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Otwarcie obrad wielkiego zjazdu
obecności

WARSZAWA, 19.5 (Tel. wł.) -

p. Prezydenta Rzeczypospolitej i premjera.

•

I

Zwołany przez
Zwrotem w stosunku do dzisiejszych prostych
społec:nych yoczynań gospodarczych, d11 odbywającego się wy-

8. B. :sjtud d:ialac:y go&podarc:ych i

ruzpoczv} lię wczoraj w Warszawie w Dolinie
~zwajcankiei. Bierze w nim udział kilkuset dele1atów z całego kraju.
Zjazd zaszc~cił ewt obecnościę P. Prezydent
lł:ec:ypospolitej, który przybył w otoczeniu świty,
Wprowadzili go na &alę wśród oklasków zebranych
prezea klubu B. B, pos. Sławek i wiceprezes pos.
Car.
przebieg zjazdu, jak i przemówienie,
na otwarcie zjazdu, wskazują, że rząd
i &feey, grupujQce się w B. B., prLiywiązują do te10 zjazdu .s:cz;egolne :m1czenie,
Pierwszy przemawiał prezes pos, Sławek, który
clv.i~kujęc m przybycie P. Prezydentowi, tłumaczył
ii celem zjazdu jeiit pob11d:enie energii $polec:eń1tiro, by wyzwoliło się ono z nastroju wyrzekania i
HłamJWania ręk, a pomy~lalo o dostosowaniu swej
pracy do warunków obecnych oraz zestanowiło się
md pytaniem, w jaki spoeób dać każdemu możność
upracowania na chleb.
Zarówno

zła

Zabrał następnie głoa p. pre:eJ rody ministrów
Jf(lr::ejewi<'.z, :aznaczajqc, źe rzQd przywiąlluje bardzo dulie z11aczenie do wyniku oorad ajazdu, ocze.
kujęc, it h~dą one realnr1 pomot't w przekuwsniu l
1n1dnoici dni dzisiejszych na lepsze jutro. Sę trzy
pod„awowe źródł:r siły państwa: napięcie uczuć
obywateli, annja, 2dolnn do obrony kraju i nonnaI..

I

szanse

dy dla całości P. pretnjer 8fd~i, że nil·omu nie
l.rakn\11 wuli do nryclr~twa 'W wa es trudnoi?.a-\
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„

. Op11·raj."e s1ę. o realne praktyczne doświadcz"·
rat I
•
ó
kll ał
rua OS Ili(' I m:e~1ęc:•. m wca. ~ Z ~ ~zereg
konkretnycb ni~:i:Jnvo3Cl. wu_n~zenlll ~f.lna zycia goa
podarcze~o kr~JU w dzicdlWtie rolnictwa, przemytłu, rzemiosła I hamllu: \V Polsce. jewt jeszcze wiele neczv d d k
t b
d k
. , d
: . o o on~m~, rze a Jt! DR um1ec o~o~wac. 81~ d~ zm1en1o~ycb warunków, myśleć
lrzezwo I hczyc dokładme.
Między innemi wska?.ał p. wiceminister na sze·1· ' •
reg moz rwom wzmożenia i ożywienia procP.sów in.
Wflb1ycyjnych zarówno w rolnictwie (mclor.iacje i
komasacje 1Jruntów), jak i w zakresie inwestycji
9 charakterze użyteczności publicznej.
warunkie.m ożywienia przemysłu
j&I usunięcie fatniejących tu jeszcze przeroetów i
wybujałości, :.tórych zlikW:dowaniu rz.ęd poświęca
bi.czą uwagę. Na podstawie licznych przykładów,
Podstawowym

lllCZYCh

og-romne

wrażenie.

Fakt,

iż

dWaJ· lotnicy polscy pomimo silnej konku
reUCji, z.adęli dwa pierwsze miejsca, dyg·
tansujac .irnnvch JotnikÓ\'.', a zwłaszcza
ucho<lz:i cvch za niedośicignionvch lotników wJoskich, komentowa111Y tu jest powszechme, jako nowy Wielki tryumf lotnictwa polskie20. akryte!!O już w zesztvm rokll chwalą zwvciestwo w Chal:en.s;e'u a ostatuio przelotem kpt. Slrnrżyńskiego przez Atlantvk.
Trasa Wiener Neustadt AStpern
wynosi' SO kim. Przebycie ici przez kpt.
nalana w cz.asie 14 min. 23,8 sek., jest
. 1' .
T
bi tt"
Ja ( msze „1Neues
1cner
age a
.
uk
d
1 lllll iewa1<1Cym S
CeSCm,
aJęCJe ru·
. ~·e~o nw:JSCa przez kpt. Dudzińskiego
wyłącza wszelką przypadkowość teg\l

w·

.

, z

z. .

. oisCY p·1-

referent W!!kazal na nienormalne stosunki, istniejące SU{{Cesu. P OlSk te mas YDY ł P
•
•ill\'ł· O k aza 1·I SIC
· ·IS tO t me
· na]•tePSI.
•
Jeszcze
w wielu wypadkach.

Przechodząc

do zagadnienia

środków,

jakiemi

. RC'zultaty. zlotu

~wiaź·d.zi.stego b~~

:Wwaga~epkos~wżywil.„C·aenpia. Lżeycchi~ ~~~:~~~n~r1:~ ~~~a:~-w~~d:·d~~l~.~~:y-

iciowych.

.w dalszym ciągu

1

I

p. wiceminister wysunął nastę·
punca waka.zówki ogólne: 1) poprawa po tak glę- '
.bokbn Welrllllsie, jaki dotknął świat w ostatnich
lataeh, przychodzić b1idzie - rzecz prosta - bardzo
powoli. Możemy mieć jeszcze okresy ci1iżkie. PolfU jednak ma wszelkie snu.se szybkiego powrotu
do równowagi i rorwoju swych sił gospodarczych,
2) Nie wolno nam przejść na drogę przejściowycl1
i utucznych śrotlków ożywienia gospodarczego;
oiywienie to musi być ~-ynlkiem wewnętrznych nanych możliwości, do których dojdziemy przez dołlosowanie się do zmienionych warunków produk~ji orais poprzez poprawę sytuacji światA>wej. 3) .
Pny wszelkiej budzącej sio zdrowej inicj3tywie
gospodarczej, którą popierać należy. mu&zą być pod
1tawy kalkulacyjne, badane z całą bezwzględności;i.
i ourożnością. Walku o jak najtańszy koszt wykonania, cł.tociażby najskromniejsz>ycb inwestycyj
mud być przedmiotem specjalnej troski każdego
&.iałacza gospodarczego w terenie. 4) w najkrc>r
eym czasie muszQ być usunięte pozostałe jeszcze
dotychczu1 przerost)' i dysproporcje, zarówno w
dziedzinie kredytowej, jak równiei w dziedzinie
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gwia~...1-·- --nadzwycz~j aumi~nnie,
Repreientunr

eill d~ pracy.
lotnictwa sowieckiego Muckiew:t~
gay:& roządała od mstytutow geograf1rznych mfor- WmUÓhł lL.<>I na cześć lotników pohkich, podn05l:)(•
macyj o lotniFku w Charkowie i Leningradzie. Zda- wysoki pt>ziom techniczny i moralny lotnictwa poi&kiel?,o. Na toaet powyż~zy odpowit:dLia~ imieniem
je się nie ulegać wą~liowści, ż~ obaj polscy lotnicy aaszych lotników konsul poloki Strzembo&z. wyra::,.zanse polskich lotmkow na za1ęc1e ztlobędą Dlerws:e 1me1sca, gdy:a droga, którą prze- zaj1;1c nadzieję, że lotnicy polscy będą mogli rów;:..ierwsz;y.::h miejsc są największe..
hyli. jesr najdł.i:i:s::q z pośród wuy3 t/;ich innych. nież 11ościć lotników rosyjsk.ich w Polsce. Po ban.
/ p
l
I <l ·
·
k
r
·
l
kiecie, który zakończył się pófoą nocą, mogli lotnieC 1 pr.<!;eŚ a~ UJe 11atomJa~t e 1pę v.·ę j _,otn1~y po ~cy wyr~ają się Żyl'z1iwie o pnyjęciu cy polscy przespać się tylko 3 godviny. gdyż o god~,
~Je~ska. Pilot_ S.zcg_cdy m~siał wvlatlo-1 \Y. W1~ner Neustad~ l V: Aspcrn. w Abpem przy_ 3,3!1 illld ranem trzeba było ruszyć w dahz, drogę.
·,•:ac pod Łodzią.. zas mlot. :')z,abatos wy- ' Wir.al ub charge d offmrcs poselstwa polskiego rad- We lwom~ przebyli lotnicy 11asi 2300 klm.• ~ brodę
i~tdov. al w Leibrntz (St vnal .. przvczcm I tit leg'.\Cyj:iy Micłial Mościrki, który odwiózł ich lfllO, raze171 ledy w cięgu 2 dni przebyli 4110 klm.
.
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Droga 2 Leb;'l<:o'f'!ldu do Lwowa. wynosząca 1200
.ipar.;t Je.go
u.o.zna usz \O ·zen~ a on sa:n nablfl>lllC o
re ma.
a coość otni ów 1'1Jls ich kim była dobru i :nie przedstawiała lt'udności. Inaz:Jstat, zrarnony.
ten sposob /, p1ęcm i wydnł rodea Mościcki śniadanie.
CZ<'j się rziecz miała z lotem przez Karpt1ty, Kpt
lotnikow węg~ersk1c~1. ) lCV wys~anow.alJ
B11ju11 obrał drogę krótszą nriprzel.ilj przez Karpaty
tło lotu w loc1e alpcJsk_i:11 w~zrn1e udz1~I I
:::iEt\I>ECZNE PRZYJ"Ę:CIE W ROSJI.
i dzięki temu ~1·anął w Wiena Neustadt prędzej
1
l Jleg{ rO\Vll_!C
k · S L1·ot1e,
tv lk O t rzCC•,1·
Z. 'a· ta
WU:DEŃ 19.5 lPAT) - W rozmowie z kores- niż kpt. Dud?.iń8ki. który poleciał drogę dłuższę.
.tparat lotmtKa włoskiego CottI.
pondentem PAT wyraził się kpL Bajan z wielkiem
DZiś WYNIKI,
Z powo;i.u z.l:a1ma.~ia śmi.gia musi~-tl on uzn~niem o serdeczn~m p~zyj~ci.11, jakiego doz?ali
wyl<11dowac w Styr.tł. Lotnl'.;y niemteC\;Y l~~mcy ~olscy w ROSJI sowteC~leJ. Wład_ze sowie~:
WIEDEŃ, 19.5 (PAT) - Oglos:enie re:rdtatóu
w ostGtntci
':h\Vlli wycofali się, olralZiVv- I kie czyn~y wszystko, ~by lotmkom pols~m uła~rc lotu gtviaździsugo nastąpi dziś w piqtek. Wobec
.
.
.
.
.
I pooyt. Kwły kpt, BaJan po wylądowaniu w Lerun·
.
.;zy Slę na AustrJę 1 o tez prawdopodob
•.
.
. '.
. .
gadmc d1dał przeprowadzić drobaą reperację swe. braku dt•kłudn)·ch danych komis1'a konkursowa TO.a
iUC do lotu al:PC!Sk1ego Z 1gó!neJ I:czb\ l!'.o o?arat~, nie pozwolili ~~ na to koledzy ~osyj_ pt1częła awoje prace doprcro wc:ora1. Już. tera:s
<-l!loszonvch 2~ sannolotów
róznych scy t mm "'.s~ystko z~atwilL. We wt.orek wteczo- Jtłrlnak m.oż1~a powiedzieć, je lotnicy polscy m.ajq
p.ańst".v stanic tylko 16. Lot alpejski za- 1rem odhy~ ~·ę w ~enu;igrndzie ~~nkiet,. _wydany największe &::anse zdobycia pierwszego miejsca.
.
.•
pr-7.Pz Iotmkow sowteckich na czesc lotmkow poiczv·na •SI""
J,ot alpe1'ski ro;;pocznie si0„ clzi3 o lrdcie.
.., dz1s.
skic11.
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ZAPEWNIONE ZWYCI)i:STWO.

WIE?~Ń,_

MOWA HITLERA.

konkursow~

I

Oo' ostrzenie

..

reglamentilCI~
Zajścia ftf)

granicy

I

wię2lenła,

NOWE PROWOKACJE NIEMIECKIE.
PARYŻ,

19. 5, (PAT). Z nad gra.ntcy fra.nCt11Slro-nfJe1l1fedtirei tiadch~ wiooomoścf o

nowych prowokacjach
donQSIZĄ o manewir<!!ch

zakońcienu jeszcze raz podkreślił mini5ter ko-

w polityce ekonomiczpej
poza ramy polskiej oczywistości. Triiymać się naleł, środków prostych, ale rea1uycl1 w ramach rz1,esy, które mo:i:~ i muszą być wykonane w granlearh zakreślonych scisłemi możliwobciami pr"Cwi

.
.
dewiz wNiemczech.
z Francją.

BERLIN, 19, 5. (PAT). W cziwartek ogfOS1Zo 1 ziatirzymaną ze wzg1e<lów fiskalnych przez wła
ne zositafo cz..war1e z rzędu roz.vorzą:dzen;e WY dze celne księ6twa Luxemburg, Protesty fra«t1 konawsze do dekretu o rexlamcntacJI dewiz w cuskich wladz celnych poz~y bez skultku,
Niemczech. Ro2porząd!ZC1lie przewtdu1e wzmo- 1
--c-menne kontroli wszysekich przesy1ek kor~
pon<lencyjnych zagraniicznych, jaik r6iwnież ba
rcażócw padrńż.nych. Reglamentacją ob-!ęite z.ost.a~y rów.nfeż zaigra!lliczne serie nfemle.cklch la1 s~ów zastaW111ych, dla z.aipobłe~nla nfesko'lltro
lowan-Mm poWll'oitowi ich do Niemiec. Papleiry
W(liJ"tokfowe zagra1t1!czne naibywaine być mogą
tylko za 1)'0IŚred'llictwem bank6w dewi~o~ch.
SpecSalnych
zezwioleń wymaga
nabywanie
prz.eo; Niemców ud~la~ów przedsiębiorstw mgranfaroych jak równ{eź odstępowanie obco1<rad<YWCorm uoolalów w J)!'zedsiębirnistwacll n·le
mieckfch. Za przekroczenne tych przepisów
P!"zewf<l:ziamie są ba.rdzo ootre lml!'Y do to la!t

llienność niewykraezanią

dywd

woułllerze:

niebo

ldmini~lracji przedsięhorstw.

W

'°

łość młodego człowieka.

.
19 5
" (PAT) - Kon:isja
"
"
"
· · 1 t "k
Is k'
dało się lotu gwiazclz1stego n; zpoc„ęfo w czwartek stud1owa
nicki zagadnieniu kapitalizacji wewnętrznej i po· wame.lze o nł·j homRop~ takim. ui
loci> fil(; warw1/.ów lotu poszrzególnych zawodników. Ko
lityce rz,du, zmierzającej do zapewnienia warun- przez Ot W g a
SJI
ze W
t:
k6w absolut'nej pewności dla wkładów oszczędno-

:::::::::g~ędz,sz~:7?ó~8Q

I~

WRAŻENIE MOWY HITLERA - Str. 2
SKARGA KASACYJNA PRZECIWKO
WYROKOWI NA GORGONOWĄ Str. 2
PEŁNA TABELA WYORANYCH POL·
SKIEJ LOTERJI PAŃSTW.
- Str. 2
OKROPNY WYPADEK W FABRYC.E
KENIGA - Str. 4
MORDERSTWO I SAMOBÓJSTWO W
CHOJNACH - Str. 4
NOCNE DYŻURY APTEK
- Str. 4
TERMIN WZNOWIENIA CZYNNOŚCI
PRZEZ BANK HANDLOWY W ŁODZI

Jędrzejewicza.

WtEDf~. 19.5 (Tel. wt,_
stwo dwóch POiaków w próbk szybko- współz:awodmłww. PunktacJe te~o lo tu
Neustadt As- oblicza Si" wcd!U<Y długości przcbytoj
„<·c1· na tr's1
" ·e '\\l1'e11er
vv
"'
"'
go~p~dar- perm wvwołalo w wiedeńskich kot,~ch Io. tfa:)y i osiąg. ni~tej prze~ię,tncJ SZ\o bk?ś~i.

.9}azd byl waznym etapem na teJ tak wazneJ druclze.

.(l/a~t~p.ttie referat o ~czny~ proc

1Dziś

stolicy

:.ę s1..e
ane p„erwszego
Zwycię-\~\·,iazdzistym . . Zdystanso"ra.(;,
innych! ~~~a w~i{ła

a

~i f!Ospo•Jar~emi Kończąc wri:azil żvc~en~e, by

nycb .rąd11 ~głosił P. w1cem1R1$ter Lechnicki.

~I

prucy oraz w sekcjach: finan I c~ch. prezes i członkowie zarządów centralnej orsowo-rolnej, do spraw komasacji i parcelacji, do ganizacji towarzystw i kółek rolniczych oraz związspraw produkcji i zbytu, przemysłowej, himdlowej ku ziemian, No zjazd przybyło wielu prezydentów
i rzemie~lniczej. W komisjach wygłoszonych hę- i burmistrzów rad miast ora11 radnych miejskich,
- Str. 5
·Ir.ie 14 referatów, nad któremi pneprowodzona bę. rcprezentujęcych samorząd terytorjalny, Przybyło
dzio dyskusja.
równie:i wielu dyrektorów instytut'yj finansowych, ZATARG W ŁÓDZKIM PRZEMYŚLE
PLUSZOWYJ\1 - Str. 5
Na ostatniem posiedzeniu plenamem zjazd wy- :i więc dyrektorzy prowincjonalnych oddziałów bon
Str. 6
słucha sprawoz~nń pnewodniczących komisyj i ogól ków państwowych. dyrektorzy komunalnych kas Cf.DUl.A GIEŁDY
uego sprawozdania p. Ignacego Matuszewskiego po_ oezczędnofriowych oraz dyrektorzy e:aeregu prywat· l\UDYCJE RAD,JOFONICZNE - Str. 8
1•zem nastą11i zamknir,cio zjazdu.
nych instytucyj bankowych. W dziale przemysłu
uczestniczy w Zjeździe wielu dyrektorów fabryk
U-TY DZIEŃ POSTU GANDHIEGO.
PRZEDSTAWICIELE WSZYSTKICH SFER GOS. puństwowych j prywatnych, prezesi i dyrektorowie
LONDYN, 19. 5. <PAT). Gandhi, któ
PODARC:ZYCH NA ZJEŻDZIE.
izb p1'21ernysłowo-himdlowych i rzemieślniczych.
ry obecnie pości już 11-ty dzień, wbrew
Na Zjazd Działaczy Gospodarczych i Społecz· Wśród działaciy społecznych reprezentowani są
oczekiwaniom czuje się dobrze. Biulenych przybyli liczni przedstawiciele wszystkich ('~łonkowie zarządów związków
pracownirzych,
tyn lekarzy stwierdza, że o ile nie zajsfet gospodarczych i dzialnczy społecznych z terenu p1'7ledstawiciele szeregu towar?.y~tw ep<Jłecznych itp.
dą nieoczekiwane komplikacje. Gandhi
co1pj Rzeczypo$politej.
01ecni sę wszyscy pusłoPonadto w pracuch Zjazdu bierze udział szereg
przetrwa swój 21-dniowv post. Lek.awio i senatorowie Bellparty,inego Bloku Współpracy wyższych urzędników państwowycłi z resortów
rze stwierdzają, że Gandhi dzięki swez R;ędem, w tej liczbie paru podsekretarzy stanu. goEpodarczych, którzy współdziałają w pracach pom? ~awsze ascetycznemu trybowi życia
Wśród innych uczestników Z1112du ninwvklP lkznie szc11e:;ólaych komisy!.
mtmo swych 64 lat posiada wytrzyma·
reprezentowani są pr?.edstawiciele izb i sfer rolni-

po s kich

:e:1:!i:~::::;m~~~~~~:z;::db!:ad:aezzs1:~

1

1sowej, 1amorz1Jdowej i

~dgu pracy, musimy zachować tl) samą miarę wyso.
kiego napięcia, która towarzyszyła nam niegdytl
pned laty kilktmastu, z tt świadomością, że jak
wówczas, tak i obecnie chodzi nam o rzeci wielką,
bo o zdrowie i naturalne warui1ki historycznego roz
woju Polski" - 11akończył wkeminister swe prze·
mbwlenie.
Zkolei b. minister skaTbu, p. Ignacy Matuszew·
~ki, wyi:;łosił dłuższy referat p. l „G01;podarstwo
Polski na tle sytuacji światowej", a wiceprezes B.
r;. K. Starzyński mówił o zagadnieniach finansowo
gospodarczycl1 tv lcraju. Pod koniec zjazdu przeworlniczący pos. Walery Sławek powołał prezesów
komisyj i ich sekcyj.
O godz.. Lej po poł. P. Prezydent Rzeczypo!!politej opuścił salę obrad, żegnany uroczyście przez
l'złonków prezydjum
D:iisiejsze obrady zjazdu toczyć się brilą w 5
k9misjach; rolniczej, prz-cmyełowo.handlo\>'ej, finan

wygłoszone

f,•

Skrzynka pocztowa li2.
„t

Redakc:Je -wwarta dla lołe111ant6w &71110 od rock. 2 a I

112-29.
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l!kspecbrcta al. PłotrkmNka Nr. 11

a 4o 4 pa pul.

Redaktor lub le10 a:steDC8 orzyJmuJe oc1 iodz.

Uważa.my że:
...„Kanclerz Hitler powiedział, że Niemcy
gotowe BIJ do każdego paktu o nieagresji.
Polska już raz wysunęła t\' pro1>ozycję. Lec-.i;
~ostała ona odrzucona. Teraz je~t pora.
'lby wystąpić ~ nią po raz drugi. Byłaby to
pierwez!ł konfrontacja słów kanclerza tr~e
eiej Rzeszy z rzeczywistością".
( l'atn arl wat. str. 3.cia I

'1

niemlecklch.

Ostainfo

woiskowYch z.organfzo-

Skład
na

delegacji angielskiej

światową konferencj~
ekonomiczną.

LONDYN, 1-9. 5. (PAT). Delegacja an
gielska na światową konferencję gospoda1czą będzie składać się z następują

cych osób: Mac Donald, Neville Cbamberlain, lord Hai!shan, sir John Simon.
Thomas, Cunliffe, Lister, Runciman i
Elliot.
Wobec tego że Mac Donald, jako
przewodniczący konferencji nie będzie
mógł brać regularnie udziału w posiedzeniu delegacji angielskiej, stanowisko
leadera delegacji obejmie Neville Cham
berlain.

LIGA NARODÓW A KONFLIKT BO·
LIW Jl Z PARAGWA.JEM.
GENEWA, 19.5 (PAT) -

Komitet Rady Ugi,

W'anych nad gra111fcą Luxem.buirgu kolo miastecz który zajmuje się kwestj' interwencji Ligi w &pl1l•
ka Pru~n przez organf7..a.cje hltleroM:ów, przy wie konfliktu Doliwji 21 Paragwajem przedłoży Ra-

byJych z Ko1onif. W manewrach WIZJięfa m. In. dzie w sohotę swe propozycjo. Zmierzać one będQ

.
l

Iudztaa

Expose Hitlera przed Reichstagielllc

kolU'ITlna s-aimochcxlowa trzecieg10 bata- do wysłania na miejsce konrliktu specjalnej komi~ji ora21 do wezwania
obu stron do zaprrestani11
!jonu sztn11moweg.o.
k1
oków
wojennych.
WY.cofania
wypowiedzenia w•j.
Doooszą ponadto, ze hitlerowcy uprowadzili
ny
itp.
dragę na.letącą do obywatela nfemieclliie,go, a

•

••tm wilcztmiem punuja oiwiadczenia Hitlera, de
ItYCZłce
1toaunków polsko-nlemieckłda, • iylko dwa

MOWY HITL-ERA.
WRAZENIE
,
PARYż, lł.5

(Tel. wL)

NOWY JORK, 19.S Mowa Hitlera spotkała eię
gorqcem przyjęciem w całej prailie, Prasa wyraźnie •twierdza, ie mowa przyczyni się do odprę·
~enia syruadi politycznej w Europie. Sytuacja ta,
w oetatnich tnndniaeh włauaa. pozostawiała bar
dw wiele d• łytzenia.
,.New York Timea" pisze, łe mowa Hitlera zadowoli napewno cały lwiar I nmymana jellt w tym
tonie, że napewno Ulpokoi opmj~ europejlikłt na.
rasiłJ JMnaTc slysseli.fmy tylko Iłowa, musimy tez

7 zasadniczych punktów skargi kasacyjnej.
Dwudniowa konferencja

I

W LONDYNIE.
PrB!a angielska
wł.) ltor:iiystnie.. ale z rezerwo ocenia wyst11pienie Hitlera.
„Times" stwierdza:
- Rełyser i demagog po raz pierwazy ujawnił
pr:ebly1ki :dolności męż1J 1tanu. Dotychczas wszy11tkie przemówienia Hitlera I innych przywódców
obecnego reżimu Nienłiec przezn11czone były dlo
~onsun1cjl wewnętrznej, Wczoraj po rat pieł'W1Z)'
lTitłer •władomle IW!'ócil eł~ do audytorjum
rS: Aczkolwiek niektóre ustępy przemówienia H!t·
IPra nie ojdf krytyce ,to jednak inno stanowić mo·
w Genewie,
rokowań
iii; podatnrę do dalszych
~dzie Niemcy swem postępowaniem dowiodę, w ja-

•wt•.

'

'•

l.J,!,I

ni~c ~7.f'i"wartosc prakrycznę. Wystqpfenie {>';ii);:
n11, artykuł Neuratha oraz właena przeszłość Hitle!'8 nakaaoj'ł ostrożnośi.

.,.\łominK

obrońców.

wlcracm-f

LONDYN, 19.5 (Tel.

,.J

GORGONOWĄ.

PRZE.CIW WYROKOWI NA

.,Petit Journal" pi1ze:
- Jeśliby czyny Rze!zy odpowiadały wczorajqzym
słmrom Ridern, moglibyśmy się z teito cieszyć. Mu_
&imy jednak stwierdzić ie mamy pewne wątpliwości,
Zbyt lirzne manift>stocje słowne I teatralne u:nmd.
rriajq rnz.ęzą nieufność w stoeunku do uczuć niel'l'littkieh wobec Francji. Francja pragriie iywo do_
r:.t>kał łif rei:ilizacji obietnic, „,łożonych pr•.es Bi1·
tera.

•

Post" pisze:

- Po mowie Papena ocr;ekiwali§iny WB"Y&CJ, fe
f~dzłemy pożarci żywcem. Przemówienie Hitlera
wuos:i przeto przyjemq uJgę. Niew9tpliwie oro.
1bie I Białego Domu, a także mocne Błowa Lorda
If•ilshama, jak również współdziałanie frMcmko.
hrytyjskle wywołało len elekt Ale nawel gdyby
Ełhfet posiailał najlcpszt wolę, to po:1ostaje mu
jr.szc.-ze pn:ekonać świat, źe je1ł on w •tanie opa·
nowa~ burz~ Jak„ rozpętał.
..Diu"ly Herald" etwierdza:
- Trudnoić atanowi prceezłol6 Hitlera. Oba.-iac siti należy, ie cała mowa jest tylko zasłoną 11
d)mu, O ile natomiaet Hitler w ciągu jak najblit.
i1.'ych dni lub tygodni da dowody, że intencje jego
" &zt:zere i stanowią istotnie konkretną politykę
jf'J~ rztdo, to przyczyni siv to w znaunym stop.
niu do zapewnienia pokoju na ~wiecie,
.,.'"'iew Chronicle" podkreśla:

bunałOWi nie wolno uiawni.ać preed sądem Pl1ZY
Rzeozą Jasną }est, te pytaola te,
KRAKÓW, 19, 5, (Tel, wt). W katttccfairjl ł
a.dw. Wom!~ows~ioego wre praca nad ostatecz Jące w dziedzinę psychołogjl 1 nfe młaly n((: sdęgfych swoJeio zdania ~ wutoścl poszcz~itól
Ilem wYSŁYUzowamem skargi kasa~:vjnej prze· wspólnego z kwestjamf psyołliat.ryczneml, a za. nych dowodów lub ośwHld<:.Zet\ oskairt.oneio.
Wbrew te! kudymlnej za.sadz.le postęiporwacłwko WYTokowł kr~kowskle.gio są.du przysf'ł- ttll!D biegi( Jankowski I Olbrycht nie byli ~
nła uchwała podana w poprzednim punkoie pod
wolainli d<> udzielenia na nie odpcwledzf,
głych na Gor1uno'Wą.
Skoro sąd okrę,gowy uznał potrzebę e:ks· dala ocenie merytorycznej zarzut obroticy Pod
Skairga ta ooe.Jmować bedz.ie 7 z.asacmlczych
punktów, uzgodnionych Podczas dwudniowe; pertyzy psycbologlcznei f wezwał specjaliStę adresem biegłego f mwlera wyra.z pagląd6w
kooferenąl ws-zysfiltlcb trzech obrońców: Punk psychologa w osobie dr. Zlełlńsklego, temsa- trybune.łu na wa.rtośt eksi>e~ prof. Ołty s!<Mgi kasacyjnej zostały Jut w głownycb mem wykluczył baidan.ie kwestyj tych przez brychta.
Niezalertme od o1rot'icmoścł, OZ&' !Obroina
zanrsacli przez mec. Woźniakowskiego zreda- psychjatrów Jako nlespecJalfstów. Zaznaczyć
na!eży, że kwestta ntedC'pu.s~:ra:lnoścl pomi-e- miała słus2ność, fż IJCZY'tllła prof, Olbrychtowd
gowane I brzmJą następująco:
1) Przed tozpraw- główną w sądzie okro- szania z.a.gadnfeń psycholog!ieznych i psychja- ten. czy &my Z!tłriut, trybunał nłe mia! iirawa
gowym w Krakowie obrona pr05Ua są.cl o wez trycznych byra iUż przedmiotem rozważań w wypow1aidać swolei'O zdania o orzeczerdu prof.
wa.nie w charakterze biegłych psychcfog6w tej sprawie przed Sądęm ~dw1rższym, Obraaa Olbrychta aby pozostawić przysięgłym callkowftą SWIObodę oceny. Skoro trybunał roanBe
prof, Stef!lltla Baleja I dr. Ooklschmfdita-Kor- airt. 124 KPK.
ujlawntr, o.brona widz.fala sio zmusrona
swoie
w
d-OW{)tdów
naitwatnlesjszych
z
Jednym
)
czaka i dwukr-0tnfe ponowlta ten wnfosek w
3
sprawie byilo Oll'zeczenle prof, Olbrychta który ig!osić wnfosil'k o odroczenie rozprawy, uwa.
toku rozprawy głównol.
Sąid okre!TIOWY wnłosku nie uwz,glednn. u- przelronYWał pr-zvsif:gł~h 0 be2.ipod<;.tawnóŚd ta.fac za sfusz.ne, by fnna lawa przysfegtY'ch
~prawe osadtila.
1._.
mając te wysta.rczy orzeczenie ł>ległego dr.
•
n1rgumcot1rw obrony,
5) Podnhniie w ca~ym sureirn wypad1cćw w
włęcej
Zfell~!>'lkfego i te obow';izek wezwa'llfa
Ody obrona. O'PferaJac sle ne materiale spra t<JkU przew'Odu qądowe~ przy badanro ~wladnit Jedneirn bfedel!:o łstniele ~!ro przy ekswy, występowała przecfwiko prof Olbrvchto- ków p, przewodniczący trybunatu uia\V'llfal
pertyzie psychJatryczne<J.
Kwestia ta została prz~z sąd okręgimry fle wł z zairzntern niedQStateicznego obtektywlzmu, sw6J pogla,d na wartość zeznań składanych
zwracaoąc uwage na brędy 1 Jednostronność przed sadem tak r6wnief na wyja~nlenła oskar
postawiona I bli:-dn!e r<>zstrzygn1eta.
Pirzyitoczony w decY'r!l sądu aa-t. 130 KPK. orzeczenńia, trybunał wymi~ obrońcy ór. tonel. M. In. w pewnym momencie J11'rewodu
ustanawła mln·fmalna, liczbę biegły.eh dla bada- Axerowi grzyw,nę z.a zarziut strormfczoścf. 'lądowego zwr6cłł się P. przewoonkeący do
n!a J>OCIZYłalnoścf oskarżonego njezaletnfe od i Stwlerchone zostało przytern w uchwale try- oskairżooej ze sfowanni~ „Pamil pewnie <:l.użo o
wmfosk6w stron l oznacza tyi:k:o, t.e pny rb- bunat~. fe dr. Axer nie użył wyrazu stronnf- tel sprawie ~aPa, wiec niech nam pan( popert~e psy.chr.rl~znci w h.dnym wypndiku czmć le.cz zarzut stronnfcroścl trybunał WY- wfe: J~en nre Jl'S?( to kto mód to zrobić?„
W ten !>pos6b p, przewodnfczą.cy fatwo
dedukował z treści przem6wfenia obrońcy,
Jecie-n biegły nłe wystairczy,
Wymierza1a.c w tych ~·lłrunkach grzywnę, m6gt poddać sęcMom przysiegtym htedne rmie
Nie wolno atolł tłumaczyć prz;epi'su art. 130 I
KPK. tako onan!C'Zenfoa upra'W'!lfeń proce f • trybunał nłewąitp1~ie przdunozył swoie u- manie. Jiakobv dla usprawi~dlfwlenfa ~kall'b:J..
wych stron , Jak to ozyt11l trybunał w omawla- I prawnlenla. Samo przez sfe stosowainfe repre- nej nalefatc znafoźć wfnMVaice, nie wystarczał
I syj J)Ol!'Zl\dkoWYch n:e podlega kontro\\ ka~· zaś brak v-l"tYWnl'..ti dowodów l>Iztl:ltw 0 ""i ~ecMlł
tb .....,,_,. - ""'"µgn.y.„;y "" .,,,„ ....-u„,.., I ~„ ,„„,, me l'-"' Jv<l»all\ „ """~rm w-)-pa.dku Cl.la ; ...irn'l'Z011Cj.
sąd nie mote odmówić stronie weziwainra m-o- stanOIWll:s'ka kasacyinego ohojętne, albowlr•n 1 W Innym nnmencle, rdv oskarrona tTUilltQ1
::;oowane11.:o tnzez nlą ~al!sty, nle7Jaleźnle 1 przez wymierzenie grzywny trybunał ogrnnf- ; s zyta swode zacoowanle sfe 1>0 wykrrc~ ·zaw~la hległYdJ kt6rych z własnej Inf- czy4 &bronę w korzystan~u p!"zys!ugufących tel hóJsflwa oowla{}czyf P. ptzewodnkzący: ,,Pa.inf
cfaitywy, czy teł TI<lł Wltliosek strony przeo!w- UIJJlraWTileń proceoowych. Pod groźbą kary m mafio Jroło raitow~umia robna'•,
6) Na pytanie trz~fe przygfęglł odpowf&zamzuty, doh"kaiące prof. Olbrychta, obrona
ne<J 1'00łanowfł wezwać.
Wedtug oóowł~lących ~cnłe przeipfs6w nie mogła w ciągu procesu pod<lać optn.ii bfe- d7.iie41 przecząco_ odrzucajac wfnę mny~nlł.
~sek obrony winien być z,gf.oszony w ter· gfef"o należyitej krytyce. Naruszenfe art. 3351 Gdy zatem w J)Vtan·iu sz6stem mowa jest Qi?ól
nfe o zab6tstwte bez ~czela. te chod!f o
rmnle i-Łygo<l.n~owym od doreczenfa alktu OSlkar K. "P.li K.
4) Ani przewodnilczącemu brybunału ani try w!ne umyśllfllł, od.powfedt twiordizącą na to pytenła względn,1e za'\\1admnłerm o doreiozenfu
aktu oskairronemu. Jednakowot SJ)l'3JW!a nln~edń
sza toczy się wt'<lhig daW111ych przep.is6w kt.6I
re terminu " hd<MJIU dowodów nie 1J11arY.

l
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I

I

ne~;m:p::~~e~/~i:=~::~:~~ep~~~t;~;Akcia
ooe-1·

l'brony, Wystaf'Cry wskazać te chodzi o
ne -zemań h1fadka Stanls~awa Zaremby

Wobec tego skazanie

oskartooeJ z art. n!

pat. 2 K.K. nfe znajduje w odpo'Wtedd wąslęg1ycb dostateczeito uzasadnłenła,

Blędne

Jest

mruemallłe sadu, wypowied:diaJakoby ~a.keta

nc w uz:asadnlenfu wyroku

pytania 6-go WYt'lta<!'czyfa do skazanfa z

an.

ńs

t>U. 2 KJ(,, ponłewaJ artyicnł toat wyruu
,,umyślnte" nte Z1łlwłem okreś1enfe u~ usta•
wowe ,,t>Od wipływem sflnego WZirUszela", zo
staro w pytanlu J)owtórzono,
Pytanie eo do W'fny J>OW{nno r.awłerat
WSZYStkle us.tawtl'We znamiona Slm:tca111ego

z wy,mfenfoofem okottcznoścf fiat
tycznych.
Jasną Jest rzecz,_, te do mamfioa ~owyclt
naletą r6wnlet mamiona W'Y'!>tvw&ii.ce z 28•
sad oll61nvcb K.K, a wlec w da11mym WJ"l!lild· ·.
ku umygJll(lE~ d7fafanła któr=- tet n.alf)łało w
ovta111fu wvmlen~. o i'le 11ytatde mJaf() od~
wia>!lać art. ??5 t>. 2 K. K.
Warto z.amaczvć, f! wbrew własnemu ~
Jemu rozumow3Jll(t1 w 1!1()<łJTWQch u:sl)'l'awłedllwla.!ących skazani~ z art. m J>. 2 J<J(. nomf·
mo braku w pyta111fu wyrazu ,,umyślnie". i1ad
okręgowy w PY·tanlu trz~em wyra.z ,,tmty~.
nie" z:amfe~cft, aczkolwiek wyrom t~ n!emt
w art. 2Z5 pall'. 1, tak samo. tak nfema ro ,... ·
Obraza art. .f.:;4 KPK. w zwtuart. Z25 p,
ku z art 42!5 KPK. i art. ??5 K.K.
7) Do rnzprawv sądowej wproW'lld:roov to
<:taf material wedluJ ustawy r.swfa nłedó.iwsz
czalny. A wt~ błedv prot Olbtveht od'!)nW{a
da!ąc na Plrfanla obrony w pewnym moirne?f.
cle oświadczył ft powołvwanle sł„ dla wnt« '
nfenna poszc~e~6lnych ~estylj na d7-!eła nau.
kowe, talk to czyni obrona moirfoby mł~ tna·
cz-enfie dla ftnoulskfeJ rawy' przvsłe~fych w Ko
tomvf. na.!ltępnie. te w spraw~di ~ kMryeh
1111'of. Olhrydit wvstwowar tako b~dv 7:'!!'!'&•
óly Z.l!'odmfe z feiro ll!r7.ec,..enlem we-n:T~ ~b
:ruiirce, choda~ bronili oslrarł.onych l'f~
Wlie unfwersytetu.

z.

h a k a łyzmu.
•
Gd a s k u d erza w surmy b OJOWe

żeruje na nienawiści do Polski•
przedw1borcza
1· h•tl
1· t
1· • •
N •

4

ac1ona

wł.).

świadka ' o-I

1sc1 prze

1cy owa

1

1

erowc

!

Ó

w,

stro~ni~twa

niemiecko-narodowego po·
Jego przywódca, p. Weise wystę
powanie stanowcze przeciwko r6wnou•
prawnłeniu Polak6w w Gdańsku i pro•
pagowanie powrotu Gdańska do Rze..
Sly. Na zebraniu łem rozdawano ulotki,
w ~tórych. narodowi N~emcy zarzucaj'
zarowno hitlerowcom, Jak i socjalistom
zdradę stanu. Socjalistom stawiaj" za"
rzut ten z powodu łeJto, :te rzekomo do

stawił

ma~afą się oni zaJęcia Gdańska przez
Polskę. Co do hitlerowców, to ulotki
stwierdzają, fa pp. Forster i dr. Rausch
. 530YO 196 130 9Z 400 6Zl 10 !540.54 941 51 99 475 fJl.51 711 5'ł 871 931 1060?15 96 129 98 455 ninl! zdradzali hasło liitlerowskie zu-

„
ZŁOTE USMIECHY Fo RT U NY

zoo

•

Pebua tabela wygranych XX VJI Polskiej Loterjł Państwowej.
Wczotait w płww~ym dniu cląin11:nla l·ei 510 j7 w tJ()() 777 9J-t.; 237 426 571 ó2Z 7~ 47
ł!asy 27-ei pO!skieJ loterii p.ar1s.twowc1 wnrane I SS 88a 904 10173 3.3!1 508 11447 540 Wl 313 84
\ 12500 829 78 97 %3 l:S8 13032 55 1<t4 3ó5 473 9fT
pa41y na umery oo.stępuJące:

98 703 59 14107 291 308 463 654 85 711 852
50,000 zł. na Nr. 91931,
15ZJ7 358 860 10005 405 5J9 6.50 895 908 33
Jl.łlOO zł. na Nr. 143~.
' 11021 6Z 186 489 549 18061 10,; 68 7;f) 815 901
J,oouo Zł~ na Nr. 14J99,
. !9111 319 545 609 66 899 982 20012 3S3 694
po 1,000 zł. na N-ry ll337 77Z47.
PO 500 u. na N-ry 21128 267Er/ 29514 33387 11161 218 307 558 11; 53 811 70 941 76 22149
450 846 90 23044 ;o 290 94 305 449 70 754 88
~900 131bl8 147219,
po 400 zt. na N-ry 319152 47755 52815 67928 900 7Z 24060 130 424 570 617 6.3 10 797 25008
192 233 l33 69 521 619 761 871 2624 73 75 165
84919 99876 124424 t.33236 137220 151014.
po 250 Zł. na N··n· 216 854 31561 49004 49758 256 532 40 47 769 804 9<11 27444 521 689 112
50971 S6628 60Z08 M253 M578 6YJ'Z'T 72020 28431 521 619 787 866 901 06 29115 4~ 599 675
768 69 830 30001 287 554 ~7 623 31070 99 174
13611J 83891 132380 J4Z217 144893,
po 150 zł. na N-ry 7990 17397 21063 27879 229 428 52 529 96 627 762 63 815 32097 118
31114 33139 a.4917 36333 37062 31)971 51994 238 315 430 654 875 3JC1'.i0 199 173 318 5{) 466
53495 54117 63135 71471 80493 87146 89881 91 565 614 87 34006 12 127 38 67 73 9l 323 737
19971 92511 9Z780 94876 94957 9549 96618 59 848 35142 70 246 395 415 84 512 76 891 916
969n 100633 io2ns 106003 106272 108802 29 36183 728 33 913 zs 37170 94 m 605.
380<W 316 29 421 81 7IO 867 39004 106 299
11~21 Jl0052 112{)70 11631)3 119915 124355
410 99 834 48 40109 217 54 57 365 512 651 719
119993 138128 140381 14Z292 148198.
911 16 54 41031 42 86 192 407 521 42219 41 62
6.3 400 90 671 893 4301 f 38 Hi6 285 3.l8 485 626
Po 100 tł. na N•ry:
753 60 811 ..," 45 652 56 44112 64 325 86 513
42
.,,,
9 50 77 199 299 392 4{)3 652 89 8.51 1362 634 87 757 13 Q47 7Z 4~278 304 508 46022 Z50
484 szs 629 36 82 841 97 2385 3106 389 543 't79 ó14 943 4702'8 51 229 346 768 810 48 57
668 4107 30t 05 62 504 706 5546 643 701 6:? 48005 161 85 56'.> 96 686 49Z22 51 674 832 78
985 6016 zZ4 435 532 37 629 fi..'i 75 R3Z 924 i0.34 042 ~9Q 133 243 425 5no 652 759 51078 22Z3
ro 67 355 515 'Bh7 935 8278 44 331 415 722 91 97 892 520% 121, 2J6 675 88
35 59
6.l 1os

78 310 Z8 35 97 445
.;5055 359 882 909 56063
óiJ 678 7I 1 920 21 5i062 777 114 16 53 289 341
· 705 838 58449 528 59056 220 499 558 85 96 945
(>(1003 73 76 215 53 616 29 62 653 70 754 800
966 61 222 57() 616 7Z4 8.."'6 62021 144 s8 278 316
63017 za 159 528 7Q 726 9Z6 64062 71 132 328
449 527 740 91 95 S49 901 65207 889 66013 184
26? 302 47 68 446 582 849 986 67126 263 343 573
788 68299 415 BJ 90 537 618 87? 69214 308 514
7~ 79 87 760 929 41 95 942 70031 77 413 587 730
65 71157 6.34 85 844 933 72196 72196 220 442 47
74007
588 764 814 96 73005 62 ZOl 59 400
35 780 864 75Q74 Z29 62 91 334 448 610 996.
76050 325 706 44 8'27 77160 62 ~ 441 59 79
83 89 5Q5 669 848 973 78210 320 671 86 94 700
33 97Z 79356 64 406 751 79 984 80089 128 002
640 775 81006 139 60 ~ 45 82 469 596 643 799
892 82055 239 3R9 423 f>07 42 !!02 051 83202 SI
Z57 70 679 B<Y1 84001 128 Z77 3855 551 79 610
37 766 85 85034 74 133 5.~3 94 610 758 900 8?
%074 142 568 72 810 64 87036 37 282 36!5 447 92
684 98 720 904 88081 83 lz.4 257 071 458 5'Z'T
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ta.nie można roeum!eć tylko i jedynie w semsłe uznania winy nleumyS!neJ,

I przestępstwa

Deklara- r deklaracji hitlerowców ,,front czarnoGDAI\TSK, 19. S. (tel.
W'fec. nfew.tplllWl!e natwatnlejszego
~k 8 '""'1i<i. Mamv tu wfęc do C!ZYltłenfa z obra-,· cja złożona na ręce wysokiego komisa- biało-czerwony", czyli narodowo-nierza Ligi Narodów przez przywódcę gdań : miecki.
za •' f 2~ KPK
Na zebraniu wyborczem niemiecko
Z) Na roz-prawie sądowej ~mo SP!T'Zeclwu ., skiego oddziału hitlerowców, p. Forste- :
obrony po~tawfono blegtym J11'0f. Olbrychtowf 1 ra, w której zapewnia on o przyaciel· 1 narodowych w dniu 16-ym b. m. wygłowobec Pol ; f7ono mowy, wypowiadające się za naj
- Obecnie awa11a koncentruje 1ię na Genewie. ! dT, Jankowskfemu szereg pytań oo do wartoś ' skich zamiarach hitlerowców
przez I s:terzej pojętym rewizfonizmem i a takoicdzie u-ario.§C z:apewnieli Hitlera zołtaniłJ wypró· cl zelZl!lań Sta.n!sfaiwa Zaremby o :pmn~llllln prze ski i zapowiada przestrzeganie
1 wano „przybysza z Niemiec", p. Forstewywotraktatów,
obowiązujących
nich
ojako
haff!u,
w
oocy
w
wldizfaneJ
~b.Y.
~eń
bowamt, zwłaszcza pod względem podporzędkowa·
ra, za łamanie jednolitego frontu anty.
oddiwięk.
silny
Gdańsku
w
łała
tióź
na
wzg:lędu
.ze
to
a
OorgonaweJ,
-karzonei
'lł1 się Niemiec poweziechnej kontroli zbrojeń.
1
Bardzo ostro zareagowal przeciwko polskiego w Gdańsku. Jako program
ne stw'ierdlzenfe fa'ktn Pollnanfa.

zz

efwiadc:zeniom dlu.Zsu

tym

Centrowe „Germam.• pil!Ze;
- Paryt, podobnie jak i Wanzawa. hfd• mu
siat, aanać {anta5tycmoić bajek, jallob1 Nieme;.
•l!Jmawlab 1wojemu l!IJ&iadowł wl!Cbodnłemu prawa
In ietnienla i dtżyły do nowep Podziału Pol.ski.
.
';
" na uwag~ zaału~e tel wysttrienie kandf'rzu
przeciwko wynaradawianiu mniejssoici, eo au1 du.
!tqp1q czyny,
BERLIN, 19.S (Te. wL) - Pral8 wyezerpuj4co
fr znuzenie dla nlemłecldch nutlejszołcf zagraniclł
Przf'wodnic~~CJ sen11tu, Hittnian. oświadczył w
interpretuje mowę Hitlera, w1kazuj1c, że od siel'p·
wywiadzi& dziennikarskim:
„Deutsche AJłgemeine Ztg" nazywa słtl'wa Hit.
nia 1914 r. po ru pierwny Reichstag stanowił fo.
- Mowa kanclerza Hitlera musi byó przyjęta ,
lere pod adresem Polski sensllcją:
tum solidarnej woli narodu nicmieckic10.
zadowoleniem. Szczególnie dlatego, że za punkt
- Zrcs~ joj w komunikacie un:t•fowym e
Mowa kanderza RzeDJ - mówii pisma - stawyjścia bierze on11 plan Mae Donalda. W warun·
ro~mnwie z posłem polokim w Berlinie kan.
~Hej
kach obecnych nastąpi niewątpliwie już w okresie ło ;;ię wyrokiem potępienia. 1lr.iorowanym przeciw_
deri kllkRkrotmu podl,reUił prawo Polski do wiar
jo1ż
zniknie
nie
odl4d
i
wersalekiemu
traktatowi
ko
kilku miesięcy zaw8J'cie międ:.tynarodowej umowy
•1ej eaństwowości.
rozbrojeniowej, regulującej spraw, broni 21aczepnej w dytikusji międzynarodowej Iłowo: rewiljal
i obronnej.
Udtr:11ajqco jest, ie większośc komemany aupel

1

maczq nl.c.

"ł..~

poświ~cajo

Swiat przyimuje do wiadomości uspakajającą deklarację
ale po słowach oczekuje czynów.
- Unoodowa Agencja
fzacz~kać, czy po tych wszy5tkich obietnicadt na.
W BERLINlE.
~ WASiYNGTONIE,

daft'aa donmi, Że pn:emówienie Hirlera prayjęte
I06łał• a rezerwt. lecz nit nieżyczliwie. Kola kompe1e11tne nie odniosłyby eio do tego oświadczeni11
nieprzychylnie, gdyby były pewne, ii jest ooo
prmtd.ciui,.m ~inem dquń niemieckich. Naruie
najbli:hzych obrad w
koła te oczf'ku.lt rezultatów
Genewie, by okrealić swoje 1taoowibko,
N.ogól podkreila 1ię ton pojedoawC2l)', w któ.
l"11D llider podtrzymywał żądania, przed&tawiont
prlll!lł NadolneSo w Genewłe.
Ośwłac!czenia te nie dowodzt zaniechania iatotnyeh celów polityk.i ruemieckiej. lecs śwladcz1 o
111ctoci6 io metodach po1tępowania i
tiłkowitym
i:dajt ti~ prZ'YW"eaĆ Rzeezt na drog~ nonoalnych
dyfk.qeyj dyplemalycznych. Podkreśla si~ również
sręuno~~ a jaq Hitler rezwintl awq argumentację.
afr/ ocfayakfŃ acr .4nslii i Slallach Zjednoczonych,
pt.parcie utracone w switzkt1 z ottatniemi wypadkami. Wre1:11iCie a pewnem uczuciem ulgi przyjęte
zOt'tały do wiadomości oświadczt'nia. dotyczQce rrak
tato wersalskiego, powstaje jednnk pytanie, w jaki
•posóh rztd berliński zdoła nzgodni~ swe umiarko·
wanf' stanowsko g wytężono propagando przeciw.
ko traktatnwi, która doprowadziła 10 do władzy.
.,Echo de Paris" piszet
-- Oczywisie jest, ie po rozmaitych przejawach
fU1'ji, których hitleryzm nam nie ezczędzil, moie"'1 zwracae uwas~ tylko 114 c:i:yny, słowa z<U nie

~-

pisma
~•Ił.

!

421 48 693 763 78 909 98341 666 728 70 87 871
99473 652 704 837 10006S 154 250 331 99 400 867
906 30 101204 65 318 436 670 720 102023 148 66
m 377 735 90 R14 1oa2m 595 644 114 3.3 873
104.303 58 584 87 605 13 772 974 1050.10 134 318 ł

n

riick zum Reich•' i wobec swoich ~pół
tow;arzyszy partyjnych utdczyfoie ogła
sza1ą. że przefęci są tyczeniem pokofo·

wej współpracy ~ Polską i te decydujlł
się ochraniać polskie prawa w Gdadslcu
przyznane trakat:ttami. Wobec tałdeJ!a
oświadctenia hitlerowcy - fak r.towłada
ulotka - muśz~ się przyzna6, te okła:
mali swoich towarzy&ty, głosząć poprze
dolo powrót do Rzesiy. fako naezefne·
swoje hasło. To są oznaki tezvgnacff hi~
tlerowców z ich narodowych przekonad
i p~otframu ł dowodz~. !e dbają onł jedynie o krzesła senatotskie, nawet gdy
by one były uzyskane za łaską Polsk!l.
Ulot~a kort;rr ptteistrotą, ze hiH~rc>w•
CV me zna1ą historycirue „polśkiej za·
chłannoki"ł

To antypolskie

nastawienie

narodo-

wych Niemców fest podstawą Ich programu wvhorcze~„.
Gdatis1d ,,Stahlhelm"

współdziała
Wyraźnie z akcją wyborczą narodoWych
c2:łonkowłe
Niemców. Umuncłurowani
,,Stahlhelmu'' brali udział w omawia~
nym wiecu i rotdawali ich ulotki 11.1
mieście,

KOM. ROSnNG W WARSZA\Vll.
WARSZAWA, 1CJ. S. <PAT). W cnrm

tek o godz. 20.20 przyjechał z Gdadska
do Warszawy wysoki komisarz Li.s!i Na„
rod6Jt ~ Gda4sk11 Btstbul.
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HITLER PRZED ŚWIATEM.

Nie można oowiedJZiieć, by świat z 1I11a·
P-rezeniem oczeikiwał deldaracji kanelerza Hitlera przed Reichstagiem. Bowiem
nikt iuź nise żywi jakichkolwiek ułud co
dc1 możliwości raidvkalnej zmiany frontu
trzeciej Rzes?.:v. lub na~eg'o otruźwienia ie.i sterników. Wiedziano. że będzie
to mnie.i lub więcej ziręczna ekspozycja.
mniej lub wiecej bałamutnvch słów. Jednak z zainteresowaniem oczekiwano, jak
Hitler wybrnie z trudności, przed jakiemi
stainęfy dzisiejsze Niemcy, jak będzie usiłował pogodizić wszysfil{ie sprzeczności. w które obfituje hitlerowska rzoozywistość. iaik opanu.le agiresvwnv teimiperament narodowo - socjalistvicznego wodza wobec konieczności ułagodzenia
wzburzonej do ostateczności opinji świa-

Dlia naid!amia tern A przedewszvstkiem chodzi mu o umoc· J do pobłażliwego wvroku ani do wvrozu·
od obsesji tnialości.
Kanclerz Hitler powiedział, że Niemlerowskich Niemiec bvło kategorycmie glosił ją przed Reichstagiem. Na tle ża- hakat:vzmu. Oranioe wschodnie są jedPierwszemi groźnemi symptomami współpracowni'ków.

zbliżająoed się ery całkowitej iizolacji hit- większej pompy swej mowie, Hitler wy- uienie weW111ętrzne. Dadieiki jest

potępiające stanowislk o angielskiej t>rasy łosnych szczatków niemieckiego parłai angielskiej Izby Gmin. W krótkim cz.a· mentarvzmu zabra! więc R'l<os jego po·
sie Niemcv s'traciłv w Ang-iji wszystkie 1?romca.
•
przez lata zdobvwane propagandą i dość
Należy stwierdzić. że w iprzemówiena niektórych odcinkach silne pozycje.
Oredzie Roosevelta bvło wvmownem niu Hitlera uder:za WV1!'azna. dominująca

*

•

0strzeżeniem, że i Ameryka nte pozosta- :1ad wszystkiem intencJa wvwarcia doriie dłużej bierna wobec systemu ustawi- brego wrażenia. Hitler WlJ)rost kokietuje
cznej orowokacii. że wtelika, potężna spo ~wiait swa dobrą wolą, swemi pakojolecmość z za oceanu bacznie obserwo- wemi oświadczeniami, swemi uspOlkajadą
wuje stosunki europejskie i nie uchyli się cemi zapewnieniami. Tłumaczy, perswa·
od obowia~ku interwencji w raizie ·konie- duje i wyjaśnia, Miód słod:viczv płynie z
jegio ust. Nterncv rewolucji narodowej nie
czności ratawania pCJikojiu.
Cynicznie a demaskujące murazem ger chca wojrnv. nie bytybv nawet w stanie'
mańska psvchilkę swa brutalna szczero- jej prowadzić. Dalekie sa od myśli wyścią wystąpienie Papena, wyszvdzające- narod.aiwi.aniia lub zaorzeozenia :prawa
ta,
.,przekła1clk1jącvch do egzystencji innvm n.airodom. Są slkton
Odosobnieinie Rzeszy zaniepokoiło na go pacyfizm ludzi
wet butnych i pewnych siebie wodzów §mierć na skleroze od chwaJebneg-o zgo- ne do wszelkich ustępstw. Gotowe są roz
z pod znaku swastvki Brutalny system '1U na polu bitwv" i stawiącego ideę broić sie. e ile inne paf1stwa uczynią to
rz.adów wewnetrznvch. zdeptanie prawa zbrojneg-o odwetu. byto tą kraplą, która samo. Żądają d[a siebie tvlko sprawietlli·
i spr~wiedliwoścL wvdainie wszvstkich przechyliJfia szalę cienpliwości opinji na-1 wości. dornag-ają się jeno równoupi.ra.wprzec1wnilków politvczn. na pastwe pod- rodów. Przyjęcie Rosenberga. męża za- nienia. a przedewszvstkiem równoupraw
iudzane.i. rozbestwionej tluszczy S1ztur- nf.ania Hitlera. w Londvnie. wzbud'zilo za nienia zbrojeń.
Żą;diania, wysuwane -rzez Hitlera, nic
mowców. gwałtv i przemoc na kaiJdvm niepokojenie i popłoch w Berlinie.
nie mo~a nikogio zaslkoczvć. To
nowe.
sa
złe
od.robić
posta1J1owil
Fuehrer
Sam
Nieod
odtraclło
wszystko
to
kr.oku.
n11ec ich dotvchcza~owvch sympatvków. wraże,nia wvstąpień siwych nieudiolnych staty leitmotiv poility'ki niemieckiej od
szeregu lat. Groźba wystąpienia z Ligi
Narooów jest wtrąconym chyba tylko
AlfSTRJA A NIEMCY
dla efektu zwrotem retorycznym. Nie
może ona nikogo przestraszyć . Pogtębi1:nby to jeszcze więcej coraiz siilniej zaryj f.uwujące się odosobnieinle Niemiec.
Nao.1;ó! mowa Hitlera utrzymana jest
:
•v tonie bardzo powściąg-liwym, jest pet11a spokoju i umiarkowania. Ta1k ustępliwie nie przemawiał bodaj żaden z kan: clerzv Rzeszy. Jest daleka od trvtują· cyth prowokujących fr<l!Zlesów takich
'. blaz:nów naprzykład jak osławiony swe1.!0 czasu Treviranus. Niema w niej od~do
'. sr'.>w wailenia pięścia w stół, co nie by~'O
obce nietvlk:o Brueningowi, ale nawet i
i~urcatowi nagrody pokoju, Strescmano-

I

.

.A.llt~. wiu~,ee J»ią.U.U'•ów
haWlBJIJC 81!!

napręzema

·

nem z zagaidlnień, które chce rowiązać.
Ale nie należv się łudzić. Hitleryzm jest
kieruinlkiem natężonego nacjonalnego agresywizmu i stale podkreśla główne
drogi ekspansji germańskiej według swe
iw programu - na wschód. A tu żYje
1 pragnie żyć także Polska. Ale należy
się Hitlerowi wznanie choćby m ten takt
z jakim z podHudiz.ainia przeciw Polsce
nie czvni tak. jak jel{o tp0przednicy,ostoi
oraz kryterjum całej swej alkcji.
•
•
•
Gdybv polityka opierała się tylko na
słowach, mowa Hitlera powinna wywołać poważne odpreżenie w svtuacji mie·
dlzynairodowe1. Ale same słowa nie wy·
starczą. Nic nie może zatrzeć faktu, że
t<Jktvka niemiecka rozbija wszelkie wvsiłki ustabmzowania pokoju w :Europie.
Nic nie może zatruć faktu, że niieustęp
ilwość diele2'acii memieokiei grozi rozb1c;em konferencj rozbrojeniowej. Pacradok
sailne jest żądanie sprawiedliwości oraz
równouprawnienia ze stronv państwa,
które w swych węv.'11ętrznych p0czvnaniach zdeptało i wszeillką SIJ)rawicdliwość
i wszelkie r6wnoupraiw111ienie. Trudno uwierzvć w J)alcyfilzm kranu, gdizie ogniem
1 miecZiem tępi się ideę pacyfizmu. Nikt
nfe może uwierzvć w debra wolę narodu, którv z nieznana w dziejach histerją
fanatvzmu ubóstwia drapież.ny na.cjona!izm i glorvfikttie zemstę or.aiz nienawiść.
I d<l.ate~o słowa Hitlera padiają w ;próż
nie. nie znajdują i nie mogą znaleźć oddźwicku. Swi.at sądzi dzisiejsze Niemcy
PO ich czvnach A czvnv te nie sklaniaj,ą

cv g;otowe sa d!O każ.dego pa.Iktu o nieagrcsji. Polska tuż ra:z wysunęła tę Pto!Xl·
zycję, l•e cz została ona od.rzucona. Teraz
jest pora. aby wvstąpić. z nia PO ra1z drugi. Byłabv to Pierwsza konfmntacja
słów kanclerza trneciej Rzeszy z rzeczy·
wistościa.

Czestaw Gumkowsk1.

BEZ PASZPORTÓW
ZAGRANICZNYCH I WIZ
LETNIE WYCIECZKI
do
Angljl,

MORSKIE

Szłcocjl, lrlandji, Francp, Belgp,
HGICllldj~ Oonjl, Norwegji i Szwecji

w lipcu i •lerpniu 1933 rokv.
CENY BILETÓW OD 100 Zt.
fnformacje ł sprzedał biletów w bluroch

LINJI GDYNIA-AMERYKA
w Warnawie-Marszolkowslca 116

w Gdyni - ul. Waszyngtona
we Lwowie - ul. No Błonie 2
;w Krokowie - ul. lubica 3
w Rzeszowie-ul. Grottgera 1004

oraz w biurach

podróży.

PRACUJESZ NA LĄDZIE
ODPOCZYWAJ NA MORZU

......._._...._._............„ „...„ „...„„mm._...„„__ „
O czem

piszą

Przegląd

inni?

prasy.

Nie chce się wierzyć, że tak uktadnie, AMERYK ·
oym z etapów na d:rodze odwrotu. Już
ANSKI APEL POKQJOWY
tatl.;. zgodliwie przemawia wlaśni1e wódz
w c.hwili objęcia przezeń władzy, pod~asz Przegląd.
który
hitlervzmu. twórc.a reżymu.
różnym sug:&e·
wbrew
A tera.z. slówko pod adresem Amery kreslaliśmy
, wstrząsnął nietvlko p-osa;d·'"" tn1• Rzeszy.,
·
1 nastro~om, ż.e hitleryzm, zwłasL
stjom
,
spi·a
·
· n.r.l'oJ·u
,Ile zachwiał fun·dame.n""'~
1
1
A_
ki. L-ałe orędzie ma sens i może mieć cza w <lz1el\J,L,bnie
•"·'" •
Ll<tUU
polityki zagranicznej,
· wicdliwości . . .
wag~. tyl:ko !ako .mt~l>dukcja do konfe- p&jdzie po liinji, niedalekiej otl lilllji Stre
NiewątpIiwie, tlit1er j.est mistrzem re,nc~1 londvns.k1e1. ~1erwszym _tedy wa- semanna, że nie b~A-ie i nie zechce re· a
1e
od zen_i.a ap, e.l u . Jes t , Prze_-_. J IIzować proo-ramu ~
',fowa, Hitler umie też P.<nować nad so· ~u ruK
1111 aln"''°"O z 0·1·rc
mak.su,~„
.1
6
n.
"~
t
d m_ P?W . 0 1J
hi.\. Ale te słowa kunsztov11111ie i z rozmy- ,
e, pans ~~ eurnpeJ su, gdy był w opozYCJi. Przewidywania
..;h:!m ułożone nte mogą Już dziś nikogo ~'ń'.ia _c~en~e, ze
Jrzeko nać, nie mogą przesłonić obrarzu s~ie zaakceptuJą t~esć orędz1.a, to ułat- naisze okazały się słuszne. Pod wpłyzeW'llętnzw1ą sobie pokonanie kryzysu gospodar- wem olbrzymich trudności
, r z ccz:vwistości. taik dia m_etralnie sorzecz ~zego. Tvmazasem narazie w sprawie
nyich, pod wpływem nais~rojów z..aigra.
.
.
.
.
.,
. n-!~O z tenorem wywodow wodza naro- k
Slę aru ~ nicy, żeby przypomnieć -(:b<>Ciażby re·
Jowego socja]mnu, nie mogą rozprószyć. € OUOmll,;~.el me . POStt}~UJe
n:cufności i UŚiPlĆ. c.winości świata. Zb)·1 h~ok ,d~ICJ 1. to głowme z wmy ~m~ akcję Lonliynu na wizytę Roseruberga,
M k
· t kt t
d
r e
z.najdu1ący
, _ k1 Vv ezmy Jeden przykład
. """'
. .„
. t
,. , · ,
osi W8
się w ścisłym związku Z'e Siprawą puko PuP z :z. o now1eme ra a u z
,, ~l: 11rn Jes przep~.c mt~·ZY tern, co mo

1

~

.;

'

0-1

aic:mie.ckicR, l>yło. o :tcy)mu ''i"'*". na ulit·~cu Vt aidnla. Rząd Uo1Uusoa,
stosunków wewnętrznych, nakazał niepożądanym gościom opuścić granice
Austrji.
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PRZEDEDNIU UPADKU.
PEKIN

w

dw~ma·
P®rz~nawium~r~mów
u~~owaty
~~d~ trze~~~zeszv. a~~~ rową
motyiczn~cb z Polską, UJSlyszał świat
. d0
, .
' Ang~ L iPr~c~
N

A tam. ~dz1e mne są slow.a I mme
czvnv. nic można się dopatrywać nicze-1
l!o inne~o. prócz nieiszcwrośd.
Kanclerz Iiitler nas nic przekonał.
.-:hoć n.is zadziw il napelnił wznaniem
Jla swe!!:o talen tu
w1
CZV111.

zera wę, w której odmierzone }est każde slo
wo, każdy akcent, mowę, o ile chodzi o
problem wojny i pokoju, niedaileiko odbiegającą od tych wszystkich oświaid·
czeń, które były pr.zedm1otem najgwałwiadczają, że ani feniga nie zapłacą. W towniejszych ataków Hitlera przed lu
•· * •
.
Nictvl:ko w teim ost.atniem, rule i we odpowiedzi na samowolną odmowę Nie tym 1933 r. Cale przemówienie, obliczo
wszystkich wvstąp kniacih tiitleira ude- miec nastąpić mu:szą sankcje militarne. ne oczywiście na zagranic~. pomi(iają.ce
rza. iż nie atakuje on nigidy beztpośrndnio czyli ponowne obsadzenie Ruhry a za- zaigaidinienia polityki wewnęcriznej, ce, Polski. A uderza dlatego że ws·z vscv tern kroki. które nie tylko nie stabilizu- chuje bezpośreid.niość, właściwa wystą
jego poprzednicy na stanowiskach kan· ją ~okoju, lecz go wpirost naruszają. Ko 1Di•einiom przywódców, którzy nie potrze
clcrz.a I{zieszv taik chętnie i tak często niecznem jest tedy aby w duch.u swego budą niczeigo z ni!kim u:z.gadnia,ć. Beizpo
przede- s-redniość ta nasuwa niejedną, refleksję.
postąpiła
dosiadali konika aint .vpolskich wystąpień. własnego orędzia
l3yl to bodtaj Jedvnv rumak, na którym wszystkiem sama Ameryka. Wolno ży- W pietrwszej linii rodzi się pytanie, co
sie czuli tJewnie. Re1publikańskie Niemcv, · wić nadzieję, że -prez. Roosevelt to do- wa:rte są zapewnienia 0 miłości pokoju
wystosowując 0 pokoju, 0 poszanowainiu traktatów, j•e
Niemcy przemożnvch wplvwów socjaliz skonale rozumie, i że
się międizv
mu, tak ochoc,zo dłrapującego się w togę swój apel, pragnął żeby jego przyjęcie żeH równocześnie mówi
de.mokraicji i liber:alizmu, nieraiz aż dn przez Europę oddziałało mitygują.co na wieT1S·zami: nie chce wojny, bo gd.yibyrrn
11iesmalw. aż do obrzvdlliwości naiduży- te kota amerykaf1skie, które oponuoą nawet ohciał, prowadzić jej teraz nie
waJy tej taniej szowinistycznej dema- przeciwko ugodzie w sprawie długów, mogę. Obok tego pytania nasuwa sie
.-1 1.
~ogji. Chciały pokaZiać widocznie, że nie powołując się na to, że państwa eurooej
datlza. się ooid tym w.21Rilędeun prze'1icyto- skie zbroja, się za piey;iiądize amerykań drugie: jakby wygląiua1:a wczornjsza mo
wa, gdyby p. Hitler był przekonainy, że
wać nawet n.a~z.agorzalszym nacjonali- skie.
wojnę prowadzić może.
storn.
Miejmy nadzieję, że wystąpienie kan
ODWROT HITLERA.
tfitleir nie chwyta wvfcicmic i je.dynie
1
clerz.a będzie roZĄ)atrywane w świetle
i :,;a to mocno już coprnwda przytęip.i•cne
tyd1 ipytań.
Kur)er P.
I oręże. Krąg jego zainteresowań obejmuin11ych
l·1"ch , c z y
N"e
.
„,
~
z 1 od tn·
1 :za1e·n·e
IJe. wszvstk•ie orobi emy o db ud owuJacego
się instvnktu germańskiej zidobY'WCzości. akicentów, jest wystąpienie Hitlera jed
ie~com w

ozanme ?rawie

długi. pod wa~unkiem ze p~obne ustęip
~twa ot~z~maJą. ~<l Ameryki. ~ymcza~-em có.z się dzieie? Ameryka .me chce
isć na zadne ustępstwa a Ntemcv oś-

I

GJówna brama Pekinu, Holicy Chin, któremu oheniie grozi zdoh)'cie przez WOJ"ska J·apońsk:ie, id"CC
„
w zwycięskiej ofenzywie naprzód.
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inflacji,

'•

~_ .....··~

•,.

.„_.·, ee

!IM

4*4ll:!l.lll11Hllill!llll'l„„„„„„„„„11m„1m„a1mE11111„ililll„„„„„„„„1m11„

z okresu inflacji europejskiej powtarza-1 st.ać przy Goldstandardzie? Szwajcaria J Ma on więc z prawa t.-.:go skorzystać
Z matematyczną dokładno- np. Opiera SWÓj bilans płatniczy na tu- I i Obniżyć Wszystkie cła 0 50 pr. W obe•
ś<:ię i narazie nie v;idać żadnych zja- ryst~ce. Jeżel} więc ~me:ykanie o zde: 1 cnych war?nkac~. był.oby to .Pięknym ·
.Arr eryka w odmętach
wisk, które zapow1acłałyb~ k·es tego 1 preqonowane1 walucie me będą mogli gestem, gdyz wyaaJe się wątpliwe, aby
.
odwiedzać Szwajcarji, która okaże się Stany Zjednoczone, których siła nabyrowych zostały całkowicie rozchwyta- chaosu.
(Korespondencia własna K. I...)
nich krajem zbyt drogim, wówczas wcza w okresie ktyzysu bardzo powadla
społeczeństwo
że
należy,
Zaznaczyć
są
sprzedawane
transporty
nowe
i
ne
New-York, w maju.
amerykańskie widzi w ,,.rozwodnieniu" kraj ten, chcąc nie chcąc, będzie mu- żnie uległa redukcji, były w możno§ci
~meryka przeżywa obecnie okres in już po cenach znacznie wyższych.
~o~hł?ną.ć import, zwłas~cza jeżeli zwa·
Europejczyk_. przebywający obecnie 1 dola~a, jak dm,~cipn~e nazwał je~·e~ z siał zrezy~~~wać. ze złote~o pokrycia.
łlaCJi, tak <k>~rz~ znany sp?leczeń· j
Oczyw1scie, me brak i w Ameryce zyc, ze 1eszcze w okresie prze'd dewa'Stwo?1 e_uropejs~im z przed kilku lat. w Ameryce, ktory ma JUŻ za sobą przy- I wybitnych pubhcyslow amerykansk1i::h
Pu.bhcznosć w dniu ogłoszenia pełnomo- kre doświadczenia okresu inflacyjnego, dewaluację pieniądza w Stanach Zjed- głosów, wypowiadających się za infla- luacją dolara kraj ten zastosował szalo·
CIUctw dla ~oosevelta, !zuciła się na obserwuje masową psychozę, ktńr;\, og!'r / nocz<!nych, lekar.st~o na wszystkie b?- cją, któ~a społe~zeństwu amerykańskie- ne r~strykcje . impor~owe, dążąc w te~
zakup towa~ow, w obawie . pr~ed dal. . nęła całe społeczeństwo amerykanskie. łączki. Bo przec1ez farmerzy otrzymują mu moze przynieść ·same tylko korzy- sposob do zw1ększema zbytu produ~CJł
azym spadkiem waluty. Wielkie domy W niektórych ośrodkach handlowych więcej dolarów papierowych za swą ba- ści. Szczególnie w otoczeniu Roosevel- własnej.
W ramkach zwiększającej się z dnia:
towa~owe oblęż<;>ne są dosłownie przez tranzakcje przybrały formy zupełnie wełnę, dzięki czemu będą mogli spła- ta przeważa obecnie ten pogląd i stąd
kupuJ~cy~h, ponteważ ludność Ameryki 11 chaotyczne. Ceny podwyższone zosta- , cić swe olbrzymie zobowiązania, które właśnie pochodzą oświadczenia, według na dzień ogólnej nerwowości, wyrdaj!l~
oba~a się, że ceny pod wpływem in-1 ły, zwłaszcza jezeli c110dzi o artykuły tak fatalnie zaciążyły na sytuacji rolni- których nie należy obawiać się żadnych cej się szaloną spekulacfą giełdowĄ i
z{!ubnych skutków inflacji, ~dyż po opa , szturmem" na zapasy towarowe, tru·
.
łlacJl zostaną podwyższone. Wskutek włókiennicze, w granicach od 10 - 20 ctwa amerykańskiego,
Szereg ekonomistów amerykańskich nowaniu chw_ilowych trudnosci, jakie dno jest przewidzieć dalszy rozwój wy„
wzmożonego popytu. na towary, ceny I procent i olbrzymia fala kupujących naJ.uź teraz z~acznie s1~ podnios~y. Zwyż- bywa dosłownie ~szystko, co wpadnie wyraża opinję, że i kraje e~ropejs~ie powstały. w związku z ?eprecjacją dola- p~dk_?w. Że jednak . upragnione ?ŻY·
zostanie szereg zaga- wieme f!ospodarcze. 1ak1ego oczek1watta cen ob1ęła przedewszystkiem arty- pod rękę. Oczywista, powstały JUŻ na porzucą parytet złota, a prze1dą do in- ra, rozWlązany
~uły włókiennicze, w szczególności to- tle zwyżki cen najrozmaitsze formy dzi- j flacji. Jeżeli bowiem kraj, posiadający dnień o charakterze finansowo - tech- no po dewaluacji dolara w spodztewa..o
wary jedwabne i pończochy, oraz kon- kiej spekulacji, której Roosevelt napró- 1tak olbrzymie zapasy złota, jak Amery· nicznym. Do zarządzeń tych zaliczyć nych rozmiarach nie na!stąpiło - to jut
fekcję, .której pub.liczność a~ery~ańska żno 'Stara się przeciwstawić. Giełdy ba-1 ka, puszcza się na niepewne fale infla- należy dążenie Roosevelta do rewizji nawet dla przeciętnego Amerykanina.
.%akupu1e olbrzym1e wprost 1losci. Na- wełniane są znowu terenem ~ry speku- ci;, czy można oczekiwać . bv niewfolka taryf celnych. Na podstawie pełnomo- zdaje się być oczywiste. .,Rozwodnie·
~romadzone do wiosennvch wyprzedaży j lacyjnej, na której znaczna ilość ludzi il ość państw znacznie słabiej w złot? cnictw posiada prezydent p rawo pod- nie'• dolara nie przyniosło drMieóo wy•
K. M,
lłapasy w ,._...~regu wielkich domów towa potrar.iła olbrzymie majątki. Przeżycia 1 zaopatrzonych zechciała nadal pozo- wyższania i obniżania ceł o 50 proc. dania p_rosperity.
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gwan1atowanej

t,6di otrzyma budżet
w kotlcu mC1ja.
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NOCNE DYżURY APTEK.
•
..1 •
· · ' ' 11Jyzuru1ą
ap t e k.1:
a~N ocy dztsteJSZeJ
M. acperkiewicza , Zgierska 54, J Sit·

kiewicza, Kopernika 26, I. Zundelewi··
eza, Plotrkowiska ~. W. Sokolewicza ,
Tragiczna śmiert palacza•
Pri:ejaz;d 19, M. lipca. Piotrkowska 19~ ,
Listvl'i1·Powiadomion e o wypadku władze A. Rychtera i B, J,,,obody, 11-go
a) W fabryce Maksymiljana Keniga ka zabezpieczono na miejscu. Zabity o-J
864
da
śledcze wdrożyły doehodzenie,
przy ul. Puckiej 8/10, wczoraj wyda-- sier.ocił żonę i małe dzieci.
rzyr się str..iszny wypadek, którego c1fiarą paał zatrudniony tam od kilku lat
humanitarność
w charakterze palacza maszynisty„ Boltsław Stolarek, zamieszkały przy ulicy
Limanowtkit.g o 189.
Stolartk wszedł na drabinę, by poFeliks Hanke skazan, na 8 mlealą~e wi~zienia„
prclw1ć pa& transmisyjny od lokomobili
mo-tym
W
farbiarnię.
f
uruchamiaJące
Ni.e mo~ąc uzyskać pełnomoenict mocnictwo d.la uzyskaąia widzenia. Han
a) Wczoraj Sąd Orodzki w Łodzi pod
meu\.1e rozpędzony pas pochwycił marozadw. Ł1kaslewicza Hanke udał sie ke udał sie do urzedu prokuratorski ev:a
Grocholskiego
s.
em
przewodnictw
szymste za pole marynarki i rzucił Sto
któremu opo go, uzys)rnł zezwolenie na widzenie się
larl(a przez olbrzymie kQło rozpędowe poznawał sprawę 32-letniego Pelfksa do Jednego z adwokatów,
za jego z Misztalskim i Wiśniewskim, uzyskał
więtniowie
dwaj
że
~łedzial,
sekreb.
30)
ego
Hankego, (Abramowski
na boi< maszyny.
podjęcie się irh podpisy na pełnornocqictwach i wrę
o
proszą
m
t•ośrednictwe
Łukasiewicza.
adw.
tarza
Up.iJaJąc ze straszliwą sitą na maW czasie pobytu w więzieniu Hanke ich obrony za wynagrodzeni em, albo- C7ył je adwokatowi.
sz.ym, 5tdarek uderzył głową na olbrzy
ponownie igłosił
Następnego dnia
miu ~rubę, podtrzymująca podstawy ma wotkał w celi dwóch więźniów , Kazi· :vlem nie mają rodziny.
więziennej i zwrł>\:ił
elarji
k~nc
w
s'c;
Wiśniew
Józefa
ui
by
adwokpta,
Misztalskiego
proc;fł
mierza
celu
W tym
~.zyny i roztrzaskał sobie głowę.
w Jego sie do sekretarza, żądając. by mu WY·
poważnił go do wystąpienia
Nim zdołano pośpieszyć z pomocą, skiego.
dał depozyty więfoi6w Misztalskiego i
łlanke podaf słę towarzyszom cell Imieniu I uzyskania podpisów na pełno
'11aszynista iui nie żył. Przybyły lekarz
Wiśniewskiego, w sumie kilkuset zło
za aplikiinta, a przy wyjściu obiecał im mocntctwach.
pogotowia, stwierdził śmierć.
Adwokat wystawll Hankemu pełno- tych znajdujące się w kasie wieziennej.
Zwłoki tragicznie zmarłego robotni- te zajmie się ich obroną.
Sekretaz powziął podefrzenie. Zdą·
aal by Har.ke przedstawłł mu specjalne
finał zażyłej przyjaźni.
f'ełnomocnictwo więźniów na podJeeie
depozytu, albowiem pełnomocnfetwo
~sJwokata nie wystarcza.
Równocześnie skomunikowa no się z
który wyjaśnił faktyciny.
adwokatem,
Przyjaciel przeciął brzytwą szyję swej przyi•ci6łce.
stan rzeczy, tudzież, ie nie upowainu
·
Na podniesionv ,alairm nadbiegli są· Hankego do podiecia pieniędzy.
W dniu wcwr.a,tszym w domu llfZY ul miairy, w czasie nieobecności matki po·
Przed
wykryto
oszustwo
potego
Wobec
zaalarmowano
Niezwloczinie
siediz.i.
przyjaciółką
z
się
Szkolnej 18 w Chojnach rozeg:rał.a się fitanowil roziprawić
krwawa tragedja miłosna którieti bohate Pod błahym pozorem wsrezął z Kurrow gotowie Kasy ChoryclJ. Lekarz po na· jego dokonaniem I Hankego zatrzymano
wirami byli 31-letni Andirzeli Antczak, za- ską sprzeazkę, następnie zaś dobył brzvt łoieniu opatrunku przewiózł ranną Ku w więzientu. Na rozprawie wczoraj
w
świadkowie
okrę
potwierdzlll
szipitala
do
liankego
agol11ii
nę
stalllie
w
rowską
zadając
tego wę i rz,ucif się na przyiaieiółlkę
mieszkały w tymże domu oraz
zeznaniach_
ego.
w
go
ostrze
iż
tak
szyję,
w
cięcie
sil111e
jej
Kuprzyjaciółka 30-letnia Walenty111a
Sąd po naradzie wydał wyrok, na
Antczaka przewieziono do szpitala
przecięło krtań i mięśnie do kości krę·
rawska.
którego Feliks .ttanke skaiagy zo
Powiado
mocy
cldkim
stanie
w
okręgowego
Tło sprawy prziedstawia sfę następu gowyeh.
3 miesiące więzienia l 100 złot.
dochoo.oenie.
na
stał
f)fowaidzi
poJtcja
mion.a
podłogę,
na
ta
upad
Gdy Kmowska
j.ąco: Antczak przed rokiem po1z..nał Ku
grzywny.
rąk.
u
żyły
sobie
przieciął
Antczak
stosootowską i nawiązał z nią bliższe
ki W wyniku tego Kurowska zam1eszika

Jutro Bernardyaa Sem.
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Okropny wypadek w fa bryce Keniga.

DZIS t Piotra Cel etłyna

MAJ
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Krew na maszyni e.

sądem.

Krwawy

a) Powiadu:iemy ~ię, że w środę dn.
bm. odbędzie się posiedzenie wydzia
wojewódzkieg o na którem międrzy in

Morderstwo i samobójstwo w Chojnach.

nemi r02J)atrrona zostarnj_e spr awa os ta
tnich a-eh budtetów samorządowych.
lladesłą.nych przez Sejmiki Powiatowe
oraz samorządy miejskie do zatwierdze·
ni.a.
W ten sposób wszystkie samorządy
za·
pąwiatowe i miejskie otrzYmają
twierow.ny plan gospodarki na rok
1933-34 to jest na ok•r•e s do 30 marca
1934 roku.
Pozatem dowiadujemy się, że bud·
żet m. Łodzi rozpatrzony zostanie po
raiz pierwszy prozez wyidział wojewódzki. miaist ja;k dotychczais to praktykoŁodzi·.
wano przez Ministra Spraw Wewn.
la WSIPÓlnie z Amczakiem w jeigo miesz
Jerzy Braqn w t.odzi.
rodzilnie.
przv
k.aniu
rozpatrzony i za·
Budżet m. Łodtzi
W niedzielę, dnia. 21 mafa r.b.,
2 pl~narnego posiedzen ia Komitetu Wojetvódz klego.
Rodzi.na Antczaka, szcrególnie zaś 11
l'\Vierdz0ny zostan1ie w końcu maja rb.
12 w południe, odbędzie sit w
dzinie
matka. pnzie.ciwna była niemoralnemu Po
d t
'k k'
b D .
Kl
saU
bl~żs.ze
którego
do
co
prograJD
ogólny
\'?czoraj. od~yło. się plenarne posie„
0
życiu syna z Kll[owską i na tem tle wy· ;
Głodówka robotnikó w
~z:y Jrta
u u. zienm. ars iego,
nikaly częste S1Przeczki, a nieiedinokro· dzeme Wo1ewodzk1ego KomHelu „Ty- szczegóły ustalone zostaną w na1bht· 1
rj9
etsats:v•
i
riiterata
pu~hcysty,
def~
Dziec
,,Tygodnia
Program
dniach.
szych
em
przewodnictw
po stronie godnia Dziecka'• pod
1
tnie bójki. Antcza!k stawał
50
w Tomaszow ie!
i •:
et114
na
rlluna,
f!o
erze_
ora
a
zabawy
innemi
między
przewiduje
ka"
przy
i
Tomczaka
dr.
biskupa
Ks.
J.E.
w
a) Pertraktacje prowadzone z zaną przyjaciółki jednalk wkrótce oziąrbł. a
1 czyng:wcfuczy Ś .e1:!'1enty sławiiińdefiladę dzieci z: 1~
9
dC!lll Tomaszowski ej fabryki Sztuczne- końcu bndY Klllrowska straciła pracę nu udziale Pana Wicewojewod y A. Potoc-1 w parkach miejskich,
na wta •.
iel!o po ą
prze~szkoli na samocpodach przez ~ligo. Jedwa:biu przy. ooziale glównego in- kał sposO'bów, by pozbyć się niewy&«Xi kiego i licznie zebranych osób.
charaktery..
prz~pro~a.dzt
Prelege~t
przedstawiespec1alne
P1otrkows~ą,
c~
I
poszczególne
tern
Na posiedzeniu
spe.iktora pracv ill'Ż. Klotta i posła Wasz lfleJ_2nzyjadói'ki.
1 ':1· ~ $p.~cfals~~
słowiańs~
m~ślt.
stykę
Po~ularnym,
!e~trze
Vf
dzieci
dla
nie
i
swych
o
zebranych
informowały
1\urn}Yska 11'.i~o.;,!!!;~_t ~prawę stawiała Sekcje
kiew~za nie dały wy~iku.. Robotnicy
spec1alne au- :rzględn!eniem polskieJ filozof11 Dl.ellJa
o~u1ą.cy f.ab:rykę w. liczbie 3500 osób, wręoz odw~i·c /~'!,i!Jała, bv A_nbczlt.lc za poczynaniach, t;11iędzy innemi Sekcja I odc~yt d~. Mo~tlmck1ego,
styczne7.
radiowe 1 t. d.
w Clf:łgll dma wczora1szeg-o kontynuo- ślubił ją.. Role zmi·enily się . .M1;1tczalkową Rozrywkowa, Dnia Matki, Finansowa dyc1e
Od~zyt ten zainteresuje ~fewętpli·
•
\
zebran~u
wal~em
na
przemówień
Z
.
wa.li głodówkę i ~ie dopus.zczal.i ~ikoS?:~ sta wata obecnie po stronie _przyjaciółki Propa~andowa i Odczytowa.
ehtę u~ys\ow~ naszego m1astą•.
Wle
e
z~nt~resowa~
p.oważne
bvło
":'1dać
przytfosprawozdań,
ze
widać
Jak
za
o·~oośnie
na ter~ faibryki, Jak rów~1eż nie .przy1- syna, popierając iied żądanie
~ilet?w w ,sekr.e~flac:ł•
Sprzedaz
.,Tygodn'?'
Ie~alizowania ich pożycia w drodze mał towania do przeprowadze nia akcii „Ty- i:;ię. społeczenstwa a~qą
mowah przesyłek od rodzm.
Łodzk!ch fl'to•
Dz1enmkarzy
Syndykatu
wszystkie
obe1muje
kt~ra.
D~1ec:ka':•
toku.
pełnym
godnia Dziecka" są w
Żćństwa.
.·
Strajk ma przebieg spokojny.
codziennie w
18740),
tel.
121,
trkowska
wyna
wz~lędu
bez
mte!;zkancow
dz1ec1
ustaliło
zebranie
walne
konklu~ji
W
za·
i
ciele
Allltazak, który miał inne
znanie i przekonania. Również dowiadu t?odzinach od 17-ej d" 19-ej. zd w dniu
Dzialalnoś~ paftstwow ych
iemv się, że akcja rozwija się iaknafDo-j odczytu - w godzinach od 11-ei do tZ
w
ągowcó
Wodoci
i
Cena biletu: zł. t, dla kształe~c~ się
myślniej na terenie całego wojewódzurzędów pośrednictwa pracy. Piętnasty
młodzieży - fr. 5().
twa.
pośrednictwa
Państwowe urzędy
Nacv na ter•enie całej Poliski skierowaodbędzie się w dniu 29 czerwca r. b. w Qdyni.
ogółem
ły do pracy w ciągu marca
Informują nas, że 15-ty Zjazd Gazow zowni I Zakładów Wodociągowych.
36,319 os?b· w tern 22.665 mę-.i.czyznt i
Na Zjazd zapowiedzieli swe przyhv członków Koła Przyjaciół przy Hufcach ł6dzkich harcerJSJ
nik6w i Wodociągowców Pols\{ich odbę
3.653 kobiet.
•
del egaci Zrzeszeń Gazowników i
cie
Frezy
Pana
protektoratem
pod
się
Z pgólnej liczby o-sM> zapośir·ed.nic:zo- dzie
kasowe.
sprawozdani~
ttaa-cerstwa,
wieczór
8
godzinie
o
bm.
19
dniu
W
i)
C.ic
'1-ycil do praicy 1,587 przypada na gnllJ)ę denta Rzeczypospol itej Polskiej w dn. Wodociągowców z Francji, Belgji,
Związku Harcerstwa Polskie· sprawozdalflie komisji rewizyjnej i udzie
16rników, 919, na hutników, 1.663 na me od 29 czerwca do 2 lipca rb. w Gdyni. choslowacji, Jugosławji, Anglji i N'.C· w lokalu
go, przy u.Hey Ewangełickied 9, odbę· lenie a1bsolutorjum ustęnująeemu zarzą·
Podczas zjazdu zostanie wygtoszo- mice.
tolowców. 4-06 na włókienników. 97{) na
Podczas Zjazdu odbędzie się posie- dzłe sie doroczne walne zebrainie człon dowi. u.chwalenie prełimma:rza budżeto
robomików buc!Qwlanyd1. 1.436 na inne nych sze reg referatów fachowych oraz
Przyjaciół przy Hufcach Łódz wego. wybory zair~ądu ; komisji rewi·
Q"rupy zawodowe, 17,213 na robotni- gospodarczyc h na temat wpływu obe-- dzenie Zarządu Związku Zrzeszeń Ga- ków Koła
w SOtl'awie
zarządu
obrad będzie następurl.ą· ZV'Jnei. wnioski
Porz.a,dek
ki·Ch.
Stowiańów
Wodociągowc
i
zowników
k6w nieWYkwalifik owanyoh, 318 na ro- cnego kryzysu na rozwój gazowni, wo\"i"Hirr~ki.
wolne
i
kota
fle~laminu
zmian
ceoy: zagajeni'e, wybór przewodni'C!Zą,
skich. któremu prezyduje Polska.
botnik6w rolnyoo, 360 na praicowITTików dociągów i kanalizacji w Polsce.
poprzedniez
protokółu
ocLczyta1nie
i
go
Komitet Łącznikowy Zjazdu urzęduObradom przewodniczyć będzie inż.
umYsłowycłt, 172 na robot>ników młodo
zebrania, sprawozdanie z
cmnych. oraz 1.275 osób 111a stuebę domo Włod:zimierz Rabczewski, prezes Zrzc- je w 'Wars7.1wie w Dyrekcji Wodocią- go walnego
Z.tt.P. w Katowicach.
zjazdu
walnego
5.
za
Starynkiewic
KanaJ:zacji.
i
gów
ów,
~zenia Gazowników i Wodociągowc
Wł i robotniików komu.niJkrucyjn yoh.
zairzą<lu Koła Przyjaciół
sprawozdanie
·
Gao
Gospodarczeg
Związku
i
Polskich
·

I
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Tydz1·en' Dz1·ecka w
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I

Zjazd Gazown ików
Polskich

I

Doroc zne walne zebra nie
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na;piętcm iecz jak zawS7.ie diźwięcznym głosem.
palit z roztargnve- S!1ucbi&an - odlpart swobodnie tam
mem. Prze}rział ldllkaJuotnie raoort S titta, ten.
a raiz wstał, żebv się napić wody. Vance
- Pan ma rewol-WCII' wojskowy?
studJowal ze złośliwym uśmi•echem ot- Owszem. Colt automatvoznv wiartą na chybił trafił księgę s~dową. rzekł majior, POdnosząc pytaiąioo brwi.
~iJkną.ł się na sprawę o przekupstwo.
- Kicdv go oan ostatni raiz ciz.yścii i
lieaith i PhetL'PS, przvzwyczaje ni do cze. :-iabit?
M.nia. trwaili w z.uoełnej niema.I nieru- · W twarzy majora nie drgną.I ani
· ,·
den muskuł ·
('tbomości.
.
.
·
Kioov J>rzvbvł maior Benson. Mark- Do:ktadnie me pamiętam. Czyś.pi·
ham nowitatł g-o nienaturalnie swobodnie
ail•e ni:e nabijal~l"o.
1 ~eby wr.•ikn=i.ć 1J)()(1ania ręiki. udiał mj.ę tc ~ łcm go kilka r.arz:y\
•
a~t mzu.
Europy
z
po~rotu
lxl
gn nrzeswkiwam iem pa;pierów. tleiath na
!DOŻY
~
.1~11_;,
,
tatm~
os
R'O
pan
zy
ma·
podał
nę,
tomiast zrobił jowialną mi
. ·
.
jorowi krzesło i wvdosił ciężki komuna1 czal ? .
Nie p~zvipommam ~ob1~.
o pogod1zie. Vance z.amknął księgę. wyN ~Jor ~VZt<N! r.aiport St1tta 1 prnesmął
1•rosowar się i schowar nogi pod krz.eslo.
Ma·jO>r i.achował się scrdlccznie l z Wld P{I mm . oczami.
- Jakbv •Dan zaspokoit !kUentów, gdy
noścla. RZJUcił Markhamowi przelotne
spo)rzenie. ale je~eli co w nim zauważył, by zażądl:i.li nasrle obligacyj ?
M.aJor podniósl Dosrnrdliwie górną
to ni~ d.at telQ:o 'PO soMe poznać.
- Majorze, chciałbym panm zadać kil wrurgę , z pod której błvsn ęty zęby.
- A więc to taki Pod 1>okry;wką przy
lia pytań ~ nzekł vrokuratOO' cichwn.

n.a majora w

Czekaliśmy

muczeniu. Markham
1

je-

T

-

jami przysladiśc~ szpiega, reby zbadał
mDie ksiegil
Spostrzog-lcm, Żre kark poczerwieniał
mu nagle po same US'ZY.
- Ja ~o w tvm oelu nie p.osłal1em odp.airl z urazą Markham - byłem z:aito
dziś rano w pai1skiem mieszkaniu.
- A więc zabawił się rpian we· włamy
wa.cza !
Maior był tmrPUrOWY. Na czolo ~·
stąoiłv mu ~rurbe żylY.
~ I znalaztłem kleilnoty p.aJ11i Ra-nning.
~ mQIŻna wiemiieć, skąd się tam w.z.ie-

I

~

1

ły?

_Nie pań~i interes_ odpowiedział
major, g-łosem tak chłodnym i równym
jak zawsze.
_ Dlaczego pan wosił ipanne Hoffman. żcbv nam nie mówiła 0 tych kkjnotach?
_ _ Nie pański intffl'es.
Y
.
t k.
C
~„.
61. 1 teres
-t
l 1 ~n.--Jt.. z~.1a Mze ni them ".i.A ań"~'~!a $1(1JID<0 !"· e ar ~ am - ~ IP i.)11\,1 ~ru
zg-inął od. kuli, WYStrzielone1 z paińskiego
rewolweru?
" . ~ajo}r wl~pif .w niesto bystre ~podrze·
nie 1 -0dpo~1edzi.a.rł, wy1kNYwia1ą.c szy·
de.rczo usta.
- Pięknie. Zapiraszia mnie pan. ~eby
ruriesztować i ~daje p•o<lstępne pytania,
żebvm się wsypał. ni e wiediząc, ż.e mnie
tu pcx!re-i'rzcwade. tlonoirowv człowiek.,
niema co I
Vance szarpnął sfę v,.iprzód.
- GtUJPczie ! - rzekł ciich0, lleciz <1o.bit·
nie. - Czy mm nie widzi, że on zadaje
te pytania w ro.zoaozliwed nadziei, że 1>an

sie jes7;C.Zle usprawiedliw i? Czy van nile
widzi. że on przvtiacicl?
Maior wprudlJ n.ań z 11>asją.
- A ty mil1C1Zećl WymoozSru!
Vance z.a.klął pod nosem.
- A tv mi za to z.a1płaciszl ••• - Ma·
jor ;pak.aizal drżącym p:aUcem vrokurat<Jra.
Z ust ~ego syp.at sie potok prz.ekJieństw i bluź111ierstw. Nozdrza dygotały,
coz.v zorz.ałv. Bvł w tej furji nielud11ki,
strasz!1y, <XloYchajacv. Wił słe ja'k ..., ~ ,„„
ku krmwulsji.
Markham stuchait cierpliwie z głową
wspartą na ri:kach i ziamkniętemi oczami. Gdy maiJorowi zabr.alkło wreszcie gb
~u. spojrzał na Heatha i Skinął głową.
Był to m ak. na !który sierżiant oziekaił.
Lecz nim zdążył si.ę poruszyć. mador
zerwał się blyska\vicz.ny m ruchem i wyr
żnął ~o w twarz oieścia z t~ką siła. że
tt~th runął wtvł z krz~słem 1 tak wstait
Pheilps. którv mu pośpieszył z pomocą,
d'Jstat tak potężnie kolanem w dolną
cz~ść brzucha„ że także malatzl się na
podłodze i zararz jął sie tae'1.ać iięoząc
głcśno.

MajOll' zwrócił się 00 .Mairkhama.

o-

oych powiek, wstał, obie~ł stół i chwvcil majora jedną ręką za prawa dłoń, a
drugą za łokieć. p0Czem wvkręeił słe
szvbko naokoło. tak te unieruchomion a
r1;ka majora s'lcreciła sfe i przvwarła do
lopatok. Roz lie.gił się okrzvk bólu i major
zwisł w klleszczach Vance'a.
Tymczasem Heath oprzytomniał i zerwa1J się pośpieszmie na nogi. Szc-z ęknerv
kal}diany, ma}or opadł cięilko na kirz;esto
1 poruszył ręką krzywiąc się boleśnie.

- Nic ooważnesm -

N~dwyrężone ścięgno.

rziekł Vance. Za parę dni się

wygoi.
Heath pndszedł d<> nd~ z wvcianie·
tą prawicą. Gest ten oznaczał przepro·
szenie i hołd. Soo,Jirzałem ną. ooezciwca

z

nrawdiziwą svrnpattą.

Kiedv llll>rowadził więinia.. a Phelpsa
posa<liziliśmv na fotelu.. Malfkham f'Ołożvl
dlToń Vance'owi na ramien.iu.

-

żvie.

Chodtrnv stl\d -

rzekł. ..-

ted.wte

ROZDZ1Al XXV.
Vanee•a o Jego metodach,

Wykład

( C 7Jwartek, 20 czerwca.. godz. 9 po ooU
Wiieczorom tegoo dnia zasiedliśmy w•
tmech w aJkowle Klubu Stuvvesanta.
Byłi.śmy po obiedzie. Markham nawet
Po kąpieli. ale oomi~o to biło od nłego
.znuże!liem. Vanoe mi.al twaa-z Jak zawsze
~pokojną i uprzejmą..
Przez Jakieś p6f godJziny pali1łśmv w
i skf)czył.
stedlział
wresncie Vance rzekł, ~
chwili
tef
do
milczeniu,
którv
Vance.
spokojr.1ie. paląc leniwje papierosa i przy wi<liocmie wyraiz swvm myślom:
c:.
gląda,jac sie. aiwantune .z ood zmrużo-

czv miał jak błędne, zęby obnażone ja·k
u psa. plecv orzv~arblone, n.a.prężone,
palce skrzvwione jak SZP'JIIY. Odd~ichał
głośno, nozdrza mzszerzały mu się gwał
townie. Z całej PoStaci biło stras'Zną, ±y·
wiol ową, ziłośliwą nienawiścią.
- Terruz ty! - w.barczał ZJ}adlłwle

w.

„r

.„tr

,.Tydzlef\n egof!olskiego••,Cze.-wo•
I

Wycieczka lekarzy i higienistów zagranicznych.

Goście odwiedzą Łódź

„

Krzy~a

19 czerwca r. b.

W dniach od 1 do 10 czerwca r .b. od
na terenie. całej Polski ~J.ty
Polskiego Czerwonego Krzy-

będzie się
„Tydzień
ża".

Na program „Tygodnia" złoty się
-szereg imprez propagandowych, pokasanitarnemi, higjenicznemi, szpitalnictwem i przemysłem.
zów, pochodów, odczytów i t. d.
W Warszawie urządzona będzie
W <lniu 18 bm. w sali konferency1jnej f w której wyniku UJStalooo ramowy pro UW1Zględnieiniiern zag.aidlnień higjeny pra- kę siztuJcznego jedwalbiu, a następnie nie m. in. wystawa „Zdrowie i rnłownic
,
Urięd;u. Wojewócl:zJkiegQ od:była sie lrnn gram przyjęci.a.
cy, W\reszcie rieferat o szcz·e,pieniach o· bieskie źródła. Wycieazika popołudniu two'• w Klubie Urzędników Państw,
Goście którzy iprzybędą do Łodzi 19 chronnych przeciw ospie i gruźlicy.
powróci do Łodzi: skąrl wioczo·r em odje
ie-rell\:Ja poświęcona sprawie przyjęcia
W drugim dniu po.bytu w Łodzi goś dzie rprzez Lisków (zwie.chzi wzorowe u
i opr&;ow.ania programu zwiedizooia ~a wieczorem, rozpoczn<l zwie· „Resursa" w Rudzie
mia.Sta i urządzeń higjenicznych, zdro- dz.a.inie miasta w dniu 20 czerwca. Po cre zwiedzą zakłady 'P'rzemysłowe Wi- rządzenia tei wsi) do Poznrunia. Program
Pabianickiej.
Wojewódzkim
Urzędzie
w
koniierencji
wotnych i higjeny ipraicy oraz wybrania
<ltzewskie1 Manufaktury i Widzewskiej ten jest ramowy I może ulec zmianie w
goście Nicia111ni. ipQczem udadzą się do Tomaszo trakcie szcze1gółowego opracowywania
śc;słell:o komitetu przyjęcia lekarzv i hi i wizycie u {llrezy(},enta miasta,
a) W nad·chodz~ą niedzielę dnła Zl
~emstów zagrainioz:"yc.b, któ~y ~ _lk:z zwiedizią szpi~ ~rusy ChorY:cl\ im. Pre- wa. gidtzłe zwiedza tomaszoW6k~ faibrv go przez komitet ścisły.
bm. w Rudtzle PabjanickieJ przy ul. Sta
bie około ZS z ramienia sekCUI higJe«Iy zydenta Mośc1ct1ego, szpital Anny
s.z!ca 31 odbędzie sle uroczyste poświe·
Ljgł Narodów zwie~ą Polske i pirzy- Matji i je<lein ze szpitali S1Połecz.ny-ch.
cenie i otwarcie oowego lokalu Towabedą również do Łodzi. Przyjaid gości Następnie zwiediz.ą państwowy zakład
rzystwa R·zemi1eślnlczeR"o „Resursa".
W 1oboti;i, dn. 20 maja r. b„ jako w pierwezą bolesną rocznicę zgonu naszego
zagrdlłliozinycb do Łodzi zapowledziany higj.eny, S1zkołę teclmiczno- przemysło
Na uroczystości z;aipowiedzieli swe
i ł
ukochanego ojca i dziadka
test na d·zień 19 czerwca wieciz.. Goś- wą (dawna szk. włókiennicza), wresz~
pii.zyb~ie, przedstawiciele urzędu woje
P•
•
cie przybędą do Łodzi z Będztna i pozo cie szikotę powszechną i prreidszkole owódzkie1go, starostwa. władz samorza·
DOCzem ra:z zakład opiiekuń~zy dla niemowląt
staną w Łodzi przez dwa dni,
dowycli. Izby Rz.emleślnlcz·ej, oraz oo·
3wiedziwszy Lisków u.dadzą się mzez Tegoż dnia pirzewidziaine jest zwiedzekrewnyc.h orgainiz.acyt Łodzi, Pał>Janic.
odpra~iona zostanie Maza Św. w kościele $w. Józefa, przy ul Ogrodowej 22, o godz. 9-eJ
!((ahsz do Poznania. Konferencja dzisieli- nie centraH Tow. KrQPla Mleka.
Kalisiza. Zgierza itd.
rano, na którą krewnych, przyjaciół i łyczltwych pamięci zmarłego proszll pozostali
Wteozorem gości podejmować będą
s:ia w Urzędizie Wo}ewódzkim, zwoław nieutulonym talu
Uroczystość rozpoczyna s!e zbiórka
na przez naczelnika urędu wol z<lro- wspólnie towarzystwo lelkauskie, izba
o godz. 8.30 w lokalu „Reswrsy", poC6rkf, synowie. synowe, zięd i wnuczki.
'Wia dir. Skalskiego zgromadziła leka:rzy lekairska i z.wiązelk lekany. Wygłoszo
czem nastąpi WY1tla:rsz do kokfota, na
stępnle otwarcie lokalu i przemówienia.
działaczy sainitaimycli samor.ządowych, ne będą reforatv ogóbny, reforat o orga
nizacii służ.by zdrowia przez samorz.ąd
przedstawicieli opieki społecznej itd.
Po przedstawieniu przez dr. Skal- (uw~Jędniona będzie obszeirnie wal.ka
Łodzi
„
skiego i dr. Ład·yńis:kieiro szkicu 'PTORTa- z gruźlicą, jaiko najbrurdztej giroŹl!lY'lll
mu, przygotowanego pnz.ez woj. wY· wrogiem miesz:kań1ców Łodzi), referat o
z
diłat zdrowia wyWiązała się dyskusja, łódzikim przemyśle włókiennic:zym

W programie

przyjęcia

przewidziane jest zapoznanie

się z urządzeniami

ANDRZEJA KONOPKI

•
WZDOWI

Bank Handlowv w

swe czynności w początkach

czerwca?

Sprzeciw jednego z wierzycieli Banku.

„

Z OKA~I nTYGODNIA DZIECKA".

IAIElł

li-, SYIK

SĄIEI

p) Interesująca ogól sprawa wzno·
wienia działalności Banku Handlowego
została znowu odwleczona na czas pewien, w związku ze sprzeciwem reprezentanta ułamka wierzytelności, p. Wut
kego. Oczekuje się, iż sprzeciw ten zostanie rozpatrzony najpóźniej do pierw
szych dni· przyszłego miesiąca, a więc
w ciągu najbliższych dwu lub trzech
wznowiłby
tygodni Bank Handlowy
swoją działalność, o ile nie wpłynęłaby
skarga kasacyjna. Jak się zdaje-skar·
gi takiej nie będzi.e
Obecnie rada banku wchodzi stopnio
wo w prawa syndyków masy upadłości.
Zdaniem sfer kierowniczych banku sprzeciw p. Wutkego zaszkodził zasadniczo interesom wierzycieli, pomagając
jednocześnie firmie, albowiem - z uwa
gi na to, iż p. Wutke reprezentuje zniilości akcyj J..omy ułamek ogólnej
skarga jego nie ma szans wpłynięcia na
fMmę układu, a zatem nie będzie mogła być brana pod uwagę przez powołane instancje, tymczasem zaś, do chwi
li ostatecznego zatwierdzenia ukladu

Do M•tek i Dzieci.
,

B.jDź

JfóJ KOC-HANY. Mól JEDYNY
$MIEJ SI~. SYNKU, SMJEj,
SM/ECHEM PWSZYSZ TROSK GODZINY
'lf'RóżKJ fJOll ZlEI.
W TW'Y.11 UbMlECHU, SYNKU DROGl,
]41W IV SW!JCu KWIAT,
1.NAJlJ?.IE MATUS Sl'OKóJ BWGI,

POGODNY, ltfóJ

llOJNIE

RADOSć

MALEŃKI,

SIEJ,

I nLA DOBflRJ 1WEJ MATEI9KI
SlflT;;J SIT,:;, SYNKU, Sl'lllEJ!
P0[(4D NIE WIESZ, CZEM SJ TROSKI.
JAK SIWIEJE WŁOS,
JAKI B~DZIE WYROK BOSKI
S.UIEJ SIĘ. SYNKU, WGWS!
PRZYJDJ. PRZYJO~ TAKIE CHWILE,
żR PIERS, J,tl\.O Mrt:CH,

01C1F.C - CAl,Y SWIATI
W TWl'Cfl OCZ~T ACH PLONIE, SYNKU,

Jl]llU INNl' SWIT:
SMlf.CllEl'tf, TY NASZ BENJ,ł.MlNKU.
1LUMl~Z tYCl..4 ZGRZYT,

IT'lCflRólr' ŻYCIA SPROSTA Sll.E

PRZEZ

DZIECJ~CY

SMIECH !
Siani.sław

Raeha'teraki.

W „Dniu Matki'' 25 bm. złóż Matce
życzenia. jerżeli jest w ocLdali napisz do
Niej. Powiedz jei wsizystko. co cię radu
je }.u:b boli, wszak O~ta kocha cię więcej
niż ktokolwiek na świecie, wszak Ona
najseirdeczniej myśli o tobie i ilnstynkna~lepiej oda.zutie,
tem rnaicieirzyńskirn
czego ci bratk. i radą dopomoż.e. Usłu
chaj Jeó, daj wS!pólczuć z sobą pocichu
ból twój złagodzić i naprawić coś źle
zrobił. Dzi·eń Matki jest dnief!ll rozważań. Gzy jesteś dla Matki źródłem rado
oci czy pr,zyczyną łez ukrytych? Może
cie~pi z powodu braku szczerości z
twe1 strooy, bo nie zma twych P'rzeżyć i
będzie
dążeń? Niech dzień dzisiejsizy
dniem wspomnień i podzięki. Okaż Mat
ce. ile ją kochasz i to nietylko słowami.
ale złóż Jej dowód. że w czyn obróciłe~ Jej wskazówki i nauki, a to będzie

han.ku z wierzycielami, Bank Handlo- f

Sprzeciw p, Wutkego spowodowal1

wy nie jest obowiązany wypłacać wie- :ż termin ten przesunął sle prawdopo·

rzycielom sum, wynikających z u.kła·
C.u.
Jak wiadomo - pierwsze raty płatne być winny wierzycielom banku w
ciągu miesięcy trzech od chwili ostatecznego zatwierdzenia zawartego Już u-

dobnie o półtora miesiąca, albowiemjak już w swoim czasie donosiliśmy projektowano otwarcie
roczątkowo
tanku dla normalnej jego 'd2iałalności
już w dniu 1 maja rb,

kładu.

Zatarg w

przemyśle

pluszowym. trwa.

Przerwanie obrad i odroczenie konferencji.
a) Wczora~ w lin.ispektoracie Pracy
konfeienoja poświę.cona spira
wie zlikwidowania zatairgu w przemyśle pluszowym.
W konferencji wizięli udział J)l1"7JCdsta wiciele przemysłowców, robotników
i zw. zawodowych. Konforemcja została
przerwana do przyszłego tygodnia.
Dziś w zwiąizku z tern odlbyć się ma
specjalne posi,e<lzenie przemyistowców
odbyła się

pluszowych, na którem uzgodnione !ZO·
stanie ich stanowisko.
Równocześnie O<fil>yć się mają naira·

<!y w związkacl:l za wodowycti robotni·

ków przemysłu pluszowego, na których
szozeg-ólowo omówiona ma być kwestja
warunlków pracv i pfac, na Jakich z.a·
w.airta zostanie tmno~ zbiorowa.

Zakończenie

.

10-go jubileuszowego
tygodnia L. O. P. P.

Konkurs modeli

W niedzielę, dnia 21 ·maja br. o godz.
15 min. 30 na zakończenie 10-go Jubileu
szu Tygodnia L.O.P.P., odbędzie się Jak
iui o tem kilkakrotnie nadmienialiśmy
konkurs modeli łatających. Konkurs ten
«dbędz,ie się na torze wyścigowym w
tleJenowie. Wezmą w nim udziaf uczr.iowie tych średnich zakładów naukowych, które do swych programów w
hież. roku szkolnym wprowadziły modelarstwo lotnicze, pod fachowem kietownlctwem instruktora modelarstwa
- funkcjonariusza L.0.P.P.
Konkurs ten wzbuqził o!Qrzymie zainteresowanie wśród młodzieży, tem1:-ardziej, że będzie on stanowić jednocześnie zawody eliminacyjne dla ogólnego Krajowego Konkursu Modeli Lata
jących, zorganizowanego przez Zarząd
Głównv L.O.P.P. w Warszawie.
d1a Niej sz,azęściem nawvższem.
A jeżeli masz Matkę, która za ciiebi~ - Udział w konkursie weźmie ponad
się modli, to wiedz. ie modlit\.va. Ma_tk_i 70 uczestników, którzy zgłosili na zawo
ma moc szczególną- Jest btogosław1en dy okoto 80 modeli własnej konstrukcji.
przyznane
zwycięzców
Dla
stwean i podipora. w życiu.

lata)ących4

zostaną
zaś

scy
we

przez L.O.P.P. nagroqy, wszy
zawodnicy otrzymają pamiatko

żetony.

Niewątpliwie impreza ta po raz pierw
szy organizowana w. Łodzi, w dużej mie
rze zainteresuje społeczeństwo, które
licznie przybedzie podziwiać prace mło ·
dych konstruktorów, z kt6iych może nie
jeden w przyszłości przyniesie sławę
polskiemu przemysłowi lotniczemu.

OSTATNIE TRzy DNI WYSTAWY OBRAiów
prof. LASZENKI i BUNSCHA -

Pfotrkowa\ta 135.

Pomimo wielk1ei;o eukcesu wystawa zostanie niew niedsielę, dnia 21 maj•.
Najlepszym dowodem powodzenia, jakiem cieszyła
~io pomimo kryz:,su jest, ie prawie połowa wyatąwy
mistrza Lasz-enki został11 zakupiona. Dueworyt)'
harwno 8Q wprost rozchwytywane. Wystawa ceynn•
bcs przerwy od . god~ 10 rano d11 9 wiecz. Wej~cl•
25 groszy.
odwołalnie zamknięta

-----------------------,------=-~--------mm1--=sm1-=--------------------------------------.:............„ i......„ ......„
Nadzór Państwa nad samorządem terytorialnym.
Zatwierdzanie i

l

akładanie

z

urzędów.

Na zasadzie nowej ustawy wybór sołfysa i podniezawodowego wójta I podwójciego,
lturmii>trzn nieznwodowe,o i wicebunnistrzłl. - w
Pr:aeciw11tawi•jo aio lu aohie: • jednej strony m!astach nie będących eiedzibę powiatowej władzy
pań1two jako czyunik powołany do wykonywania administncji ogólnej - wymaga zatwierdzenia Sw
sadaii administracji publicznej - z drugiej strony 1 Mty pou;iawwego.
Wybót znwodowege wójta, burmistrz• i wiceIJllina. która na podstawie zleceń ustawowych wyknnywa ez~Ć tejże adminitilracji publicznej, obok hurmistrzn orai niezawodowego burmistrza i wice1wej , Pouvoir municipał„ - niby naturalnego pra. l•nmii~trz•l w miastach będących siedzibę powiato·
WJC"h władz administracji ogólnej - wyJnag1 zawa. ~lny do administracji lokalnej.
l jedna, i druga strona domaga Ilię pos:aanowa- twierdoonill W ojc,wody.
Wybór prezydentów miast i wiceprezydenlów sfery swych intereaów - pańuwo - należy1f84 wykonywanbi włożonych 01 gmin(! prze11 u&la· podlega zatwierdzeniu Min. Spraw Weicin„ wybór
•Y obowiązków - gmina - nienaranania zakresu zu~ prezydenta m. Warszawy - ~twierdzt,nlu Rawła!Jlf!SI' dsiałani~ okrdlonego odpowiedniemi dy Mitristrów,
Zatwierdzenie osób zwolnionych od cenzusu wy.,..wamL
Now• u"'aWlt o częściowej zmianie uetrojn Arno h:;,talcenia i od wykazania &i(I koniecznę prak.ryk:,1,
ll!Qdu terytorjalnego - jesl wyrazem silnego wzmoe może by6 uzależnione oi złożenia egzaminu prak.
niPna nadzoru nad organami zwięzków komuna). tyc:mcgo.
leżeli radni nie dokenajl} wyboru przełożonego
ftł)'tlt. Przejawia to sio młędrt innemł ezcEególnie
,., uprąwnitmiach włafoiwych władz do utwierdza. ~miny lub jego ustępcy - lub tez zwlekaj9 z jego
Ilia pr?.efoionych gmin i ich zastępców oraz do 'l\ybcnem, wła~riwa wladu nakazuje dokonanie wy
1kładanl1 z urzędu członków r:arządńw. Na tere- boru w oznaczonym terminie conajmniej 2-tygodzatwindzanie niowym. Gdyby w tym ezasie wyboru nie dokoll;A h. Królestwa Kongresowego nano - władzn powołana do zatwlerd11enia - wy
l!frnny właił>: administnicji ogólnej (srarosty) ns potłm1wiA •lotychcz!łsnwyrh przf'pisów prawnyrł1 w&cza tymczasowego przelofonego luh tymczasow<'
drrtyr:.iyło jedynie osoby wójta i je,o zastępcy oraz flO za5tępcę, którzy urzęduj, do czasu Mtwierd1,r.
;'lis wyboru, kló!"f ruoże nastąpić każdej chwili.
1'ołtY9;11 i podsołt:v~.
iatgadnieułe

mdi;oru

pańetwa nad zwięzkami

jest zngłldnieniem najbard:.ti~j
bmunalnemł ~mem i draiUwem zarazem.

•i•

„

sołtysa -

dokumentów. Zainteres&waSposol>ll po&tępowani11 przy składaniu jak rów- :rlo!enia wyjaśnień
Jeśli władzii odmówi zatwierdzenia wyoboni prze
by~
łoionego gminy lub jego za!lępcy, mają miejsce nie:i powodów słuzęcych za podstawę do 1łoienia ny członek może J>rzedstawic iwiadków zadawał
sam
i
przesłuchiwaniu
ich
przy
obecnym
wspomniau~tawa
Nowa
podaje.
nie
67
srL
n(Jwa wybory, któro wymag11ją już zatwierdzenia

ną kwesfję reguluje wyczerpująco. Złożenie 21 urz~
du - może n11stępi6 na mocy prawomocnego orze.
zatwierdzenia
Jem jednak wybory wymagają
1·17.enia dyscyplinarnego wydanego zgodnie 1 postaMin, Sprnw Wewn. lub Rady Ministrów ~ ponow·
nowieniami ustawy, ktc~ra będzie w pn;ygzłości wyny wybór podlei;a zatwierdzeniu tych 1111mycl1
dana.
władz.
Do czasu za& wydania ustawy - zawodowy i nie
Jeżelihy pon1>wny wybór nie do!zedł do ekutzowodowy członek zarztdu może hyc złożony z u.rzę
ku w terminie oznaczonym, lub lei nie uzyskał za- <lu, jefolł ze szkodę dlą interesu publicznego nie
twierdzt>nia, włada11 powołana do zatwierdzenia
wykonywa ciQź:;icych na nim obowiązków, h'ldź też
pierw~zych wyborów, powoła tymczasowego przeło.
niedbale lub nieudolnie,
~pdnia je nienależycie,
:ionego, lub tymczasowego zn~tępcę, którzy będą
jrżeli postępuje w sposób, obniżaj11cy powagę i zaur1ędowa.i do czasu zatwierdzenia wyboru,
ufanie jakiego wymaga zajmowane przez niego staWybór może nastąpić w każdym c1.111sie. Tym. nowisko,
czngowi przełdeni i ich zastępcy mogl} urzędować
leśU chodzi o nie:z:awodmoych członków orgatylko w cięgu 1 roku.
nów znrz~dznjocych - to prawo do składania z
Jeślihy w tym okresie ezasu rada nie dokon~ła urzędu pr~ysługuje w stosunku do członków zarzę
wyboru· lub wybrała kandydata, który nle uznkał dów gmin wlejskieh i miast niewydzielonych iatwierdzeniq - następuje rozwięzanie rady i no- wojewodzie, w stosunku zaś do członków zarzę
we wybory do rady w ciQgu 3-rh miesięcy.
tlów miejskich miasl wydzielonych i czionków WyKwestje składania 11 urz~u członków :11arz,dów clziałów powimtowyr.h Ministrowi Spraw Wewn.

v·lacb

bezpośrednio wyższych.

nie była w dotychczasowem ustłlwodawstwie należy~
cie uregulowane.
Art. 247 ustawy 11 186ł r , po~tlmawia, Ił wójci i
włtysi, którzyby nie wypełniali należycie swych
nLowiązków lub dopuścili 1it1 ,iadnżyć, będ'! zwol.
":Pni • raczej złożeni z urzędu. Art, 67 dekretu o
samorzljdzio miejskim z 4.2 1919 zawiera jedynie
fragmt>ntaryczm1 postanowienia o możności składa
n.ia a uw;du członków zarqdów mie.isk.ich.

Ma prawo dobrać 110hie obrońco •
donków organów ustrojowych jakiegokoJwfek związku l!BD1orz1Jdo.wego ,lub rei z pośród
lunkcjonnrjuazów eamorzędowych -ględnie pań
otwowych,
hn pytania,

pośród

Przed wydaniem decyzji pnea Wojewod(I luh
l\f in. Spraw Wewn członek winien mie6 momośr
jawienia ~i~ osobiś~ie przed Wydziałem Wojewód:s
kim, lub też przed Miu. Spraw Wewn. celem zło.
zt•ni:i ustnych wyjaśnień co do okoliczności fakty_
rztnych, które maj11 służyć &a podstawę do wyd111i•
decyzji.

Od decyzji Wojewody służ, złożonemu ~ Ut'il!f•
<lu członkowi prawo wnie~ienia odwołania.
Decyzje ostnteczne podlegaj, l'laskarieniu d„
Nujw. Tryb. Adm.

Każda decyzja winna :lllłwiera6 prawne i faktyczne u.:a~<lnie:lie. Do czaeu wydanh,1 ostateemeł
dec.yzji w administracyjnym toku in~tancji - "'
sprawie złoienia z urzrdu - nin mogf hyc za"o·
d7one pn:es wła'ciwt władzti nowe wybory,
Jeśli zal cho•lzi o zauodow:rch członków zarzq.
Z pow)'Żłzyd1 postanowień witfać, ie ankolwieł.
tlów, tit uprawnienia do składania z urzędu członk6w zarzędów gmin wiejskich i miasl niewydzielo- -- uprawnienia władz w kwt>stji składania z ur;r;ę.
nycb przyslugujo Ministrowi Spraw Wewn„ 11praw- d11 q duże - to jednak q 011' obwarowane l!Ze111Bj~cyrh na c:ehi upohieieDJenią ?.BŚ do składania z urzędu członków zarzQ- rcgiem wymogów nie dowolnemu i pocho1memu lonyataniu z łelJ'>
dów miast wydzielonych - Radzie Ministrów.
Przed wydaniem decyz~ właściwe władM prze. frodk..
Mp. Fr_ Peirw.. ·
prowadzoję dochodzenia służbowe ~ postępowanie
, • = .....
wvjaśniajtce. Stronie powinna być dana mozno~ 1

I
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EXPRESS HANDLOWY
Aktywność

naszego bilansu zmalała w kwietni o do 5 mn1·. złotych.

'

Popisy ukoly plastyki f prywatne.I

ł

~ruszynek, migdalów, rodiz.ynek, bardzo się to
WS1LYStko OKll'Omnde i>OO'USzało f w wielu wypadkaclt zdradzalo wyrdne poozuc!e rytmu I
szikol'y zrozumienie calości, Po S>llOlsunkowo mnled u-

Popis Szkoły Plastyki
St. Paazkówny.

li-OWSzechneJ p, Stefandl PasZJkówny maiją swo- datneJ grotesce ,,Odzie

Ją ustaloną <>pdnję, lnterestiją
lócfaklej

ogól

i ~ełinlaią saJ!.ę. Ta.le

publiozDIOŚCl trzeci

dlWÓah

sle

kłóci

tam

konzysta". Bairdizo efektownie wypadla

ra- me!OOeklamacia z tańcaanf „A jaik J>()Szedł król
usłrja
zagraŻaJ·ą
zem w S'all! f1lharnionji w ubleig!ą nledz1Iele. na wojno" ...... wykooana prrz;ez III oddz:NLł szko
PubHczność z zainteresowamtem śledziila za po ry powszechnej, Duto tu było rozmax:hu f ładne
szczególnymi numerami programu, gorąco Oildas przeicłwstawieinle dwćch lrJfUIP tańczących, Oba
Konlecznołt wygoapodarowa•ia kilkuset miljonów rocznie
k
t
kuląc nadudaillnleJsze produkcje.
te tat1~ byty Pom~lane ł przygotnwane przez
Z • spor u.
Program pocl.złeJooy był na dw(e częśCll - p. Stefalliję Paszkównę. PietiWSzą czę§ć zakotifwolUJC~ wypadków na odcinku han
Eównocześinle nallie.żt.,. sobie_ 7.da.ć stafecZ!f!OŚĆ nadwyiek tych lub teł defi pferws.za Z3JW'ierała produkcd9 dzfect, dnlga ozyta pantomina taneC'Zna pomysłu P. Reg{ny
dlu zagranicznego w ostatniich miiesią- sprawę, re d:la p_oronncia p.fatności wo- cytowość obrotów hoodlowych musiały tatice 00rostych. Bardzo mi:le wrażenie ~raiwlilł Outrrniamówny !.)Od tYił. ,.W 1>1'a00'11mf latelk„.
cach budzi poważne obawy. Wwlywa bee zagranicy koniecmiem jest wygoSIPO by wkońcu uniemożliwić spłaca.nie na-1 pierwszy numer programu ,,Mama Mlki z Bardzo mfto odcfnaly ~rotes.kowo pomyślane
ją one ze zmniej&zeaua się salda dodat- diairowanie kilkuset mil~ zŁ rocznie w leżnoŚCLwdbec :zagranicy.
ozworaczkaanf piecze ciasto z krusz.ynkamr'. - sprzedające z u-cyzabawną kll:erCJWlllczką. m
niego bilCIDSU haind.lowego. Podlcz.as bo· formie lllaidwYiielk wvwozo~ Niedo
A C
Ca.ty legton milusińskich podzielono na gmpy ozele od przemłlycb I śtfcztJle uł>rainych d;>;tecfwiem, gdy w r. wb. saldo dodą.tnie wy
• •
taJ~k, z których na pfeirwszy plan wY'blta się
nosiło 22Z mild. z;J.., czyli p.r.wcietnie mie
doslronale odtańczonym W3J,czyldem ślliczna
siecznte 18.5 mili. zł •• to pierwszy kwar
OWiny gospodarcze.
Zosfa K.
tał rb. przyniósł: saldo dodatnie w WYSO
ł
AuOOnką układu tańców diorost"Ycll byta St~
.kości 28,4 milj,. ~i tj. iprzeciętnie mie·
fama
Paszk6wna. Wszystk!e numery częścl
sięcz.nie zaledwie 9.6 mi}d. zj.. l'lad!Poważ
•
drugłef dały śwn~dedwo du.tef pomysłowości,
ni-ejlsze Olbawy budzi stała temiencja
17
I
wraśclwemu wyC"Zuclu muz~mu f fach0<we:zmniejszaniia. sie aktywności
bilansu
ml jon6 w bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych i zwyżka płac.
111111 1J11zygotowaruu technicznemu autorki. z Po
handlowego. a w szicze;gólności jego spa
ex) Deficyt budżetowy ~ 1 miesruąc dzień 30 kwietnia rb. 49,8 miljonów, 2 zmniejszyły sie brurdzo znacznie płaoe sz:ozeg61.nych numerów w sumie sześciu n·a.
dek w kwietniu rb.• do niespełna 5 mUj. :nowe~o roku budetowego mianowtcie za czego jednaJk tylko 32,8 milj. było zatru iatrndnionych robotników.
r. 1929 szczególne wy.różnłenfe msfug;u!ą numery solozlotyclJ.
kwiecień W}'!liósl 15,5 miłj. zł. to z.na- dnio.nyah. Reszta wiee, tj. 17 miltionów pr2eciętny dochód roczny robotnika wy we. ,,Do celu" według muzyki Schumanna b.
WzmagaGące slę trudności w handlu czy mniej, niż w miesiącaich P-O)J'nOOnidI przypada na bezrobotnych. Bezrobocie nosił 1157 dol. a w r. 1933 zaledwie tyl fnteri:sująco pamyśtaine f świetnie wykonane
zagranicznym pochodzą z trzech ŹirÓ·
w Ameryce w latach kryzysu bardzo ko 640 dolairów.
Jednak w ostatnich prtzez P. Pankówne oraz taniec akrobatyczny
det, a miiaJilowicie: z sytuacji wewnętrz
POPRAWA KONJUNKTURY
poważnie WZII'OSło, grjyż jeszcze w ro- cr:iach w związku z dewaluacją dolara. odtańozony pnez Danusie K. która robi wra·
no- go$l>Odatrczej badu. utrwdnień WYWO
W AMERYCE.
~u 1929 Uc~ba be~roibotnyich wynosiła \\.:elka ilość tuzedsiębiorstw przemy· fonie wyb.itnego ~ doskonale prowadzonego tazu polskiego wsikutek ogólinycii zarząWedług ostatnich obHczefl. ogólna licz ca. 4 mil'.}ooy.
słowych podniosła płace 0 5-12 proc tenitu w S1Wej dzii!dzlnfe.
dzeń proteloojonistycznych i prohibicyj· ba robotników w USA. wynosiła na
Pomimo tak poważnych redukcyj.
Pozaitem ładne w !In!! I ugropo.wann11J byty
ny,ch, oraz utrudnień skierowanych speP.reludja Cho.pina odtańczone przez t>P. Oc;!mcjalnie przeciwko Polsce. Sytuacja wek6W111ę, HOl1'st6wne ł Milikówne oraz zupetn!e
wnętrmo ·gospodarcza kształtuje się oa zegarze konjunktur.
ciekawe jako pomysfy i wykalZUjące wysokość
becnie szcziególJilie niepomyślinie.
jed
ł
01tólnego poziomu trzy tańce z~potowe nef strony bowiem przY\vóz wY'kazutie
,_Śplżowe mury sie Wl2)n<Jszą" I „Sleipf śpfewatendencj.ę do wzrostu. Wskutek wystęcy'' do nmzyki Dalcr01Ze'a I .,.Parada"-Parod;.a
:pującego ożyw1enia sezonowego. wz;róst
U
dl
do popularnego ,Marsza" Prokofiewa. Caiłość
on z 55,9 milj. zł. w lutym do 59 milj zł.
pa. Y pod dozorem. policji.
utrzymafa słuchaczy w ni-e~tabnącym naip!ęclu
w marcu, a 65,6 mi]d. z.I:. w kwietiniu.
Ludwiko~i . Augustinowi, Pr.owaSkutkiem doniesienia konisarjatu, czoszniczy „Setam" sp. z ogr. odp .• sę- z:aiintere.5owanla f data nowy dowód stałej war
Równocześnie wyw6'z obniża się, dzącemu farbiarmę zarobkową i bielnik Sąd postanowił dotychczasowy środek, dzia komisarz wystąpit do Sądu z wnio toścf tel cenne1 placówki artystyczned na grt111tgł6Wlllie wskutek lilkwkiaci!i rolniczyich w Łodzi, przy ul. 11-go Listopada 180 zapobiegawczy w stosunku do Ludwi- skiem o wyznaczenie nowego i ostatecz cle !ódzk!m -Jaką Jest szkota P. Pasz.kówny.
nadwyżek wywozowyich, oraz wyiczer· i 182, Sąd ogłosił upadiość i oddał g0 ka Augustina utrzymać w mocy, lecz nego terminu dla sprawdzenia wierzyCatoksztart pracy muzycznej zo-staf z PoW()pania fi1I1.ansowego J1.aSlZe1g o pirzemystu. pod dozór policji z obowiązkiem me.do z tern zastrzeżeniem, że jednorazowe teln0ści upadłej firmy.
,
dzenfem o<l<lany przez P. Ruite Mileróiwmę, któ
co powoduje spg.d·eik wywozu naszych "· ania się raz w tygodniu.
niemeldowanie się jego pociągnie za soSąd, uwzględniając ten wniosek wy ra zwycfęsiko l}o.konywa•fa uiemne strony m':!rgłównych staindartowych a.rtykułów
W ostatnich dniach Augustin prze- bą zastosowanie aresztu.
rnaczył nowy i ostateczny dwutygod nego insbrum~ntu 1 skrępOoWaimie tańcem, który
wywozowych, jak z·bóż, węgi.lia, cukru ~tal jednak meldować się w komisarjaniowy termin sprawdzenia wier-zytelno n~e zawsze chce oodl>orządkować sfę wymoitp.
•
de, wobec czego komisarjat doniósł,
Wobec
zgłoszenia się do obecnej ści.
go.m kompozytora. Zktego oowndu największe
Drugim mo_mentem WlPływająicym iż Augustin zaniedbuje obowiązków mel chwili niewielkiej ilości wierzycieli w
zlanie tatka z muzy ą ~·kaizatv numery do
hamuj~o na rozw(>j nasz.ego wywozu dowania się.
sprawie upadłości firmy „Przemysł Poń
muzyki Dalcroze'a spec~lnle w tym ceht kom·
są postępy protekcjonizmu i prohibicjo
t>cmowanel.
Wacław Lewandowski.
nizmu na świecie. Każxiy miesąc pnyno
drogach eksperymentu.
si całą serję z~rzą.:dzeń.
PRZĘDZALNIE ZRZESZONE W KAR
Na sZC"oogólniejsza uwagę zaisługują
TELU NADAL PRACOW AC BĘDĄ 92
wreszcie te posunięcia w d!Ziedziinie han
GODZINY TYGODNIOWO.
Stwarzanie karteli przymusowych.
dlu zairranicznego, które uważać moż
Na podstawie ostatniej uchwały zana za wymienzone szcze~ólnie przeciwRooseveit chce drogą uprawmen u- się Amerykanów, którzy szukają no-- ~ób po takiem czy innem ich ukończe-- rządu zrzeszenia producentów przęC:zy
ko Połsce. Na pjeirwszem miejscu wy- stawowych stworzyć kartele przymu- wych form bogacenia się w sposób ma niu. otrzymamy dostatecv1ie pouczającą bawełnianej w Łodzi firmy należące do
mienić tu oależy POSUnięcia ze strony
a bardzo tanią lekcję poglądową. co na zrzeszenia w okresie od dnia 29 maja
sowe, czy korporacje przemysłowe, któ to do tego się nadający.
Niemiec. Wywór, takich podstawowych re. ograniczą produkcję, ustalą wielkość'
leży
robić, a czego należy unikać. co na 1933 r. do dnia 11 czerwca r.b będą mia
~Jedźmy bacznie. ale spokojnie i zda
artykułów. stanowiących przedtem du- ctl)ia pracy na nowych zasadat;h, usta- leka te
kosztowne, trudne i ryzykowne leży zachować, a co należy odrzucić, la \ ły prawo pracować 92 godziny tygod·
że pozyc1e wywozowe, jak jaj, mas·t a, tilizują ceny i podwyższą place.
niowo.
"
Nie eksperymenty ustrojowe. bo w ten spo ko balast i nalot.
bwbiu itp. poważnie maleje. Udzielając clość na tern! Obok reglamentacji przeinnym ipaństwom ulg' konweincyjnycll na mysłu przewidziana jest i reglamentaRynek pieniężny w Łodzi.
mocy specjralnych układów, Niemcy ha cja produkcji rolniczej. reglamentacja
mują wywóz z Polski. dzięki zastosowa tynku i cen rolnych w ustawach „farm
niu wysokich murów celrnyich.
Relief-Mill" i „Allotment Plan", reglaJaslm'awy pnzyklad dys~yminaicii mentacja bankowości i giełdy, reglamen
Hie ~ ednołita tendencja na rynku papierów paflstwo•Nych.
wywoz.u polskiego stcmowi rówuież po- tacja transportu, reglamentacja warunstępowanie Austrji, wobec wywozu poi ków pracy, reglamentacja walutowa,
W ciągu sprawozdawczego tygod- · kształtował się w granicach od zł. 99.50 gu tygodnia sprawozdawczego minimal·
ny. Akcjami Banku Polskiego intereso·
skiego węgla i trzody chlewlle'j. Prowa organizowanie wielkich robót publicz- nia na prywatnym rynku pieniężnym w do zł. 101.50.
dząc tak u.miejętJną politykę
kontyn- nych itd.
Łodzi w dalszym ciągu głównem zain- 1
Na rynku listów zastawnych noto- wano się bardzo mało i kurs ich kształ
gentową. Austria faworyzowała
sta:le
Jak widzimy, eksperymenty waluto tereisowaniem cieszyły się dolary gotów \'tano nadal zupełną ciszę. Dalszemu tował się w granicach od zł. 72.50 do zł.
przywóz węgla z Niemi1ec i Czecihosło· wo-pieniężne Roosevelta są drobiaz- kowe, których kurs kształtował się o· I spadkowi uległy 8 proc. Listy Zastawne 70.50 do zł. 71.9.
W poszukiwaniu natomiast były
wacji, na nie:kOifzyść iprzy:,wozu węigla z g!em wobec eksper~rrnentów ustrojo- gromnie niejednolicie, a mianowicie od m. Łodzi złotowe, których kurs kształ
akcje
Kolei 'Elektrycznf Łódzkf.ej, do
Polski, oraz przywóz nierogacizny
z wych.
zł. 7.~0 do z~. 7.50 od zł.. 7 ;.50 do zł; 7.55.1 tował się w granicach od zł. ~S.50 .do zł.
tranzakcji
jednak niemi nie dochodziło
NY ęgier i Jugosl.aiwji.. Niegdyś znaczne
Podaz
dolarow
pod
komec
tygodma
po36.75
do
zł.
36.50.
W
poszuk1wamu
naRewolucyjność tych eksperymentów
saldo dodlatmie bilansu handlowego w o- uświadomimy sobie dopiero wówczas, ważnie się zmniejszyła, co wpłynęło na 11 tomiast były 4 i pół oraz 5 procentowe z powodu rozbieżności kursów, jakich
brotach z Austrją zeselo do minimum. gdy zdamy sobie sprawę, że planowość pewne wzmocnienie się ich kursu. Rów-j listy zastawne m. Łodzi złot., których domagali się dost~wcy, a kursami jakie
Trzeci wireszcie odcinetk, na którym rolnictwa i przemystu następuje na grun nież wzrosło zainteresowanie funtami , kurs, nie bacząc na spadek 8 procen· chcieli płacić odbiorcy.
W zupełnem zaniedbaniu były nadal
szczególnie silnie zagrożone są iinteresy cie ame_rykańskim, na gruncie integral an~ielsk.iemi, których kurs kszwłtow.,ał · towych listów tych, utrzymał się naoakcje towarzystwa ,,Saturn".
polskiego wywozu. to odciJnek s.kia.ndy- nego liberalizmu, którego wybitnym o- się w granicach od zł. 30.30 do zł. 30.75. gół na jednakowym poziomie.
Na rynku akcyjnym ruch był w cią:nawski, gdzie Ang'Lja prowa:dzi z Polską statnim reprezentantem byt Hoover, ta Popyt na marki niemieckie był nadal
rwa1ke konkil.lJ!lełt1ocyj1t1ą w wywozie węgla niemal tragiczna postać ginącego stare niezbyt wielki i obracano niemi po kur:wym. O zooczeniu rymów slqlll1dynaw go amerykanizmu.
sie Na
od zł.
205.00
do 206.50.
GIEŁDA WARSZAWSKA
ł
B
r ·
9 73
• 'k
r...,,,ku
papierów
państwowych no
rema! •piec · • paz'dziemi
- 9.97• gni.
skich dla wywozu naszego
świaidczy
z dnia ·rn.go maja.
Obecnie Stany Zjedn. nietylko upodzień 10.08, styczeń - 10.13, marzec - 10.27,
1 ~
fa.kt, ż.e rynlki te wchłon~tv w roku uibie dobniają się do :Europy z jej socjalnem towano ~endencję ogromnie niefednoligłY.m 12,3 proc. naszego wywozu. Gtów ustawodawstwem, ale szybko starają tą, o ile bowiem papiery wystawione w
Waluty!
GIEŁDA ZBOŻOWO • TOWAROWA W LODZI.
ne miejlsce w wywozie tym zajmuj1e wę się ją prześcignąć w rozbudowie etatyz dolarach uległy mniej-więcej tym saBelj;?a 124.30
Żyto 18.00 - 18.30, pszenica 36.75 - 37.75, j~cz.
giel. WyWóz węgla na rym.ki sikiamidy- mu i reglamentacji i w stwarzaniu ram mym wahaniom co dolary, o tyle inne
Holandja 358.75
rnfoń pnemiałowy lł,25 15.25, owies 14.00 papiery sprzedawano naogół po kursach
nawski1e przed!stawiał w r. ub. 48,06 piroc dla planowości gospodarczej.
Londyn 30.20
!5.00, m~ka żytnia 60% 28.00 - 29.00, mąka i:yt'
ca·łego naszego wywozu węglowego, a
Nowy Jork - czeki 7.67
nia 65% 27.00 - 28.00, męka pszenna 65% 57.00Jak widzimy świat wszedł w okres całkowicie otrzymanych.
Orientacyjny kurs dla poszczegó,11pod wzgl·ędlem wairtości
Nowy Jork - kabel i.69
sumę około eksperymentów ustrojowych podejmo59.00, otręby Żytnie IO.OO - 10.50, otręby pszenne
100 mihi. zl. Zmaic:zooie wyWom węglo wanych dziś !la największych i najważ nych papierów tych w ciągu tygoJnia
Paryż 35.11
9.50 - 10.00, otręby pszenne grube 10.00 - 10.50,
sprawozdawczego notowano w sposób
Sztokholm 155.50
wego dla na1S1Zego bilans.u handlowego niejszych obszarach gospodarczych.
ziemnil.lki jadalne 3.50-4.00, groch Victorio 28.00Szwajc11rja 172.30
~est kolosa!Lne, gdyż udzrał wę.gla w na
32.00, łubin niebieski 8,00 - 9.00.
Po 150 miljonach obywateli sowie- następujący:
Berlin 209. 75
7 proc. Pożyczka Stabilizac1jna od
szym wywozie wym.osił w .r. ub. 20.1 ckich cierpiących głód i nędzę
Usposobienie ogólne spokojne.
pod
'Akcje:
proc. Presja polityczna haJt11dfoWta wy- wpływem kosztownych eksperymentów zł. SO.OO do zł. 49.50 do zł. 48.25 do zł.
Bank Polski 75.00 - 74.00
GIELDA ZBOtOWA POZNAJQSKA.
,wiera111.a pir:ze·z Anglję od tkońca r. 1931 gwałtownej przebudowy socjalnej i go- 49.13, 4 proc.Pożyczka dolarowa obniży
Lilpop 10.75
prZY-'lliosła ipoważ.ne rewltaity. Wywóz spodarczej na teren światowego teatru ła się do zł. 49.00 do zł. 47.50, do zł.
Żyto, cena rranHkcyjna, obroty 1330 tonn eksperymentalnego wchodzi 60 milio- 48.00 przy slabem zainteresowaniu i do
.węgla pollsikie.go spadł.
zł 18.00. Reszta notowań bez zmian. Usposobienie
Papiery ,aMIWOWe i lisłY :astau:ne:
Dalsza ewolucja na tym odciiniku jest nów Niemców wspaniale wydyscyplino statecznej podaży, kurs 5 proc. P-ożycz
Epokojne.
3% Budowlana 38.51) - 38.25
ll'ównież niepomyślna. A.nglja zawarrta wanych i dostatecznie zasugerowanych ki Konwersyjnej wynosił zł. 43.00, Po4% Inwestycyjna 101.75
CJstatnio z Dwją umowę ha1t11dlową. na ideą „pruskiego socjalizmu", a ostatnio życzkę Budowlaną natomiast notowano
4% Inwestycyjna seryjna 107.38
mocy którei Dania zobo.wią;z.a.ła się ipo- i 120 milion.ów niespokojnych żądnych w granicach od zł. 38.50 do zł. 37.75.
Możliwości handlowe polsko·
5% Kolejowa 33.50
krywiać 8D proc. swego zapotr.zelbowa- ratwego i nieograniczonego bogacenia Kurs 4 proc. Pożyczki Inwestycyjnej
tureckie.
6% Dolarowa 49.-00 - 48,SO
!l•i a w Ang:foL Oznaicza to redukctlę moż
4% Dolarowa 50.00
ex)
Jak
się
dowiadujemy,
powstała w
liwości wYWOZU wę:gla polskiego ina ryin
7% Stabilizacyjna 49.63 - 49.25
I
Łodzi
z
inicjatywy
ambasadora
turec·
ki duńsikiie o conajmniej 50 proc. Podob
4l/;? % ziemskie złotowe 36.SO
kiego, Stpótka polsko-tmecka dla handlu
ny Ulklarl zawarty zostaJ ze Szwecją,
Kurs prywatny 7,73.
8% m. Warszawy 40.50 - 40,25
i przemysłu.
gichzie .zobowiązała się ona podwyfazyć
10% m. Radomia 31.00
W
dniu
wczorajszym
Bank
Polski
na
powyższe
są
mocno
problematyczne,
Prezesem st>ółki tej został many na
uC!zi.ał węgla angielskiego w przywozie
bywał dolary gotówkowe po kursie zł. podaż materjału bowiem zmniejszyła się
gmnciie łódzJkim w sferacll przemysło·
:węglowym z 30 do 50 proc.
GIELDA LóDZK.A.
wy·c h i handlowych p. Adolf Hambur·
Zachodzi oiebezpi1eczeństwo wY'Stą 7.65, a więc płacił po 10 punktów wię- do tego stopnia, iż tranzakcje zawieraDolary 7.65 - 7.60
ger.
pi~ia <Leficytu bilamsu
handlgwe,go. cej, aniżeli w dniu przedwczorajszym. no w wyjątkowych jedynie wypadkach I
Dolarówka 50.00 - ł9.SO
Przeciwko możliwości takiego ukształ Nic dziwnego więc, że w tych warun- i to na bardzo małe sumy. Zapotrzebo- 1
Celem spór.ki tej będzie nawiązanie
kach
oraz
uwzględniając
mocniejszą
ten
wanie
na
dolary
natomiast
silnie
w
cią-1
Inwestycyjna
101.00 - 100.00
towania się handlu z,a1gramicz.nego walścisłych
stosunków handlowych polsko·
dencję
dla
dolara
na
giełdach
europejgu
dnia
wczorajszego
wzrosło.
Bank
Polski
71.00
70.50
ozyć ooleżv wszelkiemi dostęipnemi środ
tureckLch, przyczem w grę wchodzić be
skkh,
na
tutejszym
rynku
w
obrotach
Dolary
złote
notowano
w
granicach
Sytuacja
wyczekujQca.
kiami, a więc prz.ez wzmocni1enie poddą wyhicznie tranzakcje kompensacyjstaw wYwowwych na rynkach wew- pozagiedowych kurs dolara uległ dal- od zł. 9.25 do zł. 9.25 przy słabszej nieGlELDA
BAWEŁNIANA.
ne.
n_ętrznyicih, dial:sze ogr:aini·czanl~ jeszcze szej zwyżce, kształtując się w grani- co tendencji, również żniżkowały ruble
cach od zł. 7.77 w żądaniu do zł. 7.73 złote które sprzedawano po zł. 4.92 do
Liverpool: lipiec - 5.91, październik - 5.91,
zbędnego przywozu ornz odipowLednie
Ył płaceniu. Zaznaczyć należy, iż kurs:Y: zł. :4.88,
·
grudzień - 5.93, atyczdi - 5.9, marzec - 5,98.
stosowanie zais.ad kompensacji.
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Etatyzm i reglamentacja w plano wości gospodarczej Stanów Ziedn.

Wzrost zainteresowania funtami angielskimi.

1·

Dolary nadal mocniejsze.
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Nr. 137
llll zaowdy Wima - l..TSG, pp, Kowaliki z.,
Grahowaki S.
na 11111Wod1 SKS - Hakoah, pp. Thiel W„ Gerezonowicz M .
na zawody Hakoah - Widuw pp, Rode F„ Na.
ponki J,
na zo.owdy SKS - LKS I b, pp, Lubowicki 1„
Gcrezonowicz M.
na zawody Turyści - WKS, pp. Grabowski 8.
riajbliisze 111ec1:e ligowe.
Szpiro J.
Program najbliższej niedzieli przewi Pogoń, wi<:cmistrz Polski. We Lwowie
na zawody Wima - Makahi, pp, Antkoweki J„
duje pięć spotkań ligowych.
22 p. p. z ~oekicwk11 J.
grać będzie z Czarnymi W Warszawie odbędzie się spotka- Siedlec. W Krakowie mecz miejscona znowdy LKS (Liga) - Pogoń), pp. Joński
n!e miejscowych drużyn. Lcgji-War- wych drużyn - Garbarnia - Craco- W., Szytlenl1ełm B.
szawianki. W Łodzi - zmierzy swe si- via. a wreszcie w Poznan itł wystąpi
(Dal~zy eiu jutro).
ły z miejscowym ŁKS'em - lwowska śląski Ruch w spotkaniu z Wartą.

Triumf radja w

orto~v.
.,,

Sądzie Okręgowym
późnej

Wolno grat do

n0<y.

„Kto przez uporczywe wybryki za
Oryginalna sprawa znalazła się wczo
raj na wokandzie Sądu Okręgowego - I kłóca spo·c zynek nocny. podlega karze
łub grzywny do
(Wydział XII Karno-Ad]llinistracyjny). aresztu do ty,goctnia
w Warszawie. Przed paru miesiącami 350 zt."·
Rezultat by1 taki, że p. Milgran .skaZarząd Poczty otrzymał cbarakterysty
czny list od sekretarza konsulatu nie-- zany został ~a 15 zł. grzywny.
Od wo/mku tego odwołał się do Są .·
mieckiego p. Heinricha Jessel'a, którzy
skarżył się, że jego sąsiad w domu nr. du Okręgowego, gdzie. jego obrońca do
w
36 przy ul. Marszałkowskiej p. Aron wodzil, iż słuchanie radja nie jest
wvbrvMilgran słucha radjo przez głośnik do 7adnym razie „upe>rczywvm
późnej nocy, co jemu i jego rodzinie kiem", a za posiadanie 4-lainpowego arrzeszkadza, wobec czego prosi o in-- paratu z gfośniki<em nikt nie może być ·
trnrany grzywną nawet - jeśli to prze
terwencję.
Dział of{cfalny L0.7.•L.A.
'Poczta przesłała tę skargę do 9 ko- .;;zkadza ~ać.. samemu panu sekretarzn •'
KOJ\UJNIKAT NR •. ·~·
Łodzi
·
1) PodaJe się do wia.<l.0010001 • 1± za~dl gtó- ; mis~rjatu, który dopatrując się w czy- wi konsulatu niemieckiego.
•
~
Sąd, podzielając stanowisko obrony,
'Wile 0 Mf~twostwo Okręgu klasy ,,c <><łbędą nie Milgrana wykroczenia z art. 30 no
Lista dotychczas zgłoszonych atletów.
~e<tl ~tmfl\Coe<&O " ' mr~ l Urocreysta lna.uiunu:ła łumieda "" ddDtl słę w sobotę 0 godzlnfe 17-ei na bc!isku WIMA wego kodeksu - skierował sprawę do wyrok starostwa uchyl. i i p. Milgrat1:1
r·
llniewinnif.
; PI'ZY u]f.cy, R'oikfiolńslklei.f, a W nfediz!e1ę (l (O• starostwa grodzkiego.
D3·!Gr.lowego turnJejU r.3\l)aQt(CZefO W cyrr1ku dnfa 20 b, m, O gOOZ, 8 mln. &I wieaz.
Art. 30 prawa o wykroczeniach
Na arbitra M·t~dzynu, Fe<ier, Za.i>. delei<>- dzfnłe t 5 -ei na bołskiu W.K.S.
aiportowym, który rozbN S1WOJe nambtY oa
2) W r.wfąiz.ku z programem mlnutr~wym po· brzmi·
plaai przy ul. Narutowioza 61 wYwatara wiei wala P. JÓ«z'efa Bradskłero z Wusr,arwy, pl.er•
Jcfe atntereso'\Wnle nletytko wśród sportow- ws.zezio z Polski mlęd:r.ynarodowero sęd:ilero j dade słe do wiadom<>kr, Iż na boilSlku WIMA

POGOŃ -

..

MI.adzynarodowy turn1e1

Ł.

K. S.

,
zapasniczy w

Nuazte ~m:r J>Odzfdit 11ę włt~

konk~l~~dbfegf

z~LNE

a, te do ttgoroc7.lte&"o twnleJu łóddclero. ZESTAWIENIE PAR NA NIBD IL
ZAWODY BOKSERSKIE.
który ravowdada s~ sense·c~te nr:ki6Uo swóa
Na niedzielne zawody bokserskie,
~
akces 11 państw
dele~c na powyższ: riawody sW'YlCh naJ!ep- które odbędą się o godz. 11-ej na boisku
azych mw~Mków. znanych z lłcratY'Ch U<NY- w Helenowie, zestawienie par zostanie
dokonane następująco: waga musza: c.lęstv.: ~ mlednnarodowyc~ mga.ch,
(UT)
k" (Sk ) B'
h
Na1w1ększe ~ywfścle zawtereso.wamłe bu· 0
· • • waga
tcer
• fencmenalnego olbrzyma ' f OC OWS 1
dzi ukarLanie się
atl!i~y-górnika ze $1ąska GraboW5kłego, który lwg. Miller (Sk.)-Bicer I (U.), w. piórna ZZ2 cm. vnrostu. waży l:?S kJg. t liozy za. l<owa: Cyran (Sk.)--Woźniakiewicz (O)
k" (Sk) F k (U)
l kk M
~diwte 25 lat. Amhłc.lą tego ,d.ryblaisa" Jest 1
ran
J:dC>być nietylko plerw>Zą nairrodo w Łod~~ w e, . ~ atuszew~ 1
dla barw Pol w połsr. Sewerymak (Sk)-Baranowme róW'llleż mistrzostwl' ~wiata
Pisarski (Sk.) ski w tegorocznym tnrnie.iu zimowym w Pary. ~ki (U.) w. średn.:
tu. Pooa?to 'tglosllii się: st:vnny Gruzin Kwa- l;\zejn (U.) i w. półc. Antczak (Sk.) _
rfanl, ktOll"Y diwukrotnle poloo-nal w A.meiryce ~todas (W).
Zbyszko Cyga.nlewicza, przy&tojny student • .
. Po z~wodach za dopł~tą_ 54 gr. bęJC.liorwa Bielew~. Węgier Cwda. Niemiec Bumo na ot ymać we1śc1e do parku
drus Rioo.la'!lfn <lromow 1 innl. Z daw111ych zma- d
hód
' ' .
.rz
z
jnmych zobaczymy Kraiuizera. który oshatnfo ( z:e
na imprezę z któreJ d?.c
elenów,
ff
.Jó:t·
.
Bał:tyckkh
państw
mistrzostwo
!.dobył
ka'' Szicizerbhiskiego-u1ubleńoa lódl,Niell IJ'li- nrzeznaczony Jest na rzecz ParafJI św.
bllcmoścf. mistrz~ świata .Kawana l b. mlstrrul Mateusza
, ·
'
~1 Ulhę.

CHORZÓW I LKS. ROZEGRAJĄ
MECZ flNAL. W SZCZYPlORNlAKA.
W dniach 4 1 5 czerwca odbędzie się
w Łodzi powtórzenie finałowych spot-kań w szczypiorniaka o tytuł mistrza
Polski za r. 1932.
Walka o tytuł mistrza Polski odbę
'dzie się tylko między Chorzowem i ŁK.
S-em. gdyż trzeci zeszłoroczny finalista. pozl'ański AZS. został za udział w
jego drużynie czterech graczy Warty
-zdyskwalifikowany i wyeliminowany
tem samem z powtórnych rozgrywek.

Dzień Matki'' - to

dzieck.a •

~*~~~d··~~~---~------------~-----~----~-~~d~~1

~~~~iT~
~ł~h~~~W~~~A~~~~
wśród llczncJ reeszy - ·
ale równie!
~ów
=~ów nfepowszednCch wra!ed I !ł!IYdl

2)
3)
4)
5}
)
6

H

100 m.
~rzedbiez::f na 400 m.
P6ł fma' 100 m.
Bieg 1500 m.
Bleg 5IJOO m.
Slkok wzWl"t.
mi

,
stry k OW

święto

•

•

energJCZDJe

•

protesłUte

przec:iwko zamachom na granice Polski.

•
Pahnlede kulą,
W ub. niedzielę dn. 14 maja r.b. w/ lili rezoluc)ę, której treść zawierała pro
W nkddele boi'sko W.K.S. godiz, 15-ta t>Oh
·
k
d
m1 „~m ... --'
J p
tał k nk
nu....,.w,y l"J'la- miejscowej sali Straży pożarnej o go z,· test przeciw o zmianie grantc zac o~
zos e 0 ttrenc e. ·r ogrnm
ny będizfe na boi.sku przed OOIZJl)OICzęcłean za- i 15,30 odbyło się manifestacyjne zebra- cl.nich i ~otowość wałki na wypadek nie! nie, urządzone przez miejscowe Koło bezpieczeństwa. Bezt'ośrednio po tem
wod6w,
3) P<Xlade sfę do w1adom00d, it w z:awo- ! Zwiiązku Obrony Kresów Zachodnich. po-s. Sw.eżawski skreśuł ż1ciorys no·
b
Troi
konk
Ok
M
• Po odczycie p.t. Zakusy niemieckie na wowybranego prezydenta. Ze rani w
urenqja ,,
regu
llslll"L.
d<M:h 0
skok" Illle ł.stnfeie. (Patrz prrz;eJ)f!sy PZLA pair, nasze Pomorze, wygłoszonym przez p. liczbie pięciuset osób długo entuzjazmo•
Antoniego Kowalskiego zebrani uchwa· wali na jego cześć.
12 P. 7 sbronfca 63).
7)

I

I

I

KOMUNIKAT NR. 21,

IH:arce rska wypraw:11 szybowcowa na Jamboree

Wydziału Sportoweto ł.ódzklego Okręgowego I
Związku Bokserskiego z dnia 15 maja 1933 r,
l)

Ukaxano z dndem 15 mała r.b. dyr;kwa-

U

U

Pokaz szkolenia szybowcowego.

I Zdecydowane już zostało ostateczafikaicją naf.tepuiących zawodnłków:
a) Klimczaka ttenryka Ł.K.S. za pefnf~r~: nie wysłanie polskiej reprezentacji szyf.u·nkd sektmdanta na mlsn~ostwaclt Polski, bowcowej na wielki międzynarodowy
na przeciąg czterech mfe- 1zlot harcerski t. zw. Jamboree, który
pOOC!7Ja& katrencdl slf'łCY. b) Malosrrczvka Zygmunta z T. O „S<r odbędzie się w GodolO pod Budapeszkól" - m .podwójne pod.pfsasl\le ka1Tt zgłosizeń ! tern. W wyprawie szybowcowej weźmie

!
Iudział

KOMUNIKAT OflCJALNY Nr. 17
O. K. S. z dnia 18 maia 1933 roktL
Plr.t. l Obsada zawodów o mo11trzo6two:

'

ściowe "Czajki", oraz jeden szybowiec

rekordowy „Komat"''.
Harcerze połą zademonstrują na
zlocie pokaz szkołema szybowcowego,
ponadto zaś przewidziane są pokazy lot6w żaglowych. Oprócz tego urządzony
będzie w Godólo pokaz filmu szybowcowego z Bezmiechowej, uzupełnione·
zdjęciami i zaopatrzonego
go nowemi
we frlincuskie napisy.

35 harcerzy _ szybowników, w
- na przeci~g 2 mlesdięcy,
2} Zezwofono S.3. „Union" ŁMt na rorxa- l tem 20 pilct6w oraz 15 osób obsługi.
Dnia 20.s gods. IS boisk.o WKS. Hakoah n - nlzowa111ie zawodów z S.K.S. ,,Skoda" Warsza 1 Ekspedycja zabi~rze 5 szybowców· dwa
wa w dniu 21 maja r.h. g.oidi~ina 11 ,30 na bo- I szkolne CWJ i Wrona" dwa przejWidzew II, p. Jędraszc7.11k. J.
'
"
Dnia 20.5 godz. 17 boisko WKS, Hakoah I - fsku w ttelenowlie wr~złe mepog.ody na saU .
' krytej w ttelenOIWłe.
W'ich.-.ew I, p. War<lęs?.kie1'-icz K.
ESTRADY.
ił) Zarererwowanc• termin 77 mała r.b. dla
Dnia 20.5 godz. 17 bBisko Widzewa, MBrgen·
GDZIE MOŻNA NAJMlLEJ SPĘ:DZlC CZAS?
Z
K.P. „ZJc<lnoczooe"
sztem - Barkochha, p. Czekalski I.
Przy cukierni L. Hoffmana (Przejud 18) IO•
Dnia 20.S godz. 17 hoibko Zd. Wola, ZSSG 4) P.Z.B. wyznaczył w Sildad reprerenta- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:
cii i>rzedwko CzechostowiacJC w walce pól- Występ Władysława Waltera stul otwan'y oaródek na 1ezon letni.
~ztcrn (I'al•Janice), p. Laufer E.
Wł!l.Śriciel culdetni, p, lloffo11m. wprowada!l illo..
w FUharmonJi.
lJnła ' 2<i.5 g?dz'. 17 boiik.o Tomaez:6w, Strzoelen oleikkd. Chn''elewskfe~o z Ikaipe i w rezerwie •
wację, uotleszczo.jQc w ogródku łll:a wygody go§a
.
.
•
w w~dze póMrednfej Oa.r ncarka J , Zawooy od- 1
_ LTSG, p, Gnmeuen J.
Osta.~m W1e~~ór artys.tyczn~ w f'tl- altanki. Cukiernia poleca wyśmienite lody oraz na·
Dnia 21.s godz. 11 boisko Wid&ewa, Kolejowy będą , -~ w f}.dyni w dnlll ,,Swlęta Moma"' 29 !
WIADOMOSCI . SZERMIERCZE.
c:-zerwtla 1933 r. Klub przypllll1llt1e by zawo- ! harmom1 łódzk~e~, składaJący się _z sze- pojo orzeźwiające. wyroby cukiernicze mane ze
- Zjednoczone, p. Fiedler A.
Zawody szenniercze o tytuł mistrza
, .,.,. rvwa.li treni."11""' . z oatą sumien- I regu skeczów, pto~enek, ta(1c6w 1 meto awrj dobroci po cen11ch Z'łl!ionyeh. W ogródku pny
d•
Dnia 21.5 godz. 9 boisko WKS, SKS II-LKS
d "'
•
· w oso- cuk'1erm• L. HofCmana (Przej az d 18). mozna
kł ą a t rak CJę
·
· d a l 111ezwy
"w 1
me "'ze .
n„cv
spę z1r
todzi w walce na szable odbędą się w p . Naporskl J.
1. · pos1a
{Jl,
śclą przygotowalf sfę d<i tego mecz,tt
bie znak 1111itego komika pvlskkh S\.'.en czas przyjemnie i Uinio,
.
sali przy ul. Nowo-Targowej 24 w dniu Dnia 21.5 godz. 11 boisko WKS, SKS 1-LKS lb oo
i ekranu, Vv"ł..iJ \·~ '. n wa Waltr n, któt'~go
Jutrzejszym.
1, Raeuii; A.
, ,NAJTA:ięSZE :tRóDLO".
numor i niezwykła umiejętność zabawia
- Mistrzostwa szermiercze panów
Dni11 21.5 gods. 9 boisko Kl. Turyst6w, TuryNowość! nia sluchac.tów ~prawiają, że jego mono
Nowo§~ I
klasy B. o tytul mistrza Polski, zostaną bci n - WKS n. p. Mike Cz.
ZnanJ i clesz11cy a.io wielkiem 21aufaniem licznologi, dowcipy „powiedzionka" slucha- nych rzesz 1wych klientek skład materjalów p. f.
Dnia 21,5 go<lz, 11 boisko Kl. Turystów, Tury· NiezbęcJoe dła PP· prsemysłowc6w,
rozegrane w Warszawie w dniach od
•
·
Ś
·
ku„c6w, adwokatów,
ZS-28 bm.
De Są zawsze z przyJemno Clą 1 gorąco M. BRYL popularnie zwany • .Najtańnem :tfdd.
ora~ in•tytvcJ'i ban l owycła
bci I - WKS I, P· Stepień E.
przyjmowane przez publiczność.
Dnia 21.5 itodz. 9 boi3ko Wima, Wima Il Iem'', przy u. Piotrkowskiej 58, został obecnie maoWalter wnosi ze sobą na scenę hu-- r•afrz6n)' "' wielki wybór najnowsuch matcrjałó"W
~
~ B I O R
DRUOA PORAŻKA WISLY W BEL- Makabi n, p. Sikorski M.
mor szczery niefrasobliwy, to też bu- na letnie tukienkl, piżamy, szlaCro~ki oraz pitkn•
Dnia 21.5 godz, 11 boibko Wim•, Wima I - UPADŁOSCI j
GJI.
ogłoszonych przez Sąd Handlowy w Lodzi w cza· dzil przez cały wieczór nieustanną we wzory na 1ukienkł d~kdęce. Ceny b. niskie upny.
W drugim mecz.u rQzcgranyrn przez Makabi I. p, Piotrowski S.
Dniu 21.5 godz. 9 boisko Turu, Tur ll - Hu- sie od 1.L 1925 r. do 31.lll. lll83 r„ opracowany soJość na sali.
etępnioję kddej pani poczynienie zakupów w (lr
\Vlslę w BelgJi z nieoficjalną reprezenSekundowali mu dzielnie artyści war mie M. BRYL.
przez sekretarzy e11dowych T. Cicheckiego i A. Bińtacją Belgji t. zw. „Diab1es R.ouges" dru rn11an II. p. Fcj11 H.
UDiu 21.5 sodz. 11 boisko Turo, Tur I - Hu- kowskiego, do nabycia w księgarniach: .czytaj~ szawscy pp.: Jadwiga Buko1'emska, Jetvna krakowska doznała znacznej poraż
- Narutowicza 2, S. Seipelta - Piotrkowska 47,
I, p, Biro. S.
ragan
K. Neumillera - Piotrkov.:ska 61 oraz w skłn· rzy Klimaszewski oraz para świetnych
.
k; w stosunku 0:3.
Dnia 21.5 god:ii. 17 boisko Turu, Sztern - So. dr.ie materjalów piśmiennych S. Hamburskiego tancerzy Relska i Ostrowski.
AAIERYKAŃSKI OROAi~IZATl'\R ••v~uw"
Mecz ten odbył się w środę o godz.
.mu
"
Zwtaszcza świetne recytacje p. Bu- Piotrkowska 4 2.
10-ef wieczorem w Brukseli, przyczem kól (Zgiel'2), p Winiarski S
W POLSCE,
Poza nazwami firm. ulożonemi w porządku al.
21,5 godz. 17 boisko Kolmzkl, KKS Dnia
radiowych,
programach
o
kojemskiej
gracze Wisły, którzy po raz pierwszy
fab&ycZt1ym. ihiór ten zawiera d11ne dotyczQce
p. llymer L.
wspólczewalczyli przy sztucznem świetle lamp Pogoń,
Dnia 21,5 godz. 17 boisko Piotrkowa, Makabi - l•Uamu odnośnej lirmy, przebiegu postępowania „p. w. k." i mężczyznach
rlektrycznych, czuE się nieswojo, często
były frenetycznie
BJ>OSOOU zakończenia upadłości lub naci- SilYCh Oklaskiwane
Fędowcgo,
Hurh, p. Mrówczyński Cz.
~bm plikę I tracili orjentacje w sytuDnia 21.S god1l. 16 boieko Brzeziny, BKS - g()ru 1ędowego, a także terminy płatności poszcze- przez widownię.
Piosenki Klimaszewskiego, w artyi;ólnych rat układowych.
acjach pobramkowych.
p. I\osink E.
stycz,nem wykonaniu tego sympatyczn-e
Na meczu był obecny król belgijski Siła,Dnia
21.5 godz. 15 boisko Ko1us7.ki, KKS Il :4.lbert, minister pełnomocny, konsul Pol Pcboń 11, P. Thiel P.
•mme11-liRe:llf!!lllllm'l!llll1l!!iSJIR11•memllllm•liiE-ll•!lll•nA111••' go artysty rewjowego, miaty wiele na
stroju.
~ki i wiele przedstawicieli rządu, dyplo
Dnia 21.5 godz. 17 bo!eko Zd. Wola, Sokół Strona choreograficzna wieczoru by
macJi, sfer towarzyskich i sportowych. Zd. Wola - Tur Pabjanlce, p, Derdoń Z.
Pobór rocznika 1912 ta postawiona
również na wysokim poDnia 21.5 godz. 9 boisko Kru5Chender, Burza Il
i Ostrowski dokazali po
Relska
ziomie.
ra
8-·ej
godzimie
o
bm.
19
dnia
Dziś
a)
SZCZfGÓLV ZWYCJĘSTW A KUSO- - Kms?.endcr II, p, Boukc A.
akrobatyki tanecznej
cudów
rrostu
prze
do
stawić
się
winni
punktualnie
r.o
Cl~SKTEGO W PRADZE.
Dnia 21,5 godz. 11 boisko Kruschender, Burza I
zdobywając huczne oklaski.
glą<lu wojskowe.go:
Kusociński w dniu OIJegdajszym w - Krnschender I. p Rode F.
Humor bezpretensjonalny, piosenki
Przed komisuą poborową nr. 1 (Al.
Pradze w biegu na 5 kim. z łatwością
Dnia 21.5 godz. 15 boisko Krmchender, PTC II
miłych i tekstach staranmelodiach
C'
12
1~
rncznilka
poborowi
21)
Kościuszki
zwyciężył swych czeskich rywaJi ttro - Sokół Il. p, Llebsch H,
skecze i recytacje w in
dowcipne
nych,
111.a
o
P.P.
k9m·
3
terenie
na
zamies:zkali
na i Ledra i przybył pierwszy do mety
Dnia 21.5 godn 17 boisko Krmchender, PTC I
terpretacji świetnego zespofu warszaw
zwisikach na litell'Y P U Z Z Ż.
w czasie 15,07,9. Drugim był Hron w - SBkół I, p. Kopias J,
Przed komisj.ą poborową IIllr. 2 łl()g;ro skich artystów sprawity, że ostatni wie
Dnia 21.S i;odz. 17 boł!ko Ruda Pabj_, Rudzki
<.zasje 15,49,4 i trzeci Ledr 15,53,2.
dowa 34) poborowi roczniika 1912 za- C'ZÓr w Pilharmonji, należal do jednego
Ca.
Bednarek
p.
Naprzód,
KS.
Kusociński już po pierw~zem okrąże
4-go komisairjatu z najmilszych w tym sezonie.
25,5 11od..,, 9 hoisko WKS, WKS Il - Widtew Il mieszkali na terenŁe
niu wyprzedził Hrona i Le~ra o blisko p, Sikorski
E.
wsz}-1stkłe liteiry
na
nazwilslk.aic.h
o
.P.
P
,
zo metrów. Czas „Kusego" na 1 klm. Dnia 25.5M godz.
Przed komis1ą poborową nr. 3 (Piotr
11 bol~ko WKS, WKS I - Wi"·yniósl 2,33.1. Stopniowo na dalszych ()..,ew I, p. Lnnge Z,
kowska 165) poborowi roczniika 1910 i
okrążeniach dysta~ dzielący naszego
1911 kat .B. zamieszkali na terenie 2, 3 „WIESZCZKA- WIOSNA" W PRZED25,5 godz. 9 boisko Wima, Wima Il Dnia
Negacza od rywali powiększał się, tak,
5, 8, 9 i 10 komisairoatów. P, P. którzv SZKOLU P. K. CHW ASTNIEWSKieJ.
LTSG Il. p. Aatkowski S.
łe na siódmem okrążeniu „Kusy" zaczął
i) W na1d.chodzącą niedzielę dnia 21
25.5 godz. 11 boieko Wima. Wima I - z powodu choroby lwb innych przyczyn
Dnia
(łublować pozostałych blegaczy. Na '2
oi,.e mogli się stawić w wyznaczonym bm. iprzedsizkole p. Kazimiery Chwast·
LTSG Il, p, Wardęszkiewicz K,
klm. czas Kusocińskiego był 4:55, na 3
W dniu 23 b.rn. przybywa do Pollll~ zna&:oniewskietj przy ul. Wólczańskiej 253 uDniu 25,5 gorlz. 15 boisko WKS, SK.S Il - Htr tenniinie.
klm. 8:59, zaś na 4 klm. 12:03.
konh II, p. Noskiewicz J.
Ptrzed komisją noborową na powiat rządza popis uczenie i ucwiów ip. n. mfty amerY'ktński działaoz na polu społecz
Czas Kusocińskiego pa 5 klm. jest
Dni:i 25.5 go<lz. 17 hoł~o WKS, SKS I - Hs- Łód?jj{i (Narutowicz.a 56) poborowi rocz ,,Wieszcztka ·Wio·s1rua.". Bog<łty i UJr0tz· nem I wY<:howaw.oiem, dl!', John Mott, znatJY
w stosunku do b. chłodnej i dżdżystej k.o:ih I, p. Rmettiir; A.
n. ka 1912 zamieszkali na terenie gmilny maicony iprogram imprezy tej PTizewidu r6'Wn!eż do.brze w Po-lsce, jako organfz.at..ó.r fi·
pogody oraz do ciężkiej bieżni - dob.ie dwie komedyjki pt. „Wieszczka ·Wio l·amropi)nel akcii ,,efod Tmoi" ~~d wojska
K:'rusz.ów (wszyscy).
1y. Kusociński wyjechał z Pragi leszcze
ZAWODY ?OWARZYSKIE.
sna'' i „Czerwony Kapturek", dalej tań w akresłe wolny polsko - bolszewicldei, orai
Pkt. 2.
w środę wieczorem i w dniu wczorajce, między któremi wykonane zostaną: tillko s.zczery wYJ>rób-Owany przyja.cfeł Polsk:,
NOWE OPONY MICHELIN.
Dnia 21.5 godz. 15 hBisko LKS, LKS IV szym powrócił do Warszawy.
Otlbyl si11 na Placu Hallera poka:a: eamochodu polka· kokietka, polka -węgierka, mazur który wielokrobnie dawał dorwody tej ptcy!a·
Pozatem na zawodach w Pradze Kia Jo1 dan, p. Hendele1 H.
tl'chn~c:i;nego na nowych oponach Michelina - Su- w wyikona111iu czte•reich par itd. W dal· tnl. Jak wiad-011110, dzięki olbrzymim wplywom
Dnia 25.5 godz. 17 boisko LKS, LKS - Geda- per confort. Pokaz ten wypadł nadzwyczaj t-lektow. szym ciąg;u programu od'będą się śpie· f prestfge'owi dr, Motta w Ameryce, Utnt'~l
sek osią~t w oszczepie 61,29 m. oraz
Rosiek' y w biegu na 800 mtr. 1,91,1 po nja, (Liga) p. M:irczewskł A.
nie, Zebrana publiczność była wprost zachwycona WY chóralne i solowe oraz deklamaicjic. !\Wena. z:ostruta budowa gmachów pol~k:~J
Pkt. 3. Wyznacza się ~d.ił6w lłnjowych:
niezwykle zażartei walce z dr. Drozdą,
Wykonawcami cał•e.go pirogramu bę· YMCA, na których W'Y'kOńczen.ie popularn2 L1
Dleł•ywnłenll efektami wyt!'2ymałości opony. Na ....
n11 zawody LKS - Gedanja, pp, Grajwoda F„ pro~zenio i;o'<1podarz1 przew;ieziono kilku ponów, dą w;~chowainikowte pr;zedJsz,koLa- dzie organizacja
przepr01Wad7a oboonre 7.bl6rk1
który miał czas 1,59,4.
·
wśród spofe:zeń5tl\Va polskie~
.
Prasa czeska poświęca Kusocińskie Kr:ichułec Z.
Ci W wfeku od 4_, do 12 }at._ .
któ~y oświadczyli, Ż~ można na. bruku ~Ó~zkim
na zawody WKS - Widzew, pp. Bednarek Cli., rhac s:imochudem nu1 odczuwo.Jąc zupełnie kocich
._ .
PoczQ.tek rt>OPlSU o godztnte 3 1 pór po .
mu specjalne artykuły, wyrażaiac się o
A.
Bottke
.I>Olwdniu.
.
U.ó,
rJm z wielkiem uznaniew~
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Historje ciekawe.

LODZL

,,TYGODNIK ILUSTROWANY".
Nowy (20 nt,) „Tył()dn.ka llu:strowaai.ego Jest
•fouracji i kawiarni p, n. NEGRO, Lokal zupełnie symetyoznym obrarzem tycia Polski i Europy
odświeżony. w etylu europejskim. przedstawia sobą
ub{.egłe~o tniodn.la: wybór Prezydenta RX«>liimponujęC4 całość. Wlakiciel p. Dobryazycki, b.
teJ, wspanlaly ·1ot kpt. Skarżyi\sJdego nad Atla.n
dzierżawca kuchni przy Sali Malinowej. cukierenki
tykifem, 10-lecle LOPP. Oll'M bieżące dzfaly
i paszteciarni - , ,Piccolo'• daje gwarancję, że wy.
,,Wśród zagadmfeli życia umyslowego", piasty
źej wymieniona placówką pod kudym względem
ki f teatru - obficl-e i cl~awie zlustrowane
będzie doet~pna dla szerezej lepszej publicmości.
skfadaJą się na efektowru\ ce.lość.
Dodać należy, iź kuchni kiernje król polskich kuch.
mistrzów, popularnie zwany - , ,Tata' ' B11warski,
ceny zaś z11stosowane b~dą do obecnych warunków.
Muzyka na fall radjowej.
BioriJe wszystko wyżej wymienione pod uwagę.
atwierdzió należy, li restauracją i kawiamia NEGRO
RECITAL RADJOWY BOL. WOJTOWICZA.
w krótkim czasie zyaka sobie zaufanie i aympatjo;
Dnia 21 maja o gocb. 17.00 wystąpi w etudjo
całej Lodzi.
radjostacji warezawekiej 1 recitalem fortepianowym
dobrze man1 i otalenrowllDy piani.etl Bolesław Woj·
towic1, który odegra otwory Haydna. Bach. i c:stcry preludja Debuasyego oru trzy tańce własne.
,.BLUSZCZ''.
Nr. 19 , ,BluezCZ'U'' rozpoczyna artykuł Janiny
Strzeleckiej p. t. Bezrobocie a małżeństwo i smiana EUG. MOSSAKOWSKI W KONCERCIE RADJ.
Dnia 21 maja o goda. 20.00 koncertem popularroli kobiety, Stefanja Podhorska _ Okołów w dow·
cipnej replice p. t. Humoryata mimowoli, odpowia- nym w radjo dyryguje Józef Osimińeki. Soli&tc wieda na artykuł Morstina p. t. Zalew kobiecości. In. uoru jest doekonały baryton operowy Eugenju1:11
teremjQca nowela Poli Gojawiczyńskiej P. t. Dwie Mo11B11kowaki Program arty1ty aawiera arje a oper
kobiety, dalszy ciQI! powieści Zofji Kunickiej p. t. Leoncavalla, Verdiego oru trzy pie6ni: C11etaldona,
Cienie wieczoru, Jadwigi Kiewnarskiej p. t. Naj· Ponfiera i Tostile;o.
dziwniejszy z romansów pani Sand, feljełon o dam·
skiJn klubie jeidzieckim Rodmny Wojskowej p, t.
Amazonki dnia dzisiejnego - Janiny Lady • Walickiej. Przed ołtarzem Marjackim - Michała Szy.
mańskiego, Jeszcze o sprzedaży Krystyny We.
Piqteh, dnia 19·10 maja.
stenkiej, Z ubiegłego tygodnia - H. N„ Z tea·
trów - S. P. O., Na podmiejskie lemisko, Obiady 11.46-11,50 Cod~enny przegltd pruy polskiej
dla praeujęcej inteligencji i przepisy Pani Elżhie· 11 50-11,55 Komunikat meteorologiczny dla komu.
' nikacji lotniczej
ty, Praktycznie - M. D. i aktualja kobiece wypeł
niają treść obficie i estetycznie zilustrowanego nu. ll,57-12,05 Sygnał czasu s Warszawy,
hejnał a
meru.
Krakowa

Ja w najbl.iinyeh dniach outfpi otwarcie

SZOFER Z POD MARNY - SENJOREM SZOFE.
ROW PARYSKICH.
Popularni postacit na peryferjach Paryża jest
łOdziwy aZIOfer, który uważa li~ za eenjora szofe.
rów tab6wek. Karjero "'' rozpoczol on w roku
1900, prowadąo jeden a wozów, zwanych wtedy
popularnie , ,młynkami do kawy' ' 1 powodu szcze.
gólnego bałam, jaki wydawały podczas jaxdy. W
ezuie wojny był on właścicielem jednej a owych
ałynnyeh taksówek paryakich, które przewiozły woj.
francuskie na pola bitwy pod MamlJ. Senjor
uoler6w fnneuskieh nie pami~ta liczby przejeeha..
nyeh kilometrów, t'Wierdzi jednak, ie iloi6 ich jest
wi,,Uu 38 rasy od obwodu kuli idem1kiej.

w

MONTMARTRE W NOWEM SWIETLE.
Najnowase atatyatyki francuskie, doty~ee po•
esytnoHI błtiek, w.kasuj,, li aajwiękaza liczba
bitiek wypożyczona była w kaięgarniach i bil>ljo·
tekach osiemnastego o~gu Paryta, obejmuj11cego
równłeł Montmartre, uwałany dotychcz11 za daielnlet roarywek I nocnych lokali. Dane etatystyczne
nwłerdsaJt równłei, Io paryłanie klas uboższych
raytajt włęee~ udłel1 Jery zamotniejsze. Ogólna
ilo~ wypoiycr:onyeh keitiek w M błbljotekaeh pa.
ryakieh W r. uA wy"nOai 1 329 729 ksiQżek, to IDI•
CSJ o 100 OOO błtłek wi~eej, nił w roku poprzed..
nim. Wzrost pocaytnolci praypieuJt statystycy tran·
CUIC1 swł~kezenia liczby bezrobotnych, którzy ma·
ił wł§Uj ezam na c11ytanie.

Nie szczędzcie ofiar
na najbiedniejszych!

re-

Ruch wydawniczy.

Audycje radiofoniczne

Nr. 137

12,05-12110 Odczytanie programu na dzien bież~,·~
12,10-13,20 Muzyka s płyt gramofonowych
13,20-13,25 Komunikat meteorolosicr:ny
13,25-15 10 Przerwa
15,10-15J5 Komunikat Państwowego lnltytllta Eks.
portowego
15,15-15,25 Komunik11t goapodarczy
15,25-15,30 Chwilka lotnicza i przeciwgazowa
15,30-15,35 Chwilka morska i kolonjaln11
15,35-16,25 Płyty gramofonowe
16,25-16,40 Przegląd wydawnictw perjodycznycli
16,40-17,00 Odczyt
17,00-17,55 Koncert reprezentacyjnej orkie6fry Policji Państwowej pod dyr. Alekunrda Sielskiego
17,55--18,00 Odczytanie programu Dll Mień następny
18.00-19,00 Muzyka lekka i taneczna a kawiarni
Adria
19,00-19,20 Roam.aitołeł
19,20-19,30 Komunikat Izby Pnem. _ Handl. w
Lodzi
19,30-19,45 Feljeton p, t:. Pilotnjm.y 1&D1olot wygi. ini. Jensy Kraaaowaki
19,45--20,00 Prasowy Dziemtlk Radjowy
20.00-20.15 Pogadanka muaycma - wygi. dr. Alicja
Simon6woa
20,15-22,40 Koneert eymfoniemy • Filharmonji
Warazawskiej. Wykonawcy: orkieatra rilhanno·
nicU\8
W przerwie: Feljeton literacki p. t. Tajemni·
ee 1tylu Norwida - wygi. dr. Tadeuu Makowiecki
22.40-22,5~ Wiadomoici sportowe ona dodatek do
Prasowego Dziennika Radjowego
22,55-23,00 Komunikaty meteorologiczny I poli·
cyjny
23,00-24,00 Muzyka tanecz'lta .z Gospody Towarzyekiej domu Fukiera.

ieatr, moo, mu1~Ka i ulu~t
TEA1'R MIEJSKL
D:i:U raa jeszcze jeden w te11trze ttliejskim wie.
deńska, arcywesoła komedja p. L Gotówka, poczem
~;iituka ta zostllje przenieeiona do teatru K11meralu~10.

W sobotę, grana dziś na wszystkich scenach polakich, k11pitalna sztuka J. Tepy p. t. Fraulein Doktór - oenuta n11 tle życia i czynów najgenjalniej.
szej kobiety - azpiega wojny światowej Anny Marji
Leser. Reż. dyr. St. Wysockiej.
TEATR KAMERALNY.
zasadniczo dl11 teatni Letniego w
i•arku Staszica, z powodu chłodów, weisoła komedja
Ehermeyera i Cawmerlohra p. t. Gotówka - grana
będzie w te11trze Kameralnym w aoboie i w niedzie.
le wieczorem.
Przeznaczoną

TEATR POPULARNY (OGRODOWA 18).
o godz. 8.30 wiec.a. w dalszym ciuu wspa·
niala, ciesqea si~ niesłabnocem powodzeniem azt'U"
ka Gabryeli Zapolskiej p. t, ,,Małka S21Wl1rcenkopf".
Dziś

TEATR POPULARNY W SALI GEYERA
(Piotrkowska 295).
W nadchodzttlł sohot~ o godz. 8.30 wiecz. oraz
w niedzielo o goih. 5 ł 8.30 wieez. gościnne wy&tę
PY artystów teatru Operetki 8,30 Zespół w osobach:
Z. Malinowskiego, H. Majcbrzakówny, Melodystów
ny, Hryniewicz·Winklerowej, Hryniewiczówny, Koeforadzkiej, Suwalskiego, Winklera, Zi\'ciakiewic11 i
innych, odegra światowej sławy operetkt w 3 ak..
t;ich Fr11nciszka Leharą p, t, ,.Paganini".
Ceny miejsc od 50 gr. do zł. 1.50 do nabycia w
karie reatru.

„„„„„...„„...„„...„„„.......„„...„„„............„ ...„„„...„„„„„„„...„„..................„„...„„...
Doktór
•-••••••••-•-••••••••"'r.m•••••-•-::;. .
Dtwleto1r kino-teatr
1
PERŁA UZDROWISK ŚT.ĄSKICH„
I
Joan CRAWFORD
~;,"'-

Wielka
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Południowa

kąpielami,

gami
leczniczemioddzielnym
i
zaordynowanemi
przez wedle
lekarza
zdrojowego,
pokojem
w pensjonacie

•

• i utrzymaniem (3-krotny posiłek dziennie).
3-tyg. kuracja rycz. z 5-krotnym posiłkiem dziennie - zł.
4-tyg. kuracja rycz. z 3-krotnym posiłkiem dziennie - zł.
z 5-krotnym posiłkiem dziennie - zł.
sezonie gMwnym (od 16. VI)
3-tyg. kar. rycz. 8-krot. pos. zŁ 284.-, 5-krot. - zŁ

••1
I

Żadnych opłat dodatkewych. ZnHka kolejowa w drodze powrotnej 50.800/o.
Dworzec, poczta i telefon na miejscu.
Prospekty na :tą danie.
Wazelki•h informacyj ad:lłeła Dyrekcja Zakłada K!łpi elowego.
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i choroby kobiece

____

I
•

I~

D-ra SZREI BERA .I
Gabinet chirurgiczny

przeniHiony na ul.

NARL!!~~~~ZA 9

~. ~ ~ I l i •. •
·~ ';Ił~,... ~ Q
"1

Premjera !

Operacje, opatrunki, l:ecz.enie ty laków.
CENY LECZNICOWE.
-·--

~:~

i>r. med.

os";~~~~~~~~.·~"' KL I N°G ER MARK~ Wl [mW~

•

Praco~nla

ar. ma. WACŁAWA

Szkoła Rysunku, Malarstwa,
~ Rzeźby i Zdobnictwa .....
~
r

re!ir~ 18!;0, :~!i!:~t!1;i~Ło~zt~~:~
8

ul, R:iirow1kiej Nr. 52, na zasadzie art.
602 K. P. C. obwieszcz:a, te w dniu 261
maja 1933 r, od J!odz. 10 m 20 odbędzie
11ę licytacja publiczna ruchomości, na·
nsleiących do Leoaa i Aleksandr„
w jelfo lokalu w Lodzi,
pny ul. ł'opn:utn•I Nr. 11 1kładają·
c1cb 1ię z manyny do wyrabiaaia ma·
pary walcy ddo walcobwania
cia1ta, onacowanyah
gsiotownika nao łąc1ną
wyra 1umł
iaaia
ciasta

Dębow1ki1h

łlaronu,

włosów

2

Zapisy codziennie od 10 rano do 9 wieczór.

•

Ko=ońk (-) Ad•m

MRÓZ

OBW~;:z~Z:I:~

W Diod" ; św;ęl• od 9-12 w pot

I. l~LeWkl;td~e·nft.0 [~i

7w25/t33 drz:.i'
0
Komornik Sądu Grodzkiego
tcwiru a.go, z a mi e 8 z k a ł y w Lodzi
ul. 11 Lutepada Nr. 51 na zasadzie art
602 K. P. L.. obwieszcza i• w dniu 26
maja 1933r. oli godz. 11 odbędzie się Piotrko'W"ska 50.
li1ytacja publiczna ruchomości, w i.odzi
Przyjmuje od 11-1 i 3-6.
ul. Piotrkow1ka Nr. 10, składaj,eycb
ai• z kasy o~aio!rwał1j, biurka d,bo ·
DOKTÓR
waio, 1!olu okrągłego, biurka dwuos.·
b•wego, czterech ltołów poluy tyi:la
ziełóayna 1uknern, 60 krzeseł, 11a1ki
c!•bowej s uluzj,. uafy o 24 sz:ufla- ul. Andrzeja 5.
Tel. 159-40
dach. dwuch foteli, biurka amerykad1kłe10 i
trzech stołów 01zacowa- Choroby akórne, weneryczne
nych na łączną sumę 11ó5 zł. - gr.
i moczopłciowe.
które można oglądać w dniu licyta111i przyjmuje od 8-11 i od 5 do 9 pp,
'fi miejscu sprzedaży, w
czasie wyte1 W niedi:iele i święta od 9 do 1 pned poi.
•znaczonym.
ł..ódt, dnia 28 kwietnia 1933. r.

NIEWIA.ZSKI

Komornik (-) ~T. STOPCZYŃSKI
Do akt. Nr, Km. 853/33

OBWIESZCZENIE.

~r. E. Ekkert
ul.

Kilińskiego

143

Komornik !:lądu Grodzkiego w Lodz:I,
rewiru a.Il•. zamieszkały w Łodzi
choroby weneryczne i akórne
ul. 11 Li1topada Nr. 51. na :iasadzie art.
godz.
przyjęć 12 do 1 i od 5,30-8 wiecz.
60l K. P. C. obwieszcza, że w dniu 2
uerwca 1933 r. od godz:. 11 odbędzie
ai• licytacja publi1:zna ruchomości, w
Dr. med.
Lodzi, ul. Poludniowa Nr. 8, 1kt1dal,cy1ll •i• z siedmiu i y r a n d o 1 i elektrycznycla
oszacowanych na lącLną
1um• 910 :d. - gr., które można oglą·
apec.; aliata chorób •kórnycb,
dat w dni11 licytacji w miejscu sprzewenerycznych i moczopłciowych
dały, w czasie wyiej ozuacionym,

Ho LUBICZ

Łódź,

dn. 9 maja 1933 r.

Komornik (-) ST. STOPCZYŃSKI

t<edaktor

.cz~w

naczelny:

GUJ4KOWSKI.

Cegielniana 7, tel. 141-32.

Pr7yimuje od g. 8-10, 12-2, 5-8 w .
niedziele i św i ęta od 9-ll.

Piotrkowska 37

=·-·-·-·-•-•...•-•-•-••

front, I

I• KOI.O

ZIE OWA

tel, 246-16.
PIOTRKOWSKA. 22:i
przyjmuje od 4-8 wie cz.

r

I „„••••••••••-..
o
KO
WYSKI
W
Gi•KUPNO I SPRZEDAZ. I
Doktór

Ł

t l 216 90
CSepegcłiaelilantalca.honr6a.b 4.~6:~·,·-~h~,·····

I

wenerycznych i moczopłciowych
Przyjmuje od godz. 8-2 i 5-9 w.
w niedz. i św. od g. 9-1. w poi.
DOKTÓR

IG. RYDZEws KI
eho:!~::~:E:e:csne

p l

przyjmuje od godz:. 6-8 w1ecz. aa e
c:sd 9-10 r. w niedzielę od 10-12.
DOKTOR

W.

ŁAGUNOWSKI

Plotrkowaka 70, • tel, 181-83
a-OWROCll.

Choroby skórne, weneryc.,;ne 1 moczopłciowe
Gabinet Roentgeno-leczniczy. Przyjmuje
od 8.30-10 r., I do 2 i pół i ó do 8 1 pół
wiecz. W niedziele i święta od 1Q-1.

Dr. med.

M. GLAZER
Choroby skórne i weneryczne
przeprowadził si~ na ul.

Zachodnia 64
telef 185-49
przyjmuje od 12-2 i od 7-811, wiecz.
w niedzielę i święta od 10-12 w poi.

fiABłftUY KOSMEIYKI LEKARSKIEJ

cbor. akóry i włoaów
KOSMETYCZNA
przoz władzo Państw . zatw.

SZKOŁA

Dr. med. LEWINSONONEJ

przeniesion11011 PlOTRKO NSKĄ 86
tel. 143-63, od 10 r. do 8 w.
Chirurgja koametyczna, łylaki.
odmroienią. USUWANIE OWł.OSIENIA,

._...

t••••••••••••••ll!
ZIOfO

Biżu·rERJĘ, SREBRO

kwity lombardowe kupUJ& 1· płaci· nai·wyższe ceny Za·
kład Jubilerski I. Fijałko. Piotrkowslca 7.
0

Domu ćwierć w okolicy Bałuckiego
Rynku sprzedam taaio bylo zaraz. Targowa 19, mieszkania 35.
Chomł\ta

ang'ielskie w bardzo d•brym
1tallie do spr:iedan a. Te tef. 133-59,

~ADY ! PRACD
POSZUKI W A.NE
Mamka se świeiym pokarmem pOIZll·
kuje miejsca do dziecka. Wiadomość
w adm. „S::urjera".
Naucz7elelka polonistka z pełnemi
kwalifikacjami i wieloletnią praktyk,
poszukuje posady w ukole zawodowej,
lub gimnazjum w Łodzi, ewent~alnie
blisko Łodzi. Oferty pod: Polon11tka.
Młoda, uczciwa, znaj11ca 1ię na kuchni
z dobremi referencjami przyjmie posadę
do 1 lnb 2-ga osób. Wiadomość w adJDinistracji.
Naut'ZJ'ełel łacinnik z pełn~mi kwa·
lifikacjami i praktyką poszuku1e posa~y

w gimnazjum w Łodzi, ewentualnie
bl1 sko Lodzi. Oferty pod "l.acinai k•.
ZAOFIAJlłOWĄNE

Bezrobotna ink.igeneja z dobrl\ prezencją moie· otrzyMaĆ popłatni\ posadę
w dz:iedziaie alr.wizJcji,
Kaidy, kto
posiada wolę clili pracy powinien ako·
nystać z tejże ckazji. Zgłoszenia z dowodami w piątek i sobotę oi 9-12
i J-4 Skwer'JWa 12, m. 4, (róg Naru•
towicza 35).

pi~tro,

tel. 237-78.

Posiada największy wybór materjałów na ubrania oraz na palta IDfiskie i damskie najprzedniejszych firm bielskich, tomaS'Lowskich i innych. ,

LEKARZ DENTYSTA

. od • 11 rano i od 3-8 wiecz
pr_z_yi_m_u_1e_ _8 _
_ _ _ _ _ __

L NIT EcKI

•
.f.500 zł. - !fr„ które motna oilt,dać
Spec~aliata chorób akórnych
w daiu lia„tacji w miajscu spnedaty,
ł
.
• .
wenerycznych i moczop ciowych
w ezaai• WY••I oznaczony.n,
NAWROT 1::2, teł••„13-18
o.1
"
ł.ódt, dnia 17 maja 1933 r.
Przyjmuje od 8-9 rano i od 4-8 wiecz.

„B. M. S."

,.

R~klama

to ~iwiunia ~an~lu I
Za.lnt1łY 2 weksle na Zł. 500.i 200.- ia blanco, -wy1tawione pnea
Jana Jabłeńskie&'o• Weksle te un1ewaŻ•
ma Jan Jabłoński, zam. Kiliń1kior• 9l,

~1:::=:izi::r i4: t:i:n~6;~35~ Uq
nnłO'lP.0).
~ d 0h0n
~ .;.i U U U IJ. fiiKALE I 111ESZKANIA
....I

132

Or. med.

I

I•

0

•pec. chor. weoeryczn. skórnych
(porady sek11ualne).
Andrze1·a
teł
28
'
•
•
9
5
l'rzyjmuie od - u
-8.
W niedziele i święŁl od 10-12.

No-wootworzony
Skład Sukna i Kortów

•

Wólczan· ska 35

M

0

0

nl•wałne.

d
r. me •

Piotrkowaka 99, t el. 213-66
przyimuie codziennie od 10-12
od~.· CENY LECZNICO WE.

został

ITT

1

Dziś

•

połołnictwo

Ili!

244.50.

•••••••••••••••••„•~•• •••••• lllllll•••~"--1lf,•
NERWOBOLE
i · REUMATYZM

~

206.50
240.268.-

28, tel. 201-93

~Olf fiftAftlf l fi~lf[HfM ·

w pot,inym dra•aeie
arotylzoym
NEIL HAMILTON PAULINA FRt-..DERICK
Hr<A~ZNA NUC Z. SZYMAfłSKA A. BROOi.JSI
Początek 1ean16w o 4-eł po JJOł.
Pa1H•partout bezwzgl,

H~ I ~ i H~ wI I••-•-•-•-D-•-•-•-11-••I
f I
DOBROWOLSKIEGO
D

ZŁ własnego wyboru, ze światłem, obsługą, pościelą, bielizną ....

•.

N A.RUTOWICZA 20.

przyimu je od 8- J 1 rano i od 5·8 wiec:r;
w niedzielę i święta od 9-1.

I

50

JPlUDID"

Specjali•ta chorób akórnych,
wenerycznych i moczopłciowych

Elektro i hydroterapia - inhalacje - pijalnia.
Leczy ~skutecznie: r~umatyzm, ischias, artretyzm, chor<?bY ko- ,
b1ece, skrofulozę, choroby serca 1 t. d. ·
.Nlesw7kle obniione kuraefe ryczałło"'e w okreale
•
'
do 30 llatopada
•
~ ~ _ Dl\,
wynosi 8-tyg. kuracja ryczałtowa wraz z taksą klima tycz2-krotną poradą i opieki\ lekarski\, wszelkiemi zabie- •

sława

~„„„„„„„

nLokumpol"
Piotrkowska 55, poleca w śródmieściu: Zgoblone ksiąieczkę wojalr:ow,, wy.
dan, prz:ez P. K. U. task na nuwisket
Zł. 11.3 kw. Pokój z kuchnią. s wy- Józef Nowicki.
gódką i łazienką frontowe.
Zł. 19.3 kw. 2 Pokoje z kuchnią, z wy·
2'Ódką i łuienk, w dobrym ctani„

c·

RO ZNE

I

Possukiwan• 4-pokojowe komfortowe
mieazk•nie słoaec-ine. Poi,dana willa, Do pielfłpOwanła chorych i położnio
oirród, okolica Kościoła Katedraln•go. w miejscu jak i w okoltcaeh, gnintownie
Oferty sub: „Wzorowy Lokator• do Ad- wyszkolone pielęgniarki, maadratki 1
ministracji.
masażystów poleca znany w Police
Zwt!\zek pie 1 ę g n i arek, Filia tódi,
Duiy pokój z balkonem, solidnie ul. P.iotrkow1~~ 79, tel~~· ~21-SS. D~a
umeblowany do wynajęcia. Wiadomość ubog1e1 l~dno1~1 bez roza1cy wyanan1a
Cegielniana ó8, front, 11-iie piotro pomoc p1elę11'~1arslca bezpłatna. Biuro
prawa strona.
czynne d:ueń 1 noc.

I

z przedpokojem Praybłąkał aię plea raaJ wilk Ode.
Łódzka Czesalnia, uL Boczna
mu zaraz do wynajęcia ul. Malczew Nr. 10, a porljera.
sktego 30. tramw. 4 i U.
POKóJ

z

kucbni4

słoneczne z wyg-:idamf w czystym do brać

--------------------------~ I A DY do wydsierławieaia ·~ w ma•
Samotny ponukuje pokoju umeblo- jątil;u „Dalików", szosą u Alek1and rowanego u młodej aamota•j, Oferty „Sa- wem pod Łod:ał,, 16 kilometrów. Ceaa
motny".
i warunki u właściciela dn. 19 i 21 V.

~JOWISKAj IWONICZ - ZDRÓJ
KRYNICA. Pensjonat Dra Lazanlde· Województwo Lwow1kie pow, Kro1no,
go. Trzytygodniowy pobyt a kąpiela Na1ailnłeJ•a:11 •olanka j o do w a
•aakomita borowina.
mi mineralnem1 i taks• zdrojowlł zł.
250, urzędnicy zł. 230.

Sezon letni od 10 maja
CENY ZNIŻONE.

...-

L ••••••••••••„I
LETNI SKA

otwarł• cały

Dwa Sanatoria
rok.
W nelkicih informacyj udziela
Dyrekcja Zakładu i .Komisja Zdrojowa.

PRZYJMĘ 2 osoby

aa letaisko. Ził.
do Admiai1tracji „Kurjera tódr
kiego" pod: „Leśniczówka w Poznań
akiem".
proazę

,,CzystoSC''

Łódź, ul~

IZAGUBIONE DOKUl1EHTY

1 ...

I

Zagin~ł wyci,g Ksiąir atałei ludności,

wydaay przea gmin, Skotniki, powiat
Turek na imię Józefy Grabarcz-,k.

Odbito w dr~wDi Włady~ława Stypułkowskie&o, tódi, Piotrkowska 195 ~arola 2).

Piotrkowaka 44,
Telefon Nr. 167-45.

Przyjmuje wszelkie roboty, a miano·
wicie; cyklinowanie, drutowanie, f roterowaoie oraz czyn:czenio wystaw
okien, sprzątanie biur i pokoi.

Wydawca LEOKA.DJA STYPULKOWSK.A,
Rp~Jktw

odoawie@alv;

S)'AMJSł.AW

RACBALl.WSU._

