Pelna tabela wygranych

P6r. 350.

Opłata

lIódź,

pocztowe. niszczona ryczałtem.

DZIENNIK

lołer;; "ańsłwowe;

na sIr.

8-ł!i

Sobota, 17 grudnia 19SZ r·

SPOłECZNY.

Rok IV

POLITYCZNY I LITERACKI

1='
=.,6. ', 'oa "'0 AI'Olzg 1=1=

Redakcja: Piotrkowska 101. Telefony: 144-44, 177- 77
Redaktor przyjmuje od godz. a-ej - 7-ej wieczorem·

Di~

zaplatilu raiu

~

Adminillłracja: Piotrkowska 70. Telefon .222-22
Tel. nocny 144-44, Nr. konta P.K.O. 66.155 I 64-730

Iii

eru

am~rukańlki(b

u r ncuPARY1;, re gnidnia. (Paf.)'niemal z ulgą,
Havas donmi z Waszyllt-,atonu: uważając, iż przyczyni si~ to
W kolach oficjalnych uchwa- Go przedstawienia kOll>g,resowi
ły franoUJSlkiej izby deputowa- spra Wv we właśdwem świetle.
nych
Co do rządu was'lyngtoński~
komentowane są raczej w tonie
go, którego ambasador francużalu,
ski Claudel zawiadomił wczoraj
niż obumzenia. Ożywione debaii obecnv rząd francuski nie ma
tv oraz stanowiSlko Herriota,
pełnomocnictw do kontynuown
który w oczach społeczeństwa nia rokowań , to
ameryk ań'Slki ego
stał się nieomal bohaterem na- wykazuje on mniej optymizmu.

pll/szcza, ~ż w niedalekiej P'l'ZY- )}Owiedź OOlerykmiska

na notę cZ(}I'Owych
po całodziennych
Ilal'adacll
Chautemps
złożył
ta .fest negatywną. W1.lbec te~o na ręce pl'ezydenta Lebruna mi
należy sie sllodzjewać .ieszcze w s.h: fOl'mowania g31bineru.
ciągu dnia d7.isie.ią;zego
odpoNarady, prowadzone w cią~n
wiedzi polskie.I. Odbywają się
::alego
dnia, mił>.ły na celu w,ykonfel'cnc.ie w louie rządu, a
szukanic
kompromisu pomi~.
dziś J)l·em.ier Prysto..
b ędzie
przY.fęty przez marsz.
Piłsud dzy f o l'l1lU łą, uchwalolla pl"7.ez
skiego; dopie.ro potem zaparl- izbę, a stanowiskiem Hel'l'iota.

szlości

polsklł.

Oczywiście

odpowj~dź

nastró,i stanie sie bardziej .ieszcze wrogi dla Franc.ii.
VV każdym razie przyszłe 1'0kowania w sprawie długólW St.
Zjednoczone będą prowadziły
jedynie z temi państwami. któ!'e dokonały spłaty g\l'udniowej
w terminie, t. j.
z wyłąc~eniem FranC.ii, Belgji, nie decyzja o formie i h'cśei odPolski, W ~ier i Grec.H.
powiedzi Polski.
rodowym,
Opinja pewnych kół
paryNawiązanie rokowań z temi
W każdym razie n ależy pl'Zy
poświęcającvm się dla reputa- skich, że uchwaly J)arlamentu państwami mogłobv być wszczę
pus:l!czać, że zO,s tanie p{)J)owiocji swego
knju,
złagodziły francus'k jego spowodowały za- te pod warunkiem, że inicjatyna propozyc.fa pc~ka
w kiepierwsze odru'Ohv miewu.
W wieSlzenie wypłaty, lecz bynaj- wa w tym kierum!ku wyjdzie od
runku zapłacenia raty wfol'lJllie
"ferach miarodajnYCh,
wśród mniej nie oznacza.1ą całkowite.i nich samych.
któraby nic narażała na szwa nk
.. * ..
cz'onkórw kongresu oraz w pra- odmowy sp!aty wierzytelności
równow~i gos podal·ezc.~
P oR!]. sl yS7.y Się
. stal e olnn]ę,
'" . IŻ
\ ~meryk.ańskie.l, nie iest podzie\VASZYNGTON
SIC
• , 16 .~ rudlli.a.
stwa.
postanowienie Francji zaszko- lana przez waszyngtońskie czv n (pAT.) - Senat rozpocznie w
dzi raczej jej samej,
niki miarodajne. Francja, ni c dniu dzisiejszvm dvs.kusj ę nad I
aniżeli Stanom Zjednoc,zonym. płacąc swej ratv, uważana jest sprawą długów.
!
. l

.Jak wi ltdomo, formuła parlamentu humi - nie płacić i pro
w~dzić ukkdy.
Hel'riot chciał
zapłacić
potem
dopiero
w szcząć układy.

\Yobce zasadnieze.t spukmo
'ci nic llnal~zio"o Immpl'Omi"u
j ~ tąd
na :. t ą oiła
l'ezygn.ac fa
Chant empS'a.

Chaufemps zrezy-

W kolach finan50wych, wystę za dłui..nika, łamiącego
pujllc'V'Ch dotychczas za S'kreŚJe ·· zani=4 zagwal'anłowane
niem dłlugów,
sem.
przyjęło wiadomość O odmowie

o

Ko.respondent Havasa

zobowią Dziś

Poiska odpowie

PARYŻ, 16 glUdnia.
Porannego"
telef(t~n.fe z Warszawy:
wł. "Głosu Porannego") -

podpi-

Koresp.

przy'

"Głosu

Wczora.i z rana nadeszła od-

dyk a ur·z e

•

I

wie-

Z

•

konieczność osiągnięcia równowagi legjonistów i chciałem im przedsta pomnienie powinni członkowie klugospodarczej przez obniżenie sztyW wić, tym ludziom, którzy ofiarowali bu traktować jako bardzo ważny że w Jonie BBWR istnieją reprezetf
nych cen i wydatków.
dla państwa to co mieli najlepsze- dexyderat, w!!runkiem bowiem na- tanci różnych intt!resów spo!eez..
nych, ale
właśnie konieczności,

Następnie płk. Sławek nawiązał
do ostatniego przemówienia
na
zjeździe legjonistów i wyraził przypuszczenie, że został przez niektó.
rych ludzi lub przez niektóre sfery
w wielu wypadkach z zupełną świa
domością źle zrozumiany.
_ Ja ręki _ mówił _ do opazycji, demagogów i szkodników
tam nie wyciągałem i wyciągać jej
nigdy uie będę, Przemawiałem do

Stud~D€ka

pC!tarda,

a nie żydowska kula
Lwowski korespondent .,GloPorannego" telefonuJe:
W~oraJ rano na zarządzenie
prokuratOł·.a aresztowano
siuIlenta Zygmunta Zamol'skiego,
który do tt>J pory przebywał w
szpitalu, lecząc się z ran.
od·
niesionych pOdczas incydentu
na ul. Kopernika. Zamorski zeznał, iż został wówczas pOsh'zelonv pl'Zez dwuch żydów, Wła-

\\iieeZol'cm I-~r czydenl
Paul BOne(}1l1'3, które(Tel. mu za pcwne powiel'zy fOI'1DO'
wanie ~abilletll.

na zjeździe legionistów

go, bo swoją krew, że to prymityW,
ne rozumienie dyktatury i pojmowa
nie roli aparatu państwowego nie
jest właściwe, Legjoniści w wielu
wypadkach skarżyli się, może i w
sposób u7.asadniony, że odepchni~
ci od pracy państwowej a nawet
że często brak pracy dla zdobycia
kawałka chleba i Ze dzieje się to
za wpływem t. zw. czwartej bryga.
dy. Jest w tyCh. narzekaniach te~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ I gjouistów może i część słuszności.
!Jesteśmy obozem
rządzącyn •.

Su

W późnych godzinach

Późn ym

w ezwał

IV

Pł". Sławek wJliaśnia swa mowe

Na plenarnem posiedzeniu klubu
parlamentarnego BBWR prezes Sła
wek wygłosił dłuższe przemówie·
nie.
Prezes Sławek na wstwie W$ka·
zał na wczorajsze przemówienie
premjera Prystora w senacie. Przemówienie to powinno być zasadniczą wytyczną dla dalszych prac
wspólnych bloku i rządu. P. Sławek jeszcze raz podkreślił, że usiłowania wydatniejszego pojdniesienia cen rolnictwa mogą się okazać
zawodne, tembardziej więc istnieje

gnował

dze aresztowały
rzckomyeh
sprawców jposhozelenia, ,lednak
podezas badania Zamorskiego
w szpitalu okazało się, i..e od·
niósł on nie rany postrzałowe,
lecz szarpan~.
W dalszym cią~u doehod~ó
stwierdzono, iż rany te pochodzą Od petardy, która wybuchła

w .1~o r~.ktl.

szej współpracy jest nasza
sila
moralna, tak na wojnie bowiem
jak w życiu codziennem społeczeń"
stwa siła moralna decyduje o 'EWycięstwie.

Dalej prezes Sławek omawia dzia
łalność opozycji, stwierdzając, że

ani działalności, ant gr6źb Opozyc,ii nie mamy 'potrzeby traktować
zbyt poważnie, gdyż pokrzyczą
trochę i przekonają się, jak zwyI: le, rychło jak bezpłodne i bezcelowe są ich dążenia.
Wreszcie poseł Sławek stwierdza,
Obóz nasz pociąga, niewątpliwie,
za sobą jednostki lepsze dla pra-

,

~~:5~~i:'~~Ej~::r~:!:,~

wają wyciągnąć u nas i dla siebie
te czy inne korzyści materjalne,
Nie należy dziwić się rozgoryczeniu

legjol~istów, .p~bawionych nier~z

jest umiejętność
pTZedstawienia
interesów jednej grupy interesom
drugiej, Obecnie już jesteśmy klubem o tyle zwartym wewnętrznie,
że stać nas na to aby wyk łócać się
między sobą. Przy wzajemnem bowiem zaufaniu do wzaJemnej przyzwoitości zdołamy zawsze przedsta.
wić sobie wzajemne racje. Przy do
brei woli zdołamy zawsze wyprosto
wać linję postępowania. W ten spo
sób zgrupowane w bloku elemen ty
zdrowe i taka współpraca jest na,\lepszą gwarancją na przyszlość.
5'

OkOPB[jB ![~IOeuerowI~iej
Manufaktury
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OZORKÓW, 16

ZpOCZę 1 S rej
W fabryce

~rudnla.

(P.

~o

w

ł
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I, pOZOS aJąc

Oh'zymaJi wymówienie pl'acJ

ś~odkow do zycla, Nas~m OboWI~ A. T.) - Dziś o godzinie 10 ra- oraz żąda.Ia xapewnienia ze słl'o
klem, naszeg? Idu~u jest, Snute 110 robotnicy schIoessel·owskie.l Il}" dyrekc,fi fabryki, że w rok tJ

przyglądać SIę. ludZiom, kt~rzy, do
nas wchodz~, Jest to ~bowląz~l.em
stałym., Zarown~ o~ólDJk , mOJ z
wrześma r. b. Jak I obecme przy-

manufaktury pl'Zenvali pracę,
nie opus7.('za.łąc Jednak terenów
fabrycznych. Robotnicy domagaJą sie wyJaśnienia im, dlacze

1933 otrzymaJą pracę na
dOc
tJchczasowY1eh warunkach płk
cy. NastróJ śród .słl'ejkująeyc ll
s_ojn,..
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S ~~ WO
)owi~kszyć swó,i z)'sk, zmuSz .... I~ZniC; J)l'z)'tzcm n:\lcżv zazn~t. białe~o wil,"illia A.'lUI'a MaiMe·
swe,i niedawno wydane:,
wyśmienitej pl'aCy " podstawy
w.·ę'
';!fC wieźniów, by pracowati do czyć, że płaca ta llje wystarcza fcrt'a w ,JacksonviJJe (FloJ"Y·
nauki o więzi~nnidwie", mlo.. 10W
zupełnego wyczerpania i bicJ'Zf na kupno odzieży. 1yhmiu ill)·, (la),
dv uel::-6'h:t, ~hlubnic znf4'hy zaO nieslyella·nem \\'Sł""ZJl'!<>,' , ce lU'
I.
'"" ., nas ł'
c:"PIlle na ,H~b mH\1
'" fr.
'~l'e trzeb a nab ywać 110 wygó(locent dok- lwie, o
n
VI
Okl'lICI'CII' _ nych ",i eZU.!!)W",
' ,
!'owal1ych cenae]l w sklepił'
III
!li U
D"
tdr Leon ~abinowicz bardzo stwie w s<łOSUllku do więźniów,
Illanładi",
..
reformator- a
do murzynów, l'ZUII
sklm
St. Z,lcdnoczon"ch,
I)OlUll'e
na
III
z wiezienia!
któ~ w, wielkicj mierze pr~y- r ziennictwo niektórych połu- I ,W , Die~t~l'~C? mi~,1SCf)WO~
Odnłl,iemf!y l'obotników - wie Gdy ~o schw)'tano, dozOTca wi~
czymł Slł~ ' do rozwo,iu nowo-I dniowych stanów U. S. A" ł)!-" el,ach Jstme<lc ,Ics'ł;cze mny spo iniów zmusza,hl ich 1I0 życia w zicmI~' pl'z"wi·ązał lIelikwenła w
czesnego więziennictwa. Kre. sal
Ilif'dawno
"Manchestcr sub nabywania siły J'()bocze~ l1iesłychany('b w3runkacł., I)I·I.~· kn spo&ób, iż Maillefel'ł musial
śląc dzieje t~o "mnC1'Ykańskit'" Qual'dian", stwierlIza,jąe, iż praktykowany zwłaszcza pr;"~2 {'Zem dcwl'cY ma.ią nad ofiara- stać po(l tropikalnem słońcem
~o za.!lh")!:ykl1" dł'. L. Rabino- w Ameryce odrodziło sie nie-I łllallłat01'Ów. Sposób ów pele- mi t~o d:dki('~o systemu peni- lak długo, aż nmarł z wycze.. wiez pł'Z~'l.lomiDa, jak w ciągu wolnictwo.
'
ga na t('ID, ii, .lak pisze lenie ŁCll'c.f31'r.ego i alI hoc ułożonegt: \lania. D .Wl'ca zosłał ukarany
llie~s~e,i p~Jow~ XIX ~i~~~~ "Na,iokropnic,łszą stroną sy- ;,~a~~('h~~ł,er ~U~l'diall:', ,:pIal1- ustawO!hlwstw3 hltl)SZeZI'~ółnych (20 IM wi~zicnia). Pomieniony
w~l)1t11l .ewope,!SCy spec,1ahscI słemu pel1itenc,im'ne~o na połu- 'I ,to~zv lokUlU.!ą sobIe ,()bol· slanów) nico~rani(,zol1ą wladz~. ,I}Osób tol'łurowania, zaznacza
(NIemCewICz, G. de Beaumonł dniu U. S. A, ,lest odna.imowa- lII,ko\\', l.łacąc k~łl'~' za murzy- mel'alni{' ł}l'awo żJCi.1l i śmieJ'ci, ,.Manchestcr Quardian",
,icst
i A. de Tuequevill(', Cl'awfol'd. n'e wię.tniÓw 111'ywatllYID łll'zefi IlOW, al'('sdo"iVl'llH'cb Z" h~yle bla Dziennik angielskj cyłu"e kary, ,'zęsło stosowany w południu
dr, Julimil jeździli do Stanów s/ębiofcom, którzy ieh używaJą fios~~~, mu~'z)'ni ci są, zobo)vią- kłó,'(' św~adczt~ o l('n~ i,ż d3ZOl" wych słanuth wzgl~deru robotZjednoczonyeh A. P •• by naocz do 1)I'aC dI'6!(owyeh, do pl'acy ZalII ,zwrÓCIĆ w flWIDle pl'acy cy stoSU,1l.J. na,łokrutllH',lSl.e tor- nikt,w - wi~illiów. lecz zwykle
nie zapoznać sie ze śmiałcm no na I).kmtac,itlch buw('łn)', na tal'- '~Y'ł~zona za nic!, SUIłlt;. Pl'zed-I łUl'V, PI'i:eciwłw swym 0lnuw- pl'zN'ywa się tortury zanim
watm'stwcm aruel'ykańskiem w takach itI}, 'V~l'ód łych przed- Sl~bl,Ol:CY fałszu.ią ez~sło swe cOm - sadystom nieszc1'~śliwe ,,}łO{'(>nic sit;" na tropikulllt"lH
dziedzinie więziennictwa.
siębiol'cÓW .iest (lużo ludzi ks,~zkl., łak, JZ IłlUl'zyn nie ofial'Y nie mają żadne; obrony. f>łOilCU może
spowodował
olu'ufnych
bl'ufulnych, <fioze m~dy siJladć dłu~u i zoTe IHmi~bne stosnnki 1:ostu;~ śmiel'ć.
1"1
zmusza.iąc,;ch
do
pracy staJe więźni('m plantac.ii. 7da- uicdawll~ ouisaue miedzy inJw-1
Zaa-~·aI mowallU opln~a I)u·
Zasługa U. S. A. w dziejach swych "l'ohotników" 7.3 pomocą rza sie P1',z:\'tem cz~to, iż sąd, 'm i Ilrzez byłe1(Q ezh-nka l'edul,- JUczna Amel',"ki z powodu spl'a
post-:Pll więzienDictwa ,iest nie 1.'('wolwcru, bata i l{allItmów Jako sprzymiel'z('oice J}łanłu!!)- di "Nt'w York \Yol'ld". ,Jnlwa '~')' AI'im a Mam~~t'l'ła UpJ'zywątpliwie wielka. Lecz U.S.A. nożnych, Zosłało stwicrdzone. l'a, skaz'lI,k ua kaJ'~ więzienia L. Spiwal'3 w ksiąi.'c lJod tytu- tmulliła sobi-c woł:t,jąey o POIU1
jest krajem ogromnycb konh'a iż w pe'~'llycł.
okoll'cznos<"l'a"b
IUlUi'ZYI1ÓW, scln.')'łanyeh prlt.y ł CIU " GeOI'~Ja
.....• i!!~c.'I··, 1}l'zyczt'Jli f..li do nil-ba słlm ru'czy nit' t3- "
~ 'słów, tembal'dziej, iż to Ogl'O- ))l''tedsi .....bl'OI'C" ...~I"I'1 1'lłeJ""lllJ'e
(Inv ucieczce. Ale i bt'z tego murzy••
'
au t'01' I>OWO l uj' . si«: na duŻ'., Iw 'd' 1·lor;o·dzh'. J(,{,z i w in~~yd, !o!tanaen. ::(dzk
rZl'('z sj~
mne państwo nie jest jednoli- s'miel'c'I' llldzl', kło'rzy odmo'wl' II' nj ma.i~ mało szans, by si ..
'l
"
, ,
... w',·
J
l oosc
~wladków,
POllit'ła
SWC
ma
.\l·~Z(,lR gOI'ze,i, ~th'ż zwlasztE', a wielka 1'0'ill01'0dność n- lll'acy, f)l'óbowali uciec, lub kU,- zwolić • h<1d,'z'
pl":.n l a~.,c
'
,I '
są w twierdzenia
sl.('l·e~icm
doku"za wl:!,"~ 2,- n murzynów plansiawodawstw i szeroka autono- l'y....'- h pr"eds'l~bJ'OI'CV
posądzał'J o dzieJi i w nocy strzeżon(' ]ll'Z'!7- m c n t'o,,· l, Z(l".lec ,..ołogu.licznyeh.
,
'"
"
tatOi'z:\, h'gl1lnie stosu,ta niewol7
ruja ustmvodawcza poszczegó~ lenistwo, ~dy w )'zeczywisłośe: u JlI'o,ionych bialych, na Iwnycl1 stanów sprzyja tej wielo- człowiek był :l.byt chory, by lliach; Jll' 'yt~m tak samo, jak.
śmierć uh'lwo .i;nj" <: •• j~1)J'~·Hr. .. ~~h 11rakośei amerykańskiej rzeczy- móc pracować".
to bylo Il<ł'ze.'d 70 laty, dla oona
!,Jl,
....~~śei. Nl'ewl'arygodnA wpr"'.::t
lE'zienia zl))'(',,'
) t t
,Juk ,iuź I)Oll1ueś!~łiśm,Y, nit'
."",
""
Tak best,1alsko eks111oal~wa_ow p au a Ol'Zy lJWJ"'lU
a
kontrasty
w U. S. A. i llYlJ11i i katowanymi
sie do pomoc}" psó";".
('(lzchodzi sic tu o
t
Y
~....d
--I....:Jem więzieJwietwa,
W a ' ł k
lI ,ezne nadnh'ci,a, o iHki<'ś ~-I
nKo:,mWi"~los"B~1
.,uu.
"_.....
są przew!lżnie Illul'zyni, h.'cz. nic
,.
l' Zje H'3 u siły rob~zf'j,
51'14"
g
~""Ir te- •
'a
. dł'
c
t b wa
dZIelne wypad!l!, lcl.'z o "(''Ii., n 1I.',
~
z
I wyml rll
sprawie
1- wylącznie oni.
,~t:s
o
:r
•
"heJ'iff,
(ki.,)').
Ul
woŚCi.
t
o z,jawisko codzienne. Ofilłl'mul
"'1;IJOnlllian(' s)'sh~l1~' p('n}~
,Jps zawsze biały), aresztu,1e peSłusznie też twierdzi wa\''I
sa przeważni.- murzyni, }('C1: t('ncjm Ile.' !)ulU(lniow~'cb stanów
wną IDO~Ć niewiullych mlU'Zy'
s:mwski tygodnik "Epoka", iż.
nie.' o8zezc;dzu sie i bj;MY~'h, W .\me.' )'k: z.t\pew li e staną si~
"
now_ p., zmontowaniu jakie"sądy ame.rv, kaliskie wYl'obił",' II
, k ł '1
słmlic F!ol')'fla ldlk;p, lat temu 1)I'~edmiQt(''lU tOmZ ~wIlHowniE-.i
,J
." ,
• gn o WIC.i: oska. żellia mUI'zv,'
•
t •
" Połoz'' elll'c t yc h wJ(~zmow,
pt. II' pewien wj"zieii, hiał".', .. 1)oclu)· ~zl'.i kl,."t,"ki alt' 'wa""i-ć należ ...·,
sob Je o~l.. nlO' Jui odpowiednią
ci ma,la do wybonl 6 micsi ..(',.'
....1
.J ,J
,"ł'
,J
renome ~Iośnymi wyrokami w sz,e dziennik angielski, ,fcsl gOI',,<.J
lIzący z północy, w)'na,it::h' lu·ze7. czy uda si.~ lo zło 1J1'~dłw w~,tt;.,
s]l, c alllze
"I'1 pol"
'S
V
uzenle t~!lJ.·nych więzienia lub 1)I'aC"... IlU Dl iskie,J' I)l'zedsi,bhrstwo l)J'yw:duc, zo- łli(>, Plantatol'ZY za.1 mu ,Ia w pospraWie aciCa
i
anzettiego
0,
T, '
.,
lHewolników 111'2;('(1 1', 1863 t. ,l, I}Janładi Ul 30 dolał'ÓW J,llliesi .."<- stał Z:łkatowull".' na śnIł'cfC', - rodnio\'.') ch stamwłl - tak z
raz w ,,'IIla"']lłe]' spl'awie w
"
lu'zel1 emancypac,lą.
IStCtlli('~ . . . . . . . . . ~ ••••••••••••• $I P~d. Ilacis!.: ID .lopin,l'i Illlbli{'z.- _punktu widzeniu '.,Jos!lOdal'ClCDayton".
Chal'uktm'ystyczną
,..
lit
Jest też i sprawa siedmiu mu. właściciel niewolników Jokowa~
tlej ustawodawstwo stanu Fło-'~~O .iak i so(',ia~no - llO yt'zlll.'niel'az 1000 dolal'ów w swe mle
l'yda zostl:\10 zmie.'uionc w ten ~o l'.h~,'t si!n~. 'łiłZY('J'c, bv. mOtiI'zyn Ów z Sccttsobovo. Sędzia
:I
•
'
SH,t berland, który brał udział nie llUlzkie, leżało więc w ,lego Zapałki
sposób, iż więźniów mnżlla u' Ha było licz~'ć na to, iż ,ladz:1
żywać do ~l~a~y wyłącznic w .'lobie wydJ'l:('ć pl'zywile,i . bezw :rozprawie alahal1lSlkie,i i w. :łasbnl~mlinte~~ie, bv ndiewolnislał przefliło.sowany
al
_ V Y I Z( I'OWI l nawet o pewp:rzedsiębio:'stwuch pub1icznych gJ'anic~.nt"~o i mało kosztOWJ)(h
,wyzn
o Il(,~,o s t
' zadowoleni, Nu- r
Dł·'
statnio, Iż
sąd w~ale
.'lie badał!
opn.ta
l. .r
O
l- państwowych. Lecz to ogl'ant- !!O wyzYSk'I, Łułwo )wzyleJ.ll
ło
winy lub mewinnośei oSkarżo-[ t01l1last Ob~cl1j~ pl'z('dsiębiol'ca,
czenie nb o wiele 1}ołepsz:r
;H'zewhlzieć, IZ dla obrony
nyeh siedmiu murzynów, kM któr~ ,odna,l~u,l~ l'?bo,tników w
s~'tuac.le więźniów.
swych haniebnych praktyk ))lail
l'V~h
b'
lł.dw.!lllstrae,IJ WJęziE'ma może
Świadczy o łem zabóJ'stwl tulony uciekną się do hasla
a,T"
poz aWJono
pl'zy~cm
'
wszelkiej ;pomocy prawneJ, PGwolności i niez~ł\visłości ustawo
stąpiono w imie kwakieI'S:kie.l
dr.wsłwa poszez('gólnyeh st:.lzasady, 1ż racJe ma zawsze
u(t"" g 1y chodrt.i o interesy wecdowiek o »iałe,i 8.1;;6rze.
wnęh'zne i Sl)ecyfi('zne, a nie ..
"Czarne ~heł:to'. ina~wa szlu
~I)lnopaiistwowe. Na,łsubtelniej
ki O'NeiJIa, grane,i niedawno nr
sze teol'jc ~tlJ')'dyczne i najszczy

w

gJ'anicą łodzianin,

nl'clud~·kl'n..)l

ż~o ~nie
opowla~la ?

zwłaszcza

ca,iącem

MordDr"ZB

światło

wi~

WiDźniowie plantacJ-i

TDrfIłry

"

pocenie si

Mail1cIel'ł uciekł

I

I

Czarne gh atto

Zakatowany na

istnie,1ą

wic:źniami ciekaJą

.1 kieś ~J)(II'a- Zbroił

ia . od ha lem

r..orZBJ· ni-z' przed 186'! r. '

Popiera;cie 7lgdzz·en'

1-wa Nies.
Porno Biednym Cho,ym
oznu;;om "L .
nas-Hacholim"

Wa1'8zawre w teatrze .,Ateneum") jest
U. S . .\.., a za:ra.zem eięł.ktł chorob~ społer.zną~ która wywoJuJe gł~bo~ de

naj potężniejszy film szpiegowski
europejskiej produkcji

to

IJuIlbą

.

1)1'aW8(~l4;l
mOJ'~dnlJ wśród
łyck.

bia-

tniejsze hasla zostaJUJ

'-..

(~łką.wjci.e ~6wiony W iezrku
niemieckim I francusk~m.
a -

użyte

d13

Izamas-kowania
i obrony ,ia.ki.e
Iliskie.'~o i haniebnego intel'e3lk

l .
CH ~ RLOTTE SUSA
1'\
"'-USTAW FR~HLICu
\ol
'-=1
n

pl'Zec..ież

[ Bo
i hipokryzja r6w'
J nleż poczyniła w świcde wiei·
kie postc;'ll)Y.
S. Cz

Nasz tradycyjny
przedświąteczny

)
Dziś

i dni

następnych!

piór

Ta ;

ruża

Dziś

vV roli

głównej

John 6Ubert

Wszystkie miejsca na
wieczorowe seanse

II)

W roli

"

dramat kobiety niewinnie

-I

o s. 12-ej
iWA

p. t.

Joan Crawfard
i Robert Armstrong

l

w rolach głównych,

Początek

o godz. 4 po

poło

W .obolr. niedziele I

świ~ta

u

FRED COHLER

Początek

posądzonej

i dni nastepnJ'ch!

NadprogTl\m: 1) Aktnall1_ kraj.
~) Tygodnjk dźwi~k(,)wy .FOx..l

tytułowej

..

m

Potążny

DO 50 Dr• 15 Unr•

"Czarnu Dan .. DoslraCh cuwboufw

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr.

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

"

Tydzień!

poranki o godz:. 12 w

p~ł.
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Ostr wy, 8Dienie D. Trampczrńskiego.- Energiczna reglika D. Pola"'e icza. • O biciu aresztowanych i ekscesIch ant,żrdowskich
jego I tek Polakiewiez śród oklasków czy bada je i czy zamierza
w
zwolennikom.
na ław2.ch BB.
a T.a naszych sposób bezwzględny
po:ożYl:
- Nie- ławach panuje miłość paiistwa kres tym metodom.
poseł Polakiewicz:
prawda, niech pan da przykła · i narodu dlatego my was prze
dy.
trwamy.

\Varsz. kor. "Głosu PoraiUlllctelefonuje:
Sejmowa komisja budżetowa
obradowała nad preliminarzem
blidżetowym nrezydjum
rady
ministl'ów. Po referacie po,sta
Hutten - Czapskiego
zabrał
gtos ukrainiec pos. Chn:cki, kt6
rv uskarża się na politykę rządu wobec mniejszości ukraiI'if>kiej i mówi, że główną prz .~·czyną obecnej sytuacji w Polsce
jest bezradnoś(; myśli politycz·
[lej polskiej wobec mniejszośd

rządu, d.ostają się

~'o"

Pos. TrąmpezYlisk i : -

Poseł Trqll1wczyóski (KI. Narodowy) wvraził żal, iż p. prem
jer nie uczeslnkzy w obradach
komisji. Mówca dowodził, że w
Polsce są trzY klasy obywateli:
.,ana-cja sza ry tłum podatników
i opoz~'-cja, wY$tawiona na ~y'
'iany administracyjne. \V opio.1i wvtwnr;~a f:.ię g'l ucha niena·
",iść. Za-c:r r.k b ' c:: od W'HZlI'CUllH•.
na bnuk t y ::; .. !;''; y drobny-ch
tJ:L(:dnik(l\v i ofi('cró\\'. Zd01llyt:h
do s ! użby.
(D.E.): Oświadczam, że lo niepra'wda.
Pos. TI' ,~ml)ezYJi"ki: - SlH no
wiska i korzyści. zrdcżne
od

polscy

przeciwko hecy anŁysemickiej akademH'ców

Z kolei przemawia poseł Cza-Z kolei pos. Rozmaryn porusza
dać tysiące przykładów!
pit'iski, który mówi o zamierzosprawę ekscesów antyżydowskich.
Następ.nie poseł Trąll11'Pczyll- nej redukcii u'OosażeI'i urzędni
- Przez 5 dni z rzędu pod oki<!m
ski uskarża się na naruszanie czych i zapytuje, czy jest to fak władz policyjnych .bito ludzi na uH
cach we Lwowie i endecja bierze
wolności prasy,
wolrfości ze- tern.
publicznie odpowiedzialność na sieI rml i stowarzyszell. W szkol·
Dziś jesteśmy świadkami
bie, Rząd w sprawie żydOWSkieJ
nichvie wyrzuca si<: zasłu,żonych sporadyczn ,rch wypadków de- pozostaje pod wpływem
endecji i
pedagogó,""
ze szkół prywat- mor.alizacji jednostek ze stanu nie ma odwagi wystąl)ić w należy
llych.
urzę<lniczego nask'lllek niskich ty sposób. Pięć dni to trwało. Lud- Na Śląsku
- mówi p. uposazen. Niedawne sa wszlk ność nie rozumie tego jak można
pewnemu stronnictwu, które walTrQl1lpczQ'lski - każd" obchód afery lao6wkowe w warsz::nvczy rzekomo o praworządność, poskłada się z 2 oddzielnych ob skiej izbie sk::noowej i SlPrze- zwolić hulać przez szereg dni bezchodów jednego
sanacyjnego, niewierzenia
w instytucjach karnie. Vi e Lwowie w 4 dniu eksdrugieN') prawdziwego narodo- wojskowych. 'V lej svtu<acji nie cesów skonfiskowano przedruk ar",ego. Sam byłem Ila obchodzie można stać na stanowisku. że tykulu "Gazety Polskiej" potępia
IO·lecia okurpa<;ji Śląska.
poniewa,{ potanieć ma cement i jący te ekscesy.
W tern miejscu doszło do ciekaPolakiewicz: _ Co lo za Okuj papier. moina obniżyć l1Iposa- wej dyskus,ji.
:Jacja? My ją sobie wpamiQta- żenie U'rzC;dnicze,
- Rząd powinien okazać w kwe
11\'.
st,ii ży(lowskieJ iasne oblicze - m6
NasŁ~pnie
mÓlw'Ca porusz:l wi p. Rozmaryn, - aby
ludnośc
TI':VmpC7:)' ł'iski: To znacz,' <;pra\\'(' bida aresztowanych w wiedzia'a, że będzie ochroniona 'N
stl'Onnic\';zi(cie w llosjndaliic.
Pola(~~' tll'zęclnch ~\(>dcZ\'ch i na ]i0s[e- razie napaści ze strony
na Ślqsku i w pOzll~\llskiell1 "<1 runkach policji.
Są lo rzeczy twa, które ma aspiracje do objęcia
gorze j 1r<1;,lowani od niemców, .niedopuszczalne w pa6stwie f;V rzadów w Polsce.
Polakiewicz: Prędzej mi włosy
:\a~I<:'--' ie llló1w-ca
oPo\\'lad.l wilizow:-,nem. ~fówca przypo- wyrosną na tej dłoni.
obszernie ') oszlllslwach i prz~'~[I mina fakly, zacytowane w inler
h.ornecki: Wyrosną.
(' za przyklacl\·.
pelacji PPS. w tej spra\yie
Poseł Kornecki (Kl. Nar.) poleml
z',e
nie Cl10dzl' tu o zuje z wice - marszalkiem Polakie
,,'icemarsza 'ek Po.J.ak:ewicl rod
' 'j'l'es'I')
, ,< .
wiczem, zapowiadając, że w kw epolemizując z pos'em Trąmp- pobicie doraźne ale o torturo- stji żydowskiej Klub Narodowy poCi'YI1,skiln. wnażajf!c zdziwic- "allic syslematyczne i wyszu- de.imie dyskusję przy budżecie M.
kan('.
O faktach tych głośno S. Wewn.
nie, Y(' ('7.lowiek lak wiekow':.
jU;
l
dziś w świecie, ~lówca zaDalszy ciąg dyskusji jutro o 10
może lJyt· przep('nioI1Y
HCZUpyl uje CZy rZf!.d zna te fakt~ . rano.
(';('!1l lakirj negacji.

k ·ercznniownie
ści mordu ś.

ReOrganizaCja
na

el-""'"

I
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ch---al-.'
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•
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•
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I obligaCji
wie finansowo - gospodarczego
pQłożenia kraju, oraz w sprawie
naruszenia
konstytu~ji
przez rząd. Nagtoś(; obu wniosków odrzucono i wnioski j,lko
zwykłe odesłano do komisji
Marszałek życzył posłom we ..

obn/zenle oprocentowania IIstow

Na wezorajszem posiedzeniu
sejmu po dv:kusji uchwalonu v;
drugiem i lrzeciem czytaniu \1~ta\\'Q o obniżeniu opr'ocentowa
nia i przedłużeniu okresu WHO'
rzenia wierzyte.'.ności długo.:erminowych oraz listów zastaw·
nych i ohligacji.
N:lJsL~pnie rozpatrywano nag"ość 2 wniosków kluDu n:\rouowe~o, a mianowicie w spra·

ferycznych.

Wybicie szyb \V lamku
Desperacki czyn
b. nauczycielki
Z Warszawy donoszą:
Przechodnie na pl. ZamkHwym byli świadkami niezwykle
go zdarzenia. Oto jakaś młoda
kobieta, posilk ując się parasolką, wybiła 4 szyby
w Zamku
Królewskim, przy bramie grodl
kiej
na parterze,
w lokaJ.u.
mieszczącym redakcję
czasopisma "Kuźnia Młodych".
Pełniący służbę przy Zamk u
policjant zatrzymał sprawczynię i odprowadził do 1 korui·,
sarjatu. Tam podala się .ona 7.a
35-letniq. Kazimierę Kopalówn~,
nauczycielkę prywatną, obecnie
pozostającą. bez pracy, zamieSZkującą w majątku Jeżów (po"..-.
sirra(1zkij,
Badana, zdradzająca objaw~
chcJrobv nerwowej, oświadczyła
:':e chciała wybić szyby w oknach apartamentu p. prezydenta , a to dlatego. że nie rozpatrzvt posłanego przez nią po·
dnn' a.
Kopalówna zatrzymana zostA
ta do dyspozycji sędziego śled ,
czrgQ.

•

wgświe.lone

d"
h
ó
OraznglD zamac: OWe: W Z

I

sołych świąt, komulI'likując, 'l~

o terminie następnego
posie ·
dzenia powiadomieni b~dą pi ,
&em.llie.

,.'

p,rqmlenlO ml

ultrafioletowymi wskazany
do codziennego. utytl<uprz.eciwdzioio ule~m
wp1ywom zmian O,,"OS-

antyżydowskie

Mogę

\Varsz:\,,"skie kolo i'l tLl ektnali.
stów wydalo na ·{r;pll.Flcą odrZWI: :
"Z najgłębszym bólem patrzymy
- Pun tli oskarlyl - kont\'·
na to, Co się dzieje obecnie w ży
nuuje
mów('a - nieh'lko rz~d.1
ciu naszych szl{ół akademickich.
Rzucone przed roldem hasło ekster ale wogóle wszystkich ll'rzędr.i
minacji kolegów żydów, poparte ków polskich. wołając: korup ,
hasłem bicia
opornych, staje się da. Bywałem ('Z~slo zagJr:1nicą
ideą naczelną olbrzymiej masy mlo
dzieży. Działa już
tak pożąualle i rozmawiałem z przedSla\\'i<:ie.! bcdćł
dla podżegaczy, w odrażający SP!)- l ~ mi obcych narodów i wynio·
!]ób sprzęgane 7. pietyzmem i patrjo słem gl<;-hckie prze.' wiadczenie,
tyzmem, pragnienie zemsty za krew że nasz polski. źle płaLny urz<:cl·
LWóW, 16,12. (PAT). _
Dnia
zabitych kolegów, przelaną od c:o· nik wykazuje najwyższV
p')- 17 b. m. rozpocznie się rozprawa w
sów, }ladłych w obronie, a tu i ow- ziom mor'l:noś c i i eh'ki bod'q. t ryu1e
.... (loraz'ny m przecl''''ko
czte"
.
dzi~ może nawet w w~'stępnie za.
rem członkom U O. W. oskarU>fal, - nyl1l o napa(I ra I'lun I<owy z bron,
ia
pa1czywem wskutek doznanych o· 1. , cak) Europ\'. Gtn z. dWII
,
belg i gwałtów. przeciwnem natar low rzekomych na(hll.:Yc oskar-, na urząd w Gr6dlm JQgiellońskim
ciu, Nienawiść narodowa odniosła ża pan ca'\, stan urzędniczy i i o zabójstwo
funlic.jonarjuszów
stanowcze zwycięstwo w murach caly rząd polski a więc obywa· państwowych. Dwuch z oskar~ouniwersytetów nad chęcią zgodne. le I ·I
Sl'ę dl) WSI)ółudziaslanowiącvch
noważnq nych przyznało
<
~o współżycia ze współobywatela.
lania w morderstwie do\wnanem 29
mi żydami, nad więzami koleżeń ('7(; ŚĆ spoLczei'lsŁwa polSlkieqo, sierpnia 1931 roku na osobie ś_ r·
stwa, Ilad respektem dla przybyt- nie podając konkrelnych fak- Tadeusza Hołówki w Truskawcu.
ków lmltury duchowej. Forma tej [ów, .Jak pan śmiał w len spoW związku z telU PAT dowia~lIwaśni nosi piętno brutalności, bu- ,6b obraża:: stnn urz<:dniczy. dzącej zasłll~ollą odrazę
u lur!zi. To huilba.
godnych szacunku, brutalności tern
wstr~tniejszeJ. że scalonej tV sposób
\Y dalsz\'JH
C i l1g11
mówca
potworny z ostentach rzekomego "twierdza że g,dv gdziekolwiek
('urześciiaństwa. l\I:odzież, hamowa r,ajdzie fakt nadużyć, lo wydl1g
na W rozwoju intelektualnym, m. !)it;:Łc z tego b~dq konsekwencje
żądanie
in. przez używającą katedr nauko- i każde naduży,c ie l)(~dzje
lGwych
prvpaganGę wyznaniową, ,
BEHLIN, 16 grudnia. _ Nuprzeciwną prawdzie I uczciwości pione.
cjonalisŁyczny organ gospodar~
myślenia, ulega 8ugestjom prym!- Operuje pan tylko niena- czy "Borsen ~eitl]lUg" przvno s1
tvwl1e,i d,.mag()gji, namzając !la wiścią _ kOI'lez\' wicem:lJrsza- w dzisiejszem wycaniu potwier
"uiertelne nie bezpieczeńs two SWQ- 18I!lIl!!!!!!!A!,!M~'!!!!M!fIII!!!!!!!!!!3M!!!!!!!.!!JW~!!!!~!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
h~!~e organh:acji wewnętrznej .zkół .;;

\\'YŻSZyC~I, a przez tu i wolność Ilau
{' '~nia. \V~'padki toczą się po Iin.ii
wnrost przeciwl1 ej naszym dążncścium naczelnym. W tym stanie rze
{' ~;v trudno nam przemawiać do
f :. c, zatrutych złością i kłamstwem
a równie trudnI) znaleźć drogę do
n:lurzon~'c;; rut!UlUÓw. Oby 1 zyskali
pos!uch \I mi odzieży ci z .\P,j ductlo_
w~'ch przywódców, którzy jeszcze
nie zatracili sumienia.
Zarząd warsz. koła inif'lektuali 1116w.
Prezes: Tadeusz KotarbińsI,f.
~ekretarz: Tad. Jaroszewski.
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naświ

Ekscesy

{~)rytorjale..!j.

Intelektualiści

~(.

tylko

Holówki
na s.dzie

~

. dL

ur~

..a

je się z I,ól miarodajnych, ze spra- pełnego potwierdzenia przez wyrok
wa wspóludzialania oskarżonych w w obecnej rozprawie
winy Co do
:t:amordowaniu
Hołówki
b,,,I"'ie
zbrodni
w'
GródJm,
oskarw'
nym gro
~
przedmiotem obs l~rlłych przes' u- zi ew liara śmierci a w takim wychań i postępowania dowodowego pad"tl
'" spra\va mordu 11a Hołówce
na obecnej rozprawie. Sprawa ta nie mogłaby nigdy być sądownie
traktowana oddzielnie nie mogłaby wyświetlona a złoczyllCy pociągnię
podpaść pod sąd dora'lny z powodu ci do odpowiedzialności. Dla unikupływu czasu od
chwili zbrodni nięcia takiego stanu rzeczy na.
i po rozprawie w sprawie napadu becnej rozprawie współudział oJ
na Gródek agielloński musia-aby skarżonych o zabójstwo Bołówkl
nastąpić oddzielna rozprawa o za- będzie szczegółowo badany i wY.I:.mordowanie Hołówki. W razie zu- l śnion~

przedsiębiorSlw gÓrnośląsBiC
Dc-Danków i

rządu Iłzelzg

dzenie wiadomości z przed kil- llrzc(lsiębiol'stw w jedną spf)lkę
ku dni o p;lanowej fuzji prz<.:u- ukc Y.l ll ą.

się'bio.rstw górnośląskich.
\Vedług informacji tego

dzien
nika "nowa kOl1.S't rukcja akcyjna" podyktowana została przez
niemieckie D . .. Baniki, a mianowicie Dl'esdc.ne'r Bank i Danat Bank, klóre są najpowDż
niejszymi ''Vicrzycicłami górnośląskiego koncernu.
Dju.~i 1e
wynoszą około 80 mil,lollów zł.
Kredyt zo' tal przed ''ll,żony do 1
października 1933 roku
P'zy
jednoczesnem obniżeniu o ł"e
tek. 'Vzamian za to banki nie·
mieckie zażądały kompletlle.i I'Corgan izae.li wszystkich spółek
akcY.llly c h na Górnym Ślą~ku i
daleko idących oszczędności w
formie połąCzenia
wszvsnci""

Plan polączel1ia
przedsiębiorstw górnośląskiCh wyCbodzi bezpośl'ednio z nicmieekil'h
sfer rządOwycb. Skarb Rn:slV
jest za1'ówno właścicielem \vi('i~
kiego pakietu akcji Stahlv\'rei .
nu, który ze swojej strony jest
UlkdonarjulS,z em
Ji(óll'noślqs kich
spółek akcyjnych jak też d Jminującym akcjonarjuszem
Obl,
wspomnianych wyżej banków .
Podw6jnemi kanałami p ,lIi I ,'ka gospodarcza rządu niem i('c
kiego o(ldziaływu.ie na kszł~łlto-
wanie si(,l Jrywalllo - gospoda!'
eze.' stl'llktul')' na J)oI.skim Śb
sku, -

. n.xn.

ł
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Wykonanie kar" zawieszono war
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kowo na lat 5

Krakowski sprawozdawca "Olo- '''ych przedmiotów. Odpowiedział. mu, że ta lIani nie wiezie nowych
Na żądanie obrcny świadek opiPorannego" telefonuje:
: ie nie i wyszedł na korytarz, a ja rzeczy?
suje wygląd wali~e;{ ministra Bara
Wczoraj zeznawał ostatni z wc-) <vszedłem do przedziału, aby obej_.- Dyplomata wugóle nic nie mó nowskiego. Dr. V"-<tźriiakowski uezwanych świad1<ów, Franciszek Dą! rzeć pakunki p. CiunkiewiczoweJ. wił przed rewizją.
monstruje nast~ll1Iie małą paczk~,
hrowski, adjunkt celny w ZbąSZY-! r,liała ze sobą dwie walizki wieksze>.
niu, który przy przyjeździe Ciunkie l I jedną mniejszą, jakby neseser.
\"iczowej z Paryża do Polski prze-l -- Czy widział pan jakieś wiszą
prowadzał rewizję jej bagażu. Na ce płaszc1.e?
p~ tanie przewod.l~iczącego, . świa. I .~ Widzialem wisząc~ piaszcz
dek stwierdza, IZ przypomma ~- Isukienny z czarnym kołmerzem fubie Ciunkiewiczową i absolutnie nie l trzanym
myli się co do jej osoby.
II
CZIt' rewidowal pan obie wa_ P. Ciunkiewiczowa _ opowia lizki?
do swiadek - przyjechała poeią... Tak.
giem pośpiesznYm z Berlina i zaj' l - Co zauważył
pan w waiizmowała przedział II kla~y, nie-I kach?
przeznaczony specjainie dla pań.
- W pierwsze.i była
bielizna,
Gdy przystąpiłem do rewizji, spot l czy jakieś inne drobniejsze rzeCZ'V
kałem w drzwiach przedziału pana: łlyły, nie pamiętam.
dyplomatę, który pol{azal mi pa-I . ...- A Co było w drugiej walizce?
szport dyplomatyczny i dlatego
W
drugiej
walizce
na
!'!ie rewidowaicm jego rzeczy. Za- wierzchu było jakieś futro, wyglą
pytalem tylko, czy nie wiezie no' dające na gronostaje, dale.i trzy
lub cztery sukienki, oraz pelerynka
koloru popielatego, którą kwest~
nowalem. myśląc, że jest
nowa,
gdyż widziałem dwa płaszcze, pytałem więc, dla kop'O p. Ciunkiewispołeczeństwa
czowa
wiezie tę pele'ynkę.
przed mikrofonem
Odpowiedzia'a mi, je sa to wszyrozgłośni łódzkiej
litl<o jej rzecz". Po s;'o,;czot1ej reDzisi::tj o o-odz. 18.30 do 19,00 w'zji przyszed~ ten
l,an z koryta·
ze studja ro~głośni łódzkiej P. R. r7.a. Pm1c'zas rewizji nie było /!o w
nadana zostanie specjalna audycja i przedziale. Przystapił do
mnie i
pod nazwa W przededniu świet:1 powied ::iał, że ta pani pie wic~ip
ł<'ltlzkiei ro'd~inv radjowej".
.
nit' nowego do kraJu, żebyśmy się
Au(iycja ta będzie miała charak. nie bali
t( 'r akademji radjowej,
którą. za__ CZy świadek mOie stwierdzi~,
~'ai naczelnik pracy i opieki spo- że nie p'rzeoczył Jal.ie,iś walizki dla
k('znej urzędu WOJewódzkiego p. tego, że pan dyplomata powiedzial
Kazimierz Jagiełło, poczem popn· w: sawPWt
Ma lJa
1armt artystka teatru miejskiego
\V dniu 16 grudnia przed 10 la.ty
zamordowamy zostJł
p. Tuesa .suchocka wygłosi okolicz
zdradziecko strzałem z rewolweru z ręki Elig.rusza NiewiadolllnoselOwą. recytację,
poświęconą
skiego Pierwszy PTezydent Rzeczypospolitej Ś. P. prof. Gabrjel
zagadnieniu opieki nad nieszcz~śli·
Narutowicz.
Celem uczczenia pamięci =amordowanego p'Jwem dzieckiem ociemnIałem.
wstał pod honorowem przewodnictwem r
mal'Szalka
Józefa
N~1stępnie wygłoszone zostaną. 3
Piłsudskiego specjalny komitet, z któ'r ego inicjatywy urządzo·
"rótkie przemówienia przedstawina będzie w dniIU 19 b. m. w Teatrze 'Vielkim w stolicy uroczy
rirli miejscowego społcczel'lstwa:
sta akadem.ia.
Na zd.kociu naszem podajemy podobiznę Ś , p.
polskiego, niemieckiego i iydowPrezydenta Narutowicza.
ski ego. Kolejno przed mikrofonem
li
staną pp.: prezes
L. R. R. Józet
W ciślicki, członek zarządu Adolf
B:age, oraz red. Lazar Fuks.

i'uwiera.iącą dal11sk~

bie~iznę
dla
potwierdzenid okoliczności, że walizki Cuinkiewic"owej nie mogły
być pełne bielizny, gdyż nie zajmu'
je ona dużo miejsca.

ilU

ZkoJei trybunał przystępuje do
odczytania szeregu pism,
zawartych w aktach sądowych. A więc
odczytuje list adw. Zoppotha
do
{Jiura LIoydu, w którym Ciunkiewiezowa przesyła wykaz skradzionych je.i rZleczy, następnie polisę
l,bezpieczeniową,
opiewaJącą
na
3, 86~.500 franków, wykaz biur !)aryskich o stanie
maiątkowYm oskarżonej. wreszcie cały szereg listów rząr\l'y .le,l majątkU, p. Najna,
kUry wyraża się o Ciul'lldewiczowej narclzfl u!emnie,

Gabrjel Narutowicz

I-

Przedstawiciele

Przewodniczący

l;cji fl'ancu"kie!,

[

OSKARżONA

lI

p

Akademję

zakońw,y

okolicznoś

ciowem pnemów~niem red.
Piotrowski. (r)

Jan

AIBra dy eklora banku

KOCHANKĄ

i to

było podstawą

jej

majątku.

Sensację wywołuje

wystąpienie

prokmatora, który. w pewne.i cbwHi
foto!!rafję listu 7. 18
przedIdada
grurlnia 1931 r., który Ciunkiewiczowa przesłała swemu rządcy, a
w którym pisze, że .ledzie do Polski,
ażeby zdobvć pie.,ia"ze potrzebne
na prowadzenie jej interesów we
noz(lstalJie w Polsce do
Franc,ii i
pierwszych dni 1932 roku.

Wyr k
5

Wczoraj o godz.
po południa
po 8-godzinnej rozprawie, sąd wydał wyro l;:, mocą którego Ciunkiewicwwa skazana zostaje na 15 mie
sięcy więzienia z zaliczeniem ałesZ
tu prewencyjIJegO i utratę praw obywatelskich na
przeciąg tat ~.
Wykonanie lmry zostało oskarżo'
ne,; zawieszol1e warunkowo n~ lat
5. Pozałem
oskarżona
skazana
zostaJa na poniesienie kosztów postępowania sądowego.

Jako

okoliczność

sąd uznał

rozmiary
szustwa, zas jako

obciążającą
usiłowanego 0-

okoliczność

ła·

godu:ącą dotychczasową ,niekaral~
ność oskarżonej.

Oskarżona przyję:\ł wyrok Spl)kC.inie.
Co do apelacii obrońca pozosta'
Z Warszawy donoslzą:
wało z.nakomicie, czego najlep· nie, jej właścicielem jest znany wił sobie czas do namysłu.
Olbrzymie wrażenie
w sf!!- szym dowodem wydobyte w ciq w świecie finansowym wicedyrach
bankowo - fi.,ansow'-·ch gu nader krótkiego czasu z ka- rektor banku ... p. X.
' stolicy. wywołuje ni<.;.~~wykła '1.- sy banku bezma a 300.000
I tu b(liInba pękła.
Niestety
łJabędzi śpiew
I
I fera wlcedy'r ekLora Jednego
z złotych.
zapóźno. Bank został poszkodo
wielkich baJIlków
,loJecznych,
"Vszystko z polecenil1 n.
wi- wany na bezmata
o;
300.000 złostarannie
zresztą
tu.szo\Va'~ cedYTektora. Wreszcie, ta bąoi tych pTZyna.Pnniej taką.
1
~łJ'Z( z dy,rckc.k tego banku.
co bądź wielka
na dzisiejsze narazie ustalono.
Oto p. wicedyrektor
mimo) czasy suma, zwró<:ila uwagę dy
Rad nie rad, bank musiał cawcale niezgorszej pe.nsji i og 51 rekcji, która trochę PO
niene,go szac\:nku i zaufania,
ja- wczasie zwródła się do wywia- łą tę S'Prawę g,kierować do prospoLt'm się cieszył
zarówno
u downi handlowej, orosząc o in- kuratora, epilogu należv
dziewać
się
na
sali
sądowej.
~wych zwierzchników, jak i w fonnacje w sprawie
nowopo~wiecie bankowym , postanow] wstałej spółki
z ograniczoną
Oczywiście wicedyrektora na
_. zboczyć nieco ?: prostej 01'0· odpowiedzialnością·
tychmiast z ban'k u usunięto ,
l:'i ż..,da ...
Odpowiedź brzmiała, zdawa· nowopowSltała spółka
z ogą·a·
" Firma niczoną odpowiedzialnością tak
Założył firmę handlową, spóJ łaby się uS'PakajającQ:
ke z ognl11ic.z,ooą odpowiedziaJ. zasługuje na całkowite zaufa- że przestała. , .prosperować" ....
llOŚlcią. Kapitał wszystkiego
2.000 zł. Ostatecznie nie by~oby
l'Iaquillae~ zł. ~
w tem nic złego, gdyhy nie ma ..
la droJ:mostka. Oto bowiem ko-

Nabrał

Król IUeksander I

RYłA

I{RASSINA

o

.= __

czyta pismo po-

donoszące, że

",lasnu bank na lOO igsit;t:g

złoigch

Herriofa

~nsł{tut

de [3ea.utcf

17 grudnia obchodzi J ulgIOsła- rzystając ze swego SItanowiska
wja 44 rocznicę UJI'odzin króla w bank,u , p. wicedyrektor wyAleksandra , jako świeto naro· I dał polecenie jednemu z orokud?we. Król Aleksan.der jest dru- rentów jemu podwładnych, aby
\:(lIll synem króla PlObra I Oswo nowozałożonej finnie
otwarto
oodziciela. Monarcha pochodz;
6-go SIERPNIA Nr. 3, II piętro, front
l dynastji Karadżorożewicz. ów. kred"t!
,
Tel. 204-91
Król. Aleksan~er pil'zyczynił s~ę
Oczywiście w banku nikt nkl
Godziny przyjęć: 10-2 i 4-7 popoł.
:lo z.1~dn1~Ze~lIa l~~w serhs~:e nie wied~iał,
że wlaŚ(:icielem
){O, s)(~,weng,kleg<? l .chorwac:I{l~- ermy jest _
wicedyrektor banPrzemówienie-.premj ora francllUsuwanie piegów, wągrów i zmarszczek.- Racjonalnv
I(O w Jeden narod .1U~OSłOWlUn-j
.
.'
skiego na nOCnem : posiedzeniu,
masaż twarzy. Niezawodne wskazówki w dziedziski.
Znany on jest ze swych ku. Na tem tez pole;gał cały innie pielęgnowania cery.
które zakończ,vIo się dymisją ga·
sYl11ipatji dla Po.l.ski oraz nasze- teres nowego pflZedsiębiorstwa,
binetu
f&() narod~
ldóre nic nie robiąc , prospenl- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_ ._ _• • • • •SU
...
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Akademia
ku czci prez. Narutowicza
w dniu wczorajszym w lO-tą

r
I ro
Chwilowo do Drac, d,rekcja Dolecila prz,jec 1.500

•
przedzalników

obniżoD~
pro(~ni
tragicznej śmierci pierwszego prezydenta Kzplitej, Ś. p.
W ZWhłzku z 08tatlliemi wht- DNIA 19 B. M. URUCHOMIO- na drugie.i zmiall'ie .i eszeze 700 przy,imowanie do pracy w pI'Zę·
Gabryela Narutowicza, odbyło ~ię
domościal11i
o Ul'uchorniellill NA ZOSTANIE
PIERWSZA włókniarzy.
na warunkllf'h
ten sposób łącz dzaJni nastąpi
w Imtedrze uroczyste nabożeństwo.
W nabożeństwie wZIf~li udział re- Z.icdlloczm ych zakła(lthv pl'ZC- PRZĘDZALNIA NA KSIĘŻYM nic przY.iętycll zostanie z pmvro wyszczególnionych w tabelach
prezentanci władz
państwowycil, mysłowyeh Schciblcl'a i GI'oll:MŁYNIE.
tcm do pl'acy 1.500 l'o~otnil\.ów. płac ••Jak się dowiadujemy, dysamorzą,-lowych,
wo.lslmwych, są mana, poczęły się w dniu onePl'z~(lzatnia pracować będzie
Jednocześnie w ogłoszcniu dy rckc.ia spOl'ządziła
downictwa organizacji społeczno
~da.iszym przed fabrykami I}O- NAIłAZIE ~A JEDNĄ ZMIANĘ rck(!.ia podała. że
NOWE TABELE PŁAC. REDU
kulturalnych i stowarzyszeń b. wOJ
wyi..szei firmy gl'amadzić
I ZATRUDNI ŁĄCZNIE 800 RO
~kowych.
POSZCZEGÓLNE
SPRA WA URUCHOMIENIA KUJĄCE
TŁUMY BEZROBOTNYCH, W
BOTNIKÓW,
ZAROBKOWE DO
Papołudniu odbyła się w sali fiIDALSZYCH DZIAŁÓW PRO- STAWKI
Druga zmiana )rzędzaJni za- DUKCJI PRZESĄDZONA ZOharmonji ur{)Czysta akademja, na NADZIEI, IŻ ZOSTANĄ Z PO11) PROC.
"
.
której wygtoszono okolicznoŚciowe WROTEM PRZYJEt CI DO I'RA-.
('UlU! łll'H('OWaC 1)0 SWlętach BoSTANIE PÓŹNIEJ.
W związku z obwies.tczeniem
przemówienia oraz wykonano proCY.
.
.
t
'
,
'.
. . • zcgo
1N aro d zcma,
. '.•• w dmu
Jak
się Ie(lnal{ dowiadujemy, w dniu wczora.iszym
ad~iąi
gram wokalno - muzyczny.
Rowmc:.: przed admnustl'ac .Itl- l <)7
.
- b . m. Z~a t I'U d"
memc zna I'd Zle
nastąpi to dopiero
')0 Nowym s!racia zakładów ScheibIera
i
fabryk zebrały się l(l'Upami zl'e· ••• $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c.
Grobtmana
przystąpiły
w
łłniu
Rokn.
dukowani l'obotnicy Scheiblera
Pożar
wczoraJszym do rejestrowania
i
Grobmana,
Do
późnego
wieZaznaczyć należy, że w~pom
od stożka dezynfekcyj.
.
.
'
.
.
,
z~łasza~acych się do pracy rOczora
nie
otrzymali
oni
.1ednak'
manem wyze .• obWIeszczeniu za .
.: . .
.
nego
komunikowano l'obotnikom, że botmkow ·)I'z~dzaIl1I.
w mieszkaniu Marji MajerC~'k iadlle.i definitywne i odpowiedzi
(Gdańska 42) po stwierdzeniu cho- w te,i sIlrawie.
toby zal,aźneJ jednego z członków
ll
I dopiel'o w dniu WCZOl't'łjszym
rodziny, władze sanitarne
zarzą
Pr.e!azd 1, tel. 126·30
z
same.
g
o
raua
na
murach
ła Restaurllcjll,
dziły przeprowadzenie
dezynfekDZeŚ i CODZIENNIE
Interwencja związku u głównego inspektora
cji. Po usunięciu niektórych przed brycznyc-' Scheiblel'3 i Gl'ohma
od godz. 11 w·eel:.
miotów, zapalono stożek sIarczany, na wywieszone zostały
pracy, KloŁta
SŁYNNY
który ułoźono na podło-dze.
Od rmRWSZE OFJC.TALNE OB_I
Z dniem 15 grudnia r. b., mia nicy jednej zmiany, w liczbie
sto:i;ka tego przez nieostrożność za·
WIESZCZENIA DYREI{C.n
lo
nastąpić
unieruchomienie sześciuset osób, porzucili pracę,
paliła się podłoga oraz umeblowazaIdadów, dotyczące urucłwmic
warsztatów
towarzystwa
akcyj- l!W::1Za.ląoG, że przez niewykoń·
nie.
pod kier. Sten. Wwr'lsklego
"ia fabryk.
nego "Zawierde", oficjalnie na Clenie robĆ' t zmuszą dyrekcję
Ulub ione romanse i tllń<:e.
Na ratunek wezwano II oddział
okres sześcIU tygodni. T~·mcza· do li Lrzym;-nia faJ)l'~'ki \y ru,chu
Obwieszczenia 'zosiały roz!estraży pożarllej, który po półgodzin
~ • • • • • • • • • • f) • • • • • • o ••••• sem już 13 gll"udnia r. b. rohot· choćby na kilka dni w tygod
nej akcji ogień umiejscowił. Straty I)jone w związku z 0 ... ł3 tcezną ~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!~!!!! nil!.
decyz.ią naczelnych władz fh'-I~obliczono na 450 zł. (a)
PerLraktacje, /przeprowadlumy, któl'a, .~ak sie obecnie (10•
Ile mi~dzv delegatami strejkują
cych, przedstawicieami związ
wiadu.iemy, powdęta została 0dyżUry
ków; kla-sowego i Z. Z. Z., a dynegda.t pf,źlI)''ID wiecwrem.
Dziś w nocy dyżurują następują
Częśeiowo zosłały uwzględnione postulaty
rekcją fabrYlk i nie dały rezud.taW o~łoszeniach, jakie JłO.iawi
ce apteki: J. Koprowskiego (Nowotu.
sezonowców
miejska 15); S. Trawkowskiej (Brze ły sił,) wczoraJ na mUl'aeh
faW
dni u onegdajszym, a więc
Dzisiaj zatem sprawa ~pOJllóg
W dniu wczorajszym powrócić
zińska 56); M. Rozenbluma (Śród bryki, dyrekcja
Scbeiblera
w
dniu
projektowanego zamkmiał z Warszawy pan
wojewod, dla głodujących sezonowCów się
miejska 21); M. Bartoszewskiego Gl'ohmana komuniknje. że
nięcia fabryki,
odbyła się po.,
w Jaszczołt, Idóry wyjechał, jak wia- całl{owicie wyjaśni(Piotrkowska 95); J. Kłupta (Kąt
nowna konferencja przedstawinadChodzący poniedziałek,
domo specjalnie do ministra pracy
na 54); L. Czyńskiego (Rokicińska
Według krąących pogłOSek in- cieli związków klaso,w~h idy·
i opieki społecznej, cele~ wyjedna•
nr. 53).
terwencja
woj. Jaszczołta tła'a po- rekcji fabryki.
nia zapomóg ustawowych dla r,.·
myślne rezultaty i - częściowo poslu
Już ukazała się w druku
Dyrekcja stanęła na stanowibotnik6w sezonowych.
laty
rQbotników
sezonowych
zostasku,
że nie mając zamówiCll,
Z SALI MALINOWEJ I CUKIE- 'tH5i~fiowojt
Po powrocie wo,'- Jaszczołta od- ły
przez
ministra Hubickiego ani większych kapitałów rezerRENKI GRAND - HOTELU.
U być się miała w południe konferen- uwzględnione.
wowvch, nie może produkować
Jak się dowiadujemy sala MalIcja z przedstawicielami wszystkich
na slkład i z tego względu nie
nowa. i cukierenka Grand - Hoteln Poradnik niezbędny I
związków zawodowych.
godzi się na przedłużenie zaprzechodzi dniem 1 stycznia 1933 ł. KUDCY II, III i IV kategoryj
ODZNACZENIE DRA PHILIPSA trudnienia poza okres, przewiKiedy
iednak
delegacja
przybyła
W ręce
nowych dzierżawców Pll·
Przemysłowcy , I,
I III do urzędu wojewódzkiego, o~wiad Naczelny dyrektor Zakładów Phi dziany dla wvkot':.oczenia obecPileckiego i Walkowskiego.
kategeryj.
czono jej, że wojewoda łódzki 1(:' lips. d"!'. A. Philips, twórca wirlkic nie wykonywanych zamówień.
Powyżsi dziedawcy są, znam nn. W,soko§ć podatku od obrotu zmniej'Vohec kategorycznego oświad
szc7e
nie powrócił z Warszawy I go przemysłu oświetlenil)weg'o i 1':\
lIIIona od dJlia 1 stycznlll 1933 r,
gruncie łódzkim jako pierwszot'Z\dczenia
dyrekcji zak ad6w
że
telefol'icZllie
prosił
o
zawezwadjowego, odznaczony ZO'ltał przed
ni fachowcy z dziedziny restaura· Wydawnictwo I(sie."'arnl ł.6dzkleJ
zl\oiązków zawodowych na kon- paroma dniami
nie
jf'dnem
z
najwięk związek zwrćcił się do zarządu
"CZY
I AJ", Prez. NuutowiC:la Z,
cyjnej. Zamierzają oni pr~rowa·
Cen!! zł, 1.ferencję na dziś, w sobotę o godz szych odznaczeń Francji, Krzy:i:em główne!.!o włókn iarz '- w Łodzi,
.tzić różne ino.wacje w Malmowi'j.
ten zaś wystrpi! z interwencją
11 przed południem.
Komandorskim Legji HonoroweJ.
,Iożemy się już podzielić wiadadCl glównegoo ins.pektora p1
racy,
.,
BCią., że przy sali Malinowej zosta·
KJotta.
nie wprowadzony Coctail _ Bar na.
Zakład" fi.rmy, zgodnie z inwzór barów, które istnieją, w naj·
tencją, jakko!.włck w innej ~e ..
wi~ksr.ych dancingach stolicy. Poco formie, niż przewidywała dy
zatem nowy
zarząd
wprowadzi
rekcja ,,, Zawiercia" są nieczynefekty świetlne na sali, została za·
ne. Jedna zmiana
robotników
angaŻ'owana pierwszorzędna orkie·
strejkuje dobrowolnie, okupustra dancingowa oraz atrakcyjny
jąc fabrykę. Pozostali robotniprogram.
cy strejku.h! z konieczności, alSala 'Malinowa stapie się ulubiobowiem do chwili przerwania
llC'm miejscem rozrywkowem elity
strejku nie będą oni wpuszczałódzkiej publiczności.
ni na teren fabryki. (p)

Zarobki zOltalg

rocznicę

o 15

"7

mieszkan!a

,

&

I

Dhór· Cy

I

Strejk i

OIlUgłlC!8

w"law·erciu

ński

er Hu ie

aptek

nocne

,

usta

........................
#

UprOSZ(ZOD

vn

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

MW
dżwi~lowo·śpiewny reż.

lOO·proc. film

W rolo gł.

Ludwika Bergera

r

Gustaw Friihlich
i Madu Chrlstians
nastroju i sentymentu.

~piewa pieŚni pełne

Nadpr. : 1) Aktualności krajowe, 2) Fehlś w świecie cudów

Cenu
miejsc:
..
D pou. o

zł.

l~

1.09, 1.39,ng'1.50 .i"52.50
Od godz 12-3

Dziś i dni nasteDn,ch!
Wielka symfonja miłości i poświ~cenia.
liS
U. ~. ce~ miejsc od'" gt.'1 J gr.
.m.................................=~ AAaa......m...aN.·=-..~.~i . . . .a.~.... a.........................Em. . . . . . . . . . . . . . . . . .~. .~. .~. .~. .
Z powodu olbrzymiego powodzenia
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Czy może mężczyzna kochać
jednocześnie dwie kobiety?
Czy wolno kobieeie koellać
żonatego mężczyznę!ł

SprOIOngOu,~nv~tien~ic;trd~1
eenu mieisc: od 12 dO 3-50 gr. i 1
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Samobójstwo przed
DZIBI B nIBSZCZę S WBI mlOS CI Młoda str~elila
kobieta

sobie w serce w wyniku

nieporozumień małżeńskich

Opuszczona przez kochanka, porzuciła dziecko, by zdobyć pracę

Wczoraj około południa, port jer
I. Korzystając z w~rozurmiało lazła się oskarżona oraz na nie· szpitala przy ul. Drewnowskiej 75,
sei chlehodawc6lw, memal
do godziwość lekkomyślnego ojca, usłyszał odgłos wystrzału rewolwe
ostatniej
chwili, Karczówna oświadczyI, iż kara, wymierzo rowego; dQchodzący z ulicy.
pracowała, poczem przewiezio·· na oSAkarżonej, wrnna być bar·
Jedlwcz.IeŚnie usłyszał wystrzał
na zostata do klini,k i kasy cho- dzo niska i należalo?y ją zawie po~rjpr fabryki z sąsiedniej posesji
rvch.
sić.
(Drewnowska 77), należącej do rir·
Ponieważ oskarżona nie mia- my "Kaszub i Kryłowiecki".
Przed dostatecznem wyzdro ..
wieniem, z obawy przed utratą ła obrOllcy, przeto po przemó.
Obaj port jerzy wybiegli na uhpracy, wyszła z kliniki z dziec· wieniu prokuratora sąd udal cę, gdzie znaleźli na chodniku ja·
się na naradę, po której prze·
kiem pIci męskiej. . .
kąś .młodą kobietę z rewolwerem ~
P:r.z~wc.zesne P?dJęcle pracy wodnic.zący sędzia Loziilski o· ręku, dająeą słabe oznaki zycia, a
zemsclło SIę I~a dZIewczy~le. Za głosił wyrok, skazujący Marjan obok grupującą się gromadkę przec2.~ła zapadac. na .Z~·0'YlU" la nę KarczÓwnę. na 6 miesięcv cirodniów.
dZIecko spraWIało .lej 'YIele k.o więzienia, z zawieszeniem wy'
na przecią~ lat
Nieznajomą wniesiono bezzwłocz
potu, wobe~ cz~ . me mogła konania kary
i""'
.
iu.
(p)
nie
rio portjerni
dok d przybył
wykonywac nalezycle swych 0- P ,,,
,ą
bowiąJzków. Została zwolniona
za. _
z pracy.
Znalazłszy się na Druku., zdecydowała poz,być się
dziecka.
Owinęła malel1Jstwo we wszyst- Maj, podejrzany o zabójstwo żony, zmarł wczoraj
kie posiadane pie~,usziki, aby niE'
zzięlbto, i włożyła do zawiniątka
Pr~ed .d\~o~a dniami donosiliś~y się do wywodów obrony, uniewinnił
dwie kartki, jedną z oświadoze o umeWlDm~l!lU ~rzez sąd dom nIe- Maja.
&
Po ogłoszeniu wyroku, Maj zoo
niem, iż ojcem chłopca jest Sta- ma?~go zaboJcy z?ny,. Kazimierza
więzienia i
nisław Pietrzak, diru~ą z prośbą. Maja .. Sąd uznał, ze mem~ dOS\~ stał przewieziony do
następnego
dnia,
po
dokonaniu
o litość nad niemowlęciem i po tecznych pod~taw d~ stwlerdze~la
zostawi'a dJziec'k o w klatce selw winy. oskarronego I przychylając zwykłych formalności został wYP'.szczony na wolność.
dowej d OIl11U , przy ul. SmugoProkurator zapowiedział apt"ła '
wej 2.
cję od wyroku.
NI EZASTP,\PION~ StojąJC przed domem, po dru·
Jak wiadomo, Maj był człowieP~VN DO CZ.VSZ giej stronie ulicy, czekała, czy
kiem
chorowitym, a nawet aa ro:>:,
zamąż
(ZENIA SZ.VB. ktoś zahierze dziecko, widziałił
prawie obrończyni jego, Brod7.ka,
ruch, spowodowany odkll'yciem
WHER, METALI podrzutka, poszła w ślad za p~
prosiła sąd o herbatę
dla swego
cierpiącego
na
wysiąk
klijenta,
licjantem, niosącym dziecko, w
płucny. Najwidoczniej silne emocJe
stronę_ komisarjatu i uipewniła
rozprawy w połączeniu z fatalnym
się następnie, że dziecko zosta-,
stanem
zdrowia
spowodowały
lo odesłane do żłobka.
i
gdyż
Mai .,0
znaczne
pogorszenie,
To zainteresowanie zdradziło j
wyjściu
w
celi
czuł
się
fataluie.
tajemnicę matki i KalfczÓfWnę
Wczoraj, nad ranem, Maj wyzio·
aresztowano.
nął
ducha przed przybyciem wezwa
~NANY ProkuratOr Kozlow ki, wlSlkanego lekarza.
-zująJC w dUSAzem
przem()IWle~WIA1" niu na w ail"UIILki , w .lalkich zna-

• \Vczoraj p~zed sądem okrc:.~o
"'YUl w LodZi, SlaIlfJa 28·letnoa
1\1arjanna Kall'cz, z zawodu słu·
żq<ca, obecnie bez pracy.
Karczówna była oskarżona o
podrzucenie dziecka.
Podsądna przyznała się
do
winy, a na swoje usprawiedliwienie \vyjaśniła, co następuje:
Pracowała ja'ko służąca u pewnego lekarza na ul. Zachodn iej. Pewnego razu, na space..
l'!.e, poznała Stanisława Pietrza
ka. Pietrzak obiecywał jej małże·llstwo i po pewnym czasie z.,)
star jej kochankiem.
.
Kiedv Karczówna zaczęła nag~.ić do zawail'cia związku mał
ieiiskiego, wiedząc, że zostanie
matką, ko.chanek oświadczył, iż
powinna albo .,zepsuć", albo
ogóle "wyjść na ulicę". Jemu
jest obojętne co zrobi.

,y

Wilii!\ibA&d&&L

Smierc PO

w,iściu

Z

miejscowy lekarz szpitala .
Lekarz stwierdził postrzał z re,
wolweru w serce. W kilka
minut
pó~;niej, mimo zabiegów lekarza, na
stąpił zgon nieszczę8uwej.
Jat. zd01ano ustalić, . 26-letnia
Heiena Grzelak (Piwna
53) była
ostatnio
silnie
zdenerwowana
wskutek pewnych nieporozumień z
mężem. Nieszczęśliwa kobieta przy
puszczała, iż powodem tych nieporozumień jest teściowa, która osta1
nio zachorowała i została
umieszczona w szpitalu na Drewnow'

I

skiej.
Gl z~l~kowa po~~anowiła d.~mol1
stra(.y~nte popełmc
samoboJstwo
prZed wejściem d!} szpitala, w któ-

celi

~~V~j Ise::iu~~a.Się teściowa.

wyszla

!NANY •
PR7t=Z <JA'LV

- Jlktja
5
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ewiazdkowa

dla bezrobotnych i biednych dzieci

cjaloy komitet, celem
7lebrania
Narodzenia, wro środków i darów na gwiazdkę. W
rem lat ubiegłych P. wojeWoda Ja skład komitetów wchodzą przedsta
administracyjnych,
szczołt zarządził
zorganizowanie wiciele wladz
społeczeństwa l
akcji pomocy
2wiazdkowej dla samorządowych,
duchowieństwa, AkCja prowadzona
biednych dzieci.
Akcja obejmuje w pierwszym rZę będzie niezależnie od akcji komitedzie rodziny
bezrobotnych oraz tu do spraw bezrobocia.
naj biedniejszych,
pozbawionych
Dla zasilenia akcji komitetów
wojewoda Jaszcrołt wyjednał fun- Nasze zdj~ie przedstawia ślub c~r
wszt'lkiej opieki.
W związku z tem utworzony zo- dusze u władz centralnych, które ki znanego angielskiego męZa sta'
międz)' kilka nu Diany Churchill z Johnem
stał w Łodzi, jak i w innych mia- zostaną podzielone
Bailey w Londynie.
stach województwa łódzkiego spe- miast.

związku ze
świętami Boiego

W

zbliiającemi

się

•

MAKS ELOESSER

Arc'hibald przewracał się nie
sjJokojnie na łóżku, z prawego
na lewy, z lewego na prawy
bok, to znów wyciągał się n!}
wznak.
Sen nie przy<:hodził
Gryzła go złość tłumiona,
jak
l'Obaczek, co toczy dooo, h~z
przerwy dn~ewo.
\V szyst!ko
się
Slpl"zvs-jo(!głl)
Ijrzeciw niemu: interesy, po~o ·
da, zwierzęta, ludzie, - a na
dewszy~tko Ilona.
. PrzewJ.'aca się z boku na
))(lk, naprężając mięśnie, bo '011/
tCIll
jeszcze znajdJUje VI tej
chwi~i pewne zadowolenie ... :l'
l\! czuje, że coś tmzeszczy UlU
w stawach.
- Ha trudno - mruczy Al chibald, - czlowieik się pomału starzeje.
Leżv przez chwilę cicho. M'l
l'czucie, że sen lladchodr.i... Na
~le dolatuje go z przedpoko,iu
jakiś s-zmer. Nastawia 1I1S7.U _..
nasłuchllje

uważnie ,

podGb.ni(~

jak ten jego czanlv pie:.; c·,y
{,zarSAki,
przejechany
v,rzt'd
tneraa dniami. Znów szmery!
lI,l'ie ulega wątpliwości: Ktoś
jł~st w przedpokoju.

Groźny Dożar IJ
Straty

sięgają

65

alni

tysięcy złoty~h

Nocy wozorajSlzej w fabryce tcmiast prz~dzalllia
Splo11<;la
U rV'SOn a , w Zgierzu (ul. Gen. doszcz ~t llic.
Dąlbrowskiego) wyi}:)uchł pożar.
Znisz,czolle zostały dwa
ze·
Ogień powstał w chwiołi ,
gdy , społy przędJzaJ,nicze, wraz z n,a·
po wieczornej zmianie, robotni- szynami oraz znacznemi zapa·
cy opuścili już fabrykę. Natra- sami surowca.
fiająJC na łatwopalne materjały,
Straty obliczono na 65.000 zł.
poża'r rozszer,zył się na cały bu- Do'Chodzenie wdro~one
przez
dymek, mieszczący przędzalnIę policję usrtaliło, że pożali'
poi począł zag·rażać daI'S!Zym bu· ws.tał wskutek króbk.iego spię
dynkom.
cia, jeszcze w czasie pracy, lecz
Na ratuJlek pDzyiby'~a miejsco ogień nie został
natychmiast
wa straż. Udało się za.bez,pie- zaUlWażony przez robotników.
czyć inne budynki fahryki, nli(a)

-

ce j~o opadają na piersi wla..
Puścił ja wolno. Szła s-pnkoj
mywacza.
nie obok niego. Teraz dopiero
,.. Ależ to kobieta! - wyr,· ulprzytomnił sobie,
jakie to
\"a mu się mimowoli.
'J1łodziutkie i neipookaźne. ~lyTak - 1>i,snęła cieuki"m ~1a.dat'O jak uczniak z temi ja.:łosem, p.róbując się cofnąć.
sno blond włosami, w niebie- Włamywacz - my$Ji Ar·
Ale Archibald
chwyta
h skiej sportowej kosZ1llf:e. To go
chibald, poczęści n!:'.wet zado- znów w żelazne kleszcze iwych troslZkę udobruchało.
,,"Olony, że trafia mu się coś dłoni;
Szła, przysuwa.iąJC się coraz
Tliezwykłego
tej bezsennej 110
.. -. Pocoś tu 'Przyszła? - ryk bliżej do niego. Od tygodnia
CY. Nie obłowi się złodził!J '. \l~ł lirvtowany.
Archibald wściekał się na cały
niego, to pewne, - ale prl V
., Kt''iśĆ - od'Powiad:t śmia świat, a zw:aszcza na l<obiety,
('hodzi mu w samą. por~1
ło~
unikając wszełkiego
konhldu
-- Tu.Łaj się nie obłowisz, -- z niemi. Ale jakoś nie mó,gł
Pos,'Pie'Swie ubiera się, wkła
da białe pantofle tcnnisowt:, krzvezy Arehilb ald. (lIc ju·ż nie- złościć się na tę matą, którą za
co ciszej.
chwi.lę odcb. w ręce policji.
Z
przyclem
naturalniel
- Ano, nie powiodło mi si~, pewną przyjemnością
nawet
",znurowadło się Uil'ywa.
Pod
chodzi do drzwi i otwiera j7! - odpowiada spokojnie. A po słuchał jej głosu, kiedy nuciła
g\Vi3.łtow:nie,
by stanąć oko w chwili zUipell'.ie swobodnie no· uwag.,;:
- Dobr-te mi tak, paco zaoko z włamywaczem i dać ~1 · daje:
I
co
pan
t.era,
z
ze
mną
kradam
się w niewłaściwe miej
p.u st sweJ złości.
zrobi?
sce.
Zajaśniało ostlre światło elek·
- Nie wiem jeszcze, _.- od
Szli tak dalej i dalej. Ale iatryczne. W odległości niesp~ł
hUJl'knął. A hrzmia:'O to JUJż pra . koś nie mogli dojść do komisan'ł metra
(Iti Archibalda stO!
wie jak ~.zmoty pr.zechodząccj rjatu policji. Przytem i ulice w
mała niepokaźna postać z Il,l1
burzy. Ujął ją jedną ręką wopół, tern świetle wczesnego porano
ną wy~tlfaszoną. Takie to ma·
drugą otworzył
szeroko drzwi ka wyglądały jakoś inaczej,
ll:'tkie, że niepodobna popro
i powlókł ją ze sobą' po scho- skqlpane w delikatnym, rOll(}.
"lu wypróbować na niej siłv
dach, l'.ihy worek kartofli.
WYm brza-sku. Stada wróbli kr~
_wych pięści. Archibald chwyNa uHcv osłabił nieco chwyt. ł'ity się dokoła, ćwierkając Wł' 
ta mOcno za ramiona, aby s'Poj
--- I cÓŻ teraz? - z~adnęła solo. Jakiś pijaczyna krą.ż,'ł do
rzeć zblislk a w twan tCI.(o ~~zł(, ·
nieśmialo.
1(0ła latarni, jakby przyci~.,
wiek::!
który właśnie dziś do·
- Pójdziemy na policję .- ny maj:(1l1etycznY'l11 jej wpl.v·
lit.al siC! w jego ręc~. .
. .
odhurkną, ł, cią.g.nąc ją za sobą. wem. A z oddali płynął zapach
. ,__ o ~u!. - ro~le~a SIę clcmut
- Może mnie pa.n bez oba lasów s'z,piJkowych i świeżycJl
kl. d7.1ecmny plsk.
wv puści(,·. nójd·ę sama. - .. pi- Ilak.
Al~hjbald zwalnia uści~ r.ęl5iięta cicho.
4 Wobec tych wsz~T5tkich o<sohii

ocna' przygoda

PODARKI GWIAZDKOWE,
przez najbliż sze osoby wh.snoręcz
nie przyg'otowane, posiurlają spc·
cjalny urok.
Zaliczamy do niell
zwłaszcza. własnego wyrohn piecz.I'
wo, które wśród allrów tiwiątecz·
nych szczytne zaJąć mOże miejsce
i, o ile ię 11da. Z!lakomicie sm:!,
kuje i ,1obrzl' ki'lżdc-mu służy. Do·
~wiarlc7.cn('. g'osp,)uvnie ui,ywają
stale w tVll' ('('lu ]l1'r;:zku clo piee7.p
nia dra (h tkcra. kt{'f.\' ~\'\ iH'<1ntJ1}'
nietylko udani. ,.;h' każdp!!'o pieez:"a. lf'cz ]1I'Zyp:oto'. 'anl' porHu'; pn,'
pisów rlra, Oe.tker:l placki i ciastka smaku ,ją ]lf7.f'py,znie i służą
każdemll. a ,,~ nrz~·tpm harilzo tli
nie.

I

I

a

Zamiar

Nie jest ustalone, czy nieszczęś
liwa chciała się tylko
postrzelić,
czy tf'Z zamierzała popełnić samo-bóistwo. (p)

Córka Ihurchilla

•

SZDitalem

wości, Archihald nie zdziwił SIę
wl])ełnie, gdy jego mała
aresztantka łagodnie w:!mll1ęła !iW,
lewą rękę r.·od jego prawe ra·
mię .
Pr:zeniknęlo
gO
jakieś
dziwne słodkie, cieple HCzucte,
j~k on,giś, W maju jego mł ·,
lości. ..
Przechylił
lekko jej jamą
glów1kę... (I mo ,że to ona sama
oochyliła ją ku niemu?
W tej chwili posłyszał sIl'l@
dzwonienie i turkot nadjeżdza
jących wozów. Czyżbv to była
'1t-ra,ż ogniowa?

Tak - oto
ze w.;zystkkh
slron wY'Padaja aagle !.'tlażllcv.
ODrYWają
dzie wczynę i uwożą
7p' ",oba. Archihald stoi ,tak spa
raliżowany, spoglądając ,./l

kającą jalSną ~('ówką ...
Archibalc} budzi się.

HI: ·

'fe'efon
d7\yoni. )'I)zpaczli wie. Tl!sz';zu
\liema "iódmej, ale Ilona już
dzwoni.
Ta sama Ilona ,
co
wczoraj wieczócr dopiero zerW!l
13 z nim na zawszel Z wseie·
l"ł1ością odrzuca stucI1awkę.
- Tak, tak.
tylko wc
śnie trafi".; ') sie tRkie jasno .
wło.\ie
dziewczynki, (:0
"a j.
pierw wlamują się ao miesr.k:1nia, a potem do serca! ...
RzeczvwisLość
nazywH Sl~
Ilona, powoduje bezsennI' nA.
#>e i lelefony wczesnYm raD·

kJt;m ...

n

Nr. 850

Jutro, w niedzielę,
bolesną rocznicę zgonu
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Wszystkim tym, .którzy tak licznie przyjęli
danill ostatniej posługi drogIm zwłokom
,
B. P.

dnia 18 gl'odnia o godz. 12 i pół po poł., jako w piel'wszą
naszego nieodżałowanego męża i oJca

B. P.

l'Iaurg(ł!eO
odbędzie się na cmentarzu żydowskim
żałobne, () czem zawi6damiają

BORYSA .JQD.EL~WI~Z.A

Ilaeana'

poświęcenie

D-ra Chemji, Dyrektora Gimnazjum
a w u 'ozeg6Ino§ci właścicielce p. L.
Podagogicznej, Ablturjentkom I
naajum Zeńskiego "Wiedza" <;)['8:1
wemu Nauczycieli ŚreC1nich 5zt16ł
It gł4;bi serca płynące podziękowar.le

pomnika oraz naboteństwo

Zona, c6rka. zieć i wnuk

p. ekarze wypowiedzieli

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Zansklego • Wiedza
Magalifowej, Radaie
Wychowankom GimZwiązkowi ZawodoZydowsklch-składaj~

Matka, iO~8, Syo, SIostra i Rodzioa.

umowę

Dr.ogiej koleżance, p. Edwardzie Bergerównie
składamy wyrazy SZCZ(trego współczucia z powodu

Nieuczciwe machinacje lwiej części piekarń łódzkich

przedwczesnego zgonu Matki

B. P.

Pod przewodnictwem wice- współpracować ze starostwe111 !tYch kolosalne wrażenie i wply
prezydenta RapaIskiego odbyło gl'Odzkiem w kierunku wyłępic r..ęło na zmianę kierunku
dysię w dniu wczorajszym w mania nieuczciwej konkul'cncji. skusji. Wobce na·g lego w)~powie
gIs bracie posiedzenie sekcji mąKomisja zlU/struje wszystkie dzenia umowy, komisja
cznej komisji do U/stalania cen piekarnie łódJzkie i
Odl'oczyła 8pl'awe obnireą.ia ~en
WSD6łDraCDwnic,
Di~zyw-a
pieczywa.
zbada jakość
oraz w~~ piei dokonała wyboru
specjalnej
Widzewskiej Manufaktury, S. A.
VV obradach, którre
--ezywa.
miały na ~elu obniżenie
o tO
Pozatem uchwalono zwrócić komisji kalkulacyJnej dla zrePI'OC. cen ehleba i bulek,
si~ do magistratu
z prośbą o, widowania kosztorysu wypieku
wzk.li udział ODrócz przedstawi- wystąpienie do inspekcji pracy pieczywa. W za.leŻlIlości od wycieli władz miejskich,
urzędu 7. żądaniem zbadania warunków niku pertra1ktacji, jakie zostaną
wojewódzkiego i łódzkiego sta· pracy w pieka,mia.ch. Stwierdzo Ila wiązane
w
najbliżtSzych
rostwa grodzkiego, delegaci ce- no bowiem, że zakłady uprawia dniach, ustalona zostanie cena
ul. Piotrkowskiej 119.
chów piekarskich, kooperatyw, .race nieuczdwą
konkurencję, pieczvwa. Zaznaczyć należy, że W hurlowni tytuniowej przy
związków zawodowych, czelad- nietylko nie honorują cennika robocizna stanowi obecnie
t·t
vVczoraj, na wokandzje sądu latarką, a drugi , ~rożąc rewolników piekarskich i konsumel1~ plac i umowy zbiorowej,
ale l)l'OC. ogólnyeh kosztów
wy- okręgowego w Łodzi. znalazh werem zakneblował jej u,s ta.
tów.
- zmlllS'zają czeladnilków do pracy
Mętne zeznania kierowniczk;
pie'k u.
się głośna 'tV.. swoim cza-sie spraW toku dvskUJSji nad. sprawą lO godzin na dobę.
Ja,k się dowiadujemy,
Ide- wa symulowanego na-padu
na i nierealne ślady pozoSltawione
obniżenia cen,
przedstawiciele
Podczas om3Jwiania tego wnio rownictwa związków zawodo- hurtownię tytoniową, przy ulicy plZez rzekomych n3Jpastników,
cechu majstrów wskazali na
sku, przedstawiciele majstrów w ,",ch, z';"blują
w tej sprawie Piotrkowskiej 119.
naprowadzi:y
na podejrzcnil'
charakterystyczny ob.law, któl':r {'hr:ześcijan (Podleśna 1) zło'żyli specjalne
Na ławie o·skarżonvch zasia- ż(: na,pad był pJ.ano-wany.
moie okazać się niebeZI)jecz- komisji sensacyjne pismo, z któ ogólne zebl'ania dra omówienia dla Zofja KowaJ,ska i Alek,san·
VV krzyżowym ogniu
pylall
łiym zal'ówno dla l)iek~łl'ń, jak i reglQ treś'Ci Wyni.ka, że
taktyki w walcc o urnowe zblo- der Ka'r melita.
Kowalska oświadczyła, że osta t·
dla społeczeństwa.
\ ceChy wypowiada.ią umowę z,bio
l'ową..,.
Jak wiadomo, w począUkach nim kUp'llją1Cym, . co do którego
Od pewnego czasu zapanowa l'ową z 1928 roku o kłól'ą czcPod?bno cech m~.l t.row zy października b. roku centrala i~1.niało najwięcej poszlak, i.e
ła w naszem mieście nagminnie laclnicy stoczyli tak ener~iczną dow::k1ch przyłąc~y:~ SIę. ma ?O policji zostata
zaalarmowana był bandytą"
był Aleksander
nieuczciwa konkurencja, pTowa! walke podczas stre.iku w roku a~c.11 ce.chu chrzedsc~.!anb ld'~SIP~I-1 przez Kowalską, kierowniczkr, Karmelita, jej narzeczony.
azona przez około 90 p.roc. pieubie~łym.
Ple z '11;1111 nrowa z.le ę_ ZIe IO- hurtoW!l1i tytoniowej Tekli GuKarmelita. w wyniku sprytkarń.
KO!l1kurencja polega na
Pismo to wywotalo na obee- .kowan~a z l'ohotmkaml.
- mowskiej ó napadzie banc1yc. nego ~anewrll wvwiado,yców,
tem, że ozęść warsztatów
--------( .
. kim,
jaki rzekomo dokonal~ przyznał się do udziału w symu
pogorszyła
jakość
pieczywa,
dwaj
zanlaskowa.ni
ban.dY'ci.
lacji.
a .ieśli ehodzi o bułki, to zmnie.i
,
•••

Hanki Berger wet

,Symulowana kradz·ei

Gorsze ale za lo'

szyła wydatnie ich w .... ~.

-14 bułe!k na

I tak, zam.ias-t
kilogram, wypiekano bu-tki mniej
S2.e, tak że na kilo wchodzi 22.
Ponieważ cena buł.ld, wedł'Ug
cEonnika wynosi 5 glf.,
uieuczC1·wl· konkurenci s~tue7.nie podnieśli cene kilograma bu
łek z 70 groszy na 1.10 ' zł.
P.rodrulCenci wskazali, że zarządy cechów nie są w stanin
zwalczyć powyŻJs,zego objawu i
dlatego zwracają się
do władz o pomoc.
"V wvniklu dyskusji dokonaln 0
wyboru
mieszane.i komis.ii faeho~6w,
w skład której weszli delegaci
cechÓIw , spółdzielni i konsumen
łów.

Z3Jdaniem komisji

będzie ści

śle

BF:ZKONKURENOYJNY

droz.sze

Kowalska przedstawJła przeNa rozprawie sądowej oboje
bieg napadu, wyjaśniająK:,
~e przyznali się do winy. Kowal·
W
jf:den z nalp astników oślepił ją ska oświadczyła, iż zgooziła sit:
waz!l1e wykroczenia, jakich do- różniły się.
Abi'JI na sYll1'ulac.k napadu na silne
puściły ię w Łodzi
nieJkt6re
W zwia:oku z tern magistrat
nale,gania Karni.elity - iej nasklepy masa1rskie. Stwierdzono wystąlpił do s.tarostwa lZ'l'odzkieCEROWNIA ARTYSTYCZNA.
rzeczonego. pod w!pływem któmia,n owide. 1}odczas badań sek- go o ukaranie powyższej firmy
Przypominamy, że wobec zbliz'a· rf'go stale pozostawala. Również
'"t m us zą. w szyS('".f
cji mięsnej komisji cennikowej, ?a przekroczenie cen maksyma l 'Ją.cy ch s'lę ' s' WJ,.,
Karmelita broni się- w ten sal1l
że- w filji firmy Zjednoczeni rzeź nych . i Wlprowadzanie do han- sprawdzić czy ich Ubiory, dywany, sposób, zwa~.a.fąc zll10WU w,mę
nicy (Pomorska 3) Slprzedawa- d.lu nieu;awnionych ga'tunków pokrowce' t. p. są, w porządku. W na Kowals'ką.
no rzekomo lepsze gatu!l1ki nie. wędlin.
razie stwierdzenia jakiegokolwiek
\Vobec przyznania się oskl'lrktórych wędlin, pobierając zna.
,V dniu wczorajszym st3Jro- uszkodzenia naler1y się niezwloczcznie wyższe Ce!l1y od cenniko- stwo grodzkie ukarało właści- nie zwrócić do artystycznej cerowo żonych , sąd zrezygnowa t z prze
i po
wych. W kilku wypadkach ce- c!ela firmy glfzywną w wysoko. ni uszkodzonych ubiorów i dyw:t. słuchiwania świadków
przemówielliac'h
'Pl'okll·
r
atoru
i
ny te przewv~szały o 80 proc. ści 300 zł. z zamianą na 10 dni nów M. Kleber, Poludniowa 20, n
obrony, udał się na naradę.
normalne ,
podcza.s g'dy pod a.resztu.
br. II p.
Po naradzie sąd postanowił
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!=!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uznać oboje narzeczonych win·
nymi syIrtulo'w ania napadu i
kradzieży i s.kazać ich no jednym roku więzienia z zawieszeniem ka.r v na p.rzecią.g lat pię ..
ciu.

Sk

d I·
kt k· k i '
.
k· h
an a Iczne pra y I s . apow masars IC
tych dniach ujawniono po 1względem ja1ltośd nkzem
nJe·

Wycieczki i

podróże · "Orbisu"

Rozmow~ z przedstawicielami 'biura -, prop'a gandy

REPERTUAR FILMOWY

Jak wiadomo, biuro podrÓlży wiać hędą mogli mieszkania II
,,01"hi8'''
zostało oficjalnem biu przedstawiciela biUira "Orbis".
Dźwiękowego Kina
rem prQiJ)agandy tUJrysłvki P.
Szczególną
Ulwagę
zwracaK. P.
my - · oświadczają nam kieroWobec powvŻSlZego, z'wróci- wnicy ...:.. na wykorzysta!l1ie ile ..
liśmy Stlę
do kietownikó,w te- zonu letniego, to też w prz)"
!!OŻ biura P'P. Kmiecika i Gold- szłym
roku zOTganizowanych
sztacHa z prośbą o udzielenie zostanie s:zere'g lokalnych i ' 7Qnam bliź,s:zych .informacji i str~ granic~my('h wycieczek. Celem
s2'Czenie
zamierzeń
" O 1"bitSU" zapoznania się
z warunkami
na najbliż1szą przyszłość.
pobytu w Turcji, Grecji, WłQ
Na wstęoie kiero,wnictwo o · szech i Paks'i.vnie, bawit""t:am
&wiadcza nam, że zorganizowa- p.rzed kilku dniami nasz 1ll7p.d
ny został już cały szereg wy- sLawicie!. '
cieczek 10ira1nych, a obeooie
"Orbis" zor:/{anizuje wycieczorganizowana jesł wycieczka k~ do Ziemi Świętej i stolicy ado Zakopanego, Krynicy. oraz posrŁolskiej, do Francji, gdtt ie . uu~'ządzone zostały kolonje
dla I
dzia,t wy w Rabce i Krynicy.
Biuro Orbis" dba nietylko
Trochę
o do,godność komunikacji i wy
OKREśLENIE
godę podróżnych,
ale obecnie
Yo-~o
jest
to sznur, na kt6rego
cZll'wać będzie nall stanem wyProdukcji
chowawczvm dziatwy na ko,lo- jednym kOlinu' przyczepiony jest
ERYKA POMMERA
11 juch, zwraca
baczna uwagę, 'lrewniany krąż'f'k, a na drugim.,.
aby podróżni, udający się na osioł.
W rolach głównych :
wywczasy do Zakopane'g o, moWŚRÓD TENORóW
gli otTZYlI1-wwać wvllodne i ta.Tan Kie,pura miał podobno kie
nie mieszkania.
dyś powiedzieć do RlTszarda TauVV tym celu podróżni już w bera:
Nowym Targu (w pociągu) 0Wiesz pan, że pańskiej kankI!
Lrzymywać b~dą wszechstronne rencji 31, bojQ Przed innymi kOl11i.....- - - - - - - - -_ _.... informacje, wlz,elednie Z3Jma'- karni ni~ odczuwam leku.

"CAPITOL"
...................
Wkr6lce!

"bili anka

chce s·ę

rozwieść"
Liljan Harvey
Henri Garatt

.

humoru

turystyki

czesnicv wycieczki

b~dą

możlIlość żwiedzenia .

mieli
le.renów

walki nad Marną i inu.
Do Polski'
zalpowicd~ianv
jest · przyjazd wycieczki z NIe-.
miec, zm'Jganizowanej
przez
klulb po!;,;,ki w Berlinie.
cieczka ta przybywa do Gdyn:,
skąd następnie udaje się do Za
kopą,pego. P. B. P. "Orbis", hy

"v\-/

udogQd.nić

-przyjeżdżającym ~'IJ

dzoziemcom zwiedzenie Lódzi,
l.aprowadzilo Slpecja1n~go infor
ma,t ora na dworcu kolejowYIl1l,
któr.v włada kiLkoma
obcymi
j(izykami. Infonnntor ten Pelsiada ąl,ecjalny ubiór "Orbisu"
ora'z na rękawie barwy państw
których językami włada.
Dalej oświad,czają
nalIJ
IOZIIl1ÓWlCY dJa uJatwienl!l
szerokim masom wy jaz.llu do
vVarszawy i z powrotem zorgalli'z owane zostają obecnie g"fIUpowe wyjaz<N . . Pi'erw''it7.Y taki
"yjaz'.l nastąij)i 22 b. m. o godzinie
7,28 r:mo
z dworca
ł.6dź - Kaliska.
Wyjazd z Warszawy z powrołem na s.tątp i
tegoż dnia
o
godz. 18.55. Bile't \v grupie w je
dną s1Jronę kosztuje_tvl1ko 7 ił
40 Il,r

TEATR ŚW1ETLNY

•• CASINO"
•

w tygodniu przedświą
tecznym wyświetla wielki
film reżys.

W. S. VAN DYKE' A

fBiia,
Kwiat - Hawannv·
Lawrence Tibbett

W rolach głównych:

i lup~'~lfZ

Nadprogram: Aktualności
dźwiękowe Paramountu

Cenu miejSC

zniżone:

Na poranek o g. 12-ej
0.80 gr.
i 1.09
Na pozostałe seanse:
III m. Zł. 1.09
II m. Zł. 1.50
r m. Zł. 2.50

l' .XII.

;.GLOS PORA.NNY· ......

Nr 35Q

19~2

• •

r I na I
10.000 zł. na N-ry'. 28555 53806,
ZI. 5,000 na Nr. 137773.
Zł. 2.000 na Nr. 74873.

•

160776
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500 na' N-ry: 6650 8868 14323 1
STAWKI.
448 6lI 42 549 57 73 83S 56220 331 698 905 41 94 968 73 109066 249 423 532 675 718 877 90.
110599 778 91 873 111239 92 406 567 794
3?599 53925 58647 64089 107660 115239 i 20 319 417 917 49 1095 89 230 675 91 2306 57095 147 260 61 389 456 548 651 58177 397 780
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_II
v
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121003 86 175 271 416 673 752 60 816 53 65
96464 98751
116210 118372 124104 15129 254 471 662 756 61 869 16 38 73 437 623
70217 334 454 863 71054 167 567 726 96 831 122191 259 486 597 695 798 123105 257 74 338
124582 12910.5 ]29480 140579 141523.
720 858 17174 499 669 719 18156 201 10 684 92 906 99 72143 385 443 754 79 854 73277 620 717 422 95 555 G86 790 893 124139 58 427 47 91 512
19167 335 4?1 546 6{):.J 872
98 863 900 31 74047 127 210 503 65 957.
621 762.
Zł. 200 na N-ry: 1568 4012 5110 6266 I 20009 30~ 54 161 22? 542 49 72 608 865 21142
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125140 44 270 416 58 613 126021 31 92 188
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30847 37369 45813 54564 55015 58151! 770 24053 317 403 572 997.
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63089 64646 75828 83812 86822 99545!
25038 121 752 26043 4'4 323 555' 673 777 79 78
515 617 763 81082 718 24 875 82075 106 ~ii 8g~7.12921O 350 99 403 51 70 635 703 45 91
100070 103487 109310 1l0?30 114165127118 40 79 237 42 75 77 676707 28022 298 363 85 373 453 563 610 827 84 594 83010 28 329 530
130042 98 137 56 74 608 12 131025 335 644
123309 123313 126570 131373 136774. ~g~ :gI55~9 829 42 945 86 29010 43 189 388 625 96 860 924 96 84022 38 152 235 327 406 537 788 897 913 132048 245 63 79 438 44 60 925 92
Premjowane (50.nOO zł. premji zo30017 103 35 204 95 328 40S 608 44 31138 345 85382 625 869 914 86040 72 150 214 53 62 591 133036 77 285 364 82 714 21 27 822 45 50 134093
stanie podzielone między ponownie I 76 402 909 32327 72 544 62'J 90 714 22 817 96~ !l81 87071 184 283 392 596 811 35 55 59 919 226 28 378 598 873 135054 98 197 682 707 82 865
.
l
l"
87 33279 874 34236 515 6S1 975 35265 610 768 88007 511 724 89141 207 27 661 86 743 834.
136019 177 441 51 614 53 738 830 85 974 137019
~~g:ywaJą~e osy w" za ezno~~1 od 856 36110 413 814 906 37078 146 225 412 59 63
90414 871 916 49 68 88 91023 184 276 360 166 100 738 814 138124 566 74 667 758 807 10 955
1lOSCl tychze. Wysokosc
premJl po- 562 77 626 54 710 8.50 74 94 38001 64 74 233 38 735 819 92112 14 15 246 95 502 18 45 661 96286 139052 217 456 733 71 897.
szczególnych zostanie ustalona po cią 49 97 618 775 918 50 39234 41 97 360 425 39 548 314 403 56 679 883 087 94265 444 86 514 6391 140051 114 15 59 401 697 721 45 861 141026
gnieniu II-ej klasy).
841 fi7 62.
. '
734 44 811 15 95253 471 524 36 620 50 825 .31 34 590 828 952 87 142006 293 385 519 44 658
Nr. Nr.: 21503258 5377 5649 6642 7863
40696410993884 1.86642243480844326495,938 96142 265 315 42065 702 836 971 97216 540 143183 262 353 446 539 638 65 i02 23 144072
99 329 532 806 19 44043 252 339 445 66 702 42 53 72 701 818 98132 202 27 77 319 25 82 586 939 263 332 669 971 145064 107 256 71 79 328 740
] 5134 17027 18675 20721 32599 34946 65 872 906 45268 578 662 75 708 17 843 64 46014 54 63 99045 173 212 92 300 687 799 833 946.
146186 453 68 548 95 708 865 922 147467 522 74
44645 53337 53806 58728 58810 60716 96 129 251 324 569 606 54 759 966 47007 20 50
100067 180 ?34 495 585 615 725 10.159..8' 716 628 706 50 79 81.8.
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Tomaszów

du.
I\ABOŹEŃSTWO

:tALOBNE ZA
PREZYDENTA NARUTO·
WICZA.
Staraniem tutejszego BBWR, fe.
dl'racji polskich związków obroń
ców ojczyzny i związku strzelec·
kiego w dniu dziSiejszym o godz.
H) rano w
kościele
parafjalnym
odprawione zostanie naboZeństwo
żalobne za dusz.. ś. p. prezydenta
Narutowicza.
Ś.

P.

I

PRZEDŁUźENIE

ROBÓT
PUBLICZNYCH.
W dniu dzisiejszym miały być
za/wiiczone
prowadwne w roku
hieiącym roboty pt'bliczne. Ponieważ robotnicy zwrócili się swego
czasu do urzędu wojewódzkiego w
Łodzi z prośbą o oolsze przedłuże.
nie robót, a prośba ich wstała przy
cbyluie załatwiona, ((owiadujemy
się, że roboty publiczne w Tomaszowie trwać będa jeszcze do dnia
~ stycznia 1933 r~ku.
~AJKA

OPRYSZKÓW POD KUJ
CZEM.
Od szeregu lat znana jest na te·
renie Tomaszowa szajka oprysz·
kćw, na czele której stał Włady
slaw Pałasz (Krzyiowa 20). Szajka
ta terroryzowała miejscową lud.
ność, popełniała liczne kradzieże J
pod gro1bą bicia wymuszała okup
od swych upatl'zonych ofiar. Proc\:_
der swój uprawiała od
dłuższego
czasu b€'zkarnie Dopiero w dniu 1'3
b. m. Pa!.Jsz, wraz z
kompanami
swymi .Józefem Taborowskim (Ma.iowa· 27) 1 Józefem Mizińskim (Pu·
sta 56) usil owali obrabować na tar
gu kupca łódzkiego Jakóba Silber
sztajna. i'aalarmowana policja aresztowała opryszków,
których odstawiono rio tutejszego sądu. Na po
Jecenie ~14dz sądowych wymienieni zostali w dniu wczorafszym pr~'>
wiezj(>ni do więŁienfa w Piotrkowie.

Mr. John Sm:th i jego serdeczne
MI'. John Smith je t już sircl!'Jll
lat !'peakcrem swr j wbsnej nHljo,
"taf>ji w _T rw Jorku. Ale, pod tom
nazwif:ldem jf'st prawie ni'>7rJ:my,
natomiast w Amc-rycc znają :,:'0 dl)
sl(nvnie wszyscy, jako "l1.)xy",
przyjaciela. chorych, llieszi~zęHIi·
wych i slllutnych ludzi. )[ależy wic
d~ieć, :le w Ameryce kaid y obywa
tel ma prawo posiadać własną. r:ldjostację nadawczą.. Również i p.
Smith Z[Jłożył sobie, radjostack dla
cel6w handlowych. Pierwszego wie
czora sam uroczyście ,.otworzy!"
swoją radjostację mową inaugnr:tcyjną, którą. zakOl'lCzył słowa mi:
"Dobranoc ~am, moi mili, kc.cha,ni radjosluchacze, Zyczę wam przy
jemnych snów i niech Bóg (~ZUw:1.
nad wami".
Widc,cznie, że w ostatnie swr
zdanie musiał włożyć wiele. UCZUCJa
i ciepła scrdeeznego, skoro już n:lzajutrz otrzymał setki listów, w
których usilnie go proszono, ażeby
i na.stepnego dnia l,owtórzył swrje
't.yczenia dobrej nocy, bowiem slowa, tJłynące z jego ust, mają mo.c
'~zarowną, i działają. jak hłogosła
wi0l'lstwo. Z szybkością. fn li rac1jo,
wej rozeszła się slawa o nim, jako
o nadzwyczajnym speakerze, które
go słowa : "LTiech was Bóg ma ',V
opiece" dla miJjonów tadjosluchaczy stały się rodzajem mOdlitwy,
która daje śtarganym nerwom ulw
jenie. po całodziennem życiu, peł
nem udręki.
Wielu ludzi pisało. d0 niego, że
dzi~ki jego serdecznym słowoJU na
bierają sił do przetrwania ciężkich
okresów życia itd. Zrozpaczeni 1'0.'
dzice 7.wracają się do niego. z proś
bą, aby prze.slał na falach eteru ży
czenia. specjalnie dla ich chorego
dziecka. które napewno potem wy
zdrowipjf'. Takich przcz radjo uleczonych dzieci posi:lcla, już "Roxy"
cały legjon i nazywa je .,sWo.jPllJi
Cóż cizi, 'nego, Ż<,

ci

wszyscy,

In Plnezew TUgl SZOJ"n...

żyezenia

szczę!iliwcgo

inw[\1idq trzeba było
po r,lZ piętnasty, ale ChD
ry sprzeciwił ~i~ temu stanowczo.
i prosi!, by pozwolono mu już nareszcir spokojnie umr7;eć. "Roxy"
wsiacH Jl;ltychmiast do samolotu,
przybył do chorego i potrafił uzyskać jego zgodę na operację, dzię
Id której lekarze przywrócili mu
zdrowie.
operować

Oczywiścir, że swoją. samarytań
ską. działalność .,Roxy" uprawia zu
pełnie bezinteresownie, ale za to ra

djosk'1cja jego cieszy się niebywa·
powodzeniem. Z samych reklam

łem

ifiltRł
"WESOŁy WIECZÓR".

Od szeregu dni jedynym tem~
tern rozmów całej Lodzi jest zapo
wiedź otwarcia "Wesołego Wieczon(' w kinie "Mimoza" (ul. Kiliń
skiego 178).
Kie mogąc narazie ujawnić pilnie strzeżonych tajemnic zakulisowych, stwierdzić tylko możemy, ~e
w .,'Vesołym
Wie.czorze"
Łódź
zobaczy coś zupełnie nowego i rewelacyjnego.

ma on przeszło trzy tyc::i:;cr d 01:1.·
rów dziennego zysku.
Historja po'\'ry'i;8za robi na 1Ia!>.
mieszkalicach starej Enropy. wrażenie ł(1dnej bajf'czki, jPdnak w Ameryce takie rzeczy są. n'lOillwł·.
Tam, gdzie z jednej strony pamlje
absolutny materjalizm, a z drugiej
mamy przykłady szczytnego ide
alizmu i bohaterskiego. poświęcenia
równiei i fakt powyższy jest Jl1o.ż!i
wy. W
każdymbądź
razie pan
Smith łączy te oba pierwiastki w
jednej osobie.
Również i polska radjofonja moŻ':!
się poszczycić, jeśli nie cu~ot.wórca
mi w eterze, to w każdym razie
b:trdz.o pcpularnemi osohistościami.
M. in. jest nią "Papa Stefan" czyli

prof. Tymieniecki z Katowic, który
sobie dzięki .,charmowi" Ta
djo.fonicznemu se,tki tysięcy przyjn,
ciół na całym świecie. To samo
moż'oa powiedzieć o ks.
Rękasie
ze Lwowa, którego audyp.je dl:1
chorych cieszą się niezwykłem powodzeniem. Wreszcie zakrojona n:t
szeroką. skalę akcja samarytallsIm
Łódzkiej Rodziny Radjowej jet;t
na.jpi<;knicjszym bod'1j downnem ,
że w dziedzinie pomocy bliźni:n ra
dlo działa6 IIlOŻE) '!l~cla.
zyskał

KAMIŃSKIEJ.
VI' czo.ra.i~za
premjera

nowej
sztuki l\Iorowicz - Szczepkowskiej Najlepsi
z Idą. Kamińską na czele wywarła
na widzach wielkie
wra7ienie. l
istotnie tylko tak znakomita artystka jak Ic1a. Kamińska oraz je,j ze~pół mogą. tak nadzwyczajnie wykonać sztukę, która w Warszawie
zyskała sobie wielką popularność. piękna
D7iś w sobotę odbęd~
się dwa
przedstawienia , Sprawy Moniki"
~ mianowicie o godz. 4-ej po połud
niu oraz o g'odz. 9·ej wieczorem.

radio?

prZEZ

dobrej nQcy

1:?10 KuneClrt z płyt ~rJmofono

wyrh.
13.13 1'ol'anl']( !'<7kolny ze Lwo-

wn.
13,:33

TI'a,:!lli~j;1 ze Lwowa słu
chnwidka p. t. .,Czopl,a niewidka i
plllec'l.ka nieruchomka".
16,00 Płyty gramofonowe.
16.40 .. Romantyczny rycerz Pol
ski poro.zbiorowej (:\1ichał Czay
kowsld)".
17,00 Muzyka z płyt.
17,40 Odczyt akt'lnlny.
l (,00 ~ruzyka, lekka z JIbt.
18.::\0 Audycja ze studja łódzkie.
go "W przededniu święta Łódzkiej
Hodzin,v TIadjowf'j".
19,20 KOmll'likat izhy przemysł/}
'1"0 - handlo.wej.
19.30 Nn widnokregu.
20:00 Ko.ncert 'wieczorny.
Kom. d Tom (pi'lsenki).
W przerwie wiadomości sportowp..
22,0{) Komnnikat: Jutro dzień
Łćdz;dej Rodziny Radjowoj.
22.05 Koncert Chopinowski"
wykonaniu Zygn1Unta Dygata.
22,40 Koncert życzeń z płyt gr!\
mofownvych.
~.~.~

...... ............
~

ś

POWTÓRZENIE PREMJERY IDY,

w od biorniku

charakter.
Ameryki

artyści

iat

"Trans canic"

gr Ol obejrzeć
••••••••••••••••••••••••
Ic. Clarhe
Boru

WYSPIAŃSKI

dziećmi".

którzy uwierzyli w czarodzirjską
moc jego glo.su ~ chcieli g'o osohlś
cie poznać. I zaczęła się se 'ja skb
dania mu wizyt. Z najdn.l8zych zakątków .\meryki przybywali do ui",
go ludzie
po
błogosławieńst.wo..
~ Dzie,siątki szpitali zwróciło się do.ń
z prośbą, by przyszedł odwiedzi(;
Ił!afr
chorych, którzy czują, że jego bło·
Al. I Maja 2
gosłowieństwo iCh uzdrowi.
kier. 8rt. M. BRODERSON.
Wyjątkowo wzruszają.c.y był na
Dziś I codziennie
st~pująCy wypadek. Naczelny lekarz szpitala w Waszyngtonie zwró
cH się; doil telegraficznie, by na·
D lś
b
.
tychmbst przyjechał do pewnego
z , 50 . 3 " o 4. 7.45 I 10 w. inwalioy, ofiary wojny, którego już
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1anerowano ('ztf'rna~rie razy. Nie,

.......................
"Ilraraf"

Usłyszymy dziś

Co

WALNE ZEBRANIE LOPP.
W 11iedzielę, dnia 18 b. m. o go·
dzinie 11,30 w sali gimnazjum stowarzys,~enia kupców w Tomaszowie (Mościckiego 24) odbędzie walue zebranie członków mie.iskiego
komitetu LOPP, na którem doko'
nany będzie wybór nowego zarzą·

A WSPóLCZE-

SNOść
Łódzkiego Klubu
niedzielę, dnia 18

St.araniem
Lite
rackiego w
bm.
o godz. 8 wieczorem w salach Instytutu Propagandy Sztuki (park
.- i f'llkie",icza) odbędzie się odczyt
Jl!łodego krytyka warszawskiego,
Wła~ysława
Bieńkowskiego
pt.
.,Żywy czy martwy jubileuszsłowo o Wyspiańsknn".
A·ttor znany już w Łodzi 7. killru
rewizjonistycznych odczytów na t~
mat literatury współczesnej, da
tYm razem nowe oświetlenie zawi·
łyrh problematów twórczości Wyspiallskiego. Odczyt wzbudzi nifr
wątpliwie szerokif' zaintereaowanie
wśród inteligencji naszego miasta.

1

U

Spieszcie
ten cud techniki. Pokaz RADJO REICHER
Piotrkowska 142

AUDYCJE ZAGRANICZNE
Lipsk (389)
22,00 Comedian hannonists śpie
wają, (płyty gramofono.we).
Paryż (1724)
21,40 Operetka Lehara "Krain:..

bohater filmu
"Na Zachodzie
• "uśmiechu".
bez zmlan
Bukareszt (394)

IIr·es

A
H,
W

.Le

wkrótce w filmie

"noc w

CHIC DO"

20.30
Recital
(drobne utwory).

wiolonczelowY

BAL SYLWESTROWY.
Jak siQ dowiadujemy, tow. domn
sierot. .Sied )lu. dziecięca" urządza
do.rocznym zwyczajem tradycyjny
bal
flylwe~trowy w odnowionych
salach .,Scali" (Śródmiejska 15).
Zabawa zasluguje na poparcie szerokich sfer publiczności, ze wzglę
du na. cel imprezy o.raz czynione
prpez komitrt pr7.n~()towania. kt" re zapewftJają wszystkim dot;kon;lfn zahaw~ no hiałego rana.
i

.BimhhHhihiłhihiłlii~lhiiihiinniłiMiHiihliłiihhihiiMh1hihMMhiiHTliil"Mtniłłih"h""iiiillMMiMiI&U&ddiBk&iiamhd&ibMiiihMihiiiiihbdd&

GłOS

Łódź,
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dnia 17 grudnia 1932

!!!!ŚI~~Z~Bpr!~eki łforeaDiz~gj~~~oB.'i j~;~:!l~~::i.;:;~~l.:~~~;'~~=. Ma-

dang bCdzic obradom wa n~eo ztbraD ~ a PZPN I ~~~~!~. w sali przy
Omawiając fo'r sowany p,rzez
PZPN. pr.ojekt reformy ligowej
zaznaozyliśmy, że nasza najwyż
sza magistratura piłkarska nie
może liczyć, bv projekt jego
spotkaŁ się
z jednomyślnem
przyjęciem nawet ze strony Pi!szczególnych okrQgów,
Jako
p:crwszy głos s<p.rzeciw~ z::m o ·
lowaliśmy zdanie okręgu
łódz,
k:ego , który zgoła inaczej W)'obraża sobie przepro\"adzenie
reformy,
konieczności którE'j
1lie kwestjonuje,
Projekt Łod.zi w ogóll nych zar sach przedJslŁawia się następu-

111.

SImero

fi!~~k;/o:n:;t~ ~!~;:!mc~l~~.~

Stwierdzić należy ,
iż
ze me do pomy.~lenia.
wej 1 (SKS) od godz. 17 doro czD.l~ KKS - Huragan.
wszystkich projelktóv,' reOl'ganiSzczQśli wem nazwać trzeba walne zcrrOlll!idzenie LOKS-u.
Lekkoatletyka: W Pabjanicach
zacyjnych, które doLychczas uj- również rozwiązanie kwes,tji uNIEDZIELA.
w hali krytej "Kruszender" zawo,
r.zalv światlio dzienne, projekt działu ilości klubów w poszcze- . Zapaśnictwo, Solla ..Unji" przy dy .lekkoatletyczne dla męiczyzn.
Lodzi jest
najracjonalniejsz.,' , gółnych okr~gach w za wodach ul. Ką,tnej 2, o godz. 15 mecz zaGdy sportowe.
W Pabjanicach
Dąży 0'11 do zmniejszenia Ho- o mistrzostwo klasy A. PZ~~., paśniczy o drużynowe mistrzostwo błyskawiczny turniej gier sporto,
ści k!'ub&w w lidze, zmniejsza czego ~rl1d~10 było dOo?atr.zec ~lę okręgu: Unja _ Wima.
wych z udziałem drużyn łódzkich.
wydatnie odrazu w pierwszym w Dro.lekcle Garbal"I~l, . ządaJą-, Hokej. Lodowisko LKS-u o g'odz.
Zebrania: W sali "Oratorjum" do
roku ilość roz.g'rywek mis,łlrzow c,'m utworzenia ośmIU hg okrę- 930 mecze t.reninO'owe drużyn kom roczne, walne zebranie LOZTS.
.
d owe lI '
':)
skich, jednakowo
zatrudni'l gowych i proponu.lący'lU
kluby , które walczyć będa o mi- ną iloś6 kluibów do udziału w,
strzostwo i te, które znajdą się mistrzostwie Pol~ki.
I
na dalszych miejscach
ta.beli,
Ciekawe, c :,v projekt Łodli
wres'zcie w sposób racjonalny przemówi do przekonania in- W Berlinie będą grać na~lepsze siły europejskie
przewiduje reorganizacje okrQ' nym refolT!.1a,torom, a głównie
.
olimpjady zgłosiło jut swój akcel!l
gów, o ..;zem PZPN. absolutnie P'ZPN-owi i tym, u których pro- , . Ni~da,;no zaloż?n! w NIell1~zech wiele klubów oświatowej sławię,
jąco:
Ilie pomyślał, a bez czego zdro- jekt PZPN. znalazł uznanie, to memlecln klub bnd~owy za~lerza Rozpocznie, się ona 20
stycznia
w tym roku zo~ga~I~~:v3.Ć m~ędzt· 1933 r. i potrwa cały tydzieii..
ie mO,że być mOwy o zwięk- wa reforma obecnych stosun- znaczy zarządowi głównemu
sleniu ilości klubów
;v lidze, ków w naszem pi'lkarsŁwie jest gi. narodowe zawO Y n 2:owe. o ej
Współzawodniczyć będą najlepwprost p,rzeciwnie,
liczba ta MM
•
+q
=
. .as·coe a...........
SI. 2 S
ts sze siły angielskie, jak np. Grock-'
\yinna być wybitnie zmniejszoford _ team, pozatam weźmie udział
bez względu na to, czy naełk
szereg holenderskich graczy, wśród
ligi na dwie gru .
których w pierwszym
figupy, CZy też nie.
Łódź
żąda
rować będą bracia Goudsmith. Pozmniejszenia i,l.ości klUJbów do
zatem jeszcze kilka państw zamieGŚmiu i to w ciągu t,r .zyletniego
2
rza wysłać swe drużyny reprezenokresu czasu, to znaczv do 1'0- K u . . . .
WI
_
. . . ~..
~
tacyjne.
l,u 1936 przez spadek
dwuch
przgnł~si~
Gospodarze wystawią dwie druklubów, a awans jednego.
żyny. Ich kierownikiem. jak te,ź i fi\lislrzostwa ligowe w latach
Przy warszawskim okręgowym związku, Polski związek robotni- grywkami PZPN. jest często rzeczą larem całych tych zawodów będzie
Hl33 i 1934 rozgrywane
mają związku piłki nożnej .został utwo- czych stowarzyszeń
sportowych trudną, a nawet wręcz niemożliwą· mistrz Kurt Bendix. Jeden z tellbyć w dwuoch
grulpach,
przyrzony
specia!ny
pod
okręg
zrzeszabierze
udział'
w
rozgrywkach
mi- Tak przynajmniej
przedstawiały
się mów bEl d'
. slcł a da ł wy ł ą,czme
.
,
. 1 .. 1..
....
•
W
'
ZIe SIQ
czel11 trzy gOrlIe ls _UUJy
ul'ZY jący wszystkie piłkarskie kluby ro strzostwach i o:impjadach robotni- stosunkI warszaWIe.
z graczy berlillsldch, drugi zaś będ(,lne w każde .,' .!.~!l'l1CT\ie
tworzą bot mCze
.
'
h~ p rze z zwi~<
~p
st oI'ICy. Po do k ręg t en P . czyc h, orgamzowanyc
Wobec tego, że postanowienia dzk reprezf:nt~wał Niemcy połudnowe dwie g,rupy z ten'.
że Z. P. N. uznał jakó autonomiczny zek międzynarodowy.
I '
ft ,
i '
.
h PZPN. przewidują tworzenie PO(, ulOwe.
z nich roz,"ry\"a
P ic I'wsza
1'1"
To stanowi wielką zm anę, ktora
Z pośród sportów uprawlanyc
h dl
W . . . b' d'
r ' d:t
I!ał o mI·strzostwo. a drn,.a a wal
.
'b
okręgów autonomiczny c
a zrzeSWIeCle 1'1 ZOwym o ImpJu .
zapewne nie pozostanie bez zna- przez młodzież robotmczą naj ar. 11 .
. t ereSOW3cz.'";; będzie o spadek.. ...,.,
W szeń klubów powstała mys'I s t W{r t a wywo ł a ł a WIe
oe zam
.J "
'd
. UT
Ameryce t 3.I'
.
.
Gdv ,,, t~n sposób li_" a osi",,,- czenia dla dalsze.8 działalności klu dziej rozwija się piłka nożna.
rzenia robotniczego
po ok ręgu alt- me.
IV
ue ImpT€iLy
Cle"
,.,...".,
bów
robotniczych,
nietylko
w
War
tej
dziedzinie
trzeba
rozegrać całą
W
·
·
·
.
lk
I
ś .
E
llle .J·Uż liczbę dziesi""'iu
klu-'
tonomicznego warszaWIe. Mł- szą SIę WIe -ą. popu arno Clą, w u
'<~
.
' nl1"t
' st są. one d0l>U
J.'<
bów, mistrzostwa liltowe
w ro- szawie, lecz i w całe«J Polsce. DIate moc spotkań międzynarodowych i strzostwa robotmcze
rozgrywane w ropIe
omla
rza d ..
go też poświęcamy uwagę wywo- krajowych co absorbuje dużo eza,
'I"ły
. d
l.
ku 1935 odbywać się będą
w
"
tym p?rlokręgu umoz lWI by Je no ue.
dom prezesa nowego podokręgu rO su. Mistrzostwa PZPN., do ktorego
ś
.
d'
. t
',ll.dne.J' ..O'rupie. \\1 ci<"'T11
dalsz',/cb
cze
nie wyłomenie k ruzyny
Sł
........
,J
botniczego p. dr. Michałowicza, któ w olbrzymiej większości należą ktu
ł b ' mIs rw
.
ąp
dwuICh lat uttI'z"many ma być
. wskiej, która spot a a y SIę Z mtU
,
ry w udzielonym wywiadzie praso by robotnicze, również zajmują wIe
•
h
W O
:,padek dalszych dwu.ch k,l,wbów
strzem klubów grającyc w
. .
KPZjednoczone
przeprowadzłł
w
wym scharakteryzował obecny stan le terminów. Pogodzenie mistrzowki
A
.
Z.
P.
N.
o
tytuł mistrza
asy
.
i automaty>czny awans mistrrza rzeczy, oraz wyraził swói pogląd skich rozgrywek
sld
adzie
~we.i
drużyny
na
mecz
ze
robomiC"cych z rox
h
klasy A PZPN. \V ten snos6b
Myśl ta została podc wycona przez Skodą, w Warszawie zmIanę w wa..
na
przyszłość.
liga doszłaby w roku 1936 do
kluby robotnicze, które w '1'
I os ci 16
W szystki~ sportowe kluby robot
""
WOZPN dze średnie.j, w której zamiast proo~ll1iu kluhów i nadal grałaby
. zwróciły się do zarz~utl
. ponowanego poprzeunio Lipca wy'
nicze na terenie
nasrego kraju,
Przeciwko grypie i przeziębientll
b
tw
.
Od k
~ystemem dolY'Chczasowy:m, to zrzeszone są w związku robotni- można zastosować tabl~tki Togal. z proś ą. o s or~l~ Pt o r~ll stąpi Stahl n z IKP. Przeciwnikiem
znaczy każdy z każdym.
autonomIcznego. l.u.is s worzeme Stahla będzie Pisarski.
d k
czych stowarzyszeń sportowych, Togal często usuwa chorobliwe
Projekt .... owyższy nie jest ne..
jego stało się faktem
o onanym,
Bokserzy lódzkieg-o
Hakoahll,
który z kolei jest członkiem mię· objawy. Nieszkodliwy dla serca,
.
l
b'
WY. Za podstawę posłużył .!u
a nadzwyczajne wa ne ze rallle którzy'trenują systematycznie pod
dzynarodowego związku wychowa- żołądka i innych organów. Sprobu.l
db d .
.
projekt, który szeroko omawiaWOZPN., które o "ę zle SIę w kier. Konarzewskie,go wystąpią po
nia fizycznego, W" hcego siedzibę cie i przekonajcie się sami, lec1. żą
l;':;my na naszych łamach jeszdniu dzisiejszym f ak
t tenk
usan ·
CjO ra.z pierwszy w styczniu w I-szym
swą w Pradze czeskl'eJ' a liczącego ćl.a,J·cie we własnym interesie Iylko
cze na począreku bieżącego r
o
'
nuje.
kroku bokser~kim, do którego Ha
przeszło
2 miljony zrzesz(}nych oryginalnych tabletek Toga).])o
ku. przvc.zem narodzimy
jego sportowców. Jako członek tego nabyc.ia we, wszystkich aptołndl
Nie należy si"'L spodziewać, ażeby koah zgłosił 8-miu zawodników. Z
lU wdzip.czamv prezesowi Ł, Z.
w najbliższe i przyszłości poszły za pośród nich najlepsze nad7.ieje roO. P. N. p. Konopce. Rozumne
przykładem Warszawy i inne okrę kli,ią Pantyl w W. muszej, Klajn
~l(" że obecnie jest on U!zupe!gi, lecz jedynie ze względów nalu w w, koguciej i ~Iorgensztem w
niony i lepiej opracowany, myśl
ry organizacyjno - administracyj- wadze półciężkiej
jednakże jest ta sama.
nej. Czy jednak w końcu roku 1933
Odpowiednio też opracowasprawa ta nie stanie się aktualną,
co i reorganizację mistrzostw
nie można tego przesądzać. W naj
w okr~gach. \V każdym okr~gu
bliższej przyszłości na.iprawdopomają powstać ~ztery klasy: liga
dobniej nie dojd'lie do tego równiez w innych dziedzinach sportu. Kursy Zawodowe Żeńskie przy
okI' g,o wa, klasy A, B i C. Liga
okr~.gowa ma liczyć po 8 klu
gdyż kwest ja terminów nie je\ Tow. Szerzenia Praev Zawod.
wśród Kobiet Żyd.
bów, a rozbudowa klas według
tam tak paląca jak w piłce nożnej.
Wólczańska 21, tel. 167-15
proporc.H 1:2:3:4. A więc A k,1.a·
Co się tyczy Łodzi, to prawdo- Przyjmuje zapisy na nast. działy ł
sa liczyłaby 16 klubów, B - 24,
podobnie
reforma powyższa ominie 1. Gorseciarstwo - Krój
i C - 32. Razem ()krę~ liczyłby
ją. Łódź posiada zbyt małą ilość 2. Krawiectwo- damskie ,
80 klubów. Gdyby ilość klubów
klubów robotniczych, by dało się 3. konfekcja dziecinna
w oki'ęgu była więtk.s'za, podział
z nich utworzyć autonomiczny pod 4. Haft, roboty rączne I
byłby nastę.pujący: 2:3:4:5 i
w
okręg, na wzór Warszawy i zorga
roboty weneckie
tym wypadku okrę~ taki desynizować
w~asne mistrzostwa. Znacz 5. Modniarstwo-kapelusze
.
gnuje do mistrzostw Polski dIWa
nie bardziej napięta sprawa jest
Bieliźniarstwo
Kr6J
kluby.
Rozumie się, że mistrz
na Ślflsku, a także w Zagłębiu Dą, 6. Ondulacja
klasy niższej
wchod'ziłby
do
klasy wyższej, na miejsce fig<uNa wystawie lotniczej w Pa.ryżu wystawiono nowoskon- browskiem. które łącznie z kluba 7. Manicure
mi robotniczemi Krakowa śmiało
rujące~o na oSlta;tniem miejscu struowany trójmotorowy aeroplan, przeznaczony do komuniSekretarjat czynny od 9-1
mogą podokręg taki zorganizować.
w tabeli.
kacji pasażerskiej Paryż - N. - York.
i 8-7 po poło

O

a

bridżowa

li-I

=_IiiW........,w

1\ IDnO · ro bot -ICZ Ch PI ilrzy

na,
sIąpi podział

I~
U

D.::a",·on.:alnft zm.-a

rzędzie

rozArg1DlT6JI.r m.-a:.irZOW5kitb

wszg5Sk[m oleC

l

ahl zas t I lalpita

_=

Nowy samolot transoceaniczny

l

"Praca"

-

r

DzwiQMOWU Kino -Teatr .

nCA I L"
Dliś

i dni nlstepn"ch!
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ŚPIEWY: MIECZYSŁAW FOGG.
Początek

codz. o 4.30, w sob. i niedz, o 12.30.

z mistrzem JARACZEM

i

Marią Zarebińska ~ó~~~ct

TAŃCE: PARNELL i HALAMA

Ceny miejsc zniżone!

Bilety ulgowe wałne bez ograiliczeń!

l'

Dziś

Kino-Teatr

Warner B?'others prezentuje

bE Dl -

prześliczną

i dni nastepnJch!

genjalnego tragika amerykań
skiego E. ROBINSONA i
w

wielkim

Lorettą

JOUNG

filmie produkcji
1932 I 33 roku p. i.

ZEMSTA TOnDA

'THE
HATeHET

MAN)

w dramacie chiliezyka, ie~o miłośoi i namiętności.

Ceny mieisc

-----zniżone!

Początek

seansów o
godz. S-ej i 10.15 W.
Passe-oartouts i bilety
wolnych wejść bezwzględnie nie ważne .
Aparatura Western

Electrit'

Łódź,

GLOS

17 Qrudnia 1932 r.

Przemusł

ZagrDz· Dny rynek PoIsk,-

musi pomóc

rolUJom

'Ve wczorajszym "Głosie Porannym" podaliśmy pokrótce streszcu:
nie przemówienia premjera Prysto-ra, wygłoszonego na Jubileuszo.
wem posiedzeniu senatu. Pragn~iś
my obecnie zwrócić uwagę na pewne punkty tego przemówienia, które precyzują stosunek rządu do obecnej sytuacji i do wytycznych
progl'amu gospodarcz., o który roz
poc z ęła się o~tatnio energiczna wal
ka.
Słusznie zupełnie podkreślił premjer Prystor, ze mamy pewne szan
se zwalczenia
kryzysu w Polsce.
Zasadnicze linje programu rządowe
go streszczają się tedy do kontynuowania wysiłków nad utrzymaniem całości naszej waluty i równo.
wagi budżetu oraz w dążeniu do
likwidacji wszelkich
momentótv
utrudniają cych osiągnięcie tego celu. Osiągnięcie tej równo-łvagi, zdaniem premjera Prystora, może na·
stąpić tylko przez
dostosowanie
cen przemysłu do cen rolniczych,
co ze swej strony przyczyni się do
wzrostu produkcji. W tym fragmen
cie pnemówienia mamy więc echa,
walki toczące., się mię.lzy "Lewiatanem" a kierowniczymi czynnikami gosp(}darczymi na terenie rzą
du z wicemin. Starzyńskim na cze
le. Polemika
prasowa pomiędzy
min. Starzyńskim a p. Andrze·
jem Wierzbickjm wykazuje poważ
ne rÓŻnice poglądów na ten podstawowy problem
gospodarstwa
polskiego, gdyż sfer~ gospodarcze
wysuwają na czolo swego programu zagadnienie przywrócenia ren.
towności produkcji i problem zysków. Z tego punktu widzenia sfe
ry go~podarcze przeciwstawiają się
wszelkiej ingerencji rządu w sensie
kontroli nad kartelami.
To stanowisko znalazło swój wy
laz m. In. w tezach przyjętych na
czwartkowem nadzwycza.inem posiedreniu plenarnem łódzkiej izby
przemysłowo - handlowej. Nie ule
~a żadnej wątpliwości, że na tym
odcłnku polityki gospodarczej roze.
gra się najbardziej energiczna wat
ka między rządem, a sferami gospodarezemi. Podkreślił to niedwuznacznie premjer Prys tor, stwierdzaJąc, Ze innych środków, jal, do-stosowanie cen przemysłu do cen
rolniczych niema, a inne programy
w konsekwencii swej zawsze zawio
dą. Czy jednak rząd istotnie zapew
ni według słów p. premjera krajowi
i jego Zyciu gospodarczemu spokóJ
i równowagę - oto pytanie, na któ
re odpowie
dopiero najbIiższa

HANDLOWY

Niemcy otrzymały kontyngenty na przędzę czesankową
W kolach

plozemysłu

welniazaniepokojenie
wywołała sprawa
podpisanej
nowe.i umowy kontyngentowej
po!.sko - niemieckiej. Umowa ta,
która uderzyć m07-e bardzo dotkliwie weksport
przemysłu
czesankowego ma być uzupeł
nieniem do porozumienia celne
go z 26 mal""ea r. b.
Glównem
niebezpieczeństwem jest
przyznanie przez rząd polski kontyn
~entów na PI'ZYWÓZ do Polski
przędzy wełniane.l,co do które.i ishlial dotychczas całkowi
ty zakaz importu, Wpl'owad?!Ouy na podstawie zarządzeń kon
tyllgeutowych z dniem 1 stycznia b. roku.
Umowa kont)'ngentowa przewidu.ie
również
przyznanie
. Niemcom kontyngentów
na
Iwzędze lnianą, .łutową i baweł
nianą. W zW1i~ku z tem I'ÓWuież i przemysł bawehliany zamierza pcd.iąć :!kcj~, ~mierro.ią
ca do utrzymania w odniesieniu do Niemiec obecnych zakazów importu. Ze sh'ony polJl4':go poważne

skie.i stanowisko to motywowane jest zgodą Niemiec na przyznanie Polsce kontyngentów na
przędze czesankowjJ i wigon.loWił za niemieckiem cIem antonomicznem. a nie za cłem maksymalnem.
Wedł~ opinji przemysłu wló
kiinnicze~o zezwolenie na import przędzy ntemieckiei stwoI'zy dla pt'zemysłu te~o dalsze
poważne trudności zbytu
na
l'ynku kraJowym.

.

.

•

Dla illllstracji tej groź·by, jaką
przedstawia 'mport niemiecki
dla Po.\ski stwierdzić należy, że
wywóz przędzy czesarukowej z
Polski z rok'\J na rok wzra.sta,
zajmując
coraz poważniejszą
pozycję W eks~ie 'Ywobów \
pr.z~tworów włókIenmczych.
\V roku 1926· wywieziono prz~
dzV czesankowej '2.361·300 k~.,
ctyli 37,5 proc. udziału w ogólnvm ekspo.cie włókienniczym.
. \\1 roku następnym, 1927, eks

.
.•
port ten wZTasta, SlęRaJą~ cyfry
4.046.000 kIR·, co stanoWI . 57,~
proc. ca~ev ·-, wywOz,u włMuenm
czego w tym roku.
Na tym wy.sokLm
poziomie
utrzymuje się ekSlport przędzy
czesankowej do roku 1931, jak·
kolwiek w tym ostalt nim roku
eksport ten utknął
na cyfrze
3.726.000 kLg.
Spadek procentowy eksportu
przędzy czesankowei do ogólnej
cyfry wywozu wyrobów wł6kienniczyc'h (57,6 proc. W roku
1927 do 32,3 proc. w roku ub.,
29,7 w roku 1930 a 27,7 proc.
w roku 1929) nie jest Slpowodo ..
w:my ku:rezen'iem się wywozu
przędzy, lecz wzrostem wywozu innych artykułów przemysło
wych, przedewszystkiem
zaś
wyrobów bawe1nianyoh.
Pewne wahania, okresami na
wet do5ć ~. (,wa.żne, odczute
przez przemysł
wlókienniczv,
wyrażające się
w mniejszym
lwb większvlll1 spadku wruchomienia, działu przędzy czesankowej nie obejmują. (~)

KlD musi prowa dzić

księgi?

Projekt związku izb usŁala kategorje przedsiębiorstw

\\'

związku

z aktualnem dla w~'ch zabiegów «) genet'alne 0<1siei' gospodaI'czych
za- I·oczenie mocy
obowiązujące.l
gadb.ieniem, czy i w jakie.• mie- nrt. 280 zdeeydował sie wystą
rxe liezyć sie llale-ly z koniecz- I)ić z proJektem speC.talnej usbnościlł zaprowadzenia prawidłO wy, któraby możliwie rychło u ..
wych ksiąg handlowych celem JłOl'lf1lowała zagadnienie, kto i
uniknięcia koliz.ii z art. 280 no- .i~łk ma prowadzić ksi~i.
Wewego kodeksu karnego, stwier- dłu],( propozyc.ii związku, obod:rJć należy. że związek izb prze wiązkowi l}rowadzenia
ksiąg
przedsiębiol'stwa
mysIowo - handlowych z uwa~i podlegałyb)'
na bezowocność
dotyehu.,sso- przemysłowe od I - IV kat. oraz ł!andlowe I i II kat., z wy.iąłk.iem tych '
przedsi~biorsłw,
które zaliczone są do II kat.
handlowej li tylko
z powodu
(l~ółu

Organizacje gospo-

darcze

wykup
patentów

załatwialą

Sluozedaiy !oWal'ÓW, posiada.iqcych ceehy produkcji wytwOl'nie.lszej .la'k o też wyszczególnionych w ust. 3 kat. II-eJ.
ZSl'azem związek izb wystą
piJ do min. skarbu z postulałem, aby władze skal"bowe
w
czasie przejściowym, t. j.
aż
do czasu wydania projektowaneJ ustawy nie kwest.fonowały
faktu
nieprowadzenia ksjąg
pr~ez te przedsiębiol'Słwa, które w myśl omawianego projektu nje są obowiązane
do ich
prowa~enł&
..

BIURO BUCHALTERYJNO· REWIZYJNE

Stefana Glika.

Łódź,

17 grudnia 1932 r.
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Paleni, na rat,
w:~=::::b~:~~h.SP"·

Sprawa ta staje się aktualna,
szczególnie dla handlu obecnie kiedy przypada termin wykupienia
nowych patentów.
Już nieraz na stawiane zarzuty,
że świadectwa przemysłowe są prze
żytkiem, padały odpowiedzi, któ~~
w zasadzie przyznawały słusznosc
temu twierdzeniu, ale wysuwano
argumenty że dochód płynący ze
świadectw' przemysłowych, jest
zbyt wielki, by
skarb
państwa
mógł w tak ciężkiej sytuacji zrezy
gnować z tego źródła dochodu, nie
znalaZłszy innego źródła.

Nie mniej jednak, na skutek zaostrzenia się kryzysu, mimo zmniej
szenia się dochodów skarbowych,
czynniki miarodajne podejmują róż
ne akcje doraźnej pomocy dla s~e
regu ' płatników, udzielając im u g.
Tak działo się np. z rolnikami.
O doraźnej pomocy dla handlu
narazie nic nie słychać.
Coprawda mówi się o wielkiej
akcji skreślenia zaległości podatko
wy ch, które stanowią zbyteczny
balast dla księgowości skarbu, ale
narazie wszystko to pozostaje w
sferze projektów, conajwyżej w gra
nicach badań.
W pewnych kołach nadal, nieste
ty utrzymuje się pogląd, ze pomóc
należy
Przedewszystkiem sferom
produktywnym. Handel nadal jest
traktowany przez te sfery jako
szkodliwe pośrednictwo, choć najdr(}ższe pośrednictwo jest takie, kie
dy urzędnik, spółdzielnia lub organizacja kartelowa zaczynają uprawiać handel.
Ale handel, który przeiywa ostry
kryzys, jest jednocześnie pokaźnem
źródłem dochodów dla skarbu. Jest
rzeczą tedy jasną, że w intereeie
skarbu leży, by handel krzepł, a
nie był rujnowany.
Grudzie11 jest najcię7azym mf&o
siącem dla Iwpiectwa. CM; dopiero
mówić o grudniu tegorocznym.
Sezon zimowy zawiódł na caleł
linji. Zimy w pełnem znaczeniu tego słowa nie było. RUCh w hancUu
był minimalny. Jesień nie dopisała.
Terminy płatności za towary nfi·'
sprzedane są bliskie, a znikąd nie
widać gotówki.
Co robić?
Nawet okres przedświąteezny,
l.tóry zawsze wnosił ożywienie do
handlu, tym razem nie wykazuj<>
iadnej poprawy.
Niema pieniędzy i niema środo
ków na wydobycie gotówkI.
Czy można w takim okresie wy.
łożyć na wykup patentów?
Projekt wydawania patentów,
które byłyby
spłacone
ratami,
mógłby się przyczynić do tego, i.e
nabywanie patentów nie wywołało
by wstrząsu w wielu przedsiębior.
stwach.

Izba skarbowa, celem ułatwienia
nabywania świadectw przemysło
Absolwettta Wvż ••eJ Szkoły Handlowej.
BległGjJo rewldenta.do spOłek akclfjnyoh.
wych, udzieliła ':rawa załatwianIa
Eksperta Powazechneg,o l'owBrarstwa Powlernlc.ego Sp. Akc.
formalności zwiąianych z otrzyma
niem świadectw przemysłowych nal6dź, Al. Kościuszki 24, Tele'. 158-16
stępującym organizacjom i stowaPorady w sprawach buchalteryjno-podatkowych, Rewizja
rzyszeniom na terenie Łodzi:
kontrola księgowośei, Sporządzanie ekspertyz, sprawoStowarzyszenie fabrykantów prze
zdań i t. p., Zlecenin powiernicze.
przyszłość.
mysłu włókienniczego,
Zachodnia
Godziny przyięć: 3 - 6 po południu.
Niemniej stanowczo
brzmiało
kupcÓ.~",
nr. 68, Stowarzyszenie
twierd.zenie p. Prys tora, tz
nie Piotrkowska 73, Centralne stowaistnieje żadna nadzieja, hy niebawem nastąpiła .;al,aś poprawa w za rzyszenie kupców i przemysłowców
kresie kon;unktury dla cen proi
duktów rolnych.
chrześcijan, Piotrkowstta 113, StoW lipcu 1930 roku ogłosił sąd łączyła. patent, z którego wynika,
Na jedno tyJku pragniemy zwru warzyszenie drobnych kupców z 0- ha.ndlowy upadłość firmie "Szlama l;e powód zastrzegł sobie na Polskę
~SES.
cić uwagę, Co w expose czwankolwlicy Górnego Rynku, Nowo-Za- Marokko" handel hurtowy towa- sposób otrzymywania sztucznego
wem zostało pominięte zupelnem rzewska 3, Stowarzyszenie
drob- rów włókit>nniozych (Narutowicza. jedwabiu o matowym wyglądzie.,
milczeniem. Otóż prem.jer Prystor nych kupc6w kolonjalnycb, śród- nr. 2).
łtiejednoliły
przez douanie w odpowledniej ilonie wspomniał zupe 1nie o innych miejska 20, Stowarzyszenie kupcÓW
Decyzją z maja 1931 r. sąd urno śoi olei, tłuszczów, lub mydła.. Tym
aukcji londyńskich
elementach gospodarstwa polsklt'- detalistów, Piotrkowska 90, St(}wa- l'zył postępowanie, gdyż. wierzyciel czasem firma p<nwana. sprzedaje
w
dniu 14 b. m. zamknięta zosta
go. poza rolnictwem.
Powiedział
rzyszenie drobnych kupców, Piotr- Bornstein, na żądanie którego zo- sztUC7..ny jedwab o matowym wytyH.o, ze inne warstw'y społeczeń kowska 6, Związek przemysłu wło- ~.tała upadłość ogłoszona, oświad- glądzie wyprodukowany, jak się 0- Ja ostatnia tegoroczna serja aukcJI
wełny kolonjalnej w Londynie. Bistwa, a przedewszystkiem prze- Jdenniczego w państwie potskiem, czvł sądowi_ że nie rości już żar!- kazało z ekspertyzy,
w sposób lans aukcji tej kształtuje się niemysł przyjść muszą z pmJlocą rolPiotrkowska 96, Krajowy związek nych pretensji, z...ś na zebraniu wie. zastrze.żony wyłącznie na rzecz po jednolirie. Tak wię,c notowania koń
nictwu. Pozatem jednaJ, ani o prze przemysIu włókienniczego, Moniusz rzycieli zgłosił jedynie swe prcten- woda.
cowe poszc.zlegótnych gatunków
myśle, ani o handlu pie us'y§zeIi~.
Id 5, Centralny zwiąrek rzemłeślni- sje ~przy~ilejowa~e mag~str~t~.
Wobec powY"l8zego, 'lastrzegając wełny w porównaniu z cenami pomy ani s'(}w a. A przecie}. jeżeli mó_ ków żydowskich
Południowa 4, todzl. Procz magistratu mm WIe- sobie prawo doehodzenia
szkód i przednich aukc.ji wykazują waha·
wił p. prem."cer o cię;':!;i e,i sytuacJI
Stowal"Zyszenie kupców i przemy- rzycie.le nie z.glos~li się i :w?bec strat, względnie nieslusznego zbo- nia. Początk()wy optymizm i prz~
rolników zmuszonych do daleko- s!owców volskleh, J{ilińsl,iego
tego postępowanI~ upaclłosclowe gacenia się, p'tOi~ił ~ąd o wzbronie- widywania, iż ceny wykażą stabiliidącego ogl'aniczenia
swej stopy Centralne stowarzyszenie drobnych podlegało umorzenIU.
Ten stan nie -pozwanej finnie wyrobu oraz zację lub powszechną ~wyźkę
życiowe.t to przecież
należałoby
trwał do dnia wczorajszego, w któ- sprzedaży ~Lltuczmego jedwabiu o nie spelniły się.
kupców, Ogrodowa 20. (ag)
wspomnieć również i o załamują
i
rym adw_ Menasse, pełnomocnik matowym wyglądzie wyrabianego
Na podkreślenie zasługu.ie fakt)
cym się handlu. Nie mozna \>rzeSzlamy Marokko wniósł podanie o sposobem zastl'Zetonym wyłącznie że wyisze gatunki wełny znalazły
c ież wzywać do pomocy
rolnikom' c.ionizD1u agrarnego. W ten sposób udzielenie. firmie odroozenia wypł.'lt na rzecz powoda.
się w pomyślniejszych stosunkcwo
ca łzgo spo eczCllstwa. ldóre razem otwiera się znowu dawną dyskusję
Ponadto prosiła firma powodow:.\ warunkach, aniżeli średnie i gorsze
na 3 miesiące.
z rolnictwem dźwigae ma wszyst- na temat: Polska rolnicza czy prze
Sprawa udzielenia firmie lladzo- o zabezpieczenie powództwa przez
kie ciężary i kłop(}ty i nie mOżna lOysłowa, zapominając zupehlie o ru znajdzie się w najbliŻSzym cza- opieczętowanie sprzedawanegO jed gatunki. Tak więc wyższe gatunki
wełny meril1osowej lliepranej utrzy
J)(·mijać zupełnie tych
t>lemeniów tent, że Jata ostatnie, a zwłaszcza sie na wokandzie sądu.
wabiu.
mały się na pozio-mip.. cen
aUKcji
gospndarstwa polsldego. ktÓre 1'01- okres wo,iny celnej z Niemcami
Na wczorajszej sesji znalazla się
Wreszcie pełnom. pozwanej firpozostałe
gatullnikom mają pomagać. To milezenie przyni~sł dość silną il!dustrjalizacj~ skarga p,-,wodowa w sprawie han- my oponuje przeciwko przepl'ow<l- pOj}rzfdnich,
graaiNie kraju i rozwój całego szeregu ga- dlowe,j, zł<Ylona przez rzecznika dzeniu ekspertyzy, która byłaby hi zaś zwyżkowały w
ma ,iednal. swoistą wymowę.
od
5 - 7 i pól proc. Wełna
cach
clJcielibyśmy być ()7..arnymi proro- I1ęzi przemysłu, których
istnienie firmy "Borwisk". gdańSko - pol- b. skomplikowana. W410sił o oddamerinosowa prana zniżkowała o 5
k"mi i stwierdzić, że ,zą,t wkracza !Z:Wiązane zostało z zatrudnieniem skiej fabryki sztucznego jedwabiu, Jenie powództwa.
proc.
'Nelna luzyż(}wa wyższych
os1atnio znowu na porzUConą do- dziesiątków tysięcy ludzi i z eksPo dłuższej repllec z obu stron, gatunków zwyzkowała o 5 proc.
sp. akc., adw. Su mińskiego, przepiero po całym IIzeregu kos7,tGw- portem olbrzymich wartoś~i towaciwko firmie "Courtauld's, Ltd.
są.d odrOCZYł ogłoszenie sentencji gorszych .!:fł1unl{ó~v Zl1j7.k0~·.'a'a ()
Dych eksyerymentów d1'9~ę pfotek r~wych_
po akt spraw.Y firma powooowa. zu wyroku na dni kilka.
12 i pM proc.

:~~!~::~vs~~pc~~~

U dl"· . d
ki d
::~:~:io~:~: Dl osel, na ZOil', U a ,

bilans

145./

==

[ąr. iJ50

17.XJl.- .. GLOS PORANNY- -

,ne

pie i i

giełda
pieni~żna

WarszawSka

CZEKL
Gdallsk 178,35
Holandja 358,95
Londyn ~,55 20.::;6
Nowy Jork - czeki 8,9-35
Nowy Jork - kabel 8,tl29
Paryt 34,85
Praga ~6,43
Szwajcarja. 1'71.80
Berlin 212,30
AKCJE.
Bank Polski 86,50
Ostrowieclde ser. B. 26.PAPIERy PAŃSTWOWE I LlST~
ZASTAWNłt

4 proc. inwest. 99._ 98,50
5 proc. konwers. 40.6 proc. dolaro,va 57.25 '57.proc. dol. 51,60 51,7'5
.7 proc. stabil. 54,13 53.- 53,::50

53,75 54.4 i pół proc. ziemskie 33.50 33.2.)
4 i pół proc. Warszawy ,1,0._
5 proc. Warszawy 4350
8 proc. Warszawy 44.- ,I, 1.jO
42,50

8 proc. Kaliszu. 44.ó3 proc. Łodzi 42.- 43.10 proc. Radomia. 4110 proc. Siedlec 38,50

GąsiorOwskieg

ulgI

Ta

marz(','
paździer

sanatorIum

D-rów Z. RakowskCego
i I. Izygsona

kslęllo
wość

L]~~!!!i:ai:..
r-

zaosz czę
iza 70 o IJ
prllcy'
'Imożli-

co.
dzienne
bila nss

S WAJCARSKA

wia

Zaprowlldzenie w każdej
c:hwHl możliwe.
Dl!l mniejo;zych przedsi~bior!Jtw
polecam specjalną k!lięgowo1ć
Sporządzanie bilansów.
Kontrola Ksiąg handlowych
TanIo

I

l:lkie,i Jloh'!!ł w lhll'ldf'j ITiszpanjj.
.J;II.:ek. eheąc rato~\' :J(' rOlhin(~, po·
grążoną w nQdz~ _ l!('i!·ka z domu
do wojska polskieg·o. l(tó~e przęz
\.it\\'e Il'a.7ol'l'tIjc na ~lo:;kw~ wraz
z Napoleonem (w 1'. 1812). .J~H'ck
,lostajr sit, do pułku wolty~.c.r{nY,
.l!·(bzie zrobiollo !l'.) doho~z"JI). Prr.y

Tanio

o. . Pfeiffer

Łódź,

Kopernika 57

'zdohycin SnHlI('I'wb plllk \Volt,\'żc
rl "" piC'n\ ~/,y c1ostajf' iiir; ilo twiordz), ze sWJ Iil do!Jo:;zl'm n:1 ('wje.
który mimo ciE;i'kiC'j rany, trZV\l1Jl.

Tel. 188-83.

p ItODZIA

laMład otwarty całv

Pracownia sukien

rok Sarv neuczmanowei

Opieka i zabiegi lekllrskie. Nowoozesny komfort. Centralne ogrzewanie. Świlltło. Telefon. Kuchnia
dietetyoznll, Wiadomość na
miejscu lub tel. 127-81 i 122-60

zostałn

przeniesion.!!

tel. 200-67, front I p.
l poleca się nadal Sz. Kl ijenteli

PERFUMY IT.P.
ARTYKUŁY KOSMETYCZNE
KRAJOWE ORAZ ZAGRANICZNE
w

jusl, pP]rll

la

r:Hlo~d

iii

III II

nr

E

_",

._- -

.

PIorrRKOWSKA 8H, tel.

~~:3-:l8

ni1~ptęknIBlsIB

Akuszer-ginE:kolog
t naJlOJDSZ!3 i
Zawaf1fzka 10 tel. 15;')-77 po najE'!iższ~ch canach na~
l
byc mo2ltna tylko u
przYJnm]e ~-~~o pO.'
Ił. W .1ł. (fłl4
.

"j

J

•

B)
został %

dniem d?:isiejslym

przeniesiony
z ul. Narutowicza 24

na ul. PiotrkoWiką
I p .. tel. 115·08

Dziś

"

C

elaktroluxem.
Opakowanie drzwi i okien nil zimę !
Ceny niskIe, Tel. 1015·41 (Pff"')'

Prsyjm, od godz. 9-1 i od 3-B.

i

Diwieko_, linoteatr

106

oe w .akres OIlVii.ollenle SIIVb, hote'
FOWllnlll, cylslino'lllronla i druło'OVllnlo
pOllad.elt. 5prllQbnle bIur i miauk at'i
O'IUI olyalclienle okIen fabryo.nyoh w
bad)'nkach pl~łrowvoh i Pll.łerow.,ob
(t. zw, SlIedowych) oraz odkurzanIe

Kopernika 19.

I

~

"

C. ZAK C

•••••

HOIlJl'INJ\

_. ------

'Ksiąik:l wynallH .it'~t U:ltlr.WYC~;R.i 'ta l':lllnił'. oz<1ohj.JlIa świbtne
mi l'Vf'illt'lllli. h~dzi(· rr.nnym upo·
minkipm g'\\'ia 1(lko\\'YI1l dla dzirC'i
Łódi, Andrzeja 1.
ou lat Hl
' .
P'Gvimule w.. elkie roboł" wahod./l

T"

e.

Pensjonet dla d l:leci S. Gurowiczowej nadal czynny. Rutynowana
panna do d!lieci i wykwalifikowana
opieka męska. Pomoc w na u ce, sporty zimow.e n.a miejscu. Kuch~ill
smac.na I ob:Jte, Telefon w wllll.
W!acJomo~G no miejscu: Kolumna,
przyjm. od 8-11 rano i 5-8 w.
wiila Szenft:.lclC!l, ul P iotrhowska 25
w niedziele i święta od 9-1 po pol. (2 minuty od stacj'), lub w Łodzi
telefon 128-!J9.
121-&
.,.. ...
Dr. r:!ed.

i na trm kOli-

Lekarz-Dentysta

••

li5·9~

nkurenc

C'~, i- ~iG powieść.

oraz stałe prowadzenie przepisowych,
uproszczonych ksiąg handlowych
przez pierwszorzędnego l'zo(;zozna\vc~
księgowego uskutecznia biuro

uERft ••••

I
IKtl 5 · Ifl.

P

hitw\', ZTl:1j,lt 1jc Jl1:,k~(). ra\]uag'o tlohc:;za. knź,p Jlrzyh,,:~;,~p.:·1I1
I "kll'zowi 'l'lopiekowt'lć ~i(: raunym.
llast<..pni~ oclwipl1za i!(} w !'1zpitalt l ,
(l(~,kl)rlljf' krzy,;,clu i
mianuje p"'"

. uC1IlikiC'lll (fakt historyczny). Powrót 11zic,hLPg'il ,1"I!C:P,Z'1 11" (]OUIII

••

WODĘ KOLOŃSKĄ,

poll~

121-6

ff

KREMY, PUDRY, SZMINKI

'!i~ hr~wl\Towo. ~t'lpolroL) ohjeżrl7~'1.

na ul. ~iotrkowską 114

"I

zakupić można

naj korzystniej

Wacława

pra,\,(lziw('go' ~.di1r7.(,l1 ia. Ojc-ire Ja('
ka, ofirel' 7 pnłku Lr;::-ji X n.u",iŚI: 11

w sosnowym lesie

CHlElMY

••
••
I
•

wlł.le

bo,z wo!tyierów" . Prl\yicti(l'yrzna z ('prl~i najWlpJ'l"kjp.T. z Treinami A. Cl:nwiil'-.ki.').!o. w h;\fwp&j
oprawi',- str. 172. zl. :i.- wopr.
6.50... Doho,z woltyżeJ'(',,," j( nI. pipn,'1
!''lą i jrclyn:l J:o'\' i n~('ią W. (':tl!!lll'
Choroby ~kGl'Il(\. wr-lloryczno.
Jf)w~;dpgo. 'l1<lpi Fl1llą ~ll('(' .i a l ni" dla
i lllOOJlor-ł<,iO\\'c
1lIlodzil'iy. TI'lll<li('1l1
pr)",ie.§ci s~
lhoic.;(' Illlol1l').!.'O ('h1ol,ca, w7oic:te 'I.. PO~mllK1l~mlHR ~aJ. f~n. ~01·93

podatkowe

G,~ paf,<lziernik 6.37.

Wyd

Zakrzewskiej Heleny. "Pojednanie". Opowieść o niedźwiedziu taLIVERPOOL
Lo('o - ,!rl'lHiziell 5,08 "tyczt'li' trzańskim, z rycinami Leli Pawh
:).08 luty 5,09 marzec:5,1O k wip- kowsklej. (Wyd. Dom Książki Pol
cielI 5,11 maj :i.l::: f'Zł'1'1I il'(' 5.1:l skiej).
Znan.~ i cenion:l. autol'kn, .. Dzieci
lipiec 5.13 sir 'J'piell 5-1 H Wl'I,I·:-;it'l'l
5,13 pażt!zi('l'llik 3,14 li~topllt1 ;) U LWOWIl" "Riały('h rOi,!' i wil'1u innyl'h ]lowiPKC'l wybtąjlila tym r:t.p:l'1ldziell 5.1(i f'tyr'Z('{1 ,J.1A.
Egip"ht· heo 7.17 gmd7i('li li.8'i l.ell.! z przC'pyszną powif'<,ci<t ta.styczCl\ 6,93 llwrzP(' ~~. !l{i ma.i 7.1 U truui!'1b[, którą młodziet i dorośli .
lipif'(' 7.24 pażdzil'rnik 7.:34 listo- .\ zlda!<zC'za llliJof,nicy ~6r, prz~rj
mą entuzjastycznie.
lw<l 7.H6.
"I'ojPtlll;lnic" j ·st Lo opowif'IŚt', n
Up\lpr: 10('0 u,82 p;rl1lhiPJi G.GI
",io101('[11j('j
wal('t, pirrwotllq.rO czl(1
stycz<'li H.J' lll;\lZl'l' G.3:l nwj 6.30
lil)iec 6.nO pażdzie,l'll ik 6.45 lif;tO· wif'ka, jakim .ir~t stary góral - my
Rliwicr zapalolly. Wojtek Matej:!.
pad 6,H
z przyl'oli!l\, z niocHwiedziem ta'
BREMA
Loco 7.24 stycz('li G83 IIl:lI'zC'r tl'zailskim, z Jli~ic)l1 Moca.rnym,
1.- maj 7.12 lipiec 7.:2;3 l'aźlhil'l' któm po widu 7.lll a!!a nia('11 kOllCzy
" itI poje eln:1l1i(,lll. dzif:ki malPj WJl'1
nik 7.42.
<;i górala. Hko('l!:UlPJ j(v>'o Htińm.
ALEKSANDRJA
Ksiqika nnpisana serl'elll. ogrom
• tyezet'1 13,49 marz!'(' 1:1,78 'maj
nem wyczuc-ipm natul'y 1atrz:lI\13.98 lipi('(; - listopad 41,40.
Aghmol1ui: grndzil'I'1 11,75 lllty skif'j_ "'!'1p:"t!lialą polszczyzn!!, Uf'
11.6;) kwircie]'l 11.il!) ęz ( 'r wit,(· II.G.]. "I-onalf' 7\)uclo\\·ana. Iwina llipzw~'
kIeg-o 1II'okn. jakim tellnie bajeczny
pażdzirrnik ] 1...J4.
św ia t Ta tl'.
Z lIak OJll iti', illl>,trnt'jl' i piękllH t).
Jda(lka L t'li P;lwlik()w~ki('.i skJad:lPrzedsiębiorstwa
ją sic: hal'lllonijnil' nn (';\loŚt'\ te,i.
winne prowadzić
p011 każc1Yll1 wzp:lr:dcm pif!knC',i
Księgowość.
,ksiq,iki.
Księgowość dajfł

NOTOWANIA BAWEŁNY.
NOWY JUkK.
Loco 6,- grudziell 5,85 stYCZell
5,85 luty 5.92 marzec 5,\\9 kwiecieli 6,04 maj G.l1 czerwiec 6,1!.
lipie.e 6,18 sierpień 6.24 WJ'zpsiell
NOWY OnLEAN
Loco 5,lli styczeń 5,86
5518 maj 6,G8 lipiec 6,18
nik 635 ~rudzień 5.1)-1.

łłowoili

~

Ił

19:>2

N J\

.....

Sienkiewicza 23,
tel. 191-00

róg Moniuszki

~.~

Do

a~t.

Nr. 2915-6-8/31

Ogłoszenie.
Komornik ~!Flll Grodeiliego w to.
dli, rewiru 7 lIam. w Łodzi przy ul.
Kilińsk ego U6'1I na l!SsB.lzie a.rt. 10~()
UPC. ogtaBIł!!>, ~l! dnia

29

gru :łni!l

191ł2 1'.

od g. 10 r. w torlli P"~_ ni.
Pomorskiej 13
odbGdllk' iltG spr30d~ż ~ ptaaiu.r~1I
puhl1(lllnO~O rtlo!lolllośei. nllleillWrct
do Bera KreKowsl!iegJ
i ~kładojq(;~'ch >lic: I mebli
OSB!\CO"'snych na. i!Utn!l d. 640,Łód', 17.11. 19152 r.
Komornik Sto GórskI

RYSUnKI, PLAKATY,
dyplomy, adresy i t, p. wykonywuje ofoktownie

E. SCHMIDT, Ks. Mtvn 5
'1'e1. 126-89.

fillD ..~kordo"g p. L

i dni następnych!

Zielona 2 l 4

2 serie, 20 aktów razem. Wroli

Początek

codziennie
o godz_ 2-6j,
w soboty, niedziele i świGta
o godz. ll-ej rano.

głÓlunei:

Ken

Dramat sensacyjno-kryminalny.
Najnowsze tricki detektywów.
Życie wielkomiejskie apaszów.
Nadprogram: Szampallska farsa i aktualności. - Pomimo wielkich kosztow filmu ceny miejsc niepodwyższon&

~.~
';~ffl~=-~~,~~. .aa"mB""~Da""""""""

•••

DŹWIĘKOWE KINO - TEATRY

Ostatnie dni!

••
.,
Przeiiłl"

2

-

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

""".~"""~au~=m

Wielki program r

r- -

Porax pierwsz,

~

W

-- ..

todzi!

Bezkonkurenc,jna komedja humoru i 'miechu

a-pierwv

(Spragniona Ameryka)
W roI. gł.: Slim Summerville i Besie
Najaktualniejsza komedjo-!atyra n. t. prohibicii w Ameryce.

•
Love

17 Xll -

Dtwiekowy Kino-Teatr

lJ~
"

Kopernika 16

Wroli

Tel. ] 84-66.

Dziś

i dni

rozMoszna ANNY ONDRA

głÓwnej

Najweselszy i najmelodyjniejszy dźwiękowiec bieżącego sezonu.
Następny program świąteczny: "Dobranoc Wiedniu". W roli 91. Jack Buchanan.
seansów: w dni powszednie o godz. 4 pp., w soboty, niedziele i święta o godz. 2-ej po
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, 9 i 16.

Początek

naslępnuCh I

HuP na

raki sam ,.ozklaJ Mer
Normalna dlugfJić 'Walka
'fe same rodząje fliGma

Z. . ki'm

świat owej sławy
na każdej

kopercie

i marką

po

50

złotych miesięcznie

Uzdrowiska

poleca tylko Generalna RepreJ:entacja

ZARZĄD

lEON IYBER,

Towarzystwa Wyrobów Wełnianych

"M. l WltHtR" Wto~~,

Piotrkowska 49,

gez
q

Nnad:WY~~r:twai~~ Zgromadzenie Aktjonarjnszy

gr"I

DOSKONAŁE

1IfU1
• ""o
n
p

-1

•
W• l • 6ornoI-IOSnlII'

poleca OUKIERNIA
II
ł

następującym porządkiem dziennym:
1) wybór przewodniczącego
2) wybór 3-ch ezłonków Zarządu

1;

łódź

tel. 106-33.

~P. A~. ~~~~~~~.~~~-~a

zawiadamia niniejszem pp. akcjonarjuszy, ~e w
j
dniu 17 stycznia 1933 r. o godz· 116c-e .wI ~oka~
lu towarzystwa w Łodzi przy u.
egle Olane]

"

Zró lo

Olło'leOI-O

a

rlrohoeU U...,.D
~_

łtilUlrB i wrdJowBolB

ANGIELKA udziela lekcji angielskiego, konwersacja, korespondencja. Akcent londyński.
Ceny przystępne. Tel. 245-88.

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

UWAGA: Dla szkół, instytucji i zwiąsk6w
udzielamy z ciastek 10°10 rabat.

Kopno ( IPI'IBdai.

KOIIJl'IN4

ul. PIOTRKOWSKA, willa Peterzajla (tu~ przy dworcu)

Pensjon t A. Mi • olcma nowej
i Helen, Baumgarten6wn,

KILIN8KIEGO Nr. 178

Czynny cały rok.
Nowocliesny lokal sIranalizowany. Piękne słonec.ne pokOJe. Duże oszklone werandy. Umywalnie na korytar.ach. RadJo, poczta, telefon. - Dla dzieci oddziel n,
budynek. Opieka zapewniona - na tyczenie wraz z
naucl!aniem pod kier. rutynowanej siły fachowej H.
Baumgartenówny. - W Lod.l: tel. 134-89 od 2-3.

Dziś

i dni następnych!
Wielki podwójny ptogram!

Zyb L.23

I)

W rolach gł.: Baśka Orwid,

K U P U J CI E Z l-go Z A 6 D l A

Adam Dobosz, Jerzy lIarr

II'

nOce. P8rusMie

WlIiLKI

WWesołum

Wieczorze I
Nabyć

mołna w FABRYCZNYM _SKŁADI!IE

,. DDBRO'OL"
1M!, Piotrkowska 1l,
1m.. 16B-BI, w podwÓ,.u.

ORTOPBDYST " ..KDłł STRUKTDR

"

wykonywa wszelkie praoe, wchodząoe w zakres
ortopedji: sztuozne ręce, nogi, aparaty ortopedo
wS.ielkioh systemów, gorsety na s!r.rzywienie
kręgosłupa. wkłady ortopedyozne na' płaską
stopę (platfus) z kompozyoji aluminjowej i z masy. Aparaiv własnego wynalazku na kr6teze
nogi, sastępuiąee obuwie na korku (mozna na
nic wkładać normalne pantofelki). Pasy rupturowe i brzuszne.

Pracownia ortoDed,clna

be

e

PIOTRKOWSKA 114, w Dodwórzu

Przyjmuje od 9-12 i 3-7, a w soboty do 6 pp.
Solidnym i odpowiedJi!:ialnym udziela się kredytu.
Specjalny dział obuwia ortopedyoznego.

CreDumerala
mlesięozna .. Głosu tod
Ponnnego" ae WS2lllstklemi do.
datkami wynosi
.. JtI. 4.60,
odnosIlenie P
«lgpos.r, z
w kraju 6.-- 2IL 9.~

tli

puesY'hą pO~t"WII

ztI:~

ZakłBd

Dr. med. M. Kantor
"odz.

pr.YJeć

l-l! pp.

Oddllial
połoanłol!o-ginekolo~olllny

Dr. med. Sa. Etgerowa
Dr. Reiller Kurjańska
Dr. med. J. Baum
Dl'. med. W. Eyohner
I Oena porodu na II kl. W1'8Z
I
z :ilsbiegami 200

.1I~anicQ

Za wydawniQtwo .Prasa",

Lokale

POSZUKIWANY
JEDEN lub dwa elegan,cko umebJo
wane pokoje z wejściem z klatki
MASZYNA DO PRANIA nOWI:I, schodowej,
ew. niekrępują.cem weJ.
:tlsgraniczna, marki "John" okaściem. Tolefon.
Wygody. Oferty
zyjnie tanio do spraeaania.
sub:
"Wygoda"
do
aamin. "Głosu
Wiadomość telefonicznie 226-32
Poranllt'go".
3392-8
-.."

MEBLE

DWA POKOJE z kuchnią, I
gabinety, piętro, strona słoneczna, z wszelowalne kiemi wygodami, natychmiast
tBpozany oraz wszelkie meble do wynajęcia. Wiadomość w
na.jnowszych fasonów. Oeny ni- składzie mebli firmy: 'l'honet,
skie, warunki dogodne
Pusta 13.
118-3
stołowe,
sypialki,
krzesła dębowe, stoły

81 Piotrkowska 61

I-

-----~~

w podwórzu tel, 136-75

MEBLON

R6ine

i

O~EGDAJ w południe w drodze na dworzec Kaliski w tramwaju Ńr. 8 zostawiono paczkę
s dokumentami, nie prcedstawiającemi dla znalazcy żadnej
wartości.
Łaskawy
znalazca
otrzyma 50 zł. nagrody,
jeśli do poniedziałku zwróci papiery firmie "Rozen i Wiślicki"
W ólczańska 18.

--<

~~-----

BEZ ODSTĘPNEGO, za komorne do wynaj~cia 3 pokoje
z kuchnią z wszelkiemi wygodami. Al. l Maja 40 u dozorcy

410-2
POKÓJ umeblowany dla solidnej
osoby z używalnością łazienki
i telefonu do wynajęcia. 6-go
Sierpnia 32, m. 4.
411-2
POKÓJ, ewentualnie dwa do
wynajęcia solidnemu panu.
W ólc~ańska 3, m. 8.

4 POKOJE z kuchnią z wszelkiemi wygodami, w nowym
INTELIGENTNE panie i pa- domu, w centrum od zaraz do
nowie, chcąey wstąpić w związki wynajęcia. Wiadomość w admimałzeńskie znajdą
ułatwienie
nistracji.
w poarednictwie swatki z lepszego towarzystwa. Oferty sub. POKÓJ elegancko umeblowany, te"K" do adminIstracji.
lefon, łazienka, do wynajęcia. Pilsudskiego 55 m. 12 tel. 11)5-28.

I

Posad,

OpIeka nad d.leckiem
Dr. med. J. Polekow

,

OZY nie tal1SZa i wygodniejsza
Kolumna niż Otwock? Należyty
wypoczynek zimowy znaleźć
można tylko w znno -m pierwszorzędn~'IO pensjonacie ~Zdro
wie", wł. Jaknbowicz - miasiola-Kolumna. Komfort. Pokoje i
korytarze ogrzane. Woda bieżąca. Kuchnia wykwintna, rvtualna, ,na źądanie djetetyczna.
Sanie. tllizgawka. Uwaga: ceny
nisk.ie.
119-3

kwity
lombardowe kupuje i płaoi najwy~BBe ceny.
MS!:{8zyn jubilerski L Fijalko, Piotrkowska 7

I

ZDOLNY człowiek lat 20 izraelib
2'. I Dobre
poszukuje posll,ny za utrzymanie.
referencje.. Oferty do admin
sub. "Zdolny".

I

redakcja nie zwraca.

.liedak:tor: EUgenjusK Kronm8IL

PO! o~Dlno -[blrorglUDJ

Ogrodowa 10, tel. :U8-57
I i .. klasa
Oddział chirurgiczny

I

Rękopisów

Wył J1IloUBk

ameryllańalllob

metalowpoh

otwarcie Ila kilka dni

ł!

I

RABKA
Zdrój
pensjondt
"Stella", tel. 11. Pod n.Qwym za
l'ządem, w centrum zakład'll, otoczony parkiem szpilkowym,
poleca pokoje słoneczne z komfortem. Naturalne kąpiele solankowe na miejs'Cu.
623-6

ZŁOTO, BIżUTERJĘ i

"PAl'BNT"

liÓŻlk

w kinie Mimozie

Józef

WYBł5R

Wdzkdw
PI
at era CO w
d.1eolnnJlch
spre1ynowyob

Henri Garat. Meg Lemonier
Najweselej I
Najtaniej !

z.~ I. 7

PORZE BN A od zaraz eleganck:t
modelka do sukien oraz uczenica
zgłaszać się tylko do soboty, 17.12
c1r} 10-1 i 3-7 ,,!\faison Trev'Jll".
Narutowicza 38. Hotel Polonia.
.
3399--3

'Ta sama i/osC znaI«Yu; (88j

GLOBUSA

i .1 h!

dui~ ma'szynę·

kaida

,ylko

"OLLA"

.,

po~.

mydetKo do zebów
pasta na eliksirze

00 biur, do domu- i podcza~
p'~dróży .,Royal Portable" zast.p'

wln'l en Pan żądać. wszystko inne za§, rzekomo
tak samo dobre NAśLADOWNICTWA jak najenergiczniej odrzucać

•

.~ f

praMlucznu podareM

Owiazd8ę

BIE PRBZERIlRTYWY!lecz wyra~ PREZERWATYWY "OLLAlI

prawdziwe
z nazwą

Nr. 350

"

,

"

193'~

,.GLOS PORANNY" -

. '"

2--

ELEGANCKI pokój llmeblowan.V
(gabinet) z telefonem, łazienką., od·
dam kulturalnemu p::tnu. Dzwonić
171 03.
260905-:3

O !InłOSZ"B,-a
111

za wier. milimetrowy t-upalto., (Itrona ~ sapalt): I-aza strona 2 zło, Reklamy tekste..
redakcyjn,. zł. 1,SOr w teWcie: Ił zlllltrllełeniem miejsca na stronie od :I do 7 włllcznie 60 gr.
be. lłasłHstenia mieJaca 50 IIr.J nadealane od .trony 8-ej do końca tekstu 40 gr.J nelaoloQi 40 gr. Zwyczajne
(str.10sapalt) 12 gr. Drobne 15 ". Sil ",raz, najmniej,.e ogłoszenie ał. 1.50. PosIłukiwIlnie pracy 10 gr. za w,.
raz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia UJ'ęczynowo i "'lubinowo 12:d. Ogłoszenia umiaJecowe obliczane ..
o 5{)°/o drołal. fimu.ur. 101»'. ~ oM. tata.laryCSM lv.b ~ ~. 5!1!!JJ. Ogl. dwukolOl'. 050%, aroJel
Reklamy w dodatku ilustrowanym za 1 cm.'kwadratowy 1 .ł.
Wydawni~a

sp. z Of:r. odp. KugenjuBz Kronman.

W drukarni własnei Piotrkowska 101

