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.•„.dzisiejsze Niemcy pragnę str oprz.eć ~
ustrój niewolniczo.kastowy, 'li ierzec w to.
że ?;najdą narody helockie. słu:i:ę<:e inten•
, 0 m potęgi niemczyzny 1 uie nabywni:icl
. i
d
.
wzami an żadnych praw, o dsunięte o mo~ j
panuj1J<')'m (
ności współżycia z narodem
ł
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niemieckim".
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W poniedziałek i wtorek ruszyła skrzydlata rzesza do zlotu gwiazdz1stego.

Dziś początek

do
-1 nvch klometrów
po

ogólnej ilości prz,elecia· 1skiej pilo! Koitech Krc i m~chaniik Ja:
50 kilometrów za rosław N1kodvn na samolocie OKMOC
typu Wat!ter.
każde ładowanie
Gdv wtkrótce potem o godz. 3.15 lot·
Ponadto za lądowanie i pozostaiwa·
nie na ziemi w ciągu 30 minut w dniu n1icy ~tarto:wa11i w ~rogę do yvarszawy,
dzisiejs vm międzv godz. 10 rano a 1 w s·.ń'.utk1em stl~ezo w1~t.ru aw10!1etka Z?-

O i:rodz. 6 po pot nastąpiła przerwa w

Do Warszawy nadesizła wiadomość
w meetingu wezmą udział deleg-aci
}ugostowiaflscy Serdo Gradvsznik i
!wan Mrak z Zagrzebia na samoilo~ie
Moth
Ponadto do Wairs.z.awy orzybędzie

focie. która trwać będzie do dziś do
godz. 7 rano. Lot w tyun czasie jest
wzbroniony.
Za ladowanie podczas motu na jakichkolwiek lotniskach polskich doJi.cz.ać

się będzie

z
_Fokker
z.
Icialna
delegacJ'a tannte.1szego Aeroklubu.

~~ala _zepehn~ęta z hni~ startu i wywro·
c1ta ~1ę do J:!Ory kołam~. przyc:zem usziko
c.lzenm uległo pod~o~1e. śm!g-ło, górne
skrzydl?. sta~eczmk _1 s~er kt~runkcJ'\~YObaJ lotrncv odmeśh lekkie obraze·
nia.
Lotnicv przenocowali w Katowicach.
Oświaidczyli oni, że po naprawie samo·
lotu wyrusza natychmiast w dalszą dro-

pot na IQWisku w Brześciu n. Bugiem.
a mię<lzv 1 a 4 00 poł. na lotnisku w Lo·
dzi doliczać się b~dzie zawodnilkowi po
100 kim. za każde z tych lotnisk.
Zakończenie zlotu ~wiaździstego nastą,pi dziś między godz. 3 a 5 po poł. na
lotnisku mokotowski 0 m w Wairsz.awie.
d 'k' z r
. ,-.1 •
Z'·
,J!Ot gwiazuzistv ~a~~ 01 ow. ag. a
?ickznychdroznoczą1t s 1ęd J.~tz w pomOOlzta·
·<.> 0 i:ro z. 12 w po u me.
Je<lna z załóg czeskich. biorąca u·
dziar w zlocie, uległa wypaicllkowi w Katowicach.
O g-o<l:z. 2 m. 20 po pot. w .poniedizia·
lek p.rzy;byli do Katowic z Pragi Cze-

gę,

1

Próby

że

~O-osobowy

Bratysławy

ofi·

zastrzeżenia

Polska stawia
GEN.EWA, 24.5 (PAT) - Pre:ydjum kon/c·
rencji ro:brojeniowej zebrało się we wtorek przed
południem dla powzięcia ważnej decyzji co do d11l
auj procedury prac komisji głównej. Jak wiado_
mo, na poniedziałkowem posiedzeniu komisji głów
nej Hz:iar..zyły ;;ię dwie tendencje: delegat Francij
PauJ.Boncour zażQdał podjęcia na nowo dyskusji
nsd pierwszo częścią projektu brytyjskiego, doty_
~%Qą .bezpieczeństwa, podczas gdy delegat amery.
W~ki Norman Davis domagał eię kontynuowania
dyskusji nad C't:ęśei1,1, dotycZQCQ rozbrojenia, a w
•zercgólnośei nad kwestj1,1 materjału wojennego.
Posied%enie prezydjum odbyło się z 40..minuto
wcm opóinieniem, wynikłem stęd, że przewodni.
cący Henderson uważał za wskazane zaprosić do
siebie, przed posiedzeniem preaydjum, deleg1irów
pięciu wielkich mocarstw, celem omówienia pro.
bletau, przedłożonego prezydjum. Tą narada prze
cin:nęła dfl bardzo długo. Fakt ten, będący mani/e~lacją nowyc/i metod postępowania kilku wiei.
kich mocarstw na konferencji rozbrojeniowej, był
11rzedmiotem krytycznych komentarzy w szerokich
kołach konferencji.
Na podstawie narad r; przedstawiclealmi pięciu
wielkich mocarstw, Hendenon przedłożył prczy.
djum propozycję, by komisja główna naprzemiun
rajnwwala •it kwestją bezpieczeństwa i kwestją
r<n:brojenia. Komisja główna przystqpi we wtorek
do pierwszego t'z;ytania czięści, dotyczącej mattrja.
la wojennego, w 6rodę dyskutować będzie część,
dotyczęct be%pieczei1stwa itd. Propozycja ta zo.
1tała przyj{lta przez prezydjwn he.z dyskusji.
NIEMIECCY MALKONTENCI.
Popołudniowa

prasa

be'rlińeka z wielkiem niezadowoleniem omawia
uchwalę prellydjum konferencji rozhrojer1iowej o

r6wnor-ie1mem dyskutowaniu przez komisję głów.
spr~wy mare~jałów wojennych i bezpieczeństwa.
Dmcn01ki zgodme„ pod~e~lają, że uchwała ta ozna
Cl'la Juk<;? Franc1i, ktoreJ znowu udało się prze.
prow_adz1c. swe postulaty. Wysunięcie zagadnienia
be~eczcn~twa ~ k?n1i~ji głównej pozwoli Francji,
Jklnnicm pism n;enueckich, prowadzić dolej grę na
~łokfl. „ Pi:a,a ~uge.nbergowska przewiduje, że ko.
n1ec:mosc hczema się na każdym kroku z francu
ekiemi postulatami bezpieczenstwa może uniemO:
iliwie osiągnięde jakiegokolwiek post~pu w ohra
dach konf'erenrji. Dzienniki zwracają MIJ do de~
legacji niemieckiej a ostrzeżeni.ami: J>ell świad.
Cilt>ń wzajemnych żadnych przyrzeczeń 'na rzecz
Francji".

no

1óci

projektu i przyjmuje ją pod warunkiem, że,
nie zostanie ona poważnie zmieniona przez po.
prnwki innych deelgacyj. Delegat Niemiec zgłosił
uatQmiast now;,i poprawkę, a mianowicie, że dział11,
których kaliber wynosi od Il - 155 mm. a które
projekt brytyjaki pozostawia państwom pod warun.
kiem, że nowolabrykowane nie pr11ekrocz11 11 mm,
J.ędą zniszczone w ciągu 5 lat.
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SAMOBÓJSTWO STUDENT A W DOPRZY UL. PIOTRKOWFJ<JE.J
MU
POWRÓT

dział p. W~ktor Ch~łuprnk ze swvll? bra
tern i p, P1otrowsk1 ~ znaina nairc1arką
p, Loteczkowa. Lotntty lecą na samo·
lotach PZL5.

-

Str. 4

-

Str. 4

J. E. KS. BISKlTDA DR. W.

Kraków zmienił w ostatniej chwili
TYMIENJECJ<IEGv
~kład swojej delegacji. Zamiaist p. fana NOCNE DYŻURY APTEK
Soltvkowskieirn„ i Tadeus~a Tyr~lv na CEDUŁA GIEŁDY
samolotach „Sl w me~tmsni biorą u· AUDYCJE RADJOFONICZNE

- Str. 4
- Str. 6
- Str. 7

URLOP MIN. PIERACKIEGO.
WARSZAWA, 24. 5. (tel. wł.). W

czerwcu wyjeżdża na urlop minister
spraw wewnętrznych Pieracki. Zastępo
Częstochowa, 24.5 !PAT) - We wt•.) wać go będzie wiceminister Dolanowski.
rek rano do Częstochowy 'Przybyło kil·
ka samolotów w drodee do Warszawy
DALSZY SPADEK BEZROBOCIA.
na międzynarodowe zawodv lotnicze.
WARSZAWA, 24. 5. CPAT). Według
które rozpoczynarją się 24 mb. zlotem danych statystycznych liczba bezrobotM. in. przybyto 8 samo· nych, zarejestrowanych w Pa6stwog:wiaździstvm
lotów czeskich z pplk. Plessen i kJpt. wych Urzędach Pośrednictwa Pracy wy
ttessem.
na terenie całego państwa na
nosiła
dzień 20 b. m. 243.588 os6b, co stanowi
spadek liczby bezrobotnych w stosunku
do tygodnia poprzedniego o '4.278 os6b.
NA ZAWODY.

5-ciu mocarstw w Genewie.
Problem , rozbrojenia na torach

BERLIN, 24.5 CPAT) -

-

zawodów na lotnisku mokotowskiem.

WAR.SZA w A. 24.5 (Tel. wł.)
Wc.zoraij 0 godiz.. 12 w pol. nastąpił
start lotników polskich do zlotu iwiaździstego, będącego jedna z części międzynarodoweizo me~tln2~. lotniczego.
który rozpoczyna ste dZ1s w Warsza.
.
. , .
wte.
~o zlotu gwiaźdlz1stego _zg-łos1ło swóJ
udiztał 20 zawodników kra1owycb.
Z Warszawy stanęli do tej koniki!.·
re~ieji P. ~Ys!ekierski ~. na RWD :):
mz .. Łuc~nskt ,na JD 2 mz. !.agoszewsk1
z ptl~~ką p. \\ac.ława . Cz\ zew~ką na
J\\oth 1e. p. Przy1s.1ed2k1 ;,,, lt 1 2 i rektor
Pruszkowski z 1>. 01kohuwiczowa na
Moth'ie.

KAPITULACJA CHINSJ<A POD PEKINEM -=- Str. 2
PEŁNA TAilfLA WYGRANYCH POLSKIEJ LOTERJI PAŃSTW. - Str. 2
WIELKA AFERA KUPCA TARNOWSKIEGO W LODZI - Str. 4
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rozstrzygnięć.

przeciw dozbrajaniu

,~·pu arniji. Frnncja nie mogłaby sill zgodzie 11.11
J'rojektowaue w projekcie brytyjskim rozgranicze·
11ia i zniszczenie pewnych rodzajów materjałów
wojennych, gdyliy prywatny przemysł wojenny
Fran.
mógł dalej produkować zabroniony sprnęt.
cja będzie bronić fezy. że nic należy niszc:.vć istnic

•

się.

jqcP.go spr"&ętu wojermego, ale oddać go naleśy da
ci)·spozycji Ligi Narodów.
Przemówienie Paul Boncoura, który bronił trady<'yjnego stanowiska delegacji francmkiej w
sprawiu materjału wojennego wywołało niezado.
wolenie w kołach delegacji niemie~.kiej.

rozwiązaniem

rady
miejakiei i magistratu

Przed

w Warssawie.
WARSZAWA, 24. 5. (tel. wł.). W
najbliższym czasie zostanie rozwiązana
warszawska rada miejska. Nastąpi to
po wprowadzeniu nowej ustawy samorządowej . to znaczy po 13 lipca. Prawdo
podobn" ~ będzie rozwiązany i magistrat
wskutek czego zostanie wprowadzony
komisarz rządowy. Jako kandydatów na
komisarza wymieniają: wojewodę Jaroszewicza, b. ministra Jaroszyńskiego
oraz senatora wicemarszałka Boguc~
kiego.

Ameryka zrywa z polityką odosobnienia.

Delegat Polski minister Raczyński przypomniał,
delegacja polska pragnie uzupełnić projekt bry
tyj~ki J.;illm nieodzownemi uzupełnieniami, k tóre
Doty.
~formułowała już w zgłoszonych uwagach.
oświadczeniu
2) zniesienia bąd:i
ną one: 1) kisłej kontroli,
i
w Paryżu,
koutroli prywatiiej fabrykacji broni, 3) zaka:u doPARYŻ, 24. ~- (PAT). ~rasa fifanousilm oib- sika einltu$Jst~a:iiie oceni.a wystąpieruiie del·e-1 t>~ ?1~ narusey!a wairtośol enl\l'!IJC}aicj! ameriv·
zbrajania się. Od czasu zgłoszonych tu uwag sy· 1
Imnsk:1e1.
tuorja uległa zmianie i dzisiaj poprawki te można s~cmie komen~uie prz~mównenie Nonn~a Da-! gaJta ~mer~kańsk:iego, Normaina Dav.ISa.
„Tlll1les w airtykule wstępnym. zatytu!OWG I
uważać za przyjęte prawie pr:11ez wszystkich. Orę- visa w Genewie. Ośw1adcrern!e to przy1ęte zo. '!
GLOSY W AMERYCE.
nll'.Zywa enunQja· 1.
Jz~e preiydenta Roosevelta i deklaracja Normann stało ruaogół z p~!na rzeCZ101WOścia. Zd1an.em i nym: ,.Historyczny dzień",
24. 5. (P~T). „News . York
JORK,
NO.~
zito
d~kl<Ma.cja,,
~a3wa2inie_isza
amerykańska.
~ję
·
mazawiera
to
d.czen!ie
L
ośw
d~'enników
wi~lu
iadne
•.
zasada
że
się,
spodz;iewać
Davisa pozwalają
Times komentując wystap1e111.e Normal!la Dadozbrojtmie" zostanie wciągnięta do konwencji. kSl'Jmum tego, co w obecnych warunka·ch we- w1113, na k.oofeirenc1f rozbrouenfowe,.
Prezydent Roosevelt ofiaoruje sdę zmien~ć ca viisa tKl kooferencjf rozbro,ie-nfowej, pi<esize:
Kwestja fabrykacji broni i stopniowego ujednostaj w1nęt·rnnych Ameryk: może za.prol>OOOIWaĆ EuStruny Zjednoczone już nfe szczycą sfę swem
ła tradycyjną poi tykę amerykańsJciej neutna!nienia matcrjałów wojennych także powinny być r<>pie proezydenrt Roosevellt,
Za naJ'\\»ażniejsze momeinty deklairacj.' Davi- , ności i wolność mórz. Ameryka wyicfa,ga Lo- wspamiatem odooobu.enfem, Nastąp;fa szozera i
wcielone do ostatecznego tekstu konwencji.
Ztl'.Jiana stanc.wis.ka Ameryki.
l sa prasa UW<lia: kateg0rryczne przeciwstawfo-' gtozne kcmsekwencje z pa.kitu Kedloga, oa.w1Dfej otwarta
.
.
Ob
·
t ń
_, I
K
d I
· N' ·
. ·
•
pr:rem6wlenie wygłosił następnie Pau
orespon"'enc waszyng c scy p;rsm OOIV.70. d 0 kłarl me sfę ponownemu zbro1e,111Ju Sl<ę nem1ec, e- i Wfelka Brytania nie mogta się zgodztlć m za.
.
, . d ł .
k •
n szerne
delegata
moiwa
i.ż
stwierdzają,
zgodnie
Jor-skich
na
sainkcji
naipastrn.kowf
przeciw
•• cyzję w sprawie statej I autorn:llltyoznej Iron- i stooowanie
,"ncour•. t~ry. ?swia czy' „ze Die .m~ze
: : e;atJ c w_i i prieds.taw'C:-. na ~akie redukcJ" trot zbrojeń, jasne 1 precyzyjne okrcślen1ie na j morzu przy użyciu flolty brytyjskfe1, woboo amerykańskiego w Gcnewte dowodzi porzucel ~- J. ow WoJ~nnych Fr~ncJi będzie m~gła zg~-1 pastnika i wreszde gotowość Ameryild do . tego że akc!a talka mogta nairaizić flotę bry- nia przez Stamy ZJednoozone trradycY1nej P<liliw tY]ska na konf[llkt z flotta arneirykańską. Obec- ty1ld neutirallności, wolności mórz i odcsCJ<b,
bezpieczeństwa
eięb. n_ędzie. to zalezało ~d. de~zrJ w. ~:z~- wsipótdz:ialania wLi Oll'ganfzacj!
<.z~c.
·
--'· · 1
T
· N <l6
azm1e ezpzeczenstwa kontroli z u1ednosta1mema
· nie, Po dekla·raicii arneryk~ńskfej, możhiwość po menfa.
LAUarrll.em
są,
o
w.
.airo
g1
pa,lclu
J1aJ111acli
'
prasy franooskiej, dodańr1ie ustwy deiklara-ci;!, I dobnego konfliktu Jest zupeflnile usunięta. Roktóra w gruncie rzeczy nie wnosi nic specjal- nad1o, decyzja co do za&tooowanfa sankcjf z.a
NifMIECKI ZORZVT,
nfe nowego do pQ1pro.edru1ch ~wi.adlC'Zeń Roooe- padnie jedynie na mocy narady przy ud:ziiiade
INICJATGR PAKTU 4-CH.
BERLIN, 24. 5. (PAT). „Ta.e11;lfcłte Rund·
velta. Są jednak również i momenty, które <Jipi AmerYJkń.
scha:u" w artykule ~rtnma. omarwLaja,cym ko,,T'·---" uwa'i", 1·ż zmi~·na stan"-......ka Arneni_·a franoooka przy·j muje z dużem zastrzeżer.zyśel), Jakle pa'kt Mussoliniego przymP.eść mo~
vW•Ool
"'
"
"''""'
ryJd:• Jest bardzo wa.iina. Jerżelf · wsrzystkfe kraje że w obecnej chwłl1l Niemcom, podkreśla, że
na<em,
[ Szoze,g~lnde :'"'1!kliwet! an.aliizl_e sla.bych stron w takiLm samym stioipnJu p.reyczynla si.ę do roz utrwalenie pokojowe] o*nfacji w stosuruku do
15
to .p orozumienie wsta!11ie oslągnfę zachodu odpowfad'a!10by ilTltencjom nliemiec'fY:i
d_eklaaacj. Dav• a po~~e:;ony Jest airtylkut Per . brojen1ia 115
liin.axa w ,,.Echo de Par • Autor airtykulu llJWa te f powr6d~ rów<O•ież zaufanie, Jakdiego wymaga pollt~'lcl zagram·:"'llei. 'Rekompensaty za zrzeża, źe oświadczenie Ameryilcf <> gotowości handel l11ięd~mairooowv
cienie się aik tty 1.1:, J polr1tyk! wobec zachocLu
·• •
wspótpracy z lnnemf państw11mi w kwe<:tif ~a
PoZIOSt~ią do z~la~wfen~ śoi~le v:>lttyw.me Niemcy szukać n,u,za we wzmo~onej aktYWra'llJCji bezp.~czeństwa zootaJfo llJlemal ca!lk:oi\Wcfe zniweczone zaistrzeżennem o swobo-d'Zie de- zagadn!em:a enr0<peisk1ie, które Oq>Óźnfia.Ją uspio- ności na Wl'ichodeiie, Autor airtyikulu dale do
zrozumienia, że chodz.i mizcxlcwszystk:.am o
.
.
cnJf w pmedsiebranfu przeiz Sttaaby Ziedno0ow- · koJtrnie Europy,
Ton Pl'a.5Y ang1e!Sikf:ef wyratn!-e wskalZ'llde ugrnrutowanfe przyjaznych stosUtlików z :Rosją
n wniosku dotycząceg-0 ewentualined blokady
Pozatem oikores 10-letniego rozejmu
w. danej eh w.iii w Loodynfe nfeitm ro
' Jes.t to, zdaru!em Pert.1n:axa. ztbyt na
słaby oostęp psychologijl aanerykiafJ&kieJ, llf.e<fa. P~~e enfuz}3Jl.mu dla . pak.tu ozlterech ł raczej Niemcy powiil!lny zutytkow.ać na prO'J)agandę
jacy w fis.tode rzeczy żadnej gwaira,tl'cjf. .Rów· W~elka BrytanJa obawia się, aby ostra oPOIZY· dążeti rewizi0111ist:vcznych .zwłaszcza w Arne·
nfet określeni& napastnJka pOZJ061taiwi.a dużo do cja, fiail<ą z rozmaitych stron wyiwołać mOfie TYce.

że

Po historycznem

Komentarze

l

·

Normana Davisa.

Londynie

Berlinie.

I

I

1

I

I

t~, że

n:pasttll'~a.

g<lyt ewentuafoe kOi111bf1111roJe mióSllrohftlerowc6iw w Gdańsku skleit'IOIW'aJlle przeoiwko PCl:sce 1'ub rw Aus,t rjf o chaira1cterzie anischlussowY111 dlat:łza się podcfa,gina,ć pod <Jlkreś
len.e, pro1xmowa'ne przez Amen1c~.
Pertim.'I( dcchodzl do wnłOSlku, że irząld 'Pl!'e~ra Dalad~er nfie p owirniiem dać sfe uwrieść !IO
zoornej ko.nfeCZ111ości roror()ljen:~ Praifl1Cji wlObec
Niemiec i Wf.otch.
życzenśa.

DYSKUSJA W KOMISn GLóWNEJ.
Komisja główna kon
/erencji rozbrojeniowej przys:ąpila we wtorek zgod
aie 11 decyzjo prezydjum, do pierwszego czytania
rozdziału projektu brytyjskiego, dotyczQcego ma_
przewidującego w szczegól. ,
terjałów wojennych,
ności ograniczenie kalibru artyleryjskiego, tonnażu
-c.:ołgów oraz zniszczenia zabronionego materj:iłu
Beniro Mussolin;.. dyktator Włoch, przeforsował
wojennego etapami w ciągu trzech lat.
Delegat niemiecki Nadolny oświadczył, że wy. 11ow11 koncepcję paktu 4-ch mocarstw. UkJad ma
1>yć podpisany w Genewi-.
;ofuje zgłosz;ono poorzednio poprawkę do tej CZA'o

GENEWA, 24.5 (PAT) -

I

we

OPINJA ANGLJI.
LONDYN, 24. S,

CPATt

Cala PTa&!> qOQiAI-

$/OIW{eoką.

Deklaracja o stabilizacii dolara
ma byt d2iś ogłoszona.

•

I

funta

PARYŻ. 24.5 (PAT) - Z Waszyngtonu donoszą, ie w dnłu dzisiejszym rząd
S•anów Zjednoczonych ogłosić ma deklrtracJe, dotyczącą STABILIZACJI DO·
LARA I FUNTA SZTERLINGA. Sprawa narazie otoczona jest tajemnicą. Ko•
la finansowe Ameryki przypuszczają jednak, że stabilizacja nie będzie ostateczna. Embargo na złoto będzie w dalszym cia211 utrzymane, natomiast stabi·
liazcja oparta będzie na faktycznym stanie rzeczy, ustaJonYm ostatnio na świa•
(owych rynkach oienieżmrch. dziekJ interwencil LondYDJJ i Nowee:o Jorku.

!'\h. 2

Prezes Y. M. C. A. dr. Mottl
w

t~[)Zf{T" -

••«URJt!R

!4 maJa

Nr. 142

TQ:\1 ro1Ctt.

polako-auatrjac:kich w Wiedniu.

' WARSZAWA, 24.5 <Tel.

wl.) W rokriwaniach o nowv traktat polskokierowanego falami elektro•magnetyc2nemi.
austrjaieki. które odbvwafv sie ostatnio
w Warszawie nastąpiła przerwa. DeleJednocześnie pre>wa<lzooa Jest przez „Am.e
Jednocześnie tranzyt Jarzyn włoskich do Nte
austrtdcka wyjechała zpowr1rern
gacja
zbfeakcja
równo'e(la
C.Ongrts„
Jewish
rican
inlec skderowany test obemie na Szwaaoailiię.
w celu wvkorzvstania przer
Wiednia
d<)
ran,.a pienłedzy na fundusz obrony praw ży
materiałów do
orzvR"otowania
dla
wv
dowskich. fundusz ten ma wYDieść półtora mf
! MIWONY DOI.ARÓW DLA 2YDóW

'Wielkie manewry floty niemieckiej.

Pe>piay okrętu,
BERLIN, 24. 5. CP A Tl. Trwające od

I

w zatoce kilońskiej wieikie . manewry Iloty niemieckiej zakoń
czono wczoraj ptzed południem ?'ewją
Jona OO!arów.
NIDtlECKICH.
okrętów wojennych przed kanclerzem i
Distribu·
„J<iint
(PAT).
5.
24.
JORK,
NOWY
ministrami Rzeszy.
KROl\lPRINZ mTLEROWCfM.
Przedtem kanclerz Hitler wraz ze don CommMtee" rozpoczął zakroJio.ną na szeBERLIN, 24. 5. (PAT). Prasa donosi. że
swojem otoczeniem zwiedził pancernik roką skaite kampanie w celu z·ebranfa fundu·
. Deutschłand•' . informując się o szcze· szt1 Z milionów dofa,rów. które będą przez.na· kronprinz Wilhelm wstąpił do narodowo-socja
CQ!one N poimc dla żydów niemieckich.
gółach budowy i uzbrojenia.
łistyoznego k<lll'))USU samochodowe~.
Ubietsłej nocy odbvły się ćwiczenia
artyleryj!(kie ma"narki, przyczem stne
om1s11ą
lano ostremi nabofami do okrętu kiero. ł
REKTOR UNIWERSYTETU Wł! LWOWIE.
waoe~o prn pomocy fal elektro-majfnebankieram.
z
Roosevelta
Walka
manewrów
:r.akończeniu
Po
tycznvch.
LWÓW, 24. 5. (PAT). Rektorem uniwersytetu fana Kazimierza wie Lwowie na rok urządzono z pokładu krą:iownika „Leip
LONDYN. 24.5 (PAT) - Citv londyńska 1Poruszona jest wiadomością o roz·
wybrany oostal profesor Marceli zig" próbne strzefonie z dział przeciw1933-34
we wt?rek t>rzed S1Pecjalną komisja senatu amervkańs.kiego łnwesty
poczętej
lotniczych. Wieczorem kanclerz ł mfoiChlamacz.
finansowych najwiękSZef'.O finansisty świata Morgana. stoiące&'O
operacvł
scacja
c;trowie odlecieli samolotami do Bero wszechświatl)weJ pot\·dze. Inwestygacja ta zarządzona pod
banku
czeJe
na
lina.
SKAZANIJ! HAJDAMACKlEOO BANDYTY.
naci.sklcm prezv<lenta Roosevelta jest jednvm z etapów walki Roosevelta z
wszechwładztwem wlełklch finansistów w życiu puhlJcznem Ameryki. Mors.i:aLWÓW, ~4. 5. (PAT). Przed sądem przY·
ZAOSTRZE!'m' fTO~Ur.:T<óW AUSTRO.
broni całe kolesri1m naiświetnicjszych orawników z b. a1I11basadorem Amena
NIE 1\1ff:CKJCH.
skglycb w Saimborze zapadł wyrok w sprarvkł w Londynie Johnem Davisem na czele.
PARYŻ , 24. 5. (f'AT). ~le T~„ zwraca
w .e Michała lahówki. oskarżonego o udmł w
napadzie rabunkowym na spńldzieilnlę kredy- uwa'l?e na zao!'ltrzcnle stosunków miedzy Att·
towa w &rvstaw1u. dokł>nan;•m wiraz z !lila· !'tria a Rze51a. \Vvmfaoo towarowa m!ed!l>
sem I Darny!yszynem, straconymi Już w r. ub ohu krajami stłlJe "fO z kaJdym dmem COl"aZ
za napad na urzad poczro"'y w Gródku }a.glel- trud,nfei!;Za . f~port drzewa f ma~qa amtrjadf.C
poniedziałku

l

~

Tf.NNISOWE SUKCESY POLSKIE:
PARYŻ. ~4. 5. (PAT). W . ~ie wtorkowych
1>01>0łudnlowych rozgrywek ten·n.sorwycłl o mfs.trzosłwu Francji odhvty się spotkaniia w grze
podwólneJ I mflm;aneJ. Para Jędrzejowska Val~rl'o (para pol~ko-wf~!ral 1>0biła p31J'ę Morel Devnte - Roche (framcia) przez valoover.
Para Jędrzejowska - Hoczyński pobffa !)3l!'ę
Ingram ~ Codon (Ang]Ja ~ Afryka północna)
w stosunku 6:2, 9 :7.

A9RESZTOW ANIE DOMNIEMANEGO
MORDERCY ś. P. CHUDZIKA.
LWóW, 24. 5. (PAT). W wyniku do·
chodzenia, przeprowadzonego w Brzozo
wie w sprawie skrytobójczego strzału .
którel!o ofiarą· padli ś. p. Chudzik i major rez. Owoc. został w dniu wczorajszvm z polecenia władz prokuratorskich
zalrzvmany pod zarzutem dokonania tej
zbrodni Roman, Jajko, urzędnik komu·
nalnei kasy oszczędności w Brzozowie,
którego odstawiono do dyspozycji władz:
sądowych w Sanoku.

KAT4STROP..\ W KOPĄLNI.
KRóLEWSKA ttUT A. 24. 5• (}'A

n

We~&-

rad raoo nasta.pff wstrząs podz;.emny w k~nl
NOWY RfKTOR UNIWERSYTETU W WYLNIE ,Wawel" w Rudziie. Wskutek "Mtrzasu zasYPan.vch zostalo cz·er~ch !!:órni!ków. DrużVTJa ra
1
~- ........
WILNO. 24. 5. (P'AT). Rektorem unrwersy- ·ownfcza 11ratowa'a JlłŹ trzech nór->
~ " ' vw "''u
tetu Stefana Batore~o na niadbH:ższe tlrzechlr.oie rzy są lekko ra1111111. Prace nad wydobyciem
akademickie wybrany zosta~ profesor dr. Wi- czwa.rteJ ofilary trwnja.
told Sta.n!ewloz - byly mlnlster reform rdw
Prz~rezyny wstrząsu dotychczas nie zostały
nych.
ustalone,

Poprawa stosunków
mi~dzy Włochami

a

PARYŻ, 24.5 (PATI - „Le Tcmps" 1z~odzą. sie
zamlesiicza artvkuł, ornawiiającv potity- I~umun1i.

na zmniejszenie terytmJum

senatu.

chińska

ciągu rokowań.

dalszeR'O

Ja:k się dowiadu.iemv. w toku roko·
u1zgotl11io11e wszystkie iac;a<inicze tezv. Mt<:dzv im1emi '17 ; nd11:0
no również całkowicie kwestie ''dery·
narvina . m..i•.4Ca ooważnc z.n;.iczenie dla
nas•zes:ro wvwozu ao Austrji trzutlv
chlewnej. Pozostają Jeszcze do uz~od
rdenin niektóre sprawv w zakresie ceł.
rokowań. oodcza~
Da·l szv ciąg
którvi::h nastąpi zapewne ich iinalizacia.
od1bed'zie sle w Wiedniu. dokąd uicba·
wem wyjedizie nasza delesrncia.
wań zostałv·

PERU -

MEKSYK.

MADRYT, 24.5 (PAT) - Zerwane od kilko
stosunki dyplomafyczne między Peru i
Meksykiem zostały dzięki mterwenrji Hiszpanji po
nęwnie nawięauno między oho pańetwami.

n1łe.si,cy

pod Pekinem.

Rozejm lokalny dla ewakuacji stolicy
chińskich

I odwrót woj sk

z teJ

częścł

frontu.

EkieJIO w Ankwo (Chiny) pnd Wfldzt misjonan11 \ ().!działowi temu ud.tidiły -wyf<Jcznei;o przywileju
O. Wincentego Lchb4'„ lli>lgijcZ)ka s por.hod:aenia, dostępu do najl>ardzie_j ,3~ożonyd1 te.~nów.
udchiał katnli<:klt ~ ••mitarj : Ei.ÓW I>. Lebhrgo
2nrganizowony '1.06tał katolit•ki nt'hotni1:3y odiłział
sanitarny złożony :a 250 członków, wyposażonych Jui udał si~ na Croot w okolice Hsi(engkon koło
11uez chiński Czorwouy Kny-'. Władae wojskowe Wielkiego Muro.

PEKIN, 24.5 ITeL wt.) - Dowództwo
wojsk chińskich, broniących Pekinu
zwróciło się do ambasadora angielskieJ!'.J z prośba n pomoc w doprowadz~niu
do lokałne2o rozejmu z wojskami japo1i·
skiemi. atakującemi Pekin.

protokółu
ROZEJM
aHug
·w
1:)
(PA
24.5
LONDYN,
1JtrZV1Jllanvch z rozmaitych źródeł wia·
w sprawie wykon„ n ia układu waloryzacyjnego.
dfJmości z Oalelkiego 'v\ischoou. poroz11·
mienie co do rozejmu miało istotnie
Bf.'RLIN: 24.5 (PAT) - We wtorek! reprezentowali: dvrektor Banku Rzesz}
i
;.dO„'ić do skutku m edzy wo~skami chiń· .wstał podpisany protokół porozumlenla Schuilz. dvr~ktor ministerstwa g-osoodar
skieml I japońsklemł. Na mocv tego ro· polslw·niemieckieR:o w sprawie wytrn· ki dr l~cinhart. radca te~oż minister·
zejmu wojska japoński e gw ara nt•i wać
nania układu waloryzacyjne20. Roko· stwa dr. Krammer. radca Banku Rze·
mają wojskom chit'1skim bezpieczne wy
wania w te.i spraiwie toczvłv sle w Ber· c;;zy Steinau i starszv insoektor Banku
cofanie się z Pekinu i odwrót z tej czę· linie
w ciasru ostatnich dwóch tygodni l?zC"szv Kricger.
.sci frontu. W i_ondvnie liczą si ę z faJ<· Z ramk11ia Polski bratli w nich udział:
W zwiazku z zakończeniem rokotern zajęcia Pekinu przez wojska iapo11urzedu d~u~ów pa1istwowvch wań i podpisaniem motokółu poseł
<lvrektor
skie w ciasrn najbłlższych trzech dni.
w Warszawie dr. Tadeusz Jakubowski i l<zollte.i Polskiej w Berlinie dr. Wyso·
Na razie wzma..:: ni.a ne S<J w Pekinie
naczeln'. k wydziału w tymte urzędzie .:ki nodejmował śniadaniem członków
ochronv wojskowe obcych olacówek Władysław Pisikozub. Rzad n!emfecki obu dclcgacvJ.
dvplomatycznvch, bowiem nie icst spod'
ct.zicwane. aby Ja oońc zvc y skon i.:cntro· ·
a
mię
wali w samvm P e kin ie dość wojska ula I OC.J a
woinę
skutecz.nej ohrony ~i.asta na wvpad.~k
•
•
.
•
r'Jzrnchów rewolucy111vch ttwnu clunHasło bojkotu antyn1em1ecluego przez organizacje
cskiego.

porozumienia polsko•
niemieckiego

Podpisanie

S

Małą Ententą.

• •

M organ prze d k

Kapitulacia

Trybunat skazał oskartonego Lahów· g~ do Rzeszy w 7.'wi~zku z zairządzeftl!am. Berna 3 lata ciężkiego w.ęzlema oraz pozbawU lina stal sfę fa.ktyez.nle niewykonalny.
praw obywatelskich na pra:ec!ąg lat 5-citl.

k>ftskłm,

!tę

ciąg rokowań

Dalszy

Istotne oblicze „pokojowej" Rzeszy.

stolłcy

Polski.
WARSZAWA, 24. 5. <PAT). Wczo·
taj przybył do Warszawy prezes Wszech
jeden z
światowego Komitetu YMCA.,
społecz
działaczy
najwybitniejszych
nych amerykańskich, dr. John R. Mott.
Dr. John R. Mott objechał szereg kra
j6w europei.skich, biorąc udział w konferencjach międzynarodowych, dotyczą
cych spraw społecznych. W drodze ~o
cvrotnej do Ameryki dr John R Mott
na .:'J1prosze11ie rady krajowei pol<·t, ;r
YMCA przybvł do Polski gdzie zabawi trzy dni. Dr. Mott wczorajszy dzień
spędził w Warszawie, dziś rano udaje
się do Łodzi, gdzie będzie podejmowany
przez specjalny komitet przyjęcia.

AroCła

• 1·1styczna · • d zynaro owk

wypowiada
trzecie]· Rzeszy ' "

robotnfcze

Prawdop_odobnie - ~lsze_. „TCf!11PS".
ke Włoch w stosunl<u do Małej Entęnty
którą w ostatnich czasach. zdaniem Włochy zor.i~nt0~wlv ste.. 1z pohtvka
1ch prowadzi do ]'Cszcze w11;ksz~o ze·
,,,
•
•
1 •
o.zienm'ka. chara~tervZllllle wvrazne od· ~polenia państw Małej Ententy. Nie test
prężenie. Znannennem Jest wystąpk również wvkluczonem. że na zmianę sta
w Bukareszcie ministra włoskieg-o Sola, :i(lwiska Wioch wpływa obawa przed
którv oświadczył, iż Włoohy nigdy nie Anschlussem.

św i ata.

.

KATOUCCY SANITARJUSZE NA
FRONCIE CłiłNS1'.łM.

Om,wiajqc: obrady czech będzie m:lał IMl ce.l•1 obniikt !18rohk6w ro.
WIEOEiq, 24.5 (PAT) DAGA, 24.5 <KAP) - RorMdam ~ki ,,l\fau. pnryskio Biura Socjallelycznej Mitd2')'narodówki botniczycb wównas partje socjalUitycme i swftdd
bod„„ donosi, że na terenie wiknrjalu a1•oftol. , Ro1'utniczej i Biura Międzynarodowego Związków zawndow11 zażądają cel ~h
towor)'
0
1
uchwały, 'liemi'1ckie.
- - - - - - - - - - - - - - - - • 1 Zawodowych. ..Arbeiler ltg." podkreśla
1
. Pismo awraca uwag~ na jednomyilne potfpi«.
~twier<lzojqce, że dozbrojenie obecnych Niemi«.
1doprowadzi do dalsZPgo :iignębienir ~ robotni_ nie aachowani'I •it peicnej ezęki podóu: łOCial..
Tltz~IENIE ZIEMI.
MOSKWA, 24,5 (PAT) _ z Annenji !owier_ c.:zej i stu.nowić będzie . po~ine niebezpiecz~ńst~ demokratycn1,·rh ui Rciclutasu., zunaczeJte ł.e ich
- 1--·
...„ I programem •v
Kara.. ', INWP) WCl/ltV· Ul c1qgu niewielu lat.h w sprmvre boi &Ianowi.ko sprr;ecinc .,.,.,.
. .
. .
•
k':
~uu·
1t·zę~1cmu Zlem1 w
te, don051llJ o gromem
pisze dzlrnnik - stanęła nym.
t lwtu nntyuiemieckiego ,__ ,_
. .
S
.
1
kl
ur......
narazte
ow
zczego
1n.
f aszy5towską.
r I
M•Q•l7ynaroJo...-ka nu stanowisku. że l>o1kot ten 1esr
·
ką radą
prze d Wie
. odruchem sumienia wszystkich ludzi eywilizowa.
IlOZ<'RYWKI TENNISOWE W RYDZE
,
,
•
•
r nych. Organiznl'je robotnicze i poszc7ególni ro.
•
i. '
_ '
RlYM, 24. 5. (PA Tl. Obrady Wlel. mt\:lł za zadanie „zapewnić na dłuższy
FER~fEN.TY GD~SKR:.
RYGA, 24·5 <PAT) - Wczoraj rozporzęły sir j l; ou1iry są obowiązani popierać te d'lżenia. o ile to
kiej rady faszystowskiej zakończyło okres czasu pokój Europy",
„GDAŃ?K,. 2<1.5 <rAT) - „Danziger Vołksatfln..
przemówienie, Mussoli~ieg?, który od- j •Mussolini wypowied~iał po~ląd, iż) w Rydze międz)'narodu,we znwody ~e.nn~suwe o ~is . Idy w icłi moc,,
~udaJe. z~ P"-.Y ulicy Hun~„~aaee zwolennik
~·
pol~k1ch.
~e~1is:s:ow
u<l;,1~eJ~
_z
Lotwy
h·~ostw~
zna:
uległa
europe1~ka
atmos~era
ogol~a
j
cz)'.:tał expose .o sytuac11 m1ęd~y~arodo1
.u 11WJ.i17; JctlneJ 21 partyJ łewtrowych wywiesił na swoim do.
weJ ze szczegolnem uwzględruemem o- J czneJ poprawie po orędziu Roosevelta i i łotewskich, elfl'Onsklclt 1 ntf'm1cck1ch. W p1en\'. ! . Jest zrozumiałem•• zauwa~a dzi~nmk
1
statnich wypadków i aktualnych zagad- ' przemówieniu Hitlera. Następnie ~- •3·: &Z)'ltl dniu Polacy rozc~rali <lWt1 mecze i odnieśli · ki z~wodo.w~ wez:stkich p~nb~W 111." odno.w•11. u~ow mo Sllt~nda.r stronnictwa, co spowodowało z.ro.
hltl
:& h1tłerowekiem1 zw1ęzkatlll n1enuec.. madzeme Slf przed domem większej cm
solini zakomunikował wielkiet' radzie fa· i dwa zdecydowane ziwyd~twa W grze pojedyń. \q;aJemnosc•
nień.
e..
PY
k 16
6
• d .
.
. ' Od ' •
k
sprowokowali
rumult
w.szczę"'.sz~
rzy
.
w,
ro"~
a~cnz
razem
anta
zasta
one
te~
mowu1
;
wt~u.
rakif't;J
n11jleps11111
z
~grała
Dubfo~i;ka
Duce Oin;ówił wię~ sprawy zwią~ane szystows~iej szczeg?ły roko~ań, jakie rzej pani
z konferencyą rozbroicmową, ze śwtało toczyły s1ę w Rzymie w spraw e paktu łotewtiklJ - pamo Kuzmeł'ow 6:1, 6:1. W grze ! L rni 1:.tlera przy Jed~ym stole na k.onferencJach pn'}h}?re po~otow10 pohcyJnego.
:>.nalazła innego sposobu o&pokoje.,.
. Policja
łpojod)ńczej panów Jerzy Stolarow wygrał a Lea· J robotmn:ych w Genewie.
wą konferencją gospodarczą W Londy- czterech.
wy~anie nakazu zdj~ria chot'!Jgwi.
Jak
tlumu,.
ma
Niem·
w
zaprowadzony
praey
obowiązek
Jeśli
\
6:2.
6:0.
wysiłku
zbytniego
bez
(Lotwal
nim
nie oraz pakt czterech, który będzie
Po rolndnm powtorzyl si~ taki sam wypadek i
miał laki saDJ 11rzebieg i konsekwencje. jak i „
po..
pr~dni.
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Germańskie

plany wskrzeszenia

Sensacyjn y komentar z do pokojowe j mowy Hitlera.
l

wszystkiego, co pochodzi z innych źró-,cia Po prawa i atrybuty, przvsłuirniact
det europejskiej kultury - dzisiejsze tylko narodowi niemieckiemu.
I oto w tei.?o rodzaju obłednl eh ma·
Niemcy pragną się oprzeć o ustrój niewolniczo-kastowY. wierząc w to, że znai rzeniacb duszy niemieckiekiej o M .•ni~
dą narody belockie, służące interesom przekraczalnej wyższości szukać naleh
potę1d niemczyzny i nie nabywające źródeł tak pięknie w ,polrniowei' mowie
brzmil.łwzamlan żadn~ch praw, odsunięte od obecnego kanclerza Rzeszy
możności współżycia z narodem panuią cych frazesów o wyrzeczeniu sie poli·
tyki germanizacyjnej.
cym niemieckim.
Na źródła te zwracamy uwa!?ę spo·
Dla utrzymania tych narodów heloc
kich w przekonaniu o nleporównaneJ łeczeństwa polskiego. w przekonaniu
wyzszości narodu niemieckiego, dla u- iż znajomość ich jest w tej chwili dla tE
niknięcia w ten sposób rzekomego „ba- go spofeczeiistwa w najwyższym st<flP·
stardowania" tee:o narodu - musi im niu nieodzowna.
Red.
- być zamknięty wszelki dostęp do źródeł
kultury niemieckie), do możności się~le

mowie Igo ustroju" („Grundlagen der kommen- prawa i normy przyszłego porządku.
W wygłoszonej niedawno
den Verfassung"), Książka ta, zawierają Odnalezienie ich nasuwać będzie niewąt
znamiennajbaruziej
do
AdoJfa Hitlera
nycb zwrotów należały bezsprzecznie ca podstawowe tezy przyszłej konsty· pliwie trudnoścl. Jedynem rozwiązasłowa. iż „socjalizm narodowy nie zna tucii hitlerowskiej, wyszła z druku w o- niem może być przyjęcie kategorycznej
pojęcia germanizacji'' i obca mu jest chęć statnich dniach. chociaż opracowana by zasady. iż ,,do narodu niemieckie1w na
lety ten, kto z jego pnia się wywodzi",
„robienia Niemców z Polaków czy Hin ła podobno już w roku 1931.
Otóż w dziedzinie zagadnień narodo- inaczej ten KtÓryJ „z krwi rasy i Pocho
dusów''.
Zdanle to, prz ·,~ęte dosłownie I z do wościowych książka ta daje rozwinie· dzenia ieSt Niemcem". Określenie to o·
brą wiarą, powinno oznaczać ogromny cie ł wyjaśnienie tezy Hitlera. Wy1dą- bowiązuje niezależnie od tego, czy pozwrot na lepsze. chęć położenia kresu da to w sposób następujący. Podstawą krywa sie z granicami państwowemi I z
dotychczasowej polityce germanizacyj- przyszł~o ustroju Jest naród. Ze wszyst granicą zasięgu niemieckiej władzy
nej państwa i narodu nlemieckie20 w kich więzów, łączących społeczeństwa państwowej. Niemcy, którzy żyfą poza
stosunku do mnie.lszoścl, przedewszyst· w państwa, ta więź Jest najłstotnleJsza granicami Rzeszys niezależnie od tego,
kłem w stosunku do Polaków. I tak Jest i najważniejsza. Stąd też muszą być ści czy są jej obywatelami, C·ZY nie, wit1ni
w f~~cie. Jednak w Jaki sposób i na ia· śle zakreslone granice narodu niemiec- podlegać niemieckiemu pra~u narodowe
kich warunkach? Odpowiedź na to py- kiego. Muszą ·hyć znalezione ścisłe pod mu. podobnie jak to miało miejsce w nie
tanie daje niesłychanie ciekawa i sensa stawy określenia. „kto do narodu nie- których wypadkach w średniowieczu
cyJna książka jedne20 z ideologów na mieckieJ?o należy'', kto jest poza tym na 1 (osadnictwo na prawie magdeburskiem)
W granicach państwa niemieckiesto
cionalizmu hitlerowskiego. b. prezy· rodem. Podstawy te muszą być stał'ł i
den.ta Regencil Opolskiej dr. f!e!muta niezmienne. gdyż na nich opierać się bę znajdują się natomiast i będą słe znałdo
Nicotai'e~-o pt. „Podstawy nadchodzące dzfe cały ustrói państwowy. wszystkie wać mieszkańcy, którzy Posiadają na·
wet przynależność państwowa niemiec
ką, lecz nie natężą do narodu niemieckiego. Tym musi być Jak najsurowiej za
W 250 ROCZMC:Ę; ODSIECZY WIEDNIA.
bronione podawanie sie za Niemców.
za „obcych"
Muszą być oni uważani
(,.fremden''). Stąd też nie mogą oni ko
rzystać z praw, które będą prawami na
rodu niemieckiego. Będą oni ,,przynależ
nymi do pa1istwa", lecz władza pań
stwowa może odmówić im pomocy i usług, o ile uważałaby, iż szkodzi to inte
resom niemieckim. Posiadanie „przyna·
leżności państwowej" nie Jest równoznaczne z posiadaniem ,,obywatelstwa
niemieckiego". ,,Obywatelem może być
tylko ten, kto iest pochodzenia niemiec
kiego".
W związku z tem wszyscy „obcy",

I

posiadający „przynałezność

yą••, zostaną

wu

WAŻNA KONFERENCJA.

państwo

Gnhernator Banku Angielskiego Moutague Nomta? (1•0 praw~jl odbył z bawią~ym w Londynie prezy.
dcntem llankn Rze~zy, dr. Schachtcm k.onferencię w sprawie długów. Podobno zostały uczynione no·
wo dalekc idąc<i tt5fępstwa dla Niemiec.

poddani specjalnemu prai specjalnemu ustawodawstwu

Uporządkowaniem
mniejszościowemu.
tych stosunków zajmą sie specjalne urze

dy, które dokonają sp!sania wszystkich

O czem

,,obcych" i prowadzić będą szcz~ółowe
ich „rodowody''. „Obcy" nie będą trak
towani przez państwo jednolicie. W
praktyce trzeba będzie zastosować poJ
dział na 3 fcategorf' : 1) ŻYdzi, 2) Polacy
3) ,,obcy" innych narodowości. Każda z
tyclt grup będ.zie poddana odrębnemu
prawodawstwu. Małżeństwa mieszane
•
flOdobnie jak WSze)k ie Sł0SU11tk ł, mogące
tlf-OWadziĆ za Sobą zanieczyS.ZCZCRfe T~
SY niemieckiej, ZOStana zak~zane, W ten
SP05Ób narćd niemiecki będzie się bronił
Od dalszego ,,zb2karcenia" (,tVOf Weite•
rer Bastardienmg").

Przegląd
sx'D'TEl 1".u:Tu CZ'l'EBECll.

Xurjer Porann;v:
Nie mamy najmniejszych powodów ufać, że się
cośkolwiek zmlenlło pod tym względem. Polot aspiracyJ rzymskich i llerllńsklch, z których wyrosła
również i koncepcyj paktu •-eh mocarstw, me pozo
stawiA zbyt s~roluogo pola optymizmu.
To Jasne, że zmierza się nie do wzmocnienia za
sad, na którycll W8party jest gmach Ligi, lecz p1'2Cclwnle - do oslahienla Ich. Nie do domknięci& nie·
do{ló BZC>lełnych klauzul, ?graniCzaJących SWObode do
bywania miecza wojny, itlCZ do wyrwania się z ich
krępującego U$clsku
Nawe\ godząc sle, że Francja radaby była słu:!;yć Innym zgoła ideom, że Anglja ogranicza swe za!n
teresowanle paktem 4-ch do wykorzystania okazji wy
zwolenla się z cią:tących jej klauzul paktu Ligi I czę
śc!owego wycofania swej odpowiedzialno~cl za wewn~trzne sprawy kontynentu europejskiego - na·

~

W zwłęzku I f!l'cypadajęr<J w r. h. rocznicę odoieczy Wiedniu podajemy portret U. Marco d'A,'li.nno,
kapelana króla Jana III Sobieskiego, który w dzień zwycięskiej bitwy pod Wiedniem odprawiJ nabo_
żeńsiwo na Kahlenbergu. Przy nabożeństwie tern s-lużył jako rulnistranl król Jan Sobieski. Portret
k~iędza Marco d'Aviano pochodzi ze :zlbiorów sztyd1ów , ,Alberlini'' w Wiedniu.

Przytoczyliśmy możliwie dokładnie
i
; tok rC>ZlflDOWallła i rezultaty, osią~.nięte
! przez p, Nicoiaiego. Przypominamy, że
1 P· Nicolai nie jest oderwanym od życia

~Y
-~~w
~w~mai~~~a~~~
~U~- pomocy
Hitlera przed
paktu ma nadzieję pohamować
któt·emu
„anschlussem" a Hitler uzyskać dowód przywrócenia
I przyplSUJą autorstwo szer~gu ostatnio Niemcom godności mocarstwa 1 klasy, - nawet te
W wszystkie okoliczności majiw na uwadze nie mo:l:na
ogłoszonych ustaw hltler~wskich.
dzied.zinie zagadnie.·li uar odowoścfo,vych zamykać oczu na gł<;bsze konsekwencje nawrot.u do
nrzvtoń..,.One rO""''Vżei tez . f' Ńkolai'e- doktryny o hierarch.1i narodów, starszej od naMarszych murów r.:ym~k!ch.
•
·
'
.
.... „
•
!i•
go stanowią charakteryst.:,<!zny komen- 1 w aytu&.cJ1 którą z~!1ksuje pakt 4·-ch, w znacz·
tarz do pięknie proktamowane1 przez I ule wyższ~·m niż dotychczas stopinu państwa ><aliczo

~m.l~z~a~y~eym
I
•---~------~------~----------~~~---~l~ore~~
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DE VALERA NA TERENIE

piszą

I

MI~DZYNARODOWYM.

hłtlerowckiego

I

I

k~nc ierza z~sady

zerwania z

n~ do ni2szycb szczebli b1erarchjl staną wobec ko·
bezpie

polityką

germanizacy}ną w stosunku do mniei- I meczności pośpieszne&o .:irsan1zowau!Q swe~o
ł Z
N'
b
d
naro OWYC W . lemczec t, erwa
nie to ma pociągnąć za sobą uzna.nie
wszystkich mniejszości, a mnie!szości
polskiej W szczególności, za warstwy
niewolnicze, pozbawione nietylko praw
obywatelskich, ale nawet i normalnei
opieki prawne}. rejestrowanych w sposób odpowiadający temu, w jaki dzisiaj
reiestruie się żywy inwentarz domowy.
Projekty te, pozornie wariackie, od·
powiadają dzisiejszej gorączce rne2alomanji, w której ż~'ie sł}ołecze1istwo niemieckie. W przekonaniu o wyższości ra
sy niemieckiej i w wierze w możność
powrotu do tradycyj starogermańskich.
w wierze w możliwość odrzucenia

• •

SZOSCI

ltre:iydent republiki irlandzkiej, de Valera (w &rodku), odbywa podróż polityczną po Europie.
Z Paryża udał 5ię obecnie do Rzymu, Podróż ta ma na celu podkreślenie niezależności polityki
Irlandji,

Konferencj a 2
W muzeum •.• geologicznem.
konferenc ia londyńskae

dą na nią dele~aci 60 państw, repre-1
zentujący około 2 miljardów ludzi, którzy oczekują, że konferencja londyńska
Jak i gdzie obradowa~ będzie· zdoła rozwiązać przynajmiej część truHerkules wita delegatów.
c!nych i palących za~adnień światowe-

miłjardów

ludzi.

gmatyczny, solidny humor i tutaj zano- . go kryzysu gospodarczego. Wraz z dele·
fKorespondenc)a własna K. Ł.)
tować można żartobliwe powiedzenie, gałami i olbrzymim sztabem ich rzeczoLondyn, w maju.
6 ile nie zajdą w najbliższych dniach które krąży już nawet po licznych music znawców przebywać będzie w Londynie
lub te.ż może w ostatniej chwili jakieś hallach i rewjach: gdyby konferencja około 2500 cudzoziemców, którzy stabędą źródło zysków dla hoteli.
niepnewidziane przeszkody i trudno- gospodarcza nie osiągnęła żadnych pozy nowić
lokali"
k ów, to pozostaje prze· restauracv1·, tealro·w.. nocnvch
h
·
cl
t
'
,
wyni
tywnyc
zostanie
śc1 - za trzy ygo nie otwarta
już
instytucyj
tych
Właściciele
t.d.
i
iż
fakt,
pikan~erji
niepozbawiony
cież
przez króla Jerzego z niezwykłą pompą
światowa konferencja gospodarcza. Na- uczestnicy jej obradować będą w gma- dziś zacierają ręce z zadowolenia, bo
raziie, zanim jeszcze nie zjechał do Lon· chu.„ muzeum i w dodatku... muzeum ~dyby nawet konferencja nie przynio·
pozytywnych wyników, to
dynu olbrzymi sztab delegatów i eks- prehistorycznego. Dowcipnisie Iondyń- sła żadnych
przedsięrzecież w kieszeniach tvch
1
P
pert6w wszystkich państw, k tóre wez· scy do d ają zresztą z odrobiną cynizmu,
udział w konferencji, ciekawi prze- że gmach muzeum nadaje się jak najle- biorców zostaną wcale pokaźne sumki.
Dla władz komunalnych Londynu nie
chodnie z dużem zainteresowaniem oglą piej do wszelkiego rodzaju konferencyj,
dają piękny gmach, w którym odbyć się które mają za zadanie rozwiązanie pa- było bynajmniej rzeczą łatwą wyszukanie odpowiedniego pomieszczenia na
ma konferencja, złośliwi londyńczycy lących ogólnoświatowych problemów.
Z drugiej strony mieszkańcy Loncły- miejsce obrad konferencji. Pałac St. Jaśpiesząc rano do pracy I przechodząc
koło pięknego, wykańczanego z gorącz- nu z dumą wyliczają rekordy, jakie kon mes, w którym odbywała się konferenkowym pośpiechem gmachu, ukuli już ferencja ta zanotuje. Będzie to bowiem I cja morska i konferencja okrągłego stonawet sporo dowcipów na ten temat. największa z konferencyj, jakie odbywał łu (round table), okazał się zbyt małym,
Angielski „człowiek ulicy" posiada fle- ły się dotychczas w Londynie. Przybę- a z drugiej strony nie •tdało się na ten

m'

Pakt moczeństwa w walorach slly materjalnej,
carstw postawi je wobec konieczności rozbudowy sr•
juszów, rozszerzenia podstaw współpracy, powzięcia
nowych decyzyj politycznych, obliczonych na duższ11
przyszłośc. Pakt 4-cb może zawieść bowiem nadzieje
jego twórców, jeśli znajdzie wyratn'ł przeciwwagę po
'
stronie pozos!.alych państw.

DOOKODY

~

ZMmIJJJS3YLY POZOSTALY.

Gazet:i Warszawska.:
I co teraz? Kongres

WYJ>ATXI

ogłosił zakończenie kryzysu.
Przedstawiciela rządu brali czynny udział w obradach kongresu, pl'2emawlał p. premjer Jędrzejewicz
minireferowat p. Lecbnlcki przysłuchiwali slQ
strowie. Jeteli rząd traktuje poważr.le uchwały kon
gresu, to powlntenby wyciągnąć z nich konsekwencje tak.20 na odcinku podatkowym i znieść dodatki
„kryzysowe", do czego ma prawo na podstawie pel

inni?

prasy.

Jak przypuszczamy - rz„u
Jeśl! nomocnlctwa.
tych konsekwencyJ nie wyciągnie, to znaczy, :te kry
zys jeszcze trwa, czyli że kongres palnął głupstwo.
Jednym z oficjalnych celów kongresu byto za.che
cenie ukrytych kapitałów do inwestowania. .Rzecz Ja
sna, że podstawowym warunkiem jest tutaj oplacal
ność, a ta zależy od rozmaitych obcląteń, czyli tak
że i od podatków. Pr.redwczoraJ „Gazeta Handlowa• zamieściła artykuł inż. J.iacieja Rogowskiego,
prei:esa Związku .Polskich J;iut ltekt.znych, który na
pytanie, dlaczego kapitał zagraniczny unika Polski
(autor wymienia wyrażenie kapitał trancuskl), odpo
wlada, te przyczyna tego zjawiska tkwi „w nadmlernem obciążeniu podatkami i świadczeniami aocjalnemi kapitałów, pracujących w Polsce" Słowa te
odnoszą się oczywiście tak dobrze do kapitałów za
granicznych, jak l stezaurowanych w kraju.
Referenci kongresu usiłowali wykazać, że Ilast/łpi
tycia I że
i warunków
ł-i ogólne obniżenie stopy
znajd ujemy SIQ na nowej płaszczy~nie, na której trze
ba budować. Otóż tak niestety nie jest. Nie obniży
ty się ciężary publiczne, wyrastające na tej nowej
plaszczyznle jako trudne do przebycia prze.szkody,
XOllTTBOLOWANA Iln'LAC:JA?
Jfasa

Przegląd;

Dawniej gdy pepesowiec sen. J?aniel Gross wy
zdanie, :l:e drukowanie banknotów na ce
le produkcyjne, czyU kontrolowana inflacja, nie wy
wola dewaluacji, uwatano to za herezję i za krok
do socjalizmu. Obecnie Centralny Związek Przemysłu
Polskiego reprezentujący wielki przemysł, popierający politykę rządową, wysunął konkretny plan „O·
fenzywy gospodarczej opartej w pierwszym rzedzie
ka~ąc prze. na planowej, kontrolowanej Inflacji,
I rozsze·
banknoty
drukować
dewszystkiem:
lnwestycyjn'ł,
rzyć kredyty, wzmocnić działalność
ożywić popyt, wzmóc produkcję, Nie wchodząc w tej
chw!li w szczegółową. ocenę tego pomysłu, nadmlen
my jednak, :l:e nawet ludzie tak poważni i trzEf l
wo spoglądaJ'łCY na stosunki, rozumieją te sarrrn ,
pele do społeczeństwa gospodarki naszej nie otywii;,
lecz Rząd musi sam dać inicjatywę w kierunku poByć może,
większenia kredytu i przedsiębiorczości,
że u nas, jak w Ameryce, do samej „inflacji" nie trze
ba sle wcale uciec, lecz wy Jta rczy, :te Bank Polski
rozpocznie szersze udzielanie kredytu na niski pro
cent, ażeby kapitaliści prywatni poszl! w jego ślady.
na
W ten sposób przełamana zostanie nieufność,
czem Rządowi bardzo słusznie zależy, jak zreszt4 i
powiedział

„

społeczeństwu.

cel uzyskać z całego szeregu względów I kilkadzie1siąt budek i rozmównic telefodynnej olbrzymiej Alherthall. Po dłu- nicznych, urządzeń radjoteleg.raficznych,
gich deliberacjach W)'hór padł wreszcie przygotowano maszyny do pisania i ol·
na nieW)'kończony jeszcze wielki gmach brzymie materjały statystyczne Ligi Namuzeum geologicznego, który prowizo- rodów oraz wszystkich jej międzynaro·
rycznie zostanie oddany do użytku nie- dowych organów. W pozostałych częśmal w przeddzień rozpoczęcia konferen ciach pięknego gmachu urządzono pocji. Obecnie więc w gorączkowym poś - koje do przyjęć, bufety i lokale klubowe
piechu prowadzone są prace nad przy- dla delegatów,
h
.. k
J d
stosowaniem gmachu muzeum do po·
ozdób te
e ną t zJ naJpię
t rzeb k onf erencJI„ gospodarczeJ.· G mach
I'1 ·
• b d niejszyc
0 lb
rzymi pe
ten jest jedną z piękniejszych budowli, monumen a nei u ow 1est
Herkulesa, witający u wejścia
jakie w ostatnich czasach wzniesiono w sąg
konferencji. Posąg ten,
Londynie. Sala obrad konferencji mie· uczeistników
12
tonn musiał być przetran
rzy przeszło 50 rntr. dłuj!ości i 40 rntr. ważący
sportowany na miejsce, zanim jeszcze
r t . dbywać ..się. b ę- mury
. k ś .
zewnętrzne nie zostały wykończos~ 1 eJ 0
sdzero bo ci:
ą ze ra~ua p1enarne konferen.c11. przy- ne a jednocześnie fundament
czem kaz?'y z delegatów posiada~ ma w' tern mieiscu został s ec·Jn;:u~=:
1
osobny stoi.. podkczats gdy dyp!odmaćctb. rdze cnione. Dowcip Londy~u ~ie ominął róczoznawcy 1 se re arze z:isia ~ . ę ą wnież i tego pięknego posągu. Mówi si
n~ zarezerwo~anych dla nich. mie1scach przecież, że· konferencja ma przed sob ę
Dla zadania tak olbrzymie, że t lko berku~
rueopodal. ~ł~wnych de!egatow.
d
przedstawictelt. prasy, ktorzy przybędą lesowe 5iłv zadaniom t m ~og
ą po «>y
zarezerwowano 200 łać
na konferenc1ę
6:p.
'
miejsc. Jednocześnie założono dla nic

w

I

~tr.

Ir

'1

Co dziei~ niesie?
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Od zaufa nia do oszus twa.

Wielka afera kupca tarnowskiego w Łodzi.
Firm y

3.31
19.J1
3 13
20 49

łódzkie straciły 60 tysięcy złotych.
Rapopo rt zlikwidował składy, zostawił długi i zbiegł.

p.rzez
Z chwilą, gdy uznał za dostatec2'JT1v swe skfa.dv. wycofali sumy, posiadaine przyczem suma zaiciąQ1flietvch 6\J
a) W Łod:zł ujawniono nową aferę
ty·
ponad
wyi11usi
długów
Rapoporta
wyjechali.
16.03 handlową kupca tarnowskiego Chaima dla si~bie kredyt jaki zdążył zadą~nąć na PKO. pocz.em
Ułu)!o'ć dnia
głoszon(
z.
e
wvłącz.ni
obliczając
z.t
siecv
l
ł
który<:.
wśród
łódzcy.
iele
zvc
r
Wie•
ora.z Jego syna zHkwidowal skład przv ulicy Oitrodo811 Chas.kiela Rapoporta
r'rzvbył<l dnia
~
się do władz śled ·
Mojżesza.
wed 3. w którvm znajdował sie }ego svn znajlduje się wielu t>r.zemysłowców pretensje, zwrócili
energiczne dC'·
zar.za.dziły
które
czyoh
do dTobnvch i śirednich. stwieroziwszv . iż
Rrupoport przytbył z Tarnowa do Ło Mojżesz, nastwnie obad wY.techali
Specjałne posiedz~nie Rady
chodzenie.
os:z.ustwa.
'Pomvstoweg:o
dzi przt."Ci kilku laty i nawiązał kontakt z Tamowa, gdzie również zlikwidowali padli ofiara
Mie skie,.
~
huirtownikami manufaiktury.
a) Dziś o god zinie 8 wieczorem odw
dtroSmierć
Początkowo przeprowadzał
będ·zie się S1p~c1atne zwołane posiedze- bnieisze tranzakoje, z których wywiązv
nie !<adv Miejskiej.
wał sie punktualnie co wzbudziło zaufa
Posie<lzenie zwołal'le zosta:To wyłącz nie wzmogło kredyt.
nie w celu uchwal·enia wniosku o zacią
Wystrzałem z rewołweru pozbawił się ż.11cia,
Następnie RapO'!)ort rozszerz'Y'l swe
gniecie pożyczki z funduszu Pracy na 01PetraCJe. a w ceiu udogodnienia trarnsi) W ~e~nym z mieszkań przy ul. Piotr nodniósł się z łóżka. O godzini~ t t rano •)omocy,_ ~rzewiózł de~perata w. s t~11 \ L
w ten sposób
cele inwesty~\l!i!lle. by
portu i unikiniecia ko~ztownego pośred kowsk1eJ 132 zam · eszkiwał w charakte 7- pokoiku sublokatora rozległ się głuchy beznadz1e1nym do szpitala m 1cJsk1cgo
przvśpies.zyć u.ruchomienie robót sezono nk:twa wynajął w halach przy ulicy 0~w. Józefa przv ulicv Drewnowskie j.
rze sublokatora 26-letni Franciszek War huk wystrzału rewolwerowe go.
wvch.
~rodowej 3 specjalny kiosk gdzie przyj
Przyczyny rozpaczJ ·wego kroku str
do
wbiegli
domownicy
Przerażeni
uczasowo
się
student, trudniący
nie· muz.
mował zamówione towarv. które
nie ustalono. zal:hodzi iednak przy
<knta
rozneglion
Leżał
sublokatora.
pokoiku
pewnego
od
Warmuz
lekcyj.
kandydatem
dzlelaniem
pierwszym
Kobieta
u
sktad1
przesyłał do swego
zwłocznie
iż Wa rmuz targnął się na
riuszczenie.
kurczowo
na notarj uaza.
.:zasu zdradzał niepokój. co też nie uszło ;owany na łó iku. ściskając
w Tairnowie.
rozstroju nerwowe
wpływem
pod
7.vcie
jamy
Z
rewolwer.
dł0ni
zad..~niętej
w
któ·
od
uwagi właścicieli mieszkania,
a) W dniu 13 mai}a rb. w Sądzie Okre
prod.ulkował rych odnajmował umeblowany pokoik. brzusznej studenta sączyła się krew. Za go.
sarn
Rapoport
Następnie
gowym w Łodzi przed komisją od!>ył się
Dochodzenie w kierunku ustalenia
karetkę miejłon. przvczem ko Wczoraj Warmuz wbrew tr„.;bie skie- v.-rzwano niezwtocznie
egzamin kandydatów na no.t arjuszów Z towary na tak zwany
przyczvny samobójstwa prowa
i!'totnej
którego
ratunkowego,
pogotowia
..:kiego
któzaiku
nia,
c:
r0wanej do właśric 1eli mics.c:
10 meż· rzvstail z kredytów zarówno t>rzy
pośród 11 karndydatów było
natychmiastow ej dzi odnośnv komisariat policji.
udzieleniu
po
.
tfkarz
ro
nie
nawet
go,
a
obudzenie
przędzy,
i
jak
wczesne
o
sUirowców.
prosit
t>ie
rych
czyzn i l kobieta, p. Zofja Newgin~. de
wekslami. Ra
pendootka kancelarji notairjusza KMna· bociznę, opłacał również
rówmież cze
nalemości
pokrywał
poport
łódzkiego
z
walskiego, która złożyła egzamin z wy
tysięcy
PKO.
na
kami
nikiem dodatnim.
Gdy prZ'ed kilłku dniami poczęły naP. Neugin~ .iest Pi~nvszym ka111dyda
we:kslowe.
protesty. nietylk<>
pływać
Polsce.
w
tem-kobi·etą na notair,iiusza
lee-z i czekowe. zainteresowan i poszuki
Wojewódz ki z j azd St aiy ogniowych w czerwcu.
Roboty drogowe w Łodzi. wali Rapoporta i urstalili. że zlikwidował
011 swój sktad w Łcxlzi i wyjechał w l[}i·e
Onegdaj odbyło się w Łodzi posieW wojewód~twie łód~kiem c_z ynione wojewoda łódzki, p. Aleksander Hauke·
a) Z dniem dzisiejszym Magistrat m . zinanvm kierunka
sztabu konkun.owego straży, pod
dzenie
K.
O.
są przygotowania do wo1ewódzk1ego zja Nowak i z ramienia dowódcy
•
•
.
·
Łodzi rozpoczV'na budowę drogi Łódź
em komendanta dr Grohprzewodnictw
KaniowStrzelców
pułku
31
dowódca
Ło
do
zwołanego
. J?alszy wywiad wlenyc1el&'k1 usta- zdu Straży ogniowych
Łagiewni:ki. przY\-""ZCm zatrudni.Dna zo·
tern ustalono
posiedzeniu
Na
mana.
1 dzi na drugą połowę czerwca.
Dudziński.
1
ppułk.
skich,
Pia
z
Łodzi
do
bvł
statflie partia robotników w liczbie 150 hł. ze Rapoport prz}'
o . zja
wojewódzkieg
program
ostatecznie
Strażacy, którzy brali żywy udział
Jak wynika z raportów instruktoosób. Ponadto dziś d•ru.g-a partja robotni r~e.m ~otow~m. albowiem i~te.ras ?rowa j
zdu.
dew.
przeszli
O.P.P.,
~
Tygodniu
X
fU'~ą syna MoJżesza 1 ~vy- rów, złożonych na ostatniej odnrawie w w
ków w liczbne .345 osób zostainie zatrud dził pod
W dniu jutrzejszym odbędzie się
filc:dz.ie prz~z miasto, .przyczem k1lk~
niona przy remoncie i konserwacji ulic ste~?wa1T w nrektórycii wypadkach Jako siedzibie Związku Straży Pożarnych dz1e~1ąt druzyn. uczestmczącycb w .deft- okręgowy zjazd straży pożarnych w Ko·
Województwa Łódzkiego, do zawodów
Mo1zesz Rarpopo.rt.
w Łodzi.
ninie. równi eż celem przygotowania się
konkursowych w cza·sie zjazdu stanie I ładzie, zaopatrzonych było w maski ga[p)
do zjazdu wojewódzkieg o w Lodzi.
7.000 strażaków ze wszystkich okręgów . zowe.
Zasiłid dla bezrobotn ych
~

RO OA

Lacnód 1ts1ętyca

pokoiku akadem ika.

1

Samobójstwo studenta w domu przy ul. Piotrkowskiej.
I

I

straiakó w

7

wojewó dztwa

stanie do zawodów konkursowych w·Łodzi.

w Wie 1 -----------~~---------------~--W
w~ew~~wL
~owia~~
Czy pamiętasz
pożarnych,
luniu zjazd okregowy straży

ro'>otnikó w n'1 czerwiec.
Dnia 31 b. m. odbędzie się pod prz-e
wodnictwem wicemin. Rożnowskiego
posiedzenie zarządu głównego Funduszu Bezrobocia, na którem omówiony
będzie bilans F.B. za rok 1932, oraz usta
lony zostanie preliminarz budżetowy na
czerwiec. W szczególności ustalona bę
dzie wysokość sumy na zasiłki dla bez·
robotnych robotników w czerwcu.

Z „Tygodnia Dziecka".
~cja Ooczyt~wia ~oje~~zkie~o
Komitetu ,,Tygod.~1a Dz1e~ka mformuie 'l'las. _te w czasre t!wam1a tej Imprez~
sz~eig. ~diezy
zorgam1;i.:~wa~y będ1Z1e
tów z diZJ~ZIT~Y wvchowama„ h1gJeny l
psvcholosrj1 d ziecka.
Dotąid zaofiaa-owałi swoj.ą W'Sp6l?pracę

iako prelegenci: drr. Mogilnickt, d1r. Ma
rzyń~ki d1r. Skalski. <lir. _Kni~howi~c~j
dir. Kaleaka ornz pip. leśirnew1cz, S1w111
sl<i. PajlzerÓ\.\'lila, Pawłowska Kuźmińska
l Ziegie,

NOCNE

H.

DYŻURY

APTEK.

a} Nocy dzisiejszej dyżuruią aoteki:
Dancerowej Z~ierska 54. W. Grosz-

kowskie~o, 11 Listopada 15, Srów Gorfe:na, Piłsud<>kie~o 54. St. Bartoszewskie~o. Piotrkowska 164, H. Rembfoliń·
stde~o, Andrzefa 28, A. Szymańskiego,
Przędzalniana

75.

„„„„„„ „„„„„„ „...

niedzielę ubiegłą odbył się

z

udziałem 82 drużyn (1 .652 strażaków).

Zjazd

zaoszczyli

o up<1mi nku dla Matki?

swą .obecnością -

ego
eniecki
Tym·
W.
dr.
Powrót J. E. ks.z biskupa
Rzymu do Lodzi.
J. E. ks. biskup dr. W. Tymieniecki.
ordynarjus.z dieceZ\ii tódzkied w.raca z
Rzymu do Łodzi w dlniu 26 maja (pią·
tek) 0 godzinie 12 w połuidtnie na dworzec Łódź· fal>ryiczm~. gdzie na·stąpi po
witanie przez Duchowieństwo i włelf·
nych.
r z dworca Najdostoaniejs.zy Pasterz
udaje się W'J)rost do Katediry. gdzie be·

Pcoces o nadużycia na szkodę rzein jków
odrOC'l.ony.

dzłe odśPiewam·e „Te Deum", w sobotę
zaś o godzinie 6 i pół wie<.:zorem w ka
tedrze J. E. ks. bisikup odpra1wi majowe
'flabożeństwo. wyg"losi n.a·rikę i oozicli A·
postol'Skl~o b.fo!?'osław;eństwa wiernym
Społeczeństwo katolickie naszego
miasta przyigotowu1e się do uroczvstesrn
I przytjęcia Dosto~nego Pasterza Dieoezji.

Swladkow ie nie stawlll ai~.

.
p) N3 ławie ~sikar~onych Sąd1;1 Okre
j g_owe){o ~ Łoc:Lz1_ za~1adł wczoraJ 58·l~t
n• kek P11nes. _,,os_k~rzony ~ 1:1alw_e~~a~J~
na szkodę rzez.~ilko,~. rzezrru m1el11S.k1e1.
przyw~as~cz.~ me roz~yc.h kwot, a ogó.
l•em w1ęk~·zea s~y p1eni~zY:
Oskarzony nie przywaue się do wmv
Bronią go adwokaci BUvk i Paischia!Stki.
~d
_Na ~ozp:-awę. ni~ sf:awito _ sie ki_l1ku
eo ł em1ą
sw1a<l1kow oska:rzenia. Jak Wincenty 1 Ja
.
•
.
• .
•
• •
dwiga Chatdzińscy oraiz Tabacz.kiewi•Cz.
Okó mk Min. Op1ek1 Społeczne; do wo ;ewodów.
Minis t~r!:two opieki społecznej wy-! nym. Celem tych badań jest stwierd'ze- Sqi~ otrz ymał od Chadzi~sklch. ~zeb~stosowało do wojewodów okólnik w : nie, czy rekonwalescen t nie posia da waJących W Częstochowie, zawia<lomte
zorganizowani a · już zarazków duru i czy z tych wzglę- l 11i•e, iż nie mo~ą ~rzyibyć na S1Prawę Z PO
sprawie racjonalnego
: dów nie jest niebezpieczny dla otocze- · \Vodu braku p1entę<l'zy. prosząc przeto o
walki z epidemą duru brzusznego.
naidesf.anie kwoty, potrzebnej na pokrvMinisterstwo poleca w tym okólniku, inia.
kosztów przeńia1zd'U z CzęstochowY.
cie
zaraistnienia
stwierdzenia
razie
W
i
osoaby przy wypisywaniu ze szpitala
by. która przeszła dur brzuszny, podda- I zków, zawiadomić należy o każdym po- · PodCYbne pismo nadesłał Tabacz.kiewic z
Ad woka-ci wmoszą o powołałllle si·ed
wano przynajmniej dwukrotnie od czasu li szczególnym wypadku władze adminiświadków. których domaigali się jiuż
miu
.
stracyjne
spadku t emperatury krew i wydzieliny
podczas doohod'renia. a któryd1 w6wchorego badaniom sero - bakterjologicz •

. duru brzusznsgo.
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CLAUDE A VELINE

1

I

.
.
czas ~d na pos1edzenm gos~cxlairczem
c•drz~·c1ł. Prokur~tor por:o~~n1e do~a?ał s~e odirzuceni~ ~~?.h S\\ ia<lków. Sąd
Je<fn":k postałllow1ł sw 1adlków tycli wez
wać 1 SąJtfawę odiroczyil.
--

~ocl~gl popularne n• meetlwg
lołn1c2y.

Na wielki międzynarodowy meeting
który odbędzie się w Wars.za.
lo n'
wie w dcie:ch.'.-24-.i 25 b .m .• przybyć ma·
ją specjalne pociągtpopularne z Krakowa, Łodzi, Częstochowy i Piotrkowa
Kowla, oraz Kielc.
z każdej z tych miejscowości spo·
dziewane jest przybycie dwóch pocią
Warszawy
gów w dniu 24 i 25 b.m.
pocią~i popularne wvjadą w dro~ę powrotną w czwartek 25 b .m. w godzinacł
'
wieczornych.

z
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wie. Jak to \vvtrąca kh z równowagi i towarzvskies.t o i owa cilekawość t>tJ·cho-! czarny wąs, laipy rzeźnika, m eilonik.
jtik trudno mi jesa naipowrót się ooano- dza pr~e'Clewszvstkiem z ch~ci ucie.!? ki I tr zewiki z zaokrą~lonemi nosami i ru·
wać. Sadza. że władza ta nic sprawia przed samą sobą. Ustłu}~ w ten sposób cby na<letcgp pawia. Szymon ~iviere,
jej pr z vkrości. Ale stwierdzam, że uży- ukryć swą s-!abość, swe obawv. których to wysoki, szczupły je2'omość. wv~olo·
wa }ej jedynie w cc;lu zdobvcia. zaiufa- się \Vstytlzi. J ednaki\! t>ewnc~o dnia, r:v. z rękami delilka.tnemi i sta:ranmc wy
nia i przyjaźni i zaspokojenia t:\.'m spa· kiedy byliśmy saum. ule mo~ta pnwsrrzy pielęgnowanemi. Nosi szarv. pilśniowy
sobcm pewneti swoistej dość uaclk1ej mać cichyd1 tez„ które spna wiły nu wie- kapelusz i obuwie ma podobne do moje•
wyl{lą
ciekawości. Constancc chciatlaby w~zy · le bólu. Myślałem, że z aczniie mówić. ~o. Da rcmnie srokałem w jeRO
zdra·
któryby
czel!ółu..
sz
ia.kieiroś
dzie
Szystko wiedzieć, wszvstlko Drzeniknąć . Ale właśnie w tej chwilli na<is.zedł
obserwowa~
dairemrnie
:
fach
ieg-o
dzat
uczy,
1>0-dniosła
Constance
J~ivicre.
mon
Ody jej sie coś opowittida. stawia się zawsze w wyobraźni na mieJs cu t.JiPOWia- uśmbe1chnętia się i wyciągnąwsz y ku nie- fom jel!o spojrzenie, baidałcm mowę.
, ,Dzie1idobry, !;p(ljrzenie nie miało nic szoie~owskie
dając.ego.. widzi się w działa n iu i oasjo- mu rę-!kę powiec!Jziala:
bfa.d1ztlo daleko. oderże u:z.natl!m ~o. przeciwnie tonem,
tafidm
zymoni.e''
5
dobrej
nuje się. Oświ.a•cl.cza w zupchue
wane od żvda: a z. ie~o sposobem wy·
wierze: , ,Jestem mę:ic.zv z ną, zarnk nio· za stosoW1T1e oddailić się.
Przez długi czas nie mogtem wtzbyć rażania można bvło. Jak się to mówi,
nym w kobietę'·. Ludzie patr zą na 1:ią
pewnej nieufności w stnsu~ku do • ,pokazać si-ę wsz.ędzj.e' '. I z.resztą czyż
sie
dąsa.
z uśmiechem. na co ona si~.
Znam ją od dwóch lat i ni ~ nic wiem Szvmonia ~ivierc. Ja również jestem rr.ol!lo być inaczej. skoro cieszył sit:
o jeoj żvciu. Szcz:vice sie tcm. że j( stcm trochę z.azid1rosny o Const.aince. .Zrcszt:t iirzvjatnią Constaince?
To nowe wyobrażenie. Jakie musiatym z ~oŚIJ'ó~ jCIJ ~n~omych, z którym zawsze. się boję pol!cji - nic dlatego,
1
sobie urobić 0 mspe'ktorach poJi.cji,
łem
karygodnego
c~ś
e1111u
sum1
~a.
:=ut
mu
yvm
a
eni_
urz
~~z1~aw1a naichęlnwJ; ale WVTI
JeJ me przybierają 111gdy fo_rm! :vyz na n. przvniaummeJ w zaikreste spraw, które nie zmienilo jednak zupełnie moich u·
ConstaJnce opus·z~za pu.w1~lu. 1 wz<l~- 1.nl"!{lyibv ~o mt~re~ować), lec7. dla.t·~go: czuć w stosunku do same.j lnlstvtucji Ja·
cha.: .' ·~~h, . Kla1udJus~ •. zyc1e .1es! taloc ze_ pr~ raza. mnie ich ws~chtpotezna. 1 ko takiej. Wydawała mi się .ksŻcze bar·
~a. twan:v Jel maluJe. się _zmę taJcmmcza s1la. Mam mamc. n~ P~nkcte <l:ziej bud.zacl\ trwo~ę. skoro potrafiła
cięz~1c!
cze~1e; z~1 em~ on~ te tw~rz. :t!e p1m1;1- <1myl.Clk sa<lo\_Vvc~. ?cLarza mi Sii.', z~ wy użvwać metod talk subtelnvch i , ,dystvn
j~ 1e~akte n~c z JeJ wdz1:;ku. W y1.hl1e olJra~am :;obie. ~z Jestem fałsz~w1e o- Rowanvch' •. Jetln<:ikże sam fakt. ie in·
się wo"".'cms. bt?dn.l mal~ d~1cwc z v11ką; s l.rnrzany 1 wsta1ę skruzan.Y na ~1lotynę; spektor policji może nie ukrywać swe·
l gdv s1e, w1d1z1 t~n dz1ec!e~y wyraz me są t? ~eso.Je mar-_z~ma. Otó~ rzocrz g-0 fac-hu. dał mi wiele do mv~łenia. I kie
twarzy, mepo-d?lma prz ypu~c1c .. by tl'm, w km. z~ ~z vmon R1v1ere Jest mspck· dv później zobaczyTem Szvmona R'v·~re
1
. z rcka na temblalku.. wvchud one~o 1 1
.
co Ja przyginę~1a. był ~ prz.cs:do'ić: A_ 1cd torem poL1cj1 śiledc-zej.
lia'k to wł~śm.~ to•. W'iP?m·11:1 n1clo~J~ 1. Gdy Constance oz_n~iła mt, . l~! uśmiechem człowieka, który ~ięceJ cler
Piał i który nie żiału.ie S'\Voich deroicri.
ot s~cm d~1~cms tw1c . ~ Ja•k:ei:i ~ 1_nafzN~n ic·skt zawód tegoł • .:PrzYJac1et~1.a ~a wb1ełk1
s ww. ~ sm1cr~. a p >.cm m1 .i11~. ie J~ f:!O. n~vwa Ił:- . noezą l\O~o _Y em poczałem nabierać 0 nim i 0 fcJro kol~·
wypvtuJę Ję~ nigdy, ale r.cn sp~s,)b. do- 111ict?om1et"lme zd~1~1?ny. WyobraZ?łem g[Jrh innego mmermania. BV'łem z.atenr
wi.odtz•euia się ctc~okolw1ck w1ęceJ - sobie dotychczas, Jk:lk każdy prz.ec1ętny zupełnym ignorantem w teJ· s orawio
w ~tosunku do :1iej }est b ezskutc·c'Zny. erancuz. ż,e instPektor policji ślizd1-::zej
~ c.. n.).
W każ.dym razie doś: ~ zvbko zorjento- to c4fowiek, którego cz.uć s zpiclem o
wielki
walem sie. ie jej zanufuww1c do żYci.a mMę~ musi mieć barki votę.i;ne.
1

Z u •o watn' e11ta aato a

przeloi)ł
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U Consta.nce b'YW;a wielu- 1u?iz~. i to
PROLOG.
Szymona R1vicre poznałem u mojej I uamnma1ts·zy ch. Um1ie oqa z nimi rozprzvjao1ółki Comstance. l.).ość często 1~1 a.wiać 1 w~budizać i~lr- ~ufainie; potra·
moż na 2'0 tam sootkać, a widvwanoby I ft ic h łqc.zyc razean i~ bez.. trudu przyjcsz•::.zc częściej, J;!!Oiyby Constrnce nic \Vi~zuje i1ch do s!cbie.. Wszvscv ~a oni
r~zerwowala dla niego osobnych wi·e· zachwvceni. kobiety zaś. zirvtowane
czarów, o które wszvscy .pr.zy]1aciele są tl!m że zaniedbuje ona zlckka ich towazaizdrośni. Rzecz prnsta, ludlZie sup- rzvstwo, zapewniąją,, że nie s.ziczędzi
czą sobie rozmaite rziec.zy z tego ,powo- ~wych task 1t"P.rnmu. Proszę tylko po·
óu i w istocie trudno zaprzeczyć, że 1 1_1yślcć. k?hieta sanl'J tna ! Ale _nie z.najq
maj<\ oni do sielJi1e ~l ę b s zv sentyme11t. ~ 1ę one ani na męż.czyizna.ch. am na Con·
.fożcli nie są sa:ni, ma!o do siebie ml· stanc e. Co do mnie. mo~ę ręczyć za nią
wi:ą i zachowuja wzaj::mnic pe\v ien dys - a jeż eli nadcżałoby uczynić wyjątek
1
tons. co Cunstancl.! uidaje s ie b ez trudu, ( czvż 0i11a nic ma prawa do mulośc.i, jak
ale co zdrrnćzaiią oczy Szymonie. l~h ie· każda inna?). wczyniłbym go jedynie
re. Oc.ly zbicira się zbyt w!·elu R\..ŚCI, Szy dUa Szymona Riviere.
Nicwątp·liwi·e Constrnce roaje sobie
mon wvcho<l:z.L przvczcm moir.a poznać
po nim. że jest smutny. Jost lo ... resztą ~JJITaw~ z niepokojów, jakie sieje w ser·
Je~'> st.:.n zw •lkły p0łaczn!'!~· z J)cwnc· ~arh swych gości. G<lv patrzą na ni~
~o rod 1za:n roztargnieniem . n którcm lu j~1k krz<lta si ę , wysci\a i smukła. po ma·
dizie nie zm:iiącv go h! i ż e 1 wna żają ~u:] łym pokoiku, w któi vm ipr:zyjmuje, w
'l omcznie pe . j '.:!~O oucj<;;iu. r,<m-;t:rn..:c mlkzcniu oddiają sie poc'ZIUdu własnego
broi i go "" tedy, wycli-.\ alaj<J ~ g0 z ową s zcz~ ścia. A ~dy zwróci ku nim spoi·
nożorną b ezstronn ością. właściwą, lko· rze n'. c swvch wiel!kich jasnvich oc zu, naj
bard!ziej _wzrll.$Zając:v,ch OCUL m świecie.
bietom zakochanym..
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Rozbudową

mia.st w Polsce.

Konflskata.

Nowelizacja dotychczasowych przepisów.
Poważne zniżki

w oprocentow aniu

Zrównanie dwu kategoryj

długów

'

~

Wczorajszy numer „Kurjera Łódz·
kie~o" ule~ł konfiskacie za nodanłe notatki donoszącej o likwidacji !\!miku w
faobrvce sztuczneQ."o iedwabiu w Toma
szowie Mazowieckim.

budowlanyc h.

Pobór rocznika 1912

dłużników~

a) Dziś, w środę dnia 24 bm. o godz.
rano punktualnie obowiązani są sta
8-ej
Od dłuższego już cza1su prowadzona będzie do rezerwy państwowego fundu·
do przeglądu wojskowego.
się
wić
budowlanego.
szu
1
pomocy
przy
jest akcja oddłużeniowa,
Przed komisja poborowa Nr. t (Al.
Przy podziale kredytów nowela przy
konwersji zarówno długów krótkotermi- I
l<oścluszki 21) poborowi rocznika fQ13.
nowych, jak i długoterminowych. Akcja znaje pierW1Szeństwo budującym małe
zam ieszkali na terenie 5 komisarjatu P .
ta objęła również kredyty budowlane. mieszkania oraz tym1 którzy b~dą po·
P. o nazwiskach na litery C. D. H Ch.
Właściciele nowych domów bowiem zna trzebowali dla wyKończenia budowli
ieźli się· w trudnem położeniu finanso· , stosunkowo najmniejszej pomocy finan·
Przed komisją poborową Nr. 2 (Owem, gdyż ponosili zbyt wysokie koszta I
grodowa 34) pobomwi roczika 1912 zana opłatę procentów. Zaległości dłużni·
mieszkali na terenie 7 komisariatu P.P.
sprawę narodową.
Męczennikowi
ków kredytów budowlanych wzrastały
fJ nazwiskach na litery K.
coraz bard.ziej. Do tej sytuacji przyczyPrzed komisją poborową Nr. 3 (ul.
coraz j!ors?ego
niał się również fakt
rot:znika
Piotrkowska 165) poborowi
płacenia czynsz.lw komornianych przez
4-go
terenie
na
patronowi.
zamieszkali
B.
wielkiemu
kat.
l,
l91
swemu
hołd
złoży
W.
P.
Bałaljonu
4•go
~łodziei
lokatorów. Sytuację tę reguluje nowe
komisarjatu P.P. o nazw!skach na Uterv
Po wybuchu rewolucji listopadowej, P R S Sch. Sz ~ T U W Z ż.
Batałjonu P. j i 9 lat ciężkich robót w twierdzy. MoZ okazji utworzenia
rozporządze1!ie "":Ykonawcze do ustawy
.
o rozbu~owte ~1:1 5.t. Wprowadza 0 '!0 W. (najmłodszych czwartaków) im. ma ment degradacji i przykuwania Łukasiń uciekające wojska rosyjskie zabrały tu
PQwiat
na
Przed komisją poborową
dale~o tdące zni 7 ki w oprocentowanm jera Walerjana Łukasińskiego, Koło skiego do taczek widziel iśmy w kinie w !<asińskiego i dnia 5 maja 1830 r. zamdłu~ow budo~lanych oraz rozkłada spła: Przyjaciół tegoż Bataljonu wraz z okrę !!imie naszym p.t. „Księżna Łowicka". knęły Go w podziemiach ,SchlUselburgu' lf.dzki (Narutowicza 56) poborowi roczna terenie m.
film, nie współ· gdzie dnia 27 lutego 1868 r. zamknął po- ulka 1912, zamieszkali
1 gowem Kołem Czwartaków przy współ Kto z nas patrząc na
tę ich na dłuzszv okres.
na litery:
nazwiskach
o
Konstantynowa
padzie·
w
pobytu
latach
46
po
wieki
nie
kim
w
tragedji,
strasznej
tej
Nowe rozporządzenie ustala opro- · udziale pokrewnych organizacyj b. woj <..zuł w
L.
K
J
J
Ch.
tt
O
F
E
O
C
B
A
w
pochowano
Ciało
wiezienia.
miach
barbarzyń
widok
na
grozą,
serce
zabiło
28
dnia
niedzielę,
w
się
udają
..,kowych
·
centowanie wszelkich pożyczek budoZglaszający się do przeglądu winni
wlanych, a więc krótkoterminowych,: maja rb. o godz.. 11-ej rano do Zgierza stwa siepaczy carskich. znęcających się twierdzy, a duch spocza.I w narodzie, w
~o!ówkowych. ~mortyzacyjnych 0t·~z u· i 'Piaskowice) pod pomnik swego patro· na polskim żołnierzu za Jego miłość Oj jego historji, w jego dumie i godności na i;osiadać: dowód osobisty, lub zaświad
d.zieł~nych w tu~tacb z3;sta~yc~ i oh-J na, męczennika za sprawę narodową, r7yzny. I mimowili wzrok nasz skiero- rodowej i stał się wskaźnikiem wolno- czenie tożsamości osoby z fotografią, za
~wiadczenie o rejestracji, kartę odrocze
hgac1ach . budowlanych 1 oblt1!1aCJach w majora Walerjana Łukasińskiego, celem wallśmy na twarze żołnierzy towarzy- sci.
nia służby wojskowej świadectwo szkol
wvsoko~ci 3 proc. w st?~unku rocznym.: złożenia Duchowi tego wybitnego patr- szących egzckucii, i dziwiliśmy się wi·
·
dząc tylko łzy.
Stan.owi to znaczną z!lizkę. dotychczas 1 joty uroczystego hołdu.
I r.e i świadectwo zawodowe
Uroczystość rozpocznie się o godz.
bowtem oproc~ntowam~ pożvczek h~·
dowlanvch krotkoternu1.1owych wynosi- 13-ej po Mszy Polowej Szkół Powszccb I
!liamorządu
ło. 6 pro~ .a dłu~otermmowych ~ pro~. nych powiatu łódzkiego z racji ,,Swięta
Niew~t!'l1"."'1e . tak znacz.n~ odc1ążeni.e Sportu" w Zg ~rzu.
Pomnik ten. ufundowany w r. 1918
':"ła~cicieli d~mów zezw?h nn na .obntzeme C'zynszow . komornianych. ktorych przez ziemiankę p. Wasilewską, a WY·
k on~ny prz ... z a rt .-rzez'b'tarza p. C zap 1·ń
wzrastały
zaleiSłośc1 ostatnio szybko
1
. ·
.
Samorząd nie jest zdolny spełnit podstawowych zadr ft.
. Nowe rozoorz21dze~1~ .Prżynos1 spe· <>kiego, jest l>?Cynym w Polsce. Przt!d-Samorząd stolicy opanowany przez' społeczną, na konserwację dróg, na ko· gą doczekać się rozpatrzenia ~ zatwier-=1c:Jną ul~~ .dla właścicieli no~vch_ ~ 0- !"tawia on wyrnki krzyż z orłem na
mow; obcią~onvch k!ed.ytami krotl.d" szczycie, a u stóp krzyża. tragiczna po- partje polityczne, nie jest zdolny speł- nieczne i celowe inwestycje, nie rusza- dzenia przez Radę Miejską. W tych wat~i:nmow~~1· ~':tu~cfa tc_h była tru : stać Walerjan~ Łukasińskiego. okuta w nić jednego z podstawowych swych za- jąc prawie wydatków administracyj- runkach i wobec tego, że obecne władze
nych. Chorobę pogłębia brak kontroli. miejskie oderwały się zupełnie od spo'ltP.fsza. niz dłuzm~ow, ktorzy u.zyska.li kajdany powierza potomności budzenie dań.
· I
·
· ł eczeńst wa, nie
· · R ew1·
W Yb'terane przez R a d ę K om1s1e
•
· nte·
'
długoterm1nowe. znacznie tan- ducha narad~
kredvtv
€ą wyrazicie ami prą. , , . Wpływy p?htyczne pr.zerasta1ą
.
s1!e. C\becn;e nastaniło wiec zrównanie
W roku l"-8. w d~1e~ ,.Bożego Ciała : 1ednokrotme dobre chęci i władzę pre- zyjne, albo nie są dopuszczane do re· . 1ów nurtujących wśród mieszkańców
obu tych katel!oryi dłużników. Jest to
wizji poszczególnych dzia.łów gospodar 1' stolicy.
w ełn!ie słuszne, J!d ż niema fadnych Pa~ Pre.zyJent ~z~ht7J prof. dr .. Ignacy zydenta.. . .
Na c1ęzk1 ~tan sa.m<;>rządu ~tołeczne- ki miejskiej, albo ich protokuły nie moo~c.:taw do dzieleni: budujących nowe M?sc 1 ~k1. w prz7Jezdz1e do Łow~cza od-,
~omv mieszkalne na dwie kałel!orie. w1cdz1ł pomnik 1 wzruszony, dziękował I go wpł~a n:e"."'ątpliWle. panu1ący kry.
•
Jak iedni tak i drudzy przez lokatę fundatorce za czyn wysoce obywatel--, zys,w ~1ększe1 1ednak mierze zła gospoTelegramy hsto~e w obrocie lJI\RADL DWA BOCHfNKJ CHLEBA.
.
.
darka finansowa.
. .
.
swych wolnych kapitałów w budownic· ski.
p) Wczora!i. w godzina~h pr,zetdpoze Szwa1carją~
WalerJ~n ł ukas1ń~kl. uto?z1~ ste w r 1 . Od roku 1929 ~udżet m~asta Jest .de·
twie mieszkaniowem przyczyniają się do
PttZed kościołem Przemie·
łudniowych
.
h
d
S
def1cyw
trwania
Tendenqa
f1cytowy.
I
U!'"T';P,...:a br~lrn ni1e!ii:rkań w rni~staeh l7t6. Już Jako 21-letm młodz1emec wste
. tosobany. oty~ kz~s p~zez. SzwaJ: nienia Pańskiego prz:v. ul. Rzcrowskiej do
puje w szere)!' bataljqnu Str~elc6w pie-,, cie była lak wielką. ż~ Rząd ~muszony
polskich i oiywtenia ~o~poc'arc:;ego.
k .,,
Nowela ustanawia 6-mJesi czn ter- szych i wkrl>tce zostaje kapitanem. W został do wykorzystania swoich upra-, car1ę w o rocie z nie _tore.nu panstwam1 kona1110 osobliwego
wn u.
~:twie pod l,;ipskiem wzięty do niewoli I wnień i powołał Komisję Oszc7edno~ 1 system t.zw. telegramow hstowycb („te•ę t Y
t ·
k
·
Ody ulicą Rz.gowską przejeż.ditał wóz
kaząmatacb I ściową dla m st. Warszawy. Obecnie Iegramme -lettre") rozszerzony został
a~strjackiej więziony
a
mm wvh !>rks a~ia prr~z
spółdzielni ,.Społem". naładowany chle
Na tych: pł"nt:1e zadłuż~nie samorządu stołeczne- ' ostatnio również na Polskę.
~dnanlvc ihm pon vnł ge~ ow po kycze .u· ...... r 1815 ~zysku1·e wolność
t
ł k.lk
k
t ł
bem
·1· ł
. .
,
.
'
ow anvc . o up ywte te~o o rec:u flte- '"' .
.• nhał '.( wko~~u ws oczyd 1 unas o
Różnica międz) telegramem zwywykorzystany kontyngent przechodzi~ miast zgłasza się w szeregi woJska pol ~o przekroczyło Jttz kwotę 60 mi J. z 1
, kiego i zostaje przydzielonym do sław- Powstało ono z . nies~oor~ynowai:ych . kłym, a telegramem • listem polega na , ~tn1 c opiec•. t';"ry porwał_ wa ~oc~11
r,efo 4-go pułku piechoty liniowej i w i poczynań, z nadmterneJ brnrokrac11, z tem, że pierwszy doręczany jest natych· ~1 c~leba, z~11m1e z~ocz~ł ,na Je.zdnic
!1ieprzemy;ślanyc~ i . źle ~kalkul.owa!1ych . miast przez specjalnego posłańca, tele- t ~1egł. Pod.ięty p•r zez woznicę ala.rn1
r. 1817 awansuje na majora.
Urn sł Je 0 nie ograniczał sie tylko 1 mwe~tycVJ <ce!f~elma. p:ek?rma) 1 fa- I gram listowy zaś przychodzi z każdora- nte dał rez.ultatu.
el m utrzy ! talne1 go<;oodarlo przeds1ęb10rstw (ga- zową pocztą.
t
j
~k
y
TURNlfJ BRYDŻOWY DLA PAŃ W
.
i zownfa. M.Z.z.W., Agril). Sytuacja ta '
na p_racy WOJS owe - 0 •0 c e ·
KLUBIE DZIENNif<ARSKIM.
mania ducha narod.owośc1 ~ławy Pola- i powoduje bardzo ciężkie komplikacje. j . Koszt telegram~ listowego w obroh6~ zakłada w dn·u 3 ~aJa 1819 roku; Ma 6 istrat nie ma p;eniędzy na. zapłatę cie z Pol~ką wynosi 3.25 fr. szw. Wobec
W piątek, dnia 26 bm. w Klubie Dzioo
które po I dostawców. Pracown1c mieiscy za swo- taryfy 0,.!6 fr. o~ słowa za t_eleg~amy
6f1awne sto~arzysz.eme.
z ·ennych koleJach dnia J m:ija 1821 r. ją pracę nie otrzvmtij: w terminie wv- zwykłe, . stosowanie , t.elegramow listo- nilkars.kim (Piotrkowiska 121, prawa ofi·
prze osi na J?ielany, .!ako ta,me „Towa nagrodzenia. a zale~łość z te~o tytułu wych da1e oszczędnosc1 około 50 proc. cyina, parter) odhędzie się w god'z:inach
popołudJniowy·c.h twrnie.i -brydiżowv d'la
przekroczvła 5 milj. zł. Powoduie to
t zystw Patnotyczne .
.
pań
BEZROBOTNE.OO
HARAKIRI
Policja tajna W. Ks. Konstantego na · Ódruchy niezadowolenia, które zakłócaPanie, które odniosą w tym konkur
. • .
.
.
)
której czele )tali wiceprezydent Warsza 1 ją normalną pracę i tak bardzo chore-'
P WczoraJ usiłował pozbaw1c się sie bryidżowym .zwyicięstwo. otrzwnaja
j v.:y Lubowidzki i zasłużony niegdyś. a go organizmu samorządu stołeczne~o.
Boles!aw lioros (Piaseczn~ 18), złote. srebrne żetony 'PamiątkOJwe.
zycł~
groź
szczególnie
jest
rzeczy
stan
Ten
Roźgenerał
podupadły
I reraz moralnie
W turnieju .brydżowym dla pa'l1~·
ranę nozem w
sobie głęboką
~:d~J~c
musz~
siły
wszystkie
gdy
~kresie,
w
ny
Ł.ukasiń
stowarzyszenie.
?d~ryła
niecki,
odlbytym w dniu 16 bm.• naigirody otrzv
.
ski uwtez ony w r. 1822, oskarzony o ; być skierowane na walkę ze skutkamt I z c ·
pogotowia Kasy Chorych ~11ali: nagrod.ę pierwszą pp. V.·ois1 i Mi
Lekarz
zdradę stanu. postawiony pod sąd wojen kryzysu, w pierwszym zaś rzędzie na
do szpitala przy ul. ken, drugą nagrodę pp. dr. l·zygsoo i dr.
desperata
rrzewiózł
właśni·e
Niestety,
bezrobociem.
z
barbarzyńskiem , walkę
ny. po dwuletni em
famier, nagirod.ę trzecia PP. <lir. Baum i
~iedztwie w b. klasztorze Karmelitów w w lej dziedzinie Magistrat szuka oszczę. Zagajnikowej .
DancygleT.
Powodem zamachu - brak pracy,
Lesżnie, zbstał skazany na degradację 1 dności. Zmniejsza kredyty na opiekę
sowej. W ten sposób wykorzystane hę- I dą wcześniej kredyty od spółdzielni
dą w całej pełni wszystkie wolne pry· mieszkaniowo - budowlanych.
watne kapitały, których wła~ciciele
chcą je ulokować w budownictwie. Ko·
kredytów budowla- Pud~r Bebe Szofrn.aną
lejnośł przydziału
nych została o tyle zmieniona, że spół·
us11'Wa pot a dorosł,cb.
dzielnie mieszkaniowe otrzymywać hę·

I

,

za

Czwartacy

Łodzi

- -Walerianowi

Łukasińskiemu.

rv.

I

stolicy.

Surowa krytyka

Fatalna gospodarka finansowa Warszawy.
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TEATR MIEJSKI.

Nie więe d:iriwnego, :le przy podohnem podej. i znajomościę hiatorji. Nietylko sama postać Fran·
ze 11trony dyrekcji teatru do fnktomontaż" lcin Doktor, a1e i tło, na którem ona działa wy.
Tera wypudł on pod każdym względem na scenie prncowane jest mozolnie i zupełnie realietycznie.
naucj interesująco. Widowni:i w silnem napięc:u Widzimy więc ję w najrozmaitszych momentacl1
11nysłu„hiwał11 r.ię niesamowitym dziejom genjal· jej pracy s~piegowskiej, w Berlinie, w Paryżu, uy
szpic1ta niemieckiego, Anny • Mnrji Lesser, pod Verdun. Zjawia si{' zawsze w innym charaktenepo
8 odsłonac:h z epilogiem
n1jat , ,Fraulein Doktor''. Nadomiar au~or wypo. r ze, innej roli ,ze atygma·em cierpienia 11 powodu
p. Stanisławy Wysock<ej.
Fafył główru.i sw11 bohaterkę w bogaty mnterjał psy., ~wcgo okrutnego zaj<icia. Gdy chee, oddaje podej_
czem nłeusptawiedliwione uprzedzenie do nowych d1ologiczay i myślowy, o pewnym podklndzie pa r zanych pod svdy polowe, innym nakazuje zbrod·
tologil'znym: , ,Fraulcin Doktor•' stała się bowiem ni9 _ eamohójsrwa, lub też, w obronie własnej, za.
1111tl'rów.
Ju:i wielkt lukę, jakv• specjalnQ grzeczno~ć ·.. w następstwie rozwoju swych czynów, morfinistk~. Mja i niszczy..• Ale , ,Frauleia Dok.tor„ s chwili#
• ,Frl!ulein Doktor', te nie jest tylko biografja zuwieszienia działań wojennych na froncie zachod.
~prawia się autorowi nieznanemu, gdy ostatec11nle
Anny Marji Le!scr. Na scenie widzimy żywy jej nim i, gdy gazety donoSZIJ, :le została zdemaskowa.
wc·hodd na afl.iz jego sztuka...
A jak się do niej podchodzi? •.• Polituj się \\faenrnek. Poznajemy w niej człowieka 0 nieprze. u~, wbrew tem11 wszystkiemu, żyje jellżcze, .• Ale
c:~'.nynr mózgu i _ kobietę, niepozbawioną ser~ 3 , ł'ÓŻ to za życie? ... Została z niej tylko powłoka~.
lloic... Lepiej nie pil!łlć.
iywo reaguje na WbZY1>tko, co do dokoła niej l'raulcin Doktor to widmo • upiór- Ofiara mr.
l.tóro
Ale dyrektor teatru lwowskiego, p. Wiliam Ho·
rzvco. wie te najlt1paz1J sztukę moina położyć, je- dzieje. Patrjotyzm i poświęcenie Anny • Marj.i Les. ko~yku - morfiny. Wprawdzie wymknęła się z
m Pitt jej nie J'C'lraktoje 11umlennie. Więc wreta· &er wypływaj, nie z korzyści materjaln)·ch. le~ nastawionych na nit sieci i wraca do Berlina,..
"'il „Fraulein Doktor'' r.ak, jak na to zasłużyła przedewszystkiem 1 pobudek indywidualnych i 11 !\'ustępuje termi komplet'ny upadek sił fizycznych
i dowi6dł lwowianom, wśród ktorych nie brakło Jd specjalnego punktu widzenia na morderczo woj. i duchowych. Fraulein Doktor jest zatruta morfinę.
tccp:yków, że na s:r:tuce miejscowego autora cwć nę. , ,Franlcin Doktor' , pod koniec swej dzialal- Mujaczy i ma halucynacje. . • Uświadamia sobie,
~ię ruożnn nie gorzej, nii na jakiejś ramocie w ro_ nosci !zpiegowskiej nie żyje ju2: nawet nerwami. w chwili podniecenia sztucznego, w5zy11tko. Przed
dz!łju x.23, Mata Hari. lub na bardzo dobrym Przy życiu utrzymuje ję morfina. I 0113 je111 jedy. (>Czyma przesuwa się eałe dotychc?.llSOWe jej iy_
nem iródłem jej natchnienia do dalszej walki oraz de er;pie!';owekie ••• Widzi swe wielkie czyny, wie}.
Spon:e o neriao~ Gri11zo.
kie 1:hrodnie, morderstwa ł mogiły • • • „Fraulein
S11tuka Tepy s rem naetawie:niem powędrowała 00 OFt:atecznego 8itopienia serca kobiety. .
Doktor" 'pada omdlała ••. Ekscelencja wydaje ł'OGI..
•
•
,
•
na inne .ceny, zanim onegdaj znalazł.a Ji{! 'Ili teatrze
• .Frilt~le:n Doktor' łHmab~ stwikb~rdza,lze r;dy Jr;o. kaz...
ludzkim.
tu p. e.
Y"' o 1etę.
Iła1a ssp1eg1em praesla :i
t l'nl
„_ d k J
.,
s · d z1•11smy,
„•r wyjedzi"e do Sz»~a,·~·rJ·i·,
, •• Anna _ MarJ"a L-~
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Ftacie Faktomontain opral'owane eo bardzo ezczc
głodu··'
gmf
kl i autora. Nie zbrakło więc ani t>ru:ldl'h, ani .y m•" 'fczneJ
Śm!11ło rzee można, ie , ,Franłf'in Doktor'• na_ itł\łowo i daj9 ruołnoeć artystom sadokumentowa.
hd!lijskicl1, ani francuekir.h mundurów. Jakoi slllr·
li~ Jelll • ~ ra..t.mll'li....,, poeaueiem 1eeny nia swej obecności na scenie i usprawiedliwienia
ci.yło.
~iu

·F rii.ole in Dokto r.
Faktomontaż prawdziwy. w
Jerzego Tepy. Keżyser~a
, .Frl!ułein Doktor'' poprzl'dziła najlepua o_
11!nja. Nie~pdno jeszcze przed dwoma miesiocami
DGÓcszła wiadomość, ii teatr lwowski w dwa lf·
1odnie po otrzymaniu ep.-emphrzR , ,Fraulein Dok.
tor• ' postanowił wyetawić tę 1ztukt1- Był to swego
rodzaju rekord przedostania eio utworu nieznanego
utora na 6Cen~
htotnle, młody i utalentowany lwowianin, Jerzy
Tąa zdobył watępnyin bojem publicmość !wow·
akt i zdał eGZAtDin jako autor accniczny swym
Wt'ale 11iepr11eciętnym faktomontażem.
Zt> Lwowa , ,Fr;Juleln Doktor•• przeszła na ece_
Ilf poznansq, ob«Die ilwi~ci 6We sukcesy na sce,Ul' Ml'fzklej. a w najbliższ)'m cusie 111aj~ie aię
aa aH~zn jednej ze scen wan:aawwkieh.
W ciągu wl{'C jednego karnawału Jeriy Tepa eleł
q (d1>~nym autorem, o którei;o sn'lllk~ dohijaj11
rif ftlf'moł wssystk.ie sceny polskie.
r. Je1'717 Tl'pa ma szczęleie. :iiresz1' usłubine.
1.nzwyczaj młody autor, bez względu na roaµi~to,;e
lalenru, napi>tyka w "'ej karjcrze autorskiej trud.
noki wprost nie do przebycia. Ile talentów nie uj.
nal11 tło·ed światła kinkietów? •.•
· Drn"krie ff'atr6w naszych wol• grać nnjblahne
fl!tllkł obry<"h autorów, nii zdohyć ei{! na ryll!yko
ivyst,wirnla t1owel!o autora pol~kiego. A pr.te<"leż
" utwory dramatyo:ne młody<"h sił plenrskich na_
„mdr.an11 na konkursach literackkh pierwszcn1i na·
crodami'!
IJ" l'e3trał'..h naszych pokutuje do dziś jakieś nL

6

„

·

jej dokoł11 oeoby ponurej be>haterki sztuki. Be.:
r.nrzutu więc naszkicowana jeat postać starego dok.
tora Matthesiusa, barwnie podkreślona figura ek9.
celencji. Nie braknie też indywidualnośd majoro.
wi llerslowi. porucznikowi Englowi. Dużo wyrazu
i pldlltyki posiadnjo p<>stacie aieriant11 Duvda i
F:t:piega Joachima Costopulosa.
Zes11ół, przyjmujvcy ui)ział w tem ciekawem
widowisku, wywiązał się ze awego trudnego zada.
nia nad wyrai: szczęśliwie.
.Rolę tytulowo , ,Franlein Doktor'• !l'ała p. Hi!.
da Skr:.:ydłowska. Ar1ystka ta po ra:11 pierwszy
gezonie obecnym znalazła role dla swego talentu
~cenicznei;o. Skrzydłowska grała tak, jak to było
llngiś, za dyrekcji Bolesława Corezyńskieso. Jej
Fraulein Doktor opracowana była bardzo szcie_
gółowo, a i;ł?~owo i warunkami swcmi arty8tka
11si1Jgnęła maximum napięcia liryczno.dramaty.
t'znei:o.
Swi~tnym partnerem w roli doktora Mat:he1.iu.
sa był Józef Winawer, który rolę swę od pierwszej
do ostatniej !reny przeprowadził z dużym umła.
rt>m artystycznym: ~rai dyskretnie, spokojnie, P"Y
t·ulkowitem oponowaniu lwononeJ kreaejl.
Rola ek&celencji, w intt'tpretacji Marjana Len.
ka, wypaflłt1 mocno i wyraziście. Zwła•11rza w: .,,
~letnim akcie p. Lenk dał s~ereg mocnych akł'entów
P
Dytrych doskonale wywil}uł sir a ro.
D
.
r .• Lucjan
nva1a. Z pozostałych wyknnawt"ów
1 111erz:inta
hl b
.
ł
za~ ngttJ' na poc e no Wl1lniankę pp.: frant'ifzek
Wł. Marherski, St. Win('zewski, W.
• •
nro d ntl'wtcz,
•
. k•i. L " 1iwiński,
M od n:enl!
W. Gurynowiez I K. ł,a.
I 1~d 11k.1. Ro1ę p. H amer grala • powod:1eniem p. J.
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<:bojnaeka.
• Jarockiego, jak zwykle zrenq
D ek nraeje p. St.
wysokim poziomie kunsztu ma
nn
były
utr:aymone
Jarskiego i bud:itły powi;zechny entuzjazm.
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EXPRESS HANDLOWY
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Program senatora Pittmana.
•

I

ex) Donoszą z Waszyngtonu, że se- i.Jesienie cen srebra i ustabilizowanie et.
Pittman ogłosił program rewalory ny na nowym poziomie. Zaleca on rów
nator
Konjunktura skłania się ku poprawie.
zacji srebra, składający się z 6-ci11 punk nież wydatniejsze wykorzystywfl,rne sre
tów. Projekt ten zaakceptowały podob hra jako pokrycia obiegu biletów ban k\
no wszystkie państwa, które prowadzi-- wych.
ły ze Stanami Ziednoczonemi przedwstę
Anglja płaci, Niemcy kombinują.
pne rokowania w sprawach polityki goGIEŁDA WARSZAWSKA
W ciągu ostatnich tyigcxllni t·l'1Wa nie (w szicz.ególmości przez hutniczy, papier wykaiżą stosum~owo niewielkie waihani:a 8podarczej przed rozpoczynającą się w
Uazeta Niea.zielna „Peoip}e'•, ogłasza ~·zerwcu międzynarodową konferencją
omal nie:p.rzie.rwainie na giełldach towairo 1ntczy i włókienniczy) poziomu, bardzo
z dnia 23.go marca.
za- b'Ospodarczą w Londynie.
rewelacyjną wia<iomość na temat
wych wysoce pomyślna i budząca opty zbliżonego do rekordów z 1928 r.
Ten drugi PUJ11kt brzmi poprostu nie- mie.rzonego przez Niemcy morato.rjum
mizm silna zwyżka szeregu g-łównych su
Projekt przewiduje umiarkowane pod
WALUT}(:
żaden w stosunku do płatności procentów,
rowców światowy~ .. Zwyżka ~, prz·e · p1rawdopodobni•a O ile wiemy,
Holandja 359.25
kr~za w znaczne] mierze stop1en spad krad nte może się pos1.iezycić podobnym przyp...tdauących z tytu!u pożycz.ki Youn
Londyn 30.20 - 30.22
ku wairtości dolara i stamowi c.z:yis.ty przy· stanem produkcji przemysłQ.weJ. Cała g-a i E!llllYoh pożycz:e.k dil1u goterminoJork - czeki 7.71
Nowy
Kto stanie na czeli!e Bank•
ros~ wartości tyoh towa rów w Zlł'ocie. ta sprawa stanie się więcej mozumialą, wyich.
Nowy Jork - kabel 7.72
Akceptacyjnego ?
W c.zaisie konfenmcji Schaichta z Nor
Ob,Paw ten, ze względu na to, że posia- o ile uw.z.ględnimy zarówno og.rom cie·
Paryż 35.11
da już pewien od!cień trwatości jest nie żarów, zrzucooych przez Niemcy w r. ma.nem, prezydent Banku Rzeszy uzySzwajcarja 172.35
druw
uruchomieniem
z
zw'iązku
W
zmiernie znamienny jako {)lbjaw ożywie ulb. w dziedzinie finrulJsoweń (Loza1J1na, Sikać miał z.godę gubernatora 8anku An giej połowie czerwca br. Banku AkcepBerlin 210.00
nia, ziwłaszcza, że równolegle z:a:znacza ułatwienia w spłacie długów handlo- gielskiego na procteikt następujący:
prezeNa zebrainiu w1eirzycieli, zwołanem tacyjnego, dowiadujemy się, że
sie w Stanach Z}ed111ocz()l!lyich wzrost wyich), i·ak i pomyślnie ks.ztałtutj,ąicy się
A kej.,..
'!'1 racty Banku zostanie prezes Banku
na 29 maja, mi·a!aiby nastąpić
Berlina
do
obrotów ~i·ełdowych i dywidendowvch. do końca 1932 r. handle<! zagrainiiiczny Nie
- 74. 7i
73.50
Polski
Bank
Polskiego dr. Władysław Wróblewski,
oraz rniec (eksport, utrzymywany na wyso- zasaidnicza z.go da na mora torjum, z tern gdyż w istnieniu i rozwoju tej instytuwzrost przewozów kol•e jowych
Lilpop 11.25
wzirost w s.z.eregu działów pirodllllkcji z kim poziomie, obok wybimk ograniczo że Niemcy wpłacać będą co miesiąc ty di będzie zainteresowana w dużej miePapiery pań~twowe i listy za5f4U,71f!f
rt-.g o importu). Obydwa te czyinniki po- te, ile mogą markami niemieakiemi do rze nasza instytucja emisyjna.
hutmictwem na czele.
1
3% Budowlana 38.25 - 38.50
Notowaniia londyński·e pod)nos.zą się ·~· :nny były wPły.nąć na ogólną poprawę Bairuku Wypłat Międ zyriarndowyc.h na
Wiceprezesem rady Banku Akcepta
Poza tern nieposledmią rolę odg:rywa poc.zet obsługi poży;czck.
4% Inwestycyjna 102.00
wolniej nieco niż w Nowym Jorku, gd'Yt
i zarazem prezesem zarządu
cyjnego
RaichiU111ek ten b ~dz1e zamknięty dla
5% Konwer&yjna 44.00
odzyskanie
odibicie wydarzeń ameirykaf1S'kich 'PrzY· z pewnością faktycznie
regoż Banku zostanie b. wiceminister p.
4% Dol11row11 49. 75
·Chadzi do nas z pewnem op-Oźniooiem. przez Niemcy wolności z.brojeń, co extra wie.rzy1cieli, natomiast będzie otwarty K. Stamirowski, obecny wiceprezes B.
50.25
1'}1, Stabilizacyjna 50.50 Obroty aikcjanni na giełdzie nowojor zuby po1pirawiło stan kiliku ga:tę.zi przemy dla rządu niemieckiego, który z nieigo Rolnego.
będzie mó~d zaciągnąć pożyciz;ki na ro8% m. Warszawy 41.00 - 40.38
skie<j, które od chwili rozipoczęcia się :;łu".
Bank Akceptacyjny mieścić się bę
Prus
5% Obligac;e m. Warszawy z 1926 r. 30.75
Toczą się w tej chiwili Tokowania o boty publiczne i na kolonizację
kryzysu gospodiarezego z roku na rok
na liwaga: Notowanie Włoch z dnia 22 maja w tram.,.
w gmachu Banku Polskiego,
dzie
Wschodnich.
stale się lrur czyly, w roku bi·eżącym na zawarcve tymczasowego rozejmu walu,,People'' oblicza, że pożycz.ki. o któ p rowincję zaś wszelkie czynności zatat
akcji winno brzmieć 46.56.
skuteik dużego ożywienia w ostatnich towego do czasu konferencji świato
wy.noszą 1.200 miljQll1Ów fun wiać będzie bądź oddział Banku Rolnechodzi,
re
Świata
niiesiąicad1, wyikazały W StOSUJniku do TO We\1, a głównie ban/ki emisyjne
go. bądź oddział Banku Gospodarstwa
GIELDA ZBOŻOWA POZNA~SKA.
ku ubiegfogo poważny wzost. Od 1-go wzatliemrnie kontrolutią ruch dolara, starra- tów.
ra.iowego.
:
ra
czerwcową
zapłaci
jednak
Ą.nglj:a
cena tcanzakcyjna, obroty 535 tonn
Żyto,
styrcznia do 20 marla rb. dokornano na jąc sie utrzymać faktyczną stabilizację
Na kapitał z:akfadowy Banku Akcep zł. 18.00. Reszta notowań bez zmiany. Usposohio
g-ieMziie nowojorskiej obrotów 178 mil- głównyw:h walut światowych na obec- tę pożyczki wojennej. Słowem wszed•zie
jornami sztuik atkcyj, wobec 146 mil]. w nym poziomie do c.zaS'il k()fllferencji uwi'Cla.czll1iają się starania, aby podnieść ,; cyjnego złożą się dotacja Skarbu P ai1 nie spokojne.
żyicie gospodaircz·e pokryzysowe i powo ~twa w kwocie 6,5 milj. zł., Banku Polświatowej.
odpowied1nim okresie 1932 r.
skiego 3 milj. zt., wreszcie pozostałe 3
osiąga się dodatnie wy111iki.
h
GIELDA LóDZKA.
prawodopo
dość
rzieczą
jest
Dlatego
stałem
o
Natomiast obroty papierami
milj. zł. wpłyną z Banku Gospodarstwa
D!>lacy 7.75 - 7.74.
się mniej dobną, iż kursy gJównyich walut świato
oprocentO'wa.niu utrzymaty
~<rai owego i Państw. Banku Rolnego.
Budowlana 39.00 - 38.50
wie-cei na po.z.iomie r. UJb„ wynosUy bo· wych do czasu konferencji światowej
Dolarówka 50.50 - 50.00
wiem do 20 mada rb. 1.183 mili. dol. woInwestycyjna 102.00 - 101.50
bec 1.192 mili. w odipowiedlnim okresie 1
Pobór scalonego podatku obrotowego
Stal1ilizacyjna SO.OO - SO.OO
poprzedniego roku.
(ah
Bank Polski 73.50 - 73.00
Przewóz pirzez kainał Suezki w ooczątkaicb bieżącego 1933 r. wzrósł z111aGIELDA BAWELNIANA.
Daleko idące zastrzeżenia Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
cznie i ma tendencję zwvżkową, co d0
lipiec - 5.69, paźdmernik - 5.68,
Lit>erpool:
wodzi ożywienfa w Anglji.
Ministerstwo Skarbu z początk1em I scalenia uważać można .za wskazane w re nie podlegają opodatkowaniu w wła Hyczeń - 5.70.
Niemieoki Instytut Badiainia Konjunk bież. roku przygotowało projekt rozpo- c dniesieniu do wspomnianego dziaru o- ściwej wysokości.
Brema: lipiec - 9.36, październik - 9.58, gr11.
tur podał rewelaicyijlnie dane, fr przv koń rządzenia o scaleniu podatku obrotowe- erotów. M. in. jako najważniejszy argu9.71, &l'yczeń - 9.77. marzec - 9.90.
dzień cu ulb. roku 1932 (1przed Hitlerem) nastą go w odniesieniu do handlu zwierzęta- !Pent, przemawiający przeciwko scale-(ah)
piła w N1emczecl1 poważma poprawa go
mi rzeźnemi i mięsem, orzyczem projekt niu. wytaczany jest wzgląd, iż na ry-słabsze.
Dolary
spodrurc.zia ,,Gazeta PolSika" pisze:
dotyczyć miał wyłącznie terenu m War nek przedostaje się część towaru z ubo
ex) w dmiu wczoraószym w związ- GlEł,DA ZBOŻOWO . TOWAROWA ŁóDZKA.
„Różne diane wslka.z.u:ją na to, że w ~zawy. Z uwagi na zasadnicze zastrzeże jów pokątnych dokonywanych w wa-wtelu kra_iach poszczególne gałęzie · ży· nia, jakie w przedmiocie planowanego runkach trudnych dla uchwycenia po-- ku ze Sipadlkiem klllfSU dolaira n.a giełdiach
żyto 18.00 - 18.50, pszenica 36.50 - 37.SO.
cia gosipodarczeg-o już w r. ub. osi~ęły unormowania sprawy wysunął samo- da tkowego, wobec cze~o ustalenie. iż z.aigramicznych i na na.siZym rynku kws owies 14.00 - 15.00, jęczmień pnemiałowY 14.00naj.niższy poziom kJJ'yzyso.wy, że pieirw- r:iąd gospodar~Z\. Ministerstwo Skar-- rodatek w formie scalonej t. j. za wszy tein zniżikowat kształtując się w graini- 15.00. m~a żytnia 60% 28.00 - 29.00, mvk• żyt..
sre miesiące rb. zdradzają czasami siia- bu zgodziło się na wycofanie projektu ~tkie fazy produkcji ma być płacony w caich od zl. 7.74 w żądaniu do zł. 7,70 w nia 65% 27.00 - 28.00, męka pszenna 65% 56.50'\vet dość wYraźną 'Poprawę. J edmak ni ł pozostawiło zaproponowanie zasad, fazie uboju, nie rozwiązatoby zagadnie płaceniu. Nie bacz.ąic na zniżkę, podai 53.so, otręby :6ytnie 10.00 - io.so, otręby pszenne
gdtzie nie z:anotO'wano polepszenia tak na jakich możnaby oprzeć pobór scalo '1ia, bo nic zapobiegłoby to nieuczciwej jest w daiszvm ciągu minimalina i tran 9·50 - io.oo. l)tręby psze~!lę ~be 10.00 - IO.SO.
wyraź.ne:go. jalk w Niemczech. Nie ma- nego podatku. inicjatywie samorządu go konkurencji elementów uchylających się zakcje należały tutaj do rzadlkości. Zapo ?.ienmiaki jadulne 3.50 - uo, groch Victora
trzebowainie byto również niezbyt wiel- 27.00 - 31.00, łubin niebieski 8.00 - 9.00.
my jesz.cze sz.czie~ótów sp:rawozdiania. srodarczego.
od uiszczenia podatku.
(ag)
Sytuacja spokojna,
,
o którem mowa. ale ciekawe są w in.iem
k ie.
wyjaśnienia
definitywnego
Celem
poszczegól
prac
wstępnych
toku
W
powyraźna
1)
puinkty:
podobno, dwa
Bank Polski w d111iu w::zor.aus.zym
P'fawa w pr.z.emyśle ni·emiedktm, raizem ne Izby Przemysłowo-Handlowe m. in. sprawy Izba Przemysłowo-Handlowa również nieco obniżył lmrs dotaira pła- ~pis kupców przybyłych do
z analo~iC'z· Izba lódzka zgtosiły jednak daleko idą w Łodzi wdrożyla specjalne dochodze- cąc za gotówkowe dolary zir. 7,70 za l.odzi w dniu wczora iszym.
wziętvm. w porównaniu
nym okresem r. ub. podczas gidy, podług ce zastrzeżenia, wogóle kwestjonuiące nia ankietowe, wciągając w ich zakres cz.elki zaś zt. 7.72.
ex) W cięgu dnia wczorajszego przybyli do I.o.
Instytutu, w irnnyich ważmieuszych kra- celowość i możliwość scalenia podatku także wyjaśnienie kwestji, w jakiej mie
Dolarry złote spr.zOOalwano po kutrsie d.i:i w celach handlowych następujący kupcy:
się
ujawnia
terenie
tutejszym
na
rze
zwierzętami
handlu
do
odniesieniu
w
jach, p·rodukoja p·rzęmysłowa w pi·erwnieco mocniejszym, a miainowi•cie PO 1 Grand _ Hotel: Michał Steinrnan - Wilno, Gu.
sz}'foo paru miesiącach f1b. bY"ta nieco rzeźnemi i mięsem wobec czego w chwi zjawisko nierównomierności opodatko-- ~! . 9.19.
btow Hiłler - Lwów, Herman Krause - Wiedeń,
mm.i·ejls.za nii orz.ed rokiem; 2) osi~nię 1i obecnej aktualna staje się wyraźnie wMia wynikające z faktu, iż część toALram Wieder - Kraków, Ernest Berger - Ber~
1 waru pochodzi z ubojów pokątnych, któ
przeprowadzenie,
wogóle
czy
ustalenie,
cie przez nielktóre gialęzie przemyslu
lin, Salomon Michel - Sosnowiec.

Zwyżka

cen surowców i obrotów - spokój walutowy.

1

1

I

s.

w odniesieniu do handlu zwierzetami

Czas o ~ ł„sić komunikat oficjalny.

Airencja „Centrosport'' donosi, że
aferv znanego motocyklisty w
e d a n1 P.''.1naszem m~eś~ie BuC1kleya j.~niora. któt,; 1 rego naduzyc1a zostatv stw1erdwne po

• G
• Inie
p 0 Wl•łB •Jmy grem1a
''
Związku

ZaTZąid Koła ŁódZJki•ego Związiku

0-

brooy Kresów Zachodnich zwraca sie
z apelem do swyich czJonków i syml]}a
tyków o liczne pirzybyicie na mecz footbalo·wy, jia:ki roze,grany będzie w czwa:r
tek, dn. 25 bm. pomiP,id.zy pr.zylbylą z
Gdańska d1rużyną Polsikiego Klulbu Spor
towego „Gediania" a drużyną Łódzkie
go Khubu Spo-rtowego.
Klub „Geda.nj.a" jest jedynvm polskim kluhem sportowym ina te[·emie
Uczny ooz:iat

Elita

łodz)an

ni1ech

r..

K~ S.

,
. .
<fowodie!11. zrnz.mmema pr.zez_ spolecz~n
w 1.as~wo m1~01~ow~ tyiah t~udnosc1,
kicll .znawdUJe się ob-eoo1e lrudmość polska
w Gdańislku i ini•ech będzi·e zamanifestowaniem łą,czności pomiędzy miesi.kańcami Łodzi a rodakami nas.zymi zamie
szkałymi na terooie Odańsloo..
Mecz odbędzie się ina boilsiku ŁKS.
Aleija UnH 2, dojazd tramwajami liniti 5
i 8.
.począte:k meczu o godzinie 5 po południu.

będzie

łódzkich

rozpoczyna

•

Obrony Kresów Zachodnich.

Przed jutrzejs:ym meczem

Gdańska.

i mięsem.

Echa afery Buckleya.

Ku.rjer
Odezwa

rzeźnemł

lekkoatletów

mistrzow~twa okręgowe.

Wajs6wna, Janowska, Smętkówna, Głażewska i Kurpesa
na starcie.
W sobotę i w niedzielę odbędą się I li klasę A i B. W biegach dłuższych wy·

na stadionie sportowym Ł.K.S-u przy

Al. Unji zawody o mistrzostwo klasy A
i B dla lekkoatletów i lekkoatletek. Te-

goroczne zawody zapowiadają się rewelacyjnie przedewszystkiem w konkurencfach żeńskich, gdyż będą niezwykle
silnie obsadzone m. in. przez Wajsównę ,
Janowską, Smętkównę, Głażewską, tak
te liczyć się nale~y że padną na nich
nowe rekordy polskie i okręgowe. Ciekawie zwłaszcza zapowiadają się rzuty
dyskiem, oszczepem i kulą oraz skoki
wdał i wzwyż. W konkurencjach męikich będą również startować zawodnicy. którzy w ubiegłym tys!odniu uzyska·

.

i :,prawa

ostatni~ zJeźdJzie mo~ocyklo\"· V!11 ~· K.
M-u. zai:nter~sowat się Polski Zw!ązek

który
Motocvklowv w Wairszawie.
zwołał w tym celu specjalne posiedzenie. J0dnoc ześnie zeszta konieczność
zmiany weryfikacji wyników z ostatnie
g 0 zjazdu ZKM-u. talk że pierwsze miej
~c·e w kategorji maszyn z boczmemi wói
kam1 zajmie Szalki-ewicz z Pabj.anic.kiego 1 owarzystwa Cyklistów, który przejechał 6.58 klm i który był sklasyfikowa
nv jako drugi za Bucklevem Szarkiewicz otrzyma równi1eż nagrodę za najlepszv wynik dnia motocykli z przyczep
kami. Drugie miejsce w lmtęg-orji z

I

przvczepka1mi zaja1f obecnie Włodzimierski z ŁKM-u. W punktaicji drużyr.uwej drui?:i·e miejsce przypada obecnie
!\łubowi Pocztowemu z Warszawy.
W tei ciekawej sprawie Zwiąa:ek
ogłosi komunikat oficjalny, g-dyż wszellne w tej sprawie .• rewelaicje" bez ofi·
cjalne,go komunikatu budlzą wicie domy' tów i zastrzeż.eń.
Dobro sportu lódlzkiego, nieskazi+e:lne imię „Unionu" wymaga wyraźnego
llświadiczenia w tej przykrej spirarwie.
Również i ci co .wykryli wyż.ej wspom·
nianą aferę mają obowiązek wyjawić pu
blicznie oficjalnvm komunikatem wsze1kie uzvskane dlane.
DQil11aga sie tei;ro opinja sportowa Ło
dizi, domagamy się tego i my.

--000--

Bieg szt;ifetowf
MlfDZYNARODOWE ROBOTNICZE I
organizowany przez l.. K. M.
MECZE LEl.(J(OATLETY~ZNE.
~obotni~za le.~~oat}etyic~i_m repre.zen
tatQ.Ja Polski stairto'Yac ~z1·e w ?!mac~
4-5 czerwca w pobnocneo f rnoc.11, zas
17-18 czerwca w Budapeszcie. Skład
k ·
l
·
„
~prez.entaioJ1 będ~e UJStai ony w oncu
biezącego tyigodma.

Łódziki KLUJb Motocyklowy orgainizu

m'1 ędzyikluboWY
Ł6dź C
ygan
bieg szta~etowy na tra:s1e
Lutoka - Zgreirz - Aleksaindlrów ·er&k- Konstantynów _ Cyganka. 50

. <Lrf ·'25

J~

~:U.

i.a

a·a
m 1

I\b.

.

~biórka startutiących dinia 25 marla ro
o irod1zinie 10, we wsi Cyganika. Zawo·
W dniu jutrz.ejszv:m organizuje za- dt~~Y z j.akie,ia<olwiekbądź gruQJy, któstąpi Kurpesa, który ustalił przed paru ,
dniami nowe rekordy okręgu na 5 i 10 wody kolairskie o mistrzostwo klub rzy pnzejaidą trasę w najszybszym czakim., poza Kurpesą w biega.eh dłuższych · ..Wima" na dystansie 100 kim.
sie, będą klasyfiikowani d'O ina.gród.
- W dniu jutrzejszym t. j. w cz.warwystąpi Polak, .Jańczyk i Soduła i in. I
Starosta będzie startować w biegach I tek on~ani.z~e se!klcja lk:olairska ŁKS wy Dzłiał oficjalny L. O. Z. !',, A.
400 m., płotki 800 i 1.500 m. W rzutach ciccz ke do Pod1dcbiny. Wyjazd z ł'.o·
KOMUl'm:::AT Nr. 21.
walka będzie również b zażarta gdyż dzi nastą1pi o godlz.. 7-ej z rana.
l. Podaje Ei~ do wiad~mości nast{'pujocy
- Tytutu mistrza województwa w
m. in. będą startować Bobiński, Miller,
PROGRAM l\HNU : •W'l
Sas, Błaszczyk, Linder. W skoku o ty- 11iedziebnvch mwocllach o mistrzostwo n~ ~awody Młodzików w dn. 25 IIlllja b. r. o go_
czce wystąpi m. in. Ośmielak, Anikiejew nia l OO kim. bronić będlzie Odartus z •lLmie 15.ej na boisku „W'iruy".
w biegu na 100 m. Łada. Przypuszczal- ł.KS-u. Zawodv odbędą się wedlh1~ nogodz. 15 - Bieg 60 ml'r„ pchnięcie kulą.
nie wobec dobrej formy szere~u lekko- wvcb przepisów. wydanych ostatnio
godz. 15 m. 20 - Bieg 500 mtr., skok w d11l.
atletów i w konkurencjach męskich zo- przez PZTK. tak że ko.Jarze ze startu
godz. 15 m. 35 - Bieg 100 mtr•• nut dy$kiem.
stan_ll ustalone nowe rekordy okr~gowe. zostaną wypuszczeni jednocz•eśnie, a nie
co~ lS m. SQ - blafeta 4 X 7S autr.
·-i...4.otychcz.as co minut~
- -~

NOWINY KOLARSKIE.

Hotel Polonia: Stanisław Skowroński - Lublia,
Etefan Podlasin - Kielce, Aron Rozenber1
Lwów, l\loszek R11binowicz - Lwów.

godz. 16 - skok wzwyż.
finał biegu 60 mtr. ,rzut
godz. 16 m. 15 oszczepem.
godz. 16 m, 30 - finał biegu 100 mtr„ bieg
1500 mtr.
godz. 16 m. 45 - szta(eta 4 x 200 mir.
II. Na zawodach Młodzików startować mon
zawodnicy zgłoszeni do PZLA. kt~rzy nie uko6_
ciiyli osiemnadtego roku życia.
III. OstateC'Zny termin zgłoszeń do Mistrzostw
klasy „A" i ~B',' meźczyzn i kobieot przedłuźony
został do dnia 2~ maja 1933 roku g9dz. 20·L
IV. Podaje się do wiadomości skład Komisji
Sędziowskiej na Mi5trzostwa Okręgu klasy ..A„ i
„B" dla pai1 i mężczyzn, które odbę<f4 sie w doin
2~ i 28 maja r. b. na boisk11 LKS przy Alei Unji.
Kierownik zawodów p. Szmnlewski.
Sędzia główny p, St. LobL
Starter p, A. Pluta.
Zastępca startera p. Wł. Jaro1.
Kierownik biegów p. A. Kordasz.
l\Iierz:IJ.CY czas pp. Stark, Sochacki, Giełzak. Ja_
nowski, Kłys., Li.'tyński, ~owak, Skwarka., Szum.
lewEka, Trzcinka, Wiankowski.
Celowniczy pp" Dziergow!ki, Kopcz-yńaki., Mo.
krzycki, Bodziakówna, HUdtówna. Szaflik.
Kierownik rzutów p. A. Lindner.
Sędziowie rzutów pp. Adamczyk. Nanachowski,
Dereczyriski.
Kierownik skoków p. E. Bajer.
Sędziowie ekoków pp. Kon, Kartasiński, SkroM
szewski.
ln6pektorzy pp. Braun, Kowalski. Orman.
Liczęcy okr~zenia pp. Polak i Nowaczyk.
Po zawodach w dniu 27 maja r. b. odb~l,
si~ M boisku iaebr~ wsąstkich t'P· ~6w.

.~TR.TF.R

-·

Nr 14'2

'-6D7.'Kl„ -

~r~da

Str ?

'4 maJa 1933 t.

nYch wykonawców. Doskonała też była charak
teryncja dziatwy w poszcze1óhlych partjach
programu.
Po am6wtenfu programu, poiwll:cł6 naleiy
kli'ka słów 11ąmenta przedszkolu.
laty rozwija się
Zało:ir.>ne pued czterema
pc.d kierowntctwe m p. Kazim.lery Chwatniew
;.klej znakomtCJe i bezsprzecznłe postawiE je
::r.oźna w rzędzie przodujących tego rodzaju za
o
Należv stwierdlz.ić. że modelarstw
laik wykazały ostateczne oblicunia.
W dniu 21 b. m. t. I. na z.aft<ońozenie (
kh!.ql>w nimkow}'ch. W prze<fszl<oru p. IK.a.Wnie
wa
zaooczątko
zostało
iż
mimo
lotnicze.
X·iw rv!{odnia L.O.P.P.. odbvł sie na 1>ierwsze trzv miefsca zdobyli: Wosilk 1
ry Chwastn1ewskfej nanka porlztelona została
dah
niedawno,
stosunkowo
Łodzi
w
11e
Im
2'imnazjum
uczniowie
torze w tlelenu~tie Konkui3 Modeli La-, l(żewsk1 dwa komplety. Jeden z nich, dzleel na,fmłod
na
dzięki
to
a
oomvślne wvniki.
tałącvch zorganizow alflv l)r'Zez Komitet Koperni1ka i Soltvsiaik. uczeń Semin~· 'uż na•osrół
oo lat 4 przebywają na komplecie przedpo·
niu
3ZP
potraktowa
mu
przvchvlne
rnrówno
·
rjum Naucz. Meskie~o im. Estkowskie
WoiewMzkł L. O. P. P.
łudniow. natomiast starsze do la.t 10 na popoduże
przez
i
jak
szikół.
Dyrekcje
orzez
W kotlfkursie tym wzięło 00.izhał 71 f?O.

Propa ganda lotnict wa.

Ko nku rs mo del i
Nagro dzeni e

zwycięzców

latających.

przez L. O. P. P.
j

trzech tyoów. wvkonanvc h
modeli
przez 60 uczniów nasaeouttącvch zakła·
dów naukowych : Scminarjum Naucz.
Meskie 1m. Estkowskie~o. Seminarju.m
Nauczvcielskie w Łeczvcy, Seminarium
Nauczvdels kie Niemicakie w todzl.
Oimnazłum Zllrornad:zenia Kupc6w m.
ł.od!Zł. Gimnaiziurn im. Koperni:ka. Gimnazjurn A. ZimowskleR"o. Gimn. im.
Prez. Narutowicz a. Gimnaizjum P. O.
W. Oirrmazfum .. Oświata". Kursv mo·
delarskłe w wvmienionv ch zakładach na
uknwvch mowad'zooe bvłv w srod·zinach
pMaszkołnvch pod fachnw'C'In kierow·
nlctwem instmktora LOPP.
Zawody. odbvwa,iace sie przy piek·
nei nrnrndzfe zl!T'omadzifv na torze w
tt'elcnawfe znnczna liczbe młodvch miżvwo interesują·
ln~ników lotnictwa.
cvch ~fe ta fmf'l'reza.
Komisie sedziowska ~tarn<lwili: cz to·
nek Zarządu Komitetu Wojewódzk iego
I,. O. P P. dvr. A. f dtkowskf - prze·
wodnłc-zacv. iaiko członkowie zaś p p.
kr>t. oil Wita knw~ki. dvr. inż. Kuntzman orofcsor Wi<:leman. orofesor Szum
lew~ki i ornfi;>!l:or Piaskowski .
Pn czternkrotn vm starcie ooszcze~Mnvch modeli Komis.ta Sed7.iowskn
nstalita iłość ounktów zdobvt\nCh przez
ka7f'fv mni:lPI

l\lowość f

Nowość I

Nłeabędoe dla pp pra•m:p•łowc6w,

ku.pc6w, adwol1at6w ,
oraz inst)łucl'f ban O'WJ'Ch

~ B IÓR

UPADtOSCI

i

NADZOROW

oglononycb przei Sąd Handlowy w ł,odzi w cza.
Jie od 1. l 1925 r. do 31. łll. 1933 r., opracowany
przez s.el{retarzy s1dowycb T.Clcbeckieg o I A. Biń·
kowsk1ego, do nabycia w księgarniach: .Czytaj"
- Narutowicza 2, S. Seipelta - Piotrkowska 47
K. Neumillera - Piotrkowska 61 oraz w skla:
diie maŁerjał6w plśmieonycb S. Hamburskieg o
- Piotrkowska 42.
Poza nazwami Cirm. ułoiont>mi w pon:1dku alfabt~l"a1ym. ahiór ten i:awit>ra dane, dotycz~ce
M.bnsu odnoinej finny, prz:t>biegu .,.st~powania
l'\ido-.,·i;o, ~po~ohu .a~oite;il"nia upadłości lub n11droro ~dowego., a także terminy płatnoici poaz:czególny~h

rat układowyrh.

I

19.20-19.30 Kom. bb) Pnem. łbndl. w Lodzi.
J0,30-19,45 Feljuton literacki p. t- Zycie literackie.
wyał. p. Adamczewska
19,45-20.00 ł'rasowy Dziennik Radjowy
20-00- ·21,00 Au.lyeja wei;oła
21.00-21,10 Wiadomości sportowe ora:i dodatel do
Pra~owego Dziennika Radjowpgn
21,10-22.00 Recital fortepianowy Leopolda Mel>
:nera
22,M-22,15 Na widnokręgu
22,15-22,40 Muzyk11 taneczna
22,40-!?2,55 Od<'zyt p. '- O manenła 11e1mem
wygi. dr. G11btaw Bychowski
22.55-23 OO Kom. meleorologi<'zny i pnlieyJsv.
23JIG-24.00 Mu2)'ke taneezna 1 dancingu.

zaihteresow anie się samej młodzi,eżv, n,d"dowym.
Fachowy personel i mfly jasny odpowiednio 1
•loświecaJące~ wolne chwile od zaj~ć
szkolnvch na staranne wvkonvwa1111e urządzony lokal d-0pełnla.ją całości przedszkola
któremu życzył nai.eży p-Jwodzenta i dalszego
modeli.
Sadzac. z wvnik.ów os~atr~ieR'o kon· rozrostu.
kursu nalezv s.ood1z1ewać s1e. ze naste.p·
z GIMNAZJUM PANSTWOWEGO nr.
nv konkurs zg-rnma<l·zi na zawodach iesz
E- SZ<":i,ANIECKll:T.
cze wfeikszą Mość młodv<:h konstrukto ·
Dyrek„ja Pu1istwowego Gimoaz-jum im. Emilji
rów mog-acvch się J>oSZCZVcić pomysło·
Szf':r;eniecklej w Lo~zi (Pomorsk1t 16) podaja do
wemł modelami.

Zwvcięz,com

Komitet Wofewódz":1
LOPP przvznał .naITTodv: pokrvcłe kc;·
szt6w ood1r<'>żv 1 oobvtu w Warszawie
r>odczas O~ólnokraJowe20 Konkursu Mo
dert Lataia~Ych oraz złote teto~v. Dal·
szvm koifeinvm 7-miu zawodnikom zwvciezcom . orzvznano złote żetony
Ponadto wszvscv uczestnlcv konkursu
zostali nbdarze.nt gustownym i ietooami
namiatkowe mi.

niesz 1e1 nazawsze dłużny, bo nie masz
tyle serca dla niej ileś z niej wziął, jak
dla dzieci z rtlemiec .
nJłody dąb nie oddaje soków z dobrej
Dnia 24 bm. w lokalach zamkniętych ziemi wziętych . a które krążą teraz w
Sekcja finansowa Wojewódzk iego Ko-· jego bujnej krwi.
mitetu „Towarzys twa Pomocy Dzledom i Młodzieży Polskiej w Niemczech ' "opis wychow anków przedrozpoczyna kwestę na kolonje letnie dla azkola K. Chwastn iewskiej .
.
dzieci z N'emiec.
i) Z fa(:jl zbliżającego się "Dnia Matki" w
Kwesta ta ze względu na doniosłość przedszkolu p. Kazimiery Chwastnfewsk Jej celu. niewatpliwi e, poparta będzie przez przy ul. Wólczańskiej 253, odbył się popis. Wy

Kweeta na kolonie letnie

ofiarną Łódź,

chowankowie przedszkola, dziatwa w wieku od
kl" lat '-10, rodzicom swym ł licznie zebranej
.
pubifczności, .zaprezentowała to, czego jej w
Aforyzm y na ,,Qz1efi Mat
1
.
Kobieta. któta pcha przed sobą w6· przedszikolu nauczono.
Boga.ty program popisu pr.zewldywał sze·
zek z dzieckiem ma prawo powiedzi·eć
do każdego, nawet żeby to był wielki 1 1eg produkcyj w wykonaniu samych tylko wy
wódz, zwycięzca, lub twórca wielkiej l chowanków przedszkola. Wypadły one doskoOdyssei - udąp przed moim wózkiem. nale I zyskały szczere oklaski licznego grona
jest umieć rsób '>ędącyr.h na popisie.
Pierwszą cnotą matki Na wstępie odegrana została komedyjka
czekać.
Kapturek" po tym udanym bna·
. p.t.. "Czflrw<'nY
nowa
lenna
cod
to
t
ść
.ł
l
k
•
ł ....__
M1 o ma czyna
, ...o d b'
z
! o„..,. e iucte m ou.v..;iaru W'/ onawcy poz :V f
ofiara na Ołtarza poświęcenia.
się tremy i rlalsey ciąg programu wykonali
<Po Matki _ Słowackiego}.
"
'>zr.zer~e 1 nfet!e.
Matmoia
droga
Nigdym nie myślał
~wietn.le wypadła ko~edy~a pt. Bal zabako, że Ty mnie kochać przestałaś. Nie·,
stety tak kochać jak Tv kochasz. nikt; we~ "'! wykOlllanfu komk~. Jaleczkl, pajaca,
; umie na ~wiecie• boH m;e tvlko że I nieoiw1a.dka l bah,1na śrueznego, oraz obrazek
fa e ci mojei ~Hoki ~iczem d'lv i.e~Ć' ·.nie ; śn!ev:i1Y "R~epko' .. Dobrze też. :ostały „w~kon~
mogę, dla łef!o w słowach mo1 cfi, 1est · l":P w~er::zyk1, a między _innemi. Strach„, ~au_
czasem jakaś smutna niespokoJr lł~Ć l1J1ka : Bryś 1. Gry&„ Precz z wojną f ~a
leczika . Młodoc1aml °?~~rcy tych ról całkiem
j rozpacz.
poprawnie rec~towali w.1erszy~f z dobrą lntopaktóre
prawem,
Prawem życia,
trzy w przy!zło§ć jest to, że nawet cło-1 na.cjlł I zro~um1en1em. N1emn;eJ dobr~ były pro
bre dziecko nie może i nie umie oddać tlukcje taneczne I śpiewne. "Krakowiak" w wy
r kcna.niu czterech par, oraz "Polka kokietka" b'y
matce tel!o co od niej bierze.
1
Miło§ć matki daje i miłość matki ły ki!kakrotniie bisowane.
a kwiatem miło§ci jest szczę-\ Zaznaczyli J'lal'!tv, Ż6' dzi.atwa prndulrowata
bierze
się w efekt-Ownych kostjumach et}-lowycb I lu·
ście. '
Matce nie oddasz nigdy; porosła· dowych , wykOl!lanych przez matki mlodocia-

I!

l

że kancelarj11 gimnagjum pniyjmuje
wiadomości,
podania do kalsy I według nowego ustroju szkoL
nictwa (dawna Hl) oraz •Io kale~ IV, VI, VII w
TEAl'R MIEJSKI.
poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 13,15
lhfś i dni na~~pnych wiecz. najenseeyjnleJ aza
do 1odz. 15-ej
1-ztuka bieź. ser.onu: gło~ny, grany z olbrzymlem po
wodzeniem w całej Polsce Faktomontd w 6 obra.
zach J. Tepy , .Frliulein Doktor''. Reżyserja dyr.
':5t. Wysockiej. \V rolach wainiej1zych: Skrzydłow.
ska, Chojna<'ka. Brodniewil'Z, Dytrych, Gurynowiu,
Sroda, dnia 24-so maj4.
Modrzeńskl. Lenk. śllwiń~kL '\Vinawer.
M11chen1k],
ll,ł0-11,50 Codzienny przegląd prasy polskiej
TEATR KAl\fERALNY.
JJ,50-11,55 Komunikat meteorologicm y dla komu.
DzU jutro I pojntno włecz. przepleslona a Te.
nikacji lotniczej
komedj11 Ehermayers
11,57-12.05 Sygnał czasu t Warszawy. hejnał z Kra. atru Miejskiego powodzeniowa
Niedziałkowako, Sz'o.
z
„Gotówka"
Cammerlohr'a
i
kowa
Daneckim, Matu..
R~<'kim,
MrozińBkim,
12.05-12.10 Odczytanie programu na dzień biez11cy łoertem,
Reżysero
Szletyńskini.
i
Węgr„ynem
szkiewiczem,
12.10-12.30 Mu7'yka z płyt gramotonowych
wał J. Szyndler. Dekoracje St. Jarnckiego.
y
meteorologiczn
Komunikat
12.30-1!,35
l~,3S-14,00 XX\'III koncert szkolny z Filharmonji
TEATR POPULARNY (OGRODOWA 18).
Warszawskiej
DzU i dni nBłtf pnych o god1. 8.30 wi~ w dal·
H,OO-lf>,00 Transmhja 1 lotniska w Mllkotowie ezym cifgu głośna Htuka w S aktach C>lbryełi Za..
Drugiego Mięc1zynarodowego Meetingu lotni. polskiej p. L ,.Małka Szwareenkopf" w reiyserji
cu:o
Józet1 Pilarskiego. Bilery w cenie od 40 gr. do
15.10-15.15 Komunikat Państw Inst Ekeportowego. d. 1,50 do nabycia w kai!iie teatru.
15.15-15.25 Komunikat Gospodarczy.
TF.ATR REWll ,,LUPA„ (PRZEJAZD 34)_
:5,30-15,35 Kronika harcerska
ftzi' w dahrrm cinu przebojowa rewja w Jl
15 35-16.00 Program dla dzieci: „~więto dzieeohraHch p. L „Czy Pani lubi bez?-"
ka" (audycja 11org11nłzowana pnez PoMti Ko_
Poczfłlek prll'ledstawie6 o godz. B i JO wiea.
mit~t Opieki nad dzie<"klem)
Ceny miejsc rewelacyjnie niskie. Bilety do na.
16,00--16,40 Płyty gramofonowe
byl'ia w kaełe teatru.
16,10-17,00 Kwadrans llterof'ki. Na marginesie powMd A. ~tn1ga p. t. Żółty krzyż - p. Irena
Au11u~tyniakllwa wygłosi feljeton p. t. Dzieje
jedn„go pocisku
17.00-17,15 Oiłcey1 dla nauczycieli muzyki w ako

Audycje radjof onlczne

ZATELEFONUJ ZARAZ

nr. 1Dl-ll Io~ 1~l-~

łach ogólnnkształc:ąc:yeh

Płyty gramofonowe
17,40-17.55 Stan i przyMło~ nemio!ła - wygi.
p. Ludwik Piekarski
a otrzymywać będziesz K u 1 i c 1
F ;;s-111.00 Od<'Zyt;mie proiiramu na d"eń ?tBl!L Ł ó d z k i" od i11tr11 w tłomu. Pre·
18 00---19.00 Mueyka lekka I tanecma
numcratę zamawiac można poczylMO---U.20 Rozmaitości.
nając od każde2"o dnia miesiąca.
ł 7,15-J 7.40

„

ew

OGŁOSZENI, E
l!o rej~tru handlowego Sądu Okrę- rząd stanowią wszyscy wspólnicy. Akg'.lw~bo w ł vdzi wniesiono następujące <. epty podpisują wszyscy wspólnicy łączn;e pod stemplem firmowym, weksle,
wt;isy za ~r. Nr.
pełnomocnictwa,
?aś, czeki, umowy,
dnia 31 marca 1933 roku.
zobowią
wszelkie
i
e
zaliczeniow
kwity
Łódź
t~r. 75'ł·A , Leopold Landsberg"
ul. :v\onius..:ki 7. Wyrokiem Sądu Okrę- ;ania podpisują Kelner łącznie z jednym
pozatem
go•>.-cgo w L vdzi z dnia 14 marca 1933 z pozostałych wspólników ,
repre-prawo:
ma
ie
samodzieln
Kolner
ogło·
wi
roku firmie o;az jej właścicielo
szona zostai•' upadłość. Kuratorem mia 7.entować firmę wobec władz i urzędów
Leon Rubin, prowadzić sprawy sądQ...we I podp 'syi nowany ZO:>t<:tl adwokat
wać korespondencję. Wspólnicy ioterram. przy ll•. Al. Kościuszki 9.
cyz nie zawarli.
dn!lł Z5 kwietnia 1933 roku.
Nr. 22625fA „Sz. Helman, M. Prosi·
l r-.r. 13318/A „Malwin wł. Hersz Mig
i N. Szczupak". Sprzedaż mięsa
nowski
Cegielnia·
ul.
Łód:t,
dał i Moszek Alter".
na 36. Finna zostala zlikwidowa na wo Wlaśclciele Moszek Prusinowsk \. zam.
bee nabycia przedsiębiorstwa przez przy ul. Zachodniej 18. Noach Szczupak,
zam. przy ul. Podrzeczne j 'I.fi Szmaja
Szlamę Zelmana Najfelda.
Nr. 2177ilA „Teresa MacfeJkiew iczo- Helman, zam. przy ul. Lutomiersk iej 21
wa" Aleksandró w, ni. Warszawsk a 44. wszyscy w Łodzi. Spółka firmowa Czas trwania spófkf określony został
Firma została zlikw;dowa na.
Nr. 135771A „Abram Wygodny" - na jeden rok z automatycz nem rocznem
Lódt. ul. Kilińskiego 73. Firma została przedłużaniem. Zarząd stanowią: wszyscy wspólnicy. Weksli i zobowiązań fir
zlfkwldowana.
4
Nr. 77791A „Obrót wł. Joel Nowak' • ma nie wystawia. Każdy ze wspólnilódt. ul. Piotrkowsk a 66. firma została ków samodzieln ie ma prawo: reprezenwładz i urzędów,
tc,wać firmę wobec
ilikwldowana.
Nr. 20582fA ,Józef Kafeman". Łódź, prowadzić sprawy sądowe, odbierać dla
ul. Zielona 13. firma została zlikwido-- famy wszelkie należności, towary, prze
~yłkl z wszelkich instytucyj i urzędów.
wana.
Nr- 3343/A „I(. Pączkfewfcz - Spad· :'\a mocy intercyzy pomiędzy Noachem
koblercy. " Pabjan'ce ul. Zamkowa 22. ~·zczupakiem a jego żoną Chawą-Zyslą
mocy aktu sporządzonego w kancelarii ustalona została wyłączność majątku i
r.C1tarjusza Kasperkiew icza w PabJani--- wspólność dorobku. Pozostali wspólniza cy intercyz nie zawar.li.
cach w dniu 30 stycznia 1932 roku
Nr. 22624/A „Lloyd Kratowy - Sin·
nabył
z
Pączklewic
Nr. rep. 99 Edward
udział przypadający Jadwidze Orłow- ger I RubinsztaJn " Przedsiębiorstwo eks
r- edycyjno·t ransportow e. Łódź. ul. S'en
9kiej.
315. firma istnieje od 1 styczldewicza
wł.
Nr. 329tfA ,.A. Margutłes I S-ka
Właściciele Chaim Rubin
roku.
1933
nia
a
Piotrkowsk
ul.
Łódź.
Aron Margulies'._
220. Prokura Markusa Bornsteina zosta sztajn, zam. przy ul. Zamenhofa 44 w
Warszawie i Heiman Singer, zam. przy
la odwołana.
ul. Al. Kościuszki 31 w Łodzi. Spółka
dnia 26 kwietnia 1933 roku.
Nr. 22626fA oPrzedbors kl, Kolner i iirmowa. Czas trwan'a spółki określo
S-ka'._ Przedsiębiorstwo ekspedycyj ne ny został na jeden rok z automatycz nem
la transportów importowy ch i eksporto TOl'.'mem przedłu~aniem. Zarząd stanoWeksle. żyra
wych. Łódt, ul. Sienkiewic za 6. Firma wią obaj wspólnicy.
prokury podpi
I
ia
zobowiązan
wszelkie
Istnieje od lutego 1933 roku. Wtaściciele
pod stemłącznie
zarządcy
obaj
sują
ul.
zam.
i
Przedborsk
Herman
liersz vel
Zakątn a 25. fgnacy Mon tag, zam. przy rlem firmowym, każdy zaś z nich samo
lll. Sr6dmlejsk 'ej 23. Józef Kolner, zam_ dzielnie ma prawo: podpisywać koreprzy uf. Piramowicz a 4, wszyscy w Ło spondencję, podania, pełnomocnictwa I
dzi. Stanisław v el Szaja Kott, zam. przy wszelkie dokumenty, nie zawierające zo
ul. Mickiewicz a 18 w Warszawie i Ber· I bowiąwń. odbierać dla spótki towary,
nard Lipszyc zam. przy ul. 11fonchcngasl pieniądze i .wszelkie należności, przeka
7.y, przesyłki. listy pieniężne i korespon
~e 4-6 w Gdańsku. Spółka firmowa. Czas trwania spółki określony został dencję z wszelkich instytucyj i urzedów
'o dnia 31 grudnia 1935 roku z automa craz prowadzić sprawy sądowe. Wspól
tycznem rocznem orzedlużaniem. Za- nic.Y intercyz nie zawarli-

·N r. 11 .

przedłu
Nr. 22623/A „icek Borensztaj n I S-ka" r:ego dnia 8 kwietnia 1933 roku za Nr. f l<u z automatycz nem rocznem
żaniem.
Rossmanem
Wyrób i sprzeda ż towarów wigonjo· 1338 przed notarjuszem
wych i bawełnianych. Łódź, ul. śród· przeds iębiorstwo sprzedane zostało Jó.
Nr. l397fB ,.Przedsiębiorstwo robót
miejska 3 sprzedaż, wyrób zaś w Kon z.efowi Piątkowskiemu.
o-kanallzacyfnycb ł 01rzew
wodocłągow
· · · 0d I
· f·
a. In ż yoIl!r W ładysław Haltrecht
139918 , 0rzemysł f Handel Włó· 1fczyc...
Nr.
utego
istmeJe
trma
e.
stantynowt
·
· 11 Wł , · · 1 I k B
19 :13
orensztaJO kienniczy (Print) Spółka Akcyjna" Łódź, I S-ka, spółka z ogranlczoną odpowleascicie e ce
.., ro. •
2
.:fzialnością". Łódt. ul. Piotrkowsk a 132.
za.m.. P r<>ywul.. Lipowej w K1on1s1tantyLnlo ul. Piotrkowsk a 56. Celem spółki jest C
ółk' j
l
1 1ta
wyrobu
rstwa
przedsiębio
ie
"rowadzen
aJs, zam. przy u· -go
wie
e em sp 1 est prowadzen ie robót
stopada 77 w Łodzi. Spólka firmowa. "
ych, kanaliCzas trwania spótki określony został na towarów wtókiennicz ych, tudzież han· instalacyjny ch, wodociągow cieplnych.
i
ych
ogrzewnicz
acyjnych,
.
~·
zakładowy
ieden rok z automatycz nem rocznem dlu temi towarami. Kapitał
całkowicie
spółki
zakładowy
Kapitał
zł.
wynosi
wptacony,
całkow;cie
przedłużaniem. Zarząd stanowią oboje spółki,
podziejest
i
zł.
2000
wyrtosi
25
wpłacony
akcyj,
500
na
jest
podzielony
i
0.000
notorjalakty
żyra,
wspólnicy. Weksle,
katdu.
zł.
100
po
udzialów
20
na
lony
każda
nominalnej
po 500 zł. wartości
·
· ·
t
. t
"
d
a 1 wsze1 akcJ·a. AkcJ·e opiewa1·"'"' na okaz1·c1'ela. Za- -~
noimcmctw
Halr.e i h ipo eczne,iapepodpisują
Władysław
inżynier
jest
cą
rA1rzą
oboje wspól
Vie zobowiązan
Piotrkow
uL
przy
nicy pod stempl. firmowym. Każdy zaś r:tądcami są: Herman Harkawi, zam. w trecht, zam. w Łodzi
ego pod
z nich samodzieln ie ma prawo: odbierać '_odzi przy ul. Sienkiewic za 102 i dr. skiei 132 z prawem samodzieln
do
wyłączenia
bez
wszelkich
pisywania
Wólul.
przy
zam.
Margolin,
:uljusz
·
d
k
.
k
ó
k
łk
oskładania
Do
Łodzi.
w
188
·eJ'
.·zan'sk1
z
towary
cnc1e.
dowo-i wszelkich
r.rzesy . h1, · torespon
ument w, cze ów,
dó
· 1·
S
·
urze w oraz re ~wiadczeń i podpisywan ia w imien1'u U· dó w Plś miennych.
wszelk 1c ms ytucy1wobec
z ograniczoną
półka
urzę
i
władz
r•rezentować frmę
na mocy ak
zawarta
lnością
cdpowiedzla
zarządu,
członkowie
d6w oraz występować w sądach. Wspól rrawnieni są oba!
za Nr. 306,
roku
1933
lutego
9
dnia
z
tu
z
łącznie
zarządu
członek
lub
tą,cznie,
zawarli.
r.icy intercyz ni e
Krzemie-notarjuszem
przed
zeznanego
cję,
r-rokurente m. Zwykłą koresponden
dnia 28 kwietnia 1933 roku.
spółki
trwania
Czas
Łodzi.
w
11iewskim
jakichdo
zobowiązań
ą
Nr. 10381 8 „Chapuis i S-ka, spó~lrn riie zawierając
ony.
nieogranicz
może.
podpisywać
świadczeń,
~olwiek
Łódź
z ograniczoną odpowiedziah1>ścią"
· Inf a c entrum, spół
Nr.· 1396/B „ C eg1e
Q.
zarządu oddzielnie.
~ażdy członek
ółk' t d . .
d
ó
.
ul. Zawadzka 5. Firma została zlikwi- A • d
1
loośclą",
0
odpowledzla
ograniczoną
z
ka
ztez
u
•
sp
· wia cze~ia zwr con,e
dowana.
spół
Celem
18-20.
o
Głowackieg
ul.
Łóaź,
woe
dokonywan
byc
mogą
Nr. 22334/A „Józef Brenner". Łódź, dorę~zema
1o jest wyrób i sprzedaż cegły. Kapi tał
Spółka
Zarządu.
człcnka
J~dnego
IJec
lik-1
z
została
Firma
ul. Senatorska 7·9.
Akcy1na. St~tut spótki SP?rządzony zo- zaktadowy spółki, catkowicie wpłacony
widowana.
staf w formie aktu notaTJalnego zezna- wynosi 15,000 zł. i Jest podzielony na
Nr. 15278/A „Ajzyk Markiewic z"
nei.;o 25 ma.rea 1933 roku za Nr. 108~ 150 udziałów po 100 zł. każdy. Zarząd
obecnie
Lódź, ul. Zgierska 42. firma
Berger, Łódź, ul. Głohzmi: „Markowia nka Ajzyk Markic- przed notan.uszem ~os~mane~ w Łodzi. 'tanowią: Dawid Józef
Berger, Łódź. ul.
20,
181
wackiego
ony.
meogramcz
spółki
trwama
Czas
wicz".
Nr_ 1398/B „Węglopał, spółka z ogra Piłsudskiego 22 I Chałm Gordon, f.,6dź,
Nr. 132818 „Zjednoczo ne farblarnfe
odpowiedzialnością". Łódź, ul. ul. Sródmiejsk a 3. Weksle, czeki, cesje,
niczoną
odpoą
ogra'Jiczon
z
Pończoch, spółka
i prokury pod
wledzialnością". Łódź, ul. Rokicińska 17 Kolejna 7. Celem spółki jest handel wę- umowy, pełnomicn;ctwa
pod stemplem
łącznie
zarządcy
isują
r.
drzewem,
i
cementem
Zarząd obecnie stanowią: Gustaw Nej, glem, wapnem,
być podpisy
winny
zaś
żyra
firmowym,
całkowicie
spółki,
zakładowy
Kapitał
:etrich,
D
Herman
24,
Łódź, ul. Główna
członków
dwóch
przez
conajmniej
wane
tódź, ul. Kopernika 4, Leonard Lewan- wptacony, wynosi 2000 zł. i jest padzie
Każdy z
firmy.
stemplem
pod
zarządu
każdy_
zł.
20
po
udziałów,
dowski, Łódź, ul. Przędzalniana 37 i Iza- !r ny na 100
podpisy
do
jest
uprawniony
zarządców
Łódź
Jakubowicz
Icek
stanowią:
Zarząd
Wek
87.
ak Skóra, Łódź. ul. Kilińskiego
rodzawszelkiego
ncji
koresponde
sle, czeki oraz wszelkie inne zobowiąza ul. Węglowa 10 Hersz Lichtenberg Łódź -wania
i ła
przesyłek
pieniędzy,
odbioru
do
ju,
Łódź
Fa.igenbaum
Cudek
i
31
nia, prokury. akty nota.rjalne i hiootecz- ul. Lipowa
odb'óru
z
kwitowania
do
oraz
Junków
zobowiązaWszelkie
48.
Kilińskiego
ul.
Gustaw
spółki
ne podpisują w imieniu
ia dowodów
Nej łącznie z jednym z pozostałych za- nia spółki podpisują łącznie dwaj za- takowych, do wystawian
chamających
nie
rodzaju,
wszelkiego
z
tącznie
zarządca
rządcy, względnie
rządców.
zobo
wyjątkiem
z
zań!
zobowią
rakteru
mu
podpis
jeden
przytem
m,
i;rokurente
Transporto
Nr. 663fB „Towarzys two
z ~' być Icka Jakubowicz a. Do odbioru od \\-iązań wchod zących w zakres sprzeda
wo-Handlo we Kalecki i S-ka, spółka
0
jak również do zastępowania
ugraniczoną odpowiedzln1nością Łódź, <:~ób trzecich pieniędzy, weksli i wysta ży cegły,
ie spółki we wszystk;ch lnsamodzieln
jest
niony
upoważ
ń
pokwitowa
wiania
w
się·
ul. Kilińskiego 85. Firma znajduje
yJl1kwidacji. L 'kwidatorem jest Pinkus samodzieln ie tlersz Lichtenberg , względ ~tytucjach sądowych I administrac
odpowieograniczoną
z
Spółka
nych.
ograni
z
Spółka
I3irnbaum, zam. w Łodzi przy ul. Ołów nie dwaj Inni zarządcy.
czoną odpowiedzialnośc'ą zawarta na d zialnością zawarta na mocy aktu, zenej 31.
mocy aktu zeznanego 10 stvcznia 1~33 1nanego 8 kwietnia 1933 roku za Nr. 45
Ziemiańska,
II
Nr_ 1209fB „Cukiernia
w Łodzi. Karol Albrecht I S-ka, spółka z ograni- roku za Nr. 98 przed not'arjuszem Krz e nrz ed notarjuszem Klesem
ony.
nieogranicz
spółki
trwania
Czas
trwania
Czas
ŁodzL
w
m
c~oną odpowiedz,ialnością". Łódź, ulica miemewski
nastąpi)'l
ciag
(Dalszy
ror
1933
~rudnia
31
do
za.stał
okr~lony
Piotrkowsk a 76. Na mocy aktu. zezna-

„

j
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REI CHER

SAMOZATRUCIE

Specjalista chorób skórnych,
weneryczn ych I moczopłciowych

NA TL& 'W.-\TROB Y.

przyjmuje o,d 8-11 rano 1 od S 8 wiecz.
w nieozielę i święta od 9-1.

eltłonnoł~

I wyrzuty na akdrie,

!IO'ewnętuae

' nlszez'ł

organizm, I przy•ple•Hlll

I

I

I

W111roba

Obwieszczenie.

,,CHOLE KINAZ A" H. Niemojewskiego

TeL 127-81.
Specjalis ta c h or ó b uszu,
nosa gardła i płuc.

jako łdłcloomoc~c:.pędne •11 jed111im aatuntn1111 c&JDnłklem odel111&J11<7m
•okł ustroju od truclza. właaoycli I zapewnlaJ11cym Hyblt.I powrót do z~la
BczpłatDD t>ronury ł>r, med, T. fU!HOJEWSKIEGO otrz7111at motH w tabor.
fl~·cbem. .cnouan,AZA• Jf.NllftOJIWSKIEGO„Warnawa,IW.-~wJat s- (R)
aa prowincję wyaylka poczl'lo

Przyjmuje od 12-1 1 5-7. Od 10-1
i od 2-3 w Lecznicy Zgierska 17.

Dr. Med. T. N IEM OJ EW SKI

Syndyk tymc:zuowr muy upadłości Samvela Go\.
denbf!rlta vel Szullma Żenitkowieckiesro 11a mo11y art !501
i nast. K. H. wzywa wierzycieli upadłego, aby w pneciąitu
dni 40-tu 1tawili się pued syndykiem tymcza.owym osoblśc1e lub pnez pełnomocników i oświadczyli, z iakiago
tytulu w iaklef 1umie są wierzycielami oraa złotyli syndykowi lub w kancelarii Wydziału Handlowego Sądu Okrę
gow•!!o w lodzi tytuły swych wienytelnok i.
Sprawdzenie odbywa~ 1ię będzie w obecności Sę·
dzie110-Komisana między wiaraycielami lub iah pełnomoe
n;ltaml a syndykiem w drodze kontradyltlory inei w sali Nr
15 Wydział u Handlowe •o Sądu Okr,~vweg~ w Lodzi przy
ul. l'lac Dąbrowsk•ege l''r. S w dniu 3 łioca 1933 r. o godz
10-ei i w dniu 8 lipca 1933 r. o ~odz lt·ej.

przeniósł przyjęcia chorych
Koszykową Nr. 1

w Warszawie z uL Utew11klej Nr. 3, na uL
(róg Al. Ujazdowskiej).

Urolog

nerek pęcherza i dróg
moci.Jwych
ul. CEGIELNIANA 8, Tel. 236-90.
god2 przyjęć 9-10 i 6-8 wiecz.

(; b o r o b y

UPORCZYW E- ZAPARC.I E
zaburzenia tołqdkowe i przewodu pokarmowego ,
ucisk. w :tołądku, niesmak w ustach. mdłości,

JO Hf HHPf Rn
PORA .DNI A

Wenerologiczna
Leczenie chorób

WEDEHYCZHYCH i SKORNYCH
ZA W .A.DZKA . 1.
Czynna od 8 rano do 9 wieczór.
W niedziele i święta od 9-2

PORA.D A. 3

K t O

LECZ lllCA

Lek. dent.

H. l!Wiła-fU[~J
Piotrk owska . ·50.

ZGIElłSKA IJ
wszystki ch specjalnościach od 9-ej rano
do 7-ej wieczór
we

Dr. med.

BER MA N
Specjalista chorób wenerycznych ,
11kóraych I moczopłciowych

Cegielnia na 15, tel. 149-07

Z. DATYN ER ler1oirm~ów iiamy u11nei
DR. MEO.

H. PlłUll

UROLO G

, ul. ZACHO DNIEJ 59/a
Telef. 148-95.
przyjmaje od 2-3 po poł. i od 6-8 wiecz

Doktór

Rne
ACHE
SZUM
H.
wenerycz
ekorne
Chor.
i

Plotrko 'W'ska 56„

teL 148·62
Przyjmuje codz. od ll,a-4 p pł.
i od 6-9 wie cz., w nie dz. i święta
od 10-1 w poł.

przeniesiona

ul.

została

na

Piotrkowską

142

DZ

CENY LECZNI COWE

I SPRZEDAn
~UPNO
~„„„„„„••...,.
BJŻUIERJĘ, SREBRO

kwity •ombardowe ku·
najwyższe ceny Zakład Jubilerski I. Fijałko. Piotrkowska 7.
1 płaci

.

'

lWONfCZ.

M. Mizes, Piotrkowsk a 30.

otwarcia przetarg u.
Dyrek ci" Oki ęgowa Kolei P a1btwow, ch w Poznaniu Z\Vraca 11waqę, że
termio otwarcia pr.zetargu puhlicznego
na dostawę (szycie) mundurów i cza·
pak, ogłoszony w Mon tone Polskim
Nr. 95 z dnia 25, 4. r. b µrzesunięto
z dnia 26 maja a1111 da i eń 13 caerw·
ca. Inne ·warunki przetargu poao1tają
bez amiany,

. .,..

',Ul{()J

pol~ca

do >i.u rac.i

ANTYK. Kufer obity skórą A. D.
1783, z sztucznemi zamkami do spr:z:e·
danie. I inne drobiazgi Zgoierz, Szczawińska 2.

PRAC~J
f;'osA o71
.•„„.:..

.....„„„

POS.ZU. Ki W A.1+iE
(wychowawcz yni) wy·
jedzie na kondycje. Skromne wymaga
nia. Pierwszory,ędne świa.deetwa. Oferty sub: "E. A. B."

P R E.NU .c .t:RATY:

ilustr. i dod.
dziec. „MAŁ Y KUR JER".
na prowincji
J'liesięcznie w Łodzi zł. 4 odnoszenie do
sł. 5.50 zagranicą zł. 10.Prenumerat~ można
tłomu 40 gr.
trzerwać tylko 1 i 15 każdego miesiąca.
Konto czekowe P. K. O. 61747.

I niedzielnym . dodatkiem

t<~daktor

~l.A.W

naczel ny:
QW»&O~SIQ,

Komorni (-) ST SCHOLTZE.

CłECH lCłNE
pierwuon:,dn y
pensjonat

<

M• Ad amowe1•

„JEDYNACZKA"

Kuchnia na żądanie dietetyczna .
W maju od 7 zł. dziennie.

Komornik (-) M. LIPIŃSKI
Do akt Nr. Km 656133 r.
OB W1 ESZCZEN!~.
Komornik Sądu Grodzkiego w :Zgierzu, rewiru 1-go zamieszkały w Zgierz•
przy ul Piłsudskieito Nr, 49, 11a zasa·
dzie art 60:1 K. P. C. obwieszcza, ta
w dału 30 maja 1933 r, od •odz. 11
odbędzie si~ licvlac:ia 1ublica:nl\ ruchomości, w ie~o lokalu w lgi11rzu, Rynek
t\ili slcie~o 8, składail\cych się z rnebli
n1urowycb oszacowanych na ł11nDll
sum• 1971.- zł, któr11 mostna og11,dać
w dniu licytacji w m1e 11cu sprzadaty,
w czasie wyżej oznaczonym.
Ztian, dnia 5 mała 1933 r.
Komornik; (-) ST. SCHOLTZE.

NEGRO'' Codziennie~:ceiie:;.;~;n:

___ ,

pod kier.

...Im!!„...„ „......„ ..................„ ...„ .................. ,

)

ZAOFIA ROWAN E
P O T R '/ E B N A ekspedientka do
oraz chłopioc na po·
składu wędlia
36.
Br:sezićska
Zicłas:z:ać się
ayłki,
J, Hu1zc:z:ak.
Praktykan t tkacki, z ukończoną
praktyką,
krótszą
az:kołą fachową i
potrzebny od zaraz cło w i ększej tkalm
kolorowej na miejscu. Zgłoszenia pod
„R. 19" do adm. n. p.
Po•ad~ dam za pożyczenie 2000 zło·

tych do handlu win i wódek. Oferty do
administracji „Kurjera Łódzkiego" pod

„J.

].~

Potrzebna inbli'lentna panienka do
dwułetoieg<> dzicclca na wyjazd. Zgła
szać się: Mostowa 21, godz. 11-1
po poł.
Agentów 2dolnych poszukuję do zbierania zamówień oa pi o r u n ochr o ny.
Pewny duiv zarobek. Oferty z fotografjami: Brodaczewski - Warszawa,
Mokotow, Odyńca 47

Służąca potrzebna do wszystk;e~o,
umiejąca l?Otować. Z~łaszać H. Gra·
bowska. K1hńsk1ego 146, Zakład Foto·

I
I

Ogłoszenia

r.•L•E•T•N•l•.S•K•A--.,

graficzny.

I MIESZKA:-)
i,':KALĘ
~„„r.m...„.„...

Letnisko we wsi Zofjówka, w s11chej,
lesistej okolicy, w murowanej willi, staw
i łódki w pobliża Wiadomość: f'ietrkOwska 100, St. Rżewska.

DOMINJUM Br:z:oźno otwiera z dniem
Do wyoajt;cia 2 pokoje z kuchnią 20
maja letn•sko. pensjonat. M • ejscowość
i bal i<onem na pierwszem piętrze od zdrowa, sucha, malowniczo położona
.zaraz. Aleja I-go Mdja Nr. 62.
wśród lasów; 3 kim. od miasta Konina,
S kim. od stacji kolejowej Konin. szallą
1112 kim, od rzeki Warty. Kuchnia
DO wynajęcia na rok lub Iato wil- zdrowa, wiejska. Piękny park, tennis.
wygo·
la skanal'irowan a z wszelkiemf
Konie na stację na listowne żądanie.
darni i ogrodem w Helenówku. Wia.d0- Całlc:owite• utrzymanie - 5 :r.ł. dziennie
mość: Łódź, te~efon 141--05.
Ad re 11: poczta Konin,
od osohy.
skrzynka 13, dom. Brzeźno. Bliższych
objaśnień udziela Zarz,d dom. Brzefoo.
2 pokoje z kuchnią słoneczae w ciod
wynajęcia
do
chym i czystym domu
zaraz. Wiadomość u dozorcy Piotrkowska 292, przy Placu Reymonta.

__„„.......

~„„

~UBIOHE DOKUl1EH!!J

Od aarn• do wynaii;cia suche i masywne

skł ady

zamieszkały
oraz s7.0py drewniane, Wleźlak Woiclecb.
wozów i t p. Drewnowska 100, zagubił ksi4żcczk~
domu, Łódź, .fCasy Chorych i obrachunkową Magi·
stratu wraz z leg. Funduszu Bezrobocia.
Nr. 12.

nado iąee się jako garaże do
Bliższe wJadomości u g-osp.

l:'rzędzalniana

o acmst
C~NY

Komornik Sądu Grodzkieg~ w Zgie1 go aami.:sz~ały w Zgiertu
fliłsudakiego Nr 49 na zasadzie art
602 K. , . C. obw eszcza, że w dniu
30 maja 1933 r. od ~odi:. 11 odbędzie
.się łicy1ac1a public•na ruchomo'jci, w
iei?o lokalu w Zg erzu, I-go Maja 3
składafącvt:b się z mebli 01zacow11nyc h
na łączną sumę 3940 zł. - gr, które
moioa oi?lą:lać w dni11 licytac1i w
mie sc11 sorzedaiy, w czasie wytej oznacizonym.
Zgigrz dn. S maja 1933 r.

Dyrekcja: M. DOBRY SZYCK I
Tel 238-36. , ,
ul. Traugutta 6.
b. dzierż a wca kuchni i cukierni Grand-Hote lu.
<gmach Hotelu Savoy)
l tanecz ne.
W soboty „ niedzie le i ś'W'ięła 'W' godzin ach od 1'7 do 19-ej pod'W' leczork
........ ,
'
.
'
. ....

czteropokojow ego
UMEBLOWA NIE
mieszkania sprzedam za bezcen -(za
cenę zaofiarowaną). Mieszkanfe odstą...
pię za zwrot kosztów. Ewangelicka 17
m. 4.

FRANCUZKA

r,

uu rewiru

\

Oo akt Nr Km 839133 r.
OB ~IESZCZEME
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi,
17-go, rewiru zamieszkały w Łodzi przy
ul. W 61czaósk ej Nr. 91 na zasadzie art.
602 K. I:' <.:. obwieszcza, że w dniu 2
ezerwcia 1933 r, od l!odz. 11 ·•i odbędzie
się Hcytaeja publiczoa rucr>omośc1, na·
nate~ącvch do firmy „Erba" fiabryka
'rzetwor6w Chemicznych /1 jago loilalu
w Łodzi, przy u1. ~owo · K ątne1 :2S akła
dając~ch się z m<>torów elektrycanrc:h ,
centrvf11~ł. maszyny do wyrabiania ter.
biurka
otomaDy
tolu, radioaparatu
ciotmnego mebli oszacowanych na ł11ci:•
uą sumę 1820 zł - gr„ któr11 motna
ogl11dać w dniu li11vtacj1 w mie1scu
s inedaży,.., czasie wytej oznaczonym,
t.ódt, dnia 21 kwietnia 1933 r.

I
OBW!ESlClE NIE.

t„

R:;t~u;:cr tK~;i~~~i

domowej sól jodobromową, słoik p6ł
klg. zł. 2,25 wodę mineralnlł butelka
zŁ 1.50 tąda~ w apt skł. lub od Dy
rekcji Zdroju.

Il BRYLA NTY !!

Zł.OTO, SREBał.O, BIŻUTERJĘ,
k „ ity łom bardowe kupuję i płacę
Magazyn jubilerski
Dajwyższe ceny.

term i n u

I

I.Su mtr. na zap~d elektr:ycan y
Oferty kierować do Dyrekcji Krajowego Zakładu
Psychjatrycz nego w Kocborowie, poczta Starogard,
Pomorze.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 „. . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25-26 l'tfąja o 10-12 rano i 4-6
po południu będą sprzedawano r6i:ne
ruchomości, ksi\żki i makulatura, Po·
łudniowa Nr. 28, m. 15.
Wzorowa Prywatna Szkoła Pows'Zechaa z Przedszkolem Marj Wesołkówny,
nl. Ewanqieł1clca 2, (dawniej Piotrlcow11ka 84). Przyjmuje zapisy dzieci od
klasy J do Vl włącznie. Czesne znac&·
·
nie obniżone.

Przesunięcie

Do akt Nr. Km 721133
OBWIESZCZ ENIE.
Komorn•k Sądu Grodzkiego w Zgierzu, rewiru l · go zamies"Łkały w Zgierzu
przy ul. Piłsu 1skieiro Nr . 4-ł, na zasa·
dzie art. 602 K. P . C. ogłasza że w dniu
30 maja 1933 r. od godziny 11 w Z~te·
nu przy •I. Dąbrowskiego Nr 31 odbę·
dzie się publiczna licytacja ruchomości
a mianowicie: manyny tkac~te oszacowanych na łączną sumę zł, 4232.50 gr,
które można o~lądar w dniu łic:ytacji, w
w czasie wyie1 oz·
mie 1scu sprzed
naczonym.
Zgier•. dn. 10 mała 1933 r.
Komc rn1k (-l St. SCHOLTZE

,„...........................„ „...

• s'
I

WHUJUU Jii[ijf~i:

Do akt Nr. Km 454 i 695133

OBWIESZCZ ENIE.

kupna

s&erokośei

b a n<ierolą !

Komornik Sądu Grodzkie[!o w Zgierzu. rewiru 1·l?o zamieszkały w Zir1erzu
pny ul. Piłsudskiego Nr. 49, na :z:asa·
dzie art. 602 . K P. C obwiesz:c.za że w
dniu lO maja 1933 r. od l?odz, 11
odbędzie się publiczna licytacja ru •
cbomości, w lokalu w Zgierzu . Dąb·
rawskiego 35 składaiącyeh się li 1 sal·
faktoru oszaco..vanvcli na łączną sumę
1000 zł. - gr, które można oglądać w
dn iu licytacji, w mieiscu sprzedaży w
czasie wyżej oznacz on vm
Zgierz. dn. S maja 1933 r
Komornik (-) St. SCHOLTlE

Pora~a ~ 1101~

Prr.yimuie od godz. 8 -11 I od 4-8
w niedzielę i świcota od godz 9-1

Poszuku;e się

w oryirinalnem opakowaniu

Do akt Nr. 111.m 65511933 r

Łaskie~o

ofertami na dziedawę sadu szkolnego na rok 1933.
Komisja licytacyjna zastrzega sobie prawo
wyboru oferty w zależności od det< larowanej sumy
i solidności kandydata, lub ewentualnie nieprzyjęcia
żadnej oferty. Wymiaru owocu dla szkoły nie prze.
widuje się. Cena wywoławcza pięć tysięcy z ł otych.
Szczegółowych informacyj o warunkach dzier·
żawy udziela Dyrekcja Szkoły Rolniczej w Sędzieio·
wicach i Sekretarz Wydziału Powiatoweg o w Łasku.
Oferty należy kierować pod adresem Dyrekcji Szkoły
Rolniczej w Sędziejowicach, poczta Sędziejowice.
Termin rozpatrzenia ofert wyznacza się na dzień
12 czerwca b r.
J. Zieleśnicki, Dyrektor.

kupuje!
Przyjmować tyłlco

pow

prz eta rg

„OLL A"

przyimu1 e · chorych

mieszka obecnie na

zdrowie
szanuje,

z

Przyjmuje od 11-1 i 3-6..

µuje

Ten

ZŁ.

Od 11-4 przyjmuje kobieta lekarz.

Zioło

l...ódt, ul Sienkiewicu Nr. 29, Il! p fr.

Ż1tdll6 w aptekach I •kładach aptecznych.

wznowił przyjęcia

Piotrkowsk a 88, tel. 111--52.

Czesław Dybczyński

ZIOł.A Z GÓR HARCU D-r„ LAUER,A,
wywoł-qjąc łagodne i bezbolesne wypróżnienie
Cena pud, d. t.so1 podw. pud. zr. 2.:10.

S~dzłejow

niniejszem ogłasza

Syndyk tymczaso wy

obstrukcję, leczą

, Lekarz dentysta

Krukow skiej

Choroby z "mozatrucia I zie

tiaro•~

NIE LEKARSTWA A KREW CZYSTA.

w

Artystycznego

Bilety w crn1 e od IO pr. do S zł. do nabvcia w cuk1er11i
„Ziemiańs ka · od 11 30 d <> 1 30 • 5-7 w dsieil wy1t4pu
w "SCAL!" ~ ród m 15.

Najracjonalnleja q
w11troby I nerek,
te %1oła leeznleu
„ykualy
odJrnaezenla
najwytne
I
S>-l11tnle dofwladczenie

ll·go Listopada 9.

W. I ELICI SZKOŁA• cach,

Haliny

szkoły

I

do ty<la, podenerwowanie

materJI LECZĄ
fI r11cmlaey
nerki 94 organami ocz:yncz:aj11ceml krew I aokl 1utroj11.
-~od1111 z natUTll kar-eh jest unormowanie eaynnolel

Z. RAKOWSKI

Tańca

poranek

I
'

godz, 11.30 rano

28.~.

zmaruezlti
f lamy,
bersenao•<!, nerwowe bici• serca, mdło4cl. język obloi.ony). TRUCIZNY
wytwarzaj~ce się we wlaaoym ori:aaltmle, z:„teczyszczaj14 lt:Tewj

Dr. Med.

L. RAPEPORT

I

SAJortJZA:T'RUCll!: bywa przye:11n11 włę\u doltgllwą~el (bdle a~111e, łtlllla'dle
w licńclach.. bóle I z11wroty głowy, wzdęcia, odbijania, bdlo w w11t1·oble.
nłeamak w ustach, brak apetytu, •wędzenie akóry, sklonoo'<! de obstrukcji.

f?o ,udn•owa 28, tel. 201-93

Dr. Med. ·

ROLNICZA

f Teatr „SCALA"

Doktór

-

;

r•

RóiNE

Do pleł~gnowania chorych 1 położnic
w miejsc11 jak i w okolicach, gruntownie
wyszkolone pielęgniarki. masaiystki i
masażystów poleca znany w Polsce
Zw1ązelc pi e I ę 1l n i arek, Fal ja tódź,
ul. Piotrkowska 79, telef. 221-SS. Dla
ubogie1 ludności bez różnicy wyznania
pomoc pielę~niarska bezpłatna. Biuro
czynne dzień i noc•
SADY do wydzierżawieaia •Il w majątku "Dahkówu, szosą za Aleksandrowem pod Łodzi\, 16 kilometrów. Cena
i warunki u właściciela dn, 19 i 21 V.
Skradziono portfel, dn. 21 V. r. bo,
zawierający weks le in blanco: 1 weksel
na zł. 500 i jeden na zł. 300, jeden na
zł. 200 i dwa po zł. 100; z wystawienia
Gustawa Radzikowskie go i pozwoleń
stwo aa broń, poświadczeni• o z ~ -~je
strowaniu auta na Nr. td. 8:.t720 i r-óine
W elc:sle powyższe
kwity podatkowe.
unieważnia Gustaw Radzikow'51ti, Napiórkowskieg o 56.

m•

·--------------------

•1tófoika do handlu WID
i wódek z 2.500 złotych. Oferty de
Adm. „Kurjera Łódzkiego~ pod „25()0",

l' rs y j

su

kierować na ulicę Karola 2 (tel. 138-28)
teks~em i w tekście 50 gr., komunikaty.40 f!· nekrologi 40 gr.

po godz inie 9 wiec zore m naleiy

ZE N' ,•
NY . O
CE
.
. GŁOS
_

za wiers~ milimetro~y 1-ł~~owy (str. 5 łamów): przed
12 i"• za
Zwycza1n e za wiersz m1.hmetrowy t. łamowy (str. 12 łamow) 12 gr•• Orob~~ 15 gr•. po.szuk1wanta pracy
1 dwukolorowe, 0 S<Plo drożej
zam1e1scowe
Ogłoszema
zł.
25
ryczałtem
adwokatow
Ogłoszenia
1.20.
h
najmmeisze ogłoszenie 1.50 zł., dla bezrobotnyc
?przedniego zawiadomie nia. ~

wyraz do. ~mian~ com bez
zagraniczne i. trój~~lorowe ~ 1000/o. dro.żej.. K.ażda n?~a po?wy~ka obow:iązuje wszyst~ie Już pr.zyji;te ogł?sz~nia
ę tył~o wowczas gdy za takio zastrzeżenie
a?"!-1~1strac1
?bo~1ązuie
mieJSCa
termin druku 1 tresc ogłoszen .komumkatow 1 ofia; adm1m~trac.1a me odl?owia?a. ~as~r~ezen!e.
zwrotu gotówki ani też do bezpłat•
tąd~ma.
~o
upow~znia1ą
~1~
ogłoszenia
tresc1
zm1ema1ą
me.
zasad?1czo
k~ore
Omyłki,
zostanie zapłaco.na 25°10 na?wyzka od ceny ogłoszen.
odrzuconych rodakcja nie zwraca.
1
1a"
zuzytych
zarowno
Rc;kop1sow
nego powtórzema ogłost:en1a. Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarium uwazane są za bezpłatne.

Odb.ito .... drukuui

Władysława Stypułkowskieii,O, Łódi„

fiotrkowska 195 (.Karola

a

I

Wydawca LEOKAD JA STYPUŁKOWSKA.
~cdaktor od,powiedz ialu: ST~W B.ACllAJJUIS~

