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uważamy że:
.Roosevelt przemilczał w orędziu 15WOJelll
spraw~ rewizji traktatów. Dlatego każd,
zwolennik pokoju powszechnego mn&i wy.
powiedzieć li~

za utrzymaniem !!tato• quo

w zbrojeniach, gdyi to jest najlepszą gwa.
t·ancją uniknięcia straszliwego kataklizmu.
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lądowania.

Konkursowe zawody latania, akrobacji i
WARSZAW A, 26. 5. (PAT) - W czo
rai odbviJ się w Warszawie miedzvna·
rGdowv meeting lo.miczv. Pomimo złeJ
pogody zgromadziły się na lotmsku mo·
kotowskiem tłumv publiczności, wyipełr.1ając szczelnie trvbunv oraz miejsca

zajął
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Międzynarodowy meeting lótniczy w Warszawie.
miejsce w konkurencji

•
Oołata

Wielki turniej skrzydlatej rzeszy.

P~erwsze

Il

•

Belgljczyk, drugie Polak.

jotoczentu Domu cywilnego i w0jskuwe·

. WALNY ZJAZD REZERWISTOW.
WARSZAWA, 26.5 (PAT) - Wczo
raj odbył się walny zjazd delegatów
Związku Oficerów Rezerwy Okręgu
Warszawskiego. Zjazd stwierdził pła.:..
nowość i systematyczność prac zarządu
dzięki czemu podniosło się znaczenie i
prestige związku. Po załatwieniu
spraw organizacyjnych dokonano wyborów do władz naczelnych związkUi
wybierając na prezesa ponownie wice·
marszałka Stanisława Cara.

Po przemówh.:mu Pana Prezvdenta la p. Fe1rrarris • KihMwa; drugą (ma.katę
go. Pan Prez:v<.lent pozostawał na za· zabrał gł0s prz.edstawicie'1 lotnictwa imji . .Lot'' i 250 zł. z Min. Komunikacji)
KATASTROFA KOLEJOWA.
woć,\ch obło 3 g-odizin żyw•) się mte- czeskosłowadiego, rektor akademji w~ 11 Zofia Mikulska z klubu Aeroturismo
LONDYN. 26.5 (PAT) - W pobliżu
rcsując brawurr)\\ l' mi pop!sanr lom1· terynaryjnej w Brnie, dr. Krall. wyra· Milaino; trzecią (stołecznego L.O.P.PJ Wimbledon wykoleił się pociąg.
Jest
ków polskich ' zagnmcz 1v.:h Pe c;ko1i· i.ają.c uzna1nie dla lotnictwa polsikiego i r fr. Nowak z klubu R. C. S..
pięciu zabitych i czterech rannych.
czo1nvm programie nastąpiło wręczenie 7vczttc mu dalszych sukcesów.
Sród zaw0dnoków krajowych pierw- Bliższych szczegółów katastrofy narastojące.
ragród. P. Pra1.v\lcnt wrę~zvl nagr0dę
Po przemówieniach wszvscv uczest szą nagrodę - zł. 300 z Min. Komuni- zie brak.
Mif..-d:zy god•zinami 10 a 13.30 odby· przech0dmą S\vON~'J imienia, rzeźbę z 1icv zawod<iw zostaJi przedstawieni Pa lrn.cji i nagrodę dvrckcyjnego kolejowe·
wały się przewidziane w proi:;ramie za bronzu. przedstav.-1ając:\ •JJstać ks1.;: .1 11n Prezydentowi. Uroczystości zakoń· i;o LO.P.P. p. Wysieikiersiki; drugą PRZYWRóCENJ DO ŁASKI.
wodv lotnicze na orientację oraz k01n- Józefa Poiato'W 'I{ :e~') na kcniu. prer,1,;- czvły się od.cgraniem hvmnów narodo- zł. 200 i nagrodię firmy , ,Varsovierme''
Moskwa, 26, 5. (PAT). Znani przy„
kurencja lądowania aparatów w kole. svwi Aer 1l\.uhu Warszawskiego. jako wvch paf1stw którvch zawodnicv brali dr. Piotrowski: trzecią - zł. 150 i na· wódcy opozycji trockistów Kamieniew i
Konkurencja ta polega na okrążen!u klubJwi p) sk•emu l\.tóre~·:l zaw·idni:.;y udział w meetingu.
g-rode Zw. Strz.eleckiego p. Jan Mościc· Zinowjew zostali uła•skawieni i przyjęci
przez samolot lotniska i wylądowamiu uzvskm, naj..!1;'szą punkra:.:ic w za '..\<'••·
WARSZAWA. 26. 5. (PAT) - Mini· ki z Poznania.
zpowróte'm do partji Zinowjew w naj•
jak najbliżej unnieszczonej na środku dach . Nagr ;tlt: prz~ .:'.1\1d11i l pre1iljera ster komuni1JrncH. inż Butkiewicz. wręW próbie lotu na orientację pierw· bliższych dniach ma objąć kerownictwo
kota chorągwi. Średnica kota wvnosi !\2dv Ministrów - puhar dla 1\'ubu za· czyt wcZ0raj nagrody uc.z~stników mię szą nagrotle zł. 300 i puhar otrzymrul p. niemieckiej sekcji komintemu i kier04
60 rhtr. W konkurencji tej pierwsze miej granicznego. któt .:~o zaw•Jdrnk uzyskał -:favnarodowego meetingu lotniczego w Taborvskv z Czech.
wać akcją komunistyczną na terenie Nił'
sce zajął p•.Jagoszewski na samolocie najlepszą pu;rn:t:tc · 1~ w zlJ.:ie gw;a1dzi- 'Narszawie. Pierwsza nag-rode otrzvma I
miec.
·
• Moth, lądując w odległości 90 cm. od stvnn utrzyrn;1 ~l z rąk t):':miera Jędrze·
§rod.ka koła.
}ewi..:ia Il f .:-;Hi:: · W.: •nu )'.' l z
GWAllłARCIA UlłllCNllliCIA
O godz. 13.30 minister komunikacji. Po wre:.:1. ~ •,u ragród Pt'.t~mó.vł Pall
:nż. Butkiewicz. dokonał uroczystego Prezvdt>i1L ~~ · 1\ tccj:
otwarcia meetingu. W tej uroctvstej Meeting lotniczy Aeroklubu Wairs.zawchwili orkiestra. odegra.ta hymn narodo· skiego otwiera okres rocznych przywy, Po otwarcm meetingu przybyła na gotowań Challenge'u 1934. L0tniJCtwo
„La Libert6" z wywiadem u mistrza.
lotnisko p. Marszałkowa Piłsudska. i.aj- nasze. pracując~ doty~hczas w ukryciu
mu.i.ac miejsce w lożv honorowej. W dal i ciszy rozwija coraz większą ekspansję
Parńż, 26. 5. (PAT). ,,La Liberte'' dru kichkolwiek zmian.
przyszłości i dlatego wypowiada się za:
szvm ciągu prog~amu odbvł się start ba a problem 10tnictwa urasta do roli pierw kuje wywiad z Ignacym Paderewskim,
Paderewski zwraca uwagę, fe pre- koniecznością utrzymania status quo w
Jonu wolnego. pilotowanego przez por. szorzęd111ych zagadnień. Technika poi· w którym genjalny muzyk wypowiada zydent Roosevelt w orędziu swojem spra zbrojeniach państw, a to jest najleps2'
Stencla i k?t. farjaszew~kiego. Za ba:· sk~ zaspoka..ia jirl. zapotrzebowanie poi· się kategorycznie przeciwko wszelkiej wę tę przemilczał. Będąc wielkim zwo· gwarancją uniknięcia straszliwego kata.•
łonem podązyło w pogom 18 motocykl!. sk1ego lotnictwa. a s.am0loty 0 polskich rewizji traktatów, nie znajdując dosta- lennikiem pokoju powszechnego Pade- klizmu.
Ba.iłon wylądował k. Gairwolina Pieirw· znaikach, piloci w polskich barwach co· tecznych przyczyn objektywnycb do ja- rewski uważa, że jest to sprawa dalekiej
szv dojechał do niego inż. Ruszkowski, raz częściei osiąg,3.łą, !1ie,rwsw1°.i.ęd:io
zdob~rwaJac pierwsze miejsce w tych sukcesv w rozwoju światoweg0 sportu
barbarzyństwo
zawodach.
.
lotniczeg-o.
Po świetnych zwycięst0 godz. 16 orZYbYł na lotmsko Pan wach, odniesiony·ch przez nieodżalowa·
~rezvdent ~zplitej oraz ~zł?nkowie rzą ncj_ pamic;ci Żwirkę i Wigurę w Chal·
ou z premJerem Jędrze1ew1czem.
lenge'u 1932 oiraz ;po świetnvm locie
rtieludzkie pobicie prezesa Polskiego Tow. Szkolnego.
W dalszvm ci~~ zawodów odibył sic przez Atlantyk klpt. Skarży11sk.iego, moż
lmnkurs lądowan1a w kol~ samolotó.l.v na sie spod:ziewać, że miział Polski w
Esse!l, 26. 5. fPAT). Wychodzący w
Do mieszkania małżonków Kuchciń-1 mu od „świni. pollacken„ itd. W policji
rng-ra_nicz.nych. Pierwsze miejsce z:ai3ł przyszłym ChaOJenge'u stanie na poizio· He rbe „Naród'' w numerze z dnia 23 b. skich p1zybyło w nocy dwuch urzędni- pobito p. Kuchcińskiego do nieprzytom~
ęekuczy'k P. Guy ttansez na s~m~!oc1 e mie dotychczasowych zdobyczv; d0tych m. donosi o wypadku nieludzkiego ków policji, którzy nałożyli Kuchcińskie ności · me podając powodów aresd~
fox·1\'1.oth, ląduffl,~ w o?l~glośc1 5?. c~. czasowe bowiem wvniki obowiązują i wprost pobicia przez urzędników policji mu kajdanki i zabrali go na odwach po- wania.
od środka li:_ola. .V o~o~ne1 klasyrikaCJI lotnictwo nasze i cate społeczeńshvo w D<_>rtmundzie prezesa miejscowego licji, bijąc go po drodze pięściami po
Rany p. Kuchcińskiego są b. poważ.
przvzn:m~ pierwsze micJsc~ p. Guv Han do takich wysiłków, które sprostają za - polsk1ego Tow. Szkolnego p. Jana Kuch- głowie i twarzy. wykręcając rękę kajdan ne, jak o tem świadczy świadectwo Iesez. dru~ne p. Jagoszewsk1emu
daniom.
cińskiego.
kami tak, że zemdlał oraz wymyślając karskie.
W próbi<' lądowania szyh0·Ndw w
kole pierwsze miejsce zająt inż. Grzes.z~zyk. drug:ie ;p. Ło1patnink. W konkursie
obawia się nąrodowych socjalisłó"W".
akirobacji gości zagranicznych pierwsze
miejsce zajął Czech p. francisz,ek No"Wak na sannolocie Avia B. tt. 22. W kon
imrsie akronJcji sa.!!lol0tów ;JJlskkh
D?erwsze miejsce zajaJ sierż. Swbka,
dru~ie olut. Buczvński. trzecie ;por. Or·
!owski.
Podniecenie wzbudziły wśród wjr
Zasadą - utrzymanie niezawisłości Austrji.
dz~w wsp1niałe akirobacje zesporowe
tróiki myśliwskiej kpt. Baiana oraz bar·
WIEDE~. 26.5 (PAT) - w rozm o-I by cz~?n~k innej rasy lub innej r~ligji nie. Nie chcę utrzymywać fadneJ dyk- utrzymanie niezawisłości AustrJi. Nie·
dzo efektownv oociag -powietrzny. skła·
wie
z korespondentem „Evening Stan- stal ~~e1 od nas. . Vyszyscy l?dz1e w tatury w Austrii ani nie mamy zamiaru ma· tu wyboru między jedną lub drugą
diającv się z trzecl1 szybowców, hoiodard"
kanclerz Dollfuss oświadczył, że Austn1. są wolnymi 1 równymi a ja~ zaprowadzić monarcbji. Wierzę w za- formą demokracji lecz jest tylko wywanvch na linjach przez samolot.
podkreślił sady demokracji. Dzisiaj jednak nie bór między Austrją lub nie-Austrją.
Następnie odbyty się konkua-encje sa uważa niebezpieczeństwo grożące Au- długo Ja będę an,cJe~z~m strji
ze
strony
narodowych
socjalistów
Dollfuss
tak
rowniez
nadal
pozosta- idzie tylko o demokrację, lecz chodzi o
mochodowe. W karnkursie m-ęcz:n0ki
orowadzenia samochodów
pierwsze za przezwyciężone. Nie obawiamy się
miejsce mjął p. Ba1Tylski na • ,Tatrze' ., - powiedział kanclerz Dollfuss - na·
Propaganda żeglugi polskiej.
drugie P. Wieirzba na, ,Lanoji' '. M~diug rodowych socjalistów ani w Austrii
zakończvł efcktownv skok pieciu osób ani w Niemczech. Będę bronił niezaz samolotu Fokkera., należącn do styn· wisłości Austrji przed ws~ystkimi atak.ami z jakiejkolwiek strony nie wychonego cyrku soaidochroniarzy Bussa.
dziłyby. Pragniemy żyć z Niemcami
P. Prezydent Rzplitej uczestniczył w zieździe.
w pokoju i przyjaźni, nie będziemy
WYNIKI ZLOTU.
A, 26.5 (PAT) - Wczo- Sejmu i Senatu, minister Zarzycki, pre cywilnego ł wojskowego, powitanJ
\VARSZAVvA, 26. 5. (PAT). - \Vy- jednak tolerowali żadnych pogróżek na raj WARSZAW
przed południem w sali rady miej~ zes NIK dr. Krzemieński, wiceminister hymnem narodowym i przez przewod·
tury
politycznej
i
gospodarczej
skieronlki zlotu ~wiazd:zisteg:o na meetingu
wanych przeciwko naszej niezawisło skiej odbyło się uroczyste otwarcie o- Szembek i wielu in. Obrady zagaił pre niczącego 7iazdu, który podkreślił zna
w arsza wskim s~ nas tęrującc :
brad 5-go walnego zjazdu delegatów zes rady głównej Ligi p. Józef Kożu czenie Jakie ma dJa rozwoju Ligi fakt
~ród gości zagranic:z.ns-ch pierwsze ści. Chociaż Austrja i Niemcy należą
Ligi Morskiej i Kolonjalnej. Obrady c:howski, witając obecnych przedstawido
tej
samej
narodowości,
to
jednak
·
m
y
honorowe,l!'n protektoratu ·nad nią P.
miejs e zajęła par.i Per :aris • Kihnilwa
1
f : , i,
,i
· t~
{(;zechostowacja1 na s1mnt::1cie . ,S!nQ· w Austrii - oświadczył dalej kanclerz uoprzedziło nabożeństwo odprawione r~eli rządu, władz i uczestników obrad. Prezydenta.
.iik 39· ', ZJdobywiatiąc 1395 punktów, dru- - mamy inne zapatryw anta na Ideały na intencję obrad zjazdu. Na zjazd Na przewodniczącego powołano marZkolei przemówił prezes zarząd•
:,rie miejsce zw~ła ;p. i«f;a Mikulska z germańskie nit narodowi socjaliści. poza 'kilkuset delegatami z różnych czę szalka Senatu Raczkiewicza.
głównego
gen. Orlicz - Dreszer, który
O godz. 11-ej na zjazd przybył Pan
Me.:j J1a111U, z.dobywa;:\( 1301 p-un!któw. Austrjacy nie uznaja różnicy między po 5.ci kraju przybyli m. in. p. prezes Rady
<'mówił rozwój Ligi oraz wielkie znaMinistrów
Jędrzejewicz,
marszałkowie
Prezydent
Rzplitej
w
otoczeniu
domu
trz·, cie miejsce Cz·ech - IP. f ran.:is!.ek szczególne.mi rasami ludzi, nie sądzimy,
czenie morza dla Polski. Następni•
Nowak - 1286 punht6w.
przemawiali prof. Jerzy Smoleński i i11w
Srócl z.aiwodników poi!Slkich oierw1 . następnie odczytano depeszę z życz.•
zniknięcie
sg miei~ce zająJ p. v..:~siek:erski na sa·
niami.
m0lo1.:1e ~WD 5 z Acroild•.hu Wars7aw·
Na tern zakoficzyło się pierwsze plł
f
skie~o. zdobywaijąc 3702 punkty, dru·
I
narne 'zebranie. Po udaniu się deleg311'
gie - dr. Piotrowski z Kralkowa - 2706
Wyjaśnienia policii w Vaduz.
punktów i trzecie - p. Jaoosz Mośicicld
Mw na plac Marszałka Piłsudskieg~
7..dohvwając 2198 ounków.
Wiedeń, 26. 5. (PAT). Dzienniki wie-1 stał uprowadzony przez narodowych 'IO· I którym oświadcza, :le wyjedzie do sana· r-dzie złożono wieńce na grobie Niezn•
deńskie donoszą z miejscowości Vaduz. cjalistów, Półoficjalne źródła niemieckie torjum w Szwajcarji, celem przeprowa· raego Żołnierza, o godz. 17 delegaci odi
NAGRODY.
w księstwie Lichtenstein, że dyrektor twierdzą, że Rotber uciekł, obawiając dzenia kuracji, jednak wróci do Vaduz,
płynęfi kilku statkami do Gdyni prze4
WARSZAWA, 26. 5. (PAT). - Mię· teatru berlińskiego, zbiegły z Niemiec się )wydanifl go w ręce władz niem.iec-1 aby złożyć zeznania w procesie przeciw
Płock,
Włocławek i Toruń, gdzie odbJ
ko mordercom je~o brata i "wa4ierki.
t:iZ1lnar0dowv meeting l-otniczv zaszczy· Fritz Rother, znikł nal!le ze szpitala, kich.
wać sie będą dalsze obrady. Zakończ(
Policja w Vaduz oświadczyła, że Rot
c.ił swoja obecnością Pan Prezydent gdz~e przebywał.
:ij,oz.uiłv $~ uwiłoald łe. R.otber zn- her orzed ucieczk!l uozostaw.ił li~.t,, w
-=.
Rzplitej, któ.w. J>J.Z'Yl>il .Qi lo,inJsko. ~
Die i~ .nąitiull '91. D.df-łli dnia 27 bu
1
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Paderewski o rewizji traktatów.
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ołak

Nowe
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Austrja nie

Kanclerz Dol luss

ierzy w zasady demokracji.

DALECY OD DYKTATURY i MONARCHJI.

Walny zjazd delegatów Ligi Morskiej i Kolonjalnej.
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l

.J(URJER toDZKl" -

Co

dzień

~=~~·~·ND~~-

MAJ

26
0

niesie?

!ĄTEK.

::~:ds~::::·

1:~
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piąteli 2' mala -19~ roTću.

Wizyta amerykańskiego filantropa.

il alii YM[~. ~r. Mo tł w to~ lJ.
Pre l e1 wner~ iwiat owei or uanPolski
Wojewódzkim
w.
Przyjęcie

Urzędzie

wielkieg.o przyjaciela
p

.

raca nad u rwalenfem pokoju
ł

drogą

(a) \Yc~oraj o:z.yby~ ~o Ł~cl!zi prezes gmachu Urzt;>du Wojewódzkiiego w Ło- wienia

16.07

moralnego rozbro•enla,

orezdstawicieli

soołecz.eilstwu

111a po kr.ju

świia towego

przez

moraln~

1

właidz pań lótl'Zfkie~o prezes Mott oświadczył. iż dą roz.bro.ienie
A. dr. ~ott ze ~t~nów ZJednoczoovch stwowych. samorząidowvch. or~aniza zeniem jeg-o iest ·zjednoczenie ·iak najZ Łod·zi Drl' Zl' S ar .hil1n · \ •' : ttda-l
. ·eyj spotecznvch I t. p. z p wojewodą szeirszvch warstw młodzieży eh rze~ki ~;1ę d o Po.rn;inia g d z ie n'rn " / ·. wiedz!
.
napad na kasjera spółdzielni Amervk1 PółnocneJ:
.Dr. Mott połozyl vowazne zasługi , Hauke - Nowakiem na czclt·.
jc. ńskiej pod szta111-darami YMCA, bv w urznd~c·1ia ra 1r ; .,, ; ~.t c;:>: o u._.:J.z.1afu Pol(a) Na drodze między Opatówkiem
orzem6 ten snosóh orzvcz' nić się do utrwal~- •:iticj V M. C. A.
serdecwe
na
octPowiedzi
vV
1
wojny
okresie
w
adbowiem
Polski.
dla
i Szczytnikami w powiecie kaliskim
t'rzybyto dnia

us WszechswiatoweJ, Orgamu;cJi Y. M. C. dzi prncz przedistawicie'li

polsko • bolszewickiej

zorganizował

·

kil-

k
k
b
f
•
I
I
•
s
aronu.
ma
i
ry
a
~:r~es;:g~u~~~~~1: ~·~fkcA5~ m1erc w asc1c1e a p onące1

dwaj zamaskowani i uzbrojeni w noże i
ka.set świetlic <Na woJska i mtocllzieży
łomy rabusie dokonali napadu na kasje- oraz
przv odiziałach firontowvch.
S7Jszytnikach,
w
~.Rolnik''
ra spółdzielni
dr. Motta Jest
Feliksa Gawłowicza.
Rabusie przeliczyli się, albowiem Ga

również

Zasługa

włowicż odwiózł pieniądze do centralnej
kasy i powracał z pustą teczką. Obe~

Krakowie, z plywalnia. basenami. salami gimnast~znemi, odczytowemi, miewła.dniwszy napadniętego zażądali ~...
i t. d., iprzvcz.em 1.250 OOO zł.
dania pieniędzy, a gdy kasjer odmówił szkaniam1
wolyinęło z dotacyj amerykańskich beztłumacząc się brakiem, obrewidowali i
J.)O'Śrcdnio przez YMCA. bądź też przez
zahraJi 2t zł., jakie posiadał przy sobie, 1)t.iarodawców
prywatl!lych.
poczem zbiegli. Powiaciomiona policja
Motta POtWStaie w zwią
dr.
Przyjazd
?arządziła poszukiwania.
zim z projektem wzniesienia budynku
Polsikiej YMCA w Łodz.i. którv kosztem
z1·azd delegatów Kół Legjonu 2.4u0.000
zł. stanąć ma na placu międlzy
ulicami Moniuszki i Traugutta.
Słąslc~ego.
1
Prace nad budową g1111achu zostały
{a) Wczoraj odbył się wojewódzki
.
zjazd delegatów kół Legjonu śląskiego. już rozpoczęte.
Ponieważ i na wznieshe111ie tego ~ma
W zjeździe wzięło udział kilkudziesięciu
delegatów z kół prowincjonalnych oraz chu lwia cześć (oJkofo 2.000. OOO ził.) ma
z Lodzi. Po referatach w czasie dysku- \Vptynąć z dot.aci.ii. dT. Mott osobiście
sji podniesiono konieczność zrzeszenia przvbvł do Łodzi. 'bv zorjentować się
w Legjonie W'3zystldch b. uczestników w svtuacji.
Prezes Mott podejmowanv bvł w
powstań śl(\skich.
Dokonano wyboru nowego zarządu,
na czele którego stanął p. Baster.
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ra Y wyrz11~zon_, ogniem ......,. 1 noszą 10 ty•ięcy złotych.
(a) Nocv wc-wraisz.ej na posesji fabryczka makaronu, w której zatrudnie ne budvnki mieszkalne, pobudowane jeprzy uil. Poprzecznej 13, stanowiącej ni byli dwaj robotnlcy. O~ie11 wvbucbł d~n obok drugiego, pożar mógł p•rzybrać
Konstantego Dębowskiego w wvtwórni ma·karonu i szybko prze- katastrofalne rozmia·rv.
w~asność
wybuchł 2'roźnv poi.air.
niósł sie na irune budynki. Wobec tego
Mająic powyższe na U\Vadze. zaalarNa. wsoomnia1nei t>Ose5ii mieści się że w sąsiedztwie znatidują sie dlrewinia · mowany IV odd•ział straży, niezwłocz·
nie wezwait dadsze dwa oddziałv. mia·
nowicie Il i III oddtział, któr~ wspólnemi
~iłami o~ień ooanowaty. nie dopuszcza.·
Jąc do dalsze2;o rozszerzenia się.
Robotnicy pragną powrócić do pracy.
Sołoneła doszczętnie fabr\11ka makaro
łp) Onegdaj dele~aici Związlku Wló- Tomaszowa Miaoowieckiego, gdlzie zo- nu wraz z maszvnami i urządzeniem.
kiennic.z.ego , ,Praca'• udali się oo kon- stali pr.zyjeci prrez dvrekcję fabryki. Ponadto uszikod:z.orie zostafy Sil<iiednie
ferencji ze stiraikującvmi robotnikami do Przedstaiwiciele robotnilków oświadczy budvnki.
li dyrekcji, iż robotnicy ~otowi są przy- . Mieszkaticv przvleglvch budynków
stąpić niezwłocznie do piracv, nie cize- rn1eszkailnvch w orzestrach:.i poczęli o·
Mydło Beb~ S z o f rn a n a kaiąc na wvniki toczacych sie międlky ouszczać rniesz.k.ania.
nlezaat4pion• dla doro1łych o wrażliwej „,„ tlele~atami robotników, a <i:vrekcją zaW czasie akcji ratunkowej został
' kładów pertraktacjami wialt'unki p.racy rannv 19-letni AJeksv Debowski. syn
0
Powyższe oświadczenie zos t ało nie- właściciela oosesii. któremu waJlą.ca się
zwłocznie przesłane drogą telegraficzną belka ok.aleczyta no~e i poparzvła.
do Ministerstwa Opie1ki Społecznej. PoWłąściciel oosesJi. Konstanty Debow
We Lwowie - przy ul. K(}J>Mtiftca 3, w za tern mzedstawkiel dyrekcji przy- ski. na widok zniszczenia dosta' atarku
Dnfa 29..4„ odbyło g;!ę teg.o.roczne zwycza~el
zebranie Towa1Tzystwa. na kt&rem został z;a- Tczewie - przy ul, Kol)emika 9, w KatCXWli- rzckt ?el~~acji robotników zakomuni'ko sc.rcoweg-o i ~Im Przvbvł lekan; DOR"oto
wać oswiadczenie deedgacii dvrekcji za- w1a zmarł.
twierdrony b!lans 101-go roku dzialalnośol tel cach - 3-go Maia 23,
Zwłoki pozostawiono na
lnsty tucii. W p rzemów.enfu Prezydemia Toiwa,. 1 Stan papierów waTtościowych wyn05i L. I kładów w Wars1...awie. która wvda w miejscu.
rgystwa, Kawalera W ·lelkfego Krzyża p , Bd- 1.007,294.000,-(w roku ubieglym 912,625.000-). te.1 sprawie deCV'Zje.
Ranne$?o Alekse~o Debowskie~o oBooiadto po.dwyżs.zono do L. 35,938.000,ga.rdo Mot·purgo, w krtórem i tym raizem zoota.
patrzvl lekairz pogotowi.a. Stratv spowo·
ta krytycznie oświetlona 0<becna syttuacia gospo rezerwy na stiraiy kms01we na paipferach wairdowanc orzez pożar ol>Iio.zono na 10.000
ztotvch.
darora w wfększo.ścl krajów świiaita. można by- tddoWY<eh. ktMe to r~ w roiku ubieto jednaik pomimo cfężk.eJ obecne) !ytuaeji, 1dym wynosiły tylko L. 7,621.000.-.
. Jak ustalifo dochoclizenie DOlicvłne
Nadzwyczajna rezerwa została podwyżzamvalŻYĆ przeMysk ostroż.nego optymfznru.
110zar rowstat od żarzacc~o sie weR"lai.
Billans Towa·rzystwa pnedstawia I w tym I ?.s.ziooa, tak Jak i w Jatach ubiegłych o L.
którv wy.pad~ z pieca i za1Palił na~oma·
i wynosi obeonfe L. 50,000.000,- 1 - - - - - - - - - - - - - - - • dz()ne drzewo.
roku znamy Już Otd too lat obraz ja;knajwńę- ; 5,00a.000,-

Tomaszów Mazowiecki ruszy?

I

Assicurazioni Generali w roku 1932.

Wiec poselski w Rudzie
Pabianickiei.
(a) Dziś o godzinie 18-ej w Rudzie
Pabjanickiej odbędzie się zorganizowany przez miejscową Rade BBWR oraz
Koto Zw. Rezerwist6w wiec, na którym referaty wYgtoszą poseł Pichna
oraz poseł \Volczyńskl, na temat obecnej sytuacji politycznej w kraju i zamierzeń na przyszłość w dziedzinie samorządu terytorjalnego.
Szlc«;?ła
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w kuchni dla bezro-

i

w bilanS'Ol\Vanfu i prowadze- Podwy:bszeav.e to zasługuje tembard~lei na uwa
; gę, że zbiór składek z powodu słoounków co·
fnteresów.
rundUSiZe 1warancyjne powiększyły się zno-: spodairczych nfe w y ka.zal powiększenia.
(a) Przy kuchni dla bezrobotnych,
•
zorganizowanej przez P-owiatowy Ko- """'1, e. mla'llowiole o 152 miljony liróiw I wyno- l St:am ubezpie czoovch kap!!lalów .w dziale ty.
&.odzl.
mitet pomocy bezrobotnym na Choj- sza o·becnie ok.rade L.J 1.623. 182.000-, • ~ee' ('towym wynosi 1„ 5.91\Z,ISO.OOO,-, techrJ'.loz- Pol•k•ch Kupców I Przemysłowców Chrześcijan
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millj~ny
4.3
o
uach uruchomiona została szkora dla a~
zastępca p. Kaz1m1rz Bogusławs~t
Polsce poofada Towal!'IZyst<wio 5 n~CII'U·: zauważyć wzrost. tych ostatmch w ~ównairuilll 1 ; W Stowarzysz emu Pols~tch Kupców
nalfabetów. Bezrobotni, analfabeci ko- h ośdi
skarbnik p. Adolf Wahl.
1 · Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi
h ~ 419 • 96 'Z7 . z rokiem ubfegJ:vm 0 116 miLionćw Ionrów
t śctl zr
61 „.
rzysctający z pomocy kuchni, zmuszeni
zastępca i del. szkolny p Mar1·an Ko
h rrzy ul. Piotrkowskiej 113, odbyło się do
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.
buchalter p. Ous~aw Knocb.
m. u onstytuo"':a s ę
t" w roku ubfeglym pol1YWę n.leruchomoścl; wym L. 120,751.000,- (!ącznfe z wykupami), ma .r. n a
gospodarz p. Witold Bartoszew1cz,
Pl"ZY Pt. Dabrowskl~go I, róg J~neJ, gdlzle J kt6ire to kwoty dJOdane do ·ogólnel sumy, WY- wybrany przez. to Walne Z~brame ZaNOCNE DY.ŻURY APTEK.
zastepca p. Edmund Ende,
(a) Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: m!eszczą sie biura Dyrekcii na Polsilce Tawa- I płaconej przez T01Warzystwo fy1tufern oid&Zk<>- rząd w następuJącym składzie:
mandatu:. p. l3runon Haman, ~·
Bez
Fiedler.
Zygmunt
p.
Prezes
po.
tworzą
zalożell!ia,
Jego
A. Potasza, Plac Kościelny 10, A. Cha- rz%twa. Druga po!OW'a należy do T04Wa1rzy- dowanlia od czasu
lgnatowi~~· . ~· Al. Kozfow~k1,
Gustaw
Roszak
Kazimierz
p.
prezes
wice
9,43"1,400.000,-.
.
L
wrsokośo.
w
pozyi;:}e
wiariną
~
zoten
Budynek
„PoJ~.a",
Ubez1>ieczeń
stwa
Piotr
Muellera,
E.
12,
Pomorska
emzy,
1
1
M . Olszewski p. Bronisław Łozmsk1 I p. Henryk Rtcb
.
kawska 46, M. Epsteina, Piotrkowska stair całkow'icfe pnzebudowa1t1y w laitach 1930- l DywMenda wynosi, }ak I w ro.ku ubiegłym,
11 wtce prezes p. arJ.an
ter.
31 l dostosowany do potr.i:eb oowoeiesne; bfu- i L. 175,- od rukcJł.
225, Z. Oorczyńsk;ego, Przejazd 59,
ks.zej ostrożnośoi

botnych.
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Antoniewicza, Pabjanicka 50.
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Sekretarz p. Ryszard frankus.

---·----------------

Odziedziczvłem po oicu zwvooai ~a.: gał zawsze to, do czego dązył, ! szef
bar<i•zo, by pan napisał za mnie ... Och I\
Nie chodzi 0 ton. by pian miał grać rolę zywaJ11ia tern miianem dyrektora pohCJ1 cdparł wreszcie: , ,Dobrze' '. Zda.iłem
J Watsona. lub .pozow.ać na Sherloka Hol- 5ledczej, Józefa Re~narda. Ojciec m?i e6:tamin. który jest dość prosty, i zosta-
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ezvmoin podjął się nmie oś'wieoać. Obecnie nie ulkrywam dumv. kiedv mam okazję powiedzieć: , ,Mój przyjaciel Szymon Riviere, inspektor policji śledcze). ..
J to z brygiadv kryminalnej, Brygady
Spocja.lnej !' · Używam na.iw et wyrażeń
tęichnicznych: , ,Bry'j{aidla. Asów" '. Ilekroć nakładają na mnie kairv za to, że
maszyna moia w dlzień oorzvsty stała
IP·l stronie nieparzystej, tub naodwrót,
użvwam pośrednictwa SzY1I111onai, by uni&nąć płacenia grzywnv. Szymo111 .poży
czą ode mnie książki i mówi o nich z
szacunkiem. Jest skromny i cichy. Krótko mówiąc. jest ozaruJący. Zdairz.a mi
s1e Jeszcze niekiedy, iż wyobraiżam sobie, że jestem skazany na gilotynę; ale
dzieje s~ to coraz rzadlziej, i zdarza się
również. ie Szymon zja.wia sie w tych
marzenia'Cib, bv uratować mi życie.
Owego dnia, kiedy Constance plaik.ata, Szymon pirizvszedł do mnie i powie·
dział, że kocha ja już od wleilu lat Po
raz pierwszy bvit wtcdv u mnie i ipo raz
pierwszv o<lsłamiat orzede mną sv.i-e uczucia. Nie mówif z.resiztą o nich wpirost,
vrystairczyfo to }ednak. byśmy sie z:aprzyjiafotli. Zaicząt bywać u mnie bard'Zo często. kilka raz.y w tygodni1U. Ooo·
wiadał mi 0 rozmaitych swoich iprzygodach, nie ukrvwając swvch błędów, ani
tei nie chwaląc si·ę su&cesami. Od czasu
kiedy został raniony, Coostance nalegała. bv porzucit ten zaiwód. Szvmon jcdnat nie chciat tego uczvnić. Te.n nonszafa.tncki je14omość z pirawc!Jziwem zamiłowaniem nrrowadlti śledlz.twa. troni i ści-

-.,,-szvstkic·h szcze~ótów, niR"dY nie od w.a
i,yłem się wsp0mnieć o tern przy niej.
A przecież Constance ma prawo wiedzieć ... Czy clicie pan. byśmy jej ofia·
rowi3.'li wspólnie nasz.e dizieło?
W oczach Szymona była jakby nie·
·
ma prnśba.
- Oczywiście - rzekłem. - A1e o
co chodzi?
Szvmon odpowiedziait pCJIOrostu:
- Chodzi o historję nieslycha.ną.
DZIBN PIERWSZY

ga. , ,Mam to we krwi' ' - mówi (ojciec
Jego bowiem z.ajmowaJI przed nim to
samo stanowisko). , ,1 cóżbym robił innego? Trzeba pirzecież zarabiać na ży•
cie'·.
•
I.
Gdy Szymon składa mi wi:zytę, nie
ograniczam się jedynie do słll!chamia go.
Szymon Riviere pam swą <llru.gą proOoowiadam mu o swojej oratCY. on zaś stą fajkę i błąidzil oczyma 00 płonących
poma~a mi roz1Pozna1wać jasno pobudki polanach, jakby szllłkat początkowo wąt
działania moich Postaci, tak samo, jalk ku swych wspomnieil.
ja jemu doooma~attn w rozipoznawaniu
- Byto to już kiilka lat temu _ za·
pob11d1ek tych osób. z któremi on :ma do czął - Mta1Jem wówczia s dwaidlzieścia
czvniooia. Dziwna to współpraca ; ~ro siześĆ lat; diZiś mam trzydlZJeści dwa.
biliśm v bowiem odkrycie, że zagadnie- Pracowałem od niedawna w tym zawonia, lakierni se za~mu}emy. są identycz- d.zie, nie bvłem już jed;niak nowicjusz.em.
ne. Obaj rozporządzamy pewną liczbą StaTsi koiletl>zy mówili już 0 mnie: • ,Ba,
mniej lub więcej dolldadnych i lkom'J)!ct- przecież to syn Riviera' •. Nigidy łJ'Ml nie
n:vch d:anyich. Trzeba z tvch dalnvch bu- gnąłem innych pochwał. Niech jpan nie
dować jednolite koncepcje, nie błądi~c niyśli, że powierzono mi jakieś szczegó!
z obranej drogi, od111ajd:vwiać rozwiąza rde trudne sprawy! Ale mogłem mieć na
nie, które. rzecz prosta. istnieje zawsze dzieję, że i do teg'O dojdę. Otóż. gidy otvl'ko j.edno, bez wzdędiu na to, cizv cho- wego wi·eczora wchodizitem do biura
dzi o postacie rzieiczywiste. czv wytwo- przy Quai des Orfevres, nie wdle.}rzerv fanta:zji. Dobry powieściopisarz jesl watem, że spełnią się wszystkie mo~e
dobrym sę'Cl.1zią śiledczym i dobry inspek- marzenia - Z11"eS1Ztą wbrew mojej woli.
tor pOl!cji mógłby napisać powieść.
Miałem dokonać pewnych pilnych
Usilowaitem nakłonić Szymona de poszukiwań w albumach kartote:ld oo!ipisanb. OcLpowiedJział mi śmiechem. Po- -cyjnej, wspólnie z Gowrmelonem, jedtem zaś orzez swreg dni wi<llziialem, że nym z koleirów z Brygad~· Spec,tadtnej.
jEst oi;:-romnie zadęty. Wreszcie OI1egtla1j Aby prędzej załatwić tę SP'rawę, postawiec•zorem, gdyśmy sie<lz,ieli w milcze· nowi!iśmv pracować r.aizem z ur.zędniniu przd kominkiem w moJem mieszka- kanni teR"o wvdlziału i. jeśli z.ati!dzie po·
niu (iak wiidać, przvjaźń nasza ni-e jest trzeba, przesiedzieć ch9ćby · caiła noc.
i Jvnajrnniej przejściowa·) - oświadr-.JZył Umówiliśmy się, żie spotkamy się w biu
na1i;lc, odpowiaidaiac na moja propozv- rze nasz.ej brvgaid1y o ósmej wiecZt01rem
Gdy wszedłem, GouNndlon o znajmił mi ,
cic: z przed tv.s:rndlnia:
- Nie, nie bede itlisal, aila chciałbvm że erek.a umie właśnie szieL

rym jeszcze będzie mowa. Od owego kzrtere? Niektórzy z moich kole~ów tak
1' ~aist: t_\.yorzyli oni nie!ozłączną trój~ę uważ~li. !rytowaili sie na to; a .n~wet ~y·
przvJac101. wesolvich t zawsze sobie lt urazem. Mogli jednak poźme.i stw1er·
wiernych. mimo różnicy stanow~sk, tem d~ić, że t~ niewielkie s~my, jakie zaralllałem, me byty kradzione. Zaa-ówno
wyraźniejszej, żie wszvscy trzeJ
\vali w jednej instytucji: odlciec mój ja- szef. ja>k i mój ojciec ohrzestnv nie okako zwyktv bryga<lljer (jest to stopień niż zvwa~i w najmniedszym stopniu, ie się
HV od inspektora), Fryd!eiryk Belot jako mną l'l'ltcresują. Można powiedlzieć. te
!!łównv insipclktor. zaś Regnaird - już .pana Regnarda nie widywałem G'i.?dY,
w trzydziestym szóstvun roku życia! - co sic z:i~ tyczv Be lota. zabierał mnie
co było niebywałe, jako szief Brygady c-zaisami z s1Ybą na służbę. czynił to jedSpecjalnej. A'11e, gdy się schodizili razem r.ak znacznie rzadziej, niiJbvm tego ora·
u jedne~o łub u dru~iego, brali pod uwa- gnąt l!czucie swoje dla mnle ulkrywał
~~ jedyn~~ lic'z.by porz.ądikowe s~vy~ !~- pod .osłona t~·rdvch ~łów•. które zreszJ:!:ItvmacyJ wo.iskowvch. ?o śm~erc1 OJ- ta. me bair~.o się godziły z 1c~o subtelne
ra. - mmłel!l wówczas mętna·śc.1e la1 - m1 rvsa~1 1 ~ultu~alnvm umvsłern Był
am ')zef. am Betot nie bvwah u nas: to cztow1eik sredme'l{o wzirostu, dobrze
matka moja nie ży.c:zyła sobie ich widy- zbudowany, o ziniszczonej twarzv i piw
wać. 0Jci•ec unnarł wskutek odni1e:sioocj ny.eh oczach: jego drobny wąsik. ciem~
r.anv i matka ~zvniła_ i~h odpowie~zial- 1~1ejszv ni~ włosy~ budlził zdziwienie. ja~
nvmi za .to me.sroz.ęsc~e. ~yby I ona zre:siz_tą .mell?-al wszystko. \'( rzeczvw1me opuścił~ mme zkole1 ~o ~Illm latach. ~to~c! nikt ~ue p.odeJ~ew~t •. lle Belot ma
nai~c~mo me byłbym dtz1ś mspeiktorem ~t. Udv miał ozter<lz1~śc1 .s1ed~rn w cia
sie, ~dy. rozegrała s1e. hts~o!Ja. która
pohcJ1.
Fryderyk Bclot byt moim ojcem mam zamiar J?an~ 01:>o_:v1e~z1ec ~ wY~!ą
C'hrzestnvm. Mat'ka zabronił.a mu sic dał ma t!zydzi:eśc.1 Plec. Wsi;ystk1e kobie
mna za.jmować. On bowiem naikłonil mo tv uw.a~aitv. ze ~est orzvstom_v. Ale ~o
jego ojca, by wstąpif cl.o policji i matka cz!erd:zieste;!{o piąt~goo r<>k? z~c1~ me
clJiawiata się jego wpilywu; miała zresz- zaJmowa! się. m.~1 zup:efme. 1w1.erdz 1ł
tą rncję. Bvwatem u niego w tajemnicv zaw15·ze. ze Jeiicih s1e chce ~utecz~1e 1>ra
1przed niąi, on zaś opisywał mi ojca jak ·:ować w naszvm ~awodz1~. ~alezy Po"
bohatera. a je1go ziawód jalk stan kapłań- ~ostać sa!110tm:m. Żona, dz1cc1 -:- w1.ru~ki. Jemu zawdlzieczam pociąg do tego szaf .ramionami. Z~chow~n~e ste mojej ,
zawodu - o wiele bardziej, niż własne- matki. która w S:WCJ c.z.utos.:1 zawsze za
mu ojcu, który mi nłi;rdiy tych rzeczy nie smucała me.go QJca .swem1 obawami c,powiadaŁ Gdy tvlko ukońC1Zyłem służ- a okazały si~ on~ a~ na<l_to uzasadn:or.e
be wojtSkowa, oo śmierci matki, poprosi- - P.rzyct~>'mło się mei:i1a.10 do ~eSto sta·
rem ojca chrzestnego, by wystarał mi now:ska B?lota ..Podz1w11~~m ~o J ro!iię o wsadę w rpdlic!Ti. fry:deryk Belot zunuałem. ze mozna ~l'Ć a± ta1k 1amHo•
zaiprowadził mnie do szefa i oświad- wanym w t~.!W rotlzatt! ~rac~ Dziś roczył: „Brz~lmij tegi<> chłopca; bęidlzie zu.miem _ff.·; Jesz cz~ leq,H~J '. diz1~ bow?ent
pracował uc.z;ciwie". Pan Regnard namv wiem. ile . z~do1i~os~i ~wórczvch mou
śbf się przez chwilę, wspomi1nając mo- nam odchr;a.., m,fosć i<:ob et:i.· ...
.(D. c. n.)J·
ich rodiziców. Ailc Ftrl!!dle.rvk Belot ~ia.-i
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Z Polskiego Tow. Krajoznawczego
w niedzielę dn. 28 maja łnż. A. Nalt

~~~~i:;~~~~~~J~:~f~:;
proc.
papierów
Warunki wymiany lub ostemplowania
s
. M.1n. Skarb u I
Rozporządzenie

W najbliższym numerze „Dziennika
Ustaw" ukaże się rozporządzenie ministrów skarbu· i sprawiedliwości z dnia
20 maja 1933 roku w sprawie wykona·
nia konwersji wierzytelności długotermi
nowych zabezpieczających listy zastawne i obligacje oraz konwersji tych listów
zastawnych i obligacyj.

w
jednorazowe
jest
I„Monitorze
Pohkim" i w dwóch conaj·
ogłoszenie

uczynić

mniej dziennikach, z zaznaczeniem daty
wymiany. Wymiana listu za
stawnego powinna być dokonana w cią
gu miesiąca od daty złożenia instytucji
danego listu.
rozpoczęcia

WYPŁATA KUPONóW.
Odsetki, płatne po 3 stycznia 1933 r.
UJAWNJENIE W KSIĘGACH HJPO.
będą wypłacane przez instytucje po zło..
TECZNYYCH.
wid • • k . ieniu przez posiadacza kuponu od listu
Ro 0 dz • t
UJe, it on • zastawnego z następującem.i wyjątkami:
~ r~ą enie o .Prze
•
·
• •
wers1a wierzyteln. hipotecznych posta-1 } · · 1' ·
nowiona ustawą z dnia 20 grudnia 1932 a ie.ze! mstytuc1a nie rozpoczme. wym.ta
k! • „ h h' ny hstow za1Stawnych do 15 maia 1933
·
·
roku będ i
hz e u1.awmdona w się,e;ac • . 1• roku, posiadacze listów zastawnych mo•
· ·
ł
potecznyc na ie nostronny wn1osek m· g · d ć 0 d · tyt „
ins . ~CJi ~ acema UD we
stytucji wierzycielskiej · bez zgody dłuż- ą zą. a
pierwszego
terminie
• 1·1 h'1pot ecznych właściwym
·
ni.ka ru"zszvch wierzycie
·
ul kuponu
·
konwersyynego,
·
ega1ącego
od papieru
h'
h
h 'b a·
·. ora , ·
z mnDyc os? •. m. Jącdyc kl?ra~ah' tpo- konwersji, lecz w kwocie, ustalonej us· 1932 r. t· rozpo..
· 20 grudnia
wmes1ema
olk'
teczne.
· • o s1ęg1'dz'tpote-h t awą z dn1a
h
·
czntaeJ wszed ~c 2wpO~sowd prz1e9W132 iankyc. rządzeniami wykonawczemi do niej: b)
U s wą z
.r t
. da
ł .
ro u 1 t
e;ru nta
ma
. rozporządzeniami wykonawczemi do o samo praw.o s ,t;zY p_osta c~owt is u
złozy go do
zaist. · lub obhgac11,
· ·Jak'1ek o1- ~
· na przeszk odzie
· st 01ą
· · nie
d
• ·
·
· · ktory
niey,
cona1mme1 na rmes1ąc prze
ł _ .• ,miany
wiek ostrzeżenia (adn0 t · }
szczeniu wyku~ie lub a::~ 1° ·i1:n:· terminem pła~ności k~ponu,. a instytucja
1 do tego terminu wylnlany me dokona.
. P e ~CJ •
h ' •.
.
•
· bi' <ł •
L' t
1nstytu
statutow
rzep1sy
oset.
om
meruc
is y zas t awne i o i6 aqe powinny
b ć
· 1 k' h ·
• ·
wszystkier~e- być złożone do wymiany ze
C'Iłr dedzycte lC _niek mogą „
się· mi kuponami płatnemi po 3 styczstia
sd· 0 h~ ot wy ?nama ~wer~J1 · .
·
g
ze 1po eczney u1ega u1awn1emu pozo· 1933 k J ż r1 d 0 ł ·
z ozon~ 0 papieru
stający do umorzenia kapitał wierzytel- . bęrd ud e e
1
ą .O ączone wsz~stkie te kup.oności hipotecznej po odliczeniu kwot ka rue
pitałowych, zawartych w ratach płat- ny, składa1ącem~ zo.starue wydan;y bst
nych po dniu 30 listopada 1932 r. (o ile zastawny ~ub obhgac1.a. z kupo~am1, któ·
są płate zgóry), względnie 3 stycznia rych te~mtny pł~tnosc1 odpo'W!adać będą ter~nom zło~onych kuponow. Kupo..
1933 roku (przy płatn eh zdołu).
ny złozone bez hstu zaistawnego lub obY
TERMINY WYMIANY LISTóW ZAST. ligacji, do którego należą, mogą być wy
mienione na kupony od listu zastawnego lub obli~acyj konwersyjnych tylko w
] OBLIGACYJ.
Wierzytelności dłu~oterminowe, nie· tym wypadku, jeżeli list zastawny lub o· hipoteczne, na których podstawie wypu bligacja do których należą, zostały już
szczano obligacje, ulegają konwersji na- wymienione.
wet w razie niewydania przez dłużnika
WYMIANA LUB OSTEMPLOWAmE.
dokumentu uzupełniającego.
Instytucja ma prawo wymienić listv
lnlstytucja wymieni objęte konwersją
listy zast. i obligacje, pozostające w o. zastawne na konwersyjne w inn_ych odbiegu, na listy zastawne i obligacje kon- ci.nkach oraz z inną numeracją. Jeżeli stt
werwsyjne. Instytucje obowiązane są roz ma nominalna listów zast. dawnej serji
począć wymianę listów zastawnych i o- nie była ograniczona w dacie rozpoczę
bligacyj, objętych konwersją, najpótniej cia emisji - do serji tej mogą być włą
w dn. 1 października 1933 roku. O rozpo I ezone listy zaistawne innej serji lub nowo
częciu wymiany instytucja obowiązana I emitowane, o ile te listy zastawne są

Rewla

~

Dla poznania ich trzeba mieć dobre che
ci, wolny dzień. s.koromne środlki i,•• zdro
we nogi, bo piesza trasa wynosi okot1
wypuszczone na takich samych w~run-1 s~cja ma prawo - zamiast wyda"?-115 klm. Wyj1a zd do Rogowa wc:zeisnvrn
k.~c~ _o~u .--: w .przypCt;dku Włączani.a se nia nowych„-: ostemplować podleg~1ą- rankiem, powrót około g. 21. Zapisv w
r11 JUz 1stn1e1ąee1 - o ile suma noDl!nal- ce konwers11 listy zastawne lub obliga· kruncelarji T-wa (Al. Kościus:z,ki 17) Wl
na P3;Pierów tej s~rji równie! _nie by~~ cje określonej serji, .stanowią~e własność wto.rek i piątek od g. 18 do 20. Opłatc
ograniczona '! dacie rozpoczę~1a em1s,L Skarb~ • Państwa! 1nstytucYJ. państ~- dla członków 4 zł.. dla g-ości ~ zl.
.
Tow. Kred. Ziem. w Warszawie ma pra wych 1 mstytucYJ prawa publicznego, 1ak
Na Zi~lon~ ~wl~tk1 '' ;:.r~szy w_ycie~z
wo połączyć 8 proc. obligacje z 1929 r. również kupony od powyższych listów
-w1ętohzvsk1e
i 8 proc. obligacje z r. 1930 w jedną se- zastawnych i obligacyj. W razie ostem· ka do Kiek 1 w gory
sję. Wymiana listów zastawnych i obli· plowania tych .papierów stosują się od· Opg!l-ni1IDliie i prowadzi art. mal. P. J. Ma
gacyj oraz kuponów od nieb jest dla po- powiednie przezpisy niniejszego rozpo- lik Wyjazd dn. 4 czerwca (sobota) o
rządzenia o wymianie listów zastaw- godz. 14.50. powirót cm. 7 (wtorek) o ~
siadaczy ich bezpłatna.
5 ra-no. Opłata w wzvbliżeniu 30 zł
Za zezwoleniem ministra skarbu in- nych.

Swl-~·to

fizycznei

tężyzny

~

duchowej

~!

NIVEĄ

Powietrze, woda i Jońce - lecz pr.z:ecłłem koniecznie
natrzeć sk6rę Kremem łub Olejkiem Nivea. Oba środki
c:łironi11 przed skutkami bolesnego op1uJ:enie słonecznego,
Bez trosld i przylayc:łi niespodzianek aptdzimy l#łedy
wakacje i powr6cimy z ogorzał, od słońca cer•• lct6rej
pozazdroszcz11 nem ci, co tek jak my ogorzeli nie btd11.
Nivei nie można niczem zast4pić1 żaden bowiem środek
kosmetyczny na c,lym świecie nie zawiera Euceryłu.

KREM NIVEA w pudałbchi ał. o.40 do 2.60 i w tul»ad11 zł. 1.35 I 2.2$
OLEJEK NIVEAr &ł. 2.oo i 3.50, liut•lk• pr6bn11 zł. t.oo
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~ .
praw ledllwo~cf

Wyr6b ltrajowy Irmy; PEBECO, Spcsłka Akcyjna w Pozn1111lw

na zjeździe przedstawicieli

Łódź

Związku

Cechów Szewckich w Warszawie.
Delegat z

Łodzi powołany

do

Zarządu.

rzemieślników 1'P· dr. Jung, dyrektor korporacyj prze niesprawiedliwe wymiaTY. i bezwzględ~
zjazd przedsta- mysłowych i rzemieślniczych na m. st. ne egzekucje,_ niszczące warsztaty;
wicieli Związku ~echów_ szewckich i Warszawę, przedstawitCiel rady Izb rze pracy.
cholewkarzy. Związek ten obejmuje mieślniczych p. t. Piekarski, prezes Iz.
Referat o szkolnictwie zaw~
stolicę oraz województwa: warszaw- by rzemieślniczej w Warszawie p. An- wygłosił p. H. Dobrzyński.
toni Mencel, przedstawiciel centralneskie, bialostockie, lubelskie i łódzkie.
Po dyskusji uchwalono nastę.~ '
Zjazd otworzył starszy cehu szew- go Towarzystwa rzemieślnłczego i red. rezolucje;
ców warszawskich p. Władysław Do- , ,,Gazety Przemysłowo-Rzemieślniczej"
1) Zebrani uelegaci cechów szewbrzyński, witając przedstawicieli władz p. inż. Kwasieborski oraz przedstawicirganizacyj społecznych, prasy oraz ciel Związku rzemieślników chrześcijan ddch zwracają się do mb1- p i ):f. z
. . wiceprezes p. Jan MenceJ. Na przewod !)rośbą o Jak najrychlejsze wpr~wadze„
przybyłych d~le~atów. .
Przemówiema powitalne wygłosth niczącego Zgromadzenia powołano , nie ustawy o ochronie szewctwa t Gho
·
prez aklamację p. Władysława Do-~ Jewkarstwa..
Jednocześnte zebrani proszą M. P. ł
brzyńskiego, na sekretarza p. ~ładymłodzieiy, i

W

Związku
odbył się

lokalu

,hrześcijan

p·1es·n·1 ,. sportu w Zg1·erzu

•

0

~r~:fa~~ =::
~e~~:::::k~g~.
~~WMi~~~~~
racyjnych obuwia, pozbawiających WY.
J. z Łodzi, ~n~en~:ch~~~::~~ii
St., ~ow1ckiego P.,J~Jakubca
0

1

Dtw1galskiego J. z Częstochowy, Y:-au- kwalifikowanych prp.cowników ostat„
ra J. z ~łoclawka, ~rudka J. z ~1elc, nich zarobków, niezbędnych do utrzy·
Kornackiego K. z Białegostoku 1 Ko- mania się przy życiu.
L hl'
c
k'
nauczTcielstwa,
Staraniem pp. Inspektorów Szkol- kowskiego, okręgowego instr. wych. wsze.lk:ich ~·sitków
2) Ze"'ram· zwracają st'ę do M. P. f
z 1•ows
"„
u
S iego di r. z udzi.na.
r.ych oraz nauczycielstwa powiatu łódz fiz. Marjana Krawczyka, starosty Win c:ążących do podniesienia oświaty, zaaby zechciało ono zapobiec- nadH.,
komiiałalności
z
anie
prawoz
dow
pomoc
idącą
daleko
ofiarowali
okręgowego
.Makowskiego,
centego
kiego odbędzie się w Zgierzu dnia 27
przywozowi· obuw1·a •"'gratetu organizacyjnego
. potrzeb nych sprzętów, k wa- '-·
. t awa S omorowsk"te- starczamu
kół S tani.s
.
'"""
D0 b f zarządu Związ- m1·ernemu
maja r. b. „Święto Pleśni", a 28 maja w1zyt. sz
1
!licznego.
rzyński.
:\u z ożył p. Wł.
„Święto Sportu" młodzieży sz.kół po- go, naczelnika kurat. okr. szk. warsz. ter i żywności.
3) Uznając, iż polska wytwórczo~ć
Do zarządu powolano pp. Dobrzyń.S .
wszechnych pod wysokim protektora- Czesława Statkjewicza., prezydenta m.
posiada duże możliwości eks·
szewcka
PietruJul.
Mironowicza
Wł.,
skiego
więto
'
.że
można:
Prz~u~zcz~~
inż.
dyrektora
Swiercza,
Jana
Zgierza
tem p. kuratora okręgu szkolnego warZgromadzenie wzywa zarząd
portowe.
SwięcWt.,
Rekwarta
St.,
~zewskiego
imponująco.
wypadme
Pieśni
1
Sportu
Wredego.
~tanisława
szawskiego Ignacego Pytlakowskiego
aby zajął si~ tą sprawą
Związku,
yv~rsza~y
z
wszystkie~.
S.
kiego
nietylko
sprawdzianem
ono
Będzie
starostopp.
że
należy,
Nadmienić
z udziałem Komitetu Honorowego J.
1
W. pułkownika Stefana Cieślaka,- dy- wie W. Makowski oraz Pr. Denys wraz fizycznej sprawności na~ej młodzieży Praz Jakubca J••z Łodzi Dzwigalskte- wszechstroooie przy pomocy państwa.
4) Wobec stałego pomijania firm
rektora Jakóba Stefana Czezaka, sta- z prezydentem m. Zgierza Janem szkolnef tecz i zdrowego pogodnego I go J. z Cz~tocłiowy, na zastępców pp.
przy dostawach pań·
rzemieśln~czych
J.
Laura
Warszawy,
z
P.
go
e
1\owicki,
.
,
'
duch~
jel
miejscoprzewodniczącym
~wierczem,
rosty Franciszka Denysa, prezesa syn
z Włocławka, Brudka J. z KieJec, Kor- stwowyoh i samorząd., Zgromadze•
'jykatu dziennikarzy Czesława Gum- vlego Komitetu, znanym z popierania
nackiego K. z Białegostoku, Kozłow-. nie zwraca się do władz państwowych
z prośbą o wydanie rozporządzenia,
skiego f'r. z Lublina.
upadłości
Po zatwierdzeniu budżetu na rok dopuszczającego rzemiosło do rzeczywistego udziału w dostawach.
1933 wygłoszono referaty.
Referat o położeniu ogólnem rzeDalsze wnioski domagają sie ulg I>-0
miosla szewckiego wygłosił p. Paweł
Nowicki, który poruszył sprawę daw- datkowych dla rzemiosła.
Wiadomości orjentacyjne Wydziału Handlowego S. O. w Łodzi.
Po zf eździe odbyło ~ię posiedzenie
nego eksportu obuwia do Rosji oraz
na którem dokonano podziału
zarządu,
omawywozu,
obecnych
możliwości
W tych dniach ukazał się na pół- I bieg postępowan;a czynią zbiór nłe· 1nomicznemi przemysłu , handlu i banprzewodniczącego wybraNa
wtadz.
~tw6r~zości
dzisiejszej
stan
wiając
lach księgarskich zbiór wiadomości zbędnym dla świata handlowego, prze kowości okręgu łódzkiego.
na zastępce
Dobrzyńskiego,
Wł.
p.
no
wa~ztatowej.
w
ułatwiając
prawników,
i
mysłowego
HandlowenrJentacyJnych z Wydziału
Zbiór jest do nabycia w księgar
Sprawę o ochronie produkcji szew- p. Swięckiego, na sekretarza p. St. Pie
go Sądu Okręgowego w Łodzi. 2biór dużej mierze zdobywanie wiadomości n;ach: „Czytaj" - Narutowicza nr. 2,
cruszewskiego, na zastępcę p. Wł. Rek
<.kiej zreferował p. H. Nię_dźwiecki.
~awiera w treściwej i skondensowanej z. dziedziny sądownictwa handlowego S. Seipelta Piotrkowslca 47. K. Neu
na skarbnika p. Minowicza, na
warta,
podatkowych,
sprawach
w
Referat
łódzkiego.
sądowego
okręgu
terenie
na
formie dane o upadłościach i nadzo·
millera - Piotrkowska 61, St. Antkow
Szereg orzeczeń Sądów NaJwyż. !'kiego - Piotrkowska 150 oraz w skła wypowiedziany przez p. Niedźwieckie- zastępcę p. J. Jakubca, na członka za·
rach, ogłaszanych przez Sąd od 1 stycznia 1925 r. do dni ostatnich. Dane szego i Apelacyjnego dopelnia całości, dzie materjałów piśmiennych S. Ham- go , wskazał na nadmierne obciążenie l'Ządu p. J. Dźwigalskiego.
rzemiosła podatkami, niejednokrotnie
o datach ogłoszenia upadłości, terminy która śmiało służyć może Jako płerw burskiego - Piotrkowska n.r. 42.
:t>łatności poszczególnych rat układo- szorzędny przewodnik w labiryncie
wych, stan aktYWÓW i passywów, prze spraw walczących z trudnościami eko-------------~!m%:.'!ll~·''-"!!".-"'··· ~--

Wielki dziefl

111łodzleży szkół

I

peW!tzttchn,ch.

I

i nadzorów.

Zbiór

Orzeczenia Sądu Najwyższego i Apelacyjnego.

Nakłucia,

Chińska

kt6re nie

bolą.

kuracja szpilkowa.

USUWA KQEM

Leczenie newralgjl i reu111at,z11111,
Pięciu tym ailóW11)110h organom odpo
i ducha ludzkiego. „ Yamg"' wiadają niejako pewne miejsoa na cie
(słońce) energja świetlina jest źródllem le ludzldem, gdzie jalk twierdzą Chiftt:ey

Tygodnik medyczny ,,5emailnre Mecld porza,<lkowal swe;i woli naiturę martwą,
.P.airyż,u .zamieścił

wieliee cieka
wY QPis dośłw.ia.<1.'Cz.eń z d:Ziiedziny t ZJW.
ailrupun!ktury, przen>rowadzonyoh pr.ze'Z
dwóah lelkiairey franwsldch przy wspól
udziale Chiń~z;yików. Leczooie niektó·
ryich cierpień metodlą abińską odbYWa
się za pomocą nalkłU1Wania s.zpilkami określonych mieijs.c na ciele pacjealJta; opisy teti metody znajdruJją się w ,,Nei·
•Tsing", stairocha.wny_m zibione prrepi·
sólw i !feceipł, któremu Cdlińcz;yicy przypisują około 5000 1iait istniooia.
Od !Pfzesz.lo IP6ltOII'a tysi~a la.t studtiiuJą Chińic.zycy „tao'' taaemną ~
niebios (Yaing) i ziemi (Yin). Kto zaś z
niewielru wytbrainytch posiaJCU taiemniice
włed1zv „Li" too stał się wszechwłaid·
nYDl ~ sekretu :tvcia; nie.tvAlm Pod

caile" w

lecz

opanował

życ.ia. ruchu. ,,Yin" doprowadza. istoty
i irzecey do stanu spokoju, równowagi.
Natjwla:żlnietisz.em jest w.ięc zadaniem o·
temi
siągnjęcie równowagi pomied:zy
Obiema silamL Wsz~ie ohoroby, dolegliwości WYPłYWaóa. wtaśniie z wadliwe
go obiegu sił ŻlY'Ciowyclt. z braku rów·
nowaigi IJ)Omię.dzy oibiema fyciod~e
mi silami.
Wdug wienuii cbińiskioh ~elkie
bóle., denPienia, scharzet!lia oipnizmu
·rudzkiego znat)dują swóJ odłpowiednic
naizevmią.trz. Głównemi ośrodkami cierpień. a m.1'azem tvciodajnyc.h silt w orga
nfrzlmile ludzkim sa.: ~ :wr.Wrobą, du

ca. n«ki. ~

cy, ognis~ się nerwy_ zależne od t"YCb
organów i pozostatłące z nłnti w naiłbliit
szym związlru. Otóż wystaircza inakłu·
wać ~tematycmie szpil!kami t.e młed
oa un«wione, aiby nast~pila reakcja. Po
tem nastę!J)Utfe szereg nakłuć. Liczba ilCh
zaletna. jest od d~ugotrwafości choroby,
im dliWej choroba łlrwalła, t.em wi~ na
kłuć wY?118e'& ;en leczienie.
.laik s~ „Semai1t1e Mediicale'\
:e1karzie chińscy b. umietlę1Jnie stOS'Q.R SIWO
ją metocb: leoz.enia i osiągają w niektórych WYP.aic!O.rnch reumait~u.. newiralgji dohrt 9'łVllilti •

I

Pr.zied Komisja poborową Nr. 1 (Al.
ipobmowi rocz:nika 1912,
Min~t~rstwo Oświaty przyznało za zam\es!Zikali na terenie V Kom. H P. o
rok 1932 dwa stypendja dziennikarskie nazwiskach na literv O. Ł.
Przed Komisfa, poborową Nr. 2 (ut.
na wyjazd zagranicę . redaktorowi AGórskiemu Ogrodowa 34} poborowi rocznilka 191Z.
damowi Szenbergowi - · Łódi i r.ed. Janowi Soltanowi - zamieszkali na terenie VII Kom. P. P. o
Warszawa. Stypen-dja wynoszą po naizwiskaich na liteirv I. J. L, t,, N.
Przed KomisJą poborową Nr. 3 (iuL
1.800 złotych każde. Sprawozdania z
podróży zagranicą powinny być złożo- Piotrko.wska 165) poborowi rooznika
ne przez stypendystów Miin. Oświaty 1911 kat. B. ziamiesizka:li na terenie
VH Kom. P. P. o nazwiskaich na lite.ry
do dnia 30 gr. 1934 r.
A B C D .E P O H Ch I J K N O.
Komisją poborową na ipowia1
Pobór rocznika 1912 na Przed
n oY „ _' · · · 7~\i f'.'~"arutowicza 56) 1>0"
·:.:;„_ i912, zamieszkali na
(a) ~ (w nłątek~ dnia 26 b. m. o Iboro''";
\godz. 8 rano punktualnie winni sic; s i.et- terenw 11 1. ;·,ll',t<intvnowa o rnaizwiskacl
na !itex,v, L M N .O I~ R SI U W Z..
~ do pm,egladłJ w-0iskow~

StypendJa dziennikarskie.
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Gdańska w todz i!
Rodacy zgra
wynik.
Mila

miły
K. S, 3: 3.
Gedanja -

Rozdmuchana do najwyższego napi~cia „afera" sprawa Jak. Buckłey'a,
Ł.
motocyklisty
świetnego i poważanego
W 10.ej minucie udaje się Królowi
Mecz wczorajszy z powodu niepogo- Wełnic, Janczyk, Durka, Miller, Trzmie
w Łodzi urosła do roli wydarzeń niesabieg zakończony podaniem do
solo
Król.
eja,
F
la,
miniLKS
stadjonie
na
zgromadził
dy
poświęcają
pisma
mowitycb. Niektóre
Już w pierwszej minucie gry LKS. Trzmieli, który ładnie przedłużył je zpo·
jej więcej miejsca niż najżywotniejszym malną ilość widzów. I dobrze się stało,
zagadnieniom bowiem to, co nam w dniu wczorajszym po ład.nem wysunięciu przez Feję Króla wrotem Królowi i ten zdobywa trzecią
interesom społecznym,
zanotowania zademonstrował ŁKS musi budzić bar- zdobywa pierwszą barmkę. G~cie ro- bramkę dla swych barw.
godnym
rzeczyw1sc1e
Goście wszelkiemi siłami dątą do ubią wrażenie drużyny bardzo słabo grai szerszego omówienia. Czy czynią słu- dzo poważne zastrzeżenia.
Już sl'lmo wystawienie mocno prze- jącej, jednak po kilku minutach gry wy- zyskania wyrównania, co im się zresztą
sznie?
Nie my o tern sądzić będziemy? rzedzonego składu na mecz z dm-tyną raźnie się poprawiają i zaczynają gr'JŹ· udaje, tembardziej, że Jakubiec wybiegł
jest to kwestja v1zględna, punkt zapa- gości, która przed kilku tygodniami za- nie atakować bramkę ŁKS-u. Atak go. niezbyt fortunnie z bramki.
Przechodząc do scharakteryzowa.'łia
trywania się danego działu sportowego szczytnie walczyła z Legją i W arsza- spodarzy mimo usiłowań tak prawej,
na sport. jego rozwój i propagandę na- wianką byłe conajmniej lekkomyślne.- jak i lewej strony nie może przeprową- ~ry obu zespołów, stwierdzić należy. iż
zewnątrz. Nie znaczy to, abyśmy pochwa Rozumiemy ewentualne wystawienie re- dzić celowej akcji dzięki słabej grze ŁKS grał o klasę gorzej niż w niedzielę
lali sportowca, który drogą niesportową zerwowych zawodników na pozycje, na Trzmieli, który mimo dobrych chęci cał -z Pogonią. Na wyróżnienie zasługuje jenie dżentelmeńską zdobył nagrodę w których &tywają w dalszych drużynach kowicie zawodzi. Mimo to ŁKS . zdoby- dynie Król i Miller. Reszta grała poniżej swej formy, co dotyczy szcz:e~ólnie
zawodach sportowych., rajdzie motocy- Czerwonych, al'i: chyba nikt nie uz::isa- wa drugą bramkę ze strzału Feji.
Goście bynajmniej się nie deprymują, Karasiaka.
kłowym, oszukiwał swoje stowarzysze- dni wystawienia Trzmiela na środek naGoście zareprezentowali nam grę
nie, organizatorów imprez, narażał klu- padu i Kubiaka na prawej pomocy. _ zaczynają w polu przeważać, podchodzą
by, których był członl<lem na rumieniec Wystawienie rezerwowego składu na coraz bliżej bramki Czerwonych i w krót ambitną i szybką. Wszyscy mają dobre
wstydu itd., lecz kwestję bierzemy od- mecz z rodakami z Gdańska, mofoaby kich odstępach cząsu zdobywają pierw- opanowanie techniczne. Ponad poziom
mienniej, z głębszego punktu widzenia ewentualnie tłumaczyć majacym się od· szą bramkę, a następnie obie ze strzału wybija się atak, z którego najlepszemi
jednostkami zdają się być środkowy Kel
.
patrzymy na rozwijający się spo:·t i °!:>Yć w niedzielę meczem z Legją w War Doleckiego.
D;u~a bramka 1est wyłączną zasługą ler i lewy łącznik Piasecki. Cały atak
chwasty rosnące jeszcze na boiskach, szawie 0 mistrzostwo Li~i, lecz przecież
torach wyścigowych i.„ w organizacjach kierownictwo sekcji wiedziało 0 tem już obron~o~ ŁKS-u, kórzy byli bardzo źle mało jednak strzela.
Publiczności z powodu niepogody mi
.
.
.
na początku sezonu piłkarskiego i win· . ustaw1em.
sportowo - społecznych.
Należy je tępić, niszczyć zło, nie ro- no było nie ryzykować rozgryw:mia me- . Po przerwie LKS st_aJe do gry w dz1e nimalna ilość.
Dobrym sędzią był p. Maczewski.
s1ątkę i tak gra do konca meczu.
biąc krzywdy idei sportu, niewin- czu z Gedanją.
Pomijając bowiem znaczenie propa.
r.emu _kl:ibowi i t.d.
Jezeh. do ~portu ""'.prowad~imy uła- gandowe meczu, podkreślić należv, iż
mek chocby mezdrowe~ sei;sac11, ~praw~ pod względem sportowym ŁKS zdał egwe~nęt;z!le rozdmuch.iwa~ będziemy .1 zamin conajmniej na ocenę niedostateZwycięstwo
na~awac im tło af':r krymmalnych,_ do1· 1czną. Niczem już naprawdę nieuzasaddz~e~y do ~bsi:rdow. Tych_. ktorych nionem jeszcze było wystąpienie po
6
W dniu wczorajszym odbyło się tyl-1 Świętosławski. Po zmianie pól dalsze
sportu przerwie do gry w dziesiątkę. Jeżeli Fed21ęk1 .. prasie 1 I?ropa„andzte
zysk~Itsmy dla idei sportu, szybko ja w czasie zawodów zasłabł, to prze- ko jedno spotkanie o mistrzostwo Ligi trzy bramki dla Pogoni zdobyli: Ła~od
ny, Matjas i Zimmer. Sędziował p. Rut" cież należało wystawić innego zawodni- we Lwowie.
utractmy. .
kowski.
S~ało s1ę„: Buckley „zdobywa.ł ' ka, których zresztą kilkunastu zauwaPOGOŃ - 22 PP. 4:1 (1:1).
raczeJ .zdobył !1~zne nagrody drogą s:m- żyliśmy na trybunach. Mecz ten miał
Mecz ligowy, który został rozegrany
TABEL~ LIGOWA
gowama podJ?1sow ~ontrol~ych_ czy a1- być demonstracją uczuć sportowej Ło
(i?rupa wschodnia)
szy:Vycł1 s~w1erdz~n prze1azdow przez dzi w stosunku do naszych rodaków w w dniu wczorajszym we Lwowie między
St.br.
Pkr.
Gif'r
Kłuh
takie . czy inne .m~asto. Odebrano mu a Gdańsku, którzy mimo szalonych trud- Pogonią a 22 pp. zakończył się zdecydo10 :9
7
5
raczeJ. sam. z_wrocił owe nagro~y~ za""'.o- ności sport polski godnie reprezentują. wanem zwycię·stwem gospodarzy w sto- L Pog-oi1
6 :O
5
3
dy umewazruo?o, ~rzyznano ";11eisce m- Czy zadanie swoje spełnił niechże sobie sunku 4: 1. Do przerwy przebieg gry był 2. t.. K. S.
6:3
S
3
nemu zawodnikowt, .Buckley a wyklu· odpowiedzą sami wszyscy ci, którzy na równorzędny, chociaż lwowianie byli lep 3. Legia
si technicznie. 22 pp. nie wytrzymał jed 4. Czarni
4 :5
3
4
czono ~e sportu, lu? Jak __kto r ch~e, sam zawodach byli obecni.
nak w drugiej połowie tempa meczu, tak :. 22 p. p.
wystap1ł. Czy to me dosc? llez podo8:14
2
5
Przed zawodami ~ości powitali przed że miejscowi opanowali całkowicie sy· 6. Warszawiat1ka
bnych „afer" przeżywa sport polski,
l :4
2
4
Związku Obrony Kresów Za- tuację . W pierwszej Połowie oba zespostawiciele
ileż ,,zielonych stolików" zdecydowało
\V rupie za chotlniej nie zaszty żadne
o zwycięstwach tego czy innego klubu ·:;hodnich i Zarządu ŁKS wręczając goś ły zdobyły po jednej bramce. Dla Pogoni 1.minnv.
zc!obył ją Łagodny, zaś dla siedlczan
lub zawodnika, ileż dyskwalifikacyj pod ciom wiązanki kwiatów.
Przed sędzią p. Marczewskim stanę
jęto za fin~owanie wyników, przekroczenia w drodze nieetvcznej przepisów. ły drużyny w następujących składach:
traktowali sprawy te po·
Zawsześmy
Gedanja~
ważnie, inaczej bowiem można byłoby
Borus, fiszbein, Dłużniewski, Potry·
Porażki Ł.T.S.G. i Widzewa.
przez chwilę przypuścić że ci, którzy
km, Szramke, Kłosowski, Klein, Piasec,,aferę" :wykryli specjalnie ją rozdmu·
W dniu wczorajszym odbyly się w Drzez Strzelczyka z rzutu wolnego i
ki, Kclier, Dolecki, Kowalski.
chiwują i inspirują.
todzi następujące mecze o mistrzostwo ~1rzez Uptasa - główką. Na krótki
LKS:
Do sprawy tej jeszcze powrócimv.
przejmuje
inicjatywę
okres czasu
Jakubiec, Karasfo.k, Fłiegd, Knbiak, kl. A.
K.
W. I(. S. - Widzew 3:1 (1:1).
ŁTSO, przeprowadza szybki atak i z
Zawody odbyty się w fatalnych wa zamieszania zdobywa jedyną bramkę

I

Mistrzostwa . t:.igl.
Pogoni.

1

Mecze o mistrzostwo łódzkiej

Spo rt

goła
~

-

.~ ~ .; , :,,,''

kl. A.

biarstwa pocztowego w Łodzj. .

'

'
8EZ PASZPORTÓW
ZAGRANICZNYCH I WIZ 1
LETNIE WYCIECZKl i
c1e

MORSKIE11

Angfii, ~akocii•..lrlandii, Fr~n~ji, Belgji,
Holcind11, Dani', Norwe911 1 Szwecii
w lipcu i sierpniu 1933 rokv.

CENY BILETÓW OD 100 Zt.
lnfonnocie i sprzedot bil2tów w biurach

UNJI GDYNIA-AMERYKA

w Warszowie-Monzołkow$ko 116
w Gdyni .- ul. Waszyngtona

Ora1 w

we Lwowu1 - ul. No Błonie 2
w Krakowie- ul. Lubicz 3
w Rzeszowie- ul. Grottgero 1004 ~
biurach podróiy.

PRACUJESZ NA LĄDZIE
ODPOCZYWAJ NA MORZU
_ _ _ _ _ _ _ _ _n._ _ _ _ _ __
NAJBLIŻSZE Mt:CZE LIGOWc.

W

nadchodząca niedzielę ')dbędą się
następujące mecze ligowe: 'WI

w kraju

grupie wschodniej: Legja - ŁKS Wi
Warszawie i Czarni - Warszawiankct
we Lwowie oraz w grupie zachodnid~
'Podgórze - Warta i Wista w Krako"4
wię, Ruch - Cracovia w Wielldch łiaj
duka eh.
DZIŚ PRÓBY DO P. O. S; W PŁY
WANIU.

Szereg organizacyj i klubów rozpo"
<.zęlo już przeprowadzanie prób do Pań
~t wow ei Odznaki Sportowej. Łódzki
Ośrodek również rozpoczął już próby,
przyczem w dniu dzisiejszym t. j. w pią
tek odbędą się próby w pływaniu na
100 m. (dowolny czas) i skokach ~
trampoliny w basenie zgierskim. Wy-1
jazd z Łodzi nastąpi o godz. 17.10 z Ba:
tuckicgo Rynku tramwajem Ozorkow...
skim. Następne próby dla pań odbedlł
się w poniedziałek i środę o godz. 17-eJ
na boisku DOK zaś dla panów o tej sa:
mej porze we wtorek. W niedzielę na
·boisku ŁKS-u przy Al. Unji o! godz. 10
odbędzie s~ę zaprawa gimnastyczna·
pod kier. por. Woskowicza. \Vszyscy,
chętni mogą się zgłosić o oznaczone!
porze na miejscu.
Z CALEGO ŚWIATA. ·
(m) W ćwicrćf~rnłach turnieju o pu
har Davisa spotkają się wkrótce nast~
,
pujące państwa:
Anglja - · Italia. Niemcy - 'Ja"'
ponja. Australia - Pohtdniowa 'Afrykat
Czechostowacja - Grecja.

BRUKSELA.
(ulewny przez lewego łącznika. \\'reszcie Leć
atmosferycznych
rnnkach
deszcz i rozmokłe boisko). Widzew mierski z Wimy po „kiwnięciu" obrony
Międzynarodowy Związek Jeidzie~
miat więcej z gry do przerwy, mto- ŁTSG strzela dla swych barw trzecią cki zat~ierdzil nowy rekord światoo1
Wspaniały postęp hodowców.
odległość - miast po przerwie przeważal 'WKS bramkc. ustalając końcowy rezultat me wy skoku wzwyż konia, wynosząc'Yj
28.5 - z Małkini
Rozpoozął się tegoroczny sezon lo238 ctm.
~;i.erwsz ą l;>ramkę uzys kuje Widz '!W CZU na 3:1.
16w golębi pocztowych. Sezon zostat 204 kim.
1
WiWardęszkiewicz.
p.
Sędziował
Rekordzistą jest koń francuski Voł
ewoskrzydfoprzez
mmucie
4.6 - z biategostoku - odle <dość Juz w
ohvarty lotem konkursowym z Prusz\\'ego Wróbla i WKS wyrównał dopie- Llzów z powodu niepogody mało. ~rn Vent pod jeźdźcem de Castries.
kowa, którego odległość w prostej linii - 29.3 r.:lm.
ro w ostatniej minucie przed przerwą Przedmecz rezerw zostal przy stanie
18.G - - z Grodna - _gdlegtość od Łodzi wynosi 102 kim. W locie
PARYZ.
strzatu Stolarskiego, który pięknym 3:0 dla Wimy, wskutek deszczu niedoze
klm.
303
stanogołębi,
sztuk
505
udział
wzięło
Dobrze poinformowanyy sporto\'f
2.7 ·- z \V•lna - odległość 502 klm. strzarei:n w ~~wy róg zmus~t br~m~arza kończony.
\\ iących wtasność hodowców 6 ŁódzTABELA KL. A.
dziennik Paryża „L'Auto" przynosi na
Prócz tego Zjednoczenie Tow. tt. G. ~o .kap!tul~cJJ. Po przerwie Bienias w
kich Towarzystw Hodowców Gołębi
Pkt.
Gier
St.br. stępującą wiadomość:
Klub
0
Pocztowych ,a mianowicie: Sekcji H. P. w Wars;-:Jwie organizuje ogólnopol-, -_eJ ~imuci~ strz;la. dla WK~,-u drugą
14
8
18:5
- Stosunki pomiędzy Międzynaro~
Q. P., Związku Strzeleckiego Łódź- skkłt „Lot Narodowy", którego termin b_i~mkę, za:s w 2~-eJ ~or!1acki. ~rzed l. W. K. S.
7
10
s.
K.
s
2.
17:5 dowym Komitetem Olimpijskim a Niem
!\~~i~em meczu Stolar~k1 strzelił d!a
Powiat, Łódzkiego Stowarzyszenia Ho i warunki podamy innym n1zem.
7
10
11:6 ::ami, którzy mają być organizatoraPuii:1m goi1,biarstwa p_ocztowego na ,\.\ K::;-u ~zwartą br~mkę, lecz. sędz1:i 3. Turvści
dowców Drobiu i Gołębi, Stowarzysze
8
9:10 mi igrzysK olimpijskich w roku 1936
8
Pia „Bystry Lot" w Łodzi, Towarzy- terenie nasze~o O. K. jest zupełnie do- Jt'J me uznał. Sędzwwat p. S1korsk1. 4. t. K. S.
Hakoah
5.
7
7
9:9 <Berlin), stają się coraz bardziej na„
dla WKS-u.
stwa łi. G. P. „Zwiastun" w Łodzi, bry. Pod ''h1em władz wojskowych Przedm.ecz rezerwy
7
12 prężone. Nfemcy zamierzają mianowł
,r;:
Widzew
6
6.
Wima - Ł: T. :S. '!· 3:1 (0:0).
T-wa li. O. P. „Górny Lot" w Konstan szk0l.:;, s!t; ttudowcy na wzorowych
7
Wima
7.
5
16:15
cie powierzyć organizację igrzysk nie
wcz.ora~szym
M~cz o~!t s1~ w dl!m
tvnowie i T-wa H. O. P., ,,Kurier Rudz kont(;ndantGw przyszłych gołębników
8. Ł. T. S. O.
8
4
9:17 Kiemieckiemu Komitetowi Olimpijskie...
?Vlowych, zapetnionych pierwszorzęd- ''.a. boisku Wimy i. zakonczył ~IG mespo- 9. Makabi
ki" w Rudzie Pabianickiej.
2
7
8:?3 mu, lecz - rządowemu komisarzowf
Gof<;bie zostały wypuszczone w nem1 gołębiami zdolnemi do szybkiego cz1ewanem zwyc1ęst'V.'.em W1~y w ~to
~po1iowemu Rzeszy Niemieckiej.
pokonywania wielkich odległości bez sunk.u 3:1 (0:0). \V p1erws~ei J?Ołow~e~
Pruszkowie o godz. 6 m. 25.
Komitet Olimpij•
MECZE A-KLASOWE W KRAJU.
Międzynarodowy
Pierwsze miejsce w konkursie zajął w1ględu na porę roku i warunki atmo- ponnmo .obu~tron~ych atakow 1 l~kk1e1
W meczach A-klasowych rozegra- ski stoi na stanowisku, że organizato...
orzewag1 Wimy, zadna ze stron me mo
gołąb p. Zemlera Alfonsa ze Stow. sferyczne.
gla uzyskać bramki. W drugiej poto- nych w dniu wczorajszym na terenie rem igrzysl? może być jedynie Narodo
„Bystrzy Lot", przybywając do Łodzi
wie tempo gry się zaostrza. Wima kraju w Poznaniu HCP pokonat Olim- wy Komitet Olimpijski, odpowiedzialn~.
POLSCY TENNISISCI W MIS0 godz. 8.21 sek. 28, to jest w czasie
rozpoczyna energiczne ataki, które koń pjc Jl :2 i w Warszawie- Warszawian- za organizację igrzysk przed KomiteTRZOSTWIB tOTWY.
1 godz. 56 m. 28 sek. Przeciętna szybczą się zdobyciem dwóch bramek w lrn Ib - pokonała Makabi 6:0 zaś Dru- tem Międzynarodowym. Z tego wzglę
kość tego gołębia wynosi na minutę
du stanowisko rządu niemieckiego w.
W drugim krótkich odstępach czasu (20 f 27 min.) karz - AZS 3:1.
RYGA, 26.5 (PAT) fj80 mtr.
tej sprawie jest dla Międz. Komitetu
Drugi zkolei przybyl gotąb p. Rahna dniu międzynarodowego turnieju tenninie do przyjęcia.
Olimp.
ł
ł
ł
sowcgo o mistrzostw<,> Łotwy Polacy
Ottona z T-wa Ii. o. P. ,_,Zwiastun".
- Międzynarodowy Ko„
wyniku
W
S
8
W
S
al
sukcesów.
dalszych
szereg
odnieśli
p.
własność
Trzeci gotąb stanowi
wiadomości rządu nie„
do
podat
mitet
Dubieńska pokonała Jacobi 6:0 6:0.
Szmidta Rudolfa z Stow. „Bystry Lot".
Kpt. Gościewicz mistrzem.
o ile igrzyska nie bf)
że
mieckiego,
Przylot pierwszego gotębia sekcji Jerzy Stolarow pokonał Kronberga 6:1
przez Niemiecki KostrzeW
p.
223
organizowane
dą
(SKS)
Gościewiczem
roze-1
zostaly
wczorajszym
dniu
W
tt. O. P. Związku Strzeleckiego Łódź- 3:6 6:3. Para Dubieńska - Jerzy StoPowiat zo:.;taf oficjalnie zanotowany o larów pokonała parę łotewską Niclson grane z~wody o mistrz?stwo Łodzi w laniu z pi,5tolet6w zespolowe zwycię mitet Olimpijski, wówczas igrzyska
godz. 9 min. 13 sek. 47, 12omimo fakty- - Abel 6:1 6:1 , Jerzy Stolarow z mis- strzelamu. W strzelaniu _na 100 m. stwo przypadło WKS-owi 647 p. przed 1936 roku w Niemczech nie będą mo"
gty się ndbyć.
-::.znego przylotu do gołębnika już o g. I rzem Łasnem pokonał Łotewską parę i: ierwsze miejsce i tytuł mistrza zdo- SKS-em 639 p.
mo200
na
p.
192
Oościewicz
kpt.
był
6:1.
6:1
8 min. 28. Tak wielka różnica czasu Stoddart - Laerum
;.Hwych, przed Maciakiem 187 p. (obaj
wynikła skutkiem ni_ęposiadania przez
~· :
SKS i Klubem (ZSMonopol) 185 p. Ze1:0.
C.
B.
A.
'.AUSTRJA
sekcjo:; Zw. !:. trzeleckieg9 ze~arów kon
Klub
Strzelecki
zwyciężył
społowo
Hebdy.
sukces
zawoSwietny
W
(PAT)
26.5
WIEDEN,
trolnych do b"onstatowania czasu przy~portowy zdobywając 910 o. W strzela
lotu g:::ł~bi, wobec czego obrączka kou dach o punar m. Wiednia, które toczą r.iu
\V dniu wczorajszym zostal zakoń- grał doskonale i zdecydowanie giirona 100 m. pierwsze miejsce zakursowa tqr,0 gołębia musiała być do- się równocześnie z zawodami o mistrzo ięla pań
w Katowicach mecz tennisowy wat nad swym przeciwnikiem, n lto„
czony
(SKS) 183 p. przed Dut
starczona do zegara innego stowarzy- stwo Wiednia ,odbyło się dzisiaj finało kowąRydlewska
- Monaco. Zostały rozegrane miast Wittman po dwóch iwYcięskicłi
Polska
(SKS) 176 p. i Jarożanką 173 p.
szenia, micszr:iącego się w odległości we spotkanie między klubem ,;Austrja" 7espofowo
gry pojedyńcze, w których setach zatamat się psychicznie. Ostateostatnie
zwyciężył
pań
strzelaniu
w
4 klm. od goif;.bnika kpt. Kalinowskie · contra „A. 8. C.". Zwyciężył klub również SKS 873 p. \V strzelaniu z pi- łiebda pokonał po b. ładnej grze zde- cznie zwYciężyła Polska w stosunku
go Stanisława, ktorego go tąh ten jest ,.Austria" w stosunku 1:0. Zdobywca
puharu, klub „Austrja" wejdzie jako re stoletów na 50 m. pierwsze miejsce za cydowanie Oaleppe'a w trzech setach 3:2. Po meczu Hebda udał sie do Pa„
wl :isnośc;ą.
iął Nowicki (SKS) 248 p. na 300 możli 6:0, 6:2, 6:3, zaś Landau zwyciężył ryża na miedzvnarndowe misfr7ostw~
Następnie przewidziane sa następu prezentant Austrji do zawodów o rinw:vch prze<l Kuzenkn (WKS) 243 o. i Wittmana 1:6 3:6 6:2 6:3 i 6:3. Hebda franc.ii.
lu.r Europy środkowej.
ictce loty lrnnkursowe:

10

yo

M• rZOS

rzeJeCk•le w Łodzi~

POLSKA MONA.CO

j

2.

i

AUR.JER

Nr. 144

tćDZKJ9'

-

pJ~teti 26

mala -1933 roffo

IP.

O. S. w terminie do dnia 30 wrzelnia 1935 r.
i B mt1tc1yzn, biec 800 m kl. A i B mric11YZn·
Nudrnienia &i(I, że zgodnie 11 nowouchwalonym Stłl.
półfinał 60 m kl. B kobiet;
W dniu wczorajszym z powodu i;o<lz. 17.40 - p6łfinnl 100 m kl. B męic.zym, ekok tntem l'. K. S. Wszyscy sgd!liowie mus~ posiadać
r'eszczu, który padał przed południem
O. S„ przyue1'1 szdzio~e kandydaci, któr.:y
wd:il z n1lejsca kl. B kobiet sztafeta ' 11& 100
cały szereg imprez
7ostał odwołany
kl. B kobiet, dysk kl A kobiet. sztaieta 4 na nie ł1rdo mogli wykazać 1it1 po•iadiu:dem P. O. S.,

ODWOŁANE

IMPREZY W LODZI.

r.

w naszem mieście. Nic od
sie: wyścig kolarski o tytuł ml·
strza „Wimy", bokserskie zawody mie
dzyklubowe IKP. gry sportowe o mistrzostwo oraz motocyklowy bieg szta•etowy.
~portowych,

były

PIĘć

100 kL B m~źczyzn;
18.10 - bieg 1500 m kl. A i B męłczyzn.
ekok wdał z ~ozbłegiem kl. B kobiet, młot
kl. A i B mężczyzn, 5000 m kl. A i B m~2czy;r.n, finał 60 m kl. B kobiet, 'ztafeta 4 n:t
200 kl. n kohiet, final 100 m kl. A kobiet.

~odz.

PRZEGRANYCH SPOTKA~

Nieda:i.elą;

„WISŁY~.

Prred meczem z Rasing.Clube:n w
o którym jut donosiliśmy, drup
żyila ,Wisły" reregrała w młejseowQŚci
Bruay mecz rewanżowy z Rep1ezentac~ Polskiego Związku Piłki Nożnej ~
F~ncji, p1zegrywail\C ponownie w stosunku 1:2 (1 :O). Ogółem „Wisła'' roze•
grała dotyehezas we Francji i Belgji 5
s-potkań, wszystkie pri:egrywając. Ogól·
ny stosunek hramek brzmi: 3:14 na nieParyżu,

godz. 9 - prsedhie;;i 110 m, płotki ~. B męz_
c;uy11111, ąkok wzwyż ~. B kobiet, rzut dyskiem
Id. B kobiet. kula Id. A kobiet, 10 OOO rn kl. B
męłcz3· ~Il;

9.30 - finał 110 płotki kl. A mężczyw, skok
wdal kl. A mę~czyzn, kula kl. B kobiet. bieg
400 m kl. A i B m~łesyzn;

i;cJi:.

finał 100 m kl. B mętczym, SO m
kl. A i B kobJet. ikok W%W)-ł kl. A mę!_
c11yzn, 20G m kl. A i B koblet;

god11. C).45 płotki

11i11

mogo

zoatać

mianowani

$ędll:i1m1i

rzeczywisty.

Z

ŻYCIA KLUBU
ZAKŁ. K.

ZJEDN.

PRACOWNICZEGO
SCHEIBLERA i L.

GROHMANA.

Klub pracowniczy Zjedn. Zakł. K
Scheiblera i L, Grohmana ujawnia we
wszystkich swych sekcjach wysoce oży
wioną działalnośł'.

n1i.

Sama idea istnienia tłtkief o klub-~
gi~
pracowników umysłowych i
~ l ll •
dla ezłonków LOKS próby o P. O. S., które od. fizycznych, jest ze stanowiska społecz·
TEATR MIEJSKI.
Lędl! się w dniach 29, 30 i 31 J11aja r. h. na boisku nego godna podkreślenia, zwłaszcza, jeGhnn11zjum Z1romadzenia Kupców, Narułowic~ śli prace klubu i jego cele są istotnie
DzH i dni następnych w daluym ciągu trzyma
Nr. 68.
w napięciu uwagę widzów faseynujl)ca 1ztuka sen.
poważnie trąktowane.
W zwi1Jzku z ),>QWy~szero wzywą się wszystkich
Sb~~cj~ kultturalnod- o.§wiatowa po·l sacyjno „ szpiegowska J. Tepy , ,Frij.olein Dok_
'·i ·
Sk dł
·
, , w wyb on1em wyltonamu:
pp. sędziów dQ praybycia w dniu 29 maja 1933 r. c hlu ic się mo e urią zantem
ray ows... eJ,
t11r
,.
d • d t · w czw11r
t
• k 'd
G
eh
.
. Bro dn1ewicza.
k ieJ,
o godz, 17 n11 wyżej wyn1icnione boisko, celem k i
az ego ygo nta o czy ow na. rozn~
0 ytry a, urynowicza
f.hojnac
h t
.L·
~ 11 • • ...
. ki
voiięci. ud111i11łu w próbach o P. O. S.
" ktua. Ineh t emałt y.'ł I ta kf w t O$ t a t nic
w1n 1eg•
· ego, Len k a, „
H p· y· 1 ."u:ieh ersk'1ego, Mod uen!
Panowie s~d~iewie, zamieszkali poza Łodzią, go dn1ac
re era. Y p. . . te· Winawcra.
wyit os1
mogą równie:i: wziąć udział w próbach o P. O, S. trz~k. na te.~at
TEATR KAMERALNY.
„~a~adm~nie. h1tlery~·
Iek'·· · wes~-•
•. 1o przew1'dz1ec,
.
k
J
iagrarupolityki
zorganizowanych dla członków LOKS i ~em jed~ mu 1 „Drogi
polsk1e1
·...,. k o_
„a.
a mozna vv
d
k'
f B
.„
nakie, te koszta mozano z przyjazdami do Lod„i cznetJ ~ prko d.
~~awKs 1 tyt P~ czas U:0 ,: l)le'dja f.hel1lta;era i Camme. :...lira , ,Gotówka' '
w·1cdens• k'1
.
d
.
.
U<:Ja 3 maia
pokryj, z właenych runduez6w, Jefeli zet nie mo. czys eJ a a emJl „ ons
s1e wzraslaJ11cem powo zeruem.
• d ospod ar- c1eny
• drutf'1 wykła d o „Kryzysi.e
„
d. i c
Id . 1 . . .
.
8
p ponieść tego rodzaju wydatków, wzgl~dnie nie 1
8
h Rzi:;- trn ez1agtcr 7.tf' < i1~ i co z1enn e. cny zm1onl'I.
•
G
d
K
A
•'
ran1cac
„
o
asz
or
.
p.
na
czym
oznaczone
w
cnsem
rozporządzajQ -wolnym
próby dnie, musz11 przystąpić do prób o P. O. S. czypos~olitej", ~· kpt._ dY_Pl.. Cypry~ o 1PORANEK 1'AŃCA ARTYSTYCZNEGO SZKOLY
P. HALINY KRUKOWSKIEJ.
w miejscach zamiesd:anio.
110broni.~ przeciwlotmcze1 1 przeciw-

Zarząd LOKS d!J~łC do upriy$lępnienia pp. aę.
dziam zdobycie P. O. S. zorganizował W)'l'łCzlłie

1

5kok wzwyż kl. B męźczy:r.n, 4 na
100 kl. A kobiet. finał 200 m kl. B moiczyzn,
800 m kl. B kobiet;
Z11zn•eza się, ie pr6by o P. O. S. zorganizov.'ll~
LEKKOATLETYCZNE
i;odz, 10.25 - 400 m płotki kl. A i B mężczyzn.
w tych dniach
wyłąemie dla członk6w ł.OKS odbędt s1, raz
ne
'\V KRAJU,
kula kl. A m~żczyzn, ekok wdał z rozb. kl. A
Torunia, a w
do
§piewaczy
konkurs
na
W dniu wczorafszyin w mecz11ch lek·
kobiet, Finał UO płotki kl. B męic11ym, 801) m jeden tylko i Zarzl!d LOKS nie b~dde czynił w
urządzenie zbiorowej vry·
jest
projekcie
powtó_
ich
celom
zahieg6w,
iadtiych
przyszło~ei
koatletye.znycb ~ Kato~cach, Pogo?
kl. A kobiet i az1afct11 4 na 400 m kL B męt.
cieczki do Gdyni w dniu „święta Morzenia..
katowicka zwye1ęiyła AZS <Poznan)
rza".
o
prób
do
Panowie ~dziowie, przystfpujący
41:37 i w Poznaniu Uniwersytet pokonał
Drużyny ratownicze sanitarne, faI'. O. S. winni 11glosić si, punktualnie, zaopatrtf'_
WSH 56:45.
Diii\ł oficjalny O. K. S.
i tp. biorą ucłzial we wszystki!b
zowe
-:ti w ko!tjumy lekkoatletyczne (koszulka, krótkie
KOMUNIKAT Nr. 18
pokazach j ćwiczeniach, a
imprezach,
buciki).
t>,iał 1tffoj11lny LOZGS.
!'J!Odenk:i i meszty względ11ie
s dni4 Z4 maj "· b.
znów SW~ powinność
spełnia
orkieistra
KOMUNIKAT Nr. 9
Pkt 6. Przypominą eł, pp. ~dliom, ie w
Pkt 1. Ohsad11 o mbtrzostwo;
na terenie klubu,
występując
bądito
S~dziowskic11.
Wydziału Spraw
G?.wartok, dnia 1 czerwca r. b. odb~dzie ~i~ ft go.
w dniu Z7 maja:
oddając się na
bezinteresownie
też
bądź
rzłon
Obsada =-wodów:
?.Phr11nie
plenarne
LOKS
i:odz. 17, boisk(> Kruechender: Sztem - Makabi, dzłnio 20 w lokalu
W nie·
dobroczynnych.
instytucyj
usługi
$obo'4, dnia 21 mqja. - Boi~lto 1l. K. S.
kó" LOK~
p. Laurer E.
dzielę najbliższą koncertować będzie or
KoszyUwka mo1k.:
Maka.
f!l>tłz. 15. boisko Turystów: Turyści II kiestra Zjedn. Zakładów w parku Ponia
s:otbi. 15.30 Ah60lwenci - Hakoali, p. Cieciou
bł U, p. Noskiewiez M.
Ławskiego od itodz. 16 podczas zabawy
zapaśniczy
;rodz. n. boisko Turystów: Tury§ei I - Makabi l,
i:oda. 16.30 LK!; - BKS. p. Ejme
przedszkoli i ochronek w ramach
dzieci
ł
k
1'· Piotrowski St
goqz. 17.30 VMC.A - Triumpb. p. Ejme
u soor owym.
cyr
w
programu Tygodnia Dziecka''.
godz. i1uo Wim• - 5KS, p. Bilecki.
B11r.Kochba.
~odz. 17, boisko Turu: Naprzód "
Wczora1'sze walki w cyrku sporto·
Ha1en11:
p. Kowalski Z.
zainteresoszczególne
wzbudziły
wym
1od11. 17.00 Triumph - (;eyer. P· Ke>ieielski
wanie, to też widownia była wypełnio~
w dn.iu 28 maja;
SKS_Zgierz, p. Skrzl'kolow.;ki
;;odz. 18.00 HR5
U ~
.
godz. 9, boisko Widzewa: Wid2few n _ Wima U, na. W pierwszej parze olbrzymi wiedeń
Pintek, dnia Z6 maja 1933 r.
czyk Kawan pokonał nehonem UJbę. - \
P· Szyttenhelm B.
Boi5ko 1. K. P.
...,
Czech P roh as k a w b rut alny sposob ata • 11.40-11.50 Codzie11Dy
Kenykoiwka wr~k11:
Przegl1Jd Prasy Pohk.iej.
godz. 11, boisko Widzewa: Widzew I - Wima I,
bu
rozpetal
ozem
ski'e"o
Karl
ł
ko
• 1;odz.. 15.30 Sztem - Bar_K<>cl1ha, P· Stecki
meteorologiczny dla kom.
Komunikat
11.50-11.55
:
•
·
.
.
•
"'
ew
wa
p. AnJrzeJak E.
otesto'w· W 11 . m1nucie olbrzymi
I'· Glaeer
WKS,
IKP
1().30
•o.it,
lotniczej.
.
pr
rzę
SzpL
p.
li,
IKP
II
TUR
Toru:
boisk!>
9,
•odz.
"' \l„
przeciw• 11.57-12.05 Sygnał cusu z Warszawy, Hejnał 21
Czec h ne Is onem z dusił swełfo
p:otJz. 17.30 Zjednoc11one - t°';(:yf'r, p. Brzniń!ki
&
ro J.
'k
G1j5lorkiewicz.
p.
godz. 18.3(1 Orlę - TUR,
Krakowa.
.
bł'
d . l
.
@odz. 11, boisko Toru: TUR I - IKP I, p. fied_ m ap.
rzy zywym u zia e pu iczności to- 12.05-12.10 Odc:i:yłanie programu na dzień hież1cy
ler A.
Nieddela, dnia %8 mo}a. - 8 >1sko l~ K. S.
god7. 17. boisk!\ Widzewa: Huręgan - Zjednoczo_ czyła się walka decydująca Krausera z 12.10-13.00 ltluz1yka z płyt gramofonowych.
rosJ'aninem Gromowem. Obydwa1' wz1t- 13.00-13.25 Komunikat ineteorologiczny.
Koezyk6wka męska:
ne, P· Kraehuler Z·
!odz. ~.OO Wima - TUR, p. Sawielti
godz. 17, boisko Turo: Kolejowy KS - Sokół_ jemnie nie żałowali sobie pięści. W pew 13.25-15.10 PnerwL
nym momencie Gromow pchnięty padł
Mak.abi, p. IU)erki
gocł11. 10.00 Hakoali lk 15.10-15.15 Komunikat Państw. Inst Eksport.
Zperz, p. Biro S•
Br.-:r.ziński
p.
łtl<S.
g•Jd~. U.OO Trlumpli
god11. 11, boisko Turystów: Jordan _ Rudzki KS, głową o słupek tak, ze sędziowie wa ę 15.15-15.25 Komunikał gospodarczy.
i;odz. 12.00 LKS - YMCA. p. Kośeiel~ki.
na kilka minut przerwali. Po wznowie- 15.25-15.30 Chwilka lotni<.za i przeciwgazowa.
Jl• An1kows.kł s.
godz. 11, boisko Sokoła Pabj.: TUR _ pre, p. niu spotkania Krauser na tarł na osłabio J5.30-15.35 Chwilka morska i kolonjalna
nego przeciwnika i rzucił go na łopatki. l5.3!l-16.25 Płyty gramofonowe.
Boisko I. K. P.
K•J(jas J.
Walka trwała 35 minut.
Koszykówka m~~ka:
16.25-16.40 .,PrzcglQd wydawnietw perjodycznych"
~odz. 15, boisko Kruschendcr; PKS Burza, Jl
Spotkanie wielkoluda Grabowskiego 16.40-17.00 OJczyt p. t. "Przyroda wsi polskiej"
s:odf. C) O() Ju!rntla - .Re!!Ursa, p. Zajęnkow"ki
H.
Sokół U, p . Hendelea
z niemcem Budrusem było niezwykle za
godz. 10 OO SKS - Orlt. p. Ciedon
- wygl. prof. Stan. Sumińeki,
gndz. \7, boisko Kruschender: PKS Burza I
cięte. :'lązak dążył do swego ulubione,odz. 11.00 lKP - YYCA, p. Szwed
Sokół I, p. Grnjwoda E.
17.00-17,55 Koncert w wyk. orkiestry dętej 36 I'·
nelsona, Budrusa zaś operował kra,:odi:. 12.00 WKS - Ceyer, p. Ejme..
piech. pod dyl'. m'jora Stefana Lidzkie10 I p:oda. 17, boisko Zduńska Wol11: Sokół - Krusch_ go
Dwukrotnie niemiec znalazł się
watami.
euder, p. Pietsch ~.
Śledzińskiego.
w nelsonie Grabowskiego, jednak ucie· 17.55-18.00 Odczytanie programu na dzień 11asr,
IJiiał oficjalny ł.OZLA,
godz. 17, boisko Aleksandrów: Strzelce ~ .Mor_
czką do lin unikał porażki. - W ciągu
KOMUhIK.AT Nr. 22.
Muzyka lek)Ja.
renstcrn. p. Bednarek Cz.
trzech rund żaden z groźnych rywali nie 18,00-18,45 ,.Skr~ka pocztowa łódzka"
Podaje 1it< do wiadomości pro~ram 1nin11tC1wy
18.45-19.00
r,otf1. 17, boisko Bneziny: BKS - Strz~foc. Il·
zdołał osiągnąć zdecydowanej przewaruwodów głównych o misrr:tostwo kl A i n na
Stępień Eug.
omówi red. Jąn Piotrowski.
gi.
maja.
l!B
i
27
dzitń
19,00-19.20 Rozmaito~ci.
Szczerbiński po ciekaw\!r· walce po·
Pkt. 2
Sobota:
Handl' w
Zawody towar:y$kie:
ielocha. -• 19.20-19.30 Komunikat Izby Przem.
konał w 7 minucie czecha
,odi. lt> · prudbiegi 100 1:11 kl. B m~żczyz!ł, skok ~-· mtlJa, ;od z;. 17, boisko Solcół_Zgierz: SokLJ.
·
d
lk
k
Lodzi'
"
wa i zapowia a1ą się
Dziś w piąte
o tyczce kl. A i B, nut oszczepem kl. A i B,
Mori;enlłem, p. Rode F.
Zgłerai 19,30-19.45 Feljcłon.
ciekawie:
nie'7'UTUkle
prudhiep;i 6C m kl. B kobiet;
1
~ ••
Pkt. 3. Wyznacza się eędziów linjowych:
19.45-20,00 PmowY Dziennik Radjowy.
deKrauser
Psohaska Wakza:
god~. }6.25 -- przedbiegi 100 m kl. B kobiet. skok na zswody T uryści - Mak ębi, pp. Winiartki S
•
p. Karol
Pogadanka muzyczna 20.00-20.15
• cyduj„ca,
wdal kl B tnęiuyzn, przedbiegi 100 m kl. A
"'
j Rymer L.
Stromen11:er.
Kawan,
Bielewicz
mrżi:zyzn, O!zcztp k.l. A kobiet. kula kl. B
Czaja <Węgry) - Biernacki - cfe. 2o.I5-22.40 Koncert Syn1fonicauy z Filharmonji
"\::~~~.Widzew - Wi'31:i, pp. Feja H. i Gt11.
~riczyzn:
Warszawskiej,
cydująca,
Jod2. 16.40 - skok WZWJi kl. A kobiet, pnedbie_
22.40-22.50 Wiadomości sportowe oraz Dodatek
Gromow
Szczerbiński
1
pkt.
20,
Nr.
LOKS
Z111zędu
Pkt. 4. Uchwnł,
gi 200 m kl. B m~tczyzn. finał 200 m k.ł. A I
do Prasowego Dziennika Radjowego.
oraz budż„ca olbrzymie zainteresom~czyim, o!z:riep kl. B kobiet, finał 60 m z dnia 24 majq 1933 r. po5f41nowiono w myśl u.
Komunikaty meteoroolgiczny i polic.
22.55-23.00
Grabow
olbrzymów
dwóch
wałka
lcl. A kohiet_ p6łfinał ewentualnie finał 100 ui chwnł, zapadłych na ostat'niern walnem zgroma. wanie
taneczna Gospody Towan:y_
Muzyka
23.C0-24.00
dzeniu Polskiep.o Kolegium $fdziów Piłki Nożnej skiego z Garkowienką.
1d. B kobiet;
Fukiera.
Domu
akiej
Jod1. l7 l0 - •knk u·daJ kl. A kobiet, dygk kl. A wezwać wszystkieh członków LOKS do zdobycia.
l<orzyść Wisły.
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Nr. 1395/B „WaJs I Beriler,

ograniczoną odpowiedzialnością'6..
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nadchodz!J~ niedzielę,
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b . . m . .o
dnia
&Jt:
~dbęd1.1.e
.
,,Scala
teatne
w
rano
U.30
god20
Jwyetęp taneczny szkoły P• Kruk.owsk1eJ. Program
zapowiada szereg pi~knych tańców: „Olimpjada
sportowa 1933 r.", Wa~c, ~e~enda,. Step amery~ań.
~~1, Lobnzy, ~wiatła . 1 i;icm~, W1ec:ny pośp1eeh,
(,ra tęczowych. barw i wiele Je&zczo umych.. Wy.
&t~p te~ b~dz1e zar6~o UCZtQ dla najmłod&~yeh
dzie~ł, Jak 1 dla ~ol'oełycb, gdyi program sawier1
orygmaln!J ~antouimę tane~znQ w wykonaniu ueze
me wszystk1~h klas od naJmlodszych • ~o naJ.•tar_
szych. Popis ezk?ły ~ędzle ~ednoczesnie. awiade.
ctw~m art~tyczne! dz'lałalno6CJ tej uczelni na t'e.
renie ł.~dz1, gdyz 3 u1alentowane uczen~ee W
szkoły Jadq w po.cz'łtku. przyszłego mlt!jllfCll do
Wnrs.zawy, na maJ11cy sio odbyć m''deyDllrodowy
konkurs tańca 60lowego.
Bilety w cenio od 70 groszy do nabycia w eu,.
kierni „Ziemiańska" od 11.30 - 1.30 i od S - 1.
W d~ień wysti;pu w teatrne "Sc.la".

W

~

DZiś TURNIEJ BRYDżDWY DLA.

PAN.
Dzisiaj w gQdzinach poe_ołudniowych
rozpocznie się w Klubie Dziemiikarzy:
przy ulicy Piotrkowskiej 121 (prawa O<
ficyna) turniej brydżowy dla pań z odzna
czeniami (złote, srebrne i bronzowe) dla
zwyciężczyń.

ODCZYT CZERWONEGO IOłZYM:,.
Staraniem si.kcji odQytowej oddałałQ ł6dakk
go Pols.kiegc> Czerwonego KreyżL w nłecłzlelo, cłnk
28 h. m. o godz. 12.30 w południe, w •Il YM~
Piotrkowska 89. dr. Schweig Sam. J. wygło.i CMł..
czyt n. t. Higjena oczu w wieku dzieci~ - ·
Wetęp bezpłatny.

,,BLUSZCZ''.
Nr. 20 , .BluazcZ!l'' rozpoC11)'1Ul ltrł)'lr;uł 8telm,ł\
l'odhonkiej • Okołów p. L Kobieta nub praw_
dy. Następnie mcimy: X Tydzle6 Lotnlc17 - ZofJi
Dzięciołowskiej • BrykabkieJ, Maj w ddWll7Dl
Janiny Wyczółkowskiej „ Sur,nowef<
~odzie Cienłe wieczora - powłdć Zofji KunłrJdeJ, Dwie
nowela Poli GojawlcZ'yń!ldeJ, poesJa
kobiety Drzewa - Eltbiety Szemplińskiej, Cyprfan Nor_
wid - Aurt WyleiyńskieJ, NajdzhmieJ1111 • ro.
man16w pani Sand - Jadwigi Kiewnanldej, Rn.
ka uu.ka pracy w Ameryce - Róży Urich „ Siu.
Higjena pokann6w - M. Morzkowllkie,f, Syrop
Lartoflany - P1111i Elżbie ty; Z kaio!ek. Z teatr6w,.
Fio!enki Zimińskiej w !pele; obiady, przepla &0„
spodarskie. aktualja kobiece, mody, roboty i odpe.
•
wiedzi kosmetyczne.

•„

(lY ie~te~ rlłon~fem L~. '. '.1

j

IE Nr. 11.
dalszy)

Nr. 22631-A ,,Szyja Klugman''. Wy- obecnie brzmi: „Goniec śląski'• wł. Szy stemplem .firmowym, katay zaś z nich
z Gutman zam. przy ul. Cegielnianej 37,
firmowa. Czas rób i eksport konfekcji. Łó~'.ź, ulica Za· mon Herszkowicz, zam. przy ul. Sie- s&modzielnie ma prawo: podpisywać ko
Tkal- l'baj w Łodzi. Spółka
trwania spólki nieokreślony, Zarząd sta wadzka 12. Firma istnieje od 26 kwiet- wierskięj w Sławkowie, pow. Olkusz· respondencję nie zawierającą zobowią·

spółka

nia zarobkowa. Łódź, ul. Dowborczy,k ów 6-8. firma istnieje od kwietnia roku 1933. Kapitał zakładowy, całkowicie
wpf acony wynosi 2,000 zt. podzielony
jest na 10 udziałów po 200 zl. każdy. Za
Bergier, zam.
rząd stanowią: Dydfa
przy ul. AJ. l Maja 8 i Gustaw Wajs, za
mieszkały przy ul. Złotej 7, obaj w Łu
dzi. Weksle, żyra, czeki, pełnomocnict
wa, akty i wszelkie zobowiązania pl')dpisują obaj zarządcy łącznie pod stemplem fmnow;w, kaidy zaś z: nich samo
Jzielnie ma prawo: podpisywać wszelką koresponden"ję nie zawierającą zoilow1ązań, pokw:towania z odbioru prze
Do
syf ck i poleconej korespondencji.

inkasowania

bi.OO• muluh2
Ie!iff
'nu .., 'l
u'n

łączącego

upoważniony

jest Dydja Bergier. Spółka z ograniczo
ną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu sporządzonego w kancelarji notarjusia Wardęskiego w todzi. dnia 3
marca 1933 roku za Nr. rep. 197. Czas
trwania spółki pkreślony zostaf na 6
miesięcy z automatycznem przedtuża

nlem.

Nr. 22634fA „Lódzkł Młyn Automa·
tyczny (Rola) M. Outman I E. Ende„ -

[ksploatacJa młyna K. Franka. Łódź. ul
Mielczarskiego 1. firma istnieje od 1 ma
Emil Ende,
ja 1933 roku. W!aściciele
zamieszk:ilu nrzy ul. Krucza 1 i Mosiek

oowią obaj wspólnicy. Weksle, czeki, nia 1933 roku. Właściciel Szyja Klugman ski. Na mocy aktu sporządzonego w kan zań, rachunki, pokwitowania, otrzymyżyra i wszelkie zobowiązania podpisują zam. przy ul. Zawadzkiej 12 w Łodzi. celarji notarjusza Karnawalskie~o d'n.ia wać korespondencję zwykłą, polecon~ i
31 marca 1933 r. za Nr. rep. 502, Hersz· telegraficzną z instytucyj i urzędów, reobaj wspólnicy łącznie pod stemplem fir Intercyzy nie zawarł.
11

Nr. 22630-A ,,lchok-Lajb Piaskowski kowicz nabył przedsiębiorstwo od Gold prezentować spółkę wobec władz i urzę
mowym. Każdy zaś z nich samodzielnie
dów oraz prowadzić sprawy sądowe.
ma vrawo, inkasować należności, odbie Hurtowa sprzedaż tkłlnin ze sztucznego farba.
: dnia 5 maja 1933 roku.
S-ka
i
Kamiński
„Jakób
6286-A
Nr.
Firma.
15.
Maja
I
Al.
ul.
rać korespondencję zwyczajną, poleco- jedwabiu. Łódź,
133-B „Sukcesorowie Lehrechta
Nr.
Piotrul.
lódź,
Kamiński''.
Jakób
wł.
Właścir.
1933
kwietnia
24
od
istnieje
z
przesyłki
i
ną i piemęzną, towary
ł p
zam. w Ło- kowska 59. Prokura lz;raela Pelcmana M„11era, SP 6łka Akcyfna w Ru d ze
Piaskowski
khok-Lajb
ciel
moNa
urzędów.
i
instytucy~
zelkich
a·
Ws
u
dzi, Al. I Maja 15. ln~ercyzy nie zawarł. została odwołana.
J
bjanickiej". Otton Braeunig przestał być
Nr. 22629_A „Roman Altman••. Sprze
cy intercyz pomiędzy wspólnikami a
Nr. 2347-A „Rudo~f Kin:der i S-ka, członl<iem zarządu. Członkiem zarządu
ich żonami ustalona została wyłączność dat artykułów technicznych i in. Łódź,
ul. Kilińskiego 70. Firma istnieje od 1-go spółka koma~dytowa•. ~ódź, u.I. Gdań· jest Robert Raffel, zam. w Łodzi przy
majątku i wspólność dorobku.
1
Nr. 226331A „Dawid Kaliński i S-ka" kwietnia 1933 roku. Właściciel Roman ska 78-80. Firma o_becme brznu: „Sal?; ul. Pabjanickiej 56. Edmund Miiller prze
Snrzedaż manufaktury Łódź, ul. Nowo- Altman, zam. przv ul. Kilińskiego 117 w mon Rot~erg, społ~a . komand.ytowa . stał być prokurentem.
Nr. 8136-A „Bracia P. i M. SchwalRu~?lf. Kmzler ze społk1. wystąpił. U?"
miejska 21. Firma istnieje od stycznia Łodzi. Intercyzy ńie zawarł.
1
• Łódź, ul. Piotrkowska 85. Decyzją
be'
Kapit~
~odniesiona.
została
firmy
dłosc
Knorozowska".
,,Leja
.A
2
Nr.
1933 roku. Właściciele Dawid Kaliński
2628
i Izrael Kaliński obaj ~am. przy ul. Pół~ Sprzedaz bławatów, Łódź ul. Narutowi· kom:wdyt?WY wynosi 27.600 zł. Zarząd- Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11-go
kwietnia 1933 r. syndykiem tymczasonocnej 7 w Lodzi. Spółka firpiowa. Czas cza 7. Firma istnieje od stycznia 1933 r. cą firmy 1est Salomon Rotberg.
mianowany zo1stał Gustaw Knoch
wym
Sz.
i
Judkiewicz
,,E.
22635-A
Nr.
trwania .spółki określony_ został do dn!a Właścicielka Leja Knorozowskia zam.
1 stycznia 1936 roku. ~arz;ąd s~no"".1C\ przy ul. Narutowicza 36 w Lodzi. Inter· Krausk()pf". Handel szmatami i odpad· zam. przy ul. Piątkowskiej 87 w Zgiekami, Lódź, ul. Pomor~ka 44. Firma ist- rzu.
obaj wspólnicy. Wszelkie zobow1ązarua, cyzy nie za.wą.da.
Nr. 20684-A ,.{Luxobuw) wł. Nuchem
Nr. 2'2627~A „Izrael Hamermesz••. nieje od stycznia 1933 r. Właściciele
weksle, akcepty, czeki, żyra, przekazy,
Lódi, ul. Pio.trkowska 155. Na
Płocki•:
Szmul-Zajnwel
i
Judkiewicz
Emanuel
(fa84
Narutowicza
ul.
Łódź,
Tkalnia,
ł'łcz
wspólnicy
obaj
k?ntro.kty podpisują.
pomiędzy Nuchemem
mtercyzy
mocy.
I
!lie pod stemplem ~irmowvm. Wspólnicy I bryka), skład, Piotrkowska 82. Firma Krauskopf, obaj zam. przy ul. PomorRywką Bajlą usta·
jego
żoną
a
Płockim,
Czas
firmowa.
Spółka
Łodzi.
w
44
skiej
Właści
r.
j istnieje od 20 kwietnia 1933
intercyz nie zawarli.
majątku i wspól
wyłączność
została
Jona
jena
został
określony
spółki
trwania
ulicy
przy
zam.
Hamermesz,
Izrael
ciel
Pie·
Remb.alska.
Nr. 22632-A „Masza
kamia, Łódź, ul. Żeromskiego 58. Firma śródm.iesjkiej 65 w Łodzi. Intercyzy nie den rok z automatycznem rocznem prze ność dorobku.
Nr. 21508-A ,,Sztama Dajch". Łódt,
dłużaniem. Zarząd stanowią obaj wspól.
istnieje od 24 kwietnia 1933 roku. Wła- zawarł.
Sienkiewicza 3-5. Firma została zli·
ul.
umowy,
zobowiązania,
Wszelkie
nicy.
rol<u.
1933
kwietnia
29
dnia
przy
ścicielka Masza Rembalska, zam.
Nr. 22470-A ,,Lajzer Goldfarb- Ruch weksle, indosy, czeki. pełnomocnictwa kwidowana.
ul. Andrzeia 36 w Łodzi. Intercvzv nie
<J. 1; , na str. 6-ej)
śląski11 • Łódź. ul. Zachodnia 68. Firma oorloisuia "bai wspólnicv łącznie pod~
zawarła..

i

Nr. 144

Nr. 6362-A „Dental wł. Roman Ritt„
Łódź, ul. Piotrkowska 126. Firma zostalała zlikwidowana.
Nr. 22492-A ,,Chana Bielawska".
Łódź, ul. Stary Rynek 15. Firma obecnie brzmi: „Chana Miller''. Chana Bielawska wyszła zamąż i obecnie nazywa
się Chana Miller. Na mocy intercyzy po
między Chaną Miller a jej mężem Szoe·
Iem-Jaskiem ustalona zoistała wyłączność majątku i wspólność dorobku.
Nr. 22641-A uŁ6dzki skład komisa.
wy wyr. Pepege, wł. Chil vel Hilary
Prawda•'. Dom Handlowo Komisowy,
Łódź, ul. Traugutta 4. Firma istnieje -od
8 marca 1933 r. Właściciel Chil vel Hila
ry !Prawda.z., zam. przy ul. Al. I Maja 9
w Łodzi. !~a mocy intercyzy pomiędzy
Chilem vel Hilarym Prawdą, a żoną jego E1Sterą ustalona została wyłączność
majątku i wspólność dorobku.
Nr. 22640-A ,,Ezril Lewi". Wyrób
pończoch. lódt, ul. Piotrkowska 116.
Firma istnieje od maaj 1932 roku. Właściciel Emil Lewi, zam. Piotrkowska 11.6

~odzi. Na. mocy int~rcyzy _pomiędzy
Eznlem Lewi, a 1eg~ zon~ Ła1ą. ustało,„tku • __,J_
na , Została kwyłącznosć ma)""
• ""ł'" "
nosć dorob u
•· W
N 22639 A B • F J
a;rman
1J:~1aul
t /'śl
0
1
.utsa.r~ • d tz, : omors aWł ·
a
Fs~. 1;~a
. a1s m~1e o. s ycznta 1933 ·r.
sc1c1ele SzaJa Fa1erman, zam. przy uhcy
Kilińskie~o 7 i Zyskind Fajerman, zam.
przy ul. Pomorskiej 54. Spółka firmowa.
Cza1s trwania spółki określony został na
trzy lata. Wszelkie zobowiązania, weks
le. żyra, pełnomocnictwa umowy podpisują obaj wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym, każdy zaś z nich samo
dzielnie ma prawo: podpisywać korespondencję, otrzymywać należności, prze
syłki i towary. Wspólnicy intercyz nie
zawierali.
Nr. 22638-A ~,Azril Goldsztejn''. Wyrób rurek izolacyjnych. Łódź, ul. Sródmiejska 35. Firma istnieje od kwietnia
1933 r. Właściciel Azril Goldsztejn,
zam. przy ul.· Zielonej 39 w Łodzi. Intercyzy nie za,warł.
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k ;'cf

•

'
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Nr. 2263'i-A „Sura Sztyper'•. Sprze- niem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia
daż konlekcji, Łódź, ul. Nowomiejs.ka 4. 5 maja 1933 r. syndykami tymczasowy·
Firma istnieje ad marca 1933 r. Właści mi mianowani zostali inż. Włodzimierz
cielka Sura Sztyper, zam. przy ul. No- Eborowicz i dyrektor Emil Hupert.
Nr. 21693-A „Fabjan Olszer". Łódź,
womiejskiej 4 w Łodzi. Intercyzy nie za
ulica Piotrkowska 73. Firma obecnie
warła.
Nr. 22636-A „żelazogw6źdź, wł. Ade brzmi: „Fabjan Olszer · i S-ka'' Łódź,
la Besser"~ Fabryka gwoździ i drutu. ul. Nowomiejska 1. Firma istnieje od 1
Lóci.ź, ul. Anny 9. Firma istnieje od 17 maja 1933 r. Wspólnikiem przedsiębior
stycznia 1933 r. Właścicielka Adela Bes stwa jest: Alfred Knappe, zam. przy ul.
ser, zam. przy ul Sienkiewicza 91 w to Kościelnej 23 w Aleksandrowie. Spółka
dzi. Prokurentem firmy mianowany zo· firmowa. Czas trwania spółki nieogranistał Judka Besser, zam. przy ul. Anny czony. Zarząd stanowią obaj wspólnicy.
9 lw Łodzi. Intercyzy nie zawarła.
Wszelkie zobowiązania, weksle, żyra,
czeki, umowy podpisują obaj wspólnicy
dnia 9 maja 1933 roku.
łącznie pod stemplem firmowym, każdy
.
Nr. 22643-A „W1nea, wł. Natan Herc zaś z nich samodzielnie ma prawo: proberg•••• Kr.ajowa wytwórnia win. owoco· wadzić sprawy sądowe, otrzymywać
~c? 1 mi~du. Ł.ódź: przy ul. Pu?trkow- wszelką koreispandencję i przesyłki z
sk1eJ 80. Fir.m.a 1stme1e. od 8 maJa 19331 wszelkich instytucyj i urzędów. Knappe
roku. Właśc1c1el Naftalt vel Natan Herc intercyzy nie zawarł.
,,
berg, zam. przy ul. At11k•eja 38 w toNr•.596-A ,,Wolf G':lbard • Łódź, ~·
dzi. Na mocy intercyzy ustalona została
pomiędzy Hercbergiem, a jego żoną wy Andrze1a 2. Na mocy mtercyzy pomię
łączność majątku i wspólność dorobku. dzy Wolfem Goldbardem a Jego żoną
F erką ustalona została wyłączność ma1'1r. 1098-b ,Wykończalnia i Farbiar- jątku i wspólność dorobku.
nia ,,Polesie", spółka z n<łraniczon• odNr. 14783-A ,,Brandla Wadowska••.
"'
"'l!i
Łódź, ul. Srebrzyńpowiedzialn~~cią••,
Łódź, ul. Nawrot 93. Siedziba firmy mie
ska 22· Firma obecnie brzmi· „Bielnik, ści się obecnie przv ul. Rokicińskiej 11
Farbiarnia i Wykończalnia. (Polesie), w łodzi. Właścicielka Brandla Wadow·
spółka z o!!ranicz oną odpowied'zialnośw Łodzi rz ul K t- ska obecnie zam. przy ul. Wysokiej 21
ci „ z siedzib
W Łodzi.
P Y · ą
ą
ne~ 16_18
Nr. 7120-A ,,Mojżesz-Lejb Garfinkel"
.
,
.
·
l
Nr. 795-B ,,Ge ·Te·We G6rnosląskie Łódi, ul. Kilińskiego 60. Firma została
T.owarzystwo ~ęgl~we, ,sJ?6łka z ogr~- zlikwidowana.
Nr. 18515-A ,,lzrael.Chil Winer••.
ntcz~!1ą . odpowie~zt:ilno~cią w. K'!to~c~ch: Firma ZI?-a1du1e się w likwt~ac1i. Łódź, ul. Cegielniana 26. Siedziba firm'·
L~kwidatorem J.est dr. Kurt Enghs~h, obecnie mieści się przy ul. Piotrkowzam. w Katowicach przy ul. Pod~or- skiej 37 w Łodzi. Izrael-Chil Winer obec
nie zam. przy ul. Piotrkowskiej 37 w
nej 4.
Nr. 1296-B „Zakłady Przemysłowe lodzi.
Nr. 1400-B „Ha-Ge-Farbiarnia, Dru·
tKonar), spółka z ograniczoną odpowie.
dzialnością". ł.ódź, ul. Sienkiewicza 70. karnia i Wykończalnia, spółka z ograni.
Firma znajduje się w likwidacji. Likwi- czoną odpowiedzialnością". Łódź, ulica
datorami są: Stefan Nowacki, Łódi, ul. Drewnowska 102. Kapitał za.kładowy
Zawadzka 37 i Maks-Józef Raschig. spółki, całkowide wpłacony wynosi
3500 zł i iest podzielony na 35 udziałów
Łódź, ul. Sienkiewicza 7o.
Nr. 3-B „Widzewska Manufaktura po 100 zł. każdy. Zarządcami są: HerSpółka Akcyjna" w Łodzi. Postanowje- bert Grawe, Łódź, ul. 6-go Sierpnia 3 i

I

warł.

Nr. 22646-A „Zakłady drukarskie W. Rosenstrauch i M. Barański". Drukarnia ręczna. ł.ódź, ul. Zielona 3. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Wigdor Rosenstrauch, zam. przy ul. 11-go
Listopada 10 i Mendel Barański, zam.
przy ul. Pieprzowej 15 obaj w Łodzi.
Spółka firmowa. Czas trwania spółki określony został na dwa lata zautom11tycznem dwuletniem przedłużaniem. Zarzad stanowią obaj wspólnicy. W.>zelkie
pnekazy,
zobowiązania, weksle, żyra.
czeki, pełnomocnictwa podpisują obaj
wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym. Każdy zaś z nich samodzielnie ma
prawo: podpisywać korespondencję i
wszelkie dokumenty nie zawierające zo
bowiązań, rachunki, pokwitow?nia z od
bioru należności, otrzymywać korespon
przesyłki.
dencję, przekazy pieniężne,
towary i ładunki z wszelkich instytucyJ
i urzędów oraz reprezentować firmą wo
bee władz i urzędów. W.spólnicy intercyz nie zawarli.
·~.

l

•

•

•

•

Berek Hagendorf, Łódź, ul. Przejazd 55.
Akty notarjalne, hipoteczne, weksle, ży
ra na wekslach i wszelkie wogóle zobo
wiązania spółki winny być podpisywane
przez dwóch członków zarządu łącznie
pod stemplem firmowym, korespondencję handlową, odbiór korespondencji z
poczty zwyczajnej, poleconej, listów war
tościowych, przekazów pieniężnych, posyłek i towarów z dróg żelaznych ma
prawo podpisywać łącznie pod st~m
plem firmy i odbierać każdy z członków
zarządu oddzielnie.
Spółka z o~raniczoną odpowiedzialnoś
cią zawarta na mocy aktu, zeznanego 16
stycznia 1933 r. za Nr. 66 przed notarjuszem Zaborowskim w Łodzi. Termin
trwania spółki określony został od 15
stycznia 1933 r. do 1 stycznia 1935 r. z
automatycznem rocznem przedłużaniem.
Nr. 22647.A "Alfred Knappe". Wvro
by trykotowe, Łódź, ul. Nawrot 23. Firma istnieje od maja 1933 r. Waściciel
Alfred Knappe zam. przy ul. Kościelnej
23 w Aleksandrowie. Intercyzy nie za-

Dsiś najpot~inlejsza

~

.

.

·~
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Nr. 22645-A „Agentury i

zawarł.

Nr. 22642-A "Stefan śniady". Sprze
i drzewa. Łódz, Chojnv. ulica
Rzgowska 124. Firma istnieje od kwietnia 1933 r. Stefa.n Śniad-y zam. Chofny,
ul. Pryncypalna 7. Intercvzv nie zawarł.
dnia 10 maja 1933 roku.
Nr. 19903-A „Bracia Po„owscy<•.
Lódź. ul. Ce!!iP[niana 112. Mordka Poµowski ze spółki wyistąpił. Siedziba firmy obecnie m1P.ści się przy ul. Cegieł·
nianej 78 w Łodzi.
Nr. 9454-A „Marjan Strohbinf!er i
S-ka••. Łęczyca, ul. Poznańc:ka 12. Hen·
rvk Przedborski ze spółki wystaoił.
W snólniczką przedsiebiorstwo iest. Mał
ka tP a wicka, 7am. przy ut. Nadrzecznej
5 w l~czvcv. Czas trwania snółki określony został do dnia 31 ~rudnia 1934 r.
z automatvcimem dwuletnieir nrzedłu
żaniem. Wekisli i zobowiązań firma nie
wvstawia. Za.rzad Mleży cło Małk: Rawickiei z prawem sa.modzielne!!o we
WS7.V!dkich wypadkach zarzadzania i
oodoisvwania w im:e11in firmv nod c:tem
płem firmowym. Rawicka· intercyzy nie
daż wę~Ia

zawarła.

(Dalszv dae- nastan1\
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Specjali•ta chorób •kcSrnych,
weae„ycznycb I moczopłciow)lch
przyjmuje od 8-tJ rano 1 od 5·8 wiecz
w niedzielę i święta od 9-1.

ul.

Kilińskiego

14.3

choroby weneryczne i •kórne
)!odz. przyjęć 12 do l 1 od 5,30-8 wiecz.

H. lewita-fU[~i Dorota LE Wy G. RYDZEWSKI
DOKTÓR

d.ra Armanda AKERBERGA
Praca, obe · mująca wszystkie systemy prawa, obowiązu
jąca w Polsce, ustawodawstwo polskie, pociąwszy od 1918 r,
praw o międ:iynarodowe polskie, orzecznictwo sądowe,
światowe umowy międzynarodowe z udziałern Rz. P. i t. d.
CENA ZŁ. 25.UKŁAD ALFABETYCZNY
Zam6wlenla pr1:yjmuie: Red. Wyd.• Kodeka Posłępow. Cyw."
l.6df, Południowa 2.

Dr.

choroby •k6rne, weneryczne
i moczopłciowe

Piotrkowska 50.
Przyjmuje od 11-l i 3-6.

choroby płuc
(Roentgen)

PIOTRKOWSKA 124

Dr. med.

przyjmuje

H. LUBICZ.
•pecjaliata chorób •kóruych,
wenerycznych i moczopłciowych

Cegielniana 7, tel. 141.32.
Pr7vimu je od g. 8-10, 12-2, 5-8 w
niedziele i święta od 9-tt.
DOKTOR

W. ŁAGUNOWSKI
Piotrkowska '70, tel, 181·83

POWRÓCll.

Choroby skór.oe, wene•
ryc~ne i moczopłciowe
Gabinet Roent~eno-leczniczy. Przyjm uje
'ld 8.30-JOr., l do2i pól i 6 do8 1 pół
Niecz. W niedziele i świi;ta od lQ-1.

MIRK~WHrnw~

Zawadzka 14,

teł.

166·35.

orzyimuje od 8-11 rano i od 3-8 wiecz,

C E NY

WOŁKOWYSKI

" . : o: „- ~. :

,._

•

"

: .

~ nłorlnn1~ ~
przyjmuje od godz. 6-8 wiecz. ł'anlc
y ł IJ U
od 9-10 r. w niedziele; od 10-12.
Zamenhofa ti

Gabinet chirurgiczny

O!:! SZREfBERA

r:

NARtJ'roWlciA 9 '-.!uPNo

Cegielniana 4, ~!:..~.~.~=~g

.

'

~

Dr.

NITECKI
L.
K L I NG E R

ro nn.ti I

8-?

DOKTÓR•

NIEWIA.ZSKI
ul. Andrzeja 5.

Tel. 159-40

Choroby •kórne, weneryczne
i moczopłciowe.
pn;yjmuje od 8-11 i od 5 do 9 pp.
W niedziele i święta od 9 do 1 przed poł.

P R E N U HJ. ER A TY:

Reklama
to

dźwignia

Ogłoszenia

handlu!

„ ...„

płaci najwyźsz:e ceny Za·
kład Jubilerski I. Fijałko, Piotr-

puje i

kowska 7.

Il BRYLANTY li

Zł.OTO, SREBRO, BIŻUTERJĘ,
k"ity łom bardowe kupuję i płacę
Magazyn jubilertki
najwyższe ceny.
M. Miz••• J»łotrkowaka 30.

IWONICZ • 7.DROJ

Wacla~a. Dobro~olsklego
W ólczań•ka 35

CODZIENNIE OTWARTY

ołe11Dak

II Pokaz prac szkolnych II
I
I

po jednorocznych 1tudjacb ucml6w
od 12-ej do 6-ej wiecz.

Wejście

dla dorosłych 1 zł., uczni6w 30 gr.

ZARAZ wypoiyczlł ewentualaie kupię
wc\zek-fotel do przewożenia cboryc~ na
ncruycb kółkach, Apteka Narutowicza 6, teL 116-30.

I
I

-

I

w utaob, atonjQ kisHk, odbljaolo, mdlo4cl.
JeOUI •kutec1.ole

1. GÓR HARCU D·ra LAUERA,

bubolełnle

tllda6 w aptekach I wkładach apteczn7ob.

----

c·

RÓZNE

,--

Do piel411gnowania chorych i położnic
w miejscu jak i w okolicach, gruntownie
wyszkolone piel~goiarki, masaiystki i
masażystów poleca znany w Polsce
Związek pi e l ę g n i arek, Filia Łódź,
ul. Piotrkowska 79, telef. 221-55. Dla
abogie1 ludności bez różnicy wyznania
pomoc pielęq-niarska bezpłatna. Biuro
czynne dzień i noc.

poleca do kuracr

domowej s61 fodobromowll, słoik pól
ldg. zł. 2,25 wodo mlneralq butelka
zł. 1.50 qda6 w apt skł. lub od Dy
rekcji Zdroju.

I
I

enbatanejo gonne i trul11!!•, nagromadsone w or~l• w•kutek zie) przemiany malerjl.
Cena pad. sł. t.50, podw. pud. sł. 2.$0.

-

BIŻUTERJę, SREBRO

I
I

DOLEGLIWOŚCI ŻOLĄDKOWE
lelitowe, aaburzeni• p1'2ewodo pokarmowego, ob1trukofę.

aauw•lll

1 sPRzEo~u

Zł OtO kwity lombardowe ku-

i

~ zkoła r~sun~u, malarstwa, rzetuu I 1~ob1ltlm1 I
I·------------------·
I
I

·------------------·

•

:

ZIOŁA

~I

Doktór

Specjall•ta chorób skórnych
spec. chor. weneryczn. skórnych wen~rycznych ł moczopłciowych
NAWROT ~2, tel. 213-18
i włosów (porady seksualne).
rano i od 4-8 wiecz
Andrzeja 2, teł. 132-28. Przyj~~je od.
W n1edz, 1 4wtęta od 9-12 w poł.
d 6 8 .
· ·
Przy1mu1e
w1eez.
o
W niedziele i ś więh od 10-12.

'„

J

tel. 122-95. ·

Operacje, opatrunki, leczenie tylaków.
Speejali•ta chorób •kórnJch,
CENY LECZNICO WE.
wenerycznych i moczopłciowych
Przyjmuje od godz. 8-2 i 5-9 w.
med.
w niedz. 1 iw. od w· 9-1. w poi.

niedzielnym dodatkiem ilustr. i dod.
dziec. "MAŁY KUR JER".
miesil(cznie w Łodzi zł. 4 - na prowincji
zł. 5.50 zagranicą zł. 10.- odnoszenie do
domu 40 gr. Prenumerat~ można
przerwa~ tylko 1 i 15 kddego miesiąca.
Konto czekowe P. K. O. 61747.

I

7.

Doktór

Dr. med.

Choroby skórne i weneryczne.

od 5 -

Pnyjmuje wszelkie roboty, a mianowicie cyklinowanie drutowanie fro·
terowanie oraz czyszczenie wystaw
okien. sprzątanie biur i pokoi

--------------~··
lml!IWl!!Sm. . . . . .

PRJ\. W A i OBO WIĄZ tel .
CUDZOZIEMCÓW ~ POLSCE.

Poludniowa 28, tel. 201-93

Lek. dent.

Piotrkowska 44,
Telefon Nr. 167-45.

JO

WyHlo z dru1c:a ł łe•t do -bycia

... '

#.. •

Łódź, u).

Poc:s-.tek o irod•. ł po poi.

LEKAlłllCI.
„: . ~··..

.

,,Czystość''

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

DZIAI.
·~

....

premiera •ezonu !

dramacie niezwykłej kobiety, którą poti;ga uczuć wzniosła z ulicy na wyiynv
W roli księcia serbskies-o R O L A N D Y O U N G
tronu.
Nadprogram nainow•zy tygodnik Foxa.
Uwaga I Ze w:igl,du 11a wysoką wartość artystysz:ną filmu i ol!roasn• kenta
SPLKłEno•NteaDtr
:&wiązane z wyna1111em - ucyd&leło to wyświetlana iMt w w dwóch kina eh.

PAKr:·AtcEI

ar

Otton Keller Spadkobiercy". Łódi, ulica
Anny 23. Spadkobiercy Ottona Kellera
Lidja Keller, Igor Keller zam. przy ulicy
Anny 23 i Olga W ende, zam. przy ulicy
Czerwonej 2, wszyscy w Łodzi. Do zarządzania przedsiębiorstwem i podpisy·
wania w imieniu firmy upoważniony
jest Igor Keller samodzielnie.
I\r. 22644-A ,,Be~ ysz Litwin". Sprze
da:ż wyrobów włókieniczych i przędzy.
ł.ódt, ul. Piotrkowska 207. Firma istnie
je od 28 kwietnia 1933 r. Właściciel Berysz Litwin zam. przy ul. Piotrkowskiej
207 w Lodzi. Prokurentami firmy miano
wani zostali inż. Pinkus Litwin zam.
przy ul. Piotrkowskiej 207, Julian Mil1er
zam. ul. Orla 23 i China Litwin zam.
przy ul. Piotrkowskiej 207 w Łodzi _ z
prawem łącznego we dwoie podpisywa
nia pod stemplem firmy. Intercyzy nie

-NEGRI
POLA
N A R O Z K .A Z K OB JE ·T y

Jako kr61owa •erb•ka Dral'a MaHln
w jej plerwHym fUmle diwlt;kowym pt.
CENY MIEJSC w obydwóch ltinach jednolite.

sprzedaż

tykuł6w chemicznych i technicznych -

-------utnymaniem we dworze
lasów. Warunki przy11tęp.
ne. Komunik:;icja autobusem godzina
od Lodzi. Poddębice (łódzkie) akrzyn.
ka 40.
LETNISKO •
wśród dużych

Blisko Słor..
win. Lasy mche. Informacji udziela:
tel 185-55 i 182JS.

PHZYJMUJEMY letników.

Frysjer dam1ki sdol11y potrubay od
raraz: do układ• 1al, Zgierska 32. ł.,eki

DO KOMUNJI
PRZYST~UJĄCYM
$WJt:TEJ 6 pocztówek a portretem tylko
5 zł. Fotogralja "Salon d'Art"' n.go Li!to ZAGINĄL weksel in blanco na zł. 100
podpisany przez .Marj~ Tus:aowskQ. Przed
pada 2 (Konstantynowska).
n;łbyciem takowego ostrzega Józefa Stop.
czak.
2 pokoje 1 lcucbnią słoneczae w cichym i czystym domu do wynajęcia od
dozorcy Piotrkow·
Wiadomość
zaraz,
przy Placuu Reymonta.
292.
ska

a~iiiiiiiiiiii~

po godzinie 9 wieczorem należy kierować na uuc·ę Karola 2 (tel. 138·28)

C E N Y O G t O SZ EN' :

za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstem i w tekście SO fr., komunikaty 40 gr. nekrologi 40 gr.
Zwycaajne za wiersz mi!imetrowy 1 łamowy (Itr. 12 łamów) 12 gr•. Drob!'~ 15 gr•• poszukiwania pracy 12 ST• za
wyraz - najmnieisze ogłoszenie 1.SO zł., dla bezrobotnych 1.20. ~głoszeni~ a~wokat6w. ~c~ałtom. 25 zł. Og!oszema .sam1e1scowe i dwuk~lorowe, ~ S<:i'~o drożej,
zagraniczne i trójkolorowe o 100°/o . dro~ej.. K_ażda nc;>'!a po~w~ka obov.:i"zu1e wszyst~te .JUZ pr,zYJęte orł?szc:n1a do. ~mian~ con bez ~przcdmogo zaw1~dom1eniL ~·
termin druku i treść ogłoszeń komuntkatow 1 ofiar adm1n1strac1a n10 odpoWiada. Zastn:ezon1e m1e1sca oboWil\ZUJe adm1mstrac1ę tylko wowczas gdy za takao zastrzoieme
zostanie zapłacona 2so10 nadwyżka od eony ogłoszeń. Omyłki. k~6re zasad~iczo nie zmieniajI\ treści ogłouenia ~i~ upoważniaj" ~o żąd:mia. zwrotu got6wki ani t!ż d.o bezpłat•
nego powtórzenia ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia bonoral'}Um uwaiane 5" za bezpłatne. Rękop11ow zarówno zużytych l&k 1 odrzuconych redakc1a nie zwraca.

Wydawca LEOKADJA STYPUŁKOWSKĄ.
oclpe,wied.ial.u.: SXAN•SUW UCH.A• llJłlSQ...

lł4daktor
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