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A.NGU:LSKI PUNKT WIDZENIA.
Mowa min. Chamberlaina jen etanowcso naj_
lepiej pod względem programowym opracowanem
~zemówienlem z poiród wszystkich dotfd w Lon..
dynie przez przed&tawicieli wielkich pafutw wy.
głoazonych. Mo,,,. la polliada maczenie dla kon_
lerencji ekonomicznej niemal zasadnicze, gdyi wy
ninie odJ;Wiercil'dlii ~Tri punk& widuni.a na
wi"lkie zagadnienia gospodarcze.
Poważne

1!'.11.itrzeżenia

wzbudsać jednak mad

fakt, ie W)'6t1Jpicnie przedstawiciela rqdu Wielkiej
Brytanji przes łwój ton apodyktyczny, pneaodsa
cały 12ereg aagadnień, na temat których wypowieUie6 a.i~ miały dopiero komiaje konferencji eko.
aomicmej.
Powuedmie zwrócił uw~ kaugol')'Qlły i m..
JllOIZl,JC1' 1przeciw;u CoA PT:«m6'.rifl!ia Min. Cht1t:1.

l>alaino.
Min. Chamberlain ostro rosprawił id.~ prnde.
)'PzyttkllllDl • polityq obnilania een. uwaiajoe, te
1tałe obniłanie kosztów ptodukeji 1 zarobków gro_
a:ł poprolitu bankructwem. Wypowieddał air on za
podnie1ieniem koD!umcji i ułatwieniem 1tonuików
kredytowych pomiędzy pańetwami oras sa liberaln11
poliryq IJO&podarczv, jednak bez stosowania iIUla
cji. Powezechnt uwago awróciło wypowiedzeni;
lir prsedstawiciela rqdu Wielkiej Brytanji J'a nyb
lim powrotem do podstawy slotej dla wrilUI.
Za najbliiszy cel fwiatowej konferencji goapo_
«łnezej uwata min. Chamheralin podn.i.esienie c~n
~ 1U1biliU1Ci1J wzajemnego aw1unlm walue oras
•tworzenie takich form mirdzynarodowej wymiany
towarowej, któreby umożli-wiły
przyjmowanie
pn.ez państwa wierzycielskie towarów od pańatw
d1ułniczych.

MANIFESTACJA NA RZECZ AUm'RJI.
Dygkusjo ogólno ~tworsył kanclerz austrjacki
Dollfun, któremu zgotowano bwzliwq owcze}~
trwajoq par~ minut. W krótkiem, ale bardzo rse.
ezowem przemówieniu, kanclel'Z DolUuss podkre_
~il pnedewszystkiem. że niedopuszczalnem jest,
by pafirtwa gospodarcoo &,;Jniejsze wyzyskiwały &WQ
przewago na nickonyść państw gospodarczo ałab.
szych. l\Iowf awo zakończył Dolllusa znamienn'ł
eytatf a dramstn Schillera „Wilhelm Tell": "Es
kann der Beato niclit im Fńeden leben. weDD "
c1ens boesen Nachham nichr gefaeilt". Słowa te
wywołały głębokie wrdenie i ływo oklaakiW1171e

O OPLATY SZKOLNE ZA DZIECI
Ul{ZĘDNIKóW.

wł.> p:aństwowvch

15.6 (Tet

Organ~zacje urzęd!llików
p-nygotowują

memorjaJI dla premje.ra
w sprawie cofnięcia rozporz~dzenia, dotyczącego nieuiszietZlal!lia
nadal oolait s~olnvich az dzieci wrzęd •
Jędtr.z.ejewicza

n~ków państwowy<:h.

Memorjał

prnedłoŻOily 'ZOSt2ll1ie

POTĘGA

WPLYWóW BANKU

premierowi w noniec.ilziaMc.

v.

MORGANA.
nu

al. Dr. S.
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PARYŻ. 15. 6. (PAT). Z Waszyngtodonoszą, że komisja bankowa senatu

numerze:

18 miljardów dolarów,
zasiadali w charakterze czynnych człon
ków ludzie. zależni hezi>_g§i:~dni9.. .O<\ b

ku

Mor~aua..
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Memorandum Polski do Ameryki.
Niemoinoś~ spłacenia

raty długu.

WASZYNGTON, 15.6 (PAT) - W dniu wcrorajs·zym amb.asadoir R. P. w
Waszyngtonie min. Patek złożył w departamencie stanu MEMORANDUM

RZĄDU

POLSKIEGO W SPRAWIE PŁATNE.I OBECNIE CZĘŚCI DtU·
GóW. W memorMdum tern rząd polski wskaizuje, że stosunki faktyczne przytoczone w nocie do rządu Stanów ZJednocoznych w grudniu ub. roku nie ulegty zmianie i że air~·wmeintacia zawarta w tei nocie poizostaje dalej w mocy.
W tVIIIl stanie rzeczy rząd polski proponuje odroczenie raty płatnej w dniu 10
lipca i zwroca się d~ rządu Stanów ZjeJ.noozonych z prooozvcja rozooczęcia
rokowań

nad

rozwiązaniem całokształtu

sprawy

długów.

Parlamentarzyści jugosłowiańscy

w Polsce.

Mln. Andjelinovic nie szcz~dzl słów zachwytu dla Gdyni.
GDYNIA, 15. 6. (PAT). W czasie po-, tarzem. W<Sz.ak to rdzen.nie P?lska zie~i~
bytu parlamentarzystów jugosłowiań- ~ złączona merozerwalme historycznie 1
skich w Gdyni, na pokładzie statku I etnograficznie z całą Rzeczypospolitą i
„Gdańsk'', min. Andjelino,·ic udrielił i zamieszkała od wieków przez polską lud
przedstawicielowi -PAT. krótkiego
ność. Nie chcę być sentymentalnym, ale
wiadu: Min. Andielinovic powiedział: Je wierzcie mi, że polskie morze zrobiło na
stem zachwycony wszystkiem tem! c? I mnie wielkie wraż':nie.
.miłość. wasza
widziałem. Kraków przyjął nas więce1, do morza to przywiąza.me 1mponu1e na~
niż po bratersku. Zwiedziliśmy _ Mości~e !ar~ament.11rn.a d~legacia. na cz~!e które)
i Wieliczkę, poznajtl,c dwa cent:a życia Ja się zn~1du1ę, • Jako pre~es '!'nP. parlagospodarcze~o Polski. Ale Gdynia prze- mentamaJ, będzie szc~ęśhwa 1esh z.a go•
szła nasze ocz(lkiwania. UJniem to oce- ścinę w Polsce będzie mogła w med?u·
nić, jako człowiek morza. jako poser ze gim czasi.~ odpowiedzieć gościnnością w
Splitu. Tylko dziwimy się, dlaczego tę JugosłaWJt.
część Polski nazywają zagranicą kory-I
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Stabilizacja dolara po kursie 4 fr. złote,
, PARYŻ, 15.6 (PAT) - Prasa donosi z Waszyngtonu, że prezydent Roose- 1
velt przesłał ODPOWIEDŻ NA PROPOZYCJĘ BRYTYJSKĄ częściowego uregulowania spłaty raty długu wczoraJ około godz. Z2. według czasu Jondyń
Konferencja w sprawie rewizji konwencyj berneflskich,
skief;?O. Jednocześnie prezydent Ro0sevełt wn:tosił przemówienie przez radio
w którem usprawiedliwił słe 7.e swego kroku przed opinią amerykańską. JednoWARSZAW A. 15.6 (Tel. wł.> - nym. .tak i międ·zvnarod10~ym. N~dt~
cześnie donoszą z Londynu. U odp0wiedź Roosevelta zawiera propOzycje zwo- w dniu 12-ym czerwca odbyto się pod uchwalooo pewne zalecema dla ipohtyk1
łania w przyszłym miesiącu konferencU mającej na celu ure2ulowanie cało
przewodnictwem pana ministra komuni- raryfowei P. K. P. na dalszą, pirzysztość.
kształtu zagadnienia dłu1tów. Rozeszły sle pogłoski, że Stany Zjednoczone zakacji olooarne p0siedrienie SIP'eciailnei ko
Ustaaone zniżki będą niezwłocznie
propOnuią STABILIZACJĘ DOLARA
PO KURSIE 4 FRANKI ZŁOTE na misji taryfowej mi<}dzymiłnistemalnej, na w1prowa~one w życie.
okres 3 miesięcy. Dla Anglii propozycJa ta wydaia sie trudną do orzy)ęcia.
której ostatecznie zdecydowany :z.ostał
.„
•
w zwią,zku z rewi!zią konwencyj
•
szeres:? da~szyc~ Wjt w tanrfie koteJowfi międzynarodowych o P'I'Zewo~e osób,
LONDYN, 15.6 (PAT) Nota amerykańska w sprawie długów przybyła dziś tow~rowei~ m.~iącvch na c~lu 'POD-M'Cłu ba~ażu i towarów (k'Onwenoje berneń
wieczorem do Londynu. Reuter dowiaduie sle. że członkowie rządu Wielkiej rollillctwa t roznych ga~ętZJ prze1;1Yl5 skie), która odbedz.ie sie tego rok!U w
Brytanii postanowili uznać ją za zadowalającą.
krajowego zaTówno w ruchu we-wnętrz jesieni. Ministerstwo Komunikacji rozpisało Jeszcze w iesieini 1931 roku anlk:iete

Dalsze ulgi w taryfie kolejowej.

KONFERENCJA SWIATOWA W LO~YNIE.

do zai'l1lteresowanych Izib handlowopr,zemyslowych i m1iązków z prośbą
o zakomunikowanie SWYCh tyczeń i
wniosków co do zmiany konwencyj.
Otrzymane odiPoiwedJZ.i zostały wYkorzy
stane orzv zgłoszeniu wniosków na re·
wizję konwencyj rządowi szwajcarskLcPonieważ w ostatnim ozasie spra~
rewi~i konwencyj była orzedmiotem

obrad Mie-dz. fa:by Hatniclilowej, MinisteT·
s·two Komunikacji chcąic dać możność
i:onownego WYiPOwiedlzenia się sferom
l!OSI>Odirurczym zwotuje na dz~eń 22
czerwca r. b. konferenoję. ZgfosZQne i

przetlVtSkutowan1c życzenia będą, stano·
·wi.lv podstawę do zdoszenia nowych
wniosków -przez delegację polska na
kooferencji rewizyjned.
DZIENNIKARZE RUMUŃSCY
W WARSZAWIE.
WARSZAWA, 15.6 (Tel. wt)

Dziś pr:z:ybędlzie do Wairs.z.awy
cja dzi€łmlika'I'zv rumuńskich,
w.zięcia

~

delegacelem

ud!ziatu w konfe.renoji komitetu

orasoweg-o

polsko-rumuńskiego.

stwierdziła, iż w radach administracyjnych 89 spółek finansowych, przedsta-

wiających kapitał

„„łł•tn

wy-1

YDEJAt:Yt Hamanlaty-czn.y (kierunki: filozoficzny, bfatoryczny i polonł1tycmy);
Nauk Politye&nych l Spolec:snych (kierunki: - prawny l ekonomiczny);
llałemalyczno•Prs7rodnl•ay (kierunki matematyczny, flzyko·chemlczny i bjolo .
giczny);
Pedagosiesay. 8-Ietnie Wytsze Studjum Handlowe.
Informacje i zapl1y w Sekretarjaele codziennie od godz. 16.SO do 19.SO
w soboty od 17-19-ej
• r ~ ....

pot

mu.

URLOP MIN. HUBICKIBGO.
WARSZAWA, 15.6 (Tel. wlJ
P. min. vracv i oo. spoleoznej Hubicki
rozooczął urlop wypoczynkowy. Zastę
puje go o. wicemin. Duch.

WARSZAW A,

Łodzi

„ ....„...

.......
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KONI~SKIM -

przez kanclerza Dollfuasa w mgnieniu oka obiegła ul t~ spraw~ s
koniecznościo rozciogni~cia rozej_ Koca wyróżniła Ilio wśród innych awv fachoWł
wa:.ystkich i danowi motto nac;r;elne konferencji. mu na stan wojny celnej, majtc na myśli oczywir21eczowości11 j realnem ufociem zadań konferencji.
ście embugo brytyjskie.
STANOWISKO AMERYKI.--

OddEl.ał

„ „in.

DOSTOJNI POBRATYMCY W
CEDULA GIEŁDY
AUDYCJE RADJOFONICZNf -

były przea zgromadunie, które w obliC2U rosgry. egreaja gospodarcza nie innniej1111ył1 lit leci po_/ moina powit.dzle~ }..y poazcr:eg6lne mowy atały !Dll
waj;ieego si~ konfliktu między ..4wtrją a Niemcami ważnie wzrosła. OZ!najmiając gotowo§ć przystąpie. bardzo wysokim poziomie i wniosły duio materja..
unzurnial-0 aluzjtJ do slego sąsiada. Cytata u~yta nia Związku Sowieckiego do rbzejmu celnego, swiQ lu dla dalszych obrad konferencji. Mowa min.

WOLllAw WSZECH
ICA POLIKA
-

M .,.._ 2

- Str. 2
WIZVTA ELEKTRYKÓW W LODZI
- Str. 4
KREDYTY DODATKOWE DLA LO·
DZI? - Str. 4
NOCNE DYŻURY APTEK
- Str. 4
TAJEMNICZA ZBRODNIA W POW.

Mowy szefów delega~yj. na światowej kOnferencji g~spodafczej
Dollfuss, Chamberlain, Hull, Litwninow, Benesz.
-1
W IMIENIU MALFJ ENTEi'VIY.
Po Litw.inowie zabrał głos min. Beness oświad
czając na wstępie, łe występuje w imieniu wazy.
stlJch trzech r~dów Małej Ententy t. j. R11111unji,
Jagosławji i Czechosłowacji. Benesz podkreślił na
wetopłe aagadnienia, jakie zdaniem Małej Ententy
konferencja winna rozstrzygnąć: 1) sprawa dłu..
gów międz.ypańsnvowych; 2) mbilizaeja walut,
przedewszyeddem wielkich walut łwiatowych; spra
wa ta Jeat pierwazym warunkiem poprawy eytua.
cji; 3) wyrównanie cen pomi~d~ cenami produk
tuw rolnych a cenami wyrobów przemyełowych;
PAKT GOSPODARCZEJ NIEAGRESJI.
) stopniowe zniesienie kontroli dewizowej, duszo.
Po delegacie amerykańskim przemawroł delegat cej handel miodZ}'llarodowy; S) obniżenie taryf
ZSSR komisan spraw aagr. Lit1oi110«1, wywwajoe cclnyr.h.
propozycj~ z przed dwóch l11t eo do paktu o po.
Na tern zaJnteresowanle mowami prsewodniczQ.
ac:szechnej nieagre&ji, wskarując, ie od tego czasu cycb pouczególnych delegacyj ei~ wyQerpało. Nie

3.~ -

PROWOKUJĄ

NIEMCY

Popołudniowe posiedzenie konferencji rozpoezo
Io przemówienie amerykamkiego 1ekrełani4 stanu
Ifolla, którego przemówienie wywołało pow&Zechne
ne rozczarowanie. Mowa bardzo górnolotna., pod
wz1;lfdem praktycznym nie przyniosła nic konkret.
D~fo. Prawie cała mowa połwiocona była sprawom
wymiany handlowej. Sprawa finansowa sajęła
trr;y wierne dajęc wyraźn, dy&proporcjo pomi~dzy
sprawami gospodarczemi a monetarno _ Einamowe
mi, które Ameryka widocmie lłara si~ sepchn~ć
Dl drup plan.

„„

str.

1

Skrzyitka pocztowa

''w

Dziś w

LONDYN, 15.6 (Od wł. koreapondonla)
Na wstepie łrodowego posiedzenia konferencji eko
llOmicanej, Mac Donald we:ncal państwa do przy.
ll'lpienia do rozejmu celnego, zaznac.ując, ie re;i;o_
lucja w tej sprawie zostanie formalnie zgłosz.ona
prses delegacj~ amerykańtikt. Naairpnie zebranie
Jednomyślnie wybrało na wiceprzewodnicz11cego
konferencji przedstawiciela Belgji llymansa.
Na pierwszy plan środowego polllied:senia ple.
IMl?nego światowej konferencji ekonomic.znej wy.
IUD~y 1i~ przemóu-ieni.a angielskiego ministra skar
bu p. Neville Chamberlaina i komisarza Litwino.

cłziaiej!llych

,

Plokk...U Nr. U
ReUkcła ~

„

ił

ekomplikowanych atosunkacl międivnarodowych, wśród spiętrzenia
przeciwieńłlW antagonizmów,
niepl'rozumien, _
w anno'st„rze przedenenvowan'' ni~poko
jem i przemęczenia kryzyaem, polityka
jQtrzenia oraz kłócenia ma wyjątkowo po
mylliie warunki działania. Stąd niepolilr.dnio sukcesy Rzymu, ukoronowane
-paktem 4.ch".

llab ·1a 1·-L···ll!
na

sir.~~

Str. 2
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NIEMCY PROWOKUJ ·

Aresztowanie członka poselstwa austrjackiego w Berlinie.
Zapowiedź
Wiedeii. 15. 6. (PAT\, W zwią?.ku z
aresztowaniem attachc prasowego poseł
dwa austrjackie~o w Berlinie dr. Was1erbaecka, rz~d austrjacki wystos~ał je
szcze w nocy bardzo energiczny protest
przeciwko naruszeniu przez władze niemieckie e ksterytorjalności.
Aresztowanie d-ra Wa~erbaecka wy
woła10 w Wiedniu wielkie wra.tenie. Na
polecenie ministra spraw zagranicznych
pos. Tauschitz zgtosił niezwłocznie protest u władz niemieckich. Min. spraw
wewnętrznych Sebum oŚW'iadczyt dziennikarzom, te aresztowanie d-ra Wasser·
baecka nie da się ta.dni\ miarll pogodzić
~e zwyczajami dyplomatycznemi. Dr.
Wasserbaeck nie popełnił .tadnego czynu niedozwolonego i nie mieszał się w
stosunki wewnętrzne Niemiec. Otrzymał
on przed 10 laty agrement rz!ldu niemiec
kiego.
posrem do Reichstagu Habichtem sprawa była zupełnie inna. Niema
on a!!rement a przytem mieszał się nieustannie w stosunki wewnętrzne austrjac
kie .. ,\'7iener Allgemeine Zeitung•• donosi
z Londynu fe naruszenie eksterytorjalnoś
ci przz rząd niemiecki wywołato przykre
wrażenie i oburzenie.

z

pod

BerUnie Thmch!tzowf

Ptdełuio

notę

Pnt!!dero urz~ zagrantczneio, stwierd~
te dr. Wasserbaeck fest osob1t w Berllnte nlepoł1tdan11 f ~flłClł ~a, by SckłonU d-re
Wa.sserbaecka do natychmiastowe&'() opue:rozenfa
terytorium R?.'lls%Y nfmlłeckief. W dwie rodzi·
rrY l)6tnłef nadeszfa dC1lesza s Loodyna, w kt6

Nowy

rząd

lar notowany był po 7,330

Orgje prz~śladowań w Niemczech. pakt 4-cb. UPALY W

reJ kanclerz Dotlfuss za.1Madamfa d~ra Waisserbaecka o mtanowanla 10 radcc legacyfnym prz1
Gn~bienle polakośc• I walka z katolicyzmem
posełstwle au11trJackfem w Londynie.. Ka:nden;
D<>Tlfuss w~wat d-ra Wa.sserbaeolm., by nleESSEN, 15. 6. CPAT), W Buir (Nad· nie. Stawiane jest pytanie. czy po przezwfOOC'Znie udał się do Londynn,
renja) na zebranie członków zwi~ku pol śladowaniach żydów hitlerowcy zdobędą
skich robotników rolnych. do którego na się na analogiczną akcję w stosunku do
leżłl jedynie obywatele l'olscy, przyb:ył katolików. W rządzie niemieckim panuINTP.RWENCJA BRYTYJSK.4..
LONDYN. 15, 6, (PAT). „Times" w deoe· zarządca jedne~o z pobliskich majątków ill coraz większe rozdźwięki. Obecny na
niejaki Weindorf .w towarzystwie umun- zjeździe Papen nie potrafił utrzymać w
szy ~wero korespondenta w1edetsilde:o stwier-

hitleryzmu.

Przewidywane opanowanie rady mie'skiej.
GDAN'SK, 15. 6. <PAT). Na posiedze·
niu sejmu gdańskiego w dniu 20 b. m, od
będą się wybory nowego senatu gdańskiego. Hitlerowcy nawiązali kontakt z
partjami niemiecko-narodową i centrum
wyrażając gotowo§ć wspórpracy z wy-.
mienionemi organizacjami, jednak nie na
~od~ta':"ach k?alicji w sejmie lecz podaama się tak. Jak w Rzeszy, pod wyłączne kierownictwo narodowo-socjalistycz..

nych. Według usta·wy wybory do rady
miejskiej odbyć się winny po trzech miesiącach od czasu wyborów do sejmu. Krżą pogłoski, te wybory do rady miejskiej
nie zostaną wog6le rozpisane a podział
mandatów uskuteczniony zostanie równo
legle do podziału sił w sejmie. Wobec te
go hitlerowcy l!zyskal.iby i w radzie nie-

zaprzeczalną większosć,

Hi,sz anji.

Zabarwienie polityczne bez

zm~any.

MADRYT, 15.6 (PAT) - Nowv rząd I riąd nie moż.e bardzo liczyć na kortezy.
hiszpariski pod wzi;rlędem zaOOirwienia Obecna większość pairlamentarna konoHtvcz.ne!!o maito różni się od p0przed- mentiuJe racze1 nieprzychylni e próbę
11ich, \Vzmocnieiniu uleS?:ło stanowisko zmialtly gabinetu, dokonaną pirzez PrepremJera Aza.iny, który wysuwa się na zydenta Republiki zdalie sie ,Jednak, i'i do
czoło kiernwrników republiki bisz.pań· poważnej scysji. mię.dtzy parlamentem a
skie-j. Ostre n:iieporozumienia poaniędzv prezydentem nie doj({'Zie.
sncjailistami i radykalna. g:rn1pą Lerrom;. 2 Lam Dalsze
a lewicą rePl!.lblikańs.ką wykazują, iż
1

Olimpijski turniej szachowy „
Sensacyjne •potkanie Polaki z

zakefe dokonywane były po kursie odpowfadafącym poztomowl 7.35 zł. za dolara.
W Warszawie w prywatnych. obrotach, doBank

Pobkł płaci!

I

ny ministra spraw z.a.gr, ~zeszy von NeuNtha
uwiadomiQ kanc'.eirza austrjwkf.ego Dollfussa, że
Wasserba~ck został IRSZix>~Y ptizeiz władze
pru!lde. Na zarz"dzeitie ka111clerza Hitlera Waisserbaeclc ziostał nfezw!oczrue W}1>US7:CZODY na
woln• stopę. J ~nfe PoSłnwł alJS!lrdactie-

władzą

WczoraJ aa fJ"nk•cb m111dzyuarod.owycb za.
a:tna &wyłka kursu dolara. Tran.

znaczyła al•

inter"1'encJi "7. Bryta.nji.

durowanego hitlerowca i oświadczył, że
urzędowo rozwiązuje zebranie. poniewa!
odbywa się ono bez zezwolenia policji.
Oświadczył zarazem że w przyszłości po
dobne zebrania mogl!l się odbywać tylko
w języka niemieckim. Zauważyć należy

dza, fe austr,.aclcie biuro pra50We mpr~eom.
Jakoby kanc'-e.rz Dollfuss Pfl051.Ć mtał w Loo.dynfe rząd WfelkleJ Brytanjl i innych mocarstw
o interwencje w sprawie k()nflfktu aust111aclro11te~eckiego, <Aynnik. rządowe prxyl'Lna"' fe·
LOSY DR. W ASSERBAECKA.
dynie, te kanclerz zwrćo1ł uwage mooairstw na
WIBDEN, 15. 6. (PAn. o dalsz:ydi llOtsacb trudności Austrl!. Korespond-e.nt ,,Tfmesa" Podtttache pra·sowego ooselstwa austrJwkf~go w kreśla Jednaik. że zaprzeczeniu rządowe:mu nikt

Gd~ńsk

zwyżkuje.

·7,25 zł. W z.wiązka z mocną tendeocJą dła do·1ara spodziewana rest zwytka papierów proce1l
towych, zwłaszcza dolarowych,
1
W kolach finansowych zwytke kursu dolara
ni dalie wiary wobec kUIS~~clt w WCedniu
Komunlkat ten iest w11d1*D pnygotowa• przyplsuJą i:aprzestan:u podab dolarc\w na ryn
Wlia!domośQi nt~itjalnyclt, PotwierozaJ11cych niem OJ>fn!I do ewentualneł brterweucJf brytyl· i.:ach europelsktch która podobno była sztucz•
zwrócenie się Dollłussa do rz:tdu brytyfskiea;o sk:J,
itłe przygotowana' przez Stany Zfednoc201•e.
o taką Interwencie, R6wnocz.eśnfe "Ttmes" daje
specjalny komun.kat IJÓfoficJałny, stwierda.a4e.cy
ARCSZTOWANIA W WIBDNJU.
FRANCJA A Wł.OCHY,
niepo.kód, ia.k! zapaoowal w Londynie z Powodu
WIEDfill, 16, 6, (PAT), Wydac:f 'W' nocy ko
taktykń rzl\dU niemłecldeo> 'Tł' ll)l'awfe Austrii. muniilca:t poHcyjny Podaiie, że w zw1tizku s WT·
PARYŻ. 15, 6. (PAT). ,,Le Journall„
Konnmlkat Podktdla, te h:ydenty, jakle ostat· pad,lmmi ostatnich dni 81Tesrztowanych zostało w donosi, że jednem z wainieszycb wyd~·
nio 1iaSdy na tetoiiie AUISUft. WIZmlaillLif. prze. \Vtedniu 100 narodowYch socja,'.istów, w te.I rzeń politycznych dnia wczorajsze,!o w
konanie, tt tell lłn rze;cą felł "11domle ł liczbie 19 cudzoz!emc6ow Cu<l201.iemcy, o fte Londynie była rozmowa premjera Dalaumritole pocffn7111ywaa1 ..,,-. rqd lllem:eelL rnie dopuśclll !:l:ę Cł:ynów karnych, będą wyda- dier z włoskim podsekretarzem stanu Su
~fikat ,,Tłmcs„ zamecm. te IJ(ldobne a. 'leni z i::ranM: Aułłlf!.
vitchem, poświęcona wyjaśnieniu pew.
nłep<>1cojetl';e ___..., Wdt.,, ~
nych nieporozumień łrancusk0-włoskich,
których rozwiąźanie winien umożliwić

Beclmie dr, W as.serbaeoka wiedeńsk~ B1uro
KorespondencYine Podaje: sekretairz prezydjai-

mu ..,,

Dolar

Francją,

fOLKESTONf!. 15. 6. (PATI. W dn.tdei nm 1 l>lot., l>rZY Jednej pairJtU niedokoftczonel. Nfedo.
d21ie olirn.p,lskle-go turni~ S2a.chowego Łotwa k·oftczoną Jest parl;a. na pierwszej sza.;ho.wnicy
zwyc.iężyi,a IslandJę 3:1 J>.!ot., a Litwa J)Q]cona.ła 1 pomt~ dr, Tairtakowerem a mistrzem śW'iata
Danię Z i pół : 1 i pół :Pkt. Inne spotkooda. n(e gradącym w bairwach fnunooskicb,
Alech!nem.
zostały zaikońC210111e, l)l"Zyczem ~ochy uzyska- Niespodzianką LI sensaieią jest, że w momencie
1
ty dotychO'LaS pól pkt. z .Bclgja,, Węgry półtora przerwania pa.rtJI mistrz śwtiata ma zupełnie
tmrnkta z Austrią, Czechoisfowacja półtora punk przegramą pozycje t dr. TairtaJmwer niewątipli
ta z Anglią, Szko-cja O punktów ze Stanami Zjed wie plllitJe wygya, W tym wypadku Polska xwy
noczonemi. Dru±y!l1l MIWedzika wczom.4 tl'te cieżyfaby rramie 2 f 1'6ł : 1 i:· J>6l1 oklt.
grała.
Z po.zosfalych goraczy polsif<iich Makarczyk
Sen:sacY']nem byJo spotkamfe Pdskf z Pran· wygra!ł, Apel zadowo.!ft się nieroa:egrmną, t 'Recią , którego <>beany sta:n .ioot 1 } p(>ł : 1 i pól g1f.ezlński przegrał. frydmm byt woJ,ny.

że dotychczas zebrania odbywały się
zawsze bez uprzedniego zezwolenia po1i
cji i w języku polskim.

HITLEROWSKI ,KULTURKAMPF••.
PARYŻ. 15. 6. '(PAT). Burzliwy prze·
błef! zjazdu ,,Czeladników katolickich''
, w Monachjum wywotało tu du!e wrate·
1·

N• ł b
1es yc ane

ESTONJI.

TALLIN. 15,6 <PAT) - W całej Es·
toojl od kilku d1J1i panują upały. Mała
ilość ooa1dów wiosennvch i panująca od
dwóch tv,g-odni pasucha wvwołuje po.
ważne obawv co do zbior6w '.:!gorocz~
nvch.

karbach hitlerowców. Stosunki Niemiec
ROZEJM CELNY.
z Watykańem bardzo się oziębiły. pomiLONDYN. 15. 6, tPAT). Reuter do.
mo uznania przez Watykan nowego re- nosi, że w dniu wezorafszym
Dania Rugimu w Niemczech.
mnnja, Holand'.a, Litwa, Indie i ZSSR. za
wiadomiły o swem przystąpieniu do roZA SYMPATJE FRANCUSKJE,
zejmu celnego.
BERLIN, 15. 6. rPAT), \Virtemberska
policja polityczna zarządziła rozwiązanie
NIEPOWODZENIA MATTERNA.
zakonu Młodo-niemców oraz konfiskatę
MOSKWA, 15. 6. (PAT). Matlern wy
majątku organizacji na terenie całego
'kraju. Zakon Młodo-niemców jest jecł· lądowal ponownie w Chabarowsku dnfo
nem z największych związków i orjent0- 13 b. tn. o godz. 20-tej według czasu mos
wał się w kierunku pro-francuskim,
kiewskiego. Przycrfny przerwania lob
do Nome nie SI\ narazie znane.

• •
St
organ,u
8
przeciw Francji

Wystąp1en1e

błh

I
e mu

PESYMIZM SOWIETÓW.

MOSKWA, 15.6 (PAT) - Doniesie·
nia koresPondent6w sowieckich z kon·
Chę~ wprz2'gnu;cia
Francji W rydwa~
feresnc.Ji londyńskiej, utrzvmane sa w
polityki niemieckiej.
tonie pesymistycznym i wybitnie ne~a·
BP.RUN 15 6 (PAT) _ Organ Stahl leet odwrotnie istniefe v.yratnv i silny t vwnym. Radek oskarża Jatp011fi; i Niem
' Ze. 'tu „
t
,
ż nieomal ż~rnro'"'lY interes harmoniinej cv o dażenie do inflacji. wyśmiewa orzy
1Ie1mu •j(reuz·
l ng wys ePUJe z ą" .... ''"
,
tern Niemców, że jednocześnie dąża : do
daniem, aby dyplomacja niemiecka w współpracy.
autarchii i do rozszerzenia rynków zby
okresie przewidzianego w pakcie 4·ch
tu. Autor twierdJzi, że jeśli Niemcy
rozejmu polityC'ZJ'le~o całą swoją akcję
chcą sie dozbroić. to mog-ą to zrobić jezwróciła prieci\vko CZ'Y'llnikom rządzą
dvnie w drodze inflacji, -.DaleJ autor ar·
PROCES TERORYSTóW UKRA·
cym f ra.ncja,. Akcja ta, jak oświad~za
tykulu przypuszcza. że za kuiisamt konINSKICH.
dziennik. zmierzać winna do teg<>, aby
ferencii londyńskie) czvnione bodą pró·
ze wszystklemi naTodami. które w odLWOW, 15. 6. (PAT). W procesie te· by _ priitod:zenla wszystkich kosztem
różnieniu od Francji rzetelnie r uczciwie rorystów ukraińskich zeznawali dalsi l. S. R. R.
11>ragną pokoju, osiąiginiąć ś·cisłą współ świadkowie.
świadek Katarzyna żuk,
prace. Odnosi sie to szciz:ególnie do na służą.ca widziała 10 terorystów przed na
Zł.OTO W SZWAJCARJJ,
rodów - pisze DrS{an ministra Seldtego padem ~ potem po napadzie. ~wiade.k
ZURYCH. 15. 6. (PAT). W miejsĆo- które dotychczas z.e szikO<ią dla Nie- r?zpoz11a1e ~wóch: ~aszczak~ 1 K?§pi- wości Un ter Emtringen pod Zurychem
miec i 1=uroJ>v stale albo często f>rały s1a. Następme zezna1ą funkc1onaąusz~ natrafiono w czasie robót ziemnych na
~trone f rancJ!, 1.iego wroga uukoju I u-. urzędu śledczego, . którzy rozpoczynali drobne
ilości złotego piasku. O~cnie
?drowienia :;wiata, a więc z jednej stro- śledztwo w sprawie oskarż?nyc~.„ Obro- prawadzone Rą badania, które
nv do At1gJii, a z drugiej strot1y do Pol- na. zatądara przep~owadze.nta WlZJl l?k~I czy eksploatacja, tych drobnych~rvkażą
ilo~ci
ski oraz państw Malej E11tenty. Celem n.ei w Gródku Jagiellońskim. Sprzeciwia będzie się opłacała na szerszą skal .
takiej wspóf.piracv joouak nie może być się ŁeplU prokurator, Trybunal po naraę
zawieranie sGjuszów wojennych prze- cizie wniosek obrony odrzucił. Sąd odmó
c:wko Francji wzorem ty.:h. jakie fran- wił r&wttież wnioskowi obrony o podda- KUPCY ARABSCY CHCĄ HANDLO.
,,ja zawierała przed wojn~ przeciwko nie oiskarionelfo Motyki badaniu psy·
WAć Z NIEMCAMI.
:"\icmcf)ll'l1. Przeciwnie ta akcJa d~·plo· chicznemu.
I
JEROZOLIMA, 15. 6. {PAT). W zwi~2
matyt:zna Niemiec ograniczyć się musi
ku z proklamowanym przez żydów boj·
·

•

•
s~Juaan1k6~

'

bezwz~lędlllh:! do te~o. abv doprowadzić
RZĄD EGIPSKI NIE MA ZtOT A.
<Io pokojowej wspótptacv z temi pań·
stwaltlli i odwieść je od czym1e1w popiePARYŻ, 15.6 {PAT) - Agencia Ha·
rnnia francus1kej polityki przemocy i niie .,,asa donosi z Lo111dynu, iż w b~eżącym
pokoju, Cel ten, IJ)Odkrcśla dziennik. mo t:. i{Ouniu odbędą sie narady przedstawiżhwy jest dto osiągnięcia, ponieważ w cieli Anglji, Francji, Wloch i E~iotu w
riajważniejsz.ej dziedzinie .a miooow1ce celu omówienia propozvc.fi rządu Cl?:iP·
gospodarczej międzv Niemcami a inne· sklei;i:o spłacania długu nie w ztocte a w
mi nairod:ami r.i.etvlkc niema przeszkód. funtach.

kotem towarów niemieckich, grupa kup·
ców arabskich zwróciła się do mie;sco..
wego konsula niemieckiego z prośbą o
interwencję, by przedstawicielstwa handlowe firm niemieckich powierzone zo·
słały kupcom arabskim.

„ ...„„„„...„ „......... „ „ „...„„„...„„„..................„„...„„„„„„„... Turniej zapaśniczy
w Cyrku aportowym.
„
.n>
9~.
ZŁOTE USMIECHY Fo RT U Ny l
lml'JI. . .

7'0 416 558 758 836 86 910 15SOU 77 155 ;J76
I
565 671 80 59103 300 21 432 686 W9 60019 25 131 '
• , nl 442 76 516+ 734 871 972 61011 31) 189 '?JJ7 J
Pełna tabela wygranych XXVJIPouldej Loterji Pańatwowej. 90 sz1 64 680 755 870 9zs 62142 246 m sz so1
42 786 tfl 873 ~19 111 74 25.5 790 &'Sł 9&!
W.;zoraj w pierwszym dtllu clągnierua 2-ei 923 15098+ 118 8ó 518 640 44 831 16153 ZOl Z1 64018 Z1 47 280 :1.>2 670 718 822 931 40 6.5211
łda.sy Tl polski.ej loter.11 padstwowet wy:rane 85 479 80 579 68ó+ 785 861 92 11029 a1 218 s1 487 680 790 80 ros 66198 iso n 4.34 56Z S6S tlJ
t>a<lły na numery na5tępujące:
SOB 47 671 1~ 1s1roz115 288 s19 MS 101 ~11 2 67091 193 m 469 sos+ 5.5.5 68216 62 306 690a>
81 19018 6 ZZZ 591 813 i5 83 20457 91 5Z2 702 77 215 87 ~1 28 os+ 96S 99 70008 3 625~ 45
15,000 zł. na Nr. 40640,
79
820 oo 11 ~o 21190 507 41 662 1n 64 69 sz4 603 1:z4 11100 21 659 1a1 tn2 1~· 148 98 2;in.+
po 5,000 zł. na N-ry 74385 154919,
916 22285 366 45123071 120 279 30z+ 476 682 700 89 520 61 958 1~3 ~ 486 816 29 38 74225 63
po z.ooo zł. na N •TY 39252 133814,
915 ;J7 91 24075 370 421 95 25134 248 435 86 551 + 323 4a5 643 791 812 999 15<J(f} 6i?4 7tf5 821 71
po I.OOO zł. na N·ry 46935 90002 14n74.
wa 863 85 ~ 23 755 588 605 912 21282 4n !12+ 913 32.
po 600 zł. na N.ry 44.78 89481 100474.
1oozr 98 soz 6.13 mm 421 91 soo 36 37 ss
po 400 zł. na N-ry 3ZZ5ó 43880 65940 86311 s65 99 918 28078 87 150 22i 38 62 400 u 562+
65 SO 29286 594 60039 781 30185 497 653 7'20 58 90 9165 78005 88 108 230 4'1 a-is 83 506 9@3 79Z5
99.525 117763 119818 137565 143469,
31285 316 85 551 60 60 (J6 3°2o56 144 57 95 2(1) 65 415 878 80085 126 92 200 12+ ~ 316 45 54
po 250 zł. na N~ry 7537 7.770 Z2357 ~8.39 441 588 649
988 33216 40 82 6?8 71Z 906 341:łJ 534 787 81088 172 2T/ 380 468 5ż6 830 820.56 457
34392 42139 42497 48315 74839
78063 i81Z2
75 547 700 807 ~ 35184 408 715 856 96 993 36301 853 8.3040 65 174 O) 577 w 84037 182 457 i9
78392+ 87142 95510 1303.ll 133900 14-0159 146339 45 208 453
73 641 739 8887 917 J7axl 474+ 77 609 Z1 (f) 7<:fl 17 89 951 a'>ll4 Z'J3 412 5Q CAl
po ZOO zł. na N°ry 08 18190 2.3009 2743 27ffi4 517 25 756 59 802 43+ 988.
712 54 86126 615 43 767 971 87071 13.3 ZZ3 64
31668 42720 44128 62718 67579 68275 70118 71442
38036 '!57 382 423 690 861 002 n 39007 54 346 401 95 611 as 705 88033 ss 183 Z44 89071
788SS 80094 81513 82441 83172' 84868 907ZI 106+ 358 96 97 443 6.52 896 907 40141 45 236 110 499 598 834 36 90019 14 97 4Z1 747 836 937
105086 107663 1162().5 122262 123174 125063 129758 70 340 400 36 600 98 754 819 997 41140 238 482 91311 57 404 541+ 774 89 SZl 65 92147 68 81
131257+ 147397 151549 151897 1154320.
551 714 853 ()()3 42133..·~3 201 92 301 517 668 754 89 5'J7 93110 !>3 'Z'.T7 381+ TZ7 973 94 94042 186
917 43215 461·6ii5· 919 44004 46 3.53 447 5 8 633 269 386 578 002 31) 91 796 890 915 32 5078 110
Po 150 zł. na N.ry:
803 453.50 619 762 838 983 46214 493 6.50 888 lnO 3.3 622 949 %021 244 570 97o.19 311 564 752+ BZZ
at 92 458 83 122 69 826 9'58 1124 39 a.s2 190 47083 188 238 52 75 348 492 615 702 !!® 81 4&m 49 71 98459 658 746 900 9')377 1ł15 ~ 730 J'I
993 Z055 456 575 786 900 14 37 3117 43 433 4134 93 449 64 95 233 421 79 sm 660 n4 897 49013 914 100017 59 460 sz4 101044 494 577 644 817
204 36 75 651 820 5093 413 584 711 47 57 856 978 199 807 35 979 50009 42 57 256 366 502 04 64!5 '>59 66 102344 518 f>60 1o.ll89 107 63 301 402 9Ó
6130 35 345 486 591 7569 sn 8039 93 346 60Z os 731 985 51168 71 388 439 506 4.3 660 739 809 67 998 104121 244 4ZZ 696 791 flfJ1 915 105IY'll •
os 804 994 9044 149+ m 93 651 748 939 tooos s2 52056 136 :m+ 92 30ti 452 92 93 624 807 997 433 n1 24 106~2 s20 672 755 902 91 101()82
202 15 486 506 13 47 6S 620 54 63 890 9?8 11046 ~3034 83 133 616 54077 142 219 31 72 73 91 458 125 75 475 670 1~144 214 300 71 713 963 l{).;11~
153 238 40-l- 402 36 624 12173 263 532 13141 46 536 704 49 ss112 210 42 388 631 879 BI 56026 82 234 43 49 s2s 59 ó4 69 896 110095 128 st' 269
,:55 75 79 604 880 14()03 30 308+ 15 57 544 6'J4 99 212 31 98 341 412 533 731 831 57068 89 145 ' 491 665 94 7J() 817 'n lll2.00 75 391 łJ()+ 5.1~

92 936 112169 404 518 28 47 56 741 848 113054
181 424 54 609 81 746 8W 78
114309 31 455 f;lj7 795 Sll 14 74 ~ 115403
93 116320 401 542 654 103 111280 351+ 408 15
48 65 3Z3 610 750 821 l18256 72 319 416 72 686
741 8% a6 158 92 119140 58 ~ 412 519 718 944
120116 346 44Z 62 509 91 344+ 966 121056 89

Mislł'.11 walki wolnoamerykańskiej Kwariani po.
konał wczoraj w 2.8 minuci& po~żnego Kaw.na.

Ruuliwr przebieg

mialo spotkanie Bielewicza

z ordynarnie walcztcym Czaj,.
Gdy Czaja nie
przestał stosować niedozwolonych chwytów - zwy
ciostwG preyznano Bielewiczowi dysk1"mlifikacJ11

brutalnego

wrgra.

Pierwaze 1potkanie S.tekekra z Kranzerem po
i~ 209 9z 312 (()7 1220s1 214 403 769 920 88 twierd~ło WYl!ok, klasę zapa&niczf ohydwo atle_
tów. Wynik remisowy.
123137 259 3.32 428 601 85 735 124087 135 75 200
Potę:!ny i
walcztcy Niemiec Keller
a1 o:i s1s 79 510 26 w 782 957 125174 75 253 nie miał wielefirutalnie
do powiedzenia w walce a ,.Leon.
~14 31 710 41 126014 fil 135 293 489 53S 92 657 Idem" Grahow@kim, Na uderzenia Niemca Gra.
848 127031 37 49 139 408 76.3 82 901 1Z8252 304 bowski odpowiadał jeezcze pot~nicjszemi maka.
44 105+ 542 1n
129()1)2 121 74 480 582 715 ronami, \V 35 minucie Keller wymrezony ettasz.
nym chwytem - pod•Jaje się.
39 ~ 43 1ao1zs ss 400 14 742 966 mo12 1111
Nel.:ion bawił ai~ wc:i:oraJ poprosm z Miarlen1.
203 59!> 675 76Z 886 132127 267 ax.l 18 500 63 Gdr warsr.awianin jednak stawał si~ eoraz hardziej
133028 280 3.33 43 731 134061 1Z6 80 389 961 aktywny, wziQł go jak dziecko pod rrkę i po>łoeył
DA łopatki,
1l'il15 28 ZOO 60 94 99 417 507 804 136104 .59
Dziś 9eneacyjna walka eliminacyjna n1ir1hy
~ 584 677 '{1)7 137643 804 19 138018 145 240 CzajQ a Grabowskim, Sen"Jację bud:r.i rowrud sp1>I
76 4.1Z 42 82 58.3 825 009 130049 ~2 578 6.30 tf/4 kanie decydnj~ce międey Krauzerem a Nehonf"!n.
H0149 483 734 866 Hlo<io 98+ 239 381 461 716 Pozatem walcz1t: Kwari1111ł - Synkowski, Sztekki't
- Keller, Bielewicz - Gromow ( dec}'dtljfca),
&x:ł 978 142017 05 145 459 529 658 84 934 t4lli6
202 30 88 413 33 933 144035 36 76 94 115 5.'5 573
750 58 145201 45 ~ 75 526 ro+ 6'57 741 825
954 146040 310 93 796 147300 71 443 900 z.3 81
14806'2 361 516 653 75 149123 59 ~ 393 594 656
805 2 48+ 935 311 150291 505+ ~ 802 9~+
150178 278 353 859 W 981 152MJ f& 1531~ 44
ro 9Z m 1s 373 rm 6.."5 7M 838 938 154173 ;ft-O
.4g mJ 780 944 .59.
a otrzymywać będziesz K ur j ei
na nuery ozmacrone :f padły premle, wyso- Ł ód z ki" od jutra w domu. Pre·

sn

ZATELEFONUJ ZARAZ

nr. 1Dl-ll Io~ 1~l-l~
„

kość których ustalono będzie w ostatnim ciniu
ciągn,reniia

IT-ei klas:v.
---"

numeratę zamawiać można poczy.
nając od każdego dnia miesi11ca.

ł'fr.

163

.
Parad oksy epoki
I

W Berllnłe przed kilku dniami ro- dzenla młędzynarodowyeh tar~ I zao· Jaskrawy wyraz Ył toku obrad przyro znać trzeba z całym obiektywizmem, PO uwieńczeniu swego czasu tym lau~
zeszła się wiadomośĆt łż tegorocznym strr.eń. Jak lest w Istocie, nie trzeba towawczych do konferencii rozbrojenlo że udzielenie nagrody pokolu Musso·· rem Stresemanna.
Czesław Gumkowski.
kandydatem do nagrody pokoiu z fun· chyba wyjaśniać. Na tem miejscu nie· weJ. Ody Hitler opanował Niemcy, pra liniemu byłoby logiczną konsekwencJą
dacii Nobla jest premier l dyktator lta· mało uwagi poświęciliśmy tej sprawie. sa wioska, dobrze dyscyplinowana i bę

IU. Benito

MussołlnL Aczkolwiek lnfor
macja ta nie uzyskała leszcze potwler·
dzenla, Jest ona zupełnie prawdopodob·
na. Na Uście dotychczasowych laurea·
tów pokoju ilguruJe przecież Strese·
mann który swą polityką dokonał pierw
wersalSzYCh wyłomów w traktacie
skim i w ten sposób przygotował ~t
dla dalszych. już na szerszą miarę za·
kroJonych działań rewlzlonizmu. Należy się spodziewać, że wa"Wrzyn pacyfl
lcacy)ny w niedalekiej przyszłości znajdzłe słę również I na czole Hitlera.„
Nagroda pokoju uwieńczyć ma twór
ee faszyzmu za inicjatywę t doprowa·
4-ch modzenie do realizacji paktu
carstw. Układ ten w zupełnie iuź zde
zorientowanej opinii świata ma stano·
wić doniosły zwrot w kierunku zalago

dąca

.

na

bezwzględnych usługach

re21-

Pacyfłk~cy!na. akcla ..,P-ODłYki włos· me'u, przyjęła ten fakt fiymnami triumklej ujaw1!1a się • na wielu Innych po- fu i radości. Ody od trzeciej Rzeszy ca

lach. Nalezy o tem przypomnieć miaro·
daJnym czynnikom szwedzkiego lury,
aby tembardzlej ugruntować dostoJDY
areopag noblowsklei. fundacii w Jego
przewidywanem zamierzeniu.
Włochy nJeustannle i nlezmordowa·
nie popierają od lat tendencłe odweto·
we polityki Rzeszy· Czy to na terenie
Genewy, czy to na Jakichkolwiek młę
dzynarodowycb konferencjach i zlaz·
dach, Niemcy miały l mają zawsze nieprzedstawicieli
poparcie
zawodne
Wioch we wszystkich swoich wystąpie
ulach, manifestujących taktykę sabota·
żu i warcholstwa. Idylliczna współpra•
ca włosko· niemiecka znalazła dosadnY,

PR Z. VC Z Y N

swo·
ły świat odsunął się na-skutek
istych metod gwałtu I teroru, Mussoll·
mowy
ni Inspirowaniem faryzeJskłel
a następnie
Fuhrera w Reichstagu
paktem 4-ch wprowadza z powrotem
państwo Hitlera na teren włelkłeJ poli·
tyki, wykorzystując wyczerpanie Ankomplikacyj I trudności
gl)ł chaosem
ostatniej dol)y oraz nęcąc Francję mo·
żliwośclą poprawy wcląt rozdrażnia·
nych przez italską megalomanię stosun
ków włosko- francuskich.
Polityka włoska nie szczędzi rów·
nież wysiłków w kierunku zaognienia
stosunków na terenie południowo
wschodniej Europy. Idee odwetowe u-

i w
podsyca na Węgrzech
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - stawicznie
węgierski
BułgarU. popiera z ukrycia
POLSKA EKIPA ZDOBYLA PUBAR NARODÓW
legitymizm i zasila militarystyczne ten
dencje krainy Arpada potajemnemi tran
samolotów·
sportami broni, amunicji,
Sfery jugosłowiańskie otwarcie oskarźa
Ją rząd włoski, iż Jego subsydja i podże
gania podtrzymują akty teroru i fermentów, stosowane przez bułgarskich
komitadżów na granicy bułgarsko -jugosłowiańskiej. Działania band komitadżów wiiemożliwiają porozumienie dwu
bratnich narodów słowiańskich, swego
czasu doprowadzone do realizacji przez
Stambulińskiego, który swą przewidującą, szczerze pokojową polityką przy-

prawdziwej
Pieni~ się,

roz~<Js~ 9ołenia
lcupłd Jedną hlbę ra•
Jełll po użyciu połowv
zawartości łuby nie będzie

Prosimy

roinie 250-ICrofnie.

rn.

W cl4gu jedne) mlnUty aynl nalfwardszy za.
1osł

gotowym do golenia.

Narotony na twarz-nie zasyc"1a ptzet

to minut.

Zwarła piana nadaje włosom zarostu wla~ciwe
poło.tenie

potrzebne do golenia.

Pan zadowolony - prosimy
opr6łnioną do połowy tube
odesłać do Colgafe·Palmoliva
Sp. : o. o„ ul. "Rymarska '·'
w Warsrawie . a otrzyma Pan
nofychmiasł zwrot pieniędzy.

Srednia łuoa: Zł.

Wyrabiany z olejków owoców ollwnych
·i palm, dz:lala zbawiennie na naskórek
łwerzy. Jeszcze dzi~ powinien Pan się
przekonać, jak dobrze Pan si~ ogoli
kremem do golenia Palmolive...

1,25

Ou!a tuba:

płacił życiem.

W dziedzinie polityki międzynarodo
tak w ogólnych zarysach przedsta
oddziaływanie
wiałoby się pokojowe
Mussoliniego. Hasła odrodzenia narodo
wego, które niezaprzeczalnie wspaniale twórczo i sprawnie realizuje faszyzm
w swej wewnętrznej akcji odbudowy,
formy groź·
przybierają
nazewnątrz
oej manii wielkości, oszałamiającej sie
Cezarów.
wizją niedościgłą imperjum
i coraz więcej bojowego imperializmu, z
niebezpiecznem natężeniem apetytów

weJ

W Jldtidzielę odbył się na 5l'adjonie bippieznym w Lazienkach konkurs o Nogrod~ Pohki, ufundo.
WDJlł przlez Pana Prezydenta R. P. W konkunłe tym, zwanym dotQd Puharem Narodów, srnrtoll·ały
trzy ekipy: polska, frMcuska i czeskosłowacka oraz kawalerzysta rumuński por. Tucoran. Kon.
kun zakończył d(I olbrzymim eukcesem ekipy pohlrlej, która zajęła pierwsze miejsce w konkurencji
drużynowej

i indywidualnej. -

Na zdjęciu podajemy rwycięskl) dnrżynę.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -...- - - - - - - - . - - ZAMACHY HITLEROWSKIE W AUSTRJI.
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Deklaracja zblliona Rzlłdowi Polekiemu pn.el
Francuski w 11Pra'l'l'ie paktu czterech -poza
liUl I':i~AC *YWEGO OZ?.OWIEJU.
d~enta Rzq,du Francuskiego do u
podkre!len1em
L JC. O.
wzglednlenla w ostatec;;nie parafowanl'lll tekście
My, ludzie twórczej, samodzielnej pracy, kocha.·
_„___, "oplek!" zastrzeżel\, wysuwanych ze strony Polskl - zawle
ś
my pań3two, a l e j .,.,,e my przec1
ra w koflcowym llW}'J1I ustępie oświadczenie, dot7pod
.,... •,_A„d d i „..
.
_
z e ......nt M„c.., G'03 arczo - ,
wkraczającej w ...... Q
czace •.n1ena.ruszalnośc1 polityk!, któr4 oba rze.<ly
j t dl
trz b
.._
I
a
e na nam es
społecznego. Rozum ell\Y, .... po
ja traktatów'".
ł!lCZllc;ch
podstawie
na
prowadzą
„.t
obrony kraju 11!Ina armj a, dl a b ezpi eczewo wa po11
powracać raz
chwili
tej
w
rzeczą
byłoby
Zbedną
tam, cja, dla wymiaru sprawiedliwości eądy. Potrzebna jeszcze do dobrze snanego stanowiska Polllkl ,.,
ekspansJi
terenówzostali
uprzedzeni
Włosi
gdzie
nam jest epre1ysta. m;ybko sprawy załatwiająca ad·
przez innych· Podsycanie trudności Eu mtnistra.cja. Tego będziemy bl'on{ć; 1 na to cbetnle 1praw1e Paktu. Było ono we właścl~ czasie zak.o
dyRządowi Francuskiemu w drodze
ropy, zachęcanie niezadowoleń, ośmie będziemy ło~~ Ale te róme "ochrony" { "opieki• Jnnnlkowane
rzeczy plomatycznej. PrzyszłoM poka.te, w jakl 11posób pakt
przynoszą nam szkodę. nikomu -w gruncie
lanie i organizowanie dążeń rewindyka nie pomagaj'- a na dlugą meto podkopują pal\· czterech odbije Bit na Lidze Narodów oraz na ujedynej stwo.
trwaleniu pokoju lłwlatowego.
cyJnych, podważanie
Gdy natomllll!t chodzi o atosunld miedzy Francją
Ochrona pracy I Szczytne to ha:sło, ale ochrona
oto
ostoi ładu i staMlizacii ogólnej,
a ducha a Polsko - wchodZG w gre dwa momenty: z jednej
działania dotychczaso· tak. jak ją pomyślały U11tawy, zrodzone
zasadnicze
przemienia B!.Q ezesto w swieknanie strony moment eh~I l woli, 1 drugiej " momenl
wei polityki faszystowskiej Italii, repre- marksowskiego,
plagi bezrobocia I w ochronQ próżnlactwa, nie da- momo~cl, Nle wątpimy ant na chwilo w cheć 1 do
zentowanej i personifikowanej przez bo jąc jednocze~nie pomocy tym, którzy jej potrzebują. brą wolę Francji w kierunku utrzymania nadal poll
Ochrona lokatorów! Ten przetytek wojenny, za tyki, odpowiadająceJ zarówno tradycjom jak t trak
żyszcze włoskiego nacjonalizmu, Mustatom. ł~cząeyi:n naaze pailstwa I narody. J'eśll sd
trzymał ca.ły ruch budowlan7, demoralizując apołe
soliniego.
czetIBtwo 1 twol'ZlłC armję ludzi, którzy nJe eh~ pła chodzi o motność ze strony francuskiej -to nasw
dzisiejszych clć komornego t nie płae1t go. Są.dy sis bezsilne, bo wa slQ obawa, te mo:te ona jednak zmniejszyć sle 1
Stwiecdzić należy, iż
związania elt Francji paktem czterech.
skomplikowanych stosunkach między· dla niepłacących niema doM !n!tancyj: apelacje, ka chwil~
Ze strony Polskl niezmienna eh~ 1 najlepsza wo
sacje itd„ na.stępuje jedna za drugą. Na nic wszel
narodowych, wśród spiętrzenia przeci- kle zwolnienia nowych budowli od podatków. bo la kontynuowania 'Wl!Pólnej z ll'rancją polityki onn
nieporozu- kaMy, który patrzy na to, eo dzieje slQ w domach pogłębiania związku dotychczasowego -jest fakwieństw, antagonizmów.
kJenmku
mień, w atmosferze przedenerwowania czynszowych, bot sit budować, nie ch~c by 1 jego tem nłemprzeczalnym. Rząd Polski w
znajduje tak samo silne t powszechne oparcie ,;
i przemęczenia kryzysem, dotkneło ,,nleszcześcle lokatorskie".
Lo1 kraju t paflstwa zalefy w znacznej mierze oplnjt narodu, jak znalu! je w swojem atanowisku
polłtyka, Jątrzenia oraz kłócenia ma wy od ustaw. Olbrzymia cze~d naszych
usta.w oparta wobec paktu czterech. Co zd do momentu mo:tnodziałania. jest jeiszcze na tej doktryn1e. która zamiera! Czas ~cł ze strony Pol11k1 - nte Jesteśmy zwlazant w :!ad
jątkowo pomyślne warunki
nym stopniu jak!emlkolwtek umowami zewnetrzneml
Stąd niepoślednie sukcesy Rzymu, uko naj~szy zmlen!6 ustawy.
lub ograniczały.
Czu równleł pom~le6 o zmlanie praktyki, o kt6reby to mo:tno~d tropowały,
tro
ronowane paktem 4-ch, tym
porzucelu wszelkich za~ó"\f etatystycznych, o :r;lf Nie napotyka te:t ona na najmniejsze trudno~ci z
iańskim rewlzionlzm14 wprowadzonym kwidowantu rómych
„funduszów'", gdyt mprawde punktu widzenia wewnetrznego. J'ednym tedy wamn
do europejskiego nie funduszami, nie •opiekami• i nOchronamt•, ale klem, który na t18l!ZQ mo:tnoM w tej dziedzinie mo
przez Mussoliniego
Ilionu.„
jest pomizechnle uznana zasada wza•
8lł11 gospodarczą t energj11 tywotno małego obywa- :!e wplywać Jemno~cf.
Na tle wydarzeń ostatnich lat przy• ła tyje pa!istwo.
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Rząd
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szukającego
iui

traktatów,
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Dr. Sreidle
Dr. Riatelen.
. l!itlerowcy w Austrji dokonali zamach6w na pnewodnin:ącego Heimwehry dr. Steidle i na naczel.
11ika StyTji, dr. Rin!luena. W związku z tem rz11d eustrjacki ma rozwiQzaĆ organizacje nar._socjali.
stów na terenie pańsra"8. Dokonano wielu rewizyj i aresztowań.
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wzniesieniu i proszę sobie,
i żył jakoby samoistnie. Trzeba byk w; I ..potwór w spódnicy" otrzymywał nawet wyobrazić... upolował dwa zające.
Zające te sam odniósł do swego domdzieć towarzystwo, w którem ukazywał ' od wybitnYch osobistości. Występami do
gdzie skóry zastrzelonych szaraków
ku,
fortuny.
znakomitej
Pastrana
się
robiła
wypłaszcza
pod
z
któremu
markiz.
się
C~lloredo.'
markiza
Hisłorja
ftoworodek ze stanu llinois.
A tera~ warto przypomnieć sobie in- przez długi czas wisiały wypchane pod
Psychopatyczna miłośt dla karłów i brzydali. najmniojsi gl,~ała jak~ś. s~wora, poruszaj~ca ręka·
lD1 1 nogami 1 piszcząca coś dziwacznym nych ludzi... karzelków, od których po- pułapem, jako trofea.
i najwięksi ludzie
Gullia następnie. syt laurów i chwały.
. I prostu roi się w całej historji. Każdy pragłosikiem.
•
Markiz Colloredo nie żył jednakże wie król posiadał na swym dworze błaz- powrócił do rodzinnej wioski. gdzie za·
Czytelnicy pism amerykańskich mają I niu olbrzym.icli zysków. Wiadomo prze)lową sensację, niemniejszą nawet od por cież, że za katdy wstęp do domu pali· długo. Po jego śmierci świat lekarski za· na - karła, który posiadał wielkie przy- kochała się w nim urodziwa wieśniaczka.
•ania dziecka pułkownika Lindbergha, ; stwa gdzie przyszedł na świat ten po- pragnął otrzymać zwłoki dla przeprowa- wileje i nierzadko mógł mówić królowi Gullia poj!ł ją za żonę i miał z nią kil,
czy też afery bankiera Morgana. Ta os- i tworek, możnaby pobierać przynajmniej dzenia badań, czemu jednakże sprzeci- w twarz całą prawdę. ale bywał także bi koro całkiem normalnych dziect
A feraz na zakończenie wypada
utraty przytomności.
b.tnia sensacja zatacza nawet olbrzymie po dolarze Tożby to był dopiero mają- wiła się rodzina zmarłe~o.
1 . Sto I.at ~o ?wym pobwo'rz-e s!rassbur- ·ty do
Najmniejszym jednakże karłem na wispomniet o człowieku ,,największym''.
koła. Słynny już dziś na całym świecie tek , w tYch ciężkich kryzysowych cza·
s~1m poiawił się w Polsce i;>otwor, owł?- świecie bYł nie;aki Mateusz Gullia, po· Nietyle zre.sztą ,,największym" co .,naj•.
.
.
.
prokurator Pecora nie zamierza osiąś~ sacn.
F otografje .1 artyku!Y o na1nowsz~ s1o~y. n~ twarzy, kt~re~o, )a~ t~ poda1e chodzący z Istrji dolnej. Karzer ten mi· cięższym''. Tym panem bYł niejaki misna laurach po procesie Morgana. Proku ·
rator ten zabiera się obecnie do szeregu potworku to ieszcze me wszystko. Pis- Wo1cick1 w mfodośc1 medzwiedz1ca por- mo swych 19 lat wyglądal na dwuletnie ter E. Bright ważący w dwudziestym ro•
ku życia ponad 300 kilogramów. Poczy·
\łomów bankowych. jak naprzykład Sve· ma, jak na komendę drukują obecnie naj wała leśnikowi za zabicie jej mlodych.- dziecko taki był maleńki.
nając od 16 roku życia biedny mister
.
•
•
.'
rin~en Brothers. Jednem słowem w Sta· dziwniejsze historje z przeszłości, z któ· Ten staropolski Mowgli. w:vchowanY jedGulha, ~a~asem mówi~~· bardzo ~um Bright nie mógł już chodzić o własnycli
nach Zjednoczonych następuje, za i:;pra- rych okazuje się, ni mniej ni więcej, !e nakże nie przez Kiplingowskich wilków,
"ą prezydenta Roosevelta, generalna nasz ubożuchny stary świat. zamieszki· a przez niedźwiedzie, nie doczekał się ny ze sw~J me~ormal?ości 1 za.rozumiały. siłach. Zbudowano dlań specjalny fotel
wany był przez setki i tysiące podobnych jeszcze swej Księgi Dżungli. A przecież pos~anow.i.ł ~pr~bowac szczęśc?a na. sze- na kółkach, który popychało dwu słuzą.·
,,czystka'' w stosunkach bankierskich.
św_iecie 1 w ~ym .celu P_0 r;ucił ro- cych'.
otworów. Wśród powodzi kłamstw i wy nie było wówczas w Polsce 1'ednego 1·ar- ro~im
d zi.nn.ą,wiosk ę, ud a1ąc .się d 0 s.wiat owes.tf 0
Pisma amery- Pmysł6w Jednakze, warto przypomnieć i marku. nie było miasteczka cnr wioski.
nie o• tem mowa.
Ale
· o ~mierci lrumnę niosło na
Po 1'eg
b
·
k'
1:
W ie.dma. K arze.ł t en. ci~szył .stę sz~~~_.&.c0I• cmentarz aż dwudziestu silnych ludzi, a
-1
Kańls ie zam1eszcza:ą o ecnie sążniste
naszemu czytelnikowi o słynn.Y'ch potwo- gdzieby był nie po1°awił się wraz z budą
g
P k·
k
ł
d
h
d 1
artyk uły· dreporterów,
pokazywany za nemt wz&tflę ami P ci pię neJ. 0 0 1 '~ 0 grób był tak obszerny, te możnaby weń
1 k" •wy e egowanyc rach, którzy naprawdę istnieli, żyli i u- wędrownych ku.flar..,,,
1
5
ł d 0 g0
d
d
I
ł
b
t
•
speeja 1me o ma eń ieJ miejscowości w mierali J'ak ws...vscy inni
0
?k u t :'1. pomieścić z dziesięciu nieboszczyków.u. Y •za wa on~
miedziaki .cwoli rozweselenia 5Aawiedzi. bpopros
ludzie.
dl
b
e
-1
stanie Ilinois. gd zie naro dził się obywawiekach były słynne om .orueranu.. ~u ami z na1 o~z owme1 Nie jest to zapraiwdę dziwne, je§li się zwa
_W ubiegłych
W roku 1645 żył w Strassburgu nietel... 0 dwóch głowach, czterech no~ach
1 jaki markiz Colloredo, członek bogatego talCte i kobiety dziwolągi, brzYdk;e do sze~i owo~anu i tp. prezentami. J\ocha· ży, że misfer E. Bright jadał za iywota
b
·
h k •
ywate i wpływowego rodu. Markiz Co11oredo okropności. jak naprzykład Włoszki Muf-, la. się w mm. cała falang~ urodziwych tyle właśnie, co ?. trudno~cią mogło poi czterec rę acn, DziwnY ten
czuje się podobno całkiem nieźle i kon- jednakże hyr najdziwniejszym człowie- fiana i Pastrana. Szczególnie ta ostatnia, ~ed~~ek, kt~re oga~~ła istna psychoza mieścić w swych małych żołądkach aż ..•
kiem sv.-ych czasów. Oto ów 26-letni mło porosła kudłatym włosem na całej twa- IIllłosci dla mikroskopi1nego potworka. . 'ośmiu dorosłych okolicznych chłopów.
sumuje wcale pokaźną ilość mlelia.
\VI muzeum Brytyjskiem wisi portrel
Pewien arystokrata kazał sporządzić
posiadał ,,przyrośniętego" bra- rzy i goląca się jedynie na występy po
dzieniec
Chodzi teraz o to czy uda się nadal
tachować to ,,cudo przyrody'' przy ży. ta, o znacznie iskromniejszych wymiarach miastach, robiła furorę wśród ówczes· dla niego specjalnie mikroskopijną strzel tego grubasa, jako przestroira dla an~ie!,
· (ru)
ciu. Lekarze dokładają wszelkich starań. ni.Z on sam. Nieszczęsny markiz diwij!ał nych przedstawicieli płci brzydkiej. Po bę i zaprosił karzełka na polowanie, _; ·skich epikurejczyków.
__ __..,
rodzice także. widocznie w Drzewidywa- go przez ca:le ~ie. przyrośnięte40 do jej §mierci wśr6d bwtY.ch darów znale„ ·Malcilkie~o ID.Yśliwca umieszczono na 'l

Potwory o

sławie światowej.

0

°

Ił brzuclia. Potworek posiadał ręce i nogi. ziono setki listów miłosnych, które ten 1Specjalnem
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dzień niesie?

CZERWIEC

DZIS: Boto Ciało
Jatro: t Alłay, BouHa

--=--

\\' 1Ch6d llł 06•1
Lach6d tłotlea

Wsall6d kll•łfO•
Zach6d luięłyca
Ułafołć

dnia

i>rąbyło d•ia

Goście

3.15
19.55

zwiedzili Zjedn. Zakłady Scheiblera i Grohmana oraz Elektrownię.

Dziś wyjazd do Łowicza
~u wczorajszym ló?zkie St~· 1• „Tivoli" kolacja, urZłldzona pnez

na uroczystości Bożego Ciała.

Sto.. 30 rano nastąpi wyjazd do Łowicza, gdzie stościach. uczestnicy kongresu wyjeżdża.
(i) W
warzyizente ~lettryk6w Pol~:~ch P.odeJ- w8:rzyszenie Elektryków Polskich w ł.o- uczestnicy kongresu będą obecni na słyn ją na Pomorze, celem zwiedzenia urzą
l .
6 43 mo~a ok wYciecz ~l kczktru Pwl er.w: dz1.
nej procesji Botego Ciała, a następnie dzeń elektrycznych wodnych, skad udl'I·,
8 41 CZz~c~os~~~~k~ch kt:y toówk ogs chdi
Naktem uroczysto4ci dnia wczorajsze• na uroczysto4ciach ludowych i ,,Weselu dzą się do Gdyni.

~:~

tf

Związek Spółdzielni

.

•

--------------- •

I

W Gdyni nastąpi uroczyste
ro-wickiem.§ dni
b
ł.. ••
nie kongresu.
owicza, ezpo re o po uroczy·

rozwiąza

•p .
Ian reorganizacji szkolnictwa powszechnego w Łodzi.
13 SZ'k0I
e
p rzew1•dyw
· ·a na k omasac1a

on. res o - go za o6czono.
Dzisiaj punktualnie

•ry

bywał się w Warszawte. Uczestmcy kongr4:s~ przyb~li do Lcdzi wczoraj 0 g~

0

godzinie 9 min.

z

dztnte 10 mmut 37 z Warszawy. - Nai
dworcu kolejowym wycieczkę powitał za
1prz:edaje w 1woicb 1klepach hwrtewo i detalicznre
r
rząd Stowarzys~enia Elektryków Polmaało, aer„, jaja, miód
tu·
członków„
grupa
oraz
Łodzi
w
skich
gwarantowanej jakości
•
dzid delegacje stowarzyszeń i organiza211 cyi_ oraz b. wojskowych ze sztandarami.
CENTRALA. Al, Koiciuuki
Po powitaniach goście wynajętemi au- Znacznr wzrost liczby uczniów stwarza ltoniecznołf zwląkszenia kadr nauczycielskich.
SKLEPY: aurt • detal Piotrkow1b 13
Narutowicsa 25 tobusami udali się do zakładów przemy•
a) W zwiUlru 1 zamknięciem · roku załatwio,ia dopiero po rozpocz;ęclu no· obsadzano stanow'1ska praiktykantami
11 słowych Scheiblera i Grohmana.
Gdaó11ka
•
bezpłatnymi.
Szkolny przy wego roku szkolnego.
szkolnego Inspektorat
1
d • ' a I Andrzoia
laa• u
o·
prowizorycznych
według
Jednak
nauczania
powsz.
komisji
wsa>ółudziale
Schei
Zakł
Zjedn.
zarządu
imieniu
W
Piotrkow1k1 143
ot„1rieoh.
k f
Łod · odb r
blera i Grohmana przywitał wycieczkę
Y szereg on ere1'!JCY~. na bliczeń fiezba dzieci w szkołach wuo·
zi
na terenie fabrycznym dyr. int. Krasus- m.
ki. pozdrawiając specjalnie gości czecho- których omaJWiano sprawę szkolnictwa śnie o 9- 10 tysięcy. \VO'bec tego, te F.._,.~---~r:m:s:=~:;::;...:.-::.;;;-=;;;:;,;-.....
UROCZYSTA
rok ubiegły był rokiem maksymalnego
i mówiąc m. in. że ,,po zwie· POJV:.~.zecdhnłe.gliśo na rok 1933-34.d
Nowenna do Serca Jezuaowego słowackich
my usta1ić, w!a z.~ szkol· napływu dzieci do szkół, zaichodzi w
Ga\. z o~
dzeniu w Warszawie r6tnych zakładów
w kościele O. O. Jezuitów, ul. Podleśn'I? i urządzeń elektryfikacyjnvch, zapozna- n~ przedłozyty plan orgamzacn szkol- nadchodzącym roku szkolnym koniecz·
od 16 - do 25 b. m.
nie się choć pobieżne z jednem z więk· mct~a na rok przyszły władzom kura· no~ć zwiększenia liczby godzin naucza
w dni powszednie o godz. 61/a wiecz:orem; szych przedsiębiorstw włókienniczych w tocymym, ~rzyczem w .my~l tego pla nia dla tychże uczniów, ze WZlg'lędu na
w niedzielę, 18 b. m., o godz. S po poł,,
nauczania. a
Polsce, a nawet w Europie będzie cieka- nu na teireme naszego mta5ta zostan'1e rozszerzenie programu
z kazaniami O. Superjora Wantuchowwięc i konieczno~ć zwiększenia Jiczbv
u· 1skomasowanych 13 szkół.
obrazu
ogólnego
uzupełnieniem
wem
skiego T. J. i z procesją.
·
Komasacja ta, jak nas informują, nie sit nauczycielskich.
przemysłowienia naszego kraju. W tym
Uroczystości te sakończy
To tef mimo wyżej W'&}Jomnlanych
tet celu przedsiębiorstwo postara się - wpływa na zmniejszenie liczby oddzia13
Procesja o ile czas pozwoli - zademonstrować I łów, albowiem poszczególnym jednost- tamierzeń w kwestii pofączeniapowię
liczba od· szkó?, liczba ocklt1ałów zostanie
całokształt produkcji ze specjalnem uw- kom szkolnym .przybędzie
Serca
szkół kszona. Sprawa ostatecznego ustalenia
zględnieniem urządzeń elektryfikacyj- działów, względnie pota,cz,enie
od
przeprowadzone będzie w ten sposób, liczby odziałów, uzależniona jest
w n i e d z i e 1 ę , dnia 25 b. m.
nych''.
Przybyłych gości. po serdecznem po· że n'1e wywof <!.. luki w prymusie nau· Kuratorjum, które w tej mierze jeszicze
t nabożeństwem przy ołtarzu polowym
w bież. miesiącu wyda odpowiednie za
na froncie kościoła, celebrowana przez witaniu oprowadzali kilku ~rupami inżv- czani.a.
rządzenia, z tych więc względów na
przyrost
na
względu
ze
W.
Jednak
Jego Ek•celencję Ks. Bi•kupa Dr-a
nierowie. fabryc:zni. Zwiedzeni~ zakładów I
'fymienieckiego. Nieszpory o godz. 6 w. trwało 0 godziny 2 w 00!ud,nie, poczem j dziatwy rocznika 1926 1'ak również w ro'k przyszły w proporc1'i do zwi"-ksze
v
•
.
uczestmcy kongresu udali s1e· na kole- zw'1ązku z reorgamz~cją
sa~ego syste· n'1a li-czby ucz:niów. winny być z,więk·
teński obiad.
1
Po południu wycieczka elektryków mu na~czania. spo?z1ewany Jest przy· sz.one kadry nwczycielskie i 116 eta·
(a) Jutro, w piątek, dnia 16 b. m. o polskich i czechosłowackich zwiedziła rost dziatwy w WlCku szkolnym. albo- tów.
W razie nieuwzględnienia w całości
godzinie 8 rano obowiązani są stawi:ć Elektrownię Łódzką gdzie gruntownie wiem władze szkólne Uczą się i z tą c·
obejrzano wszystkie 'urządzenia i maszy- I wentualnością.. że szereg dz'1eCi, 11cze- postulatów Łodzi w kwestji przydziasię do przeglądu wojskowego:
Przed kpmisją poborową nr. 1 (Al. nownię. Wycieczkę na terenie ~lektrow- 'szcz.ającycb dotychczas do szkót śred- łu nowych str naucżydelsich, Kura to·
Kościuszki 21) poborowi rocznika .1<.:ł.12, I ni podejmowali inżynierowie z. dyrekcją nieb, przejdzie obecnie do szkół pow· rjum rozwiążę sprawę w ten sposób. 'rż
Pozatem Zw. Nauczycieli wysunął
przydzieli tak zwanych nauczycieli bez
szechnych.
zamieszkali na terenie IX komisarjatu P. na czele.
się z pośród żądanie, by siły bezpłatn~ otrzymały
Sprawa ustalenia ścisłej licziby dzie płatnych, rekrutujących
Po zakończeniu zwiedzania urządzeń
P. o nazwiskach na litery M N O P R Z
nauczycie)· minimalną liczbę godzm rtauczania i je
elektrowni. o godz. 7 wiecz. odbyła si~ ci w szkofach powszechnych zostanie absolwentów seminariów
Z ż.
dynie w I i Il oduz1atach szkól powsze
skich.
•
Przed komisją, poborowi\ nr. 2 (~rochnycb.
Nauczy·
Zw.
Jednak
sprawie
tej
W
ł
dowa 34) poborowi rocznika 1912, zamie
Niezale.żn'1e od tego Rada Szkolna
cieli poczynili zab'1egi n władz kuratogu 100e US er 0 Z f8 Zł 0 Z 0 Zie)&•
szkali na terenie XIII komisarjatu P. P.
ryjnych i w Ministerstwie W.R i Q.p„ m. Łodzi postanowiła również wystą·
o nazwiskach na litery R TU W Z ż ż.
aby ze względu na to, iż szere.g nauczy pić o przydzial nowych sił nauczyciel·
Resztę zrobiła daktyloskopja,
Przed komisją poborową, na powiat
ł~dzki CNa:utowicza 56) pob~rowi r.ocz· a) W dni11 wczorajszym §ąd -Grodzki czył Jakoby brał udział we włamaniu. cieli, posiadaJących pelne kwalifikacje, skich, wskazując, iż samorząd priy u·
ruka 1912 i 1911 kat. B, zatnteszkalt na\ w Łodzi llOd przewodnictwem sędz. Tu- Jednak Sąd opierając się na orzeczeniu znajduje się bez pracy zatrudniono w -silnych staraniach dostarczył odpowied
terenie m. Zgierza o nazwiskach n:-. iite- stanowskiego rozpoznawał bardzo de- datyloskopijt1ych badań skazał Kaczmar pierws7ym rzędzie na~czyc1eli pozosta niej liczby klas, a spowodowan'1e braK:u
Jących bez pracy, następnie zaś dopiero miejsc w szkołach. wylącznie ze wzglę
4 kawą sprawę, ze względu na nowoczes ka na 3 lat ,.,,,·ięzienla.
ry T U W Z.
du n.a brak sił nauczycielskich, byłoby
Z~łaszający się do przeglądu winni ny techniczny rozwój poszukiwań proprezyden~a Ziemięckiego w tych warunkach objawem zgoła nie·
oosiadać: 1) dowód osobisty, lub zaświad wadzonych przez policję.
pożądanym.
w warszawie.
w nocy na 3 lipca 1930 r. do mfesz.ka
czeni~ tożsa~ości ~soby ~. foto:t;aryą, 2)
Jak nas informują, kwestja p.rzydzi~
zaświa?czent~ o re1~strac11, 3) swiadec- nia Arkadjusza Kobylańskiego, przy ul.
lu nauczycieli dla Łodzi ma o tyle widc
Lodzi mają byt przyznane dodatkowe kredyty.
two s71 olne 1 4) św1~dectwo za:vo~owe Cymera 8, dokonali włamania jacy~ rit
p) W dniu wc~orajszym w godzinach lepszej dro~ze i zostanie rozstrzygnię- ki na pomyślne załatwienie, że już w
ko: I tynowani zrodzicie ł zrabowali różne
i J~nkdt~ po~orowi .ka\ Bb
ar Y o roczema s uż Y wo1s o .rzeczy wa.rtośc! ~koto ~O~O z]. og:ataca ra~nych powrócił z \yarszaw! do Ł?- ta przez mi~lsterstwo jeszcze w bleżą- roku ubiegłym program nauczania zo~:._a
stał okrojony do granic ostatecz.nych
_
Jąc całe m1~szkame._ Pohc1a st~nęta w~ d~1 pr~zydent .m. Łodzi. p. Broms~v.: Zie cym tygo~mu.
l
\V. razie pozytywnego _zatatwienia i dalsze skurczenie nauczania nie da
bee zagadki, .albowiem złodz1~1~ .P~h nuę~k1, k!óry mterwenl?W.al w Ni'i_mster
KONFISKATA un 'UU PIS._.
tak wytrawni w swym „zawodzie ze ~tw1e Opieki Spotec:rneJ w sprawte do- powyzszej sprawy przez ministerstwo sie jut uskutecznić.
m
~IcH',
nie znaleziono najmniejszego bodaj śla- Clatkowych kredytów dla Łodzi na pro- wszyscy zatrudniani przez szereg lat
zrurządzenia d?• kt~ry by daf wątek dalszym poszu wadzei:i~ ~obót sezott?wYCb .. Kredyty ~ezonowcy przez Magistrat otrzymaliby NOWE WŁADZE OKRĘGOWE zw,
a) Wczoraj naskutek
LODZI
REZERWISTÓW
te tW1ozhw1łyby Mag1stratow1 zatrud-- w roku bieżącym pracę 1 zarobek.
_
ŁMzkiego Starostwa Grodzikiego skon- kiwaniom.
•
sezonow
bezrobotnych
800
dalszych
nić
jed
na
pótnlej
czas
jakiś
w
Dopiero
Poran·
„Głos
iiskowane zosta•ły p'LStna
W dniu 11 czenV'Ca br. na Il Okrę·
Zeitung', nem z przedmiotów, które porzucili zlo ców na plantacjach miejskich, kt6rzy
ny'', „Prąid", „Neue LO(faer
NIEDZIELNY ODCZYT W KLUBIE gowym Zjeździe Delegatów został wy·
,.freie Presse", „Lod.zer Volkszeitung'' dzieje w czasie ucieczki, a mianowicie, dotychczas pozostają bez pracy.
brany nowy Zarząd Okręgowy Związ·
DZIENNIKARSKIM.
Jak nas informuil\ sprawa otrzyma-·
oraz żargonowe „Lodze.r Ta1geblatt', za na matem lusterku kieszonkowem znawiadomości o nadn.tży· leziono odciski palców i poddano je Ba- nia oodatkowycb kredytów jest na naj- W niedzielę, dnia. 18 eT.erwca, o godz. 12 w ku Rezerwistów w Łodzi, który w dniu
umieszcZJenie
południe. dr. Władysław Dobrowolelrf wygłosi wczorajszym ukonstytuował się nastę·
ciach i kradzieży w firmie T. K. Poznań daniom zarówno w Łodzi, jak i w War
(Ptotrkowsia pująco: Prezes: Hipolit Ludwik, I wicew sali Klubu DziennikarsJQ!ego
szawie, przyczem ustalono że oaciski
ski.
prezes Denys Franciszek, II wicepre·
121) odczyt pt. "Teatr a współczesność".
należą do znanego złodzieja 56-letniego O D C I S K I
NOCNE DYŻURY APTEK.
1 •srublenla skór„ nlluwa
Odczyt ten, poruszajęcy za.gadnlenla a.ktua zes dr. Polak Jan, sekr~tarz Baster Ka
(a) Nocy dzisiejszej dyturują apteki: !\dama Piotra Kaczmarka zamieszkate
lizacJi teatru, dróg, jaklemt w1n1en dąży~ l zimierz, skaribnik dr. Feliks Henryk ref.
J. Koprowskiego, Nowomiejska 15, Traw ~o przy ul. Sierakowskiego 26. Kaczma
Władysław,
Aptekarza w. Boro\\skiego, znany od 50 m. wskazanJla, jalkfe przed nJm stoją wywołał du wych. obyw. Jakóbczyk
kowskiej, .B~zezińska 56, M. Rozenblu-, ck poprzednio już byl 17 razy karany
że u!nteresowa."lle w szeroktch .sferach ł6dz- ref. samopomocy Westfal Benedykt,
m.a. Śródm1e1ska 21, M. Bartoszewskiego, . rn różne kradzieże. Wdrożono poszuki 1 Żądać w aptekach i składach aptecznych.
Lewandowicz \Vł. Marei·
„SALBOR" Lab. Chem. Farm. kich "teatromanów" I sp·.:iwoduje ~pewne oży członek
Skład główny
P1otrkowsk.a 95, J... Kłupta, Katnit 54. I1wania i aresztowano go. .
Warszawa, Walic6w 11.
>
,,__
•
•
'
,
•
Józef.
,
niak
'
wtoną dys.kusję.
L· CzyńsInego. Rok1c1ńska 53.
Na przewodzie Kaczmarek zaprze- 1 • • •
·

Mleczarskich i Jajczarskich
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gdzie stały diwie szary: jedna pełna bie-fut.yteczna.. I nai;de POiąlem, tie nłeznado·fnomina, składała ste tylko z wąsów i
1i~11v i ubrań i drug-a !pełna rozma1tych my, nrócz tgo mieszkania, musiał mieć przyciemnienia cery - w jednej z szu.
flad w tualecie znalaIZłem wszystkie nie·
n.ac.zyń stołowych. To było wszystko. jrukieś inne.
Jednakże. c.zv miał inne mires.z kanie. zbędne pudełka.
Wszystkie trzy pokoje i toaleta wycho·
Tvm raz.em dosziedtem do wuia;iku,
dziły na korytarz. W tym korytarzu sa- czv nie - ubie9:teg;o wieorora, zanim
la szafa identyoma z tą,, któ~ tut zna· wstiedł do mieszkam.fa BeQota., musiał się że :przed witytą u matki Belota należy
łem. Wisiałv w niej t>a!lta, jaki.eś futro. uchruraikteryzoiwać i wmć z jego sz111· wrócić do Arefektury z 11owemi zdoby·
Nie traciłem czasu na ich oglądanie: w flady , .oodwójne' ' ubraJ11ie. Najpierw czami. Było niepOOK>bLeństwem, by szeł
i.dębi znalazłem taka samą ściane drew- więc musia~ się przebrać, zmile4"1ić wY· nie znal tego tajenmic:z.ego lokatora, tak
nianą. z takim samyttń zamkiem. Włoży- gląd zewnętrznry. OdlZie więc było ubra- bhsko związa.ngo z Belotem. Kiedy u·
Iem we(1 ostatni klucz. Obrócft się bez nie, które zrzucił? Pohiegle:m do szafy orzvtomnitem sobie, z Jakiem zakłopo
trudu i ściaria ustąpiła pcxl n.aiciskiem w ostatnim itX>koiu. którv nazwa~em gair taniem, niezależnem od smutku, przyjąl
mojej dłoni. Poim:ez podwójne ubrania derobą: ponządek tu a:>anorwał zupełny. Rcgna·r d wiadomość o zamachu. byłem
R:ra. 'Otworzyłem drzwi przy pomocy
dostrzegłem ,pokój Be1'0ta, pokój, w któ- Przeszukałem ws2JYs1ko, oowywiraca· pewny, ie musi.al go mać. Prz~omnia·
/
większeRo klucza l jednego z małych.
rym meble wvd·aly mi sie podlobne do łem kieszenie i wresZtCie z sz.airej mairy· lem sobie taku, iaiki był zmieszamy, kie
\Vszcdłem do środka. Byto ciemno. Pod
mebli w mieszkaniu nieznajomego. rów- narki wyciąginątem jakiś portfel. linaJaz- dy patrz<łC na fotografJę nieznajomego,
szedlem do ok.na i oodniostem roletę.
łem w nim dowód osOlbisty, prawo f.az- powta1rzał słowa doktora Dampiare:
nie zimńe i bezosobowe.
· ••ł.\
„•••„„.r ...../ ••
By! to pokój analo~ic:z:ny do pokoju na
W1róciłem do ~szego pokoju i dy, kilka biletów wizytowych i dwie pu ••Moma oszaileć' '. Wszystko teraz oo·
cio1e, tu jednalk spełniał on zadl(lJnie japrzeszukałem starairmte wszystkie s~ ste kopierty: d<»<:umentv były na imię cz~-nato się wvdaśniać. Zamknąłem sta·
kieirnś westybulu. czv salonu. Proste \
ty i całe mieszd\ante; nie malruztm śla<lu Jana Martin. Legitymacda wydana: prud rannie szafę i drzwi. Jedlnakże zanim o_Ił: ...Ł.
zwyczajne meble. Na ścianach dość la<l·
żadnego listu, aini żadtnyich notatek. Ani dwoma laty pr.7~ Prefclcture PQ!lłcj, puściłem U'licę Artura ROIZier, wszeditem
ne litografje z końca XIX wietku. Wyjednej fotografji, ani jednego IJlr'zerlmiotu głosiła. że Jan M.airtin, bez za~cia, mo· do wielkiego domu napmeciwko miesz·
J1:iąd tesro lokalu wyraźnie świadczył o
o którym możmaby powiedzieć: to pa- dlz.ił sie w Nancy (departament Meiu:r- kania. tajemniczego Jana Martin. PnYJ.iupetnej obojętności lokatora w stosunmiątka. Na nocnym stoliku powteść kry· the·et-Moselle) 19 lipca 1878 rokui, w rzailem sie dowrczyni: bvła to wielka
ku do swego mieszkania. Stąd p.rz.eslled·
minalna: ale poza tern ani Jednej ksi.:a.ż- tym samvm roku. w którym urod1z.il się chuda kobieta. o ostrych rysach twarz;-·
Iem do nastę.J)ltlegO :pokoju, w którym
ki. Pokój w hotelu nie jest barozieJ pu- móJ ojciec i Belot - i że mieszka pad ! brudnych ipaznokcla'Ch. - tyPoWY ta·
również rolety bvłv opuszczone.
stv. Nie mieściło mi sie to w glaw1e. O· Nr. 43 przy ulicy Artura R.oz.iler. Foto· łosnv om stróżki., niewiele mający
.,
.
.
i tu t~kże f!Hato się wr.aiżenie, że pokól nic pon~dto. Łączył si~ on z toaletą„su1<l P'Ukiwatem ściany, m~cał:m obi?~ .od- ~rafja Podobna byta do fot~afji trupa, \~spólnego ~ ełePDC.la dQmu, kt6reg;o
b
• Y1 ~1ezam1es~rnły. \V~lądato to na zaś mo!Zlllia było przqść do ostatmego, wracatc.m obra:w - 1 m1a!tiem swiado- sporzadzonego vnez Cave. Co do cha· p1lnow.ala..
'O. c. n.)
iwy1k:ty wyna~ęty .1>0k61 umeh1owany, który bY1t czemś w rwzaJu i:rardewby i( mość, że svelniam czyitność cMkiem bez raktery zaoJi - która. iak 1)an sobie prz.y
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Wypadki, zamachy samobójcze, pokąsani przez
włclelklego psa.
- (p) Prz7 ttl. Goplańskiej " usiłował pozba.
(1) Na uotie ł'abjmickioj ujechaor 11111t!U
p~ 111otocykl, prowadzon7 przes Jana Grinberga wić tit iycia przez wypicie większej dozy jodyny

zaprasza Was do siebie!

z Lodzi, id1ey obok twer;o wozu wieiniak Józef
Ctbr.zyk, ze w.i Olszowce, który doznał r.łmiania
prawej nogi oraz licznych uszkodzeń i przewieziony aoltał do 111pitala.
Nieoetrołnego motocyklisto poeiuni~o d..o odpowied.rJalnołd karnej.
- (a) W firmie Wagnor i S.b pn1 .I. żerom..
1kie10 94, a.darsył ait miieszeqłliwy wypadek. Ro.
bob1ik, AdoU Tłnls, umieasbłr prs1 aL W 61.
eumklej 107, pochwycony. pn:ez ir,by mus)'Dy,
doanał oderwania .topy prawej nogi i inn1eh til'i...
kich uakodze6 ciała. Pr11były lekan po1ołcnrla
pnewi6zł nnneso w llWlie d~ldm do npitala
Okrl11owep.
- (a) W młenkani• włunem ~ .t. Klelec_

Kraj, który Wam wszystko daje!
Rozliczne osobliwości, zacbwycajllce podróże kolej-, parowcem, auto•
mobilem i koleją linewkow11- Idylliczne .okolice, ~amki, pałace, miast.•
historyczne, słynne muzea, galerje obrazow, wspaniałe budowle, pomniki, tysi'\czne wędrówki, podróże w góry od najprostszej wycieczki do
najtrudniejszego wspin~nia się po l~dowc~ch, k'lpiele plażo'!e, .ir6dła
lecznicze, kitpiele termiczne, uzdrowiska, 1dcalnc drogt alpe1sk1e dla
automobilów

a wszystko to tanio bajecznie!
Najtańsze

ceny hotelowe-nadzwycsaJne snltkl kolejowe I
Informacyj udziela:

Biuro informacyjne "Wiedeń i A~t~ja• Warsza~a ~ien:~owa 6. • •
Biuro podróży „ Orbis" w Warszawie 1 we wszystkich Jego fi11ach, tucłziez
Wszystkie Biura podróży.

klej

Ił. uiłowała pozbawić at, łyda

1'*'•

pnes satnl·

de 1ablima•em
Zimna. Delperatee uddelił
pomoą weSW&DJ lebrs pogotowia i pn:ewi6d Jt
do npitala o~sowego.
Powodem rozpaczliwe10 kroku był„ -~Id
rochdni»

Dziś

przybywa do l.odzi

wycieczka jugosłowiańskich parlamentarzystów.
Onegdaj wieczorem odbyło się w
sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego posiedzen'1e komitetu przyjęcia
parlamentarzystów
jugosłowiańskich,
którzy przybywają jutro do Łodzi. W
posiedzeniu, na którem przewodntczył
dr. Chomicz wzięli udział przedstawicie
le • władz pai1stwowych, wojskowych,
i samorządowych oraz posłowie łódzcy
i przedstawiciele poszczególnych organizacyj społecznych.
Po omówiemu szczeg6łów przyjaz<iu parlamentarzystów Jt11goslowiań
sk1ch, ułożono program ich przyjęcia
w Łodzi. A wi~c 16 bm. o godz. 8,15 u·
roczyste powitanie na dworcu Łódź Kal'1ska. O godz. 9 do 10,30 śniadanie w
sali Malinowej Grand -Hotelu. O godz.
10,30 do 13 składanie wizyt u p. wojewody, dowód.cy OK. prezydenta miasta oraz zwiedzanie miasta. Od g. 13
ao 15 zwiedzanie zakładów przemysło
wych łódzkich. Od g, 16 do 19 obiad w
salach restauracji Tivoli. O godz. 19,15
_poż~nao·le na dworcu Łódź-fabryczna.
Komitet przyjęcia postanowił doło
zyć wszelkich starań,
aby powitanie
parlamentarzystów jugosłC>wiańskich w

-„---------11!111----•
morza
Wf,

Swięto

to mobilizacja polskich

0

Wizyfa drogich pobratymców.
·

Mordka Praszk.ier.
Wczwan7 lekara pogotowia ratunkowego, po u.
dzieleniu pierwnej pomocy, przewiózł denm:a do
szpitala miejskie.110 w Radogoszczu.
Przyczyna ro1paczliwego kroku - brak pracy.
- (p) Na terenie wa Brudnów, gminy Poddo.
biee, powiatu ł~czyckiego, pojawił do pies • o.zna.
kami wodowatrotu.
Mie1zkańey wioakł rzucili eio u psa, uliłujęe
1• sabl~. Zwierzo w eaaaie pogoni poq1alo kilka
osób, mieHkailców wio1ki Bru.dnów. Wrende ttle!ac~niwe 1wiel'Zf zostało ubite.
Poqnnemi osobami zajfł llt lekan powiato_

ze stronnictwa chorwackiego, prezes
o-pozycji chorwackiej w parlamencie.
Nikola Preka. członek opozycyj chor
wackiej w parlamencie.
Dwukrotny
cztonek rządu w gabinecie Zivkocla.
Bogum Vośn'.ak, działacz polityczny stoweński, należący d'o grupy postę
powej.
Ante Kovac, pos., sekretarz Skua>·
szczyzny. Dziennikarz.
Svetozar Tomic, pos. ze stronnictwa

sowy poselstwa Jugosłowiańskiego w
Warszawie p. VJastimir Mares.

• • •

••re, ratk I m6•g6w.

działają szkodliwie na delikatną skórę dlatego tet należy już zawczasu piele,gno-'
wać stale cerę preparatami Herba. Krem
i mydło Herba chronią cer~ przed sz~d-'
lfwem działa.niem promieni słonecznych,'
ostrego powietrza 1 wody - usuvtl'lją też
szybko i niezawodnie piegi, żółte plamy,
li.szaje i t. p. Spróbujcie i przekonajcie
su: samil Do nabycie od 90 groszy.

KREMiMYDLO

ł..óDł

NA KONKURSIE MUZTCZN'Yll W
WIEDNIU.
Łodzianb p. Olga Iltwi.ch, 21C1Stala odznaczo-

na

11.&

w

Wtedn.łu

HERBA

MtedzynarodoWTJD Konkure.te Ptanil!t6W
srebrnym m.edai!em.

Prze wóz towarów pojazdami mechanicznemi.

Obowilłz•k prze&trzeganla przepisów odnośnego
Syndykat Dziennikarzy Łódzkich w
·
regulamin u.
cz.asie pobytu Pll!flamentarzystów jugosłow'iańskkh w Łodzi Podejmować bę
Przcd$!1>1>.hrcy, uprawiado,cy looacesbwwany c.rJet:ólnfeme wuystktch dok:Obanydi, Jll'.tie""1).
dzie w swym lokalu przy ul. Piotrkow- pmewóz toW811'ów poJazdannt mecb.attlfcznemf, z6w.
skie.j 121 w godzinach od lZ do 13 po- 1l którzy przemysł ten.. wykonyiwu.}ą obe.omc bez
Wzory ksf~gi vrzowoz6w oau ~
słów· dziennikarzy, przedstawiciet1 pra I k~n~eg,JI na po<łs1awLe u.zyskanych w Urzędzie podane SI\ w wy~ ci cytowanem ftlllll. ~lt'et)IJ
'ugostowiańskiej, z posłem- redakto , \\ 01ew6d12Jdm odnośnych tymczasowych m.. kwitair.IUSZJ' oraa 1>.si«~ pnewoz• llft9d1!tblor„
sy J .
•
śwfadoze6 (c:zorwonego ko'«u) obowfl\z:ini s• ca obOW'il\zany iesił przechOW'J'Wa,Ć przez -Otre1
re_m ~ivancewicem, preze8 ~m sl~or.~~u do przestrzegania przepisów regulaminu prze- 5 lat.
rządowego.
mi~n1a prasowego polsko- ;ugo Wł - wozu towar~w, os:h>sron~ rozp. z dnia 13-10
Sa-nkcJe kame u przeklromeda IOW7łs~
fran Kukuljewk:, senator ze stronni sk1ego na czele.
sierimfa 1932 (D, U. R. P. m. 104 po.z. 8()8),
przepMw przewłdu~ C!"ZYTDt ao .,_..,..
ctwa rządowego.
KOMUNIKAT.
Wedlug tego regulaminu wymJen..em prud. ~ z( lub areszt do 3 m~.
/
Profesor Sali dr. Balic, pos. z.e stron1
r
W związl"U z wytą par1a.menta.reyst6w ju· sf~blorcy vow1nnl wydawać odamwiednk kw'tv
nictwa rządowego.
na przyjęcie ładunku do ~vfezłen!a, nia ktO·
Vasilie Trbi:c ze stronn·ictwa rządo gosłowiańskich w Łodz.j :riarząd stowarzyszenia rych winna być wyszczególnkl!M wara lndunb UROCZYSTOSć SZKOLNA: \'f ll'OSI7polsko- jugosfowiańsklego prost wszystkich
wego.
NIE.
oraa; Oi)farta n pnewóiz.
Dimitrie Popoviie ze stron rz~dowe czlonków aby stawili snę w dnłU 16 bm. o go
(a)
W
dniu
wczorajszym
w ll'1ln)'llle
dztnre 7,30 na dworcu Ł6dź-Ka.I!ska, celem
Ponad•to przedsiębiorcy obm·ązatti są pro.
go.
na
terenie
miejscowej
szkoły P0W9zech~
przywfta.nfa gości.
wa<lzfć kskr:e J)l"zewozćw, Zl3/Wderafącą wnzLudevit Pivko ze stronnicbwa rzą.do
nej odbyły się uroczystold ~CAlllll
wego.
sztandaru ufundowanego jako naQrod«
przechodnia inspektora szkolueto powta„
Petar Cidic, senator z QPozycji chor
tu
łódzkiego dla szkoły, która otrwy:mt:
Ws:i:yatkim
lym,
którzy
oddali
ostatnią
pnyaług'
wackiej.
1
pierwsze miejsce na dorocznem ft!.cM
Michaljo Zivancevic pos. ze stron#
~. t p.
pieśni w szkole. Szkoła tuaiyiiaka na Iron
nictwa rz<idowego, dziennikar'z.. b. rekursie
odbytym w Zgierzu otrzymała
daktor naczelny dziennika · „Vremie", 1
pierwsze
miejsce, w zwi~zku z nem. :w
prezes porozumienia prasowego polskodniu wczorajszym odbyło się urocznte
Kochaaemu Męiowi i Ojcu, okuali nam tyle życdiwołci 1 wap6łc1ucia, a w uc.zegeljugostowiańskiego.
Łodzi wypadło jaknajświetniej.
ności: Ks, Jabłoń1kiemu, Dyr. Państwowej Sakoły Handlowej Żeńalciej, Pa nu H. Oatrowwręczenie sztandaru. jako nagr<Hly pr·-..
:ro
łJ.
~·
Nikola Kieselevic, pos. do Skup·
fikiem11 &a tak wzniosłe i głębokio uczczenie działal11ości Zanarłcgo, Per1onelowi
chodniej.
W uroczystości, która zbłeifła'
Nauezyciel1kiemu, Rad.zie Rodzicielaltiej, uczellicom teiic szkoły, orkiestrze Elektrowni
W skład wycieczki dostojnych goś· szczyzny, ze stronnictwa jugoslow'!ań·
się z popisem i zamknięciem rob nkoJ...,
l.ódzkiej,
oraz
wszystkim
Krewnym,
P
n:yjaciołom
i
Znajomym
drog'
alcładaj,
serdeczna
ci wchodzą:
sko- narodowego, stanowiącego obec·
podziękowanie
ne~o. wzięli udział starosta powłatOWT,
Orga AndJelinow'1cz, min, członek nie w parlamencie centrum.
inspektor szkolny powiatowy oru bur·
Żona, Córki, Zfęć, Wnuczek i Rodzina.
rządu obecnego gabinetu. poseł do Skllp
fosa Raic. adwokat, poseł ze serb·
mistrz Tuszyna, Michasiewicz ł sekretara
. szczyzny ze stronnictwa rządowego. skiego strnnnictwa rządowego.
Ma§ Jankiewicz.
·
Jest prezesem porozumienia parlamenDjordie Parabucski, pos. duc.howny
ta!I'nego polsko·
jugosłowiańskiego. prawosławny.
Mordercze strzały z ukrycia.
Dalmatyńczyk.
Dragutin Kostio, Tównie.t duchowVelizar Jankowic, ,.,.'Ybitny działacz ny prawosławny, pos. ze stronnictwa
polityczny ze stronnictwa rządowego. rządowego.
Setb.
Omer Kai.imakovic, pos. z:e stronn'łCt
Fran Nowak, wiceprezes senatu ze wa rządowego. Dziennikarz.
Ofiara zamachu przewieziona do szpitala. Sprawcy po•zukuje policja.
. stronnictwa rządowego.
Wycieczce towarzyszy atta.che prai) Wczoraj nad ranem we wsi Smiet,metróy;, poczem oddafit s1ę kieru}ąc się Inia domu męża. Wieśniaczka zgodzłla
Avdo ttasanbegow'1c, wicep.rezes
nia,
gminy Szymanowice, powiatu koniń ku pobliskim lasom, gdzie jednak dal- się na tę propozycję i uciekłszy od mę
Skupsziczyzny, pochodzi z Hercegowiskiego,
znaleziono na podwórzu własne;, sze ślady zaginęły.
ża zamieszkała wraz z dzieckiem u Ko
ny. Jeden z poważniejszych polityków
j
z~gfod~
leżącego
w
k~tu~y
krwi
32-let
W
?als.zym
ciągu_
po_wzięto
~rzypu-chańskiego.
w obecnym iJarlamencie należy do stron
1m~go 1 adeusza Kochanskie.~o. Kochań- szczeme, ze Kochansk1ego us~tov:ano
Zachodzi tu podejrzenie, że wlaśnif
nictwa rządowego.
1
sk1 został pos~rzelony z fuz11, przyczem z!lmordov:ać na tle zemsty osob1ste1. -:-- zbrodni mógł się dopuścić ów opuszcza
. Momeilo lvkov~. lekarz,
wybitny
otrzyma.ł~ d_:w1e rany postrzałowe pra- Ko.chański, kawaler, dość bog~ty, .Pos1a ny przez żonę i dziecko mąż. Czy tak
polityk serbskL W Skupszczyźnie nalev:e~ ~ęki 1 b10~ra.. Rannegp, yr stante ~· daiący spo~ą gospo.dark~, ~dz1edz1czo-- jest w istocie ustali niewątpliwie proży do stronnictwa rządowego.
c1ęzk1m przew1.e~1ono do szpitala powia ną po rodzicach, wtódl zyc:1e na szero- wadzone energicznie przez }\omeudę p(
Nikola Nik'1c, pos. do Skupszczyzny
towego w Komme.
.
ką skalę, przyczem uchodził naogół za licji powiatowej w Koninie dochodzenie
W toku przeprowadzonego dochodze zdobywcę
względów
miejscowych
nria wstępnego zdotano ustalić, że Ko- dziewczyn. Ostatnio Kochański nawią-Wyniki prowadzonego dochodzenia
chański padł ofiarą skrytobójczego mor zał bliższy stosunek z pewną mefatką, trzymane są narazie w tajemnicy.
derstwa, przyczem zbrodniarz ukrył się matką jednego dziecka. Rozkochawszy,
w ogródku zagrody Kochańskiego i od- się w niezwykle przystojnej wieśniacz
Przy uparciu atolea, przekrwieniu podbrzu·
dał strzał z odległości kilku zaledwie ce, Kochański namówił ją do opuszcze-
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Tajemnicza zbrodnia w powiecie

Na
Wśród

świ.:>to Bożego Ciała
dtwięków

~

j

•

1.e serc ludzkich nie~ylk? zimnych i ob~ czym~~. które. M~ zje~nywal~ ~yznaw
Jętnych, lecz co w1ęceJ szydzących t ców, mema teJ dziwne] aureoli, Jaka roz

rozkołysanych całą wspanjaloście. swego zewnętrzne-- lżących w swej przewrotności, to co,
go kultu i prowadzi Zbawiciela w try- największym skarbem Jest na ziemi. Ak
umfalnym pochodzie korzac się przed tern tedy ekspjacyjnym J1la oyć ten hold
Jego miłością i wdzięczny, że Bóg zbli jaki Mu składa Kokiót w azień Bożego
żywszy się do ludzi nazawsze z nimi Ciala.
pozostał.

azwonów i rozśpiewanych piersi luci.zkich z podniesionemi ku słońcu chorągw 1ami i sztandarami, płynie różnooarw
na fala Judzka, a pośrodku niej kapłan,
niosa.1 Y Monstrancję, w której pod poslacią chleba 1 wina kryje się żywy
B~~-człowiek, tajemnica niezgłębionej
Mtl~"c' Bożej, tak otchłanna i niezgłębio
n:I, jak samo źródło, odwieczne wszelkich tajemnic, jak sam Bóg w troistości j(.dyny. Taki obraz znajdziemy dziś
w dniu Bożego Ciała na całym świecie
katolickim, we wszystkich częściach zie
mi, po miastach i w ioskach i gdzie tylko
s.~ga krzyż i odprawia się Msza św.,
tam nie braknie napewno tej radosnej
manifestacji ku czci eucharystycznego
Zuawiciela.
Wprowadzone po raz pierwszy w
r. 1246 w Belgji święto Bożego Ciała
rozszerza papież Klemens V w. r. 1311
na cały Kościół a jego następca Jan
XXII nakazuje w ten dzień uroczystą
i>rocesjt, w której KoścJó1 występEie z

Jaki cel miał ko~ciót w zaprowadzeProcesja Bożego Cfała ma też być
niu uroczystych procesyj Bożego Cla- . :adosnem .wyznaniem wiary. Wsz~lla? Nietrudno to odgadnąć: Chodziło kie poznanie~ choćby !Y~ 0 . prze~ ~iai:;rzedewszystkiem o publiczną cześć i a rę, domag~ się wyznania, wiara me Jest
dorację króla Eucharystyczne~o. a tern mat~ą sił~ .le:tącą w człowieku, ~le
samem o przebłaganie i naprawienie che~ 1 mu.si zyć. A co wewnątrz żyJe.
tych wszystkich zniewag, jakich dozna ton.u~ sobi~ drogę na zewnąt~z. Chrz~je Bóg w tajemnicy miłości na ziemi. śclJa_nstwo ~ Kościół ukazały się w ~v.: 1 e
Bo jeśli ongiś w pierwszych wiekach ~le ~al.co wtdz.lalna społeczność._ rehgJa,
chrześcijaństwa tułał słę Jezus -po zie- 1 relt.gijność me należą wylączme do umi gorzej jeszcze itiż za życia swego, krycia w sercu. Z'.15a~a wspólnoty. wza
jeś1i pod ziemią Go ukrzytowano, w lo jemnego budowama się dob.ry1!1 przyk!.a
chach, piwnicach, więzieniach ł potajem dei:n .!11a pełne zastoso~r:!1 e 1 w tycm
nie ukrytego na piersiach noszono zaut- rchgimem.
kami, to wzamian za to w złotych sero·środkiem procesji jest Chrystus, ucach ludzkich miał schronienie, w ser kryty pod postacią chleba w monstrancach, które -dla Niego żyly i umierały. cji. I dziwna rzecz: milczy tu potęga Je
Dziś ma wprawdzie ws_pańiale kościoły go słowa, w którem plyneta mądrość
~Ji\tYąie i ztocis~e . nto~ii~Ję,__aJ~ t~ _}!oża. ni~.~a już stawy 101asku Jego

konińskim.

sza, bólach w krzyżu i w bokach. braku oddechu.
biciu 111rca, mil'reuie. numie w unach, nwrotach
głowy i ogólnem iłem umopoc.zueiu powoduje
naturalna woda gorzka FRAł'.llCISZKA·JOZJtFA
wydajne i obfite wypróżnienie i zanik poprzednich
obiawów niepolcoj11cych. Zalecana przez lekarzy.

jaśniała Jego oblicze, nic niema z tej
wspaniałości, coby o Bogu świadczyła
ani z majestatu, któryby__ drżeniem i OBÓZ DLA CHLOPCóW POLSKIEJ
YMCA. NAD LINDĄ.
trwogą napełniał serca luózlde, a ptzecież miljony korzą się przed tą okruszy
Już w najbliższą sobotę nastąpi wyną chleba i zginając ko]ana kornie śpie jazd do obozu Polskiej YMCA nad rze·

wają „Przed tak wielkim sakramentem
upadajmy na twarze"._
Tak było poprzez wieki_ całe istnienia chrześcijaństwa i tak będzie aż do
skończenia świata, bo serce_ludzKłe dą
ży i tęskni za ztączenie11_1 się z Bogiem
a w Eucharystii odczuwamę~ylko zbli
ienie się Boga do lud.z.i. ąle wierzy, że
w najdoskonalszej, objawionej religii
Bóg w najwyższy i najdoskonalszy sp0
~ób zaspokaja tę ogólną P-Otrzebę serca
ludzkiego, a więc mieszka ra~em z ludź
mi na ziemi i fo :EucharystJ~ jest uwień
czeniem i koroną, całą ludzkosć i wszystkie czasy obejmującego życia, ofiary
Boga ·~'zlowieka na ziemi.
Ks.dr. Zygmunt Kozub&ki.

ką Lindą.

Jak wiadomo, obóz położony jest w
najzdrowszej okolicy na~zego miasta, a
młodzież przebywająca w nim otrzymy
wać będzie zdrowe i obfite pożywieni e
uprawiać będzie sporty i gimnastykę, kr1
piel, wioślarstwo, urządzać będą w y cieczki, otrzymywać pomoc w nauce
szkolnej i otocz eni będą troskliwą opie
ką lekarza i wychowawców.
Przyjmowani są chłopcy w wieku
od 10-17 lat. Rodzice i opiekunowie,
którzy pragną, by cbtopcy ich spędz i li
wakacje letnie jak najpożyte czniej proszeni są o zapisanie syna w biurze P ol
skiej RMC'A. Piotrkowska 89, w godz
od 10- Ia-ej i od 17- 21-ej.
---oOQ1-__ _...
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Gdy dolar i waluta spada.„
~

~
~
~
~

jedynem zabezpieczeniem jest lokata w ziemi, kupionej po obecnej niskiej cenie, która daje gwarancj~
szybkiego wzrostu wartości. Należy zatem kupować
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PARCEL E
lecz tylko w najzdrowszej okolicy, a takł\ jedynie jest

ZDROJO'WISKO KLIMATYCZNE

RAFAŁÓWKA
godzinę drogi od Łodzi, gdzie jest w pełni
Sanałorjum przyrodoleczniczego słynnego

budowa

...
...-4

OSKARA. WOJNOWSKIEGO
-

Wszystkie parcele
„

RAFAŁO'WKX

leśne! (Przeszło

~

40-letni las!) -

- to jedyne prawdziwie zdrowotne uzdrowisko
pod

Informacje -

~
~
~

Łodzią.

ŁÓDŹ, Piotrkowska. Nr. 55, m. 15.
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bolączką

wojennych -

ez) Jui po ras drugi w powojennej hbtorji goa..
podarczoj iwiata zbliżała aif! feralna data płat
ności raty długu wojenne50.
Do dnia 15 cserwca r, h. Wlzyatko miało być
- w oczach optymlat6w - wyjdnione. A w kddym ju.i razie miało być malellione jakieł modas
vivendi ał do chwili derlDitywnego uregulowania
sprawy•
Nieatety, eptymłk! ru fCNCH Illo sawłedlL Nie
.znacst, to jednak, łe IJ>rawa rewizji dlug6w nie po.
eun~ ai~ JUiprzód. Nłezaletnie od tego, kto chi&
uiki nto cllu.inicz" maleir ltwiercblć, że przeko.
nanie o koniecmołci rewizji problemu długów mię
dzyaljancldch powdnie
umom!ło wśród wazy_
stkich dłuiników Sranów Zjednoczonych.
I ~ a aamycb U. S. A."I. Ta mamy cło aanotowa.
nia jeda dodatni punkt - wł~bzll uetępliwość
prezydenta. ~eeyzje Jege» - o ~cle długów w
dolarach papierowych lub o apłacie w srebrze w obecnej sytuacji równa.ił aię poważnej (ale. oczy.
wiście. nie wystaraaJ1ceJt> redukcJl IUDly dłutnej.
Rooaevel1 poza tem gotów jeat p6j!ć na moratorjum
Cała więc ltwestja polega na rem, esy prezydent
U. S. A. b~dzie mógł , ,przekonać' • Senat o potrzebie udmelenia ulg Europie. Zdaje aię wreazcie, ie
społeczcńatwo amerykamk.ie niekoniecmie 1olidary
zuje się a władą ustawodawczt. i być może b~dzie
n1ogło okazać wi~ze niż dotychczae poparcie mo_
ralne dla prezydenta.
Stwierdllamy wi~c, że - w nuzem przekonaniu
- sprawa kardynalnej rewizji problemu długów
d1oć powoli. ale jednak posuwa aię naprzód.
Daty dzisiejszej czekano, choć niekoniecznie bez
trosko, lecs znacznie 1pokojniej, niż to było przed
rokiem. Ocz>yw:iście, wpływa na to i !wiaitowa kon-

no

Europy.

ferencja goapodarcu, być może niel!łuaznie zaprzę.
t11Joca wi~j uwagi ~ długi wojenne. Jednak
wszystko wokazuje na to, ie polityka faktów dokonanych, Yolem nolens przyjęta przez szereg dłuż_
ników europejskich wobec nieekłonnego do rokowań wierzyciela - wyda dodatnie reauhaty i prze.
kona Amerykanów o elementarnej prawdzie powa.
jennej gospodarkL

I
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Zbiórka, raport i defilada'
ty•łęcy atrażak6w.
j. dnia 17 curwca rozpocznie
się w myśl programu pierwszy dzień konkunoweg•
zjazdu atraźy pożamych województwa łódzkiego.
Pierwszym punktem pomysłowo opracowanego pro.
gramu jeat 1:biórka wazystkich oddział6w p~by„
łych i miejscowych na Placu Katedralnym. Do ra..
partu komendanta zjazdu (godz. 8.SO rano) ir.bi~
1ię blisko liedem tysięcy oaób. Zaiete potome "'1•
wrze wrażenie na każdym widzu taka eubordyno~
wana masa atrdy pożarnych. Po naboieńltwie W.
katedrze ma 1ię odbyć defilada prsed władam{
(Piotrkowab 104). Ta gigantyCZDa rewia ma aa..
..i-opić między goch. 10 a 11.30. Długo trzeba było
1
pisać zanim do111łoby &ię do ostatniego punkt1ł
programu konkuraowego zjazdu ltra!y pobmycll.
warto jednak nadmienić, iż program t.eQ wnelnl
całkowicie aobotę i niedzielt i zachwyci ~
wie wszystkich łodzłaa. W programłe konbnoww...
go zjazdu kaźdy majdzie .,..6j ulubłoDJ pakt,
który go in:tere5uje, a OG jelt 1euacjl ~
todzaju.

kliku

Jut pojutrze. t.

\by

„

-~

== zł. 8.90.

111&.&.&AAAAAAAAAAAAAAA•.&.&.A•.A.A.•6.A.A~AAAAA.AA.•ll

•

długów

~

Pewną ilość parcel, mimo niskiej ceny, sprzedaje się
w dolarach, po dawnym kursie: 1 ~olar

Regulowanie

~

i plany:

prospekty

feralną datąca

15-ty czerwca -

I

I•

~

Spis kupców przfbJlfch do·
l.odzi w dniu wczoralasym.

Ogłoszona

«hl w celach handle»wych nutwnJtcJ bpąi
1.
Gr!Jlld • Hotel: ~ Lipszyc - Wleclet. ~ '
fan aliwlński - waraawa, Mieesytlaw Sk...&..
1ki - Wilno, Samuel Lłehemum - Knkńr• ..._
11Zck Neuman - Wilno, Stanialaw Kowal~ - i

Na zegarze konjunktur.

powtórnie

zostałit

upadłość

uchflona przez

Sąd

f. Maurycy Tauman

Apelacyjny w Warszawie.

i

Somowiee.

I

Hotd PolonLr:

~ Młehalalf -

....

tylko przez pielęgnowanie Oskar Bauer - Katowiee_ Luclwik Stalll - L.o.:
(ex) Jak }lń w swoim czasfe dono:!i:l1śmy,, dtui z~to.szonc zostal'O prz;t.z w'k.rzycfell l{tó-120 proc. w czteirech równych ratacb z których
ków, Guetaw Maurer - Berlin.
I
1
firmie ,,Sp, Akc. dfa handlu i wyrobu to'\\WÓW rzy wyrodc z.aibwt.erdzający układ w pier·v~i teirmin platnooci pi~rwszeJ przypadał Z6 :~a skóry kremem blologloznym
1
jedwabnych l bawełnbnych Maurycy- Tawnan" upadłości zaskadylf i s-kargi swej się zrzl'kli 1932 roku, porostaie zaś raty płaitne w O<lstę• ~
~
1
po raz drogi sąd 16dtll o&-!'OSil w stycmlu r. b. jut _po oiloszeniu ponownej upadloścf, lub te:i i:iach sześo.bmlesfQcznych.
~U
Na ••at~ emonl p .... d edp~
upadlość, na wnfosek całego S2le«'egu wlergy- 'Ptzez taiklch włerzyc;dt, którzy swe wterzytel•
xa1.•·
...._
c.elf, któirzy
oxt<menia
z pousil\Pru osobom trzecim l tem samem naJ- .__ _ _ _ _...11:1111_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _•ON.Ato•
________
żądadi

1J1Padło§cl

:J
K~ u r J• er s P. or 0~""'1
dzień
J
~~ell~~~~ćl n!~m~ź:lap o~:~n.je~::~ ! Rewi·a Sportu Strzeleckiego i tucznego wŁodzi. ~~~ó:21i~~e~~~!cłi~d:~';otrzS:~~ek1~~

wodu niiepłacen!a rat układowych lX~pP:ednleJ mnfleJ zainteresowanym w og!Mzenru tel u})'adlofol. Jui na rozpraWlie w Sądz1e Apelacyjnym
Tauman złożył o,ozycię, której sąd lóctz.Jtf swlerd.zono, fi maczna wlększiość W'ierzydeH
nte uwzględniil.
przectwna Jest noweJ upa<iltoś0:1, która zarówoo
Wyrok ten Tauma.n za ~nlct'W'em sw~o wfeirzycielom J.ak t uipad~ej fiirm1e żadnych kodo

=

nośc.'

upadfośc!.

:'=:;. zaskairiył

k U IQ I

Są<lu Apefacy:oego

OSTATNI pzmrq MECZU POLSKA
AUSTRJA.

ł

Ostatni
meczu tennisowqo . . .
dzy Polską a Austrją przyniósł dwa ZW'J4
cięstwa graczom austrjackim • ainQlac!i

0

W slrair.dzc aipela~ei l>ełnoJTIOclrlt Tauam- żąidan[e o:rloszen~a po N1rz drug} upadlo~ci za
in. stwierdza, :.!ż układ z poprzedn:iie1 u- i:rzediwczesne, skoro rla wo'.a upadłej ~rmy w
t1adtc~1 me m6gt być ~onMiy, i;dyż jego ruiedotrzymanfo wa:runMw układu udowodniooa
Da m.

VI Okręgowe Zawody Strzeleckie i t.uczne.
l--

p d

zdaniem nfe je5t on prawomocny, z powccllu nfe została, postaarowJI wyrok sąidu łóclzk'.ego,
Wzore.m lat ubieglych Ł~dz~i Okrę strzały do "'11TCZY honorowej.
o CZ<IB
mootrzymamta majątku od syndyków.
oglaszający po raz dru~ upadłość firmie ,.Mau- g?WY Zw~ąz.e~ S~owarzy.szen Strzelec uroczystości otwarcia zawodów okrę~ad Apelacyjny, rozpoznajac pow·y±sza skaT rycy Tauman'' ze wszystkiem: s.krutkami uchy. k~cb~ Łow1eckhc~ 1 .Łuc~mczych org.a- gowych przygrywać będzie orkiestra

1':~. wyszedł z iMego 2d0żen„. a uznał, że w::y_ lfć.
li fi!ZdUJ~ \.\h'raz15ze16Zw171ą~kl81em SbtirzeleO·ckk1m
.
t
1..t.
h norowych
ro.1k: stał się prawomocny z ch'Wliil~ wydani'a <>·
w zwią-zku z powytszem pozostał w mocy w ma<: ; , , : -go · m. rę- 31 pp.oS.K.dd
o amu s rza1vW
o
rzeczenia przez sąd drugie! ~sfanC\lt łednak!e ul&.ad z PCJ'Pn:ed·niel upadfo.śoi m mocy którego gowe Zawody Strzeleckie, które od- nasta,,pi losowanie stanowisk na dzień
mau1tc na u'Wladze, ft ia<lame tt.P:t<lło§cl pl') r~ 1 wszystkie zobawfąza.nia mfał~ być ptacone w będą się na strzelnicach Łódzkiego Klu- 15 b.m.
bu Sportowego, Wojskowego Klu.bu
Sportowego, Strzeleckiego Klubu SiPortowego i na garnizonowej strzelnicy
na Mani.
Ostroinoś~ przy zawieraniu tranzakcyj.
Protektorat nad Zawodami Okręgo(ex) W dniu wczorajszym na skutelC w płaceniu. Zaznaczyć jednakże naleiy, wemi raczyli łaskawie objąć: Wojewo
wiadomości otrzymanych z zagranicy. że ilo§ć tranzakcyj była nadal minimal- da Łódzki, p. ttaUike No1wak, Dowódca
gdzie kurs dolara notowano pod znakiem na, odbiorcy bowiem nie chcą pładć tak I Okr. Korpusu IV, p. General s. Małatendencji mocniejszej, na rynku łódzkim wysokiego kursu, tembardziej,
iż Eank I1 chowski,Prezes Okr. lV Z.S. Kierown'1c
·•• obrotacn prywatnych, pozagiełdowych
Polski płacił za dolary zł. 7.20, a więc two zawodów spoczywa w rękaich pre
kurs ten również wydatnie zwyżkował,
tylko o 3 punkty wyżej. aniżeli w dniu zesa Łódzk. Okr. Zw. Stow. Strz.
kształtując się w granicach od zł. '7 .JS w
przedwczorajszym.
Cag)
Łow. i Łuczn. płk. Bratry, którego zafądaniu do zł. 7.28, a nawet do zł. 7.30
stępcą jest kom. Kurzawińsiki.

. P opr a w a kurs u do I ar a.

xn§X§xu

OlELDA WARSZAWSKA
• dnia 14-10 czerwca.

W'alUt)'.:
Belcja 1%4.50
Holandja 358.20 •
Londyn 30.29 - 30.30
Nowy Jork - deki 7.38
Nowy Jork - kabel 7.39
Paryż

35.09

Szwajearja 172.16
Włochy

46.55

Berlin 209.85

PROORAM ZAWODÓW.

10.17, październik - 10.41,
Uroczyste otwa!'Cie Zaiwodów 0grudzie6 - 10.57, stycl'.leń - 10.65, marzec .kręgowych nast<\\Pi o godz. 9·3'D w dniu
10.8%, maj - 10.93.
(ah)
15 J>. m. na strzelnicy ŁKS-u przy ul.
Brema:

lipiec -

GIELDA

ZBOŻOWA POZN~

Na uroczystość powyższą
przedstawk:iele
woisk.a. oraz sportu i prasy sportowej, którzy oddadzą
AI. Unji 2.

Owies 1%.75 - 13.25, otr~'by iytnie J0.75 żaproszeni
zostali
U.SO. Reszta notowań bez zmiany, Usposobienie wladz, admin'.cstracji,
oi;ólne spokojne.

Nowe Gimnazjum Państwowe Męskie
'W

l'.odzi.

KALENDARZYK SPORTOWY NA

Drlał oficlalny ŁOZGS.

KOMUNIIG\T Nr. U

Zawody będą się odbywały w
Wyd:ialu SpraUJ S~'&iotos'kic1ł.
- "
dniach: 15-go b. m. od godz. 14-ej do
Olłsada zawodów na aobo~, dnia 17 aierwall·
18-ej, 16-go b·m. od godz. 8-ej do 12-ej
Boisko ŁKS.u.
K'.oezyk6wka m~ka: godz. l T.30 Ce,.. i od 13-ej 30. do 18-ej, 17 b.m. od godz.
8-ej do 12-e1 i od 13-ej 30. do 18-ej Triumph, p. Zemełko, godz. 18.30 tKS - TKS.
'1 18-go b.m. od godz. 8-ej do 14-ej, Po p. Glaaer.
Szc'Jlypiomialt: godz. 11.30 HKS TUR. p.,
zamknięciu zawodów odbędzie się w
dniu 18-go b.m. o godz. 19-e,j w Sali Ra 5mcd, goch. 19.00 Trinmp - Makabł, p. LityA,kl.
Bo~ko RKS.u.
dy Miejskiej uroczyste rozdanie nagiród
Koszykówka męska: goch. 17.00 Orlo - H-.
zwycięskim zawodnikom oraz poie·
koab, p. Bilecki, godz. 19.00 Zjednoczone - IKP-i
gna-nie uczestników zawodów.
IV Zawody Okręgowe Strzeleckie p. Kościelski.
Hazena: godz. 18.30 Zjednoczone - ~1~, 'P<I
wzburdz'1ły
wielkie
zainteresowanie Lnchniak.
wśiród
sportowców,
Uillrawiają-cycli
Boisko JTimc.
strzelanie, czego dowodem Jest pokat1Coszyk6wb leńska: goda. 17.3(1 Sztern-'W'fme.
na ilość z.głoszonych zawodników, któ p. Ekieritówna.
ra dosięga liczby 150. W śród z,głoszo
Koszykówka m~ska: godz. 18.30 Tholwenci nyich zawodników daje się zauważyć Wima, p. C'.Jeclora.
liczny udział zawodników z prowincji,
Boilko IC. ~. "' Pabianicach.
a ziwłaszcza z Piotrkowa, Łęczycy,
Koszykówka ieńaka: godz. 18.00 LKS - K.11(
p. Knop.
Kmna i Łow'JJCza.

---:r:---

DZIE~ DZISIEJSZY.
Miasto nasze posiada dotychczas dwa
W dniu dzisiejszym z okazji święta
';lke}.e:
męskie gimnazja państwowe (im. KoperBank Polski 74.SO - 75.00
nika i im. Narutowicza). Obecnie powstaje odbędą się w Łodzi następujące ważniQ'j_
Papiery państwowe i li~ty za.~tawne:
trzecie gimnazjum państwowe w gmachu sze imprezy sportowe:
3% Budowlmaa 38.25
seminarjum państwowego, przy ul. Ewan5% Konwenyjua 43.25
gelickiej 11113.
Piłka nożna.
7% Stabilizacyjna 49.25 - 50.óo (16tki)
Z początkiem roku szkolnego zostanie
Boisk'o DOK. godz. 11 mecz o mistrz.
4% Dolarowa 49.50
„,
otwarta I klasa nowego typu gimnazjum, kl. A: Makabi - WKS. Boisko Widzewa
4Y.i% Ziemskie złotowe 37.SO
prócz tego będzie otwarta IV klasa gim- godzina 11 mecz o mi'strz. kl. A: ŁTSG
8% m. Warszawy 40.25 - 40.38
nazjum dawnego typu, co wobec braku
Wima. Boisko Turystów przy ul. WodGIEtDA tóDZKA.
miejsca w czwartych klasach państwo- nej o godz. 18 mecz o mistrz. kl. A: UDolary 7.32 - 7.31
wych gimnazjów stwarza dla społeczeństwa nion - Touring - SKS. Boisko ŁKS przy
3% Budowlana 38.75 - _38.25
łódzkiego korzystne warunki kształcenia Al. Unji o godz. 18 mecz o mistrz. kl. A:
1
4% Dolarowa 49.00 - 48.50
młodego pokolenia.
!:.KS Ih - Widzew. Wszystkie powyższe
Sytuacja wyczekujtca.
(a1)
Zapisy kandydatów do obu klas i·uź mecze poprzedzą przedmecze rezerw.
GIE.LOA BA\VEŁNIANK.
przyjmuje kancelarja w godz. 8-14.
Liverpool: październik - 5.95, gruCłzie6 Egz am i n ws t ę pn y odb"dzie się
Tennis.
U7, styczeń -- S.98, mall.e;e -v6.0~. ~ - 6.0ł. w czwartek, dnia 22 b. m., o godz. 8-ej.
Na Itorlach Union.Tourin.i!u ~rZY. ~

my Hebdę, zd Tarłowski w spotkanba
z Metaxą przy stanie 6:2, 3:6 i 2:6 wobee niepogody i przewagi Metaxy ,.skre;.
czował''. Ostatecznie mecz tennisowt
Polska - Austrja zakonczyl się aukc„
sem. gdy! Polska wygrała w stosunku
5:2.
• . to•·,
'

BoiJ1:o Sir:elca w Z,ierstS.
Koszykówka męska: godz. 18.00 Szteru Strzelec, p. Banachowski
Ha?Jena: godz. 19.00 Makabl - Strzelec, p. B„

Wodnej. od godz. S mecz o mistrzostwo
drużynowe Polski; Union-Touring -AZS n:ichowski.
(Warszawa).
~
Niednel,a, dnia 18 czerwca.
Boisko lKP.

I

Lekka atletyka.

Koszyk6wka
p. Szwed.

męska:

godz. 9.30 BKS -

YMCA.

Boisko LKS-u przy Al. Unji o godz.
9 bieg z przeszkodami (steeple chase) o
Sz~łomiak:: godz, 9.30 Zjednoczone - H~
mistrzostwo okręgu.
,
koah, p. Luchttłak, goda. n.oo LKS - IKP. p. Ko.
ścielskl

Gry sportowe,

-

Na boisltu w Lodzi dalsze mecze o . mistrzostwo klasy A i B.
DZlś TYi.Ko JEDEN DZIEŃ LIGOWY.

Hazena~ godń. 10.30 ~ -

tńyski.

Trlumph, p.

L\

Bouko BKS.u.
Koszyk6wlta m~skat godz. 9.30 SKS - Makah\
p. Brzeziński, i:odr... 11.30 Rmma - Bar_Kochł>ai

W dniu dzisiejszym zostanie rozegra- p. Zemełko.
ny w kraju tylko jeden mecz ligowy. MiaKoszyków1'a !em1'a: gocu. 10.30 Zjcdnoezonenowicie rozegrają go dwa kluby krakow- l\lakahi, p. Rudnicki.
skie: Podgórze i Cracovia. Pewnym nieHazena:, ~~~ lOJ!_O ~--=--~_R:__Skniel'.~
mal fa:w9rytem je_$i Ci:aco_yia_
to:irUf.,
1

)

! "'"

16]

b) ,,Zaga<lld ~ usra.dy" -

Audycje radjofoniczne

ryk

DaU o godz. 4.ej po pol ru jeazcu jeden f1·„ ,
J. Tepy , ,Frlulein Doktor' • po <'•'
nmdt najniiszych.

podyk.'tute p. Hen'

NOWOŚĆ DLA PAŃ I

p11j11r.a sztuka

Ładosz.

16.30-17.00 Przeboje rewjowe w wykonani• Sta.
nislawa Crum~yńskiego {akomp. L. Umein)
Czwartek. dnia 15 cserwca.
17.00-17.15 Oda,t p. t. Wrdenia z wycieczki na
Eatonji _wygi. p. Marja Wo.
pta1łe wyapy
9.00-11 45 lransmf~fa Nabole&słlwa Z Krakowa
łodkiewicsowa
11.57-lZ. i5 SYi11al .zasu ~ Wars.zav.y, tlejnal

„

Francuski aparat „ONDULVIT" do układania włosów zastępuj'\CY
FRYZJERA, Niezbędny w domu i na letnisku Zł. 7.50.

TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
i dni naa~pnych bawi publlcsność zebta~
nt w teatrze Letnim w parku Stau;ica an:ywesoła,
slu11ca ai~ wenv1 i humorem farea Lacroma p. L
Edł&<>n lub Al Capone.
Dził

17.15-18.40 Trammbja 1 Kosowa: 1) Fragment
i KA'akowa
wesela hucuhldego; %) 'ple'W'1 i huculaka mu_
12.Ga-12.10 Odczytanie proiramu na dz!cA ble
zyka taneeana; 3) koncert ~bek i J)łl!leza_
!Ący.
Piotrkowska rtr. 120.
lek pasterskich
12.10-12,15 Komunfkat meteoro4Qgiiczny ·
12.1~-l-ł,OO Poranek 1yblł0bła&ny ze słudJa, 18.40-18.45 Odeayllllnie provamu na dzień • 11ęp111
WyiconawcY: Orkdestra P. lt. pod dyr J. Oz!
11ililawa Ar1uińska (soprm), Hanna DicksteimiMŁezo, Marja M~ (sopran) l Lu· 18.45-·19.00 Roz1naitoiici
nówna (fortepian) i Ludwik Ur.iein (akomp.)
19.ll0-19.05 Wiadomołci aportowe 1 Lodał
ctwik Urs-toin (akoanp.),
W ptzerwie: Dliennik Wiecaorny
lUS-1M5 Słuchowisko p. t. Zby11:ko i DanUfia- 22.00,-22.25 Musrka tanecma
l'EArR MIEJSKI.
14.00-lS,05 Przerwa.
W dałs~yin eiuu grana -:- dziś i oodzicnnie -podług Henryka Sienkiewicu
15.o.; - 15.30 Pi~śnl w: W7k. Stan[,sława Na·
22.25-22.fO Wiadomoiei 1portowe se wqystkich rewelacja Winsloe , ,Dziewcz~tll w mundurkach' '
rocz-N~ (tenor). Akom.p, L, Urstefn 19.i5-20.00 Skrzynka pocztowa techniczna - ko.
ICtcyj polekich
~tanowi dla łodzian niesłahmJCł atrakrj~ Pn.ejęta
re~onden.cj~ biez1ct omówi i .porad technics_
15,30-16,00 Muzyka s płyt ;ni,mdooawycb,
ltomu'l\ika11 meteorologicmy i poli_ Jo gł~bi public:zm>ŚĆ oklaskuje gor11co EcnornenalnQ
22.40--22.łS
16.00-16.30 Proiram dla dizied: 1:) TransuilJa J aych udzieli p. Wacław Frenkiel
cyjny
i:iterprelatork~ roli Manueli - Jadzię Andrzejewsłucho'tltrfska s Krakowa ». t. ,,Kon1k zwa... 20.00-22.00 Koncert popularny. Wykonawcy: ot.
~kł oru pozostałych wykonawców.
ktdn P. R. pod dyr, Sta. Nawrota •ras Sla. 22.45-23.00 Muzyka taneczna.
~eokf" _ płóra Amy $wfercreyósltiei,

R. LINKOWSKI

Ieatr, ~ino, muiv~n i ntu~~-

TEATR POPULARNY (OGRODOWA 18).
gotli, '-30 i 8.45 cieu11ca ri~ nicsłahllQ.
c:em powodamiem arcyweaoła krotochwila St. Turskle(!o w 3 ....eh p, t. Czar munduru. Reż. J. Pi.
Di!iś o

larPki.

Bilc1y w enle od 40 gr. do zł. 1.50 do nal1y
da w kaaie tellłru.

111,, .,
„„„„„„„„„„„1111111111„„11ma111„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11111111„„„„„„„„„„„„„„„11111111111111B1mi1;„„„„„1a„111rm111111IR!4*ll-•11111R21am;l!ll'.la111111lilll111„111:„se=ss1121....
Odpła.

31-go rudnia 1952 r .
STAN C%YNNY1

68,284.86
Kalla ł rachunki biet,ce w bankach
25,276.88
PaplVJ warto!1clowe •
118,147.18
•
•
•
•
•
•
•
Dlułi!&tcy
Surowce, półgotowe l gotowe wyroby,
8,962,271,64
oraz materjaJy techniczne
2,784,971.80
•
•
Od4.&iały 1przedaty
• 12,461,758.55
NJeruchomołel t ruchomości
231,864.86
Sumy przeehodnh1
457,720~69 :
Strata r.a 1931 r.
949.967.46
492,246 77 •
• 1932 r.
•

Kapitał zakładowy

Zł.

20,602.4 72 23

Zł.

7,200,000.9,829.24
2,108,184.01

•
zapaaowy
.
amortyzacyjny
•
F11ndu1Z ubezpieczeniowy .

2)

Północne

f

- ----

ŁÓDŹ, ul. Cegielniana 34

Towarzystwo

POKOJE
po
czysto

Sp61ka AllayjnA, Odd•lał w ł.od•I,

Rachanek. Strat i Zy•ków.

-

Hotel „KLUKAS"

Transportowe I Ekspedycyjne

l),'?.26,750.84 • 10,345,319.41
592,647.0l
297,727.86
Zł. 20,602,472 23
• Zł. 10,088,561.7'
• 9,591,514.97
492,246.11
zł.

1prawo1dauie aadsorcy •l\doweito do w 1adomo„ i
Na erytinale włdciwe podpisy.
,
Za Zgodaołć St. Sakratus

--------~

i ,118,669.07

Roaehód
Pnfehód
Strata •

puyjąt

(-) T. Cichecki.

"Wierzyciele~ zobowiązania

• dł11goterm .
Sumy przechodnie
Oddziały eprzedaiy

P•·

pe1taaowił
1) nr1,d1it po1tępowa11ia układowe w •prawie alDi•l•sel,

49,265.20

krótkoterm

Nie przypadek: wlałeza dHydować e wyborse ko1metyków. Cer, nalety pfe.
l.anowat razwałnle. rysto•atyezaie,
lesp6ł •rodk6w .IBAR•, kremy, lotiony,
pudry e 1.t. 1to1owane przes
llllS: BYOJ:L lllclyw1dualni• clo red1aJ•
AOJU,
L oary •łrz:ymui\ 1kór• w
uyatakl, nadal• prętnośf, miękkojt,
zdrow11 6wieto§ć. uauwa!,c smaruczkl
lolotok, w\gry, pie•i e.t.c. Inatytat cle
Beaute. .Racjonalna 'Kosmetyka S di:ola
Koametyczna zał. 1924 r. Ł'dił, Sródmł•J•k• 16, teL 169-91. Ż"iajcle iaCeny
Perady bespłatne.
łoraaojL
kryaylOWO,

Daia 26 maja 1933 r. S,d Okr•·
io•Y w l.edsl w Wydslale m
Handlowym na pHłedjellia
blłcz:Hm po ro1pozaan 111prawy
odreo1enia wypłat firmie .Icek·
L1jb SzaJnfarber" •· ia.

Obecni:
Pn:ewodlllcstiCY
Wiu-Prezas Jan Mo1kwa
S,d1iowie Haadlowl:
Lib:rask, Klndermllll
S•kretar1 apl. Nower.

BILANS na d•le4

STAN BIERNY 1

CERY I URODY eyat. „lbar"

W lmieala Rzecsypoapolltej Pol•klej

Akcyjna.

plel~paoJa

lad7włda•laa

DECYZJA

Tow. Akc. Łódzkiej Fabryki Ni~i,
Sp6łka

Oipłt.

Kr. 1prawy I. 123132.

niniaf azem ebwiencu, w mył! ut 44 Ro.sp. Pruyclanta
Rucsypospolłtef r; dDla 21 frudnia 1924 r., (Osl1nalk Uataw
Nr. poi. 1020 o prawie o domach akładewycla I par. 14
re;?ulaminu tatoi Towarzntwa, aatwierdionefo pun
Ministra Przaay1łu ł Haaclla), te nlefaf,ca aa akładach
fowarz~słwa pr:ry ul. Jer:ra40 Nr. I
40 bel szmal bawełnianych„
aca.. 10.9&0 Irg. •prze:taae b11d11 dnia I. 7. r. b. pn••
pablla•ną lle ~tacJ-:, e i le w ci,l!U 15 dat ocl daty otło·
101 tu~ wykupione. Wler1ytałae•ć
uenia ałóiejszego
wyaoai •ł• 3,ł02,50.

Zł.

utrzymane

4.- od osoby
Przypomina i poleca
Zarząd Hotelu „Klakaa•.
Gąblnet koametyk1
leczniczej i toaletowej

•i•

Z. SZ-WALBE
dyplom Uniwenylecki

MONIUSZKI 1, tel. 127·99.
0111wanie wuelkicb defektów c e ~ y.
Do •kt. Nr. Km. 669 1931 r,
U1uwanle bezpowrohdo i bez łladów
upeCl\oycb włosów.
OBWIESZCZENIE.
Komo.alk s,t111 Grodzklal!o w Z1tiar1•
enu, Pil·
rew. J-to zamie11kały w
uJ. Orzeszkowej 8 (Juljanów) a11dslrieiro Nr. 49 na st.udzie art 602
tel. 121·15
K.P.C. ot}a1za. ie w daua 2tl cserwc~
r. o Qod1 11 w Zl!ierJU, przy ul· 11 •
REUMATYZ
przyimuje do 10 i od 5-7-ej. 1933
D,brow1kiefo Nr. 37 od'1,d1le 1ię pu·
LECZY
Ucytaaia ruellomoicl a aiaao·
Choroby wewnętrzne. bliuna
wici11 prasa, 3 motory olelttryesea, ha·
~ V E R S A L" ~i:::
"U
blarka l piła enacow&a'fCla aa i,cza,
DR. MED.
1um• llOO.-, li.t6re mołaa oil~cłał w
dalu llovtacli w aioiHu •prudały, w
nule wy.tej 01aaneaym.
Zglen, dnia 1 caarwca t9J3 r.
ebol'. •kóry i włoaów
K1naoraik lt lcbolbe,
SZKOŁA KOSMETYCZNA
prsez wład1e Padatw. zatw. ,
Akuszerja i chor. kobiece
De akt. Mr. ltm. 567 19" t,
OBW!ESZCZErHE.
Piotrkowaka 26, tel. 177-50
prsuiHioa1na f'h.>ra.<:o N_,t<Ą 86
l:o•ornlk S,du GrodEllego • Ził•·
oł
· · d 9 10 • d -6
przy1mu1e O • 1 o 4. po P • n• rew. l io samie11luły w lgiern,
tel. tłl-63, od 10 r. do i! w.
;>nT uL Pił111d11dege Nr. 49 aa aua·
Cb.łrarl'J• koametycsna, :lylakl.
hi• art, 6()2 K. P. C, ogłua, łe w ocl111roienl!:e. USUWANIE OWł.OSllNIA.,
Dr. med.
\
1

l

iewi~i
n
Kle
me~.1.
Dr.
R
E
NG
1
L
K
•pe„.
cbor. weaeryc:an. akórnyc

i

wloa6w (porady ae.kaualne)

·Andrzeja 2, tel. 132-28.
Przyjmuje od 0-11 rano i od 6-8 wiecz.·
W u1ed~iele i 'więta od 10-1.:.

Dr. med.

Hałtrechł
pewr6ołl

Cboroby •k6rne1 wenerycane
i moczopłciowe.

Plotrko'W'ska
,

Telef. 2.t5-2l.

to.

Priyjmufe od 8-tt rano. 1-2 po poł„
5-9 wiec1. W Diedz. i iw. 10-1 w poł.

Dr.

med.

Choroby •kórue i
przeprowadził

wener1czae

się na ul.

Zachodnia. 64
185·ł9
12-2 i od 7--81/~
i święta od 10-12

telef

priyfm1.1je od

w n.iodziel-:

wtecli',

w poł.

n

Dr. med. LEWINSOlOWEJ

z Stachowska I
Dr. J. Nadel
Akuszer-ginekolog

przyjmuje

Przyjmuje od ~orlz. 8°11 rano 1 od 4-8 w
w nłedz. l hti'lla od 9-1 po poł.

Doktór

„REICH ER
Specjali•ta chor6b •k6raycb,
wenerycznych I moczopłciowych.

Potud„iowa 28, tel. 201-93
prz'yj!lluje od 8-11 rano 1 od 5·8 wieci
w uled;r;iel, i święta od 9-1,

Lekan -dentyeta

J. OLSZANIECKI
chor. cbiJourglczne jam7 uataeJ
przeprowadsD al~

' PIOTRKOWSKA 72,

tel. 228·64

(Grand - Hotel)
, przyfmujo od 11 - 1 i od 4 -

7 w.

od 3-5 i od 7-8 wiecz.

przeprowadził aię

ANDRZEJA 4,

na ul.

telef. 228-92.

Powrócił

lkóruyiih i monopłofowycb

Cegielniana 15, tel. 149-07.

Dr.med.

STUPEL

OrdJ'aator Roentgeaolo• S:apl•
tala lliejakl•8'o aa Radeso•••••·
Ordra.fe w La111llay pt1f al, ZJrl•rekiej 11• od 12 -2 po poł. i od .fo-6 wie cz.

DOKTÓR

NIEWIAZSKI
uL Andrzeja 5.

Tel. 159.-40

Choroby akórne, weneryc:zn•
i mocsopłc:lowe.
puyjmuie od 8-11 i od 5 do 'i pp.
W niedziele i święta od 9 do 1 przed poi.

Dokt6r

Awizo.
Okr4(•wr Ur1,d Budownictwa Kr IV
,.,. t.od1i (ul. 11-l!e Li1topada 131 ofloalł orutargi na d:i:ierźawę .zrunłów rol·
nych w Choinacb l aa Marysiuie H
1933 r.
•11e11 1
S1a1efółowa ogloueula nwienone
ł\ w flbgittracie m. ł.od.d. Zgierza,
Rudy Pab1aaick •l i w urz,dach gmin.ayeh Wi1lcitao, Brun, Nowo1olaa, La·
giewnild, Ralłogo:izu. Cheinr era& w

u,„

Do akt Nr. Km 802'33
OBWIESZCZENIE.
Komornik S,du Grodzkiego w Zgle.
nu, rewiru l•ge zamieszkały w Zgi•r:ru
Pił1udlkł•1ło Nr, 49, na :i:aaadzia art.
602 K. P. C. ogłana, ł• w dniu :10-ao
czerwca 1933 r. o godz. 11 w Zfierzu
pn'f al. D,browaklefo odb,dzia aię
publicJ:na lłcytacla ruobomości a mia·
nowicle. aebli oszacowanych aa łąc1·
Dl\ 1umę zł, 1170 kt6re motna og!"da~
w dniu lieytacjl, w miej1cu 1puedaz},
w czui• Wfhi oznaczonym.
laierz. da. J6 saaia 19J3 r.
Komernik (-) ST, SC.:HOLTZE
Oo akt Nr. Km 809133
OBWIESlCZENlE.
Komarnik s,du Grodzki•i• w Zlli•·
rzu, rawlr;i 1·1ło :ramleukały w zatarsu
Pwudtkial[o Nr. 49 aa iatai:ł&ie art.
60:l K. t', C. ogłaua, ło w dniu 17-to
czerwca 1933 r. • Jlodz. 1l w Zi1er:i:u·
Okr•fhk ul. Wiejska Nr. 8 odb•d~i•
publicsna licytacja rucbomałcl, a
mian.owicie: meble i iaweutarz martwy
01ucow1nych na t11cza, aum, zł. 565.która motaa ogl11dać w dniu łicytao1ł w
mi•1sc11 1przedały, w cJHi• wytej oznaczonym,
Z~ien cla. 20 maja 1933 r.
.lomorailc (-) ST. 8CHOLTJE.

gmac:b• D. O. K. !V.

---·-----

mało używane w
k:ni~te

okazyjnie a p r ze da m.

CIECHOCl.EI(

·

W ay•I 8 !13 i 84 ro1perz,cl1eala Rady M1ninl1tr6w z tlała 25,. VI. 1931 r.
o postoowaah& Władz Skarbowych (01, U. R. P. Nr. 6~, pOL 580) 9 Urslld
Skarbowv w ł.odzi •I O;trodow& 26 podafe clo wiado11108al, i l w claiu 19 i 22
czerwca 1933 reku o tad1. 10-16 edb,dale 1łę w Składale7 Urs~d6w
Skarbowyah puy al. Plotrkow•klej Nr. 278 1przedd 1 lic„tacfl raclae·
mo6ci. altei wymianio11ycla sobowi-Z111'fch, ule!!llj-erok w 1płaeie aaletnohl
podadkowyehi ·

L.

·Nuwhko

P·

t.

2.
3.

4

Imię

I

w dnia 19 c1:41rwca l'JJ r.

Waf11tra11b Maad el
~zpicb•rA' Abe
G1theU Abralll

I

rucbomołei

Nazwa

16

20

T
T. SARCZYŃ-

p ENS JO N

nł,

ma111&fakt.

1Pnędn

w dnia 22 ••erwca 1953
Sandnr Szrmoa

I

Do akt Nr. Km 829133
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzki ego w Zrfe·
rEu, rew. J.go, zamieukałr w Zgfersu,
Pibud1kiegoo Nr. 49, aa usadzi• art.
602 ~. P. C. ogłaua. :ta w dniu 20
ezatYca 1933 r. o godz, 11 w Zgierzu,
pny ul. Pihudsldefo -ł2, odb,azia aię
pu~lic1na licytacja rusbomofG:i a mia·
aowicle: meltle ouacówanych n.a łl\ci:aą
1um• zł. 1545,- które metna oglądać
w tiolu łicyłatJi w miejscu apriedaty,
w czuie wyżef oznaczoaym.
ł.64t, dnia 26 maja 1933 r.
Komoraik ST. SCHOLTZE.

Do akt, Nr, 632 1933 r.
OGLU:S:l~N I &
Komornik Sądu Grodzkiego

l

w '-odzi,
rewlr11 2. zamieszkały w todzi, przy
ul. Gdań1klej 36, na zasadzie art. 1030
U. P. C. og1asza, te w dniu 22,curwca
1933 r. od godi:. 10 r~ne w ł.od7.i przy
ul. Sienkiewicza 76180. odbędzie aię
sprudai :c przetargu publt cznego ruellomołoi składai\cycb si• 1 ka• y
sumę
o!foiotrwałej oazacowanych na
Zł . 1600.Lódt. dn. 8 czerwca 1933 r.
Komornik i-t ~·. Hi\RASIMOWICZ

1500.-1
800.-

• 2000.-

Meble i 3 ut.

t.

matarfału

•

półwełn.

510.-

KIEROWNIK

F.

II
li
Il

I

URZĘDU:

Stępień
uuor.

Ą

BR. CHŁAPOWSKIEJ i
SKIEJ. Adre11: Trojaałw Dwór w. Lubniakle, tel. Trojanów ł - St. .Życzyn.
Komunikacja aute>busowa 1 kolejowa.
Polotenie mąlownicze. Las 11osnowy
i noka blisko Dom skanalizowany.
Cony nizkie.

I sł.•

ut.•crepa 1at111•

garaż.

S. Brotman

I

dobrym 1ta11ie, zaai otwarte

••
. t ac11~.
Obwieszczenie o I1cy

Wiadomo!&: tódź, Al. Koiciauki 68,

•i•

Do akt Nr• .Km. 922 l933 r.
OBWIESZCZENIE.
Komoroik S4du Grocłzkiego w I.o·
dii, rewiru 3-go, Wacław Ko1Hl1k n·
cahoroby wenerycane ł •kórae. mieszkały w todi;i, przy ul W6lcza4skiej Nr. 63 na zasadiie art. 60l «.. P.
l?r&yfmui• o4 lt· 10-2 pp. i -ł-8 w. C.
o.iłana, że w dniu 22 ezerwea 1933 r.
Wólczańska 3, m. 1, parter od todz. 11·•i w tod1i przy ul. Nnwrot
Nr. 92 odbędzie ai• publlezna lioy·
t.ic:ia rucbomo,1i a miaaowic:ie: biurka,
aiafld, iuatra•trema, otełmany. zc~ar11,
stilu, 2 11af do ubrań, :l·ch nocbych
ste1ik6w, otaterki. lampy wisz,ce1 o
5 eiu płom. i lampy wiar:ącej o 1 płom.
oszacowanyeh n• łl\czn~ sumę zł :>10, które m>.toa ogl11dać w dniu Jicytacj1
w mie1scll spr:tedaty, w czaaie wyżej
o• naczonym,
Ł.ódt, d aia ·13 czerwca 1933 r.
„Ormuzd"
Dw.
Komornik (-) WułH l\.QSZELit\

·E. GUT~~ IRoman f~Rnurn 1
choroby dz1.ec1.
przyjm. codz. 3~-5~
Gdańska 26, tel. 173-00.

»

c:;::;~i. l:~1~:d,ki•~:d·Ńr~
l~;l!r~.
edbętlsie się publicana Heytaeta ncho•

~ołci a mlanowleie: 1 Yarsz:tat młciha·
ouacowanycib aa 1'ezaą tu~ę
111oz11y
rzeprowadziła się na
P
11. 700. -, które motu oglądać w dniu
Piotrkowską 1531 tel. 145-10 I licył':•ii w miaiac:a •~rnda~y-, w cz:aa~e
wyie1 ozaanollym. L1eytac1a mote •••
•
.
•
odnyć niłej 01sacowaoia
przy1mu1e od 4-7 Wlecz.
Zaiara, 4nia 29 m„ja 1933 r.
Komornik St. Seb.oltse.

Aku.szerja i choroby kobiece

pewr6clł
Specjałi1ta olaorób woaocynnyah,

..

618łttf 1Y KO!MfTYKI LEKARSKIEJ

A. GOTLIB

Dr. med.

L.· BERMAN

zawiadamia, te w dnttt 22 czerwca 1938 r. o godz. 11-ej w KAncelarji Hipotecznej przy S\dzle Grodzkim w Lasku przed Notarjuszem Bronisławem
Rakowieckim zostanie sprzedana w drodze publicznego przetargu wraz
z przynaletnemi do niej maszynami i urządzeniami fabrycznemi nieruchomość, połotona w Pabjanlcach, oznaczona hip. Nr. 501, rep. hip.
Nr. 297, naletl\e& do w1p6łwłaściciell Spółki firmowej pod firmą .Sukce·
aorowle Hermana Preien - Fabryka Wyrobów Wlćklennfczyeh w Pabjanlcach". Nteruehomośl! ta jert obcj\tona potyczką Towarzystwa Kredytowego Przemy1łu Pol1k1ego w wyeokoilei 2,000 funtów sterlln~ów ang.
Przetarg jako w terminie drugim I ostatecznym, rozpocznie sit od
:rmniejazonego szacunku, t j. Ł 2.276.6.5. I Zł. 2.192.81 z obowiązktem
1pełnienia warunków eprzedaty, podanych w zbiorze objaanień 1 warun·
ków. Zbiór obj.Unie.li 1 warunków 11przedaty znajduje st~ w Towa·
rzyetwie l K11li,dze hipotecznej sprzedawanej nieruchomogct.

~

•

M. GLAZER

low arlyJtwo Kre~~tow~ ~rlemy!łu ~olJKie~~

[ ! ··::;~~:o:"'·

z,

- NAŁĘCZÓW 1
I

Zakład Leet:nhiz7

TanL Pi42kny.
Skuteczny.
Idealne mie1'sce dla leczenia nerwów, serca, przemiany materji,
przewodu pokarmowego i choTćb
kobiecych.
Letni sezon od 15 czerwca d11> 11)
wrześn!L Rycnlty 0 2l dni po•
d 26
O :r:..
bytu 1 peł nl\ k uracjl\ 0
zaletnie od p o k o j u. Pen1jonat
zakładowy od zł. 6.- dziennie.
Sta}a opieka lekankL
Cennik zabiegów zniiony.
SporlJ.
Klub Towarsy1kl. Rozr1wkl
Informacje: W ar11zawa, Koszyko·
wa 89 m. 3, teL 809-50 lub poczta
Nałęczów, Admtnl11tr11.cja Zakładu.
Uo akt Nr. 781 1933 r.
OGJ.OSZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego " Łodzi
rewiru 2-ito umłenkały w lodzi przv
ul. Gdańskiej Nr. 38, na unclzio art,
1030 U. P. C. ogłaua, te w dniu 23-go
czerwca 1933 r, oił flodz. 10 rano w Lodzi,
prz1· 111 Pustej 9, odbędzie tię 1prse·
daż JO p~zet:irgu publicznego ruch1>moś1i
skłaiajĄeyeh się z mebli oszacowanych
na sumę Ił. 370 + 550
L6dt, dnia b czerwt:a 1933 r.
Jeomornik (-) F. HARASlMOWICZ

De ald Nr. Km 80411503133 r.

OBWIESZCZENIE.
Kemornllc !~du Grodz;kiego w Zgie·
i:llu rewiru I-go, zamiaukały w Zfl•rzu,
Plł1ud1kieito Nr 49, n.a zasad1:ia art. 602
IC. P, C. ofłuza, ie w dnlu 20 e:rarwca
1933 r„ o god1. 11 w Zglarzu, Naruto•icn 23. edbęd&i1 1łę publicrna llcv·
.
h
I
tac a ruc omołci • mianowicie: 1 maszyna dr11kanka 011acowanych u łącz:n, aum• si. 600 rr. -, ktłr• moina
of!Ądać w daiu 1!G:ytacJi "' micjacu
1przedaiy, w nula wyhj oznaczonym.
Ziiar1, dn, 26 maja 1933 r.
Komornik {-) St SCHOL TZE.
Do ekt Nr. Km. 683133
OBWIESZCZENIE.
Komornik S,du Grodzkiego w Zgla•
uu, rew. 1-go zamieszkalv w Zgienu,
Pils11dslriago Nr. 49 ua zasadzie art.
602 K. 1', Q. o gł a 1 z a, :te w dniu 20
czerwcza 1933 r, o godz. 11-ej w Zgierzu, przy ul. Pia1kowej Nr. 6 odbędc1e
się publiczna licytacja ruchomości a
mianowicie: mote;ykL radfoaparat i lustro oszacowanych na łączną sumę ił.
1270.- które motna o lt l ą dać w daiu
licytacji w rniej11u 1pn:edaiy, w czasie
wyżej oznaczonym.
Zgierz, do 31 maja 1933 r.
Komornik; St. SCHOLT.lE..

Str. 8

Nr. 163

~1łouenia fro~ ne.
EA I WYCHOWANIE

2 PLATFORMY parokonne oru 2 wozy
gpPZ1eda1tt natychmiaat za bezcen. Fijlll.
kowska 29.
SKLEP koolnjalny, narożnikowy w śród_
miekiu, dobrze prospcrujfcy, z powodu

choroby, aprzedam natychmiasl.
mość, Skwerowa 3, m. l,

I

Wiado.

l

I
I
I
I

n6w powa.kacyjnycli. ZamienaaJt w
gi.mna.zjach, szkołach wł6kferm:ieZ)'ch
I ae:ml!larjach. JęzY'kl obce pojedyficzo
J grupam,f, Dl'a doroslyeh lkr6co?llł me
tod„ Wyniki za.pewnlone. Ceny przt
stępne. Aleja I Maja 11, :front, m. t,

• p e ej al ł 8 c i. Ceny najdo1t11pniejne
Po1tępy szyblcłe i pewne, Piotrkowska
20, m. 36.

~UPNO

I SPRZEDAi

Złoto

BlŻUTERJ~ SREBRO
kwity lombardewe kupuje i płaci 11&jwyższe ceny Zakład Jubiler1lci I. Fijałko, Piotrlcow1ka 7.

! ! BRYLANTY 1!
ZŁOTO, SREBRO, BitUTER~,
kl'fity lombardowa kupuję i płac•
najwyisze ceny.
Magazyn jubilerski

M.

Młze•,

Plotrkow•ka SO.

PIWIARNIA w dobrym punkcie do
sprzedania z powoda choroby. Karola

22 lroło Kasy Chorych.

Na Cmentar:se Blunca z

doałczok

aie wymarzaj11ce, Bakazpany pi ę k • e
i ta n i e poleca .Osrrodnictwo• Leona
Kołacskow1kiego,
Prs.dzalniana 86,
tramw. Nr. 3, tel. 115-02.

Sprsedam motocykl B.S.A. 1 wózkiem.

1
1

I
I
I

MOTOCYKL w dobrym ttani.o okazyjlńo
do sprzedania Wiadomo5ć, Pio.trkowaka
119 w lilusami.

PLACo położono mipy ulicami Monk,
i Dolno Stoki tanio do llJlrzedania. Wla..
domo6ć;

Sienkiewicza 102, m. 6.

SKLEP kolonjalno_społywmy w centrum
miasta do sprzedania. Wiad w admini_
etraeji ,.Kurjera ł..ódzkiego".

W CHOJNACH przy uL Grzybowej nr.

32 je~t do sprzedania domek nowy, 6.eło
pokojowy z placem, 'Wiadomoa6 u gos„
podaraL

SPRZEDAM pod Strykowem 2 morgi sio
mi • obsiewem, w tem ogr6d 100 drze.
wek owocowych. 1/4 morgi traskawek;
dom 3 pokoje r; kuchnit, obora., stodoła
wszystko murowane. Oclpowiednie
dla ogrodnika lub na letnisko. Dowie.
dllieó i;ię mozna Lódi, Sierakowskiego
54 dozorc111 weka.że.

MOTOCYKL
Raleigh 300 etm. 1tan pierwezorzodny
mamłenłę na większy lltra:t 500-600
etm. z przyczepkll lab bez względnie
na sportowy aamoohód. Dopłacę gotówką. Zgłoszenia do Adminiatracjl
.Kurjera• Piotrkow11ka 11. Pod Zamia·
na Pilne•
MOTOCYKLE używane , kilka okazyj
,.Ariel" ..Harley.Davindson", „Gillet"' i
inne oras przyczepki. Reprez. Altom
Meister, Ł6dź, uL Piotrkowska 158, reL
191U6.

Z POWODU likwidacji mieszkania
eprz'e.Iam żyrandole elektrycme, radjo •
głośnikiem i inne rezczy , MeyerhofE,
Piotrkowska 161, I P•
SKLF..P kolonjalno.spoźywczy • dystrybucji tanio do eprzedania. Wiadomość:
Cz~stochowska 4, Jeske.
PLACE przy ulicy Pabjanickiej i Ciasnej
położone, - różnej wilelkoicł, do sprzeda_
nia. Tramwaj !Ila miejsca. Otton Krau..
ee, Łódź, Pahjanicka 47.
NIEBYWALA OKAZJAl Pokój wyre.
montowany wraz s meblami tylko za
150 ~1 Warszawska nr. 14, Il pi~tro
m. 19 (przy Napiórkowskiego).
HA.~DEL

WIN I WóDEK dobrze pros-

peruj1cy, tanio odstąpię zaraz s powodu
wyjazclu, równiei ma52yna Singera kryta
i magiel domowa, wiadomo~ć w .,Kurjc_
!'Zet".

1

w mi•l•ee I i Il kluy

J

I
•
I
I
I

llfmnazfala•t.

1
1

I
I
I

im. ST. ZER OMSKIEGO .
Szkoła Powszechna.
Łódi, ul. Gdańska Nr. 17

,,L

ue1ne wynof1·~

DO NABYCIA

.~

'1łfflt'' :

OKAZYJNm plac 25775 w Radogoszczu,
ul Sowińskiego, epnedam tanio. Inf.
Piotrkowska 113, m. 15.
Gotówka 40 - 50 tyri~y
Olerty do ,.Kurjera Łódzkiego" suh.
„D.M."

Pierwszorz~dny

D-rowej

Dzierzyńskiej

uypi. abaolwoaU:a i praktykutka aajalya. lulitaol d<t ,.BEAUTE• w P..,.ł„

Płotrko wska

40 tel. 120-65.

POKÓJ s kuehnit. prsedpokojem i bal.
konem. lłoneczne, do odst,pienia od 1
lipca. Lagiewnicka 40. m. 5.
POKÓJ umeblowany
naj~cia. Radwańsk•

-

NOWOCZESNE LABORATORJUM.

21 wygodami do WJ19 m. 8.

2 POKOJe 11 kuc:.hnu, przy ulicy Piotr.
kowekiej 223, ałoneczne, w odświei:onym
etanie, do wynaj~c:ia, wskaże dozorca.

2 POKOJE, pnedpokoj, kuchnia, grun-

POTRZEBNA służąca do w1zy1tkiego. townie odremontowane.
Zachodnia 22, fabryka Kuklińskiego.
ność, Zawadz!ia 9.

1111,

eletkrycz_

DOZORSTWO do odsttpienia, 10 zł. 3_POKOJOWE mieszkanie s wnelkiemi
tygodnioow,
mieazkanie.
Wiadomość, wygodami frontowe do wynaj~oia od a..
Maroina 33 w eklepio rogo'WYlllraz. Wiadomość: K.irola S u gospoda.
rza.
POTRZEBNE Ił hafciarki tylko do haF.
tu koloroewgo, Przejazd 20 m. 21, Woj- DO WYNAJĘ:CIA od zaru 2 sale fabry.
ciechowaka.
cme po 420 mrt. kwadratt>wycb, obmtron
ne łwiado, ąstem Szprynklera. Wiado.
POTRZEBNY młody człowiek do sklepu moje: Karola S a portjen.
rolniczego, !Da prowincj~. Oferty pod
.J. W." do adminlltracji.

wykntałcony eaeryt
prarDio byc! lektorem 1tarnej zamoinei
osoby; zaopieku10 1ię troskliwie 01ob"
chor,, wyjeidiaj'c' do wód krajowych
czy saaranicznych; przyjmie nadzór nad
koloni' letni, młodzieży; przygotuje
podczas wakacji, w mieście lub na wsi,
dzieci do kl&1 młod1z:ych gimnazjum;
obejmie &erz,d bibljotek\_lub czytelni,. POTRZEBNE UCZENICE do nauki kro
wsze]ł.a1kawo oferty przyjmie .Kurier t6dzki" ju, l'llycia. Warunki dogodne. Byt za- komfortowe mieszkanie z
kiemi wygodami do wyn•J•cła.
Piotrkowska Nr. 11, pod; .Emeryt in· pewniony. Piotrkowska 163, m. 5.
telirentny".
Wiadomość u właściciela domu
MONTER obeznany • budowt dźwigów Senatorska 10.
Oferty sub.
Jntells••łD• panna lat 24, poszukuje elektrycznych poszukiwany.
jakiejkolwiek pracy, lub jako bona na ,.Dźwi11„.
DO WYNAJĘ:CIA aklep frontowy (Brawyia&d. Oferty 1ub. .Pracowita" do
ci Mendelson) przy Palcu Wolności 7.
„Kurjera tódzkieiio",
Wiadomość u administratora domu Lajhusza Majzla, 11 Listopada 49,
Ssef biura w1iech1tro11Di• wyltwall·
filtowaay i rutynowany bancllowiec z
POKÓJ umeblowany z wejściem 11 pr.1ed
z kilkunutelwtDill praktyk' w wielkich
pokoju do wynajęcia, Rzgowska 7 m. 18.
zakładacla p1umylłewyell. it0zykoz11awaa, zliolay orl(anizator i administrator,
BEZ ODST~PNEGO
Do wy•aJ~eia 3 pokoje s ku1hnl'
zliawca spraw poaatkowycll pouakuje
mi • • z le a n i a, lokale biurowe,
i: wuelkiemi wytodami i 2 1ltlepy napo1acly w miej1C11 lub aa wyjazd. ł.ask.
sklepy, po k o j e umeblowane
daj1,ce 1iia na rzeźnictwo lub piekarnię,
s klatki schodowej, poszuku1e
z&łou. pod •Wybitna 1iła 40• •
ul. Napiórkowakiego 56, u go1podarza.
- ~oleca: Biuro .POLRUCH",
ul. iotrkowska 92,
PRZYJM& kondycj{l do dziecka, mijch9t
Polr6J front., porz,dnie umebl. na
niej na wyjazd, za bardzo &kromnem wy.
z oddzielnem wejściem odnajm~.
I.
nagrodzeniem. Luk. oferty: sub ,,KonGdańska 123, m. 4.
dycja".
kwartalnie
2
pokoje
s
kuchnią.
ZL 133
wygoda, frontowe.
Zgłoszenia
biuro Z DUtE sklepy s mieszkanta.mt do
POSZUKUJ:Ę;
jakiegokolwiek Z&Jt!Cl&. „Geguz" Piotrkowaka 82, teL 17-111.
u gospodarza
wynajęcia. W.iadom'J!c
Złożtl kaucji tyai!łc złotych.
Oferty do
~ilińsktego 242.
•dm. pod: •.K R"
WYPLACALNY sublokator poszukuje
pojedyńcacgo
niekrępuj11cego
zupełnie
Pekłj s oddzielnom wejiciem clo wyMl.OD.A 101podyni pnyjmie posadę, pokoju; sgłollić cenę: sub. ,.Zgóry".
najęcia. Główna 16, m. 10.
chttnie n111 wyjazd. OCcrty do adminisrra
cji „Kurjera" pod: „Zaraz".
POKÓJ z kuchnię, 2 pokoje r; kuchnit do
wynaj~ci11 w czy!tym nowym domu na
z1 dużą
ZAOFIAROWĄNE
uL Różanej 12, przy K!!tncj. Bliższe
wzgl. 2 normalne wystawy przy uL
u:czegóły teL nr. 231.07 w godz. 2 - '
Piotrkowskiej od Andrzeja do ul. GM
Potrsebna panna do składu wqcllin. po
południu.
wnej pe•zakłwany. Motliwie z 2-3
zirłanać 1ię Bnezińaka 36, Ruszczak,
pokojowem mieszkaniem. Blltsze w
DO Wl'NAJ~CIA 5 pokojów s kochni~
Agencjt Fuchsa Piotrkowska 50.
Potrsab•J' młody, zdolny pracownik i 2 pokoje 11 kuchI?io z wszelkimi wygo.
(ewent. pracowniczka) do zakładu foto- dami komfortowe, Nowo.Targowa 9 pr;;y
rraficznero. Żeromskiego 84.
Do wynaj~cla różne mieszkania. In·
Pomorskiej, wiadomość u rz!!dcy.
formacyj udziela Sekretarjat Stowarzy
Potrzebaa samodzielna krawcowa na 2 POKOJE 1 kuchni1 od 1 lipca i 2 po. szenia Właś1icieli Nowowyb. Domów
wyjazd na stało ze znajomości, szycia kojo pojedyńcze od zaraz do wynaj~cia w Łodzi, Piotrkow1k:a 101,
palt i kostjumów. Oferty do adm. „Kur- wpro!t od gospodarza, Nawl'ot 100, m. 5.
jora" pod „M. F."
DO wynajęcia zaraz w domu, P.totrPOSZUKUJ{: pokoju umeblowanego, wej kowaka 271 1) mlesr;kanłe 8 pokojowe
AGENCI poszukiwani przez jedną z Scie :z klatki schodowej. Cena zł. 30 z kuclmią. f wszelkfemt wygodami, enajpoważnfejszych instytucyj. Trwała miesięc2lnie. Oferty 1ub: „S. A.".
wentualnie z mebla.mi, Z) mieszkanie t
egzystencja. Stała praca. Zgłoszenia
pokojowe z kuchnLą t wszelkdetnl wy·
.Polrek" Lwów, Łozińslc:iero 6.
3.POK. mieszkanie słoneczno s wygoda_ godami Wiadomość: ar6dmiejska 18 u
mi nlltychmiast do wyn.aj~cia. Zidona 44, p.ntjera. „
Potraebny zdolny podr«ocsny kra- int u dozorcy.
wiecki, uL Słowiańska S.
DO WYNAJtCIA dwa pokoje s kuchnią.
BEZ ODSTĘP HEGO.
Potrsabna zdolna kucharka do re- Gazowa 14 (przy Starych Cmentarzach).
MieHkania, sklep{., lołtale haa·
1taaracj1 „Ojeów", Przejazd 14.
dlowe, biurowe i abryc1ne, po·
2 DUŻE POKOJE Z KUCHNIĄ ze wezel
kojo u m e b 1 o w a n o, s klatki
POTRZEBNA aamodńelna do prowadte kiemi wygodami do wynajęci• od 1 lip_
achodowoj od zł. 25, p o l e e a
ma sklepu piśmiennego z małę kaucją, ~a r. b„ na uL Radwańakiej nr. 53 w po_
LOKUMPOL, 1-'1otrkowska 55.
możliwie rnanikurzy~tka. Wiadomość: Za hliżu wejścia do Parku Poniatowskiego.
wadzka 2 ,m. 4 Il piętro, Skupińska.
Telefon 101-23.
Dały pokój z balkonem, 11olidnie
POTRZEBNY chłopiec do praktyki kra_ POI((!J z balkonem. ładnie mneblowany umeblowany do wynajt:cia. Władomoś~
wieckiej zgłaszać 6ię ,; rodzicami, Ahra. !Oliclnemu Panu odnajmo zaraz. Wiad. Cegielniana 53. front, ll·gie piętro
Gdańska 9 w piekarni.
prawa strona.
mowskiego 31, Kamińi;:ki.

lntells•ntny1

-

------

mKALE I

5 POKOJOWE

_...

ł11ESZKANIA I

-

\fi·

I

ea,

reumał;Jzm), nbunenła., przemia·
otJłoU, Rekon·

D.7 materji, artlert}'zm,

waluceneja.
Znakomita kuch·
nia. atarane leezmłe. Prospekty za DL
dealaniem maczka 80 cronT.
1ASTRZĘBIA-GóRA

Redaktor naczelny:

,ł\IULAW_GllMKQ~a.

pełne

morze,

Góra pow. Morski.

ZALESZCZYKI pensjonat "ta.da" nad
Dntestrem pokoje słoneczne, kuchnia
zna.komtta, na żądante djetetyema. Ce
ny ntskfe, Dla u~tk6w znttkl., łą·
dajcie prospekt6w.

----------

Lokal frontowy

I

-

Do akt Nr. Km. 816/33 r.
OBWIESZCZENIE
l:omorailc Sl\•u Gradalt.lego w %tle•
rzu rew. l·ro. zamluzkały w Zgierz11,
Plhud11cle110 Nr. 49 na zaudzio art.
602 K,P-C. ogłatza, te w dn. 20 czerwea
1933 r od godz. 11 w Zgiers• Piłt.C1kł•·
ge 31, :29 i Narutowicza 23 odbędzie
się publluna licytacja r•chomołcl a
mianowicie: meble i 19 111\uk kamaara•
onac<>W&llJCh na ł2'CZD\ 1umę zl 9913
które motna ogl,dać w dni• lleytacji
w mlcjHu spruda1:y, w czasie wytcf
oznaczonym.
Zgierz, dnia 30 maja 1933 r,
Komornik(-) ST SCHOLTZE.

KRYNICA.
Chrzełcijańskł
Pensjonat
d_ra Lazarskiego, trzytygodniowy pobyt
s kępielami mineralnemi 280 zł„ un:~d.
nlcy 250.

Letni•ko, w Żakowicacb umeblowane
1 i 2 pokoje. Bliższe inłormacie udzieli
dozorca domu Aleja 1 M.ija 11.
Letnlako 100

z:ł. miesięcznie z utrzymaniem, las, woda. róine rry. Wiado·
mość: Rzirowska 72, Ditkowliki - tamie
kilka pokoi ameblow11nych do wynajęcia
tanio.

l

piętrowy, suchy, akanalizewany. las, woda bież11ca, plaża,
te11ni1. Obfite odżywianie 5 zł. dzicnaie.
Wiadomeić: Dwór Wiesiołów, pocllła

Głowno.

PENSJONAT na la.to dla dziec( t mto
dztefy w wteku szkolnym. okolica zdro
wa., sacha, lesista. Opieka staranna.
warunki przystępne, Wfadamość ul.
Przejai-d 40, III kl. schodowa m. 21.
codz}enn!e ~ pp.

Do akt Nr. Km 808 1933 r.
OBWIESZCZENIE,
Komornik Sądu Grodzkiego w Zgierzu, rew. 1·go zamieszkały w lgiern
Pił10.d1kiego 49 na &&Hdzie art. 602
K P, C. olfłuza, te w dniu 20 czerwca
1933 r. o godz, 11·•1 w Zgiers:u. przy 1.t.
Maruałka Foc:ha 4 odbędzie 1ię publiczna lioytaeia ruchomości a mianowicie:
meble biuow• oszacowanych na t,c:ia,
sum• zł. 1313.- które można ogl,da6 w
dni u licytacji, w miejscu aprz:edaży w
cz:asie wytel oznaczonvm.
Zgler& dp,. 31 maja 1931 r.
Komor111li:: ST. SCHOLTZE.

Do akt. Nr. Km 801133 r.
OBWIESZCZENIE.

DO WYNAJt:CIA dwór na letni11 mieez
kani1 w maj,tku Dobra pod LHkiem.
Bliieze informacje tel dwór Pró111ków
pod J,askiem.

Komenaik S,da Grodakieto w Ztie·
uu, rew. I-go. zamieszkały w Zfier&u,
Pił1ud1kiefo 49, aa zasadzie art. 602
K. fi'. C. •tłaua, 1e w dniu 20 czerwca
1933 r., o l!•dz. 11·•1 w Zfien11. prsy
uL 1-llo Mala Nr. J, odbędzie
pu·
bliczaa licytacja ruchomości a mianowicle: meble ouuowanycb na ł11csa,
aumę sł. 5040 - ar„ które motna aQl,clad
w dni• licytacji w miejscu •przed.ty,
w czui• wytej oznaczonym.
:t.aieu, dllia 29 maja 1933 r.
Komornik: (-) St. Sebolł••·

•i•

PEi.~SJONAT

.,Hanka" w 'Włodzimleno_
wie pod Piotrkoewm sapewni przyjemny
wypoczynek. Ceny niskie. lnfor. Hof.
mano'Wll, P~dulnima 13 m. 28 od
godz. 19,
PENSJONAT RóżllDI w Wlodl'Jimieno.
wio poczt. Przygłów, pod Piotrkowem
połozony w lesie l!Osnowym Jadwigi I.u.
kowskiej i Fr. Brw:dowej jai otwartY·
Kuchnia wykwintna. Wrgodne pokoje.
Radjo, koriry tenniaowe, konie pod
wierzll"h, bryczka do wycieczek. Infonna..
cji ud2liela rel. 191-16 i 213.64.

Do akt ~r. Kaa 803 1933 r.
OBWIESZCZENIE,

Komornik S,d11 Grodzkiego w Z11le·
rz•, rewiru 1-Qo, zamieaskały w Zllierz•,
Pił1ud1klc&o Nr. 49, na zaaadzie art.
602 K. ł'. C, otla1za, ł• w dni• 20
W SUCHYM lesią Msnowyro poezuldwa. cnrwoa 1933 r. o iod1. 11-ej w Ziiie•
ny pokój :i całochiennem zdrowem un-zy
rZll, przy ul, D,brow1kie1ica Nr. H.
maniem (pensdon) be2 łydów. Szczegó.
odbędzie 1ię pnblluna licsytaeia
ru•
łowo oferty do administracji tego pisma
claomo•ei, a rnłanowicie: meble. 011acopod ,.Chory",
/ wanycla Il& ł,azn' 1wnq sł. 1095 - 11r„
.kt6n moina •lllfldać w dniu UcyłHil
w mief1cu 1pr1edaty, w czasie wyhj
PENSJONAT DLA DZIBCI w Rtbieniu
pod Alebandrowem, M. Hansen6wny.
ozn•eaoaym.
Wiadomość na miejscu.
Ztier&, dnia 26 111afa 19l3 r.
Komornik (-) St. Sdaolse.

I

I

ZA6UBIONE DOKUMENTY

JAROSZEWSKI WUDYSLAW, zamiesi:
kały Trenknera 38, r.agubił bilet służbo_
WJ, wydany pnlea KEL.
ZAGINĄŁ kwit kaucyjny na 25 zł. •
Elektrowni Lódzk.iej na nazwisko Wincentego Skrzypka, Kilińskiego 108.
ZAGINĄŁ
kwit kaucyjny
nr. 3015313}32369, $witała
Lelewela 1.

a

licznik

Michał.

ul

BRODOWICZ ROMAN, samieszkaly 11
Listopada 4.0 sagubił karto leg. nr. 60777
i Jadwiga Brodowicz bilet uczniowaki
nr. 503, wydany przez KEL.

r

ROŹHE

,

Konce•J~

aa budkę z papierosami
posiadam, poszukujq flnan1i1ty. Wiadomość: Radwańska 19, m. SO w irods
8-10.
P .AJ."1 CZESLAW nb ,,26" ogłan&jłey
aię dnia 4 uerwca b. r. ma list do.
odebrania w adminiltracJi. „Inka".

POSZUKUJ:S 10000 sł. na termin roez.
ny, s gwarancjł hipoteC2111. Oferty pod:
„10000 zł.".

od• .,,

OGRODNIK.OWI
dzicriawt S
morgoWJ ogród na letnisku w poblii.11
Lodii od 1 września 1933 r. Zgłol!Zcnia:
L6dź, Srebrzyńsk.a Nr. 83 m. 20.
SKRADZIONO 3 weksle dwa po 200 st,.
jeden 100 zł. Dl OgÓlnł sumę 500 z},
iu blanco, wyatllwione prze1 Km;imierza
i Marję Mirowsq. Weksle te uniewaź_
nia Franciszek Mirowski, wiei &motnik
gm. Dobra, pow. Brzeziny.

- -----...
1

-

Letnlakot dwór

MORGENSTERN

POSZUKIWANE

COLETTE"

Kopernika 21, m. 6, tel.123-83. Doiaz:d lra.mw. 5, 9, 6. I, 16

APARATY FOT06RAFICZNE

(EosAOY I PRAcif

SAN.ATORJUM ·sana.to"; i'undacja
imienia śp. Doktorowej ZofjJ .A.lek.lir
wieaowej Iwonicz, Podkarpacie. Choro
by gruczoł6w. stawów koki (gruźll·

I

Specjalna metoda na odtłuszczanie
udoskonalone farbowanie włosów.

I

K~ dom.

~' „:~ !"';:~

„ 30a-

Gabinet Kosmetyczny n

słH

,. ~":.>~ ~;-.>

I

.

"-'1

SKLEP apoiywe&o..kolanjalny • piwnicą
do epnedania u Czerwińskiego, Radwań
eka nr. 60,

J.

MleHkaale •iteropoltoj•w• - 400 zł·
U•eblewanfe eprzedaa H
~HCen•
Ewangielicka 17, •· 4.

P'lUSKW

południu.

.: ;: -;'[i;
."...·
"• ,„_

po~szec~ej zł. 20.- miea.

OP.„

WSZĘDZIE,

dwuokiennare pokoju 1ło•
nec:ineg• r. klatki schodowej od 1-go
ljpca. Oferty do administracji .Kuriera•
pod „Centrum miasta•.

(zoROJOWISKA

Ode

KONKURS
na atanowisko Uyrektora Szpitala im.
Prez. Rz. P. Prof. Mościckiego Kasy Cho
rycb w Lodzi (na 550 łózek).
Wymagane warunki: 1) Obywatelstwo
polskie, dyplom lekarski, uprawnieni&
lekarskie do wykonywania praktyki lekar
skiej w Rzeczypospolitej Polskiej - 2)
Conajmniej S_letllia praktyka lekarska,
odbyta w szpitalach lub klinikach - 3 I
Gruntowna znajomość praktyczna admi.
niatracji i goepodarki a:rpitalnej i d!>wód
prsynajl112tiej 5.letniej pracy na stanowi1ku administrac..lekarskiem w jednym lll
wi{lluzych szpitali - 4) świadectwo zdro
1l'ia, wyatawione przez lekarza rządowe.
go - 5) Dyrektor 1zpitala nie może zaj.
mować ładnego płamego nanowillka, ani
pełnić płatnych funkcyj pom Kast Cho.
rych hes ol!Obnego zeinvolenia Minister_
1tw111 Opieki Spolecznej.
Nadanie atanowiska Dyrektora naeł4pi na wamnkach rozporztdzeaia Pnz.
R1. P. s dnia 16 marca 1928 r. (Dz. U.
R. P. m. 35 poz. 323) o umowie o pn_
ett pracowników umydowych. regulamillu
organizacyjnego i imtnlkcyj r.łutbowych.
Poaad4 do obj~cia natychmiast. Wyna.
grodzenie zaldno od amowy.
Podania 1 łyclorysem i awienytel,
nionemi odpisami &wiadectw oraa wyb..
sem prac naukowych naleły nad11łać na
rt'te Komi1511I'Za Kasy Chorych w Lodzi
(nL W6lcza6aka 225), najp6źnłej do dnia
8 lipca 1933 r. goch. 15.
Komnars Zarsqtb:ająey
(-) K. JAGIELl..O w. r.

PoalnlkaJfł

str.zębfa

•
w gunnazium
mies.
llfzamina w1tępH ocl t ezerwca '" Ił.
I1aHlarfa 1„t cayaaa
eodsieaaie opr6ea nied&iel i łwl,t, w foclz. od 9-14 i ocl 17-19
UWAGA1 Z daie10 1 lipca szkoła so1tanie prseaie1ieaa cło nowego Ob
n:ernego lokalu, prz.y1to1owaaef10 do nowoez. wym11fd M.W.R.i

KUP~ ps. rasowego dobermana lub
wilka, dobnie tteaowanego i młodego.
Telefonować 231.07 w gods. 2 - 4o po

- r::;.

w szkole

PRZYBLĄK.AL się piet (wyżlica).
bra~: Piotrkowska 93 ((rlekarnia),

ł POKOJE s kuclmłlł t wszelkje?Dł wy
godamf do wynajecla zaraz bezpo6red
niO od gospodarza słoneczne w cen
trum mfasta Łodr.{ n.a ul. Płotrkow
sklej, między 111 Przejazd a Montun
kl tełefon: 187--64 od godz, 8-10 r.
t od 1-3

pensjonaty Baltyk, Zacisze, Juna, Pi
lice - elektryczn°'~• 'kll.nallzacja.. Ja

przyjmuje zapl1y uemiów do w1zy1tklcb klas

wykwintaycn I maanya zapacha
snahmł•i• pr1vl•fal,cy,
ale drdnł
ł nie wy1uHa .1 k6ry.
ObHIH ułiene
HllT cletalicsne 1
Paclełko dat•
Zł. l,80
•
•ni•flH
• 1,Tere~kl 1 dek.
• •,40

-------

I

59-a, tel. 136-40.

U Mt 1l T klata Gimnasium nowefo tynu
w mi•i•H Ili lrluy Qiaaazjalnef.
2) lda1y od IV do VIII hes „tH,
Poez11tell •faamła6w wlł„nycla 16 caerwea r. b. o godz. I ruo.
.lfłonei:aia eodsł•nale w fodzfnach 8,30 cło 11 I od 17 do 19,
P•n•J•aat H7any pny al. Slenklewlcsa łl.

O

STRADIWA'IT' zdobył ntatt Od·
biornik 2 lampowy ekranowy o zaa!ogu
atle i 11elektywn~ci najdrożseych apara
t6w zł. 200. Sprzedał na raty. Dadjo·
Watt, Narutowieza 16.

.Country Eagleu, l:oml'L 4
aa·
u ny lut e4 zł.: 1350,- Przechp,
Ado~ Meister, ł.6dt, Piotrkewska 155,
tel. 190·56.

U. G I li N A Z

toaletowy, wytw, perfum kosm.

gm.a.chu szkolnym tanio do 1przeda.nla,
poprzeczna ul Steralrowskie8'l 01.sztyń
ska ló, dawn. Ekierta 7, przygt. tramw
przed Buhlego fabr.

IMotocykle "~~c;tj•;c~:·,
P. I,

ul.

w zwi,&k• s refon1u\ ukoln, eaynue bęcł,
w reku nk. 1933134 aalłępuf,„ kla1y
I. SZKOŁA POWSZECHNA: 1) Oddsiał" I, 11, Ili I IV
w miei1ce kla1 w1tępnycla A. B l C.
2) Oddalały V I VI

PUDER 'Męskie 6imn~zium Humanistyc:'1

PLACE budowlane r6żnej wfelkoAcl
przy projektowanym przez ma.gtstrat

Maslel s mieszkaniem do sprzedania.
T argowa Nr. 24.

I

••••••--a-••••--••-••• •••••

Stan bardzo dobry, Wiadomośł:: Laniiner,
ni. Szkolna 29.

Motocykl w dobrym stanie sprzeda•
okazyjnie. A. Roman, uL Rz~w1ka 61.

W G"1mnaz1um
•
z·ens
' k.1em

Ii Heleny
Miklaszewskiej I1
"' ł.odzf, Naratowłcza

~---------------siemakio
produkcyjne, jedy„
na lokata kapitału - poleca Radziejow.
ski agronom. Piotrk6w Tryb,
•
MAJĄTKI

PROFESOROWIE g~t, apeeja!iiścf do każdego przedmiotu, pr:&J'KO
towuj'ł uemiów t eksternów do ep&mł

LEKCJB i Korepetycje.ŚJęzyki dla ltlaa
od I - VIII wł,czoie.
ciile podłur
prorrama państwowego. W y le ł a d •I '

11·------------·------------·
li

1

Do akt Nr. Kna 8W33 r.
OBWJESZCZENlt...
Komernik S,du Grocłuiefo w ltia·
ru, rawina l··fo. z111Die1zlcały w Zał•·
rzu, przy ul. hłaudskieQo 49, aa zua·
dzie art 602 K. V, C. oała11a, ie
w clniu <IO czerwca 1933 r. o, 11od1o 11
w Ztier&u, przy uL Szezawi411def Nr. 3
olib,dr.ie 1lt ,ulłlic&n• liąia•i• ra•
chomołci a mlaaew1ci•; meble enae„
wanycla aa ł,a&n' 1um, &ł. 23•0 - fr„
kt6re . mona .,1,dat w dniu licytacji,
w mieJHU 1przedaty, w ezaaie wyi•i
oznae&onya. Lieytacja moi• 1it „był
01żej ouacowallia.
Ztiera. dnia 30 maia 1933 r.
K.emoralll (-) IT. ICHOLTZE.

OGWSZEN!&.
Do akL .Nr. 1220 1933 r.
Komornik SQdu Grod:z.kiego w Łodzi

re.wiru ~-f• samieazkały w ł.adzL pr&J'
ulicy Gdańskiaf Nr. 38 11a &aaadzi•
art. 1030 U. P. C. otłaaza, ie w dniu
23 ezerwea 1933 r. od todr.. 10 ran•
w ł.od~i pray 11liey Piotrkow1kicj 158
odbęd110 11q 1pnedai. z; praetarQu pu•
blicz:nego ruehomo•ci akładająaych •
z; 111&11ya oszacowanych na 1umę zło•
ty11h 28QO.ł.64i, dnia 29 maja 1931 r.
Komornik F, HARASlNlO\'flCZ

'

„~

De akL Nr. Km 1246133
OBWIESZCZENIE.
Komoraik s,c1u Grocbki•to w ł.o
d&i, rewi1'11 2-lł• zaminz:kały w Lodsl.
prz.y uL Gda41klef 31, aa auadzle art.
602 le. f, C. obwi1111cza. .te w 41llu 21
czerwi& 1933 r. •d tods. 11 odlt•d&i•
ał• licytacja publiczaa ruehe•ołci w
lokalu w ł.odzi, pr&y 111. Głłwnel Nr. 8
1kładaj\cycla lit z: 150 1wetr6w wełnia·
nych ••ucewaaych aa 1,0111, ••mt
550 &ł. - tr. które aoina •llllldał "
dn111 llcytaojl w mi•l•c• pnedaty, w
czul• wyłej 01nac&e•Y•·
l.6di, dL Jl mafa 1933 r.
l:omornik (-) F. HARASlMOwrcr

l

n

I

b

