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Wystąpienia antysemickie studentów.
Akademicy obwiepolscy usiłowali urządzić demonstrację w War
szawie, przyczem napastowali przechodniów—żydów.

In dery chcą wyprowadził miodzie* na ulicą, aby wywołał
ponownie zaburzenia
antyżydowskie.
Warszawa, 24 maja. . jak na jesieni „przeciwstawić rząd ogó
(B) Na hasło rzucone przez przywód łowi akademickiemu".
ców partyjnych, Stronnictwa Narodowe
Tym razem zajścia na uczelniach, ro
go, młodzież nacjonalistyczna
zegrać się mają pod hasłem walki z Wy
WZNOWIŁA KAMPANJĘ ANTYSE sokiem czesnem i wpisowem.
MICKĄ,
W Warszawie rozpoczęły się demonktóra tak głośnym echem odbiła się po ' stracje już dziś. O g. 12 w południe zgro
Polsce i całym świecie na jesieni ub. ro madzili się studenci na wiecu w auli po
ku.
litechniki i o g. 1 odbyli na dziedzińcu
Hasło przywódców stronnictwa naro uniwersytetu przy zamkniętych
bra
dowego powiada, że należy
mach wielki wiec akademicki przy uWE WSZYSTKICH MIASTACH UNI dziale 500 osób.
WERSYTECKICH
SPROWOKOWAĆ
Bramy wiodące do uniwersytetu byZNÓW ZAJŚCIA ANTYŻYDOWSKIE, | ły zamknięte, a za bramami
czuwały
aby zmusić policję do interwencji i znów ! silne oddziały policji.
Około g. 1,30 po pot. z politechniki do uniwersytetu wyszła grupa stu
dentów złożona z 250 osób. Przy zbiegu ul. Jerozolimskiej i Nowego Świata,
studenci zaczęli wznosić okrzyki anty rządowe i napastować przechodniów o
wyglądzie semickim. Silny oddział policji wyposażony w długą sikawkę stra
żacką rozproszył studentów strumieniem wody.

W małych grupach zgromadzili się] cel młodzieży akademickiej narodowej I
studenci powtórnie i zdołali przedrzeć jej przywódców.
się na dziedziniec uniwersytetu gdzie
Po wiecu na uniwersytecie
właśnie rozpoczynał się wiec ich kole GRUPY AKADEMIKÓW ZACZEPIA
gów z tej uczelni.
ŁY W KILKU PUNKTACH MIASTA
PRZECHODNIÓW O WYGLĄDZIE
Na wiecu wygłoszono trzy przemó
SEMICKIM.
wienia, w których podkreślono, że stu
denci narodowi są pokrzywdzeni
przy Policja interweniowała energicznie 1 do
rozdzielaniu stypendjów i praktyk waka poważniejszych zajść nie doszło. Jedno
cyjnych, a jednocześnie najwięskzą uwa cześnie komunikują nam, że n«* wszyst
gę zwrócono na czesne i wpisowe, za kich polskich uczelniach wyższych roz
mieszczając w rezolucji zwrot, głoszący poczyna się w najbliższych dniach pro*
że „wobec wysokich opłat na uniwersy paganda za ogłoszeniem na 28 b.m. ge
neralnego strejku studentów ctlem za
tetach i politechnikach polskich, tylko
protestowania
przeciwko
wysokim
żydzi będą mogli studjować, gdyż mają opłatom akademickim.
pieniądze a studenci — polacy będą
Właściwym celem strejku jest podju
nauki pozbawieni.
dzenie młodzieży akademickiej
celem
Zamieszczenie tego zwrotu w rezo ponownego skierowania jej na ulice prze
lucji wskazuje oczywiście na właściwy ciw ludności żydowskiej.

jBBBI

Z a m a c h stanu w Hiszpanji
irganizowały s y n d y k a t y anarchistyczne- — W ł a d z e a r e s z t o w a ł y kilka tys. osób

Wykrycie wielkich fabryk materiałów wybuchowych pod Sewillą
Madryt, 24 maja.
Hiszpańskie władze bezpieczeństwa
wpadły na trop olbrzymiego spisku
przeciwko ustrojowi państwa, zorgani
zowanego przez syndykaty anarchi
styczne.
Ostatnie konfiskaty bomb w okoli
cach Sewilli pozostają w ścisłym związ
ku ze sprzysiężeniem. Według ostatnich
wiadomości, liczba aresztowanych prze
kracza 1000 osób w samej tylko Sewilli,
nie licząc okolic.
Dwie odlewnie żelaza pod Sewillą
wyrabiały czerepy do bomb. Materjały
wybuchowe były przygotowywane jed
nam!.
Zamach stanu byl planowany na

nocześnie w kilkunastu miejscowoś-; tu i bezustannie śledziła anarchistów, [częściowo Jawnie, nie zaprzecza, że za
dach. Zamierzano zarzucić Madryt bom-1
Prasa anarchistyczna, ukazująca się J mach stanu byl projektowany. W dniu
dzień 29 maja. Między innymi mieli być zgładzeni minister spi\ wewnętrznych 29 b. m. w całej Hiszpanji miał być odziała o przygotowaniach do przewrn-i Maura. Policja od dłuższego czasu w i e - głoszony strejk powszechny. Dotych
czasowe strejki rolne były również pro
wadzone przez syndykaty anarchistów.

Gwałtowna burza nad Warszawą.

Paryż, 24 maja.
Dzisiejszy „Matin" donosi, że w
związku z wykryciem spisku anarchi
stów odbywają się wielkie przegrupo
rym stało kilkoro dzieci l osób starszych. wania wojskowe, zwłaszcza w Andalu
Wszyscy zostali porażeni. Pogotowie od zji i Katolonji. Do Sewilli zjechały ty
wiozło 6 osób do szpitala Dzieciątka Je siące żandarmów, którzy przeprowazus. Stan jednej osoby jest beznadziej- [ dzają rewizje 1 aresztowania.
ny.

o osób ciezko porażonych
od uderzenia pioruna
Warszawa, 24 maja.
(St.) W dniu wczorajszym szalała nad
Warszawą gwałtowna burza. O g. 5,15
spadł ulewny deszcz przyczem gęsto bi
ły pioruny. Jeden z piorunów uderzył
w drzewo w parku Ujazdowskim pod któ

Demonstracje bezrobotnych w Toruniu
Kilku robotników rannych. — Demonstrantów
nie dopuszczono do ratusza

Wieczorem tegoż dnia bezrobotni uwtargnąć do ratusza- Policja nie dopu
Toruń, 24 maja.
Wczoraj popołudniu przed ratuszem ściła do wtargnięcia. W czasie walki rządzili wiec w lokalu ,,Eldorado", po
na Rynku Staromiejskim zgromadziło aspirant policji uderzony został butelką leżem usiłowali sformować pochód, do
którego policja nie dopuściła.
się kilkaset robotników, którzy wysłali w głowę.
Oddział policji rozproszył zgroma
delegację do magistratu w sprawie oRany odniosło dwuch robotników:
Marceli Szulimowski i Paczkowski* —
graniczenia przez magistrat ilości' go dzonych.
dzin przy pracach doraźnych dla bezro
Ranni zostali robotn'k' Jan Miciw, do Tłum został rozproszony i wkrótce na
botnych.
znając złamania kręgosłupa. Nadto ro stąpiło uspokojenie*
W nv'eście krążą do tej chwili silne
Delegacja otrzymała odpowiedź ne botnica Józefa Zelazkowska doznała silpatrole
policji.gatywną, wobec czego tłum usiłował lnych potłuczeń kolbą.

Bodo s k a z a n y
n a 0 wniesie;

tv
n>ie.*ienia.
Warszawa, 24 maja.
(B) Eugenjusz Bodo został skazany na
6 miesięcy więzienia z zawieszeniem ka
ry na trzy lata a trzej członkowie magi
stratu m. Łowicza za nieoświetlenie dro
gi skazani zostali po 3 miesiące więzie
nia każdy z zawieszeniem
wykonania
kary na 3 lata.

Wielka katastrofa
kolejowa
Charbln. 24 maja.
Na wschodnim odcinku kolei wscho
dnio - chińskiej, w pobliżu Yaplonya
wydarzyła. s ę katastrofa kolejowa, w
które! zgórą 100 osób zostało rannych.
Powodem katastrofy było jak się zdaje
zderzenie pociągu towarowego z pocią
giem osobowym,
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Dźwiękowe Kino

„CAS INO"

Ino Całować -

Obcym

Dziś i dni następnych!!
Dźwiękowy

r

JN9 143

1932:

25,V

w y s t ę p u j e w roli n o w o c z e s n e j

Nadprogram: T y g o d n i k d ź w i ę k o w y

Paramountu

panny, zwolenniczki

SHEARER

wolnej

— Pocz. o 4.30

miłości

— Sala rtowoczośnie

chłodzona

Dramat andielslc ego oilcrra z „Inteligence Serv'ce". który dolconywuje
oa niemicckiem tcrytcr um bohatt rslcich -zynów wywiadowczych,
W rolach głównych:

Klno-Teatr

Brian Aberne Magdalena Caroll

NADPROGRAMY,— Początek seansów o ffods, 4-cj pn poł., w sobotę
i niedzielę o godt, 12-«j w pol, • .'. runki po 50 gr. i 1 zł,
Z powodu letniego sezonu ceny miejsc znizonel
25—4
Wszelkie bilety ultowe ważne

D z i ś i d n i n a s t e p n y c I,

i-szy Diiwie^owyKino-Taatrw

Łodai

„SPLENOLD"
Narutowicza

20.

Na sezon letni ceny z n i ż o n e

|

GODZINA z TOBA
Maurice C h e v a S i e r Jeanette Macdonaldw
4»49AWFEJBRHAH A
»
T

Ernesta Lubitscha p. t

w s p a n a ł y m filmie reż.

Muzyka

Oscar Strauss. —

Pocz. seansów o g. 4 po poł.

O b n i ż k a pensyj urzędniczych

przyniesie 1 0 0 milionów o s z c z ę d n o ś c i . - R o z p o r z ą d z e n . e
p o b o r ó w ukazało się w „ D z i e n n i k u Ustaw".

o redukcji

rząd zamierza uzyskać
a w
w oodWarszawa, 24 maja. jnej od I-go czerwca 1932 roku, a
d - , wy wyra?! się, kwotą około 65-ciu mil-, J00 milfonów
mn ery talnycli onów złotych. Niezależnie pd tego, zgo- przez redukcję wydatków admlnistraW „Dzienniku Ustaw" z dnia 23 raa- niesieniu do zaopatrzeń
hiie z ostatnią uchwałą Rady Ministrów cyjno - rzeczowych we wszystkich minija r.b. ogłoszone zostało rozporządzę- ' od I-go lipca 1932 roku.
*
"mają być zastosowane
analogiczne JO sicrstwach.
nie Prezydenta Rzeczypospolitej o zmia-'
Jak 6ię dowiadujemy, powyższe roz-1 proc. obniżki do uposażeń pracowników |
W tym celu wydane już zostały odponie wysokości uposażenia funkcjonarjuwzględami J przedsiębiorstw, zakładów i instytucyj \ więdnie
instrukcje do poszczególnych
szów państwowych i zawodowych woj porządzenie, podyktowane
skowych, oraz zaopatrzeń emerytalnych. budżetowemi pozwoli skarbowi państwa państwowych na prowincji, które pozwo- ministerstw, podkreślające konieczność
wszelkich możliwości oMocą rozporządzenia zawieszona zosta na zaoszczędzenie w tegorocznych wy- [ lą na zaoszczędzenie w tych przedsię- realizowania
ła moc obowiązująca
a r t . 8 ustawy z. datkach kwoty około 6,5 miljonów zło- biorstwach, oraz na przelanie na dochód szczędnościowych, preliminowanych na
dnia 18 grudnia 1926 roku, na podstawie | tych miesięcznie, która uzyskana zosta- J państwa około 3,5 miljonów złotych mie- i bieżący okres budżetowy i ograniczenia
którego uposażenia
funkcjonarjuszów j nie ze zmniejszenia zasadniczych uposa-. siecznie, a więc około 35 miljonów zk>-,tych wydatków do rozmiarów najniezbępaństwowych, sędziów i prokuratorów, j żeń funkcjonarjuszów państwowych cy-,tych do końca roku budżetowego.
Tą* dniejszych.
Nad wykonaniem planów
przez rząd rządu w dziedzinie oszczędności w wyjak również osób pobierających ze skar wilnych i zaopatrzeń emerytalnych, oraz [ drogą, zgodnie z przyjętym
planem zachowania równowagi budżeto- datkach administracyjno - rzeczowych
bu państwa zaopatrzenia
emerytalne, uposażeń wojskowych zawodowych.
Biorąc pod uwagę, że obniżki te sto- ; wej,osiągnięte zostanie 100 miljonów zło- czuwać będzie minister skarbu przy upodwyższone
zostały od 1-go stycznia
1927 roku o 10 proc. Wypłacanie tego sowane będą przez 10 miesięcy, pozosta- j tych oszczędności na wydatkach perso- kładaniu miesięcznych budżetów mini
sterstw.
dodatku ulega obecnie
zawieszeniu w {jących do końca bieżącego roku budże-, nalnych.
Jak wiadomo, oszczędności drugich
stosunku do tych funkcjonariuszy pań towego, łączny ich efekt oszczędnościo-1
stwowych, oraz sędziów i prokuratorów,
którzy zajmują stanowisko służbowe po
za m. stołecznem Warszawą, jak rów
nież w stosunku do emerytów mieszka
jących na prowincji. Zawieszenie powyżi,
sze dotyczy także emerytów,
którzy
po dniu wejścia w życie nowego rozpo
rządzenia przesiedlą się do Warszawy.
Po południu Emir Faisal złoży wizy
W stosunku do wojskowych zawodo
tę Marszałkowi Piłsudskiemu.
'
Mitręg & Czwartek i piątek poświęci gość
wych, zajmujących stanowisko służbowe .kfa?Lr *b
poza Warszawą nowe rozporządzenie t
zwiedzeniu Warszawy, poczem będzie
dnia 21-go maja 1932 roku zmienia roz jednocześnie
obecny na zawodach tenisowych o mi
prezes rady ministrów i
Z kolei »
r
z
v
h
v
ł
«
\u w;
porządzenie Prezydenta Rzeczypospoli
strzostwo Warszawy i zwiedzi kilka
tej z 23 stycznia 1928 r. w ten sposób,
przedsiębiorstw przemysłu wojennego.
sfnł
nfiV
,lni»
J
F
U
witany
zu
.
sję
ao
Kos
i
a
następnie
wrócić
do
swe
że wprowadzona na mocy tego ostatnie
nie na dworcu przez przed-! ojczyzny. W Warszawie Emir Faisjl zTo- Emil Faisal przybył do Warszawy w sty
go 10 proc. podwyżka do uposażeń woj stawicie/a Prezydenta
Rzplitej i rząd ży jutro wizytę wiceministrowi Becko lowych szatach arabskich, wywołując na
skowych zawodowych zostanie obniżo oraz wyższych urzędników ministerstwa wi, lub min. Zaleskiemu, który może iuż dworcu i na ulicach stolicy zrozumiałą
na na 2 proc., przyczem utrzymanej w spraw zagranicznych Faisal podróżuje od| powrócić do tego czasu, następnie bę sensację. Cała liczna świta
wicekróla
ten sposób mocy obowiązujące} 2 proc. kwietnia r.b. po Europie na czele towa dzie przyjęty przez premjera Prystora a Hedżasu ubrana jest również w długie
podwyżki nie wlicza
się do podstawy rzyszącej mu świty, jako wysłannik spec ó g. 1. po poł. przez Prezydenta Rzplitej burnusy arabskie.
wymiaru zaopatrzeń emerytalnych.
jalny króla Hedżasu do kilku
państw na Zamku.
Termin, do którego zawieszone zo
staną postanowienia Wymienionych prze*
pisów prawnych z 1926 i 28 roku i od
którego będą ponownie obowiązywały—
ustalony zostanie przez radę ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z
dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą w
odniesieniu do uposażeń w służbie czynParyż; 24 maja
istnieją dowody.
i można odtworzyć przebieg afery.
Dziś rano rozeszły się pogłoski o w y Jakkolwiek oficjalny komunikat nie |
Dokumenty były istotnie skradzione,
Illllll
kradzeniu tajnych dokumentów z fran.- ukazał się jeszcze, jednakże pewne Dotyczyły obrony narodowej, a wlec
A • ii] iim L
L
Ł
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U
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mli
cuskiego ministerstwa wojny. Dzieła szczegóły przedostały się do wladomoś przcdewszystklem zakładów amunicyjtego dokonali agenci sowieccy, na co,cl publicznej. Na podstawie kilku faktów ,iyCh, prochowni, fortów I planów mobillzacyjnych. Teczka z tymi dokumen
tami znalazła się w posiadaniu komuni
sty Gauthier, który pozostaje na służ
bie Sowietów.
Policja francuska zdążyła zebrać in
Wielki proces w katowickim sądzie okręgowym
formacje, że Gauthier wsiądzie na jeDla artysty kobieta jest
Katowice, 24 maja.
maszyny z Anglji, z •
słowego rozmaite maszyny
dworców kolejowych do pociąkulą u nog|.
Przed izbą karno-skarbową w Kato pomlnięclem należnych opłat celnych.
pośpiecznego Paryż - Saint Nazawicach rozpoczął się wczoraj sensacyj Od decyzji dyrekcji ceł w Katowicach j . Przeprowadzono ścisła obserwację,
Za talent nie dają biletu'
ny
proces o nadużycia celne. Oskarżo oskarżeni wnieśli apelację w wyn:ku klóra donrowadziła do zdemaskowania
kolejowego.
Izłodzieja." Jednakże Gauthier zauważył,
nymi o nadużycia zostali b. kierownik której toczy się obecna rozprawa.
Wojna za kulisami.
Rozprawie przewodniczy prezes są- j t śledzony, udało mu sic bowiem
„Polskiego Lloydu" oddział w Katowi
Gwiazdy Broadway'u.
cach, Achilles Moreau, który, jak w du okręgowego w Katowicach Herlin- umknąć z pociągu. Teczkę pozostawił
wagonie,
Zemsta aktorki.
swoim czasie donosiliśmy, zbiegł zagra ger. Z ramienia ministerstwa skarbu
,.. .
. . .
.
,,
nicę I według krążących wersyj wstąpł występuje jako powód adwokat Winiar-1
Niema życia bez miłości!
skradzionych dokumentów,
do legji cudzoziemskiej. Dalej oskarżeni ski z Warszawy. W rozprawie bierze!. G czka°
zawierała szyfrowane listy moszostali deklarant celny firmy „M. de również udział referent dyrekcji cel w \ . . .
Brouse" — Franciszek Kostrzewa i Sta Katowicach Dziewiński i drugi referent newskiego kommternu i inne kompromi
°wody.
nisław Bem. Wszyscy zostali skazani Pandrow. Rozprawa, która potrwa k i l - .
Ponieważ adres komunisty Gauthier
przez dyrekcję ceł w Mysłowicach na ka dni, budzi ogromne zainteresowanie. |
Wczorajszy dzień poświęcony był nie jest znany, rozesłano za nim listy
kary po 200.000 zł.
Nadużycia celne, jakich dopuścili się wizji lokalnej, którą przeprowadzono w gończe. Policja przypuszcza, że złoMoreau, Kostrzewa i Bem polegały na Sosnow>eck'em Towarzystwie. Wyrok dzieje dokumentów nie zdążyli dokonać
tern, że w roku 192S sprowadzili oni dla zapadnie jeszcze w bieżącym tygodniu, z nich kopji*
Hi i
sosnowieckiego towarzystwa przemy1

(

Emir mu jego świta paradują w stylowych szatach arabskich.
D
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Kradzież tajnych dokumentów politycznych

w francuskim min. wojny—Sprawcą
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W i d m o
W Genewie, sfedzbie Ligi Narodów,
ukazała się przed kflku dniami mała,
niepozorna broszurka, wydana przez
grono dziennkarzy, która jednak zaw»e
ra niecodzienną treść.
W broszurce tej zebrano sześć w y 
wiadów z przedstawicielami sześciu ró
żnych narodowość', zrobione w ciągu
ostatniego tygodnia i objęte wspólnym
tytułem ..Widmo wojny". Tytuł skrom
ny, lecz jakże wiele mówiący.
Coś wisi w powetrzu. Coś się dzie
je na świecie- Niepokoje na giełdach,
rozruchy w poszczególnych państwach.
Co z tego w y n i k n ę ? Czy istotnie moż
na w danej chwili mówić o wojnie?
Posłuchajmy, co mówią: przyszły
premjer francuski Edward Herriot, ame.
rykańskj nrnister spraw zagranicznych
Stimson, wódz konserwatystów angiel
skich i wceprzewodnśczący tajnej rady
państwa, lord Baldwin, b. premjer fran
cuski Callaux, wybitny węgierski mąż
stanu, hrabia Aponyi i jeden z najwybi
tniejszych polityków niemieckich, kan
dydat demokratów na stanowisko pre
zydenta Rzeszy, prof. Gełpach.
Gdy się czyta ich wynurzenia, w y 
daje się, że właściwie n-ema nic prost
szego, jak zabezpieczenie świata przed
Widmem wojny. Zarówno francuz, jak
i amerykanki, niem-ec i anglik oraz węgier — wszyscy mówią to samo, lub
mniej więcej to samo- Zdawałoby się.
że gdyby jutro zwołano ponownie mię
dzynarodową konferencję rozbrojenio
wą, w której wzięliby udział ci ludzie
— to w ciągu jednego tygodnia zawar
ty byłby traktat światowy,, który nareszc e dalby ludzkości trwały, niewzru
szalny pokój.
Albowiem Herriot mówi:
:

otr. 3
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— Europa winna osiągnąć wewnę
trzną harmonję. Do tego prowadzi dro
ga przez porozumienie. Francuska poli
tyka winna iść ściśle po tej Iinji. W y 
bory francuskie wykazały, że tego do
maga się cały naród francuski. My
chcemy pokoju!
A Henryk Stimson:
— Zawarte porozumienia międzyna
rodowe wzmocnione paryskim paktem
Kelloga, dążą do tego. aby zapobiec ata
kowi wielkiego mocarstwa przeciwko
słabemu państwu. Te pakty muszą być
święcie przestrzegane- Wszystkie spo
ry międzynarodowe muszą być roz
strzygane drogą polubowną, a nie drogą
walki. Ameryka święcie wierzy, że uda
się jej przyczynić do utrzymania pow
szechnego pokoju.
Również Stanley Baldwin;
— Rozszczepienie Europy na małe,
rozdzielone murami celnemi, jednostki,
jest kolosalną przeszkodą dla świato
wego handlu i dla zawarcia porozumień
pokojowych. Konieczne jest natychmia
stowe zburzenie murów celnych* —
Wszystkie państwa winny natychmiast
wyciągnąć do siebie dłoń zgody.
B* premjer Ca'Haux:
— Jeśli chcemy zbudować nowy
świat, musimy zapomnieć o wszystkich
dotychczasowych urazach. Życie prze
kreśla 'wszystkie pretensje, powstałe z
powodu papierowych układów- Świat
nie może okopać się za ścianą doku
mentów. Wzajemne zaufanie i chęć po
koju da pokój*
Wreszcie hrab'a Aponyi:
— Dosyć zbrojeń. Dosyć dążność'
odwetowych* Dążymy wszyscy do po
koju*
Oto sześć wywiadów. Czy to wszy

w o j n y ?

stko? Bynajmniej- Nie w tern tkwi sens
broszurki, wydanej w siedzibie Ligi Na.
rodów- Sens ten tkwi w artykule, który
następnie bezpośrednio po tych sześciu
wywiadach. A autorem jego jest jeden
z najwybitniejszych działaczy politycz
nych Europy, ukrywający się pod pseu
donimem „Nemo". Otóż ten Nemo pi
sze:
— „Piękna jest teorja. nieprawda?
Wszak wszyscy pragną pokoju, czegóż
się więc obawiać? Ale co innego jest
w teorji, a co innego w praktyce. A
chwila obecna jest tak groźna, jak była
nią chwila, poprzedzająca bezpośrednio
wypadki 1914 roku.
„Mimo wszystkich wysiłków, szcze
rych czy nieszczerych, mimo istnienia
Ligi Narodów, nowa wojna jest nieuni
kniona. Ta nowa wojna przyjdzie tym
razem ze Wschodu. Konflikt japońskochiński był tylko wstępem do właściwej
gry.
„W Genewie obraduje komisja. De
legacja Ligi Narodów zwiedza pobojo
wiska w Mandżurji. A przedstawiciele
.laponji w Lidze zupełnie niedwuznacz
nie komunikują, że Japonja jest gotowa
raczej wystąpić z Ligi Narodów, niż
zgodzić się na wycofanie z MandżurjiTo samo oświadczają Chiny, jeśli Liga
nie pośpieszy im z pomocą. A równo
cześnie Japonja spogląda z apetytem na
Mongolię. Lecz tam zaczynają się wpły
w y sowieckie- Tych terenów bez boju
Rosja nie odda, inaczej miałaby zam
kniętą drogę na Wschód. A jeśli Rosja
zacznie walczyć--.
„Skomplikowana - gra polityczna,
którą prowadzą zawodowi dyplomaci i
politycy, idzie bezprzecznie w kierunku
odroczenia chwili wybuchu wojny* Nie-
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Czysty

oddecfi

m o ż n a mieć jedynie wtedy, jeżeli
codziennie rano i wieczorem czyści
się zęby i j a m ę ustną. Do czyszcze
nia zębów najlepiej nadaje sic d o 
skonalą pasta Odol. zaś do płuka
n i a ust p ł y n do ust Odol, k t ó r y
p o k r y w a podniebienie cienka, a n t y septyczną powłoką, zachowuj arą
przez długi czas miły świeży zapach.

pasta do zębów i płyn do ust z n a n e
i cenione w 9 8 krajachl

ma żadnych powodów nie wierzyć w
szczerość wynurzeń Hcrriota i S i m s o 
na i Baldwma. Ale w naszych czasach
decyduje zazwyczaj o wszystkiem przy
padek. Przypadek odgrywa większą ro
lę, niż najbardziej misterna analiza,
szczere oświadczenia i nieprzerwana,
żmudna praca - Ten przypadek, które
go się wszyscy spodziewamy — to wi
dmo nowej wojny".
Tak pisze „Nemo" w broszurce, wy
danej w nreście, w którem znajduje się
siedziba Ligi Narodów.
B* O*

Wyniki wyborów
do parlamentu

estońskiego
Tallin, 24 maja.

(Polska Agencja Telegraficzna).

Dotychczas znane są następujące
wyniki wyborów do parlamentu estoń
skiego: Ogółem na 339.378 glosujących,
rolmcy otrzymali 142.774 głosów, socja
liści 82.979, centrum narodowe 74.407 i
komuniści 14.880 głosów.
Przebieg wyborów byl spokojny.

zarabia! JakoIśrodków utrzymania. Dochody
niwersytetu prask
p r a s k eego,
g o , zarabiał
Garlekarz.
I gulowa równoważą całkowicie jego w y
Wreszcie, zdaniem komisarza Hen-.datki j ze śledztwa nie wynika bynaiWczoraj powrócił z Pragi k o m s a r z
który prowadził tam ścisłe dochodze neta nic nic pozwala przypuszczać, że mniej, aby pob'erał on subwencję od JaGorgulow należał do jakiejkolwiek par- kiejkolwiek instytucji
nia w sprawie Gorgulowa.
Sprawozdane komisarza Hennet po tj> politycznej, któraby mu dostarczała i
zwala odtworzyć moralne oblicze mor
pomifidcy
ftandfarzarni
dercy prezydenta Francji.
• r
(Tomnszawvie.
i r e l n y n>
I tak — jakikolwiek weźmiemy okres
Tamaszów Maz., 24 maja.
życia Gorgulowa w Czechosłowacji,
(Polska Agencja Tplecraficzna)
sprawozdanie k o m s a r z a Hennet przed
Wczoraj o godz.
5.30 p.p. na Placu
stawia Gorgulowa zawsze jako pijaka,
Więźniowie
stanęli
p r z e d sądem
osfzar&eni
Kościelnym
podczas
odbywającego się
cźłowjeka brutalnego, bijącego s w e żo
O opór
n>ladzu.
targu miały miejsce krwawe porachunki
ny. Jeżeli Gorgułow ożenił się trzykro
Więźniowie polityczni w więzieniu zał zmienić więźniom bieliznę wbrew między dwoma handlarzami wełny, 32-le
tnie w Czechosłowacji, to uczynił to
lidzkim wystawił w swoim czasie sze ich woli. Wówczas więźniowie zabary tni Modrka Boguchwał napadł na 45-lejedynie poto, aby przywłaszczyć sobie
kadował się i stawili opór dozorcom.
reg żądań.
tniego Dawida Judkowicza, który zagro
pieniądze swych żon.
Prokurator skierował tę sprawę do ził mu nałożeniem aresztu na jego wełnę
Ponieważ zarząd więzienia^ nie zgo
Wszystkie trzy jego byty przez Gor
w razie nie wykupienia protestowanego
dził się na te żądania, więźniowie nie Sądu.
gulowa opuszczone z chwilą roztrwo chcieli korzystać z łaźni, spaceru jak
W tych dniach Sąd Grodzki w Ljdzte weksla na sumę zł. 200 będącego w po
nienia -ch pieniędzy. Podobny los spot również przestali przyjmować czystą rozpatrywał tę sprawę I postanowił u- siadaniu Judkowicza. Judkowicza z szeka* też i jedną z kochanek Gorgulowa bieliznę.
karać wszystkich oskarżonych trzech- j reglem ciężkich ran głowy przewieziono
w Pradze, kiedy wyczerpały sję wszyst
| do szpitala.
Naczelnik więzienia Teodorczyk, ka miesięcznym aresztem.
kie jej oszczędności w sumie 20,000 k o .
ron. P o z b a w o n y wszelkich skrupułów,
Gargułow, żyje z pieniędzy, jakie mu
dostarczają żony lub kochanki< aż do
chwili, kiedy po uzyskanhi dyplomu uP a r y ż , 24 maja.

(Polska Agencja Telegraficzna),

Krwawe porachunki

W

Nowy premjer japoński

Pożar na o k r ę c i e
japońskim
P a r y ż , 24 maja
(Polska Agencja Telegraficzna).

przystąpił do formowania gabinetu.—Koła wojskowe
nie występują przeciwko admirałowi Saito
Paryż, 24 maja.
(Polska Agencja Telegraficzna).

Według informacji prasy francuskiej,
Na transportowcu japońskim „Boni
n y - Marc", wiozącym na pokładzie japońska opinja publiczna przyjęła przy
^ ' Y m amunicję, wybuchł wczoraj po- chylnie wiadomość o mianowaniu admi
f - Huk eksplozji słychać było w ca- rała Saito premierem, uważając, że po
zwoli to przynajmniej prowizorycznie
'ym_Szanghaju
Transportowiec w powrotnej drodze rozwiązać ostry kryzys,
do Japonji miał zabrać na swym pokłaNominacja admirała Saito była roedzie oddziały 9 dywizji,
'spodzianką nietylko dla ogółu, lecz i dla
ar

niego samego, bowiem dowiedział się o
niej dopiero wówczas, g d y i Jui wszy
stkie pisma zamieściły jego portret.
Wybór barona Hiramuna, przewod
niczącego najbardziej potężnego stron
nictwa nacjonalistycznego, oznaczałby
manifestacyjne potępienie ustroju parla
mentarnego I uświęciłby do pewnego
stopnia oficjalnie ruch, który — przy
najmniej przez swoje lewe skrzydło, —

odpowiedzialny Jest za ostatnie wypad
ki
Armja zdaje się nie jest przeciwna
gabinetowi Saito ze względu na osobę
premjera. Utrzymują nawet, że ulegając
namowom swego otoczenia, gen. Arabi
zachowa tekę ministra wojny.
Prawdopodobnie dopiero z końcem
tygodnia Saito przedstawi cesarzowi li
stę nowego gabinetu.
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Reprezentacja Łodzi
na

mecz piłkarski ze Lwowem
o puhar
„Expressu"

Mecz między reprezentacjami Łodzi
i Lwowa o puhar „Expressu" odbędzie
się w niedzielę na boisku
ŁKS-u przy
Al. TJnji o godz. 17-ej. Kapitan Związ
kowy p. Otto ustalił na mecz ten nastę
pującą drużynę; bramka: Rapoport (Ha
koah), obrona: Gałecki (ŁKS),
Karaś
(ŁKS), pomoc: Jańczyk (ŁKS),
Kaban
(Hakoah), Wełnie (ŁKS), atak:
Durka,
Herbstreich, Tadeusiewicz, Król (wszys
cy ŁKS) i Stolarski (WKS).
Rezerwa:
Frymarkiewicz (ŁKS), Kudelski (SKS),
Steinke (ŁKS), Frankus Klimczak (obaj
Turyści) i Voigt (ŁTSG).
Wobec wyznaczenia
Herbstreicha
do reprez. Polski przeciwko Jugosławii
wątpliwy jest jego
udział w barwach
Łodzi, i ewnt. zastąpi go Klimczak, zaś
Durkę (którego wyznaczenie do reprez.
Polski, również jest b. prawdopodobne)
zastąpiłby Frankus.
Reprezentacja Lwowa będzie nastę
pująca: bramka: Albański (Pogoń), obro
na; Jeżewski (Pog), Chmielowski (Czar
ni) pomoc:
Hanin,
Wacek
Kuchar
Deutschmann (wszyscy
Pogoń), atak:
Niechciol (Pog), Zimmer (Pog) Matias
(Pog),
Makuch
(Czarni) i Dizymała
(Czarni) Rezerwa: Kasprzak, Czyżow
ski, Jurkowski, Lemiszko, Kleer.
Mecz zapowiada się niezwykle cieka
wie ze względu na silne składy repre
zentacji. Sędzia
zawodów
będzie p.
Wardęszkiewicz. Jako przedmecz zo
staną rozegrane zawody
towarzyskie
pierwszych drużyn ŁTSG — Turyści (o
£odz. 15e)
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Tomaszów - Mazowiecki

Pabjanice.

BOJKOT PRĄDU TRWA.
temu towarzystwu
Oncgdaj po dłuższej przerwie odby ment obniżki prądu.
ło się posiedzenie komitetu porozumie
W przyszłym tygodniu zwołany bę
wawczej komisji abonentów prądu elek dzie wiec abonentów. Do egzekutywy
trycznego w Tomaszowie, które zgro powołano dodatkowo p. Stanisława
madziło nadspodziewanie wielką ilość Nerca, kasjera magistratu.
członków.
Zebrani wypowiedzieli się za kon
ARESZTOWANIE PASERKI
tynuowaniem akcji w kierunku obniże
Podczas rewizji mieszkaniowej u
nia ceny prądu i postanowili wystąpić Marji Wąsowskiej, Ogrodowa 44, znado ogółu konsumentów z wezwaniem leziono pościel i bieliznę, pochodzącą z
bezwzględnego zaprzestania korzysta-[kradzieży u niejakiego Peszesa, Szkolnia ze światła elektrycznego, aż do na 50, dokonanej w grudniu r. z. Wąsochwili osiągnięcia pozytywnych rezul wą pociągnięto do odpowiedzialności
tatów.
karnej za trudnienie się paserstwem.
Wreszcie uchwalono wysłać mentor
Jały do P . Prezydenta Rzplitej i mini-' BORNSTEIN RADCA IZBY HANDLO
W O - PRZEMYSŁOWEJ.
stra pracy w celu poinformowania Ich
o żądaniach konsumentów oraz pozy
W dniu 19 b. m. centralny związek
skania pomocy dla przełamania oporu kupców w Warszawie wybrał większoś
belgijskiego towarzystwa.
cią głosów znanego i poważanego tuPonadto komitet zwrócił się do rad-' tejszego przemysłowca oraz prezesa
cy województwa, inż. Szyszko, by przy miejscowego oddziału związku kupców
podpisywaniu nowej umowy w sprawie Emanuela Bornsteina, radcą izby przeprzedłużenia uprawnienia rządowego mysłowo - handlowej.

WIEC WŁAŚC. NIERUCHOMOŚCI.
Onegdaj w sali kina Luna odbył się
wiec właścicieli nieruchomości, zwołany
przez stowarzyszenie właśc. nierucho
mości, celem omówienia spraw samorzą
dowych. Referentem był p. E. Wendler,
prezes stowarzyszenia. P o referacie i
dyskusji uchwalono rezolucję, w której
zebrani domagają sie rozwiązania już
zdekompletowanej rady miejskiej, od
wołania magistratu za deficytową gos
podarkę oraz wstrzymania robót r r z y
instalowaniu dźwiękowego kina w Kinie
Miejskiem, które wirrno być według re
zolucji wydzierżawione.
Uchwaloną rezolucję postanowiono
wysiać do ministerstwa spraw wewnętrz
nych.
Jednocześnie zebrani domagają się
zwrócenia wpłaconego już częściowo po
datku inwestycyjnego, którego egzegueję wstrzymał Najwyższy Trybunał
Administracyjny.

uwzględniono mo

___

•«
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PLAN REGULACYJNY MIASTA.
Komisja do planu regulacyjnego mia
sta rozpoczęła ponownie swe prace po
1'tuższej przerwie w sobotę.
Na wstępte komisja obecna była na
na
tle p o r a c h u n k ó w
o s o b i s t y c h
yyświetlaniu filmu w Kinie Miejskiem,
Tomaszów, 24 maja
,swej kryjówki 1 uderzył Kowarę nożem gdzie biuro regionalne
województwa
Onegdaj we wsi Kaczka, tuż za T o - w twarz. Uderzenie było tak silne, że łódzkiego wyświetlało film, ilustrujący
maszowską Fabryką Sztucznego Jed-,ostrze noża przebiło kość nosową, górszereg zagadnień, związanych z reali
wabiu miało znów miejsce krwawe zaj- ne podniebienie 1 poważnie skaleczyło
zacją
pif nów regulacyjnych w różnych
ście na tle porachunków osobistych.
I krtań I język. Po dokonaniu tego bestjal
miastach
Polski i zagranicy. Obiaśnień
Bohaterem tej awantury był niejaki skiego czynu, Niedzielski zbiegł w niew
czasie
seansu udzielali inżynierowie
Jakub Niedzielski, Gajowa 13, który od wiadomym kierunku. Ofiarę napadu
z
biura
regionalnego.
dłuższego czasu był wrogo usposobio- przewieziono w stanie ciężkim do szpiP o seansie zebrani udali się do gma
ny do dawnego swego kolegi Ludwika tała miejskiego
Dochodzenie ustaliło, że Niedzielski chu magistratu, gdzie omawiano tok pra
Kowary.
Przyczyną
nieporozumienia
była pewna kobieta.
ukrywa się nietylko przed władzami cy, czekającej komisję w związku z rozGdy onegdaj w godzinach wieczor- policyjnemi. lecz I przed przyjaciółmi !patrywaniem nowego planu regulacyjnenych Kowara opuszczał portiernię fa- poszkodowanego, któremu przyrzekli l
raDjanic
bryki, ukryty za iednym z przydroż zemstę na Niedzielskim,
S. P . IGNACY STEFANIAK.
nych drzew Niedzielski wybiegł zel
został
odwołany
W
dniu wczorajszym odbył się po
Mecz o mistrzostwo klas
y A, Ha
grzeb ś. p. Ignacego Stefaniaka, znane
nnah — Orkan, który .miał się odbyć w
go działacza na polu robotnlczem l spółsobotę, został wobec wyznaczenia 2-ch
dzielczem. Zmarły piastował szereg
graczy drużyny
żydowskiej do Tepremandatów w radzie nadzorczej zarządu
zentacji Łodzi odwołany i h a i o a h , korzy
głównego „Społem" w Warszawie i w
e Koleffem.
r.tając z wolnego terminu rozegra.w nie;
Wczorajszy wieczór w cyrlcu sporto Ie wytrzymał przez 10 minut, w końcu Pabianicach oraz w zarządzie narodo
dzielę spotkanie
towarzyskie na pro wym upłynął pod znakiem silnych wrawyczerpany poddał się (w 34 minucie). wego związku robotniczego l N.P.R.-lewincji.
' żeń.
Sympatyczny Koleff, ulubieniec ko wicy w Pabianicach. Przez dwie kaden
Wrażeń tych dostarczyła
przede- biet, wspaniałym przerzutem przez gło cje był członkiem rady miejskiej miVtT
***'
wszystkiem walka Tomowa z Oliveirą,
Pabianic. W pogrzebie wzięły udział
Drużyna piłkarska łódzkiej Makka- która przez przeszło pół godziny emoc wę zwyciężył w 10-ej minucie Holubana.
Piękny „fair" walczący Krauzer bo liczne organizacje ze sztandarami 1 wień
bi, rozegra w czwartek ostatni
mecz jonowała liczną publiczność do najwyż
cami oraz orkiestra Sokola.
pierwszej rundy o mistrz. kl..B. z Soko szego stopnia. Byli to zaiste dwaj godni cznym pasem już w 16-ej minucie zwy
ciężył wesołego i brutalnego
zarazem
łem w Zgierzu, zaś na sobotę i niedzie siebie przeciwnicy.
Gorący
hiszpan
lę wyjeżdża do Kutna, gdzie pierwszego 01iveira rzucał się w wir walki niczem kozaka Orłowa. Wreszcie Garkowienko
zmiażdżył formalnie w 2-ej minucie dzi Skrzynka do listów.
dnia rozegra mecz towarzyski z tamtej rozjuszony lew. Torno
natomiast był
szym Sokołem zaś drugiego z reprezen niezwykle spokojny i elegancki, stosu kiego Saint-Marsa.
Na podstawie art. 21 1 22 Dekretu w
•Dzisiejszy dzień
zapowiada jedno
tacją Kutna.
jąc przez pierwsze dwie rundy, morder cześnie niebywałe dotychczas sensacyj przedmiocie tymczasowych
przepisów
cze klucze. 01iviera wytrzymał jednak ne, decydujące walki: Garkowienko bę ! prasowych z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz.
wszystkie ataki i pomimo, iż do porażki dzie
walczył do rezultatu z 01ivierą z Praw P.P. nr. 14 z dnia 8 lutego 1919,
brakowało zaledwie parę centymetrów, którym ma jeszcze
stare porachunki, poz. 186) — uprzejmie prosimy o łas
Union-7ouring—Ł.
L. 7 . h.
się dzięki swej nadludz Krauzer zmierzy się również w decydu kawe wydrukowanie następującego spro
W czwartek, dnia 26 maja b. r. o godzinie wyswobadzał
°-ej rano odbędzie się w Helenowie turniej łódz kiej sile.
jącej walce z Koleffem, Kawan z Orło stowania takiemi samemi czcionkami i w
kiego klubu Lawn-Tennisowego z sekcją tennćsodziale, co umieszczona w
Wreszcie nastąpił moment krytycz wem (decydująca do rezultatu) iTorno z tym samym
wą
,,Unxn-Touring" pięć gier pojedynczych
namów: p. Stodtlander
p. O. Stetka, p. Groh ny. 01ivierze udało się założyć nelsona. Saint Marsem (decydująca stylem wol- numerze „Republiki" z dnia 15 maja r.b.
wiadomość p. t. „3 i pół miljona złotych
man — p. Schroder, p. Tczenas — p. W. Stetka, Torno zawdzięczając swej niebywałej si- no-amerykańskim).
p. Kerenienić — p. Hem, p. Ncumann — p. K.
kary":
Brauer.
1. Nie jest prawdą, jakoby Dyrekcja
Jedna gra pojedyncza pań: p. Osserowa —
Pożegnanie posta Fr. Lipińskiego.
Państwowego Monopolu Spirytusowego
p. Haukówna.
)
Dwie gry podwójne panów: p. Tezenas — p.
W dniu wczorajszym przedfatawjcbele grupy ceraairwzialek dr. Karol Polakiewicz, podnosząc przeprowadzała kiedykolwiek jakiekol
Grohman, p. Schroder — p. Stetka, p. Stet- regionalnej B.B.WJR. wojew. łódzkiego w ilości wicikie zalety posta Lipińskiego w pracy na wsi, wiek dochodzenie w sprawie rzekomych
ner.t — p. Stadtliinder, p. Hein — p. W. Stetka. około 100 osób zegnali w Złotej Sali Grand-Ho- oraz nadzrwyczaij zgodny charakter, tak rzadki
Tomaszowskiej
Jedna gra podwójna mieszana: p. Osserowa— telu wiceprezesa grupy regionalnej posta Frań- ! w malszych warunkach, a który na terenie lego nadużyć spirytusowych
Fabryki
Sztucznego
Jedwabiu,
p. tirohman p. Haukówna — p. Schroder.
ciszika Lip'ńsikjego, odchodzącego na kierowni- , województwa dał wyśmienite wyniki współpracy
2. Nie jest prawdą,
jakoby Toma
cze stanowceiko B B W.R. w Poznaniu,
konkurujących często z sobą orgamzacyi, w imieWśród najwybłtin<«łszych przedstawicieli sfor » «
popartowych B.B.W.R. zegnał go dyr. szowskiej Fabryce Sztucznego
Jedwa
społecznych i politycznych wojew. łódzkiego Ma*«*r, a w B M « « U orga.iwza.cyi społecznych L. biu była wymierzona z tego tytułu kara
m a g a M
8
zauważyliśmy p. wice-woiewodę Potockiego,, gen. | J j J f ^ p g J J , ^
"l*" **!
3 i pół miljona złotych, i jakoby kara ta
br.
Małachowskiego, kuratora okr, szkolnego
Zebranie towarzyskie przecieignęło się w' na miała być przez Tomaszowską Fabrykę
Gadomskiego prezesa izby skarbowej. Kuchar
Grono sportowców czuje się zobo skiego, pptk. GicsWoa, nacz. Lutomskiego » der • mullym naortroju dio późnych wieczorowych wpłacona.
wiązane do podzięki wobec wytwórni Najdera, starostów, Borysławskiego, Boryssowi. godzin, poczem na zakończenie odpowiedział
Z poważaniem
„Miraculum" za produkcję kremu spor cza Ostaszewskiego, d-ra Prayborowskiego i i n - | P " » ^ Lipiński, żegnając dotychczasowych swoich Tomaszowska Fabr. Sztucz. Jedwabiu.
nych postów tut. województwa zgrupowanych [ideowych współpracowników.
towego „Ultrasol" D-ra Lustra, który w Bloku Bezpartyjnym ruraiz prezesów powiato
Spółka Akcyjna.
przy największej nawet insolacji wysor wych organ izacyi B.B.W.R. i przedstawicieli wo ZAWODY KONNE 4 GRUP* ARTYLERJI.
kogórskiej uniemożliwia doprawdy za jewódzkich zarządów orgamizacyj ludowych i b.
Niclada atrakcja oczekuje Łódź w dniu 5
palenie skóry, ułatwiając równocześnie wojskowych, wśród których poseł Lipiński cie czerwca r. b. Atrakcją tą będą pierws-e zawody
szył się wielką popularnością. Jajco przedsta konne w tym sezonie na torze sportowym T-wa
piękne opalenie się tejże.
wiciel Zw, Młodzieży Ludowcii, której wojewódz ,Union'' przy parku Helenowskim. Biorąc pod
Zakopane, 29 marca 1932.
kim
prezesem był poseł Lipiński, wziął odział uwagę konieczność zespoleni', zysku z tej im
w pożegnaniu prezes zarządu głównego wice prezy z iaknajszlachelnicjszym celem społecz
St. Motyka (m. p.).
marszałek sejmu dr. Karol Polakiewicz i sekre nym
— kom:tet zawodów całkowity zysk prze
Dr. Demkow „
tarz generalny Władysław Lewandowicz.
znaczył zgór-r na rzecz najbiedniejszych i na
J. Faden
Serię, przemówień rozpoczął wice-wojewoda cele kulturalno-oświatowe. Protektorami
BEZPŁATNIE
Krzeptowski - Wawrytko, Potocki , podkreślając wielkie wartości moralne Idów są: wojewoda Jaszczołt i generał Mała• wybrtną
wyb-rtną pracę podstawową posła Lipińskiegc
Lipińskiego, chowski, inicjatorem zawodów _ d-ca 4 grupy zamiejscowi otrzymają próbną analizę charakte
Klappcr,
w dalszym ciągu w imieniu społeczeństwa łódz artylerji gen. Miller.
ru, sWoniaoscj, zdolności, przeznaczenie co ro
Michalski St.,
Zapowiedziany udział koni budzi zrozumiałe bić, aby uniknąć niepowodzeń, strat i rozczaro
kiego pożegnał go poseł dr. Fichna, a w imieniu
Motyka Zdzisław.
grupy regionalnej poseł Ulrych, odczytując sze zainteresowanie w kolach sympatyków sportu wań.
Napisać rok i datę urodź mia.
Na koszta
(

s 0

m

i

a

s

t

a

Mecz HaRoah—Orkan

r

OliMra walczy dziś z GarHowienką,

Spotkanie tenisowe

(

Podziękowanie.

mm

Nieście pomoc
najbiedniejszym

reg
dopesz, nadesłanych od senaitorów, posłów konnego, Zawody postawione będą na wysokim przesyłki 1 złoty jfznaczki pocztowe) załączyć.
j działaczy B.B.W.R. w imieniu sekretariatu |poziomic,
Adres: Marja Bicz, Warszawa, Koszykowa
woiew. B.B.W.R. pożegnał kHrownik sekretar- |
Komilet organizacyjny prosi pp. dżcntclme- Nr. 28, m. 34.
jatu A. Wojteoki, w imieniu władz administracyj- nów, pragnących wziąć udział w zawodach o
nych starosta Rżewski oraz w śmieniu samorzą- zgłaszanie się telsfoncznc do sekretariatu za.
dów
starosta Boryssowicz, w imieniu Zw. Mło- wodów, ul. 11-go Listopada Nr. 83, lelefon 196-00
dzieży Ludowej piękne pożegnanie wygłosił w&- 4 grupa artylerji do kpt. Wojciechowskiego.
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Dzień Matki—świętem wszystkich ludii.
Dzień t e n obchodzony j e s t uroczyście na całym świecie.

Uezcijmy święto najlepszej i najbliższej istoty
(s) Zwyczajem,
ustanowionym już od
T
kilku lat, w ostatnią niedzielę maja, dn.
29 b. m. odbędzie się w Łodzi uroczy
stość p. n. „Dzień matki". W ciągu ro
ku obchodzimy wiele uroczystości, ale
na tę trzeba zwrócić szczególną uwagę.
Nie potrzeba podkreślać znaczenia
tego święta dla wszystkich ludzi. Idea
wyrażenia czci dla matki jest zupełnie
naturalna. Hołdują jej wszystkie narody
cywilizowane i w podniosłym nastroju
spędzają ten dzień, który przeznaczony
jest na uczczenie najbliższej ludziom istoty na świecie.
W roku 1914, kongres Stanów Zjed
noczonych w Waszyngtonie uchwalił re
zolucję, mocą której
„dzień matki" uznany został za święto
państwowe.
Za Stanami Zjednoczonemi uczyniły to
samo Szwecja, Norwegja, Danja, a na
stępnie Anglja, Niemcy i Austrja. W la
tach powojennych obchód kultu matki
przyjął się już we wszystkich bez wy
jątku krajach europejskich i dziś
dzień ten jest obchodzony w e wszyst
kich krajach Europy i Ameryki,
na
wet w Azji.
W Ameryce w dniu tym święci się
•przedewszystkiem uroczystość rodzinno-domową. Każde dziecko stara się
sprawić matoe tego dnia jakąś specjal
ną przyjemność. Matce nie wolno zaj
mować się gospodarstwem, nie wolno
zajmować się codziennemi obowiązka
mi. Wszystko spełniają tego dnia dzieci
i mąż. I z tego powodu czynności matek, które w ciągu całego roku uważa
j_

Wschód
Zachód
Wschód
Zachód
Długość
Przybyło

Na

słońca
słońca

Księżyca
księżyca
dnia
dnia

3.30
19.35
0.39
8.56
16.01
7.54

marginesie.

Miłosierdzie aktorów.
Grupa artystów teatrów miejskich we Lwo.
wie urządziła między sobą kwestę. Zebrało się
93 złote. Pieniądze zostały wręczone naczelni
kowi więzienia, w którym zamknięta fest Gor.
gonowa, , NA POLEPSZENIE WIKTU DLA PA
NI RITY'GORDON".
Dziś, w ciężkich czasach dla wszystkich^ a
może najcięższych dla ludzi sceny, znajdują się
aktorzy, którzy odbierają sobie 93 złote od ust
i przeznaczają | e dla Gorgonowej.
Artyści, to ludzie wrażliwsi od zwykłych
śmiertelników. Ci ludzie wrażliwi zatem, zarea
gowali na niedolę nieszczęśliwe)
Gorgonowej
w sposób spontaniczny: dali 93 złote, by sobie
lepie) podjadła.
Jak ta rzece wygląda od wewnątrz, jak się
cała sprawa przedstawia w świetle stosunków
lokalnych — tego nie wiemy i to nas nie Inte
resuje. Chodzi nam o ujęcie tej sprawy z pers
pektywy odlegle).
Gorgcnowa została skazana na śmierć. Sąd
uznała że nikt inny tylko właśnie Gorgonowa
w sposób bestialski i okrutny zabiła małą Lusię
Zarembiankę. Jeżeli nawet analiza chemiczna
niektórych śladów na dowodach rzeczowych da.
la wyniki częściowo śmieszne, a częściowo
zmniejszające brzemię poszlak, Jakie przewód
sądowy zwalił na oskarżoną — to w każdym
razie nikt nawet jej największy sympatyk, nie
uzna, by Gorgonowa była walna już nie od po
dejrzeń, ale od słusznych, ciężkich, potwornych
' wręcz zarzutów które zarzuca | e | całe społeczeń
stwo. Gorgonowa zachowywała się podczas prze
wodu sądowego butnie i zuchwale, Gorgonowa
była nieraz schwytana na kłamstwie, Gorgonowa
Jest najpewniej zabójczyaią Lusl a w każdym
razie nie napewno nią nie jest. Gorgonowa ma
wreszcie za sobą Zarembę, który pewnie, mimo
wszystko, jeszcze o nią dba...
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Akcja włókniarzy łódzkich.
do inspehłornlu pracy.

Óneg^a) donieśliśmy o wystoso
waniu przez związki zawodowe włók
niarzy pisma do inspektora pracy z żą
daniem zwołania konferencji z przemy
słowcami w terminie do dnia 8 b. m.
Gorgonowa jest w odmiennym stanie
i to
Jak się z kolei dowiadujemy, zwią
jest jedyny moment łagodzący..
zek klasowy stanął na stanowisku, że
Aktorzy lwowscy nie znaleźli w całe) niedoli pisma te powinny
wszystkie związki
lwowskiej która napewno nie fest inna, niż nie. wfókniarzy wystosować samodzielnie,
dola i nędza każdego większego miasta w Pol. sprzeciwiając się wysłaniu
wspólnego
sce, innego, godziwszego przedmiotu kwesty, fak listu, z podpisem komisji międzyzwiąz
pani Rita Gorgonowa, jako mocno domniemana kowej.
zabójczyni.
Onegdaj tedy wystosował taki list
Czem się powodowali panowie ze scen lwow tylko związek „Praca". Wczoraj nato
skich?
miast skierowały pisma do inspektora
Współczucie dla niewinne) ofiary sprawie, pracy związek klasowy i kartel Z. Z. P.
dliwości?... Solidaryzacfa z )e| dotychczasowym W dniu dzisiejszym wystąpią z podob>

>

trybem życia i z jej metodami obrony?„
wykazania swej żywotności społecznej?^

Chęć

A może tylko żądza niezdrowej reklamy, za
prawianej posmakiem okropnc] brudne) spra
wy kryminalne)?...
Aktorzy lwowscy weszli na drogę niezdrową
i niebezpieczną.
(g)
>

się za coś zupełnie naturalnego, nabie keus pisze w swem dziele, że „kto ma
rają wielkiej doniosłości. Wówczas do jeszcze matkę, ten kroczy przez życie
piero społeczeństwo zaczyna rozumieć, jakby otulony w ciepłą kołdrę, tego nie
jaka suma poświęcenia i jaki ogrom dotknie chłód życiowy, ten nie zazna
trudów mieści się w tych nieznacznych nigdy i nigdzie samotności".
napozór pracach.
.
I dla lego dzień ten powinien znaleźć
Wszystkie domy udekorowane sq właściwy oddźwięk również w Łodzi.
flagami, w świątyniach wszystkich wy Bo czy się kto zastanowił kiedy po
znań odbywają się nabożeństwa, w ważnie
szkołach — poranki i odczyty, specjal
jak spędzają nasze matki dzień?
ne akademje, popularne koncerty, przed
Rano. Jeszcze szarzeje. Matka zry-j
stawienia w teatrach i kinach, odczyty wa się z łóżka pierwsza. Zawsze wy-j
przez radjo. Wszyscy łączą się w współ daje się jej, że nie zdąży. Wszak dzieci'
nym wysitku, aby uczcić matkę za to, idą do szkoły lub do pracy, mąż doj
co zdziałała ona w ciągu roku dla dzieci biura, trzeba najpierw dla wszystkich'
męża, rodziny i całego społeczeństwa. przygotować śniadanie.
Podobnie odbywa się to święto I w Potem zakupy na mieście. Kto wi
innych krajach. Nie zapomina się też o dział matkę na rynku, gdy chodzi za
wiatkach, nie posiadających rodzin. Spe kłopotana, od straganu do stragnnu,
cjalne komitety zbierają pakiety z żyw kombinując, żeby wszystko wypadło
nością i podarkami dla matek-staruszek jaknajlepiej i jaknajtaniej, żeby na wszy
w przytułkach, dla matek w szpita stko starczyło i by niczego nie zabra
lach.
kło?
A w pierwszym rzędzie wszędzie
Myśl pracuje bezustannie. Nowe bu
kładzie się najgłówniejszy nacisk na
ciki
dla dziecka, jutro rachunek gazow
szkoły. Poza pogadankami i odczytami,
które muszą'się odbywać we wszyst ni i elektrowni, niedługo pranie, trzeba
kich bez wyjątku szkołach, nauczycie zacerować skarpetki, mężowi zreduko
le mają obowiązek zadawania uczniom wano pensję, czy kupić te szpinaki?
specjalnych zadań na ten temat, b y Powrót do domu, doglądanie obiadu,
młodzież specjalnie zrozumiała i prze ciągle pośpiech, ciągle kłopoty. Dla
jęła się tym naturalnym kultem dla dzieci i męża. Ani chwili dla siebie.
Tylko w nocy, gdy ze zmęczenia
swych matek.
nie
może usnąć, gdy bolą nogi, bok
Matce nic nie jest za wiele, nic nie
zdoła jej zmęczyć i wyczerpać, gdy wszystkie członki, matka czasem ci
tylko chodzi o dobro, zdrowie, nakar chutko, żeby nikt nie słyszał, żeby ni
mienie, uprzyjemnienie życia dziecka i kogo nie zbudzić, wtuli pooraną twarz
rodzinie. Wielki filozof Popper-Yyn- w poduszkę i płaczę...
Obchód tegoroczny musi wypaść
inaczej, niż zazwyczaj. Nieco dobici
woli 1 więcej energji, a napewno wypad
nie jak należy...

henii listami pozostałe* związki, miano
wicie Z. Z. Z. i Ch. D.
Jak nas informuje p. inspektor pracy
inż. Wojtkiewicz, przesłał on odpisy
tych listów do ministerstwa pracy.
Chodzi o to bowiem,- że ministerstwo
zamierza roztoczyć nadzór nad teml
sprawami w Łodzi i nie dopuścić do
ewentualnego zatargu.
W najbliższych dniach insp. Wojt
kiewicz skomunikuje się w sprawie
zwołania konferencji ze związkami
przemysłowemi.
Możliwe jest, że na konferencję tę
przybędzie z Warszawy główny in
spektor pracy i dyrektor departamentu
w ministerstwie p. Klott.

Uchwały właścicieli nieruchomości.
Przeciw obniżaniu komornego
i zawieszeniu eksmisfi.

(i) Wczoraj odbył się w Warszawie i tak jest znacznie niższe, niż przed woj
walny zjazd związku zrzeszeń właścicieli ną, gdyż wynosi zaledwie
nieruchomości w Polsce, w którym z ra
mienia Łodzi brali udział delegaci 1-go 58 proc. komornego przedwojennego.
stowarzyszenia
właścicieli nieruchomoś
Kto ma się stawić dziś
Po referacie i dyskusji, zebrani właś
ci.
ciciele nieruchomości przyjęli dwie re
Dziś, w środę, dniJa 25-go maja r. b.,
Zjazd został zwołany
specjalnie w zolucję. W jednej wypowiadają się oni
powinni się stawić przek Komisją Pobo
wypowiedzenia się odnośnie stanowczo przeciwko akcji o Obniżenie
rową Nr. 1 (ul Narutowicza 75) mężczyź sprawie
zawieszającego
eksmisję z ustawowego komornego, gdyż, ich zda
ni rocznika 1911, zamieszkali na terenie dekretu,
mieszkań
1
i
2
izbowych
na
dalszych 6 niem pociągnąć to może za sobą najfaV-go komisariatu policji państw., któ
talniejsze skutki, unimożliwiające zaró
miesięcy.
rych nazwiska rozpoczynają stę od liter:
wno konserwację domów jak i płacenie
Referat
w
tej
sprawie
wygłosił
pre
A, O. Ii, Ch.
podatków.
Przed komisją poborową Nr. 2 (ulica zes związku p. Janikowski i wskazał w
nim,
że
zawieszenie
eksmisji
stwarza
Ogrodowa 34) powinni się stawić męż
W drugiej — właściciele nieruchomo
czyźni rocznika 1911, zamieszkali na te bardzo poważne
ści domagają się cofnięcia
dekretu p .
renie VII komisarjatu policji państwo niebezpieczeństwo dla właścicieli do Prezydenta Rzplitej z dnia 29 marca b.
mów.
wej, których nazwiska rozpoczynają się
r. ewentualnie
znalezienia przez rząd
od liter: C, Ii, Ch., I, J.
Nie mając bowiem prawa eksmitowania jakiegokolwiek sposobu wyjścia z sy
znaleźli się właściciele
pozbawieni tuacji, w jakiej
Przed komisją poborową Nr. 3 (Al.lokatorów, równocześnie
należności za nieruchomości z powodu tego dekretu.
Kościuszki 21) powinni się stawić męż są możliwości ściągania
czyźni rocznika 1909, zamieszkali na te komorne. Z drugiej strony władze nie
renie V-go komisariatu policji państwo uwzględniają tych okoliczności przy ścią
pań
wej, których nazwiska rozpoczynają się ganiu świadczeń na rzecz skarbu
stwa. W takim położeniu, zdaniem refe
od liter: T, U, W, Z, Ż, Ż.
Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apterenta,
A. Potasza (Plac Kościelny 10), A. Charemoraz mężczyźni irooznika 1909, za
mieszkali na terenach: VIII, IX i XI ko właścicielom nieruchomości grozi ruina. zy (Pomorska 12), E. Millera (Piotrkowska 46),
Równocześnie w społeczeństwie roz M. Epsztajna (Piotrkowska 225), Z. Gorcryclciemisariatów policji państwowej, których
natzwteka rozpoczynają się od' wszyst wijana jest akcja zmierzająca do obniże go (rzejazd 59). G. Antoniewicza (Pabjanioka 50)
kich liter.
nia komornego, które zdaniem referenta!

Polór rocznika 1911

Dyfury aniele.

Wręczenie nagrody
laureatowi
m. Łodzi, p. Wł.
Strzemińskiemu.
(i) Dziś, o godz. 7,30 wiecz. odbędzie
się uroczyste posiedzenie rady miejskiej
dla wręczenia tegorocznemu laureatowi
naszego miasta p. Wł. Strzemińskiemu
nagrody i dyplomu uzn: i a.
Posiedzenia te rok rocznie odbywały
się zazwyczaj w dniu święta narodowego
3 maja, jednak w roku bieżącym termin
ten musiał być przesunięty, ze względu
na niezatwierdzony jeszcze budżet mia
sta.
Na posiedzeniu
obecni będą, poza
radnymi, przedstawiciele instytutu pro
pagandy sztuki, stowarzyszenia artystów
plastyków w Łodzi oraz przedstawiciele
prasy.
Program uroczystości przewiduje prze
mówienia
prezydenta
Ziemięckiego,
prezesa rady miejskiej Andrzejaka oraz
wręczenie dyplomu i... czeku na 10.000
złotych.

Przy otwartych oknach
winny się odbywać
w
szkołach.

lekcje

(i) Kuratorjum okręgu szkolnego
w
Łodzi otrzymało zarządzenie mini
sterstwa wyznań religijnych i oświece
nia publicznego w sprawie prowadze
nia lekcji w szkołach przy otwartych
oknach. W zarządzeniu tem minister
stwo wskazuje, że wobec ciepłej pory,
w celu zabezpieczenia młodzieży szkol
nej od szkodliwych następstw zbyt wy
sokiej temperatury — lekcje, zwłaszcza
w starszych klasach, odbywać się win
ny przy otwartych oknach.
W razie upałów wszelkie ćwiczenia
fizyczne mają być skracane, tak, by mło
dzież nie była zbyt długo przetrzymy
wana na otwarłem powietrzu pod paląccmi promieniami słońca w godzinach
południowych.
W wypadkach wyjątkowych, przy
temperaturze wynoszącej ponad 35 st.
C , dyrekcje i kierownictwa szkól,
zwłaszcza tam, gdzie lokale są niczu
pełnie odpowiednie, mogą p r ? .
zajęcia szkolne o godz. 11 przed
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0 umowę zbiorową z lekarzami
t e a t r miejski.
Występy Jerzego Leszczyńskiego.
Jak to zgóry można było przewidzieć, wy
stępy świetnego artysty warszawskiego Jerzego
Leszczyńskiego, kreującego popisową nalę w
sensacyjnej komedii Vertneuiil'a „Bank Nemo",
stały się prawdziwym ewenementem artystycz
nej Łodzi. Obok znakomitego mistrza zasłużone
laury zbierają: Dunajewska, Grabowska, Madaliństó, Woskowtfki i Szubert.
TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
Wzorem lat ubiegłych i obecnie publiczność
odwiedza tłumnie przemiły Teatr Letni w parku
Staszica, tein więcej że idzie pełna brawury,
werwy i farsowego zacięcia sportowa komedja
W. Smólskiego „Błędny bokser' . Publiczność
bawu się świetnie, oklaskując raz w a z wybor
nych wykonawców tej beztrosWeij komedji.
Specjalne ruchome oszalowania urnozliwialją
odbywanie się przedstawień nawet w dnie desz
czowe, — Ceny zniżone. — Powrót tramwajami
zapewniony.
1

TEATR POPULARNY (Ogrodowa 18).
Dziś o godzinie 8.15 wieczorem
,.Buenos
Aires'', sztuka w 3-ch aktach z żyoiia handlarzy
żywym towarem w Argentynie dla sceny pol
skiej opracował Morena.
Bilety w cenie od 50 groszy do zł. 1.60 do
nabycia w kasie teatru od godziny 11 do 2-ej
i od 5 do 9 wieczorem.

Mimo trwających od dłuższego czasu pertraktacyj, nigdzie nie osiągnięto
pełnego porozumienia.

K Wa dniu
s y22 maja
chorych
nie w y p ł a c acałego
j ą woje
pensyj l e k a r z o m .
r.b. odbyło się w Ło na terenie Kas Chorych
dzi nadzwyczajne posiedzenie zarządu
okręgu łódzkiego związku Lekarzy, obejmującego swą działalnością teren ca
łego województwa.
Zjazd delegatów był niezmiernie li
czny; reprezentowane
były wszystkie
oddziały związku
lekarskiego, a więc
obwód łódzki, kaliski, kolsko - konińsko słupecki, pabjanicki,
piotrkowski, radomskowski
i
tomaszowski. Obrady
władz związkowych, chwilami bardzo
burzliwe, przeciągnęły się przez dzień
cały. Szło bowiem o zagadnienia niez
miernej wagi, rozgrywające się obecnie

wództwa,
które to zagadnienia w roz
grywce swej zaskoczyć mogą mniej pil
nie śledzącą ostatnio te sprawy opinję
publiczną.
Obradom przewodniczył Dr.
Knichowiecki, poświęcone zaś one były w
całości dwum zagadnieniom:
1. Mającym być
zawartym w po
szczególnych
kasach umowom zbioro
wym, normującym warunki pracy leka
rzy;
2. Sprawie ciągle narastających zale
głości poborów lekarskich.
Jak wiadomo umowy
zbiorowe po-

Jutro.t. j, w czwartek dnia 26-go maja r. b., punktualnie o godz. 11 przed poł.
odbędzie się w Synagodze T-wa przy ul. Południowej Nr. 19, nabożeństwo żałobne
ża duszę naszego niezapomnianego członka Zarządu.

b. p.

Bernarda

Hermana

między związkami lekarzy a kasami cho
rych zostały już przed wielu miesiącami
wypowiedziane przez kasy chorych. Od
wielu też miesięcy
trwają i,nieustanne
pertraktacje
w tej sprawie
za wyjąt
kiem K. Ch. w Kaliszu, nie doprowadzi
ły nigdzie jeszcze do zawarcia umowy.
Poszczególne kasy rozpoczęły samo
dzielne
pertraktacje ze związkami lekarskiemi. W łódzkiej kasie, do której
dołączony
jest
obecnie Tomaszów i
Piotrków, większość
punktów umowy
została uzgodniona przez obie strony;
zaś nieuzgodnione punkty w obu redak
cjach powędrowały do Warszawy.
W
Pabjanicach np. umowa
została nato
miast w całości uzgodniona przez obie
strony pertraktujące, lecz władze kasy
chorych w Warszawie wysuwają nowe
objekcje.
Zebranie delegatów Okręgu dało w
tej mierze swym organizacjom lokalnym
ścisłe dyrektywy. Gdyż niezawarcie w
szybkim czasie nowych umów w momen
cie, w którymby Kasy Chorych nie zech
ciały przedłużać
nadal z miesiąca na
miesiąc, jak to się dotąd
praktykuje,
umów starych — doprowadzić by musia
ło do wybuchu jawnego konfliktu.
Drugiem
zagadnieniem,
któremu
poświęcono dużo czasu na zjeździe, była
sprawa zaległości kas chorych, które to
zaległości wynoszą setki tysięcy złotych;
w większych ośrodkach są to dwumie-

PROGRAM ROZGłOŚNI ŁÓDZKIEJ
na które zaprasza krewnych, przyjaciół 1 członków Towarzystwa.
„POLSKIEGO RADJA".
Z a r z ą d Ł ó d z k i e g o T - w a Niesienia Pomocy
ŚRODA, dnia 25-go maja.
Biedn. Chor. Linas-Haciiolim w Ł o d z i ,
11.45—11:55: Codzienny Przegląd Prasy Polskiej.
5
0
2
P o ł u d n i o w a 19
Tr. z W-wy.
11.58—12.10: Sygnał czasu z Warszawy
hejnał
z Wieży Mariackiej w Krakowie odczytanie
programu na dzień bieżący.
12.10r-13.20: Płyty gramofonowe.
KOLO NAUCZYCIELSKIE PRZY RADZIE
ZLOT MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH
13.20—15.50: Przerwa.
GRODZKIEJ B.B.W.R. w ŁODZI.
DO GDYNI.
15.50—16.15: Płyty gramof. z W-wy.
W dniru 20 maya r. b. o godziriae 19.30 w
to_*• .« . .
.7
, • ,
,
n
16^20—16.40: JO książce która spać nie daje!',
W celu omówienia organizacji wspól kaflu stów. urzędników skarib', przy ul. Moniuszzaległości, w mniejszych ośrod
wygłosi prof. H. Hałmbach, Tr. z W-wy.
k
a
c
h
dochodzą
niekiedy
do
półrocznych
ki
Nr.
4
odbyło
się
walne
zebranie
członków
nego wyjazdu młodzieży szkół średnich
16.40—16.95: Płyty gramof. z W-wy.
i sympatyków Koła Nauczycielskiego przy ra- zaległości. Wobec tego, że mimo zafegJ6.55—17.10: Lekcja języka angielskiego. Trans do Gdyni, co nada wycieczce naszej ce- ('./'.• grodzkiej B.B.W.R. Zebranie zagahj prezes łości Kasy Chorych występują w posz
' chę manifestacyjnej solidarności społecz rady grodzkiej B.B.W.R. p. Stanisław Najder,
misja z Warszawy.
.7.10—17.35: Odczyt z Wilna p. t. „Przez Pona- nej odbędzie się w dniu 28 maja 1932 r. witając zebranych i zarazem dziękując im za czególnych oddziałach z projektami dal
szych obniżek poborów lekarskich, uch
ry do Trok ', wygł. p. Janma Bułhak.
0 godz. 16 zebranie tut. Koła Stowarzy tak liczne przybycie, dające wyraz zrozumienia walono na zjeździe nie przystępować do
17-35—1&.50: Koncert muzyki lekWiei w wyk.
rzeczy
przez
szerszy
ogół
nauczyciedstwa
i
za
orkiestry P. R. pod dyr, Józefa OzAmińskie- szenia Dyrektorów Szkól średnich i ko proszonych gości. Następnie w dłuższetm •: go pertraktacji z Kasami Chorych w spra
munalnych na które niniejszem zaprasza rącem sw&m p:zi mówieniu zaznaczył że nauczy wach cennika przed uregulowaniem za
go. Tr. z Warszawy.
8.50—59.15: Rozmaitości.
się wszystkich p. p. dyrektorów (ki) cielstwo pomimo ciężkich warunków nuiU-iiii-l- ległości Wiezalcżnfe zaś o°dvfego, gdyby''
19,15—19.30. Komunikat Izby Praera..Handlowe) tycłr szkół, których młodzież bierze u- nych nie traci na duchu
nie traci' chęci do
w l o d z i i odczytenNe programu na dzień
zaległości poborów nie zostały spłacone
dział w wyżej wymienionej wycieczce. pracy społecznej, lecz odwrotnie gamie się chęt w najbliższym ozasięi' poszczególne orga-—:*
następny.
nie dk> pracy niesienia „K-ąjganca Oświaty'' wśród
wi#k a;:u zei bracki robotniczej I najbardziej! tego po nizacje lekarskie, których kasy zasiłko
19.30-_19.45; Kalendarzyk filmowy, repertuar t e . ku }famv^)iuięiffldtónpsifiśpififlię
atrfiw i płyty gramofonowe.
młodzieży jest od lat 14 wzwyż. Wpła trzebującej.
we są zupełnie wyczerpane, zmuszone
19.45—20.00: Prasowy Dziennik Radjowy z W-wy ty po 16 zł. od uczestnika niezależnie od
Zkdlei p, wizytator. Stanisław Somorowski, będą
wystąpić wobec Kas Chorych na
20.00—20.15: Feljeton litc-radki .,0 boleslawće
wygłosił
referat
na
temat::
„Nauczyciel,
a
pnąca
Prusie"
wygł.osi p, Władysław Korzyc- 1 zł. wpisowego wraz z listą uczestni państwowo-twórcza". Na wstępie swego refe drogę sądową.
k i Tr. z Warszawy.
ków można przesyłać już bezpośrednio ratu p. wiz, Somoroiwski zastrzegł, że nie prze
W końcu obrad uchwalono dyrekty
20.15—21.00: Piosenka: w wyk. Chóru Warszaw pod adresem: Komunalna Kasa Oszczęd mawia na temże zebraniu, jako wizytator z urzę.
wy .dla delegatów lekarskich na walne
skiego. Tr. z W-wy.
ności miasta Gdyni konto czekowe nr. du lecz jako kole;'-, do kolegówi, jako jeden zebranie w Warszawie, które odbędzie
3j Q0—21.15: Odczyt z Krakowa p. t, , 0 twór
z obywateli, który chciałby z koleżeństwem po
czości Karola Szymanowskiego'' — wygłosi 51.190 na ręce prezesa Komitetu Przyję
się powneani wiadomościami z tego JML- się w dniu 29 maja r.b.
Zdzisław Jachi/mieoki.
cia Zlotu Młodzieży w Gdyni p. Dr. T. dzielić
kresu pracy, chciałby zwrócić uwagę na ogrom
21,15 22.30: Koncert komjpozylor*klv Karola Dubieckiego.
pracy, jolki czeka tych, którzy zdecydowali się
Szymanowskiego. Tr. z W-wy.
Prosimy jednak, niezależnie od po podjąć ją i przeprowadzić.
22.3O—22.40: Dodatek do Pras, Dziennika Radj
Najgłośniejszy
Zkok-i przewodniczący (Koła p. dr, Józef
wyższego, w dalszym ciągu listy uczest
oraz komunikat meteorolog, z W_wy.
Lasak, przystąpił do odczytania projektu pracy,
obecnie amant
22.40—24.00: Retransmisje etacK zagranicznych ników (czek) przesyłać na ręce p. dr.
nad którym wywiązała się szersza dyskusja, któ
("Spacer detektorowy po Europie" ).
Ameryki
Romany Pachulskiej, w celu umożliwie ra wykazała, że projekt naogół jest dobrze opra
nia wspólnej akcji organizacyjnej na cowany, natomiast potrzebne są drobne popraw
AUDYCJE
ZAGRANICZNE.
ki, wykreślenia i ewentualne dopfs-ki.
miejscu.
W •wolnych wnioskach sekretarz Koła p
.15. Kpnenhaza. Wieczór Hayidtoa.
Wszyscy uczestnicy Zlotu winni u- Jan Filip prosił ogół nauczycielstwa by zechciał
1.25. Londyn Regional. „Złoto Remu"- mieć śpiewać „Hymn morza", słowa
swe uwagi, wskazówki i rady przesyłać na piś
opara Wagnera. Tr. z Opery Krolew Rybki, mel. Nowowiejskiego.
mie do sekretariatu Kota, który mieści s:ę przy
skiej w Covent Gardem.
grodzkiej B.B.W.R. przy ul. Piotrkowskiej
Zorganizowane będą przez tut. Koło radzie
NT. 71. Tamże odbywała, się dyżury członków
20.45. Rzym. „Le W ' — opera PucciDyrektorów Stowarzyszenia Szkól Śre zarządu Koła we wtorki i p Jatki od godziny
niopjo i „Dziewczę Zachodtu" (akt
dnich przed Zlotem odczyty o znaczeniu 18-ej do 20-etj.

f^" C

1

1

3-ci), opera Pucciniago.
morza dla Polski, o Gdyni i t. p.
21.00. Monachium.
„RełtuTig", dlrarnat
Hermana Kessera.
IV Zjazd delegatów przyjął inicjaty
21.10. Berlin. „Przebwdizemile silę wiosny",
wę Kola Pomorskiego Stowarzyszenia
tragedja dziecięca Franka Wedle
w sprawie Zlotu Młodzieży do zatwier
kitnda.
dzającej wiadomości i wzywał ogół dy
rektorów do poparcia usiłowań Stowa
Z PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM Im. EMILJI rzyszenia, które widzi w tym zlocie
SZCZAN1ECKIEJ w ŁODZI.
Kancelaria państwowego gimnazjum 'obnieniia praktyczne ujście pracy wychowawczoCniillil Sz; zaniecki.ej przyjmuje podania kandy obywatelskiej nad młodzieżą.
datek do klas od II doVH włącznie w poniedziałki, środy i piątki od godziny 13 do 14 do
dnia 10 czerwca 1932 roku włącznie.
W dniu 28 raaija r. b., odbędzie się wyciecz.
Ina wszystkich uczenie państwowego g&nznazjuni
żeńskiego im. EiraUji Szczaniedkiej, z radą pe
dngogifczną i Kołem rodzioielskiern do Sokolnik
na tereny Osiedla gimnazjum im. E. Szcza
niedkiej.
*
NŁniejsacim prosimy wszystkich rodziców
opiek umów tut. rnłodałcży o wzięcie udziału w
radosnem .święcie Dsiiecka''.
tern ra

„NIEMA CHORÓB, NIEMA ŚMIERCI".
Pod powyższym tytułem wygłosi w safld Filliain.onj: w dniu jutrzejszym ciekawy odczyt
znakomity pisarz Leo Belmont. Prelegent, opie
rając się na źródłach biograficznych
opowie
dzieje nierpospoliteij kobiety Mary Baker-Eddy,
która była wcieleniem energjli amerykańskiego
ducha, przeżyła lat 90, sauna została uzdrowio
na cudem sugestii, poczem własną wiarą stwonzyła olbrzymi ruch sekciarski, ogarniający entidjony dusz. Pozostawtiłia ona po sobie majątek
3.000.000 dolarów. Miarek Twain tę majoiekawszą
z kobiet nazwał mianem ..Napoleona w spódni
cy''. Leo Belmont ze zwykłą sobie swadą oratorską opowie niiezmierriie ciekawe fakty z jaj
życia. — Początek odczytu o godz. 9 wieoz.
Bilety od gr. 75 sprzedaje kasa FHha«mioir^i.

DZISIEJSZA WIELKA REWjA MODY.
Dziś w środę o godzinie 9-ej wieczorem od
będzie się w sali Fuhairmonji wtienoa rewia mo
dy firm warszawskich z Bogusławem Herse na
czele który, przywozu do Łodzi 35 najpiękniej
Z .UZDROWISKA".
szych toalet. Żywe słowo wypowie p. Weil, a
Kancelarja instytucji zawkldaimia, t e zapis
demonstrować będzie znakomita artystka Marja
Baloerikicwiczowna wieuoknoitna królowa mody. chorych nu wyjazd na HI-ci sezon dla mężer
Na sali rozdawane będą dla pan H panów różne do .lUzdrowifka'' odbędzie Się we wtorek
u po min!.! i nic- m odzianiu. — Bilety od zł. 1 ćll-i -i maja r.b. o godzinie 3 po poł.
Kandydaci winni *-:ę .zgłosić w kancelarii
sprzedaje kasa Filharmicnji.
Za.r..v: ::d>:?na rewja mody wywołała w na- (przy ul. Cegieliiiariej Nr. 2l z dowodem oeobi•slyui w oznaczonym terminie.
szem mieścić kolosalne zainteresowanie.

„OD WIECZORA DO WIECZORA''.
Któż z kinomanów nie pamięta przepiękne
go tła owianego dziwnym sentymentem filmu
, Dziewczę z rrateru", którego akcja rozgrywa
się na t!le krążących młynów djafoeWkioh, śmiga
jących w porwuetrziu huśtawek, pędzących w zawnotnem tempie kolejek górskich, rozbawionego
i roztańczonego tłumu.
W talkiem właśnie , milieu''. odbędzie się
w dnltoch 28 i 29 b. m. rewelacyjna impreza Syn
dykatu Dziennikarzy łódzkich, będąca 36-godźinną majówką w „Luna Painku". Zabawa ta oprócz
tego, że będzie ,,gwoździem'- letniego karnawa
łu, stanie się niewątpliwie i ,srubą" sezonu, bo
wiem wspomnienie jei wkręci się na długo w
pamięć każdej łodzianki i każdego łodzianina,
Kino na otwarłem powietrzu — dancing —
filmowanie publiczności — konkurs na najpięk
niejszą kobietę i aajbrzydszego mężczyznę —
występy artystów — defilada atletów — rewja
asów sportu — walka kwiatowa i serpentyno
wa
oto drobna część atrakcyj jakie przygo
towali organizatorzy zabawy. To też już w pierw
szym dniu mobllizaaji zabawowej, w sobotę, dnia
28 maja, wszyscy bez względu na płeć i wiek
wyruszą na rozległe tereny „Luna Parku", na
maljówkę dziennikarską p, t. , Od wieczora do
wieczór*''.

Wieczny
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Kalendarz

z automatyczną tarczą, niezbędny dla sędziów
handlowców, prawników i uczącej się młodzie
ży — każdy otrzyma. Na koszta przesyłki 50 gro
szy (znaczki pocztowe) ząłącayć.
Adres: Marja Biot Warszawa, Koszykowa
Nr. 28, m. 34.

Nieście pomoc
n a j b i e d n i e j s z y : - -
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LUDZIE WYJĘCI Z POD PRAWA.
Chałupnicy nie korzystają z opieki prawnej, nie są ubezpieczeni
na wypadek choroby i bezrobocia.

Maszyna usuwa ich poza nawias życia.

(i) Tragiczne chwiele przeżywają w ' stkę ogółu chałupników okręgu łódzkie- | szym stopniu utrzymać się samodzielny' A było to istotnie jedyne w swoim roobecnym okresie
tysiące chałupników [ go. Główną masę chałupników zatrud- krawiec — rzemieślnik. Mimo to i w tej dzaju miasteczko. W każdym domu słyrozsianych po Łodzi i okręgu łódzkim. nia przemysł odzieżowy a przedewszy-! gałęzi panuje dziś straszliwe bezrobocie, j szało się stukot maszyny.
W każdym
Sytuacja ich jest stokrotnie gorsza, ani stkiem ręczne szewctwo.
Łódź, ktOra
Najbardziej wszakże
typowym oś- j domu widziało się pochylone nad pracą
żeli robotników zatrudnionych w jakiej stanowi główny ośrodek
chałupnictwa rodkiem chałupnictwa krawieckiego są plecy robotników. Ubrania, które stamkolwiek gałęzi przemysłu. Nie korzysta szewckiego,
posiada w swych murach Brzeziny pod Łodzią. Na 12.000 ludnoś-1 tąd wychodziły,
zdumiewały swą n i e ją oni z żadnych
świadczeń, z żadnej, około 8000 szewców chałupników, pozo- j ci liczą one do 2000 osób zatrudnionych | prawdopodobną taniością. Całe ubranie
ochron
prawnej, nie są ubezpieczeni, j stających dziś przeważnie bez pracy.
w chałupnictwie krawieckiem. Dziś nie- można ^ było nabyć za 12 — 14 złotych,
asie chorych ani też w Funduszu
Do chałupnictwa krawieckiego zali- \ mai polowa pozostaje bez pracy. Nie- j a smoking na jedwabiu — za 25 złotych.
Bezrobocia. Gdy mają pracę — pracują' czyć należy w Łodzi do 8000 osób. W możność importu gotowych towarów do Odliczając koszty towaru, łatwo zrozuciężko, nie rozprostowując
pleców od tej gałęzi pracy może jeszcze w więk- Anglji zadała Brzezinom kolosalny cios
mieć, wiele zarabiał chałupnik krawie
brzasku dnia po późnej nocy. Gdy pra
cki.
cy nie mają — skazani są na śmierć gło
Po tych najważniejszych
działach
dową w dosłownem tego słowa znacze
pracy chałupniczej wyliczyć należy je
niu. Żadna bowiem instytucja nie jest po
szcze wiele rodzajów o mniejszem zna
wołana do niesienia im pomocy, znikąd
czeniu, które jednak, razem wzięte, da
nie mogą otrzymać oni zasiłków.
ją zatrudnienie tysiącom osób. W prze
Ze względu
n a swoisty charakter
myśle dzianym
chałupnictwo w Łodzi
pracy — na akord — pracują bez przer
obejmowało do niedawna tysiące osób.
wy, bez wypoczynku, by za 16, 18 a na
Dziś podupadło ono niemal całkowicie.
wet więcej godzin zarobić tyle, że w żad
Aleksandrów pod Łodzią znany jest
UUca
Brzezińska
była
widownią
n
'
e
'
s
i
ę
lokalu
sklepowego
i
mieszkania.
nym razie nie starczy im to na utrzyma
ze swego pończosznictwa,
w którem
codziennego,
iście
bałuckiego
zdarzenia-1
Są
wszelkie
dane,
że
w
całej
aferze
nie rodziny.
Gdy wlaścicel składu zegarków — ze-Jmaczał palce Jan Placek, któremu kon- znajdowało zatrudnienie ponad 400 cha
Maszyna, udoskonalenia techniczne, garmistrz Waśmewski, wyszedł na mia kurencja Waśniewsk ego, prowadzące- łupników.
Bieliźniarstwo — dziedzina
wypierają ich coraz
bardziej,
coraz sto — do sklepu jego pod przewodem
sklep tuż obok, była solą w oku. — opanowana niemal całkowicie przez sy
mniej zostawiając możliwości do pracy i pani Wasilewskiej, która ostatno źle ze Pomocna była przy tych machinacjach stem pracy
chałupniczej w Łodzi jest
zarobków. Mimo, że wyrabiają oni nie
rozpowszechnione i zatrudnia
swym mężem żyta. wdarło się k-lku
i majstrowa Waśniewska, znacznie bardzo
kiedy rzeczy, misterne, przewyższające
przywódców tamtejszego świata pod- starsza od swego malżoska, osoba uspo- wiele setek pracownic. Jest to bowiem
gatunkiem i solidnością wyroby maszy
ziemnego, którzy wynieśli meble W a - sobienia wojowniczego, która c h c a ' a wyłączna niemal dziedzina pracy kobiet,
nowe, muszą ustąpić
maszynie, która, śmewsk ego oraz urządzenie sklepu mężowi dokuczyć, " w całą hstorię wdał przeważnie młodocianych.
oczywiście, pracuje szybciej i' taniej.
az z;inwentarzem
inwentarzem na
na wóz.
wóz.
j i j
współwłaścicieli domu: loGalanterja skórzana wszelkiego ro
Waśmewski wróciwszy do domu w - . |
;
aimowaiiy
Instytut
lstytut spraw społecznych,
społecznych. Dratfnac
pragnąc I
dzaju, a przedewszystkiem wyrób tore
zapoznać społeczeństwo z pracą cha rzałi że nawet szyldu nad sklepem nie- ' aż do wyjaśnienia całego zajściabek damskich daje zatrudnienie setkom
łupniczą organizuje specjalną wystawę ma, zajrzał do swego mieszkania i zau
Rzecz jest w rękach władz, (g)
pracowników — dziś niemal w 100 proc.
w naszem mieście, która odbędzie się w ważył w nim ludz -- Niestropipny tern
pozostających bez pracy. Stolarstwo za
czerwcu b.r. Ujrzymy tam rzeczy, któ zegarmistrz, w y b ł szybę, pokaleczył
trudnia setki chałupników. Hafciarstwo,
rych nie znamy, o których nie przypusz sobie przytem ręce i zaatakował plą MOSMNNtNMMHoNIMNMI* wyrób szelek, lasek, parasoli, guzików i
tamy, że są tak ładne'i dobre'i że zro- drujących napastnikówwielu, wielu artykułów — razem dają
bione były w pocie czoła przez tkacza
Szaja SUberszac — zwany Magnat
zatrudnienie, najczęściej sezonowe, set
chałupnika przy wydatnej pomocy jego i Lajb Kac — zwany Bękart — wlec
kom i tysiącom robotników
chałupni
zony i dzieci. Gdyż w rodzinie chałup- prezes i członek zarządu instytucji baczych.
artystyczne, wykonane
ręcznie na
niczej muszą pracować wszyscy.
Jeśli łuck ej. która nosi osobliwe w tych oko
Wystawa
w Łodzi, organizowana
drutach z NAjLEPSZyCH GATUN
nie będą pracować — głowa rodziny nie licznośdach miano Bratniej Pomocy,
przez instytut spraw
społecznych w
KÓW JEDWABIU I WEŁNY. NAJ
zdoła sam zarobić nawet tyle, by star- wraz z kilku pomocnikami, zamknęli
NOWSZE FASONY.
Polsce, da możność poznania niezwyk
czyło na suchy kęs chleba codziennie, i Waśn>evyskiego w jego własnem m-eszU U HIRSZMAN
łych warunków pracy chałupników oraz
10-4
Kilińskiego 14, 2 piętro.
Nie należy sądzić jednakże, że cha- kaniu i teroryzowali go_ tak długo, a ż
poziomu życia tych mas. Poziom ten jest
łupnictwo ogranicza się tylko do tkac- zmordowany, zbUy na ciele i duchu zestraszliwe niski, tak niski, że wyobrazić
twa. Tkactwo obejmuje
zaledwie czą- garm'strz podpisał cyrograf zrzekający
go sobie trudno.
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Samosąd na Bałutach.

Z diiałolno^ci „Bratfntef Pomocy"
bałuckief.
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B A N K NEliO.
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Formalnie „Bank Nemo" jest repor
tażem; osiem krótkich odsłon, frag
mentaryczność akcji, nikłość intrygi,
próba kopiowania życia- W istocie swej
jednak „Bank Nemo" jest typową fran
cuską komedją, rozbitą na osiem obra
zów, miast tradycyjnych trzech c z y
czterech akthów- Fotografh' życia w tym
sensie, w jakim nam dają reportaże so
wieckie, czy niemieckie, t o znaczy w
duchu mocno radykalnej, „nowej rzeczywstości" w sztuce tej nie znajdzie
my. Akcentów społecznych brak jej zu
pełnie. Jest natomiast ostra satyra na
francuskie sfery finansowo - polityczneAle przecież tego rodzaju satyra nie jest
czerni nowem, ani frapującem; zresztą,
te pociski verneu'Ilowskie nikogo zbyt
boleśnie ranią i nawet i tych, w któ
rych są wymierzone. Autor zapewnie
nie odkrył Ameryki, jeśli dowodzi, że
małego złodzieja wsadzają d o krymi
nału, a wielkiego honorują i fetują.
Wielkim złodziejem jest Gustaw Lebreche, ongiś zwykły sprzedawca ga
zet, który stał się potentatem finanso
wo . bankierskim Francji- Małym zło.
piciem jest zaś kasjer „Banku Nemo"
— Emil Larnois. który dostał dwa laia
więzienia za jakąś niewyraźną historię
z 10,000 franków.
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TfeTneuWa.
CŁecnon>snte£o

Treść sztuki to dzieje Gustawa Lebreche'a. Co obraz, a nawet co scena,
to szczebel do jego wspaniałej karjeryA więc zaczął od sprzedawania gazet;
potem został woźnym w „Banku Ne
mo", następnie w tymże banku kasje
rem aż wreszcie wdrapał się na szczyt
drabiny — został generalnym dyrekto
rem Banku Nemo i jednym z pierw
szych finansistów państwa.
Czemu zawdzięcza Lebreche swe
sukcesy? P o pierwsze — sprytowi, po
drugie — brakowi skrupułów i po trze
cie — kobietom- Lebreche jak maupassantowski „Bel ami", karjerę swą ży
ciową robi dzięki spódniczkom. To jest
bardzo francuskie, a zwłaszcza pary
skie. Gdyby nie mała Karolina, kto wie
czy Lebreche otrzymałby najskromniej
sze stanowisko w Banku Nemo. Gdyby
nie pani Nemo, Lebreche nie wszedłby
się do dyrekcji banku- Wszystko kręci
się w tej sztuce dokoła kobiet: Verneuil
pokazuje nam świat przez pryzmat łóż
ka- I dlatego, też, w momencie, kiedy
zdawało się, że Lebreche dostanie się
do kryminału za nieczyste spekulacje
akcjowe i gdy już nawet jego machina
cjami zainteresowała się rada mini
strów, autor bohatera swego w ten spo
sób wydobywa z opresji, że aranżuje

maty flircik żony jego, Karoliny, z je
dnym z ministrów- P a r ę kokieteryjnych
uśmiechów i czułych spojrzeń kobie
cych — i wrogowie Lebreche'a prze
grywają na całej Unji.
Sztuka jest napisana żywo. dowcip
nie, pełna ciętych uwag satyrycznych
pod adresem skorumpowanych
sfer
bankiersko - parlamentarnych. Central
ną figurą, wokół której kręci się akcja
i która kręci akcją—jest Lebreche. Zna
komity aktor J e r z y Leszczyński, niestetety, tak rzadki gość w Łodzi, zalicza
rolę Lebrecha d o jednej z najlepszych
w swym bogatym repertuarze- To też
szczęśliwą myśl miał dyrektor Boro
wski, zapraszając na gościnne występy
tego utalentowanego artystę w jego bo
daj najbardziej popisowej roli lat osta
tnich- P Leszczyński stworzył z Lebre
c h e ^ postać komedjową, a choć często
operował groteską, nie przekroczył je
dnak nigdy tej granicy, poza którą gro
teska staje się szarżą. Talent, intuicja,
kultura, a przedewszystkiem wspaniała
JERZY LESZCZYŃSKI.
rasa aktorska sprawiają, iż każda kre
Karykatura St. Dobrzyńskiego,
acja Jerzego Leszczyńskiego utrzymana
Zespól naogół na wysokości zadaniajest w ramach artystycznych. Dał więc
P
.
Grabowska była pełną temperamen
gość warszawski w roli paryskiego
hochstaplera niefrasobliwy humor, po tu, wdzięku i zalotności Karoliną Ramgodę i figlarność, przy omal absolutnej baut- Bez zarzutu był p. Szubert, jako
bezpośredniości gry; dlatego też bawiąc dyrektor Nemo i doskonały p. Woskoinnych, bawił się najlepiej sam- Gdy do wski, jako Emil Larnois„Bank Nemo" jest szczęśliwym de
damy jeszcze, iż artysta arcytrudną
biutem
p . Szletyńskiego jako reżysera,
sztukę prowadzenia djalogu opanował
wykazał
w pierwszej swej sztuce, że
po mistrzowsku, staną się jasne powo
dy, dla których Jerzy Leszczyński był jest reżyserem kulturalnym, inteligent
przyjmowany gorąco i serdecznie przez I nym i pracowitym.
Oprawa dekoracyjna p. Mackiewi
publiczność łódzką.
1
cza starannaW . POLAK.

Kurier Handlowo-Przemysłowy
ł ó d z k i e g o o k r ę g u włókienniczego.
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Zryczałtowanie podatku obrotowego'

podatK1 w c z e r w c u

W miesiącu czerwcu r.b. płatne są
następujące podatki bezpośrednie:
1) Od 5 b.m. 1/4 podatku dochodowe
go, wynikającego z łącznego opodatkoSprawa zryczałtowania
p o d a t k u łoniła się niesłychanie poważna k w e - może jedynie o zryczałtowaniu podatkuj wania wynagrodzeń służbowych, otrzyobrotowego w przemyśle i handlu włó stja czy przędzalnicy będą w stanie w przemyśle i handlu H tylko goto- manych od różnych służbodawców.
>
czerwca, podatek od energji
kienniczym, zapowiedziana przez mini opłacać ryczałt, gdyż obowiązek opła- wemi tkaninami, gdyż zryczałtowanie!
sterstwo skarbu jeszcze w listopadzie cania podatku obrotowego, który
ub. roku, wzbudziła wielkie zaintereso nie spoczywa na dziesiątkach tyj
jami, zawierają
^
wanie wśród wszystkich zainteresowa płatników, obciążałby zaledwie
nych czynników. Powszechnie liczono A ściągnąć należy według obliczeń mi jes niemożliwością. Powyzszy^pogląd wyp
y
%
datek
i* i t i u . u m ,
a
d
się z możliwością wprowadzenia w ży nisterstwa skarbu zgórą 60 miljonów zauci;yuuw«ii,
obrStu, osiągniętego w
będzie zrealizowana, obejmie znacznie przemysłowy
cie tej doniosłej reformy
podatkowej złotych rocznie.
Nie ulega wątpliwości, iż przędzal-, mniejszy zakres, aniżeli początkowo się miesiącu maju r.b., przez przedsiębiorjeszcze z dniem 1 kwietnia b . r., przy
ibiorstwa
, . handlowe
I i II kategorji
przedsięczem przedstawiciele sfer gospodar ni , które w dzisiejszych czasach z tm- 'spodziewano.
„ ~
przemysłowe
od 1 doi 5-ej
kaklewano.
ZĆ
i - i—i. b i o r s ł w a n r z e m
czych, szczególnie reprezentanci han dcm dają sobie radę ze spłatą dotych-j W
tegorii, prowadzące prawidłowe księgi
dlu, ustosunkowali się pozytywnie do czasowych świadczeń podatkowych nie nadał bardzo aktualna, i jedynie z uwa- *» ^ F
z przedsiębiorstwa spra;owo przygotowane
reformy. Samorząd gospodarczy na są finansowo
przygotowane do takiego gi na niesłychanie skomplikowany cha- , J l X w c z e
podstawie własnych badań i skrupulat-j ciężaru. W
W toku ostatnich b..
badań ustali- rakter jej realizacji podlega jeszcze dal-,
a t e k od niektó
nych ankiet, przeprowadzonych w or-Ma się opinja, iż zasadniczo mowa b y ć szym studjom (j. c ) .
rych zajęć zawodowych,
obliczony n a
ganizacjach, oraz w wyniku " • i r 1 n 1 - rn t \mmanmmrn\m\U\\mm\\ limit'li iHllMMBlMiiiiIMliiliBMMlwiillBl im
podstawie obrotu, osiągniętego w ubieg
nych konferencji przestudiował już po
łym miesiącu.
6) Od 20 czerwca — podatek od
wyższe zagadnienie.
energji elektrycznej, zużytej w okresie
Niezależnie od prac czynników go
od 1 do 15 czerwca r. b.
spodarczych ministerstwo skarbu prze
7) Nadto płatne są w ciągu miesiąca
prowadza w dalszym ciągu b a ^ n l j L J ^ ^ ^ ^ j p
o r g a n i i a c f e
d l a O b r o - czerwca wszelkie podatki odroczone lub
Otóż w toku szczegółowego oaaamai
—rozłożone na raty, z terminem płatności
możliwości zaprowadzenia tej reformy,
S W O i c h
I l l l e r e S Ó W ,
Środkiem, który mógłby przyczynić w tym miesiącu, jak również te podatki,
sprawa uległa nieprzewidzianej początw
komitetu organizaktóre — wedle wystawionych nakazów
kowo zwłoce i ostatnio już brak nawet, cyjnego sekcji przemysłu zarobkowego, się do sanacji tych opłakanych stosun
płatniczych — płatne być winny w mie
ków
jest
stworzenie
organizacji,
która
wiadomości, czy sprawa ta, którą han-1 została wczoraj rozesłana do wszyst'
siącu czerwcu. (p).
deł I przemysł w óklenlczy niezwykło kich zainteresowanych firm zarobko- objęłaby wszystkie pracujące zarob
kowe
firmy.
zywo słę Interesuje jest nadal aktualną.' wych n a terenie Łodzi odezwa, wzywaTaka organizacja już się obecnie
do zapisywania się
sie do
flo nowopow
Obecnie dowiadujemy się z najbar jąca do
tworzy.
Giełda zbożowa.
stałej
sekcji,
treści
następującej:
dziej miarodajnego źródła, iż przewle
Przy stowarzyszeniu
fabrykantów
„Na
terenie
Łodzi
i
okręgu
łódzkie
Na
wczorajszem zebraniu giełdy zbokanie s p r a w y jest spowodowane wiclprzemysłu włókienniczego w Łodzi, po
kiemi komplikacjami, które wyłoniły go znajduje się 600 do 70Ó przedsię wstała sekcja przemysłu zarobkowego, źowo-towarowej w Warszawie ogólny
pracującyci
obrót wyniósł 1.404 i pół tonu w tem ży
się dopiero w toku podjętych badań. biorstw włókienniczych,
do której akces zgłosiło już kilkadzie
Realizacja reformy jest całkowicie za wyłącznie zarobkowo, a nadto wiele siąt firm, a przez nawiązanie kontaktu ta 1.145 tonn — usposobienie spokojneNotowano za 100 kg. parytet wagon - leżna od znalezienia możliwego rozwią przedsiębiorstw uprawia częściowo pra z firmami prowincjonalnemi
zostały Warszawą. w. łftdui%acb, , wagonowych,,
cę w charakterze zarobkowym. Przed
zania nasuwających się wątpilwości.
siębiorstwa zarobkowe zatrudniają po* stworzone podwaliny ogólnej organi handflu hurtowym: żyto 30—30.25, psze
Poza już znanemi trudnościami, zwia ważną część ogólnej liczby pracujących zacji okręgu łódzkiego.
nica jednolita 32.50—^33, pszenica zbie
zancml ze zryczałtowaniem podatku w przemyśle włókienniczym robotni
Nowopowstała organizacja ma bar rana 32—32.50, owies jednolity 25.50"we włókiennictwie, wyszczególnić na ków i pod względem wielkości i jakoś dzo poważne żądania do spełnienia: 26.50. owies zbierany 24—24.50, jeczleży nowe, najbardziej zasadnicze, za ci posiadanych urządzeń technicznych zrzeszenie całego przemysłu zarobko , mień n a kaszę 23.25—23.75, jęczmień
strzeżenia. Jak wiadomo, istnieją dwie nie ustępują pozostałym
przedsiębior wego okręgu łódzkiego, uregulowanie browarny 24.50—25.50, groch polny jakoncepcje zryczałtowania podatku: jed stwom.
sprawy nadmiernych ciężarów z tytu-j ,
30—33, groch Victoria 28—34,
na polega na opodatkowaniu surowca,
5 _ 2 6 , peluszka 2 6 - 2 7 , seradela
Ogólny kryzys gospodarczy, niedo łu ubezpieczeń społecznych, sprawy w y - | y
t. j . uchwycenia podatku u źródła (na cenianie przez czynniki miarodajne roli, miarów podatkowych, ujednolicenie płac ,dwojriie czyszczona 3 0 - 3 3 , łubin niegranicy), druga koncepcja zmierza do jaką przemysł zarobkowy odgrywa w roboczych, sprawy stawek za pracę y&e^i 14—15, łuban żółty 20—22. rzepak
opodatkowania półfabrykatów t. j . prze życiu gospodarczem, a nadewszystko zarobkową i t. d. i t. d.
|zimowy 38—40. siemię lniane bazis 90%
dzy. W razie pobierania podatku od su nad wyraz ostra walka konkurencyjna
Zadania te będą mogły być należycie ,28.50—40, koniczyna czerwona surowa
rowca nie będą uchwycone podatkiem spowodowały, że przedsiębiorstwa za spełnione tylko przy wspólnym udziale
fcantanki 150—175, koniczyna
surowce pochodzenia krajowego, co robkowe znalazły się ostatnio w nie wszystkich zainteresowanych firm.
I czerwona bez kanianiki o czyst. do 97%
szczególnie ważne jest przy wełnie. T e  zwykle trudnej sytuacji i stanęły w obli
180—200, koniczyna biała surowa 250—
go rodzaju opodatkowanie nie wyczer czu ruiny.
350, koniczyna biała bez kanianki o czy
pie więc zagadnienia.
stości d o 97 proc. 350—450, maka pszen
na luksusowa 52—57, mąka pszenna 4'0
Nastęnnie przy tym systemie pobo
47—52, żytnia pytlowa 46—47, sitkowa
ru podatku zwrócono uwagę na fakt,
35—36, razowa 35—36, otręby pszenne
iż obciążenie to byłoby niewspółmier
szaile 17—17.50. pszenne średnie 17.25—
nie nierówne. Tłomaczy się to tem, iż
PAPIERY
PROCENTOWE.
W
gru
Na wczorajszem zebraniu giełdy waopodatkowany ryczałtem surowiec, z lutowo-dewlzowej tendencja była niejed pie pożyczek państwowych mocniej się 17.75, żytnie 17—18, kuchy lniane 22—
którego przetwarza się tkaniny od naj nolita; słabiej kształtowały się dewizy kształtowały kursy t. zw. premjówek, 23, rzepakowe 17.50—18, kuchy słonecz
lichszych do najwyższych
stworzyłby na Holandię, Szwajcarię, Berlin. Rów natomiast w <toiale prywatnych papie nikowe 18—18.50.
niewspółmiernie wyższe opodatkowa nież zniżkowo kształtował się kurs ban rów lokacyjnych, zwłaszcza prowincjo ? • • • • » • • » • <
nie taniego towaru w stosunku do towa knotów dolarowych. Zapotrzebowanie nalnych panowała tendencja bardzo sła
rów lepszych. W ten sposób szerokie na dewizy było zmniejszone. Banknota ba przy ditóem zaofiarowaniu.
Więk
w a r s t w y konsumentów byłyby wyjąt mi dolaroweml obracano po kursie 8-85 1 szych obrotów dokonano 7 proc. stabili
bez zasłabnięcia łnfonnacii
Biurze
kowo pokrzywdzone.
pół—8.85. Wypjata telegraficzna n a zacyjną i 4 proc. premjową dolarową.
IIIIM
Notowano
3
proc.
budowlana
33,
4
proc.
t
Słuszniejsze przeto byłoby opodat New Jork 8.904. Notowano kursy dewiz:
kowanie przędzy, gdyż wysokość sta Holandja 361.10,- Londyn 32.85, Newdolarowa 46—45.50, 5 proc. konwersyjl
•
wek podatkowych uzależnionaby była Jork 8.90, P a r y ż 35.14, Praga 26.40, na 37-25, 6 proc. dolarowa 50.50, 7 proc.
Największe w Łodzi Biuro Informacji
kredytowych — 1500 własnych kores
by od numeru przędzy, zaś odbór gatun Szwajcaria 174.25, Medljolan 45-75; w stabilizacyjna 45.25 — 4825—44.75—55
pondentów w kra'u i zagranica
ku przędzy decyduje o wartości towa obrotach międzybankowych dewizy n a (za setki), 8 proc. obligacje budowlane
•
ru. Jednakże przy tym systemie w y - Beirlin 211.50- W obrotach prywatnych: I-sza emisja B-G.K. 93, 4 i pół proc.
N A R U T O W I C Z A Ns 3 0
•
funt angielski w gotówce 33.10, bankno ziemskie 33-50, 7 proc. ziemskie dolaro
t»l, 129-30.
we
53,
8
proc.
m.
Warszawy
55—56—
t y dolarowe 8-S61/4, rubel złoty 4.81 1 pół
NOTOWANIA BAWEŁNY.
4.84 ł trzy czwarte, srebrny 1.40, bi 54; za 8 proc. listy m. Łodzi chciano pła UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO LOKALU
Nowy Jork. 23 maja. Loco 5.95, mai 5.79, lon 0.62, dolar złoty 9.03.
cić 55.75, za 10 proc. Radomia żądano Banku Kupi ecko-Krcdytowcgo Spółdz
i elczego
czerw cc 5.80, Ulpj.cc 5.R2, sierpień 5.90, wrze
w Łodzi .
AKCJE. Na rynku akcyjnym obraca 51, a z a 10 proc. Siedlec — 50. Trausień 5.98, pażdnóernlk 6.05, listopad 6.12, gru.
W dni u wczorajszym w obecności zarządu
dzień 6.20, styczeń 6.27, kity 6.34 marzec 6.42. no jodynie akcjami Banku Polskiego po zalkcie dokonane, a nienotowane: 5 proc oraz rady nadzorczej odbyło się uroczyste
m.
Warszawy
45.
Nowy Orlean, 23 maja. Loco 5 8 9 nwj 5.76, kudsie 70.50. Ponadto zanotowano akcje
otwarcie nowej siedziby Banku Kupiecko-Krelipiec 5.84, październik 6,03, grudzień 6.12, sty B-cl Jabfkowsklch bez kuponu za 1931 rdytowego 'Spółdzielczego, m s z c z ą c e j sią przy
czeń 6.24, marzec 6.38.
ulścy F.K^rkówwkłej Nr. 29, w gmachu dawnego
i bez wartości.
Bartku Wilhelma Landaua.
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Ani grosza kredytu
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Lirerpool, 23 maja. Loco 4.51
maj 4.29,
Poseł L, Mincberg, stojący na czele rady
czerwiec 4.25, lipiec 4.25, sierpień 4,26 wrze
nadzorczej zagaał uroczystość wygłaszając krót
cie ń 4.27, październik 4.27, listopad 4.29, gru
kie, leoz podniosłe przemówienie.
dzień 4.30, styczeń 4.33, lirty 4.36, mairzec 4.40
Dalsze przemówienie wygłos i dyrektor Ban
kwiecień 4.42, mai 4.44 czerwiec 4.49, lipiec 4.55
Od szeregu la/t w ta. Łodzi znajdują sie w ©broot* irodkl do czyszczenia i pofterowainaa
ku p. Julian Abramowicz, który wskazał. Je
Liverpool, 23 maja. Bawełna egipska. Loco roetah, opatraome znalkiem towarowym „Sidor'', zbdiAonym d o zarejestrowanego w dniu 11 lute
Bank ten zaskarbił sobie zasługi nietylko na po
6.00, maj 5.81, łipiec 5.89, paida)*ritik 6.15 listo, go 1927 r. Nr. Rej. 14443 znaiku towarowego ..SlDOL".
lu ekoTtorniczncm, lecz taltzc wychowawczem
pad 6.17, gnidzacń 6.22. "styczeń 6.27 mattzec
Urząd Patentowy w Warszawie orzeczeniami Nr. 1164/3/31 zarządzał tmiewairrienle zna
tworząc «i«tęp wyszkolonych urzędników, re
6.36
ku towarowego ..Sidor".
krutujących 9:ę z młodzieży zachowawczej.
Uper. 23 mafa. Loco 5.30, mai 5.18, lipiec
Odpowicdzó-ilnymi za naruszenie praw do ochranianych znaków towarowych t ą nietylko
W dalszym cisgu uroczystości przemawiali:
5.52 paidricrnilk 5.31, listopad 5.36, grudzień wytwórcy artykułów, opatrzonych nieJegałrric sŁosowansmd zmalkami, lecz i sprzedawcy, gdyi
wiceprezes Wojdysławski M„ wiceprezes A. M.
5.39. styczeń 5.43, marzec 5.49.
art. 191 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypoapolitej Polskie} t dnia 22 marca 1928 r., przepi- Kapłan, czlonlkowie zarządu Cytryn i Zduński
Aleksandria, 23 maja. Mai 10.73, lipiec 10.79 &u:je miedzy innemi zniszczenc znaików na koszt krcywdoóelela, choćby to się miało łączyć ae
ora* w imieniu urzędników w.-dyr. .H. Grylak.
lfalopad 11.78 styczeń 12.10. Ashmouni: czer- • zniszczeniem towaru,
Po przemówćcnlach nasitąpiło zwoedzenie lo
wiec 8.83, sierpień 9.01, październik 9.32 grukalu, który składa słę z 15-tu ubilkacyj i wywie
noapowi£iŁcclin'.aNónuejszem
znaikuSidor",
^ I D O przedda3s«W)
L ' ' ostrzegają zatem wszysUtich sprzedającyoh
i oaby.
nodki właściciele
poA zr.aikitm
wających
s
<baeń 9.52.
, nicm wobec groiącej im za to oclpoiwiedzialłnoici.
ra wysoce dodatnie i estetyczne wratenL*.
45-2
ich nabywaniem, lub
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W y k w i n t n ą bieliznę d a m s k ą

/

Wasze zdrowie, Szczęście I powodzenie ży
c i o w e , D u ż e ofiary m a t e r i a l n e
zależne są od jakości towaru. Nie każdy dowolnie zachwa
lany towar, lecz w cią<{u dziesiątków lat w całym świecie
wypróbowana jakość zaslujjue na Watrę zaufanie.
T Y L K O „ O L I . A " "SM

Bi.

Bocian
się

zbliża

czy

masz
już

Pierwsza tenśca

Str. 9

1932

poleca

11-go Listopada 17, m. 4
f r o n t II p i ę t r o

B u c i k i o d z». 8 . 7 5

bieliznę

Do akt Nr. E. 701/1932 r.
Do akt Nr. 233/1932 r.
OGŁOSZENIE.
OGŁOSZENIE.
Komornik Sadu Grodzkiego w Ło
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło-j
wlecą?
dzl, rewiru 15, zamieszkały w Łodzi,] dzi, rewiru J l . zamieszkały w Łodzi,
przy u!. Sienkiewicza 67. na zasadzie; przy ul. II-go Listopada 51. na zasa
Pantołelki od zł. 8 . 7 5 art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu dzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w
2 czerwca 1932 r. od godz. 10 rano wj 10 czerwca 1932 r. od godz. 10 rano
d o nabycia u
Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia Nr. 10 od w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 33, od
będzie sie sprzedaż z przetargu publi będzie . s i ę sprzedaż z przetargu pu
J .
F
R
Y
M
E
R
A
należących do
cznego ruchomości, należących do A. blicznego ruchomości
dolfa Fausta i składających się z mebli Ignacego Walickiego i składających sio
Filii: " " * " " " " " ' •
z 60 par bucików damskich, oszaco
oszacowanych na sumę Zt. 1.200.—
wanych na sumę Zł. 1.100.—,
Łódź, dnia 21 maja 1932 r.
Łódź. dnia 9 maja 1932 r.
Komornik JAN RZY.MOWSKŁ
c a r a
] ; • . • • ! • ! • • ' • •
Komoruk St. SrOPCZYŃSKL
Do akt Nr. 287 i 398 1932 f
Do akt Ńr. E. 542/1932 r.
OGŁOSZENIE.
OGŁOSZENIE.
OGŁOSZENIE.
Komornik Sadu Grodzl;lęgo w Ło-j
Syndyk Tymczasowy masy upadłości Hrmy
Komornik Sadu Gród? :ieio w Ło
dzl, rewiru 15, zamieszkały w Łodzi
„Tartak i> Młyn parowy Sz. BorwiAski" na n o .
przv ul, Sienkiewicza 67, na zasadzie dzi, rewiru II, zamieszkały w Łodzi,
cy art. 514 i rnM. K.Il, wzywa ponownie wio»
art. 1030 U, P. C. o::lasza. że w dniu przy ul. 11-go Listopada 51, na zasa
reycieli powyższej upadlosoi, których należności
2 cicfwca 1932 r. od godz. 10 rano w dzie art. 1030 U. P. C. oslusza. że w
zostały przyjęte do masy, aby w dniu 28 maja
dniu 14 czerwca 1932 r. od godz. 10
Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 47,;
1932 roku o godAinie 12 w pol. stawili się w Wy
Dr. Dutkiewicz .
1
1
1
2
odbędzie się sprzedaż z p/ittargu pu rano w Łodzi przy ui. Limanowskiego
dziale Handlowym Sądu Okręgowego w Łodzi
Dr. Skusiewicz
. skórne i wene
3
4
ryczne
blicznego ruchomości, należących do 91, odbędzie sic sprzedaż z przetargu
przy u'.Jty Plac Dąbrowskiego Nr. 5, pokój Nr. 15
Dr. Stawowcryk .
4'/, - 6
firmy ..Księgarnia
Ludwika Fiszera" publicznego ruchomość należących do
w celu wysłuchania sprawozdania syndyka tym
i składających sie z książek szkolnych, Juliusza Rymera i składających se z
czasowego o stranie upadłości zawarcia układu,
Gab. dentystyczny zębów (plombowa
4
7
nie, wprawianie)
oszacowanych na sume. Zł. 2.700 i 500 mebli, oszacowanycii na sumę Z(. 420.względnie związku wierzycieli i wyboru syndy
Dr. Zaleski
Łódź, dnia 19 maja 1922 r.
Łódź, Unia 10 maja 1932 r.
10-5
ka ostatecznego.
ananzy
Syndyk Tymcza-sowy:
Komomk St. STOPCZYNSKŁ_
Komornik JAN RZVMOWSKI.
L e c z n i c a o t w a r t a c o d s . o d O-ej r a n o — 7 w l e c z ,
Dr. WITOLD JEŻEWSKI
DD akt Nr. li. 276.1932 r.
w niedz. 1 0 - 2 pp. — PORADA 4 zł.
Adwokat.
OGŁOSZł ME.
Do Vkt Nr. 2317/1931 r.
Komornik S,idu Grodzkiego w Ło
OGŁOSZENIE.
• • G O D G
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło dzi, rewiru 11. zamieszkały w Łodzi,
dzi, rewiru 15, zamieszkały w Łodzi przy ul. i I-go 1 hlopada 51, na zasa
DR. MED.
przy ul. Sienkiewicza 67, na zasaJzie dzie art'. 1030 U. P. C. ogłasza, że w
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu dniu 6 czerwca 1932 r. od godz. 10
Przedsiębiorstwo Robót
2 czerwca 1932 r. od godz. 10 rano w rano w t o d i t pizy ul. Zgierskiej 74,
Budowlanych
Łodzi przy ul. Andrzeja Nr. 39, odbę [odbędzie się sprzedaż z przctar<ru pu
dzie się sprzedaż z przetargu publicz blicznego ruchomości, należących do
I Instalacji Technicznych
nego ruchomości, należących do Ady Hermana Kcnrada i składających się z
Vi ^ •
Sztrauch 1 Ignacego Sztraucha I skla mebli, oszacowanych na sumę Zt, 580.Choroby uszu, nosa, gardła i krtani
dających się z mobil, oszacowanych Łódż, dnia 11 maja 1932 r.
Komornic Se. STOPCZYNSKI.
na sumę Zł.750—.
d . B - l l S I H i B l i 3 0 . W . 151-15
Łódź, dnia 23 kwietnia 1932 r.
Komornik JAN RZYMOWSKL Do akt Nr. 745/764 1932 r.
godz. przyjęć 5—7.
OGŁOSZENIE.
Cclitór
Inżynierowie
Do akt Nr. E. 781 1932 r.
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
OGŁOSZENIE.
dzi, rewiru 11, zamieszkały w Łodzi,
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło przy ul. 11-go Listopada 51, na zasa
s.
dzl, rewiru 14, zamieszkały.w Łodzi dzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w
przy ul. Al. 1-go Main 34, na zasadzie dniu 14 czerwca 1932 r. od godz, 10
Wykorfują Vśzelk1e''roboty w.zakres
Choroby dzieci i wewnętrzne .
crt. 1030 U. P. C. ogłasza, żo w dniu 2j rano w Łodzi przy ul. Zgierskiej 74.
— - budowniivhva-wchodzące.
ul, Z a w a d z k a 2 0 , tel. 2 4 6 - 5 3
, czerwca 1932 r. od godz, 10 rano w odbędzie się sprzedaż z prnetargu pU1
SPEC3ALN')AĆ: Kanalizacja,' wo' ' •"'
przyjmuje od 4 — 6
| Łodzi przy ul. śródmiejskiej Nr. 4, od-j
bllLZtiego ruchomości, należących ' do
od 10-go czerwca w K o l u m n i e
doci-igi i c e n t r a l n e ogrzewanie.
. będzie się sprzedaż z przetargu pubł, Hermana Konrada l składających się z
'cznego ruchomości, należących do A mebli, oszacowanych na suin« Zt. 750>
ulica 1'alacowa Willa Goldbsrga.
P r z y ł ą c z a n i e d o m ó w d o sieci
brama Gliksborga I składtjących sie t
30-2.
k a n a ł ó w miejskich
4x75 ( urządzenia cukierni, szprot, sardynek, Łódź, dnia 17 maja 1932 r.
Komomk Su SlOPCZYŃSKI.
czekolady 1 Ł p. oszacowanych na s n
Dr. M e d .
Do akt Nr. 568 1932 r.
me Zt. 967.—
OGŁOSZENIE.
Łódź, dnia 20 maja 1932 r.
• Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
Komornik ST. DULKOWSKL
dzi rew. 3-go.- zamieszkały w ł.odzi,
P O
S Ł O N C E
i
Z D R O W I E
przy ul. Mtelczar«kleeo Nr. 14, na za
Do akt Nr. E. 1705 1931 r.
choroby wewnętrzne
sadzie arL 1030 U. P. C. ogłasza, że
OGŁOSZENIE.
spec. serca przemiany materji (otyłość)
Komornik Sądu Grodzkiego w Lo w dniu ? rjsrwca 1932 r. od godz. 10
K
E
R
A
dzi rewiru 14, zamieszkały w Łodzi rano w Łodzi przy ul. Nawrot 92, od
przyltuule od 3—6.
przy ul. Al. 1-go Maja 34, na zasadzie będzie się sprzedaż z przetargu publi
4 z a l e t y e K w i p u u K u HERA:
POŁUDNIOWO 2 6
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 2 cznego ruchomości, należących do
czcrw.ca 1932 r. od godz. 10 rano w f. .Orso' i składających się z maszyny
Łodzi przy ul. Zielonej Nr. 5, odbędzie do pisania i 200 kondensatorów, osza
się sprzedaż z przetargu publiczneego cowanych na sume Z|. 1.500.—
ruchomości, należących do tlrmy „Prze Łódź, 24 maja 1932 r.
Komornik K. SUZIN.
mysi WlóklMHiiczy Michał Glazer" I ^
składających się z chustek 2-ch ple
Do
akt
Nr.
538
1932
r.
dów, oszacowanych na sumę Zt. 850.—
OGŁOSZENIE.
Łódź, dnia 12 maja 1932 r.
Namioty campingowe, wojskowe I P. W., worki do spania, plecaki,
Komornik Sądu Grodzkiego w Łoworki podróżne, płaszcze, peleryny, wiatrówki, nieprzemakalne. Tka
Komornik ST. DULKOWS[(I.
Dw. „Ormuzd"
idzl rew. 3-go, zamieszkały w Łodzi,
niny Impregnowane 1 gumowane, płótna żaglowe w różnych kolorach
Do akt Nr. E. 596 1932 r.
przy ul. Mlelczarskicgo Nr. 14, na za
własnego wyrobu, niezrównanej jakości, znacznie lepsze i tańsze od
OGŁOSZENIE.
jadzie arL 1030 U. P. C. ogłasza, że
zag anlcznych
Komornik Sadu Grodzkiego w Ło ,w dniu 2 czerwca 1932 r. od g o i . 10
Poleca: Przemysł włókienniczy I tkanin cumowych.
dzi, rewiru 14. zamieszkały w Łodzi, rano w Łodzi przy ulicy Nowej 12
przy ul. Al. 1-go Maja 34, na zasadzie
1 6-go Sierpnia 14. odbę
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 2
:zcrwca 1932 r. od godz. 10 rano w dzie Się sprzedaż z przetargu publicz
WARSZAWA. MARSZAŁKOWSKA 124, TELEFON 791-21
Łodzi przy ul. Śródmiejskiej Nr. 26,nego ruchomości, należących do Ada
-.„,,,„,
konfekcyjna w Warszawie, ulica Tarczyńska 4,
odbędzie się sprzedaż z przetargu pu ma Kendrzcńskicgo i Piotra Dąbka I
ram-yna.
j
w Zduńskiej Woli.
blicznego ruchomości, należących do składających się z tokami na żelazo i
ZADAJCIE BEZPŁATNYCH KATALOGÓW i PRÓBEK.
Szmajcha Kammachera 1 składających magli, oszacowanych na sumę Zł.
Uwaga: Ostatnio dostarczaliśmy 17.000 namiotów dla Wojska 1 P. W.
sie z mebli i maszyny do sztancowania 1.100+1.100.
oraz 45.000 peleryn dla Policji Państwowej, Straży Granicznej i Min.
papllotck t. j. foremek do ciastek, o- Łódź, dnia 24 maja 1932 r.
Komornik K. SlJZIN,
Poczt 1 Telegr., jaki również większe ilości naszych specjalnych
szacowanych na sume Zt. 730. lecz zgo
tkanin dla powyższych Instytucyj.
95x4
dnie 1070 art. U. P. C. ruchomości mo,|Do akt Nr. 521 1932 r.
ga być sprzedane niżej ceny szacun-]
OGŁOSZENIE.
kowej.
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
2 o
2 Do
akt
Nr.
E.
2916
1930
r.
dzi rew. 3-go. zamieszkały w Łodzi,
Łódź, dnia 19 maja 1932 r.
O K A Z J A ?
~
OGŁOSZENIE.
przy ul. Mielczai skiego Nr. 14, na za
Komornik ST. DULKOWSKl
Za 75 proc, wartości nominalnej sprze
sadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że
da hipotekę dolarowa, zapisaną na pier
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło- Do akt Nr. 317 19)2 r.
w dniu 2 czerwca 1932 r. od godz. 10
wszem miejscu nieruchomości handlo Jzl, rewiru 6, zamieszkały w Łodzi,
OGŁOSZENIE.
rano w Łodzi przy ul. Nowe] 12, odbęwo - czyirszowej. Olerty przyjmie przy ul. Narutowicza 10, na zasadzie
Komornik Sądu Grodzkiego w ŁoKomornUc
IMJSCLA
•e slT s
\z * 1
«adm. nin. pisma pod ..Zdecydowany".] art 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu dzi rew. 3-go. zamieszkały w
Lekarz Dentysta
u
n
ci
i h P»"
^
n
P
2 czerwca 1932 r. od godz. 10 rano w przy ul. Miclczarskiego Nr. 14. na « - ! s
d
w
H
sadzie art.
™ . ? ? . '. składających ,
art. 1030
1030 II.
U. P.
f. C.
C. nil»w.a.
oglas/.a, że
Łodzi przy ul. Cegicłnianej Nr. 42. od sadzie
Do akt Nr. 979 1932 r. "
będzie sie sprzedaż z przetargu publi w dniu 2 czerwca 1932 r. od godz. 10 rur do kabli telefonicznych, cem'eiitoOGŁOSZENIE.
wanych. oszacowanych na sumę Zt.
Komornik Sadu Grodzkiego w Ło cznego ruchomości, należących do El rano w Łodzi przy ul. Wysokiej 31,
dzi, rewiru 12, zamieszkały w Łodzi, iasza Monosowskiego i składających i.dbędtie się sorzedaż z przztargu im- Lóciź. dnia 21 mHj.i 193> r
przy ul. Piramowicza 7, na zasadzie się z mebli, oszacowanych na sumę b i<.7'iu'.o rucli?m,>ś;, na'c-. icych d j
Komornik K. SiJZIN.
f. „Józef Welkert'* I składających się z
na ul. Piotrkowską 24, art. 1030 U. P. C. ogłasza że w dniu 21Zt 1.230.—.
sam icliodu nu:ki .Hat", oszacowane
Łódź.
dnia
23
maja
1932
r.
czerwca 1932 r. od godz. 10 rano w
tel. 127-82.
Komornik (—) LEON WASOWSKI go r.:i sumę Z', i ISO.—.
Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 11, odbę
Łódź dnia .'4 nuja 1932 r.
dzie sie sprzedaż z przetargu publlcz-l
Komornik K. SUZIN.
nego ruchomości, należących do Towa
rzystwa Drukarsko - Wydawniczego i'
najnowszych m o d e l i
składających się z kasy ogniotrwałej,
.maszyny do pisania, maszyny ręczna sezon wiosenny poleca
'
8 k » « • *le!on ««7-45
ze znajomością języka niemieckiego l !cznci do obrabiania płyt metalowych.'
*
cykllnowanie. drutowanie,
angielskiego, poszukuje pracy na go. mebli biurowych itp., oszacowanych n a
froterowanie oraz sprzątanie biur. DOdżiny
przedpołudniowe Pierwszorzęd- sumę Zt. 720.
•y Pr
Z A W A D Z K A g±
rutynowana przyjmuje dyżury i robi
Łńdź, dnia 23 maja 1923 r.
koL Czyszczenie »zvb,
oforty sub.
s
ne ref«i_.
lerenc.e
Łaskawe olerty
weHcic r Hrnmc *W
zastrzyki umiejętnie. Cenv przystępne
Korooruik ADAM JAROSZYŃSKA I, ,
*" "'
'
_
.•Stenograf' do admin. Republiki".
Telefon 2 3 0 - 7 9 .
przy ul. Zacho niej 52, tel. 134-6/.
Gabinet elektro i śwatlolcczpiczy (lampa kwarcowa i VITALUX). Diatermia. Siczepnjnie ospy. Konsylja lekarzy
Wizyty na mieście.,
Dr. Ładyński .
wewnętrzne
1-2
Dr. Kok^rzecki
nerw. 1 uni ysl,
2-3
Dr. Smoleński ,
wewn. 1 nerw.
4-5
wewn.iżoł. kiszek,
Dr. Olszewski ,
6-7
przemiany materii
Dr. Ziegler dr.).
11-12
dzieci
Dr. Lange , •
3-4
Dr. Artyfikiewiez .
12 2'/,
chirurgiczne
Dr. Malewski . .
9-10 i 3 ' \ Dr. Garliński .
11-17,
Dr. Sokołowski
2'/,-4
Dr. Ługowski .
11-12
kob
ece
Dr Kiihnel . .
2V,-37,
Dr. Altenberger .
12-1 i 6 - 7
nosa,
uszu
i
gardła
Dr. Czaplicki . .
4-5
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dawno oczekiwana premiera!

Dawno oczekiwana premiera!

w dźwlękowo-mówlonej wersji
czeskiej

Wielki film erotyczno-obyczajowy
reżyserjl słynnego

P1ACHAYY twórcy „Erollconu"

w krótkich

3=

•

riowach:
z soboty na niedzielę — Remingtony zamilkły. — Randka z n-ieinajomYtml.—Po
życzona sukienka. — Dancing Tańce. — Cygańska muzyka. — Szampan. — Za
mroczona. — Hotel. — NIE! NIE! NIE! —• Ucieczka. — Ulewny deszcz—Schroróetnle u mężczyzny Jakfch mało. — MWość......
FiUtn w języku czeskim!
Zwykła historyjka, lecz Jak wzrusza, jak pdwleoa, jak emocjonuje.
Film dUa nas zrozumiały!
Nadprogram najnowszy tygodnik dźwiękody Foxa
Sala nowocześnie chłodzona i wentylowana.

C E N Y

M I E J S C

Z N I Ż O N E

Początek o godz. 4.30 po poTudniU.

Aparatura Western -Electric.

Początek o godlz. 4.30 po po4udln.ni.

Poważne przedsiębiorstwo poszu
kuje dla pomocy szefa
podaje niniejszym do wiadomości, że V część Hsty składek na 1932 rok
zawierająca płatników z ulic: Piramowicza, PI. Dąbrowskiego Placu
Reymonta, PI. Wolności, Podleśnej, Południowej, Pomorskiej, Przędzalmanej, Radwańskiej, Rokiciiiskiej, Rzgowskiej, Senatorskiej, Sie
radzkiej, Składowej, Ks. Igu. Skorupki, Skwerowej, Słowiańskiej, Sosno
wej, Srebrzyńskiej, 6-go Sierpnia, Śródmiejskiej, Targowej, Tramwa
jowej, Traugutta, Trębackiej, Tylnej, .Węglowej, Wierzbowej Wodnej
Wodnego Rynku, Wólczańskiej, Wysokiej, Zacisze, Zachodniej, zostaje
w myśl istniejących przepisów wyłożona d o wglądu na pnzeciąg 8 dni,
t. j . od dnia 25 maja d o dnia 2 ozerwca 1932 r. włącznie w kancelarii
Gminy przy PI. Wolności Nr. 6 w godlz. od 10 do 1-ej po poł.
Łódź, dnia 24-go maja 1932 roku.

wuiKIEHHIKA

Prezydium Rady Giełdowe] Giełdy Ple
niężue] w Lodzi zawiadamia, że

Obok fachowych nieodzowne kwalifikacje ogólne: Inte
ligencja, umysł twórczy, zdolność do wnikliwej obser
wacji, dokładność w pracy, wysokie poczucie odpowie
dzialności. Kandydaci (chrześcijanie) z naukowem przy
gotowaniem i praktyką w tkactwie lub farbiarstwle
mają pierwszeństwo.
Życiorys (ręcznie pisany), odpisy świadectw i referencyj, fotografię oraz wysokość pensji skierować pro
szę pod: „K. G." do administracji pisma.

Oaólne Zebranie

Członków Zgromadzenia Gieldoweego
odbędzie się w czwartek, dnia 9 czer
wca 1932 r. o godz. 6 po poł. w sie
dzibie Giełdy (Piotrkowska Nr. 96) —
następującym porządkiem dziennym:
Odczytanie protokułu ostatniego Ogólnego Zebrania.
Zatwierdzenie sprawozdania rachun
kowego Giełdy za rok 1931.
Wybory:
Staranność oferty będzie, wskaźnikiem wartości kan
a) Komisji Rozjemczej
dydata. Załączników nie zwracamy.
60x3
b) Komisji Rewizyjnej.
4. Wnioski członków.
UWAGA: Zgodnie z § 35 statutu na
Ogólnych Zgromadzeniach uchwały
JOKAZJAI Sprzedam natychmiast dwa ODDAM pokoik z kuchnią. Zapytania
zapadają zwyczajną większością gło
'Zakłady Fryzjerskie, jeden duży dru- o adres do administr. pod ..Solidny".
sów, zatem Ogólne Zebranie w pier
Letniska
Kupno I sprzedaż
gf niniejszy. Punkt ruchliwy. Powód GARSONlERKA dla solidnego pana do
wszym terminie, t. j . w dniu 9 czer
wyjazd. Oferty „Okazja",
wca r. b. będzie ważne bez wzglę
(wynajęcia natychmiast. Wiadomość w
du na ilość obecnych.
Y ŚRÓDMIEŚCIU cukiernia do sprze administracji.
25
LETNISKO pod Łodzią przy ul. Ła Oddzielne zaproszenia do PP. Człon
[dania z pracownią. Wiadomość Naru
SKLEP
Z
dwoma
pokojami,
kuchnią
i
,Eiewnickicj. vis-a-vis Nr. 158. Zaraz ków zostały rozesłane.
Itowlcza 31. Nowaczyński.
KTO POSZUKUJE domu, placu,
komórką murowaną do odnajęcia Koś- |do wynajęcia w dużej willi 2 mieszka-]
Rada Giełdowa
WÓZKA
dla
chorego
poszukuję.
Tele
parcelle. majątku, gospodarstwa,
ciuszki 31, m. 2.
•
31 nia, składające się z pokoju i kuchni
Giełdy Plenlężneel w Łodzi.
fon
108-36.
25
zgłasza się do Biura „Polruch*,
STARSZE małżeństwo poszukuje duże 2 pojedyncze pokoje i jedno dwupoko
KINO dobrze urządzone, nlezadłużone
Al. Kościuszki Nr. 27. tel. 141-01,
go niekrępującego pokoju z używamo- jowe mieszkanie z kuchnią 10 minut do
15 lat egzystujące do sprzedania. O
132-01.
25 lasu sosnowego, stawy, blisko, ogród.
ferty sub „Kino" do -adm. Republiki. śclą kuchni t d . 131-19.
Iświatlo elektryczne woda miękka oeny
Zagubione dokum.
|niskie. Wiadomość na miejscu.
52
POKÓJ umeblowany z telefonem z uSPRZEDAŻ własnego wyrobu. Mundu
trzymaniem Vub lub do wynajęcia
ry P. W., ubranka harcerskie, kombi
LETNISKO 2 mieszkania po pokoju z
Wólczańska 4. m. 2.
Lokale
nacje motocyklowe, płaszcze dla pra
kuchnią, szklaną werandą, sucha tadna DOBIECH Antoni zagubi! paszport w y
cowników
umysłowych,
wszelkiego
KAWALERKĘ umeblowaną z klatki miejscowość przy. szosie zgierskiej w dany w Starostwie Łaskiem oraz
25
rodzaju ubiory robotnicze,
N. Blas,
schodowej do oddania. Kilńskiego 46, Kałach dla inteligentnych rodzin. Infor '.egtymację Nr. 106 na rower.
29 JAN FURMANEK, zam. w gm. Gr>
Plac Wolności Nr. 6.
11.
25 macie tel. 102-56.
spodarz, wieś Redzynki zgubi! kartę
KTO POSZUKUJE
mieszkania,
:$EZ PIENIĘDZY! Damskie płaszcze
JAREMCZE. Pensjonat „Raj" poleca rejestracyjna, roczn. 1912.
25
lokalu fabrycznego, biurowego,
lajnowszych fasonów, męskie płasz
pokoje komfortowe. Łazienki, klose- ZGINĘŁA cenzura z roku 1927 z kl. 6
pokoju z klatki schodowe], zgta
cze i obuwie, tkaniny gładkie i desety angielskie, wodociągi. Otwarcie 15 •7 na nazwisko Reingoldówny.
sza się do Jedynego pod wzgi.
liowc na damskie letnie suknie, welmaja w e własnym zarządzie. Ceny
organizacyjnym w Łodzi biura
iy i jedwabie, biały towar, firanki,
zniżone.
27.6 JAKÓB Nordwind, Piłsudskiego Nr. 20
„Polruch". Al. Kościuszki 27, te
ibuwie, pończochy i bieliznę Urzędni
zgubi! zaświadczenie tożsamości i kar
lefon 141-01, 132-01.
kom i stałym klijentom bez wkładu
te rejestracyjną wydane w Lodzi. 25
GORSECIARKA do wykonania prób
ia najdogodniejszych warunkach 1 najnych modeli poszukiwana na godziny.
ZAGINĘŁY dokumenta wojskowe i ze
Rozmaite
liższych cenach poleca Leon RubaszDobre wynagrodzenie. Oferty do Pata
zwolenie na lody. A. Buczyński, ul.
\m, Kilińskiego 44.
1 1—2 POKOJE z umeblowaniem lub Piotrkowska 125 pod AN2862.
25
Marysjńska 22.
|bez ze wszelkiemi wygodami w no
SPRZEDAM zaraz 16 mórg dobrej woczesnym domu do wynajęcia. Obej
DEMI - PLACE szuka nauczycielka z
POTRZEBNY
natychmiast
dobrze
pre
ziemi. Budynki nowe, bez Inwentarza, rzeć od 10 do 5-e|, Lipowa 20, m. 5,
zentujący się młody praktykant „Pho- gruntownym niemieckim francuskim i
14 kilometrów szosą za Zgierzem. front
25 muzyką. Łaskawe oferty sub „Su
Wiadomość: Al. Lach, Księgarnia w 1_2 POKOJE dwuokienne z meblami tomaton . Piotrkowska 88.
mienna".
'
Zgierzu
lub bez, wsaelkle wygody, I p. fr.
DO WYNAJĘCIA w Rogach. Komuni
POSIADAJĄCY 300 złotych otrzyma
SPRZEDAM tanio pomocnik do kre m. 5 Śródmiejska 38. Obejrzeć od 6 w zaraz posadę gońca, sub „Pewność". ZEGARMISTRZ szwajcarski po pokacja autobusowa, Park, las, stawy,
wrocie z Genewy przyjmuje wszelkie kąpiele. Z catodziennem utrzymaniem,
densu z* stołowego pokoju i 6 krze 2 POKOJE frontowe jcdrfb i dwuokicn
roboty zegarmistrzowskie
po cenach
acł, Piłsudskiego 76, m. 16.
ny umeblowane 1 piętro, wejście od POSZUKUJE 500 złotych pożyczki —| konkurencyjnych. Zachodnia 72, parter. obiady lub bez Północna 14 u Fibicha
lub na miejscu willa Fibicha.
25—2
DOMEK z dużym ogrodem do aprze dzielne do wynajęcia. Kilńskiego 60, za posadę z utrzymaniem. Sub „Ka
24
wiarnia".
25
dania. Wiadomość Rzgowska Nr. 60 m. 24
lania, wuiuuutua^ i\*5uw.ftu . . . . w
--•
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Ładne letnisko

Za wydawcę: Wydawnictwo „Republika ". Sp. z ogr. odp. i redaktor odojw. Wad aw Smólski. W druk. ..Republiki", sp. z ogr. odp. w Łodzi. Piotrkowska 49 i 64.

