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Wczorai

oskarżał

Dzieli wczorajszy, wbrew 0nie
przyniósł
.leszcze wyroku \V procesie pn4'
mysiowca FI'enkla, oskal'Żone
go o podpalenie swej fabryki.
W ł1z'llpl'łuielliu śledlZlłwa sąd
P'('lH'slnchal .jeszcze kilku świad
ków, poC'zem wysłucbał nwwy
O'skadycicls!dej
pl'okm'3 1 łm'a
Chawło ws kicgo i obl'ony mec.
BHyl{a. Z łłowodu spóźnionej
POl'y i zmęczenia kompletu s~
dzio wskirgo, sąd odrop.zył IlUs~cd:Ł .. ni(' do włm'ku
do godz.
10 Zł'u-nll, kiedy nastąpi przemówienie Obl'OIICY mec. FOł'el1e, J)f)('Z('m ))0' ewe~tl1alnych f t'
ttliktH'b sąd ogłosi wyJ'ok.
t:Łe-kiwaniom,

Dodaakowi

świad

kowie

O godz. 9.45 zraua sąd wzno
posiedzenie. Przewodniczą
cy szdzia II1inkz zapytuje, czy
sl~' on y życzą sobie uzupełnić
wił

śledztwo.

Mec. Bilyk prosI o dodatko"'e , przesłuchanie Sobolewskiego oraz Szenwalda,
prokuratOr prosi o za wezwa
nie i przesłuchanie Seweryny
LlIdwhlskiej, która była naocznym świadkiem pożaru,
Są.d postanawia
uwz,ględnić
wszystkie wnioski.
Pierwszy staje przed s~dem
śwIadek
Sobolewski,
kt6ry
stwierdza, że owe:go dnia Frenkieł zwródl się doń z pwśbą o
pomoc pI~Zy wrzuceniu skrzynki z ' podwórza do piwnicy. Bylo to jałdeś 15 minut przed wy'!juch('m Iłożaru; skrzynka leża
ła . Ha podwórzu. Świadek chę
tnie
zadoMuczynif
Drośbie
FrenkJa.

Pomzlakowany
ł podejrzany
Nast ę pnie

staje ponownIe
przed sądem Sze-nwald, którego obrona zapytuje, czy mial
kiedyś sprawę
karnq, wzglę
dnie c,zy był
przesłucb,twany
przez lIt'Ząd śledczy jako podejrzuny.
_~wiadek stanowczo
stwierdza, że nigdy nie miał sprawy,
])ył przesłuchiwany
przez u·
rząd śledczy w sprawie .łaki<:M
weksli , al e nie w charakterze
llodejr,zanego.
'V związ-ku I. tern pwkura-

POLITYCZIIY I UIEUW

prokurator D.

tor składa sądowi dwa odpisy::
aktów urzę-du ś1edczego, z któ
ryc!h wynika, że Szenwald był
!J.l'zcsluebiwany rąz .iako podejr~any, a I'a,z jako poszlakowa.
\lY. Wobec tego, że obrona ni~
(.głusza sprzeciwu, odpisy zosta
.ią 1.Jałącwne do akł6w.
ł
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k II, która talk ~wałlownie spieszy się z zeznaniami, że nie poIlIyglądal
-w
tr:' fi na 'w et wyczekae, ai przeNa wniosek proKuratora zewod~icząc.v Wy.głOSl stereotypowe ostrzeżenir, ze świadek mlt- znaje Je!!~e ~'. Szule, który
nie wnosi nie istotnego do !pra
si zeznawać prawdę.
. d
.'
wy; wreszcie mec. Biłyk zadaje
O pOWIa a,
ze mIeszka w
.
.
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. d f 1.. k' fi
dodatkowe pytamo św. BronePrzy 'e~a ąceJ o Ilvry l O cY"
'.. ulU
hl
nie na dTugiem piętrze.
Kry- roWl , tak.t_ ..
Wyglqd
8
W
U
t
d"
'1
r:ze Fren.....
ycznego Ula wrOCI a .do domu
Świadek odpowiada że bel-ki
polkryte dy'k,t<>,
o 5 popołudniu i zamierzała b".·ły
·'
... 'a na III' eJ'
za te Ie f ono.wać, <VQbe<: czego u- była ta<neta.
·...
(Ja ł a si ę
do biura
Frenkla.
Na tell] przewodniczący za.P rze'd dr,zlwiami llsłyszata, że mvka p'rzewód i udziela głosu
kto Ś cihodzi w kantorze nerwo- pwkuratorowi.

Jak

sullt 7

~karżonef.{O,

czy też nie, 'Y(),g6

le nie miało m Iejs<!a , a ogień
pOwstał w jakiś },n ny spos6b.
W syntetycznem zestawieniu
zarzutów należy zacząć od tego, co uderzyło dosł()wnie na
samym początku - od deronac.ii. Jalko obrońc9 j który już na
zajutrz widział się z FrenkIem

i objął j~o obronę, dłu:gi czas
bylem przekonany, ż,e de tonacji wogóle nie było. J'e dnaM:e
od tego
pierwotnego
przeświadczenja musiałem vi trakcie ro.ziprawy odstąpić, Z czego
ta detonacja 'P()Wstać mOlglla?
Prokurator Chawlowski za. o wypadku, a mamy do czynie Abstrahując od takiej czy in'c zyna swe wywody od tego, ił. nia z wypadkiem podpalenia. nej hytpotezy biegłych, możestwierdza, że zasadniczą kw~- Kto podpalił? Ten, kto ostatni my na podstawie własnej logistją cąlej sprawy jest stwierd1.f! opuścił fabl'ykę {lO zalO'r.zcsla· ki
dać samodzielną
odpo,
nie, czy po'żar powstał wskutek niu w Ulej pracy i był taro wiedź. Najprostsza odpOlwi, edź
nie:zawin~{)nego' wypadku, 611 dłuższy c~as sam :.-. oskarżony oczywiście byłaby, H wybuch
też pOdl)alcnia. AnalizuJąc te Frelllkie1.
nastąpił wskutek doshmia si~
mo'żliwoŚlCi oskar.życie] stwter-I
Osk~rż.yciel charaltteryzuje ognia do zbi.ol'nika łatwopaldz,") , Ż~ krótlde spięcie jest wy- na'stępme stan mteres6w Fren nyeh mat'erjałów; ale w tym
kluczone, bo paliła się lampka kla, oraz warunki uibezpiecze· wypard1k'll nie może być o tern
elp.ktrY<lzna, włączona do tego nia i dochodzi 00 wniosku że inowy; nie stwierozono ahsosamego przewodu. Za.prószeni/.:. magIo leżeć w intcr/~s:e o.;!,ar- "lutnie niIC ta~iego, cOiby na to
ognifl nie mogłoby wywol-ać wy żoneg9 podp~lelJ;e fabryki i ()- wSlkazyw,a,~o. JedY'l1a p O'S zta!k a ,
buchu gdyż nawet ieżp.1i przy- d'!hranie PCt;nl,l' a5 t. kuracyj.:nj to ów }'o"bity gąsior z płynem
jąć lezę biegłych, iż na,g romat: powyttlł( h w.G?hd6wdo obciąi:ania tkanin. Ale gądzony kurz hawełniany może pC'~i('l'fllll osk::.rżenL
koń.. ; " sior ten znaleziony ,został na
wywołać wybu<:h,
to przecież swe przem6vl'ienie pro1<u!'3,t or pierwszem piętrze, a wybueh
w biur.ze tego kurzu być nie Chawłowski,
miał przecież miejsce na pariM
PA
'MPłA
e
•
&
...,
mo.g:o, a ni'e ułega wąhpIiwości, M"
źr! źl'Mlo {)gnla było wla~nie w
poko,lU szefa, ~dzie napewno
<'z,ęśdej
sprzątano
kurz się
obowiązywać będą już od 1 stycznia
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Wafszawaki koresp. "Głosu Porannego" (Fr.) telefonuje:
Sejmowa komisja skarbowa za.
łatwilia wczoraj
w rekordowem
tempie podatki o kt6rych już dotlo
siliśmy, a miane;.włcłe podwyi.szenie podatków 00 nieruchomości,
od lokali, elektryczności, oraz nowy podatek od notarJuszy i komor
ników. Sprawy te znajdą się na po
rządku dziennym naj~liŹ8zego po-

obrońc,

terze. To też obrona ma pra wo domagać się, aby jej wslc"azano, CO spOwodowało eksplozj~ na parterze.
Dalej obro·ńca SZCZ€rgółowo
rozlpatTuje wszystkie odnośne
,zeznania świ,adków, poddając
druzgocącej krytyce mętne i
nie zasługujące na wiar~ zezna
nia SobolewskieJ', wreszcie stawia moono u«rulIltowan<> teoOt
r,fę, IZ
ładunkiem wybuc,.owym była masa klU"!lr.lt
która
-..,
zebr"ła SI'" poml'ędZy bellkaml'
..,
"
a dyktą przy suficie, zwilżona
dodattkowo przedekaJ'ąc<> z n6~
...
'"
ry naft". c_z,y irun"..... materJ'a..
.,łellU palnym.
Z kolei mec. Bił'yl[ poddaje
~unt()wne.i krytyce wynIki anaIiz cbemicznych próbek, dakonanych w policji i p.rzez błef(łe'Ro chemika, wykazuje iob
zasadnicze różnice, oibala wsz;el
kie płynące stąd podejrzenia,
a na dowód tego, że wszystkie
oleje, używane przy produkcji,
mają zapach nafty,
pr,zytacza
fakt, że znaleziona podezas wiz.ti lokalne.i
buteleczka
dla
wszystkich miaIa niewątpliwy
zapach nafty, a bj,egły che:::nik
stwierdził,' że z,najduje się w
niej olej.
Wreszcie mOO. Biłyk przooho
dzi d.o hY'P otez powstania 0gnia, podkreśla, że absolutnie
nie da !Się wykreślić hypotez a
krótkiego spięcia, ale o wiele
prawdopodobniejszy Jest fakt
zaprószenia ognia 'Prze>.' jedną
z licznych osób, kt6re byll' I
Frenklem w biurze.
Na zakoli lcienie mec. Biły\' ;/.,
oburzeni'e m piętnuje metody
urzędu śledczego, który chcial
oslahić zeznania nie'wygodnego
świadka Szenwalda.

- To nie jest gra fair. W
tem miej's cu, jako przeciwnik.
u.kceptować
postr;powania urzędu śledczego nie mogę.
Wreszcie w konkluzji meC!.
Biłyk pro!li sąd o uniewinniesiedzenia sejmu i wywołają nienie FrenkJa z bra,ku wszelkicb
zawodnie wielką - dyskusję, co niedowod6w
winy.
stety, nie przesądzi łch losów.
przewodniczący
ogłasza
Ponieważ rząd życzy sobie, by
podatki weszły w Zycie już dnia pI'Zerwę w obl'adach do wtor1 stycznia, po uchwaleniu ich przez ku do ~odiz. 10 zrana. Przemasejm, wejdą one
bezpośrednio
JWzed ś~iętami na plenum senatu, wiać będzie dru~i obrońca mec.
tak Ze mamy murowa,ną gwinzdł{l~ Forelle, poczem po ostutniem
w formie nowych obciązeń po~~ słowie oskarżon ego sąd o'głosi
kowych.
wyrok.

Nowe abciaienia Dodatkowe

'lie gromadził.
Z kolei prokurator' oma,wia
31 :'nwę tajemniczego płynu, u
ż ~ \'. anc'l.{o do ohcią'żania towafU, krytyktije teorję o przeniesieniu się o'g nia
na pierwsze
piQtro i dochodzi ilo wniosku,
;{.~ były aż 3 źródła ognia.
- Nie mOlże więc być mowy

mec. Bil,k

Przem6wienie

krOkiem tam i z powrotem, nie chciała włęe przesz.ka(bać i nie ortwierając drzwi ode
';;ąd zarządza przerwę do g.
szla. Jednocześnie poczuta ja- 2 popołudniu.
kiś zarpaoch jakby benzyny, r:tJJy
Po wznowieniu posiedzenia
nafty. Udała się do siebie, pTZy zabiera głos
mec. BUyk. W
ctem w niedłueim, ~.zasie odwie przeszło dwugodzinIlem, świetdziła ją zllajOima, a na rozmo- nie slk onstruowalnern i z wielką
wie minęło im spoco czasu. Na swadą wy~ło.gzonem
pr,z emógle usłyszała silny hlu k, pode- wieniu, mec. Biłyk zhija punkt
szła do okna i zobaczyła, że wy 'po punkcie tezy aktu oskarżeon' ~
,1_
b'
F ren- nia .
l"",)arlY
SZY'JJy
W lUrze
00
Nie można mówić o dowo
kła l· z Qlkl· "'.. bu'''hn."'""tał n.fII'en'.
Vl!>
C
chwili wyszedł z bramy Fren- dach przeciwko oskarżonemu,
kiel, ale Clj w""'hodzl'ł
z f~ikry
a ,jedynie .o. poszlakach - m.óJ ~
;;tJJJ
,ki, nl'e ":l·~.
WI
moo. Blły:k. - Po dpale'Iue.
,. ,
..
. dokonane osobi.Ście przez o.

Po p6ł~odzinnej przerwi.e sta
je lHzed sądem wezwana SeweI'Ylla Ludwhiska. Jest to nau, 1ka w starszym
cZyCJe

Administracja: Piotrkowska 70.
Telefon 222-22
Tel. nocny 144-44. Nr. konta P.K.O. 66.155 i 64.730
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}łtRLIN, w grudniu. utrzymania przy życiu panują- wszelka polityka.
Wszystkim prasy na marginesie zarządzeń miecltich przywódców gospoDla przyszłego wewu~trZllo • eego reżymu. Ale czy pacjent politycznym organizaejom za- Briininga są bardzo dyskretne. darczyeb, przed którymi hędzie>
.,olitycznego rozwoju Niemiec nie umrze wskutek tej opera- broniono noszenia mundurów I Nikt nie ośmiela się przeprowa się musiał ugiąć również 'Brii.Jzień 9 grudnia 1931 roku bę- di - przekonamy się już w tak ulubionyehh odznak p8!l'- dzi~ ostrej, otwartej krytyki, ning? C-r;y rozwój w Niemczcrh
dzie mial niewątpliwie donio- '!lajbliższych tygodniaeh.
tyjnych. Posiadanie broni bę- ale również nikt me ośmiela nie WSkazuje, iż faszyzm m07.ł'
bez marszu Hitlera.
lłe znaczenie. 07JW8Il'ty dekret
Można twierdzi~ bez przesa- dzie karane. Prócz tego dckret sIę wyrażać zadowolenia. Przy- przyjść
wyJątkowy został wygotowany dy, że czwarty dekret Briinłnga niezego nie zabrania, jako te gnębienie, sceptycyzm, bema- wzorem Mussoliniego, na ~toU·
przez kałliClerza Briininga, pod- jest bodaj najdonioślejszym do boda.f już nic
do ~ab~nienia ~iejność i głęboka troska eią eę?
pisany przez prezydenta Hin- kumentem polityemym republi nie pozostało. Z wyjątkiem ko- zą
na artykułach wstępnych.
Kapitanowie przemysłu nIedeD'bllil'ga li przedłowny spole-I ki niemieckiej, - o ile taka je- munistów wszystkie part je pod- Nawet organ kan'clena, "Ger- mieckiego widzą wyraźnie, ił!
ezeństW'u 9 grudnia przy śnia-I Slleze istnieje. Najszerszym ma- dały się podyktowanym Wa!Mln I mania", musi przyzna~, że de- .ieS:Zlcze
nigdy
nie mieli w
daniu.
Przytem poClZlyniOOlO som narzuoono ciężary i ofiary I kom pokoJu wewn~trznego. Dy kret" .fest dokumentem
gorz- swych rękach tyle władzy poił
przygotowania, jakie czyni się naprQlWdę .tuż trudne do zniesie I scypllua musi być!
kiej nędzy narodn". "Berlinel' tye.znej l gospodarczej I te nazwykle gdy ~hodzi o nieunik- nia. Uposażenia
urZędników,.
Drakońskie zarządzenia. BrO- n31'8en - Zeltnng" mówi o na- wet za czasów Wilhelma klasa
nione powiadomienie Ind24 sła- już ezterokrotnie redukowane. nłnga
nIe d~dzą ~ mlłjOnom dziejach, "w których fizyezną robotnicza ni.. była bardziej po
byeh o łrasfJI1ych rzeczach.
zosta.ią znowu IUIlnlejslMłne o 8 bezrobotnych pracy. nie popr - wykonal~
trzeba wątplc!",
procent. Umowy taryfowe ze wią sytuacji tlospodarcze.ł, nie "BeTliner Tageblatł" ogranicza
wszystkimi pracownikami l .-0- położą kresu ofiarom mas, nie si~ do postawienia szeregu znabotnikami bez wY.fątku wstają Inapełnią pustych kas państwo- ków zapytania. NatomIast 80wymówione,
aby następnie Iwych. Zresztą to wszystko nie cjaldenwkratycmy ~Vorwlirts" 1
przeprowadzić redukcję płae o : było zamieNJ01le, bowiem nę- daje swym ezłonkom do połk10 do 15 procent. Niemal 750 dta nauc-r;yła skromności.
nięeia tę gorzką pigułkę, zwra- .
tysięcy rent jerów socjalnych Ilem eałego tego dekll'ełu jest I ea.fąc UW41gę na niebezpieczeń
przestaje
otrzymywać
swe tylko utrzymanie Niemiec na stwo, grożące ze strony Hitlera
skromne zapomogi. Odbywają- powierzchni, aż jakaś dObrom-I na wypadek, gdyby rząd BrUee się rokrocznie w fabrykach ; wa ~ęk~ z Bazylei, ezy Pary~ nlnga zost~ obalony. O wiel~
wybory do rad robotniczych zo / przy.idzle z pomocą· Dlatego tez' życzliwsze było echo prasy ·za.. < .
stają na dwa lała odłmone. A Ilobecnie rokowania w sprawaeh granicznej, bo przeeież z a g r a - " · ..
obroto- re~aracy.inyc~ mają dla
Nie- niea widzi w BrUnłngu owego
Stohr
.fednooześnie podatek
wy zostaje podwy2lszony do 2 Ipuee olbrzymie znaczenie. - silnego męża stanu, który u- .
o
•
Płriemer
Ś . t b dzi··aI
..
wIceprezydent ReIchstagu z ramIe~ nieudanego puczu Heim- procent. Wszystkie inne podat- wla
ę e Się mUSJ
pogo- słrzeze NIemcy pl'ZOO awantu- nia hitlerowców uległ atakowi pa_
wehry w AustrJi, powrócił z Nie- ki 1'1 zbyt wysokie, aby je moź dzić z tem, że Niemey w naj- rami.
raliżu i ~tracił mowę.
miec l oddał się do dyspozycji na było jeszcrz.e śrubował..
bliższym czasie nie będą mogły Kanolerz Rzeszy rzucił w włwładz.
Zapomoeą tego dekrem rząd płacić odszkodowań. Rząd, któ- gUję swej
prokiamacJI przez zbawIona praw, niż cbl8laJ. JeNowy rekret przedstawia dy- pragnie D'ealizowae dane już ry chciałby tę kwestję rozwią- radjo mocne 8łowa pod adre- dynie maezenie niemIeckiego
ktatorskle uregulowanie deey- dawno przyrzeezeoJe redukcji Z18Ć z Innego punktu widzenia, sem Hitlera. Czy oma~za to n.e ruchu robotnic~o I lęk przed
du.łąeyeh kwestji polltyunych. cen. Z tego względu zredukowa nłe utrzymałby lię
w Nlem- czywiścle, że BrtlniJng nie chce wojną domową każą Im owagospodarczych I soejalnyeh. Ma no czynsz komorniany i stawki ezech 24 J(oddn.
clzlell~ ~ładzy z Hitlerem? Czy żać za wskazane wprowadze~ Ni
In l --()Centowe, w zwi ....·ku s ezem
Z powodu nowych przepisów sprawa ta nie sostanie I'Ozsłll'Zy nie faszyzmu "na złmDo". W
on UCZyni"
emey oIIdo em ł"~
h
J
•
d . •
t od k
nastąpl~ ma obniżenie rozmal- pl'8S0wyC o~ł08y nIemłeclde ~ęfa ra.el'Uj w gabinetaclJ. me· rzeczywistości 'Briinin. pozo~ta
o zyeIa na wewną rz I o on••••• •••••••••••••• .. ••
wił Hitlerowi niewiele roboty.
kuren.cji nazewnątrz. Grożąca tych ecn. Redukcja k o m o r n e g o · " · •••••••••••••••••••••••••
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• dnia na drtled katastrof. mil w
być odsunięta, a olbrzymia dziu
wr.~", I'UIIU
ną roI" a obnIżka cen, w któ•
b
I
J'B w
u ee e panstwowym - . . .
zatkana. Ostatnie gospodarcze rą zresztą nikt nie wierzy, poi
niewBŻ 1ft .;..11; ez-to --z~"'ka
• k0emi t
rezerwy, .13 I
en c ęiko w
.tą .,"t:'
...~ 01'-~
ostatnich ' latach doświadczany no i nigdy nie dotrzymywano,
k . .
d
•
. nie nIVI.lWtaJ·e w ŻBdlnym storaj jCSZC2le ysponujC, mają
... ~-~~
być z pomocą tego dekretu wy- sunku do redukcji zarobków.
d b
.
• k
J
Pr'7VCZlCm obniżk.a płac
obok
o y te l spozyt owane. eśh i
-01
te rezerwy zawłoq i ta o~tat· redU'kcji ,p~ntów służy jedy.
ób'
·00"
I nie ~moonieniu niemiecki .."o
"e
Ula pr a Ule poWI zle su~, 4)
nie będzic już siły na świec1e, eksportu.
Id' b
ł
d
•
. ora y mog a u aremnlć na- Dekret zawiera również część
dejście okre~u ·c haosu gOS)ll)(ł.:łt i nnlitye7..n... któr-o istotną treW'
ł"~...."""
ezego.
to U1kt w Niemczech SClą
.iest zaprowadzenie w
nle wątpi.
Niemczech stanu wyJ·ątk.owego.
•
O pel'acJa d-I'a Bl'iininga i na- Wszystkie demonstracje poli't'dzjny czwartego dekretu u- tyczne w słowie I piśmie
są
.
dały się dopiero
po c:~żkie.l zakazane. Do stycznia ma pa-

«Iż

I

CZ"J reumalnJ/zm I pOdagra SIII Uleczalne 7.

Jak ogólnie wiadomem jest, reumatyzm, podagra i pokrewne cierpienia mają za przyczynę nagromadzenie Bi~ kwasu mocllowego y organiźmie ludzkim. Kwas moczowy zaś etanowią ostre jak igiełki drobne kryształy, kt6re sadowiąc Bi~ w mięśniach
lub w innych częściach ciała wywołuj!\ już przy na.jmniejszym ruchu
straszliwc b6le. Szczególnie w stawach mogą te o8tre kryształy wywoła.ć niebezpieczne zaburzenia, czyniąc
chorcgo nleszcz~s
.
'li wego ka lekę,
J!
kt6ry dręczony uporczywemi bóla.mi
stopniowo traci władzę w członkach.
~6wnież p. ~. Hoefli~h, ~6dź, Ro.kiclń~ka 25 Wlele pr~e~lerpleć mUSIał,
zamm. zIl:alaał. własClwą drog~ do nzdrowlema. PIsze on nam m.l.: przed
cz'erema laty miałem pierwszy napad
reumatyzmu, Po gorących kąpielach
poczułem pocz!\tkowo pewną ulgę, lecz
w.k:6tee b6le ~ó~iły jeszcze w s~l~ll~lBzym stopmu l odtąd stale Il11ę
J:U _dr~czyły. ~rawe kolan.o opucb!o
sllme l zupełnie zesztywnIało tak, ze

K

~::T~:;;n:O:~~k:.rz;:~ż w~!~

przr wchodzeniu na 8chody wł6czy- dzą Briininga republika z 1918
łem Uj no~ęo Gdy 8iedziałem przez roku pr7.Cstała istnieć. Wzma-

pewien czas, nie mogłem powstać z
miejsea. W6wczas to wyczytałem w
gazetach, że pewien pan we Lwowie
uleczył 8i~ skutee:lnie przy pomocy
Togalu z tych dolegliwości. Również
i mnie te tabletki tak wspaniale pomogły, że teraz chodzę jak dawniej
i nie odazuwam żadnych b616w, jakgdybym nigdy nie cierpiał na reumatyzm. Podobnie świadczy wiele te.
i
h
'
!uęcy c erpiącyc , kt6rzy przyjmowali
Togat przy reumatyźmie, podagrze
rwaniu w stawach, łamaniu w kościach'
b?la~h n~rwowych i glowy, prEe.i~:
blemach l pokrewnych niedomaganiach. Nawet w chronicznych wypadkach oeil\gni~to pr"y pomocy Toga.lu pomyś'lne rezultaty ponieważ lek
ten w zarodku zwalcza 'owe cierpienia. Nieszkodliwe dla serca żołądka
i innych organów. Jeśli po~adto t yeiące lekarzy Togal ordynuje, to przecież każdy z zaufaniem kupić go może. We W8zyst. aptek.

I

gające się sprzecrmvJśei ~eJaIne czynią możliwą jedynie j2-

wną dyktatur~

.Tak spragnione

l)~y

wofły,

tak łakną zwoI~nniey Hitlera
pObudki do walki. Jeśli obecny
dekret Briininga doprowadzi
do oporn mas, to nadejdrle
chwila, aby rzucić w ogień te
'Istatnie atuty. Jeszc.ze w Niem
•

.ech panuje spokój. Ale nie
należy się ludzić. Jest to cisza
przed blINJą,
któr.ą ~tąpł~
jedynie
martwa cisu
cmentarza.

może

M. Karow.

wn~
~cl~~~~~~OOWd~~ib~~wy~~~~~~~~~~~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
papierze istne arcydzieło
dlll nowana z życia
społecznego La
MIiiiiiiO:A

Siedziba hitlerowców w Darmstacie

Dr. med.

J. Herszlinkiel

Rozporządzenia przymusowe w Niemczech

Chor. dzieci

przeprowadził się na ul.

Zieloną

8. a, talel.

111~87.

INSTYTUT
~l.W."
KOSMETYCZNy,,\7 J.łl
Hl
Czesławy Bornstein6wny
PIotrkowska 178, parter, m. O.
Tel. 138-76
Najnowsze metod, racjon!llnej kosmetyki i hYllleny.

LAMPA KWARCOWA.

SOLLUX.

Dr, med.

N. Stomatolog
ROlfN
choroby .ęb6w. szczęk, dziąseł, podniebienIa, języka i t. d. Regulacja zębów
Roentgenodjagnostyka.

Idzie policja

wykryła

komprom itujące dokumenty zamachowe.

Andrzeja 7. Telet. 216·57
Gods. prz1J od 3-7.

Pa.seIt na równiku zostaje ściągnię ty i Z31pięty o jedną dzłurk:ę cłaAn1eJ
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nominacja

a
ni
we wsz,stkich wiezieniach w Hiszpan)i
I

Połockiego

wicewojewodą łódzkim
Wl.RSZAWA, 12.1:':: (PAT) Antonj r otocki, starQosl'~ powiato·
wy w Rahszu zwolniony został Z"
swego ~'iłttowiska i mianowany ca
ezelnikiem wydziału w V. stopniu
lłużbowym z poruczeniem funkcji
wicewojewody łódzkiego.

w,buchł,

_Powodem

Oelo§zfni~ amnfl~ji

z

wglą,zł!olem

cbisiów i komunisió.w ' .

lDooar-

pomocy sondy lckarlp padła trupem, 11 odniosło rat
pr.zelyku ro.z- uy.
Z SaTago.sy wystano. do
Po.dczas tych Gi,jon posHki wo.,iS'kowe.
,
zabiegów, ,eden z więźlliów 00
Rz, ąd Po.stanowił
złamać 0stał ataku szału i 'Pokąl sał diw ie pór
Wl(~zmo.w
pali.tycznych.
sl.lll1irtarjus,zld.
S7.ł'Hlczne odżywianie będzi'e sto
Bunt wybuchł pa Qlgł'Oszf!nill sawane, do.Póki gtodujący nie
amnestji przez rząd hiszpal'iski uez ygnują.
w związku z wczo.r\łjszem z'a przysiężeniem prezydenta repn
zbiegło
bliki Zamorry. Amnestja o.bej.,
muje tylko. tych więźniów, któ- steroryzowawszy dyrekr.zy byli
aresztowani przed
tora więzienia
y
PTZteWro.tem. IIIl.nemi slnw : t~iC
LEAVENW ORTH
(Texas) .
dO> yezy zupe me mona,l'cb IS ow
ani te-i; komunistów, klóTZy do 12 XII. (P AT). Sz,eściu przestęp
B. P.
'ltali !lię do wi~zieil w okresie ców, więzionych w tutejszem
Krzyż Zasługi
parewo.lucyjnym.
.
wlęZleniu, pr,zy ulżyciu b rOltli ,
dla Kaz. Tetmajera
L~cz~e oOrg~niz~cj (~ apazycyj'l l>t6rą zdahyli w sposób tajeWARSZAWA, 12.12. (PAT) przeżywszy lat' 30.
n~ ~o.~l?arYwZuląs !lę
z. bUlIlł~~ mlliczy, zmusiło. dyrektora wię
WIęzn! Ol W .
. 3ia a.gosle og""...", . . '
'.
.
Dzl' o godz. 12-eJ w południe w
O dnin pogrzebu nastąpią oddzielne zawiado.mienia,.
no wczolt'a.t24~god:Zinny stre.tk Zlema do. o.two.rzema .braD1~ l
gmachu mini~terstwa W. R. i O.
łliąi. Syn, Matka i Rodzina.
p'rot~tacy.iny pł',z'eriwko amne- zbiegło. w samo.1chodzIe wOjsko
P. p. minister Janusz Jędrzejewicz
udekorował złotym krzyi~m zasłu
st.ii.
Odbyły się też pochOdy,pl'zy wyru, znrekwiwwanym po dro
nieskładanie kondo.lencji.
gl znakomitego poetę Kazimierza
c~em poliej~ ~tnel:lłfł kjlk~k.rot dze. Od.działY policji Po.dj ęły
Przerwę • Tetmajera.
me salwamI. do t~nmu. p Wle 00- pośdg. Po dłu"Dtrwałej sirze.
soby są zabIte, . klLkanas'CIe ranIg
3 ' Ib'
n~h. ATCS7:to.Wano 50 manifc- lanini e ujęto w fermie
z le·
stant6w.
gów ,
z któr~h 2 są ranni;
Trwający odty,god nia' strejk trz ej inp i
z'nalezien~ zostali
Po.~szechny w 'Gijon (północna m artwi \Y inne j fermi e, w któHiszpanj,a) pl'zeista'czasię w rej s i ę zaharykadowllli . Istnieje
otwartą rewoltę. Miasta l.amar- przy'puszczenie, iż Po.pełnfli 0.lo, ulicami krąIŻą patrole ż'an<larmerji.
PodICzas
wczo.raj- ni samdbójstwo., widząc. II! nie
Katowłcld kOI'. "Głosu Po- rówweZ ciężary podatkowe
huty na przeciąg kilku tYi"odmi, sl~h eks'c esów jedna Osob a ujdą policji.
I'annego" ~lefonuJe:
socjalne.
unikając w ten sposób całJkowi !FM!!!H!!!~U!!'!.~i!!!!"~!!!!!!~$&*!!!Wifii!iIłMIIii.!!!'!!!!!:!!it&'3IlW!!!!!!1\łI!4!=!!G.~'.~"~!!!!!!!~!W!!
W związku li trwającym od
Mimo osmzędn~i na lio, tego .zamknięcia
walrsztatÓ'W
m.eeh lat kryzysem gospodar- sztaeh produk.cji ł adminlstra- pracy. Wobec tY'Ch poczynań
czym. który w ostatnicll e&a ' cjl, mi~ wYSiłków w kierun- przem~łowcÓ'W,
powi~s21a,Jąsaeh .toin.wał coraz włęk.$zego ku
podniesienia ' pródukc.ii cych bezrobocie
na G6rnyul
w sprawie "port d'attache"
zaostrzenia ł w całym eeregll pi'7JeZ przyjmowanie przewaŻ'- Śląsku, komisarz demobilizacyj
. HAGA. 12.12. (PAT) Trybu- zywll!1ia portu gdańskiego, to Jedkrajów spowodował zachwianie nie nierenrownyoo i:amÓWiCłi ny jest bezradny. A bezro.bode uał haski wydał dziś opinję w spra naJi, ani tel{sty trakla ', ów,_ani dosię potężDyen
do niedawna na eksport, sytuacja finansowa rośnie ...
wie port d'atłache. Trybunał 0- tYCh!'; asowe decy~je ligi nie zawie
przedsiębJorstw przemysłowych huty .,pOkój" pogOl'SlZyła się z II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rzekł, że choeiaż, Jak widać liga ra.ią iHmalnego przyzn·ula Polśce
narodów przywiązala praktycz- :e6l riawa. OdnOŚ'1ia p!l"akty~zne
I banków, łIakte i jedno z naj- ehwUą spadku funta angielskie
ne znaczenie do przy~nania pol- go rozwiązani a spraw/o trybunał
więkssvch przedsiębiorstw na go i niemOŻ1WŚcl dyskontowaskim statkom wojennym prawa u- uzna' sw' ią niekomp~ . encję.
,
Gómym Śląsku, a zarraJZlem w nla weksli sowiec:ldeh. Powsta
opUŚCił Londyn
Polsce, t • .t. huta ~okój" t Ślą lej z tego powodu luki w płyn
skie Zakłady GÓNticzo • Butni. ności pieniężnej pl'1'.edsiębiol'LONDYN, 12.12. (PAT) Minister
ue znalazły się w Imdnośeiaeh stwa nie dało, się wypełnić i w Zaleski odjechał dziś o godz. 11-ej
Nieprawd~iwe , pogłoski .W Czechach
finansowych.
tej sytua~.ił . okazało. się koniecz przed południem wprost ilo WarZarząd i Nda nadzorcza zomu nem podanie spółki pod . nad- szawy.
PRAGA~ 12 XII. Dziś po pnł. h,itle.rowców, wyrażający vodoszła tu z pogl'anlC11<
a niemiec tum nieufno8ci dotyclIezasowe5~one były wobee tego uchwa· z6r sądowy, ażeby wykorzystać
kiego wiadomość, .. pochod7-ąr.a mu rządówi,
opm-remn
na
nć na dizisiejszem posiedrneniu uzyskany czas na przeprowaz Bawar,ii, jakoby AdoU Hitler stronnicstwach ko.aUcji wei.
wniesienie podania do sądu o Menie
sanaeji przedsiębiorkursu funta
miał być zamordOwany. Zapy- marskiej.
FraOOc.tacenłirOWa
nadzór.
siwa.
tany o istotny stan rzeczy Bc'r - wstrzymała si.ę od ~łosowama.
,LONDYN, 12.12. (PAT)
Fu:nt I~n ""łoskl> tl> zdem~ntował
Pj'ZC "l' w'k o
votum nieufności
Pr7.VP"-"'I'Ift
tego k-nA.
Jak s',~
\n,my, "...·'k"t.....
' znacznej poprawy_. No- • P"'l!t
". ".' . ~ . . . . . . ' .
...
-"y~J~.
. .k uubVJ91
,
...., UJAowiad. u,J'"
y
doinał, dziś
. wypowied:!:ieH
się tylko socjatv piePwszym rzętbie wypowie- wa huty ..po'kół' pizewyżSIUlją tow.ano
dolary 3,:J1,15,
franki
BERLIN, -12 XII,' (PAT). _ liści.
dzenie kredytu przez banki, nie passywa o "okolo 40 milj. zł. i 86,25.
Sejm heski u.ehw'alił wniosek

MADRYT, 12 XII. Na w,z6r rozruchów
wzywano. pDlicJę,
' z -Madrytu, kt61rzy która zam"l'1iuciła więźniów bOom·
od kilku ' dni odmawiają przyj bami łzawiąeemi. Po.do.bne wymowania po.karmu, nien;lal we padki z,aszły w Barcelanie, w
wszystkich wię.z:ienia~b, hisz- Sevilli i w SaralgDlSsie.
b. wiceministra spraw paliskich
więźiowie polity,cznJ
W więzi'eniu mad1'yc.Jdem 1.a
wewnętrzn ych
Ogłosili wczo,l'aj lifloówk~. PDza s!OSOwooo sztuczne odżywianie
Wczoraj nagle zmarł 66-letnl Jó- tern w niecktór~h ivięzieni.łwh głodujących. Więźnio.1wj(' ldó··
uf Bek, ojciec obecnego wicemini wybuChly g,ro.źne bunty.
rzy wskutek gło.du osłab'd , Sll
. gtra &praw zagranicznych, płk.
W Bilhao. do. pD's'k ramiellia przeno.szenL do. szpitala, gdzie
Beka. Zmarły Józef Bek pełnił
niegdyś funkcje wiceministra spraw
wewnętrznych,
gdy
mini/drem
Po długich i ciężkich cierpien:ach zmarła dnia
• praw wewnętrznych był b. JII1'ezy12 b. m. nasza najuko.cbańsza żo.na, matka i córka
dent Stanisław Wojcie<;hcwskl.
więźniów

Zgon Józefa Beka

przy

wt ~ac~ają im do
go.f.o.wąną kaszę.

6 przBsl"PCóW

I'Ilnil'Zl'Ialinó\V Sil

rem
51.ska

Hula "Pokój" pod nadz
l'Iasowe redUkcje " przemgile fi.

h sk-e,go

GDin;a

tr,b~nału

Biilł!r

zamordowang'

Plinisfer Zaleski

Z

Bilczna poprawa

lIIO:iJnośe upIynnien.ła poważ- '!ą ~;ane, że nądror

pozwOoli na
spOokojne przystosowanie aparato produkcji do . dzisiejszej anormalnej sytuacji rynkowej i
_da możnoś(L odzyskania równo
wagi finansowej.
Katowicki kor. "Gło.SU Poram
ne'a.o" tele" uJ'e
~
'"
~on .:
r~dU!ke.ioi pe:rsonelu m'i:ędniczc·
Na Górnym Śląsku
JllIHIŻą
go i zalog,i robołni'czej, wyullm się, maso.we l',eduJkcje w IH'.lcruy
.fącyeh z ustaw demobilizacyj- śle żelaznym. Ruch u koonisa '

nych zapasów, stałY spadek lZIa
mówień, które ostatnio m1niej.zyły się o 60 proc., z drugiej
strony niemożność przystosowania ap3ll'atu produkcji do ka
tastrofaln.ego zmni,e jszenia 6hrotów ~ 'powodu trudno.t: C1• w

._!!!!
...
!!tHH!'!!!!!l!!&!!ł&!!IIiIIMMiiilii!!!!!!~!!!!!_!!"'!!!!!!!i'!'&!!_!Z!!!!'!!!!'!E!:!!!!!!!!&L!!ii!ii..!!!!*NM!!!!!,!!!!!!44JiliZiiliiilB!!!!!!!!!!
;;;

nie wolno eksmitować bezrobotnych
Zmiany w ustawie o ochronie lokatorów weszły w

Jak się dowiadujemy w dniu 7 nawiający dotychczas, w jakich
grudnia r. b. weszły w życie zmia- wypadkach lokator traci prawo do
ny do dotychczasowej ustawy o korzystania z moratGrjllnt mieszka
ochronie lokatorów, obowiązującej nlowego, a mianGwicie jeśli nie
przyjmie od'Powiedniej pracy, wska
nych, dotąd na Górnym Śląsku rza demobi1izacyju(!gO w,zll1laga ! odNr~~ua~~;~zą zmianą w ustawie zane,i przez państwowy urząd poobowią7..ujących. Do pogo.rsze- się z dnia na dzień. Karytarz€ ' lokatorskiej stanowi nowa redak- średnictwa pracy - wstał uzupeł
oia się sytuacji I)l'zyczynily ~ię przed jego. ' biurem są przepet- cja zdania ostatniego art. 23, we- niony postanowieniem noweli, że
~ niO'lle: prz'eanysłowcy ul'zędni- dle której eksmisja z mieszkań je- utrata prawa do korzystania z mo
CI
.:,
• ,
•
•
dno lub dwu"p()kojowych nie bę- ratorjum mieszkaniowego następucy, de~e,.,acl, wdy ~akładuwc .1 dzie wykonywana w okresie od 1
Or. med.
robo.tmcy szturmują do. komi- listop,a da do 31 warca, jeżeli ją iIii'aIDIl1l!lDI-"'lił.!lł.
sal"za demQbilizacyJnego., ce- orzeczono z p'1'ZyCzyny przewidzia .I:~V
\'QI
ill'lI.a U
lem załatwiemia spraw, związa- nej wart. 11 z powodu zaległoś~
WARSZAWĄ, 12.12. (PAT) Specjalista
chorób skórnych nych z re.duk-cją r0'b(l{ni,k ów za kOJllorne. Eksmisja nie będzie Dziś w południe nil ut. Nalewki
weneryczny?b i r.n0czopłciowych I . f ,l-, k '
·.t
I także wykonana jeŚ'li
bezrobotny grupa JiOmunjstów 'USIłowała ' 7iaelektrot.erapla•. ~latermja, bada- po. 8J1. ry ach l ko-P4ł,JllW( ~ .
~ otrzymał pracę i opłaca prócz bie- wie5ić na drutach telegraficznych
me krWl l wy<aielin
Przemysło.wcy nie mo," ne u. \ żącego komornego zaległe komor- transpar~nt komunisty~l1y. PrzeAndrzeja 5.lelef. 1ą9-40
"
. , •
n. •
, ne w ratach, wynoszących 25 proc. ch(!d~~
wywiadowca
policji
zyskac zezwolema kOUIISflrZa ! biezącego komornego miesi~zne- &hv,' ycił jednego z komunistów,
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 ·w.
w niedzieje i święta od 9-1
demohiliza-cyjnego na rrdukcj<: I go.
i~cz ugodzony w tył głowy tępem
Oddzieln!! poczekalnia dl!! pań
rabo.tników,
'unieruchamiają i Wkońcu przePis art. 24. posta- narzędziem, zachwiał się i wy~-

i

życie

je takie wtedy, jeieUlokator w te')
samej miejscowości posill4ia inne
mieszkaine: Iltb mit je dostarczono.
Pówyisze postanowienia moratorjum mieszkani!lwego dotyczy
tylko pomies~'Czeń znajdujących się
pod ochroną loll:atorów, natomiast
nie dotyczą mieszkań w domach
nowowybudowanyclI. (m)

......

z.mb,-ltf.~
•• ",WWArllAwie
\Ii(.j'y' U
Ul

S. Niewiaiskl

!

ś<:ił z tąk. 'W tym momencie ów
komunista wydobywszy nóż usHował u.g~dzić nim polic,ianta. Wywiadowca w obr<mie własnej strzeHl z rewolweru, zabijając napastIli"a na miejscu. Zabitym okazał
się komunista Chaskel Kohen, lat
23.

ł

tS.XlI -

Przy grvple, zapaleniu oskrzeli,
upaleniu migdałków, katarl!le wierzchołl:6w płucnych , zak!lterzeniu nosa,
gardzieli i krtani, chorobach usznych
i ocznych pamiętać nale!y, aby to/ą
dek i kis z!li były dokladnie przeczyszczone prz:ez użycIe naturalnej wody gorzkiej "Franciuka-J6zefa".

-

M·

łtiCBto

Alcala Zamora

prezydent republiki
hiszpańskiej

Niceto Alcala Zamora urodził
w r. 1866 w Andaluzji. Po ukończeniu studjów prawniczych za
Jął się praktyką adwokacką, a jed
'ię ·

nocześnie rozwinąjł żywą

działal

ność polityczną

w szeregach liberalnej partji monarchistycznej. Obrany pOSłem do Kortezów w r.
1900, Zamora zyskał sobie duże
uźnanie w sferach politycznych, ja
ko zręczny i zdolny mówca. Pozyskał zaufanie hr. Romanonesa, lea
dera liberałów, który powoływał
go dwukrotnie do swego gabinetu,
jako. ministra wojny (ostatnio w r.
1915). W czasie wojny światowej
wynikły tarcia między Zamorą a
Romanonesem na tle politycznem:
~mora wystę!pował za utrzymanięm neutralności His~nji, Roma
nones zaś agitował .za wzięciem udziału w wojnie po stronie wielkiej
ententy.
Zamora zwalczał ostro dyktaturę Primo de Rivery. W roku 1930
b.rał udział w przygotowaniu buntów wojskowych, został aresztowa
ny i wr<liZ z Maurą, De los Rios i
Caballero postawiony przed slJd
wojenny w Madrycie, który skazał
go na 6 miesięcy więzienia.
Z monarchisty, jakim był Zamo
la w dągu swej długiej kar jery
pOlitycznej, stał się republikaninem I w roku 1930 przystąpił do
partJt r~pUblikat\sklej. Gdy w roku
1931 dnia 14 kwietnia wybory do
Kortezów dały większość antymonarchtstyczną I obwołano republi"' a Mól opukił Hiszpanję, utwo
nył Zamora w charakterze premje

ra

ptowłmryczny rząd republłkat\

akł.
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malteńskie

Poja.wiło się na półkach księ
garskich wydawnictwo komisji kodyfikacyjnej, z:Lwiera.jące pełny i
oficjalny tekSt projektu Jl'P'llwa maI
żeńskiego wraz
z uzasadnieniem
pióra głównego referenta prof.
Karola Lutostańskiego.
Publikacja ta niewątpliwie oży
wi dyskusję i sprawi, te z dalszej
walki odpadną argumenty nieści
ale ł nierzeczowe.
Obszerna. praca. prof. Lutoetań
~kiego przedsta·wia. w zwięzłym ry
!!ie obecny stan !Yfawny, oboq
zujący na obszarze Polski
zakresie osobowego pra.wa. maltetlski ego i daje obszerne motywy do
prO.jektu reformy.
W śród bogatego m3Jteriału infor
macyjnego szczególną wartość mar
ją. cyfry i daty statystyezne w ka!dej kwestj'l, które tak żywo . Z8r.

w

prżątają dziś uwagę publiczną·
Jak wiadO.mo, kwestje te, ~ prze
dewszystkiem śluby cywilne, są.
d()wnictwo w sprawach IIULłteń
~ki~h i r02:wody. Przytoczymy, ,tedy parę danych.
'
Na obszarze Polski obowiązko
we ~Iluby cywilne są. d:tiś w b. za.-

borze pruskim dla wszystkich i w
b. za.borze austrjaekim dla osób
nie na.1etą.cych do żadnego z wyznań uznanych, ora.z w.yją.tkwo
dla tych, którzy na.letą. wprawdzie
do. wyznania uznanego, jed.ilak~e
z powodu odmowy władz 5weg'Q
wyznania, nie mogą otnymać ślu.
bu kościelnego.
Wszystkich innych obowiąrkuje forlIla kośdelnl
zawarcia małieństwa.
Poza. tem, w Eure>pie obowłfłZko
we śluby cywilne wprowa&one
sil> w następujących pa.ństwa.ch:
Fra.ncja., Hola.ndja., Belgja., Niemcy, Rumunja., Szwa.joa.rja., Węgry,
Portugalja..
Polskł projelit nie .zmU8Za. nikogo do O.bowi~owego za.ohowa.nia.
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1931 r.

ROZWODY
obowiazuie w Polsce iakie zagranica!"
I

,

I

~wieckiej

formy maUeństwa, a. je- sądownictwo świeckie sądów ~ wie rozwodów. Obecnle 'IV b. za,.. '
dynie dopuSzcza możliwość za- wszechnych, wre!lzcie na. obszarze borze pruskim prawo pallstwowe
~arcia małżeństwa bądt Przed województw
wschodnich
po przewid1,lje rozw6,dj w b. ".a,borze
duszPasterzem, b~ź przed świec- dz.iś dzień obowiązuje oawleC2:ńy austrjaekim rozwód jest dO.ptlszezo
kim urzędnikiem stanu. Fonna ta "Zwod praw" rosyjskich, który ny dla wyznawców religji nieka.to-.
'powiedzmy - fakultatywna, zna,.. oddaje sprawy małżeńskie wyłącz- lickiej lu.b : . beiwyznanloWych pod
na dziś jest, z pewnemi odmiana.- neJ kompetencji sądów duchów- ·,!arU!l1qe~j~~~.~ ,.<lńJgi ,. ~tonek ,::, ~
mi, w Anglji, Szwecji, Norwegji, nych, względnie osÓb duchownych, me je$t. ka.tolikiem, W . woje1\~- , "
CzechosłO.wacji i Danji.
nie wyłączają.c od tej zaaady nie- twach środk6wych' pr.a.wo. ,s .1'. - .
Ostatnio system ten wprowadzo- cnneścijan i pogan. Jedynie rO%- 1836 ~l:i. ",k~~olików dopustc~ . rO'&- ' ..~
ny został w r. 1929 we Włoszech, wody staroobrzędowców 'Orzeka wód, tylko, 'o ile małżeństwo Dłe
gdzie. na. skutek ukladu zawartegot!ą.d świeekl.
.'~
jest ' fizyczhle ·lIp~.iQlone, ' lub. Id,.·~ .,;
zeStolieą APOStolSką (t.. zw. układ
Prawoda.wstwa. państw za,~o4- jeden, z małżOnków wykqnał ,w za- ' .
laterimski) zniesiono obowiązek nio • .europejskich prze-kaeują. raz'"' koąie ślpb ezys.toŚct., Dla., inny:cb ,
ślubów cywilnych i d()puszozO.no patrywanie spraw ' z zakresu ' pań- wyznań praw/) dopuszMilł ··,rO%w'M " "
swobodny wybór formy ko6eielnej stwowego pra.wa. mał!'eńskiegO. ź szeregu przyczyn. W wojewóds· .
bądź świeckiej.
powszechnym sądom państwownn. . tw&cł;l wschodnich ro~W'6d uregulor .
. ' ','
Nie od rzeczy będzie przytoczyć Do. pa,ństw tyeh nałeżą.: Anglja, Au · ,wally jest podobnie. . , , '
tu 1..a. w.spronnianem. · "Utasadnie- stria, Belgj~ CzechosłO.wacja" Da.Z,pośród europejskich :prawonietil", te Encyklika. p31pieska. z 81 ' nja., Francja, Finlandja.;' Hólańdja., dawstw'- roiwodów , riie uznają dla.
grudni~ 1930 r . . "o ma.łteń~twie Grecja., Niemcy, Norw,egja." Rumu-, ; ogółILJlb~&teli; _ Irląn.dja._,i. Wł~ ~_
chrLeś'Cija.ńskiem" stawia ; nw!lzyst- nja., ~zwaj~a.r.ja;, ,Szwecja, - Węgry., ',Chy:, zaś dłll! katolików: Austf:jii"
kim Zf1 Jłąykład-" fakt zawa.rcia z
We Włoszech od r. 1929, sądo'l'Y' Jugo'5ławj~ -ł I,;ttwa. r Uzna.ją. zajf,
królestwem Ita.lji konwencji, na. nictwo w sprawach mMżeńskich rozwody dla ogMu obywateli: AIktórej poosta.wie zaszła "pokojo- jest w zaSadzłe eywilne, gdyt do banja, Anglja, ' Belgja., Czechosło~
wa ugoda." prLy-lnania przez pań- sądu powgzecl},negO. należą, wsżyst- waeja, Danja., Estonja, ~, Fin1a.ndjal,
stwo , mocy prawnej ślubom ., ko- kie sprawy· ()sób, które zawarły Francja" Gtecja,,~·Higzpa.nj8'; ·Holan- .;
ścielnym. Ma.ją. one tę moc narów- ślub cyWI1ny, cloćby były katoli- dja; I.ukse~ourg, Lotwą.; Monako, "
ni z obowiązują.cemi w Italji ślu- ,kami, wszyśtk.ie spra.wy niekatoli f Nie:.:.oey, Norwegja., Portugalja, Ru
ba.mi rywilnemL .
ków i spra.wy o separa<:ję.
munja., ~wajC3Xja., Szwecja~ ,Wę.
Równie ciekawe są dane z zaSąd duchowny ocenia jedynie gry.
.
kresu juryfidykeJl w SPrawach mał ważnO.ś'Ć ślubu, :tawartego w koPodobnie, i Projekt polski ' douńskiek Obeonie w b. Królestwie ściele ka1l>lickim oraz rozwodu ka.- puszcza rozwód, dla ~s.tJdch ~
Kongre!!owem, pod rządem ustawy tolików za dyspensą. papieską, b;nvateli, Jednakże znacznie gf
o. prawi~ ma.łteńskiem z T. '1836, są. jednakże w sprawach tych wyr,ok utrudnia.
downictwo to uregulowane jest są.du duchownego. sam pnez się
• • '*
ró/tnO.licie: cdonkowłe kO.ściołów nie ma mocy cywilnej, t. j. Pań
Naleły z,azilkctyć, iż' władze rzą"
rr..-kotolickiego,
ewangeliokiego, StwOll'ej i dopiero z.atwiero.zony dowe półoficjalnie oświadczyły, tt
prawosławnego i unickiego, podda przez cywilny sąd apelacyjny, mo'
opracowanie Komisji Kodyfikacyjni s~ sądownictwu duchownemu że być wpisany do ksiąg stanu c-y- nej Jest dotychczas tylko wyrazem
danego koŚCiqła, wyznawcy zaś in wiJnego.
stanowiska, zaktego przez komiProjekt komisji kodylikwyjnej sję opinjodawczą, złoiOn, z autorynych wy"Lnań podlegają. kOllllp8ten('ji eywłlnego sądownietw. po- ustala. sądownictwo cywilne na tetów prawniczych. .
wS'ZeChnego.
r6wnl dla wszystkich spraw małProjektem prawa małżeńskiego
W b. MQorze pruskim I . w b. żeńskich i wszystkich wyznań.
rząd dotychczas nie zajmował się
~&borze. &ufltrjackim
obowiąlLuje
Wręszcie parę ~zc:tegółów o pra i uawet tel'lnin
postawienia t~j
sprawy na ,porządku *lennym
,prac rządu dotychcz.as ... Jest wy·
znaC7ony.

•••1
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Oszust z Teksasu !l Gary Cooper
N"'wltak.za sen.acJa .ezonu I p. t.
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.Początek

seansów o g. 12 ,w po'.
Na pierwszy seana wszystkie miejsca po 50 gr.

Dziś i dni nasteDnJch I
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I urocza FAY · WIłAY
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CZłowiBk
·

walizę w
ją bardzo

hotelu,
starannie, poczem idzie
do miasta.
Na.i:Pierw tnowu %Upełnie beził
celowo włóczy się '00 uUcach.
~a
o
Potem jedzie . kolejno omnibusem i koleją podziemną. Pewne
sa- go wieczoru ląduje przyt>adkoJedyne, co go powstrzymuje swemu życiu, pOlJłe4tienia
od niezwłocznego przystąpiema mobójstwa. Jest .z,upelnie przy- WQ w jakimś ogródku w poblido insceni'zacji nowego zama·- tomny i tJrzetwy.
żu Poczdamu. Tutaj przysiada
Gdy pociąg się nagle zatrzychu, to ci~łe terminy są.dowf:
się do je;go stoli!ka jakiś
pan,
ze
w rozmaitych sprawach cy- muje, wysiada Matuszka
poni~walż ogródek. jest przepeł
wilnych. Nie mQże juŻ pładć swoją walizą, nie patrząc na- niOllY. Matuszka, który jest eprOcentów swym wierzycielom wet gdzie się znajduje, Idzie legancko uibraąy i robi la'k najhypotecznym, którzy go skarżą do miasta i stwierdza, te wy- lepsze
wrażenie,
niebawem
tam
Jeden termin sądowy goni dru- sia.dł w Wels. Pozostaje
wszczyna rz; nIeznajomym rozi
gi. Gdy PO jednej takiej spra- cały dzień. Krąży bez celu
ID01Wę. M6wią o tern i o owem,
wie w początkach sierpnia o planu w okolicy miasta, pod- a wreszcie obcy pan apowiada,
gadzinie 1 m. 30 wychodzi na czas gdy waliza z maszyną pie-' nie wymieniając swego nazwiw
ulicę, jest definitywnie przeko- kielną spoczywa s'J>Okojnie
ska, o sobie. Mówi, że był irnany, że jest zrujnowany i że przechowalni na dworcu. W no- landzkim oficerem, opowi~a,
nic w świecie nie mOże już ·ura- cy spędza kilka godzin w hote- że mieszka
w małym domlk u
tych
tować jego domu przed przy- lu. Zeznał następnie, że
pod Ca,P'Uth i że jego małżonka
m us'ową Ucytacjq. Widzi siebie kilka godzin przemęczył się przebywa we Foodfu.rcie nad
z . rodziną poprostu bez dachu bezsennie. Czuwał w nadziei że Menem.
uda mu się uciec od swego
nad głową·
Po półnooy Matusz!ka jedzie
W obliczu katastrofy odrzu· giego ja i powrócić do Wiednia z pO'wrotem do miasta i wraca
nast~pnego dnia
ca precz wszelkie myśli. Pędzi Wieczorem
do hotelu.
Rankiem
autem do Tatte.ndorfu, pakuje wsiada do pociągu.
. NazaJutrz udaje się na Frieswoją maszynę piekielną
do przybywa do Berlina.
dri.chsŁra.sse i kUlPuje mate.rjały
walizy z wulkanizowanej tektu
XLVII.
potl1zebne dla · wykona.n ia zary i wskakuje do berlińs'kiego
••
machu, których nie mógł przyPOGiągl 1
•
,
wie~ć ze sobą: Są to rury żeJazvV drodze raz leszclze probune I drut. WIadomo dokła,dnie,
je uczynić rachunek sumienia i
~atrzymuje się w małym .ho-l że obu sprzedawczyniom opoWI:Óc.ić do rÓ''''-l1owa,gi .. Przycl~o i tehku. w pobliżu ~worca
an- ",:iadat !'fatuszka, .że jest irlandz
dZl .Ied~ak
do. WnIosku, ze halc~Iego, Jest to Jeden z tych I; kllII1 oficerem, mIeszka W CilwszystkIe
pozYCJe
pasywnf' . hotehków,
w których karty]1puth, a jego
żQna p~zebywa
prz~wyższ~ją pozxcje aktywne mel~unkowe nie .są wcale. wy- \\e ~rankfurci-e nad Menem.
na le~o mekorzysc, Znowu o- petmane, albo tez wypełma .> 18
WlaKlomb pozatem, że wspom
gamia go chęć położenia kresu się bardzo niedokładnie.
niany człowiek, który w n'OcY

t
Fakto-monaz

czy .szatan?

' kl·
e zamach.ow
elowgch

dru-

Juterbog

I

Pozo!ltawia

zamknąwszy

w .p iwogr6d:ku opowiadał Matuszce szczegóły ze swego ży
cia, został następnie po zamachu zaare!lztowa~ly.
Obecnie Ma.tuszka ma
.tuż
wszystko, co mU jest potrzeln,1e
ale nie przystępuje odrazu do
wykon,a nia zamachu. Dlaczego
nie uozynił tego odrazu?
W
tej spn.wie udziela nastlWują~
cych wyjaśnień.
XLVIII.,

Zdworca Rnhalclliego
- Czeka.łem na coś - rozpoczyna Matuszka swe OJpOIWia
danie -- w Berlinie.
Nie znalem nikogo w tern mieście, a
gdy chodzi "Iem ulIkami, wdąż
jeszcze miałem nadziej,ę, że nagle podejdzie do mnie jakiś męż
czy/zna, llllb kobieta, aby mi powiedzieć, że czas zawrócić
z
drogi- Bieg.alem nocami po całym Berlinie. Wyobrażałem sobie na zmianę, jalk to pięknie
musiałoby wyglądać
wysadzenie w powietrze kolei na·dziem
nej, a jednocześnie myślałem,
jakby to dO'brze było, ~ybvm
z,nalazł teraz kogoś, ' przed kim
mÓJ{bbym się wyspowiadać.
Ale ~dy się gdziekolwiek zaludzie potrąca.Ji
mnie, nie patrząc mi w twarz,
nie troszcząc się o mnie. Wtedy równie·ż po raz pierwszy zda
lem s-ob~e jasno sprawę, że je-'
trzymywałem,

stem - lZnljnOWIllllY.-

·~ "

Miałem jedynie
ma,g.nięnie
wywarcia zemsty za moje nieszczęście. Chciałem z,nowu usly,
szcć trzask walącego się pocią
gu, który już raz słysz,alem w
sennem widziadle, I pragnąłem.
znowu zobaozyć, ia'k wszysb'ko
pochłaniają płomienie.
.
Wreszcie to pragnienie słało
się t·ak silne, że miałem wrażenie, iż za mną stoi jlłikiś wieI
ki człowiek, który mnie bije l
zmusza, bym pobiegł · do hotelu,
za,b.rał walizę i 'Pojechał do .JiiteJ.1bogu, bowiem ' w Jiiterbogu:
- to bytło dla mnie jasne
oa
samego podątku - . mi,ał być
dokOlDany czyn, ;ponieważ . t~
miejsce . było bar,ruzo odpOiwiednie.
I '
" ~
Ma'tuszka za:pakolw al 5wOj~
walizę, c.howa.i!łJC w niej imduk..
cyjną maszynę, drut . i lonty~
Następnie nadał walizę i rury.
jako bagaż, do JiiterbQgu. Na·
tomiast ekrazyt
trzymał przy,
sobie w kieszeniach spodni.
Istniała w nim wprawdzie wo
la doko'liania zmachu, ale nie
by~o zami·a ru wydania siebie po
zamachu w ręce sprawiedliwo.śd. Czynił wszystko
możliwe.
by odwrócić od siebie podejrzenia. Kupił sobie nUlIl1er pisma "Der A.ngriff".
Jeszcże
przed wyruszeniem pociągu z
dworca anhalckiego
wypisał
słowa:
"Rewol u.cja, zamachzwycięstwo".

(cle: ••)
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~omo[ ~ańltwa ~Ia ~elro~otny[~
wysokości

Dodatkowe kredyty w
Do dał ustawodawczych wniemony został projekt ustawy o d(jdatkowych kredyta,ch w sumie
33,900,000 złotych na. dopłaty skar
bu państwa do Funduszu Bezrobocia. oraz na pomoc dla bezrobot·
nych.

34 milj.

zł.

innych

ministerstw, uzyskanych
zmniejszenia wydatków. Po '
nadto w
okresie od 1 stycznia
1932 roku przewic1y,,'ana jest z do
<l'ttkowych opłat pocztowych, radjofonicznych i kolejowych na
rzecz bezrobotnych kwota 10 miIjon6w złotych, która to suma zostanie zaracbowan:t na dochód
skarbu
państwa.
Równocześnie
przyznany zostanie z budżetu ministerstwa pracy i opieki społecz
nej na okres 1931-32 kredyt w wy
sokości 10 miljonów złotych do
dyspozycji naczelnego komitetu do
spraw bezrobocia.
Ogółem zatem na dopłaty ska.rbu państwa do funa'",$zu bezrobocia, oraz na pomoc specja.lną dla
bezrobotnyoh do końca. bieżą.cego
okresu budżetowego niezbędny jest
dodatkowy kredyt w wysokoś c i
33,900,000 zł., który też prz.ewiduje projekt omawianej ustawy.
drogą

Kredyt, ustaJony w budźecie
min. pracy i opieki społecznej na
rok 1~31··02 na pomoc dla bezrobott,ycb, wynosił 59 mi1jon6w zło
tych. W okresie od 1 kwietnia do
30 listopada r. b. wydatkowano na
ten cel 71,652,400 zł.; nadwyikę
w sumie 12,652,400 zł. pokryto dro
gą przeniesienia li innyeh pozycji
budżetu ministerstwa.

W okresie od 1 grudnia r. b. do
81 st~znia 1932 r. przewidziana
jest na ustawową dopłatę skarbu
pa.ństwa do Funduszu Bezrobocia.
or3ll na. akcję pomocy specjalnej
dla bezrobotnych li oszczędności

~elro~otnJm ni~ wolno J~fle~ftWa[
otrzymanego

węgla,

ani darowanej odzle:ty
wiście jednostki,

Jak wiadomo komitet niesienia
fjomocy najbiedniejszym rozpoczął
akcIę wydawania węgla i odzieży
Akcją tą zostaną objęci wszyscy
bezrobOtnI.
Ostatnio stwierdzono, że niekt6rzy bezrobotni po otrzymaniu węgla i odzieży sprzedają takowe natychmiast za gotówkę. Są to oezy-

jednak

kOQlite,t

wyjaśnia, że bezrobotni, którzy bę
dą handlować
otrzymanym wę

.'Jlakaroniki kokosowe
podatki: 12 i p6ł deka margar:y
ny, 30 deka cukru, 50 deka orzeclta kokosowego, 2 jaja, 12 i pół
'I deka mąki, 12 i pół deka
mączki
"Gustin" dr. Oetkera, 1 paczka dr.
Oetkera cukru waniljowego lub kil
ka kropli olejku cytrynowego i 1
łyżeczka d-ra Oetkera proszku
"Backin".

NASZ ZMIENNY KLIMAt
~aJe Sił nam dotkliWi' we znaki. - PrzeJScla a, tik nagłe, t. nllZ. Okrycie
nie wystarcza. by nas uchronić przed zgubn.ml skutkami tlch clUłych zmia...
Pom6c mot. tu tylko wewnętrzna odporno'ć I hart'
Zatywaj,cJ rellulamle OVOMALTYNĘ " w wysokim stopnTu OdJl1)rnl na
nagłe zmian, powietrza, Jak równie! mniej wratliwi na zazlłblenle I jego
przykre naattpstwa, ponlewat OVOMAL TYNA wzmacnia organizm.
OVOMALTYNA to bogaty w witaminy łrodek odtywczy. skł.daj,c, ,Ię z Jaj.
mleka. słodu I kakao I Zł.leraJClcl djutaz, I 'ecJlyn..
PIJCIE codzienni, na
sniadanle fil I ta n II,
OVOMALTYNY - bo
dlje ona zarówno &Iły
iak I radoSe trcia. -

glem lub odzieżą, pozbawieni będą
za pierwszym razem czasowo dalszej akq\i dOf'ażnej, a w :lazie
powtórzenia się podobnego postępowania, b~ą wogóle pozbawieni
pomocy na cały okr~s zimy. (p)

_AlITU C"IIIICZHO.'AIIIAC!UTYClHA

Dr. A. WANDER, Sp.Akc.
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Dlaczego
strzasaiaca

"

.~. p.o!:Z<)t~"1 c<0gO!OC~110.. c,a.e ml,~-

6~"a:-.e, k~ure",o me zdązy , em pr~e
lllsac na ZOllę. pott'1U zabrano Się
.
'/,
do tow ~row . Hurtcwlilcy, kttirym
ccaaz więcei by!em winien, "rzesia
~
. N' f..
•
l l· 1111. I,:recI y.owa~.
!CCII
pan mI
.,
! d' • . d
Wl(·n.y - n:ł!lesz y me, ze s,e ząc
w pi;Imrm lokalu sklepowym .
"ł
•. , , . d .
me nl!<~ ~i1' za co zJesc . sma anta.
Gdy dawniej ubolewałem nad bra·
Idem dOChodów, obecnie zalamywa
łem tece naci brakiem obrotów.
- tam marzyć m1gł o dachoKtM:by
dach! W Ilrzędzie sk~rl;'};vym r.acze1nlli oświadczył mi, że jestem
zano towan y Ja!'o najhardziej opor
ny !~lat'lik.
Rozgoryczenie moje
Jlle u-:i:;:lo gr~n~e.
Pc·wnego razu do sldepu wszedł
kli}cnt, roiJ::)cy w;ększy z~ltup. W
tym lT'ol11ellcie wlasllie przybyli

samobójstwo?

kUDca, ktO" Dostanowil
weksel ••.swelo żrcia

miała w Jednem z Przedsiębiorstw,
gdzie pół roku nie wypłacano Jej
pensji. Obecnie otrzymuje 150 zł.
miesięcznie zapomogi wraź z
dodatkiem na mnie. Za te 150 zło
tych mamy widnie żyć. Gd)' pomyślę, że nie będą mt Już dokuczali wierzyciele, komornicy, sekwestratorzy, licytanci - a to, co wypł~ł ZUPU, będzie
"zarobkiem"
na c~sto, Jestem ztlpełnie szczęśli
cześnie żona straciła posadę, którą wy.

egzekutorzy i wzięU Się do zabierania tych właśnie towarów, które
sprzedawałem. .... CÓż
miałem robić? Tegoż wieczoru napiłem się
sublimatu.
- A czy nie Jest pan zadowolony, że pana odratowano?
- Przyznam Się panu, że bardzo;
bo teraz sytuacja u mnie si~ mocno wyklatowała. MianowiCie z1ic1towano mnie doszczętnie, a jedno-

doniosła

l

popełniłem
.

SPowiedź

Przed kilkunastu dnłami prasa
o zamachu samobójczym
pewnego kupca. Kupiec ów otruł
się sublimatem. Pogotowie udzieliło mu pomocy.
Zawieziony do
Jednego ze szpitali zcs1ał wyratowany. ZwiedzaJąc s:ql1tał, po.st<!nowiłem przeprowadzić
rozmow~ z
owym samobójcą, jednym z legjonu ludzi, którzy obecnie pragną
"rzeciąć pasmo swego życia.
Niedoszły samobójca mówił:
- Pyta się mnie pan, dlaczego
J'Cpelniłem ten, zdaniem pańskim,
nierozważny krok?
Przed trzema jeszcze laty byłem
zamożnym kupcem.
Mam sklep
przy głównej ulicy, targow&łem
bardzo wiele. Nadeszły kiepskie
czasy. Sklep przestał dawać dochód, kontt'ntowałem SIę- obrotem.
Wiadomo, jak 6ię Icręci koło, to
zawsze coś kapnie. Coprawda weksle musiałem dopuszczać do pr()testu, ale jakoś konlt'c z końcem
wiązałem. A tymczasem śruba podatkowa cisnęła coraz bardziej.
O dochodach już nie było mowy,
a podatek dochodowy wymierzano
ccraz większy. Z sum obrotowych
p1~cift: m sekwe.stratorów, egzekutorów, licytantów, aż wreszcie
zbr<lkło mi tchu.

---- "

zaDrotlitować

Sposób przyrządzenia:
Małło.
cukier, cukier waniljowy i płatki
kokosowe przypiec do koloru ja.
sno-żółtego i ostudzić. Dodać następnie jaja, mąkę przesianą, zmie
szaną z proszkiem "Backin", oraz
mączkę "Gustin" przerobić wszyst
ko na sztywną masę i dodać w razie potrzeby jeszcze k*ilka łyżek
mleka. Układać z ciasta małe grup
ki na wytłuszczoną blachę i piec
przy średnim ogniu do koloru ja
sno-żółtego.

Obwarzanki na choinkę
Dodatki: 10 deka masla, 20 deka cukru, 2 jaja, 50 deka mąki, 1
paczka d·ra
Oetkera
proszku
"Backin"} 2 - 4 łY'łeczki stolowe
mleka.
Przyrządzenie: Masło utrzeć nt>.
pianę, dodać cu!der, jaja, mleko,
a wreszcie mąkę z pWJzkiem
"Backin" i przerobić wszystko na
stolnicy na gładkie ciasto. Z~vi.iać
z niego obwarzanki, smarować je
rozbitem jajkiem i piec do koloru
żółtego. Przechować Je w puszt'e
blaszanej. Bardzo odpowiednie d,
kawy, herbaty i wina.

Rednkcje na kolajach

Wynajmiemy sobie pokoik za
złotych, a za resztę
będziemy
81ę żywić. Niekiedy się nie zje o·
biadu, ale co to znaczy 'Wobec kła
potów plajtującego kupca. Smutne tylko, że te zasiłki wypłacają
tylko 9 miesięcy. Ale Co mam się
martwić, po 9-ciu miesiącach w naj
gorSzym wypadku moina też zaprotestować welcsel swego zycia
.- zakonczył kupiec - samobójca.
50

W związku z oszczędnościami
na kolejach państwowych, z dniem
zostanie
15 b. m. zwolnionych
2,824 robotników kolejowych, w
tem 1,107 robotników w dyrekcji
wileńskiej, 911
w dyrekcji warszawskiej, 600 w radomskieJ, 100
w katowickiej, 68 w stanisławow
skiej, 30 w gdańskieJ, oraz 8 we
lwowskiej.

.!.!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=~~~!!~!!~~!!!!~~~~~~~~~~~~~_~i!!:~~~'~!W! łłolne dyżury

Krwawa

policyjna

aplek

Dziś w nocy dyżurują, narltępują
ce apteki: A. Dancerowej (Zgwrska,
57); W. Groszkowskiego (11 LIstopada 15); Sukc. S. Gorfp.ina (Pił
sudskiego 54); S. Bal'toszew;;kiego
został
(piotrkowska 164); R. Rembioliń
skiE-go (Andrzeja. 28); A. Slylll:lń
W dniu wczorajszym władtle przy nim.. reszta zu ścilała ucie- (gmina Chojny). Został on raniony skiego (Przędzalniana 75).
śledcze
przeprowadzały
rewizje kających nadal.
3 kulami; jedna trafiła go w okona terenie 13 i 14 komisarjatu w
Jak się okazało postrzelonym lice serca, dwie zaś w piersi.
poszukiwaniu kilku przestępców. został 33·letni Michał ~więtosław - Postrzelonego przewieziono do
Na ulicy Now()-MiłeJ na Choj- ski, zam. przy ul. Bałtyckiej 7 ~pitala św. Józefa w agonji.
ZAPALENIE ŚLEPEJ KISZKI
Przy łóżlm wystawiono postenach przed domem nr. 4 patrol wy- !m:!!~!!!!!!~!!~~~!!~~~
Staraoniem Sekcji odczytowej od
wiadowców,
składający
się
z
runek policyjny.
Zeznań jednak działu łódzkiego Polskiego Czerwo
Z KOŁA CIUŁACZY.
trzech osób, natknął się w pewnej
od rlcżko rannE'go nte moina było nego Krzyża w dniu ttzlsiejszym o
Zarząd kola ciułac,zy przy Ban· uzyskać, gdyż jest on dotychczas
chwili na trzech podejrzanych Ogodz. 12 min. 30 w poło w sali
sobllików. Wywiadowcy rozkazalł ku Robotniczym zawiadamia, Że nierrzytomny. Stwierdzono jedy- YMCA., Piotrkowska 89, dr. Józef
osobnikom tym zatrzymać się i 0- zwołane na dziś', godz. 11 ra,no, ze- oie, że był on już karany 2·mie· Kalisz wygłosi odczyt n ..t, ,.Dla0 no- sięcznem więzieniem za kradzież. czego należy obawiać ~''':. "'1 'c·
kazać dowody osobiste. Osobnicy branie zostało ouwołane,
Ci Si~gl1ę)j do kieSzeni, udając że wym terminie zainŁer$owaui zoW międzyczasie ścigającym wy- nia ślepej kiszki".
chcą ,,"/;'\'cjągnąć dokumenty.
staną powiadomieni.
Wstęp bezpłatny.
udało się zatrzymać
wiadowcom
W
. . d k
pewnym momencie Je 11a na
. d;'
Ił' t
d SEANS FILMU ARTYSTYCZNE- jeszcze jednego z uciekaj~cych.
Zatrzymany t1unlllczył się w komiwywla. OWC"W 'Sl'ac. 1S n~ . g~a
GO
rozmaitych narzędZI złodzleJsluch
- . l"
.
. sarjaCie, Ze nic wSPólnego z PoZot ił'
t
hó
od
"',\ na'Jb Izszym CzaSIe odbędZIe
w pus ac omow, wy ryc w, p - .
d .
.
stałymi dwom'B osobnikami nie ma
WIELKI KIERMASZ.
b'
h ki
i t
Sle w Lo Zl po raz p:terwszy seans
P
i
że
slyji~c
strzelaninę
ze
strachu
Wczt1raj,
dnia 12 grlldnia o gc.
rO IOIl,yC • uC~I' I' d . POiczek~ fil~J1u artystycznego. W programie
z o:!zyncy 1 rzucI I s E,' o uc ecz l.
'd"
.
począł
UCiekać.
J
dzi'1ie
8
wiecz.
Odbyło . • " zJ
.
.
znn,J Zle Się Ill. m. l,Romans senty
Przeprowadzona jednak osobista ste otwarcie tradycyjnego kierma·
Wywtadowe~ pUśCIli ~ię ~atyc~- menta,l ny", reżysorji głośnego Ser
miast ~v p~gon za uc~ekaJącyml, gjusza Eisensteina, twórcy "Pa- re'wizja wykazała, że zatrzymany ~zu W. I. Z. O. w IOl~aiu wIa,s nym
wzywająC Ich trzykrotme do za- tl'olllkina"
P'\'ździernika" i LinJ'i posiada przy sobie wyostrzony nóż Sienkiewicza 26. Najta11sze źródło
' " Jest
•
" eo- składany, 2 wytrychy i t. zw. oło- z~1ktlp6w. Loterja fantowa. Muzy·
. Sl~.
. Gd y t o n I~ porno: g'31leralnej".
trzymama
to pierwszy
gto, w~dobyh rewolwery l poczęłt wiecki film dźwięk6wy o rewela- wianki do otwierania zamków ame ka. Bufety i różne niespodzianki.
rylcańskich "Ya!e", wobec
czego J{ierma.sz b~dzie otwarty codziens;rzebe w- górę.
"
cyjnej reżyserji i tectlntce.
Jednak j to nie l'oskutkowało.
PodobnE' pokazy zostały ostat- osadzono go w więzieniu do dyspo nie od godz. 10 do 2 po poło j cd
3 do 10 wiecz. do dnia lJ b..Il.
Wówczas ścigający poczęli strze· nio zorganizowane w Warszawie, zycji sędzit'go śledczego.
lać d<) uciekających osobników.
gdzie cieszyły się kolosalnem po·
Trzeciego osobnika nie udało się
Dziś. w niedzielę, 13 • . , unia o
narazie schwytać. Dochodzenie u- godz. 6 po poło wieczorni('a ta:1c('z
W !1ewnej chwili jeden z nich woo.zeniem.
zachwiał sfę i upadł na bruk uliczO szczególach seansów łódzkich trudnia fakt, że poliCji nie'mane na młodego W. l. Z. O.
.
ny. Wywia.!owcą za,trzymał sie na ~ t:lpią orldzielnc l.awiadomienia. jest nazwisko Jego. (p)

Patrol wywiadowców zaatakowany
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przez bandytów
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1931 r.
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Stalszowane
podpisy
na
wekslach'
z
eazowni w
żgr~1D

IOlDaszowi~ l'Iazo"i~(kim

Kirszenbaum skazany na 9 miesięcy więzienia

I

PIOTRKÓW, 12 XII. (Telef. lej o~row.ać porównaniem po- tych fa~szy'w~h weksli wszyst
od wlasn. spra'W~dawcy).
woca, to między dziedzicem, a ko mu uJd.zie płazem'!
Dzisiaj w dfUlgim dniu roz, pachciarzem istnie}e
jeszcze
Przecież "rozHa mu strata re
prawy sądowej o podrabi.anie typ panicza, który wiecznie po gularnego zarobku, z któregu
po,dlpis6w na wekslach z żyrem ItrzebUje p:eniędzy l w tym ce- wtrzymywał si~ 20 lat. Wlnyst
gazowni tomasZ()wskiej, os-ta- lu podrabia weksle ojca. Kir· ko tv dowodzi, że pieniędzy z
tnt zeznawa~ powtórnie ~wia- sZe'Ilbaum był jednak na tyle', f,ałszowanych weksli nie braI
dek Billewi,cz junior. Dowodzi I UJC,zciwy, że tych podrahianyc'h dla siebie, lecz !(orzvostał 'f, nich
on, że na prywatnym rachunku weksli od syna nie żądał, a na· młody BiIlewicz. Kirszenbaum
rodzina Billewioz.ów posiadała tomiast sam podrabiał weksle, był tylko pogrzebaczem, który
stale pieniądze, aż do osta,t nie- żeby panicz mógł z nich korzy wydostaje pieniądze ze ~zkat1J go roku.
stać. Katastrofa rozpoczęła się ły matki. Ręka, która kiewwn
Prokurator w kr6tkich slo- w ~hwili wy}a~du ~łodeg~
ła tY'~ D~grzebaczem, to mło
wach sprecyzował oskaril!nie. lewIczlł na. CWlczenla wOJ'Sk~- d~ Bll.lewIcz. Wed~ug k~-lchu
Powód cywilr.y, adw. R61Ż~- we. Czy Klrszeooaum mógł h- wma Jes'~ po str~me K.Irszen
ki, pnoostawia Kirli'zenbauma, czyć, te na wypadek protestów bauma, Z~JOWO }edn.a.k Jest on
w porządku:
..
ANNA HIIDING
ja'ko -pachciarza, który wdarł
się w zaufanie swego dziedzica,
D
d
W I')statn.lem "ł~wIe KIrszen- CLlVE Be@OI
Szpi~e
w tym wypadku rodziny Billcr. me •
baum m6wI o .r6zn~ch fa~s"er~ CONRAD łłAG~L
Arcydzieło osnute na tle przetyć wicz6w. W ten sposób naraził
slwach gazowm, nuęd,zy mnemi 'Drzytacz!l faikt, .że magiw filmie p. t.
lotnika omotanego siecią kobie- ich na pov.ażne straty. A dziś
jes.zcze odwata się w sądzie pu
str~t z~'Płaclł gaz?wm ~a .gaz,
ty szpiega p. t.
oblIczaJąc 60 dm w mIeSIącu
blicz.nie -zarzucać młodszemu
BiIlewiczowi kłamstwo i krzy·
zamiast 30:.
.
woprzysięstwo. Oskarżony sta..
P~ godzmneJ nara~zIe ~~d 1Wkrótce na ekranie
Południowa 9
wym6sł wyrok, ska.zułący K~rod jutra w Grand Kinie ra się zmącić wodę, żeby samemu !J: tej sprawy wybrnąć .•Tes~en.bauma na. 9 m~esIęcy WIę-1
•
12
ieH.by syn chciał dostać pienią- przYJm' 3-4 / , telaf 183-17. zI.e'Illa, córkę !i".4i(? J.liko wspól:
dze od matki. to zawsze m6gł
nlczkę ~ podrabiamu. we~sh
tego
dopiąć.
nastro~J·
na
2 mIesIące ~ za,w;eszemem :
oliarą pomóż" Ohroo1()a adw. Lederman na
na 5 la't, 19-1etm zas Margulew
~
~tępie za,znacza że jeżeli dald za podrabianie podpisu oj',~
,
~a, jako grzecznościowego na 2
panuje w tej dziedlinie w któ- miesiące z zawieszeniem 'la 2
już witrótce CASINO
rej skrzętna pani domu paruię · laŁa.
ta o smacznych ciasteczkach. Jak .;.;;~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
Śmiejmy się, kto wie, czy świat potrwa trzy tygodnie..•
że chętnie w czasie swią.t zjadamy
oto co radzi genjalny komik
przerÓŻne łakocie, które przyczyniają. się niejako
do podniesienia atmosfery gwiazdkowej. Panie
pr~ przygotować
pieczywa
własnego wyrobu powitają 7; radoś
cią kslą.teczkę z przepisa.mi dr.
w arcyfilmie dtwiękowym
Oetkera. wydanie F. z barwnemi
ilustracjami, za.wierającemi wiele
wska,zówek i przepisów szczególnie
dla pieczywa. mą.teoznego. Ksiąr
teczką nabyć mmn./li za. 40 gr. w
Udziela doratnej pomocy lekarskiej we wszelkioh
katdym składzie zaopatrwnym w
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocy.
znane wyroby d-ra Oetkera..
Lekarska pomoo akuszeryjno-ginekologiczna.
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Dramat życiowy, odtwarzaj,\cy II niebywałym realizmem przeiycia kobiety zdradzonej. Za zdradę - przebaczenIe czy roz.
wód? Po.ostałe role kreujIiI CONRAD NAGEL, Chester Morrl., Robert Monłgomerry. Nadprogram. Dodatek dtwiękow,
FLIP i FLAP na inspekcji oraz aktualno' ci pol.
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" -.C-nlIPITOL
II
d h
PIeli Dorsay Harold MUrray
uzdanych rozkoszy Wschodu!
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ni

następn,C!
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W rollloh

~

główn,ch:

__________
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Centrum bohaterów i awanturnikówl

Nadprogram: D1w/lękowy dodatek i akłualnośc:ł z kraJul Poa'llt ek w dni po
, . ' .
w!Sednie o go d •• 4.30 po poło w sabot, f nied.iele o 12.30
__QAM_.______. .__. .__. .__. . . . . . . . . .__. . . . . . . ._______________. .a .. .

TUIMO dziś i IUlrol Cenu znilOne I WSZUSIMie mieisca zł. 1i 1~
-

HARRY PIEL WluU·proc. dlwi8MOWCU •• On albo ;a" ___

Poczalek o I. 12·ei w Dol.

lIa Dler.sz, seans wsz,stkie miejsca od 50 gr"

. Nr. 841
i
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. B. P.

Z frJldmanów

żony

Na smutny ien

obrzęd zapraszają

IInJl Polaltow
lekarza

krewnych,

przyjaciół

Mąi,

Zakończ

nie akcji SDi

Odznaki komisarzom rozdane
W

związku

z zakonezeniem prac wo,

~Pisowych

w terenie ~ dzielnl~owo!
biura spisowe przystąpity do szcze
gółowej kontroli wypełnionych for
mularzy spisowych.
KontJ'ola ta ma na celu stwierd:leł;ie czy
poszcze~Une
rubryld
arkuszy spisowych zosiały wypeł
nione w należyty sposób, czy spis
jest kompletny i czy materjały
zostaly ułożone w sposób właści
wy.
Kontrola wykazuje, że komisarze spisowi odnieśli się do swych
obowiązków z wielką
sumiennoś
cią. W wielu okręgach '.IPis zo<Jtał
przeprowadzony tak dalece wzora-

D lOki
zostaną

oddane

do

będą

za 2

owei

radzoce i

że

sąd W

W dniu wczorajszym na skutek
wierzyciela Józefa Rabino
wicza. ogłoszono upadłoś'ć przedsiębiorstwu autobusowemu pod fir
mą "Zjednoczenie Kierowców "Sila sP. z ogr. odP." z siedzibą. w Ło
dzi przy uJ. Łagiewnickiej 49.
Upadł::t firma dopuszc.zała
swe
weksle do protestu, wobec czego
zaprzestała ona wypłat.
Sąd na skutek wniosku wierzyciela Rabinowicza, który przedstawił sądowi weksel zaprotestowany
z wystawienia upadłej firmy na zł.
żądania

lECZEnie diatermją I elBktrotuapl
POŁUDNIOWA 28
tel. 201-93
Od 8-11 rano i od 5-8
W niedziele od 9-1

w.

I~

SMlep EleMlrOWnl PlotrMowsMa 115. Tel. 13q-q2.
Sprzedat wszelkich aparatów elektryeznyoh i radjowych zelektryfikowanych.

blask

wprowadza na roz·
droża życia

OdU Boblela iesl

PiQMna ...

miłości

czyha

możliwość

LILI
01\
Za

parę d~

W

premjera

"Casinie

fre eriego

"Arlesienne" Bizeta na poranku symfonicznym

vV programie prócz uwertury "Karnawał
Rzymski"
Berlioza, konce'rtu forfepiauo-upadku.
wego g-moll - Saint - Saensa
(Andante sostenuto,
Andante
scherzando Presto) i poematu
symfonicznego "Uczelł czarnoksiężnika" (L 'apprendi sarder).
P. Dukasa, usłyszymy przepięk
ną suitę II "L'Arlesienne" (ArIezjanka) - G. Bizeta.
Postworzyła w filmie tym krea- szc,z,ególne części suity: Pastorale, Intermezzo, Menuet i Facj~ o niebywałem napięciu.
randole.
zewsząd

ATcydzielo Bizeta "Arlesienne"
- znane dobrze każdemu
61
rad.iosluchaczowi - i tak często
slysz)"illY, że raz przecie Dośwtę
cimy tej muzyce kilka słów.
Treść suity tliOmac.z.y znaczenie muzyki Bizeta: Młodv wie-

chwilę

•

4<

•

Izraelowi - Dawidowi Rybojadowi i Lejbusiowi Lewkowiczowi
handlującym przędzą
pod firmą
"Rybojad i Lewkowicz" w Łodzi
przy ul. Południowej 4, w marcu
r. b. ogłoszono upadłość. .

do 20 proc. sumy ka,p italnej bez
odsetek, płatne w dwuch ratach, a
mianowicie: 10 proc. po 3 miesią.
ca.ch od chwili uprawomocnienia
się wyroku zatwierdzającgo uldad,
pozostałe 10 proc. po 18 miesią
cach, licząc od tejże daty.
Wobec tego, że układ ten został
zawalfty znaczną większością. glosów sędzia komisarz uzna,! go Z:1,
przyjęty i przedstawił są.dowi do
zatwierdzenia.
SąiI. w dniu wczorajszym układ
ten Potwierdził, uzna'jąc upadłych
za. usprawiedliwionych w zawiesze
niu wypłat or31Z zakwalifikował ich
do przywrócenia im czci kupieckiej.

W sprawie upadłości Cezarego
Bernhardta, prO'Wad~ącego przed"Fabryka
sifMorstwo pod f~rmą
Maszyn C Bernhardt", względni'3,
"Wodoturbiny", którą ogłoszono
w ubiegłym miesiąciu, syndyk
adwokat Szymon Landau wysf.ąlpił

do kupna •

....
---..
---..------------Dzieje

pieniądza

upadłość,

• • •

poleca na raty i za gotówkę

KLEJ D Y,

ogłosił

I

oraz wszelkiego rodzaju lampy
mieszkanIowe i biurowe ___

Rozgłośnia łódzka P. R. trans
mituje dziś, w niedzielę, dnia
13 grudnia od godziny 12.15 14.00 poranek symfoniczny z
filharmonji warszawskieJ, zorganizowany przez wydział oświaty i kultury m~istratu m.
st. WaTszawy
wespół z Dyr.
Konc. Symf., w wykonaniu orkiestry filharmonicznej
pod
dyr. Z. Latoszews'k iego IZ udzia
lem D. Eli Kafarskiej
(fortepian).

1,000.-,

otwarcia oznaczając tymczasowo
na. dzień 10.12. 1931 r.
Sędzią komisarzem
mianowano
sędziego handlowego 'l'empelhofa,
a kura,t orem adwokat:t Mieczysła
wa Czamańskiego.

stQpujących wanmkaGh: wszystkie
należności
zostaną.
zreduk/Jwane

Specjalista chor6b !lk6rnych
i wenerycznych

r

~----------------------------

p6ł

po

Cholim"
l znajo-

dniu wc:zoralszgm

Wierzyciele zawarli ukaM ' ni na

Dr. med.

abawialują

o godz. 12 i

I Kom!tet .,Uzdrowlska"

oelos-.

clegowych f wyeksmitowani, oraz
ci, którzy gnieiidżą się obecnie w
norach piwnicznych lub strychach.
Rodzielaniem mieszkań w domach drewnianych zajmie się specjalna komisja wyłoniona przez
ml\gistrat.
(b)

Wszelkie DOkaz, nie

l.

larzą~ Udzkiego Tow. "Bykur [bolim"

mych zapraszajll

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

..

1931

' ' nluftlYI~ernlrom~w WOI~owy!~iei

sios~ra.

jeszcze w grudniu

l

~."nl'\ia

~~im~it Jfl~~~i~~i~ntwa aut~~u~~w~g~

I

drfwnia

Prace przy budowie domków
drewnianych są już na ukończeniu
J jeszcze w tym roku zostaną odda
ne do użytku ubogich mieszkańców.
W domkach tych zamieszkają
przeważnie lokatorzy
domów no-

w

dn. 14

odbędzie się nabożeństwo tałobne w Synagodze "By kur
przy placu Wolności Nr. 10, J\!l kt6re krewnych, przyjaciół

i znajomych

miesiące

przy kontroli nie stwierdzo
no najmniejszej nawet usterki.
Na tej podstawie oparte będą
opinje o dokładności pracy paszcze
gólnych komisarzy oraz wnioski o
nadaniu Im odznak honorowych.
Zasługlóje na
podkreślenie,
iż
j;:omisarze spisowi zgłaszają sill) do
wladz spisowych z prośbą o wyraZeni, ludności miasta Łodzi podziękowania i uznania za niezwykle j.~·czliwy stosunek do komisarzy spisowycli i wpgóle do akcji
spisowej.
Jak Eię dowiadujemy dyplomy ;
odznaKi w ręczone zostaną komisa·
fZom w lutym roku przy'" ;'eg}

użytku

poniedziałek,

W

Dei§ dnia 13 b. m. o godz. 12 w poło odbedzie się
pomnika naszej nieodżałowane, i ukochanej

poświf;cenie

śniak Frederi zakochał się
w
lekkomyślnej dziewczynie
z
miasta ArIes. Chciałby ją pojąć

SENSACYJNY ROZWÓD
W ŁODZI.
Wczoraj rozeszły f:;ię w J... odzi
wiadomości o rOZWO'Wle
małżon·
ków K.
Faństwo K. mają się rozejść z
następują.cego powodu: pan K. znauy ł6dzki przp.mysłowiec
· miał zamiar w godzinach wieczor
nych udać się do przedstawiciela
pewnej firmy zagranicznej, by za.inkasować 10 ty31~('y dolaró.v.
Malżonka jego natomiast postanowila. pójść do teatru "Bomba" i
zaz~d.'lła od p. Ko, by jej towarzyszyI, dowodząc, że to jest znacznie
wainiejtizf', niż 10 tysi~cy dolarów.
Pan K. nic podzieIil !ej stanowiska.
Xiewiasta, niesłychanie oburzona
l1dala siQ sa~J1a do "Bomby", o~wiadcza.iąc mężowi, że zrywa
1.
nim "'szelkie sto~llnki. Podobno
hold rozwodowe juz zostaly podj~

za żonę, ale jego rodzice, dowie
dziawszy się o lekkich obyczajach Arlez,ianki, chcą go
odwieść od jego zamiaru. Radziby, aby pojąŁ za żonę to warzyszkę jegO dziecinnych lat. Frederi, nie mogąc zapomnieć Arłezianki, rZuca się z wysokiego
strychu śpichlerza.
\Y stęp muzyczny "Arlesic.nne" osnuty jest warjacyjnie na
ll1rlodji starej klendy prowansalskiej zwanej tam pows,zechnie
"Marszem trzech Króli" te.
(niegdyś melodja ta J)y1a marszem wojskowym "ILa mal'che
BOŻE NARODZENIE.
dc Turenne"). Menuet i AdaZbliżają się święta Bożego Nagie1to są antraktami, Carillon I rodzenia) swięt..'1. powszechnej ra~
melodramatyczną muzyką
do dości ludzi, którzy ją. objawiają.
sceny zbiorowej, podczas któ- obdarcwywują.c się wzajemnie.
rej schodzi się też star:\"
paFirma Juljus~ Rozner Spadkob.
sterz Baltazar z babką Vivetty w Łodzi przy ul. Plocrlwwskiej 98,
i wspominają dawne lata.
Te zu.cpatrzyła się w nieprzebrany wy
·części wchodzą w skład pierw- tór praktyc:mych podarunków z
szeJ suity koncertowej
"ArIe- działu galanterji, konfekcji damzjanka". Druga suita, którą u- &kiej, męi:lkiej i d"liecinn8j po cesłyszymy dziś, obejmuje sceny na(?,h reklamowych, tak że k:1żdy
pastoralne i końcową "Faran- rocże się zaopa.trzyć w praktyczne
dolę" taniec prowansalski, pod podanmki.
Najlepszem zwierciaczas którego Frederi popełnia (Hem cen towarów 6'1 okna wystasamobójstwo. (r)
wowe firmy Juljusz Rozner Spadkob.

do są.du z wnioskiem o uruchomienie fabryki upadłej firmy, załącza
jąc cały szereg zamówień od powa,znych firm, jak również pisemnie wyra~oną zgodę na. uruchomienie fabryki znacznej liczby poważ
nych wierzycieli.
Również zaznaczył, te bezczynność fabryki pociąga za sobą stra,
tę w wartości maszyn.
Sędzia komisarz wziąwszy pod
uwagę
przemysłowy
charakter
przedsiębiorstw~ pOjpa,rl wniosek
syndyka.
Sąd na tejże sesji zezwolił na uruchomienie fabryki upadłej firmy.

'" * *

W sprawie upadłości Wilhelma
Matza, prowr.dzącego przedsiębior
stwo betonowo - brukarskie poó.
finną. "Beton" w Łodzi przy 111.
Srebrzyńskiej nr.
6, syndykiem
mianowtlJlO aJwokata, Wolskiego,
zaś w sprawie Szmula Buchwajca,
pr0wadzącego
sklep detaliczneJ
sprzedaży
perfumerji i galanterji
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 22,
syndykiem mianowano adwoka,ta.
Iwillskiego.

Elektryuoe OdblorBikl Philipsa
Philips 9607

Luksulowy
4-1ampowy odbiornik Philipsa
typ 2007 J: wbudowanym głoś.
nilliem elektradynamicJ:n~m.

Silny, caysty i
wIerny odhi6r
stacyj europejskich.Zaopafrzony w słynne lampy złotej !le!ji
PHILIPSA.
Luksusowy
Philips 2511
4-lampowy odbiornik Philipsr
typ 2511, sao patrzony w słynne
lampy złotej se·
rli PHILIPSA l
elek!rJdynami- ~~~~~~
czny g łoś n i k 1Io".c;.....IIO-;=O_ _
typ 2113. Pomimo mnofących się coraz to
nowych typ6w odbiornik6w, lIa
wciąż niedoścignionej wyżynie pozostajll od;'iorniki Philipsa: typ 2511
i 2607. Już od dtużsf:ego czasu
zlIjmuJą te odbiornikI cllołowe miejsce w klasyflkaeji sprzętu radjowego światli, zdobywając nieustannie poza pierwsze mi nagrodami na
międzynarodowych konKursach i
wystawach odznaczenie cenniejsze
jakiem jest opinIa nabywców. PytaJcie tych, kt6rzy Je nabyli.

I n f o r m a c j e we wszystkich sklepach radjowych.
Demonstracje na wystawie
Philipsa nR •.djo i Światło·
Łódt, ul. Piotrkowska 104.
Do
Polskich Zakładów Philipo S. A.
Warszawa. Karolkowa 36/44.
Prosze o przesłanie szczególowe~e prospektu
o odbiornikach
2511 i 2607 oraz o wskałonie
naj dogodniejszego źr6dła zakupu.
Imię i nazwisko:---_ _ __
Adres:-----_ _ _ __
13/xn. 31.
at. P.

13.Xll
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TBATR, MUZYKA .i SZTUKA

I

M.

. 1931

1.11•••••••••••••••••••••K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
TEATR

MIEJSKI

Dziś

o godz. 4 o cena.ch wiźo
łlych grana stale przy zapełnionej
widowni
barwna dramatyczna
. ~,~.j,kanie
:sztuka Bułhakowa
'lejki".
Dziś, w poniedziałek i
wtorek
wiecz. ,,~"'prawa Dreyfusa".
TEATR KAMERALNY
Dziś o godz. 5 po poło szlagier
bieżącego sez( nu "Ha.u Hau" z Michałem Zniczem.
Dziś, W poniedziałek i we wto-

rE'k wieoz. komedja. Roberta Braeco "Ona czy jej siostra"

<' -

POŁUDNIOWY.

w niedzielę odbędzie się w
~a.Ii filharmonji koncert papoludnio
";y . łódzkiej orkiestry filhanuonioz
nei pod dyrekcją świetnego kaq>elmi5trza Adama Dołżyckiego. Jako
solista wystą.pi Mieczysław Gomół
ka i wykona z tow. orkiestry koncert fortepianowy Es-dur F. Liszttt. '.Po'latem orkiestra wykona prelttcljnm, 2 rapsodję węgierską. oraz
,\".1::lZfpę". Początek koncertu o
gQ~z. 3,30 po poł.
KONCEij.T SZYMONA GOLDBERGA.
,.?lUoc:ly i znakomity skrzypek
grę

pn.przed

uw.oma IDty na koncercie Gła,zuno
w saH filharmonji tylko jedyny raz w czwartek, dnia,
17 b. m. o godz. 8,30 wiecz.
Szymon Goldberg przez 5WOJ
.nadzwyczajny taJl':!lt i nieskazitelną grę został z~,aDga,towany jako
kon.'ertmistrz do filharmonji berlińskiej i pomimo wielkiej konkurencji tylko jego ten zaszCt t sr o

wrr, wystąpi

tał.

Artysta wykona, rl~ I. ~ v i u·.·
maicony progr3.m, a między innemi
Lalo _ Symfonję hiszpańską, koncert skrzypoowy, a pozatem cały
szereg per~ł literatury skrzypcowej. . Koncert wśród miłośników
muzyki wzbudził zrozu.mi3!e :tłtr
ln~eresowanie.

JEbYNY KONCERT MERCEDES
CAPSIR.

Wifllka i sławna, śpiewaczka ko
IOl'aturowa, Mercedes lJa,psir, solist

Prel'tz.jerv teatralne

o

"

o . '

Dziś,

Szymon GolIIberg, którego

'
Wgsft;p Ild g Sari

t'til

PO-

blil'zpość łódzka podziwiała

·HAD
'
SC

Z estrady

Q

Badlo Audion'·'

Dziś ' o godz. 4 m. 15 i o godz.
S m. 15 krJtochwiIa w 3-ch aktach
p. t. "Urwis".

KONCERT

Ozlł "Schaub" przOd.UJel ~~!ś~~1~~~~~.

I

TEATR POPULARNY

DZISIEJSZY

harmonji warszawskiej.
Es-dur B-eethovena, 8ymfonja G
15,00 Muzyka z Wa,rszawy.
dur Dworzaka).
15,55 Program dla. dzieci.
KiSnigswusterhausen (1635)
ka największych oper na obu pół- I śpiewaczką, w całej pełni oddająca
16,20 Płyty gramofonowe.
20,30 ~retka KaJmana "Dziew
kulach wystąpi tylko jedyny raz piękno muzyki Rossini'ego, głos
16,40 "Zdrowotne
znaczenie czę z Holandji".
na 11 koncercie mistrzowskim, joj jest bez konkurencji, a. jej inrodzinWie. .,de6 (516)
który odbędzie się w sali filha-rmo- tuicja artystyczna wzrusza i pory- działkowych ogródków
nji w nadchodzą.cy wtorek, . dnia wa. Głos jej ma. ozarują.cy olśnie- nych'''.
17,30 Muzyka kameralna (Kwa.!
15 b. m. O znakomitej tej a;rtystce wający tE'mbr dźwiękowy, a. mipraba wyraża się W naatępujący iitrzOWllkie o.pracowanie
nadaje
A-moll Szuberta I
sposób:
każdemu na-jmniejszemll szczegóło
Najlepszy .par.t łWI.'.;
Brukselaj (338)
"Capsir jest na całym ~'Wiecie wi ceohy najwył.$zego artYmDu.
fS.cl9 1.... p.~WJ
21,.00 OPe-rył ;'. "Judyt&" Honew.
"8
'
l'3J :1 ir ',jZl\ilfla.r e ~90~Y": .4'Alberth (ot
.
.
Londya (3561 ' I."
..
.łoncerłowej
22,05 Koncert (M. in.:, Wa.rjacje
. <ir~iestrowe BrahmSa Koneert fot
koatuJe WI'II. I: I.m~ t ' .
paml tylko zł."1150.- epla.~owy-:" J.,tsz-t& ' Es-dur,' Sulu , :
Ada Sari interpretacją swoją artystka.' skracać
do ,,miniWyskalo~anie w JJletrach _. b&letówa "Śnieżka.'! Czajkowskie
odbiega od przeciętnego szablo mum". Trel 'u wszystkich śpieProlim!. obejrze~ I poał\lcha~ ' . ~o).
nu Ślpiewaczki koloratuTowej, waczek whnie sztUiCznością, '. 0~edjola.n{50t)
.':'
.",
albowiem jej fenomenalny ryn- piera się bowiem na malej ' ter·
Tl'llugu't ta '1 (Imach Oralld
16,20 Operetk;L Lecocqa ~Oórb
sztunek techniczny, jej aJPogia- cji, zamiast na sekundzie, bo
.
. HołeM Tek153-71.
'
pani ~~ńgot". '., ~ . ,.
tury, fioritury i t. p. melizmaty jest za trudny. :
2~.j35., Oper.a,~Wolfa '''., Fe.rrarie~?""";·(
są . tylko zwykłym ornamenieth Sólistce~ towaI1tyszył: lila for- 16,15 PłYtY gr~ofonowe ~ War llCiekaw~ kpbi\'lty". ,.., 1" • ~.:- ••,''; I'~
frazy melodyjnej i ta 'koloratu- t~pia'n. . . .I· e,·.· ~rr. ,T eod.,.o,r Ryder.
~a"""'. '.' .
' SZtokholm (435) _,'
"i',
ra wykwita u niej prosto, . z
,
"';
.
22
wibrującej i pląsającej
linji " 'I
F. Hal~
. ,1.7,15 Odczyt P. t. "Zyoie Pól- i • ,00 Koncert (Uwertura. Niel~ l'·
kantyleny. Wykonanie bez .za- .... M ••••••••.•••••••••• . skie na. Śląsku przed· stuleciem". ' n~ ;,Mltska:rad:a",p Koncert 'skrzyp.. M
17,36 "Wiadómości ~yjemne r cowy op. 32 Nielsena, Wa~jacje
rz'utu arJl ozarta z op. "Upro .
Ja
potyteezne".
,.
HakaIlsona).
wadzenie z Seraju", ' Dvoraka .
"..
L
..
Rusałki" dowodzi 'że '~"";ew'\ ChCIlCe ~a.hować świeią, młodą bę. 17,~ Ko~ee1't popularny.
"' lJud3iJleszt (550)
"
' . . '.
"t'"
J:mar5zG.ek~9.~O · KomuIiikat 8porlowy ł6dz
i~1,35 ~ecita~ skrzypc-owy (M. in.
p. Ady San ooejIDuje za,k res
C ERĘ
ki. .
'
".
l,.' ,
SQnata D-dilr ~ndla.). '1'
<".
znacwie
szerszy
niż kolo.ratu~
"
"
,
.
. t
tł ·'
.
. . powlnlly.ło.owac krem, puder I otrąbkI
191 45 Słti.chQwł.ko pt. "Skąd ~ię
r-~wy lemomaczy SIę
. .JeJ
'
A B A R ID
blo~, cbiurkI W serze szwa.jcarmestabnący sukces.
W panz,e II E III " . " II a, puygołowen, Ile skim".
2015 Koncert popularny.
z wie~ką podatnością głosu, po wycillgu I cebulek IiIji białej (Liii um
Wobec pojawienia ałę na rynk)1
zwalającą artystce z całą swo- Ca'ndidum) i miodzie, odlywia l po21'45 K d
r
k' N '
licznych naśladownictw naszego prebo.dą wzmacniać; i
ściszać pełnia-tkankę, aapob.le.a tworzeniu się la.'
• wa rans Iterac l.
owe paratu Cr••olan. . oetrllpgamy ,przed
dźwięki, idzie umiejętność wy- '.zmarszczek.i wJgła~za .maruczkf, · urbanJstyczna M. Dobrowolsl:de nabyciem różnee;o rO<u!oju falsyfika. . st anu d uszy,.a WIęc
.'
.
go p. t. ,' Wypadek".
razall'la.
de- I ' POJet.mJut
KIJsłnicJllce.
E III "I" II D na_ _ _ _,._ __ tów i prosimy zwracać baczną' uwagę
na oryg~nalne opakowanie Cra.olanu
-klam·ac.la, uwypul\da,łąca słowa daja skórze matpwą blało~ć, delikatfirmy R. Barelkowskl S. A. w Po·
Najlepsze
bez zamieszania tego. cyzel~n- ność i gładkość.
•
anakiem towarowym Erb.
Sllamu
systemy sarejeatrowaQym " G. D. S. Ze pod
ku wokaJ.1Jl8lgo jaki daje pieśni I
Na noc wlm1l twarz l alyle
.
"
- OTR"IIIfAJII
"IAIIDOWEI!I
9 0'nlko- Nr. 103t.
głos. wygImnastyko.wany (Rach '" ciepłej wodzie, ne.tępnle po w,łaJ'DrJllnalny BIElOl...'" I.Pllhw.1I1J..
manmow, Szymanowski). ,
cia, wetra:eć colrolwiek KR.MU ABAwe
' 4-ro moZe
być lto.oyany • b&rdIIO dobrra
Oczywiście w "Walcu" -Gou-' :~Ao:~g~r::.1Pudrowa~PUDR.M
bleguno- wynikiem przy
noda, "Stowi'ku" Alabiewa ('JZIIlReno wymy~ twary ciepl, woclą
WIliIllich uh araliach drag oddechowe
la się śpiewacz,ka jak u siebie OTRĄBKAMI ABARI DOWEMI, IJt6re
wych. grufllc)', kaszlu. dYCh.wl!!.
w domu, cz~o nie można po_ do.konale OCJyuczej" pory !kd" i
pobudzalą tranapiracie.
(Aetme), krztuśca (kokluu) I t. Iłwiedzieć o ,.WaTjacjteh" Cho-PodeJaa potlrdł1, w droclle, lub
pre.PJftł .",wiera ..... ,
~;, ~4~ j~, S;,..qJ~njako
pina - Niewiadomskiego. U-- tam, ~ie- niema odpowiedniel _wo.dJ
.
_
Creosot, chroni ofganlid od -SUtwór kurnszto'W1Ilie orpraeoWany; do mycia,1.plel twir.,. nie m,6, a ra- N dł·
bnego działania niebe.piec.nych dro~.'
-,,'
. d'
no i ",ieuorem ",tnd twar. wet,
a esz y. ZBcda6 wsządzie. bnouatroj6w
jak również ..ruka gru.
dl a "'IpIeW-aCL.:1\.I
D!-8'W Z1.ęc~ny, Imoczonll płynnym GOL.CREMEM
t11o,.
dla słUJChaczów meprzy.remny, ABARIDOWYII lab WSCHODNIM
!2,00 Recital śpiewaczy H. J~e
Cr••olan Erb. fest pl'eparateDl
ładniejszy bezsprz8Cxnie na pa.. I PŁYNEM MIMOSA.
pieI1ze, nit w śpiewie, nie zdoła ł
StO.UJfłC wyrobJ ABARIDOWE. keI. Akomp. L. Urataio.
,krAjowym i stosowany jest we ws.Vst
ć
. łu
, utrzymam)' cer.. czy• • głed~.
22,40 Kom. meteor., polioyjny 1
w~prze .Ory~IlJla
s~O'pe1tow- . bez pry.zczy I plam, o iw letD)'m.
kich Ka.sach Chorych w Polsoe.
wiadom06cf
aportowe.
sklego. PIękme n a-tooua.s t wy- młodzleftcl:Jm WJSlI"dzle
Cresolan BEbe jest bardzo łagod·
23,00 Muzyka lekka. f taneczna z
szła piosenka tegoż autora
Wyroby ABARIDOWE Ilabywa~
ny w smaku i nie wywołuje objaw6y
twórz Janku". - Jedyną słabą molna w perfumerjach, drogerjach i Wa,r:sza.W'y. podrażnienia. ze ętrony , ~oł!łd~a.
\stro.ną w koloraturze p. Ady składach apteclnych.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
Fabryka Chemiclno-Farmaceutpc.nl
..
t l
.
. I
Skład gł6wnJ:
Praga (486)
R. Barcikowski S. A.
S an Jest re, czymący' wrR'ze- Perfumerja .PERFECTION" Warsl&wa
w Poznaniu.
20,00 Koncert (Symfonja Es-dur
nie .,gUirglowania". Pow~llina
go. 310
MarasałkoW'lka 109.
,

p
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Ostrzeienie.
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BETECO

,,0-1

zapomniane zasługi nad zorgani Qjo uwy,puklona kosztem wspo· przemyślenia, wifllka. moc prze
zowaniem klasy robotniczej w mnianej jm, powsze-chniejszej konywu.rącą. Dzielnie sekundo~pra1lWTa
Anglji? Jeśli ktoś woli być t.y- i betpOOredniejszej, idei prze- wala mu .p. Kossocka w 1'oli
.,,\J
....
"
..
~. , '.
wą świnią, niż umarłym boha- wodniej. Mimo to p. Wierdń Bla,nche. Szczególnie odsłona,
tet~. to .~zcze wcal; ~i~ zna- ski stworzył widowisko frapu- 'która kończy się zaaresztowa·
Reportaż historyczny w akt. Rehfischa i'Herzoga czy, ,ze z.a,:"s~e ~ył sw~nIą, a jące, a przez ~nie.sienie granicv niem Picquarta, była przez oho
Wystawio.na w teatrze mi~j-l przedew3zystkiem za.EZb wiel- tem.b~r~IeJ, z~ mgdy me mógł międży
sceną i ·widownią je zagrana bez zarzutu.
skim sztuka pr.zcchodziła niela kie nieporozumienie. Żydzi wy sp~lDlac donIOsłych, ~b-ater- W1IDl~~ znaik omicie heZ/poś'r·ed
Natomiast słahy był 'P. Brodda perypetje.
Przez dłuższy I i:hodzili /fJ teatru rozcz,arowani, SkICh czynó~! Ilu.ż, to kazdy !li niość wralŹeń, acz okrzyki na niewicz.
Ten Esterhazy nie
czas stolir,a wahał~ się, czy ją że coś ma,to mówią i Po.kazują~ nas .n:t 3 •7naJo~ych, ? którVC b galerji w scenie rozprawy . sądo miał w sOlbie zupełnie demoniz
wystawić
w obawie
przed krzywdy Dreyfusa, natomiast powlęO.z~eć moze: "Kiedyś wy- wej należałoby nieco przytlu- mu i przewrotności,
w które
ekscesami rodzimej reakcji. Na przedstawiciele
innych wy- d?-wał SJ.ę por~ądnym ~zto.\~le- mić. Również ten Ilum paryski ta,k bogato - zostal
'p rzecie!'
stępnie znowu szma t czasu by- znań ni'e poszli do telJtru, .inko kle~, a w kazdym r~z~e. w~ele powinien być
nieco wyższy ,orzez autorów
wyposalżony ..
łv . poważn~ zastrzc7fouia l~fI IOtro że sztuka .test. .. żydowska. '
robił .do~rego - a dZISiaJ Jest wzrostem i nie ta,k . iednostajnie Był bezczelnym
rze.zimieszOtV cenzury,
która opowi,Rdala '" gruncie rz·eczy Dreyfus nie łobuzem ?
umUJIldurow,a ny w "j'as'kółlki" kiem, a powinien być łotrem
-si ę prz-eciwko
dOpus/,czeniu'l odgr~wa ~ ty~ repo.rtażu. nieRepmtaż Rehfischa i Herzo- ze starszych bralCi i dzisi~jsze, na mia'rę genj-Ulsza. JauTes w
rzeczywiście
nic nie ma ale sfatygowane szapoklakI.
wykonaniu p. Winl1lWera mial
..Sprawy Dreyfusa" Jla sCt:nę, maI zadn2.1 roh. Jest o.n .It..>-dy- ga
kierując się względami na na- 11lie symbo.lem, dokoła którego wspólnego z R1ntysemityzmem,
Wed~ inten~ji autorów cen wiele żywiołowolŚrci, ale w geszą sojuszniczkę, Francję, oraz Igrupują się ci, którzy mHuj~ który krążył
dokoła sprawy
stykuIacji byl nieco 'Przeholo'moz·ll·wo.s'ci snucia pewnych l.lrawdę, wolność, sprawicdli- Dreyfusa. W tym właśnie du- ' tralną
figurą
re1Xlrta,
ż
u
jest
E- wany.
mil
Zola
.
.
P.
Woskowski
wywią
na
bardziej bezpośrednich analo- wość i demo'l~rac.ię, tworząc nie j chu postąpił reżyser tego ulwo- zał się z trudnego ladania harAfisz zawiera kilkadziesiąt
4! ,ji. Wreszcie i ta przeszkoda ugiętą placówkę w walce z za- ru w Berlinie, gdz,ie oglądałem dzo popr3Jwnie.
Niestety nie nazwisk. Naogół wszyscy spisa
została u sunięta. VV sferach tea lew.ającym kraj military.zmem "Sprawę Dreyfusa przed nie- dał tego przytłumionego wuIka li się dobrze. Wyjątkowo udatl'alnych Warszawy 1:awrzalo, i. ;bsoLttyzmem.
Wprawdzie spełna dw.o ma laty na scenie i nu, drzemiącego w nie!Dozornej ne epizody stworzyli pp. S.zlePanowało pOWS i 2lme mniema Ole tórzy
z tych bohaterów na p,kranie. Momenty antyse- zaniedbanej, chrypliwej po'Ha- tyński (Clemenceau}, Modrzeń
IIW., te bQdzi-e to przehój sezo- przekreślili
w swem później · mickie były zupełnie slonowa- ci wielkiego pisarza. W~ładzit ski (Mateusz), Horec:k a (IL ucy.
nu,
przedewszystkiem
pod szem życiu wyznawaną w eza- ne, natomiast na pieTWszy i on Zolę i lPoiprostu fizyoznie go' na), Warehałowski (Duval) i
względem kasowym. Praktyka sach Dreyfusa idenlog.ię (Cle- .\i(lówny plan wysunięto zmag a - "oczyścił", :przez co ostahil klm I Gho-jnac'k a (Leontyna).
zadała kłam tym nad7.iejom. menceau, Picquart i in;), a'Je nie się demokracji ze skorum- trast mi,ędzy duszą i ciałem tenie zmniejsza po\vanym, przC\gnilym, li oro- go nieU\giętego bo.J·ownika.
Przekład p, Jacka Friih1inga,
S,ztuka należała pod wL.ględem to byna.imn~ej
łr ::losowym do zupełnie przedę- lch zasług dla . ludzkości. Czyż niącym się brutalnie resztkami
jak zwykle, bez zarzutu. Sztutnyc'h.· Coprawda w oużym Świr.tod:flwski, pomimo >taIli- sił militaryzmem. U nas wybilNa czoło zespołu wysunął .. i~ kil powinln a, pomimo bojkotu,
stopniu była to
'Nina warun- mania si,ę w ostatnim lat dzie-I nie zdolny reżyser p. Wiereiń- I p. Białoszczyński w roli pod- jaki U'sił-ują lansować
pewne
ków, w jakich ją grano. "Spra- siątku, nie pozo,s tanie w 11isto-/ Siki dorobU do sztuki dwa obra I pu:'kownika Picquarta. fragicz sfery, cieszyć się powodzewa Dreyfvsa"
pod
żadnym rji wielik im za tę pracę, ja'k a I zy (degradacje: i T"habilitację i na sytuacja na rozdr-ożu mtę- niem, bowiem Jest interesując.a
wzglqdp,m nie nadaje się do wy znaczyła drogę jego żyda w ()- Dreyfusa), a i w samym tekście dzy Oibowią,z,kiem czlo'w ieka, Ił i w dzisiejiS.zej Europie
pod
stawiania po dwa razy w ciąigu kresie nie\voli? ,Czy przejście zostawH wszystkie pr,zfl)adki ..ubordynacją wojskowąl miał,a względem
politycznym
niewieczoTu na scenie w podzie- Mac Dona1da do O'hOZll konser słowa "żyd". W5'kute~ tego ' ta w jego interpręt-acjj, ' pełnej u- ~l11iernie aktualna.
miach Galerji Luxemburga. Ale watystów TYDzekreśla jego nie- strona re']>Ortażu została z:hył- miaro
artystycznegó - i głębi
G. Was.
_ - - - - -....-- - - - -
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w· dniu onegdajszym odbylo się
walne zgromadzenie sek~i kolar!kieJ LKS. ,na .,kt!>re!p prz·epr0\V'a.:
dzoIio wybory -do 'z'a.rządu · seKcji
w składzie: ' :Przewodnic~y"'';' p.
Pfeifefr, wybrany prLez 'akla,ma.eję, wicepr,..z,e'Y0dI!iczą.ey , p. ·Wieruclłt~·.• ekt~ 'p:c IJes~ftj/ka;'
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Stosunki sportowe
Polski z Belgją

d

Dzięki akcji konsulatu polskie.go w Brukseli udział polskiej dru
'
..
,_ .
_ ", ." . ~.
• '.
. .
żyny lekkoatletycznej 19 czerw M
. fi !!l~eJ s~~. ~ele~o,w~ występu . ;W aga, . kagacla: ' ;W0znłakowskl , ' W wadze lekkiej same walkł)\ve: 'w Antwerpji jeo;;t ju'i. zapewniony.
" Ją nowlcJ~sze nngowl. Jest to t~~tZJed~,) ' - .c' Bru.tman: lB-N!achba).. -~ przyznane , następu)ą.cy:m za-:v,'U: :f'ozatem istnieje projekt zorgani.
zwan~ "pletwszy kro~ bo~serskl
ZW1CIł~7.tIi bltny .Brutman przez fAłd - mkum: Gertel (B ••Kochba h .. lhllerżowarua'· lnec'zu· -bokserskie"'o Pol.
or~aruzo":.anr yrzez Łódzki O' ,Z. danie s.i.ę prze?~Wllika , w, II run(~~de. <m.T)~ stalliSła~ski. (IKl') , Wilk ska -Belgja i zawodów tenniso.
B. ~
.
. ", .' .
\.Vaga,·.:nJ pIOrknw,a~ Ikonoro'W (u/. ~Panowskl (ZJedn.). '
. wych Legja ' '':''' Leopold Club (BMIr
pitanowie ~t:.:.łiikoła.3ćzyk ! PSUw.ua.' '.. Apl~~rów ~ną.luło ~lę sporo (T~) - Szugie1ski (G). Zwyct(ta.~ ·-~.FlQ:.l.łow-\) s~tka~\a odbęu1; się ,ksela); Mecz piłkarski Polskareferent sportowy J. Pl:ieek jr., go, ogpł~,. żgł()SZ?~o "o~oło 100 za.- Ikdnoro\v na punkty.
dZIŚ W,." maleJ . sah ,. HelenoWle o Belgia odbedzie się na jesieni w
epo<iłrz' 'P;'::Ma,tusia.k~'·
,~"
w~?w. Na.JhC'lnie.J repręzento· ·
Biernaciak (lKP) - Krykis (Zj.) go dr;· fi przed, połudr.::)~.
P{)ls/le.·
" \
" .. ,,'..~.' •." ... ~' wana., Jest tu IJ{J?, Bar Ko<:hba, Zwycięstwo pewne pięEeiarza IKP
rn" I;'k
~ I'~ S'II
"
nolt;~I',· ~eye:,. ~okół. JiowopowBtała. s~k. Tuleta - Owc~rek . oby.d~i; z
.·Il . ....
.. " "~ ..eJa. plęl~~lIarska przy ,ŁKS. dała. Jad IKP, zwycięiył przez dyskwalifi·
m'
"1.llD1~klfizycznej w ~ikołach ~?~o zaw~$: j·,< ten . ?drazu,. d~i, kaeję · przeciwnika Tuleta• ., Lepięj , . ,.
., ., n ~
•
KI " szcz~hwemu lOSOWI, zakwahfl' za.powiada.·. się Owczarek.
,
k d d t
d
Na. posiedzeniu ..radY.c Da.~owej' kował ~ię. do ~.~inału. 'Strzelecki .' Majer (Geyer) _ Goździk, (To. an y a em na o ImpJa ę
wydłtowani&~'flZ1cznego odbyt&m- K. s.; .' ~brew ,~powiedziom, nie maszów). Lepszy Majer zwycięiyl
Dowladu~emy. się, Iż P.olskl sz~wl~n KAŻMIERCZAK i lo·
pod przewod~ictwem gen~ R1iPIi!'r-, 'Przysłał nikogo, 'cO'",n3ljwa;tniejsza, na punkty.
,komitet obmpiJS~i
zamIerza ttWłI1ltn • CHMIELEWSKI.
ta. ~ehw3.roll.ó wprowa.dz~, 'ąOII,~Z.! ni~ =wida.ć=~ia~-- 'l!nionut~a' " fozatem Grabarzowi; ~auero~i \l'~lać- na. Q1fm.P.ladę dO
Los
Decyzj3 ta,. rozumie się, jest
Itkich szkół, p<>CZ/ł:WSZ! Od mMM Wlęe}dubu~ ..I~~6,~ br.ł ~edny~ f i Gab~lakowl. (!,s~y~y . s ,. !KP) , Ang~es kilkQ bokserów.
Za-, uzależniona ,leszcze od formy,
roku przyszłego Inlernik ~pr&W!1~. ~envszych . prapa,gatoi'ów spdrlu" przyznanQ z.wycięstwo ~ez k. ,ą,. znaczyć ą&kn, ' U pod uw'agę i Jaką zawodnicy ci wykazywa~
lko D>lelicp1~
ei fi~ycznei. 1'''~''Ó'' I ' , ..;, "y ~~~tor~k.i,ego f.n~z,ęm. 1 tW~~ z fiowod)ł . nl~stawiennictw& prze~ brane są
jed- będą w okr;esie dzielącym nas
...._ _-,~_ _~~~~~ .eie "
'.'
.,.
.
.
'~ó -.
nosUd. Kandydat8lDli, .. jak do· ~ chwili wyjazdu na olimpja-
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P~lecamy: ' ' . , padnłe . naPewno .do gustu ame- głcznie do pracy i ,nie zaniedby
ftwn Ił ZZ.;.. ·ry~el._ publlezności, war- WI\iĆ trenmgów. ,
.' ,
. . ~. , . , - ~'., - .' . '. , pHjrws,~e .. d.WlL pl"'Eę,boJe wykaŻllJl\o. Komnlełi
N.ruto.,lC3a. <pal~łna) 8.
·t. iil"'''''' "d <~~:~n'ł "" . z" )I IJ U łl
u",,,
••
t l "28'-08-<'
. ., J ' .:owy o CZylU 1 II gOlll ym ,
'-'- ,
:; ': "
..',
e.
,
-.-, .ma.te,zjałę,ID." niż;., popr.z~d~le.gq,~rą~u, . I
,., Prąq,o'ri óabjornik
"
.. p ; . ' , ! :
~
SpaoJallata .chorób slcÓłftp'" Zawodnicy · są. słabo pr;:ygotOwahl ' .
""
E"
"
'E
'
"t · :,,~.
. .n"yclnych I mDCZDpłclDwyah !KP ł ił
'. '. . . . dn'ak I•
'~_J 'd' ~
Ł'"
Ok
2
L
(>
P Imule od 8-10 i 4-8.
zg O~I o naJWIęceJ, Je.
' .
,~ .Te akoJą ća~'iego
ręgowego
WiąZFCU eJzachowego
W :daiele i §więta od 9-1!
~yg~t?wało , swych :nł~lków .
z wbu~Ow8nJm.!:Iło~n!kl~m • .
r~ł
.r
AI~
Elektroterapia
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eiu Ohl\lplina., w filmie "Swiatła 4-0, lampowy odbiornik prą'
M,I _AłłKUsc)WNY .' '
wielkiego mia,~ta" i nastroiła. wszy
I doWy (5-a
prostownic sa)
ul. ' Prez. Narutowicza .8 stkich
~esoło. Zwycietył na ce~a "z lamp~lD~ ~;! 590.~
flRONT, '-sza piętro
TEL. 122-og punkty Brutman.
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QODZ. PRZYJĘĆ. H-li i 4-8.
Olczak (Sokół) _ Szymszewicz
Głośnik elektrodynamiczDY
ELE~TRO i. HELI,?TERAPJA
(Bar Kochba). Zwyciężył Olcza.k
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10.
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najw,bitniejszych. arcy- 'on na ,CłoJ:>.[eg,g. 9·0!tser.a..~)YM~!li
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sezonie.
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.. (Bar '
II Kochba). Lep1t:J zaawansowany
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Epokowa kreacja
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HOC HAnKA

GEnERAŁA

(Rozstrzygają. ca Noc•••)
Dra~at erotyczny z życia trój-,.
k t
lż ' k'
R ' ki
ą a ł< ~a e,ns .,,~ego·k· l..!sTV]~ e,
o. i::iplewy. .muzy a.
ance.
Odwieczny . problem dociekań!
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Dl

k b' t

"Wi,elMomieisMie
aczego

O le a

d

d

z ra za

?

I

n\.

,'. " " ~cq,apms,~'~er '~ (lO:krotu,y
~dz'iy .\'(tepre~(tąC.ii ,tO~Ski),'

C?r

32. ..b~:a3 "~"
33. f&-f6 ,
34. f6:g7';"
85. Hą2-d8

e-.:,i.

~7

a.~

H,

.

Wf8-.,;.b8
e'f-e6'!

Sc~§1! :'

Se7-d5
a5-a4
Hc7-c6!
b5-b4
, e6:f5

' ~!

. M ':d3 .
c3:d2!!
Wb8:--e8!
We8:e4 8)
WaS-eS
, Sd~3 '

9 r~lZy l'dÓO.
..... Kk·~n?p(a8,~kiMe,j" F
·l.'OW:~ le-j". ~"
'"relwa __ wtl.1ej
(7):".. ~ .• Klio~~?w~~; (7), ~. : B,r~... , 3~. :ę:d~,;~4'
"erowme .) (51· OJgolem repreten-, 3'l 'He4:-:,M 9)
tac ja. 'Polski' " ,w lekkoa tlety<:e I . as' 'W· f" -f1
. '
ł 12
tk"
.
0-1Ic6-d5! 10)
'Pdanr?zegra "a
sPC} , an mIę·
Białe poddały się. 11).
. zy,panst'wowych.
'
' Męska r~~ez~ntacja lekkoa.
Uwagi: ' 1) Na 5. B:1'6+ mogłoby
tlety<:zna Pols~i rozegrała
27 nafltąpić g3:f6! 6. d4 [6. Gc4 Wg8!
spotkań
międzynarodowych. (6... Gg4'? 7. 8e5!)] Gg4. Na.stępnie
Odznaczeni zostali: S. Si'k orski ,Sd7, Hc7 i 0-0-0.
(16 razy). S. Adamczak (15), S.
2) Do wyrównania gry prowa.Kos'trzewski (15), A. SlZeIllajch i dziło 6. d4, c5:d4 7. H:d4, H:d4 8.
W. Trojanowski po 14, J. Ba- S:d4. aG, etc.
ran i A. Cejzik po 11, Z. He'!jasz, J. Kusodńs.ki, Z. Nowaok,
Z. Weiss - 1>0 10 razy.

LI-I-I DaII-I aI

ulice"

Dramat erotyczno-salonowy! Przez' bagna rozpusty i występ'
ku, szli ku lepszej przyszłości
Gary C~oper.
.

Druga' cz~ść p!ZedboJó-w "pIerWszego króku " bokser3~~iolf OdOZ:ii
się wczora'j o .gOddzZ,. ; .' Za:; . y
r?zpoc.~ęto z gó mnem
. . OPOZ?I8.
mem I z:L~ończono p'1?nmuJą~,
sLybko, bOWIem na 9 wyznac-zo
nych spotkań 7 zakollczyła: się wal
k
d b k
P e
.ow~rkowoStZ POWo~tUlkradu.
C'lWnJ a. 'oczono y o wie wa ki: a' zwycię-zcyza.kwalifikowa.Ii się '
do półfinałów.

N

26. g2-g4
27. Wfl-fS

·hanellO O pÓłnocII"
zdaje Silę,. Ślkad ami imienpnikaksw:~ polsk~~h Y;hspotkta,ni, ~h m'iędiy ". ::.. ;~~
J go i ko egI r u~owego. dra,z a Je nar~uO\yyc ' nas' ępnJąc~ na· . :30. f4-f5 7)
•,HOC
Nnjnow.sza kreacja ur,oczej .. go jest niesłuszna.. . :
':':':'.: ' ~z, ·' za.W'9~?j~.<?'pV , . ' ". ~ .'. '31. g4:f5 ' ,
Jeanetty

Hba

Wo~~łll~lI " pors1H~~ związek lekkoatl~tycz ~; ~&t- .
pójdzie,' za 'wlel()i}rrotną

=:

' .

. ~: ~4- . '.
-,.~~. i2~f4 6) ....,

;

SylWia Sydney.
JU_

Dalszy ciąg repertuaru w
trzejgzy~ numerze.

juł wkrótce CASlNO

l

Hallo! Rumba

dawało 35... Sb4 z 'powodu Hba.

9) Jeśli 37. Hd3, to W el + 88.
'Wf! ... J:Icl 39. Wbl; Se3 i ozarne
~gtywają. J
,
l

6)~e~ytltlją.ee-posuni~cie!

:" 1
Mylnie byloóy 38... We4, gdyż ' na to
nastą.piłoby 39. , Hd8+, K:g7 40.
w:n+!'~'

Białe

.. : ' .

mają.

11)
nie
ra.tunKu. Dal' szy cią.g gry mógłby być na.stępu.
ją.ey: 39: a.4 , We4 'w. Hf2 (wob.ee
.H:d4+) We2 , 41. .Bi3, H:f3 4:2.
W:f3, Wel+ 43. Wf1, W:a.l ' 44,
.W.:a.l , Se2+l 45. Kf2, Sof etc.
ZADANIE ,Nr. 11. K. KUBBEL.
' Białe - kf7, waS, Gfl, pionki:
@ g3 (5) ,
C
kf5
zl1rne ,piooki: d5, ~
g4 (4).
Mat w S posunięcia.ch.
ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 10.
(G. C. Alvey).
f. Gf5-h3.
POPRAWKA.
Part ja. Nr. 40 rozegrana zv,.'ia.ht
między Każdanem (Białe i Bogoljubowem (Czarne).
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nie u'-ek lecz wygląd kobiety,stanowi o.
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Dbaj więc o wygląd i zdrowotność cery -

przez sp01ywani8 ~obrej, czekolady, kt6ra z&wiera składniki zdrowe jak mleko i t. p.
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W4j4i~:~a" na

(Cza.rne) ,
C4 ' i e3
"c7-c6
d7-d.5
wała żadnych korzyści dla czard5 4
nych.
:e
S.g8--J6
5) Teraz dopiero wyjaAnl& afę
c6-c5
głęboki sens 15-go posunięcia Spiel
a,7~
m:lnna.,' Ęia.łe ' odzyskują sweg'a
$~
.pi0nka. I ' jedn.oe~eśnie pozbywaj~
g'1-g6
SIę słabego piitlktu d3;
,
Gf8-g7
6) Ale to posunięcie jest zbyt ry
'l
C
d 24 d5 seS
b.7-p6
zy wwne. o praw /li
•
,
' O-O ·;'5j Gf4! H:c5 26. 'G:e5, Wbs...r.dS!
<k.8-1f1 . Ame 26 ... H:d5? wobeo 11. G:b8,
Sc6-a.5!
H:a2 28. H:b5) byłoby równiet nie
Gb7-d5 3) bez.pie02ne dla białych. Natomiast
Gd5:a2
można i meba było zagrać 24. rus
.
~ 7)..,AtaJt' ten, 'V! kt6rym~iałepo-

.,

2. ' Sgl-'"-f3
8. Sbl.::.....c8
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najlepszą I na~zdrowszą, bo wyrabianą
z najszlachetniejszych surowców:

fi O
P l Jł N Jł
sp. Akc. w PoznanIu.
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RlHfK ~łnU{ln,
Na skutel~ artykułu mego, umieszczonego w "Głosie Poran
Dym" z dnia 1 grudnia r. bież.
umieśdł w "mosie Porannym"
w dniu 6 R'wdnia p. inż. Tadeusz Zamojski odpowiedź, mającą jakoby na celu skorygowanie mego stanowiska.
Wi~ przedewszystkiem, mu-

sem w okresach umiarkowanej
ochrony eelnej po'lożenie
gospodal'cze w~zystkich
państw
było znacznie lepsze i nie prze
chodzi:{) tych strasznycb pertur
bacji, iak obecni ...)
Za wcześnie jest
w\'dągać
już dzisiaj wnioski, C!y wysokie stawki celpe przyczyniaj,ą
~zę stwierdzić, że powołując się się do wzmożenia życia gospona zagadnienie ochrony celnej darczego
wogóle, zacytowałem zdanie w
Poniewa,ż p. Zamojski I1zudł
ty:rn przedmiocie profesora Hey kilka cyfr, tyczących się
stadela i mam. wrażenie, że p. Za- wek celnych dla włókiennictwa
mo.iski zgodzi się na to, że w to przecież chociażby optyezzagadnieniach gospodarczych nie musiał się przekonać, jak
,p. prof. Heydel ma prawo do daleko odbiega.ią stawik i celne
większego autorytetu aniżeli p. dla włókiennictwa
od stawek
Zamojski i ia. Nie należy przy- celnych dla sztooznego .~dwa
puszczać, że sprawa doprowa- ,biu w Polsce. Dlaczego wi~ p.
dzenia cel do normalnej oChro- Zamojski uważa, że dla sztucz~lY została w ostatnich czasach nego jedwabiu, czy t('ż Vistry
m.upebnie pogrzebana, gdyż har- stawki celne muszą być wyż~
<:e uprawiane na tle podwyżki sze, aniżeli średni poziom staeeł przez wszystkie państwa e- wek celnych w-e
włókiennk
llrope,jskie w konsekwencji mu twie?
Ponieważ p. Zamojski
szą doprO'wadzić do bankruc- powołuje się
na. wznoszO'ne
twa ideo10~ów wysokich
sta- przez róine państwa
barjery
wek celnych, czego już oczywi- celne; to jtiŻ ~ię zgadzamy na
stym dowO'dem jest zdawanie to, aby przemysł sztucznego jesobie sprawy przez czołowych dwabiu korzystał dzisiaj z tamężów stanu pal1stw europej- I kiej ochrony celnej, jak korzyskkh, grupujących się w insty- I sta on w krajach
zagranicz.
tu:ejach ekonomicznych . ligi I nych. Twierdzi p. Zannojski, le
n~J.il·odów; i chociaż czasowo ist przemysł sztucznegO' jedwabiu
Uleje wyścig w pO'dwyżce ceł, wyma,ga pieczołowitej ochrony
IQ jednak należy zaznaczyć, że ze strony pallstwa~ zwłaszcza w
ani liga narodów nie została je- obecnej syttlacji. Coś tu jest nic
szcze zIikwido~ana , ani jej wy- w pOTządku, bo ieżeli przemysł
działy ekonO'mIczne.
sztucznego jedwabiu wyrna~a
·Wysoki-e stawki
nie mogą pieczołowitej ochrony w obeebyć lekarstwem na przesilenie nej sytuacji, to O'becna sytuagospodarcze, bo, jak się okazu- c.ra trwa /Zaledwie od 2-eh lat,
je, nie zwiększyły one ogólnego a przemysł ten korzysta z wydobrO'bytu ani nie unormowały sokiej ochrony 'Celnej jU/ż przetycia gospod~rcze,go; tymcza- szło lat 13.

Czyżby w przewidywaniu dzisiejszej
sytuacji producenci
sztucznego jedwabiu już przed
laty lO-ma żądali prawie prO'hibky.lnej ochrO'ny celnej?
Powoływanie się na wysO'kie
stawki w Anglji i Stana·ch Zjed
noczonych jest wyłuskiwaniem
niektórych dogodnych dla siebie momentó.w ; w tym wypad
ku nie mO'żna brać pod uwagę
stawek celnych dwuch krajów,
ale stawki celne W'Sz.y stkich kra
j6w, produkujących
sztuczny
.iedwab.
Nie wiemy, co p. Zamojski
rozumie pod mf.odą gaŁęzią, kie
dy twierdzi, że w Polsee przemysł sztucznego jedwabiu je~ł
gałęzią
sto-sunkowo
młodą,
gdyż nie pisze nic o tern
na
ile lat określa wiek danej gałęzi prz-emysłu.
Młoda
gałęź
przemysłu S2.tucznego jedwabiu
w Polsce zdawa~ohy się w cią

gu lat 13 przy prO'hibicyjnej ochronie celnej mogłaby nabyć
troohę tężyzny,
a nie udawać
stale _ wobec spolecleństwa 1
władz

Co

kwilące

niemowlę.

zaś

W piątek

obradował w

LO-\gO

rozwiązania tych sKomD1ikowanjcll za{.tadnień.
W'l'eszde- Lz,b y uczestnIczące
w zjeździe li,znały, iż w interesie
częściowegO' odciążeni,n
przemysłu,
na którego barki
spadnie ciężar zryczałtowanewanego podatku.
n.ieunlknionem będzie odpowie
dnie podwyższenłe ceny świadeetw przemysłowych, wyku:
pywa.nych przez przemysł ł

hand~ł

wytw6rczy, które przy nowym
systemie podatkowym,
będą
cars~wicie ~olne od ohowiązku Ulszczama pod:tŁku.
Ponieważ ministerstwo SkIlT'
bu
odpowiedzi oczekuje w

najbliższych

W

niemieckim

'

w Łodzi

Dolary St. Zjedn. 8,91 .
4 proc. poż. premj. dol. 42,2~
4 proc. poi. inwest. 78.- 77,5f
Bank Polski 105- 104-

.

PawłOwski.

f:6I.7 /!::' LifiM**

.

obrotoWY
surowca

izba
memo
rj.a-1u, wobec czego w 11'stalonym terminie znajdzie si~ on
w posiadaniu ministerstwl\.
Zaintere~ow.ane izby jednog-łośl1ie stwierdziły, że z uwagi
na konieczno.ść dokładnego do
daŁkO'wego wyjaśnienia szere
gu kwestji O'raz podjt:Cia wyc,zerpu.illJCych bada·ń cyfrowy~h
w przedmiocie w~aściwego usta
lenia zarówno zryczałtO'wanegO',
jak i wyrównawczego rpoda·t ku
- wykluczoną .test pierwotnie
l'()zwa.ż~lla mOżllwoŚć wprowadlZel1ia w życic reformy tej z
dniem 1 sty~ła 1932 roku.

godzinach,

.odatku

..

St.

"

łódZ'ka końozy redakcJę

PauszalizlcJ-a

Ceduła giełdy

Co dO' jakoby
posiadanego
przez p. Zamojskiego za.świad
Tendencja cokolwiek mocni
>czenia, stwierdzającego,
że
Vis tra krajowa odpowiada za- sza.
granic!znej, tO' musimy stwierdzić, że· ministerstwo skarbu i
Warszawska giełd"
izba przemy.s.łowo - halłdl()wa
pieniężna
w Łodzi są w posiadaniu wię
GOTńWKA
cej niż jednego
oświ.adczenia
firm, że ' Vistra krajowa nie naDolm'Y 8,90 i pół
daje się dO' przerobu, a w każ
CZEKI
dym bądź razie jest gorszą od
przywożonej z zagranicy.
Gdańsk 173,i5
Holandja
360,85
W tem miejscu musimy po ·
Londyn 29,80 29,70
wtórzyć już kilkakrotnie
>staNowy Jork - czeki 8,918
wiane pytanie,
się ....dz.ieje z,
Nowy Jork - kabel 8,925
produkcją krajową Q.OOO .ktg.
Paryź 35,03
miesięcznie, i komu,. Vis tra z tej
Praga 26,42
pro-dU'k<:H LOstał~. dostarczona?
Szwajcal'ja 173 ,8~
PO'woływa'1ie się na ochronę
Włochy 46,05
produkcji krajowej W tym wyBerlin 211,80
padku nie jest a'rgumentern. Bo
należy za·pytać,
czy fabryki
AKCJh.
sztucznC'f{o jedwa,b iu opa.ite są
Polski 105.na surowcach krajowych; Ci.y
Pocisk 1,22
~żvwają celt1!lo'Zy krajowej -i
LiIpop 13,50 13,75
czy przypadkiem nie . twierdzą.
że celuloza krajowa nie nadaje
się -do produkcji sztucznego je- PAPIERY P .\~STWOWE t LISTl
ZASTAWNt:
dwabiu i dlatego należy sprowaozacć ją z zagranicy?
4 proc (101arowa 42.- 42,50
7 proc . stabilizacyjna 51,75 51,M
DotY'chczasowe enuncjacje.
51,73
pdchodzące ze .strony przcm~'
sIu szttl~znego jedwabiu nik :)- . 8 'pro. rWK. 94.go nie zdołały , przekonaG
że . 7 pl 0 ('. f1 obrowe 34. .f i pół proc. zietl1sklp,
złotowe
sztuczny jed·wab
musi mlee
:'8.75
prohibicyjną ochrO'nę celną,
i
8 proc. Wa.Tsz:nvy 60,- 60,75
tem bardziej 'nie może przeko8 proc. C zęstochowy 57,50
nać fałszyw y wniosek, że z te8 proc. Loll7.i 58.- 58.75
go powO'du Vis tra musi korz:v10 rroe. Siedlec 60.25
stać z wysokiej ochrony celnej.

do produkcji Vistry,
to już od kilku miesięcy pokutuje
we wszystkich enuncjacYctch cyfra produ'k cji w wysok{)ści 6.000 klg. miesi~znie, ale
niestety, nic słysze!i§my nic o
tem, aby la prodlllk.cja się zwię
kszyła; \Vi~ dla produkcji 6000
klg. miesi~znie żąda się prohibieyjnej ochrO'ny cclnej, albo też staje się na stapowisku:
możemy powiększyć
produkcję, o ile otrzymamy monopol.
Ale w ten sposób sprawę mo-ż
na stawiać tylko wtedy, o ile
idzie o fa'k t:yc Z11 Y monopol, t .•

Zryczałlowany podalik
ma bre ·DObiaran, Drz, imporcie
dzi zjazd izb przemysłowo handlowych, reprezoo·mjących
OIkr~ włókiennicze, w sprawie
ustosunkowadefinitywnegO'
nia się dO' ~adnienia IZryczał·towan~o podatku przemysłowego we włókiennictwie.
W wyniku całodziennych ob
ład okazało się, iz ~odnie l
poprzednio j~ zajętem stanowiskiem, cz~ Izb nie pJ'2lyłącza się do optuji, słwlercha,tącej celOwość wprowadzenia rY~ałtll w odniesieniu do wlókie1lll1ctwa, wobec czego negatyw·n a ich opinja zostanie uwz.ględniO'na w memorjale, Qpra
oowanym przez izbę łód.z.ką.
Z kolei w w.yni'k u szcze,g6ło"'Y'Clh
OIbrad zaakeeptowano
bez istniejąeych zmian wszv!'!t'kie omal propozycje izhy łódzkiej, dotyc,zące s:posobu Il'nor. po d'S tawowyc h zagamowama
dniell, łączących ~ię ze s.pra·wą
'ryczałtowani~, m . in. zaakcep
łowanO' tezę, IŻ
ł'Obór zryczałtowanego pOdalku winien się odbywać W fazie
importu sUiI'owca.
W toku obrad s7.czegółO'w f!
llwagę poświ~{)no również me
•
•
J
,!odzIe, któTą ~astosowa~ na?zy, celem nalezyte.go obhczema
stopy zryczaltowanego podatku, iakoteż kwestję przepisów
. .
h
. d'
l
prze.pścloWVC,
pOSla aJąc~ \.
decydując!! 7,naczenie dla wpro
wa,dzenia w życie refc,\lluy bez
wstrząsów dla życia Rospodar~ego.
Zjazd w ca?o..;d z1I.akeepto
"-'al w tej mierze w.nioski pr7ert.
~tawi<>ne pr7,ez izbę łódlką. a
""skazujące sposób rnc,i·o nalnt'-

pańsLwO'wy, a ·nie dla stwo~zEmia monopolu dla jednego
czy dwu>ch przedsiębiorstw.

j.

Nowa kopja! Nowe opracowanie
literackie potężoei epopei o bohaterstwie i miłości p. t.

UNGI
I
E
l
I

projektu
pro-wadzone są
w \
szyhkiem
tempie,
przyczem I
D
przewidziane
są bOnifika'ły
g.
..
przy wywOIZie tych towarów,
2 s6rJe (całosc razem).
których opodatkowanie zreali-I W rolach głównych: Paweł
zowane zostało na podstawie [Richter, Bernard Goetzke,
ry-czałtu.

Rudolf Kleln-Rogge, H. A.

Wprowadzenie ryćzalt6w po- Schlettow, Małgorzata
datkowych we wł'ókiennictwie
Schon i Inni.
niemieckiem nastą.pić ma z dn.
Pocz. codz. o g. 4-ej,
1 kwietnia 1932 r. Badania ipe
w sob., niedz. i świę'a o 12
ej,a lnej po-dkomisji 'P'rO'wacdzone Wkrótce "Dziewczę z zaułka"
są, w tym kierunku od marca,
•
nrzyczem ustaJonf'
że przy
przędzy czesanko-wej podate:k
obrotowy ściągany od pr7,ędzal
nika wyniesie 10 prO{'. Gdyby
uznana 7.a najlepszą co 15
pauszaIizacja nastą'Pić' miała w
łJralniach,
wówczas podatt"k ' min ut świeżo palona oral
- - herbata i kokao - ten wa'habby ' się w granicach
od 2,3 dO' 3,8 pl'OC., 11 detalisty
opodatkowanie tQ wynO'siłoby
1,8 proc.
.-..- _ _ _ _ _ _ _ _ __
W nr'7,clnys'l e J
ł' n
_ŚRODEK ROŚLINNY HEMOROIDOL
'I " wyższe
~
lł\we ma ym
ustalono
o.pooałkowaleczy hemorold" tylekl.
nie, a mianowicie u tkacza 5,6 HEMOROIDOL - RAWSK jest to
[)roc.,
w przedsiębiorstwach . l~d;j~~i~goW~i~~8~ac~·:!~~ne~W::
mieszany~h _ 3 ,26 proc.
uiytku wewnętrznego I czopk6w
Skład główny:
Wstępne te badania przcdlo~ APTEKA Magistra J. RAWSKIEGO
żone zostały argania:acjom hur- Warszawa, M"rjańska12 (r6g Twardej)
towego i cletaIicZoJlC;go handlu o
'-al przemysłu do zbndania.
Dr. med. MIKOŁAJ
W sfera.ch
~ospodarczych
podkreślano, że zl'Y<:7.altowanie !
tego podatku oznaczałClby wy- I
d t
d k .
a ną re u Cję Qpnratu Ull'Zę-1
dniczego. Ostatecznie projekty
nieIPfeckic idą w l.. wrllnku po_
bierania
kobie-

2 rzeiazd2

.

przemyśle włókienniczym

Z".
"''',dni''nl'e
zl"'c:zaho'Wnnia
wa·dzl·!y t.,..".,
..,o rodza.J·u obci!lie-,"",,~
,...
J
.~
podatku obrotowego znalazło nie importu.
ostatnio swą rea1i~acj~
nI'·
Nowy ten podatek ściągany
wych dekretach Dlemleckl~h
będzie WJ'az z cłem na litacjaeh
PO'datek n-brotowy w Nlf~m'lJ)()graniCZnYCh pf'l.ez urzędy eel
czech W)"nosił od pierw~7.e;(I ne.
'!
kwietnia 1930 roku 0.85 proc.,
względnie 1,35 proe. dla wie
Od . podatku wyró>wnawczej;(o
kszy.ch przedsiębiorstw handht zw()IDlo~e 'l~eą :!I~O'ŁPewn~ bSud r b '
"
rowce l pO' ltalJ.J'lyAa y, 'uez
eta Iczneg~ . o ~ rOCIe ViyZ· iine dlll nrodukcji nie.'Uieckiej,
SZY.lll od mIlJona marale
' . b'
k ' 100
.
Z dl'iem 1 stycLola 1.932 t'. oC)- I ~l~wFaS1ę
.Ian~ wnie~~~~:\te(,l;y~a~
datek ten wyniesie 2 W2Ig1ędn'~ 'lu'ślą,~e h
25
6C
1 '0 ctac .
, pr •
'
. ,.
Sciśle lwiąza.ny ze zryczałto , ~lmster f~nans6w
upowawaniem podatku obrotowe.6l o z~lOny zostaje do wprowadzcpozostaje wprowadzony specjał ma ryczałtów .• w pewnych ~ai akułzerJi
nie pOdatek od b:nIJorłu. POlia- Ulch produkCjI przemysłowej.
podatku obrotowego w tkaJtek ten motywowany jest jako . W. pierwszym rz~zie pausza
nt~h.
wyrównanie obcią.żcnia 'ow~· hzacJa tego po~atk.u 'lIb)ąć ma" T'lrminy w('j~da w życie tej
od 3 - 5-ej po poło
rów niemieckich, wywożonyeh przemysł włókIenniczy.
refonny nie Sl\ jedna·k jeszcze
do krajów, ktore rów;nież wpro
Prace
nad realizacją tego O'statecznie . usŁaloue.
- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _'

v:

I

e-I

~IRB~Jfln
ord. " ehor.
e,eh

TrauguHa g tRI. 223-06

A
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Św·eto radości -gwiazdka

się zbliża i promienieje miłością, płynącą od serca do serca. Przy choince spełniają się najgorętsze życzenia i długo tłumione nadzieje. Tak dzieje się dawno utartym zwyczajem.
Najmilszym podarkiem pani domu będzie

pieczywo gwiazdkowe wonne i chrupliwe,
zwiększające radość i nastrój świąteczny. Proszę wybrać wśród wielkiej ilości przepisów
Dra Oetkera i upiec na proszku Dra Oetkera ..Backin" , a pieczywo nietylko dobrze
.ię uda, ale i wyśmienicie smakować będzie.
Książeczkę Dra Oetkera z receptami wydanie F z barwnemi ilustracjami, nabyć można
za 40 groszy w składach spożywczych, a w razie wyczerpania bezpośrednio u mnie za nadesłaniem znac1..ków pocztowych.
Jako praktyczny podarek gwiazdkowy polecić mogę równiei doslr lnały aparat
do pieczenia, gotowania i smażenia "Cud kuchni", który nabyć można w wi~kszych
składach sprzętów kuchennych.

Dr. ADdu.~ Oe~ker, Oliwro
«

IIIminuje Raszyn na

długich i krOtkirb falatb.

PRAKTrCZNY PODARUNEK GWIAZDKOWY I
CENA WRAZ Z LAMPAMI Zł. 670.-Damonatruj/l wazylltkie radjoflrm~ .

•
• i•. . . . . .~Ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

ELIZABETH ARDEN

Cz, chorobr Dlucne sa uleczalne"
Przyastml., katarze szczyt6w płuc, chronicznym kanlu, flegmie, długotrwałem zachrywinien czytać bidy broscurkQ pod pow,żsa,m tytułem. Autor p. DR: GUTTMANN, b.
naczelny lekarz Finsenowllkiego .aJlładu kuracyjnego, ws-kllEuJe w spos6b zupełnie dostępny drogi naturalne do usunięcia tych ~ięłkloh eierpień. K~łdy~ierpIQcy otrzymuje takową na żądanie za darmo
i bez opłat, pOIta. Naleły napisać poczt6wke (ofran.owanQ 35 gr.) z podaniem do_ładnego adresu dOI
PUHLMANN " CO, BERLIN 791; MUggeletrasse 25-25a.
pnięciu,

LONDON ' ,

NEW-YORK

Gdy wybierasz now~ suknię,
która ma Clę wyróżnić z po§ród innych pań, pamiEjtaj, te
trzeba umieć urode IIW/l tak
udoskonalić, aby wyglądać pieknie i naturalnie.
PYTANIE: gdzie się motesz
nauczyć?
Tylko w salonach

------(lllA8(IH A8~(n

gdzie oprócz

indywidualnego
cery według zna·
nej metody Elizabeth Arden,
zdradzZl Ci tajemnice koemepielęgnowania

tyki.
użyć odpowiedni r6t l~b puder,
stanowiła jednolitlł harmonie; z ubIorem.

Jak l kied,
Twoja

ah, twarz,czlla

Pierwsza asystentka ELIZABETH ARDEN p",jełdła do
celem dokonania osobi.tych konsultacjt " firmie

Wielki 1000/0 polski diwle,ko.lecl

"UtUl DZiOnA·'

Łodzi

PERFUMERJA

, Ankwlcz,

Piolrkowlka 81 fel. 158·59
od dnia 17 do 19 grudnia

I

Panie

będą miały okazję
Uprasza

sIę

do skorzystania z BEZPŁATNYCH

gł6wnych:

M. MalIoka, K.
Sawan, K. JunoszaStępowskl, T. 018:1a.
Nad programi Dodatek" dźwiekowy
Początek seansów: w dni powSiudnie
o g. 4, w soboty, niedziele ł świefa
o g. 2. OstatnI seans o godzInie 9.15~
Na pierwszy seans wszystkie 'mi ejsca
po 60 gr. '
Nastepny program: ·LOTNIK" •
roli głównej Jack Holt

IOLET··

II

I

w rolach

P~

o wcze§niejsze zamawianie konsultacji,

z_

WH,*,

Kuptię za gotówkę kiJka

warutatów iakar~ow~~i[h

do ręcznych prac, używanyoh
ale w dobrym Blanie w pełnym
kom plecie z maszynkami 4 lub
6-cio setkami. Of. pod "Żakardv"

Miss Polonia

~;~:
10

Do akt.
Nr. E. 2780 I 31

Ogłoszenie.

Komornik
Sądu

GrodzkIego

w Łodzi, Ludwik

Do akt. Nr.
238811930
Ogłoszenie.

Komornik S/ldu
Orodzld/'go
w Łodzi,

Hollas zam.
przy ul.
Rafał Sakkiłari
Przejazd 40
zamieszkały w
na zasadzie art.
Łodzi, przy ul.
1030 U. P. C. oKarola 30
głasu, ~e w dniu
na zasadzie art.
29 grudnia
1030 Ust. Posł. C.
lG31 r.
ogłasza, te w dniu
od godz. 10 rano
22 grudnia
w Łodzi przy ul. 1931 roku od goBra;era 28
dziny f O-ej rano
odbędzie się
w Łodt:i, pr.y ul.
-orzeda! z prze- Stare Rokicie (ce~Clrgu publicznego
gielnia)
tuchomo~ci, naleodbed.ie się
hc)'ch · do
sprzedaż przez liJózefa Zawierki
cytację
ruch oi składających się mo§ci naleł/lcych I
• dwu8tu ram do f. .Z&klady Prze- I
obrazów, rozmIa- mysł.J6zefa KIUki«1
ru 30--40 i 40--50 I !kładal~cych się
nowych, koloru wi z cegły palonej
śniowego, ciemneo8&acowanych na I'
go i pozłacanych sum e :Ił. 1100.-oszacowanych na
sum.; Zł. 1200.-- Ł6dt, 7.12.1931 r'l
t6dt, d. 2.12.31 r.
Komornik
Komornik
R. Salrllilari
\udwik HolIas

•

Łodzi,

.,'

ZOFJA BATYCKA

I

TWARZY

RĄK

1~~YI;af

I

:ł'4 ~"~Ił. ~I~).
DZIAŁA

UPIE.KS1ENII; CERY

HA

Przedstawiciel na Łódź
i Województwo

PERFUMERJA

J. Dft UKIEa,
Zawadzka

Bocian

"e

••

CUDOWNIE

• Wszelkie

ZIOłA LECZniCZE
8. p, Le. ł.ódź.
naj§wiełszego

'.

..Neige dt ~rs' KTORY

Iii"aczność!

Spec jalny dzlął
OBUWIA dziecinnego

Łódl

5, tel. 175-92

PIElł
przenośne

szamotowe I kuchenkI
Zakłady Ceram!,czne

Z Sprzedal:
N I ('Z

Wodna 12/14, tel. 105-~2
3 . Jankowski, Piot;ł.low
ska 91; "Hidraulika", AJ.
Kościuszki 39; W. Cieleclli, Piotrkowska 68.

. się

!

zb loru poleca
APTECZNY

nalłaniej

SKŁAD

zbliża

Już
bieliznę

~

I Zakopane Pierwszorzędny

niemo·
wlęcą?

I Pantofelki od 9.80
J. f Ił Y l'I E Ił 4
PIoIrkomI";! Itr. 75 filie: =:~:~~::::: ~l:
do nabycia u

. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .

I -----.-

I

Płac Reymonta S/6 Tel. 187-00 I 217-00
Stale na składzie Zioła lecznłcze Dra Breyera
ora. Oskara WoJnowsedago

czy maSZ

K U P U J ( I E Z l-go Z R 6 D l A
..

WIIZLKI WYBOR

ul. Rzgowska 92.

Tel. 190'88.

-

.PATBNT·

InSlalaCje eleMlruczne

WJbmBuak

na roczną spłatą wykonywa
KancEsjonowanE PrlBdsięblrm: ~",o Elsł:frofl!chnfcznll

\VdzkdUl
Pla to rar OW
daleolnnroh
5prCł~now,eh

lametalowJch
Ói ek

Pensjo'
nat "TYTAN" dawniej
.. Bajadera". ul, Zamojskiego pod zarządem
A. Wleczorkowskiej, właścicielki pensjonatu w Poddt;biu. Pokoje komfortowo orz!ldzone. Elektryczność, centralne ogrlewanie,
bieżąca ciepła i zimna woda w pokojach, laziemki, telefon oraz wszelkie inne wygody.
Informacje na mieiscu lub w Łodzi,

amerykańskloh

, Nab,ć molna w FABRYCZNYM SKŁAU~IE

"ODBBOPPIa"
lOdt, Plotrko~ska 11,
, TBL. lISa-M, w podwdrllU. ,.

I

MM

•• PRAD

I(A .
łła

Tel. 170-17
Gdańska
Tel. 170-1'l
wy.manie szybkie i solidne. A Ceny przystąpn ..

ul.

76

13. Xll- ~.Gł_OS PORANNY" -

Aparatu Rad"owB tó~l i Rumo
do sieci doskonale

•

:aaawwaW4Pf@ł6!!

tiWIJllDltltl!

N

10

..,,-g W++iPIM . . . .'ł.gw

Nn. . . . ';.

_

na 8ukienki za belcen

_

Ogłoszenie

","'PU'

E.

•

artykuły

kosmetyczne krajowe i
zagraniczne jak: Perfumy, Mydła
T oaletowe, Wody Kolońskie i t. p.

------. ~.-------------~-----

Cen"

najnilsze !!
lanek

lawadzka 5.

WÓZ80W dziecięCYCh,

::

Malerac,.

lei. li5·9:!.

w firmie

Alfl~Z"

L·,

".,

i

I

Og'oszenle.

łódzkich

Komornik
S"du Orodckiego

wŁodst,Staniaław

Dulkowski, Jamie
UIUlł? w Łod.i,
prsy ul. Al. I Ma-

męskie

Besztki za bezcen

P. GERSZON. Piotrkowska 50. I P. Ironl.

~~d~·e ~rt~a 1;Ó

____• _ _ _ _ _ _ _ _....;..;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...: U. P. C.

111.611.WHI,

Pebryke Luster
W,twórnle m.bll

Sanki, Wózki, Konie na biegunach, rowery,
Drezyny, SamochOdy, Meble dziecięce,
ZachodnIa 21
Biurka szkolne, .oraz mnóstwo najnowszych gier i robót ręcznych
teJ. 178-11'
W największym wyborze, po cenach naJniżazych. R6wnleż: KotylJony
poleca po naJniblJch
W komis poleca: najłańsze źródło zebawek

l. KukUta.kl

~::I~~~ :::~~~' c~~~~~
w oryginaln,ch , a - "
mach. Urs"dzenia me.
blowe nalnowuyc:hstyl6w. Meblepojed,ń
ClII(! Jalll
garderoby, kredenlY, stoły
lueesl&, otomany wykonanie roboty
tapicerskie na miejscu
Spraedat na rs'y I aa go'6wk_.

RaJ- dZI-ecIDecu " ładdź, Marutowlcza 31,
Na Gw,·azdLe'
K
•

TuIBI. 1IZ-S5.

UWAGA: Na miejscu klinika lalek.

•

W dzisiejszych czasaoh dla mło
dziezy
szkolnej naj praktyczniejszy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ . ' _ podarunek-

szunel, mundurek szMumu, Palelko zimowe
• M -.g alII l6dź Gdań.ka 59

-- - - -------

które

nabyć

można

tylko w

firmie

telefon 108-30.

wyrobu najnow. szych modeli polal;ą

Dr. med •

Stupai

A.AEJDER

ŁÓDŹ, PIŁSUDSKłEGO 66.
(daw. Wseaodnia) teJ. 167-64.

Bazzność. łaodzłanki! I ~ei'tE;CRYO aparat
Znana m lotrzyn l cechu roavJskieg o I pols k iego F. GRVNBLAT, ht6ra istnieje od 1902 r, chc~c dać możno ś ć s);erollim warstwom społeczeństwa na uczenia się tak intratnego fachu, jakim jest }m~wi ectwo i bieliiniorsłwo, naucza }rroju, szycia i mocelowania teoretS'cznie i praktyeznie
(na małel'jaloch) systemem szk6ł paryskich i angielskich.
Cela l1auka
trwa 3 mie s iące I kosatuje t~lko 76
zł. Kończ~~ym świadoctwa. Za
gruntowne na.uCl~anie gwarllntuj~. Uwafla: Nauczam r6wnież bleJiiniorsiwsystemem szkół wiedeńskich. Dla nl5a
.amo~ny~h ulgIS. f. GFłYNBLAT
teromsldego
tel.9 231·03.
pr. of. 1. p. m. 3e.

do

golenia

zł,

55.-

Elektryczny aparat do mas8~u
V I B R O dla pań
zł. 55.O"gl"alny patentowan)' grzebień
e!ektrycotny "L E Y ił I K"
Model P. . de luxe, komplet
(z bezpł. premją Naralose Blsu) zł. 24.50
Model B., komplet (z bezpł.
p,emJq Narcisae Blcu)
zł. 14.50
Szczot ka elektryczna
NUl.ETRIK % rą~zką lub bez zł. 24.50
Generał. Przedstaw. na Polsk~ i

II

w. m. Gdańsk '
~iI
OO

T-Iiwo Handl
n ~ Ił M W"
L1. "P !L
Hi Al.

Lill.

l

••

W~RSZflWA, WarBclla 11, lei. &ZZ-55
Wysyłamy na prClwincj~ za doliczeniem tylko
=-_______
wtasnvch
. __________
ko~zlów porta I zaliczenia._

Ordynator-Roentgsnolog SzpItal a
Miejskiego
wznowi' przyjęcia
W zakresie roentgenologii: w prllJlchodni ul. Zgl.rska 17 od 12-6,
w niedll. od 10-2.
W chorobach wenerycznych
I sk6rnych: w domu
ul. Mlolczsrsklego 12 (S.llOlna)
telef. 118·28
od 7-g wiecz., w njedz. od 4-5
Niezamożnym i bezrobotnym pOi'a .~y
IW domu w środy i niedz. bEzpłatni.!'

Dr.

mad.

Dfllflł
Specjalista chorób skór..
nych i ~en9r,can,.h
UL. NAWROT 2
'lE~EFON 119-89
8l:llIfimuje do 10 r. i od 4 - S wilie
w nieddelę od 11 - 2 po poladclu
Dlll pali spec. od gode. 4..-0 pp.

KINO·Tr!ATR

Od wtorku 8 g udnia i dni nastepn,ch!

AK ETA"

Film
' Ił
silonowo.
sfhlsac,jn,

J

Sienn&iewicza 40.
Początek

w dni
w Bob., niedz. i

POWBZ.

święta

o 4·eJ,
o g. 2-ej

z

udziałem

GuBSON.

PIOTRKOWSKR
40.
Telefon 211-99•
GABINET HIGJENY KOSMETYCZNEJ

16

I,L

"POLANA"

ogłallca,

je w dniu 22-go
grudnia 11>31
od godc. 10 rano
w Łodal prs, ul.
Plot.,kowskiej 35
odhdsie .Ie
spreedat • preetargu publIalnello
ruohomości, nale."aJah do
Abrama Mendl.
Morgenszternll
i skladaJllcyoh sle
I es-ciu szt. towaru na damskie .imo we palta zwa.nego .Żorżełta"
oUłlGowanych na
sum~ Zł. 950.t,6d', .5. 12. 31 r.
Komornik
S. Dulkowski

Komornik Sąd" Grodzkiego w
Brzezinach Leon Rothe, zam. w Brze,;inach, na ~asadz i e art. 1030 U.P.C.
ogłasza, ~e w dniu 29 {!7udnia 1931
r. od god.. 10 rano " Ka mirowicach gm. Długie
odbędzie sIę sprzedaż z przetargu pu·
bllcznego ruchomo~c t, n~ l ełą ·Qych do
Wincentego Mal'czyka
i składajqcych się s inwentarza ły
wego I martwego Osz/lcowanego Ił.
sum-: Zł. 640.~rzeziny, dnia 28 11 1931 r.
Komornik Roth.

llo akt. Nr.

11153' , 31

Jr.

Ogłoszen'e.
KomQrnik S"du Grod.klego W Lod.i,
Stefan G6rskl mamieukały w Łodd ,
pray ul. Sienkiewicza Ił, n& .1. IId •.•rt,
fOliO U. P. C. oglBsn, ie w dniu
22 grudnia 1931 od godz. 10 rano
w Łod_i, przy ul.
PołudnIowej 26
odblldde sili apraedał • przetargu
publicznego ruchomości, naleil\cych
do Kazimierza Fiszera i Janiny fiszer i IkłGdBiqeych siQ. ksii\żell
onacowanych na sumę zł. '50.tÓdl, dn. 2.12.31
Komornik S. G6rski.

II

Zam6wlenia przyJmujQ z własnych I powierzonych materjał6w po najtańszych cenach.
własnego

Ł<4di

Ogłoszenie.

Do ald. Nr. E1901 I 31 r.

Wielka tania sprzeb
NI
e
l'wa
a
OHaz,a.
da~ towarów wełnianych i kamgarnowych wyrobów tomaszowskich, bielskich
la
· L • h'
"O cenaCH
ard zo nISKIe.
'
Najrnodniejsze kamgarny, szewioty, na palta
i damskie.

ul. Telef.
narutowicza
36
215-25.

J6aef Pines,

Dr. farm. R. RfMBlfLińSKlf60

naitaósze lródło zaBuDu I

WUlvmaczeft

wł.

ZIOŁA

l'

ł"ó Ż e8 melalOWUCh,

"RADIO·SWIAT

Bf

Kaszel

z Perfumerii J. Drukiera

wielki wyb6r

do nabyc ia tylko w firmie

Komornik Slldu Cegielniana 7, m. 8 fr. tel. 209·18
G,odakiego
w Łodzi, Ignacy Wszelkie zabiegi wcbodllllcę waakre.
racjonalnej kosmetyki.
Hermanowski, .aCeny umiarkowane.
miesskały w Łodzi
prlY ul.
11 Liltopada 37a
na zasadzie. art.
1030 Ust. POllt.
CywiIn. ogłassa
ło w dniu
Chrypką. zakatarzenia
28 grudnia
nosa, gardła, oskrzeli itp.
1931 r. od god ••
usuwaj"
lO-ej rano "
" Łod.i pra, ul.
Sienkiewicza
odbędaie sle IIprze
zatwierdz. przez M. S. W. Nr. rej.
dat z przetargu
publicsnego
1349 I
ruchomości, naleCena zł. 2.ł/łcych do
do nabycia w APTECE
Zelmana Bitterma na
i skladaJllcych sle
w t,oda.
I mebli
oS.aoG1nlDych na
ul. Andrzeja 28, łel. 149-91
sumę al. 2205.oraz we wszystkich aptekach.
1.6df, 23.11. 451
KOJ1lornik
Do akt Nr. 1163 11931
I. Hermanow.kł

SA

M. 8~IL ~iotr~ow~~a ~~.

"

Do akt.
Nr. 2141--31

WSlUSCU POdZiWialą Iuluwają

RESZTEK

L2WliW'

W

ZI.425.-

•
•

•

4
eliminujące lampy Philipsa za
wypusażone

Nr. SU

lt3f

Do alit.
Nr. 21583 I 31

00'08 zenie.
Komornik S"du
Grodzkiego ' wtod.l Stefan. Górski
zamieszko w Łod.l,
przy ul. Sienkiewicza 9, na zasadzie a1't. 1030 U.
P. C. oglaalll, je
w dniu
22 grudnia
1931 r. od g. f O r.
w Łodci, pr.y ul.
Pomorskiej 37
odbęd.le się sprse
dat z prsetargu
publicznego ruohomodol, nalei/ł
cych do
Moszka Najberga
i skladalllcYQh się
z 4 mechanicznych maszyn do
wyrobu pończoch
oSlacowanych na
sumę d. 500.1.6dź, d. 30.11.31 r,
Komornik:
Stefan Górski

Poraz

ze sb,'emi

~·Ia Douch ~

a

ul. Piotrkowska 90.

tel. 221·'72

$1546

PreyJmuje sie chorych ,.,ma.gaJ~Gych puebywanla w lennIcy (opllrac'e cłc.), a takle ohoryoh puyohod.llcycb. Godz.
\l!llyJe~ od 9 ',1 I od 4-71/8

łUllUl iOliUle

I ostr..,y znaJi.H f. 11:
na fIrma
•
f't.liL~,
ENGLA 7 (przy Aleksandrowskiej 75)
tel. 15042. Dla wy gody pnyjmu je
z:lm6wienia firma "l'1ETAGRAPłi "
Piotrkowska 110. tel. 192-95 Wykona"
nie szybkIe, soli.rn!! i tanie. Reparac jft

DierW~1ZY

W

orlo "

najwybitniejszych europejskich gwiazd ekranu ~ 05S1 OSWALDA.
_.- Miejsce akcji -Wiedeń! - Frapujące pomysły reżyserskie!
Najnows7.e przeboje!

ł6~kaml

Nr. 340 .

tS

13.XII. . "GL'OS PORANNY'" -1931

Kaszel
bóle w piersilIch, ZIIf1egmieni~~ duu-'
poty, chrypklf, ,tan pod'gorllczlrowyA ł. p.'pbjllwy prowlldz~ do n~j
.tr!u~ięjsz'Qł J· phig:Juddrośeiam,.. ",.,...
Z ~J O "iJt .rp U ,-. M', 0 _
MAGISTRA WOI:SKIEGO
'eaZ'l Lniez~wq.dn~.,,·~, ~.:z~lki~ ",:o.hol'cobY
płUG" "r6g,. od!lecilowyc;h i zepI11~ńi~

Do 1219akt" 1931
Nr.
~~łoszenie

.~"""""""""""""""""""I.~

NAJGUSTOWNIEJSZE

__~

KOSZE ŚllAlECZDE

nośś,

,-"

.'

III.

. . ,~:~ ~:, . ;~",,~,~~ . ~~ :;, :~,~: " łlB~W"fi.•t}!i[g~OW,- '~\y.8~kł[b
I
..

:",~. '~'.: .z-:kO.łBiDi
.,IBriiń!kl[ldll
~
~-~,."
~,,; . ~;
("

•

•

",

".

Dramo"lez '. i
.

.;• . . .

,".j

..

.; polecają le )kJadóyV

WodlosławsDlI

ł

"

•

i}'".

,

o'.

'

li

. __~,

~,-,

.

'~;;i

. ',:

.~.

'..;

" . .'

...

"

'

.~ "":",: SALA -fILHARMONjl

G.pdzkiego

,

11~1y , KONCERT', 'MISTRZOWSKI

Łodzi

uL S lenltie·
·67, ·1)11 zil·.

.•

'

l"

li '::

N~RCEDES
oT-

ogłasza,

w dhiu "
22 grudnia
11)3' . r. ' od .godz.
~1lJ10 , ~ ( 'Łod~i
. przt ul.
.
Pio~rkows-kiej . 47 ·
~bfOdlle się sprse
dał z pnetargu
publlC3n~go ru",
.
,.
chomoŚci naleŁ6di f Andrzeja 1. " "
łl\CfCh do
firmy "K.ięgllrnia Pr."Jmule w..elkie robot" wcbod.Q·
Ludwika Fiszera • oe ,w .nkres "Js.auenln 81,1;1, hotei drutowanIa
i skla411jllc,ch
IfioHile••lra6

"~

" je

~

, aku••EłI' a.okąloliJ !, '
.'
11 LI_topada _
19,,., '"
<Konstantynowska) tel. ' 228·.84,'
pnYJ'mu)'e od 4 do 7 po poło
'
od ,1 Cło 2 w . &.ec:zpicr
""
H

- -..poanoc

.

. ,', Alekaandrowska
.1. "'-'.' ..'
"
,
!i -

-

--'---:------.-~
-

połomiczo·ginekoloWe.ny

"t
'

'"

.~.

~

'Puc :.~;

.1

HYDIM,; 'ROzen,iI,

II II klaaa

.,

"D' ~;;,!

, IIrf. 1031)

'Oddli8ł

'.J;

~ W'!DO
'"B
' B'H' ' ,,"' dnia1S-go grll<łntil 1-93"1 1".
. . 'I
f
I
o godz. 8.30 Wlecz .

.'. w Łód.i .
Jan Rzymowski

"

~

'DyrekcJa ' Koncertów: Alfred STRAUGH.' I
. . ",
.. ' Tel. 213-84 .

~lldU

t)grodowa lO, tel. aIS·57

'r L KO ,,0 LL A"

'

"

I'Og,iD'Sae,nie'i

U. P.C. ·

j,~

.

Do "akt. :: 'r ;1"J' ,.
.'", Nrl ' ł~:-ł~t~

alim. w

T

l6di. · Klllillklago ;1 1i6

'. boCznica ' kólejowa tel. . 147~60: :. '"

I'

I powodxenłe
materIalne

w'3zelkie wygody, winda, telefon, przy
PiotrkQw,kiej w centrufl1 miasta natY(:łUnia~t · do Qiłstl\pienill. Oferty sub.
.K. S: 31· do adm. Głosu Porllnnego
,
391)-2
, ,"

ralOi

,0 '

ofl~rv

mieszklInie nil . prawach sub10katora
(bez mebli) do ' oddania. Winda, tele·
fon, w:lzelkle wygody. Zawadzka "
m.11.
397-2

,Ho~,; l " Pł8rUJSZ81,.
ODBł
. lezDołiednio 'i 'IMII: T~wl · RopalO ~Kallmlenfl I ."Jol1ol1'
KoM .
" ' : n6ottb8rf ] ..Wolfgang" dla [80tr. ,' Ogfl8WaÓ .
:~

Duie

zachwalIIn, 'towar, lecz " ci'lgu dziesilltk6w lat
w cllłym świecia w,Y,pr6bowana i.nlsość zasługuje nil
Wa.sze ,; zatlfome•

wy, WcmacnllIl'l orAanlzm, przywraca- ·
jll IIpelyt. .J,eden lie składnikóW "'i •• _ ,ł · 'iJ8"'''lIO.' •." Z~
.. anki zlołowel , ,,Pulmosa" ,,,i ..,..... I .....
i'ie

raftiZ_lUJuldCie

Szc~ąścge

cłowe,

oslrrz.~Ii, usu~~f~ ~łl1~ '" {>o~gorllcllko~

"'r, .

~

Was.e zdrowia,

w wielkim wyborze poleca
.... 1·

~+

-' ,-

.

,~,.

,

t,.

.. ;",.

Wielka i lIław~1I §piewaczka koloraturowa
Solistka opery, .La Scala" w Mediolanie, Metro· '
polltan .opcr~, .\11 N!,wym ', Jorku, Teatru .Colon" w '
BUCn<1S Ajres, Wiel"ieł Qp~l'y ? ~ Pa!yłu, . Op~ry

(jo\!ent".(iarden'~w Lpng1Ai~

Q,p"y

.H,§le.lf$\.i~f.w<

Mad")lcie" apęr" , Pa?1stwo,~~ ~ . B~r~hl~ l , i~n10.h ,
przy fortepianie: J. 51i1:dh
.
flet': A. Junowlcz
'
~"I,
,<
.
W progralllle:
,
",.
I ~ " ~~ ~ł' PERGOLES1, HAEND'Et., ,.,.tłT '
'JOMELU, BELLINI, DONIIETTI, '

IIlJe )
.;; 'ORlE

'.
Dl.
, RESPJG!)J. CAMPRIJBJ, ORANADOS.

Bilety do nabycia w Kasie filharmonji

Dr. med. Sil. Eigerowa
Dr. Reitler Kurjańeka
Dr. med. J. Baum

Dr. med. W. Eycbner
Cena porodu na II kl. Wl'8E
z zabiegami 200 zł.
Opieka nad d.leckiem
Dr. med. J. POlakow
Odd_lał ctUrurglc7UIJ
Dr. med. M. Kantor,
sodl!l. pr.yJę6 l-a pp.
Odd.lał

:lIIm. ,w'
oClIny
pfl!ly -gl. Al. ,L
Dr. med. J. Kralla, .
34, na

11-12

WOIiKOWYSKI
CegDelno5na 4,'
.

.

.

tel. 216~90

SpeoJallstB. ohor6b 9k6rnvah
ł weneryc.nJah.

lec:zenl6 dJaiarmJ..
i eDektroterapJą

(lampą kwarcową)
EIII"lmnje od 9-2 i od 5-0.
VI n1edlllele i !1wlQ1In od 9-L
llla gaP.- ud 6, do 6 po pol
~
oo/ill'! elna poollalllllnt80.
.~

I

POlADniA

W(nfR010~I[lnA
L.eka,zy-specjafisłów

, Zawadzka 1
TEL. . 205-~8

oilynna od 8 rano de 9 wieoz.
14- l a przyjmuje
2- 3 ) klobieta-lek6J:Z
w niedl1!ielęiświęta od 9 .......~ PP.
leczenie chorób
wane'Ncllnvch i sk6rnvch
P[:'lIIDI 3 Zło.

Zeromikiago 36, Tel. 115'50.
Choro,b, nęrwc::t\V8
Spee. norw fco I cIerpienia
seksualile
od ~ do 7 w.

~J]1luJe

zalllldlllear,t. 1050
Ust. Post. Cyw.
ogłaulI, te w.dl1lu
22 grudnia
1931 rcilt\i'o'd 'gG·
. ds!nY,i,10;.el.·'I!Mo

,i,

ul.
Sr6dmieiska 46
1,:-'- r: <Iet. t84-19 , "
przyjmuj'ó 'od '3-5 p. p.

w . Łodzi, ['"ny
Śr6dmiejskiej .
odbęd.ie

,puedd

" c;h~r,ob" p'e~wowe"

si e

,

pUtol\

Do alrt. Nr.
IIc~tacj«: ruaho, 2338, 2337,' 2672,
m'odci, nale:łQcych
i ·2673 1,11)31
do
Ogłosilenie • Do akt.
S.maji Cymerma·
na
Nr. E. 1926 I 31 r •
. Komornik Slldu
i sldłl.d!ll~cych się
_Q,'Qdsklf'go
Ogłoszenie.
• mebli i 2 ma·
w Łodli,
KOmornik Sądu
szyn d'o s.ycta ~
Rafał Sakkiłari
Grod.lriego
oszacowanych na
zamieszkIII, w
w bodli,
sume Zł. 620.Łodzi, przy ul.
Jan RzymowsJd
Karola 30
Jlamieszkaly
Ł6dś, 28.11.1951 r.
nil zllsadzie art. w Łod&i puy uL
Komornik
1030 Uat. Post. C. Sienkiewicza 67
St. Dvlkowllki
oglaszlI, te w dniu
na ...sadzie
2~ grudnia
art. 1030 UPC. o~
1931 ruu od sogla!za, je dnia
dziny 10·ej rano
22 grudnia
Dr. med.
w Łod.i, przy "l. 19"1 r. od g. 'JOr.
W6lczańskiej
w Łod.i, przy ul.
23214
Piotrlrowsklej 79
do J:&m i tapet oraz oprawa
odb~dzie sl«:
odb«:dllie się sprze
Spec,allsta chor6b sk6rnyoh, wene·
Poło~niojwo, choroby kobiece
obrazów
sprzedał przez U·
dał II przetargu
rycznych l moczopłciowllch .
GDANSKA 57, I pi~tro, ' cylację J'ucho·
publicznego ru.
mo§ci- nalełllcych
chomości
Nawrot 32 teD. 213-18
telefon 108-01
Ł6df, Plobkowska 105.
do Romana Brzo·
naletllcych do
przyjmuje od 8-10 r. 'i od, 4 - 8 ·w.
Prsyjmuje od 4-ej do 6-ej.
, zowskiego
'
Leo l Cecylji
na
w niedzIele i święta od ~-1a w pot Ram, 'do 'fira~ek :.r,koDuje
I skladalllCych ~ię
PrLytycklch
miejscu.
'12-6
Dla pań' oddzielna po.c.ekalnla.
1\ autobusu f.
i skllld!'ljQcych sit
.SzeloVrolet" SZc·
z mebli
Dr. modo
ścioc)'lind,owy
08zacowanych III
ortopedyczne po ohorobaoh kost- Ł. D. 82029 Nr, sum e Zł. 1180.wszelkie wYIłP~Y, f' słonecl:n., wi"da,
motoru 835738
t.6dź, 7.12,31 r,
.
nrch I ataw6w
telefon, ul. P iotr,ko wsk a przy rOllU
oszacowanego na
Komornik
Zamenhofa, §wieło 'wyromontowllne (artretyzm) przez lekarza sum«: al. 6UOO, J. Rzymowskt
. ~ akuszer-ginekolog ,
specjalistą.
Za
10
maBaźy
tylokazyjnie z ,powodu' nagłego wyjazdu
t6dt~ 30.11.1931 r.
do Odstllpienlll. Komo;ne 800 l'ub.Ii.
:, .'przellfówadzil si~ na ul. '
ko ~5 złotych.
Komornik
Oferty sub..,Dol. 550" do adm,,· Glo- Dzwonić 110-23 między 4-6 pp
. R. Sak.nari
lU Poralloejlo. .
., "3.9,8-4 .
.' .

..............._..................................................
1..

"felC'

Dr. l,. PinczBwska

Wytwórnia LiSlew

.,,1\ 1ł. 1 O Ił 1\1'1"

.io-

:ł'1..'PEbDPll\n
Za'wadzką 10

teL,155,,"

4-pollofli\VB 'mIeszkania

MASAżE

I

1S. Xll- ..Gł.OS PORANN'-' -

PAMI.JAJCIE.

1131

ZE

Nr. 341

.

F. N
IłR nłUDDGDDłtllJSZYCH

UWAGAI Na składzie wielki wybór łóżek metalowych
cr8~ wyrobów tapicerskich.

gw"ra"towane po cenaclI konknre"c,jnych Kupicie tylko w firmie

........ OGLOSZIENIA D

DaNIE

•

=

WYKW ALIFIkÓWANA
STUDENTKA
p<idagogiczka, osoba inteligentna, wyohowawczyni z lO-letnią prakty_ _. . . ._ _-=laIIII_ _
ze znajomością. hebla.Jskiego po- ką. poszukuje posady (może być
sz.u,kuje pół lub całodziennej kon- na wyjazd) do jednego lub dwojga
ENGLI~H
cor.vel'Satioll, literaturo, correspon dycji. Oferty sub "Skromne wyma- dzieci. Wiadnmość: tel. 110-45..
3641-1
dence udziela Z. Feinilerżanka gania".
STUDENT
(dypl.) Tłom:tczenia, korespondenudziela lekeji w zakresie S klas.
48. telefonicznie
cja.
Lipowa
SpecjalnoŚĆ; ł.acina., matematyka"
144-46 od 3--4.
3186--3 podwójnejBUCHALTBRJI
gruntownie na.uczam fizyka. (uda.nia. matematyczne).
Dzwonić:metodą. pra..ktycz,Lą.
w
ci~ Referencje najlepsze.
PROFESORKA OlMNAZJUM
miesiąca.
,
gwaraJleją.
samo365
języka francuskiego, udziela lekcji
dzielnego prowad~enia ksiąg sznu- 116-24, między'f - 8 pp.
i konwersacji z dorosłymi i dzieć
rowanych. Cena. niska.. Nauka pimi po eenach niskich. Tamże mot· sania. na. maszynie (z dokładnem
I
na nabyć nową. maSl5ynę do Szycia. objaśnieniem konstrukcji) w ciągu
Orla 11, m. 12, zasW można w go- 4 tygodni - zł. 10.-. Zaprowa503 dzam również księgi i sporządzam
dzinach od 4 - ~ po poło
bi1an~e. Adres:
Wólczańska
41, 18, II podwórze, sklep kolonjalny.
BUCHALTERJI
m. 32.
8644-1
włoskiej i amerykańskiej oraz
BATERJE ANODOWE
pisania na maszynie gruntownie
"Maksima" z gwara.ncją, najśwież
,LEKCJI
wyuczam za. 25 zł. Skr6cony
kurs w ciągu 1 mie8i~ca zł. 15. i korepetycji udziela rutynofVany sze i najtańsze. Fabryka w Łodzi
Pisania na maszynie za 3 ty- nauczyciel. Z8ipóinionym. metodą. Abramowskiego 7 (b. Gubernator3622-1
tIka).
godnie 6 zł. Udziełam r6wnie2
korespondencii i arytmetyki han- Pnygotowuje do eg"2:&minów. Spepoco SPICIE
dlowej. Kmńskiego 50, poprz. cjalność: l'!lftltematy~a, polski. JJe')f. I piętro.
~091·2 ja I Maja 5, m. 8, front, m piętro. na. słomie, gdyi od 5 zł. tygodniowo ka.idy może dosta·ć materace,
otommy, tapczany, leianki ~ krzesła. solidnie wykonanie.
Tylko u
tiapleer.. P. Wa..jsa..
Uwa.ta.ć n&
adres: Lódt, Sienkiewicza. 18.

I ~~ ~ I

WARunKRCH

na gWiBzdRQ CeDU zniżone

odDowlednio do dzlsiejszrch warunków
- - - _ - -__ 90SDodarcz,ch

ee

PlóTNA LNIANE BIELIZNA STOŁOWA
w rOinych azer.

W,rab, bawełniane - -

bielizn~ .
natural:;ó~ z/~~~E;i~:kowSka CHUSTECZKI
_ _ _ S63O-1IECZNIKI

wielki

wybor

BIE~ę!~ ~a~k.

na

SWEAfRY, POULOWERY

lniane i batystowe

lniane i

biała, i kolorowa,

męskie,

damskie i dzie-

cinne.

PA A OLE I LASKI

k~pielowe

Wielki .wyb6r krawat6w
w najnowszych deseniach poleca

MEBLEI

modne I atarot,tne, dobre

lwięta nadchodzą

-

A. M Inc.-

Odwiedź

nasa -przekonasz się,
że zasadą naszą

najwyższy

a łanie nabyć można tylko
u A. WaJcmoneJ ul~ SienPIANINO '
kie.icza 23, tel. 191-00 m.
pra.wie
nowe
okaltyjn~ ~Pl:Zę,da.m
prywatne przy sklepie.
8652-1
Uwaga: Kupuję używane Nawrot 38, m. 3.
moble, dywany, ma.zyny
SAMOCHODY
do szycia i do pisania, fui motocykle ulywane. Kupno.
tra i garderobę.
Sprzeda~. Komis. Zamiana.
Dr. med.
Auto-Agencja, Gdańska Nr. 82.
~ el. 189-2R.
148-15

chorob, oczu
Zawadzka 9, tel. 245-98

I

jest:

gatunek

cen e

SAMOTNA
pani poszukuje pana z towarzystwa w średnim wieku dla spędze
nia. wspólnie wieczoru wigilijnego.
ELEGA:NeKA
kapa" obrus i firanki ręcznej robo- Oferty do administracji "Głosu
ty do sprzedania. GutJma.nowa, Ce- Porannego" Bub ",M - 30".
gielnian81 28, tel. lUł!- 78.
3662

------------------SŁYNNA

ohiromantka z 'Galicji odkrywa
RATLEREK
ra!y do sprzedania.. tliJjemnice duszy ludltkiej, udziela
Ut. 28 p. Strzel. Ka.niowskich 32, cennej porady. Sienkiewicza 74.
II po
3653-1

Jed,ne ir6-

d.o. Otomanv. Tapczany. Letanki, Klubowe garnitu..,.

Zakład

Tapicerski

NA GWIAZDKĘ!
wypłaty! Eleganckie
płaszcze: damskie, męskie

,

SZKOIJR GHBflłłCZrU\ KBRSY ~a~Kino~oPERATOBOW
Kura trwa

2

Illte. Teoreł. i prakt.

wykllztalce'\ie chemik6w(czek)-la.
bOl'lIntów(tek) dl~ zakład6w ba·
dań produktów laboratorj6w pr.y
,
urzędach celnych, wytw6rnl ~hem.
puemy!ł, kosmetyczny.ch l ł. p;,

3.li

lo••••n . ,

KMn
RBf Lf~JA
TftHłl l['łI 1t 60
UllIl t
']
n LII'-

OsIały dlll krdloray(re!!)1 budowlanych, kanalb:acJjn,eh, mtlllly·
nowych I elektryk6w. Nowe .ru.
py . r:.01pocIJnej/l dn.~; grlłdnia r.b.

Zapby kondydllt6w(.ek) przyjmuje i informacyj udllela Sek,efarJat
Szkoły, Gdaii!lka 45 w dni powu. od 1-9 wiecr:.

Ogłoszenie.

Komornik Sqdu Grodzkiego w
BrzezinIIch Leon Rothe, zam, w Brze'
,inach, na zasadzie art. 1030 U.P.C.
ogłasza, że w dniu 30 grudnia 1931
r. od god.. 10 rano " Nałolinie
gm. Gałk6wek
odbędzie sIę spuedaż z przetargu pu'
blicznego ruchomoścI. n ... lełqoych do
Marji Koczalskiej i składaJllcych atę I
dziewięćdziesięciu piClCiu tysięcy
cegły palonej.
oSZl~owan.j na sumę
Zł. 4400.Brzeziny, dnia 30 11 1931 r.
Komornik Rothe

wykonywa biuro tecbuiczne 'Inż, J. Reicher
i S~ka Łódź, Południowa 28. Tel. 21-000.

PIANINO
zagT. m&rki w bardzo dobrym starnie sprzedam. Gdańska 112, m. 1.

,

Do=;kt Nr. 1090·1·2·3 j 1931

Slozepan

Sztancel, Ewangielicka 2.

Na

DYWANY
perskie, krajowe, ręczne i maszyno
WE; reperuje artystycznie H.
Mil·
grom, Ki1iliskie.~go_1_8_._ _~~

neonole

KANAPKA - ŁOZkO

Gda"ska 45

-----

młody ~ystej

fotal-ł6Iko,

led!, Techn. w hdli

,!!~lme

Prsyjmuie od 1-2 i od 7-8

towaru za na;n;ższCl

Tow.

I~

fi

POZNAŃ
udziela pożyczki. na hipoteki
od 2.000 do 30.000 :&ł. na całą
Rzeczpospolitą. Instytucja poważna Piotrkowska 17, II p.
front.
1407-8

WykQnane instalacie: "Głos Porann,.",

-" Luna ..' " Ć m.e
. I'ow u ' " We deJU •• Inne.
•

dM.oskie
Z
swetry

i pulowery. Jedwa.bne i wełniane
towary. biały towar, firanki, kapy,
bielizna., pończochy, torebki, boty,
kołdry, wy'Żyma.czki i moc innych
artykułów poleca Leon Rubaszkin,
Kiliń.8kiego 44. Stałym klijentom
523-1
nawet bez wkładu.

eaz ••·we?
dniem 16 grudnia
9l

_

Ofwarfg cal_

zim~

DOm WYro ClynKO lUY

wparkU Lichłenłeldów

na Wiśniowej Górze

BARDZO TANIO
Story @zydelkowe, filet kapa. okazyjnie do sprzed.:lllb. Kon, Nowo.
Las sosnowy, ' elekłrycz:ność i wodociągi.
miejska. 4, prawa oficyna, osł.atnie
Kuchnia w y j( w i n t,n a - djetetyczna.
wejście.
365-1
==~,= , Ceny przystępne.
......•...........................am....
MASZYNĘ DO PISANIA
sprzeda.m okazyjnie. PrzejaQ;d 19,
Zgłoszenia: W. ,L ichtenfeld, Piotrkowska 182, teł. 131-21
m. '1, od 12 - 2 pp.
2664

Nr. M1

laSlrzuMi,
..

OpatrunMi,

..

~

dyżury
Dyplomowana

Higjenistka·Piel~gniarka

LI Z A

nOIBlOlóWnO
Aleja I Mala 35, m. 5, Te1.145-ot.

ł.

dcIrre

R.os~

Najnowsza Edobycz

Detektor na ~nośnik
z
IO='.

wzmacniaczem Tł
prqdowym za Mf.,.
-...
"WATT" Narutowicza 16, Tel. 190·38.

L

Posadł;

-

KRAWCOWA
która pracow:Lła w pierwszorzęd
nych pracowniach (elegancko wykonyw:l. suknie balowe i inne) poszukuje pracy w domach prywatnych. Oferty Bub "Julette".

znadzie ten, kto ukończy
kurs buchalterji pod kierownictwem rutynowanego pedagoga.
Specjalny kurs buchalterji bankowej i techniki biurowej. KIlińskiego 60, mieszko 61.
1223
.
-"""-----

,

Illnlkl PoloiniClo-Ginekol.

~

ZAGUBIONO
do tą broszkę z czerwonym koralem. l!czciwego znalazc.ę uprasza się o zwrot za sowitem wynagrodzeniem. Zg'łosić się:
ul. 28 p. Strzel. Kan. nr. 15, u p.
Kuja,wskiego.
3642-1

t c t e ·w "

łatwo

ZAGlNl\ł..
pbs - mieszaniec wilka (Boks)
w poniedziałek. Odprowadzić za
wyuagrodzel1iem. N eftali. Lipowa.
_Dl'. 9.
50';

pamiątkową

TROJKA

l.~

~'~.~O~~!~::~~dd!~~~~;~~i~

I KALOSZE S I

·

Cena porodu wraz z lO-dniowym pob.
na I kl. 350.-. na II kI. zł. 250.-,
na III kI. zł. 190.Przy kaldym parollllB obllCny Illit Dr. ORUEBI".
Wznowiono pl'zyjęeie chorych po cenach
lecznic od 9.30-11.

,,J;1I~dąc

E

~.

Ił>

"

~ ,~

rIAll'l ." 1 1

~-AV' H~.

...
w....

•
te 'tiWYJ;s.t+

II.

_
PeWNY ZAROBEK
dla ruchliwych i obrotnych przy
WIelkiej akcji propagandowej w ca
lym kraju. połączonej z kolportażem aktualnego i sensacyjnego wy
dawnictwa. Poszukiwam vrganiza.
tony na. wszystkie miasta. Oferty
piśmienne pod "Plebiscyt" kierować do Biura. Ogłoszeń "PAP",
Warszawa, Marszałkowska. nr. 95.
8@-3

BIURO BUCHALI ERYJnE
sąd. rej. kontrol. syndyk. przemysł" wykonuje wszelkie czynności buchalteryjne i BILAN-

oraz prowadzi prakKUR S Y miesięczne.
IZAPROWADZA i PROWADZI
KSIĘGI :& GWARANCJĄ uzna·
nia ich w sprawach podatkowych, jak również i z tern, że
wyucza jednocześnie w ciągu
kilku tygodni dalszego prowadzenia ich przez odpowiednią
osobę wskazaną przez właści
ciela przedsiębiorstwa, gwarantując przy tern zupełną samodzielnoścI
Zgłoszenia i ' info)'macje od 7-9 rano i wieczór\
PIOTRKOWSKA 183, ofic. I p.

-, '

MIESZKANIA

Z KLATKI WCHODOWEJ
pokoje umeblowane, bez meblł,
z używalnością kuchni dla mał
żeństw, dla, osób poiedyńcl'-ych, urządzone gabinety dla lekarzy,
a.dwokatów poleca Biuro "pOLRUOH", Al. Kościuszki 27, talef.

1 - 2- 3 - 4ó 'pokojowe,
wszelkie wygody, centrum miasta,
w starych i nowych domach, mieszkania na. peryferjach miasta, we
willach podmiejskich poleca. Biuro
"POLRUOH", Al. KOŚJciuszki 27,
front. parter. Tel. 141-01, 132-01. 141-01, 132-01.
LOKALE
handlowe większe, nadające się
dla instytQcji, banków i t. d.
lokale biurowe przy ul. Piotrkowskiei. sklepy we wszystkich
kierunkach miasta, lokale fabTyczne poleca biuro "POLRUCH'
Al. Kościuszki nr. 27, telefony

482-1

DOMY
w mieście, na krańcach młaeta;,
place, parcele, wille w rótnych 0kolicach, domki małe. młoszka.nla.
na własność wraz I OITódkJem
poleca Biuro "POLRUOH'" Al. K0ściuszki 27,
tel. 141-01, 182-01,
w godzinach od 8 ra.no do 8 1 pół
wiec-z.
483--1

141 01 i 132-01

SOWE,

Ityczne

N A GWIAZDKf!
4

g:,'M1JSit'biiW2'W:7W • • _ _ _ _ _ _ _ _ • _ __

Posłuchajcie dobrej rady:
polecamy w wlel1tfm wyborze I po cenach umiarkowanych

l!IDle~ne Wiwie[ie :ii~~~

mma Ił.Kl
od

Kalendarze

Z
Garnitury do ł 8
pisania. od Z. •

kieszonkowe terminowe,
~gendy I portfelowe

Karły wiz,towe ł /I
z drukie m 100 szt. od
't.

Ka rty do gry

Wyroby skórzane

Pap4ifterje
w rółnych rodzajach Ił
ał do naj wytworniej- •
szych od

Z.75

,11.25

Pióra wleCZlne
karatow'l sta- zł
lówką złotą • • od ,

z 14

6.25

A I b u m y do
zdjąć amatorł
skiiCh . . . od Z.
Albumy do marek
na 400 znaczków w zł
oprawie płóciennej od •

komplety

, •• od

Ił

pocztówek.

. ud '

ł

Z, .75

l.

do bridga, pokera, pre- Ił 1%
feransa, pasjansa od

Przybory
do kreślenia

Albumy do

•

w wielkim wvborze spe·
cjalne' wyroby włoskie

----

Gry towai'zyskie:

ruletka, szachy, domino, kostki
pokierowe i t. p. w wielkim
wyborze

1.75 -------------------automatyczne
posrebrzane i po- zł 7 50
•• od • •

7• 50

Z.70

Ołdwkl

złacane

Kałamarze

marmurowe
w wielkim wyborze
od

l.ł 50•

POCZTóWKI świąteczne I noworoczne:J
Skład

papieru I męterJał6w plłm-enn7cłl

Ił.

.

DOZORCA
dfJmu potrzebny z gotówką. 2000- 3000 zł. Oferty: "Głos Poranny"
36Q3--1
"Pensja, 100".
lo

ZGUBIONO
ZGUBIONO
przez II Gimna. książeczkę wojskową, wyd. przez
zjum Męskie Tow. Zyd. Szkół w P. K.. U. - Lódź na. na,z.wisko TeLodzi na. nazwisko Icheskiel Klajn o lor Baldio, ~ Orla 12.
527
maJl, ucz. kI. VII.
3655-1

n~sz s!clali
nieprzebrany
\\'ylJGr
pra'ktycznych poda.nlilków:

? alta damskie
od zł. 40..Palta męskie
" .. 60.Garnitury męskie
".. 75.Palta dziewcz.
" " :?O.Palta chłopcz.
" .. 30.Mundurki uczniowskie" " 40.Suknie dam. wełn.
.....32.Szlafroki damskie
.... 12.BonJourki
.. .. 24.50
welnian~ bieliznę damską, męską

POTRZEBNI
domokrą.icy do artykułów pierw"zej potrzeby w gospodarstwie domowem. Zgłoszenia mIędzy 1 - 2
Piotrkowska 229, m. 3.
3648

dziecinną, kołdry,

parasole, krafirankI, koszule damskie,
męskie
I dziecinne, pończochy
i skarpetki, boty, kalosze, wyroby
skórzane pO cenach reklamowych.

i

waty,

;

ZDOLNA
szwaczka poszukuje szycia po domach prywatnych. Traugutta 10,
m. 31, Gnat.
3686--1

Proszo

zwrócić uwagę

na okna wystawowe

firmy

.

Juljusz Rozner, 5padk.
Ł6dź,

ul. Piotrkowska 98

BRONISŁAWA

GERSZTAJNÓWNA
do szycia suknie podług najnowszych mo
deli paryskich od dnia 1 bm. Lipowa, 40. Dla zon pp. oficerów i urzędników specjalny ra,bat.

i T.

1Y1łotkówll3., przyjmują

DUty
DO WYNAJĘCIA
r( żne mieszkania w starych l n ,)· ełonecz.ny pokój umeblowaJly z
wych domach, pokoje umebbwl.Lne wszelkiemi wygodami od zaraz do
(li 85 zł. miesięćznie, lokale haJ)- wynajęcia. Wiadomość: Piotrkowdl( we. biurowe, sklepy, skła.dy, !'ka nr. 225, m. 8.
3647-1
3793-1 sale fa,bryczne. Informacje. Biuro
FRONTOWY
"Polpos", Piotrkowska. 107, tel.
175-44 1 1172-78.
524-1 pokój umeblowany z wszelkiemi
. .k.a.l.e
......B;IID5&
wygodami do wynajęcia. Narutowicza. 81, m. 11, III piętro, front.
NOWOCZESNE MIESZKANIE STOWARZYSZENIA I INSTYTUa-pokojowe & kuchniu i cen- CJE zhajdą wszelkie lokale oraz
SKROMNY
tralnem ogrzewaniem od zaraz sluepy za komorne U3talone usta- pok6j umeblowany z niekrępują.
wą. Informacje w biurze "GEGUZ" cem wE\j~'ciem do wynajęcia. Skwedo wynajęcia: Zielo.. 28.
1Q9-3 PiotrkowUa. 81, tel .105-39.
rowa 13, rn. 8.
8659-1

J. O S T Ił O W S K I
. . . . . . . . . . . .P.I.O.TR.K.O.W.8.K.A. 55.,.t.el
.
•.~2~03•••
5.4. . . . . . . .;-.
. . . . , 211~....._al~
matrykułę, wyd:!'Ilą.

3636-2

zaopatrzyliśmy

w

-----

......

-

16

1~. AlI

.. Gł.OS PORANNY""

1931

. _-_

Nr. 341

_~ ,~
.

p zg GlBinal
Czeoo jeszcze brah na siole Wigilijnum ?
~

V"łQ5'd

•

Konkurs

ŚWiąił!(zng

I. premia: 1 koszula ooma
II. " 2 pary reform
III. " 1 para "
Kto

najładniej

swą radość

wyrazi
z podarunku

gwiazdkowego "PAW"a
i nadeśle nam piśmien
nie do dnia 29 grudnia,
otrzyma jedną z powyższych

"

nagród.

II

Skład

Fabr"czn"

Sprzedaż

deial-(zna

łddl,PiOlrBOISBa 154 leI. 141·98
Oio jedno z dalDskit:b praw
No. bieliznę lDarki .,P AW"
mwh:8ł:T

UWAGA, WIELE OKAZJI!! f
W Biurze "Lokum", Piotrkowska
62, front, n piętro, tel, 166-15,
znajdziesz lub oddasz na,jszybeiej
i najkol"Lystniej mieszklWia 1 - 2
3 - 4 - 5 pokojowe z wszelkie·
mi wygodami, centralne ogrzewamnie, w starych domach i w nowych
domach za komorne, na dogodnych
warunkach, na I i II piętrze, w cen
trem mia6ta, sklePy w najlepszych punktach, lokale handlowe,
fabiurowe za komorne, lokale
bryczne okazyjne, pOkoje umeblowane z klatki schodowej od 35 zł.
miesięcznie, gabinety dla lekarzy,
adwokatów i t. p. Domy, domki,
wille, młyny parowe f wodne, mają.tki ziemskie, gospodarstwa rolne,
place, parcele, dziertawy w róż
nych punktach miasta i miejscowo
ściuch skutecznie, szybko i korzyst
nie zalatwia biuro )Lokum". Informacje bezpłatne, obsługa solidna.

,----------------,

I
II

I

6arai na 15 aut

I
I

I
I
I
I
I
I

śródmieśoiu, nowocześnie
urządzony,
z wodą, światłem
i kanałem, trzy bramy wjazdo-

w

we) od zaraz lub od 1 stycznia
do wynajęcia.
Bliżlolze wiadomości tel. 205-84
od 9-1 i od 3-7.

OKAZJA!
JJ~·z otl ~ tępncgo 2 pokoje z kuchui:; , wygodą i lazicnką pn:y Piotrkow:;ldoj, zł. 100.- miesięcznie
poleca biuro "GEGUZ", Piotrkowf'. ka SI, tel. 10ó 39.

Dr. med.

Z. DATY 6R,

Doktór

ta ano.70
•PIotrkowska

UROLOG

473-1

wznowił przyjęcia

PJĘKNIE PRZĄDZONY

P;rlm~\Wn(s~1I

loro,

2 tel. 148.95

ki

(róg Traugutta) tel. 181-83

~-------------------------~ ~ ~---------------

,~

'", ==

!\II. EY.C.
HNE

w n!ad.iele i śwlQta od 10 do 1-ej
Dla pań odd,lelna pO,ollekalnla._

ZGUBIONO

i

sko Chaim lceI.
Gcl:1.11!'1ca. 19.

Erdberg, zam. (Obok kma "Czary) tel. 1.. 4-72) róg R.okicińsldej. Sobczak.
3643-3 Przyjm. od 2.30-4 i 7-8 w. ,
11485-5

Dra\ftBlłl \ll "llol f 'ł!;l
I "IIlU ~jll (,1 ł.l: II

mi~9\ect;nll _GłOSU t'orannbQO- :Ie wsl!lvsCkiemi dodl1tl!emi wynosi w tocki zł. 4.60, za odnoszenie 4Oarof!lsv, z pl'!l f' !lv ! ~'I l'oc~l,.w" W lIrll!u - :i-l. 6.-' :JacPłmicą - zł. 9. --";:"'-~---------.--.---------l.r.e;w!.Ji. ÓW l"odnlwlf OJ(j ZW , ae!)..

'Hedaktol" Eugenjusz Kronmen

J

PRZYSTĘPNE.

ZE WSZYSTKICH JĘZYKÓW OBCYCH NA
P o L S K I I ODWROTNIE WYKONYWA
S Z Y B K O I DOKŁADNIE,
ZE ZNAJOMOŚCIĄ RZECZY

BIU O"I

ITI

I
PIOTRKOWSKA 89 Tel. 223·38
Do akt Nr. 1257 11931
Ogłoszenie.
Komornik S~dlf Grodziiego w
Brzezinach Leon Rothe, zom. w Brze,lnach, na zasadzie art. 1030 U.P.C.
ogłasze, że w dnill 29 grudnie 1931
r. od goa •• 10 rano 'II Leszczynach
gm. Popień
odbedzie się spr.edaż z przetargu publicznego ruchomoścI, m"leł~ilych do
Jana Martina. i składajl\cych się z
Dwunastu krdw rasowych
osZ&cowan.j na sume Zł. 3000.Brzeziny, dnia 28 11 1931 r.
Komornik Rothe
.tt

"Pra

1. Krawiectwo-damskie
2. Haft rączny
8. Modniarstwo kapelusze

położoi~two i choroby ~obiece
POTRZEBNI
4. Biellinlarstwo
wojf:kową., wydaną
umce!izka obecnl~ .
chłopcy oraz starsi, do sprzedaży 5. Ondulacja
przez P. K. U. - Ł6dź na nazwi- Cegle~ngla 4..<dawm~J 36) gazet. Wiadomość: Zagajnikowa 95 6. Manicure
książeczkę

CENY

TłUBlACZEnlA

pokó i fronto\',,·y, na pienvszem Ch
b
lA
n
i d""''' : Specjalisto chorób skórnych, wepiętr~e z użyciem telefonu przy
nQro , pQe horJl!l
'nerrc.nyeh I moclEoplclowVoh. Kursy Zawodowe Żeńskie przy
.
.
,"
,
.
moc!Zo~Je;
LeczenIe ~wlatłem: promIeniami
Tow. Szerzenie. Pracy Zawod.
ul. PlOtrl~o~sldeJ nr. 128 m· 2
aod•. p,.yte ć od 9-10 i /7-15..
RooanQgena I lampą kwarcową.
wśród Kobiet Zyd.
do wynU.lQCla.
628-2
P'lIv!moJe od 8.150 do 10.e<> pemo, od
Wólozańska 21, tel. 167-15
Dr '/jed
1-eJ do 2.eo p~" od 6 do 8.M wleslJs Pr.yJmuje zapisy na nast. d.lały:

'5(1olJUm1B I1D~ml1@tJ~V

--

Sekretarjat czynny od 9-1
i 3-7 po poło

r
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roboty wykonywam z własny<:h i po-

I..lłtl:;~h N~t" ..I
front. parter m. 1.
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GŁUCHOTA

uleczalna.. Wyna.lazek Eufonja za.demonstrowany specjalistom. Usuwa przytępiony słuch, Szum, cSeknierue z uszów. Liczne podzięko
w8.ma. Ządajcie bezpłatnej poucza.jącej broszury. Adres: EUFONJA,
Liszki k-Krakowa.

Ogłoszenia

za wlerSlZ mlltmetrowv j-SZ';15IłD\'i'V ("bona ;) sepalt) I I-tJZ3 sttonl1 I z(.
w telldote 00 gr. nadesłane po tekśoie 40 gr.; J1e~rologl 4~ Iłr. Zwyc.ajne
(str. 10 szpalt) 12 gr., Dł'obne '5 IJI'. za wp rac; nalmnlels8e oglol!l2lenie zł, Vi:) gr. Posl!l{Jhłwan~~ prllc? 10 gr
za wyrllzl najmnielsze Jł. t.QO gD. Oglouenia r;!1l'~::"~'O"N;'
ao41ubinowe 11ł ali. 011'oMe:1i!) 21l1miejooo<V1! obli
Ollane SQ o '0 p,oo. drołel. f{,m .I!lAUnloIl119o':l o I n l)!,O~ li!) 0~ło8allml!l ~ó\bcla1l':lrln!' I!!!J fan IM. dodanI. FjO~

I

7.8 wvdswaiorwo • PreB'Q " , Wy&wałen sp. z ORl'. odp.: EuRen'u8Z KtoonmBn.

W drukami .snei Piotrkowska 101

Łódż

•
13 grudnia 1931 roku

DODATEK ,SPOłECZNO-LITERACKI
I. PARWA' ·

ilość

iktora Hugo

Histor.ra miłości najwi~IS'Z'e·lpU!Jkiem swego ojca. W 15 roRo francuski~o romantyka jest ku życia zdc,był chwalebną oce·
calkowicie od.miemna od bll11'zli- nę francuskiej akademji za powych roma,nsów bohater6w je- emat p. ł "Les avantlłf{es de
g.Q powie.§ci. Wi~ktor Rugo jest l'etude". Z:na.komity poeta Cha
bodaj jedynym francuskim po- teR'llbria'nd
nazwał go wybitErtą, który raz tylkc
w życiu "'')In dziockiem.
kochruł, a przytem kobietę, któW rOiku 1818 zdobył
Hugo
ra została ... jego żoną·
tytuł:
"maitlfe des jeux flo'Nie szukajmy w dzieja.~h tej raux" - prowilIlcjonaJną godmiłości a:ni bUlrz gwałtownych. nQść o d:użem podówczas znaani waliki, ani zwąłlpień,
ani czeniu. Poeta bardzo ją cenił,
dyssonalOsów. Nie szwkajmy sło małżeństwo zaś młrulo mu dać
wem żadnego z utarlych rukce- tytuł CZłQlllka Akrudemji Umie!orjów każdego ,~łębszego
u- .ktności w Tuluzie: "des jeux
czucia. Była to miłość szczera f.loraux".
i glęhoka, ale poZ'hawiona ele·
Z chwilą, gdy Hugo ulŚWillmentu ,,.burzliwego", nadające- domiił sobie te uczucia, Ja·k ie
go każdej miłosnej historji spe gO' wiążą zAdeliną., ucz'1lll się
'Cjalny koloryt. Może dlatego już na całe życie związmym z
historja tegO' roma:nsu
b,..f'ta przedmiotem tych uczuć.
dotychczas mało
wy:zyskalOa,
Już w pierwszych listach do
ffi()Że dlatego ulSzła ona u'Wadze Adeliny poeta nazywa ją S'WOfrancuskich "hronzoWlIliików". ją żO'ną. I nie jest to czer.y fra1?<YPieTo ~kazanie się w druku z~. ~iktor chce dać do z.rozuhstÓ'W. W~tora HQgo do nane- mle!lla dozi.ewczynie, j!łJkiegc rO
ozon~J (VIctor Hugo, Lettres a dza}u ~~ lego zamiary w Ziglęla Fla.ncee, 18.20 - 1822, avec dem Olej, chce ją UJpewnić
w
deux
portrai~s et
UIO auto-- stczerOŚtCi swych uczuć, '1JWłagra'P~), ~~lnla .t~ lukę
w s~a,. że ta peW1l101ŚĆ b}'lła dla
spu.ścIZIOle .hter~:,kleJ po twór- Olej mezbędna.

ktora trudno hyło zmienić. Roz
pacz jego trwała killka zaled·
wie godzin. poczem poeta doszedł do wniosku, że tylko usilna prac'a da mu możność połączY'Ć się z Adeliną. I oto Hu·
go z zapałem rZlU.ca się w wir
pra·cy.

niżej od jego
"Premier SOUl- swcjej zgody na małżeństwo s,
pir", ale są dowodem dowcipu na. Poeta decydQje się już nai pomysłowości autora.
wet 'Obejść się bez zezwolenia
Hugo z·resztą
wykorzystuje rodzka, ~y starzec
zmienia
nietylko poezję dla cel6w ko- stanowisko. Wszak nie wypada
respondencyjnych. Nagina do mu udawać dłUJŻej katona
i
nich także kTytY'kę· Gdy ojciec stroić się w togę cnoty, skoro
Adeliny, Fouche, wydaje dzie- stary donżuan sam żeni się po
:10
p. t. "Manuel du Roorute- raz drugi . ze swoją kochanką w
TwórczośC
ment", młody redaktor zamiesz niespeŁna trzy miesiące
po
cza o tern fachowem
dziele śmierci żony. I oto Wiktor HuZakłada razem z braĆlllli pis- ba,rdzc dodatnią ocenę w swo- go oficjalnie zaręcza się.
Temo p. t. "Le conservateur lit- jem piŚllllie. Duma autorska oj .ra,z młoda para czeka na przyteraire", które niemal sam wy- ca Adeliny jest mile pogłaska. rz.eczoną po·~tCie - rojaliście pen
łącznie zape1inia
arlY'ku'ami. na, ale wparty starzec nie
u- sJę k'rólewską w wYSOlkości 1200
Pismo, założone w grud,niu ro- dziela Wi,ktorowi
poz1woJenia I liwrów. Wówcza5 się pobiorą.
ku 1821, przetrwało do maTCa naw.et na spotkanie z ukocha- Czekają cztery miesiące. W mię
1849 roku.
Niezliczona ilość ną·
dzvczasie matka AdeH zabraluytycznych i historycznych ar
Życie .tego wpływa monoton- nia im się widywać, utrzymu ią
tykułów, napisana w tym cza- nie i smutnie. Aby ujrzeć przy- ze sobą kontakt zapomocą ... hsie przez Hugo, świadczy
o najmniej Adelinę, Hugo dowia- stów (o tempora! o · mores!). jego znacznej en:dycji. Jedno-, duje się adresu jej nauczylCiela. Gdy zaś subsydjum zostaje pocześnie pisze poemat za poema rysUlIlków. Udaje mu się spot- ecie przyznane wynosi jlllż
tern, wydając je potem w oSOlb· kać ją przy drzwiach naucz y -, tylk() 1000 liwrów (powód nie
nym 'z;tbiorze pod ~spól?ą n~: ciela, ~le ~rzestrasZtone dziew- ~,nany; w owe.!. epoce nie było
zwą ,,~des et. A\es:es dlverses czę UCieka l Hugo wraca smut·1 Jeszcze redukCjI płac!).
~.res~cle za~lera ~Ię .do swo- ny do d()mu.
. Wreszcie
12 października
.lej 'PierwszeJ pOWieŚCI ~. tył.
W lipcu 1821 roku umiera 1822 roku ksiądz udziela blogo
"Hau. d'Islan?e"
(w
Języ~ul matka poety, co go przyprawia I sławieństwa związkowi Wikto.
polskIm pOWIeść ta ukazała s~~ o g,tras7.ną rozpacz. Ale ma.ią,<: ra · Hugo (poety) zAdelą. Fou·
nakładem TowarzY~~;va .,RóJ cel ży~iowy pl'lzed sopą, Hugo che (córką urzędnika). Swiadcy. "N~n~ów,
a 1laI":,.zem · . Adelina' Fo~he była' naiwną p'. IL_;"Ha.u z Island.li )-. W po- otrząsa się z bólu i z zapałem karni ze strony pana m tode.go
daje ca~O'Wlty. obraz
Bułeki 1 5kromn'l mleszcz,k~, p()boiną. ~~eśc~ tej. zamyka dZIeJe swo- r.zuca się w dałszą pr<lcę.
byli Alfred de Vigny i Aleksan:poety do Adehny Fouche. . 'po!Jłuszną woli rodzreów, sto- .Je.! mIłoścI.
WJc,rótce HllIgo jednak 'z naj- der Soume. Małżonkowie nie
wem' "dobrze .wychowa.n l\". Zarazem wyzyskuje prasę, ja duje o'kazję ujrzenia 'ulk ocha- inają razem
nawet pełlllY'ch
Zgodnie z . urobionym
w ten ko środek koreg,pondencji
'Ze ne].
Aby się pozbyć wreszcie czterdziestu . lat.
sposób światopoglądem, UlW a- swoją mochaną, z którą oikrut- nata'rczywości za'k ochanego, ro
żała miłość za grzech, a ~aza- ny 10'S go 'ro.złączył. Hugo wie, dzice Adeliny przenoszą się do
Victor H~o. z8lJ>O.Znllł się z nie komuś wzajemności
bez że rodzina Fouche prenumeTu- Dree. C9 rohi Hugo? Nat~hmłodą dziewczyną,
która w 'zRody rodziców za poz.bawie- je "ILe oonservateur litŁeraire" miast wyrusza do tego miasta.
Miłosna korespondencja Wł·
'puyszfości zmieniła lOa,z'Wisko nie siebie lOaza'W.sze wiecznego i dlatego zamieszcza w tern piś- Ponieważ nie ma pieniędJzy na ktora Hu.go roi się od naiwnych
.Fouche na H~o, w tym wieku, z,ba~ienia.
mie swoją eleg,ję
p. t. "Ray- podróż, więc idzie pieszo.
i banalnych pieszczot i tkliwow którym Dmte ujr.zał po ra'll
BIo.rąc pod uwoa:gę
re cechy mcnd d'Ascoli", w której m6- Ten dowód miłości . łamie ści. DOWo.dzi ona, że Hugo zlllał
pierwszy
swoją
Beatrycze. dziewczY'ny, wiek zakochanych wi o swojej miłości i roxpaczy. wreszcie 'Upór
oj«a Adeliny, bardzo. mało kobiet, a właściMiał wtedy mi8JDowicie 10 lat. kruchość. mater~ej sytuacji,
Mło.dy Raymond, uczeń Pe- zv.:laszc!,a, ~e s~aTY up~rciuch, wie tylko jedną. Pozatem koW "Odach i Balladach",
w o'~ roo:zm, \Weszcle
pychę turki, kocha piękną dziewczy· o-rJootu.Jąc SIę Oleco w bteratu- biet nie rozumiał. Kobiece typy
,;Liściach. jesiennych'" w .. 0- 0.J1C8. WIlktora, starego genera- nę Emmę _ Joannę Strawoaggi, rze, domyśla się przyszłej sła- w jego powieściach i szŁuk!lch
statnim dniu skazańca" - Z!Ilaj la, m,,:ślącego jedwie o b~a- która mu się odwdzięcza wza. 1wy ~ m:'o~ym, początkującym są prymitywne. Brak im o-ddujemy ślady tej wczesnej mi- tym ?zooku syna -: zrozumI~- jemnością.
Ojciec Emmy do-- pO~le. UdZIela. zatem młodzi~ń cieni.
łości.
my, Ile przeszkód pIę~rzyło SIę wiadu.łe się o tern
i wypędza COWI. ~ezw~len~a na sk~adame
W d:wu.dziestym roku życia
Pierwsze wyznanie n-a6tąpi- na drodze do szczęŚCIa przed młodzieńca
ze swego domu. Adehme merl'Zlelnych WlZ,yt w Hugo dzieli kobiety na d.wie
ł<> w dnilu 26 kwietnia 1819 r. młodym poetą· Ale tu właśnie W~zas zakochany pisze list, domu rodzicÓ'W. Jest to pierw- kategorje. Do. pierwszej należą:
Wiktor Hugo miał wówczas lat d~ SIę we ~aJki tpOwa.ż.oy, sku pełen miłości i sm~tlku.
(sto-I' szy kr~k. . Ale któ,ż zrozumie klamczynie i kokietki, do dm·
17,a jego llIkochana, _ 16. Ma.t ~~~my w sobIe, tward.v .w dec;y- wem,
wierszowana alegorja szczę;kIe Wiktcra?
giej - jego narz,eczona, m 1 o ,'1,
ka poety była zBJprzyjatniona z JI ((h!łJrrukter Hugo l Jego SIle, dziejÓ'W autora!)
szlachetna, muza, anioł, ba
,
matką Adeli:ny i często. odwie- na wola. ..
.
.
.
T;..m sposobem Hugo daje do
SłiWY s~owem Adela Fouche. W id.z·ala pr.zyjació~kę. W tym oOd chwIlI wymama swoIch zrozumienia naTzeczonej,
te
.
s~ac~ ?O !li ej H~~o nazywa ' .!~
kresie dziewczyna s-po-strzegła uczuć u'Waża siebie poeta
za ją nadrul kocha i że o niej nie . Wy~rawszy batalJę na fro.n- ~Ie .leJ .mewolmklerD, błaga C}
te Hugo staje się niezwykle !pęża ukochanej i czyni .wszyst .zapomniał. Wiersze są mniej, Cle ~Iłosnym,. Hugo podwaja, Jedn~ }itosne spoj,rze~ie, p l ,SI
mNczący i melancholijny. Pew- ko, by się 2 nią połączyć.
niż przeciętne i stoją o wiele potra;Ja ener.g.lę .na polu twó~- o dZle~ tylko sZcz~ścla, o p'lnego raz'u r.ze'kta do.ń:
'
CZOŚCI. Zrn:eka SIę doorowoIme zwoleme ucałowama Madu iej
ł
niewielkiej pensyjki, ud.zielo- stóp.
- Myślę, że ma·sz ja,kieś tajemnice.
Czy
niema WIŚród
nej. mu przez ojca: gdyż
n~e , Z tern wszystkiem jest szalenich ta,kiej, która jest przyczyMłod.zi w międzyczasie wymoze. mu wvb.aczyc porzucema nie zazdrosny. GdV ją pewne
ną twego smutku i melancbo- znacz al i sobie spotkrunia, prze-I
matkI. W naJgorszych warUln- go razu widzi na ·ballu w dekol.
lji?
wa'żnie w dużym og,rodzie przy
kach materjalnych pracuje cały de - pisze;
Hugo szozel"ze oo'Powiedzial, .,Hote'lu Tuluzkim".
Adelina
mi dniam~_ . a często nocami,
"Chcę, abyś się tak ubierała
te ma taką.
biegiła na nie z biciem serca, I
nie bacząc
na przyrzoozenie, ty1lko dla mnie.
Przeżywam
_ I ja mam rÓłWll1ież...
wykorzystu,;ąc moment codzien I
dane Ad el ilIl ie, u będzie dbał o piekielne tortury, gdy ponnyślę,
rzekła dziewczyna'. - C>tdłtryj n~j pracy, ~jca w .kruncelarji i
swoje zdrowie.
że inni też na ciebie patrzą".
mi swoją tajemnicę, a ja ci po- llleo'becnoscl m'llkl. Te "ran dW swojej mansard'z,ie
pod
Hugo jest zazdrosny bez powier.zę swoją.
ki" różnią się bie'p unowo od
dachem marzy nieustannie
o wodu, co dowodzi prawdziwej
- Moją tajemnicą jest... mi- dz:siejs'zych schadzek. Jakiś
pOIłączeniu się dozgonne.m
z zazdrości. Narzeczonej robi sce
lość do Ciebie. uścisk dłoni, wymiana
weprzedmiotem swej mH()ści. AI- nę, że podała rękę innemu męi
- W takim razie mo.ją jest stchniel'i, . na~zęściej listów. Li
fred de Vi,gny, L!łIIl1artin, Lam- cz'yźnie, luib że na ulicy UIIliosła
ta "lama - odrzekła Adelina.
sty wła'śnie "wsy\pały"
zakomenai5, często odwiedzają ge- nieco sukienkę, aby jej nie zaSprawa była wyjalŚllliona. - chanych.
I
n,ia:lnC>gO lffiłodzieńca,
którego błocić.
Westchnienia, spoj,rzenia, pef- I Rodzi-ce dziewczyny przypad
twórczość zapowiada,
że k h W każdym razie CZystość l
ne melancholji, ll"tały,
gdyż kowo wykryli mJtosną kore!.niebawem przewyższy. Znako- nie-ugiętość, z jaką zd~,bywa uHugo przekonał się, że dziew· pondrucję WiktoM i niezwlomity Chateaubriand nie prze- kochaną, dają mu prawo na pi·
cz}ma zostanie jego żo-ną. Nie ,cznh ' zawiadomili'(} tem pani"!
staje dodawać mu otuchy. I '0- ; 'ać do jej o.ica następt' jące duo
tChodzi tu o amerykańskie tem- HVi{o (ojciec
w międzyczasie
to rz,ecz cha·rakterystyczna! Ze nne słowa:
po decyzji, chodzi o powai:ny pO'rzucił rodzinę
dla pewnej
s~oją na.rz~zoną .HUJ~o niemal
"Wielu ludzi kroczy drżący.
stosunek młodzieńca do życia" ~<obiety). Matka poety zimno
?i,e rozmaWia o s 'aw~e, ~t6.ra mi krokami po twardej ziemi;
kt6rego poeta nie uważał
za potraktowaf.a Sttosunek syna i
JUŻ zaczy.na otaczać .lego ImIę· gdy ma się czyste sumienie
pole do łatwych miłostek.
lo dało powód
do zerwa·nia. urodziła się 6 grudnia 1731 ro- .TY'mcz~sem zjawia się nowa, legalny cel,
należ"
kroczyć
Już mając lat 14, Hugo O'b- Los po macoszemu O'hszedł się ku; była .tedną z pierwszyeh au- mespodziewana
przeszkoda. twardym krokiCIll l)( l drżącej
jecha~ ,kawał ,łwiata, .WPI
li z &a:kochan,mi, Ale ~1.&io Wi
to... romaDtyc.mJCh cau6w. Stary fifenerał Hugo odmawia ziemi",
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Plerwlze spotkanie
I... pierwsze wyznanie
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Rozstanie praca
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Stefan Zweig
(W 50

rocznicę

e

urodzin)

W tych dniach
obchodziły
Niemcy pięćdziesiątą rocznicę
urodzin jednego
z wybitnych
przedsta'~icieli współczesnej
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1931
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Korzystając z wi:z;yty w Lodzi zdań sprawili, że 2 lata
później, się zniszczyć w zarodkll ruch pro- nia ruchu proletarjackiego, zaponiemieckiej, świetnego
czątkowanego w PrQcesie "Proleznanego działacza społecznego dr. w Warszawie było już 300 robo-tni letarjacld, l'Itcb. rewolucyjny.
nowelisty, essayisty, subtelnego Drobnera, który w niedzielę wygło ków zorganizowanych,
Do zastosowania tych środków tarjatu".
świado
poe1y Stefana Zweiga.
w bezwzględnej i haniebnej mierze
l gdy z jed'elej s-trony, zdaniem
sił odczyt pod powyższym tytułem mych swych celów ł obowiązków.
posłużll s.trajk zecerów warszaw- clr. Drobnera,
spotykano 8i~ rzenie
?l~glem
się
powstrzymać,
aby
W
roku
1880
wychodzi
pierwsza
Pięćdziesiąt lat życia, a jedno
skich, którzy chcąc mieć przynaj- cz.vwiście codzień prawie z aktami
c~~cta~by
w
~kr6cl~
,nie
przedstagazeta
socjalistyczna,
ze
względu
cześnie trzydzieści lat dzia:allllo
WIC kllI,u najbardZIej charaktery- na trudne warunki w zaborze ro- mniej jeden dzień w tygodniu wol- tell'OrU, to z drugiej strony terror
ści literackiej to poważny stycznyc~ szczegółów odczytu, ~-I syjskim, w Genewie p. t. "Rów- ny, nie chcieli w niedzielę wykony ten stosowany przez proletarjatszmat drogi d1a pisarz,a, którego :YP.~klaJące.go pię~ną kartę,. 111- ność", która mówiła
soc.jaIiźmie wać pracy. Wydano jednak rozkaz, czyl{ów, brał za cel zgładzenie
.
torJI.
walk
1
zm?gan
P~oletarJatu
polskim.
Koło
tej
gazety
orgallizu- przesądzając zgóry żą{lanie zece- szpiclów i konfidentów.
nie z:aliczamy coorawda do najCo za !lotęga pańowała wśród
polsklego~
~rupuJącego
SIę
w
szere
je
się
part
ja
rewolucyjna,
tak sa- rów. Proletarjuszowi świętować nie
młodszej, ale przecież do mlopierwszych Iwmitetów partyjnych
gach socJahstycznycb.
mo nazwana. Na czele tej partji wolno!
dej, niemal powojennej generaWybucha strajk drukalzy dowodzi fakt, że gdy niejaki HelsDl'. Dro-bner, zanim przesze~ł do stoi: K. Dłuski, Mendelsoll i WaC.li literackiej. Istotnie bowiem moment~,
którym po raz pler~- ryńsld. W r. 1881 zostaje utworzo- podchwycony przez robo-tników fa fer zdradził partję za pieniądze
rozgłos i uznanie zdobył sobie szy .z~aJdujem~ robotnika polsk.I~- ny w Warszawie "Komitet robot- bryk, Aby go stłumić posyła rząd rosyjskie, brat .ieg() zasiadający
Zweig dopiero po wojnie. Dziś, go jUz. ZOr~a?IZ~wa.nego, nakresl,tł niczy", który wespół ze zorganizo szpiclów, jako jeden środek wal- w l<omi1ecie wydał wyrok śmierci
~varunkl, wsrod JakIch tworzył s·ę wanemi już
dawniej, a obecnie ki z robotnikiem, następnie wyda- na niego!!!
w 50 roku życia, ma Zweig za
W tych warunkach rząd ro-syjsocjali- je się szereg zarządzeń, jako druI wyrastał ty? pt()letarjus~, oder- zjednoczonemi kółkami
sobą poważny dorohek twórczy:
w~neg~ od ZIemi, od swej rodzi~- styczne mi, stworzył podwalinę par gi środek tej walki. Zarządzenia te, ski długo wahał się, jak po-stąpić
to nakaz, aby każdą robotnicę pra z takimi przestępcami; (rewolucjodługi
szereg tomów
nowel, neJ WSI, a zgrupowanego wokoł tji "Proletarjat".
powstających
i
szybko
rosnących
.
•.•
cującą w fabryce,
poddawać co- nistami), aż dopiero jesienią, rozpo
essay'ów, wierszy, dramatów.
fabryk i osiedli fabrycznych.
Ta ~artJa 1 Jej .sł~nny proces dziennie oględzinom sanitarnym, rządzeniem z r. 1885, nakazano zaPłodny i p-ra<:owity ciągle
wypa ·ęta· ze' stanowią temat niniejSzego artyku rzekomQ dla bezpieczeństwa zdro arC;'Eztować
al ty b .
kiiJwset
członków
- N e
oWlem
mI c,
ł
R
'"
l' t k ' k
rzuca na rynek literaoki nowe proletarjat miejski bierze początek u. OZUllue SIę, ze na ezy, a J? wia panów dyrektorów.
"Proletarjatu" i oddać ich pod
no I t
jat r lr.ego to zresztą dr. Drobner w swoIm
tomy, nowe zbiory często dość .I ro d ow ód z ...
Ludwik Waryński wydaje ocIez- sąd. Proces ten trwał do wiosny
ro e ar u o.
, d'
'ł' "
dt
wyraziście występującego zwłasz- oczycIe uczym,. OtllOWIC. prze em wę, rozlepioną na ulicach miasta, 1886 I'oku.
pokaźnej objętości. Trrzeba zapokrótce warunkI rozwoJu "Prole- w której mi~dzy innemi czytamy:
b . b r e rosYJ'sk'IID.
Sam Proces rzuca ciekawe świat . t " •
.
d'
k
znaczyć, że ta płodność absolut- cza w . 7Ja, o z
Poprzez powstania kościuszkow arJa u I wrogIego on stosu n u
- Robotnicy! Wystarczy żyć z tło na solidaf11 ość inteligc eji i
nie nie obniża wartości literac- skie
Iisto!mdowe styczniowe w przedewszystkiem rządu carskiego pracy, aby zyskać miano prosty- fobntnil,ów "ProleLarjatu". Wystę
któ:ych' wi~zimy' społeczeństwo aby.wcz.uć się w samą istotę grozą tutki! Wam dano policzek, Was I pują bowiplll szlachetnie r 'WtlIiZll kiej utworów Zweiga.
polskie w wielkich zmaganiach prze~mUl,ące~9 ~~ocesu. Cała robo- spodlić chciano, wypróbować wa- Jący ze sobą inteligent i robotnik
Zw€ig urodzi} się we Wiedmiu
skIerowana ~a ezą cierpliwość i uległość!!! Nie jeden chce WZJąc Od!,oVliedzia!mocno zabarwionych ideą niepo- ta "Proletar.latu
Jest więc syiIl·em i wychowan- dległościową, dochodzimy do okre masy robo~ni,:ze, była solą w O~t1
cofnijcie się przed groż<:!cemi kla- ilOŚĆ przed s,!dem ro.-;:.,.;skim za
kiem miasta, które
w okresie Sil t. zw. pnzytywizmu; zerwano z rz~dt~ rosy~skle~o, który ;,szelItle- sie waszej niebezpieczeństwami. O d~iałalllosć dl'ugi,-,/!:o i cdl.Hotnie.
powojennym stało się niewątpIi marzeniami i ideałami, a wzięto się mi megodznveml środkamI starał deprzyjcie napad, boda.ib~l kr'wią
Pl'zem(lwic'lia
.yrolet· rjHt':7y
ten protest oI!lacić wypadło! Chcą lUJw" wubee sł~lu, ~,~ mocne, pc'
wie cenbrullll kultury niemIec- do pracy, która miała społeczeńwalki, będą ją mieli!
ne slio.rg, a za~uz<.:m olipc.v;e:lzi:(kiej. W literaturze zadebiuto- stwo polskie doprowadzić do "dobrobytu". Zaczęto na gwałt rozwi
Nast~puje tedy
szereg aktów nośd za czyny. W~;'my naj!l'Zy
wał tomikiem subtelnych poejać warsztal1:y, wciągać w nie jakterrorystycznych, któJ'y utu nhl I,'ad zeznunie ic{lnego ze spaz,[
zji pod tytułem "Silbeme Sei- najwięcej ludzi pracy, którzy wraz
burżuazję.
Bito dyrektorów, Idó- n~ch:
rzy przeprowadzali rewizję, a m:- !\iy ::ie stoill\Y pot:ad h:stm':'
ten". Wślad Z,a nim ukazały się z wzrostem bogactwa ludzi posiawet zabijano. To posh.utlww lo. a e t:'egt>my j~i fl'<:wom - i 11;~
dalsze zbiory poezji i nowel. Ja- dających, stale popadali w coraz
Rząd cofnął
Swe roz[.orządzenic, Ha" z te,i drogi nie ul"vr~ci.
ko nowelista wybija się jednak gorszą nędzę! wykorzystywani i
obdzierani.
bo nawet sam chyba zrozumia!, że'
Czy t nie d"wc!lzi to st(lnow~zc'
dopiero po wojnie.. Szczególny
Proletarjat ma coraz gouze wajakkolwiek osądzałoby się ality ci i bezwzględnej [l\Jstawy w w:!l
rozgłos zyskuje poeta
dzięki runki pracy, rozpoczyna się silnie
terroru, to na sprawców tychże, ce o ,yólno:ić? r d:l.~<.>:: Zabierze;'sprawców sprowo!;:o, anych przez od ras ':;~j1;e t'. -. ko lfident6w, :zbiorowi nowel
p. t. "Amo~". już występująca walka klas.
Wyrazem tej walki klasowej bynieludzkie metody walki; kan:;z- \'/t€;;ly ",.. o..!'o.. l~tj, ą P 0-," 'ti'l1.!
Obdk tego próbuje Zweig swy<:h
li ludzie, nazwani przez wrogów,
dem rzucić nie można.
h.1ór;;, nadal rr:;w::r'zić br:t!ziem;'
sił w dramade
("J eremJasz", proletarjatu "obcymi", gdyi. głów I
Pierwsza mocna akcja robotni- ml1i~j okrutną będz:c.
"Tersyteusz") .
nem ich hasłem była walka o byt
czu udaje się. Przy pGrnocy robot
Pmces "prole:a~.t:1.ttl" s!mll.:!:?) :
robotnika,
pozbawIona
zupełnie
nika
Dulę)by
i
I
auczycielki
Jentys
się.
Skończył 'ię e7('!kiu S7.11bien··
upraJednocześn~ gorliwie
pierwiastków państwowych. Do lu
zdołał Waryński postawić organi- cilmi, dla 26 r:o:łsąth yCll Fokur;.wia autor "Amoka" essay. Jego dzi tych należeli L. Waryński,
:.:.ację silnie na nogi,
tura za.i:ądaln kal'~' śmie,ei, z ty!.::
czterotomowy
zbiór essay'ólw Ossowski, Mendelson i Inni.
I oto teraz, wohee zorganizowa- 18 są, 7.mieni: k<lrę śn.ierci na 111("Dr€i Meister",
"Der Kampf
W r. 1866 powstają w Warszanych już mas, wobec silne] i zdecy letnie k torg'.
do,vanej ich woli, idącej w kierU:1
I w momercie ~'dy sl;:azani sz[
mit dem Demon", "Die Diehter wie pierwsze kółka socjalistyczne,
tworzone
z
bezprzykładnem bohaIm
wyzwolenia
si~
z
przem~cy
lt~na
swhiel;icf; z okn.y!dem ":~;,,Cll
ihres Lebens" i ostatlnio wydaterstwem przedewszystldem przez
pitalistów, I,rystalizuje się 13.sno iy,ie soc.i:lil a re ';O!\!C!1", '1limo-:lone
"Die Heilung
durch den studentów, pracujących w rozmai'
i wyraźnie program sociaHst)Czny. Ii w duszach c:>łegu spoieczeństw:l.
Geist") to właściwie calość po- tym charaltterze w fabrykach war
Cechą charakterystyczną w JiOglą- urabia lo się zdanie,
że proces w
Przez nawiązywanie
dach pierwszych naszych 8ocjali- sprawie "Proletarjatu" stwierdził,
łączona .iedną
wspólną myślą, szawskich.
stów było akcentowanie tego, że że stan wj'jątlwwy .laki stworzyl:l
wspólną ideą. Pr.a gnie
w nich Iwntaktu z robotnikami w warunWarszawie sprawy polityczne nie obchodzą "usileIluaja ochrana" w Królekach
nadzwyczaj
uciążliwych, autor wystawionej w
poeta dać
"typolo,gję" ducha,
przez zakładanie biblj()tek ł prowa sztuki "Sztuba", malującej stosun- ich zbytnio, tylko kwest ja ekollo- .,twie Poiskiem
otwierał
jeszodtworzyć różnorodne jego prze dzenie na tej
ki szkolne.
drodze wymiany
miczna stanowi dla nich problemat cze Ha długo .,zerokie pele gwał
jawy, wznoszenia się i walki.
nad którego rozwiązaniem pracu- tów i dzikiego rozjJasania wJadzy
ją.
w stosunku do ludzi - którzy o
CZY'ni to, kreśląc subt€lnie, poPrzejściem
od
obecnego
ustroju
sw~
wolność walczyli!
rywająco sylwetki wielkich mo
tym względem jest zbi6r, zaty- listów, którzy nie dali się
po- kapitalistycznego do socjalistyczJÓZEF URBANOWICZ.
carzy ducha:
Dostojewskiego,
tutowany ,,'Valka z demonem", rwać prądowi wojennemu, któ- nego, ma bl'ć dykta1ul'a proletar. Tołstoja, Balzaka, Freuda, Di- - trz:v opowieśc·i o niesamowi- rzy śmiało przeciwstawi1i
się jatu - jednakże nie jest ona ceckensa, Kleista, Holdc·rlina i in tych zmaganiach się trzech "mo szowinistYClznej hecy. Jak Rol- lem, tylko środkiem i drogą nych.
"'arz-" ducha", H6ldcTlin1a, Klei- l d
F
..
t'ł Z . może Się tedy zdarzyć, że w nie
'" -,
an we. < rane.!l, wys ą-PI
weJg których państwach bez nie.i się 0-.
Wszystko,
co niesamowite, sta i Nietschego, z tkwiącym w w Austr.ii iako
ko.nsekwentny bejdzie.
nie·powszednie,
tajemnicze, nich twórczym "demonem". pacyfista. Nastąpiły lata pokoNawiaSem dodaję, że
wszystko, co wychodzi poza ra- "'szyscy trze.i nic potrafili opa- ju, obciążone ~kutkami cztero- ten podzielają w znaczne,i mIerze
my zwykłego, przeciętnego byto nować własnej stych,ii twórczej , letniej rzezi, pokoju zbrojnego, i dzisiejsi soc.ialiści. Charakterywania - oto co w pierwszym padli ofiarą własnego demonicz brzemiellllego w nowe możliwo- styunym tego objawem jest zda.
,
nie so ~ 'listy Otto Bauera. "Jeśli
rzędzie nęci wyobraimę twor- nego,
chaotycznego
impetu ści wojenne. Obyd\vaj, Roland i wszysll•.e środki walki proletarjaczą Zweiga. Z zamiłowaniem od twórczego. Tym opanowan:rm Zweig, wytrwali na stanowisku tu będą sabotowane przez ld3Sy
twarza potężne
namiętności, przez demona
przeoiwstawia antywojennem.
Ale pacyfizm, posiadające, dyktatura proletarjakonflikty duchow~, niezwykle, Zweig harmoni.iną, zrównowa- Rollanda dojrzał jego świado- tu musi nastąpić, może być wtedy
d .
, ' .
nawet i bardzo groźną". (Nie ZIHl.przerywające
pasmo cOZlen-,
kOlrze- mośc spolecZlIla wyrosla, pogłę- czy to zgadzac, s l ę b ez zast-.zez·"t·'.,
.'
. " ~ żoną , g 'ęboko tkwiącą
"
ności, .chWIle ~yclOwe.
MltOS.C niami \V życiu postać Goethe~o. biła się; Rolland zrozumiał, że i to wielkich!! dyktatura w Rnsj'
u ZweIga to nie pogodne,
Cl- . Nicmale zasługi polożył ZWBIg, wojna nie jest zjawiskiem odo- sowiecliie.1).
I
che, su.bte!n'e, _u~zt1 ';j'e; .. ptzyno-j.i ako propagator kultuTY francu-1 sobniooem, że jest Clęś>Cią OgÓl-I Najważnie~~zem jednak hasłen~
szące ll.kolel11e l radość to skiej w Niemczech. W tej dzie-, nego zWlartego systemu stosun., "Proletarjatu ,.był p~kt 7. pro
.
ś
.,
"6'
. '
.
gramu: WreSZ~!le karac będZiemy
raczej co , co wnOSl mepOA J dzinie należy wymienić
Jego k6w społecznych,
że miejsce szpiclów zdraj"ców j wogóle t'l'c:h i
.
. t nO!l(',_
~,
to pO:ę:-na
na_nuę_
a l e z al'a pracl' o Yerharcenie, a steze, konsekwentne/{o pacvfisty jest k,órzy dla względów osobistych I
zem zrodło WIelkich , memal bo-' gólnie o Romain Rollandzie.
I dzjś w ~zeregach tyd1. co wał- sprzeniewierzają się sprawie robet
halel'skich cierpieli.
\,- lYIll krótkim szki('u infor- czą o zmianę od podstaw całego ukzej.
.
To haslo będące zaporą przeciv;
Ta samu cecha ind'_' \~'idt1alno mac\'jnym aic możemy
pomi- sys temu .. Zweig na~om1ast pozo- nasyłalliu do rartji
wszelkich
~ci twórcze.i Zweiga przeja\yia Il <l l' ~lnJlo\\ iska Zweiga w czasie s tal na dawnem slanowhku pa- szpiclów j konfidentów, stało się na.eŹ1cy do bawa~skich l;le!n:Jtów
m')melltem, l{lól'~' miał posłużyć koronnych, ma hyć obecnie sprze·
sit: ró\ynież \\" C'ssayach. Szczc- wojn \" ~ \\' inl owej. Z ",eig należa l cyfisly indywithwlisty.
oS.
I rządowi r06y.isklemu do stłutllie-l dany w Londynie z licytacji.
~ólnie charaklcryslycZll)
pod do lych nielicZlJych intclekhtat€ra ł ury
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EMERYK ROBOZ

BrD(kD~ra

MAL*ENSTWO

Odwieczne problemy na scenIe Teatru Polskiego w Warszawie

1.
mąi ją zdradzał. Siera natychmiast
Nie, nie, nie całować! Ja nie spakowała swoje rzeczy.
W al·Sz.aW a, w grudniu, kiej rewolucji f,rancuskiej, prze tu nie koniec zadania reżysera. chcę. Pr06zę nmie zostawić! - "ro
- Nigdy ci tego nie wybaczę!
stajemy wierzyć święcie i głę- Trzeba jeszcze namalować o- niła się Stęfa i wyczerpana poda- - przysięga/a wśród łez i pojecha
Właści wo-ścią
na;tury ludzboko, że wsz~tko to, co nas 0- gólne tto, z którego wyłania się ła Fredowl swe usta do pocałunku. ła do swojej matki na wieś.
kiej jest 'Prze'świadczen~e,
że
taczało, lub otacza, jest e])Oko- postać Elżbiety, trzeba w pel~ poka , którą dani ludZIe
.na
wem.
Oellll świetle
pdkazać jej ro2.
8.
danym oddnku czasu przezy"Elilbieta"
Briioknera
jest
tamans
z
Essexem.
Ta
strona,
o
_
Nigdy
nie
będę
do
pana
nalewaj.ą, ~tan{)wi coś wyjątk?WC
Pred zbladł, gdy nazfljlltrz rano
go, niezwykle.go , wstrząsaJ~ce kiem spojrzeliie.m wstecż . Au- ile chodzi o dwór angielski, nie żala _ jęczała dziewczyna i osu- J.)rzeczytał anonimowy list .z Abba·
po,k azuje co zawiodła,
gdyż postadom nęła się bezwładnie w ramiona mło zJi.
go. Wpleceni w koło cod!zIen- tor "Przestęp<:ów"
dwa
światy
,
pl'Owadzą-ce
wojnę
dookoła
rorólowej
bra'kło krwi, I dzieńca.
nych trosk, utra'Pieó.
i udrę
- Teraz już wszystko między
to a cały ich ton był ma·r twy. Wy
Było to w maju.
cień, nie mamy czasu, możno na śmierć i życie. Jeden nami musi się ostatecoznie , ljkończyć
reżyser Węgierko
ki, czy umiej ętności głębszego protestancka Anglja, ucieleśnio równał to
- - postanowił.
na w osOtbie twardej, praktyoz- wspa1liałym rysunkiem surowe3.
spojrzenia wste~z, które w ol·
Po miesiącu mieszkali już z PO'
Fred postanowił ostatec~nie i wrotem razem.
brzymiej ilości spraw pokaza- nej, nieha.m.ują'cej swych żąd~ i ~o, ascetycznego otoczenia Finamiętności królowej Elilbiety. lipa.
nieodwołalnie, że nie pozwoli się
łoby nam, jak bardzo . pe~ne
Drugi.
- to świat hiszpaIl&kieSztuka Briicknera stawia ol- wzruszyć ani łzami, ani groźbami.
zjawiska się ,powtarzaJą, .]ak
9.
obłędem
zrezygnować z
to co się wydaje
współczes go Fmpa, świat, który dla try- brzymie zadania i przed wyko- Byłoby
Nie,
nie,
nie
wyu-zymam dlu
ozem.ś zupełinie nowem, umfu idei katolk'k iej chce całą na w-cami 1'61 głównych. EIŻlhie wolnośei i niezależności życia ka- iej tego życia! - mówiła Stera,
przeorywało już serca i umysły ludzkość zmienić w jeden wieI tę gra PrzybyŁko _ Potocka. Ar walersldego.
wzdychając i zastanawiając się, JaNazajutrz odbyły się zaręczyny,
na przestlZeni wieków. \Vystar ki klasztor biczowni,k 6w, ma- tY$!Jka wyposażyła postać kr6ki rodzaj śmierci ma wybrać.
czy jednak odejść na chwilę od rzy o tern, by spaJić na stosie lowej we wszystkie zalety swe- a po czterech tygodniach - ślub.
Ale potem Jednak zdecydowała
świecką Elżbietę· go wielkiego kun-sztu. Była mażyc~a wdzienne'g o, sięgnąć do roz· pustną,
się na bronzowy materJał, a nie na
4.
tego, co się nazywa histol'ją. gdy równocześnie tego samego jęstatyczna, niezwykle opanoz.ielony, na który chciała ją namó·
by się prze'konać , ż·e pe",~ne e- Boga bła,ga o to samo zwydę- wana, niesłychanie wyrazista w
- Niech Bóg broni, nie chcę wić dyrektorka atelier modniar
Lementy życia osobistego, czy stwo leżący kr:!V1ie:m w swym słowie i ruchu. Ale jej EliJbieta mieć dziecka! - oświadczyła pani skiego.
zbiorrowego, przy nieco jedynie kościele trędowaty starzec Fi- nastawiona słusznie na ton pe- Stera, gdy byli już dwa lata pt·
zmienionych fonnach zewnętrz lip. Ta scena, w:ydarta IZ trzewi wnego patosu, ma w sobie nie- ślubie.
10.
współczes- słusznie, jako nutę dominującą,
.- !\lasz zupełną rację - odparł
nych,
są równie
stare, jak histor,if, wstrząsa
Proces
rozwo-dowy
przeciągał
nym' widzem najsilniej. Bo prze bralk szczerości. Uwvdatniło się Fred.
świat.
się dłu~o, ale dzięki wysiłkom adcież my wszyscy słuchaliśmy to na.~silnie.i w scenach z EsseUrodziły się dwojaczki.
wokatów dobiegi jednak końca.
"V-l eźrny rprzY'kład: prze,żyli'ś·
swo'ch ulkach krwawych
w
' l
p .
.
xero. Mimo tych zastrzeżeń, umy straszliwą wojnę, mrożącą słów duchownych, zagrzewają- "
i przeprowadJzenie roli
Drogą poleconych Ii~tów zawia5.
h d
dl1
d n.orzelewu .IęclC
k rew w ży tach rewolucJ' ę , szadomili
oni swych klijentów, że sąd
C)"C
o nlor,
o..,. ,
J'est '~ysilłkienl artystycznym,
N'e nalei,-, d teg
rod~"J'u
ln"tallllY się w ko.nwuJsJ·ach po- kr'WI' o słuszną spr'awę" p o d '
- - l
... o
o
.uznał ich małietlstwo za prawnie
v
."
- wykraczającym daleko
poza mężczyzn - oświadczył Fred i był
twornego kryzysu. " Tydaje się czas .,!lidy w okopach przeciwni- l'amy przecI·ętnos'cl'.
_
przekollany, że cztery tygodnie rozwiązane .
nam. że to coś zupełnie wyją~- ków tacy sami dUlchowni wzyStera i Fred spojrzeli na siebie.
słomianego wdowieństwa nie wykowego, że to szczy towy punkt wali do tego sameg{). Tylko, że
Nieskazitelnie doskonały był korzysta na nic złego.
-- I co teraz? - zapytali jednonieszczęść, l'OIz'paczy
i n ędzy. wtedy trudno było myśleć
JUllOsza - Stę.powski, iakt"l FiP t
d' k ił
ł .
cześnie.
Ale rzućmy na chwil ę
okiem historji, o angielskiej Elżbiecie, lip. Patrząc na tę maSkę bez I
o y~o fi1u up
~a e!, symBędziemy musieli
jeszcM
wstecz. Ileż to wojen przeżył o hiszpańskim Filipie...
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WIKTOR KLAGES

Pan: - Gdzie się podziała 0hill
lika wa·z a z mego pokoju?
Pani: - Karolu , gdzie jest ",a·za,
t pokoju pana?
. Pokojówka: - Al e ż proszę palli, przecież pani wie, że ....
pani. - Aha, tak, przypominam
!lobie. Niechże Karola zostawi.
ma ustawię filiżanki. Karola lUoże

chanie! Wła.bcici!:!1 Sklepu z ant ykarni powiedzinJ, ż e można, j;}J całk iem dobrze posklejać. A wi~('. nic
stu kła się· .. lub tylko chwilowo.
Pan: - I o tcm nic: mi si~ nie IllÓ
wi?
Pani: - Wła~(jiciel "k10pu '{, ;\'11
tykami zapewnia, że tyS!! b~dzie
całkiem niewidoczna.
Pan: - Tak? I ty pr"'ypusz('.zar
łaś, że ja ...
Pani: - Ach, kiedy ty się zaraz
irytujesz! A ostatecznie jest to t.yl
ko waza ...
Pan: - Za ty siąc d\l.rjcśc i e marek.
Pan: - Kto to zrol)il'? Karola?
pani: - Tera·z jeszcze posądasz biedną dziewczynę! Karola
nic te~u nie winna.
Pan: - Czy motE' ty sama?
Pani: No wiesz! Gdyby~' tył
i tystą.c lat, nie ruszyłabym niczego w t woim PQko.iu.
pan: - A więc proszę ..... W to.kim raził' dudlY chodZI!- po moim
pokoju.
Pani: - - Da.jże juź spok()j. W,M'.it
"Pltdlu i bt:dzi e Jlapra;wiona. Czy
e11 cc1\z kaw:lłck bal)ki?
Pan: - Nic. no
lic'h:1!
C hr.~
wn's7.(' ic wic (lz ic ć ....

'a-I

odejść.

Pan: - A więc'?
Pani: - Czy mówił eś co, kocha,
nie '?

Pan:- Są,dzę , że pytalem o coś.
'W aza ?
Pani: - Karola zabr ała ją.
Pan: - Krurola zabrała moja wa
te? Poeo? Naco? Gdzie? ... Coś mi
się tu nie podoba!
Pani: - Ach, ty z twojęmi po<lejn;,miami.
Pan: - ~Iote bęa."liesz tak uprzejma i dasz mi jasną. odpowiedź ? Waza. ta jest c-ennym zabyt
kiem. Za,pła eiłem za nią ty~ią l.:
owi eście marek.
Pani: - Tak UU? o ? Czy tllillAkie wazy "ą zn,w:<zr t:l k wyg-órowcllle?
Pan: Wi e ~ 7. ('d ei P OWi CI!l'?
Waza ... fltn k lR siQ!
pani: - 1> 11, pr zl'S;1(łz a~z , ko-

K

. 1'1

Pani: - J ożeli bf:dziee:z tak krzy człowiekowi! (zrywają.c się):
c zał, wyjdę stąd .
Waz(\, :::padła z Gdzie jest to kocie bydlę?
szafki. Jaki e można potem stwier
pani: - Ani mi się waż dotkną.ć
dzi!;, w jaki sposób to sit: /ltnło.
Michę!
Pan: - Ath, cudownie! Wa.za
pan: - Puść mnie! Postaram się
spadła tak sobie... bez pov;odu .._ aiebyś już nigdy nie była.... zmuNllglc nabiera ochoty stłuo się,
wiqc 7,csknkuje z ~ zafki. Czy tak?
pani: - Nie wiem, CI) sohie ta·
k a y,aza lIly~li.
pan (waląc pi~ec1ą '" stół) : ,........
Tego jut mi Z;l. wiele! Tu kiedyś
zauważyłem na mojem biurku two
je uko(;hanc kode-bydlę· Powiedz
mi wi~ c la~k3.wie, czy to kot...
Pani: - Na to niema dowodów'.
Pau: - To wy " tarc~;r! Kot wyled. I to dziś jeszcze!
Pani: - Kotka, zost.anie.
Pan: - Zobaczymy.
Pani: - Tak, zobaćzym y ! Bo
ezy ty sądzisz, że ja po'!;wolt: wyrzucić moją. ukocham~ Micię tylko
dlatego, ż e strą.ciła twoją. głupią
waze? .
Pan: - A więc strącił~ ... ?
Panł: - Tak! Strąciła. Że byś

wied~I~ł.

Pan: - :Była.ś mote P'l'zy tęrn opecna?
Pani: - Jeżeli ci t.o sprawią
przyjemnoM: byłam r>rzytem obce
nł1 .

Pan: - r potem Ul.pyt ujes;l, w
mojej obecności dziewczynę...
Pani: - Smutno mi baordzo, ż e
zmusza,; ?: mnie do t:-1kiego postę:
pOIV~U1i:l.

Pan: -

J<t '? J;t?

Gzona· do takiego postę.powania.
Pani: - Moje ostatnie słowo:
Gdzie kotkl~ pójdzie...
Pan: - Tam i ty pójdziesz?
'Vą.tpię· Kotka dostanie krumień na
sznurku dookoła szyi..
Pani: - Barb:trzvllca!
Pan: - Odejdż o"1i drzwi!
Pani: - Nie! Muszę bronić t yc.i:1 biednpj istoty. I to jedno ci
jesi('·~e powiem: malll już dość tej
tyranji. Jutro wnoszę ska.rgę J'(Yl;-

Pan: - Mą.dry człowiek z&opa.troje się w porę.
Pani: - Z takimi tartami naleźy być ostrożnym.
Mogłyby
jeszcze stać pra.wdą..

lię

Pan: - Ty mnie nie rozumiesz,
moja droga. To jest prawda.. Kobiet!)" która z tak niewinną miną
kłamie, która daje do zrozwnienia
że kota kooh./IJ bardziej anit eli męż:t - nie ma tu nic do roboty. Pro
szę, spakuj '~woje kufry. Hotel ja
za,pl3,~.

Pani (pó dłuższej chwili): - Po
mówmy -wreszcie rO!lląd,n.ie. J~elł
chceez koqieoznie, a.teby kotke
usuna6." domu...
Pat;: - O kotce nikt jut nie mó
wodową,
wi...
Pan (który nagle llspoka.ja. się
Pani: - Ale ja jestem kimś, i ja.
najzupełnie.i, za.pala. papierosa) : o kotce mówię. Jutł'o Karola z&Wiedzia.łem to już d:twno:
twoj,~ nieaie kotkę do swo}ej matki. Jej
miłość do mnie to kłamstwo. Ko- ma.tka ma kocura ...
chasz kotkę, ale nie mnie. Jest
Pan: _ Nie wiem, co mnie to
więc zupełnie
logiczne, jeżeli może interesować?
chcesz rozwodu.
Pani (tupiąc nMką): -,,- Ale ja
Pani (drętwieje. Po chwili):...... chct:, ~eby kątka. poszła. z domu.
Jo. nte jestem logiczna. Żadna ltoblat.a, nie jest logiczna.
Pan (Inzyczy): Ty nie 1na.n
Pan: _ A jednak jeste~ najzu,- tu nic chcieć! ZlItpamiętaj to s017ię!
pełniej logiema. Radzi<t ci, :Iżebyś N!t przyszłość ~d~ rta.w~ze chciał
poszła, do mecenasa Meyem. Ten coś wręcz przeciwnego a.ni~en ty;
robi ta szybko i tanio. Z~~ czterP~ni: - D()brze. }!ędrszy ".a,wna.cie dni b~dzie po wszystkiem. sze ul!ltępu,je. W takim r!\tZle kotka
Winę wezmę chętnie n:t siebie. Nn,- zostanie tutaj. Czy mogę ci teraz
tttr:l.lni e musisz WVI'Z0C się alimen- dać kawałek babki?
tów.
Pan (zast.a,nawia się kurczowo,
Pani: - Ma~7. jll ż })('wnir 7. a~ tt-: p co mn. odpowiedzi1:"!(:: wreszcie I re

D('C'1t z<l{:riera. c7.yllir;'!

zygul1 e ją.

JlIol>i) : -

J'r('}l\zę.
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Ostatnie

poleca Firma

Wielki wybór
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Towary wnajlepszy[h gatunkach.
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"SZTUKA
UDOWI\"
Pioirk wska

Od pewnego czasu w dziennikach
wiadomości o
niektóre sklepy
Wobee tego powstaje pytanie: co wypada robić, aby mieć pewność, że masło,
które kupujemy, nie jest fałszowane?
ledyna odpowiedź: Aądać wszędzie
i zawsze masła Związku Spółdzielni
Mleczarskich i Jajczarskich, który,
zanim wypuści masło na rynek, poddaje
je gruntownej analizie, o?powied~io gatunkuje, poczem sprzedale w etykIetach,
opatrzonych znakiem ochronnym:
pojawiają się alarmujące
fałszowaniu masła przez

lW'Ą1E.

fił

Wełniaki, Rzeźby.

kasetki
Talerze do chleba,
Pantofle zakopiańskie od zł. 2.50
Kamizelki łowickie od 4.50

Komplety

łowickie

dla dzieci i panienek

W

Spółdzielni
wię c tylko o
zwracać uwagę

NOWOśC

OSTAINIA

Wielki wrb6r PUDELEK RZEŹBIONYCH I

1 41 H I

od zł.

1.~5

Nigdzie
laniej nie Mupi
cie
--=
~.

l6tka metalowe, Materace wszelkiego
rodzaju, W6zkl dziecitlce w największym

na których jest wybita data wysłania
do sklepów.
Zaznaczamy j ednocześnie, że WSgystkie poważnieisze sklepy sprzedają masło
ZwiązkD

wyborze i t. p. poleca
naj starsza fabryka mebli żelaznych

Mleczar-

J. B. WOI k OW J S k i

to, ażeby
przy kupnie
na . wrżej
uwidoczniony znak ochronny, znaJduJący
si(l na etykiecie.
Masło, które tego znaku nie posiada,
nie jest masłem Związku Sp6łdziel

skich, chodzi

Istnieje od 1896 r.
ł'.ódź, Narutowieza 11, tel. 137-70.
UWAGA: Ł6ł1ra dziecięce z siatkami j materacami druciallemi od zł. 40.-

ArtuMułU

ni Mleczarskich.

DUmOWe techniczne i ChirUrgiCzne

oraz

Ilbestowe.

KALOSZE i ŚNIEGOWCE
Akta eprawy Nr. Z. 158

umożliwia płacenie rZllczywist jch i zniżonych
stawek podatkowych. Ja ż najwyższy czas
do prac przygotowawczych na dzień 1-go
stycznia 1932 r. Organizuje, prowadzi kięgo 
wość systemem ekonomicznym i sporządza
bilanse roczne, rutynowany buchalter bilansista, na warunkach bardzo przystępnych

Kilimy, narzutki.

,.ÓtOllł'NI ~

~"d"'" a .....~.

Iyllo la~mWa~l~ni~ ~~i~~owo~[i

PJlSY SKóRIJlNE, BA1AIJl
i z
OPONY ł BlTKI samochodowI
Jllłll'KlJlY SPORTOWE:
NARTY (komplety),
WIATRÓWKI, PIŁKI
i
do
footbalo-

I 31.

sierśoi wielbłądziej

Wezwanie Dubliczne

Przewodniczący III-go Wydziału Handlo"ego Sądu Okręgowego w Łodzi na zasadzie
art. 4 l\ozporządzenia Prezydepta RzeczypoPĘCHERZE
piłek
spolitej Polskiej z dn. 23 grudnia 1927 r. O
CZEPKI
kąpielowe etc.
wych,
zapobieganiu upadłości (Dz. U. N. 3 I 28 r. poz.
hurtowo I detalicznie poleca
20) zawiadamia, że firma ,.Dom Towarowy wł.
BIURO TECHN.-HANDL.
Juljusz Rozner, SP.adkobierc(, mieBzcząc~ się
w Łodzi przy ul. PIOtrkowskie] Nr. 98, wOlosła
w dniu l-go grudnia 1931 r. podanie do Sądu
PIOTRKOWSKA 67 (w podwórzu) Tel. 214-33
Okręgowego W Łodzi o udzielenie jej odroczenia wypłat i że termin do rozpoznania powyż
szego podania został wyznaczony na dzień 29
grudnia 1931 r., godz. 10 raDO, sala Nr. Dl,
w gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi, Plac
Dąbrowskiego Nr. 5.
Wierzyeiele powyższej firmy mogą przybyć na rozprawę sądową, Clelem udzielenia Są
na spos6b perski w Bielsku
dowi wyjaśnień.
delegowała 8wego przedstawiciel8 do Łodzi na okree 2 tygodni
Wice·Prezes (-) J. Kiszmiszjan
celem sprzedaży dywanów belpośrednio klijeotom na dogodnych
St. Sekretarz (-) T. Cicheckl.
warunkach po tenach fabryelnych.
~ Duły transport dywanów oryginalnych,
wszystkich wymiar6w
•
GABINET RACJONALNEJ KOSMETYKI
• znaJduje si~ w Łodzi przy ul. Traugutta Nr. 6 Hotel Savoy
•
LECZNICZEJ I TOALETOWEJ
• pokój Nr. 604, tel. 203-39. Zam6wienia przyjmuje prsedstawiciel firmy codziennie od godll. 9 rano do godz. 9 wiecI.
080 biście' i telefonicznie.
Pokaz dywanów odbywa się w lokalu przedstawicielstwa, oraa na
• Moniuszki 1, front '2 piElłro tel. 127-99 • !ądanie klijenteli w lob własnych mieazkaniach bez obowiązku
Godsiny pr.yjęć: od 10-2 i od 4-8 wiec..
kupna.
Usuwanie waselkich defektów cery i SJlpeCIlO}1oh
Prosimy SI8t\owną Klijentelę o odwiednnie naszego przedstawi• włosów wyprcSbowanll, najdoskonalull metod". J
cielstwa i zainteresowanie się naszymi niezwykłymi wyrobami.
~

Ł6dź,

Sąd Ukręgowy w Łodzi Wyrokiem z dnia
4 grudnia 1931 r. postanowił: 1) ogło sić uJJadłość firmie "Józef Hajek i Syn" oraz jej wspólnikom Józefowi .Majekowi i Pawłowi-Włodzi
mierzowi Hajekowi: 2) chwi lę otwarcia upadłości oznaczyć na dzień 28 listopada 1931 r.
tymozasowo, 3) zamianować Sędzią Komisarlem Sędziego Handlowego Pawła Seipelta,
4) zamianować kuratorem upadłośoi adwokata
Władysława Rozenblata, 5) oddać upac1l ego
pod dozór policji z obowiązkiem m eldowania się raz w tygodniu, 6) nakazać opi ec zę
towanie kantoru, składów, kasy, ksiąg, zbioru
dokumentów, r ejestrów, papierów, ruchomo ś ci
i rzeczy upadłego gdziekolwi ek się one znajdują, 7) dokonać publikacji w:v roku zgodnie z
przepisami art. 457 K.H. , 8) usk ut er zni ć wpis
w rejestrze handlowym Da zasadzie art 2 p. 4
dekr. z 7 ll. 1919 r. , 9) wyrok opatrzyć rygorem tymczasowej wykonalno ś ci , 10) od pis wyroku zakomunikować prokuratorowi przy Sądzie
Okręgowym w Łodzi.
Łódź, w grudniu 1931 r.
Kuratorzy upadłoAoI
Adwokat: Władysław Rozenblał.
Na mocy art. 476 i 478 K. H. wzywam
wieuycieli firmy "Józef Hajek i Syn" oraz jei
wspólników Józefa Haieka i Pawła-Wło d zimie
rza Hajeka. aby w dniu 18 grudnia 1931 r.
o godz. 12 rano stawili się osobiście lub przez
pełnomocników w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
pokój Nr. 15, celem 'wyboru kandydatów na
syndyków tymczasowych.
Sędzia Komisarz: Palt"l1eł Seipelt.
------------~~._~,
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NAJLEPSZE CIA ~TKA

Krajowa Fabrrka
Recznrch Drwan6w

.,................................

ul. PrzeJozd 2, tel. 13!-26 godz. 3-4.

polece

PRZEJAZD 1. TEL. 133-72 i 209-87
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Odwołanie OgÓlnego Zebrania [złonków"Koła Ciułany"
Zarząd " Koła Ciułaczy" zawiadamia, że

Og61ne Zebranie
Członków mające się odbyć w d niu dzisiejszym
o godz. 11, z ' przyczyn niezależnych zostaje
odwołane.
O terminie następnego zebrania
Ozłonkowie będą zawiadomieni.

Zarząd "Koła

Clulaczyu.

Przepiękny dramat osnuty na tle noweli
Henryka SIENKIEWICZA p. t .

Ostatnie 2 dni!

"Janko Muz

"

w wykonaniu Marji Malickiej, Witolda Conti i in. Nadprogram ciekawe aktualności filmowe i wesola komedjl:\
Poozątek seansów w dni pOWSK. o g. 4 p. p., w niedziel~ i święta o g. 2 p. p., ostatni seans o godz. 10 wiecz.
Ceny mie~sc: I 1.25, 11 90 gr., III 60 gr.
Nastopny program: "Anna Christie' w rolach gł6wnyoh Greta Grubo, Charles Bickfor:l

Zeromsklego 74-76

~,Kopernlka.

Dotal!d tramwaJamiI
5. 6, 8. 9 i 16

Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsca

Uwaga: Passe-partouts I bilety wolnego

ważne

wejścia

we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i §wiąt
w niedzielę i święta bezwzględnie nieważne.

