I

w naturaln,ch barwach diwiekow,ch

I

odtwarza audrcie odbiornik •

pnr. a.Z9.

laódź,

Opla" pocztowa :,.czona ryc.altem.

Sabota, 30 listopada 19S5
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izje italskie przeniesione z ·Bren.neru na graniCEt t=rancuskct

L O. -nY . " 29 listopada. (Pat).
I)l· ... sa un ~ ielska zgo(lnie do
uw, ;, że w toku wczorajszej rozJUow~' Landa z ambasadorem
wł ollkim, w której "l'emjel' francu ":ki ltOinformował Cerutti'ego
o pl,zyjęciu przez FrancJę bryty';
skit'go punktu widzenia co do

mervkański

( :u ła

Il .lł'ty.

IJa\'al podkreślił również, że o
lLE WL OCHY W ODPOWIEDZI NA WI'ROWADZENIE ZA
l\AZU WYWOZU NAFTY POnEnIĄ ZARZĄDZENIA ODWE
TOWE
o CHARAKTERZE
WO.JSKOWY:\I, TO BĘDĄ MIAŁ Y PRZECIW SOBIE NIETYLKO W. BRYTAN.JĘ, LECZ TAKŻE I FRANC.JĘ, która poprze
flot~ bl'ytyjską na morzu Śród
'Ziemnem.

zastosuje

do

odbvło się

zarządzeń rządu

-

pod przewodnictwem
kanclerza skarbu Chamberlaina
z udziałem ministrów trzech re
sortów obrony narodowej posie
dzenie gabinetu. Na radzie t ej
zastanawiano sie nad svtua~ją,
wywołaną ~roźbami włoskiemi.

CUSKO - WŁOSKĄ, a dYWiZja / wit'Jlde ilości amunicji przeznaW~dług informacji z tych sazmotoryzowana ma udać się do czono 'z południowego Tyrolu do ·.m ych źródeł, wśród ludności tyWłoch południowych gdzie bę- Wlocb poludniowyeh. Na grani- olskiej panuje duże zaniepokodzie miała za zadanie wzmocnie 'I cy północnej pozo. tanie l'zeJ;.o- jenie, wywolane pogłoskami, iż
nie obrony wybrzeży. Po(lobuo mo mnie.i, niż :lO tys. żołnierzy. ~fussolini w niedalekie.f przyszłości ZAMIERZA OGŁOSI(; 0-

Bilet do Kino-Teatru
','

informacji

z Tyrolu
TRZY
DYWIZJE Z LICZBY SIEDMIU
POZOST AŁ Y WE WŁOSZECH
PÓŁNOCNYCH DO OBRONY
RRENNERU.
TYLKO

."~... ~~

'"

:.~

'. ....

....

·~.t

.~

:

otrzyma każdy prenu'merator, który w dniu
d z i s i e j s z y m, t. j. w
sobotę, dn. 301 .stopada

LONDYN, 29 Hsłopada. (Pat).
donosi z Insbrucku:

Według

się

nafłowv

NOWY JORK, 29 listopada. (PAT.) - .James A. ~Ioffet, wiceprezes wielkiego kalifornijskiego towarzystwa naftowego, oświadcz:ł na odjezdncm do Europy, że amerykańskie towarzystwa naftowe zaprzestaną eksportu płynnego paliwa do Włoch, jeśli rząd Stanów Zjednoczonych
lego zażąda.

Jteułer

,Iołudniowego.

przemvsl

wplat;ł pr~numfraic

za

mi~si.(

eru

zjeń

do administracji

W ciągu ostatnich 48 godzin
trzy dywizje ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA GRANICĘ FRAN _ _ __

"GłaDSU PORAnłłEGO"

pI DTRKDWSK" 70.

. .,

•

Kr
a
z
sel
w o rz,wole ; Przysuche;
~r.

biło'

Mini: tro~ic ?ojŚć Mieli ~o .Te
dno~y~lne.1 nt~wzru~OfteJ de,
CVZ.11, ze sankCje naftowe -:uszą być wprowadzone
iy~le,
prz"czem na decyzj ę milllistrów
brvtyiskich wpływać miały auGÓLNĄ MOBILIZACJĘ.
torytalvwne informacje z Waszyngtonu, że rząd Stanów ZJed
Wszystkie urlopy zostały col- noczonych zdecydowany jest unięte.
czynić wszystko. Co .fesf w .te~o

PARYZ, 29 listo ada. (PAT.). mocy, aby uni~możliwić wywÓZ
. RP
nafty z Ameryki do Wioch.
H avas d onOSl z zymu:
W zupełnej tajemnicy dokony
Zastanawiano się również
wuje się tu dyzlokacja wojsk, nad konsekwencjami przesumaJąca na celu koncentracJę sił nif;'Ć woisk włoskich z Brennezbl'oJnych dla stawienia czoła I'U, a . także nad iuŁrzei s zem powe wszelkich ewentualnościach./ ~ iedzen'em rady ministrów w
Uważa sie t~ za niewąlpliwe, iż :Rzymie, co do której informa razie
zafargu
AKCJA c.ie opiewają, że Mussolini za w
WŁOCH NIE BĘDZIE MOGŁA proponewać ma uznanie ewanOGRANICZYĆ SIĘ DO GRANI- tualnego zarządzenia przez ligę
CY ALP.
embargo na naftę. jako akt w1'O
LONDYN, 29. XI. (PAT), _ ~i Dr~ciw Wiochom, który pO"
Dziś przed południem, pod nie- c'ą~a za sobą
wysfąplenJ.
obecność premjera Baldwina Włoch z Ił~i.

(znem
D
iydów ; demolowano sklep"

Podburzo y tlun'l strzel'a do policjantówv

Pol- ~e?wa ludność. wiejską do napu bito sz~'by w domach ,}VdOW- j' Mimo wezwania do roze.iścin
skich
&ie i oddania salwy ,..-:trze~awnosi:
W OpocznIe dZIf~k( cnrJ'~iczd
W dniu 29 b. m. w godzinach czei w ~órę, tłum naparł na po
nei i zdecydowane.i nOS ta wie rannych oddział polic.• , dąZą-ll sł'erunkowyeh polic.fi paIlsłwo
W dniach 27 i 28 listopada polic.ii nie doszło do żadnych cy do Odrzywola, celem wzmoc we.f, przyezem Z TŁUU·t PAw czasie tar/i(ÓW w Opocznie, awantur, natomiast w ODRZY- r.i~nia obsady policyjnej i ole- DŁO KILKANASClE STUZA'
Odrzywole i Przysuchł'j Ilowia- WOL E POBITO PAlU' ŻyR dopuszezenia do powtórnych I ŁÓW.
lu opa.czyńskie~o człon.kowif DÓ\V, a w Przysuch ej zdcmoJo zajść, został zaatakowany naj
stronnictwa narodowo usllowa- wano kHkanll'Ścle sklepów, ro.· dr~ze Opoezno-Kl,,'ów przez
PonC,fa zmuszona była uży~
,~ wywołn~ AW ANrURY ANTY badaJąc towary, oraz połurł. .1. podburzony do eksce'SÓW tłUln bronł. '110m rozbiegi się nieZ1:'DOWSKIE, podżegając miej \lano paru kupców bdów i wy z DObliskiell ....
z:!Jo,c.r.n.!e. PezostawiaJac CZrE
\V ARSZA W A, 29. XI. _

A~ncja Tele(raficzna do- SCI na sklep~ l st~a~,~ny,

&k.8

I

•

(

•

BECH ZABITYCH
RANNYCH.

I

KILKU

Kilku ~Iówllych podże/i(aczy
aresztowano.
Obecnie w powiecie onnf1zvń
skim uanuje sPo~ó.i.
Na miejsC'C wypadku urzybyIy wladze prokuratorskie i bezpieczeństwa',
urzystępn.fą('
d.,
~dezneJ(o śledztwa.

M Xl

"GLOS PORANNY

-- lV~;}

Nr.

3~9

W środę rano w sferach zbI:I ] tylko ua Zamek. nie mając ani'

Z łych wzgledów Ul1l1wwnłcy ~o. że rząd podziela program
Przeciwnicy rządu Ilrzepowła
te pułkowników, a mImo to, ani da.ią .fuż, że w ~tyczuiu będz'e
su~ ~ensacY.1ua wieść: Rząd szyIsłnieje jeszcze jnuT ezynnik. I GISZ słoi po :oeh stronIe. Puł- .ieduo słowo na rzecz dekl'elów musiała nastąpić
rekonst~uk~
kuJe się
do walki z kal'lelem Dla wszystk ''eb sh'onlliclw stil' kowllicy z dUDlą
opowiadają, nic ukazuJe się w ."Gnze6e Pol- cja, a w k ietnln po zalnkni~
kopaUi w~lowych. PosiedZ'cuie je sic iednak z k:rld:vm dnłem że uie odchodzą .ieszc.Zt', że sto sk'e.i".
. cin
ses.F sejmowej
zupełna
k~n~ltełu ekonomicznelXo rady iaśnie.fszc, te dłu~o .leszcze po- i .lą na czele wszystklcb ~ałęzi xd
Pl'Zed rokiem każde rozporzą zmiana rządu.
Te ws~'stkie
m mstr6w h'wało z małą przer- trwa. zanim odezwie się geuc- min' strac.ii. że przy na.ibJiższe; dzenie rządu
było tam uzaaa· przepowiednie SQ jednak barwą obiadową 8 ~odzin. Plan 0- rałuy :łL'Sp'Cktor
sll zbro.fny('h. nominae.ii 9 woJewodów wielu dniaue. Dzisia.i zamiast artykn' dziej wyraztlDl
życzeń, ani
ueracJi wO.ienne.ł zosłał zatwier Tymczasem .ie(lnak odbiera on z nIch słanie
na czele woje· łów wstepnycb idą tam kores- żeli prawdziwcgo ustosunkowadzony.
wszystkie honory i - milczy. wództw.
pondencie za~ran'czne, alho 7110 nia sił. Obecny rząd związany
N'e u!e~ało wąłpliwości, ,że Generalny inspektor przybył na
I nadal trwa ten słan rzeczy~ śIlwe artykuły Ofmara p,.;teclw jest z Zamkiem. z autorytetem
batalia ta skończy się zwyc"'ę- z.fazd ofIcerów rezerwy, I>ow'ta że ob6z rządowy poshu)a pa ...• ko Sowietom.
p. ureZydcllta U311stwa
i ~uk
stwC1n l'Zadu. Wiadomo nnwet, li t!o wszyscy, pOwitał /lO tet dz'ennlków, a rzad nie nosłada
Jak dlUIlO motuR rzadzlć w dhl~o .lak strona przcc~wna nie
że czynniki miaroda.ine są zain z.h·.zd; Ileneraluy inspektor przy ani .iednct!o ol'llanu. Grad dekre atmosferze s)))endid isolation. odwa'ly sie ua ,ial'me wysląp1e
teresowane. aby opin.ia publ:cz- łał wszvstkle fc powltan''a; ,;,0 tów padł z I'ady młn'strów. 7.da I Jak dłut!o rząd uwdać be(h;',(> uie ))J'zeciwko ZamkOWi i tak
Jl!l była uo"nformowana o nieu- b~ouo mu owac.te, tak przysłało wnłoby sie, że niemal kaidy d~ I Kurjer RI'akowskl za swój or' dluao. jak Zamek nie zmieni
~Ietem
stanowisku władz w na następc(l M8Tszałka Grały kFet ołlpowlada po~lądom b. ~an i czy motna dłu"u łl'wa~ w swe~o
stanowiska, - \lOjlHl
waJce z kartelami.
fanfary. A potem odszedł.
min'slra skarbu Matuszewskie· takim nastroju?
pulkown'ków będzie posiadała
W Identyczny
W 8TSZ8WSk a ra d a m.c.1S
•• ka ' po •
":"lko
wartoś~ problematyczną,
•.
' .spos6b została
•
l.l
l)rzez •wlceprem.lcra zaa~anzo- I stanowiła nadać mu honorowc
aczkolwiek w rządzie
samym
w:m a .le~o walka z właśc.~ielft obywałeM'wo słollf!Y. Endecy.
bardzo ~''e z nią tezą.
n~l, ~omow: Masa urzędn cza, 'dawn'; zapaleni wrol!owłe ~Ial'Głównemu lokatorowi na Kra
ch
l~,Oła straciła część s'YY p?bo
. !szalka Piłsudskie~o Cspee.tatnh';
kowski-em Przedmieśc''U,
na
10": ł i rad.vkalłzufe sie. oh 'CY- \ w Łodz~) próbuJa znaleil! wz~lę
dl'u#(;em uietrze prezydjum l'amU.le c chą safysf:mcję. e
dy w .fet!o oC'L3cb. ApeluJą do
dy ministr6w nie przypada do
T--:n aparat pos.18da dnż zna: Iministra spraw woJskowych rzą
r{ustu rola Byrona, samoh{e
czenle dla czyJlUlk6w mia~oda.ll du ludtJwego w I. . ublin'e. A ~łóto szczyt selekcji, pięknego
kro('zące~o i 7Alwiera on nie.lt':ych. Copl'awda lla ~tatm kon wny lokalor msz-u mUczy' tl~
tonu i estetycznego wyglądu
den kompromis ze swymi prze-.... r~s. urz~dnik6w ~l~ przybył Dorczywie łał( iak h'go nODrZe
ciwnikamil :z obozu pulknwntani Jeden przedstawlcl~1 rzątlu. d ik
,..
- 00
ków.
HE....
•
.t.
t
n.
..
llumo.
~e
zaproszono
wszys·
iii
·
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii_iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiii~-~iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-ii
k'lch .~o członków i prezy.
.e d _ ' _
11 sm,.
........
_
d.ium kon~resu czekało przeszło
~odzinę na min" sl'r6w. Nikt je.
dnak nie zJawił sie, n~e przy
słano nawet żadn~o ,'stu.
PJ'zyczyna tak chlodne#(o sto
"UI~ku do dazdn urzędni~ów, Przed kilkn dn' umi ],n.nclerz: znaczył, że dotychczasowe usta-l Prawdopodobnie p. Hitler sko Hitler 7.apomniał (lrapqjąe
J)alistw?wy~h nie. została les,"" Hitler u<17:elił wywiadu przed. I w~' w)'daw8ue były z myślą spa l'zysłał z interwjewu, by wygło- Niemcy w togę obrońcy Zacho('ze WY.taśDlona l . w s{era~b I stawic'elowi jednej z a.genc.ii raliżownni.a .,cwen:uaJnych ni" sić autybolszewicką filipikę w du przed komunizmem - o Pol
J'z~dowych. ,w.skazu.tą na to, z .. prasowych któremu wyjaśnił' bezp}ccznych eksplozji".
ct"ln rozwiania nadziei łycb kół sce, ItłóI'a już w przeszłości dala
kazde WY.18sll:enie odkryłoby stanow;sk~ rządu Rzesi wo. . Gdyby napipcie ~owtórzył(l ciężkiego przemysłu w Rzeszy, dość przekonywlljący dowód, że
ł.. arty, ,któremi ~r8' kotn1tet ... b~ Rosf sowieckiej oraz' kWE!. się, okazać !!:ę może w pew. które - marząc o eksporcie do potrafi obl'Onie Europę przed
ko~mrczny..
' sW żydowskiej.
nych okolicznościach kon'ec7 Rosji - nalegają obecnie na na- bolszewickim zalewem. Gdyby,
'. obecne.f chwili uro~łłdzoNa samym wst~pie v..ncleTl Ilem wydanie dalszych tarza. wiązanie lepszych stosunków z nie rok 1920 p. Adolf mtler nJe
I.la ]est walka z. kartelami. Ma· sDrecyzow~ł niezwykle dobit .. dzet'l o"ran' eza jącyeh.
I ZSSR. j łudzą się, że kanclerz u- przemawiałby zapewne dzisiaj
'~ J)otanłe~. weJC:el, l!a~łer, naroI n'e: "Niemcy sa przedmu"7em I '\":a~ając d~ sprawy bols~p- stąpi pod naciskiem Refehs- jako szef narodowo· 80cjallstyt~. cukł~~. ~elazo. ryz 'fi sól. Ak- zachodu nrzeciw bOlszewizmU-' wizmu kanclerz powtórzył 7fł wehl'Y. Być moie I'ównież, że na cznego państwa niemlecklego."l!! ~hmz~ma-een ~i~na Je$ł I \ \ : i bedą w obrou'c za('hodu rieme~ są buforem. s(rzel(ą~YIJl l'O~O~\"Y socjalizm uważ~ rozgro- Kto wie ezy nie byłby opo.ye/o'. 1)I'aCa~1 uad obn żemem ~ ..,- zwalczać propagandę prollngan lacbodu przed zalewem bOlsz"- nueme komunizmu w Nlemezee': nistą,
zaciekle
zwa\ezan,m
ryf kole.1owych, WSzY~tkO mlQ' {tą, teror _ terorem, a gwnłt- wizmu. idącym z Rosji sow'e" za swą wiekopomną zasługę I przez l'Ząd czerwonych Niemiee.
~ być trzymane w ta.temnlcy llWi'\Jtem".
kiei. W odległych Stanach Zjetl dlatego kanc.ler~ podkreśla ten Jak na mę:ta stann są to nłe~elremJer praJCnłe p ..zyjś~ z tytuł l\Tory.:nbersk:e ustawodawstwo noczonych Ameryk' zrozumif' fakt prz?, kazd.eJ sposobności.
słoścl ł przeoczenIa o tyle jaskr.
IHldarUllkaml do sejmu.
Rząd J<:tvoą('.e żydów w Nietr.czech' nie ter-o faktu Jest słabsze. s~
W kazdym. Jedn~k .raz}e ....ud- we, że muszą zwrócić uwagę na('~ce przynieść
parl!lmentowl _ ciągnął kalIlclerz _ st!(\WO-1 ie się ono oezyw'stem dla ka7 no uie wyrazIć zdZlwlem~. ze . wet laika.
iii
1.1Ietyl~o nowe .podałk! ale ~~ I dowane jest przedews~ystkjem dello, rdy uatr~y z Niemiec. o~
:rc ul.gl, oraz Iluzoryczną ba
kor.iecznością. zwalczall'a hn1sze IICgłYC.b zaledw'<c o pal'P. ~odZID
prawdziwie kocha mUl,ykE}
Każdg Ił
·..~:tlkl z ka~fe!aml. W ten sp". wizmu.
.
lotu lub Jazdy pocią!!iem Dośph'
śpiew
uspokOI Się lewe sknydlo
Ustawodawstwo to nie Jest an sznym.
humor
SI'.1.."?-U.
. , u.'
t~ŻYdowsJt.lc. lecz .fest J)roniemie.! .,Niemcy będą w ~alszym c:n
11-0t' te "sz~s .... e
manewry ('kie.
. .'/ ~u zwalczać komUnizm ta bru.
czar Wiednia
"z:ldu w słosunku do urzęttnlp
.•
.
.
n:ą iak:t komunizm sam sto .. ulUJW j parlamentu
nie są tak
,rawa ntemcow maJą olrzy · ... ' .
,zobaczy t.o w s z y B t k o w naj weselszej
ważne. Można sobIe tu jako ta mac. ochronę p:z~d destrr~k!yw le
komedji
liO flcrallzić. Nie jest tak trudno n,..ynll wpływamI zydow~k.nu:- wiedeńskiej
uwolnić s!~ OlI kl'zyku urz~dn:~' h.an.cleJ'z wsikazał p,rzyt.em z ]C.
Nie będziemy si'} zatuymywa.
Foxa
ków, kt6rzy i łak muszą trzv-l dn~.1 s~rony na u?zl?ł. zydów w
nad stereotvnowymi ",-ywodamać sic rząrlu, poniewat reduk I '~: taCJI boIszeWI~k~e.1 ~a ter,,- mi Hitlera na temat walki z ży
ciu poborów jest popularna na ł n e Rz.eszy: z dru,:rel zas ~a~na. dami i idcntyfik?wania ich z awsi ł wywołuje Scbadenh'eu-I czyI" ze NIemcy. ktp,re dl.':lel Od geniami bolszcWlzmu. Frazesy
de" wśród
mąs" ehłopsk·'cb. Rosj~ sowieckiej ••,tYlk.o nlewie- te powtarzane są od szeregu lat I
z JENNY JUGO, PAWŁEM HORBIGER, THEO
Rzą(l jest n;eco zaniepoko.tony Ile mll" uotrzebu.lłł. wc~ąż skute- i dla nikogl! rozsądnego nie
I'uchem, który rozpoczął się u; ~znycb zarzą,dze? obronn~eh . przekon~uJące. Natomiast zaJ-1
LIN GEN i FR. BENFER
dołów
wśród mas
robotnl- ~ P'l'led knowan·am . zvdowsk ch miemy 8J~ drugą cz,!ścią wywła
Wkrótce
czych,' ale te wszystkie z.iawlRka : agentów bobze~izmu,
o du, gdzie kan~~erz ~6wi • o sto• s
HL
nie stanow'ą. fsfołne~o n'cbl'zW d~lszym C1ą.~U kanclerz ~ sunku do ROSJI SOWIeckieJ.
~oła~ Sl~ ~a okohczl1?Ść. że dZl:e ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y:=========================~
pieczeustwu,
Ok. nZll.łe. się,
te nowy rząd slą.fkl" tvs~ęCY: zW,o.lmonych o!·~ BIBLJOTEKA PRAW POLSKICH
musI dale] wytrwać w walce w ceró" n em ecl{Jc~ ze'PchmęTOM XXIX II.

~~Uyeh do .Le'W.i~!tana ro.zl'szła .lt>t1ue~o. iawnt'J!O sO.tuszniku.

I rozl>owszecbnia.ią po~l(}slu:.
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samego obozu rządowel(o, tyC~ zoslało do :011 p.ewnego ro '~~AJfR ~ ~
~~~
I
znaJduJe sił;'
w d~ik; ł'j dza.1~, .' proletana.tu lntelek~ual
I>vIQucji. Popl'Ze'llni prem.lcl' zU nef.(O , nodcz~s gdy stanOWiska
kwidował swok BB..
a now~' \y z~'~·o.dacł~ .nlelekt:laInyrh ob Dekret Prezydenta ~ecllyJ)osao.
nie stworzył .leszeze poll'zebuł'.l 5adzJ1r .zvdzJ. sta'llOWHICY wsza~ litej z dnia 22 listopada 198G r.
or"all' zacfj uollfyczucf. Nie mo tylko lede.n procent ludnOŚCI (Dz. U. R. P. Nr, 85. DOI. ~f8. dnia
: ,e'"w tei chwilł' by~ mowy o Niemiec.
14.xr 193~ •
"
Partłi Pracy. która l11'odZOn8 Na zapyŁan'e. czv nrzewidzia
została
po urzewrocie maJo- ne są zarządzenia ustawowe w'
ł.6dt. Prez. Narutowicza 2.
wym.
Z tamtej
ol'~anizacjl, kwestf żydowskiej, kanclerz Z'a ~
Cena 60 groszy
SłwOl'zone.i przez obecne~o pre
I
mjern. nil' 1l0zGs!ał l"am' t'ó ua I
kamieniu. Główni członkowie u
t'iekl;. Przywńd~~ wn,l'szawsk\
h. ambasador Flłlpow'cz zorga
niwwal rewolte w part.ii. Prl'PRZEJAZDY INDYWIDUALNE
miel' Oś\y',adczył ofie.ialnl~, że'
nie mn z nimi nic WSpÓhl(,~O.
0djazdy 11, 18 i 25 grudnia br.
istnieJą
nawet orllan'zal!jł'.
Zapisy
które lDożnaby
było dostosować do nowJ"l'b warunków i wy ,
WAGONS· LII5 CCOK, Piotrkowska 68
z,"sk31~
,lo lH'::H'Y puf'ł ·{,7.lW·
tel. J 70·70
IduJ')"

Jednogłośne
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da minisirów u(bwal-Ia roj~kt ~kr~iu w
wierzg_elnoit:i hipoif'Z 8(h
Po

r!l poselskie

WARSZAWA, 29 listopada. (pAT.) - \V piątek, dnia 29 b.
m. odbyło się pod przewodnictwem p. premjera Marjana Zyndram - Kościałkowskiego posiedzenie rady ministrów.
Rada ministrów uchwaliła sze
reg projektów ustaw ratyfikacyj
nych umów międzynarodowych,
które przedłożone będą na najbliższej sesji izbom ustawodaw·
czym do ratyfikacji. M. in. znajduje się umowa gospodarcza z
j'iemcami.

Herbatka na Zamku
WARSZAWA, 29. XI. (PAT).
Pan Prezydent Rzeczypospolitej
I Palili Mościcka podejmowali
na Zaimku heTbrutką generalne'
go inspektora sil zbro.}nych ge·
nerała Śmigłego - Ryd7,a i je '
go małżonka,

Sen.

Barański

na miejsce p. ŚwitaI
skiego
Warsz. kores]l\. "Głosu Poranneeo" telefonuje:

Na mieJsce wicemarszałka se
óatu D. Świfalskie~o, który jak
wiadomo. mianowany został wo
.iewodą krakowskim,
wysuwana jest kandydatura senatora

WJlftosić

Rada ministrow
uchwaliła
zkolei projekt dekretu Prezyden
ta Rzplitej o wysokości odsetek
ustawowych.
. N a mocy tego dekretu wysokość odsetek ustawowych (sądo
wych) w stosunkach prywatnoprawnych ustala się na osiem
od sta rocznie.
Dekret przewiduje możliwość
dalszego obniżenia tych od etek
przez uprawnienie ministra skal'
bu do wydawania zarządzeń w
tym zakresie.
Następnie uchwalono pro.'ekt
dekretu w sprawie wierzytelności hipotecznych i listów zastawnych towarzystw kredytowych
miejskich, który wprowadza na
okres dwuch lat wstrzymanie
spłaty kapitału wierzytelnośeł hi
potecznyeh zabezpieczających li
sty z towarzystw kredytowych
miejskich.
Ponadto rada ministrów przyjęła projekt dekretu, nowelizują
cego ustawę z marca 1933 roku
o ulgach w zakresie oprocentowania i terminu spłaty wierzytelności hipotecznych, który obniża
oprocentowanie objętych
tym dekretem wierzytelności hipotecznych, który obniża oprocentowanie objętych tym dekre-

beda 975

tem wierzytelności z 6 na 5 proc.
Oba te dekrety zgodnie z planem gospodarczym rządu stano
wią w pewnej mierze rekompen
sałę dla właścicieli nieruchomości miejskich, dotkniętych ostatnią obniżką czynszu mieszkanio
wego.
,' N związku 2: uchwałą komite·
tu ekonomicznego ministrów, z
dnia 24 lipca 1935 roku, rada mi
nistrów u-poważniłu ministra ko
munikacji do udzielenia to warzy
stwu budowy i eksploatacji kolei linowej Zakopane - Kasprowy Wierch pożyczki do wysokości 250 tys. złotych z krajowego
funduszu kolejowego we Lwowie.
.W dalszym ciągu rada ministrów uchwaliła projekt dekretu
o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych
~mianach w finansach komunał
nych.
.
Zkolei rada ministrów uchwaliła projekt dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej o regulowaniu
gospodarki cukrowej i buraczanej.
Rada ministrów przyjęła projekt dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie niektórych
zaopatrzeń emerytalnych oraz

a'u:ic

francuzi :tyrardowscy

żądają

powszechnego ubezpieczenia e·
merytalnego (dawnego Z. U. P.
P.) dodatkowe fundusze emery ·
talne, jak również niektóre przed
siębiorstwa obciążone są nadmiernie wysokiemi odszkodowa
niami umownemi, projekt tego
dekretu stwarza podstawę do re
wizji tych świadcze{ł pod kontrolą władzy nad;,;ol'czej w kierunku dostosowania ich wysokości
do możliwości finansowych przedsiębiorstwa.
\Vreszcie rada ministrów uchwaliła projekt dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o premjo
waniu pojazdów mechanicznych oraz pro.lekt ustawy o djetach posłów i senatorów.
\Vedług tego proJektu pobory posłów i sena torów OKI eslone sa na 975 zł. nlleSH~cznje.
pensie zaś marszałkć.lw izb na
3.900 zI. miesic:cznie.

. Jakie kartele
Minister
postanowił

rozwiązane

j)rzemysłu i handlu
l Ol" iąlaĆ nastęl;ują
lił"

Ił:§,i
W (z. . .,r~ek

•

izb

p.sledzenie sejmu

pierwsz~

W dniu d,zisieiszym szef biu' marszałkom senatu i sejmu.
WAlRSZAWA, 29. XI. (PAT),
Warsz. korespl., "Głosu PoNajbliższe
Dosiedzenie, iak
ra prawnego Drezydjum rady
Zanąd7:eniem D.
Prezydenta
t'1łnnf1!o" telefonuje:
się
dowiadujemy,
b~ie ~WOł8
ministr6w,
dyr.
P
ac
ZOIsk
i
dor~'
RzeezypoS()Ol1.itej otwarta zosta
Francuska stJoona w rokowała od dillia dzisiefszego sesja cz~ł zarządzenia p. Prezydenta ne na clwlll'tek.
niach o Zyrardów żąda, jak sł~
Rzplitej o otwarciu sesji pp.
zwyczajna senatu i se.tmu.
dowiadu.temy, obecnie 100 zł.
~a akelt-...

Za handel z niem-

cami

e Dessie. w

Miasto

otoczone

Śnjeźvca

W

Rabce

I

listopada.
RABKA,
29-go
- (P AT l. - Przez cały dz~eń
wczora iszy padał tu śrjeg pokrywając ziemię warstwą Jkoło
12 cm. VV górach uknali się

lJierwsi narciarze.

Zderzenie pocia_gów
WROCŁAW, 29. XI. (PAT). Przy wjeździe na dworzec gf.6w
ny we 'Wrocławiu zderzyły się
dwa Dociągi osobowe, wskutek
czego lokomotywa i 5 wagonów
iednego z Dociągów uległy wykolejeniu. Przy zderzeniu cztery osoby odnio!'łv ciężkie lany,
zaś około 40 lże.)sze obrażenia.

nafty w vVarszawie, hurtowninik6w
żelaza
dla
Kresów
Wschodnich w Wi1nie, hurlow
ników żelna dla w'1i. pozn~ł1\-'
skiego, Pomorza i Gdat'tska w
Poznaniu, hurtowników żelaza
w Łodzi. hurtowników rur w
Katowicach, hurtowników f)d '
ważników żeliwll1ych,
hur.towników hufnali i ha<:eli w 'Varszawie, hurtowników żehzck
do prasowania, hurtowników
nafty w "Tarszawie. hm towników produktów naftowych: w
KO{lskich i okolicy, we "'łodzi;
mierzu i okolicy, w Duhnil' i
okoJicy, w Kielcach i c1wlicy,
w Równem i okolicy, w Rndo~
miu i okolicy oraz w 'Viln:e i 0kol:cy, hurtowników nafty we
"'łocławku,
hurtowników papienI na woj. po.znańskie i pomorskie, hurtowników p(lpieru
w 'Varszawie,
hurtowników
branży uaDiernicze.i w Łodzi I
hurtowników branży pap ~ crni
czei w Wilnie, spółkę ,.BiJmkol" w "rarszawie, hurtowni..
ków bibułki machorkowej w
". ar za wie, hurtowników torebek papierowych w Warslawie,
spółkę .,Cenlrorob" w Święte
chłowicach. biuro sprzed lŻV to
rebek w Poznanitt, działające
na ",oj. poznańskie, pomorskie,
Gdańsk oraz
Kalisz i okolice,
':lDrzedawców szkła okiennego
na rejon łódzki, sprzedaw~6w
oleju wrzecionowegO' i zastępu·
iqcych produkt6w na rejon bia;
ło!>tocki, hurtowników
e!CneJl
octowe i w Warszawie, fabry·
k8l11tÓrw świec na woj · biało
stockie, po.leskie i nowo/.!ród!·
kie.

-

Warsz. koresD. "Głosu t-&l'RD
nea o " telefonu.fe:
W dniu wczora.fszym nlemani sprawcy wybili kamieniamł
szyby wy·sławowe w sklepie ;r.
Hochber~a (Nalewki 41),
Kamień owiniety był w papier z
naDisem .,Za handel z NiemcaADDIS - ABEBA, 29 listopada
mi".
I (PAT.) ;Wczoraj o godz. 8 rano Raile Selassie wyjechal do
wodnopła głównej kwatery w Dessie. Cesarz zabrał ze sobą lazaret polowy oraz urządzenia radjowe.
PARY!, 29. XI. - (PAT). Towarzyszy mu następca tro'Owus(.lnikowy wodnopłatowi~
nu,
który jednakże w połowie
spadł z dość znacznej wysokoś·
drogi
zawrócił z powrotem do
ci na redzie Dortu Saint-Ra·
phael. Z 6 osób załogi dwie są Addis - Abeby, by w zastępstwie
zabi,te. ieana ci~żko ranna
cesarza sprawować zwierzchnią

Katastrofa
towca

sprawi~

l

Ponieważ w szeregu przedsiębiorstw istnieją niezależnie od

zostały

,

m;esieczn;e

odszkodowań.

•

B3Tańskieto.

JOO zl. za

złot"ch

---------

kłórem cesarz zafrzyma
' pierścieniem dział "rzeciwlolnicz
wiadomości wO.lska
zajeły Ual-Ual.

Abis,ńcz,c,

abisyńskie

uiywaJa

kul dum-dum

siei
cli

Bernard Shaw

w SomaH, zawiadamiają. zbioro
wo li~ę narodów, że abisYłlczy
cy uŻywajq kul dum-dum. Mamy do dyspozyc ii li~i narodów
dowody rzeczowe.

nie chce korzystać
z przywilejów

ILO'N'DYN, 29. XI. (PATf.......
Bernard Shaw, kt6rv wraz 21
RZYM 29. XI. - (PAT).
Pogłoski O śmierci
S.zekspi,r em nie podlega sankAgencia Stefani don-osi z Morasa
cjom włoskim w dziedzi.nie inp;adiscio: Dziennikarze francustelektuaLnej, oświadczył, iż nie
RZYM, 29. XI. - (PAT).)
cy i a'llgie:"cv w Somali wystozgadza
się, by .ieJlo sztuki były
sowali do sekretarjatu p;ene.ral- "Tribullla" donosi, .że w c.ałej
nego ligi narodów nastCDuiacą prow.uncji Tigre k.rąży coraz u- traktowane w spOsób uprzywidepeszę:
porczywiej poglo,s ka o śmierCI lejowany we WłoSzech, pOnierasa Seyuma, który zginą:ć miał waż uważane są jako anłybry
władzę·
Dzienni,k arze, akredytowani
18 b. m. podczas akcji bomb ar- tY.iskie.
Cały orszak cesarski składa iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii._ duiącei
samolotów włoskich. "Sprzeciwiam się - pow~
się z 23 samochodów i aut ciężaPogłoska o śmierci rasa Seyu. dział Shaw - . by moie sztuki
l'owych. Cesarz zatrzyma się w
ma nie zoslała do.tv,chcza, urzę były grane, ponieważ mam opiAkober i w Catambo. Noc ubiedowo potwierdzona.
n.ie autora najbardzieJ alThlybrywyrządził ogromne
głą spędzono w namiotach.
I tvjskie~.o. Uważam, i1: jestem
najlepszym przyjacielem WieI.W Dessie Raile Selassie pozo- szkody w Pergamłno
DellCZ bomb
Idei Brytanji".
BUENOS AIRES, 29. XI. stanie prawdopodobnie około 10
Daggabhur
(PAT)
Nad
miastem
Pergamino
dni.
ADDIS ABEBA, 29. XI. (PAT)
Miasto zostało zaopatrzone w PlfZcszedł straszliwy cyklon, wy
rzadzając
olbrzymie
szkody
ma
Lotnicv
włoscy wykazują ożyjapOńska
najnowsze armaty przeciwlotniterialne. Szalejący ze stra,szliwą wiona działalność na froncie
cze.
siłą widler powyrywał drzewn
powiła syna
Cesarz zatrzymał się w starym z korzeniami, Dozrywał dachy P?łudnio;vy~, .Ofic..ia~y komu"
z domów, powywracał i poła- mkat ablSylnlskl d01I10S1 o bOmTOKIO, 28. XI.- (PAT).
pałacu.
) mai ~szVSlki~. słupy telegrafi- bardowanlll przelII samoloty wło Cesarzowa p0.wiła dziś zrana
Ual-Ual odebrane
ezne 1 por<)zbl.lał lampy elektry skie Dagf,(abhur.
syna. Jest to P1ąte dziecko palTY
czne i okna wystarwowe. P r z e z .
• cesarskie i a wtem - drugi
ILONDYN, 29. XI. (PAT). I - trzy niemal godziny miasto] LOtniCY włoscy rzucili na mia j
U'
. . . .
Reuter donosi z Rarraru , że we zna idowało się w 'zupełnych sto 1500 bomb, nie wyrządzając syn. ~ocz:'s te na~an e Imle~la
dług miejscowych oficja1nych ciemn.ośdach
Doważniejszych uszkodzep
odbQd:ue SIę w duiU 4 glrudll1la.

Sev.ma

Straszny cyklon

na

Cesarzowa

I
j

no.X[

Pik. BocIanski
wo j ewodą wileńskim

Warsz. koresp. "Głosu Poran
'lt~UO" telefOonuje:
Jak sie dowiaduJemy nik. Bo
ciański mianowany bedzje wojewoda wileńskim.

Nałź.

Joliot

udekorowani
Legji

wstęgą

PARYŻ, 29. XI. (PAT). Zostali onznaczni wstęgą Lcgji
honorowej prof. Joliot i jego
małżonkll Curie _J oliOlt, kt6.rzy
ntrzymali w roku bieżącym na~rodę Nobla za prace z dz iedzi·
ny chem.ii i fizvki

SamoJ!ójslwo
burmistrza Gdyni
POZNAŃ',

29. XI. (PAT).
W .jednym z hoteli poznańskicb

-

"Gl. OS PORANNY" -- 1935

samobó.~two

0"""

(zuczman czterokrotnie zmienial kosz

podczas wczorajsze; roz"raWJl "rzec;wko zabójcom ś. J). ministra Pierackiego
WARSZAWA, 29 listopada. (PAT.) - Dzisiejsze posiedzenie
sądu okręgowego w sprawie o
zabójstwo ś. p. ministra Pierackiego, rozpoczęło się o godzinie
H-ej.
Na wstępie adw. Pawencki sta
wia szereg wniosków w sprawie
wizji sądowej, powołauia nowych świadków, przesłuchiwa
nycb w śledztwie, konfrontacji
tych świadków ze świadkami
już zbadanymi i t. d.
Prokurator sprzeciwia się temu.
Sąd postanowił wnioski oDrony w całości pozostawić bez u-

znaczając, że na Maciejsce moż
Przewodniczący wyjaśnia, że
ponieważ zna język polski, obona polegać.
Co do sztyletu, który był uży wiązany jcst złożyć przysięgę po
ty przy zamachu na studeuta polsku.
Baczyńskiego, to sztylet ten zaPo zaprzysię~en~u ś',,:iadka ,
truty był jakąś bliżej nieznaną proku.rator Z~lenskl ~ta.wla poświadkowi trucizną.
nO":Dle pytame, czy ~w!adek po
znaje koszulę w paski, Jako swo
Zamach DrzeclwkG ją przez siebie użyczOoną MacieJce.

względnienia.

dochodzeń.

M,halowil

Na pytanie osk. Myhala, świadek wyjaśnia, że w czasie przesłuchiwania Myhal zapytał świad
ka. czy nie szykuje się przeciwko niemu, Myhalowł, zamach.
Sprawa ta jest przedmiotem
trwających jeszcze odrębnych

bur-

Zmarla

Wilki W BelGrabil

Pan Prez,dent Rzplitej wrecz,

Zmniejszenie

I

uposażenia

Olwarcie
IIczelni
we
wtorek
Represje w razie powtórzenia
się

zaburzeń

I

koszuli, złożonej przez niego ,cę
śledztwie.

Po przerwie przed sądem slaje świadek Czuczman w koszuli
białej. Biegły wYJasma, że w~,·
gląd tej koszuli jest tuki sam, jak
koszuli poprzednio przymierzonej przez świadka.
Są w nich
pewne różnice, ale miara jest jednakowa.
Prokurator Żel e iiski zapyluj\~
Prz,mierzanie koszuU biegłego,
czy koszula , klórą oŚwiadek wyjaśnia, iż możliwe becnie ma na sobie świ:1delc od
jest, że ktoś inny miał podobną począłku była koszulą białą.
koszulę, obecnie trudno mu powiedzieć, czy jest t6 jego koszuBBsła cz, lila
la, chyba, że włożyłby ją na sieBiegły wyjaśnia. że ma wraze
bie. W obee tegOo prOokurator wno nie, iż była innego koloru i pra,,,
si o polecenie świadkowi włoże dopodobnie przy praniu spłowia
nia koszuli.
la. Badał ją szczegółowo w śledz
Sąd, uwzględniając wniosek
twie, przy lepszem niż obecnie
prokuratora, zarządza przymie- świetle i zauważył ślady niebierzenie koszuli.
skawycb i lil.iowycb cieni. Obecnie podtrzymuje swą opinję , wy
Bieg., as,stuje
rażoną w toku śledztwa.
Prokurator wnosi, by przy
próbie tej był obecny biegły Igna
Trzecia koszula
towski.
Przewodniczący zal'ządza wIo
Sąd zarządza wezwanie drogą
telefoniczną biegleao Ignatow- że-llic przez świadka koszuli, któ
rą przysłał on
w swoim czasie
ski ego.
o
do
śledztwa. Jako podobną do
Sąd poleca świadkowi, by w
osobnym gabinecie włożył koszu tej, którą podarował ongiś Malę w paski, znalezioną w teczce, ciejce .
pozostawionej
w schronisku
Ponieważ
biegłemu
trudno
przez Maciejkę - Olszańskiego. jest odpowiedzieć definitywnie,
czy wszystkie trzy koszule mogły należeć do
jednego i tego
Zaciasna
samego człowieka, prokurator
Po wznowieniu posiedzenia- wnosi o podanie wymiaru koświadek Czuczman podaje. że szuli, w której świadek przybył
koszula, którą włożył, jest za- ~ziś do sądu.
ciasna, nosił ją przed 7 lały, teraz utył.
I wreszcie wlas.na
Na pytanie prokuratora wyjaśnia, że materjał jest taki sam,
Świadek
podczas przer~
jak na koszuli, którą dał Ma- przebiera się we własną koszulę.
ciejce, mankiety są również tego
I
samego rodzaju.
Po kr6tkiej DrZerwie
W sprawie tej wypowiada się
Po krótkiej przerwie, na py_
biegły Iguatowski, oświadczając tanie prok. Żeleńskiego świadek
iż koszula, którą ma świadek na
stwierdza, że Maciejko używał
sobie, jest zaciasna i nie rOobiona
na jego miarę.
jego starych i znoszonych ko, • N
szuI, pochodzących z przed kil·
Rękawy są za krotkle.
a py- ku lat.
tanie biegły odpowiada, iż w
Z usposobienia Maciejko był
śledzłwie zeznał, iż dwie koszule,
mrukiem i skrytym. Spokojny
które mu wówczas okazywano,
robione były J'ednocześnie, po- i zrównoważony.
Na dalsze pytania świadek wy
znal je po pewnych cechach cha
rakterysłycznych, a mianowicie jaśnia, że gruźlica 6bjawiła się
u Maciejki, na Ok6ło 6 miesięcy
co do dziurek i guzików.
przed aresztowaniem.
Druga leoszula
Po zeznaniach biegłego Ignatowskiego o godz. 18.15 przewod
Prok. Żeleński wnosi o przy- niczący przerwał rozprawę do
mierzenie przez św. Czuczmana dziś, do godz. 10 rano.

!

Po przesłuchaniu świadka FiZkolei sąd przystąpił do 'd almistrz miasła Gdyni, Eu~enjusz szego przesłuchiwania świad ~a. przewodniczący o godzinie
13-ej zarządził przerwę obiadoSoltan, słrz-ela.iąc sobie w ser· ków.
wą,ct'. Zmarły liczył 48 lat. PozoPo wznowieniu posiedzenia o
stawił żone i dwo.ie dzieci.
"Umrzeć.
godz. 14 m. 30 zeznawał świa
a nie zdradzić"
dek Hirny, wywiadowca ze Lwo
Z głodu
Jako pierwszy zeznaje dziś św. wa, który przeprowadzał rewispadkobierczyni 42 tys. Wojciech Zygała, st. posterun- zJę w domu rodziców Grzegorza
kowy we Lwowie. Od września Maciejki w Szczercu, pow. lwow
dolarów
1934 roku do marca r. b. świa skiego.
Warsz. kOI'esp. "Głosu 1)01'80 dek pełnił służbę w więzieniu
Ojciec Maciejki jest robotniśledczem we Lwowie, w t. zw. k!em, !'llatka zn~;t jest Jako na(le~O" telef6nu.ie:
Zmarł w Ameryce przed nie- "Brygidkach".
~J0l!-ahstka u~alDs~a, mter.es~
Świadek zaobserwował kilka Je Się sI?rawam! poht~czne~m.
~ł:lwnym czasem emi~rant z Pol
~,ld Jakób .",sfer, pozostawiając prób osk. Bandery, osadzonego
.R~dzlce ośwladc:yh śWla~okuzynce -swej w WaI'szawie Be.i w tern więzieniu, porozumienia WI, ze Grzegorza me było w domu od. ~kresu przed mo:d~r.
li Nomberg 42 łys. d6larów. '7 się z innymi więźuiami.
,W grudniu świadek w czasie stwem I ze przebywa u swej CIOt
~~iedy wysłannik rejenta udał
~~ie do mieszkania spadkobier- obiadu zauważył na menażce ki Cuczmanowej we Lwowie.
Świadek Marjan Czuczman,
('zyni, dowiedział się, że zmar- Bandery napis w języku ukraiń
właściciel
cynkografji "Unja",
skim,
a
oprócz
tegOo
klucz
dOo
odła 6na nrzed dwoma dniami II
we Lwowie zeznaje, że Grzegoszyfrowania.
qłodu i z nedzy.
Napis miał treść: "Zglną~ a rza Maciejkę zna od wiosny ronie zdradzić". Podobnej treści ku 1933. Jest on synem siostry
napis zauważył świadek na in- jego bratowej Anny Czuczman.
poiawlaJą się w biały
nej menażce Bandery tego same- Na prośbę bratowej przyjął go
do pracy. Jesienią 1933 roku Ma
go dnia wieczorem.
dzień w miastach
ciejko został aresztowany.
CZERNIOWGE, 29. XI. (PAT)
Na pytania obrony świadek 0Zatruty szt,let
\\' zwi ązku z nade.iściem zimy
pisuje Maciejkę i zaznacza, że
Następny świadek Fitz powta- bliżej się nim nie interesował,
w Besarabji Dojawiły się liczne
stada wilków. docierające do o- rza zeznania, złożone mu przez był on dla niego osobą obcą i nie
,, ' edli ludzkich. M. in. pojawi- Kaczmarskiego w sprawie jego traktował go J'ak kogos' z rodzi .
ny'
ł" s i ę niedawno wilki na przed kontaktów z Maciejką.
ŚwiadeK Eugenjusz GzuczKaczmarski kOontaktOował się z
m:eściu miasta Tighiny w bia:v dzień, budzac zrozumiałą pa- Maciejką z polecenia Pidhajne- man, urzędnik prywatny zeznago, któremu zdawał relacje, za- je, że Grzegorz Maciejko jest
,ikc: wśród mieszkańców.
sl'ostrzen'cem J·ego z'ony . U świad
ka mieszkał 4 lata. Był na prak' .. t
ty ce w wy t worm
ms rument'ow
muzycznych. Po 3 latach zostal
. h
wyzwol ony. W t ym czaSIe c oro
ins ygnia kardynalskie nuncjuszowi Marmaggiemu wał dłużej na suchoty.
Z początkiem czerwca MaciejZdecvdowanem zostało. że obecnej chwili mianować no ko wyjechał na urlop.
wszysCV' nuncjusze papiescy, wych nuncjuszów w Hiszpanji,
Pewnego dnia świadek dowiektórych Ojciec św. kreować bę- Frmcji, Polsce i A1liStrji, w dział się od posługaczki, że Madzie na kardynałów na kOlll<sy- zwiazku z mianowaniem obec
stor.zu grudniowym, birmy kar nych nuncjuszów w wym:enio.. ciejko przyszedł do mieszkania
i wziął sobie koszulę, zapowiadynalskie otrzvma ia z rąk na- nych państwach kardynałami dając, że odwiedzi swą ciotkę
czeln:ków pa6.słw,
na tamvm konsystorzu 19 grud (żonę świadka), gdy ona powró.
RZYM, 29. XI. (PAT) . Agen- nia r. b. Obecni nuncjusze poci. cia Stefani dono.si z CWa deI zostaną przez pewien czas lila
Vat icano: Twierdzą , tu. że Sto- swoich stanowiskach, z ty;tułem
Koszule Maciejki
lka Apostolska nie zamierza w p'ronunc.iuszów.
Opuszczając dom świadka Ma
ciejko miał ze sobą jeden garnitur w kratkę, a drugi sportowy.
Płaszcz miał zielonkawy, gabarPana Prezydenta Rzeczypospolitej
dinowy. Kapelusza prawdopodobnie
nie wziął żadnego.
Warsz. koresp. "Głosu Porali! siecznie.
!
Świadek
podaje, że w śledz- .
ne~o" telefonuje:
ZarazcJD rp. Prezydent RZelwie
okazywano
mu 2 koszule,
P. Prezydent Rzeczypospoli· c:cypospolite.i poledł zastOosowa
te.i. przy ustalaniu preli.mina- I nie tej Oobnitki dOo sw~ upo- jedną w paski, która podobna by
rza budżefgw~o na rok 1936- sażenia w bieżącym roku bud- ła do kOoSzul, jakie posiadał świa
37, polecił zmnieJszyć swoJe u- żetowym 'począwszy od dnia 1 dek. Drugiej koszul świadek nie
rozpoznał, gdyż jego koszule by
posażenie 6 kwotę 60 łys. zł. ~rudnia r. b.
ły z cieńszego materjału.
rOocznie, a wiec 6 l) łys. zł. mle .
Koszuli w paski nie może z
1J6J)ełnił

.lir.

całą pewnością rozpoznać, gdyż
nosił ją przed 10 laty.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._
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Roz"iazanie Tow. im. Skargi

Gdzie odbędzie się odczyt gen. Sikorskiego?
Warsz. koresp ... GJ.o,su Poran
nego" telefonuje:
W na.lbEższą niedz!elę miał
silę odbyć w' Tow. Hygjenicznem,
urządzony
staraniem
Tow. im. Piotra Skargi odczyt
gen. Władysława Sikorskiego
na temat: "Wobec konfI:ktu afrvka6skiego i związanej z nim
gry wielkich mocarstw".

wiadomienie o decyzji kooni:sar
jatu rządu na m. st. Warszawę,
mocą kt6rej działalność towarzystwa .została zaw'eszona. .Jako przyczynę zawieszenia po
dano brak jak:ejkołwiek działalności.

małą

Oraz usterki

liczbę

w

członków

prowadzeniu

księgowości.

*

Towarzystwo ma 14-dn;owv
termiIn na zgłoszenie odwolania
W dniu wczorajszym Tow. od decyzji komisar,ia.tu rządu.
im. Fioka Skargi otrzymało za

Niet,kalna maszyna do pisania'

Tajemnica pism w czasie rewizji u adwokatów

Za DrZJ.ieieni e
Warsz. koresll!. "Głosu Po- razie nowtórnyeli zabo:r.eń i
Warsz. koresJl$. "Głosu Poświadka
ł'anne'~o" telefonuJe:
nieporządków.
W sobote odbedą się wspólNadto sądy dyscyplinarne
Prok. 2eleński, dopatrując się ranne-eo" telefonu.le:
ue obI'ady senatów uni~rsyte- przystąpiły do dochodzeń w sprzeczności w zeznaniach świad
Naczelna rada adw6kacka
tu , politechniki warszawskie.i zwiazku z 'Przesłanemi przez ka, obecnych i złożonych w tok u zwróciła się do ministerstwa
celem ułożenia odezwy do mło władze policy.fne protokułaml. śledztwa, wnosi o zaprzysiężenie ~karbu z nrośbq, aby maszyny
dzieży
akademickie.i oraz noJak słyc.hać mOożna sie SIłO świadka.
Świadek zwraca się do sądu z dOo pisania zwalniane były z sewzię~a decyzji o wznowił'niu dziewać otwarcia wyższych uzapytaniem, czy może złożyć kwestru w razie zajecia rucho\\'ykladów. Od~zwa bedzle zwie czelni iuż we wforeJr
prąsięgę
w kzY..ku ukraińskim. mości adwokata za niezapłacoda ł ~zić ma repres.iami w '

ne podatki. Jednocześnie dru~i
mem6r.iał rada adwokacka skie
I'6wała do ministerstwa S!1rawie
dliwości w sprawie poszanowauia łai'emnicy nism w eZłlsie re
wizii. W tym celu rada adwokacka pI'opOonuJe zamienić poUdanła urzednikiem sądowym.

.
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główne;

•

kwatery negusa do

Z I

najważniejsze;

bazJI

włoskie;

(Od wolennego sprawozdawcy "Głosu Porannego ł1 z Abisyhji)
ASMARA, połowa listopada,
Było to w dniu wizyty cesar·
skiej w Harrarze. Samolot negusa wylądował zupełnie cichu!
ko w pobliżu miasta. Przy zacho
waniu największych ostrożno'ści
cesarz udał się Packardem, model 1935, do kwatery głównej,
Przed gmachem zebrał się wielki tłum, aby powitać negusa.
Znajdowałem się w
tłumie i
chciałem uwiecznić na kliszy ma
jestaŁ na cienkich nogach, vVów
czas nastąpił mi ktoś nagle moc
no na nogę i zapytał w języku
francuskim
o południowym
akcencie:
- Czy pan nie wie, że fotografowanie jest tu surowo zabronione?
Był to silnie opalony europejczyk w ubraniu sportowem i w
hełmie tropikalnym na głowie,
J\'igdy go jeszcze nie zauważy
łem w tej miejscowości.
Kiedy
wreszcie zdjął swą nogę z mego buta, przestał zupełnie zwracać na mnie uwagę.
Natomiast
wyciągnął notatnik i zaczął coś
szybko notować, Przez dłuższy
czas obserwowałem tę tajemniczą postać i WkOllCU postanowi
lem zawiązać z nią rozmowę,
- Wydaje mi się, że pan się
tu doskonale orjentuje - zaczą·
łem. Czy nie mógłby mi pan
przypadkiem powiedzieć, dlacze
go negus przyjechał właśnie tutaj? Czy pan naprawdę przypuszua, ;~e tylko po,to, aby odwiedzić lazarety?
Mężczyzna ten
spojrzał na
mnie zdumionym, badawczym
wzrokiem. Po chwili odpowiedział żywo:

I

- I nie boi się pan, że .. ,
który żyje tylko z łaski nas~ych te~, czekałem na dzisiejszy I ro~!e~l1i łuk~mi. aparat zaczął się
dZlen,
zruzac ku ZIemI.
- Czy widział już pan kiedyś lotników?
Na
ulicy
przed
hotelem
hałas
Zd
ł'
m
s~l
ć
Po
ch,"
i'
Dwaj wspaniali chłopcy z
tchórzliwego szpiega? Czy bywa ,
awa SIę na y a ,
T' t
b' r
tk
SIę wzmagał. Rozległy się sygna li uderzył mnie silnie w plecy:
.nenSu ~y leg l na1m n~łspo .-a:
ją czarne siwki?
ły trąbek. Klaksony samochodoOle,
zpleg przec s t aWI mOle 1
we przecinały okrzyki en tuz jaz
- A więc uwaŻ'aj pan, mister! zdał pierwszy raport, z którego
10
od negusa mu. Przejeżdżało auto negusa, Jest pan byczy chłop! Mam w nic nie zrozumiałem. Następnie
Człowiek ten podobał mi się. Zdawało mi się, że znajduję się moim samolocie jeszcze jedno porzuciliśmy samochód i wsiedliśmy do samolotu, ' l\Iusialem
Niestety odrzucił kategorycznie na amerykańskim filmie wojen· wolne miejsce, Zabiorę paDa!
prośbę wtajemniczenia mnie w nym.
poświęcić pled, aby mój bagaż
dalsze szczegóły,
Włoch przy moim stoliku za· SlIotkange na pustyni nie był zbyt ciężki, Tu dano mi
Następnego ranka opuściliś- nowy pled.
- Sytuacja abisyńczyków jest chował absolutny spokój, Dwa·
żał, widocznie za zupełnie oczy my miasto; o godzinie 6-e zrana
Jazda samolotem nic była zbyt
rozpaczliwa.
wiste, że siedział w środku kraju udaliśmy się autem w północ- denerwująca. Tu i ówdzie towaTen nieco subjektywny po- nieprzyjacielskiego przy barze, nym kierunku. Posterunki kon. rzysz pilota dokonywał zdjęcia
gląd był jedynem zdaniem, któ- podczas gdy główny wróg prze- trolne z łatwością
przepuściły okolicy, Przelecieliśmy również
re mi zwierzył. Pocieszył mnie, jeżd~ał w ?dległości ,lO metrów nasz wóz. Listy polecające kilku llad paru etbo~s~~m~ oddziała~ni
że zresztą jego informacji i tak
PodJąl' em Jego pytame:
,
' wyższych urzędników etjopskich ":' marsz,u, ,Zlę l o~u pr~YJanie mógłbym stąd kablować do
- Podróż przez Dżibuti l ::\las otwierały hiszpańskiemu handla cI~le mOl byl? ~yl~o pIl.ot~ml wy
domu, Oczywiście zostałbym na saoua jest taka kłopotliwa. Poza rzowi derek końskich wszystkie wIadowczy:t;m l me mleh bomb
miejscu aresztowany.
..~.~•••••• ~ drogi.
'
na pokładZle,
- A Asmara? Co się dzieje w
Gdyśmy ujechali przez pustyPo dwu i pół godzinnym locit.
Asmarze? zapytałem pełen
nię mniej więcej około godziny, ujrzeliśmy Asmarę, Przy lądowa
ciekawości.
nie napotykając po drodze ani niu zostałem przyjęty przez kil
,
ka wyższych szarż, Mój szpieg
Twarz mu się rozjaśniła,
żywej duszy, na horyzoncIe uIca
'd
'd" ł "
H
zał
się
ciemny
punkt.
Zbliżał
się
~VI oc~me om?s JUz z
arrar.u
- Asmara! Tak, to wściekłe
'
'atru
's
bko
o
ze
zabIerze
mOle
ze
sobą·
PrzYJę
miasto! Prawdziwa kolonjalna
z szy blw Ś Clą WI
l zy
,
,. k
d
'
kazał się samolotem, włoskim, t? mOle z naJwI~ -~zą ,ser ecznos
metropolja wszelakiej zbierani który miał zabrać mego nowego Clą. Zdawało mI S,lę, Jakgdyb.ym
ny, Dlaczego nie przechodzi pan
przyjaciela. Ten przy pomocy lu 1na nowo znalazł SIę w EuropIe,
na naszą stronę? Co pana trzy- \
ma w tym nudnym. Harrarze, \b!J_u;:;,jr.iai_ _ _il!!llila_ _~~ sterka dał umówione znaki. Sze
Spencer Price.
,y

metrów

I . .
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Org nizaeia militarna meiczrzn i kobiet

ltoDf:epcja f!en,. ludendorfa wprowadzona" żgcie w NielDt:zecll
Z Niemiec dochodzą inforIila \ jąc żadnej więcęj łączności dzia
łania z "Hinterlandem". zawiśnie w próżni,
\ Niemcy rozpoczęły wojnę w
nastroju powszechnego entuzjaz
mu
nego dopiero opublikowania, I
'
tk
nie jest bynajmniej nową, li zro
Poc,zą. ow~ entuzJ~zm narodziła się w umyśle ówczesnego ~tL me~l1leCkIego, zal1l~\:ał, pow~generalnego kwatermistrza ar- 11 w I?larę przec~ąga~lla SIę wOJmji niemieckiej, den, Ludendor- ny, numo o?powIe,dm~ skons~ru
ok
'
gdy owanych Komumkatow wOJen·
f a w os t a t nIm
' "
"
. , tł' . ro u wOJny,
.
. nych luzycIa
calego
zwy kł ego
JUZ S a o SIę Jasnem, ze armJ3
A
. ł
frontowa zdolna była jeszcze pro arse~ulłu oropagandy.
zamka
wadzić wojnę przez czas dłużARCYDZIEŁA RADJOTECHN/KI
szy, ale, że zawiodą tyły, że nie
podola zadaniu "Hinterland",

Skąd ja o tem mog~ wie· cje o nowej koncepcji wojennej
dzieć? Może
przyjechał tu ze generała
Ludendorfa, t" zw,
względu na mnie. Jestem z Bar- "wojny totalnej".
celony i usiłuję od czterech tyKoncepcJ'a ta, mimo J'eJ' obec.
godni sprzedać jego rządowi der

-

ki na konie, ..
- Pan jest hiszpanem? pytałem po hiszpańsku.
Potwierdził

uradowany,

i

za-

zdawał się być

znowu poojczystym. Po
mnie na cocktail.

że może

(nówić językiem

~hwili zaprosił

Tajemnica wiz,t,
kr61ewskiei
Po drodze do baru hotelowego opowiedział mi o swych interesach,
- Stary druhu - pomyślałem
sobie, - Mówisz coprawda zupeł
nie nieźle po hiszpańsku, ale
czy rzeczywiście wmawiasz sob · . . J'ako amerykanm' nI'e
~ze~ twego akcentu? Próż
,
rozpoznam
no usiłujesz mnie wprowadzić w

AL
Drz, warszllladl

I

n

ODBlOR IHI

ten entuzjazm głównie naskutek
tr~dności gospodarczy.ch, w jakich znalazły się mocarstwa cen
tralne, Głód jest najgorszym do
radcą, To prz.ysłowie stwierdzi·
ło się raz jeszcze podczas wojny
ł
'M'
w Niemczech w aśme, lmo nastawienia całej gospodarki ku
zadaniom wojennym, mimo zdo
bycia olbrzymich obszarów na
\Vschodzie, który był zdawien
d awna SplC
' llrzem E; uropy, wOJ-"
'ł
b
k lb
na pOCIąga a za so ą ta - o rzy
mie marnowanie
dóbr,i że ubogie
•
w surowce Niemcy, n e zwyciężywszy w pierwszym
)
• impeciE'
(jak w r, 1870 - 71 me mogły
wytrzymać ani psychicznie, ani
gospodarczo kilkuletniej wojny.

ka ofenzywa letnia z r. ' itis.
Po uderzeniu na linje angielskie i przełamaniu ich, żołnierze
niemieccy dotarli do bogatych
magazynów angielskich, I tu
utknęła ofenzywa
niemiecka,
Ż ł ł
iIi si
d
o n erze nnc
ę prze ewszy
stkiem na magazyny, aby raz
wreszcie najeść się do syta, najeść się tego, czego już oddawna
nie kosztowali w takiej obfitośc!.
,VV tym momencie gen. Ludendorf wystąpił ze swoją koncep-

cją "wojny totalnej", czyli mobiJizacji całego nal'odu. Było J'Uż
jednak zapóźno, Politycy doszli
Wszystko bowiem wskazywało
już byli ponownie do głosu: z
JUZ na powolne załamywanie
o zasięgu ~wiatowym
frontu macedOllskiego leciały
się zarówno psychiki społeczeń.
już drzazgi, a na nizinach lomstwa, znnżonego wojną, jak i st9, Poleca
Słyszeliśmy niedawno jeszcze bardzkich dokonywał się zwol
nu gospodarczego kraju, Ludenił opowia,dan,ie j~dnego z ~fice- na dramat monarchji austrjacdorf przewidywał, że wobec taŁódź Piotrkowska 142
ró~ I?-H:mlCc~uch, ~cz~stmków ko - węgierskiej, Jeszcze chwila,
kich objawów nadejdzie kiedyś
WIelkIej WOJny, w JakI sposóh a żołnierze niemieccy zaczną
d "
kt'
,.
CIINY NISKIE. Snrzed,t ratl11M,
załamała Sl'ę ostatnl'a nl'eml'ec,
h d'
f
'
i~z~re~n~'iw~~o~r~y~m~a~r~m~Ja~,~n~re~m~a~-~~~~~~~~~~~~~~~~
. ~~~~~~~~~~~~~~~~~w~on~
r~me
e?
li
•
rady żołnierskie,
Koncepcja
Lllidendorfa była spóźniona, a
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czas stał się mocno skąpy w słowach. Dopiero po trzecim kielisz
ku "Gin Fiz" język zaczął mu się
powoli rozwiązywać.
- Pytał pan przedtem, dlacze
go cesarz tu przyleciał. Czy wie
pan, że on naradza się w tem
mieście z rasem Seyum i rasem
Kassa? Obaj ci wasalowie nie

mogą się pogodzić!
Zerwałem się z krzesła.

- Co mi pan opowiada za baj
kil Obaj książęta oddaleni są
stąd o setki kilometrów!
- Tak? - zapytał ironicznie,
- Zdawało mi się, że są incogni
to w Harrarze, Ale pan, jako reporter, musi oczywiście lepiej
wiedzieć.
To wystarczyło. Sprawa była
jasna, Powiedziałem mu prosto
w twarz, że jest szpiegiem włoskim. Potwierdził mi to z najuprzejmiejszym wyrazem twa-

rz1.

Knut Hamsun przeciwko nagrodzie' Nobla dla

OsieŁzkyt ego

OslO, w listopadzie, ) Hamsuna w obrOlIlie Trzccl~j! jeszcze jeden artykuł: w któZanim komit",t nagrody poko Rzeszy i przęc : wko Osieł.r.kv'c rym pisze:
iowei Nobla wyda~ swe or~ecze mu, wyw,ołało :słny h~loTa~an (1- I . ' "I-IamsUin nazywa Osietzky'f'nie w sprawie tegoroczneJ na- burzellla w szeregu pllSJIl,
go "dziwnym p,rzvjac'elem pogrody, Z'lla.nv Di.sa'l'lz Knut Ha~
.• Odpowiedzże, Osi ct:zky I ' - koju", Donieważ ten zwalcza
SUltl ucz~TIlł krok. ,kt6.rv staw,a pisze literat Nordahl Gr 'eg w narodowy soc.iafzm i 'zbroip.n.ia
go w dz wnem ś~letle,
"Dagbladet". _ Wielk' pisarJ h:tlerowskie,. Aby im nie przeHamsun opublIkował w sze- norweski zaata.kował cięl Od- slikadzać trzebaby wz 'ąć udział
regu
pism ~onserwatywnych ważny człowiek, który staran- w agitacji za wojną,
tak jak
a'l'tykuł, w ktorvm ,zaatakmya! n:e wyszukał sobie przeciwni "A, B, V.", uJubiona gazeta
Oosif!tr-kv'.egO"
bromł, zbroJ~ ka, znajduiącego s:ę w obozie Hamsuna, która przed dwoma
nlcm.eckl{:h.l wystąp ł pr.zeclw kOlJlcentracvinym! Chce on, a- lalłV uczvn:ła propozycję, aby
ko prz~rznamu nagr?dv, sledzą- byśmy o ' tobie zapomnieli. Je- przVZlllać nag.rodę Doko.Tu Mus
cem~ mż od. dwuch, I poł lat, w dnej rzeczy nie zapomnimy: 0- soliniemu i Hitlerowi".
ob~zle k. oncemtr~'Cy.l~ym ,h OJ D- brazu potężne.i sławy światoWvją.tkowo gW3ltowll:e .11\3wO':k0":1 o 'po kó
. .1 O'SI et Zk Y cnll1
, 'wet która pyta cllłow'; eka w
"CZyz n em,lec, ten - DI?Z~ więz·e.niu, nie będąc~o w sta takował Hamsuna organ rządoo'
Hamsun - WIdZIałby chętnIe.l, nie ' dpowiedzieć'"
wy "Arbei.derbladet", Pismo to
jak jego kraj nadal leży rozbi:.J
nazywa Hamsuna za jego atak
tv i gnęb:onv, wydany na la-I Lewicowo - m:eszcza.ńskie pi na Osiebk'ego łotrem lub głup
skę AngIf i Francji?"
. smo "Dagbladet" pubfkuje w cem. a może jednem i dru- j
Stanowisko,
zajęte
przez , sprawie wystąpienia Hamsulla giem"..

Niemcy będą prowadzić, koneep
eja gen. ,Ludendorfa wojny totaJnej
znajdzie zasłosowanie.
Jeden z kierowników niemieckiej służby pracy oświadczył nie
dawno, że armja niemiecka mogła się była trzymać jeszcze rok
na froncie zachodnim, gdyby
nie zawiodły tyły, W przyszłości jednak nie będzie się to mogło
powtórzyć, ponieważ miejsce
przy warsztatach przemysłu wo
.lennego zajmą mężczyźni i kobiety ze służby pracy, która jest
organizacją paramilitarną, a z
chwilą wybuchu wojny stanie
się w zupełności militarną. Nie
zapominajmy również, że rezer
wę armJ'·i czynneJ' stanowią narodowo - socjalistyczne organizacje bojowe SA. i SS. Dziś już
zatem znaczna część społeczeństwa niemieckiego jest zmobili·
zowana, choć niema wojny,
A. T.
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poniższą historyjkę:

Ambasador angielski w Rzymie
w golfa w parku, otaczającym
jego pałacyk.
W pewnym momencie piłka nie'lręcznie uderzona wpada w I{ału'lę:
- Hallo, my boy! - zawołał dyplomata na chłc'l)Ca podaj'lcego pil ,
ki. - Wyciągnij mi tę piłkę z wo·
grał

dy.
Mały włoch uśmiechnął się
i powiedział z ironją:

wy-

.- Niech pan zawezwie wasz

słyn

zywająco

lly krążownik.

*

Jeden z adwokatów, odznaczony'
niedawno "Wawrzynem Akademickim", przemawiając ptzed sądem,
<:akończył swoją mowę wnioskiem
. o łagodny wymiar kary.
Wyrok brzmiał:
"Trybunał postanowił: wniosek
obrońcy odrzucić. oskarżonego unie

Król grecki ,Jerzy II-gi w towarzystwie następcy tronu Pawła po złożeniu wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza, w dniu swego powrotu do Aten. (Na
lewo). - MIeszkańcy Aten dla wyrażenia swej radości z powrotu króla do ojczyzny udekorowali cale ściany domów i wszystkie wystawy sklepowe nie
zliczonymi wizerunkami króla. (Na prawo).

Nie mam czasu!

winnić".

Teraz jasne już, dlaczego mecellilS rlo~f.ał "wawrzyn1'
za kraSlo ,
mówstwo,..

Nieumieje~DoSt rozłożenia

Co

usłyszymy

dzii

przez radio?

6,30 Gimnastyka i muzyka z płyt.
12,15 Koncert orkiestry salonowej.
13,00 Muzyka taneczna - refreny

śpiewa Stefan Wit.!ls (płyty).
Zakorzeniony iest u nas zwy- tak, aby mi starczyło również' nikt się n:e liczy. Wciąż "cze13,30 Nastrojowe piosenki (płyty)
14,30 Koncert tria salonowego.
czaj marnowania
ludzkiego wiele czasu na wypoczynek i kamy". Tak samo dobrze w po
15,00 Odczytanie noweli Johna Gah
czasu.
rozrywki. Tyle a tyle godzin czekaJni urzędu, jak w saloniku worthy'ego: "Jeszcze raz".
Jest to przeważnie nas.tęp- poświęcam mym zajęciom _ a dentysty. Umawiamy się nie na
15,30 .,Walce i marsze" w wykona.
orkiestry
p. p. francuskiego.
Stwem nl·-euml·e.]·ętnoS'Cl· takie.,' or bl'ada komukolw.'ek, ktohy mI' O k res'1 O'Ily
czas, a na .,mnIeJ nin16,00
Lekcja57języka
~anizac.ii zajęć, aby lic,zyła się p.o1em zechciał zabrać mój ozas, więcej": od godziny ... do godzi16,15 Utwory na fortepian w wyk.
z poJęciem czasu.
poświęcony wypoczynkOWi. ży- ny...
Załatwiamy każdą rzecz Biryńskiej.
Pod tym względell11 Jesteśmy ciu rodzinnemu czy zabaWie'-1 w dowolnych terminach. Nic ni
16,30 Skrzynka techniczna.
bardzo daleko w tyle za pań- Np. od 9 rano do 5 p.o południu kOJllu nie wadzi, jeślf o 10 wie- cja.16,45 Cała Polska śpiewa - audy.
stwami zachddn' emi.
istnieję dla każdego klijenta czy cZQrem zatelefonuje w najbar17,00 "Pod niemieckim dachem i
Nie umiemy poprostu tak zor interesanta. W tvm czasie Obo-Idzie.i błahej sprawie. jedynie pod mazurską strzechą" - reportaż.
za.równo mnie iak i dla własne i wygody. Przez ca..
17.15 Nowości z płyt.
10 będę ~mllszony inną towarzyszkę ganizować sobie nas.zego życia wiązu.ie
17,45 "Swiat naszych zwierząt: Win
aby
za.ięcia
oh,łęły
.lak
na.imniej
wszystkich.
którzy
mają
do
ły
dzień
biegamy
zaaferowani
niczek"
- pogadanka.
rui,ui6wac wdową po Leninie.
czasu. A~lik czy amerykanin mnie ilIlteres absOlutna J)unktu' ze sk6rzanemi teoz,kami pod pa
17,50 "Miasto świetnyeh tnHt,c:ji -.
O poJskiel akademji ltteraturv dosJtonale to umie. Nie tylko w alnOś~ Ale potem n:e istnie.tę IChą. Obnosimy te teczki z krań Chełmno" - pogadanka.
myśl dewizy, że "tirne is m()oo dla :nikogo, rozporządzam tyllo ca miasta w k:ran:ec, kładziemy
18,00 Słuchowisko dla dzieci starmówią, że wkrótce ustanowi nowe
szych p. t. "Pszczoła króla Salomona"
ney"
...
czas
to
pieniądz...
Ale
sam
swoim
ezasem.
I je na wciąż innych
krzesłach
18,30 Lodzianin szuka pracy" - fel
odznaczenie: srebrny wawrun r6wn!eż i pop.rostu dla wygody
A u nas? Od §wlłu do p6fn~J kawiarni i cukierni, gdz:e odby· jeton.
nagroda pokoju.
życiOWeJ.
.
nOcy jestejmy ..zajęel" i 'k.afdy. warny dłużace się w nieskończo
18.45 Utwory charakterystyczne (pIJ
Nagrodą pokoju odznaczeni będą
Angr/k
czy
amerykanirn
pokomu
się
żywnie
podoba,
ma
ność
"konferencje".
Zasada
ty).
ci, ...którzy nie wymyślili prochu.
wiada sobie tak: muszę wszyst_ prawo nas zająć. Z czasem
"czas to pien:ądz" i cnota punk
19.50 Pogadanka aktualDa.
kie moie zajęcia skamasować ani własnym, ani cudzym - łualności jest w lek{)eważeniu,
20,00 Muzyk.a lekka.
Od chwili, gdy do Stanów ZJed- _ _ i
natomiast marnotrawienie cza21,00 AudyCJa dla polaków zagl1ułł\
noczunych dotarła wiadomość, że
s
w Abisynji istflieje oddział "amanie u.mie
i':nec::;
z ..
zonek", poseł abisyński w Waszyng
zaparciu, Nr. :S-PUf uporczy",em
I może dlatego jesteśmy tacy. działem Józefa ~a~yda (skrz>:p~e). .
tonie był obl~żony
przez setki Nr. 1-Prsf ro.wolnlenlu, Nr. Z-przy
zlIparcl..
wc·ą.z'
fe
.
t . tal
23,05 Retransmisja z rozgłosnl eu",
zaa ~owam,
acy. s ~ pejskich.
_
.
l
"girls" amerykańskich, które w po
mewypoczęCI, ta(:y
orzec ą:tem
S2ukiwaniu rromantycznych przypracą, która sama w sobie nie
AUDYCJE ZAGRANICZNE
gM, pragnęły zaciągnąć się do tego
Wiedeń (507)
byłaby
może
tak
ciężką,
a.le
nie
16.40
Opera Bizeta "Carmen" z ~
oddziału.
należycie zOr~anizowana i nieParyż (1648)
Nieszczęsny dyplomata wpadł na
pozbawieni subsyd;um z Berlina
uzgodniona w czas:e, staje się
21,45 Komiczna
opera Ploto_
dowcipny s!Jo~ób pozbycia się na.,Volksbote", orga.n mn:e.is7.o- wszY'stk:em w Polsce. NasKuŁek plagą na'sze~w życia.
"Cień".
trętnych dtiewc?;ąt.
ści niem:eckiej w Polsce, don 0- tego zarządzen'a nIemiecki\! orBerUn (356)
Musimy rozpocząć naukę te- ,~0,1? Operetka Snagi "Mistn,.l
- Pragniemy - oświadczył -- s:, że dr. Schach,t, wobec tru ~a.nizacie mnleiszośc ' owe w Pol
ahy amazonki nasze były godne ullOści dewizowych w Niem- sce zw~lniaJ'ą . Z dn!em 1 gru- go. co an.glikowi lub ameryka sWSlattatt · t (5.... )
.
.
. tak ł t ' .
.
. \
U gar
.swych wielkich poprzedniczek. A czech. na przyszłoś~ postanowił dnia szereg swych W'zędników n.lnowl
u a WIa. l ~m.la zy00,00 Opera Jonesa "Gejsza".
20,10 Opera Flotowa .. Marta-.
poniewar, jak paniom wiadomo, zmn·e.iszyć do połowy subwen- politycznych : nauczvc eli W lt -\ ('le: kunszt upOraDla Slf~ z czaII b ęd ących na s tł'
sem.
Medjolan (368)
amazonki greckie obcinały sobie cje, wypłacane w ostatnich la- drownyc,
a ej
2100 Opera Verdiego Don C.r~
prawą pi~rś, więc....
Łach na prace kulturalne nie- peru;.ii.
Ci .,nauczyciele" będą ~m.
R~m (420)
,.
PodMęp poskutkował i odtąd m 'eck:ej
mniejszośd w pań- mogli kontynuować swa dziaAle naiwaz11leJszą nrzesłanką
20,50 Operetka Costy "Scugnizza-.
ochotniczki przestały zgłaszać się· stwach po.graniczpych, a przede łalność, jeśli zadowalą s'e sa-Iw tym kunszcie jest cnota...
'
mem m'eszkaniem i utrzyma- puDkfuaInOŚci.
JÓZEF SCHMIDT W ŁODZI
n'em.
Schmidt - to artysta z Bożej łas~
Wiadomo§ć
ta
wywołała
wieI
..
wielki
śpiewakwybrała
na miarę Carusa i Kie.
.
"
pury. Natura
sobie Schmid~
kie zan epoko.łenie w§ród nIem
i w gardle jego ulokowała najfenome
c6w w Polsce. Oezywigc'e wiegruźlicze"
nalniejszy głos na świecie.
mv doskOll1ale, jakie to "cele ł
Transmisje radjowe
koncertów
kulturalne"
urzeczvwistnia.n o rozpoczynają się jutro Schmidta. i transmisje pieśni i arji
.
W dni •
Schmidta z płyt gramofonowych odza subsydia rządu n;em eckie~o
u Jutrzejszym rozpoczyna- rywają ludzi od pracy i fascynują. _
i iak' e "nauki" szen:;yli ci wę- ją się w Lodzi doroczne "Dni prze- Glos Schmidta jest fenomenalny, okod,rowni
nauczyciele.
Toteż ciwgruźlicze", które trwać będą do losalnej skali i sile, nie zatracający
zm.n 'eiszenie ich liczby
mot e dnia 10 grudnia.
jednak ani ciepła, ani jedwabistej mięk
kości.
wV.iŚć tv~ko na dobro same.i luW okresie tym prowadzona bęTo też nic dziwnego. że wszystkie
dności n em'eclde.f w Polsce, adzie" Daszem mieście intensywna filmy tego genjalnego śpiewaka cieszą
na ilepiei byłoby, gdyby w O(! 6- propaganda walki z gruźlicą.
się zawsze i wszędzie kolosalnem pol t
't'
st ł W k Od
wodzeniem i stanowią największe ue a agi aC.1a u a a.
az ym
Pny czynne m poparciu sfer rzą- czty artystyczne dla melomanów i mirazie z wiad011\ośc: powyższej dowycb, samorządowych i przy łośników kina.
wypływa
jeden niewątprwy współdziałaniu wybitnych przedSpecjalny sukces na całym świecie
fakt, że organ·zac.ie nietpieckie sławicieli społeczeństwa, prowa- zdobył najnowszy film Schmidta p. t,
t
ł:--'I
k
b d'
"Najszczęśliwszy dzień mego życia" .
O rzvmvwa y ~.n.a
su sy .la dzona będzie akcja przeciwgruźli- Reżyserem filmu jest Oswald, który
od rz~du n 'emlecklegO, ezemu eza.
wyzyskał w niezwykle efekto\,'ny spo
tyle ra V zaprzeczały.
W kołach łódzkich, nauczyciel- sób wspaniały, niezrównany, porywa________~~-~~~~~~~~~-----------------------jąCY śpiew Schmidta.

*

Rząd

sowierki ma sporo kłopotu
l wdową po Leninie, l;.tórej wy,-;fą
pienia kolidują częstr. z obecnym
kursem połit~,'ki rosyj"liiej.
Ostatnio towarzyszka Krllpskaja
została wezwana do Stalina, który
widząc, że żadne perswazje nie
odnoszą skutku, posunąć się miał
podobno do takiej groźby:
- Zwracam wal,zą uwagę, (owa,"zyszko, że jeśli tak dalej pójdzie,

*
*

TRAWiEniE Rf6ULOJA zioła

"CHObEKUtRZlł" H. niemoiRwlklego :yn::~~~~lfJ~r~o

Icą~~:~~

:y;;~"~rkiestry

Niemc, -- hitlerawc, w ·Polsce

I

I

,On," przec"lw"

Tsatr "ROIMAITOUl" ~~~-lłS • ~;!~ętDnJ: :ta?en~t()wlmel Dj n y HaIDe rn oraz Sema Broneck1ego ~~~:r:.g~::::e!ę~;i~:~:~J:~:e:; naTI~::frk::ni~ymw{~I~:~SCyr:e~t~~el~~!~jl:
w
o godz. 430 ppor. po cenelih znflonych
U,." O godz. 0.15 wlec"'. gro- nalepki propagandowe i zbiera. burgP i Felix
Bressart.
.IL ,ftfW. • śna s.tuka Z. Fielda ne
.
f'l mu Sc.lmldta p. ,. Naj
Popaz ostatni wspaniała komedia muz. S. JllkubowlI "
ofiary na rzecz walki z
remJera
oprac:. L. MIlIoch
OlfD12rlfe
06'zg"
Dekopacie: art. mai. B. Kudewicz. - SlIla mocno °ltPzana.
źli
"
szczęśliwszy dziell mego życia" odbęPo L"
• ... . .
.,
Uwala: Wo wtorek, 3 ,rudnill poie.... włecI6r Din, Halp". gru C!
terenlł~ LodzL
dzie się dziś, w kinie "Europa".
Dsiś,

sobotę,

1'I0D~1

dą

będą

I

Aa

1

•

ł.

NOCNE

ng.: pO raz (zwartg
16-'u
ra
oczekuie rozprawJ/ sadowe; za

DYtURY APTEK.-

Dziś w
~,pteki:

nocy dyżurują. następują.ce
A. Potasza (plac Kościelny
10); A. Charemzy (Pomorska 12):
E. Millera (Piotrkowska 46); M. Ep
~zbjna (piotrkowska 225); Z. Gor
ezyckiego (przejazd 59); G. Anto·
"iewi~za (Pabianicka 50).

Podall1a

si~

rejestracja

wczoraj

przez nas \ nas.z zwrócił się do

pam;ełne zajścia

I

mecenasa diowej umorzono postępowanie we lub nieprzyzwoite zachowy-

wiadomość o zwrocie w umONO Kaz:mi-erza Hartmana, obrońcy w sądzie grodzkim, wychodząc wanie się. W bójkach i awantu
nym procesie 16 byłych rad· oska.rźonych b. radnych socja- z założenia, że w inkryminQwa- rach w radzie mieJskiej wzięli:

nych mie.isk:ch, którzy na nOwo postawieni zostali przez sąd
okręgowy w stan oskarżenia za
za iścia w radzie miejskiej, wy
wołała duże wrażen' e.
Ze względu na okoliczności
wspomnianych · wyżej z'ajść, a
stojących .ieszcze żywO w pamię
ci
łodzian,
współpracownik

OSTATNI DZIEŃ" REJESTRACJI 1915. - W dniu dzisiejszym
kończy

.,

30.XI.- "GŁOS PORAN~ ~ . . 193"

Nr 32S'

roczni1\:2

1915.
Dziś

do rejestracji winni się sta
rocznika 1915 i star
f:. i, którzy jeszcze do rejestracji ni~
"tawali - na wszystkie litery alfa
betu i z terenu wszystkich komina.
rjatów policii.
wić mętczyźni

listvcznyeh z Drośba o scharak
teryzowanie . powstałe.i sytuacji
prawnej w oblic.zu zapowredzia
nej już 1'.)3 raz czwarty rozpra
wy sądowej.
Mec. Hartman oświadczył nam
w odpowiedzi, co następujEl:
- 'V wyn'ku przerwanej, ostatn'e.i (tr-zeciej,) rozprawy są-

-

nych r~dlnym cZYUlach niema
cech przestępstwa, przewidzianego w artykule, na ktć.rv powoływał s:ę akt oskarżenia. Art. 128 k. ~. nie mógł. zdaniem sądu, m)eć zastosowania,
gdyż jest w nim mowa o obrazie urzędu państwowego, lub sa
mor,ządowego przez niew~aś(+

Rozru chy komunistyczne w Brazylji

Obchód rocznIcy
powstania listopadowego w Łodzi
W dniu wczorajszym przypadła,
jak wiadomo, 105 rocznica powsta,
nia listopadowego.
W związku z tem w szkołacb
łódzkich odbyh się okolicznościo,
we pogadanki.
O godzinie 5 po południu w te'
atrze miejskim odbyła się lIrOCZ!Tsta
akademja, zorganizowana stara,
Idem koła podcborążych w Łodzi.
Na

akademję tę

przybyli przedsta

łViciele władz, Wygłoszone zostały

przemówienia, poczem nastąpiła
część wokalno - muzyczna.
Niezależnie od tego w szeregu
organizacji społecznych odbyły się
dla członków i ieh rodzin akademje
Należy również
łódzka

wspomnieć,

ze

Przez parę ostatnich dni północne Stany Brazylji były widownią krwawych rozruchów komunistycznych, w które
"Polskiego Ha- przerodził się bunt kilku oddziałów wojskowych. Rząd zmobilizował wierne sobie siły wojskowe, parę krążowników
dja" nadawała z okazji rocznicy oraz przy pomocy artylerji opanował sytulłcję, niemniej jednak straty w ludziach w ciągu kilkudniowycn zapowstania listopadowego speeialną mieszek są bardzo znaczne. Na zdjęciu - redakcja dziennika "Anoite" w Rio de Janeiro podpalona przez
sympatyków rewolty.
~Hldycję. (p)
. .
rozgłośnia

Dom mariaUJiCMi orzu ul. franCISzftaRsM"ei
Spór mi~dzy parafją i byłym arcybiskupem Kowalskim

udz:ał

tylko radni, a nie oSOOy
obce np. ktoś z publiczności.
Władz~ w radzie miejskiej s.pra
wowali wtedy sami radni, inaczej mówiąc radni sami siebie
Obrazili, .z a co nie mogą być uka·r ani z a,r t, 128.
Na '[)Ostanowienie sądu grodz
kie~o, kt6ry sprawę przekazał
władzy administracyjnej do 1"01
S1łrzygnię-cia,
prokurator Orlikowski złożył zażalenie dO sądu
OkI egoweao. Pr.okuratO!l', .lak się
okazało, domagał się, aby sąd
okręgowy
uznał, że w cZY'llie
radnych są cechy przestępstwa,
p,rzewidz:anego wart. 128 i ą<
by nakazał sądowi rOtZDOznanie
tei sprawy.
T~mczasem --. Kontynuuje
nasz rozmówca - sąd okręgo
wy na swem niejawnem. posiedzeniu, doszedł do wniosku, te
umorzyć sprawę z powodu braku cech przestępstwa sąd grodz
ki może tylko .przed rozpoezecłem postepowania dOwudowc-ro. a pO rozpoczęciu postępo
wania, a'lOO w czasie jego trwania sąd może tyl'k o ogła.szać wy
roki. Aczkolw:ek więc orzecze
nie sądu grodzkiego nazwa·n o
postanowieniem, sąd okręgowy
nazwał je WYrOkiem i wobec tego zażalenie prokuratora uznał
iako apelację przeciwko wyrokowi.
,ł
Apelacji nadano bie!:! i ponow
na rozprawa odbędzie się na
jaWlIlem posiedzeniu sądu okrę"
gowego.
'
I
Jest to Je(Jvnv w swoim rOQza
.iu wypadek.- Sąd grodzki nie
p·rzeprowadził jeszcze całkowi
cie przewodu, nie zbada! ws~
kich świadk6w, a t)t'oces odrU1ł
znajduie się w sądzie okręgo.:
wyro, iako w instancji apelacyj
nei.
.
Tvle mec. Hartma1f.

Wvaział cywilny sądu okręgowe echem odbiły się w całej Pol- a którzy w swoim czas:e dawali
Należv przypomnieć. fe przed
go w Łodzi rozpatrywał wczoraj sce ił &powodowałv usunięc:e wysokie składki i ofiary na je- sądem ·z a zajścia w radzie miej..
.
przewlekły spór mi~ paraf.tą Kowalskiego od władzy, zmusi gO budowę.
skiej odpowadać będzie nonow'"
łódzką mar.tawitów a b. arcybi- ły madawit6w do odebrania do
Sąd odroczył spra·wę i w lJrzy n:e jedenastu endClków, dwucli
Skupem marJawiłów Kowalskim mu parafialnego od b. arcybi- szłym tygodniu wyda orzecze- pepesowców, 1 poalej-sjonista
o dom paraf.ialny przy ulicy skupa.
nie w sprawie dopuszczenia in i dw~h członków b. frakcji ży-

fCZElRlUIOltllW
~ IWIt.'"IlII

Franc:stkańskiej 29,
Kowalski odmówD przepisania terwen ;enta ubocznegO'.
FRITZ KORTNER
hipoteki
W roku 1909, kiedy w pO'ję
NILS ASTHER
i sprawa oparła się o sad.
ciu
obowiązującego
wówczas
Wkrótce
Na pierwszej rozprawie przed

prawodawstwa rosY.iskiego. zakOiIl marJawicki lIlie stanowił
jeszcze osoby Pławne.i. ze skła
dek i darów mariawitów wybudowano w Łodzi
kOściół mar.iawicki pod wezwanie--..n św. Fran~łszka z Asyżu
i obok dom parafjalny.
POtIlieważ dom wc'ąj!nąć nale
żało do hypoteki., mar.iawid zapisali budYiIlek na nazwisko Ko
walskiego, ówczesnego arcybiskupa i głowę kościoła marjawickiego. Kowalski podp'sal jednak. wówczas akt n.gtarJaLny,
w którym zobowiązał się
w każdei chwili zwrócić dom
prawowitemu właścicielowi zakonu marJawitów.
Ostatnie wypadki w łooie
marJawityzmu, które głośnem

••••••••••••••••••••••••
nOUlY spis
abonentów telefonicznych

stawic·ele mariawitów, opiera
iąc się na fakcie, iż zostali DtaW
nie uznani i
obecnie parafia jest osobą

dowskie1.

Pomoc najbfednieisz,m

świętym obowiązkiem każdego świadomego

obywatela

W dniu wczorajszym w lokalu
V ikomisarjatu policji odbyło
zażą.dali zwrotu domu, tembardziej iż zawartv w swoim cza- się pod nrzewodnictwem nacze!
Jak nas informuje zarząa tesie akt notarJaLny da ie jm po nika S' dorskiegO' p~iedzenie
lefonów w Łodzi, w drugiej popiąte.i dzielnicy obywatelskiego
temu pełne uprawnienia.
komitetu
niesienia pomocy naj
łowie stY'cznia 1936 roku ukaRozprawa została jednak w
pierwszym tennin:e odroczona b:ednie.iszvm. W obradach wzię
że SIę nowy 501>:s abonentów tedla uzupełnienia pew:nych da- ło udział 12 nrzewodniczącY'ch
lefonicznych w Łodzi.
nych, aezkoJwiek sąd strunął na .rejonowych komMetów, a miSpis ten ma zawierać pewne
nowicie pp. L. Berkowicz, kostanow~ku, że
tmiany, które ułatwią od.szukimisarz
Więckowski, Karol Piedom Daraf,falny jest własnośełą
rzy:ń.ski, Chaim lLubociński, Moj
wanie numerG"" telefoniczny.:h.
paraf.ił.
WC70ra.f, w drugim terminie, żesz Wegma.ister, Stanisław Li
Będzie on zawierał spis wszyst
piński,
Antoni Frei, Pinkus
reprezentował marJaw'tów w są
kich właścicieli telefonów w Ło
Działoszyński,
Zemel Cytryn,
dzie
adw.
Barwick'
z
Płocka i t
dzi, za,rejestrowanych do dnia 1
Ichok
Hochberg.
Natan. Wincyg
substytucJi adw. JasiJńskie,:to,
września r. b.
ster
i
Michał
GIi.ksman.
adw. Szymański z Łodzi; z ramien'a Kowalskiego wystą.pił
Z ram:enia przewodnicząceapI. adw. Wierzbicki i jako in- go grodzkiego komitetu, p. pre
terwen.ient uboczny. adw. Je- zydenła Głazka, przybył lIlaczel
żewski,
nirk wydziału opieki społecznej,
mają być wydawane w Łodzi
reprezentuJący interesy obec- p. Wisławski, który podziękot~ba przem.-handlowa podjęła cZyl'h okręgu łódzkiego niedogodne nych mieszk:ańców domu para- wał członkom k?m~tetu. dzielnia~('Ję o przydzielenie okręgu łódz- i naraża Je na stratę czasu i zbędne
f.1alne~o.,
cowe:o za sta:VIem? Sl·ę do a:
kIego w sprawach związal1ych z u- koszty. Wymaga specjalnego wy.
,ST?&r przybrał w drugIm ter- pelu 1 gOłowośc d? .Inte~sywne.l
dzit.'laniem wiz obywatelom polskim jazdu do Pozmmia. z którym tutej' m me. cIekawy obrót, Poza Ko- Pracv na rzecz n~lb:edme.lszyc?
alsbm••który. ni~ ch~e u'tec
na wyjazd do Francji, terytorjalnej szy okręg nie pozostaje w żadnym
Po ~r~~erowanlU planu a~C.ll
kompetencji konsulatu franucskiego kobłakcie gospodarczym a prócz stę praw l mar.laW1łaIDl, którzy na naTbhzszy okres, zebram o
'
ich dochodz!l słanąJt w sądzie powiedziel' sil> a ]'1>(10 realiza
w Lo dz.
ł
tego piedogodne jest połączenie k9' .
.'
'.
1
'" Z
. ......
•••
• I7.ba podniosla tV memorjale, iż lejowe.
lDt,erwe!ll~nt
ubo~zn!, kt6ry Cl~, Pf7v~zem nodkres.l II: ze
uszczuplenie lio!IJpE'1encji konsulatu
W kwest" o . J i.b
tw e~dzl, ~e do~ ~H: Jest ~łas- dz . ał~lnośc swą potraktuJa .lako
W .
.'...
li P wyzsze, 7. a u~ nośc'ą am ma.rJawItow, am Ko oboWIązek obywatelski.
w
ars7.awj~ ":' ~Ol1~ z~z('J sprawie skała przychylne ustosunkowarue walskiego, lecz
Postanowio~o w na ibliższych
I prZf'niefdenle Jej na konsulat w się tutejszego konsulatu.
I.Ok t ó
któ
. ć k 'Ik .
Poznaniu jest rlla sfer gospodar.
~
a or w.
r'Z!f w n im m i esz- do'Ia~h urzą d Zl.
'I a lmp.rez,
kaJar
i Z ktorych dochod w CałOŚCI 0prawną,

(g)

.'

bróconv będzie za zasił1ti i ~
cIę żywnościowo - opałową. -M. in. komitet ur,z8dzi wielk,
zabawę ludowa i zarkupi specjał
ne przedstawienie w .teatrze,
miejskim.
~
ł··
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er,
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~I~ JESTEM .CIEKAWA ...
uliEmilcIa spotyka Się z Anielką
cy. Ol
'"
10 mOWI Emilka eo z.
szykI Idziesz pewno do teatru?
- Nie.
- A~bo na koncert?
- Nie.
- Z~proszono cię?
- NIe.
. - Pll:... sądzisz ~oż~. że mnic t<l
mteresuJe. dokąd ty IdZiesz?

I-

n.

8

M.XI

Prawie WSZYSCY
Wvro~.

"GŁOS PORANNY- -

oskarżeni

",.

.Nr. 529

1931>

ki na k

r
rekrutu;a ,ie ze ·sler przeslepczJlcll

·d nie

1M

dniu dzisiejszy.n

sensację czkę , wrzucają c ją do Ul'tępu, gonił kąpiących się i ci musieli kać sprawców pobicia.
Łodzi wywołała wiadomość o pr;l;y ul. Brzezińskiej 58, Gorczy- przez dI;uty kolczaste uciekać.
- Może nawet on sam
z uchwałym napadzie na kasjer. cżew:ska natomiast udzieliła swe
- Pamiętam - mówi oskar- bił... - mówi oskarżony,
ll
kę firmy Rajchman, Halpern i go mieszkania na pod z iał łupu i żony, że leśniczy powiedział

Ciećka, był cały czas na sali, ty1
mnie ko nie słyszał jak go wywoływano. DOmocnicze
Przew.: Dlaczego świadek się
S-ka, przy ul. 6 Sier.pnia 102, Ra pr'zechcnyywałą 100 złotych, zra- wówczas: "Nie wstyd na takich
nie stawił?
Dalej na pytania przewodniŚw.: Przecież byłem, nie! ...
chelę Szajn,
której zrabowano bowanych Szajnównie, wiedżąc, kawalerów, żeby się tu kąpać ..."
Na pytania przewodniczącego, czącego, Olczyk zeznaje, że ukry I
_
tec:ekę z pieniędzmi.
że pieniądze .te pochodzą z graoskarżony oświadcza, że ostat- wał się przed policją, bowiem Co mOwliI świadkowie
Napastnicy ogłuszyli kasjer- bieży,
Następują zeznania świadków
kę, która wysiadała z taksówki
Ph~rwsl trzej oskarżeni byli l} nio, po powrocie z wojska, z któ dwa miesiące przed aresztowaprzed fabryką, poczem, po dok o lał temu pode.irzani o dokonanie rego został zwolniony na skutek niem w tej sprawie znaleziono u Są one charakterystyczne dla
choroby "na głowę ... " nie praco- niego "statki" (przyrządy do wła każdego procesu pbszlakowenaniu rabunku, zbiegli, mimo innego IJ,ajladu.
natychmiastowego pościgu.
'wał nigdzie i 7:ajmował się han- mań) i odebrano mu "korbę" (je go, gdzie w śledztwie nie można
W wyniku długotrwałego śledz Jak uciekali bandyci dlem, sprzedając starzyznę na den z takich przyrządów) po- z całą pewnością ustalić tożsatwa, zatrzymano w związku z
Na'p ad na S.zajnównę odbył się t. zw. "giełdzie".
czem zostal skazany na 2 miesią mości przestępców. Trzeba opie
napadem 5 osób, które wczoraj około godz.' 8.30 rano, gdy wraPrzew.: A co oskarżony robił ce więzienia. Policja szukała go, rać się na poszlakach, na często
zasiadły
na ławie oskarżonych cała ona z domu bankowego w dniu 6 czerwca, wtedy, kiedy mial się bowiem s.taw.ić do aresz sprzecznych informacjach przy~ ądu okręgowego pod zarzutem Schiffa, po dyskoncie weksli. __ dokonany zostal napad?
tu, a on chciał tego uniknąć.
padkowych świadków, którzy,
przygotowania, wykonania na- \V chwili, gdy szofer taksówki,
Oskarż.: Byłem z dziewczynką
Przew,: Czy oskarżony znal widzieli napastników w przela.
padu, bądź współdziałania z przę którą przyjechała, zawracał wóz d? 3 ,~nocy, pote~, poni~waż Kwikierta (nazwisko pierwszy cie tylko i żaden nie umie do~
stępcami.
a kasjerka dochodziła do bramy n:le mlałeJ? na st:óza, ~ręclłem raz pada na rozprawie)?
kładnie rozpoznać ani zidentyfiProces wywołał duże za.intere portjerll'i, jeden z napastników SIę do 7-eJ ,ran? 1 wróclł~m do
Oskarż.: Poznałem go w wię· kować przestępcy,
To też sąd
ilowanie i ściągnął do ,sali sądo nderzył Ją w głowę i wyrwał te- d~mu w ~llE:dZlel~ ? 7-ej rano. zieniu, miał 5 lat za kradzież.
zmuszony jest ciągle odczyty~
wej mnóstwo ciekawych. Kom- czkę, poczem wszyscy poczęli u - Zjadłem smadame 1 poszedłem
Przew.: A Leokadję Wierzbic- wać zeznania ze śledztwa, pr()o;
pletowi sędziowskiemu przewod ciekać przez po sesję, przy ul. fi na spacer.
ką? (jeden ze świadków - alibi- stować je, doszukiwać się prawniczy sędzia .Wiśniewski, oskar- Sierpnia 98 na łąki IGndermastóow).
dy w powodzi różnych informaża (>rok. SkoI1lpski.
na, stamtąd przez płot na boczII
skarż::d,Ja zawsze w sobotę cji.
ną uliczkę, następnie przez płot
Przew.: A skąd u oskarżonego gram w Je ną grę na bazarach,
Św. Helena Szajn, napa<Inięta:
Na ławie oskarżonych zasie· jakiejś posesji na ul. Andrzeja, 100 złotych, które znaleziono w Poszedłem do niej pożyczyć 5 kasjerka, opowiada o szczeg6~
złotych na granie i pozostałem łach znanych z aktu oskarżenia,
dli: Jan Dworzański, Józef. 01- gdzie II,vsiedli najpierw do do- czasie rewizji?
Oskarż.: Miałem...
~~ki.wypiliśmy par~ butelek Mówi jak ją napadnięto i jak ści
('zak, Józef Słe'faniak, Władysła rożki, a następnie do taksówki.
Prok.: Przecież 100 zł. nie. mo
gano orzestępców, wie tylko, że
wa Stefańska i Stanisława Gor- W, ten sposób dojechali na ulicę
Przew.: Dlaczego na oskarżo- napadło ją dwuch, przyczem je~
czyczewska, Mężczyźni oskarże Brzezińską, gdzie ukryli się w glo być z handlu starzyzną, gdzie
pi.l·onych. oskarżony zmieniał pieniądze na nego
wołano "Kędzior"?
den b y ł w's
ni są z art. 259 K K, kobiety z J'akicJ'ś knaJ'pie, uda.'ąc
.l
Oskarż.: Bo miałem kędzierza
yz zy a d rugli n i'zszy.
.\Vłaściciel poszkodowanej fit
W czasie ucieczki, Dworzań- banimot stuzłotowy?
'll't. 148 i 160 K
K, mówiących
ski, skacząc przez odrutowany
Oskarżony milczy. Przewodni we wlosy.
my, HaJpern, który pewien od(1 wspólnictwie,
czący tłomaczy, że ma prawo
Przew.: Ale teraz oskarżony cinek drogi od banku Schiffa je_
J"IZPwodniczący
~. Wiśnie,w parkan, skalecrył sobie rękę.
Na podstawie zebranych da- nie odpowiadać na to pytanie,
ma gładkie?
chał z Szajnówn2ł, wymienia, ja
!;ki bada personalje oskarżo
nych, st. przod. służby śledczej
Oskarżony: Dobrze. Nie poOskarż.: W wojsku mnie 0- kie pieniądze miała kasjerka,
llvch:
ustalił tożSamo:ść wiem...
strzygli i odtąd się czeszę na prze przyczem pewną trudność stano
Hworzański był 6 razy karany J oachimiak
~a kra~zieże ostatnio przez sąd sprawców napadu i odnalazł . Przew.: A dlaczego oskarżony dział . .Włosy mi się wyprostowa- wi ustalenie, ile było banknotów
.
mówił w czasie rewizji, że to. są ły. studotowycn,
okręgowy w Łodzi, OIczak odby teczkę..
wał 6 kar, ostatnio za kradzież
Po odczytaniu aktu oskarże - pieniądze siostry.
,
więzienny
Św. Malczewski, szofer, wiOskarż,:
Znali mnłe za zło.
dział dwuch
ludzi stoJ'ących
,w yrokiem sądu wojskowego. - nia, S.tef.aniak, zwraca sip'" do
Następnie WYJ'aśnia Stefaniak.
przed po.. tJ'ernią w chwili ...Ay
StHailiak rekrutuje się .również są' du i p·roś.bą o w·y zna.c zenie mu dzie.J'a, myślałem, że mi zabio- MOJ'a żona chciała _ mówi
. ,
r;v.
nadJezdzał z SzaJnówną ule .ze sfer przestępczych i także 6 obrońcy, Sąd zarządza przerwę, rą...
powołując
obróńcę
z
udędu,
'
Zkolei
składa
wyjaśnienia
0oskarżony
żebym
się
~rzestał
mie
ich
jednak
roz
ozna~
razy był karany. Stefańska ma
Ol
k
włóczye po więzieniach l zabrał
~
•. , p
.
k ·
za sobą 6 miesięcy więzienia i
z~
ba
s ~~~~~~o ocp;wiada o biJ'atyee, do handlu. Pożyczyła dla mnie
~w.
WO:,ta81nsk a , spr~wdka~zotylko ostatnia oskarżona dotąd
la b Y ~ ŚWla lern
30 złotych, ale ja pieniądze prze- na ze. ~Pl~.'
nie była karana.
Po przerwie składają wy jaś- w trakcie której wybito mu ząb piłełO i wydałem na dziewczyn- POIl0!ll 1 wldzlał~, .lak trzech 0Krótki akt oskarżenia mówi, nienia oskarżeni:
i tłomaczy jak poznał Dworzań- kl.
Nie chciałem robić żonie sobm.ków przeble~ło przez P,o:
że w
zrabowanej Szajnównie
Dworzański nie przyznaje się skiego, który pomagał mu odszu zmartwienia i nie pokazałem się la Klmdermana ,1 ?rzesadzll~
teczce zllajt;lowało się 2.304)' zło do winy. W tydzień po napadzie
więcej do domu. Ponieważ kilka p~ot, a DOt~ wS.la~ali do doroz
tych got6wką oraz weksle i' to- w niedzielę rano przyszli do jedni wcześniej, gdy wracałem po kI, Osta.tn~, na.1>lllZszy w~ros'
rebka.
.
g~ mies~kania wywiadowcy, zaodbyciu kary z więzienia, sły- tern,. dogOnIł dorożkę. w. blegu.
go w kajdany .i dokonali re·
N ł
d
b
Napastników było czterech, kuli
.
..
Dziś i dni następnych! szałem, że pod Warszawą są roOSI on szare spo nI~ 1, ronprzyczem w śledztwie nie udało WIZJI, poczem zabrali go do wyboty i można się tam łatwo do- zową .m.arynarkę., N~.lwy~s,zym
się ująć czwartego napastnika, działu śledczego.
Oskarżonego Miłość w cienia gilotyn
stać, poszedłem na piechotę ,w oso~n~klem wydaJe Sle Jel Stechoć znane jest jego nazwisko.
Olczyka,
z którym dokonać
LIESLlE HOVARD stronę :Warszawy. Zatrzymałem famak.
"
"
Stefańska pomagała oskarżo miał napadu wogóle nie zna z
MERLE OBERON
się w Mińsku Maz, i tam wlama
Przew.: CZY ŚWIadek by1$!. ka
?
Ilym w ten sposób, iż usunęła te- nazwiska i wiedział tylko, że na..
,
di:lU ~łłl JIl,~"
łem się do ja~iegoś mieszkania. rana
.
'
.
zywaJą go "Kędzior".
"ftJ.ł\
14 l ' .
Ujęto mnie i dopiero wczoraj
Św. NIe, byłam posądzo)la €ł
' Poznał go z oI(ażji jakiejś bój
przywieziono do Łodzi,
kradzież,
-. .
. ,
ki, w'której Olczyk stracił ząb i
Przew.: Czy na oskarżonego
Przew.: Czem lest z Z8i'WOdq!
potem, sądząc, że i DworzaJlski
wołali "Smoluch"?
Św.: Krawcowa .. :
br ł d' ł
b' .
l
Pocz. o 12-8J'.
a u Zła w po Icm, przyc 10Osk~r.: Nikt .mnie takim ~seu
ze szpitala
dtił do niego po odszkodowanie. Guny miBjs~
dem nIe wołał... Padłem ofIarą
Rękę skaleczył w . czasie kąpieli
przed sąMm ... Na ni,kogo nie naObrona: JaJk dawno świa<Ielt
w sławach ł2giewnickich, gdy
od
• padałem,
t
przebywa w sz·p italu na uli.
leśniczy, który pilnował stawów
' . Tramwajowej? '
.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!-iiii________ai*ii·. l
zemst,
św.: Od cr.teredl tygooni.
Osk. Stefańska też nie przyObrona: Na co świa~ek c~
znaje się do winy, Tęczki do u- ruie?
adwokatury łódzkiej
stępu nie wrzuciła, wogóle nic Św.: Nie .iestem zara~Ona"",
SABATYŚCI UPOMINAJĄ
. Przedstawi«iele sabatystów, po
W tych dniach odbylo się dotocZ nie wie o napadzie.
Św, Cichański i Szymczak, SIĘ O ZWWKI.
tej odpowiedzi wyjechali z Toma- tle walne zgromadzenie adwokatury
- Padłam ofiarą podstępu, al pracownicy poszkodowej firmy,
Donosiliśmy o wypadku jaki wy- szowa.
łó!lzkiej przy udziale 125 adwoka- bo zemsty. fi czerwca byłam w mali udział w pościgu, do MÓlJJarzył się w Tomaszowie, a który
19W,
lesie na "grzybkach" z matką i rego dołączyli się dwa,. wojskO~
spowodował śmierć cieśH, MaiuMŁOPOCIANI ZŁODZIEJE.
Z obszernego sprawozdania dele, znajomemi.
wi na koniach. Przestępcy lniI'zewskiego, który spadłszy z . daDo policji wpłynęło zameldowa- gatury łódz.kiej wynika, ~e w r, ub.
Przew.: A dlacz.ego oskarżona kli im z oczu, wbiegając do jach u, wyzionął ducha.
' nie Józefy Bogusławskiej (Nieborow czynne były seminarja dla aplikan przypuszcza, że padła ofiarą ze- kiejś bramy, jaik się później 0.
•
kazaJło, przez oM wymeoli I(
W ZWiązku z tem, w dOIu wczo- ska 10), która w dniu 14 b. m, ''1'''J -- tów adwokackich, na których ' wvJ msty?
O k C ł
słała swego 14-letniego syna po kładali adwokaci - specjaliści, tu'
s.:
Z
owiek
ma
więcej wro tei posesji.
tajszym 'do ~ancelarji parafialnej
,
. k
. . l'
S'
C"
aazety, daJ'ąc mu 10 zł., a który llo dzież pracowały trzy komisJ'e: ko. gow, Ja przYJ aCIe 1...
w. lecka rozpo,ziIw.ie w Ste
kościoła katolickiego zwróciło się eI
Ok'
G
k ' f 'k
ł
sarzona
ama u osobnika.
który wb ~ e~
dwuch panów, którzy przedstawia drodze okradziony został przez misJ'a dla spraw rozJ'emstwa między
. . dorczyczews
.
. a .nle
ś
.
swoich, kolegów Stanisława Pielar.a adwokatami, wzgl. między adwoka. przyznaje SIę o wmy l wYJ a - szy na posesję przy ul. 6-go
!ąc się za wyższych duchownych
. .
d
l'
. . , c;: •
•
98 d
ł
~1
i Józefa Gierbhlskieg' o.
tami a klil'en.tami, komisJ'a podatko ma, ze, g y zna eZlOno w Jej mle .:llerpma
u erzy go. w fo<>osekty sabatystów, prosili o niespo,
s
kan'
100
ł t ch
l
'
l
'
.
b'
ł'
.
'
b' wa oraz komI'sJ'a dla walkI' z po . z
lU
Z o Y ,c lCla a Je we l z leg z mnyml.
Na sl{utek za meldo waDIa
rząd/anie al<tu zgonu, bowiem zmar
o Ul
sobie pr
l
' , dl t
N t
. , . dl
'
.
.
chłopcy zostali zatrzymani,
kątną adwokaturą~
. zyw aszczyc 1 a ego po
aSI I;>onl SWla {QWle me wno
Iy należał do sekty i nie może być
wiel,lziała, że to jej pieniądze. szą do sprawy ciekawszych mo
• i mówi- me.ntów.
, '- d'
poc howany w T oot aszowle,
. g zle
~RADN
l Z 'Po udziele.niu. absolutori,um ustę- W ogo'l e, bł'
a a SIę polIcji
nienla cmentarza sabatystów, lecz
Ą aIEL . NĘ.:
'puJą~ę.~ delegaturze przyst~piono do la co jej każą... Następuje zaPo zeznaniach świa, dków głos
w Warszawie.
Na s~ko.dę. M, Rozena skrądzll>110 wyborow, ~ których wy01ku wy- przysiężenie świadków, Jednego
b ł
d t .. 1
k ż.
wczoralbt.ehznę ze strychu w ' do- brani 70stah 'na delegatów adwo,
.
• .• ,
za ra Drze s aWICle
os ar c
,
z nIch, Regmę WOJtasmską nia publicznego który d magał
W odpOWiedzi na to, dyżurny lIDU przy ul. Kramarskiej 7, wartoś- kat . Edmund Moszkowski większo, przyprowadził policjant
'.
'k' 'dl
Q. tk: 'h
Ji.siądz w parafji oświadczył, iź ci 100 zł.
ścią głosów 112 ponownie ora3
Okazuje się że świad~k został ~l~ su~owe.1h ary a wszys te
Matuszewski przed zgonem wyraził
Taką samą szkodę poniósł Chit adwokat Bolesław Fichna większ08 przymusowo 'umieszczony w sp<arzonyc"
. 'h
b '
. ' ka- Alter, któremu skradZIono
,
' .
'
'loprz
em
oWle
chęc' powrotu na łono kOŚCIoła
blehzńę Clą glosow 96.
. szpitalu
św, Magdaleny i dlatego
' m at c
ł
d o ron·
, k'lego J" zyczeOIU
' .lego s t al
t h d
'
Ka dencJa
' del
'
sprawa zos a a Uo T roczona
t olIC
o'
Sl~ ze s ryc u omu przy ul. Antollleegatow
trwaĆ 1.....
..... nie stawił się na rozprawę .
dcow
'
o d'
llla d'"
7.JSleJszego. ~,yro k zę
zadość.
go 27.
dzie lat trzy.
. Inny świadek, 80-letni starzec, padnie w godzimach oorimnvch

.W czerwcu b. roku

w

,.Statkl

I

T-.-emn-Icze 100 zl.

S-krolnie karani

Wedrowiec

,A

,

'

ł

Strata

GRA D. KI O
K WIA r

na poranki

80 gr

Wybory delegatów

TOII'lBS'

l
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GLOS HA

DLOWY

przcdzalnie

IJni~rD(bomioD~
rUlzgłg!
Produk(ia W dzial~ wieonji wgnosl 100 pro(~ni
W r. ub. o tej porze pu<,:dzal pasów przędzy,
n ictwo w' gonjowe było .iuż po
sezonie, a uruchomiell:e było
m:nimalne. Obecnie po kilkum esięcznej n'eprzerwane.i, produkcji, uruchOmienie .test stuPl'ocentowe, przyczem w ostv.·
:nich d~"'-!!:.J.! :ygodniach l!~~gło
zw:,ęks'zen'u ,

ponicważ

zaczęł:v

fabrykować

nawet przędza In ' e,
od dłuższego czasu nie produkujące. Wskaźnik produkcji po'
ważnie się zwiększył.

Pom'mo stuprocentoweg() U·
J'uchomien'a podał" na rJnku
iest niewystarczająea i ()dczuwa się brak szeregu gatunków
PI'ZedZY,

zwłaszcza używanych

I

co gwaralltuj~ ży tu zaliczyć
w pIerwszym
na najbliższe m ' es'ące ożywic- rzędz e brak snrowc6w, CO odnie w tej produkcji.
bUa sie na z111lIlldszeniu wska
Zanotowano również znacz- źn:ka produkcji p,rzędzy trykoną noprawe wypiacalno~ci, a tażO\vei.
~ciqei. poprawę sposobów DU\vszysŁkie te momenty wpły
krywania należności ze strollY flGłv na znaczna pOlJrawG rento
odb ' orców.
Uzalcżnienie od wności przeds ' ębiorstw
J)rz<;b!orcó".· od producentó'w wpł.\' - dzalniczo - vdgon.lowych. Przcd
ndo na prz~dzaI.ników wigOll,iO s :t::bi,o rslwa te. które jeszcze w
wych w tym kierunku. że prz~ r, ub. brne!'v w dług" obecni.e
dą zarobkowo
wzgl. sprzedają na skutek znacznej poprawy TprzGdzc: za gotówk~. bądź tez l1ansowej, cześc owo sphca i~
na krótkoterl11'nowy
kredyt. swoje zobowiązania z sezonów
Stosunki kredytowe są baruzo ubj'cr.:łych, Jeżelihy i n:lstcl)nv
ob()strzone.
'
,>ezo,n dopisał, byI:by oni w sta
Do ujemnych objawów nale- n'e z wpłvwów z produkcli r(:-

I

a.lizować inwestycie i przeznu-

.'
. d . 'k
I;zyc odp?wle ~l1e w~ty na amo.r1yzacle. Juz obecn'e m<}tna
.. twierdzić, że sanacJa prz~zal
u'ctwa wi~oniowego na WlSZVst
•
•.•. k
kich odcInkac.h .lesł fa tem dokonanym.
Poprawa sytuacji pn:ędzal,
nictwa w: "on iowecto 'Jest ściśle
.
~
,
~
,
ZWIąZana z poprawą na rYnku
g()towych artykułów wlgon,i{lwych. Zdan em sfer kupiecki('h
k
t· • I
"
. '.
OZ YWH:,l1lC .na ~yn U go. OW:\ C 1
towarow w , g~'n.1owych test re
zultatem zWIększonego popy[U lud~,()śd wj~iskiei na te ar.', ł t " '" U ".

------------------------------Belfeae:,-a
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Rynek

II

p!enzęz'!Jl.

GIELDA WA·R SZA WSKA.
Na wczorajszem zebraniu giełdy wa
i lulo,~'o - dewiz~wej w Wa.rszawie len·
I deliCja dla deWIZ była l1leco słabsza.
przy obrotach zwiększonych, Notowano: Amsterdam 360, Bruksela 89.93,
Be~lin 213.45, Kopenhaga 117.13, Londyn 26.25, Nowy Jork 5.31,88, l\'(l wy
.Jork - kabel 5.32, Oslo 131.90, Paryż
35.01 , Praga 21.97, Sztokholm 133.30,
Zurych 171.8.5. \V obrotach prywalnych:. m~rka niemiecka 163. szylin~
auslrJackl 98, . koron~ czeska 2~. 7-1,
fr!łnk francuskI 34.97, frank szwa cal
ski 171.85, gulden "dań ski 99.23 'Iirv
wloskic 31.75, grubs"zc odcinki 29. Icfe
r~JUuIls~dc 2.~3, peng~ :vę~ierskic 9/.50, dInary JugoslowlansklC 11.ei. la
ty łotewskic 123, funty palcsłyt'tskic _
26.20, funty angielskie 26.23, dolar gotówkowy 5.31.73, rubel złoty 4.76,50,
dolar złoty 9, rul)~l sre~rny 1.85, bilon
0.85, Bank PolskI płacIł za banknoty
dolarowe 5.29.

I

AKCJE
orzv produkcj: chustek. Jest to
wynik TJrzerzucenia się nroouDI-~ml-f(ka W1I1 ŁodzI""
akcjiobrotach
tendencja
była nicjedlloltla,Dla
przy
ograniczonych.
_
r:entów na przędzę trykotażową,
WY
Notowano: Bank Polski - 95.75
!!dz:e Drzy małynl WYs łku, mo'
.
ł
k t kt
Cz~stocicc - 34.25, Cukier 34.25. 0naw!ąza a
on a
z samorządem gospodarczym
strowieckie 19, Starachowice 31.85 _
Żl1a uzyskać takie same
ceny.
•
P ' b l 'k' • k
••• •
•
32. Zanotowane akcje Towarzystwa U·
iak nrzv
nl'odukc.ii
przędzy
P l'zed wY.lazdem zolskl, a- lU l, Ja O oparty na wzaJemne,11 realIZUjąc w obl'ocle łowal'owym bezpieczeli "Vita i Krakowskie" bez ku
chustkowej,
które wymagają wił w Lodzi naczclny dyrcktor dobl'cj woli i współpracy. Oczy- szereg posuuięć, nie zmieniają-I ponu za 193~ r. Drobne tranzakcje do.
wiQkszego wysiłku tcchnkzne- niemieckie.i iz.by dla spraw han' wisła do rozwiązania pozosta.jc, cych istoty układu.
kon~ne a .me~oto\Vane akcjami Modrzejowskleml po 4.20.
~ o, Popyt zresztą przez cały se dlu z Polską w Berlinie von Gre cały szereg kwestji, jak sprawa
gory. Do Lodzi przybył on w to· finansnwania eksportu i impor-! ..Row~lIez. i. sprawa konkur~n- I
PAP~ERY PROCENTOWE
zon przewyższał p()daż.
W związku z wiekszym 1:0PY warzystwie d". Arno Kiudlcra tu. - Niemcy mo.tą wchłonąć 1 CJI anglelsklcJ na rynku polskim ,Dla paplcró,,: procentowych tenden.
delegatury izby ber~ bez truduości przy~uane Polsce l' nie powinna nasuwać, zdaniem cja była I!10Cl1lejS~a, I?rzy większych
!em.
ruch cen .lest wyb' tnie kicrownika
.• . , .
. •
delegatów niemieckich poważ- obrotae.h:> proc. hstaml m. Warszawy
k0l1t3'ngeuty, () de I Polska ze ••
, . ' . nowemi. Notowano: 3 proc. budowlazniżkOWY. 'V ostntnkh clwuch hnskleJ W \Val'szawle,
W czasie swego pobytu w Lo- swe,i strony wykorzysta kontyn-! DI~Jszych ~rudl~osc!. Eksporł me lila 39.65. - 39.75 (1?lus 5), 4 proc. dor vgodnia-ch
ccny wszystkich
nawi~za- , g'enty na artykuły niemieckie
I JDIecki ol'JentuJe Się w potrz~- la~owa 02.75 - 52.00, 5 proc. konwer~)rawic gatunków przędzy wzro dzi deleg'aci niemicccv
,;
.,
,
• ,b h
k
l k'
• ' sYjna 6350 5 proc kol .
6
li
kontakt
z
izba
pl'zcmvsłowo
.
Spra'1
rozrachunków
wywo-I
ac ryn u po s lego znaczme I ,
.,
'. ejowa 542"
. o,
"h: o hlisko 5 proc. N()rmalnie
"
';'
l ••• Ś 'śl'
• • d ty h 1)\ oc. dolarowa 77.20 (plus 25) 7 proc
'',' lym crkres:e w całem włó hamllową oraz szeregiem insty- hć moż coprawda pewne trud- epleJ l CI ej umie Się o .. C , stablIizacyjna 61.75 _ 61.88 (plus 13):
k eUllictw'c nastę-puje obniżka, łucji i osób, zaillter('sowauych ilOŚci, ale sądzić należy, że po potrzeb przystosować, aDI~eli I odcinki po 500 dolar~w ~2.75 - 62.88
IY ZU.l. stabilizacja ce,n .
Powyż realizacją traktatu halldloweoo krótkim okrcsie przejściowych konserwatywny eksport anglel-I (plus 38), 8 proc. oblIgaCje budowlane
'" I trudności te zostaną 0I)all0Wane ski. - Po jednodniowym poby- B. G.. Kr. ~ emisja 93, 4 i pół proc. li.
s ze objflwy na rynku wigonjo- Z Rzeszą •
• . cie delegaci niemieccy opuśc'l' sty Zlemsklc 43 - 43.50 (plus 75) 5 pr
W
rozmowach
delegaci
ni(~Komisje specjalne niemiccka i
"
I I Warszawy stare 58 (plus 175), 5' proC:
wym ilustruje w','bitu' e bardzo
mieccy
dali
wyraz
swej
opinji,
iż
polska
pracować
będą
zgodnie
Lodz,
.przyczem,
p.
von
Gregory
Warszawy ~ow~ 50 - 49.63 (-62)._
pOl1wślnn kCl/n iunkturę.
D.robne odcmkl 50.25, ~ proc. obligaDodatnim ob.iawem w tym układ llrzyniesie pozytywne w~'- nad usuwaniem tych trudności , udał Się do Berlma.
eJe m. Warszawy VIII 1 IX emisja _
dz iale ie.,t wydatne zmnicjS'l.e55.25 (plus 25). Drobne tranzakcje dokonane anienotowane: 4 proc. in"..
11' c sit::
konkurenc.ii po1n:ędzy
Itycyjna zwykła 11.25 (-25), 7 procii
producentami. którzy nie są ustabilizacyjna odcinki po 100 dolar6W!1
zależnieni od nakładców,
gdyż
winno S!ę - zgodnie z decyzją sądu - odbyć w bieżącym roku
65 - 66, 8 proc. listy zastawne funtc;..,
raczej nakładcy ()raz odbiorcy
we Przemysłu Polskiego 90.50, 4 i ~
nrz t:dT.Y są llzależn:eni od prOW paździentiku odbyło się zebra- dzie, jak wynika z rejestru handlo· zrzekł się prawa korzystania z te, proc. listy m. Warszawy odcinki . .
p
wego, uprawniony jest wyłącznie go upoważ tl '1ia, a pozatem wyrok 1.500 złotych - 55 - 55.50, 6 prac.1
<lucentów i nabywa.ią obeoo'e nie wierzycieli TOWARZYSTWA
Warszawy stare 56.25, 3 proc. państw.l~
\\'sZY~tl'. ie heT. '''viatku nadarza AKCYJNEGO
MANUFAKTURY do zar.tępowania spółki upadłej, to uchwałę tę unieważnił. Zarząd nie wa renta ziemska odcinki po 500 złtit.
jednak
poza
rejestrem
zaszły zmia- posiadał również mandatu walnego
h'p. sic: do kupna pUTt,je przę- BA WEŁNIANEJ - JAKÓB KEtych 65.25, po 1000 złotych - 85.50, 1,
dz",
STENBERG. Ogółem zgłosiło pre- ny, które uniemożliwiają w obec- zgroniadzenla w kwestii układu. W proc. pożyczka śląska 70.25, za 8 proc.
nym stanie zastępstwo interesów konkluzji sędzła komisarz odroczył dillonowską chciano płacić 93, za 7 pr.
Bardzo watkim
m()mentem \ten~je 54 wierzycieli, reprezento !;półki na zgromadzeniu, gdyż '"
posiedzenie, celem umożliwienia za- warszawską - 68.25.
iest, iż produku,ią tylko na za- wanycb przez swych pełnomocni
przeddzień zebrania
zapadł
nie rządo'~i upadle) SpOłkl zwołania
GlELDA LÓDZK.(
móv, ienie, a nie na skład, jak M~. :e~nomocnik z~r~ądu z~o ; ~: wykonany jeszcze w rejestrze wy- zgromadzenia akcjonarjuszów dla
Na wczorajszem zebraniu giełd.,.
to było w r. uh. o te.l porze. Po w Inllemu zarządu oswladczc
\J
rok, opatrzony rygorem natychmia. wypowiedzenia się w kwestji pro- II wem w Łodzi notowano:
wodu je to k()mpletny brak za- wobec zmian, jakie zaszły w , .~
•
sprzeda! kupn.
stowej wykonalności, uniewaznta- pozycjI układowych.
Dolary
5,31
5.305
jący wybory, wskutek czego
zaSąd przyjął do wiadomości proStabilizac~jna
62,00 61,50
• .•
Inwestycyjna
111,75 111,50
rząd poczuwał się w obowiązlm do
tokuł zebrania wierzycleb I pc.staDolarówka
53 25 53,00
NadftlierD~
wgwęzow~
oświadczenia w interesie spółki, iż nowif'nie sędziego komisarza, przy
Budowlana
40:50 40,00
zachodzi potrzeba odroczenia zgro czem zobowiązał sędziego komisadoprowadzą do ruiny branżę pierza i puchu
5 proc. Łodzi
46,00 45,50
madzenia dla udzielenia możności rza do natychmiastowego wyznaeze
BTaenndkePI o.lski t
95,25 95,00
Związek kupc6tw pierza i pu Dowodu braku oclbiorców na o- wł"
•
ICJa u rzymana.
aSClwernu organowi SIlółld wypo- .
m~ termi~u ponowne.go z~bramil
GIELDA ZBOŻOWA
c hu wskutek
obow
'
ązuiącego
c:zvszczone
p
iClte
i
puch
w
kra
.
wiedzenia się w kwestji propozycji
Żyto
13 75 _ 1400
'ladm:ernie wysok ego cła wy- iu i za,~ranica. nO krótkim eza układowych w sposób dla sądu mia· wIerzycIeh, które powInno Się odbyć jeszcze w r. b.
pszenica
19,25 - 19:75
wozowego od pierza i puchu, sie zI'kw 'dowala sit>.
...
rodajny.
•
jęczmieIl przem. 14,00 14,50
l11a wystosować w tei sprawie
Iedyny rynek zbytu nieoczy'_
P onadto są d zo bOWi ąnł sę d zlego
Jęczmień brow.
14.75 _ 15.75
Adw. Wajcman, pełnomocnik umenlOr,iał do min. skarbu, prze szczolle~o pierza to Niemcy.
Owies jednolity 15.50 - 16.00
padłego Towarzystwa
Akcyjnego komisarza, by czuwał nad dalszem
Illvslu ora,z rolnidwa.
Nawet
obecn:e
Niemcy z ,r
postępowaniem upadłościowem, by
Owies zbierany
15.25 - 15.75
•
1_
ł zyłąC7.ył się do wniosku pełnomoc
nie doznało żadnej zwłoki i jeżeli
Mąka żytnia 1)
21.00 - 22.00
\V memoriale t)'m zw : ąze~ przyczyn konkurencyjnych n'e
.
. dz
oi!{a :!:arządu firmy, o odroczenie
.'
Mąka żytnia 2)
22.00 - 22.75
..
wskazu le me y in. na to, Ze wpuslzczają pierza n;eoczyszczo
na na j bhzszem zebrantu wierzycieMąka pszenna
31,50 - 33,50
. k
.
zgromadzenia.
w zw:ą,z·u z zapowtedzianem nego z Polski, a w kraju zapoOtręby żytnie
8.75 - 9.00
• .,
.
.
Po przerwie sędzia
komisarz li spółka upadła nie zgłosi propo
na
ten a,r (ykul
w przemOWIemu Wlcep'rem.)era trzebowanie
zycji układowych, lub też propo-.
Otręby pszenne
8,50 - 8,75
•.
.
Otręby pszenne gr. 8.75 9.00
Kwatlwwskiego
ożyw'eniem .iest zbyt małe w stosunku
do oświadczył, iż w dniu poprzedzaJązycJe te me zostaną p\'Zy,)ęte przez
Rzepak
44,00 _ 45,00
życia g()spodarczego w kra.iu. 1D(l,żIiwo,ści produkcyjnych.
cym zebranie ogłoszony został wywierzycieli zawiązał związek
Groch Victoria
31.00 - 35.00
nalei" zwróe'ć uwagę na krzy'"
Wskutek teg() branza p'erzy rok sądu, mocą którego unieważnio wierzycieli.
Makuch lniany
16.00 - 17.00
dzące od 1930 roku rozporzą- : puchu zupełnie zam·era. O ile ue zostały wybory zarządu, dokoMakuch rzepak. 14.00 - 15.00
Ziemniaki jadalne 3,75 - 4,00
dzenie min. skarbu, przemysłu ł w 1931 r. kg. pierza kOSLtował nane przez walne zglomadzenie
Następne po~iedze'1ie sądu wyMak niebieski
65,00 - 68,00
' t wa, ust anawla'
•
n
10 zł ., puc h u 22 - 23 zł ., akcJ'onarjuszów IłpadłeJ' spółki i znaczone zostało w teJ' sprawie na
łlam dl u '.. rolnIC
~ Tendencja spokojna.
j~ce cło wywozowe ()d p' erza !() obeonie kg. pierza kosztu ie zgromadzenie akcjonarjuszów prze' 14 stycznia, celem rozpatrzenia
i puchu.
1 zł., puchu -:- 4-5 zł. W 1931 kazałn zarządowi decyzję co do sprawfJZdania syndyka, protokułu i
NOTOW ANIA BAWEŁNY,
Wskutek zamkn:ęcia przez cło _. normalna kalkulacja przy za przedłożenia wierzycielom propozy· uchwał zebrania wierzycieli i wnioLIVERPOOL
gran:c Polski na ' wywóz nieo- kupie gęsi pole~ała na tern, że cji ukł~dowych, jednakże zarząd sków sędziego komisarza.
loco - listopad 6,45, grudzień 6,44,
czyszczonego
p'erza : puchu płacąc za gęś 8 zł. brano pod
_
slyczeń 6,41, luty 6,39, marzec 6,38,
eksport tego artykułu zupełnie uwage wysoki zysk .. uzyskaneW~lna
zwgżku,~'
~,,:iecień 6,31?, ~aj, 6,34, czerwi.ec.6,32,
ustał, a
wstosumku do oczv- tz') I . erz_. i puchu,
a dlatego
•
lipiec 6,30, SIerplen 6,22, wrzeslen 6,15
Redukcja dostaw surowca australijskiego
pa~d_ziernik 6,08, .listopad 6,03, gruPierwszy tydzień G-ej serji aukcji rych zaIlczyć należy ograniczenia do-, dZlell.6,02, styczell 6,01, luty 6,00, maszczone,!{o pierza i puchu stanO l{onsument krajowy m' ęsa (bi
wi tylko część wywozu poprze t~o drobiu) mógł nabyć je po wełny kolonjalneJ w Londynie prze- staw surowca welny australijskiej do i rzec :>,98.
.
dn'ego,
cen~e n'ższej.
szedł pod znakiem zwiększonych 0- składów konsygnacyjnych. Również i
EgIP.ska: loco .10,27, hstp<,>ad 9,8~
:.IYŚlą. przewodn'ą rozporząr r:zed ustanowieniem nad- brotów i zwyżkujących cen.
dostawy surowca południowo-afryk ań- sl.yczen 9,31, ~a~zec. 8,99, maJ ~,81, lirIzenia Z 1930 r., _ abstrahując miernego cła wywozowego '-stNa podkreślenie zasługuje szereg skiego ułegły zmniejszeniu wobec piec 8,68, pazdzlermk 8,58, hstopad
. l
804 li t d 7 66 ty
charaktt'rystycznych zjawisk, do któ- przedłużenia umowy kompensacyjnej 18,3U~'
od tego. że rozpo,rzą.dzenie to niał łatwy zbyt n'eoczyszczonez Niemcami, umożliwiającej korzystną
pper. oco , , s op~ " . s. wydane zostało w czasie, gdy go pierza u eks»edytorów, cO'
sprzedaż. Przemiany te na rynku weł ~zell 7,6?, f!lar~ec 7,68, ~aj 7,59, hplec
życie gospodar<.,ze kształtowało zwiększało dochód wszystkich
ny dotyczą w przeważająeej mierze ,52, pazdzlerlllk 7,34, lIstopad 7,08.
się pod hasłem etatyzmu, pośredniczących w tym obr()welny merynosowej.
BREMA
było Doparcie rodzimej produk cic: handl3Jrza drobiem, rolnika'
Pierwsze dni ankcJI kształtowały
I?co 14,46, grudzień ~3,55, styczetl
..,' l
d t
W ł
ł
\V tych dniach Francja przyznała się pod wpływ cm nastrojów zwyżko- 13,03, ma.rzc,c 1~,45, maj 13,42, lipiec
"
CI : OCZyszozon;!go n erza 1 pu- '; e ( De "ora.
P ywa o to na Polsce t zw umoWlly kontyngent na w)ch na poszczt'gólne gatunki wełny 13,37. pazdzlerIllk 13,14.
chu. Skutkiem tei błędnej polio' zwi,ękSlzenie konsumcJi. Tym- , odzież ~ w;sokoścl 10,000 kg.
w granicach od 5 do 10 proc. Na podALEKSANDRJA
tyki w c~ągu 5 lat powstał() w C7a.sem rozporządzen'e, u'3fr. '
Dla przemysłu konfekcyjnego jcst kreślenie zasługuje dość liCzny udział
Sakellaridis: styczel1 17,02, marzec
Polsc p zale.dwie 8 fab.ryk.
. 'iwia.iące na~~ierne cło WVW J10 to moment dodatni, gdyż eksport ten odbiorców niemieckich. Kupey anglel- 16,32, maj 16,00, Iipicc lii,82, listopad
W Ł<>dzl po wydamu powyz-\ we pozbaw:ło warstwy te do- na rynek francuski poddany zostal 0- scy nskutecznili szereg większych j1:i,3J.
statnio poważnym ograniczeniom, na- tranzakcji. Naogól nastrój na aukAshmouni: grudziel1 14,21. luty 13,98
szego rozporzą.dzen· a pow3tała ('hodu
' skutek których uległ on dużemu skur cjach jest zdecydowanie optymistycz- kwicci('ll 13,87, cz('\'wiec 13,49 pai·
ezeniu.
ny.
dzicrnik 12,60.
tylkO jedna fabryka. która •
I

I ' ..

l

I
I,

I

Zebranie wierzycieli T. A. J. KeSlenberg

~"~"""""""~""'''AiiIi;;;
(la

nadal

I

Kont,ngent,
ni llanfekcJe
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Dziś

i dni

następnych

I

Początek

3 znakomite

w dni powsz. 4.30
soboty i niedziele 12.30

w

Reż.

I-

Gregory lo.a Cava -

Wzruszający

serca kobiety.

Olit:ialncil

Bank Italji

Kalendarz,k sportow,

Claudette Colbert.
Charles BaJer. Jaan Bennett

gwiazdy:

U ojony S

na

dramat,

iat

odslllńiajqcy tajniki

d~prf(ła(ja

podwyższył cenę złota

Bank Italji ustalił cenę zakupu złofa na 15.50 lir. za jeden gram. W ten
sposób stawka nstalona przed 8 loty,
I,rzel,roczona została o 22 proc.
Deprecjacjo waluty włoskiej została
wi~c uznano oficjalnie.
\Vahania kursu lira rozpoczęły się
jnż przed półtora rokiem, a różnica
pomiędzy oficjalnemi kursami doszła
do 10 proc. Znacznie jednak większy
był wzrost cen wewnątrz kraju, gdyż
dochodził do 15 proc. W tych warunkach nie jest wykluczone, że likwidacja starego parytetu będzie trwała.
Deprecjacja lira wiąże się z trzema
czynnikami: cenami wewllętrzllemi,
wpływem notowań zagranicznych I sy
tuacją Banku Italji.
Zwyżka cen wcwnętrznych została o·
bccnie tylko oficjalnie zalegalizowana.
Różnice kursów waluty włoskiej na

lira

o 22 procent

giełdach zagranicznych
doprowadzić
mnsiały wkońcu do zajęcia przez Bank

Italji sprecyzowanego stanowiska. Również i tntaj oświadczenie, ustalające IłOWą ccnę zakupu za złoto, ma
charakter stwierdzenia stanu faktycznego, który istniał od dawna.
Główną przyczyną,
która skłoniła
Bank Ital.ii do .podw.yższeni~ ceny za-.
kUlJU złota - Jest mepomyslna sytuaeja, w jakie~ instytucja ta się zna,Jdzle
w razie dłuzszego trwania sankCJi.
Mechanizm funkcjonowania handlu
zagranicznego i aparatu dewizowego
Włoch został zakłócony l dlatego JtaIja musi mieć złoto, aby pokrywać swc
zakupy zagraniczne. Podwyższenie cen
zalmpu złota ma skłonić jego posiadaczy do dostarczenia go do skarbu pań
stwa. _
.
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dziś

Kalendarzyk sportowy na dzielI
dzisiejszy i jutrzejszy przedstawia
się w Łodzi następująco:
SOBOTA.
Szermierka. W lokalu Policyjne·
go KS przy ul. Zeromsldego 88 O
godz. 18-ej towarzyski mecz szerll1ierczy Policyjny KS - PocztOWI!
PW.
,"":
Jubileusz klubowy. W lokalu UT
przy ul. Piotrkowskiej 220 o godz.
20 ej uroczyE't.ość jubileuszu 38-10
('.ia l'nion - Touringu.

PIecz . .
Walfszawl-anka
11

i jutro

NIEDZIELA.
Na boisku ŁKS przy
Al. Unji o godz. 11,30 mecz piłkar
ski ŁKS (liga) - Union Touring.
Boks. W sali filharmonji przy ul.
N'arutowicza 20, O godz. 16-ej me'!2
o mi.3trzostwo drużynowe Polski:
[KP - Lechja (Lwćw).
Zapasy. W sali Wimy przy ul. Ro
kiciil;;kiej 81 o godz. ll-ej przed
poł o mecz zapaśniczy o mistrz. okrtj
gu Wima - Sokół.
Piłka nożna.

Finał drużynowych

I

mistrzostw szermierczych Polski

W nadchodzącą niedzielę rozegra
uy zostanie finał drużynowych szer
mierczych mistrzostw Polski powiq
ozy Policyjnym K. S. Katowico,
\\Tarszawianltą i Poznańskim AZS.
Polski związek szermierczy pol~.
cH organizację zawodów WarE'za..
",iance

Skład drużyny

niemieckiej

na mecz szermierczy
z Polską

Aklualia lokalne

WI·sła

Drużyna bokserska KPZjednocz0

Niemiecki zw. szermierczy nadeswej
drużyny na
lIlecz szermierczy 'L Polską w dniach
l ·i - 15 grudnia w Warszawie.
Skład drużyny niemieckiej przed
st::lwia się następująco: Szpady Lerdt\n, Geiwitz, Uhlman, Rothig.
rezerwa Es~ner, WabI; szable_
CIelm, Eiseae<3ker, Esser, O&smir,
)'Merwa: Jorger.
słał już skład

wyjeżdża na niedzielę do Kali.
!>ylt. gdzie rozegra mecz bokserski
Mecz ligowy Warszawianka- 'f. Kaliskim KIlbem Sportowym.
J
• 1
"Visła W "W arszawie, kt...ry mla
być odwołany, dochodzi
j€'dnak
Finał}' w
koszykówkę
męską
ostateczni o do skutku, gdyż kierow
or:\z
S7.czypiJrniaka
kI.
B
ze
wzglę
nictwo sekcji piłkarskiej Warsza
tin na niepfIi'rną pogodę nie odbędą
winnki zdołało przekonać zarza,(!
~ię·
klubu ::l konieczności urządzenia
m(>(' lU. Sędzią meczu, który odbę
Mistrz Polski w ping - pongu,
zremisowali w MonaS(al€DI~
obroiowł!80 .]zie _się jutro w War~zawie o godz. warszawska
Hasmonea
odwołała
h dl b '
.
kiJ I '
11'('J przed poło będZIe p. Krukow·
chjum
swój przyjazd na mecze z HakoW
an U ranzy spozywczo- O on a neJ
) ski z Warszawy.
MONACHJUM,
29.XI. - W Monaabem łGdzkim i przyjedzie naj praw chjum bawiła drużyna
'V początkach przyszłego t y- wiska samorządu gospodarcze
hokejowa pra-lopodobniej w przyszłym tygodnin skiej Slavil, która rozegrała treningogodnia odbędzie się w Gdyni go.
wyjechał
wy mecz ze znanym zespołem niemiec
specjalne posiedzenie międzyizRealizacja scalenia podatku
kim Riessersee. Mecz zakończył się wy
bowej komisji skarbowej związ- obrotowego w tej branży posiaReprezentacyjny pr~ciarz okrę nlkiem 0:0, aczkolwiek w drnżynie
ku izb przemysł. - handlowych. dać będzie doniosłe znaczenie,
czeskiej grało trzech kanadyjczyków.
W s7.echstronny zawodnik ŁK8, gu, Pietrz:1k z Kaliskiego ' KS-u o l\lecz
Tematem obrad będzie sprawa
zgromadził 4 tys. widzów.
otrzymał zwolnienie z macierzystedefinitywnego opracowania pro ponieważ dział kolonjalno-spo- Kr~l, wyjechał do Katowic na
żyw czy obejmuje bardzo wielką przedolimpijski obóz hokejowy dla go klubu i już wkrótce występować
jektu scalenia podatku obroło-' ść ł t 'k' t
d tk W
wcgo w handlu spożywczo _ ko- l I o • p a Dl owego po a u.,
najlepszych hokeistów z kraju. Król będzie w barwach ,IKP w spotkalonjalnym.
ten. sposób reforma :a przez s.c~ jf:st jedynym łodzianinem, wyzna- niach o drużynowe mistrzostwo
leme podatku ogramczy do mml czonym do przedolimpijskiego obf'- Poli!ki. Kaliski KS ma pozyskM
Obr a dy te k on t ynuowane b ę
. d
id I
l
komitetu P. W. i W.F.
Szymur~ z poznańskie; Warty.
dą następ
g d'
d . ł
mum 111 yw ua ne wym ary, co ~u hokejowego.
'"... ('!~,,'
?~ ~ ~ła z u Zła ell~ ..Ua licznej rzeszy zwłaszcza •••• 9 •••••••••••••••••••
Wczoraj wieczorem odbyło ałę
przedstawłcłeh mm. skarbu, kto
..
h
ed . b'
t
. l mmeJszyc
prz SIę lors w po·
pod
przewodnietwem prezyd6n~
W Pabjanicach rezerw·t'wa druży
Na łódzkich ekranach
rzy w t ym ce l u przyb ę d ą specJa
. d ć b d .
.
kI d .
Głazka posiedzenie prezydjum kGl 'e d
Gd'
b d
l
SIa a
ę Złe mezwy - e
omona bokserllka IKP rozegra w nie.
11
. o.
ym na o ra y. p enar- słe znaczenie.
"Szalony porucznik"
mitetu wychowania
fizycznego I
ne, JUz po sprecyzowamu stano
dzielę mecz towarzyski z ze~połem
Nikt nie umie z takli lekkością i
przysposobienia
wojskowego,
...
swobodą realizować pogodnych, weso- Kruszendara.
kt6rem
załatwiono szereg bietlr
łych komedjl, jak wiede6c1iYcy.
Ich
odwolań
filmy - to niedoścignione wzory, nacych spraw.
zmniejszyła się o 40 proc. w porównaniu z r. ub.
śladowane na całym świecie.
Sł'
uę ą
M. in. -postanowiono 7.aku-pić i wy
porucznik", wyświetlany ..
mistrzostwa
świata
pożyczyć łódzkiemu okręgowemu
Na terenie poszczególnych u- ba odwołań w porównaniu z fO. na"Szalony
ekranie kina "Rialto" jest takim
rzędów oraz izby skarbowej w kiem ub. nieco wzrosła.
W ping-ponga
związkowi lekkoatletycznemu 4Q
majstersztykiem w zakresie lekkiej,
płotków nowego typu do biegu ora2
Łodzi zakończone zostały całko
Globalny spadek liczby odwo- bezpretensjonalnej komedji. Jest barBERLIN, 29.XI. - Pięć państw za- ułatwić komendzie obwodu PW
wicie prace związane z tegorocz łań od tegorocznych wymiarów dzo zręczny, pomysłowy scenarjusz, biega
o organizację mistrzostw świata
reżyserja i dobra muzyka.
uym wymiarem podatku docho podatku dochodowego w całym kulturalna
Zwłaszcza mile
wpada w ucho fox: w ping-pongu na rok 1936, a miano- i WF zorganizowanie dla junaKów
wIcie: Anglja, Francja, Austrja, Szwe· nauki pływania.
.
dowego.
okręgu łódzkim świadczyłby o "Tyś jest gwiazdą mą".
Termin plenarnego zebrania kJrr,j
'Vedług szczegółowych obli- usprawnieniu akcji wymiarowej
Gustaw Frohlich gra rolę główną. cja I Czechosłowacja.
Zarząd międzynarodowej
federacji
ci:eń władz skarbowych liczba co należałoby przypisać współ Jego partnerką jest nowa, utalentowa tennisa stołowego wyda wkrótce w tej tetu PW i WF wyznaczono na dz:eń
na
i
bardzo
urodziwa
gwiazdeczka
odwołań w porównaniu z r. ub. działaniu wszystkich zaintereso11 grudnia r. b.
Lida Baarova. Nawet dalsze role są sprawie decyzję.
wykazuje dość poważny spadek wanych czynników, t. j. władz obsadzone przez znakomitości: Adela
dochodzący do 40 proc. ogólnej podatkowych, samorządu gospo Sandrock i "stary, dobry znajomy" TEATR MIEJSKI.
liczby odwołań.
dar~zego, poszczególnych organ i Georg Alexander krzeszą hnmor na
Dziś O godz. 4-ej arcydzieło lite·
Jedynie na terenie niektórych zaCJł przemysłowych i kupiec- \Vidowni.
Nad program kino "Rialto" wyświe.
ratury polskiej "Pan Damazy" Jć ..
ośrodków prowincjonalnych, jak kich oraz zainteresowanych płat tla między innemi kolorową rewję.
należy regulować
w Kaliszu, Lasku i Zelowie lic~ j nik ów.
zefa Blizhiskiego w reżyserji Józefa
zegarki
Leśnitlwskiego dla młodzieży szkol.
Na skutek zwróc€nia się do
nej. CAny zniżone.
lwgżka
izby
przem, - handlowej staroDziś w sobotę i jutro w nkdzie
w kinie "Casino"
Wczoraj w obrotach prywatnych \\'U zwyżce o 3 punkty.
Według
lę
punktualnie
o
8.30
wiecz.
przy
notowano: marki 164 w płaceniu, informacji sfer giełdowych jedyną
stwa ~rodzkiego w
Łodzi w
Nie ulega żadnej wątpliwości, że na
167 w żądaniu przy nadal mocllej przyczyną zwyżki marki niemiec- sza rodzima produkcja filmowa, tak jęta życzliwie podczas wczorajszej sprawie wydania zarządzenia o
tendencji i dostatecznej podaży kiej na naszym rynku jest zwyżka lekceważona przez domorosłych sno- premjery, wyborna komedja Kir uregulowaniu .zegarów. znajdubów - robi jednak duźe kroki na·
Floreny 358 - 360, dolary złote tej waluty na giełdach zagranicz· przód. Mamy nowy przyk1ad na popar szona "Przedziwny stop". Lekka,
barwna, urozmaicona efektownemi jących się w miejscach publicl
9.02 - 9,04, funty 26,15 - 26,25, nych. Pozatem floreny zwyżkowały cie naszego twierdzenia.
"Jaśnie pan szofer" zasługuje pod wstawkami scenicznemi należy ona nvch, izba wskazała iż reguloczerwońce 3, szylingi 98 - 99, fratl o 100 punktów. Kursy pozostałych
każdym względem na szczerą pochwa- do typu sztuk, ktć,re przebojem zdo
wan€ zegarów według z€ga,r a
ki szwajcarskie 171 - 172, guIde· walut zmianie nie uległy. Z pa- łę, a realizatorom przynosi zaszczyt
ny gdańslde 97 - 98, liry 32 - 33, pierów wartościowych jedynie 3 przedewszystkiem za wysoki poziom tywają sobie publiczność.
na Starym Ratuszu uważa za
mble złote 4,76 - 4.85, dolary go- proc. pożyczka budowlana uległa artystyczny, za kulturalne potraktowa
W nied'delę O 4-ej po cenacb niewskazane, gdyż w praktyce
nic tematu i formy, za wytworny ton, zrzeszeniowych "Szesnastolatka".
tówkowe 5.29 - 5.33, pengo 97 'l.lliżce o 50 punktów. Pozostałe pa
pociągnęłoby to za sobą kOOlie.
tak daleki od szablonowego, płaskie·
100, korony czeskie 20,75 - ' 21,~5, piery wartościowe
VI' poniedziałek o 8.30 sensacyj
zmianie nie go ,.szmoncesu", jakim nas często kar
czność uzgadniania czasu i uhanki francuskie 34,90 35,10, uległy
mią w "komedjach muzycznych". Sło· r.y "Krzyk"
z Tadeuszem Biało
dawania
się aż na Plac vV()I1noś
wem w "Jaśnie panu szoferze" zapa· f'zczyńskim.
franki belgijskie 17,75 - Hl,25, ru·
chniało ... Europą.
ci, co narażałoby posiadaczy ze
ble srebrne 1.75
1.85, bilon
Fabuła jest oryginalna, interesująca,
srebrny 70 - 85.
garów na zbędne koszty prze
romantyczna i trzyma widza w miłem
DZIŚ PORAZ OSTATNI!
Papiery wartościowe: 3 p,·oc. poPrzy związku izb przemysłowo-han zaciekawieniu od początku do końca.
Dziś , w sobotę, poraz ostatni odbę iazdów i stratę czasu.
życzka budowlana 39,50 w płace dlowych uruchomiono bezpłatną po· Akcja płynie wartko, jedna sytuacja dą się występy obecnego zespołu artyJednocześnie
izba wyraziła
wypływa z drugiej logicznie, gładko i
niu, 40,50 w żądaniu, 7 proc. pożycz radnię nalepek i opakowań eksporto- pomysłowo. Djalog, wypełniony do- stycznego w "Tabarinie", gdyż już jupogląd,
iż
kwest
ja
powyższa da
ka stabilizacyjna 61,50 62, 5 wych. Firmy we własnym interesie skonałemi i w dobrym tonie utrzyma· trQ nastąpi zmiana programu.
Kto
nie
widział więc jeszcze dosko- łaby się rozwiązać w sposób do
nemi
·dowcipami
jest
świetnem
uproc. łódzkie listy zastawne 46 - winny korzystać z pomocy poradni,
zupełnieniem całości. Film jest bardzo nałych artystek i artystów, niech od·
46,50, Bank Polski 94 - 95, 4 proc. przedstawiając nietylko projekty nale- "kinowy". Dużo w nim jest ruchu, wiedzi dziś ten miły i wytworny lokal, godniejszy przez regulowanie
pożyc7.ka dolarowa 53
54, 4 pek, lecz również wzory napisów na tempo nie słabnie, sytuacje doskonałe. gdzie beztrosko i dobrze spędzi czas., wszelkich zegarów publicznych
Publiczność łódzką
będą dziś że.
Trzy główne postacie odtwarzają:
proc. pożyczka inwestycyjna 112 skrzynkach.
gnać: doskonały duet angielski Over- według
czasu.
podawanego
Eugenjusz
Bodo,
Ina
Benita
i
Antoni
-113.
Zwłaszcza napisy obcojęzyczne mo- Fertner. Trzeba przyznać, że ta trój- bury, duet Lewandowskich oraz tan· przez t. zw. zega.rynkę PAST·Y.
Na rynku prywatnym obroty wa- gą być powodem nieporozumie6. O- ka spisała się ponad wszelką po· cerki Leszko, Kolin i Aga Renee.
Do tańca przygrywa doborowa orPROCENTY
lutami i papierami wartościowymi statnio natrafiono np. na napis, któ- chwałę. Bodo jest wytworny, eleganc..
_ Czy na poste - restante jest dla
nie duże przy tendencji w dalszym rego treść w tłomaczeniu polskiem o· ki, pełen radości życia i chęci płata kiestra Weinr?t~..
Zabawa d3.1S1eJsza przcclągme s~ę mnie list sygnowany: Tysiąc całunia figlów. Fertnerl - ten kapitalny
ciągu mocniejszej dla marki oraz znacn "konfitury
niewątpliwie do rana, gdyż jutro me sów"?
"
rybne" zamiast artysta przeszedł samego siebie.
dla florenów. Natomiast z papie· "konserwy rybne". Pozatem firmy bar
- Nie... ale jest pod hasłem ,,1005
Słowem realizatorzy filmu - mo trzeba wcześnie wstać, aby udać się do
całusów".
rów wartościowych 3 proc. poiyc:l dzo często nżywają nieodpowiednicb gą być dumni, I tego kulturalnego i pracy.
artystycznego filmu, który rodzimej
Poza dancingiem odbędzie się o 5.15
- 00, napewno dla mnie, mój narze
ka budowlana posiadała tendencję skrótów lub zwrotów, - aiezrozumia. p.rodukcU filmowej przynosi zaszczyt. fajf
z ~elnym programem artystycz· czony jest urzędnikiem bankowym i
E.labs"i- Z .walut marki uległy' mo· )y.ch ·dla -odbiorq
.,..
.dolicZJł aap.eWJle pdrua psocenty'
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"tYCIE MIASTA ŁODZI"
IV audycji p. t. "Zycie miasta Loelzi" usłyszymy tym razem feljeton
Grzegorza Timofiejewa p. t. "Lodzianin szuka pracy". Będzie to obrazek
bardzo zresztą w Lodzi popularny. w
którym autor zapozna radjosłuchaczy
z zabiegami i wielkim wysiłkiem czło
wieka poszukującego zarobku. Feljelon nadany zostanie o godz. 18,30.

"u

PROGU ZIMY"
się aktualna spra
które w zimowe wieczory

U progu zimy staje
\ya świetlic,

zapełniają się ludźmi, pragnącymi spę
dzić kulturalnie kilka wolnych godzin
Jest rzeczą nie do pomyślenia, aby w
normalnej świetlicy, która ma dać
uczestnikom
kulturalną
rozrywkę
Jl)'ak było radjoodbioruika. Zrozumiał
lo doskonale Lódzki okręg związku
slraży pożarnej,
który usiłuje wprowadzić obecnie do swoich świelic stra
yackich, gęsto rozsianych po całym te

renie województwa - radjoodbiorniki. Na temat ten mówić bQdzie przed
mikrofonem rozgłośni łódzkiej woje" -ódzki inspektor straży p. Mieczysław
Kula o godz. 18,40.

Radjosłuchacze usłyszą

szereg tętnią
cych humorem i owianych rdzennie
lwowskim sentymentem piosenek 1wow
skiej ulicy i przedmieść. Przemiłe te
melodje, popłyną falami eteru, w wykonaniu męskiego kwartetu solowego
i zwiększonej orkiestry.

A

;g-AZS'

Waloe leromlil lizenie

Klubu Sportowego .Widzewskiej Manufaktury· J: nJstęl)ujl\cym
porządkiem dZIennym:
1) Zagajenie, 2) Wybór Prezydjum, 3) Sprawdzenie listy członków,
uprawnionych do gtosowania, 4) Odczytanie I pUJjęcie protokułu J: ostatniego Walnego Zgromadlenia, 5) Sprawo.dania: a) Zaul\du, b) adminisfrac;yino-gospodarc:e. c) sportowe, d) Komisji Rewizyjnej, 6) Udzielenie absoJntorjom ustępuJącemu Zaulldowi, 7) Wvborr'
I. PREZYDJUM a) Prezesa KlubIł. b) 2-.h Vlce-Prezes6w, c) Jener.l.
nego Sekretarza.
II. ZARZĄDU a) 7-milI członJr6w Zauildu, b) 3-ch lasł~pe6".
KOMISJI REWIZYJNEJ a) 3-ch C.łonków, b) 2 'ch .a$t~pc6w.
8) Wnioski Zarz(\du, 9) Wnioski CJłonK6w, 10) WolTle wnIoski.
UWAGA: Wnio<;ki Członków w'nn, wp'lyn~ć do ZarJlldlł na t,dr;ień prsed
terminem Walnego Zgromadl:eJ\Ia.

m.

~j3iIłI8Ił~1>IiII@1hI

Do akt. Nr. Km, XVII 211235

Obwieszczenie.

Komornik Sądu Grodzkie!!o w todzi l'ew. 16-go, zamteszk.al.:\, IV todzi,
przy ul. Rzgowslnel 52
II sza,
na zasad:de
art. 602
K. P. C 1\-l35
ogłrt. . _ _ _1_.11__1._"____II1II_. .
__________
te w dniu
6 grudnia
r.
o
godz.
12
w
Łodzi. przy lIl.
,rp
-'IM'łWk ..",.,.... eftN1O W-\ł.I .... iJIRIP
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Uzdrowllka
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Posadu

wska.sanl'!:
przez
właściciela
przedsiębiorstwa. - Na żlłdanie
składa kaucje tytułem gwarancji uznania księgowości również

WÓlczańslfiej 224
się
publiczna
ruchomości a mianowicie:

odbędzie

;ar

ZARZĄD

firabb~

Nadprogram: Dodatek Pata
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\
r',I OglosZenl-a robne Il'

I

KLUBU "WlDZEWSKIEJ MANUFAKTURY· w todzi zgodnie 1: § 21
Statutu r;wołule na dzień 21-go grudnia r. b. na godz. 18 w pierw$lym terminie, a o godz. 19-ej w drugim terminie, w lokalu pu, ul. Rokicłńskiej
Nr. 81 (Sala X Oddziału Straży)

Członków

NleUllralZOnu.
W roli gł. BUSł~r

HISTORIA JEDNE.J PIOSENKI
Z serji wesołych syren Marjana
Hemara wznawia rozgłośnia warszaw ENGLISH teacher, gives Ie8sons
ska o godz. 21,00 pełną humoru saty and conversation. Cegielniana 3
rę na autorów muzyki i tekstu poputeJ. 153-14.
023-2
larnego "przeboju", który zjawia się
Pełnokomfortowy
pensjonat
jak efektowna rakieta, zachwyca, zdoE W A" połotony w samem
bywa ... przejada się, nudzi i jak rakie
•
II centrum. Bieżąca ciepła i zimna
ta gaśnie, pozostawiając po sobie
szczyptę popiołu i swądu. Satyra nare
• w.oda w każdym pokoju, 'labiera specjalnego smaczku dzięki te- RZECZOZN. i ~ont!o1. syndyk. zienki.
Centralne ogrzewanie.
mu, że autor za jej cel obrał... swoją przemysł. prZYlmu]e prace z
Ceny
umiarkowane.
własną piosenkę pod hasłem: ,,0 gdy
bym kiedyś dożył lej pociechy, żeby ukresu buchalterji, iak: zaprome piosenki zniknęły z pod strze- wadzenie, prowadzenie we wła ZAKOPANE. Helena Streisoochy.....
snym zakresie, nacł.zorow~nie, be!rgowa przyjmie wd troskliJÓZEF HASYD
kontrole, reorganizaCJe, ndzlela- wa opiekę młodzież (uoCzniów i
Radjosłuchacze przypominają sobie
zapewne dwunastoletniego, młodziut nie instrukcji, sporządzanie bi- uczenice) na kol{)(llje zimowe.
kiego skrzypka, Józefa Hasyda, który lansów, sprawozdań podatko- Willa komfortowa. Utrzymanie
w sezonie ubiegłym otuymał nagrodę wych i t. p. Zaprowadza i prona konkursie im. V,-ieniawskiego w wadzi księgi ewentualnie i z pierwsllorzędne. Kurs narciar . .
S1ki i łyżwiarski. Wiad.: Anstad
Warszawie. Młody tell artysta wystąpi
w Polskiem Radjo o godz. 22,00 w ra- tern, że udziela jednocześnie ta 5, telef. 104-58.
'
mach koncertu symfonicznego orkie- instrukcje
umożliwiające
po
stry Polskiego Radja pod dyrekcją upływie krótkiego okI esu czasu
ZAKOPANE. I{olon.ie dla mło~
Józefa Ozimiński ego. W programie:
drobne utwory skrzypcowe i symfo- dalsze samodzielne prowadzenie dzieży i dorosłych w oddziel
ich przez odpowiednią osobę nych budynkach w okresie ferji
niczne.
(r)

"WRZENIE W PÓLNOCNYCH
STANACH BRAZYL.JI"
Sprawa jest o tyle ciekawa, że wylnlc'hła tam rewolta komunistyczna
.iakkolwiek w Brazylji proletarjatu w
Jlaszem znaczeniu prawie - że niema.
Ażeby zrozumieć przyczynę tej nie7.\\ ykłej rewolucji,
która w obecnej
chwili została już stłumiona, trzeba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,., . . ....
,y)słuchać pogadanki dyrektora roz.
Do akt. Nr. Km. 15 135,
;.:lo~ni łódzkiej, p. Bohdana Pawłowi16/35 i 1038 I 35
tla. doskonałego znawcy stosunków
OBWIESZCZENIE.
hrazylijskich, a który wiele lat spędził
:Komornik Sądu Grod.klego w tow tamtejszem środowisku i zgłębił je \ dlli rew. 14-go zamieszlcałV w Łodz:i
wszechstronnie. Dyrekcja polskiego ra
'
przy ul. Andrzeja 11
d,ia w Warszawie z tych właśnie wzglę- na zlIsadzie art. 60'l K. P. C. ogła
dów przedewszystkiem poruczyła dyr. SZli, ze w dnlll 5 grudnia 1935 r.
Pawłowiczowi, znanemu zresztą felje- od g. 11 w todzi. przy ul.
toniście z licznych audycji z życia
Gdańskiej 101
Brazylji, wygłoszenie tej pogadanki. odbądzie się publiczna lioytacja mPogadanka ta p. t. "Wrzenie w Pół- chomo'el, a miłlnowicie:
Jlocnych Stanach Brazylji", wygłoszo
maszJn drukarsKich
na zostanie ze studja łódzkiego na 'lszllcowanych na !i\Clną sumę
"szystJde stacje polskie o godz. 19.50.
zł. 2100.LWOWSKIE POTPOURRI
kt6re moina oglądać w dniu licytaKierownik
popularnej orkiestry cji w miejscu sprzedały, w czesie
lwowskiej, Tadeusz Seredyński i autor wytej osnaczonym.
i\"if'lu piosenek zmmycb z "Wesołej
ł.ódź, dn. 19.11 35 r.
Fali", Zbigniew Lipczyński przygotoKomornik: M. Lipiński
wali dla radjosłuchaczy o godz. 20,00 Sprawa J. Goldmińca i R. Wolf.
wesofą audycję folkloru lwowskiego.
p ko Weclawowi Belce,,:akowl

o

"

: dodatek PAT.

Dzisieisze audycje

:::•"

zimowych. Liczba miejsc ogra~
niczona. Informa'cje: Zelwiań
scy, Magistracka 1, tel. 263-03;
od 3 do 5.
14093-2

Jicy!acjb

tokarni mechanicznej IV komplecie
firmy .M. Fa. G. N. lieid" \\ stanie
dobrym
oszacowanej na łllC:lI\ą sumę
zł. 1500.kt6re moina ogllldać w dniu licy'
tacji w mlejsou sprzedaiy, w clasie
wytej oznaczonym.
t6dt, dn. 15.11. 1935 r.
Komornik: Adam Mrós
Sprawa firm, .Ferrum"
p-ko firmie "Oskar Ecksfein~

-

-----------._~

w,PAA C A"

Kursy Zawodowe Żeńskie przy
Tow. Szerzenia Praoy pawodo'
wej wśród Kobiet Zyd.
W 61csańska 21, tel. 167 15
d.lały:

przyjmuje zapisy na nast.

1. Sztuka stosowanahafciarstwo
2. Krawiectwo damskie·
krój
3. Gorseciarstwo- krój
4. Modniarstwo-kapel u ;z.
5. Bieliźniarstwo· krÓJ
6. Ondulacja
7. Manicure
Sekretarjat czynny w godz, OlJ
9-13 i 15-19.

i w sprawaoh podatkowych. Bliższych informa.cji w sóboty
ZAKOPANE. Pens.ionat dla dzie
l niedziele od godz. 2-4. 1'10ci
i młodzieży Mrur.ii Rubinsłei
słowa 3, I p. (Pierwsza boczna
nowej
.,Uciecha" tel. 337, upra'
Zagajnikowej
obok
_
c-=Narutowloza)
Sza o wczesne rezerwowanie
miejsc na ferje świąteczne,
gdyż liczba dzieci ściśle ogra,
niczona.
14614-3 OSTATNIE mieszkania czteropokojowe wra7 rz hallami. nowo
ZAKOPANE. Prof. dr. Wilhp,lro cześnie urządzone z wszelldcmi
Fallek p~zyjmie pod odpowiedzial· wygodami, w nQwowybudowalek_ wet. Relcha
ną. opiekę wychowawczą na kolo· llym dOlmu przy ulicy Bandurnje zimowe grupę ucznićw i uczenia skiego u wylotu _\1. Kościuszki,
tidańlka
WilIa "Stenia" - droga do Białe· wraz z centralnem ogr7ewa·
tel. 175-77 glJ. Utrzymanie pienvszorzędne , nie.m, bieżącą ciepłą i zimną \"0
(r6g Zamenboffa)
k"gzemp,. Wiad.: Pomorska 91, clą, chłodniami. dźwigami elek
trycznemi -'" na różnych pif~
h·l. 260-97.
KUpna
trach do wyna,kcia. Inform:H'.ic
,l lti&W!
na miejscu, lub telefon 132-14,
DO SPRZEDANIA
snowadło
LOkmle
132-04.
konusowe firmy Mtil1er Saidel
2
sserokości 72 pols. Oferty pod SUBLOKATORKĘ izraelitkę do
"Sprzedaż"
lB3-3 w8~6lnl3go zamieszkania, poszu• ,
kuje panna w średnim wieku,
KUPUJĘ włosy i wyczeszki. zupełnie zagospodarowana na
Piłsudskiego 50, prawa. ofic. dwie osoby w pokoju li kuchnią SWAT, mająev dostęp do naJ
l weiście, ~..18.
114=3 i przedpokojem na l-em piętrze. lepSZYch sfer żydowlskich proszony jest o podan:e adre~tl
~A ogniotrwała opancerzo- Ceca. ~.mi~rkowa~a. Dzieln'ic~: pod L. K. do admin. "GłQ,su Pc
łó' k
'kl we
różne I ul. KIlmsklego mIędzy ul. WI- rannego".
I ,
na,
z a nt o '. oraz
. gury (Pustą) a Abramo.,;skiego.
...,..
meble do sprzedanIa ~ndr~eJa Ofertv sub. "Sublokatorka".
29 m. 7.
I,
I "
I '
02-3 ZGUBIONO w piątek 29 listoc
WOZKI dziecięca, wyżymaczki "Li- . - - - - - - - - - . . - - pada p~k kluczyl>ó,,'. Uczciwy
w'rpc,t·l" po c'3na~h przystępnycL UMEBILOWANY. słoneczny pO_ znalazca z('ch{:(' z~';rócić za wy
poleca ~{arja Jakobi, Piotrkowska kój soI:dn~.i osobie od zaraz od nagrodzeniem: Lan.dau, Pieracnr. 107, sklep w podwórzu. 70-9 dam. KiUńskiego 78 m. 8,
kiego 7. telefon 1'18-11.

l~[lni[a

lwierlat
IIi-a

ił

ł SPrzBd~1

11
I

w

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~_
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~&dma

I
IETR IIf

Dziś i dni naSlęunVCh !
Początek

i

o godz. 12 w

poło

Sienkiewicza 40, tel. 141-22
Poc~ątek

I

w dni pOW8Z. o 4,
'W IObN niedziele i świeia g 12

Naiwleksza
sensacia
sezonu!

'''fi

(Ył

II

Akcja tego ellloCljonującego dramatu rozgrywa się w niezmierzonych połaciach Oceanu Spokojnego, w strefie, gdzie przeby·
wall'!: olbrzymie stada tarłooznyeh rekinów, mających na 8umieniu wiele istnień ludzkich.

W roli
Dziś

głównej:

Ed"ard fi. ROb-DSOD.

i dni następnych!

Piękny wiedeński film miłosny
śpiewany po niemiecku

mówiony i

w roI. , yJ..

urocz&.

Badprogram: Komedia Imerykaólka

c dla Ci

(Ein Waller flir Dich)
niezrównana, światowej sławy (amill Horn, louis ,Graveur.

\Y

2, Bkta[~
.,

•

e

12

80.X1- "GLOS PORANNY- -

~OWO.OT!,ORZO~A
CuMIerOIli
Hawlarnla

1935

S"WITEZIANKA" ·ANDRZEJA
12
II
Ko~c;ulIZki,

to mleisce spotkań eleganckiej Łodzi. Znakomite cll\stka firIDY
Z. PIĄTKOWSKI, Wydaje lInane le swej dobroci obiady jarskie
tel. 2G2-93. i mlęlne oraz kolacje. - Codziennie Koncert- Dancing.

róg AJ.

Do akt. Nr. Km. 2649/34
Obwieszczenie
Komornik Slldu Groddtiego w Ło·
dzi, rew, 13·go, lIamies:lkał, w Łodli
puy ul. Aleja l-go Maja &4
na SlIsadlIle art. 602 K. P. C ogła588
te w dniu 3 grudnia 19~5 r.
o go ds. 13 w Łodsl prsy ul.
Piotrkowskiej 69
odbędzie się publiczna Iicytacla ruchomo~ci. amianowicie l
3·cb utuli towaru wełnianego na
damskie palta
ouacowanych na lllcznll sumę
sI. 1100.które mojna ogłl,da~ w dni.
Iicytacll w miejscu sprzec1ał,. w
cza.le wyłel ollnaCZOJl,m.
t6dt, dnia 19.11. 1935 r.
Komornik: (.) St. D-nlkowaki
Sprawa .M~dY pp',o4ł9~ci f.,t ... A!łolf

D"

lystemu ameryllańskiego, nowoczesnej
konstrukcji, o modllej prostej linii
piękn i e emaljowane, zapewniają clepł~
Elmfł, prly m i n I m a I n y CI h kosztach
zutycla paliwa.
Wy"r6~: Herzfeld I. Vlctorlus S. A.

I

DZ'li W·I.AII1818
, Bli fil JB-BRIn .

Grudz·ąd:l

Puedst.: M. Osser, Ł6dź,
Zachodnia 64, tel. 108 ·17.

·WIELKA UCZTA 'DLA MELOMANÓW i MILOŚNIKÓW KINA!
ś iewak

SKŁAD

K.

Zarai\d Towarzystwa Akcyjnego Manufllktury Bawełnianej
Jak6b Kesłenberg przy ul. Sterlinga 26
podaje do wiadomo§ci, te na żądanie grupy akojonar'
ju•• y odbędzie się dnia 20 grudnia 1935 roku o go da.
10 rano w lohlu Towar.ystwa Akcyjnego przy ul. Sterlinga 26 w Łodzi

"~.' "I!? '

anlloleow. ' '. k

----:.--

-

nadzwyczaJnB agOlnB IBbranlB akcJanariusz,

Do a.kt. Nr. ' Km. f493 I 3S

OBWIESZCZENIE.
Romomłk S~u Grod.klego
dm, rew. f .... llo zamiesskał, w

NA

"

:r.TON

DO

oraz Snladanla I

I
Dziś

15 gr.

KOIJl«:Jf

BRE&SAAtA

Film ' m6.ion, i iDiewan, w Jez. niemieckim

I

_

8URGA

licytacja

-----

SEZON

W~DOIłOWł PĄ(IHI

RealizaeJa: . Ryszard ' Oswald

szafa-bibljoteka, biurko, kanapa, pła
nino. kredelu, pomocnik kredensu,
• egar, .t61, 12 krzeseł, 2 fotele, 2 dy'
wany, st6ł okr,gly, fi krzeseł, stolik
oszacowanych na ł"c~ni\ .umę
zł. 3910.kt6re można ogl"dać w dniu Iicyłacji w mlejaau sprzedały, w clasie
wy jej o.naczonym.
t6dt, do. 28.11. 1935 r.
Komornik; Ad.m Mró.
Sp'!'.. w. Br. Sinderma" ..
, p-ko EdwardQwl Hoffmonowi

.......

"

Lipłńs.i

Do a.kt. Nr. Km. 18261111/35
Obwieszczenie.
Komornik Si\du Grodzkiego w toGzi rew. lII·go, Adam Mrós IIImleSl'1r.
w ł.odlli, przy ul.
,
_
Rsgowskiej 52
.!ta sasad:lie art. 602 K. P. C. o,ła
ua, te w dJliu 5 gra4nla 1~ r.
o ,odll. 14 • Łodzi. prll, ul.

-----.,....~

świet·

nych humorystów wiedeńskich:

.sprawa Mo 0rOcsrń5'leil!o
lt 110 elrylow l Sur.. Plowk•••lcim

Rokicińskiej 40
otlbęd:lie się
publiczna
r'.ichomości a m ianowicioł

udliałem

Rewelaeyjna komedia musycma I

SpOłkl

s następującym pora"dkiem dziennym: 1) Odwołanie
wu,stkich członków zarzlldu oraz zastępców członk6w
zarządu, 2) wybory wllystkich członków sarsildu , oru
...tępcó. 0lI1onk6w zaui\du, 3) sprawa zakończe.ia
upadło§cl Towau,stwa. Akclonarjullle. pragn/ac, wail,~
adlliał w powyilzem Zebraniu, winni w my§1 art. 51
Ust. wy Towarsystwa lIłołyć swe akcje względnie Sa"
świadczeni. depozytowe do Zalllądu przyaajmniej ...
7 dni prsed og6lnem zebraniem.

w najwi~ksz.ym przeboju prod. -auBtrjaełiei 1936r.
. i.
Sucha-film, Wiedeli

vr &otod.1

prsy wl. AJlduela 11
na sasadzie art. 602 K. P. C. ogła·
sza, że w dniu 5 grudnia ' 1985 .r.
od II. 11 w Łod.i, prz, ul.
Andrieja 46
odbęd.te stę public.na lie,ł!leja 'u'
chomo • ..,i, • miano.icie:
I
mebli, ' ł,randola, dywanu ' i t. p.
<lslIacowanych na łllClni\ sumę
.
zł. ' 1875.które motaa ogll,dać w cI..i" lie,tacji w .miejscu aprtle4aty, w c:aallie
wytej o.nacllonym.
.
&óM, dn. 18.11 35 r•.

KomomiJ" M.

fOflłS1EIł

ZAMENHOFA 23. - TEL. 142·82.

L1f~,~i'~7'p;.~_(" d1~i."!C?Wi.~61:~.fo~i R~k
;v ' v ." , -"

Się

P IE «: E STAbE p"LIlce

KINO

5-da

Cukiernia

o

JJlIłSKIE

dań DO
poleca

1 IL

"lR Ó D l O łt

Przeiazd 1. -

Tel. 209-87 i 133·72

oryginalne rzadkie _ollll%y, jak r6wnleł
kilka antyków. - Cen, prJystt;pn.'
Grend-Hotel pok6j 111- caly dzień .

SpBRhl nli Kiieciorni(;;'iin~cina'
'\W SOBOTĘ, dn. 30 listopada b. r• • 'Joblu

Lekarz.denty.ta

Stowau.

połączona

mleszke obecnIe

PiOtRKOWSKA 87 .

Początek

z ró2neml Ules,podzlsnkaml. .
od godz. 9 wien.
Wejście zł. 1.50
- - -ZARZĄD.

tel. 143·06

-

~ED.

MAJSTER-DESYNATO

męskich I damskich towarów, obeznany a manipulacją, który mołe alę podjąć objęcia całokssłaltu fabrp'-

do

kacji (dyrektor) poszukiwany na wyja.d do RumunJi.
Pod uwagę będ" brane tylko siły pierwszorzędne.
Oferty sub.: .Dyrektor· do Biura Ogłoszeń F.ob...
w Łodzi, ul. Piotrkowska 50.

.-

Prgwil.n~ Pol!oio",i~ l~kars"ie

.Dr. J. nadel H. !~~!!!,er Legi!!I~IOD: 12pPlyjmule od 10-1 i od 3-6 wiecz.

DR.

'

skórnych, wener~c.n,ch
I s~ksualnych
pnyjmuje od 10:-12 i 4~8 w. "aroIOUlIi:11 9, l( D., front
AKUSZER-GINEKOLOG

I

(Zielona)

czynne bez przerwy przez całą dobę.
Szybka pomoc lekarska we wszystkich spec;~lnościacb

',6' l J!!!!Abramowlcz Dr BR1\UnIDr. B.ROb-IOSUO

"n.rlsla 4. tal,ZZO-9Z

Te1. 128-98

DIJ"mend.

D;pl?~:;ana . pielęgni;~ka

•

pr.,JmuJe od O-f I 5-g wien.

H. l

~

•

.

~przeprowadził się

h

na ul.
CHOROBY Sł{ÓRNE, WENERYCZNE aBsolwentka
I MOCZOPLCJOWE
"twa w Warszawie, wykonywa
II
spec. chor. skórnych
Cegielniane 7, tel. 141-32. wsz'0Jkie zabiegi . ORZ przyjmuje
.
dyłury.
I weneryc2nych
p,.,jmuje od fi. 8 - f O, 12 -~, 5-8
w niedlieJe ł lwięta od 9 11.
PI. Dąbrowskiego Tel. 169-91 prlyim. od 8-1 i od 4-8 wiecz.

Szkoły Pielęgniar-

PIOTRKOWSKIl 81.T,~!~;

c

Sztuka

K~pernllra 1~. Te~.140-72

.Fge.,,~ek w ',;dni"'powBSAdnie ó

DziŚ l , ~ni następnyct1!

,

••

'4"ęj,w' JSO~QtY,. ni~d~ele
i swi~ta o god •. U-el:
~

PC

N _edokotic,z 'ona Syl11l'fon - a-'

Uduchowiona kreacjs HANSA JARAY'A, porywająey temperament pięknej jasnowłosej
.'...
melodje FRANCISZKA SCHUBERTA.

Następny · program:

Wielki Gracz
~

OIark Gable, 'Myrna Loy, William PovelI
~~~

WIELKI PODWÓJNY PROGRAM!

.

Początek

HENRY .HULL i ,WARNER OLANO

Treść I

Pr

redakcla nie zwraca.

B.., __ e8p.: Stil". . . . Rota ....i

~

MARTY EGGERTH, nieśmiertelne

-

Sala dobrze ogrzana!
--

,

.11

PRZYliąr~W~Oł. ~~~a~OWCI\

.
W rolach gl6wnych: Kr61 humoru Ameryki
T.empol , ,-,: Sensacią ,!, ",' Napiącie.f.
JIM SAVO i DOROTHEA DARLING
().raz dodatki P. A. T. :- ' C~n.y miejsc: na I seans 50 i 54, następne 54, 85, 1.09

"D~ "llmall1~ta ' mlesięc: zna "Głosu Porannego" ze WS1:ystłriemi do·
. uat 1& Ul U
datkami wynosi w Łodzi zł. 4,60, za otłnoszenie 40 "'018', Z prseayłką ,lOClIt-oWą w kraju - zł. 6.-, zejJrsniCIl - zł.. g.Rękopisów

10

arcydzieło ' sztuki filmowej produkeii austrjaekiej, osnute na tle wielkiei miłości
Hrabiańłci Esterhaz, do Franciszka Schuberta p. t.

I. -

w dni' powsz. o 4,
w ' soboty, niedziele i świąta
.
9 . godz .. 12-ej.

Pomorską

front II p. - tel. 131-86
Godz. przyj. od 6 do 8 lP.

Szczytowe

........ ................................................
""CORSO" ~.~n!.n~s!:,!i 8_k w'! ~ł!~ •

:' g~d..

t

~r!e:ro':=:~~I~zne

na ul.

'a.

Kłno-Teatr

b

Ogłaszs

'hl'

a .za

4

wier~z rJulrm-etro.vi .-SZ~~~tONJI (stron ~ j .5Z;)""t~( .1·3&a str,)n3 .:! ZI.; I-{eklamy teros .ero
red8kcYln~ z-ł.- 1.50; \V tek5cle: z zastrz;~ze:l:e:n młe/s;,a 6) gr .. bez zl:Istraetenla mlepcll
40 ~. Zwycr;a/ne (str. 10 sJ:.palt) 12 gr. Oro~ne 15 gr, za wyraz, naj ,nniejHe oJlo:>sanie II. 1
10111'••a wrru. najmnieiHe zł. 1.20. O;lłoueni3 lI51'~elJyn:lR~ ł caJlu:Jin:lRe 12.ł Ogio

50 flr .. nekrologi
-'J
Ponulliwa.ie
sieni••••lejacowe oWicaene -ao .~!DcUo*el, fi ...... -..gr. 1~1o. Za olllonenla łabelaryc.ne lub fant a ... dodab
sP/". Olltollaenia dwulrolo •• oSOllo drołej.

pr.c:,

W.......... ... BI.
, ,

