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Hlnryk Ford

na konferencje

l'Io(arltwa
ciężko zachorował

ważną

operację,

lO

68-letniego

i przeszedł poszczególnie dla
człowieka.

Sowiety nie wyda dzą
generała

mandżurskie

go i jego armji

rozbroieniową

w Genewie

przgzDiłlg' RZł!lzg równoł,

pr

GENEWA, 11 grudnia (pat.)
Z deklarac.ii tej "'ynlka, że z innymi mocarstwami, które dakc.ii formuły ~euewskłe.t, miNarady pieciu mocarstw
za- odnośne ograniczenia zbrojeń Sa na nie.i reprezentowane, usi- nister Nem'atb został upoważ
kończyły sie dziś podpisaniem wszystkich państw winny hyć łuj~ hez zwłoki
opracować niony
prllez kancIerza von
deklarac.fi, na podstawie któ- wpisane do projektowanej kon- konwenc.ię, któraby zrealizo- Schleichera do oficjalne~o
().
reJ NIEMCY POWRACAJĄ NA wen.c.U rozbro.ieniowej. Natura' wała istotną redukcje i ograni .. świadczenia, że Niemcy pOWI'Ó'
OBRADY KONFERENCJI ROZ nie rozumie się, że szcz~óły za czenie zbro.{eń wraz z postano- cą na konferencję rozbrojt'nio·
BROJENIOWEJ.
słosowani,a
takiej
równości wieniami cO do jej późnie.l s zej wą.Tekst deklarac.ii. którą Mac Ilraw hedą
przedyskntowane pracy w sensie DALSZYCH RE
Donald imieniem swych kOI&' przez konferencję. DUKCJI.
gów zakomunikuje 'Przewodni- I 2) Na podstawie tei deklaraRozmow: piedu mocarstw są
cllące!",u.
konfe~encji
ma c.ii Niemcv oświadC%yły, że są. załem skończone.
hrZlmeme następu.lące:.
t GOTOWE DO POWROTU NA
Deklaracja,
podpisana
w
między hitlerowcami
..t~ Rząd", w: ~rytanli. Fra?- KONFERENCJĘ ROZBROJE- dniu dzisie.iszym. pl'Zedsławioi komunistami
CJI l Włoch OSWI3dczy!y.
ze NIOWĄ.
na zostanie we wtorek prezyd.it'dną z zasad" k.tóre wInny sil!: ~
•
.fum konferenc.ii
rOLbro.ienioBERLIN, 11.12. (PAT) Prze:t
żyć za wskazmk kmilerenc.v
..31 ~ządy ~. BryłanJI. Fran- weJ.
cały dzień dzisie~sz;y dochodziio cb
rozbroJeniowej ,iest przyznanie Cli, Niemiec! WIoch J;(otowe są
* * *
Iic~l!ych starć między członkami
Niemcom oraz innym
mocar- przyłąezyć Sle do ponownego
•
bOJowek radykalnych ugrupowal
stwom rozbro.ionym traktata- o~wiadezenia przez wszystkie
.G~NEWA, 11 grudma.• (Pat) Najostrze)ze za'ścia miały miejsc::
mJ. RÓWNOŚCI PRAW w ra- państwa euroDe.tslde, te W tAn ~ftmster VOn ~eurath wyJecbd między komunistami a hitlerowcamach svstemu, któryby zapew- NYM WYPADKU
NIE BĘ"., dZ,lś '!opołudnlU do B~rll1~a.
mi, przyczem doszło do strzaI.h
niał WSzystkim narodom bez- rSIŁOW Al. y ROZ~IĄZYW AC PI em]er Mac Donald I wlee~': Wielu uczestnik~w b6jek 9dniosh
pieezeńslwo i że asada la win ZA P01\-JOCĄ SJl..' JAKIEGO- nlster Pa.,1 BonN.ur
OPUŚCIli, ralJv. Polic:a musiała fnterwenjo,
na znalefć ~wój !yraz w kon- KOL WIEK konfliktu
między l' Genewę wieczorem.
wać, r07pędza 1 ąc m. in. powtarza·
",encji, która b~zie zawarła w syJ;{llałariuszamł.
* • *
jące się demonstracje uliczne kowyniku konferencji rozbroje-' 4) Rządy te zdecydowały się
BERLJN. 11 ~rudnia. (Pat.) Illunist'.lw. W kilku wypadkach tło·
niowej.
,
' _ I współpracować w konfereneji Pc ustaleniu definitywniej re- konano aresztowań.

Krwawe starcia
w Berlinie

CHARBIN, 11.12. (Tel. wł.).
Przed paru dniami gazety doniosły,
Ż~ rzekomo Sowiety zgodziły się
wydać Japonji internowanego na
terytorjum sowieckiem
genera·a
mandżurskiego Su - Ping _ Wena,
a także 3 tys. jego iołnierzy. Ol{azuie się, 7.e istotnie Japonja ~ awiła takie żądanie. Rząd sowiecki
żądanie to odrzucił kategorycznie,
Su - Ping - Wena wypuścił i ~ene
rał ten dziś wyjechał do Europ~
a jego żo'nierze zostali osiedleni
ua SyberJi na wolnych ziemiach.
Sowiety w nociel w której odrzu
ca ją wydanie Su - Ping - Wena,
zwracają' uwagę Japonji, 7.e na terytorjum mandżurskiem zna 'duJą
I~anowisko
się tysiące oficerów - białogwardzi
niem zastrzeżeń wysuniętych Il!zez glję oraz charakter
pojedna vCl)'
stów, intrygujących przeciw SowiePARY1:, 11.12. (pAT) Rada komisje parlamentarne.
noty amerykatskiej, poparty !l' zez
tom, a nigdy nie żądano wydaDia
ministrów wypowiedziała się ,jed'lGNa dec~'zję rządu wpłynęła p'le \).~tatnie informacje z W a~7.yllgt\l
ich rządowi SOwieckiemu.
za~nowani4 nu. Następnie na
gloSnie za dokonaniem w dniu 25 (!~wszystkiem chęć
decyz!ę rządu
b. m. spłaty d'ugu Ameryce w su- równoległości między rozwiązan:l!m wp'ynęło zbliżenie, jilkie fl:l'ltąllHc
mie 19,800,000 dolarów z zachowa· sprawy d'ugów przez Francję i An- ni t:r zy stanowiskiem komi:,ji flnan
Pilot i pasażer zabici

-:-1

le

rancja
i Anglia pla cą
ne
Pargia londgou w spraw'ie
i

Katasfrofa samolotu

MARSYLJA, 11 grudnia.
(PAT.) - Samolot handlowy,
pelniący slu7h", miedzy Marsvlja a Barceloną uległ dzisiaj kił
ta strofie. S::czątki samolotu od
naleziono. a wśród nich zwę·
glone ciało l Bota. O 20 metr6w
ou szcz:;tków aparatu znalezbno ciało oasażera.

Ograniczenia dewizowe

so'\ej i spraw zagraniczny,:,b

l!, lezą

-~.Zclową.
kołach pclit~cznyl':l

potwierz d'ugiej rOzmo ,vv Bcrr'o
la 7 ambasadorem W. Br .,"alt"i w
F al yżu, jaka odbyła się ;' ile' j tlO·
sif'dzeniem gabinetu
wY'h,li.:ł, że
w postępowaniu Paryża i J ..:)'1 ,y,.:I1
w sprawie długów istni-eje najz1ł'
Jol

ćzają, że

pełniejsza zgodność.

* •

LONDYN, 11.12. (PAT) _ Nota
al'giels.ka do St. ZjednOClO!lych, hę
dąC'? odpowiedzią na osta!ni:! lIotę

zaleca b. minister skarbu p. Czechowicz

nie chwi.li obecnej, jak kweslJę r wia się umorzeniu tych zaległ :)· I ;'meryka"!ską. wyraża zadowo'cl~ie
obiegu. pienipżnego, dhLgów za- śd w stosunku do przemysłu' z powodu pr y jęcia. z ja1dem w Sto
~ranicznvC~l, politykę
karteb· skartelizowanego.
',Z;ednaczonych spotkała się propo·
Jak przvpu~---a.ią, ka,tastro.
"ą. walkę z bezrobociem i ozycja argielska pl'zetlys!{u1owalJia
fa nast~""qa z tego powodu, że
chronę
rolnictwa.
i
dol(adnego zbadania punl,tóvv
pilot wsku e1c mgły nrzy lądo,
W sprawie obiegu pieniężne ·
w~'mienion:rch w nocie angiełsk:e,l
waniu !~ ',va dził podwoziem o
go, wypowiada się
p. Czech!)'f
li
z dnia 1 gl'Udnia r. b. Po dot.}a,lziemię.
podwyższeniem,
nem zastanowieniu rząd angiels'{f
wicz za jego
. d
Obieg pieniężny w kraju w
nie widzi jednak żadnego powoju
Jt naI<-owoż bez inflacji i bez
zagrożenia stołości waluty, wy- listopadzie r. b. zmniejszył się do zmiany ogólnych wnios!,ów,
chodzi on bowiem z założenia. o 80,5 milj, zł. i wynosił
nil 'akie zawiera ta nota. Rząd anqi~l
żt' potęgujące się ciężkie poto- koniec tego miesiąca
1.~88 5 &ki .iest nadal przekonany że je:l~t"
żenie w Pols-:e Darali~uje życie mi1j. złotvch.
Obieg bilet6>v nie odroc:enie sołatv ł!l{),;łoby usuWystąpienie z sejmu tylko w pcrozumienju
l utrudma
oSiąg·
bankowycr
na
s~utp.k
główna' nąć powstałe trudności i wy-aża ,
gos'Podarczc
z całą opozycją
nięcie równowagi budżetowej,
~lębGkje ubolewanit', że rzad St.
Aby to OSif!,gnąć, autor uwaza wzrostu natychmiast polaŁnyr::h Zjednocwnvch l"ie' z<!ecydOl~aI !,:ię
zapobieżenie dal, 7Obowiązal1 przy jednoczesnem zalecić podobnego rozwiązall,ia kOll
Warsz. koresp. "Głosu porann~. opozycją, no i przy odpowiedntej za konieczne
dł' ł
f. acji. Zagadnienie wywlaszeze- sz.emu o p ywoWI ~ ota i de- zmniejszeniu się portfelu
we- g 'ewwi. Zdaniem rządu angielslde·
go" telefonu,ie:
zastaw- go, spłata, która ma być dokona""
Wczoraj obradowała w dalszym nia z'emi bez odszkodowań powin- ~IZ z Banku .Pols~le~. a. za- kSt].oweg>o l pożyczek
ć pr k l ' "
. em - ogT~mczema . eWlZowe llych, obniżył sie w CI'ą,rJU u,b ie- w dniu 15 grudnia, nie mOże b.v~
ciągu rada naczelna Stronnictwa n
ze azane wmlSJl progra- I zaprzestama spłacama
dłu-.
..
.,.. . .
uważana za wznoW!~!lIe doroc~
Ludowego. Przemawia pos. Wito~,
VI .1 dla przedstawienia kOlJgte- g6w .zagranicznych
w
walucie
g
ego
mlesl~~a
o
65;4
~JIJ.
lł
nych
wypłat przewirlzianych prze'l
który wygłosił d'uZslY referat, kry
•.
do 997.] mil]. zł. Rowmeż wv- istnie'ący uHad.
lłząd al'P',iels';
s t, kt"ry odbędzie się w pierw· obc~J.
tykując obecny stan prawny i
łYch mies 1 ącach ro', u pr~ złe~o.
W
lk
b
b
l
Naogół rezolucje
b
"oś~.
sprawle."'a I z ezro. 0- iazuje spadek i emisja skarb'} uwaza, i'l! ~ata. I{tóra bę"'zie zaph
lityczny w Polsce, zalecają!! zao·
Itrzen'e opl'zycjl w kraju i w par- ostre i oPO 'ycyj1e Zia:IYzamkn'łł I cIem Drdo1)o~uJel p. CzC(;howlcz wa. a mianowicie: obieg mond eona w po owie grudnia powin"~
zeme e asttvcznvch dn '
b
. .
.
. być wzipla pod
uwal!e
ch ,.,
lamencie. ale w granicach prawa. pos, WItos o godz. 1045 wiecz. wprowa
pracy w stosunku do roln'c- sre rnych zmmeJszył Sle o bh··
.
t ·t
.. '.w
""
t'
."
ś . .
I'
.
kl' .
jzawarCla 08 a ecznego uh a'lu W,
Kwest ja wystąpienia pos'ów la- U'
c«~ n,cy
zJazuu
opu cih !la ę twa uważa za konieczne ca 'kn- s o 1 mlh złotych
do .201A płata zost . d J "
.
ł"
. . . Gd
ó
bo
ame o{OlJana w z OCH'
dowych z sejmu moie być aktuaJ- b d
leSD1
ą"
y nar d do . wite umorzenie zaległości po· mUj. zł., a bilon o 4,4 min zł ponieważ bedzie to najmdej uko.
lIf jedynie w porozłmienłu z całą jo ,:a z P
u•
dUkowvc.b. natomiaSit IDI.'ZW- do sumv 94.5 mili
cW_

Witos chce

WARSZAW A, 11 grudnia. By'y min. skarbu Ciechowi~z
napisał ksh.żkę na temat kryzysu gospodarczego w Polsce.
która w niedługim czasie pojawi się w druku. Porusza
QoCla
najbardziej aktualne zagadnie ·

ZmnieillentB obiegu

p,-enl-DZ· nogo

zaostrzyć

W,wlaszczen!e ziemi bez odszkadowan!a

p;-
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t

l
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ty lołog, ficzn

przc- z Osaki, Casalmaggiore, War- zagrani~~, aż pOdejrzenie, któtakie, było wpra- SZłlwy i Madrytn. Wobec tego, t'e padło na .,niewinnych" japoJi
wdzie znane, ale odbywało się stanowIsk.) monopolowe prze- skich kuJM!ów, wojażerów~ dowif"ce.i w fOl'mie pośredu!cj t. mysłu gablonckiego pozastało mokl'ążcóW, okazało sie uzasam. droJ{ą nadużywania paten- tylko f.egendą, bo wystawIone to- dnionem.
tów, podrabiania gołowych W,:- wary szklane dowodzą, że 1'000Dopiero prz~(l dwoma laty
robów, kOP.iowania modeli ił.p, ta gabloncka nietyJko jest nft- przystąpiono do organizowania
Rzadsze były wypadki bezpośre- śIadowaną, ale pod względem walki obrol1ne.i przeciw szpiednieJ(o szpiegowania metod pJ'll- łechnieznym nawet ją przewyi:- ~ostwu przemysłowemu. Stwo{Cy lub tajnych sposohów PI'O- ~za.ią. JapońSki pl'zemySł szkla- rzono o.rg~łIlizację nadZ(U'n, podukcji na miejscu t. .1. w war- ny stosu.ie nowe sposobv m~ni- siadającą w każdym zakładzie
sztataeh, laboratorjacb, sal.ach pulac.ii szkla, których fachowcy gablonckie.go okJo~u swoich mę
rysunkowych itd. Ten ostatni ezechosłowacy nie mogą sobie źów zaufania, ktÓl'zy obsel'wują
sposób szpiegowania rozszerzył wytłumaczyć. Ciekawe jest, że wszystkich obcych i stale zdają
sie dopiero w czasie wojny i po '\vytwory włoskiego puemysłu sprąwe z i~h zachowania si~. _
wO.lnie. Podl"z-as wojny chodzi- hiżl1łery.ine~o w Casalmagggiol'e Przez długi czas władze zachoł~ głównie ~. Wydob~cie ta.iem- Ill'aZ wystawio~e hisz~ańskie I wywały się wobec tycb środme PTodukeJI matm'Jału wojen- wZOl'y, wykazUją gatunki łowa-, ków ObrollV biernie. Dopiero w
nego, jak bl'oni, arouni'c ji, chc- I'ÓW, które jesllcze przed I'okiem ostatnich tygodniach, kiedy po_
mikal.li. Natomiast po wO.lnic wyłącznie wytwanano w Ga- znały niebezpieczeństwo, któl'e
d8Żność wszystkie,h ,pailstw ~l) blonz. ~Ie te. prze,mysłv ~~ł~ ~ui pozbawiło światowy przesamowystal'('zalnoscl stała Się I powstać Jedyme wowczas, )ezeh mysł gabłol1cki wielkich rynmotywem szpiegowania w in- ', uzyskały wiadomości o tajemni- ków zbyłu, władze Doświ«:-cają
llych p3Jlstwach m~tOll i ŚI'OI]- l'acb fabrykac.U, znallyeh i sto- większą uwagę zachowS!niu się
ków produkc.li. Dlate~o też U· sow3nycb poprzednio wyłączni..
stawoduwstwa nie były dtttych- lu'zez przemysł gabloncki. Dłu• 1owane, a h ~' s k u- f...t (\ tecbniey stall przed za.,adka., Woda gonKa "Franl)lszka-J6zefa"('ZUS tu k roz,)U(
Pl'zed

wojną sZ'}lie~!Ostwo

mysłowe •.tako

zagranle~nycb

ta.lnych njentów.
Obecnie mężowie zaufania puemyslu pl'acują wspólnie z wladZ8mi i z p _: '.tą. Pl'zemysł zażądał również silniejsze.' ochrony karno - .. ··ownej, czemu wladze ze względów dyplomatyez-nych Ol)jerały się. Dopiero nuskutek wpl'owadzenia w Niemczech dekretem prezydenta su·
rowych postanowień l'u'zeciw
zdradzie przemysłowe.i, szpiegostwu itd, wladze rów11ież plozystępu.tą do U1'~utowania . j
sprawy.
Poucza)ąe-ym .lest wypadek
szpiegostwa wUI'matowego w
Gablonz, dokonanego przez człe
rech chitiezyków, W 1930 roku
przybył do Gablonz maJy ehiński halldlal'z uliczny, Skl'OłIlllY,
z miłym uśmiechem, zasięgał infOi'mac.U o moźJiwościacb eksportu do Az'i wschodnie.l. Po
kilku tygodniach ożenił si~ z
CÓJ'kl! dl'ohllego fabrykanta i
., I d o wazy
I dł'
przemys oW('J
usuwa zaburzenia trawienia, b6le wnlOS
głowy I obłożenie j~zyka. iąd. w apt. podanie o patent na pl'owadze-

I

I

tecznie

cbronić

-

rodzimy

J::>

111'ze- .iak tajemnice tc

m~~~u~r~~w~lH~I_~=m_a

znalazły dro11;ę

n_._.___._.____________

___• • •_____

oróite ,

mY'jlow('m; w.·starczały pod , ...,~
tlm ",zgI~dl~m przeważnie usta- I "
wy patentowe. Obecnie pl'zeStl!'Pstwo szph'gostwa pl'z('mysło
",ego nabralo innych kwalifikadi prawnych tak., że wkroC2yć
musiało ustawodawstwo lun'nc.
Clekaw:v- wypadek szpiegot:;twa przemysłowe~o jest prze(lmiołcm artykuJu, opublikowanego przez jedno z pism, z któ-

:~: ';::;s!:Jed:: :e:::i~1

lorelia lounIii
A
i f. Rob-nson

dramat

i dni

I

Teleł.

EleMtrowni, ul. PiotrBowsMa

134-42.

=

nr. 115

Wszelkie pokazy nie obowią.znją. do kupna.

-.r;-;.

Do piecyków stosuje

się taryfę ulgową

SkulId tego szpit'goslwa nle (la-

!~(l::: ~~!:l~".c:e!I:.~:::gOw d:~
stałnicb

dniach puez .iedną 7fhm eablonckich z Honghong.
TowaI'y te zostały sporząd7JOne
zapomocą procesu ,.kombinownny('h obcęgów", który Gab!.nlu
stosu.ie dopiel'o ad kl'ótkiego
,",asu i który miał zdobyć poDownie wschodnio - aZ.iatycki
l'yneIi, Obecnie ia}lOńska fału'y
k:ł szkła w Osaka konkuruje z
wyrobami gablonckimj, ofiarując tOW8'I' po cenach n 50 proc.
u!ższyf'h.

kilowat 25 gr.

(ms.)

••••••••••••••••••••••••

Potę~ny

Poczatek

S

O

dramat detektywno-kryminalny

odsłaruaillcy

Nadprogram: Komedia w 2-ch aktach.

~

1

Zazdrości

Poczatek O g. 4-ei pO pol.

aktualności dźwiękowe Foxa
--~-.------

w gO,dz. 4 i 6 w.

l-SZU Pa

"

Mówiony i

eS_Uóllł

\AT

__- - - - - -__________

~

______

tOO-prot. film diw Ckowg

Jl
śpiewany

zn-żo

•
SD
Zł. Ogt t 50

w najnowscym arClyfilmie dlwi~kowym 1932/53

dz i, dn. 12 grudnia

ludzi podziemi w 16·tu wielkicb aktach.

eny

oraz Daru Cooper i Charles Lanohlon

Ifal

~ycia

Osiainle dni'

Tallulab
Sza an

tainiki

g.4-el

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr.

l\adprogram: Najnowsze
DowIdZenia!
________
-=____mmaama
______________ .,

Od

~!2

Sprzedai wszelkich aparatów grzejny[b na rafy i l~ golOwke

D
nieb,walego

"'''rójce!

szybko ogrzewa mieszkania,
biura, sklepy i fabryki.
Idealne w użyciu.
Niszczą wilgoć w lokalach.

następnych!

t,dzień

miłości l namiętności

PIECYK EbEKTR cznv

W SBlepte

Bopicro wtedy wladze wkrou~'
i zal'zą(lziły 'wy(laIenie całego
chiJiskiego towal'zystwa. Chiń
czycy udali sie tedy do jnny~b
okrc,>gów przem:rsJu szklanego,
ale i stamtąd ich wydalono. Zl'csztq wmieszany w sprawę te·
go szpicgostwa IlrZemysłowego
byl również Jeden z zadhdonycb
cllspol'tcl'ów J{ablonckłeh. -
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z
który zajmował
w świecie niemal stanowisko
monopolowe, zamiera z powodu
szpiegostwa .lego metod pł'acy
wzgl. środków produkeyjny-ch.
A mianowicie chodzi o pl'zcmysJ l'
szklany (zdobniczy) w Gabhmz,

pochodzą z Czechosłowacji,

t.

l~

9ł.

Czechosłowacji,

W domu instytutu szklaue~(J
1łI Gablonz znajduje sie pokój,
w którym w eztereeh witrynach
wystawione są najpiękniejsze
1VZOl'y gabIonckiego zdobnictwa
6zkklnego - ale wytwory te nie

.ni~el1ic.

ły

Superfilm

W rolach

nie intel'esu ekS)lOl'towego w
GabloJlz, Równocześnie z nim
11nyhyJo do Gablonz tr~ech iDnych chińczyków. W maju t('go l'oku przyłapano jednego z
nich, gdy usiłował sfotografować maszynerję jedne.1 z huł
szklanych. W miesiąc później
dwóch chińczyków chdało zakU1>ić w sklepie maszyn, spec.ialne maszyny dla prasowania
szkła i wyrabiania pereł. Nadto
shvierdzono, że w ostatnich t ygodniacb wschodnio - azjatyccy
halldla"ze, którzy w towarzysłwie sekretarzy - w rzeczywlstości inżynierów - przybyli do
Gablonz,
'Próbowali dokonać
zll.ięć maszJn i WZOl'ÓW zapanło
cą maleńkicb aparatów fotogra{icznycb,
umieszczonych w
dziurkach od guzików. Nie dowiedzianob~' się Ili~dy o tych
sprawach, g(lyby jeden z azja·
tyckich handlarzy uie b~'ł daj de
wywołania u fotografa w Gabl OOz J'O Ik'I f'l
I mowej.. F o t O~I'!J1~
I)Oznał wal'tość zd.i~ i zrobił (10-

języku

l

hebrajskim.
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Wizyta rzym.klego koresDonr!enld "Glosu Porannego"
~udniu

Rzym, w

Grudniowy poranek jest tak
słoneczny i "wiosenny", że trud
nc usiedzieć w domu, - choć
mus woła do pracy! Odkłada
mv więc za.łęcia na później by
coprędzej

przeistoczyć

się

w

.. turystkę", bo czyi
je~t
miasto, gdz.ieby moina znaleić
tyle do zwiedzania?
Precz z Baedekerem - niepotrzebnym ciężarem!
Wyruszam na miasto sama i zaczy·
nam ~łęboko się
zastanawiać
J1.ad sposobem najlepszego W~l
korzystania tej rzadkiej okazjj
- wolnego całkowicie Drzedpo
łudnia. Jest przecież obecnie w
Rzymie tyle ciekawych rzeczy ,
mogących zainteresować
i archeologa (nowe wykopaliska) i
gorącegO wielbiciela Slztuki "No
necento" (1900 ... ). WvrOS1y nowe budowle, uderzające
prostołą swojej architektury, a uposażone we wszystko co "racjonalny" styl stworzył dla wy·
magań i komfortu dzisiejsze~o
hcia ..·
Gdy orzechodzilam ulicą uił~
tzył mnie w~aśnie nowy gmach
ministerstwa "Korporacji". Z jaką szybkością buduje się
dzisiaj! Fasada składa się z linji tylko prostopadłych i Po()z;omych,
jedyna
ozdoba-wspaniała brama rzeźbiona
w bronzie przedstawiają<,a
svmbole oświaty i sztuki.
Namyślam się czy nie pójść
zwiedzić jeszcze raz
wystawy
"Dziesiędolecia" faszyzmu. Jesi: ona świetnie urządzona i
nader zajmująca, dzięki dokumentom historyCznym i ax:Ły
stycznym ilustracjom. Lecz wy
maga wielkie.; odporności
fi.
zvcznej i duchowej: Nie wolno
jak na rwykłej wystawie obp.jrzeć, wbdhtg upodobania kilka
sal i COfl1ąĆ się do drzwi weJściowych. Isf'llieje . .lak w ruchu
83mochodowym tak zwana ".led
nokierunkowość" i trzeba wi~
z konieczności
przedefi.l.ować
. przez labirynt wszys1tkich lIcznych sal aby dotrzeć Wlfeszcte
do wvjścia ...

dzielnego państewka:
wie','kie bliczność kinowa
coraz barbudynki, każdy o innem prze- dziej interesu.re się miejscowvznaczeniu , trzy teatry,
jeden mi filmami; kilka włoskich W ·
niemy i dwa dźwiękowe, gma- mów wvświetlono ostatnio z P'l
c'b y z salamj projekcyjnemi, biu wodzeniem za,gl'anicą, jak np
ra, restauracje, kąpiele i t. d. dźwiękowiec .Pergolesi" (z iy·
W's zystko to otoczone oglroda- cia słynnego kompozytora i L
mi malowniczymi, które służą un'wkami iego własnych utwodo zdjęć na powietrzu. Maszy- rów) i "Mężczyźni, - co to la
nv
i urządzenia techniczne. hultaje" - film pełen humocu
pierwszorzędne pod względem '! zabarwieniem lokalnem.
technic,z nym, podług najnowDr. Toeplitz, z wrodzoną mn
szych systemów amerykańskich uprzejmosCl ą,
przyjmuje
w
Przy umiejętnej reżyserii
po- -woim ga;;i:.ccie korespondentwinnyby produkować filmy na kę "Głosu Porannego" opowlabardzo wysokim J)Oziomie.
dl3jąc jej o d3żeniach i przyWstęp
do tych wszvstkkh s~' ły'Ch planach
prodUlkcji. Z
zl1kładów jest dla o~ych bez- p'rze.ięciem mówi o filmie, któ
względnie wzbroniony,
tylko ry ma stanowić clou obecnego
dla prasy robi się czasem wyją- sezonu i rewelac.ię cH.a ekranu
tc·k; "Sezamowe" drzwi otwie- międzynarodowego. Nazwa lega
rają się naoścież
szczegÓll.nie brzmi "Stal", a akcję u~ożono
dla polskkh
dziennikarzy - podług ' tekstu,
napisanego
od czasu .i k generalnym dyrek prze.z Pirandellego, specjalnie
torem tow _. rzvstwa
zosłał 1). na za mówi,e'nie
"Cines". 'ViLudwik Toeplitz, syn prezesa downią ter,o filmu jest olbrzy
,.Banca Comme,r ciale".
mia huta stalowa w Terni. Jest
Tow. "Cines _ Pittaluga" za tu miejscowość położona nieda
dawnej dyrekcji, w cia!{u ostat. leko Hzymu, słynna ze swy~h
niego roku miało w bilansie 38 przepięknv'Ch wodospadów, k'ó
rniljonów deficytu i wtedy ti) rvch część zosta' a obecnie W't'zwrócono się do L. Toeplitza z zyskana na użytek
zakładów
prośbą o zajęcie
stanowisk<\ hlltv. Treść .. Stali" jest (ldzwiN
kierownic ego.
Toeplitz ob.i~l cia.dleniem życia robotników i
.le , biorąc w swoje ręce nietyl- ~la.s,z,' n; orzeootężnv rytm tc;:{o
ko zarząd finansowy, lecz po SWI~t~ .~aszyn - ~poteoza t'!święcają'C się z zamiłowaniem chmk.l l ~ego tra~ed.1a. Na tle te
kierownictwu całej produkcji, I go. wlelkleao dr~matu o.' hrzvwe wszystkich jej dziedzinach. lr: OIW rozgrywa Sl~ prosty, .ludlOd tego czasu, t. j. od kwietnia kI dramat UICZ?'CIO,:y~ mI~dzy
1932 roklh.,Cineś" rozpoczęto rłwoma robotmkarnl l kobIetą·
nowe życie, zabPo tam żVwsz~ Charakterystyczne jest, że tvItętno. Produkcja stała się bar- ko rolę tej kobiety gra
nra \vdziej intensywna, boga tSlza i o- d1iwa
aktorka
(Iza Pola),
rvgina).nie.~za. -Dzięki inicjaty· wszyscy inni to autenty,ezni
wie ToepIitza, .lego gorliwości robotnicy. - Film się kręci już
i niestrudzonej pracy wytwór· od miesiaca w zakładach hut.y
nia "Cines" kręci obecnie dwa' stalowe.i Terni, wszvs,tkie wi~r.
filmy na miesiąc. - Kompetent zdięcia :;ą bezwzględnie praw
tle jednostki z/rozumieją wiQc. dziwe i Dl zez to
w naj wyż
jakie
"tempo allegro"
je;! SZYm stoTmiu cenne .
przy ich wykonywaniul
Odpow·ednią muzykę skom
llozwój i postęp produkcji u- ponował znany włoslki kompo ·
widacznia się 'Coraz
ba.rdziej, z~tor Malioiero - syntetyzując
chociaż hamuje
wielki brak rvtm potężm~h maSZyn, a ' ja"lZ'Wiazd" filmowych i wszędzie ko kont,r ast - sielankowe moslukają zdolnych
i odpowied- tywy odpoczynku, miłości i Innich aktorów. Pomimo to pn- dowych piosenek.

Wielki afislZ, zawiadamiający
() Wystawie Kolonialnej w ugrodzie zoolo·g icznym wydaje
mi się przez chwilę ponętnym.
Zaprowadziłby mnie do "Zoo",
tak pięknie po'ożonego i ozdobionego południową flOTą (pod
względem ilości zwierząt
zaJmuje trzecie mJeJsce w Europie). Ostatnio dużo mówiono I)
muzeum zoologicznem: znajdn
j(> się tam jeden z niewielu zachowal. ych okazów pingwina
arktycznego, którego rasa cało
kiem za.ginęfa. Lecz perspektywa zobaczenia tego pingwina
wydaje mi się zbyt me.1.anchoiijna: ciągnie raczej do czegoś
wesels\zego, do rzeczy żywv('h,
aktualnych.
rasy XX wieku,
czegoś, co obiecuje liczne i uroz
n:.aicone potomstwo. I oto genjaIna idea: CZyż nie lepiej udać
sie dla zwiedzenia
zak'adów
"Cines - Pittaluga", - najwię
kszej i .ledvnej 100 proc. wIo.
cJciej wytwórni filmów?.
"Cines" -

"fabryka iluzJi"-sama-

r~bi wrażenie jakiegoś

"Os.ain-e l
III-ci

łydzie.,

re~(ordowe·

go powodzenia!

dni!

I

nenlta, Kwial Hamannu

B!tirnsfierne Biarn"
son aneldncte

uprzejmość.

J. M.

Gość zaśmiał się wesoło:

- PrzYJmuję zakład
jestem wygrllnej.

i.

PCWiPll

ujął gościa pod ramię
zaprowadził do
ogrodu. Tam
wskazał mu mały pawilonik, stolą.

Bj6rnson

i

Marsz gJodowy na Waszyngton

ey przy murze.

- Proszę, patrz pan _
rze1d
Bjornson, otwierając drzwiczki pawilonu. Tu oto mieści się kurnik:
dwadzieścia siedem
kur i kogut.
:\fuszę zatem dbać
wyżyW1f'nJc
nie tylko siebie, ! żony, ale i 28-miu
~lOich skrzydhLtyeh wychowańc,sw.
Tredno, ma naD rację, mistrzu!

°

Przegrałem zakład!

- A ja, - dudał Rjornson
będę mógł uregulować jutro

_
mój

dhlg.

••••••••••••••••••••••••
PopieraJcie Tydzień
Zapałki T-wa Nie$.
Pam. Bieanym Cho1qm i Położnicom "Linas-Hachoiim"
Na zdjęciu widzimy pocM d z transparentami, zawiera,hcemi hagła demonstrantów.
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Wstępujemy na chwilę do te
atru dźwiękowego, gdzie mam
sposohność asystować przy krę·
cE'niu jt>dnej sceny z dźwiękow- I
ca "Glos z oddali" i podziwiać'
w niej młodzieńca tak pięknej,
atletycznej budowy, że z zacie ·
kawieniem i'lformuję sie kim
je.;.i: ten nieznany doh1-d aktor.
LAWRENCE TIBBETT
Okazuje się, że to student ulliLUPE VELEZ
wersytetu,
którego nieda wno
razem II II
"odkryto" i niewątpliwie wkrót
ce będzie należycie oceniony nil w filmie mistrzowskiej reżyserji
w. S. Van Dyke'a
ekranie. Doprawdy szkoda. te
istnieje tylko "Miss", a nie "Mistel'" Europa", gdyż ten Apollo
mia '1by
z pewnością wielkie upojne pieśni, czar egzotyczneszanse do uzyskania owego t y- go nieba, arcyciekawe sytuacje
tulu.
i buiny temperament połudW drugim teatrze kręcą film nioweów oto. tło. t~g9 filmu,
"Piel1~ądz albo życie" film hu /którego prem]era lUZ Julro
morystyczny na tle spekulacji
W "Cas~nie"
;.{iełdowvch.
"V specjalnie komicznych, a jednocześnie nader
ryzykownych, akrobatycznych
momentach wzlotu (makJ.er gid
dov;y rozumiał się na aeropl3W
nie w powietrzu . nie mając pojęcia o kierowaniu
aparatem)
o znakomitym pisarzu norwebierze udział jeden z najsłYil ski m krążyło w swoim czasie mnóniejs'zy'Ch T)ilotów włoskich Dc stwo anegdot. Oto jedna z mch:
Bernardis.
Pewnego razu odwiedził Bjornso.
\V restauracJi, gdzie zaprosili na w jego posiadłości wiejskiej jemnie na "apperitivo" zasta ję elen z polityków i posłów do Storradosny nastrój, pełen J)Odnie- thingu. Rozejrzawszy się dokładnie
cenia: wielkie powodzenie m:a- w otoczeniu wielkiego pu,arza ne·
.
la wczoraj premjera dźwiękow rze gość:
Cli .,Błękitna Brygada".
film
- Goclzien jesteś, mistrzu, za.o charakterze
wybitnie lotni- zdrośei! Towarzyszy
ci nietylko
C2vm, z b. licznym udziałem sława poety, ale .-woclzenie
włosk iej aeronautyki (notabeae
materjalne..
o tendencji nie całkiem pacvfiBjornson uśmiechnął się lek}{o i
stycznej). Tego rodza.lu filmy,
sądzę, są wynikiem braku do- odparł:
brych aktorów - "solistów"; dla
- Myli siQ pan głęboko. Możli
tego też bohaterami są inne ele- we, iż jestem wielkim poetą, ale
mentv:
maszyny, aeroplany, moja sytuacja majątkowa nie nale
znakomici lotnicy.
ży do n:::.jlepszych. Jutro np. mUl:1zę
Zegnając się serdecznie z p. spłacić dług l00-kof(~nowy., 30 na
Toeplitzem, wyraziłam życzenie poczet tej sumy nie mam ani grozobaczenia filmów jego
wy· sza i nie wiem, jak to załatwię. A
twórni także i w Polsce. Mam moż'e założy się pan ze mną. o sto
wrażenie, że było to dla niego koron. iż muszę wyżywić nietv1ko
na,;milszcm wyrażeniem mego siebie i żonę moją., ale jeszcz p 28
uznania i wdzięczności za jego gąb?
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Odczyty I lelietony

radiowa

Dnia 14.12 o godz. 16,40 o "emigracji" postyczniowej'~ w latach
1865 _ 1880" mówić będzie przed
mikrofonem warszawskim p. Wł::t
ilys1aw Malinowski.
Tegoż dnia. o godz. 17,40 p. J.
Miedzińska, Inspektor pracy za,bierze głos w sprawi c .,racjonaliz<:.cji przemysłu, a zatrudnienia ko
biet", nawiązuhc do licznego .udziału kobiet we. wszystkich tiZlCdzinach pracy zawodowej, dzięki
czemu praca ich musi być rozpatrvwana pod kątem wictzenia szkl)
dliwyeh wpływów na organizm kobiecy.
Dnia 17.12 o godz. 16.40 transmi
towany ze Lwow;\ odczyt dr. Zofji
Krzemienieckiej przypomni audytorjnm r:tdjowemu ciekawą, postae.
."romantYC'imcgo rycerza Polski porozbiorowej" - Michała Czaykow~kiego. Sadvl,a - P:tSzy, któremu
Słowacki poświęcił swój romantycz
Tl') - satyryczny wjer~z.

..

.."

.

Dnia 15.12 o godz. 19.30 feljeton
p. t. "Lndzie, są dohrzy" wyglosi
red. Jan Piotrowski.
Te:roż dnia w przerwie koncertu
sym.f~nicznego z filharmonj~ warHzawskiej wybitny krytyk literacki
podzipli sie przez mikrofon z radj"
słnchuc'zami aktualnościami ostatnie.!ro tVg"0c1nin, w obrehie oj,ycia litrnlckieg-o.
Dnia 17.12 o godz. 22.40 foljC',o n }1. Romll:llcJa Balawcldera przp.
liii' sio rad.io~Jucha('zów
do .. nal",jPkSZN!'O miasta Europy" innego
11ii;- WSZ)'st1'ic miasta enropejskie.
!liż wswstkio mial'ta światn, Co sta.
Il')\\;; c11amktorystyczD[\ i nfljwybit
niej Za cecbp; L0Duynn: który dq'iy
Rwiadomie do zachowania swej indywidualności.

Dłfllada

i poSWICCt!Dit! sZ.Bodaro

Usłyszymy dziś

przez radio?

12.10 Muzyka z płyt gramofon" -

wych.

Jeszcze w dniu onegdajszym ' wo do kościoła gamizonowe ków, którzy udali się na Phc
pomni.
rozpoczęły się w Lodzi uroczy- go, przy nI. św. Jerzego. W na· Wolności, 'dzie przed
stości peowiackie, połączone l bożeństwie udzial wzięli przy- kiem Tadeusza Kościuszki zło
poczem
zarządu żony został wieniec,
poświęceniem szta.ndaru. ufun- byli przedstawiciele
dowanego staraniem członków głównego :'OW. w osobach wio przedefilowali ul. PiotrkOWSKą
do
PO'W. oraz wyborami nowych c(;])rezesa BudzyńtStkiego i wice· Cegielnianą, Kilil'islkiego
Pomor5kiej,
gdzie
przed
radą
prezesa
Federacji
Ryszkiewk'la
władz.
miejską - odebrał defiladę woj~
Na zebraniu członków PO"V. oraz p. Dublaszewskiego.
które odb"ło się w lokalu, przy
Z przedstawicieli władz obcc woda Jaszczołt w towarzys,twić
u.l.. Piotrkowskiej 85 dokonano ni byli . wojewoda ~aszczolt, gen. Małachowskiego.
O godzinie 13-ej
odbył :ll~
wyboru zarządu,
do którego ~p.n. Małachowski, gen. Olszyna
zjazd
peowiaków
w
saH
rady
weszli 1). P. Berkowicz (prZI~ - Wilczvński,
wicewojewoda
wodniczqcy) pos'anka Marczyń Potocki,
miejskiej
pod
przewodnictwem
starosta P.odobińskl
ska, Dunajewska, BUisialdewkz insp. dr. Torwil1ski, insp. Ni·~· posła n'e<'. Fichny. Po odczytaBarczewski, Wę.żyk, FoIt, Braun d7ielski, wice-starosta Rosicld piu nadesłanych depesz przez
. i' zedpe1ski i Za.i!lczkows'ki.
oraz liczni przedstawiciele br:lt gen. Rydza - Smiglego, ministra
.\1.1 duiu wczorajszym w go nich organizacji i delegacje P. Hubickiego, min. Jędrzejewicza
d;'inach oorannych 'ldbyf.a 'SIę O. W. z terenu
województwa wojewodę Kirtiklisa i in. wyzhiórka peowiaków i wszys(:y łódzRievo wraz ze sztaI}darami. j:(osił podniosłe przemówienie
kierownik Berkowicz podkre·
udali się pochodem na naboż-::ń
Po nabożeI'istwie wyglOlił o- ślaJąc historyczną rolę P. O. W.
kolicznościowe kazanie ks. ka·
O godzinie 15 w kasynie ofibawełny pE-Ian Zieliński, poczem na- cerslk iem urządzony został oNa otwartYm ostatnio kongresie stąlłi'o po§więcenie sztandaru biad, na którym zebrani peo·
dorocznym iilstytutu włókiennicze- łćdzkie/lO P. O. W.
wiacy i licznie zaproszeni go2:0 Stanów Zjednoczonych przedsta
Po poświ("Ceniu sztandaru u- sme wSlj)ominali dni walki l)
wiony został m. in. projekt budo·
(a)
wy domów mieszkalnyoh, domów formował się pochód peowi.l- niepodległość.
weekendowych i garai:y z towarów
bawe1piauych. Zarówno ściany zeHumor zagraniczny
wnętrzne, jak i wewnętrzne
oraz
dachv tych domów mają być wyko
nane - z tkaniny bawełnianej, powleczonej specjalną.
mieszaniną.,
chroni:jcą przed ogniem i nie prz\'l
puszczaiącą. wody. Prze.prowadzoM
w czasie kongresu eksperymenty
dały niezwykle
zadawalające rezultaty. Obliczono, U na budowę
domu mieszkalnego trzeba. będzit'l
zużyć około '115 yardów kwadratowych towarów bawełnianych, na
budowę domU
weekendowegookoło 585 yardów kwadratowych
tkanin bawelruanych.

Domy z...

Dnia 13.12 o godz. 22.00 odczytana zoSłanie w dzialo radjowych
kwadran~ów literackich nowela Wy
hitnej autorki, pisujacej pod pseu(lonimem Mieczyława We,inerta. Bę
(1:1. to .,Z:tślubiny pana de Pont.llievre". Opowiadanie
rozgrywa. ue 224.1
3&04=2 _
się w czasie rewolucji francuski~j
i stanowi pe,'l7ełkę młodej literaturv daniem o mą.drości "Psa - filozopolskiej.
fa" napisanem przez a.utora wielu
Dnia 15.12 o godz. 19,30 pozna miłych nowel - Mieczyaława Smt'
siQ audytorjum radjowe z opowta- lar~kiego.

Co

15.30 Płyty g·ramolonowe.
16.25 Le.kcja języka francuskie·

go (kurs eIementaruy). .
16,40 "Co i jak czytać - dzicd~"
ny przyrody".
17 00 Muzyka lekka.
18.00 Koncert solistów.
19.00

moo

Rozmaitości.

Komunikat izby przemysł..
handlowej w Łodzi.
19,30 Na widnokrl}gn.
20.00 Operetka ze, studja "Pa.garuni".
22.00 Skrzynka pocztowa tecw;"
czna.
22,15 Płyty gramofonowe.
23.00 'Orkiestra cygańska..
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
l\fonacbjum (532)
21,30 Kwartety smyczkowe Hayd
na D-dur op. 64 i Hindemitha
C·dur op. Hl.
Lipsk (389,5)
22,25 Koncert symfonIczny z udziałem pianisty Demetriescu. Szubert: Symfonietta" Bussoni: "Indian'\ fantazja na fortepian i 01'kiestl'C:, Schumann: Symfonja Nr. 1
B-dur.
Heilsberg (276,5)
20.00 Trio - Ninke,
gra trio
KIeckiego D·dur op. 16.
Wiedeń (517,5)
20,05 Koncert symfoniczny z

11-

działem

A. Unińskiego. W progt:lmie: Prokof.h,,· .. Ab i LoUy", Im·
ita op, 20. Chopin: Koncert fortepianowy E-moll. Cznjkowski: symfonja n·r. 5.
Rzym (441,2)
20,45 Stare pit:8I' i neapolitańskie
z udziałem chónl i orkiestry mandolinistów.
Budapeszt (555)
1D,40 Kont;crt s~'mfoniczny kom'
pozyto;'Ó\V w~'2'i('t'sbch.

.......... eo ........... '

".
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- Czy mam oi pomóc, Wikoiu?
_ Nie, dzi~kuję bardzo, S:1'ranowna pani -

mam teraz moc roboty.

go-l

OSYPDYMOW

a •••

Zadanie nasze polegało
na
Blondynka
Ignała Moelwe
scen z życia L·.!gii była jedyną kobietą w mle]s<'u
clldzoziemskiej
w
Afryce naszego pobytu. Oficerów i zaProcz reżysera i pomocnika a- łogę fortu opadł
paroksyzm
systenta pojecha.l,i z nami je~z- ",kafara". Szv wiecie, co to jest
CLe: Oskar Beil,
"intrygant", ".k afara"?
- Jest to choroba
morowy chłop a zarazem wy- psychitczna, jakiej ule~a eulfOśmienitv aktor,
pojechały lez pejczyk na pustyni. Choroba ta
dwie gwiazdy: męska i żeńskloł. jest czemś w rodzaju potącle
które
miały wziąć udział
w nia nostalgji melancholicznej i
"I<rwawej" walce mściwych be- gorą-czkowych snów
za białą
duinów.
kobietą. W odpowiednich okoW Marsylji pojawił się mą'ż licznościach choroba ta przynaszej gwiazdy kobiecej,
p. biera takie formy, że staje się
Sleinholz.
Publiczność
majo hodźcem do zbrodni, a nawet
wiedzia'a o tem, że piekna cza- s~mobó.istwa.
n.ją.ca Ignata Moe]we - nazywa. Także i nasz "intrygant" 0się w życiu prywatnem
pani skal' zapadł rzekomo na "kafa·
dr. Steinholz.
Mąż .jej był to re". Nieznacznie
w niezTozum~Ż'czyzna wysokiego WZrO.,tll, n;ia1v sposób uśmiechaJąc sie
o szerokich barkach, energicz· - prześladował krok w krok
nv-ch rysach twarzy i wielkich, panią dr. Moelwe - Steiuholz.
pe11nvch wyrazu oczach. ZnanI) StaJ,e znajdował się w pobliżu
~o jako wybitnego fachowca w niej i oierwszv witał ja
pozakresie eŁomologji sfer tro(.i- zdrowieniem "Dzień-clobry", a
kalnych. Specjalnościa jego uv osŁa tni żegnał słowami "Dobrak badanie życia sl{Qrpjonów i noc".
pa.i8ków.
\Vczesnvm już rankiem m~oBawiliśmv jwż w Afrvce dr,l- <Iy u'cwnv zwykł był opuszczać
gi z kolei mipsillc,
ale pra.'fi fert. Do domu wracał .iuż wieposuwala sie wolno naprzó,l. <'7.01"em, kiedy piekielny
upał
Bpduini. którzy dokDnać m,l-)i zmn.'.!jsza' sie z 70 stopni na
ataku na fort Le~ii cudwziem· 30 CU było .iu~ dla nas ••'PfZV
ski ej, nie bvli zadowoleni z ho- jf'mnvm chłodem".
norarjów i z.a!jtre.tkow~1i. ReCzv dr. Steinholz nie zt\uW-'!ź,'ser przedsi~wzil)ł zatem !)t)- żał w'zrastającej przyjaźni na·
!ł711/kiwania za SZCZPDcm
h:lf szego "intryganta" do swo.ie.i
dziej łaklll!<'V'l11 krw~
~:ony? Czy ui(~ z'auważal lej przy
nakręcaniu

l

jaźni, która pod działaniem
kobieta, białe bóstwo". .OfioeePo szerokiem
prześcieradle
rących promieni słoI1ca zmie- rowie w gÓ'r ze na nła"kicll da- czoł'gał s'G skorpjoll,
który w

szana z trucizną choroby "ka- I cha'Ch szeptali orzez sen: ,,Iqua nocy lli~dV nie odważy siG st!lfara" przybierała.
z każdym · ta. Ignata".
nać na białei nlamie. To żeJaz,
dniem gro~niejsze formy? Nie
Zdaleka widziałem, jak szła 11~ p·ra wo pll'stvni. nieza przemogliśmy teg!> stwierdzić tak u boku męża. Zdawało mi się, {'zone j}rawo odwieczne
było
odrazu.
jako-bv rozmowa ich nie miaIa teraz jednak przełamane ... C,,-y
O§wiadczył nam pewriego ra przebiegu zbyt pokojowego.
śni mi si~ ja:jś straszlh..,v sea
zu swoim
uprze.lmV'll1 tonen;l,'
Potem zacząłem siG pn~y~o- nicsalllowib;?
że udało mu się
wyhodowa<S towywać do snu na p'askim
Nic trosz'Czac sic o nic zmie·
nowy gatunek s'korpjonów.
dachu warowne.! budowli.
0- l'Z:J korpjon ~redniej wielkośd
Przez skrzyżowanie skorpjona skal' zaSzył się
zuq)elnie sam po bielutkiem
prześcieradle,
cza~ego
brunatnego powstać gdzieś na otwartej werandzie zhliża iąc się ku śpiącemu Oska
miał .iaki§ nowy gatunek.
sąsiedni r go domu. Moglem go rowi. Skorpjon nie jest Ilni C·Zi.lf
- CZy chdelibvście p·ańlStwo zgóry obserwować
dokładnie. ny :lIli brunatn ..... jest pstro·'
zobaczyć
ten nowy gatunek? jak nakrywał łói,ko szcrokiemi katy...
Nie ,vidziałem jeszcze
Przyniosłem :u z sobą kilka ta hiałemi 1)rześcieradłami.
Jest dotąd. taldc~o gatunku. Wtem
kich eg-zemplarzy. - Mówiąc rz.eczą powStzec'hmie wiadoma i nagle znika owad
Sł1"lłSdiwy
to, pokaza l skrzvnię.
IC1.ęstokroć stwierdzoną, że skol' pod kr-'-'-n. Zrywam si e, k:rzy- Naco wogóle przydać się pjon nigdv nie pokaże się na czę i w tej same1 chwili słyszę
może to śwh'istwo? u,pytał białej plamie.
Ten szczęśliwy akro·pony rvk dolatujący z weOskar.
\ d1a człowieka zwyczaj czarne- randy ... Natvchmiast - nie po- Ni~dy nie mOŹ'Jla wiedziló'ć go i mniei niebezpiecznego, bru jąłem jeszcze w laki sposób _
- odparł badacz kto nie· : natnego skorpiona bronił nas w drzwiach zjawit się uczony z
k:edy przynosi więcej pożytku, en 'kowide
od trudciel"kie;:o Insk{1., rzuci! si~ na zwierze i
albo też i szkody - skorp.1on ich ataku. Zasnąłem.
zabił je.
czy wY'bitna,
dobrze płatna
Potem przebudziłcm sj~ zno·
Potem sp·rawa wyjaśniła się
gwiazda filmowa.
WU. CZy byt to cie~l1.Y cień gf(J mJliejwi~ej: nowy. w"l,odow}lCZy "roztargniony" l!~OłłY 1 żącego niepezpięqzellstwa, cieii 11y przez <i-ra Steinholza typ
<:heiał DTzez to pO'Wiedzieć coś mędr!)z'V
niż czujna r{);>.:waga skorpjon3 ;lekomo
nie odzi,s2czególnegQ?
Piękna Ignata r,', lowieka? Czarodzięjska ciSZcl dliclVł w:cści ~'ości
rodzków.
wprawiła oiękne
swoje oC~y panowała wokoło na horyzon Ten gatUtuek skorp.iona nie o ..
w ruch i zakończvła pauzę, ja- de Drastara cisza pustyni, ci- l:nwiat się barwy białej. ale na
h się wytworzyła:
mąż mój S7.a dziś zupełnie tak samo głę- sL:częśde nie posiada też owegO'
nie rozumie się w02óle na fil- hoka jak cisza w dzień stwo- slraszliwie działającego tl'ują
mie.
n~enia. A nad tą. martwo - żywą Cf-go i śn icrć nios[lcego.
jacht
A potem nastala noc, pr7.y- p'us1ynią świeciła martwo - ży- proton.1.alitów.
hlka dni po.
571\- błogosławione godzin V pu- wa planeta, księżyc, l1piór Jw'\· [(:10 okazało sj~. że człowickll
s t ,-n i.
Księżvc w pe'ni rzucilł mosu. Cirnie rozsnuwane teru wi napadniętemu nie ~rozi ni~
s1.czeg6Jnie Clarn~ cienie. oko- przez światło księf~a o p6ł.no- bl~7.1Jie~?eństwo
lica nabierała skutkiem
tego cy, bv'v teraz nierucl!Ome jnkJednakże dotvchczas bez od
czego§ baśniowego. fantastycl bv skamieniałe. NI~rtlchomc? powiedzi po,zo~t[\ło pytanie, w
?'lego. 20łnierze \V dO'Je, w nap6ł \V oole na wernndzil'. gdzie śpi jaki sposóh ostrokaty skorp';o 1
ohvorem sto.iącvch kazamatach Oskar. 1"1I,Sza sir
icdnnk c-<'ś l \,:,rdostać m6.g] si~ z 7amkn:e·
mamrotali
przez sen "Pi~lk;la przede ... ł.azi....
lei skrz)'ni u<:zonC'go.
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Urzędników

rOZDocz,na sie

pocztoWych

obowiązuje

grzeczność

W sąd~ie krakowskim rO".tpoczy·
na się jutro ostatni akt
głośnej
Urzędy pocztowe otrzyma!y
sprawy Marji Ciuukiewiczowej, któ
niezwyklc tnami~llllY okólnik z ra przez szereg tygodni trzymala
generalnej dyrekjci poczt i tele w napięciu opinję publiczną.
Olbrzymia kradzież, jakiej na
~rafów w spro.,,'ic nowych zad:ul pocztv w związku z prze- szkodę Marjl Ciunkiewlezowej doko
nano w Granad Hotelu w Kraiw·
li: ztalcenicm jej
na przedsi~
wie, aresztowanie "bohaterkio tej
biorstwo pallstwowe.
sprawy, rewelacyjne wyniki śledz·
Vl myśl oli!ólnika
powinna twa, wreszcie w ostatnim ~asie
nastąpić zasadnicza zmiana sto dymisja sędziego śledczego dr. Wą·
s 11l1ku fun'k cjonarjuszy poczto- tora, który prowadził dochodzenIa
przeciw Ciunkiewlczowej, to tyllw
wych do pub1 ;.czności. Publiczposzczególne
etapy sensacyjnej
l!O~Ć jest Hijentcm, o którego afery.
dobro na.1,eż" dbać w pierw
Karjera bohaterki procesu jest
Sl.\'Jll rz<;:dzie. Urz<;:dnik poczto- bardzo romantyczna.
Ze f,kronmej l;:asJerki w jednym
Wy przestal' lJyć
unęd.ni,kiem
z zakładów warszawskich potrafiła
paI1stwowym i stać się winien
CiUllkiawiczowa szybkim l;:roktem
urz~dnikiem przedsięhiorstwa.
przejść szczeble kar jery życiowej.
Traktowanie klijenteli powin Już w kilka lat póinie.i wid:.:imy JI!
no hvć jaknajbardziej ugrzecz- na wielkim szlal;:u międzynarodo
nione. Puhlkzność powinna się wym. Je; towarzysz to dygnitarz
wwiecki, Krassin, a prasa zna ją
czuć w gmachu pocztowym ja.k
jałtO "Marie comtesse de Ciunkie·
klijent. który placi i mo:i:e wr' wicz".
magać.
I znów mija kilka lat. Zmienne
są koleje losu. Z łl!!<susowych apar
tamentów Grand Hotelu wędru'e
Ciunkiewiczowa do ciemnych cel
więzienia św. Micha 'a, a w aktach
Dzi; \\ p:>l1ie:Iziałek, dnia 12 bm jej sprawy znajduje się wywiad po
oc! f;0l!;~. g. eJ r~l1o rozpocz~'n'l Utlę licji francuskie.i, w którym czytaduwanit' w !okalu przy Al. Kl~;ciu my: "awanturnica na wielką skalę"
Poszczególne etapy wi~'ią się w
sz'd 21 dodatkowa komisja poboro
jedną
całość, na sali sądowej prze·
wa dla PhU Łódź - miasto I.
kob1cty,
winie się hlstorja życia
Zgi~~ii s;ę ta.m winni PObo~OWl winnej czy niewinnej _ o tem zaale
JOCzmJia 1911 1 starszych, ktorzy decyduje przewód sądowy
'lie !,Iawali dc:;tychczas do 1)\'zegI4': w każdym razie kO'Nety nieprze.
Uli wojskowego, nie ma~ą ureg.ulo. ciętnej.
\ allego stosunku do słuzby wOlsko
O okradzeniu CiwlkiewiczoweJ w
Wf j, zamieszkuj" na terenie 2, 3, 5, Grand Hotelu zawiadomił naczelni'
((, 9 j 11 komisarjatów i otrzymali ka krakowskiego urzędu nadkomi.
imienne wezwania. ze starostWil <;;ar7,a PoJ'.aka,
red. Galusiński,
IFlJdz!;;:iego w ŁodzI.
znajomy Ciunkiewiczowej, określa.

Doda*kowa komisja

pollorowa

Z"złotó\Vki

Stare

kurs~l~q

tylko do końca
stycznia 1933 r.

Z dniem 31 stycznia 1933 r. tracą charakter prawnego środka płat
niczego dawne 2-złotówki srebrne
i na podstawie rOozpOorządzenia mł·
ni~tf'a skarbu będą wymieniane w
kasach państwowych i oddziałach
Banku Polskiego, do 31 st~'człIia
1935 roku.

łłocne dYżUry

aptek

Dziś

w nocy dyżurują nasiępuJą
,'p. I4pleki:
K. Leinvebera lPlac
Wolności 2); Sukc.
J. Hartmalla
(iIlłynarska 1);
W. Danieleckiego
IV.otrkows-ka 127); A. Perelmana
~Ceglo!ll1iana 32); .T. Cymera (Wól.
czaIIska 37); Sukc. F. Wójciclue.
~o (i~al'iórkowskiego

lłoVlY

n).

akumulator

Frantuski chemik Giro wy·
,wInd nowv akumulator, polcgają-cy na kombinac ji jodu, cyn
ku i węgJa. Nowy akuD1uJator
ma być bardzo porę<:zny, Z!Ipełnie bez0ieczny,
łatwv
do
ładowania

rozładowania.

tlił

i

Dziś

I1IYKJl

TEATR ~HEJ5KI
Wyspiańskiego "Wt'sde".

\V czwartek premjem Trl.'tj tko,
Ohiny·'.

Wa .. "Krzyr7.ci<?

TEATR KAMERAl.NY
Dzia i dni następuy01)
,.SZC'Zf.ŚeiC od jutra".
Dziś

TEATR POPULARNy
o godz. 8.15 wierz. .,Larly

Chic".
,,.. pr:zygotowan;u
•,_ 'jf" illn ie skazany" .
TEATR "JAR"
Tylko do iI·torku .,kil! llzda In:Illoru·'.

----.
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ziś

Z
rzed sa em krakowsk-m

•

jąc straty na 20 miljOollÓw złOotych. fu śledczego, który podejmuje do· szczegół. GOI'ąCO! Nłezwykły upal
panuje tutaj, a gdy Ookazuje si~
Na miejsce wypadku ndaJe się chodzenia.

Już po otwarciu drzwi do małe po chwili, Ze służba hotelowa wonatychmiast dwuch wywiadowców,
wobec których Ciunkiewiczowa po- go pokoiku hOotelowego, zaJmowa góle dnia tego nie paliła w piecta,
twierdza kradzież. Wobec tego zja- nego przez Ciunkiewiczową, rzuca śledztwo stanęło wobec zagadki'
A więc ktOo palił w piecu,:,
wia się osobiście naczelnik wydzia się w
oczy
charakterystyczny
Poszkodowana zeznaje:
- Slcradziono mi 6GO,OOO funtów
szterlingów, dalej futra, biżuterję
I
Po długich i ciężkich cierpieniach rOZ3tDł się z tym światem
\
i t. d.
B. P.
Olcreśla przytem rodzaje banknł).
IłOllNIJll
tów.
prz.iywszy lat 22.
Jakto? - pyta zdziwiony
nadkomisarz PoIlak. 600,000
Pogrzeb odbędzie się dzfś, 12 grl.{dnia o g. 1.30 p. p. z do·
mu przedpogrzebowego, o c%em zawiadamia poz ostała w
funtów? Przecież suma ta wypełni
nieutulonym żalu
łaby całą walizkę. A gdzie miejste
na tyle futer, gdzie była biżuterja,
gdt:fe inna garderoba?
Clunkiewiczowa upiera się przy
swojel11. Dopiero przy dłuższych
indagacjach zmienia zeznania. Skra
dziono "tylko" 6,000 funtów szter·
Echa krwawej zbrodni przy ul. Podmiejskiej
lingów.
PolicJa bada zamki
u
drzwi,
Jak już donosili~my, w dn:u sIał przewieziony
w ciężkim
w('zorajsz~'m, przy ul. Podmiej- stanie do szpitala. Jak siG
do· okna} podłogę, ale nigdzie nie znaj
sldej nr. 1 rozegra 'a się krwawa wiadujemy,
ołosz~rn nic
od· dU.le śladu sprawcy. Indaguje się
gości.
kawszy
przytomności,
zma
rł służbę hotelową., obserwuje
zy
tragedja. Ofiara strzałów Elż
Konccpcja kradzieży ma, zdaniem
bieta \Yolosz:ynĆrwna
zmarb
'Vczoraj w ?odzill:lc,h
m i ) ' policji, coraz mniej podstaw. Coraz
jak wiadomo' natychmiast. Nat<imiast sprawca zahójstwa, oj- lIych w wydzia.1e śledczym prze bardzieJ wyklucza się możliwośc,
ciec .iej, 'Oaniel "·OłOSZ.\'11 zo- słuchano mimowolnego świad· iż ma się do czynienia z włama:·
ka l1'agedji, kolcżank<: zabitej niem, a wyłanla się nowa kOllcenr. . . . . . .~. . .~. . . . . . . "·oło. zynówlly, Maryl~ Sici{t- eja - oszustwo asekuracyjne.
Na poparcie tej tezy znajduje sę
Ży".-a
ką, również nau' cz~iell{(~, zJV
Id
mieszkają przv ul. !Lelewcla 21. dzia śledczy G wiele więcej materja
efektem
lraci wielu ludzi. których drr.' O ile wiadomo, przesłu.chana Pl) łu odwadowego, czego
ezl], okropnc bóle reumatyczlle za znanymi ju,ż szczegó'ami, nic fest ares.ztowanie Ciunl<iewiczowe.l
i nerwowe. Lecz niema POW!)·· 1l0\"'Cgo do sprawy nie wuio- j śledztwo przeciw niej G oszustwo
cłn do rozpaczy, ~dyż już wiele si'a. N~lcży zazna:czyć, ż~ Sicili· asel.uracyjne.
Ciunkiewiczowa odpowiadać bę
tysic:cv c:erpiących odzyskało sk.a 11lJał~ w SW?lJl1 CZUSIe lyl'lI
swe zdrowie przy pomocy To· l111 strzym Polsiu skoku w dal. dzie z wolne,t stopy, wypuszczon;,
z aresztu za kaucją.
gnlu. Tabletki Togal bowiem
często zwa'::zajl1 te niedomagl'
nia. Togal wstrzymuje nagro
madz::mic się kwasu moCzow'··
go. Nieszkodliwv dl.a serca, 7.}
łądka
i innych organów. Du
Wszystkim posiadaczom odbiot', niu charakterystyki, czyli ł. zw.
nabycia we wszyst aptekach.
niltów
lampowych znane jest zja, lampą. "Variable mu" albo lampą
)(
wisko t. Zw. )lfadingu". Zjawisko ekE>ponencjalną. Lampa ta pozwnla
to objawia się w następujący spo- dzięki konstrukcji swej siatki na
1.agranicznej, rardzo szeroką regulację siły od·
sób; audycja stacji
na którą odbiornik został na!'trojo· bieru przez powit;:kszenie lub zmniej
oy, dość silna z początku, zaczyna s:i€nie napięcia l1jemnego tej 8h~·
800 robotników pozbawionych pracy
po pewnym czasie cichnąć aż do Id, lampa ckspollencjalna naleiy
'f.lIpełMgo zaniku, aby po dłuż zym do Tzqdu lamp ekranowanych.
w dniu oncgda.iszym robot- wśród robotników przygnę})ia hb
I-rótszym okresie czasu powró
U1'ządzenie
przcciwfarlingolye
llic~' firmy .,Kr'nsche i Ellder'" ,iące wr~łŻenie z nwa~i na to, że cić 71JOWll do dawn!'j mocy i, hl'
w Pab.ianieach w liczbie
800 Ilozbawienie ich pracy wypadło po l\pJywie kilku lub
kilkuna-tli d1il1ła w tell ~po",6h, ŻI' w chwili
goy :lllten,t otrzymuje słabsze Sri!'osób z różnych oddziałów fa- akurat lla śwj~ta BO'.iego Naro- millut 7.nowu zncichnąĆ. ZjawiSKO
r:3.ły ze stacji nad'l1YCze.j, zo t:l.~e
to
cz<:ści€-j
zdarza
się
przy
odbiolZ.
br'yeznvch otrzymali wymówie- drenia.
w
pierwszej lampie oubiornika :lU·
star.ji pracującej na falach od 200
ilia pracy na dwa ty~odnie.
Jak sic: dowiadujemy z wjatl'I1l3tycznie
zmUlt'Jszonc ujemlle
Jl' f)UO metrów, niż przy odhiorz"
Po odr'obieniu pI'zc))isowego rogodll"~O źródła. zak!s(ly fil'· wU'ji rracujących na falach .)t1 r.ópięeie siatki, dzięki czemu hill.
pa silniej w'Zm.:lcnia otrzyma.n.} z
dwułygo(lniow('~o w'mówienia my .,Krllsche i Euder" zsmknię lOro dr 2()I)C metrów.
ani.cr..v impulsy. W wypadlm Z:l.Ś
roho[niey ci otrzyma.ią
kart~, te zostaną do ~owego RoklL Itzt'l'7. TJrOi't:t. te takie eiągle. fai ~) gdzic audycja,
powraca z dawną.
Ila zapom1)~i.
§fanowisko swo.ie firma tlorna· wart.e siły odbioru jc::t rzecza bar- dl'l. \\' miar~ wzrastania siły oilbio
cho r]olrL.( zliwą, zwlaszcz t, ż(~ z l· fU ujem Ile napiQcie siatl-j pierw';z"j
,"'ymóv;iellie
to
wywal'ło cz~' brakiem zamówień. (p)
nikwiu a.udycji towarzyszy zwy- Iam.tpy powoli wzrasta i IV tpll tipO
kle jf ~ 71. ;I.kf;ztalcenil'. T') l"i kIJIl i1e,b odbiornik produkl1jc
:lIln.ye)ę
Si rJi,t'lrzy oJl, (,rników ~qrlJ('I"'" IJ :!tal,' jednakowo silną.
i !abo:-•• ~orj:L v ielkich
wytw.'ll1i
{irządzenj(' p r r.ccildac1ingowe 'n&
btale praoują. !lad tem, aby uwolnić
Smutny koniec człowieka bez pracy
irszczc
tę zalc·t<:. i'c odbiornik, wy
odbiorników
lampo,
w domu przy ul. Składowej 17 podciął sobie gardło i przewieziony posiadaczy
wych od t<?go dokuczliwego zjawi· po~nżony w takie urządzenie, :ldw małym pOokoiku zamieszkuje 1'0- został do szpitala. Po wyleczeniu ska.
biEl a wszystkie stacje jakie. wogó
dzina blacharza Zylberblata, slda,- slę, przed pa u dniami powrócił do
le zdolny jest odebrać z jednakową
Pr,:bl;:,m wY'tej opisany jest n,' r;ih, Stacje zaś tak sł:J.be lub tak
dająca się z cztereCh osób.
domu i znów zaczął odgrazać się.
Zyl1 EI'b1at od trzech lat nie zaW dniu wcz(}l'ajszym około godzi g'r0m~,'e ;Illdn/ do rozwią.zania .'lIc odkgJe, żc odbiór ich byłby bardzo
ma. swe· ~ró r .~ cicLy, w odbiorniku takim' zupełnie
rabiał i z tego popadł w rozstrój ny 15-ej wysłał z domu pod jakims t··g"" :Gr .,r leli. g
warstwach atmosfery nil! będą. wyl:itępowały.
nerwowy. Niejednokrotnie dOokony pC}2'orem do krewnych Zonę idzie· w górnych
l\ał 7amacbów
samobójczych,
cl ci, sam zaś wk'ęcił w suW
hak, ziemskir.j, a więc w l'cgjonach nie·
Je. t rzeozą. zrozumiałą. Ż!' urz:tnawet przed paru dniami usifowal na I{tóry zarzucił sznur i powie~ił dostępnych dIn. żadnych 'rodk6w
Zf,pobicgawc>.;ycll.
Oałą
zatem
l1",adzenie
przeciwfadingowc można !.~;
zamordować ŻOllę swą
i
dwoje się. Wisielca Zyłberblatowa zasta·
ddeci. Nieszczęśliwa kobieta zdo- Ją okOolo godz. ~7ej; zawiadomiła gę zwrócono na odbiorniki i skon, sto ować tylko w oflbiornikn silłała w porę uciec i w ten sposób n~tychmiast policję i pogotowie. struowano sZ('.frg' przyrządó"" Rln- Ilynl, t. zn. wypos,lżonYm IV bnrżących do :J.ntomatycznej regulacji dzn wy~la.i~y. "~ZllJaCnja('z wir-lkil?,i
uchronić się przed śmiercią z r'ąk Przybyły lekao: stwienl~ił zl!IJn.
siły odbioru. Urządzl?nia t<lkie do- cz.ęstolhwo CI, l l'E:lcktYWll.VIll, bo szaleńca. Wówczas
to Zylberblat
pnsowują. a1ltomatycznifl
Rtopiel'l \~:lClll w ~rzeci:'l1Ym r;lzic tlrządz~
wzmocnienia do siły odbioru t. j. D?f, przec!~yfadl1lgo,n', powodll.1~1c
do energji, jaką w danej chwili od- I ~~l!lY odblOr . wSZYRt:dch
stacji 'T.
biomik otrzymuje w antenie·. Przy- Jl.(,nakowq. t'!lą odbIOl'u, pr:c:y bJ':lO 10 gt. tylko w obrocie wewnętrznym
rl.lld regulujący automatycznie si- ku soll?k<'Ji. poda gło~nikowi kilka
zwykle z a~!dyc.ii sąsiednirh sbr.ji jednoc7.ef;
\Y ministerstwie poczt i tele- zagraniczne nie ulegnie zmia· '<: odbioru składa siQ
dodatkowej lampy.
udzieln:'ąrl',l r.::> IV pOl'taci stJ'nszliwpj kakofrr
grafów rozważana jest sprawn nie. Rozporządzenie o tej oh,
d:t.irJd działaniu prostujqcemu 11je· nJI.
obniżki op'at pocztowych.
niżce ma być wprowlldwne w lanych nal)ięć sia.tek dIn
pierwDlalego też wszystkiE' odbiorniki
Nara2ie zdecydowano,
te f . 'de w ciągu polowy stvocznia 87Y'e1 lamp odbiornika, w zale~noś- nOWOC:Zf'"ne pO'liar'tajq. nrząctzenlt'
począwszy od sty'Cznia 1933 r.
~
~
ci od sily pygnn.łów rndjofunlcz, [tntifi'tllDg'OWP o jJp
konstrukcj~
Jlych jitkie występują w obwodzi<? tych ollbiol'l1ików M to pozwnln .
nasl:wi ohniżenie opłaty za po
jrdnej z ostatnich lamp odbiornika. Udbiorniki slnbRZf' s(;hod;:~~ do wh
lecenie listów z 60 ~roszy na
(·dbiornikach posiadajQrych tf! :kiwPj ;::W0.t roli odhiol'l1ików d;l
.:;0 gro zy w obrocie wewnętrz·
urul(heDia pierwsza lampa bywn. jąryeh starj~ loka Iną hlb najblits/;,
1l"'1ll ODlała l.a listy 'Ooleoone
zwrkJe Jamp.3. o zmiennom nacJwie nil p'lośnik. (r\
.
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Warta pomań.ska
załotyłll
ll
protest do PZB., co do wyznacl;enia zawodów f:inałowych o
Zycie sportowe
w naszym wie o m..dużydach woli scho- lub też ~ikoma ich ilość. Tyje zator6w
z a c z V n a ł rot)"iuł mistrza druriyillowego Polkraju rozwija się coraz silniej. wać głowę w ramiona i uda- tylko ile naplfawd~ wymagało bić zbyt wielkie kawały, lub
ski w boksie na niedzielę, dnia
obejmując coraz to szersze sfe- Vl'ać głuchego. Pod tvrn wz,g,lę tego dobro
sportu.
Czasami zbyt rażące błędy - usuwano
18 b. m. i ,I )rosi o przełoieu1e
ry. Jednocześnie i krzepnie P.1- dem solidarność ludzi pracują trzeba było poprostu ukryć ja- go spokojnie. lecz stano,,"Czo i,
terminu.
woli życie organizacyjne spor- cych w organiza(,:jach sporto- kieś głupstwo, jakieś błędne po co na.lważniejsza, szybko z ortu. Niestety, krzepnięcie to od- wych jest zadziwiająca i zasta- ci~ięcie przed ' sta'r szem spo· ganizacji. - m6wiąc otwarde:
bywa si,ę bardzo »Owoli
i nie nawiająca. I .lak tu wytłoma· łeczeńst~em, usposobione m wte niedwuznacznie za CoQ i dla<'zc
w mistrzostwie Austra Iji może nadąJi:yć za Dost@ującym czyć
do go, objaśniano innych o przytakim panom: że powill1ni dy zdecydowanie wrogo
MELBURN, 11.12. (PAT) _ Fiwielkimi bokami
rozwojem przecież pracować
dla dobra wszystkiego, co miało ze sporo czynach takiego a nie innego
nał tennisGwych
mistrzostw AuJednem
sportu. P,rzecież wszyscy
oni tern stVlCzność. Czasy te jednak załatwienia sprawy.
stralji w grze pojedyńczej panów sportu.
Jak zazwyczaj bywa w okre·' p'racują bezinteresownie, a je- min,ęły . bezpow.rotnie.
Dziś słowem m6wiono o tern otwa"
prz;\ JÓ8ł sensację, którą stanowi
7w~ięstwo australczyka CrawfGr- sie dojrzewania, zjawlia się i tu, dyną rekompensatą za ~odzi:nv jest inaczej, Dziś sport nie po· cie.
da nad świetnym amerykaninem i tam. wiele niedoci~ięe, za- poświęcone dla klUthu względ trzebuje chować swych
bohDziś,
dop6ki Jakiś związek
Vines w pięciu setach - 1:6. 6~4, niedbań, fałszywych czasami Po
nie związku są bilety na 2it- czek i błęd6w. pf2;eciwnie, po. pracuje dohrze, lub choćby po6:4, 2:6, 6:4.
sunięć i innych niedomagań. Ot wody sportowe, lub jakieś ula- winien je
jaknajwszechstron· prawnie - wszvstko jest j~w ·'
poprostu żvcie niezrównowdo- twięn.ia czy ulgi przy wyjeździe niej i najjaśniej oświetlać. Dziś ne, dostępne, otwarte.
Ale
zwycięstwa
neRO je zcze młodzieńca, peł:ne z drużyną, Są wv.iątki, kt6rych pozycja sportu jest zbyt moC
niech tylko Jakiś z działaczÓ"'"
zapaśników Warszawy wspaniałego rozmachu i !ywio- "Uipaja w:adza". Więc po Co ta na, teby miał się on obawiać
zrobi mniej lub więcej pachną
w meczu zapaśnic7ym roze- łowej siły, utikane jednocześnie skrytość, dla-czego, z jakiej oŚwietlania błędów i fa lszy- cy "kawał" zaczynają się szep ·
wyc;h krok6w. A jednak dziej:! ty, poufności, rozm6wki na U ·
granym w Warszawie między llcznemi błędami i za~amania przyczyny?
reprezentacją Warszawy a dru- mi. Dop6ki ów młodzienięc prlt
Przed dziesi ęciu laty spraw się inaczej.
cho - "tajemnica urzędowa".
stawia pauInych w s,orcie nie było,
żyną
wiedeńskiego Ha,k oaoo cuje jawni·" otwarcie,
Dawniej, gdy który z organi .
Szepty takie być muszą
te
(mistrzem drużynowym
Au- sprawy szczerze, wiedząc,
jesteŚmy tylko ludźmi al"
stji) . zwycięstwo odniosła
re- mote ' się mylić, lecz chce błąd
zaczynają zjawiać się zbyt o,bnao>raw:ić
,-prezentacja Warszawy w stosun sw6j otwalr cie
ficie. Niestetv coraz cześciej z
Fruwająca beczka
ku 19:9. W drużynie wiedeń·, wszystko jest w porządku. Gdy
kuchni
tei. gdzie SIę warzy ży ·
skiej najlepiej
zaprezentował jEdnak ...
cie
organizacyjne
naszego spor
W sporcie zaJpanowała Oibecsię zawodnik waga ciężkiej, kt6
tu
zalatuJą opary bardzo nie·
ty już w 2-ej mmucie poIkonal nie moda na tak zwane "sprdzdrowe. Lecz wszystko w tajJnI
wy poufne". A zdawałoby się.,
\. mistrza Polski - PlICiat,.
nicy.
Sprawy poufne ... dysku
te ta właśnie dziedzina
ż}ocia
cja
obowiązuje, ..
~ołecznego 1>0 w inna mieć naj·
władze
mniej z poufnością do czyn;eTo daje zbyt wielkie pole 'do
obrali tennisiścl
pia, należałoby
przypuszczać,
domysł6w. W domysły te baw dniu wczorajszym odbyłl) te gdzie, jak gdzie, ale tu moż
wić się nie chcemy i powiemy
się w Wa~zawie doroczne wal na wszystiko, jak to się m6wi
otwarcie. OWyCh spraw 1)Ou[·
ne zebranie PolS'kiego Iw'lłJku .. wyłożyć na talerz".
Gdzie
nych mam v dlatego coru wię '
lawn - tennisowego. Pneprowa tam!
cej, it coraz więcej mamy t~i
dzono wybory nowego IAl'ZIldu.
Ol'gani.zatorzv młodych klui nieodpowiednich ludzi
w
przVlCzem prezesem zo.alal p. mi bów i młodych związków rozwiąz.kach. Dziś, dzieki tej ta
nister SzlllJ1llako'W's ki, zaś wice- bią wieJ.e błędów, a co gors ~a
jemniczości dos'zliśmy jm do
prezesami PP. Miller I pułk. niekt6re z tych błęd6w pachtego, że kawa~v robią nietylkt>
S Leifer. Zdecydowa,n o się
wy- ną··. Gdy ty1ko zjawia się spr13jednostki, lecz
poszczeg6lne
dać zarządzenie, by graQ wy- wa jakaś, zaczynają się szepty,
całe zwiąa;ki. MoglibYŚmv
za
stępujący w jednY"lIl klubie, Dle mrugania okiem; trącanie łok·
rrut6w tvelh sprecyzować i prz"
miał prawa w tvm "MDym ro- ciem itp. Nikt nie chce,
lub
toczyć bez 1.iku.
Nie czynimy
ku występować w barwach in- też nie ma odwagi
postawić
l.lednak tego, gdyż wiemy,
Ż"
negO klubu.
Pozatem spraw~ sprawy otwarcie, śmiało. Nikt
I na każde zapytanie nasze o·
,przygotowań
do najbUtszych nie <:łhlCe narazić się
innemu
trzymamy odpowiedź: "SP"u wa
fL;z~rywek o ,pu!haT
Davisa I działaczowi,
który może jest
i poufna". Tak jest, narazie sj.lra
sprawę zaangażowania nowego bardziej W1J)ływowy i kiedyś bę
Na zdjęciu naszem widz'm y nowy tvP samolotu dośwtiad- wa poufna, a po kilku miesią
trenera powierzono do załltwie dzie "potrzebny". Nawet
gdy cza1nego, kt6ry wy~ada
jak beczka bez dna; miejsce pilo- :o caoh wszyscy o niej zapomną
nia nowemu zarządowi. W terMetoda niezła .
ta z,najduje się nad tułowiem.
minarzu przyułoroc.znych zawodów, zarezerwowano .t ermin
29.V - S.VI
na mist.rzostwa
Warszawy, H.VIII 20.VIIl
Walne obrady zwolennlk6w p:ng-pong8
na mistrzostwa Polski w Katow dniu wczorajszym odbyło się p. Rogoziński, kpt. zw. p. Apsel z
wicach, 4.IX - IO.lX na mIt:.
w Łodzi w lokalu YMCA roczne Krakowa., członkowie zarządu: PI'.
walne zebranie Polskiego zwią.zku red. KaJullzyner i Twardo.·
dzyklubowe zawody Legji i
tennisu
sto~owego, na którem byli
12.IX - 17.IX na tooniej tenniZ wdniejszych uchwał powzię
obecni następujący delega.ci: Ze tych rus. zebraniu nalety wymienić
sowy łJ6dzkiego klubu lawnLwowa, Krakowa, Pomorza, Wil- deeyzję wzięcia. udziału polskich
tennbow~,
na. Warszawy i Lodzł. Przeprowa.- zawodników w najblitszych midzone wybory nowych władz dały strzostwach świata., które odbędą.
wyniik następujące: frezell dyr. się w Badenie, na.stępnie postauowio
Kane-nberg z Pabjanic, wiceprezesi no doprowadzić do skutku spotkasekcji kolarSkiej ŁKS.-u
pp. Tadel1siewiez i Dancygier, lIe- ni/) mi(dzypaństwowe Polskar-Uze
Walne, zebranie sekcji kolarskiej
kret:l.rz mgr. Jako~on, ska.rbnik chosłowaeja..
ŁKS-u wybrało na.stępujacy nowy
...",. , ","'hC xx 4
. ' ; = ,;,
Pozatem uchwalono równlet ujed
zarząd sekcji: Przewodniczący p.
n0ł5tajnić
przepisy gry oraz zorgaPfeiffer Józef, wiceprzewodniczący
nizować
pierwsze
indywidualne ł
p. Wierucki Stefan, sekretarz p. F.
z\Vyclęla drutynowe mistrzostwa Polski dh Rywalka Grety Garbo
Michaleki, kapitan. sport. p. K. UrŚląsk 3:0 w hokeju
panów za lata 1932 i 1933 w <\n.
banowicz i F. Mikołajczyk, refe..
26
i ~ lutego 1938 roku we Lwo- niezrównana
rent sportowy p. S. Szostakowicz, Ju~ wkrótce ujrzycie największy
W dniu wczorajs'zym odbył
wie. Co do mistrzostw teilskich to
gospodarz p. H. Szymczyk i zastęp
się na sztucznym torze w Katoey członków zarządu PP. Szymań film pacyfisfyczny śwIata wicach mecz hokejowy między postanowiono rozegra6 je w konkurencjach indywidualnych w LoBki i Grajwodl}.
reprezentacją Krakowa
a re- dzf. przYCzCm termin ich zostanie
Podkreślić należy, że PP. Peiffer
pTezentacją Śląska, który za · dopiero ustalony. Wreszcie odrzuco
, Wierucki zostali wybrani do za·
wg.
powieści
PlBrrB
BBnolt
kończył
się zwyci~twem lepsze no przyjęcie w poczet członków w wielkim filmie obyczajowym
rządu już po r&z dziewiąty z rzę
p. t.
du.
z Warnerem Baxterem,
~o zes,połu krakowskiego w 5'\) okręgu stanisławowskiego wskutek
nieurel!"lJlowania przez ten ostatni
Leila Hyams
sunku 3:0 (2:0, 0:0. 1:0). Bramstosunków 11 okręgiem macierzy· "
i Aleksandrem IDrkland'3m ki dla Krakowa zdobyli: Ka- stym - lwowskim.
WSD61nJm
w rolach głównych.
wals,ki 2 l l samobójcza. Wy.
Zebranłe pl'leci~ęło srę do go·
Rei William K Howard
r6źnili się dobrą fo1"r1'~'
Kil' dziny 15. Przewodniczył zebraniu
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fol dniu wczorajszym odbyły się
w kraju następują.ce mecze pIłkar
skie:

a

reforma

Hdz

Zarząd główny zaakceptował

wY-I

północną południową,

El.AS"~.

grywać
zawody finałowe.
Okazu,ie się, że projekt rozgryw,
ki finałowych spotkań przez pier

wsze trzy drużyny w tabeli każdej
z gntp nie odpowiada zarządowi
głównemu i tu liga wnosi pewną
poprawl,ę: uwaza ona, iż lepiej hę
dzie jeśli we finale grać będą a.lbo
dwie drużyny, albo też cztery)
przyczem w tym wypadku winien
być też i zachowany system rozgry wek rewanżowych.
Jak d()4 te,l poprawki odniesie (lię
PZPl - narazie nie wiadomo. Dziś
jednak stwierdzić należy, iż mocn~
Imnt zajęty przez PZPN wytr~ma

I

p~'zypuszczalnle

kaZ!łą

P~YN DO ClYSl

IUMl\lllI!~1 CZENIA SZ.YB,
LUSTER, METALI

ZNANY ł
YVVANv
)RZ~Z <!AILV Cj)WIA1"1

ofenzywę,

S-ibba VI Skodzie?

o ile rozumie się walne zgromadze

Tur

(Ilidź)

zwycięża

w turnieju
robotniczym

\v

tlni u wczorajszym odb Vl
w sali LTSG. o~ólnopolski
turnieJ klubów robotnicz,""'Ch o
puhar prezesa rady miejskiej,
m. Łodzi, w którym wzięły udziat drużvny TUR'u z Łodzi i
Pab.ianic, Skry z \Varszawy o·
raz Widzewa, Szternu i Jutrzen
ki z Łodzi.
W finałach TUR. (Łódź) zwy
eięiYł po zażartej walce Skrę
("Warszawa),
w koszykówce
:10:24 (15:12)
i w siatków<:e
30:2-1: (15:12). Pozostałe druży
ny wykazały niewysoki poziom
gry. Po lwuch latach rozgrywek
o puhar growadzi w tabeli T.
U. R. (Łódź) mając zdobytycn
1C, p. przed Skra (Warsza\va) 8
p. i \\'idzewem 3 ". Mecze ze·
społów żeI'iskich, przewidziane
programem, zostalv przez organ :za!oróow odwołane.
się

Już pi~ciu łodzian ska-

rto""e

pGrowano

Zespół pięściarski warszawskie,i
tem odbyJ 'lip mrcz to\\arz~ ' sk~ Skody zwrócił si~ do A TK Ziżl<a
w koszyk6wk~ meską mi~dzy w Brnie z propozycJą rozegra'nia

Tryml1fem a reprezentacją 111cmieekieg{) gimnazjum. Zwyck
Ż, ł Tryumf w stosunku
38:31
(18:12), wykazując wię.kszą ru·
tynę i celność w rzuif:ach. Mecz
w koszykówkę żeIlską o mistrza
slwo mkdzy Szterncm a Hakoahem nie odhył się
wskulek
n;ezg·oszenia się dru.żyny Hakahu i sędzia
p. Wieczorkicwi.cz odgwizdał walkower na
korzyść Sztern u.

IaBPlei strzelał

do kosza
w Pabjanicach

w

dniu wczorajszym odbyły się

w Pabjallicach mccze w grach spor

a tamtejszego

meczu w stolicy Moraw.
Brneńczycy odmówili z powodu
pl zepełnienia swego programu.
Ciekawe jest, że Skoda oferowaprzyjazd z następuJącymi zawod
nikami: Matuszczyk, Cyran, Bąkow
ski, Seweryniak, Plsarsk!, Seidel,
Wystl"ach i Stibbe.
ła
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BF.ZKONKURENCYJNY
REPERTUAR FILMOWY
DŹWiękowego

Kina

laKS. I " ( AP ITOL,~ .

towych pomiędzy zespołami ŁKS-u
Sokoła.
Vi! koszykówce. mę8kicj zlVycł<~~ył LKS drnżyuę Sokoła
w
stosunku 40:34
(16:12). Gra. naogół równa. Tempo
żywe, przyczem Sokół grał niezwy
kle ;J,111bitnie uzysĘująo b. z::tszczyt
nTryumfu"
\V sobotę odbył się w '\911 ny wynik nad lepiej dysponowanym strzałowo zespołem łódzkim.
niemieckiego gimnazjum nll~l
Koszykówka żeilska: ŁKS siatkówki żeńskiej, w grach ('
Sokół 16:10 (8:4). Wszystkie n!r,puhar Trvumfll. Puhar zd)był maI kl)sze dla pabjaniczanek zdorellski zespół HKS-u, zwvci ~ ;irt byla doskonala Jadzia Wajsówna.
jąc po zażartej w.ake TrVllmf
Pozatern w innych grach w kow stosu,nku 2:0 (15:5 i 15:0;. \V szykÓwce )D~sldej Sokół n pokonał
obu part,iach uwidoczniła si~ Orl~ 18:16 i Krusf.ender nlęgł Paprzewagn ba lX!ercl~, lepiej t:".:r~,· bj'l1n. tow. gimn. l:2:S8. W kosryków('f' żeńskiej Pabj. stow. gimn.
nych i lcpsz:ydl także pod W7:g1ę
pokonn.ło młodziutki i poczatkują.
dem lechni('zn~-m i laktvcznvm ry ;w.;pó1 K ru"zrudern. 20:2.
St,:dziuwał p. Kości 'Iski. Poza-

HKS. zdobywa Duhar
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najwspanialsza kreacia
GRETY GARB O w roli
kobiety kurtyzany szpiega

(zł wiek.
klćr gO
zabiłem
Reż.

Ernesta LubiozB
Lionel Barrymore, Nancy
CarolI, Philips Holmes.

Komenda Serc

(Llebeskommando)
I Gustawem FreilicbltXI
1 Dolly Raas
orBZ fe

Necz

wSlystkle, kt6re Cleohu-

je wybitn)' artyzm w pomy§le,
rełyserji
i pi~lrnej oprawie
muzyczneJ!

zapaŚniCZY

Unj8 zwyci~ża Siłę 15:6

na ..tnnowisko walnego
zgromadIlenia ligi postanowiono
potraktować uchwałę
tę
jako uchwałę pierwsz~j instancji, wobec
czego przed
Czarnymi
stanęła
otworem droga do L-alszego procesowania się o punkty. gdyż w te.1
sposób ulIloiltwiono Idubowi Iwowsl{;emu odwo'anie się dl) PZPN.
Jednocześnie dowiadujemy ;;ie,
że został jllż ustalony termin wal11ego dorocznego zebrania sprawozdawczego liJ!i. Odbędzie sie ono w
dniach 14 i 15 stycznia w Warsza-

\V dniu wczorajszym odb~'l
w lokalu "Siły" mecz o dr')
żynowo mistrzoslwo okręgu w
zapasaclh między Uoją a Siłą,
k tórv zakol1czył się
ogólnem
zwycięstwem zespołu Unii
w
sI OSllllI,; LI 15 :6. Zwycięstwa odn ieśli w posz-czególn ych
wagach nast ep lljąCY
zawodnicy:
w wadze koguciej - Raiski (Si
lu) . w wadze piórkowej:
Kależny (Unja), \V wadze 1.ekkicj:
Ekert (Unja), \V wadze półśred
niej: Piotrowski (Unja), w Wgllze średniej:
Jagodziński (Unjn), w wadze pókicżkiej:
,13k ubow.-ki (Unju)
i w wadze

wie.

ci~żkiC'.i: Tur!.'];,

projekt PZPN.-u

Zebranie zarządu głównego li!1;i nie ligi. które zaakceptować milsi
W Poznaniu: Legja - Warta Ib oczekiwane było przez światek stdllowisko zarządu
g!ównego,
4:0 i Warta (kombinowana) - 0- ,pi ł arski 'Z wielldem zaintere"o- uzna z.t &t·)sowne podtrzymać delimpja 3:3.
waniem, gdyż na niem miała hyc cyzję tę.
Przet1miotem obrad tegoż zebra
W Krakowie: Garbarnia - Wa- rozpatrywana opracowana przez
"el 2:0 (1:&J. Garbarnia miała lok PZPN reforma rozgl'_ lig. jak i samej nia zarządu ligi była sprawa dd zabranych CL~.
ką przewagę przez większą częiić ligi, a powzięta uchwała wskm:a- dania !Junktów
meczu, przyczem bramld dla niej laby czy wnioski PZPN maJą wido nylJl. W tej sprawie zarząd ligi nie
,:l.mienił raz zaj~tego stanowlsl{a i
zdobyli: Smoczck i Bator po 1. Ro- ki powodzenia, czy też nie.
Jak się okazało, zarząd ligi
Jlro~ekt Czarnych odrzucił. Jednak
bot.nicza reprezentacja Krakowa Robotrucza reprezentacja Śląska. powiedział się za ref Mm,! pro,iekto --5:1 (1:0). Zdecydowane zwycięstwo waną przez PZPN, to znaczy za)!o '~.
oduiosła lepsza technicznie i szyb· większeniem ilości klubów w lidze
St:<1 reprezentacja Krakowa., mają.c do 14 z podziałem na dwie grup~':
w drugiej połowi c znaczną. przei
na tomiast (
NI
PIONV
liga nieco inaczej' chciałaby roz11:\
wa.gę.

y

2.50

Cenu mieJsc na WSlUslhie seanse od 80 g,•

PIecze piłkarskie
w kraiu

rorm~.

ł zł.

-

o godz. 8 i 10 w.

ł;

poraz ostatni!

KATOWICE. W dalszym eiąglt
rO'.~grywek o mistrzostwo ligi śląsI-jej odbyły się w dniu wczor:tj!ł.:lsm następujące spotkania:
IFC _ Kolejowe PW 4:0, Orzeł
_ 06 Katowice 3 :2, SIowian _ BBSV 6:1 i Amatorski KS -Czvrni 3:1. Drużyna Czarnych, henj:J.Jl1inek ligi śląskiej, która trz:,'
nlał:t się nadzwyczaj dzielnie., po
f'rzegranej ze Śląskiem, przeg:nła
rr,wnict do AKS.
Z towarzyskie1) meczy wyr(Jiai(·
nal eży porat1\:<: ligowego
Hucnu
d(,znanej od Śląska (Świętoch0wiec) 4:2 (2:1). Ruch wykazał słabą.

może mężczyzna kochać jednocześnie d w ie kobiety?

Czy

CENY MiEJSC:

l-szJ Dźwiekowy Kino-teatr
Dziś

I

o

Potężne
arcydzieło

·.T

kochać żonatego mężczyznę

.,...

1912

się

~e wzgl~!łu

I

I

•

USlr•'1 8

rlzarom-Ila
I·
3
e
lit 6:1
dla

Złote medale

piłkarzy wiedeńskich

W dniu wczora)zym bawiia w
Belgji w drodze powrotnej do do
l UlU reprezentacyjna drużyna piłka:
.~l{a A ustrji, l<tóra w Alltwerpji rozegrała zawody międzypaństwowe
z Be'gją. Austrjacy okazali Się o
klasę lepszym zespołem i bez więk
szego wysiłku pokonali swego prze
ciwnika w stosunku 6:1.

przeuHt'\witieli. Nic szczt'thili '.1ni
austl'jakom komplimct6 w ' i wy~:a
żali żYl'zenie pOf;indania w swych
drużynach graczy tej miary.
Przed hotelem gdzie st:męłu. dru
i'yn[\, oeze),iwali swych Hbóshvinnych cala londYIl slm kolonjlL alJ
btrjacl-a i wszyscy, którzy przybyli
z Wiednia, co~ okolo 15000 OSób.
Okrzykom i radościOm lIie byio
kOllca.
Angielski ZWi'łZf'k piłkarski obu;)
rzył
ri'prezrnta rrtów
A!lst rji w
moczu llijj,[Lrskim z Anglją. __ "1,,
tymi lllNlalal1li.

* * *

Visl11H nn~ielf)ki() 1'0wiele mkjsca opisowi za,wodów Anglji z Austrją· "Daily
~lail" pisze. że clru 7:yn <l. 3.u:3il'jnl'ku. byla cut1own:l i wlil~tiwir c1al::t
anglikom dobrą lekcję gry w !)ilkf:
nożną. Coprawda an:;licy wygrali
w ,tc~unku 4:3, ale wątlJimy, I'zy
była Jedn:t osoba. wlirócl kilkudziesi<;:riu tysi ęr y widzów, kt..h·:lby mo
gIn. powi('dzieć: lc pszn. drui.yp.:i. z\\)
cifiiyła. Mecz ten pozostanie anglikOm na (Hugo w pamIęcI.
A sceny )lO meczII: allstrjar'\' Vl.Jl
czyli i ś!Jie,,-:di swój hynp;, n~rn:łrJ
wy, podczas gdy przed'lt,1,widele
prawie wszystkich narodów <'uro·
pejs kich wypowiadali
hałaśliwie
swc wrażenia. W .-zatni lrllzyny
austrackic:j odbywała. !iir, j'tn3.
pirlgrzymka wszystkich t.ldl. kV)·
rych angielski i szkocki footb:ll
zalicza do swych najslyl1nit~j'3zy('h
Dziti

(Siła).

jł\sztzr

święcaj~

.. c

SIO"

DziŚ

nie dwołalnle

poraz os.a~ni'

unos

IOnd

Ran przez k.O.
pokonał

Edmansa
w V rundzie

w NOwym Jorku odbył się mecz
bokserski Edwarda Rana z Rabe
Edn~ansem. Mecz ten zakończył się
wielkiem zwycięstwem polaka, kM
ry Jui w piątej rundzie znockaut()
wał swego pneciwnil,a. Ran wy
I,azał jUi dalelw lepszą formę, nli
w pjerwszem spptkaniu, które zakończyło się dla niego przegraną.
Edmans był cięższy o 5 kilo.

W roll głównej:

Marlena Oielrich

Ceny mielec: zniżone I

Ił. l!!!, 150 i 2!
Początek o g.

-.,IRENIT"

4 po poło

=-t..c.w.I,~""
___________
_

..
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TŁUMACZENIA

PRZEPISYWANIE
HA MASZYNIE

POWIELANIE
DRUKÓW_
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NAJWESELSZE 2 FILMY SEZONU!

I DW1\ J PBCHDWCY iI

NałPi~!!!nio!~~~(zka ...

I

w ro1. gł. Slim Summervile i Bessie boue

w roli gł. 8111'1 i (iRll'I

Wkr6tce

"Melro" i J~nf

Rewelacyjny polski przebój filmowy
wg. oryginalnego scenarjusza A. Mar..
czyńskiego i H. Zielińskiego

Przejm'lje i wzrusza tragedją ludzi zepchniętych na dno życia przez potworny nałóg.

rola

ł DM

h: SI

Marjusz Maszyński, Tadeusz OI!5za, Irena Grywińska, Bronisz6wna, Gawlikowski Sielański oraz 4-Ietnia.
Krysia. Nowicka •
Tańce w wykonaniu Parnella i Halamy •
Śpiewy solowe: Mieczysław
Fogg •
Ilustracja muzyczna: Zygmunt Białostocki.

NadDrOgram:

Aktualności

w soboty i niedziele o 12-ej.

T ak powinno

z raju. Cen, miejsc

zniżone!

Początek w dni powsz. o 4.30,
ważne bez ograniczeń

S la mocno ogrlana! Bilet, ulgowe

być

.Oglas eni

i tak teź będzie w roku

Kasa Chorych w Łodzi sprze"
da w drodze konkursu większą
ilość miału węglowego ze skła
du. w Łodzi przy u I. Ogrodo·
we] nr. 78.
I Oferty z podaniem cen fran'
co skład Kasy Cborych nalety
składać w Wydziale Gospodar
ozvm Kasy, ul. Wólczańska 226,
pokói 15 w zam kniętych koper
tach do dn. 17 grudnia r. b.

1933
i19 ~3

KILIN8KIEGO Nr. 178
Dziś

pora. ostatni

Nalwi~ks.e are,d.ieło

j

produkeji

19 30

polskiej

Dziesieciu
Z Pawiaka

Bohaterska epopea
Narodu 1906 roku.

V
./

19 ~

d.iej6" walk
W roI gł6"n.

:I

--

. . . '-

najlopDzB i

I
I

,
I

o ile

w.

Pan powierzy

nalpięknlB)SIB
cenach n8tylko u

najniższych
być moina

il. W AJ (fY tlNJl
li':

·n

.

III OgłO~lenia ~ro~neII

swą reklamę

flJ(H5Jł

Akwizgt:jl

po

Sienkiewicza 23,
Iróg Moniuszki
tel. 181-00

,

~ J2

PaCz8i tul:: 15 ur.

Oaloszeń
Piotrkowska 50, tel. 121-3&.

-------

XAUCZYCTELKA
scminarzystka
poszukuje posa(ly do dzieci. Oferty
sub. "Skromne. wynagrodzenie" do

administracji

25892-4

POLONISTKA (Uniwers. Warsz.)
udziela lekcji dorosłym (cbętrje
~--.---------. cudzoziemcom) metodą. skrócOłUł.
Tel. 114-56 od godz. 1-3 i od

poleca CUKIERNIA

"Zródlo·· wł. Z.6omoliósBi

Prof.

Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72

UW AGA: Dla szkół, instytucii i związków
udzielamy z ciastek. 1OOJo rabat.

......................
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ZR6DlA

W1IiLKI WYBOR

Wdzków
PI ateracOW
daleolnnpch
!prelynoWJch
metelowr oh
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DOSKONAŁE

lóżek
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Bogu.ław Sentbor.kl, " pozoltałych: Karolina
Lubleflaka, Zof)a Batyela, J6.ef
Wtł9,.yn.
Film, kt6" pobił
rekord powod.enla.
Poo.lltek w dni po.u. o g. 4, w lob.
• '" 3, "nled.iele i §wl«=te o lo 2.
Oatatni seens o II. 9.15.
Naltepa, progrem: Noce Paryakle

Adam Brodzisz,

,

I

KUPCY
....-

f(lIK~ HAl~(ftn
wznowił

lekcje gry
fortepianowej

którzy polecają
swoje towary

w,,6ŁOSIE PORAnn'

.PATBNT"

nie

WJlJIDBuek

znają

-

-obrotów

SIENIlEWlai 20
front. II p.

29799--3

ZŁOTO. BlŻUTERJĘ i kwfty
lombardowe kupuje i płaoi najwy~Bze ceny.
Magazyn jubilerski L Fijalko. Piotrkowska 7

MASZYNA DO PRANIA nowa,
zagraniczna, marki "John" okazyjnie tanio do Bprsedania.
Wiadomość telefonicznie 226-32

------- - ---

" - - - - - - - - - - - - MIESZKANIE l-pokojowe w
czystym domu do odstąpienia.
Gdańska 103, dozorca wskażo.

zmnielszenla

amerykańakłah

20--~1.

RYSUnKI, PLAKATY,

dyplomy, adresy i t. p. wyko- ZGUBIONO legitymację wydaną pJZez firmę 1. K. Poznańnywuje efektownie
E. SCHMIDT. Ks. Mlun 5 skiego na nazwisko Czarneckiej
••
Stefanii, zam. w Łodzi przy ul.
Tel 1~6-89.
Limanowskiego 92.

r

'· "I.r. lIIt1bQetroWJ 1••• palto., (.trona I .. palt): I-aza Itronll 2 zł.; Reklamy tekst ....
Ogłoszenia red.kCJI",
• .L 1.50! "łeWel. a AStr~łenie. mieJlca nil stronie od a «o 7 wl~cznje 60 gr.
bu n.trni.nll mlellc. 50 ".. .Ideałan. ed atron~ a..J do ko6ca tekstu 40 a'" nekrologi 40 gr. Zwyczajn.

Prenumerata

mlul~osn. _OlaMI PorUlnefO· H ",Iłkleml d~
dat"ml ."notl w tolW ....00, .. oclnolSClnle«Ijp'o'.r.• .,.. es, 'ba floClll1""", w Ma1u - ~_ (\- slIJlraniCIl - si. 9.-

~kopilów

Redaktor:

redakoja me .wraca.

IUBonJuH Kronman.

J

~,tr.10~,plI"t~ 12 p. Drobn. 1S " .... ..,ru, "aj.niell.e o~ło.zeni. Ił. 1.50. PO!lZ~kiwan!e pracy 10 gr. &11 Wf'
r••, nI/mnie,... Ił. t.IO. . Oalou.n'l saręc:z,nowI I .dlllb,now. 12 d. Ogłoszenia zlImllllscowe obl iczane ••
O łf!J1. drołeL Iłrm .... lD'".
Za 0& tUelaryc:ne lub faatu. dodatk. SrP/o- Og1. dwukolor. o SClJ' n :lrołel
Helllllll y w dodatku ilustrowanym za 1 cm. kwadratowy 1 zl.

Za wydawnictwo.Prasa", Wydawnicill sp.

I Cif. odp. EugenjuBI Kronman.

W drukllfOi własoej Piotrkowska 101

