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KONFLIKT
MAŁA

nuwerze;
MIĘDZY

NIEMCAMI A
AUSTRJ,.\ - Str. 2

ENTENTA

A POLSKA,

ART.

- Str. 3

UROCZYSTOSCI W 76 ROCZNICĘ
URODZIN OJCA SW. - Str. 4
PODATKI PŁATNE W CZERWCU
- Str. 4
ZUCHWALE WŁAMANIE DO SKlA·
DU TOW ARÓW - Str. 4
Powstrzymanie się od wszelkiej wrogiej akc~i wobec Francji i Malej Ententy.
NOCNE DYŻURY APTEK
- Str. 4
LONDYN, 31.5. (Pat.) Rząd francuski akcję rozbrojeniową. Jeżeliby wiado-j
PRZECIW PAKTOWI.
czterech, którego zdecydowanym prze- WYROK W PROCESIE l.A'VNIK KUK
przez swego ambasadora w Londynie za mość ta była prawdziwa, państwa, któ- PARYŻ, 31.5. (Pat.) „L'Ordre" donosi, ciwnikiem jest prezydent Lebrun, a ró- -- WICEPREZ. WlELliqSKI - Str. 5
wiadomił ministra spraw zagranicznych, re nie biorą udziału w pakcie 4-ch zgo- 1 iż większość izby der-utowanych opowie li wnież i w rad'zie ministrów. przeważają PROJEKT BUDOWY NOWE.I LINJI
KOLEJOWEJ J"ORUiq - OSTROŁĘ~
Simona, że aczkolwiek gotów jest para- dzićby się miały na odroczenie konfe- ! się prawdopodobnie przeciw 1~.aktowi przeciwnicy paktu.
KA - Str. 5
fować pakt czterech mocarstw, podpis rencji rozbrojeniowej do czasu zakoń-1'
KONIEC
CHŁODÓW
- Str. 5
swój pod paktem położy dopiero wtedy, czenia prac światowej konferencji ekoFINANSE ŚWIATOWE A POLSKA.
gdy otrzyma ze strony Włoch zapewnie nomicznej w Londynie. Pozatem praisa
il
ART. - Str. 6
nie, iż RZĄD Wt.OSKI ZOBOWIĄZUJE donosi, iż protokuł dodatkowy do paktu 1
SIĘ POWSTRZYMAć OD WSZELKIEJ 4-ch, który miał być wręczony v.ryłącz- ·
CEDUŁA GrnLDY
- Str. 6
wobec paktu 4-ch.
WROGIEJ AKCJI TAK WOBEC FRAN nie państwom Małej Ententy, według 1 PRAGA, 31.S (PAT) - Wczoraj odbyła się hioąc pod uwagę fakt zapewnień ł'rancji, iż w AUDYCJE RADJOfONICZNE - Str. 7
CJI JAK I PAr'lSTW MALEJ ENTEN-1 ostat~ich inf?~macyj ~rzesł~ny. będzie ' pierwsza ko11/erencja stałej rady Ma/,ej Ententy. żndnym wypadku nie zgodzi się 11a jakiekolwiek
TY.
do w1adomosc1 wszystkim wielkim mo- Na porz1,1dku dziennym posie,lzt;n.in znajdowały się paśredri.e lub bezpośrednie przygotowania do re.
Oświadczenie to wy-wołało w oficjał- carstwom.
zaiadnienia z dziedziny polityki międzyuarodo_ 11 fa.ji granfo - stała rada Malej Ententy dochodzi
nych sferach Londynu bardzo silne wra·
DALSZY SPADEK BEZROBOCIA.
wej.
do wniosku, ze pakt czterech regulujący wzajem.
ienie.
PARAFOWANIE PAKTU,
Po konferendi wydany został lromunilo:at o/icjal nc stosunki między 12tercma ~ygnatarjuszami ewen
WARSZAWA, 31.5. Wat.) Liczba
LONDYN, 31.5. (Pat.) Agencja Reu- 11~, • w którym oma~ się obszc~nie stanowisko t~alnego ~aktu, przycz~ć się może do uspokoj~- bezrobotnych, zarejestrowanych w Pań·
SANKCJE.
tera donosi, ii w kołach dobrze poinfor- 1111mstr6w spraw zagranicznych panstw Małej E11- ~in nastr~JÓW w Europie, zwłaszcza w Europie stwowych Urzędach Pośrednictwa PraPARYŻ, 31.5: {Pat.) Prasa donosi, iż mowanych Londynu panuie przekona-\ •enty wobec patku czterech.
cy na terenie całego państwa wynosiła
srodkoweJ.
w pakcie 4-cb przewidziana ma być nie że pakt czterech będzie parałowa-, Ministrowie spraw zagranicznych Małej Enten- Dals2e narady toczyć się będą w dniu dzisicj_ w dniu 27 b.m. 239.442 osób, co stanowi
klauzula, że wszyscy 4-ej sygnatarjusze ny w Rzymie w ciągu późnego wieczoru : ty wvchodzę z załozenla, iż ostatnia wersja paktu szym.
spadek liczby bezrobotnych w stosunku
w okresie 10-ciu lat maią przeprowadzić lub dziś z rana.
·.ic·st zupełnie różna od pierwszej jego wersji, a
do tygodnia poprzedniego o 4148 osób

żąda zobowiązań

Francja

Włoch.

od

I

Deklaraci·a Malei Ententy

I

I
I

5

'~:.:u::::~~~~~::1::::~- Roos velt uj uje inie.at .wę ws rawie długów.

WASZYNGTON, 31.5. <Pat.) W najblitszym czasie rozpoczną się prace
przewidz!ane "'!l pro~ramie. rozbudowy
floty wo1enne1 Stanow Z1ednoczonych. \
Prac~ te wchodz~ w zakres programu
walki z bezrobociem. Zbudowanych będzie 20 kontrtorpedowców, sześć krą~
żowników, cztery łodzie podwodne,
dwie łodzie pościgowe i dwa okręty d~~
samolotów. tak zw. „Aircraft ~arners •
Rozbudowa ta dokonana będzie W ramach londvńskiego traktatu morsldcrio
z r. 1930. Koszta budowy wyniosą 230
miłjonów dolarów.

•
·Samodz1.eln
PARYŻ, 31.5 (PA'f) _

·

r

Spłata

an- a- · z·

rat na 15 czerwca

a.

DZIE~ WYBORÓW W GDAŃSKU.

·

Europy.

według możności każdego.
,

Opierając się na infor.\ głnski, ze Roos~elt r upo!rednio po :.ukończeniu

m•icjadi prasy amcrykwhkicj pi5 ma pary3 kie clo.
uoszq, ie prez}dent St'ln.óro z;.:dnoczonych, Roose
i·elt, postmwu;ił samodzielnie, opierane s.ię na
uprawnieniach lconstyt.u cyjnych, pr:eprowadzic ro.
kmwmia z: państwami europejsldemi w Jprawie
dlu&ów.
Porozumienie mfoloby polegać na skreśleniu
ics:ystkich procentów i rozłożeniu spłaty po:i;yc::ek
"" długie terminy.
PRZECIW HITL'EROWSKIEJ
Rat<; : lS giudnia r. ub. Franc}a mmialahy
PLADZE.
5AN SEBASTJAN, 31.5 CPAT) Robotnicy cpladć :e u:s::y.~tkiemi procentami, natomi.a!t ra~~
portowi odmówili wyładowywania ·291?m uu •m::i.n10 tę z J.5 c::err.oca Francja i An;;lja spłacałyby z opo:
rie którcgi> powiewała choręgicw hitlerowska.
nieniem. preycz"'m rata czerwcowa ideglaby pou..ai
Podobny ineydent miał miejsce w porcie San_ nej redukcji.
lander.
ZAPOWIED1. ROKOW.Afq'.
Robotnicy przyS'.ąpili od wyładunku dopiero po
LONDYN, 31.5 (PAT) - Rozeszły się tu posdj~cfo sztandaru hitlerowskiego.

·

DECYZJA W RĘKU IZBY GMIN~
Wielka Bry~a ma zapłacie rat~ dlu~ ~oje~ne_
obrad kongres" podejmie rokouitmia w 1prau;iel LONDYN, 31.5 (~~T) -.Prn58 angi~lek~ ~:r;la i:o .przyp11daJ11C4 w czerwcu postanow1emu izby
spłaty dlugóu; woje11nych. Roosevelt zwrócić się 6~a nn nncz.el~ych mieJs~ach :inko 6~~sncJę, ~ ga. gnun.
ma ~o pans~ europejski.eh, .aby knżde z nich zn. b1net brytyJskr postanowił pozostawic decyzJ~ czy
p!aciło w rnc1e, pnrnadaJ11ccJ na 15 czerwca eumę, 1
Jahq wpłacić 1~t :dolne. Jednociećnie z przcdsra
wiciclami pa.iistw zainteresowanych Roosevelt omó.
wi kwestję swych wymagań odno6nie wysokości
są w pełnym toku.
kwot, jokie wpłacić winno każde państwo.
Z kół politycznych pogłoskom tym zaprzeczają,
LONDYN, 31.S (PAT) Przygotowania do wsz:P.chśu·iatou:ej konferencji BO$podarczej są "
twierdząc, ii do tej chwili niczego w &prawie tej pP.lnym toku. Przewiduje się, i:i; konferencja ta potrwa około sześciu eyiodni i po załatwieniZL
niew:iad~mo, n po.g!o~ki te. są_ o tyle nieprawiłopD: 1-.rstępnyrh P_ra.c bę~zie_ odrocz~~· oby zebra~ łię pn~nirnie we wr.:eśn'.u'. lecz jui. nie w Londynie,
dób:it:, ze wedl e 1cn br;;:m1cma Roo:;t;\clt " J magac a ro Genewi.c, gd:ae 1ednoczesme odbywać Slf będ:!te zgromad:ente Ligi.
ma od Ani;lji zapłaty znledv.ie dw6ch miljonów
Picrws:em z zadań wuerhświator~e1 konferencji ekonomie-me; j&t uregulowanie stosunku mif.
I untów .,;nniia5t dziewit'tllllstu.
d:z:y funtem, dolarem i frankiem. Od powod:enia />rac u· zakresie uregulowania tej kwes!ji zale:iy
da/s;;y bi!'g i potcod:cnie konferencji.

Pr.zygotowania do

światowej

konierentjl

I

SAMOBóJSTWO LODZIANINA
W WARSZAWIE.
bezpieczeństwa
WARSZAW A, 30.5. (Tel. wł.) W jeziorze Kamionkowskiem w Parku Pade- te111atem wczorajszych obrad komisji gló•»nej konferencji
rewskiego w Warszawie wydobyto zwło
rozbro; eniowej~
ki 18-toletniego mieszkańca Chojen pocł
Łodzią Helmuta Sommera. Denat popełGENEWA, 31.5. (Pat.) Komisja głó· J cowanej w r. 1931 konwencji o rozszenił przed miesiącem samobój.stwo z po- · :wn~ konf7rencji rozbrojen~owej, po przy rzeniu środków zapobiegawczych wojwodu zawodu mHosnego.
}ęcm w p1erw.szem czytaniu, bez dysku- nie. Rozdział ?ru~i d?tyczył wzajemnej
sji, projektu powołania komisji dla usta- pomocy w taZte napai;c1.
TRAGICZNY WYPADEK. .
lenia napastnika, przystąpi~a do omaWARSZAWA, 31 . V Tragiczny I wiania projektu europejsk1ego paktu
W rezultacie dyskusji komisja doszła
kł d
. do wniosku, ze konwencfa o środkach.
wypadek zdarzył sie na polig".nie woisko- 1 bezpi~czeństw~. ~rojekt !en s ~ a się zapobiegających wojnie, jest już dz;sial
wym w Rembertowie. Dwaj r0 botnicy: z dw.och ro~dz1ałow, z ktorych pierwszy nieaktualmł.
Marjan Jurkowski j je"'o
ojdec, Andrzet, , podzielony 1~st .na dwa art~kuły- a). pa6
0
Co się tyczy sprawy wzaj'?mnej po'I·
I
·
l
szra r1el· siwa europerskie wvrzckaJą sae uzycia
zna'lez 1. na P!) ~ ni~wystr~e onv
, P „,_ siły, jako narzędzia polityki narodowej, mocy na wypadek wojny (projekt pow·
W czasie rozh1e~an1a pocisku n~s!~P·~ ~·- b) zobowiązują się przystąpić do opra- stał, jak wiadomo, z inicjatywy Francji}
buch. Obydwa) robotnicy odn1en1 ctęzk:e
nie dał on pola do szeri.szej dyskusji. Po·
cbraienia.
za Paul Boncourem za projektem opo•
wiedział się delegat Rumunji, imieniem
Rannych przewie-ziono do Wars"Za~
na dworzec Wsrhodni, skąc! karetka po~,)- PRZYSZtY:t~TJJ~.ff HITLERA Małej Ententy.
towia zabrała obydwu· do S.!pitala. PrzeDelegacja holenderska wypowiedziamienienia Pańskiego. Stan zdrowia Jur·
ła pewne zastrzerzenia zaś delegacja
kowskiego Andrzeja jest bardzo ciężki,
włoska i niemiecka
wypwiedziały się
gdyż· otrzymał on kilkanaście szarpaprzeci~ projektowi,
nych ran rąk i nóg.

Projekt europejskiego paktu

I

OA NDHl.
POONA.. 31.5 (PAT) Gandlhi powraca powoli do zdrowia i sit Jedien z
telcgoramów wzestarny mahatmie gtosi
że zakończenie p~ez niego gofodówki
upamiębnione zostało w Kuindiżang dopuszczeniem pariasów d-0 słynnej świą·
tynl Sziwy.

i&itacja wiborcza w c:&iUiie wyborów gdań~kich.
U góry: Plakaty proP.BgB,!ldowe.
2rzed lokalem, gdzie składano gło~

U dołu. -

(na str. 2-eJ.)

I

•

ARESZTOWANIE

SKAZANEGO PO-

SŁA.

POZNA~. 31. 5 Aresztowano tu
przebywające~o pod przybranem nazwi.>kiem b. posła na Sejm śląski kom • . ·
stę Józefa Wieczorka. Wieczorek skazany był w roku 1931 na 2 lata więzie·
nia, lecz zbiegł do Niemiec, skąd obecnie powrócił naskutek represyj ze strony . władz niemieckich.
Dr. Rausclming, przywódca gdańskiego hitleryzmu,

kandydat na pr.i:ewodniczącego eenatu
llliasta.

j. nreądenfa

Wieczorek odstawiony będzie natycb
miast do Wronek celem odsiedzenia k :
ry;.

-

!'1r. t 49

Str. 2

Sł\d doraźny

Niemcy we wla
Obrońca mniejszości

nad mordel'CIJ ole

i IJ11-ynk1.

KALISZ, 31.~. (Pat.) Wi:zorJj odbył

Kaliszu sąd doraźny nad mieszkai'
Tuliszków Stefanem Kot
kowskim za morderstwo dokonane "

się w
• „ ,

.. '. .

oskarżeniem dła

u innych pod

w Kaliszu

·ien·a

ą

Petycja Bernheima przed Ra

•

.„

'.

I

,

cem osady

;, .

•

:iocy 1 23 na 24 kwietnia r.b. na kuayn
ce Władysławie Kotkowiokiej i ojcu Bo
lesławi• i zrabowanie iqs 1.660 dolarów
1 1.500 zł. Oskarżony przyznał się ~o
winy. W wyniku rozp,awy Stefaq J<qt.
kowski s~a~anv ~ostał na beitP-rmino..
Rac;zyńsklego we ciężkie więzienie.

mnleJSZOSCI.

Ligi.

R•port atwlerdza po9wałcenf49 praw przez ·'iemcy. Wykr«;tna replik21 delegata Rzesz~. Mowa min.
demaskuje dwulicowo.śt takt1ki rliemiec w sprawie mniejazości. rliemcy odosobnione w Radde.
GENEWA. 31.5 (PAT) - IUde Lici sebrała
-19rck pod puewotłnictwłllll dele&•la
ell,!
Włoch dl• rozpatrzenia pelycji Bernheim4 &e •prawie JylU4cji jydów na niemi«kim Cóm,.„ ~
sku.
Sprewo:lldswca lrlandceyk Lester prsedłotył n_
pert, w którym, przytoezyw6lly zarzuty aforwuło.
wane w ~cji, .rwierlbił, że zapoinanie ai~ 1
I poetanowienlami admini6tracyjnemł,
n~tawami
wymicnionemi w petycji, jui wykuuje, że ~tOllO·
,,.-anie pr"pieów tych uataw nie nwgło 111Utqpić
bez po1wakeaia uereJU poat.anou,ielt lwnwencji

W•

BcitROłl<J•kiej.

Przyt1oruniaw6Z)' deklaracj(I represe11tanta Nie:mi"c, eprawozd11we11 ęświadcaył, :ie interpretuje jlJ
w ten epoeóh, że p;IJd niemiecJ.r,4 11dccyduw11ny je.si
· ząpeWJJje poszanowenie po6~nowień kouwe11cJi gó.Z Jłeklaracjl piemit"ckiej WYl\ib ie
noś11.1sklej.
nod piemiecki poweźmie a111rz9d~enia, aby
i postanowienia adminisfracyłqe, spnec:ine s lr;on.
wrnejQ, nie były stosowane na Górnym ŚłQ~ku, jak
rciwniei, ie przywrócona ,ostaQio natychrpiaa' n11r.
malna sytuacja osób, które se wz;lędq na •WQ
pr.i:ynaldno~ qo ąmiejsz&5cł i w re:.mltadc zasto.
Fowanla wymienionych ulław etradły poeady, h1b
któryni 11ostało ~n.iemożliwione wykotł:ywa~e iclł
Raport wyrah dalej tyczenie aby nęd
r.&'l\>01Ju.
niemit('ki, zgodnie z zaeadq przestrzegania kon·
wenł'jl w przyszłości. poinfonnowaJ sprawozdawe~
o decyzji i zarzędzeniech, które wyda, pocz~m pro
1mnuje pr.syjęde do wiadomo§ei deklaracji rz1,1du
~zy.
ei~ieł'kiego 1111 przekonapiu, ie ten ucz111i
~~o, aby zapewnić p«>~zanow11nie pcn\ane~eń k01\
11·e11cji. Wr~z<'ie rapon poruHa •prawi !Uód, "fJ
r"tł;iopydt osobom nlłleźęcym tło rnniejaio8ei iJ.
dqwtkiej. pr:se11 sa~toeowanie ustaw.

aai.wy

ko kilka pań.sW1 arbitrulnie dobronrch. Wsz~dzie
istnieit mniejezołci i aikt me oie aagwarante.
wat, ie w ehl>'iJl ewolucji t7cła publicznego w ta.
kim czy innym kraju. nie moJ•cym :aobowioznń
mniejazo,ciowych, mniejazo'ei te nie hfdą miały
powodu de 1kart.nt. lit na nierówne tra1'towanie.
f1tnieJe miąlmum prawne, ki6re mu.n byc! Npew.
raif>llfJl haitkmu ellowi.ekowi bn wzslrdq M jego
ra!f, religjł. esy Jr1&,k macie"1.ry. To minimum
musi być r.abeiipłer.zone prz.ed koneekwencjami
nukrnacji fycia publicznego. Wzywam więc wazy
etkicb mych kolegów a Rody by 1ułanowill eię
nad ~ pnwtcinem sagadnienlem„ 1a6rego pi/noić
ł znaczenie uu.ypuklilo air na 1mutne1P cle pue<l.
lnionej nn11i spra1ey, S.dz~, ie w dalszym ciąJtO
tr•eha będzle JIC\lflęhić Jo ziap:adnienie. którego dy•
kurowanie nanur.a &I\! wmieniu każdego narodu
i k.,Zcłego polityka".
Po deklaracji dt!legata polsklcgo, ~tórego n:e<'zowe I 1pokojne prieJ11ówicnle wywarło na nłon_
kach rarły koreystne wrdcnie, '"'"mawiali d..Je.
111ad Hiszpanji. Norwegjl, Guatemali i Czeehoslo_
warji, wyra2lill oni u:manie dla raportu, podkreśla.
joe koniecznoilć 8cltił1·go p~estrzegani11 zohowii:iznń i traktatów i domaizali eię, aby raport prawni.
kó1' został l'Jrllło przedłofony.

DYSKUSJA.

~prnenlfUJI Flelk~i Bryłalłjł Ed;;; peplen.
111e propuzycje aprawo~awq, dodał, ie jeiell nie
l·tdztie Ilio wdawał v pole1Dikt a rqirezen1anteo1
Nierniee, łO bynajmniej ule oznacu to, hJ podate.
lal je;o poglotfJ - daleki Jesrem od teJO - .akoli
czyi a uin1ie1:beni delegat Wielkiej Bl')'łanj.I..
Dele,„ frlłlłCfi Paul.DoJacow Wl'"dł ł,.ae
ni„ aby tennłn pnedJo:łenia raportu prawnik6w
zowal 1k.rórony ioe wz1l~du na p•waH 1111gadnie.
nia. Delegat Francji podkreślił dalej, że nie chce
,.-y<'hoJZie poza raroy pnedłotonego wyp11dku, do.
tycz,c•go 11pecjalnej aytuae'ji gómoełt!!lr.iej, ale
•nusi 1twierd:tie, ie chodzi hl o 111111e.znie azerase i
J>archiej f1'UCtyc:- sagadnr.eni• - o prawa rasy
rozrr„szonej po całym iwłecie.
Dtle.,;al Francji podkreślił równiei, le nie kto
;111i1, jak 141łcdnie Niemcy domagidi •it podc:w.s
rokomni pt>kojowych trliktataw mniejs:ościoWYi:h.
Niemcy zapewnili "ezysllich, ~ b~dt respekt11·
wali praw• mnicjszo~ci. To łei PauLBoncour ••·
flzi, że nie niożc być istotnej różnicy w poględacb
n:i łf'n teruat i dlatego dom•P eil,! ezyhkiej decy.
Jjl Rad7.

PRZEMóWYEl\'lE DELEGATA POLSKI.
Naarępnie zabrał głoa delegat Jloul.i min. Ra·

0
~~~wp::~:;s:::~~~mprz:~~:::~~
;~rb:~:~ó~ra~v
pr~wo prrted~tawie_:
n~trzcgł

rzqduwi pol•:iemu
l
pia w c)18rakterz11 w~połsygnatarJusza
~órno~lęskiej uwagi co do sagadnień

I

konwencJI
prawnych,

wrauniętyćh przez rząd niemiecki.

onft=kt
.:r·
ł
·~
H

zą

d

l

Nut~pnie p.rzemawiał von Keller. który oł„iad
BADANIE SYTUACJI GRf:QJ.
w
c11:ył, ie nie będń polemizował •
ATE.lllY, 31.5 (PAT) - Przybył ru .a Wanza.
rncjami ale musi ei\! zastrzec pn:ecłwko rozezerzeW'I profesor W. S. H. Feliks l\'fłynarski, r;ił&1111k
uiu dl'boty pozo ramy kompctencij Rody na p>•I.
„omitetu rinansowep:o Li111 Narodów, który we.
srawit! konwencji górnuśląskiej. Von Keller zai;pół • dwoma ianynti ulonkaJUI tej IJ.omisji zo~ral
pownił 4alej, r.anwlując ironiczria kol'Oell'4rM na
wydelf'3owany przeir: Lisę Narodów do pr.ii!pro
sali, łt Niemcy w dalszym ci11111 btd• łJwo intere. wad11eaia t1kspcrtyzy Hnaneowe~Q i go6pocłarcwf'J"
maiejszoki l poddid krytyce ~tanu Grecji.
Nwa~ ait eehront
doisz' akrj~ Ligi w dziedzinie mniejs;iośriowej.
\\reszcie von Keller uważa za zb~tenne pn;e&la_
nie eprawy do komiietu prawnikow, wobec czego
ZAOLĘBIE SAARY PRZECIW
11owstrzymuje r-i~ od glosa.
HITLERYZMOWI.

-i••·„

Sprawozd11wea L9Jte7 ostro ed~l K,Oe..
na zarzut, ii Liga nie
•pdniła twego ohowigzka.

rotl'i, że nlti mote p~olić

STRASBURG. 31 5 CPA T) Na tere

nie Saary powstało w ostatnich dnia<:h
nowe stronnictwo politvczne pod na·
zwą ,.Saarska part.i.a socJalistvczna".

ProJlosycja •prawozdawey powołania kooni,..tu
prau-ni/rii1r :aosuiła p1;y,ę1a, przyr:i:em postanowio. Partja ta postawiła sobl.e m. in. aą cel
siłami przvłą
110, że R!lda 11biene ti(I w łą l!lf>Cłzin po JKJedsta. opierać się 'Wszełkiem1
Ogólnie atwieTdzię C<!ęnin Saary do Niew.iec w chwili ole·
,, icniu raportu prawników.
moina. k UJSZYsc)' ~lonkowie Rady a w s:aegól,,. biscytu w r. 1925, dążąc do utr;zyma·
noki ci kłórJJC w JJfZ6ł~ ~Wł;e popieTfll& nia w terytorium Saarv obecnego ustro
politykę• Niemiec. ~ .+t o~unM. od del1<i;a- iu Pod nadzorem Lil!i Narodów i orł!a·
1u niemiel!ki.eio.
nizować walkę przeciwko bitlero\\ com.
Organem 11owegQ strortnictwa jest pis~

•

mo „Saar • Stu,un".

m1·ędzy

N1·emcam1· a
.

-" -

ki

I -

,

po'1\"ezn1e zarzą
~us r1ac
na skutek zamknięc a granicy przez Rzesz~.

Austr1·ą•

d zen1.a.
.

Minisrer Raczyński stwierdził następnie. ie de_
osób, z czego t 1 otr;tytnało rany po· eł nacinnaliistycznf uriądzili d~ JifZeWIEDE~. 31.5. (Pal.) Ppsiedzenie ra
legacja niemiecka porzuciła w ~wnej mienc deey
1
:1.ir. aajmownnq dotQd przez delega~w niemier. dy ministrów, W sprawie ~amkllię<iia gra strzałowe. 18 osób aresztowano za opór c.i<wko wtanm ecu notloli <fo un~rsyt~tu Wfer:
de(lskiesi;o W czasie i:t~monstra.c41 pobl» Jtfl.
wład.i:y.
ki<:h, ltórz;r domagali aię stale jaknajbrud:iiej PlCJ niemieckiej, odłożono do środy.
. ku eztonków Heirnwi!hry f zdarto z nll;b 111u11·
We wtorek ohradQwał kom1tet gos„k.•ti•ruywnei interpret'lcji tekiitów dniyczqcych
OBWIADCZWIE DELEGATA NIEMIEC.
dury. Policja rozpędz.i'1a demonstrantów kastoDfl\tONSTR.\CJA STUDl:NTóW.
"rhronr mniejuo.ki, poczem oświadczył: .,Wiem podarczy ministrów, przygotowując mat~.
,
sitm:len
Innsbrucku
W
(Pat.)
31.5.
WIEDEJQ.
posiedzenie.
środowe
na
lerjał
formalnego
prawa
widzenia
rnnktu
a
ie
dobrze.
Nast~pnie zabrllł gło11 deląai Niemiec KeUcr.
który oświadcsył, :l:e r:qd nirmi"•1ti nie prsyjm.uje możemy •i~ zajmować tylko lo~cm mnid~zoeci
Ponadto odbyła się konferencja narapor&u da u;iadomoki. ł'rzypomniawUJ 1We ,.. bdnw.kiej na Górnym śl11eku. SodZf jednak. ie czetników zachodnich prowincyj Auslr•tu~zeni!I co de pr,w petycjonarjuaza, Keller de. katdy członek rady ma przynajmniej rrawo !kie. ji, n~jbar~ziej d~l~nięlych zamknięciem
dal, że Bemheim nie jegt zwięzany 1 Gómym śl,. rować do ri:w11u nlemieck.ie10 apel. aby zapeWTiił granicy n1em1eck1e1.
i pół
~li!JP ł!ld„eml wirzaml I tylim olf nled11wna był w'l11tkim łydom nłemlerkim równe tr11krowanie. 1
Rząd krajowy w Innsbrucku nosi się.
PARYż, 31.5 (PAT) - Senllt uchwolll n•taw\! 1•ll'ficytowe i Fr3ncja równie! nie Jell w ttanłe ~
tan; iotrudniony. Pozatem rzvd niem;ccki kwestjo będzę, łe to prawo moralne wynika 1 d1kloradi jakoby, z zamiarem rozwiązania organi·
nuje pniwo Dernheima do pnedetawienia petycyj 11irmierkiej, 2łotcme.ł ~9 msja 1919 r. na koruere"- zac;i narodowo • socjalistycznej. Wiado- lrndtetowę na rok 1933. Wydatki ustalollt' pnez ~o nnikntł. W uajblikzyth dalach rqd wuieai•
· 1zhę W)'ŻIU'ł Francji wynon1: •9,123,099,3i'ł fr„ ~at"reg projcktciw usrow, ma}l}cycJ! aa celu fanaei.
<'.f' d•> sprqw ogólttyrh l •losowanie ustaw niemiec- t'ji pokojowej, a którą mour11twa sprzymienone i mość ta nie została potwierdzona.
dochody 45,6.1.5,651,509 gr. deficyt przeto wyraz11 fin:\ll5ÓW państwL lh9d pneclw114Wi lit ltUow
kich na Górnym ślę~ku, gdyż uatawy te LynojmnieJ etowarzynone priyj(ly do wia1łomoilci 16 czerwca
&i~ cyfrę 3.477,197,870 rr.: Ul'hwalony df'ficyt jeal czo monire:1tacjom w rodzaju wc;orajuej, w ąa..
INNSBRUCKU.
ZAJśCIA
f:O nie dotyczą. Bemheim nie moie być uwatanv ln9 r. rrall"~ talde pl'zypomnieF. r1111olm·iti pr:iy
'ł rolwlwiek wyższy. niź w projekrie budżetu urhwa fie kri>rej kupcy za~1kn~ll eklepy od 1odJlny t
S
IP )
kwaliFikowanego reprezl'nt'Jnta intl'resÓW ogol_ Jł'' przez Ligr. Nar„1łólV 22 wnc§ni!l 1922 r., w
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mnie1szosc1 .
swyc
b pod uw111t~. gcłyi o ile chodzi o W)'konanie 'l'!lfowych, jęz,·kowyth i rełi~ijnych ten aam sto- i ry. h rta:i: 1· eirnk'!"e iry rozwtł nię ta wł' a ć.
0
•~taw, nic definitywnego nie zcistało dnt.ęd na C.6r pił'ń &pl":lwiedliwoici i tolerancji, j11kiego wYJ11~ 1 cuc
ę.
ty•r:.ierswl roz~~cz~ a : riehw~
nym ślę~kn dokonane. Keller powqłał Rlf 11a de. 1?aJ11 traktaty. Pozwalam sobie wyroaić nadi:ieję, ! knapas mh ow.
ł rez ac.1eh cz Nerec a. a
Student zamordował kolegę
aslępn1e
I u1ącyc zosta o rannyc .
d
. •
•
d
• k" •
d
l.laracj~ krórQ dożył poprzednio i ,.,-edług klót'Cj „_
•
:'"' rz•. n 1emi:c 1 rue 0 mj 6W1 wlZI~ciadp~ N~wogę ! straż Heimwehry cofnęła się do koszar.
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dotknąć
mD(!:IJ
ni"
Niemiee
nMawy wewnętrzne
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WARSZAWA. 31.5 (Tel. wł.)...,.. manowv. studenta piąteito roku teologji.
"'.te. ";: 1~~ 1 •. ~/'° d'iemry Dalszym atakom hitlerowców na kosz11„~csf;•a.l~yra„onego
Wl'ncyj micidzynarollo-wyeb i ie Jeieli miały mioj.
3
we wsi Poszukiwaino dfu~ sorawcy
rv zapobiegło wojsko, które oczyściło W Wniebowzięcie dnia 25 b.
. . '~ . aro ow
.wf'1 " ''' tąpicnui
&ce :wypodki naruaz:enia konwent'jl gómośłt1Pkl11j,
1 5111 1~ •.P'0~" ~=e1nn. ei raaowye • ulice z tłumu, ustawiając na uficącq ka~ Przywóz
wolew6diztwie kraikow- st wa. ostat~znie wczoraj airesztowano
w
tv ; · nu~y.
!ft •lł~Jtlły i>ne &powodowane Całazywem interprcto_
moómlJ zr~"~"t, sah. rabiny ma<>?,yl!Owe i zasieki z drutu kol· skicm ziualcziono zamOrdoap~O St~I- w Krakowie rówieśnika Lechowicza 24•
lfSY ~'""!c d•kl,... igiJ~yc •
wonlem ostaw przez podrzędne orirany. Raport Olejnicz.aka. stll'den• ,
1
•
„o::.~
·
• laJ'ś c• raniono
reprezent,ant
nrrrcv1
·
e
pamraier.
DOChod·zaceiO z L~•• Ietr.ie$!O Ro les1awa
s ława· Lec bow1cza,
Og11.4CIQ
kwrt)"C'h czastego. W czasie
Ir w o ICJfl
h ·
~
11iiwjl!drJ11 łt!lller - nie liczy ai t z tQ sytuację. R.:es:y, : I n„onye w tym gm.ar
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r
.
t
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a PIC wszego ro U l OZO Jl, V ego StU„
~dyiJ poru~ 811rlw(I etosowa11i11 tych mt11w i wy. r:qd 11lemier.ki m:nal poiytec%rwl6 ochrony mnil'j.
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Budżet
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Francji uch w alony.
miljarda fr. deficytu.
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Krwa wa rywa 1•1zac1a
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1

"t • "'

pewne atwłi>rdzenia oraz ięrlania mate.
niemiecki uważa, ie rada powinn:i
była preyj,ć dq wiadomoiici dekła1'11ck niemiecko
i um11c pt"tyeję z• zlikwidow11n1, o Ue thpdzi o jej
8łronę ogólnt. Co ~ię tyczy 1trony osohi!lfej, rz•d
,,;emif'rki fest ewentualnie gotów zbadać sprawę
f:ernhein1a na podstawie prorcdury łołtalnej.
mwa

atąrl

rjałne.

s:n.(ci i

Rzęd

a.łtviadczył chęć aktywnego

1

w niej ucze3t.

O 00 WC prawa przec1· w z·ydom w Rzeszy. denta czwartegosie.roku teologji.

mr::enia.
Ządanie odbierania szlachectwa.
Ruda &M;;,ni niewątpliwie swych kol"11ów do 1•·
stllnctwirnia •io nar) eałoksztallrm 111111adnieni11
z u·
BF.RLIN., 31.5 (PAT) - Pruska agen 11;-·ch konsekwencyj, jak
mnicjsz<>ki
JaakrawY
mmeJ
7
w !\'iemc.'Zl'cl•„ chronfone1' tylko praw. c1·a ""''
"ydow~'kir-1·
.... aS '""'" ar· rzedu.
" zna QO'f
,
....TOdowo·soc;al1'st''"'·
•
Akc).1 odbierania tvtuł6w sz11achecnie no mał„j c:r.r~ci rerytorjum R:r.„..i;zy, winien do. tvkul p. t.: „Otlcl>rać żydom szlachecSprawosd.awco L~ter w 1wi•zku 1 l>OwYŻBtQ ił• pr0"'8tlzi~ nu do wniosku, ie ,,beany -r&tem t\.\'O". A~enc.ia domaga się cofnięcia ty· kich wymierzona ma być specjalnie
kl11r11cj1;1 pr1>p1mr•wd przedłożenie komitetowi praw ,lf:hrony mr~if-i~•o8cł ""' tn;yst1de t«tfły sy1temu tułów szlachec:Jkich rodlzinom żydow- przeciw Habsbu.r~om i rod-0m książę·
nJków ~westłi, !!ZY Demfleim naleiy d~ mnfejs:10. l.til~jqcł:go. P11ń!l'„wom, posią4aj,cy~ aobowi:J~„- ~kim bez wyjątku. jak rówinież tym ro~ cvm drobnych państewek\ niemieckich.
M i czy ma prawo prsedkładać petycje o charak. 11i11 mni11J~zołniowe mu,i on, e~czególrcle w chwili dom niemieckim. które wchodziły w
OBŁAWA W DZII:LNICY żYOOW·
Sprawozdawca zaż11dał równieź, i;11y pilna p<>trz„ba erhrony mnicjszo'el doje si~ zwią7;ki krwi z żyidaml.
lł'rze ogólnym.
ahy ~fja rady nie została zamkrięta, • komitet c•cl<'><llWBĆ w lnllyelt krająch, ukazywać •lt j!lko
Artykuł domag-a sie wystąpienia w
?tawników pn:cdfo!ył raport 118 tydzień, raajpói. ~Irm 1tier6wny ruvra:fni, spr:eCZIJY li NMldt rdw„ akcji Odbierania tytUf ÓW Z Wię-kSZ<\ be·z·
DERLlN, 31.S (PAT) - W dzielnlm zamle111_
'dej za dwa tygodnie. Ponadto Le~tcr doc]ał ie ri:">lcl pqńltw11.' Dl11 oninjl public:nzej lJ'&ten1 ten względnością, niż ptf'ZV stosowaniu pa· kałl'j prze11: ubogieh łydów, 111 Grenadicrstrass.
11ie ::gadza się z opinjami, wypowiedzianemi p~zes mu!I wydawaó sio niekompJetnYDt i zawłeraj9eym ra~rafu a,ryjskiego. alboWPCm odebranie dokonano wczoraj wil'lkiej obławy 1 udziałem 150
dela1at11 Ni"niiee Kelle~
powaQle h1kl 11e względu pa to, łe Dfłejnmje tył. tytułu nie pociąga za SOl!:>ą ~lk 'J)OWaŻ• pnlirjnntów i HO a1Jen1ów krymlnahift'b oru pny
Użydu kilkunHłU tamochodów eiętarOwyfh. ,Are.
~ztowano or:ółem około 60 oa6h pod Hl'Zllłl!m, li
isnnt„,iinn" przy 11ren\owuy~ hiiuterja pocłiodid

ioseJl)we~o.

złożietnie

prsykład

„.

Stedztwo na torze

wyścigów

m<>rdier-

m.

Mogi•łv. Uwa.żał on Lechowicza za
J
}eg'o wSIPÓłlokatekołe2'e i bvrdokonał
obreR'O
wskutelk
Mnrderstwa
rem.
I
sprzecz \i. faką wynikła na tle rywallza·
cjl 0 kobiet~.

limłerci dzokleJów?
Rewelacyjne wyniki dochodzeń.
Na torze WJ· 1 Na torze warszawskim ajawiskiem niemal co-1 tlaliń~kiemu nie etalaby el~

w Cyrku 1portowym.
Pmłcł'łla wczoraj~uj defilady za11a&ników W1•
!koczył s kr;eaeł Jakli p1>:ęinie sbudow11ny Jego.

li kradzieły.

Kto winien

krzywda, gdyt był on
WARSZAWA, 31.S (TeL wł.) M16w konnych odbywa się eneril<'zne śledztwo 11zfonnem je11 zamykanie koni, m41g11cych odniet\ć materJalnie nieząleżnym człowiekiem.
Wobec Wlt'llcnia tych faktów przez komiaję
mafoce na celu U5talcnie, kto pono~i ,'fin~ trllgi. r.\\ycięstw!ł w grupie współzawodników, przyciska.
pr.i:ybiera szerszy obrót i spodziewane eą
~rrawa
torze
na
popularne
tak
,albo
<'znego wypadku, jaki wydarzy) sic w czasie ro2_ nic koni do h!indy
lfT~wunio tegorocznej 11agrody wiosennej. W cza. zwane , tr;ir.e", to za uderzenie koniem o konfa duhze energiczne poC11ynanla władz na terenie
wyfoigów konpych.
•i«- teęo wypądkn, ponieśli imiert! du:aj diokieje: w~półm~odnikL
Podczat gdy wł1111:i;e prokuratorąki~ 1ll'CIW11dtQ
W tym WYJlad\u snawcy etosunków na torz.e
Magdalirnki i Ssys:kow3hi. ślctL.r.wo wezc.zęte zo.
~nło na ż9d11nie prokurutor11 przy 1tdzit1 okręgo_ 11111kotow.ikim mowiQ. ią miał miejsce tąki właśnie ~ledztwo w spr11wle tragicanej kal'.&Ftrp(y, policja
biur
wym w 'Warsz3wie, ktorego doszły wla~nmo~ei, iż ,.tr~c"
„
''..10 liltwidowania wielkich taJ"„ych
„
„ na samym wirażu. Podobno chodziło tu r•rllvStnpiłłł
nie był tQ tylko r;wykly 11bicg okollc21noM, ie za u Ppor, jaki Mngd11lińHki wiódł oddawn11 1 drugim LoJ,.01acJ1erskich, które ostatnio na torze roblt kro
d(lwe interesy nie kryjąc 1i(I już prawie znpełnje.
tragiczny wypadek ,µetylko ślepy 101 pQnosi odpo. d~okicjem, Gołowinem.
'
włed~~I ••
lok Bil' dowiadujemy, dokonano ostatnio rewizji
Z drugiej 1trony wuy&tklm prawie bywalcom
nosc.
Przt'd dwoina dniami tor abodała specjalna ko. hyło wiadome, ie !l-111gdnli1iski mie11'0l ataki epi. w wicłkien1 biurze boknu1r.herskiem. mieszcząet'm
D•bja i nstfl)iła seruncyjn1 l%CZt.'Ból.. Oto priede. l1•ptyczne i ~e rnz Jui zledał z konia przed aa. ~ię naprzr,dw toru wyścigowego przy ul. Polnej.
Wl'zystkił'm tor nie nadaje lic do tciyścigów koni mem rozpor.zrciem WY~cigów wifoe eio na z.Eemi V jednfi:o 1 ł1okmneherów na Nowyll'I Swiecle,
K :-byt duiycfi stnwkach, a w krytyl'znej goniJwle w konwultiyjnycl1 drgąwk•th.' Wiedzieli o rem r&wnil'i pMwnd::ocego dui11 interesy, dokon11110 re _
w~iyscy, pr~cz władz: Towarzystwa Zocltęty do Ho.
Wiadom11 Jest dowll Koni. Towari:ystwo powinno było dawno
r-.t'cz11, Iz na oEtatnich 600 metrach, tam właśnie ~p1t1szyc! <lźoklc.la nieodpowladejęeeg~ warunkom
~·?zie zdurzyła sit' ketatsrofa, rozarywajł ai(I wezy rizycmym, nic:.brdnym do z:iwodn dożkiejskiego
eh ·.u 14
~ie uczyniono 1 0 • dnak
>tkie k1.1mbioarje dżokiejski6.
u~
oa
•
Je
es

ur~estniczyło ai }6 koni.
tlaJe si~ wtedy jozda na

Zwłaszeza nlebezpleczna
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Instytut Bałtycki wydał w roku biefącym książkę, która w walce naszej o
Pomorze, narazie tylko naukowej i puhlicystycznej, odegra niewątpliwie wybitną rolę. Jest nią dzieło dr. Wacława
Sobieskiego, profesora uniwersytetu Jagiellońskiego p. t. ..D~r Kampf urn die
Ostsee" („Walka o Bałtyk"), o którem
wzmiankowaliśmy krótko w Dziale Kultury i Sztuki. Na 268 stronach daje autor skrupulatnie \\dokumentowaną histo
rję walk naszych o dostęp do morza od
cza~ów najdawniejszy ch aż do dni n.aszych. Nie zadawalając się podaniem
żródła na każde twierdzenie tuż pod tek
stem, autor zestawił na końcu książki.
na 11 stronach, całą literaturę. dotyczącą te~o za~adnienia i to nietylko książU, ale i artykuły drukowane w czasopi~mach, a na:vet. ~. Jlazetach (np. w „Kur-i
1erze Poznansk1m }.
. Rząd Hitlera ocenił należycie znaczenie tej książki w walce _ która
mo oświadczeń pokojowych ze strony
Niemiec wchodzi za ich własnie sprawą
w stadium rozstr?.:y~ające - konfiskując

mi-!

la Zygmunta Augusta. usiłującego zuni- usilnie zwalczali poczynania Polski na
morzu. Oni też w roku 1637 zniszczyli
fikować ziemie„ podległe jego berłu. Z największą energją bronił swojej od- flotę pohką, wystawioną przez króla
rębności Gdańsk. który w r. 1577 nie wa Władysława IV. Drugim wrogiem eksbał się stoczyć otwartej wojny ze Stefa- pansji Polski na morzu była od czasów
nem Batorym. Król chcąc pobudzić szla panowania Zygmunta III z dynastji WaSzwecja. Mimo pokonania Guschtę do stanowczej rozprawy z buntow- zów niczem miastem, wystawił jej tyranję . Ława Adolfa Polska musiała nadal pohandlową Gdańszczan w stosunku do Pol zostawić niektóre porty Prus Królewski. Zbogaciwszy się i utuczywszy, jak 1 skich w rękach szwedzkich i pozwalać
świnie (tak dosłownie pisał Stefan Bato-1 na płacenie pewnej części cła gdańskie
ry) pod osłoną Rzeczypospoli tej, stali go do skarbu szwedzkiego. Szwedzi cią
się wreszcie jej panami. Szturmy, dopu- gnęli z tych źródeł oi!romne dochody,
szczone do miasta, zostały przez Gdań- mianowicie z samej tylko komory gdań
szczan odparte. Wówczas król postano-I skiej otrzymali do r. 1629 miljon talawił uczynić z Elbląga główny port poi- rów, razem zaś ze wszystkich komar cel
ski. W tym celu miano skierować wszy-1 nych w Prusach Książęcych i Królew~tkie wody Wisły Nogatem do zatoki skich: 9 miljonów talarów.
Celem drugiego najazdu szwed7 kiego
Swieżej..Lecz Gdańszczanie uzysk~li po 1
moc Dunczyków. których flota. zniszczy za Jana Kazimierza, było również opał~ rozpoc~ęte roboty w_Elbl.ągu 1.udarem nowanie ?omorza polskiego. Polacy jedmła , zamierzone odwrocenie W:isły od nakże--jak stwierdził historyk frnncuski Haumant w r. 1893 - doceniali naleGdanska.
Jm za Zygmunta Augusta Duńczycy życie znaczenie tej ziemi dla Polski i po

stanowili bronić jej do ostateczności.
Wszyscy byli przekonani, że ,,dobro i
zbawienie Polski - jak pisał ówczesny
przedstawiciel Francji w Polsce - zależało od posiadania tej właśnie prowincji". ,,W tej sprawie - stwierdza autor
- panowała w Polsce całkowita jedno-
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ty ziemi, o którą przodkowie ich toczyli
i krwawe wojny z Krzyżakami.
Sam nawet Jan Kazimierz gotów był od
innemu władcy,
stąpić swoją koronę
Habsburgowi lub Francuzowi, jeżeliby
przez to mógł uratować Pomorze dla Pol
ski.
długie

myślność''.

I dziś radzą nam rozmaici „życzliwi
przyjaciele'', byśmy dla ułagodzenia furoru teutońskiego zrzekli się dobrowolnie Pomorza na rzecz Niemiec. Namowy
te spotęgują się niewątpliwie w niedalew Lublinie do wyrzeczenia się Pomorza kiej przyszłości. Trzeba więc uświada
na rzecz Szwecji. Dowodził im, że i że miać świat cały o tern, że Pomorze glarze, chcąc ratować okręt, wrzucają to nasza szyja i że tej odciąć sohie nie
nawet drogocenne towary do morza że damy. Dziś, jak za Jana Kazimierza. pachorzy zgadzają się na amputację byle nuJe pod tym względem jednomyślność
tylko uratować życie. Ale mądry i roz- w narodzie.
ważny kanclerz książę Albrecht StaniNiemiecka książka prof. Wacława
sław Radziwiłł odpowiedział, że tu chodzi o „amputację szyi'', a tej nikt nie Sobieskiego stanowi wielki czyn w obro
daje sobie dobrowolnie odciąć''. Inni se- nie naszego Pomorza.
Dr. A. W.
natorowie tłumaczyli dyplomacie fran~
cuskiemu, że nie mogą dopuścić do stra-

Poseł francuski de Lumbres, zgodnie
z ówczesną polityką Francji, popierają·
cą Szwecję jako wroga Habsburgów, namawiał w roku 1656 senatorów polskich
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nięcia fo us k -a .e. Ja1 ~1ę ~~ dza- 1e kma b ost~te~zp1e ć .a~ się ~km we
jednakże, po nabyciu Nowej Marc.hji. I łym szeregu wspÓlnych interesów gospo a~~ się por ~i;a we e . pro. u.r~tora
w1hcerr:m1s reti;i o. naw~dt a as:. urac~aodułczc1wzo c1R aw ~,!1]- .ka y żme ba owa t~c....i upa1.t u, t~
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ła ro~-ioczęte ro.b?tv w Elb~ąg•1 i udarem 1
bardzt~J kon.nowy~h
em
bezPteczenstw
PO
brai:io
vch
~k.arbo\\
p1en1edzy
z
riow
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.
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nicfa
1e-go
1
eg-o
M1e-dzms.k
dam zakon•1, a przedewszvstk 1em miasto . od niedawna, kiedy na.pór na traktaty '\..:enc 1 mm
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musiała
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i
Wvstarczvla znajomość 'l k , żdci chwili "'ynb'ldnv dostcp do min
pokojowe stawał się coraz groźniejszy, ..:: ho\vości"
Gdańsk, walnie \V'spierali Polskę.
Naro1
Ligi
od
zażądać
i
wystąpić
mu
szenominalnym
jego
Za to poparcie otrzymały Prusy Kró Polska stanęła po boku Małej Ententv, czasów studenckich . żadne dalsze kwa stra, do którego
sie było bardzo trudno. De dów <położenia k1res.u podobnym pra1kty
lewskie autonomję, której w wieku XVI 1 a obecnie, zwłaszcza po ol!łoszeniu lifikflCie l inforrnacie nie bvtv iuż oo- fom dostać
Piero PO dv. óch miesią,cach nakrę-cania kom.
broniły uparcie przeciwko zabiegom kró •pierwszego planu paktu Czterech Mo- trzeibne. Ruszczcwski otrzymał nietylegzemplarze.
księ~arni Markert et Petters.
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W dniu 29 b, m. miala przybyć do Krakowa
wycieczka wymienna 21 Austrji. Na.razie nie do.
ula ona do skutku z powodu małej ilości zgłoszeń. Miała być ona równoważnikiem za pierw_
liZlJ polską wycieczkę wymie;mą do Austrji, jaka
duszło do sirlltktt przed tygod.niem. Ponieważ idea
•;ycieczek wy:niennyeh ogarnia coraz to hardziej
ws:r.ysrkie kraje i staje się coraz to ailnicjszym
czynnikiem gospodarczym, przeto warto się nil!
nico znj~ć.
Wycieczka była bardzo ciekawa i dobrze 1ll'7.q.
dzona przez Okręgowę Dyrekcję Kolei Państwo_
ywrh w Krakowie, łącznie z Polskim Związkiem
'l'urystycznym w Kraliowie.
Każde państwo walczy o utreyma.'lie c.1ynnego
bilan~u handlo~ego, każde pragnie jak najwięcej
łownrów wywieźć każde chciałoby w miarę moźnośd żadnych t~warów zagranicznych nie kupo_
wać. Oczywiście ponieważ metodę tą stosują wszy.
nkie kraje równocze&nie i niemnl tak samo silnil',
IJJ'- ich wysiłki wza.icuwe U!!icesrwiaje siia,

wieprze.

Pragnie się utrzymać czynny bilans handlowy,
aby nadwyżką pokryć niedobory bilansu płatnicze_
go. Powoli jednak dosały pamtwa do przekonania,
ie walkę 0 walutę, posiadane zupasy złoia i t. p.
musi 1i1:1 przerzucić na pełnę platformę bilansu
(lłatniczego, iż trzeba obok bilansu handlowego
kłaeć nacisk na bilans kapitałów, a .zwłaszcza ruchu osób. I tem się t.umaczy wzrastajęce znintere_
sowanie rądów zagadnieniem turystyki zagranicznej.
Jesteśmy też świadkami, że wszystkie wypróbo_
wane i powszechnie stosowane (a więc już niesku.
teczne) środki walki w wymianie towarowej zaczy_
na się stosować w wymianie osobowej, l'utaj na_
rllllie maja one pewne szanse urzeczywistnienia
przynajmniej rak długo, dopóki nie slant si~ o~
gól::rie etosowanemi. Widzimy przeto ograniczenia
w~·jazdu, a nawet zakazy, utrudnienia dewizowe,
•
kompensację turystyczną i t. d.
Włafoie wspomniana powyżej wycieczka wy.
mienna do Austrji b-yła ząą<>CZftkowaniem tej

l

ak!'ji przez Polskę. Dobrze 1ię stało, iż rozpoczęto
ją od Au~trji Jak wiadomo bowiem Austrja pod_
pisała pierwsza z n.ami trok.tal łumdlowy. oparty
już na nowej polskiej taryfie celnej przywozowej,
wchodzęcej w życie w październiku r. b. Au~trja
również ociekuJe od Polski specjalnej pomocy w
utriymaniu swojej nie211lłezności gospodarczej nie
będęcej rzecz11 obojętnę dla rozwoju wydarzeii politycznych.
Z drugiej strony trzeba przyznać, ie Polaka
idzie jak najbardziej na rękę e:aynnikom miarodaj.
uym austrjackim i życiu gospodarczemu Austrji.
W każdym razie naleiy &twierdzić. ii bilans
handlu polsko • austrjack.iego jest dla :nas po.
myślny. Tak np. w 1931 r. wywieźliśmy do Anslrji
towarów za 174.7 miljonów złotych, a przywieźliś.
my stam(1!d za 74.9 miljonów, czyli iż przewaga na
korll}'ŚĆ Pohki wyniosła prawie 100 miljonów! Rok
ubiegły stał pi>d znakiem powszechnego kurcienia
się handlu międzynarodowego. To też i stosunki
wymienne polsko • austrjackie spadły o połowę
(wywóz 86.2 miljonów złot-ych wohel' przywozn
miljonów) . A zatem i tak hrło d]a nas saldo
dodutnic 4lL5 miljonów złotycli. Z Austrji przy.
wieźliśmY, msjwi~c«U materjałów i wyrobów włó-

137.7
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przemysłowi przyjdzie tutnj
który i austrjack.ich
zagranicę,
kupowania
mobizm
wywó„
Natomiast
nich oraz maszya i aparatów.
nasz do Austrji obejmował głównie zwierzęta ży_ poJróżnych skłoni do zakupów w Polsce. Gdyby
we f. ,wieprze''), paliwo (nafta i t. p.), środki ko. jrdnak tak nie było, gdyby nawet Polacy w Wied.
niu kupili znacznie więcej rzel'Z'Y niż Austrj11cy w
munikacyjne, produkt'y spożywcze i t. d.
Au~trja, nie mogęc wyrównać bilansu handlo. Krakowie, to wycieczki kompensacyjne winny być
wrgo z Polską na swoją korzyść, domaga się pew- i tak utrzymane i popierane, gdyż daję nam za tuuej kompensaty w ruchu turystycznym. Zasadnicz.o rysrę pol~kiego we Wiedniu i kupione pr-1.ez niego
bowiem idea wycieczek wymiennych polega na tam pończod1y, możność sprzedania polskich towa_
podstawie: głowa za głowę, to jest za jednego Po. rów na rynkach au8trjackich. Pomijamy nawet
laka, wyjezd.i;ajQcego do Austrji, jeden ausb'jacki względy polityrttte z~~zane z tem 11jawiekiem oturysta do Polski. Niewętpliwie jednak chociaż nic raz fakt, iż nigdy nie można życia zamykać w zh}1
w pełni, to przynajmniej wydatnie w.inni Austrja- riasnem naczyniu bez klapy bezpieczeństwa. A taką
cy ddcrować swój ruch osobowy do Polski. Pomo_ klap' bezpieczeństwa dla polskich obywateli od_
r.ną w tem winna być ietniejęca wciąż więź między cięt)·ch od wyjazdu 21agranicę, mogę być wyclcczki
Wiedniem a b. Galicję oraz fokt mieszkania w Au- kompensacyjne, chociażby nawet kompensowały
M•rji wielu obywateli polskich względnie krewnych rylko nieznacznie.
Niemcy, pratmQC zgnębić Dollfusa - podniosł)
tychże.
Pny ruchu turysrycmym 11 natury rzeczy musi opłatę za wdz~ do Austrji na 1000 mk. Równa się
wejść pod tlWRI!<) obok bilansu płatniczego (należ_ to zahamowaniu turystyk.i Niemiec do Auetrji.
ność za przejazd mieszkanie, jedzenie w Austrji) Tern bardziej wymienne wycieczki polsko „ au_
również bilans h~ndlowy (zakupno na miejscu sze- e.trjackie !O na czasie.
regn towarów). Nie mamy się co łudzić. Au51:rjacy
mniej rzeczy zakupią w Polsce podczas swego po.
bytu, aniżeli Dl!Adwrót. Coprawda z l'_omoq 1!01·

f
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Uroczystość nosić będzie

3.21
19 44

maja r. b.

św.

XI-go~

Piusa

specjalny charakter•

W dniu 31 ma.Ja ?rzYPada 76·a rocz W dniu 11 lutego odbyła się uroczysta w państwie papieskiem po roku 1870 kańskfem, „Citta deJ Vaticano", win~
ni.Ca urodzin papieża Piusa XI. Uroczy korona.cja nowoobranego papieża, któ zmienia się gruntownie. Pakty Laterań rtliart za zirzeczenie sie praw do da\vw·
co 25 stość ta nosić będzie w tym roku spe· ry przyjąl imie Piusa XI. Objęcie tro· ski~. zawairte 11 lutego 1929 t. pomię go Państwa Kościelnego. W ten spoLachOd k••ęfyca
••JR . i\.
na Rok nu Piotrowego przez Piusa XI przypa· dzv Stolicą Apostol5ką a Mussolinim sób została ostatecznie rozstrzv1tniE;>t;,
16.18 cJalny chairakterr- ze względu
JJlufo&t dnia
t'rzybrło cbaia
s21 Swietv·
dło Jednocze~nie z dojściem do władzy zagwarantowafy papieżowi peł.ną wta· kwestja rzvmska.
Papiet Ptus XI urodził ste w T. 1857 faszyzmu. Stan rzeczy jaki z.apmiował dzę suwerenną nad •Państwem waty,
M. O.
w Deslo, miasteczku pod Medjolainem
.
Franciszek Ratti. ojciec obecnego paipie
ża. nadał swemu synowi trzy imiona :
p) Wczoraj do Moszczenicy, w f)O· Achilles Ambroży Damtusz. Po ukoń
ks. cze.n1iu kursów seminaryjnych. Achil·
wiecie piotrkowskim, przybył J.
Tymleniook.i na wizytacjt; les Ratti. dzięki poparciu ó~esnego
bisk. dr.
udaije sie do
arcybiskupa Mediolanu.
pasterską.
Apel do ofiarności apolecznej.
studiutle w
jednocześnie
gdzie
Rzymu,
popołudniowych
W godzinach
Potrzebudemy na ob<larowanie 700
zwierzchnik łódzkiej djcoezji odJecliał z Kołe:gJ. Lornbardzkiem i Uniwersytecie J Pod tern hasłem Wojewódzki Komi- seree zdobyć możemy ich przywiąza·
w ich ser· dzieci matedałółw odzieżowvch. hieli·
Oregorja1iskim. Tu otrzymuje z odzna· tet Tow Pomocy Dzioc1om i Młodzie· nie do Macierzy, polskcść
Moszczeni.cy do Łodzi.
reczni·
źnianvch pończoch skarpetek
dzcniem dwlom doktora filozofji teolo- ży Polskiej w Niemczech przystę.p'l.lje l'.ach wykrzesać i utrzvt1U1ć.
Dziś J. E. ks. bisk. Tymlenieoki udaje
ków mv~Ha szczoteczek do paizno~c1 .
zabezNiemiec
z
dzie
dla
dzieciom
naturze
w
Musimy
darów
zbierania
do
satym
W
kanonicznego.
prawa
i
gji
sie na wizytację paste:ską do Wolborza
mym okresie uzyskwje pierwsze świe· cl z Niemi.ee. które przybyć mają do piecz}-ć takie warunki po:bytu. by w za do zebów itd. itd.
troskanych twarzach kh ojców i matek
nas na kolonie letnie·
Wznowienie procesu b. radnego cenia ka1Pf<1ńskie.
W ierzymv ie na apel ten pośpieszą
Cztery tnrodnie przepęd.zone w Oi umHkt żal i gorycz do życia. a zrodziło wszvstkie obvwatelskn mvślące firmy.
W r. 1882 Achilles Ratti, udatie się do
l::.walda.
Medjolanu. Papież Leon XllJ który zwró czyfoie. musi im wvnairro<lzić rok oół się błogosławieństwo dla nas - roda- Wszak akcja nasza obli~za sie nie
p) Jak wiadomo w dniu 19 maja roz
smu· ków. którzy z groszem pomocnym ku twodnie, le-cz na lata cate które oook1
cił uwall;ę na młodego kaiptana w cza- g-todu. biedy i beznadziejnego
.p atrywana była prze<l Sądem Grodzkim 5 ie pobytu jego w Rzymie. powie·r.z a mu tku.
nim naf)lrzeciw idziemv.
w historji naszei stan,.,wić mo~ą.
sprawa b. radnego, Gustawa Ewala.
R?.ucamv wiec zew do społeczeń
Tu muszą. oprócz słońca i powie·
katedrę teologji dogmatycznej w Wiei·
Z uwagi na konieczność powolania ki.em Seminarjum. na którem to stano- trza. znaleźć serdeczną troskliwość o stwa. bv składało datki w naturze na re
oto
„Młerzmv siiłv na zamiairy'' nowych świadków - rozprawę odro· wisku Achilles Ratti przebywa 5 lat. za::--poknienie kh fizvcznvc.h potrzeb. ce uooważnionvch orzez nas osób kto rakaz. którv snetnić "" obecnej chwil'
czono. Wznowienie roz.prawy omawia- Zkolei młody uczony zostaje wice}}refek trwafą dbało_ść o rozweselenie ich dusz re role jałmużników przyjąć na siebie pragnąć winniśmy.
nej nastąpi w dniu 2 czerM:a rb.
tern. potem prefektem Biblioteki Ambro bo poprzez dobroć nasza i okazane im chciałv.
zjańskiej. Na tern stanowisiku Achilles
Apelacja w sprawie P. P, S. ~atti wykazał olbrzymie zdolności orwłasno§ci
le Nicy.
ganizacyjne i luól wfoski. w uznaniu
a) W dniu 7 czerwea rb· w Sądzie )ego zasług. nadał mu order św. Mallry
odbędzie cego i Łazarza . W tvm też, czasie Achi
A~laqtjnym w Warszawie
papieskim
odwotan1a lles Ratti zostaje prałatem
się roz.p.rawa ·apelacyjna z
Olbrzymie zaległości komorniane.
32 skazanych przez Sad Okręgowy w Piusa X.
dł
·
ł
· ·
· h
. .
·
,
•
W r. 1912 papież Pius X wezwał ks.
Łodzi członków PPS lewicy z Ootow·
.t o, przy podwyz~zonych s~adczen1ac towaro~ 1.cc1?y w asnośc1 spa 'I ~ ca-,
fKore-spondenqa z Warsza"f)
Ratti"ego do Rzymu.· poruczając mu funk
skim. Sokorskim I Spałkiem n~ czele.
W ub niedziel'< obradu:ący w War- 1 ~płatach wszelkiego rodzaJU,. doprowa· łym świeete t stąd ta dysproporcia bV:. ·
cję wiceprefekta BibJjoteki Wa tykań·
36, z pośiród s.kie-j.
Oskairżeni w licz.bie
7 lat potem ks. Ratti zostaje sza wie zjazd ł<ady Naczelnej Związku 1dziły do tego, że. własność me!"1choma doc~od~ch ..„rzekomo pokrzywdzonyc
· M" · , obciążona w sumie podatków 1 świad- kam1en1czn1ków.więc ustali wreszcie anh
· N'
Wł
...:..; b i.1·
których Sąd Okregowv skazał 32 na ka
N' ech. to
k ś
kt.
d
h
.
ieJ·
1eruc omeJ
asnośc1
rzeszen
Ltn1ote k'1.
prei eik tern h;µ,e
re od Z do 6 lat wiezienia. wnieśli odwo
ł
bi
.
.
ze
t
ore o re •
wniósł podczas swych de I czen na oreo a 1ne sumy,
Polsce
w
skiej
k
d
A B
i
X
.
Następca P msa · paip CL. ene Y t b
lane są pobieżnie na 36.4 proc. od do- kieta oficjalna. N1echa1 pro em w as· 1 .
łania. mimo iż niektórzy odb:i,·li już ka·
spord rebe acy1negol ~r?'st later- 1 chodu brutto uniemo?liwiają amorłyza- ności miejskiej nie stoi odłogiem od lat
XV odrazu zwrócił uwagę na nieprze·
re l znajdują się na wolności.
asno· . cię kapihłu 'n;ezh:-dne ren„wacje i mi· piętnastu niechaj powstaną wreszcie cietne zdolności prefekta i wysiał ~o ja 1a .u 7° ~ 0 e_cne~o. 0 .ozemp
- · nimalne inwestycie dla konseTWacii do- jako ieden z postula Iów 7wiazku 7rzesce
?
h
w
tet
f
~ie1s
„~et
meruc
~i
wsb.'Tze
do
apostol<;kie.g-o
wizytatora
ko
Podatki w c;perwcu.
wydc~_er1?.u1ącyct re erattalc f •krt~eczo- · mów przez co własność nieruchoma ni- szeń Własności nieruchomej miejskie~· .
Polskiego.
Państwa
szonego
(a) W czenvcu płatne s• nlłltl\'PUJ!JU pndatki:
••
• 1e1
• I ne. samorzą dowe [ zb Y M'1ets
·. w Polsce. przy r6wnoc:r:et1nem of"ic1a
, po bytu w p oIsce, k s. R attt . weJ
Po dczas
d. y .e a . ow1 po. ~:zczeie
h t przyd aczano
t ystu1s11
!>o dnia 15 czerwca r. b. płatna Jest mJesi~zna
1
0
0
we
one
niechai
i
Nieruchomei
\Vła~nósci
całei
ruiny
~ owt merkactodna nte! zbliianiu się do komnletnei
kyc '. Yt e
zdobywa coraz wyższe godności ka· zylywnt
rollt7.ka na podatek przemy5łow, od obrotu w wy.
h o- spo·1 z czynni'kami• rząd owemi u stalą kon
.
.. li n1eruc
o e1 rzec:zv tych t. zw. w łaśc1c1e
i v 1 pam wowei w s ornn u
. po
1919 r. zosta1c
13 czerwca
.
ń
k
r
••
d 0 rl
• tk
tł
1e:
s
a
P
~ołl.ofri podatku prirypadnjęcego od obrotu oeitgni~
1•retne dane, któreby stałv sie nr.cl ~ t~•·r,
Nuncjuszem Apostolskim. w lipcu 1920 trupy maią. u nar~! .we~o k 'z kra~ mości.
tl'gn w maJt• r. b. prz„z przedslęblontwll handlo_
1
usanowania bolączki, walących się dor
nieru
właimoici
m;ef1;ldej
Statystvka
·
1
u~y
ore
g
eiszei
tłcoryc
'1mtgaią
e
Lepanarcybiskupem
r.- tytularnym
'Wf! J-11 ltatf'gorji oraz pnetMf'blor~rwa przemy_
w kwietniu 1921 r -arcybiskupem v.:szec s .ronn~~o blecz~we 0 bozpa ;ze 1 chornei wyl· azuie tyf!iące prr:vkładów mów mie<.>zkań od czasów wojny niere·
tu,
!łuwe od I do V kategorjl prowB1h1Jt'e prawitlło.
czerwca 19?)- ma. pomehwaz p~o . em .en•. w'? ee r ~- i zupełnej nędzy tych posiadaczy, zwfosz· montowanvch. niszczejącvch i zawsły
Mediolanu wresz.cie
we krit"~ handlowe oraz przea przedsiębior~lwa
pa.n- ! c7.a w o~r.--dhch orzemvc:.łowvch !1dzie dzaiacvch brakiem prv.mltywnei hi~jenytn:U
kar<lynat~. W czasie inwazji bol~ze- n~c~e1'1nyl bdiarlw ozywien~a
wickiej kiedy prawie wszystkie przed- , s W.10 ruc:ul u o~v a bel!o m~i; 1 ł u becć wre 1 l~katorzy drobnych mieszkań do dw6ch wyglądem zewn~t.rm,;m frontów lcamłesprawozdawne.
ra. pokoi. od 20 miesięcy uprzywileiowani nic, zatargów P'"'m:ędzy właścicielami i .
;
DalcJ pła:.ny je~t pańetwowy rodatek dorhodo. stawici~ lstwa pa11stw obcych wyjecha ~zc1e ure"iu 7:-vamu. Y prz~s a.
wy od uposateń ełuźhowych, t'mcrytur oraz w)·11a_ łv z Wa•r'Szawy. nu.nojusz ·Ratti ni.etyl· d:~~7 "~·oma Ją w naszem zyctu .-ospo· w niepł~reniu czync:zów, ruinują przez to l~l~at<?ran:ii rozstrzy~anych cnraz czętrewolwere?tlL k .
moratorium posi.,.dacz:y tych domów, sko ctet ll!l1'~c1ą, nożem, czy zbudowy
'·
k' t
D kł d
n1·ósł wYnAat·
lfl'Odzeń za najemną pracę, wraz z dodatkiem !..ry. ko nie opuścił stolicy' -tot~ •.
d
J śl' d .
ć
. .
. . d
ł
.
o a ne an 1e v orzeprowaazone w
.Y"'
i1llĄ:;
d d
• 1 d d • 1 dml
„ "'
.
e ' ~ZY?JY o ro
a1y po. ną pomoc uciekinieirom i bezdomnym. ""'l?.""<i'u pańc:fw w PoJ<-ce wvka:w· nie- ro c1 muszą op ac.ać swta czema t ży
u o
aysowym. w termin e o m se
. · .. k" . ·1 Ją ś • ; z wła~nych funduszy jtdy czesto lokata do zapewnienia Polsce koniecznych do·
.
ł ·h
Dnia 22 stycznia 1922 r umairł pa
ti~renia.
m·w mieszkalnvch do onn.vienia ruchu
ł 11
bk:
b ł· d
d
ł
• ~ vc aną ru•nę n<1~7.el m·e1!" ! ?.I w a<:ro ct ·
•
b 1
...
•
-1 · ; .
. '
OJb„zvm:e z:>te«•o; ri \,o· 1 ~e. w asny om v. a oro .1.em. ca e , o I o
Jest róinlca w pfeż Benedykt XV. Kardynał Ra.tti udał nieruchomei.
uo dnia 5 czerwca r. • Patna
cł11niem
l"rZ"• ~te
któr~•
budowlanelło.
te·
mimo
dzts
a
człowteka,
dane~o
zyc1a
li d
d
.
.
któ
.
1H><lntku doc-Lodowym li tytułu komulacji wrat z się na Con Ą la ve do Rzymu ł?1C:I ie
re w cir7 ecioci? 0 ~ ,., 7'ą oretyc::mei wła~ności t. zw. mafatku nier' pracy masom hez-obotnych, skoro 60 rte
w morrwi.ne.
z.
•
' '
~
.
dodatkiem kryzysowym (ll rara roczna tego! po. · .
ożywia się przy sUi przemysłów
rł o nę dza za «l ~ da w. oczy t vm ' miosł
'papieżem. do SO proc. normalnych naleznośc1 brut- ruc„ome
o.brany
został
lutego
6
dmu
· .
:ł3~knl.
1 • .
budo":"lanego, to
ruchu
tętnie
r„ekomvm bo~aezotn. którzy iak np w I nieiszem
Do dnia IS eRrwca r. h. płatna Jest nlicdi:"'
kwłwe•
nierozwtązanł\
tawić
;
ZOl.
możemy
Zawierciu setkami z~łaszafą się do zarzą i nie
.u.
składu
wałe właman1·e
ftlietięC'llna pańetwowego podntku od dochodu o.
du tsminv o zasiłki i nomoc wobec nie- stję obecne~o katĄstrofalne~o stanu
łf
W
J • • k' ·
h
•
'
'
ai~i:nłętego w maju r. b. pue:r. not'arjuEzy, pisarz'Y
snośct meruc ome IP'"'JS te1
uchronnei ruiny i l!'łodu.
Kilka tyslocy złotych strat.
Dr. Adam Brzeg.
Obciążenie wła~nofoi nieruchomej
....
hip„tl"c:.:nY,ch. k"moruików (podatek dochodowy od
)
ttił'kt6rycb zajeć zawodowych,.
i Ubieigfej nocy dokonano zuchwałe 1.::zyń:ów padły na.idroższe towary war m1ej~kiej dochochł efo !:aleitłości w ko·
NOCNE DYżtJRY APTEK.
Po dnia 5 ąerwca r. b. płatny jest pań~twowy go włamania do składu towarów Jakó- rości kilku tysiccv z.lotych. Złoczyńcv mornem aż do 82,7 proc. rocznego kom"„""iło brutto.
JA>datek od eneraJi, pobrany przez ,dosraw('ę ener. ba Krakows.kiego. miesz.-czą.ce.go się w l fupcm zdota11i zbiec.
(a) Nocv dzisiejszej dyżurują apteki:
W
Ce
;Jl w okreeie od 16 do 31 maja, za~ do 20 czerwca
W dyskus1'ach na ten temat, spotyka M. Kacperkiewicza, Zgierska 54, J. Sitw
związiku z dokonanem wramaniem
gielnianei 1.
centrum miasta przy ul
I
Zł
h.
r.
czerwca
15
do
I
o
okres
211
lenił' podatek
oczyńocy pod osłoną ąocy dostali się po icja zatrzymała kilku podejrzanyich się często zarzuty, że właściciele nieruPonadto płatne 1f podatki odroczone ro;doio_ w podwórze domu. w którym na pairte osobników. Czy mię{izv nimi znajdują chomości m:ej„kicj z-a1'atrzeni są jedno· kiewicza, Kopernika 26, I. Zundełewi
ne na raty, 11 terminem płałno§cl w cze~cu r. b.; rze z.najdował się boR"ato zaOJPatrzonv się SP'l"R\V>CY wlamania 111e ustalono. Dal stronnie w cyfry swych czyn.szów przed cza, Piotrkowska 25 W. Sokole"'icu.,
ladtleż te podatki. na które płatnicy oln:ymab na. skład i przy pomocv podrobionych klu 5Ze dochodzenie trwa.
wojennych i chcą utrzymać dawne staw Przejazd 19, M. Lipca, Piotrkowska 193.
liiź1 • t.n:ninem pl~tności w czerweu r. b.
kl komornego, mimo, iż ceny wszystkich A. Rychtera i B. łobody, 1 ł Listopada
czy dostali się do wnętrza Łupem zło·
6
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Wizytacja pasterska.

w.

.

Dzieciom polskim z Niemiec.

Ratujmy ducha przed wynarodowieniem.

e.

na

Ochron.a miejskiej

Echa zjazdu

w

nieruchomej.

warszawskiego~
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CLAUDE AVELJNE

A napastnllk? - zapytał l~arz. ,
nie widtz.ąc dru~iego

O<,.zvwiście,

Odpowietliziałcm

f

I

MMP•

machimtlni·e:

Rzecz prosta.
A przez caty czaJS w mojej ~łowie hu
f'rvdervka Belot. stworzvł Już sobie <>'"
b'"az wvoadku. Gdv stanął nad tmocm. czato ,p ytanie: , ,Czy to ten?''
Jeden z sanitarjuszv i szofer powró·
lll"l je~o twarzy odmalowato się taki~
irJumicnie, że w innvch okolicz111ościach dli na ~órę wraiz z Moriinem. który wła
pobudziłby do śmiechu. Co d-0 Bonardc· foie nadszedł i z }eR:o iona. Widocznie
la. to powtarzał on. z oczami uttt<wione· Motri-nowie dowiedzieli się już o wszyHkicm od sanitariuszy, bvli bowiem omi w trupa:
shllPieni Stróżka szlochara z.cicha.
- Psiakrew.. . Psiakrew...
- Jadę do S'ZPitala z tamtvm - o„
Doktór Bonnetete kiw1,ąt potakują~o głową. Skonstatował śmi erć. poc:iem świadczył Bonnetcte.
Si ei:rnął po kapdus~ i odd1alit ste. jak
przetarł sz.kła okularów. bv dodać sohic oc.lwag-t. Bvł bliadv. t:tk my wsz yscy gdyby uciekł. Szlochanie ipanł Morin
n.aroato mi ncrwv.
i daremnie szu!kał sTów.
- Moril!l. prosz,ę l!abrać stąd żonę - To z.a.pewne bliźniacy - bąknął
nolecilcm - Zawezwę was. l{dY będzie
wreszcie oozomic obOlietnvm to'llcm.
Om1l nie wzruszvłem ramionami. C'te mi notrzcbni.
Stró~ sne łnil swo1e ooJecenie.
Przez chwile miatcm na<!1Zieję. ile b etZ
Słuchaj - rzeild wreszcie Bonarfryjest
ot<l
Ten
.
oświadczv:
wahania
nrzccież zam im zabiorą stąid...
tłervk Relot: tamten nim ni1e jest'·. Za- <lei "omniafem w swej rozpacw . że to wze tego, trzeba wezwać komisję ~ledczą.
Mvślał z.anewne o tern, że tnzcba zro
cłeż tein kretvn Bonnetetel
- Postrzał w serce - c i a '!'n ąf dok- hić z dj~cia fotog-raficzine 1p-0~rn1t1 i trupa.
LÓ'". - Sądze. i11s1}elktorze. że be<lzie pan Mnie zaś wszystłko to nia\g-le wy dało słę
strasz.ue - prZJecież to ch~ilo o me2'0
wymagał sekcji 1.
-

to maro'

do .

-

„.

-

t
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opiekuP1a ! Zadałem mu tylko jedno py- t\Yierdlził iż jest jedna szansa na tysic:tc,
że da się go uratować; zawdizłeozać to
tanie. które wr1dia wato mi się ważne:
h~dzie jedynie swej silnej budowie.
- Czv zawiadomiono szefa?
Bonardel nie wiediziait. Na mo.ia proś Szef zakomunikował nam te diagnozę,
be połaczvł mnie z biurem - ia iuż nic P1K'Z1em postanowił osobiście udać się
miałem sił. Gdv odezwał się Rcgnard, do f rogiera.
il'rnardel poda·ł mi słuchaiwkę. Wyszep- Niema wtrzebv wzywać komi·
talem:
~ii - oświa:dozvL - St.vmonie. z.awie·
- Dwu frvdcryków Belot. .. Jeden ziesz ciało do instytutu mcdycyr.v sądo
wej. Natychmiastowa sekcja, oczvwłe
nie żvJe drug:i umierający.
-.- Ach! - krzyknął szef. - · Przy· ś.:ie. Niety1Jko d'la samej sekcji, to mo·
~loby czekać - ale trzeba stwlerdlić.
jeiżid1żam natychmiast.
Nie mod.cm oo}ąć, jak szef - z.roou- i::zv jeden z nich nie jest ucharaktcry·
miał wszystko z tok niewie.l:u stów. Szo zowanv. Powiesz doktorowi Oampieirre.
fer i sanita rJUSz zeszli 1ltadól. Bon airdel że nie stawiam żadlnych spccjalnvch py
usiadł w kacie. Z trudem powstrzvmy- tań: nie mam na to w tej eh wi1i c1..asu.
Powiedz mu ziresztą, re biorę na siebie
wałcm sie od płaczu.
Bc.nardel
Gdv szef przybył dostrz.eg-tem, że wszc-lką odpowiedziaJność.
na jcg:o twarzv. tak zwykle spdkoJnej, niech słe zajmie rewol~rami· I \Hacajmailuje się wzburzenie. SpotU-2ał na leżą· cie do mnie obaj, jąik najpręiclzej do biu„
ra.
..:ego. i wvszcptał:
-

-

Przviacielu .••

Wiec ·Pan go poznaje? -

zawo.la-

łem.

Pan Reg-nard dlflgtlął.
Ach, iprawdia. • . Op01Wiedlz wszystko.
-

Słuchał mnie, nie przerywając, zie
wz.r0kiem utkwionym w lcżacej postaci· Gdv skoi1czvtem, nie rzekł ani sło
wa; 1rnzał ty lko Bonardelowi połączyć
sle telefonicznie ze szpitalem. Dr. BoJ·
nctcte podszedł do aparatu i Regnard
poc-zał go wypvtvw~ć. Rarrmy został
niestety żadnej z dwu
prześ wietlony;
kul nie można byfo wvJąć. Stan jeR"o ni~
!JyJ jedn ak zupełnie bemad1zieir.w . Profesor frogieir, który byt na miejscu.

nie
Uo

będ'ziemv mogli pracować

sookcnnie.

właśni.! poleirJ.ła na
sza oraca i diziś myślę o t~m z przer.:iże
n!em. !Jotvchczas zawsze mvślalem 11
przecież

na tern

zbrodniach. !ak o , ,problematacłf ·. jak
r 1>racv zawodowej. Niewątohw1e spo·
tykałem sie z ludźmi nieszczęśliw1·mi,
płaczącymi wzbudzJjący:111 ~itość· Ale
bvła to litość Pvwicrzch(lwra, !'~1ra me
umniejszała zapału do poszukiwali i JZO"
aitwv. Podczas kiedv ka.retk,t um.~iła
nas z oała szybkością ciem1cm1 i das11e

mi uliczkami,

skr~viowaniu

jęcz.ąc syreną na kazJ.:m
starałem s1~ wyubraz1ć

~ubie, czem bytabv tlla

mme ta su-rawa,
oocy.

~dvbv boraternmł :e! byli ludzi
Ze wstrętem myślałem t..."Tai f)

m<Jjcf
zimnej krwi. Czułem sie pomżonv i mn.r•
ewo patrzvfom przed siebie; swfcr
rrzez cały czas zannował się Jedvn!e
k!erownica i nie odlvwał się do mnie. .
uwia.domiony naJwidocz.nieJ Przez Mo-ROZDZIAL IV.
Przvsta.ni przez nl-ego o;a.nftarjusze, rina o śtosunku łą~zącvm mnie i iedp
lktórzv cze.kali oo dole. przyszłl zahrać nvm z Belotów. Przybyliśmy na plac
cmło . Poszedłem za niani. Przed domem ,'\fa1zas o godzinie 9.15.. Dawno jut nie
Morin rozpędlzał tłumy ~apiów. zwablo- byłcun w instytucie medycyny sądowd
poi:totowia. Ostatni ratz właśnie pos:zedłem tam z oj•
nycb widokitem karetki
ticszcz padał cini;łl" . Cienkie stru.~ wo· cem chrzestnvm. Przvpomłnałcm sobie
clv wida ć było na tle lamp ~az.owV\:.h.. tera.z, ialk ujmując mnie ood ramię poka.·
które wskutek srabeito ci~nlen:a migo- zał trupa. którego odnaiezliśmv razem
, .Dobra robota, leszcze
Sanłtarjus.z i powtedz.ia1:
tałv. jakbv na "ow:etrzu.
usiadł obok ciała: fa zająłem nnejsce parę takich. a awansujesz na brygadjc0bok szofera. Pan Rei:rnard nak:iLał Mo- ra.• .' • A teru. w tej ciszy n()l.:ne~ jegc
rinowi nie opuszczać mfe~zkania 1 nie właśnie Ulkła<lano na wózku 11a l?Umo·
wpuszr-z~ć nikcgo. opr.)c:z fut:kcjonarf,u wvch kółkach i wnoszono do łeS?o siul„
szv polic}ł. Oświaidl\'.:zvł. że nie na1Ctży tala umarl~ich. Je~o - czy też fe~n so·
dawać iaónej wzmia'llki do ~a!Zet: jeśli bowtóra. c:A.lI'ó_wnież nie wYia ~ni nło Sl!>ra
!d. c.. JL,)
11rasa zajmie si~ tak taiemniczą spr"'w~ I .w~
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Zaczęło się

od

pożyczki

Harrimana.

Wznowienie procesu KukNowi

świadkowie sklada1ą
Jak obrona charakteryzuje oskarzonego wicepr.

Wyrok: t

miesiąc

zeznan
Wielińskiego.J

aresztu.

sprawy w nieskodczono~ć, Słld postana· t DJe b~dzie czynił żadnego zestawienia jnych ludzi partyjnych, ktćrzvbv ponie· '1
wia zarządzić przerwę, by w tym czasie l' romłędzy prez. Ziemięckim d Wieliń. Iśli należną karę. Ze w istocie nadtUiYć
strony mogły się zapoznać z załączone- I skim, poniewaz są międz~ tiimi zbyt tvch nie bylo stwierd'Za również s.pra·
mi przez oskarżonego dowodami i zde- wielkie różnice.
wa umorzenia dochodzenia przeciw
cydować, Jakie z nich przyląć do akt
W konkluzji swego p~emówienia 1
, ławnikom.
sprawy.
adw. Brzeziński dowodzi, it Wielińskie· ł
„Nie domagam się ukarania" - lkońPrzeciwko przyjęciu dowodów do- mu nie szło o dobro miasta, lecz o swe czv adw. Kon - gdyż nie należv to do
źonych przez Wieł:iń$kiego oponuie adw. sprawy i prosi o ukaranie oskarżonego. mojed roli obrońcy, jedłrnalk: uznanie winy
Brzeziński wskazując te nie maJą one nic
oskairżone~o Wieliń:;kiC2'0 oraz odpo·
wspólnego ze sprawą.
Po przemówieniach tvch zabi.etia głos wiedni.ch sankcyj l>()Z()Stawiam do uzna
Sq<t postanawia próct odpisu prolo· adw. Kon Piotr, który zaznacza ~e nia Sądu".
kułu komisii łustracylneł % roku 1928 o szkalowanie nie może ujść bez,karnie.
Oskairżonv Wieliński w ostatnim sło
rzekomych rtadutyciach w wydziale po- Wieliński dążyl do stałej kompromitac~ wie wskazuje, że oowodował sie li tyldatkowym pozostałe dowody dołączyć. ,-:>PS, tudzież tak poważnej osobisto· ko wvtącznre dobrem pubHC2nem, albo·
Następnie oskarżony Wieliń!!ki opo- :kl jaika jest prezydent Ziemięcki. Ude· wiem jako wicepezvdent na.równi z in- Fabryka i Zanądi LwcJw, Srwedzka 3.
nuje przeciwko dołączeniu egzemplarza rz.ając w pirezvdenta oraiz ławnika Kuka nvmi ocloowiedizialnv bviI za działalność
I. K. C. z dnia 2 maia 1932 r .• który zna! Wieliński rozbijał je<Imocześnie ori:;a· s~~morządu. Wnosi o uniewilnnienie.
0 CZDI
7
duje się na <>tołe !ędziowskim.
nizrn ~os.pod:arczv samorządu łód2lkie- Sąd utltaje się .na naradę poczem o~łasza
•
W tym momencie przewndniczący g-o. Wieilirrsiki jest obcym cllla Łodzi, al- w-yrolc
a) Dzjś dnia 31 bm. o godz. 8-ej ra
wyjaśnia, iż d;dennik t~n zł żony został 1 bowiem pzebvwa dopiero od 10 lat, a z
no punktualnie winni się stawić do J)rze
właśnie przez oskarżonego Wielińskiego chwila jego przvbvcia na teren Łodzi
WYROK.
glądu wojskowego:
Sąd oddala wniosek Wielińskie~o.
datują sie stałe nieoorozumienia i walki
po 2 odzinle sąd wyniósł wyrok moPrzed komisją poborową nr. 1 (AL
podjazdowe na terenie PPS. Adw. Kon ca które20 54-Jetnl Edmund Wiehński Kościus-zki 21) poborowi rocznika 1912
GŁOS OBRONY.
wskazuje, że R1Clv'bv nadużvcia, Jakie uznany został winnym. U: w Okresie od zamieszkali na terenie 5 komis. p. P .
Następn:e po zamknięciu prze\•1odu 1nr.zvpi.sułe \Yi_ełiński taw~ikowi Kuko~ d~ia 22 marca ub. ro~u pomawiał ław· o nazwiskach~~ litery R. T.
!'!ądowego zabiera głos adw. Brzeziński! Wt. ~1ały m1c1sce na tere~1e samorządu mka Kuka 0 nadużycia I skazał go
Pr.zed kom1SHł poborową 11Jl", 2 (0rozpoczyna swoje przemówienie od cha 1 ~(~d12k.1~~ to. ~e:511>rzec~n~e t>rez~dent ten czyn na łeden miesiąc aresztu. 5 Zło g~ooow~ 34) pobor.owi rocz.nika 1912 za
raktervstyki oskar:życiela i oskarzonf'go. Z1emręck1 tudz1ez kom1s3e usta1hłyby trcb opłat sądowych I 50 Złotych od· m1eszk.ah na terenie 7 komis. P.P. o na
BADANIE śWIADKóW.
Oskartony Wieliński, wskazuje acłw. 1wine lawników. · czv też innvch zaufa- szkodowanla za prowadzenie sprawy. zwiskach na litery T. W.
O~?lic.zność ta jak s~wierdza adw. Brzeziński, nie pierwszą sprawę ma o!
Na zasadzie amnestii Wielińskiemu ka
Przed komisją poborową nr. 3 Piotr
Brzez~ns~i. ~a .to znaczeni~ dla sprawy. oszczerstwo i sprawy te przechodz1' ł ·11 .
rę darowano,
kowska 165) pobornwi roc'Znika 1911 ka
i~ W1elinsk1 wiedząc o ~tosku ut!1orze tak łatwo, czv to 7.niesławić kami""ri .z·
W motvwach sąid uuznaczyr!, że z.a- tegorja B. zam~ . <: zkali na terenit> 14 ko
rl1~ SJ?rawy, w .dalszym ciąg.u rozs:e~ał ' nika, czy znane też oszczerstwo dyr, 1
równo z przedłożonvch dowodów, jaik misairjatu P.P. ( wizyscy).
wiedśct uwłaczda~ące godnoś~l łabd 1 k.ow. teatru Gorczvnskie~o. co nie przyniosł.o
również ~e zbadania w orzewodzie sąPrzed komisją poborową na powiat
ą po nara. z1.e p~stan~wt z a. ac V: zaszczytu Ma~istratowt.
<luwym świadków nie wstało ujawnio· łódzki (Narutowicza 56} poborowi racz
charakt~rze s~tadko~ Piotrowskiego 1
P. Wieliński na rozprawie niniejszej
11e iakobv ławnik Kulk d()!J)IUścil się nad· nika 1912 zamiesz-kali na terenie ~m.
s. G~zesiowsWktegho. dPierwszy s~ładkt. ze- zeznał, te sprawa z dyr. Gorczyńskim
1
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S
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pos1edzenm el!zekutywy P~S ~mie;cią? wy, przeciwko Kukowi na umorzenie. '
Poza będącemi obecnie w budowie łaiby sie do g-ospoda.rczego podniesienia nowych linij kolejowych. Zre-alizov; aśw. ~ac~: Były, wyrazerua n~ep?- 1W tern wszvstkiem wychodzi małostko· nowenu lin.j.:lm1 koleJowemi Warszawa znacznych obsu1_rów Polski· Ministe!T· niu tego projektu stoi na przeszkodzie
cbl.ebn~, Jakieś grozby, lecz grozerua wość oskarfonego na każdym kroku. - - ł-(adom i Kraków- Miechów. n<l\lak stwo Komunikacji w zrozumieniu donio brak odpowiednich funduszów,
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na Polesiu?
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św. Jako budowniczy Magistratu m. dtt 0 sprawy Kuk. contra Wieliński, kto· sizego kraju z polsluem morzem. Do·
Zmiany w dotychczasowej tabeli potrącefl slcłade\ł.
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• k . 1e w swoim czasie były rozpozn~wane tycoczas wszystkie transiporty. idące
ł..od z1, w raportac b w swoim
czasie 0 przez sądy i osl-arżonv został un1ewin·
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~mysłowy~h na ~ypadek .braku pracy wprowadziła zmiany w dotychcza·
1 e stronydróżnv~\przedd31ęh idorco~v, y- natury formaln·-·j, p~niewat sąd nie p · zy · u pohr!':~\~ podrs t
1 ~łC~ versa. muszą
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,
•
d,., spTnwv dzienni' ach łódzlc~ch, cskar-, zeł. wairsz1!-wsk1. któ. y sta.le Jest prze
Następni~ osk: W1etlńs~1 stawta sze· ?ony Wieliński zarzuca mentu mocodaw · c1ązony. N~wet gruntowa~ rozłnociowa wprowad:ione zmiany wyłącznie dotyczą, zamieszczamy poniżej tabel~ obliczeń
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wą, wobe~ czego przewodruczący s. Mer l)d fJ:mv I. Tvlłer, a przet.iet S1TII p. i z nową lmJ~ śiredmc:ow? rne ~su111e tu
Składki
iton pytania te uchyla.
Wid'ński wiedział, że były to tylko plot, taj wszystk1cll trndnoś~!· gdyz koszty
ki. l\azy-wał ich brudnymi ludźmi. a mi~ trnnsportu dla aatyku•1o;v.
wywoio· za ubezpieczenie na wypadek braku pracy, przypadającej wyłącznie od pracownika
PYTANIA BEZ ZWIĄZKU ZE
mo to przyiatnlł lilię. Powołany przez 0 • nych dro.gą morską z połn~y i wscho od jego rzeczywh.tego wynagrodzenia pomniejszonego o zł. 720.
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SPRAWĄ.
skarżonel!o na swiadka radny Bialer nie du Po!Slk1. zawsze będą duz-e wskutek (Oz. Ust. R. P. Nr. 27 z dn. 19.IV. 1933 r. po:z:. 229 art. 1 p. 16.)
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Wobec tego, :!e świadek Piotrowski niejecłnol~rotne wystąp:enia oskarionego rze warkot maszyn a prz..edewszystkiem
od Zł. 1000 • • • • , Zł.
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rowaniu sprawy dwóch ł awników, a mia nłkt mu w partii 11 ie groził ~miercią, jak laią·ce: z rynsztoków, podwórz. poja(~}

W środę.

dnia 24 b. m. w Sądzie
w Lodzi toczyła się sprawa
wniesiona z oskarżenia prywatnego
przez ławnika Kuka, przeciwkó wiceprezydentowi m. Łodzi dr. Edmundowi
\Y/ eisberg • Wielińskiemu.
Sąd wobec póinei pory odroczył roz·
prawę do cłnia wC'zorajszego.
O godzinie 10 rano na sali nr. IV w
dniu wczoraiszym wz:nowiono rozprawę.
Po rozpoczęciu rozprawy wiceprezy.
dent Weisberg Wieliński stawia wniosek o przeprowadzenie konfrontacji
twiadków Niedzielskiego z Polanowskim drugi zaś wniosek o zbadanie spro
wadzonego świadka Henryka Piotrow·
skie~o. który wydać ma o nim opinję.
co robił w partji.
Wnioskowi temu prz'<"c:wstawia się
radw Brzeziński, jednak wobec takiego
stanu J>rOJSi o przesłuchanie sędziego
Grzesiowskiego, od którego wiceprezy·
dent Wieliński dowiedział się t lub 2 ma
ja ub. roku o wniosku, skierowanym
przez tegoż sędziego Grzesiowskie<'o o
umorzenie sprawy przeciw ławnikom
Izdebskiemu i Kukowi.
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i;zcie niema to nic wsp6lne~o z ła~·'ni- skąd mzcho<lzą się 0-dory, przyp.rawia·
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Sędzia Grzesiowski

o§wiadczab u do kiem Kukiem, który nie należy do PPS. J~·t:e wcale me o wiosenny zawrót gło·
1Wl'aca1ącego się doń w dniu 1 lu 2 ma
'"Y i w~eszcie smak zgnębiła woda ze
11 ub. r. Wieliriskiego oświadczył, iż spra POŻYCZKA ff A.Rl?TM!.NA KOśCIĄ studzien łódzkich, które pod wrplywem
wę ławników kierUJe do Urzędu Proku·
NIEZGODY.
v. yczer.""nia i tęsknoty do cxldawna ma
ratorskiego z wnioskiem o umorzenie.
~
od .
Przed zamknięciem przewodu sąd
W r. 1929 osk. Wieliński lansował Ja-Czą<:ych w oddali w ociąig6w- ma
swraca się do stron, ety malą zamiar u· pożyczkę Harrim<11'll\. która nie była ko· ją zaprawdę dziwną własność za.mienia

tupełnić dokumentami swe wnioski?

1·„v-:tna dla miasta i przeciwko t„,.., .. nia tejże wody w zawiesksty, gęsty. żół·
płerws:ty wystąpił ł~wnik Kul< i 70 stał tawy element. Został łodzianinowi JeTAKZE WYTRWALOśćl
poparty przez innych członków Magi.· den tyl~o zmysł: czu.cte.
.
Wieliński staie przed sądem z kilku· stratu. a oslq\r7ony Wielińst.-i uczuł się
Wini.en on
hodo~ać w pefneJ dzie
litową paczką r6znych papierów ł ko-: 'em tak dotkn:ęty, ze chc':>ł s·ę „~w„• w1~z.ośc1.. A ;rnoze. ten Jedyny zn:J,ysf ·wy
kino motywu!e każdy przedkładany śwl zrzec mitndtitu wice1'rezydenta. Sfod 1 razaJąc su; Językiem eleiktrown1. czy e•tek.
I ro?.:porzvły sie właśnie te walki.. Dalej lektrycznym~ będzie zmysłem wysoPonieważ postępowanie takie wyraź :; dw Brze .,.;'1.ski mówi o zezn<1.nfa.ch_pre·Jkiego napięcia..
„ tt stwierdza dażność do przecią~nięcia · zydenta Ziemięckiei!o i ośwfadcza, ż•
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Sprawy drzewa,
a konferenc1a w Londyn. ~

HANDLOWY-;.,;
EXPRESS
_,
Finanse

światowe

(ex) W związku ze zbliżającą ~
gospodarczą w
światową konferencją
Londynie zwołana została do Wiednia
na dzień 24 b. m. międzynarodowa Kon

a Polska.

ferencja Komitetu drzewnego. celem o·
pracowania wytycznych na konferencję
światową dla reprezentantów przemyseksportujących
łu drzewnego państw,
drzewo.

złota.

W poszukiwan iu namiastki
Opinja. dr. Grubera, dyrektora P. K. O.
Istota kryzysu leży w zagadnieniu
złota, które pozostaje w dyspozycji kilku państw. Właściwe zrozumienie znaczenia złota i jego roli w życiu gospodar
czem wieleby wyjaśniło. Złoto powinno
być środkiem płatniczym aa zagranicę,
natomiast jednostką rachunkową i płat
niczą dostosowaną do ogólnego poziomu
gospodarczego kraju, jest dobry banknot
O wartości zaś banknotu decyduje cena,
jako wynik popytu i podaży na rynku
wartości
wewnętrznym. Podnoszenie
canknotu kosztem ceny zmienia porzą
dek produkcji i ogranicza warsztaty, sta
iąc się pośrednio przyczyną bezrobocia.
.f~st to deflacja. Ta sama deflacja powoduje, że gdy koło rozpędowe produkcji
stanie z powodu braku środków na zasi
lrnie jej potrzebnym kredytem twórczym, olbrzymie środki idą na pokrycie
którzy nie
J<. osztów utrzymania ludzi,
1e swej winy znaleźli sic poza nawia-sem swei codziennej pracy.

i~taN;:~:rJ~~Ię!"f!~l:k~!=~~tówp:i'z~i~

ludności przy zmniejszonem
czasu i wydajności pracy.

natężeniu

- uwolni pieniądz 9d zewnętrznej
spekulacji walutowej.
3) Przyszłość należy do stanu śred
niego.
4) Kapitał nie ulegnie załamaniu, zmie
ni tylko swe formy organizacyjne, aa
stawi i podporządkowuje się kontroli
społecznej, a w pewnej mierze dyspozy
cji państwa.
5) Srodki pieniężne szerokich rzesz
ludności, zgromadzone w wielkie kapita
ły, będą pracowały i wprzęgały do pra
cy dla dobra ludzkości coraz to nowe sfe
:ry i stany.
PowYższe uwagi dr. Grubera, autora
cennej broszpry pt. „Złoto i kryzys",
•c;rują u nas drogę nowym prądom walutowym, reprezentowanym przez Key!Iesa, które możnaby nazwać antyzłoto
tarną

Ch aos na rynk U d O Iara

' 'd

wsro

Wzrost spożycia spirytusu.
W ciągu dru~iego półrocza okresu

handlowe
wewnętrzne obroty
przekraczają dziesięciokrotnie obroty za
graniczne, zależna jest od ogólnoświato

której

wemi. Zgodnie z temi zapatrywan. na
rynku wewnętrznym o cenie banknotu
decyduj._ uporządkowane stosunki na
rynku zewnętrznym złoto zastąpione by
toby w znakomitej części przez namia
~ tkę, t.j. przez banknot międzynarodo
wy. Rzecz prosta, złoto mogłoby zostać
.::zęściowo zastąpione przez uporządko
wane stosunki międzynarodowe, zafikso
wane w możności emitowania banknotów. Cóż kiedy do tego celu jeszcze dro
ga daleka. Polska winna spółdziałać nad
oparciem finansów świata o „porządek",
lecz nam już potrzebne jest ożywienie.
Polska, będąc krlłjem niewielkiej mię
dzynarodowej wymiany towarowej,
7Walczyć kryzys musi własnemi siłami
drogą dążenia do samowystarczalności
gospodarczej. Jasnem jest, że Polska,

•
· • ac1a
Dezor1e11
ł
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1932-33, l. j. w miesiącach paźt:łziernik
- marzec zbyt spirytusu konsumcvjnego poważnie się zwiększył gdvż wyniósł
13.162.0QO litrów 100 procentowych, co
w stosunku do roprzedniego półrocza
wykazuje wzrost o 36 proc., a w stosun·
ku do dru~ie~o półrocza okresu budże
towego 1931-32 wzrost o 2 proc.
Powód wzrostu: obniżenie cen prze2
Państw. Monopol Spirytusowy.

w ej koniunktury gospodarczej zaledwie
w

rn proc. i dlatego możliw9ść poprawy

lrży wyłącznie tylko w niej i nawet w
razie całkowitego odcięcia się od zagra
11icy w przypadku zmiany układu finan
scwego, jest w możności drogą zwiększe
via tętna pracy wewnętrznej, zwiększyć

wydatnie swój stan posiadania.
Tutaj teza p. Grubera, że potęga wa
!uty spoczywa dla rynku wewnętrznego
na solidnych i uporządkowanych stosun
kach i na zalecie oszczędzania oraz ka~italizowania, a dopiero w drugim rzeC:z!e na zapasach złota - mogłaby być
S.
bardzo przydatna.

GIEŁDA

1Talui1:
Belgja 124.30
Holandja 359.55
Londyn 29.87-29.88
Nowy Jork - Qeki 7.511
Nowy Jork - kabel 7.P
Paryż 35.10
P1·aga 26.53
Szwajcarja 172.30
Włochy 46.<SO
Berlin 207.75

-:-

Ł

•
d Zł.

'
I
d
d
•
pos1a aczy o arow.
W

O

WARSZA WSK.A

z dnia 30.go maja.

Minimalna podaż i słabe zapotrzebowanie.

'Akcje:
Sfery miairodajne tłumaczą objaw ten iż w obecnej chwili posiadacze wkla- 1
ex) W dniu wczorajszym na rynku do
Bank Polski 74.0~73.50
mo
walutę
jaJką
na
wiedz.ą
nie
tych
dów
obecnie
są
dolarów
posiadacze
iż
Lem.
dal·
się
zaz.naJCzyła
Łodzi
w
lairowym
Gdy Niemcy odłączyły się od rynku
Lilpop U.OO
~wiatowego, pociągnęły najpoważniej- sza poważniejsza zniż.ka kurs.u dolara 3upU111t: zdezor}entowani i nie wiedzą gliby dolairy swe zamienić bez większe
St:iracbowice 9.00
7
s ,ego wierzyciela, tj. Anglję. Międzyna- gotówkowego, na co wpłynęły w p1env pup. o~tu co robić. tembairdzie;i, iż zda- go ryzyka.
wczorajszym,
dniu
w
Polski
Bank
posiadacze
iż
niejednokrotnie.
się
rz.ało
rodowy ruch kapitałów zaczął zamie- szym rzędzie wiadomości o spadku do
Papiery państwowe i li$ty zastawne:
rać., Bilans~ ~andlowe z~częty się kur- lara na innych giełdach ewropejskic.h. g1tóWh.i chcąc zarobić. zakupywali za jakkolwiek jesz.cze do godziny 9,30 ra4% Inwestycyjna seryjna 107.51)
W zwiąt:k.u z temi wiadomościami róvnw iunty angielskie. iak i dolary na no ptacił za dolary zł. 7.40, od godziny
,czyc: powr?ctty w 30 panstwach zarzą5% Konwersyjna 43.00
Za znaczyć
ł
k
·
d
Clzema dewizowe.
n. wczOll'aJszym na. ryn u prywat- teru1inv. i wszysty oni stracili bardzo 9,30 obniżY'l kJU!rs do z· 7,35.
w
krótkim
··k f nt była wstrząsem
6% Dolarowa 48.25
Obecnie więc nikt z należy, że jakkolwiek do tej pory
lf'cz ~:fn;m~ k;sztowafa ona jeden tylko r;ym w obro...a-ch po~ag1ełdow~ch kurs poważne sumy.
4% Dolarowa 49.SO
Banque de Prance, 2 mi)jardy franków . . Golar~~ ksztalt<1wal się w ~.ramcach od nich nie chce ryzykować i woli zaku- jednocześnie ze s,padkiem banknotów
7% Stabilizacyjna 48.88-49.38 drobne
Ob 1·. nie kursu funta miało również zł. 7.o<J do zt 7 .40, względ.me do zł· 7,45 pić towar, aniżeli ryzykować, zakupu- dolarowYCh następowała zwyżka dola41~~ó Ziemskie zlotowe 37.25-37.50
rów złotowych, w dniu wczorajszvm
r.a cel~ ~~rspektywę wzmożenia ekspor przyc::en:i, .jako r~ecz ch~kterys!ycz ją..c obce waluty.
8% m. Warszawy 39.50-39.63
Najlepszym dowodem. iż rozumowa zwyżki złota nie notowano i kurs dolaną wym~entć nalezy fakt. ze podaz do
tu
larów jest do tego stopnia znikoma. że we powyższe }est słuszne. świadczv rów złotych osiągnął zł. 9,ZO. przyczem
.
GIELDA LóDZKA
w fakt. iż większa część posiadaczy wkła- , tutaa nie było żadnego zaipotirzebowaStany Zjednoczone nie chciały się do tranzatkcyj dochodziło jedynie
Dolary 7.ł2-7.4G
uzypatrywać temu biernie i wstąpiły w "'y:padkach w}~ątkowych. Ró:wnież za- dów dolarowych w bankach tutejszych nia. co tłumacza. naogóf tern, iż chętni
Budowlana 38.S0-38.00
szranki walki konkurentyjneJ z Anglją. pt:f.r,zf;t'-owanie zmalało w porównaniu wogóle ich nie pod·eimud~. postanawia- naJbYWCY nie mają dostatecznych zapa
Dolar•iwka 49.50-49.00
b
d
Nie można się spodziewać, by złoto,
lnwei;tycyjna 102.00-lOJ.OO
którego cenę wyśrubowały banki emisyj z niem p,r.zedwczorajszvm airdzo wy jąc wyczekać, póki nie nastąpi całkowi sów gotówki.
StabiJizacyjna' 49.00-48.SO
.
te wyjaśnienie sytuacji tembairdziej.
Jle. nabrało w~rtości, raczej należy się datnie.
(ah)
Bank Pol.ki 74.00-73.50
!1czyć ze spadkiem je~o w;:irtości. Wyraźnie zaczyna się przeb;jaĆ pógiąd, że
GIELDA BAWEŁNIANA.
!5tota dobrego obiegu pienlęznego to nie
Liverpool: lipiec - S.97, paidzlemik - 5.99,
~Joto, lecz stosunek ilościowy materjafu
6.05, 11tyczeó - 6.02, marz>ee - 6.0S,
grudzień t'anknotowego do faktycznych obrotów
Brema: lipiec - 10.09, pudziernlk - 10.31,
Mianowanie trzeciego syndyka masy upadłości,
gospodarczych państwa.
10.łł, 1tyczeń - 10.51, manee-10.6'.
grudzień Drugim zkolei środkiem utrzymania,
(ah)
ex) W dniu wczorajszym znalazła
Sąd na ses.ji wczoraJjs;i,ed zamiano- pr.zez Sąd na trzeciego synd'y1ka wyzna
v.i zdrowym stani~ finansów jest pozorjego było rówsię ponownie na wokand.zie Sądu Han wał trzecim syndykiem masy ziemiani czona. gdyż nazwisko
na polityka kredytowa z punktu widze- dlowego sprawa upadłości Widzewskiej
na inż.. Kairola Wendziagolskiego z tern. nież przez wierzycieli zgloszone na po GIEtDA ZBOŻOWO . TOWAROWA tóDZKA.
r.ia celowości i zdolności kredytowych Manufaktury Sp. Akc.
Żyto 17.5~18.00, pgzenica 34.50--35.50, j~.
razem że Ucz:bę syndyków uznał Sąd za defim siedzen.iu w dniu 5 mada rb„ jako kanTym
'dłużnika.
pn:emiałowy 14.0~15.00, owiea 13.75-14.75,
mie
Manu
Widzewskiej
syndyka
na
dydata
poda·
było
Sądu
roZ1Piraw
przedmiotem
tyw.ni·e dostateczną.
mok11 żytnia 60% 27.50-28.501 moka żytnia 65%
Słynny ekonomista Keynes proponu- nie aidw. Lachmanowicza, pełn· firmy
Osoba p. Wendziagolskiego została iaktU1ry.
26.5~27.50, m11ka pszenna 65% 55.00-57.00. o.
je utworzenie międzynarodowej instytu- ,.Cicurel et Bauda"- Al,e ksandiria i firtręby żytnie 10.0~I0.50, otręby paz„nne 9.50<'H, która emitowałaby bony do wysoko my „Siicmat'' Sóc1ete Commercio Mate·
10.00, otreby pszenne grube 10.00-10.50, ziemnła_
sci 5 miljardów dolarów dla otworzenia rie Tessili in liqu- Medjolan oraz adw.
000'W Z 0
jadalne 3.50-4.00, groch Victoria 27.00-31JIO...
ki
cila poszczególnych knjów kredytów. Montlaka, pełn. firmy „Thomas Ewans l'łarady nad s~rawą funduszu in~arwencyjnego dla rolnictwa.
łul>in niebieski 8.0~9.00.
Keynes proponuje daleł utworzenie wa- et Co", Manchester i firmy „Mather et
.
(ag)
Sytuacja spokojnL
Już w najbliższych dniach ma nastą(ex) Pod przewodnictwem naczelnego
luty międzynarodowej, aby wreszcie Platt Ltd. London.
w
rolnictwa
postulatów
uzgodnienie
pić
Przemy
Związku
W pod,~iu tern petenci prosili 0 za· dyrektora C'entralnego
skończyć ze spekulacją dewizową. Podo
1
GIELDA ZBOŻOWA POZNAŃSKA.
Lacherta , s~u Polskiego, .inż. An~rzeja Wierzbic-, tej dziedzinie z poglądami sfer przemyhny projekt utworzenia porozumienia mianuwanLe inż. Wacława
Żyto, cena tranzakcyjna obroty 695 IOllA walutowego wysunął ostatmo Roosevelt trzedm syndykiem tymczasowym ma- i kiego, od~yła su; w !zbie Prze1!1ysło~o- błowo - handlo~ych, poczem sp~awa ta
flandlowei ~on!erencia w. sprawie p~oiek ma by~ pr:r.edmt?l~m .obrad komitetu e- zł. 17.00. Reszta notowań h'e.z zmian.
W roku ubiegłym rząd angielski wystą sy upa:dlości
u~posobienie spokojne.
utwo~zenta fundusz~ mterwen~~Jne~o j konom1cznego m1mstrow.
tu
Sąd
bm.
5
dn·
z
decyzją
wiemy
Jak
ril z projektem wspólnej waluty dla do
milionow
100
kwocie
w
rolnictwa
dla
tymczasowymi
syndykami
zamianował
miniów.
Spis kupców przybyłych do
Stosunki w Europie i 'Ameryce mu- Widzewskiej ManufaktUJry inż. Wł. Ebo złotych.
~zą znajdować swój resonans w Polsce. rowicza i dyr. Emila Huperta, da.iąc wy
Lodzi w dniu wczorajszy111.
Polska jest eksporterem i ma ogromny raz zapatrywaniu, iż zauząd masy nie
eir) W dogu dnia wczorajezeao przybyli do to.
kontyngent emigracji. Kryzys zamyka może być jed.noosobowy. Uznając w zu
dzi w celach handlowych następajocy kupcy:
jej dost~p do innych krajów. Polska jest pełności stuszność tego zaipatrywania
W granicach od 5 do 8 punktów.
Kra_
Grand • HfJt.el: Władysław Lipińl>kt również terenem penetracji kapitału za- fiirrny- wierzyciele uznali nadto. iż
(e'-') Na giełdzie bawełnianej w No-! czają notowania z dnia 20 maja r. b.), k6w, Moszek KJ<'inman - Katowice, Heni Jakob_
granicznego. Te elementy same tylko do ze względu na rozmiary pirzedsiębiotst
Lublin, Michał Siciński - Pomaii, GuEohn s•atecznie ilustrują śc i sty związek Pol- wa. mianowicie jednego z nadwięks.zy.ch wym J~rku w dniu .wc~orajszym, w p_o-j bez nawiasów z dnia 29 maja: .
(8.17)
czerwiec
9,20,
(8,25)
Loco
maia,
27
dnta
z
notowa01am1
z
równaniu
- Berlin, Otton MiJJer - Wiedeń.
Elsinp:er
•taw
rki z resztą Europy i Ameryki.
w Państwie oraz na niezwykłe trudno- nastąpiła dalsza zwyżka która oscylo- - 9.07, lipiec (8.24) - 9. 16 październik
Hotel Savoy: Abram Goldberg - Wanurwa,
Doniedawna Polska była pod specjal ści zarządzania masą upadłości w obec wała w granicach od 5 do 6 punktów.
(8.49) - 9.41, grudzień (8.60} - 9,57, Arno Szulman - Brieść Mikołaj Kotlicki - KraM
pożądane, by
ną psychozą orjentowania się na zagra- nym kryzysie, bY'foby
W związku z lem. iż giełda dewizo- styczeń (8.68) - 9.66, marzec (8.86) - ków, Salomon Kaufman' - Włocławek.
tym liczba syndyków powiększona została wa w Nowym Jorku z dnia 29 maja r. b. 9.82.
nicę. Dopiero teraz trochę pod
do trzech.
względem się zmieniło.
Giełdy bawełniane w Liverpool'u uwykazała dalsz:ą zwyżkę walut europejNiezależnie od powyższego wniosku skich, sfery zainteresowane liczą się z legły wprawdzie również zwyżce w wyPolska cierpi bardzo dotkliwie na brak
kapitałów - wyn ikiem tego ubóstwo. wczoraj jes-zcze, krótko przed roZIJ)łrawt:1 dalszą poważniejszą zwyżką na rynku żej wymienionym okresie, nie w tak zna Odcz,t posłanki Marczyfłaklej
Zaczęliśmy bowiem z niczem. Hasto od- złożone zostało podanie adw. Rozenblat surowej bawełny.
cznym jednak stosunku, a mianowicie
.
Staranfom Wydziału Pracy Kobiet Zwłozku
budowy prywatnej kapitalizacji dato w ta, pełn. Zakładów Chemicznych w Win
Zaznaczyć należy, iż od dnia 20 maja zwyżka ta kształtowała się tutaj w ~ra
m. Lodzi w dniu l czerwca o godz.
!'trzeleckiego
cstatnich latach poważne wyniki. Kapi- nicy oraz Stefana Gilberta. w kt6rem r. b. do dnia 29 maja r. b . włącznie ba- nicach od 30 do 35 punktów, co sfery
10-ej w sali S.K.S_u, Skwerowa 1, posłanka Martrze
zamianowanie
o
również
Sąd
prosi
stosunkowo
tłumaczą
zainteresowane
wełna nowojorska zwyżkowała w gratał zagraniczny dzisiaj miałby na celu
wygłosi odceyt na tem~t: Udział kobiet w
'tylko uzupełnienie braków istniejącego ciego syndyka- jednei z o'Sólb z po- nicach od 95 punktów do 100 punktów, znacznie mnieszemi wagami funtów an- czyń~ka
walkach o niepodległość.
kandydatów. zaproponowanych cze~o najlepszym dowodem są następu- gielskich, w której to walucie notowana
śród
polskiego stanu posiadania.
Wyd:diał Pracy Kobiet Zw. Strzel. aa oaezem
Cag)
Obieg pieniężny w Polsce musi być przez wi.erzycieli na posiedz.eniu Sądu w jące notowania: (cyfry w nawiasach ozna jest giełda liverpoolska.
pośrt'dnictwem zaprasza na odczyt bla członkinie
rozszerzony drogą procesów wypływa dniu 5 maja rb·
sympmków Zw. Stnel
jących logicznie z normalnego funkcjono
:wania polskiego ustroju gospodarczego,
OBóZ DLA MLODZIUY PRACUJĄCEJ.
a w żadnwm wypadku przez rozwiąza- Dalsza zwyżka bawełny na
w K. K. O. m. 'Warszawy.
Juf; tylko kilka dni pozostało do wyjazdu mło.
11ie mechaniczne.
Komunalne Kasy Oszczędności zmie I tych w złocie za wypowiedzeniem trzy- d1ieźy pracuj11cej do obozu Polskiej YMCA nad
giełdzie nowojorskiej.
Rozważania na temat kryzysu pozwa
(ex) W dniu wczorajszvm na giełdzie niły oprocentowanie wkładów w sposób miesięcznem, które będą oprocentowane Lind11.
_
lają sformułować kilka tez:
Nit>długo wi§c młodzid pracnjfcll znajdde sio
po 5 proc.
1) Oceniając sytuację, nie należy u- bawełnianej w Nowym Jorku zat1otowa następujący:
ls.tnieją tendencje do. rozszer~enia ko~ 1'sród lasów sosnowych nad rzekę Lindt aby po
Oprocentowanie dawnych wkładów
:Ważać za miarodajne stosunki przedwo- no dalszą zwyżkę bawełny surowej, które oscylowała w ~ranicach od 25 do 30 w złotych w złocie wynosić będ·zie od 1 troh nad. ko~unalnemt .kasar_m '?'szcz. 1 enlorocznej, ciężkiej pracy w murach fahrycmyl'h
lenne.
2) Jeżeli nowoczesne panstwo wyma punktów, w porównaniu z notowaniami lipca b. r. przy dwutygodniowem wymó- ~oś 0 .granhczei°ta '! for?11e ołolneJ wyso· móc zaczerpnłĆ zdrowego i cZ)'!łego powietrza.
Iłacjonalnie opracowany porqdek diliermy obozu
wieniu 4 proc., przy jednomiesięcznem 0 01 uc wa anycn pozycze •
ga zwiększenia obiegu pieniężnego, to z dnia poprzedniego.
daje gwarancj~, że młodziei pracuj1ca w esasie
Jednocześnie zaobserwowano povraż wymówieniu 4 i pół proc„ Od wkładów
·r bieg ten powinien być rozszerzony tyl
dwóch tygodni pobytu, ~zi urlop swój z najwi~
ko w ramach współczesnej logiki gospo niejszą zwyżkę na wszystkich pozosta. zwykłych a vista i za dwutygodniowem
pożytkiem dla zdrowie i charakteru.
Ezym
jednomiesię
za
proc.,
6
wymówieniem
w
więc
a
bawełnianych,
'a arczej. Kurs .giełdowy musi wYrażać łych giełdach
1
Dodać należy, ie kierownictwo Polskiej YMCA
~tosunek bilansów płatn'czych między Bremie, Liverpoolu, Nowym Orleanie i I cznem wymówieniem 6 i pół proc., za
dołożyło wszelkich starań. aby koszt pobytU w o_
Jed •Ol"Nł hode
roszczególnemi państwami. Międzynaro w Aleksandrii. Zdaniem sfer zaintereiso- trzymiesięczncm wymówieniem 7 ~roc.
był przyst~pny dla w51}Jstkich.
dowa waluta kompensacy!!Ja, oparta o wanych zwyżkę tę tłumaczyć należy dal Komunalna Kasa Oszczędności m. War·
9fl _ą9ranlcane9~
A wi~c nie zwlekaj i zapi6Z si~ zaraz do obo.ul
11międzynarodowione zapasy złota w j szym spadkiem dolarów gotówkpwych szawy wprowadza od 1 sieronia b. r. no- t
Wyjazd nulJl!i !!! d,,µ11 :l ą,~
.lag) l wy typ wkładów, a mianowicie. w zło· I
łączności z odoowiednia umowa mone- na .diełdacb za~ranicznych..
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z
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Na zegarze konjunktur.

Sprawa ,,Widzewskiej Manufaktury'_'na wokandzie Sądu

10 o

-

1:lnJ )

I

-

t Y eh •

I

I

Ponowna

zwyżka bawełny

Obniżka

w Nowym Jorkua

oprocentowania

wkładów
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n
b~dt w 2.eh
w. iscayi>iorniaka kl. A. re1e1nme
grupach, przyczem zwyciozc1 grup epotk11j11 &i.ę

I

Kurier s
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~ 11awodacb finało\Y)'cli o tytuł milłraa,
Dił gJUp)' wa(cq 0 gpadek do kl
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Jeden

łodzianin

Reprezentacje Polski: pifikairSlka i lek
koatletvcz.na na mecze miedzypatistwo·
we w dma.:h 4 i 5 czerwca z Belgja v..Warszawie zostaly ustalone naisteoują-

co:

piłkarska: Albańsl\i,
Martvna, Bułanow, Kotlarczvk' Il, Kot-

Reprezentacja

larczvk I. Dziwis~. Urban. Matjas. Nawrot, Pazurek. WłoLLarz; rezerwowi: Fon
towicz, ~hmlelowski Gemza. Sziczepaniak Jańc'lvk \ WVPiJewski.
Reprezentacia tekkOatlctyczna: 100
m - Trojanowski U, Twardowski (obaj
z Warszawy); 400 rn - Bmiakowski.
Marciniec (obaj z Por.mania>; 800 m -

w rezerwie.

I

OAJE PRZY OPALAN!\J
8lOl'iZOWY KOl..Oll

Grupy ustalono drogv losowanie w ~pu,
joc1 sposób:

Warszawy); 1500 m -

koeh.
3. Podaje 1if do wiadomolci dwzy
Kuźmicki dnrzyka rpzgrywek:

!W·wa) Sidorowi.c,z (Wilno); 5 klm. Kusociński (W-wa) i fijałka (Kraków);
400 m płotki - Maszewski (W~wa). Jezierski (Poznań); sztafetą 400, 300, 300,
100 m - Bi1niakowski. Marciniec, Troja
nowski Jl i Twardowskii tyczka Sznajder (~ląsk) Kluk (Lwów); dysktfoljasz (Pe>znań}, Kozfowski (W-wą);
osi<:zco - Turczvk !Poznań) l f'. Mik-

WKRÓTCE PRACĘ.

Przyjaul. now<>zaan~ażowane~o tre·

WARTA POZNANSKA W LODZL

W czwartek, dnia 15 czerwca

w

rut (Pomorze). Nadto z pośród zawooni·
ków wrurszawskich wvznac~ono reierwowvch, mianowicie: Łopaa'MI. Puchall:k.i. Siedlecki. Pławczyk i Wojtkiiewicz.
JUTRZEJSZE ZA WODY DOl(S'fR •
SJ(JE W LODZI.

W ńltr~ejszvch drużynowvch zawo·

uruzvnv wystąpią w nast~puiącv~h skła
~a~h - Oeyer: Moraws~l •. WoJcr;,c?ow
S~l. ~dv~h. Zając. MD~o,a~vk !'ml~,
\~ otmak!ewicz. W~lskt, Ostrow~t i Lipiec; Umon ~ Tourmit: Crupke,. B1cer Jl,
Riccr I. Żerikieir. Michalewski, Pra1K:,
frank, Miksch. Szcjn, Baran1>wski.

Dziś odbędą się na boisku DOK od
~odz. H ~wody o mistrzostwo łódzkie·
go okręgu ?oils!dego Zw. Mą.kkabi. Pro~ram przewitduje mistrzostwa lekkoatle·
tvczone juniorów. piłkarski turniej sió-

atlctvczna.
Wajsównv.

złożona

Konykówka

Basen czynnv jest coozlęnni~„ a wobec nast.mia
i;łepłvch nol{ód frdcwencja zwieksza się
" szylJko.

kl. B.

Kou,·kóu.ka

żemka

kl. ..4.

tona pośrednika, za·
mieszkała przy ulicy Kilińskiego 75 sma
żąc tłuszcz wylała całą zawartość ron·
dla na twarz i ręce. Krzyki ofiary nieTEATR MIEJSKI.
szczęśliwego wypadku zaalarmowały są
Jeszcze tylloo. czas krótki - dziś, jutro t posiadów, którzy niezwłocznie zawezwali jutrze - utrzyma się na affs.zu n-ajwfęksw
po~otowie ratunkowe. Przybyły lekarz przebój b. sewnu, sensacja - pierwsziorzędnfe
stwierdził u Zalc;manowej dotkliwe po· zaa:rana sztuka J. Tepy ..Priuleiim DolrtOT"'•
rarzenie twarzy, klatki piersioweL i rąk. poofeważ w zwl"zku z PoZY"Skaniem !tiku akto

na Zalcmanowa.

godz. 10.00 IKP - M11k11bL
godz. u.no HKS - Zjl'dnoł'sone.
boisko Wima - gospodarz uw. Wima.

Kos:vkówka żeńska kl. A..
god&. 10.00 Wima - LKS.
Poniedzial.ek, tlnio 5 ł'zerwcii b. r .
boisko RKS - go~podarz zawodów WKS.
Siti1kńuka rn~sl:.i kl. ..4 o spadek 1lo kl. 9.
godz. 10.00 WKS - łfakahi
Koszykówka mę&ka kl. A..
god11- n.oo ZjNlnor-zone - WKS.

Nowo-

ka i Niemca. Masarykove ttry odbędą
~tę w dnia~h 3-5 czerwca; ponieważ
f\usuci11ski ma startować w d1ni~ 5-ym
czerwca w Wairszawie na meczu z Bel~Ją. wvstnpi on w Pradze w sobotę, dn.
3 czerwca. poczem natvchmiast oowróc! do Warszawv. Wyiaad lekikoatletów
ze
natrafił na trudności paszportowe
względu na odmowę Min. Skarbu. jed·
nak PZLA czvni starania, by wyjazd do
prowadzić do skutku.

m~ska

Niedziela, d11ia 4 c:erwcc b. r.

l.\.elskieKo 0ira1i prawtlopodobnie Nowa·

PEM.
Shinny lekkoatleta fiński, Jiirvinen,
pobiJ ostatn!n wtaS1lv rekord światowy
PASEN U\&:u JUŻ .OTWARTY.
OtwM~lę basenu ŁKS-u przv Al. \V. rzu\..ie oszczepem 0 26 cm.. osim:aiac
Unjl nast~piłQ ubie~l~ nioozieli. Plata 74.28 metrów.

piaskiem zo

n••

boisko IKP gospodarz saw. Makabi.

Kusocińskiego

z

Walasiewiczównv,

óemkowv. J?rv sportowe, turniej tenm·
sowv W imprezie powyższej wezmn ud1iał wsiystkie Jdubv okręgu, zrzesrone
NOWY REKORD W RZUCIE OSZCZE
~· iwiazku Makkabf.

IOStała WYSYUana świeżvm
sfałfl zmieniona woda i t p.

i J4llecz114
19.0Q-19.20 Rom'laitosd
{!ł.20- łłl.30 Komunikat lzb1 Przem. • Handl. "
Lo<hi
\!430-19.45 Feljeton literal'ki p. t· Litrratąrą sio_
warka - wygi. p. l.udomir Rnh11cb
l'!.45-21\,0ft Prasowy Dzif'r.nik , ;adiowy.
20.00 -20.15 Po11ułanka o J Jlrahfl\al~ - WY!t p,
Wł:tdysł11w Fabry
~0.15-21,15 r\oncert ltlllllerelnr po-wi~con1 ł·
~
Brahmsowi. WykOJlłWC)': Kwartet polski
Młec~.
slu·2Y11ce - Jreria D11biska. IL1ie POŻAR F ABRYKL
Flierlerbaum, aMwke - Mieu. iHlrdd vło.
(a) W szarparni M. Olszera przy ul.
Ionczela - Zofja Adamska oraz Helena J:ipow.
Limanowskiego 131 w dniu wczorajszym
ska (aopr11n), Irena Dnbifflca bkriYpce) j J,qd.
w godzinach porannych wybuchł pożar
wik Urstein (1komp.)
w oddziale suszarni.
Na ratunek przybył I oddział straży 21.15-21,.25 Wiadoruosd eportowe oraa dodatrk .111
Pmowego Dziennika R,adjowe10
ogniowej, który po godzinnej akcji pożar u~asił. Spłonęły znaczne zapasy na- :?1.25-22.10 Koncert muzyki lekkiej
l!romadzonej przędzy. Wysoko~ci strat 22.10-22.25 Na widnokll'gu
jako też przyczyny pożaru narazie nie 22.25-22.55 Pł)lt'J gramololłOw•
p'łli.
2Z.S5-23.00 Komu11ik11t mcteorologirmy
ustalono.
eyjny
NIESZCZĘśLIWY WYPADEK•
23.00--2'-00 l\ł~yka taneeme.
i) Wczoraj po południu 56-letnia Cha

god,. 17.30 Wima - Orlę.
godz. 18.30 Makabi - Ahsolwf'ncł.

Łodzi zespół pięściarzy poz- PRZED WYJAZDEM NA MASARYKO·
Wartv na zawodach. org-anizo·
VE HRY.
wanvch przez sekcję bokserską UnionW piątek ma wyjechać do Pragi na
Tour'.ns.!u. Odbędzi€ się szereg scnsacyj- .\1asaq kove Hrv nasza drużvna lekko·

KABI·

mit!dzymm•dowych Hwodarb konnych
ł'ł.15-19.00 Muzyka le~

Kos:y1uif.flk« męska hl. A.

b~dzie
uańskiej

ZAWODY OKR. ZW. MĄK·

goepodan •1twodów H. K. S.

goda. 17.31} YMCA - LKS.
godz. 18.30 IKP - Geyer.
Hazell/J kl. :;«.
god1. 17.30 TKP - Ceyer.
godz. 18.30 LKS - Makabi.
Siatkówka .iemka o spade'fł do kl. B,
godz. 17.30 .~lakahi - TUR.
bobko Wima - gospodarz zawodów Wima.

g0ścić

uych walk. gdvi Warta ma orzvie<:hać
w swym najsilniejszvm składzie: z Polusem Sipińskim. Arskim. Majchrzvckim i Piratem. przvczem orzeciwnilrnmi
!!Ości będą człowowi bokserzy łódzcy.

katen

Koszykówka mf}ska kl. C.
godz. 16.30 Strzelec - Jutrznia.
Ha:ena kl• .4.
ltOdz. 17.30 Triumph - Strzelec.
goda. 18.30 Zjednoczone - H. K. S.
Kos:<.ykówfta kl. ..4,
godi. 17.30 Triu.mph - Zjednoczone.
goib. 18.30 WKS - BKS.
boisko lKP - gospodarz zaw. IKP.
KoJzykówka męska kl. B.
godz. 16.30 SKS - TUR.

nera czeskiego Ru-dolfa Krenika do to· dach bokserskich Geyer - Union·Tou·
~ąi oastąoi we wtorek. dnia 6 czerwca. nn·~: które. odbędą s~ę. w l~aht <1ev\,·~
Plan prac Krenka obejmować będzie ~rz~ ul Pt0trk~wsk1e1 ~" o g~z. Z :

pr~.cz trenin~ów li~owvch zcspolu Ł. K
S•u. równiet zesPołv łódzkiej A. B i c
klasy, przvczem prrewidlzianv Jest rów·
nież raz w tygodrtiiu wyjazd na prowin·
·
c·
.ię.

eftg

leatr, ~in~, mulv~a i uluit

Po udzieleniu pierwszej pomocry Zalcma rek st~ecznych na coś~mie wystwy, fuł w .
nową przewieziono na kurację do szpi- krótkim cza5fe wystawfona zosta&e stynm s$Jtala.
ka Winsloe ,,Dzfeiwczeta w ioondudtadl"

Hazena kl. A.
godz. 10.50 Makabi - RKS.
Zjednoczone.
god~. 11.30 LKS boisko St"-elra w Zgierzu Rynek Km(1,><it•gn gosp. Z.w. Str;ełec.
Hazena kl. A.
godi:. 11.00 IKP - Str:eleł'.

l~AUGURACJA SEZONU TEATRU

LETNIEGO

W PARKU STASZICA.
VI ciwarlek o godz. 9 wien. inauguracja

Audycie radiofoniczne

te:&e..r

nn tentrn Letniego w sympatycznym, pełnym de.
Sroda, dniii 31.gq maja.
l1ml i świeżego pnwiełJ';lla - parku Stuaica. D-"8 /
11.40-11.50 Codzienny przegl11d prasy pobkiej
IJ~dzie wesoła wiedeńska komedja Ebermayera i
11.50-11.SS Komunikat nieteorolo&iczn)' dla ko.
Cammerlohra p t. Gotówka. - Ruchome 011do~
munikacjl Jotniuej
wania chl'<!nit wid7-'>w pried ewen.tuaJnyai chłodem.
11.57-12.05 Snnał cz"'u • Wem:awy, hejnał / rowr6t tramwaJamł !Bpewniony.
SEKCJA DO WALKI Z RAKIEM.
Krakow•
I „
d
k . t . b
•
•
w1
w. m1es1ą~u wte mu . r; o e <"Cit 1!?.0S..-12 IO lldcrytanie provamu n• diłeii bleźtc~
TEATR POPULAUNY (OGRODOWA 18).
lli.tił i jull'łl o co.U. S po Pol. ~ ceudt ~o.
12.10--19.:l() Muzyka z płyt gramofonowych
W~lk1 z Raluem, .P~owad~one1 przez
nych (od 40 g.r. dit l zł.) &ł.oś.Qa' atuka C.bryelł
~ział Zdrowo~nosc1 ~ubhcz ~J ••zełos1ło l3.2(}-.13.25 Kopmnikat met«er<>1'ogiczny
Zapohkiej , ;Malka Szwarcenłiopf' •.
\się d? ~badama _54 osob (w tnlesiącu po- ~3.2~15.10 Przerw•
15.10-15.15 Komunikat PańSt'Wowego lmtytutu Eks
przea.:·1m 77 osob).
Prsethtau;ienie dk d:z:ieci.

s

Wjy

Z pośród zgłoszonych - u 4-ch osób
nowotwory złośliwej skiero
stwierdzono
1
WYDZIAŁU GIER I DVSCVf!LINV. Iwano do leczenia szp:t11:lnego 4 moby.
dokonano badań pomocniczych u 21
Komunikat nr. 17 z dn1a 29 mata b. r.
L Komunikujo sio, i:i zawody o mi!t'n06twO osób.

Dział ołic{alny

Błiziń~ld

17.Q().-17.4ll Płyty gramofonowe
11.1-0-li.55 Społeczne porady prawne ..- ....,.g1
pr.of. Orzęcki
t7.:,;;.._rn.oo Odrzytauie programn na dzi„ń nael
JS.00- I~ 15 P • .Ant<1t» Bos;usł11w&li wygfosj pnga.
dijflkę . ,Na t&rze Lazlenkowskim'' o Szóstych

Sobota, dnia 3 e:r•~ l>. r.
boisko H. )(. S, -

--000--JRENfR lOZPN-u ROZPOCZNif

fan

I. grupa: LKS, TUR, IKP, BKS. '
Il 1rupa: Triumph, Zjedno~Qe, Makabi Ha.

Kuimicki. Ma.sizewski, rez.. Miller (ws.zy~(,:Y z

l'cau~mioJU upuw1u1hu11u
::izpyrkówny 0 21
Lwowa pióra Heleny \ol.kieJ p. t. Jak ek~r•·•
pobił ~wiatowy ri·kord ryl•tt trycm~ Anglik
rtwa
16.00-16.łO l'łyty gramofonowe
16.40-17..00 O hodowli paa - wygl. Ił· H•d Ste_

~

a ostat.

n.

2.

Reprezentacja Pe>l$ki przeciwko Belgji.

ll~Ś -

I

ZZ.

~•. 1-

L. O. Z. O. S.

portowe~o

lf..J :>-1!>.2!i Koltmnikat gospodarczy
15„l0-15.35 Kronik.a harcenka
15.35-16 OO Prottram dla dtłeel: 1) Przygoda Ke_
czuszki - Złotohnuezki - obrazek piór• Marji

VI nledziP.lt. dnia •-1• i w poniedr:ialek, dnia
5.go ezerwca o JOdz. 12 "!' pp,ł. ciekawa i eC.--ktow_
:ia lnaceniurja balład1 A. Mickiewicza , ,P.wrot
taty'', Ile fpiewemi i tańeeml. Bilety od -i& Il'· do
1 al do nabycia w kute teatru.
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Nowootworzony
ukna ł KortówSkład

UPORCZYWE ZAPARCm

iaburunia t.ołądkowe i przew9dµ pokarmowego,

ucisk w tob\dku, niesmak w ustach,

„Be M. S."

mdłościi

obstrukcję, le~

zror.A z GÓR HARCU D-ra LAUER.A,

wywołując łagodne I bezbolesne wyprótnlenle
Cena pnd. zł. t.50, podw. pucl. zł. 2.50.

f:idn(l w optekoeh I •kłarlacła apleez„ych.

PlotrkoW'ska 37
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Z. RAKOWSKI

1'.

Najlepiej kupi•z

,~Mąk~ pszenną
s pierwszej r•ki
Najlepszy gatunek.
Największa wydajność.
Jł

ELEKTROMŁYN ••

ł.c\d:E, Zakątna.

47,

róg 6·io S1erpa1a

telefon 147-40.

latdy kupiony wor•k qillki

od1yła

•i•

u1blto do demu.

OG&OIZlilllE.
„

~1fl1trat •· ł.0•11 HłHH

praetar« aiaogranicu:ony
2.300 metr6w •~aśe eanr11b łw · , ••
W nunk• ofó!ne orea wi6r 11a>owy i oferty otrzrraać
._otna w Wv•aiala B•dew1ntwa, Plac w olooścł Nr. 14.
pekói Nr. 36, w gedz10„cb od lw- 12 tRj
Otertf z 01nącnm•DJ ceny 1 qitr.• iwira 1kład11ć
•
!•Idy w \ł'yd,:iale Bucie" aictwa do dnia 7-~o u:erwca
t'J!l roku do godz. • 2· •i w kop...rłacb podw6i nycla. upie ·
lll~lowanycb i 11lakowan1cli p •CZ\Cil\ f:rmowll z nap1nm
cfo1łu1ę

.Oferta do przetargu n•

dostawę

:iwiru",

I po4anittn si••WJ j 1cfrH~ oferui11cef łirosv.
ł\Gp1rta 11wa111lfzaa powinna z11wiua6 dowód do·
• • ••d111111 Ił• d•poavtu M11iiislrat• m. !.o,lia oru dru1211
kopcrl• „w,er4jącą ofertt ł podpiaaoa warunł1 o ólne
••'- witir uin111wy,
\\ a;łjum w wy1olsołci 3 Oto od oferowane! sumT mote
.,~ aloione w gotó~ll lułl w wartołtiub, wymian1ooycb
• •111uobcb et4taych prułarfu
Ut„arcie of1'1t n;1stąpi dnia 1 01erwc1 1933 roku.
t godz. 12 tej mia. 15. w po .• 01u Nr. 42.
J\i.1ti1tr t 1aeh"&•l1• 1ob1_c prawo WThoru oferenta,
pr1wo powierzenia tylko 11ęsc1owe1 Closta"y, J•~ r6wn1d
prawo n •Pr•Yitc•a tadosi oterly.
(Jfcrtv, nieolłi>owlad111Ąc• warunkom prsctaritu lab
U.~01H po ternunie rozpatrywane nie będ"'
l.ódi, dnia 31 ma!a 1933 roku.

Magistrat m. Łodzi.

~~!:1~~::..a•: :~ /:~ 1!~:: J~ lff Hl l Pf Rn

Dohtór

REICH ER

no•n gardła ł płuc.

wznowił przyjęcia

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

Pio t r k owsk a 88, t e L 111 •• 52•

OG&OIZEllE.

l~nOi[Hl~~ó\ViiamJU!IB!j

Magistrat m lodsi oglasze przeb1r~ ni1ograaic:r;9a y
•
na dostaw• 1000 metrów szdciannveb plasku
WartJnk• ~g6lne oraz ~:r;'lr urnowy i oferty otrsymać

Specjallata c:borób akórn ycb,
wenerycznych i moeao„•ciow)cb.

Po1udn1owa 28, tel. 201-93

pn;yjmuie od 8-11 rano 1 od S 8 wiec~
w nieoiieh1 i 4więta od 9-1,

or.

Med.

L. ·RAPEPORT
Urolog

Lek. dent.

nerek pęcherza 1 drój!
moc?.>wycb
ul. CEGIELNIANA 8, Tel 236-liO
godr. przv1ęć 9-10 i 6-8 wlecz.

Cb orob y

H. lewita-fur~!
Piotrkowska. 5'0.
Przyjmuje od 11-1 i 3-6.
Dr. JnOdo

BERMAN

LECZtłlCA

ZGIElł

KAIJ

H. PlłUll
przeniesiona

zo.stała

na

ul. Piotrkowską 142

ER
N
Z. DATY
UROLOG
mioaz ka obecni o na

pl, ZACHODNIEJ 59ta

•••••a••••1

Privimuje od !{o.ff. 8 - Il I od 4-8
w niedzielę 1 h11ęla od godz. 9-1

PORA.DNIA.

Wenerologiczna
Leczenie chorób

WEttfRYCZftYCH i SKORHYCH
ZA W A.OZKA l,
Czynna od 8 rano do 9 wieci6r.
W niedziele i ~więta od 9-2

ZI..

Od U-4 przyjmuj• kobieta lekarz.

~ora~~

3

lłot~

Komornik S11du Grodzkiefo w lodzi,
3 rew., \t- ••ław Kotze<ik, zamiesi kały

flrmow\ x napisem:

H. SZUMACHE

Komornik l-)

Wal:ław

KOSZELIK.

dostawę ~iasku'',

• podaniem Qąi;wy ł 11dre1u ofaruią~•I lirllly.
Kooerła ze..-nętrz•a powinna zawiera~ dewód złoteni
wadium d!' depoirtu #1\aQi.stratu m. lodzi oraa drut:, ko
pert~ •aw1era1ącą ofertę I podplnae w.iru1tki oii61Qe oru
wz6r umowy
Wadium w wysokośc:i Sofo od of•rowłln•f sumy możt
lty~ złoton• w tlOl6woe lub warto4eiacl:i, wymianionyela w

warunkach ojl61nych prutarr•
Otwaro•e ofert nastąpi doia 7 cserwca 1933 fNU
godz. 12 min. JO w poko1u No, 42.
Ma~ł~trat zastrnQa sobie prawo wyboria eftuenta.
prawo pow111rnnl• tylko czę•ciow~f dostaw,, jak równiet
praW'o nieprzy1ęcia iadnej oferty•
Oferty ni•odpowiade. llc• warunko• przetariia l11b
złotona po l•rminie roipatrywane nie będą.
ł.ódł. dnia Jl mai• 1933 roku.

„

Magistrat m. f.odzl.

w Lodzi, przy ul. Wólcuń1kiei Nr 63,
aa zasadzie art. 602 ~ P. l.. obwieszcia

:te w doiu 8 czerwc1 193Jr. o ~odi;. 10
odbędzie się 1icylac1a publiczna rucbo1uośc1, należlłCVch da Pawła Scbllnborna
·Doktór
w ja40 lokalu w t<1dzl przy ul. 1\iawrot
Nr 7, 1kła:ta1acycb 1ię :11 maszyny do
wy1ab11n1a 1wetrów, menvriY ł-my:
"!!S.nl[er", kasy f·my: „Nalioaał''. 10
Chor. cokórne i weneryczne 1w•1rów
dams.ucb, 10 par reform dam·
PlotrkoW's1<a 56.
11cicb, oszacowanych na llłcizną aumę
teł. I 48·6:l
111.10 z.ł. - gr„ któr~ motna oglądać
Przyimaie codz, od 11·z-4 ppl. w doiu licytac1i w miejscu sprzedaży,
i od 6-9 wiecz,, w uiedz. l iw,ęta w cza1ie wy:tej oznaczonym .
od 10-1 w poi.
Łódź, dnia 29 ma a 1933 r,

CENY LECZNICOWE.

motna w W„dz1ale tłudąwri1ctwa, Plac Wol 11otci Nr, 14.
pok6l Nr, 36, w 1!Pd:11. od 10-l2·t•I.
Of arty z oanac:Eeniem ceny 1 malra szełcl •nne~u
.
p111ku 1ldadać 111ldy w #ydilale i:J•downictwa polr6j No 41,
do dnlll 1 cierwca 1933 roiłu do Qodi. lZ·ei w koptrłeoh
11odwó1nyc:h, •~plecnętowanych i ulakowanych pienęcia

„Oferta na
DR. MED.

Telef. 148·5'.'i.
przvimuie chorych
przyjmuj&od 2-3 po poł I od 6-8 wiocii
we ~szystkich specjał·
Spoo.f aliata eborób weaerJCll:•JcJa.
od 9·eł rano 1
aośc1ach
.akóroyob i mooaopłeiowyeb
Do akt. Nr. Km 502 33
do 7-ei wieczór
onw IBSZCZENUl.
CegleJniana 15, te1. 149-07

PORADA 3

front, I piętro, tel. 237·78.
P~siada największy wybór materjałów na ubrama oraz. na palta męskie i damskie naiprzedniej·
szych firm bielskich, tomaszowskich i innych.

Lekarz dentysta

·LEKARZ DENTYSTA

I• ICO&ODZIEIOWA

tel, 246-16.

PIOTRKOWSKA 223

przyjmuje od 4-8 wiecz,
I "

l

•

•

''I .

- '".'

• . . :",.

•

•

.~

,

"

•

~tr.

8

;~ ł7óDZ10„ -

~ołomnia ~ro~ ne.

Włoska Sp6łka
majątkowy

1.
2.
3.
4.
5.

I SPRZEDAi

Złoto

BJŻUTERJĘ, SREBRO
kwity lombardowe ku·
puje i płaci najwyżsie ceny Za·
kład Jubilerski l. Fijałko, Piotrkowska 7.

!l BRYLANTY li

Zt.OTO, SREBRO, BIŻUTERJĘ 1
k ... ity I om bard o we kupujq i płact;
najwyżne ceny.
Maq-azyn jubilerski
M. Mizes, Piotrkowska 30.

6.

BIL

Gotówka w kasie
Gotówka w bankach ł innyeb Instytucjach
Papiery wartoiici owe
Akcje Towarzystw nieruchomoiiciowych
zarządzanych przez Towarzystwo

Garderobę,

łóżka,

stół, krzesła, otomanę
ł'iotrkowsi:a 2,1, m. 7.

7. W ekele w porfelu
8. Potyczki hipoteczne
9. Potyczkt udzielone na poll1y tycłowe To·
warzystwa
10. Towarzystwa rea11ekuracyjne:
a) na rachunku bieżącym
b) w kaucjach gotówkowych
11. Rrzedstawici'e lstwa Towarzystwa
12. Rachunek bieżący bilansu A.
13. Rótni dłużnicy
14. Papiery wart. osób trzecich, zdeponowllI!e
jako kaucja
15. Warto$ć inwentarza w bturach Towarzy1twa

~iL

R

Ubezpieczenia
tyciowe
2.048.082.82
77.778.344.47
748.404. 72.t.46

537.621,53
172.872,25

1.

11.274.121.53
127.315. 763.7J
982.0.(4.802.50

36.955.142.07
155.123.699.6'

155.121699.66

18.743.040.15

6.024.SOt.83
57.396.720.37
43. 797.870,42
9.412.C47.57
1.527.446.83

23.451.397.45
71.1!l5. 434.58
flS.827.869.24
9.412.047.57
20.270.486.98

17.525.168,08

31.439.501.33

108.964.669.41

17.426.595.62
13 788.714.21
25.029.S98.82

2.
3.
4.

5.
6.

1.

&

12.
18.
14.
15..
16.

~

473.351.796.67

1.507.533.785.48

dzień

1.

,

L

Przeniesienie rezerw z roku ubiegłego:
a} rezerwy premjowe (po potrąe.
udz. reasekurat.)
b) przeniesienie premjowe (po potrąceniu
udz. reasekuratorów)
c) rezerwy na szkody nieuregulowane (po
potrąceniu ndz. reasekuratorów)

BiL B.
Ubezpieczenia
:tyci owe

TryJe~cie

STRATY·

LI R y

t. Premje reasekuratorów
78.216.031.58

J.050.844.786 !8

1.129.060.817.86
8)

42.82~.871.19

420 894.236.52

74.100.823.39

74.100 823.39

17.434 652.89
1.142.380 262.S6
18.239 590 64

60.258.524.08
1.263 420.165.33
21 062.916.38

1.124.140.671 .92
307 065 363.91
64.452 134 13
7.808 141.73

1.242.3S 7.248 95
567.200.337.75
81.330.694.55
33.472.266.96

1.503.466 3 1 69

1924 360 548.21

ZA.OFIAROWANE
Ageat6w zdolnych poszukuje; do zbie•
rania aamówień na pi or u n o c br o o y.
i:'ewny duiy zarobek. Oferty z fotografjami ; Brodaczewsi:i - Warszawa,
MokotOw, Odyńca 47.
Rajsmalster pierwuorzqday na odpadki staro i nowe poszukiwany. Kwa•
lifikacje, iyciorys. warun1ei do adm1·
nistracji poc!: "Rajsma1ster".
Potraebaa z do I n a chemiczarka i
dziewczyna do wszystkieio· Srebrzyń·
ska 35, Pralnia.
~

I LOKALE I MIESZKANIA I

Pen•Joaat „Zakopianka" w Grotni·
kaeb nad rzeką Lindą. w willi p. Kaul·
barscha, solidnie urządzone polcoie z cało~ziennem utrzymaniem poleca Walerja
Tr1ebe.
Informacje na miejscu łub
W todzi, u P• F. Drewitz, W6lezańska
116, w rodz. 6-8 pp.

wynajęcia
sklep spoźyw
CZl' • Wiadomość: Kolonja Skarbowców

Juijanowska 8.
Pok 6 j
najęcia.

~------------~-

umeblowany 1łoneczny do wy·
6 Sierpnia 18, m. 5.

LADNY umeoJowany słoneczny pokój
z balkonem 1 łazienką wejście z kory
tarza do wynajęcia. Piramowicza 5,
front, m. 11.

Pokoik umeblowany do wy n aj t; ci a.
Sienkiewicza 32, m. 1.

le 2, 4 1 5 pokoi z kuchnią :r:e wszelkiemi wygodami do wynaięcia, Kopcroik:a 12.

1, 2 I J pokoje z kuchni,, ze w1'zelkie111i wygodami
kowska 269.

do

wynajęcia,

Piotr-

U,rzędn~caka

- sublokatorka poazu·
kuje towarzyszki młodej rnteligentnej
do wspoluego pokoju Z 1?łaszać się od
Il· 6 ej ul. 11 L istopada 45, m. 4.

Odna Jmę pok6j ładnie umeblowany,
frontowy z niekrepującem wejściem.
a zarazem przyjmc; Pana lub Panią na
mieszkanie. Piotrkowska 255, m. 6,
front I pi ętro.

CLETN I SKA

J

LETNISKO Chełmy-Wiila·ogród ład
rrle umeblowane pokoje z kuchnią do
wynajęcia, Tel. 144-24
od godziny
ł-5.

JWSóW idealne wa runki pJbytu w
znanym " Dworku na Pryskaeh". Ceny
ł-5 zł. Prospekty. Kosów k. Kołomyi
Skrytka 8.

r-:.-daktor naczelny :
.CZE.bł.AW GU.MKOW SIU.

pacz. 12, 2, 4, 6, 8, i 10 w.

r

LEINIE 3 ewent 2

TAJEMNICĘ ŻYCIA i ŚMIERCI

=

odsłoni niuamowity film
według słynnej powieści

Wypłaty szkód, płatnych kapitałów i rent
(po potrąc. udział. reasekuratorów)
Wypłaty za odkupione polisy tycłowe (po
potrąc. udz. reasek.)
·

10.000.000.-

1.518.534.26

27.287.773.28
7.132.374.49

28.806.307.54
7.132.374.49

63.240.680.24

6 3.240.680.24

1.170.745.431.63

1.244.637.367.92

70.214.045.28

70.214.045. 28

18.701.227.99

63.76t.162.l2

3.795,693.111

3.795.693.81
53.718.827.46

2.161.985.19
56.051.435.90
272.618.53

27. 703.886.94
100.046.161.88
9.767.168.68
9.412 047.57
22.940.009.69
108. 964.669.41

45.055.934.23

25.541.901.75
43.994.725.98
9.494.550.15
9.412.L47.57
20.042.934.12
77.525.168.08

2.897.C75.S7
ll.439.501.33

853.454.81
2'.200.477.30
473.351.796.67

7.'i06.lU8.13
1.507.ó33 785,48

ZATRACONYCH

mienkanie 1uch e, słoneezne w pi ęk
DTm parku tut pod lasem w Beadzeli·
nie pod at. Żakowice. Tennis. Z A
tł E Z CE N. Wiadomość u dozorcy

DUSZ"

I

Piotrkowska lM.

68.098.821.24

Czapalcki Chłl, zam, St<\dolniana 15.
'Zgubił kwit kaucvjny Nr. 77921 s dnia
24111·32 r. na zł. 10.-, wydaay przez
Elektrownie; tód~kll·

RóiNE
_ I
[_ _.____
PRZYSTt".PUJĄCYM
ś\HĘ;TEJ 6 pocztówek

DO

K. Burke

POSZUKUJJil koncesji wódczanej. Of.

do admin. sub. "Koncesja".

'

DZlł
2

PORANKI
Do płelt;gnowanła chorych i położnic
w miejscu jak i w okolicach, gruntownie
wyszlcolooe pielęgniarki, masaf.ystlci i
masażystów poleca znany w Polsce
Związek piel q ~n i arek, Fil ja tódź,
ul. Piotrkowska 79, telef. 221-55. Dla
ubogie1 ludności bez róinicy wyznania
pornoc pielc;!{niarska bezpłatna. Biuro
czynne dzień i noc.
Przyjmuję zamówienia na wywó1 rzeczy na letniska, samochodem półc1ęia
rowym. Wiadomość. Hrabiowska 3. m. 16.

Pan, który w sohote t . j. 27· V. o godzinie 8,30 czekał w Tureckiej cukierui
przy ul. Południowei proszouy jcat bardzo o list do "Kuriera" sub. „Szczerze
wdzięczna Ali"'.

,,Czystość''
Łódź,

ul. Piotrkowska 44,
Telefon Nr. 167-45.

Pnyimuie wszelkie roboty, a mianowicie : cyklinowanie, drutowanie, f ro·
terowanie oraz czyszczenie wystaw
okien. sprzątanie hiur i ookoi.

kobieta pantera

Charles Langhton

KOMUNJI

z portretem tylko
S zl Fotografja „Salon d'An" n.go Listo
pad~ 2 (Konstantynowska).

BIORĄ:

56.720.599.77
8,061.455.58

125.247.607 64.
10.190,849.24.

78.891.986.29

1.170.745 431.68
70.214.045.28

1.244.687.867.92
70.21'.°'5

45.055.984.23
22 200 477 30

18 705.227.99
7 606888.18

420 894 236.52

1.608.466.811.69

68.761.162.22
29 707 81548
1 924 860.MS.21,

-

LI NDA Pensionat

ulgowe
o 12 i l

-

zaany z filmu "\1t cieniu Knyta"

Bela Lugosi •łrnny
Richard Arleo
i Leila Hyams.

„K1iążę

Dracula"

Wólczańska 35

CODZIENNIE OTWARTY

po jeclnoroezuych studjach uczni6w
od 12-ej do 6-ej wiecr..
dorosłych

1

zł.,

I
I

uczniów 30 gr.

I
I
I

·------------------·
zdrowie
K t O szanuje,
Ten „OLLA"

kupuje!

Przyjmować

NADPROGRAM;
w1paniałe dodatki
i aktualności.

Do akt Nr. Im. 1243132
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi
7-~o rewiru iamieszkały w ł.odzi przy
ul. Kili ńskiego 96·a, SU\ zuad:d • art,
602 K. P. C. obwie1tcza, ta w dniu 6
czerwca 1933 r, od 1todz:. 10-12 edbę·
dzla •i• licytacja publinua rucho·
mości, naldących lło f.my: „(Mi11garnia
Ludwika Flaaera" na n:ecz: Zakładu
Ubupiacuó Prac. Umysł. w jago loka·
lu w ł.odsi. ul. Połu~niowa 26, 1kła
dających 1ię z r6inych rzeczy oszaco·
wanycb łączu~ sum• 39,577 sł. 55 gr.,
które mo:tna ogl,dać w dniu licytacji
w miejscu aprzeda:iy, w czasie wyżej
oz:naczonym.
Łódt, dma 15 mal• 1931 '"
l.omon1ik (-) ST (JÓRSKI

ZARYBEK KARPIA
1przedai• do czuwca

maj. Ż

E R O MI N

Telef. Nr. 6, T„1yn.

tylko w oryginaluem opakowaniu
• banderol ą !
Do akt Nr, Km 10133
OB ~IESZC.:ZENIE
Komornik Siidu Grodzkiego w Lodzi,
rew I Roman Markwart zamieszkały w
Lodzi. przy ul Gdaó1kiej 61 na zasadzie
art. 60l K. P. C. obwieszcza, te w
dniu 2 ezarwea 1933 r, od ~odz. 10-ej
w lodzi przy ul. Brzo1oweł Nr. 18
odbędzie 11ę publiczna licytacja rucbo·
mości a mlanowisie: maszyny do pisa·
nia. man7n i nan•i1:1 oaucOwaoycb
na łączną aum• 1670.- zł.. które mo•
ina oglądać w dniu licytacji w m1e 1cu
sprzedaży w czasie wyżej oznaczonym.
ł.6~i. daia 4 maja 1933 r.
Komoraik; (-) R. Mo\RKWART

Do akt Nr. Km 1171133 r,
OBWIESZCZENIE,
Koaoroik Sądu Gred1klego w Lodd
I Roman Markwarł zamie1&katy
w ł..odzi. pr&y ulicy Gdal!.skiei t-<r. 61
na :r:uadzia art. 602 K.P.C. ogi.ina, ta
w daiu 2 czerwca 1933 r, od iodz. 10
w lodzi, pny ulicy Kz\lowskiaj Nr. 4,
odb,dzie się publiczn" licytnla rucbomości, a miaaowicia: meble osz:acciwa•
nycb na łączną 1um• 1415 zł. - gr.
która motlla oglądać w d11iu licytacji
w miejscu aprzedaty, w c:z:asie wyt•i
oi:naczonytD,
t.6dt, dnia 5 maja 1933 r.
Komornik (-) R . .MARKWĄRT

re..-.

196,767. Stł.12

68.527.007.87
2.129193.66

Wacla."7a Dobro"-Volskiego

dla

Ra ze m

49 66' 962. 78

I·------------------·
szk oł a r~sunBu, m11arstma, rzegnu I zro~nldma I
I
I
Wejście

LIRY

49.664 962.78

„DR. MOREAU" I Pokaz prac szkolnych I
UD.l lAL

1.980 885.582.15

184.180.12868

włdcl11elka peaaionatu·restauracii
Zbiorewe wycieczki korzystaj" z uarolcicb
u1tęp1tw. Szczeg6łowycb informacyj u.izielajll: w Łndzl O.
l\ubackl, Rziowalla 53, lub na mieueu w Lindzie u włd·
c1cielki pen11onatu·reatauracfi.

I
I
I

29 707 315 4'

71.086.802.89

Ot „ areie w dniu 14 maja r b.
Przdlie1aa itołot:aaie wfród uroczych lasów. Własaa plda
kllpiela. 16Jki. Wykwlntaa kuchaia pod facbo~em kiarow•
nictwem, Wyborowe piwa firmy Haberbuscb i Schiele. Ce•Y nilkie. Wnodny dolazd ll:olaj' se stacji ł.ódt Kaliska
do 1tacji Grotniki (25 minut) 1 1tae1a aa Zgierzem
Lukawym wsględom P, T Klienteli poleaa aię

I
I

853.454.81

L
I
R y
BiL A.
BIL B.
Ubezpieczenia Ubezpieczenia
rzeczowe
tycio we
145.995.865.93
60.761448.19

UWAGAt

„WYSPA

6.083. to4.H

53.718.827.46

4) Koszty administracyjne, podatki, honorarja
lekarskie oraz prowizje
51 Inne wydatki
6. Stan rezerw z końcem roku sprawozdawczego
a) rezerwy premjowe (po potrąc. udr.. reasekuratorów)
b) przeniesienie premij fpo potr. udz. reasek.)
e) rezerwy na szkody nieuregulowane (po
potr. udz. reaeek.)
7) Zysk

Resłauracia

Razem
60.000. oo. 2,. 181.408.78
50.000.00J. -

A. KUBA.CKA.

H.O. WELLSA

POKOJOwEI

wynajęcia. Wiadomość
58, front, ll·gie pi~tro

ZARAZ do

CASINO

WIELlCA
PREMJERA!

DWÓR przyjmie letników chneaciian.
Miejscowość sucha, plaż„ las 1osnowy,
tenuia, szosa w miejscu. Obfita, smaczna
zdrowa kuchnia, ceua umiarkowana
Pacz.ta. doktór, apteka. kościół t kilometr. Tamże 2 pokoje s kuchni' na
lato. Adres : Gostków, poczta Wartkowice, starostwo t~czyckie.

~„y
";::••J ' :alkonom~•= 'ZA6UBIONE DOKUHENTY
umeblowany do
Cegielniana
prawa strona.

DZ Ił

LIRY

JO.oco.ooo.-

POSZU.K.IW A.NE
F.ranc:aaka wychowawczyni wyjedzie
n a le o D d y c j ę. Slcromoo wymagania.
Pierwszorzędne świadectwa. O f o r t y
11ub.• M. B."

y
BiL B.
Ubezpieczenia
tycio we

za rok 1932.

•

Ra z e m

R

30.000.000.20.101.3c4.67
40.000.000.-

73.191.936.29

1.980.885.5U 15

2.

121.039.902.77
2823 ~25 74
118.216.577.03
260.134.973 84
I 6 878 560.42
25.664125.23

WpJywy premji (po potrąc. stron)
Dochody z lokaty kapitałów
Innne dochody

y

R

Bll A.
Ubezpieczenia
rzeczowe

wyrównanie kursów
2.
8.
4.

l

L I

Bil. A.
Ubezpl eczenła
rzeczowe

Kapitał akcyjny (ca& wpłacony)
(120.000 akcji po 600 lirów)
Rezerwa zysków przep. statutem
Rezerwa nadzwyczajna
·
Rezerwy na pokrycie rótnicy kursów papierów wartościowych:
a) zwykJa
h) dodatkowa
Rezerwy nieruchomości:
a) przep. statutem .L. 18.910.067.40
b) specjalna
49.880.612.84
a) Rezerwa składek na bie!. ryzyka (po
potr1tc. udziału reasek.)
b) Przeniesienie składek (po potrąceniu
udziału reasek.)
Rezerwa na szkody (po potrąceniu udziału
ra.sek.) po zamkni~iu poprzedniego roku
operacyjnego
Fundusz zysków do podziału między ubezpieczon. z udz. w zyskach
Kasa przezorności urzędników
Towarzyatwa reasekuracyjne:
a) na rachunku bletącym
b) w kaucjach gotówkowych
Przedstawicielstwa Towarzystwa
Racbnnek bletący Bilansu B.
Rótni wierzyciele
Dopozytarjusze papierów wart. z tyt wu kaucyj
Przenle!llenle zysku niewypłaconego w roku
ub. L. 2.853.454.81 mniej wyasygnowane na
wydatki związane ze stuleciem L. 2.000.000.Zysk w r. sprawozd.

Rachunek zysków I strat Centralnej Dyrekcji w
ZYSKI:

31-go grudnia 1932 roku.

Razem

25.249.250.336.764.0C,O.3.336.403.65
537.621.53
37.128.014.32

334.289.000.3.336.403.65

na

STAN BIERNY:

L l R y

B.

u.

tualetq, kredens,
sprzedam tanio,

~ADY I PRACE)

TryJeścle

9.
10.

Kihńskieio

WÓZ t~rowy, 2 powozy, bryczka .:
gumach; re1orka i rołwaga do 1pn:eda·
nia. W1ad.: ul. Krucza 8, Plac Reymonta.

I

2'i.249.250.:U75.000.-

Nieruchomości własne

Oka•yJnle tanio do sprzedania akórkl
futrzane na kołnierze i przybrania dla
pań, w dużym wyborze za bezcen w firmie HOkazja" - Przejazd Nr. 8.

Do sprzedania i sklep 4pożywcso
kolonjalny w dobrym punkcie miasta.
Oferty pod „H. ]. " do adm. Kur. l.ódzk1ego.

i

Ubezpl eczenla
rzeczowe
9.226.038.11
49.537.419 26
213.640.078.04

Żywy i martwy inwentarz folwarków

Fortepian, lustra, ławki, warntat do
dywanów, rozmaite meble, gazomien:,
kuchenkę, piecyk: wyprzedam w cią!fu
kilku dni zabezceo - s powodu wyjazdu. Mieszkanie czteropokojowe od·
atąpię bardzo tanio: Ewaagielicka 17,
m. 4.

Piwiarnia do sprzedania.
164, M. TurskL

11

Centralnej Dyrekcji w

STAN CZYNNY:

~UPNO

r.

AkcyJna Powszechna Asekuracia w Tryjeście"
A.SSICURAZIONI GENERALI TRIESTE

Bilans
Maturzysta u b. niską opłatq udziela
lekcyj w zakresie wszystkich klaa oraz
~ry na skrzypcach i pjaoinie. Of. "Ma·
turzv1ta".

Sroiła St ma'Ja 1933

281

Do akt Nr. Km. 663133

OBWIESZCZENIE.

Komorailr S-da Grodalclago w Lodsi ,
rew, 3-go Wacław IConslłlr zemł„sk1ły ·
w lodzi, prav ul, W6lcia•aldal 6l, u l
zaead1ie 1rt 602 K, P. C. ofłana ł• •
w dniu 6 cserwca 1933 r" od fodz. 11· I
odbędzie się u.„t„ia publicua ro•h•·1
mołci, aalat,cyeh do Artura Befllmaaa
i•S!o lokalu w todzi przy al Za••f1
nikowej 51. 1kładai1ł•Vch ti• a: kr•·
den111, kanapy, luatra·łrema 1.iurka, .
zefaru lciennago, 11afy, bielitnlmrld~
umTwalki i mauyny do uycla e1zaco-]
w<- n 1eh na łączn._ 111mę 580 zł. •r. - .
które motna oglądać w dniu łioytacji. ~
miejscu 1prnda:iy, w cz&1ie wyiaf ona•
czonym
ł.6dt. dnia 29 mała 1933 r.
Komornik (-) Wacław KOSZELIK

„

Do akt Nr. 201 L933 r.
OGŁOSZENIIl.

Komornik S4du Grcidi:kiego w ł.o
d1i, rew. 1-go zamiuzkały w ł.odzi,
przy ulicy Gdanaldei 61, na zasad1ie
art. 1030 Post Cyw, ogłasza, te w dnia
2 eierwca 1933 r. o godz 10 rano w
Lodzi przy ul. ltrgowslłieł 90 odbędzie
siq sprzedaż z przetargu publicznei.o;
ruobomości, należ!lcvcb do Maklyail-'
jaraa Zł61ecldasio: 1kładaiących ai, a.'
muzyny heblarki oszacowanych na
sumę 577 zł, - gr.
1.6dt, dnia 2 maja 1933 r,
Komornik (-) a, llrfal'kwart.

Do akt. Nr, Km. 672/33
OBWIESZCZENIE.
Komornik s,du Grodzkiego w &.odzl,
rewlru 16. zamieszkały w Lodz:i, przT
ul. 6 S1o1rpnia Nr. 22, na sasadzie art.
602 K. P. C. obwieszcza, te w dniu 6
czerwca 1933 r. od ~odz. 12 ei odbędzie
•ilł licytacja
publiszaa ruebotaości,
nalet~cycb do firmy „Fransisialc Kin·
darman" w jefo lokalu w ł.odzi, priv
uL ląlcowei Nr. 1, 1kładal\cych • it ~
ulfaldoru firmy ~Hartman" oszacowa•
nych na lącLnll aumę 2500 zł. - gr.,
które moto• ogl~dać w dniu liaytiu:li
w miei111u sprzedat:y, w czasie wyżej
oznaczonym.
Lódt, d11. 15 maja 1933 r,
Komornik (-) TadeulS LOKUCIEWSKI.
W Grotnlkacii I sL za Zgierzem

Pensjonat Mleczarnia
„HALlllilKA" nad rzek' „LINDĄ•
Plata ogólna I własna w ogrodlie prz7
lesie, kąpiel, łódki, zabawa taneczna
i t. p. rozrywki.
Pokoje z całod~enuem utrzymaniem,
domowa kuchnia na świetem maśle a
takte i gościnne dla przyjezdnych.
Dzieciom zapewnia si~ apecjalnfl opiekf
wychowa wczyni-nauczyclelki.
,
Przyjmuje si~ zamówienia na wyciecalill
ze znaczuem ustopstwem.
1
Wiadomość w Łodzi, .Plae Wolnołcl ~
m. 16 lub na Dliej1cu.
Ceny niak~
Adres wska!& na at. GJ'otnlld port.f*C:
z napisem na czapce Pensjonat „«a:.I
linka".

Wydawca LEOK ADJA STYPUt~KOWSKA.

.R~ o~~~T~ł-A\11 ~WKL

