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·- prasa faszy&toweka nie !podziewa się
p; podpisaniu paktu jakiejś europe?ski~j I
łkeji, ale n.a pakt czteret'h zapatruJe się
tylko jako na irodek i narzędzie dla asu·
nięcio dzisiejszy~ różnic, i&.tniejąc:'ch w J
nosunkuch pomlędzy sygnatarJuszanu pak- ,
ru·•,
(Patrz art. strona 3.cia).
J

·w nuwerze:

WALKA AUSTRJI Z HITLEROWSKIM
TEROREM - Str. 2
~TRAGED.JA
SAMOTNEGO LOTU
„•'
- Str. 2
NlEDOMAGANIA LECZNICTWA KA·
SY CHORYCH - Str. 4
NOCNE DYŻURY APTEK
- Str. 4
POTĘGA CIEMNOTY I ZABOBONÓW
- Str. 5
ta nie może hyc dokonana w całkowitem odenva- CUD KOSMICZNO - ELEKTRYCZNY
niu od tak ważnego czynnika, jakim jest pm:iom
- Str. 5
cen na rynk11 wewnętrznym danego kraju. Dopie.
ro po uwzględnieniu tych czynników w dalszych W OBLICZU NOWEJ KAMPANJI ZBO
ŻOWEJ - Str. 6
pertraktacjach pomiędzy· Waszyngtonem i Paryzero
będzie moina znaleźć taką Corm~ł~ która zado. CEDUŁA OlEŁDOWA
- Str. 6
woli interesy nietylko Francji, ale i Stanów Zjt'dAUDYCJE RAD.JOfONICZNf - Str. 7
noczonych.
·

Roosevelt wstrzymuje rozejm walutowy.
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Troska o własne interesy przedeWP"r.ystkiem.
LONDYN. 20.6 (Od wł. koresp.) - Ameryka nie może :przyjąć żadnych
Dolair spa'Cił !la gieldzie londyńskiej z uchwal konferencdi. które mo~lvbY ujem
ustatniego kursu 4.07 na 4.13 - 4.15 i lflie W!Płvnąć na ruch zwyżkowy celll.
·wvkazuje tendencję zniżkową. Barnmetr giełdowy zupelnie więc słusznie
DALEKI KOMPROMIS.
-wskazuje na impas, w jakim zinalazła się
PARYŻ, 20.6 (PAT) - Agencja Havasa donosi
umowa angielsko-francusko - amerykań z Waszyngtonu, że w iirodowiskach rzędowych prze
ska co do rozejmu walutowe20 Jak wyni widujQ przyjęcie przez Amerykę rozejmu waluto.
ka z wiadomości, które nadieszty z No- wego ewentualnie w przyszłym tygodnia w zależ.
we~o Yorku i Waszyngtonu, sprawa ro-

I

:l:J:c o;r~as~~~:
na konferencji g!l~;:~ęcz~:i;:
w bardzo diziwnej SUKCESY
kańską

noki jednak. od wielu ceynników, n. j~cych wpływ
na bezpośrednie interesy Stanów Zjednoczonych.
Prezydent Roosevelt nie ;;ig&dza si~ na formułę prze
dłożonych propozycyj, dotyczQcych konttoli fluk..
tuacji dewizy amerykańskiej przez czynniki mię
dzynarodowe. Drugim CZ'yn:Jikiell), który spowo
ciował prezydenta Roosevelta do odrzucenia pro.
11oiyeyj londyńskich, dotyczQcych etabili:r.acji wa.
lutowej, mialo być przeświadczenie że etabtlizacja

p·Q LSKf 'W .·LONDYNIE.

Repgouls1k8oc!saoswt1~e8cukn1"kcoh"'.w

I

i njeiprzyjemnej sytuacji. W samej deieR e'·a) De WDIOS
•
k I' zyskują Ogólne
Podpisanie kenwencjł rzecznej.
gacii Stanów Z1ednoczonvch nawjt paUZOaDie.
mife KłebOka różnica zdań na ten temat,
Rozszerzenie pełnomocnictw przewodniczącego naszej delegacji.
· WARSZAWA, 20.1 (PAT) - ,W PDa cztonkowie delegacji stale dierz.a:wuują
niedziałek p, minister sprn w zagranicz·
się wzajemnie w zasadniczych swoich 1 LONDYN, 20. 6. (Od wr. kores:p.). Delegacja , 111!Last I>Tzystąpila do rozpatrrzenla ~ r ląc:zn!e \\-any, Za podstawę tego ntimmum Polska pro- nvch i poseł ZSRR w Warszawie p0;jPOCZYnaniach.
1 DOiska roz:poczyna
dnigt trdzień Kooferen~I z propozy<:ją belgfjską.
Ponul~ rrzytfęofe ob lc.zenna ol>rotu towarów z pisali konwencję oomięd'zy Rzplitą PolWobec tak wielkiei:to zagmatwania pod ~d~bre!Th' au.spk~~- Na rannem po&ie:1z'O.!liu
Należy wyjaśmć, że wntc.se.k po'.sk: wyniku roku l'.ł32 z tem, ie dalsze u?atwfenfa będą na ską a ZSRR o spławie materjalów
~vtuacH samej Amenrtlct z jednej strony, kom1sll ekonormcznei znany wniosek polski poda z zasa,lniczego punktu wylścia, wiska.zanego w stęJ)OIWa!y w drodze dwustronnych ukladów drzerwnvch na rzekach granicz!flvch.
t.ik i przez tych, którzv wYlkaizyWali I ny przez Agencje ofcj.a.\nie, spotka! się z W:ęcei : przcmćwlenilll J>. min. Koca, wygfoszon:m w mlęd7.3· ;.amtwam(
Umowa ta reg-uluje warnnki, 'Ila .łaprzed kiilku dniami optymizm w sprawie niź dobrem przyięclem, Został on postawiony dyskusif generalnej, a wskai:mjącego na kontecz
Za•nlm rostaruie zaiatwt<;na b<Jkr:-tn'l s!ab~- kich odbywać się będzie spław na tv~h
irazeimu
walutowe"O,
dalsze prace kOn- na pierwszym punkcie obra<l kom~i, po odrzu- i ność zniesienia wsze!ldch zakaizów t ogt"alllirzek.ach. zastępując szereg umów loka:,
,..
t.a:i'a 't'>"ait•t, propoz7o:la pi:,t~:ka w„:.a\\'a tIJ'"·~I'·
ferencil stanełY P<>d znakiem zapytania„1ceru.u wniosku fromcuskd.ego l>OS't'aw1enia na po- ozeń w dizqedzilnie pnzywozu i przyd·rfa!u v;a. Iwoścrl
konweneil 0 nlestos·01Waniu ograniczeń de nvch. jak_i_e za~i~rane ?YlY_ pomiędzy
~vż bez zalatwienia sprawy stabilizacji rządku <hzte.runym spraw frainousk!lego proiektu. tut niezbędnych óła miedzynarodoWYch opera.. wliixowych d~a o.bro~f.w '>warowy:h w ;,fetą. wladz.am!t adm11~1stracy}nem1 obu stron
wielkich walut. wszelkie inne d.aJsze zmiem.ających <l~ ustaleDlia równowagi młędzy ~ handlowych. Lf~ąc się JednaJkowot z łem.
ob . ha· d'? . .
t
ab wi• oko~ć w sprawie org-amzowama sptawu ~a po1
5
j 'l"Ównolegle prace Konferencji będa mia produkolll a z.byitt:m w drodze ukladów między_ ż: dla całego szeregu w.ń5trw ~zybkie przeJśc!e ~~:Cz.i:rc;:i~alu~ i:;~n~b~i·=~
pl1d~tav:~e
szczei.rólnych rzeka<.h.
1
lv naJwYżCj teoretyczną wartość. Być narodowych, z oddaniem P<iermzieńs1wa ukła- z utrudoJeń admftr!.c;trł)cyjn11'Ch i dewl;;owycb do pr edętnej z roku
;ib~
by!a powiększana
Putlob-anie konwencji stanowi defini
1932 1
może. te sytuacja wyja~i się nieco po dom międzykartelaW'ym, Wntosck b'ancus.ki be- ~ormalnego stanu neozy byloby 'Z:byt trud11c, st~pn!cwo
tvwne uregulowainic Jeszcze jednej sprą
1
orzybvclu do Londynu prot. Morteya, dz.ie <iys.kutowan:v d®iero na ie<lnem z następ- de1eir;acja Polska pr2ed.;'aiw!:a nar~~zcn;? projekt
·
WY w stosunka<::h oolsko·so\viedich,
któremu Roosevelt dał zlecenie przedło· nych pooiedizeti. komisji. Okazało s!ę przY"t'!m, stopMc.wego ·wprowadzenia n1ezbę.dnych utat7.enta sobie opfnji w tej sprawie. Przy- że prgJekt polSkl jest - bezstroonie biorą.; - w!eń, opartych o praktykę mfedzvnarodowa
PEŁNOMOCNICTWO.
SPOTKANlf DALADIERA z MUS·
jaed Morleva spodziewanvy jest tu w Ulll]1~Pllej f ooti1l'!aktycznle.I oPraicowanyr.1 wnios- l ostaJtnitch !alt oraiz o doświadczenia które Pol~
LONDYN, 20. 6. (PAT). Przewodniczący deSOLINIM.
·
ciągu bieżącego tygod:nia.
Sądząc jed- kiem konkretnym, dotyczącym 5'1>tawy zn:es1e- l ska w tym kforurku po<;iada, gdy± ll~rła w legacji p0o'~k!le:l W'ficemmlster skarbu Koe 0otrzy.
(
nak z '11astrojów OPlnJi amervkańskiej, nfa reglaanenta<:if przywoizu i wywozu. Wnto. ' ._:'\w 1·. <..n tait caly szereg układów kon•y!!zrn- 11aJ od P.rezydenta Rz.p!itei dodatkow~ pełnoBERN....._ 20.6 PAT) - Prasa tutejsza
która obawia się raczej miżki coo. po sek nasz uzasadn·'at dyr. ~okofowski.
:ti wvC"h.
m0<:~twa, stwierdzające rozszerz:t11ie Jeio pel notuje po2łoskę, jakoby spotkanie Daladojściu do stabili?)aCji walut, naJeżY zaP.rcmjer be'.g-,jski hr. de Brauev!lle twierdzi 1 P.roJekrt polski zmierza do WJ)ro;:.wadzenia w r.omocnfctw również t na prawo podpisywania diera z Mussolinim nastąpić miało W
p~trywać się sceptycznie na dalsze kro- że lego poglądy są bardzo zbliżOn do wytycz- t' drodz·e jed11mtronne~o układu stabf'~zac!: s!osun w Imieniu rz;idu polskiego ewentualnych um6w Szwa)carji w połowie lipca,
kl Ameryki na tem ootu.
nych projektu pols.1citgo I x.:uproponowa! U!WO- ków. określ:i.iące m:nimal:ne grani.ce. w których I ( p0rozumleń międzynarodowych, jakie wynikną
'
• .
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"EGOIZM.
LONDYN, 20.6 (Tel. wt.) - Z Waszyngto11u donoszą. iż prez. Roosevelt
polecił delegacji ame!Vlkańskiej w Londvmie nie zełaszać żadnych wniosków w
sl)rawłe stabiJizacjl walut. dopóki nie
przybędzie do Londynu t)odsekretarz
stanu prof. Marley. Ma on !PI'Z'YWietć in
strukcje prezydenta.
·
Prof. Morley wyjeżdJża z Waszvn:gto
nu w środę.
Tak wiec sorawa ustabilizowania kursów nie posunie się napr..zód w ciągu tygoidlnia lub 10 dni,.
R·ząd amerykaiński pragnie.,
aby
przed rnzstrzygnięciem sprawv stabilizacji waJut załatwiono in:ne kwestje, jak
ceł ułatwie1i haindJlowych itp.
. ~N kofa.c h miarodajnych podlkreśla.r1ą.
że mstrukcje p-rez. Rooseve.ita 1m1ierzają
Cło niekrępowania swobody działania je-

nenie specjalnej podkomfsii.

którahy n:i-tnh- obrót towarowy może być iaknadmntei skrępo_ z h.""O;nferencfi w Londyn.e

.

Trzecia Rzesza wwo·nie z cał mświatem.
Zatarg niemieckiej ~ełegacji z międzynarodową konferenc_ją pracy.

„Obrażeni"

Niemcy demonstracyjnie wycofa.li się z obrad.

GF..NEWA, 20.6 (PAT) - Wielq semaej~ wy. było wykluczyć niemieckiego delesata robotnicze. slowa w najwyiszym stopniu obra~liwci dla Niemiec
cjuch oficjalnych konferencji. W incydentach tych
wołała w poniedziałek po południu wiadomość o go. Delegacja południowo.amerykańska postano. i ich delegacji. Słowa te nie zostały odwołane.
widzimy - kończy pismo - cieżkt obraz, całej
wycofania &ię deelgacji niemieckiej s międzynaro. wilo, głosować za unieważnieniem mandatu dr. Dalej delegacja niemiecka skarży dę, że deklaracja
delegacji niemieckiej. W tych warunkach delega.
dowej konfcrenc;i pracy.
[,eya.

Jak wiadomo, od początku konferencji miały

Sytuację wytworzoną na konferencji 3ledz:ił z
miejsce licme incydenty pomiędzy delegatami ro. zanit'pokojeniem rz11d niemiecki, który w końru
hotnic:zymi niemiec. właściwie zaś między delega. ub. tygodnia wezwał swoich delegatów na konfelem - dr. Leyem a grupą robotnic.tQ konferencji. rendi do przybycin do Berlina dla zhadnnia spra.
go rządiu.
Gdy następnie ogłoszona została przez l!Ocjalisty- wy,
, Prezydent uważa. Żle zwvżka cen na
W ptiniedzi.ałek po południu delegat rzątłowy,
f'Ylflku wewnętrznym jest w chwili obec cznełJ:o dziennikarza niemieckiego Danga znana de
klaracja.
Leya,
złożona
wobec
przedstawicieli
pra.
dt>lei;at
pracodawców i delegat robotniczy niemiec
nej rzoczą naJwaruiejsza,. Dlatego też
sy niemieckiej, śród obrażonych zapanowało bardzo cy wystosowali do pr-tewodnicztcego konferencji
silne w::burzenie.
Ust, zawiadamfojqcy o &wej dt:cyzji ·wycofania się
Delegacje robotnicze odmówily wszelkiego kon :; , k~nferenc!i. W liście tym dele~acj.~ niemiec~a
NIEPOKÓJ O MATTERN'A.
taktu z dr. Leyem i postanowiły organizować od. , osw1adcza, ze na po.ezą~u konferenCJl na. P0Me.
tvd posiedz;cnia nieoficjalne tak., aby można z nich dzeniu grupy robotn1czeJ · zostały wypowiedziane

dr. l.cya na zebrania prasowem, pomimo jej zde.
mentownia była przedmiotem dyskusji na nieoficjalnych po5iedzeniach grupy rohotniczej, na które
delegat robotniczy Niemiec nie został wpuszczony.
Obrady tych nieoficjalnych posiedzeń były pomi.
mo protestu niemieckiego ogłoszone w publika.

rja niemiecka widzi się zmuszon1 opmcic kome.
rencje.

Prezydjum konferencji zebrało się natychmiUł
i postanowiło ~luierthiC w ogłouonym komuniFcia..
cie, ie:
1) żadne skargi nie były nigdy przedstawione
w związku ze słowami ,.w najwyższym stopniu obra
:i:liwemi" wypowiedzianemi jakoby na posiedzeniu
grupy robotniczej,

POTEXTACI POD P~GIERZEM.

2) co dotyczy skargi delegacji niemieckiej I
Jnia lS czerwca po ogłoszeniu nieoficjalnych po_
siedzeń grupowych, to prezydjum postanowiło, if
oglo!zenia te maję h~ ć zredagowane tek, aby uwy.
puklić prywatny eharak'.er tych posiedzeń,
3) iaden incydent i zdarzenie obrazy delegatji
nitmieckiej nie miały miejsca na posiedl".eniu konIerencji i jej komisyj. Incydenty, do których czy„
ni aluzję delegacja niemiecka, o ile wogóle miał1
1niejsce, wydarzyły się poza pracami konferencji
i nie zostały zakomunikowane prezrdjum.
..,
W konkluzji prezydjum postanowiło zakoinani..
kować
deklarację niemieckt komisji wniosków,
która ma &iii zebrać w dniu dińsiejszym.
Jak słychać ze źródeł niemieckich, cz~ść dele„
gacji opu§ciła Genewę w poniedziałek uieczoreJS\
innj zaś opu9ZCZIJ w ci4gu dnia d7;iidejszego.

0

Odpowiedź

Jmnea l\lattern. odbywający samotny lot dokoła
~iata, od kilku dni zaginął bez ~-ieści w czasie
lcitu nad JDOrzem Berynga. Poszukiwania nie dały
dotrchczaa i-eżultatu.

"

-

St. Zjednoczonych

na notę Polski w sprawie dług6w.
WASZYNGTON, 20.6 (PAT) - Petni~cv obowiązki sekretaJrza st.am.u Phill~ps
przestał wczoraj dfo amba'Sladlv R. P. w Waszvngitonie memorandlum oostepuJącej treści:
.
„Rząd Stanów Zjednoczonych potwierdza odbi~ no~y rza:Jru ndlsk1ego,
stwierdzającej JeR'O stanowisko w stosunku do zobow1ązama dtuznego wo~ec
rzadu Statniów Zjednocz0't1vch, płatnego 15 czerwca 1933 II'. ~'Ząld .sta~w ZJed:
noczonvch z:a;znacza, że ra:ąd polski nie óokc:mał w całości. am t~z w części
płaitności raty, wvnilkającej z istniejącego oomicdzv r.z.ąid!e1!1 Polski a rządem
Sta:nów Zj1e·dnoozonych uktaldu 0 długa eh. Rząd Stamó"Y ~Jedlnoc~on:vch zm~=
swnv jest z całą otwiairtością zwrócić uwagę na zagad1t.11en~e, wy1111kl~ z uch~
~enia się rządu wl~kiego od tlokona1nia spłaty. IJ)II'Zypaida1ąceJ ~5 grudnia. 1932 r.
która .nie została dotvchozas UJregiu}owana ani omówiona ?°m~ędizy .obu.nairodam1. Rząd Stinów Zjeidnoczo111.•y10h n>odlJm'ie ~la, że rząd polski 01ner~ się me dok'J·
nudąc si:>taty wwyższej ratv na •zasadzie niemożności jej ddk:cmm1a. Zechce wasza e!kscele1rtcja

p:nz:Wąć

etc."

Andrew Mellon,

J1• aekretars do spraw ekarbu St. Zjednoczonych,

\T

diodów do OP.odatk.P.wani-.

··

--tie
_,.

:i·B

jeden z najbogatszych męiów 'Ameryki, „„&fał po_
cił;ni~ty do odpowiedzialności za ukrywanie do- I '

~

· 11

na 8łr. ~ej.

Str. 2

Wałka

·19~

Wfore'li 20 czel'Wca -

,,KURJER tODZKl'' -

Szofer zasnął przy kierownicy.

Austrji z h.itlerowskim terorem.

Sprawcy za.ma.chów dynamitowych

Nr. 168

rcTfo.

Zgon dwóch o•6b z powodu

u.jęci.

k•ł••trot,.

WAR.SZAWA, ze. 6. (PAT). Dlllia 18-f;O bm. nął sie przy k!erown!cy i ~~o naje·
sz.osie Wuszwa - Brz.eśl: wpo bliżu folwair· chał na furmankę. Wąsowsta t Gójski te-goż
na
Aresztowani szturmowcy wydali organizacJ•·
ku Janów gminy Mińsk Maiwwiec.la sambchód dnia zmarli. Szofer Bartoszek został zatrzyma.
WJEDEN. 20. 6. (PAT). Urzędowo dol świadczył, iż rząd Wielkiej Brytanji śle lewal'1iem, f>powodowały pogorszenie sto c:ęźarowy z Parczewa w()j. Jub&elsklego pro. ny i oddamy do dyspozy;:;i wladz są~owYch.
noszą, że policja wiedeńska wyśledziła dzi z zainteresowaniem i sympatją wy. sunków austrjacko-niemieckich, Eden za· wadzo-ny przez szofera' Banos'Zika ~char na
wszystkich wykonawców i inspiratorów siłki kanclerza austrjackiego, zmierz~·ią znaczył. że rząd Wielkiej Brytanji śledzi ' furmankę którą i~bali mf~zkań~y wiS1 Wl'!v
zamachów dynamitowych. Należą oni do ce nietylko do oparcia finansów austqac b.acz.nie .rozw_ój S_Ytuacjl i. nie przestaj~: gmmy Ćb.ruśćce. P. Wąsowska t St Góisk:.
26 pocląg6w na Swl-:to
organizacyj narodo:vo - socjalistycznych kich r·a zdrowej podstawie, !ecz takt€ się spodziewac, ze znalezione zostaną Odnieślf oni o!ężkie obrażenia C!lrafa. Swfer Bar
Morza.
·
do ułrz:ymania autorytetu i niezależnoś- sposoby usunięcia przyczyrt obecnych za · toszf!k odwJózt posz.lrodowanych od szpitaJa w
pod nazwą „S. A:' 1 „S. S.".
W ubiegłą sobotę dwaj aresztowani ci paridwa. W~pominając o ostatnich wy draźnień.
WARSZAW A, 20.6 <Tel. wf.)
M1ń~kt\ Maz. s11.m zaś zglOS!l sle na posterunek I
narodowi socjaliści poczynili zeznania, p:i.dkach, które należy stwierdzić z ubo·
1
przewidzianego wiel!kiego na,
powodu
·
ern
t
r
zd
że
o.śwnadożyt,
gdzfe
ińsł<u
M
w
pot.cli
w których przyznali się do udziału w za

z

1 Rząd
:~~~;~~~z~~tali~ad~~z:~~ływsk~~:l~z~~~
sposob fabrykowania bomb.

chodzenie

1

Wyśledzono również

inspiratorów, pię-

Gdan'ska w

h:tleryzm'u

rękach

,płvwn s.i:ości na Święto Morza. urzą,d1Za·
ine Drzez Ligę M0r~ka i Kolonjalną w
dniu '.!9·ym .:zerwL:a Ministerstwo t<o·

li

•

m.umikacji uruchamia S!Pecjailne nacią~
c :Wyłączność
ciu kierują~y~b człon~ów or~anizacji ~anooularne do Gdyni z 80 oroc. znitką
'ft.
YY
.
ot
rodowo-SOCJa11styczne1. Dwoch z ruch
war-na w czasie od 27 czerwca do S·stc
nacjonałistani·-.
udało się aresztować ;eszcze w sobotę.
-~
Przyznali się oni do stawianych m zarzu
lipca r. b. przv opfacle zg-óry ia catJ
BEZ POROZUMIENIA,
Senatorowie do specfalnyeb pl)ruczeq
GDAŃSK, ~O. 6. (PA~). 0ficjalna Usta:
!ćw. Za trzema innymi czyni policja po·
przejazd taim i z powrotem za cała. dt'l- ·
ODA?'.ISK, zo. 5, (PAT). SobotniQ konierenszukiwania. Możliwem jest, że udało się . sena.tu gdańskiego ~tóreJ .ogłoszer..ie ~a, '. v. W.nuck (hit!.) i prałat Sawatzki (cen-!
pociągu papularnei;{o, bez wudedu na
i cja pomledzy pr!zydentem Ztehmem a p~iy. gę
stąpiło ~ godz. 14-eJ, zawiera następu1ą- t.row1ec:).
im uciec do Niemiec:.
1
na jakiej stacji P<>dróżnv wsłądz1e
to.
Dwunasty senator jest działaczem· sz?ym preeydeintem, senatorem Rausclmung!em
j
.
Z zeznań aresztowanych wynika że , ce nazwiska:
wvsiaidzie.
iub
ru~mlecko.naro
ctwa
sitronn'
u.dzńalu
sprawie
w
zwiąi
w
wystąpi
i
niemiecko-narodowym
.
zagranicz·
Prezydent senatu, sprawy
zamachy były wynikiem jednolitej akcji '.
Jak dotychczas, przewidzia1ne iest
ne i polityka personalna rd. Rauschning ku z polityką ziehmowców ze swego od·· dow.eio w senacie, me doprowa.dzf.Jo do iadne.
terorystycznej,
go :ezuttatu. Nlemiec~o-narodowt w nowym se uruchomienie 2.i·ciu pociągów z różny~b
tychczasowe~o stronnictwa.
.
(hitlerowiec).
naoie Dle otrzymają zadnego mlelsca.
Tymczasowy wiceprezydent i senator
~OWY ZAMACH,
miejscowości kraju.
,
WIEDEN, 20. 6. (PAT). Z Salzburga · spraw wewnętrznych Greisner (hitlero· ;
ł
wc·ą
Szydło
:
donoszą••że nieznani. spr.awcy. us.iłowali wiecJ.
Z
wy
I
1
Oświata _ Beck !hitlerowiec).
podważyc śluzę w w1elk1m zb1oro1ku wo
1
zwierciadłem teułon'
Zakłady użyteczności publicznej _ ;
dy, należącym do ele~trowni ~ ejski~j w
"
&
Salzburgu. Z!lmac~ me uda! 51 ~. gd-yz .za _ Huth (hitlerowiec).
~ Berlina bud~ą ogólne potęipcenie.
?i·11t•"~
Ddk~„
t or f ac h owy 1·
F'manse 1. po1't
nie byh dokładnie obunam z '
machowcy
1 yczny sena
mechanizmem.
_
Ho~pen~ath.
rd.
miał
zamach
że
przekonanie,
Panuje
LONDYN, 20. 6, (PAT). Memotjal• rencji. Jest on utrzymany w żargonie, ironją zapytuje. ,,cóż to, na Boga, ma
1
tł(1 polityczne i był dok:>nany przez na· . . Budowmctwo - Hoepfner (hitlero- . Hugenberga wywołuje w dalszym ciągu priystosowanyłil być może do audyto- wspólnego z taryfami cełnemi, kontyn·
Wlec).
rodowych socialistów.
w prasie angielskie} liczne uwa,i, zgo· . rJutn hitlerowców, ale zupełnie nieodpo- gentami, podi.iałem rynków i reszłl\
Senator zdrowia - dr. Kluck (hitle- dnie potępiające ten dokument. „Times'· · wiednitn dla wyszkolonych umysłów eko spraw, jaki~mi zająć się ma komisja 0
1
'
rowiec).
DFKLARACJA ANGLJJ.
poświęca mu artykuł wstępn~. w tkórym ' noatistów. Większość zd"tń nosi przeisad- charakterze wybitnie technicznym?'· Wy
Sprawiedliwość
dr. Wierciilski stwierdza~ że memoriał Hugenberga jest; ne cechy mów przywódców hitlerow- date się oieprawdopodobnem _ stwier·
LOND"..'N, 20. 6. (P1\ "I'). Odpowiada- ,
jąc w Izbie gmin na zapytanie, Eden o· ( (centrowiec).
przykładem, jak się nie porna~a konfe· j skich, któr.z:y pragną przekonać słucha· . dza ,,Times'', aby Hugenberg mógł
czy, że są wybraócąm! nie tylko Niemiec I wnie~ć swój memorjal bez zgodv Berii·
ale całego &wiata. Przytaczając niektór~ I na o przywróceniu Niemcom iĆh dawgórnolotne ustępy memorj<tłu .,Times" z; nych posiadłości nie mo:te być mowy ~

obsady wszystk1.ch

ano··· •"s'-

Ziehma

Zerwane rokowania z
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'
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Memor1·al Hugenber•a
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WOrk a.

azt·

„
sk1·."h uroszczen.
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Traged1· a. samotne...o lotu.

. a.
losy Mattern
N -1eznairte
a,
doty.-.bczasowych' oszukiwań.

z:aś

ic:h pretensje
pisze dalej dziennik mandatowe winny zosta~ skierowafte do
TURNIEJ ZAPASNICZY W CYRKU Ligi Narodów. ~ LondYflie mog, ~ne tyt
p·
Bezowocność
k«? poaważvć bieg prac k~>nferenc11. K'we
SPORTOWVM
...
obszarów
nowych
st1a
•
cl
M
•1-t..
h
•
1
h
ł
w
·
·
·
•
h dn" . dla
.os1edletiezych
•
•
N'
ze
wałczy
Grabowski
wreszcie
Dtlś
o
,attemv.
p_.
ko ac otn1czyc śm "'*1
NOWY JORK, 20.6 (Tel wŁ) - Dotyeh07:ll50- I 11nU!zony był opu~clć uę na Jak,! z hcznyeh mll· 1
1
dek Tl!?
. ~n:l~C tozat gran~camt wse
Sztekkerem
konaaia samemu lotu dookoła Mau, uważano zs
I''" po_,::.,ckiuania zaginionego lotnika Jamesa Mac. łych wysepek.
ńema ~m T?so~ym O ys USJI.
Po weitl>raje~j defiladzie G;.bowski podtz4".dł
Cieśninę Ilerynsa patroluje od dwu dni kilko I s7.11leństwo.
terna nie dały reZ!lltatów, to tez zaniepokojenie w
1
e~ t n!1zyw~ ~etl.t~·
Ho
łza
•
walki
rewailiowej
si~
domagał
11nów
i
fędtJego
do
naj.
,znajłćY
Chabarowsku
w
sowieccy
Lotł)icy
~
amerykańskicl1.
hydroplrmów
wojskowych
Ameryce wzrasta z godziny na godzin!).
ugen ~r~,a .,0s a ntą ntemtec 1t
• rika l
ł •
Posr.ukiwanie prowadz11 pozatem trzy torpe- ; lepiej warunki lotu w okolicach półnoenyeh wy. ze ~ztekkerem.
W dodatku uiewiudomo nawet w jak.ich okolict
rri:y e:.:ei:e1n 1o zepe 01onej widowni w ri<>iw. e s rawagancyą .
. . k •
. . .
•
.
·1 1
· d
p f'k
k <l
d
•
' „
b ł
•
.
na acy 1 u, na za en s ar samo, : hrzeży azJutyckich udz1ehl1 'Matternow1 Ja na]• "ej pa'rie ipotkaJł sił! Bieiew.iez z Garkowienk .
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CZblU "

11ok111ch Mattem zmuszony y opu.cie s1~, e9J owce z es a ry
1
I ~.·czegółows;>;ych wokazÓ1"ck eo do tT•~. lecz _prze.· Minio h~roiunej i pfłkRej obrony Bielewi<:c ule;ł.
\ryl:!dował on na Sachalinie, czy moie opadł na lol\1, czy lotniku jednak nie natrafiono.
PROCĘS UKRAJŃSKJCH TERORV.
Poszukiwania utrudnia gesta mgła. znlegająca tkwszy&rkiem radzili rnu, by zaniechaJ tak nie. nadlnd:iki_ej sile G~kowienki, bóry go pokonel
?ilor:i:e Ochrickia, lub tez na Kamczatce. a moie
STÓW.
•
I
hcipiecznego lotu, uwaiająe że przehyeie odeillka 1 16 ~~ucied~:maniemd p61mostkku,b
r:dołał dolecieć nad CieśninQ Berynga i tu dopiero ca)ą ciefoinę Berynga.
'
W dalszym
?ń 6 (PAT) L'ITÓW
.rwtWłn w porzt n1 n111c11 ~ ruta1nemu Kelle
•
' ... v.
n
. I
Chah11rowsk - Nome J!l&I w n1ektoryeh porach fOwi. Wynik rClllieowy.
W-alk~ Wólnoderylwi&k.a nu~d" NeltC)nem • I Clą gu fOZDTawv przeciwko terorystom
~tokroć llt:iązliwEze, ~il przele.cenie Atlantylró„
Chabarowsk~ Gro.nao"':cm ~końi:zylo .t~. zwyd~etwem świemeg~ hkralńs~tm zeznawał w ooniedziatek sze
Jeszcze przed drugiin st.trtem
.„
młody bo okeło 22.Jetnl generał sowiecki oraz Kn=d,Jezyka "'... 2 ~ln!!c•e.. lPołwalcKe N~~lłOWl re~ świadków. Swiadek Weselyj. szkol
dCZVf, te Kor•
•
-1-~zie WIJ CZ}' z war1a01m w n kol
pr•..,.uqo11o,
.
gotowoś~ boJ"owa floty
"•1 zrasł•J·ąca
OSWfa
eg-a K~SCW\ld.
Y
podczas mi~dzyłi)dowania po p1erw&zym waJee wolńoanierykańekiej.
spotkany
"
""
w
Le'Bre Nou· nież wykoitczenie jeszcze jedniego pain· 5t:1reie kierownik kolektywu, ekelotnik 1owietki, . Wa.JktJ de~yiłuj1.ca Saekkere z ~w1r11niru o.t.._ i:~k daf mu hst do oew~eJ !'an_! polece·
PARYŻ 20.6 {PAT) szczerze mo radzili 1 gor,eo namawiali g(), by u. l1tował:i w wiele ciekawych morueutow. Zdecydo, mem abv powiedział, ie hst Jest od Ba·
.
• .
•
"
.
'. •
"
wanej przew1111I "!' pierwe2yeh trzecl_i ru~1d11ch .nie ra11skieR"O. OkoJicmiość ta uważana . st
wrócił i \ rzekł e' lotu dookoła świat•
vclle podaJe mte~esuaą~e <Lane, odll1oszą cern1ka 1 budpwa dr1:1i:nego Vf 1935.
odJe i
udilo ~lę nzyekae :iadnemu pri:et'iwmkow1. t>op1ero za waźna ~dyż akt osk . en. d
gJ d
'
z
.
vy ~wi
M
PrzytaczaJąc te hczbv pismo zwrace sie do 2otowoscl bOioweJ Uoty . nierz 1a ow !Zr.
• .• . . .
llttem o a CZ')'1 wowczas, e ze Wlll ~ u ńa w M minucie Sztckker chwyt.a gnu:in1 w klucz i : K
1nłeckłef. Niemcv roZJP"orządzają obec· ca uwagę na kornieczność prowadzenia
ze OTSfl:k uzvwat pseudoo.imu Barański.
1newi noJit ·ki ba1rdzo ostroi lwnor i sławę lotnictwa amerykańskiego muń lotu iapomor,ą tego chw~tu po~~la na łopatki.
n)·e 4 P"'..,cer111'l-~mi, n.nnatem "' skt"•d sit nadJail ',
Młody zyd<iwsk1 zapasruk Krauzer pokonał po PscUd'Jmm ten znany był władzom śled·
dokończyć. I poleciał.
1·
ek' ke1/'· I ~
••
"'
>Y
vv~
l\.la
"'"
,1. •
.
czvm od dłuższego cz
Czajr.
bruralnego
walei:
łar.hiej
.
.
.
.
. .
szel 1e ailim ac1e PIJ 1tyczne momorskich Rzeszy wchodizi 6 krążowni, neJ.
1u t l\fa
DzhieJtZ1' wieczór w cyrku sportowym ,je~t :ńskich procesów pol]itasu z
D:6l~ mewladom~ • co Slfł z mm. dzieJC. Mole
kó\v. z kt6rych Picć zbudowano od r. g-ą się w praktv·ce okazać zawodne.
. •
. ycznvc .
h
T 'b . ł
19?6 według: wszelkich zasad n.a~now- Dziennik kończy artykuł t\.Yierd1Zeniem. CZ!'ka pomocy, ~dzic 5 na bezludne] północy pro. pl'awdziwa rewelacją sezonu Grabowski walczy ze
sz~ch zdobyczy tecihnicznvch. pozatem że rozwój floty niemieckiej i wiele iin· i wineji Kamczatki, lub tei o~iadł na epówit1 w gf, !'lztekkercm. 5pot~oni.o to - .rewa~zow~ i do re- k~ Krvb· UJ}~. UC ~ahł. przesłuchać n1eJa·
i O rynską. kltora 1est adresatką tego
·a srą mglę wysepkę w cir!ininie Berynra, moze wre z-ultatu - odbę1h1e d1ę na mulne iędame Grabow
„
. I F
l dó ·
, h
,.i,_, .
'>4 t
k I
'k
AI k rar,owm
eldri:o. Pozatein walcz,: Gromow - Svnkowski listu.
oroel.llU'wce.,n:>c wzg-ę w 111e pozwaa ranCJI n
sz onv ~
które zbudowane został~ ~ r. 1?26 i 38 przvjęcie p~Opozycji 'Pił!rytetu morskiego mie wylędował nn ()dludnrch "'1 btze<-aM Aluki. J\.elle! - Krau~e~ (!'Owanż do .rezulratu ·na żQda:
Czaja (decyduj,ca),
211e Kdlera). B1elewmi .
pnławiaczy min. Paizew1diz1ane 1est rów z Wtocham1.
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WARSZAWA, 20·6 - W 29_ym dniu ~cigów
I 614 31 785 87 &>7 582Z7 831 42 900 6Z 59ZOJ 511 200 ~ fl8J 743 8'n 941 59 95118 a55 478 861
1
?l"h, odb~di, si~ gonitwy 0 nagrody neetwu,
~~
98045
606
95
84
97401
961
605
251
195
90002
!
6~
76
419
24
00000
991
790
82
74
616
56.5
.)5
p
dfa 4
Gonitwa i
1. Nagroda 1.500
J26 61046 102 62 24i 595 661 862 6Z035 1'2 73 l 90+ 93 181 311 30 791 S.17 99291 321 4()4 595
st. kon~. D)y~ta."1! około 2,400 mtr.; l) H•·
Ml 100045 114 '267 317 556 i97 814 957 101352 Jet. iH
111 19 ~82 325 67 486 547 92 90 706 IZ 6.3166
„
ar anua, 2 Dam Tuńskitgo, 3) Chłosta
~zy~z
,?l
erjl ana WOWeJ' 2?0 37 309 5 80 575 n.31 .823 6'ł<J"ł3
o... ej
P „aa ta e a wygrany
484 5Q I3 4i!8 725 810 102043 52 13:1 538 612 5S 6J 835 bar. Ki·onenherga, 4) &karat Cierpickiego,
2. Nagroda 1,600 ił. dla 4 Jet. i st. 01. i kl.
Wczoraj, w czwartym dniu ciągui<..nia 2 kia 165{) 783 893 924 2:.1058 Bb llY 39-r 26.; 307 406 Q27 ó5090 127 66 574 711 94 837 92 959 66200 914 104016 63 84 łlO 12 _,9 221 367 71 4()2 510
sy 27-e.J połsklej loterjf państwowej wygran(o 16+ 562 30431 781) 858 31146 310 563 641 835 444 67140 270 324 38 82 408 20 fl}Z 740 815 35 a3 767 87Z 1050~+ 74 405 45 741 67 845 53 96 Dł·st?k około l,600 ~tr:: 1) Dionizos ~OP" ~)
32346 407 10+ 665 752 ~ 33129 289 323 454 36 919 48 68056 85 130 263 ~7 524 628 47 69132 945 106()Z7 'il :?16 325 411 5,38 655 98 e~3 906 I -irm. s.t. Ktery Szepietow, 3) Eppur S1 Mue"e
""cllv na numery następujące.
Kołk1ew1cza, 4) Nostromo Krzyianowskieso.
•
_
.... ,
3) Na:;roda 1,600 zł. dla 3 let. og. i kL Dn•
67+ 892 939 34016 121 + 315 573 606 35368 459 241 326 610 70011 28 273 3ó.5 SZ 62 483 86 04 5Ż5 107084 190 2„5 42" 31 594 698 17Z !l3 91 838 i
p 0 10.006 zl. na N·ry 23230 57946 62624.
618 43 835 3ń097 109 258 '4&J 542 742 46 51+ 55 8.52 84 71055 Q] 122 636 7~ 470 661 90 ?30 %9+ 108064 175 417 6ll8 57 109()42 5.3 1'56+ : tsns około 2,100 mtr,: l) Enklawa Dohiockicao. 2l
Po 5.000 zł. na N-TY 125247+ 142160.
56 867 "Q34 37097 IZ7 385 415 45 91 929 600+ 36 7~19 124 60 81 512 700 50 74009 94 414 62~ ZOi ~ 485 84i 67 110042 213 23 319+ 54.1 92 Jn~na l!ronikowe~iego, 3) Kocur et, Nał~cz. 4) Pet
Po Z.OOO na N,ry 5070 45147 148249,
_?_ pułkki11 uła!1)ó~dkre.chowiz«~i~hu, KJOHP' „~ ) raMtaitrLaa .....
961 75 ~ 717 859 %5
3 38 72.3 65 9?3.
116076
99360
Po )•OOO zł• na N-rY Z37'ZIJ
a
ow5 ego, 1 _.,.. ont!·
""+,j 9~ 111Z03 464 75-0 53 67 120000 112Q 14S .?Ąf. 558 whzy.
.
1
·'
76066 80 103 3Q 57 240 411 ZZ 99 541 7uu 1 S79 11~0 289 391 594 6'18 743 Y59.
38088 107 39 266 41 414 619 81 809 13 18 53
134143.
4. Nagroda 3,000 zł. dla. 3-1~. og. i kl. Dra·
114377 465 639 719 115186 'Z67 76 375 467
Po 500 zł, na N-TY 47495 84683 92337 118999, 939 39166 348 92 53'~ 638 869 154 40033 41 285 77125 43 545 743 821 78 78Z83 500 606 762 9131
~ 537 760 41176 232 525 647 78H 42042 15S ~ 62 89 + 79012 28 124 40 208 9 93 440 565 687 ::n4 ~1 116047+ 136 """' 3D4 5?5 50 637 740 807 t~os okołoN l.8~ 0 m5)tr,: I). Rivoli B~dnego, 2) La.
145223 148384
Bcrnm1 Endcrow
, ,..u1a st. ata m,
.,.7V
•
1 ''" u
. i
5. Nagrod!I 2,500 zł. „Sprze~a~na"· 3 lct.
Po 400 zł. na N-rY 8870 22620 46996 S!i581 1 262+ 349 528 84 94 fll8 716 43325 410 23 547 974 82 800~ fiO 352 63:? 46 8?4 96Z 79 81060 94 I 177148 88 118010 198 Z45 5~ 664 72 87 7Z7
01
37'2 kl. lly5taus około 1,300 intr.; l) Greta (1,500 :ii.)
1 860 t19004 ?70 693 7Z4 80 580 930 120238
6Z383 97416 105115 118141 1Z3440 124780 1367141
420 88 564 693 753+ 5.5 573 76 1213')6 4Z3 29 I Bu~?e,:o, 2 > Emma (500 zł.) Plieow~k.iego, ~) Jej.
j
139196.
m11~r. <1.000 ił.>. Grycendera. 4> Fa~a osoo
~ygrane
-6::>ksze
~
3 930 "=1s 73458
N
6TT 965 122003 71 204 16 55 416 '?fi 52 513 717 zł.) Miecakowskiego, :i) Idylla n (750 zł.) K~ie
.
-.y
"&'
..,..
1·
"""
Po 250 zł, na ,ry 4097 1
1wicza, 6) Lady Langden (1.500 il.), Bukow1ecil~.
910
803
716
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509
444
53
313
12.3Cl'32
831
44
.
73677 85526 87214 125604 126628 130041.
1Z4~ 327 439 664 96 125 176+ 3~+ 208 421 I go, 7) Nuto F. F. (1,100 zł.) Grzybowskiego 8) E~iil
Po 200 zł. an N-rY 2702 4026 11)451 109621
90 5()8 Z3 715 60 12632z+ 70 432 513 zo 87 617 ma IIl (1.000 ~ł.) .bar. Kronenherga, 9) Esfyll'la
16626 17344 17934 25913 26501 267Z3 29543 41621 lł
Dolucckiel!!O·
I (1.500 zł.)
- na
.
6) Nagroda J,60() ;tł, dla 3 let. og. i kl. Dystan•
7(1) 19 2 33 roJ 3\li 905 1270211 Z7 w 217 n 30')
.•
•
•
•
50586 58187 67699 69384 772-zJ 77710 91359 92653 1 •
458 984 1"8121 4-03 83 729 944 68 129071 367 456 · okoł" 2,100 mtr.: 1) Demon IV Harłand1, 2) Jl:d.
•
99258 101483 107703 116065 117859 120887 121348
~
~s
122927 126771 128976 133518 139029 1437831 oraz
121 445 li61 700 24 szo 13123l 776 gar Tuńskie11;,o, 3) La Valliere Kubickiego, 4) GrL
933 ~
901 21 13ZI)&; 123 285 364 600 19 7'Z'/ 96 815 setto II st N~rcz, 5~ Lody Laogden Bukowieck!e·
' ~......
•
na
Zł•
150137 1~28'&> 153424
sr.o, 6) Egianun Dob1eckieg(), 7) Ja.zda D MieCT._
• •
••
~
dłu w nai'szczęśliwszej 1M1Z8 fa.; 004 MS 134112 3.'-> fi} 537+ 68 611 kowskiegt>
. . 2 kl 27 L0 t „ p ńst
.
d .
3 . 1. 4 t
Po 1:10 zł. na N-ry.
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Za kulisami konferencji
(Korespondencja własna K. Ł. )

Str. 3

londyńskiej.

daty tych przyjęć tak, aiby gen. Smith z Ido Londynu, jako sprawozdawca szereAfrykt Południowej nie był na przyje- gu pism amerykańskich. Opowiadano
c'iu. urzatlzonem przez Lady Asthor w sobie o nim. że podc.zas jego poprzedtym samym dniu, w którym zamierzała niej podróży do Londynu oczekiwałv
go zaprosić mairkiza Londonderry. Po- go na dworcu trzy złote karoce londvń
dobno wiec kalendarze arystolm"atek an skiego lorda majora, które odw'1ozty go
gielskicn i pań z najwyższego towarzy- do wspaniałych aj)artamentów. Tym
stwa londyńskiego upstrzone były for- raz.em jednak Walker wsiadł do taksów
malnie nazwiskami i datami, które czę- ki i z małą walizeczką pojechał do
sto kol'rdują ze sob"ci w SłPOSób jaskrawY. sklfOmnego hoteliku. Sic transit.
Bys.
Równie 2łośliwie potraktowali londyńczycy Jimmy Walkera, byłego buirmistrza Nowego Jorku, który P'rzybył

-

rzymskiego ~orespondenta „Mancheste1.
Guardian", który pisze, że dokąd nie zo•
stanie osiągnięte porozumienie pomiędzy,
F;ancją a Włochami, dotąd Europie sta„

fe

zagraiać

będzie

niebezpieczeństwo

formowania dwóch bloków wzajemnie si~
ścierających,
J. S.

O czem

piszą

inni?

PrZeg1ąd prasy.
nie banl.."iera i cieszy się, gdy ten wyraźllie kpi ~
prokuratora Untermayera, dając odpowtedzl zupeł
nie operetkowe. śledztwo skof!.czyło sio niczem. paA
stwo nie śmiało zbyt energicznie go prowadzić; był ,
to przecież okres kultu geszefciarzy.
Dziś jest zupełnie inaczej. Opinja cieszy 111~ ld:v.
prokurator komisji przyciska Morgana. młodszego do
muru 1 pochwala wglądanie w tajemnice „prywat,ne
go• domu. bankowego. A w dodatku prokurator 4zl
slejszej komisji ne.zyWa sie Pecora,
Lstny nomen 1
omen. Filologja poucza nas, :l:e „pecus•. „pecora•~
„pecunia". czyli „bydło t pienilłdz" z jakiego pocho
dzlł pnia, :l:e w zamierzchłej ataro:!;ytności powiada
nie: „bydle to pieniądz", było całkiem słuszne. ~
rolnicy pewno byliby raczej skłonni powiedzieć z llie,
co tnnym odcieniem: „pieniądz to bydle". ale w kał
dym razie łączność między teml dwoma
pojeclami'
trwa nadal. Otóż prokurator Ferdynand Pecora. ~
czy pytania.ml króla Pecunji, nędzny „dago" Ctem \
poga.rdliwem mia.nem Amerykanie nazywaj' fmłgraa
tów raey łacitlsklej), pobieraJlłCY 225 dolar~ :mla I
slecznle, l!lyn biednego emigranta z Sycyljf.
,
· Gdyby interesy sio poprawiły, to rychło zapomnianoby o sprawkach Morgana i jemu podobnych..'
Więcej nadziel na zmierzch władzy pleni'4za dala
ta okoliczność, na kt6rą zwraca uwago znakomlt~
publicysta francuski :Balnville, Jllianowlcle to. te nm
pienl1;dz przepadł. Skomplikowany i "U'dctY cmac!i
kredytu le:l:y w gruzach, a efektywny pieniądz cho•
wa alo po zakamarka.eh nieufnie 1 nie 'W)'Chyla li&
~wiat, t. zn. nie oddaje alv do rozPorzadzenla fhwl
slst6w. Skoro nie maj4 plenii:dzy, to czem ~ PIC
nowall? J'ak!ś cza!! pewno bi;d' w !!Łanie utrz)'1118.6'
!eszcze fikeje i obracać, jak to czyni& na giełdzie. ;
czemś nief.stnlejficem, ale to pewno długo nie potnJC

I

tysitce dolarów.

NAPRĘŻENIE W AUSTRJI.

Kanclerz Dollfuss

Przywódca austrjackich hitlerowc.ów Frauenfold.

Io. m. w ł.ucku, gd l;ie uczeuniczył w obradach
lyi1skich BBWR. N a zdjęciu naszem widzimJ.
Wybitniejsi członkowie nowouformowanego gabinetu hiszpańskiego. Cl lewej do prawej) min.
rwłk. Sł~w:k .w towan y5twie. wojewody wolyńskieo';
dlu Fr~chi Ro~a, min. skarbu Finwale!, ponowny prerujer i min. wojny Azana, min.· wy:mań Fran.
f?i) p. fozet •k1egc w otoczenm ucze Hników obn~
....,,.. ~ . "<i!~o_B~_s ~li~ .1!!.8~ ..J;iajs__.COE}P!!lY • .'" ' ~·· ~
przed dwoL·ce111 kolejowym w tuc~
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i :doświadczenia.

Karty uprawniające do
&O proc. aniiki na Kole}ac~~
Francuskich.

Niedomagania lecznictwa Kasy Chorych.

Dyrekcje Kolei Francuskich wprowa·
karty upoważniające do
nabywania biletów kolejowych z ~O proc.
dziły miesu~czne

Ocena i krytyka „pu•któw lekarskich••.

bo zdarzają się często wypadki, że dzię
Zal1czan:. do ~1.el~1ch zas!ug Szano\y ki .bliskości punktu przychodzą po pora
19.59
!.ach6d sloóca
1.17 r.ej RedakcJ1 zam1c1onowame dyskusJ1 dę gorączkujący chorzy niejednokrotnie
w schód księtyc.
1s 40 w sprawie tak ważnej i og6f spotcczcft- z chorobatni zakatneml. Wreszcie dodat
Zachód W:s1ętvc2
Ka· mą stronę „punktów lekarskich'• jest, to
16.44 ~twa obchodzącej, Jak lecznictwo
1)tu!!ość dnti.
że niektóre z nich posiadają pewne go:
Chorych.
sy
8 48
r'rzvbył1~ dnia
Od czasu do cza~u ukazują się na la ~otowe preparaty aoteczne, z.aoszcz.e·
!11ach prasy łódzkleJ artykuły. oświetla azające, więc dlugiei nlele:ctnokrotnte,
Znacz11a pożyczka dla
1ące 'Y" Jaskr.awy sposób niedomagania wędrówki do apteki.
Piołrkow•.
· ·
N.ajważnJeJSZB
·
· St rony UJemne.
K:.isy,
ą 1
.
. . nie
d .przewaźnie jednak
.
.
dlecznictwa
na zatrudołeole bezrobotnych pny
1
0
le
wyboru
wolrtego
zniesienie
~toty zag~dmema. Nie z nich to
o~ier~Ją o~e
robotach publłcznycn.
ctęśprzynajmniej
był
Dawniej
karza.
:vszechJest
P~ząda~em
więc.
~mierme
1
Piotr·
w
bezrobociem
z
{p) W walce
kowie dokonano obecnie doniosłego po- L~tronne omówic~ie tego P~zed!Iliotu tak clowo wolny wybór, Dyrektor bowiem
si;nięcia. Mianowicie magistrat miac;la Rez s~rosy ubezpiec~onyckh .Jak 1 le~a~zy. l~cztticy mfal prawo uwzględnić życzem:a zanowna i,e~a. CJa pyt~~ie. - me chorego co do skierowania do jedne
Piotrkowa otrzymał wreszcie potycik~ z
Funduszu Pracy w wysokości 360.0•J'i zł. Ck~Y„ lekarz~ ,,domotyi 1 ,punkty lekar go z lekarzy, którymi lecznica dysponowata. Dziś rozstrzyga o tem satn Nann zatrudnienie bezrobotnych przy roho- s ie S:\ rctL)ntn r ''l~ H.lzną"?
.P~zwolę _sobie przedstawić zebrane czelny Lekarz Kasy Chorych. Nim jedtach publicznych.
Pożyczka udzielona została pod wa- doswiadczerna ze stanowiska lekarskie- nak to nastąpi, może diory przenieść się
runkiem. iż suma jej będzie obrócona m • . go. l:sE;.dę b.ez~zglę.dnie szczery1 bo ty! dziesięć razy do wieczności.
Wobec nfemoi:ności wolnego wyboru
in..również i na. zakup w_11zelkiego to· •Im, t~kle o.~~r,~tlem.e omawianego zagad
dzayu surowców 1 materjałow, polneb- mcnm mozc l .zymeść og6łowi pi:_acow- lekarza jest zrozumiałem te rodzina cho
rego zamiast powierzać go opiece leka·
li1Cze111u i K~51e Chorych pożytek
nych przy przeprowadzeniu robót.
\V~p~!t-wórcą pomysłu lekarzy „do jrza, do którego z tych czy innych wzglę
. Ponadto. cz~iorye stt przez .ma~istrat
p10.trko~sk1 zab1e~1 o uzyskanie ~als~ej m~W} c~ l'?u-;.nego przez w ladze nad- dów straciła zaufanie, Woli SZUk}łć po-·
pozyczk1 w kwocie 200.000 zł, rowmeż z~·rcze ,csi Nuc,_,eJny Lekarz lódzkiej Ka mocy u lekarza prywatnego k.t6rego
'
Bogusrawski. Na ! musi opłacać.
na cele zatrudnienia bezrobotnych, ko- sy Cnr rych ;; ur.
r~ystających jak dotąd z pomocy komite„ jeg.:l też p 1 .:~b\ i nalegania polecono 1 Bliskość „punktu ltkar~kiego'' s ra„
eksIJer~ment icn przeprowadzić w ca- i wia, że chory, nie będacy wła~cl~le
tow.
chory z najmniejszym drobiazgiem zwra
t:;~n ,.k11~gu wtriszej Kasy. "-się do „punktu" llo~ć więc porad am
ca
zasłutego
psychiczna
Orgar:izacjn
1912.
Pobór rocznika
I.V 1caód 11 o O.ce

3 15
·

.

SZANOW~A .REDAKCJO!

s

s.

:tniżką.

nawet zwykłe panienki z maturą i bez,
Cena karty wynosi w kl. I fr. 333.25,
nie mające pojęcfa o profilaktyce i fiygje w kl. II fr. 265.75. i w kl. III fr. 175.75.
nie spotecznej.
Karty miesięczne dai\ rnoźnośc iwie·
Wskutek tego ta zbyt pośpiesznie dzania Francji, obniżając znacznie koszta
rrteprowadzona reforma, posiadaJEica przeiazdów kolef owych.
w teorJi wiele dodatnich stron wywofata
burze utyskiwań i namiętnych protestów
tak wśród ubez.pteczonych, jak i lekairzy.
Czy przez wprowadzenie „punktów POSIEDZENIE KOMITETU śWIĘt A
·
· śW Ia dczema
· jSZY łY Slę
l ek arsk'ICh" Zrtlme
MORZA
a) W piątek dnia Z3 bm. w gmachu
pieniężne? "Punkty" nie zwalniają chorego od pracy. Czynią to Komisje Lekar Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z U·
sk!e, które dawno przed wprowadze- działem p. wojewody Hauke· Nowah
nieJ?l „punktów" ist~i~ły. J.eśll ":'ięc jest odbędzie się posiedzenie komitetu or~a
CZYJC\Ś zasługą zmmeJszente św1adcze1i, nizującego dzień Swlęta Morza na tert
to w każdym razie nie Jest ono zasług~ nie Łodz't.
..punktów".
Czy reforma zmniejszyła ilość „łazi- 9 URZAD SI<AR80W'V W NOWEJ
SIEDZIBIE.
ków"? O nich orzeka obserwacja szpi(a) Jak się dowiadujemy. 9-ty Urz~d
tata i orzeczenie Komisji Lekarskiej. I
tu więc ewentualnej zasługi nie należy Skarbowy podatków i opłat skarhówvch
w lodzi przeniesiony został t dotychezarrzypfsywnć pu11ktom.
Reasumuiąc moJe spostrzeżenia, poz sowego lokalu przy ulicy Ogrodowej 26
wole sobie 5tV.:lerdzić, • ie zasadn!CZ~ do nowego lokalu przy ulicy Nowo~Tar~
!11Yśl stworzenia „punktow lcl~ars~i~b gowej 18. Telefon urtędu poiostaje ńadal
Jest bardzo rozumna, przy reahzac1l 1ed ten sam nr. 149-80, nao:t~lnikiem ur1ędu
nak została przez reformatorów tódz- jest p. Stępień. Dowiadułemy się równo·
h_icj I}asy Che>rycb .wypaczona, ~iedo- cze~fli~, ze w krótkim czasie prze~1ieśio$
c1ągmęta I wbr~w szlache(rlym mtetl- ne ma1ą być bdo nowego lokalu biura
, Ur2!ędu Skat owe~o podatków i opłat
.
cjom w duteJ mierze poroniona.
skarbowych w Łodzi.
Dr. - cki.
z poważatllem

• , w upadf , • f „ A. G. Borst •
Echa niduzyc

n
żon~bu w rul hu niepodległościowym i bulatoryjnych, i!C>ść wydawanych te-·
OSCI „
ptil..:t11..h sp;Jie:~mych J:karza ~bsolutn~c ków„ oraz ilD.śĆ niby - chorych '!łazi-Jednak r.Jc .n<..uawała się do kierowania k6w znaczme się zwlększyta.
~egL1 r0.c~a1u_ rt;form~. Przyz~ając p. do . Utrudnieniem r6wnte,ż Jest uzyska-- W)łznaczenle termin~ rotJ)rawy przeciwko adw. Lipszycowi.
(a.) W cterweu 1932 roku wierzyciele J raniach w marcu r. b. za kaucją.
t.~?r.owi uvb_~&taws_kiemu mepowsze~- nie lekarstwa. PoJ?rZe~mo o~byw~ł c.h o
Obecnie dowiaduj~111y się, te decho·
m.i 1 ~;t~~ 1 ~"~1...,c,. l tl1l~l1o podeszt.ego . W!~ ry 9rogę do lec.~nicy 1 a~teki. tJZis 'Wę- ~padł~) firmy zgierskiej A. G. Boret, wnie;
ki.1 ~ .. eiKą z_s..w?tnosć um~słu l obftt?sc <lruJe na „punkt , nastepme do lecz.nicy, ślł skarg~ do Urzędu Prokuratorskiego· dzenie przeciwko adwokatowi Lipśiyco·
j na działalnoś ćs-yndyka tyD'tcz:ttso'"'~go . wi zostało całkowicie ukotk:tone, akt C)..
twór ... zy~h plano:v, nic mozna mu ~v zad a wreszcie do apteki.
:ivm razie _przy~is.ać talen~u organizacyj . Profilaktyka pozostała P.ięknem, te<?- maay upadło~ci firmy Borst, adwokata skarfenia opracowany i doręczony Lip·
neg?, gdyz. wtasme n~dmiar pomysfó:w, I etycz.nem marzeniem. władz nadzor· łódzkiego Marka Lip!lzyca, zarzucają~ . szycowi, a równ'boześnic został fui W"f•
goniących Jeden drugi wytwar~a w J~- 1 cz!~P Kasy. ~twarzaJąC „punkty lekar- mu riadutyeia na szkodę masy upadłoś\:i znaczony termin rozprawy gl6wnej.
Rozprawa w Sądtie Okręgowyrn w
go reformach c~aos, zaś . realizowani; iskie , obsadz1l Je Naczelny L7karz suro i wierzycieli.
Na ikutek tej skargi wCłrożono ".łccho I Łodzi przeciw adwokatowi Markowi Up.
roz~ądnych nieJednokrotme poc.zyn~il I wym matedafem lekarskim 1 pomocni-,
.1 d:ieni~ które potwierdziło podniesłl'>ne ' szycowi o nadu~ycia na &tanowisku 8'Y&l•
~t\~Jerdza ponad wszelką wątpln~os_ć, 1c~rm·
ze. Jes.t to zdolny. teoretyk, w zetkmęc1u J 1udno wymagać nawet od na!z!1o!nle1 przeciw adwokatowi Lipszycowi zr.rzuty, dyka tymczasowego masy upadłości ffT.
szego lekarza, by bez odp~w1edmego w wyniku crego Lipszyc został areszto- my A. G. Borst iosfała wyznau~"' 1 n•
z zyciem zupełme ~a~~dzący'.
„Punk~y Iekar~kie 1ak kaz~e dzido kursu ~ył dokładnie obznajmiony z za- wanv i osadzony w więzieniu, skąd zo- dzień 9 sierpnia r. b.
rąk ludzkich maJą dodatnie 1 ujemne wodami prac~wnlków. Ske\d np. przeclęt stał z.Wolniony do~ł~to po usłlnych sta-1
ny lekar.z moze .wiedzieć. jaką czynnóŚć
.
strony.
. I?o do~atnich zaliczyłbym: ~twarz~- Iw:vk.onuJe ,,cew1a.r~a", czy prac~e rę
mieszkań jedno
nu~ mdyw1dual~ych kar} zdrowi~, zaw1e: kami, czy ~ogam1 ~tp.? Stwarza.JąC pun Zaległe
lub
raJącyc~ przebieg ch?rob ubezpieczone- Ikty lek.ars~'~· nalezało przedtef!l
i dwuizbowych.
.
go, a więc zapozna1ących lekarza do 1 przyna1mmeJ równolegle z niemi słwob11daa umorzone płatnikom, nieposiadającym
I pewnego stopnia z jego organizmem. rt..yć kursy lekarskię. ~aznaia!llłaf~c do
stałych dochod6 w.
, .
Ta !nowacja nie potrzebowata jednak kładnie z zawodami pracowników hygje
NOCNE DYŻURY APTEK.
•
(p) Swe40 czasu przewodniczący WY· I rządzenia Ministerstwa zajl'llie 1ię Ma11i·
. stworzenia „punktów lekarskich", bo ną spotcczną itd
•
. . . .
(a ) k'N0 cy. d zisieSitsze1
Również nie wszystkie bygjenłstki są diiału podatkowego Magistratu m. ł.odzi strat od poczll,łku puy3złego tygodaia.Rdyturu1ą Bap~k.i: mogta być przeprowadzona z!Jacznic
.o.
· i
· ·
d
t
h nó · · br
·
I
ś · ·
\.Tu
,S . J an ie1eWicza, ary yne c
ławnik Ludwik Kuk zwrócił się do łódz- . W tym celu na D'tia.sto delegow. zostaną
chowskiego, Narutowicza 6 E. Ha~1bur: \icz~~ IlleJ ~~ „eczn~cai . i\. ~mez 1- przj yg?· osane. giw·e~mezmk1eł rn et wl a"- ki~j Izby Skarbowej z wnioskiem o i,ikre. ' urzędnicy sa.tnorządowi, którzy obejd, 9
ą dwdr tk me hz~ e6 pe ęg- ślcnie zaległych podatków od lokali od tysięcy domów w Łodzi, gdzie sparzą&ą
t m? ;a~ uznał za prze n~ ~~
iza, Główna 50. L. Pawłowskiego Piotr- ~ os~ ·f~n.
urs w, a są
ez o a owyc
o Je na ma z c strony, mar
kowska 30?, A. PiotrowskieJto, 'Pomor- Jaw o am.
I protokuł zbiorowy od zaletłyeh podatni·
Mie11zkań jedno i dwuizbowych.
ska 91. L. Stockla, Limanowskiego ?,7. ·
Ponieważ Izba Skarbowa uznała się · ków. Protokuł teo będzie przesłany fał
jako niekClmpetentna w tej sprawie Ma.- , bie Skarbowej do zatwierdzenia. po za-:§3
· r tk
S
gistrat m. Łodzi wysłał obszerny memor· twierdzeniu go wszystkie zaległe podatki
'I
oec•a 1 ~ a od kradzleiy
niepopra Nr<Ji „~cvd~twiści skazani Ra dwa ' lata w14aienla, 1ał w tej sprawie do Ministerstwa Skar· z tych lokali będą ant1.lowane przez Makolczyków dz;ecłęcvch
0 " 6 młe•'ęcv włę•łen•a.
(a) W początkach roku bieżącei;o na ~radzieży w tnie~zkattiu Katarzyny Flor. bu. w którym oroponował skreślenie za- ~1&trat Dotyczy to zaległo•ci pOdalko•kazana
(a) Dnia 23 maja r. b. na uiicy Przę- terenie Łodzi grasowała nieuchwytna czak przy ulicy Grójeckiej 3, skąd w no- l~głych podatków od lokali od tych mie· wych do roku 1932.
Jak nas informuj~ rozporzq,dzenie to
dzalnianej 65 jeden z lokatorów zauwa- szajka złodziej~ka, która dokonała szere· cy na 11 maja r. q. skradziono różne tze• szkaó kt6rych komorne przed wojną nie
z~órą 100.000 pozycyj podatko·
dctvczv
Wniosek
rocznie.
rubli
150
przek~aczało
!
zł.
1000
około
wartości
czy
terenie
na,
b.
r.
maju
żył, że jakaś niewiasta wciągnęła córkę gu kradzieży. W
1
. Wszyscy trzej złodrieje i ich spólni-I ten jednak Ministerstwo Skarbu wów· wych. których suma dotychc:)!as nie zo
jego są~iada 9-lelnią Marię Z:iwadzlcą do jednej posesji przy ulicy Nowo-Zarzewb ramy 1 ta_?t czę.slowała cuk1er~ami, na- skiej popełniono jednej nocy a.t 6 kra· czka odpowiadali fuż za różne kra.4zi~te czas odrzuciło.
.
\ stała ustalona.
·
Przed kilku dniami Izba Skarbowa w
stępnie zas wyc1ągnęł~ ko~czyk1 złote· z dzie.ty, w wyniku czego jednak zdołano 4-krotnie, pozostało im Jeszcze jeclnak 9 .
.
·
Skarbu
Mittisterstwa
z
otrzymała
Lodzi
i
Flormieszkaniu
w
kradziet
Za
spraw.
szajki
członków
z
jednego
przychwycić
JISZU, rzeko~o dla obe1r~e?1a.
1
M
c~w1h gdy złodz~eyka zamierzała ' Józefa Walczaka, który wskazał dal. I czakowej w dniu wczorajszym Sa-1 r.tn'' I pii;mo, w kt6rem Ministerstwo upoważ- I
•
lr'9
ulotnić się. z ~olczykam1, zatrzymano ją. : szyah spólników w osobach Romana Ter- ! ki po rozpoznaniu sprawy skazał 3~-let- nła lzbę do skreślenia zaległości podat· r
reiGn ł6drkl
na
łek1nkl1!
prop1iandy
do
lokalowego,
oodatku
tytułu
7.
kowych
35-letniego
Terkiewicza.
Romana
niego
Jóźwiak.
Marji
i
Wlazło
Józefa
kiewicza,
.
wypodobny~h
z
znana
Okazała się m~
poszukiwany
stępó':" 39-letm~ Walentyna Krysiak. - : która pełniła rolę paserki, ·informatorki.: Józefa Walczaka, t,ażdego na 2 lah wie- ieźeli -podatnik wykaże, że nie ma sła·
1zienia, 25-letnią Mar~·ę Woźniak na 6 łvch dochodów i jeżeli rozchodzi się o
J „ 1 . ... t
f
a f
W dntu wczorayszym Sąd Grodzki w to- 'I tudzież przechowywała spólników.
ew·
a„nanczaf„
·m• s 1rmac.
•" wras
powa
pue:i
b
•
d
.
d
.
•
k
.
.
.
.
ł
1
•
·
.
· ·
· 1J m1es1ęcy
·
W t ok 1;1 d a l szych doch od ~en. UJ~Wmo:
· spr<l;wy sk ~z8:ł W. a 1en ·
dzl. po ro z.p oz namu
„dljłat;
fotograłfa•I
oferty
•ze
owe.
wmz
i
no
ie
anta
m1ec:7:
umewinmł.1·
o
az
w1ęz1ema, a
Warszawa - akrzynka poczt. Nr. 13.
Pr:z:eprowadzeniem powyższego z:a~
I no ,że szaika ta dokonała między mnem1
tynę Krysiak na 6 m1es1ęcy w1ęz1ema.
(a) Dziś, we wtorek, dnia 20 b. m. 0
8 rano winni się stawić do prze!!lądu wojskowego:
Przed komisją poborową nr. 1 (Aleje
Kościuszki 21) poborowi rocznika 1912,
zamieszkali na terenie XIV komisarja.tu
P. P. 0 nazwiskach na litery K L t.
· Jutro. w środę, dnia 21 b. m. 0 goo:...
grano winni się stawić do prze,!łlądu woJ·
skowego:
Przed komisją poborową nr. 1 poborowi rocznika 1912, zamłeszkali na terenie XI komisarjatu P. P. o nazwiskach
na lite.dy J Ł M N.
Przed komisią poborową nr. 2 poborowi rocznika 1912, zamieszkali na tere„
nie xrv komisariatu P. P. o nazwisl<ach
na litery MN 0 R.
Zgłaszający się do przeglądu winni
posiadać: 1) dowód osobisty, lub zaświad
czenie tożsamości osoby z fotografją. 2)
r.aświadczenie 0 rejestracji, 3) świadectwo szkolne i 4 świadectwo zawodowe.
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STEFAN

SICAR:l:YŃSK:l~

Poc.z.ąłem nag-le iiais.tianawiać się, cze- stawionych osobach, bezsensowne romu własciwie przed chwila ·nie cihcia- manse kryminal111e wirowaty mi po gło
!·em wej~ć do gab:1netu szefa? Skoiro on wie - i mówiłem sobie: , ,Przeżywamy
powinien był wiedzieć - czemu nie za· to wszvstko. Sam .przeżywam to wszyst
niosłem mu od.razu smutnych płc1116w ko. To rzeazvwiLstość. I nie dotyczy to
swych badiań. bv od niego uzvsikać ja· ia1kie~oś obcego, obojętn,ego czło\vieka:
kieś wyjaśnienia? Oto najawi-docznied to sprawa mego ojca ohrzest111ego, fry·
dlatego, że w tej chwili wątpiłem, czy deryJrn Belot, szefa Brygady Specja:lnej
szef wa całą prawdę. Gdyby ją znał. nie I policji śkdczej! I on sam tego chciał!
nochylałbv się, jak to ucz'Y'!1i! tego ra.:1· I zginął dlatego, źe te~o chciaił .. .'' Och,,
ka. natd lóżlkiem domniema1nego BelQta, doprawdy, kiedy IJ)Ojąłem, te Belot sam
tajemniczość tego
nic powtarzałbv tyle razy, że trzieba cier to sornweikował,
pliwic czelmć. inaczej z.achowatbv się ws.zys:t'kiego prz.ekracrua.ła zidnlność mcpoprzednicgo wiecz.oma na wiidok foto· go po11mowaniia.. Sam dramat, jaki się ro
grafji zmarłego. Nie. nie miałem czego zeg-rał. wvdlał mi się rzeczą bez zmczenia. jakimś niewvjaŚRionvm feszcze, lecz
ż.ałować.
Anto zbliżało się do cell.IU; zamillkiliś· banalnym skutkiem splotu tajemniczvch
my oba,J. Ilekroć mijali~imv Iattairnię, lub przyczyn. Musiałem też zwrócić uwagę,
jakiś siln1iei oświ1etlo1t1v sklep, <l1ost!'1Z1eig-a- że śmierć Bclota nie przvginebiata mnie
łcm w matem lusterku wewrn~tnz auta iuż w tieJ chwi«i tak jak 1poprzed1t1io.
twarz mego t-owairzvszia i n•ie moglem Wczorajszego wiec,z ora oatrzyłetm z nie
powstrz ymać: się od zaq)ytywania się w n a wiścią na nie<zrn1iomei.;o ,iktóre~o uwaducltu: . .Czv to istotnie Ca va?'' Przy żalem za napastnika. ·\V ciągn cate\f ubie
pominałv mi sie sz;aJ.one ®Owreści o t>od ~lej nocy i oa.~ego dnia nileinawidlzitem go

I

}cszc-.ze. A oto teraz inaisrite calv ten
gmach musiał runąć! To wystarctAło by
mnie złamać.
Cava posta1nowił zaczekać na mnie
przed wejściem do szpitala. Szedłem dtu
giemi. milcząicemi i pustemi korytarz.a·
mi. pełen niepokoju, jak wczoraj. gody
wchodzHem do instvtuitu med-vcynv są·
c1owej: nie miałem odwagi o<>myś'leć, co
może s.ię stać z1a sekundę. Zatrzymałem
sie przed ook<J.jetn chore~o; 1'0 taitntcj
strooie ścianv ustvs7,.ałem ciche kr01ki i
drzwi lekko ustąpiły poo dotlkiniędem
ostrożnej ręlki. Ukazała się ldO\Va ·pi~gniarki. Poz.na wszy mnie, sz.epuęła:
-· Wciąż bez zmianv.
Usunęła się, bv mnie ~puścić. W
~wietle oston1ięteJ lampy zóbactylem te
twarz. na tle białej pościeli .•• Tę twa,tz
ta'k dobrze Z111ainą1 lecz ba.irdziej jeszcie
wvchudła niż zra'tla, z wwa2'ettrl strrasz!iwego cierpienia...
- Co mówi doktór? - spytałem mi·
mowoli.
Ob()!jętne rvsv pielęginiairki nie drgnęły ; wzruszyła ramiónami.
- PodtrzvmuJe l)Oprzedinią dda~nozę.
Usiadtem przv wężi;rlowiu. Piel}ęg"
niarka podeszła b1iżed; miała ziamiar o·
bp,trzeć mokira od potu twairz. Wziąłem
biała, chusteczkę z jej reiki; przvjęła to
za odruch uczuć SYIOOWskiK:h: wvciera·
tern twarz rannes.to tak mocno, jaik tylko
10 byto możliwe; na chuste.czce nie po.
został }edrlak żaoden ś-1ia<l.
Pieh;gniarka W)'IS~a. Sobowtór B~·

Ac• u TA

Wvsz.edlem z pokoju, nie zdaJtc sota oocząt jęczeć i na krótkie momenty
o:twierać oczy. śledtzilem kali.de dr&111ie- bie sprawv z tego, eo ?irobiłe.'11, ani co

ttie powiek, każde westchnienie. Wzrok
tego spotkał si~ z moim wzrokiem.
- Sz:r... mon ... - jęknął.
Potnał mnie - a więc mnie z.na,ł?
Oczvwiścic. skoro od dwóch lat grat role Belota! Nie mmtlem się powstrzvmiać
musialem spełnić ten ipodly e:z'yin, rzucić
w twarz umierającemu os.1kairżenie; ale
cóż miałem robić? Pochylitem się tuż
nad 111hn i Powiechzd1ałern:
- Nie jesteś f ryderykiem Bel ot, jesteś jei;ro mordercą!
W oczach jego oidbUo się prz.erażenie
ciało skurczyło się boleśnie. Usta dlrża.ły. Z Jakąś naidlrudzka. silą odpowie<lziiał:
- Oszalałeś?
A pMem vtz..rók jego stał się z.nów
mA'I'twv. ję!'k spłynął z suchych wairg, za·
brzmiał głgśniej, ziadtwięczat mi w u~~ach. drzwi otwoirzvłv się i wbiegla
pfete~ia1rka.

- Co sie stairo? - s.pytaiła szeptem.
Chory nie priZ<estawat jęczeć. Skąd
brał tvJ-e siły? Była to jakaś strasz!liw:a
i niezrozumi!.1ta od'DOWiedź na moje stowa. Piełf;wnła:rka udęta g-o za puls i trzykrotnie nacisnęła diz\voneik. Woddiali usłyszate.m jego dźwięk.
- Czy llXłl!t mu coś powiedział? rz.ekla, nie patrz.ac na mnie.
- Ależ nic - wvszeotałem.
Nachvlifa .się nad umieraja,.cym.
- Proszę pana, niech parn już lepiej
stc.d idz'i-e ·- mdecydawal_a.

oowinieniem teraz robić. Na korytall'!Zu
mimtłem wysoką, starq t>ielęgniarkę. idą
cą szybko z podniesioną glową~ zdlawa-

to się, że mnie nie widlzi. Wol1t1ym kirdlnem d()szedłettn do bramy sz.pitalncJ.
- No i co? - spytał Cavaglioli.
- Nic odpowiedziałem. - Nic Jut
nie wiem, nic nie rorumiem!
Nie miałem odwagi dodać: , .Zdaje
mi się. że zabiłem człowieka''. Poszli mv w strone kanału Saflnt-Mairtin. cava
natrudził się po.rza,ICllnie, zainim wyciąg·
n~ł ze mnie szczegóły strasz1iweJ roz.
mowv. Nie wydał sie ied:nak wytrtćony
tern z równowagi.
- Powiedlz.iQ.łeś mu: , .Nie jesteś f'ry
dervkiem Belot'' - rozwaut. - Ten
fakt nie uleita żadnej wąltr>1i1W0ści. A
więc oburzjenie jego wvwolato drusde
zda1t1ie: , ,Jesteś jego moraerćą' '. Bar·
dzo szlaichetne oburzenie: n,awet wcale
okolicznoś'Przekonywujące w takich
ciach. Ale ·itd!Zie d:owodv?
DoWOtdiem cjla mnie byl ton. jakim ki
byto oowiedlziane, i &w długi niekoń
czącv się jęk. Ale jakąż wartość mo"tem
PJ'!Zvwiąznvać tlo tego rodlzladu dowo~
dów, skoro sam by{em zdenenvowany
do ostatecz.nyclt g;rainic, SĘoro tak nie<laW111io zemdlałem? W tatki wieczór, jak
tamten. wvcie psa mogtoby mnie dot>Towadzić do samobójstwa. Cava miał ra·
cję: wdlzię byly, dQwody?
. (d„ c. nJ
·-
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CUD KOSMICZNO-ELEKTRYCZNY
na wystawie „Stulecie
Entuzjazm i owacje

Poat~pu" - w

trzyatutysłęcznego

Dl'}ia 18-go czerwca 1933 roku rozstała
trzona Sw. Sakramentami, przeżywszy lat 63

Chicago.

thnnu widzów.

_

CW~ago

w czerwcu.

Tragiczny wypadek na

z tym

światem,

opa-

P·

lelena i Piotrnw~~i[~ litwilka

J,l

~~~~~e~~~~:i~c~~ ':~~~~e~.j~~;:!Yn~
z1ka. nie drogą radJowych fal, nawet,

t

ś.

j wszystkie światła i cąly teren tonął w
Lznem zapytaniem:
pcwodzi błyskotliwych latll_P i reflekto- Czy jesteście gotowi?
~~ym!ljonowe Chicago,
Q:). ~ietylko
Niestety, gęste chmury uniemożliwi· rów, a w~v.aniaty efekt potęgowato je·
~/~ :~ałe S_t~ny ZJedn?cz?ne znajdują się
falach jeziora Michigan
1 te .._ chw1h pod wrazemem wszechśwla 1y temu obscrwatorjum ujęcie promienia szcze odb1c1e w
1
Trzysta-tysięczny tłum. który w ocze
~>:Vt::~ wystawy „Stulecie Postępu", któ Arcturusa i odnośna tablica na terenie
kiwaniu na cud kosmicznego uruchomle
::,~ otwa rcJa odbyt sie wtaśnie w wystawy nie zajaśniała.
Wówczas prof. Fox skierowat swe ma wystawy, zamarł początkowo w
d ts· ~goł:i nieszablonowy. Aktu tego
bezruchu, na widok powodzi światła po
me prez. Roosevelt, ani któ· p,rtanle do Allegheny.
. Q onał
Nastąpiła chwila męczącego wycie- czął szaleć z radości. Okrzykom nie by
~vkolwiek Inny dygnitarz, lecz gwiazda
1
_rct~ru~, na~prawdziwsza gwiazda z klwanla. Wreszcie tablica tego obserwa ło końca, a entuzjazm dostedt do szczy
tor.ium poczęta zlekka żąrzyć„ Był. to tu, gdy na balkonie głównego gmachu,
met,iesk1ego firmamentu.
że uczonym z A1legheny udało przed mikrofonem ukazał się inicjator
dowód,
chicawystawie
Dominującą rolę na
gowsktej przyznano elektryczności, któ- się promień Arcturusa uchwycić ł skon tego wspanialego, nie mającego dotąd
;eJ wszystkie cuda demonstrować ma- dm.1s?wać w swych aparata~h. Zaraz po przykładu eksperymentu, ociemniały a-wystawy. I ta to tern zarzyć się poczęły tabltce obserwa stronom, dyrektor-emeryt, obserwatorJą gt6wne ohjekty
dominująca rola elektryczności znalazła torjów Urbany i Yerkes, gdyż I one mia jum w Yerkes, prof. Dr. E. B. Frost. Je·
swój wyraz nawet w sposobie otwarcia ly możność dofrzenla rzadkiej gwiazdy gr wykład popularny na temat kosmki
no-elektrycznego otwarcia wystawy,
miłjonów ~łoneczpeJ.
~Y.stawy: przez zapalenie
Wspolnym wysiłkiem tych trżech ob- ,.Stulecia Postępu" byt jedyną mową.
reflektorów,
~w1atet-neonów, lamp,
całych wież świetlnych. A wszystki~ 1 ~erwatorJ6w zapłoną? po chiwli reflek -, wygłoszoną z racji uroczystości.
-cuda świetlane rta wystawie chicagow tor główny, a w ślad za tem zajaśniały
_,
1

się
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wdowa po dependencie

Wyprowadzenie drogich nam zwłok na stary cmentarz katolicki
Zbawiciela na priedmieściu Kilińskiego nastąpi d:ziś we
we wtorek o godzin:e 4 po południu, o czem powiadamiają krewnych,
znajomych i przyjaciół pozostali w gł~bokim żalu

z

kościoła

COrll, SJD. IJDOWI. ziettowie. IODkł I rodzinn.

-----1

~~~~!!l!!lll!!!!!!l!~~~~~~w dniu 18 b. m. roisttł się z tym łwiałl!m, prut'l'wny lat 54
i.

f
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ROMAN KORNACKI

Warszawy •
przedmieściu
• . .
·

Prezes Banku Spółdzlelcugo z n. o. w Brze:tlnaeh-ł.6dzkicb.
.
'
Sm1ert szofera w plonącem aucie c1ętarow em.
ale póprostu na komendę kosmiczną. AEksportacja zwłok odbęd.tie •i~ we wtorek linia 20 b m. o godz. 19_3) z domu
ialoby pny ul. Slryikowakiego 18 w tfrulllnach - t.ódi:ki1h de lrnściola parafjalttto,
Z Warszawy donoszą: Przerażający IPelcowizny. Zaalarmowano 18 komisar
strónom i elektrotechnik podali sobie rę
a nnltJnl• dala :il b m. o iodt. 9 na c:mentart katolicki.
wypadek zdarzył się wczoraj około go· jat, który ze swej strony zawiadomił o
ce, aby ten cud urzeczywistnić,
Na uroczvstość pogrzebową zapraszamy wuyatkleh krew11y11h, 111ajomych 1 ptzyWybrano do tego gwiazdę Arcturus, dziny 1-ej w nocy na szosie modllnskiej pożarze strat ogniową. Na miejsce wy11tcl6t, p0Qrt1ieni w glębolda 1mutlc11
żona, cół'ka. i •Y"·
padku przybyła wkrótce Póllcja oraz po
faóra w rtcczywistości Jest jednem ze opodal Pelcowizny.
..Szosą. w kierunku Wairszawy. ie· ~otowie strażackie. Niestety było już
słońc, jakich nieprzeliczone ·mnóstwo poza naszem „ziemskiem" Słotkem, po- chat samochód ciężarowy z transpor· zapóźno. Samochód Sipłomif n·1emal do· l
DOM WYPOCZYNKO\\;'Y TNSW w t<RVNlC„. LUSTRACJA INSTYTlJCYJ OPIEKI
.
siada wszechświat: .Owlazda ta.• oddalo tem cytrys, i pomara~cz w skr~y~lach.' szczętnie.
WOJ LóDZKIM·
SPOŁECZNEJ
z dniem 1 lipca b. r. z.a.rtąd główny T. N.
Z pod sp~lon~go auta strazacy wydona od. naszej ziemi o 4~ lat świetlnyc~, Przy 1<1erowmcy znaJdował się Jeden
Minister opieki s.pofe.cznej powolal
wlaśme ~.dniu otwarcia wystawy chi- tyl~o m~żczyzna o nleustaloncm na· byli zwłoki męzczyz.n:v~ prawdopodob· w. otwiera we własnym budynku w Krynfey
, ~ie szofera. przyczem ple znaleziono dam wypaczyn.kowy dla ułon:ltów. Dom wypo- pod przewodnictwem zastępcy dyrek·
.
_
tago\ysk1eJ ukazać ~lę . mi~ła na ~tebo- zw1sk~. .
cz;yukowy HczY około 25 t>ok<>i! 1 da ternie ; wy- tora departametltu opieki społecznej p .
Z mew1ad?meJ przyczyny samoch~ zadttyich dowodów osobistych.
skłome, w postaci mew1elk1c} gw1azdeZwłoki sa. zabezpieczone na miejscu. gocin1i pomiesz.czen!e oraż a~mosferę koleMńs 1de Bronisława Krakilwsk'iego komisję lu. czk!, dostr~egalneJ tylko dla wprawne- t~n sto~ZY! s1e. do rowu I uderzył tak Stl
-to l uzbroJonego w teleskop oka astro- me o ziemię, i~ nastąpił potar, a po nim Ob?k s.zczątków samochodu stoi warta go współżycia nauczycfe\stwu, zorgantz.owa.~~.mt~ stracyjną maiil·~ti t1a celu przeprowadzc
w Tó1W1rz~·stwfe Nauczycieli Sż.k6ł ~rednich · nie ittspekcJi Wydziału Piracy i Opieki
policyjna.
•
wybuch zibłorn1ka z benzyną.
:>ma.
Woj€·
Społecznej Łódzkiego Urzędu
oraz icgo rodz.mem.
Wyższych
mfeszkanc~
zauwatvli
o~nia
Słup
S~abiutki plomyk Arcturusa uchwyzakładów
i
lnstytucyl
oraz
wód.zkiego
:ić miary za zadanie cztery największe
spofecznych na terenie województwa
Grono cudzqziemskicli uczonych w Łodzi.
>bserwatorja Stanów Ziednoczonych,
Oiprócz przewodn'iczące.go
tńdzk!ego.
-ia~knąć go '?' kamerze foto-elektryczkomisji naczelnik WYw
przy
neJ,
dztaru opieki społecznej p. Kazimierz
orów, aby m?gł oddz1atac na mna.. tego
p. Wa~
Jagiełto i radca min'1sterjalny
l'rogrant tra,dnlowego pobytu w naazem lftieśc:a.
amego rodzaJu kamerę, która ze swej
daw Kortylewlcz.
.
.
.
.
trony wlt~rta .sP?Wodować samoczyn-a) W dniu wczorajszym przybyła do gwhrta lekarskiego przyjęCI zostaną na cieczka pode1mowana będzie obiadem
ne zapaleme się Jednego z reflektorów
na terenie wystawy. $wietlna smuga, Łodzi delegacja lekarska z ramienia Li ~udfoncJi u p. wojewody Hauke-Nowa- przez Magistrat, wieczorem zaś odbę-- NA WYCIECZKĘ OGRODNICZA DO
TOIW'NIA.
rzucona przez ów reflektor na obracają- gi Narodów. Na dworcu Łódź-fabrycz ka, a następnie złoża, wizytę prezyden- dzie się bankiet w Towarzystwie Lekar
c) W dniu dzisiejszym w _§all własnej
~rzedstawicłele towł m· Łodzi inż. Bronisławowi Ziemię skiem.
cą się kulę krysztalową, podziałać mia na delegację witali
Jutro delegacja udaje slę do szpitala przy ul. Kilińskiego 60, o godz. 7 wlecz.
la w identyczny sposób na kamery !o- władz woJewódzkicb z naczelnikiem ckiemu.
Marji, następnie zwiedzi fabrykę zbiorą się wszyscy członkowie Centr.
Anny
zwielekarska
wycieczka
Następnie
o•
czele
na
Skalskim
dr.
zdrow.
wydz.
rew
i
gmachów
innych
toelektryczne
zultacie na calej o~romnej przestrz~r.i raz przedstawiciele świata lekarskiego. dzi instytucje, jak Kroplę Mleka, Szkolę Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie po Polsk. Zw. Ogrodników. którzy mają za
wystawy zajaśnieć powinny równoczes Z dworca delegacja udała się do Orand Przemysłową, urządzenia wydziału zdro c..zem przyjęta zostanie przez Prezyden llllar odbyć wycieczkę do To-runia na
Ogólnopolski Ziazd Ogrodniczy.
wc;>tności publicznej Magistratu pólkolon Id I~zplitcj w Spale.
~
tlgttlu,
nie m\\iony światel.
Celem zebrania będzie omówienie
W czwartek dnia 22 bm. wycieczka
l)aTk\f3.go Ma)a, wydzlal 'ka
W skład delegacji wchodzą dr. Mar je lcfnle
Niezwykły ten eksperyment udał się
Chorych, udaje się do Liskowa dla_zwiedzenia sic szczegótów wyjazdu. wysokości ulg kocałkowicie. Główny jego kierownik, dy tin (francia) dr. Balkansky (Bułgaria, na\\zacii, ambulatoria Kas_y
rekttr chicagowskiego Planetarjum pr<) dr. H. Schrneder i dr. T. Maden (Danja) i·aństwowy Instytut f!ygjeny, Patistwo rocińca i na kolonje Sokółki prowadzo- lrjowych i ustalenie terminu i czasu
;:;biórki na dworcu. Pożądany jest liczny
'fesor filip Fox, już od wczcsno-popotud dr. Paterson i dr· fr. Seymour (AnglJa) WJ Zak!ad badania Zywn. oraz T-wo r.e przez Kasę Chorych.
udział członków w tern zebraniu.
niow°ych godzin '{J'Ozostawaf w ciągłym, \i.r. Tomsik (Węgry), dr. prof. tlusseme Lekar. W godzinaieh międzv 13-15 wv·
końtakc\e telegraficznym z czterema ob tin (Turcja),- dr. Apostolescu (Rumurtja)
w miastach Yerkea dr. J. Stodola (Czechosłowacja) dr. N.
sełwatorjami
Harvard, Allegheny l Urbana. W momen F. Nerl (Włochy), dr. Clavero, dr. Practe kiedy- wedle oblicze11. astronomów da, dr. Verragud i dr. Anduerac (tlisz-_; zjawić ~ię miała na niebie gwiazda panja, dr. Payot (Szwajcaria.) oraz dr.
'.Arcturus, prof. 'fox. zwrócił się najpierw Bourdreau z ramienia Ligi Narodów.
W dniu dzisiejszym przedstawiciele
do obserwatorium Harvard z telegrafiu2nane przez wleJ•kle kumoszki za „strzygę·djabła".
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OjCiec s~ekierą zamordował niemowlę

(a) We wsi Nowe Chrusty, gminy Ka- skich, Socha wyratnie otrzymał :t:lecenie I W rezultacie, by radykalnie i bet wielbrzezińskiego m_iał U~UJ?ięcia ni~mowlę~ia, 11.!howiem przy. kich ~ę~zarni pozbawi~ ~ziecko życia.
mcznem 1 Związkiem Kas Chorych orga- mteisce mezwykły wypadek, któr-y oo· mesie ono nteszc:zęscie ruetylko san1ym uzbroił s1ę w potężną siekierę do rąba·
A. ZlMOWSKtfOO.
nia drzewa i jednym potężnym cii.sem
i) W dniu wczorajszym w gimnazjum nizuje ruchomą wystawę eugeniczni\• - 1 sadn{e 'wiadczy o ciemnocie i zabobonil?, rodzicom i krewnym, leci: i całej wsi.
Pod naciskiem s~siadów, w azczea!)l. odciął główkę dziecku.
męskiem A. Zimows~dego w Łodzi za- Wystawa obejmuje szereg eksponatów. I jaki jeszcze ulrzymuje się wśród na5Gego
Wieść o ~or?erstwie dzi~cka dota.rła
j ności sąsiadek, .Soc~a ulegając sug,estji
kończyły się egzaminy maturalne. Swia ilustrujących rozw~j r~chu eugeniczne~o, ludu wiejskieJto.
władz poliey1nych. Wdrozono dochodo
okoh·
mesamowttych
się
dopatrzył
sam
J!ospoda
miejscowemu
chiiatni
7
Przed
choro·
z
rasy,
zwyrodn1eruem
ze
walkę
Ban-Jan
dectwa dojrzałości otrzymali:
1
rzowi Mar~inowi Sosze urodzi~o się dd~- c~noś.ci "!' dziecku i dr?bne niepow~dze- rlzeni; i bestjalskie)!o ojca aresz.to':'e~o.
kowski, Zenon Bochiński, Rudolf ~usse bam_i wenerycznemi, szereg taplic,
Marcin Socha powędrował do w1ęz1en:aruesl?ostrzeże!lie
1 c:ko, chłopiec. Maleństwo posiadało du . ma.' 1aki~ uchodz~
'J erzy Chojnacki Kazimierz Ciawłow-- kazow, danych stat~sty~znyc.h.1 td.
-Wystawa odbędzie s1ę na1p1erw w lo-j wne właściwości, albowiem przedwcześ- k~zdym .mnym razie, przy1ął za obiaw os ki Kazimierz Czajkowski, Antoni Kel
•
strzeżenia.
.
'
urodze·
chwili
w
Zl\bków
ślady
nosiło
nie
E,ugenic~Towarzystwa
Polskiego
kalu
Kucharski
Edward
Krych.
ter: Bolesław
1
1
Józef Łazinka Zyg"i'ii'Unt Miller, Zbigniew nego, po.czem przenoszona b~dzie kole1- nia, a w dwa dni później wyraźnie zary1
Muszyński, Lucjan Nawrocki, Stanisław n? do kll~u .0't~ków0 ~drowia. Następ-0 1 sowały się ztlbki.
Gdy w 5-t~ dniu tycia niezbicie moI
Putr, Brunon Re!chelt, Józef Ryszelew- w~trze'BJ·diiany 1ekst :1azd ~y.ata~
bt1dzie obniżona taryfa kolejowa?
u- żna było jut stwierdzić, te dzieciak ma
ski, Antoni SadKows'ki. ~ryk Star -- . 1 me, 1~ ymsto ~· rzesciu ~a
Jak już pisaliśmy, w Ministerstwie kolejowe istotnie uznają, iż .taryfa osC'boczewski, Mieczysła~ Szwankowski, gienl;. Łodzi, Kato~icach, Poznaniu, Kra- j ząbki, tudzież, że jest niezwykle r01:winięty, albowiem patrzy i uśmiecha sił.i· Komunikacji toczą się wstępne narady wa PKP. w dzisiejszym stanie finansoWieslaw Tymowski l Zygmunt Wary-- kowie oraz Lwowie.
tudzie~ wydaje dźwięki_. "'. ~kolicy ro~e-1 nad e"':entual~em .obn.iteniem ~aryf;r o- wym ogółu społeczeństwa stanowi w .l,ew
\
.._
~ha.
szła się lotem ptaka wteśc, it u Soct.ow j sobowe1, ohowiązu1ąceJ na kole1ach pań· np1 stopniu zbytnie obciążenie podrćżuł
stwowych. Obecnie otrzymujemy ze sfer iącej publiczności. Z drugiej wszakże stro
się „strzyga-djabeł''.
urodziła
EUGENtCZNA
RUCHOMA WYSTAWA
Po masowym wiecu kumoszek wiej- Min. Komunikacji wyjaśnienie, że władze ny Ministerstwo Komunikacji nie może
J •
Polski Zwis.zek Przeciwwenerycz'ny
iść na znaczną zniżkę taryfy osobowej.
gd'yż ta zachwiałaby równowagę hudżc
tową przedsiębiorstwa P. K. P„ które
Należy także żałować, że poszczegól również znajduje się w trudnem połoze
ścieżynach
błędnych
wiódł nas po
pr.zez gąszcze leśne· wskazują.c po dro ne okazy flory szybko zanikają w la· niu finansowem. Dlatego więc prowadzodze rzeczy godne uwagi i różnorodność sach podmiejskich wskutek niszczyciel ne są studja w kierunku takiego zmr:dyW ·niedzielę dnia 11 czerwca odbyła ;;łof;cc, przedz:erając s'1ę przez gęste gleby, gatunki drzew i kwiatów oraz stwa wycieczkow·1czów i wieśniaków. fikowanb. stawek, któreby nie przynioślicznego bujną plątaninę podszycia leśnego. Nie Na szczęście są już pewne zarządzenia sły zbyt wielkiego uszczerbku finar.sowe·
się czwarta wycieczka Łódzkiego Od- chmury. zwiastuje początek
uc.hodzify Jego uwagi również ptaki i vdadz, zapobiegające sz.peceniu i chro- go dla PKP, a jednocześnie przynio~ł-y pe
działu P.T.K. Wspaniała pogoda, która dr.ia.
dróżującym ulgę tam. gdzie jest to naj,poznał niące pierwotne piękno lasu.
zwierzęta, których obyczaje
poc.zęliś
przystani,
do
Powróciwszy
stale dopisywala naszym wyciecz.kom
Niełatwo .byto rozstać się z powaba· potrzebniejsze. Zagadnienie to wymaga
w ciągu obecnego sezonu, nie zaw'1odła my rozµatrywać zdobycz; i pp. G. i G., J>Tzez dtugą i cierpliwą obser~a~ję.
przyJemne mi przyrody, 1. zachód słon'"a Z"""tat1 na dokładnego rozpatrzenia i dlatego tru~ tym razem, mimo zachmurzonego ra- przy pumocy dwóch mikroskopów urno w.szyscy znamy las, jako,
dno jest dziś oznaczyć, kiedy i w jakim
..... """
dl
ł
d
b t
w ów dz'1wny, rh j.S
zliwili uam wejrzenie
o nierba:
wzrokiem człowieka świat, .1e ce po· Y ;t• g Y s once riuca .u· sze towarzystwo usadowione na polan stopniu będzie obniżona taryfa osobowa
r:icol~f;tY
Wyruszyf1śmy o godz. 9 .z rana z Pl
a wie· ce. choć już glębok'1e cienie kładły się Dopóki to nie nastąpi Ministerstw~ Kokt6rc1,:o mieszkańcy - o długich. poważ gie -~lamy ~v;1etlne n~ tra~ę,
~eymonta do ~udy, gdzie przy stawie
aych imionach _ wykonali różnego ro t~z}k szel~sci :W.śród listowia, lecz z ta między sosnami i cisza wieczorna roz· munikacji będzie przeprowadzać stopnk
•p. Stefański·egQ grono nasze zwiększyli dzaiu piruety i łamańce dla naszej roz· klJ? prze~odnikie~ las staje si; praw pościerała się ponad lasem... Dobrym we zmiany poszczególnych przepis6w ta·
c.Uonkowie Tow. Przyrodniczego. Pod rywki. Takie przypomnienie nieskoń· dziwą kr.amą czar~w. pełn~ róz.norod- pomysłem byto wprowadzenie gier to ryfy osobowej w kierunku udostępnienia
0
przewodnictiwem p.p. prof. dr. G '1 mg O. c.:z')ncl różnorodności i zdolności
przy· ny<:~ a ciekawych. istot, zaJę~y~h . na warzyskich, a p. P. nie mogła chyba ży i rozszerzenia przyznawanych dotąd zniwsiedliśmy do łódek i uzbrojeni w pro stcsowania się w przyrodzie rozszerza swoJ własny sposob sprawami zycia·
czyć sobie lepszej estrady dla S\\·ej u· żek i ulg. Wyrazem tego jest m. in. wpro
bówki, siatki i drąigi popłynęliśmy na ło znaczenie źycia·
wadzenie t. zw. pociągów popularnych .
W lesie zauważyliśmy wiele oznak duchowionej deklamacji.
wY wzdłu~ brz.egów stawu· Poważną
których ta_ryfa została obni~ona aż 0
w
te·
w·
dzi
Łodzi
do
Powróc"iiiśmy
wycieczkowi·
strony
ze
niedbalstwa
Pod
do
podąfyła
wyciecz.ka
Rudy
Z
0
e Ul. J I 70 proc. Oprocz tego w szerokim zakre .
naszą flotyllę ożywiały dl\1:a zwinne ka
.
.
.
.·
1
· d
·e
WSd)ommem1lem1
wielu
z
wieczorem
wido
szpeci
nie
tak
nic
nitejskicb;
ci&w
P.
dr.
prtewodnictwem
pod
tu
i
dęb.na
81 stosowane są ult<i· P
jaki własnej roboty pana Z .• stałego u·
owe w c.iro-;i
rzQfazkrajoV\ych.
i;
~
.
d n~,
„,i_
· d?sk?n~1e sp~o.n~o
·
k.t..vW przyrod Y• j ak poszarpane i ~oroz· ~1a!11!
· w Iasy, pod wzgJ~A
i. b'l''
uzdrowisk
z
po~r?tnej
d~e
od~em
się
1smy
1
zag1e
czeshi1ka naszych wycieczek. Spokojnfo i ·cicho bylo na stawie po gwairze botanicznym Jedne z najciekawszych w rzucane papierv. Odpychające wprost Siwiezem bhsk1em zatkruęc1em się z o· mianowicie w okrecsie od 15 marca do 3 c
których okolicach Łodzi. Dr. P. okazał się pou wrażenie czynif stok malowniczego pa wym światem przyrody, który istnieje czerwca i od 1 października do 30 .srud·
'.1.i ie!kiego miasta, i ci z nas,
nia-80 proc. zniżki. a w po":ostałv~b n.
mnie~ absorbowało polowanie w szmrn czającym i n·1ezmordowanym przewód· j' górka, na którym parę dni temu odpo· po.z.a kurzem i dymem miasta.
- 50 proc. zniżki.
kresach
Anderson·
J.
Łodzl
z
wycieczka
cz:ywala
lasu,
zaką,tek
każdy
Znając
nikiem·
p.c.:h. ;<cli s.posóhność zauważyć, że
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(a) W

nagłe

zgony; zamachy samobójcze, krwawe
rachunki, kradzieże i włamania.

zakładach

Widzewskiej ManuCaktury I Górta, zamies3kaly przy ul Limanowskiego 15')
wypadek, który w wyniku Koń został zabity, Górta doznał lżejszych uszko,
zakończył się śmiercit robotnika Jana Ciepłego.
dzf'ń. Szofera. Antoniego Kasprzyka z Golina, po,
Zatrudniony na tarr.aku przy heblarce, Ciepły licja poci11gnęla do odpow.iedz.ialności karnej.
w pewnym momencie -został tak nieezczęśliwie u- (a) W miee:.ik111riu chlebodawców przy ulicj
Opłacalnośt rolnictwa a opłacalnośt pomocy p;iflstwowej.
derzony desq w brzuch, ze doznał pęknięcia prze· Wólc:!ańskiej 79 zasłabła nagle 56,etnia FlorentYI11
W. ob~iczu n?wej ka~panji zboż.oweij dla p~dniesienia cen zbóż d~.poziomu po t~orz~nia. tego funduszu uzyskał popar- pony i wylewu wewn~trznego krwi do jamy hrzusz Kaj:z:crowa, która padła w stanie nieprzytomnym lllifł
organizac1e rolnicze podjęły starania w J krywa1ącego koszta produkcji, potrzeba- cie rowmeż sfer przemysłowych na to- ~ej. Nieiwłocznie wezwano pogotowie ratunkowe, ~icmię. Wezwany lekarz pogotowia ratunkowego
o
kierunku zapewnienia środków, któreby ' by było około 65 milj. zł. podczas, gdy mirust Izby Przemysłowo _ Handlo~e nie lekarz którego udzielił rannemu pierws:llej pomocy przybyciu na miejsce zastał już konającą, któ tel
umożliwiły utrzymanie w kampanji 1933 '. obniżka ceny cukru zmniejszyła wartość negując potrzeby podtrzymania cen zbóż i w stanie agonji przewiózł do szpiu'.a Okr~gowe_ zmarła wkrótce mimo ratunku. Powodem nagłeg, '
- 34 ceny zbóż na pewnym poziomie- i ogólną sprzedawanego w Polsce w ciągu uznały za niewskazane tworzenie specjai go, gdzie w kilka minut później Ciepły zmarł nie ~gonu był atak serca.
cel
Poza akcją interwencyjną celowi temu i roku cukru o około 55 milj. zł. Sfery rol- nego funduszu o własnej osobowości pra- odzyskawszy przytomności.
- (a) W miesllkaniu swych pracodawców przJllf
służy stosowany przez Bank Polskj kre· ! oicze uważają, iż dotychczas przeznaczo- wnej. Sprawą funduszu zajmie się i naj- (a) Na ul Franciszkańskiej pned posesji ul. Piramowicza 2 popełniła zamach 1S11mobójcz
dyt rejestrowy ~od z~st~w ~boża; , Rada I: ne srodki na akcję podnoszenia cen pło. prawdo~odobniej . rozstrzygnie Komitet N~. 13 najechany zo8fal przez tramwaj dozorca do_ ~użąca 21,letnia Stanisława WojciecbowskL
Naci;elna Org~mzacYJ Ziell?;1ańsk1cn wy- dó~ rolnych s~ z~yt szczupłe, ~ozproszo- Ekonomiczny mm!strów, który rozpatry- mowy 69.letni Leon Matjanow!ki, zamie!zkafy
Dziewczyna, pozostając samotnie w mieszkani
1
stąpiła ostatruo do dyrekCJi Banku Pol-1 ne i często spoźmane. To też 1 rezultaty wać ma tę kwestJę na posiedzeniu we przy ul. Jerozolimskiej 7. Marjanowski doznał zła. odkręciła kurek gazowy i uJożyła się do snu
skiego z memorjałem, w którym wskaztt·· j są w wielu wypadkach i jednolite. Z po· wtorek, dnia 20 b. m.
.
mania prawej ręki oru licznych ciężkich obrażeń 5Wym pokoiku służbowym.
je na konieczność utrzymania tej fermy! śród trzech poprzednich kampanij zbożo·· ,
„Przegląd Gospodarczy•' organ Centr ciała i w &lanie ci~k.im pri:ewieziony został do
Rano znaleziono desperatkę w stanie nil'przy.
kredytu w kampanji zbożowej w r. 1933· j wych jedynie kampanja 1931-32 dala cie- i Zw. Przemysłu Polskiego, widocznie przy szpitala św. Józefa.
tonmym, lezącą w mies;ikaniu wypełnionem gazem
34 w możliwie największych rozmiarach. I ny zbliżone do poziomu opłacalności -1 wiązuje donioisłe znaczenie interwencyj- (a) !\'a ul. Limanowskiego 25 najechany zo· świetlnym.
Jak wiadomo, w roku ubiegłym Bank Pol Sfery rolnicze uwa.tają więc za koniecz, : nemu funduszowi rolniczemu, ponieważ i stał przez samochód, jadący na koniu Kazimierz
Wezwany lekarz pogotowia udzielił chorej pierw f.,
ski przeznaczył na cele kredytu rejestro- ne scentralizowanie akcji interwencyjnej zamieścił obszerny artykuł p. J. Goście- !
szej pomocy i przewiózł w stanie groźnym do 11Zpi.
wee;o pod zastaw zboża 30.000 milj. zł. i przeznaczenie na ten cel większych kiego. gdzie tenfo uzasadnia konieczriość :
tlJla Okręgowego.
11
Ponadto sfery rolnicze wskazują w me· sum._z tego względu sfery rolnicze nadal podobne1· formy pomocy państwowe1' i
Powodem rozpaczliwego kroku był 2awód mi. ""(i
Równomierne opalanie gwarantaje
ł
morjale na konieczność obniżenia odse- uzna1ą za potrzebne utworzenie interwen rozprawia się z jej przeciwnikami.
KREM M 0 N A R 0 M
osny.
·u
tek płaconych z tytułu tego kredytu ze cyjnego funduszu rolniczego. Projekt U---·(al Na ul. Pabjanickiej 50 napadnięty został a
względu na szczególnie ciężką sytuację
przez nieznanych sprawców 18-letni Piotr Bryński, J
rolnictwa i dokonaną już obniżkę oprozamieszkały przy ul. Sokolej 5.
:ia
celnt.owanhia Swf innyclh' d~iałackh k~edytów
Napastnicy zadali Bryńskiemu kilka głębokich
ro niczyc . ery ro ntcze WS azu1ą z naran klutych w brzuch i klatkę piersiową a naetęp. ~
ciiskiem, iż ze względu na celowość akcji
I
•
nio zbiegu, pozostawiając rannego w katuzy knri.
naJe.ży pod~ą~ ją w t~rminie jak n:i-fwc~eZ Wydziału Handlowego Sądu Okręgowe')O W ł.od.?""i.
Przybyły lekarz pogotowia opatrzył rannego i w.
Śn~eJSZym, JUZ z chwilą rozpoczęcia zbio·
. .
..
.
stanie cię~kim przewió:1ł do szpitala ew. Józefą.
rów. Ponadto sfery rolnicze zabieRają 0
(ex) Na ostatrue,i Se5)1 Wydzllia~iu Handiowe_ . Sąd mianowar tegoż Dzfiwnńskliego syndy_ 1, cieli, którzy z jakichkolwiiek powodów nfo byli 1 • Policj_a niezwł~czni~ wdrożyła poszukiwania
uproszczenie formalności przy uzyslnwa- go roopoz~no sprawę upad.łlośc1 f:'llNlly .,Szy- knem tymczaoowsm.
w stanie zgtos1ć swych pretensyj.
:rh1l'gł~1 napastnikam.1.
s
niu kredytu rejestrowego.
on Borwanskń, Młym i Tairtiak Pa.rowy w Ko.Ju_
.
•
•
•
i
O te.rmin!e z.ostaną powtiaidomienJ pmez syn- Na ul. ParyskicJ w czasie bójki został pora. s
. d
d
f
l .
sz!kach'' ogłoszoną w końcu ma!Tca 193! roku
W sprawie upadłości Gilcla Drabkf·na. wla.ś· dyka maiSy.
niony tępem narzędziem 43_letni robotnik Walen„
J ak 'łwia omo
· . 1a fab ryk wyrobmv
. we!mo.111yoeh .1 polwelna,
:1 Z bilansu f4Mty
.
l ki"• zam1es,,.;;a
• -•- łY przy nl. KiJowskiej
..
. 3.
, kpona to
t s ery •ro •mcze
t
na pro~.-.b ę firmv.
c1c1e
wl'dać że aiktywa wynoszą\. tY smas
'b
wysta.l?i Y, z rro~e tern ~orz;map m erw sprawie tei w dntu 7 czerwca r b. odbys nych przy ul. Zielonej 21. ogłoszonej na prośbę I 616,262 złotych, pa5Sywa. zaś 866333 złotych
Smal5ki odniósł rany tłuczone gł IWY i rQk. Przy. k
':ency1nego hun usk .ro .n~czesO• :owa- ło się ostaiteczne zebranre wńenzyofeli, na które Drabkina, w JJ!erwszym term~le sprawdzenia I!
•
•
•
'
·
, liyly lekarz pogotowia opatrzył rannego.
p
dzkona .dotyc czba~. ad CJa
ei;vency1na w stawilo się 30 wierzycieli reprezentOIW.inych w1erzyte'.i1ości zglosiilla Slir; zakdwioe czr;ś,; wiew spraw1e upadłości Heleny Kooańskiei wla r - (al w tramwaju linji Nr. 5 nieznani sprawcr n'
za. resiedcen, z oz awa a mimohszczutp- prze.z aidwod;:atów Deozyńskiego i :Roeenb:ata.- ' rzycieli.
ściciella Zakładów PI1Zemysfowych Krus;ów" ! wycięli Zclmanowi Wołkowyskiemu (Cegielni.w ~
łych fun uszow przyznaczonyc na en
.
.
·
s
d
.
''
N 2IJ
f I
150 ł · sk dli ł
;- ·
cel dobre wyniki. Jest rzeczą przesądza· ~--toh-:u po;t~pOJWall!a upad:~go, .ia·k wy_ i
ą
s~~1tekhwnJ to~kk~ sę<lztego komisarza ~bee kwyj~zdu na. urtop dotych~sowego sę, r.
porte ze
z • 1
ra
z oty zegat:e\;,
.
,
. .
k
„ :zb . owej
u11uw o ze Zi'Ozonego przez S.YlW..Y\l\l<l masy adwo·
masy upa/U. OSCll s. . aina·c tego mrznaczyt nerwy u:crego omLSairza inz. . rossa, mianowano za· wartoóci '300 zł.
ną• z e rok~ie~ ~ ampa~Ji bd i
kata Kacerkę sprawozdania, ~rosło slę 44 wfJe- nstateczny mieslięczny tenn'n dla tych wlerzy. sitępcę sędziego handlowego K. R05zaka
- Z garażu pr21y ul. ll Listopada 77 skradziono
·•
a dcJal m er~endcyinta mę Pza~~two. rzycieH nfeuprzywfl.ejowanych, kitórych preten- i
.
motocykl warrości 2500 zl. na szkodf;! Szlamy Ru. d
sowana na a za posre me we
_,o
I
_
binsteina.
wych Zakłaaów Przemysłowo - Zbożo- sJe p.rzyj~e zo~t~y na sumę lSl,3S7 złotych 0 - ,
I
Ze 6kładu Dawida Fajkscifisza (Pomorski 'k
·
h
odpowiadaj'acych !Taz 5 wuerzyic~eh wrzyWlile)oiwanych m sumę
WkY~.h I w 1rt~~h1ar.~c r~ednich uwarunko- 1~.'.>26 złotych. z bilansu syndyka masy 11,jdać,
Wojna gospodarcza. Japońsko-brytyjska.
„r. 11) skradziono 5 sztuk towaru jedwabnego na
1200 zł.
a c1i w a
P P .
' .
1;;; aktyiwa wynoszą 23'<i 110 z;lotych passywa I
wanych jednak sytua~Ją _budzetowa. zaś 165 162 xłotych
·
'
,'
(ex) Cła indyjskie na towary bawełnia pochodzące z imperjum brytyjskiego. - Z mies~kania Wiktora Kępińskiego (11 Li·
1 ne. nie pochodzące z krajów imperjum Związek przędzalników bawełnianych w slopada 9J skradziono bielizn~
Sfery rolnicze wskazują, ze ~szel~a ak"
. .
·
i iane rzeczy, war.
cja, mająca na celu po~zszenie cen
Sp.raiwooda~~ SY~Yka wmenyclele przyjęl':1 brytyjskiego, podwyższone zostały do 75 I Osaka uchwalił bojkot surowej bawełny togd 1750 zł.
płodów rolniczych .ma. tę w~elką zaletę.i do zatwierdzaiąc.ei w1ad~ś-oi, poczem. upatdly '. proc. ad valorem. Pociągnięcie to skiero- indyjskiej na znak protestu przeciwko
- Z mieszkania Artura Jostka (Kijowska 4)
ze daje niewspółmiernie duze. rezultaty Bonvańs'kl zg,l'os1I następuiące propozyqie ukła-, wane jest w pierwszym rzędzie przeciw- podwyżkom indyjskim. Bojkot ten ozna- &kradziono aparat rotografic:z:ny i inne rzeczy, !Qcz
w porównaniu z angażo:wanen:i ośrod~a- dowe:
ko Japonii i wywołało wśród ekspcrte- czałby wydatne zwiększenie konsumcji nie na BiO zł.
mi i poprawiając sytuacię .rolnictwa dzia· . Wderzyoi~le otrzymują 20 proc. swoich na- . rów japońskich olbrzymie wrażeni~. Jak bawełny amerykańskiej przez przemysł
We wseystkich wypadkach sprawców ponukuje
ła odżywczo na całe życie .gospodarcze. ~cżnoś-cu bez procentów f kosztów w c:z'lerech wiadomo zainaugurowane były rokowa- japoński. Uchwała bojkotowa spowodo- policja.
Środki i;iotrz.ebn~ _na. tę. a~cJę są_ stosun· rórwitlych ratach. z których p!erwsza płatna bę- nia j~pońsko • ~ng_ielskie w spr~wie za- wała na giełdzie bawełnianej w Bon:baju
1
kawo meduze, iezeh. s1~ ie poro.wna ze d:zie
.· po upłyiwi-e 8 miesięcy od upra.womocnie- i warc1a porozum1ema co do podziału
popłoch, którego wyrazem są spekulacyj
Konkurs radjowy
stratami. jakie wymka1ą w związkl z nle się uktadu druu ~ u'Jll"Y'Wie 15 miesięcy, 1 ków. Obecnie więc rząd japoński zamie- ne sprzedaże i zniżka cen.
na anegdot~
przeprowadzoną żniż~ą cen artyl~ud ów trzecla _ 24 mresfęcy. <!Z'Wal'ta _ 30 mfesięcy. rza podnieść stawki na wszystkie towary
urządzony pues Rozgło,nł~
przemysłowych dla zainteres?wa~eJ :>ałę wszystklie od dn1a n.praW001oon1enila. ~ ukfadu.
--aXx·
Krakowską.
zi przemysłu. Według wyhczen naprz.
Na powyższe propozyoie wyra7Jiło zgodę 30
MajQc na celu literackie ożywieuie działu ,Roa
wierzycieli na og6lt11ą sumę 123.131 złotych, WO· Wyczekująca
Prace n•d rewizją polskich maito~ci" i pragnąc szerokie koła radjosłuchaaów
v.ainferesować nowym, oryginalnym konkursem, rot1
bee czego, układ został praiwnfe zaiwarty,
•
um6w handlowych.
Wobec braku spirzecfrwów ze strony pozostana rynku dolara w Łodzi.
głośnia krakowska ogłaeza: konkure na anegdoto ~ ·
oiEŁDA WARSZAWSKA
lych wmenyclicl1 sąd układ ten zatwfierdz.il
·
.
(ex) Jak się dowiadujemy Biuro Trak rodzaju, jaki w Stanach Zjednocronych i Anglji oz d:iia 19.go c!ler:wca.
:;_
~
•
·
(ex) Na rynku dolarowym w Łodzi pa- tatowe, wyłonione przez porozumienie sa
kreślaję na~ ,Short słoty". ,,short story" (dosłow
w S11>raw1e padlo6c firmy „A. J. Or!cman'' n?w.ała w dniu :wczorajszy~ syt~acja wy-1 morzą~ów go_spodarczy~h•• opracowuje nie: krótka powiastka) ujmuje jakieś zdarzenie ły
Waluty:
SlkTad Apteczny. przy ulfcy Łagieiwnfclkfej nr. 2.3 · bitnie wyczeku1ąca, co odbiło się zarów- obe_cnie matenały negociacy,ine d~ tako· tiowe w ramki możliwie zwartej opo'llieści, końcą
Bell(j11 124.50
gdzie wlfaiśdiclel przedSJięb:orstwa jak }ui o tern no na podaży. jak i na popycie, zarówno I wan handlowy,!=~ z Holandią. Biuro. to cd się nieoczekiwanym zwrotem lub JWYłaniajfcej,
Holandja 358.35 - 356.25
podaiwaMśmy, zma.rł' a p~d s1wodą śmlerclią 1 bowiem posiadacze dolarów powstrzymy 1 pdrzygoktowa!o JUZS do~atk?w~ F mat~rJały z ~iehie jakiś ttroteskowy morał. Anegdota moze
Londyn 30.26 - 30.2i
-f u
r~ih·
d · 1
b od 1
.
o ro owan ze zwa1car1ą 1 ranc1ą. - hyć zarówno komiczna jak tragie<lna, sentymentairuNowy Jork - czeki 7.32
zaiw es wyp "''"' w mu 4 czerwca 'l",
•
- , wab się od podaży sądząc że kurs do- I
było sfę pt'erwszQ ze·b nmie wforzycielld co do I
•
•'
:
.
•
I rap11erua B'iura Trakta t owe~o ":' rok o- czy ~atyryczna, mu5i być jednak budi:o zwi~ź14'
Nowy Jork - kabel 7.33
wyboru kandydaitów na syndyjków tymcza1S>o- lara ~egme dalszeJ. poprawie, Jak i ewen I w~niach handlowych z Franctą bierze u- opowiedziana i bezwzględnie nie może przekra.
Paryż 35.09
wych, z zehramych przez kmałlotra masy L, Dzt- 1 tuC1;lm nabywcy, ktorzy znowu p'"zrmz- ! dz~~ł prez~s rady traktatowe1 dr. Paweł cz&Ć objętości 20 dd SO wierSZ')' druku.
Praga 26.55
Wlir'iskiego fnb'macyj wyn1ka, f:i paissywa maisy i czają, że nastąpi ponownie spadek dola- i Minkowski.
Rozgłośnia krakowska ustanawia 5 nagród: l
Szwajcarja 172.15
!W'YMSZą w przybliżeniu oko.ro 17.600 złotych, lira. Naogół czynniki zainteresowane uwa~lochy 46.69
W drugiej połowie ubiegłego miesiąca - zł. 50. 2 - zł. 30 3 - zł. 20 4 i S - zL 10.
Przeznaczone na konkurs prace uprasza si~ nid
Berlin 211.25
pon:iew-aa: upadlly pra:wt!dl~ ksl~g n1e pro· żają że obecnie już nastąpi stabilizacja toczyły się w Wiedniu rokowania handlo
'Akcie:
waidzilł.
l dola,ra co jednak okaże się w najbliż· we z Austrią, przy .współudziale delega- syłać do rozgłośni ,Polskiego Radja,. w Krakowie
Po Zlall"zadron~h 'J)l'IZ;ez sędlZlilego trorntsarza
Dank Polski 75.00
K
. ta rady traktatowe) d-ra Rogera Batta- na kopercie „Konkurs na anegdotę" załączajłC de
S. H. Outekunsta wyborach, ttaÓ\Wi~kszą f1ość &'Io , szeJ przyszłości. urs notowano w grani- gli.
Lilpop 9.00 - 9.75
1ękopisu kopert{' z godłem zawieraj~c' nazwisko i
Papiery parutwowe i listy Zll.!tmorn?;
sów na synd·.<1,.masy otr'"•mGJł
d"'"-hczaso~..u
W o b ee oprotest owama
• częsc1
, • pref e- 11dres autora.
.Y"""'
~J
~'"'"
"„ ,I cach od zł. 7.38 w żądaniu do zł. 7.J5 w
Termin nadsyłania utworów
5% Konwersyjna 43.35
kurator V. Dzliiwrnski.
płaceniu. Bank Polski płacił zł. 7,33. (ag) rencyjnej układu przez kilka państw za·
11h~a z dniem 15 lipca rb.
6% Dolarowa 47.00 - 46.75
~ranicznych, rokowania polsko - amtriac
7% Stabilizacyjna 49.00 - 51.50 setki
kie napotykają na pewne trudności, któ·
10% Kolejowa 100.50
rych usuwanie opóźnia moment zakońPOŻAR WE WSI POD' t"OITZlĄ.
4~% Ziemskie złotowe 37.75
czenia
pertraktacyj.
p) Wskutek wadliwych przewodów
IUejednollta
tendencja dla poszczególnych gatun~ów zboia
8% m. Warszawy 40.00 - 39.88
Należy
jeszcze
nadmienić,
ie
w
rokokominowych
wybuchł pożar we wsi Al(ex) Ceny zboża i mąki za 100 kg lo- nokrotnie. nie można było pokryć zapo·
waniach
handlowych
polsko
•
belgijskich
bertów,
PO~
Łodzią
(gmina Babice) w
GIEŁDA LóDZKA.
co Łódź, kształtowały się na tutejszym trzebowania przy pomocy dostaw miej,
z
ramienia
rady
traktatowej
brał
udział
zabudoyvamach
sukcesorów
Jana Kacz•
Dolary 7.35 - 7.34
scowych i należało żyto sprowadzać z in
rynku następująco:
prof. Edmund Trepka.
marka 1 Stanisława Skonieczki. Straty.
Stabilfaacyjna 49.50 - 49.25
Żyto od zł. 19 do 19.50, pszenica od nych dzielnic Polski, specjalnie zaś z Po\\'YllOSzą około 5.000 zł.
Budowlana 38.50 - 38.25
zł. 37 do zł. 38, jęczmień przemiałowy od znańskiego oraz częściowo z Pomorza.
Inwestycyjna 101.00 - 100.SO
zł. 15 do zł. 16, owies od zł. 15,25 do zł.
Na rynku owsa w tygodniu sprawoz- STATYSTYKA U'PADtOśCI W POLSCE - - - - - - - - - - - - - Dolarówka 49.50 - 49.00
15,75, mąka żytnia 65 proc. od zł. 28,50 dawczym zanotowano pewną poprawę
Według danych Głównego Urzędu
Bank Polski 75.00 - 74.50
do zł. 29,50, mąka żytnia 60 proc. od zł. sytuacji w związku ze zwiększeniem się Statystycznego, ogłoszono w Polsce w W schortenłach kiszek, wądęciaeh, zaparełaeh
niezastąpioną Nataralna Sól Morary6ek&
(ah)
Sytuada wyczekująca,
29:50 do zł. 30.50, mąka pszenna 65 ';'roc. zapotrzebowania, które w porównaniu z kwietniu r. b. ogółem 24 upadłości, wo~ Jest
Gen. Repr. Dr. K. Wenda, Warszawa, Krakowod zł. 58 do zł. 60, otręby żytnie od zł. tvgodniem poprzedzającym bardzo wzro·
skie Przedmieście 45.
GIEŁDA BAWEŁNIANA.
11.50 do zł. 12. otręby pszenne od zł. sło. Ceny jednakże nie uległy absolutnie bee ' 59 w kwietniu poprzedniego roku,
5.90, 10,25 do zł. 11,25, otręby pszenne grube żadnym zmianom, notowano je bowiem z ciego 12 w województwach centralLiverpool: lipiec - 5.91, październik
łt)'c:o:eń 5.94, mar21ec - 5.97, maj - 6.01.
od zł. 10.75 do zł. 11.75.
w granicach dotychczasowych.
nych (w kwietniu ub. r. 28), 3 we wschod S •
k
Ó
b ł h d
Brema: lipiec - 9.9ł, październik - 10.20, gm_
Jakkolwiek jeszcze przed dwoma tySytuacja ogólna na rynku.. mącznym nich (2), 5 w zachodnich (15), 4 w połudPdlSz·i up cd~ przy Y YC
O
Cłzień 10.35, styczeń - 10.45, marzec - ~0.55, god~iami na rynku zbożowo-mącznym w kształtowała się zupełr~e analo~icznie
.
h (t 4}
• 0
W
ntu wczora 1szym.
"2aj - 10.67.
(ah)
mowyc .
••
.
. .
ex) W ciągu dnia wczorajszego przybyli do te„
Łodzi panowała tendencja mocniejsza, w do sytuacji na rynku zbożowym.
Jedynie na rynku otrąb nastąpiło dal
W ciągu pierwszych czterech miesię.' dzi w celach handlowych n115tępuj,cy kupcy:
związku ze wzmożonem zaP,otrzebowaGIEŁDA ZBOŻOWO . TOWAROWA ŁóDZKA.
Grand - Ho1el: Srefan Lipiński - Kraków, Ar·
niem klienteli, to jednak już w tygodniu sze pogorszenie się 'sytuacji, co tłuma- cy r. b. ogłoszono ogółem 132 upadłości,
Żyto 19.50 - 20.00, p~zcnica 37.00 - 38.00, ję. ubiegłym nastąpiła tutaj ponownie dsza.
czyć należy w pierwszym rzędzie bardzo wobec 248 w odpowie'dnim okresie ub. r. tur Miller - Sosnowiec, Moszek Neuman - Wło„
ezniień przemiałowy 15.50 - 16.50, owies 16.00 co sfery zainteresowane tłumaczą w poważnemi zapasami. jakie się znajdują
powyższej cyfry przypada na wojewó- dawek, Michał Skowroński - Warszawa, Wiktor
'.16.50, mąka żytnia 65% 30.00 - 31.00, mąka żyt_ pierwszym rzędzie tem, iż młyny poczy· w młyn~ch i na które nie można znaleź~ dztwa centralne 82 (148), wschodnie 6 Sawicki - Kntowice, Salomon Wejs - Wilno.
Ilia 60~ 30.50 - 31.50, mąka pszenna 65% 58.00- niły już większe zapasy, odecnie więc nie nabywcow
ł
d
flntel Polania: Antoni Sochacki ~ Wilno, :Mie~
· '
f
· t
h
(6), zachodnie 27 (61) połu niowe l7 czvsław Kowalski - Warszawa, Salomon Wm'ter ~0.00, otręby żytnie 12.00 12.50, otręby pszenne chcą nadal angażować się w zakupach.
Zdamern
S er zam eresowanyc > na'
J '1'
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d •
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.
l0.75 - 11.25, otręby ps7.enne grube 11.25 - 12.25 obawiając się możliwości dalszej zniżki leży oczekiwać w najbliższym czasie na (33). es 1 chodzi 0 ro zaJ prz~ się- Kraków, 'Władysław Kowalewski - Wilno.
Reszta notowań bez zmiany. Usposobienie ogól_ cen.
rynku zbożowo - mącznym wyjaśnienia biorstw. to ogłoszono we wspomnianym
Ile spokojne.
(ag)"
Sytuacja powyisza ,szczególnie jaskra się sytuacji, nie ulega bowiem wątpliwo· okresie 11 upadłości spółek akcyjnych DALSZA PODWYżKA Pł.AC W AMEwo uwidoczniła się na rynku pszenicy, ści, ~e przy pierwszych przyi>~szczalnych (w odpowiednim okresie 1932 - 16). 18
RYCE.
GIEŁDA ZBOŻOWA POZNAŃSKA.
gdzie w związku z tem zaoblserwowano wynikach tegorocznych zbioro~, na na- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
(ex) Donoszą z New-Yorku, że przotyto 18.00 - 18.25, mąka żytnia 27.50 - 28.50, już tendencję nieco słabszą, a nawet pe-. szym rynku nastąpi albo zwyzka albo ( )
dujące koncerny stalowe w Stanach Zje'łd • 1 • (26) 19
·t k f"
)tręby pszenne 10.00 - 11.00, otręby p~zcnne gru- wną zniżkę cen.
. spo zie m
•
spo e irmo· dnoczonych zamierzają podnieść płace ro
Inaczej przedstawiała też zniżka w zależności od tego, czy zbio 36 • 20
l,e 11.25 "'- 12.25.
się sytuacja na rynku żyta, którego po- ry te w porównaniu ze zbiorami z roku wych 1 komandytowych (32), 64 w przed- botnicze i urzędnicze o 10 proc., o ile stan
Reszta notowań liez zmiany. Usposobienie og61. d.at w ciągu sprawozdawczego tygodnia ubiel!łego, będą lepsze. czy też gorsze.
zatrudnienia utrzyma się na poziomie as~
(138).
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przed letniskiem.

Walne Zgro111adzenł• Słowa•
rzyszenia Dziennikarz~
Goapodarczvch,
N.itijedna pant domu W'1e z doswiadcze
1
Wtorek, dnia 20 czerwca.
.
_
.
nia, ze służące często wolą zostać na la
~od~~~1ę 11~-u~~~~~~iwu~w~~~~
W~ml6~er~~
na
wy~c~ć
••~~~~~-~•••••M••a••••••••••~••••• 1 ~ w d~~ ~~~~nu
i Krav1\a.
ktnisł\o. ł'oprostu DOJ<\ się letmska! Nic walne z.groma~eme ~zlo~ków -~towa~
•
„•
diiwm:•TO w p:m lęku niema, jeśli weź rzyszema Polsk1ch_Dz1enmkarz;y l Pub 12.t.'-12.25 Muzyka z płyt 1;ramofonowych
w1ę
k ~ · ·ak· lJcystÓ\V Gospodarczych pod prze\vOd- 12.!' 12,35 Codzienny Przegląd Prasy Polsklei
• d J •
·
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·ewicza Ustę- 1z3~ -I!~ Muzyka z D1Yt gramofonowych.
I
J
d
mte się po uwagę te .przy ro~ct, 1 ie · t
Przegli\d dorobku sportowego,
. znosi służąca w kuchni na letmsku. Bez nic. wem yr. ana wasi . ·
. .
.
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W dn1a~b ~ i 2~ b. m. odbędzie s~ę I wszystkich powiatow str~e ee l c _or ~te I przcsudy można powiedzieć, że na 100 pu1ący zar~ąd Stow.arzy~zema z 1>rezena dzief
:.3.
~pale Wlli?l~1e święto ~rzysposobienta, <zany oraz 1ep1dt:entacy1~Y. z~społ ~im- 1 'lieców \\ i~jsJ.;i..;lJ może jest 5 naprawdę ~em dr. Altredei:i Kielsk1n: na czele. zło 13.0i.1 IJ.n,~ Odczytanie programu
b!eżacy
~i.i, J . .. zyl sprawozdanie ze swe] czasowe1 k~
..
.
p
01skowego 1 wyc:howarua fizycznego nastyczny. ~oza tern w sw~ęc1e "·~~~te · , .
które będzie stanowić przegląd dorobku udział równ~eż regrel.entac.ia oddz1ałow , ~"~ .~arzutu. ~awie. ws~yst e . y.mtct dencji, w którem omówił dalszy rozw?J 1305- 14 55 Przen.a.
rganizacyj WF i PW z terenu okręgu żeńskich Zw1ąz~u. Slrzelec~1~g:<:> z okręgu' ko?c.-:· t~udno Je r~z;palac: a pr~~ ten: prac Stowarzyszenia i role, jaką spel111;) 14 :;~ 11:00 Muzyka z płyt gramofonowych \\
· pri~r ~h komunikaty łódzkie i lokalne wia
tdzkiego w pracy nad przygotowaniem łódzkiego. Na swtęto pr~y1ezdża z War . '"' s~~.: tk1~ ~ak. m0\.110 rozgrzewaJą ~°. ono w życiu publicznem.
1
·unn ·ścl bieżace.
sprawozdawczyJlT"'"\vy~do~w
roku
W
spac:
}ru~no_
~~~efl
n_~Y
v.
ze~.
,\id."e,
,
ązk~
Z:v
ll\~Odzieiy do obrony kraju. Liczny uC:ział, :izawy pr~zes zarz~du głowneg?
(Park).
lt\{l\J li.OO Transmisja t Ciechocinka
.
w te.ro święcie zapow.iada Związek Strzc Strzeleckiego. M. 10. odbę~ą stę rown ez . O_lac.~:go \\ 1ęc s~~z.}.wac s~eb1e ao~ro no szereg referatów.
Po dyskusji nad spra wozdaruem z.a I 7.Ufl-1 ;.15 Płyty gramofonowo
leck1, z którego ramienia w urocEystoś· zawody lekkoatletyczne, gier sportowych \\ ~.1 ..1.: .~a te ~1ęki. . l o lllt: Jest ~llster~,
tam dehkatnosc - l~ narzekaJą parne rządu przyjęto sprawozdanie komisji re 17.lj-lK.tS Koncert w wykonaniu i:hóru ukraiń_
ciach będą uczestniczyły drużyny ze I i t. d.
~kief;O narodowf'go im l,ys< n 'd puJ dyr. So_
IJ\,rtlU na oporne słuząc1;: - ale p~prostu wizyjnej wraz z wnioskiem o ,1uzielcnic
--;1
NAJBLlżSZE MECZE O MJSTRZO· Jford, Quist nad parą japoiiską Satoh. N1 ~\\~',. Jda ucieczka yrzi;d tern. co Jest na ustępującemu zarządowi absoiuwrjum. . ;~~~~ Oclrtyt P· t. Pr~>ruda Palestyny _
nowych
wuboru
dokonano
[Joczem
noi 7:5, 7:9, 6:3, 3:6 i 6:3. W finale stre prawdę przykre l męciące.
STWO KL. A.
'"'~I. I'· !'1 ,·mon Tenenbaum
J
Na szczęście wynalazczość ludzka dG władz Stowarzyszenia. Ukonstytuowa - 12.35 · 1, ·~" lfriitc! fortf'pianowy Marji Ogilhianki
Najblits:u mecze o mistrzo~two klasy 'f!' europejskiej obok Austr~ji znajdzie
A w Lodzi przewidziane kalendarzykiem lsie niechybnie Anglja, którajuż w pierw tai !a '1 w dziedzinę gospodarst\va domo ny nowy zarząd przedstawia się, jak 19 2<, JCJ 3~ Ruzri 1 .~ścl.
~iu iutrz~qszym dniu .spotkania '!- Czecbosłowa~ją wev.O· Jedną z najnowszych zdobyczy . następuje: prezes: dr· A!fred K!el~.ki, wi 19 35_ 19 40 Odczytanie programu na dzfeń na
_LOZPN-u są następujące:
~zym t. j. w ~rodę odbędzie s1ę o godzi· 1 w Londynie prowadzi w stosunku 3.0. w tei dziedzinie są doskonałe kuchenki ceprezes red. Tadeusz Garczynsh s~1 ;
nie 18-e! mecz ŁKS lb ~ Maka~i, w so·1P~rry pobił Menzla 6:1: 6:4 i 6:3•.zaś Au- spirytusowe. W Polsce te nowe kuchen kretarz red. Alfred Witecki .. sk.arbmk 19 . 1~_:~~~5 Xa wid·rnkrfi;u
dyr. Józef Jakubowski, członkowie: r~d 20.ori_20 50 Konrert popularny. W>konawcy: or.
ki - całkowicie wyrabiane w kraju bptę, drua 24 b. m. na boisku Un1on-Tou- stm-Nechta 6:1, 11:9 I 6:4.
kiema p_ R. pod dyr. J. Ozimińskiego oraz
znane są pod nazwą „Emes". Gotowa- red. dr. Adolf Atlas. dr. R?man Battagl!a
_
nn~~ przy uli.cy Wo~ej o godz. 18: ~~-' _
Edward \fd~~h (tenor) i Ludwik Urstein (ak.)
kabi - SKS 1 na b01sku DOK o ~odz:~n•e KRóTKTE WIADOMOSCI "SPOf!fOWE nie na kuchenkach ,,Emes" nie wymaga dr. Marjan Chełmikowskl. dr. Leon fa~!
najmniejszych przygotowań, ani wysił- Zygmunt Kmita. Czesław Nusbaum, M1- 20.50__2i.oo Dziennik Wieczorny
. W ~niach 8-9 lip~a .org~nlz:ue
18-ej Hakoa~ - WKS. o.raz: w .rue~zielę
ua hobk~ Wimy. o &iodz!rue 18-eJ Wun!l-:- ski Z\'.llązek Pływacki w1e_lk1e między_n'.t ku. Pcfprostu trzeba m'ieć zapas skaio· chał Rogójski, Jerzy Mariusz ~aylor. dr 2i.oo-21.1o Kornunikat bby Prmn. • Handl. w
todzi
ŁKS Ib .1 na boisku _Widzewa .o godz1n1e rod.owe ~awod~ pły~ack1e.' w_ któ~~'wn nego spirytusu (denaturatu) który wszę Józef Trink, \\'ojciec~ ~aleski. .
Do koi:'!łsji rewizy1ne1 zostah :vybra :n.in-22.00 DaJcry cifg koncertu 1 Warmwy
m~Ją .~z~ąć udział mistrz 1 w1ce~1strz dzie można otrzvn'lać i w ciągu kilkuna
10.30 W1dzew - Union - Tour1ng.
olunp1Jsk1 Vf sko~ac~. A~erykamn -: stu mimtt ma sie gotowa. gorącą potra- ni: pp. red. Aleksander Jackowski. red: ::2.00-2:?.15 P. Kornel Maku:;zyń!ki wy~ło~i frl.k
ton
k Marceli Karczewski. dyr. Jan Kuczabln
t. „ .... , ,
Smith i Eg1pcjamn S1mayk1 or:i.z znam ., M· . 1. .
LKS GRA W NIEDZJELĘ Z Z2 PP.
Ipływacy węgierscy Szekely i tfa".isv i ' ę. at!IPU acJ.a 1>rz~ " m... si~ Jt.:st t_a _ ski. Do komisji rozjemczej weszli: d'.. 2:: 15-2~.2~ )fuiyka taneczna
.
~ lODZI
prosta, ze nawet dziecko moze tę ku -R oger B a tt ag1·ta. d.~ r. Borys Rzene•·k1
C zech Getrener·
o m1strzo
W dalszym c1•ułu
: ... · ??.23-?2.35 Wk1de>mo~cl sportowe.
1chenke· obsług·1 ać
ŁKS
• dz.
„ 0 rozgrywek
dyr. Jan lwaslewicz: dyr. 'G:zcsław .Pe- ?235-:?240 Komunikaty meteorologiczny i po.
•. w ·
·
- \V meczu o mi?trzostwo lig~yiJki
stwo Lig~ w nadch~dzącą ~ie ie1ę
lic:rinY.
. tJsc<?~ka się w Ł~dz1 na boisku przy Al. wod;iej EKS (Katowice) pokon„ł ...,raco Na dwuogniskowym „Emes1e" można che, min· Marjan Szydlow~ki oraz Jako
'[uz~ka tentcrna z kawiarni Europa
I0-23.00
~~.
'
K1elski.
Ald~sandcr
dr.
zastępca
na
jak
radz'1ć,
dobrze
samo
tak
sobie
.
.
6:2.
1ę
od
Warszawi~
w
Siedlec;
z
~pp.
.
n
Poza tern Walne Zebranie :''y~ralo I w Cir•·hol'i:ikn
- ~o larze po~scy Mi.ch~lak, ,Korsak-J piecu k~chennym. z tą_ oczywiście prze i
będą się !,derby'' lok~lne.: \'<:'arszawia~:
ka-. Legia, we ~wowie rown?e~ Gde;!'y I Zaleski. Olecki 1 Stef~nsh ktorzy zo- 1 wagą, ze kuchenka .. Emes'' oszczędza c 7.tcrech korespondentów prowmcional-1
P?gon -: Cz~rru, w Kr~~We. arc ar- -;tal zgłoszeni do wyścigu dooko.ła Wę-- czas. pracę i z.drowie - nie kopci. nie l pych Stowarzyszenia: Tadcw;za Nowac
I kiego (Gdyni.a) dr. Jó.~ęfa ;\t Zi~m~a I
ma - Wisła 1 w Poznaniu. arta-· ra- ~icr wyjechali na trening górski do Za- dymi.
!(Kraków). M1cliata J~sm.sRie,.,~ !L;- 6 " ).
utrzy
chce
która
gospodyń,
z
Każda
.
.
.
iwpanego.
- Mecz pływac~1 franc3a-~1sz- maG slużącą na wsi i mleć ~pokój i wy· i Mieczysława Kottonsl<ieg0 (Łodz).
P. o. S.
przyniósł zw"7c•1stwo f rancJt w godę mus' zaopatrzyć się w kuchenkę
pan~a
Z dniem dzisiejszym próby i zaprawa
. Em~s·· Kuchenka Emes„ na letnisku jKOLQ 1 °JE LETNIE PRZY PANSTW.
.
do POS przeprowadzane przez łódzki o- ogólnym 'stosunku 3.0·
j'est taka sama ko~iecz;nością. iak w GIMNAZJUM IM. f. SZCZANIECKIEJ.
:zucte
w
tr:rncusk1
.rekord
Nowy
kręgowy O~rodek WF. zostają wsk\\tek
lk · ·
.
-. . .
.
kvh ustanov.·1t onegdaJ Duhour osiąga-- . . kuchnia
Oyrckc!a glmnazJum komun u1c. ze
gazowa. bei ktoreJ dz:1·
m1eśc1e
wyjazdu kadry ośrodka na obozy letnie, -..... · 1-~_ m
4
siaj niema jui ra~jonatnie zorganizowa- w tych dniach Kolo R,odzic1elskic przy
na pewien okres czasu przerwane.
•
li\· "·"
tut. gimnazjum organizuje kolonle. let·
nego gos-podarstwa.
•
•
•
Tf,,\ TR :ltlEJSKI.
nic w Sokulnika:::h. Zgłoszenia rodz• ów
H1stor1e
oZIE!ii LIG1.
wielkie ko,t.ta, Z\lięzane z W)·
na
wzglfriU
Zr
zkolna
kancelaria
prz·yjmuje
u:zenic
t
programowo-vstrojowe
ICur•y
.
p~zyi;ada
m.
h.
..
29-~o
c~~~rtek,
t:ra
godzinach od 10- 14 codziennie do ,1awi.nir.m .,r1.:icwcigt w mu11<lmknd1·', sztuka ta
dla nauczyc,eia wa.
GLOS .AfR)'.KJ_W_ RA:DJO.
.. Dzień L~g1. Z tej <;>k8;FJt od~~dzte się .w
-d1odzi już wkrótce i afisza. , ,Dziewc.:-:h1 w mun_
, . ? 4. rb
Wkrótce i radJo afryke11•kte io~i.nlt. włttzone
,Varsznwie na stadionie Legp mecz pił·
6· ·. \\·łącznie· .
1
tlurkarh' • iJ~ jeszcze tylko d,i;, jutro i pojutrzr
.
(p} W dniu wczorajsz;vm, w związku z ma karski W chód -, Zachód. przyczem sk?a J do wielkiej rodziny roi:głofoi ::ia tlwiccie. Po icne·'
-dy zilspołów zostały ustalone nastepują- tólnc ~cacjc nedewcvc i:wirkn~ n1oc •">eh apa,..J.' ,eform(\ w !;z;kolnictwie, ·rozpoczął się w . ~ednocles.nie d~·rc_k~~a ..z~wi~d~n~a? z ni1·zrów11a11~ JaJził .lndr~cjew~k!J.
\\ ri•w" "Y'tfPY znukomitej pary ort)·1tÓ\\:
co: Wschód: Doma1iski. Martyna, Kara-, łriw, .Algier np. do 7S KU', Rabat do 50 KW, Tu~. Tomaszowie Mazowieckim kurs pTogra- ze I~ u.czernc, POZ<?_Sr~Ją~y c \\ . o ZI
~falc M1tkowski. Wełnic, Jańczvk Wyni- 11is do 60 KW. w ten ~po1óh programy tyrh tł•· mowo - ustrojowy dla kierowników szkół orgamzwe :,Letnią :s_wi~thcę .\Vy.i.;iecz- ,~Jd•&:indrn "'~~inki i Janiny Romanciwny w re"e
iewE:ki, Przeździecki. Nawrot. Matj::is, .Ru ·~j b~„ mogły h~ć dyuane n:1 całym ;lobie. i od 3 do 7-klasowych. Kurs trwać ł-ę<lzie ko wą", .zap15y QO ktorc1 przyJmUJC kan l11nj11ei •ztuc GiralJycgo , Jan i Krrstyny' ·.
...elarja pa1istwoweg~ 'il?tmzlum. w '!..o
. I do dnia 11lpca.
zy&lkir. tri! tacie Titd9 poł,rr:one mitdzY.
!.'inek, rez:erwa: Głowacki. ~owakowski,
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l"onku~u
!lli~dz~:iarodo'l«!go
.go
I
wyl!ra1~.i
1mponuJęc11
paułe
Pau:h~O\\CJ
Loterjl
111n
~dsud.
uhc
zbiegu
przy
T~~asz:o~a,
cy.
nili.I;
na
mieszka
fwiecie:
całym
ua
rodiaju
6woim
koQlik czeski Vlasta Bur1an.
I 6tróiuje latarnik, ale nlen1a latami. ]e!t to latar_ 1 i:;k1or;o I le1non~w. K!ll'sy dysponu~ą c~v- 7J_. s~.~O(I ~.• r. l·H 41i!! ornr w civ.art~Dl ~m.u •·znr:;o. któr~· wywoł.•ł w War~lawir. niebywałe ~u
PÓLfl ALY O PUHAR DAVISA. 1nia łlcpa, która nio 'wleci. A nało si~ tak: sdy • telnią, pracowmą, śwtełhc'l, kuchnią 1 m- I rowmt'i "llJ'nrk-za "YErana zł. IO.OOO na ~r 2~ 2~0 in!C"reto"nnir. Wiecr.or~m o l!udz. 9.ej odbędzie
1 "~ na~szcir51iw~z:J kolt'kturze _1. H. Litmana prr.y •ir w Sali Filhannonji feHh·al tnne~y s doboro\V półfinałach o puhar Davisa Au:- burlowano latarni~, 'Il winy ~o~~wt'y jakit~oł., ki&: tematem
w'm pro::r11me:n. Jutro w brodo odbr.drio ~io
Prelcclenlami na obydwu kursach s- \li. ~olr~o"::k•cJ 31, ~eł. 144-12.
stralja ma już zapewnione dojście do h- ry nie •l!>starczyl lampy; p6mieJ PŚ. ponumo
adm16'ntC wart?· IZ w ohtrnym riunit>niu j„ ł 2.Fi i o•totni w)·attll· Jlilrl'I 6przc1lcjr kun Fil.
nału strefy europcj ldej. gdyż w potka- tcnów i n pomlaań 1! rotn,·cli atron, Minhteruwo prqfe or~'wic i inspektorz:y ~ Warsz;,wy~ •
IO lzł. 50.llOO' na1:,1ei.. za „y1rana. Ja\c.a dot)·rlt- l•arnio11ji
niu z Japonią po dwóch dniach prawa- Marynarki odkład ło ttal~ t(' 9l)rH~ do •rufadr.
I <'m radłR w Łodti.
_
dzf 3:0 dz:lękl zv,...ycięstwu doubla -Craw 1 tak było i jc,t do dr.i•iaj.
N
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I ~t~iKRóL Dri>AiłYjii:
I I ~ó~~1;~t Iwan Petrowicz, Mary Glory, Gabriel Gabrio,
L p o ws k a
or~· prymadonna Oper.y w.u~aw~kiet· H e I en a
I
lp1ewa!ąca w tym f1lm1e polslr1• p1du
Pocs~łek eca816w w 4nl pownednie o •· 4-•i po 1tól. w ai tdic. i świ•ta o f. 2 PP•
K•pony ulaow• po 70 er.
Ceny mlelsc I t.09, U rD 90 gr. 111 m. 10 gr,

NASTĘPNY

,,Czystość"

PROGRAM:

• ''
,,1O dJ a mnie

Łódź. ąl,

Piotrkowska 44,
Telefon Nr. 167-45.

ol o

Przyjmuje w~zelkie robotv. a m1 ólno·
wicie. cvklinowaoie. drutowanie, I ro-

W rolach Qłówoych:

lerowaoie ora> czyazczeoie wy~lB"'
okien, sprląlanie biur • pokm

KAZIMIERZ KRUKOWSKI,
WŁADYSŁAW W ALTER
TOLA MANKIEWICZÓWNA.

...„„„„„„„„„„„„„„„....„„„„„„„„„......„„......„„„„„„„„„„„„....

Solec-l ~ ró1· H=l:~:::!·:: hl~::opl
ajakat•eznłejue

ł

w reumaly.c:mle, erlrelyimte skrofulaela ł aerwobćłach
tR Dł.0 SIAICZANO • Sł.ONE .
K"piele mineralne i małowe

września
Znlild dla PP• Uuędnłków ! f
Kuracje ryeaaltowe I I

Sezon od l·go maja do 30-go

hifor•acyj udsiela: lanąd Zakładu SOLEC - ZDRÓJ,
woj. IUelei:kie i lwi,z:ak Ur:drowlsk t'C1!11dcb,
Waruawa. i-Io Jl:nyaka 17 -ł•lafoa 434·38.

„Eli8QR:p. J„

Do akt. Nr. Km. J2761 JS
OBWIESZCZENIE.
Komorm k S~du Grodi:kiego w lo3tl

Ikr. Bndl.· PnemJ;I.

L

ODDZIAŁ

w

Borkowski

ŁODZI, Xłlhi•ldesro Nr. 70
tef. 101.-n, 101·78, 20ł-04.

Poleca ,o;agonowo i ze 1kladu:
WĘGIEL, KOKS,
belkt telazne J telazo, cement, wapno, awof·
dzie, karbid i ws:r;ellde mater„ał; budowlane.

I
Do akt Nr. Km. 1234 1933 r.

Obwieszczenie o licytacji.
W my61 ł 83 ~Hporządz:enia Rady M.imittrów z dnia 25. 6, 1932 roku
o peał•powaniu e~zvkacyinem Ursędów Skerbowycb (Oz. U. R. ('. Nr. 62. poz.
) 5 1.J~d Skarbowy w Łodzi i:>o4aie do o,6ln1j w1adomołci. te daia 2.S ifo
caerwca 1933 r. o 1rodz. 10 ei odbęd1ie 1ię apnedat a licytacji ruchomości 11
ihl wymi1111onyeh płatników

1) Wshuzt.jn J . .i Majerci:alc M. - ul. Cereckie~o t3, Meble, fo1tepian
i biblioteka zł.
.
d.
2) Bornastaja J. H - ul. 2'.gienka 12. Obuwie
d.
3) l'reiadhcll Abram Jak6b - ul Z~ieuka 6?. 2 nafT
4J byadyk ~asy Updło6ci f-my „Stiildt" - ul. Drawaowsk.a 41f45. ·
Mauyne do pisania, anta do akt 1 2 kasy oifniotrwat1 d.

KIEROWNIK

z.

OGŁOSZENIE.

KoMoraik S4d11 Grodz:kieiro w &.o·
d.1:i, rewiru J.40, Wacław K:oml•k zam•enkat1 w to:hl, przy ul. W61er: d·
skiel Nr. 63 na zasadci• art. 601 I(. P.
C. 04łana. te w d11l117Z •urw1& 1933 r.

•4

/

28».65().-

ó00.2250.-

URZĘDU:

s~alańskl.

f~dr;.

11·•1 w

t.odal przy ul. l'lawrot
Nr. 7 odb,duc ait publlca:u1 Jicytr1cjt tucbomo6ci a mia11owicic: un-dzenła sklepow•fo i bar •• National"
011acowaaY1h na łącr:n, sucqę zł 640."kt~ra 11utaa otl11dać w dniu licytacji
w mi•ittll spuedatr. w c1aal• wyiti
oznaczonym..

Lódt, dnia 17 curwca J933 r.
Kom.!Jruik (-)

rewiru. natienlralr w Lodzi, ul
Kili~akl•lo N1. 96a aa zasadzi• art
602 K. P. C. obwiestaza, .te w dniu 28
curwca 1933 r. o4 gods. - odb'łdzie
7·110

Wacław

((O S7.JU_fK.

się

licytac:i• publlnaa

rucbomołei.

de-

mu Pf'T ul. Piłsud1kiego Nr. 511 w to·
d1i. akładai•crch 1i41 z aołnel mau:yay
pedałowe! do kralania papieru, many·

prtez władze Padstw. "lat"'

OGtOSZENlE.
K•mornik S"du Gradzkiego w to·
dzi. rew. 1Jl-ao Wacław Kosulik za.
miuLkatr w Ł od1i. przy ul. Wólczań ·
ski•I Nr. 63 na 1„adzle art, 602 K. P. C.
ol!lasn. te w dniu 27 uerwca 1933 r.
od odz. l l·ei w lodzi, przy ul. Na-

wrot Nr. 13 odbędzie się publiczna li-

OGlOSZENlE
tasad1:1e art 602 K, P. C, oitun że
w dniu 26 CHrwca t933 r .• od lfodz, 11-ej
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi
w todr;1 prz.y uliey Rokiaióekiej Sl. rewiru 12.go umłeszkaly w Lodzi przy
odbcdd• si, publicsna lieytacia rułcho· ul. P1ramowicu 7. aa zasadzie art,
mo•ci. a •laa•wicie: tarderoby, taa •tki. 1030 U. P. C. oałasza, te w dniu 27·go
stoli· czerwca 1933 r, od ~odz:. 10 rano w Lodii,
2-cli nonych
Je o z • t Ir I,
ków, J-ch Jcnueł. 2 waliuk. 3 ta bor•· przy ul. 11-ito Listopada Nr. 47 odbę·
t6w krytrc:b .ioteliaem wrząditnia slde • diie się sprsedai ~ przetarlfu pubUci:pow•ao, wódak r6inych tatunk6w, 11- nsiio rucbomoś1i. ałlehcyc:b do Berka
klerów i wla eszec:owapycb na łączo11 fln:offa i sldaddj ących się z artykułów
aumę sł. 3530 er. - które 111oin• oalą· spoivwczych i innych.- oszacowanych
dać w dniu licytacji w miejscu 1prnda · aa sumę lt. 561 ir. 30.
ży. w czasie wytej oznaczonym.
l.6di, c;lnia l czerwca 1933 r.
dnia 17 uerwca 1933 r.
Komornik (-) Wacław "OSZEl.IK

cbor. akory I wło•ów
KOSMETYCZNA

SZKOŁA

Oe allrt Nr. Km 1170133

cylacia ruchomohi a mianowicie: Io·
ny-110&• ręuneao-do kraieoia papie·
war6w1 wełoiaoych, batystu, kreton•
ru. mauvny do uycla pudełek, w do
popeliny 1eliru. llrera, ,16c'enatfo, o·
brym 1łanle. 50 kltr. łcłllarJ H pudeł brt11owego. bard11au, 10 kip na 6tka,
ka jedli•! ryz.y papieru cnrwon•to. •rządzenia sklapowego. many ny do
rorm. 100 - 70 cm,. onacowanyelt aa pisania i nyeia, dywanu, mebli i fortełączaĄ llJIDł zł. 845 - tr • które mot
f·mT •ateeki Warszawa
na oti,dać w dni• licytujł w mlefscu pian• krótki.ego
euac:•wanycb na łączne. sumę sł. 7545
1prudały w c:1Hi• wyiej 0112ac1oaym
- fr. które •oioa •gie.dał w d11iu lił.6dt, do. 14 cserwta J933 r.
cytaeii w micj1c:u prz:cdaży, w czuie
Komornik C-> ST. GOllSKl
wyiej o 1maczoaym.
Lódt. da. 17 czerwca 1933 r.
Do akt Nr. Km. 11 p!33I
OGŁOSZENIE.
Komornik (-1 Wacław KOSZELIK
Komornik S11du Grodskiego w t.odz1.
rew, 3-go Wacław ICesulik zamieukaly
Uo akt Nr. 1128 1933 r.
w ł.odti, puv ul. W6luaiakiaj 63. na

ł.ódź,

fiABIHEIY KOSMETYKI LEKARSKIEJ

l:omoraik (-) Adam JAROSZYŃSit

Dr. med. LEWINSONOWEJ

I

przeoiesion11 aa PlOTRKO WSKĄ 86
tel. 143-63. od 10 r. do !! w.
Cbirurgja koametyczaa. iylak• •
odmroźeuil.

USUWANIE

OWł.OSIEHIA,

Gabinet kosmetyki
leczniczej i toaletowe1

Z. SZWALBE
dyplom Uniwersytecki
MONIUSZKI l, tel. 127-99.
Usuwanie wsicelkich defektów cery.
Usuwaoie bezpowrotaie i bez :il adów

npec,cych

włosów.

Przyjmuje 10-2 i 4-8 wieez.

Do akt Nr. Km. 316133

OBWIESZCZENIE.
Komoraik S~du Grodiki•!!'O w t,odii
rewiru '.lO-l!o zamieszkały w Łodzl lll.
Pielrkowaka Nr. 216 na zasadzie art.
1010 u. r. Il. o gł a$ z 8, że w dniu 27
ei:erwca 1933 r. o godz. 12 w Rudi:ie
ł'abjaoi1kiej, ul. Holesława 8, odb,d?:i•
się publiczna licytacja ruchomości a

mianowicie; lokomvbili parowej, pomp}
dyaema aa 110 Tolt. i 10 metrów trans·
misil oszacowanvcb na łąc:xną sumę zł.
625.- które można o I! l ą d a ć w doiu
licytacji w miejscu spri:edaży, w czui~
wyżej ozoacz:ony•.

t6dt, dn 10 czerwH 1933 r.
Komornik: W. TRZEBIATOWSKI

Str. g

10

Urząd Skarbowy

w

Obwieszczenie.

Łodsł

L. Ega. Le 69/33.

Dr. S. KANTOR
wene•

Oołouenia ~ro ~n e.

UL. PIOTRKOWSKĄ 90

~~A I WYCHOWANIE I
I'~

Spec. chorcSb akórnycb,
rycznych i moczopłciowych
przeprowadził się na

• 10 Urząd Skarbowy w Lodai na nudzie S 83 i 84 Rozp. Rady Ministrów
15 VI. 1932 r., (Dz. U. R. P. Nr. 62. poz. 580) podafe do publicznej wiadoodbędl\ si• p•bliczne
~ok1, . t.e na pokry~ie zal.egłych l)oda1lt6w akarbow,cb
l1cy.tac1e ruehomośc1 w dniu 23. VJ. 1933 r., n•leżl\eyeb do nU:cj wymienionych
t dni.a

tel. 129·45.
PrzyjmuJe od 8-2 i od 5-9 wiecz.
W niedz. i ~więła od 8-2.

łłuznlk6w:

1) Knapkiewlcz Kazimier.i:- Przejaad 14. - urządzenie fryzieukie zL 870.- Piotrkow1ka :178 - po4caochy damskie
i dzi„. zt. 2.094,3J Wolf Binem
-Kilidskiego 71, - meble, maszyna do
pisania .A.E.G.", tyrandol 2-płomienny ał. 1,288,41 Łęczycka Eugenia
- ał. 1.545 - .Narutowicza 35, - meble
5) Berliński Abram
- zł. 1so:- Narutowicaa 31, - pianino
6) CwJII1ch Izrael Jalc6b -/ ał. 650,Narutowiaza 11, - meble
7) S· cy Szept Sury
- Piotrkowska 70, - meble. pianlao
cnrne, nowe .Bliitchnera•, zefar
uafltowy 011klony. tyrandole - zł. 3 195 8) Frydrych Saulłm
'
'
- Piotrkewska 66, - tewar naray,
futra fok., towar „Miltoll",
towar wełaiaay i p6łwełniany - zł. 5,394,9) Rozenblat Maier
- Kolain~ 9, - wap110 la1owane
350 brcy - sL 1.:220.10) Brem Cbaua
- zl 540,- 2ie)ona 3, mehle
11) Kupermina Chaim
- sł. 990,•ebl•
- Skwerowa 20 12) Jakabowicz Salomoll - W ę.tlowa 10. - zł. 820.mabla
13) 11 Autostoak", Gutm.an
Henoch - Płotrkewska 278 - meble czticł saaoch. zł. 800,2) B-cla Seidenwurm

IUerownłk

Doktór

216-90

Specjalista chorób •kó~·;;~h~·····
wenerycznych ł moczopłciowych
Prsyfmaje od godz. 1-2 i 5-9 w.
w nledz, i 6w. od g. 9-1, wpoł.

:51'ECJAU8CI nauczyciele. k..'\tol(cy u

I

lekcyj, korepetycyj pojedy-6
przygotowuj4 dt 1
czo. kompletami matury. wszelkich egzaminów - um•t
s~czają w szkołach. Tamil!! o}>....e jęey.
In. Ceny niskie. Piotrkowska 71.

~UPNO I SPRZEDA~

j. Rozin • Reicbowa

,.„

ZGIERSKA. 38

I

naprzeciw Zgierskiej 15) i przyfmuje
10-1 i 4-7 wiecz.
Ceny lecznic.

(-) O. ZIELKE

MNIE

f dzielają

LEKARZ-DENTYSTA

Urz4;d111

la•pektor 9.karbow)'.

.,J/l"

Złoto

••

..

„..

BIŻUTERJĘ, SREBltO

kwity lombardowe kupuje i płaci najwyższe ceny Zakład Jubilerski 1. Fijałko, Piotrkowska 7.

Akta wyrc, Nr. 22133 i 183133.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodz; !! BRYLANTY ! !
Z~OTO, SREBRO, BIŻUTERJĘ,
rewiru 22°go, urzędaiąev w m. f.oclri przy
ul. Sienkiewicu pod Nr, 67, na sua· kv...1ty. l o m bard o w o kupuję i płacę
Magazyn jubilerski
na1wyzsze ceny.
daie art. 679 K. ł'. C. obwieazeza, te
M. Mizes, Piotrkowska .90.
w dnia 24 lipca 1933 r. od godz tl·ei
- - -----·-·
rano, w sali posied:i:eń Sł\du Grodz:'d e ·
go w Łodz;i odbediie się sp r 11 e d a i j PRZYCZEPKI motoc)'klowe mało
używane sprzedają ok:azyjDie tanio Pol·
z p•blinnci licytacji nieruchomości miej·
skiei 1kładajj\cej się z placu o szerokości 1' skfe Zakłady "M-P" Wólczańska 188.
24.4 mtr. i głębokości 33,6 mtr wraz z 1
zabudowaniami polotoncj w todzi pr:i:y li OKAZYJNIE tanio plac will. 25 na 75
w Radogoszczu, ul. Sowfńskiego. ul. Miedziaoef omacz pol1c. Nr. 9, hip
sprzedam In f. Piotrkowska 113 m 15
3

Ponieważ niszczy
szybko i skutecznie

---

~l~s~:;t·J~~:fah~~~~~.::kl:~ó:.aF:!~~f~;~

KLJ°f~•GER

•~•~
i

l~ wI

MARK~ wI[
Dr. med.

chor. weneryczL ok6rnych
Choroby akórne •• weneryczne.
(porady seksualne)

wło•ów

Andrzeja 2, tel. 132-28.

Zawadzka 14, tel. 166-35.

Przyjmuje od 9-11 rano i od 6-8 wiecz· przyjmuje od 8·11 raoo i od 3-8 wiecz.
W niedziel~ i święh od 10-12.

RE ICH ER ~~:;;:~f:;~:

I moczopłciowe.
Specjalista chorób skórnych,
wenerycznych i moczopłciowych. przyjmufe od 8-11 i od 5 do 9 pp.
Poludniowa 28, tel. 201-93 W niedziele i święta od 9 do 1 przed poł.
przyjmuje od 8-11 rano i od 5•8 wiecz.
w niedzielę i święta od 9-1.

· L. N°ifEcK1 ~r.E. ~~kert
Specjalł•ta

chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych

NAWROT 32, tel. 213-18

ul. Kibnsk1ego 143

choroby weneryczne ł ak6rne
godz. przyjęć 12 do 1 i od 5,30-8 wiecz.

Przyjmuje od 8-9 rano i od 4-8 wlecz.
W niedz, i święta od 9-12 w poł.

wewnętrzne.

D~ me~

D~

~H~~lfWl(l Hap~~~~f?hł

Andrzeja 11 T I 137 42•

•

L E C

Chorohy skórne, weneryczne
I moczopłciowe.
•
• e •
PlotrkO'Wska 10.
Choroby skórne weneryczne
Telef. 245-21.
~ocz~płcłowe.
.
Godziny przy1ęć 912-11rano5r71/3 po poł Przyjmuje od 8-11 rano. 1-2 pa poł.
5-9 wiec z. W nie dz. i św. 10-1 w poł.

_

I tDKALE I MIESZKANIA_,,I
Do wya111jęcia ) pokoi, front, sło
neczne, komfortowe, Nowo-Targowa 9.
Caoa 565 zł. kwartalnie. Wiadomość
u dozorcy.

Okazyjnie plac 25x75 w Radoiros:aczu.
ul. Sowińskiego, sprzedam tanio. Inf.

z y

„-··---!.J

....... . .

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiel('o w to ·
dzi rew. 30 zamieszkały w ł.odci. l'iotrkowslra 236 na zasad:i:ia art. 1030 U.P,C
o.tlasza, te w dniu 28 czerwca 1933 r.
o .todz. 13.30 we wsi Retkinia gm.
Bru•• edbęd:r:ie się publiczoa licytacja ncnomości a mianowicia · dwie
krowy, w6z parokonny, resorówka
Jednokonna i m a s z v a a do nycia
firmy "Singer" OSU.COW&DTCh na łącz·
kt're mo:ioa
ną 1u111~ zł. 7SO gr. - ,
licytacji w mi•iscu
o.tlądać w dniu
1puedaży, w 1111asie wyżej oinaczonym.
Łódź, da, 1 czerwca 1933 r.
Komornik C-) TRZEBIATOWSKl
. „...• „..

wykształcony emeryt
pragnie być lektorem starszej zamofoej
osoby; zaopieku e się troskliwie osobą
chorą, wyjeidiając:ą do wód krajowych
czy zagranicznych; przyjmie nadzór nad
kolonii\ letniq młodz:ieiy; przygotuje
podczas wakacji, w mieście lub na wsi;
dzieci do klas młodszych gimnazjum,
obejmie zarząd bibljoteką lub czytelnią.
Łaskawe oferty przyjmie „Kurjer t6dzki"
Piotrkowska Nr. 11, pod: „Emeryt in'
teligentny".
Intelłgentny,

•„tpK1ołZ

powrócił

Cegielniana 15, tel. 149-07.
Przyjmuje od godz. 8-11 rano I od 4-8 w
w niedz. i świ~ta od 9-1 po poł.

•pecjalłsta chorób ak6r,:11yc:h,
wenerycznych i moc:zopłc1owych

lub złoi~ 200 zł. kaucji za
•trzymanie jakiejkolwiek posady. Oferty
pod: „Bez wyjścia - uczciwa".
ZAOFIAHOWĄNE

Cegielniana 7,

tel. 141-32.
Pr7 yjmuje od g. 8-10, 12-2, 5-S w·
niedziele i święta od 9-11.

·z1o~~!SKI Dr.
Doktór

·
s·
I 6
Ierpnia 2•
U • •go

Choroby skórne i weneryczne
Przyjmuje od god:r:. 2-4 po poł.
i 8-9 wiec:a6r, w niedz. od 10-1.
. -„

~

.

CENY

.

- -

~

•

'

J. ~adel

Akuszer-ginekolog

przyjmuje od

3-5 i od 7-8 wiecz.

przeprowadził się na uL

ANDRZEJA 4,
:

PRENUMERATY;

telef. 228-92.

~ ~· ~US~W.A f!AJufo~:c.~Y~SZ. ~:

·~~

BOL GlQWY·:

B.ÓLE . ZĘE$'Ow;··
GRY PE, lłR ŻEZllĘl!'JEŃIA:;.'
8 ÓLE: ARTRE.TYCZHE }~.?~:~(;::'·\·,·;
.

.

'

· , 1'.

Ogłoszenia.

.T.P.··

·. ~- ~. ~ ~~·:···~lt::·/

·PROSZKI T.E WYRABIAMYiWPOSTAC(

.--~··. '":. tA:al.E·T·E:K\.~:ir~\~'/

Pobsebna wykwalifikowana ekspe·
djeutka do składu wędlin. ADdrseja 41

ZĄo.AjCIE .QRYGIMA LMYCH :PROSŻ.KÓW.
.

Potrsebne podręczne do pracowni
sukien i okryć damskich, Rzgow1ka 71,
m. 41, oficyna, II piętro .

z "KOG U°TKIEl'I",.. .·::·.·.
. „,'.ł~-••• : .
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•

•

'

'

~

1
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po godzinie 9 wieczorem

.

lcowy unieważniam.
Pokói z klatki acbodowei do wynajęcia,
może być • utrzynta1tiem, Kilińskiesro
60, m. 8 .
Sowhiska Leokadja, zam. Smurowa •
zgubiła legitymację, wydaną przez fir
ZARAZ do wynajęcia 5 albo 6 poko- I. K. Poznański.
jowe mieszkanie z wygodami, 2 muro·
wane szopy ewent. garazy, 1 aala mas.zynowa z transmisji\, Kilińskiero 145,
a gospodarza.

Allllll.„„„„„„„.
I zoRo Jo wI sKA I

Potrzebna z dol 1t a prasowaczka 11a
drobiazgi, Ul. Piłsudskiego 26. w po•
dwór:r.u.

;:lf..•.;-.•'.f'"',..:•.>;•I

STAWOWE ; K~'STNE ·~ i
,„

...

.

Fabryka Włókiennic:i:a posz:uknje dla
jedneiro ze swych oddziałów młodego
człowieka z dobrem wykształceniem.
Po odbytej słuibie wojskowej. Wiek do
lat 27. Własnoręcznie pisane oferty de
Administracji pisma Sub. 658.

MlaREH~ , N~~~ALCi"'lfr

ł,!UBIDNE DOKUtlE~TY

'JO •.\po!AM op!IHS JA •e:>U!U!W z wa
lłw!wa.\M oupoqoMs •!Ufadn-z e!ae;iizsa!w
eMo!01(0dnMp ClllZ:>ClllOłS eOll;:> Jl,aZ.ld Borzykowski Kordka ziublł wek•
przez siebie wystawiony na 200 zŁ ti

St'

·L~

Specjalista chorób wenerycz;aych,
1kóraycb i moczopłciowych

LETNISKA

....._______

Połyczę

uiKiEM".
il/Koi.
*
.
....
.
L. BERMAN H. i'U81cz ·t.·i.

r

Letałako, w Żakowicach umeblowu
BLISKO Sądu Grodzkiego komforto· 1 i 2 pokoje. Bliższe informacie udzi '
'
wy, duży pokój do wynajęcia samot dozorca domu Aleja 1 Maja 11.
nej osobfe, ut. Zacisze 4, przy Magf·
strackiej, dozorca wskaże.
Letnisko • dwór z utrzymaniem 4 złt
le. Duże lasy. Godzinę autobusem
PokcSJ elesrancko umeblowany z nie- Łodzi. Poddębice (łódzkie) skrzynka 40
,
krępującem wejściem do wynajęcia Karola 26, front II piętro m. 6.

POSZUKIW A.NE

Dr. med.

Pensjonat „Beskid" Żegie11tów. Pok
b~lko~owe, kuchnia wykwintna na żą
nie d1etyczoa Radjo, plaża, rzeka wo
mineralna na miejgcu. Stolarski. '

Do wyaaf~cla różne mieszkania. In·
formacyj udziela Sekretarjat Stowarzy L~tniako. Ładne mitoszu11ie dwupt
szenia Właścicieli Nowowyb. Domów ko!owe umeblowane oraz pokój z c11łt
w Łodzi, Piotrkowska 101.
dz1enn'em utrzymaniem. Sad - kąpie
Wiadomość: Andrzeja 3, firma Bori
POKóJ pojedyńczy niekrępujący oc. sławski.
gospodarza poszukiwany. "Biuraltstar

-:-m-~-: -1:-:~-·'.' -= 11;.;~·;·~ ~7 :• PR AC~

_Ns_r.

0

przeprowadził się na ul.
Traugutta S telef. 179·89
tel. 121·15
.przyjmuje do 10 i od 5-7-ej. przyi111uje od 8-11 r. i od ł-8 wiecz•
W oiedz. i święta 11 - 2 pp.

fflJK~

il

POTRZEBNA dobra fryzjerka - za- ~zdr~wfako Powidz. Klimatyc 1 ~
raz. Wiadomość ul. Zagajn!kowa 42, idealnie, nad olbrzymiem jeziorem pe(
m. 1.
łożone u:i.Jrowisko, otoczone las am
~y~ar:aone warunki dla rekonwalescei
tow J osób nerwowłt i fizycznie wycz
Potrs•bna sdolna i wykwalifikowana panych. Wykwintna kuchoia, wiośl
kucharka oraz kelnarka do pensjonatu. stwo, motorówki, polowanie na kacz~
Zfłuzać aię ze świadulwami Orla 23 wędk:antwo, kort tennisowy, siatków
m. 22.
I
plaża, radjo, L;oncert.

2 m•gle ręc,me sprzedam f>Ftrkowska
Nr. 41 • m. 22·

rlERWOBOLE
i REUMATYZM

Wenery-

uL Orzeszkowej 8 (Juljanów)

Choreby

.·

I

L E R ._„_u_n_•-:--E-.,R-t
E Lak6rnyc~,
moczopłcaowych.

•pec. chorób
cznych i

mudiy, komary, pluskwy i wszelkie inne
owady należy rozpylać tylko Flit. Zabój.
~zy dla owadów, Flit nie pozostawia plam i
Jest zupełnie nieszkodliwy dla ludzi. Sprzedaż tylko w zakapslowanych ~ółty<h bla·
szankadi z czarną opaską i żołnierzykiem.
- .Oryginaln~go Flit'u na wagę nabyć nie
mozna. ~falezy wystrzegać się naśladow-

-·-------·-----·---lekką. kupię. Wiadomoś~:
j Platformę
26 u dozorcy.
________ma_ _ _ _m.!
I "'/l'Zgierska
l

! OKAZJA!

~

Dr. med.

·1nwr~·I H
nn
n
nr•m~ ~•~•Kl" ~ a

M~ło w~rtościowe środki nie oczyszcą
m1eszkan1a od dokuczliwych i niebezpiecz,
nych dla zdrowia owadów. Aby wyniszczy~

'J

DOKTÓR

Doktór

wszelkie owady i ich zarod~

ki Stamińskiei i Zofii ze Stamińskich
Nowakowskiej. Nieruchomość ta ma U•
JZ\dzonl\ księi?ę hipotecz:oą w Łodz:i.
Powyina nietuchomełć została 011:aco- I iii
wana na sum• zl. 7.930 -. Sprudai
zaś rozpoc:i:nie się od cenv wywołania !
Do sprzedania 2 samochody
t. f. od kwoty at. 5 985·-. licytant l
pnystępull\cy do przetargu powinien
w dobrym stanie, ruerwszozłotyć rękojmi ę w gotowiioie w kworzędne motory na chodzie,
cie zł. 198 albo w takich p ap i er ac b
marki
ksił\żeczkaeh
b Il d t
wartościowych
wldadhowych, ln1tytucji, w których wo! Grabam-Peige za zł. S.500
no u111ieszcnć fundusze małoletnich, i
ź• papierr wartosciowe pnTięte będą
„ „ 2.500
i Essex:
w wartości ai4 ez~ści ceny giełdo"'ej.
Wiadomość tel. 106-94 lub I
ł'rzy licytacji będą zaclaowaae ustawooferty sub. „Graham-Peige" i
•• W!lrunki licytacylne o i.le dudatko„Essex" składać do Admininie
niem
wem publiczllem obwicazcze
stracji „Kurjera Łódzkiego".
będl\ JIOdaoe do wia<iomości warunki
odmienne; te prawa osób trzecich nie
będl\ przeszkodą do lic'jtacii i prr.ysą
PLACE do sprzedania kflka minut od
dzaoia własnośai na rzecz: nabywcy bu
dworca Kaljsk;ego (Osfedle mieszkaa:astrzełed, jeteli osoby te praed ro7po·
niowe z ogródkami). Cena 7 zł. za m.
ez•cicrn przetargu nie złożą dowodu
kw, Szczegóły u właścicielki, Radwań
i• wnlo1ły powódi:two o awolnien e
ska 19, m. 19, od 2-3 g.
nłert1cbomości lub fe1 cz:ęś-.:i od egz:ekucfi i że uzyslcatv postanowienie właś·
ciw11go Siidu, nakazu1ące za w11szeme
SKLEP rzeźnfcz y do sprzedania przy
•.tzekueii; :ie wc1ąl(• ostatnich 2 ·c:h ty·
ul. Brzezińskfej 82, wra:i: z warszta·
fodni przed licytują wolno oglądać
i motorem (odpowiednie urz.ądze
tem
niernchomo66 w d n 1 powszednie od
nie). Wiadom<'ŚĆ na mteSscu.
f~d~iny S·el do 18 •i• allta zał post•·
powaaia eJt:r;ekucyjaego moina przeglą
ParokoDD}' powóz Wiktoria okazyjnie
dat w s,dzie.
okazyjnie do sprzedania. Przejazd 53,
lódt, dnia 14 eHrwca 1931 r.
Komornik (podpis niec:s:ytelny) tel. 233-06.

I

FLIT
zadawalnia

L e k ej ~ francuskiego. Konwersacja.
Letni kurs skrócony. Ul. Kiliń1kiegu
Nr. 8312

WOŁKOWYSKI
Cegielniana 4, tel.

JEDYNIE

-

r

ROZNE

dwa psy, szpfc I wilk
za zwrou
kosztów ul. Ludwika 32 (Wid.zew) ·
Kmiectak.
ZAGINĘLY

łańcuchem.

~

ŁOMNICA "Zdrój" Słoneczna, własny
zarząd poleca pokoje, pierwszorzędne

przy
utrzyma.nie, przystanku kolejowym,
1 czerwca.

•

Odprowadzić

ła.zienkach

Popradzfe, od

c ••,~ budynków fabr. mas„ "
Akc. Tow. Przem. Juljusz:a Heinll
w lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr.
- przeznaczono do rozbiórki. Refle
KRYKJCA Centrum. Pensjonat od110- tanci pe obeir1eniu i zasiąfnięciu iii'
wionej willi "UŁAN", pod oowym u- formacji 1echcą złożyć oferty •o biur
rządem wytwornie prowadzony. Ceny przy ul. Piotrkowskiej Nr. 104, - d
dnia 30 czerwca -1933 roku.
umiarkowane.
.

I
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•

•
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-

~
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•

należy kierować na ulicę Karola

„

,

.._ .,.

2 (tel. 138-2

za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstem i w tekście 50 gr., komunikaty 40 gr. nekrologi 40 gi
1 niedzielnym dodatkiem ilustr. i dod.
• Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1 łamowy (str. 12 łamów) 12 gr. Drobne 15 gr. poszukiwania pracy 12 gr. 1
dziec. „MAŁ Y KUR JER".
najmniejsze ogłoszenie 1.50 zł., dla bezrobotnych 1.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Ogłoszenia zamiejscowe i dwukolorowe, o 50°/o droże
miesięcznie w Łodzi zł. 4 - na prowincji wyraz i trójkolorowe o 100°/o drożej. Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjccte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. Z
zagraniczne
odnoszenie do
zł. 4.90 zagranicą zł. 10.i treść ogłoszeń komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada. Zastrzeżenie miejsca obowiązuje administrację tylko wówczas gdy za takie zastrzeżert
druku
termin
można
Prenumeratę
gr.
40
domu
25°/0 nadwyżka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpła
zapłacona
zostanie
prze~ać tylko 1 i 15 każdego miesiąca.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarjum uważane są za bezpłatne. Rękopisów zarówno zużytych jak i odrzuconych redakcja nie zwrac;
ogłoszenia.
powtórzenia
nego
Konto czek owe P. K. O. 80354.

C E N Y O GŁOS Z EN
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Redaktor naczelny:

CZESl.AW GDMKOWSKL

Odbito w drukarni Władysława Stypułkowskie~o. Lódi, Piotrkowska 195 (l{l(Ola 2).
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