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'j ·Dad.i~IDłi.i .lgska,-i 'p~gw_·_Dg(b , przedsi~biort:ÓD

"NowI ,plan , zatrudnięnia ' b~zrobotn,ch przewiduje•••.burzenie domów

WAŚZYNclTC}N, ' i l.

(PAT),' ~lsaJńy.ch

P:"e~dent , Roo~f:.ve!t .

~~ :liśty, otr.zymu}ą ~c'j ' sta.łą si'ę

eelem

~tat~ez.

stosQ.waJiymi

w róinych' ,\:ra ;uwolnienia

się

od ciężaru

fr:.'ł

'ogł~slł cych ZIilst~kj, : póJ;~ora' ~iljbn~: o '
.
. °1.01..
.
j8:ch.
.
.'
'szywej teorji o tem, że jlł.koh.~
dz~ orędzie ' do kongresu Sta:, Irzynlywać' je będz~e nadal. Pr~ ' Również ,i naród amerykańSkI- ,Po dokonaniu przeglądu m.ta nadmierne z·brojenia nie mogą

lIń~ ,Zje~n~z():nych .. Prezy~enł
proponuJe . p.rzOOewSzystk1en..
całko,witą rewitz~ sy$temu la
si)ków dla bezrobotnyeh pr~e~
sk,asowanie zapomóg, u~iela
'lyeb z funduszów . poszezegó!
n:y.cp stanów. ,
'
..
.z~miast zą.sił'kÓIW prezydent
Pt~pónuJ.e .. , " . . ~ , ',
wIelki' IJlan f~fłt" pub! ezny;cb '
f..olan · teJ;l ll,lia~y być i : 'w.y~o~y
wany, ~~tyehmI~st ·.w. grann~ach
kredytow, udlaę!9ny,~h J)rzer
. l-z~d .. P!an pr~e~~uJe: . IłI;Zffdew S2f~~tkll:~m,
, , ..
~ ~ t, • .

być zredukow.ane i,"gran1czoUl'
w drodze umow ml~dzynarodo ·
wycb.
Mam nadzieję, końezy prez,\,
dent, że uspakajające wpływy
i konstrukcy.me zaIll i eu c l'! ia
;o,'Y.Wołają odprę*enie ;, śwIat
rc.:/)'ska w ten ·~Jl.0Sób C~.11S nie
' ~~~~dent pod~tesl~.le. Olt!
"tlm,,"-ny
dla nadejścia· !lO"
,~a~!erza . zwalcza~ dą7l~I)Ś~ł !..
Świat
:wvl'h, bardri.e.J . praktycznych
D
ta~leg~ zys~u. ktorzy Z~p~wnUI_·.
. ., '
..'
f~nn rzą~ó~, o,parlyeh na
obywa~e~o~l pra'Y'a d~ .zY~la dl
~e~hodząc . ~ ~agadni~ń prte<istaw!ele1s1,,:ie.
narodu;
~!o!Słi orę(łz.ie budżetowe l ' 'W przyz'Y oIte., stopIe, }Iznękl J)r.' polIt~ki _ 7B1{r8mcmej, J)TtI7.Y Wówczas przywileJ~ ~dą l~nJ
''1rem ' pO"da'~ ~l:llnę ńie'oąio~n'ą , <:~. N~~?~;ll''it, 7.d~n:e~ ~~~~~ ~~~t . Il?.o~~~~~t . ~hv~.~rd7a" że
k,ać, .s . dvtbr()b~ po(:znie wzra
~ dl. ~ ·U'ruGłlómieD1a.~t,eg;"ltriulu" : v~Jta, ,. ~~ód ' .lł,m~.ykalISJu . 'h~! ' sj:łuacjit - ntl< ś.~I~łp,'< "te:jeśt
~tać :
~utZen:«? · nlen~daJą.ey~h' . Ii.~ ,
" i"
•"
• , . .. , - ' " : r:~ucadąpn<!śc ,..
' . ...sfaJJn·mwa1ia, ,
.. na >m,teszk8nfa · d,Omo!llw. ) :
łr '
dó śdohyeIa boga~tw Jl nad..
I
- ,
•
b~ldowę mieszkań na WiSi. ~te1f. , . ' . ' .
~emyeh zl'~ków.
. hll~lł. alę da~ namięł!,o~t"1 '
tryfik~~j(l , ~i" . r()bo,ty." ~p~i~.. . .
:Taki~ ·'~ga~twa : <JaJa- prz~wa:g~ cl.ąze1l 1a .do , llow~ch z!»,o~ń. U- . W~~~GT.O~, 4,1. (PAT)
gaią,~e:WY~e~OJ1l' rze\t"mel~,a .. I ...
O., l. ; I i, : l
1) . •
pewnym o~.Qbb.m / .pr.Y\v.at~\VlJI tJ:zymame; po~o.ru ~~ynaro 'w. ehwm, gdy pr,.ezydent 'ROM"
cj~ ,syŚtemu.r:tIrogpwegpTn,ujk, ,I ~ą w.idoc~:e o:~n,l-).l;tl popr~W~nie[yl~o . na.d innym: htdimi,' a- do~eg!3 jc$tt . tag~dmenJ(~m. ". nit 'mIlżYł sł~ do bramy Ęap:
wp, : tlowych ·SZO'S : ,_ . . ' . 'syt{lacji -; m~wl. . llo~sevelt -- 1(>-:. i nad sprawami publiczne. ktore'ql '. Sta,?y ZJedIioczone sf} łolu, gdzie ' zasiada kongres, .p'l
Rtą.·dąw(mle~·y ·n~ . ~~~" ~~Y deLh~F~ędą .one . :'. . . mi.. ' , ' , ' ; ' .
' . ~aJnt('T.eso,'Y~~e ~ard.zo. ""ę~o~., I!cja zatrzymała 'jak,'ega4 osobo
Ta'pewnić . byt · ~zerokl.m · war' nstr:r;~e.n. t:m ~a . s~k~~tów.
.Z: kolei: zapow1eGztał prei) ~ wcale- nie eg~lstyclnIę•. • Nl~ nika; . kt~ry zbliżył sIę o par..
lItwońl, ria ' sto.pie' śre'dn1ej zam::, .r-;ś:calym świecie sa ' ną poną,-l deM ' r.e pr.7p.dstawi. 1r~lnqr~so' ~amY podstaw ·do . obaWiani. metrów dO prel!ydcn~ Mial to
żności i. ·zabe~i.eezyć . ludnMd' ~u ' dzien'n ytn ' wielk~e Znt\alty.' wi wynild ' badap ,nad .
. , $le stO.'l:un.ków. - z jakimkolwiek byt! kómun: sJa, :który chełał W)
,tosoWttle mIeszkania. .. .
,wśroo- większo~i 'narodów '.
rOzÓlalty,ttli sposobami n~lel ,'arOdein,.,; ,. . .,.
· ńłoslć ·. podżegające przeiDówle·
Z 2;5 m.iko:n.ÓfW bezrobotnych ~ła . sptawiedUwo~i . społ~Z;'
. c7.eń Spol~e7,nycht
. WSzytSiłki-e narody dąż!! 'do nie.
J

::.

/'

z~dent'. po~zyhi ' o~Q.?red~, .wsiz'~!
kle stara:n~,1 by u ,atwlc , orga
ńom 10ka:1Jnyul wykonmie tego
zcbowiązania , ,. ,
DI.a zatrudnienia pozostałych
:V i . pół rili.Ijona bezrobotnych
prezYd.en·t propoń~je zjedpoc(1:!
,nie ' wsZlJstki~h .r!>b6~ pą.hIicl
ąych o 'e}jaiakter~e ;'wyją,tko
. wym (po a~~eISKu zwanych P., ńlergency . pąolic wo~~)~
.
, W ,p(uliedziałek pr~zyden.t o
<

podążB; w ~ym kierunku. Na~6d wodawMwa, . o6łoszon"l':go n ..
{l,asZ l c1erpi '2l, powodu dawnych. Jr~V wyją.tkowy(,h pcmomoc.
\li~równ()ŚlCi. Pomimo llaSlzych nictw i działałnoki N. R. A .
",:ysEków,
'
. vrez'Jdmt pr z y1-nał. że p0r01n e usunęl~~y .~oty~h~zas da- 0'1.0
nadzwyczajnych
zaną"
wąyeb przywdeJow l nIe ~~ ckeń, bezrOloocie trwa
i raI
kSZIYL~y .pra~ ~eh, ktOl'zY )t'lillcze . potępił . system zasił
,
'Jlr~~dejo.w m~. maj~
'. ków.
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Panu;8rkl 'l ' D•' P~U'•

'na drodze .. banit6w ~
. sow:,eCki.ch
!LONDYN. 4 I. -Pra'Sa :angrel
ska w i:IaJ~z'yin ' ćląRU ' ż~wo ' iń
teresuje . się losem ' z'e'S<łal'lyeh ' na
wyspy ;" So:owi~..k'ie przywQ.d .
eów bolszewickich · Kam~enle
wa i Zinow;lCwa i ' po.dajP. SZC7Pr,óły l'ch . podrótv " 1$1 ł ery tor jadalekiej póI'inocy. · .. , - . , '
W 'dniu wczorajszym
pocią~ . specjalny z zeslańł'ami
przybYł do Archaog' el~ka ł po
krótkim

,' postoju

:wyrus~vl

wzdłui brzP.tZó"" morM
Białesto. ' ,
Władze wydały ' .sźereJ! 7.arzq

dalej

d~ń. aleby llniemoHiwić "",e'l)
tualIna uc ·łeczkę 7.esłanyr.h op"
zyc!oniJSfów.
'
Na godzinę przed ' przyb~
r.lem pociągu wSzystkie .łacił
~osta.ią ~nięte
mili·

r.i :'>

1 ~ ."-.....".., l \,;."'i,.' :.~ ł ~...

1)""

t: T""

"'n't" t

wet

.'

~

•

,

.'.

l

'. :

.

.

.-

.1(·c enie .

"

.

aresztowa'n o
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8 "'Pl'nfe.sQr6w' Ja wa.
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którzy zbJ, ia.ją
, !', się ' do Unjl ,,koleJoweJ. ,
. ';,
Przed' · p~cłąoRi('m :7.' ' 7esłańca , . .
. ,.
. •.
•
mld za- nim ja,da .
.
. ' .. ·· ..
lło,ciąg. panc.e.ne z : siJną straża'
"
, .'
.
m,iHeji G. P. tJ.
; ' .W z~iązku z prflcę~m ~iko
We~:Hu" d~nie~ieft : %. MoSkwy ł8:l.~~a l.. tową~zy~~" Troekl . ~ .
Zi,uowjeW', : K.amien~e.. . ; tnńi 'o' .powledzIaI ,wydante . w , najbJlż
pozycjonJlśei
po odbyciu 'pe
\linego okrew ·. w więzieniu S·)o
,

'Trócki gro.zi .

I

·rewelacJaml '

ł.owieekiem, " UŻ~Cl • ~ą·.
rlo. prs ' Ws""lnik
1 1nnl ze
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z' kartkami było

nOW8 .'zabóJstwo
. ~OSKWA, 4 I.. (PA1} • . W-,ri

'\VI~1 Fasz~6wka .w. z~głęblU

don
s!'lem, zamordowano na tle po
h'l yeznem członka lokalnego Ela
wił'łu. ~ p~(feJrz~nym o lląział
w zab?JlSt~le' kulakom groz1 k~ł
ra Ślnlerc.l.

A' Capane'a' WM"°DnSKl"eWprAop'

lepiei.••

RYGA, ' 4. 1.' (pAT). Z Moskw~

donosZą: Według naplywaJącycb
jod wbiciz 'prowbcjonalnyeh rap Olłów' o przebiegu wolnego handlu
ehlebemw " całym szeregu mlefscowMet . wprowadzenie woblego han
dlu natranlo na powame btldnekL

Prawie
wszędde zanetowano
brak wag, wskutek. czego zdarzają
słańev. ~
aresztowany w Sevilli cumo z partji ' 4 wyb1'nycb się nleporozumlenła PGmlędzy kumie'ICcowyeh komuni""ów , ,za pując-I I -"dawe--t -'-łeba
. LONDYN, 4 :L (Tel. wł.) • ...:. , SEVILLA,. 4. ':1. (pAT). Artszto, wspÓłdziałanie z ' or;anizacją W .
$kte;;~ niem": ;ieeó~
On m~'es~kaTlia .S~ał~kie,J. i Men wano niejakiego SykoW8kłego, "tó trockistowską., . wykrytą , .n. I sprzedaż ,.chleba odbywa się w
delstawowej, wdów po rozstf'l~ ,-y był rzekomo ' jednym z najl»li:: tamtejSzym uniwersyteeie:
nłeognewanych lC?kalaeh. . .
lanych . oponycjon.iśtach, zja:wlł~zy'ch wspólników słynnego gang,
Ponieważ panują. ob~cnłe w Z.
. ~e .~mir!~i~niśej ' z :n." kazem ' are ~ter~ ~ CaPOI1e.. ,
.
MOSKWA, 4. 1. (PAT)•. Od.b>,ło S. S. R. sUne mrozy, doc"n 'z'!ce
~,.
' SykowskI podobno . WYJe~hał na '1łę plerwne .plenarne zebrlplle 80- ilo '15 stopnł porlłeJ ~ta, pereone1,
sztoWanI8, . . . ,.
. O~vd~l.e tro.~ty WY~k,m:z.y gle ~,. ądcago, . pązosł.\i~J~e .. ,w . włet6l:v, .w , kt6~e'qJ wdł~O udział tatrud~łony przy splzeddy ~hI~ba,
ty , Dl!eszka'm a ~r.?ez !\PO l bankac~ ' wielIde wkłady plenł,~e, 2,056 .nowąobraqych delegatów. W domaga a.łę wydlJola cłevłelo ubr.
~,,'bflY ~~ ' . '
'......... kDk1I mUJen6w dolarów. _brania ten! nęti udzl,ł Stalin, Dla I ebilwla. .

cy przymusowej, lak-

f

l

l'etr'oIw'.Sk(u A
. ,T}WY'klu.

'

wielu

. ,

'"
• ,'I·

:
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DonoSzą równoC7.eś.nie, że szym czasie :hroszu,ry. omawia Mołotow,' Kapnowłcz, OrcUoaM
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jak jest i jak b dzi ?

ag; lekarza ubezJ).;ecza·In; ·0 lecznictwie Ilasowem
I

DalSzy projek~ reorganizacyj kon )unktury gospodarczej po. \wpadek l horoby i maclerzyń- wprowadzić instytucję lekarzy I l..os7.1ow'!1(> Jrartotek1 i t. p. ny zmierzał
wodowało
zmniejSzen;e wpłv- stwa; 3) pracowników umySło. domowych na teren e LodU, Przyszedł nowy dygmitarz; 0do centralizacji kas MOI'Yl'h, w6w kasowych. Jednak akcja \\ych i 4) nowowprowadzollego naleial swe~ czasu do komisji środki, do których ubezpieczektóra została w szybkłem tem- rozbudowy i rozwoju działalno- nhezp:'eczenia emerytaliI1cgo. ~tracyjnej, ktÓ'ra mia'a wy- n; przywykli, ponieważ znajdo
pfe wprowadzona w Zycie.
ści kas chorych zachowała swo Instytucja nadrzędna ~osta':''l dać opinj~ o S'V'stem.ic luarza wały się blisko ich miejsca zaCentralizacja polega'a na Ją- Je tempo Instalowano, przera- przemiamowana na zakład u· 1 domowego,
streszcza zdaD1e miesl'łdwan'~ .należy scen.t:raCleniu małych kas w duże ka- biano, kupowano, a przede wszy bezp:eczeń chO'rohowych. Tytuł swoje w nastqpl.lj;~cych sło- lizować (w języku fachowym
sy okr~owe; miata ona być le- stkiem
l ubezp'eczalni spo'ecz.nych wie- wach (·Lekarz PolSkI, Nr. 3, r. nazywa się to "skomasowa·
karstwem na b lurokratyzm i budowano z duŻ} lU rozmachem ~ lt~ '7.dradza; jeżeli
Hł33}:
ni~m"), wobec czego
zarazem umożliwić przeprowa· i. co za tem idzie, angażowa- 1 l'i kas~e chorych sedne.m ~zeczy "...łódzk,l ekspuymmt lekarzy włębzą ez~~ t. zw. p1U1Idów
dzenie oszczędności. Oba moty no się w d1u~otel'm'nowych ". mida być sprawa leczntctwa, dnmowych me W)'tnymał pro- znów Pl'ZeniesionO do obw()wy zawiodły Zycie wykazało,
bow ązanlach.
to lu dom;Dują Sprawy łnstyto. by życfowei f nie zadowoIł' ład
dów.
fe przy łączeniu dwuch urzęDążono do w~'wo-allia efek.
cji ubeą»!eez:e.o l owych.
ne~ z trzech czynn.'ków ube.tJednak był już postęo w f'Odów liczba pracown!tów za- lu propagandow~ wśród
Nic pomogły cale foJjaly me- p!eelenł.,wyeh :-: ani eh~, Sład woln6ł:Q wyboru lekarza,
zwyczaj zostawała ta sama, tyle krytycznych rzesr ubez-p'eczo- morja-lów, op1nj>, wniosków i an] lekarzy, am "ns~tucjl ahez ale ... z pomi~dzy 2 skomasow~
tylko, ~e kiero nik doStawał :nych. Kasy chorych ponosiły I Jtontr.projektó".· ze strony świa
pleeseniowen
nych lekarzy~ lonów k:rzywda
wyższe nobory. Trvb załatwict- ofbrzymie straty z powodu ni~-I' ta lekars'kfego; ustawa zO$ta~a dow t 6dł on tylko jednego, iż ~~ ~~=~,_~~ie,~~ przy róż
nia "'Praw, które do tej pory le- wfPłacaLności dużych przedslę llC1hwa·t.OOla Interes przemysłu ludność j lekane są na,stawien,i
h ak' h d
d
żały w kompetencji n"ższej in- n:orstw. a wydatki nie zmniei-I i ziemiaństwa zawaiył wi~j, na Jeczntctwo specjalistyczne". nyc t lC
W'Q lekarzy je en
stancji, wymaga! teraz licznych slZały się prawie, ponieważ rze-I nlż rzeczowe ustosunkowanie
A admmłstracja pozostaje na jest często pracą przectątony
korespondeneJi między wyższą sze bezrobotnych były ~lCsZCZC się czynnika leka'r5'kiego. Te- dal n.ietknięta. Jeden unędnik przy równych płacach. Dygnilta
i n/ższą iIIlstancją, podr6rly oso- uprawnione do d:ugiego. O'kre- raz ubezpieczalnie obe:mować przypada na 50 lwezpieczo- me łódzkiej ubezpieczalnJ ro·
by zainte.resowanej i t. p. tak, su ś'W:adczer.'l. J m6W' kasy cho-~ mają SiWą op:eką 10 miijonów nych,
bią, co mogą; są genjahh w wy
A
'
;r,e zal
aW'leDle
same j sprawy r.ych dla ratowania budżetu i-Iobywatet1 .
AR jednego lekarza - 5 unęd- naXIywani-u spoSoibów i zarzą;s-tawato
się
ko.sztowniejsze dą po ILnji na,llllJ11iejszego 9'P0- . Uszezuplenia w dziale zdrowotnik6w.
dzeń, któreby .)esrlcze więcej
i imudniejsze. Je?nak reforma I ru. Pozycje, kt6r):ch obc~~31 ności, dopłaty za. lek,~ i porady
RoI:K' się nadal oszczędności :;~fe:je~z~:ył~~y~~~~!?ta utrzym:y'Wała SIlę doty<;hczas. hyłoby u ogółu lllepopwlarne, sa znpneezenIem społeezny~h na lekarzach j lecznictwie _
'" pędzie os~czędno§c owym a1ho wprost pro domo suo ,,.n 'e założeń instytueji ubezpiecze. W takim tyrardowie np. lekarz ~e~~~:~~:~owego typu do.
kasy poszły po I~!ł na~mD:ie.f: Pfakty.cz.ne, ~zosfają prawie
n' owych.
p.rzy 5 godzlnaeh dężkiej praOkMniki sypią się, jaJ[ z !'C)o
szego Opl)J'~ a ~·ęc świadczen n etkIr...tęte, a W'lęc wydatki na
Uchwaloną ustaw~ cechuje ey am·bulatoryjnej otrzymał w ~IU obf'L~oki, o treści nader r61
leeznłczych • lekarzy.
adm!niJsJtrilcj~. k~6ra tymcza.- nieufność do lekarzy; stosun.ek kwietniu 3?ó ,ł., w bardzo ~- norodnej i pstrej, poezyna.*
Stosonek do le~arzy dosad- Sam roz~s.a. Się <ł:0 potwor- ubezpieczalni do lekarzy wcIąż m~śhty:m lipcu. - 3~5 zł. (po- od ufywaJ:no§cj gazu dla zlll(o.
n e charak!eryzu,lC .artykuł p. nych. rozmIarow; zastl!kI ,dla U· się pogarsza. Pod preSją czyn- w.ledzmy pe"llSJB ~aJStra tkac· towania herbaty na oŚTodkaco
~3.roSZewsklego (WIad. Kasy bezp!ecz?llych są wyp_acane :nitków m'n1sterja1Jnych zOSllają kJego), a kierownIk ~O'Spodar- i zmiany nazw komórek arga.
Chol"'j ch z roku 1930), w kt6- rrJ{ulaJ'!D;e, ale
. ! lekarzo.m narzucone wytyczne tzy - 600 zł., naczelnik rachou- nizacyjnych ubezpieczalni d
rym C'7.ytamy, że "lekarz w ka- ~lega SIę W ~płacle aptf'kom, do um6w zbiorowych ktÓTe o- by - 700 zł., lekan naczelny-- do %arzatdzeń powatniejszych.
sif' chorrych jest z'em koniecz· sZp.lalolU, no l, rozwnie się, le-: obok licznych us.zc'mpleń praw 1300 zJ., dyrektor - 1.500 d. Zostaje zlikwidowana praeow1Jf'lU i koszŁ.ownem,
~'est wrokarzom,
I leka~zy
jako pracoW1Il1ków in- W Kaldszu jednego miesiąca po llia anailitycma w eentrali ł na
gil'm, którego. należy tak. opa· ktÓ'ry'll przez jakiś czas zupeł- stytUQft: przewidują tt.esl'ycha- bory lekarzy ~eszły poniżej tak obwodach i wlzystko zo.staJe
rH~rafować, by się stał ideal- nie się nie p:acI. Na "dobro" ne w tadnej dz;edzinie pracy sy dorotkaTsk{ej: wizyta w do- p!-,,%enłeSione do 5Zp1.\aIa ubezr;~m, nie jest 0Ill bo~_em ani kat&y zap)sać należy, że tyczyło nienotowane t. zw. odSetkowe mu u chorego wyniosła 54 gr n'eezalni. i oto w ~redniej ~el.
sp{)ł~zn~, ani nasta~lony "ka- Się to tylko. lekar.zy or~ynują· pooory. Leklł;rze mają odtąd
A na.e horoskopy na tere- kości l'Okoja o 2 oknac~ w
~owo • Jego warlośc etyczna c~ch, natomIast WIelcy n:etykal doSltawać pewIen procent od nic Łodzi? Nakaz wprowadze- klórym do.tychezas praco.wało
Jest problematv~na, obowią- nI lekarre adm\niJsttacyjtn~, a- wpływów; tak, Jakby płacę ma- hJa i.nstytucji lekarzy dOJnO. 3 _ 4 8lla!ilyk6w, zo.taje te.
zek. (~zględ~~ chorych) I~kce- watD:garda k~sy w walc~ z leka- , szynlSlty kolejo.wego uzależnić,,~ ch otrzymały u~ezpieczaInie raz zatrudnIonych około 10 0~~zy I t. P
Um)'1SIłowośc !a- rzaI?-i "drugIego rzędu, o.t:rz;y., można ~yło od ilo~ wykupio- w dniu 27 listopada z tem, że ~ób, a fltmosfera w łl'ch hygjrk.ch panów ~zosta.w31ła nIe- mu~~ s~e po-b-or:-.' regularn·e, nych b Jetów koleJOwych. - wyk~any ma być po upływie... uicznych miejscach pracy,czuła ~a f:'lkt •. ze takle ustosun· narOwtIll z u·r::aml.
W stosunku do lekarza nie zo- 4 dn t , a więc na 1 grlldnia. - Ildzie ba:rdzo wiele miejsca zajkow~nle SJę .metvlko. do lekB:rzy Tak mija I 12 rok od chwfl: staje nawet ~oszanowana jedy- I oto maszyna zostaje puszczo- muje nrządxenie _ sloły, ,,mka
ale 1. do ~z~g<! tprta~~Wlka., ~prowad.zen a us.tawy tJ oł>O. na sprawiedlIwa zasada '\'. M,O- na w ruch; przezornie próbuje py" (rodzaj męsk~ _ i kr61ują
p~lza go o lIIlS Y ~c,)1.
:e wJązkowem ubezpieczeniu na sunku na.~:mu pracy, a m:ano- się wytrzymałość i oporność Je- wyziewy, wymagająlce masek
SZCle pęd oSzCZędnOŚCIOWY ~le wypadek chorOlbr, ustawy, kt6 wicie okreśil.olIlej p:acy za okre- l<arzy na małych terenach - w
owych, staje się tak miła,
· ··_~t l>·ę nrzed oslaw1O- ra miała i J)Owhma była dźw L śloną pracę. Skutki nIe dają K'a.'liszu, Pabjanicach, Pioll'ko. że
nym. wśród ubez~:ec~ony~h le-. ': oSI7.erolUe warstwy Spo"(>- na siclfte długo czekać; paupe- wie.
pracownIcy razem li m'krasko.
k?SpIs~.m. W czaSIe .1edn~J z e- c7.ell.Stwa pracującego na
ryzłlcja ~ekarzy, zatrudnionych Wbrew lDnow:~e obowbrzująeeJ pami uciekaJą I sadowi, się w...
I lekarzy ł nIHlzpleezalnl~
korytarzu.
pidemJl ~py w ŁodzI była szy poziom zdr~wot.ny. A b 'n- w ubezp:eczaJnliach, kroczy nanawet glosna •
r3kratyzacja op'eki leka·r skiej przód w milowych butach. Je- że zm:ana warunków pracy
W prywatmem przedsiębiorsppswa prz~plsywania nume- wcią:ż postępuje,
I teli do. tf'go dodać cląg;y nlep j i płacy wymaga 3-miesięcznego stwie llnspektor pracy juiby
rów, odpowiadających szt3nda pomoc lekarSką coraz bardziej k6j, cia.głą niepewność .nawet wymówif?I1ia,
lekarze
we się "zajął" takimi warunkami
rowym masowo przygolowa- się mechanizuje i za))·.ia ind1-' tego stanowiska (lJbe:zp!eczal' wSpoomfanyeh
m~ejscowoś. pracy A przydałoby się po.kaDym lekom.
w;dualn~ u lekarza..
Dia z zasady nie ~abir%uje i a ciach 7;ostają poprostu ,zawia- zać tę PTlłCo.wnię komisji lu.
Lekosp_s kasowy, i tak ograW tym czasle na fO'TUlOl
ł8sady wymawia, albo C3ynl domien!" dwa dni przed te.rmi- słracyjnej, która niedawno ba.
niczony, nadal ogran:czano. Po mowem zjaw~a się nowy pro- pracowników prowizoryczn)'lU: nem, że :t grudnia zostają aJ;. wiła w s'l.pitalu uhezpieczCllttti.,
pellniano w ten sposób błąd Ha- .\ekt, z;mieniający ~d podts-ta,.. ~la cza~ J).ieogranifz~y), dąg;Te dar~.eni dobrodziejstwami lnsły potem na·łożyć członkom kornitury psychol?~cznej w sto.sun· konstrukcję uberzp eczeń spo-. 1I10wac]e l reor.ga zacJe, ~lę Je t'JcJ'. lekarzy. domowyc~. . Po- s.~ opa·ski .n a oczy i przewieić
ku do ubez:p1eczonych i P?dry łeczll1ych (2 marca 1932 r.). - . brla ;a~o ,łaTan.u dla pH~r~- ~stalą .Z3Itargl, k~6re dZiękI SO.. do komfortowo urządzoneogo
wano zaufanie do leczll.lctwa Kasy zostały już scalone; w szych. OOJ3wow nl:zadowO'~~18 ~ld~rneJ poSł~Wle zaw~dowe? gaJMnetu dyrektra ubezpieczaJkasowego.
tym nowym proj-ekde kolej na uhezJ?leCZI}Jlych z mst~tucJt. sWI.ata lekarskC:n~ zostają, .z1l- nl, albodo pokoju, w którym uZarazem ten ogranlczony 1~- ~1E.'nie ubezpieczeI'i Uhezpie- to !lIetrndno ~y?bMiić robI?, kWI~owall1~ po Jego myśh ~ rzęduje jego sekretarz przy))o..
ko sp is m.waial z czasem ~~ czt'u;e na wypadek chorol?Y ma w Ja~ "Spoko.pIeJ a~osfe~e ~sle 3:m.Ies.ęczn.ego wymÓ'Wte c.my, CZy wogóle 00 biur cenwrzeć wpływ ujemny równlez być scalone z innymi dz'ałami pracuje lekarz ubezp~eezalm.
Ula. I JU:Z na Większych tere- trali,
pozostawiających co
~a psychikę lekarza. stając sl-: ubezpieczeń, mimo, że .te inne: L~karze 8~i się ~e~jWIU nach. próba ,,.zamacho.wa" nic do urządzenia nic do tyczenia
lmpnlsem do s~lonowego Je- nzialy w znaczn.j~ wIękSzym mI inS~.ł1, a w Je.1 ~ lo.~aJe .powtórzona i Jekarz«: zo (w przeciw:el"tstwie do urzą'
ezen1a.
stopmiu są uzależn~one od
k~ n. e mają wgląda..
ItaA cbdarowanl podarunkiem dzeń wielu t. zw. punktów) i ht
Mam wrażenie, że metoda o- nych slosu't"..k6w gospodarczych
Ludz:e, zajmu:ll:lcy kieTOW'Ili- noworocznym w ~staci
nagle opaski z oczu zdjąć; wra
szczędnościowa, która miałaby i sOCjalnych i mają zupehn:e tu cze stanowiska w ubezpieczal· wymówienia na dz ed 31 m.ar- żenie byłoby z pewnOŚCią duże.
na względLie ogran~zen1e ko· ny charakter, niż świadczenia l niac!t dają upust swemu nieea
Ażeby pracy podołać, no i móc
sztu lekarstwa z możliwością w «horobie.
przyjaznemu stosunkowi do leo "w związku z zarządzo.ną prze~ ,.,zmniejszyć ciasnotę" przez redopłaty za lekarstwo
droższe Świadczenia
ubezpieczen{owe karz)', nie nezędzą im dowo- władze nadzorcze reOlrAanizacją dukcję personelu.
poprosIlU
przet ubezpieczonego, byl~y na wypadek choroby zostają dów, że on1 są pamami sytuacji. lecznictwa t konieez.noścl'ą no- przerzuca Się czeŚĆ pracy na
z pewno.ścią ;ouuej szkodlIwa
znaemie uszczuplone;
DygniJtarze ube7:pieczaln'l mają w~~ (sic) fOdztału obszaru. u· szerokh'e bary lekarzy domo.
i dla uebzpieczonego i dla le· cza.s korzystania ze św~adczeń swój "wIasny ję.zyk", nleJIJrozu· beZplCCZain. i pracy Jekarsk:ej" wych, którzy mają odręc2'Jnic
karza; ,lekospis kasowy mógłby 'ostaje Skrócony z 39 tygodni miały dla przecięłn. śm.iertel a. t3 lekarzy zosłało zas~ezyt· sami badać mocz, pobierać do
w tabm wypadku być tylko ,10 2'6 tygodni, zasiłek choro- nika. Odżywa P1"O)E!kt o tnsły· Ule wyróżnionych, poDlewaz badania krew, sami 1"Ob.~ oddrogowSlkazem w lecznictwie_ bowy zosta;.e zmuiejs.zouy z 60 tucjl1ękarzy domowych, ale w W~~(~~o Im jednocześnie n?- czyny ~órne i t. p. Mimo. nieJedną dziedzinę prąd oszczęd Pl oc. do 50 proc.. zasiłek po~ zu~le 1l0wem u.ięeiu; przewi mlDaC:Je, a~ażu:lłlce na OZI!lS nie spodzIauej i w lwiej części cofIJościowy pozostawll uietkJniętą, lo&!owy zostaje zmniejszony o I duje o.n bowi~ jabajdalej po I)~. . .nle~ony wobec medllwuego nit:lei redukcji lekarzy.
m:Jnowicie
l,o~owę, wprowadzone zostają sunięte ORl'aJIltczenia w korzy-, wv:u~~enia, i wcale ok:r~ślone ...·gdy jeszcze ubezpleezalni1a
dz edz:nę nad.młernłe rozbndo- l'~raa;czenia w uprawnieniu do ~tll:"~'lt z pomocy 8Ipecjalistyez. ~~.lOwte.nfe. A r~ktremte łódzka tak łntwo nie angażown
wane.' "statystykl"'w:ad('., eń pewnych człon.kÓIW nPI
JJU~ d~wn~ w Ło.dz~ me było re- ~ f~karzy, jak od ehwili ,..
Nieskończona ilość rozmał- rodlin. Niedość na tern; zosła- W tej fonnłe staje Idę łell
olV(amzacJJ; . będzie J)raca dla wadzenia odsetkowych pirootych mniej 11tb więcej zł?żo- ją. na Ulbezpieczonych ~ałot01l~ jekt nie podstawą,. a zaprzeeze. p~n6w dy~ttarzy UJbezp!.eczal.
rów;
nych wykaz6w, zapewne Ja,k.o ci~'7ary nowe w postaCi dopłat/
niem Ieeznlctwa.
Dl { urzędntkó~. Wcale nIe tak chęhnie
oddaje się zastępCOm
jedyna droga dla usprawiedli. l.J kkar ..ol\,'a, pc>m!>C lekarską
I co ciekawe, obeo~y lekan ,lawIlo wyn!lJęto .dla leka'rz~ nadmiar wizyt. jest SIę mnicJ
wienia ilości etatów urzędm- 'ahil'fd 1 L p. Zaw:a się nowy naczelny uhezpieezallfll społ~t· domt'wych ktlkadzlesIąt lokal, opornym w dawaniu płatnych
czy,·h.
tytuł "ubezpieczalni spo!ecz. ne.j w Lodzi, kt6ry ma tera~ r!a('!lt" nie~az "rube odstępne zastęo5tw i wogóle
angażuje
To wszystko działo s.lę w cza! ' y:.:1I' o-bejmujących uhezpic- z~o.dnie ~ zarządzeniom zakła· i wcale S?udny czynsz, urządzo
(rok 1930), kiedy załamanie czenia: 1) od wypadku; 2) na du ulbezpłeczeń ebotuiltolw~eh no jf', lnAalOWa:Do ł(>~f'OII'Iy, (Dokończenie na str. 3-ej)
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"GLOS PORANNY" -

193&

,,(Ilsin Kampl"

ergh przed sądem
Lind
H.o mial bgt porwang, ojciec czg sgn'

po polsku nie

\VarSl. kol'. .. Głosu Poranne
go" telefonuje:
Sprawa wydania <Wleta Hi.,
Ilera .,)feiu1 Kampf" po polsl' ll
natrafiła na widkie trudnośd
Książka
}esl pI'Z,etłomaczona ,
ale przez dlll~,'i czaS nl... moŻIIJ.!\
hylo znaleźć nakładcy.

Płk. Lindbergh
asystował przy
SIę nowych lekarzy, bo to W'SIZy
FLEMINGTON, (New JerseY)'jl'aźne ślady butów.
stko nie kosztuje, ta sama su· 4. 1. (PAT). W procesIe HauptmanZeznania nieszczęśliwego ojca siu tej scenie i poznaje obecnie głos
u: a zo ta;e tylko podzit~lou~ na
oskari.onego o morderstwo dlane z wielklem zainteresowaniem osoby, która rozmawiała z Condomiędzy większą licz.bę lekarzy; ~iecka płk. ,Lindbergha w d~szyu, prze~ o~cnycb, wywołały wielkie nem w głosie Hauptmanna.
a to, że stan malerjalny lekarzy CIągu zeznan. świadków złozył ze. \Hazenie.
.
domowych
którym i:nstytucj'c zJlania pIk. Lmdbergh.
Płk. Lindb:!rgh opowiedział, ze
WASZYNGTON, 4. 1. (PAT). lIbez.p':'.ec.ze~iowe mialv zapewOpisał on szczegółowo okoUcz::o nazajutrz po porwaniu przysłano W dalszym ciągu przewodu sądo,(:,
st'
t
tak ści poorzedzające i towarzyszące mu ubranie Jego dziecka, aby w wego w Flemington Lindbergb wyn.l· eg,zy en<:~ę,. ~rzez o l
zbrod~i. Stwierdził, iż tragicznej ten sposób poprzeć żądanie okupu. raził przekonanie, Ze sprawcą po~IQ pogarsza, .z.e. J'llz są w po. o: nocy usłyszał lekki halas, który, Wielkie wrażenie wywołuje opo- rwania jego dziecka jest Jłaupt
zemu bez. '~'Js.cIa, 110 - - to J,U7. jak s ,Jził mó ł b ć w wołan wiadanie Lindbergha o tem, jak mann.
dla dyC1[lltarzy llbezpleCZel1l0ą,
g
y
y
y
, '" .
.
upadkiem drabiny_ Gdy wbiegł do Condon wręczył na cmentarzu w
Obro6ca oskarżonego ReiUy wy.
wy~h drobIazg, a·lbo "racJa sta... pokoju dziecka i zobaczył, 'Że je 8ronx 50,000 dolarów osobnikowi, wolał wielką sensację oświadczenu
duchy
b • Ma:/Jo
.
l 'tego, LdOtbtre
d '
lporwano
" pobiegł po broń poczem który obiecał zwrócić dziecko w nł.L..
cm, "' porwanym młał bvc' sam
~l 'ez~JCcza nI w
o 7.1 wyna a- wezwał pomo:y. Llndbergh stwier- chwili, gdy było ono Już zamordo- Llndbergb, a nie jego syn. o
zły. ze
: dził (jaJe" rż kolo okna odkrył Wy wane.
)4:'kal'ze dOlU6wi "UDUej.ą le- .....- - - - - - - - . - - - - ezyć" chorych dop' ~t'o od 13~go !
roku '}veta:
II
~oJ.

CZy

w

nic

lo

"ob~awienie"

związku

z

nast,!jpHo
SlpeCjall1

nap~ywem

nadają.eego

i~ konty~entu

pedjałrów,

Skandale
i
ar
rJ
we
Fran,ji
B.
I'Iarsal skazang za
prłmjer

I

Rresztowanle
dygnitarzy

b

I

e iorma
-

dll~h~~_I:be:~~~~:::~~łem

wkra .

~:;,~t~;"!I~~;~:,!:?7:~=p~ Nad'hodzą,a

nie ustawy, zabraniającej funkcjo·
·Wal'lSiZ. kor .. ,mmm Porann~,
narjuszom państwowym występo
go'
: telefonuje:
wania do instytucji, nad którem;
lIprawować mieli kontrolę prze"
W nadchodza.cą
n icdlZirl~
upływem
5 lat od opuszczenia przybędzie do Warszawy posłużby państwowej.

seł do paTlamentu włoski e go

PARY!, ł. l. (PAT), Sędzia śJed
cry Ordonnau CJtrzymał ' od Poulnefa list, w którym ukrywający eJę
przed władzami OSztt!lt ołwładca,
że ma zaml.r opułet~ Francje.
Poulner twierdzI, te nie zamiera
popełnić samobójstwa I upewnia
o swej ttłewinnoścl, precyzując ro. " Jaką odegrał
w Itosunku do
StawIskiep I StaJ(ła1des,

artyst6w

i

wło

GoŚĆ włoski otworzy
wę

włoskiej

Sztuki

wysta,
w WarSza -

wie w ponłedziałek, a we wto rek we włoskim instytucie kuj
tury wygłosi p~da: kę o syndykaJaJUl

astro ja

.ałuJII

w,-

skleJ.

ń

lasl_DUI

gen. Weyganda
w radzie wojennej

w.

PARY!, 4.. 1. (pAT). ,JA .......
doaosl, ie aaatvq , . . , .
poda w oaJwyta:eJ ndIIe .....
neJ będzie pa. HIIN, do~
wojsk w M.arokka.
1

Do rad,.

~

teł

. . . . . Iłwnfet po.

'o WJBkoIeaIa ......

wotau, dJreItłot oeatram WJ:łat

_ . .

Pozatem wejść mają na porząCle~
czienny projekty reformy sądowo
nictwa I kompetettcJl rady pap'"
darezeJ, opracowane prztz komłsJ.
złamał nog_
reformy państwa. Z Innych zagad.
RZYM, 4. 1. (pAT). Brano M. .
nień, Jaki~ znajdują się na porząd- tinl, syn nefa rządu, Jadąc na lUlI'ku ' obrad parlalDentu, wymleni~ na łach upadł tak 1IłeszczęśUwłe, Ił
leży projekty ustawy w sprawie złamał lObie nogę. Uszkocbenłe
handlu bronią, w sprawłe manlfe- Jest lekkłe.
stacji ulicznych itp.
Pomimo zalecenia (eJ(arzy młot!,
Na jedn~ z pie:wszych posie- Mussolini odm6wił połoł.enia sł~ do
dzeń izba przedłuzy pełnomocni- łóżka I był obecny w czasie przy"
etwa parlamentarnej komisji 'led, I bycia członkó r
t weki
czej dla wy'wietlenia afery Stawi- d
arod
J.w uzys o
eJ,...
sJd~go,
y n
owe

Syn PJussollnlBgo

j

KOlzlowne i'Bdzf"'o

nledz ela wSaarze w::=~~:,:d:~::~nlą
_

_

,

6

bę o zezwolenie na odbycie", tym
dniu tego rodzaju zgromadzenia
oczekil1'ał aby komisja zezwolenia
' •
tego udzieWa, ale raczej spodziewał się, ze zgromadzenie Jego prze
cnvn.ików zostanie zakazane.
Pragnąc wykaza~

ł

ztW,jązku

skich, AntOlDi Maraillli.

PARy!' 4. 1. (pA'I1. Kompefea..
toe władze ",don skierowały do
sądu przysięgłych Clep_ Sekwany
o~karźenle pw.eclwko deputowanemu PaleozIowi o korzystanie s
wpływów poJłtycznyeh dla aątb
nia k~~ flnansowyeh .

bpdzie kuJminacYJonym pun, kŁem akcJOj propaO'andowe)·

ność,

prezes

e z re orm. pa I.wa

t

Ich zdobyczy materj-almych zo~
~Iał coprawda przesuniętyo""
11'.(\' miesiące ..Jednak cza~ zoSAARBRUECKEN, 4. 1. (pAT).
!:-Ial prlez ,Zak.ad Vbezpieczeó Nadchodząca niedziela będzie kuI""branv
•
j Ilym pun k tem w walce
. n,efortunn-e:
mlnacy
n' ehezpiec n 'est
lk
I l'
-.
z a J
wa a z U( z przedplebiEcytoweJ.
1
1Il • któl'ZY ~~~::!~ już n' c do
Ku ogólnej niespodziance kOlUisja rządząca na wniosek komisji
(·ni już milczeć nie będą; otwo- I b'
.
• Z ; t ocz')" społeczeństwa.
p e IEcytoweJ postanowiła dzisiaj
.
,, .
zezwolić "Frontowi Niemieckiemu"
LOJH1nosc dygmtarzy ube~db I
S b
k
•
p:eczalu.Ji łódzk!oJ nk jest dla na. o yc e ~ aar ruec en "nIe·
',Jtrud!nionego w niej lekal'lm dZIelę ~elklego zgromadzenia pod
do~tateczną gwa'rancją, i choć golem niebem.
Ilwag( powyż~zt' są podyktowaJak już donosUiśmy, jednolity
I'C wzglę~amt ,spoleJ~znymi
j front socjalistyczno _ kom,u nlstyez
bez w~:oglch : )jnten~J'l d~a , in- ny ze swej strony oddawna czyni
~LytUCJl UJbezp ·ecz-cmoweJ, Jak,)
tak'teJ, autor artykułu musi tak przygotowania do odbycia w tym~amo, jak w \li-yja&inieniach o że dniu wielkiego zgromad!ler,ia w
"zupełnie zadowolonych" leka Saar~ruecken i masowej zfliórki
n:ach ("Głos Por.", 2~ grudnia Rwoicb zwolenników z całego terb.) J)OtZ1OSłać incogn 1to, jako QtorjfUII.
r. p.
Jak się zdaje, nlemledd front
zgłaszając w ostatniej ~wUł proA-

polityka włoskiego
w Warszawie

ói franclski,h
I

są

nas .PI r
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Artystyczna wizy'a

nadużgt:ia

czy zostało ono iln~piro\\"flne przez jak'; egoś opie- . P.ARYŻ, 4. 1. (PAT). Duże wra- stwa handlowego zachodnio-afryh ldla
pedjatrów _ 11'udno po_ zenie wywołał w tutejszyrb kołach kańskiego, naczelnego adminlsłrato
',\ If'd ,! .\,: c
.'cl'Jltat tylko
ma "yrok sądu paryskiego, które~o ra banku francuskiego dla Afryki
l . t ki'
. J li
,lIIoca skazany został na t8 mieslę- i głównego kierownika syndykatu.
ryt: :.' , I~ ' 1110Z113 )~( z e na cy . więzienia i 20 000
franków
Sąd wyt;~'!dł z założenia, Ze poza
te podslawJC
lekarz'; domo-/
'
••
Seguin,
. odpowiedzialność ' ponosI
" ' \Tll zatrudnić 1 opłacać
nie grzywn.y b. prezes rady mInIstrów
również b. premJer Francois Mar. '.
Frant~013 Marsal
:JHk d:.ltYC~'e/a~_ ~~. ~ godzlJ1,. ~
Wspólnicy Marsala zostali ska- sal, gdyż Jako prezes rady zarzą
z ,l4 ,.,od;-m, l l(kalZ, domow)', lani na kary więzienia od 6 mle- dzaJącej towarzystwa powinien był
k o z ul Olw~lIy w . ~elkJeh P?czy- sięcy do dwucll lat i grzywny od czuwać nad obroną interesów akIlall 11!)~zp , l'('n~J1ll,
b~dZ1~ za 5,000 do 25,000 franków. Kary te cJonarfuszy.
~W:' C1t:zk l! . I odpowJcdzlalną w~'mierzono za nadużycie zaufapraCt: zarabIał na.. komorne. nia przy prowadzenIu towarzystwa
()kMni k prze, : 'dz ,'t ~pra w<: prze Ihandtowego zachodnio - afrykań
~· !lIli t.c i u w i eku rhorych dla pe fkiego.
ci :.tIrów hcz "" .\" stu eh n'l1 i :: opin~
Okazuje ię, że towartystwo to
I
PARY!, 4. 1. (pAT). Postawiono
r:!(!" lE'karskipj.
powstało w celach wyłącznie spew stan oskarł.enla dyrektorn ...
~a oslallliem posiedzeniu ra. kulacyjny~b. Towarzystwo zasilało
warzystwa
finansowego pod n~
ch lekar~k:cj trochc: zdekornplL! funduszamI syndykat, który speku"Przedsiębiorstwo Levy" Jou..
1 . W:l lla ubezpieczalnie SPOł-eCl - lował na gidłd:de akcJami tegoi: to
i Boudhors, którzy w swoim ezasł.
,
.
\'<'arzystwa.
J',. jE'pr .' z(·nlo'''fl ł Irk:lr7 naczel .
....
. d
... aJ"b ar d"
Zlej sk omproml't owaną O- piastowali stanowiska dyrektor6w
I;~-, oruz Je ~u z d?lY:ych .. du- !\obisto~cia w tej aferze jest nie- finansowych w mlnlsłerstwle obaa
l~l()W l~bez~lcezal.J11 l~dzkJeJ. - ,jaki Seguio, który jedn~cześnie peł rów wyzwolonych.
:\a pOll.;ądku dZH·nlJ.l~ m
były Iii f.mkcje administratora t~"arZ1OskarZenłe zarzuca 1m naruge·
- I)lawy, żywo ()bchodz:tce leka-;
,
rzy ubezp eczahll, a na 7 głoSu I
j :w.\ '('h lJyiy aż 2 lJiałe kartki. !
uddane zapewne przez lel<arzy,
Jdórzy siedzą w radzie, a nie
n.ają określonego własnego zda
Ó·
~
!l1 i a w sprawach, obchodzących
"DOCZf~n
h karzy. Trudno się dz'w.iJć u. •
, \ adze ('dn('~o z czt.on.ków r.! PjARYŻ , 4-, lt' (PfAT). Zki~yczalJa . gpadnl~nlaFl ndaltur y ekonojmicZneJ,
d ,. '
,
ses a par amen u rancus ego roz- remJer
aD D sprecyzu e pro/,~
pocznie się, zgodnie z konstytucją, gram pracy w wielkiej mowie, kłó
(lo.jdzIe do tego, iż lekarze, kłÓ-j w drugi wtorek po Nowym Rok1;l, rą wygłosi w dniu 12 stycznia na
"zy b4!dą mogli zdobyć inne tj, g stycznia.
.
bankiecie, zorgar.izowanym na je·
!ol'odki dla m n 1malnej egzysten / Sesja ta winna trwać conajmniej go cześć przez "Alliance democra'
cji, nic pozwolą poniżać swej 5 miesięcy, ale z reguły jest prze- tique".
I!odno!f(·j zawodowej i u,' e 7..e· dłużana na okres półroczny. OgólJuż dziś mOŹDa uważać za pew·
chcą kSlBy ~nać.
I nie pnewidują, Ze rząd domagać Ile, że premler zażąda od izby zm.ia
~ I k
l'
się będzie od padamentu, aby w ny regulaminu obrad, rozważenia
J'
e 'arze. n -c "':le~~.
ay toku tej sesji zajął się sprawa re- reformy sądownictwa i reorganlza'
~rl;..-wdzą{:e Jch okolnJ:k t i zaną formY' państwa.
.
cji państwoweJ rady gospODarcze}
(\Z( J1 :: p()chodz~ ,od lekarza na·
Sprawa rewizji konstytucji de lmiany regulaminu izby były jui
c/dnrgo, c~y tez są podsuwq. jest przewidywana. Pozatem na po rozwazane w komisji reformy pańliC do podp)~ prze~ dwa dobte rządku dziennym znajdują się za- stwa.

'.

Osłałmio jedn.a _z. firm wydR "
wni.c;llych . w Poznaniu chciat~ wydać ksią.Zk~
nawjąozała ko
rt-spondencję z Monachjum, al.e
tym razem nadeszła odpowkdź
odml)W'lla. gdyż autor nie tyczy sobie rozpowszechniania
kSiąłk'l w dotycheza.,owej redak.eji zagranicą.
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komisja

PARYt, <I. l. (PAT). komisja
plebiscytowa pozbawila prawa poby t u w Zagłębiu Saary AI.'I.
l ••
Huberta Loewensteloa, obywatela. Cze·
ehosłowacj1, redaktora organu antyhitlerowskiego. Kslątę musiał op~cić Saar~ w ciągu 48 gO";in.

I

Komisja senatu, prowadząca Me.
two w sprawi'! handlu amonlcJ"
poleeiła swemu przewodniczącemu

Nye załąda~ w dniu dzislejuy1a
od senatu dodatkowo 100 tys. dolarów na kontynuowanie 'ledZtwa.
Jak sądzą, ł.ądanie to będzie anględnłone.

swą bezstron-

rządząca

zdecydowa

~"d
a~, nak pozwolić na oba zgroma
dzt"n.ia. Komisja postanowiła tylko,

Ze zgromadzenie frontu niemleckłe-
go odbędzie się rano a zgromacb:enie zwolenników status quo popoludoiu. Poczynione będą przytem
dze
zarzą ma, aby uczestnicy obu
zgromadzed nie mogli się spotka~.
Komisja plebiscytowa obejmując
urzędowanie postanowiła, ł.e na sta
nowlsko Jej przewodniezącego pGwoływany będzie co dwa miesiące
inny członek komisU,

NJla
sie W zeznaniach
•••
Dlaczego samoloty nie
nad Berilnem
o

BERLIN• .f. 1. (PAT).
p6lnoey
~głoszony został oficjalny komun 1kat, wyjaśniający genezę środołłej
wielkiej manifestacji rządu Rzeszy
w Betiinle. Według komunikatu,
kancelarja Rzesry otrzymała w
d!oieai Nowego Roku wiadomoścł o
przy~otowuląceJ się nowej kampanji antyniemieckiej zagranicą, pcZOli tająceJ w ~'ąr.ku z pleblscVHm
w Saarze, NIe.!,",. unie posłan'lW;O
no urząddc! ~biorow, manifestację
korpm;u ytrzywódrow paaistwa, paf·

lałały
tli i armji, kt6rą zorganizowano w
przeciągu 24 gOt-dn
Komunikat ,.:oraźnle atwlerdn,
że wydany przez ' l 'Ilistra lomlc( 11m
GCierlnga zakaz przelota samolotów nad Berlinem pozostawał '"
związku oz manifestacją. Jak wla
dnmo, rozporządzenie, zabraniają
ce przelotu samolotów, było jeszcze wczoraj oficJał nie motywowane rzekomemi ~czenłantl przeeiw
lotniezemi, .łakie miały się odbyć "
'Ber"nłe.

5.I. -

Samololy niosą pomoc
uwiązionym

na
lodowej

ławicy

"GLOS PORAN Nr" -
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laval ,prz, " do zJmu

i
zosŁal uroczyście
WASZYNGTON, 4. 1. (PAT). W Barrie nad jeziorem OntarIo
• .
RZYM, 4. 1. (PAT). Dziś ~ godz I ~plbhesenni i wyzsl urzędnh~~
trzy samoloty -'fzuciły środki żyw·
nościowe na ławicę lodową, na ktć 19,05 przybył do Rzy~u mm. La· Imm. spraw zagr.
Punktualnie o godz. 19,05 zaJerej znajduje się 7 rybaków rZUCQ· vat. Tym samym pocIągiem pr~y.
jechał do Rzymu ambasador wło- , chał ekspres paryskI. Wysiadające
nycb tam przez burzę.
tki w Paryżl1· Pignatti Morano.
go mini:łtra Lavala pnywłtal MUi·
WASZYNGTON, 4. 1. (PAT). -Na dworcu oczekiwali gościa liolinł. Powitanie obu mężów stanu
Po 24 godzinach pobytu na ławicy francuskiego szef rządu włoskiego odbyło .się w zupełn~J ciszy i lula·
lodowej czterej rybacy kanadyjscy Mussolini,
pods~~retarz
. star. u ł~ cba~akter bardzo serdeczny.
zdołali się wydostać na brzeg jezio spraw zagranicznych Suvicb, szer Następme gubernator Rzymu wręra Ontario pod Barrie, trzech pozo gabinetu ministra spraw zagranicz· czył pannie Laval wiązankę kwia.
slałych zabrał samolot.
nvcb haron Aloisl, szef protokułu łów. Po pr~e~ciu przez salę rece.,·
ll
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cyj
ą, obaj m.ęZowie stanu wraz ~
łowarzyszącemi im osobami ukaza

powi.t any

na dworcu przez Mussoliniego

I

!

II się w świetle olbrzymich rene
~
ktorów po drugiej stronie dworca,
gdzie
okrzykJ
składa hołd marszałkowi Piłsudskiemu
,na cz~ minłstra Lavala i Mu8IOU,
niego.
WARSZAWA, 4. 1. (PAT). - najszcze~sze wyrazy - swej glębo-' Podczas pr.zyJazdu francaskie,o
Armja łotewska do marszałka Pol· kiej CZCI.
.
I ministra wszędzie panował wzoroski z okazji obchodu lS-lecia od·
(-) gen. Balodis, mmlster woj- wy ład f porządek. Na dworcu u.
zysltania Dźwińska przez Lotwę na ny totwy".
stawiono szpalery karabiDłer6w "
desłała następującą depeszę:
Marszałek Józef Piłsudski odpo- galowych mundurach.
Jego Ekscelencja Marszałek
\Vlcdział na powyższą depeszę, - Jak
W dzłelni"y dworeoweJ poD'
Józef Pllsudski
następuje:
rzedsi mi ł~ w J tkowe śr d~a
Warszawa
"Jego EkscelencJa generał Balo· :'ZOlec:eńs:Wa,
Upłynęło lS lat od czasu kiedy dis, minister wojny Lotwy
nUtację oraz lIstawła,ęc a~::te ::~
nasza armja, idąc ramię przy ramie
Ryga.
don poncYJne.
Dziękuję za przesłane mi imie·
y
01
niu z arnl.ią polską wyszły zwycię
niem armji łotewskiej wyrazy u'
sko z walk.
Armja łotewska, wspominając l czuć z okazji historycznego . obcho·
dzisiaj te dni historyczne i pamię du w DźwińsJtu oraz przesyłam
tając z wdzię::zno§cią O cennej po- najlepsze życzenia dla armii łotew
'
mocy żołnierz:t polskiego, składa skiej.
Oddany pod sąd
C-) Marszałek Polski" Józef Pllwodzowi, który prowadził wów·
MADnYT. 4 l. (P AT). Trybul'zas i dzisiaj sławną armję polską, sudski".
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Skon euznegfJ

z koniec1ności

Ze Lwowa donoszą:
Wczoraj w dyrel(cji jednego z
kinoteatrów Iwowsldch zjawiła się
delegacja korpusu podoficerskiego
' we Lwowie, wyrazahc zasłrzeieda
przeciwko nielctórym fragmentom
filmu Ślu!)y ułańskie". Dyrekcja
kjnote~t.·u uwzględttiła zastrzeżenia del~gat<iw, zarządzając nieZ"I\'łoczne wyzięcie zakwestjonowanyl'h sce~ z taśmy filmowej:

.
.
. Jutro rano Laval złozy MuSS~h.
memu ~izytę w pałac~ ~enecklI?
~astępme w pałacu Ch.lgl odb5dzle
Się pierwsza konferencja pomlędz~
,ObU mężami stanu. O godz. 11:30
p. Laval p,zyjęty. zostanie przez
króla, który podejmować go bedzie
następnie śniadaniem.
.
,
~
-- - '~
- ; 2 wae o

pubticzność wznosiła

:,!ryw' :

Wyc~ ęli

.

Warszawie
..

złoz) szereg wizyt oficjalnych

WARSZAWA, 4. 1. _

U~(alony I

Program pobytu

prezydenta w

I· m. Gdańska p. Greisel'a przewidupre2.)"denta senatu w. m. Gdańska, je urzędowe wizyty na Zamku u
p. Orelsera w Warszawie.
Iprezydenta Rzpliff'j, w p;·ezydjum
lostał program ofiCjalnej wizyty

Dowiadujemy się, ze dnia 6 bm. rady ministrów u premjera L. Koprezydent Greiser wraz j 7łowskiego i u ministra spraw za·
z towarzyszącemi mu osobami wy Igranicznych. Miu. Beck podejmo I
jedzie wagonem salonowym z Gdań wać będzie prezydenta Greisera
'Jka, na granicy w Tczewie powita śniadaniem, a premjer Kozłowski
. go przedstawiciel
ministe1iStwa - obiadem. Przewidziane jest rów·
spraw zagranicznych, który będzie nież przyjęcie u prezydenta m. st.
tow~rzyszył prezydentowi Greise- \Vars~awy p. S!arzyńskiego.
roWl w d(od~ do Warszawy. Przy
DOla 7 bm. wieczorem prezydent
jazd do Warszawy nastąpi w dniu l Greiser i towarzyszące mu osoby
7 b. m. w godzinach rannych.
wyjadą z powrotem do Gdańska.

Iwieczorem

I

B. prezydent KltalonJl
Dal gwarandi

Up·adla·
Bg Liaiura
ft

o ingerencji

kon.słylueyjDyeb

rządu

w przedsląbiorstwach
prywatnych

Warsz. KOT. .,Głf}SU Poranne
pod sąd Com
Ił. prezydenta Kalalo go" telefonuje:
W dniu wczorajszym dużl~
zaludnia wiązienia i rzuca strach na całą ludność nj" a do ezasn sadu ułnJ
wraien~e
w kołach gospodar
PARYt, 4, 1. (PAT). W wywia-j "Francuzi są zbyt inteligentnI na. mat go w więzienia.
dzie, udzielonym tygodnikowi "CI.;.
di~e" na zapytanie, co odpowie·
dZleć tym francuzom,. którzy zaczy
nają zachwycać się Hlłlerem I Jego
natodQwym socjalizmem, premier
Francuski Flandin, ~wiadczył:

post~no1rił od~ć

panysa,

to, aby ~godzili się na upodlenie
•
i d~ldatury~. któr.a ~~I~dnia więzie- j WSlrząsy
ma, paral~zuje łęZ~;{l 1 sk~zuJe. ea:
odczuto W Bułg rj'
łą ludnośc na zycIe w milczemu 1
a I
strachu".
SOFJA, 4. 1. (pAT).· W całej
Bułgarii odczuto dziś popołudniu

pOdZIemne

homlone
·
uruc
d ·cIlraena
Zakia,
tylkO

6Une wstrząsy podziemne. W okr~·
gu PJovdivu (FilłppopoJi) i Burgas,
zostały
częściowo
gdzie wstrząsy były najsUnlejsze,
,
•
ludn~ć op.cifa domostwa spodzie
PARYt, 4. 1. (PAT). Socjalistycz nie zatrudniono, znajduje Się 3,000' aj
i k t t ....
ny "Populaire" donosi, ze w zakła- robotników, którzy otrzym~U ~41 w ąc S ę a as ro.".
.
tadnych wypadków z ludźmi dodach Citroena podjęto pracę w da- finitywne zwolnienie..
leko mniejszych rozmiarach niż za
Wielu Innycb posiada tylko o· tąd nie sygnalizowano. ...
powiadno.
bletnice zatrudnienia bez bliższego
Na 19,000 robotników, zwolnlo· : określ~nia termi.nu. Nieza~rud;:ieni
nych
przed ~więtamł, przyjęto robotmcy odbyh wczoraj szereg
tylko 2,750• . 'lebrali, poczem udali się pocbodem I
wczoraj do pracy
Wśród 16,250, których dotychczas : na giełdę pracy.
I Zestawienie roczne ir/;ty tutów

I

Rok ekscesów

me eorologlcrDych

-

•
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EasŁ

River w Nowym Jorku

czych w WarSzawie wywołały
dwif'! ilJlformacje prasowe, do
tyczące dużych przedsiębiol' ,1\\
a mi"anowide, Huty Rankow j,
gd7ie rn'!komo mia:tby hyć za
l\ZądZ01ly sekwestr i Towar7y'
siwa
Kolejowego
Polsko
Fora!IlcuSkiego (tin;a Katowice
- Gdynia),
gd-zie . rzr"komo
mial'by obJąć prezrsurę plk. Ja
grym - Mnles'zewski.
W źródłach -niarodajrnyc!l
w Warszawie mówią, że aln·i do
Sąd~l w Sosnowcu, ani do ża

,u

as tL,:

2

dnej ilIlstytucji sądowej 'W Wa'
sza wie nie wpłY!Ilął wniOSek ()
sekwestr Huty Bankowej, 1tt6ra stanow1 wlaos!Ilość kapitału
fralIlcuskiego.
Co się tyoz'Y Tow. Kolej. Pol
sko - FrancuSkiego, to JlIt'eze ~
}ego rady jest francuzem Da
zwiskiem Laurent, przebywają.
cym w Paryżu, a w~ceprezesen.
jest pod-sekretara:
Stanu,
[I
Koc, tak, iż skład prezydjum ' J
st a10ny jest w umowie. Nomi
nacja prezesa polaka mogłaby
nastąpić chyba tylko w wypadku cal!k.owitei zmiany umowy.
lub sekwestru, o czem, jak do
tąd, nigdy nic nie było słychać

-

-

LtD

Pałac Sowietów w Moskwie

meteorologlcmych za rok 1934:ty
wska.zuje, że ubiegły rok był najcie.pleJszy od 1811 ruku.
Pierwzaobserwowaco
szy "dzień letni"
już 18 kwietnia, czego wogóle me
zanotowano od czasu Istnienia . a
nas instytutów meteorologicznych.
Również nie zanotowano nIgdy do
tychezas tak ciepłego grudnia, jak
ten, który właśnie minął. Wogóle
ubiegły rok był pozatem niesłycha
nie ubogi w opady atmostt:ryczne,
szczególnie przykre po okresie suszy w roku 1933-łm.

*

Na Jednym z rynk6w
w uM.
onarowano
na
sprzeda.z liwieże grzyby w "oAcl · 6
kOo, zebran" pod dnewem orze.
chowem.
Opo\\iadaJą, te pod choinką pew
neJ rodziny w Małopolsce wschod,
nieJ usiadł motyl, który przez 0twarte okno wpadł do pokoJa.
głym tygoclnłu

I

•••••••••••• 0 •••••••••••

gdde nastąpiło tragiczne zderzenie dwuch okrętów, przyczem "Lexll'g
ton" poszedł na dno 1 śmierć w fa lach znalazło 15 Jego pasażerów.
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"GLOS PORANNY"

a VlśrówJ/I·lan-;'ch
h do ,obozów
e koncenlracJlinJ/cll

Kilkuset zboczeńców

.
'"
Joden z wybitnych niemieck Icb męww
nauki memleckiel
. na
elUigra~Ji drukuje poniisze re welae:Je, poświęcolle wydarzen"om,
rozgrywającym się ostatnio
na terytor!-un hitlerowskicb. Nie~
mJ.ec.
(RedakcJa)

Od kilku tygodni otrzymuj!! wdziwe przerażenie
ogarnęło
uslme i pi,śmienne relacje. z któ \ ich dop:ero od nocy z 8 na 9-g~
""ch wynika, że wybuchła wieI- i grndnia. ub. r., podczas której
k"a
! kilkuset hoołł08eksua'stów .zallantka wśród ludzi
w N;'em-ll
skoczyła tajna pOlicja.
I."i:ceh. posJadających sk!onno- VIi lokalach, w k~ór:ych'ę zaści homoseksualne,
zwyczaj spotykal1, zaaresztowa
Te okresy lęku wśród homo- ła ich, poczem wvsłano
ich
seksuallstów rozpoczęły się już n~tychmiast do. ob?,zów kon~e!l
po krwawym 30 czerWca 1934 LIacy~lllych, gdZie Ich ,przy~ęb
rollu, gdy liczni z pośród nich: SItrasznemi obelgami i dotkIiw:1
. za}mu)ący wybitne stanowiska'j ch :'ostą.
. _
__
z'o stat! zastrzelt>ni nagle, przy,
Aby zrOZUIDlec całą surowosc
Clf'm wyra:hnie nod'kreślono ich I tych zarządzeń, trzeba wiedZieć
anonnaltle skłonności. Ale pra- Żr. odwiedzanie tych. koncesjo;
Ilowanych restauracjI
byriajmniej nie może być uważany
,za dowód popetn lania czynów
karaLnych. Lwia część gości w
takich restauracjach raczej zb:~
W teatrach europajsi?"h w daw ra się jedynie poto, aby ze zblinych czasacb .role kobiece gran~ ŻO'Ilyml do siebie ludźmi
po~~ły p~ez. męzezyzn, tak samo ja~ rozmawiać, na krótki cza!l> odI obec1l1e
leszczeten
w teatraCIl
japon I słonić nr7Vłbicę
która • • w stosldcb.
Obyczaj
przetrwał najł' -J
w
At
l"
d'
k
'11
ód
sunkach
nawet
z
ro(11 ,,';'''j
.. "".
19 jl~ gZie WJ zaw
d'
.
tna;iblLlszą
~
imitatora rOi damskich.
ZIną mus! pozos awac spuszPewnego razu w teatrze londvń- czona
.. .
.
skim - a na przedstawieniu 'był
~Jok.ale berll~lskle
l hambur:

I
I

I

. ." k9~::.et' i.nspektora policJl.
llalnej, dr. Koppa. zajął J~k~ś
podrzędny narodowo ,- socJahstycZlny asesor. Zam ast mądr e) i celowej taktyki swych
poprzedników zastosowaf taktv'kę Q. trf!. i bardzo niezręczną
. Główną przyczyną zdenerwowania v.:" Jch ~ołach bylo
skonfiskowanie, ka!1ott'ki,
prowadzonej oddawna w Berfnie na AJexanderplali.
Ta
kartoteka
homoseksualistów
;na. SWO)ą lus\,orję, Zo~tała o~a
i.ałożona przed pięćdziesięc:u
laty przez WspOJl1Jljanego już
Mł:!ersche.dta i źawiera na poszczególnych kartach ~ówniei
nazw ska i pel'son:'lja Icznych
wyS'oko postawionydł osobi-

z adnotacją,

słOIŚci

.blędy

)
h
ale'
n~e o
ostaln.~go
m~rc.;;,
. . (,k ' . ż·
,c chodzi
o setkiwł-nśdwie
t si c tnkich,

i

naw.et pr.Z leścloga go .1 .p~o. ębI~, ~e~~I,c~ zebab ~ ~i{:.
Nie ulega
,,:~t~]u'~o CI, ~c
t Y
tr
'Y Y ę
p~z~ te j .,czystce , ;Jak p~zy w~:
Skomplikowane prawa dziclu llOllych,
będzIe to Jedyn~, dz .lcznośd , na których opierają
kraj~lOie wody MOżem, będ,Z1e :;:t' zjaw! ska. ,;ak homoSeksuaatakIem, który ta'k samo, łt k hzm, dają sir zbadać przez ta walka. ~aSlowa, ustawa s.terylua ', :(' \:0 Gr I " " ~~C'i'!.dffl, ul (, n i,
cyjna I mne okrzyczane l z poru gdy ' pnZJez HiItlera, nie mó""iąc
p~ zaiJnScenizowa?e ~ystęDV jU7; wogóle o absurdalnym za!I osi w swe?U JOUle
m:azm~ty miarze ich wytępienia.
Jest
r01T.Ildadu, nIecelowości l śmler, I 7 w ' 'l ' rak:l1ni,
ci. Czyż H'Jtler i jego doradcy Tylko, że to, 00 u znakom":~go
nie wiedzą, że
'.
•
poety Cervantesa było pelną
3 DI'ocent IUdnOSCl w Nlemhumoru satyrą . w mi ędzyczaSie
czech , (a l-~wnież w tnn!~h kl-a sIało się okrutną rzeczyw~st(J .
jaeh) po& ada sklonnoscl ho- ścią.
~_ _ _m_o.seiiik.sliu.a_liin.e,_ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
•

B. KAZIN RSKI

na czem opiera
się przypuszczenie, że są on t
homoseksualistami. Ale ' Meerma zaszczyt zawiadomić P . T. KIijenŁelę,
sche'dt' i jego następcy ' podiż dnia
kreŚlIali przy wszelkich oka5 stycznia 1935 r. o godzinie 16-ej
zju('h, np. podczas afery - ~r.uP
pa ~ Eulęnherga, . że ich rsty
nast~pi otwarcie atelier mody męskiej
maJ'~., J'c(lynl'c cllara1-1er
prz"pu
w wytwornie urządzo oym lokalu przy ul.
4.
J
szczal;no oi, a n:ć mó...
ą
dawać
n
a1bsoltlltlIleJ ·pewności. "-,
\
Ceny niskie.
Meerscheldtt przed ŚIll1jercią
(p&pelnił on samobójstwo)
....
;,;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
w loży dworskiej król Karol II skle cleszyły ~lę pod tym wzglę ',postanowtł, abv lista tł! została
spóźniono się o godzinę prawie . dem D~ze~ Wiele la.t . po~roS't~ wr~zon'a dr. M. Hil1S!Ghfel.dowi.
lflZp(Jczęciem widowiska. Król ziJl'e ~ławą SWl~tOWą. Kazd~., kto . ówczesnemu kierown&owl MU
derpliwif się i kazał zawezwać dy- lllny~h. m ast czy kraJ'?W t~m KOwo _ humanitamegro kOIiliteWiąkszy przyrost ludności ntż w Niemczech
rektora.
przYJeZdżał, był zdum~ony, Ja- łu, cefem naukow~go sJ?O~1koJak, wynika z ostatnich obli- landja 12, Włochy 10,6, Węgry
- Sire - tłuma"zy się dyrektor ka tam I!anowała swoboda. w!lnia W kierunku uStm1ęcl1l fał czeń., pr,lyr09\: f ailtra'I ny rud- 7,5, Niemcy 6,2, (ludnOŚCi dw.!l
;:aC'zynamy za ehwłl". króJown '
Sam Berlllll liczył w począJtkach sZ!ywych ~ "szkodliwy~h. p~,zepi;, D l śCi w jednem półroczu 1934 ral1y więcej niż w Polsce),
J sł~ jeszcze.
obecn!\.,o stulecia przeszto
Sów prawa. Ale gdy n 1eJak'i vOf.1, roku przedstawiał się w niekŁ6- choslowacja 6 1, Aaliglja 2. orar!!
125 lokalów dla homose.ksuaIł-' Stockhausen..
wyUlacz~r rych państwach europeJ5kich Francja 1,3.
W sztuce detektywnej,
którą
stów ł JezbJick.
przez Meerscbeldia do wyk9- Da.stęPUjąoo:
~~~~~~~~~~~~~
grano w Moskwie kilkanaście Jat
Z<najdo,wały się one- zarówno naDl'a testamentu, thcia? ' o~eW Polsce pnyrost naturalny ~
..: 11~~rl.~: ::r:atęPmoO':ad~rcPęiesl- PtrOolpICl'yljdeYg~ w'łroho~i('ZYChh dd~iell1ticli~ch .n~ br:ać w5pomni.an~ listv. odm~- wY'nO'Slił 208.121 ()S~b, we WloZ. T ]t.
•
~ -"
u
fJO nocy l WISiC o zIe s o -ey, Ja!Ji. WIOlJlO mu wydanla'
kartotekI, szech 223.97z 'W N'lemczeeh
•
,-,sI:aąy. ,.Jeden 7: aktoró~ posiadał i w wytwornej diielhicy za~hod twi-erdząre, że ehodil~ o ,:mat.er- 202.575, w Bt;ł;($Wrji _ 49.859, w W niedzielę o gods. ł oCJtięibi•
.', 1"~kllego owczarka, ktoremlt Jl9- 11 iej.
. ł"
d
"
~
h
się wycieczka. turyst.yezno - spot'
,\'i~rlOno "Odpowiedzialną" rolę. I Pi
S;z
t
dl"
k jp Jn urz~ o'\"-Y "
.
HoIan~~i - 49.627, w Czec ~: towa. do Łagiewnik (narty, sanki,
Podczas prób wszystko szło' jak l~ er\ ':
TO 18~~1 .~.
Nastę,pca Meąscheldta, Tresc słowacjl - 43.849,
w An.gIJI łyżwy). Zbiórka w lokalu
T-w3, l' płatka. Mądry pies zrozumial, te 6 pow~ a y o o o
. _~o m.. kow, starał s.i(.: VI związku
Ir Wl"az ill WaljQ 41.096! n~ W~ (\Vćlczań3ka S5, teL 121-53).
roJa Jego polega 'na tropieniu śla~zesn.y dyrekl?r, policłl ~- tp.m o
,
,grzech 32.907, we Francji Dnia. fi i 6 b. ID. o godz. 18 _
dó,y , przestęp('y,
przebil.'gnięeiu imalneJ w. Ber~n'e~ OpIerająC osob;Sfą audjencjc ' lJ c~arza, '21.397.
herbatki rowarzyskie. W środę 4Frzez całą scenę i zniknięciu
w s. G na stud,tach 1, dZIełach Ul- ah", się dowiedz\eć, co ma si~
Największy stosunkowo przy 9 b. m. o godz. 21 _ wieczór, re" ::'?~źitej k~lisie.
.•
I l'l<.łllsa,~·~fft-Eb 'l1ga, c~y (~la- stać z kartotekQ, zawIerającą r0st ludlIlośc1 w 1934 roku wy- eytacji p. Kontwny. Sekretarjat 1;.
.~a prem!erze stało Się Jednak nie gllusa 1Illlschfe1da, a _C~($~IO- przecie1: równ.'eż na'zwtska
kaz\l'je BtlJt~arja, mi3l1lowicie - '1'. K. przyjmuje zapisy na kolonię
, ~częścle. Pies, przebiegłszy pół w,o na własnyc:h . do~wla~ele- ksi~żęcych rodzin
i ze sfer 16,6 na 1000 mieszkańców, nd w Za1{opa'1em (co II dzień turnus)
~c(;'!I:" spostrzegł nagle coś, czego I).~eh, byt zda~'~la, ze leI) ej b~- cwor,J.ich. Trcsckow pisze w drugiem mie,~'C1l p'Jd względem i wyd aje bilety ulgowe do
kin;
l;rZl'dtem nie było na ~cenie: budkę dzlC powstawlc hOlllOSek!>lual.I-, ~wych pam-'ętnikach, że cesarz !JTzyroslu naturalme..go znajduje :1.una.", "R~kjet~~' i "Eruopa", 0 !'urJera. Podbiegł do budki, zaj-zał stów, których i tak wyLęp - ć nIc potraktował całn sprawp, nęr- 'SIle Polska _ 12,6. dalej Ho- raz "R()7,maltośCl •
do środka, podniósł' t~'tną nogę i l lll?żr;a, w specjalnych lokalach szalancko; o~wiad~zył,
że nie • r. -::'=--=I==a '===c===.=a===n==.====.~
--SIało ~ię, co się stać miało - ,"U, między sohą; ddęki temu moi ch~c się zajmować i trosZlCzyć TEATR ROZMAITOSCI
CeRielniana 27. fel. 112-25,
ner ·/aniemówił.
'
na ich trzym~ć zdała ,od kó: takierni prywatneml sprawami,
Oo~cinne występy ulubionej subretki REGINY CUKIER
l
.
n~llmalnych l l'oztaczac
nad chyba że zaintel'C'liJowani dopu- Dziś"
sobotę, o godz. 4.30 po c' nllch ulp,owych osIJ parter 1 złoty
, W Nl.emczech opowiadają ' obie n :mi ko. ntrol.ę polt.'cyjną, c.o zre-' j ~dlilJ~ do PUhL'c.ZIle. .,r!o Skamla-.
"I C Y K L S Z O ł. T Y KU ,
J
' t
l
h w.asn?,lll mtcre- lu, kturego za w zęJką
popularl1ych powtórzenIe
/.as
~puJącą_ an~g d ~ lę:
..
I 'ztą czy w lC
cenę o godz. 9.30 po cenach
"AMERYKANI2R
REBECYN" prem ery
Kt.o~a, pIes l os~?ł w Austql roz s:c, p{)lJ1 eważ :w p.rze(,ll'vnym ra- ll'z€'ba' uniknąć; pa}' okazji od- Po- przedstawieniu progrllm juhi euSlowy SO-Iecla istnIenIa Żyd. teatru.
ll:awI,a.lą o Sytuąc.V •w b;'ul"atnych zie
'mówił kategoryczni~ odczyta' Orane bedl\ sceny i fragmenty. 1) Bsr-Kochba, 2) ~u(am'ta, 3) Szlamke
l lemczeC'h. Ponięwaz każde
~e
doŚĆ ~esto wpadałą w r~e
n /a llaz ,'Sk
j t.
h l RJklel, 4) Chołnl I Plnchos, 5) Rumuńs~(le wesele, 6) Kaukaskt
Z\ ierząt ma innv po!!:lad na Trze-szanł-"'vsłó'w'_
t
\\: l S zaJre es dl °lwanhlyc: .
Miłość. 7) B6g, •• łowlek I diabeł, 8) Dusza mego narodu
•
c
';"
..u.",
A ymcza em k an a pu . 'Cl Jutro, w niedzielę, o godz. 4.30 .WIECZNY GŁUPIEC·
Clą
Rzeszę, pos1anawlają wydelego którzy , ''''"zyskuJ'
ą ich nieszcz"
" " b II ' l t
'k
k ;
o
~ 7,30 ~ZVCIE WOtA.
,
\\ ać krowe by się naocznie przeko
J
_.
\
. "
n~ '" ~ 'liC,
W
ons~ , wenc ~
ł o t "
'.ł i .
K
...all' h.lonnO;'Cl l doprowadz3]<t w.>Ilczynunvch dochodzen sądo.
uaóa'iJ
co Stlę
... z eJe. ma.
. rJowa
1d1 nawet do samobójstw.
,~ych ,• obniżaj'tlc
presli"c
kultu.- •
ur
c a je~,
nz nas
('pnego
es t .
"
..
.'..
. <:>
d
tak słaba, ze gję słat1~a na nogacb
Ten rozsąd!ny 1 hl~m!l~taf!llY ral!nych Nlellpe<: w całym kUlNaj \\-iększa gwiazda operetkowa Europy
i ń!ówi ledwo d0<11vszalnvm
glo- .. y . tern dyrektora pollcJl kry- tUI a1nym św~ecIe. A wtedy , na
n\..m:
.
mkalnej. Met>rsche dla
HiiI- zntuszowarnie by~o ,iuż rbyt pół,- Nie pójdę tam więcej, ~ cią. Jessen3, hył przez 'Wiele lat n- no. O i'Iei: mrt<1rzejszy ' od Wi'lhelgu jednego dnia pobytu doili mnie . trz~:1l1ywallly w mocy przez ~,e·
ora?:
8 razy.'
go następców, którzy go na- Ula II był j~o królewski krewOsIeJ i pfes nIe cbciały dać wia- wel rozbl,ldowywa1i i przeszcze ny, Edward VII!
,y . łowom krowy ł postanowiły, t~ piali oe lnriych stolic europej- Gdy podcza
skandalu Eulenl
l'ójdzie teraz pies. Wr6rU on do- sk:ch. Zmiana nastąpiła dopieOOr:!a w • " emczech
piero po dwóch tygodniach:
ro przed k lku laty, gdy miej~ w Du.~Jli(nic mtał miejsce rabuZasz~zekalel!', tyl~o jeden Jedy .,,~)~,.O.8
1 ~lek kleinoł6~, korort1~ych,
a
na
,'ledztwo rzucl~o podeJTzenia na
ny raz I wsadzIlI mrue zaraz
dwa ~god!1ie cfo obozu koncentrg
•
pewnego sierżanta, który mieUKAŻĄ SIĘ W KOMEDJI MUZYCZNEJ
<'y,ine",o.
I
wał w nocy dostę,p do pa~acu
Nie dowierza! j;szcze osieł. "?W leekróla , "Edward polecił
uaszedł sam. Jak me wraca, tak me ,
lychmiwFJt przerwać mAdzd:wo,
przyezem
użył
IdaSYCJzllcgo
wraca. DOpiero po upływie trzech I
miesięcy przychodzi list. w którym
zwrotu:
osioł dOI1Qsi, ł.e zaawansował JUA
J.
••
.
k
'
- D o+-,re
mUl!
mo,:ego
raJU
(tyt. oryg. "Gitta hat ihr Hen entdeckt a )
na starostę powiatowego.
w
;cst mi więceJ warte, niż moje
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PRZEOR KOROBCKI !'
- Oly wierzY~an w możliwość obroń cm Cz •.stocho'wy
f\>OJllY? - spytał pewien dzienni-' W roli głównej:

JIJ

~dejn{)ty! ,

.
Obe 1Il,'e jesteśmy świadkami,
karz ministra Lavala.
Karol ~d1ll(.entowlc:z ''lk Hitler, daleki od doświad- Nie -_ odparł znakomity po·
..
.
czeń 11istorvez1')y~li
j
naukoIltyk - ale w moili",oU pokoju Nadpr.: Aktualn. Paramountu wych znowu jako aut o k ra....& yeztd ale wlet'2:eDzi' poczatek o 1.2-ej
n:v w6d:z nielyl1t() " powtarz!ł
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Dlaczego wzros o bezrob de w lodzi

Calkowile unieruchomienie świąteczne labr,,1c
i "rzerwa miedzJ1sezonowa

NOCNĘ

DY2;URY APTEK
w fIOcy dyżurują naEtQllUją
oe apteki: Sz_ Jankielewicza (Stary Rynek 9), L. StE'ckla (Limanow
skiego 3"1), B. Głucbowskiego (Napowiedział "Głosowi
okręgowy
rutowicza 6). 8t. Harobur!!a ((l/ćw
na 50), L_ ' Pawłowskieg-o ' (PiotrZe Sprawozdań z rynku pro tą pracy przez robotników w nie prowadzJ. ~tatyst~ki bezwe włókiennictw;e łódzkiem S,!
l,()wska 307), A_ Piotrowskiego
ey wyn.ka, że w ostatmim tyg~ łódzkim
okręgu
przemysło·
robocia.
bardzo ma~ne.
(Pomorska 91).
dniu grudnia ub. r. zwolniQPo wym, ~wróc 'liśmy si~ w d.1iu czy
stanu
Zlatrudnienia (.I'
JalLe są tego ~owody?
w przemyśŁle włókienniczym ",czoraJ5'ztym.
, : I,.,. WZA'l~ów czysto adm:inistrac".' _ Przedewszystklem 1,on·
ZWIĄZEK HOTELARZY
33.700 robotnikó,,', z czego
do
okręgowego
lnspekt~lra
pra·
llych
i
braku
personelu.
Opic
r~mk.t~lral!IHl.
S.z ereg. rabr~~
Na terenie łódzkiego woj(·wGdz- 32.700 w okr~u Dr7.emyslo~
cy p. Wyrzykowsklego
.
. n c frach ló
e<>' _odzklCh, a w tern wlększose
twa powstać ma zrz€'lSzellie botela
wym łódzkim.
z pr~';'bą o .wYPowiedzenie ,;~ :~~uS'l:tat;st)~z.n;go.f. wn "',. 7.akła?ów prze~ysłowych,
rzy. obejmujące wszystkich właści·
urueruchommDo na okres
re
rzta
zaś
w okrę~ach biało w tej sprawIe.
cieli boteli, pokoi umeblowanycb
- Lódzki inspek.torat pracy, .Nie ulega jednak wąłpliwo
świąt••
stol'kirn
i
lwows~im.
itp. Organizatorzy opra~owa li sta·
ani
bden
inny
mówi
nas.
~cl,
że
Unieruchomien:e
mlalo począt ·
tut, który przcsłali do wladz do
W
'
l
IWiązku
z
masową
uha
rozmówca
ostatnie
zwolnienia
robf)~'kó"
kowl)
obejmować
lydz:iell świą
zatwierdzenia.
Ib
a
5 QLi teczn.y W okresde Eożego
aro l
ow
UCi
I
dzen1a, potem pl"zesnruętc wROZMOWY MIĘDZYMIASTOWE
stało do Trzech Króli.
Min. poczt i tel('graf{:w zarząclzi
Tylko minimalna ilość fdlo !l.by w rucbu krajowym telefobryk pracowa!a po 7,akOllcze·
nicznym zaniecbano uprzedzań o
nlu sezonu zanowego cały t yuplywie trzyminutowych jednostek
dzieli. Przeważnie robotnicy Zd
trw'loia .-ozmćw
międzymiasto·
pr~zgd~n.a
Łrudnietni. bY'Il po trzy _dni w
wy~h. Abonenci telefoniczni mogą
tygodni'u. Ponieważ świl!ta tak
jednak z góry ok "eślić czas trwarazi~
ni~za'wierdzc;nja
wypad:'y,
że
na p,r,zlestrzeru
nia rozmowy. W tym wypadku po
W dniu wczorajszym frakcja rad I dokonanego rozłamu w łonie frak.
W wyniku dyskusji frakcja en' dwu-::h tygodnI nieomal co dru
upływie określonego czasu rozmowy stacja uprz(;'chi aboncnta, ze nych ~ndeckich odbyła dłu~zą kon cji i kwest ja skaptowar,ja frakcji d~cl{a .postanowHa na wypadek gi dzieli przypadały ferJe, · wła.
Rymara ścidele fabryk llnicruchomih.
mówi już ponad zgłoszoną normę. ferencJ~. Radni nie ukrywając swe chadeckiej, b~z głosów której nie mezatwlerdzenia posła
go niezadowolenia z powodu odra jest do pomyślenia utworzenie bZ2 !Jaez władze nadzorcze WySWląĆ swe zakłady.' P raca 7, przerwa~
czau!a decyzji. w sprawie zatwier względnej większości, potrzebaeJ przy na.;tępnych wyborach na u· mi nie da~'e naogół d~brych . re.
Wydliał
dzema wyborow, wyrazili jednak lila wyboru prezydenta.
rząd prezydenta kandydaturę pre· zultaŁów a
. pogląd, iż należy nlezwłoczr.ie roz·
W
i t'
• _.
. I zesa AkcJi .Katolickiej w Łodzi p. rozpalanie kotłów
uruebamla
. ć s elkO
0'1'
t l
spraw e ej pOswlęcono WIe e Podgórsldego.
' . ' ~
ORGlnłlZ.
wazy w z le m z Iwe ewen ua· ('zasu i wreSZCIe Idub doszedł do
me fabrykI Jt'.st zbyt koo .
urządza systematvcznie
Ilości, a między innem;' i tę, że wy·
J k • d
Z Pól •
bór czołowych kandydatów obozu wniosku~ ~ glosy chadeków b~ _ a ';Ia orno p. ~ . . ._~dg r.s!J
sztowne..
uarc.dowego nie zostanie zatwier. dzie m07J1a pozyskać tylko w razie I pJ~ w~borach do p.e.z~ dJ_m mllll- I Pona?Ło, oItecny okreS ' Jest nOt'
wystawiAnia na prezydenta Lodzl skiego otrzymał najWIęcej głosów, malID,.e
d.zony przez w ł a dze na dzorcze.
•
bo 40
d
d
I R
Przy
wentylowaniu
nasuwająkand.ydatury
k.ompromisowej, kto· tr ,r o . chzats 19k Y38Pose d ymKar
okresem przerwy między·
do
•
. k
bl ra cIeszyłaby Się zaufaniem wszy- o zyma ł IC y o ,a a w.
0sezonoweJ'.
h
walski 39
cyc SIę W ZWląZ U z tem pro e- tki h.
mów, wyłoniła się znów sprawa s c
•
W uD. roku przerwa ta mniej
dotkliwie odbHa 5'ię na l~sie ro
•
•
botm.k6w, była krótsza, qwa '
luksusowym polskim
jest·
okrętem POLONIA
J.ednym r6wnlei !Z powo
odchodząeym co 2 tygodnie
Dziś

Co

Porannemu"

inspektor pracy p. Wyrzykowski

*

P~

tt

DOSła

POdgórSMI zamlaSI

ma bgt wgluoie-u na
w

Rumara
m. lodzi

ol'a_nieBo wgboru
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KONSTANCY
NlIjbliiuc terminy

Władze policyjne
otrzynllłły w
dniu wczorajszym wiadomość o nie
zwykłej ucieczce więźnia . z gmachu
Koszt, prze!lIsdu I
sądu okręgowego w
Lodzi przy
III kl. 660 zł., Ił kl. 840 .ł.
Cen, pow. obejmui(l: Kont,
pl. Dąbrowskiego.
paszportu, wizy. biletu koleJoW czorai rano na podwórze sądo
wego oraz karty okrętowej w
we przybyła karetka więzienna.
obydwie stron,.
lr Więźniowie
w liczbie kilkurrastu
Zgłoszenia
I informacje w bil rze SJoniat.
'Zostali odprowadzeni do pokoju a·
$r6dmiej~ka 20.
resztantów i tam pozostawali pod
....- - - - - - - - - - - - opieką policji do czasu wywołania
ich sprawy.
DZIŚ
BAWIMY SIĘ WSZYSCY
NA MASKARADZIE P. C. K.
Między innymi z wię~ienia przy
ul. Kopernika przywieziony został
Komitet maskar::tdy zaprasza znany złodziej _ recydywista, Sta.
t\"szystkich na tradycyjną. maska- nisbw Mikolajczyk, popularny szo.
l adę, ktć ra rozpoczyna się o godz. renfeldziarz.
23. Niemilknąca muzyka dwucb
.
.
orki"str _ szere'" atrakcji i nieMikołajczyk wezwany został na
tpodzianek umili gościom pobyt na llOz~rawę. I!~ł oskarż_on y o doko·
7.abawie. Dobrze zaopatrzony bu- I n~~I~ kr~dzlezy ze sldepu .~. leon.
fet _ po cenach śri§le kryzy60 IfeJ,CH pay ul. Nowomiejsln ..J 11.
wych jak zwykle doczeka się nalePo rozpoznaniu sprawy, s~d ogło
zyt ej oceny ze strony gości. A sił wyrok, skazuj4cy Mikołajczyka
wiGc oczekujemy!
na 4 lata więzienia. Polic,ia-Ilt odpro
wadził napow'-ót Mikołajczyka do
Bilety można nabyć. do goclz
13 w biurze P. C. K. a ocl 17 na ['okoju dla aresztantów.
miejsou przy kasie Stow. Śpicw~.
Gdy już wszystlde sprawy zosla
czego (11 Listopada 21).
ły rozpoznane,
więźniów sprowa-

wyiazdu "POLONJI&
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dzono na dół i umieszCzono w ka.
retce, która rus:ej'1a w stronę uJ.
Kopernika.
Po przybyciu na dzłedzlniec wię.
zienny okazało się jednak, że

d6w unieru~h~mianja fAbryk
w tym okresie JeSt brak gotów·
10 i.
--, , .

w§ród aresztantów'-brak Mikołaj.
czyka, który uciekł w zupełnie niQ kODleczność ztł6patrywanła ąlę
tTozumiał.vclt okolicznościach. O u·
w świadecJ.wa przf,mys!owe.
cieczce ?lawi:.tdomio~o P?licję, któ WłaścLciele połowy z tych fa·
~a ~s~częła ~P~SZuklwaDJatk!ozStYła bryk, klÓ<re obecnie nie pracu
ląc
nocze"me na wszy~ le s ro- ją, mieli bardzo poważne kło
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D~ hsty g~ńcze, zawierające szcze poty
z wykupywaniem paten..
gf.lły r~so!"sl1 zIQJziej~..
.
Ł6w, druga po!owa fabryk.
1'Jil
.,..
.,
Nalel.Y przypuszcza c, ze Miko· t h
..
h
l .
dllllIl.leJSzyC, ła?~ ~1;YI CG
łajczyk . zbi~gł z pok, ~u dla aresz· )C
k
tantów
I to
o lll1n':go w SClCle a, ~
~_m!!!lE~!!iI!!~_ _ _- _ _ _••_ _ _ _ _ _ _ _ _1D'f każdy z nich boryka &i-ę z tI'll"
El
dnośc~la'llj fia1ansowe-mi.
Ostatnie dni!
- A Jak się przedstawia
wa w okręgu?
.
Cen, zniżone!
- Tak samo. W Zduńlsikiej'
Woli np.
unieruchomienie obejmuje
wszystk'e fabryki,
a przyczyny są te same, co w
Czołowe arcydzieło polskie; kinematografii prod. 1935 r.
Lodzi.
Rewel. obsada: Mar.a Modzelewska, Franciszek
- Kle-dy najeży si-ę spodzie.
Brodniewicz, Władysław Walter, Tola MankieWać uruchomienia?
wicz6wna, W, tołd Conti, Czesław Skonieczny
- Jak m6wPem,
Sceuy wojskowe opracował gen. br,g. Wieniawa.Długo
p-o Trzech Królach gros fabryk
szewski.
Muzyka i piosenki Marjana Hamara
mszy napewno
Początek
o
12.
Nadprogram:
Aktualności
Paramountu
i
chwilowo
Icm=aa_____________________1i zatrudnienie. bezrobotni znajdą

J;

"orz" .- Lolonl-"
to pO'eea Po"'sJti
•

Ino

sm"'.

S IE

l

I

I

"l

Z y••

Kino

II

Dziś

Dźwiękowe

~ ni

i

Poc~.ątek
'.'

nastepn,ch!
o ,9. 12-ei

Rewelacyjny podwójny progr! T. Dawno

Pc ,:zątek

O

w roli czarującej marokanki

Pierwszy raz w Łodzi I

Ameryki

l

DZiś

PREZENTUJEMY!

•

•

g. 4.30

Je

sobotę

••

Nadpro~ram: Dźwiękowy doda-

tek P. A. T. oraJ aktualnoAei
.

,~

'>

-

arcywesołym fIlmIe p. t.

•

•

•

!"

Olśniew_jl\cy

-

Najpopularn. i najelegantszy bokser

WafLa
na morzu··
'"
(

•• .

Gigantyczny i wspaniały film arcydzieło, reżyserji
twórcy filmu "KONGRES TAŃOZY"

i niedzielę 12.30.
Sala mocno ogrzana I

w

reż. mistrza Rexa Tngram&
Emoo;onuiącv rlramat z tycia i walk Wojsk kolonjalnvch w Marokko.- Miłość
francuza i araba.
W rol! szeika SI Hamed'a PIOTR BATCHEFF

film! Monumentalne arcydz. filmowe

BA AO U D "
ROSITA GARCIA. II.
ulubienie~ Bill, Sulll·van w ni~zwykłym emocjon~jącym
"

'

"CAPITDL"

oc~ekiwany

•

poemat

' . . . . .......

miłosny I

ERYKA CHAAELLA

,I

•

,

g
.~.

'

•

Symfonja

I

~

~

•

•

~

•
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pieśni, miłości tańca!
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Obsada:

10rella Joun§. PhiliDS Holmes. Charles ..80Jler
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Po długich i oi~żkich cierpieniach rozstał się
chańslY mąż, ojciec, brat i dziadek

TO·

Sztuka. obcowania z ludźmi obsj- wagę swoją zawdzięcza p1ęknie
muje zagadnienie, z którego nie zd.a rozbudowanemu przemysłowi i .to
jemy sobie w źyciu potorZMtn ~pra. przemysłowi
głównie ciężkił'mu.
wy. NIe doceniamy olbrzymiej d.o- Słynną na całą Polskę jest wielka
nioslości t'3go
problemu, który fabryka wagonów w Ostrowiu. O
rkracza w naj głębsze
dziedziny tern to mieście w cyklu "Miasta i
przeżyć ludzkich. Z własnego dO-I miasteczka polskie" m{wić będzie
6wiadczema wiemy, jak rćżnorod- z Poznani:!. na fali ogólnopolskiej
nych przeżyć doznajemy w zetknię- p. Stefan Mizera o godz. 19,20.
ciu się oz ludźmi. Jak wielk4> i nie.
~.miernie bogatą jest skala wzajem
TADEUSZ OLSZA.
KOfLc'ert wieC'7.0rny obr-1TJII1!e pro
nych oddziaływad. Jak wielobarw·
r,ą. - tkanina wrażeń uczuć, uświa- gramem kompozycje o char:lktAnc
doruień jakich doznajemy w tem lekkim i papularnym. SOli8ttł· będzie
obcowaniu. Są, to wpływy i reakcje znany artysta. rewjowy Tadeusz
niewidziaJne, trudno
uchwytne j Olsz:1., którv (lO śpiewa pil)!{'uki Mie
nieraz w świadomości ludzkiej na· rzejewskiego, Sygietyńskiego, Ferwet nie wyodr~bnione. O tej pewue· szki i Boczkow5kio!!o. Koncort roz
go rodzaju 'chemji psycbiczn€j, o jej ~)t'cznie się o gcdz: 20.00.
procesach i tajemnicy opowie przed
mikrofone'm warszawskim o godz.
BRONISLAW GlMPEL.
17,50 p. I r:3 na LeI BWel - FrIeInano- I W koncerde, który usłyszą. ł
:va z. cy~lu odczytów p. t. "Dom 1rhacze w wykonauiu orkielltry lIym
l rodZIna.
I.fonicznej pod clyrek~1ą .Tó7.e[a. Ozimińskic~o weźmie udzi:tl jako soliJAHNKE I LISICKł.
sta. niezwykle utnlentowar:y skrzyWśr.ód . odtw~rcó'V ml~zycznyc1i {leK Broni~law GirupPl, ktł.ry wy_
p~z~allskl~h . Jedno z pIerw-szych kona melotlyjny koncert sk,.typeol1lIeJsc. zajmują, profesorzy konser- w:v Głazllnow:t. I'ro~a.m orkicstró,:atorJum p3.ństwlwego,. prof. ZIIzi-, wy przl'wirluit' utwory Glinki, węStaw J'l..h:m~ (skrzyp.ce) I pro!. Zyg. g-ier5kie pip.~ni ludowt' _ Beli Rarmunt LJSICk~ (fortepIan) .. Wysoka, toka i mało zn:mą uwerturę do No
l·lasa techmczna łączy SIę U tych we"'o Don Kichota'!
Stanisława
wirtuozćw 'Z niepospoIitem wyezu- Mo~iu;~ki. (r)

"GLOS PORANNY" -

b. D.

ABAA~

z tym

E

,CV

przelywszy lat 59.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się w niedzielę, dnia 6

stycznia r. b. o godz. 1 po poło z domu żałoby przy ul. Limanowskiego
Nr. 117, o ozem zawiadamia w nieutulonym . żalu
Stroskana Rodzina

Szofer

marszałka

Pi S· skiego

I.anil' ",zorai przed . lądelD '"

oskarżony

o

śmiertelne

ŁOdzi

_. ,,,

przejechanie parobka na ulicy Zgierskiej

Oskarżony
Kuczerawy tl'ł
WCZIO'rajSza rozprawa "If1( 4'1: Z powodu zupełnego mewiawstc:p,ie przewodu sądowego ()
dzie okr~owym rzuciła p<'-llU
lania hamulców
re światło na stosunki, panują 't nadmiernego przeciążenia fl'ł" powiada niezmiernie ciekaw "
ce w p14cd si(!biorstwach trRi!ł~ ta S7.oCer nie mógł zatnymać r.:~lej~ ~~o loSu.
portów automOlbilowych.
maszyny. Nieszczęśliwy paro·
Jest z pochodzenia roslaDnia 11 października
);.! bek, który w chwHi najechan:B
ninem
auto c:lężarowe,
prowadzam był odwr6cony tyłem, począ.t. l szoC€rem od 20 lat. W rok l'
p14ez szofera Daniela Kuc'''''' kowo ChWYCił Slię lalami auła 1920 jako białogwardzisla uc;.'
wego, a na,leźą<."e do
i był wleozony na zderzaku, p l ka z Sowietów, przejedżnJlc l.'
firmy bIałostockiej ,.Antotern jednak dostał si,ę pod 'koł. uję frontu autem, i zaciągają"
.tradaM
i kiedy po pl'Ile.iechaniu 25 m~' się ,iako ochotnik do wojskJ
i przybyłe z Warszawy, naje (r6w s7.ofer IHl,res1.de 7.dołQI polskiego. Po skoIlczeniu woj[lY
chato
przed domem
na ul zahnmować aulo, na .tc7doIlł le lOstaje
ZgierSkiej 95 na slojąceRo kołu łał jut
WOiZru parohka wieJSkiego. 167.-' IJoup ze straszJ.~wie rr.masakro- slofc~· ..m w Belwederze i w07.i
marsz. PiJslldsklego,
fa J-uszczaka.
waną CZłlszką.
a nasltę,pnie u gen. ŻeIigowskie
•
WJ
a
_
c~p~~~~~h
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~
wyeh,
wzruszemowych elementów
AO. Nigdy żadnych wypadk/~.\.
muzyki. To też prawdziwą przyjeni.e miał. Na wozie, który stał
mnością. dla radjosłuchaczy
carej
się przyczyną katastrofy,
też·
Pobki b~clzie .koncert
ZdZIsława
dz1t od 6 tygodni i wielok;ot
Jahnke i Zygmunta Lisickiego, któ
I.ip, z'\Vracał UWQgę wła5cicicil
I'y będzie nadany przez rozgłośnię
na rÓŻne braki, ale bf'.,lSkutecz
poznańską.
me. Sam bYł Jl1rzeci~ony Pl',1'
rą" I,dyt
KOBIETA PRACUJĄCA W ROSJI
Franciszek Simiń~kl, (Krakusa 7) bie Zonę l dwole dziecł, alarablal naostrzon"y specjalnie kawaJeli drutu
gOdrłn BIl
Dntgim zkoIei reportaź'em z Ro miał na utrzymania niedołęinego stosunkowo mało, przeto utrzymy- i powaUwszy ojca na ziemię, za· prowadził wóz po
dobę·
•
f'ji inspektou pracy, p. Jalliny ?>Iie ojca 6f-letlliego Ignacego, który I wanie ojca było mu clęiarem. Drę mierzał ma wybić oczy.
chińskiej, b~1zie obraz kobiety ko racji doznanych przy pracy uszko- czył go przy lada okazji, bU, gło
Staruszek walczył i bronił się,
Swia'dliowie potwierdzają. ze·
Uety pracującej w Rosji o ezem dzeó cielesnych nie był zdolny do dził, wreszcie postano\\ił pozby6 wzywając krzykiem pomocy. Zbrod lnania oskarżon-e~o i stwl'er.
opowie prel-.3g''3ntka o godz. 18,45. I żadnej pracy i otrzymywał nikle go się nazawsze. 28 lutego 1934 r niarz zapomniał zamknąć drzwi na dzają, ie jechał zupeloic prl-1
Temat ten ni~3łychanie ciekawy ze wsparcie.
w chwili gdy w mieszkaniu nikogo klucz, to td sąsiedzi nieoczekiwa· widłowo.
względu rut . prawa społeczne, jakie
Ponieważ Si miński miał przy so· nie było, Franciszek Simlński dobył
nie wtargnęU do mieszkania.
Sąd skazał oskadonego na 6
zd'lbyła s:>bie kobieta w Rosji,
--------~....
Wyrodnego' syna obezwładnłono
. miesięcy - więzleuJa
gdzie
niet.y-Jko
niema
mowy
o
fUi
zawiadomiO'1o
poliCję,
która
a·
I
w:ykpnanie
kary zawiesił n~'
chu feministycznym, ale niema naIł
resztowala go i pociągnęła do od· l Jata. przywracajl'\c mu jedno
wet różnicy międ~y mężczyzną. a.
powłedzialności karne).
czeŚinie prawo j8.Zdy.
kobietą zainteresuje bezwątpie
~ajwBpani&lBzy film polski
llia wszystkie kobiety, które śll'dzą
Są" grodzki w Lodzi po rozpo·
Prokurator wniósł
emancypację kobiety w całym świe I
znaniu sprawy wydał wyr.ok, na
donies; enle pl'ZP.Clw Ilirm.'le,
cie. Reportaż. ten, oparty na bezPo'l
mocy którego 28-letni Simiński ska
wła§ciclelce 8Qta,
średnim wywiadzie p. Miedzińskiej
zany
został na 1 rok więzienia.
do
w1'adz
administracy jIIlycti.
w Sowietach, podnosi "woje walory
W roI. goł.: BOGDA, BRODZISZ, SAMBOR ..
cechami . autentyczno~cf.
SKI, JUNOSZA STĘPOWSKI, CYBULSKI,

sm-
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OSTRóW WIELKOPOLSKI.
Na granicy byłl3j Kongreslwki-j i
Wielkopolski leży jedno z najwięk
t;zycb miasteczek Wielkop,,_. id _I
Ostrów. Nie jestto miejscowość ani
turystyczna, ani kuracyjna, a jednak wśrt.d miast Wielkopolski zaJ·
. . . .~ .. ... ~4~6 • • • • • • • • • • ~.

asy

norma Shearer
Fredric march
Cha rles LaughlOn

~ uajwspanialszem widowisku,
jakie pokazano na ekranach
ou wielu lat I

'UWI LIIANA
(Przebullzenie kobiety)

WKRóTCE I

6rand·Hino

JARACZ, ZNICZ, WALTER.
Pocz. 12, 2, 4, 6, 8, 10
Dziś :l poranki o g. 12 i 2 po cenach

Co uslrszUm'l d.,i~

. . )~

zni~onycb
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6.45 Gimll.'l.styka j muzyka z płyt
21.45 "Los - bohaterem drama·
12.10 Znane marsze w wyk. or. tu" - szkic literacki.
kiestry kameralnej.
22.15 Koncert życzeń.
13.05 Muzyka. węgierska (płyty).
23.05 "Lota szyderctw".
15.4.5 Najnowsze nagrania płyto·
we.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
16.30 Dwa. obrazki słuchowisko
Berlin
(356)
we dla dzieci: "Tatuś w drodze" i
19.20
Koncort
brandenbur~ki ~~
,Jak bury kotek Jezuska uśpił".
17.00 Naboi'eIistwo z Ostrej Bra· dur Bacha.
Bruksela (484)
my w Wilnie.
21.00 Fragmenty Symfonji Es17.50 "Sztuka obcowania. z Iudź. mI."•
moll Mozarta I Koncertów branden
18.00 Muzyka (płyty)
burskich Bacha.
18.15 Cezar Frank: Sona'a na
22.35 Koncert · skrzycowy D·dur
skrzypce i fortepian.
Beethovena.
18.45 "Kobbta pracująca w Rosji"
Paryz (1648)
19.00 Pieśni w wykonaniu CzesIa
21.00 Operetka Kalmana ..IIrabiwy Perenson.
[l,a Maryca".
19.20 "Ostrów Wielkopolski".
Praga (410)
1930 Piosenki . w wvkonaniu
'20.15 Komedja. uuzyczlUl. Ofeen·
Marl~'lY Ditrich (płyty)'
bacha. "Liza i Frallio".
20.00 Muzyka. lekka.
OrKiestra fI_";~
i Marjan Rentgen (piosenki z tow.•
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Dził, W soboŁę, dn. 5 b. m., o godz .
15 m. 45 p r z y jeż d ż aj ą do Łodzi
(dworzec Fabryczny)

maria ouda i dam Brodzisz

i obecni będą

1,lkG dziS

na wszystkich seansach

filmu

młODY LAS I

I

Blnle "Europa"

MARJA BOGDA i ADAM BRODZISZ rozdawać
T. Publiczności fotografje. z . autografami

będą P.

._Bl__------------==-----_I!!II_--._.

Koncert Orkiestra. oz udzia.

łem Bronisława Gimpla (skrzypce)

_______
Najweselszy i najpiękniejszy film austrjacki
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Ukocllana! Jesteś zorz poranną met;{o życia! Choćby los
Vrzyr.ićsł słotę i grzmoty, choćby z nieba padały pioruny na moją głowę,
przv tobie stawię czoło każdej bu ,
rzy!
_ Ukochany - szepcze ona l'zy to ma,ją. być oświadczyny. czy
t~:t biuletyn Pima?
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738 53 827 94 90 922 93044 66 80 93 383 402 11 1 1 7 1 11?f146 112392 113101
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74 496 516 20 681 706 936 77062 181 205 21 365
452 953 742 821 963. 78864 112 37 273 86 413 53
556 751 827 72 79055 117 61 255 338 422 66 508
84
564 709 12 70 903 41 80
81164 597 641 870 80 91 904 63 82041 778 852
62 943 83034 324 471 75 620 53 70 755 84339 537
625 40 7 39 43 38 51 831 978s 89 85048 88 185
285 403s 82765837902862134246898747917
87108 300 551 715 983 88 lU 45 284 319 23 95
518 608 32 872 934' 89031 54 474 728 844 977.
90009 84 223 309 5/l 613 26 815 920 91038
107 18220 439511 6884695· 767 81848972 91.
92197 2555 302 40 75 83 454 ~40 55 82 737 58
88 817 63 907 51 93128 206 n 399 469 99 705
40 89 99 808 21 99 998. 94024 177 90245 302 492
501 713 871 995 95010 154 206 13 538 92 710 96
8059429600665 92s 244 51 317s 76 408 534 68
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.~...
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klaSY są jeszcze do nabycia.
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Po zł. 1000 z literą s.
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40038 275 90 331 58 77 437 46 80 666 69 88
140090 104 47 56 79 216 502 T( 753 90 918
,382 728 984"33037 BO 98 360 92 496 569 9ł631 370 658 821 972 139033.244 48 358 435 619.
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a3 889 98 918 35 57 46021 103 217 32 365 4041-91 342 437 5]4 680 732 52 67 801 153278 346 521 f77 406 568 684 728 802 17 52123 36 222 60 53S 939 99 153(163 306 533 623 9? 821 9Ś1 t54017
(!O 517 621 754 76 47061 107 238 65 70 97 359· 62 644 66 750 866 992 154336 509 12s 92 713 850 72 695 98 712 57 53011 Jt!) 317 83 419 523 33s 70 186 227 319 450 557 616 101 :'!O 33 49 52 9~
f.0 2 612 185348,169889648039 t31 3124001999 155003 188282321 71853156043 ]3989205 724 73 848 969 5401080 90 104 250427 57 508 97 ~46 155045 136248330 &5 402 1842 788 817
J2 60 587 90 745 96 931 49126 68 496 98 617 15154 365 454 130 39 70 635 46 717s 863 157018 139 666s 811 60 716 55101 229 45 72 371 74 98 956 916 15Cil)34 44 54 144 83 272 476 5?5 46 88 91
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noworoczny największy sukces kinematografji światowej p. i.
wg najgłośniejszej i naipoczytniejszej
powieści Karola Dickensa, '. prod. 1935
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genjalny mIstrz maskI Henrl HulI, urocza Jun. W,ett, uwodzicielski Philips Holmes, fenomenIlIny H-letni George Break.łon
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łłodzi

WARSZAW A, 4. 1. - Rząd pol·
tymczasowego uznania
p. Karolowi Kroeningowi, Jako kon
eulowi honorowemu Rumunji na
obszar m. Łodzi z siedzibą w Lodzi.
~ udzielił

Danina szkolna

WIADOMO "CI

TO

Warta p d a
Ga seDsat:gJng met:z

Bngale plany

E

już skład

pi(śtiarski Z

KP.

tennisisłów

Legji

Sekcja tennisowa Legji Już dr.iś
kłopocze się o tegoroczny sezon i
podję~a staratiia w kierunku zakon
traktowania szeregu drużyn zagra
nicznych. Plany tellnisistów Legji

są bardzo bogate. Zamie)"~ją o,li
sprowad:.:ić do Wars'lawy dru'ynę
strzem okręgu.
Stoczył 8!) londyńskiej AU England Lawowalk. Jest to pierwszy przedw Te,mis Clui.!, członkami którego są
nhli Chmielewskiego, podów· między knnymi Ausun i Per:-y. Nad
czas jeszcze w wadze lckkit'j to Legja projektuje mecze z Iła

ZeSpół pięściarski IKP. pn mny skutków swej lekkomy$l·
ności,
przygotowuje się ohl"l~'
nie starannie do najibliiszeg('
meczu o drużynowe mi51trzll
stwo PolskI, w którr.m heolit'
miał 7a pi"Zeciwni:ka poznallską
WliIrtę. Warta przysłała j.uż 1).
ficjalnie zawiadom:e.nie, w kt6

mt5trz drużynowy P<,lski, 7.n9 ·
na
jest z pięknego stylu walk; .
"od znakiem zapylania
PrzedSltawiciel w wad7,c lnU ,
Jak dO:1os.ą zWarsuwy, spra·
5Ze) SolJ.kowiak jest mi ·
*a daniny szkolnej w formie podat
cing Ciub de France oraz be: !iń
Strzem okręgu poznaJlsk:'egv na m.\słtNlOshvach Polski.
ku . lokalowego napotyka na szereg
skim Id!1bem Roth - Weiss,
a oWir'lki - wi(:cmisłrzem
POl.
zastrzeżeń i wątpliwości.
Nie Jest
ski. O KajiIlarze _ mis.trzu {,
Zamiast Majchrzyckiego uj- prćcz tego zamierza
sprowadzić
wykluczone: że spotka Ją ten saru
kr<!gtl l sze~ciokrotllym mprc
rzymy w ringu mistrza junio· do Warszawy tellnisistó' amerylos. co projekt ustawy biblJotecz·
z<entancie Polski _
łóW poznaó,skich, Anc.zykow- kańskich, lu~ austraiijsluch
"1 lego, ktć,ry rokuje dnże naneJ i ze wogóle nie będzie rozwa·
rem poda!a skład swej dru7y· można mów,'ć tylko w samych dzieje. Szymura, mistrz związ.
żana POdCZ33 obecnej aesJi sejmonv. Niestety, potwieroza .it:
IOupCl·lalywach.
węJ.
w;adomość, że doSkonały pię · Zbvt znane są wyczymy tego ku Strzeleckit'go, walczył ."li
Na niedzielny mecz hokejowy do
ściar'1J w wadze ~OOnie' "'al' '"Jięściarza,
t
23 razy w ringu i wybj:a się na
7. tamtejszym TKS Strze I
zarządzie chrzycki, do Łodzi nip ;rz;bę tI>io za najle~7::::egoho~ssc ~ c.zl()l'o poLslkiJch pięściarzy "J1 Torunia
lec wyjeżdża zespół ŁK S w na stę·
dzie : wobec tego Chmielew~kl Pol5<ki,
wsław:onego zwyci;- wadze pó:cięiJldej.
związku rezerwistów
zmierzyć aie musi :I r~7.ef'VO ",lwem nad mistrzp.m Europy. PHał, be:zkon!mrencyjny bo· pują·cym składzie: Jakubiec, (pigu.
lowski),
Rusinkiewirz (Ryffer),
Prezes zarządu IV okręgu niąz wyro. .
Kaestnerem. Kajfuar 7.najduJ;~
kS~~ '~ ~olsce
I atak Załęski, Glicensztajn, Król,
ku rezerwistów w Lodzi, p. Hipolit
Skład Warty jest nutWll' s.ę w znakomite.i formie i oj w wa.dze .C1ężkl~J od C7aSu wy·
rr atak Tad·3usicwicz, Lutroi'iliski.
Piątkowskł, ustąpił ze swego stano jący:
dłuższ~o czaSu odnosi S<amc cofama SIę z r1ngu KonarZf"w Szaniawski.
wiska. Prezesem zarządu okręgu ~obkowiak, W:rskl,
Ka.tuar. zwyciQstwa. Stoczył on już ,76 skiepo, ma za sobą niejeden
zos'ał mianowany
gen. brygady Sipiński, Anioła, A.nczykoWSkl, walk.
Sipilli..ki
wi<'lokwłny "l!kceS na arenie m~ęd,zynaroW dniu jutrzejszym odbc;dzie się
Józef Olszyna - Wilczyóski.
• Szymura i PURt.
mistrJJ PolSkl, many ze SlWe~ dowej. Z 38 walk, ktm" dotydl walne zebranie kalillkiego podokrę.
M1-mo braku Majchrzyckiegn doskonałej techniki, jest je- ".zas SItoczył, 26 wygral nocka u gu ŁOZPN. Na zebranie to jako
jako onym z najbardziej rutynowa tom.
Prsed kałdlł podr6tlł ud.lela bel- mect ten zapowIada S&ię
dElegat zarządu ŁZOPN wyjeżdta
płl!łnych trdciwych pllrad
r.ajwiększa abrakcja ob('('neg: rvch w drużynie poz.nańsldej
Ten pobież:ny przegląd pię z Łodzi p. CylI.
Sezonu pięściarskiego w ł,o<171 Ma on już
za sobą 108 walk ściarzy poznailskich wystan:zy. •••••••••0 ••••••••••••••
~dyż
Warta,
wielokroln'Y 5toczonych.
An :o~a Jest mi· aby wyrobić soh:e pogląd n~
Czy wiesz, te w Re~t .Danc;nllu
a
stoSunek sił Warty IKP
Sprzedał biletcSw kolejowych
i okrętowych
ił Ił
Spotkanie, które w hitsltorji bo
Narutowicza 20
ksu ł6dz'kiego zawsze należafo
Ź.
do najtc 'e kaws.zych. odbP.dzie tańczy Henryk Gaułier
się w sali teatrl' .,Rozmaitości"
na "Admirale"
teł.
na dziś i jutro
przy uJ. CegielnIane; 27.
FenomenaIn, czystei krwi IIrab łań ·
e;r;y nowoclIesne tAńce na pap'dech
KalendarZYK sportowy na dzit'ń' "Fort Bema" (Warszawa).
oraz nowy program atrakc1in,.
GWIAZDY OBAWIAJĄ Srą KON- azisiejszy i jutrzejszy przedstawia
Lekkoatletyka.. W lokalu SKS.
Codzlenale Flve 8-8
KURENCJI 4-LETNIEJ SHIRLEY I się następująco.
I.1rzy ul. POW. Nr. 1 doroczne walPałn, progra..
TEMPLE.
' SOBOTA:
De zebranie łódzkiego okręgowego wycofały się z mistrzostw kon.. 1 zł.
Gabln• .,
Powodzenie niezwykl(lg'o fp.nomeLekkoatletyka:. W lokalu SKS związku lekkoatletycznego.
zapaśniczych
AU, ezt.eroletnit'j
Shirley 'l'emplt', przy ul. POW. (Skwerowa) t o goHokej. Na lodowisku Union Ton·
<
Jak: się dowiadujemy, dwa ktuoy
spędza. sen z powiek "dorosłych" dzinie 18 konferencja
ll:kkoa.tle- ringu przy ul. Wodnej o godz.
NARESZCIE
DOCZEKALIŚMY
sław ekranu.
tyczna z udzWem trenera ("f!jzika 10,30 meC70 o mistrzostwo klasy A: łćdzkie a mianowicie Strzelecki
SIę.
_
Gdy wytwórnia. Fax-film uproGimnastyka.. W sali tt'atru "Roz Union Touring - SKS (Łódź). Na K. S. i Makabi postanowiły wyco.
Zorganizowało się z InirjatywJ,
pcnow:l.ła. słynne! artystce objęcie maitoścf" l)rzy ul. Cegielnianej o lodowisku ŁKS przy Al. Unji o go Cać się z mistrzostw zapaśniczych prywatnej przedsiębiorstwo wyw0głównej roli w filmie z Sbirley. godz. 18: . pokaz
gimnutyczny dzinie 12 mecz towarzyski Tryunt! okręgu. Wycofanie to, zwłaszcza zu śmiaci z domtw miasta. Lodd.
zespołu Strzeleckiego K. S. już nie
Sława owa. stanowczo
odmówiła, "Jutrzni".
- ~ASS (Warszawa).
Przedsiębiorstwo to wywoziĆ
&QnlQtywują.e swe postanowienie oba.
NIEDZIELA:
Gry sportowe. W s!1li przy- ul maI pod koniec mi;;trzostw, jest du dzie śmiecie w metaloWY('h, szczelwą, ze jem zagra razem z Shirlcy,
Boks. W - sali teatru "Rozmaito- Dr. Sz~erlinga 24 o gO,dz. 10 rano żą niespodzianką) gdył: drużyna. ts nie zamkniętych skrzyniach.
Na
to uwaga publiczności skup~ aię wy ści", godz. 11,30 przed poło druży- mecze w siatkówkę żeńską i męską miała. szanse na zdobycie tytułu knżde podwórko wstawia się skny
mistrza,
a
już
przynajmniej
zajęcia
łącznie na "małej czarodziejce", a nowy mecz bokserski Ha.koah _
o pubar zimowy PZG8.
nię, do której lokatony wsypują
drugiego miejsca w tabeli.
"boska gwiazda gwiazd" pozostaśmiecie. Pokrywa specjalnie
W związku z wycofa.niem się ka, tak że samorzutnie się zamyka
nie całkowicie w cieniu.
tych
zespołów wyznaczone na i szczelnie przylega do ścian boczRćwniet I inne aktorki Hony(lzień dzisiejszy i jutrzejszy mecze
nych. Niema zatem mowy, a.by my.
wood obawiają się Dowej konkuren
drużyny dav!scupowej Francji
zapa~nicze Sok6ł Makabi, IKP ~zy, 87.CZury, lub jakiekolwiek ro·
cji.
- SKS i Wima - Makabi nie klCtwo mogło się wydostać
ze
Nie od rzeczy będzie zacytować
Tll'enerem francuskiej dru· swego czaSu TiJdoo Ameryce
:lojdą. do skutku, a drużyny Soko· skrzyni na zewnątrz lub odwrotnie.
Jla tem miejscu pewien kursuJący żyny do rozgry\Vek o puhar D.t· lecz zwiąlZek amerykailski ni.,
la, IKP i Wimy otrzymują, walko· Niezawodnie właściciele
domów
obcnie w Ameryce dowcip o Shlr- vlsa ma ;i.Ol9tać Henri Cocheł. skorzYSltał z lej oferty, mają·; wery (14:0).
zrozumieją.
ważność
istnienia
takie
ley TempIe.
• Jest to trochę dziwne, gdyż d" dość T~ldena i będąc zad(\wnlo
gr. przedsiębiorstwa . i jaknaJszyb
nym,
ie
nie
będzie
już
miał
ł
Na. waszyngtońskim pokazie fil- tychezas Plaa trenował Coche·
ci('j zamćwi u
przedsiębiorstwa
mu "Tajemnica małe.i Shirley" dla tn i jego kole"ów. Teraz Coch·' nim. nic wspólne30.
wywozu
śmieci
"Postęp",
Lódź,
I{fo mial racje - trudJno orlo
przedstawicieli rzą1u i korpusu dy- okazuje się lepszym od Plaa?
organizu:e łódzki
Nawrot 34, tel 183-79 skrzynie I w
pow~<!dJz:eć.
W
każdym
r"7.ie
plomatycznego jeden z
europeJAle ma to swoje uzasadIn 'en:e
oddział P.T.T.
t€-D spo86b przyczynią się do ususkich ambas:td()rów zauważył do- Cochcl b~zie p : eI"\\~S1Zym wieI· Tilden ~;est wcią.ż jeszcze wielSekcja.
n:JrdarRka
Polskiego
tonięcia
jednej z najwa1:niejszych bo
wcipnie: "Dziś, w dobie powozech- kim ten.nisilstą daviscupowym k:m Ara zem, a Ameryka z
wanystwa
tatrza.ńskiego,
oddzi
.•
ł
lączek
naszego ~asta..
nego dozbrajania się państw, roz- kJtóry obejm-ite tren!~l rep're chwHa u·t.raty TilLdoo.a, utraciła
w LIlJzi r.r!anizllje kurs narciars~d . . . . . . . . . . . . .,.~ .. A • • • • • • •
brajaJąey uśmiech małej
Shirley ZleDtae~~. Proponował to
już też l puhar.
jest rzeczą. szczególnie cenną_
LEKARZ-DEnTYSTA
Film p. t. ,.Ta.temnica malej Shłr·
le y" pkat8 się już wkrl tae w Losty,: .. da
r. uo dnia 4 !utc1óa
1935 r Ur,:wtnicy kursu korzY5~ .'!
U U ~ r;
d7.i w kinie "Europa".
Rekordy Kalbarczyka nie będą uznane
będą z 80 proc. zniżki kolejowej.

"kfuaUa sportowe

Zmian,

\V

I

*
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P. B. P. 1.0 RBIS"

"I )\ B

Ud Piotrkowska 18, tel. 249-33
- PIotrkowska 65. 101-01
••••••••••••••••••••••••

Kalendarzyk

I N"

ri

SKS I Nakabl

........................
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Polska'•

SEKCJA SZACHOWA MAKABT.
Kierownictwo sl3kcji szachowej
Makabi podaje do wiadomości, iż
ania 15 b. m rozpocznie się w lo·
k:tlu własnym przy Al. Kościuszki
21, turniej o mistrzORtwo kI. C.
Jednoc'7.eśnie podaje się do wia.ocmości wszystkich
zwolenników
f!ry królawskhj, ii począw!'7.y od
dnia 7 b. m. odbywać się będą. co
poniedziałki
wykłady
szachowe
rod kierownidwem wybitnych mistrzów łódzkich.
Wszelkich informacji w sprawie
:mpis6w na turniej oraz wykładćw
udziela sek:3t:1r,i at Makabi (Al. Ko·
ściuszki 21) codziennie w godzinach
cd 18 - 22.

iemc,

Niemiecki związek łyżwiarSki dzie

również

ie

konkurencja

żeń-

l~~:'

Zapisy przyjmuje

Towarzystwo

D. MI·",1\
U

ul·l[kJ-l!lndrhnrl
UU

ul. Sródmiejska 21.

(piC'trkowska 102 PRZYJMUJE:
zwrócił s!ę do naszego związku ska, wówczas ze strony Pol-skl tatrzańskie
startowałaby
p.
Nehringowa,
terhuikćw)
we
wtorki
i
piątki
od
od
10-12-ei
i od 5-7-ej. W
z 1>ropozyc~q rozegrania
ofi
cjal!I1ego

mec.zru

międzypań

srtwowe~ Polska jl"Ździe szyłDkiej na

Niemcy li'
lodz.e.
Niemcy zaprop('lnowali terO\ "
ny 25 - 27 b. m. , przy<..zem terenem meczu miałaby być mi'~~
scowo~ Gannisch, w której 0.1
b~dą SiQ zimowe igrzyska olimp 'j,skie.
Program meczu obejmować
będzie biegi na 500, 1500 i 1000
mtr. Barw Polski bronić będą
prawdopodobrH'e KalbarcZlyk ~
Dobrzyrusiki. Nie ;est' wykluczone, że do programu meczu wej·

Sala FILHARMONII
Początek

\V ',żwiarSI

~o ~~~~~~~i~ re~~~~fen~dz d:~ue~

o 6, w sobotę i niedzielE} 0)2.
Ceny miejsc od 54 gr.

lub "Lena".

godz. 6-7 po pol. do dnia 15 I. rb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jak się dowiadujemy jednowyniki
1Istanowione
pl'4ez Kalbarczyk8. na tren.\ngu
na. SIl.h~cznym lo~ze lodowym VI
Wlednru. znaczDIe lepSze
".1
cl.otyc~c.z~sowych
rckol'~ów
f olskI, me ,będą mogły byc u
znrune, guyż uzyskane zostaty
na nieprzep:sowYI? torze,
l.,
znaczy, zbyt królkHll (333 mtr ,)
Kalbarczyk os . ą.ntął tam lcpSl1€'
w~ni.ki od rekorrłów na kilku
tlystansach, n ('T.em swego CIa'
su donosiliśmy.

Bramkarz

cześnie,

l~iłlR

zwarIował..,

-1'I1J1"1U
Ja
.UlW

I

Wiedeński bramkarz Feigl z aru
TEATR MIEJSKI
żyny Wackeru, który niejednokrot
Dziś o godz. 4 pop. oraz w po.
uie bronił barw Austrji w mecuch ruedziałek o godz.
8,30
wiec%.
międzypaństwowych,
zachorował "Ten, ktlry wrócił".
na rozstrój nerwowy.
"
ciągu
Dziś i jutro wiecz. komedJa ,,2:2
ostatnich miesięcy cierpiał on na Mecz małźeMki"manję prześladowczą, a przed kilTEATR POPULARNY
ku dniami wybiegł w nocy z młesz
Dziś, w sob')tę, o godz. 8,15 wu,
kania na klatkę schodową i zaczął czor~m 2 ko.neJje pt. "Człowiek.
przeraźliwie wzywać pomocy Od- który się ożenił z niemową" i "Gzle,
wieziono go do szpItala dla
psy- Iviek, który redagowa.ł Gazetę RoI
c:hieznłe chorycb.
r.iczą".

NAJNOWSZV FI1.M PALESTYŃSKI

A AL 5'

Łódź,

GLOS

5 stycznia 193::' r.

ANDLOWY

Eliminowanie .hurtu

Towarv fabryk
I

Łódź,

193~ t.

POKrZywdzeni
eksporterzy

włókienniczego

sprzedawane w halaclI

łódzkich

5 stycznia

NIeregularna komunikacja morska

W ostatnich miesiącach zai>b obroty są tutaj wy~cznie ~O'I jednokrotnie
., menta. N~:e.tednf'krotnie sprzeserwowano w Łodz,i charaktery
tówkowc.
urz~dnjcy danyeb fahI'~·k, któ- aaj{! się w hali tej
Ayozme zjawisko elimiInowa,u\a
Jak się okaauje
l'zy llC'hodzą za w~a~eic.·e1i skletowar po cenie fabrycznej
w niektórych działach hurtu i. w hali te.i Dl~eszczą &.ie sklepy
pów.
I i caty zarobek fabrykanta polenawiązywan:a bezpośredniego
wielkich fabryk ładzk.·cb pod I .re ,l rze(~za ]3~m:l, Li towar ga na tern, iż ZiC sprzedaży tokontaktu no~i~ produl'~u~
zn~jenionemi firmau~. •
w hali tej pr~echodzi hezpośred wam tego otrzymllL.e om go·
tem a dełalsłą.
przyczem sprzedawcami są UJe- !lIO od fahr)·kanta do konsu- tówk~. któlfą na Gtf~pnie obraca.
GUi.
cm
Lii
Proces ten rozpoczął się
i.
w przemyśle galanteryjnym,
tulaj bowiem wielcy hurtowniCv bytl szczególnie silni, speł
niając s:pecyfiJCzną. rolę gospodarczą. Od kilku mi-esi~y hurtowniey wogóle
wglą(ZODf
nie otrzymują towarów
z fabryk,
PabiaDi,~
Zduńska

w ostatnich czasach nalltąpUo
wydaine pogorszenie komunikac.ii
morskiej pomiędzy Gdynią i porta
mi lewantyń~kimi. Pogorszenie to
wynlka przedewszystkiem z faktu;
że rozkład odejścia statków z G(~.; .
oJ " wymienionym wyżej kierunku
Jest często zmieniany, przyczem
niektóre statki się wycofują, bądi
łeZ uJe zawijają do portów wska~a'
nych w rozkładzie.

I

=

Zmi
nJ
\V rg iZBCn urzedów
l dniem I hwiC!inia
b(d_: Tomaszów,

W związku z powybzem Izba
przem. - b~dlowa zwróciła się do
mln. przemysłu ł handlu o podJę·
cle akcji, zmierzającej do usunlęcla
nledomaga6 komuuJkaeyJnyeh, a "
8zczeg6ln~eI o spowodowanie, aby
które
wysyłają. swoich agentów
rzb a przem. - lum dl Owa 1, : u "-ku TOll1''',
Z(')"" l'f"_'LIO"'l·eckl·
... me
. k a 1. "(x'>,..)
lokują~ych w sklepach detal~l<L",
lV v.
v
vvlulew l• dl a wył ą<:70 · lInje okrętowe ogłaszały dokładne
daty odeJ§ela ł przybycła statków
ll1wnikuje, iż na m0cy rl)zpol"ol;~ l'az gm.rny wic.i~,kic Będków , n-ego obs'zlaru powstanie
oraz aby raz wskazane terminy b,
nych towary.
ct;.enia illio1n. skarbuZl 22 listo Ciosny, Łazisko i Ławów
osobny u:r~.ąd skarbowy w

Wola

i

H

r- ada 1934 r. zajdą nasŁępuj'ąr:l' dla wytqcz.nego

ohszanł po,
zmiany z dniem 1 kwietnia wstanie
1935 r. w or_."an.zacJ·i urzpdór.v
b
To"
...
osobuy urząd Sk81' owy w
Skarbowych w OkrC:g'l ndmini·
mas~.uwie )!azowierk'm.
'ltracyjnym izby sLuhowf'1 w
Łodzi.
Z lerylorjalne.go l.akrel'u dzia
Z tervtonllne"o zakrc~'u dli~ łunia
łan~a .
,
,.,
ul'Zędu skarhow..go w La~ku
urz~ltt skal'bQ\"H'~~O w JiJ'zewyl::cz:lI1a będzie gmiun miej.
I.;n:ll'h
~ka Pabjanice
oraz
~11l",'ny
"yłączona L'ędzie ;;mina miej \JI.iejskic D~ulów, Górka Pabja·

Zdaniem fabrykantów, -pTZez.
wyelimilno\vanie hurtownikó",·
towar staje się tańszy,
'..l...
• l
i '..,..7
prA.e~
co znaJUlu~ 1a w eJ.,....y
zbyt. Np. fabryka wypuszc.za tu
z;\n pończoch Jredwabnych po zł.
22 za tuzin. dt'taliSta nabywa
~ od hurtoWlIlika za zł. 22.50,
kotl;SIUIIlent wreszcie, nabywając
t.uatin pończoch po zł. 2.50 za
parę, płaci zań ju:z zł. 30.-. Po
wyeff.minowanie
hurtownik l,
para pOllczoch Sprzedawana bęnie, z drugiej strony _ fabrykand
nie malII amłanla do odbiorCÓW 'I hurtowników,

kOl1ltakllu z detalistą. tltrueza- tek stały przedst~wIa kwotę zlo·
le2m'18 .ę od hurtownika, zda-. t~'ch 5!~,323, Ul,an tek ~IYntly b'''-aJ'ąc ...A..ocześnie
6(),916 " .. mater.laly - ..)15,261 zl.,
.• ••
~UlU
dl • .
1 ~1 'l?6 ł . 1
k'
_tękSzy zasięg kliJeołów.
w:zntC~ 35
z., 11.Ile a y.
•
•
'
E limmowaJlle hurtu odbywa
Po strode pasvwćw'.
kapl'~ał
Z", "
L"
z
si~
kładowy 250.000 ~ł.. amor1y llc"jwe wszystkich dz:iałaeh galan- ny - 195,'101 zł., długi: zO'Jo\'ii'l '
terjl,
zania uprzywilejowane - '41,315
tak np. w dziale rękaw~C1JIli. zł., zobowi;zania 1.,, ),C akc~p'y
czym fabrykańei zakładali na - 377.385 zł.. ba··ki - 2','.751 zl.,
początku składy fabryczne, aby dostawcy - 70,()9 ~' zl .• odbjo~cy w ten sposób wyelim1no,wać za 37.(105 zł., rółni wierzyc'e!e równo hurtownika, ~iak
l' dt!taIl 25
1173,266
zł.., dIugi hipo~eĄz-e .
1
Stę. obeonil! Z!8Ś st()~ują system
,2 Z zl.,. zysk brutto - 4,033 zł.
eliminOWanIa jedyne hurrłowni Sąd wuąwszy pod uwagę przy
Im.
cbylną opinję biegłych oraz iz'~y
Największe fabryki łódzkie
przemysłowo - handlowej, udzi:1ił
odroczenia
wyolat na trZY tniesh·
Sł worzy y swoje sk łady hur t owE'
~
.
ce od 4 stycznia br. Sędzh komi·
~ detalIczne,
sarzem mianowaJ 5pdziego ba-d'otak np. istnieje w Łodzi
wego Al. Ma~zewsldego, a Iladzarspecjalna hala.
d
H W'
f

I.

ł

eą są I)wym
. el11gaer.l'1era.
gdzje obroty są, bardzo poważ'
PC cala
bowl'em
proww' cJ'a
R'Gwmei.
.
.
1
' , .
wczoraJ rOZpOtllawa .
chętnie nahywa tam tow!liTy. -- sąd spl'aw~ up:l.cPoAci {jrmy Sp,
\\- hali ceny są rekordowo ni- Akc. dla Handh. i Wyrobu Towa.
b k sprzed awcy wa h a I rów Jedwao.rnych
1..
'
b
k i zaro·e
SiC,
l Bawełnianyc
sie od Pół do l proc., podczas Maurycy Tauman o zatwierdzenil'
gdy na mieście od 5-6 proc .. układu.
prz)rczem podkreś,lić należy, Ż~
Na zeb"ll.niu wierzycieli Ta,nman
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~m milionów iODU

wyniósł
Według

obrót towarowy Gdyni w r. 1934

prowizorycznych obliczeli zamorski obrót towarowy por
tu gdyńskieg;) w r. 1934 wyniósł
ogółem 7,185,COO tonn, a w tem w
przywozie 991,100 tonn, w wywo·
zie 6,194,400 tOM. Analogiczne cy
fr y dla r. 1933 były: 6,105,8') OtOltl1
870,'7\)0 tonn i 5,235,160 tO:1I1. PlO'
cntowo zate.r "VZrost obrotów w
stosunku do 1933 roku wyraża się
\'1" przywozie 11,5 proc., w wywozie
18,3 J''''OC- i w o2ólnym ruchu 16

If

UJ'zf:Zdu skarbowego w

t

. d f

k

Sieradzu
un 8 loara na ryn u
wyłączona będzie gmina miel ·
ł6dzklm
ska Zduńska \Yola i dla W"hi
WczoraJ na rynka ł6c!zł1m lft6
czonego obszaru powslanie
towano powaźnleJszy spadek 40J.
osobny urząd skarbowy w
rów i funt6w.
' .... ,
Zfluńskie.i Woli.
Bank Pol$1d plaell za dol..,. 5,21
- 5,24, t. J. o trzy punkty mnlel,

proc.

Do powyzszego naleiy doliczyć
jeszcze obrót przybrzeżny i drogą
wodną z krajem, który za rok ub:e
gły wyniósł około
125,000 tonn,
tak, 7.e łączny obrót portu ){dyń
skiego wyniesie około 7 mIljonów
300 tysięcy to nn.
W zeszłorocznych obrotach por·
tu: bawełna ł wełl1a - 92,000 tot:o
(93,103 tonn), figuruje Juz na dragiem miejscu cyfra przywozu.

przedwczoraj. RÓwnie! na
mk
r! u prywatnym
kurą walat
tych uległy powainieJ5ftJ mlłee,

mi~si.(e

I
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Ziemniaki ja.dalne 8--'J,l5O
C~du~a giełdy łójzkiej
5' ,60. 4 proc. inwestycyjna.
$rut Soya 20~O,50
_ _ ~;l.
I jowa 118, 5 proc. konwersyjna Dol·u ~ o."",}--.)....... _
I 65.25 _
65, 5 proc. kolejowa 60,50
Wyka 20-22.
Dud )\.... \;t!!;J G--l5,7Ł>
I _
60 25 _ 6050 7 nror. 8t.abiliza I rspot'obienie ogólne spoltojne.
D oIa ró wllo': <).,-0_.
-o
-·l 7"
". cyjna 68,25, od:::inki
, ,
• po· 300 dola.
.,
J:l~'!e.S~ _\:CYJ:1a. 116:?O-~ t~rr6w 68,75, 8 proc. obligacje bu.~o.
NOTOW ANIA BAWELNY
StaLnln.1.cY,llla ~8.o0-68.:<;,)
_ wlane BGK. I ero. 93, 8 proc. hsty
NOWY JORK
~ poe. Jll. Lodzl za r. 1933 5:2,00 Przemysłu Polskiego funtowe -'
LOI'o
12,85
styczeń 12,54
luty
-;)2.
.
• _
80,50, 4 i pćł proc. iiemskie 5225
12,61
ma.rzec
12,70
kwiecien
12,72
~ank", ~~lskl 9S-90,.)0
_ 52,50 _ 52, 4 i pół proc. War.
lipiec
rend ~J.cp utrzyruan:ł.
f'Z:l.wy 68,13, 5 proc. Wa.rszawy Ił(> maj 12,76 czerwiec 12,77
we 59,38 _ 59,75, odcinki po 1000 12;79 si0rpień 12,74 wrzesień 12,69
12,65
Warszawsk~ giełda
-97-n - :>,
-988 , 5 proc. L o r;aździernik 12,63 listopad
zł ot yc h n.
pieniężna
dzi nowe 51,75. 6 proc. oblj~3cje gru1hień 12,68
.
.,
Wauz.awy 8 i 9 ero. 62,50. Tran·
NOWY ORLEAN
Na wczoraJsz~m ze.bralllu .gleldy zakcje ookon"tlle a nienotow:me: _~
Loco 12,91 styczeń 12,58 matzee
walutowe - de'wlzoweJ w Warsza- proc. inwestycyjna zwvkłu 115,7.j.
wie obroty l·yl:,,' '-więbzolle, przy S IlfOl' . .'lillnnowsk~ 87,,50, 0- proc. 12,70 m3,j 12,78 lipiec 12,82 pał,
t ,1
••
ł I . ,,{
B r
,enuOllrJl.:i n 1-']. - o ;owano: er J1) kole.iowa. 48, 5 proc. PlOtrknwa no' dzicrnik 12,6f grudzien 12,70.
212,60, Belgj:t 1?3,85. H"!a.n:lja
48 R d .
11 ·0
n";B 1 f
T~
.
11- 90'" d f 11 we . ° proc.
a omla ' ,o -'
LIVERPOOL
~'5' V·O· I. \.Opl:'lll1:1ga
~.., ./Jon N:r
41,75, ' 3 mo::. Siedlec nowo 40, 6
.:.. • • w,·"tata. teleg-raflczna na
o
-..
Lo('n 721 styczeń 6,91 lnt.y 6,90
.' J rl: J:" 9l) 63 ~ p. ;
3-! 94 prof'. obhgac.)c Warszawy 6 etno
~'Yt l hO., ln~ Ł>'~133' 00' ",.l,ryz. . l '
fi3.50 - 6~, za, 7 pr00. śl~ską Ź'ą, marzec 6,nO kwiedeń 6,88 maj 6,87
uZ o \. o 1
.v.
,oxwaJcarJa
- <:Jano
;r'
·'7 ,.,.
k
1-1 '-O Y d' 1
.r 32
'W
1
o ,/0, za 7 11roc . warRUlws-ą czerwiec 6,85 lipiec 6:84 sierpień
/ , 1 , .~e JO 3,11
o,. . .o)ro· ehciano nła:!.ić M.
6,79 wrzeshlll 6,76 październik 6,73
tach pry"·a.lnyeh: marka Illemlf'cka
l~~topad 6,72 grudzieti 6,71 l:!cyl~ZCll
195,50, szyling austrjacki 99.25.
6,71.
Notowania giełdy
korona c,zeska. 21,81, frank szwa}
Egipska.: Loco 8,96 :styczeń 8.(;0
zbożowo-towarowej
earski 171,35, frank francu~ki -'
!l1!1rzpc 8,60 maj 8,61 lipiec 8Ji:i
w Łodzi
:ł4.93, funt ang;cJski 25,98, dollU
!lażdziernik 8,59 listGpad. S.59 sty
5.24, rubel złoty 4,n8,75. dfJlill zł(l
Zyto
14,25-14,50
czeń 8-58.
ty 8,91.35, rubel srebrny 1.61, bi.
Pszenica
18-18,50
lon 0,70. Bank Polski płacił za ban
L"pper: Loco 7,8
~tycz"ń 7.6!)
Jęczr(ljeń przemiałowy 16,50-17
knoty dolarowe 5,22.
marzec 7,65 maj 7,65
lipwc 7,57
JQczroień jednolity 14,7-13,25
p::tździ0rnik 7.54 lj~t()p~. d 7,5.J :t~
AKOJE
Jęczmień browarowy 19,50-20.50
C~~,,"J1 7.50.
Na rynku akcyjnyu obroty były
Owies zbierany 13,75-14,25
ograniczone, przy tendencji utrzy'
Mąka żytnia 1) 21,50-22.50
BRE~IA
manej. Notowano: Bank Polski
Mą.ka żytnia
22,50-23.50
Lo(·o
14;78
,tyczeń 13.85 marlec
96, ~ilpopy 10 - 9.R5. Norblin 31,
1Iąka, ps~enna 28-30
: LWi n11.j 14,61 lipiec 14.78.
StaraellOwice 12,80, Ha-berbusch
Ot.ręby żytnie 8,75-9
'39,50.
Otręby pszenne 8,75-9
ALEKSANDR.JA
Or..ręby psten. grube 9-9.25
PAPIERY PROCENTOWE
Sl,yn:vll
15,83 m:"rzec 15$(} maj
Rzepak
39-41
Dla. papier':'w procentowych ten
15,99 lipiec 16,05 lUopad 16.19.
Groch Abtoria. 4~
dencja byłA utrzymana. przy obro
Ashroouui: luty 13.77 kwiecj.:'ń
Koniczyna. biała. &.1-90
wch większych 5 lIroc. konwersyj
13~74 czerwie!! 13:'10 l):l,ździernik
Koniczyna. czerwona 1M-130
ną. i 4 ł pół proc. listami ziemskie
18:72.
Makueh lnia.nv 17.l':i0-18.50
mi. N otowa.no: 3 proc. budowlana
46 - 46.25, .( proe. ilota.r owa 52_'7:'; , ~f:tkuch rzeJ)akowy 1~.!iO ·- 1LjO

1-

000' ;i.-

Q

Powa"nlelszy
IDadall
II

a

7. k,t; POlU

r.rzyczem zapotrzebowanie Da •
b. wyraźnit> zmalało, Phy zwlt:k, z:1propoll ow,tl 111\.1:\(1" \Ypoko~l' i' trze<:h lata 'h. tb.bd zostai 7:QWa,f szoflej zaac'e
d ty:
b d I
I;) proc, pła tll o bcz proClntów j ty.
•
zm ~o a ~,co ar z ej
I kOi;ZtĆ w i\" 11"1.(>('.h ra In h. prZyf'Z\ In l ~'ą(l ukłtl I.<ltwicJ'tlzil Il:t wanm. ! l~szcze Przy~zynlło !łę do osłabłe
l picrw8za rdta -;\. "T"okl", i :: i p:'l l I k;l.rl! wyżej wi\pomnianych.
Ima tendenCJI. Dolary
ftotowal'O
proc. l'latlH 1)0 -I)l;n od (laty 11 i Pil'nn'z<J, rat,a układu w wyso· 5,26 -5,25, funty 26,00 _ 25,90,
I prilw'-ml(},'oi,':lj,
~if' \1"\ roku za. j lw4 ci:? i })jł pro·'. " JJI' wpoI: nit'1 Zal·nte e'
i
ł
I pańl .
,
.1
I
.
k'
d .
r . .>owan e PllP eram
tWlt>f{ Z~LJą,><,;!,'l ukJ.:d. U po uWUC l zostanI'" Z[I;; - cHZ0rJ)" w 7 . Ol, star
1:11:'l'h i nr ',\ ,,".,·;.;oko.'ci :i proc. PI) nie ~i~ phtna 11 st~:r7ll1ja, 1936 r. sjwowyml byto nadnl lłaIJe.
_
--

f{O

Da

terytor;alnego

uzgsliala odroczenlf "gpla. na l

Swego czaslI dOllosili~m~· ;) zło.
gdyż eJ ostatni niejednokrotnie ieniu podania o nadzór przez fLmę
domagają Się zbyt
wit>lJkiego "FABRYKA KAPEr.USZY PILCO .
kredytu; 1llIp. hurloW1lli!k. mnie'" WYCH KA.ROL GOEPPERT. SP.
szy otrzymuje w tej branży oli ~~C." (podleśna 3). Podanie to w
2 do 3 tysięcy zł. kredytu, wlę- antu wcZOrJjsLym rOZpail)·w.u1e
1,..,.....,.
.. n
•
bł"
j
-J ~ tysIęcy zł., co ~st ry
Y o na ses,l' są d owe.
zyk.owne wobec częstych
nie-. Sąd przy,iął do wiadomości 7,10'
YJyplacalności; deta1iści, nawet zoue przez (kJ~gowallych biegl J'ch
uajmnlejsi korzystają z kredv- Rprawozdauie oraz bilans na 31
lu. 200 do 300 zł.
Fabrykant paidzierniJ..a 193·' r' l talDlmlęt~· suprzez lDawi~anie bez~rednie. mą 1,466,265 zł., pr~yczem luaj-i'

J JSSMJS $

Z

dz,jałallia

kUle ."..trzegane.

fa rJ· a a elu ZJ Goepp 'la aniżeli

gdyż

dzie taniej.
zysk
nh,
wynoszący gr.
50 hUl·towodpad-

. . . ;e

były

Pabianicach.
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Torpeda
Warszawa-Berlin
wynikom osią
w prowa.łzenitt pociągów
hlYl'kawiczn• na niektórych linjach
polskich t. zw. torpedy (Lódź-War
lilzawa.) zdec~'do~alo się mini~ter&two JtomunikacJi wpl'owadzic tę
- inow.aCję .także w l(.Omul1ika~J~ zagramcznej. Najprawdopodobn1eJ tor
peda \Tprowadzona będzie na przestrzeni Warszawa - Berlin, gdyi
tory na tej przestrzeni są w bardzo
dobrym stanie i umozli'wiają kurso
wanie pociągów z szybko§cią okolo
120 Idl11_ na godziilę. Torpeda na
przestrzeni
Warszawa - Berlli1
ma odbywać tę drogę w pięć godzin.

nadeszła Już

gniętym

l. -

•

ulsf gWlitZ

dk

OW,

Z Brna don........ :
----r
Dzień przed willUJ'ą żona nadkomi•
~.
•
sarza ~dml!Iistraejl politycznej w
Plos~mtz, Jarząbka, otrzymała list
a1l0~ml?wy, "'! !{!órym za,,:iado~io
no Ją, ze mąz jej, P?niewaz wysled1~ z mias~ zagraD1cznych obywa
teb, zost:-me popołudniu zgładzo~y,,lak pies. Autor listu radzI, aby
)lam Jarząbek pr~y~otowała _.sobie
trllmnę pod ChOJllką. Analogiczne
listy z pogróżkami otrzvmali przed
tern pułkownik okręgowy d1 Menczik i sam dr, Jarząbek. Jako poc1ejrzanego o autorstwo aresztowa·
no pochodząeego ze Lwowa 6O-1etuit'go b. fabrykanta,
Emila VersChleichera, który na podstawie de
C37.JI władz miał OQuścić terytor.'um Czechosłowacji. Verschleischer
który ongiś był bardzo bogaty, ala
r.npełnie zbłedl1~ał i Jest obecnie bez
robotnym, za!,rzecz:a winie,
ale
rze~oznawcv kaligrafowie wydali
obci!lzające go orzeczenie. Na podstawie tego orzeczenina zatrzymaDO Versehleichera w areszcie śledczym.
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marai,zedoi fidgni
mandar,n i

lnie

Dlłęki pomyślnylU

-.;GLOS PORANNY" -

. GDYNIA, 4. t. - Wczoraj w sah Bałtyckich aukcji owocowych,
odbył~ się. picr~sza licytacja ~omarancz blszpanskich, podlegaJą~ych ocleniu ~edłttg znacznie obni
zonych ostatnio stawel. celnych.
W licytacji wzięło udział zgórą 40
kupców. Przebieg aukcji był bar·
dzo ożywiony. Kupcy przelicytowy
wali się, aby tylko nabyć towar,
którego ilość była ograniczona.
Doszło do tego, że podbijano ceny
do 7 i wyUj złotych na skrzynct'
pOWYZeJ limitu.
W zwtązku z tem w s~eraeh gospodarczych Gdyni wskazują, że
naszym hurtownikom trudno jest
jeszcze ustrzec się od gorączki li·
cymcyJneJ i chęci bezwzględnego
nabycia towaru chocia'b .... ce'
z y ynach przepłaconych. RzeczoZ1:awC)l
i solidnie.isi kupcy stwierdzają rów
uiez, że objawy takie nie sa ani
Izdrowe, ani pożądane i szkodzą
Utrówno konsumentom, którzy będa musieli J: J(onieczr:.oścł płació
p6źniej w detalu wyższą cenę, jak
rćwnie-i; dla polsldego ha ••..•, gdYl
eksporterzy b1szpańscy mogą po.
",zlać przekonanie, Ze na rynek
.
BALII" DZIECIF,CY U MONIUSZ
~
KOWCóW
W ID03dzielę, dnia 6 stycznia. rb.
w salach stowarzyszenia (Ogrodl)·
wa 34) odbę1zie się doroczny balik
bibułkowy, urozmaicony rćżnobarw
nymi korowodami i obdarzeniem
<hieci łakociami.

!110ISld mOŻlla wyznaczać lim,ity r Pogłos~i o tern, jakoby wogóle
znacznie wyi.sze, niż to uczyniono 1,,10 na pomarańcze zostało zniżone
dla pierwszych transportów.
nie są słusme. Natomiast istotn1~
umowa z Hiszpanją wpłynie na
Warsz. koresp. "Głosu Poranne. bardzo daleko idącą obniżkę cen
:;0" telefonUje:
Cena kształtować się będzie dla po
Po ostatnich zmianach w handlu marańczy od 25 - 35 groszy, a
pomarańczami nastąpił wielki prze loUa mandarynek od 20 - 25 gro·
~om.
szy ~ sztukę.
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Zagłębiu

Saary

popołudniu.
Jednooześnie 'W tymte dniu o
godz. '13 odbędzie się tradycyjny

opłatek I'1.ltt członków, na który u.
I przejmie zaprasza zarząd.

B

Pogoda wZakopanem
ZAKOPANE, 4 l. (PAT). Pu
parodniowym silnym opadzin
śnieżnym,

który pokrył 1.femi.,:
półmetrową -warstwą, dziś 11ai!
wypogodziło

pose,

u1BuSrman

ZnaCzIl16 ożywif"
nie ruchu sportowego, przede
ws,zystkiem narda.rski'ego ł ły7
wiarski€go.
D'Z~ odbyJ'y S1ę na Krokwi
pierwsze w tym sezonie skoki
. . . . . . . . . .~'t~~"(;

FOTOGRAF

PRASOWY

s
e-go Sierpnia , 9

........ •••
wgwa

A

. Dziś i dni nasteJnfch !

•

męzczyzni

H-

Dramat na!wJliszego

ilo'c·'

anlec

w roli kobiety, dla której

spowodowały

Radca Wyrf. yns
• k-

KODernika 16.

którego nie

kochała

-

a swe serce

człowiekowi,

który je

loan Cra.lord

byli jedynie r07.działami w książce jej życia.

W

Dziś

•

Sienkiewicza 40

"

Tel. 141-23,

-I

I

" nz

I

Ostatnie
dni!.film
Najpotężni~jszy

prod. sow~eckiej
wytw. "SoJuz-Kino« w MoskWIe
Film - dokument,

Z

~

ob wa

odzwierciadlający poświęcenie

na czele.
"Koci Palur"

tł

Oeny miejsc: 54, 85 i 1.09, balkon 75 gr.
Z

Haroidem Llo,dem
E

Bomba

•

II.

•

I!f

i wielki tryumf nieustral3zonych bohaterów

prol. O••onelO St:bmid.' ~ID
ANONS! Następny program:

Legjonów 2 I 4

we.'- la

......

KATASTROFA
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Nasz bezkonkurencyjny program I

Sala naJatycle dgr.ana
I wentylowana

rolacb

zwan, iednoglołnie kr61em śpiewak6w
W naiSDanialszrm SUDerfilmi8

ae

-

pozostałych

realizacji słvnnego Ryszarda Oswalda. Olśni, upoi. porwie, zachwyci wszystkich bez wyjątku.

Sala dobrze ogrzana

Ceny miejsc
Ba I seans 50 i 54 gr.
nast. 54, 85 i 1.09

odrzucił!

poraz ostatni!
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FRANCHOr rONE, GENE RAYMOND, EDWARD ARNOLD
NasleDn, program: "Sl!ańbuona .
i

I

PU}

Czechosłowacji
przebywają Inni ~e z dwu państw 10 mi1.ionów fran
w~'}inlowie brzescy, a mianowicie ków. Razem 20 miljonów.
Wykonuje zdj~cia praWitos, dr. Klemik i Bagińskł.
- - - - - - sowe,. z uroczystości,
KOLO LOPP. PRZY Zw. t.U.W.N.P sportowe. g r u p o w e,
Walne zgromadzenie koła. LOPP
wnętrza, wystawy skle·
I Nr. 84 przy Związku Żydów Uczest
powe, kopje obrazów,
zmarł na udar serca
olków Walk o Nicpo;'lległo§ć Pól·
k a t a log i i t. p,
t;ki w Loud odbędzie się w dniu
BERLIN, 4. 1. (PAT). Dziś w no 12 bm. w lokalu związku przy ul.
cy zmad na udar serca radca am· POW. 6, o godz. 18 w pierwszym, pO cenach b. niskich.
basady polskiej w Berlinie Kazi- wzgl. o godz. 10 w drugim termie
~
mierz WyszydskL
nie.

Dała swą miłość mężczyźnie,

KinoTeatr

się

(SFINKS) róg Wólc:z21ńskiei

=H*

Pocz. w dni powsz. o 4-ej,
\V soboty, niedziele i święta
o godz. 12-ej.
Sala dobrze ogrzana

WIEDEŃ, 4. 1. (PAT). Znany pi·
sarz Stefan GI'ossmalUl zmalI w
wieku lat 59 na udar serca.
Pned objęciem władzy przez na·
rodowych socjallstów, Grossmann
przebywał przez długie lata w Ber·
linie i rozwi.lał działalność powieściopisarską oraz dziellnikars!,,!. ·

ra,nem

Ile będzie kosztowa.6 ta operMJ:t hEntów - Francja i Niemcy - bę
dzie musiał złożyć na koszty plebi
i kto te kc,azta poniesie? Dnia 4
fOry tu. Z tem jednak za.st.rzeteniern,
t
WW!
A & & " że jPśli td fundu~ze oka.żą. się niedostateczne, każde z pat'1stw będzie
! r. - h
lL.usiało służyć wszelką wymaganą.
•
'ladwyżką..
e os', s' A do Prag'
Ta ewentualność jut się nadarzy
prz n
. ''C
I Ja. Oto 28 września przewodniczący
Wedle Informacji nadeszłych 2 komisJi Trzech zawiadomił rządy
Paryża, były poseł socjalistyczny francuski i niemiecki, 1:e "ze wzglę 
i były więzień brzeski dr. Herman du Dlt nieprzewidziane
wydatki,
spowod(\wanen rekrutacJ'ą no..vvch
Lieberman ma niebawem opuścić
.. .]
sił poJiryjnycb, musi tądać od kaź..
Paryź i przenieść się na stały po- dego z rządów dodatkowych 5-eiu
byt do <Aechosłowacjł, mianowicie miljonw frankćw".
do PragL Jak wiadomo na terenie
Zatem plebiscyt J'ut liosz1uJ'e Kai

I

rocznie licznie zebranej dziatwy.
Początek punktualnie o godz. 1}

z a "

pisarza

Stefana Grcssmanna

Plebiscyt w Saa:rze zbliźa się 01- ('ze:rw('a rada Ligi narodów usta- s:lnym spadku temrperatury.
hrzyruierui krokami. Tylko 9 dni lila na 5 miljonów frankćw francuDoSkonałe wal'llnkl zimow o
dzieli MS od daty l~ stycznia.
skjch f.'umę, jaką kaMy z kontra;·

Baliki dziecięce mają. nstaloną
opinję zadowolenia. rozbawionej CC'

Kino-teatr

-Zgon POWlfltlCio-
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smlerCI
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śmiechu i

e

humoru

w roli

głównej:

.

Eddie (ANTOR

Przepych wystawy. -

Satyr9.

Przepiękna treść.

Pofęłn, dramat z życia młodej dslewc:zyny i {)ficera-zbiega

W roI. gł. Lorelta VOUng, Vletor Jory,
Herbert Mundin. - Miłość i poświ~ceni A..
Frapująca treść.

Kapita1na gra

Poranki 5 i -. sl,einle a lodl. l' rano p. t. "AHSENIUS! LUPIN Nadzwyczajna sensaoja.
W rolach główny@h' bracia L. I J. Barr,more. - - Cen, mieisc 25 grosz,. .
tI
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"POSTEP"

Przed5:t;biers."o
wu"ozu Imiel'

"GLOS PORANNY'" -

Nr. 5

1935

lroMunlkuje, Ił codzienna wywóslla ~mieei w metalowych, szcze:nie zamhięłyc"
skrzyniach k ~s ztuje zł 10. miesięc.nle .

l6di
Nawrot 34

Skrzynie metalowe, kt9re kos~tuią zł. 36.- wsławle
praedslqbłąrsawo w styczniu bezpłatnie.

tel. 18S-79

Kolo
Stowarzyszenie "Rodzina
POliCJ1ina" godz.
22
w
dnia .2 lutego 1935 roku
urządza

~obotę,

ł.ódź-HiaSło

.0

LKI BAL M SKOWY
w Sali FilharmonJI, w Łodzi, przy ' ul. Narutowicza Nr. 20

Mn6s!wo nleslJodzianek.
00 tallea prZ,grrwał bed, 2
Cena b~lełów zł. 3.
PP. akademicy, oficerowie

III ETRD"
po~z~~~~~~.~2

"

.•j
Sala dobrze ogrzana

Poraz I·azy w

"POCO

ŁodzI!

:,Iś

Do akt. Nr. Km. 1896134

OBWIESZCZENIE.

nosląpnJchl

allety do nabycia VI dniu balu. Kasie.
Filharmonji od godz. 12 do 16 i od 18

W roI. gł. najwi~ksi komicy ekranu

!oiwese1uy film

'
Passe-partoute niewałne

.

.

n

H. SZUM C El

., li.adBI
.•- - - - -

Chorob7 .kórne I weneryozne

I

SIi tal1ł8-62

~. W(~MftJ~i~~WA

.,Dr.

•

•
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AKUSZER-GINEKOLOG
przyjmuje od 10 -12 r 4 -t.i w.

n

Ił Dldr~Cł~a

4; tłe. ' 2Z6-92

z8wiu'domić

, ,

REIC E

Specia1ista chorób skórnych
. i wenerycznych
leCllenle nlemoo,

Południowa

płoloweJ

Z8. taL zot ·95

pr.JJm.. od 8-11 rano i 5-8 w.
.2!. nlod.lęlle i 'wlC)ła od 9- 1 PIL

Już

.\vY_Orowe pączlli PO 15 dr.
tniadania'j kolacje po 90 dr.
Wielki wyb6r czasopism i dziennik6w.

WEGIE-l i KOK

Al.

nach.

"
P R O 1'11 f N

.1

ANDRZEJA 2. (dawnieJ Plolrkowska 81)
TEL 112-98.

Doki6r

poleca Szanownej Klijenteli w SWVM poi nowocześnie urządz. lokalu

w!~ks&onym

poleo.

Kościuszki

24.

listownie S. Karab3-

.

l6di~

Tel.

1• . -

EMIGRANT z Niemiec udziela lek·
uow Nr. 47
Kmń5kil'~o
Nr. 47 di j~~yk.a. niemieckiego i korespou
Mistrz dyplomowany i eecbowv•
Mnl'Jl po bardzo przystępnych CB ·

BIURO DZIEHNIK6W i OGtOSZEtl

.ul. SrńdmlelsBą 18

Przejazd

SP. Wegl••• 1&

korator. majgter dvPlomowanv i
cechowy przez Ministerstwo. za·
twierdzony w roku 1905 przyjmuje
wszelkip tapicer!;kje i dekoracvinp
robot, i reperacje DO bardzo niskirb cer.ach . {Jwa~a: prosze mnie

;

.
chor. wewn. I dzIeci
: przeprowad."a .lq na

telef. 248-58
pr.,jmuje od 5-7-oJ god ..

i.09

•

III OgłOSlenia ~ro~ne·
.
_II

Cenv le:l2nh:

Sala dobrze ogrzana

Jeżeli buClk~ ł- .L~ Oder;!~~~ 17 .Cuft~ernla .,Z ródlo"
209-87 i 133-72
-,-,.'0--;.. L. A."

Pr-v1mul= od 9-12 r. od 2-4 Pp.
od 7-9 w. w nIed • . ł 'wt;ł!l od 11-2 Pił.

,,'t

,,1\ DRI
Pocz~:~~.11.oj
Ceny m. 64, 85 l

Komornik Sądu Groc.klego w tu.
dBi. rewiru 5·go Leon Wilsowski zae
mieu'cały w todzi przy ul. Naruto·
.
wicza lO,
na zasad.ie art. 602 K. P. C. ogłasza
1)0 akt. Nr. Km .. 1919 I 34 r.
""EOVNV ZLOTY MEDAL
ie w dni~ 14 stycznia 1935 r. od g.
ObwfeslEczenie
z kategorJI :pr.zerw.t,. otrzymała
11 odbędlie się licytacja publiczna
KomornIk
8qdu
GrodzkIego
w
Ło·
rUchomości, naJetących do Mordkidzi
rew.
S-go
Leon
Wllsowski,
.
zam.
F.i szla Tenenhauma w jego lokalu w
w Łodzi przy ul. Narutowlc:ra H)
Łodd. prsy ul. Piotrkowskie' 56.
na za!1adllic art. 602 K. P. C.
Gum .. ?
.
• kladajlłcych lię a kredensu otoma·
ny, aegara, litołu, 12 krzesel, rad jo· ogłasza, że w dn 10 stycznia 1935
na Międzynarodowej Wysławie Lekankor. o ~odz J1 odbędzie się Ueytacja
odbiornika I snfy
Apłekanklej w C L UJ (Rumun}l)
n:lleżących do
publiczni!
ruchomo1oi,
o8Sacowanych na łąc.ną sumę
a'eńkowsklej
w
j
..
j
10k"lu
w
Heleny
zł.800. które moinIl oglllda6 w dniu Iicyta· Łodzi przy ulicy Naru.towicJa Nr. 9
cji VI miejscu sprzeda.ty. " czasie składa :qcych IiH~ II kredensu, poSWiiWl&J1I1
mocnika. zelara, tapc:JlJ)u, slafy,
wytej o.naczonym.
toaletki,
2
sfol
k6w
i
mIlszyny
ł-ódź, dn. 41. 35
oszacowanych na łąc1:n.'l surn~ zł •. 525
Komornik (-) Leon WilsoVlsld
które m lina o~lil:l"Ć w dniu licytll'
c i 1\1 mie:scu silrzedaj" "cnsie wyłej oanalJonym.
DfJKTÓR
t.ódź. dn. 3.1.::15 r.
BACZNOSC! UW8i!'3 Nr. 47 KiJiń·
Komornik (-) Leon Wqsowski skie.2'o Nr. 47 T::lniol TaPicer i de·

PioUrł~owłJDla

świata n

LIP ,PLA'

i dni

orocoloL]

Cenv m. 85, 1.09 i 1.30

na mIe]SCU obficie zaopatrzony.

ork~esłr,.
po zł. 2.-

'

Przyjmuje na roll 1935 wuelkie z'e:ertia P. T. Cz,telników
na prenum.raty c.asopla .. I d-lEnnIków .Iejacow,ch i krajowyoh oraz na francu3kle I angielskIe.
Tamie ogłosacnla do wszystkich p'sm krajowych po cenach
redakcyjnych.

Łaskawe

zgłoszenia

pocztówce pod aar\lbeID:
ul. Lagiewnicka 53.

~

lt TR 'PPlA"

O Ol
r

na !ipecl.lIata chorób weneryOlln,ch

.tmlner,

8kOm,oh I moozopłclOw,oh

Zawadzka 6.

n

front

p'

8-12, 2-t. 8--4.
WIlIed.. ł 'wl~ od 8-1 popoi.
ma pań oddme1na pocs.........

TEL. 234-12.

W6ZKI dzieci~ee, wy!ymaezki.
po oenach prsy8~pnych poleca
Maria Jakobi, Piot, kowska 107,
POKÓJ frontowy dwuokiema1
sklep w podwórzu.
z meblami lub bel tanio odDa;'
- - - - - - m~. Kilińskiego 89, m. 8 (obok
ZGUBIONO kwit kaucyjny E- poczty) telefon 109-65.
lektrowni Łódzkiej Nr. 76823
z dn. 7 I. 1932 na zł. 15.- na
nazwisko Czeenieweka Janina

-------------------

-----

-----

----------------------

I\la Izbicka

. .-----...,-~_. . _ - -. ._ - - - - - . . . ZGUBIONO trzy losy PaIistwowej
Loterji 25055 B, 33993 A., 82437 A (pielęgniarka dyplomow• ...,
Znalazoa
zechce la.skawie zwrCci~
przeprowadziła lit
LO. H. P.
Z. Frydbarg, Sienkiewicza 52-33•
Sienkiewicza 3/5 jaK zwykle w sobot~· od g. 9 w. Losy zostaly unieważnione w Dy

LOTO

in'ro

dnia 6 stycznia
o godz. 12 w poŁ

w SlowarZ,szen!u KaIDiwajaier6w

NarulowicIa 47

SYNDYKAT DZIENNIKARZY t.6D;EKICH

Źy

wystąpi

z montat.em

EGO PISMA ILUSTROWANEGO

Na' całość :numem złot~ 8i~:
Słowo wstępne - red. Cz. Gumkowski
Taniec - Tamara Góralska i szkoła balełowa
Ankieta publiczna - Artyści Teatru Miejskiego
Moda - najnow81e kreacje warszaw.Jdego .IODu
(ul. Śródmiejska 15)
Muzyka - koneert pianisty BalS8lDa
.
mód Ludwiki Rosenstein l M. Apfelbaam
Hecenzja - prof. Halpern
(futra)
Kino-ulubieniec publiczności Michał Znicz osobiśoie
Ponadto inne nieepodzianki
Pozostałe bilety do nabycia w przedsprzedaty w cukierni Ziemianskiej (nI. Piotrkowska róg Moniuszki). Ceny niskie: od l zł. do zł. 3.30.

w IfAJHlf MI(J ~ HIM

e.a

•

lare"l
umar:.ta
l'
to

Ił.

prOIlY.

mleSlęc.&na ,.Gł.osu Pora!'nego ze w8llystkiem! do·
u
dałkam. wynos. w ŁodZI ·al. 4.60, za odnoszenIe pnesy/lrll poc.łową w kraiu - zł. 6.-, zapl'anicą - zł. 9.-

U

Z

J:tękofJisów

redakcla nie zwraca.

hadak&o, odp. Stał\isław f\oiniecki

Ogłoszenl

-a

aa wieru mIlImetroN)' '·sZ?llt"""}' (stronl'; SlIP;}II) ł-sz:a stroncs :.I a,", Reklam, te!latom
redakc,jnym zł. 1.5); w teldcie: z z!!strZ3ienie!)l miejsc!! 6) gr.. bea .cs.ttllOśenlcs miolooCl
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwycaaine (Ity. 10 szpslfl 12 ~r. DtO~n3 15 gr. u wyru, najmniełue OałO.3snie .t t .5I!
Posa.ukiwanłe praCJ 10 p. aa VlJru, nsjmni3;ss3 zł. 1.2a. OlloJil~:\i:l n,~c.7n;);v·1 i .54luoln.)wo 1e.to Ogloaema .alllleJ.oowe obllc..ne ~ o jj)/odt31eL flr.n .agr. 10:)?/o. LIS ogloueo.a .tabellll'JClaDe lub fantaL dodałłl
•
.s00/!) Oalo.senla dwukolor. o 50lln drolel.

Za Wydawllia'wo • Prasa .. ł WJ. . . . . . Ip- • QII. odp. liluaic.Djua KroAmaD.

W dn;akarDi

włuDaj I&&rka....

lOt

