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Nadeszła wladomo~t o proklamowaniu strajku powszechnego w
Belgijsklem Zaglębiu węglowem .
Strajk len nalety uwatać za dalszy
śmierci .
sprzedaż własnych
ciąg strajku przerwanego po krwa·
wych awanturach w lipcu rb.
Sytuacja w belgijskim przemyRYGA, 8. 8. Według doniesień szony dziś dekret, grożący surowecoraz częściej powtarzające się w6w. dokonywane zresztą przez sa.
śle węglowym jest bardzo ciętka. z Moskwy. dalsze pogorszenie sy- mi represjami, do kary śmierci wypadki samorzulnego rozwiązy mych chlop6w, należących do koł·
Na składach leżą zapasy wę~la, tuacJi aprowizacyjnej, wywołało w włącznie za kradzieże towar~ pod- wanla kolektyw6w przez chłop6w choz6w. Jest to jedyny spos6b
sięgające kilkumiesięcznej produ.k- dzielnicach robotniczych Moskwy, czas transport6w oraz kradzieże
Należy zwrócić uwagę na fakt zdobycia potrzebnych wyrob6w prze·
cji i p6lrocznego zapotrzebowaOla. groźne wrzenie. Władze sowieckie majątku sp6łdzielczego w składach te de~ ret podpisały jedynie czynni- rnysłowych, gdyż na otwartych o·
Konsumcja maleje Nastąpiła .~na- rollokowały w najbliższych okoli- j kolektywach rolnych, tudzież .zmu- ki rządowe: CKW. I Rada Komisa- statnio targach miejskich żywność
czna znitka cen węgla . • BelglJscy cach Moskwy. pod pozorem ćwl- szanie gwałtem lub groźbą do wy- rzy Ludowych z pominięciem frak- można zamienić na odzież, obuwie,
baroni węglowi· poszli drogą naj- czeń polo \\ych oddziały specjalnych stępowania z kOlektyv{6w" wywo- cyjnych, podczas, gdy dekrety ZSRR. nalte, s61 i t. d.
mniejszego wysiłku; redukcji za- wojsk G.P.U., otaczając przedm l eś- łany jest objawami, kt6re przyjęły wydawane są zazwyczaj w imieniu
Z chwilą, gdy handel prywatny
tóg kopalnianych i redukcji płac. cia robohicze zwartym pierście- ostatnio charakter masowy, jak: rządu I partji.
jest dopuszczony, kolhoznicy nil
W odpowiedzi na te zarządze. niem.
nadużyci a w handlu państwowym
Dekrety o karach za kradzieże myślą o wykonaniu dostaw, le(.~
nia wybuchł najpierw, w końcu
Niezadowolenie rohotnik6w z I sp6łdzlelczym, sięgające niekiedy towar6w ze skład6w I koleklyw6w zboże i inne produkty niosą na
rolnych wywołały olbrzymie wra- targi miejskie. W terminologji 50,
czerwca, strajk t zw. dziki w 0- dotychczasowej pollt ki rządu so· miljon6w rubli,
kręgu Borivage, obeJmująG około wieckiego przybrało tak ostre forKradzieże zboża z p61 lub skła- że nie.
wieckiej nazywa się to kradzieżą I
6000 górników. Następnie nastą· my, te według uporczywej pogło· d6w kolektyw6w i sowchoz6w oraz
Ostatnio przyznane ulgi w han -\będZie obecnie karane - śmiercią,
pllo ogłoszenie slraiku powszech- ski, kursującej w Moskwie, sytu- masową sprzedażą zboża na rynkach 'dlu artykulami źywnościowemi, sponego W Zagłęb iu. Strajk.ujący wy- acja Stalina jest poważnie za- przed wykonaniem państwowych wodowaly masowe .kradzieże" zbo--sunęli żądanie utrzymama dotych- chwiana.
dostaw zbotowych,
ta i innych produkt6w z kolektyczasowych zarobków i \łslrzymaWedług łych pogłosek opozycja
nia redukcyj. :t.arząd~ kopal~ o.d- prawicowa z Bucharynem, Tompowiedziały masowem\ zw.aI01ama- sklm, Rykowem I b. premjerem Remi z pracy. S.trajk ogarma n.owe publiki Rosyjskiej Syrcowem na
ośrodki
j!órOlcze Louvlere, czele. szykuje się do obalenia StaCharleroi, Mons itd. Strajkuje 0- lina. celem objęcia rząd6w. Komikolo 100 tys. górników. '
sarz wojny Woroszyłow m i ałby poSytuacja staje się niezw~kle zostać nadal na swojem stanowisku
poważna,.
Agitują za strajkiem ze względu na wielką dopularność
Kilkadziesiąt
tysiące
głową.
wszystkie part je . robotnioze• . W w armji czerwonej.
końcu .iedna~ strajk wYf!1yka . S!ę z
Sytuacja polityczna , w ~o'Hie·
pod kierownu:lwa (l~zaqJ JaW' mb ma uJec wyjaśnieniu po ponych .. Prowadzą strajk komitety wrocie do Moskwy Stalina, który
robotmcze, ~Ióre wkrólc~ opano- po odbyciu kuracji w AbastumaLIZBONA, 8.8. (tel. wł.). 00- ziemi padl historyczny kościół w wysta jące z wody, wyrosły w kil.
wane . zoslaJą przez najlepszych nie na Kaukazie bawi obecnie w piero dzi ś nadchodzą lu sLc zegóły Hor na wyspie Fayal, który zdruz- kudziesię<;iu miejscach przed por.
licytantów' haseł-komun lst6 w •
Soczy na wybrzeżu czarnomor- sobotniego trz ęsienia .zieml na Azo- gotany jest doszcz~tnie. \V m eś- lem Ponla Delgada, co uniemożU
• W szeregu miejscowości dOcho- skiem: .
acb.
cie runęlo w gruzy około 100 do- wh przybicie do por[u okrętów ra·
dzi w połowie lipca do krwawych
MOSKWA 8. 8. Dzisiejsza praOkazuje się, że trzęsieni\; zie- mów. Miasto Cedros. na tej sa- tunkolVych. Komunikacja, na ma.
starć z policją. Strajkuj!lcy. pod- sa ogłasza d~kret Centralnego Ko- mi, mimo swej kr6tkotrwałości, mej wyspie, na szczęście nie do· łych łodziach, jest nader utrudniona.
palają willę dyrekl?ra wleli{lch za' mitetu Wykonawczego i Rady Ko- bylo katastrofą straszliwą. Około znalo szkód ciętkich .
Wedle doty~ht:zasowych wiadokład6w w ~arc.hlenne . ou Pont misarzy Ludowych ZSRR.. grożący 20 osób straciło tycie, przeszło
Najbardziej ucierpiała wyspa
pod Charlerol. KilkadzieSiąt lysię- za kradzieże towar6w podczas tran- 80 lest rann ych:
Sao Migue\. Wszystkie miasla na mo ści na wyspach Azorskich ruot:cy demonstranlów, maszerujących sportów karą śmierci lub więzienia
Trzęsienie ziemi dało się od· te i 1V\S'>ie, Ribeira Grande, Ponta lo przeszło tysiąc domów. (Tylko
na Brukselę, rozpędzonych zostaje nie mniej od 10 lat oraz konfiska- czu ć na wszystkich wyspach, archi- Delgada, A13goa i Villa Franca do dzięki temu, że katastrofa nawie
archipelag rankiem, kiedy
prze: żandarmerję. Do okręgów tą majątku .
I pe~ag~, których, jak wiadomo j~5t C3mpo są całkowici e, lub w wię k  dziła
g6rmczych prze~zucon e ZOstały odStosowanie amnestji jest wyłą- dzieWięć.
Stosunkowo J\ajmmel szej Lz ęści zrujno,vane. Cala lud· większość mieizaóców znajdowa.
ła się poza domem, przypisać na·
działy wojska I samochody plln- czone.
ucierpiały wyspy na jbardziej odda· nOĄć obowje pod golem niebem.
cerne. Fabryki państWowe, elekMOSKWA 8. 8. (PAn. Ogło- lone, Flores i Corvo.
W pobliżu Ribeira Grande o· lety stosunkowo nieol/ielką liczbC
trownje i ważniejsze objekty w
'
Na skalistej wyspie Graciosa, two rzyła się olbrzymia szczelina, zabitych i rannych,
miejscowościach zagrotonych a naznanej w Polsce z powodu nie- w ktorq wdarło się morze, skul- _ _ _ _ _ _ _ _._ _ __
wet w samej Brukseli obsadzono waniu. Przypuszczalnie slrajk 0- szczęśliwego lądowania 10lników kiem czego wyspa zmieniła swój
wojskiem. Dochodzi do tego, że bejmie całość Zagłębia, stwarzająt polskich, ś. p. ldzikowskiego i Ku· kształt. IV odległości zaś kilku·
13 pułk piechoty okopuje się 11 sytuację po dobną do lipcowej.
bali, do my są zarysowane. Na Iset me rów od brzegu wyłomly się
bram elektrowni w Louviere, broZrzucanie winy za strajk i po· wyspllch Pico, Tarceira i Fayal t głębi mona podwodne skały,
niąc dostępu manifestantom. W łączone z niem rozruchy, całko· wiele domów
lety w gruzach. wy;oko ś.i kiJkuJziesięciu melr6w.
Zarząd Prasowej Spółki WyCharleroi i Louviere lVyrastają ba- Wicie na komunislów nie jest Międ~y innymi, ołiarą trzęSi enia Również skały, lecz ni!sze i nie
rykady. Tłum ~trajkujących opjera słuszne. Warunki pracy &órników
dawniczej i administracja ,,N
się .wojsku i policji.
belgijskich są bardzo Ciężkie a
Dziennika ł.ódzkiego" zawiada·
O panującem rozdrażnieniu i place niesłychanie niskie. W tyc~
miają P. T. Prenumerato:ów iln.
absolutnem wymknięciu się sytua- 'warunkach ~atastrofą dla górnlserentów ora~ osoby zl!lDteres?,
.,
wane, że do Inkasowa~,a nalez'
cji z rąk pa rlji socjalistycznej ków jesl pohtyka .baronów wę'
świadczy fakt wygwizdania przy- glowych' pragnących pokryć straności za prenu!"eratę. l. ogłoszewódcy socjalistów Vaudervelde'go, ty konjunkturalne obnitką płac
nia na podshwle kwit~v.:. w~przyczem przed pobiciem uchro- robotniczych i wyrzucaniem g6rnislawiony~h prz,:z a<łm;InlstraCJę
nHa go policja. wyrywając socjali- ków na bruk.
i okazaOla. zaśw13dc.zeOla, zaopa.
stycznego wodza z rąk tłumu.
W Belgji instytucja • komisarza
trzon~go. w fotogr~Ję - są upowaŻOlenI wyłączrue p"p. BItdor'
Sytuacja zostala opanowana demobilitacyjne;ro". takiego, jakiedość krwawo przy pomocy wojska, go ma Górny Sląsk, jest nieznana,
Jstanisław. I ~nczyl\s~ł s~e.'an.
tandaInterji i samochodów pancer- bo tu samoNola właścicieli kopahi
.
\Vszell{1e ~ne n~eznoscl nI!
nych. W rezultacie rokolVania za- jest zupełna.
: rzec': ~r~so::v:eJ Spółk.! W.ydawn. \
koitczyły się cofnięciem tymczasoJak rozwiną się dalsze wypadki
a~m,"lstracJI .N. DZlcn",~a Ł6dzwem redukcji płac i ponownem w Belgii zobaczym y jutro, pojutrze.
k.lego~, powstałe przed dOle",! 4-go
przyjęciem do pracy większości Między strajKującymi zn. ajdl1j~ się
Sierpnia b. r., wplacać na~eolY n.
zredukowanych.
kilkanaście tysięcy najgorzej płatrachune~ czekowy Prasowej Sp6ł~
W ubiegłą niedzielę kongre~ nych .górników, _ emlgrantó.":V ~
: WydaWniczeJ. w .Komunalnel }~aSll
górników obradujący w Brukseh PolskI. Przez to stralk belgijski
I Oszczęd.noŚClo\~e,
po.w ł?:klego
pow ziął niespodZIanie uchwalę nabiera dla nas soecjalnego znaw Łodzl~ ul . !,,~tr.kows k~
; .
proklamującą strajk górników, jak o czenia. Nalety sobie życzy~, aby
Nalez~o~1 blez~ce. u.'~~.' m~
odpowiedź na wprowadzenie przez z obu stron, ze strony strajkujątn~ r6":VOIez w . a m,";,s tr~1 • ki
właścicieli kopal'l nowej obnltki cych i ze strony władz! powolaDZiennika Ł6dZ~leg~, JO 9 ~wsa
płac. Dzisiejsze depesze przyno· nych do obrony bezpleczeńs.twa
Nr. 8ó. w godZina, o
o
szą wiadomości o przebiegu stra;- publicznego.. postępowano % w,,~kI 0'tv~
l~. dokonane w spoku. który w pewnych ol(ręgach szą rT!t.w .hpcu roz~agą, bardZll'j
6b
, ~f'podn
nie bedą _
przybrał charakler pow;zechny.
spokoJllle I rozsądnIe. .
.
5
w}zej
.'
Ta nagła uchwała kongresu, jak . W przeciwn)'m. razie ~yDadkl
ne za uregulowane.
j solidaroe przystąpienie do strajku lipcowe m ogą Się po w torzyć
t .
!
górnikó", !:elgijskich świadczy o wyolbrzymion p •
Pogrzeb dr. Seipl3, którego fragment podajemy. rowy eJ.
Oeu".
G4był sic W WledDl1I JJleawl'lUe lUocz)'Kie.
... lalkiem podniecćiliu i zdenerwo.
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Kataklizm, który zmienia
trzęsienie
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Zamach wRennes i uroczystości na polach bitwy l~~ n~~i~sz;~~:~dr~~~~nl:e:Jo;1 Ofiary molocha gry.
n.li.styc.~ną, domagającą się decen·
trallzacJ.1 wł~dz,. federalistyczną,
posuwa.rąc~ Się, Jak s.8ma naz.wa
wskaz~le, jeszcze d.aJel w swolcb
tądaOlach autonomJSly~znych, y!y.
stę.pUjąc .za ~tworzen1em speC/al·
net organizacji pr.wno • państwowe), pozostaJllcej pod kont~olą rz,,du francuskiego I wreszcie sepa·
ratys~czną,. dątącą do cał~owite.
go O erwaOla się od Prlncjl.

pod Verdun.
"Frazesy o rozbrojeniu brzmiałyby Jak szyderstwo".
Opinje francu.kiej prasy.

PARY!, 8. 8. (PAT) _ Oma.
wiając wczorajsze uroc~ysto~c:i
na polach bitwy pod Verdun
..Le Joumalle u konstatuje te ce'
remonja była jakby ostatnią roz·
mową żołnierzy z Ich szefami,
roiędiy tyjącymi a już zmarłymi.
.. Le Fi~aro" uwaŻA te przed tak
zw. oczyścicielami podręcznik6w,
apostołami zapomnienia, historja
otworzyła swoją książkę na stro·
nicy, kt6rą neo-defetyści chcie-

~~~a~~o~:~zcit~ ~~hl~
że wielką wojnę światową Fran'

giczne gladztwo. Wybitne osobl.
si ości z bretońskich partyj separatyslycznych zostsly szczegółowo
przesłuchane. Wladte policyjne
zachowują jednak ścislą tajemnicę ,
odmawlaJąt nawel "iadomo~ci,

czy zostaly dokonane aresztowIni •.
Wecllug krątącycb pogłosek zamachu dokonał członek partjl separatystycznej ,Breis-Atao· (Za.
wsze Brdlnja). Z ugrupowań bretońskich dlltących do większego
' .

z Warszawy, poczem kOlejno przy·
chodzIły drutyny następne. Nie·
zwykle enluzjastynmą owację zgotowano drużynie Związku Strzeleckiego % Gdańska, która w tym roku po raz pierwszy brała udział
w marszu.
\V kategorjl drutyn wOjskowych
pierwsze miejsce uzyskała drużyna
30 p. p. z Warszawy - 540 punktów, 2) drużyna straty granicznej 517 I pól punkta, 3) 16 p. p. Tarnów - 498 2~. punkt.
W kategorJI drużyn P. W. starszych: J) '1nlejsce zajęła drużyna
Zw. Strzeleckiego Warszawa-Powązki, 2) Zw. Strzeleckiego ,Orlę
ta' Krak6w-508 p. 3) Zw. Strzelecki z Piotrkowa 498 i pól pkt.
W kategorji drutyn P. W. młodych pierwSi}' przyszedł Zw. Slrzelecki Poznań 256 i pół pkt. 2) ZW.
Strzelecki Wilno - 255.25 pkt., 3)
Zw. Strzel. Skarżysko"':25 1 pkt.

Z k.oncem
'
przyszłego tygo dnia

PARY!, 8. 8. (PAl), Tablica na
mauzoleum fortu Douamont. kt6rą
prezydent Lebrun wczoraj odslonil,
flosi nastuępujący na pis:
.~ 4 pażdziernil<a 1916r. kolon·
falny pułk piechoty z Marokko pOparty 43 bataljonem senegalskim
oraz dwoma kompanjami somallsów zdobył w wspaniałym porywie
pierwsze okopy niemieckie, postępując pod energłcznem dowództwem pulk. Regnier na przestrzeni
2-ch kilometrów w głąb, przelamując kolejno opór nieprzyjaciela.
Pułk ten zapisał stronice pełne
chwały w swej historji, zdobywa j ąc
w nieodpartym szturmie fort DouaulIlont i zachowując swą zdobycz
pomimo powtarzających się kontr·
ataków nleprzyjacieta".
Odsłonięcie płaskorzeżby przez
prezydenta Lebrun nastąpiło przy
wzniesieniu sztandaru kolonjalnego
pułku piechoty z Marroko.

Dwaj mordercy skazani

Pierwsze miejsce w tegQrocznym marszu
zajęła drużyna 30 p. p.

y,

bretońskich.

I

Szlakiem Kadl'ówki.

cja zwyciężyła. Wobec 400 ty.
.
sięcy poległych brzmiałyby jak
KIELCE. 8 Sierpnia. (P~T.). szyderstwo fruesy o rozbrojeniu W dniu.8 sl.erpnia nastąpiło Zli !!ranicach strzetonych przez k~ńczeme dZiewiątego !l1~rslU Szlatraktaty i komisje. Nie pozwoli. klem Kadrówki. Na mieJscu zebramy
na
przeksztalcenie alę ły się tłumy publiczności, które
okropności wojny w bezcze. utworly~ szpaler po Obu . st~onac.h
szczący i zgubny sirach przed ul. 3 Maja. \V lozach zajęli m eJwoiną' .
sca przedstawIciele władz państwoPARYL:, 8. 8. (PAT) - "Le wych z p. w.-,,:oj. Bratkowskim na
Malin" nazywa :zamach w Ren. czele, specjal~le przybr ł . na ur!?CZI stość Komisarz Rzplltel w Od~naes aktem wandalizmu.
Autonomiści bretOńscy - lIarst- sku, p- mln. Pappe, przedstawiciele
ka agitator6w lokalnych, kt6rych władz wojskowych z gen. Łuczyńnieprawdopodobny cel nie za- sklm, dow. O. K.
zastępcą dosługuje nawet na dyskusję, chcą c wód.cy ~1 - eJ dywiZJI leg) . płk. Bozwr6cić na siebie w ten sposób rowlecklm. ppłk. Trapszo, attache
uwagę, do tego celu wybrali oni wojskowi Finlandji i Łotwy, z władz
dzień w którym premjer przybył strzeleckich preze.s zarządu j/ł6wnedo Bretanii z okazji rocznicy go Zw. Strzeleck1ego mec. Paschalzjednoczenia, witając imieniem s~l.' p!ezes . arz. podokręgu p. Art·
wszystkich innych ziem francu· WIOski, komendant .główny Zw.
skich ziemię bretońską, której Strzeleckiego płk. RuslO i innI.
240 tysięcy syn6w poległo w o·
O godz. 9.22 jako pIerwsza
bronie wsp6loej ojczyzny.
przyszła na me lę dru żyna 30 p. p.
Wielka manifestacja jednak,
kt6ra się wczoraj odbyła, stanowi dostateczne odparcie atak6w
nielicznej garstki autonomist6w

Prof. Piccard wzbije

się

w

stratosferę.

Samo lOt I hYdr Opl
'
l
b d
an 1 samo oty ę ą oczekiwały powrotu balonu,
BERN, 8. 8. (PAT) _ . Lot stalacja radjowa

znajdować się

·n a

skorzystał
łaski.

KUS Z en .I e" Kuseg o"

.

z 'prawa

RÓWNE, 8. 8. (tel. wł.) -/klem sądu obaj oskarżeni skua·
W dniu S.go sierpnia odbył się ni zostali na karę śmierci. Obroń·
w Równem pod przewodnictwem cy odnieśli się do Pana Prezysęd..:iego Przesieckiego sąd do· denta
Rzeczypospolitei, kt6ry
ratny nad Oleksiejem Greczani· korzystając z prawa laski zmie'
nem i Nikitą Moskalikiem oskar· nil obu oskarżonym karę na bez.żonym o zamordowanie Jarmo· terminowe ciężkie więzienie.
luga na tle sporu majątkowego,
o cz~m już donosiligmy. Wyro'

Nowy statut
ministerstwa komunikacji
,

Ogłoszony 'zo,stał

w ostatnim
numerze "Monitora".

I

,

WARSZAW,f:-, 8. 8: (PA:rI,,!'iomtor Polski z dDla 8 Sierp'
Dl!" .ogłasza tekst no~eg<;, stat~tu
ID;lDlsterstwa komuDlka~l! . zmleDlon~go uc~wałą Rady MlDIstr6w
z dma 8 ltpca 1932 r.
Statut
uwzględnia zmiany wprowadzo'
ne do or~anizacj! ministerstwa
w związku z przejęciem agend
zlikwidowanego ministerstwa ro·
b6t publicznych.
'

Według nowego statutu: Mln,·
sterstwo komunikacji dzieli się na
gabinet ministra, na departamenty:
ogólny, finansowy, handlowo.tary.
fowy, ruchu kolejowego, utrzyma·
nia i budowy kolei, mechaniczny
I zasobów kolejowych, dróg kolo·
wych, lotnictwa cywilnego oraz nil
biura: personalne, wojskowe, dróg
wodnych, sanitarno-kolejowe i pomiarowe.
.

Bolsze'wl·c"V
."

będzie się przy kollcu przyszłego wować będzie lot balonu samo·
lot, będący w kontakcie z dwo.
ma samochodami, specjalny wre·
szcie hydroplan stacjonować bę.
dzie na morzu Sr6dziemnem dla
niesienia pomocy w razie, gdyby
baloen opuści! się na morze.

·szubienicę.

Prezydent Rzplltej

~., stratosferę ptof. Piccarda od- będzie wewnątrz koszyka,obse'r.

ty~odnia. Prof. Piccard, w udzielonym wywiadzie zaznaczył, iż
nie zamierza wznieść się wyżej
niż ostatnim razem t. zn. do wysokości 16 do 16 i p6ł tysiąca
mir. Przedsięwzięte będą wszelkie środki ostrożności: mała in·

GDANSK. 88 (PAT.l Uoieglpj
doby wydarzyły się w SOpOtacll
d~a wypadki samobójstwa.
\.\'
pierwszym
p07bawil s i ę t yc ia
przez wyoicie wIelkiej dawki liT.')lu przybyły z Wiedma Władys IA w
Korn, w dru2im popelnll sarnobój.
stwo wystrzałem
z rewolwNII
dziennikarz z Bydgoszczy Ericll
L~wentha!. Przvczyny dotychczas
nie ustalo~o, jednak z informacyj
prasy wr mka , t~ z~mach nastą olt
na tle nIeszczęśhwej gry w kasy·
nie•

Pa

-nalą
....

wSI··e

n' ad granI- cą Polsh'In ."-'

tk·
k ś . 20 k·l
t
OWla szero O Cl
l orne row ma
.
I

S pUS

oddzielić Polskę . od Sowietów,

. MOSKWA, 8. VIlI. (PAT) - zapobieżeniu ucieczce mieszka6cw
Donoszą z pogranicza: według do Polski.
kursujących pogłosek bolszewicy
Granica jest już sllnie przeT

postanowili cale pogranicze polsko- strat obstaWiona.
sowieckie odgraniczyć pasem pustNajsilniejsza linją ~traży znajdukowia szerokości 20 kilometrów. je się o 6 klm. od granicy, druga
W tym celu mają cały ten pas o· linja odległa o trzy kilometry jest
usoclński odrzucił olśniewającą propozycJę 9prOtnić z mieszkańców, a niepo- nieco słabsta, ostatnia zaś znaJduje
trzebne zabudowania spalić.
. sic: na sarnym kordonie granicznym.
LOS ANGELES. 8. 8 Olbrzy- trzymać, wielką sumę 50.000 dola'
W rejonie z8 Ko rcem spalono
Na każdym poszczególnym odmie wrażenie wywolała lu wśród rów.
już jedną wioskę. Ma to nil celu dnku znajduje sic: 60 ludzi straty,
olimpijczyków propozycja, jaką uKusociński, kt6ry bez wahania
czynił jeden z menager6w amery- odmówił tej bezczelnej propozycji,
PARYZ, 8.8 (PAT.) Natychmiast kańskich Kusociński emu. aby ten stal się przedmiotem gorących opo zamachu na pomn ik ziednocze- odbył 1 ł startów w Ameryce łącz - wacyj, praedewszystkiem swoich ronia Bretanii z Francją w Rennes nie ze zdyskwalifikowanym Nur- dek6w oraz wszystkich olimpijczy"'ł a dze policyjne rozpoczęły ener- mim, za co biegacz nllSZ miał o- k6w.
Kategoryczne stanowisko Kusoc~ńskiego w tej sprawie w chwlll,
podjął próbę
kIedy Niemcy gotują Obrzydliwą
kampanję w slosunku do naszego
Spór Boliwji z Paragwajem-na znaczkach biegaclI, zasługuje na najwyższe
Gen . .Schleicher .. rokuje z Hitlerem. .
uznanie.
pocztowych.
BERLIN, 8 ' sierpnia. (PNI'.). - szy I Prus sprawozdań o aktach
Ubie~łej Jlocy kanclerz Papen po- teroru jakie )VYdarzyłY się w ostaW trosce O
wr6C1ł do Berlina. Dziś przed po- tnich dniach: - poczem zwolał na
ników.
łudnieJll odbyła się przy udziale wtorek przed poł~dniem wRzystkich
Papena . w min. spraw wewnętrz- ministrów do Berlina. Kan clerz stoi
Howy wynalazek.
nych Rzeszy konferencja w sprawie na stanowisku, że należy polotyć
HAMBURG. 8.8. (PAT), W Ha- ogł!?szenia nadz~yczajnych ~arzą- niezwłocZ\lle kres dotychczasowemu
nowerze zademonstrował Intynier dzen o zwalczam u teroru polltycz- stanowi rzeczy. przy zastosowaniu
lotniczy Erich Oppermann wyna- "ego.
wszystkich Mcdków siły jakiemi
leziony przez siebie .odbiornik faJ
W kolach poinformowanych o- rozporządza rząd.
powietrznych· Przy pomocy tel(o czekują ogłoszenia tych zarządzeń
'nstrumentu będz1e mógł lotnik, w ciągu dnia dzisiejszego lub naj.
szybujący w nocy nad ciemnem później jutro.
10lnisKlem przez wywotanie odpo~
BERLIN, 8 sierpnia. (PAT.). wiedn.cb fal wytworzyć kontakt Wraz z powrotem kanclerza Papezłagodzenia
zapalający automatycznie światła na rozpoczął się okres konferencyj
na lotnIsku.
których wynik ~adecyduje O charakterze i składzie przyszłego rzą
du .a temsamem O sytuacjj na te- . !,;\RyŻ, 8. 8: (PAT). Eksperci
Spór 'pO,!,iędzy Boliwją a Paragwajem o teren Grand.Chaco
reme parlamentarnym Rzeszy. Nie- laponsklego Mlmsterstwa Finansów
odZWiercIadla się na znaczkach pocztowych obu krajów
oficjalne rozmowy, jak potwjerdza opracowali plan robót publicznych,
Poczta paragwajska ~ydala w r. 1927 znaczek na który~
Biuro Conti, zostały przeprowadzo- celem złagodzenia bezrobocia. Plan
teren <?ran-Chaco wl.doczny był w granicach Paragwaju. W
POZNAŃ, 8. 8. Przed kilku ne dziś między Schleicherem a Hi. przedłożony zostanie radzie mini.
odpowled~1 ukazał SIę w Boliwii znaczek, na którym Gran
strów. Projekt rodożony jest na J
dniami w torfowisku w okolicy tlerem.
Chaco umieszczone było w granicach Boliw]l. W rezultacie
Chodzi~ży w~k~o ~zklelet człoBERLIN, 8 sierpnia. (PAT.). - lata,. przeWiduje wydatki w łącznej
wybuchł spór, ktOry został narazie ułal/;odzony przez sąd
wle,ka, Jak pózmel stwierdzono, za- W godzinach wieczorowych ogło sum 'e 4W mIljonów yen, z czego
rozJ,:mczy. Są~ tern naka~ał wycofanie z Obiegu obu roglmonego w 1923~. student~ u~i- szony zostal następujący komuni- l ~o mil'. wydatkowane byloby .,
dza 'o.w zna~zkow. W blezą ym ro;<o jednak w Boliwji zno .
wersytetu poznalisklego Sobanskle- kat: Niezwłocznie po powrOcie roku biet.
wu ZJaWIł Sl~ w obiegu IOkr) mi!lowanv z l a ~l ek, co wreszgo. S)edzlwo obecnie wykazało, iż kanclerz Rzeszy zażądał od odnoś
r-Je doorowad ziło do "becnei woj~
Sobański został zamordowany.
1IYcl1 ~nnlków urzedowYcl1 Rzo.

K

.

Rząd Rzeszy w przededniu
doniosłych decyzyj.

Kanclerz Papen
dowania teroru.

zlikwi-

życie lot~

. ROboty publiczne
celem
bezrobocia_

Mord WYkryty po 10
latach.

NOWY DZIENNIK ł.ODZKJ

'1.219.
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Jednem l zagadnień absorbu/ąc\Ch już od szere~u miesięcy za·
równo czynniki rządzące państwem
iak i społeczeństwo, jest zjawisko
ściśle związane z kryzysem gospo·
darczym - bezrobocie.
O źródłach, wywołujących to
~jawisko i o skutkach jego mówiło
się
już potrzeby
I pisało wiele
i niema,
sądzimy,
ponownie
rzeczy
te powtarzać,

jedno jest pewne lotem trze·
ba powiedzieć, zwłaszcza obecnie,
w przeddzień zbliżającego się okre·
5U zimowego, najtrudniejsze~o do
przetrwania dla tych, których beztobocle dosięgło.
Mianowicie, te mimo czynlo·
nych zewsząd wys1łków, nic nie
, wróży możliwośd szybkiego zli·
kwidowania go, że raczej przeciwnie, należy się liczyć z możliwoniż w roku zeszłym
· I'ą wl'Akszego
sc
~
jego nasilenia i wypływającą dąd
koniecznością mobilizowania sil dla
!lrzetr ", ania go.
Dla wszystkich niewątpliwie jest

9 sierpnia 1932 r.

Str. 3.

B E Z R O B OI·C I E .

czy mniejszlI pozycje na cel o zna·
czeniu tak doniosłem wstawić, że
z groszy tworzą się sumy wielkie,
że przy minimalnym a jednak 50·
Iidarnym wysiłku całego społe
czeństwa dokonać można rzeczy
doprawdy wielkich I pożytecznych.
jetell zaś mowa o zbliżającym
się
to trzeba
rzeczokresie
jeszcze zimowym,
jednll stwierdzić,
te
przygotowania do przetrwania tego
okresu. winny być już teraz za·
częle, ŻP. termin mobilizacji musi
być Wydaje
możliwiesięnajszybszy.
nam, te konieczność
tą należnie oceniła Unja Zw. Zaw.
Prac. Umysłowych, która na swo·
im odcinku jut teraz pracę roz·

d~~kowo odczuwają gład, a Z"i ą 7..\
Łatwiej je~ł to uczynl~ PI'7Y
ki Ich. reprezentujące mają jednaki wspólnym wysiłku na szerszy!»
obOWiązek szukania sposobów ul. terenie.
żenia ich doli.

zepewnlenle kawałka chleba ludziom
tak bardzożgo potrze~ulą~ym.
Polak, Y~ czy NIemiec - endek, bebesowlec czy socjalista je·

Ryś.

NOW eI-l za cJ- a ust aW y
O
T

· · pracowniko'w
Ub
ezpleczenlU

I

umysłowych.

!-

rwające o~ dłuższego ~zas~
pośród najistotniejszych nym, kt6rzy al posiadają 60 mie.
prace na~ proJektem noW~ltzaCII wmosk6w zmieniających dotych- 81ęCY składkowych, bl ukończyli
poczęła.
postanowień r?zporządzema Pre- czasowy stan prawny, na czolo 60 lat życia, cJ pozostają bez
A jeżeli mówimy o roli i moż. zyde!1ta z. dOla 24.XI.27 r. o u- wysuwają się wnioski, dotyczące pracy w warunkach uprawniająliwośc~ prowadzenia tEJ akcji przez bez pieczenIU pracowmk6w umy- świadczeń z powodu braku cych ich do świadczeń z powodu
związki zawodowe, to trudno nie słowych dobiegły końca.
pracy.
braku pracy. Wysokość zasiłku
omówl'ć rzeczy, którą nl'ewątpll'wl'c
Rada Związku
Za,
dOstatnioUb
P
.M
. 'm. projekt przewiduje w okr'
eSie prze dłuż"
ent~ me moze
należycie ocenia szereg działaczy wo owel!o
ezpieczeń racow· zmIany art. 34 i 57 w tcn soo- I przekraczać wysokOŚCI renty, do
zawodowych.
nik6w Um.ysłowych, uch.walila sób, że Rada Ministr6w władną której ubl1;zpieczonv miD;łby praNa odcinku związków zawoJo- s~ereg w~losków, s.kła~~Jących będzie na wniosek ministra 0- wo w ra~le nlezdolnoścl do wy_
wych akcja musi być si<onsolido· Się na proJckt nowehzacl1.
pieki społecznej, o ile stan finan- konvwan~a zawodu.
rzeczą OCZYWistą,. że łago~en!e wana. Wiemy o I~tnieniu pewnyc~
~rojekt ten. ~o przewentylo- sów w dziale ubezpieczenia na ll PrzepIS ten ma kolosalne znaskutków bezrobOCia przechodZI dZiś antagonizmów politycznych czy tez waOlu przez MIOIsterstwo opieki wypadek braku pracy na to po- czeni.e dla starszych wiekiem umożliwości państwa, fe do walki narodowościowych - pomiędzy po.\ spolecznej, zostanie wniesiony zwoli, do przl!dłutania .okresu l bezPleczon~c~,. dl~ kt6rych..zwła
z tern zjawiskiem stanąć musi całe szczeg6ln~mi organizacj ami, wydaje do ciał ustawodawczych, przy- zasiłkowego z powodu braku szcza w dzlslelszeJ sytuacJI gosspołeczeństwo.
I się nam Jednak, fe antagonizmy te puszczałnie podczas sesji jesien- pracy, na okres ostalony przez pod~czet, uzy~kanie pracy jest
jeżeli jednak mówimyoko· winny ustać w chwili gdy chodzi o nej.
Radę Ministrów _ ubezpieczo- prawie memożliwe.
niecznośd uspołecznienia akcji po·
_ ___ _
___ ___ _
____ _ __
Dalej projekt reguluje sprawy
mocy dla bezrobotnych, to życzyć·
wypłaty świadczeń z powodu
by należało, aby istotnie całe spo,
b~ak,;, pracy dla os~b, ~tóre u!ra.
leczeństwo, a nie tylko pewna jego
••
Clły ledno lub wlęcel z kilku

I

I

Ubezpieczenie chorobowe

wrDdziny przedsIBblor c, .'~~~;g::l~~t::f.te~~~~~:

~:if~~~f~~o~~~f~~~~:~~~~~~~:z~ CZID
nkó
obowiązku.

Nowe orzeczenie ministerstwa spraw wewnt:trznych.

ku. Tak
Bo akcji pomocy dla bezrobotnych nie można
Do łódzkiej Kasy ChQrych na.
t~aktowac jako filantropji. Tyc,zy pływają wielokrotnie zgłoszenia o
Się t'! zarówn,!. tych,. kt~rzy. kle· ubezpieczenie chorobowe osób, co
rowOlCtwO .akcp , P?d.elmą, lak I tycry, , do których Kasa uważa, iż ubez·
którzy realizaCJę lei wlnm umoiII· pieczone być nie mogą.
WiĆ....
.
M. in. zdarza się niejednokrot.
Nle,lllantroPJa, lecz. o~owlą7.e k, nie, iż właściciel przedsiębiorstwa
", ,, mkalący -ze zrozumlema wzglę który nie jest ubezpieczonv w Ka.
dów pa~stwowych i spoh:cznych. sie <':horych, bądź nie ma prawa,
')glaszaJąc I pr~epr.ow!,:dzaJąc po· ~ jako dobrowolnie ubezpieczony,
wszec~tną m?blll~aCJę Sił, odw?ly • . wciągnięcia do książeczki K. Ch,
wać Się na!ezy me ~o humamtar: ' członków swej rodziny, zgłasza do
ni ch uczuc obywateli,. le~z raczel ,.wladz Kasy wniosek o ubezpiecze·
wskaz,ać na ,własny Ich Interes. w · nie matki lub siostry, jako prowa·
S l\ bk!em I ollarnem spełniemu Ich dzącej gospodarstwo domowe, na
o bOWiązku. .
1stanowisku guspodyni, z wyraźn i e
I. znów mema .potrzeby. klaro. I/ ustaloną i wypłacaną pensją, walęd.
I
t
t
.
waOla w czem ezy en meres. , nie iako pracowników biurowych,
['aidy myślący czytelnik zdaje 50- handlowych.
bie z tego Sp. rawę. My raczej stwier- \
We wszystkich tego rodza ju
dzimy, że Świat Pracy, mi!TI0' ii wypadkach władze Kasy odrzucały
kryzys dotknął go może nalboleś· I pod0bne wnioski J'akkolwiek nie
nie', stawi się do apelu i da ze miały prawnego uzasadnienia do
. b'
.
' łk dl t
I
;Ie le maJ{lmum wysl u a ego, zajmowania takiego właśnie słano·
że każdy kto dziś jeszcze pracuje lWiska.
.
j . bodaj
skr?mne .utrzymanie. dla
Ostatnio władze łódzkiej Kasy
Siebie I rodzmy pOSiada, musI 50- Chorych otrzymały tezę ministerbie zda\\'8c ~prawę z ~ego, że taki I stwa spraw wewnętrznych, z któsam los, iak! spotkał Je~o ~olegów, ,rej wynika, iż wrazi e zatrudniania
IU'ro moze Jego spotkac, ze zatem członków rodziny we współnem
i on
kiedyś pomocy takiej ' gospodarstwie domowem, o ile
t może
b
ć.
I
ryO rze owa
I stosunek służbowy łub roboczy
Wielu zdaje sobie sprawę z te· niedwuznacznie stwierdzonym oie
go, że okres ten jest ciężki i z te- zc;>stał, ani też ~twierdzonym być
go, że w budżecie każdego prze· me może, dommemywać Się nale·
'ięt ncgo obywatela można większą ży dobrowolnej współpracy czloo·

ków i do obowiązku ubezpieczenia
ich nie pociągać.
Ta sama teza obejmuje jak wy.
nika z dodatkowych do niej wy·
jaśnień, nietylko wypadki, jak wy·
tej wSDomniane,
lecz również
wszystkie wypadki zatrudniania
przez przedsiębiorc~ członków najblitszej rodziny we własnym war·
szlacie pracy. Syn lub córka
właściciela przellsi~biorstwa, za.

~:l~~:~zd~ld;~~ad~~e:.zYS~~a

warunkiem że wynagrodzenie
otrzymYWane za zajęcia nadal
wykonywane jest O połowę niż·
sze, niż wynagrodzenie pierwotne.
Objęcie podczas pobierania
świadczeń zajęcia z wynagrodze.
niem niższem niż zasiłek, zgodo
nie z projektem nie będzie po_
zbawiać ubezpieczonego prawa
do pobierania w dalszvm ciągu
św:iadczeńdak się to działo do.
łych czas. w wypadku takim za·
si/ek ulegnie tylko zmniejszeniu
o wysokość pobieranego wynagrodzenia.
Dalej projekt staoow:i że za·
N.
T.
A
podzielił opinJ· Po sądu pracy. j~cie obję~e w okre~ie korzyst~. . . .
P
' "Ii
kl'
Ola ze śWladczeó me uzasadnia
Jedną z. nalbardzleJ. a~tual-\ .racowDlca zas arżya organtza-_ ' obowiązku ubezp' ieczenia pod.
nych w życIU pracowDlczeJ Ło- Clę do sądu pracy.. Są~ przy czas te o okresu
dzi jest kwes.ti a , c.zy url?p może zna~ słuszn.o~ć skarzącel, zasąWre~zcie pro'J'ekt reguluJ'e szeb .
k
dz l
dz
d eJ pracodawc6w na:
yc pra~owDl OWI . U le .ony w l .aJąc o l 'n za 'eden mie: reg innych przepisów dotycząok r e s I e wYPowIedzeDla mu ~zność pensYJ ą
J
cych rozporządzenia, omówieniem
SląC
pracy.
. ·
.
których zajmiemy się w następSprawa ta a raczeJ sprawa
Na tem samem .stao~wlSku nych numerach
właściwego interpretowaoia usta- stanął sąd okręgowy lako mstan•
wy została ostatnio w sposób cja apelacyjna.
---p'recedentalny roztrzygoięta przez
Organizacja, zgodnie z wymoł
sądy.
.
gami. p!awa, oddała zasądzo!!ej
Gra na zw o ę.
Przed pewnym czasem Je.dna o~ meJ kwotę do dep~~ kie- Dookoła straJku w przemyz najbardziej znanych org~D1za- ruląc skargę ~o. NaJ~zszego
ile dzianym. cYI' gospodarczych w Łodzi wy- Trybunału Admin.Istr.aCYJnego..
dz .
lił
Strajk w przemyś Ie dz'lanym
powiedziała, ze względów o:
N.~. A. Jednakze ,Po le. dotychczas nie zostal zakończony,
szczędnościowych, pracę jedneJ staooWlsko
oby~wu msłaIl:cyJ NaT3dy które odbyły się w ubiez pracownic, polecając jej wyko- sądowych, o~dal~Jąc calkowlcle głym tygodniu w inspektoracie
rzystanie urlopu wypoczynkowe- skargę orgaruzacll.
pracy, nie dały pozytrwnych w. y'
go w okresie wypow:iedzenia.
oików, wobec tego, IŻ ro.botmc,.
•
uważa ją warunki przez Olch sta.
wiane Z3 minimalne, przemysłowcy zaś jako warunek wznowienia
Echa ruchawki weteranów w Waszyngtonie.
,
pracy postawili dalszą .rutkę za·
robKów.
Na odbytem onegda j ogólnem
d
Obniżki
wynoszą d
proc~ zebraniu strajkujący robotnicy wy.
W związku z długotrwalym \
Po czterogodz\llJleJ dysku~JI powiedzieli si( za kontynuowa.
strajkiem tkaczy w łomaszowskiej porozumienie zosta~ ostateczn.l~ niem stra jku. Strajkujący w dy.
frrmie ,H. Landsberg, S. AU i wo- osiągoięte. RobotniCY zgodzih sKusji wyrazili pogląd, it przemy.
bec pe~nych tarć jakie wyłoniły się na obniżenie zarobków o slowcy rozmyślnie stawiają wygó.
się po piątkowej konferencji z u· 10 do 15 pro.c..
rowane warunki, grając na z:wlok(,
działem inspektora pracy, zwoPostanowIOno podJąć pracę od leży bo,viem w interesie przemyłano wczoraj nową naradę z u- środy zrana.
słu stworzenie przerwy w urudlO'
działem inspektora pracy i przed.............mien iu.
stawicie li stron.
Z tych więc względów robołn lcy postanowili wytrwać przy wy·
I
Z jednodniowem opóźnieniem.
staWIOnych [lrzez siebie postula.
tach by nie przerywać prac" , "
okres;e dogodniejszej kOlllunktury,
co byłoby konieczne w wypadku
Bezowocne pertraktacj~ z .z~ą dem . przyjęcia obecRie zuitkl pla:, p.ro.
I
Jak wiadomo-zarząd "Grand-' Wczoral straJk, Jednako.woz me ponowanej przez przemysłowco.N ,
IHotelu" w ypowiedzial swemu wybuchł. W CiągU dnia w.cz~- Pozatem postanowiono kont ypeTSonelowi pracę na dzień 13 rajszej!o próbowano podJęCia nuować pertraktacje na podstaWI"
b. m. W związku z tern między pertraktacy) z zarządem, a gdy tądań robotniczych.
dyrekcją hotelu a pracownikami prób~ te nie dały rezultatu, ,Prawyniki zatarg, IIdyż wypow:iedze- cOWDIcy ~ra,!d~Hote!u odbj'h .na- godz. 6-ej zraoa, . zaś zmia~
nie miało na celu zredukowanie radę w SIedZibie ZWI'lzku ZWląZ: dzienna do pracy nie przystąp~
personelu o jedną trzecią i obni· ~ó~ Z~wo~owych ... Po dlużs~eJ Strajk podjęty być ma przu
żenie płac o 26 i p6ł procent. I ozywl.O!!eJ dy.skuSJl p,?stano.w.\(~- obsługę obydwu portierń, nume·
W rozruchach, wywołanych niedawno w Waszyngtonl~ przez
W sobotę na zebraniu pra- nO podJąc straJk w dnJU dZlslel- rowych, obsługę pięter,. . pracoarmię Bonusa, wladze utyły, pom, inn, gazu baWiącego.
wników podwónowych 1 mnycD
cowników h~telowych powzi~to szym.
Na zdjęciu powy~s cm widzimy jednego z weteranóN, d.ouchwałę,
dotyczącą podj~cia straj.W myśl uchwaly zebrania
tkniętego skutkiem tego gazu
Pr.owadzą go dwa} tołmeku
od
ooniedziałlc,
..
8
b,
Dl. :uruaua _
akońcu
orac
..
O
-.e w maskaclL
trudnieni w charakterze czy to
sprzedawców, czy to innego rodzaju pracowników handlowych,
sklepowych itd, nie mogą być w
Kasie Chorych ubezpieczeni.
Każda z tych osób może, ocz,/wiście, zgłosić indywidualny WOlO'
sek o dobrowolne ubezpieczenie
w Kasie na podstawie ogólnie obowiązujących w tym przedmiocie
zasad.

k.
.d .
Urlop w o resle wypOWIe zenla.

I

k

StraJek tomaSzoWSkle
ostatecznie zakonczony.
zarobków
o 10 .o 15
.

•, wybueh straj·ku w GrandHoteIu
IDZIS
I

-

NOWY DZIENNIK tODZKI
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NA TE CI ĘZKIE ClASY,
Zbrodnia regulatorem życia.
.
Upadek cywilizacji amerykańskiej.
Stany Zjednoczone przed katastrofą·

RADYKALNA ZMIANA• •
Gra l1d· Caf~ podchodzi do
siedzącego przy . stoliku bardzo tę
giego Jegomośc ia jakiŚ pan i wy.
ciąga do niego kordjalnie rękę:
- - Jak się masz, Karolku! Ko·
rę lal.. Zmien iłeś się nie do
poznania... Dawniej byłeś chudy
jak szczapa...
Tęgi jegomość spogląda zdzi.
wionym wzrokiem:
- Panie - ja pana wcale nie
znam ...
- Jakto nie znasz... sIary przyjaciel ze szkolnej ławy Karol Pi.
gu/kiewlcz. ..
- Przepraszam, ja nazywam Sle
W

Łamanie straJk6w.
Dobremi okazjami zarobkowemi dla gangsterów są strai~.~
i sprzedaż nark otyków. - W
jakiejś fabryce zastrajkują robotnicy. Zarząd fabryki s prowadza
łamistraj ków. Ochrona policji jest
zawodna. Dyrekcja zamawia kilkunastu gangsterów zdeterminowanych na wszelkie możliwości
i ci z rewolwerami w ręku obsadzają wejścia fabryczne i za
żadną cenę nie dopuszczają strajkujących do wnętrza fabryki i
na nap6r strajkujących odpowiadają lIradem kul.
twalc.zający się namiętnie ł stał się
K.:'ż~y lIangster ma .swe .za!'Iagą większą ł !trofnie jszą, aniie·
sad.v • Umowy . zawarteJ. do trzyli bezrobocie i kryzys go~nodarc.zy
mUJe ~ narażerue".' ż'ycla i Ole
Gangster amerykański nie ~ofn 'e
cofa Się. przed ~mlerclą, Ale żąsię przed tadną przeszkodą luty·
da wzaJemn~ścl od. sweg~ konje wszeJ kich śrorlków by dopi~ć -----------~--------------- trahenta, a b~~da ~lentowl, kt6celu. Central~ gangsterstwa ame·
Ć
ry.by ,,1I~g~
chciał. os~uk~ć:
ryk.ńskiego jest wscbodl1iadzielniNie ukryJe Się w całeJ WielkieJ
ea Nowego Jorku i mimo, it poli·
Ameryce przed zemstą gangsteeja zna jej tajemnice, to jednak
r6w.
w/ad za bezpi e czeństwa publiczne~
iO jest wobec tej plagi bezsilną.
Cl'ekawe badania prof. Matinka,
Walka konkurencyjna.
p o m i ę d z y poszczególnemi
Jest kupiec."
Jest to znaną jut rzeczą, t e rezultatów, kt6re, aczkolwiek nie "lIanIlaroi" kwitnie konkurencja
Czego pode jmuje się I!angster· pewne zwierzęta czują zblltają- wyczerpują tematu i nie dają zawodowa. Niema jednak kon~two i jak się urządza. Jest ku r iec., ce się katastrofy elementarne, w pełnego obrazu, niemniej Sil już kurencji ze zniżką cen, lub kark1óry lekkomylIną gospodarką, pierwszym rzędzie trzęsienie zie- powamym przyczynkiem dla ba- kołomnych wypraw reklamowych
wyrafinowaną spekulacjlf I 1yc:em mi. Są one wtedy niespokojne, dań w tym kierunku.
- to wszystko załatwia się króponad stan, ponadł w długi I stoi włóczą się z kąta w kąt, a nieNa podstawie zbadanych przez cej. Przywódca jednego "ganwobec nieun iknionego bankructwa. które chowają się do swych nor, siebie 1100 zarejestrowanych ga' zasadza się na przywódcę
J esI on grubo ubezpiecfony na czy legowi&k, dając w ten spo- trzęsie6 ziemi, Matinka twierdzi, przeciwnego ganga, strzela mu
wypad~k w/a mania ł kradzlety. - sób znać człowiekowi o grotą- te trzęsienia ziemi występują w w łeb i bierze gang oslerocony
Cóż więc. robia ... idzie do le'elo- cem mu niebezpiecze6stwie.
większości wypadk6w w godzi- pod swe rozkazy i władzę
nu I zam awia napad rabunkowy.
Wiedza szuka od d1uższego nach od 17 do 20, a także około zwierzchnią, ałbo sam pada truUmawia się o cenę za laki .hold· czasu melod bardziej umotywo- godziny 7 rano, Rzadko kiedy pem.
uD-napad' i sprawa za/alwi ona. wanych, klóreby pozwolify prze- następują trzęsienia ziemi nocą. Upadek cywilizacji ameryWy słani przel cen tralę bandyci widzieć niebezpieczeństwo i za- Zdarzają się one zwykle za dnia,
kańskiej.
sprawnie rozpruwają pró1n~ kasę pobiec mu, jeteli chodzi o tycie
W 17 wypadkach Matince uForma cywilizacji stworzona
j u chodzą. Gdy zastąpi Im drogę ludzkie i ratunek natychmiastowy, dało się przepowiedzIeć trzęsie
lIalarmowana policja, wtedy zaSzczególne zasługi na tern po- nie ziemi na dwa dni naprzód. przez Amerykę idzie ku upadc zyn a ją dz iałać rewolwery. Na dra· lu połotył prof. C. Matinka z Jednocześnie w skazał on miejsce kowi. Toczy ją od wewnątrz
d ze ucieczki zoslają trupy i ci ęż· Raciborza, pracujący w tamtej- trzęsienia ziemi. Dalsze badania rak nieuleczalny: słabość wobec
ko ranni...
szem obserwatorjum od trzech trwają, a ponieważ zabrało się zbrodni. korzystanie z niej i toKupiec zawiadamia o kradziety lat nad problemem przepowiada- do nich więcej uczonych, jest lerowanie, ba nawet podziw dla'
rabu nkowej tGW. asekurac.yjnl', od· nia trzęsienia ziemi. Matinka 0 - więc nadzieja, że z czasem spo- zbrodniarzy. Wyrugowanie wszelbier a sumę u bezpieczoną i płaci parł się nietylko na wstrząsach strzetenia b ędą coraz liczniejsze, kiego pierwiastka moralnego z
centrali !ZanjZsterskiej umów ioną sejsmicznych, ale posłUJ/uje się a na ich podstawie będzie moż życia zbiorowel!o zawsze się mucenę ... a niechby tylko nie dotrzy- jeszcze i geofizyką,
na zbudować całą teorię przepo- si skończyć katastrof.ą. Ma się
ma/ słowa mote być pewnym, ii
Doszedł on już do pewnych wiadania takich katastrof.
pod koniec Nowemu Swiatu...

Nowy Jork. w lipcu.
_ Hallol .. , Hallol Tu Xy... tu
Z. potrzebny mi _!Z"ng" ... d~br~e
proszę przybyć, celem omÓWienia
warunków dostawy.
Temi kilku, krótkiemi slowami
ułatwia się w Nowym Jorku, Chica!Z0 ł innycb wielkich min stach
amerykańskich ciemne Interesy
w rodzaju napadów rabunkowych
na kasy kupców i banków, na
Il iewygodne osoby ł l p.
Bandytyzm czy .!Zangsterslwo·
II Ameryce, rozrosły się w olbrzy·
mią organizację zawodową, na cze·
le, której stoją wybilni herszci,

na s tępnrgo dnia nie obudzi się
Otó1 tiki nowojorski .bussine·
tywym .. Gang mści się bez lito sm~n ' za rylykowal cały swój kaści.
pital I zakupił w Kanadzłe tranPrzemytnicy alkoholu.
~port napojów alkoholowych, któ.
rybY c.bciał prz~wietć bezpiecznie
Drbrymi .klientaml' .ga.ngster- do NowelZo Jorku . Wlasnemi silastwa' są równiet .bootlegerzy·, mi przemycać transport, to sprat. j. sz.mu~lerzy a!ko~OJu. Zakaz wa nietvlko r)'lykOwna, ale wprosi
uiywanla I wyrabia Ola alkoholu niemotJiwa. Granica kanadyjska
by~a w Stan. Zjedn. Pól n.. Ame- jest ~czelnie obsadzona stratnika·
ryki su~owo przestrzegany I kara· mi.
ny. Mimo to przem.yt .alk?ho!u
Od czelZót iednak jest gangk~ilnie, bo a meryka~I~, leśl1 me sterstw,,? Właścicie l lrasportu uw.I.ęcej, I~ . ~rzy~ajmn1el lak samo mawia się z centralą i za cenę
pIJą I upIJaJą Się lak ~uropejczycy. 11 4 części przemycanego lranspor·
Prze!Dyt. alkoholu. daJe olbrzY",!le tu. otrzymuje 00 8 dniach ręsz tę,
zyski. I le.st uprawI~ny prz~z dZle· w Broklynie. Ile krwi ludzkiej do
słątkl tyslęc.r rzutkich bus~lDes1l1a. lego transportu przylgnęło, tego
nów, uWażalqc~ch. szmugiel alko· nie dowie się nigdy ani . bootle·
bolu za .przedslęb.l?rstwo po/ączo· ger', ani ci, co przeszmuglowany
ne z przeszkodami ,
alkohol piją.

I

czy mozna
- przepowie
- dzle
-

Władysław Szczepański...

- Mój Boże - nawet nazwisko inne? - woła pan. - Taj(
dalece się zmieniłeś? .•.
WYŻSZE INSTANCJE.
Pantofelkiewicz zwraca się do
szela:
_ Panie dyrektorze, bardzo
przepraszam pana dyrektora _ mo.
ja łona kazała mi, żebym pana
prosił o podwyżkę...
Tak? - m6wl szef. - To
niech pan powie swojej żonie, że
ja zapytam się mojej żony. czy
mogę panu dać...

I -

trz"sl-enl-e zl-eml?

. ŁADNE WIDOKI ...
- Ody zostanę twojlł łoną,
dzIelić będę wszystkie twoje radości
i smutki,
- Nie mam żadnych 'Smutk6w.
- No tak, ale gdy slll oicnisz?
SUBTELNY

KUPIEC.

Panie prycypałe, nasz klient
X przysłał rachnnek i omylił
się na swoją szkodę ...
- Nie będziemy mu o tern
pisali, Wyglądałoby to na wy·
tykanie mu, że nie umie racho-

wać,

PRAWOOPODOBNE.
- W m'aim zawodzie nigdy
się nie wie, co następny dzień
przynies ie.
- Czy szanowny pan jesl
ministreml.
- Nie, pracuję w PIM-ie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------wości - pomyślał Malaise - jak I Insp~ktor skoczył na nogi.
dzie pan:.. poprostu wcielon}'1l)
rękawiczek.
- Niech mnie pan nie do- ' djabłem.

••••••••
:
:
STANISLAW ANDRZEJ STEEMAN

i

NIESAMOWITY MANEKIN

Hayrnabel ubrany był w czar- ł prowadza do ostateczności, bo

. ~~. szlafrok, przewiązany w pa- ro~:ć.musiał

kazać

R O ZD Z I A Ł

pana
areszEdyp. X X V I.
:
- Dzie6dobry - powiedział
- Za jakie przestępstwo?
- Czternastego października
:
Malaise, nie wstając, - A więc zapytaltamten, nawet nie drgną w- - zaczął inspeklor - miasteczko
•
przybiera pan czasem postać szy.
Noirhat było terenem dziwnego
:
Powieść sensacyjno-kryminalna
ludzką? Myślalem dotychczas,
Ta odpowiedź podzialała na wydarzenia, Na szynach kolej 0:
że jest pąn ostatniem wciele- Malaise'a jak zimny tusz. Usiadł wych znaleziono manekin. Sły• 47)
PRZEDRU~ WZBRONIONY.
niem węża morskiego ... - Ton zpowrotem.
szy pan? manekin - poraniony
:
jego stwardniał: - Panie Hannl- Gra pana jest niebezpiecz' i poszarpany... Jak to sobie wy•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• balu Haymabel, chciałbym roz- na - powiedział. - Sprytniejsi tłumaczyć?
StresZtzenle POczlltku.
szedł do p ółek z książkami. m6wić się z panem...
od pana skręcili sobie kark, baPr~ypuszczam odpo'
N. ton, kol'lo"ym ... lnloDo Wziął na chybił trafił jakU tom
- ...i nie zniesie pan odmo- wiąc się w obrońców pokrzyw- wiedział Hannibał Haymabel dwnych... Bo tem się pan zaj- że głowa tego manekina była
.1"wloDy • ,.,..."y 1tr."I«· i przeczytał tytuł. Była to M e- wy - doko6.czył gospodarz,
Id.j .....101•• pokol.coo., I...· d y c y n a
sądowa
BalthaM6wił łagodnie. Stał między muje, prawda?
z wosku.
J. l DOłe., wbItYIII "pl.ri.
zard'a. Połotył i wziął inny: drzwiami a biurkiem' z rękami'
- Obrońca pokrzywdzonych?
- Tak. A dalej?
Id.~al::.!::!~;;,~;o\l:,,:"~FM!: P a t o l o II j a.
waunię!emi głęboko w kieszenie, - mruknął Haymabel. - Prze- Przypuszczam równieżlaiH rOlpocoyDa il.d.I....
Skrzywił się i przeczytał ko- Zdziwi się pan, gdy panu praszam pana, ale nie jestem ob- ciągnęła zagadkowa figura - że
Okauj_ .Ię, li ,lo... mOD" lejno parę tytułów: S u g e s t j a powiem - rzeki Malaise - że znajmiony z tem! wysoce u- była modelowana według żv:weg o
Idu nalot.l. do ppo Lacopt. hipnotyczna, Hipnotyzm policja poszukuje pana od sze' szczypliwemi terminami.
l' człowieka? .. Tylko to mogłoby
ł ItuoWU. portret Leoa. Lecopt~ e k _ p e r y m e n I a 1n y _ S o m- rellu miesięcy.
Skrzyżował na piersiach ręce nasunąć lOSliczne wytłumaczenie
który I • • rt pned para. laty nagt,
'"
H
b l H
l
d
dn
B
.
60,1"<140 Mai.lI. P"'YP'''<I" Ii n a m b u l i z m
p o d ś w i a d 0anni a
aymabe potrząs- i odał powoli:
zbro 1...
o przypuszczam, ms·
popelalo.o mord.rsl ..o, a okala· m y
nął lIłową.
- Móllłby~ panli n a b u j a ć, pektorze, że nie opowiadałby mi
<1 . .1. 1II •••Id". jOli do ... d.1II
bał' d .
. ółk' tu
- I jest lo lem dziwniejsze, inspektorze Małai.e, teby użyć pan o tem, choć na chwilę po·
~:=~~li.~ ..IlOD.io 1II0rd,r<y ~ł
słlę MO l~eJ p .
że ja się wcałe ni~ ukrywam.
podobnego wyrażenia, Ale jest dejrzewając niesmaczny żart1 ...
l'.. tll.d.&III, rodu •• I... L•.
F le
.an ~ karraśĆ
Malaise przyl!rvzl wargi. Nie pan wyjątkowo aympatyczny!
Zapanowała kr6tka cisza.
ona - huy i Arlll.. cIa La<op. drktsa , {eu ai Wlę szo
le zniesie, żeby ten człowiek śmiał nie chcę nadutywać sytuacji.
Nie odpowiadaj,\c na pytanie,
t.'ó". L.ury CIt.ro.. u ........ j o orHa ohCoar a.
ł
N' się z niego.
Moja skromna oaoba intryguje Malaise mówi! daleJ,
o
ouz iei brata - Emil.
- szepną Je
'
' h Się
' pan
_Imarle,o
. i. d.i.
renll.1
b I
'
.
I - By łb ym panu w dz'lę"zny pana?... AWięC,
mec
- Gdy zrobiłem to odkrycie,
wó...... pod'lr~.I. 100p.k. y e c~"'.
.
.
I za pokazanie dowodów osobis- dowie. te jestem poprostu ama- zająłem się kwest ją pochodzenia
t.r. 'Id,ro"." .Ię p... d .. ko . Zbhzył. Się do . biurka! zaJmu- \ tych. Gospodarz uśmiechnął alę, torem tajemniczości, Uwielbiam manekina Przypuszczałem istot.
- Mógłbym przysiąc, że są rozwiązywanie wazelkich zaga- nie, te tylko nienawiść mogła
,y,.o,,1 IrlllY - .lat,..1 L.<op' Jąceg~ ~ą częśc pokOJu. Pod
~.6 .. - L,opoldowl Tra<It.!, 1lI.- przYCiskiem ldała kartka, na kló· w tym pokoju. ałe nie mogę po- dek..
uzbro'ć rękę dziwnego zbrod.~:~~ L:;P~~T~~b.~ :,. ~~: rej nakreślono wie~ niesta- wiedzieć gdzie.
~ Doprawdy?
niarz;
Dowiedziałem 'się że
.,j I ....y, .!':tą<.J Le<oplo'ó", ••• "!-nnym charakte:em •pisma. zda: - Chcę je zobaczyć - rzekł Malaise popatrzył przeciągle twarz 'manekina była wzoro';"ana
,1.1 ...wollll ..a.l. .1••1... ..1. m.e Adolfa Berhllon a: W I d z I inspektor.
na dziwnIl osobistość.
p nym mlod,ym człowieku
,kuaoy aa doiy ...t.. ..lę.... I., SIę t Yl k o t o n a c o s i ę
Pó ' . .
uk
P
Pk'
wf na ew
.
,
ob... I. - po .1, .. llł •• I. omylItI
'.
~
.zUle, posz. am, roszę
rze onam l1ę,. czy m6
Leonie Lecopte, zmarłym przed
..do".J - IDlW • ,,1.-1 ••1a "y, P a I r z y, a p a t r z y s I ę t y l k o zgłOSIĆ Się za tydZień. Napewno pan prawdę - rzekł - i czy rokiem Nie myliłem się więc
p.u..o.y,
na to, o czem się myśli.
je odnajdę.
pana reputacja proszę mi wy- .ądtąc' te mam do czynieni~
SI'd'
,0,I·i. ~r~"1
Malaise usiadl znowu w fo Malaise poczuł, te OlIamia go baczyć, nie j~at przeaadzona. z n a' j w i ę k s z ą z b r o d n i ą
:;:~~ o.. o•• o UWO D ' D . • telu. B~I zde~~rjenlowany... .
dzżenie .
.
,
Wystawię pana na próbę.
ś w i a t a... Cóż bowiem slrasz.~ •• l. Mal.J.. ..,1.1. pn.. H W teJlchwlh wszedł Hanmbal
- Chcę Je zobaczyc nalychWSUIll\ł .Ię lIłębiej w fotel niejszego od nienawiści klóra
cwleu<b.i, .. l.d.ę .", powo· aymabe ...
miast - nolellał jut zirytowany. i wyciągnął nogi:
aięl!a poza śmierć i nisz~zy wy_
~l '!:,.:::I~··~.:.~~~·I\\:';
Był lo cz.lowiek średniego
Hanni~al ~aymabel przyciąg- Proszę posłuchać uważnie obrażenie znienawidzonego ... ... i .
.1, H.... lbal H'ylllłlb.!. wzrostu,. o U1e~Jl.olon"j, blade I nął fotel I USiadł.
historji, kt6rą panu opowiem . • Spotkałem różnego rodzaju prze'
W Brak•• U Id ,i. pod ...k •••• y twarz~ l rzadkl,ch włosach. In- Myślę - oświadczył - że ł Wypadek jedyny w kronikach stępców, ale przyznaję, że jeszcze
m. P"OI "l,.. l.dow<ę W.Ue .. teresuJąca, chOCiaż niezbyt cha- będę musiał panu odmówić...
\ zbrodni... Jeżeli uda się panu Ini!ldY takiego, kt6ryby p o w I Ó r.dr." .L Hy r•• lIcto. !lA.
rakterystyczna fizjognom ja.
W zachowaniu jego dawało wykryć winowajcę, albo leżeli n i e
t1 Ś m i e r c a I
sw ą
p.
. !Dalszy Clą!!).
.
Wymarzona p~wierzchow- I się' wyczuwać co, w rodzaju uda się panu naprowadzić mnie f i arę.
MalaiM Witał a fotelu l pod- noió I w&r~1l do ZIlIIaIlY ollObo- obraźliwei pokotJ.
chociaż na ślad. będzie llan. b,li. C. "

I

D

b

lr....

dz.

La·t,

l -:-.

d

t
.h!"i I

!~~r.~2~1~9~.______ ______ ______ __~______ ______
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Rzemiosło
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prowincJ·onalne konsol"lduJ"e

zjazdu rzemleSlniczego w

S"lę"

~:~z::),p~p~~Z~!!:
n~~~i :d,em~;
prowadzenia rzemlo-

rozpoczęc ie

Ł-=czycy

dotyczyły szeregu naJtywotnleJszych kwestyj.
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~; !~~~n~:al:~~~nr~e~~t~I~~~~~i i:

Kontynuując swą pracę w kle·
. .
udzIał w obradach zjazdu rzemJe.
.
.
runku nawIązanIa kontaktu z po· ślnlk6w, Jaki
odbył się w Łęczycy. organlzaqJ, P?dkreślalqc kOnIecz·
szczeg61nemi ośrodkami rze mieślni·
ność
.
skonsohd
owanla
ws~stkich
Po
zagajenIu
zjazdu przez rad·
wtorek
czerni Izba Rzemieślnicza w Łodzi cę Szvmcxaka, prezydent
lk~w r od wpływami IzbV.
Izbv p. rzemleśln
wzIęła przez swych przedstawicIeli
Nast~ p nl e dyr. Oaszyn om6wll
Zarzycki, wygłosił referat na temat
sprawę kredytów dla rzem Iosła,
sp~awy gospodarcze I organJza·
D"$: Roman. .
Jolro: Wawn7ń ca M..
CYJne.
.
.
Dłtl~o$ć dni.: 14.!15
W konklu~JI zjazd pOWZiął szeUb yło dnia: 1.27
reg nader w~znl·.ch uchwa ł, w kt6,
rych wypowlcd zlał Sl~:
DNIA NA DZIEA.
ł
1\ . aby Izha Rzem. w Łod zi po·
Zła. czyniła stm nia o wprowadzenie
ll
Czy nIema temat6 w!
cechów przymusowych, miast do·
tychcz1sow , ch cech6w wolnych;
Przyjaciel pytał II" mDle wCloral1
częScI
Północnej.
_ Czy td at tyl. dal. Lóclł
2) aby Izb I Rzem. zajęła sl~
.
r emat6w, te t.k mottu c 1••1.
..
.
zmi a ną pr~.epi 6w. w kier~nk u de·
W doble regulaCji miasta ogól· o~ ul. Nowo· Targowej. do granicy
.Z dnia ~. dzłe6 rflllJ twoJe laoe?
c.e~.t
rallza~J I . dostaw dla WOJska, p.o·
ne zai nteresowa nie wzbudza kwe· mi a_ta.
heJI, kolei I t. p. oraz pOCZyniła
Na iwny calowi_k... Cs.,t .1. wł ••y,
stja niektórych spornych gru nt6w,
Prawdopo dobnJe w zw iązk u z ~ta ran la o przydziel nie dostaw lo·
J nk banroe tycie w ladd wre?
bezprawnie zajmowanych przez ich tef!11 rewe\3cjami magistrat ~
Codlleo Dłe motaa z oleao clerp.6
to· ka lnym rzemieślnikom;
obecnych posJadaczy.
1 pisali - Ue dalia chce~
dZI za Interesuje sl~ r6wn lcz po·
3) wezwano I zbę Rzem. do pod·
Jak donosiliśmy, rodzina So· wyższą sprawI\.
J ęcI a akcjI w kIerunku zmiany nie.
T.a t.~o aabraJ, 6w o,..ka!,
wi ńskfch wszczęła kroki dla udo·
Za tamtym Ił,ty '06 ... ił"
wodnienla swych praw do folwarku
W .ul iczce elemoei .a Satutach
iiiiiiioiiiiiiiiii iii...._
ln6w klo' tam ko Co ś maJcbrem <Iti.. Księży Mły n, u ważan el!o za bez·
o

k
WI a S n O S' C" m I••
e
S a.
J
· tr t ·
. d .
kt • •

O
oreJ magJ s a nIe Ie
Firma •• R. Blederman nie m wprawa
do
ulicy

u

I

--iiiii--__. .

I·--.........- ............- - - -....

CZBIiO

~~~~ną własność

~;da:n~a~%e/~~~Ie~zn~~e lu~Y~

zasadzie opinjJ tej ż e izby;
4) wezwano Izbę, by ustaliła ()o
stateczny termin składania ulgowego egzaminu czeladnlczo-mistrzowskie~o.

S) 'wezwano Izhe Rzem., by w
7.wiązku z projektem ustawy o sca.
leniu ubezpieczeń społecznych Zl.
bie~ała o wył~czenie rzemiosła z
pod pojęcia przemysłu I przeprowadziła zasadę odr~bnego trakto.
wania rze miosła przez obniże n ie
stawek ubezpleczenJowyct. odpo.
wiadających faktycznemu stanowi
bezp iecze ństwa w ~akladach rzOo

mIeśIniczych.

Ponadto zjazd wezwał Izbę do
P?djęcia energicznych kroków w
kierunku pozyskan ia kredytów dla
rzem iosła, celem złagodzenia kry.
zysu, jaki dotknął obecnie ogół
rzemi eślników.

_

nil! MoznA LICYTOWI\C'.

.............._ _ _ _ _ _'!'"'_ _

,
rodzi ny Scheible·
Obecnie dowiadujemy się o nIe·
Owdzie a_ullcJe pu y łapaoo
zwykłej ,
nawet jak na stosunk i
r a ceta, co beJcE.loła kradJ_
przywłasz
T .kłem to barwo. cm, plękaem łyclem łódzkie,
· l.
·ywnośclodcinka jedhistorji
nej z najstarszy
ch czenia
ml-esl-ąc
i naj·
W<I,* tętal au. komla6w ~r6d,
ruchliwszych ulic, Pół n oc n ej t od·
WI~o I tamot6w do wl" .. ,1<6w
Codzlual. w al.... .aald.J~ wbr6d ... cJ nka rzekl Ł6dk i , kt6ra na całym
W ostatnIm numerze DzIe nn Ika go rodziny w razie klę 3ki ,
z po· I j ego rodzinie do wykonywa ni a
swym dystansie wraz z wybrzeŻe m, Ustaw u k azał.:> się roz p orz ądz
eni e wodu nadzwyczajnych wypadków
Hopła.
naletala do ma2Jstratu .
Rady Min istrów o postęoow an iu choroby lub śmie rci , oraz zas ił~i i praktyk religlj nych lub n Iezbędnych
do nluki;
\V sprawie tej dzien nikarz nie· l egzekucyj nem w ła d z skarbowy
Ordery houorowe, obrąctkł
mieckl w Łodzi, p. Aleksander oraz o wyłączen iu nlektó.r'yc h ch, wsparcia, udzielone w takich wy·
Osobis te.
na·
padkach,
o
ile
przedmiot
y
te
lub ś lubne, listy - papiery famiU lne
zebrał odnośne dokumen. 1 letności z pod egzekUCjI władz fundusze dla
w dnIu wczorajszym obj ął u· tyHoefig.
tych
celów
są
mu
lub
inne papiery osobiste płatn ika
t opracował referat, kt6ry w naj· kOljlu nalnycb.
jeszcze potrzebne ;
:zędo wa ni e po powrocie z urlopu
oraz jego księgi rachun kowe. (p)
blitsz ym czasie opublikowany bę·
W
roz
porządzen
i
u
tern
Rada
Przedmiot y, słu tące p łatn ikowi
Nypoczynkowego p. Wacław .Lu· dzle
w języku polskim i nlemiec- Ministrów, mię d zy innemi wy·
tomski, naczelnik wydz. bezple·
kJm.
szczególn ia mienie pl.~ t nlka, które
c zeń stwa w Urz. Wojewód zkim.
Jak wynika z zebranego przez jest z pod egzekUCjI .~yłączo~e
Jedn o cześni e
.
wczoraj rozpoczął
.:zterotygodn iowy urlop z astępca p. Hoefiga materjału , do r. 1891 Mianowicie od egzekUCJI zwolmo·
ulica
P6łnocna ciągnęła sJę obok ne są:
nacz. bez p iec zeństwa w Urz. Wo·
S p rzęty domowe, p ościel , ble·
jewódzkim p. Zygmunt Szczepań· rzeki Ł6dkJ at do granIc mIasta.
Następnie jednak odcInek tej ulicy Hzna I ubranie codzienne
, n lezbęd·
ski.
od ul. Franci szkańskiej do szpitala ne dla płatnika i czło n k ow
jego
Poznańskich przeszedł w posiada· rodzimy;
Nowa ustawa o egzekucji zaNa skutek wydane; w !ytI1
Zgł9szenia na zjazd nIe prywatne firmy Robert Bieder·
Przedmioty uzywane. z P? wodu ległości podatkow ych uprawnia
względzie opinii Izby Przemyman, która r6wnocześnle objęla te· ułomn ości przez platnlka I
jego między innemi sekwestra torów słowo·Handlowej, z
LegjonisŁów.
chwil" wproren przez który przepły wa rzeka rodz i n ę;
do przeprow adzenia rewizyj o· wadzenia w tycie nowego syDz i ś u pływa ostatni dz ień zgło· Ł6dka I w ten spos6b ullea' Pół·
Zapasy tyw n ośc! i opalu ~ ie · sobistych płatników, w wypadku
stemu ellzekucyjnello, zaangażo
prz-eclęta została grutami zbęd n e dla płat nika, jegli>
s zeń członków .Federacj i· I ich nocna
.rodzlnY gdy zachodzi podejrzen ie, iż wane zostan" specjalne
..kwerodzin na wyjazd do Odyni na prywatneml I ciągnIe sJę dopJero i jego sł utby na okres Jednego złośliwie
ukrywa on gotówkę ·
stratorki, których zadaniem hę
d >ie ń 14 I 15 sierpnia r. b. Wy·
· d
d
W
l
'
zwil\Zlru
k
'
miesIąca;
z
tem
wyłoniła
dzie
przeprow
adzanie rewizji "
a d ro ze
j eżd~ a jący wezmą udział w walnym
o
1 Wl·Przedmio ty i surowce, słu tą ce się kwest ja, w jaki sposób sek- płatnlków
-kobieL
..
t
zj eździe Legjonist ów, jak równie!
pła tni kow i do osobistego za robko- westrator zy przeprow
adzić mają
w wycieczce do nadmorskich d aCJl za argu w
on- wania ( pracującego ręcznie);
rewizję osobistą u płatników ko·
miejscowości na półwyspie helskim
stanty nowie ,
U p łatn ik a, który P?błera per· biet.
Zgłosze nia przyjmuje się jeszPrzed tygodniem wybuchł zatarg
wynagr02ze m~aw~~~t~~
cze w dniu dzisiejszym w lokalu na tfe niewyplacania zaiegłych za. jodyczne
s.tosu nku
P
. Federacji · ul. Piotrkowska 111, robk6w robotnikom firmy . Gros· hcznego sł utbowe_o p
I~b . z ty tułu um°:-VY dO
(tel. 184·99), oraz w siedzibach bard i Hejman' w Konstantynowie. pracę - pieniądze.
wszystkich Kół Zwi ązku Rezerwi· Robotnicy zwrócili si~ do Polskich powiadaj ącel .częścl w kWOCie o . •
wynag~odze nl~
. tów.
Związków Zawodowych .Praca" o za c~as naJbhtszego terminu
wy
ciągu
Centrala Komitetu Zjazdowego interwencję.
pJaty,
. .
dla czlonków .Federacj i" ul. Na·
W
miesiącu
lipcu
szło
r.
Staraniem kierownika
b.
do
we
Łodzi,
celem doręczenia
tego
U płatnika, który nI~ otrzymu·
rutowicza 46, m. 2, (tel. 203·59). zwIązku p. Sochy, na dzisJaj zwo·
wszystkic h urzędach pocztowy ch łodzianom, liliów zwykłychje stalelio wy n~gr o d zeO\a za
lana wstala konferencja przedsta- - pi eni ądz e niez będne dl~ p.racę na terenie naszego miasta nadali 1.134,900, listów. polecony ch meKo
Dodat kowa komisj a wicieli robotnik6w wspomnianej i Jego rodziny na utrzymanie przez łodzianie listów zwykłych 72,465, listów wartotcio wych
1,631,800, listów polecony ch - 2,074, paczek bez padania warfabryki z dyrekcją, do Inspektoratu jeden ty d zie ń ;
.
poboro wa.
pracy XV obwodu, celem omówie·
Przedm ioty dane ~obowląz~n.e . 68,921, listów wartościowych- tości - 18.277, paczek z pod8ll4
mu, celem poratowa nia ;ego I Je· 2,124, paczek bez podania war- wartościII - 2,268, przelyłek za
w piąte k dnia 12 serpnia r. b. nia likwidacji zatargu.
tości - 11,419, paczek z podaną pobraniem - 3,755, zleceń pood godziny 8·ej rano rozpoczyna
wartością - 1,112, przesyłek za cztowych 7 364, prz.kazów
u rzędowan ie w lokalu przy Al. - - - - - - - - , - - - - - - - - - - . - - - - - - - pohranie m - 5.33 1, zleceA pocz· pocztowy ch i telegraficoznych Ko~ciu szk i 21 dodatkowa kom isja
• towych - 33,468, pn:ekazó w po- 51,416 IZtuk na olló!ną sumę zł.
poborowa dla poborowych roczni· Zwłoki zdetro nizow anego
króla powracają cztowycb i telegrafic znych - 5,695,753, wpłat i wypłat
dokoka 1911 i starszych, którzy do·
.
13,879 sztuk na Ogólną ~umę zł. nano na P. K. O. - 9,385 na Do
d
O OjCzyz ny...
tychczas nie m ają uregulowanego
7,939,079, w tym:te mlesU\cu na· lIó!ną .urnę zł. 992,370, w ty~ż.
stosunku do słu tby wojskowej a
dano w urzędach pocztowy ch miesiącu nadeszło do Lodz!~[~Ylla letą do P. K. U. Łód t .Mla·
40t 103 egzempla rze czasopism. 215,612 ellzemplarzy czasoplslIIo
ubiegłym miesiącu nadeO bowiąz a ni s t awić się poboro ·
wi zam ieszkali na terenie 2, 3. 5,
8, 9, i 11 komisarja tu P. P. o ile
I
otrzymają wezwania imienne ze
Starostwa.
fa Inowa koioi pueJecbao o,
ram dziecku iIY.I ua _lo" •• padł,

ZapasÓW

II .'.

na

- I-

orderÓW•
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Nowe nlebezpieczetistwo
Kobiety w roll sekwestrator6w.
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1631 tyslt:cy listów w
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Tragiczny wypadek w kamieniołomie

I Grad kamieni na głowy robotnik6w.

Zwyżka cielęciny
o 8.45 procen t.
Wczoraj odbyło się w magi·
stracie m. Łod zi , pod przewodni·
ctwem kiero wnika Ka łu tyńsk iego,
posiedzen ie komisji cennikow ej dla
ustalenia cen mi ~sa cielęcego.
Po dłu tszej dysk usji komisja
powzięła u c h wałę, usta laj ącą pod·
wytkę cen ciel ęci ny o 8,4 proc.
W sprawie tej o dn oś n y wnio·
sek skierowany zost a ł na czwartko·
we posiedzen ie magistratu, poczem
p rze sła n y b ę dz ie do urzędu woje'
wódzkiego, a zkolei do minister·
stwa spraw wewnętrznych.
Podwytka cen m i ęsa cie l ę cego
wej dzie w życie po za lwierdzeniu
iei PILe, ministerstwo

Korespondencja

We wsi Ostr6wek pow. pi tr- wodów, po zapalenIu lontu, 118St,.
..
przedwczesny wybuch
kowskiego mia ł miejsce ni·ePospo. pil
ku, w chwili gdy T~borekł~dun
. 1 Kality wypadek, w ka~Ieniolorry.ch. "I'ml'eez W"'bek lI1aj.Jowall
si,
Oospodarz tejte WSI, Sta~lsłlw.
...
k
. .
Wrllbek posiadał w odległOŚCI 200 jeszcze w dole. Odłamki Imienia
metr6w' od swej zl)lrody dół,. w i siła wybuchu, spowodowały,
którym znajdo,,:a~ Się olbrzymich Tał!orek doznał złamania kilku że
terozmiaróW kamienie.
ber i podstawy czaSEki.. Wrąbcie
Kamienie te Wrąbek ociosywał doznał r6wnie! bardzo ~kJch uI sprzedawał dla cel6w budowla· ukoduń ciała. Obu w sIalIlu
banych. Przy rozbijaniu i ciosaniu nadziejnym przewieziO
no c!o upi.
kam
ieni
pracował
Wrąbek
wraz ie·
le talL
swym synem
Kuim
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rzem i zięciem 3l·letnim Bolesła· I
• •
wem Taborkiem.
I
Taborek i K:u:imierz W~bek,
• ...
_L
p ragnąc roz bi~ Większy kamfen, za·
~
a~
łożyli ła 1 unek, spOlX/ldzony z pro·
_L
chu i zaopatrzony w lonl.
~ llieustalOllł'dI ~ 110'
Ol

I
I

~17-Ietnlm

Angielski krąSownik .Concord " przywiózł do Lizbony zwło
ki eks·króla portugatsklego, zmar/eRo niedawno ~ Londy'
nie. Lwłok i pochowane będą w grobowcach rodllny k~6.le\\ skiej w stolicy Portugalii. Na zdję ci u \~i dzi my. on ;', 'I ch
wsrynarzy. wyn,,~,cycb Icumne ze zwłokamt Ila J ącl.

Pami.a.tajCle
mwalid
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LOSY KOLEJKISUlEJOW-PIOT KOW
Tow. eksploatuj ące g odzi się ją utrzymać
pod warunkiem otrzymania koncesji na linję autobusową·
Istniejąca od szeregu lat linja dzenia faktu, n. !;ekwencja pa: a wówczas kolejka Piotrków

kolejki wązkotorowej Sulejów Piotrków, stanowiąc ważną ~rterję komunikacyjną na p.r owmcji przynosi deficyty wobec
cz~go postanowiono ją jak wiadomo zlikwidować względnie od50rzedać Skarbowi Pa6stwa.
~'ednakże pertraktacje z rządem na ten temat nie dały pozytywnycb r e z u Ił a t ó w, zaŚ
przeciwko likwidacji kolejki zaprotestowały energicznie samorządy Piotrkowa i Sulejowa,
z/o!/aszając nawet gotowość nabycia tej kolejki. Tu znowu stanę
tv na przeszkodzie niedostateczDe zasoby materialne owycb samorządów, w związku z czem
prowadzone przez czas dluższy
r okowania między tllwarzystwem
eksploatującem linję Sulej6w P iotrków, a przedstawicielami
;amorządów rozbiły się.

Wobec tego zarząd towarzystwa, eksploatującego kolejkę
licząc się z protestami samorzą
dów, odnośn ie likwidacji wspomnianej linji, wysunął nową koncepcję·

Mianowicie -

wober $łwier-

saże~ów na. linJI a?tobusoweJ
SuleJ6w - PIotrków Je~t bard~o
dużą, ~o~arzystwo odmo.s/o .~Ię
do IDlD1sterstwa komunikaCJI o
prz,Yznanie k?nce.sji .n!,: eksploataCJę wspomD1aneJ hnJI autob,;,sowej (z prawem wyłącznoścI),

towarzystwu, posiadającemu linję
kolejki, jest na dobrej drodze,
!lrzeto p o s t u I a t samorządów
Piotrkowa i Sulejowa w kwestii
utrzymania omawianej kolejki ze
względów gospodarczycb, zosta/-

219.

by zrealizowanv, przyczem ko
muniltacia pasażerska skierowa.
na zostałaby całkowicie na auto
busy, na kolejce natomiast utrzy
manoby wyłącznie rucb towa
rowy.

Zmiany w ruchu kolejowym.

Sulejów by/ab yutrzymana, przy
wprowadzeniu reorgan., polegapociągi
jącej na dostosowaniu kolejki
do potrzeb rucbu towarowego.
uroczystości częstochowskie.
Podobno - sprawa przyznania koncesjI na wyłączną ekspowodu znacznego wzmo-Iw związku z uroczystościami
ploałację tej, linji autobusowej żenia się ruchu pasażerskiego na jakie odbędą się w Częstocbo
Iinji Łódt-Głowno, urucbomiony wie z okazji S50-lecia wprowazostał specjalny pociąg niedziel- dzenia cudownego obrazu Matki
ny. który wyjeżdża z Łodzi Ka- Boskiej, zarząd łódzkiego węzla
liskiej ka żdej soboty o g. 19.20, kolejowego postanowił przydzie'
przyjazd do Głowna o g. 20.16, Iić 5 specjalnych pociągów db
powrotnie zaś z Głowna wy jeż- pątników.
wy
dża każdej niedzieli o g. 21.12 i
Pociągi te odcbodzą w sobotę
przybywa do Łodzi Kaliskiej dnia. 13 sierpnia r. b. ze stacji
o g. 22.07.
CboJny o g. 18.30 oraz o godz.
całokształt spraw objętych powytW związku ze zjazdem Le- 21.50 i ze stacji Łódt~Fabryczna
szą nowełq mote być przez zain- gjonistów w Gdyni urucbomiony o g. 20.45, 23.00 i 23.50.
teresowane czynniki j;(ospodarcze z?staje specja~y pociąg do GdyBilety na .wyjazd do Często
przegl~dany w biurze Izby Przemy- 01, który odJeżdta z dworca chowy pątrucy nabywać mogą
słowo-Handlowej (Kości uszki 4 ) - Łódź:Kaliska. do G~yni. bezpo- w odnośnycb parafj~ch w cenie
przyczem ewent. uwagi i popraw- średnIO w dnIU 13 slerprua r •. b . 'i zł. 50 gr. na " przeJazd w . oble
ki w kwestji rozporządzenia wy- (sobota) o g. 19.25. Rówrueż strony.
konawczego winny być Izbie motliwie bezzlVłocz nie przedstawione
tak, aby z~łoszenie ich ministerII
stwu nastąpIć mogło przed upły.
wyłom
ścianie.
wem tygodniowego terminu.

Specjalne
i

na zjazd Legjo nistów

z

Nowela o monopolu , spirytusowym.
.

d

.

k

PrOjekt rozporzą zenla
onawczego
w Izbie Przem.-Handlowe)·. ·
Ministerstwo Skarbu ustaliło ostateczne brzmienie rozporządzenia
wykonawczego do rozDorz ądzen ia
Prezydpnta R. P. z 11 lipca b. r.
o mon o polu spirytusowym (Dz. U.
R. P. Nr. 63 DOr. 588) I projekt
tegot rozporzą<!zenia pr~ed nada ·
niem mu mocy obowiązujQcej
przesłało samorządowi g03poda rczemu do o~wiadczenia się w ter·
minie tygodniowym.
, W związku z P O w Y t s z e m,
egzemplarz projektu, obejmujące·
.1(0 390 paragrafów, normuiących

Manhattan.

Trzy

Naj wlększema okrętowi zbudowanemu w
czonych dano nazwę wyspy olbrzymów

Stanach Zjedno"Manhattan'.
Na ilustracji naszej widzimy sls ,Manhattan "na tle slawnej
dzielnicy New Yorku, której imię nosi, przed SlVą pierwszą
'podrótą przez półn oc ny Atlantyk. Ma on 235 metrów dłu·
gości i rozwi nąć mote szybkość 20 węzłów na godzinę.

włamania w ciągu

Rozpruta kasa i

Greła

Garbo W Łodzi
na ekranach "Metro"
I "Adr)I".

Miłą niespodzianką dla łódz
kicb kinomanów było zademonstrowanie w dwu miejscovrycb
kinoteatracb obrazu z bosl'lI Gretą Garbo i jej świetnym partnerem, Johnem Gilbertem.
"Anna Karenina" w nowej,
udźwiękowionej wersji, ze zmienionym nieco epilogiem wypeł
nia codziennie sale kinoteatrów
"METRO" i "ADRJI" , zainstalowanvcb w daW1\ym "Odeonie"
i "Wodewilu" (przejazd 2 i G/óna l).
Dla miłośników I,ina ujrzenie
Grety Garbo jest wielkie m świę
tem.
te m, iż gra tej genjalnej
Szwedki jest więcej, niż doskonała, wspominać nie trzeba.
Urocza para: Greta Garbo
i Jobn Gilbert - scbodzą z ekranów "Metro" i "Adrji" nieodwołalnie w czwartek, dnia 11 b. m.
Nadprogram zestawiono z egzotycznych obrazków i z udźwiękowionej groteski.
Następny program - udźwię kowiony "Indyjski grobowiec"
{dwie serje równocześnie .

W

łowych ani marmurów.
Przypa· przebieg I
aleją i zatrzasnąwszy
trywał się im zdaleka i dawal ka~ · furtkę,
stanąl na ulicy. Stanął
dej willi o~powiedni dla niej przy· i zwrócił glowę w stronę oświe ·

jednej doby
w

ciągu ubiegłej

doby zanoto- tny wypadki zuchwałych włamań,
wano w kronice policyjnej Lodzi dokonauych pnez rutynowanyoh Sp9
cjdlst.6w-włamywaozy.

Na pOlesjl przy ul. P6łnoonej li
dokonali wyłomu w mu·
rze, pnes który przedostali 8i~ do

Cesarz Anamu obejmuje władzę.

złoczyńoy
składu

z

manufakturą,

nale tącegc

do Cllila-Majera Wajnberga. Lupem włamywaczy padła manufaktu·
ru, .pn:edstawlaiąoa wartość okolo
10.000 złotyoh.
Z mieszkania J oska Tugeudraj·
~ oha lPił ~odsklego. 23) włamywacze
rozpruli przy pomocy raka kalą
ogniotrwałą,
zabieraJąo
wszystkie
znajdujące sią w. niej
pie n i ądze,
papiery wartościowe i kosztownoIś ci. Dokh\dnych strat ustalić nie
zdolanoj bowiem właśoiciel mieszkauia I'rzebywa na letnisku w Gło
woie:
Z mieszkania Fraidliclla Abrama
Al. I Main !l, suad,iono dwa tutra,
garderobą, b~eliznQ,
srehra i 400
złotych w ' gotówoe. Strata ogólna
spowodowa na przez włamywaozy
obliczona jest na 10.001 zł.

I

°

RADA.

nr

'1 .Ierpnls 1932 r •

Młody

cesarz Anamu, Bao Dal,
którego zdj ęcie podajemy powytej,
powróci! obecnie do ojczyzny swej,
po 6-letnim pobycie w Paryżu,
gdzie był studentem Sorbony. O·
bejmuje on obecnie wradzę nad
swem państwem , które znajduje się
-jak wiadomo-pod protektoratem Francji.

I

P. Mestre po łotył rękę swą na
ramieniu młodzieńca: - O wiem
jeszcze o wiele więce j . Wiem i to,
te pan ju2 u czynił ruch, b y wrócić tam
Cóż pana skłoni!o 'do
odwrotu?
- Panie - mówil młodzieniec
blednąc nie uczynię tego I
Nigdy!
- Tak mówi! ojcowskim
tonem O, Mestre - tak, o burzenie,
gorycz i koniec koń có.v ucieczka...
- Tak - mówił zdławionym
głos~m młodzieniec. - Tak pan
wie wszyst ko, oburzenie. gJrycz
i ucieczka I Ale czy t nie powinie nem był tego uczynić? CM

- Udzielam lekcyl gry na

CYTRZE
ZAloszenia adres o wać do
adniioistracji .Uastr. D2len.
Łódzki" pod lit.

.K. M.:

·kiwał glową i zabierał si ę właśn ie
do odejścia, gdy drzwi znów się
otwo rly i wypadł z nich młodzie·
nieć . . Drtący, obl any zimnym po·
tem rzucił się w ram iona p. Mestre. Jego zalana łzami twarz
zwróciła się ku starcowi: - Tylko

domek. Oto domek szwajcarski. tlonego okna a trenice jeit0 wyopleciony dokola dzikim winem, ratalv rozpacz i niena'Viść. P. Me ·
to: orzestępna miło ść. Oto wieta stre uśmiechnał si ę i pokiwał głokoloru Durpury. to: maki japoń wa:
skie. Sliczny biały domek z tół
dzięki panu -s zeptały drżące usta
. - ZnÓw dramat. Łatwo do·
temi jedwabnemi firankami nosił myśleć się o co chodzi. Liczymy
jego - tylko dzięki panu ...
miano: szczęśliwa rodzina Mały sobie osiemnaście czy dzlewięt- Ależ dziecko, doprawd y nie
kwadrat niebiesko-r6towy ozdo· naście lat. Pragnęlibyśmy rzucić
zas : u~.lIQ ..
biony C2/a. kaskadą róż pnącycb, się w wir tycia, zakosztować wszy- Tak; tylko pan - p rzer wał
wał się.
to: pierwsza przygoda!
tkich jego rozkosq. Pragnęlimłodzieniec, sciskaj ąc pana Mestre
J~o mały ogrÓdek na przedP. Mestre jeden znajstarszych bY'my być panami swych czynów,
za lęce. - Tylko dzięki 03nu I
mieściu Pary ta był wzorowo utrzy· mieszkańców przedmieścia, kochał a tu rodzice sprzeciwiają się. więc
Od tylu dni jut nie mogłem zdo·
many. Przepełniony był kwiatami kat.de drzewo I każdy kąt tego rozgoryczeni - zrywamy I l oto
być się n. (Od wagę .. , Cieroiałem
az do późnej jesieni. P. Mestre małego światka. Cieszyl się !et łoimy tu ze spuszczonem czołem
strasznie, al e nie mogłem si ę z ni ą
~racowal od świtu do wieczora . o~ romną "op ularnością I mó..,t Dod- i wpijamy się oczyma w to oświe- miałem począć?
rozstać I Wiedzialem, te zdradzd
Kopał, polewał, sadził, szczepi ł czas spaceru dowoli klepać "po ra· tlone okno, symbol domu rodzin.
Pan Mestre znów się ojcows <o mnie, wiedziałem. te czyni to od
ł ciąŁ Z perfidją uprzedzał wszy- mieniu niełicznych przechodniów, Hego. Tak p ragn'ęhbyśmy wrócić uśmiechnąl: - Tak, tak, ucieczka, dawl!a ... Nie miałtom . odwagi ... Ale
stkle zakusy liszek, ślimaków i ro- czy leż gładzić po w/osad, spoty- ale nasza młoda du ma, nie po- wolność to wielkie słowa I Dziec· spotkalem pana i pan wskazał m I
baków. Wieczorami zaś siadywał kane dzieci. Wszyscy odpowia. :wala na to I O młodości I
iw, tzy daleko na obczyźnie nie d rogę. Pan wytłomaczył mi, te
w !Dalej ałtanc~ o.ple~ionej biaJą dali mu wdzięcznym uśmiechem
Porwany swą własną wymową czujesz tego seme!(o ? Czy ni~ ucieczka nic nie pomote I nic nie
i hOletową .gh cynlą I otoczonej i pełnym szacunku
ukłonem . p~wtó rzyl głośniej: - O, młodo- będzie s z oragnął powrotu, !3k lak zmieni. Ze będę mękę mą wlókł
uerwonym boksem. Tak było już P. Mestre z zachwytem patrzył ścl l - Miody człowiek odwrócił zapragnąłeś go przed chwil ą ? ze sobą 00 c ,ły m św iecie, że nie
od lat całych. Po odpoczynku w blade niebo usiane skrzącemi się w jego stronę i pode jrtliwym Cót uczynisz. gdy sumien ie twe opuści ' mnie już nigJy I Pan mi
w altance p. Mestre udaw ał się do się gwiazdami. Wszędzie pano· wzrokiem spojrzat na intruza.
oocznie corn głoś niej wolać: po- 11 0wied zia ł, te wol'IOŚĆ i spokój
domku. swego, SP.01y~ał w tow~- wała i uż cisza wieczorna, we
P. Meslre u śmiec hnął SIę z wróć I powróć nie'zczęsny, ja je- zaletne są od j~dl1eg,) mego gurzystwle tony . obIad I u dawał SIę wszy.tkifh oknach błyszczały świa melancholilną łagodnością i rzekł stem głosem prawdy, gtosem obo· stu... Dzięku ję panu I Uczy niłem
pote'." na w~eczorną prz.echadzkę ~ła.
Smiałe słowiki wywodziły ojcowskim tonem:
wiązku, głosem, który za oewni ci len gest... Dziękuję ...
po cl.chych ulic.ach Ante",!.
trele swe tut nad zielonemi ła- Nie tu powinieneś się znaj· bezpieczeństwo i wolność II
Młodzieniec uścisnął dlonie p.
PIękny malowy zmierzch za- w~czkami ogrodów, a w gęstwinie dować, młodzieńcze, a tam! Mlodzieniec nagłym
gestem MesIte i począł biec prosto przed
Irz,ymał go tr~chę. dłuteJ .w ogro- mIgotał nieraz świetlny punkCIk wskazal przytem na oświetlone przerwnł potok wymowy p. Mestre siebie a krucze jego kędziory ota.
dZI.e. Po Obl~dzle . r~uclt .tonie zapalooegll cygara. Pan Mestre okno.
i z bl~dnym uśmiechem zawrócił czaly blade czoło.
śple ;zne: dowldzema I zapalIWSZy wymijał :-,,~aśnie śliczną, małą wilMlodzieniec wzdrygnąl się i i wpadł do domu.
P. Meslre począł odcz uwać pe.
rygaro . począł powolt utywać prze- lę, której Jedyne, przysłonięte ró. wykrzyknąt: - Q, nie t
- Brawo l-wykrzyknął p. Me- wne wzuszenie. Wyjął chusteczkę,
tbadzkl..
to wą ! ranką okno było oświetlone.
--:- Napewno - rzekł p .. Mestre stre, dumny ze skutku, jaki wy- by otrzeć Spocone czoło i wilgne
Prze~uwał SIę
wzdłuż tych Stanął i słuchał jak maly śpiewak
.
ze wzruszenia dłOnie I szeroko
wszyslk.ch znanych mu od tak da· zawodZIł swą pieŚń milosną tuź - ~Ie zaprzeczysz przeCIeż, że warły lego rady.
dopIero przed chwilą uczyniłeś·
POlem począt nas~uchlwać gdy otwarte z przerażenia trenice jego
Wna ukwieconych will. Znał każ- obok żywopłotu oddzielającego
drZWI zatrzasnęły SIę,
us ysza ł ulrzały dute ślady krwi na palcaci
gest by wrócić tam r
de drz.ewo, katdy nowo . zasad~o- ogród od ulicy.
.
Czarne oczy młodzińca rozsze· młody donośny głos, który p" se· i chusteczce.
Il\ kWIat. rile zazdroścIł sąslaWtem drzwi domku uderzyłV rzyły się ze zdziwienia; - Skądie kundzie, jakby nagle zdusznny
dQm Ich wletvczek. uyb kryszta· dosyt a:łośDo ł młody c:złowiel< pan mote wiedzieć? I
lupełnie zacichł. Pili Mestre ,,~

NOWELKA.
Pan Mestre pOdlewał swe kwia·
Iy. Z niezwykłą sta ranności ą zwiJtał ziemię dokoła niedawno zasadzonego htliotropu, poił wiecznie
spragnione błękitne bortensje, związy,wał gałązki rót pnących i obciąl
kIlka pożółkłych kielichów Iilji.
Znużony wytart ręce i "'Yprosto·

-
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Są~u. H:\ndłowe~o,

W areszcie dla
Leopoldo wi Kuliszowi , prowadzącemu piekarnię w Łodzi orzy
ul. Kochanow sklel!o 19 przed kilkoma tygodniam i ogłoszono upadłość i na wniosek firmy wierzy·
cielki .Schneide r i Zim mer' w
Lesznie, Kulisz o'adzony zostal w
areszcie dla d/utnikOw, IZdzie Drze·
bywa do dnia dzisiejsze go. Firma
domagała się równiet ogłosze nia
upadłości I tonie Kulisza Emilii
oraz osadzenia jej w areszcie dla
dlutnik6w . Sąd lednakte odmówił
ogłoszenia upadłości.

Obecnie firma • Scbneider i
Zimmer' , powołując się na nowe
okoliczności, wnosiła o dodatkow e
ogłoszenia upadłości Kuliszowe j,
iRko wspólnicz ce upadłego.
Sąd na ostatniej sesji l w Iym

LOD~~Sle~~~n~~l~~~~~~

Łodzi
Ziemlęcki, przyrzekł przy!śł
z pomoc~ sezonowc
om, z~znaC:UJłlC

dłużników e

I~dnak, te nar8z!e rozszerzenie robót jest niemożliwe ze w~lędu na
brak funduszów.
Wczoraj p. prezydent Ziemlęckl
wyjechał do Warszawy. aby Interwenjować w pierwszym rzędzie w
ministerstwie pracy. a nast~pnie w
ministerstwie skarbu. o przydzielenie magistratowi m. Łodzi większych kredytów na rozszerzenie ro·
bót sezonowych w Łodzi do 4-5
dni w tygodniu. by w ten sposób
zapewnić robotniko m zasIłki na o·
kres zimowy.
Powrót prezydenta Zlemlęckiego nastąpi w dniu dzisieJszym.

wypadku nie uwzgl~dnil prośby
lirmy.
W dniu dzisiejszy m sprawa ta
znajduie ~Ię na wokandzi e Sądu
w orzed miocie udzielenia glejtu
Kuliszowi , za czem wypowiedziało
się 15 iego wierzyci~li.
x x x
W sprawie upadłości Hersza
Dawida Glasera ha'ldlującego manufakturą w halach tarlZowycb w
Łodzi, na wniosek syndyka i sę'
dzielZO komisarza sąd wyznaczył
dwutygod niowy ostateczny termin sprawdzen ia wierzytelności.
ztłont'e
Sterll'n tł a.
Nadmienić naletv. te upadłość
ó
ó
la datuie się od 1924 r., kiedy lo
sąd ogłosił upadłOŚĆ na wniosek Pogrzeb zasłutonego lekarza
Odbt:dzle sit: na koszt miasta.
Prokurato ra Sądu Okręgowego.
Wczoraj odbyło się specjalne
posiedzen ie prezydjum magistratu w
związku ze zgonem dr. Sterlinga.
Uchwalono uczcić odpowied nio
zgon zasłutonego lekarza I urzą
dzić mu pogrzeb na koszt miasta.
W pogrzebie. który odbędzie się
dzisiaj o godz.1m . 110, wezmą udział oficjalnie przedstawiciele magistratu I rady miejskiej.

Po

o zatrudnienie

dr.

sezonowców

od 4 do S dni.

Zabie gi magi stratu 'o kredy ty na rozszerz enie robót sezon owyc h.
Przed kilku tygodniam i - - jak
Jut donosiliśmy - delegacja związ·
ków robotniczy ch interwenjowała w
Warszawie. aby robotnicy sezonowi
mogli korzystać z ubezpieczenia ł
otrzymywać zasiłki w okresie zimy,
otrzymała zapewnien ie. it minister
pracy ograniczy liczbę przepraco wanych dni, wymaganą do zakwa·
lifikowanla na zasiłek.

Liczba minimalna przepracowanych dni, konieczna dla osiągnięcia
prawa do zasiłku określona została
na 78, co wobec zredukow ania okresu pracy robotnikó w sezonowych I ograniczenia liczby dni pra·
cy do 3 w tygodniu równie! nie
dało motności korzystan ia z zasił
ków.
W związku z tern prezydent m
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Urzędowa ceduła giełdy
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CZEKL

Nocne dytur y aptek.

Bel~1 1I 12~ .

Nooy dzisleisze! dytnru jll a ptpkl'
R. Danofrow ej, Zgierska 67. W:
Groszkowskiell:O, 11 Listooada 1/'i.
. ·~w
Gorfelna. Pilsud~kie go 54.
St. Hartoszewskiego, Piotrkows ka
164. R. Ilembielińskiego, Andr"ia
28. A. Szymańskiego, P",~dza\ n 1a
Da 76.
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Bok a reązt
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nolAn ~ ia 869.15
Lo n~ n 30.8~. 8082

N. York ozekl 8.923
N_ Yorlt kftbel 8.928
Pary t. 84.94
Praga 26.iO,
Znrych 173.80 173.85

WIochy 45.11)
Berliu 212.25
AKCJE.
Bank Polski 70.00
PAPIERY PAŃSTWOWE f wrr
ZASTAWNE.
30/. potyczka badowI. 34.50
40f0 inwestroylna 94.50.
40f0 !nwest.·seryjna 103.5')
óOfo kon .. el'9ytn~ 3e.25 s5.00 (35)
40f0 dola,owa 48.50 48.50 (48 60)
70f0 stabilizaCyjna 48.18. 49 7~.48, 40
48, 525
70/0 zlemskt. ~olaro .. e 48.00
80f0 listJ ust. m, Warazawr 1i6.8ł
-66.25
SOlo m_ Lodzi 55.50
100f0 m. Siedlec 50_-50
50/
W
O m. arszawy ..'6,..~O
GIEŁOA

ZBOtOWA

poznańska

• dnia 8 elerpnle 1932 ••

Oeny orjentacyjn o za 100 k~.
~vto
zł. 15.15 - 15'.65
pszenloA nowa
• 20.50 - 21.50
j~czmień A
• 17.00 - 17.50
•
II
• 17.50 - 18.50
owies nowy
• 15.00 - 15.50
mąka 1)tnla
• 21,00 - 27.00
mąk a pszenna
• 3ó 00 - 3Q.(1O
otręby tytnie
• 111.25 - 10.50
otrQby pszenne • 9.50 - 10.50
o tr~by pn. lir. • 10.50 - 11.50
Usnosoblenla o~6lDe 8pokojnp.

Pamiętajcie

najbie dniejs zych.

rowy.

I I DZIENNIK SPO
Olimpjada pływacka: \Międzynarodowe

______________________________~~~t~~~'~.~

.

,

zapaśnicze ' Finlandczyk Ja:ervinen Sobotnie, niedzielne
25-cioletni iublleusz SI avii rudzkiej.
i poniedziałkowe
W nadchodzącą niedzielę i po· W$l9ÓW prezesa ŁOZA. p. Macie.
mecze o mistrz. Jd. A
niedzialek
dbędą- się w

Rudzie jewsklego
- Nadzwycz ajne walne zebra·
nie Łódzkiego Okręgowego Zw.
Atletyczn ego, odbę dz ie się 28 hm.
wych atletów polskich, czechosło- o godz. lO, orzed poło w
lokalu
wackich i niemieck ' ch Zawody Sily przy ul. Glówuej Celem
zete organizuj e rudzka Slavia z o· brania jest wyb6r nowych
władz.
kazji swego 25-letnieg o juDileuszu .
PZA. mianował na arbitra tycb za·

Najblltsze mecze o mistrzostwo
kI. A, które odbędą się w sohot~
a fak~e z okazji ~więta,
w poniedzla lek będą następujące :
• w sobotę o god~. 17 na boisku
Turystów: Tur}/ś'ci-Hakoab, w nie·
dzielę o godz. lin. boiskn DOK.
ŁTSG.-PT C. I o godz. 17 WKS,
- OrkaD, w poniedziałek na boisku
Wimy o godz. II: Wima-W idzew
i na boisku DOK. o godz. 11:
SKS.-ŁKS Ib. Wszystkie powy!sze mecze poprzedzą pned.ue u,
rezerw.

Sląskiej mic;dzynarorlowe zawody
zapaśnicze I zawody w podnosze ·
nlu ciętar6w z udzi a łem czoło·

niedzielę

Wiadomoscl ·Ollmpijskle.
Pierw
szy

wyst~p

Progra m na

W dniu dzisiejszy m nastąpi
pierwszy wyslęp naszych wio~l~.
rzy na Olim pjadzie. MianowIc ie '
siartuje w przedbiel(u dwójka ze
stel'Oikiem. W dniu jutrzejszy m
startuje w przedbieg ach dwójka
bez sternika oraz czwórka. Jutro
i pojutrze wysląpią równiet nasi

Drugi tydzIeń Igrzysk Olimpiiskich
w Los Angeles odbywać się będzie
pod znakiem ~ ływania. Na 1010 '
graljl naszej widzimy parę ~nako
mitych plywaków amerykan sklcb:
rek ordzistkę świata Helenę Madi- - - - - - - - - ---\On oraz dawnego mistrza ol1mpij·
skiego Johnny Weismull era.

Lekkoatleci w Los
Angeles

Polskie kobiec e
rekord y światowe.

Na kongresie kobiecej federacji we Wiedniu (15.IX) rozpatrywane będą polskie kQbiece
rekordy światowe, a mianowic ie
Walasiew iczówna 80 m.-9.9 i 100
m. 11.9 sek. i Weiss6w lla dysk

I

PROGRAM RAOJOWY.

szermierz e,

mia,lowicie 10 bm.
wystąpią ~ zawodach szablo"rc h
w przedboJa cb zaś 11 bm. w lIDa-

łach.

Ud"

wtorek , dal., olorpale 1932 r.

• • •

;zdobył zwycięstwo w n:ulach
oszczepem (72,71 mtr.)
Program dzisiejszy ch konkuren ·
cjl na Olimpjad zie w Los Angeles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
jest następujący: Godz. 8 gimna- •
styka, wioślarstwo, lO·międzybiegi
wyścigu oływackiego 400 m. sty·
lem do wolnym, 10.30 przedbieg i
100 m. na wznak dla pań, l1·ta
piłka wodn., 12-la teglarstwo , 13-la
wioślarstwo, zawody szermierc ze
n~ szpady, 1420 piłka wodna, 14.30
pokaz gry lacresse. 1 ~ -ta pokazy
skoków wie~owych. 15.30 finał
sztaIety pływackiej 4x200 m .. 16-la
finał wyścigu pływackie~o, 200 m.
dla pań, 16.20 piłka wodna.

Zwycięski olimpijczyk.

1169-12.05 Sygnał .... Q I War......,.
hel •• I • Wloty K.rla.tlej ... Krakowie •

12.05-12.10 Odc'1lanło program" ••
date" bl"~cy
.
12.10-1220
Codzlelllly
Pr..gl4d PrUJ'
PolskloJ
12.40-12.45 Kom.llIk.1 meteorologl ...
12.:t:.14.10 P/yty gr..
I. 10-U 40 PrI,rw ..

mofOnOYł

:i~I~!g P:i:fn~:A~fO"O::lr.l"ogo

Blar. Hydrogr.flcznego dl. teglng!
le 10~~;~g::P."1 pl... lIoty"- ..yg~

fi ~~~8.~~~
~~~:rny kor"ort
JliOIDY. Wykon

.ymfo.

•• o)'! o::. Fłlb.
WarSl pod dyr. Bronllława Sloloa

I lIugenja M.rl.n.tt.l oówn. (forŁ)
18 CO-I8.l!1l ,O morskich olb.. ym.c~
- ... ygl. 1>rol. W Ro.. ko".kl.
18.2C---19.15. Trallll ..!_j' s Ciechocinka.
Kaz,aa taneczna w wlk. or •. la
ta..... I Koraolń.tlego
19.16-19.86 Ro.maIJQł.,.
Turyści-Hakoah
IO.8!>-IH6 Prasowy O.lennlk RadJoWJ.
19.~-20 00 Kcmulltkal laby Pr.....
Hendl, .. t.odll, odOl1tallle 1>rosWęgierska drużyna zawodo.1
mu lIa d,loil .""PII1 I ..perllZ.~
wa AttHa będzie gośeić w Ło
ta.ttó ....·
dzi w nadchodzący poniedziałek
20.00-21.1\0 Kon •• rl popalarny. WykO.
i rozegra mecz towarzys ki mię
n.wc,: Orko F'IIb. WII19%- pod d",
K. Wlltollllroklego. MatJ. Pomo..
dzy kombinowaną drużyną zło
.h
(sopr.) I Ludwik
Ursul.
żoną z graczy Turystów i HaCakompJ
koahu. Mecz powyższy odbędzie
1'1 prte,wle felj.lo" lIterackt
się na nowowyb udowaDe m boi.Niody.kreoJe o nleklóJ7011 pl....
uch' - wyg/. p. ,MatJ. In_wl,
sku Turystów (Wodna r6g Nawaow.
rot) ! rozpoczn ie się o godz. 17.30
fili Dod.tek do Pruo....
Podczas ostatniej swej wizyty Carr-zwyciętył w biegu na 400 21.1\0-21
D,Jenlk. RedJ."ogo.
w Lublinie Attila pokonała repr. mtr. w rekordow ym czasie 46,2 selc. 21.M-22.00 KOlllulI/tal
Gl. Wojat. SI.
tamtejszy ch klubów _żydowskich
lIolsorol. dla kOlllnnlkaoJI lot""
w slosunku 16:0 zd Unię 1:0.
~:u.40

Przed meczem AttilaTeam

42,43 m.

OtwarCIe nowego
boiska sportowego.

Turyści
wybudow ali nowe
boisko fotbalowe . Mieści się ono
przy rogu ul. Nawrot i Wodnej.
przyczem wejście na trybuny
znajduje się od ul. Nawrot. Boiko ma przepisow e rozmiary i
iuż od najbliższej soboty będą
się na niem odbywać również
mecze o mistrzostw o_ Na otwar'
cie boiska, zostanie rozegran y
w nadchodzącą sobote; mecz o
mistrzost wo klasy A między Turyitami a Hakoahem .

--------

naszych wlo$larzy.
dzisiejszy.

dzień

p."

uen.uJil

w wiosce olimpijski ei,

-

-

--

MWu Wl_ a u.
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sIerpnIa

1932

Nr. 219.

f'.

A

...... ....

:
•

GI.6WIIA t.·

Dziś

I dni

w roli gl. Joh n Gil b eri. Współudział biorą: Lila Hyam. oraz Lewi. Slone .
- -- Luksusowy budynek teatralny-;-żabezpieczony na w ypadek niepogody :-1~Ch:-:ł~o-:d-u
I zaopatrzony w urządzen i a do prze d sta wi eń przy świetle dzlennem w ogrodzie.

następnych.

Poozątek se.nsów codziennie o 1I0dz. 4-ej po pot., W soboty,

12-ej w pol.

o godz. 2-ej po pol.,

niedziele i świ et. o !lodz

N. I·szy seans wszystkie lUiejsca po 50 gr.

lIum_._
ZAWIADOĄIE IE! ..

- I - ---Kawiarnia w ogrodzie c z ynna p rzez cały dzień.
be
I
. WBIlI _ _ _ _II-IIIUI_ _ _ _ .

• •:;mlliljll.malJlmil.:IlIIIE'il'• • •

.!LI!!:IIliiI[rA::JIiim~

I
I. uLKilińskiego

RKINEsO·uTERATsRA

Od dnia 1 do dma 13 sIerp ma 1932 r. z powodu gruntQwnego remontu
aparatury dźwiękowej
123

KIN O N E

_

I

Z YNNE!!!

____

Dokt6r med.

Do akt Nr. \622 19JI r
Dułoazenle.

H. ZIOMKOWSKI

Komorni k SądU tirodzluego.. Ło'
dzl, re ..iru 4, zamleszkaly w Łodzi
Chorcb. sk6rne, we ner.- przy u~ Trav.gutta ID, na zasadai•• rł.
czne i moczopłci owe.
1000 U. P. Co oglasz., te .. dnia l!!'ł(o
1932 r. od lIod .. 10 r.no w Lo ·
UL. 6-go SIERPNIA 2 sierpni.
d.1 przy ul. PIotrkowskleI 114 odbędzie
Przyjmuje od 8-8.30 rano od 2-ej się oprzedai z pnet.'lIu publlclnell I
do 4-ej pODoł. l od 8-ej-do 9 w., ruchomoaci n.lot'lcyeh doWalI. Schwel
W niedziele i święta od godz. łzera I skl.daJacycb się. olanin.
m.rki • ch Ode" oszaco ... nych na su·
lO·ej do l-ej w poł. .
'I ę ,ł.6:Xl.Dla niez.motnych ceny lecznic.
Łód~ dnia 15O lioc. 1932 r.
Kotnornik ST. ZA)KOWSKi.

: -~-------

Dokl6r

. II

instala cji

11.111_1_ _ 1_ _ _ _ _ _1 - 111."-1."11. 1 1 . 1 111

, m_ _1

I

l

REI C H E R

Do okt Nr. 1278 1932 r.
Ogłoszenie.

Komordlk Sąd I llrodzltle~o w tro·
dzl re .. ir. I ·~o, zamieszk.ly.. Łodzi
orzv ul. Al I{~'ciuszkl Nr. 17. n. za '
•• dzle .rl. 1000 U, P. C. ogł.sz., te
.. dalu n Sierpni. 19Y.! r. od ~odl 10 ej
rano W Łodzi orzy ul. Napió rk ows'tlego
Nr. 33 odbędzie się sprzedat z prze·
tefila publicznego ruchotllGsd.
tących

SPR~DAMRADJO
I'ł

_z

3. lampo...

•
O

~loŚDlkl.m

T. Jaku bowski,

Dale· Franciszkańska

do Aoolonji Prr nke I skla d. ,ą ·
c\och się z urząd,enta 8 klep.&wego, me·
bil, wagi. maszyny do SZ)'018, oszaco
wanyeh na sumę zl. 1380.Łódt, dnia 12 1I0c. 1932 r.
•
Komornik ST. DOBROWOLSKI.

-

!

w 'ródmieśeiu

DO ODIIAIIliCIA.
Z wi ązek

ulica

Nr. 58,

SALA ZE SCEN~
Drukarz y, Nawrot

n 20

olicyna

III p.

Do akl Nr. 11116 1932 r.
Ogłoszenie.

Komar""t

.:::.ą{lU

UroJ zlĆreito w

Do akt Nr. 2'..'6 192. r.

LO-

Ogłoszenie.
Chorob. skórne, wenery. doi r.wiru 4 go. zaml.szk,ly .. Łodzi
Komorn ik Sądu llrod7klego w Ło·
orzy ulicy Traugutta lJ, n. zasadIle dzi rew iru I . z.mieukaly w Łodzi
czne i moczopłciowe.
art. 1000 U. P. C. ogla.z•• te w dniu

PQł.UDNIOWA 28.
'reI. 201-98.
Przyjmuje od 8- 11 rano i od 6-8
..... niedziele i święta od 9- 1.
Ula uiezamołuych ceny lecznle.

UL.

I KLEP

~ ID t e I z k • i e
to SPRZEDANIA
Q

al

IS.lerpnia 1931 r.od Slodz.IO r.no w Ło
dZI orzy ~L Kri l ń.kiego SI odbędzie SI ę
spczedat z prze larSłu pU'liczoego ru
ebomogel n.le~OJIeh do Abraml E'agl.
skł.dających SIę z mebli 0 5Z.CO ....
Dych n. 5Umę zl roo.Łódt. dni.• :10 IIpc. 1932 r
Komornik ST. ZAIKOWSKl

·

p

:F.~

w~:~ ~ra~

Do akt Nr. 1S!14 19'2 r

przy ul. Al. Kośclu .. ki 17. na z.sadzle
a rl. loro U P. C. oglasza. te w 'dn iu
16 siorpnia 1932 r od ~odz. ID ranO W
Lodzi przy ul' N.•Z.rze"sklej Nr. B od·
będzie s i ę sprzedat z przetargu p u·
bllcznego ru.~om o ł cl, nal Ptą:ych do
losks Dre •• ler. I .kl.dających s ę
z meb:t, gra m o fonu ~ palt.;!, OSz..cowa·
nych na ~umę %1 905 Lódt dnia 15 lipca 1932 r.
Komornik ST. DOBROWOt.SKI.

Ogłoezenie.

śclcłelL Wla·
Komornlkądu tirlJ lz tte!) \'fi LO ..
dom0ś6 ul-Wlo" dzł. rew ru " 'Ilo zam ieSzka IV 'IN r.odli,

1' 0

.kt. N,. 1258 1932 r.

Og łoszenie.

ddmterska Nr. 4... rzy ul. fr8uguUa Nr. I:> na Z,98(1110
KOl'homik ' ąt\u Urodztc. ' eś!o \V Ło
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . rl. 10~ U. 1-'. C. o. l.sz •• te .. dn u tJzi, re\ll. I- g., zamleszltal'ł \Y Lod~ł,
•
.
• 18 sierpni. 1952 r. od !Ind •. 10 rano w prz.y uL Al. Kogowsz.ki Nr. 17, na Z8$8.
Lod .. orzy ui. Piolrkow,ld,j 88 odbę d,le art. 1(3) U. P. C. oglosza te w

1O B I AD Y•
•
•

.

dZle 8ię 8przeda! z przetarqu pubHe,
w dniu 17 sierpnia 1932 r o I ~odzt 10 ra __
aeQo ru;bomodcl naletą oy.c h Clo firmy no .. Łodzi przy uł. Dąbro\VSl<rel Nr. 56,

d omo we smaczne i TANIO • . Louwe I skladających Się z p anln8, OdbędZIe s ę sprzedai fi przehr~1l
•
cia' 'II Listopad 20. mebU, d)waoó .. 1 rótnych ruchomoilcl, bllcznello ruchomości n.letący=h
• V!Y Je
• • oszaco .... aQvch na sumę zł. bOOOFryderyka Wens',e ł składalacych

•

• IKo nstantynowska) poprze· .
• czna olicyna wejście , •

n

:

m. 18, parter.

:

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

Ło t, Oni. IS IIpc. 19 ,l r.
"omomlk ST. ZAjKO.vS.1

1W.:"~"~.\et _\~ ~1!Jł

~~~tnt~.~

~.IIY OGI.OIZ_" S

z mebli,.

WIIUI,

110

się

flJdjo·apartlłu: maszyny

dO azyC'18, WOZÓw, wolRnlU I 1(001

cowaoyeh na

pu.

sumę

LI, I T:J t._

ona.

Łódt, dnia 14 lipc. 1932 r •
Komornłlt S
DUBRO WOLSKI.

r.

~

l' p

SZEWCY

Najla niej

nabyć

motna

W

SKO'RY

_

VI kaid_)
ilości

SPOŁCE SZEWCÓW

PIOTRKOWSKA 79. - Al. KOSC IUSZKI 22.
Telefon 158-38.
Speci alność:
detaHc!na sprze1lat zelówek trwałych nil wodę·

-

rzyjmuje roboty

stoIa rsk l~ c le
sielskie oraz Ok na wystaWo\fe. równie! wy konuje
meble solidnie. -

Ceny

przys t ępna

lowa rowa I. (Ka ·
roi ł

WI

N..~I:~~~\~~J::::o
m~ 15 godzin wol·
nych Z~łoszenl.
~~z~~n~~k~ed~::l~

~~~~~~mi~~g~~JI

I<le~o.

z.

1I1iersz mUimctrowy t łam. (str ona 5 ła m .} ~rzed te'(st~:n I W tekgcie 40
1'Jr. za tekstem i komunikaty 30 Rr.. nek.rol o~i - 2:> gr.. zw~za1ne za
1 wiersz mitim. (strooa 10 lamów' 10 {lr. o'1lf)szeOl" flro'll1~ 1'1 'lr
za
Wvraz. nalmniei~z.e zł 1,0) dl. po.z.kIlJ ~ clł'ch pracy S gr., naJd .. r
.
00
.
",nlelsae 0 •• 0 • • • • • • 5O ,~ P. - O loszeRI U La m ~.I')\!o 1N~ o 5J •• rvc
d Ole}.. Irm zag~.OIc~n5ch "J 1 pr~c. dro:iet Za termlno\\y <lr uk. u,.Josz.eń, komun~8tó\ll l ofiar adl1lin 'strsCJ3 nie odpow ia da.
myłki, które nie uOIenlslą zasadniCZO I reśct o$ł'cszema, niC ObOWlł1ZUlę .yda.niet•• do • powtór z.e.nia te~o oRtoszenłs lub
""olu zapla ty. CXXXX:X:XXJ·XIJCJI I (I 0:1 I • I I 0 :0 CCCOo::ctlJ • O:XX:CO OX>OOCX)'::ccoco::x:l :o:xY.XXXX) .:::co
. . . . . . u.iłeł. redoklor ocIpb'łftMzlaID., ..................

W "'''''ara I Dl. Plotrko .... k• • tli>

MieslQczule w Łodzi It. 360, ... OdQłlSZeoiem do domu Na prowiD ·
Preoume"tU~ przer.ać motoA. tylko' l c:'O I itt.go
)rlltdetro .mleSląCJ.
S

ell zt. I hO

Wyda""'a: Pr •• o .... Sp6lk. Wvd .... nlc•• ;p. ~

o. o.

