikiem 12 sek. Wynik powyższy świadczy, iż Walasiew i
czówna powróciła .już do świel
nej formy.

W pierwszym dniu

Egzotyczne tournee

nOwa

Rana

w:

:

TO

•

;'-4'

WVGAAL

n-r.,.:

109636 124865 130683 137821
147333 148797 149781 151206

li!

)/$%

(6 x 9

cm)

(6 1/ 1

cm)

x 11

wakacji.

najbliższym większym slcład:zie prril"oró.., lotograliczngcń.

u. ./1..
Warszawa, plac P.polecna 5

Eastman Kodak Co., Roehelter. N. Y. Cu!,,,/,, lO" Polo",:

Kodak Sp. z o. o. -

o

do li

spotkań
~rmjnarz międzyokręgowych roz
gry wek piłkarskich w grupach o
wejście do ligi, opracowany został
pr~ wydział gier i
dyscypliny
PZPN w sposób następujący:
23 LIPCA: POZNAN - LÓ~
Pomorze - Warszawa, Sląsk - Kraków, Lublin - Wołyń, Wilno - Polesie.
30 LIPCA: Warszawa - Poznań.,
ŁóDŻ POMORZE, Kielce ~
Śląsk, Lwów Wołyń, Wilno -

Termin

już

opracowany

Z7 SIERPNIA: Pomorze _ . PozWARSZAWA - LÓDt, rielte Kraków, Lublin Lwów,
Białystok Polesie.
Miesiąc
wrzesień
przeJ;naczony
jest na rozgrywki mistrzów grup.
Kalendarzyk ten moie ulee jeszcLe
pewnym zmianom o ile uwzględnIO
ne będą poprawki dotyczące Łodzi.
Chodzi tu mianowicie o to, ii Łodzi
w ol.resie urlopowym przypadają
trzy mecze pod rząd, a LOZPN doBiałystok.
maga się ażeby po każdym meczu
13 SIERPNIA: Warszawa - ~ rozegranym priez mistrza Łodzi u
morze, ŁÓDŻ - POZNAt'iI, Kraków siebie nast~pował mecz wyjazdowy.
- śląsk, Wołyń - Lwów. Polesie
- Wilno.
20 SIERPNIA: Poznań - War- Matko, śDiesz DO Dorade
szawa, POMORZE - ŁÓDZ, Śląsk
do
- Kielce, WoIyń - Lublin, Białystok - Wilno.
nań,

-

.,Kropli l'Ileka"

N ·A

145760 585 720 78 g50 39359 517 666 839 81
87 40530 468+ 772 834 41054 158 75
2~2 91)( SBl 52091 283 94 461
719
Sławki
885)( 43062 342 46+ 53 420 79
83
160 373 449 79 516 85 635 66 83 713 873 44107 58 252 366 503 691 703
782 972 85 1411 72 558 66 652 707 11 54 855 45129 91 301 29 413 557 68
891 2279 301 5~9+ 707 10 22 3248 917 64 46072 337 46 58 519 670 812
379 537 4M 671 95 713 37 45 4035 127 985 47397 523 69 70 71 97 651 74 744
56 347 433 583 631 815 69 5143 48 51 4821R 347 502 37 762 817 964 49085
283 618 43)( 6141 52 327 454- 639 89 1711- 362 95 590 670 920 33
67460 82182 94026 110488
50030305 51073 146 49 538 857
98 900 7209 459 81 506 777 840 8232
35 57 398 655 9066 392 659 717+ 57 52119354426512'748 75 53009 30 32
Po 2.000 zł. n-ry:
98 10187 575 937 11216 307 591 651 312 596 755 800 31 41 94059 68 138
22003 654631r 68334 116127
762 97 857 902 12005 85 98 130 220 200 671 74 786 892 984 5535 408
48
Pu UIOO zł, n-rv:
29 485 561 652 720 961 13347 695 795 92 530 654 X 98 72+ 827 902 3 34
22308 29549 141388 '148966
946 140741- 80 193 484 645 73 762 73 56098 124 227 379 575 88 636 852 929
Po 500 zl-:
950 57 15042 258 362 87 98 523 26 29 58 57215 77 373 441 555 699 710 41
:37463 47746 63781
66415 71625 91 X 737 831- 886 990 98 16038 74 844 58016 42 239 476 529 90 826
91 344 126819 151280
186 246 320 41 91 629 75~ 844 953 591734- 477 551 79 797 937 82 60085
17057 223 32 330 583 18355 823 79 83 262 310 69 551 58 677 718 42 812)(
Po 4:00 tl. :
178 1 5 31447 58395 61437 65700 19277 521 70 722 874 20718 844 21045 39 919 61314 50 67 543 45 98 864 904
67553 74627 84078 91344 92897 122627 138 39 331 431 603 707 44 70 886 48 73 62199 264 3Z6 412 56 5014- 98
125939 137931 139413 139769 1465391- 22055 201 67 324 448 56 601 703 803 803 58 933 63011 107 401 527 99 609
60 23144 330 4261- 81 510 613 744 766 64016 65 190 305 551 641 99 962
1:'0 300 zł.:
838 988 24324 715 25044 51
165 364 81 65001 165 72 238 434 570 655 747)(
1588 9148 18440 21995 34955 46993 515 711 843 944)( 26434 96 799 973 904 63 66074 89 335 46 538 76 703 41
49070 72022 75350 100340 101928 27079 184482 532 638 840 61 919 841 67070 471 537 642 68042 100 265
116866 129228 14~039 143945 1453~1 28014 57 315 99 673 743 837/< 29382 79 476 693 729 49 90 938 69007 284
146224 146616 147017 151539
95 5~9 625 817 30096 529 89 619 888 331 440 561 674 79 89 177 963 96
Po 250 ~ł "
3102667 83 117 85 243 615 146 52 70060 209 37 414 513 $O 71158 502
1944 5135 54141- 7623+ 10728193232001 65 205 367 94 940 33371 19 694 98 822 50 973 72008 239 51 )(
20669 34638 3711§ 43464 45538 45944 466+ 99 532 43 715 890 34436 5óO 87 81 )( 361 604 27 46 85'68 314+ 59
47744 53727 5810961702 63476 66161 602 35247 491 793 877 982 36191 319 82 931 73059;1:: 110 258 538 606 809
72009 100311 104079 106568 107822 1778 8~3 930 37200 357 880 38422 47 24 74068 117.33X 236 407 572 DJ.1

v,Yczora.i, w l-vm dlliu cią
~JlieJlia III klasy 27-eJ polskie.l
wy~rane
loterii paJ'istwowcj,
padł~ na numery następujące :
20.000 zł. nr. 101560
15.000 zł . nr. 25035
144387
10.000 Zł.
Po 5.000 zł. n-r\,

to nieodzowny towar
Obejr:zgj lO

620
616

"

"Ko

Ordery

zasługi
W dl'u~iem spotkaniu Ma~
odbyły Grath by' znacznie słabszym. dla piłkarzy Rumunji
~~~!!~~!!~~!!!!!!!!~ W tl'Zysetowe.i walce zalatwiJ
W ro~rywtkach o lJUhar Bał
~o Perry bijt',c ~ 6:2. 6:4. 6:4,
kaJnów' zWylCiężyła drużyna reRumun.ii.
W
PonieW~lŻ "IV trzecim dniu rm: prezentacv.jna
ligowych piłkarzy
grywek
Ilezyć się należy, tri zwi·ąrku z tern, k'l'6l rumuń6ki
W Palestynie osiedlił się na sta' Crawfol'd z ró~'r <'m nowodzE'- w uznaniu lasłu~ POO}ożon:vch
le były prezes WOZPN p. RuSiec- niem
rozprawi
si~ l Per · przez -pi>llkarzy, nadał wszystJ,i a obecnie prowadiz pertrakta- rym.
za ·
a
Mac Grath prze~l'a kim zawooni'k om order v
de z tamtejszemi władzami pUkar do Allstina, JW'zeto decydują{'{' sługi.
sJiiemi w sprawie tournee piłkar
porażka
kiej reprezentacji ligowej po Pale znaczenje dla końcow~o Wyru
ku meczu będzie miała ~ra po
słynie i Egipcie.
dwójna, da której ze strony An
Polski bokser Ran, p!\'zebyWyjazd polskiej drużyny projek e.lii staJe w;v'Prół1owana
wa.;ący
w Ameryce, dOZlllat
para
dzie
towany jest na listopad, p() zakOlt- Perry - Hughes. Tak więc juź znów pl'zvkrej porażki.
czeniu mistrzostw ligowych. W dro w piątek stanie sic wiadomem, sięciorulIldowe.i wake zmIerzył
się on z amevlu'ninem
Fll'ed
dze do Palestyny na8ł ligowcy tO kto będzie przedwnikif'm Sta- Sti:htem i w 6 rundzie prze ·
tzegraliby w Sofji międzypaństwo nów ZJednoczonych w fmak ~rał przez noekaul
PoraŻlk~
wy mecz Polska - Bułgarja.
ta zdaje sie. kładzie kres ka'l'mi .,dzystrefowym.
jerze Rana.
Austłn.

z~wsze ołrzym $Z doskonałe zdjęcia kamer~ ~Kodak·
na wysoJą,ez ułych błonach • Ve r i c h r o m e ".

TIER.J

725 32 75060 81 106 257 436)( 611 41
840 76180 333 77049 136 288 ., 349 419
70 623 976 75040 101 212 79104 297
448 53 562 823 80084)( 134 276 464
560 77802 972 81107 13 39 52
65 92
332 583 728 8921- 967 82140 85 230
90 326 461 641 753 964 83118 80 275
320 452 637 806 34 843771r 538 607
11 76 934 85214 64 438 391 820 42195)( 862451- 323 586 787 807 22 911
87144 59 435 815 70 993 88074 81)(
180 322 741 89029 52 192 227 94 400
604 767 90207 98 372 372 615
70 84
741 8991r 91485 605 035 992 92174
445 50 558 824 93167 262 539 932 90
94377 413 719 8171- 45 61 95149 32l
582 913 20 96069 117 40 85 218 313
36 71 698 97078 124 243 76 356 7J~
945 ~8140 88 529 70 '653 851 99140
295 374 8371- S3 95 98 935
100001 88 243 53 517
20 813 72
201115 489 óoo 24 719 60 800 981
102035 82 506 18 623 32 720 805 63
103323 556 104049 726 835 91 '(
105044+ 222)( 616 88 91 765 101019
176 345 419 31 638 748821 933 107324
93 415 573 617 26 81 764 108013 83
273 354 465 537 644 95 807 87 908 16
109022 43 52 203 687 794 870 9/ 973
1100rt2 43 259 355 87 90 426 111185
376 542 959 107 81 210 42 52ł
99
1113198 3006 479 526 608 928 841114219 318 588 646 115243 4U 376 660
999 116294 95 305 350 86 477 80~ ~2

624 972 117060 139 5e9 89)( 1J30"
759 868 942 118036 132 213 355 42.
440 658 892 119159 473 528 96 613 21
69 701 211r 90 873 89 979 120008 13j
524 606 740 835121346 564755 122345
544 624 765 99 945 123087 348 451
792 124071 1541- 326 31 645 91 813
912 16 125577 726 826 47 926 54
126055 139 398 435 43 600 704 3S
127046 116 663 773 128078 182078 182
535 673 89 723 9761- 129038 156 51
319 419 130052 112 37 248)( 62 341
604 884 131010 104 206 325 90 655 94
838 907 132033 40 60 159 81 207 36B
87)( 419 49 600 )( 603 604133029 30j
33i- 491 556 884 995 134301
28 581
1350001 247 76 366 512 667 877 944
51 60 1362;">8 5Cl 426779353 95 13 1427
31 531 75 769 862 928 62 13~l5B1r 8~
283 324 487 139089 129 ZZB j 18 409
700i- 872 97 9 140015 190 20B 74 3 ~6
32 408 62 6391- 438 141117 59 240
331 466 530 765>( 14~299 319 87 616
14 738 861 63 143021 291 388 523 718
916 144017 167 241
72)( 609 34
1450201- 197 99 424 621 714 S08 .")3
86 87 146356 761 062 972 75 147108)\
200 391 538 701 75 148092 3 ~ 2 92><
420 38 560 017 149027 142 ·j 80 642 87
789 904 150103 424 ~1 6 663 860 73 88
151778_< 503 53 60 625 28 ~ 24 152474
85 984 152435 79 154l ll~ -<
432 S1/S
848
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I Ogloszenia drobne I
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FLit

PamietaJ a 8Daracie 'otogra'lczn,m I
1'I0lłfifNSlflłN
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' NISZCZy. .
, SKUTECZNIE '
WSZE LKIE OWADY
TYLKO ·

Ł6dź, Piotrkowska 40, tel. 120-63

I

Prz~iare.

HUPDO i sprlBdalt.

I

POIsd,

ZŁOTO, BIŻUTE~ . i .kwity ~ATYCHMIA8T

poszukiwany
lombardowe kupuJe l p.łsOl .nal- 1~8truktor do ehłopeów w penW)'taze oeny.
Magazyn Jubi- slonacie, Zgłoszenia: w piątek
lerski I. Fijałko, Piotrkowska 7 20-21.80 Magistracka 20, m. 55

Magistrat ID. Łodzi ogłasza przetarg publicsnv Da dostawę
w ciągu jednego roku nabiału, i. j. masła i jaj dla instytucyj
--.
miejskich.
,
Dr. mecl.
Oferty składać n8Iety w Wydziale Gospodarczym tll. Narutowicza ~r. 6(;, pokój Nr. 5 do dnia 24 lipoa r. b. godziny
9.30 rano w kopertach podwójnych, zalakowanyoh pieczęeilł tirChirurg-urolog
moW\, każda z napisem Ol Oferta ao przetargu maj,eego lię
odbye dnia 24 lipca 1933 roku na dostaw~ nabialu"- z równo
Wólczańska 23
-,
••
C!zesnem podaniem nazwy firmy oraz adresu.
Wewnętrzna koperta powinna zawierać samą ofer~, zepra,'lIIuje od 4 do 6 pp.
wnętrzna natomiast, prócz wspomnianej koperty, takie dowód
. .,.. : : " oenr
zlotenia wadjum do depozytu Głównej Kasy Miejskiej 11' wyBO'rości 3% wartości oferowanej dostawy.
Wadjum składać naleły w gotowiźnie lub mn)". wartościach, wymienionych w ogólnych warunkaoh prsetargowy.h.
Dokt6r
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 1933 roku o goiizinie lO-ej w wvmienionym Wydziale, gdzie można się lapOlnać uprzednio ze szczegółami dostawy i otnymać wzór oferty
Łódź, dnia 13 lipca 1933 roku.
Specjalista chorób skórnych,
Zarząd
wenerycznych i moczopłciowych

---. I!ZŁOTO,BRYLANTY!!
l"
Art ur Banasz
BIŻUTERJĘ.
_--.----..

.""'I"

Lokale

SREBRO,
kwity lombllrdowe kupui~ I płac~ iii_iiiIr.iI_ _ _~IeaIl:ai_ _ _~=
najwy:islIe ceny. Magazyn jubilerski DO WYNAJĘCIA od 15 sierpnia
M. Mlzes, PIotrkowska 30.
4 pokoJ'o
'e k .
to

we mI ·sz allle wyremon
POSZUKIWANA maszyna do wane :~ ~szelkiemi wygodami w
obciągania lemonjady na 4 kra- śródmleścm. Wiadomość: Andrzeja
ny w dobrym stanie. B·u~· 88, m. 1, lir godz. od 9 _ 10
Keilieh, .apiórkowskiego 28.
I a 5.
------------~~-------------POKOJ W dobrym punkcie miasta
Rlliae
wraz I uiywaInościl! telefonu natychmiast
do wynajęcia. Cena 40
ZGUBIO~O kwit kaueyjny Edo admiu.
lekirowni Łódzkiej za Nr. 8ł418 zł. miesięeznie. Oferty
"Głosu Poranne.go t ' Bub t)Tanio".
na zł. 15.- li: dnia 25/10 32 r.
na nazwisko NawJ'ocki Roman DWA POKOJE w Wa.rszawie w
PoIudnloml II, faL ZOl ·9B
' centrum miasta., kompletnie umeblo
prtłJfm, od 8-tt ,ano i 5-8 w.
ZGUBIO~~m dowód zalicl~niowy wane. na parterze, z osobnem wel"
w aled.stelo ł 'wl~'a od 9-1 po pol eksp~d;yc]l f-my ,,8ytner, No- ściero i telefonem, na. kancelarJę
womleJska 3, na zł. 300, NI'. adwokacką lub biuro natychmiast
33~92 z ~n. 26/6 rb., po.z. ~07 ta bezcen do odnajęcia. Oferty lUb
Lekarz-dentysta
umeważm8 B.
SzymkieWlc:I" Wygodnie i lanio'! do .cJmin.

wznawl Drz'JeCla

EI CHER

m. lodzi.

____~______..._ .._______
•
tłomaewa pn:yslęgłego

BIuro

PllłRKUSóWłłY

Oblil

przeniesione SOltałO
z ul. Andrzeja 7 na nI.

Plotrkom,kil 53,

tel. 243-43

-.
knI UJ aZI I
Dr. med.

ChGr••enerycwn.. ek6rne

l

J!I"O'h

.

•

•

Harmazun ~ Łodzi,

Andrl~j~o5:~:~ 159-40 uA U
Po;.~C;:6di 2
~~d. S. Pla owisł
.....
pnyjm. od 9-1 i 3-7.
pntIiltowactalO ....
Bul. ZachOdnią 10 Dr. R. BORnSIEln W,kwalifikowana

A88demicBle

ebor. ussu, Ilosa i gardła

I

dw. ..Ormuzd"

Do akt. Jb. K-.

t.,

II

Komornik ~du Groc!sJd.elO .. 1.0dsi,
JO, sam. w ł.ocIIIi pnJ' ul.
Przejazd. 40
no -.date arl. GOI K. P. C. ogłaua
.....- - - - - - - - - - - . . . . dD1. 11 lipca 1983 r. o todL
11 rano w l..od.I, pnJ wł.
Dr. mecL
Zgie,sklej 74
odbęcblle siQ publlcana licytacJa Pachomo§ci. a mianowicie:
ma..ynJ do szycia, mebU I maneli
Teł. 128-98 oSAcowanyoh na 'qc.nll sumę US55 sł. '
kt6re motna ogllldać w dJlI~ łicyt. .Ji
Chorobr: weneryczne,
w miejscu sprzedał, w oza.ie .,tel
moczopłciowe I sk6me o.nacaonym.
p~ od 8-to I'IłftO I 5-8 pop.,
w ...... I ....,.. od 10-1 po pol.

w~;cauB

N..

~ .. Kołcionko"

"Przedwiośnie"

Przejazd 2

premiera I

W rolach głównych:

«Igros.,.

I

PJ.es~lb~

~kopis6w

Wzruszającv

fiarg (ooper I

1'edako,ia nie . • wraeL

.Redaktor: Eugenjusz Kronman.

"Na Dar,skim dworcu··
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Zimna i gorqca woda oru telefon,
w łrałd,m pokoja. Światło eJekhyczne całll DOC. O_t. _ _ _

A Cy RO
•
•r
zIeWCZe
Z
lanie,!

datheml

li

W

.-

._~
__
~_.:_VV
__~~_~~_F_~ ._I_._N_r_._6_6.....................:~_.:....................N_a_ł_lł_d_am_·_e_p_~
.....p_......~

....._bdonn_
·____

•

w

_

KULTtJlłALNE WARUNKI POBY1U DLA OSÓB, POSZUKUJĄCYCH WYPOCZYNKU, REKONWALESCENTOW, ORAZ PRA~YCH SPĘDZIĆ LATO PRZYJEMNIE i WYGODNIE. CENY ZNIŻOł1L

Następny program:

IÓR' Kopernika

Prenumerata

I

Pocqtek BeanIÓW w duł POW1lledoie o lo ł po poL, w niedziele i święta o g. 2.
Kupony ulgowe po 70 gr.

żeromskiego 74,

Dziś

ulgi kolejowe i ł. d.

wydaialy Ko....pondencyJne Uniw.
Paryskiego, politechniki Ecole Silperi.ON Technique et Commerciale
(skrvpta po polSku) Ol'1Ul W,'nel
~lroły N. Społ. w P ary tu. 3-8 w.

i dni nasteDnreh I

K

•

W .,k W In t na k ue h n Ia f rancus II a I dJe t e ~
..........a.

~~~~)L~.~ ~1

Dziś

,m..

a,

Uwaga. Dla niewyjełdłajllc,ch ngranIce - informacje i przyjęcia na

Pl4tkny ,...-te otoczonJ lasem. Komfortowo .rządzone pokole, salony to.~ tarasy, werand" lualnie.

lIarahnlrlaa g,

Klno-Teałr

~

OTWO(K UzdrowlsBo A. 60reUJlcza "

H. Różaner

Dhl_ko.,

DL

ul. Pomorska nr. 40, m. 10,
udziela bezpłatnIe wsselkich Infol'Meoyl orae załatwia formalno~c1 sa- piece i "ominki, prawIe no.. de
piau na wszystkie wybze i zawodowe spnedania. UJ. Odań... 79. Do.orce

C. I.

poszUki wana Od zaraz.
Wu.d
omOŚÓ: 4
W L1_~ ka 'f

OBWIESZCZENIE.

• CIECHOCINKU

!::~\ó~a;~e::t~o':

e
I
u
U
n
I- ar 8a ;!i~~::~ bj!c~~~;:~~~~;~~r: ~l: ---~~---,-'-nBRIIIOBo'
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D
RIO-IITYZ.

CleCHOClltBK

lor. Lol;!!DOl'ł

•

Luksulowe
Ma ,erlingow'-

----~

-.0/- - - - - - -_ _ _ _0-:-0
_
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Tel 116-93
P ..,jmaje od 12-1 i 1-4.

::Gł081l Porannego".

BIURO InFORmACYJ DE najęcia. Al. Kościuszki frr.

p,.,jmuJe od 8-11 rano I od '-9 w.
w nled.lele I 4wlQła od 9-1

~------------

ul. Pod rzeczna 11.

Pieśń!

GłOwna 1
Dziś

remiera !

mllimełl'o.,

t-•• palto., (Itron. ~ sapa!t): -lZa słr0l!a 2 d., Reklamy ~ek,te..
łek4cilłl s sasłr.ełemem IDleJsca na strome od ~ cło 7 wł~czruc 60 ar.
autrHłenlll
30
aadeałane od stron, 8-ej do kotl.cs tekstu 40 ar., nekrologi 40 gr. Zwyczajne
(.sU tOHplllł) 12 /lP. Drobne 15 fr••a wyru, nejJllniej!llle ogłoszenie Ił. 1.50. PouukiwlUlie pracy 10 gr. za
rą;_~.\:...:ł.7.,:'- SS Oałoaaia IIIll'~WO , .dlubilaowe 12 sł. . Oilłouenia , samiełscowe obliczane ..
.a.łIlł.
. - . UlW. Za 0IIl. tabeJar:tc:-. blP fMtn, ~ !JrP/. Qał. dwUołor. o 5CfJ/n drołal
Reklamy w dodllthu Ilustrowanym za 1 cm. k1L'adretowy 1 .1.
wler.
łOlllnIa .odakcYln,m.r.
O
I
bu
mieJsca
artJ

Za Wvdawmoiwo odp BQJloniuBJi Kronman..

lIIl

1.50, •

Praea", wvd.awnioza

w,-

sp•• OKr,

W drukami własnei Piotrkowska 101

