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Materiał

w Łod7Jł. PNV zbiegu ulic ~ro
dowe.ł ł Zachodniej. Jednocześ
nie rozeszły się niepoko.iąee po
głoski

o zamachu na magistrat
oraz O tem, że wspcmniany wy
żej wybuch pocłąf.(nał za sobą
ofiary w ludziach. Obie informa.!je. jak się następnie okazało, były na.izupelnie.l śeisłe. O
strasznYm tym wypadku wydany zestał przez władze bezpieczeństwa następujący

KOMUNIKAT OFICJALNY.
W dniu dzisiejszym o godz;mln. 20 rano została
podrzucona koło urzędu woJewódzldel:to niewierka puszka z
jakimś materjał.-:m wybuch?wyro. W pewnym momencIe
PUSZK:\
EKSPLODOW ALA,
w wymku czego została
ZABITA PRZECHODZĄCA tJLICĄ

ka, kt6ry

zebrał następujące

SZCZEGÓŁY TRAGICZNEJ

EKSPLOZJI
przed woj~ Xlzłwem oraz nieudanetlo zamachu na m~istrat.
Punktualnie o godzinie 10 ID.
20 rozIegla
się w pobliżu
palacu Poznańskich, ~dzie mieści sie urząd woJewódzki,
NIEZWYKLE SILNA DETONACJA.
Słyehać .fą bylo na ul. Nowomie.lskie.i, Ogl'odowei, Zachodnie.i i :łodo1niane.f. W momencie wybuchu
WYLECIAŁY Z BRZĘKIEM
SZYBY
w kilku oknach pw·terowyc.h
biUl' wO.iewódzfwa. W tej
same.i chwili rozl~ly się
PRZERAźLIWE KRZYKI
I JĘKI.
Z ust licznych przechodniów
wydarł sie niesamowity oki'zyk
zgrozy. Okazało sle bowiem, że
l1a chodniku w odle~łośct
31)
metrów od fiI.ił urz~
uoczto~
wego, pr&y ul. Zaehodniej, w
miejscu, ~dzie zna.\duie się 0fzklona ~aler.ia, datvny ~.rót1
zimowy w Dalacu POZII1ańskic.1t
EKSPLODOWAŁA PUSZKA
Z MATERJAŁEM WYBUCHO-

kobieta - tydówka, kt6rei naWY~I.
:lwiska d~tąd nie ustalono, 00Eksp.Ioz';'i towarzyszył wy~l'aa
ki słup dymu. Po chwili. kiedy
LEKKO RANIONA
gęsty tuman dymu się rozwiał,
została .Iedna osoba.
W =machu urzędu wO.łewódz
\iego naskułek wybuchu
/
WYLECIAŁO KILKA SZYB.
W tym samJm uasie u.la~niona została

Admil'iiotracja: Piotrkowska 70.
Telefon :*22-22
Tel. nocny 144-44, Nr. konta P.K.O. 66.155 i 34-730

_

wybuchoWY rozszarp I ie

W .odzłnadł porannyeh dnła
. wczorajszego całe miasto
zostało zelektryzowane seusacy jna wiadomością
O EKSPLOZJI MATERJALU
WYBUCHOWEGO
PRZED
GMACHEM URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

nie 10

... "

ną

ko ;ete.

drugą

Doran:1

Istwierdzono,

że Oj! chodniku
Dochcdzenip. celem wykry-j wlosy i ez~ć ga.l'deroby, które
dwie kobiety.
cia
sprawców.
podl'Zuceuia znaleziono następnie
JEDNA Z NICH BYŁA ROZ· h?mbV s~ w pełn'~ ~oku. Za- I W STRZĘPACH W PROMIE.
SZARP~NA
• bItą kobJ~te pl'ze,!le~IOno
do NIU KILh.'lJNASTU METRÓW.
przez
eksplodu.lący mater.tał prosektor.lum mieJskIego,
cePozatcm matel'Jał wybuchowybuchowy. DI'uga była ranJ1a II<,m dokonania sekc.ii zwłok.
WY. przypuszczalnie
dynamit,
w twarz.
.Jak zdołnIiśmy stwierdzić
wyrwał .iej , 'nętl'Z1Ilości i oderMomentalnie nadbiegła poliZABITA KOBIETA LICZY
wał całe kawaly
ciała.
Pł:.),ł
cja, która
MNIEJ WIĘCEJ 40 LAT.
ZAMKNĘŁA CAŁĄ ULICĘ OLA
Identyczności le.i nie mOżna skrwawionego ciala znalezinno
WSZELKIEGO RUCHU
było usta!oić Doniew8Ż nie mia- po dl'u(!ie.i stronie .iewlDi na te·
i zaalarmowała pogotowie 1'(1- la przy sobie
ża(lnych doku- renie znajdującef!o si~ tam bro·
waru Okocimskie~o.
łunkowe kasy choryeh.
menłów.
Po upływie krótkiego ezasu ŻYDOWSKIE POCHODZENIE OJ)ERWANĄ OD RĘIH DLO~,
I,rzybyly wład7.e
bczpieczeó· JEJ USTALONO NA PODSTA- ZNALEZIONO O 3 METRY on
stwa i władze sądowo - śledcze.
WIE ZNALEZIONEJ
UL. OGRODOWEJ.
Na mie.iscu wYIJadku ~u",ażyPERUKI,
li:i>my prokuratora zgUczyńskic którą w mvśl zwyc,..a.iu naboż a wiec o : :iIkadziesiąt metrów
w kłórem leżały
go~ s~dzie~o śl,p~1czp.",o BOlka i nych żydówek. nosiła. Dale.i u- od mif'js.ea,
zwłoki.
Dru~a
kobieta, która
naczelnika Luto~ldego, insp. staliliśmy. że szła ona od stroTorwińskiego. nac7~lnika WG.le ny ulicy StodoJnfanej w kierun ucierpi ala z llOWodu wybuchu!
została,
jak podaliśmy na
wódzkiel:to
urzędu śledczego ku ul. OgrodoweJ. Gdy znalazła
wstępie
insp. Nos~:a. wieestarosłe Ro- sie za urzędem pocztowym po
si('ki~o,
iDsp. NiedzieJskie~o, stronie "machu wO.iewództwa. LEKKO RANNA W TWARZ.
nac~: Weyu~ Po dokonaniu ZAUWAŻ!LA NA CHODNIKU
POIIOOey udzielił jej
lekarz
wiZJI. lok~lne~ oraz przep~owa. . JAKĄŚ P~CZKĘ.
•
I pocfotowia. Puszk
z 1D8łer'a
(l~enUl ]lU:' wlastk ego sIcdz- ?WIDlętą w ~31pl~r.. Podmosła lem WybuChOwymę podr:mco~1O
Iw n,
.1a, Okazało su~, ze Jest to bla- pod oknami biur wydziału praWŁA~~E ZATRZYMALY
~zana D?s7ka. Stwie~dziwszv cy i opieki społe('~ne.i,
Ol'a7OKOŁO 8 O~ÓB.
ze z~lalezlOn~ !ł8uka Ole Pl'ZC~ d'Tl'ekcji rob6t ubUcznyeh.
które były naoemyml świadka- stawIa dla OleJ żadnew waMo~cl·T.
P
.
mi eksplozJi. Osoby te poddane RZUCIŁA JĄ Z POWROTEM
W magistracie lluszk., z mazostały natychmiast skrupulatNA ZIEMIĘ.
łer~ałem wybuchowym
znanemu badaniu. Wśród zatrzyW teJ sekundzie nasb'1}ił wy- łazi w J:(odzinach Dorannvch romanych
znaJduJe sic dwu ch buch, kłórv rozszarpał .fą
nu botnik mieJski, Kowalski, rozwoźniców. oraz kilku robotni'- mieJscu. Mater.ial
wybuehowy nosz~cv codzienn~e· rano w~iel
ków.
spalił niesZICzt:śMwer
kobiecie ze składnicy
do wszystkich
biur ma<'istratu w ~machu na
Placu WoI.nośei 14.
par7ka
znaJdowała sic w przedsionku,
prowadzącym z ,łównei brp,my
(kt6redy wiedz'e dro~a do ~lów
ne.t kasy mie.lskip~\ do koryta·
rza parterowego wydziału pre·
zyd.iaJnego. ZMtała ona pod
rzucona
przez
niemane(!f
leżą

Ustalenie nazwiska zabitej

W PRZEDSIONKU MAGIANALOGICZNA
sprawe~
PUSZKA
Ofiara wybuchu, Mindla Filozof, osierociła troje dzieci
POD OSZKLONE' DRZWI.
z mater.ia!em
wybuchowJto.
PÓ'łnym
wieczorem udalo biad.
Tknieły złem przeezu- z materIałem wybu"'howym .....d
która na szczęście nie zdążyła
..
. . ' - . . . . . . w mie.~ I:tdzie zawieszone s.
eksploolOwaC
nam się ustalić. że
ciem, mąż zameldował '" ~o- gmachem nrzędu wojewódzkie- liczniki elektryczne. Puszka by I
Zuajdu iąca sie na mie.fscu po ZABITĄ W CZASIE EKSPLO- dzinach wieczornych polic.U o go i magistratu, są elementy la owinięta w biały papier be,"
ZJI KOBIETĄ JEST
zaginięciu żony. Zawezwany da wywrotowe.
sznurka.
Iic.ia pus...kę te w porę usunęła.
Mindla I voto Gołd- prosektorjum
Władze
bezpieczeństwa są,
WYSTAWAŁ Z NIEJ LONT.
Na miejflee wypadku przy- 48-1ctnia
były niezwłocznie władze bez- bel'g, n voto Filozof, zmniesz- POZNAŁ W ZWŁOKACH ZA- Jak nam donoszą,
Kow~Jski nie ma.tae pojęt!ła.
piecze&st" a
oraz sądowe
kala przv ul. Zawiszy nr. 7 u.a BITEJ KOBIETY SWĄ ŻONĘ,
NA TROPIE SPRAWCÓW,
iż znalazł bombę, któ-ra moie
wszczęły energicme dochodzeBalutach. Je ona żona tragaJak wynika
z dotychnas loecz ze wU(lędu na dolu:.o tn- przy nfeostrożnem nbchodzenlu
nie. Kilka osób w związku z
l'za,
Chaima
FUozofa.
OSierOCi-I
Pl'zel}rOwadzonego
śledztwa, ezącego sie śledztwa, bliżsZE. sie eksplodować, nodniósl ją I
łJ'IJll wypadkiem zostało
przez
la
tro.fe
dzieci,
a
mianowicie
sJ)I'MVc:p.mi
podrzucenia
pusz~~k szczegóły nie mo~ą być narazi~ pokazał dozorcy nocnemn mawładze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
g.istratu.iż Ten
pode.frze-.
\'lilATYCHMIAST
ZATRZYMA- zamężną córkę
z pierwszego !
uJawnione. Kilka osób zalrzy- waląc,
ma zdokolej
C'zvnienła
z
NYCH.
męża, oraz lO-letniego Joska i 7
maDych przebywa jeszcze w ll- materjałem
nicbermieeznvłD
Będąey w ·drodze do Wal'S·za
letnia córeczke Ruehlę. Rodzi)'eszeie. Badanie ich trwało J<'sz W1"ęezyl ;'ą oolic,iantowł. który
1Vy
na
FiJcwfów
c:te przcz tałą noc ubiegłą.
zaniósł Ją do komisarjatu.
f. WOJElVODA JASZCZOŁT
MIESZKA KĄTEM
Jak sie dalej dowiadujemy,
Dalsze do.ehodzenle toczy sł~
WATYCHMIAST
POWRÓClL
DO ŁoDZI.
w Jednopokojowej, nędzne.' łzwladze spod:ł..iewaly się w ostał w energicznem tempie. Szcze·
debce,
należąceJ do szwagra,
n!('h paru dniach demonsłrac.ii góly śledztwa
Niezwłocznie pO otrzymaniu Falka. Na utrzymanie rodziny
elementów wywrotowych.
Od
TRZVMwANE SĄ NARAZm
pierwszych szczegółów eksplo- dawal Filozof; zabita Mindla
kil~u bowiem dni kolportowaTAJEMNICY.
z.U i zamachu na magistrat, wydaliśmy w godzinaCh połlldnio- łl'Iudniła się handlem domokrąż
ne były na mieście
Wo.tewoda Jaszezołt,
kt6ry
wyeh specjalny dodatek
nad- nym. Dostarczała do domów na
ODEZWY DO ROBOTNIKÓW na wieść o wybuchu.. powr6clł
do Łodzi. zwołał w godzinach
swyczaj ny,
który. wst~ł .roZ-\biał i drób. Wczoraj wyszła 0• SEZONOWYCH.
popołudniowych spec.ialną konehwytany przez mleszkancow. koło godziny 7 rano na miasto.
wzywające do ~resywnych po- f('rene.le (poufna)
do urzedu
Jednocześnie
celem
spraw- Zwykle
.
sunięć.
W odezwach tych wska wO.lewódzklel:to. Na konfereneł('
lhenia krążących
fantasłyczJ
uych wprost po~łosek o calem WRACAŁA DO DOMU W POzano podobno, że wszelkie in- te zaproszony został pre"dent
'
wydarzeniu.. redakcja
"Głosu
ŁUDNIE,
Hr. de Brocqueville premjer rzą- łerwencje o zapom~i dla ro miasta Zlemieckl. W zwlazku
.
.
z tem przerwane zostało około
Porannego" wydelegowała
na wcwra.l jednakże ku wziwie- dn belgijskiego ma ustąpić wraz botników sezonowych spalily ~odz. 12-ej posiedzenie lIlSUfiIlieJsee swego w~acowni- niu meia nie powróciła . . . .
WyDl lIabinełeJiD
Ba panewee.
strata
STRł. TU

Dymisja

.......

gabinetu
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Rozłam

wpartii Hitlera

W partji niemiecldch narodowych socjalistów rozgorzała Mira
walka na IIzczytach partyjnych.
O/lsz.edł Grzegorz Strasser,
jeden
z najlepszych mÓWCÓW hitlerowskich i wybitny talent organizacyJ
ny. Wślad za nim ogłoszona zosta.
ła rezygnacJa
Gotfryda Pederll,
intelektualnego przywódcy partji,
autora programu gospodarczeuo I
Iderownika t, zw. wydziału gospl~
darczego. Fedł!r, jedyny ekonol li·
sta w szeregach przywódców bitlerowskich, obwle8~Cza wszem wo·
bec, ze decyz.ia Hitlera o zlikwido
waniu wydziału gos()odarc?;ego pl)cillgnłe za sobą "olbrzymią emigra
cję" z szeregów partji.
Wszystko to. Co się dzieie obec
nie na szczytach partyjnych iest w
ścisłym
związku
organicznym j
przyczynowYm z kryzysem ~abine·
towym. z pertraktac'ami z Hinden'
burgiem ł Schleieherem, z kwestJą
obsadzenia stanowiska premjera l'I
)'!abinecłe pruskim, z wnjkami wy.
borów do Reichstagu.
Na"azie Hitler i reszta jego szta
bu obsłanla sl~ wYniosł~m oświad·
czeniem, lz "rewolta" Strassera ł
Pedera będ7.ie miała ten sam sk..tek. Co ongiś. rewolta Stennesa i
bojówek berlińsldch. Istotnie w
swoim czasie bunt Stennesa został
zlbidowany przez Hitlera bardz::.
zręcznie i bez widocznej
szkody
dla part,ii. Ale były to inne czasy,
czasy rosnacego wciąż znaczenl~ i
wpływ6w hitleryzmu,
czasy n!~·
zachwiane, wiary mas w gwiazdę
"wodza" ł w cudotwórczą moc je·
go haseł.
Formuła partyjna
"Nie wiemy.
eo postanowi w6dz. ale -wIerzymy
w Jego nieomylnofć" _ nie wy trzy
mała Jednak ogniowej próby zet·
knlęcia się z polityką dnia ble 7ąee
~ J z problemami gospodarczemł.
Nie wytrzymała ł niewytrzymu ie
juz od miesięcy. Masy wierzących
w obiecane fm beztroskie 'utro
"trzecleg'o eesarstwa", zanleool{o·
iły sIę l ~ebwiały w swej wierze,
gdy Hftler dwukrotnie o"mńwłł
wzięela na swole barkl odpowł~·
dzlatn~cl, gdy nie sięgnął po berło
dyktatury. kt6ra była, ,iak się zda
wało, dojrzałym juz owocem _ Ił
by tylko wyciągnąć po nią dłoń i
zerwać.

Na tem tle i na tle sporów ł)
kierunek ideolo~iczny w part.ii ro
zegrały się walki między Hitlerem
a Strasserem i Pederem. Z waJl<
tych wyszedł narazie i napozór
~ycięsko Hitler,
Zwycięstwo Hitlera można J'ednak w obecnych warunkach na.
.(
zwa" bez przesady zwycięRtw~m
Jl~r,!,sowem •.~~e ulega wątpliwoś
CI, ze w. part,lI l w masach prohl.
tlerowsklch odbywa się proces oce
ny krytycznE'j "WOdza" i Jego Ideoltlf:jl. Kryzys ten powstaje i na·
~asta zupełnie naturalnie
na tle
•I
I
b bIl wego sa~lO~wle
co"
hien a ..wod~a I przecens~ma jego Znac'lCma przez najblizsze otoczenie "p lek
ne,o Adolfa;'. Specyficzny progra~l
ł hasła bltleryzmu przyczynlłv się
Olocno do • wyw'ndykowania Hitlera na wyzy"y beZkrytycznego uwielbienia I wiary w je2:o wszechmoe.
·
Gdy znikać zaczynają je{Ien po
drugim na 'lepsi I na'wartrścillwAi
ze sztabu Hit'era, C~y zyska On
SClm Hitler _ •na • osamotnieniu?
I
Czy n e przyczyni SIę to do jego
tem IIzvb"zego zmlerzcbu i upadtrll?

~fł • •
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Lew Trocki
jest nictyłko I~łnic słusznie broni tile Trocw rcwoluC.1i paź- ki przeeiwko legendom histo·
dzicrnikowcj w roku 1917, afp. ry~znym stalinowskie., biuroobok tego również najwybU- "rsdl, kłt)l'a usiłuje zatu.szouie,łszYlIn
pł.sal'Z~m polllycJ!- wać rolę Tl'Oekie~o, jako przynYm wśród Żyj'ącyeb. Kto O ",ódcy w rcwolllęJi nd€hit'rnitem .ieF'7Jcze nie wiedział. tcn kowe,i
:atwo c!owicdzieć się mOże z
t\. .1etl'wk w dzieJe TI'ol~kie~o
drugiego tomu jeao wielki-ego ł'ltnit".ic s;iua i jedn65trl)nt~,ł
dzieła o rewoluc.ii rosY.1skie.i. "'ndencja.
Wp1'awdzie
nte
Trocki, opisawszy w pierw- I.t7.vpisu.1 P On sobie nigdy
szym tomie rewolue.ię lutową, "ichkolwiek Z<lSlu~j które mu
opisuje obecnie ł'OZWÓ.t Rosji '!Ile nic należą. Ale twierdzi kaod lipca do października 1917 tegol'ycznit', że .1est (hisia.i pio
l'oku. Były to brzemienne '" uierem pr3\:dziwt'go bolsu~wjł.
łUlstępstwa miesiąee, w eza.Jłe UlU i ,leninizmu. Ten prnwlb;iktórych system KierCliskieJ'.o, wy bol.szewizlU wY~J'al rewolupo pne.tkiowym
pOZOl'nym ' cję 'październikową, On. 'Jl'()(!..ukcesie, zużył swó.je siły, by k!, z1o!adzał sic wlcd;,' z J._Clli.
,dec at<tkowi bolszewików pot! u~ we lvszysUdch zasadniprzywództwem Lenina i Troc~ c7.ych
kwestjach rcwolul'yj"iego.
nvch. ISluiał)' rr.·';'nire .łcd~'IlI(~
TI'oeki osobiście był ,iedną .. nQ temat dt'u~orzędnych kwt~decydu.tących osób w historyez st,ii takt. ki re,,,olucY.lne.i. A!I!
nym ł)}'ocesie, któJ'Y opracowu- obecnie ]łanu.fc w Rosji ~o\Vic:c
Je etbecnie, .iako pisarz. Wią.i.c kiei małcstkowy biUl'okratyc.z1)J1 własne wspomnienia z tym by ('pi~onizl11. Ci el)igoni W)"
całym mater.falem. który od nzdzlli na wV~lUmie ,iq>Ufl, 7.\ ' vtvclt czasów wypłynął w litera- ('jf>zr~ z I'oku 1918-go.
turze.
Matm'jaJy
opracował
Czytclnik, który podchntł:d
Trocki z wielką starannością i do ksiażki Trocklel!.o. nie po"11m lennością.
Poszczcgólne "iada hl(' ~I~bszych wiadomuśeł
flłkty,
o Ue to skontrołować z bistorii boJszcwlwm. nmsi
można, zos.tały podane wyjął- być nie,jednokrotnle
bardzo
kowo star!łllnie i uczciwie. 01,1 7dziwiony. Zupełnie zgoduk 7J
sy są szczegółowe i bardzo do. prawdą opisu,e TI'ocki • .fak !Ill
ktadne.
Czytelnik otrzymuje sam, jako J)rzewodniczący 1'0
f.MiłOŚć pqcr,ęśei nowych sz.cze wieln Jlete.'Sburskie«o I kiero,"
gółów. Ale dziękł mlstrzow- nik ",o.isk~wego komU.,.f!! 1'~skiej sil.. słowa ani jedna stro- wolucyjne~o, J)rzygato"~' i zrt"
.1'1C8 w tej książce nie nuży; alizowat przewrót. Jako para·
WJ)1'Qllt przeciwnie fola wypad- leJą fi~uruił'
bal·tbo mało boków rewolucyjnych toczy się hatel'8ka ~lOst\łĆ Stalina. J[iÓl'\'
pl'zed nasumi oczyma z ilJl,J)o- w OW~'Dl rzasie pracował, .iako
DUjąCą plastyeznością.
poczl'iwy redaldor. w boJszeTrocki jest mistrzem małe- wickim ol'~anje pal'ty.'nym, nidalisłyezne~o ujmow8iJda dzle. ~dy nie ukazywnł sir, w o~ni~
.Jow w Ilajlcpszcm znaczeniu rokach rcwo!,uc.ii, a w bieżących
ł~o słowa. Zdecydowanie od- sprawach spomyeh wykazywał
wyJątkowo dyplomatycw... renuca ów ~l'aniczony pl'osłac'
...
.
ze I''Wę. Pozatem czytelnik d9'
ki
mal'ksIml,
ktÓl'y
mniema.
.
tkl
wiaduje się, znowu '7<1od!l1ie 7.
zc wszys e wypadki histol'Y"z
~
prawdą, że właściwie w paf.l1e sprowadza,ią się do wahań
I eeny cb!eta i temu podobnych dziet'nikn 1917 roku,
wmi.iaczynników. Cena chleba jest o . .ląc Lenina i TI'ockfego, ws.z:v. .•.
. .
scy miaroda.ini przywódcy boICzyWJSCle bardzo W87.Jlą ~pl'awą. Ale ~łód I nędza mOf,(ą
-l7iałać
lewo!l~tCy.fnle
jedynł~
I ,.
wtedy, ~dy odbędą sle odpowiednie ~I1Jiauy w ~wladomoDziś i dni następnyoh
zwyci~zcą

.la-

CA

_

"ci społecznej. Ta świadomośe
.. poleczna wynika z bytu i rm:·
woJu społec:reJistw~, ale na ten
l,yt i ro~ój nie składają się
ł
-~
óJ', J
wy ~zn..
poszczcg ne z al\' ska gospodarcze,
lecz suma
społecznych
stosunków protłukc.fi. \V duchu takie.i prawdziwie marksowskicJ' meto(lv
"
l,ada T1'ooki rozwó: społee..r;cń-

'1twa rosy.fskiego od lit.ca do
E. R.
paidziernlka 1917 roku l wyUł+• ..o.~ "unje. w .taki ~'POS®, n"Ql,,~
bolszewłc~a . stała si~ w
Itda
· ł
k i
elJl spo łeezem WIe
on eC1!n«·-

PA MA C I H

,.GLOS fłOtłANNY· -

śC~~'ak

u Trockiego wszelkiej
niemrawe.' tendencji w tVln

"

8ozcwizmu, począwszy od Złno·
wiewa i J{amienicwa, byli prze
ciwni IlQWstaniu, .Także da si~
to wytłomaczyć, że drJsiaj, 1:'S
lat po rewolucji llaidziernikowe.i, 1'('(lnktOl' Stalin włada tło
".lą sowieeką
w cJHłl'aktN7.f'
,1~' ktatOl'a?
Nnłominst zwycit:(foki rewolucjonista Trocki żyt,.
na wygnaniu, ale I'ównież pue
ciWllicy
po\\'stania
w roku
1917, Ziullw.iew. K:lInieniew i
hmi, 7,ną,idu.ią sir, d7Jsia,i w
niełascc, zosłali z pal't.ii wykluczeui, albo nawet siedzą w
wit:zieniacb. Jak wytłomarZ;Yl'
Fiobic takie cuda?
Tl'ockl nie może na lo pyt~l
nie
ollpowiedzłcć. poniewll~
przeciwstawia oHe.itlJlle.i J.e~eu
d:r.j(' Shlllllowslde,ł nową legendę; lIianowicie, że od 1917 J'ł)
ku on reprezentuje prawd~l·
l\'Y bol"zewi7,ru. ". rzcezywisto
śei
'ł'l'ocki b~'ł eopraw(la w
UH7 roku potężnYm )'ewolucjonist~, alc Ili~dy uie był Je.
uinistl'. A wlR~nie leninizm, .~a
ko Il'J1dcllc.ia, wy~l'ał w r41ku
HH 7 rewolucjt;. Stalin rządzi
dzisiaJ. ł)oniewnż w calem bot~lu'wit'kil'm koJc pl'zywódcóv;
h~'1 najlppszvm !,cllinistą, 1100('7US :Idv
Zlnowjew i ]{amieuiew byli o wlł'le ~orszymi leoinisłumi. a T"fleki wogóle nie
b~'1 nim niJ(d)'.
Ideą przewodnią lenini1lJl1!u
do roku 1917 było w RosJi dokonanie rewolucji burżuazy~
oe.i· Trocki natomiast pragnął
w Ros.U socialistyeznej rcwolucji robotnicze.1·
Aż do wybuchu wo,iuy światowej bolszewl
cy wyobrażaJ i sohłe dokonanie
mirszczapskie.i rewoluc.U
w
Ros.ii w ten sposób, że koaUe,ia
wS70ystldeh demokl'atycznych i
s{lejałlstyc~:l:rch J!J'up zapewnJ
zwyci~stl\'o ludu. Podczas wojny światowe.i dO.irzał w Leni·
nie brzemieuny .w następstwa
zwrot: odrzucał On związek l

pozostałvmi demokratami i 80
cialistanu i domagał sję, aby
bolsj!ewicy sami przeprowadzlIi ł'OSY.1ską rewoluc.i«: ludową.
Stara ~\Vard.ja PI'~~'ódców .te~o partji uważała taką izolację
bolszewików za ~wał1ture i nie
ehciała o tem nawet słyszeć ,ż
do dni nowsłania paidziernłko
weJ(o. Natomiast Tl'~ki ' wła~nip. z tych samy
w~Jędów

nowe arcvdzieło

W. S. Van' Duke'a

n"n.ta, KWI-al Hawannu
,

W rolach główny.cb:

sko ~ demokralyc~nej, ale 'lo
socjalistyczneJ rewolue.'i.
Trocki sil' omylił. Zwyei~,
ąłwo bols~wif.lDlu w Jł~.ii nie
~ziło socjalistyeznej w:;pół.
notv proletarJ'atu, zbudowali>
natomiast biurokratyczny, l)a11.

stwowo - kapitalistyczny apa·
rat gospodarki przvmusowrj.
............IEIII. . . . I
..,..,
Z tym aparatem musiał się re
sensie, jgkby chciał on nleod- Nadprogram: Tygodnik
trzeć Trocki i uJec mu. Rów
powiednło wysuną~ na pierwdźwiękowy Paramountu nleż owi ~taro - b91szewlecy
•
8ZV plan swoJe wIame Z9Słmd.,
Początek o g. 4 po pQł.
p~zywódcy. któJ'2y w swoiw
•
Trocki pisze o sobIe sODiym p
czuie d-.tylt do ,jednolite,It,·)
8sse-partouts i bilety wol~''''
___-.J~~~~~~~~~ tv trzecle.i osobIe., oby Jut pod nego wejścia or8Z ulgowe frontu cnłe.i rosyjskiej demft
tQ80R (lIfmJA~m. mACi,A.BulłOUJSKIE~O w:ł:gl~dem fm'my nsnn.ą~ z
niewlltne.
kl'ac.fi, nje mogli się 1)I'zł\ei~'.
A
Su mom{'ut subjcktywny.
Zu- . . . . . . . ._ ._ _ _ _. ; ał.wj.o~ lej biuJ'lIkl'aO·czn.ci ~w

OPI-/

pl'Zymusowej. W ten
w łonie przywództwa
holszcwickiego socjaliści j dł'
mokraci lIl.egJi biurokratye7UYm ('cnh'uHsłO'lll. Tell biuro1\1'RtY(~ZllY
centralizm,
ktM~'
sllaju malS~' )'obotnicze i chłop'
r;ki(' Rll1Iji pod względcm pali
shvowQ
kal)italistycznytD I
.1(' 't właśnie prawdziwym lentnimlem.
O bch decydu.tących probIł'
Ulach nie dowiaduje sie ezytel
nik nic 'I książki :I'roekiego.
Gdy Troc.ki został wysłany na
wygnanie, m~ł on zostać dll'
chowYm przywódcą proletarja·
tu śwhltowcllO. Ale w tym r.~.
lu, przy pełnym usprawiedlł ..
\Yionym J)udziwie dla genjoSllU
Lenina i dIn historyczneJ roli
bolsz('wb.lJl1u, musiałby si., 00
l'o7.e.lść z leninisłyczną
l~ ...._dą. Tego Ti'ocki nic uczynił.
I tak pozosta.le Tr~ki porywa.hłc~J

postacią

rewolueyj0'ł,

wszystko, co on mówi i pi7.e, T-8słu;,u.ic na najwi~k!izą
łlwag(~. ,Je~u krytyka stalin bUlU j('st we w zvstkieh istoł
nyeh punktacb usprawie(1lłwJo
nu,
\l~ de~ydującego
.. Io~u
Trocki wymiea'zyć nie może,
IHmieważ nic chce uznać historycznego źródła stalinizmu_
leninizmie.
t.;zyłelnicy książki Tl'Ocldego
'uoaą się nauczyć, ... w !'Ile~zywistości
przygotowuJe się
rewolucja. Lenin nte sledzidl
w październiku
1917
roku
prze(I
pr7ejęciem wladQ we
li

wspaniałą świtą wplerwszorzę

dnym
hotelu petersbUJ'!ilidm.
Nic J)j8~'al on do KiereńskłfJ·
go ani sentymentalnyeb, anł
prawno - państwowych l1st(\"".
Decydu.iące
posiedzenie,
na
któl'em ucbwalono powstan!e,
odbyło sl~
w małym pokoi1m
od podwórza. Na stroniczt'e,
wydaJ'tej z dziecinnego zeszytu szkoln~o, nag.·yzmolił Leniu kawałeczkiem ołówka r&zolucj~,
dzięki które i wywr6cił Ras.ię. Kto pr~nie się dowiedzieć. ,iak wJ1(ląda p,awd~l
wa rewoluc.ia ludowa, ten ....
winien sięgnąć do książki ~
kie~o. Posiada ona I!!woje teoretyczne braki, ale jer;t zrobiona ~ jednego
kawała, godn5
pl'zewodniczącego wojskowo .(
l'ewolucY.lnego komitetu w 1'0'
ku 1017-ym.

przyłączył r' . . w roku 1917 do
Lenina; miał on bowicm na- t •••••••••••••••••••••••
dzicję, że odosobnione powstanie f)olszewików w Rosji doTydzień
prowadzi
nie do mi~czań.

Lawrence Tibbell .

i lupe ''''I'''z

chinie

sp~ób

Popierajcie
Zapałki T-wa Nźe&.
Pom. Biednym Ch 0,ym i Położnicom"Lż
nas-Hacholim"
~

..............•........
Polska wypowie
traktat o oehronie
mniejszości

Warsz. koresp. "Głosu Poranne
go" telefonu~e:
W m~e~cie kU1'8UJ~ uporczY""a
pogltHI,a, 7R rząd Polski w zwiąt.
Im z wynikiem "Konferencji pię
ciu" zamierra w ypowiedzieć trak.

tat

f)

ochronie

mniejszości.

-

Nr,

14

34~
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Pogrzeb
prof.

Kryńskiego

WARSZAWA, 13.12. (PAT)
godz. 12-ej w południe od·
pogrzeb ś. p. prof. Adama
Antoniego Kryńskiego. Po nab0 7 eń
stwie żalobnem w kościele św. Karc·la Boromeusza nastąpiło wypro
lViJ.uzenie zwlok na Cmentarz PoDziś o
był się

wązkowski.

Kondukt żałobny otwierała orkłe
Btra gimnazjum
pod wezwaniem
&w, Wojciecha, oraz poczty sztandarowe wyższych uczelni i szkół
średnich; przed trumną
szło
duchowieństwo z ks. biSkupem Szla·
gows~im. Za trumną zmarłego pC).
stępowa'a rodzina z
wicemarsz:llklem sejmu Polakiewiczem, profe~o
rowll.' wyższych uczelni z rektorem
uniwersytetu wa~szawskiego P' ot
dr. Ujejskim, przedstawiciele mini
stel'slwa W. R. i O. P" członkowie
towarzystw naukowych, których
:r.marly był c:donkiem oraz liczne
grono przyjaciół i kolegów.

S ronnictw ludo

PORA?<ilNY" -- 198" _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.~

w
o oz,cie wab c

iew

zaostrzyło

rząd

Telejonog'f(im warsz. korespondenta "Głosu Porannef{o" wg. djarju.~ ~:1 sejmou'sgo
Pieracki~Poranne. ciel rządu, minister sl;;arbu, Zawarlz przeciwko ministrowi
"1 l1a t ych mu. Na sali' nie był ohecny ani mtki w tYm momencie OpUSCI
miast 'awę rzą(l ową. Wobec tegon..ster spra)U" wewnętrznych, a głoDzi.:;e:sze posiedzenie sejmu tą I{ mie'sca przeznaczone dla rZl! d u o· su 111'e zab at żaden z obecnych wisamo, J'~k i zresztą, poprzednit. puc· toszały, jaklu,lw'('k na po'z1h1 - Cemt'lll'strów, tak,
< -'~e przeciwko na·
posiedzt:nie b"lo
naogół
\}Oś","«~()'
glos'cl'
wnioslm
występowali J'edy"
ku dziennym rna.~do", ały się sprane sprawOm drobnym, a mianowi- wy. kt6re dotyc yły bezpasreufllo
. . , rll'e członlwwie klubu BB.
cie r:a5ląp:ła ratyfikacja majo 1:<,\1 ml'lll'~t-a spra"v
wewn~trznych.
ł' i d • r
.<
,
'<
Ożywienie rmpoczę o s ę ople o
czC)c·.vc.ll konwencji i tra'ktabw
b •
y Y przy rozważaniu wniosków naTrzy bOwiem wnioski nagie
Zdawalo się, że dys'ms1a rozwinit: zwr'ócone
w pierwszym rzędzie
się {lny rozważaniu pro'ektu ustaglych,
wy obniżenia proce ... tów papieró~v
Pierwszy wniosek dotyczy znaDych zaJść w Łapanowie, LubU
dlugote;mino.... yeh. Jednak i tu me
i t, d, Stronnictwo Ludowe pod
dosz'o do dyskusil. W pierws-em
• 1
wpfywem ostat"lego pObied enia
u3 ta wy za,
MnRr.~WlSI'X1K!RN
czytaniu tego pl'o.le,du
1
brał g'oS jedynie poseł Lal1,~ier
• 1 11.5 MIli1 lAł SI
rady naczdnej postarowi'o zasto(Str. Ludowe) i jedyny przedstawi
Pio~rkowska 40.1 sować taktykę zaostrzenia opozy-

Warsz_ k(»fesp,

"Głosu

go" telefonuje:

T

APARATY FOr06RAfw'CZnE

J

~~~~ł"IiM!lr.t~~• •iiIWliJWłi'Mi!GfIli

.,0d11i1

•

a

(. ce

Parlament

grudniowe;

cji na terenie se!mu, Taktyka fa
w urzą:!;:aniu wrzawy
Nag' OŚĆ wniosku uzasadniał
pos.
,
Madejczyk, który powiedzlai m.I in,:
.
_ Prawo obywatela i wo I'/}SC
osob;sta stały Się dla chlopa mar- ł
twą literą. Na tern tle zr,ozum.la
d
ką
się sta~e krwawa trage .a, Ja a
. w L ubl'I I, Ł apanow ,'e,
ro::egra a Się
. d k
Życie obywate'a musi hyć Je na
uznane za ważniejsze od '.1poru
tr ..ymającego się przy władzy jednego obozu.
(Oklaski na ławach
opozycyjnych). N'leprawd
ą 'lest j a. ko
koby I ud p od nosI'ł b un t prl~IW
państwu.
To policja napadła 11a
spoko~ny tłum idący do kościoła w
Lubli, a pod Łapanowem
oprócz
policji str~lali także strzeley.
(Wie~ka wrzawa na lewicy. Okrzyki: "gdzie minister?").
Marszałek Car: Czas
palisklege
przemówienia upłynął.
Znów podnosi się wielka wrzaw?
na lewicy.
Pos. Madejczyk: Wobec tego nie
mogę odczytać listów tych areszto
wanych chłopów.
Na lewicy powstaje wielki tumult, bicie w pulpity. DalsLe słowa
pos!a Madejczyka giną we wrzawie.
Zkolei zabiera gł~ przeciwko
wnioskowi pos. Długosz :: ijB., któremu lewica takie nie
pozwala
dojść do głosu. Po ukończenu lilOwy pos. D:ugosza marszałek przywołu~e do porządku z zapisaniem
do protokulu posłów: Noska, PawłowsIdego, Marguła ł in. Jak wiadomo każde zapisanie do protokulu
karane jest grzywną w kWocie 35
zł. W ten sposób nowa taktyka
kosztowaJa Stronn:ctwo Ludowe
wyrażala się

PARYWŻ, Sł'U
",!3ln"rud~iad·
.(TkeJ.
C"BC·~Y
m~ Bta;~ia
tl1:~
0'l~rzlym('ało jvedhnak snportaYwSl'etanra6ty.
wł.) e pOSIC zeme o
U.
II
li
JjI
-,~
_IN.no zon oC w,
mis,fi spraw zagranicznych i nzi'ł~łaca....
nm,JKSELA, 1:3 i!rlld ' li~.,
l';l1dniowrj. Sqdzi6 jodnak na
nansowe,t
uchwaliło wezw·tłć
(PAT.) Bada
m;!lisŁr6w l;';y z not, ktClre otr~vmaly 5~rząd, by nie płacił raty ~rUlłRYGA, 13 ~dn:a. (P.~T.)
przed Dowzipdem lIchwnłv .J Ile PU11stwa
i z wladomosc;,
uiowe.t.
Hz~d łotewskI p03tan?Wlł
w I dYmis~i post:1I10WI n !lie doko·! które otrzymała ambasada
w
dmu 15 b. m. dokonac wyp}alv 11\,wa(: w dniu 15 h m, sr.!at\' \\':u~:zaw i e, że i Polska otrzy'
.
Posiedzenie wznowiono o 9 rat" z t,·tułu dłll(J6'~ woj) 'c
..
. .
, . , . l o na
•
• • SOC1ahś('1
•
•
. / St
c
,
"
,l -'
I 'rzy tJ·,
~ndnel.l'v'c
t"m
!Crmlll ~ ma OUpOWICOZ oc m w .'
WIeezór
Pomewaz
'
Z'.:1.
c <. •l ,y
•
• "
ano w JCU110oCzonyctl.
Fly dlu"Ów
wobec Stnn.6w
postanOWIlI ~łosować za tym
* * ..
",'"
. '.
Z lednDC'zOIlYch
ft
·
wni oskiem przeto los ~abille~u
'VASZylI. GTO"· 13
~,'..
. , ly· rllcwaz WyU
W &I
L\.
1~,
grLt~J1I~l.l wiQz, nie sjf! z tego zohowiąz:!~
,
.
lIerriot'a jest, zda.ie się, prze- (PA~.) - Stllnson ,~'l'(;czy{ po- nia l1fti'cl" ka na nicdu.ia.e.ei.: I PAgyZ, 13 grudnia. (Pat.)
sądzony. Herrłot, ~dy wste!}ll- r
C h ł
I
wal na trybunę zos.tał powitan., y s OWI "ze~ os o\' ·a'C.ll .. ~( nlO\\~~.'l POkO!l3C: trddnoś-ci fil ansowc
i'lll'S funla angielskiego wykaodp-o\\ Jedz na notę I zadu C ~~,
'I
.
d'
_
na wszystkich lawach burzliw(>- chosłowacji \\' sprawic ' odrocz\!
lllJe oc wczoraJ ten enc.1ę zwyz
mi oklBJkamf.lzba cheiała 'W ten nia zaprat-- raty dlul/.,"U.
Pu ... eł ~~ofa D~aZCZe
I,<n\'[!. duchodzDC do 83.95, dospOSób podlU'eśIić, że wniosek Cz:echosłowac,ii oświadczył, ~,\~
~~SZ. al
\tar zaś do 25.62. Zwyżka kur'\u
~ąezonyeh kOmis,li, sprzeez- rz~d. jego _w .:rzewidlianYm. ter
)
dolara tłumaezv się przesyłką dwieście kilkadzesiąt złotych. Na
tly ze stanowiskiem rządu, nIe m,lilIe, t. .1. la b. m, wypłaCI St
\Yal'sz. kOl'e~p ..• Głosu t Ol'an złota francuskiego do Stanów wniosek pos. Róga (Str. Lud.) poł~l!It wyrazem wrogie.~o sto- Zjednoczonym 1.500.000 dob, ncgoh telefun~'e:
. 1
partego przez całą opozycję, mar.nnku do premiera l jego
ga- rów amerYkaIiskich,
Do późnej nOCY M. s, Z. ni\~ I Z]{'(.noczonych,
szałek zarządził głosowanie Indenblnetu.
~~.~
ne. Głosami BB nag:oś~ wniosku
odrzucono.
NastępnIe Izba przystąpiła do
PARYZ, 13 J!l'Udnia.
(TeJ.
rozpatrywania wnłosku PPS w spra
iVl.) Przed gmachem parl'lwie konf:skat prasowych. Nagłość
menlu demonstrowali mialiści.
uzasadniał pos. Dubois, który poDemonstrac.fa miała charaIder
wiedział m. in.:
.
iJardzo burzliwy. Przy rozpi':ls2.aniu parę osób zostało ra!t- Niema w Polsce wolności sło
nycb,
a kilkaset aresztowalwa, która została zabita na trzenyeh.
Zamachowca wypuszczono chwilowo na wolną stopę
cim moście. świadczy o tern 255
konf.skat "R()botnika" za czasów
BERLIN, 13 grudnia. - PO· wego goś,ia. wypuszczono
W) w.ieżdża t samo-chód.
Osobnik sanacji. Konfiskowano zwykłe olicja holenderska
przeprawa nfI wolnrść, podda.kc wszul:że ów rrzl'dostał się na podwórze,
dezwy, nawolujące do strejku. Kon
dliła szczegó' owe clcchodzCll' c, sds~em II nad zorowi Dolkvjne· wszedł na g'ówna werandę, doPARYŻ, 13 R'f'Udnia. (Pat.) -_
fiskowane są nietylko pisma QPozmierzające do usla~enia przy- mu. Opllsz.cza.ią~· komisar.iaL magając 5ię od słu;iby wpuszInterpelowanv przy wyjściu z
zycyjne, ale nawet pisma obozu s~
c2yny
tajemnicze,; domniemany
zamachowict. czenia go do mieszkania \ViI· r:acyjnego, jeżeli pozwalają sobie
posiedzenia komisji parlamen. wizy tv i wcharakteru
Doorn.
rzekł:
hełma. Służba
wydaliła wów- na na:drobn.ejsz~ krytykę oblzu
tarne.i premjer p, Herriot oZajś~ie przedstawiało się, jak
0,c,zekujcie mnie B(:?li~. czas natreta.
świadczył, iż z wielu stron porządzącego. Czytelnik jednak nil•
•
<ll
wiedziano mu, by pozwoIil si\~ past~puje, 'V chwili, gdy b. ce. ele nW')1 .ze mną d? e~yn:en;a
uczył się już c ~ytać z tych białych
sarz \Vilhelm II
przechodził ZI~OWU ..NIebawem zJawIę SIę na
BERLIN, 13 grudnia. (Pat.) plam p:sma. Nawet mowy seJmow.
o,balić znaczną większośc~ą:
TJrzez hall, jego adjulant zauw" wldo·wnl.
*... ".Srhwytanvm w pał~cu cesan:a !'ą konfiE,kowane i cenzor warszaw_
- Izba, mówiono, powzięfrl żył podejrzany ruch
w klalce
',viIhelma w Doorn osobnikiem ski alb() prowicloalny poprawia
by uchwaŁe stanowczo przed IV schodłJwcj. Praglląc zobn.cl\"ć,
BERLIN, 13 :zrudnia. (pat.) icst niemiec,
pOChodzący 'l pana mars?ał!<a s~jmu, który jest
ną sp~acie raty grudnio-wej, kl.) kto tam się porusza. adjuLan 1 Z DOOl'n donoszą, że wczoraj. Neuss nad Renem i lH'zywa sie
uprawnio"'y do skreślenia ustęp5w
ra jednak będzie zarazem taką wbiegł na schody. \Vtedy z ni. szv incy?cnt na zamku b. ce Fuecker. 'V czasie przestueh;~
jakie uzna za n·ewłaśc:we. Artyś~ie
gloryfikacją obecnego szefa rz:} szy ukrytej w załamaniu mU- surza ~I!helm~ I~ wywołat ol , wania go przez pOlicje zeznał.
.'arac:-owi p&lecollo aby zmniejszył
dl! franCUSkiego, iż wyjdzie on ra wybiegł jakiś człowiek z re- I bi'~yn~le
w.razeDl~
w c~łym że nic zamierza' dokonać
~3- ek3p esję i odegrał pewne sceny w
z całej tej sprawy z honorem wolwerem w ręku i pocza! u- ŚW1C<:l? W Clą.gU wIec~ora, I no- machu na Wilhelma, lecz tyl!u
Ta polia nazajutrz bąd.zie mógł
p'1- cIekać na najwyższe .piętr~. _ c;y uSlło~ano tel.:foDlczDle za· dOT~ZYĆ mu osobiście rzekom!) "Kapitanie Koepeni'm".
tyka
kcnfiskat
.jest
jas"rawem
za·
nownie lt:Jjąt to samo stanowi- Adjutant rzucił się za nim w s.ęg~ąć Illforma~ll o. ~amachu. l;~t od Hittlera. Broń miał poto,
przeczeniem
słów
p.
S'awka
i
.ko,
pogoil, alanl1ując straż palaco St,ra.z pa!~cowa l P?hC.J!ł ,odma- aby ster~ryzo·wa -: straż.
stwierdza, że w Polsl!e ,i°st dyktawą. Po długiej szarpaninie o. Wla.lą bhzszyc? wY.Jaś11len
co
Po zaprotokułowaniu
tego tura, terrOO' i przymus. (Oklaski na
Premjer zaznaczył, iż wszyst
bezwładniono
tajemniczeg:>
do
osoby
ll1e~os~łeg?
~a~a.
oświadczenia
poJ.ic.ia
holendetławach lewicy).
fde te pro')Ozvcje uważa za żar
c~łowieka i odebrano mu
re- c~ow~a. OkaZUje .SIę, ze .luz w .ska odstawiła Fueckera do jlraty, Gdyby gabinet został obalo.
Przeciwko lla'{loś'!i wniosku .,rze
·woJ.wer ciężkiego kalibru.
n!edzlelę udało Się aresztowa nicy niemieckieJ. Powszc<:hnie
ny z powodu kweHji dmg6w,
,
"
"
nfmu wkraść , do pa 'acu,
w twierdzą, że Fuec,k er jest chOly mawiał pos. Celinowsl{i BB,
to musi stwierdzić z całą staNagłość wniosku o-:lrzucono,
W kOmlSaTjacle człOWIek ow chwili,
gdy w bramę główną umysłowo.
nowczością, iż w żadnym
wv- zeznał, że jest obywatelem nieW sprawIe dekretu o stowl:rzy.
pa dku nie przyjt1łbv ponownie mieckim, odmówił wszakże poszenłach
wygłosił tJrzemówienie
\vładzy, ab~T pITowadzić politykę dania swego nazwiska. celu wipos,
Jankowsld
z NPR·u. I tu w
którą. potępia. Nie można po- zyty w Doorn, sposobu, w jagłosowaniu nagłość odrzucono,
ważnie traktować męża stanu, k i się tam dostał
i wog6Je
który został na i",ierw obalony wszelkich bliższych wyjaśnień, zastępcę rad;y prawnego Banku ZaChodniego
d(
.za to. iż . chciał dotrzymać słowa
Doraźne śledztwo wyjaśn;ło,
Warsz. kor. .,Głosu Poranne- 1 nfędzy, weksli i .różnycb papfeWA~ZYNGTON. 1:,ł.12, (Tel, wl)
i zapłacić, a nazajutrz twierdzi że intruz dostat się do zamku
rów.
stanowi~eych własno~e - PO"czas poshdz~nia izby rep-ez powagą, że llie będzie p ' aclł. praWdopodobnie w niedzidę, u' ~fl" telefonuje:
WczoraJ ·wieczorem areszto- bunku na sumę
100.000 zło- zentant6w Jakiś nieznaJly QSObnjll
P Herriot stwierdził, iż zrobio- czepiwszy się Dodwozia samo.łuż z rewolwerem w rę'm za"'ądał oeł
no mu krzywdę uważaJ~ ~o chodu ciężarowego, który przy- wano adwokata Zy~munta Do- tych, Adwokat BOJliecki
nieckie~o,
zastępcę
r8dey
prawprzed
miesiącem
został
przez
prezydenta udzielenia mu glos u, Z
za człowieka zdolnego do tego wiózł produkty żywnościowe.
·w radę adwokacką zawieszony 'l\ trudem obezwładniono
sza'eńca i
rodzaju, jak się wyraził,
bła vVobec braku 'pods't aw do dal- nego Banku ZaChodniego
·WalWlawie. Powodem 8J'eszto- c7.VDDośeiaeb.
odebrano
mu
rewolwer,
którym
mit
leila.tw.
s7ego zatrzymywania 1...~~adJ..o- v:t!Iłia była defraudacja
pie. rzyl w przewodnłczące2o.

,L'"'tw!'JI i

I

D Iar ZnJylf. kUJB
.
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nfe na"j
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Co mówi Herriot

I

I
I

Ar sztowanie ad o ata

,.
Zeznania

Ogony
-

Z hołdami- ...u

Dlaczego? -

zdziwienie

oskarżone; budził"

KRAKÓW, 13.12. (Tel. od speejalnego korespondenta). Dzisiejsza rozprawa przeciw Ciunkiewiczowej rozpoczęła się o godz:
9,20 rano.
Jako pierwszy zeznaje św. Kazimierz Gałasiński.
- W dniu 19 stycznia mówi
świadek - dosta'em telefon do redakcji od dawnej mo:ej znajome)
Zakrzewskiej, która zawiadomiła
~nie, iż bawi w Krakowie i pros;ła
bym .lą odwiedził w Grand Hotelu.
Z;łstałem tam p. Zakrzews1(ą, kt"ra powiedziała mi wówczas,
'lł
przyJecba'a razem z P. Ciunldewtcrowa. Ociagałem się z poznaniem
~. Ciunkiewiczowej.
'1
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pyta przewodni

czący.

- Była osobą
chciałem stać w

zbyt głośna i nit
ogonie ludzi, kh~
jej boJdy. Poznałem

rzy składali
.jednak p. Ciunkiewic2:ową.

Następnie
świadek
o'1owiarfa
przebieg wypadków w dniu 22
stycznia, to jest w tym dniu, kledy
zawiadomiono policię o krad7iez:v:
- Przed po'udniem dostałen.
telefo\1 w redakcli, Ze obie pa"~e
wy·eil:1Za.'ą do Zakopaneg')
około
g01ziny 3-ej. Gdy wróclłem na
obiad. telefo"o'nla Tlan; Załrrzew
ska. abvm natychmiast przyszedł
do hotelu.
Mówiła, ze nie m0 7e telefonicznie
podać poWOdu, prOsiła jednak bar·
dzo. abym pnyszedł .iakna~prędzlej
to ot'owle mi W'Szystl(o.
Oble panie zastałem w pokoJ" p.
Ciunkiewiczowei.
Oskarżona zdradzała
zdenerwo·
war-ie, ale nie tak wielkie. jakby
się mozna było spod 7 iewać Po roz
miarach wypadku. p. Za1r rzews1{a
opowiedziała mI o fakcie kradziei.~'. Oskarlooa m6wiła o
tern, co
.~.l skradziono dość oe;ólnikowo.
Co do gotówki, to świadek stwier
d'!:a, iż oskarżona powiedziała te
skradziono Jej 650,000 funtó",.'
-Czy mówiła -o wartoścl skra·

wątpliwość, czy moZe źle zroM nia policji o ubezpieczeniu . przednie, mówiąc o tern policjI. Od- tern, zanim było przesłuchanie na
parem wówczas, ze policia bętI 7 ie policji.
lepiej szukała, a następnie na jej
- Nie pamiętam tego.
prcśbę wysłałem depeszę do \:IOY-, - Czy pan dyktował telegram
duo
do Lloydu, czy panu go dyktowa '
- Czy p. Zakrzewska odnlm;ła no?
się do pana z następującą uwagą: l
Powiedzia'lO mi treść po pol·
Jeżelihy kradzież ta nie by!a po· sku: "Zupełn:e okradd()na z ubezpe-niona w Kral,owie, bYlaby po· pi~czcnych rzeczy p~lisa, szczegipełnio !la w Zakopanem.
łowy wykaz nastąp~" -: a
ja to
- Mam wrażenie, że nie.
pr ' e ' łumac 7 y!em na francu".,
Po tych zez aniach
obrońca
Tła
p"llelkłada
banImot 5-funtowy,
ił
Uf ... {:emonstruj~c, iż jest on zrobiony
Obrońca dr: Wo-tniakows'rł:
z ciel1ld-go pa'l'eru ('o I'możrw'a
- Jak P. Zakrzewska przedsta· - ach~w~n-e wi~! ' sZle i o'ci w pac?:
wiła panu p. Ciunkiewk"ową?
ce. Pa demonstracji Ciunl<iewiczo- Bardzo sympatycznie i pro' , I wa c"owa banknot do torebki.
jaźnie; ale dość fantastycznie Ci) do
P zej s-de"1 st;lj~ rasteonie nad
jej
htlgactwa i ma!ątlc'<w. Pani kcwifarz Pol'ak, kierow,Jk wydzia
Ciunkiewiczowa bylJa ubrana ele· łu śledc7ego.
gancko, ale sl,lomn;e.
- Czy tyl!to p. Zalcr:ewsl~a móml~ionów
w]a o tern Co było
s;rrad"?:ion~,
czy taMe P. Ciut'kiewiczowa, w-rl.
- W dniu ?2 styc:mia o rodz.
czy p. Ciu"Idewic?owa wtrącała s1ę 5 e: po po'ud"",iu - mówi nadkomi-a 'z PGr~k - dos+ałem tt>lefon
tyllto do r07mo"'y?
- Tak, p. Zakrzewska mńwiła z 11Tzę"n f1·d~z1.'rro, że z!!'os;ł "'ię
wi~cej.
redaktor ~a'asi'<sld z zawia~omie- P. Zakr7e~' sl(R stwierllza 7e ";~"1 () s"n"'~H'v ,i-ej Icr;\tłz!pzv.~.
pan był projeldo:lawcą niemówie·· G lasirski odebrał s'uchawkę od

zna

ła,

pyt':l

Teraz obron
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Cesarz japoński

Świadek nie umie oduowłedzieć,
ale zdaje się, że w cyfraCh nie mó
wiJa.

na manewrach swej armji.

suma

Maja ek

ez

wlaśc· ciel

a

- Co odpowiedziała P. Ciunkiewk'Z()wa na pytanie policji, ile
oszacowany na 440.000 zł. - sprzedany
było gotówkI?
70.000 zł.
za
- Powiedziała, Ze było 650 tysięcy funtów. Gdy policja ode8zła
Z \oVarszawy donoszą:
ną licytację majątek
Zdrowa,
p. Ciunkiewiczowa oświadczy'a, że
pod
Radomskiem,
wta~ność
Towa.rzystwo
Kredytowe
miała rzeczy ubezpieczone i wyra· Ziemskie wvsta wiło na pubłicz· zmarłego hr. Skarbka. 'Wysta Fe
l i wiono go na licytację za n'llei·
ność raty d użnej wraz
z DIO'
centami. Na licytacji nabył ma·
jQtek pewien przemysłowic<: z
Częstoc1howy za 70.000 zlot ich.
odnalazła u paserów policja warszawska
W roku 1930 majątek ten, poZa sprawcami
włamania siadający 220 morgów. OSUtC)·
'Varsz. kor . .,Gło.su PoraJllllle'
wally był na 440.000 złot~~h.
wszczęto pościg.
!('O" telefonuje:
Na sku:Łek telefonogramów
Wobec tak niskiej ceny sprz('
W dniu 2 gJl'udnia r. b. do- łódzkiego urzędu ś),edczego w~a
kopano w Łodzi
z'Uchwałelo dze śledcze Warszawy rozpo· dażnej majątku, wszy&tkie su
my zabezpi~zone hip'otecll1ie
włamania do składu konfekcyj częły poszukiwania złodziei
spadły. Na.icharakterystycwiejnego M: CeLmajslJra, przy ulicy łupu na terenie stolicy.
sze, że majątek Zdrowa nie po.
P.iotrkowskiej 198.
Złoczyńcy
W wyniku poszukiwalI wvostatnio
wlaścicid~,
po wyłamaniu zamków u drzwi kryto wieliką aferę kradzieży go siadał
,,,.jodących do sklepu, ogołocili to-wyJCIh ulbrań. Przeprrowadzo- gdyż spadkobiercy hr. Skalbka
wszystkie Deki, zabieTając ~ e ne onegdajszej nocy rewizje \l wobec wielkiego zadłużenia hi.
sobą całą. zawartość sklepu, a paserów dały pozytywne rezlll- pot~znego, zrzekli się spadku.
m"ianowicie stokilkadziesiąJt go taty. Cały lUD wvkryło. Dalsze nie chcąc ponosić odpowiedziai
nośd za obciążenia majątkowe.
lowych ubrań.
dochodzenie w toku.

'lUD

'wywieziony z

llodzi~j~
włamali się

poliigt:z i
do biur Str. Ludowego

POZNAN", 13 grudnia. (Tel.
wł.) - Do biUtr Stronnictwa Lu
dowego.
przy ul. Ratajczyka
.!łamali się ni'e znani sprawcy.
P~zerzulCili on.i
przedewszy<;t·
kłem wS~Y'~t~{le akta i teczki, a
szczególmeJ mteresowa'j się pro
tok~łami i odpis.ami sprawoadan, wysyłanelnJ do zarzl:ldt2

wywiadowcy i
je
mi wszystko osobiście opowiedziec. gruntownym oględzinom.
Poprosiłem go do siebie i w moim
Nie znabiliśmy ani nawet frag ..
pokoju powiedział mi, Co nastę- mentu odcisków palców.
pU'e: Do Krakowa przyjechafa p.
Znalaz'em jedynie próbne 1irJ~ra
Ciunkiewiczowa ze swo~ą zna'ol11ą wienia wali!, oraz, Co m~ie naJbarp. Zakrzewską z Warszawy i za- dziej zd . iwiło, brak górnych obcię
trzymała s:ę w Grand Hotelu i tam tyeh części waliz.
ją okraclz'ono. Skradziono .ie.i goSzukaliśmy id~ ale bezskuteczt"wką 650 000 funtów i biżuterję n!e. Przeprowadj. ~lem
rewizje we
oraz futra mironowe3 wartoścl. wszysllrich hote!ach i domach zaZr!ziwiło mnie, Ze tak wielkiej Su' je-dnych.
mv ni'! złożyła w bap!"1 Py tałpOl
Podczas oględzin pokoju nr. 20
więc jeszc'>:e drugi ra , Re było tych w Grand Hotelu stwierdziłem, 'l...e
pieniędzy i na h otr zymałem znów zamek był nienaruszony.
odp c-w iedź . że f5() (}OO funtów, l'l na
Przewo:lniczący: Co podała panu
wet przeliczyliśmy, Że było to 20 oska"Zona w sprawie futer j biżumiljonów.
terji?
P;'zybyłem na mie'sce. Ciunktt:się dz~wi
wiczowa oświaf/czyła mi, iż sl<ra'
dziono Jej 650 COO funtów.
- Za pierwszem badaniem p6
_ Ja 1, pani mo·",ła tak wiePca dała 7 futer i 14 sztuk biżuterji.
SUm" ple-iędzy wozić z s 'b.,. prze:
Uderzyło mnie to. :Te złodziei nie
deż banl{i są na to _ spyta em.
b d~'e s'ę clIybl b~l"ial płaszcza_ Banki sa niepewne _ odpar'a ~i i ~ielizną, mając pieniądzę i bi·
mi Ciu ··k1ewh~z.J"'a
zutefJę.
• .
'b',
. I
Po przeniesieniu waliz do biura
-:- "! :aklc~
an ' notach W\(}Z a wydziału śledczego, znaleźliśmy na
palii p1em ll dze.
jE!nym zamku "ranę".
- W l00-ru~towych.
S cze!!~lnie uderzył mnie ezwar·
- A ja1{ by"r ułożone?
ty dzieÓ pobytu Óunkiewiczowej
w I<ralwwie. Powróciła ~a o godz.
- Po 10 sztuk.
Zwrócił",,,, f" l1 W 3CJ'e Ze b'l"'!( 9 ej wiecz. lIo hotelu z Za'<rzewsk'\
roty przec:eż "ak uje się w pacz-I kfórej poleciła udać się do sweg6
kach po 1fl.0 sztuk i wówczas po- pckoju i pozostała sama a~ do ';0wied~h~a ~e nomylHa si~ i że r7.e· djny lO-el. Gdy wtedy ZatdwC -"yWIŚCI~ były to paczkI po 100 ska przys'da do niej do poko'u,
banlmotow.
chzwi były zamknięte, zapukała
PoproSfem p. Zakrzewską do l-ilkakrotnie i wtedy Ciunkiewiczopokoju i pyta'em, czy Ciunkiewi- wa nie wpuścra JeJ, l;:aZąc zejić na
ezowa jest ubezpieczona. Zakrzew- dół i czekać w halIn.
ska nie wiedziała nic o ubezpieczeniu.
Gdy rO'ZmawiaJem z P. Zat<rzewską, nads'!edł wywia"owca PawliKwest"ę palenia w piecu nadkokowski i powiedział, ie Ciul1kiewi- misarz Pollak przedstawia następu
czowa zmieniła sV'oje zeznanie, jące};
Ze nie skradziono jej 650;000 rUń
- W sobotę
rano, a włęe na
tów. Kazałem spisać te zeznania i drugi dzień po zauważonej kradzie
zaj~lem się oględzinami
pokoju. iy pos'alem na miejsce wywiadow·
Oglądałem drzwi i okna ora,,: drzwi cę. aby zbadał zawartość
pieca.
prowadzące do drup,'iego pokolu, a Znalazł on w piecu ;eszcze tle'ąc~
zamknięte od strony
pokoju p. ogień. Ponieważ w toku doehOtI~e
Ciunkiewłczowef.
nla ustalono, Ze w piątek służba
w piecu nie pal:ła. jest faktem, iż
oglell ten według zeznań osltarzone.i mógł pochodzić tylko z czwartNigdzie nie znalazłem bdny~ ku.
śladów. Zarządzi~em przeszukanie
Wtedy również ustaliliśmy, 7e w
na drugi
hotelu, pustych pokojów i piwnic. dzielI przyjazdu albo
Ponieważ świat' o w pokoju było dzień Ciurkiewiczowa zaz.ądała ha_
d?3~ .słabe, walizy og!ądałem ~o- czyka do pieca. który pozostał juz
blezme. Następnego d~la rano . - lo\" te,j mieszkaniu.
zale"? je zabrać. do pokoJu nr. S/ Na tern rozprawę w dniu dzlsleJ.
na plerwszem pIętrze, gdzie z wy- SZym przerwano.

PoliCja

I

Tajemnica pieca

d~loneJ biżuterii?

łtiewiarygOdna

władz śledczych
powiedział, że chce Iwiadowcą Mafejem poddaliśmy

głównego Stronnictwa Ludowe
go w \Varszawie.
Faktv te każą przYIJ)uszc.zać,
że sprawcami wJiamania
nie
byli zwykli złodzieje, ale t. zw.
z?odzieje polityczni,
któTly
prawdopodobnie chcie1i zebrać
dokUill1enty i oowodv o dzia 'alności Stronnictwa Ludow~o.

I

Nlharder podrdiuje
na rowerze
y

.

.

.

. - :tJbogatszy eZ!Owlek na świe·
1'10. John D.
Rockefeller, junjor,
wyr~szył 'Y podróż poślubną ze
SWOJ8 małzonką· Ud"ł Sl'ę
I •
...
w.tym
CP ••1ł n~ wyspy Bermuda. AlA podr('
źUł~ me w luksusowym samochorlr,le
skromnym
rowUr"e
. 'leClz
. na .
:'
.., ,, -,
~o b~d~l .zdUID?erue w kołach now"
JorskieJ fman...\łe17•

=
"S~krfiark~

Stalina"

aresztowano za szantażowanie adwokata
LWÓW, 13 g.rudnia. - Wie!.
kq sensację wywołało we Lw,)·
wie aresztowanie rzekomej sekretarki Stalina. Marji Mis'lanKozickiej, znanej z ostatniego
procesu przed warszawskim sqdem okrę,gowYm o podslvwal1le
si!:
pod nazwisko
literatki
Marji Kozickiej. Missan-Kozicką aresztowano za usiłowanie
s7antażu w stosunku do adw.
'''itolda Olszewskiego.
Adwokat oJ'Zyjął

ja,k o

cown1c"ę 18-letnią córkę MisS81l.

Kozickiej, Annę. Gdy adw. Ol.
szewski wypowiedział córce po
sadę, wówczas Missan - Kozi('.
l,a poczę~a żądać od niego najJjlerw 1.000 potem 2.000 zło..
tY'ch, grożąc, że ogłosi w .p rasie
,.rozmaite jego s.prawki".

Szantażowany adwokat zwt'o
cH się o pomoc do policji, kMra zarządziła osadzenie .,s·ekre·
ttlrki Stalina" w areszcie.

pi!'8·

OlbrzglDie zblorg
Co zrobić ze zbożem?
13 gTudni~. na ~vob~ szalejącego kryzysu
rohuczego na całym świecie. _
Według wiadomości
z Bue- Wedtug tego źródła
z Rio de
nos Aires minister rolnictwa
Janeiro, w ciągu
1932 roku
oświadczyi że teaorOi:zne zbio~niszczono w Brazylji w rozma
ry owsa, j~zmie~ia i Żyta w
A r,gentYllI'}
. będą wprost rekor- ltv sposób 10.600.000 worków
kawy, mi.no to zapasy są ko·
dowe. Tak wspanial~h
żniw
losalne. Tem się też th;maczy
Argentyna nie pamięta od lat.
rozporządzenie prezydenta reZ drug~e.1
"
. .
strony ml'lllster
roI· p.ubliki, wstrzY:llu iące proqulnictwa zaslanawia się, kto ku- Clę kawy na 3 lata
....
1:1.._
•
.
.... łę OJVrlV.nuą,
prod Ul'k'
Cle. Zla,,·
NOWY JORK,
(Tel. w1.) -

l
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Ubóstwiana z Ohio
Drobnych flirtów miałem wiele _ mówi Nestroy - ale napraw
dę głęboko kochał~m tylko SZP.SDaście razy.
Szesnastka musi być właściwą
liczbą w magji serc. Ja, Roda Roda, szesna§cie razy w życiu dozna
lem niepowodzenia.
Najsmutniej skończył się mój a
tak na Elżbietę. Miałem wówczas
30 lat ale przybyłem ze wsi -ze Sla
wonJł' i mia'em mniej doświadcze
nia niż wielkomiejski sztubak. EI-zbieta z Ohio, zachwyciła mnie z
punktu. Nie była miljarderką, prze
ciwnie: miała u siebie hodowlę kur.
Ate cóź dla mnie znaczył Mammon.
Zresztą nie Jadam kur.
Od pierwszego dnia znajomo§ci
lachwycałem się jej typem ind,ianki. Nie chciała tego przyznać. Wbhec tego zaprosiłem ją do restaura
cji. Powiedzia!a: dobrze.
Cała sprawa szła jak po maśle.
:.Już przy pieczystem nie dala wyraźnej odpowiedzi na kilka moicb
pytań. Przy kompocie szepnęła: mo
że. Zaproponowałem, abyśmy poszli
zupełnie cichutko. Nie pytała: dokąd? Dobry znakPrzy ·· drzwiach dogonił MS kel·

~

"-'omełrów

2.000

~-d

t9,2

kwadratowych czarnego
pan w n-em polskiem

ładu

szawian·ce" w ryzy~oWllą podróż
Szaleńcy - bohaterowie, słowa te podł,reślenia swej polskości nazwina ,pe' ne morze na zrekognoskówaMalwiny Rogozłń
w polsleich stosunkach sta~ą się sko matki "Lucja - Małgorzata" była 100- nie odległego o 24 mile morskie o~
często synonimami. Szaleńcami mi:! skle,i, zrzuca mundur oficera rosyj
Dowano pGwstańców z 1863 roku, skiej marynarki wo!ennej i wprost tOl1now ym żaglowcem długości 20 Sta 'sabet' przeciwleg ego' lądu gór
nazwa .szaleńców przystała w kil_o z pl}{dadu "Generał- admirała" Po metrów i Po pewnych przeróbkach lmmeruńsldch, aby, zalcupiwszy l1a
kadzlesiąt lat potem
do legjoni- dłllg:ch staraniach przechodzi na 9rzystosowana została do głównej wyspie Mondoleh od kacyka Alca
stów.
pokład zakupionego
przez siebie wyprawy. Przy dorywczych "ska- my odpowiednie tereny, 23. IV.
"Lucja - Mafgorzata", kar.b" w czas.ie żeglugi posługiwa- 1883 roku wyznaczyć · mieJsce. ' na
Na przestrzeni lat 1863 - 1914 stateczku
również znaleźli się ludzie, których aby 13 grudnia 1882 roku pod ban no się 4-wios'owemi łodziami "War budowanie stacji. ,
Wówczas Rogo.zińsld sprzedał
znaczna większość polaków ochrzci derą S~'reny - herbu Warszawy, szawianka" i "Syrena".
W śliczny,
jasny,
słoneczny .wó1 statek niemcowi Wórmannola szaleńcami. Za sznlellca ucho wypłyn ą ć z Hawru do brzegów adził wśród współrodaków wraz , flykańskich.
dzień 13 grudnia 1882 r. statek wi; 20 ma:a '1Lucja - Ma'gorzata"
z towarzyszami - Stefan Szoltz,
Ap~L Rogozi ńskiego do społeczeń podniósł kotwicę i wypłynął :z; por zginęła w falach morza, rozbiwszy
Rogoziński, który w latach osiem- stwa, aby sk:ada o ofiary na wy - tu; na komendę "pod sztandar" się o skały w oczach Rogoziński~
sal«towych' go i jego towarzyszy.
.
dziesiątych ubiegłego stulecia pra- prawę do Kamerunu, spotkał Się z przy trzech strzałach
gnął zdobyć... kolonje dla nie· gwałtownemi z różnych stron ata- poniosła się flaga Syrena, na głów
if.tniejącego wówczas państwa poJ kam i przeciw wywozeniu pienięd~ nYm maszcie "Lucji - Małgorzaty".
lądz'-B
sk.iego, kt6ry pragnął uzyskać '(- ;: ziem pol>:l{icb
Dnia 16 Icwi'iltnia 1883 roku "LU
II U
Trzy lata przebywał Rogoziń ski
reny osadnicze, , wolne od obcej
W 1\Ollt,ofenzywie na pozytywi- cja - Małgorzata" rzuci' a kotwicę
przemocy, dla pOlaków, dU5.zącyclI styc;me szeregi wzięli gorący u w przystani Sta Is()bel, na wysoie w dziewiczych puszczach gór Kasię w atmosferze zabilrczej.
dział Bolesław Prus I Henryk ster Fernando - Po i stąd się liczy wła me.ruńskich, trzy drugie lata wśr'd
cierpień
Myśl tę rzucił już w roku 1880 kiewicz na czele innYCh ludz~ któ ściwa wyprawa Tlogozińskiego do niebezpieczeństw, wśród
Wereszczyński, widząc w swych rzy zrozumieli i naleZycie oceniE Afryki, gdzie tu właśnie, w\>ro.,t moralnych i fizycznych, wśród zoo
marzeniach "Gwineę - NOwa Pol idee Rogozińskiego.
owej wysepki, leży wybrzeże kam( Jów. Towarzyszyli mu nłeods,tępn~e
ską Niepodleg'ą w oceanie", RogoO ~tateczie przy wydatnem współ ruńskie, do którego młody mary' Janikowski i Tcmczak, który. nie·
z!ński zaś przystąpił do realizacji działaniu warszawianek, które pod narz przez lat kilka t~sknił gor" stety, już w 1884 roku , zmarl .- na
tej myśli na terenie afrykańskim bił sam inicjator wyprawy... swą co.
posterunku na wyspie Mondoleh.
w K~merl1n ie.
uroda - środki chociaż dość skroner'
Czego Niemcy.. któ.rzy w owym
W kilka dni późnie,l Po rozejrze
- A rachunek?
Będąc po!akiem, choeiai pocho- mnt, - znalaz'y się, a w§rćd ofiaro- niu się w okolicach Sta Isabel, 21 okresie "parcelacli śWjatą", sięgnę
Do djabła, zapomniałem zapła dziJ z ~ica niemca (matka była dawców figurował nawet król Bel- kwietnia Rogozit.sId i Tomczak lm li po Kamerun. nie mogli dość dh.t
cić. Zawróciłem i załatwiłem spra policą), Stefan Szoltz przyjmuje dla gji.
;
ścili się na 4-wiosłowej łodzi "War ;ro d()l<onać pnen:ozą, to ROroZi ~
wę. Ludzie spoglądali już na nas
ski os!agnął bardzo szyblm lud?:trochę podejrzliwie.
kłem obcnodzeniem się i mur7ynaPrzy wyiściu łapie mnie jakiS
Imi - trzymał w'adzę nad obszapan.
rEm okolo 2000 klm. ,kwadrato. - Przepraszam pana, - mówi
wych.
_ to mój płaszcz. - I zrywa mi
W współzawodnictwie z Niemca
go najzwyczajniej z ramion, spogią
mi dużą pomoc okaz aU naszemu
dając na mnie z oburzeniem. przy.
pionierGwi anglicy, wspierając gl>
kre tłomaczenie Się.
IJiłą , zbrojn~. Rogozińs!d poddał się
- Widzi pan, mój płaSZCZ jest
pod protektora t królowej Wielkiej
zupełnie podobny do p~skiego.
Bryfan,U i lufy armat angielskich
Proszę, P!08Zę, to się może
ol(rętów wojennych
nieJednolcr:n,
wdarzyć. ..
nie spozierały na okręty niemiec·
Koszt
przygotowania
Elżbieta czeka trochę zdenerwo
Ide w obronie polaków; im właśnit
l-eśo litra aromajest szczytem marneń
wana w dn:włach na koniec tej dy
zawdzięcza Swe uwolnien,. - Janltycznej kawy wynosi
sputy. Ale niestety, nie był to lesz
dobrej gospodyni.
ko\Vski, którego niemcy uwię7.itl
eze konIec. W ostatnie) chwnł pę
od 8 do 10 groszy.
biorąc go za Rogozińskiego.
dzi za mną Jakaś kobIeta i wyrytva
Ostatf:cznie ziemie, którellli ·wła
mi z ręki parasol. RzectywUcte,
Sprzedaż wszelkich aparatów
d:tł na~'t rodaI{, przeszły pod pano
przypominam sobie ze zgrozą; nie
wanie Niemców,. Angljabowrem
elektrycznych i radjowych
:fa brałem wogóle dziś swego paras przedała im później SWe prawa do
sola.
teJ części Kamerunn.
i ..
Wr~zełe chciałem wrócić do ElPo trzech latach w!'ócił Rogo:dń
żbiety, ale zniknęła .Juz bez śladu.
' sk! do Warszawy z Janikowskim,
Przypuszczasz prawdopodobnie,
aby to~łakom publicznie zdać spra
za gotówk~
- TELEFON 134-42.
że Jej Juź nigdy nie
spotIcałem?
wę z dzia'alno&ci swej i ponGwnie
Mylisz c;ię. Mniejwięcej dwa tygodwyruszyĆ na
brzegi afryk ań skie,
WSZELKIE
POKAZY
NIE
o
BOWIĄZUJĄ DO KUPNA.
nie później pytałem swej gospodyzabierahc ze sob ą jako malionkę
ni o adres sklepu z parasolami.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~t:; w~ą p~a~ę Bog~b ffl~o~~
Osiadł na wysoie Ferna:~rI/)-Po,
- Ach, zawołała. Pan
gdyż niemcy wydarli mU zdobycze
chce ka7.ać zreperować swój para
zmęczonych poFtyczne jeJro wyprawy.
sol? Wobec tego niech mi pan zro
Doznawszy niepowodzen osiadł
bez najdrobniejszej naprawy aeroplanu
bi tę przysługę i weźmie moje dwa
cyw i lizacją
• gdzie zmarł w ' 1890 r,
Paryzu.
w
I zapaKowala mi przy tej okazji
An.gielski przemysł lotniczy
Dlaczegóż więc go 'wystaW Ameryce są. jeszcze ludzie, Hcząc 36 lat.
.
trzy parasole. Trzy i jeden to ra- może się poszczycić dorobkiem wiono?
którzy pomimo kryzysu nie wiedzą.
zem eńery. Siedziafem w tramwa- ;'tkiego zazdrościć mU dtu!!,;
Bo samolot ten w codziennej eo mają robić z nadmiarem pieni~,
Ju z czterema parasolamia. Nagle czas jeszcze będą przemysły ciężkiej służbie woj'lKOwej wv dzy. MiIjonowy bankier nowojor ·
Ił
słyszę ~zy.i§ć głos. PodnVszę wzrok innych państw.
Mi~jony fun- latał... 721 godzin bez żudnc. ski np. Ri~ht, nabył na. własność
N l
d b
tów, wydawanych w Ann.IJ·i na ~~oeracji. Nie w'Jmlenl'o'n o w·
ł
k
C
au {Owe z o ycze wyprawy Re
i widzę Elżbietę. Mówiła:
,.,
r
ma ą wysep ę
'abrera z grupy gozitiskiego były nieoośłednie: od- C6ż, widzę, że miał pan dziś lotnictwo, nie idą na marne.
nim żadnej części, nIe pudda- wysp Bołearskich. Wysepka ta za- kryła ona źr6c!ła rzeki Mungo ' jepowOdzenie!
Na mi ędzynarodowej wysta· wano gO żadnemu, nawe~ ,n aj- mi«szkana jest przelZ kilkanaście zioro M'bu, ,które na cześć' bl.
wie lotniczej w Paryżu wvsLa - mnieJ'szemu remontowi, nie o"u biednv"Il
r'''zl'n
b R'19ht T yszkiewicza nazwano Jeziorem Be
Roda-Roda.
. '
ł.lU
ryback'
"W.
wiono podniszczony już samo- 1,uzowały się żadne nity. nie od zamierza wybudować na wyspie o nedyJda, wykreśliła nową map"
lot
wojskowy
konstrukcj'i 1c.ręciła ' żadna śrubka. Po 720 "~I'edle dla lu"z'
h
' JWCljów Bakulidu, wydaną potem'f
u l zmęczonyc
eywIHawker-Hart,
jakich
setki godzinach lotu!...
Iizacją. i pngnąeych kOl"lystać z
Ak d
·Trochę
znajdutją się
w użyciu
Wł.'
Silnik te_.ao samolota ·tez· za .
ś .
przez
a em,ię Umiejętności w
..
samotno CI zdała od społeczeństwa Krakowie. Rogoziński napisał r()<Z
ZNAK ~YCIA
wszystkich pułkacih i korpu- 'iluguje na uwagę. Wykonała
go finna Rolls _ Royce. Silnik WIilzy8tkie kosztv nfządzenia osie- prawę o narzeczu plemienia Bakw~Znana aktorka. paryska otrzyma sach lotniczych Anglji.
Oparta o niego tablica głos!, tt-n pi acowaL 439 godzin w dli j utl"lym::tnia' na wyspie bierze ~I i sąsiedlli1/1emion, rÓwnież wy
ła spadek Po wuju w Ameryce, o
warunkaJCh Right na swoje barki. Ofe.r t (lr} (,aną przez
ademję i zebra bo.
którego egzystencji nic dot:vebczas że samolot ten został wystawio nąjróżniejs"ych
ny dzięki grzeczności minIster., atmo'sferycZIIlvch bez przeregu- chętnych p.o bytu na wyspie napIy- l!ate zbiory etnograficzne, 'które i)nie wietł7.iala.
n~ło tak wiele, iż jeśli wszyscy :t- łiarował Muzeum Baranieckiego w
- Wyobrai'am sobie, jak się pa- stwa lotnictwa. Nie jest to ~a- Iowywania "o.
...
t
Krakowie.
~Ildować seryjnie takie silni ma Ol"Zy samotności osiedlą. sIę na
ni cieszy! - zauwaiył jeden z k0 d en specjalny eks'Ponftt wystawowy - I)t jeden, na chyllił ki i samoloty _ to niedośdgłe CabrPlzt>., okaże się, i7. wysjjie groZ drugiej strony ekspedycia Ro·
legów aktorki.
g()zińskiego ma jeszcze większe
- Ogromnie! - odparła aktor· trafił wV'brany samolot z jakie marzenie konstJruktorów lot~l- zić będzie p~eludnicnje.
"zvch na ·~ontynencie.
znaczenie polit:rczne, była ' bowiem
}(3.. Proszę sobie wyobrazić. Nt_ goś tam pułku.
miałam pojęcia o istnieniu krewne,
i~ynąwiodła
polSką myśl
wyprawą
pionierską
ii
_lI:m
• •a_..~• •_.__lII!g ktorą
państwowa
poigo w Ameryce. Zawiadomienia o
ska.
jego zgoni~ było pierwSzym znaDziś, gdy w Polsce pewne środo
kiem żyeia ze strony mego wuja!
wlska pragną uzys!tać dla Polski
część dawnych k()!onji niemieckieJ)
SKROMNE ŻYCZENII?;
w Afryce, prawa ' do Kamerunu o'
Dozorca do prze3tępcy, opuszczn.
niera;~ na zdobyczach naukowyc
Ją cego więzienie po kiIkolet.ruem
daje kawę o pełn,m
ROtrozińskiegn
•
otłBiadywaniu kary.
FABRYKAT
SIEMENSA.
- Czy ma pan jalde:ś życzenie',
Wykwintne wykonanie.
Ekonomiczne zużycie prądu.
- Owszem. Chc!ałbym się dowiedzie,ć itdrt>su adwokata,
któr~
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Sędzia

,.

Kowalski

przeniesiony do Warszawy

wana

nożem

kuchennym

Sędzia sądu okręgowego w Łodzi
•
Kazimierz Kowalski, w dniu dzipracę Q 4-tej. Przed domem b!l-ldQmQ, nie z,gadzały się z wyniWczoraj
przed
sądem
Qkr~
sie;szYm zostaje
przeniesiony na
karni przeprowadzonej nast~pgQwym '.-ł ŁQdzi rQzegrał się :itv się dzie<:i, a kiedy
równorzędne stanowisko do
sądu
ws~dł
dO
kuchni
zastal
tam
nie rewizji. W szufladzie, leżą
finał
strasznej
tragedji
małżeń
okręgowego w Warslawie zarzą
zwłoki rony w kałuży krwi.
cej
na łóżku, znaleziono
bo·
skiej.
dzeniem mlr.;~terstwa sprawiedliWybiegł z mieszkania i po· wiem 5 złotych w gQtówce i iezaNa
ławie Qskarżony<'h
wości. (P)
prosił jednego z sąsiadów,
by den weksel, zaś
siadł Kazimierz Maj
pod zarzutem morderst~a, do~ zaalarmował policję'. Przodow· w ubraniu .Ma.fa 83 zł. i cztery
łYSe
porost ale weksle,
na osobie swe.i żony n1k Kurpiński, który badał go,
wagonów towarolt\ ych konanego
pytał czy zginęły jakieś
pie- Q których mówił,
że zostały
Stanisławy.
Statystyka kQ.lejowa ·wyka.wJak sobie czytelnicy "Głosu niądze. Odpowiedział, że tak, zrabowane.
Z kolei, na pytania przeworlje, iż na dzień 1 października PQrannego" przypominają,
w że zrabowano 90 z ·otycq w ~oniczącego, Maj opowiada o stQr. b. było na polskich kolejach dniu 23 czerwca pO' południu, tówce i pięć weksli.
'Vyjaśnienia Maja, jak wia· sunkach z żQną, twierdząc ,
iż
p::u'l:;twowych 64.976 nieczyn- posterunek pQlicji na Chojnach
nych v,rc:gonów towarowych.
zaalarmowany został wieścią Q
Kryz \ s na kolejaoh potęg'ljC krwawej zbrodni dokonanej w
siG. 'Vp yWV kolei we wrze.;;uin mieszkaniu
małżonków Maj,
r. b. wyniosły niewiele
ponad przy ul. Rz,glOwskiej 236.
Dziesięć lat mija, gdy dnia 16 grudnia .1922 roku
padl z ręki
84 m;I:IPly złQtych. W PQr'lV/Ja1k się okazałO', w wspom·
:tbrodniczej pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ś. p. inż.
naniu ;( ';vrześniem 1931 rok ... nianem mieszkaniu, mIeszczn.Gabryel Narutowicz,
oznacza ta spadek w,pływów o cem się w małym 'parterQwym
tałobne wspomnienie tragedi4 która wstrząsnęła całym naro20,5 proc .
budynku, leżały w kuchni zwło
dem i wYlVołała łzy grozy i Qburzenia, ukoj~a przestrzeń przeby·
\V zesta wieniu z wrześniem ki MajQwej z licznymi śladami
tych lat.
1931 r. przewóz podróżnych we razów i ran zadanych jakiemś
Czas tedy w skupieniu ducha oddać hołd cieniom wielkiego po
wrześniu r. b. zmniejszył się o tępem narzędziem.
laka, którego czo'o opromieniło męczeństwo.
14,2 proc., "f'TZeWÓz podróżny·ch Cala kUC'h nia była
obryzgana
W żałQbną rocznice całe !łpOłecZ4!ństwo łódzkie zjednoczy się
we wrześui Il 22,3 p-rQC., a praca
krwią,
.
w oddaniu czci ś. p. Prezydentowi R. P. inż. Gabrvelowi Narotowi·
ogólna kolei zmniejszyła się o a na stole leżat . dłagI ,
nowy
czowi.
23,6 proc.
.
kuchenny nóż, niezawodnie na
Pozostający pod protektoratem p. Władysława Jaszczołta Worudzie mordu.
iewo1y
Łódzkiego, Komitet wzywa miejscowe spo'ecze';stwo, wszy·
Wstępne dochQd.zenie PQlicji
skierowało podejrzenie
pne- , stkie zwi~ld, organizacje i stowarzyszenia do wzięcia udziału w ob
chodzie, na który złozą się: A. naboie"stwo iałobne w dn. 16 bm
Nieudane samobó·stwo ciw mężowi zamQrdowanej. Ca
o godz. 10 ce'ebrowane przez <l. E. ks. biskupa W. TymieI1iec"iego
tv
szereg
śladów,
wiele
poszla·
k
W dniu wcznra!szY1ll
na ulicy
w Katedrze: B. , a!rademla w dm" 16 b. m. o godz: 18,30 w FiIhari
o·koliczności
towarzyszących
PiotrJwwskiej 25 usiłował rZUCIe
mon!i - Narutowicza 20 (wllłęp wolny).
genl:'zie i samemu mQrderstwu.
się pod tramwaj, w celach samobój
W obchodzie nie zabraknie nikogo, komu troska o zgodę, mizwróciłO' oczy władz na osobę
czych ,iakiś osobnik, którym okazaJ
łość
i pokój państwa każe uczcić pamięć Bojownika bez trwogi, któ
się 54-letni
Abram
M., kupiec Kazimierza Maja.
Ty padł na stanowisku, w przeddZień walki o mocarstwową wieI·
Przesłu'CłlanQ
gO'
dokładnie
i
(Piotrkowska 64). Tramwaj jednal {
kość PolsIU
potwierdziły
w por~ zatrzymano, tak, że M. zeznania raczej
Łódź. dnia 13. XIT. 1932 r.
dozn~! tylko nieznacznych
obra, istnie.lące przeciw niemu poszlakl
Zarząd Wojewódzki Federacn P. Z. O. O.
żeń. Ra-caego podniesjono z ziemi
Maj zQstał postawiony w stan
Zarząd Okręgowy Zw. Let:Jonistów.
i doroZką przewieziono do domu.
Zarz;Jd Okrw:owy Zw. Peowiaków.
Policja sporządziła protokół i Po· oskarżenia, jakO' moroerca żo
Zarząd Okręgowy Zw. Słr'zeJeckie:o.
ciągnęła M ~o
odpowiedzialności ny. WCWTaj Qdpowiadał
przed
karnej. (a~·
sądem. Na ławie ~kacż6nych ------.-----~----------------------------------------.
fożar III
zasiadł raczej

65

były

zgQdne i nie PQwstawiał y
nic dO' życzenia, podczas
gdy
akt oskarżenia oQdaje cały szereg wypadków,
kiedy między
Majem a żQna dochodziłO'
dO'
kłótni, a nawet
zdarzały si~ wypadki, że Maj

DIBCZynnych

I

bił żon~.

Pozatem
świadkQwie

kUkakrQtnie

Do Społeczeństwa m. łodzi

cień człowieka.

ŻóJ:ta cera, zapadni~te
PQliczki, jakiś choTohl.i.wy, siOChot
w dniu wczorajsZYm ' wynikł po. niczy wyraz twarzy w potącze
żar w domu przy ul. Wólczańskie.i niu ze zgarbioną"
widać nienr. 43, należącym do Zieglera, w gdyś barczystą PQstacią, dQpelmieszk'lniu Oskara Goldbe-ga.
niają całości.
Pożar powstał ' wskutek wadliwe- Mówi cicho, szeptem, niekiedy
go przewodu kominowego.
ledwo dosłyszalnie.
Zaalarmowana centrala stra~y
Przewodniczący Ttl.szkQwski,
,,:.:-niowe,i wysła'a na UJie~sce II od- pO' zbadaniu personalji QS,k ario
dział, k{ó1",Y po częściowem roz- negQ, Qdczytu je a'k t Qskarżenia.
rąbaniu Ściany, ogień ugasił.
Prokuratura
zarzuca Majowi,
Strat~' stosunkowO' nieznaczne. że dQkonał mOTdeTstwa na O-SORl1ChoD1{)ści GolUberga zniszczyła bie swej ŻQny w wyniku sta·
bardziej woda, aniżeli ogień. (p)
rych porachunków i sprzecl~k
na tle Dożycia mał"'eń-skiegQ.
łłocne dYŻUry
przew.: ' CZY oskarżony
przvzna~e się dO' wirny?
Dziś. w nocy dyżurują następują
osk.: - Nie...
'
ce aptel<i: Sukc. M. Kasperkiewicza
NastęPnie Ma.l daje swe wy(Zgierska 5'); SuJ{c. J. Sitkiewicza jaśnienia . Krytycznego dnia, o
(Kc>pernika 26); J. Zundelewicza godzinie 12 wrócił, jak zwykle
(Piotrkowska 25); W. Sokolewicza z pracy w młynie Cymmennai W. Szata ,Prle.iazd 19): M. Lipca na na Chojnach. do do'QlU.
(piotrkowska 193); A. Rychtera i Zjadł obiad, a następnie wr6B. Łobody (11 List{)pada 86).
ci! do młyna,
~dzie skończy!

wadliwe) budowy komina

W5 ?H.'-. e ,

8Qtek

-

"CAPITDL"
Dzliś

i dni nlsteDn,ch!

lWi...

Przew.: - Jak to było
ze
znalezionemi na no·
żu.
Przecież oskarżQny twierdził, że nic w pQkoju nie
ruslał?

Osk.: - Ja
nie pamiętam.
czy ruszałem , czy nie ...
W tQku dalszych badal1
pl'Zewodnicz::acy konstatuJe szere~ sprzeczności w zeznania eh
l\1a~a

w dochQdzeniu , śledztwie i na
przewodzie sądowym. Specjalnie mętnie wygląda sprawa no
ża narzędzia mordu.
!\laj twierdził pocz~!tkov. o, i.e
nóż nie należał do jego go;"oodarSItwa, polem ,jednak sb'· ?rdZQno, że właśnie 0'11. part' dni
przed mQrderstwem, kupił ten
nóż u niejakiegO' Pinkusa. Pin·
}(Us Qkreśli t dQkładnie nso;)!'
nabywcy, a
konfrontac.ia upewniła wladzŁ
w mniemaniu. że Ma.i byl łJm
człowiekiem, który
zaopatrzył
się w nóź.
przew.: - Czv QSlk.al"ŻOny ku
pił nóż?

-

Dals'ze re d u k Cle
-

Dw;ggBro Dolluss

I

z mistrzem JARACZEH

Początek

CQdz. Q

Zarebińską ~6~~~cc~

ŚPIEWY: MIECZYSŁAW FOGG.
TAŃCE: PARNELL i HALAMA
4.30, w 8Qb. i niedz. o 12.30. Ceny miejsc znl!onel Bilety ulgowe watne bez

ograiliczełi

t

2

Ceny znii e!

Ostatnie dni! ·

ZI. I!!, I!!, I!! i

t,dzień nieb,wałego Dowodzenia!

Orugi

Kino-Teatr

nI

S
Dliś

żQnie śmier

Nie.
Dlaczego
sprzedawca
twierdzi, wobec tego, że tak?
- Nie wiem ...
• •
•
Na szereg nast~pnych pytań
. . 2.200 robotnłkow ma stracIć pracę
odpowiada Maj stereQtypowo :
byJak się dowiadujemy, ostatntb Ender" w PabIanicach nie odpo- nie wiem. nie pamiętam,
łem pijany, lub poprQstu wzrukolportowane wiadomości o tr.tferu. wiadają prawdzie.
sza ramionami, nie Qdpowia·
chomieniu zak'adów
"Krusche i
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak nas informuje zarząd firmy, dając.
a , Id E
wymówienie pracy robotnikOm po!
Po wy.iaśnjelliach oskarżane
zostaje tylko w związku z reo'·gani go. sąd przystąpił dO' badania
z~cją, jaką przeprowad'!:ić ma za- świadków, PQwoł anyc h w licznliar firma. Firma zatrudnia o!)ec , bie QlwtQ 40 osób.
nie 4000 robotników, a Po reD ' ~a
Zezn rl.ią oni na okolicznQści
uizacj; nastąpi naJprawdopodQb- PQżycin małż·onkó'W, praev Maniej redukcja około 700 osób.
ja, jegO' trybu życia oraz mają
Istnieją również pogłoski o za- stwierdzić, w jakich gQdzinach
mknięciu zakładów ,,!Moszczenie. i w jakich miejseach znajdował
kiej Manufaktury".
Robotnicy ~ się Maj. Okazuje się, że przez
liczbie około 1~OO osób otrzymali gQdzinę, n~ którą przypada mo
wymówienia j mają od świąt żaprre me?t ~abó,15twa,
.
stać praey. Narazie nie zdołano 0- Ma.l llIe był p~zez D1kogo wl·
staIić z całą pewnolefą, Czy firma
dZIOn!..
zamyka definitywnie swe zakłady,
Po pr~esluchamu ŚWIadków,
czy przeprowadza tymczasow re~ przema~YIał pr~kuratQr ~or, a
cJukcję w zwłęzka z zamierze~ii.lmł nast ępme obronca Qskarzonego
reorganizaeyjnemł
me<:. Brodzka. .
nowy prez~s szwajcarskiej ragy
•
Wyrok zostame wydany w
narodowej.
dniu dzisie.lszym.

la Trucizna I Maria

OlwieMowlJ Kino -Teatr

groził

śladami,

I

m'-Bszkaniu
'

w tQku
śledztwa
stwierdzili, że Maj

c:ą. Przyczyną tych gróźb mi ałtl być choroba Majowej, niepozwalająca jej na utrzymywanie
słQ'sunków płciQwych z mężem.

Tragedia kUPC1

W

-

została

i dni

następn,ch!

Na pierwszy seans o g. 4, miejsca po 49
Warner BrrołłteY's prezentuje
genjalnegQ traRika amerykań
skiego E. ROBINSONA i
prześliczną

Lorettą

w

filmie prQdukcji
33 rQku p. t

wielkim

1932

i

JOUNG

75 gr.

----------------~--~--~)
Początek seans6w o

e s . To
'THE HATCHET MAN)

g
,

w dramacie chińc.yka, je«o miłośoi i nami~tnośc.ł

godz. 8-ej i 10.15 w.
Passe-oartouts i bilety
wolnych wejść beż
względnie

nieważne.

Aparatura Weatern
ElectriD

Nr

~4(j

.,

U Xli. -' "GI,OS PORANNY"

z

Sytuacja

żydÓW W

Wyniki dotychczasowej kolonizacji
Dr. I. Szechtman z Paryża, zna·
ny działacz żydowski, jeden z przy
zwał do siebie Kremera, usiłując wódców żydostwa rosyjskiego oRre
polubownie załatwić z nim sprawę. ~u przedrewclucyjnego, bawi .obłe
Kremer zgodził aię wystawić we- nie w Polsce,
k!'Ie gwarantowane Rlpotecznie lIa
Korzystając z uprzejmości Ił
swą nieruchomość, znajdującą się Szechtmana pozwolili~my .. sobie lit
ve wsi Tec;filów z terminem płat- postawienie mu- kilku pytań. ·
naści powyższych weksli w dniu
. - Jakie są wyniki dotyćhczas<.
1 września r. b.
wej kolonizacjj żydowskiej w R(.
. Kremer wel{sIi w terminie nie sji Sowieckiej?
wykift,ił, p'.- zeto sprawę skierowano
-- Szumna z opowiadania, kotJ'
do urzędu pro.!wratorskiego i w Ilizacja zakończyła się !completucm
dniu wczorajszym Kl'emer zasiadł fiaskiem, Kierl)\VaIlR na pl.1czątku
na lawie oskarżonych. Do winy się na Krym, natrafiła tam na silny o ..
nie przyznał, twierdząc, iż przy· pór miejscowej ludności i załama·
wtaszczoną należność "pokrył" prze la się bardzo szybko. Rzucono wte
cież wek!'lami z własnego wysta- dy haslo wie'kiej emigra('.ii do Biwienia,
ribidżanu, gdzie planowano
utwo. W wyniku rozprawys,!d wyda t izenie sowieckiej republiki żydow·
wyro·k skazujący Kremera na rok skiej. Fatalne ,łednak warunki kllwięzienia, z zawieszeniem kary na matyczne i bral<,
pomimo so!e\,lat 5. 7asądza,iąc Jednocześnie pet., nycb przyrzec?eń, pomocy rządo·
~e powód ~ tw(\ cywilne
na rzecz wej, znlUsHy większość emi~rantU:W
poszkorlowanej firmy.
(p) I do powrotu,

jako "odszkodowanie" dla pokrzywdzonej firmy
ławie

mydła w proszku.
Dy, ektor Dybczyński wręczył po
wyższe tytuły wykonawcze Anszelowi Kremerowi. który trudnił siC;
zawodowo egrekwowaniem SUm z
tytułów wykonaw.czych.
Kremer wystawił pokwitowanie
poczem przystąpił do egzekwowania na!eżnoścl.
Od chwili otrzymania
tytułów
Kremer znikł i nie' pokazywał się
w firmie przeszto 'rók,
Zainterpelcm'any w· tej sprawie
Kremer oświadczył, iż nie jest w
. . . . . . . . . . . $ • • • • • • • • • • • • stanie wydobyć od Wygodzkiego
ani grosza.
W międzyczasie nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora orldzia
lu łódzkiego firmy "C. Hartwig" i
został nim p. Ecl{(~rsdt>rf.
Kremer, jak się ol{azało, w mi~
dzyczasie zainkas()wał 1,100 zł. tytu'ero zaliczki. Dyr. Eckersaorf we.

W dniu wczorajszym na

oska r żonych

sądu

ki

oliręgowego

w
Łodzi zasiadł 58-letni Anszel Kremer pod zarzutem przyw~aszczeniCl
pieniędzy firmy
"C. Hartwig ł
S-ka", oddzial w Łodzi.
W roku 1929. ówczesny dyrektor
oddziału łódzkiego firmy "C. Hartwig i S-ka", P. Dybczyński wydał
do inkasa tytuły wykona,,:cze zaprot~stowanych weksli na
ogólną
sumę zł. 2,700, zasądzoną na rzecz
firmy od Dawida Wygodzkiego
(Śródmiejska 86), właściciela fabry

n

Ił
JI

Rosji
sow:e::kiej

Obecnie czynione są próby Iderowania do Bitibidianu elementów
lIśwtad:Jmionych partyjnie i prowa
dzi się usilną agita(ę wśród komu
nistów żydowskich - naogół jednak bez realnego wyniku,
- Jak się przedstawia sytuacja
ekonomiczna zydostwa rosyjskie-

go?

"Liszency" stanowią bardzo wy
soki odsetek ludności żydowskiej,
chociaż czyniono liczne próby prt>
duktywizacji żydów rosyiskich.
Stosunek ilości żydów zatrudnio
nych w fabrykach jest ogromnfe
niewspółmierny do ogółu ludności
zydowskiej w Rosji - co stoi w
jaskrawej sprzeczności z hasłami o
absolutnem równouprawnienłu.
- A jak przedstawia się kwe·
stja antysemityzmu?
- Trzeba przyznać, ze rząd so·
wiecki zdecydowanie walczy z antysemityzmem.
Jednakowoż
nie
mozna utaić faktów, że zarówno
na uniwersytetach i w fabrykach
jak w życiu pubIicznem zdarzają
'l:ę liczne wypadki antysemityzmu.
Uorre1mie dziękujemy doktorowi Szechtmanowi za jego uwagi i
wyrażamy nadzieję,
że bliżej na!
peinformuje o pGruszonej kwestll
na swoim odczycre w sali filharmodźwiękowo-śpiewnym nji w czwartek, dnia 15 grudnia.

'-ICH
Ch,·s,ians

w najnowszym 100-proc" filmie

Po~ski

Rywalka Grety Garbo

Imre Dngar

niezrównana

(r) Jako jeden ~ solistów w niedz:e'nym kcncE'rcie artystów ociemniałych w "Scali" będzie 21-letrrl
pianista, B;'onisław Aksamirski.
Aksan:irski
jest absolwentem
szkoly muzyczne.i przy Państwo
w wielkim filmie obyczajowym
wym instytucie dla głuchoniemycl.
p. t .
niepokoi radjofonię
Zjednoczonych
i ocien;nia'ych w Warszawie. O·
Sensacyjną wiadQlllośc przynosi Niepokój tyC'l stacji je:>t .) tył: H- stacjami małej mocy, spełniającS\!h statni1) prowadzi studja pod kierun
kronika z Meksyku: oto i'znd wie!· i!:lsadniony, ze jak wiad~mo, dz!a· rolę stacji przekaźnikowych. Z tych kiem jedu<!go z najwybitniej'lzycb
kiej republiki połildniow0 -' amei'y łalność radjofonji ameryk'll'lSldej {o właśnie stacji korzysta kilka miljo pedagagów prof, J. Smidowicza.
rozsianych
Jednogłośna opinja facłln,.!.0ól7
kańskiej udiielić miał SWf.j zgoo.]y piera ~iQ na Rystf'mie t. zw. ~i<·d nów radjosłuchaczów.
dyrekcji tamtejszej ra"! jofohji na r:.tJjon',Vch, t, j. szerf'gu grU[ flta0ji {lO wszystkil'h stan:1ch północn<" j rokuje młodemu artyście eeiemniaWkr6tce W "LUft)." budowę o1brzyma Il.t1dawczt'g.y o nadaw~zych, z któryeh najaiini j- republiki amerykm'tskiej.
lemu wielką przyszł{)ść, przepowia
~
Jeżeli radjostacja amerykańskl. dając mu karjerę słynnego laurefantastyczn~j mocy nOO kitow.ttÓw sza pracuje z mOca 50 kilowatów
w antenie i połączona je8t f'i,~eią XER, rzeczywiście osiągnie fant[1. ata osta tniego lcol)kursu im. Fryde
w antenie.
Nie będzie to hudowa ~t:1ł' li no· b.bli o wysokif:j cz~stot1iwog< ze s~yczną. u.oc nadawczą _ wówcza:; r~rka Chopina, niewi(lomegO węgra,
Na ul. Narutowłeza,
Pl'zed wej w znaczeniu "dosłowllcm,,~ lecz
zagłuszy. transmisje.. stacji północ- Imre Ungara. Dodać należy, że Ano • amerykańskich, w każdym Ta- ksanlirski weźmie udział w następ
domem nr. 24, dostał się pod Hl-krotne wZ!Ilocnienie sit-.r nadawkoła samochodu 6,J.etni
Mo· eZfi stacji XER, Id6r~ (hi:dl już
zie. tych, które obslugują stany po- nym konlmrsie chopinowskim, kteSszek Szwarc (Narutowicza 24), o<ldawna z mocą 50 ki1.ow:ltów i
: illclniowe Stanów Zjednoczonych, ry został wyznaczony na rok 1917
odnosząc ogólne obrażenia cia- poJożona jest nad brzr.;~i('lI1 Tu,ki
Do grupy bezpośrednio zagmżo. i że w celu u'atwienia mu odpo..
nych radjostacji nale7:ą: WSB A- wiedl;ich
ła .
Lekarz l)Ogotowia po u- Dcl Rio, po stronie mcksyka,ll8hiej
studjów przygotowaw_
dzieleruu pomocy, pozostawIł stanu Tcxas, Z powodu tQj wiadotlanta, (;KAC Montreal i WEA}<', czych twor~y się specjalne stypen,
posz·kodowanego malca
pod mości we wszy'ltkidl radjo:ltard-v'h
]·tóJ'a. jest stacją kluczową t, zw, djum.
opieką. rodziny. (rp)
systemu radjowego ,.Sieci CzerwoWszyscy, którzy slyszeli grę AStanów Zjednoczonych zawl'7.ato.
nf'j" i .,NationaL Broadcasting OOm ksamirskiego, porlnosza jego dosko
pany".
.
na' ą technikę, piękne' ujęcie, bezRarljastacja XER", DeI Rio przy pośredninść i głębię uczucia. Profe·
sta~iła jut do wykonania swego sorowie m'odego artysty nie mają
WLAMYW ACZOM ODEBRANO dzie się zebranie właścicieli nierugrozu ~'go pbnu o tyle, że powięk. dość słów pochwały dla tego młoŁUP.
cł'toillości i dozorców w spr~wie
szyja moc nadawcza o 25 kilowa- dzieńca, dla
jego
skromności ł
Prowadzone w dalszym ciągu d() z...rządzenia tygodniówki dla dowl
tów i zaczęla pracować w listopa.- wprost szalo:1ej pracowitości, dla
('nodzenie i wywiady
w sprawie ców domowych. Na zebraniu tern 0cIzie r, b. z mocą. 75 kilowatów w jego niezwykłych zdolności i załC:t
wielkiej kradzieży dokom.nej w Alr· bl.'cny będzie również
inspl'Rtor
antenie, na fali ' dJugoi$ci 735 kc-!'!. sc"ca i. charakteru.
ruie Matys, Jakubowslii i S-ka da. pracy.
Fala tej stacij zacz~ła już przeszka
Kto choć raz ujrzał Aksamirskie4
ły po ujęciu w dniu on~gdajszym
DLA BEZROBOTNY8ł! NA
d7.ać Atlancie i Montrealowi które go przy fortepianie, na zawsze mn
bE:rszta szajki złodziejskiej
Jana
. ŚWIĘTA.
.
pracują na. fali zbliżonej 730 kc-s, si zachować w pamięci bladą i udu
Woźniaka, wynik dodatni, gdyż w
a 7...·lCznie zaghiszać stacJ'e SI'ecl' ch owioną twarz tego młodzieńca
. przeprowadzonej rewizji
.
z. midchodzącemi
. •..
czasie
w . W
. związku
Czerwonej' z chwila owe.!!'o fCllom'e f) mewIl!.zących
oczach lecz o duśzy
, k .
sWlI~tami Bożego Narodzenia sekclll
.
o
t
t
•
IlHeSZ amu i ogrodzie
Woźfj:a~a
J
I,la,lneg o pomnożenia mocy i prze.l·' o war ej na pIękno sztuki.
·
,
propagandy mielskiego komitetu
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Na sali panował nastrój oczeki rych Polska S'lnata na skrzypce Haydna, Blummera i Chretiena•
GRUŹLICE
wania. połączonego z zainteresown. i fortepian zajmuje czołowe miejTEATR POPULARNy
Nowyłłumacz przysięgły
Dziś o godz. 8,15 "Lady Chic". niem osoba autora. W miarę rozwi sce. Jako skrzypek wystąpi p. Jójania
się
programu
słuchacze
czuli
zef
Cortne,r,
profi'!:or
konserwatorprzy S. O. w Łodzi
W niedziel~ o godz. 12 w pol.
Zła" PRZEPlIRnłi I\1ATEłUI "K.rólewna
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gra.mcą, gd,,;ie prasa i publicznoM ; me "Z.wyzkę do~~ra wypOWIedZIał mo Fraccia.
we wszelkiego rodzaju towary I
przyjm'Jwała ich entuzjastycznie. z. glębIą ekspreSJI, oraz P. Adę Meartykuły spożywcze,
sprzedawane
SOBOTA SZOPENOWSKA
Dubiska i Turczyński wykonają rmk.
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wieczor
970-8.-3
n~ f i koncercie muzyki lekkiej weź mi i Walcami - Ballada F-moll.
Budzyner, M. Brandste.tter, . S.
~
PIANISTA WOl,F~OHN - W Ił.' mie udział znany z d')wcipnyr.h pio
Faust, P. Gerszowski, St. Jarociil•
DJO
senek i monologów artysta teatru
ski, konsul Maks Kon, A. PerelWYSPlASSKI 2YWy CZY
Dma 14. 12 o godz. 21 :00 grać "Ba!!da" _ Konrad Tom który
man, pos. dr. Rozenblatt, S. Rygier,
MARTWY?
będzie w ra~jo pianista Jl!ljusz wykona szereg przebojów ~e swego
Staraniem łódzkiego klubu litedr.
Schweig, J. Spektor, )l. Wysz'"
olfs?hn, ktory . wykona I1ll~d~y repertuaru.
r'.l.ckiego w niedzieję, droa 18 b. m. mncoIlll, po raz pIerwszy warJacJe
wiański.
o godz, B-ej wie cz. w salach insty- na temat oryginalny, Stanisława.
'~,'. .'
~
tutu prc,pagandy sztuki odhE)dzie Niewiadomskiego.
Pozatem pro-'
siQ odczyt młodego krytyka war- gram zawiera "Ta.llce Króla Dawłszawskiego p. Władysława Bińkew da" włoskiego kompozytora Castel '
skiego p. t .. ,żYwy czy mart.wy ju- nuovo - Todesco, oraz dwa własne
bileusz - słowo o Wyspiańskim", ·jrobne utwory wirtuoza.
Prelegnt, znany już w Łodzi z kilDnia 14, 12. o godz. 22.05 ceni!)
ku retvizjonistycznych odczytów na na śpiewaczka Helena _ Zboińska,
telDat literatury współczesnej, tym J3.uszkowska wystąpi w radjo oz inra,:em da nowy r)OgIąd na spolec~ teresującym programem, złotonym
Dfl problematy sztuki Wyspiańskie z nastrojowych pieśni
Schuberta,
(o.
Schumanna i Brahmsa..
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Bez Warta··

K. S. Geyer

zawody bokserskie

w dniu dzisiejszym odbędą. się
w sali Geyera przy ul. Piotrlwwskiej 2!}5 o godz. 19,30 międzyklu
bowe zawody boksers~, w kt.)rych wezmą udział pięścia.rze ' Goye,ra, IKP, Zjednoczonych, ŁKS-u
i Bar Kochby. Pary zostały zestawione w sposób n'l.stępujący: ',vaga musza: Wojciechowski (G) Brz~czek (Zj.), Królikowski (G) Antczak
(ŁKS),
w.
kogucia:
Krumm (G,) KI"lywański
l
(ŁKS). Graczyk (IKP) W olfowicz (BK), w. piórkowa: Nikonorow (IKP) - Bialystok (BK), W oż
niakiewicz (G) _ Kijewski (Zj.),
waga lekka: Wilk (G) _ Owcza_
rek (IKP), w. półśredn.: Ostrowski
(G.) - Pawlak (Zjedn.) i Lipiec
~G) - Stahl li (IKP).
TD~an

-zawodowcem

tańczy w kabarecie
Mistrz olimpijski w biegu l1it 100
m. - Tolan, został uznany przez
~wi~zek amerykaJlski za zawodow_
ca. Powodem tej decyzji było to.
iż Tolan od pewnego czasu zaczął
występować jako tancen kabaret(lwy.

bo

•

BF.ZKONKURENCYJNY
REPERTUAR FILMOWY
Dźwiękowego

Kina

-

"CIP'TO "
4$ł

::au

,,1'1 JlTlł·UJlIłI"
naj wspanialsza kreacia

GRETY GARBO w roli
kobiety -

kurtyzany szpiega

Człowiek.

którego

zabiłem

Ret. Ernesta Lubicz6
Lionel Barrymore, Nancy
GaroU, Philips Holmes.

Komenda Serc

(Llebeskommando)
x Gustawem Freilichem
i Dolly Haas

oraz fe wszystkie, kt6re cechuje wybitny artyzm w pomyśle,
rełyserji
i
pi~l,"ej
oprawie
muzycznej l
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Nowy dowód bałaganu w age:1dach polskiego zw. bokserskiego
W najbliższą niedzielę mial
się odbyć
w Łodzi finał L wy
mecz bokserski o drużyno\\·c
mistrzostwo Polski pomiędz)
IKP. a poznańską Wartą. Ter,
min ten, początkowo wyznaczo
no na dzień 8 stycznia;
nie
n'ógł być on utrzymany,
ponieważ w dniu tym odbędą się
międzymiastowe zawody o char~kterze
międzynarodowym
IJódź Brno.
O powyŻSZ~!l1
zarząd PolSkiego związku
został zawiadomiony i wyznaczył

finałowe

C1as powiadomiony, i mimo to
wyznaczyl mecz IKP. - Wurta, a dziś decyzję swą cofa, lUkrawa to już na wielki skandal
i daje pole do domysłów.
Że
nie mogą być one
pochlebne
dla PZB. nie potrzebujemy chv
ba uzasadniać. Już dziś mówi
się o tem, że PZB. w ten SpfJsób rozpoczął grę na zw'okę i
idzie na l'ękę
bliskiej mll
\\Tareie, która jakoś nie
jest
skora od\\-iedzić Łodzi,
gdyż
obecna forma jej ' reprezentacyjny~h pięściarzy nie daje stu
procent.owej gwarancji, że tvtul mistrza Polski jej przy padnie, zwłaszcza po wspaniatem
zwycięstwie Łodzi nad dl'Uży
na, szwedzką i woli pocL~kać
na wynik referendum, A nuż
uda się Policyjnemu KI. Sp, wy
grać powtórzony mecz.
Bylbv
t., .......... , _",I;$Q j S:O*O:• • :$

Rek rd

na

100 me row'

międzymiastowy

Po· znań

Śląsk. Do zawodów tych Po- te !itru "Banda" Adolf Dym- Oybulski, Tom, Lawiński.
znaniowi potrzebni są zawodni- sza w filmie p. t.
,,100
Film, który jest obecnie
cy Warty, bez ktM'.'ch
nie
i,est
'l
·a
O
. k
k'
l'
metrów InIOŚCl.
prócz n al' WIE)
szą atra C]ą sto lCy
,
on w stanie wystawić
odpo
wiedniej reprezentacji.
Dymszy biorą udział w fil- -będzie wyświetlany wkrótce
Motyw ten
nie wytrzymuje mie nasze naj większe gwiazdy w Łodzi w kinie Splendid.
najlżejszej krytyki i wydaje się
wprost śmieszny. Ja/kto?
Na- !!!!!!!!!!!~:!!!!..!ę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
czelne władze nie wiedziały o
.
tern, gdy ustalały termin fina,
lewego spotkania? Jeś!i nie,
świadczy to o wielkilp bała~anie, ja,k i 1smieje \'II' agendach W ostrym proteście Pogoń dochodzi swych praw
związku. Tolerowanie teao
na
p
.
lod' F W
(K
d)
(P
,.,
olski związek hokeJa na
Zle a.r est
ana a, L. T. C. rad'UJŻ, szą metę je-st niemożliwe. ustalił już definitywnie terminy ga) i uxford (Anglja).
Nagle odwołanie zawodów na- pierwszych turniejów hokejowych.
Zak
Z tej obsady turnieju mocno nicrazI'lo klub łódZkI' na powaz'n,,-'
opa zad owol
slratv mater]'alne, gdyz' pOC 7 y-- W dmach
b 26 - 30 b. m. -w
d'
ona'Jest Pogoń. WIł
o a a by
nem od ędzie się turniej z u ZIaĆ
K'
.
Zak
nione ]'UIZ' zostały wstęp,ne kroO
ona gra w rymcy, mź w
0Jem
Troppaucr
E, V. ( pawa) -l ]
..
ki nR"ganizacYJ'ne, ;..,k·. zadatkoW
panem, ze wzg Qf. u na SHll1eJSZą
,,.
I~
.
StanOWIS
. k u P ogoru.
warne
sali, drukowanie
afiszów AZS (Poznań), OgnIsko ( Uno) l k onkurencJ~.
itp. IKP. nie ma zamiaru po- Pogoń (Lwów).
trudno odmówić racji. Skoro wysy
nosić tych niespodziewanych i
W turnieju krynickim wyznacz o la się do Krynicy aż dwie drużyny
nieprodlllkcyjnych wydatków i nym na 1 - 6 stycznia startl&ją. warszawskie i Cracovię, która jest
postanowiło dochodzić
SWYClh BKE (Budapeszt), Wiener
E. V. słabszą. od lwowskiego zespołu, eZE;
pretensji finansowych, temba r- (Wiedeń), Brandenburger li. C. go potwierdzaniem są aż trzy przedziej, iż sam fakt utraty termi- (B 'rIin), Cracovia, AZS (Warsza- grane Cracovii do Pogoni.
nu już powoduje z,naczne stra- wa) i Legja (Warszawa).
Klub lwowski wystosował do z:tty dla klubu.
Jtdn()cze~nie
istnieje
projekt rządu PZHL ostry protest ł jest
Jeśli natomiast PZB. o zawo- przyjazdu do Polski znanych lLru- nawet gotów zrezygnować z wydach Poznań - Ślą.sk był na I ż'yn zagramcznycb, jak: EdmOn.tOll jazdu do Za~opanego.

P·e'
I rwSZe ta rc·la

muszą zoba(zqt f t!
Pierwszy palestyński IDO-proc. film dźwiękowy o.. "

w związku z meCzem SkodaZjednoczone, który odbQdzie się w
nadchodzącą niedzielę w Warsza
wie, dowiadujemy się, że KPZjed·
nOCzone wysyla do Warszawy nast~pującą dlUżynę: w. musza: BrZE)
czek, w. kogucia: Michalak, w. pió?
kowa: Stanikowski, w. lekka: Mar,
czewski, w. pÓłśredn.: Ra,jnert, w.
póle.: JaskóJa j w. ci(:żka: Roslaw.
W warlze średniej w zespole Zjed
noezonyrh wystąIJl L~~iec, zapoży,
czony z klubu "Geyer:
Mecz Skod:- ze ~Jedno.czonY:l!i
wywołał
WarszawIe duze zamteresowam~, gdyż.'v b~rwach Slw.i d,V ~YStąPl~ znam .bok~er~y łó~z
cy: Cyran, ",ewerymak I PIsarsln.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Z HL
w P•..•

:v

I

godz. 4 do 6 I od 6 do .8 wiecz.
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...........•...

PierwDze treningi
hokeistów

Dwa tory lodowe otwarte
W dniu wczora5szYm dzięki dosć
znacznemu mrozowi zostały urucho
mione lorlowiska ŁKS i Helenowa
i hokeiści po raz pierwszy w bieżą.
Cym sezonie mogli rozpocząć tre·
nin~i. O ile lód się utrzyma w najbliższych dniach rozpoczęte zostaną pierwsze mecze hokejowe w Lodzi. 1Zaznaczyć
należy, że zarówno
>
tor OClOWY stadjonu spurtowego
I,KS przy Al. Unji jak i tor w Helenowie zosta'y znacznie ulepszone
prze,z wprowadzenie odpowiednich
inwestycji.

~UrSY
lu

narc,-arSkl-e

i łyżwiarskie w Łodzi
Okręg'owy ośrodek WP f PW
organizuje wkrótce w ŁO<hi kursy
narciarskie, które będą. dostępnc
dla w8zystkieh chp'tnych. Treningi
będą odbYWil· ć ~ję w środy i sobo.
b~
ty, zas.w .
me d zie Ie i ŚWIęta
'tuą

.
crgaruznwane

I

ił

nŻSze

k
wyci..ecz i

t
l'
' k ie.
.ury,>tyezne w olzo!Ce
po d
mieJs
P
t
• l I
.
b'

oza em osro( c {

przystępuje

w le

ż~cym 8ezonie do I,rganizacji kur-

l~óW łyżwiarskich, by propagowa~
ten zdrowy sport wśr0d najszer·

c;zych warstw snol eczcJlstwa.

51«'a"a;
i

Od7,ił!Ż

bł~ł-zn~
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OWJl PlllfS

Owicie mowionv i śpiewanu w jęzVMU hebra·skim.
od

Łodzianie będą walczyć
z łodzianami

to w każdym razie przeciwnik
dla 'Narty znacznie wVJ(&Jniejszy. A może IKP. dotrzYlha słowa i do powtórnych zawodów
nie stanie? \Vtedy - walkower
i ... mecz z tym samym Policyjnym KI. Sp.
\Versje te notujemy
z 000wiązku dziennikarskiego,
Ile
jest w nich nrawdy powiedzieć trudno. Pozostaje natomiast fakt niezbity,
że ta,k ie
nieforhmne pocisgnięcia
za·
rząd~ PZB, ktÓ>r:ych. ostatnio
notuJemy coraz WIęceJ, a które
stwarzają pcnory nadużywania
zaufania, zniechęcają kluby do
pracy, naczelnYl11 władzom by- Woda gonka "Fran?lsz~a.J6zefa'
najmniej nie wyrabiają dobicj t:apewnia .lekItle wypr6inienie be.
marki i pogłębiają kryzys prze- wysiłkll. Z~dać w aptekach. i drogo
żywanv przez polski sport bo~
kserski.
j !t4W;tiJ;g JQiOQW4;piipA..... :;O z
Q

',potkanie na
dzień
18 grudnia.
Najniespodziewaniej jednak
zarząd
w dniu onegdajszym
klubu IKP. zawiadomiono, że
za wody te są odwołane i tennin
kh ustalony będzie później . D~cyzja ta wywoła'a w kluble
IKP. ~gólne zdumi:nie,.
gdy
natomlast
stały !Ue WIadome
powody, dla których PZB, zde·
cydował się na ten krok, zduświafowJI
mienie to ustąJpito miejsca oburzeniu.
II
Naczelne władze pieściarskie
decyzję swą umotywowały tern.
że dzień 18 grudnia zarezerwo- pobił najsympatyczniejszy i Zula Pogorzel ska, Kryatyna
wano w Poznaniu. lla
mecz arcymiły aktor stolicy- filar Ankwicz, Dora Kalin6wna,

I

14 grudnia 1882

Skoda--ZiednoCZDne

• • • odwołany

Wszgs.:g
Cał

Łodź, dnia

Ił"

Codziennie w Minie SPLE DID
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=ee.4"*~"G"""""""""""""""""ł."""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

00

._-

::;

Dziś

porsz ostatni!

Potężny

•

Poczqtek
o g.4-ej

C

dramat detektywno-kryminalny odsłaniający tajniki życia ludzi podziemi w 16·tu wielkich ak.tach.

NadDrOgram: Komedia w 2-ch aktach.

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr•

. . . . . . . .aa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
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Naj weselszy
film świata

III-ci tydzień rekordowego powodzenia!

Dz ~ś

lir
DZiŚ

poraz ostafni!
•

n

oDraz ostatni!

ól-jo ja ;~'Iasia

Ceny

Początek

zniżone I

najnowszej
produkcji

1.60. 1.09 i 49 gr.

o g. 4 pp.

Czy wolno kobieeie kochać żonatego mężc.zyznę!
Potężne
arcydzieło

Zł.

c

Czy może mężczyzna kochać jednocześnie dwie kobiety?

CENY MiEJSC:

Od 4--5 g. 50

Od 5D.

zł. 1-,

er. i

t

zł.

1.50 ; 2.5·

Łódź,

14 grudnia 1932 r.

.

,..

.

I

HAND

GLOS

h na r

14 grudnia 1932 r.

a

k

Katasfrofaln" ,,,adek kursów liS ów zastawnych

Na mOCY m:hwaly rady ministrów z dnia 9 grudnia
zosŁał złożony se.jmowi i jest 0Wniesienie do sejmu projeklwcnie rozpatrywany w izbte lu u.sta~rv. dotyczłOce.f obniżki
pl'Ojekt u.stawy ogromnej do- oprocentowania oraz przedłuillosfośd.
żt'nia Okl'(SU amortyzacyjnc:!o
Opiera i~<r. się na zasadzie, że \ listów zastawnych prywatnych
,.abezpieczenie kredytu przede- łow:u'zystw kredytowych ziem'
wszystkiem ro1.nego nie mOże ski-eh i mie.lskich wywolało na
być o;lartc wvłączllir. n'l Mpo· I'ynku papierów formalną retece, lecz zależne także od ren wolue.ię.·
towności,
rząd proponuje ot,NIetyle treść sameJ ustawy i
n iżke oprocentowania wierzy- ewentualna obniżka opro~ento
lelności
długoterminowych
z wanla ty~h papif'-rów ,ile ra10, 8 i 7 proc.
'l .. 5. 4 i pół . czei nastrój niepewności.
~poKonwersja ma obj. zadłuże- wodowany pogłoskami o trunic· w wvs3koś<!i 1.135.9 mi1j.)- dnościach i sensacY.lnyeh wanów złotv<:h, a więc bli~ko l'unkaeh, w .lakich odbywało
rlwu miljardów złotych. Suma si~ przyr:(otowanie tej ustawy
powyżei wymienir.ma rozkłada wszystko to oddziałało oa
się na następu.iącc tyrpy kredy- 'i tak już b8J'dzo nerwowy rytów:
nek papierów I pieniężny w
l) l'oIniezv
zl. 748,9 milj. najwyższym stopniu n.iemnie.
2) mieiski
311,5
..
:3) budowlany
192,7"
41 konmnalnv
399,0"
6) finam.-rolniczy
83,8
.,

Kursy papierów towarzystw
kredylo",vch ziemskich i obligacje za~zęly fOTmaln.1e skakać z godziny na ~odzinę. Na.1
cflIlszv se.ismograf życia gospo
(jarczego, giełda, zareagował
na to w ten sposób, łe listv zastawne rn. 'Wirszawy, zniżku .ią
ee od sohot" w dalszym ci~u
~adły i notow~DC były 48,25,
f18stępnłe zauważyć sie dalo
częściowe uspokotenie I wreszeie dalszy spadek ,10 46.2!l 46.75. W ien s»osób listy zastawne m. Warszawy zrówna·
ły sie z kursami Iistłów zastaw·
nych m. Łodzi, kt6re notowano 46 - 46,50, podf'7aS I(dy
z~wY~lI'.ai istniała dW;ć J>O'W!'i
lIa różniCa kursów ty-eh paplerów.

I

Podkreślić należy, że obecny 1pOSiedzenie €ejmu wy.fechała z
stan ruczy :tbsolutnie nje od- Łodzi JtJ'upa pl'zedstawi~ieli sto
zwiereiaJla
istoty sytuacji. warzyszcli właśf'icieli nierucbo
Wszystko uzalej-.done J~st ud mości. O rozmiarach zaniepoko
stanowiska, jakie z,a.1D1le w Jenia i depres.U
nerwowe.f na
sprawie te.1 ustawy sejm. Pod- I')-nku świadczy fakt, że jeżeli
krelUić
jednak
nal~ży,
że ('hodzi o listy zastawne Dl. War
wśród
zainter~sawanych
sfer Stawy, to kUJ'sy ich nigdy jesz·
gospodarczych panuJ.. poważ- eze dotychczas nie wykazywane zaniepoko.fenie o dalsze 10- Iy tak szalonych wahań,
jak
sy ustawy. a zwłaszCza o rOz- obecnie. Zazwycza.i różnice kur
IW)'ządZlenia wvk('oawcze.
SÓw przy spadku os-cylowały w
Na podJ.-_;,r,ślenie zasługu.ie granicach jednego punktu, pod
również pogłoska, wedh!Jt któ- czas 2dy obecnie różnica ta wy
re.i pro.iekt ustawy upracowa- nosi 7 - 8 punktfłw.
ny został bez pOrozumienia się
Sytuacia jest w dalszvm clą
z zatuteresowanemi towarzy- gu niezwykle nerwowa i niestwami kredytowemi. Miara pewna i żadne niespodziankI
zaniepoko.ienia,
wywołanego na tym rynku nie są wykluerowniesienlq:~ ustawy do sejmu ne jest takt, że na wczorajsze

•

35.

wynosić bedą

.,,131 " rady eks
oo

Dolar 8.97

li~wi~a[j8 SYll~Yk8Iu gomowego

V

•

•

zł. 1735,9 milj.
Mamv wipc tutaj do czynie,
nia po raz pierwszy z rastosowaniem kO'tlwersji na więkslą
skalę według rece- ' ''.
~'oszą
c;e.i. że dla rozwiktania trudno\V dniu 12 b. m. odbyło s:(~ wiQC składek płacić nie jest w
ści
kryzysowych "wierzyciel posiedzenie komitetu organiza- sŁanie.
SłowarzYSlzenie fabrykantów
ml.lJsi stracić".
cyjnego rady eksportowej zrze·
Pozatem .. "" i<lu"iemv w pr)- szeń przemysłu włókienniczego wyrobów 1,ończosznioCzych Ulaewentualne płacenie
jekcie ustawv zarządzenia mo- w obecnoś<:i naczelnika wydzia leŻlniło
ratoryjne, dotvoCzace zobowia- fu przemysłowego PaJI tvrowe- składek na rzecz rady eltspor
zań wybitnie . kr6tkotennino~ go insty'tutu eksportowego
p . towej zrzeszell przemysłu włó'
wycb. Oto postanowienia Ulst:t- Wolskiego.
kienniczego od utworzenia w
wv mają, b"ć rozciąJgnięte rówW pierwszym rzędzie przy- br.anży tej kartelu, co zdaniem
nież na listv zastaWl,e i obli- .1t ~. \)f)nO do ,-~ (; ytywal' .a nd- p.rzedstawiciela stQWa.rzy~zenia
gac.ie I łatne jednora,zowo. Jest IJ""~ .:. d,zi n o) Ul hietę
v~: słanfl jest w pończosznictwie jedynie
to UJPl'oszezony sposób rozwi~- pn:cl komitt'J organizacyjny ~ kwest ją czasu. Wreszcie pr7:ed7ania trudności, związanych z sprawie
wysokośd
składek stawiciel konwencji przędzalń
lZ
~apłatą przez je.dno ." Towa- członkows'kich. Na ankiętę tę czesankowych oświadczył,
l Zyst:w Kredy,t . Zlems.klch SIlU}, lotrzymał komitet
organizacyJ- konwencja nie uchyli się od pła
~aleznych % tvtułu n'l e podlega ny pi , emną od'Powiedź od sto- cenia skladek.
Jącvch amortyzacji listów za- w.arzyszenia fabrykantów przeW wynik u dłuiJszej o)"S'kusji
;,;laW1llych,
płatn~h 1 lipca mys~u włókienniczego,
które uchwalono wreszcie
wniosek
1933 roku. Dzisiaj taki Ust r:a .. podkreśla, że zasadniczo
je'Jt radcy Seipelta, te
~taWGly w ręk.u posiad~cza nb przeciWlIle
obarczaniu żyda
_lest mczem mnem, Jak we- gOSlpodarezego świeżymi cięża
kslem czy obligie.m, zabez'Pie- rami. Zdaniem stowarzyszenia
c7<;>nym hlJpote~znIe, a zawie· budżet instytlOCji tej winien być
rajacym • w sobIe ~obowiaza-n:t oparty wyłąeznie
na funduzapłac.ema ~~ .6 mlesięcv oZl!la- szach państwowych, względnie
W cią~u dnia wczoraJszego
<;zoneJ na h~le sumy.
na sumach, które Wipłacać bę- liR rynku walutowym sytuacja
Ma~v W1ęc .do ~zvnienła dzie zrzeszenie
producentów kształtowa!a się w dalszym ci.ąob ecme. z Zooowlą}zamem kr6t· przędzy bawełnianej.
~u pod znakiem zwyżki dolara.
kote:n:ll!}Ow,e~.. .
Związek przemysłu włókien· Kurs waluty
amerykańskiej
DZISIll;J ,'" .asclclela omow i :;- niczego w państwie polskiem wahał się w Jtranicaeh 8,97 przy
Jlycb h~tow zastaw:nych j'łk nie odbył jeszcze w tej SiP'rawie tt'ndencii zwyżkowe.i i braku
Tt'.espodzlewany grom uderlv pmdedzenia.
materJału. lłolar złoty notowawIadomość, że splata "umv,
Krajowv zwią7:ek . przemysłu no 9,02 - 9,03, franki szwaj·
J,t~:ą w całości miał otrzymać włókienniczego w osobie swe- ~arskie 171 - 175, funt y 1 . 'lIPCa 1933 ro~u, ma być r~z go delegata stwierdzi" że wo- słabsze 29 - 29,06. Marka nieł~~zona . n~ lat kIlkanaście luh bec cieżkie.i sv,tuacji .funduszu Imiecka mocnieJsza 212, 30. Moc
1, lk adzleslął...
na cele te nie posiada, żadnych niejszą tendenc.te wykazały pai0S
au piery państwowe, a mlanowiete
ł}DŻyezka 3 - procentowa 39,50,
inwesty~y.fna 100,50, dolarówka - 53,50. W posrukiwaniu jako papier dolaro~y były
również akcJe kolei elektryczUmowa nie zosłanie Już odnowiona
neJ.
Z dniem 1 marca przyszł. roku termitlu istnienia syndykatu oburlJikwidowane ZOstauie cen (;alne wia gumowego nie doprowadził)'
urząd
biuro sprzedaży fabryk obuwia do porozumienia. Główne trudnOŚCI
gumowego. ProwadlOne ostatnio stanowi tutaj fakt, że poza syndy'
przejął sprawy egzekuro~owania w sprawie przedłużenia katem powstała fabryka Schweilter
cyjne
ta w Lodzi, Co spowodowało poważne komplikacje na
rynku. Z
W dniu wczorajszym, w JokaJu
drugiej strony, według informacji urzędu skaarbowego odbyła się kon
omówieniu
odbiorców, ostatnio poszczególne ferencJa poświęcona
świadectw przemyfabryki, zrzeszone w syndykacie spraw za'egłości podatku Od lokasłowych
pod wpływem ogólnych trudności li, kt6re obecnie przekazane mają
w związku z kierowaneml pod rynkowych zaczęły odstępOwać od być urzędom skarbowym. Konferen
adresem izby przem,-handł. zapyta norm przewidzianych w organiza- cja odby"a się pod przewodnictwem
niami w jakiem stadjum znaJduje cji syndykatu. Wobec niedostatecz "aczelnika V urzędu skarbowego r.
się sprawa wydania prze-z minister- nej kontroli nad produkCją powsta_ID?a'ańskiego przy u'fziale ławnlka
stwo skarbu okólnika w przedmi9- la tego rodzaju sytuacia, iż na Kuka i naczellika Roznera.
de ulg przy wykupie świadectw rynku z'awił się towar sprzedawa,
Na kooferencji ustalono które
przemysłowych na rok 1933, izba ny taniej aniżeli przewidywały to sprawy przekazane mają
'być do
komunil{Uje, że stosownie do otrzy ustalone przez syndykat cenniki. dalszej egzekucji urzędowi skarbomanych informacji okóIllil{ ten ma Wskutek tego odbiorcy, kt6rzy wemu.
być ogłoszony
w
najbliższych uprzf'dnio zaopatrzyli się w towar,
Obecnie, płatnicy podatakn Jolca
dniach.
narażeni byH na straty. Obawiać
W wymienionym okólniku czę się naJeży, iż likwidacja syndyka- lowego mają czas w ciągu 7 dni
'ciowo uwzględniono postulaty tu przyczyni się znowu do powsła wpłacić czę4~ zaległoścI. uzys!w'ąc
związku Izb. zgłoszone na .zasadzie nia niezdrowej konkurencji na ryft przez to mo7.no§~ rozłożenia podat
.ku n~ raą-. (a)
wniosków izby.
ku obuwia gumowelo.

Ulgowy WYkUp

Łódź,

skarb owy

zainteresowane związki i stowa
l'7yszenia Jtospodarcze płacić
będą składki członkowskie
w
wysokości 24.000 złotych rocznie, a więc w wysokości 2.000
zlotych miesiecznie.
Po przy.ięciu tego
wniOSKU
wy'oniła się dłuższa
dvskusja
nad
s-prawą
-proponowanej
przez
kartel przędzalnioczy dotaeji w
wysokości 1.500 dolarów miesięcznie na okres b-zymiesięezny tytułem subsvd.ium na cele
organizaeyjne.
Przyjmując dotacje
kartelU
do wiadomości, zanotowano w
przychodzie budżetu Sumę zł.
13.000 miesięcznie, która wpływać będzie ze zl'IZeszenia.
Wreszcie przyjęto do wiadomości oświadczenie naczelnika
Woiskiego, iż
państwowy i'nstyłut
eksportowy wpłacać będzie do kasy in-

•
orłowe;

I

stytuc.ii

SlllJ1lę zł.

e

20.000 milf-

sięcznie tytuJe-m uzyskiwane.go
zwrotu cła z zaświadczeń eksporłowyeh.

Ostateczny

więc budżef, jeże

E chodzi o wpływy, uchwalono
na zł. 35 tysięcy miesięczn;e,
którą to kwotę składają się:
zł. 20 tysiecy z P. I. E. zł. 13
tysięcy z Kartelu i zł. 2.000 ze
składek czł-onkows'kicb.,

na

Nad pozyc.iami roz<:hooowemi zastanowić się ma podko -,
misja statutowa w dlłRQ dnia
dzisiejszego, -poczem budżet teft
zostanie przedstawiO!DY mlDl~
sterstwll przemysłu i handlu,
gdzie zapadnie OSJtateczna dec:vzja.
Na ostateczną tę konf'erene~
otrzyma zaproszenie z Warszawy komitet organizacyjny rady
eks'portowej zrzeszeń przemy'
stu włókienniczego.
(ag)

--------

Izba pr. ~~-handloW'a przesłała
izb wnioski w sprawie
rewizji taryf kolejowych. Wniosld
dotyczące przewozu towarów nał·
bardziej interesuj~cych okręg ł( dzki dadz.ą się streścić następując6:
Stawkę przewozową na miał węgłowy należy obniżyć o 25 proc.
• ł węgI owy j es t dl a przemysł u
1\f
. la
włókienniczeg podsta o
środ
kiem opałowy~.
w wym
Stawki przewozowe na wełnę
sprowalzana prze', porty polslde
.
b'
WIDny
yc o"b"
mwne na o k res ·-d
fe nego roku i zrównane ze stawk~mi
przewozowemi na bawełnę Wobec
braku bezpośredniej ko~unikacji
między portami załadowania wełny
a Gdynią koszta transportu via
Gd'
wy'
od
yma są
ZSze
przewozu z
portu :zagranicznego drogą lądową.
Deklasyfikacja bawełny z kl. I do
kl. II winna być przedłużona na
rok, gdyż w pr:reciwnym razlt:
rosyjskiej
transporty bawełny
wzgl. perskiej, przywożone wyłąc~
nie drogą lądową będą musiały
z chwilą wygaśnięcia deklasyfikacji t. J. 1 stycznia 1933 r. opłacać
przewóz droższy w odróżnieniu od
transoortów kierowanyCh via Gdynia, korzystających z taryfy wyzwiązkowi

jątkoweJ.

Koszta przewo"'u tkanin i konfekcji przy wywozie zagranicę win
ny by~ obni7one i zr6wnal'e z ana
Jogicwemi kosztami zagranicznej
konkurencll. Należy włączyć do taryfy wyJątkowe.t pr~ędzę wltronfową I wełnianą, tkantny
wełniane
I oółwełniaae materiały I wyroby

l dziane

ar

bawełniane, bieliznę bawelnianą i półwełnianą. Koszta prze·

wozu towarów tych przy eksporcie
sięgają 10 proc. ceny towaru, pod
czas gdy koszta naszych konkuren
tów nie przekraczają 5 proc.
D d'
te'
I
od
wu mowy
rmJO wo oy
opłaty sldadowego przy przes)'I·
k
ł
. .
ach ce nych WIDlen być przywrócony z uwagi ~a to! iż jednodniowy
s~ócony termm Ole pozwala łKI
b~orc~m na załatwienie for~alno§.
CI zwlazanych
z 'wyladowaolem
ło•
d
•
war~,. sporą zemem specyfikacj!,
rl"WlzJą celną i t. P. czynnościam1t
wobec czego. ~biorcy ci zmuszen(
dOnizostawleOla towaru w magazy • e do następnego d~fa i opłacenJa składowego, narazenł są Dl
znaczne straty
•
S~ładowe naleiałoby obniżyć d6
pozIomu normalnego, przewidzianego w taryfie.
Pobierane obecnie tego rodzaJu
podwyższonyCh opłat jest, wobec
wydatnego
w
ostatnim czasie
zmnie:szenia się ruchu towarowego
zupełnie nieuzasadnione.
Stawki "osiowego" nalezałoby
ob'Jiżyć.

• ObowiązUjące obecnie stawki "oslOwego" ustanOwione jeszcze w r.
1926 nie odpowhdaią dzisie'szvm
7.mienionvm warunkom gospod~r
CZYm zwłaszcza wobec rozpowszech
nione!!,o dzisiaj wysy'ania niekt/)rych towarów n. P. zboia za zalJczeniem koleJowem i wynikających
stąd opóźnień w wl'kunienbl łowa
rów

"r.
Pod obuchem
Spadek

34t~
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e i enia Dr. Ludwik falk

wartości

budynków, zmniejszenie
obrotów w handlu

Kryzys gospoda,rczy w szere~ch kupiectwa i właścicieli do
mów w ciągu osta.tnich lat wyżło
bił bardzo poważne szczerby. Daje
się to specjalnie zauważyć u nas,
gdzie juz od lat ka.mienico przecho
dzą z rąk do rąk i to za polow~
dotychczasowej ich wartości. Dziu"
je. się to drogą przymusowych licy
tacji, albo też drogą. dobrowolnego
kupna. - sprzedaży.
W wielu wypadkach właściciele
domów pozbywają. się za he,zCCJl
swego balastu i t.ak np. w tych
dniach przeszła kamienica, której
wartość dawniej
oszacowana. hyh
na. 400,000 zł., w inne r~e la oe.np,160000 zł. Przykładów takich mot
naby naliczyć wiele. W porównaniu 7 1930 f. wa,rtość budynków
sptLdła przeoiętnie o 40 procenł..
O ile, chodzi o kupiectwo i rzemiosło, to do b. wielu innych truu
nośoi, z któl'emi handel walczy. do
łączył siQ i ten f.tkt, to obecno do
chody w sze,regll więk!izych !'<k1cpach zmniejszyły się o 70 proc.,
w lwiąxku z czem należy się liczyć
z tern. że wielki procent kupcńw z

Chorobr sk6rne I weneryc_ne

Nawrot 7, tel. 128-07.

Rokiem nie zdoła wylmpić
patentów.
Kryzys gospodarczy bardzo poważnie przyczynH się do podważe
nia fundamentów gospodarki prywatnej, a niema nadziei szybkiego
powrotu do normalnych st.oSllnków.

łłie WyłlUpulą

"CHER

H. Z

Ratuicie zdrowie!

Cht}roby skórne i weneryczne

NaJ słynnieJsze swlatowe powagi lekarskie

patentów

LeJ) a skarbowa slwierdziła,
źe dolychcza s tvll<o minimnJn'l
\In~ć przeusi('biorsLw wvlwpiła
świadectwa

11 /~-51, ~

i święta

rlrZf'lnyslowl'

'H

rok 1\):33.

3 -

Słynne
lak

U.

hl)!l skarbowa w"ja~nia. l.P. chor. nerwowe i wewnętrzne !

wykup u paLcnt(l\v Ib, Gabi net elektro- i 6willtlolecznicJY ,
br.dzic
w żadnym w\'j)adku
ul. 6-so SSerpn8a 30
przedłużon~' i upływa \\' kOt'H~1I
tel. 228,21
gllH]nia,
a
w pierwszych
Od 9-10 i 4-7 W.
duiach stycznia Ilrzr.d~' skarbo· - ____ - __ - - r - - we, każdcn w swym rcjoni~
m~d.ln~mrh ą~".,~en~r~
rozpoczną
kontrole przed~i~
U
U
UiLWm n~~ a;iIJ •
Liorstw,
celem stwierclzf'ni'-\
czy pntent wyk'.Ipiollo i C1V (Id
choroby nera/f, pqcher.t8 i dróg II
f}Owiedniej wvsokoŚc·i. (bl
t('rmin

I

UR("~LOG

,ne

całym ~wlecle

'

to stwierdzili prof. !:lerlin. Uniwersytetu Dr. M.run{ Dr.

f-Iochflaełter i wielu innych WVblttlych lekarzy, są Idea nym
środkiem dht uzdrowienia tołądka, usuwlją obstrukcję (zatwardzenie), są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwlajl! funkcję
organ6w trawienia. wzmacniają organizm ł pobudzają apetyt.

Zioła

z g6r Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia wątro
tółclowycb, cierpienia hemoroidalne, reuTlatvzm i artretvun, b.óle głowy. wyrzuty i lI~zaie.
Zioła z g6r H'H'cu' Dra La .... ra zostały nagrodzone na
,vystawach lei, II sl\lch najw)'tS7:eml odznacżenlaml I złot. meda.
laml w Badenle. Berlinie. Wiedniu, Parvtu, Londvnle t wIelu
innych miastach.
'
Tysiące pOdzlękowan ottzymal Dr. Lauer od osób wyle·zonych. Cena ~ pudełka 1,50 zł., podwójne pudełko 2,1;0 zł.
Sprzedat IV aptekach I .kładach aptecznych.

oy; nerek, kamieni

_

_IUł!ll!illiZ!Cm9l~D~a_

_ _ _ _ _ _ _ _ _. .

rob e

moc'lowych

pT:.zepro'wudził "j~

na ~a. (óllw
(e.~fe·~i~an&i
niei 40)

I

WarSzawska

od 50 Mat w

ZIOŁA ZGÓR HARCU D-ra LAUERA

Dr. med.

nr.

LIVERPOOL

God• .

gntdziell ił.02 ~tyezeil :5.02
E!!"ipskn: ~rullzi"il (Um ;;łw'zel)
0,74 mnrZIC 667 lll.l,i (i,~7 'lil'j,'l'
7,00 naź(hif'rllik 7.11) li~t )]1:111 7.1~
TJVJlOI': ~rl'llfh.i, l', (i.;j 1 Rt'lCZf'I"
(\,4:; ml1Tz('(' n,39 ma,i G, '37 'l ipicl'

przyjQć 9-10 i 6-8 WIllO..

HGllka i

____ _ ________
Dl'. med.

Cho roby sk6me.

I
I

_ _ _ _ _ _ _ _. .

tel. 2ae-90

loco G,OS gl'ul1zień 4- 85 "t~'e'l,rli
4.20 11Ity .,l.Dl Illal'Zec 4.93 kwil 'Ciel! +.9.! llIaj 4 !)?i czcrwic!.' 4.95 li·
pkc 4.!)(i RiC' l'pi(\Jl 4.97 wrzesirl'!
3.- pn źd ziernik 3.0:>' lj!;topad :'i,O:?

te

Chory tołądek jest główną przyczyn. powstania nalrozmaltszych chorób - zanleczvszcza krew i tworzy złą prtemlan~
materii.

w
S PI:'.

•

stwierdziły,

15% chor6b ' powstaJe z pOWOdu obstrukcJI.

Piotrkowska 56pp.tel. 148-62
nied:J.
od
- ------ - ----....;...

Codziennie od

•

CZEKI.
BeJgja 123,70
Londyn 29,- 29,06
Nowy Jork ~ czeki 8,~)2'!
Nowy Jork - kahel 8,028
ParY:i 34,86
Praga 26,43
Szwajca rja 171,75
~erlin 212,30

7.

przelJrcwadlił Się

-------- •

giełda
pieniężna

przyjmuje 10-12 i 'od 5 -

NOWVDl

ROżne
7

~ivcs

I

"'-./

English OBIAD za 1 zloty wydaje do g!J.
French :lnd- G{)nnnn !CSSO'llS. ~- dziny 7 wieczór dla inteligen('ji
Tl'uligulta nr. 2, l P'o h . . 216,1 B.1rdyru, Piotrkowska, 43.

weneryczne

PVLU . ' l.':'::TK A
ur!zirla H,t:ji

25922~

(Uniwrl'S.

Warsz .)

i mo(\~opłr.iowe
dorosłym
(chętr.ic POSZUKUJE~fY agentów (łak) 10i~oll~TJlll ~t:B~Hl 8S.
Elil1-8)ll "udzoziomrol1l) metodą skrócona. kasentów (tek) na dogodnych waj
od rl:luka.ch do spr~edaży artykułów
prz7irn. od 8-11 r/lno i 5-8 w.
1'1'1. 114·36 nd g·odz. 1-3
w niedziele i ~wię II od 9-1 po pol. 20-21 .
AKCJE.
29799-3 pierwszej potrzeby. Wiadomość: LI
(l ({(i nnźdóNnik 6.HO li!::tOll1l<) G,'-łO
Bank Polski 87.2~
powa 25 m. 6 codziennie w godz.
Norblin 32,).TAUC'l.YCIELKA . semiuarzystka 10_2 i 4-7.
ME~
10 (:0 fi,D5 fityczen 6.68 marzpc
t':fł
pORzukuje posu(ly do dzieci. Oferty
PAPIERy PAŃSTWOWE I LIST\
ZASTAWN~
SllO. "Skromne wyna.grodzenie" Jo
~~~8
~.96 Ii!Jiec 7.07 paździerII "'
Lokale
S proc. budowlana 3950
aumini:;trl1cJi
25892-4
4 proc. inwe!'\tycyjua 100.f;
.\
1?.t-21
IJAD~Y, du~y, ciepły pokój ume
5 zroc. konwersyjna 40,50
STUDEXTKA e;e.flnanistyki poszu. ~\ (7.:1~ 13 ~1 ~.n.IZ(>(, lH,,-'4 maj
Choroby wewn~trzne l 1II\I~r~lczne
hlowllny,
z niekrępuhcem wejścieu.:u
6 proc. dolarowa 58.13. (2 hPH'C - lIstopad 1-131
(sstma, pollr,:~'w4a ,
k1lje lekrji. również z z~"kr('stl inI rj~tro, frout, do odnajęcia.. Wia4 proc. dola"owa 52,63 53,30
Ashmoulli: gl'1ldzieu 11.65 lllty
migrena, reumatyzm)
nych przpdmi0tów, Pcste;py zapew
r!oill0ść: ul. Andrzeja nr. 48, m. 5.
.'58,25
l1AD hl'jpc"i l'll 11 4H rzorwicC' _
Ele!<~ro - I światłolecznictwo
nic He. \r;~I'l1llki. pJ'z~'81 ~pm·. Dzwo8391-2
7 proc. stabilizacyjna 54,50 .)4,75 llA;~ paźilzir'rnik 11 ::?3
Godziny pnyjęć 6 -7
nie 170-:13. Godr.. 2-4.
54,50 55,25 55.~mu~~~~~~,~~
•
. :tJA&a&AWLA
_.lIIi'JtI.W1łIlI'
JEDEN lub dwa elegancko umeblo
4 proc. ziemskie 26.Do a!,t. Kr. ~043 I 32
W'.le pokoje z wejściem z klatki
Kopno i sprzedaż.
4 i pół proc, ziemsko 33.26 3g.')r
E
I.lOdowe.j, rwo niekrępującem we,l
8 1'roc. Warszawy 46.- 46,:!(
O łonanie.
16,75
f\Ollloroik Htłdll Grocll!k iCIlO w l.oBIZUTI<iRJF;;
kwity .'t:if'm. Tolefon. Wygpdy. Oferty
dl!, Jcwiru 15·go Jlum. w Łodzi prl!y
10 proc. Lublina. 48.lomburdowo kupujo i placi naj- sub: ,,"Wygoda" do admin. "Głos1I
(latem w Iwonlczu-Zdro!u)
uJ. Sicnkie "icza 67
3392~
~OTOWANiA BA WELNY.
wy2sze
cony.
:\lagazyn jubi- Porannrgo".
oa IIIL,md,;i e art, 10nO 'GPC'. ol?ła.sza ordynuje do końca majl! W ohorobach
NOWY .JUKK.
:61'ski 1. Fijlliko, Piotrkowska 7 MIESZKANIE l-pokojowe
serca i sklerozy.
Ee " dniu 21 Qrudnla 1931ł r.
w
!uco 5,95 grudzieli r,8~ styczrt od /l" 10 r. \Y Łodzi pny ul.
lódf, Gda!1~ka 11, cd 3-6 pp.
czystym domu do odstąpienia.
Piotrkowskiej
55
5.81 luty 5 83 marzec 5.94 kwiJ
.MASZYNA DO PRANIA now~, Gdańska 103, dozorca wskaże.
Telcf. 226-85.
odb~da' e ilię s"'rj';odai~ z puellHUu
cień 5,99 maj 6 05 czerwit'c 6.0r publicilneao rucbomo'<<1i nal()!I~cych
zagraniczna, marki "John" oka----------~-------------w plegackim domu ..,
lipiec 6,15 sierpień 6.21 wrzrsif'L
zyjnie tanio uo sprsedania. POKOJ
do Szyi Fingerhtlta
i skllldaillOrch siG z mebli , s;zardero629 październik 6.33
Wiadomość telefonicznie 226-.82 ś\,( dmie~ciu do wynajęcia dla pabV m~skiej, masllyny do sMycia i maNOWY ORLEAN
siQ osoby z wy1cszta:ceniem prllv;nl" - - - - - - - - . " . - - - - - _ . na. Telefon, winda, centr. ogrzewa_
szyny kuśniorsJdej
loco 5,88 styczeń 5.83 ma.rzc :' OBIRClowllnych na flcmę 8t. 510.- czem do wsp61pracy z prowadlleniem SYPIA LKĘ solidną tanio sprzeiid nie. Sirń'kiewicza 6 m. 15. te-Iefon
dobrz!' z/:!prowlldllonego biura próśb zaklatl f'tohll'ski. Gdailska 105, po· 110-73 ocl 11-1 i 3-5.
1),93 maj 6,03 lipiec 6.13 paździor .
tóG\!, d. 2.12. 32 r
i porad Oferty 9ub .• Solidna plIICla« l,rq (-W'I (,ficyna.
25893-3
"lik 11,32 grudzi"'ll 5.83
J'omomlk (.) Jlln Rzym~wslri

;;J
T"

.J\~F~KS~N~lłJA.

tt.

P

ul.

ławrot

7

~el.

U

-----------

I

I

I

I

!Zb~TO.

•

D'VJląkowy

Klno .. Teałr

"Przedwiośnie"

Dziś

-

Dremjerl!

\V roli głównej:

Belt, Amman,

jako współczesna kurtyzana.

~

-

-

Wytworny film salonowo-erotyczny p. t.

I

Nadprogram: Aktualności krajowe i komedja

Początek

seansów w dni powRzeunie o g. 4 p. p., w niedzielę i święts o godz. 2 p. p.
Ostatni seans o godz. 10 wieoE.
I l.OB, II 90 gr., III 45 gr. Kupony ulgowe po 70 gr. ważne codziennie w niedziele i święta do godz. 18-ej
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 45 gr.
Następny program: Kslązą Bouboule. ~zarodzlej$ka fontanna ' humoru
Ceny miejsc:

UWAGA:

DOranek,
Dardo.

Żeromskiego 74:,
róg Kopernika

\V sobotę, dn. 17 grudnia r. b. o godz. 12 w poło i w niedzielę, t8 grudnia o godz. l1-ej rano
u
wyświetlany będzie film .,DZIECKO CY KU • W roI. gł. Helena Coslello i a-letni Franek
idownia cenlralnie ogrzana.
Geny miejsc dla młodzieży na poranek po 20 gr.,

.............................~~. .Ea. . . .~. .~. .~. . . . . . . . . .D...
~wqwUial.......&l .~,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Dźwięko.,

linOI,alr
ff

"C DRSD
Zielona 2 I 4

Pocz;\tek codziennie
o godz. 2-ęj,
w soboty, niedziele i §wi~ta
p
"'odz 11-61 rano

2 S rio, 20

8:~rUJ

razem.

Wroli gó-nej:

arian,

bohater
filmu

"Wuspa Tajemnic"

Dramat sensacyjno-kryminalny.
Najnowsze tricki detektywów.
Życie wielkomieiskie ap'lszów.
~~d..",'w~· ~>'7.aTY:l.-p.Q.l.~ęo f.",,~ i a.kiualności._-= 'D,..~n:v> wj~.iph ~~tCl>)V f;lruu gOD,Y mie:is~ -weOQdw~~zoue

ł4.Xll..- "GLOS PORANN'Y"" -

Ił
•

Jotwarcie'

PI BBLI

W~YST /lWY

łI

c: Ii!.;:s ;.,. u

O ...O

;. c: c:
il o
o o Ił

c." ~

~!~

MEJ3.01

IAiDA jeieliCHOROBE
WYLECZYSZ
regulatnie uzywać będziesz

Nr. l5 Nr. 4 Nr. 6 Nr. 7 -

Nr. 9 -

na,skut~c.niejsze w naat. chorobach:
kaszlu, astmie, ro'tedmie płu"CI
cena
reumatyzmu, artretyzmu (siej
puemianie materji
•
żohadkowo-klezkowych, ",,,trobowych, ż6łtaczce
•
nerwowych, bólu głowy, bezsenności, apatji do życia
blednicy, długotrwllłej niedo-

zł.

• 3.50
" 3.00

C H O R Z Y N A P Ł U C A.

nerkowych i pęchersowych
og61nego :latrucia prze-

HIE

PREZERWRTYWY "OLLAI I

. Tylko
prawdzIwe .

• 5.50
• 4.00

"•

PRłlZERWRTY\vY!-

lecz wvra~
wInien Pan tądftć, wszystko inne zaś, rzekomo
tllk samo dobre NAśLADOWNICTWA jak f\IIjenergiczniej odrsucać

, 4.00

"

krwistoścI'

3.50

z

nazwą

"OLLA"

czyszczające

..
• 1.50
Do nabycIa w oryginalnem opakowanIu w aptek lich,
.kładaoh aptecznych i drogerlllch lub w wytwÓrni"POLHERBA· Krak6w - Podg6rze Skr. 48.
'Zainteresowani otrzymają na żądanIe darmo. wytw6rni
broszurkę .Jak odzyskać zdrowie~

i marką
GLOBUSA

Fe

, Znakiem
lwiatowei sławy
nil każdej
kopercie

•

zł.

2.50

kosałuie uproszczona
kz!ęga handlowa amery k.
3yst. ~postępn, zatwierdz.

puea Ministerstwa
dostarcza tylko

L E It N T Y B E R.
Piotrkowska 49, ,t el, 106-33
KILlN8KłEGO

Nr.1T8

Dziś i dni następnych I
Wielki podwójny program ł
~aipotę~niejszy 100-proc.
dźwiękowiec polski

Kurator posiadacl!:Y rublowych obligacji Sp6łkl Akcyjnej Wy'rob6w Bawełnianych S. Rosenblafa w Łodzi
podaje do wiadomości, że w ~niu 20-ym grudnill o god.inie 4-ei popołul!niu w lokalu 5półlrl Akcyjnej Wyrob6w Bawełnianych S. Rosenblafta w ł:.odzi, p,.y ul. KaroIli pod Nr. 36 odbędzie sIę zebrąnIe posiadaczy rublowvoh obligacji te'że sp6łki 'W celu omówienia wniosku
Zarządu fejte sp6łkl w spraw;e zwolnienia częśoi nie·
.abudowanych nieruchomości od obciążeń hipotecznych
II tytllła obligllcji.

Szyb L.23

I)

W rolach gł.: Baśka Orwid,
Adam DoboSil, Jerzy Marr

-

S.

nOce Paryskie
-

Pawłowski,

adwokat.

11.-

w rolaclł

głoszenie. ·

gł6wnychs

Sąd Okręgowy

Renri Garat. Me~ Lemonier
W krótce Weaoły wieczór!

w Łodzi wyrokiem z dnia
zaocznie postanowił: 1) ogłosić upadłość handlującemu Kojfmanowi Kaufmanowi, 2) chwilę otwarcia upadłości oznac2.yć
na dzień 16 listopada 193 J r. 3) zamianować
sędzią komisarzem sędziego. handlowego JóZAfa Landaua, 4) zamianować kuratorem upadłości
adwokaia. Zygfryda Brauna, 5) oddać upadłego
pod dozór policji, 6) nahzać opieczętowanie
ruchomośei, rzeczy upad1ego gdziekolwiek się
one zna.jdują.
Za zgodność
Kurator masy upadłości
(-) Adwokat Zygfryd Braun.
Na mocy art. 476 i 47~ K. H. wzywam
wierzycieli powyżs7.ej upadłośei, aby w dniu 17
grudnia 1932 roku o godz. 12.30 stawili się
w Sądzie Okręgowym "V Łodzi, w Wydziale III
Handlowym, przy Pl. Dąbrowskiego Nr. 5.
sala III osobiście, lub przez pełnomocnika z
dowodami usprawiedliwiającemi ich wierzytelności w celu wysłuohania sQrawoJdania .kuratora masy i wyboru kandydatów na svndyków tymczasowych.
Sędzia Komisarz masy upadłości
(-) Józef Landau.
9 I('rudnia 1932 r.

(zgfelnia
,,0 Ś ' " 141 Jł"
6·go SIerpnia 84
poleca nowo:ści beletrystycllne ostatniej doby w języku
polskIm i niemieckim. Specjlllny dzIał dla mlodziety i dzieci. ADonamen' mle.lęczny tylko 1 zł. Bez zastllwu.

DOSKONAŁE

PQClMi ~gl=: !i gr.
poleca CUKIERNIA

."Zródlo" wł. l.6omolióshi
Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72

I ......................
UWAGA: Dla ,.kół, i.etytucii i związków
udzielamy z ciastek 100/0 rabat.

~

"

AHA-wsp6łpr.

fiOAH' "KA

'2

instytutu

"Andre.a"
front, I p.
w W-wIe
11
'ł
tel. 127-35
godz. przyjąć od 10-2 I 4-8.
Zabiegi kosmetyczne ayst.mem paryskim lICedib" i instytutu "Andrea"
w Warszawie.

Szwilicerowei

-...,....---- ------SALON
H,g).nlc.no- Kosmetyczny

został lC

dniem dzisiejuym
przeniesion~
z ul. Na.,utowicza 24

na ul. Piotrkowską
lp., tel. 115·08

-Prenumerata

106

mieslęccna _OłOIHl

datkami wynosi w
4OQroe.,. c pnesyba ,oo.tr_ w lrra1u ~kopie6w

W

niedzielę,

MEBLE
stołowe,
sypialki,
krzesła dębowe, ' stoły

gabinety,
owalne
tapczany oraz wszelkie meble
na.inowszych fasonów. Ceny ni- najlolD13zll i na!pięntnleJSIB
po najniższych c e nach naskie, warunki dogodne
być mOa;1ll8 tylko u
61 PiotrE<owska 61
w pod wórzu tel. 136 75

4. W JłJ(tvI.lłN4

MEBLOM

Sienkiewicza 23,
róg Mon.us:zki
tsl. 191-00

Do akt. Nr. E. 1179 I 32
Ogłoszenie.
Komornik Sądu Grodllk1ego w Ło
dai, rewiru 6-go .a.mie~.k. w Lohi
puy ul. Narutowicza 10 na liasadlii rJ
art. 1030 U. P. a. oglaaM!L, lie w d,
28 grudnia 1932 od god!;, 10 rllno w
Łodzi pUf ul. Kilińskieg:l 24/26
odb'ld:ile 81~llpr!leda~ I!ó prze~a.rgl1 publ1unflgo ruchomoŚci na.lettl"ych do
firmy "GustllW Ge -sner Sukc."
i składaJących się z 10 maszyn że
laznych mechanicznrch
oszacowanych na sumę ~ł. 5500.Ł6dt, 10.12. 32
Koroo.nik Leon Wąsowski

Do akt. NI'. E. 734 11932
Oałosa!enie.
Komornik ::l ądu GroJ.zkiego w Ło
dlli, rewiru 6 zamiesil kały w ŁodIń,
puy ul. Narutowicia 10
na zasa.d"ie art. lOd0 U. P. c. o.
głasl'Ia, że w dniu 23 grudnia
1932 r od godz. 10 rano w Łodzi pUf
.
ul. Skwe~owej 1
pdb ą dzte "ię spraeLlaż z
p~z etargll
publicznego

rud lO m odci. n !> le2lqoyou

do Filipa

Nieświskiego

i sklada ! ącyca si~ z meb li
oszacowanych na sum!'; zl. 1000.Łó dE, dn.
6.12.:12
Komornik Leo n Wąsowski
___ _

Do akt Nr. K 741 11932.

Ogłoszenie.

Do a kt. Nr. E. 2172/32 r.

Komornik Sądu Grod~kiego w Łodzi
rewiru 6-go zamies.kały w Łod:ai
puy uL Narutowicza 10
na zasadllie art. 10lłO U. P. a. ogłaasa. ~e w dniu 21 grudnia 1932 roku
od godz. 10 rll.uo w Łod!;i prl!y 111.
Cegielnianej 11 i Trębackiej 18
odbęlUie Bię 8Prlledat a przetargu
publicznego ruchomości, należącyoh
do Jak6ba vel Jankla SdajnsznaJdera i Abramll S.tajnunajdera
i !~ladajllcych ~ię !' sam.ochodu .4oso .owego marki .Cltroen • forteplanu fIrm,. .JÓzef H.der" i r6żnych '
mebh
09:łacowanych na sumę Zł. 6500.lódl, du. 8.12. 32
Komornik Leon W;!lowski

Og oszenje

Komorn ik :, ądu Urodzkiego w Ło,bl
rewi r u 6, zlImi eszkały w Łodzi pr.,
ul. I\aru toWJ':la 10
na zasadz.e ad. 1031.1 UPC. ogłas ....
że w dniu 29 gru6nia 1932 ~. od
godz. 10 rano przy ul.
Cegie lni/mej 41
odbędzie Sl~ spz<ledat z prst.targll
publlclmeilo rucnomo,1cf, naletllcych
do S zy montl Glasmo.
i składa j ącyc a !Hę z 6 .rów grania.
tych w b i ałe i czarne plamy
ouacowany ci\ na sum ę :111. 65J.ŁÓdź, 8. 1 <l. 32
Komornik Leon Wąsowskl
Do akt,

~r.

E. 152, 2984 I 32
i 2258 ł 10

Ogł6Ueuie.

Do ak'- Nr. K. 736 11932
Ogłoszenie.

Komornik S"du Grodzkiego w 1:.0 _
dai rewiru 6 aaroiesilkały w Łodllli
przy ul. NarułowiczlI 10
na zaead:aie art.l05U Ust. Post. Cyw.
ogłasila, że w dn. 23 grudnia 1932 r.
od god.. 10 rano, w Łodzi, prlIy ul.
Ceg:elnianej 7
odbEldilie się spriledaE prZ61'l licytację
mchomo~ei, należqcych do
Herna Orbacha
i składallłcyah się . I: mebli i radjoodbiornika 4-1ampowego z gło~nikiem
OSlacowanych na sumę zł. 160.Ł6dź, 3.1232 r.
Komornik J..Leon
Wąsowski
__

Komornik Sądu Gro dzkiego w tod.i, .ewiru 15-go lIam. w Łodzi prl!,
ul. SienkIewicza 67
na. zltsBdlóie art. 10dO upa, ogłaau
ile w dniu 21 grudnia 1932 r.
od g. 10 r. w ŁodzI przy ul.
. ~eromskleg? 46
odbEldll1e SlEl sprlledall•. :Ii prle~&rgl1
publle.nego ruchom~~al nalejllloyoP
.
. do Alberta \. ebe~a
I składa)ąoych b i G z mebli.
ol!.aeow~nych na sumą lit 450.Łódź, d. 1.12. 32 r
KomOJntk (-) Jan Rzymowsld

I

Pod kierownictwem pierwszorzędnej
fallhowej roapoczęły się

sił,

. . . . . . . . . . ..

RYSUnKI, PLAKATY,

dn. 18-go grudnia o

gad.. 4-ej po polud.iu

Zapisy
".ort·,

przy naSKem T·wle.
pnyjmuje kancelarIa
Ł6dt, W61cIRńskl! .27,
dzinaoh biurowych.

T-wa
go-

E. SCHMIDT, Ks. MłJn 5

tv .

Tel. U6-89.

Konserwatorjum muzyczne H. KIJeńskleJ urządza

........................

fiON(fIłT

laprOWiłdzani~

IHSTRUMENTALDłO • WOKALNY
pod

d,rekcją

prof. T. RYDERA

oraz stałe prowa dzenie przepisowych,
uproszczonych ksiąg handlowych
przez pierwszorzędne go rzecloznawcę
ksitlgowego uskutecznia biuro

W PROGRAMIE:
BEETHOVEN: Fllntaaja na fortepian, chd, i orkIestrę
MONIUSZKOs Halka akt. III i IV
Udział bior"s o,kiut,a, chdr j loli'ci.
Bilety w cenie od gr. 50 do zł. 3.- do nabycia w kancelarti
KOllserwatorjum TrauguttlI SI tel. 210-86. W dniu koncertu
w klllie Filharmonii.

Porannel'O" " . .,atkleml do4.60, H odnosIlenie lt'. 6,- se1ll'eniCll - Il 9.-

Łod. ~

redakcja ni. awraea.

Redaktor: Eugeniusa Kronman,..

Skład główny: Apteka
li. ROSENSTADTA, Warszawa , Pl. Grzybowski 10.

Krótko-terminowe kursy dyplomy, adresy i t. p. wykomodniarstwa
nywuje efektownie

GABINRT KOSMETYCZii1Y

prowadzony przez

Casina

-;, Piotrkowska 67

Spytalcie się swego leklIrza, a ten wam potwierdzi, ze od suchot umiera więcej ludzi, niż od innych chor6b. Każ d y wi ę c. kto
cierpi na kaszel, bronchit, chrypkę, zafle "mienie płuc oraz koh l os !:.
powinien natychmiast zabrać się do leczenia. Dobrym śro d kiem na
choroby płuc okazał się preparat FAGOSOL. Przy użyciu FAG 0SO,:-U w krótkim c:r;lI~ie ainie k~szel, wzmaga się apetyt i chory
nabIera ciała. - FAGOSOL dostac można we wszystkich aptekach
i składach aptecznych.

ZlOt A D-re BREYEII
Nr. 1 Nr. 2 -

Passaż

znanej
fabryki

"IRE

PIOTRKOWSKA 89, tel. 223-38

Ogłoszenl

-a:lll wier~.

,

IT"

m\limetroWJ 1-upllltow, (Itrona ł szpalt): I-ua atrona 2 zł., Reklamy tekste",
redakcyjnym zł. 1.50; w tek~cie: • IiIIst,.deniem miejsca na stronie od li cło 7 wł"cznie 60
bez aaltr.e!enia mieJsca 50 liN nadelłana od Itrony 8-ej do kc6ca tekstu 40 gr" nekrologi 40 gr. Zwyczajni
(str.10s,plllt) 12 gr. Drobna 15 gr. la wrraa, nlljraniejsle ogłoszenie Ił. 1.50. Poszukiwllnie pracy 10 gl'. za wy.
rllli, najmniejace al 1.20. OQłoaz.nia nręczynowa i .dlubinowe 12 zł. Ogłoszenill zllmieJscowe obliczane ..
o ~()O/n drołeL firm aur. 10Q0f.. Z. 0& tahmryczDe lub futaz. dodatk. S(jl/C» Ogł. dwukolor. o 50W. !Uołel
Weklan y 11/ dodatku ilustrowanym za 1 cm. kwadratowy 1 Ił.

Za wydawnictwo .Prasa", Wydawnicza

SD. S

ogr. odp. Eugenjusz Kronman.

ar.

W drukarni

własnej

Pio\rkowska 101

