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Starcie

tłumu

z policia " Olegowie pod Katowicami
od zo
kir
u . nktjo ar·ulzg r

ił
tuTOWICE, 8 m~a. (Tel.
"Głosu Porannego") W
ci~"1Iu całego dnia
dzisiejszego
l'ÓŻIle miejsCOWOŚCi
Górrnego
SlllSka były widownią
ZAJŚĆ NA TLE OBNIŻENIA
~WIADCZEŃ DLA BEZROBOT
NYCH

-.vI.

~

wybito przeszło 20 szyb. Równa policję, która pod komendą
podkomisaTza Szopy
ehciała opróżnić plac posypały
się
KAMIENIE I DACHÓWKI.
Dwueh funkcjonarjnszy odnl0610 obra·żenia
od uderzeń
kamieniamI.
Kiedy tłum nie chciał
się
roze.iść użyto granatów bawią
cyeh., a następnie policja użyła
broni, strzelając na postrach w
powIetrze.
JEDNA Z KUL UGODZIŁA
JEDNAK BEZROBOTNEGO
2t-LETNIEGO HERMANA DA.
nież

akcji dorainej. Przebieg tych
zaburzeń był wszędzie jednakowy. Tłumy bezrobotnych gromadziły się
przed ~dem
gminnym i protestowały przeciw redukcji zasiłków.
ZABURZENIA W SZARLEJU
I LIPINACH
zakońe.zyly się
bes
rodewu
krwi; natomiast w Ożegowle
pod Katowicami miały one poważniejszy eharakte.r.
Tłum bezrobotnych złożony
~ kilkuset osób od samego l"8D.a
USIŁOW Al. WEDRZEĆ SIĘ
DO URZĘDU GMINNEGO
NOWY JORK, 8 marca. W OZEGOWIE,
W zakładach Forda w Deaborn
domagając się wypłaty .zasU- pod Detroit doszło wczoraj do
krwawych STARĆ MIĘDZY PO
ków w poprzednJej wysokości. LICJĄ I BEZROBOTNYMI. _
Policja usunęła demonstrantów Trum usiłował wtargnąć
do
na ulicę. W Jakiś czas później biur .zanądu fabryki samoeho. znów zebrał się tłum liczący 0- dów. ().k.~lo 5.000 de~onstrankolo 800 osób ł
łów ~()wllało rozpędzaJ~cą ich
poHcJę gradem kamieni.
PolfZACZĘTO WYBIJAĆ SZYBY
ejanci odpowiedzieli najpierw
w urzędzie ~in-nym; ogółem salwą w powietrze, a następnie

5 za

CHNOWSKIEGO,
który w chwili salwy wyskoczył
przed tłum 1 schylił się po kamień. Tłum zaJbrał r.an1onego ze
sobą I odstawił go do szpitala.
nem~trancl w dalszym clągu
obrzncall policję eegłamJ ł ka-

Pozatem rannych zOstało lżej
.leszcze 3-ch policjantów.
Pomimo krwawego stłumie
nia rozruchów, sytuacja w miasteczku nie odJrazu rlIałagodzila
sle. Grupa młodzieży robotni-

ezeJ

mieniami. Kamieniem w głowę WT ARGNĘLA DO PIEKARZA

wsłał

Konderki i ~ołociła piec z pieKOMISARZ SZOczywa. Inna ~rupa, złożona prze
PA,
ważnie z kobiet,
oraz starszy przodownik Bat'ZAJĘŁA KUCHNIĘ DLA BEZteczko.
ROBOTNYCH.
Komendant posterunku w 0i;egowie Bartoszek odniósł
Dopiero przybyły ze ŚwiętoCIĘtKĄ RANĘ NOŻEM W PLE chowie oddział
pruicji konnej
CY.
p~wrócU spokój.
ZRANIONY

-

, 50ranng(b

Krwawe starcie bezrobotnych z policją przed zakładem F orda
pocz~1ł OSTRZELIWAĆ TŁUM
Ogółem 5 OSÓB
ZOSTAŁO
Z RĘCZNYCH
KARABINÓW ZABITYCH,
6 CIĘŻKO RAN-

MASZYNOWYCH.

NYCH, PONAD

Walki uliczne w Diisseldorfie
KomunIsta zEbay. - Liczni ranni
-

Wczoraj popołudniu doszło w
Diisseldorfie
do poważn~h
starć ulicmych mIędzy hitJerow
eami a kO!Il1/UlIlistami, przyozem
oble strony ro7lpoozęl'y reguJarną strzelanin~. Jeden kom1liIli.5ta
z-osłał zabity, inny cięiJko ran-

Robotnicy uHortensii"
nadal nie opuszczają
fabryki

z

Piotrlwwa

donoszą:

Sytuacja strejkolWa w hucie
·"Hortensja" w Piotr.kowie w
dniu wczorajszym
nie uległa
zmianie. Okrrę,gowy inSipe'ktorat
pracy wystosował do I'Lwiąz.ku
zawodowego prac()!W1lilk ów prze
mysłu sz.k lanego w Piotrkowie
pismo, w którem proponuje, ażeby zarząd zwią·zku
nak~oOnił
strejkującyclt l'oho.tnik6w do o~

puszczenia huty, a tern samem
dyrekcJi ro:z;poezęcie
pertraktacji tŁe strejkującymi.
um"żliwil

sabotażowy

SOSNOWIEC, 8 marrc.a.
tJbieglej nocy wydarzył się na
teI'cnie Zagłębia Dąbl'Owskie:go
pierv,-sz,y w czasie strejku akt
sabota7i.'.
Około g~. 21 Ita terenie kopalni "Mars" szyb "Upadowa"
w Lawiszy dał się Słyszeć silny
huk, po którym z okolicznych
zabudowań wyleciało kilkanaście szyb. Jak się okazało, huk
ten s,powodow.ał wybuoo naboju amonitowego, wskutek którego wysadzony został w powieh'lZ.e motor elektryczny o sile
100 koni maszyny wyciągowej.
Eksplozja nie pociągnęła za sobą na szez~eie ofiar w ludziach
''V kopalni bowiem
nie pracoiwaU wówczas l·obołnJą.

ZajŚCia \V

Trzebini

KRAKÓW, 8. 3. (pA T). Dziś o
godz. 12,45 na kopalni "Zbyszek"
w Trzebini, tłum w liczbie 1000
osób przewaznie kobiet, usiłował
niedopuścić robotników
idących
na drugą zmianę do pracy. Policja
nie dopuściła do ekscesów i druga
zmiana zjechalia do szybów.

Śląsku

Aby zapobiec dałszym rozruchom, przydzielono do OCJbtrony
KATOWICE, 8. 3. (PAT). W
zakładów 300 iJołnierzy gW8lI'dji
narodowej ~ ciętkiemi karabi- dniu dzisiejszym wybuchł jednodniowy strejk protestacyJny przenami maszynowemi.
ciwko zamlmięciu kopalni "Florell
tyna" w Łagiewnikach. StrejkowaWASZYNGTON, 8 m.area. (PAT.) PTezydent Hoover ło 1382 robotników i 120 urzędni
podlJisal projekt ustawy, doty- ków. Zjechała do pracy tylko zało
czącej rozdziału pOlID.iędzy bez- ga obserwacY.ina w liczbie 6 rorobotnych 40 mUjonólW korcy botników i 4 urzędników. Przebieg
zboża.
strejku zupełnie spokojny.

I

BERLIN, 8 marca- (Pat.)

50 DEMON-

:========:::::::~> STRANTÓW I POLICJANTÓW
ODNIOSLO LŻEJSZE RANY.

Zamach

Strejk na G.

-=
.,borcze na Pomorzu

ny, szereg odniosło lżejsze OIbratenia cielesne. Poaicja interwenjowała, aresztując lioz.n)"Ch uw interpelacji i odpowiedzi ministra
czestników starć. W godzilIlach radca poselstwa niemieckiego w
Warsz. koresp. "Głosu Poranne- mu były interesujące jedynie w
wioozOIMl)"Ch bójki powtórzyły Moskwie, na którego dokonano go" teleronuje:
punkCie, dotyczącym projektu usta
się. Są liczni ranni.
zamaehu
Wczorajsze obrady plenum sej- wy o składkach na rzt~z kościf ła
katolickiego. Ustawa ta ma wejść
w Zycie dopiero w roku 1934.
Pos. Czapiński (PPS). oświad
czył, ze ustawa ta nie jest sympatyczna dla jego stronnictwa, które stoi na gruncie rozdziału kościo
ła od państwa. Pos. Czapiński przy
udał się
i
pomina o wniosku PPS o odroczeniu dyskus.ii nad tą sprawą do roALEKSANDRJA 8 marca. _ władz egipskich. WzdłId molo niezwloc.mie odjechał do Helu- ku 1931, wreszcie stwierdza, ze uOd samego rana ~czekQvano tu u:stawiły się oddziały gwarr.dji anu.
stawa .lest narzędziem w grze poli
przybycia marszałka Piłsudskie- hon?rowej egipskiej I 8iDgleltycznej. W głosowaniu przyjęto ugil. Z powodu niepogody nastą- ski eJ. Marszałek przeszedł wraz
KAIR, 8 m8ll'Ca. (PAT.)
stawę w 3 czytaniu. Z kolei przypiło opóźnienie. Statek "Roma z otoczeniem .dO wagonu saJono ZamiesZClZlOna
przez arah'ikl stąpiono do rozpraw nad ustawą o
nia" przyhył do portu o godz. wego, postawlone~ d? dyspo- dziennik nMokałtarm" I rątSo- chov;aniu zmarłych ł stwierdzaniu
n-e.j.
Na społkanie m8ll'szał- zycji pNJeZ rząd egIpski. Pocł~ł
llrzyczyny zgonu. Następnie odczy
we pismo "Liberłe" wiadomość tano interpelac.ię KI. Nar. w spl-a.
ka wyjechał z Kairu, w zastęp- wyrusza o godz. 19 do Kairu.
stwie chorego posła Dzieduszyc
Marszałek wygląda c.ze;!'JJtwo i o zamierzonym przyjeździe mar wie uniemożliwiania zebrań poseIszalka Piłsudskiego, wywołała ~kicb. Interpelacja opisuje zajście
kiego ' sekrrełarz Maliński.
znosi podróż doskonale.
ogromne zainteresowanie w w ~wjeciu, gdzie policJa miała u.
"Rom ania" przybyla do molo
KAm, 8 marca. (pAT.)
kolach rządowych., prasowych derzy~ na c;pokoiny tłum. Tnterepe
królewskiego,
gdJzie powitał
marszałka gubernator
Algieru, MaI'szalek Piłsudski przybył o l wśród społeczeństwa egipskie' 1 (Dokończenie na sir obrat kIl'ólowej, ~tawlclele godzinie 22.15 do Kaku, skąd ' go. nlcv 3-eJ)

Zajścia

w

Z Aleksandrji

do Kairu

dalej . do Heluanu

9 m.

.. t

Berlin - Charbin - dwa te~ I dzy, "ołów utrzymał się łJIMly
ID.8ty aktnalnycll zainteresn- nie.' przemocą, a pia'wqym jewań
poli~ego świata. W go krokiem byłoby 7JI1iszczenie
Berlinie zb~ą IiliQ wvlH»'J' na wS7,ystkieh Ol'ganizaejl l'Obo,nipI'ezydenła Rzeszy, wy2lnaczon~ czyeh - a więc socjaUsłów ł ko
na 13 JDlU'C3. Chm'bln - to je- monistów.
den z pieJ"Wszych rozd7lałów
A dalej: wielki przemysł fikonfliktu na Dal~kim Wseho nansuje giganły(~zną kampanję
dzie, rozdzi~ któl'y nanowo mO a~itacyjną narodowych fiJocjalite stał się aktualny. Pl'Zedmto- słów. Wielki pnemysł ma punk
tem pierwszym konfliktu japoń ty oparcia 1 llat7:ędzia na całym
sko - ehińskiego była Mandżu ś1\'iecie, radby zniszczy e Sowierja. Potem czerwone luny za- ty, doprowadzić do wsp6lnego
płmlęły nad SzllDghajem. Zga- mianownika działalność wszysły, oozos~awia.iąe za sobą tl'u - stkich przeciwników Moskwy,
py 1 zgli~za
w dzielnicach Hitler ~ot6w wzmoenie silę uchińskieh. A świat zadaje sQbie del'zenia japońskiego,
wymlez kolei pytanie: jak daleko ma rzonego z Chat'binu. ('~y nie
8i~ać pochód zaborczy Japo lepiej więc wyc-9fać ThiiJmannji? Jak ułożą się stQsunki ja n,a - pl'08i lewica niemiecka.
pańsko - sowiookie? Jaką role Banitu 'J'-<łCki jest tego zdanIa,
odegra emigracja rosyjska ua ale U'iicjaIna Moskwa pOzostaje
tym terenie?
I g!uehą na te prośby.
Berlin ,- Charbin linja
... • •
()lbrzymiej dlug9Śei .oddziela te
Praga leży nieco bllżej Chardwa tak niepodobne dr: siebif'
bina, niż Berlin. I w Pradze za)
miaSta ł środfłwislul.. A jednak l11owaDO się w tych dniach
świat jest ~łością a polityką Charhinem.
Odbył się
tam
aktualna , łączv te punkty ze sozjazd l'osyjskiej unji republikań
ba i UQ1eŻAIa je od siebie.
sko - demQkrałycznej pod przeDemoJu'acja niemiecka, wal- wQdnictwem starego wodza kacząca rozpaczliwie po stronie
detów rosyjskich. Milukowa, olIindenburga przeciw Hitlerostatniego ministra spraw zagI'a
wi z arsenałn swej propagandy nlcznych przed przewrotem bo.l
wyciągnęła
nowy argument:
szewlekim.
właśnie Charbin. Oto tok .tej ro
Milukow Qdparł zarruty bolzumuwania: wszyscy przeciwni
CF Hindenłtul'ga dążą do tego, szewików, twierdzących, że weaby pierwsze glosowanie na pre spół z la. generałem ezeskim,
zydenta
nie dało
rezultatu. Gajdą, organizuje armję emiPA'zeciwstawiono fełdmarszalko grancką, mającą walczyć z Sowi .jedną kandydatu"ę "łówlJlQ wietami na Dalekim Wscho- Hitlera i dwie pomocnieze, dzie. Nie wierzy w możliwość
maJąee oskrzydlić jego front. zbi{)J'()wej krucjaty państw kapi
DUsłerberg,
kandydat Hugen- tBlistvcznych przecIw Sowieberga ! Słahłhelmu mą odeią- tom. N atomiast widzi prawdo4Dąć "losy prawicowe, kandy- pcdobieństwo wrojnego zatardat komunistyczny Thiilmann, gu między Japonją a Sowietama
przyciąguąć
socjalistów, mi, gdy.6 .tego zdaniem armja
11',ezadowolonycb z nakazu za- ezerwtlD8 nie ~o(ki się na darll!iłda wcjal - demokrae,fi, pole- leko ii~ ustptwa I pocią
I~ającego głosować na Hinden- gnie rząd za sobą. Według Miutkowa, sytuacja Rosji na Daleburga.
kim
Wschodzie przedstawia się
Moskwa - wywodzi demokracja niemiecka - wystawia pomyślniej, nli w roku 1905.

I

,T hiilmanna, ahy zniszczyć fro-nł
Hlndenbul'ga, BrUninga i BrauJ1a. Moskwa dopomaga Hitlerowi, spooiewając się, że po załamaniu się ~o rząd6w opanuje sytuację. I tu demokNłcja
u'emiecka
osfnega MU3k .l·ę:
Hitler, dosławszy się do wla-

Następnie MiJukow wystąpił
Qstl'O przeciw pr6bom żywio
łów prnwioowyeh na emigracji,
pragnących zorga~ać odlłziały antys<rwleekie u ooku Ja
ponji. Wyraził się dosłownie

w ten

~pos6b:

"MUSImy

sympatyzować

z

,;GLOS PORANNY"

1932

rządem sowieckim w jego. wal· llyeh czę~ciach Chin dejc si~ za- zwiskiem GBllny Qdgrywał wyuważyć żywiQłQwy odruch prze bitną ro.Ję w mganizacjl chińu

ce w ·.;;,bronie lnterl)S6w rOSyj!lkle!l

na Da)eklnt Ws,..hoibie,
wkt6rych
rząd ten repre~ntuje naprawdę lntere3y Rosji. Byłoby nie,
s7.częśeiem, gdyby nanowo t'().
sianie wa'l('zyli przeciw ro.sjąnom. PQwinnilŚmy życzyć sobi~
tego, aby l'Ząd sowiecki był do·
statecznie sItu y
ua Dalekim
"'I';chodzie. Nie mQżemy obp,~nie walnyć w ohronie naszego
kraju, ale byłoby zbrodnią stnnąć po drugiej stronie lmrykagdyż

..Jwko impel'jaIizmowI tokij't!dc
mu.
Obecnie jasnem już jest. t.e
w Tokio ehętnie zrezygnowaliby z !lIanu twoI':z.enia mongoł ,
sko. • mandżul'ski~o państwa i

są wypadki,

skJeh M'IUji rew.olucyjnych, wygłosił na tem posiedllenlu wlel-

ką mowę o sytuacji mI~zyna
rodowej
i stanowisku armji
czerwonej. W swem pr7A'm6wie
olu ~el1eTał Bliicher porUM:ył
~adQwo1iłiby się ~tosow:::!dem zwłaszcza zadania, ,'akie oczeku
21 artykułu w stQsunku do. Mao ją arm,ię ~zerwoną nn Halekin
dżurji, "dyby Nankin Qkazał ~o Wschodzie w 7!Wiąrllku z tamtej
łOwQś~ do bezpośrednich roko- szym konfliktem.
wań IZ Japonją. Chińczycy j~d·
W warunka~h, Jakie obf"...u.1e
Dak są nieulStępliwl.
panują na Dalekim Wlitchodzie!
Wprawdzie mandżursey "biq - mówił J(enerał BHieherdy".
Ii" z radością oczekiwali przy~ musimy być nadzwyczaj ostroi
A konkluz.ie. które
Milu- bycia ~pończyków, będąc prze ni... Sp.ecjalna wschodnio - uJa
kow stąd wyciąga, b1'zmią tak: r konani, że okupacja dQPl'owl\- tyeka a,n:n.ia zasilona w osta,
"Wolę, aby 160 miljonowy na-I rł..zl tło zupP.ł>lego zr,niku sowiec tnich lałach j zahartowaua ~
ró? cierpiał . w dalszym. ciągu~ ki~h wpł~,;ó,~ .na kolei W8C~{l> niedawnych bojaeh jest przygoniz żeby mlala p.rzepaść ezęśe dutO - ~hinskieJ. t.Młodorosla- łQw3na wystąpić w kaidej miterytorjum państwowego. ~
nie" lub też ci, którzy t..'łk si('- nucie w obronie państwa budu·
l)ienia narodu nie będ~ wiecz- bie nazywają, witali oddżialy .iącego socjali7m. Nie Do~wQIi,
ne, bo i system obeeny wJ~e~- .lapońskie okJ.>zykami ..hanza..f". my, aby biał.ogwardyjska lmpenie trwać nie będzie. Natoml3s1 po'Wiewa,iąc
trójkQloroweml daJistyc.zna zgraja b'ałowaJa
utrata części obszaru państwo- chorągiewkami cal'Skiemi. Zyu swcmi bl'ud.uemi nogami ziewe(o .lest największą kl'Zywdą, ezcnie .iest ojcem D1~śli ł nieje- mię socjalistyczną, nas,,1l. roJt:
która mQże spotkać naród".
den wiar.hl .tuż sieb:c na fotelu kolektywną. Jeśli komuś zapoRepublikanie i socjaliści emi minish'~ huforowe,\1;o pań8h~ .. doha się wyehu~nąć bru111ą la,
granccy popadł MiIukQwa, nato U2 Dalekim Wsch.odzie.
pę po. nasz węgiel, drzewo JU11
JoJaSt p!l'awica oświadC7.yłu liię
Wkrótce jellnak Pl'Zed~\ilwi-l inne bogactwa, to może byĆ . pP.p~jw niemu.
ciele japońscy
puścili dwu,' wny. ~ o każdą tonnę w~gla,
Wieści, nadchodzące z ella!'- tusz na I"ozgorączkowane Ill,ło- o każdy metr drzewa, o każdy
blm~ usprawiedliwiajq w zupeł wy. Naczelnik Qddziałów ck"- ~nlnlU' l'yb walczyć będ7.iem~
llości slianlłwisko lcwiMwej c- pacyjnych demonstracyjnym ~ o wiele zaw~it;Ciej, niż w rQku
migracji rosyjskiej.
zarazem pl"z.yjacielskim gestem 1D29 (w czasie kQnfliktu ~owicc
PQmimo wyre-lyse.rowanej ko oznaJmił ludno.ści miejscowej, ko - chińskiego). Niech zapamJę
nwdji niepodległościowej, fila żt> d.owództwQ .iapQńskie o ....ł'zy- tajn to SA>hie w,"zyscy ci. któ\'zy
każde7~o ,feSt jasne, że Japonja mało dyrektywy, wedlug któ- próbowalihy nas zaatakowMl"
chee przywłaszczyć sobie Man- rych nie może dQtknąć intere• •
•
dżurję. Oheeny gabinet w To- sów sowieckich.
Rr.l'lin - Chal'bin. )tyM ludz
kio. otwąrcte l kun~ekwentnie
Tak przedstawia się rzeczy- ka krąży wokoło spraw cnleJj:o.
prowadzi poliłykę lmperjalł- wisło-ść. Japonja wyraźnie nie łiwiata. Ale w wypadkach, Q Ir.łó
słyczną. Nie moiua nezywlś"lp chce konflikt", z Rosją sowiee- rych tu była mQwa, myśl ta
~Ol'zeczaĆ, że stosunki gaspo- ką· W interesie rosyjskiej emi- jest ehoNl, cierpi na zasadnicze
t1arC7Je Japo.nja dostosowuje do I gl'Rcji tokijscy politycy nie po- bl'aki. Lewica emigrae,J'i rosyJIś .
. ..~. ł •
\Owej polityki imperjalistyczueJ., WlęCą anI lPlIll~go • ~o me~za. ,,,kiej nie ma gruntu pod stopaNie chodzi o chwilowy kapry~ Szanse antysowieckIeJ akCJI :ol ntl i dkltego., zwalcz.'\jąc So.wielub o awantul'ę, ale Q niezbędną Japońskiej
strony w dlZisie.t t~, i wykl~ta J)I'ZCZ nie, zacryna,
konit'ezność. Ghiny jednak ni" szych warunkach są żadne, iak mjm~1 to., pOllierać ich polityk~.
kiernją się tymi względami. Ca- kolwi~k ~o.mi~dzy lap?ńskimł A myśl Hitlera, uloko.wana na
ły naród chiński soJidaryzu,t«l CZ~1ll1l~aml WO,\Sko~Tyml znaj~ gruncie wlasiJego. palisłwa, zguIjjię w swej nienawiści do japoń dUJą SIę
zwolenmcy czynnej biła się w ~ąszCutch dema~ogjl
skiego zabQrcy.
.
akc.ii przeciw SQwietom.
i żYlliolowych odruchów.
KQnflikt maudżurski .1est nad
Odpowiedzią na podobne za
Świat ,lest jeden i zda,je sobh
zwyczaj drumatyczny. O"aDO' mia,ry była demQmlracja armji z t~g,o sprawę, że .lest eh.ory. Awać l Drzywlas~yć sobie Man· czerwonej i . wystąpienie wWlec fe myśli ludz"ie nie zdołal~
dźu.rję, obszar równający ~ię Idego gene.rała BlUcher8 w Cha znaleźć lekarstwa. Nie uświado
Qbszarowi dwueh Francji, Z8 barowsku, położonym w pobli- miły sobie
swoich dróg, nie
.nIeszkały przez 30 miljonów żu granic mandżurskich.
SPQt"':-",. si~ między sobą. Dromieszkańców chiński(;j na~doBlłicher, który dawniej był ga z Berlina do Chal'binu ,l esł
wośei, wobec il'l'OOenty, mającej ministrem spraw wojskowych pełna łirudnośei
qlebezpieop.arcie w 400 miljouaeh ehiń sQwieckie" republiki Dalekiego czeństw.
ezyk6w - to nie jest łatwa Wschodu, a następnie pod naC. W. J •
..zerz, IlJWlasZCUl w dzisiejszyelt
czasach. Hisłorja bl jest bal'·
dziej skompliko'll ana, n.iri sW'!-ro czasu na KOl·ei.
J anońska akcja niewątplIwir
stano.wi ezynną pobudkfJ do narodowo - rewoI~'y joego proceIm w Chinach. Tl'zeba pami~ta(o
w filmie re7,yserji
o tem, że przeszło 60 miljon6w
ludności ehińslde.i tyje pod rzą
dami sowieeldeml) a rząd sowiecki oBwiadeza, że "tylko Ch'
Ity Mlwieekie mogą odeprzeć na
pór imper,iaJist6w". Ale i w in ·
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Reorganizacja administracji rządowej muzyką dalekiej przyszłośc,~
WARSZAWA, 8, 3. (PAT). W uniach 16 i 28 lutego oraz·l
marca bież. roku odbyły się w komisji dla usprawnienia administracji publicznej przy prezydjllm rady ministrów, konferencje, będące
za,początkowaniem prac nad zagadnieniem organizacji władz administraC.li rządowej. Za podSltapę dyskusji przyjęto projekt opracowany na zaproszenie komisji przez p.
Romana Huasnera, naczelnika wydziału
organizacyjno - prawnego
Ministerstwa
Spraw Wewnę)trz
nych opublikowany w tomie VI
"materjałów komisji".
miały
charak{er
Konferenje
wstępnej dyskusji
nad zasadniczym !}roblemem z zakresu organizacji administracji rządowej. Omówiono z zakresu organizacji władz
centralnych zagadnienie koncentracji spraw organizacyjnych w
prezydjum rady ministrów i w ana
logicznych komórkach Poszczególnych ministerstw, sprawę stosunku
podjętych przez komis.tę zagadnień
do reformy konstytucji, zagadnienie samodzielności urządzeń centralnych ł ich stosunku do mini-

CZY skasowanie

" urlopów

dotyczy pracowników
umysłowych

Warsz. kor.

"Głosu

P<Yranue-

go" (Fr.) telefollluje:
z'wiązku

Wczoraj wicep'rezes

synd:yikatów
dziem.nikarskioh
red. GrosteTll odbył konfelfencję
z naczeInilkiem departamentu w
min. pracy p. Drookilln. Tematem konferencji było !Zasiągnię
cie infomnacji czy skals owanie
urlopów i skrócenie terminu wy
mówień

odnosi się również
pralCowników umysłowych.
Drecld

odpowiedział,

sterstw resortowych, sprawę ze$po ki zasady reorganizacji stanowią
admin!stl'iacji oraz sp.rawęJ we- jeden z kllku w te.t dziedzinie projektów, a mianowicie projekt nawnętrznej organizacji urzędów.
czelnika Romana Hausnel1a. Nad
*
W związku z powyUizą illforma projektem tym, jak wynika z kocją PAT upoważniona jest do munikatu komisji do usprawnienia
stwierdzenia, że wIadomość poda- administrac,ii publicznej, rozpoczę
na Im:ez ~wne dzienniki jakoby ta zosta ła dopiero dyskusja. Jest
projekt nowel organIzacji admini- więc rzeczą cona.tRlnie) przedwczestracji rZI~dowej był już w głów sną traktowanie tego projektu, jan,'ch 2'-<\r~;sach ustalony w komisji ko poglądu całeJ komisji, tembar- nie odpowIada prilwdzie. Refe- dziej, zaś jako projektu rządowe
rowane przez wspomniane dzienni- go.
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rland w gorączce Drzed

słowa powtarzał

Dla(Z~RO

ewe zdrowie I Emulsja Scotta krzepi ciało i czyni je odpornem przeciwko
chorobom zakatnym, lak: grypa, koklusz itp. W skład Emulsji Tranowe:
Scotta wchodz~ tak konieczne dla rozwoju organizmu substancje, lak i
tłuszcze, wapno, fosfor i wszystkie witaminy. Emulsja Scottl! jest pr~yjemnl!
w smaku i łatwostrawna .. Zalety te posiad!! Jednakie tylko prawdziWI! Emulsja
ScottlI i dllltego wystrzegajcie 5i~ mllłowartościowych naśladownictw, Emulsji
Scotta bowiem niczem zast~pjć nie motna. Do nabycia we wszystkich
aptekach i drogerjach jut od Zł. 2..50.

śmiercią

prasa nie pisala o t:icikim stanie jeeo zdrowia'

I

PARYŻ, 8, 3. - Dopiero obecnie ślono ją, Jal{o nagłą.
po śmierci Brianda, do opinji puGdy Briand 29 lutego powrócił
bliczne,i przedostają się szczegóły, z Cocherel do Paryża, mial jeszeze
jak zmarły sp~ził ostatnie tygod- I na tyle sił, że sam wszedł po schonie swego zycla.
dach do swego miesz~ania, położoOd szeregu tygodni, Jak stwier- nego na drugiem piętrzc. W ostat·
dzają przyjaciele zmarłego, lelcarze nich dniach cierpiał bardzo, gdyż
określili stan Brianda, jal{() bezna- lekarze zabrcmili mll palić. Prosił,
dziejny i lada dzień liczyli I!.lę z ma aby mu nie zabierano fajki z poiIiwością
katastrofy~
Wydano koju. Przed południem stracił przy
ostry zakaz, by wiadomości te nie towność, która wmeała tylko na
przedostawały
się
nazewnątrz, , krótkie chwile. Koło 10,30 rozpoguyż Briand do ostatniego dnia ! częda się agonja, 0 .14,30 Briand
osobiście czytał dzienniki, z któ- \ już nie żył.
rych mógłby się ewentualnie doNa propozycję Tardieu rząd powiedzieć, ie stan jego zdrowia jest stanowił urządzić uroczystość pobeznadziejny.
grzebową Brianda w mi1"~1;arstwie
Tem też tłomaczy się, Ze śmierć spraw zagranicznych, dol~ąd przeBrianda ' była dla opmji publicznej I wiezione zostaną rIlwłoki, przed któ
zupełną niespodzianką i że okre- remi nastąp. defilada wojsk.

I

Pogrzeb odbędzie się w sobotę,
dnia 12 marca, o godz. 14-ej.
Kulminacyjnym punktem uroczy
stości będzie mowa prezydenta Tar
dieu i nastąpi prowizoryczny pogrzeb na Cn1entarrllu Passy, zgodnie z życzeniem zmarłego: wyrażonem w
testamencie,
poczem
zwłold odwiezione zostaną do CochereI. Zgodnie z iyczeniem zmarłego i mdziny nie oobędzie się nabożeństwo żałobne w katedrze Notre-Dame.
Na ręce prezydenta republiki i
premiera nadchodzą z całego świa
ta stosy telegramów kondolency1nych. M. in. nadeszła również depesza od wdowy po Stresemannłe.
PARYŻ, 8 marca. (PaJt.)
Dl'. Emery, który do ostatniej

chwili

życia pOzostawał

u

łoża

chorego Bl'łalld~ zaznaczył w
wywiadzie ze współredaktOl'em
"Le Temps", że nalball'dzi~j cha
raktcrystycznemi słowami, któ-

re Briand w gorączce powt8Jl'zał
były: Verdun, Boulogne i Saloniki. Jest to fenomen, który da.fe się czasem konsłałowae u ludzi w ~onji. Briand wypowiadał trapiące go wówCZ1as myśli,
które doprowadziły ~o do tego.
że oddal swe życie cale pracy
nad obl'oną pokoju.
Briand zmarł na rocbaJ arpoplekcji blon mózgowyc~ bet!
bólu i bez NężenIa; de.."iał jednocze§nIe na n'brzek w płl1cacb
i mÓ"~tI.

do.
P.

te nic mu

o tem nie wiadomo.

Komuniści

sie co niecia woisk

z limeryki Gen. Szirokawa domaga

jad" do Z. S.

s.

sze 5 mil o Szan haiu

R.

TALLIN, 8 marca. (Pat.)
p!'J1zyhył do Tallina ~ ~~ki
PląJty eszelon kQffi'lllIllstow udający się do Z. S. S. R. Eszelon
składa się z 250 osób. Ostatnio
uda"lo się przez Tallin do Z. S.
S. R. już przeszło 100 fińs.kich
komUlIlistów z Ameryki.

CZY ma Iy lainbBrgh
żyje?

-

50.000-na arlDia (zana-Ka --Szeka na
LONDYN, 8. 3. (PAT). Z Szangbaju nadeszła dziś po południu
niepokojąea wiadomość co do marszu C1A1lg-Krai-Szeka na czele 50tysięcznej arm.li na pomoc kantOlir.kiej, która się cofnęła z pola walki pod Szanghajem. Wiadomość ta
wywołała niepokój w szeregach ja
a
arpońskich,

/główn.ldowodzący

namacalnego dowodu,

tlziecko Lindbergha

że

Żyje.

wyborcze na
Pomorzu

Zajścia

(Dokończenie)

lac.ta rozpatn.lle najście policji na
prywatne mIeszkanie w Starogardzie.
Odpowie-dź ministra Pierackiego
opiewa, że w Świeciu, gdzie po(\hód odbywał się mimo zakazu, po
IicJa musiała dwukrotnie rozp'raszać, przyczem jeden z członków
O. W. P. usiłował rozbroić posterunkowego, a z szeregów manifestantów padały w kierunku polic.ii
()kr~kł w rodzaju: "psy, lumpy sa
n"cyjne, bandyci, rozbÓjniey". Miolster oświadcza, że w postępowa
niu policJi na Pomorzu nie moie
dopatrzeć się przestępstwa. Na tem
porządek dzienny wyczerpano. Następne posiedzenie
sejmu wyznaczono na jut.r o o godz. 10 ranO.

dejmą ofenzywę, aby odrzucić chili \.
zapewnić sobie
żyte bezpieczeństwo frontu.

czyków i aby

nale-

POIBO': kantońt:zgkolD

naczelne dowództwo japońskie nie
poprzestanie na mjętych dotycllC21as terytorjach.
Saperzy japońscy w go.rączk&
wem tempie odbudowują miszezoną linję kolejową do Nankinu. Jednocześnie
rozpoczęli prac~ nad
budową szosy, biegnącej równolegle z torem. Szosa ta lUa ułatwić
transport czołgów ł samochodów
nistepuJą [łavnfrnta
pancernych oraz _dowóz P1lsiłków
i amunicji. WS2ystko wskillzuj.e na
Każdy kupuJa lo. szozęścla
to, że wojską japońskie zajmą w
Wnalszczęśllwszei
przyszłości Nankin.
Wiadomościom tYlU %aprzecz4
PIOTRKOWSKA 22,
sztab Japoński. wec1ług którego 0PIOTRKOWSKA 66,
PABJANICE, PL. DĄBR. 3 statnie posunięcia były spowo-do:wane ściąganiem pr~ cWóC1;yków
dalszych posiłków z prowincji.
Wczoraj Pod fortem Wu-Su.g
wylądowały nowe wojska japoń
skie, obliczane na 14,000. Des.ant
trwał 12 godzin. Obecnie odbywa
się wyładowywanie artylerji.
~_.

5-eJ k!asg!!

Kolekturze

•

Zawr o tnazwyżka
funla
szglioR "
jednej dobg

Prz~5zlo

LONDYN, 8 marca. (PAT.)Funt sztel'Jing doznał w dniu
dzisiejszym wielkiej zwyżki. O
~(}(Iz. 10 rano. giełda została otwarta )liNY kursie zamknięcia
w NDwym Jorku 3.53 i pół dolara za fuut. O godzinie 13 kurs
doszedł do kuJmi,o acynego
w
(lnlu dilsi(',fszym kursu 3.71 za
dolara i 94.75 za frl11llka szwajcarskiego. Zwyżka wartości łun
til w eiltl(U 24 godzin
wynosi
przeszło 1 szyling. Wartość fnnta doszła obecnie do 15 szylingów i 2 pf ,__
~JAC!.,.
1-

-

dal-

otrzymał tyŁuł
Z innyęh iródeł komunikują., i~ Czang-Kai-Szek
pogloski o nekomym
marszu głównodowodzącego i pełnomocnIc
50,000 armjl chińskiej są umyślnie two dyktatorskie.
rozpuszczane przez japończyków,
LONDYN, 8, 3. Wojska .1l1ipOól aby usprawiedliwić nowe żądanie skie obsadziły
stację
kolejową
co!nię,cia się chińczyków,
Kuan-Dun na lIn)1 SzangbajJedna wiadomo§ć .test Jednak Nankin. D·alszy pochód jest sldero
zupełnie pewna, a mianowicie, ie wanv ku Au·Kin, co świadCZY, że
_ _. ._ _ _ _ _ _iiIiII_ _ _ _ _ _. ._ _ _ _I'P.!l_ _

NOWY JORK, 8 marea. (P. A. mją japońską gen. SzirokaW'a wyT.) - Pięć dni minęło od PO- stosować miał ultimatum, że o ile
Twania dzi·e cka LiIIldlbergha, a w ciągu 24 godzin wo.iska chińskie
wciąż niema o niem
ścisłych nie cofną się o dalsze 5 mil do odwiadomości.
GubernatOll' New ległości 30 mil od Szanghaju, to ł
Jersey oświadczył, iż niema żad wojska }apońsIde natychmiast po-!
ne~o

chińskich O

tić\l D

Ogromną !ł!wy-;..kę

funta

tło

K. H. Rostworowski

ł
ł
gielskl w najbliższy czwartek
O rzyma pa ńsłwową
maczą: 1) SltlU'b W. Bryłanji za do 4 proc., uważają za nieodzow
przestał slmpu p~ BllIIlk An- ną, aby nie do,puś~ić do przeciąnagrodę literacką
gielski obcych walut, dając tern tenla rynku londyńskiego kapiWar!!z. kor ... Głosu Pornnnedo zrozumienia, że nie potrzebu tałami zagranic-znem.ł co mołe ~o" (Fr.) telefonuje:
Je już więcej pokrycia w obeej doprowadzić funt do zbyt wyPalistwową na.grodę literac ką
walucie, albowiem uważa zwyż sQokł~o kursu, nie pożądanego na r. b. otrzymał Karoł Hubert
kę funta za lak pewną, że nie ani dla przeprowadlZlenia stahili- Rostworowski za szŁukę
. , Ni~
opłaci mu się obecnie kupować f,ac.U ani dla eksportu
bryłyj- spod~ianka". Jest to drugie zko.
obcych walut. 2) Paryż i N. York ski~o.
lei nagrodzenie najwyż~1.em odmasowo inwestują kapitał w
BERLIN, 8.marca. (Pat.) znaczeniem literackiego utworu
obJi~ac.łooh i pPlpieracll bUłyj Bank Rzeszy zniża . POCZąWSZYj i autora . Jak wiadomo- w r. ub.
ski ch.
od dnia .tutrzejszego stopę dy- n~grodę tę otrzymał Jel'lzy SzaW kołaeh City !lJI1liJkę stopy skontową z 7 na 6 l stopę Io-m- Dlawski z'a sztUJke .,Adwokat i
dyskontowej J»'z~ Bank, An- hardow.ą 2l 8 na 7 proc.
Rófe".
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ZyVotum ·sia prez.
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We Lwowie zmarł wskutek zaezadzenia 55-letni Emanuel Tomaszewski, z zawodu krawiec, wła
Iciciel krawieckiego warsztatu.
Po przybyciu na miejsce funkcjo
leżące na
narjusze policji zastali
łóźku zimne już zwłoki Tomaszewskiego.
Stwierdzono, że zmarły
wieczorem napalił silnie w piecu
ł celowo zamknął komin. Gdy są"
siedzi rano poczuli ulatniający się
przez drzw! mieszkania Tomaszewskiego czad, wywaHli drzwi, ,poczem zaalarmowali władze.
Na stoliku przy łóżku, na któ-rym leżał denat, znaleziono kartkę,
pisaną ołówkiem, której treść potwierdziła całkowicie fakt samobój
.twa.
.
Kartk~ tę rozpoczął pisać denat
w chwili, gdy powziął zamiar dokonania samobójstwa, a ukończył
ją z chwilą, gdy począł tracić p:zy

"GŁOS PORANNY'" .......

nieufności mają

ż,dowsc, SOcjaliści

na zeszlotgeodniowelD posiedzeniu
radg lDiejskiej

W(zorajsz~ eł:ba iDł:gdentu
Na dzień wczorajszy prezydjum
rady miej.3kiej zwołało plenarne
posiedzenie. Miał się na niem rozegrać epilog incydentu, jaki miał
miejsce w zeszłym tygodniu mi~
dzy prezesem, inż. Holcgreberem,
a frakc.iami Poalej-Sjon i Bund.
Incydent ten powstał, jak wiado
mo, na tle niepoddania przez preze sa Holcgrebera pod głosow~..{lie
zgłoszonej przez Poalej Sjon rezołucji w sprawie ustosunkowania się
łódzkiej rady miejskiej do rz:}dowego projektu o ustro.iu 8amorzą
du terytorjalnego. Rezolucja ta za
czynała się od słów: "Burżuazja fa
szystowskiemi metodami zwalcza
zdobycze klasy robotniczej".
W słowach tych prezes dopatrzył się aluz.ii do rządu, co znalazło wyraz w oświadczeniu, że rezolnc.ii nie może poddać pod głoso
wanie, albowiem rząd polski nie
j('st faszystowski.

ciem posiedzenia konferencję frak-' wniosku. Tak moi.naby było postą trybunę wszedł dyrektor rady p.
cji socjalistycznych.
pić tylko po uchwaleniu przez Rundo, który w imieniu prezydjltm
Konferencja miała przebieg sen- sejm projektowanej obecnie zmia- rady zakomunikował, że posiedzesacyjny. Na wstępie bowiem przed ny ustawy samorządowej, ograni- nie zostało w ostatniej chwili odstawiciele Poalej Sjonu i Bundu czającej kompetencję i swobodę wołane.
oświadczyli,
że
interpretowanie działania rady miejskiej.
Wieść o zamiarze
zgłoszenia
zgłoszonych wniosków, a wreS'Zcie
Z tych względów frakc.ie Poalej wnioslm o votum nieufności dla
cenzurowanie ich przez prezesa Sjonu i Bundu oświadczyły, że na prezesa rady wywarła na zgromajest nie fJpu'-:lclalne. W szczegół- żadne kompromisy 8!:t nie zgod~ dzonych radnych wielkie wrażenie.
Ilości fr"kc.je te nie mogą się ze i o ile prezes nie podda na posiedze Spodziewano się powszecbnie, że
względów zasadniczych zgodzić na niu pod głosowanie
rezolucji Po- albo PoaleJ Sjon wycofa swą rezo
niepoddanie
wnie'lionych wnio- alej Sjonu, zgłoszą natychmiast lucję, albo też prezes Holegreber
sków pod głosowanie. Gdyby wnio wniosek o wyrażenie votum nieuf oświadczy, że wskutek nieporozusek nie został prZY.ięty, frakcje te ności prez. Holcgreberowi.
mienia nie przegłosował wniosku.
Jak się dowiadu.iemy, podobno Okazało się jednak, że te przewidy
nie miałyby żadnych pretensji, ale
tomność.
wobec stanowiska prezesa Holcgre na posiedzeniu mię4zyfrokcyjnem wania nie były słuszne.
Treść te.i niezwykłe] kartki jest
bera muszą obecnie naJenergicz- wysunięto kompromisowy wniosek
Jak konflikt zostanie zlikwidonastępująca:
niej zaprotestować' Nie było do- ale mimo to porozumienia nie osią wany - trudno przewidzieć.
Godz. 11,15 zamykam piec.
tychczas wypadku, Ze pt'zewodni- gni~to.
W kulu3il'ach rady rozeszła się
czący nie poddaje pod J!'łosowanie
Tymczasem na głównej sali po- pogłoska o możliwości podania się
Godz. 11,30. Czuję swąd i dym.
siedzeń zebrani
radni poczęli się prezesa Holcgrebera do dymisji.
Godzina 11,45. Dym dokucza mi
t gryzie, chciałby'm ,już zasnąć.
niecierpliwić' Upłynęło Już bowiem Wersja ta 'est
jednakże mało
•
Godz. 12,00. Czuję się lepiej i
blisko półtorej godziny, a posiedze prawdopodobna, gdyż ogólni~ przy
widzę, że dym wsią.\a w mój organia plenarnego rady wciąż nie puszcza.ią, że PPS. nie przyjmie do
nizm.
wiadomości dymisji inż. Holcgre·
otwierano.
UJmiech otwiera serca,
Śmierci si~ obawiam i chciałbym
Poniewai żadna ze stron nie
Wreszcie po godz. 10 wiecz. na bera.
St. GeJ.
Już zasnąć snem wiecznym.
chciała ustąpić, a Poalej Sjon dorozmowa wiqże ludzi:
Godz. 12.10 Wstałem, by zoba- magała się przegłosowania swe.'
Jedno i drugie odsiania
czyć, czy piec dobrze 7latkaą.y~ W rezolucji, posiedzenie zostało przer
nalJze zęby•.•
wane bez uchwalenia Ż3dqego z
pokoju pełno dymu.
Tylko
czyste.
białe i zdrowe zęby
Godz. 12.20. Nos mi zatJcało i wymienionych przez frakcje wnioTeść reguluje pretens;e klijenŁeli
pielęgnowane codziennie rano i wie.
eiężko oddycham.
sków.
Z Warsza.w y do.noszą:
ną, zastawił biżuterję klijentów
Godz. 12,35. Chciałbym być już
Frakcja Bundu - jak to już pi- czorem dają prawo do uśmIechu
Ogromne
wr3JŻenie wywołala w lombardzie na wykU1pienie
saliśmy - w killca minut przęd
bratem trupa.
w
stolicy
afera
znanego
iubileGodz. 12,37. Zdaje mi się, te już zamknięciem obrad opuściła salę
nie miał pienięd~ i to filO ~u
ra Wi'llcent~ Wahia-Wahiń· biło.
zasypiam, a jeszcze biorę ołówek na znak protestu przeciwko cenzu~ piszę banialuki, na nic nikomu. rowaniu rezolucji przez prezesa.
Sędzia śledczy 1>0 zbadaniu aski ego,
którego aresztowano
Godz. 1,05. Ręką otarłem cmło,
Celem zlikwidowania konhiktu Pasta, mydełko, e /iks i, przed kN,k u dniami pod :zaNU- resztowanego, zwolnił go do eza
a puls bije, jak wahadło z dużego zwołano wczoraJ przed rozpoczętern iprzywP.rus.zc.zeni·a biżuterji. su sprawy.
Jak się dowiadujemy, w trazega",a: tik - tak. Czuj~ że głowa !~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ pO'Wietr~onej mu przez kIi jen temoja zaczyna być w nieporządku. I"'
-gicznej
sytuacji,
w jakIej się
Zasnąć nie mogę, bo
lampa się nury dziennik śmierci, papier osu- ski nie mógł podołać wszelkim 0- lę· Ja·
k
to
.jut
don
00 mśmy, juJbi- Wabiński znrulaził, pi1'Zy&zedł mu
~wiecl.
nął się na. stolik, a ołówek
.padł płatom ł podatkom miejskim, jak
przed policją z POIlllOCą teść, p. Antoni Sa.pieGodz. 1.13. Piszę ostatnie słowa. na podłogę ...
też państwowym. W sobotę klepsy- ler ukrywał się
K to ma odwagę
iyć w obecnych
Tomaszewski na dwa dni przed dry te odebrał z drukarni. Leżały przez trzy tygodnie - areszto- ha (Oboźna 7).
,tosunkacb ekonomicznych, ten po- samobójstwem w jednej z drukarń one w warsztacie na stole z polece- wano go na MarszM:k OIWSlki ej.
P. Sapieha, człowiek bardzo
winien mieć odwag~ umrzeĆ, Ga- zamówił dla siebie 50 sztuk żałob niem, aby Je rozklejono na mura,:J
wycieńczonego głodem i zmie- zallllożny, podjął się uregulować
flzę lampę I IUliprawdę
zaczynam neJ klepsydry, w której na swój miasta. Klepsydry po przeprowanionego
do niepoznania.
wszystkie pretensje posz1kodowa
zasypiać...
pogrzeb zaprasza jedynie magi- dzonej wizji lokalnej koledzy ToSledztwo
IU$talillo,
~ż
Wabianej
klijenteli W ahia- W aJbińskie
W tem miejscu desperat stracił strat, or~ iz~ skarbową.
Fal{t maszeWSkiego zabralł do biura kor;pnytomność, zakończył swój po~ ten świadczy o tept, że Tomaszew- poracji krawieckiej.
Wabiński, ratując się przed rui- go.

Prawo do uśmiechu.u

Ratunek dla iubilera

'Deniosan

Powieść sensacyJno-kryminalna .Głosu Porannego" z dn. 9.III 1932 r. Nr.60 parła I\atrzyn.a i szybko schowa <fził w n'e'7byt wesołYIlll nastro-I

A. CHRISTIE

ła

laist Z ojCZYZny
"Kochana Katarzyno! Pooi,emiesz'k a pani obecnie
w
wielkim świecie, to moż.e nie
będzie panią intere8O'Walo, co
się dzieje tutaj w naszej wiOiSCe.
Zresztą
niewiele się IZmienił<l.
Mam wiele kłOlpotów
i zmartwień z·e służącą. Anna hyła do
niczego nosiła
srp6dnic,e
!przed kOrlana. Nie mOżna jej
było nakłonić do noszenia w.et.
nian)'Ch pończoch. Mój il"eumałyz:m znowu mi ba'r:dzo dJOikucza i dr. HalI'Tis dopóty nie da,wał mi SIPOkoju,
aż pewnego
dnia pojechałam do Londynu.
ahy si~ 'Poradzić specjalisty. (Ooz"wiście sk()1rzY'stałam ~ taniego biletu wyciecZlkow~o). ._Specjalista -d1ugo coś OIPowiadal.
aż wreszcie zfł'pY'tałam go 'Prosto z mostu: "Jestem prostą kohietą , panie plrofesorzc i ch(~~,
alby dl) mnie mówić prostym
językiem.
A wi~ C·7.V to jed
rak, czy nie?" Wtedy musiał
potwieordzić moje przyrpUlszczen1a. JeszC'ze z rok wytr.l)71mam,
ra, b61.e podoibno nie będą n~..t
g·orsze. Czuję się tutaj jednaik
ozesto bardzo sallllotna, ja1kQ że
waż

-~ Tylko w Anglji, proszę pa-

na ,

Ul!"Ą:(ając chwilowemu irnpulsowi wyciągnęła z kieszf'ni list,
któI'izy otrzymała rano, i podała RO Poirotowi.
- Pierwszy znak życia z mo
jej starej ojczymy;
dotkm,ł
przecież n~kogo ~llŻ niema
mnie boleśnie.
mo,k .h J1.ajbli.ŻlIzych. Chciała
Przeczytał list i zwród'ł go
Katarzynie.
bym, alby :pani byŁa w St. Ma'''\'
- A więc jedzie pani IZ poMead,
moje dziecko,
ale to
wll'otem do St. Mary Mecld? prawdOil>ooobnie iest niemo7.liza-pytal powoli.
w.e. Gonaj.wyż'3j ~yrby pani pokoleją.
- Z<i1je mi się, że nie - 0(1czuła tęsknotę i smutek, a ])V- tęsknisz?
- Jeśli mam byt szczera, lo
- A pan pozwala, by wszyst parła zapytana. - Poeó,ż łlliatrz.e1bowa'a matczynej rady, to
łabym po}echać?
prws'zę pamiętać o km, że za.- tak. Moje serce należy do nie- ko toczyło się swoją koleją?
WS7,e 'P.najd.z ie {Janiu tutaj nom go. Jeszcze nLgdy w życiu ~ie
S pojrza.ł
na Lenorę z pc_ . - ":obec tego .PDIP;ostu ~!
lIłem Slę - pOWIe?Z1al ,POlro'\.
rodzinny. Pani zawsze oddana widziru:am mężczyzny o !akIch wnym smutkiem w oczach.
pięknYC'h zielonych kOCICh 0._ Pani jest m loda , ale istnie Cz,y ~ybaczy łD: I pam c~wlpiI'zvjac'ólIka
Amelja Viner.
czach.
ją trzy rzeczy, których nie mo-- lecz'kę meobocnoścl?
P. S. Ostatnio pisano coś A
To możliwe - odpowie- żna nak'onić do szybkości: BoPodsz.edl do Lfmory,. która
ga, natury i strurp.ao człowieka. rozm. aWI'ała
~ van Aldm. ern ,
..lziala Katarzyna ohoJ··" lnie.
pani w g·azecie i o pani kJUlZynce, lA.
"
""I'>
K
ht
Am
k
h
lady TaJllplin; w dziale kroilli.k i
OstaL~ie dni były jeduem!Jłł- Nonsens - odj)alfła \Lenomg' . onem.
~ry ~mn arsmem ciężkich doświadczeń 10- ra. - Pan pr:zecież nie jest sta- d~o SIę p~starzał l r?bIł wra:l('towarzyskiej. Odraz'U wląc'zy- su. Zaaresztowanie Dereka Kel ry.
me c~łowIe~a zgn~bl'(l!11e.go trofallll to do zbioru moich wycin- ter,'l,rfa było r.I'zedmI·otem W"'I..y
D . k'
.
k
Isk. aml. PowIt.ał P.ol.rota mechakC.w prasowych. Modlę si~, R" "
..
ZIę uJę pam za om'P ek
ł
stkich rozmów towarzyskirb. ment.
mcznem
IWmft~I~m
g owy.
~'loj~~~rec~~~ pUr~~~o~~m~ain~~ Oma-wiano obs:zernie tajemnkę - Oto wl3iŚlni·e uadCJhodzi ~?~czas
t~dy od~~vIadał ;a,JroJat
ro.zulIlliail'ościl\".
"Błc:kitnf-ł:;O kurjera" we w~ly- hlajor Knighton ~ ; ode,zwała dIe . pYłanlKe. JJt::Ilhtl ory,
°t
stkich gl'liipach i grl1Jpkneh.
się Lenora.
o CIągną
_mg ona na !Ii rQ'
l{at~ll'zyna, d~a ,~azy prze~lY_ . 0hslahAv31am samochód
Katarzyna bezwiednie szv.bko nę·
.
.
tała lIst pocz~IweJ stalrowI~y, __ powieJ'dała Lenora _ i mB- się odwróciła.
- .Pan. Aldm vTY.gI~da,. lakb~
P?c'ze.m UJ.tkwIła wzrok. w b .'ę: mic (;OŚ t .. i; naopowiadałam
_ Znaiduje się w towarzy- był CIeT'PIą~y - pawIedZIał.
kItneJ taflI ~orza . . ~ImowO;I I Gd~by się dt;wiedziała o tej bi- stwie pana Aldina - ciągnęła
--: Czy pana to. dziwi?- 00tl.Y • ukazały SIę
w Jej oczac ... storji, l1.:tpeWDO UJparłaby .ię Lenora. - Chciałabym mll.ioil"a pOWIedZIał pyta!uem Kmghton.
Czyzby
odczl!wa~a tęsknotę? p~vtem, abv pojechać z na- Kni'ghłona o coś zapytać. Pro- - Skand~, takI wvwyołało. zaaLenora wyhawIła Ją z t~o na- mi. "r.'ił TJ.r7('('ji'z pod tym wzglę szę mi wyha~zyć na chwiIecklzE:. resztowame Dereka Kette'l'lnga,
..troju.
drm nieznośnie natarczywa.
Gdy pozostali sami, Poirot dopeh-ił cza.r y. Przykro mu już
- Hallo, Katarzyno - zawo
W· N~grt!sr.o Poi'rot czekul już pochylił się ku Katarzyni,e t jest, że wogóle polecił panu Wy
lala m ',oda dziewczyna. - Co na panie.
Al\! pomimo
Iście szepnął:
świetlenie prawdy w tej spra·
się z tobą dzieje?
francuskIej f'1I'gancji, na jaką
- Panł
jest roztargniona. włe~
(d. Co L)
- l~k Iizczeg6lneatQ - ~- wy;silał si.!: Polrot, otbiad scho- Myśli błądzą gdzieś daJe.~Q'

BllęKITny
Ciąg dalszy.
ROZDZIAŁ XXIX.

list do sakiew:k i.
ja. Kr'hrzVJ'8 hyła iakaś rQzma
- T3ik dziwnie wy.gląda.sz - rzO'Ila i roztargniona, a u Lenopowiedlziała LooQ1ra.
Ach. ry uic.zwykła l'ozrno<wno·ść częwłaśnie, co to chciałam powie slo ustępowlrJ:a miejsca długim
dzieć.
Zatelefono·wa::am
dtl chwilom Jl'.iIczenia. Wreszcie
twojego przyjaciela, tego detfłk· przy <,czarrH'j kawie zdobyła się
tywa i zaprosiłam go, fl,b y (lzi 11a odw8Jgę i zaczęła mier,zyć
siaj zjadł '7 uami Oibiad w 1\li- prosto do celu.
cei. SkłamaJ'am, że chciałaJbyś
Co słychać nowego? Mam ogo zo·baczyć. Gdyby chodziło o ; ,~z:vwiście na myśli "naszą spra
mmi·e, na1pewno nie wyrazilhv wę'ć. '
gotowości przyjścia.
PoiroŁ ruszył ..ami'lnami.
- Ws'zystkn toczy się swoją
- Ozyż ta·k bardzo za nim

KURJER
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Przy bólach nerwo-

lIra z y dramat rodzinn

Z leki wynalazców

l'Iaikil i sgn

Dom,
przy ułicy Al I Maja
96/98 był w dniu wczorajszym
widownią tragedji rodzinnej, od
dawna nienotowanej w kronikach pOllk.ii czy też pogotowia:
We wspomnianym domu, na
pierwszem pi ę1ll'z e, mieszka rodzina Władysława Anru'zejewskiego. do niedawna urzędnika
i7jby skarbowej, obecnie zredukowanego i pozostającego bez
Patentowane połączenie wykła pracy.
Rodzina
Andrzejewskiego
danego kołnierzyka i szelek.
składa się z żOIl1y, 36-letniej Bro
nisławy ora/Z syna
1S-l etniego
Stanisława. ucznia gimnazjalI nego. ~
POIl1ieważ Andrzejewski po·zostawał bez pracy, rodzina cierpiała niedostatek, spotęgowany
jeszcze nałogiem głowy rodziwyjechał do Warszawy ny, który od czasu utraty posaw dniu wczorajszym p. wO- dv, Po.padł w pijsllstwo. Na tern
do.
ozęstych
jewoda Jaszczołt wyjechał w tle dochodziło
spra wach służ.oowych do Warszawy. Zastę,pować go będzie p.
wicewojewoda PotOC'ki.

Wia~om~~[i bi~ia[e
WOj. las zezulI

wgskoł:zgli

z okna na bruk

sprzeczek między Andrzejewskim z iednej, a żoną i synem
z drugiej strony. Ilekroć Andrze
jewski przy<.>hodzit do domu pijany, tylelkroć, bez Wlz:gIędu na
porę dnia czy nocy, z mieszkania do.ehodziły krzyki i o.dgłosy
awantur.
W dniu wczorajszym OIkoło
godziny 2 w nocy Andrzejewski przysrzedł do domu w stanie
silnie podchmielonym.
ZO'Ila,
po otworzeniu mu drzwi, poczęła czynić gorzkie wymówki,
że traci resztki pieniędzy
na
wódkę, podczas gdy w dOlIDu pan uje nędza.
Andrzejewski nie ,polzlOIsta'l żo
nie d~uJżny.
Wywinała się awwtura,
w
której wziął również udział mały Andrzejewski przebudzOny ze
snu. Stanął on po stroni·e matJki,
którą bardzo kochał.
Kłótnia

Ferie w szkołach

ł:it;żko

pora iii

rZf(bodzął:~eo rzeźnika

dwa straszne ciosy Sztajnowi, policyjnych. aby zwiększył:v obecnie, w czasie pocoru rekruro:z;bijając mU czaszkę·
Rozległ się
straszny kTZyk. ta, posterunki na 'u~icach w poSzłajn runął na bruk nieprzy- bliżu koszar. BO<1u ducha winnym 'Prze'C-hodniol111 .!{r ożą na
tomny, brocząc silnie krwią. tych oddalonych od śródmie
Widząc to ll:łJp3JStnicy zbie~i.
a nawet
Przechodnie zaalarmowali na ścia ulicach ciężkie
tychmia's t pogotowie, które ied- śmiertelne pOTanienia ze st'l'Onak było zajęte w tYm momen- ny l'OzzuiChwalonych rekrutaw,
jak to zresztą miało miejsce w
cie przy innych wY'Padkach. PnyW obee tegO oba1wiając się o ży wypad'ku ze Sztajnem.
cie rannego, 'Przewieziono
go p1l'Szczać należy , że władze wojdorożką do prywatnego felcze- S'kowe vrzeprowadzą
śledztwo
ra Fryzermanoa, przy uJ. Al. I i winni zostaną przykładnie uMaja 59, kt6remu IZ wielką t:rud karani.
noŚ'Cią ' udało się przywr6cić ran
nego do przytomności. Po naJl'()żeniu opatrunków przewieziono
•
Szt~jna do domu w stanie
waznj11ll.
Powiadomiona policja pirOWIl 1 NIesumienne .Informacje
dzi docho?zenie.
•
teczne
Przy tej SPOSObnOOel należy
zwrócić się z proś.bą do władz
Od 'P1lil'U dni pewne
pisma
łódzkie eLergicznie
lansowały
frnMstY'CZ1le pogłoski o tern, jakoby 'rząd japOlński angażował
KIPłłlS
Iekrurzy i U'flzędników administr:łJCji z Polski do Mandżurji
poleclI O!tlltnie modele
Podawano, iż wymagana jest
znajomość języka rosyjskiego i
fDWJlIłDY
jednego
z zachodnio - eurol)'}ej·
War!lZlIwa, Senałorskll 28·30
skioh, a ponieważ rosjanie nie
Ł6D~, UL. PIOTRKOWSKA NR. 121.
TELEF ON NR. 227·33.
są brani pod 'llwagę ze względu
na nieb€zpieczeństwo komwnistyczne, więc w l'IalChubę wchodzą tylko polacy. Ba, fantaści.
podawali w:łJrunki,
na jakich
werbunek ten się odbywa, a
Zbieranie podpiSÓW nn petycję do rządu
nawet stwierdz'a no, że kilku leFakt, it tysiącom mieszkańców ciąg dwuch miesięcy. Akcja zbie- karzy podpisa~() już takie umow Polsce grozi eksmisja skłonił rania podpisów obejmuje również wy w konsulacie w Warszawie.
Fantastyczne, a niczem nieu wszystkie związki lokatorskie do i Łódź, gdzie altcję prowadzi Tow.
zasadnione plotki te wydały jUl.
zorganizowania akcji, mającej na "Lokator".
Posiedzenie zarządu Tow. "Loka swój zgubny plon. Oto dowiacelu ochronę ludności przed tą
smutną koniecznością. Z jednej tor" odbędzie ~ię 12 bm. o godz. dujemy się, że szereg osób, Qstrony więc związld lokatorskie 11, gdzie m. in. dokonany zostanie mamionych terni informacjauni.
czynią jak wiadomo, starania o Pi> wybór delegacji, jaka uda si~ 20 udało się do Warszawy, naraŻla
tanienie czynszu komornianego, z bm. do Warszawy na zjazd po- jąc się na doŚĆ znaczne kos'z ta.
dru~ieJ za~ 'W~zczęta b~dzle. wielka święcony w główne.i mierze akc.ii aby tam dowiedzieć się, że wieakCJa obejmUjąca cały kraj, a ma wstrzymania eltsmis.li t potanienia ści o werbunku są wyssane
jąca na celu zbieranie wśród lud- komornego. Zjazd odbędzie
się palca.
ności podpisów na petycję do przy udziale delegatów związków
Sekretarz poselslwa japol'iskie
władz rządowych.
lokatorskIch całej Polski.
go w Warszawie (ul. lIortenPetycja domagać si~ ma wstrzy(ag)
~.ia 10) oświadczył to wyraźnie
mania wszystl<ich eksmis.ii na prze
Jednemu z inżynierów
łódz -

W godzinach wieczoomych uferje w szkolach licą Zieloną w kierunku Zakąt
łódzkich rozpoczną si~ w dniu 23 nej szła grupa rekrutów, przyb. m. w środ~ Wielkiego Tygodnia. byłych z vrowincji
do pułku
We wtorek, 22 bm. lekcje odbędą ł6dzkiego.
się po raz ostatni przed świętami. I. W szys~y. byli mocn<,>, pIjani
Przerwa wielkanocna w nauce ' I .zaczepialI przechodnIOw, któtrwać będzie najprawdopodobniej rzy przestraszen~ ~gresywną po
do dnia 4 kwietnia tj. do ponie- stawą awanturmkow, w pQIPło
działku rozpoczyn~jącego nast~p. ohu chowali się po br:łlmach.
l1y tyd~ień po świętach.
(ag)
Plrzy zbiegu uli~ Zielonej i Za
kątne.l przoohodzIł w tym cza.sie ulicą
25-letni
MenalSze
kradzież prądU Sztajn, z zawoou I1zeźnilk (Zaką.tna. 21)'.
miesiąc więzienia
Rekruci
-zaczepi,}f rÓ'W1l1ież
Podcllas kootroH instalacji w Sztajna. Ten jednak, będąc męi
(lomu, 'Pny ul. Btzezińskiej &, czyzną silrtYiffi i atletYCZillej bupracO'Wtlicy elektrowni łódz,kiej dowy. przeciwstawił się aW9J[1stwierdzili, te Abram Blatt !przy tUlrnikOlll1.
łączyl swoją instdację elektryNa ulicy powstała bóJka, w
czną bę.z.'(>OŚTednio do pionu.
czasie 'k t6rej feden z rekrut6w
Powiadomiono o tern
nie- wyciągnął IZ kieszeni jakieś że
~włocznie III komisarjat policji, lazne narzędzie i Z'oo:łJł niem
który wsz<'lZął dochodzenie i
sprarwę skierował do sądu grodz
kiego.
Wielkanocne

przybierała coraz ostl'lzej,s zy cha
ra'k ter.
Nagle rozległ się wśród ciszy
nocnej haJas i brzęk l'ozbitych
szyb. To Andrzejewska dOiplrowadzOO1a .(lo rozpaczy wysko.czyła 1lrzeZ okno w celu samo.bó.fczym . Stasio Andrzejewski
nie namyślając się ani chwili,
po.szedł w ślady matki i również
skOczYł na podwórze.
Wówczas dopiero pijany Andrzejewski oprzytomniat Z okrzykiem rozpaczy wybiegł fl
mieszkania,
alarmując sąsia
dów. W'k r6tee pl!Zybyl lekarz.
S,konstatował
U Andrzejewskiej złamanie nogi i o~ólne pO
tłuczenie, u Stasia zaś nieznacz
ne tyłko potłuczenie.
Po nałożeni u
opatrunk6w
dwie ofiary tragedji r,o dzinn' j
pozo.st:łJwiono na miejrscu.

re rut'

Ba d

11 dni przerwy w nauce

Wych i glowy

należy niezwłocznie zastosować

I

Za

sądowy wykazał wInę oskarżonego, woboo
czego

Przewód

S!klbzano

Abra.rna Blatta na l
z zaJwieszeniem wykonania kary na 2 la-

miesiąJC więzienia

ta.-

nocne

dyżury

Dzii w nocy dyturują następują
ce apteki: Sz. Jankielewicza (Stary Ryn€lk 9), Z. Steckla (Limanowskiego 87), B. Głuchowskiego (N arutowicza 6), Sto Hamburgoa i S-ki
(Główna
50), L. Pawłowskieg.)
(Piotrkowska. 3(7). A. Piotrowskiego (poPlorska 91).

MIESIĄC SZ~ZĘŚCIA

lOFAII

ok ior'",

I

Po~k~j
Lo~~~~~ow~
mienić nale~y,
że w obecnej Na~
5-ej -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

kla~ie oprócz wielu wygranych po
zł. 300.000.- 200,000- 175,000
itel. występuje jako główna wygTlll.
na zł. 1.000.000.- (miljon) oraz 23

Czy najstraszniejsza choroba weneryczna jest u]eczalna?
Czy morderstwo, popełnione przez nieszczęśliwą dziewczynę na osobie nwodziciela
jest karalne?
Na te pytania daje odpowiedź wielki dramat seksualny, poświęcony miljenom
zainter::l- nieuświadomionych

premje.
Nic tedy dziwnego) że
~owanie losami
o~omne. Gra.cze
kil'lrują się przeważnie do kolektury S. Jatk::L, Piotrkowska 22 i 6G,
zresztą. zupełnie słusznio jak
bowiem powszechnie wiadomo kolektllrze tej niemal staje sprzyj!l.
wyjątkowe szc'!ęście.

e
Bohaterami

tego wielkiego

dźwiękowca są:

s

Tomaszów
STREJK RZElNIKÓW
Przed kilku dniami organizacj~
rzeźników miasta Tomaszowa zwró
cHa się do tomaszowsldej gminy
żydowskiej z memorjałem, w którym domagała się zmniejszenia
opłat
pobieranych przez gminę
przy uboju bydła o 50 procent. Do
tychczas{)we
stawki
wyn05iły:
zł. 7.- od ubo.lU \fołu i zł. 3.- od
uboju cieląt, baranów i innych
sztuk. W memorjale rzeźnicy żąda
nia swe uzasadniali znacznym spad
kiem cen mięsa, które w swoim
czasie kosztowało zł. 3,25 za kilogram, obecnie natomiast cena tego
samego mięsa wynosi tylko zł. 1,25
Zarząd
gminy żydowskiej memorjału tego wogó!e nie rozpatrywał, a jako powód podaje, że zaopatrzony on był tyłki) w pieczątl{ę,
natomiast brak było na niem pod·
pisów.
W odpowiedzi na to rzeźnicy w
dniu
wcro.mjszym
rozpoczeli
strl'jk.
WYSIŁKI
KOMUNISTóW
W dniu międz~rnarodowego świ~

ta kobiet pr(lcu.iąc~'ch komunistycz
nie organizacje w Tomaszowie dą
żyły do
zorganizowania demortstrac.ii i różnego rmizaju wieców,
które wobec zarządzonych środ
ków zapobiegawczych, do skutku
nie doszły. Jedynie tylko rozwieSZOI!O kilim transparentów Iwmuni
stycznych, niezwłocznie przez policję usuniętych.

i o DOsadac

--

aplek

. Jutro, dnia 10 marca rOzpoczyna
:f~ ~ię ei~~eni:l. 5-ej klasy wielklej LoterJl Państwowe] i t.rwa, ć
będą blisko 5 tygodni. Ciągnienie
c,statnie.i klasy Loter.li P::Lństwowaj obfitu.ltl zwykle w liczne i wieI
Ide wygrane, to też nielada miła
niespodzianki czek:Lją l,1Czestników

po-l1Bal

tabletki Todal, które skutecznie
bóle, nie wywieszkodliwego wpły
wu n6 serce, żołądek i inne organy. Spróbujcie i przekonajcie
się sami, lecz żądajcie we wła8nym interesie ' tylko oryginalnych tabletek Togal. Do nabycia we wszystkich aptekach.
uśmierzają te
rając ładnego

I....
I
Toni van

urocze zjawisko ekranu

E,ek. Jan S iiwe, A albert Schlettow i I. Basserman.
Wkr61ce na ekranie kina "PALACi:

1t

narażają

koszty

a i li
ludzi na zby·

kich, dziwiąc się, kto mógł zmy
śIić talkie nieuzasadnione ha i·ki.
Inżynier ów, który .również naraził się na niepotrzehny wydal'ek i stratę CZ::1S'U, ' z!głosil się do
naszej redakcji z relacją o swej
niefortunnej wyprawie, chcą<c
w ten spos6b uchronić innych
łodzian od tego, by nie padli ofiarą niesumiennych informatorów.

P. T. Publiczności
POLECAMY
Bezkonk urencyjny repertuar dźwiękowego Kina

II

"C PITOL

Serja najwybitniejszych
arcydzieł filmowych:

"BEN-HU

II

lIovarro
sa wrotnych sum I

Z RamOGBm

Kosztem

wysilk~w, udźwiękowiono najwspanIalszy -- nieśmiertelny
film-arcydzielo.

.,TRRDEK HORn"
Dram~t filmow.y

wg. sł. powle§CI E. LewJn. ReżyserJa
genjlllnego W. S. van DYKE'A

"KOnGRES TAnCZV"

Prod. Eryka Pommera
W rolaeh gt6wnych:

LILJAN HARVEY
HENRY GARAT
LIL DAGOVER
Szkatułll naszego repertuaru
zawiera filmy tylko o wy!Okiej. w~rtości IIrtystycznej,
genJalneJ reżyserjl I orygina lnej treści.

II'
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Pas rozedrganego eteru
.

P. Reginie Elechnowlczównie z pośmierci jej brata

wodu przedwczesnej

Szalone postępy radjofonji w ostatnim czasIe

Z61 radiostacji

w Buropie

ubiegły, to rok
Imponującego rozwoju

Rok

dalszego
radja. Nietylko rozwoju, ale i normalizacji.
Ilość stacji nadawczych stale wzra
ata. Na wiosnę 1926 r. liczono w Eu
ropie bez Sowietów 119 stacji, w
roku 1929 było ich 189, a w 1931
razem z Sowietami cyfra ta doszła
do 261. Równocześnie wzrastała . i
moc ze 150 kw. w roku 1926 do
3200 w roku 1931, w tern stac.ii o
mocy powyżej 50 kw. jest aż 31 polską stacją na
z najsilniejszą
czele.

jest dostatecznie
wysuwam na
pierwszy plan. W odbiorniku szukamy przedewszystkiem zasięgu i
st'lekcji. Pewne zmiany na lepsze
już nastąpiły. Przystąpiono do racjonalizacji produkcji. Fabrykacja
oparta została na
ogólnych normach, a więc ustalenie typu drogą wszechstronnego laboratoryjnego opracowania i masowej produkcji; koszt spadł znacznie, a jakość
się polepszyła.

Polepszenie iakoścl
sprzętu radiowego
Fabrykacja lamp

nadawczych

skit>rowała swe wysiłki ku budo-

mocy, bo
strony "przelud- wiedojednostekkw. oWwielkiej
lampach cdbiOl"
nienia"
czych
problem budowy
lamp, zasilanych
wprost z sied

Złe

aż

500

wysunięto

Ten tak pomyślny rozwój, niestety, nie szedł w parze z przydzia
łami fal. Plan Praski ustalił odległość między sąsiadującerni stacjami - 9 kilocyłdi. Wy'.Vol!ało to
burzę niezadowolenia. Poważne tygodniki
radj(}we
zaprowadziły
stałą rubrykę tygodniową, omawiającą wzajemne przeszkadzanie S()nie stacji. Dzięki energji Unji Radjo
fonicznej warunki odl:iioru · poprawiły si~ o tyte, iż stac.ie trzymały
się ściśle wyznaczonej im fali. Nastąpił stan znośnego, a nawet nacgół dobrego odbioru.
Ale ilość
i moc stacji, jak widzimy, wzrosła
więcej niż w dwójnasób i doszliś
my do dzi,>iejszego stanu, przy któ
rym odbiór nienaglaJllly odległych
stacji stał się przywilejem właści
cieli kosztownych i selektywnych
odbiorników.
Ostatni zjazd UnJi w Rzymie
stwierdził ten smutny stan i zalecił
rozsunięcie stacji o 11
kilocykli,
ale w jaki sposób - to zdecydować ma dopiero
kongres, odbyć
łię mający jesienią 1932 roku.

Udoskonalenie
odbiorników
W porównaniu z post~pem w bu
dowie stacji nadawczych, odbiorniki nasze pozostają jeszcze daleko
w tyle. K west ja dobroci odbioru
w znaczeniu wiernego odtwarzania wszelkich dźwięków ~ie znalazła dotychczas należytego rozwią
zania. Odbiorniki naM;e, obcinają,
to jest nie oddają
szeregu WYż
szych i niższych tonów. Konieczność wiernego
odtwarzania' nie

oświetleniowej.

Budowa Sp1'~U
radjowego idzie dalej w kierunku
polepszenia jalmści i zmniejszenia
ceny kosztu. Nielada pomoc okazała w tym kierunku metalurg.ja
przez dopasowanie gatunków me··
tali i spławQw do wymagań radjofonicznych. Tyczy się to i głośnf
I,ów, b~ąc. narówni z aparatami
słabą stroną . rad.iolon.ii.
Pewne
przemyślane konstrul,cje gł~ników
eleldromagnetycznych,
podniosły
znacznie poziom a,r tystycznego od
twarzania dźwiltków. Tak cenione .
g?ośniki dynamiczne stają się cor~z dostępniejszymi a możność oby
wania się bez źródła prądu upreszcza ich zastosowanie.

B. P.

Broadcasting

Company
uroczystość odsłonięcia pomnika Wi~
na w Poznaniu z doskonałym rezultatem.

Postępy

Ifll'lJlNJl

wyrażają

W Police

I łódzkiego

Dziasiaj o godz. 21,30
świetny
zespół węgierski wykona przed mi-

krofenem warszawskim dwa kwartety: J. Brahmsa A-moll i Kwartet łowiecki W. A. MoZ8ll'ta. Polowal}ie było zawsze tłem nas trojowem muzyki, z czasem tradycją
rodzajową. MozartoWI ten gatunek
nasunął pomysł
jednego z najwdzięczni.ejszych dzieł kameralnych - "Kwartetu łowieckiego".
Świetny zespół "Pro l\'hlsica" pp.
Gertle-r, Baumann, Rewesz, Franek
po licznych występach we Wło&zech, Belgji i Węerzec:h
po raz
pierwszy wystąpi przed m!i~rofonem warszawSKim ,rJ

wyrata serdeczne ,.Bóg zapłać"

"Szai-Magnala"

skazany na 2 lata

więzienia

W dniu 8 grudnia r. uib. w godzinach p0IJ)Oludniowych, w cza
sie awantury, przy ul. Wynarskiej postrzelony
zostal Boles ', aw Miętkowski. W toku docho

dzenia ustalono , IIZ Spra.V.1Cą
strzela.niny jest syn, znanego w
dzielnicy starDiIniej.skiej wł~śd
cieija piwiarni, "Szai Ma~ata",
23-letni Jankiel Zylbersz"Rc. ZyI~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~ belszaca aresztowano. W dnju
wczocajszym za.siadł on na ła
wie oskarż,onych.

=

Co

Drzez radiol

uSł,sz,m, dziś

12,10 :Muzyka z płyt gramofono- sław Golueh - "Z pamięt~ tołwyrh.
nierza".
15,25 Odczyt dla. m!liturzystów
21,3? Koncert kameralny w wyszkół średnieh.
Prawa rozwoJ'u konaruu kwartetu smyC2kowego
Radjofonja zaczyna cru-az bar"
P
' "•
ro musICJat
swe cele i istot żywych".
dziej krystalizować
22,45 Spacer
detektorowy po
przeznaczenie. Staje się coraz bar15,50 Od~zyt dla
~llJtnrzystów Europie.
dziej ni~stąpionein źródłem inte- s~~ół śre.ru;u~h. "Roz.w~ demokJa,. Europie (retranamisje staQji zagra
lektualnych przyjemności i zabawy, CJl greckieJ l rzymskieJ .
n1o.znych).
a równocześnie szerzy i popular~
16,10 Płyty ~·amofono;ve.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
zuje wiedzę, podnOSi kulturę, radzi
KomullIk~t
p~nstw()wego
Kooigswusterhausen
(1635)
16,15
i informu.ie. W muzyce i słowie mó
urzędu
wychowallIa
flzyClZnego
i
20
00
K
rt
(U
rt
Rosa.wionem dąży do wytworzenia typaństw. zw. sportowego.
d' " Soncba rta wSymfeura." H
.
mun a
zu e.,
onJe:pu audyc.ji warunkom !'adjofon.ji
16,40 Płyty gramofonowe.
moll Szuberta i A-dur Beethovena)
odpowiadaiąeym. Zak"cs swej pra16,55 Lekcja :<,:zyka w g ielskieg:)
Langenberg (472)
cy kulturalneJ rozci~!Ya na obydwie
)lółkule. Słynne
koncerty z Salz.17,10 "W. nieznanych p.O~!'321,25 Muzyka kameralna (Kw artetv
burga transmitowały jednocześnie mrach _polekIch Tatc zachodmc,h.
. ,
• . smyczkowe'. Beethovena
. ' A264 stac,ie Europy i Ameryki. PoIO
17,30 Koncert P lXlłudll1owy.
aur l Haydna. B-dur, "WIelkanoe
19,30 Płyty gramofonowe.
w Nowym Jorku" Honeggera0.
ska poza normalnymi koncertami
20,00 Feljeton muzyczny.
Sztokholm (435)
europejskimi, stanowiącymi cześć
20,15 ,,3-cia. podróż po świecie"
20,00 Konceli; (Uwertura "Leoskładową je.ł pro/tr"nlÓw.
nad'ał~
na wszystkie stacje amer ykański e, - wesola :l1udycja muzyczna.
Ilom nr. 2 Beethovena, Symfonje:
naleiące do
koncernu National
~1 , 15 Kwadrans literacki. Sta.ni-I D-dur Mozarta, i B-dur Brucknera.)

WSPółpraca między·

narodowa

J"

Zylhersz.ac do winy nie przy'
znał się. Pnzewód sądowy stwier
dził jed.nalk, że oskaT,żOiIlY
nie
dz1ałał w o,br.onie w łasnej i sąd
skazał Zylber.sz.aoa
lila 2 Ja1a
więzienia. (a)

Rubaszklewlcz
Skazany
za

nadużycia

w kasie
chorych

W dn~gilID dniu p,r ooesu o naw łódzikiej kalSj.e ohoryc h, sąd przeslUJChal
świad-ków, pocze:m rpo prrzemOWlenllU
' . .
k
t
. b ' ó
d ł
prO! uca ora l () r~c w, WY' a
":yr~,, mocą ktorrego Rooruszklewlcz sikazany zOlstał na d""a
laŁa domu poprruwy.
durżycia

g ł cenJl15~e~SC2: .

Z-O

, r O I I PhilllPS HOlmes

l. ,

•

w swej ostatniej i najlepszel roli p. t.

Dźwiękowy

~

Początek

DZiś

Dźwiąkowy

Film ten nie będzie demonstrowany w żadnem inllem Kinie.

Hino -Teatr

APIT
b"
C
"

i dni następnych I

Taka słodka dziewcz,na jak Ir•••
W charak:~~ys~~~~:~ 1gefrgd Arno
to kreacja, jaką można stworzyć tylko jeden raz.

dni nasteDnrch!

,SPLEnOID'
Dziś

Banku Depozytowego, S. A.

B. P.

n

DlwięMOWU

i Koledzy

Wszystkim tyru, którzy wzięli udział w odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku drogioh
nam zwłok

Kwartet "ro
P Pl uSlca
• ~,

ancy

I-.zy Kino-Teatr

współczucie

Koleżanki

Na naszym rodzinnym
terenie
Polski radjo kOlllSekwentnie rozwija tak popularne i celowe
hasło
"Cała Polska na detektor". Rozbu
dowa nowych stacji została ukoń
czona, tani i doskonały technicznie odbiornik "Detefon" umożliwia
każdemu obyWatelowi Rzplitej korzystanie z dobrodziejstw radja. (<1')

W ,olach glóWOYCh

DZiŚ I

szczere

l

o g. 4.

i dni

naslępnuch I

Djalogi i piosenki w języku polslr1m
rosyjskim i "niemieckim. Chóry: Dana
i Kubańskich kozaków. Reż. H_ Szaro, wg. scenarjuM:a: Wacława Siero-

Dramat wielkiej miłości i bezgranicznego poświęcenia p. t.

Ja Wiga Smosarska i Witold Conli
Pierwsza polska mówiona komedja dźwi ę kowa, osnuta na tle życia wojskowego, wg. scenarjusza FERDYNANDA

g~~~~~~g:~KN~~I~:V;

"UlANI,

UŁANI, CHŁOPCY

ALOW NIII

Werwa! Humor! Śmiech! Dowclpy!- Obsada r6l głównych: Wojskowość reprezentuj(l: Dymsz8, KrukowskJ, Walter I.enczowskl Władze m _
nioypalne: Mloczysław Fren".ieI, Czesław Skonleozny. "Kwiat uczuć· i «Wdzięk młodości " Zula Pogorzelska, Ma;ja @h~voau, 'Loda Niemirzanka. - Scen, ."Jskowe przy łaskawym współudziale 1-go pułku slZwoleter6w.

Pocz. w dni powsz. o g.4.30, w soboty i niedziele o 12.30.

CENY MIEJSC POPULARNE Sala mocno ogrzana.

Nr.

los

~
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PRZEZ DWA DNI

n
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Filozoł·· baryton··

'J

198'

tenor

Półgodzinna pogaw~dka z braŁem Jana Kiepury

W Lodzi

W

11

gości

d·zisi.aj jeden
gwiazdorów
na fiirm-wmencie sztUlki śpiewa
czej, brat sł3Jwnego JaJIl'a , Wła
dysław Ladis KiepuTa. Wieczorem wystąjpi ()Ill w towarzystwie
śpiewllJCozki włoskiej Ma,rji Fio..
renzy na kOiIlJCereie w filharmonji.
Przyjazd WlaJdysłarwa Kieputy wzbudził ze WlZ;ględów zro'ZI\lroia-łych duie
z·ai.nteresQwanie
w n3JSzem mieście. To też chęt
nie przyJęliśmy z!łlplroszooie i
,; grupą dzien.nika.rzy udali.śmy
się do Grand Hotelu, dla przeprowadJze<Ilia tnterwiewu.
Kiepum. przyjmuje nas w Mai

ze

wsc.hodlząJC~h

W

się

szy1bko

-----

z

Lod.zią.

-

-

Z mego oIkllla hoteło<wego,

mówi, -

'Patrzę i wydaje

mi

się, że to rodzinny SosnQwiee,
który podrósł trochę.

Na.stęJJl·nie Kiepura (JIpowiada
Władysław Ladis Kiepura
/lam, .laik się stało, iż zOiStał Ś/pie- czem jesfem, a właoŚCiwie czem .naik na dobr.e.
walkiem.
chcę zostać.
Ladis był 4 IaJla w Medjo~a
- .Od n~.jlO"1łi{)dsz~h lat, poKrążą pogłoski, że bra,t za- nie. Dziś liczy 27 lat.
do()ibm~, .lak Jan, mteresowa- wad ze mną w Medjolanie kooZ Lodzi jedzie do Pozn·alllła i
łem SIę ś.'Ple'w~. On mar~ył .0 . trakt, abym nie ś'Piewał, ale to Warszawy, a potem na tournee
tem, ~y zO!Stac aTty>Stą, ~a m- jest nieprawda.
do Ham!burga, Antwenpji, Brugdy me ~yśla~em o tem, ze z~Nie Ulwali am siebie za śpiewa kselli i PaJermo.
st~ę ś~l~walklem.. Jan uibo- ka _ kontynuuje p. Wł. KieCiekawy test szczegół z nastwIał SlPIe\V, był. hryc;zny,
ia pura, _ ktMy stoi na pozi<lmie szej rozmowy IZ KienuTą. Stwierzaś kochałem ... fi:lozo{Ję.
brruta. Moim ideałem i marze- dził on, że w Medjalanie jest
Ta·k się jed.naJk stało, że po~ niem jest, aby choć raz zaŚipie 2.000 profesorów śpiewu
i 16
szedłem za. g!osem !>rata. Poiko- wać truk, jak on śpiewa, cod.zień . tysięcy zaJWodawych
śpiewa
chałem śpIew, doq)let'o wtedy,
Śpi·ewaJ"em zawsze barytOOlelID. ków. Oczywiście wielu z n.ich
kiedy pocZ'ułem, że mam głos.
W 00. roku przeszedłem na zarejestrowanych jest, jako bez
Podkreślić lD/lliSzę,
że tyllko telllora, gdyż miałem do.bTą gó- roho·t ni. Wszędzie Ikrryzys ....
swemu bram za'Wldzięczam to, rę". Ta metamonoz·a WYSlz'ła jed
S. G.

I

Premjery teatralne

Kiepury I udziałem
słynnej włoskiej śpiewaczki Ma.rji

., lawa La.dis

Jubileuszo", Drogram Araratu
Literacko - artystyczny teatrzyk
kameralny "Ararat", wystąpił z
nową XXV ptemjerą spekł.dklu p.
t. "Symcbes baj jiden". Program
ten, jak wiele jego poprzednich,
6wiadczy
dosadnie o pomyślnym
rozwoju tej młodej placówki teatralnej i jej, pełnych zapału i ofiarności, kierowników.
Już "Walc", otwierający bogaty
ł ciekawy program, wprowadza widownię w miły nastrój. Numer został wykonany przez kwartet taneczny wdzięcznie i poprawnie, z
durem wyczuciem rytmu i plastyki.
Skecz "Wszyscy w porządku"
Fiodorowa wykonany został czysto i wesoło. Szejne Mir.iam i jej
partnerzy grali dyskretnie i z dużym nerwem scenicznym. Taki numer, jak "Dobrysz i Abrysz" mógł
by być perełką w każdym dobrym
teatrzyku rewjowym. Dzigan zagrał go świetlnie, a M..vjam w niczem mu nie ust~wała.
"Szmendryki" zostały przez Pulaweta, Szypera, uroczą CiIli Stal,
Goldsteina, Rajnglasa i Fetermanównę podniesione
do
pMiomu
dobrego skeczu muzycznego. "Swa
10m" nie można nic zarzucić. To
samo powie-dzieć lMI.leiy o... nastro
jowe.i satyrze na chasydów p. t. ;,0
zmroku". Numer ten odznacza się
dobrą muzyką, a wykonawcy jeg!)
Puławer~
Szumacher i Goldstein,
dali pokaz dobrej gry aktorskieJ.
Rewelacją w swoim rodzaju jest
"Zmaganie", przesiąlmięte tendencją społeczną. Akc.ta rozgrywa się
na tle drapaczy chmur i kolosów
techniki.
Autor nawołuje w nim
ludzkość, by się opamiętała i w
pochodzie cywllizacyj11ym zastanowiła się nad tem, czy technika
nie jest bronią obosieczną.
Dzigan stworzył w numerze tym
lwietną Iueację "Mefista".
... Mirja Dolska odniosła wielki

SOBOTĘ
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linowej.
Artysta oowoH

PIĄTEK

sukces.
Wykonanie melodyjnej
"Sarabandy" i "Hej, konie" wykazało dalszy rozwój
warunków
wokalnych tej kulturalnej śpie
waczki, znajdującej si~ w najlepsze.i formie. Dolska oswoiła się ze
sceną do tego stopnia, że gra i śpie
wa swobodnie, roztac1J3jąc dokoła
nieodparty urok.
Całość programu barwna, melodyJna i wesoła.
Tym razem nie wystawiono loItalnych numerów, ale brak ten odoskonałym
skeczem
kupiono
wschodnim "Indra" i dowcipnym
monologiem p. t. "Aresztant". Program kończy się bombastycznym i
pulsującym życiem i wesołością finałem, w którym dała koncert gry
p. Szejne Mirjam.
Oprawa dekoracyjna Matusówny - trafnie ujęta. Szwankowaiy
nieco efekty świetlne.
Reżyserja Dzigana i Szumachera
na należytym poziomie.
Sge.
TEATR MIEJSKI
Dziś, jutro i pojutrze dane bę
dą trzy przedstawienia popularne
a to: \V środę "Sprawa Dl'eyfusa",

w rzwa.rtek "Opera za 3 grosze" a
\v piątf:!k "Mam lat 26". W sobotę
wrhodzi na afisz wyreżyserowana
[.rzE'Z E. Żyteckiego głośna społecz
na sztuka Galsworthy'ego pod ty.
tułem ,;Walka".

Fiorenza. Koncert dzisiejszy poruszył nasze miasto i cała. L6dź wybiE'ra się do :Filharmonji, aby usłyszeó młodego utalentowa,nego tenora. W programie ca~y szereg naj
piękniejszych pieśni i a.rji operowych. Bilety są rozchwytywane.
Począ.tek o godz. 8 wieczorem.

W SALONACH
GRAND-HOTELU
PRZYJMOWANE BĘDĄ.
ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ KOLEKCJI WIOSENNEJ.

BOGUSŁAW

HERSE
Nowołcl
E. Marshall. Wyspa Fok.

"gdawnicle
Po-

powieści

poczytua. a.utorka porusza
i aktulne zagoadnienie: spójni w rodzinie. Jak brak
kierownictwa. duchowego w świe
cie odbija się tragic:mie na. losach
ludzkości, tak brak silnej ręki i mi
łującego serca. rozprzęga. organizm
rodzinny. A właśnie tej mocy i tej
miłości · współczesna. roddDa nieodzownie potrzebuje. Roddna bowiem cierpi podopnie jak epołeczeń
stwo na ~tratę celów Idealnych
i jtlk tłum goni OM za. chwilowem
użyciem ora.z przeżyciem najwytszej 8umy wrażeń w najkrótszym
c,kresie czaau. OczywiścIe nie wolno tego uogólniać. Ale do ~niepra
wienia wkradło
się jut·w obręb
przeciętej
inteligentnej
rodziny
polskiej w mie~eie.

wieść. Przekhld autoryzowany Je: bardzo ważne

rzego Marlicza. (Nakład k!!ięg~
św. Wojciech). - Jest to POWIeść
współczesna o za.banvieniu egzotycmem, "roma.n
d'aventures".
jakby ją nazwali franoo.~i. Rzecz
drUeje się na. jednej z w?"sp Al?UCkich, które niby perellti rozSIane
są na. morzu Berynga między Azją
a Ameryką. p6łnoeq.
Zwierzęta. nie odgrywają tu roli
t"Zynnej i bohatersltiej jak w utworach CUl'W'ooda. Dziabają ludzie.
Ale bez wyspy fok nie za.wiąaa.łlaby
eię intryga powieściowa i nie odbyła.bv się dramatyczna.
walka
dwuch silnych
łndywidulności, z
których jedna musiala. wkońcu ulec drugiej.
Autor z prawdziwie a.n:;losaską
Bez nurza.rua czytelników w bruzimną krwią przedstawia.
wypad- dae.h życiowych autorka i tak wieki, budzące grozę, a jego spokój le przedstawia, 8/Żeby ich przekoutrwala tylko wooticenie w umyśle nać o tej prawdzie, te rodzina psu
czytelnika..
je się, rozprzęga, ł rozkład,3,.
"Wyspa fok" jest pierwszym na
Gustaw Morcinek.
Wyrąbany
język polskie tłumaczonym utwochodnik. (powieść nagrodzoM na
rem powieściowym Edi~ona. Mail'shalIa.. UkaJ;e si~ ich więcej. Nietyl ślą.skim konkursie liteoo.ckim w ro
ku 1931. Wydawnictwo Dzieko w Ameryce - ojczyźnie autodzictwa, Oieazyn (SIą.sk). J~1
ra - ale i w innych kmjach, jak
to
epopea
walki
ludu
śląskiego o
we Francji, jego powieści egzoty~"Z
polskość... jest ona
wspaniałym
ne cieszą się poczytnością narówhymnem pNlJCy. Kopalnia, huta sta
ni z u.tworami LondoM i Curją. przed nami w całej swej straszU
wooda.
wej pl)tędze, w łunie złowrogiego

PORANEK MUZYCZNO· ARTYSTYCZNY
W niedzielę, dnia 13 bm. o go(hinie 11 min. 30 rano odbędzie się
w sali Teatru Miejskiego I Poranek muzyczno - artystyczny z cyklu or~>Ili1.owanego przez Towarzystwo Uniwe~sytetu Robotniczego.
Na program porarrum złożą się':
Koncert orkiestry symfonicznej
w pełnym składzie (42 osoby) pod
dyrekcją. p. Tadeusza. Sygietyńskie
go oraz występy Lódzkiej Sceny
Robotniczej TUR. pod kierownicpiękna.
H. Grotowska. Maił mieszkań
twem artysty dramatycznego p.
Morcinek w opiele KOpalni f bucy dużego domu.
(Bibljoteczka
Henryka Szletyńskiego.
pr:r.yrodnilcza). (Na.kłJa.d księgarni ty opierał się przedewszystkiem na
Z WYSTAWY ART. PLAśw. Wojciecha).
Roekosz.na własnem d.:>świadczeniu l ohserwa
cji staran!!tl. i drobiazgowej.
STYKÓW
ksiąrieczka! "A pfe! - powie Cf!.yWystawa zbiorowa. art. maJ. ło telnik, spojrzawszy na. rycinę k~ 0C000000C000C00
dzian przy ul. Moniuszki 2 zdołała lorową - przecież to o kiait'aluDźwiekawe Kina
zainteresować łódzką. pwbIiczność, chach. Ach! i o stonogach w doktóra ją. Homie zwil!dza.
datlm!"
Nie o bohaterów jednak
Wysta.wa jellt otwarta codzien- chodzi (są i milsi
w
meJ, np.
Ilie on. 11 do 9 i pół wiecz.
świerszcz), lecz o sposób
zajęcia.
uiemi uwagi. I pod tym względem
Dziś i dni następnych!
rzecz jest ułożona doskonale.

,,1\ pDLL D"

Ofiary

zło!one w administracji
,.Głosu Porannego"
Złożone na cele filantropijne do
lIaszego uznania przez dyr. S. Opa
towskiego z okazji jego jubileuszu
zł. 200.- (dwieŚCie), wydJawnictwo
"Głosu Porannego" przeznacza. na
Grodzki Komitet do spraw bezrobocia. zł. 50.- "Kroplę Mleka" zł.
50.- Tow. "Praca" zł. 50.- Schro
KONCERT LADIS KIEPURY
nj~ko dla dZIeci (Smugowa 4) zł.
Dziś odbędzie się w sali filharmo 25.- Fundusz obi~.JWy Ochro Ko ·
llji zapowiedziany konc0l't "Wlady- hiet zł. 25.TEATR KAMERALNY
Dziś ra.. jeszcze ka.pitalny "Dr.
Stieglitz". W czwartek, piątek j
sobotę )!Kłopoty Bourrnch ona.".
Wkróu'd rozpoczyna. swe wystę
py Stefa.nja Jarkowska, która kreować będziE; !)opisową, rolę w kome
dji .Mary Lucy "Dziewczyna i hipopotam"_

MARCA

Bohaterska epopea, _ dziej6w wall

J. AntoniewicZÓwna. Mały ogró- z caratem o Niepodległość Polski pt
dek. (BibljoteczkJa. przyrodnicza).
(Nakład księgarni św. Wojciecha).
- To książeczka tylko dla dzieci
porządnych, bo doprawdy szkoda Pot~łny. emocjonulllcy film, osnut.
na tle osobistych wspomnień uczestnibyłoby pięknych roślin, gdyby się ka tego czynu Jana Jura-Gorzechow
dostały pod taką "opiekę", któraski ego. W rolach głównych:
by je t) śmierć głodową przypra- Adam Brodzisz, ZofIa Bat-,cka.
Karolina
wiła.
?t{3. o~ M celu wdrożyć Bogusław Samborski,
Lubieńska I JOzef Węgrzyn.
dziatwę do umiłow&nia. roślin, jest
wstępem do z.a.d,a.ń praktycznych. Początek codz. o r;. 4. po poło
W. Miłaszewska. Na cztery wia- w soboty i niedziele (J g. 12
try. Powieść. Nakł1ad księgarni św. Nas ~pl\y podwójny program:
' OKU PIENIE podł. Tolstoja
W oiciecha}. - W tej najnowszej ,1 Tajemnica
dziewiczej puszczr.

Dllf~lf[l~ l ~AWIAKA
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l\Jieprawdziwe pogłoski
\V związku z krążącą w kora.ch sportowych wersją jakoby
mi strz Polski w wadJze nółśred
niej, ieden
z najpopularniejszyoh pięś,eiarzy, Adam Sewery
ni9T.i , miat wstai: zdyskwalifika
wany i niedopuszczony do tegorocznych mistrzostw
bokserskich Polski, należy WYJflsmc,
że wersja ta
nie odpowiada
prawdzie.
Dysk\ 'ulifikueja Seweryniaka Il.~ l)yć jakoby karą za udział iego w zawodach SOkOl.}
(Łódź) z Goplanją w Inowroda",i '. w których Se,verynip,k wal
c zy' w dr1l7'
. ~ łódzkiej, chociaż
-,j 'al już z,.{loszenie din
LI\S-u.
Naleźv wyjaśnić. iż przepro~-adzone przez
władze ŁOZB.
d oc hodz en ie ustaWo, że Sewcnniak był do z.u\yo-dóv:
t~'ch
"WYPożyczony"
prze'z Sokó 1,
jednak do \\ alki stawał jako za
wodnik ŁKS-u i 'v jc:~o
bar'"ach klubowych walczył.
....

~ ~~.

~~

O

dyskwalifikacji mistrza pięści

'Vypadki podobnego "wy po- ryniaika należy IUlważać za nieżyczania" za wodników spotyl,u- ścisle. Seweryniak staje do temy w sporcie bokserskim
Da goroczny'Ch mistrzostw POilski,
każdym

kroku i nie są one ka' by bronić zdobytego w wku uralne, wszelkie więc wersje o biegłym zaszczytnego tytułu.
rzekomej dyskwalifikacji Se\':e-

Pilkar kie mi trz siwa
ostateczny

Na zebrani u FIFA w San "-lemo ustalono nastęfJ)ujący projekt
piłkarskich
mistrzostw
świata w roku 1933.
I f.('rupa - Niemcy,
Belgja,
ITiszpanja, Francja,
Luxemburg, Po,rtngu1ja. Pierwsi dwaj
zwycL:zcy wchodzą do dalszyc.h
rOl7grywek.
II grupa
Danja, Islandja,
Holandja, SzwecJa,
Norwegja.
Pierwsi dwaj zwyci~zc.' wchodla do dalszych roztgrywck.
III grupa - Austrja, Węgry,
Italja, Szwajcarja, Czechos~owa
da. Pierwsi trzej WdlOdzą
do

S

zajął s ; ę

Che •. ::, i~1kn:ljbardziej sr;opuilot','zowa6 rozwi,;ający si~~ sport
sirzl'lpcki, i umożli\\- ić iego upl\ł""ianil'
szeroli.im musem,
~" ke.!a stqelc'Cka Łódz.kiego, KI.
Sfor!. organizuje w każdą nicdzidQ \\' go{lz. 9 - 13 na wlaslH'j strzelnicy przy 111. Al. Gn.:i slrlc lania z rewolwerów i
dowolnych typów na 20 metrów
zarówno ella zawodnikÓw stowarzysZOJl ''Ch jak i nieslowarzyszonych.

Zawody bokserskie
PKS-u

Utworzona przed niedawnym
czasem sekcja bokserska Policyjnego KI. Sportowego UI"z,ą
dza w nadchodJzącą niedzielę w
sali Geyera pierwsze zawody bokserskie międzyklubowe, w któd'oh pr6cz pięściarzy organizatorów wezmą udział zalwodnicv
~zeregu klubów lokalny'Ch jak
ŁKS.-u, Geyera itd.

podzia~

Sonia Henie

lubiła!

iata

Ś

na grupy

dalszych r<lIzgrywek.
IV gmpa - Estonja, Finland.la, Łotwa, ILitwa, Polska, ROsja. Zwyci~zca wchodzi do dalszych roz'l!rywek.
V grupa - Bułgarja, Grecja,
RUilUunja, TUTcja, Jugosławja.
Zwycięzca wchodzi do dalszY'ch
rczgry,vek.
. Nast~pnie z grup - Północ
na Ame'ryka, Środkowa Ameryku, Azja i Afryka wchodlzą zwycięzcy do dalszy.ch rozgrywek,
a z Południowej Ameryki
lrzech zwycięz-ców.

w na.ibliższym czasie odbę
dzie się w Londynie ślub bratanka króla szwedzkiego, kSię
cia Lenhal'ta z panną Karin Nis
swardt, skromną mieszczanoczką, nie mającą nic wspólnego z
arystokracją, choć bardzo miłą,
inteligentną
i wykszta:lconą.
Jest to mność prawdziwa, .gdyż
książę Lenhart zrzekł się wszej
kich praw dynastycznych i popadł w konflikt ze szwedzką 1'0
dziną krÓ<lewską.
Choć książę Lenhart stanowczo bronił się przed ciekawością prasy jednemu z reporterów udało się dotrzeć do niego i uzyskać z nim rozmowę.
Książę Lenhart
to młody,
dwudziestokilk uletni
mężczy-

zna, szczUJpły, dość wysoki, Sl~
tyn, o regulam)"ch,
przyjemnych rysach, bladej cerze i du
~ych,
szaTych oczach,
kry ją
cYC1h się pod amerykaTlsk{cmi
okulalrami rogowemi ...
- Nie rozumiem - oświad
cza reporterowi dla>czcgo
wszyscy tak się -interesują mo.lem i
osobistemi sprawami ..
Chodzi tu przecież o rzeczy zu
pełnie proste i naturalne, choć
,konwenans patrzy na to nieco
inaczej. SkorO k~żdy człowieli

. 'fii~lda

sprawiedliwości,

Zakonczenie turnieiu

PerlUmeria J. Oru era

konwencja

fabryk barwników
Przed kilim dniami
zostały

ma pl'awo do poślubienia kobie
ty, którą kocha,
dla czego ja
wiałbym być pozbawiony tego
;)1·awa...
Zwłaszcza,
że moja
pr~yszla żona jest osobą wysokich zalet umysłu i serca ... Czuję,
że znajdę
przy jej boku
szczęście...
Pozatem nie bylem
!!igdy człowiekiem przesadnie
ambitnym - nie nęciły mnie
rnzkosze zadowolone.l próżno
ści w postaci
piastowania lo01~
maitych godności i urzedów .. ,
Do króla szwedzkiego nie mam
żadnego żalu, gdyż jego stanowisko z punktu pallstwOW€j racji stanu - jest całkowicie usprawiedliwione i zupełnie zrozumiałe ... Pyta pan, czy zamie
szkam w Szwecji?...
Bynajmniej ... Nie mam wcale tego za
miaru ... Jestem bowiem w mojej ojozyźnie zbyt znany i był
bym ośrodkiem ogólnego zaInteresowania. Zamierzam narazie zamieszkać w Londynie ...
Czy tutaj jednak na stałe pozostanę tego narazie przew!dzieć nie mogę ... Pyta pan jeszcze - czy
moja
narzeczona
mnie kocha? Proszę wybaczyć, ale na to pytanie stanowczo już panu odpowiedzieć nie
mogę i nie chcę ...

żowa

Z

Jlish'owi zna.idu.łące się w posJaOgólny obrót wynosił 375 t.onn,
dani.u organizacji
sportowych I w tern żyt:.J. 90 tonn. TeGrlenc.h nic
flane w kazu,i.ące, te śmierć za· ' co mocniej"1..'t. Notowano za. 100
wodnika Godlewsklego nastąpi-l klg.: żyto :24.'75 - 25.25, pszenica
la wskutek nies1JC7-ęśIłw~o wy- dworska Ji.25-~7,75, zbierana
pvdku.
20.25 - 26, owies jedno 2+-25.
W wyniku tej audjenc.i l mi- zbier. 2'2-2:1, jęczmień kasz. 21.50
n!ster sprawiedłl ;v-ości .zal}-owie- - 22. browar. 23-21, groch Victo
flział telcguficzne
porozumie- ria 28--34, polny jad. 26---..'=10, łu
nie się z prokuraturą sądu okrę hin niebo 15-16, żółty 21-23, wy
goweg-o we ~w-owle.
ka 26-28, peluszka 27-29, sera~
:,: * ..
dela 30-32, rzepak zim. 34-36.
Ja st~ dowiadujemy, Gl'OSS siemie lni~e 34-86; koniczyna.
przed zwolnieniem go za kau- ezerw. sur. bez kan. 175-200, ('zer
e.lq z więzienia oświadczył sę
dziemu, że wskutek tego
wylędzynarodowa
padku l!I'ywa
ostatecznie ze
sportem bokserskim.

szwedzką Vivian
Z Finlandji nadeszła sensacyj
na wiadomoM, że szesnalstoletnia mistrzyni łyżew Sonja Henje została pokooa,na przez ma- tennisowego W Mentonie
ło znamą dotychczas
szwedkQ
Turniej tennisowy w fen toVivian Hulstheen. H'ulstheen nie Zl{)stał za,koiiczOll1y. Jędrze
wykonała nietylko
lepiej od jowska zdobyła trzecie miej,sce
Henje ćwiczenia obowiązkowe, w grze podwójnej pall wraz z
{'o s i~ już nieraz zdarzało, zresz- Adam.off, przegrywając w pół
Dziś przyjeżdżaią tą również na ostatniej olim- finale do pa/ry au,gielskiej Satpjadzie, lecz jej pf{)~ram CWl- terthwaite Hewitt 4:6, 6:4,
h~keiści z Olimpjady
czell dowolnych był talk obfity, 5:7.W grze pojedyńczej panów
: Jak się dowiadujemy, przy- różnorodny i wY'kooany z nieJazd okrętu "Pu~aski", wiozące zwV'k~vm wd'ziękiem, że sęd.zio- zwy.ciężyl Hoderich Menzel, 'PC):{o polską
drużynę hokejową, wie dali jej lepszą notę,
niż j.iedYńC'zej pań mistrzyni Franspodziewany jest w GdylJli
w Henje, rzyznając z'\vycię:stwo, cji p. Mathieu, podlw61jnej pacniu dzisiejszym, t. j. w środę, Widownia przyjęła entuzjastvcz nów Medin - Legeay i podwój
nie popisy nowej gwiazdy.
nej pań Mathieu - ~osaJffibert.
dnia 9 b. m.

przez

wona bez kan. do 97 proc. 230 270, bi:lh surowa 275-375, biab
Jwz hl n. do 97 proc. 400-525, mą
l,n pszenna 45-50, mqka 4-0 40,45
1ylni,\ pytl. 4t--12, sitko 31-32,
r:lzovm :31-32, otręby pszenne
16--17,śl'cdnie 15-16. ~ytnie 14
- 15, kuchy lniane 24-25, rzepaJwwc 18-19, słonecznikowe 18-H).

Towarzystwo Opieki nad Matką
i Dzieckiem

I~
z dniem 1 marca uruchomiło
VIII Stację w domach Z. U. P. U.
przy ul. Nowopabjanickiej 22,
m. 81.

zakończone

długotrwałe

rokowania
przedstawicieli wiel1tlcb koncernów barwJlików Niemiec, Francji,
Szwajcarji i Anglji. Jak wiadolllO
w końcu 1929 roku luźne !X>rozumienie przemysłu niemieckiego i
francuskiego w sprawie unormowa
nia produkcji i zbytu zostało zmi<1ni?ne na konwencję, przewidującą
śClsłą
współpracę w
d1.iedzinie
techniczneJ. Jednocześnie do porozumienia tego przystąpiła Szwajcarja a obecnie i Anglja. W ten
spGsób stworzone zostały podstawy dla europejskiego kartelu barw
ników, grupującego potężne koncerny przemysłowe. Poza sferą
lvplyw6w pozostają Stany ZjednoNr. 1567 1193f r.
czone. Porozumienie to, precyzuDo akt,
jąc współpracę w dziedzinie zbyOgłoszenie. tu, Jlozostawia duZą swobodę dziaKomornik Sądu
łania poszczególnym kontrahentom
Grodzkiego
Łodzi rewiru 13 którzy na podstawie układu zysku
llamleelka2y
ją możnoś~ intensywnego rozwoju
w Z,odsl, przy ul. sweJ pr(Xfukc.11.

Z WOLNEJ WSZECHNICY
POLSKIEJ

Czwarty z kolei odezyt z cyklu
"ZwaJcz3.nia chorób i szl;:odników
roślin" wygłosi
profesor Szkoły
Głównej Gospoda.rstwa Wiejskie.go w Warszawie dr. Włodzimierz
Gorjaczkowski w czwartek, dnia
10 marca r. b. o g'odz. 20-ej w loka.
lu Wolnej Wszechnicy Poiskiej ul
Nowo·Targowa 24.

WY JAŚNIENIE.

W związku z naszą, notatką p. t.
"Kobieta w płomieniach" w nT.
z dn. 29.2. prol!zeni jeste6IDY o za.znaczenie, że p. Janina SalomOllowiczow'll nic jest roz,viedziona ze
swym mężem p. Hn.rryro Salomono
wirzem, jak to mylnie było po-

dllne.

SienkiewiczlI 61

ZAWADZKA 5 ::: TEL. 175-92.
poleca

siC;

wbrew woli swego stryja króla

I

minister

lmząd
związku
lwlskic!I
zwiftzków sro!' owych odniósł
si~ ,lO Ił. ministra sJ!l'awicdli'w"f;.-i z lHO:-;b:J o z.n·csienie sank
c.ii
kal'nych zastosowanych
przez w lU zc sądowe IwowFkie
wobcc znwGdnika Glossa i Sł'(lz.ie~o Landecka.
.
W sJ)ł'swie te.t uzyskał 2!1dien
de: u p. ruinisha spI'3wit'dłlwo
&ci l\1icłtałowsldc~o ł)fCZCS Zw,
P<tlsldch Zw. SPOI't. pułk. Ult'Icl? Plozedsławlcłel zwIąz
ku związków łlfzedłożył p. mi-

ż~Di

E

-

na .asadIIie art. 1030 U.
P. O. oAlaBlla. ie
Dnie 10 marca r. b. o gotlz. 51/2 pp. odbcdzie się w lokalu Towarz 8twa
w dniu 1 B marca Kredytowego m. tod.1 przy ul. POBlorslriej Nr. 21 w drugim terminie y
1932 r. od god •.
fO rano w Łodzi
puy ul.
członk6w Centralnego 5towarayszeniB Właścicieli Nieruchomości
nt. ł.odzl I Wojew6dztwa ł.ódzklego w Łodzi
Śr6dm i ejskl ej 38
odb~d.ie8i~ epl'lIe z następującym porz,dkiem dziennym:

DOROCZNE OGóLNE ZEBRANIE

dat z przetargu
publioznego lUchomo§ci, naletących

do

Emllnuela

Kni-

kelll

i składających się
z mebli
o81"oo'Wanych na

Po te at

kODkDr~n,u- ' Ut:b

PROSZĘ SIĘ PRZEKONAĆ!!!

8um~

Zł.

1000.-

zgodnia z art 1070
U.P.C. niżej oen)'
szacunku

1.6dlt) dn. 2.3.32

1) Zagajen-ie i wyb6. prezydjum.
2) Zatwierdzenie bilansu i sprawozdanie Zarzl\du z dzilllalnoścl'
a) Stowarzyszenie, b) Bibljoteki c) Banku
.
d) Ł6~zkiego .G~osu Obywałelslti~go.
'
3) SprawozdQnle Komisji Rewizyjnej lIa rok 1931
4) Budżet na rok 1932.
.
.5) Sprawoz~anie z działalno§ei przedstawicieli Slowal'llvuenia w ,!,c,.
w~uystwle Kredytowem.
6) Wybory członk6w Zarz/tdu i kandydllt6w n
. j
7) Wybory cz1onk6w Komisji Rewilyjnej.
II mlo lee usłt;puheych.
8) Sprawy podatkowe.
9) Sprll wa lrana!izacYino-wodoclllgowa.
10) Wolne wnioski.
Z!'lrząd Centralnego Stowarzysunllll Vi ł«ścleJeh

Nieruchomości m. ł.odzl i Wojew. Ł6d~ltlel:1o ;, ł.odzl
Komornik
Uwag!!: Po~ytS1:e Og6lne Zebranie, jako zwolane w drugim terminie, b.
T. Chorzelski
dZle pr!lwomocne bez względu na !lo~ć przybyłych członków.
t;

Łódź,

GLOS HANDLOWY

9 marca 1932 r.

Walka o ceny manufaktury

Zmiana terminu
Targów Wschodnich
uwzględnieniu

W

wyjątkowych

f)koticz~lOjci, związanych

z

i licząc si~ z
potrzebami tych gałęzi wytwórczoś
ci, których zamówienia i tranzakcje przypadają głównie na sezon
letni, Komitet Wykonawczy Targów Wschodnich postanowił tegoroczną rewję XII Targów W schod
nich odbyć odmiennie, niż w latach
poprzednich, w terminie znacznie
wczpśniejszym i wyznaczył go na
czas od Ui 'do 30 czerwca. Akcja,
wdrozona c'elem zmobilizowooia udziału wystawców w nowym termi
nie, spotyka się wśród stałej, dotychczasowe.t klijenteli Targów z
zyczliwem przyjęciem.
sytuacją gospodrarczą!

Leningradzkie aukcje
3·go b. 1ll. odbyło się w gmachu
otwarcie drugich rosyjskich
aukcji futrzanych w Leningradzie.
Na otwarcie aukcji przybyli wy
bitni przedstawiciele firm futrzanych z Niemiec, Francji, .Anglji i
Stanów Zjednoczonych.
Ogółem znalazło si~ na aukcjach
leningradzkicb przesŁło miljon skó
rek. Napływ zwiedza.iących i kup'ców zarówno z Rosji jak i 7JC1granicy jest b. poważny. Dostarczone
na aukcje futra przedstawiają się
pod względem gatunkowym stosun
kowo gorzej niż w roku ub. Ceny
poszczególnych
gatunków futer
kształtowały się pod wpływem ten
dene.ii panujących na zamkniętych
przed 4 tygodniami aukcjach futer
" Londynie i w porównaniu z poziomem cen na leningradzkich aukC.1ach zeszłorocznych kalkulowały
się nieco słabiej.
Z ogólnej i1~'Ci 530,000 skórek
popielicowych sprzedano 490,000
6ztuk. Ceny ich wahały się od 0,25
do 0,45 dolara w zależności od rodzaju jakości i pochodzenia.
giełdy

gotowych tkanin

odbyło sIę
~zcszenia

pI'oducenłów przędzy

·· ·
• •

-

•••

W sprruwie upa,dł~ Izraela styezniem r. b. liczba nadzor6w
HersM Kuńskiego, prowadzącego zmniejszyła się o Jedno podanie, a
przedSiębiorstwo wyrobu wody ko upadłMeł pOwiększyła się o 2.

--------

bawełnianych

;;~r:r;;i:::!ł!~~. 2b~ ~~e; IAgentura

chetniają.:!ym.

Władze
~enia sum

celne żądają obecnie zło
gwarancyjnY'ch odpowia
dających wartości
uszlachetnianego towaru. Celem usunięcia tych
trudności
zainteresowane firmy
bielskie podjęły na terenie min.
IJrzewxsłu i handlu starania. które

W związku z pobytem w Łodzi
radcy handlowego poselstwa R. P.
w Belgradzie dr. Lubaczewskiego
wyłoniły się obecnie poważne moż
liwości
eksportu włókienniczego
do Jugosławji.
Na skutek licznych zapytań ~łrm
łódzkich zainteresowanych bardzo
powainie tym eksportem izba prze
mysłowo - handlowa w oparciu o
akcję utworzonej ostatnio w BeJ:
gradzie komisji gospodarczej polsko - jugosłowiańskiej, przeprowadza ankietę wśród zainteresowanych hurtowników - importerów ju
gosłowiańskich w braniy włókien
niczej.
Wyniki tej ankiety służyć b~dą
za podstawę konkretnych tranzakcji eksportowych, które mają być
oparte na stworzeniu wspólnego

Daleki Wschód i

głównymi

odbiorcami

I

Jugosławjl

przedstawicielstwa wszystkich polskieb firm włókienniczych, eksportujących manufakturę do Jugoslawji.
Wspólne biuro przedstawicieIskie przemysłu włókienniczego po·
wstać ma w Belgradzie i objąć swą
działalnością
całokształt
prac,
zmierzających do zwiększenia wywozu włókienniczego, który ' na
tym rynku ma olbrzymie szanse
rozwoju.

CZEKI
Holandja 358,50
Londyn 31,84 31,90 31,88
Nowy Jork - bbel 8,925
Paryż 35,- 34,88 35,Praga 26,42
Szwajcarja 172,40
Włochy 46,35
Berlin 211,85
AKCJE
Bank Polski 87,50
StJał"achowice 8,25
LiIpop 15.PAPIERY PAJqSTWOWE I LlS'tY
ZASTAWNE
3 proc. budowlana 37,- 37,50
3 proc. budawIa.na 37,- rn,75
4 proc. inwestyc. 96.- !Y1.4 proc. inwest. seryjna 100,5 proc. konwersyjna 39.6 proc. dolarowa 6~,4 proc. dolarowa 48,- 47,50
47,75
7 proc. stabilizacyjna. 59,- 61,59,75
8 proc. BGK 94,8 proc. BGK (budowI.) 93,7 proc. ziemskie dol. 50,4 i pół proc. ziemskie zł. 42,8 proc. ziemskie zł. 51,- 52,8 proc. m. Warsmlwy 62,75 62,62,38
NOTOWANIA BAWEŁNY
NOWY JUR.K
Loco 7,10 marzec 6,96 kwieciell
6,99 maj 7,05 czerwiec 7,12 lipiec
7,21 sierpień 7.28
wrzesień 7,36
październik 7,44 listopad 7,52 grudzień 7,60 styczeń 7,65.
NOWY ORLEAN
oco 6,93 marzec 6,90 maj 7,06
lipiec 7,22 październik 7,42 grudzień 7,59 styczeń 7,M.
LIVERPOOL
Loco 5,59 marzec 5,31 kWiecień
5,31 maj 5,30 czerwiec rj,.29 lipiec
5,29 sierpień 5,30
wrz-esień 5,82
październik 5,,34 Iistapad 5,86 grudzień 5,38 styczeń 5,41 luty 5.43
marzec 5,46 kwiecień 5,50 maj 5,54
Egipólka: loco 7,60 m.rurzec 7,29
maj 7,39 lipiec 7,53 październik
7,75 listopad 7,82
grudzień 7,89
styczeń 7,94.
Upper: loco 6,59 marzec
6,37
p'aździernik
maj 6,42 lipiec 6,50
6,62 li?top:ld 6,64
grudzień 6,69
styczen 6,72.
BREMA
Loco 8.34 maj 7,89 lipiec 7,99
październik 8,il grudzień 8.21 sty
czeń 8)26.
ALEKSANDRJA
Sakkelaridls: marnec 13,18 ma}
13,70 lipiee i406 listopad 14,90
styezl'ń 15,20.
.
Ashmouni: kwiecień 10,91 czetwil'c 11,08 sierpień 11,23 paiLdziernik 11.62 grudzień . 11,80.

Poważne od"reżenie
na rynku

pieniężnym

. ~t~tnie dni prz-yniosły na rynku ły dotychczas

dalekoidącą rezer-

pleUJęzny~ pew~e odprężenie. Wy- wę. Ta zmiana polityki kredytowej
rmzem częsc:oweJ ~oprawy jest b~ b~ków mogła nastąpić wobec czę

Rumunia

Pr,walne

POgOIOwie LeBarsBie

I

GOTÓWKA
Dolary 8,885

-------

dzo znaczna. zwyżka kursu akcp
Bank.u PoI~klego, które w okresIe
8 dUJ zwyzkowały, dochodząc od
80,5 do 88. Odporność banków pry
wa~nych ~widacznia się w p~~nem
przemysłu wełnianego
~wlększeUJU kre.dytów. dla khJentew tygo.dniJU. Brak ,zrupotrzebowa h, wobec które.l bankI zachowywa
nia na przędzę czesankową ze
strony -odbiO'rców krajO'wych 00
wo.duje natomiast
OlS "abienie
tpu.dencji cen zwłaszcza w ~a
tunkach lepszych. Warunki pokrycia przy tranzrukcjach
nie
uJe",ly zmianie i Otbracają się dO'koła pokrycia gotów,k owego JUlb
krótkich "eksli
z terminami
nie pI1zekraczającymi 60 dni. Ce
ny przędzy
czesankowej
w
pierwszych dniach mrarca noto- Udziela doraźnej pomO'cy lekarwano
następujące:
66.2,1, skiej we wszelkicn wypadkach
92,56,2 AB - 1,70,32-1 s·zewiot nagłych o każdej porze dnia l
- 1,23.
nO'cy Lekarska pomO'c akuszeryjno-ginekolOlliczna.

---.:------

Pomimo poważnych trudności na rynkach O'dbiorcz~h prze
mysł czesankowy bardzo energicrl'l1ie zaobiega Q eksport -przędzy czesankowej, który też pomimo poważnego spa.diku utrzylDuje się w dalszym ciągu na
rY'nlka~~ .Dale~iego Wschodu w
hponJl l IndJach ()(I'az w RulDunji. Dzięki tym wysilikom po
mimo s~abego zrupotrZeOOwania
na pnędzę czesank-ową na rynku wewnętrznym zapasy
nie
w"kazują zbyt wielkiegO' wzrostu, a urucrhomienie -przędzalń
mogło być utrzymane w
dalsZYm ciągu na poziomie 6 .. dni

16dzka w Belgradzie

powstanie dla organizacji eksportu do

przędzy
doprowadziły do zastosowania szeregu powainych ułatwień. W ten
sposób umożliwiony zostanie w
dalszym ciągu firmom' bielskim 0brót uszlachetniający przy którym
znaczna ilość robotników znalazła
zatrudnienie.

w

ksiąg

lutym złożono do sądu 3 podania o nadzór, rozpoznawał zaś
sąd w tym czasie 4 podania, to jest
*
W tymże dniu ogłosił są.d upa te, które wpłynęły do sądu w podłość Elfrydzie Wistebube, sprze- przednich miesiącach, przyczem w
dat jedwabi (phtrkowska 148) na· 2 wypadkach odmówił sąd nadzoru
iąda.nie wil'rzy·~i~la Karpena..
I w 2 wypadkach podania porosta·
Chwilę otwarcia. O7JIl3.oCzono tym- wił bez rozpoznania. (J. A. Gros('rasowo na. dzień 29 lutego, kura,torem mianowano adwokata. ey- laJt Sp. Akc. l "Bracla Dobraniemertnru1, a sędzilł komisarzem sę· cy"), które to ftrmy wycofały podziego bandlowegl) d la A. Kinder dania.
maiIla..
Upadłoki ogłosU słd 13 w tem
Upadł~ Wistebub~ oddano pot! 9 firmom w LocIzi, 2 - w Zgierzu
dozór policji z obowiązkiem meldo I Jednej w Aleksandrowie.
wa.nia się raz w tywodniu.
W porównanłu
s
miesląeem

z powodu wprowadzenia zakazów przywozu
Wprowadzenie zakazów przywoczesankowe.i z zagranicy skierowane w pierwszym rzę
dzie przeciwko importowi z Niemiec wywołało w przemyśle włó
kienniczym Bielska poważne trudności eksportowe. Cały szereg firm
bielskich poczynił bowiem za:nówienia Ziargranicą na przędzę czesankową,
która początliOwo wobec wprowadzenia zakazów importu nie mogła być przywieziona do
Polski. Przemysłowcy bielscy musieli wi~ zrezygnować z niektórych
zamówień
eksportowych,
gdyż
odbiorcy
zagraniczni nie
cheieli się zgodzić na opóźnienie
terminów dostawy. Szczególnie do
tkliwie- zakaz ten odczuły przedsię
biorstwa prazujące w obrocie uszła

w okresie lutego

w ~tiller

Sąd wziął pr,.j uwagę,
prawidłowo

nie prowadzi
handlowych.

fabrJk bielskich

~11 przędzy

I

Wzrost

baweln.ia- dzalnie czynne będą 160 godzin,
ne.i w Pclsce, na którem nastą z której to liCZby sc;hodzl 8 gopiła reasumcja ucbwały zarzą dzin świątecznych, a więc czyndu z dnia 25 lutego r. b., doły ne będą ostatecznie 152 gOdziClJąca uruchomienia w przędzal ny.niacb w okresie
od dnia 21
Powyższą uchwałę tłumaczyć
marca do dnia 17 kwietnia r. b. należy wzrostem zarotrzebowaw tym sensie, iż uruchOllOienie nia na przędzę w związku z ow okresie tym wynosić będzie becnym sezonem letnim na ryn~o godzin tygodniowo w całym ku gotowych łkanin.
(ag)

Trudności

że
wpływa

jest,

Jońskiej (Skwerowa 18), zezwolił
Vil sprawie firmy Józ~f Stilier" sąd syndykowi na wydzierżawienie
biegly zmniejszył bi1;n.s ze 13'),,100 wytwórni wody. k?lońs~iej i pe~
u. na 122.000 :d.
fum. po poro.rumleruu Sl~ z SędZIą
kOilllsyz.em l pod warunkIem wnieSą.<.I nie m!L ~wności, te StUler :<ienia czynszu dzierżawnego z. gów ciągu \1 mi·;')ięcy spłaci w 10U ry za 3 miesiące.
proc. zobowią.zania, gdyż. prz'3dmio
lem handlu są. artykuły luk~usowe
upadłości
które nie mają popytu.

W dniu wczoraj5zym sąd handlo
wy rozpoznawał podania 3 firm
łódzkich o odroczenie wypłat i or1mówił urlziell'nia nadzoru.
Firmv
te są: A. Urbanowski, wł. Józ~f
Urbanowski, Zakład Kamieniarski,
(Cmentarna Nr. 7) i Józef Stiller,
Sprzedaż galanterji luksu!:lowej i
artystyeznej (Piotrkowska 69).
Bilans firmy A. Urbanowskiego
załączony do podania o nMzór
]Jrnedstawiał kwotę 1,041,825.70 zł.
delegowany zas' przez sąd biegły
zamknął bilans
po stronie aktywów sumą 747,412,34 zł. a po stro
nie pasywów - 495,361,79 zł., czy
li, że nadwyżkę aktywów wyka.zał
252,050,55 ~.
Sąd, odmawiając nadzoru wziął
pod uwagę, iż plan sanacji nie
jest realny, nieruchomość mocn;)
obeią.iona, interes nie jest czynny,
z& robociznę zalega firma S2,OOC
zł., :te była opozycja ze strony wio
rzyoieli, że za nadzorem wyp,)wiedzidi się wierzyciele jedynie na
25,000 zł. oraz, fe brak pewności
c(: do pokrycia. w 100 proc.

łódzkich przędzalniach

Dnia 7 marca r. b.
posiedzenie zarządu

ZrozlUtmiałem

Nadzorg i upadloit:i

Re~o r~ 8WY wl rO! t nrn[homienia
w

giełda
pieniężna

Warszawska

tego ro- bija się w pierwszym
rzędzie
bawełniamych wytworzyła
się dzaju polityka
ogroon- fatalnie na przemysłach śred
ostatnio sytuacja tego 'r odzaju, nie destrukcyjnie na rynek, po- nim i dr()lbnym, które to przeże niektóre lZa1k'ady przemysło w-odując zUJpełną de:wrjentację mysły 'Przędz~ przetwaf1zają.
W,e zapoc z ął!k OIWały
znaczną wśród odbiorców i baJrd.ro nieW związku z teru sekcja promiż.kę cen. Gdy w latach ubIe- jedn-okrotnie pow31żne straty dla ducentów tkanin bawełnianych
głych Z'lliżka ta, wynosząca czę producentów.
przy stowarzys.zeniu fabrykanCharakterystycznem jest, że tów przemysłu włókienniczego.
dokroć od 30 do 40 procent poniżej ceny rynkQlWej, miała mIej oonawiallle zniŻlki mają miejsce zrwołuje na dzień dzisiejszy ze>ee jedynie Dod koniec danego w okresach zwyż'ki cen pl:zędzy branie, na kt6rem powzięte zoqezonu i nosiła charakter t. ~w. bawe:nianej. Tego ro.dzaju po- 'Itaną decydujące uchwaly
w
~am.szowania towarów,
o tyle lityka podwyżs:z.aJIlia cen przę kierunku wynalezienia sposo'>Statnio ma to miejsce .tll!Ż w po dzy bawełnianej, przy iednooze- bów, któreby umożliwiły uzdro
5'l1em obniżaniu cen tkanin od- wienie t~h stosrUlllkÓw.
~zątkach sezonu.
Na rynku

9 marca 1932 r.

RYHfK ~lfHlfinY

"Ramszowanie " rozpoczęło się już u progu sezonu

obecną

pod znakiem słabszych
cen

Łódź,

Zielona 6. Telefon:

12-333

śclowego

zwiększenia

środków finansowych
wkładów.

płynnokf

I

dopływ.

W niektórych bankach ujawnia
się nawet bardzo znaczny nadmiar
~otówki, tak, 'iż niektóre z tych
mstytucji zwolniły w ostat. dniach
przez przedterminowy wykup zredyskontowanego
portfelu
cały
swó.i kredyt w Banku Polskim.
Pierwszy tydzień marca upłynął
na rynku pod znakiem częściowo
zwieks'7,(J'lvclt ()brotńw.

w. I. Z. O.

Dsi§, \IV §rodę, o god,;. g-ei wiecz. w
lokalu W. I. Z. O., Sienkiewicza 26
na herbatce tygodniowej wygłosi referat n. t.
.. Projekt nowego polskiego prawa małteńskiego a prawo :tydowskle" p. Adw. Dr. S. B. Feldman
z Wars,;awy.
Wstęp dla cllłonkiń i wprowadzonych
jo§ci bezpłatny.

lO

•

yr k

ź

łatwo zaspokoić

swoją ciekawość

źródła

w instytucji kredytowej
wolał. dla doorze wiadomych zresz
tą powodów, wystąpić na arenę pisarską, szkalując poważną instytucję kredytową, która w ciągu niespełna W-letniego istnienia, dzię
ki swej solidności, obywatelskiemu
posłannictwu i dłtałości o niewzru~zoną popularność swych emisji,
ani razu na żadne straty, nie mówiąc już o humorystycznej hipotezie bezimiennego autora zawieruszenia koapitałl1. zasobowego, nara
żoną nie była.
Że Jednak artykuł
powyższy z
llieprawdopodobnego zdarzenia ukazał się w poważnem, a nie humo
rystycznem piśmie, przeto Dyrekcja Towarzystwa
Kredytowego,
licząc się z czytelnikami ~,Republi
ki" acz z oburzeniem, zmuszona
jest na artykuł ten od,powiedzieć
"sine ira et studio".
A więc, uwzgIE:Jdniając daty przy
toczone w napastniczym artykule,
zaznaczamy, że na 31 grudnia 1931
roku Towarzystwo Kredytowe m.
Loozi posiadalo i p05iada (obecnie
nieco więcej) ltapitalu zasobowego
przeznaclonego, powiedzmy to wy·
raźnie na wstępie, na dodatkowe
poza hipateką, zabezpieczenie i
}Jewność opłaty
kuponów i listów
zastawnych wylosowanych (art. 33
ust.) zł. 2,937.893,08.
Na pokrycie te.l sumy Towarzystwo llosiaJdało:
DOCENT

Dr. med.
Adolf falkowski
Dyrektor "Kochlln6wklChoroby nerwowe i psychicane
prllyjmuje ul. Plotrkowake 84,
m. 4, • poniedziałki, 'rod" pllltki
Te\. 102-62
od g. 4-ej do &oej.

łł aSIO

Ił al dla w~z,s~kleh,
n
n narzędZia I pre·
paraty chemiczne, dla eel6w ogrodniczych, oraz przyrządy pszcze·
larskie. polecają składy
L.JASI~SKIEGO

I

prowadzone od 1870 roku w Łodzi
ul. Andrzeja 10, tel. 1.58-56, w
Ł~czycy, ul. Poznańska 30, tel. 125.
Cenniki bupłatnie.
3861-12

ł

na anonimowe!

W N-rze 65 z roku bieżącego
miejscowe.i "Republiki" ul,aza! się
cutykuł anonimowy,
podznaczony
luyptonimem "wik" pod l1iepl'av;rlopodobnym tytułem "Gdzie jest
kapitał
zasobowy
Towarzystwa
Kredytowego m. Łodzi?"
I chociaż anonimowy autor mógł
u

80

ćI

t a redyt BgO m. łiodzl
z
zeola
zarzutg
b~zpods~awn~

te są oprocentowane na ' zasadzie ustawy
na 12 proc. w stosunku rocznym.
Tym sposobem stanu finansowe·
go Towarzystwa i sposobu obracania funduszami, przy których zaledwie po zapłaceniu m!ljonowych
Sum za kupon styczniowy 1932 r.
już w lutym tegoż toku Towarzystwo zaopatrzone ~ylo w powai.,e
gotowe środki na kupon IillCowy,
nie można chyba nazwać wadliwemi.
P'od tym względem, opierając
494,825,37~
się na sprawozdaniach druliOwa7. WP. K. O.
785,75
nych innych Towarzystw Kredyto8. W Banku GOSip. Kraj.
wych, zwłaszcza miu!lt mniejszych,
można stwierdzić, ze Towarzystw'>
1,354,128,34
9. W B-ku Zw. Sp. Zarobk. Kredytowe Łódzkie pnwadzi swoje interesy pomyślnie i celowo.
72,041,50
10. W Banku Przem. Łódzk.
W Towarzystwie Łódzkiem bo15,949,40
wiem mamy stosunkowo trosk fi11. Bank Kredytowy WlaŚC. nansowych mnie.l, mamy jednakż~
za to rzecz gdzieindziej nieznaną:
Nieruchomości
206,999,51
uiekompetentną, złośliwą anonimo12. Bank Polsko Kupe. i Przem. wą krytykę, płynącą ze znanych
Chrześć.
nam pobudek i datującą się od C7J8J
15,81
Stl, odkąd czynności w
Towarzy13. W Lółlzk. Kol. Elektr.
stwie Kredytowem wymagały duiA>
500,000.poświęcenia i czasu ze strony obie14. W Sp6łdz. Kd'ed.
Właśc. ralnych członków zarządu i tllllSiaNieruch. przy I Stow.
ły nareszcie
być
wynagradzane;
80,000.długie lata
bowiem sprawowane
15. Vi pap. proc.' rzecz. wart
były bezpłatnie.
296,839,48
Anonimowy autor artykułu trak
16. W zaległych ratach~. tuje klllpitał zasobowy w Towarzykap. zas.
stwach Kredytowycl1, jako skarb
225,896,23 zł. 3,737,879,06 nietykalny, przechowany dla dłuż
ników. Nie chcemy bynajmniej
przewyżka kapitału zasobo przeczyć, że jest on wspólną wła
",ego
zł. 799,985,9R snością wszystkich
stowarzyszonych w tern znaczeniu, że przy wyj
Ta przewyika ponad wysokość ściu z Towarzystwa, t. J. po umokapitału zasobowego pocllodzi, mię rzeniu pożyczki lub przy likwidacji
dzy innemi, skutkiem nieprzedsta instytucji, kaZdemu wydzielona zo
wienia do tej pory wszystkich li- c;tanie odpowiednia cz~ć kapitałn,
stów zastawnych rublowych 5 proc. proporcjonalnie do dokonanego ui 4 i pół proc. do wymiany na zlo- morzenia pożyczek. PO'Mtem jedtowe i niemożności wypłacenia od nakże kapitał zasobowy rea stonich ltuponów ubiegłych, kt<lI'yclt kroć wazniejsze przeznaczenie, 8łu
stało się już płatnych po 14 od każ zy on bowiem za dodatkowe 7Jabez
dego listu, co wynosi zł. 106,647.33 piec-zenie terminowej opłaty kupoDzięki temu, Ze suma ta nie jelit nów i listów zastawnych wylosowa
~eszcze natychmiast
wymaplna, Dych.
Towarzystwo mogło czynić 7JI1.a,jduAutor anonimowego ilId'tyknłu za
] ącym sj~ w krytycznem położeniu palił się do tego stopnia, Ze wydłużnikom
pewne ulgi, to jest łączną własność ze strony dłużni
odroczenia przy egzekucji rat.
ków do kapitału zasobowego opieNiezależnie od powyższych akty ra na art. 931 kod. cyw. Pn:eczytaj
wów, Towarzystwo Kredytowe na my treść tego artykułu: "Wszelkie
31. XII 1931 r. posiadało złotych akta obejmujące darowiznę między
2,714,593,31 i pół należności z 7.ą· żyjącymi, sporządzane będą przed
ległych rat, ustawicznie egzekwo- notarjuszem w zwykłej formie kon
wanych pod. rygorem sprzedaży traktów.

1. Wywiezione do Rosji papie·

nieruchomości. Należności

ry na mb. 2.951,779,50
Zl.
3,53
2. 6 proc. obligacje m. Lodei
Mk. 237.1 00.1.3. NierłłChomość T'wa
302,212.38
4. Ruchomości
48,743,28
5. Gotowizna w kasie
139,434,48
6. Gotowizna w Banku Polskim

I

Oryginały aktów zostaną u notarjuszów pod karą nieważności".
Oto do czego prowadzi demagogja.
Jest to wymowne świadectwo pokątnego doradztwa i podburzania
slowarzysz{}ł\ych
dłużników prze·
ciwko instytucji.
Szczytem atoli demagogicznego
rozumowania autora jest twierdzenie, Ze w ciągu jakichś 4'ch lat wy
datkowano na niekorzyść dłużni
ków około 1,000,000 zł. z kapitału
zasobowego. Zdaje się, że autor
pomylił się dużo na swoją niekorzyŚĆ. Wykombinował on sobie bowiem, źe tylko t. z. "grosz administracyjny': w stosunku pół proc. od
pożyczek moie być legalnie uzyty
ua opędzenie wszystkich potrzeb
Towarzystwa, bez j)rawa, nawet
na podstawie zatwierdzonych budżetów, czerpania na ten cel z takich dochodów jak: narosłe procen
ty od lokaty kapitałów w bankach
i od pap. proc. z kar za zwłokę
płatności rat, z dochodu od lokali
domu Towarzystwa, od wylosowanych pap. proc. itp. Ruszyć tego,
według anonimowego autora, nie
mozna, bo przez to krzywaziłoby
się dłużników.
Wolno tylko, według autora, przyj.4ć do ogólnego
zebrania członków i na zasadzie
§ 15 ustawy, prosić o powiększenie
opłat przez dłtl1.ników na :tdmlni~
strację, w miejsce pół proc. rocznie
dajmy na to 1 ł pół proc. w stoGunku rocznym, bo jaltieby inaczej
mOZna było np. zapłacić podatek
dochodowy, który jest większym
od całego funduszu na ad ministra
~ję (pół proc. od pozy~zek).
Oczywiście, przyci~lIięci takiemi
cIężarami,
stowarzyszeni powinni
być szczególnie wdzięczni bezimien
nen1U demagogicznemu autorowi,
bo chocid tam ponosić będą jeszcze o 1 proc. opłaty wi~ze, ale
za to będą mieli pociechę, Ze kllipitał zasobowy w T"warzystwie, po
ich na.idłuzszem życiu, będzie duży i pewny.
Dla autora artykułu dotychczasowo zebrany kapitał zasobowy od
czasu przerachowania pożyczek w
ilości zł. 2,937,893,08, jest zbyt ma
łym i gdyby ilię obciąz:vło dłużni
Mw na podstawie § 15 Jeszcze o
ł proc. więceJ, to dłużnicy j~ęli
by wprawdzie pod ciężarami płat
nlezeml, ale za to stałoby się zadość makGymie: "fiat justltia pereat mundus" - niech zginie świat
byleby sprawieclliwości stało si~
•
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Zakład Połoioluo

Ogrodowa 10, tel. ~U8-57
I I II klasa
Oddlial
poło~JDlcllo-ginekologiosny

Od wtorku dn. 8'/Zo do poniedziałku dn 14 marca 1932 r. wł.

Dr. med. Sz. Eigerowa
Dr. Reitler Kurje.ńeka
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eycbner
Cena. porodu na II kl. wraz
z zabiegami 200 zł.

AROKKO

WSlaniały
wideł B.

film dźwiękowy według po·
Vigny p. t.: .Amy JoJly·
W rolach gł.: Garry Cooper, Merlene DietrIch, Adolf MenJou.
Nadprogram Tygodnik PllraIDountll.
PoclIIą.tek

seDnsów: w dni powsaednle
o g. 4, w soboty, nieddele i świ~ta
o g. 2. Ostatni seans o godzinie 9.15.
Na pierwszy seans wszystkie miej Cli
po 60 gr.
NastQpny. program, Ha,.., Piel w
obrllzie 'pod tyt. .ON ALBO JA·~

I

Opieka nad dlleckiem
Dr. med. J. Polekow
Odd.,ał ohlrurglcilny
Dr. med. M. Kantor,
godll. pravlQć 1-2 pp.

PORAD II

WfHfH~l~~I[lnA
Lekarzy-specjalistów
Zawadl a 1

SllJKIJJIl'IY
inteligentnegO (ej) przedstawitlela(kl)
Warunki
preztntacja,
pr.yjęoia:

pierwszorzędna

nieprzekroc%onych lat 30, matura wzgl. Iltudja wy tsze, pożądana znajomo§ć język6w obcych.
Oso;'iste zgto.!!zenia ze śwIadectwamI w czwartek, dn. 10 bm. między 12-1 pp. do In8tltute
Linguaphone, Przejaad 19.

iEL.

205·~8

ozynna od 8 ran o d0 9 meol.
11- l ~ przyjmuje
2- S ) kobteta-lakallz
w aiedzielęiświeta od g-a PPl
leczenie oho1'6b
wene,vc'Invch i skómvdh

PURADI 3 B.

I

Instytut Kosmetyki Lekarskle'l
I G a b I n e t Fizykalnej TerapJI
M)MIłR" M. Markus6wny
.,1" .'.
p. fach. kierown.lell.
u\. Nftrutowicla 9, I p. fr.
Tel. 122-09. - Goda. przyj. 11-2
I 4-8. W niedz. i §więta 11-2.
Ir Dalał - leczenie i usuwanIe
wftd skóry, cery, włos6w, brodawek i ł. p. Masftże. Maski.
II. Dztał lec.enie elektryczno§ciq, §willłłem i ciepłem. (Galwftnizacja, Farftd. Elektroliza.
Kaustykft, d'Arsonwal. Kwftrc.
Sol. I Vitalux. Diaterm;lI. Parów.
i t. d.
Zabiegi w zakr. Fiz. Terap. wyko·
nuje się z polecenia lekarzy Inst.
oraz z ordynacji obcych lekaray.
Dokt6r specJ. przJJm. od 1-2.
Do akt. Nr. E. 82 I 31

Oglo••enle.

Komornik Sądu GrodJlltiego .,.. to.
dzi, rewiru 11 aam.w Łodzi puy ul.
11 LIstopadlI ts1 na.IIDl!aozie art. 1030
UPO. ogllłBla. je dnia. 18 marca
1932 r. od g. 10 r. w Łodzi prlly ul.
Maurera 4
odbEldllie elEl aprledo.~ z pnetargn
publicznego ruobomo601, DBlei"oych
do Hereki Rzepni~a i sklBdajł\cych
się • 490 skór chromowych
ollB8oo-wanych nr. sumEl ał. 10.000,Ł6dt, 24. 2. 19~2 r.
Komornik (-) St. Słopc.yński

Dr. Lu

ik Falk

Specjalla" .hor6b ak6myeh
I weneryclltnych

Nawrot 7. tel. 128-07
od 'G-tj} i od

!ł-7

•

• -,

zadość.

A tymczasem odkąd w kraju DOl
szym istnieJą Towarlystwa Kredytowe wszędzie poza ścis;ym "gro!lzem administracyjnym",
potrzeby Instytucji obracane-b~1y I
są części kar za zwłokę, Ilr'lI'E)"' ów
od lokat i dochodów przYpadko·
wych.
Na ltapitał zaś za&obowy przelewane są przedewszystkiem ścisłe
na ten cel specjalne opłaty i wszel
kie wpływy z pozycji wyrri~nio
nych w § 49 ustawy po zaspokoJeniu potrzeb instytucJi. Pozostaje
jeszcze do odparcia argument anonimowego aut()f!a, że cały kapitał
zasobowy winien być ulokowany
w pap. proc., a nie tylko część tegoi.
I
Przedewszystkiem ohecny cza~
kryzysu gospodarczego nie ~zyja
do lokat kapitałów w papierach
procentowych dla uniknięcia strat
ma terjalnyeh.
W nowych ustawach, przedstawionych Ministerstwu do zatwier~
dzenia przedmiot ten wogóle trak~
towany już jest inaczej, kapitał zasobowy nie jest tam już tak martwy, jak to chcą stare przepisy, ptJ
zatem Ministerstwo Skarbu zezwala nawet na trzymanie kaoitału za
sobowego w znaczneJ części we
własnych listach zastawnych, jal.
to dowodzą sprawozdania Towanys twa Kedytowego m. Warszawy.
Łódź do te.i pory przynajmniej
Ilosiada kapitał w większe.. części
płynny, dzieje się to w interesie
dłużników, Instytucja, bowiem, mo
Ze im przez to okazywać znaczne
ułatwienia przy egzekueji rat obowiązkowych i w interesie posiadaczy listów zastawnych, liczących
na terminowe, a nawet przedtermi
nowe realizowanie kuponów.
Lokata kapitałów W' ban&eh t
instytueJach finansowyeh cIokonywana Jest p" uprzedniem rozpatrzeniu strony gwarancyjnej poszczególnvch instytucji.
Wreszcie zaznaczamy, że niezem
nieuzasadnione zarzuty, stawiane
dyrekcji przez anonimowego autora były tei podnoszone przez jednego z członków mli Ogólnem Zebraniu Tow. Kredytowego w dniu
2 marca r. b.. przeciw ko któremu
występujemy fe skargą do prokuratora.
DYREKCJA TOWARZYSTW A
KREDYTOWEGO m. ŁODZI.

MENS..
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SKcząAcle I powod. .nle tycio••, Dułe ofllll')' materjelne
~lIslełne SQ od Jakolol towaru. Nie kaldy dowolnie
IIIchwalIIn, towar, lecz w el"gu d.ieel/łł1t6. lot
w oałym 'wleci. wypr6bowana Jako'c! .aaluguJe na
Wasle nulanie.

We••e zdrowi.,

TYLKO

f'

OtilOSlfNlf

Sąd Okręgowy W

Łodzi na posiedzeniu
w dniu 1 maroa 1932 r. postanowił: 1) ogło8i~
upadłość Gustawowi Mauobowi, 2) ebwilę otwar.
cia upadłośei olnaozyó na dzień 4 grudnia 1931 r.
tymczasowo, 3) zamianować Sędzią Komisarzem
Sędliego Handlowego Jak6ba Minca, 4) lamianować kuratorem upadłośei adw. Natana <irynberga, 5) oddać upadłego pod doz6r policji,
6) wyrok opatrzyć rygorem tymczasowego wykonania,
7) odpis wyroku zakomunikować
Prokuratorowi Sądu Okręgowego w Łodzi.
Za zgodność
Kurator masy upadłośoi
adw_ Natan G..,nberg
Łódź, ul. Zachodnia 70, telefon 161-09
Na zasadzie art. 476 K. H. wzywam wierzycieli masy upadłości Gustawa Maucba, aby
w duiu 14 marca 1932 r. stawili się osobiście
lub przez pełnomooników w Sąd3ie Okręgowym
w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, pokój Nr. 15 o godz. 12 w poło w oelu wysłu
ohania sprawozdania kuratora i wyboru kan'
dydatów na syndyka tymczasowego.
Sędzia Komisarz Jakdb Minc
S~dzi~Handlowy

.Ja Nr.

g. In -- .,GLOS PORANNY" -
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Baulla I WJIbDłUIIDIs
MADEMOISELLE MARIE
euseigne anglais, francais allemanu. Traugutta nr. 2,
I elg.
008-1

Kupuo I IPI'IBd"
vOMY
mieściu

większe

i mniejsze, w śród
i na. peryferjach, domy d')

chodowe z dobrem oprocentowa·
niem, PLACE odpowiednie pod budowę gmachów mieszkalnych rówDiet jako dvbra lokata. kapitałów
1óżnych instytucji l>oleca. tSluro
"POLRUOH", Al. Kościuszki 27,
telef. 141-01, 132-01.
..
_
DOM mur. 2~piętrowy, 17 ubikaeji,
p,la.c 43.'{44 łk. kw. dochód 3,800
zł., przy ul. Wapiennej poleca biuro ,,Polrueh".
L. 139\)

---------------------PÓL DOMU
(parter
piętrowego

mur.) przy końcu Limanowskiego,
dochód 2730 zł. rocznie poleca. biu
L. 1399
ro "Polruch". "iDOM S-piętrowy z oficynami pię
trowemi i częściowo składy przy
ul. W ólcz:a.illlkiej (począ.tek) poleca biuro "Poiruch",
L. 1402
DOM 3 -piętrowy przy ul. Gdań
~kiej (początek) poleca biuro ,,Polrut'b".
L. 1403
1/10 KOMPLEKSU domów
za.
15:000 zł. przy ul. Franciszkańskiej
poleca biuro "Polruch".
L. 1405

.
,

DOM mur. piętrowy przy ul. Szmyta, plac 75x38 łk. poleca w cenie
k(.lozystnej biuro "Polruch". 1407
DOM 2-pi.ętrowy przy ul. Południa
,vej z dochodem rocznym 8500 dolarów poleca. biuro "Polruch" .
L. 1411

----,---

,.

DOM mur. piętrowy 7; ogrodem
70,000 m. kw. ziemi z ceną 2
d. ~ m. kw. W' Radog08zczn pole
l'a biuro "Polruch".
L. 1412
Ol'U"Z

DOM mur. piętrowy, z centralnem
ogrzewa!lliem (w mieszkaniach ciepła. i Zi.:1l11:.t. woda),
komfortowy
lJrzy ul. KiIińskiego poleca biuro
L. 1413
,,l'ulruch".
BUDYNBK fabryczny 2-piętrowy
z przyległym parterowym budynJdem, szo})3-, garaż,
maga.zyny,
lJrzy ul. Fabryczllej poleca biuro
L. 1413
"PoIruch".

. PóL domku mur. plac 45x23 łk.
przy uJ. TreleD.berga poleca w cenie b;udzo korzystnej biuro "Polruch".
L. 1414
-----+------------------~

DOM mur. piętrowY (6 pok.) pLac
40x60 łk. kw. przy ul. św. Wacła
wa poleca w cenie korzystnej biuro "Polruch".
L. 1419
DOM mur. 2-piętrowy (12 pok.),
plac !(lx70 łk. z dochodem rocznym 2,000 zł. pny ul. Podgórnej
L. 1421
poleca biuro "Polruch".
DOMEK mur. parterowy 2 p. z kuchnią, plao 12x35 m., oparkanione,
eltlktr. w Nowycb
8tudnia, Ś".
Chojna.:h poleca biuro "Polruch"_
L. 1422
W IłUCHUWYCH
punktach
sklepy. dobrze zaprowadzone.
różnego rodzaju,
sklepv przy
ul. Piotrkowskiej,
począwszy
od Pl. Wolności do Reymonta,
poleca: Biuro .. Polru<::h",
Al
Kośduszki
nr. 27, tej. 141-01,
1:-$2-01.
I

:A,.....

POSZUKUJĘ

fi

'O'x

Ioosz!ny do kro:itD,ia
pruo do kolekcji towarów_ Dzwoni~ tel.: :? H.i-40
(j14- 2

BIUROWE lokale 1 - 2 i więcej
pokojowe, składy rói.nego rodzaju,
lokale fabryczne różnych rozmiarów poleca biuro "Pol ruch", Al.
Kościuszki 27, tel. 141-01, 132-01.

POKÓJ umeblowany ew. z lItrzymaniem tanio odnajmę. AL I Mara
5, m. 4, front, I piętro.

Duty pokój parterowy, na biuro,
biurowe urządz enie, maszyna do
FABRYCZNE lokale, nadają<::e pisania, telefon do odnajęcia. Po
się na lekkie wyroby, większe i łudniowa 42, m. 17, prawy pruter.
MEBLE
krzesła dębowe, stołowe, svpial- mniejsze. lokale szedowe. z 2ki,
gabinety, stoły owalne stronnem światłem . poleca: Biu UL. NOWOMIEJSKA w dalszycl
tapczany OTaz wszelkie meble ro "Polruch". Al. KoŚ(:iuszki r.umerach poszukiwane 3 - 4-po·
kojowe frontowe mieszk::ttie. Ofernajnowazyoh fason6w. Ceny ni- 27, tel. 141-01, 132-01.
t.y do "Głosu Porannego" pod "Leskie, warunki dogodne
61 Piotrkowska 61
Z KLATKI schodowej, we wszyst- karz".
w podw6rzo, tel. 136-75.
kich kierunkach miasta, pokoje
umeblowane, bez mebli poleca Biu PIĘKNY pokój frontowy, lub dwa
29-8
MEBLON.
ro ,,POLRUCH" Al. Kościuszki 27 słoneczne, świeżo odnowione, wejśeie z korytarza, odnajmę mnlżeń
tel. 141-01 13201.
~twu, z używalnością. kucl1ni i wy
1lZ
MALtEŃSTWO z wykształceniem gód, Żeromskiego 77, m. 7 w godz.
POŻYCZKI na nieruchomości. akademickiem, żona prof. gimn. fJ-12 i 2-5.
położone w obrębie Łodzi, 20- (filolog.) odda w śródmieściu jeden
30-50-70 tysięcy złotych" po- pokój frontowy z balkonem, dwum ELEGANCKI pokój umeblowa8zukuje Biuro "POLRUCH Al. uczniom, lub uczennicom wraz z ny, cQntralne ogrzewanie, teleKościuszki 27 tel. 141-01, 132-01 oałodziennem utrzymaniem i udzie fon, winda, ew. z utrzymaniem,
do wynsjęcia. Piotrkowska 175,
la ciem nauki na b. skromnych waBIELIZNĘ damską i męską wyko- runkach_ Zgł. biuro "Polruch", Al. m.8.
Duje solidnie i tanio Ela. K1ige- KościUflzki 27, tel. 141-01, 132-01.
1-2-3 ładnie umeblowane pokorówna, Zielony Rynek 6, m. 18.
je, łazienka, telefon, wejŚCie niePIĘKNY pokój umeblowany tanio
krępujące do wynajęcia od zaraz.
FOTOGRAFUJCIE SIĘ w Za- odnajmę_ Sr6dmiejska 27. m. 7.
Zachodnia 57, m. 4, front, 3 pię
kładzie Fotograficznym "Salon
d'Art". 6 pocztówek artystyclnie :1 - 4 - POKOJOWE komfortowe tro, od 3 do 5.
wykonanych od 4 zł. Konstan- mieszkani::\! poszukiwane. Oferty ~
tynowska 2.
076-5 do admin. "Głosu" sub "Frantowe" POKÓJ (lub dwa) elegancko umeblowany lub bez mebli. ciepły, sI,)neczny, front I piętro, z niekrępu
POSZUKUJE SIĘ kilkunastu DWUOKIENNY frontowy pojącem
wejściem,
również
odpoooważnych inteligentnych i wy- kój odnajmę solidnemu panu.
wiednie
dla
lekarza
lub
adwokamownych zastępców Pań i Pa· Karola 18, m. 10.
ta, do wynajęcia zaraz. Kopernika
nów, Fachowość niekonieczna,
19, m. 4 od 9 au 12 rano.
nasz kierownik poucza. Dla POKOJ ~ujy, słoneczny, uonposzczególnych
miejscowości f towy, umeblowany, niekrępują
POKÓJ ładnie umeblowany, wszel
przyjmuje generalnych zastęp-l ca wejście, uż. wygód, telefonu,
kie wygody, telefon z utrzymaców. Zgłoszenia J: dwoma fO-j z utrzymaniem lub bez dla
niem lub bez odnajmę. Nawrot 2,
tografjami i dowodami osobi- ' pana (i) od zaraz do wynajęcia.
m. 31, front n piętro, 3 brama~
stemi u S. Szermana, Cegieluia- Pl. Dąbrowskiego 3, m. 6, od
na 6 11 p. od 9. 3. - 11. 3. mię- 15-ej do 18-ej wieczorem.
LOKAL fabryczny 500 - 600 m.
dzy godz. 10-3 po poł.
1
kw. parter lub I piętro, możliwie
2 POKOJE umeblowane na. binro
ze
składem na wyroby trykotowe
TRAFNE
przepowiednie
duZA
vis a vis poczty do wynajęcia.
w okoIiry nl. Północnej poszukiwil
żo podziękowań i uznanie zdo- Przeja~d 19, m. 15, front, I p .
uy. Oferty pod "Lokal f[l,brycmy".
była słynna Chiromantka z Galicji Andrzeja 32-11.
1 3 POKOJ~ umeblowane w wil~i, ZAMIANĘ mi~~zlmń większe na
w ogrodzIe do odnajęcia.. Guan- \mnieiSze i odwrotnie uskuteczLokale
. ~ka. 94, od 3 do 8.
ni" najszybcie' i nsjkorzystniei
DO WYNAJĘCiA b
l
kal
biuro "Lokum" Piotrkowska 62.
y
CZTEROPOKOJQWE mieszkanie
1
. tr
o l front, 11 piętro, telefon 166-15
f o !t,zern
wszelkie wyody, WYfemontowane, na. -em pIę ze, ron
przy u.
______
.
ul. Nowo - Targowa, przy Połud- Piotrkowakiej 90, nadają,cy się na 4-5-6 POKOJOWE mieszkaniowej tanio poleca biuro ,'pol- biuro, skład hurtowy, lub konfek- nia z wszelkiemi wygodami, cenlllCh" , Al. Kościuszki
ft7, talef. t'ję· Wiadomość w magazynie "Se- tralne ogrzewanie na I i II pięterja", Piotrkowska 90,
tel. 208-36._ trze w cen t
"l w roznych o141-01, 132-01.
______
rum
kolicach miasta, poleca biuro
CZTEROPOKOJOWE mieszkanie KILIŃSKIEOO 105, m. 34, poprz. ,.Lokum", Piotrkowska 62, front,
wszelkie wygody, ul. Piotrkowska. III p. wynajmę pokój umeblowany
~ętro . . ,~_}66-15.
przy ul. 6-go Sierpnia, tylko za. ko osobie pojedyńczej tanio.
morne poleca biuro "Polruch".
3-POKOJOWE mieszkania, z
_______
ELEOANCKI pokój z niek.rępują wSlelkiemi wygodami, I i II pię
komorne kwartalne
CZTEROPOI{OJOWE mieszkania r,em wejściem, korzystanie z kąpie tro,
280 zł.
lrartlw ładne, - służbowy, centralne li i telefonu odnajmę ta.nio. Al. I ul. Piotrkowska
" Nawrot
266 "
ogrzewanie, w śródmieściu, I piętro Ma.ja 14 m. 5.
tylko za komorne poleca. biuro
266 "
" Karola
WIĘKSZY lub mniejszy pok6j
200 "
" Gdańska
"PoIrueh".
umeblowany, zł. 50 lub 40 I
239 "
" Zielona
-------------------------266 "
PIĘCIOPOKOJOWE
mieszkania" utrzymaniem lub bez, wejście .. Al I Maja
166 "
komfortowe, I i n piętro, ul. Miel niekrępujące do wynajęcia. Orla "Napi6rkowskiego
280 "
ezarskiego, przy Gdańskiej, tanio 23, m. 22, losze piętro, telefon .. Narutowicza
181-78.
i we wszystkich dz}elnicach" mia-,
poleca. biuro "Polrucn".
sta, poleca biuro "Lokum ,ul.
PIĘCIOPOKOJOWE
mieszka.nie MIL Y, ciepły pokój umeblowany Piotrkowska 62, front, ' II piętro,
pojedyńczej~ telefon 166-15.
wszelkie wygody, I pietro, ul. Pił centr. ogrzewanie,
sudskiego, przy Południowej pole- kulturalnej osobie odnajmę. PiotrkowskI!. 56, m. 8. winda. W godz. 2-POKOJOWE mieszkania, I i
Olli biuro "PoIruch".
II piętro,
komorne kwartalne
2 - 3.
ul.
Limanowskiego
80 zł.
PIĘCIOPOKOJOWE
mieszkanie,
120 "
wszelkie wygody, centralne ogrze- ELELiANCKI pokoik umeblo- .. Wolborska
133 "
wanie, I piętro, ul. P.oludni wa. przy wany tanio odnajmę. Śródmiej Ol ' Andrzeja
,.
Gdańska
133
"
ska
32
m.
16.
Piotrkowskie.i tanio poleca biuro
,. Pomorska
153 "
,.Polnwh".
159 "
DO WYNAJĘCIA jeden duży " Kilińskiego
Piłsudskiego
166
"
"
drugi
mniejszy
pokój
z
poczeSZEŚCIOPOKOJOWE mieszklalllie
166 "
wszp.lkie wygody, słoneczne, I pię kalnią, bez mchU, na bimo oraz " Narutowicza
168 "
tro, ul. Śródmiejska, przy Piotrkow pokój umeblowany od 1. marca, .. Radwańska
" 6 Sierpnia
.
169 "
~ki('.i tanio po!pca biuro .,lS:Jlmcb·'. przy ul. Piotrkowskiej 97 m. 6,
" Piotrkowska
198"
od 12 - lS-ej.
SZEŚCIOPOKOJOWE rrueszkanie,
poleca biuro "Lokum", Piotrw~7. Plki p. wygody, słone czne, wyreZŁ. 50.- pokój umeblowany ew. kowska 62, front, II piętro, temont.owane, nI. Nnutowicza, przy częściowo umeblowany odn, jmę. 1_ef_o_n_1_6_6_.1_5_·_ _....._ _ _~_o.
Pimmowicza poleca,
Nuro ,'pol- Ul. Śróc1miejska. 29, m. 6.
LOKALE haudlowe biurmYl\
I11c:h':.
iront, I piętru przy 111. PiotrkowSrEDMIOPOKOJOWE mieszkanie JEDEN ew. 2 komfortowo ume- skiej. za komorne miesięczne, poleluksusowe, centralne ogrzewanie, blowane pokoje z telefonem. od- ea biuro "Lokum", Piotrkowsku
ul. Piotrkowska przy Andrzeja po- najmę małżeństwu lub osobom 62, front, H piętro, telefon~ _
po;jedyńozym. Południowa 24'
leca biuro "Polruch".
LOKALE fabryczne,
wszp.llriego
pr~wy front, ll.E~tro, m. 4.
SIEDMIOPOKOJOWE mieszlrnnI~,
r0d2ajn, bu~iYllki na składy , gara-bard20 l:aćtne, I p1ętl'o, ul. Nnl'Ut.o- POKÓJ umeblowany z
P<>6ciel~ tLe poleca 'biuro "Lokum",
Piotrwir.za przy sądzie tanio
poleca. wynajmę tanio panu. Piramowicz..'\ l' ow~ka G2, front, II pię tro , teLefon
nr. 5, m. 7, frant, I piętro od 3,30. 166 -15.
hinro "Poln1Ch".

I

ROiae
!
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]

Magist ..at m. Łodzi zawiadamia, 7.e odpowied~i
na ogłoszone zapytania w
sprawie konkursu na plan
zabudowania części miasta
przy dworcu osobowym
ł,ódż - Fabryczna są do
odebrania:
1) w Warszawie - uJ. Koszykowa Nr. 55 (szatnia),
2) w Łodzi - Wydział Budownictwa Magistratu m.
Łodzi Plac Wolności
Nr. 14, pokój Nr. 44.

Magi~tfat

m. lodII

a

do 2-1etniego chłopca wykwalifikowa-

na z powatnemi

świadectwami zesię zgłosić między godz. 6-7
popoł. ul. Nawrot 2, m. 29, I piętro

chce

0862-3

front.

.,------------------

I

---------_._-------

-------

'

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

DUŻY wybór mieszkań tylko :{8 komorne, pokoi umeblowanych od zł. 30 Sklepów, lo~ali biurowych i febll'}"czn~ch na
dogodnych
warunkach poleca Biuro
"Alfa" Piotr~owska 79 Tel.

217-16.

886

POKÓJ umeblowany do wynaję c i [l .
Traug-utta. 12, n pi ę tro, front, m.
L. telef. 122-56.
517

Zamiejscowe
GOSPODARKI większe i mniej
~ze z zabudowa n ianti. z inwentarzeln żywym i martwym po·
leca: Biu'ro "Pn1"UCh", AJ. KoŚ(:iuszJd 27. tel. 141-01, 132-01.
DOMY, DOMKI
małe w
AlukS:.Lndrowie, Konstantynowie, ZdUll
skiej Woli, Ozorkowie, w Poddębi
each, Lasku, Żakowicach, Brzezinach, Chojnach, " si Kały, TuszynIm, Zgierzu poleca biuro "Polruch"
3 MORGI ziemi w cenie 60 gr. za
U1. kw., może być podziel onI', za.
Konstantynowem poleca. w lesistej
L. 1404
okolicy biuro "Polt·uch".
PÓL DOMU w Pabjal1ioach przy
ulicy (3 p. z ku chnią.
i ogródek) tanio do nabycia. poleca.
L. 1409
biuro "Polruch"
główniejszej

l{.<\.LY. Domek oraz :v. morgi ziemi tanio do nabycia. (1 p. z kuch·
liii!) polec!1 bimo "PoIruch".
L. 1416
-KALY. Plac 140xl02 łk. ~w. tanh)
do nabycia poleca biuro "PoIruch"
L. 1416

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

KOLUMNA. Przy przystanku kolej.: 2xl p. kuchnia, 2x2 pok. z ku('hnią, plac 2000 m. kw.,
dochód
2400 zł. rocznie
poleca w cenie
korzystnej biuro "Polruch". 1418
__

- _ .. _ - j

LUĆMIERZ

t-·~

. ...;;.. ~ . ...... . -

- -,.. ..

- LAS

za. Zgierzem
6 parceli w różuy .::h punktach od
3500 m. kw. do 5000 m. kw. (1, 'I
sosnowy 6O-lctni) w cenie za m.
kw. od 1 zł. ~O r. do 2 zł. poleca
L. 1418
hiuro .,Polrurh".
_~______ •_ _ ~ _ __
PARCELE rolne oa 6 do 10 mor
gów (ziemb l)ia.~ zczysta, i glillia~t'l ,
po wyrąbanym lesie); cena. 1 111 0 1'·
p: od 350 zł. do 700 zł. koło Złocz c
wa w pow. wieluf15kim poleca biuL. 141 ~
re "Polruch".

ZgublDne dokument,
ZGUBIONO książeczkę wojsko,,"!!
wydaTl.'J. prze!?, P. K. U. w Skiernipwicach, na na'2wisko Franciszka Si
korski~ g'o

w

Kolus~ka ch.

~

__.--------------------------------9~.-Jn~---. -GŁ-b-S--PO-R-A-N~NY------n-9~__~---------------------~-------N-r~.~~

DIwiekaw,

Diwiekaw, Tealr $wiellnr

K~na· Teatr

Dziś

wielka europejska
premiera P. I.

Szczyl pomyslowojci,
'ecllni";,
reżJ1serli , 81Y

CEine Nachl im Paradies)

w roli IIlówneł
Arcydzieło dźwiękowe

wg. powieści
Fr. Reck-Malleczwena.

Produkcja ~ Eryk Pommer
Reżyserja Hans Szwarc

reżyserja:
Anną

W rolach gł.: Awanturniczy, zdobywczy,
niepohamowany, a jednak wytworny i
przemiły

i

Karilamat

prześliczna młodziutka, nieśmiała królowa

fiJm z
Ondry produkcji 1932 r.
I•SZU film
w podwójnej wersji, francuskie] i czeskiej.
Niebywała.

rewelacja dla
wielbicieli kuszf\cej Anny
Ondry.

l

P. S. Niniejszym. zwracamy
uwagę, że film powyższy został wykończ::my w dliu 5-go
stycznia 1932 r. - a. więc
jest to najnowszy film Karola Lamaća z Anną ODdry
- i nie ma. nic wspólnego
z filmami zeszłorocznej produkcji, wyświetlanymi już w
Łodzi.

Nadprogram: Najnowszy tygodnik "Paramountu" w ję
zyku polskim oraz osobliwości z całego świata.

NADPROGRAMY
,.

"

.

Poez. o 4 pp., w sob. i niedz. o 12 w poło

'rlRamarala
fe""" •

D\lctlecme _Głosu Porarmcl1O" H wsz~atkleml dodllt~ami wynosi w todllł fi. 4.60, ze odnosaenlep,.ea'J!sa "OOlIt,."", w halu - ,y- 6.- SIIflI'anicQ - l&. 9.~kopiB6w

redakcja nie zwraca.

"dakłor: Eug.nlusz Kronman.

Początek o g. 4-ej, w sob.
i niedz. o g. 12-ej w poŁ

Oglolzenł·a

za wierltz ~trowy 1-szpaltowy (stroM 5 szpalt): l-sza strona 2 zl.; Reklamy tekstem
redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: 3: zastueteniem miejsca na stronie od 2 50 7 włłlcznle C50 IV.
bel "Itr.ełeni~ mioł.ca 50 gr.; nade.lane od atrony 8-ej do kaneli tekstu 40 gr.; nekrologi 40 gr. Zwyczajne
(słr. 10 sapalt) a fr. Drobne 15 gr. sa wvraz. najmnlejue ogłoszenie zł. 1.50. Poszukiwllnie pracy 10 Qr. liIl
raz, najmniejlu zł. 1.20. Ogłaszania zaręczynowe i laślubinowe 12 zł. Ogłoszenia umi.'acowe oblicnne ..
C) !JOC/o droła'. firm zagr. 10()o/.,.
Za ogł. tllbelllrvczne lub fantaz. doą.atk. 5(fJ/o• Ogł. dwu kolor. o 500/0 ~rołol

Za wydawniotwo .FllSa ~. Wl'daWDioJa 8,D. I os;r. oclD.: EU2:eniuBJ; Kronu:uUl..

w,.

W drukarni wlunei Piotrkoww 101

