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Tryuln"a't ra 
Opuszcza i gwa 

1''IBsakry czerwcowe 
Ja przy oczna i o-s O 

Hitler siu załamał? 
Psychoza strachu 
przed zamachem 

WIEDEŃ, 12 ld.'Pca. - Pól
ttrz~dowa "Oesrterreilchische A
hend Zeitun>g" zajmuje się P.O
dlr6żSJi insvekcyjną ministr.a 
spraw wjskowych BlomJberga 
w Bawarii i twierd'li, te jest 
ona w związku 
z planem pnenłesien1a pew-
nych ezę4cl pułków bawar· 

sklebJ do Berlina. 
Rzekomo miał tego domagać 

się Hitler, który nie dowieru 
teraz ~mmonowti berl.ińHie· 
mu. 
F~ktem 'jeM, te od krwawej 

sobO'h k8lIlclerz 
cierpł na clętkie depresje pSy-

ehfesne, 
nikogo prawie nie przyjmuje, 
unika wyst~p6w publiczlllych, 
ma częste naipadYl pła'Czu i tra
piony jest c~ obaW'.ą zama· 
chu. 

Na tle te.i psychozy zrodziły. 
się zapeWllle plalllY wymiany 
pułków be.rlińskjdi na lDJOIIla
chij'Slkie. 

Hitler odczul szczególJnie 
IPrzykro, ze 
gen. komenderujący Frił.seh, za 
którym stoi więkS7.loŚ~ g~mera
lic.ii, zachowuJe wobec wypad
ków daleko idącą wstrzemięźn. 
wość f pot~pia masakrę !II 30-go 
czel"Wca. 

o swasig li 
WIEDEŃ, 12 lipca (tel. wł. "Głosu Porannego") 
Z pogranicza niemieckiego donoszą o wzrastającem niezadowoleniu wśród od

działów szturmowych. Przybrało ono tak jaskrawe formy, że naczelne władze partyjne 
postanowiły przenieść wgłąb kraju oddziały pograniczne i zastąpić je np. 
w Reichenhallu Reichswehrą. 

Z drugiej strony Reichswehra doŚĆ wyraźnie manifestuje niechęć dla swastyki, 
W kilku garnizonach bawarskich zamalowano znaki swastyki, umieszczone 
na. objektaeh wojskowych. Oficerowie na. to nie zareagowali. W Lindawie nad jezio
rem Bodeńskiem (Bawarja) robotnicy znowu zdarli sztandar ze swastyką ze 
szczytu fabryki. N'1, tego rodzaju akty władze już nie reaguią. 

MONAOHJUM, 12 lipca (teL wł .• Głosu Porannego") 
B. premjer bawarski, Ton Karr, nie zostai i:vzstrzęlany, lecz zmarł z powodu 

ran, odniesionych podczas aresztowania. Namiestnik Bawarji, generał von Epp, któ
ry odegręł wybitną rolę w dniu 30 czerwca, w najbliższych dniach 
ustąpi ze swego stanowiska. ' 

ostatniem przemówieniu skierował 
~zereg zarzut6w pod adresem pew· 
nych dzienników, kt6re obecnie, 
starając się wyjść z kłopotliwej sy 
tuacj~ zapytują, dlaczego Niemcy 
nie ogłaszają listy zabitych pod' 
czas zajść z 30 czerwca. StawiaJąC! 
to pytanie, wywiera się na Nfemcy 
presję. Przeciwko takiemu spaso 
bowi stawiania pytań strona nie· 
miecka musi założyć .jaknajbardziej 
stanowczy protest, Jlon~eważ jesi 
to mieszaniem się w CZysto we· 
wnętnne sprawy niemieckie. 

--

Papen jedzie 'rzym usowa służba 
na bezterminowy urlop pracy 

BERLIN, 12 lipca - Wice
kanclerz VOn Papen udał się 
wczoraj do majątku prezyden
ta HimdeIlihurga w Neudeck, 
gdzie odbył z prezydentem d~u 
gą konferenek Po powrocie z 
Neudeck rozeszły się wieści, iż 
von Papen wyjechać ma na 
dłuższy urlop, który sp.ędzić 
zamierza w okolicy Saar
briicken. g{jzie von Papen po
siada własny majątek. Von Pa. 
pen z urlopu już prawdopodo'b
nie na swe doty~hczasowe stg
nowisko nie pOWil'óci i teka wio 
cekanclerza, kt6r:a specjallnie 
swego czasu utworzona zosia 
la dla Papena, ma być wogółe 
'lkasowana. 

Cynizm~m i arogancją 
usiłują pokryć masakrę 

obejmie również kobiety 
BERLIN, 12. 7. (PAT). Sekretan 

stanu w ministerstwie pracy i opie 
ki społecznej, Hirt w rozmowie I 
przedstawicielem królewieckiej 
"Preussiscbe Ztg." oświadczył, ie 
wszelIde przygotowania do wprowa 
dzenia przymusowej pracy są Jui 
na ukończeniu. Służbę tę pełnić blę 
dzie około 300 tysięcy ludzi. Obec
oie zatrudnionych jest Ju~ 230 ty' 
Ilięcy. Hirt wypowiedział sic za 
wprowadzeniem przymusowej słuz
by pracy równiei dla kobiet. 

Trybunał ludowy 
BERLIN, 12. 7. (PAT) Kanclerz 

Hitler mianował dziś członków no
voutworzonego trybunału ludowe
go. Nowopowołany trybunał rozpa 
trywać będzie sprawy o zdradę sta 
nu oraz o akty sabotażu, skierowa 

BERLIN, 12. 7. (PAT). Niemiec- ne przeciwko partji narodowo-so
kie biuro informacyjne donosi: <'jalistycznej. POSiedzenie in augura 
"Berliner Boersen Ztg." wartyku' cyJne tryblunalu zwołane zostało 
le pt. "Nie wolno wtrącać się" pi' na przyszłą sobotę przed połud 
"ze: "Minister Goebbels w 8wem niell). 

,,Dzień 30 ezerwea prze6iZledł w Nlemczecb; bez bldnycb wstrzą 
I~~I,' !" j &ów". 

(~ osta,tmeg'O j:)rz1lmówienia. GooboelM przez r&.djo~. 

Skazanie 80 kOlDuniliów 
BERLIN, 12. 7. (PAT). W towr 

cym się od kUku tygodni przed 
trybunałem Rzeszy w Lipsku wIeI 
kim procesIe politycznym przeciw" 
ko 80 komunistom, ogłoszony zo
stał wyrok, skazujący oskadonycb 
na kary od 6 miesIęcy zwykłego 
więzrema do 3 lat i 6 miesięcy cięż 
ki~ :wi~enia. ~ Jednego s 80 

oskarżonych nie uniewinniono. 
Proces ten b~ł największym, a 

zarazem ostatnim z proces6w komu 
m'stycznych, prowadronych przed 
trybunałem Rzeszy w LIpsku. W 
przyszł~cł tego rodzaju rozprawy 
komunistyczne odbywać się hędą 
przed trybunałem ludowym w Ber-
linie. . 

Hilleruzm zniszczył 
podstawę swego 

istnienia 
MOSKWA, 12 liiJpca. '(PalT -

Ą.genc.fa sowiecka T ASS. o~a· · 
sza artykuł "bwierstda". <>ma
wiający zarzuty miJnistra Goeb 
belsa, skierowane przeciwko 
prasie sowieckieJ. 

"Izwiesija" podkreślają głę
boką ob,iekływność tejfe prasy 
w interpretacji W)"Padków nie· 
miecki'Ch. 

,.,Gooblbels - pi zą "Rwie · 
s-tja" - odkrył sprzeezno§6 
międzYl opinj,ą, wyJ>OwieddanlJ 
vn:ez radlto sowi~kłe w spra-
wie całkowitego . 
podporządkowania faszyzmu. 
nfemiecldego buriuazji nIe-

mieckie.l. 
a rzeKomemi wynurzeniami .. 
c;prawie ZIIli!szczenia przez fel 
szyz.m nremiecki swej podstł
wy, którą jest burtuazja .. 

"Izwiestja" D<i~y nic p.odo)). 
nego nie pisały. StwierdziłJ\ 0-
ne tylko, te 
faszyzm niemiecki. mfszezyl 
BWą podstawę, jaką znal_ w 

drobnej b1ll'mll2jl. 
Po wypadkach s 30 czerwca 

Goebbels chce wymaza~ s paml.,
ełuchaczy różnłcę pomiędzy drobną 
i wielką buriuazją, lecz r6~niee te 
nie znikną dZięki tym manewrom. 
Gdy Goebbels opowiada swe ~ 
wieści Hoffmanna" na temat .,.. 
padków, których nikt nłe był hła11 
kiem, alblo któtych świadkowie nie 
iyJą juz, mo-'t:e mieć pewne uschłe" 
Je, że b~dzie mu się włerzyc! prsea 
gewien czas. Jednakfe musI ~ 
bardziej ostrożnym, gdy przed_ta 
wia to, co pisała prasa zagranicz
na, gdyi każde słowo mote by' 
sprawdzone". 

Prasa protestuje 
przeciwko groźbom 

Goebbelsa 
BERLIN, 12. 7. (PAT). W zwią%" 

ku z ostatnią mową ministra Goeb 
belsa, związek pl'asy zagranicznej 
\V Berlmie zwołał na dzień 13 bm. 
nadzwyczajne zgromadzenie człon' 

ków. ZwlązeI< zamierza wystąpić 21 

olItrym prote9tem przeciwo zapo' 
wiedzianym przez mInistra repre
sjom w stosunku do przedstawicie· 
li prasy zagranicznej. Czę§ć kores· 
pondent6w prasy zagranicznej do' 
patruje się w tej zapowiedzi grof· 
by, uniemożliwiającej swobodne 
wykonywanie zawodu dziennikar· 
Gkłego na terenie Rzeszy. 
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Ziemia Obilcanil na Dalekim Wsehodzi. 
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IRO-BI 
Wrażenia z pobytu , obserwacie. poczynione w autonomicz

ne; republIce żJ1dowslfiei w Sowietach 
(Cykl reportaży i artykułów specjalnego wysłannika "Głosu Porannego") 

VI. Ludzie, kl6rzr uciekli -.,.1a1lowym żydowskim. Ta- Kolegjum sędziowskie składało 
Ide I.me .Jawł&ka .aob8iel'Wo- się • samych tydów, ale żyda 

0d6w. Stosdnki • koreaitHyłUl- walem w roku 1930 w KaIlnJn- skazano na kIlka lat więzienia. 

Mimo tak dob!('ych, warun· 
ków, ludnoś(i żydowska Btro -
Bidżanu nie zak.Iimał<yzowula 

się. Od rolm 1927 do r. 1933-34 

Luduość Biro-Bidżanu przed 
stawia się w przybliżeniu w na 
stępu.iw sposób: 30 tys. J'08-

.ian, 3 tys. ukraińców, 3.860 ko
reańczyków, 500 chińczykw, 
700 względnie 800 ludno!el tu
bylczej L zw. Golde ouz 10.100 
żydów. 

Cyfry te nie są dokładne. Na 
wet w Ra.iispołkomie (komitet 
wykonawczy powiatu) trud'no 
było zdobyć cyfry dokładnieJ

sze, tembal'dziej, że Rajłspoł

kom zMtał całkowicie zreo~a
nizowany i zajmuje me w tej 
chwili nader ważną pracą okl'e 
śleniś granic przyszlCf;(O woJe
wództwa, nakr~lenia planu po 
dzialu na powiaty i t. p. 

Ludność rosy.lska składa się 

łłl'Zewaźnie z tak zw. priamur
skich kozakÓw oraz z kole.ia
rz~, którzy zajmują nawet spe
cJalne osiedle, Jak naprzykład 
stada. Na uwagę zasł~uje sto 
sunek tej ludnośoi do koloru
zac.ii łydowsklej w BiIl'o-Biclła

nie. Zwiedza.łąc tartak drzew
ny miałem możność stwierdzi" 

o że kolejarze wydelegowali swo
ich przedstawicieli w eeIu 
zmontowania szeregu maszyn 
dla fabryk. Współpraca rosyJ
sko - !ydowska Idzie d6'łkona
le. 

Rzadkie są zjawiska t:oJ'ć an
tysemiclddJ, 7Jl'esztą żydzi przy 
czyniają się ba:r'dzo do podnie
sienia kultury kra. lU. W roku 
bieżącym powstanie w Bi:ro-Bld 
ianie obok semmarjum nauczy 
c.ielsklego tydowsklego, seml
narjum z Językiem W)'kbulo
wym ros,y,isklm J tylko d2:i~ki 

energji kierującego działem 0-

światy (lokalny minister oświa
ty) - żyda, udało się rozwinąć 

sieć szkolną dla rosjan, u.u
skać pewne kadry żydowskie 

nauczy('jeli dla szkół rosyj
skich. 
Drobna ludność tubyl~a mllj 

duje się róW1llie7J pod opieką ty 

lirand-K i n D 
Dziś i dni nasteDR' ch ! 

Początek o godz. 4-ej 

"l'III14" 
Dziś i dni nasteDn,cb! 
2 wspaniałe filmy w jednym 

programie! 

Piotrkowska 108 
Dziś i dni nast~Dn,ch! 

rur 8ą doskonale l na l5an1deełe dorłJe I w ,pewnych krymskich Znajomi moi w Biro-Bidżanle 
pmwięconym abłłol',leatom koIODjadł~ Nikogo to, zr'e8Ztą, twierdz1H, te sąd nieco przega
szkoły pa~jaeJ (lDWp8PłtIzko- nie razllo. cbfł, je sbyt 08ł:r0 karze si~ tu 
la) miałem. ~ IIy'ueaJa lArdnoU knzaClka lep1eJ lUl- za antysemityzm, jak równld 
piemi korea~ "'ewaByeti daje ~ do 1q)I'aww; rolt.. nlt za "antygo'lzm". Czasem W'yt

przez ch6r l1181DłDarzyst6w 'Iły- łyclow8k{l. Kto widział Bad A- wie 51~ jakiemuś starszemu ro
dowllkldl, PhG- ,w.,I1łJde: JDU!rem baresystyeh kGUk6w, aJanlnowi eJerpka uwaJ(a, ale 
te plose.nld łphwau.o W' JęzJIiu 1'08Ie, o jas.nym twanach, blę- rzadko padnie słowo "tyd", a 
koreaiuJ.IdW. 6ct~ p08łu_;",a~ kltnych oczach, a czasem na od szczególną zwraeaJą uwaJ(ę na 
sl~ ter~ aowf°eeJ[q, JDO- mlanę smukle Iroza~ kto to rosy.tscy partyjnłC!,V, a ~'" 0-

żnaby było raezel lłwIerdzt~., spoglądał w te twarze, tryska- bjawy, żydowsk1e~ przesadne ° 
że żydzi "wezmą na tiolotmlk" jlfCC zdrowiem., ten 2II'OZ1JJDie, go nacjonalizmu - żydowsey 

(buksIr) t. m. w~oI __ 11 d .ta- że mogą oni przetrzymać cl~, członko'Wie partji. 
nu marazmu nleeo wałee&lle kie warunkI kUma tyczne Amu- Radjofonizacja Biro-Bidżanu 
pod wr.głędem kultur-aIoym epo ru. Bzek'a jest leli j-y1wiolem. jest r6wnież dziełem robotnł
łec~o l"OIIy.tute, uJi:raIIń- pracę miną 1IZUpełnfają rybo- k6w rosy.jskłcb. Dzięki temu, 
skfe J koreaMIde. o ł6wslwem, a jednoeześnle trzy- że robotnicy szeregu zakładów 

W"M łuiInoIfd ł'OSY'JaIdeJ " mać będą. w razie połNeby, w Leningradzie obJęli opiekę 

ukraińskiej 10 - 60 proe. sta- str~ż na pograniau. Dziś obok nad ludnością Ż,ydowską Biro· 
nowi ludno§Ć rolna, lub łrudnlą nleli ma.ią spełnłć te same fun- Bidianu, t. zw. "szefos~wo", tło 
es 81~ ryI)oł6słwem. Nikt ole keje równieź l żydzi. To ma starczono żydom w szybkim ter 
moile &l~ taRć na biNlk ziemi ł Dll~tąplć przekude psycIiolO3:(ji minie przyrządy radjowe l a
no to, że lucln~ ~dow.a Iio żydowskle.i (pierekowka). Tu! dJosta-c,ia bioro-bidżaiiska b~dzie 

muś zlem.le mbłe1'8. Na teren zostaje według socjalnego za- mogła w najbliższym termmtp 

przybyło do Biro-Bidżanu ogó
łem dwadzieśda jeden tysięcy 

żydów. Obecnie mieszka na ca
lem terytor.tum 10.500 ~dów. 
50 procent ludności żydowskiej 
opuściło ten kraj. Wł(ICej nl! 
połowa żydów zagranlc.zoycll 
uciekła z Biro-Bidżanu. Cz~ 

uciekinierólw znajduje $tę w 
Chabarowsku, ez~ć wałęsa 81~ 

po Suberji I na Uraln, cz~ć 

przedostała się z powrotem do 
Franc.li, Belg.ii ł Polski. 

Proces uciekania chwilowo 
skończył sit;. Ale l'zeezyw1stośó 
biro-bidźańska nie zostałaby tu 
należycie odzwieciadlona, gdy
by nie podano przyczyny tej 
ucieczki. Przedstawioiel Kom-
z-etu \\1 Biro-Bidżanie oświad

czył mi w Jednej z rozmt'Ww: 
- Gdyby zależało odemnfe, 

byłbym płacił uciekinierowi 

Błro-BlcUaDu tiprowadza • mówieMa ~na Jmęłna transmitować słue1wwisk'a te... specjalną smnę za podanie mo
k'ambaJoy, traktory, ... «tello- pleM ludowa fydoWlllia ł lUlCą 'tru łydowsklego, koncerty 011'- tywów ucieczki. 
ody ClI~e lane mBD;flly roI j1d Df.eeo ututemle "'a~~ k1esłry tydowskleJ l t. p. Okólnlk'owe wyjaśnienia Id~ 
nicze. Bzeez zroaunłala, te Cblte want pieśni p6J l łąk, plMnl Robotnicy fablryk eharkow- rowników Ozetu ł Komzetu, te 
ki wSllloeułAneJ pracy .... dled walii ł ~ płosenkl ty- sldch j mosklewskIeh °do-star- mamy tu do czynienia z nIe
Mej, esęIć treli m88ldJ'll ...,.- CIowslde o armJt czeI"WOI1cj. o czylf kołeh"omfkom Biro-BldŻB- doraJdaml brzmi nieco chlwa
pada równleź OdIa rosjan. ukra- WorO«lZylowte, o pa1"łJZ8ntaool nu w formie podarmku wwro nemie, albowiem ci sami urzęd 
ll\ai6w, kore~ąrk~wł eIIlńezJ- ł t. d. we traktory oraz 'l'Mne n8l'zę- nlcy nie odbiegają od t~o ty-

ka. I L P. N •. tertforjum BI:ro-Blttianu itzIa rolnicze. Pamiętać nalełJy, pO. 

Centralne stacje pnesna..,. trndno m6wić o walkacli naro- równlet lotem, te arm.ła czer W nlL§t~pnym feljetonle po-
ne dla zorania ugorów fllUUll&Y- dOWMclowych, choii ucho par- wona, znajdu"ląea się na tery- staram si~ jednak :lIaspokoić cle 
no • traktoryjnyje &tanel) !!Ida tyjne oteat tam przesadnie cm- tO'rjum Biro-BidżaDu w do§ć po kawość kierownika Konuetn 
dają ~ z bil"ygadjer6w-łyCl6w, te I pobas mojej obecnoścl są kaineJ ilośe.l pracu..~e równld temJ)ardzleJ, że miałem mot
praoująe;yeh często na poła~ dzono l skazano żyda za pro-- nad podniesieniem stanu ma- DOŚĆ m6wić bądź w Chabarow
rosyjskłclt lub ukralńskicIi. (). wadzenie nAc.1onalisłylemej an- terjaln~ Jóoa.iu, nad budową sku bądź w Nowcsybirsku, 
bok brYłladjera praeuJą kozacz łyro!ryjskIej akcJi za "przcśla- drÓf( ł t. P. Istnieje ścisły kon- badź w Swierdłowsku. bądź w 
Id, DO l n1c °ddwnego, te w ~ dawanie chrześcijan", za zwy- takt między kierownictwem ar- Moskwie, a nawet nad W~ą 
gn nawet tak krótkiego CS8m myślanie ros.ianlna i użycie slo mji cze.ttwone.l a organizac,iami z żydami, ktÓJ:'zy uciekli. Ze
mamy śłuby mfeszane tembar- wa ,,goj". Był to &ąd publiczny. m.iejseowemł. Jak widać z przy tknąłem si~ również z uCoieki
dzle.f, je tydzi cleMą się 8ICZe- •••••• •••••••••••••••••• toczonego, najmn1ejsze ob.lawy nierami w poci~gach, a obraz 
~Inem powodzeniem, jakO ele- wa ~i narodowośeiowe.l są t~- uzupełnili niektórzy zagranicz-
ment 80lidny w pożyciu mał- f ,uosuc

O
", piOlll'e bezwzględnie d wysBek ni robotnicy, którzy przebywa-

żeńskiem.. : eKOWALS-KINA, s.lderowany mstaje w stronę ją w teJ chwiJi w Warszawie.-
O ° je ...... 'k _ .. _~ sd ",J6

51
f.1",",vC

H w.sp6ł-hlcla - o odn"do wSZ"'. st- Jest to smutna historoia dotycn sasem u-ua ~ oę, ~! t~~",.o~C,H Gł.OWY ~J ~ "t'> .T o, 
te wobec braku szkól kBk .. t y- , .~.-,. C1"'!ZltJIA"'ert~ kich narodowości oraz t. zw, czasowego sianu emigraeji . do u - - ..o"'! ... EASC:IUIIV-
dów uczęszcza do -ołv rosyj- ° M~e"eI w M "panującej" narodowości ~- Bi'ro-Bidżanqu. smutna a cza. 

ł ....... c.w .. ..,. ... ~ MKOWAtSKt: ... Mł ........ ~ ~ 
sk.le~ lub ukralDey, lab l'08Ja- dowskiej na . e.rylłorjum BirO-o' f &em i ponura. 
nie uczą się w szkole JE ~k1em BidŻ8.nn. Regnls. 

Najsłynniejsze gwiazdy Broadwayu i błyskotli
we sławy Hollywoodu w superfilmie, kt6ry na 

za wsze pozostanie w waszej pamięci liWll\ZDY B R D A u 
W rojach głównych: MADGE EVANS, JACKIE COOPER, ALICE BRADY, FRANK MORGAN 

bajeczna, kolorowa rewja, w której występuje 500 najpiękniejszych girls Ameryki. 
oraz 

Nadprogram: Tygodnik Paramountu i P. A. T. Ceny miejsc zniżone od 1.09 

I. - Uczta dla miłośników przygód! 
Tam, gdlie kochankowie żyją i gibfł razem! 

SalDarani 
II. - Zapomniana m~ G> a 
Przepiękny film muzyczny % udziałem wszechświatowej sławy orkiestry tanecznej 

~°:Oia~~J~ł~wnYQh: Perty Marmonł. JOf[e Kennedy, 8ybil ~ummerL eld 
Ceny miejsc: po zł. 1.09 i 1.50 Na pierwszy seans po 80 gr. 

Emocjonujący film z życia. poławiaezy pereł. Początek seansów o g. 5-ej pp., w soboty i niedz. o r:odz. 12-e] 

nA ULICY ... 
Najnowsze arcydzieło produkcji francuskiej. 

W roli gł. piękność Pary7.a Madelaine Ozar, 
oraz rasowy Włodz. Sokołclf 

Paryź z jego naj podlejszej stl'ony l 
Film milionów dla miljonów l 

Nadprogramy! - Ceny miejsc lliepodwyższone. - Poczlitek o g. 4-ej - Sala mechanicznie wentylowana. 
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Komisarz \V stolicy 
pozostaje jeszcze 

6 miesięcy 
Masowe streiki w AmerJce Orgaa socjalistów 

gdańskich 
zawieszony na p6ł rok l.I 

z Warszawy donoszą.: 
Wc~ora.i po IPołudniu odbyłO 

siQ pod przewodnictwem pre
mjera Kozłowskiego posiedze
nie rady mm1str6w. Na po~;ie
dzeniu tem rada ministrów po
stanowiła WZed.użyć.na 6 · 
miesi.ę.cy komitsaryczny zarząd 
m. st. "Varszawy. 

pr~gjmDj. coraz o •• rzejsze lorlOU GDA~SK, 12. 7. (PAT). N,1 slw
tek. oficjalnego oliwiatlczeni,l pre 
zydenta policji gdańskIeJ. wyurln<" 
przez niego w dn. 26 czerw~" rb. 
rozporządzenie, zawieszające or~al! 
socjalistyczny .,Danziger VolI,sstit, I 
me" na przeciąg 6 miesięcy ZO&W· 
~o uchwalone. Jak słychn~, wysr,id 
k()misarz ligi narodów mla,~ w te} 
sprawie Interwenjować w senacie. 

Francja odwoluJe 
manewry 

ze względów oszczęd
nościowych 

NOWY JORK, 12 lipca. (Pat) 
W San Francisco w obawie, fa 
wkrótce może wybuchnąć 
strejk generaLny, 

mieszkańc.y czynią zapasy 
żywności. _ 

Przedstawiciele 80 ZWiąZików 
robotniczych na zebraniu w 
Portland w stanie Oregon oma· 
wiali możliwość og~'osZcnilł 
streJku ~enera~ll1e,go 
w celu poparcia żądali robotni, 
ków portowych. Pracodawcy w 
San Francisco zgadzają s,~ 

na arbitraż 

komisji, niedawno stworzonej 
Iprzez prezydenta Hoosevelb, 
która ma za zadanie rozpatr.y' 
wanie konfliiktu robotlllików. 

Prezes syndykatu robotni· 
ków portowych zapowiedział, 
że w najbUższe.i przyszłości od
będzie' się 
referendum, które zadecyduje, 
czy c.złonkowie związku zga
dzają się na arbitra.ł. 

NOWY JORK, 12 lipca. (Pat) 
W Portland w stanie Oregon 
policJa była zmuszona do lIży-

cia broni, 
by rozproszyć strej'kujących ' 1'0 
bobni1iów, którzy usiłowali za
trzymać pocią,g towa·t,owy. 
Jest czterech rannych, . w te.i 
liczbie .{ede.n w słanie ei~.żkjm 
został przewieziony do !Szpita-
la. _ ~ . :',"': ., ~: ~ t! 

(Sytuacji ~ospodarcze.i Sta
nów Zjednoczonych 1J)0SWlęCl 
jutrzeJszy "Głos Poranny" spe
cjalny utyku}, oświetlający 
gTuntoWlllie próby Roo~eveVta, 
ie,h dotyqpczasowe rezultaty 
widoki na przyszłość. Red.) 

Ranni w katastrofie 
pociągu krakowSkiego 

Z Krakowa donoszą.: 

PARYZ, 12. 7. (PAT). Minister' 
stwo wojny ogłosiło komullikat, 
zawiadamiający, że ze względów 
oszczędnoś(~iowy;!h ''I'ielkie mane
wry wojskowe w rołm 1934 nie od 
będą się. JedYi1ie dywizje ograni. 
czą się d.> zwyldych ćwiczeli polo 
wych, 

Austria walczJ z terrorem 
Wskutek katastrofy poei~gll 

nr. 501 z "Varszawy pod Kfly' 
szowem i Sikawcami. o kt6rć') 
już !pisaliśmy, odn,io:sło Ohl3i~
nia 6 os6b. Lekarz ()pat~vł p 
Annę Pochowską (\\7arS'lIlWa,. 
Kaję Gembl~ (\:V-arS7,/1w;;\, i\b· 
rję Foryst (Toruń'. Walente~tl 
Purrguta' (Z.gierz). Jul.rana Kró
likiewiCzą (Kraków) ! Salom<:ę 
l{o'liber (Zakopane). 

Kara śmierci za posiadanie materjałów wybuchowych 

Paryi Ul ognili 
WIEDEN, 12 lipca. (Pat.) -' cym. Strażnik chorował z tpgo 

l'rzed sądem w Lilnzu odbyła powodu przez lPewien ezas 
'Się rozprawa przeciwko 17-If't- na oczy. Patzi'n~ zosłał skazany 

l'odowo - socjalistycznego. M. 
in. rozpatrzono projekt ustawy, 
p,rzewidującej Straty nieznac7.n('. Rm:h od· 

bywa się dlrogą okrrżwt jHZCl 

Kalwal'.k Lanckoro-n~, WadrJ
wice i Słil\Wce. 

Sekwana wysycha niemu uczniowi ~mlIlazjl\.lm na 
niemcowi Patzingowi, który 6 mie&i~y ścisłego aresztu. 
(lnia WIEDEN, 12 lipca. (Pat.Y -
6 ma.fa wyrugył z Drezna do Dziś odbyło się pierws.ze posie
Ausłr.fi, aby dokonać zamachu dzenie nowej rady ministrów, 

na kanelerza DolJfussa. która obradowała nad skutecz-

kar~ ,śmierci za posiadanie ma
terjałów wybuchowych,. 

Przed wej~ciem w życie u-

Wylosowane bony 
PARvt. 17. 7. - Fala upałó,~' 

jaka przechodzi obee!1ie przez Pran 
(!j~. OI..iągnęła wczoraj w Paryżu 
swój punkt kulminacyjny. Popolud 
niu termometr wskazywał 34 st. C. 
Paryt.tnie ust.anowili tez wczoraj 
rekord spozyl~~a wody. Wodociągi Władze policyjne w Dreźnie nem zwalczaniem teroru na-

stawy ogłoszony będzie krÓotki 
termin łaski dla wszystkich 
tych, którzy wydadzą materia
ły wybuchowe. 

Rada ministrów ohradowaJa 
ponadto nad 

funduszu inwestycyj
nego 

w dniu 12 lipca 1934 r. w~loso· 
wane zostaiy cI.> umorzenia bony 
funduszu inwe-.tycyjnego oznaczo
ne Nr. Nr. 799 10271 101M 990 
11659 175'id 20682 W0 wszystkich 
dziesięciu sel'jach. 

zarej~~tmwały 7.użycie w ciągu cloniosly o tern władzom au· , 4 e 
jednego dnia 861,000 metrów sze strjackim Przychwycony nil 
śdennych wody. Woda w Sekwa' \ . '.' '. . . 
nie wskutek ciepła jest bardzo u' g:anICY P~tZl11~ strzehł do straz 
boga w tlen, co ocwoduje n1il&Qwe lllka ~.raIllcznego z rewolweru, 
wymieranie ryb. n.aładowanego gazem ł~awil\-

leon Poirellowa 
. zało.iyciela socJal-demokratycznej robotniczej 

partJi RQsJi 
PARY" t2. T. (PAT). Zmarł 1f tym duchu nereg pism I druków, 

65 roku łyda Alek,ander Potres- Na emlrracJI w PIrytu, PO' rom-
60W, Jeden s trzech obok Lenina mie ""r6.1 mlenlłewlk6w, Pot .... 
l Marłowa .ał&1ydeli socjał-demo 10W wydawał mały mlesięelUlik ,t 
kratyczne, partJł Rosji. Od loku !"pantlętnilt !IOcJal • demokraty". 
1925 Połressow był jednym z czo- Pogrzeb Potressowa odbył się na 
łowyclI przywódców t. zw. klentn cmentarzu 1V Pere-Ia-Chai,e. 
ku mie."'I.szewickie~o i redagował w 

Dubarry brai 
na prawo i na lewo 

PARYŻ, 12 llitpca. (Pat.)' - mywał dla siebie red. Dubarry 
Na k,()mi~ji dla wyświetlenia a· który otrzymywał p.pzatem 15 
fery SłaWliskiego ciekawe ze tys. fr. miesięcznie jako ho 
zn.nia złotył dawniejszy admi- norarjum za pracę reda·ktorską· 

ntslrato()r dmeDJIl>ilka "VO'lon1e" 'Wydatki dz:ienni,ka "Volonte" 
Gross. Twierdzoił on, że Stawi- w ci~1ł ostatnich 10 miesi~l:y 

ski zaangatował w tem wy- wynosiły zgórą 4 i pół miljon9 
d aVłtIl iclwie 14(6rą trzy i !p6ł f:ra nik ów. Poczytność dzienni
milljona frank6w. Ponadto ka spadała. Początkowo nakhld 
dziennik otrzymywał stałą sub wynosił 200 tys., późnie.r tylko 
wencję od rządu, która wynosi 20 tys. egzemp'larzy. 
la mieśięc~nie 140 tys. fr. ·Z su- Przypomnieć należy, że dzieJ) 
my tej do kasy "Volonte" wpł~, niok "Volonte" stale 7.a,}mowal 
wało jedynie 40 tys. fr., re3Z'j wrog·ie stanowisko wobec Pol' 
tę bowiem przezornie za trzy ski 

1~I[y~owany IwolenDi~ ju~~ilmU 
przybywa piechotą z Pińska do Warszawy 

Z Warszawy donoszą: 
Do r.bi'ttatu warszawskiego zgło 

sit sie mieszkaniee Pińska Bole
sław 'GróJeck~ który przybył pie
(;hot~ z rodzinnego miasta do 
Wars'lawy, by {Jrzyjąć religję moj
żeszową. Gr6jeck~ po przybyciu 40 
rabinatu opowiedział jedlIemu z dy 
żurnyrh rabinów, iż od najwcze
śniejszych lat pragnął przejść na 
judaizm. 
Grój~kł okazał rabinowi zezna

nie, złożon~ przez jego ma lk.ę przed 
rabinem w Pińsku. W zeznaniu tern 
Grójecka oświadcza, iż pierwszym 
.ie.! narzeczonym był izraelita. MaI 
ż<:!:lstwo we doszlo do skutku gdyż 

narzeczony ją porzucił i dopiero w 
kilka miesięcy później wyszła za
mąż za GrójecIdego. GróJecka przy 
znaje się, iż ojcem jej syna był 
ów narzeczony żyd. 

Rabinat warszawski dług(\ zasta 
nawiał się nad prt1śbą Grójeckiego 
wres~cie oświadczono mu, iż na te
lenie b. Królestwa Kongresowego 
nie wolno, w myśl obowiązującycJt 
przepisów, zm~eniać wiary chrześci 
jańskiej na mojżeszową. Na tere
nie b. zaboru ' austrJacklego taka 
zmiana religji jest możliwa. 

Grójecki postanowił lulać się 

piechotą do . Krakowa, . by tam 
wreszcie przyjąć wiarę swego ojca. 

składem komitetu dla zwalcza
. nla aktów terroru, 

PrzywrócenIe 
ważności 1.a kt6reł(O czele stoi min.isler 

małżeństw mieszanych Fe}. Wyl()SOwal1'~ bony: wykupywano 
są pr~ t{a'3y skarbowe 110 zł. 100 
za bon 25~ot':n"y. · 

BERLIN, 12. '. (PAT). Senat ey 
włlny P"'Y trybunale fbesl)' wy' 
dał dziś orHczenle w sprawie mai 
łdstw mies .. nycb mlęuy .ryJczy 
kami J n1earyJclykaml. W my~1 te' 
go orsecr.eafa, małłefłsłwa młelza· 
ne mogli by~ rozwIązane tylko .. 
wypadku, gdy Jedna le lItron, VI 
chwUl $lwiet3nła AltJbu' nie wie
dJdala o zydowak1em poehodzeą.lu 
drugieJ strony. ' ., 

na wakacie do mamy 
poJechał ks. Michał 

RZYM, 12. 7. (PAT). Do Triestu 
[Ir<:ybył rumulisIti następca trollU, 
wojewoda Michał. Po zwiedze\liu 
mlaflta od,iuch-lł on do Plorellc.\i. 
gd.de przebywa matka jP.go księż
na HeleM, z ~{tÓi'ą. ks. Michał "pę' 
dzi wal«w.ie. 

Wisła-P.C.W. Z:Z 

OdwollRie Tauachltla 
jest policzkiem dla hltłe .. 

ryzmu Powódź \V laponU 
WIBOSaq', 12. 7. (TeJ. wf. ,,010· TOKJO, 12 lipca', (PaU-

6U Porannego"). . Wedł'\lg wia.<Jomo~f, nntIdi J4 

Zdaje się nie ulegać wąlpHw06- dzących z prefektury !s;z!lt:l·,·,".J I 
ci, ł.e odwołanie pCiSła austrJackie- utonęło ·prze.ufo 250 osaD, -tOGO 
go :& BerUna, p. Tau9chitza I powie osób w prefektiul"ZeI Is~ik[\ w a 
rzenIe mu sekretarJątu stanu w mJ znaJduje się bez dachu nad g!o
r.isterstwłe sprnw zagranicznycb wą. \Vezbrane wody zniszclyly 
Jest' deiuotl:dracją przeciwko rzą- . 300 domów i porwalv 30 mo
dowi Rzeszy. Rozumiejąc to rząd stów. OficJalne komunikaty Pi) 
Rzeszy we,wał llagle do Berlina dają, iż liczoba osób, które nrr,l
posła niemieckiego we Wiedniu, ciły życic w katastrofie powo-
p. von Rietha. dzi wynosi 160 ofiar. 
_lIIJIIMPJCWWM .... WiWiWiLS :ags: .iii8liIJo.1~~ 

""4'""4 l .~~ 

n~~~at~r ~Dwi~tóY{' l~\V~ni~w~Kl 
składa hołd swemu bohaterskiemu bratu 

ś. p. Józefowi 
Z Krakowa donoszą: Z \Varszawy donoszą: l miał napis w języku rosyj-
W ez."'artek ro;~grany został w ',,"czaraj o godzinie 14 .przc · sldm: "Bratu, poIsldelllu boha· 

r{:akG~le mec~ ptłkar$l,~ p(}mi~d?y bywają.cv w \Varszawie Ztllao\ I terowi - lotnikowi J6zefowi od 
Wled:n"ltą !ltu~yną PC\\. a Wlslą~ lotl11ik sowiecki, Zygmunt Le- I brata - lotnika i bohatera 50' 

za~cnczon: w~l1ikie~l ,~.łerozstrz~' I woniewski przybył wraz z ż,? ' wieckiego zwi.ązkn - Zygmun· 
gmętym 2:2 (1.0) .. Blatl.t~1 dla WI ną i roqzil1ą w towarzystwl'! I ta". 
!iły zdobyh f"yltO l Artur z kurne picrwSJ:ego ' sek.rclar~a ambasa· Ju,k wi~do1110, Zygm~ll1t Le-
go. I dy ZSSR. lP. ~,koł!lJewa IHl "~Oll~CWSJU po urat~w~:ll11 rOL-

I 
cmen·tarz wO,lskowy na PiJ ' Intkow "Czclusk11lu zostal Anglicy Da całym wązkach i złożvł wieniec na wraz 7. innymi lotnikami za-

~miD~me grobie swego tragicznie zmar szczycony tytułem specjalnlp' 
"weKi .. ! łelo(o w czasie raidu 'Varszaw:J stworzonym przez władze !lO' 

pOłączeni wielką siecią - Krasnojarsk, brata, ~. p. kp~ I wieckic "Bohatera związku 
radjofonji bryty.jskiej pillota Józefa Lewoniewskicgo sowieckiego". 

Wieniec o czeI'wone.l wstęd'~e 
IV tym roku rndjofGnja brytyj' 

ska obchodzić b~dzie l~')eric swej 
działalności w kruju, a. trzecillo 
rO<lznicę l'ozszerzeni:.l. ~ieri na po
siadłości zamorskie JllIl1prjum. 

9 etap II Tour de Francell grzeb", 
w klasyfikacji og61nej prowadzi francuz Magne 

W pierwszych dniach lito pada W cl\\'artel{ przebyty zostal 9 
1931 roku ,stacja w Daventry wu· etap wyścigu dQoltOła Francji. Tl'a 
szła w stadjum końcowe budowy, sa !lrowa<!ot;ita z Gap <to Digne lU 
1\ wkrótce zaczęła. tr~nl!misje prób- dystallsle 227 klm, Pierwsze miej
ne. Moc nada.wcr;a te.i pierwI3zej sce tajął fr:łnl~UZ Vl-ltto w 8 go' 
stacji imp9rjalne.i wynosiła nieco dzill, 8 minut i 44 sek. 
więcej, jak 30 kw. Jeszoze przed W kla~yfili.aeji ogJln·:!,i pl'owadzi 
8 laty taką. energję nadawczą sta- tV d!J'!lzym ciągu francuz Magne -
c.ii radjofonicznej uwauno za gi- 63:23;09. 
gantyczną, ale przed t.rzema laty, 
ani w Anglji, a.ni DIt kontynencie 
nie zaliczano ie.i do "tacji sllnyc,b, 
w tym ozasie bowiem przodowała 
w Europie ra.djostacja wnrszawsk),\, 
P015kiego R'lclja swymi 150 kilo
watami. (r) 

PARY2. 12 lilPca. (Pat.) 
Od szeregu dni odbywa się we 
Frandi t. zw. Tour de France. 
największy !bieg kolarski świa
ta. Dotychczas uczestnicy tego 
biegu pl'zejeohali już 8 eŁap6w 

.' 

Ten ostabni etap, proO\vadzącv 
z Grenobłe do Gap prowadził 
przez górski niezwykle cięH; 
teren, Pierwsze mie.tsce zaj'll 
na tym odcinku Ma'rtano (Wł,' . 
chyl przebywając dystans 10.: 
kJm. w 3 godziny. 28 m. 16 s 
W klasyfikac.ii ogólnej na Cle· 

le kroc,zy wciąż francuz Ma
gne. 55 godz. 7 m. 57 sek. nru
gi .zk'O.lei Martano ma czas 5S 
godz. 14 m. 17 s. W klasyfika
cji reprezentacji paóstwowycb 
pl'owadzi Francja przed "Tło' 
chami. Niemocami, Szwajcar.ll\t 
Hiszpanją i Belgj:t 



Sven Hadio w niewoli 
Cała ekspedycja wpa
dła . w ręce chińskich 

bandytów 
~ .•• <'< 

" "'~- .. ~.,.., 

PEKIN, 12. 7. - BanClyci napa
dli na ekspedycj~ Sveo Hedioa ł i 
wzięli wszystkich uczestników do 
niewoli. Jest to Juz drugi napad na 
ka;a\1tanę znakomitego podróinika. 
Ekspedycja zajęta była badaniami 
pod Dungnem w prowincji Sln
Kiang. Wszyscy uczestnicy, a 
wśród nich sam Sven Hedin, czte. 
rech szwedów, trzech mongołów, I 
trzech chińskich uczonych ze zna' 
nym geologiem d-rem Chenem na 
czele, wpadli w ręce bandytów. Po I 
njeważ w Pekinie niema szwedzkie i 

go poselstwa, więc prżedstawlciel 
Sven Hedina zwrócił się do duó
r.ldego poselstwa o poparcie. Rów
deż konsulat brytyjski w Kaszga
rze (wschodni Turkiestan) przy
rzekł pom~. 

• • • 
Sven Hedin znajduje się w 28' 

cbodni:e) części państwa cbińekie
go, na terytorJum, oddalonem o ty 
~iace kilometrów od Pekinu, a nie 
lic'zącem się zupełnie z władzą rzą 
du cltiilsldego. W tej okoUcy Jui 
od dłuŻSł:ego czasu toczą się stra.~ 
ne walki. W Europie trudno oawet 
powiedzieć, Ido z klm walczy. 
W ci.,!z jednak mÓwi się o tem, Zę 
wielkie mocarstwa - AnglJa, RO' 
t;ja i Japonja - maczają w tych 
walkach palce, Walki te doprowa· 
dziły nawet do powstania dung.' 
llÓ'I~, którzy stanowią szczep tarko 
meń9ld, przeciwko władcom chłń· 
sldm. Powstanie to w ubiegłem stu 
leciu trwało 16 lat, zanim zostało 
~clławlone. 

Sven Hedin padł obecnie ofiarą 
chaotycznych stosunków w tym 
zakątku świata. Natdy jednak 
mieć nadzieję, że uda go się wyrato 
wać z rąk bandytów. 

Piorun \V gminł.e 
żydowskiej 

Podczas wczoraJsze) burzy 
run wpmlł do w~elkieJ sali wars~w 
~kiej gminy łydowskiej powodując 
oberwanie się wielkiego tyrando
la, który spitdłstY oa poCIłogę ro~ 
prysnął się na drobne kawałki. 0-
becne w sali urzędniczki aemdlaly 
z przerażenła. Gdy Je ocucono, 0-

kazało się, ie na 8zc~ęście nie od· 
niosły żadnego ezwank1l. 

tla piauoł, 
do 'aleBł,n, · 

z Warszawy donoaą: · 
Wczoraj () gOdzinie 6 rano ' & .ull. 

ry Pańskiej a przed 'domu nr. 11 
wyruszyło do Palestyny na płe&110 

30 robotników :t,dów, członk6w 

robotniczej organIZacji rewizjoni
stycznej. 

Z pasażu SimoOBa wyrt13Zyło rów 
niez ~wuch cbatuców Chalm Kip
nł. ł Hersz Edelman. 

Wądrówlt-l do PalestynY, trwa~ 

będzie kUka tygOOał. 
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W obliczu rozbroie • 
II na mo z 

SłanJ1 ' . Zjednoczone przJlsłepuia do 
t;lwueh nowJleh krażowników 

budoWJI 

' !LONDYN, 12 ; lipca. (Tel. - wł. nłe ' sq przewidywane. nęłv wZtgl1ę:dy natury prywatnej istnieje ta'Jn_ porowmłtmłe, .. 
,',Głosu Porannego") - ' W . jakli sposób starano się ale rychło się okazało, te przy, mocy ktoo-el(O 

Po wyjeździe . min. Barł1łlOu z w t~h rozmowach świat zba- czyua była ~ębsza. W d~u Stany ł WIochy prowadq wsp6J 
LondY'l1fU. uwaga · prasy i kół po wiłć" o rem narazie me wy.da- dnia nadeszła do Londynu do- ną taktykę' monkq. 

została sk,ierowana rio ofiCjalnych, ani tPÓłoficjal · s~ n1eo(!ze'kiwana wiadromo§ć l . J~k wiadomo ~cliv. przed 
·rozmo.wy, jakie toczyły się nych komunikatów i jest rze' o tern że kdJ:kunastoma za~etłwte dnł-.mt 

w g,machu . admira~,icji , bryty j- cz'ą wą!l>pUwą, aby , miały si~ Stam' Zjednoozone przystępu- zrobi!'Y r6W1DJiet nfema~ ~ 
s1ć.iej mi"ędzy ekSlJ)ertami fran- ooe ulkazać. Sensację jedynie ją d~ budowy dwueh pancerni· czek .wia·~mo·§oiqi,. ~ pn~IS~~ 
ćuskimi i : aJIllgielskmni. · . Dzi- w.zlDudzil: ,fakt, że p-rzewodlIlliczą ków, po 3ó łys. tonn każdy. pują do ~d'owyl !krąJł~wtM!r.6w; 
siaj "cykl rozmów" - jak t3 ey delegacji francuskiej, Wiadomość ta wywołała po. ~'. Poletr:ll , PO o~a:mu 
ok'reślll agencja Reutera - 'ZQ- min. Piełri, poZOśłał .teslliC(l(> dejrzenia, te między M'llssoU- powy1:s'zeJ w1adomo§C~ ~ 
stał zakończony i .ieden łb:ień w Londynie. nim, a wyslalllnikiem Rooseve) dłoł.4!Irq rozmow~ s lordem MOD 

'dalsze rozmowy przed konie- PocząJbk.owo mówiono o tern, ta, Normanem DaVli5em, ba" . eellem., 
• ' . • a; 'Ilast~ie udał się do N'oorDJa<; 

morską w ,"oku 193!) że · na decyzję p. ministra w,pły WląCym obecn~e w LondynIe, Da .1._ W n.: t J 
na vl1l:!a. .yna. e rozmowy, 

BARTHOU"W LONQ.yNIE kon,.,,. yru 8 ministrem P!ettl I anglellkiml mtżamł etana na tuurt 
wspólnego zagwarantowania .~ ., ... DIOCAPltwa pokoju" Europie. . > "~'1,::"h'i' 

l'IiljoDowe Radllłg.:la 
. Zarz'ąCly masy- kO'nkursowej . do spółki Z · dzierżawcami 

Ze Lwowa iSono5Z11 o arH.ton· )tU 'Clo eklsplO.taoJ kopab\ boga- konkUlllOwy. Sąd wezwał dr. Te· 
niu " powatnych- przemytłowed" tych 'kIIpo6W: itanlslawowskfclJ nenballma, lecz ten przedtem jui 
pod zarzutem . mUJonowyeh " nadu·, Saapan, . ~ • lelafelda. zbiegł ze Stanisławowa ' j uciekł 
tJyć . . . . prawdopodobnie .do Wiednia. Wy-

J~szcze w r.1931 Sp. Ake. , Rart' Z 1io6oem . ~. r. Se"I ... wiado- słano Za nim listy gończe. ' 
nerJt' f'Kopalnł Nafty dr: '.SegłJa ,. mil ' sąd, te doszło ' do Jego włado- Sledzłwo objął sędzia do spraw 
NadwórneJ ogłosiła niewypłaeal- . moki li adwokat Tenenbaum nie nadzwyczajnej wagi dr. Rintel. W 
nOŚ~. Pa&ywa wynosiły 10" mUJo- spełnia na1ełyde .W)'~h . obowi,z- dniu wczorajszym sę.dzia Rintel po 
nów zł. " Zarządcą ·maey konkursO" ków. S4d odebrał przeto . dr. Tentu leclł oaadzlć w ares~cie śledczym 
weJ został mianowany adwokat baumowi za~ l ~łerzył go int. przemysłowca Tauba oraz kupcó"ft 
dr. Tanenbaum _ ze Stanisławowa. , Wito"i Sullmłerskieftfu re L-wowa- Olstera, Szapira i SeinJelda. Suma 
Adwokat ten ' wydzieriawlł raflner ·W;. toku odbieranIa agend ' ten- 0-' popelnionrcb · nadużyć . przekracza 
J~ . ł kopalnię , przemysłowcom ' Tan- statJai stwlerdzU ·Cllbrzymłe ·-br.akr ł ·lJodobno miljon złotych. 
bemu-I Patrankłelowł • . kt6r~, pl'Q nadutycia I zawladomli- o tem s,4 . 

postawił nad Jroolereru:lJąj mor.-
s][ą wielki mak: zapytania t wi
doki je.' są" bardziej .J)QD.ure, ni 
kłedykolwieli. Mln. PłeM ~ 
pr.oponował roeUl1Zeltlłe .~ 

l' 

·du. osołiow~ ~ 
&)rzez (fo·puszezenłe nłe~ 

Niemiec i Ros]1. ale '. ~ 
His'z'Panjl i Grec-Jf. :0 ..... 
g1ja jest go.t\owa: CJilłatooZllłk rP. 
dldć .lę na' uCłrlał Nlemł~ ł 
Ros-jt, o tyle No:rmIID D.'ds .. 
hvfadezył 1iafuRorycmle, JI 
rąi4 Jego ~ pr=4W111i ~ 
ltZIerza.nłu lIMadu mat ...... 
monkłeJ pGM ll'ODO 15 ~ 
k~e poCipt,sały, ~ ~ 
IM. Oeoba Jlrnoifa' wy(biJe ttłł 
~ ~ mooai:). _.-
(łypłomaoJ ~ ą&w 
p.r_~ 1)i1łNIIp'tOWaad6 roiap 

wy w &pAwle ~jI •• 
lddej • amti8~ ]Ipo1itq . / 
~ond" I ~ ~ydI 
l)Ra«!i!tawtctdl 1~6J ma .. 
~rJt! WG __ '- ' 

W,.taDDlJt DDlzll t .~, .,.." 

1It2 1IW'IIł1lł ł lIIe ...... 
IAn4Jml bU .,.,....,enta ... 
• W!fMannłklem ~ ....,... 

fDt 
~. ~ .-neraIn., ".., 
łuo, otioć pooobno fu m.oono , 
nar. ~ preałdKe, I 

~~em dmł~ 
Ba.~oo ~'SZa: w Paryłla'
Jjosłedrze.n1u raldy mlnłs~ 
dłnłeze .. poa6 o Nmltałacti 
swoildłl pOdr~" • ~cbJfe. 
niem wtiZyłll 1onGyiDkłej, w.. 
dltO specfamy naoł51i 118 ' 

~ę AngJJl Da pakt wseIio .... 
~I cłVJU tych Jilllkudrdee1~. 

goe:lldn od wyjudu młD. JJar... 
6ij:0'll z Qm(lymt prz.eSU\Ilęły, ~ 
~dnali, Jak widać, WlSkadwłił 
legara politycznego, i kto w!er 
omy, ~ja, wobec "porOft~ 
mień'! mlPYI Japon.ią" Stau .. 
lIlł ZjedIDocwnymł ł Wlooham.ł 

y Je ~ kota, o~&m. 

ARllla zabiega 
w .... kore9P.. "Głosu Poran. 

.go" telefonuJe: 

W Ctnła wczorajszym szereg 
przedstawicieli Anglji w stolicach 
europejskich, a przedewszystkiem 
w BerUnłe i Rzymie, interwenjowa 
ło w sprawie poparcia koncepcji 
francuskiej co do paktu wzajemnej 
pomocy. 

W godzinach wieczornych amba 
sador angielski w Warszawie od
wiedzU min. Becka. Jak widać z 
innych doniesień, rozmowa musia
ła dotyczyć francllsluego projektu 
paktu wschodniego, przyczem am
basador Wielkiej Brytanji chctał 
się poinformować, jakie jest w tej 
sprawie stanowisko Polski. 
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K.ulisą masakry aiemieckiej 

• . , 
I r·· ,m 

nie spotkałaby się 
z oporem większości 

narodu 

ewelac,jn, list otwart do kancie za d-ra lolza 
w biuletynie, wydanym przez ko 

mitet amerykańskich posiadaczy 
niemiecldch papierów wartościo-
wych, prezydent tego komitetu, 
Max: Winckler, pUblikuje mIażdżą
cą w swej bezprzykładnej surowo
ści ocenę półtorarocznych rządów 

Hitlera i ogólnej sytuacji Niemiec. 
Winckler analizuje opłakaną sytu
ację finansową, gospodarczą i po
lityczną Niemiec hitlerowskich w 
następujących zdaniach: 

"Nie uwaZllm bynajmniej za 
wykluczone, te przedłuianie się 
chaotycznych stosunków w Niem
czech skłoni niektóre państwa do 
przedsięwzięcła konlecznycb środ~ 
ków dla ochrony ich interesów l 
położenia kresu temu, aby Niemcy 
~ły sta~em ogrliskiem niebezpie-l 
czeństw dla Europy i całego świa
ta. Wlei'zymy nawet, te ewentual 
na inwazja tych państw na wzór 
okupacji Zagłębia Ruhry u więk
szej częśel 'narodu niemieckiego 
nie spotkałaby się Iktslal _ opo
rem. 

W wydawanem prlZez Henri 
Barlbusse'a czasopiśmie "Mon
de" znajdujemy otwa~ty list 
do kanclerza Hitlera. Autorem 
listu jest dr HeIDnu'llh KlIoh, 
człowiek, który w swoim cza
sie ogłosil w Niemczech osła
w10ne listy miłosne szefa szta
bu Roehma. Autor listu piętnu
je zakłamanie Hitl1era i na pod 
stawie nieznanych dotychczas 
szczegółów jesz<:ze '1'az dowodzi 
że wódz był co do sklonności 
Roehma zawsze zorjentowany 
i fe w .lego otoczeniu nadal 
lJIlajduje się wiele osób, któ're 
się niczem nie l'M.nia od zamor 
dowanego szefa sztabu. 
"Każdy inny człowiek, tylko 

nie Palpen, jest uprawniony mó 
wj,ć. pańskiemi sł.owam!i" nlU~ 
cać klątwę na Roehma (kląt
wę, któ'1'a ffilusialaby być wy
mierzona również przeciwko 
czterem osobom z pańskiego o
toczenia, które jeszcze żyją, a 
mianowicie przeciwko pańskie 
mu szefowi prasowemu Dietri 

chowi, przedwko baWJarskiemu 
miJni.strow.i sprawiedHwośd, ~ 
Franekowi, pr.zeciwiko bawar
skiemu ministr.owi stanu, Her
manowi Esserowi i -przeciwko 
dowódcy SS" hraibjemu du Mou 
lin ~ Eckardtowi, aby tylko wy 
mie:nić kiłku najważniejszych), 
każdy człowiek., jplrócz pana, 
może oświadczać, fe młodzież 
niemiecka musi być ochroniona 
przed homoseklsualizmem. Każ 
dy człowiek, prócz pana, może 
tak mówić, a'le właŚlnie pan. pa 
nie Hitler, nie może. Pan stra
cH do tegJo prawo. 

Już w roku 1925-ym, a więc 
przed 9 1aty, gen. Eryk Luden
dorff zWTócił pańską uwagę na 
skłonn.ości Roehma i żądał, a
by szefowi sztabu oderuać jego 
stanowisIw. M~ę p·anu prlZy
jpommieć, że przy tej l'ozmowie 
był obecnYI ma.ror Walter Buch, 
który ba:rdzo energicz.nie tpopie 
rał żądanie gen. Ludendorff:i. 
Sądził pan wówczas, że nie mo 
:resz spdnić żądanie Ludendorf 

fa. Miaro to mie.isce w czasach 
zmiany pańskiego nastawienia, 
gdy wpływy gen. Ludendorffa 
zaczynały być d1a pana niewy
godne. LudendJorff wyciągInął z 
tego konsekwencje. Ma.lo,r Buch 
natomiast pozostał ptrzv palllu. 
W dlniu 30 czervo."Ca wynagro
dził go pan za t.o: został on ka
tem. paósikiego P'l'zyjaciela Roeh 
ma. 

W lroku t926 narodowo-so
cjalistyc:ony poseł bawarski 
Holzwarth zWTócił się do pana 
i przedstawił raport na 'temat. 
homoseksualnych o~.ii, Ulr.zą
dz,anyeh przez Roahma i Hei
nesa w kołach młodzieży hitle
rowskiej. Żądał wykłue.zenia z 
parbji obu wymienionYich osob
ników. Odrzucil tpan to żąda
nie. Ale Holzwarth nie umiał 
.<:ię ugiąć, jak LudedorU. PosŁa
wił panu ultimatum: alOO roz
łączy się pan z tymi ludźmi" nl
bo on, Holzwarth, poinformuje 
o wszystk.iem op~nję pubiliczną· 
Ta groźba skł.oniła pana do u-

stępstw; Roehm z.nikn.ą.ł ł nie
bawem wyjechał do Boliwji, a 
HeiInes został wysadzony z sio 
dla, aby nieco później wyłonić 
się znowu we WI1'<lclawiu. -
A HołlZwarth? Gdy Pirzejrzoał 
lPańską, podwójną g:rę i stwier
dził pańskie sympatje dla h.o
moseksualistów, ze wstrętem 
wycofał się z pańskiej parłJJi. .. 
Pan jest i pan pozostanie jeń
cem w tej homoseksua1nej a
tmosferze. - Czy musz.ę panU. 
przypomnieć lilcm.e procesy .. 
.iakie toczyłY' się dokoła pańslkie 
go przyjaciela RoehII}a, a z 
ktÓlrych każdy koń'Czył się: Ijego 
zdemaslkowaniem? C~Yr mu8)Z~ 
panu przY'J}omiInać obskuMą o
b:łJudę pańskiego posła i 0Ibee'. 
neglo ministra spraw weWlllętrl 
nych Rzeszy, Fxicka, ktÓlrY w, 
Rel!cihsta~, aby odlwr6e~ uwa
g~ od wlaS/Ilych brudów, f;ądał 
uohlwalenia ustawy 'w SjpIl'awie 
wytępienia tydowsldej zarazy
h:omosekJsualizmu 'l:~\ 

Stosunki Niemiec :z Ictl sąsiada 
tui stają się z dnia na dzień trud
niejsze. W traktacie z Polska hi
tlerowskie Niemcy udzłe~ły l 7~ 
mu "odwiecznemu wrogowi" S7A:!-o 

reg dalekoidących konces!i, nie o
trzymuJąc nic wzamian. Co więce}, 
jeśli doJdzie co do czego, to trze
cia Rzesza nie moze nawet liczyć 
na pomoc swego w!lchodnłego są

siada. Ze swojej ~tatniei podrwy 
do Włoch "Fiihrer" wrócił z pu
steml rękoma. Również Rumunja ł 
(JrecJa (\Ie mogą. być zaliczone do 
przyjaciół Niemiec, dopóki na 
pierwszem miejscu programu HltIe 
ra figuruje rewizja traktatów. 

p ł:zą! 
iest mimo WSZJlsłko nasz m wodzem·· 

Potworne Sllmy, Jak~ Niemcy 
wydały zagranicą, aby stworzyć 
przyjaclelskłe nastroje dla pań
stwa hitlerowskiego, zostały wy
rzucone ;:upełnłe bezowocnie. Niem 

"Jou1"l13.1 des Deblats" ogła
sza bardJZo interesujące i 
wsw:-ząsaj,ące spra·wlOzdani.e o 
śmierci Grzegorza Strassera. -
BcrHński korespondent tego 
dziennika, P. Dehillotł:e. który 
mieszk.a w sąsiedztwie Strasse
rów i którego s:vn obcuje z dzie 
ćmi zamordowanego, Otpisuje 
najpierw kar.ierę ~eJ::o człowie
ka, będącego przez dłuższy czas 
na.)ważniejszym chorążym Hit 
h~ra. Strasser w początkach ru 
chn narodowo - socjalistycme-

I!I 

go ofiarował Hitlerowi cały swój 
majątek. Dehilotte pisze: 

"W sobotę, dnia 30 c.zerwca 
St'ras,ser czekał w o/{l'o-dzie na 
samochód, który ~.o codziennie 
zawoził do fabryki. Ale oto na
~le przed fUl"~ką zatrzymał się, 
ostro zaham.owa1ny, innY' w6lz. 
Wysiedli zeń dwaj uuędniey 
poHlcji i wezwali S,trasserQ. aby 
udał się I nimi. Posze<D. nie 
mówąc fonie i dzieciom ani 
słowa, ktÓll'e pozwałaloby im 
prizeczuć tragedję. naa niego 

!było to tyLko jakieś drobne wy 
darzenie, 1P0legająJCe na niepo
rozumieniu.. W dwie J{lodziny 
pófuie.j Goełfuels o~asza komu 
niJkat o śmierci Strassera. KI()
mUJIlikat określa go, .lako zdraj
cę Hitlera. Zapewniają, te wraz 
z generałem Schleicherem pra
cował on nad ~nizacją spis 
ku, ma}ącego na celu obalenie 
systemu. Mija.ją 3 dnł. W wi~ai 
Sbrassera na BrieIllnerstrasse t.y 
cie toCZY się dalej bez.iflrQSko ł 
wesoł.o. Dzieci zastrzelom.ego ba 

Cy są dzisiaj o wiele bardzej Izolo 
wane, niż nawtt przed dwudziestu 
laty. Nawet mała republika au
strjacka, która z logiki i uczucia 
winnaby by~ sprzymierzeńcem Ni~ 
miec, stał? się ich wrogiem"_ 
Następn:e prezydent Winckler 

wywodzi, Ze Hitler i jego rloradcy 
ikazani są na prowadzenie ich 

Rozporządzenie wojewody poleskiego Kostka .. Biernackiego 
w sprawie miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej 

smutnej polityki aż do gorzkiego W poleskim Dzienniku woJe
końca i do nieunlknionego upadku. wódzkim ukazało się rozporządze-

nie wojewody polesJdego o zaka-
"Nie mogą oni ani zatrzymać się zi~ zbliiania się do miejsca odoso1t 

l1a miejscu, ani cofnąć toczące się nienia w Berezie Kartuskiej, foto
koło. W niektórych kałach mówi grafowania go oraz porozumiewa 
Ilię o Czwartej Rzeszy. Wiara w nia się z osobami tam osadzonemi. 
niemiecką "gruntowność" została 
do ostateczności usprawiedliwiona Rozporządzenie brzmi: 

Zabrania się osobom ~teupraww 
przez wewnętrzną i zagraniczną 
politykę hitlerowców. Tę politykę nionym: 
cechowała skończona beznadziej- a) prJZekraczania Ull'p, ozna.czo.. 
ność. Jak ł ldedy to się f.Kończy? nej ogrodze:liem z drutu przed par 
Zapewne dowiemy s:ę o tem już w kanem miejsca Od(~~obni_eł!ia, 
ciągu najbliższych miesięcy. Ale h~. l~tQgrafow(l.~lIe mJ~Jsca odo
czy sąsiedzi Niemiec mogą się bez scbmcma Graz osob w mem osadzo 
czynnie przyglądać, jak Niemcy! nych, 
marnieją w wirze wojny rlomoweJ? I c). porozum~ewania się "fi Jakiej
Przeszło 5 miljardów dolarów za· I kolwIek formIe z mobamJ, osadzo 
granicznej gotówki inwestowano w 1ł'~iUj w miei~cu o~()l'obnienia. 
Niemczech". 
46~ •••••••••••••••• ~ ............ ~~ .. ~~.~ 

Przekroczenie tych przepisów po cJi młeJsca odo80btttlenła, pomaga 
dlega ukaraniu w drod7..e admłnni- . nia im w ewent. usiłowaniach na
stracyjne} grzywną do 500 złotycb, wiązania kontaktu z osobami poza 
lub aresztem do 14 dni, albo obu mieJscem odosobnienia, pomagania 
tym karom łącznie. im w ewentualnych przygotowa-
Równocześnie wojewoda poleski niach do uciec~k~ lub w samej u-

wydał do ogółu ludności ostrzcie cieczce, oraz przed w9zelklemi 
nie następujące) treścI: ~nn~am,ł, eprf.!ectwiaJącetn,'" 

",Na podstawie dekretu Prezy- s~ę przepisom o młeJscu od~łe 
denta, zostało utworzone w Bere- ma. , , .~ ~«; ,h' 
złe KartUSkiej, pow. Prnfana, mieJ WinnI popełnienia powyłsqc~ 
sc.e odosobniennia dla przytrzyma- czynów będą surowo karani w 
nych burzyclelil porządku pubIlcz- przepisanej drodze administracyj
nego i bezpieaeńsłwa. neJ, a nadto mogą być zamknięci 

Ostrzegam mieszkańców okoncz w miejscu odosobnienia, Jako za
nych i przyjezdnych obywateli graża!ący spolwjowi i bezpieczeń 
przed iakjemkr,.·~jei< usiłowaniem s1wu publicznemu, niezależnie od 
nawiązanIlia stosunków z osobnio ewentualnej odpowiedzialności kar 
nymi z pominięciem administra- no - sądowej". 

Sensac;al TEATR ROZMAITOSCI 
Cegielniana 27, tel. 112·25. I 

Gościnne występy znakomitego 
gwla:/idors amerykańskiego 

Kinoteatr "MUZA" daje w następnym programie niesły" 

ichała ichalesMo l 
Dziś , w piątek, o go ds. 9.30 wiecz. l 
\\'ielka uroczysta premjera, 

~! k'!dl' !!,,~w'.t.~ I 
(4 obrazy), 24 numerów śpIewnych! 

I tanecznych. j 
"6~~~:~~:::~ .... 
~'ł~""'~.O •• 

chanie ciekawy film 

wI.ą się 'dale'J lO nń)łm ...,. 
francus1dm towaTZysnm, #11-
jąc od raoa 'do wl!eCJ:ora 'W' ten 
nisa. Pr~ bib .tub p\rIIyj
muje 'oostlaW<ló'w, I krewayOO., 
wzy,nos~ycll IlOwilny., (akłł· 
men/tlaiInem ,.Hel Hft1erl'! 

W md~, dnia , llpOa łaI.eł 
Gl'IZegoru SIflruser. lalWt.:da" 
miają) Da. • łmlereł o .• , 118 
kt6rego prnz ~.Tr din! etarem 
nie eM8,ły;. ta~1 pau M 
'dom, 'W ~t6rym mieszkał ".zło
WW(; ł)ęd~y w łW'Otm OIIaSie 
m8lIla~rem Hłtlerł\ alowlek, 
który, d3a I,łe~ po!włęo.fl ~j 
majł!lłeJt ł wytętal dy, 'C!I1iJ 1Iłe
pewn6AlO ~iełał ltfór~ ... 
<OÓ!W w. lI1~ł:wanej ~ł
nie lIutk'ce~u Jut nie mó# 81)0-

tywa~. Ma&'a' ....... ~JąifJ wesoła 
,pOmwo niełask., w ljakll po
~adł $buet ....... tiarcho pótóo 
lłopieTo nalo'fyła 'tałobę, PiOnie 
wał pomimo 'AłębokleJ troaki 
nie m~ ~wierzy6. te ta ~
kIropnoAe stała 1~ prawa1łl, n 
Dei Q)irQće81l I olirohYi moh ł)y 
lo zaibM jej m~ .. ktoo-y w, naj 
cięfisz~li dniach Dvł odda~m 
;p!rzyjacielem' HiItIlett'a ,ł ~ 
rym dora'd~~ w Rro'~1eti .~ 
ladh" 'jakle jeooak prze~ 
nar.od9Q .oojalizm.: i 1~~'4 

-- Naaz ojcIec nłe ' 
powffa1'1l1lły (!zleci. . , , !1J. 

Nic jednak nie id'ra'(fz'alo ~ 
Iboikiego smuib}(;u, .taki' n~yci·a.f 
o~'aNlia dzieei!, gdj\ obwytał' 
nagły l nlewymoWlIlY tal. MeS) 
chl'opiec !był zdumi.on1 I oblla .. 
rzony, tak że nawet nagile "
dezwał się do ni~h: 

- Teraz juź chy!6a nie 1i~ 
dziecie lubieć Hillllera '] 

I ot.o jedna z tych sierot, VI 
wieku lat 14, odpowiedziała po
wioli, z szeroko rozwarłlJe.mi 0-

czyma, ale bez łzy. ' 
....... On "jest młrm.o wszystko 

naszym wodzeml ........................ 
Kolonia Ul RyfrzB I na Helu 

Bibljoteka im. Borochowa 
przyjmuje w dalszym ciągu za
pisy na kolonję turystyczno
wypoezynkową na Helu i Rytrze 
noM miejsc ograniczona. Koszty 
podróży i ntrzymarua - umiar
kowane. Informaoje i zapisy -
oodziennie od 11 do 1 i od 19 
do 21 w kancelarii bibljoteki 
(Al. Kościuszki 9, tel. 191-50). 



8 

NOCNE DY1:URY APTBK.
Dziś w nocy dyhru.ią następujące 
apteki: Sukc. M. KasperkJewicza 
(Zg-ierska 54), J. Sitkiewieza (Ko
pernika 26), J. Zundelewicza (Piotr 
kowska. 25), Sukc. S. BojaMkiego 
i Vf. Sza.t!1 (Przejazd 19), M. T.ipca 
(Piotrkowska. 193), A. Rychtera ł 
B. Łobody (11 Listopada. 88). 

ZNI1:KI KOLEJOWE DLA BEZ 
ROBOTNYCH. _ Ministerstwo 0.

pieki społecznej zatwierdzjJQ in" 
strukcję zarządu głównego Fundu
szu bezrobocia dla. biur pośrednic
twa. pracy F. B. Instrukcja ta. prze 
widuje m. in. że ze znitek kolejo
wych przy przejazd&cll w celu ob~ 
cia lub poszukiwania. pracy kony:
stać mogą tylko *rQbotnł, lareje 
strowani w urzędaclJ poArednietwa 
t)racy. 

2 NOWE POLBWACZKI MIEJ· 
SKIE. - ~ m· Lodd .&kupił 
w Wanszawie dwie nowe polewaea 
ki samochodowe. Zoatały one ape' 
ejalnie umówione w Paiultw:owyeb 
Zakładach Samochodowych. Nowe 
beczkowozy do polewama ulic la 
stąpią trzy sta.re nłeutytki sprzeda 
wane przez kierownictwo taboru 
miejskiego w drod'16 lteyta.eJi. 

KONTROLA POJAZDóW, ME· 
CHANICZNYCH. - W dniu one
gdajijzym przeprowadzona została 
IV Łodzi generalna. kontrola. . pojaz
dów mechaniC'l.D.ych, jak autobusów 
i lSamochodów kursujących 
IV mieście w celach zarobkowych. 
Kontrola nosiła. charakter czysto 
administrscyjny, gdyż badano stan 
lirznikćw w. taksówkach, ora.z 
sprawdzano ezy pMaierowie auto"" 
busów otmymuj't odpowIednie bile
ty. Władze sPorzNldły wiele pro' 
tokulów. . , 

OIollllle 
Z dułem t l bm. roapocqł 817-

godniowy urlOp komendant woje-
wódzld polie)i łdp. dr. Torwb\sld. 
Przez ClZU urlopu zar.tępowa~ .,.. 
dzie p. kom. TonfłńlkletO podlą •• 
Złotowakł. ,. , : 

'. i 
P. Anna Poma.d~, bhłanJtai 

ukończyła. łnatytut eh~ W 

Rouen we Pranejł " dyplomem 111-
~yniem - chenuKa.. Jedn~ so 
stała ona. odznaczona. meda.lem 
związku chemików przemysłu w16'
ldennłozego za pra~ w ·ddea.łnie 
barwienła ł drukowanfa. tka.nłn. 

A 
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celem poparcia streiku;ącJlch robołn-ków 
Jak to .lUŻ donosiUśmy, na 

08tatniem nadzwyc.zajnem ~ 
siedzeniu delegatlm- k1asowycb 
związków zawodowych, wcho
dqcych w skład okręgowej ko· 
misji związków zawodowych W 

Lodzi, po rozpatrzeniu sytuac.ij 
strejkowej w Łodzi, a w szcze
gólnośel trwająeych konfliktów 

w przemyśle jedwabniczym o 
·az na mie.iskich robotach ilU

blieznych, postanQwiono pro
klamować na dzień dzisieJszy 
jednodniowy stre.ik powszechnJ 
w całe", Łodzi, celem poparcia 
Ilkc.ii, prowa(lzonej przez 
wspomnianych wyżej robotni· 
ków. 

ZE = 

OKZZ. stanął na stanowisku 
iż robotnicy przemysłu jedwab
niczego walczą o nioo.al'uSll.al
noM ~awartej w ub. roku umo· 
wy zbiorowe.] w przemyśle włó' 
kienniczym, i, Ź~ ewentualne 
p~ol'szenie warunków pracy i 
płacy w .iedn('j tylko ~alęzi p1'2e 
mysln~ mogłoby się odbić fatał· 

EN4f 
wszedzie 

Irae~dja etui Ił 
(órka wlaj,ici~la iarencla sic na źgci~ po 
Imuini~ zakoń(zongm Iljr(i~ z lodzłaniufID 
W miejsowości letniskowej Ro

gów pod Koluszkami rozegrała się 
wczoraj niezwykła tragedJa. 

Przed trzema miesiącami przybył 
do Rogowa z Łodzi p. M., który 
Odnajął dla siebie pokój w wUIi 
8IeIeJca. 

P. M. ~lIe przystoJnym męt
czym" li: mieJsca podbił serduszłta 
Cetnłezek. 

Jł!dnakowoł Jut od pierwszej 
chwili przyt)ycia do RQgowa łodzła 
nina zainteresowała ogromnie c6r
ka właścicłela wiUi 26-1etnła ZoUa 
8leleJec, 

Często widywano córkę włdeł
aiela willi spaceruMcą li: łodzłan~
Ilem, łćt6ry zdawał się by~ mocno 
ukochany w pięknej rogowiance. 

Nad87'.e:łł czas wyjazdu p. M. do 
Loclzł. 

Dotychczas nie wiadomo, co za· 
Bzło mięlłzy M. a córką właściciela 
wRU. Dość ze od 3 dni nie widywa 
no Już ich razem. 

B1ele}cówna, Jak zdołano ZaUWil 

4 

żyć, z tego powodu ogromnie cier- 3 strzały rewolwerowe, z pokoju · 
piała. który zajmował M. 

Wczoraj w godzinach poral1'l~cb Letnicy wbiegli do pokoju. Na po 
M. opuścIł Rogów, udając się do dłodze w kałuży kwi leżała Zofja 
ŁodzI. Bielejec, dając słabe oznaki zycia. 

W 2 godziny po wyjeździe łodzia Obok leżał rewolwer. 
nina w wJOI BleleJeca rozległy się Bielejecówna, Jak ustalono, tar. 

'p····O·····K····O····J···E· .. · :;~~1~~;:~ 
ey ł polecił przewJetc! J, nłezwtoc. 
nie do szpitala. 

Cięiko ranną samobóJczynię naj 
czyste, wygodne i ciobe, z wodą blli:szym pociągiem pnewiezlono 

bie!. i telefon. do ł..odzł, 

W WAASZAWIE Na dwurcu ~ - Pahlrycma 
zawezwano pogotowłe młeJs1lłe, 

ul. Chmielna Nr. 31 
kt6rego lekarz przewiózł dimatkę 
do szpitala Iw. Józefa w litanie bel 

obok Dworca Głównego nad.:leJoym. 
Samobójstwo Bieleleeówny wy-

poleca tanio Zarząd 

HOTELU IOYIL 
wołało wśród letników wRogowie 
ogromne wrażenłe ł Jest .troko 
komentowane. (P)' 

nie na interesach o:;(ółu robot
niczego naszeJ(o miasta. 

Idetyc.zną uchwałę przyjął '" 
dniu ()I1egdajszym zarząd zwiąJl 
ku za'wodowego "PtI'aca". pro. 
klamując ro\wnież na dzl~ 

strejk powszechny. Z uchwała
mi tew. jak nam donoszą, so
lidaryzują się także inne związ~ 
ki zawodowe, a w szczególności 
Ch. D. 

Ze w~ na zakooezone 
przygotowanła do 8tre~ om 
na wydany apel 'do ogółu robot 
ni~o, przewłdo!Ją, ł.e w cInhI 
dzisiejszym zamrze ealy p!'S&

mytl łódzki. Po4Jkreślł~ ualetY~ 
~ u(lhwał~ o jednodnloWJDł 
powszCClbnym strejku IIOllclarnq 
ści dla sewnoweów I jedwabni
ków przyjęU takłe delegaci 
zwłąrLku cr;awodo~ tramwa
jarzy I prac. Instytueji ułyteez
nMcI publieznej. Zar6woo w fa 
brykach. iak. i w InstytucjaCh 
miejskich, oraz w remizacll de
leliCaci wzywali robotników do 
zastrejkowania. W .takim stop
niu uchwala stre.tkowa wstanie 
wykonana, pokaże dzieli dzi· 
siejszy. 

Strejk roOOtn.1li~ pnemy~ 
sm jedwabniczego trwa w dal
szym eJ. I 'doplete w przy
szłym łylitodniu wmowlone bę
dą próby jego likwIdaeJ na te
renie okręgowej lD$pekcjl pra
cy. Jeśli .,hodd o przemysł dl:ła 
ny, w którym nie d08Uo do za· 
warcia umowy zbiorowej, to 1'0 

botnie)' k!go przemy8lą nasku
tek DOwzlębeh onegd~ achwaJ. 
rospoezęH w ~lu wczorajszym 
strejk. W ten IJpOsób lIIlieru
chomionJl rJOStal ealy pi'zem,~ 
dslany, średni I włelkł. W drob
nych zakładacll eytuac.18 jest 
niewyjaAnlona. 

GM 

Nr. 88 SpecJalny dodatek powiełolowl .Ol.OSU PORANNEGO· 
% dnia 13 1tpell 1D3.f roku. 

dywałem nilko~o. Wil'acalem do domu markotny, za-I 
wiedziony, zaabsol'1bowany jedną, myślą. Na trotua
rach często potrącałem przez nieuwagę przeo'hod
mów, ~aś na jezdniach impulsywnie usuwałem się 

przed ludźmi, myśłąc, że to pojazdy •. , 

pamiętając doskonale c;bwi'l~ kioo, Iał~m A'Ilill'ł( 
pierw.sza przemówiła do mn:te - rukJ9 

łI>oJtoIl'czenie) 

Słałem na ubocm, PrzYRI,dają.c się jak z bramy 
budynku H01'lIlJOW1Slkiego !'Wolna wynurzał ~ię tllum ... 
A gdy wyszli o,s,ł,a:tm.i rol>otni(:y, ~y zamJknęła się 

brama fabryki i opillstouala ułi~a, uprzytomniłem 

.obie, że jestem samotny. I dopiero teraz ~ po 
miesiącach - zToz,umałem fPl'zełom A1nny i sens tra
gedji Kliokiego. 

Podczas następnych wieczorów włóczyłem si~ 
po ulicach, zdenerwowany, jakbY' w gorączce. Naj· 
częŚciej zbliżałem się do kamienicy, w której miesz-, 
k'ał Skulski-w nadziei, że spotkam któ.regoś z daw
nych towarzyszów, jednakie, jakby na złość, nie wi-

W domu oczekiwało mnie monotonne podw6-
n:e i j~ lokatorzy. Jak zwylkle z odruchowo opie
rałem się o f.ramrugę i patrzyłem pil'zed siebie. Lekarz 
z p.ruciwOt.a nie pokazywał !i,ę ostatIlillo przy okmic, 
aie mimo to wi<lziałem go wyobratnią; letnI w łóź

ku, kIUrcząIC twuz i ciężko oddychając. CodzieIliIlie 
w porze o'biadowej w mieszkaniu kamienicmi.ka roz
c.hyla!y~ się fiJra.Dl1d i I póIm.rolw pokoju wynurzała 
si~ jego córka, patr~ąe cie.kawle w moje okno. Nosi
la jas'klrawy żółty kosijum, a zł'e~Z'tą - może sZlła

flI'ok. Miała ja1llte włosy i zielone oczy, rJUjpełnie jak 
Ema ... I kied~ n_e ll~19dadomlłem sobie, że wrze· 
czywi!slto§ci IIlIOte nie bJło wałe ETny, ani Kliokie-
I{O, aoł....' ! 

WYlPatrytWałem J\bnYi ACtv. nł'e ~ 'je'j w domu, 
za.g;lądalem (lO pewien ozu Cło jadałnf i do kuchini 
ale słysząc w pm~oju jej lcrold, c,Gfałem się za 
p.róg i cicll,o zamykałem za sobą drzwi. Spacerowa
łem bezracmie wu:cUut nieopalonego pOKoju, tupiąlC 
nogami i rozeierająIC ZZlięhrUęte ręce. Od czasu do 
czasu zatrzymywałem si~ prZY. oknie i na os:zronio. 
nych uy'bacll rysowałem lPaloem wy!KrzykiniJd i ma
ki zapytania. 

Wlkoireu zdecydowałem sl~ je'dna~: k.tocego.§ I 

tych mroźnych dni, W\S.Zed!em do pokoju A:nmy. i -

- Ohciałem. panią, o coś :n:pytat\ 
- Słu'Cham - Odparła .. , , I 

T~ dnia po raz osta~~ rOlm~l\~.~i,.~~~ 
sobie...... ' . 

Milnąił luty, zlJ.iały mr'my, na po{tw~e!: 
ni ala fPOtęŻ'.rua stel'ta śniegu. W"ydł'uż.oł:Vi sl.ę 'dnfe\ li ~ 
miałem cb'Wli~ami dudunie, że jestem tylto cząst!łt~ 
eza'su. GOl'ląjCZ'kowo liczyłem I,lOdzillly, numerowa~ 
st:ranke rękopi:su, p.rzekreślałem numerowane dn!~ 
w kieszonkowym kalendal"zykiu. Rozmyślałem włe16 
o Woy<l~ie. - Woyda zmalał, przyhrlał konlliretne. 
kształ!l:y, stał się wyrainiejszy i bardziej codzienny', 
Ntajczęśde.l widywałem ~o w postaci młodego kol
portera odezw. Myśl~ o nim, p,rzestawaJem t1'GSZ" 
c·zyć a~ o swoje sprawy, zapominałem ~ sobie, cza· 
sami nie poz.nawałem się z:g.oła i ty1ko chwiJami od
najdywałem siebie wygłodzonego przed drzwiami. re

stauraqji. 
W dalszym ci~u jeszcze lPatrzyłem w cz'al'ne 

jak ehondt szyby moich sąsiadów, obserwując, jak 
ludzie brną pOjpil'Zez czas, jalk teraŹll1iej,szość zamienia
i1li w przeszłość, jedlIlostajoie i nie odmiennie, n.iJby 
żywe kalendarze. I jak corocznie, talk i teraz ~ 
stopniowo otworzyły się oJina', na podwórzu spot~
gował się gwa,r, powietrze zapachniało wios!!ą. -
Mamee spłynął odwilżą· W wilgotnych piwnic~<,? 
rozdziera';::yoo slPazmowały koty ..• 

KONI .... C. 
lListopad 1933 - kwiecień 1934. 
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Burze nad ŁOdzią 
idą w parze z wysoką temperaturą Lic,tacja zakładów GeJera 

Po okresie deszczów i słot, !8PodzieWane .test całkowite wy· wyznaczona zosŁała przez Tow. KredyŁowe Przemysłu Polskiego 
któTe nawiedziły, Polskę i nę- • pogodzenie. • 
kały przez trzy blilSko tygodnie ObecIlia niepo~oda w spos6b Jak .lui doni6sł wczora.tszy swych czynności ze względu na 231.000 funf. szłer!., zabezple. 
ludność, zdawało się, że znóW nader dotkliwy odlbija się na ,~Głos Por3ilDY", złotolD.y zo. poważną ilość objekt6w. ezonych 8-mioproeenławą po. 
wróciło lato. Po~dne, słonecz· rolnictwie. W niekt6rych czę- stał do sądu handłowe~o wnio- Wniosek kw;ałora ptOparty, żyuką obligacyjną zakładów 
ne, upalne, tak. Jak na Iipięc ściach kraju, tam, ~dzie rozpo- sek o plozedłużenie okresu ku- został przez sędziego komisarza geyerowskicll, pod nr. 3 
przystałio. Tymczasem w pa- częły się już żniwa, ostatnie bu ratorstwa Sip. akc. L. Geyer. sędziego handlowego Oskara 4.349.606 zł. 91 #. hipoteka 
rze ze słoneczną pogodą rze wybilv całe łany żyta i p-sze Wcz01'a_l w Spl'3wie tei upa·· GI'Ossa. prawna, wtem 3.949.982 zł. 92 

przyszły burze, nicy. dłości sąd przedłutżył okres • ", • gr. - nalerimość za podatki s'kllr 
które od trzech dni z przerwa Burze nad Łodlzią wyrządzi · kuratorstwa o 15 dni, - ponie · PonJże.i przytaczamy wykaz bu państwa, oraz 399.623 zł. 99 
mi nawiedzają nasze miasto. ty dużo szkód waż kUJ'ator masy - Karol W,! zobowiązań Sp. Akc. L. Geyer. gr. - należności podatkowe 

BUTza, która wczoraj we jedynie .iednak na peryferjach, dziagolski nie był w możności W dziale 4-ym hipoteki pod miasta, pod Ilil'. 4 - 95.951 zl 
w<:zesnych ~dzilnacih ,raIllIlych Wywi"óconych zostało kilka w tak krótkim czasie poczynić nI'. 1 figul'uJe pozycja 150.800 12 tIil'. - należność skarbu pań-
przeszła nad Łodz.ią, połączo- płotów, w kiJku miejscach ober pob'zebnycb pJZygotowań dla funtów szterlingów i kauc,ia słwa, pod m. & figuruje kau
na była z ~abłJown~ ldewą. wały się szyldy. Wypadków po złO'lenia dok~adnego sprawozda 15.080 funtów na rzecz Towa· cJa w S loni e 350.000 zł. w zło
Zachmurzenie pl"IZestworza ka- rażenia od pioruna nie zanoto, nia ze stanu upadłoś'ci oraz "zystwa Kredytowego Przemy- cie na rzecz Fabryki Przędzy ł 

że spodziewać siQ dalszyeh opa _ .w!a!n!o!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!k!o!m~o!r!n!ik!!!n!ie!!z!d!!q!~!Ył!!d!o!k!o!n!a!Ć!!S!h!I!P!O!I!sk!i!e!!!g:::o,!!P!o!d!!!!!nr!!. !2!!!!! Tkanin Sztuczno J edwabnyell 
d6w, a parne powietne .;; • ft w Chodakowie, pod nr. 6 

zwiastuje CI.ae ulewy. 275.182 :zł. 82 gr • ...:.. b~połeli. 

Zgoła katasłrolalnie p1'IZed- A I M F · I prawna na rzecz skarbu pań. 
stawia się syluaeja na kresach e r a a u r , e g o a J wastwa i samorządU, z ezeł(O północnych, pie opady przy- . 1669.291 zł. - nalemość za po· 
brały fomnę niezwykłej ulewy. datld skarbu pańsłwa, reszta 

Zł l ł d k k zaś - nal~i podatkowe 88 
Temperatura w Lodzi wyno- OŚ iwy d użnik ukrywa się prze arnery ańs irni wierzycielami morządu. 

sila w ci~ dnia wczoraj~~ego: 
rano 17 stopni powyżej zera, Jak juź pr,zed kiillku dniami I ne mu pifzez firmyamerYkań.' niem. że , W dziale 3-~im znajoojem1, 
pod wiec:z.ÓT ochłodziło się nie- oonłó-sł "Głos PoraTIiIly,," wy · ~kie odpadlki i szmaty. Spil'Zedał 170 bel odpadków. zobowiązania z tytułu placu , 
co. Barometry wskaZlUja dalsze dział handlowv sądu okręgowe'l Nadmienić należy, Że Jednoqeśnie zaprolPonowal halami. Pozatem w dziale tym 
niespodziewane s-koki aury. -- go Maurycy Fajwel wniósł poda. zamianę systemu pokrywani,a figUl·ują wpisy subhastacyjne 
RrzewidY'Wlne są d:al'Sze bu- ogłosił upadłość firmie Maurycy nie o nadzór, należności za dostarczany mu Towal'zystwa Kredytowego 
rze, bardzo krółlkotrwałe. ałe Fa.lwe~ przed kiJku tygodniami Pod'ł towar, Miał wystawiać akcepty Przemysłu Po~s.kiego z tytulu 
gwałtowne. na skutek podania amerykań. nie to nie zostało przez sąd dolarowe i w miarę wpJywu, niezapłaconych przez firmę C, 

Podobny do wczorajszeg<l ski.ch wierzycieli, z którymi Faj rozpatrzone z !powodu nieuisz· przekazywać należność do Am~. Gcyer temu towarzystwu. POŻY" 
stan p o gIOrl y, utrzyma się praw- wel pozostawał od dluższe~o czenia wszystkich opłat sąda · ryki. W rzeczywistości okazało ('zel[. Wl'cszcie wymienić należy 
dopodobnie jeS2lCze przez dzi- czasu w stosunkach, sprzedając wych. się. że Fajwel ry~ory do kaucji 350.000 złoł. 
siaj, od juka na własny r'achunek dostarcz·a Wyst:wienic wierzycieli o o ukrył owe 170 bel, w złocic dla C,hodakowa. 

Ban' Handlowu w Łodzi 
~. Akc. 

Iłl. Il.klolzki 15 

zawiadamia, ie od clDta 14 Hpoa r. b. rozpoczyna 

wypłat.. wierzycielom czwartej, to jest 
ostatniej rały, WJUilcającej z zawariego układu. 

KUJ Banku a.JDDe IN\ od godziny 9 do 14. 

głoszenie upadłości motywowa a wobe-c dopuszlCzenia akcep- Nadmienić należy, że Towa· 
ne ilył:o tem, że tów do protestu. wierzyciele :l- "zystwo Kredytowe Przem. Pp] 
zaprzestał on płacenia akcep' merykaIlscy, których przedsta- skiego wy;waczyło na 11 paź 

tów dola'rowych, wiciele w osobach PiP. AdUera i dziernika r. b. Iicytac.ie oh1ek-
wystawionych iako należność Josefsona, bawią w Łodzi zwró ł6w ge;yel'owskich pr~d n.~ 
za dostarczone mu odpadki. cHi się do sądu o ogłoszenie u- tarjuszem Klossem z tytułu nte· 

Jednocześnie ,r,zecznicy wie padlości. 1Iapłaconych pożyczek. 
rzycieli wystąpili na rozprawi{! 
z poważnymi zM'Izutami, oskar
żając Faiw'a o 
przepisanie czę§cl majątku ną 

rozmaite podstawione osoby. 
Dlatego tei, sąd ogłaszająJc u· 

parllość nakazał osadlzłć M. 
Fajwla w areszcie dla dłużni
ków, cze'go jednak nie można 
by~o uskutecxnić, gayż 
złośliwy dłułlIlk w młc;dzycza 
, . sifJ ukrył się. 

Za obraze sadu łódzkiego 
Skazanie redaktora krakowskiego pisemka 

Na ławie oskarżonych zasiadł 

wc.zoraj 35-letni 'Józef Kowalski, 
redaktor odpowiedzialny dziennika 
"Hasła PodwawelSkiego" wycho
dzącego w Krakowie. 

Akt oskarżenia zarzucał Kowal-

miesiące aresztu. 
Kowalski apelował l 'prawa zna 

lazła się na wokandzie wydziału 

odwoławczego sądu okl'~gowego w 
Łodzi. , 

Juź Po ogłoszeniu ulpadlośd 
wniesione zostałv do sądu opita. 
ty za nadzór. skiemu, iż w jednym z numerów 

W związku z tą upad1o'ŚiCIll dziennika "Hasło Podwawelskie" 

I,Kr61 lalrll na ul. PI·Olrkowska.eJ- kursują. po mieście naj'fozmait- dopuścił się obrazy sądu łódzkie-
sze pogłoski o char'akŁerze ma- go, gdyz w zamieszczonem sprawo 

P6łnagl war)at został z trudnością obezwładniony chi-nacji dokonywanych przez zdaniu sądowem z Łodzi wyraził 

Na wczorajsze) rozprawił ofil'~ 
ca oskarżonego twierdził, te autol 
artykułu wyrażając się 1f powyt 
szy sposób, nie działał ze złej woli 
lecz cbciał wskazać na niektóre 
różnice w wyrokowaniu. 

Liczni pl'llfll'..hodnłe ulicy Piotr Tramwaj zatrzymano i zawezwa 
kowskleJ 1f okolicy OTand Hotelu no posterunkowego, który usiłował 
bylł 1f dniu wcmrajszym 1f godsł' umysłowo chorego wyprowadzić z 
nacb pnedpoładnłowyeb świadka- wagOlłU. 

mi nlezwyklego zaJścia. Warjat op~erał się jednak, wyka 
Na ulicy pojawił słę nagle JaklA zuJąc ogromną siłę. Gdy posterun

półnagi mężczyzna, Uczący około kowy wezwał do pomocy kilku in-
35 lat. Mękzyzoa ten okryty by1. nycb policjantów, warjat wysko 
tylko skrawkamł łacbmanów z pod czył nagle z wagonu i począł ucie 
którycb wyzierało brudne ciało. Na kać ulicą 6 Sierpnia. 
głowie nosU iaklś fantastyczny ka Po dłuiszycb wysiłkach zdołano 
pelusz, ozdobiony rómokolorowemi go wreszcie ująć i po obezwładnie 
piórami. Przechodniom oznajmiał, niu dorożką odwieźć do komisarja 
iż jest "królem Tatr". tu gdzie się okazało, ie umysłowo 

Nie ulegało Wątpliw06C~ iż Jest chorym jest 35·letni Mendeł Kac, 
to jaki§ umysłowo chory osobniI{. stały mieszkaniec Piotrkowa (Jero 

Warjat, poj-lwiwszy się nagle, zclimska 7). 
niewiadomo skąd na ulicy Piotr- Kac przed tygodniem uciekł z 
kowsklel wskoczył do przeJefdża- domu i pieszo przybył do iLodzi. 
~ącego tramwaju, wywołując wśród Odwieziono go z powrotem do 
pasażer6w zamłeszanie. Piotrkowa do rodziny. 

Nieśmiertelne dzieło l'Iaupillsilnt' a 

ORDY A 
uwiecznił na taśmie filmowej 
reż. luraańlkl 

Od jutra "CASINO" 

ukrywającego się obecnie Fal się m. in. że "sąd łódzki posiada 
Wlla. Według tych pogłosek 

Sąd po rozpoznaniu sprawy za
twierdził wyrok sądu grodzkiego, 
6kazujący Józefa Kowalskiego n~ 
3 miesiące aresztu. 

miał on, przed upadłością zw'ró elastyczne sumienie i wyrokuje we 
cić się do swych amerykańskicb dle własnego widzimisię". 
mocodawców z zawiadomie· Sąd grodzki w Łodzi skazał w 
• ••••••••••••••••••• $ ••• swoim czasie Kowalskiego na 3 

Komunikat Ż. T. K. 
Najbliższe wycieczki Z. T. K. 

W niedzielę, dnia 15 b. m. 
odbędzie się wycieczka tury
styczna. do Dąbrówki-Maliey i 
Zgierza. Zapisy do 13. 

W dn. 20-30 lipca b. r. od
będlie się wycieczka wysoko
górska w Tatry Polskie i Cze
skte. Informacje i zapisy do 16 
b. m. 

W dn. 1-12 sierpnia b. r. 
wycieczka 12·dniowa "Z bie
giem Wisły". Zgłoszenia do 18 
b. m. 

1 sierpnia b. r. zostają uru
chomione obozy turystyczno
sportowe w Karwi. OpI. za okres 
2-tygodn. wynosi dla członk6w 
Ił. 70, nieczlonków 80 i obej
muje przejazdy w obie strony 
wraz z utrzymaniem. 

Kolonja w Karwi n/B przYJ
muie ogr. 2apisy. 

Kolonja W Kasimierzu mieści 
się w pięknej okolioy, w pobli
żu plaży. Opłata sa okres 2-
tygodniowy wynosi zł. 70 i obej
muje pełne utrsymanie wraz l: 

przejazdami w obie strony. 
Informaeje i lapisy w sekre

tarjaoie Z. T. K., Wólczańska 
35, tel. 121·53, codziennie 
godło 10-13 i 18-21. 

Bezkonkurenc,jn,m jest 

"CAPITOL II 
w doborze film6w .,sokiei klasr' 

Nasze filmy są wybranel 
Cechuje je wybitna re~yserja! - Oryginalna beaó! 

Imponująca obsada! 
Wkrótoe na naszym ekranie - ukatl} B1ę nast~pujlloe 

filmy: 

f.Królowa HrUllgna" 
Szczyt artyzmu-korona twórclej praoy wielkiei 
Grety Garbo. 

,,1\. 1. tł zatonela" 
Epopea miłości ludzi o telaznej woli ł stalo
wych nerwach! Szczyt techniki i retyserjil 

Parada Reznrwllłów Rewelllcyjna komedjll z tycia wojsko
I wego. Udział biorll: WALTER, DYMSZA, 

SIELAŃSKI, MANKIBWICZóWNA 

Przygoda O PÓłno[y Piekło tycIa kobiety wlIlczllcej o ~wą 
godno'ć. W roIli ch głdwnych LORETtA 

YOUNG, RICARDO CORTEZ 

Źle Kothlna Wzruszający najgłębs3:e uczucia. drllmllt serc, w 
imponujl\cem IIrcydziele reż. Cllrlola BRABIN. 

Film o niebywllłem nllpięciul Wspllnillłej rewfIl Rewe
IlIcyjnej tre§ci. 

Z·,1tY HI'ląZ'e" RAMON NOVARRO. Pełen rOD\lIntyamu I 
" U , C:Sllru, film opiewlljący urok I tajemnice 

Wschodu. 
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Tomaszów 
TRAGEDJA W T. F. S. J. 

Wczoraj w godzinach połudnj()-

"'ycb zdarzył się w Tomaszowskiej 
fabryce Sztucznego Jedwabiu tra 
~jczny wypadek, sprawcą którego 
był 21-letni Tadeusz WójciCki, za
mieszkały we wsi Kaczka przy ul. 
Stalowej 26. WóJl!icki wraz z maj' 
strem swym zajęty był przebija 
niem otworu w murze dla przepro
wadzenia prz~wódów elektycznych. 
W pewnym momencie . Wójcicki za 
jęty pracą nie spo~trzegł stojącego 
obok majstra 47-letniego Józefa 
Psuta (Mościckiego 26) i uderzy] 
go młotkiem w głowę. Mimo na· 
tychmiasbwe.' pomocy lekarskiej, 
Psuta przewieziony do szpitala 
zmarł. WójcicId, dowiedziawszy się 
o t~:lI, wpadł w rozpacz, wbie~ł do 
sali kompresorów i usiłował rzuci6 
się na lwIo rozpędowe w zamiarze 
ramobójczym. Na szcz~ście zsuwa 
ź~Tł to robotnik i w ostatniej chwili 
odepchnął go oel maszyny. Wów 
czas Wóicickl rzucił się na będącą 
w ruchu ~ąsiednią maszynę. Por' 
wał ~o ]las transmisyjny i rZl1cił 
na ścianę. Samohólca doznał zlama 
nia ręki i nogi. Przewieziono go do 
szpitala i oddano porl dozór polirJi 
ponieważ tło tragicznej śmierc1 
Psuta nie Jest ,jeszcze wY.iaśninnc. 
IJolic.la wszczęła dochodzenie. 

SCHWYTANIE PASERA 
W lutym rb. do sklepu galante 

ryjnego Mo~zka Ajzenberga (War. 
szawska 79) dokonano włamania i 
~kradzlono towar wartości 1000 zI. 
Sprawców nie schwytano. Dopiero 
w dniu onegdaj3zym policji udało 
się odnaleźć c~ęść łupu, który wy 
kryto u Antoniego Sałajczyka (Nie 
t:Jorowska 86). Pasera pO('lągnięto 
do odpowiedzialności sądowej. Jed 
nocze§nłe ustalo!1o, i~ sprawcami 
włamania sa Wacław Słomka ł Sta 
nisław Wożnłca - Kwaśniewski, 
'Znani w Tonm~mwle złodzieje, kM 
rzy za inne sprawki ju~ są osadze· 
ni w włęzłenlu. 

KREDYT DLA SPÓŁDZIELNI 
Starania spółdzielni budowlanej 

,.Domy spółdzielcze" doprowadziły 
wreszcie do tlzyiJkania oopowled
nich kredyt6w. Kredyt w sumie 
t 00 tysięcy zł. otrzymano od tow. 
osiedli robotniczych w Warszawie, 

NAJLEPSZĄ 
REKLAMĘ 
FILMOWI , 

A 
CZYNIĄ WSZYSCY, 
KTóRZY ARCY
DZIEŁO TO WI
DZIELI 
Hewelacyjna obsada: 

Miriam HODBins 
Fredrlc march 
Oeoru Hall 

Ceny od 1.09 
Początek o g. 4-ej 

750. w,roków Sil , 
Najwi(t:ej złodziei - najmniej fałszerzu 

Ogłosrone zostałj' ciekawe wwzczen.J. skaza,no - U łys. 

cytry statystyczne sądownictwa os6l). 
polskiego, które dowodzą, N MordereÓ'W l zabójc6w umy" 
co czterdziesty obywatel popel· nych było 1.188. 

nla jakieś przestępstwo Za obrazę odpowiadało 
lub wykroczenie kolidujące . z ci~ roku aż 44 tys. 0's61>. 
ptrawem, za które z wyroku są- P,rzestępc6w -pnzeciwko p.a.n. 
du musi pokutować. stwu byto 

Na całym obszarze RzeczYPQ ponad 2 łys.łąee. 

spolite.l sądy polskie skazały natomiast za przestępstwa prze 
ogółem 750.000 osób. Jeźeli ciwko władzom i urzędlom od· 
liczbę tę podzielimy proporcjo, pokutowało 22 tys. osób, a prze 
naInie do ludnośJCi, to otrzyma, ciw porządkowi puhłicznemu
my, że co 40·ty obywatel wy· 29 tysięcy. 
niósł z sądu wyrok skazujący 

Pięć tysięcy os6b s'kazano za 
podrabianie pieniędzy i fałiszo, 

wanie d·o!k.umentów. 

Jde! cboc:td: o ro<łzaje ]tary, 

na więzienie s1iazano 120 fi-
Iłęey o~ 

na areszt 231 t-y'!!. osób, najwi;: 
cej, bo at 374.000 osoby ska
zano na grzywny pieniężne. 

W oltresie dlziałania sądów 
doraźnych na karę śmierci ska 
zano ogółem 121 osób. 

Gros skazanych stanowili o· 
czywiście mężczyźni. Z ogólnej 
liczby skazanych Największy śpiewak New-Yorku 
na kobiety przypada 128 tys 
osób, na nielełllic.h zaś 23.000. 

Innemi słowy, co piąty. ska· 
zaniec, to kobieta. 

Ciekawie przedstawia. się po 
czet skazańców pod wzg.Iędem 

przynależności wyznaniowe';. 
Skazano 469.000 rzymsko - ka· 
tolilków, 80 tys. gJl'eko - katoli
ków, 80 tys. prawosławnych, 
12 tys. ewangeliJ{ów i 95 tysię· 
cy żydów. 

Najbardziej rozpowszechnio
nem przestępstwem są kradzie· 
że, za które ogó~em skazano 
172 tys. osób. Na drugiem miej 
scu kroczy w tej ponure.l sta
tystyce 
zbrodnia przeciwko zdro-wiu 

i życiu, 
kitMa miała 70 tys. przedstawi. 
cieli. Dalej kroczą oszuści, kló 
r)"ch skazano w liczbie 30 tys. 
paserzy - 13 tysięcy. za przy
••••••••• o.~ •••••• ~ #.~ 
The Christian Science 

Monitor 
l'Lałożony w roku 1908 

przez p. Mary Baker Eddy 
Międzynarodowy Dziennik 

W ydawany codziennie, z wyją"
Idem niedziel .i świąt, przez Wydaw 
r>ictwo "The Chrhstian Science 
Publishing Society. One N orway 

Street, Boston Mass. 
----,-

Komunikaty dla kierowników tego 
pisma, artykuły i ilustracje, które 
maj~ być ogłoszone, należy kiero' 
wać pod adresem 

The Editorial Board of 
The Christia!l Science Monitor. 

\ 

Abonament reguluje ,się zgór.) 
przez pocztę (z'e wszystkich kra· 
jów) i wynosi: 

rocznie 
półrocznie 
kwartalnie 
miesięcznie 

pojedyńczy egzemplarz 

dol. 900 
dol. 4.50 
dol. 2.25 
dol 0.75 
dol. (l .05 

The Christia.n Science Publi'3hing 
Society, 

Boston. Mass. U. S A. wydaje: 
The Christian Science J ournał 
Chrit5tia.n Science Sentillel 
The Hera,1d of Christian Srience 

w językach: 
r-jellLiecldm.. francuskim , skad}"" 

nawskim, holenderskim. 
Chri.gtian Scipnce Ouartcrly 

W Łodzi do mbyc i Gl. w Tow. Zjed· 
noczenie Wiedzy Chrześcijańskie! 

przy ul. Gdańskiej 91. 

i (f O g 
oraz dwie światowej sławy orkiestry 

eab (al o a 
, 

1-

Uincent, Deza 
wystąpią w najweselszym filmie muzycznym , 

Bracia Adamowicze na Zamku 

We wtorek pan prezydent Rzplitej przyjął na aud.iencJi braci 
Adamowiczów. Na zdjęciu - pa'n pil"ezydent Rzpil.itei w oło· 

czeniu bohaterskich lomików. 

K8rYI~~n~ ni~~~aIJłwo IOJ~O~Hfla 
4 .. letni chłopiec utopił się w dole, wypełnionym 

wodą deszczową 

Muzeum cyrku ł Straszny wy,padek zdanyJ 
Na jesieni f. b. otwarte zostanle się wczoTaj na ul Łąkowej 4 

D' 8 VI! b db ł . w Paryżu muzeum cyrku. Powstaje (Stare Rokicie)". Na podwórzu 

P 
~l~ '. .' • md o y o Slę ono z inicjatywy i staraniem stow. tern wykopa'Ilo dól głębokości 

jąc się do ubikacji nieOfPatrznie 
wpadł do niepTzykrytego ni· 
czem dołu i utoPj,ł się. Rodzł3t? 

dopiero po godzinie, kiedy za 
niepokojeni nieobecnością maJ 
<!a, po(:Zęli go szukać, wydą 

dr~e .s aw~nIe ~rz~ zonehłPrd7e~ "Les amis da c·irque". Muzeum za- 5 metr6w Podczas ostatnich 
ZleCI w u an ae w C o Dl wierać bedzie liczne dOkumenty . . 

P: Balbermana i dochód przez rlotycząee' historji i życia cyrku od deszczów, dół' ten zapełnH się 
n~OZzl4ostał p~zeJ~acto3Ó na 1 czasów najdawniejszych aż do dnia wodą. W cz.oraj wieczorem 4 , 
~ w 8umu~ z. gr. dzisiejszego. roletni Henryk Sommer, uda-

gnęli z dołu topielca. (a) 

Nł, 180 

Zniżki kolejOWI 
na "Święto WarSZaW)· 

W dniach od 4 do 17 AierpnJa od 
będ~ie się pierwszy festival ato
leczny. Będzie to rewjl. dorobt:u 
kulturalnego i artystyoznego . etoli 
ey, połączona z 8Zeregiem imprM 
O cbaraktenze r~rywkowym I tu· 
rystycznym jak: b&le, f8l!tyny, .10 
bawy Da. woInam pownetrn., kama 
wał na. Wiśle itp. 

Mini~terstwo komu.nłkaojl prsy;
t:nało u,~zestnfkom "awłęt& W&r8I& 
wy" 60 _ 'TO proo. IlDiłkę od obo. 
wiązują,cej ta.ryly prq prseja&daeh 
kolejowych. Ze !!WeJ strony organ!. 
~atorzy postarali sto o IZere,r ulg 
t znitek, które m'edttkuJ\ kOMta 
pobytu w. st.oUOJ'. 

Skrzynka do IIsll1w 
Wyjaśnienie 

Polskiego Fiata S. A, 

mell)e~ 

Pa.n!e Red,ak1oIVI 
W obee ulta.zania. ~ę 1ł" po~sył 

nym organie WPana. wzmianki ... 
tytułowanej "Węgiel u. samocho
dy ..... , poruszają.oej 8prawę lUDoWl 
kompensa.cyjnej I ltalją, wyj~ 
my, iż umowa. nie przewiduje d08ta 
WY do Polski włoakich samocho
dÓw: "Fiat" lecz jedyrJe nłekt~ 
rych CJZęŚci i ma.terj!llów potnełr 
nych dla produkejł krajowej. 

Dla większej dokł&dności po~ 
my poniż.ej brzmienie Qdnośnyeh 
paragrafów tej umowy: 

1) Umowa kompensacy!n& Il& Ur. 
a miljony brzmi jak następujer 

"Kompensata za. dootawę Da~' 
dzi, gabarytów i aprawdzian611' 
przez dost&w~ węgla kolejom paA. 
stwowym królestwa. Italjt, zosta' 
nie uskuteczniona n& warunkach, 
oznaczonych w. umowie na. kupno 
węgla, zawartej pomiędzy KoleJa
mi Italskiemi a Konwencją Węglo. 
wą w Polsce na sumę Ur. 8 miljony.. 

2) Umowa. kompell3a.Cyjna Da 10 
miljonów lir. brzmi: "Umowa po
między Państwowymi !składamf 
Inżynierji f Fiatem dotycQly dosta.' 
wy przyJ.'lzą.dów, narz.ędzi, spraw· 
dzianów 1 materjałów dlr. produk
oJi.. Jako kompenaa.ta 11& tQ UIDO' 
wę z06tanie dostarczony KoleJąa 
Państwowym KrćI8I!twa It&lJl .. 
~eł za. BumQ lir. 10 miljon(.w:". 

Spodziewamy sł~, te Szallo 
Pan Redaktor ,zechce zamJeśoló 
swym poczytnym organie ~ 
aze wyjaAnienla i pr03imy o prąr 
jęcie od. nu wyt&zów naJgł~ 
pow~ia.nła.. 

Dyre&JI 
POLSKI 
Spółka 

Pod.pky 1tI...~"t •• fft& 

, L 
Dziś prezentujelU ! 

Wzruszający, pełen podwłę
. centa i wielkiej mno~ 

dramat z żyda ludzi 

• podziemi p, t. 

MOTTO: 
Miłości silnie.jsza od śmierci 

Rei. Harr, Joe Brown . 
W rolach 

NADPROGRAM: Dodatek 
dźwięk. i aktualności Foxa. 

.1111111 

Sa1a chłodzona i wentylowa' 
na mech n!, iczn ie: 
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G . OS lPOIIOWY Łódź, dnia 13 lipca)934 r . 

Jak się dowiladujemy, na zlot 
~wiaździsty samolot6w do In'J· 
wrocławia, który odbędzie się 
w dniach 14 i 15 b. m. aeroklub' 
łó dzki wysyła samolot, kon
strukcji RWD. 5 - !Legun L Za
łogę samolotu stanowić będą 
- komendant portu lotniczego 
w Lublinku kpt. Witakowski i 
·)bserwntor por. Luczy,ński. 

Sta rt "Leguna I" nastąlPi z 
lolniska w Lubli'l1ku w dniu 
14 ·b. m. o godz. 12 w południe 
I~ldowanie w Inowrocławiu na· 

stępnego dnia o godz. 10 - '11 
rano. 

W myśl waranków konkur
su, pierwszą na,grodę zdobędzie, 
samolot, który posiadać będzie 
największą ilość \punktów 
najwięce,i lądowań. 
Drugą konkurencją zlotu -

b<:dzie wyścig samolotów do
koła Kujaw. 

W zjeździe, poza najlepszy
mi lotnilkami polskimi, wezmą 
udział również zdo[)ywcy AUan 
tyku bracia Adamowiczowie. 

.... - "-,,,. "- .. ..... .. - . 

poszukiwaniU nar,bku 
Inspekcyjne podróże ~apitana P.Z.P.N., p. Kałuży 

Polski Związek J>jJlki Nożnej I nie. Pożądanem J>yłgby", ~Iab:y z.ostali · z rae,ionałlllemi metoda· 
komuni1ku~, że wobec stopnio- odnośni kapitanowi,e, z~ią.J$Q}< ,Ipi treningowemi do czasu na
wo zmniejszającej się licZ/bv pił wi po UlPatrzeniu ~obie. odRo stępnej fazy wyszkolenia. 
karzy o poziomie re~r~zen~acyj ~vi~dnic? ~~ndydat6w , tóz~~. ' " 'pZPN. apeluJe do wszysfikdch 
ny~ oraz r6wnoczesme mepo- ZyI.l ~oznosc ~rządfl'e'Ill~ - ~ za!;'z~dów okręg:owych, by ze
kOJące~o braku narybku mlo· dZle? powszedm wspoDliegO!' j C;i{ci~ly wydać: odpowiednie za. 
dych utalentowanych .graczy, tre~u:?gu ~ych gra~zy w obe.c· ' riądzenia swym kapitanom 
z~rząd PZP:t:l. p~sta'llowłł ~od- noscI. kapItana z.wlą.zkoweg~'p' związkowym w celu jaknajry
me. z wnIOskIem . kapItana Kał:uzy: naturaln.Ie ~ .wYP.~c;lk:Uchlej'szego Uif!zeczyw,~stlnienia 
z~l~zkowego 1? K,ałuzv zagad· ~ebra:lla odpow~edI11e.l . ~lczb)',' projektu ' zarządu PZPN., co 
l1l~me tO,l'OZwlą,lac przy ~ktY'-'" Istotme wartoŚICIowych l ufa· wyda niewątpliwie pożąda,ne 
n~J ws?o~pr~cy po.szczegoInych lentowanych ka.ndydató\~: owoce dla bez;pośredniego śro. 

~li8Zł, apet,t na goto" wke osrodkow p Iłka·rslpch. . ~alszy rozwóJ tej akCJI bę~ dowiska danych kandydatów 
\J'I;~ W .~ym celu postan~WIO!l1) dizw po~egał I!a .SClą,gruęc:U na przyszłych graczy refPirezen-

mają pięściarze Gwiazdy warszawskieJ' ,pol~clC okr~om oto~zeme st~. wSZYS~kICh spec:Ja~lue uzdolmQ tacyjnych. ' , 
łą l bac'zp.ą obserwaCJą młodzie nych m~odych pltlmrzy na ' . 

Kierownictwo sekcji pięściarskiej swych lliezydowych żądań IKP tv pi~karskiej w wieku od 17 krÓII:ki kurs trening.owv do .~arząd PZ~N. wys.uwa kwe· 
[KP postanowiło nie przerywać se- zmuszone będzie zerwać pertrakta do 21 lat, uprawiającej czynnie Krakowa, gdzie ,pod okiem p , stJ ę urqdJzema trenllIl~~ upa
qonu i w granicach możliwości ro- cje i pOilznkaćinnego przeciwnika. sport piłkarski na swym tere. Kałuży gracze d zapoznaniby ' trzonyc~1 graczy v: dZlen po-

~grnćwcl~ub~~b~~b~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!. ~~~~~~~~'~~ ~~~lwcclunlepnes~adla 
by w ten sposób! utrzymać zawodni nia klubom poszczegól:nvm w 
[{ów w odpowiedniej formie i kon- Z k k L Ch nOTmalnem przeprowadzeniu 
dycji. Zgodnie z zapowiedzią roze· na omity ierowca ouis iron swych ,programów rozwywko-
grano już zawody z policyjnym wycn. . ' 
KS. na Sląsku, który hołduje tej 
samej ~ktyce, a ostatnio poczęto 
rozglądać się za innym przeciwni
'dem. 

Wytiól- padł na zespół warszaw
SkieJ Gwiazdy. IKP pragnęło spro 
wadzić Ją do Łodzi ł wszczęło per
traktacje, projektując odbycie me 
ClU JesZCl:e w bieżącym miesiącu. 
Niestety, pro!ekt okamJe się nie
iUszczalny, gdy! Gwiazda ","ysunęła 
warunki ntemożUwe poprostu do 
przyjęcia. Zatądała ona za przy
jazd do t.odzi tytułem odsLkooo 
waDia za stracony termin ni mnie} 
ni więeeJ tytko... 700 zł. 

zdObył znowu Da Alfa Romeo pierws~ miejsce w wy,ś cigu pl'zed MolIem i Va1'Zim 

Weiss i Kranzer 
są jeszcze w Łodzi 

, Dwaj szosowi kolarze niemieccy 
Weiss i Kranzer, którzy uczestni 
czyli w niedzielnym wyścigu kola. 
skim dokoła Ło:lzi o puhar im. 
ś. p. Władysława Sierpińskiego, 
przebywają w Łodzi. Niemcy zwie 
(zają osobliwości naszego miasta. 
a m;ędzy innemi byli na cmentarzu 
poległych w czasie wieUdej woJD, 
\v Rzgowie. 

, łłajbliższe 
imprezy lekkoatletyczne 

Koszty przejazdu drotyny skła

dająceJ 8~ • 10 nawet osób w oby 
dwie strony wraz z wyżywieniem 
jej na miejscu wyniosą zaledwie o
koło 250 złotych, a więc Jkząc II 

grubsza, Gwiazda chciałaby aaro
bić na meczu ł6łłzkim około 450 
d. Tego nie osiągną n:;, '.'fet organt
zatorzy po pokryciu t!. ~ktywnych 

wydatkÓw. - W Ik-
za co IKP ma płacić taką sumę? a I o miejsce w lidze Garncarek na ring 

ZII1any piQściarz IKP. Garn
carek, który od IRuższego juŻ' 
czasu nie uka~ywał siQ na rin
RU, obecnie rozpoczął trenin,g i 
ujlrzymy go czynnym już w naj 
biJ.i.ższych zawodach, Garn.carek 
doszedŁ do dość dobrej formy. 

w dn,iu 8 lipca miał się odbyć w 
Pabjarncach, dzi~sięciobóJ • mistrzo 
Etwo okręgu i trójbój pat\ O taki 
sam tytUł.' Zawody te ' zostały Jed 
nak przez LOZLA oJwołane & po
wodu zbiegu terminów z mistrzO" 
stwąm~ Polski w Warszawie l Po
znaniu. Obecnie zar-Ląd LOZLA Czy Gwiazda repr~tuJe rzeczy

wiście wybitniejszy poziom? Nłe. 
~edyny tylko Rotholc jest okrasą 
tej przeciętnej druiyny; lecz za Je 
go wystę", IKP nie mO!e płacić 
tak horendalnej Gumy. Warto przy 
pomnie6, ~ mistr-zow!>ki zespół 
Warty poznadsklef, reprezentujący 
bezwzględnie ZQacznie wyższą kla 
sę pięściarst{ą gotów Jest zawsze 
przyjecha~ do Lodzi za takiem, a 
moze ł nawet mniejszem wynagro
dzeniem choclat koody przeJaz
'du do ŁodzI są znacznie wył.sze. . 

Jeśli Gwiazda nic zrezygnuje ze 

odbędą się według starego programu wyznaczył już nowy termin zarów 
no dziesięciobolu jak i ł tr6f60Ju. 
Odbędą się one w dniach 21 i 22 
bm. na Btadjonie Kruszendera w 
Pabianicach. ------- eala 

Niemal we ~zyst.kich okr\!- ko najbliJżej siebie polożone.
gach 'Piil!karS'k~h rozg'rywki o Łódź zaliczono do grulPV pierw 
m~strzostwo zakońlCzą się w szej i tworzy ona ją wspólnie z 
końcu bież·ącego miesiąca, to WM'szawą, Poznaniem i POUlo. 
też PZPN pomyślał już o no- rzem. W skład drugiej g'rupv 
ddale uczestlni:k6w przyszłych_ weszły: Kraków - Śląsk -
s'Potka~l o wejście do liJgi na Kielce, trzeciQ. stanowią: Brześć 
odpowiednie gQ'Upy. - Białystok - Widno i wresz-

W pcrozumieniJu z rokiem u- cie ostatnią <:zwartą: Lwówl- p. Baranowsłdego, byłego prezesa P.Z.B. 
biegłym nic się nie zmieni'ło i Lublin - Wołyń. Chcciaż boks polski uwolnił się mo, jego protekcjonizmem przy zr 
znów bQdziemy mieli podział Rozlosowanie terminów doko od dyktatorskic~l rządów p_ Bara- stawianiu drużyny, nie zawahał lit 
na cztery grupy, do któryC'h nane będzie w dniach później- nowskiego i nad działalnością jego t\\;ierd:dć, że wszyscy w Ameryce 
przydzielono te same okręgi , ia szych, Tegoroczne rozgrywki o postawił krzyżyk, wciąż jeszcze do byli 'uprzedzeni, że krzywdzono na 

!!!!!!!!!!: !!!!!!~~~!!!~~!!!!!!!!!~!!!~!!!!!~!;!!!! w
t 

e';'śc~e do kUgi rÓ~lnićk.się będą chodzą do Polski słuchy o niefor- szych zawodników i w
I 

tych waru In 
em, ze z o 'fęgu S q,s lego mo- tUl111ych występach byłego preZes.'l ł{3~h trudno było o epszy rezu-

Kalodzl-e:icz,k bedz.-e 10 I, gą w nich wziqć udział dwiedru PZB zagranicą. Dużo mówiło słę ' ł tat. Dzlen,nłki. amerykańskie w od-
, • żyny, a więc mistrz 'igi ś>ląskiej pisało o chaplillowskiem sędziowa powiedzi ua to, nazwały naszych 

Termin dyskwalifikacji już minął i Naprzód, któremu Drawo to uiu p. Baranowskiego na mistrzo- pięścla~,., kiepskimi sportsmena

Wszystkie ~oszenia ł6dl
kich kolavzv w ilości ddewię~ 
cDu na szosowe mistrzostwa 
Polski, MÓTe odbędą się w 
niedzielę na S1.~ku, zarząd L. 
O. Z. K. !przesłał już do or,ga' 

fIIakabi-Hakoah 
,V dniu Ju.trzejszym rozegJra

ny zostrunie mecz pH1karski o 
mistrzostwo ldasy A pomiędzy 
:espołami Makam i Hakoahu. 
Spot!:anie to wywołało w sfe
rach slPortowych olbrzymie za
interesowanie ze w~ędu na 
stałq rywalizację tych dwuch 
klubów. Do meC'zu PTZy~OtO

wuj!l się oba zespoły z niezwy
Idą starannością. Zwłaszcza 

dla Hakoaihu wynik meczl1l jest 
kwest ją aIIJJbicji klubu, gdyż 

pierwsze spotkanie wygrała 

Mak'abi. 

nizatorów mistrz.ostw. Osta
teczny termin zgloszeii upływa 
jedna'k dopiero w dniu dzisiej-
szym. _ " 

Do uprzedniej dziewią:tiki do.j 
dzie jeszcze najipra wdopodob
niej zgd:oszerue Kołodziejczyka 
1: Resursy, chociaż LOZK. do
tychczas Ro nie otrzymał. K'o-
łodzie.fczyk był ostatnio zdy-
skwalifikowany przez za-
rząd ZPTK., jednak dyskwalifi
kacja ta wygasła już we wto
rek, dnia 10 b. m., a więc przy
sługuje mu prawo startu w mi
strzostwach Polski. Z Resursy 
zapewniają nas, iż Kołodziej
czyk pojedzie , do Katowic, po'" 
nieważ niedziellIly wy§lcig bę
dzie .tednym z tycih, które będą 
miały wpływ na ustalenie dru
żyny reprezentacyjnej do mię
dzypalIlStwowegO meczu szoso
we.go Polska - Niemcy. a Ko
todziejczyk ma ba·rdw poważ
ne szanse zakwalifikowania się 
~o reprezentacji. 

za,gwarantowała uchwała wal. stwach Europy w Budape~ie, a W. 
JJlego Z'g,I"omadzenia PZ.PN. U- dzisiaj dzienniki polSkie w Amery " Gadatliwość ' p. BaranowskIego ł 
znając , że drużynie śląskiej sta ce zajmują . się i~go oświadczeniem, jego , niefortunne wystąpienie bOki 
la się kr.zywda zdecydowano, po powrocie naszej drużyny do polski m,usi okupić jeszcze Jednym 
że Naprzód bez względu na wy polski. rumieńcem wstydu. ~jele Jeszcze 
nilk mistrzostw śląskch weźmie ' P. Baranowski, pragnąc Jako! u- zapewne czasu upłynie, zanim za
udział w międzyokręgowyc..lt sprawr.edliwić klęskę naszej repre pomną nam w Euroltie "polskieg() 
spotkaniach. zentacji, spowodowanej Jak wiado- Chaplina boksu". 

Na: razie Jednak na czele ta- M-· b - · 
beli ślą~dej kroczy ' Naprzód, te .n.ma O OW.ąZUlą 
oretyczni,e jednak istnieje mo-
iJliwuŚć, że tytuł m1strUlwsxi na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy 
może zdobyć drużyna ślą,ska Jak wiadomo, pienvsze lekkoa- kolwiek minima te nie są specjał-
Świętochłowic. Gdybv to staro tletyl.'zne młstr,zosma Europy or- uie wygórowane, to jednak dalą 
się rzeczywi<słością. okręg ślą,s- ganłzują Włochy. Odbędą się one gwarancję, it w każdej konl{uren 
ki delegowa!llby dwie , dru~yny w Turynie w dniach 7 - 9 wrze!- eJi startować będzie 12 najlepszych 
do rozg:rywek m-i ędizyok'fęgo- nła, przyczem każde '. państwo mo zawodników, ubiegających się o 
wych. : ze wyznaczyć do każdej konkuren tytuł mistrzow~ki. Minima te są na-
... 9Ji!iiiO cji ~ dwóch zawodnnik6w, a do stępujące: 

nabyć mo~na 

sztafety 'Jeden JleSpól. Skok wzwyż - 180 cm., sk~ł{ 
Mistrzostwa te będą jednak nie wdal 6,80 cm" .. kok o tyczce -

00 odmłennle zorganizowane od 3,60 cm., trójskok - 13.60 mtr., 
pOdobnych imprez. Ciekawie przed - rzut kulą - 14 mtr., rzut oszcie
stawia 9Ię ich strona tecltnlczna, pem - 58 miT_ i rzut dyskiem -
gdył., z wyjątkiem rzutu ~tem 43 mtr. 
we ,W'szystlÓ'eh konkurencjach ' ołJG. . ' Mi~ te są 40stępne dla na-

~ 
Włązywa~ będą minima,. od' uzyska .~C:h lekkoatletów, to te;fJ może

: nia k.łórY,eti z3łeie~' będzie ~' udział my być niemal spokolnł, że uJrzy 
____________ ' zawodników w ' mł!trtóStwath; ' Jak my łeh ,., finale. 

W Inowłodzu, Teofilowie 
, i _ przyległych letniskach. 

. u p. Lewenbe,rga 

.' 



Ł6dź, 13 lipca 1934 r. GLOS HANDLOWY 

In'wentarze i bilanse 
lDodą bgt przł!dsiawiaUf w lądzi~ 

Ł6dt, 13 npca 1'934 r. 

~,nfK ~lfHlfin, 
Ceduła giełdy łódzkiej 

Na· wczora.j8~m zebraniu giełdo 
wem w Łodzi notowano: 

• tranz. sprzedaż kupno 
Jak .lui "Głos Poranny" do- Aezkolwiek brak jeszcze roz- absolutne zachowanie taJemni nalPrz: wyznaczony przez sąd Óolarv ' 5.27 

niósł w "DzieTI'niltu Ustaw" z porządzenia ministerjalne.gJo o· cr ~nośnie r:kladanyc.h bilall· ! lub inn~ i,n.sty~ucję bJegły księ· . Sl;apjlilZ!tC. 67,00 
dnia 7 liJpe'a r. b. nr. 59 ukaza- kreślaj-ącego /poJęcIe kupca sow l spisów in'Wellłl\l'ZY do gowy, hkwJda.or, syndyk, nad·, rnwestvl~vjna, 112.35 
lo się ,rozporz'ądzenie o reje- reJestrowego to .'ednakże d~a sądu I lOrea kurator lub sekwesLralQf B d ',-" 44 r;o 4' " .. .' ., , u oWu.t.na ,u "l .... ;) 

~trze hadowym. l tych nrm, które .tuż są zareje Oczywi,ście, mam na myśli te .danej firmy, to r'zecz 'Prosta, że Dolarówka 58,00 52.50 
Rozporzą!d,zenie to ma doniQ- strowane i które wykupują wyż spółki handlowe, które nie są te osoby z mocy przepisu pTa- Bank Polski 86,50 8(\,00 

sle znaczenie dla s.pra.wy II sze kategorje potent6w haudJ.o· ()bowiąza.ne do publikowania wa, z mocy ich mandatu praw- 8 proc. Lodzi 50,50 50.00 
przynlU8U prowadzenia k8ląg wych sprawę można uważać za wyników swych operacji w po , nego mogą przegllądać te do- TendE-DCja cokolwiek słabsza. 

handlowych. pr.zesądzoną. Tembardzi.ej nale- staci bj,lansófw, sprawozdall i kumenLy. Organizac.ie jed-
O ile kodeks handlowy mó-I żałoby za pośred7lictwelh cZy!1' rachf\lnk6w slrat i zysków, l~z nakże gospodarcze winny za· 

wi o obowiąrzfku prowadzenia ników miarodajnych wpłynąć , firm jednoosOIbowych. Sl)ół~k sbrzec sobie prawo 
. Warszawska giełda 

pieniężna 

rejes1.ro~ego, o tyle !o rozpo- za l'ok 1934 pl'zepisy te, jako Par, 8 w ust. 2 ustawy prze· ni,cy w stosunku do osOb pOJ Na wl.lzql'l\j~ll·::lm zebraniu g-ieldy 
ksiąl{ haniłllowych p,rzez kupca ,. aby .iawnyc·h, komandył,ow:ycL. absolutnego zachowania tajem 

rz~~me . nie okr:ŚIla.lą,c wcale w roku wpl'owadzającym to widu.~e , iż jeśli chodzi o tego stronnych, instytwc.ii, a nawet walutowo) - dewiz.)wej w Warsza.' 
PO]ę'CJIa kU'pcareJ~sta'owego, l prawo nie były ry~ol'ystyczllit' rodzaju firmy, to odpisy hi· władz, )yie tendenejl. q.la. dewiz była. słaba 
narzuea mu obowiązek przed- stosowane. lallsów i inwentarza dostępne dla których dostęp <10 tych do· przy obrot~~h niewfelIdch. Bank 
dawiania e.oroeznie inwentaM!l są tylko dla kupców, które kumentów winien być bez· fql~ki pł:tcił za. bank~o,ty dolaro-

i bilansu w sądzie. Ogół kupiectwa wiu1ien się je złożyli. względnie ich przed· wzgl<;dnie zabl'onicny.. Interes we 5.26. Notowano; 'Berlin 208, 
Przymus ten jest 'obszernie 0- bezwzględnie Pf'zyzwyezaić do s1bwicie!i. lecz artykuł t0n prywatny nie jest bowiem in,· Holandja. 358,85 Londyn 26,IIT No
mówiony w alf t. 6ó - 69 tego pr?wadzenia prawidłowych wyrai.nic zaznacza dalej "oraz teresem pubłicznym, a spóŁka wy Jork kabel 5.29 'i trzy 6!m~, 
roz·porządzenia. , kSI~ handlow~:ch. lecz wyszko osób, kt'óre mogą IprzeglJąda'Ć te handbwa . jawna prywatna Paryż. 34,91 Praga 22 Sztokholm 

P()nieważ ro~or:ządzenie to' leme w ,tym klerunku naszc:((o dokumenty z mocy szczególne dwu, lub nawet trzechosobowa, 1~T-,55 'Szwajcarja ~7'2,4g Włocby 
wchodzi w życie z dniem ogło.- SfPołeczenstwa hll.l1dlowego wm· go przepi.su pra \'I'a" , - Jcżeli , temhardziej zaś jednoosobowa, 45.44; vrypłat:t tel('lgrafic.zn& na. 
~zenia, przeto prawo to .łUŻ o~- no się odbywać temi osobami, które z mocy i nie za~ insLytucjq pubłiczną, Londyn 26,69; w oQrotach pryw{\t
howi~zuje i par. -77, który opie bez szkod:\, dla żyeia ~(}Sill()otłr· szczególnego przepisu praw') jak spałka akcy.ina i nie mo·że nych: marka niemiecka 199.10, lŻy 
wa, że wprowadzony .rozporzą- czego. mogą przeglądać te dokumenty, podlegać tej same i jawności. li,Iigo :J..tistrjacki 98.1'5 korona. cze!ka. 
dzeniern obowią:zek pil"zedsta. Sfery kupieckie wVllny sobie są osoby bezpośrednio sŁycz· J. PaU 2i,85 frank franc\lI1iki 34.94 frank 
wienia inwent,arzy i ·biilansów także zagwarantować tlOŚĆ z daną firmą mające, jal~ Za,przysi(~żon~- biegły księ;gowy szw3jcarski 1'72.40 funt &ngie'lf!kl 
sa O'\VI re}es rowemu, o ycz _UlHad! 7l ••• +_1 M_ iW.IIIl-CU. ~EA._" .. d "t dt y!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!2~~~~~ru~~~-i~wentarzv i bi!Ians6w, sporzą- -.--- ---<- ~ ----- '4.6'0 j P9ł, dolar złoty 8.92 rubel 
dzonych . na dzień 31 ~'rudnia sri'bJ'l1y 1,35 bilon O.6~. 

1934 roku i póiniejszych, wska Jl D S • r J- ił d I a l o d z 1- , 
zuje wvraŹllie na to, że Już .' . • 
w ~r,U(lniu r. b. należy spo.rzą-

tlzić bilans za rok 1934 i przed- N '1'" k d" ł' b' h stawić ~o sądowi. . owe moz lWOSCl e sportu przę zy I maŁerJa ow u ranl0wyc 
wane, t. zn. nawet spółki' jawne .Navllązame. se ślejszyeh stosun; z::.\\ym d.) AII~trji. b;yła przęd1.a, niem sfer zainteresowanych, winno 

Wszysłikie firmy zareiestro-I '" . 

AK('JF. 
Dht :1.keji tendencja 1:iyIIt ~łaba 

przy obrotach ograniN.on~r('h. No' 
towano: Ba.nk Polski 81\ - 85,nO. 
Li1popy 9;50 Shr:J.I·]lIl\yi"l' 10.GO 
tranzakc.ia dokoll:l\) ~t a ni, nrtowa 
na: Cukl~r !O. f · t f' . dno kow z Austrlą mogłoby oznacza c k1uej wywie:Wśm~ za 1 mIljon zło wykGr:t:ystl!lć włókiennictwo ł6dz

o~::::' ;.::;~ =~lr talt~ I dla włókiennictwa ł~dzidego pew· tych w r. 1932, w r. 1933 za 2 miljo k,le przez zwięks2!enie eksportu 
iż skoro nie 1'I"Owadzłły dotyeb, ną poprawt: .plodukcjt 9.zeregu art y t1y zł. przęc!zy, a następnie lepszycb Jako PAPIERY PROC'E:,,rrrOWE 

k '0.0 h cli...... h nA l kułów. Dot~chczas lItCi;unkl ŁodZI Obecnie m1')I~Iibyśm~ wydatnie . ścłowo towarów , ubraniowych, Jak l i 
czas SI_ an ", ... ye , I'~W n- A t i . k t. ł . k i k • 1._ t łók' . "'I'aclomo bo' wI'em Atl~, łrJa dawniei D a. pap erów procentowych ten 
n '.. -8 -adzl..c· aby mle~ z us.r ą. nie sz al'owa y !uę. o- IW ę szyc el\Opor w lenJ1lczy .. " 6 d .ł !, .1" " p........ c. . rzystllle, :mportowaliśmy WięceJ, d:." AustrJi ł. powodu nawiązania miała ośrodek ptodukt'ji tych art y encja była '.j.ośo) moons., & lwla-
"3 magane pnez wydalał reje- anl~li eksportowaliśmy tak więc ~iślt'lszeg? IcontaKtll handlowego kul6w, a mianowicIe Bielsk, obec szcza db listów miejskich. Wlęk
slru handlo~ ~ane ku koń- w pozycjach Importu 7 AU!ltr,ji nale 'T t~ r.J krajem, oraz :te względu na nie po utraeie Błelsk.a Importuje s~ych obrotów dokonano lł proc. 

com m .. o. ż"ć ł któ j . j e 'bł" i bo- ona CZęŚCI'OWO pewl'en kontyngent konwersyjnlł J 7 proc. lItabili •• c. 
Dl t h f," kt6 y wymIenI we llę, re Import ma ąe w naj Izszym czas e o 

a Y'C ll"m, .re prowa· - 1932 '. l dl p I k' ł wią"ywać zaka"'" importu towarów Notowano: 3 nroc. budowlan&--
hily ks'i~i handlowe ł ~ mo- ~ooor. 000 Wyn1

03
1
"9_' " a o SI tl zCb' Co -" tych artykułów, chodzi więc o to, 44,50" pr-O<!. dolarowa. 52.75 5 pro 

. d bo' ek. ~ ... , i bi'" . .-, W ";.1 - za z o y do AustrJI z Niemiec oraz z Czecho ażebv nasze sf~ry el.sportowe po- t k 68 50 7 
/. a Ilą o. WHllZ q.;'las!J!an a . 6 m!llonów, tkanin w r 1932 impor slowacjl, celem przeciwdziałania !ltar~ly się t) n:lwlą7 .. 1nie kontaktu z cen ?wa. onwer8. (ł-i ... proc. 
; "l.ns~ f In'W~ana stanowi tył towal~my za 5 mi11allów :d., w r. dumpingowi, uprawianemu przez te odbiorcami austrj'ackiDl\ IIIlchodzi ł\tablUZ'l\~. f1T.75- ".50-6/ .63, .8 
.ktO, .1eSlCzle Jednąk fo,nn1alność: 1933 _ za 3 milj. 7; . jedynym l1a- kraje przy pomocy zarządzeli wa- bowiem poważna możliwo§Ć zdoby' proe. ~~'~em: Pol. 64,50 " f P:! 
h orą na ~ty wy <mac. nacze,i t('miast artyk'lłem naszym wvwo- lutowych. Ohwj~ obecną, zda- c'a teg k b t proc. zlemskl~ 47"76 - 48 - 47 .•• 1 
Jedna.kże się rzecz przedstawia '. o ryn u z y u. 8 proc. ziemskie złotowe 48,25 _ 

, temi fLtmami , które sa ZBrc- -enna go podarka Z ID 42.75 - 43.007 proc. ziemskie C!O 
\estrowane i wa I browe 44.75 - 45,00 ·t i pól proc 
"tóJ'e dotyehuas k8i~ handlu ' Warszawy 63,50 5 proc. Warszawy 

wych nie pl'CJWadzłłv .. 69.25 5-proc. Warsza.wy 1933 r. -
Takie Hr.my, gdyhy miały Niemcy obawiają SIę braku artykułów rolnych 57.23 - 5'7,75 - 57.GO 5 proc. 

r.aprowadz·ić księtgi handlowe CMstochowy 1931 r. 48.95 5 proc. 
ta II półrocze 1934 roku były- 1 lij>ca weszła w życie w Niem I gi, w których poszczególnym pro' , nie ludl:ości, o ile chodzi tylko 0 , PiO:trko,.,.':!. 19;13 r. 46.50' 6 prol'. 
by w tern prz"ktem położenin , czc.ch u~tawa o gospodarce ~bozo t1ucentom wyznaczy. s.łę, ile zboż.a ' chleb. Wscltcd?ie i środkowe Niem oblig. W:tt:~7.;\wy 6 eml:>:a. 55,5(). 6 
I): mog'ło by się okazać. że wy· ,,:e.l. ZmIerza una do ~abezp,ecze- I ma.~ą .dosta:czyć. MlJ1l5t:r. aprc.wl I cy znacznie uC,ler/llaly z powodu .su proc. obligacje Wa!·s.zawy 8 i 9 eni. 
kazując obroty i dochód za n 1lI~ r~lnlkom zhytu z.boza po .spra- ,zacJI J rOlm~twa. UpOWa1;1l1oIlY lest I szy, a!e w N;e.?lczech połudmo- E3,25 tl'aoz.acj<J nl0notowane: , 
pókocze 1934 ol''Oku dabyły pod. wled)Jlw~ch celtach 1 zah\:zpJecro- do wydawal11a 1>odobll:vch zan-'.!· wy ch 1 za<:h~Hlr;lch urodzaj równać proc. inwastycyju:t zwykla 119 _ 
Itawę władzom skarbowym do n;a chleba dla ludncŚci. Ustawa u- , dzeń ouucśnie inn~'ch g~tunk6w się b~dz!e zeszłorocznemu. Wielkie 112,25 5 pr • .)..}. kolejowa 57.50 5 
obili<:zania podatlm Zarówfno 0- powainia ministra aprowizacji i roI zbcża. zwlas.:c:<:a zb?ża karmneg? II zapasy zboża, jakle znajdują się w pr0c. Wars/mw.v oJcin:d po 500 zł. 
hrotQwe~o, iak i dochodowego nie twa do wydan:a przepis6w o spo Drogą rozprrządz nIn. mo:;:e .tez rękach p.ańs1'.\a, wystarczą na po- 70, 5 nroc. LOfhi \10.25 7 proC'. ślą
za I ' półTocze r. b. o~powiednif) sobie, w .!aki !)roducenci żyta i być u"lanowiona granIca w~'m ela kryc:e niedoborów zbożowych na ska 66, za. 8 proc. dilIonomką 
do dOKonanych obrotów w II pSJ:enicy s.! uprawnieni wzgl. po- ufa zbOża. Muie być powołany spe wypadek nieurodzaju. Przez po ch;~iano pla.dć 85, za 7 oroo. war 
pó!ł:roczfU winni dostarczyć zh01Ża po ściśte cjalny urząd, Ir.tóry rozdzielać bę- wi!,'kszenie procentu wymielania sza.wskn, dohr.)\va; 63. . 

Takie rozumowanie i uj ęcie ustanewiotlej cenie CQ do wyznacze t{zie zhor.e. Pl'l:estl':t~stwa będą ka- można zw :~kszyć ilość mąki. O ile . . 
obrotów i dochodu w II półro. nia spółek i kupców, którzy mogą I ranI.' nadzwyczai :;W'f3WO. Ponieważ chr:dzi (} :tJ:;nie, służące jako po- Nolowania giełdy 
czu 1934 r. l3. podstawę 'do wv- zboże nabywać j dalej sprzeda· dotychczas śc:śle nie można usta - karm dla bydła, rozporządzenie od zbożowo-towarowej 
miaru również i za okres I pól- wać; craz młynów, które będą zbo lić wyników teg~ro:znych żnh~', ncśne wydane zostanie dopiero póź W ŁtldZi 
rocza ])ył{)])y zgoła niesłuszne . że obrabiać. Ogólna lIcść zboża, ai~ mcźua przeWIdZIeć znaCl'.en:a niej, bcwiem obecnie nie można 

Nie należy zapominać, 'Że które konieczne b~d:?;ie dla wyży- te.i ustawy. Można Jednak powie- chlic.:yć, jakie b~ti'ą urodzaje zbo
handel i przemysł w Łodzi jest wienia ludności wyznaczona zosta dzieć, 7.e cho-ciaż tegoroczlle zb:ory . źa harmneg·o. UstanowhoIle mają 
w dominującej przewadze wló. nie osobno "la pszenicy i osobno nie będą rekordowe i nie będą rów być stałe ceny jęczmienia i owsa. 
kiel1Jniczy, a rzecz prosta, w 0- dla żyta, Ilość ta zostanie podzie- naly się zb:orom z lat poprzednich, .U!!!!!!!!*!!L!!!!!!!!!!!!!!!! 

lona pcm:ędzy po&1X'zególne okrę wystarczą one jednak na wyżywie ;; 
kresie miesięcy zimowych jest 
na te wyroby frekwencja sezo
nowa i artykuły zimowe są sa
me przez się droższe. 

Dlatego też i.ui teraz organi· 
zacje goslPodarcze wLnny zbie· ~"l 
;·ać cyfrowe dane od firm, za- ..,. 
j)ro-wadza.i~cych księgi handlo t
we od 1 lipca r. b. odnośnie 
ich przeciętnego możliwego o· • 
brotu i dochodu za okres I pół 
rocza celem zreferow':1ia cało __ 
kształtu te.i sprawy za pośred. ,.. 
nictwem izby przemysłowo· ' ~ 
handIowej u czynników miaro.' .. 
da.jn.ych, abv uchronić za~nte· ~ 
resowanych od ~ 
dowolności wymial'u podatków 
za okres, gdy . oni nie prowadzi

Anfon NovołnJl 
roztoczy czar i urok swego 
głosu w przepięknym czeskim 
filmie p. t. 

Królowa Cyganerii 
Przt>pyszna wystawa! 
Cudne melodje i piosenki! 
Chóry męskich i kobiecych 

re w ellersów 

li ksilW{ handlowych. ~~------,----.------~----------------~ 

Wzrost eksportu 
odzieży i konfekcji 

Na podstawie danych syndykatu 
ekspo-rtu ~d.ży, wartość ekspor 

tu odzieży ł konfekcji 'W czerwcu 
r. b. wyniosła zł. 912.936, wobec 

zł. 901,000 w maJu r. b. 

W m"ju wywieiliśmy większą 

ilość pła'łzczy wojskowych do Bo
)iwJ~ a Jakkolw~k pozycja ta w 
czerwcu odpadła, wartość eksportu 
odzlei.v ł konfekcji w ciągu Uble 
glego tnlesiąca uległa dalsztmu 

~wlęl\s!enłu. 

Żyto 12.75--,.18.00 
Pszenic:!. 19,00---10.00 
Jęczmień 13.50-15.0(1 
Owies 14.75-15.25 
Mąka żytnia 1) 19,GO-20)'50 
~{ąka żytnia 2) 20,50---21,50 
}Iąka pszenna. 39 00-31,00 
Otręby żytnie 8.50-9,00 
Otręby pszenne 8,50-9,00 
Otr~by p~zenr;e grnhf' 8,75-\ł.GO 
Rzepak 38.00--40,00 
Wyka j 6.00-16,;)0 
Peluszka 16.50-17.00 
Lub.in niebif'ski 9.50-10,50 
Lubin Młtv lf\.50-11.iin 
U~po&obienie ogólne 8p(}ko.lne. 

........................ 

Morze i kolonje 
to Dołąg'8 Polski 

.. ~-



Nr 190 
l 

Co uslYszymy dziś 
przez radio! 

6.30 Gimnastyka i muzyka s płyt 
12.10 Koncert zespcłu salono

wego. 
13.05 "Karna.wał zwierzą.t'! -

Saint - SaellSa. (płyty). 
1405 Wiadomości! :izby przem.

Landl. w Łodzi. 
16.00 Godzina muzyki lekkiej. 

Orkiestra. i Igo Sym (piusenki) 
17 00 Audycja dla. chorych. 
17.30 Melorecytacje. 
17.45 Pieśni. 
18.00 Reportaż p t. "Częstocho 

wa - miasto modlitwy i praoy". 
18.15 Słynni artyści (płyty l. 
1855 "Jak spędzić 1~'Wilęto?V. 
19.15 Muzyka lekka. 
20.02 Skrzynka pocztowa tech-

Liczna. 
2012 Koncert lIymfoniczny. Wy 

konawcy: Orkiestra. i Kazimierz 

t1 

Najskromniejsz, bogacz mer, ński 
Dlaci naiwiekszr Dodatek dochodowy w cal,ch Stanach 

Król spekulant6w zbożowych, je 
~en II uajbogatszych ludzi w U. S. 
A., John Keatton., Jest naJskrom
uieJszym z pośród magnatów ame
rykańskich. Keatton nfe posiada 
pałaców, nie utrzymuje biura ani 
personelu urzędniczego, nie ma se 
ICretarki osobistej, nie ma ani aut, 
ani służby, nie uprawa nawet filan 
tropji. Keatton mieszka w odnaJę
tym skromnym pokoju umeblowa-
nym, prowadzi oszczędny nad wy
raz tryb życia, nie uczęszcza ani 
do klubów, aui do restauracji, nie 
grywa w karty, a oddaje się z 
mpałem ł namiętności, jednej tyl 
ko grze, grze spekulacyjnej na 
gIełdzie. Natomiast należy Keałton 
do rzędu najlepszych i uajwłęk-

rzędny: urzędnik w jednem z biur Jego pozwolenia nikt nie może ani 
giełdowych. Biuro to na1dało do 'nabyć ani sprzedać Jednego wago 
członka zarVł1u nowoJorskiej gieł nu zboża, dyktuje ceny, reguluje 
dy zboioweJ, Ju~ po pierwszym zakup i sprzedaż, A przytem upra 
mtesiącu pracy zacząill przyszły wia spekulację innemi walorami, 
miljoner odkładać pensJę na bok akcjami i zdobywa na tej grze 01 
i grać na giełdzie. Co zarobił na brzymie sumy. Jednak w 1929 r. 
grze spekulacyjnej, odkładał i po podczas krachu na giełdzie akcyj 
latach uciułał w ten sposób znacz nej traci parę miljonów i wycofu· 
ny majątelt. Przenosi się do Chica je się odtąd z giełdy na Wallstreet, 
go, tu rozpoczyna grę na giełdzie ograniczając swoją działalność do 
zbożowej w większych rozmiarach giełdy zbożowej w Chicago. 

sza może karjera miljonera w sty
lu amerykańskim, tak, jak zupe~
nie wyjątkowym typem jest sam 
Keatton, niepodobny w uiczem do. 
ludzi, tworzących zamknięty obóz 
t zw. wyi:szych dziesięciu tysięcy. 
A że bogacz ten, młzantrop i mU
czek, nie posiada rodziny bliższej 
ani bliższych znajomych i przy ja
l,iół, przeto intryguje wszyst!dch 
pytanie, co uczyni przed zgonem 
ze swoim majątkuem ten 6(He1ni 
jui dzisiaj miljarder. Or. 

Wielojęzyczność 
rozgłośni włoskich 

Wiłkomirski (wiolonczela). 
22.00 ,,Lwów .zielony'! -

Michalina Grekowicz. 
wygI. szych płatników podatkowych, a 

mówią nawet w kołach giełdo
wych, Ił płaci on naJwiększy poda 

, tek dochodowy w całych stanach. 

i wkrótce zyski jego sięgają już Obecnie uważany Jest Keatton 
miljona dolarów. Wojna daje mu za najbGgatszego człowieka w U. 
okazję i wła~ciwe pole działania: S. A., a majątek jego obUczany na 
!lkupuJe zboł.e w całej Ameryce i setki miljonów dolarow zdaje Się 
spekuluje na cenie. Otiroty jeg~ być najpewniejszym, najsolidnieI
sięgają już teraz dziesiątk6w mn- szym w Stanach, albowiem zasadą 
Jonów dolarów, zyski odpowiadają Keattona było j jest nie brać udzia 
obrotom. W 19~5 r szczęśliwe spe lu w żadaych grynderkach.. holdin 
kulacJe przy ... następujące) zwy7; gach, obcych przedsiębiorstwach. 
ce cen ziemiopłodów przynoszą Majątek jego należy tyllio do. nie
mu zgórą 10 mi1jonów dolarów czy go. samego, o.n sam nim dyspcnuje, 
stego zysku. Teraz staje się Ke- sam też wie tylltO, gdzie i ile nie
atton królem giełdy zboźowej, bez niędzy Jlo'!iada. Jest to Ilajosobliw 

Szereg' ro'lgłośni włoskieh nndaje 
lliektóre swoje audy Jje TL.wnieź w 
obcych ję'lykach dla celów propa
gandowych. Jedną 'l naj ciekaw
s'lyrh inowac,li są, aud~7rje nadawa
ne przE'lz rozglc.śnie włoską w Barf 
w języku arabskim 2 ra'ly w tygod 
r.iu w god'linaeh wieczornych, a 
przezl1:lczone dla śwhta muznlmań 
,skiego. Audycje te wzburlziły ogro 
mne zainteres'nvanie w prai'ie arab 
skiej, któr:t odnosi ."iQ z wielkim 
entuzjazmom do tej akdi rl.zgłośni 
w Bad. Audycje te są, jednym z 
czynników propagandy wloskiej 
ek'opan:::ji kolonjalncj w północnej 

2~.15 Muzyka t:ł.neczna.. 

DZISIEJSZE KONcERTY. 
Piosenka., która. w wykona.n:i.u 

Jgo Syma nahiera dyskretnego na
stroju i subtelnej interpretacji, siu" 
chana jest zawsze chQtnie przez 
wszystkich. To tei; wiadomoŚĆ Q 

występie mikrOfonowym Igo. Syma 
w dniu 'dzisiejszym Q godz. 10 00 
bezwątpienia wl!zyscy radjosłucha
cze przyjmą ~ zadowoleniem, 

Inisiejszy koncert symfoniczny 'J 

godz. 21.10 ze studja. radjostacji 
warszawskiej pod dyrekcją. Adam& 
Dołżyckiego zawiera uwerturę 
Leonorę nr. 8 Beethovena oraJZ 
I'>vmfonję F-dur opus 14 Młynarskie 
go Poza.tem w programie koncert 
wiolonczelowy Dawidowa w wyko 
tI:I.1lin Kazimierza. Wiłkomirskiep. 

Złoty tron iedzle 

Czterdzł" Jat temu rozpoczął 
Keatton swoją karjerę Jako pod-

& au eW.LEdMiA CD 

Dziesiedolede Lenin 
Ludność dawnej stolicy wzrasta o 35 proc. 

W roku bieżącym upływa sllruowarno prawie wszystkie neJ - 14-krotnie. Sila elekt:row Afryce. 
, Z~znaczvr. naleiy. że poza ra'd.l·o-

dziesięć lat od chwili, gdy daw stare zakłady. Miasto stanOWI ni wzrosła 4-krołmie. -
ny Piotll'lOgród został na~wany ddś ośrodek produkcj,i skom- Jedno<:ześnie Lenimgrad sŁal >3tacjn! VI Bari, która nadaje pozatem 

audycje w język. :tlb:l.llskilll i rhufLenigTadem. ZmiaJCa ta, wpro- pIlilkowanYJCh maszyn . elekofJro- się miastem nauki, bowiem tam wackim, rO'lglośnio w Rzymie, Me
wadzająca peWllle tzamieszaJtlie tedhn:ki. ma sWlO,ią siedzhl:Jl~ p,rzeszlo 200 djol::tnie, TrjeśC'ie i Turynie nadA-
W pojęcia(.h ~eoK'l'aficziIlyC'h,- - W oklresie lO-lecia wytwó,r- wyższych specjaLnych zakła- jll! audycje propagandowe w języ
miała jednak swoje u.zasadnie- czość powiększyła się w zakre· dów naukowych i iJnstytutów kach niemieckim, fraacuskim i an
nie, gdyż miasto \0 było koleb- sie wyrobów meta,lowych 25· doświadczaltnych iIla czele z ~ieh;kjm, a Florencja nawet w ję. 
k, rewolucji proletarjack.iej. - kro1ini~ w ełekltiroteclllnj~p' - wszechzwiazlrową akademją u- zyku hiszparusldm Jeżeli chodJz~ o 
Tam powstał kierowaiIly pNeZ 24 razy, a w 'Pt'odu!k.cji cpemicl.. mieję1mości. W 1924 [oku na radjofonję polską, to rozglośrue 
Lwna rząd sowiOOki, stamtąd wy~zyc.h uczeliniach lLenin~ra polskie b:tdż za pośrednictwem sta 

W posiadanIu W. BrytanJI znaj wySZłv zastępy budowniczych du studjowalo 60.000 osób, a cji centralnej w Wal\szawie, bądt 
duje się t. zw. złoty tron Kanady, nowego ustroju. W ten sposób' R J I- d obecnie - 212.000. Z[t pośrednictwem rozgłomi kato-
który został po zilobycła Ceylona uczczono pamięć wodza rewo- ag ona 11m D au y. Szeroko potraktowano w Le· wicldej, nadają. a.udycje propagan. 
przeli: anglików pnJewfe710ny do łucji ro.sy)!;kiej. cIach polsk ich IIl!ingradzie h!nd{)wnictwo miesz cłowe dla z::tgranicy W Językac'h an-
Londynu. Tron ten pochó~ z Dawna. utoi1ń("a Ros.ji lie2:yła kaniowe. Ludność pracująca 0- gielskim, n\i.em iE'clum, esperanc.-
XVII wieku; 'W)~, bn- w 1914 roku 2.165.000 miesz- Przegląd rozwoju i pracy radju- IT1'ymała miljon motT. noweJ po kim, a nawet od czasu de' czasu 
sztoua 11 dnlewa, łJdcruStoWllUly buców; w ok'l'esie pierwsz~ll fQnjł europejskich wykazuje n1erbi- wier:rehni mi es z!ka'1ne; IloŚĆ ł6 i greckim. Audycje te, a zwła,szcz'1 
złotem, tron podttzylll)'W8ny Jest Ia~ rewolu~ji z powodu łl<udmo- cle, Ił na.jw.iększymI centrami ra- tek w szpitalach /powiększyła cdczyty nadawane w !ęzyku espe
przez rzetbione E kryształu g6r ŚCI aprowIzacYJnych opustosla djowym.i, rozporządzającymi roZr się do 24.000 (w 1924 r. było mnckim, angielskim i greckim bu 
skiego smoki o ametystowych 0- ła~o 800.0<;0, a w 1933 roku: głośniami o dużej sile, są duże mia I 11.000l. Miasto rozwi;a się du- c1zą ogromne zainter.esowanif' zagra. 
czach. Tron należał do króla Ka- LemDjgIl"ad lrezył 2.839.000 hLd- ata, posiadając.e tea.trv operowe, żym nakładem środków nicą, jak wyka'lują. setki li3tćw 
nady, naJpotęinłejszego władcy na ności. kooserws.torja. filharmo'Dje, uniwer- głównie na ktrańc2ch i w dziel il:1dchodzących od słuchaczy z ' za,· 
wyspie Ceylon. 2'Albirall 10 anglią Prasa sowłecka w związku, z oytety i wy7.ime zakłi'.dy naukowe. nicach .fabr.yczol1vch. granicy. er) 
w r. 1815, • oliecnłe król Jerzy V dziesięcioleciem roz.pisuje się o Jestto zrozumiałe gd,''Ż miasta tl! II!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!. 
postanowił go zwróci6 ceylodezy- wiełJdej rozbudowie te.go mia- są równoeześnie 'ośrodkami kuItu- .;;; 

NiflDila p zgeoda 
kom. Trzeci syn króla, ksląt!ę Glon sta, co jednak należy pT.1.v.iąć ry i nauki, z których radjdonja 
cester, który udał się w podr6; ilo . z dużem zastrzeżeniem. czerpae mUl3i p~łną garścią, .ie~cli 
In'dJl, wlezie ze 60tią na okr~e hl Miasto zmienll'o swój ch3Jra~ programy majl1e stać na właściwym 
storyczny tron, który ofiaruje Jr ter: byłe centrum admiJ11isbraejl poziomie i kształcić, a zarazem za- Fortancerka skarży przemysłowca o 50 tys. zł. 
ko prezent królewski zarządcy pa- państwowej stalo się miastem ciekawia,ć radjosłuchaczy. 
łaeÓ'W w Colombo, stolIty obeeneJ przemysławem. ~udowana tu Sta.d też i w Polsce naj.suniejszą 
Ceylona. szereg nowych fabry'k, zrekon- rozglośrrlą, kU·ra promieniuje na 
_ cały kraj, rozporzą.dza stcIiea. ja-

Miss Round i P erry 

zdobyWCY tytułu mistrzów Wf mbledonu, przyjmują życzenia 
od angielskiej pary kr6lewskiej 

ko siedziba centralnvr.h władz. or:tz 
mJbasto O na.jwięklBzej ilości . wyż
szycbl zakładów naukowych ł t~
atrów, oraz centrum ~ycia muzycz 
nego w Polsce. Siłą więc rzeczy W. 
radjofonji polskiej, tal, . jak zresztą, 
we wszystkich prawie radjofonjach 
enropajk.łch, przyiEłł.a. została ZMa
da. pewnej centraliJza.cji programo
wej z tern jedna.k, te rozglośnie 
regjona.1ne da.w&ć będą w catej Pol 
sce wszystko to, co jest najbar
dziej wa.rtOOclowe . Aczkolwiek za
sada. tn. oyła. dotychcza.a stosowana, 
to Jednakże ostatnio dyrekcja Pol
skiego Ra.dja. posta.nowna w znacz
cle~ n.łt dotyeheZ'aS, stopm u 
korzysta~. 8udyeJl wszystkicll 
rozgło4nf polskieh - f w. tym celu 
stworzony .ostał w (!yrekcji progra 
mowęj eentraJI Po1skfego Radja. 
w Warszme, specjalny referat 
rozgłośni prowinr.jonalnycb. Zada
mem tego referatu będzie wydoby
wanie ,z terenn poszczególnych roz 
głośnI regjonalnych W\Szelkich wal· 
to§ef tw6r~iych' i kulturalnych i za 
poznawanie z niemt za. pośrednic
twem anten wszystkich polskich 
rozdośni - cał('j Polski.(r) 

....................... ~ 
IJligi ncdzg 

bezroboingcb 

Znany przemysłowiec war-
szawski p. W. wyiechał wraz 
z żoną z. r. do Nicei. W jednym 
z nocnych zakładów p. W. po
znał młodą foroiancerkę. Znajo· 
mość ogll'aniczyla się do wy
miany spokzeń. Nagle jak 
z jasnego nieba spadł na p. W. 
list adwokata, który działając 
w imieniu tej tancerki zażądał 
od· przemysliowca wpłacenia jed 
norazow~j klwoty 50 tys. zlot. 

tytułem kalP1talizacji alimentów 
za dziecko, którego był rze·ko-
010 o.;cem Pan W. oczywiście 
pieni~dzy nie wypłacił, wobec 
czego pełll1oOlo-c,nik fortancerki 
wystąpił na drogę s~dową. O· 
brońca przemystowca dowodził, 
że pil'zecież ze spojrzenia nie 
może się urodzić dzi,ecko. Spra
wa, która toczyła się w dniu 
wczor'ajszym przed sądem .. 
'W arsza wie, zosiała odrOCzona. 

Krai. ż,jąC' Z rozwodów 
Nowy przemysł, który nie ulega kryzysowi 

Znany' reporter paryski, Geo Lon 
don, pisze w "Le Journal" a pro
pos nowego prawa rozwodowego, 
które weszło w Zycre na wyspie 
Kubie. . 

"Kryzys ekonomiczny, który 
grasuje na całym śwIecie, pobudził 
wiele krajów do wyszukiwania róż 
nych sposobów ożywienia przemy
słu turystycznego. Kuba wpadła na 
pomysł oryginalny, nie wyeksplo
atowany jeszcze, gdzieindzie'. Jej 
biura propagandy tutystycznej nie 
wychwalają zalet i uroków zatoki 
Manzanillo czy też pięknych wido 
I,ów na stokach Sierra Maestra. 
Nie. Kuba spodziewa się' przycią 
gnąć turystów za pomocą swego 
nowego prawa o rozwodach, które 
pozwala zbt~zow małżonkom U" 

ciec od siebie w jaknajkrótszym 

.' 

czasie bez wszelkich kłopotów. 
Poseł republiki kubaliskiej w Pa 

ryżu, p. Moralis, który objął swOI 
ur~d Idika tygodni temu, zakornu 
nlkował: 

"Nasza ustawa I'Gzwodowa liczy 
dopiero miesiąc żywota i nie ulega 
wątpliwości, iż ma ona na celu 
przyciągnięcie do kraju nas~o 
faP 1urystów". 

"Nie' ulega wątpliwG!1ci, iż cho-
dzi tu o amerykanów, których na
pływ zbogal'it kilka miast pogra
nicznych w Meksyłw, . posiadaJą-
cych również libel'aln'1 ustawę o 
rozwodach. Potrzeba Jest matką 
wynalazł,ów. Kub,a nie może już 

czerpać dawn~ch zysków z wywo 
zu cukru, szuka więc kompensaty 
w dziedzinie przemysłu rozwodowe 
go':. 
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Djwlqkowy Kino-Teatr Dziś i dni następnych! 

.,Przedwiśnie" z • 
Film ten porusza kapitalne i oryginalne zagadnienie miło~ci dwóch braci do jednej kobiety. 

Reżyserji: Abla Gance 

'Zelomskiego 74. 

Następny program: !,~,siąc i druga noc" w rolach głównych: Iwan Mozżuchin i Natalja Lisienko 
Ceny mIeJsc: 1- 1.09, II - 90 gr., III - 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr. 
Początek seansów o godz. 4-ej, w niedziele o godz. 2-ej róg Kopernika, tel. 129-88 

Teatr" 
Piotrkowslła 

AGATELA" 
Tel. 240-50 94. 

Ostatnie 3 dni programu! Pożegnalne występy 

J a i n, Sokołowskie; 
w wielkiej rewji p. t. 

.1 Humor Krzep;" 
z udziałem całego zespołu. Początek 8 i 10 w. 

Kawiarnia "Baga ela" 
C0dziennia śniadania 75 gr 

reklamowe po • 

Ceny w ciągu dnia zniżone. Codziennie o g. 5 
koncert po cenach normalnych za konsumcję. 
W soboty i niedziele o godz. 5 pp. występy 
zespołu "Bagatela" przy pełnym programie art. ---_._--;.-.... _---., 
gł tzenia drobn I I............ .... ...... 

!!!IJ!!I--------~ DO WYNAJĘCIA przv ul. ŚrÓd-lIa. ł SPl'.Bdai. miejskiej Nr. 54: 1) sala fa-

! pecjElI:s!!a chor6b weneryozl1ych, 
skOrnvch I moczopłcIowych 

LeCZEniu niEmocy płcioWIJ 
Cegielniana 15. 

tel. 14fł-07 
Pr.yjmuJe . od god •• 8 - 11 raao 
od 4 - 8 w. w niedz. I śwląta 

od 9 - 1 po poło 

Dr. mad. 

OłhOWUS i 
przeprowadził się na ul. 

CSlaemnu~nq 11 tel. 238-02 
Choroby wenerycllne, moclIlo

płciowe I skórne 
Prll'Jmuje od 8-12, 4-g w. 

w nieds. i świ~t a od 9 do 1 po po 

Dr. med. 

ie 
powrócił 

Chor. weneryozne, sk6me 
i moclIIopfclowe 

lenenie nlemo[v płliowei 
Andrieja 5, telef. 159-40 
prlflmale od 8-11 rano i od 5-9 w 

w nledllale i .w~ta od ~. 
Dla paR oddllelna poc~ekalnla 

bryczna w murowanym budyn
ZBIORlfIKA do wody ea 20 mS ku na parterse li windą towa
w dobrym etanie, poszukuj~ rową i rampą· 2) kompletnie -----D-o-k-t-6-r-----· 
Tel. 167-74. 416-2 ursądzona stajnia murowana z 
.. -----,...., .... , ----- pomiessczeniem na 4 konie. R I 
DYWAN do atołowego pokoju 3) 2 pokoje z kuchnią bell wy
w dobrym słanie kupię za go- gód na parterze. Oglądać mo~na 
tówkę. Inf. tel. 1~1-23. -3 codziennie. Bliższych informacyj 
-------------- udziela admini~łrator Kazimierz 
KUPIĘ dwa generatory prądu Woźniak, ul. Gdańska 114, w 
zmiennego 220 yolt. Jeden 15 godz. od 8-9 rano i od 18 do 
kilowat godz., drugi 25 kw, 15. 766- 5 
godz., w dobrym stanie. Oferty 
naletv składać do dnia 20 lipca 
pod "U. S. " w administracji 

Uzdrowiska 

Specjalista chorób skórnyoh 
i wenerycznych 

lecsanie niemoc, płclowaj 

Poludniowa ZB, fB9. ZOl·9S 
pl'lylm. od 8-11 fano i 5-8 W. 

w nled.lele i §\.VJ~!!!...2d 9-1..",PP;., 

Doktór 

pisma. 417-3 WiŚNIOWA GÓRA. Pensjo-
nat "Bella" Finkielmano
wej, willa Krenicera poleca 
pokoje z wykwintnem utrzy
maniem po cenach b. przy
stępnych. Dla młodzi eiy 
troskliwa opieka. 382 - 3 

KLI 
Różne 

FARBIARNlA i Apretura towa
rów bawełnianych kompletnie 
urządzona w śródmieściu do 
wydzierżawienia. Oferty Bub. 
"Wykończalnia". 806-3 

Posad, 
POSZUKUJE SIĘ 6-ciu wykwa
lifikowanych kroj czvch (nie) do 
rękawiczarni. Zgłosić się Lipo
wa 4. 

LOkale 

:MIESZKANIA 2, 8, 4-pokojowe 
słoneczne, wprost parku Staszy
ca, w nowym domu, od zaraz 
do wynajęcia. Wi'adomość: Ce
gielniana 82. 700-Q 

ŁADNY pokój dwuokienny, 
frontowy, ewent. dwa z prawem 
używalności poczekalni i tele
fonn. Śródmiejska 31, m. 5. 

804-2 

speo. ohor. wenerJOlln., at<6rnwch 
I ·włosOw (porady eeksualne) 

pODróc:il 
Andrzeja 2, tel. 132-28 

P"plmule od g-1 f rano I od 6-8 w 
W nled.lelę I święta od 10-12 

ŚRÓDBORÓW. Pensjonat Mań- _. ----
skiej. Telefon: Otwock 196. Dr. med. 
Komfortowe pokoje, bieżąca A 
woda ciepła, zimna. Wykwintna rlur 
kuchnia, na żądanie djetetyez
na. Ceny zniżone. Blisko base
nu., pIaty. 367-8 

aSI 

• 
Do akt. Nr. Km. 229 I 34 r 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodsi 
rewiru 15-go, 3am. w Łod.i Rewiru 
15-go 
na. :iBosa.dńe a.ri. 602 K. P. C. ogła
sza, lie wdniu19 lipca 1934r. og. 
11 w Łodzi przy ul. 

Piotrkowskiej 79 
odbędllie się publiczna IIcptacja ru
chomo~ci, a mianowicie: 
kasy .National", wagi i w,tvmaczek 
oacBocowanych na łączną sum., Ił. 1350 
które motna ogllldać w dniu licytacji 
w miejlllu sprledały w czasie wyłej 
oznaczonym. 
Łódź, dn. 22.6. 1934 r. 

Komornik M. Lipiński 

chirurg-urolog 
W 61czańBka 23, tel. 139-88 

p"1?Jmuje od 4 do 6 pp. -
s. 

Chor. ekOme I weneryOllM 
(hobła., l d,leai) 

SI8D'lewl'lI l~ telul, 146-10 
Ql)da. pI.vJ. od U-f l a - 4 pp 

LITERACKIE porady I oCeny. O
pracowa.nle a.rtykułÓw, pobl1ka.cjj. 
4Jtowa 10, ID. 80. ~ 

iu O pisania podań 
DO WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH 

I SĄDOWYCH. 

f l (JI SlfNW (; 
Piotrkowska 89, m. 8. TBL ZZ3-38 

PRZEPISY W ANIE NA MASZYNIE 
i POWIELANIE (DAWN. "IRENIT") 

.. ~ ................. ... 
Co" dla Pani 

Piękna pani nie powinna 
mieć zmarszezek. Nalety 
stanowczo u~yw&Ć na pIa
~y okularów - mruienie 
oczu na słońcn najprędzej 
wywołuje zmarslczki. 

N aiwiększy wybór ciemnyoh oku
larów w !nagalynie optyoznym 

SZYMOn URBRCH 
Piotrkowska 33, tel. 322-28 

•••••••••••••••••••••••• 
DUDlić się za 25 gr. 
pUf grzecznej i dobrej obsładlle 

moina tylko 
w solidnym damsko-męskim 

ZARUnIlI fR Y1 JE U K II 
PIOTRKOWSKA 116 Pod:tr;i 

FOTOGRAF 
PRASOWY 

O S 
6-go Sierpnia 9 
(SFINKS) róg Wólczańsklel 

Wykonu;e zdjęcia pra-
sowe, li: uroczystości, 
sportowe, g r u p o w e, 

wnętrza, wystawy tłde .. 
pOwe, kopje obrazów, 
ka talogi i i. p. 

pO cenach b. niskich. 

1iOiRC1 
Pio rkowska 121 
popr.e~zna ofiayna, l pi~tro. 

Tel 1~~-&6 

Bezpłatne poradr 
kosmetyczne I 

• ••••••••••••••••••••••• 
acznośc l' 
Letnie, •• 

iUnioilj .. &Gry l IranlJ. 
"Glas Parann," 

jest do nabycia o god •. 8 r~ 
u gueciana Jamnika, • 
Kawali. "-a-vi. Chłodm WJ.i. 

deńskłe~ 

-----,~~---~~~.----------------
C E N N I K: PIĘKNY umebtOWli!o:1 poIiI, 

Str.yśenie pań SO gr., golenie I ko- ewent. dwa pokoje, wszelkie ~ 
Jońską 25 gr., ondulacja 60 gr., st,IIY- dy, telefon natychmiast do odd&d 
ienie 50 gr., manicure 50 gr., stn,te- W śródmieściu (obok Grand Hote~ 

nie chłopców maSlJynlrll 30 gr. Informa~!e mi~d~l S & I JłO ~. 
••••••••• ••••••••• ••• ••• tel. ~02-01. ' 

Wyborowe l O D Y 
porcja l5 aroszu 

WRAZ ZE SZKLANKĄ WODY SODO
WEJ I WAFLEM CZEKOLADOWYM 

FOLECA 

CuBlernla ,.Zródlo" 
Przejazd 1. - Tel. 133-72 i 209-87 

i 

Prelin mer/2ta mlesięcsna "Gł.osu PorannelłO~ ze wsapsłkieml d0-
n !LI datkami wynosI w Łodzi :11. 4.60, sa odnouenłe -

40 grOS!!)', Z prlesyłkQ poclłoWIl w kraju - zL 6.-, lIagranic:ll - 2lł. 9.~ 

R~kopiB6w redakcja nie lIwraca. 

Ogłoszenia 1/" wienz m!łłmetrow1 1-slp&towy (strona 5 821paJt): l-Bell strona 2 zł., RelIlamy teflstom 
redakcyjnym IL 1-'0, w te~cie: :I estr~ełeniem miejsca 60 gr., bell BlistrlleAenla miejaca 

~ "., nokrologl 40 gr. 2wyc.ajne (It.. 10 !II/palt) t2 gr. Drobne 15 IJI'. za wY'IlI, najmnleJsse ogłosIlonie Ił. t.50 
POHaklwallle praCJ 10 p. _ wyraII, naJmniel8lo ~. 1.20. Ogłoalenia lIarecIvnowe i lla~JlIblnowe 12 II. Oglo
!lerua .amleJaClowo oblIolane SIl o fjrfJ/o drołel, łtrm lali'. 1000/0. Za ogłossen ia tabelarycllne lub łanta.. dodatk 

!!JrfJ/(> Ogłoslenla dwukolor. o 501/0 drołel· 

Red~kior odo.: Stanisław Rożniecki ~ Wvdawnia*wo _ P,asa'" .,aaWD1aJa sp. • agr. ~. IDnganjusz Jbonman. W drakarni własnej PIotrkowska lal. 
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