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uCierpię

jedynie za to. że broniłal''I inte.
reso"" ""arst"" pracujących"
Adwokat francuski ma przedlożJlć sensacJlinJl list

wil"zeŚlll:ia.
(Pat.)
Na wstę;pie wczorajszej rozprawy adw. Teichert z·alkom'llni'kowal sądowi,
że
dzisiaj
przybyła z ParY'ża do LLpska
siotsTa oskarżonego Dimitl'owa Helena Dimit:rO'WIlla, którą
sąd przesl'uchal w charakterze

LIPSK 25

przewa'iJnie:
~ To jest moiJliwe".
pl'!rew.: - Ozy prawdą je~[,
że wobec bem-ohomyoh w Berlilllie wyrazil się palll, iż komuniści niemieccy powinni obrać
iDllle metody i energicznie rozpocząć

świadka.

masową walkę?

Osk.: - Talk.
W Holandji - miał wyra''.i6
się Lubbe robotn-icy nie są
tak tchórziliwi,
.laik w Niem·
czech, gdyż natychmiast :z:al)1'~
liby się do kontrakcji. Do 1'0
robotniJka Starkego Lubbe ]l')
wiedział, że w BerHnie
cho
pozostać do 5 marca 1933 1'0
kiu, a jeśli w tym czasie
'.'
Niemczech nlc się nie stanie
wówczas powróci do Holand;:

Świadelk zeznaj{), że brat ji'.i
w • ~ f sie pobytu w Bulgarji był

czIt ,,:1 iem zarzą.du wielu kumur.istycznych organi,zacji 19wodowvch. Od lat 12 jest })QSłl'lU
parlamentu. W li 3 t·-!.(' h
d ,_, n:t.i pisanych,
stwl-erdzflł
1(U;'d r nazowo, że
w Niemczech zajmuje się tylko
wewn~trznemi sprawami
bulgarskiemi
i że pisuje do mi~dzynarodo
wej p<TllSy komunish"cznej 0raz, prowadzi akcję w kierunWJ)'l'owadzenia aIIlJ1lestji w
. Bulgarji. W tym czasie Dimitrow mieszając się
d-o pytań
sę
• go
iIkakTołne seysje II prze-

co

P.rzewodn-iczący pyta nast~r;
nie o sZCIl.egóły każdego dn ia
pobytu Lubbe~
w Berlinlf'
od dlIlia 24 Ilutego. W odpowi,'Ława oskarżonych: 1) holender
van def' Luebbe, 2) b. poseł komu nistyczny Torgier
trzej bułgarzy dziach Lubhego pirT.ewodniczą 
3) Dymitrow, 4} Popow i 5) Tane'\1L Przed nimi ława obrońców.
cy napotyka stale na te same
przeszikody. Oskarżony
albo
zWlleka
z O'dpowiedzią, albo
wodniczącym
stYCZIIlern. Z powedu prze§Iado watelstwo niem~ie, karany wst~puje do partji komunisty- też ZJ3.W1Zięcie millczy.
cznej. W roku 1927 jest <:złor:
się
wań
i w obawie J)lI"Zed
karą dotąd nie był. Na wstępie
awy, które kO'ńczą
Na tem o godz. 14.30 zakolluchodzić musial w roku 1926 ostro protestu.le przeeiw oskar kiem szere~ komisji parlamen
trą dla niego na:ganą.
czyła się roz:prawa, która jaktamyeh
i
cenionym
o.nm
p'odo Rosji. W roku 1931 dll"ogą
żenin,
Dimibrowna oświadczyła na- przez Polskę udaje się do Gzep,rzebieg Sp'lwszechnie szanowanym działa kolwietk miała
zaznaczając, że
sllWnie, że zeznawała rÓW\Ilież choslowacji.
kojny, była jednak niezwyk!e
erem
polityOZlIlym.
~
ze .zbrodnią podpalenia Reichsprzed międzynarodową komiiJrrtell'esująca ze WiZglE!idu
na
W dalszym cilll~u swyc.h. wy- stanowoze wysfiątpienie Tortagu nie ma nie wspólnego,
sją pi'aWlIliczą w Londynie że
Fał&zyw" -paszport na obce
oskarżonego
Popowa kil1ka- nazwisko okzymać mial
we ani pośrednio, ani bel1Pośred wodów TorgIer, Oipierając się glera, któ~y 1stot.nie wydaje sic:
}"rotnie w ciągu lata 1932 Ifoku Wiedniu.
Do Berlillla przy- nio. W dIfugim ooiJU po poża na listach przyjaciół van der być 2nlIPeJlnie niewmym.
widywała w towarzystwie buł- je~hał 24 lutego 1933 roku a rze sam zgłO'sił się do prez'y d- Lu/blbego, stwierdza, że zarów
jiUm policji berliń'skiej w to- no pIl'1Zyjaciełe jak i sam
g'a'l"skie.i em1gracji pO'lityClZ\1lej WIęC
w Moskwie. OkolicZlllOŚć ta po na jeden dzień przed podpale- warzystwie adw. Rosenberg:!. Van der Lubbe stali zdala od
krywa się z zeznaniami os'ka·r niem Reichstagu.
by s'Prostować kun;uj~e
po organimcji komu.n.isfycmej
żoneg.o Popowa z soboty.
Na dworoo
oczekiwał
go mieście pogłO'ski.
i tw.orzyli rueli02mą tylkO' g"!..t.
wówczas Popow, z którym !koWobec kategoryCcZlllej ,f ormy pę fanaty'ków bez,wzgJ~nego
LIPSK, 2'5 WIl"ZeŚlni8 (P"<łt.)
respondował. W Niemczech za- pr'Zemówienia
To~era
sąd teroru, za ktÓtr'y ani komm·izm
Dziś ))l'zybyl do LiJpska zlIlany
mierzałwspó1nie 21 Popowem dwuk·rotDie pl'lZerywa mu.
~a ani tern IIlJ1liej niemiecka parodpowie- adwokat amerytkań.sJd dr. GalNas'ł;ęt'(mie
J)1l"zes1tuc·hiw·any pil'owad'zić a'kc.ię na rzecz am- tO' TOI"giler uniesiony odpiera; tja kom1ID.istyozlIla
ła~ier z Los Am,geles,
który
by! tT.zeci oskarżony bułgar Ta nestji w Bul~r.ii. .
",7 mielUęoy trzymany jestem dziailJności brać nie mogą.
new również inte·resująca sylw
rozmowie
z
kO'respondentem
w
wi~eni~
a
ó
miesięcy
okuNa tem zakończono badanie
Van dea- l.Jubbe pr.zysbuchuwetka rewol'11Cyjna Wasyl Ta- je się rozmowie, uŚIDliechająe
ły byłem w kajdany,
gener:illji oskarżonych.
Są.d .p AT'a zaEaczył. iż pIl"ośb~ jenew jest z zawodu szewcem, się. Ożywia się,
;p.ruohodJzi
do
sz.c.zl\,"IÓlów ~o o powierzenie mu obr op y
~y na pod- jaik najcięższy zJbrO'dniarz.
ma lat 38, zamiesZikiwał ostat- jum dla oskarżonych wst~uje Drziś muszę publiCZlIlie stwier- zbrodni.
Dimitrowa sąd odrzuci} z UIZ:l·
nio w Be·rUnie, skazany dwu- b. przewodniczący komurnisiy- dzić, że
saooieniem,
iż O'bronę J>Tzez akrotrnie w rOiku 1925 i 1926 na cZlllej flfakcji parlamentu Breiel'lp',i~ jedynie .za lo, że bl'Ol1iłą.oon:r k:HB
dwo'kata Teiche.Tta uważa
ta
nest Tor~eT.
lem interesów warstw pracują25 lat ciężkiego więzienia za
wystaa-czającą. Nie ~od'Zlił
się
cych w. Niemczech".
dzjalalnóść politycm.ą
na to również adw. Teichert,
Replika Tor~eTa wywołuje
i na'Leżenie
do
zakazanej
Van
der
1L1lJbibe
siada
naprze
-co
w myśl obowiąlZlUją,cego w
na sali sillne pOfiUSiZenie.
Po
wówczas w Buf,garJi partji kocihwhli Tocgiler' cmnie dalej ciw przewodniczącego i zezna- Niemczech ustawodawstwa kar
je ze spuS'ZCZO!Ilą wdół głową
murnistyclZnej. Ojdec Jego zasmSj życiorys.
nego,
jest bezw.z~ędnit! kobity zostal w roku 1906
w
Torgiler mówi
Slpo'kojni.e .
Do Berlina pJ'zybył 8 lutego
- Jest sylIlem
robotnika b. ro.ku Rozmawiał na temat ·niec.zne, ażeby powierzyć 0walce z turkami, poprzędnio Jec'z stanowczo, z pelmą finezją
zaś dwukrotnie brał ; drliał
w swego Iklrasomówstwa ?olitycz- miejsIkiego, kSZltallciJł się w za- stosu'lllków IpoLitycznych
w blfonę adwolkatowi zagllaniezwodzie kupieokim. W r. 1915 Niemczech 1) kiJkoma bezrob,'t nemu. GaDl-agllie'l' pO'i7Jostaje wo"
bułgarsikich powstaniach naTO- n ... go.
do arr-mji nymi niemieckimi, wobec k~ó
dowych.
TOl"gller urodził się w roku zaci~ięty został
bec te~o na sałi rotą>raw w cha
pruskiej i walczył na oou iron rych wyTaził si~,
że należy rakterze widza.
W rok.u 1925 Tanew uczest-/1891 w BeT'lilllie. Jest żonaty,
niczyI w powstaniu
komuni- ma dwoje dzieci, posiada O'by- tach: wsohodnim i zaohodnim roZ{pocz.ą.ć korntrakcję na wz6r
Od r. 1925 jest posłem
dl) .rewolucji rosyjskiej,
RaZlem z adwokatem Galla·
Reichst~u. W domu otrzymał
·
g
lier
))l'zybył tu rÓWIIlież znany
O'n wyehowanie w d.uchu ide - podpalaJj~ gmachy (IIubliezne,
adwolkat
francus'ki Vj.l~ard .
ologji socjalistYOZil1ej,
która, aby tem s'amem dać generalne
który
po
pT\ZeT'wie
ila pil'zykładoem
matki, była, hasło do rewoLucji, która jest
jest i będzie wlSkazówtką i ce · konieczmością i na którą nie ma doręczyć pl'2J6wodnicząet'
lem dals'ze.go jego żywota. O~ jest jeszcze za późno.
mu rozprawy sensacyjny lis!
18 roku życia czynn~ jest w
Pnz'Cwodniczący Buenge spepartji socjal - demokratycznej, cyfiłkuje raz jesZlCze zarzuty, dotyCQfący podpalenia Reichs
'PQC'Zem w gn'udniu 1920 101.. u na które
Lubbe odpowiada tagu.

kI

I

Przyjazd adwokatów
zagranicznych

Zeznania Tanewa

Przemówienie
Torglera

leznaie
van der hiibbe

~t~
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•Wściekl, Diesli
Znany
dziennik
"Times" zamieszcza
wrześniu

londYliski
w dniu 18

następujący

waiJi artykulik

pod

godny

powyższyru

"Times" z 6 września opubliko~
urywki z oficjalnej ksjążld nie
miecłiiej "Wehrwissenschaft", której autorem jest profesor EwaJd
Hanse. Była to denerwująca, pr.
części wstrętna
lektura. W jald
sposób książka tego rodzaju mogła
:.rnaleźć wydawcę i może być tole ..
rowana, to naprawdę trudno zrOzu
mieć. Bowiem dzięki niej Niemcy
zostają postawIone
w
gorsze m
świetle,
niż
przez jakiekolwiek
czyny i groźby ich nowych wład
ców.
Po przeczytaniu tej książki nie
wał

żadne

Al.

11·

tytułem:

pozostają już

Bank GosPodarstwa Krajowego,
przuimuja

Kościuszki

Oddział

63

•

w

II

6% P oig (zki Narod o w ~j

już subsMrUPCję

w godzinach kasowych od 8.30 do 13,30

od 28 września b. r. Kasy Banku będą czynne dla subskrypcji od godz. 8.30
rano do godz. 9 wieczorem bez przerwy.

LORD GREJ t

ielepok

wątpliwośc!,

•

'wial ego

źe w Europie istnieje wściekły
Pełnomocnicy zmarłego prz~ d kilku dniami angielskiego me~1 : zji traktatu wersalskiego R.ze- ~I uiWaiać Anglię
z8 swego
pies. Zaznaczam: my, a w jeszcze
stanu oddali obecnie do opub likowania · poniższy artykuł. Są.' to
t ł
·d h· '.
ostatnie spostrzeżenia lorda (J rey'a.
s~ zos a a na zasa ac f 0- naj,pewniejszego przyjaciela. I
większym stopniu Francja, jesteś
wnouprawnienia przyje~a (]u oto po wszystkich
PiOczynamy częściowo moźe współwinni, że
\Redakcja)
ligi
na'
l
odów:
u~niou~
wielniaeh
stresemanna
i
Bł'ii~"'a,
ten pies się wściekł. Jednak jeśli
teraz nie nastąpi interwencja i to
Na jakikolwiek stopieli 118' uic poko:in? I CZy nic pl'zyzn'a· ki k'r ok naprzód w dziedzinie po wszyst,k ieh wysiłkach !rl nabardzo szybko, to ten wśdekły
jemy salll,i,
ze istotny ezyn-! wyp:l'aeowania systemn,
do ~e.i strony w kiemnku stwo..
pies przerodzi się niebawem w nie moollanowlHlia zdobyi się monik,
.jedyny
bodaj.
ja.
k
i
j~szt:~.e
którego
II'cali!zaeji
jaknajszybrzenia ahnosfery ~kojow,ej,
bezpiecznego, szalejącego tygrysa. żna, nie można uniknąć z(luchwilowo
słanowi
pewną
gwasze.i
Niemcy
tc:.s:kn.ily.
Uważawidzimy
się nagle
w oblinIII
Krótko mówiąc z tych urywków mieD-ia na widok zwrotu w 'i.y
J'aneję
pokoju,
zawdzięezarlJy
liśmy
na.
w
et,
że
p1"awd~iwc
zawypadków.
które
strasznie
roz
dowiedzieć
się
można, że całe ~5tt polityc~nem Niemiec.
Niemcy, nawet dzieci w najmłod
TI"zeba
lo dobrze z.rO:1,It- ukoHC'..zności, że Niemcy nie są bezpieczenic pokoju nie jes-t czarowały opinję narodu anszym wieku, we wszelki możliwy mlec: nietylko wcwnętrz'llo dostatecznie uzbro.lone, że nie możliwe dopóki Rwa okupa- gielskiego.
sposób pouczane są, że wojna jest
doszły .jeszeze d\l tego, by mo- cja Zagłębia Rut.ry. I dlab'l(o
Tc1'3z juri nie możemy cu;ynietylko nieunikniona, ale i dobl'a, niemieckie wypad,k i rod~ w gty zaryzykować wo.inę z wido pO}liculiśmy Bl'ianda i Stre~e- nić koncesji;
nie
możemy
ze. mężczyźni i kobiety, chłopcy i nas na.iboleśniejszc zdumienie. karni powodzenia?
manna, dlatego właśnie posła- wCliąż ponownie wyciągać ręstan psrehiCrlny~
dZIewczęta muszą się obecnie przy ale l'Ównie7.
Tenor łch· polityki. cał" spo now.iono i ilrcaUzowano Opl'Ó- ki, ~dy ten gest pozostaje bez
gotowa'ć do tego, aby spełnić swo- manifestujący się w stosunku
myślenia Nie- żllienie Nadrenji.
odpowiedzi; minęły już Cltł.łsy
ją rolę w tej Wojnie,
mającej na tego kra.lu do zagadnień eu.ru- sób i k,ie'r unek
celu odzyskanie utraconych teremiec
nad2wycza.inie
'Jburzyl'y
Pozatem
pogląd,
iż
zagadnie
tych,
którz'Yby nas skłonić
Jlejskicb, usprawiedliwia nicpo
nów. Zabawy, zgromadzenia, krajo
angidską opill.lę pnbU!' J.U~ :ł nie reparacji
wciąż .icszc:r.e chcieli do prowadzenia tej pobrazy, lot ptaków: wszystko ma kÓ.l i łl'oski wsrzelkiego "odzato tembardziej, że nast kl'aj stwarza mwry
mlędz:r pań- lityki, kłór~ uprawialiśmy
w
hyć traktowane z wojskowego pun .in.. Pl>OSZe mi pozwolić J'o~papo
wO.inie
wykazał
dla
Nie
.
stwami
e.uropejskjemi,
dO}JtI'stosunku
do
Niemiec
SłlreseIdu widzenia. T najhaniebniejsze !:.rz('c to zagadnienie z następu
walhil do te~o. że te zagadnie manna i Briininga.
fOfmy prowadzenia wojny, zatrute jącego punktu widzenia: ".Ja- Hliec wiele s,Ympat.il.
nia Slysłemałycznie usunięto z
Pl'agniemy pokoju;
mam
studnie, szerzenie zarazy przez mu
kie uezucia owładnęłyby kł.lż
Pehli troski marzyliś.m,y, ncby, szczury etc. są zachwalane.
c' aliOksrztałtu polityki. Zaini~jo wrażenie, że doszliśmy do pUD
dym z nas,
~yby dQlisie.i~~ by
Niemcy
,iaknajszybciej
Oświadczamy: my i cała Europa
wafle I'okowania; ,lUŻ oddaw- ktu zwrotne~o, który llakalll.ie
do
siebie
po
mamy obowiązek przeprowadzić Niemcy dy\Sponowały równie pl'zy&ły
U8 iłpJ'aWa re,)arae.ii
nic .Jest rządowi brytyJskiemu popierajakie
wyakcję, gdy
60
miljonów 111dzi potę:iJOcmi 7Jbrojeniami, .iak w zniSZlczcniacb,
przedmiotem sporu
mięQZJ nie wszys.t kimi
posiadan;nni
kształconych jest w tym duchu , roku
1914-ym?"
OdpowieM. rządziła na.jkOS\Ztowniejsza z
Niemcami
i
ich
da'wnymi
pit'ze
do
dyspozycji
środkami
łi~i
Jest to tchórzostwo i strusia poli- .je"t mU'dm prosta: uważanoby wojen.
Czuliśmy.
że
pociwnikall!.l
wojennymI.
narodów,
.l'
śli
cao(lz;i
o
ohrotyka, gdy postępujemy tak, lak
to za największą gJ.·oźbe dla mimo porażki niemcy po.zo ..
gdyby nas to nic nie obchodziło.
,Te wszystkie dążenia wśród nę istnie.iąeyeh łraktafó'w i uwieI
poko.iIu
tmrope.iskiego.
Jt>śli stali wielkim na'l'ooem, Może zahamowanie tego jest trudwielu innych cieszyły się za- mów. To jest mojem zd j('m
ne i ni~bezpieczne. Ale nawet naj wiee talde uezue,i a i poglądy kim )}r,zeZ swoje zdobycze nil wsze pełnem popall'ciem rządu Jedyne' możliwe wyjście,
aby
gorsze Jest lepsze, niż bezczynnie panuJą w angielskiej opinj: lI'kowe, wielkim Pl'cWZ swoją
bł'ytyjs~dego; rząd niemiel'!ki wniemożliw,ić najpoważnie
pozwalać, aby cały naród niemiec . p,llbliezne,i, to o ileż
więkue muzykę, wielkim przez w.szyst
ki był zgóry zatruwany i zarażany musi być zaniepoko.ienie Fran ko. co zwykliśmy owaŹ'ać ~a wied1mał o tern aż n~byt do- i najgroźnie.fsze konflikty
tym duchem.
kładlDie, tak,
że w.resz'e ie za- (łzy państwami EU!I"Opy.
cji, przeJ'ażenie na,r odu. który intcgJ'alną
część
cywililzac'j i. ~~~~~" ~=
mMMEg
.aq
. ....
A. C. Meyers
w ci~u
jednego pDko'euia MllSZ~ w związku z tern do(ppułkownikl
dwa ra'zy pif7JCżywal ił1waz.i~ dać, ~c na'. iwybitniejsze Jed~
aTłłljf niemieckich
na swokb nostki na f,olu mnzyki i nauDoktór
le-l'ellach.
ki, które wzbudzały nasz szabyły oezywlW roli
Czyż nie cZ-ljemy wszyscy, że cunek ł podziw,
niemcami,
w równej
o g. 4-ej
nastawienie ps'y~hiezne, jalo.ie micl'Ze
równlet
. IIlti_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II'._ _ _ _ __
stworzyły w Europie w.vd~r7,.e
DOWrócił
nia niemieckie, Już samo pf'1:et
Tymczasem heca, .ia,ką niem
się oznacza poważne
Ul~' I'oie- cy trzeciej
Rz~szy rozpętały
5IIiIllS_ _ _pIlMIIIIiIW
_ _lI
p'rzeciwko izraelitom, dowoc _ _ _ _ _Il"iPS'iiiB
l

'

.. ....

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

Z.Aronson

ścic

łlle

były

Dziś początek

·'m-al Laz·
d bedz,"e
w,-dz,-ec".' .' .'
u
R.

tytułowej:

· kI d
P1 Y PIC r
jako idealna kobieta, pełna ooświe-t
cenla w arcyfilmie genjalnego twórcy ,;Pożegnanie z bronią" i "Siódmego nieba" franka Borzaee'D
p. t.

Gdyb)'śmy w Angtji p~tępo
wali tak, .fak postępu,le obecny
rząd niemiecki,
gdybyśmy 0debl'ali żydom prawa obywatelskie"
których wbieliliśmy
.im przed pl'zesdo siu laty, to
niewąłpliwłe my samł musieli
byśmy to uwarlać za l:ofnięcie
sie wsłec~ o stulecie. A właś
nie to stało sit: w Nicmezeeh,
lJ'l'zyezem naród tcn opanowała idca, że gwałt
idzie p.rzed
prawem, że wS!zysłkie środki,
.teśli tylko z1l1ierzają do ekspans,ii rasy niemieckie.' i pognębienia ludzi innych ra$, są
spnwiedliwe i dobre.

1

Serca wiecznie młode...
NasłeDna

inauguracyjna

premiera
w Lunie..

Wykazaliśmy.

.Jak

powiettzlbłłem,
wfele sympaf.ii
I Niemiec, bynajmniej nie byliś
my wrogo ustOSiunkowani do
ewentualnej możliw~ej rewio

ł

w roli tytuł.

Początek

Jlcwoić mają
żydomprawo.
toleraueję,

. któreJ
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N ajdoskonalszy film produkcji 1933-34.
Genjalne arcydzieło problemów, zrealizowane wg. głośnej sztuki Wł. Fodora

Potillu ~
przed Istrem
Rekordowa obsada:

Nancy CarolI
Glorja Stuart
Paul Lukas.

Wkrótce!
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flljer Herriot od kilku dni jest poważnie chory. Po anginie nasląpiły
Iwmplikac.ie nerkowe, tak, że temperatura w dniu wczorajszym wy·
nosiła 40 stopni. Leh;al'ze twierdzą,
WARSZAWA, 25.9. (PAT)
i.e b. premjer musi pOzostać w łM
W dniu 24 b. m. Strounictwo Luku przez czas dłuższy.
dowe zwołało w Nowym Targu
nie legalne zgromadzenie, w którem wzięło udział około tysiąca
osóh z okoliczlłych wiosek. Zgromat!zcni udali się tłumnie pod starostwo, doltlagając się zwolnienia
Dziś
MOSKWA, 25.9, (PAT) z are .~ztu zatrzymanych na polece() godz. 17.50 według czasu mo·
nie prokuratora w dniu poprzeds~dewskiego wodował na rzece Monim
kilku czlonków stronnictwa.
slnvie Lindbergh z małżonką, wita

na

sfre;ku rolnego ;

Lindberghowie
\11 Moskwie

zumieniu się z prokur.atorem. Jedno
cześllie starosta zażądał od delega
cji rozwiązania 7.gromadzenia. Mimo to po wyjściu del~gacji tłum
~_

•A

wJ/głodzenia

w dalsz~'m ciągu

zachowywał się wezwanie :zastępcy starosty do roobrzucając
blldynek zejścia się nil'
odniosło skutku,
kamieniami
usiłując wkroczyła policja, która
pałkami
bram~.
Gdy publiczne I ilum rozp~dziła.

agres~rwnie,

starostwa
wywaiyó
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GENEW A. 25 września.
Otwarte dziś XJV-te zgromadzenie
ligi narodów zav..owiada się interesująco nie ze względu na program
jego prac, ale z uwagi na zakuliso
we rozmowy i rokowania, które
przez czas trwania zgromadzenia
b~dą się toczyły tutaj
pomiędzy
licznie przybylymi kierowniczymi
mężami stall u świata.
Na drodze poufnych częstych rOz
mów między ministrami spraw zagranicznych i delegatami różnych
państw szukać się będzie sposobu
zaradzenia coraz to bardziej po~
~arszającej się atmosferze między
narodowe.i.
Codzienny, żywy i bezpośredni
kontakt między kierOwnikami świa
towej polityki zagranicznej współ
pracę taką zwykle przyśpiesza i uFA

latwia, wprowadzając do rOzmóW
elementy czysto rzeczowe, dalekie
naogól od nieodzownej demagogji
wystąpień poblicznycb.
Ro7..Olowy te przedew.'szvstkiem
•
dotyczyć będą kWEstji rozbrojenia,
a c~ się zatem kryje _ utrzymania
światowego st atus quo, poszallOWa
nia traktatów równości narodów
m 'ledzv sobą , J~ednenl słowem utrzy
ma~ia" pokoju nad ldóJ'ego trwaniem zbieraj c:.' się coraz czarniejsze
r'
chmu y.
Należy zauważyć,
że
wszelkie
poczynania
mocal'stw
europejsld ch, związane z paJdem czterech,
który każde z nich inaczej intel"
pretuje, nie przysporzyły ani wzaje
tnne{!o zaufania międzynarodowe
go, ani też poczucia bezpieczet'tstwa. 61uche wieści, krążące tu za

kulisy obrad

ZIEJE I
gĘ

i1lo.Ść

doslar(zgl broni
mordercom

SAMBOR, 25.9. (Telefonem).Zeznania dalszych świadków obracały sie nadał dookoła stwierdzenia i wyświetlenia szczegółów wrę
czenia rewolwerów morderCom Ś.
p. posła Hołówł<i i wyjaśniły przedewszystkiem rolę
oskarżonego
Baranowskiego. Baranowski, jak
wiadomo, zasiada na ławie osh:ar70nych pod zarzutem dostarczenia
rewolwe.rów mordercom.
Z zeznań św. św. Ogrodnika, Anastazji Hermyk, Kryśki i :\lujły
wyłania się postać Baranowskiego

Bezczelność
Znowu

,J '

I!;acja polska w czasie obecnej sesji rady i zgromadzenia nie będzie
zaabsorbowana czysto polskiemi
sprawami, .jak to w latach ostatnich często miało miejsce - bacz·
ne śledzenie wszelkich ruchów na
terenie
międzynarodowym
nie
przyjdzie jej z trudnością.

pogwałcenie

BER1\T, 25.Q, (P AT)
Prasa
donosi o nowe m po~
gwałceniu
granicy szwajcarskiej
przez hitlerowców.
Pod Bazyleą oddział hitle;'1)IWców w pościgu za trzema ucieka.i,-!cemi z Niemiec osobami przekro
Szwa~carska

e7,ył granicę
szwajcarską,
pobił
zbiegów i upl'owadził ich na te-

rytorjllm Niemiec.
BERLIN~ 25.9. (PAT) Prasa
niemiecka donosząc O incydEncie
'" W eH - Otterbach t~a granicy nie
miecko . szwajcarskiej, kwestj1lnu-

rezultacie czego .killHl policjantów
lwntuzjowanych.
Podczas I~atro]owalli~ miasta jeden z
patr4:'h został zmenacl<a napaonięt
• I
hł
• i
y przez. Wlę {sz ą . grup ę.c Oj)OW
w ohrome własnej dał k ilka s lrzał'
"
4 . '.
, .d
I?~~' !amą.c
osony. Z. ~o~ro po"
ICJI J o<;oby zostały clęze] ranne,
. .
.
.
10 - heJ.•Jedna osoba CyWilna
zmarła w drodze do szpitala.
W;vpatlki niedzielne pOl)tzedzon~
zostały agitacją
po'3łów
Strcl1ni·
dwa Narodowego, fi. 2:właszcza pos•
lCrZduka. który nawołując do u~
d'da/u w "stre.iku rolnym" w sI>o-sób demagogiczny wzywał do czyn
nych wystąpień.

n je Niemiec.
Istnieją dowody , pisze dalej
dziennik . że Niemc v zorganlzowały na Litwie dwie tajln€

I
I

• • •

Na podstawie wiadom oś ci , :lirzy'
manych w Warszawie, pierwszy
d"ień al_c.ii strejku rolnego i wygło
dzenia miast nil" wpłyną ł na frekwencję na targach.
Dowóz ży wno
normalny, ceny za ś a.rtylculów ży w
ności pozostały bez zmiany. W nie
ł,tćQ' ch wypadkach .iak np , w woj.
białos ·tockie m , s twierftzono
nawet
więks xy dowóz produ\i{ÓW na odbywające się jarmarki i t argi, a tft
z uwagi na przerwę w świętach Zy
riowskich i wykorzystanie sprzyJającej pogody. Zainteresowanie ak.
cją strejkową ze "trony
rolników
nacgół slabe. Poza kil ku drobnieJszymi wY)ladkami do zajść nigdzie
ale doszło.

Lecznica

lwiązMOwa
" 54.NTf"
POŁOtNICZO. GINEKOLOGICZNA

GRZECHU

E

Kio

Im~isami w~kazują, że i w rozpoczy
fran~j-2.- IInłska
naJących Się rozmowach genew-I
UlU U.
I'u
':kich państwa podpisane pod pak- W stałem porozumłeniu
lem 4-ch znóW rzekomo chciałyby! IJ A RVZ'
,
, .
~
r si t "
,", l
t .
.,
.~ ~ , 20 wrZ:C"·I1IH. (Pa ", )
(y ut (m ac na,.!(l, na eJ samej me _
"ycio ve'
dsta'
D'"
1,. . .' } po .
~le.
zlSle,lsze prze h.orcspondent
.,I e Jonrn.'l("
rnow~e~lIe .urzęlluJi.!c.eg o prezesa ra- z Gcn e wv dono s i, że minister
d~ ttgl 111m. M~hwl~l~la na .otwa~- ['aul
BOneOlll'
konferował
cm zgr o madze11la hgl zduJe Się · wc zoraj popołudllill
z IlUlll
potwierdzać te • wieści.
strem Bedki em. Zamiary nieW tylU stallle rzeczy prace delegacji polskiej w Genewie nabierają l11ie ekie
musz ą interesowa ć
szczególnego znaczenia. Specjalnie Polskę t e mbardzi e.t.
że 'Zimie .
t .
. . IJ d •
wy ęzona czu!nośc uę ue na,jbar- r zają one
do wykorzystania
dziej wskazana. Zważywszy coraz różnic któr traktat w Loear większy autorytet, jakim się cieszy ' " .
. e
w traktowaniu
IV ostatnich czasach poiSka polity- 110 7.(llI11.a~zy~
Im zagraniczna Graz fakt, że del,,- za ch o dl1lch l w s.ehodnieh gra -

II

W czasie akcji policja była atah.owana I,amieniami i kijami, w

i CHIRURGICZNA
Dr. med. Drueblna.
fahryki , z których jedna proOawl'onskiego,
dUkuje działa i samoloty,
a
Kalisza,
druga broń chemiczmą.
KurjaJlskiej- Ra~
Liebeskinda,
WLz'yta Paul Boncoura
u
Ziege'lJo
GE.NEW A, 25 wlfz·eŚonia.
polskiego ministra świadczy o Zostaje otwarta :ar dn. 1-go pef(PAT.) 14-te zig Jromadzellie współpracy dWIlICh nal' odów na d:alernika r. b. przy ul. 6 Sierpnia
li.gi narodów z'ostało
otwarte
15. teJ. 153-10.
Klasy I, II i llf
teTenie genewskim.
dziś p!l'zed południem.
Z powodu nie'Pogody
ty,llko mała

'II

?,g.
St. Zeromskiego

•

I I

Interesujące

I

zostało

Pilot wojskowy zginął
Krakowski korespOlldent
Glo- l t ·
. k l ' ..
"
o ow WOj S OWVC I Jeuen z ap araSI! Porannego" teldollllje:
tów podczas lą'dowania zderzył się
·'
d .
' .
.'
W;yłon:oną
delegację st,a rosta
ny przez sowieckie władze lotniW czora)
w go zmacl! popołudl1lo z drugIm avaratem i rOzbił się docze, c;Y'wilne i wojsliowe, crganiza- przy jął i oświadczył, że przytrzy- wych na polu Rakowieddem pod szczętnie a lotnik Ciesielski po'yda r'I.y ł a Stę
. ](a t as t ro- most
' . ' Sllnerc
. . . na nneJscu.
. .
('je społeczne oraz tłumy publicz- mani m()gą być zwolnieni najwcześ Krako'vem
•
\~
fa
lotnicza.
Podczas
ćwil'zeń
samo
nie; w dniu 25 b. m. t. j. po porO'
ności.
•
MfW" fĘ
gg"
. . .pee
iliiłfNi'*'il4..MAM...."....S6Miiit+W

""·9

ś.

m;a

p.

Hołówki

jako llI~ża zaufania U. O. N. i konfidenta pD'licii. Wszyscy wyżej wymienieni świadkowie ustalili fakt
dostarczenia broni przez Baranowskiego.
Cbaral<tel'ystyczne, ze względu
na szczegóły, zeznanie złożył fry'
zjer Bernard Fuks, który krytycznego wieczoru widział dwuch uc~
kających z pensjonatu osobników.
Przebiegając koło Fuksa, jeden ' z
nich krzyknął: . "Śpieszmy się, bo
się spóźnimy do kina".

hitlerowska
granicy szwajcarskiej
~~

dane, zawarte w komunil{acie
szwajcarslde,i agencji telegraficznej. Na podstawie zeznań szturmóWców którzy brali udział w zaj
śCiu, rozegrało się ona całkowicie
na terenie niemieckim. Szturmowiec, ścigający uciekającego mato
cyklistę, zostal zatrzymany przez
szwajcarskich urzędników celnych,
którzy z wyciągniętymi rewolwera
mi nie dopuścili do przekroczenia
granicy. Wohec
tego,
zdaniem
dzienników niemieckich, nie może
b~' ć mowy o . pogwałceniu granicy.
j

p:uibłiczności

oczlekiwała

<p'rzybyda delegatów,
wśród
J~tórych ogó!lIne
zainteresowa.nie budził mim. Go ehbels , przv
,były w otoczen,i,u swej gwardji
pl z:ybocz1nej.

-

Duraeang i pOWOdzie
poczyniły

olbrzymie spustoszenia

NOWY JORK, 25.9. (PAT)
Meksy!{ i wyspy Antylskie zostały
nawiedzione ponownie przez huragan, który dokonał wielkich spustoszeń. Tys. o~ób znajdują się bez
dachu nad głową. Połączenia telefoniczne i telegraficzne z Tadpico
z08tały przerwane.
Burze, którym
towarzyszyły ulewne deszcze spowodowały również znaczne spust o
szenia w San Salvador i na wyPo POłllOOiu komisje zgro- spie Trynidat.
mad-zleni,a odlbyły klI'6t1kie poBUENOS AIRES, 25.9. (PAT) -siedz·eIllia dla WybOTIU swoie h
p,rzewodnil(;izą~yclh.
NastępiUie Donoszą z Veracruz, że w okoliodbyło się dT1ugie p 'l enar.ne ze- cach wioski Paso dei Macho, wystą
branie, na któTem wybrano 6 piły nagle z brzegów wezbrane wo
iwiceptr, zewod,niozą.'Cych
teg,)- dy rzeki San Alejo, unosząc sześć
kobiet, które prały w rzece bielizrocznego zg,r omadlZenia.
Po dokonanilU otwarcia odbyły się wybory ptrzewodniczą
cego z.g'romadzenm, które. ])'f.zy
niosły niespodzianlkę, gdyż wy ·
brany zostal delegat połudn il)wej Af.ryki Te-W.ater, kt6rego
Ikandydatura zostall'a wysunięta w klU1uarach
w ostatniej·
ehw11i.
'

nę i dziewięcioro bawiącycb się W
pobliżu rzeki dzieci. Ratunek okazał się niemożliwym. W szystlde ko
biety i dzieci n tonęły.
Tragiczny
wypadek wstrząsnął do głębi całą
ludnością·

MENDOZA (Argentyna), 25.9.
(PAT) Wskutek huraganowej
burzy jaka szalała w Kordyljerach,
olbrzymia lawina śniegu runęła na
most zbudowany na rzece Harco-nes, przeCinając komunikację pot11iędzy Argentyną i Chili.
Most,
zbudowany całlwwicie z cementu.
długości kilkunastu metrów, zo~
stał do szczętnie zdl llzgotany. Ofial'
.
w ludziach nie było.

Szturmow a kosijumu

za puder,

papi~rolU ł

BERLIN, 25.9. (PAT)
Szef
sztabu szturmówek hitlerowskich
kpt. Roebm, ogłosił rozkaz, w któ
rym ostro występuje
przeciwko
Jl:nożącym się ostatnio Wypadkom
atakowania przez szturmowców
kobiet, niestosujących się do rozI<azu palenia publiczntlgo papiero-

sów, używania pudru i noszenia.
nieprzepisowych kostjumów kąpielowych. Kpt. Roehm potępia te
"orgje świętoszl{05twa", oswiadczn
jąc, że rewolucja
narodowa w
Niemczech nie jest dziełem mieszczucbów i apostołów moralności,
lecz działaczy rewo.]ucyjnych i że
nil' jest zadaniem szturmówek star

hćlpiflowe

na straży czystości o'b yczajów publicznych, lecz pchnąć Niemcy na
tory rewolucyjnego ducha walki.
R oehm zakazuje &zturmowCom w
przyszłości
w~rstępowania w roli
apostołów
moralności
publiczne.!
i interwenc.ji na rzecz 7.fś niedzi a
I~' ch moralistów.

~6.lX
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(ł!lowoit: OaIOSZł!Dia W eazł!t:ił!
Ścisłe współdziałanie kupiectwa z prasił
mylne pojecie o skutecznoścI
ogooszeń. Są tacy, l\tón:y . wO
góle nie si~ają, do tego środka
w ceLu oodniesienia swych o ·
brotów i przyciągnięcia klijenta. a za jedyną reklam~ lJ.wa1.a
ją. nie zaws,ze estetvcznie ur7qrlzoną wystawe.
IIlJl'
zna" 11
dają ogłoszenia bardzo małe i
możliwie najtaI'isze, bo ... "teraz
cię~·kic (!zasy i ~icllla
pieniQ-

\V walce z towarem zagra
nicznym uajp'3wuiej.szą bronią
jest ·u lep·Slzanie towaru krajowe
go.
\V walce z Ikuj)(:em ohcym,
w walce o zdobywanie klijel1
ta najskułecz:niejszą uronią jest
reklama bezpośred1,1ia i no",
dnia. Nawet bard,zo konserwa·
tywni Tluemysłowcy i kllipcy
u .Z1nają nie"będność reklamy.
\V szereg'u rodzajach reklam
na pierwszy plan wysuwa !ileogłoszenie w prasie. \V lIdasycz
nvm kraju reklam, St. ZjedufI'
czonych A P., stwierdzono na
podstawie
bardzo dokładnie
przeprowadzonych
da ty styk ,
ż·e ogłoszenie
w dziennik'.dl
jest najs'k utecz,niejs:ze.
Pragniemy
w l1lUleJszym
króbkim artykule skreślić kilka uwag: na temat współdzi:1ła
Adwokat liolenders1d SJtompf,
nia klupiecŁwa z prasą. Wspól
który ~hciat podjąć się obrony dJziałani~ to winno być: oparte
Luebbego , zostaje zapf'Zysiężo- na ołx.rpólnym dobrze 7.l0ZU'
l'Jy pifZcd złożeoiem zeznall
w mianym intere~ie.
charalktelize świadka.
SzereR kupców ma bal'ul.o

cią~le tize.ba sic mu nrzypomi- cowi podwójną. usługę:
Słuź~'
nać
.
mu najtańszą reklamą i brOili

l

PozaŁem wiadomo, że rekIa- 1 1ntcres6w kutDiectwa, jako cuma VI piśmie jest nietylko naj lości.
sKuteczniejsza,
tJociera
1)0Gdybyśmv obliczyli,
ile w
wiem plizez poczytny dziennik cią~u rok u miejsca poświę~a
do naiszerszych mas, Niema liśmy w uaszem piśmie na 0dziś prawie człowieka, Ikt6ryby bronQ postulatów sfer
gosponic czy lał gazrly, a procent lu darczych, a kupiectwa w szcze
dzi czylających ogłoszenia w gólności. na za wiaclomicnia
i
!?azctach jest tak wysoki.
:::e sprawozdania z zebrań, na indz~".
'lm(oszenic ma za\"sze najwyi- formacje
kupiectwa o ważOtóż jest rzecz:,! pewną ,
że "Z:) wartość wśród inllYI~h ro- nych dla niego
zagadnieniach
rek,l ama !est rzecł.:~ niezbędną clzai reklam~.
- 'z pewnościq powstałybv tow czasach dohrej kou!unlduKażd" kupiec wc własnym lUy poważnej objętości.
l'V. ale
ies zcze oiczDQduiejszą doorze zrozumiałym interesie
Tnteresy Ikupieclwa i prasy
'" czasie nrzesilenia g()spodnr.' winien pozostawać w ścisłym są
w pewnycl1
kierunkach
('ze~o. ~d;y walka (} 7dobYf'ic I,ulltakcie znajpoważniejszym wSjJó1lne i tylko ścisłe
współ
klijenla zaostrza sir. i iE'sl nie- tl'dennilkiem na danym h-renie. działanie może: dać realne ł
,.·..... ,,1!d(~ trn{~na.
Pismo bowiem oddaj(! kup- I ;:lckaźne wvniki.
\V Juaiach zachodnio · "'11'0
P<'iskich
każdy kupiec
jf'st
świ~cie przekonany, że naJeży
CIf' .opracowane ogi'r,s?cnie, !lapisane łatwym , lakol1 j,cZll1:.-rn
walczy o puhar pułkownika Wankowicza
j0zvkiem. ooatrzone artystyczn\',n rvsunlkieu: ładnie ulotoWARSZAWA, 25.9. (PAT) -ISki na halonie "Gniezno", por. tal
Ile t'! 'r aficz.nie
"wróci L3wsze Dziś () godz. 10 jako w wigiIję Illewski z por. PtasińSkim na balośwj~'!a 2 bataljonu balonowego na, Illit> "Jablonna" i por. Filipkow·
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~~Wli~~*:!!,~. uwWagenależvtem
c z v~(' l nil, a.
;:
(lg'!O:,ZCIlIU W1l1 stąpił w Jabl(Jllllit> start siedmiu skim z por. !'IIikulskim na balonie
no by{;
skoncenlrowane
to balonów wolnych, o puhar płk. "Lwów".
wszystJ; o, i;() pr/)c}lIcenl wzglę- y,: anliOwicza.
Balony pędzone wiatrem leciały
dni(;. l.. unicc chciał oowiedzit' o
\""ystar~owa1i: pGr.
FoItatlski J
w
IderunkIl półnoeno - zachodnim
,,~·t)!ln JowarzC'.
por. Hlochem na lJalonie "Poznań",
z s7ybkością od 30 do 40 klm. na
produkty pochodzenia niemieckiego
Jeieli nOW\'i~ze warunki S[l por. Ka!oprzycl.i z por. Brenkiem gcd?;inę.
snełnione,
z oewnościa koszt na b{llonie "Kral{ów", por. PomaI
ObOtJlky
amt~rykańscy
rozpoez~li
WASZYNGTON, 24. 9. (PAT).
tej
relklamv
hl:dzie znikomy w :.j.i z por Janus;,em na balonie' Wszystkie balony mają pojemPrzewodniczący amerykańskiej fe- już bojkot produktów niemieckich.
"War5zawa".
DOI'f,wnanin
do jej t>f"klów.
ność 750 mtr. sześc. za wyjątkiem
deracji pracy Green wygłosił na Green atakował gwałtownie rządy
obrotów
firPOl',
fintrowicz
z
)lOI'. Stendem "Gnil'zna", który
ma 400 mtr.
:\1imo
do!>rych
wit>lkiem zebraniu pubIicznem prze hitlerowskie.
ma nie powinna lI~lnwat· w 0- 'la balonie "Hel" por. Zakrzew- szpściellnyeh pojemności.
mówienie, w którem 7,aznaczył, ze
,~łaszanill się . bo klijenta trzeba nietylk
7..dohvw'lv, 'lte J

Ro~otni[y amRłykańny ~oi'otniij

balonó1AI

•

I

Premjer Jędrzejewicz w Gdańsku

-------Minister Beck w Paryżu

tC*R .

Przedłużenie

pracy

na placówkach subskrypcyjnych
Główo,,' impektDr p!'ac~', ki ....
rOWllik departamentu
prat'Y
ministerstwa opieki społecznej,
p. Klott, rozesla! okólnik no
wszystkieh inspektorów pracy.
o nieczynienie trudności pny
przedłużeniu czasu pracy p0Złł
czas ustawowv w dniu '?S
d września
r. b. 'oraz 1 paźd;d~,
ni1ka r. b. (niedziela) w WSZystkich placówkach suhskrybcy.inych pDżyczki narodowej .

I

. . . . . . . . o •••••••••••• )~

I'P RA C A"

Kursy Zawodowe Ż811skie przy
Tow. Szerzenia Praoy .Zawodowej wśród Kobiet Zyd.
Wólczańska 21, tel. 167 15
przyjmuje zapisy na nast.

Siedzą

od lewej: prezyden l si.matu gdaiiskiego. dr. Raupremjer Jędr.zejewic z, wiceprezydent senabu Grciser. Stoi minister Pappe.

~hning,

Cudowne ocalenie
----~------------------------------------------_.

'-'

działy :

1. Sztuka stosowanaPan minisler praw ,zagą'aniez uyc.h J. Beck opuszcza ~
hafciarstwo
ministerstwa spraw 7.ag.ranicz\fJ ych na Quai d'O,rsay w ton2. Krawiectwo damskie - rzystwie miJli~I:'a Paul - Boncoura (z I)lrawcj stro y) i amiba..
krój
~adora Hzplilej Chlapow skiego (w drugim rzędzie)'.
3. Gorseciarstwo- krój
4. Modniarstwo-kapelusze
Mac Donald w roli dziadka
5. Bieliźniarstwo- krój
6. Ondulacja
7. Manicure
,/
Sekretarjat czynny w godz. od
9-13 i 15-19 .

••••••••••••••••••••••••
PANI ŚMIEJE
DO ŁEZ...
W smutnej i nieomal tragicznej
:;yt1tacj~ znajduje się wytworna paezasie deszczu i śnieżycy,
ni
kiedy z oczu jej spływają czarne
~trugi, szpe~ą·c misternie
"zrobio·
. jllą" tw:lI'Z; - pOWOI'l<>ffi tego jest stosowanie
niewłaśeiwego i szkodliwego tuszu
do rzęs i brwi
... KIEDY

PIĘKNA

SIĘ

w

Pitoci amerykal'i.skicgo h~ lonu .. Good Ye~r". Urman
Zaradził temu instytut "Ma,
. .
"
. delvs" w Pary-tu, wytwarzając
TrotLer (pos,otll(u), ml)slch ;1 rzymusowo lą.dowac w dzl.CWI-, tlIS;' o nicuoścignioncj jakości. Ana
czych lasach Kanady. gdzie ich z~1aletli drwale kanudy.Jscy. Iitvcznie stwierd7.ono
absolutną
Po tygodniach uciążliwej wc,! rówtki orzcz rlxikic ()lkoIi~ \ ui;szl{(tr]liwo~ć tuszu do rz~s i brwi Od lewej:
znajdują ii~ obecnie w drodz c do cywilizowanych krajów. t .,Madelys".

Zamężnta

oórlka I),re mjel'a angielslkie.go, lzabeU• .Dfluga cÓTka. Zięć. -- Mac Donalld

M.IX.

Nr. 268

'Zarząd

i komenda

okręgu ?wią.~

radjowej, którego

1933

•

Sz ola krupie

Radiowa skrzynka
strzelecka

ku strzeleckiego powołała do ży·
cia. specjalny referat propagandy

"GLOS P'ORANNY" -

Jak

sie

zamienia ' kulki, abr

lo 'b,'a niedostrzegalne dla gracz»

zadaniem jest
p~2,6de,,:~zy~tkiem szXbkie. lJ ClrOZU CANNES, w styc~niu. _ Nicla· kulkę przez drugą. Zresztą wYl1'Ja, stosunkowanie między impulsem ile z nich już wydano, ile zostało!
~-,:!ew.ame Sl~ z od~zIała~l st,rzdec twą je&t wcale sztuka wywoływać' na kulek jest dość niewinnym ma- rzutu a czasem obiegu kulki.
"Cheval" - to znaczy: siedemna·
·;lOllll, rozrzuC~ne[l:l na ·ereme ca
we właściwej chwili sakramenlal· newrem; krupier, Wyrzucając kul·
"Profesor" wyjaśnia dalej, obser stokrotna wypłata stawki, "Carre"
ośmiokrotna
wypłata!
TeraJ
lego ok~ęgu łodzkIeg'o. ,
.
ne "faites ,'o1re jeu" albo "rien kę, cisl(a ją z tym samym stale wując uczniów: "Człowieku, l,to W zW1ąz.ku _z telO za;zą~ l ko· I ne va !'JUS", wyrzucać na siół leto rozmachem, przez co powstają tab tak robi? Żetony trzeba rzucac "den ne va plus" ...
menda ~wl~,zl~u strzeL~kie",II .• w J Ily zręcz,1Je i elegancko, tak, <l1Jy zwane serje wygranych. Zamiana równo, rzędem, gdy się zbiją w k~,
Szkoła
!{rupierów mieści się \\'
porouz~llemu z. r~zgłoŚD1ą. ł~uzką! się ułożyły w długi równy szereg, kulki na lżejszą powoduje inne 11' pę, nic będzie pan pote wiedział, piwnicach, wysokie okna sięgają
, PoI31{JE'go RadJ& oraz z rtllere~- ściągać grabkami z niezawod,lą 11_ _' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ __.
poziomu chodnika, a nawet nieco
tel;) pr.opagandy przy ko:uendz~e pewllosclą prz"grane i przysu.vać "
mM
_.
MiiAI
wyżej; przechodnie mogą obserwoglowneJ .zw. strzel. nadawa? h~dZ1l~ \\ ygraJi,c, • bserwować gr lCZy i ro
Państwowej!
walć to, ('o się ta'm dzieje. W duiej
J'~g:Hlarme cc dwa ty.godl1l~ . spe- zt.a\\ać ir.h psy~hologi,?, slo',em _
.,.;alną skrzynkę.
N.l.ezalezrue .od być l.rl'pierem, Krup fi je.t strate
Posiadaczy wszelkich wygranych losów prosimy zgłosić się sali przy nowiutkim stole ruletkowym tłoczy się tłum wyfraczonych
tego
r.amach ~UdyCJl strzele~klCh giem w I'woim rodz-jtJ
do nas po odbiór niepodjętych jeszcze wygranych sum r
gentlemanów,
gra idzie w najlep'
prz0.WlQwwych Je:::t szereg CIeka Ab _ "t'
_-k ITI
-ni
Przypominamy, j;e w tej loterji padły u nas następująee
sze, żetony fruwają tu i tam, Gruwych audycji i transmisji z iycia
."J zo .. ac , wy wa 1, 1 <owa'.J: większe wygrane:
strzeleckiego: Pierwsza inaugura.- klrup~eremt' tbrz~oka PNoznac t~ ~ze~mo zł. 50,000.- na Nr. 525961 zł. 5,000.- na Nr.
1704 by~ otyły jegomość yv panamie na
-cVJna
.
t ransm's'
osta'
gł
s
o,
Jego
ec
ni ę·
auczyc
SIę .. ru
50
000
5"'888
5000
23643 głowie idzie ocierając pot z czota.
1 Ja z
me wy 0 - .
.
b ł d t h
7',.-,..,.,
""
"..-"
,
dz"
d 1645 d 1711> ptel'STWa mozna y 'o o yc czas w
20 000
51\60 G
5 000
" 37856 bo słońce przypieka mocno. Przy~z).onank 1S o g,o ~' l . '
.~ 01' . istlliejlJLej od dawna w Monte Carlo"
,
.-"
"
,.{;
-ol
"'
.~"
" 56201 gląda się przez okno grze. "Tajna
r...; ;:rzy
ę t ę zagaI nerowm uęI l k . ,
Al
d
t
t
,, 15,000. - "
" 14573 ,. 5,000.- "
ed
W F i P W
łl~ sz co e rupter«;lw.
e
g
y
o
war
o
15000
64087
III. 000
"
56260 mIetka, napewno tajna ruletka"
gowego urz u
..
.
., p ~.
k
h f
k' h
d
. I
" ""
.-"
"
,.~,."
" 65401 - mruczy pod nosem . odchodzI
Cie§lak ora~ komendant okrę!rO w asynac rancus tC uz rowls {
15 000
138306
5 000
;
,
.
'"
ckolo setkę nowych ruletek, na· "
,
.-"
"
",.- "
65711 z grymasem oburzenia.
wy zWiązku strzel., mjr.. Marsza- ł
k d d t'
dO
k ł w " 10,000. - "
" 41520 7' 5,000. "
"
Y
M. K.
lek, poczem wygłoszona zostanie ~?~ Canl a 0lw t k
sz tO Yb
,,10,000.- " ,,132199 ,,5,000.- "
74678
"
pierwsza skrzynka strz'f'lecka. A;}on. e f ~ o,
<u de za.po rze k~i wiele, wiele innych.
dvcję
zakonczy muzyka na tl'maty wama. ac ow~ow . . ,0 tej szht 1,
PIOTRKOWSKA 22
()
stał Sl~ talc wlello, lZ zabrakło tam
, I k'
s t rze ec leo r
.• - Ot
t
t
Ca.
PIOTRKOWSKA 66
1 l I I - - - - - - - - - - - - I I * ! mle,lsca.
war o za em w
nnes,
Pabjanlce, PI. Dąbr. 3.
Pomiędzy rządem
francuskim i
w podziemiach
hotelu
"Palm
Beach" nową szkołę krupierską.
Wzywamy wszystkich do kupna naszych szc,;ęśliwych losów
włoskim prowadzone są obecnie ro
BF,ZKONKURENCYJNY
l·ej klasy!
kowania w sprawie realizacji pro-;
Szkoła W Cannes pOSiada trzech -A4A_ItI
· _ _ _ _ _ _I I
_
-_II_ _IIII-IIIII;MIijEiJA_-llll!itilllli_ _ _ _UUit!=_.:
•M
•_ _
REPERTUAR FILMOWY
jektu przebicia tunelu w masywie
"profesor5w". ,Jeden z nich jest ..
Dźwiękowego Kina
Mont
- Blanc, celem l'rzeprowadze
byłym
krupierem kasyna Monte
llia
linji
kolejowej. Z03tala wyznaCarlo z czasów jego rozkwitu, 1ruczOna komisja uczonych włoskich,
. gi - z kasyna w Ostendzie, trzeci
na zjeździe rodziny radjowej
która sprawdza badania przedb, inspektor bakarata w CanW
progTamie
zjazdu
przć'wic1zia
wstępne, llrOl'l(adzone
dotychczas
towarzysl;i
członków
i
Zjazd
nes. "Uczniowie", setka panów wy
Wkrótce na naSllym ekrani e
,>ympat,Vków
rodziny
radjowej J1y jest " 'ybór królowej i IllOC przez geologa szwajcarsldego Lugru
fraczonych,
podzieleni
na
dwie
ukalą się nasfępuić.'\ce arcydaieła
oryginalnych geon i p. Oulianoff'a. Projekt prze
py, siedzą przy siole ruletkowym. wzbudził og-romne zainteresowanie innych niez\V,) Jde
atrakcji,
kopania tunelu pod Mont - Blane
na
ten'nie
calegJ
województwa,
Jedni, pod kierownictwem profeso
ll1imo,
i'e
rlotąd program
tej
im,
Zab;lwa
odbędzie
się
w
sali
tow,
powstał już w r. 1907,
ldedy to
ra
uczą
się
puszczać
w
ruch
kulI{ę
w roll gł6wnej Busfer Grabbe
ruletki, wyrzucać żetony, manipu- f:rezy nie został jeszclt' opubliko- śpiewaczego, Piotrkowska 243. pc, iniynier paryski, Monod, z!n' żyt
opinja c.z!!tek o godz. lO-ej wiecz.
rządowi francuskiemu memorjał w
lować grabl{ami, obliczać W lot ""y wany. W)Tstarc7.yla ty lklo
.
., .
. .
sprawie możliwości przeprowadze.grane,
drudzy
znów
imitUją pubJirz minionwh zabaw i imprez rodziny
DOLORES DEL RIO
, BIlety weJ8c~a .są JUz do naby-. nia drogi żelaznej pod Montność, ,robią" graczy, kładą stawki, radjow'ej,' ktćrE'" się cieszyły najlepR., uł. Blanc. Otwór tunelu zaczynałby
~zem powodzeniem. Dziś już wia- c;a w sekrc>tarJac.H:) Ł. R.
wygrywają, przegrywają.
"Paites vott-e ja u" woła "profe· dp1Jlo, że w 'cZ'asie .zabawy; którlJ, ~; \\T?t 8, ~ ccme zł. 2 dla czł~n- się przy Chamonix, z drugiej za§
Greta Garbo-Clark Gable
sor" rzuca Imlkę i "wyldad,a'~: .Je- trwać bed'zie do bialego rana, da;· l~LW ' 1 zł. 3,- clltt sympatykow strony wychodziłby koło mi p4'scOwości d'Entreves lub tri we WIośli pewien numer za często wycbo lly będzie- jecłyny w swoinl rodza- i gości.
N a prc>wincji członkowie L, R. R. szech. Długość tunelu pnewidzii!dzi, należy kulkę zamienić. Dy- ju wyst~p artystów Polskiego Ra.
skretnie, aby nikt tego nie zauwa- dja, Przedewszystkiem pora z piel'- mog~ nabyć . bilety w zarząda~h od- na Jest na przeszło 12 klm., a czas
VLASTA BURIAN
trwania robót na 4 - 5 lat.
żył. Rozumiecie?
Zamiast dawaej w~zy ujrzymy doskonałą. pieśniar . d?:iałów. (r)
angielsko
kulki wkłada
się
nową, nieco kę. odtwórczynię walc"a
JOSE MOJICA
mniejszą. Wynik gry zmienia się ... "Taka ,jestem przy tobie malutka."
Ale zawSze dyskretnie, zawsze z du _ .Taninę Bro chwiczównę, popular
oras te wssysfkie, I!rMre c:echuc'złonka rodziny rad,towej,
UJ
dozą taktu. moi panowiel Gdy" nt>g'o
je wybitny artyzm w pomyśle,
byście zauważyli, że gracze zwra- Mieczyshwa Fogg'u ' i laureata kon
reżyserji i
pięknej
oprawie
muzycznej.
cają uwagę na technil{ę gry, !epiej kurr;:u wiedeuskiegQ Tadeusza Lurodzina r:u:ljowa
zaczekać z zamianą kulki, w to czaja. Pozatem
wg.
Re~.
czyni starania o pozyska·nie dosko
trzeba się wczuć ..."
Stefana
Henryk
Potem stary wyga demonstruje nalego pieElliarz3. StE'fana Witasa
Zeromskiego
Szaro
•- _ _ _.IIIUI!'lP_ _
a w jaki sposób zamienia się jelłnlJ i innych .

I

(J'

Do P. T. liraczy Loterii

v:

:,S

S

.JATKA

Tunel pod (!Junt. Blanc

Brochwiczówna, Fogg i taczai

-

"CAPITOL"

S,n DiuniIi
Raiski Ptak

ZUZANNA LENOI

Adiutant liga .Wno.ottl
Kr61 (,ganów

DZIEJ ORZEC

•._III____

Joł

I -

I

za k ·i lka dni!

A

Odcinek

powieściowy "Głosu

SZYMON BOGDANOWICZ

GRZECHY
'WIELKIEGO MIASTA
Pnedruk

.!lastrzeżony

(Ciąg

Ci-ch€"~anie

dalszy).

Nancy pr,zerwało potok .i·€igo obu-

Twój histeryczny s'zept g'łoŚ>l1ie.l&zy . jest 00
usłysz;ał nas,
Usłyszał, '"
lłodC:hlWycila w myŚ>li. " Hsp :),

krz:y1ku, Napewll10
-

koiła się.

e

Filmo-romans sensacyjny .

Pukanie do drzwi

lI:Il1Ó\\'

powtórzyło eię,

_ har·

dziej natarczywe.
nie odejd.zie. stąd. ,·.." Ui'psię szyhko.
- Nie zapalaj światła, - rzuciła za ni.m.
Jen'Y otworzył drzwi, , Znalazł sie na kory·
tarzu.
-

tal

Muszę otworzyć,

ro,zgorą~ zlkowany, ubierając

Có,ż

i'zenia.
Ujął ją

za

głowę,

i

pocl\ął sycić

-

ją

mo~nylll,

długim pocałunkiem,

-

-

Porannego" z d. 26.91933 r. Nr, 31

W

ten Srposób

:uspoi~oi

się

najpn;;dzcj, -

pomyślał.

Nancy nie oorywała ust.
puikanie do drzwi.
Jerrv dr~ął.
- Teraz, o tej porzc , Iktóż lo może być? ...
tapyłała z lękiem.
Bala się powtórzyć na glos swe podej,r zel1ia .
A więc tak ... kobi~ta w noc', prlzyszła do Jcrry'cgo ...
aj drzwi, ..- pTosila
zro.Z'j)aClOna,
- Nie otwie!
.
r
To do mnie, - [;~e'Pnął Jcny.
Muszę
wyjść, zaraz wrócę.
Nie puszczę cię, nie PUS ZICZQ,., To kobieta ..,
- chwyciła się go nicpl"zytomna z zazdrości.
- Znowu zaczynasz ? .. - szarpnął się strącaJąc ,z ramion czepia.iące się go dłonie. - To -k toś
z business'cm.
- Julro załatwisz ... nic otwieraj ... DO 111y śli f że
nas niema .. ,
Rozległo się

to, dop'ukac .. ię nie mOż,lla do ciebic,denerwował się chhlr:zYk . .
-Nie mogę ci~ wip·uścić, .. nie jc§Łcm sam ...
-, Nancy, - pomy§,!ał Li - Tsen. Wściekłość
rozpali'1a ognie w skośn'yoh, kocich I)qza,cl1.
-- Wyjeżdżam, Musisz oddać mi sześćset doJorów,
kt6re
w7iąłeś, wczoraJ
na~abywał
('lliJt1JCZYlk.

-

Nie mam. A z.rcsz'Lą nie prosiłem o nie, Sam

dałeś.

- Dałem? i - poddnvycil chi6czyk. _. ; 7,a-pła
eBcm !la ... Nancy ...
- Milcz, - syknął Jemy,
-Musisz oddać pieniądze, alJbo, ..
... Nancy ... Nancy .. , tłrUkla
paląca myśl. -Nancy .. , Nancy ...
Usta chill,czyka zwilgotniały lubieżnie, ehrapv
szerokiego nosa d.r/,!i'łv nerwowo, Ciało przebiegał
pi.eką:c'V

p'rąd,

- Chyba że .. , rozumiesz ... -Jcrry cofnął sit';.
.. ,Wyjeżdża, .. pomyślał, -

koiiazył

Li -Ts<.:t, .

wyjeżdża .•

Chyba... i-e dotr·z ymasz słQwa, .. il nasz mi
Na,ncy ...
stU/kot
Jem'Y M,żał. Wyje.Mża,.. wyjeżdrźa... k61 udel"zał po zwojach mó'Z~owycJh, bie,~ł krętemi
linjami, i bił, bił coraz mOClJliej, - Wyjeżdża , wyjeżd-ia .. , !Z/lliiknie
z o<:zru Nancy...
przepad:nle
gdzieś ... To, będziie sen, tytko sen .. , a potim1 on Wit'6ci do nieJ, Jerry... i Nancy z·ą .POOnl1i ... pomy;śli. 'i~

to

był

sen .. , sen ...

Ghińczyk zbliżył się natarczywie ..

.-

M6w, psie,

pieniądze,

albo ...

Uder~enia kół pęd.,zącego pociągu

cora,z bole4r
niej masakruJą ciało, Każdy n errw drży odgłosem
rO'Ztrz~'sionyoh szyn tor,u m6Z1gowego.
- Idź ... czełka na ciebie ... tam, w pokoju ... i~
padło w tll'kt hijących kół, ,"--' Idź ...
Jerry zbieg'} ze stopni.
GhHiozytk wszedł do ptlkoju.
Jesteś narcs,zcie, '- szepne}a Nancv,
WUczenie .
~- Chodź do mnie, wyd~~ ,ręee,

• ..J

Postać zbliżyła się.

A ... a ... a .. , a... - kT'lYK kobiety.
Nagły
straC!h.
A .. , a, .. a."
Jl'lIzerażenit~
,:'J.biern
,ro·z uro.
K,rZy1k 1niJllmi.e. Mrj~ilSta dboń iQęs'k~ zatYKa
usta, Druga ręka zaciska śHskiemi palcamI krła1~
Pow;etrza ... Dowietrza ... Narncv sZ31l'pie się _ Da remnie stara się stącić z siebie glnil'tący ją t'ię.zal',
W pe\\- nej chwili udało je.i się w:w:l:: zeć T~ę. I pod
gorąceS s,z yi Alapast[l1ka,
Myśl szybika, nagła. ,ialk światlo blłyskawiey.

ID. c.

n,) .
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zbiorą

Lekarze

NOCNE DYŻURY APTEK.w nocy' clyżumją następujące
apteki: Sukc. K. Lcinwebera (Plae
\V()lun~,~i 2); Suku.
J. Hartmall<1
(1\lynur::ika 1); W. Danieleckiego
(Pi.:,trkow:ska 127); A. Perehnana
(Cegielniana 32): J. Cymera (W ólCZ,ullska 8'7); Suko. ·F. 'iVójcickiego

"GŁOS PORANNY" -

1933

Nr. ~v

200. 00 ·zl.

Dalsza akcia subskrypcji na pożyczkę narodową

Oziś

Zarząd obwodu łódzkiego zWiąz-IIlZiCÓW, uczniów i
uczenie szkół
ku lekarzy państwa polskiego zwró zawodowych, pod hasłem "Własne
ci! się do dyrekcji kasy chorych mi siłami jedynie zbudujemy pol-

Pracownicy gazowni

W dniu wczorajszym zarówno uw Lodzi z pismem, w którem zade- slH~ mOl!arstwową".
rzędnicy jak i pracownicy gazowni
Idal'ował udział wszystkich leka- . Samopomoc
uczniowska przy miejskiej ptlstanowili subskryborzy kasowych w pożyczce narodo- 'państwowej szkole techniczno- Wać pożyczkę narodową w wysoko
(~apiórkowskiego 27).
wej w wysokości 75 proc. miesięcz przemysłowe] w Łodzi złożyła na ści 75 i 100 proc, miesięcznych
nych pOtborów dla lekarzy zarabia- ręce dyrektora szkoły deldarację zarobków.
WvrWĆRNIA"T ECH NO KOS'~WARsZAwA.TE!8 ·38·44~
OSORISTE. - W dniu wcz,olraj- jąeych po~ żej 5aO.- zł. i 100 proc, na zakup pożyczl!.i narodowej w
8Z)'1ll powrócił z
urlopu i (lbjąl
poboró.w dla lekarzy zarabiających ~umie 250 zł.
LI "zędowanie wicestarosta po,viatn
żydowska
powyżej tej sumy. Pożyczka zadetódzkie6'o p. Franciszek Deuys.
Budżet
Idacowalla przez lekarzy kasowych Urzędnl·ey
W dniu wczorajszym odbyło się
w ogólnej sumie wyniesie około
zebranie
wszystldch
funkcjonarjujest
już w wydziałach
REJESTRACJA
ROOZNIKA 200,000 złotych.
Zrzeszenie pracowników cywil- szy gminy żydowskiej, rabinatu
1915. -- Dzisiaj, we wtorek, do
nych zatrudnionych ~ administra- oraz pracowników instytucji gminopracowywany
Lima wojskowo - policyjnego przy
cji
wojskowej,
na
ost~ttliem
zeIl~rch,
poświęcone
sprawie
subskry
Dowiadujemv
się" że w zaul. Piotrkowskiej 165, zgłosić się
braniu podjęło uchwałę subskryb(J Ihowania po'yczki narodowej.
l'Ządzie mi'a sta prowadzone są
\\'lnni m~i'czyzni rocznika 1915, za·
W
, wania pożyczki narodowej przez
p '
ł h'
f t
od dwuch t"godni intensywne Il!ie:i'zkali w obrębie V komisarjatll
'l'
kOł
I k"
"
k"
o wysuc amu re era u prezeJ
S towarzyszem' e nauczycie
I sz o
Cz on ·ow zrZel'Zenla w wyso OSCl
ł . J L M" b
prace nad ułoieniem nowegJo
o nazwiskach n:1 litery L, L, ~1, N, zawodowych w Łodzi, skupiające 75 i 100 proc. poborów miesięcz- sa dPloS ~l'ł . .' . me ergda, . ktłó~~
Ł
a z xur komis,jarjatu - na litery
'.
. I
h
l"
d k t
.. ł
po ues I
mezmlerną
01110S osc preliminarza budżetowego
ow
swem
grome
nauczycIe
stwo
n~rc
,
za
ezme
o
a
egorJI
pac.
k"
b
k
'
.
dl
f'
,
dzi
na
rok
1934-35.
Komisarz
ud Sz do Z.
szkół zawodowych z Lodzi i okre... ..
a ~.11 su s rypcyJneJ . a mans.ow ~,z, ądowy, sprawuJ' <l1f". T obeonI'e
.
.' .
.. k
pansiwowych, ~ebram pracowmcy
Jutro stają w biurze wojskowo . gu. zgłosIło
sle do subskrypcji poZarząd okręgo,"\'y związ u mlo... d
'l'
h 1'1'
b władzę na prawach'1i".Trady miejfloJi~yjrrem: z V
komisarjatu na żv~zki narodo;ej; na tych samych dzieży pracują,ce.i "Orlę", na ostat- ~:m~l~~:" nom~s n~ uc w~ II su - skiej i magistratu hę!dJzie sam
y
d
ł
ś' t
litery O, P, R i z XIV komisarjatu z~sadach, J'akie przyjęte były pr~ez niem posiedzeniu podją) uchwałę, ' ,r k ! .c 7P50z.YC1z00ę narO ową w d
"
.
t
h
k'
.
tk'
h
l
'\yso
O~CI
I
proc. s,\ego
ecy . owa o wysoko CI
ego
il
na litery od A do G wł..
urze d nww
pans w~wyc .
w toreJ wzywa wszy" JC cz on~ .
. .
budżetu,
jego wydatlkach i
Stowarzyszenie ze swych fundu- I,ów zw. "Orlę", aby w miarę roz- mJeslęcznego uposazeOla.
w!pływach. Celem dokładnego
Pozatem zarząd gminy żydow- zorjenŁowania -się
w potneDODATKOWA KOMISJA POBO szów zakupiło jeden odcinek po- porządzalllych środków deklarowaROW A. - W czwartek, dnia 2B życzl!:i; a równocześnie rozpoczęłp . li swój udział w pożyczce i sub- skiej m. ŁOdzi uchwalił subsluybo bac:h miasta i mieszkańców w
b. m. p0borowi rocznika 1912 i energiczną propagandę wśród ro- skr~'bowali ją.
l wać 3000 zł. z funduszy gminnych. różnych dziedzinach życia sastarszych, niema}!Jjcy uregulowane
" I morząd.owego ,
kom. Wojego stosunku do słuiby wojskowej,
wódzad polecił posz1czelglólInym
z obszaru 1, 4, 6, '7, 10 12 i 13 koII) wydl ziałom dokładp.e opTacowa
wisarjatów zgłosić się winni przed
.,
.,
nie preliminarzv i przedstawie
dodatkową. komisją. poborową przy
nie ich
do jego aprobaty w
PKU Lćdź - miasto n.
jaknajszyhszym czasie. Ghodzi

••••••••••••••••••••••••
lIodzi

Gmina

WOJ·skowi

nauczyciele

szko·1 za'llodowYCh

I
.
:
p n Ił
mefalurei«:znglD

Na

KONFISKATY WYDAWNICTW
ANTYSEMICKICH. . W dniu
wczorajszym wład:.le policyjne prze
szuJdwaly stoiska gazetowe w Lo(''li ; konfiskUjąC znajdujące się tam
bl'(tszl.lry i czasopisma o treści antyżydowskiej. (P)
STREJK W FIRMIE "REICHER
RADJO". - W dniu wczorajszym w fabryce aparatów radjoI\'ych "Reicber - Radio" wybuchł
pil'I'WSZY w tej branży strejk wIoPracownicy w
,ld pracowników.
iczbie 30 zastrejkowali, żąda,ją.c
lll'cgulowania wartmków płac i przy
Inóceni[l, angielskiej soboty.

--

-

4&

Il'

o to ,

Na dzieli wczorajszy wyznaNa Ik onferencji
przedstaWIczono do okJ'ęgowego inspekto ciele przemysło" ców oświ:'tu
rału pracy jeszcze jedną kOli- czyli, iż zgadzaj'f:!, się.na zaW8~
ferencję pomiędzy strejlkujący de ze z'WialZkiem robotni'ków
mi odlewnikami. a przemysłow umowy z:biorowt-j ostawkaca
cami mclalou-r'gicoznymi. celem minima lnych z przeóGtną znii
W\znowienia ' rOIkowań o li:kwi- ką sŁawek l roku 1928 o 10%.
dację przedąRającego się kunWynosi to na god'zilIlę
d~a
fliktu.
odaewn.i!ka 85 groszy, zamiast
Obtl'adom pr'ze wodl1iezył , in- 9,5 gr., jak się tego domag2ją
spektor RllltkiewiciZ , kŁórv na strejkujląiCY, dla pomocy facho
wstępie zwrócił się
z apelem wej 63 grosze (zamiast 71\
do zebranych
przedstawicieli i dla robotników zwykłych' 55
stron
o kompromisowe zala- groslzy za ~odzinę zamiast 63
twienie zatarglu, g,dvż róinica w roku 1928.
PJ'lzemyslowcy
międ1zy obustronnemi propozy
zaznaczyli. że faŁtycmie pfrt.,
cjami jest niewie~ka.
cone staWiki w łódz\k.och odlew

Nowa trala

lł·tki

jest w szybkiem tempie wykańczana

W dniu wczorajszym przystąpio00 wreszcie
do układania szyn
li amwajowych na ulicy Kilińskiego na przestrzeni od ul. Narutowieza do ul. Przejazd. Po usunięciu
~tupów z drutami telefonu i tele(!rafu i umies2!czeniu przewodów
~v kablu podziemnym, władze miej'
flkie w porozumieniu z dyrekcją
tramwajów łódzkich w stosunkowO
uporz,ądkowały
szybkim czasie
~ezdnię na całym tym odcinku. Roz
Q.zerzono w szczególności
jezdnię
w miejscu, nak Idórem w swoim
l'zasie znajd'Ował się wiadukt kole.jowy, obok dawnych placów wę~Iowycb, opróżnionych
obecnie i

niwelowany~h, celem urządzenia
ogrodu jordanowskiego.
Obecnie, gdy ulica została JUz
dOllrowadzona do porządku, pozostaje tylko ułożenie szyn, co zostaJo już wczoraj zapoczątkowane,
z,a wieszenie przewodów elektryczwych i uruchomienie linji. Jak wia
domo, na odcinlm tym l;ursować
będzie tramwaj nr. 14. Zmieni on
swój dotychczasowy bieg i kusować będzie
od ul. Brzezińskiej
przez Franciszkallską i Kmńlskie
go wprost do ul. Przejazd, skąd
skręci w Piotrkowską i biec będzie
dalej, jak dotychczas.
Należy zaznaczyć, że roboty nad
wybudowaniem nowego odcinka
. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .... prowadzone są energicznie i ~ą kil
ka razy dziennie lustrowane przez
TyfUS brzuszn, iest !'-pecjalne
komisje techniczne.
chorobą brudn,ch rąk. Linja uruchomiona zostanie w
M,jcie rece przed
pierwszych dlliaeh października, a
kaidem jedzeniem. więc już za tydzień .

niach przed wybuchem stlTej~
ku były niżs'ze o 15 proc.
o rl
cennikowych,
zatem ohecna
ich propozycja jest realną zd0byczą odlewników.
w . odpowi~d!zi na to oświ:liJ
I CiLenie,
pr,z~1dawkiele zwią1.ku wyjaśnili. Że i oni idą n'ł
ll ~ tępstwa, a 111 ian owicie ohn:
żają swoie ż.ądania z 95 na 90
groszy.
Byłoby już dO~lło do o~ta
tecune,go p:.HoZlumienia, gdv b ':
nie to , ŻŁ zwią/ek wysunął w
ostatniej chwili postulat, aby
w ;] ow~j umo,,;ie zagwara otf)

wano roh~llnilkom sInIą <le.eg -ł
c.ię dla pertraktacjI! z pr1zei •. .'lSłOWC:~lIllj T:l:t wypad~k p()w~ta ,

nia sporó"y. Żądanie to zoslajednak
odrzucone pl'zez
Pf'Lci11ysł 111e lalowy. k tór" z~o'
dził się .( )',ko na zagwaranl.Jwanie il1::ilytuc.ii delegatów f:l
b['ycznych. wy1ieranych ar. hoe
lkażdorazJwo. .
ło

Na telll Ue d-osZtlo do nowe ·
go sporu, wobe-:: czego trzec'a
z kolei konferencja zakOllczyh
się bezowo(:!1ie.
W zwi~z'ku z tern stre.~k
metalu'r gicznym
Łodzi trwa nadal.

przemyś[e

w
w

miejsiki pJ'agnie
co do sum, na
jakie moi-e liCizyć
po stTonie
dochodu oraz co do kwot któ
re trzeha hędzie wydatk~wać.
T~'Jko bowiem
po ustaleniu
t:vch d WU-CJl oozycj! można hę
dzie zgórv określić. ile · miasto
b~dzic mog~o łożyć na roboty
inwestvcvjne i w 'aikich rozmiarach będzie mógł prowadzić
w przyszłym sezonie
rohoty
publiczne. Od j)'Ozycji tych uzależniona jest również wysokość kwoty ,
o jaką zarząd
miejski wystąpi li s'chył.k li tego rOk'll do Fud. p'racy. .iako
pożyellkę na inwestycje
i zatrudnienie bezrobotnych.
Ji4

~olnaszo""

I

UTONIĘCIE UMYSŁOWO - CHOREGO.
W swoim czasie donosiliśmy o
zaginięciu umysłowo chorego Nysenbauma i zwracaliśmy . uwagę na
brak troski ze strony opieki spQ-.
łe(.'znej w stosunklt do tego rodzaju umysłowo upośledzonych.
Ten brak opieki miał tragiczne
skutki, gdyż Nysenbaum wobec
braku nad nim opieki utopił się w
Y,b!lJ!lii)t;'''9 SI_
rzece W olbórce
Zwłoki jego wyłOwiono i zabezNORWID WOBEC SOCJALIZMU . p~~czono do c~asu p~zybycia komiI żYDóW.
SJI sądowo - sledcze].

W sali instytutu propagandy
sztllki (Park Sienkiewicza) odbę
dą się w sohotę, dnia
30 wrześ-.
nia i w niedzielę, dnia 1 pa,ździer
ni1l:a o godz. El wiecz. dwa odczyty
MarJana Piechala p. t. 1) "Norwid
i socjalizm", 2") "Norwid i żydzi".
Odczyty ze wzlędu na temat i anto
ra builz:], ogólne zainteresowanie.

że zarząd

zorjentować się

POŻYCZKA NARODOWA.

I W dniu jutrzejszym stowarzyszeInie kupców i przemysłowców zwo·
łuje nadzwyczajne walne zebranie
swych członłtów.
Zarząd za I naszem pośrednictwem
wzywa członków o liCzne przybycie.

ZA WODY POLICJI OPOS.
Powiatowa komenda policji pał
stwowej w TomaSzOwie zorganizowała zawody policyjne o państw.
wą odznakę sportową. Na 36 policjantów 33 spełniło warunld i 0trzymało POS.
W zawodach o odznakę strzele~
10-LECIE "SOKOLA".
k.ą odznakę III
klasy otrzymał.
W niedzielę towarzystwo "So16 policjantów, odznakę II stopni.
kół"
w Tomaszowie obchodziło
- 12.
uroczyście 10-lecie swego istnienia.
Uroczystość ta połączona była z
Matko, śpiesz DO DOrade
poświęceniem sztandaru.
Wzięły w niej udział organizacje
społecz!!e i p. starosta Stachowski.

-

do

"Kropli l'I eha"

..................................................am........~nan~'BI.......IIIII~~~~~**~..~.............am.............a..............maBa=m..=-~m...
..
Dźwiekow,

Kinoteatr

"eR pIT DL"
Dziś

prezenlujem,!

Ozołowe arcydzieło

o

b zgmft

wytwórni MetroGoldwyn Meyer pt.
Największy sukces niezapomnianego OZEMPA WALLACE BEERY w roli Olbrzyma o
oraz Ricardo Cortez i Karen Marle,
Początek w dni powszednie o 4.30, w soboty i niedziele o 12.30

g~łębiem

sercu

................................................................................ ...............................................
1
~.4A4A.·EA44~m.aE4A
.....
.

Grand- Ki no
Ostatnie 2 dni!

Film, który
pamięta się
całe życie!

Poił!t!nftnił! Z
Według słynnej powieśei HEMINGWAY'A.

W roL

gł.:

Dr

Realizacja genjaJnego FRANKA BORZAGA.

Gar, (ooDer, Helena Ha,es i AdolDhe

M~niou.

Nad'JTogram: Tygodnik Parammmtu. -

Początek

Produkcja: Paramount-ilm:
o g. 4.30

:!6. IX,

Wr. 266

Komisarz rządowy
prostuje
w

związku . z not..'l.tką p. t.
dukcja w zarządzie miasta",

"Re-

za·

mieszczoną w nr. 263 "Głosu Po·

.. GŁOS PORhNNY"

B. P.

Z

Szumanów Anna

~

,

1933

Poznańska

zmarła dnia 25 września 1933 roku po długich i ci~żkieh cierpieniach
przeżywszy

lat 72.

ranneg-c" z dnia 23 września 1933
Odprowadzenie zwłok n a miejsce wieczne~o spoczynku nastąpi dnia 26 wrześ?-ia
roku, zarzą.d m. L.W.zi - w myśl
1933
r. o godzinie 2-ej po poło z domu przedpogrzebowego na cmentarzu żydowsklm ,
~l't. art. 21 i 22 dekretu z dnia. 7 -go
o
czem
zawiadamia pogrążona w smutku
R O D Z I N A
[utrgo 1919 r. (Dz. Pr. P. P. nr. 14
z 1919 r., poz. 18(;) - prosi Reda.kI:JQ o zamieszczenie poniższego wy
j'l:jnienia;
Nieprawdą jest, że w dniu 1 paż
Llziernika r. b. zwolnionych zostaIlie 22 7 pracowników miejskich,
jlw wdą natomiast jest, że w zwią.z
fałszowanie
porządku
kn z rP.organizacją oddziału podat[,owego zwolnionych będzie około
NajczQściej jednak fals<zow3 nież l na tem. iż ct:ekoiadę, wy
Państwowy zakfu.d 'badania
40 pracowników, pozostali zaś, zbęd żywności i przedmiotów użyt na jest Clzekolada,
be.z
zarzlUtu ;
do której produkowaną
ni w tym odd7.ial<: pracownicy o Iku w Łodzi opracował ostat- prz\, prod LIkowaniu w różlIlych sp,rzedaje się w pac "kach 100.
I"pszych kwalifikacjach, przenie- nio zestawienia, dotyczące sta- pOlkąłnych, niehygjenicznie u- 200 lub 250 ~amowych tak
~icni będą. do biura ewidencji lud· nu i liczby zafałszowań
iż
w paczce
do- opakowanych,
roz- rządLOnych fabryczlkach,
ności.
nych produktów spożywczych daje się bezwartośdown. łllsl,;~ ~na.idu.i!e się znaCZ!l1a p!l'opor~ieprawdą jest, że
organizacje w Łodzi.
próżma,
kakaową, jak również
innych cjonalnie przestr-zerl
pwcowników miejskich ze związ
Z zestawieIl tych wynika je- substancji, nic wspólnego z CZ(; "wypełniona" odpowiednio wy
~iem klasowym instytucji u7iytecz- den pocieszający przedewszyst koIad~ niema.i::tcych. Czekola - giQtą tekturą.
ilOŚci publicznej na czele, zgłosiły kiem objaw o mianowicie,
ŻE': da talk a . opakowana \V etykieJeżeli chodzi
o mleko wspólną konferencję na poniedzia w ciągu ubiegłych tmech mie- ty fil:~l zl:an~'c~l, niekiedy na- trudną jest konLrola domokrąż
lek, dnia 25 września r. b., prawdą sięcy skonstatowano zaledwie w,e t lu'm lst~le]ącyeh .od eza- nych "mleczarek", które monatomiast jest, że przedstawiciel dwa wypadki
zafałszowania
ow przedw.O.lel:n'y(:h. les t sprzc gą w każdym domu dolewać z
zwiazku klasowego pracowników mleka.
dawana n~.lcz<:scle.J w handlu powodzenicm wodę
z !kranu
inEtyt.llcji użyteczn.ości publiczneJ
EnergiczlIla akcja, mająca na uli.~znYI~ ,I "domokr~Ż~lY~l.
do bań'ld z mlekiem.
prosił w ubiegłym tygodniu o wycelu wytępienie plagi fals'lOOszltl~clllezr meLod~ "hanPoza Lem zal1oti)",ano szereg
znaczenie terminu konferencji.
wania mleka.
jeszcze p,rzed dIu czekoladą polegają rów- wypadków .fałs.zowania mieloNadmieniam j~dllocześnie,
że
kilJkru laty
niezwykle rozpo·
nego cynamollu, p·rze - docla:lie
r"zy zwalnianiu pracowników mia- wszechnione.i, dała , jak wynitartej eegIv oraz Spol"ządzono
rodajne sa następujące motywy: ka ze spraw07dania zakład,J ,
I kilka protok litów właścicielom
kwalifikacje fachowe i ogólne, licz niez,w,\lkle dodatnie rezultaty.
jatClk mi:?snych
i m nsarn i za
ba, lat pracy w zarządzie m. I.Jodzi, "Mamv w Lodzi
pod wzglęniC'plombowanie
":'o'robów
mawreszcie stan rodzinny pracownika. dem jakości
i pelnoUustości
sarskich
i nie p,"-rstl'zeganie
~OO1isarz Rządowy
mleka prawdziwą Holandj~"
roporz~dzenin
mi,nisterstwa
Inż. Wacław Wojewódzki. twierdzi kierownictwo
zaldas'praw wewnęlNl1ych o mieleduo niu 'ni~sa w obecności konsll-

lódźmai ~aID~ IDI~ko
natomiast

czekolady jest na

dziennym

I
I

fodatki łupem złodziei

Gorzej przedstawia się s"tuacja,
jeżeli 'hodzi omasto
Do urzęd'u śledczego w Ło
śmietanę.
dzi nadeszło
.zawiadomienie,
Duże trudności sp.rawia zaiż w nocy z soboty na niedzielę dokonano zuchwałego
wła kładowi ści~anie fałszerzv mamania do urzędu gorrtmy \Vienz sła z tego względu,
iż łatwo
jest ukryć zafałszowane maslo
ch,\" w powiecie sieradzkim.
Włamywacze rozipl'luli
ra- w drodze ze wsi do miasta, pokiem !kasę ogniotrwałą urzędu, zatem jednak bardzo eze-I
zabierając całą z!l1ajdJUjącą się sto s'Pot~1kane są wypadki fał
tam g.otÓ'Wkę z podatków i o- szowania masla pr.zez właści
płat gminnych , w sumie 8.000 cieli poszczególnych sklepilków
nawet w centrum miasta. prZeL
złotych.
Wladrze polic,yjlIle wszczc=;ły dodawanie do masła naturalne
gruntowne i szczegółowe docho go różnych beztreściwych domieszek.
dzenia.
(p)

Usypiacze
przed sądem
skazani na 4 lata
więzienia
Słan,is.ław B~dzh'iski,
szokały w Łodzi. dnia 16

7.amle
Ikwiel
nia r: b. powracał z \Yarszawy
wieczornym pociągiem do Ło
d.zi. W Koluszkach do tegoż
pr.zedzialru wsiadła Ikobieta w
towarzystwie
dwuch nanów.
Pr1zybyli palili Dapierosy i
w
rezultacie Będzit'is ki p'rzed Sl:lcją w Andrze.iowie , cz'ując siG
dziwnie znużonym, u snął. Gdy
obudzi! si<:, pociąg znajdował
się ,Iuż na sLacj·i w Łodzi,
na
bocznicy. Slwierdził brak po,·t
fel'l1 z 870 zł.. walizki z rÓlŻne~
mi rzeczami.
ZWIl'ócil się do policji, która
wszczela dochodzenie.
Gd~
opuścił dwor'Zec na ulicy SI\., e
l'owej spotkał damę,
/która
wraz z nim jechała
w Drzed.ziale. ZaLr z ~' mal .ią 1 oddał w
ręce policji. Zatrzymaną okaza
ła się 28-letnia Antonina
Kowalewska . Towarzyszami
podróŻy i wspólnikami
do IlSVpiania i okradania poclróżn:\'~ h
b:di ~6-1eLni Jan BłotllSki i RQletni Kazimierz Ponczelk.
"T dniu wczorajszym w Ło,
dzi sąd g'rodzki wydal wyrok
łl10q którego skazp.ni
zosLali
Kowalewska Antonina.
Jan
BłOllski i Kazimierz Ponezc!k
ka:iu . na 4 lata więzienia.

Nie odwiedzaicie
chorych na t,fus brzu-

szny.

t,fuS jest

chorobą zaraźliwą

meta . (p)
_MMYW

gd,ź
w

"~;;'

Za naDad na 'magistrat

I

II

skazano 11

podżegaczy

Sąd okr~go\Yy

w Kaliszu , na biur miejskich
jazdowc,i w Sicmd:t II
\V czasie rozlp.raszania tluro~pozna\Yał sprawQ 12 oskar- mów zatrzymano
killkuna!ltu
szybko i przyjemnie
żonycJl o demonstrację
przC'd najbardziej zapalonych,
llcc/.
maaistratcm m. \Var[y.
po przeprowadzeniu dor! nr1/f
ObronG oskarżonych wlIo sili nia c~QŚć zwolniono, ost<lIIli<:I.
adw. Kemnner i inni z m ł ..... - zaś 12 oska'rżono o ('/~ 1111(' ''"''
dzi, oraz 3 adwokatów z Kuli- stąpienw.
Nawet twardy zarost staje się la·
sza. Dnia 12 stvcznia r. b
7
Sąd ..,katał Toma'i7.a D,den.
twym do zgolenia, a brzytwa poniekąd nllbiera ostrości. Mydło Majola
powodu oDóźnienia
wyplaly Jlt:.l!,n na 1 rOik i 6 mies wię.
jest absolutnie mydłem IlIgodnem,
zasiłków oraz w"dawania 'Il·
siłków w naL1Jrz(: mi<;dz" hez- zicr.ia, Rocha Grochulskiego,
nieszyczypie i n a d II j e li k 6 r z e
,
S tanisła 1Y3 Groc;1,!lsk ie;!o, \Vł
ś w i a ż ość,
robotnymi na terenie nl. \V~lr- .
Cenal.-zl.mniBjszykawałBk5Dgr.
t,
.'1 ł f'
Zmudzil"lS]q. Rolrsławn '"1We
:\ W\nl"
ermcnt.
l nr::1.
l,
'
I'
\\TI'l t.: rl1~K:l,
' ,
,1...
"
J
.
.1 ,1l'Jann~
Wszędzie do nabycilI.
Socjaliści śpieszą z pomocą ofiarom hitleryzmu
0 !u<urZCl1le,
Ja ,le
po" !>lnł{J I J ')lC
.' J' 3 G1'0 d 111,
'n'
' · l'
,
WJOZa, R
'(J 11I~ :ol
Straszne warunki, w jakich żyją przy wspó1udziale przedstawicieli
w~rod zg'romac!zopy ch rol '~l ll ~-' wC' \\TojC' iecho\\'ska. TadclIsLH
ko~ wykorzystalI.
osknrzeni, p~{wel cz'\'lka Toma~7a K 'bisi!ł
zbiegowie z hitlerowskich Niemiec, związku włókienniczego, zw. użymusiały pobudzić wrażliWSze war· teczności publicznej, zw. metalowU
ktorzy Dodh~r~yh
do czy~- i Jana i{ra~YczY:~a każd'J"C' na
't
d o meslem
" ' a c'OW, o k"
. k'ow za· na urz~dniczk~ z teczką'.
nych wYStąlPlCl1 . \V re'Z\J!ta,~"~
(,l 1l11eSlrCY
..
. "..
.,
-"
3 t wy spo łe Czens wa
r . . g. ko'"
mls.ll ZWląZ
.
\VI<:Z!CIlH1.
Edil1Ul~"
wodow\!'ch
'a
k
spo·
CO
'w
"ł
"ł
zoraamwwallO
planowa
na\
b
l'
J
1
l
d
ponl0cy tym że .
\ ' , ZWI.Z U
zyw
'UT
. . .
h"
l ' . k' . ' .
...uel' aCl z X:l,\l, l.~WO )', IQ
W samej Łodzi ostatnio przeby- koła nauczycieli socjalistów, tow.
.. edlug m~ofmacJI, otrzy~anyc p~se n~ ~lac l ł~lleJs: l l Jcd\'- I a I un ie\villnionv
wa w ciężkich warunkach materjał uniwersytetu robotn., robo.tn. tow. przez urząd sledczy w ŁodZI, w so me d ZIętk I energlcznc] kont.r ~
nych kilkunastu socjalistów, któ- przyjaciół dziecka. Na posiedzeniu bo tę ubieglą we wsi Brzeżnin, po- 1\ akcji policji
udało się zapo·
Adw. KCJllD'!lp.r WIJO ·;jt.' c!l.i:l'
rym udało się zbiec z obozów kon- postanowiono poruszyć całą opinję wiatu sieradzidego, dwaj osobnicy biec
zniszczeni,u urządzenia ape!3c.ic.
centracyjnych. Dzięki inicjatywie ł.odzi i zainteresować akcją, ma- dokonali zuchwałego napadu na
miejscowego O. K. R. P. P. S., jącą ulżyć doli ofiarom hitlerji wra.cając ą ~, urzędu paczto.wego
odbyło się wczoraj posiedzenie oraz utworzyć specjalny komitet, ZofJę DubleJownę,
~
w którego ręku ześrodkuje się
Dublejówna, po dokonaniu obliNajbliższe połączenie dwuch miast
WALNE ZGROMADZENIE SDŁ. plan i metody działania w najszer- czeń z całodzięnl1ych wpływów,
W związku z projektami urucho ne.i z najważniejszych dróg między
niosła w teczce do domu około mienia w 193,1 ~ok? robót zWiąza-j ~~arodo~~c? Wyl~O!lanie tej arter·
W ni e dzielę, dma 1 października szej skali.
Na przewodniczącego komitetu 300 złotych.
Iiych z zatrudmel11em
bezrobot./ JI umozhwl własclwą rozbudowę
1933 r. w lokalu własnym przy ul.
U'rba W'c a na
nych, przewodniczący komisJ·i -l,la. głównego węzla ulic Warszawy
l'iotrkowskiej 1?1. o godzinie H-ej P o\vołan o p " J
no I z ,
Jeden z napastników chwycił
ąceg
p St
Ra
nu regjonalnego Warszawy wys to- Ol az zapewJ;; nolączenie z miastel1
IV 1 a, o godz. 11.30 w drugim ter- wiceprze"..ndJII·C
nu
Z
o.
.
- Dublejówl1ę za gardło, drugi zaś
l'
!>'Uwał do zarządu miejskiego w i ze sobą największych osiedli re'
nlinie odbędzie się nadzwyczajne palskiego, na członków p. Wacho- wyrwał jej teczkę z pieniędzmi, W
.
'b
arszawle pros ę o wzięcie pod 't- gjonu warszawskiego, położonych
\"alne zgromadzenie członków syn- wicza, Skałeckiego, Wojdana
.szybko ją opróżnił, ukrył pieniąKrawczyka.
wagę opracowanego przez komisję wzdłuż b. wiedeńskiej linii kolejo
dykatu dziennikarzy łódzkicb.
tJze w kieszeniach, poczem obaj projektu budowJ' arterji drogmveJ wej.
napastnicy zbiegli, korzystając z Warszawa _ Łódź.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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MYDtEM DO GOLENIA

MAJ

Niemiec w lodzi

ZUll'hwaly napad

Dro"s Warszawa--

CASINO

Ostatnie dni!
Początek

o 4.

Ostatnia Carowa
W roI. gl.: John, Ethel i Lional

BARRYMORE

ciemności.

Arterja ta tworzyłaby bezpOśrcd
Władze policyjne, jak słychać, nie najbliższe połączenie dwuch
są już na tropie sprawców napa- największych miast polskich, stadu. (p)
nowiąc jednocześnie odcinek jed-

ódź

d aw- O d Zl~~
- bl-..,~II- Z' n"~.u
dl ~

łi!L'

~D ił

•
podpisujelny wszyscy!
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Tajemniczy mord
w mrokach nocy
We wsi Holendrv Alborskie,

najWyŻSZY

i

powiatu lurt!ckiego , nocy one- i
adajszcj ranny zosŁał śmiertcl
nie na lerenie własnej zagrody
gospoda rz Bobcrt Schlei.
,('hlci~ w stanie
groźnym
przewieziono do szpitala
llOwintowego w TlIrlk,u. 'Vd.rożo
ne przcz policję dochodzcn ie
uo;tnliło co nasŁę:puje:
CHwło ~odziny 23.i30 Schł~i
zaalarmowany
zosŁał u iad;!niem psów, które nastennie uf'ichły skowycząc z przer:J~I'
nia. Pode.h'/z.ewając, iż na te·
ren zagrody przedostali sj~ do'
nz.i de, Schlci narzucil na sic·
hie palto i wyszedł na Dodwór7.e. :;tdzie zobaczy t
s\'lwelki
oWllch osobników, rozsul\vi,.n\'ch przy drzwiach domu
i
hramie podwórzowej.
'\.v momencie .!!dv Schlei Lawołał: .. Stać. kto iest?" Iladłv
i1\"'9 strzały z rewolweru , przy'czem kule mwdziłv Schleia IV
l~wy

hOlk ,

raniąc

-a

l

PRAWDZIWA PLATYNOWA BLONDYNKA

Jł!aD Har
w
oraz ChesIer morris i Lewil Slon e

w filmie

•

ZONA Z DRUGIEJ REKI

Ostatnie dni

fale radjowe

w I. P. S.

leł:zą

,

do kotie~
tygodnia trwać b ę dzie
zhiorowa wyst:1wa malarzy w Parku Sienkiewicz3. Wśród wysta'~·ia.-
jt:cych artystów na specjalne wyJczllIenie zao;lllguje p. Kan:~lba,
którego portrr.ty, z:uówno realne,
jak "'yimaginowalle, Rą istnemi
arC'ydzielami sweg'o rodzaju, zarówno pod wzg-lędem kolor tu, Jak
Ili eskazitelnego rysunku i odrębne
;!O traktowania ki\żdego portretu
w zal,'żno~d on ::harakteru modelu. Pic:knr są również akademicki!',
s11lIlh'nni,. or'racowane płótna p.
Kokoszl,i , a szereg' ('ksperymeB~
t,·.w p. :\!a(·l;,iE'wicz:l w niemll1eJ '
S7~'11I it"pnill zasługllje na uwagę.

.Jak wi:111omo tylko

bieżąeego

"Krótkofalowa gorączka u mszczy złośliwe nowotwory

śmie.r·Łelnie,

no

.......

lrzu iDÓł mOrgi

uSłysz,my dziś

zbiorowej wystawy

.

,

Dokąd iechać?

(o

Wystawa obrazów, akwarel
rysunków Zygmunta SzrotOl'a, o
którym prasa zupełnie słusznie wy
razila się IV fachowych sprawozda
niach z entuzjazm0ru, dobiega kOli
ea. Już za kilka dni podwoje wy
stawy przy ul. Piotrkowkiej 90 zo
f'taną. zamknięte. Komu więc zależy na zdobyciu gar:,ci niezapomnia
lIych wrażeń artystycznych przez
obejrzenie dziel sz~zerego natchnie
nia. i talentu, ten pow1l1wn nie
z.wlel«l.jąc zap.oznae się
z dorobkiem t\"órrzyrn p. ZYi!"nl'nta Szratora.

UWODZICIELKA EKRANU

POlnimo. że radJo cieszy się 1: 0' e:horohy. :\ic ]lowiol11o nw siG, jak
n.alszc dochodzenie w toku.
w;,;zechnclll uZllaniem, nie hr;)k każdf%lt, kto tworzy zbyt szcroNarazie sp!fawców mordu nie
malkontentćw, usilują.eych dopa- kir plany , I'r6by z fabmi wysokiej
zdołano uiawnić .
trzee ~ię w niem cienmyc11 stron. cz. Qstotliwo~ti zat,l(;zaj cl COnlz Wif:
.Jedni '..ltrzymują., że raJjo powodu ksze l;:rr:g i Okaza;o sic: ostatnil), Żr.
je niepożą,dane zamieszanie w ete- falf' te posiMlają wlasność nśmic
rze. Przez l'e\yien czas zwalali n::!' rzallia hólu. ~i e ulega już jednak
WYCIECZKA DO AUSTRJI
njt' winę za
zaburzenia atmosfe- wątpliwo~('i, ż(' uadzt1; się One 'W.
I CZECHOSLOW ACJI.
lyczne, zbyt ostre zimy luh dżllży· :i:ytkować dc, inm';o, bezlYzglc:,lnie
J.ódzki oddział Wag'ons
Lit:; ste lata. 1n11i twierdz!!, że radjG wa7nie.i~ze~0 celu.
Cook przyjmuje w d:.tlszym ciąg u wyw :pra ~zkollliwy wptyw na 'lelI')
Powf'zl>ehnem
ie~t przekonaniE' ,
zapisy na. indywidualne wyjazd y wic lll(l'!.kie. lpcz mniemani" to (1 - że IIltrakrótkir ~alc ol'!eg-rają wirldo Austrji i Czechosłowacji.
kazalo sj~: z gruntu falszywp. Do' ka 1"olr \\' rlzirdzinie wnlki z fa.
Pa~zport
wraz z wizami do "~\\'J'a,I(' z"J~
il' stwiel',1zilo Wl'c.cz )n·7. ~ l"
' oI ;11: r n'
. I ~.
c
'10lll. D
niter. l'
,1l'rO"'11lk
Ali~trji
i Czechodłowaeji wyno ~ J "[\\uy ~r:l.1\ n erzy. Radjo w stosIIn boratorjuIll firmy Sielllf'ns i Balzł. 150.-, do
Cz e chOSłowa cji zł. ku dp zdrowia 11111zkiPg'o ollegrało ~ke. og-Io<.;ił nif'dawno wynik ,]0
1BO.-.
d.' t;ld l' JQ r,ie ;:zkoc1nika, alc le i.\\'i:1tleLeń , ('7.Ynioll~' ('h z u1tral, rót.
Każdy pasażer otrzymuje pasz- karza .
k!f>mi f:11:1mi. St\\'iprtlził wiel okrot
port indywiduvlny, a wyjazd naPr·jle,,·)r Schli pphake w .leni > ni c. ŻP !JOwolhj<l h:tr<lzo w~ "ol~ą
8tqpić może w dowolnym terminie. stwif~ ruził , 1. c IV poIli
konden"ato- ('irp!ot~ org-:lIló\\' "'ewll ~ trz!l~' cl1.
Wystarczy złożyć w· biurzo Wn· n o lIapi(:tiu , wynQ ząCCm 100 mil wyatęl)lIj"C'! j('(lnak w niektórych
i!0!1S - Lits Cook (piotrkow!'k 1. 64) ':('nów ,'irgr.f..
co ()(lpowi:1da fali tylko ror!znj:H'h tka nek. Pozatel~~
dr,wód osohisty, poświadczenie za- dII1O,'(;5('j ;(dti ej wipc!' j trzech 111(:· clzi :l1ają hiolo.!!:icwie. ('o zalcż), też
lJIjeszkania i dwie fotograf je. ahy tró;', zac.h et17ą b~rdzo znamienne czr.?I'io\Yo 011 uługo~ci [;lI Ofl.kry.
n
.'. \-.'a. f'zJ'c'lo
O'ina• da te umożliwil,"
w przeciągu 3 dni móc bez prze- z J'"
",'ib
l ,;...,.·lczn c . •'11lCl1"
1
•
'"
okre~lenie cha
szkód ,vyjechać bądż to do Czecho mOlllentalllip. myszy po uply"'i\3 raktpfll dzialallia ultrakrótkich 1Jft)
.
1
l-l'lkl''mit'ni zależnie od poslczeg6lnd
slowaeji, bądź to do Austrji.
l{!'11n: seK:'lll(J,
a sz Czury po,
minuLarll . f,mierć nastąpuje przel r1f11gośei fal. SkOnstatowano miano
~neO':o
l'oclzaJ'u
dl'ater - WICIe, Ż
JEDNOONIOW A WYCIECZKA d Zl'ala'ItI'1' l'.'C',:"
i:>
<
pronlienie fal długoścl
WARSZAWY.
Uljl, prJwodll.iącej silne ogrzanie :l.5 metra niazczą opuchliny charak
Ló<izki oddzial Wagons - Lits wf:wnr;tTz:JFh organów. Jest jed- teru rakowatego. Pod działanirm
Cook organizuje
w
najbliższy nak rzt'('7ą niemożliwą.. aby ciepł0 tych promieni
powstaje naoko!;'
czwartrk dnia 28 b. m. jednodnio- ta, wywołana llltra1uótkiemi fala- opuchliny stan zv.palny, 0pllchlirta
wą wy('jcczkę do Warszawy.
mi. d0Si':, gla miejsC'a, gdzie znaj- 7.~,ś znik:t, Z 600 d'lkonanyeh 'IV ten
Wyjazd nastąpi w godzinach po fiuje f'ię sluf~hający radja. Po za ~posób naświetleń 80 procent dalo
ralmych, powrót w godzinach wie (JWCllh1fAlnością złej audycji l1i( wYniki d odatnie. Pr6b~r czyniono
czorowych.
grozi mu absolutnie żadne niebez · copl'<l.wda Zf szezmami. które zoBilety nabYlI można w W~gons pi~CZ(>listwo.
staly uleczone w zupelnoki. ~~:l
Uls C00k (Piotrkowska, 64) od
Fizj( logiczne zjawi ko, zachodzą rksperymenty z ludimi nie przygodz. 9 do 13.30 i od 15 do :W.
I~e IV p(llu kondensatora, nasun~lo !izl.·'
J'eszc'ze
l: oleJ'.
- ,
.
~~
my§1 użycia fal radjowych do c~ ·
•
1
S
.
l
Znan,a.
.
l
·
est
metoda leczenia, na,](.w Ifc:1:D1c'lyC l.
tosowame prąc \1
,.
wysokieg,; napi~cia jest już od dłlli raliżu, wy na leziol1H. przez wiec1eliSZ(!g'O CZ<1SU znane. Zapoczątkował sl;:iN\o lekarza prof. '\'alter-J !l.ure,~ J t'
11
jo francnz d'Arsou\'al. Znane td są i-:",
(ory szcz ep'f
l
cI)orym ma,'1
.
r.i".
·
,
powodu]'
a.c,
·
l.
wysoką.
gorączkę..
·
Z
el elsa. w . '
hy, czymone przez
llrnej ziemi w Rogach do prć
Gals]1ach. Chodziło tli również o w której ginęły spirochety syfilisu,
lrydzierża wienia. Wiadomość pr~,l w,V"okiego napięcia. którym hr.dące przyczyną paraliżu. 'l'u rćw
Zeil eis zamierz~1 leczyć \Yszystldp nież głr1wną rolę odgrywało cieplo,
tel. 163-50.
.lzic:ki któremu mikroby D1alarji 7.a
1\łUI~~~_!!!_!!!!!!!~!!!!Ci&i&U!!!~!!!~.~iL~iI~""!:"'!!!"!__!!'"!!UilI~..~&&WCiiiiJ~!!~!!i~rIi&l!"!!"!!::.~~!!!~+~"~~~'IIII~4/li bijaly mikroby paraliż'u, oszczl~clza.
ly jednak organizm. Lecz rÓ:tnice
pomiędzy odpornGścią. na cjppło
iu,lzkirgo org-anizlllu i mikrobów są.
niewielkie Z:lchodziła. więc obawa,
12,05 Muzyka z plyt.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
że,;orąezka wywola.na przez mala.
14 5!'i Muzyka z płyt gramofono
KalundbOrg (1153)
rjr.: może dla wielu ludzi okazać
:?2.15 Oktet Szuberta F-dur.
wyeh ze studja łódzkiego.
fiię równie zabójczą, jak dl!1 hakcy
16.00 Mmyka lekka i taneczna
Londyn (261)
li.
Wy. łaniała si" stąd koniccz.no~ć
w wyk. kwartptu GÓrzyńskich.
20.00 Koncert 1.tworów Bibeliu
..
16,45 Inauguracyjna, skrzyn 1m , n (pormat symfoniczny .,En Sa,- szukania poza. malarj~ sposolbu wy
pocztowa. związku strzeleckiego.
~a", Koncert skrzypcowy D 111011. wolywania gorą.czki. zabijającej . mi
kroby: lecz łatwiej przerywaneJ.
17',1!'i Koncert solistów. Wyko- 8ymfonj:t E-moll).
!Ul.wcy: Henryka Łaniewska (so
Hi1versum (1875)
Sczepiono królikonI zawartość
Fan) i Janina Wysocka - Ochlew·
l f):J3 Koncert por1 dyrek cj~ Leo podPjrzf1.nych opuchlin i umieszcza
ska (fort.).
'Hlr ch'l (Rf'reuada Mozarta, Symfo· no je w kąpirli o temperaturze 45
18.115 Odczyt p. t ...Na zagr:micz nja C-,lur H:1.ydna, Uwertura .,Ohe
stopni Celsjusza. Po pewnej Ilości
Dym odcink~ aarcerskiej pracy" ron" Wr.hf'ra, .,Les preludcs'; Liszcodziennie powtarza.nych zabiegów
w~,~ł. wojew. dr. Michal Gra.żyl'lski.
ta. Walc Strfl.ussa).
opuchlina znikała, i króliki wracały
18,35 Koncert muzyki polskiej.
no zdrowia. U ludzi notowano w
Medjolan (332)
19.40 "Na. widnokręgu".
~0 .30 Operetka. FalIa :.Der fidele tK'lkich wypadkach dodatnie wyni20.00 Muzyka lekka. Wykonawki przy stosowaniu kąpieli o temBauer".
cy: orkiestra P. R. pod dyr. St.
peraturze 43 15 st, Nasuwała się
Sztokholm
(435)
Nawrota i Andrzej Bogucki (piowięc
sama przez się myśl zamiany
21.10 Kon'?ert (Uwertnr:1. "Ifisf:'uki)'
kąpieli
ciepłem,
wytwarzanem
gen.ia
w
Auli"
Glucka,
Koncert
21,00 Komunikat izby przemysło
przpz fale ultrakrótkie.
skrzypcowy
A-dur
Mozarta).
Wo - handlowej w Lodzi.
Analogiczne działanIe tych fal
Bero Miinster (459)
21,10 Recital fortepianowy Hen20.00 Opera Czajkowskiego "Da stwierdził przypadkowo mzynier
tyka Sztompki.
Witbney. dyrektor laboratorjum
ma pikowa".
22.00 Muzyka tancczna.

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

na wystaw~
Z. Szretera

rt

-NAJWIĘKSZA

czas

pospieszyć

Drzez radio

Genel"~t! E1ectric Company w She·
nectarly. Zauważył mianowicie, ż~
mzynierowie pracujący w pobliżu
osC'ylatora b!Jl'd:w ,yysokiE'go napie;
('ia, zapadali nil, gorączkę, ilokroć
zbli:i:ali sie do aparatu. W bardzo
krótkim C'zasie temperatura ciała.
podnol'liła sir.
kilka stopni. Przed
. . i~,YziQtp \V tym kierunku badania

I

°

,.y~'kazalv. że 1lI0żn:t

Zet

pośrednic ·

IJr:!dn wvsokit'g'o napi~(· ia
Otl'ZVIlI'l
.. ··j
' . ' trllll,pl'atllrr
"
. o .dowol O
l,
wysokości. S:lllln prz!'7. siG nas11n<:):1 ."i,..
.. )rka rzol1
. . )11\' .;1 ' z:J~taDi
, . .. E'nh.
malarji t:! . ,f1 c ktry c zn~ gorąc7.ką"·
Dokt0rz" Hinsie i C'lrpenter zbudo
wali 'l[)ec jalnv aparat w postaPi
~krzyni. prz f'z\\ any radjotermem,
w !dńrYIII llInieszczono pacjenta
pomir;dzy llł~, t;lmi kondensatora.
Oh:l] ,,'ymi e nieni lekarze nie 0.!:rranic?ali sil} 00 g'rzania. chorego
IV ~aJll:VJll 't,dko aparacie. Gd." cieplota ~horeg'o p dnosila się do 40
..
s t o)1m. . cl lPrego ~ zaWiJano
w pH:l;
'wlnlaJl.yC'h l1lcdćw, -przekladanych
. . . ' pr.'Zescle:ra
..
dl ann. .1 umie.
gumO}YemI
;;zczal1(1 na łóżku 'N:wkół łÓż!;:c1. 11"
.
. z gOrącą wo d q
s t aWlOno
naczyma
i puszczano na pa~jenta prąd ~rą
cego powietrza. D7ir,ki tym środkom podnoRwno temperaturę jesT.
('zc o "topieli. TakIe ,.gotowanie·'
rhorego trwalo 6-7 !1,'odzin i da·
wało pom.v~lne '''yl1iki.
Pror. Se:hlirphake w Jenie podda
wat ",~'(JtowaDiu"
jedynie głowę
chorego , jako FiMlisko mózgll, w
którym g-ni r idzHo !'i~ cierpienie.
Ba d
·.:
I nową terapJ:j
• nie
ama
nall
tWf'!l1

ulegają l)rZerwie. Rtwi\'TdzoD.o do(latnie rlzi~łanie .,plektrycznej gorąrzl,i" l " tylko w wypadkach cięż
kich .. ('horZel), lecz również w wi~In cirpirniaC'11 lżejszej natury. Leczą nią skuterznie FUJ'makuły i nie
złośliwe guzy. stosują· ją z powo·
(1zeniem przy I"ierpieniach reuma.l.vC'znych . Lekarze się przekonali.
żr nltJ':J.krMkim falom przypadnk
w~elka rola. w dziejach Iccznictw~.
a<JMi,..It%t iJiil(i!§~'GI;8t4_
Ił

Tfił

TEA TR MIEJSKI.
\'.- !\obc.tę I) godz. 8.30 wip cz. w
no\, ~ j]} gmuchn teatru ruiej';kIC{;O
tw (la\\'lJej cali - ul. Śróuł1Iil'Jsk:\
!H. lilJ, Nlbęo.zie si~ uroczyst.n. ma
l1g'I;l'al'ja r o\\'l:'go
sezonu.
Panc
łJr:t1ą dwa arcydzida Stani"j.1wa
\\' \.· sJ\i~', il!'].;. il gO
.. Protesil"·
l" 1.,;\,0 ~
WD
d::lw,ia" '" rf\żyserji H. Btlt·."y]'< ki->j
cr,~" .. "ędzioWI·O" w rr ż." o,;e"".
'H.
rjl j(,ztfl1
SosnowskieO"'O . k ;l;ry
kr€ow:1.ć hędzie popisowpr rQll'. Sa
llllicla.
n." Pl ote~ihsa i La.odanlji ·' spe
cjalJl~ ml,zykę skomponowa! R.
J !llester. Inscenizacja St. Jaro~k"

gry.
TEATR POPULARNY.
\17' tlniu dzisiejszym 1 nURt~pnych
Jo pic,!tl;u włąr:znie o godz. 8.15
wic·c?. w clalszym ciągu komedja.
KieclrzYllskie!S'o w ::3 aktach p. to
..Kobieta. WillO i dancing".
"ALHAMBRA".
Codziennie rewja. w 20 obraza.ell
p. t. "Zwarjowane podwórko".
Początek
przedstawień o goda.
7 i 10 wiecz.
DZISIEJSZE KONCERTY
Dzi~hj o godz. 17,35 orkiestra
symfoniczna
.,Polsldego Ra.dja."
pod dyr J. Ozimińskiego wyloona
program złożony wyłącznIe z utwo
rów kompozytOrów polskich.
u-w:agf)) zasługują. zwłaszcza. dwa.
wydobyte z zapomnienia wartoścro
WP. dzida, mianOWICie
"Polonez"
('_ym b a I"msk'
O'
• SUl't
1
'lt'",O
l
a P""h
""" u-l'
s ';lego.
9
godz
wyst"
" pl'
•
.
. - 110
:
' t .p""ed
"
mI
l'rof"nelll
P
....
l'
ki·ego
Radl',.,,,
z
l'n
",.
" v"
....
.
ter~sując.ym recitalem utalent.owa.
ny ne,Zeń Paderewskiego, Henry!<
Sztompka. Na program złożą sir
piękne warjacje F-moll Haydna .
następnie wspaniała
"Appasion;1 ·
ta" BCE'thovena dwa drobne utwv·
ry Paderewskiego oraz dwie wirtuozow~kie
transkrypcje Li'3zk'ł:
"Pie!'zczotka" Chopina i "PrządId"
Wagnera.
(r)
••••••••••••••••••••••• .e

Zebranie r~dJ·ofóul
lilII
W Zgier.zu
'
W

W środr- dnia 7 wrzr~nia r. b. w
sali rad" mip.l·skieJ· m. Zg'ierza od·
I.vrlzie
si"" walne zebranie radJ'o"
słuchaczy, z!"ierskich celem zorga'"
nizowania oduziału zgierskiego ru
dziny radjowr.i, ~tóra. pro1'-adzi na
terenie woje",ództwa. akcję chary·
tatywn~ i zmierza do wybudowania pierwszego W' wojE'wództwie
zakł:1r1u dla dzieci ociemniałych.
Na porządku dziennym wa.lnego
zebrania radjoshwhaczy m. in. prze
wioziany jest wybćr zarządu.
Zebranie to odbędzie się przy
udzłaJe wladz · państwowych i sa-

mtlrzą.dowycb pod

protektoratem

zarządu centralnego łódzkiej l'o()dzi

ID i NIJIYKJl

N&

°

CE fftt O WN IA

ny radjowej oraz przy ud'liale artystyczna uukodzonych ubiorów,
plzedstawicie1i roglo~ni "Polskiego
dywanów, obrusów I f. p.
Radja,". Początek obrad wyznac1.O M UlfBflł Południowa ZD
1'1. . .
II p. pop.oflc.
no na "'odz. 19-tą. (r)

lOS SPORTOWY
Śladem listy naj'lepszych dzie
sirciu tennisistów świata ukazaia się obecnie lista
najiepszych tennisistek. Jest ona o
tyle miarodajna, że ułożył ją
Pierre Gillen, prezes f,rancuskiego
związ'kiU tenniowego,
znany teoret:\-1k tennisa.
Lista przedstawia się następlljqCO: 1) Wiltls - Moody, 2)
Jacohs, 3) Round (An~lja), 4)
Scriven (An!gllja),
5) Mathieu

Reprezentacja

niema na

liście

(Flr.), 6) I{rahwinkel (Niemcy),
7) Palfrey (USA),
8) N:uthal
(Ang.), 9) Payot (Szwajc.), 10)
Henrotin. (Fr.)
Na liście niema nazwiska Ję
drrzejowskiej, mimo, że zwycię
żyłn ona ta·kie tennisistki, jak
Jacobs - d'rugą rakietę świata. Tłomaczyć to należy wlzglę
dnie małą popularnością, ja;iią
się ~ieszy nasza mistrzyni _l'lgira lllC ą.

(zec:bollowa.:li,

Jak już donosiliśmy w dniu
1 październi'ka rozpoczyna się
w Buka'r eszcie turniej piltkarSiki reprezentacji wojskowych:
Polski, Rumunji, Czechosłowa
cji i Jugoslawji.
Turnieje pid'karskie dru.żyn
woj.skowych nie są z3.{;(,raniq

I

(zechosłowacji dawna
~~~~:~~~. e~~~J~jS~~:hj~ż
~~
co roku bezstaczaJą

na mecz bokserski z Polską
W związku ze zbliżającym się
terminem meczu bokserskiego Polska _ Czechosłowacja, który odbędzie się dnia 8 października w
Poznaniu, kapitan związkowy czechosłowackiego Laube wyznaczył
już nast.ępujących bokseróW do

Ii.K.S.-Cracovia
Dalsze mecze ligowe

reprezentacji: waga musza Kocman
(Star, Praga), rez. Mały (TAK, Pardubice), wa'ga kog. Jelinek (Star,
Praga), rez. Szilhan (Czesky Lev,
Praga.)" waga piórkowa: DW.1rzak
(Star, Praga), rez. Prochazka (TAK
Parbubire); waga lekka: Adamek
(Zizka, Praga), rez. Sztepanek
(Czeski Lev, Praga); waga półśr.
Kurt Stary (Star, Praga), rez. SWkl
(Zizka, Brno); waga średnia: Skl'iwanek (Zizka, Brno), rez. Pospi::zil

-f';>d 'U~UM !('U,gU.IcI 'AOqOplIS OtO
W nadchodzącą niedzielę odbędą Kopecek (B.
. ' C., ~listrzyn,
I
)
rez.
się następujące dalsze mecze Iigo- Bindra (Star, Praga).
we: ŁKS - Cracovia w Łodzi, Wio
sła - Legja w Krakowie, GarbarW składzie tym mo1.liwe są jenia. - Podgórze w Krakowie, Czar szrze llieznaczne zmiany.
ni _ Warta we Lwowie, 2'2 pp. - ciężka: Nejtak (Sl,ar, Praga), I'(,Z.
Warszawianka w Siedlcach.
IOstlUżak (Zizka, Brno); w. eię-ika

Nareszcie w Lodzi!

Pieśń

Serca

Dramat, który wzrusza do łez!
Symfonja szlachetnych uczuć!

dnia 26

września

Hl33

Turniei
drużyn wojsk w ,
zdromadzi w Bukareszc:ie reprezeotac:je Pol§klQ

10 najlepsz,ch tennisistek
Jędrzejowskiej

Łódź,

Ik.rwaw~ boje. Mecz~. t, cies.zą

I

SIę duzą P?pularnosclą, a n!erza~ko. stOją
na b. wys<?kun

p~zH~mle spodowym. 'Y0j~O~
W} pI.łk.arze polscy. g.:ral~
JJl~11
rowmez z naszymI są.sIadamL
~asz.a ~rmja s~oŁykała się na
zlel?ne,l mura.~le z. l'CprezenŁacJą Rumuny, remISUjąc raz
w ~ukareszcI: 2:2, a przegr.:\-'wając rewan.z w WarszaWIe.
~onadto mary?ar,ze roz.gll'ywa:
II sze~eg me.czow.
z załogaml
?krętow, WIZ~tlljąCych

flotę

naszą

w Gdym
. .
Turniej., jaki obecnie organi
zuje rumuński instytut wychowania fizycznego, odbędlZie się
poraz pierwszv i pW'az pierwszy nasza reprezentacja będzie
brała ud,zial w 'tak wielikiej im
prezie .
Jak turniej będzie wygłądał
jeszcze niewiadomo. Niewiadomo ile nasi reprezentanci bę~
dą gll'ali meczów, z Mm, pewnem jest tylko,
że pierwszy
mecz rozegrają w dniu l paź
d1ziernDka r. b.

RUIDDDj-

i Ju.oslawji

mocnikiem po Kotlarczvku, .s.,l :,ll'z,clcem i pl'zebojowcem. Za·
ostatnio wykalzywa\t najilepsż~ letą Pitiszka jest ambicja i pra
formę w drużynie Legj,i. Krel cowitość a Szalera to, że
filar drużyny benjaminka mo,że być użyly zarówno w poligi bYł rezerwowym pomocni- mocy jak i atak·u. Jak widzikiem polskiej reprezentacji na my , nasza reprezentac.ia wojzawodach z Jugoslawją.
.Te- skowa przedstawia się zupeł
zierski zaś jest b. utalentowa- nie dobrze. Zestawli ona jest wy
odbywają
nym młodym grac.zem, a by- ląC/znie z graczy,
wały zawody. na kLórvch grał cych obecnie sluż:bG wojskową.
lepiej, niż jego słynni współ
D'l'L1Ż:\'lla trenuje pod kierun
partnerzy pomocy \Visły-Ko kicm Szelestows·kiego i rozgr~'
tlarczykowie.
wa często mecze treningowe.
Do ataku wyznaczono nastę Wyjazd do Bukareszil:u nastą
pujących graczy: Niechciol, No pi 27 b. m.
z \Varszawv. Na
chaczewski, Reyman , Peterek, czele ekspedycji
stanLe pl'k .
Rllsinek, KaLz , Piliszek i Szae-nda.
kliE'row[1l1dem techler.
\Vszystkie te nazwiska nk,Zll1ym będzie kpt. Mielech.
Zillane są już li bojów ljgowy~h <SAN-tWM".@Il!iM'i:$HP&W$Wd
Niechciot to gracz reprez~ntacyjilly, Nachaczewsk i.
jego
kl'llbow~' kolega z Pogoni jest
z nim doskonale ztgll'ally. Reyo puhar ŁOZPN.u
man to jeden z najlepszych kic
rowników ataku. Gdyby mu
W naclehodzącą niedzielę 0o.bt'ljednak nie dopisaly sily. Lo za- clą sir, w Ludzi następujące dalsze
stąpi go Kabzl, bohater
zawo- I1lCl'7.C l' puhar LOZPN-u: na b0dów z Garbarnią. Peterek wno iro:kll ŁKS-u przy Al. Unji o r:oc1z.
si w grę szybkość i strzał. 11 ·ej: LKS lb - Widzew; na boJest on ponadto jednvm z nie- i"kn \\'hS, godz. l1-ta SKS - UwicIu w Polsce . sp'ecjalistów nion - TOul'ing-: na boisku Widzeod strzałów z powietrza. Rusi- I ',\"a, o godz. 13.BO. ŁTSG - WKS;
nek należy do szybki-ch
na-! iJoi,,1-:o \\'KS, godz. 15.30: Maka'oł
pastników,
jest doskonałym -- Wima.

"T

PIecze

Ul

liodzi

PrzY'Puszczać należy,
IZ reprezentacJa rozeg,ra dwa 100
trlZY mecze. Jeżeli jednak p.rzy
jęty zostanie systeJll, że "każ
dy g!l'a z każdym",
wówczas
wojskowi rozeg,ra<liby 3 me<:zc.
Wymaga to odpowiednich rezerw. to też reprezentacja wyjeżd·ża w sile 17 zawodnikólw.

W bramce ~rać będą
na
Koszowski (22 p. p.) i
Głowacki (Legja) .
Koszowski
zawSze ,uważany był za jedne-I
go z na.jle'pszych nas,zych bram.
kar,zy. Jest szybiki i ma doskonah! fecbIn~kę chwytu.
Jest
pewny zarówno przy gómy~h
Clhwytaoh, jak i przy robiinrzonadach. Słabą jego stroną .les'!
może ta'k tyka,
a rY'zykowne
już
wyhiegJi jego kosztowały
22 p. p. ki,l ka bramek.
i
zmianę

Ukaże się

na ekranie
kina ł:4PIIOl

Dzwon olimpijski

w filmie

Pieśń nad Pieśniami

Na pozycji o'brońców
będą
~rali Gwoździńsiki,
Lasoła i
SoŚ!n, ica. Obeooie najllepszym 7,
nich jest GwoźdJZińskri (22 pip.),
jednak Lasota jest
b. doświadczonym,
gdyż brał udział w cięż1kich bo
.lach li<gowe.i dlruiyny w Kra,
kowie.
.

Następny program: .. Casina"

niemniej
graczem

Najsi1niejszą liLnją leprezentacji będ'zie pomoc: Jeziel'Ski,
C~ulak, Kret i Piłat. Cebrulak
jest najlepszym środkowym po

Wesoła
.

~·7 ---·-~ _·~'-·-···· -·~,·-
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widownia
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SOBOTA,

dnia 30 b. m. godz, 9 w.

OTWARCIE

VARłBT~-DANCłNGU

"TABARIn"
NARUTOWICZA 20

Codziennie godz. 8-11 w.
Z polN'enia komitetu organiza
cyjncgo XI olimpjady, która
ma się od,być W Berlinie w 1'0ku 1936, rzeźbiarz berliński
·Walter E. Lemcke, stworzył
model dzwonu. który z wieiv
maratońskiej stadjonu berlin-/
skiego rozlegnie się na zna~

MUSIC-HALL

otwarcia wielkich zawodów. 16 numerów atrakeyjnyeh
Na jednej stronie dzwonu wi- Dancing towarzyski
dnieje pięć połączonych kół
Wejście bezpłatne
(znak oUmpjad)' pod Orł('Ul
Konsumcja 1.50
Rzeszy, a niec9 niżej na.p is:
Kolacja • 4 dań z winem 5 sI.
\
.,Ich rufe die Jugend der Welt"
("W'zywam młodzież świata") .
,

........................
························i

podc",as meczu lekkoatlI? tycznego w Zurychu.

lódi, 26

wrze.śnia

1933 r.

GLOS

HANDL.OWY

Łódź, 26 września 1938 r.

Ulworzenie sunduBalu eBsDorlerdw BonleBcji
umożliw;

F
.
ł d I ł
,czora.) popo II nlu pr7.y Jy
do' ł~odzi dyrektor Pallstwowe. t t
k
t
go ms y utu e -spor owego w
'Yarszawie inż . . Marjan Turski.
,TCc]lloczes'nl'e prz".·]),.· l~ do Lo·
.,,111
cizi delegaci izb przcmysłowo
h::l\ldlowYCJh:
w 'Varsza wie.
Wilnie, Bielsku i Krakowie.
Celem pobyLu dyr. Turskiego w Lodz,i, była sp'r awa
utworzenie s~/ndykatlu eksportel'ÓW konfekc.ji
oraz omowlenia c.ałokształtu
1.~H.{adnieI'i. eksportu włókienni
czego w związku z wygaśnię·
ciem z dniem 31 październiJlw
wa żnośd
rozporządzenia
o
zwroLach
cła przy wywozie
wló1kienniczym.
~ kon~re~ji wzidi udział
priled tawidele wszystkich za·
interesowanych organizac.łi go

~f~~~~~Y~ac~e~t~~b~~~l ~i~~

sanacje wywozu gotowe;
I

do J< tórc.J· d'. T. Tur~k i ma wiru
,
!kic .
zaufanie.
. 1.
'V odpowied'zi na te obJe.:.. ·
cje prezes Lachelt oświadczył.
. t' ... t
. d
.
że IStO me Wlc]a ywa 111 yWl
duałna ulegnie
oa,r ankzeniu,
ale
powstanie syndykatu .iest 'je(ly
nym radykalnym śI'odkie.m na
uzdrowienie eks\portu kOllfr.keji,
który natrafia
na
rynikach
światowych na coraz większ,f.'
[rudności. Powstanic syndykatu doprowacl,z,i do sanacji na
t~'m odcinku eksportu
włó
'kienniczego i
standa('yzac.ii wywo~u.
\V' wyniku dłuższej, OŻyWln-

~,nfK ~I(nlfin~

odzieży

giełda
pieniężna

Warszawska

dotychczasowa wysokość preNa wczorajsze~ zc~a.niu gieldy
mj'j ulednl'c
obm'z'en'lu,
wu.lutowo _ dewlzo.weJ
w Warsz.8'"
b
d
gdyż zwrot cła stosowany bę- WIe zapotrze owame na.
dzie
hyło normalne, przy tendenCJI.~wlzy
moc
.' - N t
B !g' 124 75
nie jak dotąd od wagi, lecz oc1 nH~JszeJ: o.ow:'lou: e Ja
.,
wa'rtośei.
lJolaodJa 3bO 80 (__. 5), Londyn
5
'Z7 ffl
l
5) N
Pozatem oremje pod wlZ~;lę- 27'.8 - OJ,
(p UB 2 , l owy
dem ich wysokości uzależll1io· Jork 5.89 (plus 13), kabel na ~ow!
ne będą również
.r,0rk .5.9~ (plus
J3), Par~z ~n;
od kraJów. do których kieruje ,~2.waJcarJa ~73,~5. Trau:,akcJe mesię eksport kouf~kcji_
notowane:. Gdansk 173,80 (plus 5),
Zało~ycielami syndykatu są ~raga 26.01: WroC?y 47,06 (plus
nastętpujące fiTmy:
I u): ~ obrotach flnędzybankowych
Sp Akc K8Il'01 Eism,t Sp. Akc'l13erhn 213,30 W obrotach prywatLu'dwik' Ge.yer Tow Ake. Kru- nycb: marka niemiecka 38.25, szysehe i Ender: Sp. Akc. Rozen ling a...\Is!r j acld 99.~5, ko.rona czei WiśJicki Sp Alce. Zjednoezo- ska 2n.20, fr szwa,1Cal'skl 173, doue Zakłady S~he'iblera i Groh- lar gotówkowy 5,87 (Plus 13), rumana.·
hel zIMy 4.73, dolar złoty 9.03,50,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
rubcl uebrny1.3~biLoo 0.65. Bank
;:
Polski placił za bankn'Jty dolarowe 5.68 _ 5,78.
n c.]· d,.' kusJ'i dyr. TUl'Ski
0.,
świadczył
p.o uzyskan~u szerea,u szczelrólow'\Tch wy,iaśnień.
.,
.,
J
iż
ma.ia,c zaufanie do organizało.1
tów syndykatu w. zasadz4e -poprze ten pl'o.lekt.
Na zapytanie eksporterów,
jak p,rzedstawiać się b~zie
spl'awa premjowania wywoz...
wł(~kieuniczego po 1 listopada
bież. roku,
dyr. TUlrski oświadczył. że
system pl'em,ii #;(erie'l'alnyeh :&0słanie zniesiony, natomiast
wprowadzone zostaną premje
indywidualne.
Dla niektóry.ch
gatunlkó w
tallsecj konfel"cjli

I

POdnl-eSI-enl-e upadlos".1-t. WI-dzewa

t!~~~~a była

F.
D'a akcji
moc·
ciszewskiego z ramienia
niejsza, przy większych obrotach
zrzeszenia producentów pnę_
akcjami Banku Polskit>go i Lilpodzy bawełnianej, Gustawa GeO
rami. .Notowano: Bank Polski 78
"era i dr. J. Horneta - 7J ra-,
_ 79 - 78.75 (plus 17), LiIpopy
;llienia zwiąlZlku przemysłu ,'.:łó
Na posiedzeniu wydziału hani sł>ółka akcY.ina "PoISIka Spół- w imieniu firmy wierzycielki 10.30 _ 10.50 (plus 45), Norblin
kiennkzego w pallstwie pol-/ dlowego w dniu 29 wrZleśnia' k.a PowieJ'niclla w WarSlL3wie" "Puppe & Sehrantz". ta ostat- 22.25, Haberbu!'ch 40. Tl'llnzak(?je
skiem, inż. E. Hi-rszberga i dr. l'. b., t. j. w piątek będlZie il'OZ- pl'aey te.l dotych,c zas nie za- nia dom3{(a się uehylenia ulła- nit>notowanc: Starachowice 8.50
,J. Damma - z ramienia pue poznawaną sJlrawa ,,\V~d'l.eW· kończyła. Syndycy są zdani3, dlości "Widzewsikie.i Manufak- ._ R 715.
mysLu dzianego, hr. Bilbergal~ skit".i Manufakt,uJ'y". Pl'zedmjo iż w intel'esie masy up~dłośei, tury". ponieważ zdaniem .le.i.
PAPIERY PROCENTOWE
i Gefzowa - z ramienia sto- tt"m 1'0Zpl'a'wy b~d,zie wniosek obt"Mie zachodzi koniecwość iu))adłość ogłoszoną została nie
Dla papir)'t'ow j)l'Ocl'ntowYch len
w:uzysz-enia rahrykan[{)w prz.(" syndyków lylllczruiowycb ma- pl'Il1t"SJułli~ja daty otwarcia' lI- na podstawie własnych prolc- ,l r l1l'ja hyJa I't'lwnipż looena przv
m~-słll wWkienniczego.
sy upadłości co do
cofnięcia padło.~d, .jakkolwiek uic ostn- s~ów fir~y, Ic~z !),lko .1t".1 indo- \\'if.k~7.y('h ohrot:lC'h 8 pror. lifi( ndiii
Komi k eks·portową izby rr daty upadłości,
.iak również teczuie, J)Oniewai .zastrzegli so SAtW_ zas CofDlęcle
Pl'Zedtem I m. ":1J'!'\za,,·y. XroiO\Y:1.110::3 JH'OI ' .
])rezentoy,' ali p'p. radca J. Ho - f}pozycja ,,\Vidrł1ewskic.l Mallu- bie możność
wys,tąpienia z wa-fuuków układowych w po- l.'ullo",Jan'l B'i.83 _ BR _
3i.8!)
zen i D. Fuks .
fal{tury", zgłoszona w dniu 11 wnioskiem w ostatec7lllej 101'- stępowaniu od,r oezenia wypłat, (_ 2,j\ 4 J1roc. doln J'Owa 48.2!'i
Obradom J)rzewodnic.zył wi- kwietnia l'. b. co do podniesie- mie dopiero po ukończeniu \po dokonane zostało w fOl'mie nie (plus 40), 4 proc in\Yfl s!\ ('\ ill:t
ceprezes H . Barcillski.
nia ogłoszoneJ upadłości.
wyżSlZe.i pracy.
wlaś~iwej j 1)~zez osoby do te- 10450, serjowa 110 _ 110.2;)' .(_
Głównym przedmiotem konupadłośę-i
Pozatem w opozycji, dożo- go meuprawmonc.
:?ij ) 5 prot'. kOll\H I',"yjnn. 51..-,0. 5
ł'crencji. był
p.rojekt
syndykatu
WP~dZY
~~?s~enj!~_
f
k
~~
lici
przez
adwokata
HerStZdika
p·OC. kolejo"a 43 G 1 (' (l,lllfo ł
~
f - " kt'
" I IZcwsnJeJ
~'-"'U a, 'lury
.
•
.
1ro . ,
eksporterow• Ikon Jl.ekcJł,
' ory, W dmu
' 28 marca r b"lez s
ąd
lwa f)7 ( - 150) -, J1)'O('.. t·,,. J,,'II'Z "" l"']'
•
'
..
eksport .. ·
na 5025 - 51).;)0 (pll1:' .in \. R
row,. m'lls.l byc ~tworzony dla otwllIrcia upadłości na dzieli 14
"
•
II
proC'. listy zast.'1n-il l' Przl')Il.n .; JlI 1',,1
zrac.lonahzow3ma wywozu
oikif''''o 51 (plus 1-)0) 4 i uj ITO'
~o artykułu,
stanowiącego
jed- lUarca 11'. b., 'łlakk()liwiek dna~- Doniosłe zmiany w poborze podatk6w wprowa- zien~ld~ 4:) 75 - 4~ (l)ltl~ ,.)1 (g'
h
7JOrcy przy z.g oszen u po ama
-.
-.)
,
.j .
pod t
YC ..1
~!łl z.. s ławowyek POZt .1 ł~ o uehylen'ie odroczenia wypłat
dza nowa ordynacja
['roe. Warezawy 4:ł.50 _ 43.:,0 _
ul anSIe ea ego e spor u w o- .
•
, .
.
43 8 11roe P' lt J- )
'31' -O (
k'
•
I ogłoszcma upadłosCI "Wldz~w
Wł.adIZ!e skal'bowc czynią 5ta POWSTANĄ
NATOMIAST ' ,
. } ( r ,( Wa , l .• l
Sikiel'
Manmakturze"
wnosili
o
~OO),
1
n
proc.
Siedlcc
33.:50.
len;nlckzegof'
k
..
'V e k sporcIe on e eJ1 panu
•
•
rania, aby nowe ordynaeja po NADAL
KOMISJE
ODWO-

colniecle da•• o.wart'.ft

Wniolek

z~lanacm .WI~SZ03l'01

Znl-es·.en·.e kom,-u·,· sza~nnt.o"Uch

m.naczył t:ymc~so,~'o ~hwiłę

,a_

.

ją nieunormowane
stos'Ulnki ozn~~zeme d~r otWail·e.la. I11Jl~- datkowa wprowa~ona została
lkonnmrency.iJle z powoQ.u na· dłosCI na dZłe!1
30 kWletm8 w życie w .taknajk.rótszym ez,...
pływu drobnych wytwÓftCÓ1W, 1930 roku., t.~. w momencie sie, prrzyczem ogWstrenie jej
których polityka cen odbija , sie ~protestowama wek~u, ~'ysta nastąpi w formie clekl'cł;o pł'e
fatalnie na eksporterach pra- WI~)UegO"
na zleeeme f.tl'm;r zydenta R. P.
cujących przy pomocy wzoro- .,~lcmat· ~a sumę 5.700.000 1,.Nowa OII'dynaeja tJ!Odalkówa
WYCI.} metod ekspansji
gosp"· row włos-!uch: Sąd .wowczas me ustala technikę wymiaru i po
da.r czej.
u~zględn~ł z!łdama nadzo~- ho.rn podatku #UJltowego, loIlJlkjatorzy syndykatu ek"-'I cow'. pO?lewaz ~ekslu, na kt~- kałowego, od nieruehomOŚCi.
dvr.l ry, Się . eJ ostat.1lI
powoływalI, Od
n}aców.
od
ener.
nortowe.!!o przedstawili
..
k . gji
t"
Turskiemu
i delegatom po_lilie plJ.,ze d S t aWlOno d o aspI'"
clektr'Y~~nej, obrotowego.
szczególnych izb w ogólnych wy. dochodowego, naldzwyClmjn~o
zasadach projelkt tej organiza- [ Obecnie syndyc~r przyszli do podatku od niektórych zajęć
cji p.l'osząc go o poparcie 11 p]'zekonania,
ii Z31li'Zestanie zawodowydl, wojskowego, od
Ulin. przemysłu i hand'l,u
w wypłat "Widzcwskiej Manufa- k.qpitałów i rent.
s~raw,je ~,ah,,:!erdzenia statutu k~u~('y" było . :macznie wcześOrdynaeja normuje w ~oteJ orgamzacj'l.
me.ł, JakkolWIek co do ostateCil sób jednolity wymiar i pobór
Dyr. Turski. oś,;iadczył, że ne.i dat:V otw:"l.cia upadł?ści. d·? nietyJko tyeh podatków pańma pew,ne ob.lekc]e w stosun- obecnej chWIlI wYPowIedzlec słwowych, ale równocześnie i
kt! ~o ~ego proje~tu, gdyż . się .leszcze nie lll~gIi, a.to z po dodatków samor®ądowyclĄ po
clumnu.!e on pomekąd e.zyl1OJk wod.u. że zsangazowana przez bie'l'anyc'h do '~yeh podatków.
wicl('c doniosły inicJatywy in- nich do zbadania ksią~ handlo
Jedna
~ najwaiuiejszych
dywidualne.i,
wych i wszelkieh dokumentów zmian ~sadniczych w stosunku do obeenego systeD1iu "',fmiaru i poboru podatków. będ'2l'ie
ZNIESIENIE KOMISJI SZA·
CUNKOWYCH.
Tendencja zniżkowa na aukcjach londyńskich

I

I

=

O§labifDi~

Pierwsze dni V serji aukcji welny kolonjalnej w Londynie przy
niosły zwyżkę cen, !,tóra jednałl
stopniowo doznała osłabienia. No·
towania dnia otwarcia dla wełny
merinosowej wzrosły w porównaniu z poprzednią serją w granicach od 10 - 15 proc. PoniewaZ
są to notowania w funtach papiero
wycb zwyżlm cen wełny merinosj).
wej w docie waha się w granicach od 3 i pół - 9 proc. Welna
krzyżowa, zwłaszcza wyższych gahlllków zwyżkowała w porównaniu
z poprzednią serią w granicach od
15 - 20 proc. co w zlQcie oznacza
9 _. 14 proc. Gorsze gatunki weł
ny krzyżowej zwyżkowały w grani
cach od 5 - 10 proc., co w złocie
wyraża się cyfrą przeciętną około

w

welDi~

ŁAWCZE, KTÓRE SKŁADAĆ

Ceduła głsłdy ł6dzk;s~

~IĘ BĘDĄ Z SAMYCH PŁAT-

Na wczol'aj"zem zehraniu ~ieldy
l'ieniężof'j w Lodzi notowano:

NIKÓW
z wyeliminowaniem elementu
urzędnJ~zego.
Szereg ' pow3iŻny('h.
'milan
wpł'owadza nowa OI'dynacja
podatkowa przy ustalaniu pod
staw wymiaru podatku Z'Wlasz

Sprzf'dai; Kupnr.
DoJan
5.80
5.75
TnwrJs-tyr:v.ina
104.50 104.-StD biliza('yjua
50.50
:'l0.Budowlana
38.25 38.D.) larówka
48.50
48.Bank Polski
79.25
78.50
1endencja, wyczekująca.

ua
zaś podatku obrotowego i
dochO(ł'owcgo.
MaJą być m. in. '~lieslone
wplfowadzon.e pr.zcd p8r1u laty
ryczaHy podatku mrotowego
d'l a d'r obnych przedsiębiorstw
i przyw.róoone wymiary indywidualne.
Wobec poważnych ustrz.eteń, zgłoszOu,ych przez posrreu
gółne organizacJe przen:Ylilo.
we i kupieckie, 7'JOslanie 21WOłany SZeI'e.g konferencji z udlZiał'Jm
przedstawicieli
ideI'
gospioda.('czyclb, celf>..JllpJ.'udy&kutowania icałoksztaHu tych
Sipraw i Z#;(łoS?Amia ltfłp!ł'a'Wek
do min. ska,r bu.

GIEŁDA ZBOtow A W ŁODZI.
~

a dzisiejszem

zebraniu biddy
w Lodzi noto

zbożowo - towarowej

'i·ano:
Ż~ te· 14 - 14.50, pszenica 25.25
- ;:;4, jęczmieli przemiałowy 14.50
- 15, jęczmień browar. 16.5017, Indes zbierany 14 _
14,50,
(J~vit's jf;dnolity 14.50 - 15. mąka
żytnia 65 proc. 23.25 - 24.21\ mą.
ka :r.ytnia 60 proc. 24.25 _ 2').25,
mąka pszenna.
35.50
87,50,
Mręby żytnie i
pszenne 7,50 __
8, (Iręby gnlbe 7,75 - 8.25_

NOTOWANIA BAWEŁNY
NOWY JORK
3 i pół proc. Pierwsze dni po otwar
~"8
Loco 10.15 wrzesień - paidzie'.
ciu znamionowało ożywienie przy·
.....
nik 9.96 listopad 10.06 grudzień
czem głównymi odbiorcami byli
•
•
; 10.21 styczeń 10.28 luty 10.32 ma
anglicy. Już jednak pod koniec ty·
Tendencja na ryn ku panuje spokOjna
rzec 10.43 kwiecień 10.49 maj 10.60
godnia obroty uległy wydatniejszej
Kurs dola.ra uległ ponownej waniu, pl'.7Jy tend~l1e.ii wybitnie czerwiec 10.71 lipiec 10.65.
redukcji i w związku z tern zwyż
ch.oć
nie~aez;ne.i zniżce
w spokojnej. Oola'ry złote noif~ I
NOWY ORLEAN
l,owa tendencja cen uległa części o
.
. .I 9 .Ol':I) I l loco 9.91. pa..idziernik 9.91 gnl
wo załamaniu. To osłabienie cen () J1I',U ..r czfl.ra.łsz"ln,
za'r ó",no w wa110 ' 90'3 w p łacenm
..
""
,1
J
•
lczień 1()16 iih'czeń 10.23 in ane ,:,
pozostaje w związku z tendencją notowaniach
Banku Polskiego zł. w oddawaniu, funty 27.80 1G.40 maj 10.5'9 lipiec 10.78.
zniżkową, jaka się zaznaczyła po
walutowej - 27.90.
BREMA.
raz pierwszy od dłuższego czasu jak i na giełdzie
Od kiIk,u dni daJe się zauLoco 11.23 paździ ernik 10.79 gru
na rynku australijskim w pierw. prywatne.l.
szym rzędzie na aukcjach w MeJBanI{ Polski płaeił za dola!- ważyć małe
xa!nterresowanif' d71ell 11 05 styczell 11.117 marze ,'
bournE'. Z tych więc względów 0- ry gotówkowe zł. 5.68, za. c~e- listami zastawnymi, w związku 1130 Tiiaj 11.54 lipiec 11.64.
gółny nastrój na aukcjach londyń
ki na N. York 5.70 zł., za fun- z czem 8 proc. listy 7Alstawne
ALRKSANDRJA
skich doznał pogorszenia pomimo
ty
angielskie
zł. 27.41. Na ryll- m. Łodzi strariły 50 punktói\\' I Listopad 13.19 styczell J8.;:;9
dość znacznych obrotów realizowa
nych przez odbiorców angielskich ku walutowym prywatnym do na Iwrsie. Notowano ' je w d.niu , 11 aJ'zee 14.-:- m~j ~4.4?
.
.
! Ashmo~lm: pazd:l.ael1llk 10.59 gn<
i niemieckicb.
lal'y notowano po ~. 5.75 w wcz.or~.lszym 40.000 zł. ".: pla-: dzieli 10.78 Juty 10.96 kwiecien
,płaceniu i złot. 5.78 w odda- cemu I 40.50 w oddawamu.
t 11.18 c?crwiec 11.42.

Dolar

lOdzl-

I

I

'
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T E R A Z

A

Gabinet chirurgiczn,

PI KanIDr~
Dr. med.

cHĄ

M IE

BARDlffJ Nil KIEDYKOLWIEK.

Artur Banasz H. SlaOBODSKI

ul.

przeniesiony na

li~loDą

5

Tel. 112-22

Przyjm. od 1-3 i 6-8 w.
Ceny lec:znlc:owe.
-

DokQ6r

W. lagunowski
Piotrkowska TO, tel.181-83
Choroby skórne, weneryczne i mo~zopłciowe
Gabinet Roenłgeno-Iecznlcay
PrlliJmole od 8.RO do 10.30 ,ano, od
l-o) do 2.30 pp., od 6 do 8.30 wloa.
w nieIhIele i !h..,IQta od 10-1

spec. chor6b ocau

chirurg-urolog
Wólczańeka 23

U

zosłał

Dr. med.

Dr. med.

przeprowadził się

Wólczańską

WI nowil Drz,iecia
przyjmuje od 4 do 6 pp.
Dla nlezamotnych ceny
lecznicowe

J. Szr~ib~ra
mieści sit; obecnie

ul. "AKUTOWI!:Z" g
W.

Dr. med.

Hallo! Dzieńdobry.
choroby wewnętrzne
Wiesz, poaprzecs:a·
lam się z Jerzym.
DOwr6cił
Co takiego?-Tele11 Lislopada 20, tel. 215-85
fonował trzy razy w zes~lym tygodniu
m6wiąc , że będzIe do późna pracowel. .. spec. chor. wenerynn., ak6rnych
przyjmuje od 6-8 w.
I włos6w (porady seksualne)
tymcsasem okall'ało się, że był w .Klubie Bambula" z tą ładn~ blondynecz- Andrzeja 2, łel. 132-28
Dr.
k1\ z jello biura . Strasznie sle tern
pneję/am ... Tego dnia fryzjer mój po- Przyjmuje od 9-11 rano i od 6-8 w.
W niedllielę i święta od 10-12
rodził mi używać Kremu Tokalon ~a
pewniając, :te uzys kam w ciągu 3-ch
dni nową. bial1\ sk órę ... Czy mi uwierzyss, że \Y końcu tygodnia Jerzy poChor. skórne i weneryczne
wiedział, że ni~dy nie wldr:iał mnie
(kobiety i dzieci)
tak ładną i młodą od dnia naszego
godz. przyj. o I 9-11 i 3 - 4 po pol
ślubu przed 10-u laty. Kochany
I!luptasl Je&t we mnie bardziej niż Choroby skórne i wenekiedykolwiek zakochany. Jestem pewryczne
na, że lIupełnie xllpomnial .0 tej blon--------_.~----dynce .
Naprawdę %awdzlc;cz,am to
Dcwr6dł
Kremo\~i Tokalon.
Jcś!iś ~o jeszcze
ed
nie uływala, kup zara?; słoik. Zna'
D';
.
komity paryskI Krem Tokalon, kolor
1
Pr&yj~uie
?d.
1.
2-4
pp.
i
o
69
w
•
Dł!r
bial, , nie t/ust y), zawiera świeży krem
w ntedz. I !,wlc;:ta od 10 - 1 p~.
i oliwę . połączone ze składnikami wybieJają ~ emi . ś eiągającemi i wzmacniaCeny lecznic:
p!ęfro
j ą cemi sk6r1;.
Wnika momentalnie
Tel. 128-98
do por. rozpuszcza wągry, które saDr. med.
Choroby: weneryczne,
me odpadajll. i ści1\ga rozs:erzone
pory; wvbiela i udelikatnia najciemmocl'Zop'ciowe i skórne
' niejsz/l i ~ajbllrdziej szorstką skórę.
przyjmuje od 8-tO rano i 5-8 pop.,
Nadaje sk6rze w oiągu 3-ch dni nie-'
•
w nie d;;. i śwlęła od 10-1 po pol.
opisaną świetość i piekno, niem ożl!we do o!iągnięoia żadJlym innym sposobem.
Chor. nerek, pęcherza i drOg
Dr. med.
moczowych

L li!

-------

r

H. SZU

~fenkłewi[la:l4

Piołr~unvska

56 tel. 148-62

Z A y BR
U R O LO G

11(1 1(1\

teleł.

[HOR~~ [1~
ze

słalemi

'ót/kami

D HI 1\

ul. Piotrkowska 90,
tel. 221-72

P'15v/muje się chorych wyma!!aj~
eyeb pPllebywanl1l w lennicy (ope71l~le etc.), a talie chorych pPllV·
ohodll~cych 9-1 i od 4-7 1/8

-

Kino-Teatr

.,Przedwiośnie"

_ _ _ _"

Choroby sk6rne i weneryczne

Nswrot 7,

DOKTORA

Diłw lękowy

148-96

Il,.y)muje od 2-3 pp. I od (1-8 w

------

tel. 128-07.

przyjmuje 10-12 i od 5 -

7.

Dr. med.

'Ifł:

1.

telef. 146-10.

n.:.

lNarutDwiczaGZa
g, fr. II

powr6c11

AndrIeja 5,

telef. 159-40

p"Jjmuje od 8-9 r. i od 4 - 8 w puyimuje od 8-11 rano i od S-Q w
w niedziele i §więło od 9-1
w nledllele i gwlęta od 9-19 w po

Dziś

premiera!

•

Żelomskiego 74,

róg Kopernika

w sobotq,

Dowr6cil

I

------------IIII

!W

liasy
:3 biurek
'
do
wy ch. ogniotrwałej,
szafy jaI
uzjoweJ,
m!ls:zynydębo·
pisania, fortt>pianu czarnego, wieszaka dębowego
oszacowanych na ł,\czną sumę zł.
5.820.- kt6re można oglądać w dniu
lieytaoji w miejscu sprzedaży, w OToII-

•

Ks!ęgowoŚć. naJprakłyczn.,

naJprl!!ejrzyat. i przepisowa.
Księguje wprost na rachunku
i !edaocześnie w dzienniku.

_

d

rsK R Ó C O NA7 ~a07nO[lO~o za
IKSII;G'OWOŚĆ-'

-

Ł06zd~~('~.nr:g.33

sie wytej
Komornik (-) Waclllw KoszelIk

pracy i
daje

1)0

ISZWAJCARSKA7 codZiEnniE

bilanSE

mełcd kslqgowości.

Sporz,\dzanle bllens6w.
Kontrola ksiąg handlowych.
Prowadzenie ksiąg hllndlowych
przyjmuje

o. Rg Pfeif'er

Łódź,

Kopernika 57

Tel. 166-83.
Do sprzedania mas~yna ~Ruf"
do księgowaniII I pilIanilI.

I

Km

2104 /33 r.

Komornik Sądu Grod.kiego w Ło
dlli, rew. 3-go Wacław Koszelik zam.
w .Łodzi pyzy- ul. W61czańskiej 63
na zasadzie art. 602 K. P. C. ogla.Sila, :ile w dn. 4 pllźd::iernika 19113 r.
o godiJ. 12 w .Łodzi, przy III.
Wysokiej 30
odbędzie się publiczna IIc,tacja ruchomości a mianowioie:
mebli, urz,\dzenia sklepowego, 7 naczyń Irrysl5tałowych, wagi 10 kg., 2
serwis6w, 2 zegarów, 2 palt męskich
oszacowanych na łączną sumę
zł. 810
które można oglądać w dniu licytacji
• miejscu sprzedaży, w czasie wyżej
oznaczonym.
t6d~, 28.9.1933 r.
Komornik (-) Wacław Koszelill

II

ERNARDI
17.
144-11

"

OGI.JOSZENIE.

Piotrkowska
tel.
ceny na wszystkie roboty
fotograficzne. .

obniżył

...................
Vli16 ,!

Wykonanie
.~.) ,

..

2.50.

pierwszorzędne.

t.ód:i, Andrzeja 1.
P'I,!ma!e wuelkie ,oboty, wchod.,.
oe w lIallre6 allvellOllenla slph, frote.
'OWllnla, cyklinowanIa i drułowanla
p08adllell. 9prll~tanle bIur i mleuk~1'.i
Oen.. nIskie. Tel. 10a-4Y (pr11lr.)
C.ynny do godz. 7 -ej.

lo~

blaszane
dowolnych

tel. 141-01
poleca i poszukuje lokale handlowe, mieukania, pokoje um eblowan e, sklepy.

zł.

6 fotografji od

Biuro
POhRUCH
PIOTRKOWSKA 89, fr. I p.

ilościach

w

do SIJrzedania.
Ceny konkurencyjne, Tel. 163-50

Luksusowe życie w hotelach Riviery Francuskiej
Przepyszna wystawa w filmie p. t.

podobać się publiczności.

u

-- W rolach

Bouwallls ~ najlepszy
"f"51414". Erotyzm, Kult

l'Iurai~

Następny program:

~r.

Za kład Fotograficzny

Do akt. Nr. Km. 2123 1 33

C
Jł!ćł

akt.

OGI.08ZENIE.

Zaprowlldzeniew każdej ohwlll
mołliwe _ __
Nowocz. skróc:. księgo dla
rObocizny.
Kartoteki dl" magazynów.
Zaprowlldzenie też Innych

•

Film posiada wszelkie dane, aby

J\nnabclla,

Ogłoszenie

Komornik Slldu Grod.klego w Łodzi
rewiru :l Wacław I<os::elik zam. VII
Łod.I, pn~ ul. Wóluańskiej 65
na. lI80s80d .. ic art. 602 K . P. ('. ogłasza,
AKUSZER-GINEKOLOG
lic w dniu 5 patdslernika HJ33 roku
ZACHODNIA 62
o god!!. 11 rano w Lod~i, przy ul.
Kilińshiego 123
(Śródmiejska 14},
tel. 129 5~
się publiczna licytaoja ruprzy.im. od 11-1 i od 5-7. odbędzie
chomości a mianowicie:

Dowr6cil

i mOł:llopłclowe

Nawrot 32 tel. 218-18

Do akt. Np. Km. 2127 11933

fłlJlN

Chor. weneryczne, sk6rne

Spec. ohor6b ftkórn)'ch, weneryclI1n)'ch I mOClllo:płclo"'lfCh

---~--

Komornik Sądu Grodsklego w Ło
dlli, rew. 3, Wllcław K08zelik: zamieszko
w todili puy ul. W61czańskiej 63
na lasadale art. 602 K. P. C, oglas:l1l,
lie w dniu 4 października 1933 1. o g.
11 w Łod,1 pn:y ul. Prze!azd 39
odbEjdllle elę publicllna licytacja ruchomości a mianowioie:
kredens, stól, szafka do alit. 8 krzeseł, żyrandol, toaletka, stolik, 2 krze·
sla i gondolka: nocne stoliki i gonSpf'c. chor. uszu, nosa, gardła doJk!!., 2 nocne stoliki, kosetka 'z narzutką, maszyna do pi5anla .,Stella",
i krtani
stolik pod maszynę, kredens kuchenPiotrkowska 68, leI. 112-20 ny, p6lka, st6ł: sku,nkel do węgla,
przyjmuje od 10 -12 i 5-7 pp.
wieuak I ssafa
oszacowanych na ląclIn1\ sum~ ~I. 630
które można oglqdać w dniu ' Iicyłllcji
w miejscu spnedaty w czasie wyżej
olnaczonym.
.Ł6dt, 18.9. 33
Komornik (-) Wacław Koszelik

f'

Zachodnia 59·

4 tel. 241-27

H. GUTSZTADT

I
son

CENY LECZNICOWE

Doktór

kalnią.cw . duży

Dr. med.

O.ra med.

teler. 122-95
ad 2-3 i od 7-8.30

śródmieściu

pokój z pocze
pokój z telefonem, na gabinct pl·zyjęć.
Oferty sub. ~Mor" do admin.
"Głosu" •

na ul.

przyjm. od 12-1 i od 3-4 pp.

Gabinet Chirurgic:.n,

pr~yjmllje

PoszuMI anu

w

•

•

głównych:

komik francuski
ciała.

dnia 30 września o g. 12 i w' niedzielę, 1 października o g. 11 wyświetlamy poranek dla młodźiety.

Epopea wielkiej miłości.

Najpiękn~ejszy

film miłosny

" [lyli Jej Pierwsza miłOśĆ

--

Zakazana miłość ofiC'era do zakonnicy.
Dramat, który wzruszył cały świat.

Ko ernika 16.
NastGpny program:

(z~mp

"

Film ten jest gen,ialną kreue'ją
gwiazdy

HELENY HAYES

wraz z ulubiellcem.
kobiet

CLARK GABLEM

;vielkiei

tł

26 IX -- "GLOS PORANNY'" -

tl&. _

1933

Dzii prelDjera'

Diwiekaw, linolealr

"C DRS D"
Zielona 2 I 4
- II. -

I·,daleMi świal

Wstrz~sająey

o godz. 4, w soboty.
niedziele i święta o g. 12.

I

"

Dziś

• • • I I II i l

dni

i

• • I • • • • • •

Dzieje

miłości

Przejazd 2

Kolltornl'k Slldu Grodzkiego w Łodzi rewiru 22-go
uJZt;duJllcy w m. Łodzi przy 111. Sienkiewicza pod nr. 67
nil zasadlie 679 K. P. C. obwieszcla, że w dniu 31 pał
dziernika 19ł3 r. od godzin, 11 rano, w sali posiedleń
S~du Grodlklego w ł.odli pPly ul. Cegielnianej nr. 7t
odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacjI' nieruchomości miejskiej składajllcej alę. placu oral budynk6w.
sllcleg6łowo wymienionych w opisie z dnia 21 sierpnia
1833 r.: dom\l mieszkalnego. ustępów. śmietnika i studdni-pompy, połojoneJ w m. l.odzl przy zbiegu ul. Prez.
Narułowicza pol, nr. 35 i ul. Skwerowej pol. nr. 12 oanacz.
. hip. nr. 1384-_, rep. hip. nr. 716 obelmujllcel powierzchni 244.82 sllżni kwadr .. czyli 3359 łokci IIwadr. łtóra stanowi własno§ć Eugenji Łęczyekiej, Mirosława Łęclyckie
go, Poli z l.ęclyckich BekeroweJ, Anieli s tęczyckich
Menkesowej, Haliny z Łęczyckich Kwaśniewskiej i Zofj i
l.ęClyckiej.

Nieruchomość

ta. ma urządzoną księg41 hipoteczną
WydlIdale Hipoteclnym w Lodai.
Powyilsza nieruohomość zostało. oszacowana na sumę zł. 220.000.-. Sprzedaż zaś rozpocznie się od eeny
WJ'wołania t. j. kwoty zł. 165.000.Licytant przystępujący do przetargu powinien zło
żyć rękojmię w gotowiłnie w kwocie zł. 22.000.:- albo w
takich, papierach wartościowych, bądź ksląi~~2ikac~
wkładkowych instytucyj, w kt6rych wolno umlesaczac
fundusze małoletnich i że papiery wartościowe przyjęte
będ, w wartOIlei trIech czwartych ezęści ceny giełdowtj
PrJly lieytacii będą zachowBne ustawowe warunki licy
tacyjne, o ile dodatkowem obwieszczeniem publicanem
nie będą podane do wiadomości warunki odmiennej że
P''''1fa ol6b uleoieh nie bl'jdą przes;kodą do licytacji l
prlesądleniu własności na. rzecz nabywcy bez za.strzeżeń,
)e~eli osoby te przed rozpoczęoiem przetargu me złotą
dowodu, ae wnioały powództwo o lwolnienie nieruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyskały poslanowienie właściwego Sądu, nakazujące uwieszenie eg.ekucji' że w ciągu ostatnich dw6ch tygodni przed licytacją. wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
'godliny 8 do l8-ej, za.ś akta postępowania egzekucyjnerftJ można prleglądać w Sądzie.
•
Komornik romasz Chorzeiski.
'W

I

K'U P U J CI E~. I-gO Z R 6 D l A
.

WIELKI WVI;I&R '

Wózków
d.teolnnpch
laóżak
metalow,oh

(1J

auu,ów

spre'ynoWJah
.PA'BNT-

WJIJmollek

amllr, bnlll.loh

W. roli

tytułowej

GIOwna 1

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

I

Ogłoszenia drobne

DOSYĆ

BaUka.i wJUoumnlB

ij

POLO~IS1'KA (Chrześcijanka)

po-

Jut

EKSPERYMENTÓW
KTÓRE WAS DO MNIE
'PROWADZĄ I
tĄDAJCIE ORYGINALNYCH

I._~-----------"
PANOWIE! Dyskretnie

I

-

..........................................
.,OLLA"

wysyłamy

franco cieka we prospekty oryginał
nveh nowości francuskich. Potoek~peilycja. Gdynia..
11698-3 Nr. Z. 851 /31

ODPIS

DECYZJA

szukiwana do giumazjum żeńskie
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJJ POLSKIE.J
Obecni: Puewodniczący 8. O. J. Moskwa, PodplOo
go w Łoozi. Ofert.y z podaniem DO WYDZLERżAWIENIA fabryka
chałwy i oleju fachowego. Bliższe kurator A. Kowalski, Sekretarz apI. H. Berneteitl..
kwalifikacji i warunkćw pod ,,12
Dnia 18 wneśnia 1931 r. Sąd Okręgowy w lJochl.
informacje u Antoniego
Bińkow
godzin" do adIllin.
700--2 skie2'o, Srebrzyńska 85, m. 21, w na posiedzeniu pllblicllnem w Wytaiale I Cywilnym
1'ozpoznawał Bprawę podania Romana Cllerminskiego o
g()ll~. 17-18.
Termin składania wzb~onienie wypłat z tyturu skradzionych Betów zaofert upływa 28 września 1933 r. stawnych, z mocy art. 3 Usł. • dnia 26 lipca 1919 1'.
Kapno I

-- i

I

sprzadiIL

o utraconych t}'tulach na okazioiela.

II

Z lOT O. S R E B R O.

Posad,

biłuteri~ i kwUy lombarriowe
kupuje i płaol nai wyl'!slile 06 l Y PRASOW ACZ KI mogą
Magazyn jubUereki I. Fija'Ko, ~ić do fahryki chustek.

- a.

Piotrkowska 7.

nr. 91.

!! BRYLANTY!!

I

-

LOkale

I
się
zgło
Gdańska

I-

ZLOTO,
SREBRO, BI~UTERJĘ,
kwity lombardowe kupuje I płace POKÓJ jednookienny umeblowany
najwyłllle ceny. Magazyn jubilersIli
z utrzymaniem lub bez do wynaM. Mlaes, Piotrkowska 30.
jęcia.' Piotrkowska 88, m. 5.

MASZYNA DO KOPJOWANIA
rozmiar "in folio ~. w dobrym UMEBLOW ANY pokój (lub. 2) do
wynaj~cia. Dr. Sterlinga 22-5 (No>stanie, tanio do sprzedania, ul.
wo - Targowa), tel. 146-23, druMielczarskie~o 24. m. 5.
ga _ t.rzecia i Oli 8-ej.

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

~

I

r

Richard Bar IheImess

BEAGNER

_.---~

609/~

i dawno niewidziany

A

rosyjskiej studentki.

..........................................
Akta wilE. Nr.

gł.

na5~CPDg,b'

ELżBIETA

OBWIESZCZENIE.

W roi.

sentymentu i melodji.

to wielki dramat kobiety...
- - 'to tryumf miłości i po~więcenia ...

ARIA

METRO

pełen

Marion Mixon •
•
B A N I TA "

Mar" Asłor

najpiękn. zakątków świata

Początek

Kalifornji i Meksyku,
wiośniana

słodka

Wielki film krajoznawczy

z

słonecznej

dramat w

----

WóZECZKI dziecięce Kon-Kon
po cenach fabrycznych. wyżymaczki - poleca Marja Jakobi.
Piotrkowska 107, sklep w podwórzu. . .
676-8

Postanowił:

.5akanć Dyrekoji Towarzystwa Kredytowego m.
Łodzi. Jmajdującej się w Łodzi, dokonywania wSlIslkich
wpłat na mooy niżej wymienionych lilltów II kuponami

1)

poollynaja.c od roku 1928 a mianowici e:
5% Sl!tulr. 1. Nr. 22~6 T. K. m. Lodzi na zl. 1.000.
"
"
1. Nr. 4943 " " "
"
""
500.
..
"
9. Nr. 30804-30812 "
"
""
450.
"
"
1. Nr. 39065
""""
25.
2) zakazać wszystkim i każdemu dokonywać wszelkich trallllakcji z wymienionymi listami.
3) zarządzić traykrotne ogłoszenie niniejszej decyzji,
w odstępach dwumiesięcznyoh. w Monitorze Polskiaa
oral'l w Glosie Porannym, II wellwanlem wszyatkieh.
roszczących prawo do tytułu, aby w 2-letnim okresie
czasu, licząc od da.ty 1 ogłoszenia w Monitorze Polskim,
flłożyli w Sądzie tytuł lub :lig/osm sprzeciwy; uwiadomić Dyrekcję Towarzystwa Kredytowego m. LodJli o
powzięc1l1 powyższej decyzji.
(-) MOSKWA
Za zgodno~ć świadczy:
2G-11
Za Sekretarza. (-) A. SOLECIU

z kuDO WYNAJĘCIA 4 pokoje
('hnią z wszelkicmi wygodami od
1 listopada oraz lokal biurowy i
sntervnv na skład. Wiadomo,Ść u
.STOMIL-, Sp. Akc. P.
znań ; produkuje opony ł
Jozo;"y Aleja KO:lciuszki nr. 93,
dętki
pierwszorzędnej
555t).-3
DO SPRZEDANIA tanio Ford. tel. nr. 114-79.
~akoścj do samochodów
osobowych. ciężarowych
Wiadomość Sienkiewicza 33. u
wszystkich najczę~ciej ..
dozorcy.
5h83-3 DO WYNAJĘCIA 3 pokoje z kuiywanych wymiarów.
cbnią, przedpokojem i wygodą. Na
Polska opona plloduje
rutowicza
30.
Tamże
do
sprzedania
'MASZYNA do pisania Remington
~1I1&~trwałością i bezpiecl.ń
(raz meble biurowe w dobrym star urząuzenie pokoju stołowego. Dostwem jazdy.
5485-3
nie poszukiwane. Oferty pod "Re zorca wska!Źe.
Skłmd
mington" do "Głosu".
POKóJ umeblowany, niekrępujący
w Łodzzi, ul. Piotrkowska 122
MASZYNA do pisania "Under- i 5łoneczny do odnajęcia. Południo Pop1ErajclE wyrlU) k,aJOWYI
tel. 127-77 I 228·37.
w(,od'" w dobrym stanie tanio do wa 31, fr. I p. m. 4, godz. 12--7.
sprzedania. Pilsudsldego 55, m. 10,
W dniu 23 b. m.
UCZCIE SIĘ ZAWODU I
od 3 do 4-ej. po poł.
_ _ _ _ _ _ _ _ .b

Automobiliści!

_

fabrY[I1J

Zatwierdlone przel Min. W. R. i O. P.

KlIRSY· PlUZYCZne·
H(lfH'

A8~H~~n-WIHnIK~W~WfJ _1
___
RÓŻ_De____
II

prof. Idzsf Turczyńlkl
Klasa fortepianowa- HełBna WInnikawowI
Klasa skrzypcowa - Br. Holszfafduma
Klasa śpiew
- Dora leur.
Kierunek art,.tyclny

11

Przedmioty teoret.: zasady, solfeggio
Zapisy Pllyjmuje kllDcelarja przy ul.

i

inne.

Sienkiewicza 53, III p., m. 20, tel. 184-07
od 10-12 i od 4-0.

łrBRUmerafa

I; ' '.

lIlIe9loc-no .. 010. : : : .....~ -

.t-fJIO,

datkami """oel ..

1"0..,. • p,.ee,ł1llt poOlltoWll w ....aJu -

..

Btkopil6w redakoja Die
Redaktor: Eugenjusz Kronman.

FOTOGRAFJE do matrykuł i
dowodów 6 sztuk ' tylko 1 zł
w . zakładzie
fotograficznym
"Sfinks". e-go Sierpnia 9. Na
miejscu dział prac amatorskich
po bardzo niskicb cenach.
LITERACKIE porady i oceny. Opracowanie artykułów, poblikaejli.
Lakowa. 10, m. 30.
-30
:-:J:1Dł d0_
nie -

q.- H,,~ -...
QI'--'

..-

zaeublong zo.~al

Tow. "ORT" w Łodzi, W6JczańsKII.
27, tel. 111-23, przyjmuje zllpisy na
przez osobę przyjezdną
następujllce wlI.rsltaty i Kursy:
Pońclosznictwo mechllniczne, wyr6b swetr6w i rękawiclelr, tkactwo
mechaniczne, mechaniczne ketJowanie
i szpulowanie, bieJiiniarstwo, gorse- odcieniu różqwego. Objekt stanowi pamiąt
ciarstwo, IIrawiectwo, modnIarstwo,
ondulaoja, manicure, budOWli odbior- ką i uprasza. się uczci w~go znalazcę o odnik6w radjowych, wieczorowe Kursy niesienie Piotrkowska 225, m. 6, w god'l
kro!u dla krawc6w i krawczyń.
Pr601 powyższych, otwor.ony zo- od 8-11.30 i od 1-5 pop. za
stani e dlia} tkactwa artJstyczno-rę
cznego obejmujllClY prace: Irilimowe,
gobelinowe. dywany i t.p. pod kieroOdpowiednie zaatrzeżenia o nielegalnerr.
wnictwem absolwentki Państw. Szkoły Tkaotwa Artystycznego w Krakowie. zbyciu JIostały poczynione.

Sznur o50-Cin prawdziwyCh perłach
Bawiłem

-.

wynagradzeniem.

s
OgłasleD' red.I&OJłnJ1a d. 1.!01 ..__łeWcier
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młlime o., 1-..pa to.,
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_ nekrologi 40 ft". Zwycaajnl
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ru, aałlDllielae al. uo. Oglouem. 1Bfęc:a:,uon I sdhlbino•• 12 Ił. Ogłanenie amieJec:owe oblic:Rae ..
dm.......... .UIDi. Za GIIl. ~ htb fIuaI.~ ~ QaI. aulrilłłM. SffJ/Q
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