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LWÓW. 22 marea.- Od dłuż .lak zwykle o godzinie '1 m. 50
8zego C'MSU elementy wywroto- I'ano wyszedł z domu, podąża
we Ukrmó.sl..:"l
Organizaeji .ląc swsą strY.tską do przystanW o.iskowe.ł wykazywały wzmo- ku tramwajowego, aby następ
żoną
nie po.ieehae do bi,u~·1ł.
DZIAŁALNOŚĆ DESTRUKCYJ.
Gdy podk. Cz.echowski przcNĄ,
chod,zil między parkooam1 J)ftl'którą w duŹilj mierze osłabiała ku StryJskiego, a cmentana,
energiczna akcja władz, dążą
JACYŚ DWAJ OSOBNICY,
cych do całkowitej likwidacji którzy od samego domu postę '
elementu wywrotowego, a tem powali za oficerem, zbliżyli lite
samem zagwaranti)wania spo- doń, a jeden z nieh
kojnyw obywatelom bezpieczeu STRZELIŁ Z REWOLWERU
atwa.
W TYł... GŁOWY
Ostatnio aresztowani) szereg podkom. Czechowskfego, kh\ry
kUl'jerów U. O. W., przy kM· z rozsadzoną ezaszką
ryeh znaleziono większe noki PADŁ TRUPElU NA MIEJSCU.
"bihwy" poJiłyezńef różnych u·
Clwciaż Ibrodnł dokonano w
łtrahlskich organizacji wywro- biały dzień, na szlaku doŚĆ nItowych.
ehltwym, wszystko to była 1lMSpecjalnie wytężoną pl'acę w bione
kierunku
TAK BŁYSKAWICZNIE,
LIKWIDACJI UKRAIŃ"SKICH ł.e pl'Zeehodnie nawet nie roI'WYWROTOWCÓW,
.tentowali tilę w sytuae;i, dzięki
wyka.zywał podkomis~ 110licji czemu
polityczne.i i referent spraw u- SPRAWCY
BEZ
ZBRODNI
\raińskich

EMILJAN CZECHOWSKI,
ki01'ownik bl'.vgady w lwowskim

b'zymywał 00 dłuższego

o

czasu

Dożrez

Wa"sz. koresp. "Głosu Porannego" (Fr.) telefonu.ie:
Druga transza pożyczki kolejowej francuskiej na budowę linji
Śląsk Gdynia, która miała wynosić 300 milJonów franków, w obecnej sytuacji finansowo-giełdowej we Francji nie mOJ!:ła liczyć
na ulokowanie, ponieważ emis.ia
lIt>wych obligacji nie jest wskaza"

lO-

i

rząd francuski na budow~ linji kolejowej
Śląsk-Gd~nia

naWobec tego przeprowadzono w
Paryżu rolmwania, które z ramie. P ol Sk'1 prowadZM
'1r Zgma
pp. pro.
wadzki bawiący jeszcze mm w
charakterze V:'ice~inistra I p. Leon
Barański. dyrektor Rąnku Polskie-

r

PRZESZKÓD UCIEKLI.
Na miejsce zbrodni zjechał
naczelnik wydziału bezpieczeń
stwa i uereg ofiem-ów policji,
tudzież przedsb'Wiciell
władz
śledczych
I sądowo - lek81"-

I

W wyniku tych rokowań towarzystwo kolejowe polsko - francu..Ide otrzyma od rządu francuskiego w na.ibliiszym uasle polyczkę
w wysokości 200 miljonów franków z gwarancją rządu polskiego.
Z tej pożyczki dol{(}nana hedzie
wyplata na poczet drugie) transzy
pożyczki kolejowej.

Tranzakcja, wprawdzie w dzlslt'j
warunkach nie(}dzowna~. n~e
.Iest bar~zo korzys!na, bo ,.lOI..I;Zka•• kolejowa wYnlosłabv
-r ó'w rd. uglej transzy 30() mI .Ion \\
rank6w, a ta zalic.1.ka jest o 100 milio
nów mnieJsza.

~zych

I

ARESZTOWANO ZNANEGO

CIĄGNIĘTYM

REWOLWE·
REM W RĘKU
w kierun.ku
cmental'za stry,iskiego.
Kilku
~~krełal':l.łl .,Unda" b. posła na
przechodniów
Tll'6bowało pOI!Osejm. więźnia bllZe skie~o DR.
nić za zbrodniaiJnum,
Itc,z cof
MAKARUSZKĘ·
nęło się na willok grożącego ~n
~kich. Całą Sll106ę stryjską za·
I'ewolweru.
mknięto dla prywatnego ruchu
\Vidz~ał
Komisarz upadł na tWaiJ'lZ. kolowego.
świadek
Śmierć nastąpiła TAK SZYBKO.
Dopuszczane są tylko 'łuta
Przechodzący w tym czasie u- że zabHv ni-e z(lążył nawet wypolicyjne I dziennikarskie.
Sprawców
Iicą tramwajarz
p. Nowakow- jąć rąk z kieszeni.
TragiC1nle zmarły
b·rło
NIE
MNIEJ,
NIt
DWUCH.
OSIEROCIŁ tONĘ I DWIE ski opowiada, co widział. Spotkawszy się z podkomisarzem Jeden strzelał, drugi oczekiwał
. d
CIÓRsKI, I
d
Czechowsidm, ukłonił mu się i na sprawcę mordu w odleglośd
te ną u~nn cę k asy, rugą próbował zatrzymać go na krót- kilkudziesięeiu kI'oków. Pomó('
5-ej.
zbrodni~rwwi
ką ro.zmowę, leCJl podkomisarz nik ten podał
Rozdzierająca ~na l'Cnł'gra- Czecbowskl powiedział, że bar- KAPELUSZ I KURTKĘ, w któm się na miejscu potwornej dzo się śplesz.y.
l'ą uciekający pl'l7leb-rał sl~. zbrodni. gdy żona podkomłslll'l7Al
Wspólnicy rozbiegli si~ w rMnr
Zaledwie Nowakowski
odCzeebowskiego dowiedziawszy
strony.
30 kroków, usłyszał
się o tl'agtcmym zgonie
męża szedł 20 HUK STRZAŁÓW.
przyjeehała I nie pozwalała się poza sobą
Widział,
prZ:ł
ODERWAĆ OD ZWŁOK.
O:lwróciw~ się, u.p'zał padadziało
się?
l\ ład~e śledcze p1'!lJCJJil'Owadzł .fącega podkomiS3ll'z~ iak rówIy szerCł( aresztowań.
Między nież .faUegoś osobnika w ciemLwowski kOl'cspondenł ,\GI'oinneml
nem palcie, uciekającego Z WY su Porannego" telefonu.lc:
\V związku z zamachem ua
;IJodk-omis. Czechowskiego należy z obowiązku dziennikarskie
~o za7.naczyć, że .ieden ze świad
ków wskazał w albmmie przesh~łJCÓW
pewnego
osobnika,
d·ziesiątki
konfidenta zamordowanego ofiNajbardziej ucierpiała mieJsco- W ciągu ostatniej nocy cera policji, którego iakoby wiwość Northport, gdzie dotychczas szalała burza,
Dwuch farmerów dział bClZ!POśrednio po mOl'd~r
stwierdzono 24 zabitych I 100 ran mieszkających w malej
i!hacie shvie z rewolwerem w r~tu. nych. Cała miejscowość Jp.st do- przywiązało swe łóźka sznurami
Władze śledcze nie przywiązują
szczętnie zburzona. Gruzy stoją w do dachu. Tymczasem wicher zer~ eeln ak do t~o z-eżnania żadnej
płomieniach.
wał dach unosząc obu nieszczęśli
W Columblana atwlerdzono 15 wych na odległość kilkuset OII!- wagi, kładąc fe na karb zd{'nerzabitych i 75 rannych. 100 budyn- trów_ Jeden z farmerów przy upad wowania i słabego 7JIIlYsru obków zawa1i!o si~ Z Clanton dono- ku poniósł śmier~.
serwacyjnego świadka.
szą o zniszczeniu 100 domów, dwu
o 4~""'1MI!!\ ."
_....,.,.=_
zabitych i wielu rannych. Hiobowe
wieści nadchMząl również z Linden, Demopolis i DaU1lsdale, gdzie
żywioł szalał z takli samą gwałtow
zmierzają wyraźnie do dyktatury dyrekłorjatu
noś clą.
Według prowizorycznych obliKLAJPEDA, 22. 3. (Tel. wf. szenie paktu przez Litwę. VI tt n
czeń, szkody wyrządzone przez tor "Głosu Porannego").
Na dzisiej- sensie też przedstawiciele wielkich
nado sięgają conaJmnie! 5 iljo- szem posiedzeniu sejmu kłajpedz mocarstw poczynili demarch... "
nów dolarów.
kiego opozycja, posiadająca więk Kownie.
Z Waszyngtonu i Pittsburga wy szość postawiła i uchwaliła wniosłano poeiągi ratownicze z zapasa- sek o wyrażenie votum nieufności
mi środków opatrunkowych I z obecnemu dyrektorjatowi Merkisa,
źywnością. Czerwony Krzyż ogło znajdującemu się całkowicie w rlt
prezesa polSkiCh
sił mobilizac.ię swych członków do kach litewskiclt. Za wnioskiem opo
rabinów
niesienia pomocy ofiarom kata- wiedziało się 18 posłów - niemstrofy_
ców ł 4 socjalistów, natomiast prze
z Kalisza dO'lloszą:
BIRMINGHAM, (Alabama) 22. 3 ciwlco wnioskowi głosowało jedy\\. dniu wczoraJslzym w godzi
PAT). Rozpaczliwe sceny rozgrywa nie 5 wielkolitwinów.
nach wieczorowych, zmarł tulaj
Po uchwaleniu tego wniosku na nagle na atak sercowv prezes
ły się \t okolica;:it
nawieuzony,'(1
przez tornado tembardziej, Ze ulew trybunę sejmu wszedł przerlstawi- związku rabinów w Polsce Ha ny deszcz i panująca silna wicbltra ciel dyrektorJatu i odczytał dekret skiel Lipsz~. Pog.rzeb znanegi l
utrudnIają. znacznie akcję ratownl o rozwiązaniu sejmu.
rrbma i ogólnie szanowanego "
czą. Uzyskanie
połączenia tf'!lefoSygnatarjusze paktu kłajpedzkie Kaliszu obywatela odbędzie si!.'
nicznego jest b, utrudnione.
go uważaj" ł.e Jeat to nowe naru- dziś, o godzinie 11.

Zniszczone domy,

mnóstwo anonimowych
WYROKÓW ŚMIERCI,
NOWY JORK, 22. 3. Z Birmingktól'e .iednakże dzielnego funk· ham nadchodzą tu alarmuj~e wia
cjonarjusza bynajmnie,i nie zdo domo§ci o strasznych spustoszeniach, wyrządzonych w stanie Ala·
Jały na~h'aszyć.
DzisiaJ
rano podkoonisar~ bama przez tornado, niesłychanej
siły. Po przejŚCiu orkanu z kUku
Czechowski~ który mieszkał w
miejscowości
położonych w odledOJrulch miejskich
głości 50 do 100 klm. od BirmingPRZY UL. STRYJSKlEJ 56, ham pozostały gruzy I zgliszcza.
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Tornado szaleje

urzędzie śledczym.
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Lloyd George o reparacjach wojennych
ILl0yd George skorzystał z okresu swej
rekonwalescencji,
hy wY'dać nową książkę zatytułowaną "Prawda o reparacjach
i dłutgac:h wojennY'Ch".
Najbardziej
interesującym
jest rozdział, w którynl autor
jnko współtwórca haktatu wersaJsldcgo czerpie
ze
sWlo kh
wspomnień osobistY'Ch. M. in.
opowiada rozmowę , .iaką mial
z DOUJmerem, obecnyn1 prezydl ntł:m republiki f,r ancllskiej, a
wó WClas francuskim ministrem
finaIJsów. Doumer na oa,rys kieJ
k{)lI1ferencji rr-p" ::acyjnej z roku 1921 domagał się, by Niemcy płaciły rocznie oko'o 12 miljardów marek złotych.
Lloyd
Geor.ge odpowiedział, że eksport
Niemiec przed v:ojną wynosił
10 miljardów marek, a import
11 miljard 'w marek,
w jaki
więc goposób mogą po wojnie za
pladć 12 miljardów marek rocZ
nie? DOUJmer odpowiedział, że
J2 miljardów marek z r. 1921
prz~dstawiają wartQIŚć 6 7
lIliIjardólW
marek
z okresu
przedwojennego:
Ten orzykl"ad "zachłanności
ft'ancuskiej" ma ilustrować tezę Lloyda Gemge'a, że obecnie
nie powinno s~ wo~óle od Niemiec
żądać repa,r acji ,
gdyż
Niemcy iuż tyle zapłaci!y, ile
można bY'ło rozumnie od nich

t6r, narzeka na czas" czyni WIZJltko, a ,je DOgOrSZJe

Człowiek,
Płaksa,

zrzt;da po,,-n"'~nbg salD znal~źt siC na kara",ani~,
zamiasl odf!rgwat rolt; karawaniarza
się

we znaki, im bardziej km-obroty handlowe, tem energiczniej p'"1.:-oeiwstawia się
fali pesymizmu żVwiolo"'a ener
gja jankesów, którzy wierzą nie
zachwianie w moc i p.ot~ę ~we
go krp;u, w przyszłOlŚć je.go. Jedną z najcieJlta wS'1.ycll i najjaskrawszych fOPA tej reakcji

Nowy JOrk, w marcu.
W Stalllach ZjednoczOlIlych
- kryzys. Jak w Europie. Niegorzej, niż w EUlropie. A beZlrobotnyclh m-UjOll1Y, zrupom6g nie
dostają, a jak i z czego ci ludzie
żyją o tem wje tylko opatrzność i oni sami. Handel
idzie kuJawo,
ulutbiona tutaj
fOf'Il1a kUlpowani'i na raty dostała
w łeb, - m6rwiąc stylem
amer~~a6.skml; urobki spad:y,
o pracę coraz hm':liej, więc i
przeciętny amerYlkC(oil[l
oooiża
swoją stopę życi<Ywą. Nie kup.uje już tysiltca !tandardowych
przedmiot6w kumfortu, elektrycznej zapaLl!czki do samochodu, jedwabnY'Ch koszul na
tuzil!1Y, radjoapruratu najInowszego typu, campingowego namiot\] etc. e~. Nie oszczędza,
bo to nie jest w jego stylu, ale
nie kupujc, fio dolary nie pły

czą się

<Chi

r,watne

Pogotowie LeBarshle
Zielona 6. Telefon:

•
Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we wszelkich wypadkach
nagłych o każdej porze dnia i
nocy Lekarska pomoc akuszeryjno-ginekologiczna.

ną .iuż t:"er()lką rzeką.

Ale im bardziej

kryzyos daje

przeciw
nastrojom kryzyiSowyro jest reklama.
Rekl'clma amerykańska me
jest podoona do relkolamy elllI"Opejskiej. Ope<r~,je ooa innemi
fOTlll a.mi , innemi barwami, inne
mi poję.~~ami. Bardzo chętnie, a
zwlaoS'zcza tł:lraz, posłu~je się
groteska, często prymitywą, nie
kiedy m!'t, I{ahryczną. Ostateczn}"'ll1 cclcru reklamy amerykań
skiej jest zwrócenie uwagi prze
chodHia, p..rzykucie jego w7.wku
do napisu, ogłoszenia, szyldu,
plakatu.
PieTWiszorzędną roilę w dziedzinie re'k lamy od.grywi> w Stanach prasa. Na łamach pism no
wojorskich znajdują się j('!.dvne
w swoim rodzaju co do wielkośd, o.bj~tości (i dodajmy kosztu) og'oszenia. Pisma .r;:odzien
ne, wielkie organy praf-y nowojorskiej, zamieszczają ogloszenia o barnumoWlSkiej treści.
Oto R~rść aforyrmów \ baseł

,

I
tez

oczekiwać.

m.M

PORANN'fW ...... 1"932

"

Lloyd George zwraca się
I
apelem do Stanów Zjednoczo.!
więzi w swym kadłubie byłego prezydenta Argentyny
nych, hy Slkreśliły swe żądania
Początkowy projekt skie,r owa
Według prasy marsylskiej, 11a
spłacenia długów
woje!IUlych
PARYZ, 22 marca. (Tel. w1.] nia parowca "Haco" do AIgl'ru, okręcie z.najduje si ę ogółem 92
'llb()wiem żądania te
rujlIlują
okr~tu uległ zmianie. Wczoraj o godz. skazallców, w tej li-czbie 33 k,rytylko same Stany Zjednoczone. Fantastyczna epopea
Jak widzimy, nowa ksi ą żka "Haco", który zawiną~ do por- 4 PQlJ). okręt ten apuoŚcil port minalistów i b9 przestępców po
Lloyda George'a Francji wcal/' tu w Marsylji z rp alJ' t ją banitów w Marsylji, wziąwszy kierunek litycznych. Podohno kapitan pa
rowca w da},szym ci~u nie wie
nie uS1.czędza, zarzuca.i ąc iej m. nrgentyńskich, nie przestaje po- na Genue.
spoleczeń,stwa
jaki będzie ostateczny cel jego
in. też rOLmaite "manipulacje" chłaniać uwagi
Zastanawiający jest szczegól, podróży, nie ulega bowiem wąt
francuskiego. W prasie marsyl!wią'7.ąne z odbudową, zniszczo
że
władze francuskie w związ pliwości, że władze W'łOSikie rmv
skiej
nie
brak
jest
głosów,
wenych podczas wojny de'Partamrnlów fTancuskich. Poincare- d łlllg których pod pok':adem ma ku z przybyciem ok'l"ętu "Ha(!o" nież nie udzielq skazallcom a:z.ygo nazywa Lloyd George "kapi- się znajdować b. prezydent Ar- przedsięwzię'y w porcie marsyl- lu. z najibliiszymi skim daleko idące środki ostroi
tanem arm.ii zbawienia walczą gentyny wraz
Na protest francuskie.go mini
ws,p6tpracownikami, którzy Do ności. Parowiec był kom'Pletnie
cvm z rl,iabłem" ...
zmianie rządów byli więzieni w izolowany, na ląd nie pozwolo.- ster,s twa spraw zagranicznych
Buenos Aires. Zwykli prz eos tęp- no wysią.Ść ani jednej osobie, a- przec,i wko skierowaniu do Marpo- sylji okrętu "Haco", z Buenos
1:," są jakoby tyl'k o pretekstem ni też nie dO'pu.szczOll1o na
dotychczas
lila pozbycia się niewygodnych kład korespondentów pism fran AIlJ'es nie nadeszła
odpowiedi.
cuskich i zagrankznY'Ch.
~zrobofng(h przeciwników politycznych.
'L

IJligj nedzg

Dziś

-

poraz oslatn!!

NajweseJ szy i najpomysłowszy
film doby obecnej pod tyt.

Nadprogramy!

OfwiekoJY Teatr ~wietlny

(Ił

Poozątek

i dni

MĄ

KINO

dramat wojenny.

Reżvseria e-enialnego

G. W. PABSTA

Komedja

W rolach

głównych:

Murie. Angelu5 i Gen e Gerard.

Dziś i

Ifni

granicznego

D'wcekowe

HA
Dziś

miłości
poświ~cęnia

~

· I
Doraz ostatni I

, Mieliśmy
okres kamienia
łu,pane~o, okres żelaza, okres elekŁrycmości.
DlacJ:l:Hobyśmy
nie midi stworzyć teraz Otkl'C":iU
optymizmlll ?"
"Gdyby co piąty z pośr6rł
nas, amerykanów, skrędł szyj~
hycnie pesymizmru, mielibyś
my tO miljonów dzielnych businessmen6w VII naszym kra jll i
toby już wystarczyło!"
"Plaksę ,
beksę,
wiecznego
przepowiadacza katastrofy 'lależaJoby pesaclzić na krze~ll! elektrycznem, ahy nie do 5taf ata
ku SP.fCf', gdy n'ie sprawdzą się
jl'~Q żałohne przepowiednit"_
"Człowiek , który 'Powitał nowy roik ze smutną mir.\} i "łoi w
drzwiach swego sb lepu, jak po~ąg
nieszczęścia,
powinienby
sam znaleźć się na kar:;jwanic
zamiast odgrywać rolę kHrawaniarza ".
Trzeba przyzrać, te jest lo
spory rekord groteski. Tekst na
dziany od poc.zątku do kO(lca ta
kiemi "rroozynkami", nie peszy
tu jednak nikogo. Sytuacja wymaga stosowauia radykalnych
~rod1tóvJ , A w tym kie'l'J1'l1kll :1merykallic polraiią POkllZfl.Ć , ('('

Ew.

umieją.

ó

Nadprogram: Dodatek dźwiękowy ora.
aktualności krajowe.
Po et. o 4, w 30b.,

a

nied~.

i

§więtll

o 12 ..

",oł.

Nie.wykłe przygody milIonera, który
przecldzleń swego ślubu otenil siO

w

z tencerl'il kabereto","

t;adprogram.

91LA~w~~~~;~~: JadWiga Smosarska

p. t.

Ceny mieisc 2n;·
__ ________

na5~elln,ch!

"Nie zapiszesz nigdy sweg!>
nazwistk a na tablicy marmu;rowej zwycięzców, jeśli schowasz
glO'Wę w piasku rozpa('ly, a resztę ciała wystawisz na k0pniaId losu".

o godz. 4 po pol., w soboty i nied.iele o godz. 12 w J.>cl.
Ceny miejsc zniłone: po zł. 1, 1.50 I 2.eO, poranki w &obotłł i nied.!Cł'~ po 50 gr. i 1 zł.

Dźwiqkowy

----~~am.

by ią jeszcze pogorszyĆ. Cz~o
wiek, który wierzy, wygrywa".

Początek

~----~~----=--------------Dramat wielkiej
i bez-

SPLE

który nnzcka na
czyni wl>.ty~tko, Ą

Na I-szy seans wszystkie miejsca po 50 gr. j 1.- zł.

(Front zachodni 1118 r.)

R. Eich berga

I•• zy Kino-Teatr

"Czlowiek,
konjunktu.rę,

~

reżyserji

Dziś i dni na stępnych I

"Wieczny żałobnik i ołUJksa
to hyena gospodarcza, tchórzliwe, kryjące się przed sfollcem
powodzenia stworzenie".

Film "Najeźdźcy" opracowano na podstawie najlepszej powieśei wojennej Ernesta Johannsena Czwórka Piechurów

następn,ch!

DZWIĘKOWE

przędzalników.

(Pla;ta firm., (olln'
seansów o godz. 4-ej.

Największy

Dziś

antykryzysowych, wy,ic:1ych z
wielkiego tygodnika fachowego,
plównegc,oTganu
trustu

Film ten nie bedli,-

Bm~~~

~-'yjwietlan,

e!

WITOLD CONTI i BAZYLI SIIIEWICZ
iadnem innem Kinie

~!.I!!!,g. ~p.~~~~ed!!~!-~~

(Świat w roku 1980).
Potętna wizja wzysz]osoi. Jak będzie wyglądać świat :m lat 50.
Aktualności krajowe~
POCzcltek o 4 po poł
Cen, mieisc niepodwriszone: zl. 1. 1.50

,

i 2.50

~N~r~.~8~~

,

______________________________________~~~3~12n~.~.~.G~L~O~S~P~O~R~A~N~N~Y_"~'_1~9~3~2_______________________________________ 1

KreUgBr spalony
SZT -J KHOLM, 22 marca. (Pat.) - Dziś rano w kremator
jum w Sztokho1mie odbyła się
ża1 o b r. a uroczystość
pogrzebu
i spalenia zwłok Ivara Kreugele!· 'l ,) dnie z żvczeniem, wyrażon r m prz ez rodzinę zmarlePo,
('{~ remo n .i a POm'7 ~ "()IWa
o-dl- -·'!].
~ll,: hardzo skrOlI11nie. Uczestniczyli w niej krewni i przyj,aci ele zmarłego oraz jego najbli żs i wSJJól'praco'w nicy.

Trąd

n
rs
z
w
Passgwa
wgnoizil Il m 170
J.

Skromna ceremonja
pogrzebu

w Wilnie

Zaruzki strasznej che,.oby w skórze, sprowadzonej z Syoerji

•

•

firmg

siers.w..

odmówiłg

II

zg.:b

BERIL IN, 22 marca. (Pat.) miljon6w,
aktywa okolo 23
Wielkie zak·ady
Junkersa w milJonów.
Dessau
Wśroo przyczyn
odroczenia
wypłat, ważną jest
niel'enlowzawiesiły wypłaty
i zgłosiły wniaselk o odroczenie ność instytutu doświadczalnego
postępowania llIllodowego.
za.k ładów. który nie mó~l zagranicą spieniężyć swych licenc ji.
Wspomniane zakłady zatrudnia oraz straty s ięgające 1 milJoilla,
ją o·k oto
jakie zakłady poniosły wskutek
3.000 pracowników.
bankructw a zaldadów Borsiga
Passywa kOOlceornu według dla w Berlinie. Zak' adom pI1zyszly
nych prasy wynoszą oko!o 13 z pom oc ą minis terstwo komuni

ł

•

•

I

ana-

ÓW

p

zez

O

... 8 \V łłan"Hułu

~ og?OmCa '" antyku

I'

.

Pn-Yi

górnicy

Z ostatniej c;,&wili

Cala rodzina z cza z

W czoraJ, późną nocą pogotowie
ratunkowe zaalarmowane zostało
NOWY JORK, 22. 3. Rząd chili] wiadomością o wypadku zaczadze&ki ogłosił niewypłacalność. Na nia całe,1 rodziny w domu przy ul.
giełdzie
nowojorskiej peseta nie Dąbrowskiej Nr, 41.
jest nDtowana.
We wspomnianym, nowowybudo

Peset nie notowany

-

..

Swiela
VI szkołach irdoVlskich
Dziwny konflikt
między

władzami

oświałowemi

w stolicy
Warsz. kor... Głosu Porannego" (Fr.) telefonuje:
Jak WIadomo dzieci żydow
skit . UCl.ę81CZają< 6 do państwo.
wycI. 1>zkół J,owszechych, wolne
by:y od 7a.i~ć ~l,kOllnych
n1
w~z~stkie ~\\';(ta . zarówno katJUckw. ]Hk i żydOlwiSlkie.
NiezadowO'leni z t!ł,kiego stanu rzeczy ortodoksi od dłuższe
gv czasu czynili starania, aby
dzieci żydowskie zwalniano jedynie na święta żydowskie.
Onegdaj dorocznym zwyczajem zarządził inspektorat szkol
ny ferje świąteczne
Wielkiej
Nocy r&wnież i w szko,l ach powszechnydh żyldoWiS1kich. W 0-

hec tego większość nalrezycleli
i większość dzieci wyjechała nil
święta z Warszawy.
Wc:z.oraj jednak kuratorjum
okręgu szkolnego warszawskIego cofnęło zarządzem.ie inspektoratu i nakazało wZlllowić za jęcia w szkołach
żydowskich.
Okazało się, że wskurtek wyja:zdu wielu nauczycieli i U1Czniów
oraz niemoin-oscl zawiadomIenia dzieci o cofnięciu zarządze
nia, trudno jest wznowić pracę
w szkołach. Z3Ipanowa,ł'O zu'Peł
ne bezhołowie, wywołane dziwnym jakimś i nieZlrozumiałym
konfliktem między inspeikto.ratern s 71k ołnym, a kuratorjum.

wanym domu, mieszka rGdzina dozorcy Stanisława Stasiaka, składająca się z 5 osób. Cala
rodzina
mieszka w małei klitce pod scho·
dami oficyny. Dla ogrzania swego
pomieszczenia Stasial( zainstalował
mały piecyk żelazny, który opalał
drzewem i odpadkami węgla.
W dniu wczorajszym po napaleniu w piecyku cala rodzina położy
la się spać. W pewnym momencie
obudził się Stasiak z silnym bólem
głowy i wyraźnemi objawami zatrucia. Zrozumiał, iż uJatnilł!ący
s!ę czad w każde.! chwili spowodo
wać może zatrucie całe.1 rodziny.
Podbiegł do okna, otwc.rzył je, by
wpuścić .świeże powietrze,
jednocześnie alarmując
lokatorów domu.
Zawezwano pogotowie.
Przybyły
lekarz skonstatował
silne zatrucie czad ~ m, a ponieważ
fatalne
warunki
mieszkaniowe
nie pozwoliły na pozostawienie cho
rych na mielscu, przewiózł dzieci
Stasi alta: 5-letnie,o Stanisława, 1-

Pamietaieie

O śwre

lach dla najbiedniej-

sz,eb

Levinowi pozwolono .iednak zow klinice, gdzie leczy się "
powodu złamania nogi.
stać

I
Znakomite

PERFUMY
WODY TOBhETOWE
KOSPIlTYKI

.

I

Plajta Chili!

Warsz. kor. ,.G!~u Poranne·
gO" telefonuje:
r{)Sel Karwaoki (B.B.) mianow ~ ny zostal wiceministrem re·
et) ni rolnych.

pomocy
300
marek, i min. finans ów
500 tysi ę.cy marek. W cza,sie pro
oskarżony o kradzież
wi3.dzenia rokowal'i o sanację finansów
zak'ad6lw Junkersa,
NOWY JORK, 22. 3. Karol Le
stwierdzono, że na ten c el po- vine, który w 1927 rol{Q wraz z
trzeba okoto 6 miljonów marek, lotnikiem Chamberlaillem przł\19
wobec czego wymienione mini- ciał Atlantyk, oskarżony został (]
stprstwa odmówiły
udzielenia fałszerstwo i kradzież.
dalszych subwencji,
polecaj ąc
Levina aresztowano już przed
zdobycie odpowiedniclh środ
miesiącem w związku ze znilmię
ków ze źródeł prywatnych.
ciem w r. 1930 stu akcji "American
Telephone", Ittóre zostały llOwierzone agentowi giełdowemu.
tysi ęcy

panow n:a
a i & li
wre Ił Tragicz.,y bilans

epidemia szkarlatyny

t

wiceminister

udzielając

kacji,

\V 'W ilnie zanotowano
wypadek straszliwej choroby trą
du syberyjskiego, polegającej
-Ół:Z
na tern, że cał'e ciało gnije i odII~
pada. Chorobie tej uległ handJl:Irz skór Szulkih.
Ponieważ
LONDYN, 22 marca. - Wczo
lekarze WilP.Ill'tCy nie mogli SzuI rajsze pertraktacje w Szanghakinowi pODlĆ~, przewieziono go Ju doprowadzHy do u'zgodnienia
TOKIO, 22 marca. (Pat.) LONDYN, 22 ma1rca. - Wyw zaplombowanym wa,go!l1ie do wstępnych warunków rozejmu. "Vedłu~ radjodepeszy z Ozan - chodzacv w Szang1haju dzien"Tars zawy.
Ma być utworzona komisja roz- CZUill, w czasie wczorajszej wal nik "China Daily Mail" podaje
v.,r składzie skór znaleziono jemcza, złożona z 4 chińczyków, ki, iaka rozgoTza 'a w Nan - Hu- ogólne zestaWl\!'me stra~ w walskórę sprow adZOlną
z Syberji, 4 japończyków i 4 przedstawi- tu pomiędzy piechotą iapoJiską kach pod Szangha.;em. Z o',J u
a chińskiemi oddZla lami niere- stron zginę'o jakoby 8 tysi ęcy
która posiada zarazki tej choro- cieli pallstw neutralnych.
gularnemi, .zabitych zostało 13 osób, a 10 tysi ęc y przepad ~o bez
lw i o-d ;; tór~j Szułkin się l'lraLudność chińska
Szanghaju japOllczyk6w, rannych zaś
15, wieści. Pozatem ćwierć miJJona
lit
przyjęła pertraktacje te z nieza- chiIlczyków padło 150. Wspom- chillczyków pozosta ło bez
dadowoleniem, nie ule,ga bowiem niane oddziały rozwinęły oży- ' chu nad głową i bez pracy.
wątpliwości, że Japonja nietyl- wiO'I1ą działa1ność na znaclZnej
~
ko nie ustą.'Pi z Szanghaju, lec·z przestrzeni, atakując
m. in.
Umwersytet l Wszyst~le ... wyzpowodul ącej utratę
przekształci ujkie rzeki Jan,g- dwoI'zec w Atun
na południe . sze uczelr:le .zosta,ty zmsz"zone
włosów
Tse we własną bazę morską. od C.zan - Czun i niszcząc tor l' prz.ez. pOCIskI. Z~llszczone są ~ó·
wmez tory kolejowe w promIeRZYM, 22, 3. (P AT). W gór- Świadczą o tem niezwykle inten kolejowy.
niu kHkunastu kilometrów. sywne
prace
fortyfikacyjne,
wyskich dzielnicach Albanii pojawiła
I
Chińskie towarzystwa
żeglull'li
konywane
w
miejscowości
Wusi-: nowa epidemiczna forma szkarna rzece JaL .~-Tse znalazły się
latyny, powodująca całkowitą utra Song. Stary fort chiński zostaj~
w Dflzededniu ruiny. Pismo oce,ę włosów albo deformację uwłosie zrównany z ziemią, a wzamian
nia straty, poniesione przez ludlIia. Łącznie ze szkarlatyną, nasku inżynierowie iaDoIlscy wznoszą
ność
chińską w Szanghaju na
u.moC'llienia
betonowe
i
zakła
tek ciągłych śnieżyc i wielkiego
dwa
miljony
dolarów.
dają
ciężką
artylerję.
RówlIlież
zimna, grasuje również hiszpan.ka,
.vywołując
szereg
wypadków w miejscowości Wu- Son/Z jest
budowana baza dla łodzi podśmiertelnych.
rządzi!
wodnych.
LONDYN, 22 marea. - PreWedl1ug ir6del chiińskich, jazydent
Mandżurji Pu-Yi podpiStrejkujący
pończycy
p.rzez opanowanie
sał
dekret
o r<>,związaniu WiSzyst
wysadzili most kolejowy Szangha.łu będą niepodzielnie
kich rządów prowincjonalnych
nz~dzili całą rzeką Jang- Tse,
LONDYN, 22, 3. W okręgu gMktóra jest
najwaimie.jszą arw Mandżurji. Prowinc.ie mU1kniczym Dobbyn (Queensland, Auterją komuillikacyjną Chin wedeńska,
heljungjańska i ki'rvń
litralja), wybuchł dziki strejk g6r- wnętrznych.
ska będą odtąd administrowane
ników, którzy zachowują si~ wobec władz wyzywająco.
ChińSlkie organizacje spo.łecz
pl'1zez g'ubernator6w, mianowado
nych przez centralny rząd
w
Pod Brisbane wysadzili w powie ne wzywają w Szanghaju
trze most kolejowy oraz zepl'uli demonstracji ulicznych, grożąc
Czang-Czunie,
tor na długości dwu kilometrów, powszechnym strejkiem.
by 'utrudnić nadsyłanie p06iłków
policyjnych.
Tragizm
sytuacji
zwiększa
fakt, że skarb patistwnwy, pozostający w ręku socjalistów, jest najzupełniej pusty i nleOla mowy przy.iścia z pomocą gło
Ilującym górnikom.

Pro.esf «:

łłowy

,

15
Paris.

PatrYka
Irlandii

DZień ŚW.

lU

Premjer de Valere na
uroczystościach

DUBLIN, 22, 3. (PAT). Dzień
Patryka obcho-dzony był w
tym rolcu z większem jeszcze, niż
zazwyczaJ nabożeństwem i wspaniałością, również
w roku bieią
cym Irland.ia obchodzi 1500 toczni
cę pczybycia świę)tego na Zielon"
Wyspę. We wszystkich częściach
kraju odbyły się nacechowane dużym entuzjazmem obchody narod()\
we. W Dublinie po mszy św., odprawi01Jej przez arcybiskupa Dublinu w obecności Mr. E. de Valery i innych członków nowego rzą
du, paradę wojskową przyjął nowy
minister obrony krajowej Mr. Alśw.

k~n.

•

Wieczorem szef nowego rządu
E. de Valera przemawiał przez rad.io na tematy polityki Fianna FalI
w zakresie wychowania, bezroboletniego Józefa i 10-miesięczną Ma cia, spłat rO<lznych . w związku I
rj~ do szpitala Anny Marji, Zonę wyl{upem ziemi oraz prz~~ na
Zofię
do
szpitala
imienia wierność koronie. Przemówienie
Prez. Mościckiego, pozostawiając to było transmitowane do Stanów
na miejscu jedynie n~jmniej zatru- Zjednoczon)'(lb.
tego Stasiaka.

!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!:!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sowi~_g

propagują

"
Bilz
ruch komunistyczny

PARY1:, 22, 3. W Carmonie. pod
aresztowany zos{a! wybitny przywódca ruc!! t komuł1 :t:tyl'Z
nego w Hiszpanji, Casanellas, mor
derca premjera Dato, który w roku 1921 zbiegł do MOSkwy, gdzie
zaJął stanowisko
jednego z wyż
szych oficerów armji czerwonej.
Ca&anellas przeszedł kurs agitatorów komunistycznych i po ostat ,
Sevillą,

Pa fsi

Wodociąg

jł

niej rewoluc.ii w Hiszpanjl, wysła·
ny był do Madrytu z poleceniem
zQrgadzpwania ruchu komunistycz
nego. Przyaresztowanym znaleziono mnóstwo kompromitujących do
kumel1tów
Z papierów, skonfiskowanych II
CasanelIasa, wynika, iż Moskwa
Rubwellcjollowała
ruch komuni,
styczny w Hiszpanji.

~z

W

jerozolimski wysadzony w powietrze

LONDYN, 22. 3. W D1ie1 SCowoś-/ prac remontowych. Trzech robotni
ci Vadi - Tawar pod PalMtyną wy Mw jest zabitych, kilku rannych.
sadzono w powietrze wielki akweBliższe
szczegóły
katastrofy
duld, zaopatrujący w wodę Jero- czy też zamachu nie są znane.
zolimę. Wybuch nastąpił podCzaI

M 1II. - "GLOS PORANNY" -

Nr.

1932

~

Interes"
Kreugera
Jak zosłały zużyte

Udzielone

przeneń

po-

życzki

nosić ·fez,. t,lko nie w Dsństwie Kemala
Nowa siolit:a tesi Igmbol~1D id~i DOWO(ZesDff!o pańs~wa
prezydentem i "przywódcą par IS!O. ZTeformowaJ: religję, upraAngora, w marcu.
• • •

Wszedzie wolno

Sfera wplywów finansowych
Rreugera rO'zciąga się, jak
wiadomo, na czterdzieści pallstw
do których należą również Wę
,.ry. W roku 1928 Kreuger pożyczył Węgrom po dłuższych ro
kowaniach 36 mil jonów dolarów. Za tO' rząd wydzierżawił
mu monopol na pnzeciąg 50 lat.
Król zapa'k zany
wybudował
"a Węgrzech wielką spółkę akcyjną dla wyrobu zapałek, zjed
noczył w niej pięć fabryk, a za
Ho:em zakupił fabr)"kę "Szikra"
{Is.kra).
Oba te pnzedsiębior
stwa rozpQrządzają kapitałem
13 milJonów pengo.
Pożyczka
'ł6 miljonów dolaTów wypłaco
na miała być w trzech transzach, ale Kreuger
d osta'rczyl
tylko 12 miljonów,
zaś resztę
rząd węgierski zdyskontował w
J~ndyńskim domu
Rotschilda
przed terminem, bowiem Węgry
potrzebowały koniecznie
pieniędzy.
Ta pięcioprocentQwa
;pożyczka przy 92 procentowym
,k ursie emisyjnym uleg'a moratorjum, ogłoszonemu w Jesieni
u'b. roku tak, że wraz z odsetkami a;wrocono zaledwie kHka
~et tysięcy dO'larów.

Tu wyrasta stolica IZ nkzego.
W śród dzi1kiego wyżynne20 steJYU Anatolii, 1000 met.rów pOnad powierzchnia morz'a ; gdzie
zimą bywają mrl1zy do 20 stopni, a latem UJl)aly dochodzą · do
50 stopp; PO'wyżej ze,r a.
Symbol wyrzeczenia się wielkiej polityki. Nad Bosfor·e m mo
żna ją
prowadzić o wiele laKonstantynopol może
tw1ei.
być ośrod!kH'm interesów mocars1wowych. Angora, zbuodowa
Ha
zdaja od cywilizowane~,)
świata, ":1 nO'wym stylu, raczf'i
rnodernistyczrym, obca jest trą
dycji kalifó'W. idei islamh;tv~z
'legO' po.cłbr;ju. Nowa st,oUca nie
pOfiada wspaniałośd i lllk"II~ll
j&ki p~nuje w rezydencji <;lIltm'i
"kiei. ~owa Turcja zrezygnow'l
la }:lo",,,iem z wielkiej pnlitvki. I
przewodnictwa
reli.gijno - na
trjarchalnego nad innymi naro
darni muzułmańskimi i z wieI·
'-iej nreprezenł'lcji.
A mimO' to prosta. nip. .. knml1li
kowana, racjonalistyczna Angfl
ra jest w jeszcze wlp,.k szvm stf\p
Kreuger iednak zami-erzał zy- 'liu
imp·onu.i~cvm syrnłJOlem
skać również monopol
telefQ- wmi narodu dO' nieskręp/)wanł
nów na Węgrzech i to również gil rozwoju. Jest centrum enel
"a 51at; za monopol ten ofero- gji dla wielkieg{' f}walu ma'ował 50 miljonów dolarów.
3J~.i{ityokiej Tll'rc.~j, wobec któn\
Pierwotnie pTopozycja jego zo- go ma'y skrav.ek 4"U>fopejr.ki
stała przez rząd wę)gierski O'd- : p1ństwa z 'Potężnym i pięknym
llZUlOona. Kiedy jedna.k w roku Kor stantynopolem wydaje sIC'
ubiegłym Węgry znaIazły się w zgoła nieważny.
Jedynie ceJltrudnem pO'!ożeniu
finansQ- trIJm f\nergji luo7.kiej, olIchowem, rząd węgierski informo- wej i organizacyjnej. Gdyż enf!f
wał się, czy Kreuger ni·e udzie- gje gospodarcze, węgiel i woda,
Jilby Węgrom środJków finanso SUl'OW'<'-' i <r>OI7.vwienie nie istnie
wycth. Teraz Kreuger odrzucił j·ą wokół Angory, a kO'ncentru.prO'śbę rządu w~jerskiego, bO'- ją się w większvm stopniu. n
wiem szweoki finansista
nie ;lf~ bal'ldziej Sll oddalone od temial pieniędzy dla .zawarcia tej '!o środ,kQweJlo punktu AlIntotranzakcji. Rząd węgierski pTze lii. Im bliżej wybrzeży mOTza,
tO' gdzieindziej sta·rał się o środ- tem klimat łagodniejszy, a gl,,ki; lecz bezskutecznie.
ba urodzajnie}sza. W równV'D'l
pl'lomieniu na północ i na połu
: Węgierskie życie gospodarcze dnie od stolicy, na brzegach
ł moratorjum mały
fi.lar morza Czarn~o i Śródziemne
1>00 budowę wielkiego koncer- ~o, leżą niewielkie wlPrawdzie
.nu Kreugera, - było jedną z porty, miasta z życiem gn'ipopr~zyn, ktÓ'I'e
dOpTowadzi!y rlarczem, kt1re ma być wprawia
·<lo ruiny dzieło, i PQd gruzami ne w ruc1h przez n/)we centrum,
pogrz~bałQ równiei swego btlt- leżące
na odległych piaskach
(łowniczego.
.
~l"oolkowej wyżyny.

Po.id~

sensllcyjno-kryminalna

.Głosu

Porannego" z dn. 23.m 1932 r. Nr.72

A. CHRISTIE

BIIQKITny KU JE
(Dokończen ie)

pa,trzały
prz.estnzeń.

OCzy Pappopolusa

ROZDZIAŁ

XXXVI.

nall morzem

tnarzyciel5.ko w
- Markiz. markiz? - szepMimoza iuri ok~ itła. Różowe
tal. - Ten przydomek wydaje geranje pięły się dOlkobl willi
mi si~ zna.romY. Ale nie, na- 13Jdy Tamplin, p bujne kwietnipry wdę nie m~Q SQbi.e tp'f.ZY'PO- ki gwoździków tchnęły df'0ką,
Jnu;cć.
UJpajającą wonią.
Morze Śród
- Nłl.pewno l1ie odparł ziemne byłO' bardziej la~urowe,
l!oirot .•- Mówię o bardzo nie- niż zwykle. Poirot siedział ,z Le
qa werandzie.
bezpiec.xnym przestępcy j rabu- norą Tamplin
siu 'kle,Jkotów. Skądhy t~n czlo- Właśnie sl<ończyJ opowiadanie
tajem':1;('~r.h
niezwykłegO'
wieik mógł się znaleźć na dro- o
ZT:esZltIł przestępcy. LenQra przysłuchi
dze pańskiego życia?
zaareszl<lwano I.!0 właśnie. jako wała się z napiętą nwa~ą i pO'nurą miną.
Gdy skO'ńczył, zamor'de~ pani Kettering.
pytała jedynie:
- CO' pan powie! Bardzo inteł'esujęcel
- A Derek?
Pożet{llano się jaknajiUip'Tl,ej- Wozora; ;cwlr ócono
mu
miej. a gdy Poi rot już był' si.ę wolność.
oddalił,
PappopolU's odezwał
- WyJechał. Czy do St. Małi~ do swej córki:
ry Mead?
- Zlo, ten ozłowiek je~t wcie
- Tak jest,
do St. MaTY
leniem czartal
Mead .
- Mnie się podoba l
Po dłuższej pAa'lIje młoda
- Mnie podoba się również I dziewczyna odeZW!Gła aie czu~e · djah1em jest mimQ tol
p'uroiea

tji" - i ministra spraw za~ra- SZCZf! iąc ją w wiel'k iej mierze i
Konstantynopol był ośrod nicznych, Tewfik Riidżi Beja.
przeprowadził ue W''?ór krajów
kiem międzynarodowym pod
zachodnicll 1l'Ozdzial kościoła O'd
l(ażdym Wozglęqem:
ludnością,
Bardzo trudno zTozUJIIlieć zu- państ\\"a.
językiem i kulturą; swym kon- nel'Ile p~)wodzenie akcji Kemala
Dziesiątki
dzienników
w
taktem z su tana tern świe-ck,o - Paszy. Czy przypuszczałby ktoś
Smyrnle
i
Ankane
Stambule.
tureckim i kalif~:em mistycz- p1rzed dwudziestu laty, że runąć
no - międz;pa'fO'(.ll)wym: swem moi.e cały gmach nagrO'madzo- upodobniły sif.: odrazu do pism
pO]Qżeniem i sw~mi celami.
nej przez ca'e wieki tradycji europejskich.
wojującego islamu
w Stambu·
To sam/) z ka.pelUiStzami. KeAngora
jest narodowa na le?
maI
uwaŻ'at, te trzeba zacząć od
każdem polu.;
jako stolica o.bwierzchu. Kazał kilku miljo~F,3JI'U, który wykrojono z daNi-eugię1a woja "Gazi" i ien"'IJ
wnego imperjum, jako prawdzi I żelazna ręka potrad'i'a jednak nom swych obywateli rzucić w
wie tll'l'eck! c terytorj,UJIIl; s wem . przebudowat d tlszę turka. Po kąt majestatyczne czeTWone fr!po~ożeniem,
sw",m obrazem ~ zniesieniu niektórych zwycza- zy i kUlpować kapelusze wied<>ń
miejskim, w którym meczet y- jowych przepisów, które spot- skie, njl'mieckie i pol'lkie Za
iuż nie pailstwowej,
!pcz pry- kato się z ostrym zrazu sprze- chodzeni~ w fezie wyzna~lony
watnej, ,z,reformcy· iaJIIej turec- ciwem niemal cale~o spo·~ecze{l został s'p ecjalny mandat karny.
kiej ldigji narodowej - stoją I s·wn. wychorwalle~o z S1Jlr~ej Turcy nie są iedn\lk rozrzuthi:
W cieniu budynJtów rządowych · szkole trqdycjona 1i7,mu,
Kemal woleli kll'nić \"(lllle nf91dy{)7J\v
i szkolnych. Narodowa, Jako odważył się wy3tqpić przeciw kapelusz filcowy, aniżeli ,1"I11l~i':dziba
bohatera narodowego rp]ig:j ma1home1:allskiej, uważa cać piastry na wia1r.
• • •
Mustafy Kemala - Paszy, po- .h"c, 2.,: krępuje ona zUlpebnie mo
wszechnic zwanegO' .. Gazi", zw~ 171iWOŚĆ niezależnego rozwoju
Dlatego też ogTomnie zf.dziwi
cięzcy, który uwolnił Turcję od w ratrnach .ie~o programu. Tar- przyby<;7,a, który przY" \drowal
greków, który w~ rzekając się [!nął się na śwjpte ara}}ps.kowe I tu nla s7,ul>ani!l. wrażei! orjellltal
wszystkie.;;(o, CI) j)rzebrzrnia·lt> pismo, w którem napj~any 10' nych, fakt, ż~ od policjanta na
buduje państwo na no\Y)"Ch, en sta Koran, hvieordząc, że nIe rO'gu, aż do robotnika portowe
tlizjash-~znie
nowych podstr jest ono tlueckie . .~dyż Zf'POŻV- go, wszyscy chodzą w tern sawach. Dyktatorr, który toleruj' ::zone zostat~ od llra1h ów. Ni~ mem na'k ryciu głowy,
co i '"
jedm\k w swem ot('~zenju ir ,,-różono w Fl'fOnie, ani w TUT- I każd("·'.1 )ni(' ~cie europe}skiem.
n'.' ch mądrV(lI ludzi, jak pff .::;i, wi'!··:szefT~ powndzf'nia Ke-/ Starzy turcy twierdzą. że "wsze
rn.;em Ismela Paszę - Gazi jest malowi; ale Kerna' .iooiąl swe- dzie wolno dzisiaj być turluero,
tylkO' .!..de w Turcji". Ale mahQ·
meta{lski serb, nawrócony ki(?·
dyś na religję Mahometa przez
wQjuwników z pod zieloner'4'
sztan,laru PrQro,k a, kiwa ~lową,
gdy widzi nowoczesnego f'l:rkR
jako protest przeciw n ldmlernym podatkom
u.branego podl1Iig przepisów tnł)
PARV:t. 22, 3. Na wczorajsze m dwugodzinną naradę z ministrem dy pary .. kiej czy londyńskiej.
Angora, centrum d.uchowe
posiedzeniu dyrektorów teatrów Flandinem i ministrem sztuk piękparyskich,
uchwalono
wniosek lIycb, ROtlstal1dem, w sprawie gro T UiI"Cji współczesnej, rozrastA
się szybko. Przybywają tej no
przystąpienia do strejku w dniu 2 i-ąeego strejku.
wp bia!e zupelnie dOlDly, nowe
bm. Ostatnie prredstawienia będą
wielkie uczelnie. w któI~n umiały charakter
demonstracyjny.
czą się z książek, drukO'wan)'cP
Dyrektorowie przedsi~iorstw wido
HAZ-ELITE', !~ciI1skie~ pis~em, ..synowY/!
~ ~vvvvvvvvv , , "'" ILzmodermzowaneJ Turcji w mo
wiskowY'Cb wygłoszą do publicznoś
t:~ ~
loltlie skrojonych maTynar~ach J
ci przemowy, wyjaśniające koni~z ill
.
sportowyc'h r:rHach. Mają oni
ilOŚĆ przeprowadzenia strejku.
..oJ..,
!być w przyszłości pionierami
Strejk ma trwać tak długo, pó~
: niezłomnej idei wO'dza, Ke,plala
)00
flaszy, który pra-gnie ujrzeć swą
ki nie nastąpi zmniejszenie podatUOE'\...
'l ilczyzn~
zupełnie aeuropeizoków od widowisk. Do akcji nie
BEZT
U5ZCZOWY
waną i zdolną do zaliczC1llia jej
Jlrzyłączyły się narazie teatry reKREt M
UDELIKATNIA do szeregu nlH'l"lw nDWOClewiowe i l{ina.
HĄZELINOW;Mf\TUJE(ER~ "n~'Ch.
Premjer Tardieu odbył wczoraj ~~~~~~--------l
si.
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- Sądziłam, że Katarzyna
nic sob:e 'l Dereka uie robi OmyIilam si~.
- Nie zwierzała ai~ ona niko"YIu.
~- Mnie mo,zła się zwierzvć
- powiedziała Lenora z odcieniem goryczy.
pO'twierdził
- Tak jest Poil'Qt. - Pani mą.{:a s:.~ zwi~
rzyć. Ale Kałar.zyna lwią część
żyda spędziła na przysłuchiwa
niu się, 3. ludzie, którzy przyzwyczajeni są słuchać, z wiel·ką
trudnością mówią;

zatl'lzymm~.ią

swoje troski i swoJe
radości,
nie wtajeanniczajllc w
nie ni,kogo.
dla siebie

- Byłam glulPią gęsią
~karżyła się ILeIlora. -- Sql];l'iłam,
że w:aściwie jest Qna zakochana w :hlli.,ghtf'nie. Ale ]Xl'
winnam była lepiej wiedzieć.
Praworloonoootbri'-: :ivczenie hyło
ojcem koncetptu. Ale. dajmy 1.1
mu spokój.
PoirQt ujął jej dKm w twojl'
ręce i uścisnął życzliwie.
- G~(..wa do J!{;ry, proszę pnni - Mexwał się ł9godll\ym gło

sem.
Lenora patrZ'9łs. tępo 'ti8 mor.ze, a jej pozbawiona wdzięku
sm'owa twarz ukazała się prze?
chwilę w aureoli tragicznej uI'ody,

- Mój BO"żel - r,:,wiedziałol - Wiem, co Dani ma na my·
wreszcie. - Ostatecznie nie by- śli, moje dzieckO'. Zycie :ie<;t poloby ł<} w'aściwe. Jesłem 7'bvl ciągiem. Toczy się dalej i ca~e
m:oda dla Dereka;
on je~t SzczęWIe, że sil! właśnie dalej
ch~op-cel11, który n~gdy nie hę- toczy. Pani jest mloda i posiadzie doros~ym mężozyzną. Po- da pani cudowne prawa młodo
trz>cbny mu iest typ ~bdonny. SICI, przedewszystkiem prawo
Znowu nastąpiło dłuższe mil· jazdy przel życie w space'roczenie. Następnie l f'uora zwró wpm tempi~ i wysiadania na
cHa się w gwa'tov. dym im'Pll'}- dowolnej stacji. Ałe i dla pani
sie <10 oetektywa.
'ladejdzie czas. ~Jy :i:vcie pani
- Ale ja panu pomogłam IJr.zypO'm'.nać zacznie .,Blękitny
panie PoiTOt?
kurjer".
- Tak jest. Dzięki pani 0- . .:- Może. i mn.i~ d?prowadz~
trzymąlem pierwsz·e wr'ażenie o :y~Ie ~o meszczęSCla I wczesnej
właściwym stanie rzeczy. ByłO' "mlercl. . .
•
ta wtedy, gdy palli mi powie- .. mel PanIą. l.a:prow~dzl
działa, że morderca oosolutnie ono do wesołegO' biwaku
l do
nie mU'5iał być pa:;aże'rem po. człowieka, który pnią ko'Cha.
d~UJ.
- Skąd pan to może wie.
.
.•
T,·eno·r a O'deŁchnea pełną pi er rlzieć?,.
sią.
-:- Osmlela SIę pam ~ątPIC w
mOJe st.1wa? - huiknąt na nią,
- To mnie cierzy. Przynaj- że z przerażeniem jJodnios:a na
mniej na CQŚ się ·~dałam.
niego zdumione oczy.
Zdale~a
rozlegl się przecią
Ale oczy Poirofa zaprzeczały
g:y ~izd lo:k omotywy.
je.go słowom. Herkules PoirO't
-~ To ten p·r .. C'klęty "Błękitny nie miał w tej chwili oczów kokUTjer" - powiedziała Lenma. la, lec.'; bardzo ludzkie QCzy,
- Pociągi mają w sobie COtŚ ) e nc d'o brod, mądrości i uśmie
niesaD':owitego, niemal coś ko- ::hającej się po'gocLr le wyrozuszmarnego. Czy nie przyznaje miałości.
mi pan racji, panie Poi'rot? Lu- Niech 1)a11i ma zaufanie
dzie są w nich mordowani, a do papy Poirota. Ja wiem wszy
nne pr;o.l!\ d'łlej. z.wodnie z roz- ~tko. T~; je<;t"rze<'i.eż mój zakładem jazdy... O Hoże, ztlczy- wód!
~am gadać głupstwa,.
~ KONIEC -
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FAVO RITAS
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SlIt. Zł.

0,80

CORONAS

cena za ozt

Zł.

1,80 gr.

OELIC:IES
oena za s;at.

Zł.

2,30 gr.
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Zmieniona sytuacja
,

~

Ja urze

cej się młodzieży 50 proc. ulgi
na pod~i zwykłe na przejazd
III klasą we wszyst'kich kiemn kach z ważnością od 23 ma :,:.:a
do 4 -kwietnia. Rozporzą<lzenie
ważniej'szych instyŁUJCji:
W instytucjach użyteczności powYŻsze dotyczy szkół śred
publicznej święta obchodzooe nich, powszechnych, seminarbędą najróŻllliej w zależności od j6w nauczycielskich itp.
ich przeznaczenia i przystosowa
nia dla potrzeb IUJduości.
WOJSKO.
Urzędy i biura wojskowe bę
dą czynne w dniu 25 i 26 b . m .
MAGISTRAT.
W Wielki Piątek, biu'ra i urzę do godziny 12 w "\ohldnie. Dni
dy czynne będą do godz. 13 p. p. ~7 i !ł~ zoSttaly uznane ja'k o wodG_ówna kasa miej.ska czynna ne od zajęć słuZQowy.ch. Kweunormobędzie tylko do 12 w południ". st,ra urlopów została
W Wielką Sohotę, dnia 26 biu- wana w ten sposób, że oficewra i urzędy pracują do 12-ej, wie i szeregowi s ' użhy czynnej
kasa miejska do ll-ej
przed korzystać z nich bGdą w dniach
30 b. m. To samo dopołudniem. NOTlllalne Ulrzędowa od 25 cywiInie rozpocznie się pO' świętach, lV'Czy funkcjonariuszy
we wtolfek, 29 marca o godz. 8
rano.
Cl!:arujl\cy, dawno niewidziany,
Ze wz,ględu na fakt, iż za padni obchodzić będziemy świę
to WielkieJnocy, podajemy niżej godztny urzę,dowania
najrę

na nierozłącznym tandemie

osobłste
Dawid

tlkończył wydział ląrlowy

niki gdańskiej z tytułem
wanego inżyniera.

W pierwszy dzień świąt będzie
nieezvnna. W Wielką Sobotę,
26 marca biura ~zy;nne będą do
godziny 12. Do tej godziny roz
noszone bGdą lisŁy i przesyłki.
W niedzielę do g,odziny li-ej
Galewski poczta urzędować będzie n()rmal
politech- nie, jeieli clhodzi o doręczanie
dyplomo listów pospiesznych, depesz i
pl"zesyłek.
Listy zwykłe dO'fę
czane będą do godz. ll-ej,

Handel kolonialny
nie

odczuł przedśwIą

graj~ główne

"

odsłaniającym

.

TRAMWAJE

godziny 1 pop.
INSPEKTORAT

PRACY
w Wielki
Czwartek normalnie, 25 zaś i 26
marca tylko do godz. 12 w pol.
ur. zędować bę.d.zie

nowi delegaci

łódzkiej

BANK POLSKI.
Kasy banku czynne będą w
Wielki Piątek do godziny 1Q.30
pop. w Wielką Sobotę do 10 r.
Przez całe święta w pozostałych
godzinach bank będzie nieczynny.

w dniu 21 marCa odbyło się w
tokalu Towarzystwa Prawniczego
walne doroczne zgromadzenie łódz
kiej palestry. Na porządku dziennym, prócz szeregu pow:1żnych
SZKOŁY.
spraw i bolączek, nurtujących adŚwiątecznI:! ferje w SZkołach
wokaturę, liczącą obecnie na terenie sądu okręgowego w Łodzi 200 rozlpoczęły się w dniu dzisiejadwokatów, były wybory do prz ed szym i trwać będą bez przerwy
stawicielstwa, czyli tak zwanej de- do 4 kwietnia. Do kuratorjlilll
nadeszfo rozporządzenie mml!t'gacji.
stentwa oświecenia publiczneDeleg~tami zostali obrn,ni więk go i wyznań religiJnych, reguluszością. głosów adwokaci: Stefan .jąc e u'l gi wyjazdowe
dla mJoQCygański, Edmund Moszkowski o- dz ieży szkolnej. Po porozumi eraz Józef Ad:LIDowicz.
niu się z ministe,rstwem komu nikacji przyznane zosta ' y uczą ·

DlWlęftowU

"

Dziś

i dni

Kino -Teatr

IT "

nastePR,ch!

zagldbowa,

kusląca

ŚWl~fa

Dowiadujemy się,
że wojew ódzki komitet do sp-raw bezro
bocia uchwalił przekazać
do
dysp J zycji prezesa kOlIllitetu p.
wojewody Wl Jaszczolta pewną kwo.tę
na zorganizowanie
akcji świątecznej dla najbiedniejszych mieszkańców m. ł,o
dzi, nie objętych akcją komitetu do sW'a w bezrohocia i . nie
korilys.fających z. pomooy
innYch instytucji. WŻOIre:m lat
bieglych akcja ta ma być ' przeprowadzona w formie rozdawnictwa pewnych racji żywno
~ciowYch o warlości 10 lub 15
zrotydh dla większych rodz1n.
Racje żvwno ścio·we sk 'acać się
b ę dą. z mąki pszennej, słoniny,
krvsztat'll itp. produlkt6w.
Ludnoś ć żydowska otrzymuje
I.V związku 7": zhliżającemi
si Q
7:vdowskiemi świę tami wielka·
n ocnpmi te sa me racje żywno
~ci{}we. iednakże w zastosowaniu do jej potrzeb rytualnych.
!{ "-a lifikować
do otrzymania
tej pomocy będą prawdopodobnie dzielnicowi policji, • którzy
doskonale orjentują sję w. s,tanie ma .i atkowym luqności. Wię
kszość racji żywnościowych roz
rlzi f' lo·na będzie na peryteTjach
miasta.

ro le w frapujllcym filmie »Ufy'

t ajniki wywiadu niemiecko-rosyjskiego
w czasie wielkiej wojny

a

Wi
Łódź

ma

najb-ed.

n ~ eiszych

Śwl~~e,zDg pl'zebó· "lDDU~~e

południu.

Tranzakcje dokonywane są praFUNDUS
wie wyłącznie za gotówkę. Jedynie .
.
Z. BEZROBOCIA
stałym wypłacalnym Idi,jen1om u- Ja~o mst!'tucja.
~uton~iczn.a
mż
dziela sit) kredytu do 30 dnI. Z po_o ŚWIętowac będZIe maczeJ
wodu dużych cstroinQŚci w przy- pokrewne mu instytlOOje. Biura
będą w święta za
J' tznawaniu kredytów, wypłacalność czynne
.
wy ą
kiem
iednego
dnia
26
nlarca
w tej gałęzi znacznie się poprawid 3
P n1
ła tak, te protestów wekslowych normalnie a wi.,..
,,~
o
po, vv
Wielką
Sobotę
F.
B.
za
wyją;tnie spotyka się prawie zupełnie.
kiem dyżurów
do godz. i2 w
potudnie urzędować nie będzie.

palestry

Tajemnicza,

pol.
I .. OKALE ROZRYWKOWE
Teat'ry nie dają przedstawień
w ozwartek, piątek i sobotę. -Lo'k ale nocne czynne będą za
wyjątkiem
Wielkiej
SobotŁy
przez cały czas. To samo dOltyczy kawiarnie i cuJdetJ'nie.
Jak nas informuje zrzeszenie
łódzkich właści-cieli ki.nolealrów ·
24, 25 i 26 marca r.b. w Wiel<
ki Czwartek, Piąte'k
i Sobotę
wszystkie
kina łódzkie
tak
dźwiękowe, jak i nieme
będą.
ni eczynne.
.
Pr~edsta wienia w kinach łódź"
kkh zostaną dopiero wznowione w niedzielę, dnia 27 b. m.
i h ę dą się odbywały w poszcznl:(f>lnych kinach w takim porz ądk u iak w każdą nie~zielę.

•

KASA CHORYCH.

kUlrsować będą normalnie. Jedynie w niedzielę, dnia 27 wozy
wyjadą na miasto dopiero
od

zbędne przedm.ioty, sklepy hę
dą otwarte od l-ej pop, do 5 po

nyc.'h zatrudnionych w instytue,iach wojskowych. Szerf'..gowi
niezaworlowi, wyznania rzym sko - katolickiegO', będą mo,gli,
w miarę możliwości sJużbowy~h
urlopować
od 25-go
marca
do 3 kwietnia, wyznania mojżeszowego od 20 29 kwietnia,
grecko - katolickiego i prawosławnego od 29 kwktnia do 8
maja.
SIU..EPY.
Do pia ku wszystkie sklepy,
ze względu na okres przedświą
te0wy, mogą być otwarte
do
godz. () wiecz. W Wielką Sobotę właściciele sklepów
mogą
mieć otwarte swe przedsięhior
stwa do godz. 18
a w Wielką
Niedzielę, by dać możność ko[\sumentom zao1patrzyć się w nic -

Ufll f 118Cb

Urzędy czynne będą w Wielki
Piątek do godz. 12 w połud
tecznego ruchu
nie i tak samo w Wielką SoboRuch przedświąteczny w hurto- tę· Leeznice urzędO'wać będą
wym handlu spożywczym jest zna- w Wielką Sobotę tylko do 4 po

cznie mniejszy od zeszłorocznego,
przyczem rozmiary zapotrzebowania nie przekraczają tygodni normalnych. Zwiększył się nieco popyt na towary kolon.ialne, jak herbata, kakao, migdały,
orzechy,
śliwki suszone i t. p. Ceny naogół
utrzymane, mocniejsza
tendencja
zaznacza się dla herbaty, która zwyz
kowała
ostatnio na aukcjach w
Londynie.

i i S

ulubieniec w9systkich

POCZTA

Lodzianin, p.

!ł

UFZ

być piękna

i
musi

u-

I

•

pachn ! eć

Starostwo grodzkie łódzkie poda
5. aby ulice t. j. JI.'7.dnie, chodnije do wiadomości, Ze w związku z Iti i ścieki oraz rynki i place tarnastaniem okresu wiosennego za- ~(}we były utrzymane w należy
rządziło, by braki
sanitarne uwi- tym porządku;
daczniające się na terenie miasta,
6. aby 'lklepy, restauracje, hotezostały tI~unięte.
le. domy kąpielowe by ły utrzymaPrzedewszystkiem
starostwo ne w naleiyte.i czystości;
7. aby stan budek i straganów
zwróci!o uwagę na oastę(luj.!ce
na
rynkach, ulicach i placach miał
rzeczy:
wygląd estetyczny.
1. aby wszelkie pasesje były uPonadto starostwo odniosło się
trzymane w należytym Jl()rządku, do stowarzyszeń wiaścicieli nierutak bramy podwórza jak ł klatki
chomości aby właściciele poses~ i
t'chodowe' '
,
wydali swym dozorcom zlecenie
'
2. aby w dO?I~C~ m!,",sz!mlnych Dolewania drzewek i trawników,
ustępy, zlewmkl I śmIetniki pod znajdują·cych się przed poszczególl d
t ~.,
t'
wzg~. em ~zys O~Cl me pozcs aWIa nymi domami gdyż przyczynia się
ł:,' me do zyczema, a zwłaszcza, to do utrzymania roślinności u
b ś . t '1' b ł
I .
kU y mle ~1l (l Y śY . szcz~ nhle zamy Or:T.~7. to i wyglądu estetycznego
ane, a meczysto CI z mc w po- miasta.
W celu ~prawdzenia, czy za!eeerę wywożone .
•
3. aby domy, kt6rych stan jest ola starostwa są wykonywane w
odrapany i brudny, były odnowio- najbliższym czasie wyruszą r.a mid
ne;
'!to komisje lotnI!, których zada4. aby płoty i parkany .'Zostały niem będzie dnkonywanie lustracji
pohielone;
poszczególnych ob.i ~ltfów.

l
!

CUKIERNIA
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[ ydz'en III: B9Ze1Ul~if

t6di, Piotrkowska 100, Tel. 111-92.

pol eca na nad obodzące świ ąła \i ioUmftoc ne:
ciastka, baby, placki, mazurki, k eksy, sękacze (baumkucheny), berbatniki oraz duży wybór baranków i
zajączków czekoladowych. Bombonierki firm: Fuchs,
Wedel i własne.

W związku
Iczwartku
nie

ze świętami od
wyr'onywane
żadn e egzekucje podatkowe za- :
równo państwowe jak imagi·'
strackie.
Przerwa w czynnościa,ch egze
kucyjnych trwać b ędzie
cały
'-d7iet'I, bo do ś rQdy, 30 b. m.
będą

I

Największe arcydzieło
dźwiękowe Reż.

nego

genial-

S. Van D,ke'a

Ed

a l oolh

Harr,' Cturer.

Potężny dramat filmowy wg. powieści Ethelredy Lewis. W rolach gł6wn.:
~
i
Ceny miejsc popularne. Sala mocno ogrzana.
Początek w dni Dowszednie o 4-ej, w soboty i niedziele o g. 1:.30

~g

m....... "GLOS

Z

Sprawa RymlBra
łozpatrywana

będzie

Jak

się

dowiadujemy,

wydział

śiedczy miasta Łodzi założył apelację od wyroku sądu grodzkiego,
tmiewinniającego Karola Rymlera,

L-yłe!!o

Jderownika

nędzy żebrzą

o

"c~arną ksiqżkę"

prostytutki na urcach

Ił-letnie

ponownie

PORANNy- _---.:1:..::9.::,:32::.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
R_T._83_

Cztery kobiet, podejrzane o uDrawianie ni rzadu
sie dziewicami

wydziału

kanaHzac.ii i wodoeiągów od zarzutu po
hierania nadmiernych procentów.
Ogólny kryz~ gospodarczy, w wieku 30 lat, 1 - w wieku go, 59 - żydówek, 10 ewangeWobec tego cała sprawa rozpgfrywana b ę d zie ponownie p.rz(.'z łódz panujący w kraju, wywarł wy- 31 lat, 2 - w wieku 32 lata oraz liczek i 1 prawos'awna.
soce ujemny wtplyw na mOlI'al- po jednej osobie w wieku lat 33,
Co się tyczy stanu cywilnego
ki sąd oluęgowy.
34, 35, S6, 40 i 43. Z tego wyni- \obiet tych, to 193 były pannaność publiczną.
Jak wy,ni.ka bowiem ze staty- ka, iż ilość doprowadzonych ko mi, 11 mężatkami, 3 wdowami
stY'ki, spoorzą,dwnej przez utl'ząd biet wz;r asta w wieku od 16 do i 4 rozwódkami, w pod ziale zaś
sanitarno - obyczajowy
przy 19 lat, poczem liczba ic'h spada. na przynależność gminną - 121
NIE WOLNO WIWATOWAĆ
Z ~Ótlnej iloś.ci 211 kobiet osób było lodz.iankami, zaś 90
łódzkiem starostwie ~rodzkiem,
Nie bacząc na to, że wladz~ bez w roku ubiegłym d~rowadzo utraciło niewinność dobrowol- zamiej<scowe.
tlieczeństwa
publicznego wydały no do urzędu tego, mIeszczące nie 159 osób, gwałtem - 48 oDalej 00 do wy'kształcenia, to
.
surowy zakaz sprzedaży calichlo- ' go się, j~k w~adomo, przy ulicy s~ zd
126 osóo posiadało wykształce
ricum. właściciel sklepu żelaznego j Tramwajowej
4 OSOby okazały się po dopro- nie elementa,rne, 3 wykształce
wadzeniu dziewkami.
Erlich Abram (Wojc~echowskiego 211 ' kobiet pOdejrzanych o unie średnie (z maturą), 5 - wy56) uprawiał sprzedaż tego artyprawIanie nierżądu.
W podziale na wyznania z do kszta 'cenie domowe z zakresu
kułu. O powyzszell'
wykroczeniu
..
.
.Wlek kobIet tych. waha. ~Ię prowadzonych 141 kobiet było 6 klas, oraz 77 kobiet okazały
doniesiono policji, lci6ra spisała ide
lłos1nsznemu lillpcowi proto){uł.
mIędzy 14 a 43 roikIem zycIa. wyzlllania rzymsko • katolkkie- się analfabetkami.
Z liczby 211 doprowadzonych
- do urzędu kobie</: było
OBRADY NAD BUDżETEM
W ub. poniedziałek odbyło się
2 osoby w wieku lat 14,
pcsiedzenie rady miejskiej poświę 1 osoba w wieku lat 15, 11
cone sprawie uchwalenia budżetu w wieku 16 lał, 16 - w wieku Po długotrwałej chorobie wyskoczył z III piętra
na rok 1932-33. Na zebranie to 17 lat, 19 - w wieku 18 lat, • W domu przy ulicy Orle.i 14 na powaźnie chory na żołądek i nie
przyby ło zalędwie 17 radnych, stn 28 w wieku 19 lat, 25 - w trzeciem piętrze zajmował mieszka opuszczał łÓŻka.
W
ostatnich
nowiących
1ednak
wymagane wie'k u 20 lat, 24 - w wielku 21 nie 61-letni majster p·rzędzalniczy dniach stan pogorszył się tak, że
quorum. Wszystkich radnych, któ- lat, 20 - w wieku 22 lata, 18 Reinhold Klinger, wraz z żoną i onegdaj zupełnie już stracił przy torzy nie uSllrawiedliwili swej nie- w wie'k u 23 lat, 3 - w wieku 2-giem dorosłych dzieci.
mność.
()l1 eCllOŚci ukar ... no lĘn:ywną 2..,..~o- 28 lat, 4 w wieku 29 lat, 4 Klinger od kilku miesięcy był
Jedynie dzięki usilnym zabie.

Tomaszów

'Straszne samDbójstwo mDjslra

Kobiety pracuj ą

n'e r Gświ~ one pami~i zmarłeg'J
b::;!m pa
BandU1'skiego.
poczem
p rzystą p i ono

do obrad nad

budźi!·

tern.
Strona rozchodowa

-

-

w

Posiec zenie Ul.gaił prezes Wł.
L~ r;rl3ben!; wyg· asza.illc przemowie

budżetu

,

zo- I

gtała zamknięta sumą 1 miljona 15
tys. 582 zł. 93 gr. Obrady miały

przebieg bardzo burzliwy, przyczem kilka pozycji na wniosek nie
których radnych zostało zmienio-,
nych. Radny Bornstem rzeczowo
2refemwnł
pozycję o utrzymaniu
lokomocji, która w budżecie z nie
wiadomych przyczyn została rozbita na dwa punkty i ustalona na
9.300 złotych. Referent dowiódł, że
dobrze opłacana loltomoc.ia winna
kC'>zfować tylko 7.800 zł. i wniosek Jego uzyskał większość.
Z innych uchwalonych popra..
wek wymienić należy wstawienie
na rozchód sumy zł. 250 n? herbate dla urzędnil,ów komunalnych i
z!. 150 na za!{u!J l{siąźek dla bibljo I
t{'ki im. Nadena, wreszcie subsy- I
d.ium dla LOZP w sumie zł. 500.- ' ~:t2=~

Oprócz tego radny Bornsztein
ostro krytykował działalność magi
stratu na pulu sanitdrnem. Mówca
l)odkreśla, ze magistrat wydl'.je
dziesiątki tysięcy złotych w formie "mhsydjów na utrzymywanie
różnego rodzaju przychodni przeciwgruźliczych,
przeciwjagliczych
itp., zupełnie natomiast nie dba o
sanitarny stan mlasta, to tei pryncy!,alne ulice nawet cuchną poprostu. Ki!kakrotnie zwmcane na te
bolączki !Iwagi uie odniosły jedHak skutku.

Fn~ał

konkursu

chopinowsk,iego

Dzisiaj o ~odz. 19,15 ostatni
dzień
zawodów
p.ianistycznych
jest dalszym ciągiem zaczętej dnia
puprzedniego ściślejszej rozgrywki
między ósemką wybranych artystów. Ka żdy z nich odegra z towarzyszeniem orkiestry jeden koncert SGonena. Po SkończoneJ audy
c,ii odbędzie się rozdanie nagrórl.
O w.Vn·ku konkursu słuchacze dowied zą się
niezwłocznie po zapadnięciu decyzji.
(r)

Dźwiękow,

Studjum fotograficzne z fab:ryk i. gdzie młode robohliee ~.ajęte
są sp8 waniem.

...

Co

usłYsZJlm, dziś

12,10 Poranek
wych.

:II płyt

gramolono

Drzez radio

20,00

Płyty

gramofonowe.

22,45 Spacer
detektoro·w y po
stacji Zł\.15,25 Odczyt dla maturzyst.ów Europie (retransmisje
granicznych).
p. t. "Reformacja na. zaehod.zie".
~.

15,50 Odczyt dla
t. "Mickiewicz".

16,10
16,20
16,40

matUJnyst6w

Płyty gramofonowe.
"Wśród książek".
Płyty gramofonowe.

16,55 Lekcja języka. angielskiego z Warszawy.
17,10 Odczyt z
Krakowa p. t.
,.0 hejnale marja<ckim w Krakowie".
17,35 Koncert popularny.
18,30 Ro~maitoŚci.
19,15 Transmisja z filharmonji
warszawtlkiej ostatnieg'o dnia 2-g'J
międzynarodowego
konkursu im.
Fryderyka Chopina.
21,30 Słuchowisk') ze Lwowa p.
t. "Ból drzewa" Witlinga.

AUDYCJE ZAGRANICZNE
Stuttgart (360)
21,30 Recital skrzW<:Iwy (.Ruita
Sonaty
Schumana i Brahmsa).
w starvrn stylu Regera,

Londyn (261) i Manchester (301)
22,35 Koncert z udziałem
Br.
Hubermana (Uwertura Weinbergefa, '"Schwand:1", Koncert skrzypco
wy Mendelssohna, Andalgala Lafcne'a., Drobne utw.ory skrzypcowe).
BudapeSzt (550)
20,15 Utwory Haydi1;l
fortepianowy D-dur, S
dur i Es-dur).

PierWSI' raz w lodzi!

wszystkie

(

""uceń

, "-,~0

D·

:~Ci~e~:s:::;to.~~~:t

dzi
okazały

Ohara'k fe,r ystycznem iest, że
z doprowadzonych 211 kobiet
aż

90 prosiło o wy.danie im książeczek zdrowia,
z których 72 kobiety jako powód te.go żądania podały brak
środk6w do życia, 3 - z namowy. a w stOl'iunku do 15 kobiet
stwierdzono, że
p'l'a~n~ zostać zawOdOWeml pl'O
stytutkami z ch~i przeżycia
silnych emocji.
Ciekawie przedstawia się podział kobiet pod względem zawodu.
Okazuje się, iż z ogólnej lic'zby 211
najwi~eJ .fest służących. bo 86
kobiet, z których jednak tylko
15 pracuje, dalej 42 są robotnicami fa.brycznemi (7 tylko pracuje),
13 trudni się krawiectw em (3 zatrudnione), 4 są ekspedjentkami bezrO'hotnemi, 2
artystkami, z których 1 tylko
p,racuje, 2 hafciarkami bez zajęda, 2 manikurzystkami, z któ
rY'ch 1 ""racu,ie, 2 ucZeniCaTl1i

~!~Ói; ś~:t~!~~{est \~ z~~:~;~'

go przyKlinger jednak nie mógł pogoW·ynika z tego, że z 211 dodzić się z myślą, iż jest ciężarem prowadzonych do urzędu
korUa rodziny i postanowił skrócić biet, podejrzanych o za"\\'odowe
IIwe Zycie.
u'Prawianie nierządu
W dniu wczorajszym około gotylk.o 28 osób pracuje.
dziny 12 w południe nadarzyła
WkOllCU ze statySll:)'Iki tej d(l
c;ię ku temu okaz.ta. Zona Klingera wti'a dujemy się,
że
z liczhy
jak również dzieci nie były obecne wspomnianych kobiet 31 posła.
w domu. Skorzystał z tego i ostat- da nieślubne dZlieci, zaś 7 śluh
nim wysiłkiem zwlókł się z łóżka, ne, przyczem OIkazuje się, że te
którego od kilku tygodni nie OpUSi 38 kobiet
.
r.zał. Dowlókł się do okna, otwo- zDlusZ6nych .iesł, trudali się nie
rzył Je, poczem wyskoczył z wysorządem,
kości trze ,jego pif3łra. W tym mo celem zdobvda środk6lw na u·.nencie do mieszkania weszła Klin trzymanie dla swych dzieci.
gerowa. Nie zdołała jednak zapo- , Z liczby 211 d<l'Prowadzonych
hiec nieszczęściu. Głuchy łoskot : kolbie</: aż .141
~
ul)adającego ciała zaalarmował są okazały su~ ehOremJ weneryezc;ia,dów, którzy natychmiast powia
nie.
rlomili pogot~wie r~tunkowe i poNależy jeszcze w'kooou
zalicję.
znaczyć, że wspomniane kobieD
b ł
Ik
t . d'ł ty, podejrzane o U1Prawianie po
;rz! y y
e arz
Si Wler Zl
tajemnego zawodowego nierzą!,!-llerc des'perata, z pow~u złama d~, zost~ ly zatrzymane bądź tQ
'" la cz~szkl: ws~rząsu. ~oz~u oraz w gabinetach restauracyjnych,
.IamaOJa kilku zeber t nogo
hotelach,
pokojach kawalerZwłoki nieszczęśliwego zabezskich i t. p.
pieczono na mie.iscu do czasu zej- bądź też w -podejTZany'eh lakaścia władz sądowo - śledczych.
lach. (p)'.

.Kedziora ar szt
Echa ucieczki z sali

an,

sądowej

Dnia 4 marca r. b. sąd okrę- Wszczęte :posz.U1kiwania prze!!
gowy w Łodzi rozpoznawał mię! czas dłuższy nie dały pozytywdzy innemi sprawę Stanisława nego wyni.ku. Zbieg nie przybył
Kędzio'ry, Bronisława Zawiśla do swego domu, przy uJ. DOIbrej
ka oraz innych, oskarżonych o 6, lecz ukrywał się w innej jakradzież w miesz,kaniu Włady- kiejś melinie. DopieTo w dniu
sławy Gąsi,O'rowskiej (G':'ó wna wczorajszym d'u'ższe obserwa41).
cje policji doprowadziły do wy·
POOlieważ w tym dni·u w\Szyst krycia kryjówki zbiegłego Kę
kie sale przeznaczone dla roz- dziory.pra w ~>v'łv za.ięt~, T~zrpra wa o~Mianowicie f:unkc ionar.fus ze
była SIę w m~łe.l salI, nor:maln~e II brygady wydziału śledczego
pr~eznaczoneJ
dla
badam a stwierdzili, że Kędziora ukryw':\
ŚWIadków.
.
się w mieszkaniu znanego paZ t~o po;w'O'~ru na. salI pano- sera Ludwika Haselmaje1ra przy '
wał ś'cIsk, Zaml,e szame, co WY- u'licy Nowy Świat 59.
korzystał Kędziora, któ1ry z po.
.
śród 6 oSikarżony<:h sam ieden
'V duiu wczora jszym w goodpowiadał z więzienia. unie- dzinach porannych
otoczono
sz,a l się ze świadkami, wys'zedł dom i poUcja wkroczyła do roiena ko'rytarz niespostrz.eżenie
szkania Ha s elm a,ie'ra , gdzie za~dołał umknąć.
stano Kędziorę śpiQcego w IMUcieczkę spostrzeżono w chwi ku.
Zb icp-a przewieziono nieli ogłoszenia wyrodm skazujące- zwłocznie do więzienia,
przy
go KędziOTę na 3 lata więzienta. uJi.cy KOipe'l'llika.

Dziś poraz ostatni!

Ulgow, T,dzień Prze!lśw 1 ąłeU:ny

er.

-sca O SO - 7
I. Tom "Ier ~~I~ie Z ata Dolina. II. ob usl r ;~l~ie DzikilaChód
o g. 4 2.0
- Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr.
w
Początek

lilii

poło

w
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dnia 2:1 marca 1982 r.

Skład śląskich
pięściarzy
na mecz z Unionem
Drużynowy mistrz
Śląska niemil'ckiego KI. B. "Oberschlesiep_
31", który w dniu 3 kwietnia rb.
przybywa do Łodzi na mecz z Dnionem, zgłosił następującą dru-

Kogo klub,

żynę:

Waga musza.-- Langer, waga ko
gucia - Mross, wag!!. piórkowa Krautwurst II, waga. lekka SChlegel, waga półś rednia - Kucharski, waga średnia - Loch, W:1
ga półciężka Zololldek, waga
ciężka. Kosubek.
Przvszły
przeciW!lik Stibbego
kst trzykrotnym mistrzem Śląska.

Necz szermierczy
W.K.S.-u z P.K.S.-em
w f\zwartek i piątek, 31 bm. i 1
kwiet.nia odbędzie się w Łodzi w
sali szkoły powszechnej przy ul.
Cegiplnianej 26 drużynowy mecz
szermierczy między Policyjnym KI.
Sportowym a Wojskowym KI. Sp.
na florety i szable. Każdy klub wy
stawia po czterech fi7.erm i erzy w
ka'i:de.i broni, przyczem pierwszego
·lnia odbędą się walki na florety
zaś drugiego na szable. Początek
zawodów w oba dni wvznaczono
na godz. 18-tą.

•• Sezon ecz
wskich rozpaczrna l6di 3 wie nia

z,skał"

Piłkarskie drużyny łódzkiej Aklasy już niezadługo rozpoczynają

sezon meczy mistrzowskich. Pro·
jektowana początkowo inauguracja sezonu na dzieli 20 b. m. zosta
ła, ze względu na przedłużającą się
zimę, przełożona o tydzień. Onegda.i
na posiedzeniu
zarząd!!
tZOPN zdecydowano znów opóźnić
ten termin. Ostatecznie więc pierwsze rozgrywki odbędą się dopiero w dniu 3 kwietnia.
Może to i lepiej. Dotychczas tylko nieliczne zespoły widzieliśmy na
rozegraboisku a znikoma ilość
nych meczy nie pozwala na wyrobienie zdania o wartoSci drużyn.
Niektóre wogóle nie dały o '>Obie
znaku życia.
To też tegoroczne
rozgrywki zapowiadają się, jako
wielka nie wiadoma.
Teoretyczne obliczenia
można
oprzeć jedynie na formie zeszł~
roczne.i oraz na fakcie pozysk~ła
przez te kluby w sezonie zimowym
nowych graczy. W składach drużyn zaJdą bardzo powaine 7miany.
Wielokrotny mistrz Łodzi

Lulle Johnnesen

a kogo

stracił,.

L. T. S. G.
stracił bardzo dużo przez zwolnie-

nie Królewieckiego. Ofenzywa bia!oczarnych pozyskała Pałczewskie-'
go (dawniej Strzelecki K. S.) orllL
Przygońskiego z WKS-u. Na in·
nych pozycjch ujrzymy starych
zawodników. Drużyna, jako calośc,
twarda i ambitna, zasobn! w liczną rezerwę ma wiele szans na poIlowne zdobycie mistrzostwa. Zapo
wiedziany powrót Mikołajczyka nCl
obronę okazał się przedwczesnym,
to też parę backów tworzyć będą
Solmlowski i Triebe. Gorze.l przea
bramI{arzy,
stawia się kwestja
g;dyż Lass, lak i świetnie zapowiadający się Pisarski, zostali powołani do wojska.
Na szczęście dla
LTSG, Lass został zwolniony i nic
nie stanie mu na
przeszkodzie w
bronieniu bramki mistrza Łodzi.

wszystkle pozycje. Turyści dąią
jeszcze do zasilenia drużyny i, o ile
im się to uda, mogą odegrać bardzo poważną. rolę, przyczem zdobS
cie mistrzo,stwa nie powinno być
niegpodzi:J !.ką.
WIDZEW.
Klub ten odczuł najboleśniej powstani!' Idubów fabrycznych. Wykazuje jednak taką żywotność, dysponuje tak wielldm n~rybkiem.
że przyszłość ma zapewnioną. Dotkliwy cios spotkał klub robotniczy w postaci utraty lewego łącz
nika Marcinkowskiego, skaperowa
nego plzez 22 p. p. Gracz ten nie
otrzyma jednak zwolnienia.
Dalszych zmian nie rzewiduje si~ Widzew ma zapewnioną dobrą lokatę
w tabeli.

lo się strzelcom uzyskać
kilka
jedr.ostek. Gdyby nie to, sy tuacja
prze ustawiałaby 8i~ poprostu katastrofalnie. Nabytlmmi są: Wo.icie
bracia
chowski, Galiński, Zyss,
Kuddscy, którzy powrócili z ŁKS
i młodszy Twardowski.
Olbrzymiem wzmocnieniem drużyny byłaby fuzja z WKS-em, {) Klore] mó"iono już dość głośno. Wydaje się
jednalt, iż dziś sprawa ta nie jesi
akh.alna.

P. T. C.
Drużyna ~abjanicka

zdaje się
kandydatem
do snadku. Utrata Kubika Al., któ
ry definitywnie wziął
rozbrat z
czynnem życiem sportowem, osła
bia poważnie drużynę i wątpić należy czy powrót Kotlickiego zdoła

być na.iflow~';.nie.iszym

wyrównać tę stratę·

W. K. S.

Drużynie wo,islwweJ raz
tylko
Ł. K. S. Ib.
Ehren- udało się zdobyć tytuł mistrzowberga, lecz mimo to zapowiada wy liki. Od teJ chwili straciła ona wieW resZJCie Idlka słów poświ~frt
sławienie również silne" drużyny. II.e. Odszedł
Strzelczyk i Nykiel. należy i rezerwie klubu ligowego.
Kierownictwo ataku obejmie Ro- sIadem ich poszli Klimczak t Przy- Zwylde miała ona wiele do powietapel, słabszy nieco technicznie, Il!oński. Ostatnio Kotlicki, FIigel i dzt'nia i choć skład Je.; jest płynny
zato lepszy strzelec i bardziej od- Duczyński ukończył} s!użbę woj- i mocno uzalei.niony od
potrzeb
ważny napzstn:«. Presser, Szara- skową i wystąoiIi z WKS. Zdzie- drużyny ligoweJ, nowni.na rola
kowial., Zytenleld, Segał, Morgen- si~tkowany skład wojskowych uzu- !ej nie ulega kwest.H. O wzmocniesztem i Segał II tworzyć bę4ą li- pe~niono rezerwa" lecz drużyna w niach narazie nic nie słychać, renję ataku. W pomocy na środku ten Sl)osób
zmontowana nie ma zerwy jednak są liczI e i na!Jewno
ujrzymy Kahana, w towarzystwie szans na odegranie poważniejszej podoła.;ą trudom rozgr "'e!{ A-klaSiwka z jednej l
Boguchwała z roli w mistrzostwach.
sowych.
drugiej strony. Kuczyński po po
STRZELECKI K. S.
Dopiero w ostatniej chwili udawrocie z wojska, obejmie na stałe
miejsce prawego pomocnika, a w
rezerwie figuruje jeszcze
Gross.
Trio obronne, oparte na bramkadrużyna
rzu Rapoporcie, uzupełnią Kople"icz i Zaklikowski. Nowopozys!{a·
ny obrońca Not jest pierwszorzęd
nym materjałem, dziś jeszcze ll1eco
surowym. W przyszłości zajmie OIJ
miejsce Zaklikowskiego.

HAKOAH

uezygnował z Balsama

reprezentacyjna

Szwedzka

najlepszy napastnik

Kraków,

szwe(lzki na zawodach
stwo Europy.

z ranicznew

Poznań

i Warszawa
nych imprez

w święta. Wielkanocne gościć bę
o.~ie

w Polsce kilka drużyn zagraDJCznych. Niestety, {.Jódż została
pomini ęta, gdyż starania ŁKS speł
z!y na niczcm. Projektowane :::pro"adzenie niemieckiej drużyny Luckenwald nie dojdzie do skutku,
wobec odmowy niEmców. Oferta
lhkoahu wied eńskiego, ze wzglę
du na obecny stan pogody jest
również nie do przyję cia. ŁKS w
święta
Wielkiej
Nocy rozegra
spotkanie towarzysk~ z jedną z
drużyn miejscowych.
W rachubę
wchodzą Orkan i Widzew.
W Warszawie gościć będzie czeska drużyna Zi1ina, która pierwsZ;-g'o dnia rozegra mecz z 22 p. p.
(S]PlHce), drugiego natomiast dnia
,,'alczyć będzie z Leg.ią- Oprócz te
~o Polonia sprowadza
wiedellski
Hakoah.

WSPólnym WYSił
kiem i ofiarą pomóż .

my bezrObotnym

poruszył
cały świat!

Film, który

Film stworzony
kosztem
3.000.000 franków!

hokejowych o mistrzo-

W

Palsce

obliczu poważ

K. S. ORKAN
zwylde rewelacJa mistrzostw,
chodzi obecnie ciężki kryzys. Wie
lu dobrych piłkarzy utracono. Uzupełnienie pierwsze,i drużyny stanowić mają gracze młodsi, a jeśli
okażą. się oni odnow!ednimi zastę,p
cam!, klub będzie miał widoki na
uzyskanie lepszej lokaty. Zwłasz
cza dotkliwie da się odczuć Orkanowi utrata bramkarza
W ojciechowskiego. Drużyna, znana ze
swet ambic,ii i
twardości w grze,
przetrx;vma zapewne kry ~ ysowy
dla niej sezon.

W Krakowie odbędzie się rewan
spotkanie Cracovii z doskoca
lym czeskim zespołem Żidenice.
Wisła i Garbarnia zadowolą, się lo
TURYśCI.
lmlnymi przeciwnikami.
Warta poznańska grać będzie z
Drużyna, która bodajże najpo'.'; Berlinie zaszczytny tytuJ hokejowego ,mistrza
waiuifj przygotowała się do sezoniemieckim Luckenwaldem.
py.
Lwów spędzi święta bezczyr~ ~ nu. Przez ca'ą- zimę regularnie tre-,
O~tatnie wielkie opady śnieżne u- nowała, zy!>kala znaczne zasileltie
•
czyniły b:liska piłkarskie niezdat. w Strzelczyku i Nyklu. Uzu,ełnio
Iłemi do gry. Wreszcie zespół War ~? ~ ten. ~l'oo/ b. obrOl?ę . ł . napad'l
~zawiaIJki wvjeźdża na tournee do PlO etowl o.dczu.\ą dotkhwle fltraJngoslnwji. Jak widzimy najwięcej te .Kow;tl~klegO
powołanego do
mIstrzami Lazurowego Wybrzeża
rozmachu wykazują. drużyny war- wo.;ska, az do R-Swnego. Wyn~gl'OZ Cannes (Riviel'a) donoszą: tutejszego klubu L.TC. - Canszawskie.
dzi im to poniekąd powrót KrólaMi ....
"ynarodowy tUl'nieJ' ten- nes za k
'
ł'
.
,,~
onczy
Się Wielkim
trysika, gracza
oduowiedniego na nisowy, rozgrywany na kortach
.~~~I'II!IIIII!I_ilII___III. ._ _m __IlIJIIG_;:;m:_ _ _. _
umfem polskich tenil1isistów.
żowc

-J

GCł ń

Najpiękniejsza

powieść

Józfła

-

FZ J

I I

Wfgsfoboła p.

"

t.:

..._--

Sfilmowana w realizacji BI8KY'EGO
Już wkrótce na ekranie .,GIINU-KUłl ll •

W gloze po,tedyńczej

panów
nai mistrzostwo L32urowe-

Tłoczy ński zdobył pic "' ws:Aą
grodę

go

Wybrzeża.

W ~rze pojedyńczej pań J~
!lrze.fowska osią.,rnęła sukces po
I dobny, zdlłbywa.iąe
pierwszą
i nagrodę i mistrzostwo•

FUm, na ~ rt» rl :zo ny zło
tym medalem na wystawie w Paryi u!
..:ilm, ia~de o się nigdy
nIe zapomni!
Film dla wszystkichl

Łódź,

23 marca 1932 r.

GLOS

Łódź,

IInędzynarodoWB

targi

RltłfK .~1[HlfiHl

Lyonie

VI

Zwyczajem dorocznym odbyły
łię w Lyonie międzynarodowe targI. Od dnia -go .. ty!'znia 19:]2 roku
by:y ju '~ przydzielane stoiska, tercny i lu!'te pomieszczenia.
Wielką nowością
tegorocznych
targu w lyońskich była wystawa i
kOllgre~ techniki
sanitarnej oraz
bygjeny miast. Zarówno zarządy
miast rracusldch, jak i zagranicznych, władze departamentów, zarzą~y al1ministracji
publi.cznej i
prywatne~, technicy oraz przemysłowcy, tUlizież najwybitniejsze 0snu isiości ze Ś'w!ata lekarskiego i
naulrowego wyrazily zainteresowaulp- (Ha t;;ch pc ważnych imprez.
Alices do sekcji naukowej oraz
d.J s~kcji przemysłowej ze strony
wielkie.t ilości osab ~większył je~zcze sukces i znaczenie wystawy.
Pl.:'wne grupy zawodowe targów
zaprezentują
również
nabywcom
kilka ciekawych inowaeji. Sekcja
hall~lu galanterii
·:i:.elaznej oraz.
dostaw przemysŁowych wzięIla udział w wystawie wyrobów noZowIl~czych w niewidz'aJlycb dotychcz.
Temu przemysłowi
rozmiarach.
przydzielono galerję całą, Ittóra
zawierała el<spoaaty takich
środ
ków przemysłu francuskiego, jak
Thiers, Nogent, Chatellerault.
Kzuczuk i lego liczne zastosowa
llia użytkow~ i luksusowe zakły
rówlliei poważne miejsce na wy~tawie. Bardzo ładnie prezelltt)wal
si.. pokaz najrozmajtszych prób zastosowania kauczuku, poczynając
oti gum podeszwianych, aż do kauczulru używanego w umelJlowaniu,
urządzeniu
domu, samochodach,
'IV wielkim przl)myśle i kGpalniacb.
Grupa I)rzyborów
biurowych
mieściła się w pecjalnej
~ali, w
której demonstrowano wobec zwie
dzających aparaty mechano - gra!iczne w najdoskonalszych posta«!iach. Jnowacją, którą należy sygna
lizować, była nowa organizacji sekcji umeblowania, która zajęła 1..
galerji w pałacu targów. 8 galerli
po§więcono prezentacji modeli, wy
łącznie zarezerwowanych dla .pru
dawców mebli, trzy pozostałe po2-ostawiono do dyspozycji kujX:ów
wszelkich gał~zj.
Z pMród oficjalnych

ekeopona-

łów 7.<l~ranicznych wymienić należy w pierwszym rzędzie rzad hiszpański

oraz rząd egipski. Republilm hiszpaliska wystawiła wyroby
włókiennicze, produkty spoiywcze.
dzieła sztuki, biiuter,ię
toledzką
oraz liczne
wytW01'y techniki.
Egipt prezentował
zarówo płody
roll!e, jalt i wyroby przemysłowe.

Ceduła giełdy

Statut nowej

organizaCjI gospodarczej przewiduje
trzynastu grup zasadniczych

Jak już donosili.~my, komisja dą poszCZlególne główne działy
produkcji pI'zemysłowej.
Centralnego
Przemysłu
Grupy te są nastęjpujące: 1)
GórnicJt wa, Handlu i Finansów Górnktwo i przemysł węglowy.
ora!Z Na-czelnej Orga,nizacji Prze 2) Górnictwo i hutnictwo żelaz
3) Górnictwo i hutnictw(}
mysłu i Rolnictwa Zachouni j ne.
Polski zllikollCzyla swe przed- cynku i ofowiu i innych metali,
wstępne prace organizacyjne w 4) Górnictwo i p'rzemys·ł naftokierunku połączenia i wtw·Olrze- wy, 5) Przemysł metalowy, menia CentraInefl'o Związ'ku Prze- chaniczny, ele'ktryczny i elekt-ry
mysłu Polskiego.
fikacy.iIllY, 6) przemysł chemicz
Zatwierdzany przez komisję ny,

czany, dTożdżowy, młynarski,
piwowa'fski itd., 10) przemysł
papierowy i celuffozy, 11) przemysł mitneralny (cement, wapno, ceramika i td.) i budowlany,
l~) instytu-cje kredytowe i ubezpieczeniowe, 13) OIrganizacje go
spodarcze różne, nie podpadające pod żadną
z po<wyższ}'Ch
grUiJ>.
.
Na łych pod.stawach nastąpi
liikwidacja obecnie istniejących
statut
Centralnego Związku
7) ptoozemysl włókienniczy,
o}1ganizacji
i utworzOlIle będą
powyż
P1'Zemyshl Polsklego pl'zewidu- 8) przemysł cukrowJlkzy,
9) nowe odpoJWiadające
je utw~zenie trzynastu grup za inne przemysły rolnicze
jak szym grupOil11.
sadniczych, które stanowić bę- drzewny, spirytusowy, ziemnla

zr
prz~

Niewyjaśniona

Warszawska

lułoDg I05~al

CZEKI
Belgja, 124,40
GdaIisk 173,85
Holandja 359,75 359,65
Londyn 32,50
Nowy Jork - czeki 8,921
Nowy Jork - kabel 8,92f,
Paryi 35,05
Szwajcarja 172,40 172,38
Berlin 212,50

poraz

Przed kilku miesiącami Tow. sesii i po wysłuchaniu sprawozda- ul. Piotrkowsldej 136, która" jak
Altc. Karol Steinert, fabryka wy- I!ia" narlzorców, jak też p.zychy!nej wiemy w końcu stycznia r. b. zło
robów bawełnianych uzyskała odro opinji sędziego lwmisarza, sędzie- żyła podanie o udzielenie jej odr,)
Clenie wypłat na trzy miesiąc~. go handlowego Hirszberga. przy- czenia wypłat.
Termin udzie_onego nadzoru sądo- chyłU sIę do prośby firmy, przeW sprawozdaniu sędzia, ekspert
wego ullływał w dniu 16 grudnia dłużając termin 6droczenia wypłat wypowiedział się za. udzieleniem
!}Oraz ostatni do dnia 16 czerwca odroczenia wypłat.
ub . ro k u.
CI
l
d . l
od
Bilans firmy na dzień 31 grudnia roku hieiącego.
,")prz~C'iwi
się u Złe eniu
roZe sprawozdania, złoionego są- czenia wypłat adw. Za.ubennan, w
r. b. z,,:lruknięty był sumą złotych
19, 247,:.J1':88•
dowi PfZf~ J;etlnego z nadzorców, imieniu firmy "Societc bAnon. f'
Beret
Ponieważ
trzymiesięczny okres adwokata Vogla wynikało, iż fir- ta", którt'g'u zd:t.niem
iIans łrmy
odro~zellia wypłat nie mógł wpły- ma przeprowadzl\ ściśle plan sana- był zbyt pobieżny i nie uwzględnio
nąć na popraw~ stosunków finan- cji, spłacając w pierwszym rzędzie no w nim oblig a. wekslowego.
sowych firmy, ta ostatnia wystąpi- należności zabezpieczone :c.astawaSą.d na jego wniosek rozprawę
la o przedłużenie J~j odroczenia mi, które obejmują prawie wszyst- odroczył na nast@i11Y termin i zlewypłat na okres drugi.
kle dotychczas załatwione długi, cH sędziemu ekspertowi w termiPodanie to sąd przychylnie po- natomiast firma nie ma żadnych lIie 3 -tygodniowym uzupełnić spratraktował i pr2ledłuiył jej termin 7.aleglości robocizny oraz ś"iad- wozdanie przez sprawdzenie rynko
nadzoru sądowego do 16 marca rb. czeń socjalnych.
wej ceny niektórych towarów, doZe sprawozdań miesięcznych firłączenia żyra. obliga i wyja.śnieni:t
my wynikało, iż firmie w ciągu pół
W tvm samym dniu rozpozuawa niektórych pcnycji bilansu.
rocznego trwania odroczenia wy- no spr~wę firmy "Adolf Kroening"
Pozatem wyznaczył sąd nowy
płat udało się choć w części prze- wyrób i
sprzedaj; ma,nufakturo- termin rO<lprawy na. dzień 26 kwie~
prowadzić realizację planu sana- wych (jedwabnych) towa.l.·ó.W....;pn
.....
y_ll.ia_r•.•b•._
cjl bowiem w tym czasie spłaciła.
ona około 775,000 zł. swoich zobow!ązań, jakkolwiek główny sezon
dla wyrabianych przez nią artykll 50.000 osób aresztow·ano we wszystkich ośrod
łów jest sezon letni.
kach kraju
Firma w przewidY''Vaniu, iż uda
się calkowicie w sezonie letnim za
Chroniczny brak złota i walut dzo nikłe, ponieważ ani chłopi ani
spokoić
robowiązania,
zmu- zagranicznych w skarbcu
banku też dawniejszy stan średni nie poszoną była przed ltilku dniami wy państwowego, zmusza rzą'!l sowiec- siada już ani złota, ani walut. Jak
stąpić powtórnie przez swego pc!- ki do chwytania się w celu zdoby- dalece zaleźy rządowi sowieckiemu
nomocnika adw. Angersteina o cia ich, najostrzejszych środków. na tej akcji, śWial.if:zy fakt, że uprzedłużenie pora..: ostatni terminu Ostatnio nadeszły wiadomr>ści z rzędnicy, którym ze
względu na
odroczenia wypłat.
Moskwy, ze na Ukrainie, Białej Ru ciężkie przewinienia służbowe groSp1'aw~ w tym pr~miocie rM-1 si i w okręgach J!ołudniowych nad zi duia kara, są natychmiast rehawalał sąd handlowy na ostatniej morzem Czarnem, miejscowe G. P. bilitowani, jeśli dostarczą bankowi
aresztowały przeszło 50,000 państwa większych iI~i złota lub
osób pod zarzutem przechowywa- walut.

AKCJE
Bank Polski 85,Lilpop 14,75
PAPIERY PAŃSTWOW E I LISTY
ZASTAWNE
3 proc. bud. 37,- 37,30 37,25
4 proc. inw"lst. seryjna. fJ,50
5 proc. konwersyjna 39;6 proc. dolarowa 60,4 proc~ dolarowa 43,:)1) 48,75
7 proc. stabilizacyjna.
57,7.J
58,25 57,62
10 proc. kolejowa. 102,:US
8 proc. BGK 94,8 proc. BGK (budowI.) :':1. _
8 proc. Warszawy 63,1-) l ' ( '
62,25.
8 proc. m. Lublina 53,25
8 proc. Piotrkowa. 55,10 proc. Siedlec 57,50

*

sytuacja rynku

wełnianego

tylko Odesie zamkni~to w
niu 2,000 osób.

więzie

P. T. Publiczności
POLECAMY

Wbrew oczekiwaniom handlarzy przednie tej wełny ceny utrzymały.
Pozatem przeprowadzono areszto
wełną, pierwszy tydzień
londyń
Obecnąl sytuację na rynlm weł wania talde w innych
częściach
~ł{ich aukcji w('łnianych,
Idóry nianym określić można pod wzglę kraju. Przewa:ilnie zatrzyJł1~'ane
przynieść mi ...ł wzmocnienie ten- dem cen jako ehmejną, pod wzglę są osoby, po5iadające
krewnych
dencji cen - Kształtował słtf ra- dem zapotrzebowania na ten suro- zagranicą, podejrzane więc o to, że
czaj ujemnie. Niewyjaśniona sytu- wiec ze strony przemysłu - całlto przechowują walutę, przesyłaną im
acja produkcyjna przemysłu weł wicie niewyjltŚnioną. W tych warun z zewnątrz.
nianego zaważyła wydatnie na ten kach dalszy przebieg aukcji wełnia
Pi6ma niemieckie, które podają
dencji cen poszczególnych gatun- nych przynieść mo:re niejedną jete
wiadomości, stwierdzaJą równoków wełny, które w okresie pierw szcze niespod:dank"
cześnie, że wyniki rewizji są barszego tygodnia aukcji zniżkowały
przeciętnie o !S proc. Na podkreśle
nie zasługuje dalekoidąca rezerwa
zagranicznych odbiorców.
Nawet
Japonja, po której
oczekiwano
W tych dniach obradDwa-ł w gwałtownie bezrobocie w lej
"iększych zakupów, zawiodła. Naj Libercu ,,,alny zjazd pr7.emv~l'1l
pvwaiuiejszymi
odbiorcami byli włókienniczego Czechosf'oJw.acji. gałęzi przemysłu. Zja l1..f WY'P0wip.-rldał się katellroTyf!7ui .. prze
kupcy angielscy z Yorkshire.
Na po<pządk\.ll dziennym obrad ciwko wsze1kieg~ł rodzaju reDopiero początki drugiego ty- znalazł się szereg referatów, t)
strykcjom i ograniczeniom, sł:o
godnia aukc.ii przyn~:)sły pewną
brazuj~ych katast'lofa'l ny spa . sOIWanym przez Bank Pa'lllitwa
zwyżkę cen. Zaobserwować się dadek eksportu wł61rir.n:nk7"'Il.o
ło więil:sze zainteresowanie zagra- Gzechosllawacji. Przedr.tml W:lr w Czechos'owacji, gdyż ograninicznych odbiorców,
jakkolwielt tość miesięcZJIa f.kspOO'tu w 7,. czenia te doprowadzają prorlu k
na.1wię!u;:.:e trallzakcje w dalszym 1932 s·padla o 63 pwc., a pod cję do z'wpe1lIlej ruiny. Utf1.ViJ.T\a
nie obecnej polityki dcwmCJIWeJ
ciągu uskuteczniali kujX:y angielwzględem iloŚlCiowym o PfUJ w Czechach dop'row,<t~zić lUl1si
scy. Wełna krzyżowa nowozelandz sz'o 50 proc. w pOJf6wnaniu
ka średnich ga unków zwyikowała latami wbiegłemi. S.pllidek eks- już w najbliższych miesiącach
Już w drugim tygodniu aultcji prze- portu pocią,gnął za SQbą rerluk- do dalszego o~ranicZ(~nia produkcji włókienri'o7.ej () 70 prnc.
ciętnie o 5 proc., wełna południo
cję pracy, przekraczają,cą 30 W te! sytuacji ka!.1ł1łrola włó
wo - amerykańska Punta średnich prooc. n·orm.alnego uruchomiebyłaby
,atunków o 2 i pół proc., gatunki nia. W zwiąZ!ku z tern wzrosło kiennictwa cze;-kie-gn
nieuni,kniona.

Włókiennictwo

NOTOWANIA BAWELNY
NOWY JORK
Loco 6,85 marzec 6,68 kwieciel\
6,69 maj 6.76 azerwiec 6,83 lipie ,·
6,92 sierpień 6,99 wrzesień 7,0.
październik 7,15 listopad 7,23 gl'll
dzień 7,32 styczeń 7,40.

e VIS

i

czeskie przed katastrofą·

j

Bezkonkurencyjny repertuar dźwiękowego Kina

PITOLII
II

"

Serja najwybitniejezych
arcydzieł filmowych:

"Z RamonBm
E -HUR
novarro

Kosztem zawrotnych sum I
wysiłk6w, udźwiękowiono najwspllnialszy -- nieśmiertelny

NOWY ORLEAN
Loco 6,71 marzec 6,72 maj 6,')
Ji'piec 6,93 JĄ'ł.Ździernik 7,13 grudzień 7,22 styczeń 7,40.
LIVERPOOL
r~oco 5,32 marzec 5,02 kwiecieli
5,00 maj 4,99 czerwiec 4,98 lipiec
4,98 sierpień 4,99 wrzesień 5,01
październik 5,01 listopad 5,03 grudzień 5,06 styczeń 5,08 luty 5,10
marzec 5,13.
Egipska,: loco 7,35:ma.rzeo 6,92
maj 7,02 lipiea 7,16
październik
7,36 li~topad 7,46 grudzień 7,52 aty
czeń 7,57.
Upper: loco 6,38 marzec 6,10 ma.}
6,11 lipiec 6,18
październik 6,27
listopad 6,30 grud~ień 6,33 st.YCZ61'ł
6,57.

BREMA'.
L()Co 8,02 maj 7,72 lipiec 7.80
październik 7,90 grudzień 7,CD sty
czeń 8,02.
.;

ALEKSANDRJA

film-arcydzieło.

"Kon6RES TAfteIY"
Prod. Eryka Pommera

W rolach

głównych:

LILJAN HARVEY
HENRY GARAT
LIL DAGOVER
'MAtM

BOMBY nAD MonTE elRLO

Saklielaridis: marzec 12,43 ma}
12,77 lipiec 18,14
listopad 14,02
~tyczeń 14,32.
Ashmouni: kwiecień 10,60 ezerwiec 10,75 sierpień 10,90 paździer
nik 11,18 grudzień 11,32.

.....
PULOWERY,

r-

Produkcja Eryka Pommera

Reżyseria Hansa Szwarca.
W rolach gł6wnych: SARI

MARITZA - HANS ALBERS.
Szkatula naszego repertuaru
zawiera filmy tylko o wysokiej wartości IIrtystycznej,
genjalnej reżyserii I oryginalnej tre§ci.

giełda

GOTÓWKA
Dolary 8,90

arololfa.ni
te n rl

e res e

ŁodZi

pieniężna

-----------------•

w

Dolary St. Zjedn. sprzeda,ż 8,90
kupno 8,895
4 proc. pożyczka inwest. sprze·
daż 93,50, kupnf\ 93,4 proc. pożyczka premj. dolaro·
wa sprzedaż 48,50 kupno 48,3 proc. pożyczka premj. budowlana. sprzedaż 38,- kupno 37,25
Bank Polski sprzedaż 85,- kupno 84,Tenc1encj:t utrzymana.

utworzenie

mężów zamania
Związku Polskiego

.
.
. 'liI
odzianki W Londynie ~:~c~b~~:e~va~~~;c:~ary~ ~~~1j
'"

23 marca 1932 r.

I
I

l

sweatry, cza.pki i torebki
ręcznej roboty wykonywam z własnych i powierzonyoh materjałów.

81. I-go Naja 11

I

1._---- '
front, parter m. 1.

I
I

26 nI.

Nr. 8&

Wyrok
którego nie

n. T. R.
chcą uznać

Sprawę o której będzie poniżej
mowa, wywołał obywatel m. Łodzi,

PrzeciwkO grypie,

nowelizacia uSlawueleBlruliBaculnei

przeziębieniu

Wszystkie instytucje podporządkowane będą min. robót publicznych
w projekcie nO'Weli ustawy ściem w życie ustawy, ezy też wym wykładnikiem życia J(o-

p. Henryk Zylbersztajn, na skutek
nieprawnego traktowania go przez elekb'yfikaeyjnej przewidziane na jej podstawie.
spodarezego.
W związku z tern sfery go-' Ministeilosłwo robót publiczmagistrat m. Lodzi z
następują .fest podlT){)1'Ządkowanie miJnister
stwu robót publilClZlllyeh wszyst- spodm'c.ze wyraża1 1l ~ląd, że nych stoi jednak na stanowieyeh powodów.
kich spł'aw, związanych z elek- o ile idzie o kwest.tę wła8eiwo- sku, iż przekazanie spraw eIekW latach 19t8 i następnych od- łryiikae.ią państwa i gospodar-, śei w lad Z, spraJWy elektryfika- łryfikacyjnych
ministerstwu
dział wojska polskiego zakwateroką zakładami elektryfikacyjne- cyjne winny być pł'Zeka~ane mi ptzemysłu ł h.andlu byłoby niewał silll w posesji
jego, przy ul. mi oraz poddanie pod nadzór i nistersłwu przemysłu i handlu, wskazane, gdyż ze względu na
Sienkiewicza 102; budynek został konb'olę
tegoż ministerstwa wzgl~dnie ministerstwo robót kryterjum użyteczności pubIiezzniszczony do tego stopnia, że za- wszystkich zakłailów, zarówno publicznych powinno
w tych nej, nieuzasadnionem
byłoby
szła potrzeba nietylko gruntowneużyt~zności publiemej jak i sprawach działać w ścisłem po- ujmowanie ich wyłącznie pod
go przeprowadzenia remontu, ale prywatnych, niezależnie od te- rozumieniu
z ministerstwem kątem widl: renia polityki przetei. formalnej przebudowy. Katago, CZy powstały one przed wej pi.'zemysłu i handlu, iako właści mysłowej.
strofalny stan domu spowodował,
że inspekcja budowlana, po przeprowadzeniu na miejscu oględzin
<lrzelda, że ten dom na cele miesz
kalne się nie
nadaje, a w roku
1924 magistrat łódzki zakwalifikował nieruchomość tę do nieruchoTEATR MIEJSKI
Z TEATRU "ARARAT"
pro~ram, zlotony z najbardziej lnmości, którym przysługuje prawo
Dziś po raz ostatni przed 3-dnio
Dziś i jutro powtórzenie przebo- teresują.cych pieśni synagogalnych
korzystania z ulg podatkowych od wą. przerwą przedświą,temną po· jcwego programu
p. n.
.,Łódź oraz żydowskich pieśni ludowych.
nieruchomości (Dz. Ust. nr. 88,
wtórzenie wczorajszej prEłm,iery ko znów się śmieje", który w pl'wdą- Kom'ert Kusewickiego, jak zwykle
t'OZ- 786 za rok 1922).
medji Adama Grzymały Si<adleckie gou tak krótkiego czasu zdobył 50- tak i tym ra.zem cieszyć się będzie

I

należy niezwłoczr.ie zasto80Wa.C
tabletki Togal, które u8uwaja te
ohorobliwe objawy. Nieazkodliwe
dla serca, żołądka i innych orga·
nów. Spróbujcie i przekonajcie się
sami, lecz żądajcie we własnym
interesie tylko oryginalnych tabletek Toga!. We wszystkich aptekach.

biały
W

do RedakcJI

1.wiązku

z notatkami, jaki8
w pismach łódzkich z
dnia 21 b. m. o rzekomem poranie
tliu osób cywilnych przez pijanych
żołnierzy, na zabawie przy ul. Kop{'rnika 46, na zasadzie art. 21 Dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych z dnia.
7 lutego 1919 r. (Dz. Praw Nr. 14
poz. 186) Dowództwo Okręgu Korpusu Nr. IV prosi o umieszczenie
5prostowania, że jak wynika z prze
prowadzonego przez 4 Dyon Żall
darmerji dochodzenia - nieprawdą. jest, jakoby dwaj żołnierz{' mieogromnem powodzeniem. Bilety li poranić bagnetami dwie osoby
spl"Ledajt' kas:\. filharmonji.
cywilne, natomiast prawdą. jest, że
w czasie wynikłej na. wspomnianej
zabawie bójki między osobami eyCyrk Staniewskich
wilnemi - pobity zost.al ciężko
W Łodzi
strzelce z 31 p. S. K. Awanturnicy
Jak się dowiadujemy w najbliż cywilni odnieśli ra.ny w bójce mie
szych dniach zjeżdża do Łodzi zna- dzy sobą·
ny ze swoich występów słynny w
Kier. Sam. Ref. Inf. DOK. IV
całej Polsce, j:1-ko też za granicą
Budzyński, kpt.
cyrk Staniewskieh.
•
Program obecny zawiera w sobie wszystko co potnt.fi publicznOEć
z{'mocjonować i trzymać nerwy w
napięciu. W dzisiejszych tak cięż
kich czasach publiczność będzie
STOMATOLOG
mialit możność })rzez kilka godzin
POWROCIł.
zapomnieć o codziennych troskach.
ukazały się

r··········TEATi:·· JM··iiZy·iA··r·SZT·Ui(;;··········;

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

bie uznanie c:llej publiczno~ci wyZ niewiadomych przyczyn, a w go .,Ich synowa".
Następne
przedstawienie
dane
pełniają.rej
codzień widownię "Ara
każdym razie na
podstawie nie
mającej nic wspólnego z prawem,
dopiero w niedrlele wieczodzisiejszego przedstamagistrat m. Łodzi w 1927 r. cofTEATR KAMERALNY
wienia p'-Inkt. o godz. 9.45. Przednął powyższą swoją decyzję i wdro
Dziś, w środe w dalszym cią-gu sprzedaż biletów od godz. 6 w.
iył kroki egzekucyjne, nietylko za
lata bieżące, ale również i za lata Rtefanja Jarkowska w wEłsołej lwpoprzednie negując tem samem do- medji Mary Lucy "D"iewrzyna i KONCERT ROSYJSKIEGO ZESPOŁU BALAŁAJKOWEGO
brze nabyte już prawo właściciela hipopotam".
W poniedziałek, dnia 28 b. m. o
nieruchomości z mocy wyżej wygodz. 3.30 po poł. odbędzie się w
mienionego zwolnienia od płacenia
podatków. Gdy odwołania przeciw Zw. Zaw. ~8UCZ. Śre~n. Szkół sali filharmonji tylko jeden występ znanego rosyjskiego artystycz
odmownej decyzji magistratu od~!~ow8klch Połudmowa 3.
nego
zespołu bałałajkowego pod
rzucone zostały przez izbę skarbo- DZISiaJ. w §rodo. w godz. od 4 p. p.
~ _ • .
•. _. do god •. g wiecz. odbędl\ się w 10- dyr. Engenjusza Dubrowina z uWą w 1-VdZl, oraz gdy
mmtste.- kalu Związku wybory delegetów na dział{'m solistów: Eug. Duho"dna,
stwo skarbu reskryptem z dnia 14 XI Z'
d P d
. - .
grudnia 1928 r. Nr. D. V. 3291-3
Ja~. rze ~tawlcleh Nadieżdy Łazariny, Olgi FiOllorowej, Wł. Gortaja) G. Sutockiego,
odmówiło prośbie Zylbersztajna o
OddZIału ZWIązku.
przywrócenie sprawy do pierwotne Zgłoszone zostały 2 listy: Nr. 1 i Nr. 2 1. Iwanowa i S. Skworcowa. Artyści wyl;:ona~ piękny
program,
go stanu i uznania jego nierucho.
złożony z najuluhiellszych pie~'ni ro
mości jako wolną od podatku, ZylTEATR POWSZECHNY
syjskich i eygańskich w nowvch
bersztajn wniósł skarg~ do NajW sali "Domu Ludowego" przy kostjumach rosyjskie.h, ,stewo-bowyższego Trybunału Admfini8tr:r
ul. Przejazd 34 rozpoczął niedawno jarskich. czerkiesldch i cygań·
cyjnego. N. T. A. wyrokiem z dn. pracę artystyczną zespół teatralny
skich. 23 różne instrumenty. Bile23 czerwca 193t r. L. rej. 1029-29 który postawił sobie za zadanie
ty od zł. 1.- jut nabywa>ć moina
uchylił wyżej wymienione orzeczestworzenie przybytku Melpomen~ w kasie filha,rmonji.
nie władzy skarbowej jako niezgod przeznaczonego
dla
szerokich
Be z ustawą, a przytem orzekł, że warstw społeczeństwa łódzkiego.
JUTRZEJSZY KONCERT M. KUwładzom wymiarowym NIE PRZYJednocześnie
jednak kierownicSEWICKIEGO
SLUGUJE PRAWO DO PROSTO- two tego zespołu postanowiło poka
Jutro o godzinie 9.30 wieozolern
WANIA NA NIEKORZYŚĆ PLAT- zać, że nawet skromnymi środka
odbędzie się w sali filharmonji za..NIKÓW PRAWOMOCNYCH WYmi mOZna stwarzać placówkę inte- powiedziany k(}TIcert słynnego nad
l\UARów Z POWODU MYLNEJ resującą, na poziomie, oczyszczokant.ora. synagogi war.zawskiej M.
'wYKLADNI PRAWNEJ PRZE- ną z marazmu i towarzyszącej, nie
PISÓW, wydanych przy Jljll'nrot- stety, niemal zawsze takim impre- Kust!wickieg-o, który przyjeżdża do
ł.od7.i po wspaniałych
tryumfach
nym wymiarze,
nawet w razie
zom "szmiry".
w Paryżu i Londyartystycznych
późniejszego ewentualnego lt~1W
Teatr Powszechny rozpoczął pra nie Kusewicki wykona bogaty
nienia, że pierwotny wymiar tego cę od sztuki Zapolskiej "Ich czwo'
podatku wyrzeczony
został niero" Następnie, z okaz.li świlj.t Wielzgodnie z przepisami ustawy.
kiej Nocy, wystawiono misterjum
Trochę
W motywach wyroku Najwyż religi.ine "Golgota", ldóre grane
PÓŁSZTYWNY.
jest
i
będzie codziennie o ~odz. 6
szy Trybunał Administracyjny pomin.
t5
i
8
min.
15
wieczorem.
Swego
czasu Briand jechał do
wołał się również na swój poprzed
Zanim omówimy obszerniej za- Londynu na. konferencję z Lloyd
ni wyrok w analogicznej sprawie
Sykacja polityczna
.z dnia 23.llC 1929 r. L. rej. 2356- miary tego teatru i wspomniana George'm.
Na
godzinę
27, ze skargi towarzystwa akcyjne premjerę, pragniemy jedynie zazna była niewyraźna..
czyć, że "Golgota" została wyreży przed przyjazdem
Bliand woła
go Browarów Chełmińskich.
serowana i ooracowana przez rt'i7. swego kamerdynera:
Wychodząc zatem z założenia Ze Zbuckiego bardzo sumiennie, adzie
- Emilu, proszę mi wyj~ć koł
.
'
rozporzą d zellle prezydenta
Rzpliki starannej wystawie i opanO'Nanierzyk.
tej o wymiarze podatku od nieru- niu ról przez artystów stanowi n;l- ~Hp'kl,i, panie ministrze?
chomości "Dz. Ust. nr. 88, poz. 786 prawdę estetyczne i n.astro.iowe wi
za rok 1922" nie zna innego cza- dowislm, które niewątpliwie Vi "'- ~ie, półsztywny - dopasowa
sokre.su tylko 15-letnie zwolnienie kresie świąt cieszyć się będzie za- ny do sytuacji.
(~)
nieruchomości od podatków, przez słuionem powodzeniem.
uchylenie orzeczenia ministerstwa
skarbu przywrócił Zylbersztajnowi dobrze nabyte prawo do t5-letniego zwolnienia nieruchomości je
go od podatków.
Reprezentac:vina rewia łódzka pod kierunkiem art.-lit.
K_8zim ierza Brzeskiego
Doniosły ten wyrok,
powinien
przy ulicy Kopornika 18 Tel. 184.65.
oyć wskazówką
dla
wszelkich
władz, iż nieprawl1e postępowanie
.
Dziś powtórzenie premjery
Wielkiej defilady świąteunel o charalcterztt politycznJm, pl6ra
w dziedzinie podatków rujnuje nieDr. PIETRASZKA i K. BRZESKIEGO p. t.
tylko płatnika, ale wprowadza zal~"hod
-.J~
m~t w kwest.lach
podatkowych,
u..
Zl~ l~l'
narazając skarb państwa na nie po2 akty 20 obrazów. Muzyka D. Bajgelmana, J. PetersburskIego,
wetowan<} szlwię i odwa.jaląc roz
St. NamysłowskIego i kompozytorów ngranicznych.
goryczenie społeczeństwa.
Dziś 2 spaktakle 8 i 10 w. Ceny biletów rewelacyjnie niskIe.
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ra~~'~zą.tek

humoru
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niebywala atrakcia

r. SadoBiersBi
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Strejk lekarzy
Kasa chorych nie
Onegdaj do późnej nocy orl~
n8l'ady lekarzy kru;owyeh. Nie otrzymali oni pensji
nawet za styezeń l wielu z nich,
czerpiących dOi!hody wyłącmie
z kasy chorych znalazło się w
eię~kie.t sytuacji finansowej.
W rezultacie uchwalono pod-

bywały się

płaci

pensji

by ta nie odniosła skułlm, tek81'Ze gotowi są prlllYstąpić do
strejku
protest~yjnego
we
wszystkich instytuc,i&eL.. kasJ
chorych..

DecYZ.lf: co do wybuchu streJkin pozostawiono walnemu zgro
madzeniu, które ma się odbyć
jąć ostatnią jeszcze inter1Vencję w najbliższych dniach. {hl
w dyreke.ti kasy cholrych, a gdy-

Smi~rt
Akcja

tępienia

Iz(zurom

przeprowadzona zostanie w dniu
14 kwietnia

Na wniosek magistratu m. Łodzi
.- zarządzona została na dzień 14
kwietnia 1932 roku akcja ogólnego
tępienia szezurów na obszarze m.
todzi.
Do udziału w tej akcji zobowiązani S3 wszyscy właściciele lub za
:-ządzający poszczególnemi nieru-

Trutki nabywać można w Dozo..
rach Sanit.1rnych, w dniach: 9, 11,
12, 13 i 14 kwietnia r. b., po cenie
zniżone,! 3 złote za porcję. Nabywcy trutek będą rejestrowani.
Przed przystąpieniem do tępienia
- wszyscy właściciele domów obo
wiązani są nieruchomości 8we dochomościami, właściciele piekarń, prowadzić do należytej czystości
l.akładów masarskich i innych za- wywieźć zawartość śmietników, .:.
kładów. przetwarzających produk- sunąć wszelkie odpadki i śmieci,
tv spożywcze, zakładów fabrycz· zanieczyszczające posesję itp. n7Je.nych i rzemieślniczych, właściciele by szczury w okresie czyszczenia
IOtajen, obór. chlewów, wszelkich" domów, dziedzińców! zabudowań
"kładów itp.
! gospodarczych, _ogrodów, wolnych,
T
! nlezabudowanych placów itp. porutki powinny . być prorozkła- zbawione były zupeł!nie normalne:a~e w ~omacIt mteszkalnych, za- go pożywienia. Gruntowne to czyu owamach gospodarczych, we szcze~ie powinno się odb ć d
w~zelkich składach, piwnicach, dnia t3-go kwietnia r. b. y o
śP1chrzach. poddaszach, na wolW
nych, niezabudowanych placaCh i
inni niespełnienia obowiązków
w ogrodach bez względu na to, wynil<ających z niniejszego zarzą·
czy obecność szczurów lostała dzenia, będą pOCiągnięci do od postwierdzona, czy też nie.
wiedzialności sądowej z art. 201
K. K., grozącego karą grzywny do
Termin rozłożenia trutek 11stala 500 złotych lub karą aresztu do 'J
się na 14 kwietnia r. b. Trutki po- mie&ięcy .

p~rz.eldl.sp.r.z~ed.a.ż.b.i.le.to~'w. .w....o.r.bl~s.ie.~,~P.io.t.rk.o.w.8.k.e.6.5..........~w~i~n~n~y~l~e;Że~~~co~.na.!.m.n.i.ej. .tr.z.Y.d.n.i.·. .IE. .aR. . . . . .aE~mmgasa.....
-
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Adolphe Menjou
ltupro('entowy loweb.s, 90-pror.entowy gĘ;ntleman, nie schodzi na raLie z ekranów. Jego przysłowiowa
elegancja zrobiła go bardz.o popularnym.

Z Hollywoodu *

dochodz~

pogło-

raiające

'Nłaśnie ta ostatnia pozycjn
godna jesl szczególnego oUle),.
w ie'llia, gdyż będąc w wielkiej
mitrze
czynnikiem ertystyczneJ, infmmacy.inlej, a nawet nau
kowej strOll1y filmu, może oelegrać Ikniosłą rolę
w kszla :toWQ.luu ~!ę nowycr, fonn pootępll
żyt ;(Iwego, artystycznego j poli
t:W7nl·gO.
Świat, zaskoc'ZOlJly nip.słycha
nem tempem rozwojl', dwucJ.a
witll. :ch wynalazków w osta
tni<:.r latach, niebywale żywot,
rJą
~ks?onsją kLnematografji i
rad.ioLnji nie był w stanie unor
nlować
l>tOS1U1J(U kontrolneg'~
w !>zt'r, leUl te~o słowa znacze'
ni'! nad (~~::;lal1ieiI11 tych piel'-

docydująee.

Projekt, l',ożony ra konferen
cji, przewiduje sill"ą knntrołę
nad tendencją orraz wydatne 00
pieTanie akcji pacyfistycznej.
J.eśli chodzi o te'ldencyjil').ośĆ,
to naprawdę karygodna samowola i zakłamanie powszechne
wol:- o pomstę do nieba, I.zyni
się tu więcej zła,
niżli można
zdziałać
dobrego "etkami innych dróg do rozumu i u('wcia
łudzkie~o.
Filmy historrvczne
wszystkich narodó,w stoją w zu
pełności na poziomie idh ' podręczników historji.
Specjalny rozd liał w tym
przedmiocie może zająć cenzura. Mamy niesz(' lęśde mieć ie-

*

*

Ekrang
"Najeźdźcy"

*

R; ~ę *Ąił

*

J eanette Mac Donald podpisała
lantrakt na dwa filmy z wy twórłią ,Metro": Scenarj!lsz pierwszego
filmu n03i tytuł: "The Truth Game". Partnerem bohaterki "Parady
miłości" ~d:d8
Robert M~mtgomery.

*

Produkcja filmowa amerykatlska wprowadziła na ekrany kult
gwiazd i teorję typów.
Ameryka
pre!:entuje nam gotową ich rewję:

*

,Annabella odegra rolę
główną.
czterech wersjach: francuskiej,
memieckiej, angielskiej i węgil~r
skiej w filmie re~yserji Pawła Fejosa p. t. "Risłorja miłosna".
~

*

w Casinie

Więcej takich filmów! Na e
krany miast, miasteczek i wsi
Nawet sprowadzać pod przymu
sem OJpornych, którzy "nie chcą
pa trzeć na straszne rzeczy". Raz
na kwa,rtał obejrzeć taki wyci·
nek z wojny: ostudzi to militar·
ne popędy.

*

*

r Z roj

Zagadnienie
międzynaroiłowego porozumic.nia filmowego
staje się więcej
niż kiedykolwiek przedtem aktualne. Kinematografja uzna'na została;a
poważny czynnik kszt~'cący, z
ktÓlrym nalel'l się Iiczy'~ na poziomie uagadnien.ia ',;zkolnego.
~fo;"emy b"ć szczerze dumni, że
wyraz tal:iego poglądu został
przedsta wlOmy na kO'l1ferencji
rozbrojeniowej przez ministra
Zaleskiego. Nie jest to zresztą
pumkt widzenia całkiem odosob
niony i zupełnie nie nowy, ale
m'· -ia ł on dłu.go czekać na zaprezen owanie ~," oficjalne.
Naleiv się ~pt>dziewać,
że
kwestja fi:mu,
jako narl7wyczaj waŻlJlego czynnika rozbrojenia moralnep,<', Die zostanie
odtąd zaroznana
przez organy

W os'tatnich Jatach okazało
dobitnie, że mm poza swą
rolą
artystyczuą hył w stanie
zdobyć znaczenie Q wiele poważ
niej'Sze, wprost pierw,g,zorzędne
w życiu wspókzesne.go fwi~ta.
Prócz wspomnianej drtystycz
nej <ldp,rywa rolę in/o.r macyjnll,
na UJkową i propa~andową.
się

ski, że Marlena Dietrich ma. nowy
"niebezpieczny flirt". Tym szczę 
śiiwcem, na którego królowa wampir6w miaIa rzekomo zwrócić uwa- wszorzfidw,t".łl oziś czynnikńw
gę, jest... }laurice ChevaIier. Flirt
~yóa I1l'W'()CZ(.~llf::gO
Marleny z Morysiem spowodował:
1ł.adj·o.foil'l]a, oparta na za'a·
kłótnię ze Sternbergiem
oraz ,naw wh~kszo
głe pojawienie
się w Hollywood dzip mOIl'IlIJolowej
żony Chevaliera, Ivonne
VaIlee, ści krajów, w stosulOkowo krót
która przy~E'chała, aby zrobić po- kim czaslt: stW/lfzyJa instylucię,
luającą
Clll wać nad wytkniętą
tządek.
przez si~ drogą współpracy i po
Cenzurlt l),merykańska zabroniła X'ozumil'n:a międzynarodowego.
realizować w Ameryce
filmy na ':llj:l raL",-,foniczna to wyraźny
tle śv.,iata podziemi, wobec czeg') symbcl dobrej woli, symbolwytwórnie rzuciły !\ię na tematy ":P. wl~h·d.u D'ł swe znaczenied{),~ć r7adld w swej sile i sooiorjentalne i erotyczne.
si oś<:i.
I\i,:'{'matoprafja, "czkolwi('k
Greta Garbo grać będ7,ie w przeróbce filmowej powieści Dorothy star~la od pierwszej, znajdn je
Atherton "Czarna ow(',a".
Przed sit;: po dziell dzisiejszy w ogroparu laty w niemej przeróbce . tlj mnym chaosie światopoglądów
samej powieści
grała
Corinne partY'kularnvch i r .ajprywatnicj
szych. Rzecz zro:wmia~a, 7('
Griffiths.
p:-zYlCzyną tego
jeSJt kontrola
Socjalistyczny magistrat WIed- 09Jl.stwI'W8. lttura fest tutaj ,inia nie dOlWolił dla młodzieży fil- lem selekcyjlOem zupełnie swomu militarystycznego
"Ufy" - L>(,dnem i za1eżnem często od
"Yorck", reżyserji Gustawa Ucic- indywid 1 \alnego widzimisię no·
szczególny,ch d~nltarzy.
"iego.
Radjo, które nie zna granic
Alek!lander Ford, twórca "Legjo celno - politycznych, musia 10
nu uli\!y" wyjeżdża do
Eg-iptu, zorganizować się szybko. Dzie:Syrji i Palestyny, gdzie nakręcać ki tej właśnie przy"'hyl'1ej oko·
będzie film o charakterze
repor- liczno~i może dziś świerić Drzy
kładem
p:rawdziwie pi)kojowetażowym .
go u "ożenia stosunków i owo'cCiekawy film eksperymentalny nej wspó1'pracy.
_q;::g:::e
·~świ~tla.uy jest obecnie w Paryżu. Nosi tytuł "Wiek kamienia" i
je~t ciekawą kompozycją, w któreJ grają tylko .. , pomniki. Autorem
"Wieku kamienia" jest
Bernard
Derost\e.

Zalotna. kokietka:
Clara Bow.
trzpiotowaty podlotek:
Colleen'
Moore, biedna sierotka: JaTIet Gay
1101', stuprocentowa kobieta: Gra·
ta, Garbo, słodki amant:
Roman
Jova.rro, ideał młodzieńca: Charles Farrel, ciemny typ:
WaIl:lce
~eery, lowelas: Adolf Menjou,

Łódź,

Cenzura pops'll1a, l.t<łzic mof'la. Nie lJodobał tej się nawet
tytuł. "Front zachodni hI18"to z,b yt ogólnikowo. Trzeba by:0 dopiero rąbnąć "Najeźdź
ców". Zaraz na wstępie laska'vie objaśniła (podatnie jak w
"Na zachodzie bez zmian"), źe
to dlatego tylko taJdc makahry'Czne, ponieważ "niem~v wal
czyli dla ka.izera". Gdzie sl~
dało, tam się wsławiło pouczające napisy o tern, igk to francuzi za wsze byli górą. A pomy~
śleć, że film jest w \Versji fran('.uskiej i tak go się upiększyło.
Pan cenzor chce cyć "plus 00tholique, q4~ le pape". Napisy
t~omaczą ró.i'JIle viewaine djalogi. Tam jedna'k, gdzie żołnierz
krzyczy, że wojrla, to ba'rbalfzyń
stwo, pozwala mU się "mówić
do śdany". Żeby pr~ypadkiem
nikt sobie te~o do serca nie

I

wziął.

Mimo tych w~ystkich wysilk ów cenzury w kierunku zepsuda te.go arcydzieła reżyserskIe
go F. W. Pahsta, fUm jest bar·
dzo doibry, Sceny wojenne, bodaj, 7'? lepsze, ni? w "Na zacho
dzie bez zmian". Udźwiękowir
nie pierw~u"rzę.une, a zdjęcia
wyraźne i jasne. "'Hm ten zasIu
prod. 1932 guje na jaknajwiększe powodzeni.

Nareszcie kryzys
doczekał się w "ierwszym ' d~wlękowcu
ecenarjusza fIlmowego. ZrenJizowa~
la go wytwórnia "Sowkino" p. t. lo jedyne świ~teczn!l bombe
"Dyplom inżyniera".
i humoru w Łodzi'

Paf I 'atachon w Konkurach

śmiechu

23 marca 1932 r.
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I

dJną

z najhal'dz~ej wyrafinowanV'Ch i barbarzyń"kirill imtvtucji tego rodzr.ju.
Vly"tal'{,zy
wspomnieć "Na zf.chcdzie hez
zmian", a ostatnio "Najeźdź
ców" i z3ptak:?ć gorzkiemi łza
mi. Na f Hm Remarque'a "7.czerzyła zęl:.i militarystyczna koł
tunerja całzgo ~". iata i - z.ależuie od swer,o
znaczeniaróżnie IUiń
zareagowała.
Ale
wątpliwa rzecz, czy gdziekolwiek talk się niełUralh.o z nim
rozpra,'T'i ono, ja'k u il9.S.
Cenzura. ~est zb:lt poważpen'l
zadaniem, by tnktow:iua była,
jako rodzaj J>Opiso\'; YlCh t a torżniczych wyczynów różnych in- gwiazda "Foxa", występuje w fil·
dywiduów. Niedawno na ła
mie "Przygody sobowtóra".
mach .mosu Film:-wp.uo" 7.ajl.)liśmy "tanowisko wob~ na I'zl"
pebniej nonsensownej I'elekc ji
językov Pj, opartej na na fund:>
menci€
ca '~kow icie zlej woli
czynn~lków w łej kwestji decvdll.iąc~.;h.
Do lej sprawy wię
cej wra,eać nie potrzebujemy.
Tendencyjność historyczna )
polityczna filmu je!it DIJWażn::t
bronią w rękach wszelkiego rodzajl 1 '1it'mądrej i szkodliwpi
reak~ji.
N a to lliebezpie·czeń
stwo winno się zwrócić "pecj'll
ną

nwagę.

Projekt przedstawiciela Pol·
ski, włączony do pl~nu 1"1)7.[\)'1),
jenia moralneg() świata, pow i
nien być w myśl żyw{Jtnvch ill
teresów kultury wprowI\fl1fl'TlV
w 'i:ycie natv<chmia <;t.
A1eks2D(lcl' Stanen.

Dośe długo już nie widzieliśmy
na ekranie wiecznie uśmiechniętej
fizjol1omji, ukoronowanej słomko
wym kapelu$zem i zdobnej w wielkie rogowe oknlary.
"Plajta firmy Cohn"
Harold Lloyd jest przedstawicie
W Palace
lem wprawdzie najmniej wyszuka·
.
nego komizmu, ale swymi Oleby,
Cohn l Kell? - to stara spól- wałymi pomysłami, trickami ł sy·
ka hand!owa l a~torska. Pękaty , tuacjami, z których zawsze jak~
N~tan l ~hu~y u:]andc~yk Pa- umie się wykręcić, zawsze bawi wi
tnck WvblCaja Sle tym razem downlę.
do J\fryki po k.oś~ słoniową.
W przeciwieństwie do Chaplina
Z rO}Jl?no z t~~o tjf) pE'wneao i Keatona, Harold Lloyd zawsze
stopllla palfodte. Tr.:'d~r Homa, ma uśmiech na twarzy. Nie je9ł {)D
ale bezknva:Vą i w 'nia.rę po- symbolem ani cierpienia, ani nieg0d;ną,
Pon'.eważ
amerY'kanie poradności - lecz właśnie typem
~u~bl~ wszelki.e orjentalizmy mo który umie zwalczać
wszystkie
zItwle w kwple, na dodatek wpn J przeszkody i osiąga swó.i cel (przeko~r ano bohaterów do pałacli ważnie miłosny) po ciękiej i doszelka. Wprawdzie od dżungli weipnej walce.
do szcikf,w arabski·ch do.Ść da-l Ostatnie jego filmy: "Rozkosze
~eko, ale ':" komedji wszystko ni2bezpieczeństwa" i "Coraz prę
Jest ~lOżliwe. Pozostawia ona dzę~" cies::;y y się na całym świe
na WIdzu TUi~-e wrażenie.
cie, a szczególnie w Amervce, 01brzymlem powadzeniem.
.(S,
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Tragedja wyzwolonej
dziewczyny, która stała się kochanką oszusta i zbrodniarza.
Wielka kreacja

re
w wspaniałym

filmie

"

"

W8rÓlce "CI InDu

słychać

wpolskiej

filmU?

w

najbliższych dniach odhcńzie się w "Tar~zawie 1 ł,Orfll

premjera ostatniego filmu, wy-o
produkowanego w tym sł'zonie.
ił. mianowide "Puszczy" reżvsr·
rji ftyszarda Biskiego. W fiimif'
tym wystąuią nowe Iw·trzl; fUmu polskiego: lna Eenita, NinR
Grudzińska oraz Andrzej Kn:m ·
wkz.
W stolicy odbyła się już prr,·
mjera "Dzikich Pól" według
seenarjusza Leona Bruna, redaktora "Kina". Film ten został
nakręcony na tle malownic2f!ł,1'O
krajobrazu Polesia.
Po wyj~idzie pieTwszej ~l~kiej, eksp"dycji
filmowej do
\lar~kka i Algerji w osobnclt
Boda, BrodzisH\, No.r y Nev i
?\Iarji Bogdy, 1I,dala się dn Syrii
Egiptu i Palestyny eksp('d)'cj~
reżysera
Aleksandra
Fo'rdn
który będzie tam nakręcnJ fih;
reportażowy.

Reżyser

{'rowie? )"Il'łl,r~; film

histor.'cmy p. t. "Księżna Jo·
wkk,,".
Jak widzimy, kin cma lugrafjq
polska
w'Chodzi nlli'~s zcie Ila
właści we tory, zrywając z tanią
łt>ndetq i bardzo ni"'Yys7ł1kal~(l
mi tematami

I

-~..ze
gdyż

przepv5znie udany placek lub smaczny tort
nastrój świąteczny.

Dra

potę~uie

~,-~-,

------....:......;,-

o

radosny;

fk r

z"

posiada niezawodną, miliony razy wypróbowaną siłę pędną. Z jego pomocą według
lubianych przepisów Oelkera pieczywo udaie się wybornie.
Só...eanu upieG: - Z.. €zg OSZt:2'l~ z łi:'
Przyjęła się już k ,iąże: zb

F,

z~wiera j ą:i I}.:zoe crzepisv tak ~a :Jb:h:Jd~ świąte:zr:e jak

G:: strcn tekstu, 6 b1rwnv:h cbraztw

J

k:lSUUle 4:: gr. D:: nlOy::la wszędzIe.

i dh ży:il codzie.1!!e~,. Ob:imufe ;:;oa

Dr. Au'{ ;tst Oetk er, Ohwa.
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. ,:\,czora!, w jedenastym d~i.U cią&::' 46 59 836 76 927 6019 51 101 70 212 43
mellla, S-ej klasy 24-ej polskIej loten! 477 670 733 844 61 93 911 19 87 99 7135
państwowej wylosowano
następujące 70 72 324 414 644 706 19 54 844 49 85

621 3! In 76 661 981 53042 132 41 220 317 27 39 407
65 26;, 15 526 40 65 615 25 45 849 51 54084 107 90 99
910 58 114 58 445 645 734 41 55091 2..11 405 52 7U 533
.
59 63 75 78 8205 48 46S 73 524 56 747 93 816 50 646 741 820 56 65 931 65 94 56043 54 73 155
wygrane.
130 81 993 9137 53 219 26 64 314 457 509 703 251 326 38 65 498 686 865 984 570..3695 173 759
25,000 zł. na Nr. 57859.
'81 830 50 99 921 10022 81 129 58 91 209 52 311 878 982 58059 69 82 128 29 277 301 43 52 78
15,000 zł. na Nr. 23963.
433 536 674 91 701 44 954 11005 45 156 459 496 625 708 50 987 59112 253 402 77 680 702
10.000 zł. na Nr. 127722.
539 99 771 74 947 12009 23 48 50 124 336 64 60 98 807 97 905 26.
5000 zł na Nr 41470
454 541 55 672 734 801 38 932 13052 53 165 204 ł
60059 127 28 89 711 81 85 345 517 613 34 47
ł
. N-·· 3605 18879 6 82 425 531 84 730 40 14116 48 253 489 618 33 756 883 86 61139 289 310 32 452 91 382 706 809
P,O300'0
,
z. na
ry.
45 81 80324992.
14il 52 53 94993 62055 105 49 345 465 76 511 34
ł7017 39791 83534 89943 117754 119452
15030 199 296 303 47 449 53 643 713 17 70 697 798 866 63033 94 130 44 305 476 96 507 91
132863,
821 16078 366 403 507 51 74 622 773 833 72 666 774 80 822 43 919 41 64216 71 3 6 405 15
Po 2 000 zł na N-ry' 22454709 13445 17045 52 126 86 201 34 448 81 545 680 790 99 49 93 554 733 64 817 45 913 73 65289 501 738
,
. • •
831 944 18093 202 66 334 61 446 584 606 31 847 69 928 66104 219 320 443 538 61 8 833 90 900
13582 15048 17670 20003 25406 27785 796 819 63 87 906 60 19002 99 123 84 236 68 83 67135 260 316 463 515 2271 642 92 930 97 68435
30370 38334 41329 45858 69372 77361 305 21 23 75 85 97 465 671 771 834 62 906 38 37 8·1 561 612 27 975 97 690-l.ł 78 3 91 130 296
87240 100421 113099 113591 121519 46 20218 42 44 379 416 504 60 699 718 25 53 307 701 16 24 48 823 921 9-i 70006 101 213 71
817 41 43 55 59 91 926 21059 209 55 305 88 427 313 49 55 414 62 69 5.30 37 83 606 916 71257
!l33765 140630 143019
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•
Po 1,000 zł. na N-ry: 1396 3405 3727 1
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75 89 456 70 77 82 95 538 734 41 49 61 102003'
.) 20 67 78 146 72 343 71 433 628 58 605 30 763
rJ.? 95 966 103073 86 296 471 595 639 7Jl 26 44
59 802 44 71 915 17 10-1039 71 204 61 79 307
1;(1 98 404 48 86 654 n8 57 840 57 80 928 85
105069 266 .~04 13 24 31 38 77 584 656 58 735
t1! 6 29 52 87 942 !O6051 129 202410 .38 533 663
729 69 929 107080 85 90 136 96 252 384 508 52
635 71 74R 60 75 79 89 81.3 25 54 78 108061 132
266 82 340 41 _5.' 55 408 644 719 ~4 812 45 46
\}(17 24 10902", ,I) 132 36 44 53 91 ,,12 405 9 70
05 505 67 78 ,U) 651 61 99 884 908 110098 179
93 28J 3p 5b 9.! ;184,690 735 ~5 ?17 36 48 11100,1
H 80 2t>7 460 7;, 7~8 954 80 1,2005 89 135 41
67 ·:;89 47,~ 556 86 655 61 782 96 892 113104 73
&6 234 57 69 85 .'349 77 516 26 33 654 7i6 87 838
6;) J \4Q~2 276 78 36 1 77 570 653 77l 818 46
115m 205 6 66 72 358 463 539 .3{} 32 631 757
)27 76 116029 61 207 419 549 740 86 117022 53
C~ 160 203 62 o 3S5 414 72 594 619 69 728 75
',26 974 93 11 8248 304 12 89 448 57 5:!2 631 7Z
79 834 79 8R 11911254062 1518620648 82309
91
1
~b~I~~ ;~O 2~~2 ~5l16 ~4~'?3 4'J4 58 71 99 611

12003 19118 23739 53894 60493 85470
Wczoraj w 11-ym dnlll clągn'enla S-ej klasy
odia noj~
86293 100413 106464 113540 114479 wi~kszo wvlirano dni
117652 121233 123822 124355 125253
Zł
[707 56 74 9'18 ~121n14 47 11229 -51 251 468 502
125358 128035 130175 134163 143400
.
I I 41 60 627 84 98 733 42 45 868 901 12203 3J7
l45274 151515 152036 153528 97133.
• • •
•
89 500 53 67 880 123077 135 65 97 210 340 498
Po 500 zł na N-ry' 860 2608 3210
5~·1 630 762 R.36 92.'3 87 124151 65 221 58 376
w rtajszczęśliwszej Kolekturze
575 690 8 76 952 75 1251)02 37 120 319 78 425 40
8870 4065 660'9 7716 81'18 10613 10934
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Kontrola Instytucii

społecznej
Stacja nadawcza w LangeuberMinister pracy i opieki społecz gu otrzyma nową anten~. Z powolIej wydał okólnik do wojewodów du wykrytych hr!lków natury elek
w sprawie sprawozdań
rocznyeh tryrznej oraz nicdostnteczllcj meInstytucji społecznych.
ch.!\JlicZllCi mocy przy
wietrze i
Okólnik ten ustala szczegółowo śIliegu, zdecydowano zmienić t1fz.'!>tv jald sposób instytucje opiekuń chenie antenowc. Z teg·o powodu
cze ovracowywać mają i przedkła Jlast~l-Pi zatrzyman ie st!ll" ji nn. p!l-

opieki

dać władzom
ruHlzorczym sprawozdania ze sweJ działalności. Dla
ułatw ienia opracowania tych SJl1'awI)Zdań podane zostały w okólnI,
ku schematy sprawozdań: zakła
dów opiekuńczych dla dzieci i mło
dzie:i~, zakładów opiekuńczych dla
doros łych oraz stowarzyszeń i instytucji o celach wchodzących w
zakres op·e!d s:, 'ceznel.

rQ dni.

Stacja amerykań1'lka w Schenectady W. S. 4, należ:1('<l do Generał
EIActrie C'nmpany je;:t jPduą. 7. l1a;~t:trszych w ś,'Viede.
Zhudowa.na
willtym 1922 r. ohchod'l.i pierwsze
iD-lecie l1r:lcy na, pdu radjofonji.
SI'1.1żyb oua równiuż
lladawczej.
jako
stacj;l
c-ksperymentalna i
słusznie moina ją na.zwać piol1ierem w świec ie rad,iofonji nadaw-

tzej.

MOI!

jej ob ecnn.

wynosi GO

i

t re

j

- I Naligii~!~~
Zb~~~~~~6~
651 tonn,
zyta

nlO c~ 20 kw, i na 31 ID. Z mocą 40 i l'acljowo stacje Oslo i Kalnudborg
kw. i nadają, te same pl"ogra.t py co są bardzo
trudne do uchycenia,

stacja. WGY. Między innemi służą
lIDe do tr~li1lsmitowania do Europy
u.if/hyn!lroclowych ]wncertów, odbywnją.cych się obecnie regularnie
eo parę tygodni.

wZ;l.jemnic więc Bobie przcszkadz~ją. Sytuację tQ komplikuje decyzp,
duńskiego ministerstwa poczt. i telegrafów m;l.jąca. na celll podniesienie mocy K.alundbQrga. do 75,():'\'
kw..
Norweskie ministerst~o Zł!
EmPire Broadcasting. Roz oczę
sweJ strony zaprotestowało 1 po
te budowę 20 kw.
nadajnika. w
długich. pertr3.ktacjach zdecydJl.~a
Rugby, przystosowanrgo do na{IaDO :;;tacJęw Kopenh:tdze
pOinęwania na. szeregu fal w pięciu kiekszy"r,
(I ~O kw., a..Kalundborg 73.l'Unkal'b. obejmujących: 1) wszystkie po;,ia<1łości brytyjskie w Ame- mknąc. Nowa 6tac,)a. w Kopenha·
ryc e włącznie do Ka.nttdy i Indji d~e zosta~e w~nie6iona na połudBrytyjskich, 2) AustrjaljQ, 3) Da- me od mla.'lta l ma. otrzynla.ć barleki Wschód, Indje, Bllrm(1 i wy- dziej korzystną falę·
spy Malaj"kie, 4) Bliski Wschód i
Radjo _ płatowiec.
W
tych
E;!·ipt. 11';1](, Pa,lcstynę południową dniach z unoszą.cego sie nad Me.
i wschodnią Afrykę, 5) zachodnią djolanem płatowca. splynQły fale
Afrykę i inne posiadło~d angiel- muzyki, śpiewu; przepJa.umego ok<t

kw. w antenie i moie być po(hvyż
azona w miarę potrze·by do 300 kw. skie.
li<.'znoŚciowel1lł
p1"Zęm6wieniami,
staeja w Kalundbo'raa ma 23- Okazuje 8ię, iż ten supermoderne
W zwią.:tk\l oz tą ii<tacjl:!- powstały
1'ITn.wie równocześnie <lwie krótko- milknąć. J cd n.'" I naiPOPUl:l.rniej -/ ?la.towiec został
wyposażony w
falowe X2 AD i W2 XAT tak do- 57,yeb stadi Ka.lundbor/l," jest pO- pot~~n(' glośniI~i, gigantofony, pol 'n,o :lll\tnO w sz ~ ':itkil1! J'.ldjo,lm ,l tJ- UOl>IIO sk:~Z~11l<l na zni:~nięcjc. Dwie ruszauc cal~ ins talach wzmaCl~i'l
rolU. Pracllj:J, OUC 1Ia fabch Hl 11'", ~ sąsia.cLująee zc ~ba. ::eoln"afiC'arie czy, nadajników ~ramofonowycl1 i

wy135Notowano za 1M Irg.: żyto 25,25
- 25,75, pszenica «wor. 28-28,50
zhier. 27,25-2'1,75, owies jedno 25
-25,50, zbier. 23-24, jęczmień
kasz. 22)75-23.25, brQ\\". 23.7524.75, groch Victoria 28-31, polny jad. 27-30, łubin. niebo 15-16
źól1y 2t-23, wyka 27-29, pelusl
k:a , :;!8-29,50, seradela 37- 39.
rzepak 36- 38, siem!"! lniane 3739, kouicz. ezerwona sur. bez grubez kanianld 175-200, czerwona
bez kall. do 97 rpoe. 240-280, bi;l
ła sur. 275-375, biała be:r. kaq. do
97 proc. 4()O-500. mąka pszenna
luks. 10-50, 4-0 40-45, żytnia
pyH. 41--42, sitko 31-32, raz. 31
- 32, o1rr;by psz~ne 16--17, śred
nie 15-16, żytnie 14-15, kuchy
lniane 24,50-25,50, rzepak 18 nosił

18,SO,

w tem

słonecznikowe

18-19.

O sile :'wiadcz~'
przy i".\':·(lk(·~('j 10(,0 mtr.
~lYl'hać go 1Iyl0 w )ll'oli1it:lIiu kilku kilometrów.
(r)
mikrofOllowych.

fakt,

fł
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Iakład Połoiolno

Ogrodowa 10, tel. 213-57

I i II klasa
Oddział

pclomlcllo-ginekolow.G1ny
Dr. med. Sz. Eigerow8

Da-. Heiłler Kurj6ńska
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eychner
Cena porodu na n kI. wraz

z,.

z zabiegami 200
OplekfI nad d.leckiem
Dr. med. J. Polakow
Oddalał ohlrurglc:ny
Dr. med. M. Ken~r,
god•. pr.Yleć l-l! pp.

Dr. Ludwik Falk
Specjalista chor6b sk6rnych
I wenerycznych
Nawrot 7, tei. 128-07
od 10-12 i od S-7

Instytut KosmetykI Lekarskiej
I G a b I n e t FIzykalnej TerapJI
M. Markus6wny
ul" .'.
p. fach. kierown.lek,
ul. Narutowic.a 9, I p. fr.
Tel. 129-09. - God •• przyj. 11-2
I 4--8. W niedz. i święła 11-2.
I. Dział - leczenie i usuwanie
wad sk6ry, cery, włos6w, brodawek i t. p. Masate. Maski.
II. Dział lec.enie elektrycznośc1il, światłem i ciepłem. (Galwanizacja, Farad. Elektroliza.
KaustykII, d'Arsonwal. Kwarc.
Sol. i Vltlllux. Diatermja. Parów.
i t. d.
Zabiegi w zan. Fiz. Terap. wykonuje siCl z polecenia lekarzy Imtt.
ora. • ordynacji obcych lekar.y.
Dokt6r specJ. prz,Jm. od 1-2.

MIMRR"

Wal[ Ha~~Deai~~t Harry

POKÓJ ładny t: balkonem odnajNarutowicza. 39, m. 8.

Komornik Sildu
Grodskiego w Ło
dzi, rewiru 12-go
ul. Piramowlc.a
.r. 7, na :lasadzie I1rt. 1030
U.P.C. ogłasza, że
w dniu
30 marca
1932 r. o godz. f O
~ano w Łodzi
pr.y ul.
UListopllda 93/95
odbędzie alę sprze
daż II przetargu
publicznego ruchomości nalet,,cvch do
flr. "Warszawski i
WitelsohnI sldadllJlłcych się
l': beczek jelit
08zacowllnych na
sumę zł. 1000.Łódt, 19.3.1932.
Komornik
A. JarolZyński

lO

ZWIĄZKU SPóŁDZIELNI

M LECZARSKICH i JAJCZARSKICH
•

mlanowleł..

elow., out. ofiary materfaln.
.aletne Sil od lokodei ·towaru. NIe katdy dowolnIe
.achwalan, towar, lecz w cl~gu d.iellllltlr.,w lat
w Gołym ~włecie wypr6bowana Jabo~ć :IłIalulł"Je na
Wss.e allufanie.

T y L KO "O L L A fi

w Łodzi

Dziś

i dni

następnych

SIĘ w ZaFotograficznym "Salon
d'Art". 6 pocztówek artystycznie
wykonanych od 4 zł. Koostantynow8ka 2.
076-5
- GŁUCHOTA, szum,
cieknięcie
uszów uleczalne. Żr:da.ide bezpłatnie pouCozającej broszury. Adres: Eufonja, Liszki. 455-1
kładzie

~wiatła Wi~l~i~IO Mia~ta
Pocz~tek

seansów' w dni powssednie
o g. 4, w soboty, niedziele i święta
o g. 2. Ostatni sellM o godzinie 9.1S.
Nil piorwszy seans wszystkie miejsca
po 60 gr.

Kto

Og'o&zenle.

Ogłoszenie.
KOmornik S"du

.,·!},· ......,.ąr:ac:nS\"M

Komornik S"du
Grod.kiego w

.,...""",ttr

Łódź,

w

ul. 11 Listopada 85,

-Prenumerata

t~l.

137-47

bez

żadn,ch

zezwoleń

Na żądanie dostarczamy nm6wionq s6l do miejsclI przeznaczenia
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16DZ·
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PIOTRKOWSKA 167
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WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOŻYCZANIE

AKUMULATOR6W

mlesięoznll _mosu
dat lt ami wynosI. tY
4OQroa.y. z puesy hłI \Jocz!r'w-' w k!'a~u R kopisów redakcja

Porannego" ze wszY8łkleml do-I
46
d'
oalli ~l. . :l, Z!I o naSlienle z . r..- ·zerrenicla ..,. zł. 9. nie zwraca
Ł'

ę
Bedaktor: Euaenlusz Kronm~

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

domu 2 ·pokojówe
W NOWYM
mieszkanie poszukiwane. Oferty do
:ldmin. "Natychmiast N:1
POKÓJ z kuchnią, WSZElkie wygo·
dy, w śródmieściu, słoneczny, n
piętro odd:::m. Telefon 132-01.

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

MIESZKANIA w starych domach,
oraz ~a komorne miesięczne, lokale biurowe, handlowe, - fabryczne,
I sl'.\.~ flJ~. PGkoje z klatki schodowej,

, . tel.
FiotrlH.w~ka _6~;_ f.!:imt,
J BU,jf).
_ _

piętro

II
-

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

DOSPODARZE, administratorzy,
plenipotenci domów proszeni są za
wiadomić o wszystkich
wolnych
lokalach mieszkalnych, biurowych,
fabrycznych jak równiez o podziale wi ąh zy ch mi eszk:lIi na mniejsze
l4l-0!, 132-01.
do biura "Lokum",
Piotrkowska
DO WYNAJĘCIA jeden duży, dnI' 132, front, n-ie piętro, tel. 166-15.
gi mniE\jszy pokój z poczek., bez
mebli, nit biuro oraz pokój umeblo- SZIGHRZE murow~.nedo wynaję·
wany przy ul. Piotrkowskioj 97, cia. Kilili..'lkiego 75.
675-8
m. 6, od 12 - 18.
STAR-SZA osoha. poszukuje pokoDO WYNAJĘCIA obszerny lokal ju zeałodzir nnem
utrzymaniem
na 1 piętrze, front, przy ul. Piotr- nie wjrżej pierwszego piętra przy
kowskiej 90, na1;ający się na biuro inteligentnej rodztnie.
Okolica.:
rskłac burtowy, lub konfekcję. Wia Gdańskiej Sródmiejskiej - te
({OUIOŚĆ w magazynie
"Seterja" rIJmskiegQ. .Oferty 5ub "Inteligentll.:'t'.
' .
674--'-1
Piotrlwwska 90, tel. 208-36.

._----- -

Ból Bka~oną

Łodli,

rewiru 8
rewiru 8
samieszkaly
.amiellllkaly w
lodU, po,. ul. w. Łodlli przy ul.
Zeromskiego 25
Żeromskiego 25 nil
na zasadzie
:J&sadlllie ad. 1080
Ust. Post. Cyw. art. 1080 UPC. 0gl61!11'lG, że dnia.
ogłaala, że w dniu
7 kwietnia
6 kwietnia
1932 roku od go- 1932 r. od g. 10 r.
d.iur 10-ej rano w Łod_l, plly ul.
11' Lod_i, puy ul.
Nllrułowicza 96
odbedsie się sprze
Północnej 8
daJ: z przetargu
odbędzie si ę spI'llle
publicznego ru·
dam przelllic)'tację
chomoaci
ruchomol§ci,
nlllełtłcyc h
do
należąeych do
Emila HQdr;ana
Mordki Lenka
I skladajqcych się i sktadllj~cych się
z mebli domowych
% mebli domowych
oszacowanych na
OBII8oowanych nil
zumę 2ł. 30100.~umę Zł. 1000.Łódt, 16.3.32 r.
Łódj, dn. 29.3.32
Komornik
Komornik
Jan Jabczyk
Jan Jabczyk

.I4J..:!lIIIIIIB

<,

ol e s

Grod.kiego

Łod.!

'. .

poszukUI~e

mieszkania, lokalu fabrycznego, biurowego, pokoju z klatki
schodowej, zgłasza się do jedynego pod wzgl. organiza,
cyjnym w Łodzi biura "Polruch .. Al, Kościuszki 27 t tel.

Waine
dla P.P. prlemJslowców.
Cwia"""""" ,.

I 32 r.

-

c

Lekarzy-specjalistów

Nr. 345 I 32 r.

._----

MIL Y, ciepły pokój umeblowany
centr: ogrzewanie, pojedyńczej os.o
bie .kulturalnej
odnajmę. Piotrkowska 5u, m.8, winda. W god~;
2-3.

Lokale
~===~======~=====: lllnlł'blcwane,
domy,
place,
~
pa!'cE'le poleca
biuro' wille
"Lokum",

Na!ltt:pny program, .SWIAT BEZ
GRANIC". W roli głównej: Adam
Brodzin.

WfH(H~l~~I[lHA

sprzedają

POKÓJ umeblowany ew. z ut!'~Y
maniem tanio odnajmę. Al. I Maja.
5, m. 4, front, J piętro.

RADJO sz{'!ściolampowe z anod ów
ką okazyjnie z powodu wyjazdu do
sprzedania. Lipowa 68, m. 15, w
godz. od 10 do 15-ej i po 21-ej.

l!'OTOGRAFUJCIE

I

film świąteczny dla
mllJonówl
CHARLIE CHAPI.IN w swem ostl1tnim epokowem orcydziele p t.

PORADNIA

Do akt.
Nr. 37j

KJLllIlSKIEGÓ 105m. 34 poprz.
1II p. wynajmę pokój umeblowany
osobie pojedyńczej tanio.

ROme

Wspaniały

Dobrzyńskiego

PO·RADI 3 Z,t.

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

Hapoo I sprzada

KILIN8KIBOO 178

powierzGhni CB 1000 mtr. i składllillcych się
kwadr. w śródmieściu poszu- z menll i 200 kg
wełny
kiwane. Oferty.{lO administr. o.. acowanych
na
dla "T. T."
sumę :Ił. 700.Ł6di, 10.3. 32
Komornik

wena;vcarnvch i sk6rnvch

..... ------

POKÓJ umeblowa.ny t: po6eie~ wy
najmę tanio panu. Piramowicz& 5,
m. 7, front, I piętro od 8,80.

4-POKOJOWE mieszkanie z wygoBUDYNEK fabryc:z.ny:lo mieszka- dami pOBzukiwane w śródmieścIu.
niem kilkupokojowem
kupię lub Oferty do "Głosu" pod ,.Poważny".
wydziertawię. Oferty "Głos Poranny" Bub :,Budynek Fabryczny".
POKÓJ ładnie umeblowany, wszel
670-2 kie wygody, -telefon, z utrzymaniem lub bez odnajmę. Nawrot 2,
m. 31, front, II piętro, 3 brama.

Gdańskiej 38,
na zasad.le art.
1030 U. P. C.
ogła8za, że w dn.
30 mllrCI1
1932 r. od godz.
10 rano
w Łod.I, przy ul.
Brzdnej 3/5
odbęd.le sie IIprae
daJ: z przetllrgu
publicznego
ruchomolIci,
nllleżllcyGh do
Maurycego

leczenie chorób

e.

·

I ~głO!lenia ~ro~nel
--+
-I
1--.. . . . . . ,_. . . .,. .I'

przy ul.

U- 1 ) przyjmuje
2- a ) kobietlB-lakB12
w oiedzielęiświeta od 9-~ PP.

.

II

KomornIk Slld1l
Grodzkiego
w Łod.i rewiru
2-go za-

lEL. 205-'38

-

.

DETAL: prą ul. Plotrkowsklel 141 I p,a, ul. AndrzeJa :lo
DETAL I HURT, przy ul. PiotrkowI klei 13, przy ul. Gdańskiel11
i PJZf ul. N.,utowiu.as,
HURT. pr., AL KoIciu•• ki 1~

Ogłoszenie

cmynna od 8 rano de 9 wieoz.

1-2-3 ładnie umeblowane pokoje, łazienka., telefo, wejś'cie niekrę
pujące do wynajęcia od zaraz. Zachodnia 57, m. 4 front, S piętro. od
3 do 5.

w etykietach z t,m znakiem
ochronnym sprzedawane jest
we ws.ystlcioh powdniejUfch sklepach w Ł o d z i
a plzedewszystldem w sIrlepIIch własnych

Do I1kt.
Nr. E. 369 1932 r.

Zawadzka 1

głównej

program Odeon - Wodewil.

Ogłoszenie.

mleszkllły

w roli

mę.

«)

Do akt.

ie~f~e

Do akt.
Nr. 56411932

I

SKlADY

:~I~le

WP. •

-----------

lfl. ~05·~I.

TELl!F. 'ii'EZWANIE

TEL ~05·2t UL
ODBltI!RAMY I D08TARC, AMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.

---- - _._--3 POKOJE umeblowane w willi,
w ogrodzie do odmtjęcia..
ska 94, od)ł ido . & ,.. .- _ "
- ,

.MiESZKA~IE S-po-kojowe wszel-

Gdań- kie wygody. Piotrkowska
-in. 21 tanio -do _~dstąpienia.

---

ŁADNY pokoik za ił. 45.~ odnajmę.

_ _o

Zawadzka. 39, m. 8. fr. I p.

'-- g

.

43,

-2

GAR.:~9NIERĘ . .e,legancką" mailiwie w śródmieściu, wejście z klatNIEf{RĘPUJĄCY i słoneczny ki schodowej, pos7.ukuję od zaraz.
pokój fro~towy dla 1 osoby Off\rliv do adm. sub. ,.Pilne".
odnajmę Zeromskiego Nr. 77
-2
1

m.7.

.--------2 POKOJE um~blowane na biuro
ew. 1 I'llkój . ~rneblo~any, jeden
bez mebli na zamieszkhvanie dcl
wynajęcia. Przejazd
19
m. 15,
frout, , piętro.

PI~KNEmi{'szxania 4-pokojowe z
' pokojami &łużbowymi, nowoczesni.!
wyposażone, na dogodnyeh waru n
ka('h do , wynajęcia. . od -zarall. WiaAOIrWŚć: . Sienkiewic7l3, tóg Abra,mowskieg() nr• .1:
4281:-;-:-3

tlnłOSZenł-a Zlł wieru milimetrowy l-szpllltowy (stronił S upalt): 1-1Z8 stronił 2 zL, Reklamy łekstem
U,
redllkcyjnym zł. 1.50; w tekście: • IIlsłr.eieniem lDiejsca na stronie od 2 GO 7 wl~cznlc (K) ar.
bel zastr.eżenia mieJsclI 50 gr.; nII:!ellllne od strony 8-ej do końca telrstu 40 gr.; nekroloQi 40 "r. ZwyczaJ'M
(10
I) ln
. ..
ł
. ł 50 P
ki
"
str. ~.pll. t. • gr. Dro bne 15 gr. all W}'rIlZ, naJ.n~eJ9.a
o~ aszente •• 1. • OSll~ wlln!e pr~c, 10 gr. lIIl WfrllZ, nllJmnteJue zł. 1.20. Ogłoszenia nręczynowe I lII1ślublnowe 12 zł. Ogłoszema Ił8IDlalBCOwe oblicnne 114
o 50°/0 drołel, firm zagr. 100010' Za ogl. tllballll'Vczne lub fantaz. dodllłlc. 500/(): Og!. dwukolor. o SOWo iroie!

.
Za WJ'daWDiotwo ~rua". W~daWDicla lPo •

Ola.

od».: Eua~iQl&

KroIUJlU\.

W ~

1[-JW

Bi.ov~." 1Ql'

