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terorJlści

fD~reit:ZDa

Dynam,-' ,- bron'
PRAGA, 30 grudnia.- Band'!
terorystó\y ukra,ill'i,skich, wśród
kt6rych znajdują si.ę Ułkraiń~y
zbie~li
.. z Po1s'ki.
wpadła w roce
polic.ii
c,zeskiej,
...
.J
Sensacy.jl1ego ujęcia terory·
stów dokonano w Użhorodzie,
pa terenie Rusi Podkarpackiej.
Tereny te, s3JsiaCLujące z Polską.
bvłv miejscem
ucieczLi łerorystów
ukraiń·
skich z Polski,
w okolicach Użhoroou znajdowali oni oparcie wśród zamie~>iZ'ka}ych tam Ulkrah'iców i, jak
6ię obecnie ol,azuje,
7.a opatryw al i się tam w bl'oń i
mater.fały wybuchowe,
służące do zbrodniczych zamachów w MałoPolsce· Wschodniej.
Prz.ed kilku tygodniami cze·
ska straż graniczna zatrzymaJ,\
od Zdenio '... em na granicy pot
sko . czeskiej podejrzaueRo osobnika, który podał, że udaje
się do Czechosłowacji w celach
zarobkowych. Człowiek ten został przez władze czeskie
odstawiony z powrotem na terytorjum Polski, gdyż okazało się,
że jest to członek UJkraińskiej
organizacji wojskowej. Osobni·
l,owi owemu
udało się jednak zbiec
z pod ostrego nadzoru, J(,(,z na
granicy został on ponoy, .l . ~ aresztowany.
Jednocz_śnie pod Zdeniowem
zatrzymano kilku innych podej
rzrunych osobników.
P~dczas dochodzeu wyszły
na jaw
niezwykle sensacY.łne sZiCugóły
Okazalo się
bowiem,
że
wszySICV ares'ztowani m'zez policję przybyli do Czecil.osłowa·
cJi, aby
nabyć tu wi~kszą ilość dynamitu,
potrzebnego im do celów terorys.tvcznvch.
Stwierdzono rów.nież, że w
kamieni,ałomie pod Użhorodem
należącvm
do firmy Czepicki
skradziono przed kilku dniami
50 klg. dynamitu w dwueh becz
kaeb,
który jednak dotychczas pozostaje w uJkrvciu.
Czeskie wladre bezpieczellSJtwa 'wszczęły energiczne
dochodzenia celem zUlj)elln.ego wyświetlenia tożsamości aTesztowanych.

Re wiZJe i areszto-

wania

Lwowski kares']). "Głosu Porannego" telefonuje:
Prasa ukTaiń<Ska poda.le
dalsze aresztowania i rewizje
ukraińcó'VI'. Odbyły się one poza wvmienianeml Jl.IZ miejsco""QŚ(:iami i w innych miejiICo-

przemycali

broń

•

I

materiał,

a"(ia poll(ji w kierunku likwida(jl

waściach, a mialllowici.e: w Złoezowie, Brodach, Podhajcac.h,
Zydaczowie i Zbar3Ź'U ocaz po·
wiatach.
W Złoczowi.e odbywały się re
wizje i aresztowania dJwUk'fOŁnie: rtłz w nocy, z 22 na 23 b.
m. i d!ru>!{i raz 25 b. m. Rewi.zje
przepTowadzano
u studentów
uniwersytetu, uczniów gimuaz.ialnych, rzemdeślnikótw i robot
ników.
Ogólna
liozba
nych
się.ga 50 osób.

przesłucha-

W szys-tikim w czasie badania
zadawano pytanie
gdzie byli ~ dniu 29-30 listopada oraz 1 grudnia.
Zatrzymalllych w drugiej fazie pytano również gdzie byli w
dniu 24 WU dnia , w którym to
dniu nieznani SlPrawcv
p.rzeeieli druty t~lefonlezne
na linji Lwów - Złooz6'W.
Wi~k, :'ą część zatrzymanych
wypuszczono z aresztu po dwu
dJn.iach.
niektórycb zaś aresztowano powIórnie.
powiecie podhajeckim lIresztowano 4 osoby, w Wisz..

,V

wrbuchowe

t~roru Ił.

O. W.

Poslanka

l

niowcach 3, w Hajwor6W1Ce .3, dalsi uczestnicy odpowiadać bę
ukraińska
w Soleu 11.
dą prtzed sądem jlllŻ wkrótce.
W ~rurarż.u na stacji
Należv dodać, że bezpośred. organizuje bojkot mono.
nio po zamordowanuu HolólWki
poli państwowych
zatrzymano adwokata dr. Se- aresdowano kilka osób. mi.ędzy
nyka
"
B'ł
W ukraińskiem piŚ!lllie "NoInnymI
l asa l. D am'1 yszyna.
N
.
W'
ó
k'
O""'"
dn
k
k
J'
.
t
wyj
Czas" ukazało si-ę ośwJad
z owej
SI, kt rego po Ilku
JJ'aJ Je a wy "aZa l Sl>ę em,
godzinach
w Y'PWSZC z 0010
na że byli w tym samYm czasie w czenie, pod'Pisan.e Drzez posłan
wolnoŚ<:,
domu. Ponieważ Biłas i Daniły kę ukrah'iską Rudnicką, b. sei szereg
PozaTtem odbyły sie areszto- szyn mies,z'kali w pobliżu willi, natorkę Kisielewską
działaczy ukraińskich, że z dn.
wania w samym ZharalŻu i dwu w której mieszkał ś. p. Tadeusz
23 grudnia powstrzymują się od
okolic.zn)'lCh wioskach.
HołóWiko, mo·gli więc w cią,gu
kilku minut znaleźć sie w do- używania alkoholu i tytoni'u.
zamor"~oW8nl-B
mu i w ten sposób mieć alibi.
Charakterystyczne, że o[wiad
Ił
bBezpośl'eooio po morderstwie! cze~ie to U'k~~ało .się 29 b. m ...
S.
O OW
al'esztowano
również EI.lasza l a WJę~ w szesc. dm od ~aty, o~
Bułryma z Jaworowa.
której wspommane QZ1ałacrz[{1
Z Tmskawca donosza: ,
ukraińskie
postanowmy poW sprawie zamordowalllia
Powodem aresztowania była wstrzymać się od używania alś. p. Tadeusza Hołówki toezą t~ okolicznoś~ że Butrvm był koholu i tytoniu. Zaznaczyć na
się w dalszym ci~ doohodze- :udząco podobny do straconego Idy, że 23 grudnia wykonany
nia,
Biłasa zar~wno pod względem był wyrok na morderców z U.
wyrazu twarzy,
układu nosa, O. N., Daniłyszyna i BiIła_, któ
a reszta """rawców
poza Biła- .la
- k l. wzros·u
t 'l u rama.
b'
P 0- rzV W!'HZ
"....
innymi ho~ami
sem i Daniłyszynem, ktbrzv zo- nieważ Butr ID wykazał alibi, ukl'ail"lskinll, dokonali łandyc.
stali silaceni, OGpO ·l~ lh
um rzon prreciwko niemu do- kiego napadu na pocztę w Gród
bftd~ie przed sądem lwowskim
. Ok aza ł o mę
. tez. w t e- ku Jagiellońskim. CzyŻ'bv po~
c h od zema.
w lutym roku 1933.
dy, że Burtryma pomy!()no z Bi- s-tanlka Rudnicka, b. senatorka
Sprawa ta będzie roz;patIry- lasem.
IUsielewska i inne dJziaJaczki uwana oddzielnie, a nie lącInje
Nawiasem mówląjC, Bułrym kraińskie w ten sposób chciały
ze sprawą napadu na poe.ztę w siedzi obecnie w więzieniu woJ- demonstrować swą solidarnoU
Gródku Jag'ielloń5kim, którego) skowem za dezercję.
ze stlfaconymi m<}rdercami?1
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F SZBfze paszport' w zagranicz ch
Cala banda aresztowana DO mozolnem śledztwie

Warsz. ko'!'. "Głosu Poranne- w ci~u. 2 miesięcy 150 tys. Zł., polie.la dokonało 300 rewiz.fi;
go" telefonu.fe:
W cią~u dwumies.ięe.znej ob- W1l'eszcie w dniu wC!ZorajslZym
W cią~u osrtatnich 2 miesięcy serwacji
aresztowano całą bandę w Iiczpolicja warszawska przy dużym
nakładzie energji śc~ała bandę
fałszerzy paszportów zagranIcz
nych.
Na ślad bandy natrafiono w
ten sposób, że
w staT0stwach
z.ia wHa się nadmierna
ilość
podań o bezpłatne
oa®zporty
emi.gracyjne do Angłji, Palestyny, Be.l,gji, Francji i Argent.vuy.
Przeprowadzono
na,!{le rewiz.lę w biurze
urzędnika komisarjatu
_ rządu,
przydzielonego do ·P. U. P. P.,
niejakiego Błażejewskiego i wy
kryto u niego 500 j,uż zakwali
fikowanyoh podań o takie pa·
s7!porty. Rozpoczęto wtedy obotrzyma każdy prenu"

Bilel do Kino-Tea ru

se'l"wację

Błaże.iewskiego

stwierdzono, że
słyka się on bezpośrednio w po
de,il'z.anycb lokałaeh z całą kom
pan.fą macherów.
Dalej wV'k'l'yto, że Błażejew·
ski za przyrożenie stemrpaa z
napisem: "Może oln'lZYma~ paS7
POrt emi,gracy,jny"
brał 250 zł.,
a za wydanie zaświadczenia na
prawo otrzymania takiego paszportu jeszcze 70 zł.
Głównym "działaczem"
od
tych paszportów byt
nie,iaki Abl'am Le.1zeI'owicz.
Banda jego wraz z Błażejew·
sk im .zaga·rn~a

l

bie dwudziestu kilku osób.
M. in. w mi.eszkaniu niejakIe
go Urw.i.cza znaleziono
skład fałszywych paszpOl'tów
170
i portfel weksli na sumę
tys. złotych z żyTem KorusŁan ..
tynv I~:lźnic:owej, właścicielki
domu, Drzy ul. Muranowskiej 2.
Zmarl'cl ona przed paru t~oP
niami
zagadkowych
okolicznow
kłach.

Śledztwo trafiło wJęc przy te;

olkalZji

wplat:i pr~nulD~rait;
za lDi~si..( sigt:zeń

na ta.iemnicze odkry.
de.
Oprócz bandy Lej'zerowicza
aresztowano jeszcze wczoraj 1)0
deJrzanyc.h o udział w zgładze
niu Kuźnicowej, niejakiego
Władysława Michalskie~o i inż.
Dawida Tołenbauma. Ogółem
pod śledztwem pOltosła.1e w ty~b
dwuch SlJ)l'awach 93 osoby.
Błażeje ' siki
z otrzymanych
drogą tvcl! machinacji pieni(~·
dzy otWOl'Zvł sobie konto .~)
szc.zędnościowe w PKO.

do administracji

Nassaryk zachorował

merator, który w dniu
d z i s i e j s z y m, t. J. w
sobotę, dn. 31 grudnia

"GllOSU PORAłłłłEGO"
PI DTRKnw K" 7.00

jcsllcze

PRAGA, 3C.12. (PAT) _ Prezydent Massaryk, który zapadł lekko na grypę, nie, opuszcza swego
mieszkania,

,
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CzerWODV naD in
Niemalą uiespodzianl'i1 dyploma
tyczną była dokonana przed świę.

tami w Genewie wymiana tłot posowiecldm komis.uzem dla
spraw zagranicznych, Lltwinowem
a przewodnicz.ącym delegacji chJń
skiej w Genewie, doktorem Jen'em
Noty te, które nie pozostaną bez
wpływu na
konflikt mandżurski,
jak też i na całą sytuację na Dale
kim Wschodzie, zawierają oświad
'''7,enia zainteresowanych rządów (}
przyw·róceniu normalnych stosunków dyplomatycznych i konsularnych, pomiędzy ZSSR. a republiką
między

chińską.

7.1tlolny, ale baI'dzlej jes~ze
sprytny
dziennikal'z amerykuński. Knickerbockcl', w wydant".f ostatnio książce: "Quo
"adis Europa?" stara fiie udpo
wiedzieli, czy też z.naleźć odpo
wiedź. na aktualne uytanle:
C~V I,'nropa wy7'dro Ic.le? Czy
powalona ciężką chorobą - kry
zysem na łoże niemocy i powolnego, 3ez bolesnego konania, podniesie się i znó v prowadzie b~zie normaluy tryb
bytuwani? Czy kryzys, który
obecnie tak okropn.e przynosi
skutki, po~łębl si~ jf'szcze bardzie.i, czy teź należy nt·zekiwać bliskiego znikniecia tegll
)Jotworllego z.fawiska powojeunł'go? Czy Jest on tworem jel
tlynie nMzych nienormalnydl
cwasó,
czy też genezy .ie~o
szóka~ należy w owych baśnią
dobrobytu
zamglonych u.asa",h? Na te wsz~'stlde fralJUjąt'e pytania autol' odpowiada:
1. Europa się podnłesh~
znów wróci tak długtl o('~eki·
wany dobrobyt.
2. Kryays zniknie tak, .tuk
zniknęły wszystkie poprz dnie
depresje.
3 Kryzys obecny uie .il''i\ 0c.1osobniony w bistor,ti świata,

Zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy U.'.ią Sowiecką
a Chinami nastąpiło przed sześciu
laty nallkutek ~ałego zeTegu incy
dentów (m. in. sprawa wscholniomandżurskiej drogi żela~llej), wynikłych z rozłamu pomiędzy nacjonalistami ł komunistami chIńskimi
skupionymi w pierwszym okresie
rewolucji pod wspólnym sztandarem Kuomintangu.
Czy zbllzenie dyplomatyczne po
mi~zy MO\Skwą a Nankinem ma
być groźbą dla Japonji i dla wllzystkich mocarstw zainteresowanych
na Dalekim W chodzie?
Litwinow, w wywiadzie dla praS~r, tłomaczy ów alt t jako zwykłe
podjęcie normalnych
stosunków ł
.jako szczere dążenie Sowietów do
utrwalenia pokoju, konstatując jecI
11Ocześnie, że "bez:wątplenia rozwo
ja:vi obecnYCh pmviklań na DaleWscbodzie sprzyjało to, że pomię
dzy państwami Pacyfiku niema dotychczas normalnych stosunków
dyplomatycznych". Nie trudno odgadnąć, że słowa te są wyraźn1
aluzją do U. S. A., z któremi Unja
Sowiecka pragnęłaby jakllaJprę ~d)-~ ludzkość przeżywała .,uż
dze] nawiązać normalne stosunki. pmlobne, może nie tak gWllł
LitwinGw zapewnia dalej, ze, mi łowne I potwOl'lle kataklb.fI1Y
mo godnych poinłowania wypad- ekonomiczne, z którycb z ble
ków z przed kilku laty, jego leraj ~iem czasu i po przebrlll~eit
żywił ł żywi wciąż jakllajwiększą
sympatię dla
narodu chińs dego,

trudne.i strefy, znÓw wJpłynę
fIl na
zerokle l spokojne wO
dy normalnycb czasów.
~kąd autor czerpIe wiarę w
jasną pl'Z}-szłość
EU1'OP~',
a
tern samem l świata? W jaki
sposób mógł ten sprytny dzien-

czego dał niejednokrotnie dnwody
i że "naprawa stosunków 2' pewnemi państwami nie Jest Jednoznaczna Z pogorszeniem stosunków
z inneml par.stwami", inne mi sło
wy, Ze przywTócenie przyjaznych
stosunków z Chinami nie orzesą
dza "przyjaźni" Sowietów dla Japonjl.

•

Jednym z najważniejszych · argumentów zbrojnej okupacji Man- I
dżur)i przez Japonję by~a zdaniem rządu japo>l'łsk!ego _ koniecz
no§ć uwolnienia Chin od wpływÓW
bolszewickich, które coraz ba.rdzie,;
szerzyły się w tym kraju, naraża
jąc przez to i Japonję na ldęskę
czerwonej rewolucji. Przywrócenie
normalnych stosunkĆiw sowieckochińskich niewątpliwie wp'ynie na
WLrost wpływów Moskwy w Nanki
nie, który - z czem się wcale nie
kr~'ją delegaci chińscy w Genewie
- gotów jest nawet zbolszewizować się, byleby się uwolnić z pod
hegemon)i japońsldej. NaltleiJ'ski
rząd posuwa się tal( daleko, iż 0świadcza: "wolimy stać Slę chiń
skimi bolszewikami, nii kolonją ja

blłlowami

liQ cześć IJiękncJCo .łutro.

Ab

łrahując

polity~zn~'ł'b

żllOgĆ .1uŻ

nieraz sl~ l)1'zekonać,
jeszcze bal'iWiej ob·
jektywne sh"ierdzel1ic istutl1(,~o stanu l'zeczy, Ale p. Knick.~r
bocker $('st sprytnym człowie
kiem umieszcza wi«:c pIU'" 1'07
m6w również z ludźmi ułle~'.
1\Ioz~ są
onc wymysłem. adt'
może i prawd:,. Ale czyżby "1l4J
dziewal się nsłys~eć z list - f 'I.
szystowskie~o J'obtltnika słowa
potemienia o faszyźmie? C;z~'
lIczył
na to. że paryżanin .....
rOmIowie 2: cl1dzoziemcem w~
powie SZC1JCJ'ze to, ru nu.~e?
Poco wogółe .ieźdzlł p. Knickel'
hocker ))0 stolicach wielkich
państw elll'ope.iskich, ie'i.('li tl'
~o zebrał i opisał nic odbiega
(Id oficJa)nycb expose sfer t.
zw. miarodaJnych, czyli rzą
J.!matwają

L -"

Naiglośniejsza

J{nicke.'bo~kera

P.

zaprowaizb 1'0hołnU.ów
łódzkich,
do nędz
nycb, zimnych nOl' C'hahlPn1k6w. do chylących sic kn ziedziłbym

do

stęchłych

mi chalup chłoos~it-h,
bym go. uby za.ll'Zllł w
bcla i - <ary naszych

zmusił

otchłań
~ól'ni

k6w i ]lllłników. Cz.y to jest
uOt'malny stun lZecz~·? Czy tak
IJOwillno być zawsze? Na.isłt'a
sznie.i sza, COl'az b31'dzh~i rosną
ca lH:dza oJwk stOSł)W !!roma-

.......... ... ......
złota,

,!-..o))e!!o

B. Br.

~

~

Dźwiękowego

-~.

Kina

TOL"
Dr. Franhensleln

Boris Karloff, John Bolas

łtEłłITI\,

KW1AT
HAVAnłłY
Rei. W. S. V·an Dyke'a
2 gwiazdy:

LUPE VELEZ, L. TIBBETT

z

B~ ~

itna RapSOdia

ulubieńcami

Public:zno§ci

JANETT GAYNOR
i Charles FARRELL'EM

ezna lic

Jobn Bolas, Irena Dunn
oraz te wSlystkie, kt6re cechuje wybitny artyzm w pomy§le,
rełyserji
i pięknej oprawie
muzyczneJ!

BILETY ULGOWE HONOROWANE SĄ BEZ OGRANICZENIA DNI! CENY MIEJSC
WYDATNIE ZNIżONE I

para aktorów

5glwla Sgdneg

I

fredrl.: l'Iart:h
w filmie

I-"

.,Blaski i c·en-e

Zapowiedź

nawiązania
stOSQI1dyplomatycznych
I) vieclw-l
chiń łfich przed zawarc'em
paktu
o nieagresji z Mandżur.ią stwarza
na Daleldm Wschodzie zupe'nie nO
wą sytuac~ę, której ro:r.willzanip
Jest dzisiaj zagaI k;:.
1\1. D.

cON

AD V EI DT.

•

100 proc. ~lll d~".i~knwy, psnnty

na tle rew

IJ\a4) VI

INIJI

gram~
i dm lła st~pllYC!J!

I

I

ków

Dziś

olśnie

leczy szczęścIa i dobro
byłu. Na dow(,d pl'Owdzlwośei
i żywoł!lości tycb proroctw autOl" pr:zytaeza całe mnóstwo mi
1.ionowych cyfr i żonglu.iąc ni~
mi niby wytrawny kuglarz, koń
czy wreszcie SWlł gl'e hynmem

I

I

I

pońską".·_

wsz~-stkiemi

wające.1

fotmacji wSllomnlonegu panll tnz.lI HutOI'O. P. Knlckel'bockel.
sie nam do Iyth wiado- twierdzi, że kl'YZYS obecnv nie
moś('i i cyfr 'h'lnlege Ź ",ielk:, wsl ob.~awem chorohliwym, cie
rt'zerwą f .tStrożnoścłą.
O ile jest zwykłym ciągiem ekoJlopełne J!łębokie.i mądrości i zna micznym, że po haussie nast~
jomoś"i łstohlych
warunków Iłuje baissa i t. d. Pozostaje
słOwa wielkicAo clIropejf>zyka, wiec l)~\anie, że jeżeli Europa
prezydenta Ma 'suryka. nie bu-! .iest ekonomicznie zdrowa, to
dzą w nas żadne.i wątp1iwości, czemuż na jej ciele ukazu.tą się
co do szczerości . zuwartydl w tuk okl'opne wrzody, które runich sentencji, o tyle butne, piejll j wydzi ...linami 7latruwają
dosadne słowa ~It &Jinie~o cały świat? AutOl' wspomina oczy ił nych obłudników wywo- kl·('s .,prosperity", który trwał
łu.hl w nas uczuci.. seeptyeyz- ĄŻ do roku 1929. Kto zaznał .le
mu, które Już nie opuszcza nas ~o dobroczynnych
fr.hnłed?
aż do ostahlie.i kartki wspo- Czy mllsv z~łodniał~h I zslmnlane.i pracy.
nialych z zimna bezrobotnych,
A przytC'ln blOl'ze cyfl', za- kłól'ych ann.le rosłv nieprzerczerpniete z~ statystyk, fi któ wanie od ukończenia wojny
1'08llą do dnia dzisiejsze~o?
I'yeb khltn)iwości mieliśmy mo
każą

od J)~ ekonań
autora i Krątą
cych PQ~łosek o tern, jakoby p. d~ących?
Kn-ickerbocker był przekU'DioAby do l'eszty zamydlić orz.v
nym służką amerykanskle~1J swym czytelnikom, oświadcza
kapitału, już samo źródło ni mnle.t ni więcej: "Klasie ro(czynniki i osoby rządzące) in- botnicze., wiedzie sie () wh~ł"
lepie.i w naszych złych cza
D)"amat ciemnoty, grozy i sach. aniżeli w czasach t. zw.
• rOZpBsty wg. autentycznych
dobrobytu". Dowód: W cesarbyłych dygnitarzy dworu carskiego oraz księcia
skim zamku wietleńskińI nie
Josupowa, zabóicV' Hmmutina.
Jako
hyło łazienki.
))odczas ~dy w
nowowybudowauych
domach
robotniczych w stOlicy AustI"ji
baw~1 mieszkanie .iedno - izbowe posiada łazienk~. Stąd pro
'Iv wniosek: robotnik w czasie ddsie.lsze.l d prcs.~i żyje sobie ~pie.i, auiielt eesarz au'1....iackl żył w swoim zamku.
Takich arglWlcntów pI'zytacaa autol' cale mnóstwo. BezI krytyczny czytelnik tej pracy
kładzie sle spać z ulgą i śntąc
o powrotnej fali dobrohytu. unosi sic na płanle płytkle,t inn

kro'I e

Oświadczenia te nie wyjaśniaJą
byna!mniej istotnych intencji Un.!i rękopisów
SowieckieJ w sprawie Mandżul'il,
wobee której rząd sowiecki zacho
wywał się ostatnio ze zdumiewają
cą i tajemniczą bezinteresownOfcią
i stawiają Japonję w kło~ottiwej
sytuacji.

llłkarz w zamąconej wodzie ohecnycb stosunków wyłowić
dote rybki nadziei, które mi
karmi swy<,b czytelnlk6w?
P. Knickerbockcl' jest amery
kaninem i legitymacja jego oI)jcwn na nazwisko .tednego oz
wl.łsłynJ1leJsz)"ch
ludzi prasy.
Siada więc sobie do wytworne~o Cadillaca
ezy d ~upłatowc
~o Junkers'a, i zwietlza. koleino wielkie stolice. Bo w stoliegcll pm'istw siedzą ludzie, kt·)f:AV lo y nasze i nasze.1 biednej
skorupki ma.it, w 8wo.iem rę
ku. Do tych to ludzi kierllłc
swe kroki wytworny amerykanin. Na zadane pytania wład
ty zgodnie odpowiadają: Niema. potrzeby nal'Zeknć na .'utro. Owszem, przyznają, 7Je d~i
sia.i nie Je!!t dobrze, jest pOfno
stu źle. ale lo wszystko nie do'odzi
o pl'ze~,.auem jnhozc.
Pod jClh rządamI. kraje II': h,~I(iem łat strząsną ze siebie te
nlo~enty. ktÓl'C lIh'udnia'ą im
oddech i swobodny rozwó.i••Iednem słowem
b'zcbn tylko
pl'zetrzymać, a jutro 'labłyśnie
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zdObył

nagrodę chopinowską

ministra

NSerniczy

fałszer ..

dzy p.aństwowe.i w osobie landrata Ulme.ra.
Oprócz tego rad.io polskie wy
stosuJe protest do
rar! fa niemieckiego, gdyż audycja kl,óle·
wiecka była naruszeniem umowy, zawartej mi~dzy radjami w
marcu 1931 roku.

stacie niemieckie.
Powodem
tego" protestu jest przedewszyst
kiem audyc.ia królewiecka z ub.
śl'Ody fo które., donosiliśmy obszernie wczoł'a.n
poświęcona
całkowicie P'l'OIpag3llldzite l'ewiz.ionistyczne.i.
W alldYC.ii tej
wziął Ullział przedstawiciel wIll

Żywcem zasypanł

miejscu.

polączonych.

Na kopalni "Guid(}", pod ZaZnaleziono tam
zaopatrzoną w
brzem, zasypanych zostało dwucb wszelkie masZyny i narzędzia szligórników, Obydwltch wydobyto z fiernię drogich kamieni. W chwili
liczl1p.mi okaleczeniamI.
wkroczenia polic.ti szlifierz Szaja

bandycki
KetUniB

Tykociński miał
na
warsztacie
piękny brylant wagi trzech
kara-

tów.
Prócz Tykocińskiego i Kirszenbauma zastano tam Arona Zusma.
na i Lejbę Kartofia, jak się okazało, zawodowych przemytników dra
gjciI kamieni.
Przywozili oni z AntwerpJI nie.
~zlifowane ~Jame$y, rubiny, szafiry i t. d., oczywiście- bez cła i po
oszlifowaniu w zak'adzie Kirsz"nbauma sprzedawali fe jubił~r( •
warszawskim.
Rewizja dokonana na miejscu,
dala wynik o.bfity. Znaleziono zna<.'zne ilości kamieni surowych ł osdi
fqwanycb, w czem
kilkadziesiąt

samych brylantów.
Prócz tego ujawniono
Jeszcze
jedną rzecz: Kirszenbaum
trudnił
się również handlem przemycanemi
wyrobami złotem i, kt6rych znaleziono I'ówniez znaCZlle ilości bez
próby.
W szystłdch wymieni(}nych aresz
towano. Przeprowlulzono w miesz".aniach ich rewizję i tam
znowu
wykryto zapasy cennego "towaru".
Wartość
znalezionych kamieni
złotych
szlachetnych i wyrobów
8łęga kilkuset tysięcy złotych. Prze
słano je do urzędu celnego.
śledztwo trwa i ujawnia c')raz
Oczekiwan~ są
nowe sZC7,cgóły.
dalf,ze aresztowanIa.

unikow i ru ., Z o.lo?

Diielny student
w pościgu
WlELUŃ,

30.12. (PAT) Na
miesJ'Jkanie kierownU{a szkoły po-

..

T rzeci dzień procesu nowoczesnego alchemika

włosów

NaJ częstszą z licznych przyc2;yn
wypadania i marnienia włosów by
wa łojotok skóry z głowy, który
pojawia się w różnych postaciach
oleistej wydzieliny, jakoteż - suchego łupieżu. Zrozumie każdy, iż
liczne przyczyny chorób wlosów
nie dadzą, się zwalczyć ulliwel'.$aJ·
nym środkiem, ani - "domowym".
Ponieważ skóra, w przebiegu ka:i:"
dej postaci łojotoku, jest zadrlJ..żńio
na,
ozem świadczy częsty objaw
swędzenia skóry,
potęgujemy raczej stan zapalny, drażniąc ją nacieraniem naftą., spirytusem salk,y
lowym itp. środkami. Również szko
dliwe jest mechaniczne drażnienia
skóry szczotką lub grzebie.niem,
Naświetlanie włosów słońcem warunkuje zwiększenie się łojotolm,
p~owienie i przedwczesne
SlW1eme
włosów. Przyczyn,!, marnienia wII)["Ów w przebiegu łojotoku stanowi
kwas tłup -czo wy, wytwarzu.jacv
si~ podczas jełczenia
tłuszczu 11:1.

°

5klep-~

Z Warszawy donoS!Z~:
W domu przy zbiegu ulicy Swię
tojerskiej i Wa!owej, mającym wej
ścia Świętojerska 40 i Wałowa 2,
się sklep z kapeluszami, na··
w kopalniach śląskich mil'Śc,
leZący do Mordki Kirszenbauma.
JfJ\TOWICE, 30.12, (PAT)
Sklep ten, a raczej .lego klijenteZe Śl.!s!{a Opolskiego donoszą, że la, zwróciła uwagę poUcii. Nie wi
na kopalni "Abwehl''' nastąpiło rlziano prawie, by ktoś w tym sk'e
gwałtowne oberwanie się ściany. pfe kurował, chGĆ ruch interesanGGrnik, pracujący na terenie, obję tów byt dość oiywłOny.
tym katastrofą, przygnieciony gru
Wuoraj wieczorem r;.olicja wkro
śmierć
na czyła do sklepu i ubikacji z nim
zami ściany poniósł

tV

Hygjena

alera
brylantowa
Wielka
Skarbu w
z kapeluszami

UDYNIA, 30.12. (PAT) - Aresz
towano tutaj mierniczego przysię
g-ego Matusiaka, pod zarzutem fal
szerstwa dokumentów.
W tej sprawie aresztowany został również nieJaki Trawiński.

łłapad

Metody pielęgnowania
urody w świetle nowoczesnej wiedzy.

przeciwko akcji antypolskiej radja niemieckiego

WARSZAWA, 30.12. (PAT)Minister wyznań religijnych i oŚWie
Wal'sz. kores]). "Glosu pora"
(lenia publicznego przyznał Alen~go" telefonuje:
ksandrowi Michałowskiemu, znako
mitcml! odtwórcy utworów SzopePoseł .polski
w Bel'linie onowskich, nagrodę w wysok(}ści trzymał polec.ellie od M. S. Z.
1,203 zł.
intcl'wen.lowania w M. S. Z. Rze
szy w snrawie akc.ii
antypolprzysięgłY skieJ, prowadzonej przez radjo-

aresztowany za
stwo

PORl\""NNY" ...... 19'h

t

Michałowski

Al.

"m,os

głowie. "Gdybyśmy częstem

zobo-

jp,.tnianiem owych kwasów nie de,
puszc7.ali do zadrażnienia skóry, w
której usadowione S8, korzonki Wll)
sów, Die byłoby takich spustoszeli,
jakie dziś już u młodzieży napotykamy, Do tego c?lu polecn,ll1 jedynie częste mycie głowy, conajmniej raz na tydzień, Shampoonp.l1\
Dra Lustra, poniewar. preparat ten
zastosowany jest ściślr. do wla.R(liwości skóry głow~·. tudzie7. do koloru włosów. ,Jeżt>!i łupież znajduje się w obfitej ilości, należy '''"ytrzeć ~kórę przed pierwszem wyroy
ciem wacikiem napojonym nicco ja
daJną. oliWi!<,
.
.

PARYŹ, 30,12. (PAT) - W trze- zwolenia mu na swobodne dokona-1ku 1922 udało im się wytworzy c
cim dniu rozpraw
Du ' '~owski lnie doświadcZfń w o rt'no 6cl E'~k- . małą ilość złota.
składał zeznania, mające uzupełnić pertów, których powoła obrońC<ł
W końcu tego roku ojciec Duni
W odpowi. dzl tla 1~ przClIV .dni- l kowski~go zachor~wał. ~ 1923 ro
jego oswiadcz~nie z ubie.głeg? pią.tpismo dr. Le l ku wYJecbał DUlllkowskł zagranlku. Przewodmcr.ący stwierdzI!, Te czący odczytuje
uzupełnienia te zawierają ogólnie Grand w którem autor podJ[Teśla, j ~ celem nabycia
łnstrumeutów,
znane szczegóły.
że podczas piątkowej rozprawy koniecznych dla d~iadczeń. kn- Przyjął uprzejmie herbattą delegację Labour
Nas1wiło przesłuchiwanie świad .. wyszły na Jaw sensacyjne szem- strumenty te nabył Dunikowski ze
kÓw.
góły co do sposobów lakierni ope swych własnych ~rodków.
Party
Obrońca Dunikowskiego, Le rował jeden z eksperMw wypełnia
Następnie wrócił do Polski ł po LONDYN, 30.12 (pAT) - Mac
Grand, do~aga się wypuszczenia Jąc swą misję.
'
śmierci ojca, w rol~u 1924, dokony Donald przyjął dzisiaj delegację
oskarżonego na wolność, dla zeObrońca oświadcza kategorycz.. 1 w~ł dalszych d~wiadcze?, poświę· opozycji Labour Party wraz ~ Jej
• • d 6k· t
C8JąC na ten cel cały majątek sw6j przywódcą, Lansburym.
me,
ze op ł en rzeCZO'lnawCa hę •.
y
Delegac,ia ta ·przyby'a d() słe~
dzie brał udział w procesie, dopóty ł 1 rown ro'ku 1925 ..b ł r
•.
d • ł
. d
.....uszony y za a by Mac Donalda w Lossiemoutlt,
.
u
Zła u
za
en
bla
'
'
"
k
f
alb
.
me wezmle
w
mm
,
b
i c na zycIe Ja o szo er,
OWłem
z ekspertow o rony.
! fundusze jego wyczerpały się. W celem interwenJ()wania w sprawie
wypuszczenia na wolność agitatowydani będą rządowi niemieckiemu?
Wywiązała się gwałtowna utarcz roku 1926 było jeszcze gorzej.
ra robotniczego. Thoma Manna.
BERLIN, 30.12. (PAT) _
We- nisku hitlerowskiem w Bozen.
ka slowna między prokuratorem, ~ Wyjechał wówczas (fa)
Monte
Delegacja, która w swoim ezasie
dług doniesień prasy rząd saksoń- . Prokurator sądu drezdeńskiegó obrońcą i ekspertem, który prote- i Carlo, z powodu złego stanu zdro- przybyła do Mac Donalda, nie wski 7lwrócił się do gabinetu Rzeszy otrzymał anonimowy list, kt6rel"1) , stuje energicznie przeciw stawia.. 'wia i poświęcił s~ dalszej pracy stała przyjęta. .
z formalnym wnioskiem o wdroże- autor wymienia inicjatora mor' nym mu zarzutom.
nad wynalazkiem, nie zwracając
Natomiast obecnie Mac V~ ~td
nie kroków, celem uzyskania zgD- kapturowego na Henschu, kierowni
Z wyjaśnień, złożonych przez Dn się do nikogo o pomoc.
przyJął delegację, zatrzymał i'ł 1 1
d,Y rządu włoskiego na wydanie ka odd.oialu wywiadowczego partji nikowskiego wynika, że prace nad
Pewnego dnia zgłosił się do Du· śniadaniu i przyi'zekł
skierować
zbiegłych do Tyrolu południowego jnarooowo - sGCjalistycznej
posła wynalazkiem rozvoczął on ze swym nłkowskiego br. Sobański, ofiaru- sprawę do ministra spraw wem~ Jerców szturmowca Hentscha. Benneckego.
o~cem w r. 1920, kontynuując do- jąc mu fundusze, potrzebne dla do- Wllętrznych dla ponownego rozpaMordercy przebywać mają w schro
świadczenia przez dwa lata w ro- świad<.'zeó.
trzenia .
.

wszechnej w Ketlinie, powiatu radnmszczańskiego, dokonano zuchwaiego napaadu rabunk()/\vego.
Bandyci byli zamaskowani i .zr;;hawali pewną sUmę pieniędzy.
Syn Jder01Ynika szkoły, student
tlniwerstetu warszawskiego, udał
się w pościg za bandytami i stD('tył z nimi watkę, w rezultacie cze
go jeden z napastników został zatrzymany.

!
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POZNAN', 30 gl'udma. (Pat) strzelił w sh'onę księdza, traW piątek wieczó1' o godzinie 18 fia.ląc go w szyję. Śmierć na~
pożyczkę
uchwalił
,
dokonano zagadkowego n.apadu stąpiła natychmiast.
PARYt, 30.12. (PAT) - Dzisiaj dzić si~ na udzielenie Austrji po-/ będzie to s.przeczne z warunkamt,
na ks. Zygmunta Maslow~kiclO. Ks. Masłowski był pll'ofeso- po południu senat rozpoczął dysł{u życzki pod dwoma warunakmi, a panującenli na tym rynku
Ksiądz Masłowski wyszedł o l·em ginmaz.ium im. Słowackie- sję nad projektem. pożyczki austrja mianowicie: ze transza pożyczkI
Cheron wyraził zgodę na warunckieJ.
godzinie 6 wieczól'
ze '!;wego ~o w Poznaniu.
francuskiej nie zostanie zuzyta na ki, sformu!owane .przez
sprawo.
mieszkania obok katedl'v
:poOmówiono obecni! sytuację go- spłacenie spłat, dol{onanych przez zdawcę korllisji finansowej.
Władze pd'zedsięwzięlv -enerzlJallskie.i i skierował sie w stJoo J{iczne ślethtwo
aby
ustalić spodarczą i finansową kraju. Spra- Arr~IJę n~ rze~z ~ustrji i że obBPARYt, 30.12. (PAT) _ Wnloue miasta.
podłoże zbrodni.
wozdawca komisji finansowej wy- gacJe pozYCZlll tej będą dopuszczo stlk zaufania dla rządu
dyskusjI
W chwilę po
opuszczenhi
raził opinję, że Francja moie zgo- ne na rynek francuski
jeżeli
nie
nad
poiyczką
dla
Aust~i
uzyskał
mieszlu~nia. na ulicy Lllbraniec
kich, do ks. MasłOWSkiego zbli- !!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 352 głosy prz~w_k_o 188.
żył si(' Jakiś wę"hczyzna, który

i

"

Oszalały żołnierz
zastrzelił

dla Austrji

3 oficerów

LONDYN, 30 ł.frudnia. - W
forcie Huachuca (Arizona) pe·
wien żołnierz czarny w napa-I
dzic nag-łego sIZalu zastrzelił 2
kapitanólW, ich żony, o-raz Cięż_j
ko ranił pewnego poruc.zniika.
Zaalarmowana warta ~do'ała
wTeszcie po dłuższej gonitwie

Kto

I

zastrzelić sza.leńca.

na:now~zv DOruwającu

o ~ rzyma

państwową

"
IO

senat francuski

fUm Eryka Pommera

twÓrc.y arcyfi1mu ..Kongres

tańczy"

nagrodę literacką?
Z początkłem stycznia przyzna.
Ila zostanie państwowa nagroda
literacka za rok 1932, Nagroda wy
nosi 10,000 zł. Wg.rórl kandydaMw
wldnirJą
następujące nahwlska:
Mar.ia DąJbrows~{a, Zofia Nałkow
ska, Kazimiera
mal(~wiczówna.
Bay 2 3leński, Irzykowska. Jerzy
Kossowski, Julian Wcłoszynowsld
Kandydatura Andrzeja Struga za
,,tółty Krzyż" odpada, poniewał
ksiąźl~. ta nosi da tę 1933 roku (7)
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Po godz. lO-ej stoliki
tylko na zamówienie.-
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Tel. 211-11.
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Charakterystyczna tranzakcla

w

jednem z miastec~k pow.
Handlarz konia przY'trzymaJ,
PrzfpowiłdniC!
stopnick,i ego w Kieleckiem, 'Jd- lec,z gdy m~ll~ło kUka godzin, a
Drugą sensacją Świata będzie w bywał się niedawno
jarmark, gospodarz nie wracał,
zrozuPod koniec każdego roku kalen
połowie kwietnia lot pewnego frar. na który jeden
z gos.podarzy miał, iż padł ofiarą kawahl, !)darzowego zjawiają się zazwyczaj
cuza do stratosfery, który osią
.
k '1_
prowcze przepowiednie r01.maitych
rzyprowadził na sprzedaż ko- trzymu.1~
oma za czaplhę·
P
gnie
wprost
niewiarogodny
rekord
astrologów na rok następny. Także
rad~<nie
brzmią
przepo
wysokości,
przyćmiewając
tem!ia'
nia.
PróŻ1IlJQ
jednak
szuka
ł
goBardziej
j obecnie nie brak
całej
falangi
Ponieważ taka tranzakcja nie
jasnowidzącej madame mem w zupełnOŚCi prof. Piccarda. spodarz nabywcy. Nikt więcej
horoskopów. z których najcharak- wiednie
odpowiadaJa mu, przeto zaproPewien technik niemiecki wynaj- ponad 5 złotych ofiarować uie
terystyczniejsze są dwie francu- Fraya:
wadził konia na rynek,
gdz,i e
"Po pierwszych dwu, mniej do- dzie natomiast samolot, lądujący
skie prognozy pewnego astrologa
h nastąpi.w'srod i startujący zupe'nie pionowo i za chciał. Zmartwjony tem chłop znajduje się 'Przystanek autobu
datnich
miesiącac,
pewnej jasnowidzącej kabalarki.
kowej i zachodniej Europie bardzo bezpieczony przed' ewentualną ka wpadł na pomys·ł. Zaczepił han- sów i tam zaczeka' dG odejścia
korzystna zmiana stosunków i zu- tastrofą. Pod koniec roku 1933 u- dIarza czapek, wy ta r.<:{o wal od- os,tatniego samochodu.
Wtedy
pełny zanik kryzysu.
szczęśliwi Ameryka świat nadzwy J)'Owiednj. -la siebie za 7 z~oodsprzedał konia ia,kiemuś spói
Tylko w Niemczech ustąpi Hin- czajną zdtlbyczą w d ieizinie wie- tych. a że nie miał pieniędzy,
nionemu pasażerowi za 6 zło
denburg i drugą po'owę roku 1933 dzy, a mianowicie konstrukcją pro
.
od
więc wło' żvwszv ją
na
g
owę, tyc'h , który odjechał na rullll dG
Henri Jean Gauchon należy w wypełnią wal k ·t o o b'"
Jęcie Jego g
mietli elektrycznych, przewyższają
, . no m
. m..
Paryżu
do najpoważniejszych w nru>l'ł
cych siłę działat'ia radu". (Nawła· oświadczył, z'e przyniesie pie· domu Prz",bywlSzv do siebie na
cechu astrologów. Zapytany oprze
Lecz o wiele ważniejszym jest Po sem mówiąc, ta1{ie promienie zo- niądze za chwilę , pozostawia- wieś, rolnik ten 1>U§Cił kGnia
bieg roku 1933 odpowiedział nastę stęp, osiągnięty w dziedzinie me-I stały już dość dawno wynalezio- .ląc narruzi,e jako gwarall1Cję kosamopas na szosie, uważając , że
pująco:
dycyny i t.ochniki. Uda się pewne- ne). '
~
nia.
karmić niem-a go za co, a cena
"Horosk(lp na rok 1933 podlere · mu anglikowi odkrycie od dziei'i(
byla prawie rjwna opłacie za
śla szczególnie dwa wydarzenia o cioleci poszukiwane~o zarazka ra
NADESZŁY
nadzwyczajnem znaczeniu. Pierwi środek na zwalczanie go. Ja'~ przejazd autobusem.
sze przypada na środek marca, a ka
ko dowód skuteczności swego 00,'fi
~ lL i;
drugie na pierwszy tydzień sierp- krycia, zaszczepi sobie samemu tł
PlIlesfyńslrie-JsJskłe. dobre. sor"'yste i bu pestek od 70 gr. do 1 zł.
nia . Wydarzenia te są wręcz prze- zarazki i sam się z nich wyleczy. Polec!!: "Toceret Erec Israel" (Skle PlIlesłyń ki), Śr6dmiejska 1, tel. 193-42
SYL WESTER U DRUKARZY
ciwne. W marcu doczt'ka ~ie świat
czegoś niezmternie Jlocieszającego:
Komisja dochodów niestalych
najprawdopodobnit'j ' ważny krok
Zwią-zku drukarzy i tow. gimn. ,,80
naprzód na polu rozbrojenia. W
kół" w Łodzi urządz a wspólnie W'
sierpnit! natomiast wyłaniają się
lokalu własnym przy 111. Nawrot
gymptomy poważnych zamieszel{,
20 dla członków i wprowadzonych
mde nawt't rewolucji w Europie,
go ś ci la zakOl1czcni", starego i p')ale kontury jej są narazie niewyniemowlęcia w rękach
witanib nowego roku w dniu dziraźne j niepewne. W połowie sier!,
siejszym o godz. 12 w nocy wi elką
nia b«:dzie takie same zaćmienie
Dziedko odna)eziono i zwró- żonych
W dniu 1 września b. roku
w s'ądzie okręgowym. zabawo p n. "Czar nocy Sylwestru
,·ońca. jak w roku 1914. I chociai wydział śledczy zaala,n nowany cono rodzicom. Za Hybszówną Przyznała się i wyjaśnHa,
że 'wrj". .
.
nie należy się obawiać 3Ż takiej został o krradzieży dziecka u prowadzooo dalsze poszukiwa- zgodziła się na sJu.ż-hę do Merkatastrofy, jak w roku 1914, to małżonJków Mell'1ker (iW. Mary- nia. Ustalono, iż jest !prostytut- kerów, aby im skraść dziecko ,
Na program zabawy słoą się
jednak i w roku 1933, mimQ równa sińska 6).
ką.
W ostatnich dniach paź oraz, że uc.z yni,'a. to za namow ą, r ó żn e niespodzianki i atrakcje. Kowagi pewnych sił astralny('h, roze
WdrożOOle dochodzenie Wita- dziernika r. b. dO policji w Ło · swej znajomej, niejakiej " Mar· mitet zahawy zaangaoował zespól
grają "ię krwawe wyd<lrzenia, któ- IHo, że Merke.r owa z,godziła sW- dzi zgłosił się jeden z mieszkań lanny",
której na4wiska nie orkiestrowy, który uświetni zah~
żącą, niejaką Irenę Hybsz.
ców Płocka
i zaJIlleldował, że zna. Marjanna, poprzednio, mia wę.
re pociągną za sobą wiele ofiar.
w towa1rzy- ta być służącą u Merkerów
Taksamo wydaje mi się pewną
Tegoż dnia, o godzinie 5 pop. przybYł do Lod1zj
z !loeza tkiem roku. 1933, poprć~wa H ybs,z, pod. pozorem zabrania stwie m'odej niewiasty. która winni jej byli za 4 miesiące.
SYLSPĘDZI
PAN
GDZIE
svtu:!cji go<;podarczej w ('ałej Euro od swych rodziców dowod.u oso mu się podała za Reginę Hybsz
WESTRA?
Sąd, po naradzie, wydał wv- .
z mies.zk3illia i zamieszkał z nią przy ulicy
pie. Natomiast 4 i 5 czerwca nastą bils tego, wyszła
pi Inac/h na wc;zystkich giełdach. swych chlebodawców i zabrał~ Wawelskiej. Został przez nią 0- rok, na mocy którego ' 22-letnla' Najl11il,Jj, najtaniej i najwesele,
kradziony.
Irena Hybsz skazana zos:tała n;ł będzie tylko na "Sylwc,strze" w fil
W <;:tme,i Francji zdobędzie domi- ich 4-miesięCIzne dziecko.
Na podstawie tego zameldo - 6 miesięcy wi(}Zienia.
harmonji,
gdzie
"Uzdrowisko"
llujące stanowisko pewien nieznaPoszukiwania
wszc'zęte
za
Ten niSiki wymiar kary Sid przygotowuje szereg miłych niespo
nie dały wyni.ku. wania. policja udała się do m;->ny dotychczas bardzo młody poli- HybszÓWlllą
Dopiero później ustalHno,
:te s:n.kania areSlztować Hybszównę uzasadnił tern,
że opiekowała dzianek i .cennych fantów.
~yk francuski.
I'l'ena się ona dzieckiem i nie ucierW dniu wcwrajszym
Największem wydarzeniem roku dnia 1 wJ.'\Ześnia r. b. UybszówRuleta, tańce , boks meksykań
oskar piało ODO na zdrowi!\I. (a)
przyszłego
dla Niemiec, będzie na przvby}a do mies'z kania swe- Hybsz zasiadła na. ławi,e
__________
ski, a nadewszystko tani
bufet i
fakt ustąpienia Hindenburga z are go kuzyna, Józefa HyblSza (Llpie.rwszol'1.ędny ze spół
orkiestry
że
ny politycznej, Rozp!X!znie się tem manowslki-ego 61) mówi~,
Lewaka, który przygrywać będzie
samem wzrost znaczenia Hugenber to jej nieślUJbne dziecko, a nado tańca, na zmianę z 10 oddziaga. W rodzinie b. cesarza Niemiec zajutrz o godzinie 6 rano opułem Ł. S. O., przyczynią się nieściła mieszkanie i udała się w Nowa piecownia stanie między ulicami Targową
wydarzy się wypadek śmierci.
wątpliwie do wytworzenia beztroW Rosji objawi się nagle nie- niez.nMlV:m ki-erulllku.
i
Wodną
skiego
nastroju i S"lampańskiego
tmiernie ostry zwrot do ustroju
W ślad za uciekinierką uda1
humoru.
Już od dłuższego ('zasu admini- c.iu wyłącznie krajowych materja.
kapitalistycznego.
się wywiadowca Kwiatkowski,
czyniła łów.
A zatem już dziś wieczorem M ,Nastąpią też 3 ogromne katastro któremu z pomocą p,r zybyli ku- stracja gazowni miejskiej
Z uwagi na możliwość zatrudnie- la Łódź spotka się w filharmonji
fY żywiołowe, a to: 20 marca, 28 zynowie Hybs·z ówny. Wskazali stal'ania w kierunku To~zer~enia
lnvietnia i 17 ma.la. W dwu pierw- oni przypuszczalnie dPkąd mo- zakładów, przez zainstalowanie u- nia przy wspomnianem przedsię na balu pod hasłem "Wszystko dla
rządzeń bardziej nowoczesnych.
wzięciu w:ększej liczby
'- ~zrobot- "Uzdrowiska", aby już o północy
szych datach szaleć będą straszne gła się ona udać.
W
wyniku
tych
starań, w pier. nych, zamierzenia
gazowni
miel- wychylić tradycyjny kielich za poorkany, które spowodują groźną
HybszóWlDa czując, że po<licja
katastrofę okrętową, zbliżoną roz- jest na jd tropie, w nocy, z 3 wszych dniach stycznia r. P. podpi ski ej powitać należy z całem uzna- myślność "Nowego Roku".
miarami do tragedji zatlmięcia "Ti raa 4 wrześn.ia r. b. zhie~ła, p-o- sana zostanie umowa między przed niem. (p)
stawicielami gazowni miejskiej, dy
tanica".
zos'tawia jąc dziecko.
rektorami Gundelachem i Hoffmanem, a przedstawicielami warszawskiej firmy budowlanej "Inż. Kło
bukowski i S-ka", na budowę noObligacje m. Łodzi zwyżkują
wej piecownI.
Na wczorajszem zebraniu giełdy inwest. 100, 6 proc. dol. 54,7'
za zniewagę zadaną ojcu
Należy zaznaczyć, iż
gazownia walutowo - dewizowej w Warsza- (plus 50), 7 proc. stabil. 54 (plus
miejska w Łodzi dysponuje roz- wie tendencja dla dewiz przewa- 12), odcinki po 500 dol. 54,38 Prz ed sz e ściu miesi~ami 2;)- poczem opuścił miei>z·k anie.
lemi Roma,n Rybak ożeni,! si ę
Świadkami zajścia byli: syn iE'glym obszarem między ulicami żała słabsza, awłaszcza na dewizy 54,50, 10 proc. kolejowa 99,75
Zabudowania na Londyn. Obroty w dalszym cią- (plus 25), 8 proc. obligaCje budowI.
z Zof.ią DGhską i zamieszkał u D ębskiego, Konsil:antv oraz ko · Targową i Wodną.
j(:j rodziców. przy uJ. Przędzal  lega jego Wac:aw Pawłowski. gazowni scentralizowane są na pla gu były ograniczone.
BGK l-sza emisja 93, 4 i pól ziemliittnej 85. Niesnaski , jakie wy ·, Za wychodzącYm z domu Ry- cu od strony ulicy Targowej, przyNa rynku akcyjnym
doko.-"no skie drobne odcinki 34,50, 8 proc.
ni,kły w luÓflkim cz,asie po ślu bakiem wybiegli oni
obydwaj czem od strony ulicy Wodnej znaj- większych obrotów akcjami Banku Warszawy 43,25 - 44,25 - 44,75
bie Don'1iędzy Rybakiem
a te- r.a podrwórze
i tu Dęlbslki, Z9 dujp. Się tylko zbiornik z gazem, Polskiego po kursach bardzo moc (plus 50), 8 proc. Łodzi 43,75
ściem spo' wodowały ww'r owa- .miewa,gę ojca.
szopy oraL złoża koksu .
nych. Notowano: Bank Polski 90 44,50 (plus 100).
dzenie si ę młodego lllabżeńsQw~, za(lał swemu szwagrowi SlUl'e~
Na plar!l od strony ulicy W.ył, - 89,75 - 90 (plus 100).
(id Dębskich. Młodzi z3..1nieszka
ran kłutych. a Pawłowski kijem nej sta, ąć ma - według p"ojc;k~u
Dla papierów procentowych za,
11 teraz u ojca RyiJaka, • pny
d,abił ofiarę.
- nowa l'Jecownia, obejnlUJ.łca równo państwowych, jak i prywat
ul Łowickiej 11.
Kanał
N a mi.ejs.c e śmiertelnych PQ- trzy nOWOCLeme piece, pionowo- nych tendencja była bardzo mOCWczoraj Rybak przVlSzedł do
komorowe.
policja ,
zamknięty dla żeglugi
na, jednak z braku zaofiarowania
sw ego teści a i wszczął
z nim rachunków p.rzybyła
Ko.<;zt budowy tej nowej piecow- obroty były niewielkie. Większych
kłótni,~ na tle zastarzałych nie- która
ATENY, 30.12. (PAT) _ Nasku porozumier'i. Po wymianie kil- al'es~towała obydwu spl'aw~ów Ri obiiczany jet na 1,050,000 zł. Bn tranzakcji dokonano jedynie rloIa- tek obsunię cia się. ZIemi kanał Ko·
ku dosadnyc h słów Rybak
mordu i pol.eeiła przewieźć tru- cłowa wykonana będzie w listooa- rlwką. Notowano: 4 proc. dolaro ryncki został zamknięty dla. ŻE'
dzie lub grudniu 1933 r. przy oZy- wa 53.50 - 54,.- (plus 75), 4 proc. glugi
1erzył teścia laską
w głowc:, pa do prosektorjum. (a)
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niedzielę

W bit.'żącym tygodniu 7. powodu święta
Nowe~o
R eku
••Mó.t Głosik" ukaże sic wy,iąt
kowo w nied:zielę, jako dodatek do ltumery noworocznego.

c 'czas

ei pra

ł

ce

Gdy strona - bez łlSprawie- ."7,('zegółowe uzasadnienie swd kich })l'zypadka.ch świadek ht:dliwioncJ przyczyny .'~ nfe sto odmowy i upI'awdopo(lobnienie dzie mógł świadczyć. I tal(, nr•.
sn.ie się do nakazu, sąd mo;';e il'tniejącej obawy, czy~ który a d w o k a t h~dzie mó~ł być
Doł~'chczas
praJ.:.iyk(}walo uznać t"h'iC;śj~edniek prze~jwnika Sh'Oljla ukrywa. 1nusiałbv wY.i~c! polnomocnikiem strony i 'I e u p. wojewody
z n a wać w tym samym m'o się, iż struna, któ\'a daż~ła do ' co dO. 'e CI o umentu
za nil .aw..
.
cesie.
przewlekania
~)!'3eesu:
"powopI'aw{]złwe.
.
l~
wetlt]~
ta
na.1llfawtlopodob
,
,V dniu Nowego Roku Q gona
Zlmyś!onych
O ił,. przcz -przedstawienie ~ue.ł hedzle ul'egulowana pi'Zer
dzinie 13 p. wojewoda Jaszczo!t bwala "ie
.Gdy świa{lek nie stawi sic na
h a 11 d I o w y e h .IU1'adyka~urę.
• • rozprawę mimo dwukl'otnt>~łł
prz y jmować będzie
w gmachn świadków. C(J sP'3wo~lowało' od k s i ą g
31bowi~J)1. 'llwże wy,iść na .fitW, że stt'Ona
Obowlą~ek lJl'zedstawlenul wezwania, sąd będzie mógł zaurz ę du wojewódzkiego
życze I'aczanie l'ozł))'awy,
nia noworocme
dla p. Prezy- rzecz Jasna, woźny sądowy ni,! ukrywa s ',:ó.i o~~'ót .Iub dochód fl~kn~entu k?d~ks. - • pod p("- rzadzić je~o p r z y m li s o mó"' dor "czy ~ tak'
.. . ... w ct'lu u cny!ema Się od obo- ",ucnu zas hzezeJuam, - 1'0'-- w e
d enta RzpLitej i całego rządu.
li p l' o w a tł z e n i p-.
'"
... . c
• lm
Wian
ł
r . ' dk'
.
kom wezw~mia i dallóki i~~. wiązku płacen1a podatków. be- s~el'ZY na ~WI3 ' uw ) na ., Dołychez3s w sprawach. cywilW dniu 1 stycznia 1933 roku o się nie w~'łącl.yło, b'zeba b.vłą dzie .~Ila mor,Ja ksią'!, nip pl'Z~t1 ~ o b v. t l' Z e c i e,
~tóre w nych nic było to dopuszezałgodz. 12 w południe w sali rady ich wzywać na rozl)l'awy s'l- stawie. Zachodzi pytanie, ~zy z~.,adzlt'. ze sprawą UJ~ mają
miejskiej przy ul. Pomorskiej nr. dowe. Z bl'alm oalpowiedilief.o same tylko pow~hmie, ~ie stro- mc wspolllcgo.
tle.
nr. 16 prezydja rady miejSkiej I przepbu
sędzia hył w tVł!h ny na tah okohcznosc wy~tal'
ŚWiadków
magistratu przyjmować b~dą ży pn;vpadkach brzl'adnym na- c~ dla odm~wy p'l'zedst~wiellll
czenia noworoczne.
wet ~dy wiedzhł, :i.e ~soby. na ma S'w:v,c.h kSHlg, CZy bemie fIDowód
ze świadków może J
S' ""'O
złoto'
których świadczenie stl'ona sj~ na mus-Jala podawać szc.z>c~óh- być donuszcwny tylko wów•
•.
W
."
W
)lIJ.woh"ła,
weaIe
11 i ~ we d .. ~lC. aby pnckonać sąd f) I:zas,
jeżeli strona dokładnie
Inowac.lą w nasze.l dZielnicy
dzisiaj tracą moc
i s t n i e . ą.
i!ilnieniu ' te] ckoJil':r.ności. \,\7 f'l zmH' 7.lla fakty, które mają stanowi możność dopuszc~enia
obiegową
Nowa pl'ocedul'a stanowi ~,. piel'wszym p l'zypa.ił ku naka~ być zeznaniami stwierdzone i lł~wodu z l> l' Z e s ł u c h .a Sąd. odrZ'll('~ śrrn;!ki rlOWOd~W.'~'1 łłl'zedstawjen.ia kf.;:~ nie miał- wskazała świad.ków tak, aby fi I a
s a m y C,h
s t r o n.
W dniu dzisiejszym
banknoty ",,-lV sie tillmyśla, że ~h'oua po- t1:v • znaczenIa
pl'akQ>t:mego, wezwanie ich do są'~1l było 'RIil ' P r o c e s.
w I o d Ił c Y c h.
dla zwłoki. ~d:vz sh'ona mo~łab:v zaws?'e iUwł.'.
I W zaSL ~Zle sb'onom wolno kła
dziesięciozłotowe ' są jeszcze pnyj- wołu.ie .lc .i edy'oie
mowane, natomiast jutro
ustaje Gdy :rami31' sb 'ony wychodzi v?·wo!ać się !la .obawe u.faw~lieOmiennie od dotychrLaso-l'l1ln~ bezk..rnie i tylkf) w przy"d y
sąd
je
obowiązek
przyjmoWftBia
tych na .1:łW dopiero p-ńźllliej n1)!"!! Ula S!ę WJIDlcllIonyc.h ryże! 0- wyc'h p'l"zepisów. nie mO'J.na in- stadkt.,
po odroczeniu rozpraw'~ w 4 ku' k1l iCml(!śei. aczkolwiek tako- da~ w y I ą c z e n i a
śwlml. p l' Z e s ł u c h II j e m u s Z' ~l
banknot6w.
Poczynając od dnia 1
stycznia lek nowołania się strony lIa w.e nie maJą ";1 i e,is c,a , a to .iedy ka dlate'go, - że jest: al w prO-I m ó w i ć
P I' fi W d ę·
dla • m?znl)śc~
odmowy cl'sie z ,iednym re shon. b) zaJeż\~!i po wyczel'pRI iu środ
r. p. banknoty te przyjmowane bę n i e i s t n i e .i ą c e d o w 4) _ tue
dą tylko przez oddziały Banku Pol
y,
sąd IDn>że n a nią włożyl' m'zNIsf~n"I(' n.1:l dClm,m~n tu w intel'eso" anym matel',fa lnie aby ków f~OWO ~o wycl1 . lub w ieh
obo'wiązek ZWl'otU powstał:Hh ]H'ZYIHlti ku. ~dy własmc przez sprawa była I'Qzstl'zv~nicla na bJ'aku, pozus.tały niewvjaśn i o·
skiego i kasy skarbowe. (p)
z le~o t~'tułll kosztów, na~,·ct r i(' ~o . JJI'z{'~st?wienie
pr~('es korzyść tej sh'ony, któr a sie na n:\,ID1 f u!dv spm'llt', <stotne dla
~dyby l)r m~eS wy!ladł Da .id mllsl,a~by . . b YI' roz" tl'zy~nr ety uil'go powołała, c) pt>momocui l'Ozstl'zy~ ld ecla
s]lra,,:y, !!ąU
~Ol'Zyśv,
na Je] me..:m'z;\-"i{;. W dI'U~im kiem strony, która na nie~o sj~ /llo'że pl'zesł ł! eb zć same strony,
Dla należytego wyświeUellii' "?tonl!iast pJ'zypadku strona powołała, dl ckskomunikowa- t. zn. ie zbadać i na podstawie
spol'uegó stosunku, Ol'az dia UJ{' mogłaby wcale korzystae II ny z kościoła z wYl'oku sądu ich z('~nań ustalić prawdę. Jeprzeciwdziałania
fikcyil1 " ill prawa odmowy przedstawie.nia duchownego, lub e) pozbawio- żeli pl'zesłuchanie strOn nie
procesom, sąd może dop:U~ić dokumentu,
albowiem przez ny praw stanu. W tych wszyst- dało
dostateczne~o wyniku,
dowód
nawet
n
I
e
p o w o - !QoU"~""~UQlU9gU~UQU~uUQQQUUQUggQU8QQ~Q~~,, sąd może
przesłu~hać
pod
TRADYCYJNA
t a n v
p l' Z e z s t I' o n y i
p I' Z Y s i ę g a
wedh~ sw~o
w sprawach małżellskieh niewybol'u Jcdna ze stron.
strony
maJątkowych. l'ówruei i wó~. Fałszywe z4"zoanle
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wy doniósł o zapatrywaniach za-! powiedciaJt>l'.ść karną lub hU1~"
g:ohy policji i. Zagłob.a stanął przed tle, albo pocią~nąć za sobą w~.
sądem gr~dz:um, gdZIe skazany 00-1 kI'oczenie przeciwko ta:,cmnicy
stał na mIeSIąc aresztu.
. ul'zf;doweij lub istotue.i ta.iemni
Skazany zaapelował i sprawa Je ~y ZIlW'Odowe.l. Nie wolno mlgo rozpoznawana była na wczo- rumiast sh'ou.ic odmówić, pl'.tI'{l
rajszej rozprawie w sądzie okrę- stawjenia doJ'llmentu. I(dy wygowym.
~fawiony .i('s~ we wspólnym inObrońca oSI,arżoneg<ł,
ad"" _ teresie obu st~m. Ul>. ~dv chuSzczech włlosi.ł o umorzenie spra- I dzi o umow"'.
"
wy, albo\\,iem pokrżywdzonym jest
f'owyi szy prz.epis w szcle~61
osobiście marsz. Piłsudski, a ten : nośei ma n:l wz~lęd~ie te pl"LY
nie wniósł skargi, ani nie zgtosH I IJadk<] kiedy «łowii.d ~Ilajduie
.. ,
•
.1_
h pl'zecl~'ne"
. ; słropre te nSJl.
SI(: w I'~A . c
Sąd nie uwzględnił
wniosku 0- 'l~r_ nn. ~dy maJą służyć ~a dobrańcy ł wyrok sądu
grodzkiego "ód \V sJ.u8wie ksi~~i handlozatwierdził, (p)
wr, po.w oda, że 'lozwanv uiśc ił
należność, o zahłaCt aie które.i
'd wysł'l
ł'"'o WH
ąPl , ~i
"cząe Dla t 0,
łłocne
że
p
c
zwatly
nie
bedzie
mó~1 nDziś w nocy dyżurują następu .ją
ce apteki: M. Dancerowej (Zgier· (lowo<il1ić t1iszc~nja poszczeska 57); W. Groszliowsl,iego (11 ~ia.
List<,pada 15); Sukc. S, Gorfeina
(piłsudskiego 54);
S. Bart()8zewsldego (Piotrkowska 164); R. Rembielińsl;:iego (Andrze,ia 28); A. Szymańskiego (Przędzalniana 75).
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l

. ur aptek
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Skutki niedbalstwa
szofera

"Talencik, (Zgierska 72\,
taksówlki nr. 192,.
ŁD.609, zatrzymał się onegdaj
szego wie _'z oru < przed dJOmem,
przy ul. Zgierskiej 24,
gdzie
wszedł do jcdnego ze sklepów.
JUlll

w 'laściciel

sh'1..ygnąć.

wywiązała
Się kdkugudzinna dyskusja poczem zarządzono ~dasow~nie.
. Na. posiedzeniu

nie .ia,k o dOWód stmlOwczy, lec~
,iako .ie(len ze .środków ,do~udowycb. uIe~a.lących nal'OWDł z
innemi swobodne.i accnie sądu.
Dowód z przesłucbania stron
nie zawsze będzie mó~ł hyć ' do~
pusz('zony, zwłaszcza w przy·
padkach. w których niedopus:t·
czalny .fest dow6d
ze świm'
ków.
Dr. Armand Akel'bel'~

Za wnioskiem skrócenia 0kl'esu zasiłków
opowiedziały
się .iedyn,ie 2 głosy. a mianow!cie
pl'zewodni.czący komis.ii i
pl'zcdstawieieI
Ilracodawcc\w.
Pnooiw
wnioskowi
\Vatencik nie zahrał z sa'lllo... łosowali
chodu kluczyka,
konieczncgo JHozedstawieiele
pracowników
dla urllchomienia wozu.
umysłowych.
Wniosek został ł
zatem odrzucony.
\
Niedbalstwo Walencilk a wyZg ł oszony następnie wniosek I
'
korzystał jakiś złodlz.iej, który o czasowe zawieszenie prawa
Do p,~zedw'czoraJ zego art y- będąc obeZJlanv z prowadze, do 9-ciomiesięeznych zasiłk6w kulu wkradł się błąd, Pod " Poniem sa.mochodu - zajął miej- uzyskał tylko jeden ~łos przed- zew': d zi c 1." Ż a w a
luib
sce w samochodzie i odjechał w stawiciela pracodawców.
n a] e 111 - n:ależy czytać: DlaDl.' ewiadomym kierun.ku.
Wobec takje~o l'Czultatu ~ło- teror.
·;.:;v t ez· ~.s t awo d a'~'stwo naS7e
Podjęte p.rzez policję POSZli sowania. ~I'oźba skrócenia okre ,~_p["ow~dzr.Jo PO~Vy7SZą. in?wakiwania chwilowo nie dały re- su zasiłkowego została narazle CJę, da)ą:c Wł~ŚCI~~e1?Wl mernzultatu. (p)
zaźe~nana.
ChOI~10SCI m~znosc .1cs1zcze
w
czasl.e tl'wama tiulOWy wyto ·
czema powództwa i uzyskania
wyroku ekS'Illisvjnego w dnill
"
wygaśnięcia jej. wyrok zaś hrdzie mógł być wvkonan" nic.
Moc atrakcji i niespodllianek! Bez klll0tV I
ndrcznie itd
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Dnia 29 grudnia 1932 r. zmarł po ciężkiej chorobie
i kierownik oddziałów firmy n6Szej w Granicy, Kaliszu -i

długoletni
Łodzi

Po długich t ci~żkich cierpieniach zmarł przeżywszy
74 nasz najukochań5liY mąż, ojciec, teść i dziad pk
B. P.

I-

Leon

długoletni

W Zmarłym straciliśmy nietylko dzielnego -i oddanego współpracownika,
ale i najslczerszego przyjaciela, którego zachowamy zawsze w wdzięcznej
pamięci.

Iłł!itber

D.

ł.abenski

prokurent firmy "SPECOM" Zjednoczone
Eksped. Domy Handlowe Sp. Akc.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok naatttpi jutro, w nled.ielę, dnia 1-go styoznia 1933 r. o godz. 12-ej w poło z domu
prsedpogrzebowego, o czem zawiadamia pozostała w nieutulonym talu

RODZINA

& (O.
zmllrł

Dnia 29 grudnia '1'. b.
cierpie'niaoh

po

długich

i

cil~tkich

B. P.

zmarł

W dniu 29 grudnia 1932 r.
prokurent

po

La

eo·n

Swoią niezwykłą obowiązkowością

ciężkiej

chorobie nasz

dłngoletni

Leon

enski
i ąumiennością Zmarły Z1lskarbil

Bobie naszą wdzięczność i głębokie uznanie.

p E D OMil

ł~S

ł.abenski

wieloletni kierownik firmy .. SPEDOM" Sp. Akc. w Łodzi.
W Zmarłym tracimy świlltłego i szczerze nam oddllnego
prsyjlloielll, pll mięć którego wiecznie czcić b~dJliiemy.
Niech Mu .iemill lekk~ będzie.
Koleżanki i koledzy

ZJednCllCllone Ekspedycyjne Domy Handlowe S.

Już irz~t:i

n na an a iegazu
•

(jona nil

osz(zcdnóit

j~si
kosził!m
bezpi~t:z~ńsłwa pDbli(lD~aO

Ostatnio zanotowano szereg wybuchów gazu w Borysławiu, Gdyni, Lwowie, których ofiarą padły
życia )udz){ic, nie mGwiąc o szkodach materjalnych. Fakty te zast;
nowiły miarodaine czynniki,
kt"
rym \"(}zwój gazownictwa w POisce
leży na sercu. Przy bliz.szem badaniu zagadnienia
okazało się,
że
główną przyczyną e){splozji gazowych jest słaba wyczuwalność wę
chowa tego materjału oświetlenio
wego i opatowego, gdyż niema do
tvchc'1as sposobu umożliwiającego
11' "bawienie gazu własności ek~pło
zvwnych i trujących. Logiczną lwn
sekwencją powyiiSzego rozumowapia jest zwiększenie wyczuwalnoś
ci węch()wej gazu przez sztuczne
nawanianie.
Sprawa spreparowania odpowied
nie~o śt'ouka
nawaniającego
r,;!.z
.ies t od szeregu lat przedmiotem
badań naukowych.
Problem ten
nie jest tak łatwy jakby się na
pierwszy rzut oka wydawać mogło.
Między innemi środek "perfumują
cy" powinien być wyczuwalny ła
two, t. zn. powinien działać alarmu
jąco. Nie powinien jednakowoż z
drugiej. strony dzia'ać szkodliwie,
;rwale ani przemija:ąco na orgaJizm ludzki. Odurza:1Ce działanie
hawet chwilowe na organizm ludz
lii przekreśla również celowośi! na
waniania.
Scis'e pomiary naukowe w,,,I,aza
ły, że już minimalny do~atek środ
l,a nawaniającego gaz działa nadzwyc2:aj skutecznie i daje diJsta-

Zagadnienie bezpieczeilstwa gazu jest szczególnie aktualne w Ma
łopolsce, na której terenach zllajdują się bogate z:oża gazu ziemne
go, nieocenionego . źródła energji
dla naszego przemysłu. W uznaniu
powy:is:;:ego faktu, doniosłego ,na
gospodarki narodowej, jakoteż w
trosce o dobro publiczne, wydały
urzędy górnicze w Drohobyczu i.
Stanis'awowie zarządzenia zalecają
ce nawanianie gazu ziemnego.
Ingerencja władz w sprawie na-

tecmą

Czynniki miarodajne, jakgdyby
hyły głuche na wołalnia prasy i
skargi obywateli, któlrym grzęz
nące w formalistyce
biurowej
llrzędv zatruwają fQrmalnie żvcie. Mimo utworzenia w swoim
czasie przy ra-rlzie
ministrów
specjalnego komitetu dla usprawnienia
administracji,
nie
wszystko się pod tym względem
zmieniło. Abv załatwić
jakąś

gwarancję

bez!)iecz~ństwa

publicznego.
Zagranicą

(Anglja,

w zrozumieniu
zagra7aj~cego

x

Włochy

itd.)

nit'bezpieczeństwa,
powodu słabego

zapachu gazu, ustanowiono przymus nawaniania. U nas sprawa ta
Je ży prawie. że odłogiem. Wina t-e
go leży również po stronie ustawodawstwa, które nie nakłada odpowiedzialności na lderownictwa za
kładów ga'wwych
za ewentualne
W~bUC:ly .. Przy dyskusji tego rod za
.iu zay.adn!eń słycbać nieraz glj)sy,
że I awanianie obciąży konsumentów i tak :uż sarka .ią cych na dotychczasową cenę gazu,
a nadto
ołrciąiy nadmiernie koszty prorluk
cji. Stwierdzić należy, że koszt na
- waniatlia~ odniesiony do 1 m. s~eść.
gazu, jest minimalny i wyraża się
C!~sto w u'amku grOSUl, a chyba
tego rodza.iu wydatek nie pozc~ta
:(! w żadnym stosunIm do bezuieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego
Nie na ostali iem miejscu podltreślić na!eż~', że zwiększenie bezpieczelistwa użycia gazu wplynie hez
sprzecznie na Iwnsumc.ię tej!o HlUwa przez powiększenie ilości odbiorców.

•

I

r

waniania gazu ma pójść dalej,
gdyż, jal{ się dowiadujemy z miarodajnego źródła, wyższe władze
górnicze noszą się z zamiarem ogłoszenia przymusowego zarządze
nia w tym kierunku. Należy przyklasnąć tej zdrowej myśli i równocześnie wyrazić deQ'derat, by zastosowanie znalazły wyłącznie pre
para ty krajowe, a to wypróbowane
wielokrotnie przez dłui.szy okres
czasu.

I

okupują

fabryki robotnicy Schlosserowskiej
Manufaktury

Zatarg w Sc~oesrserowskiej
Manufakturze
w
Ozorkowie
przeciąga sit> mimo, iż od mpmentu wybuchu strejku
włoskiego wPłynęły jurl blisko trzy
tygodnie. Robotnkv nie zważając na chłód i niedostatek
\V
da\szvm cią,gu przebywają
w
mllif.ach fabryki, nie chcąc jej
-opuścić aż do chwil~ gdy dyrek
cja da zapewnienie, że wszyscy
s-tre jklUj.ącv ,?os.taną
z powro o

krałyczny

ro-zgościł 1110C czatSu, bv wreszcie

na dobre
w naszych urzę
dach. N ajwidoc,zniej
świetni~
się tam czuje, skoro wyprawIa
htne hal'Ce ku u1:ra'Pieniu Bogu
ducha winnych ohywateli. Pew
ne UI·Zę.dy
ogarnqł istny s-z_lł
biurokracyjny i nic tu nie pomogą ani zażalenia o.fian.- tego
systemu, ani sąlżll1iste arty:ku,ty
prasowe, poświęcone tej s,pn·
wie, domagające się wvt~ienia
raka; toczącego Ql'Ig:anizm administracyjny m:odego pańiStwa.

być

odesłanym z kwitkiem do
nego UJrzędu. załatwiającego
sad.Jniczo sprawę niezaleŻlllie

in-

zaod
przeprowadz~nych jurż z wielkim na,kładem kudu, czasu i
pieniędzy pOj:}rzedniCth formał
llOlśc i. Tak! Życie .obvwatela pol
skiego n.ie jeslt stanowczo drogą , u,s,'alllą ró-żami. ..
Dziś znowu mamy do zanoto
wania charakterystyc,zny kwia·
tek biurokratyczny.
By nie
s\potkalć się z zarzutem
goloslowności, P'l'IZytoczvmv poniżej
w całości dwa kr6U.ie,
~,ecz
jakże wymoWlIle d()lkumenty.
Jedna z poważnych łódzkich
firm wystosowała 15 gl."llldmia r.
b następ>ująJCe pismo do un~du
patento-wego w Wars'zawie:
"Upl'lzejmie p-roszę o poinformowanie mnie,
c,z y

sp'r aw!;, trzeba dO'Petnić wiele l~nA
zb~d~lYch i uc.j~żliw~ch fonm.l- ,
nOS-CI, wypełme 111nO!ltwo forol
mularzy, słowem zniszczyć wiele papieru i al1I'umentu i SJl:racić

-

ponieważ

zakładów

ob

odpowiedź

w kwocie 5 zł. Należv zło-o
Urząd wydaje pi,srbo z opiżyć w 1)odpisanym urzęJzie
sami zgłoszonyoh patentów
znaczki stemplowe wartoa .ieśli tak, to ile kosztuje
SCJ powyżSlZcj
lub zamia:;t
prenumerata
kwartalnie,
ni<:11 kwit którejkolwiek ka
wZ'ględinie rocznie?"
sv skarhowej z uhszczen;:l
Zdawałoby się, że urząd odkwoty 5 zł. 50 Kl'. J;!otówk~l.
powie natychmiast wyczerplu.1ą
'V przeciwnym razie podaco, tembard'ziej, że odpowiedź
nie nie będzie załatwion\:)o
leży w interesie urzędu, a poNaczelni.k kancelarji Urzę
zatem załąlC'lone zosltały znacz·
du Patentowego Rz. P. ki pocztowe na odpowiedź; sa·
,\Tans1zawa, uj. Elektoralna
ma s'Prawa nie jest wS'zak urzę
2". Nast ępuje podpis niedowa
i chodziło poprostu o
z ytelny.
drobną infonn.ację. Tymczasem c_
Pismo powyższe nie wymaga
pos ''uchajmy co się stlało dalej.
Owa firma łódzka
ot'l'lzymał.1 kOmen tarzy. Czy nie by' oby pro
na swó.t list nast~T)UjąCą odpo- ściej odralzu na opłaconej przel
interesanta pocztó\vce napisać,
wiedź:
czy urząd wydaje jakieś czasoWarS'z awa, d. 21.XII 19321'.
Zwykłe zapy·
Przy podaniu z daty 15 pismo, czy nie.
gtfudnia 1932' r. w p'r.zed- tanie s~)ow<Tdowa~o urząd r'.
zbę·dnej pisaniny, oraz wyst~"
miocie udJzielenia infonnacji brak opłaty stempJ.owej wienia rachunku na 5 zł. ewentualnie nawet 5 zł. 50 gr.
Za
co? Za udzielenie drobnej informacji, któTą w tem samem

W roli gł.

na pytanie:

żona może

teJ.efonicznie. A może
biurokratów,
odpQwiadających na listy
bez
zas·tanowienia i sensu?!
od

Iwan Patrowiel

Pocz. o 12

Monte Carlo

z

zł.

mieśc.ie załatwia się b('zpłatnic,

I

Czy

jednak,

d,zierżaW(:a

"w Warszawie domaga s;e 5
za drobnił informacje

się

film, który daje

je

się

nowy
schloesse
ro,wskich, P. Fo~el nic ,vvjawil
swego stamo-wi,ska
w tej s-pnwie. W dniu wczo-rajszym okrę
gowv inspektor pracy, vVojtkiewicz jes-zcze raz wznowi-l próbę
zlikwidowania konfliktu. Wy.jechał on do Ozorkowa, celem
odbycia konferencji z przedstawidelami obu stron. Ponieważ
jednak
w pertraktacjach nie
wziął
jeszcze
udzia!l!u
nowy
tern pl'lZyjęci do pracy i że wydrierżawca
zakladów,
sprawa
mówienie zostanie cofnięte.
Li'kwidacja zata~ komIPliku utkwiła na martwym pU'Thkcie.

Urząd Pałenło
Święty BiuroO'klracy

igdzi~ń

ver

i powinna poświęcić

cześć dla ratowania honoru męża?

swą

ręki ,

Ila utrzymywanie

SYLWESTER W WOJSKU.
W dniu dzisiejszym w kasynie
oficerskim przy ul. Jerzego 2 rozpoczyna się tradycyjna.
zabawa
sylwestrowa. vVstęp za zaprosze·
niami 3 zł. Strój balowy.

l'iOiiiin°KrTiiiiiiI
dyplomy, adresy i t. p. wyko
nywuje efektowni e

E. SCHMIDT, Ks. MI,n
'reI. 126-89.

r\r. 362

rwawy

Przetrzymanie
części

samochodowych

w październiku r. b. firma Józef KlIpiński, wytwórnia karoserji
(Cegielniana JO) zamówiła w Gene
raI l\'Iotors części samochodwe, któ
re nadesłane zostały
dla
firmy
Kulpiński do biura,
stanowiącego
własność Szenkera.
Wobec tego, że Kulpiński był wi
nien wspomnianemu biuru 12 d.,
części samochodowych Kulpińskie
mu nie wydano. K. zaskarżył do są
du dyrektora biura w osobie Zygfryda Bruna, wicelwnsula austr.jae
kiego w Ło<lzi.
Zygfryd Brun stanął przed są
dem grodzkim, który skazał go na
14 dni aresztu.

Ddpowie. d·ZI Redd akCJId..

·
P . Kirschk ego, kt ory
na eslał o
.. l"
b' t
ak
red CJI 1St, prosimy o OSO IS e
zgłoszenie się, celem wyjaśnienia
niektórych szczegółów
konieczd
t'
nych o Sp ros owama.

tYCZENIA NOWOROCZNE
OD SIEROT.
Sieroty z sierocińca dla dzieci p o
poległych iołnierzach z okazji No{wego Roku składają. jak najserdeczniejsze życzenia społeczeństwu
oodzkiemu, dzięklljąc jednocześnie
za troskliwą. opiekę i pomoc. Pomoc tę sie,r otki zawsze cenia i ll<\
zawsze pozostanie ona w jaknaj'
wclzi~zniejszej pamIęci.

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!W!!
O;

KONSUM PRZY WIDZEWSKIEJ
MANUFAKTURZE
Dobiegają.cy końca rok 1932 był
ciężkim okresem w życiu handlowem Lodzi. Pomimo to, jedyny w
mieście
naszem dom towarowy
Konsum przy Widzewskiej Manufakturze (Rokicińska 54, dojazd
tramwajami 10 i 16) był jedYlł.ą
bodaj pa.lcówką. handlową, która.
Jlietylko me ucierpiała wskutek p::.
Jll1jącego kryzysu,
lecz
nawet
wspaniale się rozwijała, zdobYflVa
Jąc sobie coraz szersze rzesze klijmtów i dokonując coraz więk
szych obrotów. W czaro tkwi powo
dZl'oie Konsumu? Dyrekcja Konsll
mu dzięki olbrzymim obrotom i za
k')pywaniu towarów tylko u źró '
dła i to wi~kszemi p:trtjami jest w
możnosCl
dostarczania swojej kUjenteli wszelkich towarów po re,
'Welacyjnie niskich cenach. Konsum zdobył sobie powszechnie opinję najtańszego źródła
zakupów
w naszem mieście. 'V Konsumie
nabyć można wszelkiego
rodzajll
towary, wytworną. bieliznę, konfek
cję damską, męską. i dziecinną., wy
roby trykotaiowe, metalurgiczne
i towary kolonjalne. Siłą. przyciągit
jlłCą Konsumu są, znane ze
swej
'wysokiej jakości wyroby widzewskie, szczeg.ólnie towary marki
O. K., oraz resztki, braki i scknnda wyrobów Wiilz. 1[anuf., które'
sprzedaJe wyt'ąicznie KOlD.sum po
cenach ściśle fabrycznych. KonSUm
I1skutecznia także wysyłkę paczek
1.QCztowych do Z. S. S. R. - Rosji.

·Zdenerwowanle
\Vszyscy Pl'ZYPuSlzclZali,
że okolic.zllości.
za:poillmi o nich, że nie Kowala,
dwa 'NTóci
ze ws.i ,
że
"TeSZCle odgłosy głośno )}rowadzDue.i
mło de życia.
wszvsHko dobrze się SlkOlicz'y~o.' spl'zeczki, tnaskanie dl'rewiami.
Tło tego tragioznego wydarze Om~1lili się...
\V pew:nym momencie , kiedy
nia jest nastęJpujące:
P~'zed dwoma mniejwi'ęcej ty spr,zeczka clJosz ' a do kulmilIlaeyj
\V skromnem
mieszkanku,
nego punktu, około godziny pół
godniami
l
przy ul. Kalis1kiej 10-12 mieszKowal powl'ócił ze wsi
do ~rugiej, rozleg v s.ię . tr.zy
ka od kUku już lat małżel'istwo .
.
.
. " kolcJne slJrzały
w nIewielkIm
'" olosz. On - tkacz, z::~trudnio I _n~tyc.hnl1l.aslt udał SIQ na UlIC" odstępie jeden od drugiego.
ny w jednej z wieikszych fabryk h.ahską .. Nie zas'lal 'Y0losz? -I'
\V domu pows'tał popło·ch . Są
" h
RozmawIał dl·u.go z .lego . zoną· siedzi wbieoli
do mieszkanb
łódzldC
, ona
T
ś'
.
'kt
'
,.,
dobra żona i matka ,ieduOI'oez- _ re CI ~~J rQ'lmo\oYy ~I
1~I,~ I \Vołoszów , gdzie ujrz.eli
krew
nego dziecka.
zna. \\ la?011l0 tylko, ze
W),
mrożący w żyłach Widok.
Na
·
. 1.e d en po k 9 1'k , WI:tZ
'
szedł
z
ulleSzka.nla
wzburzon~
,
ZI' eUli obok łó:hka leżały
Z aJmuJą
. .
d
. ~.
-.
- ,.
'
bl
stlUle z enerwO'wany z ZaC151l1<:
dwa ciała obficie bl'ocz"ce
. h DJk . _1.
z k ue e ą, M<.rOIllillle
unIe
ł k ."
.
P
t
"
..
ku a . pI~SCIaml." o em
kl'wią •
wany, l ecz c,zy&t y l, d 'O b rze u- lenu w d'
· ·
p['zvcho
Zlt ]eSlz,clZe par ę raz,," I
t rzymany.
'
.' , , ' Się
. ta, sama cl'aO])a nic d ruwal " znaków Ż")
H- +. '
.'
ł'
k'
zawsze
powtalza1a
Is~or]a poozycla
ma zon ow . .
ó'"
.
.
db.'
.'
d
kI . hlstor]a, z tą r UlICą, ze roz111°-1
Powiadomiono natychmiast
~~et o .. l~ga .mczelrdo
l zWi d eJ W)' b,;IY COl'a'z głośnjejsze, a zde policje <j PO~Ol(~wie
.
a m
1
1St ~rJlf wO.łgp b °l'y~ 1
u zd nerw'o,~'anie obo\f.{a co·r az wi<:k
Po ' kilku minuta~h l'U'ż bylo
z eJ s ery.
o ra l SIę p r z e '
.' . . '
kilk'u laty, żyli w Slj)okoju. Po- Wt;\
•
wiadomo, że. Kowal Ule z~.Ie.' a
cząUwwo wiodło się,
zupełnie .
'.Vres'z,cie, pewnego. dma . \\'0-, \Vołoszowa .1~st .hard,~o ClęZ.~O
d{)brze. potem przyszły reduk- !oszowa poskarżyła SIę męZO\YI , . r~~11.na. PrZe\:lezlO~o 1ą ~a'~yc~l
c.ie dni pracy, zarobiki zmniej- ż{'
11l1l'USt do szpttm1a nn. MOscI~kle
szyły się. Wkońcu i bieda za- Rowul napastuje ją, że z~meeza go.
\Yla?ze śl;dcze w?ro:nl~'
częła zaglądać
do skromneg.) Jll'Opozyc,iami., b)- P()l'zuelł~ dom d.ochodzeme, k~ore lIstaltło; . że
mieszkmia \Vołoszów.
i I-odziuę i wyjedlała z mm na h.owal. w w)'Ulku srprzeCZIU,
Komorne podrożało wieś.
sh'zelił dwukro nie
do Wołopostanowili wyna.ląć kąt swe~o
\\Tołosz us'p,okoił ŻOIlQ i obie- szoweJ z bliskie.i odle~łości, tl'apokoJu .iakiemuś przyzwoitemu cał definitywnie rozmówić si<: l
fin,iąc .hl w pierś.
sublokatol'owi.
ze swym był"m sUlb loka,torem.
Naslępnie skierował lufę rcZdarzyło si~, że \tVO ' ?SZ .P?- . .\\'_ .mi~diZy~zasi.e je~::.ak , w-':~. I wolweru w ser·ce i natyd111lia~t
z,nał pl'zY'padlloem n~ UlICY, Jo- p .. dkl przymos,l, tra,.,lczn~ fI Irmarł wskutek przestrzelenin
zefa Kowala, 26-lebuego kra w- nał.
serca.
ea, miesLkallca wsi GJiny w
\tV dniu wczorajszym. 1\owal
Po dol,onaniu sekcji przez lewie~i~ łasi~im. ~owal ~zuika poraz kilkunastv już z rzędu , karza sqdowego. zwłoki Kowa
wlasllle llueszkama. PrzYJechał »nv'lzedł do \Yołoszowej p·od la został" p,rzewiezione do prudo Łodzi w. pos'Zl1J~iw~niu pra- . nieobecność .lei męża. SąsiedzI S{ ktorjum.
Stan \Yo·l oszowej
cy, przed klolJw dnl~ml . olrzy- sze ptali na ucho. że bedzie nie- .lest bar,dzo ceżki i lekarze wąt
l1l~ł ją i, ter~z ~o~leczme_ chce dohrze . że to si~ mOże mali ie pią CZY uda się ill
·'trzymać
l1llCszkac u Jakleths POciZcl\yyeh skończyć . Lpew'lliło ich wicie przy życiu.
ludzi. W ołoSlZ zabrał go
do '"1II_IIIIIII·III_ _ _ _IIII_. ._ _iilIIII_I!III_ _l!IIIral!'ill:3_ _ _ _E_~
siebie.
"'II
Po dwooh dniach Kowal llIie
W najbliż szych dniach ukaże się
sz.kał .iuż wraz z Wołoszami. '"

dniu w(;zorajszym

NARUTOWICZA 20

Teatr

roze-

grała się krwawa kagedja
łasna , ofiarą ktÓlrej padły

świetlny

f>assc-partouts, wolne wejścia
bilety ulgowe ważne I

m:-

Kowa~.

O-I

.

I

I

pOl

Życie plynęił"o

zwykłym

~·t!i

try-

DODlllfft

zwykle traS/ki i rzad'ł le
Postępowania
przyjemności. WołoslZ co rano
wYClhodził dO fabryki,
sędz. J. Szretera- i d-ra A. Akerberga,
w damu pozostawała W ołoszo
opracowany w e dług
wa i Kowal,
O bwieszczenia ~lin,
f-: pra w. :& HU 2 r, b. z szczegóktóry zabierał robotę do domu,
ławą tabelą zmienionych artykułów.
pracując jako chałupnik.
Z biegiem czaS'1l,
prZYJaZD
Nabvwcy powyższego kodeksu będą mogli otrzymae dodatek
między młodą mężatką a przyw księg.: K. N6t!millera i S. Seipelta
stojnym wieśniakiem coraz ~ar
w cenie 20 groszy.
dziej ulIl1aoniała się. OpOWIadał o życiu na wsi, wskazywał
na brud i nęrllZę mi.asta,
snuł
wizje lepszej przyszłości.
\V o ~oszowa wyraźnie pozo·
s.tawała pod ""Pływami Kowala.
rozkopał grób żon y i .zdemolował płyty
\V szyscV sąsiedzi na ucho szepOnegdaj
wieczorem IJt! cmentaNadbiegł dozorca z pomocnikiem
tali sobie, że "ci dwoje to ... "
rzu
katolickim
na
Zr.zewie,
miał Obaj obezwładnili ozalałego pijaka
\Vszyscy , lecz ,;ak zWY'kle, nie
miejsce niezwykły wypadek. Ja- i powiadomili policję.
mąż,
kiś
osobnik w stanre moc!1Q podTaki stan trwał pllZClZ rok
Ustalono, iż ŁęCki już po raz
wszedł
na cmentarz
chmielonym,
zgórą.
drugi w ciągu biei_ roku rozkopuje
i korzystając z tego, że dozorca
Wołos'z pr.acował,
grób swej żony. Niepoczytalny wyza~ęty
był w przeciwległym krań
Kowal i Wołosrowa l'omansD;,ryk pijaka spowoaowa', iż znicu cmentarza, rozkopał grób.
wali.
szczonych zostało
kilkadziesiąt
Osobnik ten, którym okazał ~ę
Wreszcie idylla
s,kończ~-ła
nagrobków, przedstawiających war
się. Kowal miał cQll"az
mnll'.1 Jerzy Lęcki, po rozkopaniu grobu tość ponad 4000 zł.
pracy, zalegał z komornem : swej żony, pod wpływem alkoholu
PolicJa aresztowała Lęckiego i
wkol'icu wrócił na wieś. W Il' ~.., uzbroił się w drąg i przy jego pomocy
począł
rozbijać
nagrobki
i
osadziła
w więzieniu do dyspozycji
dzyczasie \tVołoszom urodzi.ł się
wywracać krzyże.
władz sądowych. (a)
syn.
bem -

do

KOdeksu

Oszalał,

31 grudnia r. b.

Ceny

I

trÓjkąt malżenski

Zabójstwo i samobójstwo w wyniku walkI o kobietę

Dziś

Kina-Teatr

.,

1932

Sl.1Ul.- "GLOS PORANNy"

początek

Cywilnego

pijak na cmentarzu

Tomaszów
KOBIETY

W ROLI DETEKTYWÓW.

W czoraj około godziny 6 wiecz.
przy ul. Antoniego zauważono
przed szpitalem miejskim dwie mIo
de kobiety, które w pewnym momencie sl. anęły w bramie domu naprzeciw c;zpitala, a jedna z nich ukrywa'a coś starannie pod pła
szczem .
Przechodzące
tamtędy
dwie pa ie dosłyszały coś, jakby
kwilenie niem~w lęcta i zaintrygowane niel1aturalnem zacho)Vaniem
się łwbiet, zaczęly je śledzić.
By
zmylić czu,iność uda'y się w tronę
śrć{dmieścia, nie spus zczając
je(l·
nak ich z oka.
Jedna z kobiet skierowała się w
stronę trupiarni, a druga
stanęła
na c2'atach kOlO kościoła ewangelickiego i
bacznie obserwowaJa
przechodniów_ Po upływie ł<llku
chwil spotltaly się i oddaliły szybkim krokiem. Zaintrygowane pani~
udały się w stronę trupiarni. I tu
znów u e1yszałV kwilenie niemowlę
cia. W wyniku poszu!, iwa11 znalazły porzucone,'{o noworodka
pici
n:t;skieJ z okatecz(}ną główką. NiE'zwlocz"ie zawiadomiona
policia
Wszc7ę 1 a poszukiwanie za wyrodną
matką_ Noworo-rlek zy,'e.
OQNltENJE PENS.H.
W dniu wczora iszym wszyscy u·
rz.ędnicy
samorządowi
otrzvmall
od ll1a.,.jstratu wymówienia 10-procentowel!o c!odatl<u komunalnE'go
Wymolwienie to oh\J>wi<lzuie od .J ,!.
1 styc 7 nia roku -przys złego. to \~Z
dod.,fel{ Jwmuna1nv przes tanip' b~' ć
wynł.:l.<,any ut'zędnikom z dniem 1
hvietnia.
PODOKR R(j LEKKOA TLETYCZNY.
W dniu wczorajszym odbyło s~fl
zebranie delega1ów wszys tkich "lu
bów spol·towycb na terenie Tomaszowa, na którem powzięto uchwałę by podj~ć starania' w 'derunku
utrzyl'~ a nia poookręJ!u lekkoat!etycznego. W tYm celu wyfJrano na
delegata p. Onderkę, który na wal
nem zgromadzeniu LOZLA przedstawi całokształt '>pr:!wy i wystąpi
z wnioskiem powf)'ania podkręgu
do życia. Prz~1 ,I ',;;zczać należy, że
postulaty klu!- ,
~om:lszowskich
zostaną

uwzglę1 nion:!.

NOWY ZARZAD KO:vJI1ETl..' DO
SPRAW BE IROBOCIA.
W cz'Oraj odbył.} .. ię r.o"ie!lzellie
mie:scowego komitetu d(} 'ipraw
bezrobocia, na którem dołmnan()
wyborów nowego zarządu. Prezesem wybrano starostę brzezińskie.
go p. Stach(}wskiego, wiceprezesami prezydenta miasta Smulskie1!;o,
kierownika eksp(}Zytury starostę p.
Slosarsl<iego i burmistrza Brzezin
Kozłowskiego, sekretarzy pp. Mary
nowskiego i Rydlewskiego, skarbników Wł, Landsberga i Gąsiorka.
Prócz tego powołano do życia sek
cje finansową, propagandową i rOlI

..

dzielczą.

......................
IJlig nc;dzg

bezrobo.ngt:h

seans6w agodl. 12 w pol.

••
mieisc od 12 -- 4 po pol. zn.zone.

00

Inł!irów

lDil

ś,-

Udział biorą. największe nal'Z<J gwiazdy na czele z ZULĄ POGORZELSKĄ, KRYST'i NĄ ANKWICZ. DORĄ KALlNÓW
NĄ, ADOLPEM DYMSZĄ, KONRA DEM TOMEM, LUDWIKIEM . LA WINSKIl\'ł, MIECZYSŁA W~M C'r: BULSKIM.

Piosenki w wykonanin Chóru DANA W epizodach asy sportu polsłm.lgo: WEISSóWNĄ

KUSOCINSK!

l

HELJASZ.

oDOdz. 12 Wnocu dodalMOwe orzedstawleni Sulwe Iro
-t;zna lowi, a
Opowieść % 1831 r. wg. słynnego d%iela Wacława Gąsiorowskiego.
NADPROGRAM: Dodatek dtwi~kowy i aktualności kraJowe.

Dziś i jutro pOl·anek o godz.

12

W

W rolach głównych:
JADWIGA SMOSARSKA, JóZEF
WĘGRZYN,
STEP AN JARACZ.
ALEKSANDER ZELWEROWICZ,
ARTUR SOCHA, STANISt.AW
GRl;SZCZYŃSKI i inni.

Dal. ceny miQjsc na poranku ad 80 gr.
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n~sz,
Jak już donosiliśmy w Dzienni"'..
Ustaw z du. 21 b. m. ukazało się
rozporządzenie wykonawcze, znoszące }>odatek komunalny od amatorsldch imprez sportowyc~.
Dotychczas, na podstawie ustawy o
tymczasoJwem regulowaniu finan'
SÓw komunalnych, samorządy po·

b~~~

do

10pro~

od

pojski jako całość. Po zniesieniu
pooatku na związki i kluby sporto
we spada obecnie Gb owiązek gromauzenia
chociazby skromnych
oszczędności na dokonanie inwesty
cji sportGwych ldórych blal. odczu
WUlly jest jesz'cze dotł.liwie w Potsce_

Zwolnienie zawodów sportowych
ud pcrlatłm komunalnego oczywiście nie zmniejsza w niczem obQwiąl!.ku samorząllów w zakresie budawy terenów i urządzeń SpOi'tow~'c1t i ocl popierania sportu wogóie.

dnia 31 grudnja 1932

wa

Mniejsza o

Prezes Zw. związków o zniesieniu podatku 'od imprez sportowych

Łódź,

grunt

racj'ę

Jak się d"'łwiadujemy, Czarni
nie WllVOS'fl odwołania do za
r;:ądll PZPN. Qd decyzji zarządu ligi, na moCY którego ,odebrp
ue im zoMalo 7 p'ull1.kŁów za gr!~
lurkowski,ego. Ponieważ termiI!
odwolania te~o
.I,UIZ up1ynął ,
przeto wydział gier J,i,g-i
p,rzystąpi!: jllż do ostatecznej wery-

że są

fikacji tabeli

w lidze

roglry~;ek

ligo -

wYoC~_

A więc potwierdza sic.
zdanie, które wypowiedzieliśmy, ze
j)'foceso'wanie się CzarnY'Ch o te
fmnkty, było usprawiedliwione
jedynie walką o pozostanie w
Edze, a nie głc;ibokiem
przeświadczeniem swej racji. Grly
tylko kwest ja spadkl1
zosta ta

~n bil~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!.!J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lrozstrzygnięta

wejścia na wszetltie amatorskie im- ::..-.~

prezy sportowe.

----

i Cwmi oca~l!,
zauieehali oni dalszych stara'i.

---

e
Podatek ten był dla klubów o·
grof/mym ciężarem i w dużym stop
niu przyczyniał się do deficytowej
icb
gospodarld. Rozporządzenie
znoszące podatek ma ogromne zna
.,
.
czenie i stawia sport polsld przed
lrzecie i cz,warle miejs'ca.
wielk~emi nlOżltwościami pornvśl,""\, ~l1lU :wczoraJszym rozpoW dniu wczorajszYID, jako
niejszego nii dotychczas rozwoju. C1:ą~ SIę l~llędzynar~dowy tu~- w pierwszym dniu tlirllieju, odmej hokeja na lodzIe w KrymPomijając już rolę jaką w tym cy. W tUl~'nie,lu tym biorą . u- były &ię dwa meeze. W pierwwypadku odegrała prasa, zniesi~- dzia,t trzy drużyny zagrani,e.zne s~ej grupie wal,czyIy: warszawnie podatku tego
jest zas'ugą a mianowl\:Ie
\Viener E. V sh AZS. z węgierskim mis-tl'Zem
związku związków sportowych, któ (Wiedeń), B. K. E. (Budapeszt) B. K. S. a w drl1lg;iej: Krynickie
ry od kilku już lat prowadził W' i Brandenburg (Ber~,i!lJ.).
01":1 Z T. H. zWiener E. V.
tym kierunku akcję. Prezes związ- trzy d'l'u żyny krajowe: CracoPierwszy dzień
lUrnie}u o 1\
lm związków sportowych płl{_ Ul- via, AŻS. (\iVal"szawa) i Kryni'Cstrz05two vi hokeju na lodzie otW<ll'
rych wypowiedział s",;ą <opinję w kie T. H
ty został, spotkaniem między BKE
te.l sprawie, którą przytaczamy poniżej.
,"Yszysl'kie drużyny podzielo- (\"-E;gry) i AZS (Warszawa).
Do
Akcja związku związków prowa- ne zostały na dwie g:rnpy.
dzona na terenie
rządu i obu izb pierws,zej gl',llIPY zaliczono AZS.
ustawodawczych w sprawie zwol- Brandenbul"g i B. K. E" do druliS~UnVine
niel1ia od pouatkóu
amatorskIch g.jej - "\Vieue'r E. V., Cracoda
zawodów sportnwych została uwień i hl'j'nkkie T. H. TUl'niej l'ozeczona powodzeniem. Sejm, senat i /-,'l'ian v h~dzie w ten s-n,osóh. j,~
njerwszc dwie drUŻ,\.-ln.· z każ o złotej odznace P.O.S.
rząd zgodnie dały wyraz stanowl- .'
i p. Baranowskim
sku, iż dzisiejszy sport jest nt- dej gT'UipY wchodzą do pólfinacnem, którego rozwoJ·u nie tylko lÓlw, a Qstatnie drużyny wal,czf!
o p,i,ą;Le i sz6s,te mie,is'ca. PierwJedno
z
popoludniowych
nie należy hamować, lecz, odwroŁ- szy półfinał roze!!rany
r ·
_l, k' I..
zoslanie p~sm, ł'GUJZ-lICU,
w. p'o~onI. - ł..
•. n
nie, rozwój jego pop ier ać.
..
d
pomiędzy pierwszą drużyną 1 Illez rową. se-?s,acJą, l?o d a l o, ze
Związek 2wiązf,ów sportowych grupy, a drugą II grUJpy. Drugi prezes~ Pe.1SlklCgO z,wHl,zk.u bonW1Je PO~LJczycić się t1rJniesionym półfinał: pomiędzy drugq dru- t ksersloego p. ~~rano~~sk~ ~~'ę-,
sul.cesem, ws,kazując tern samel~ żyną I gl"UpVa p,ie rw,s'zą II' czył przed~:taJwn(:I:low!l pIęsclaraz jeszcze, iż dla obrony wspól- grUipy. \Vres-zde zwyciQZlCV pól- rzy Szwec:p. b~WIąlCyl()~ \y Pol złotą
Ilych dla całego sportu interesów finatów walczą o pierwsze miej s'ce, p. Sonde<llundow~
i zagadnień, musi istnieć centralna s'Ce w finale. a drużY'llY poko- odzna~ę P .. O. S. dodaJą.c pr,ty:
instytucja reprezentująca
sport na1l1e w obu pMfinalacih _
o tem, ze zamteresowany w te]
N
• li'
Ad
AU sprawie PUWF. wszlCzął docho_ _ dzenie, które stwierdziło, i,ż po-

Urni

D.H.

Walne zebranie
R. T. S. Widzew
Walllei zgroll1:1dzenie RTS "WiI'
dzew" odbędzie się dn. 21 stycznia
Spotkanie zakończyło się nieprze 1933 !·oku w lokalu własnym przy
ul. RokiciJlskiej 62, o godz. 1S-ej
widzianem zwycięstwem gości.
BKE odniósł sukces w stosunktt w L terminie i o godz. 19 w drugim terminie:
'
2:0 (0:0, ·0:0, 2:0).
mecz poza boił ftr
AZS przegrał
najwięcej
skiem. Stosował on fałszywy
system gry, atalmjąc bez
przt'j"wy sędzi6w międzynarodo·
(h-oma swoJmi graczami, zaclmw1ł
wych
.\ąc trzech dla zabezpieezenia bram
Id.
MiędzTTnarodowy z,w iązek pil
Najlepszą grę wykazał bramkarz. ki nożnej o!2t{)sH hstę
międzyAZS-u, Schneider.
j narodow~h sędziów pilkarGra była wogóle
chaotyczna, s~doCh. ~ol,s'ka. nu~.ią.c. dz~ś piębrak przemyślanej akcji,
poziom! CI.U arbItrow,. z,~la.ldu.le SIę . ~a
ary niski
pJerwszem mIeJscu
w ŚWIeCie
'" •
•
p i I'lu\!'sldm , ohok Norwegji ' i
Należy zaznac"yć, że AZS zna- Niemiec. Żadrn inny kraj . nie
lazł się w bieżącym sezonie na 10- mOże poszczYC i~ się laką' iIOŚ'Cl l.)
dzie pOl'az wtóry.
s<;>dziów ly.:n~zynal'odowych.

4. Z. S. 2:0 -

tE. llW

I

Zde.
KIa1imsfwo

pO Sna ma

I

Sei e

Dokonał

Wyniki zawodów

pięściarskich

la I
u K.P.Zjednoczone

Onegdajsae zawody pięściarskie
organizowane przez K.p. ZjednoCWlle w sumie 'wypadły bardzo
ciekawie. Przebieg poszczególnych bardziej oklaskiwany, nii: No zwy
spotkań był interesujący, a najcie cięzca
kawszą był~ walka Seidla ze Sta- W wadze piórkowej Nikon(tfl}w
hlem J•
łkS' przez dwie rundy przeważa nad
W a1 k ę) tę wygra na pun tv el- Białymstokiem, posyłaląc go nawyższe
jest z,g{)dne Z prawdą.
deI, szybszy w ałal,ach umiejący wet na desid. Nikonorow walczy z
/I., W
Jak sie okaza "o, zarzut ten dobrze wykorzystać brak · krycia lewej pozycji, Co utrudnia taktykę
l.K.S. z Tryumfem i Union z S.K.S. (Łódź) walczą nie odpowiada prawdzie i jest u przeciwnika, który polował przez pięściarzo',\i Bar Kochby. Dopiero
niesmaczUYll1 rutaIdem na Qsobę, cały czas na jego żOłądek. Najcie- w ostatniej rundzie Białystok uO mistrzostwo Łodzi
prezesa zwiąlZku. Istotnie P. U. lcawszą była pierwsza runda, w na miał się przystooować do warun·
,"V dniu nowD'foczny:m z imJak nas inforIlllu.ią, drulżyna "\V. F. przeprowadził. w tej spra • stęnpych
natomiast przeciwnicy kÓW i kilak razy poczęstował prze
prez sportowych w Łodzi odbę- ŁKS. znaJduje się w dobrej kon 'wie dochodzenie, jednak wynik walczyli niezbyt czysto i czę6'to ciwnika sierpowymi ciosami, oszodą się tylko dwa mecze hoke- dvcji i wystąloi pll'zedwkQ Try- jego hvl negatywny.
"\V imię przytrzymywali się wzajemnie. Lep łomiając go, nie mógł Jednak Jał
jowe, ktMe będą zalpoczątkowa lImfowi w pełnym skladzie, któ prawdy dementujemy tedy t~ gzy Seidel wygrał na punkty.
wyrównać szans i przegrał na DUD'
niem sezonu spotkań <O misrt:rzo ry ustalD'l1o jak naslt-ę'Pu je: Ja- .·,sells-a'cvjną" wiadómość.
Wyniki innych spotkań były na- kty.
stWQ O'kTęgu.
kubiec. Frencel, Rusinkiewkz,
a
_
stępujące:
wadze lel.kiej ruchliwszy Raj
Zawody zos-taną
T{)Zei~rane Król, Załęski, Tadeusiewlc.z: łł~mmcy
węgrzy
W wadze
muszej
ujrzeliśmy nerW(Zj.)
pOko.!lał na punldy Sobal..
fla lodowi/skuch ŁKS. i Heleno- Re.zerwę
stauowią:
Gałecki,
zaprosili pofskich
Krzywańskit>go II w walce ~ Run- skiego (ŁKS). Sobalski Jest zbyt
walczyć Czerllia i Wójtowicz.
Tryumf
do (IKP). Nadspodziewanie słabo
wa. Na boisku ŁKS.
ci'ilildm i powolnym.
narciarzy
' d o, a w d
·
będzie drużyna I<ospodarzy z ze wystąpi w składzie:
Ce]mer,
wa lczy ł R n11
rugiem
st ar
Wl'eszc~e w wadze pćłśredniel
Polski. związek narciarski otrzy. ciu poozedł nawet na deski 'do 7.
s.po:-em Tryumfu, natomiast w ,"Volf, Sauer, D-resier, Neuman ,
He).enowie zmierzy się Union z Fiedler (rezerwa: Lieske i Dre- mal z:tproszenie dla narciarzy pol- Krzywański stosował cały czas Pankowski (Zj.) rozprawił się ' s
Strzeleckim K. Sp. Łódź.
Im- sl,er II.)
skich od zwill'zku niemieckiego, co taktykę defenzywną i walkę wy- Ostrowskim (G), który walczył po
niżej swej formy i widocznie nie
~)trezy te rO'z:p,oczną się o godziDrużyna Unionu, w związkU Ido udziału' ich w
międzynarodo· grał na punkty.
nie n-ej.
z powTotem do LocLi Glicen , wyC'h mistrzostwach Niemiec w
W tej sameJ kategorji Brzęczek panował nad nerwami. Przewaga
"\""obec tego, że {)'d kilku dni szteina, zo,stała zna'c,wie zasilo- SclJwarzwaldzie, w g,n. Hi - 20 (Zj.) wypunktował Krzywań- Pankowskiego !Jyła aż nazbyt wylód na obydwu
lodowiskach na i niewątpliwie będzie groź- lutego. Podobne zaproszenie wpIy skiego, wykazując, ze jest szybszy raźna, a 'W drugiej i trzeciej run,
dzie posłał on przeciwnika na lfe.
!rzyma ~-ię doskonale zarówno nie.~szym przeciwnikiem niż w nqło od zwi~zku węgiel'skiego ha i skuteczniejszy w ciosach.
'
ŁKS, jak i Union tlrenują, pny- roku l1'biegl"m Glicensztein zaj mic;dzynarodowe mistrzostwa Wę,
W - wadze koguciej Krum (G) po ski trzykrotnie do 7 i S-miu.
W ringu sędziował p. Wodzisła_
gotowująlc się
do piel"lwszego mie stanowiskQ k'1erownika na- gier w czasie. od 29 stycznia do 1 konał OWC7.arka (Sokół), który od
lvyst!)jpU.
padu.
lutego.
pierwszego kroku boksersldegQ nie ski.
ukazywał się w ringu.
Owczarek
zaimponował swą
wytrzymałoscią
ł mimo, ńe pnegrał na punkty, był

l!\Uoworo"zne
ZlwodU hokeio'.'e
n..

I
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DlWiQhOWU Kino -Teatr
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NENRI GARATiEM

Ceny miejsc zniżone!

________
Fenomenalni
SIewcy
humoru,
niezrównani

~

05~atnie 2 doH!
Poc~ąłe! O g. 12 .. ej

Nad program

i

aktualuości.

przepil~kna

fars(\.

gwiazda

ekranu LlLJAN HARVEY w

pięknym

w męskiej roli głównej.

NAD PROGRAM!

Ce~d ~iej~r.

Dźwiękowy

Bilety ulgowe walne bez ogrsiliczeti

dodatek i

aktualności

z kraju!
12 w poło

Początek o g .

~~~~IBD~~MM

llOlft i

y

w kapitalnej, 100-proc. dźwięlioweJ, niebywałei. najlepszej epopei humoru p. t.

flip i

IZ

z dotychczas widzianych filmów szpiegowskich.

III m.

gr.. I i II zł. 1..

f~ap Wf

9

niewoli mal~~ńs -~j

Nadprogramy: 1) ,.Slim policjantem", 2) "Pietrek siłacz oielada"
Początek o godz. 12 w poło
Na pierwszy seans ceny zniżone I

Wielki świąteczny Program! FUm
mówiony w języku niemiecl{im i
francuskim
Największy

i melodyjnym
a r cyfi1mi eprod. Eryka POmera_Po tyt.
o

n!:~~~e

Z

Role gł. kreują: Charloffe StlIla i Gustam Friihl1ch

III m. 1. te II zł. 1.70, I m. zł. 2.80

Łódź,

31

grudnia 1932 r.

GL

s

v

Łódź,

31 grudnia

1932 r.

Za 50 milionów
Futra dla Ejtingona

Sytuacia gospodarcza Polski

ra 1932'
dalszego pogorszenia

Polska odcz·u la

tn:eci

najwaz- zag;ranicznych, jakoteż zasiojpm na ryn'ku pa,pierów dywi·
deniLowych.
Kurs)' ;'szysłkich pra·w ie akc.ii
nym zpvt wieLkimi kosztcuui W3 k.azały w stosunku do l'oku
kredy~u
i ulżenia pnśredni0
1931 spadek,
dzięki
1apoozątkowan;in aKcji f!3ŁomiasŁ
pożycz,ki
pań'itwo
laniego
pieniądza
s'zcrokim we się podniosły.
Listy
za
sferom
konsulIllentów 'nir. i stawne i obligacje, które przez
skich i wiejskich
cały
ruk miały usposobien ,e
Równocześnie z redukcją sto mocne, obniżyly się
w kofl"u
PV Banku Po.'.skiego ukazało n,ku
naskutek
uchiwalen i!l
się
rozDorządzenie
ministra przez sejm ustawy o konwers.})
skarbu,
kredytów krótkoterminowych.
ollDiża.fąc~ maksymalną I!J'ani- Baissa objęła niemal wSlz ystkie
cę dopuszczalne.~ sto.p y pl'oceu- l' sty
zasta wne
j obligaCJe,
towe.f z 15 oa 12 ))roc.
zwłaszcza te, które op-rocentoNiedługo po,:em
\'\o3JIle są powyżej 5 ptl'OC.
obniżyły również banki akCY.iSyt·u acja rolnict'\\'a przedsta·
ne stopę dyskontową z 11
wiała sie w da,l.szym cirutu bar
na 9,5 proc.,
dzo ni-epomyślnic.
redukując
także stawki
od
Rząd zainie,iowat i pr,zepruwkładó,w. Rówuocześnic nasttt· wadza obszerny
program popHa obni'tka oprocentowanIa mocy dla rolnictwa. Pro'gram
w kasach oSozczędności, bil tl- ten dotvcizv obok środk6w z
kach państwowych, s'Półd7.ie! zakresu
polityki handloweJ.
lliach, lombardach .etc.
dziedziny finansów, miedzy' i'n
Wypłacalnośf
w
Pn1s('\' , nvmi równiez ochrony dłuzni
wskutek skurczenia sie obro· ka - rolnika przed wierzycie
tów gospod'lr.r;zv'Ch i stosowa lami, be~ naruszenia zasadn:
nia przez banki, p.rzemyst :. k!l czV'ch pmw tych wierzvcri.eli.
piectwo dużej ostrożności w 1\· W przemyśle nastąpiło dalsze
dzielani,u kred~)'tó\.V. osią~'1l~I::: pogorszenie uzcwn ~rznia.iące
Doprawę.
.d e w silnym Slpaclku produk~fi i zniżce cen 'l7.el'e1!u
I,iczp.a upadłości zlllniejs1y!J

roi.; ku lata, a wreszcie -

kryzY~1l również
ciężko,
ja 1: niej-szy konieczność pu.-zyj
inne pallstwa, przetrwała go je ścia z pomocą przemysł0wi. 1'01
rlnak może lepiej ZE' względul nictwu i handlowi, obciąiu

na przystosowanie produk(' ,i
do uszczuplonej zdolności .)11sorbcyjnej rynku wcwnę'lrzne
~o ; n"l.ków 7all:ranj~mv~h PI)
li tyka rządu i Banku P4l"kie
po "porta nadal o deflacjQ balrdzo bolesną dla życia go sp\>
darczego - uchroni"a je jed
nak od tych wstrzą.sów, na któ
re narażone były inne krllle.
Dzięki heroicznym
wv~lłk"ru,
7: n ołll 1jśmy uiT.zymać naszą waJutą na niezmienionym POZ!Omie, pomim'O to, że nie worcwadziliśmy
za przykIJadem L6
pal1Jstw europejskich żadnych
ograniczeń dewizowy<,h.
7.a
".vozięczać to należy
pl'1;edew.~ystkiem
poIi ty<: e krpdytowei Banku Polskiego, idącej
w kienmku redu!kcji portfelu
wekslowego i ohiegu banknu
t<'iw, szczególnie w tv<'h nkrcsach, kiedy spadło Do,k rycie.
Balik Polski zmnie.fSlZył swoJ
IHI1 Uel wekslowy w cia~n nie
"pełna l'oku o 132,5 milf. du
Q37~8 mil.f. :d.
Obieg
b l1etów
bankowych
spadł
o 254,2 milj. do 964,1
milj., Ił natychmiast płatne zobowiązania
uległy rerlnkcji
~.
'l1R2 no 199.1 mitlj. d. Wycorunie z rynku tak olbrzymIej.
jak na naS'ze stoounki. kwoty
-- zastą.pionej częściowo prz~z
twi~iks.zenie obiegu
hilonu f)
ea. 50 miIj. zł., było KoniecznI'
T~ względu na s'(1{Inek rezerw
kruszcowo
walutowych
f
G88.385.953 na 529.94:i.709 zł.
S~osunck procentowy pokry~ia
(jb'q~u biletów
i natychmiast
pl •• loych zobowiązań krusuf'm
i walutami obniżvl się nil
45,56 proc.
nrugie póbocze 1932 pJ'zyniocł', w Polsce
pewne lQ)lyOl1ll~nie rynku,
objawi,Pjące s i ~
w zahamowa ·

doznała

Przedłużona ostatnio
pr7cWl
koncel'n E.ttingona umowa z So
wiełami obe.fmujc cdbiór futcl'
l\' okresie roku 1933 na sumę
:J mil.fonów dol:ufiw.

przemysł
hutniczo - żelazny,
Rea1.izac.ia
Jych h'anz·;,iu'ji
rdórego produkcja spadła w
przeprowadzona
b t: d 7..i e
p~'ZU
slosunku do roku pODrzedmc
go głównie, wskutek skwr(:.ze- utworzoną niedawno filj~ konnla się eksportu do Rosji i la- CH'un E.itiugoua
w Moskwie,
In nw i,e l'1 rz·ądowych, o przeszło która podlegać ma centrali lou·
50 proc. Bardzo niepomyślni~ d))'jsldeJ.
hztałtowała się
rówmez sy·
tuacja w ptfzemyśle drzewnym,
l·:Hwsze lrIHi.7akc.fe z t,ftuln
metalowym,
włókienniczym, nGW~ l·h um<lw nastąpią
Ol'Z~
konfekcyjnym
przemvs:ach pUSi'· zalnie już w najbliższym
budo\\r,l,anych.
Pnmimo t'O lic.zba bezrobot ~lu'tie.
nych, z.a rejestrowanych w pań
stwowv~h

urzędach

pośrednie

l wa pracy zmniejszyła się i wy
nosra 24 grudnia 1932 roku208.000, gdy 26 grudnia 1931-280.623 os. Zauważyć jednak

giełda
pieniężna

Warszawska

należy,
że
bezrobocie
jest
],n~~złlie większe. ponieważ du
ża ilość
bezrobotnych 7. roz-

CZEKI.
173,40
Holandja 358,80
Londyn 29,58 29,53
Nowy Jork - czeki 8,925
Nowy Jork - kabel 8.929
Paryż ;34,85 34,84.25
Praga 26,43
Sztokholm 162.S5:wajcarja 171,9()
Berlin 212,60
Gdańsk

maitvch pTzYC,z yn nic rejestru·
je

się.

Ohroty w handlu
nvm zna<!znie się

wewnętrz·

sku,rczvłv,
zmnie j szyły się również hardz':>

p.nwn:inif' obroty handlu zagTanicznego.
Rok 1932 zo's·t awia Polsce w
spadku kryzys
w przemyśle i
handlu. nieo-płacalność plr odu.k
c.H rolnej, wysokie mury celne,
AKCJE.
ktÓJrp uniemożliwia ja rozwol
Bank Polski 90.- 89,75 90.nasze~o eksportu, niedostatecz
8t·tykułÓw.
r:e jeszcze Ulpłynnienie rynk:.l 'PAPIERy PAŃSTWOWI! I LISTY
się.
ZASTAWNE,
{jbr9ty na giełdach pieni~l PI"ZYCZYllą te o był du'żv s,pa pJemęznego, ""res.zcie najwi~
4 proc. inwest. 100_
I;"d, w stosunku do I'aku po- dek konsumc.ii na rynku we- kszą k~.ęs·kę - bezrobooie. Zna
6 proc. dolarowa 54,75
p1'z('{~niego
dość
znaeznie ~ię wnętrznym, brak
z tej sy\vi~kszych lezienie dró~ wyjścia
4 proc. dol:trowa 53,50 54.obniżyły.
~
, .:lmńwieI'1
r/.adowvcth
oraz tuacji jest naczelnem zadaniem
7 proc. stabi!. 54.- 54,38 54,56
TIomaczy się mniejs,z em za IiO gwałtowne
zmniejszenie się rządu i społeczeństwa.
10
proc. kolejowa 99,75
tlzebowaniem wal'ut
de\\ iz eksportu . Najha~dzie.i ucierpiał
Awil.
4 j pół proc. zie~nsk. 34,11
8 proc. Warszawy 41.S M.$
43.75
8 proc. Łodzi 43,75 44,50

gr nica

je nej kategorii

~OTOW ANIA

BAWELNY.
NOWY JUKK.
stosowane będą ulgi przy nabywaniu świadectw przemysłowych loco 6,15 styczeń 5,97 luty 6,M
marzeC' 6,11 kwiecień 6,16 maj 6,23
Okólnik min. skarbu zezwa- czerwiec 6,28 lipiec 6·35 sierpień
Jak już donosiliś~ny,
mini- I 8tW0111 przell1ys~owym, zalicZQ·
na na-by""anie świadectw 6 41 wrzesień G 47 październik 6,53
slcl"stwo Sokarbu maJąc na wzgl~ I n'o'm do kategor,]i IV, V, VI, VII la
dzie wa.~kę z bezrobociem upc· i VIII ulg
przy
nab\'\van: u przemysłowych na rok 1933 we- listopad 6,61 grudzień 6,69
vo- dług ilości zatrudnionych rOni.u odp~'ywu wkładów.
a nl1' ważniło izb e skarbowrt w wypad kategorji, mogq. uzysk r
NOWY OnL~AN
ś\
wa bOtIllików, pI'lZyozem za p.odsta. 1
":e t powrocie
do poważniej kach /los.podarczego uzasadnie· .lenie na nabycie
wę
do określenia
kat~orii
loco 6;05 stY~Z~ń <J,91 marzec
. !
h i nsl y Łucji t.eza U1fyzowa- uia do udzielania p.rzedsiębior przemysłowego VI kale .... " ..,1.
Ą;,~,,"lI--':';..,~'!h~.~~!'~_.
i"
.'l"~
wzięte zostaje pod uwagę świa- 6.05 maj 619 ~I~lec 6.31 paźdzIer·
l,~'ch
kapitałÓ'w,
w popraw:e
dedwo pil'Zemyslowe z 1932 r. mk 6,52 grudzlen 6,60
wypłacalności i wzroście pogOJednocześnie zwalnia on
od
LIVERPOOL
towia kasnwego w bankach.
dop'lat
do
ceny
świadectw
prze
loco
5,16
grudzień 5.94 styczeń
Najsilniej wzrasŁaj~ł- wkład)'
,
oszczędnościowp.
w Por'dowej
W mal'CU sąd handlowy ogłosił ci firmie Ch. L. Lipnowski z pełno· mysłowych wyżs,zej kategorji w 4.96 luty 4,98 ma!zec 5.- kwieKasie OSlzc zędności, gdyż w upadłość firmie "EUrida Wisiebu- mccnictwa AktiengesellGchaft Ltll.. wypadkach, gdy w okresie od 1 cień 5.01 maj 5.02 czerwiec 5.02 łf
stYClznia do 1 lipca 1933 roku, piec 5.03 sierpień 5.04 wrzesień
· :ia!tu roku (" 1074 mili. zJ'., a be", Sprzedaż manufaktury (Piotr- w ZurydlU.
będzie mi,lło mie.,s'c e powiększ~ 5.05 pażdzie.rnik 5.06 listopad 5,07
r,""sl<;nnic także w komunal- kowska 148).
Na sesji wnosił on
o
zdjęcie nie iLości zatrudnionych rorboł- styczeń 5.11
nvch kasach oszczędn,)~ci • w
Na zebraniu wierzycieli pełno·
sprawy z wokandy wobec CZęSClO'
nik~ w porównarulu z ;. 1ŚClą
Egipsk'l,' loco 7,19 grudzień 6'85
bankach państwow:vdl.
mocnik upadłej zaproponował spla\Vego zaspokojenia nal e żności i to·
Pomimo w.zrostu wkładów t tę wszystkich wierzytelności w Y'.
~H·z:v..Ię·ty?h
za P?dsta~ę. do ókre styczeń 6.91 marzec 7._ maj 7:09
czących się pertraktacji, zaś pozo·
s.1.ema ,;:ategOrjI
sWIadectwa li!!topad 7,30
7.\Vi~kszenia s.lę płvnilloś('i.
s'Jkości 20 proc., płatnych w 3 r,~.
stali wierzyciele przychylili się do przemysłowego na rok 1933.
•
'laruri akcY.ine stos3wały, v o - tacb: 10 proc. po roku od 11prawo·
prośby petenta.
Ulgi powyżl5ze moga być uloco 6,84 grudZIell, 6,64 sty~:e6
d.obnie .lak Bank P:llskl. bar- mocnienia się wyroku sądowego.
dzielane najwyżej w g:r.anicach 6,58 ma:ze; 6,.55 maj .6,53 hplee
Sąd zdjąJ sprawę z wokandy.
,1zo ostrożną polit~' kę kl'cd.1 t!J - zatwierdzającego układ, 5 proc. po
Po 4 miesią.cach wniosła firn' jednej kategor.łi przelIIlysłowej, 6,52 pazdzIernik 5.49 hstopad 5.48
wa. wskutek ('Zl'go iłvslwnfo 18 miesią.cach i 5 proc_ po 24 mie·
BREMA.
Lipnowski podanie o udzielenie je.; t. j. przedsiębiorstwa pTzemysto
weksli spadło.
, sią.cach.
we zaliczone
urstawoWlO do V
loco 7,05 styczeń 6,77 ma.rzee
Hównież Państwowy Bank Rllll Sędzia komisarz uznał ukł<tcl za odroczenia wypłat.
6.95 maj 7.0p lipiec 7,23 pażdzier.
ny zmniejsz:ył poważnie kredy prawnie, zawarty.
W dniu 20 znalazła się na wo· kategor.fi.
Ulgi powyższe udzielane bę- nik 7,41 grudzień 7,52
ty, nabomiast Bank GospodarSąd układ zatwierdził, niewypt:. kandzie. sądu handlowego sprawa
podania,
ALEKSANDRJ
~twa Krajowe.go swóJ p,ortfd calncść p. Wistehube u?,nał no u· o ogloszenie u)ladłosci
ponownie dą, na indY';",idualn.e
do ur.zę-.
A.
wekslow" d,..,~ znac:nl.ie pOW1~ sprawiedliwioną. i przywrócił ją do Lipnowskiemu.
Pełno wierzyciela ktore wnOS.lC nalezy
dów
skarbowych,
te
zaś
w
terstycz.e~
13:06
ma~z~c
13.52 maJ
kszył,
ezci kupieckiej. Wyrok zaopatn) wnosił o pozostawienie podania
rruinie 7 dniowym muszą. przed- 13,81 lIpIec 14,12 listopad 14.41
21 paźdz.j~1'1likft insvtllcia p. rygorem natychmiastowego wyko· bez rozpoznawania i o zwrot zło·
ł<Jżyć izbie Slkar<bowej i p.Tzesłać
Ashmouni: luty 11,74 kwiecień
misyjna
nania.
ż'onych do sprawy weksli.
je
dla
ostatecznego
rozpatrze·
11,68
czerwiec 11,65 październik
zl'ed~lkowała . stopę dyskonto·
Pełnom. firmy "Ch. L. Lipnow.
* * '"
nia podani'"
11,44.
wą, niezmienianą
fld 3 paź
W listopadzie wpłynęło podanie ski" oraz firmy "K. Scheible.r i L.
dziernika 1930 r., z 7 55 na 6 adw, Heymana, pełnomocnika Ch. Grohman", nie oponowali przeciw·
rroc., a oJłll'ocentowanie poży· L. Lipnowskiego (Sienkiewicza 6), ko temu wnioskowi. 8ąd podanie
"zek Iombm'dowych 70 8J) na hurtowa sprzedaż tkanin o odro· t'Jdw. Zaubermana pozostawił bez
7 proc.
. wyp łat na 3 miesiące.
'
Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia
rozpoznawania.
czeme
\V ten sposób stopa .. fi.c.ia~na
Wczoraj
rozpatrywał
są.d
poda·
P.arlament
holenderski . pr~Ją! cyjnych, minister
oświadczył, Żl.i
Dłużnicy winni mają. być pen tenOSią..qnlęlla najniższy poziom od
nie firmy Lipnowski o udzielenilJ proJ~kt
ustawy podwyzszającel rząd zmuszony jest podjąć nowe
zł.
towi
WTaz.
z
protestami
chwi.li slwolr-7.f'nia Ba,n:k u Pol·
c!o ,mp~rtowe o 30 proc., a następ zarządzenia celne, gdyż nie moie
jej odroczenia wypłat.
skiego. Na decyzję rady baln ku 2-440.385,59, przyczem bilans firmy
Sąd
podanie
Lipnowskiego
w
nIe
wmosek rządorwy, przewidują- ratyfikować uk!adu celnego zawar
w sprawie obni'żenia stopy prD zamykał się 3,545984,31 zł., dłużni przedm,ioci-; o~oczenia wypłat ~o- cy podwyżkę podatku od cukru i tego w Ouchy dopóki przynajmniej
cy
winni
są.
firmie
około
70
proc.
centowej W'P 'ynęly nicwąJI:pli
Franc'a' N'
.
Nieruchomości zostawIł rowmeż bez rozpoznama. od piwa. Po zakończeniu głosowa-I Ang'IJ'a
J I
lemcy nte
wie trozv 7.3sadnicze w]ględy sumy bilansowej,
ma
nad
teml
sprawamI
mimster
n,
oswladczą, Iż zgadzaią się na zasad
.
,
.
firmy
oszacowane
są.
na
sumę
zł.
:r.byt wielka rozpiętoś{; ml~dzy
'''l. l'spraWIe upad!oscl
~ •
kI auzuJ
. składu ma· nansów de Geer wniósł pod obra, nicze stosowanl'e "zeregu
kos.z tem kredvtu w Pol~ce, a w 1.147.500, wie.rzyciele _ na zł. t erJa
P d .
ow aptecznych I farb "Amo dy projekt rządu w sprawie prac tego porozum,'e 1,484,337,86.
innych pa11 twach, wzrost poma.1s" m o wyzszonl!
· t el" (P'10 trk owSI\:a 1;)~7) , sąd wy. przygotowawczych dotyczących re cło importowe we
D le
' . _~
·
t
.
.
c a w zycIe
krycia kruszcowo - walutow '~ '
2 sierpnia wniósł adw. Zauber· znaczył nowy 1.. t ygo d mo:,,!
ermm WIZ taryfy celnej. W odpowiedzi dniem l stycznia 1933 r.
1(0 instytucji emisyjnej II schyl man podanie o ogłoszenie upadlo. sprawdzenia Wlf'rzytelnoscl
na zarzuty deputowanych opoz1-
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TEATR MIEJSKI
wodewilu p. t. "Ułalu, ułani!"
Dziś, w wieczór Sylwestrowy, ')
Artyści teatru popularnego urnągodz. 830 wiecz. wyst~1Pi Motlzc, dzają tradycyjnego wesołka P. t.
Najweselej na Górniaku" z udzia
lewska w "Jim i JiIlu".
W uieuzie1Q po poło "Mademo, ł~m całego zespołu oraz zaproszoisd!e".
nych (rości. Poczi)tek o <'odz 12-cj
W' niodzielQ wiecz. "Krzyczcie. w noc~.
b
.
,
JAR"
Chiny".
TEAT REWJ
.
R l' . t . I "
1
P remJera
sy wes rowa o gc',, '~,
'
2
(::!
.. l'
TEATR Kf\MERALN"
12 ] o
w nocy "lr~WIZ{ zemy na
W niedzielę o 5-ej po poło "Szczę Kryzys" w wykonaniu stałego zeJ'tlt.ra"
,
8'C1'0
.
spo'ł U 1. nowo zaangazowanych
,S ta. 'd )
si Balcel'zakówny, Ireny Dzil1l'zyil
WESOŁEK W TEATRACH MIEJ- skiej oraz Olesia
GroJ1ow o kip.go,
SKICH.
, który pozyskal sobie, publiczno: ć
Najtaniej a zarazCm najmilej spę piosenkami a la Krukowski.
Cogzi się noc Sylwestrową w teatrze cl'Ziennie dwa. seanse. Ceny miejsc
T\liejskim na tradycyjnym Wesol1m od 75 gr. do 3 zł.
(2 przedstawienia o godz. 12 i 2)5)
Teatr kameralny wystąpi o godz.
12 w nocy z komcdją "Merlor".

Nr. 362

dziś Drl!! ra~jD Aparaty i głośniki latljowe

12.10 Płyty gl'a.mOlonowe.
15,1 Komunikat gospodarczy.
15,25 Wiadomości wojskowe
strzeleckie.
. 15,35 Słuchowisko dla. ~ł~?zie.
zy P. t. ,.Adamowe Imwmny pióra Marji Dynowsldej.
16.00 Płyty gramofonowe.
16,40 Przechadzka po ,Warsza..
d
. l .
WIe z prze 25 WIC ~ow - wyg}.
T' de s K t
<1 ", OUOZ T 11 Z. • .
L
A
1"
ransmlsJa ze wowa: .
. . .~.o •••••• o........

I

"lEKAFOU"

urlycja. dla chorych w opracowaniu ks. Rękasa.
17,40 Odczyt aktualny wygI. dr.
Feliks Burdecki.
18,00 Muzyka lekka.
19,20 Komunikat izby przemysłl)wo • handlowej w Łodzi.
19,30 "Na widnokręgu".
20,00 Arje j pieśni w wyk. Vitto
rio Weinberga. Akomp. Ludwik Drst.ein.
20,25 Pi ęlma nasza Polska cala
- wielka wi,!:zanka me10<1ji swojskich w oprac. St. Nawrota i Michała J aworskiego.
W p1'Zerwi i)
wiadomości sportowe.
22,05 Fr. Chopin: Tr10 na skrZYJ)
ee, fortepian i wiolonczelę.
22,40 Feljeton P. t. "Hallo, tu
mówi ziemia" - W oytowicz Gra

Nowoczesna Konstlukcja-Selektywn~
Ideany ton - Estetyczny wygląd

Tanio -

Dogodne Warunki

Tohn

&

Krełpiński

PIOTRKOWSKA 3. -

Yal. 246-38.

ży

Marjackiej oraz muzyka pOlf\lm
gramofonowych.
24,10 Audyc.ia k::\'ba,retowa 7Warsza,wy.
AUDyCJE ZAGRANICZNE. ,
Konigwusterhattsen (1635)
19,30 Rewja sylwestrowa,
Al. 1 Maja 2
Langenberg (472)
kier. ert. M. BRODERSON.
23:.45 Kwartet smyczkowy Hayd
DII!ś powtórzenie p,emlery
na, Sym:fonja IX Beethovena (fiAn Oks far ił Groszn
naJ), Uwertura "Euryanthe" We·
Dziś 3 przedstawienia, początek
bińska.
bera.
o 8, 10 l 111 w nocy
Wesołe przedstawienie Sylwestrowe
23,00 Muzyka taneczna.
Londyn (261) i 'Manchester (301)
p. n.
23.50 - 24 00 Przemówienie na23,45 Nowy Rok w Europie
czelnego dyrektora P. R. P. Zy- (retransmisje).
gmunta Chamca.
RZYm (441)
Bilety do nebycia w kasie ,teatru
24.00 Bicie zegara, hejnał z wieod godz. 6·ej.
21,45 Ope.retka Lehara "Ewa".

l~a.r

I

TEATR W SALI GEYERA
8,15 wiecz. i · w nie4,15 po poł. i 8.15
\wlecz. powtórzenie arcywesołcgCl
Dziś o godz.
dziel~ o godz.

".&rar..f"

z

płyt

Al UCH" ZOl lAl" 6UA[HT
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KOBIETA
Dźwiekowy

z

PERŁA

Hino- Teatr

Par,ż

Kopernika 16
Tel. , 184-66.

Dziś

premiera !'

I

CBEITELSTUDENT,

- jego blaski i cienie

Wkrótce Hetro-Adria

NASZEGO REPERTUARU

Pracownia

Wiedeńska operetka wg.

Następny

analorlUm

Pomimo wszystko ...
bawimy się w

4ł:

u

r

-

Zabawa

całą

Ó ~I Ro§~nblere
VI

podwórzu

Institut de Belute,

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

-"

litUlĘ

lakład

IM
Prez. Narutowicza 9

Ogrodowa 10, tel. '213-ó7
I i II klasa
Uddział ohirurgiczny
Dr. med. M. Kantor
puYleĆ

Oddziął

JW "'k

INSTYTUT
Kosmetyki Lekarskiej
i Fizykalnej Terapji

Poloiolno -Cbirurgtuny

lIodz.

SZKOŁA KOSMETYCZNA
:lało~. 1924 r. zatwierdzona przez wł.
..

A

TeJ. 122-09.
pod f~ch. kierown. lekarsk.
przyjmuje Gd 11-~ i od 4-8.
Dr._=u_""",_
specjeJ.
od 1-2.
__
" ordynuje
_
__-.......,.xn;rr
SALO N
H1gieniczno-Kosmetycxny
~

1-2 pp.

,

poAo2nicl!o-ginekologiCl!nY
med. SIO. Eigerowa

Państwowe

I

ANNA
RYDEL
Piotrkowska 111 tel 163·77

Śródmiejska 18 tel. 169-92
Racjonalna kosmetyka lecznicza i toalelowa. OdmładlIanie. Radykalne u·
suwanie upec:lącl'ch włes6w. Farbo'
wanle włosów. Poradnia oraz indywidualne stosowanie hyg.-kosm. preparat6w ~IBAp·. Przyjmuje od 10 - 8
wieclI. Porady bezpłatnie. Cen,
przystępne.

~

Szwajcefowej

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr. med.

•

Pracownia sukien

I

,

I

DOwr6cil

__

GABINftT KOSMETYCZNY

SABAli
prz~% współpr. insłytutu

Sar V DeuczmanoUJ ej

Dr. med.

Ele E

:r!wadzOny
Choroby skórne. weneryozne
"Andrea" r.nA ł3 'H 1
fronł, I p.
w W-wie UU I!~ H
te!. 127-35
.i moozopłoiowe
godz. przyjąć od 10-2 I 4-8.
tel. 200-67, front J p.
Zabiegi kosmetyczne systomem pary- Po~udnBoWił
przyjm. od 8-11 rano f S-8 w.
{ pole<:il siiW nadal Sz. l\Jijenteli
slEim "Cedlb" i instytutu "Andrea"
Ił' niedr;iele i 'wif;tII od 9-1 po pol.
Sjl-6
w Warszawie.

42

t"
.
Z03 ao'a przemesIOna

uB. Plotr8towska 114

1

4."

noe. Niespodzianki. Stylowa kuchnia.
Bufet obficie zaopa trzony.

BIURO DZIENNI16W i

,

ŁóDź,

ł

OGtOSZEŃ

II
PIOTRKOWSKA 81, TEL. 112-98

Przyjmuje na rok 1933 wszelkie zlecenia
P. T. Czytelników na prenumoraty cz.asopism
i dzienników miejscowych i krajowych oraz na
francuskie i angielskie.
Tamże ogłoszenia do wszystkich pism krajowych po cenach redakcyjnych.

aiskoDf *

Reitler Kurjańska
med. J. Baum
zosła' pr;jEeniesion,
Choroby wewnętrzne. Spec. :żołądka,
z ul. Narutowicza 24
klslEek I wątroby - ROENTGEN
me.d. W. Eyohner
06Da porodu nR II kI. wraz, :t;la ul. P:otrkowska 106 Piotrkowska 104b tel. 114-82
Przyjmuje od 4 - 7 po pol.
z 2abieeTi 200 zł.
p., !~~~:O~

Opieka nad dzieckiem
Dr. med. J. POlakow

SYLWESTRA

Narutowi(za
"
Trad,c,w n, iurek gratisowy

ortoped,czna

PIOTRKOWSKA 114.

K. MILLOCKERA

ułÓUJoei JERZY VEIłNO
program: "Królowa Buzarów" w " roli gł. l'Ia g (bl'isAa I

wykonywa wszelkie praoe, wohodząae w zakres
ortopedji: sziuozne ręoe, nogi, aparaty ortoped,
wszelkioh systemów, gorsety na slrrscywienie
kręgoslupa. wkłady ortopedvozne na
płaską
stopę (platfus) z kompozyoji aluminjowej i z masy. Aparaiv własnego wynalazku na króteze
nogi, z6stępuiąee obuwie na korku (można na
nic wkładać normalne pantofelki). Pasy rupturowe i brzuszne.

na

af

ar

o

Wroli

ORTOPEDYSTR"KOn ITR UKTOR

I

Ą

lIBR

"

"

_

Z8, faft. ZOl·9S

Dziś

o godz. ' 6

RESTAURACJI pod

"BI\R

wieczorem

nastąpi

nazwą

łaDWICKI"

przy ul. 11-.go Listopada 11 (róg Zachodniej)

pod osobistem kierownictwem
KaKlmlerza Galusińskiego.
Wykwintna kuchnia. Trunki wszelkiego rodzaju.
Wieczorem orkiestra.
Wieczorem orDtiesłra.

II'

~r.

se1

-

~1.XlI

.,tiLOS

at r

Syl

Dnia 31 grudnia o godz' 11-ej sala wspaniale dekorowana. Bilety w cenie zł. G. Tani bufet.

ilh

A F DR

która posiada

szarparnię,
tkalnię oraz

--

"Uzdrowiska"

na rzecz

Do akt. Nr. 1986 I 32 r.

Dewolu," łl fiasironomiczna Wlodzl!

nowocześnie urządzoną
przędzalniQ.
skręcalnię,

Z. G.• A

wiele pomocniczych maszyn

CA

Narutowicza 20 (dawniej "Teatralna'"

orZuimie zarobhowo· (na Lobo)

A-·
Tel. 228-38

ftalweselszB not \Y lodzl. .. Dancing. - Kabaret. - Hlespodzianki.

o lo zenie.

Wstęp wolny, konsumcja: kolacja z 5 da" zł. 3.50
............ (stoliki na zamówienie). • •••••••••••

Syndyk tymczasowy masy' upadłości Wilhelma Wiesenberga adwokat Wiktor Jalmbowicz
zawiadamia, iż w dniu 7 stycznia 1933 roku
o godz. 12 odbędzie się w Sądzie Okręgowym
w Łodzi, w Wydziale nI Handlowym zebranie
wierzycieli. wspomnianej masy upadłości, w celu zawnrciu układn, wzgl. związku wierzyoieli
i wyboru svndyka ostatecl.:Dogo.
Syndyk tymczasowy
'1
(-) Wiktor Jakubowiez, adwokat

Od niedzieli codziennie:
śniadania

obiady
kolacje
Od

n-S

•
wyrokiom

"
"

10 "
" 60 "

"

do obiad'l orkiestra
Od g. 10 wiecz.

•.

KABARET- Dancing

n

odbędaie 1I1Q6pr1l8da~ II prIll6'a.rgu po.bIłelInago ,rnehomollci nalet!\ćych do
firmy "Tow. Akc. Manuf. Bawełn.

artystyczne
konsumcia 1 zl.

występy

Jakub Kestenbe rg C
i Sltladalllcych się z 4-ch warsstatów
żelaznych mechlIn. w ruchu
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ikackich
091acowanycl\
na eumQ
700.Zł.

S:ld (ll<r\,gowy w todzi
z dnia
DANCING BAR
Hl gl'lldltin Wił:! r. zaocznie po tanowił: ogłosić
llpadlo~(' Bereko Litowskiomu, chwilę otwarcia
MONIUSZKI 1
llpadlo:-ici o7,nHC'2.y6 tymC'za,owo na dzień 25
li;;topada lD3' r., zamiano\yać Sędzią KomisaOtwsrcie sezonu
rzem s~dzieg-o IJIlndlowego Karola Grobmana,
fl J c cyz.ią 1. dnia 20 grudnia 1932 T.
zamianow uC' kmutot'cll1 lIpadło .' ci adY"'. Kazimięrza KoATRAKCJE - PRZEBOJOWY PROGRAM:
walskipgo, nakaza6 opieczętowanie kantoru,
11ISS
VIVIAN
et
RENEE NOVERRE światowej sławy duet tanec2ny
skladó\\', zbioru dokumentów, kasy, rejes'lów,
DUO OKONIS - słynni wykonawcy tańców rosyjskich
papi('l'\'i w, F1Chomości i rzoczy upadłego gdzieARANKA KISS - primabalerina opery praskiej
kolwi 0k się OJle zna:idują; dokonać publikacji
ELEKTOROW1.CZ - piosenki nastrojowe przy fortepianie
w yrokll, zgodnje z prz'episarni art. 2, p. 4
NEL y HERTEN - wodewilistka
COSTELLO- tańce towarzyskie
dekl'ctll z dn. 7 lutego 1919 r.
2 ORKIESTRY.
Sława harmonistów ALFRED HOLZTRAEGER
\\ \'rok opatrzyć rygorem tymczasowego
'.y.,·kOllHlli'l, odpis wyroku znkoffi\lnikować ProGwóźdź semonu - otwarcie wykwintnego COCTAIL BARU.
kurat orowi ~ądl1 Okręgo,vego w Łodzi.
Bufet bogato zaopatrzony w wykwintne trunki krajowe i zagraniczne.
Za zgodllOŚć Kurator upadłości
Kazimierz Kowalski
Do akt. Nr. E. 2247 11932
adwokat
Ogło&lEenie.
•
Ł,'>dż, ul. Śródmiejska 27, tel. 236-44 Poważna firma
Komornik Sądu Grodakiego w .toNa mocy art. 475 i 478 K. H. wzywam
<hi rewiru 6 zBroieslkały w Łodai
rzgjm"'~
wierzycieli PO\Yyżs7.ej upadlośei, aby w dniu 4
przy ul. Narutowlcsa 10
n. !ZMad.le art. 10aO Ust. Post. Oyw.
styczllia 1933 roku o godz. 10 stawili się w
robotę zarobkowo (na Lohn)
o~laBila, ie w dn. 13 styclIni li 1935 r.
Sądzie Okręgowym 'v ł.:.odzi, w Wydziale III
od god_. 10 rano, w Łodzi, pr.y ul.
Handlowym, Plac Dąbrowskiego Nr. 5, pokój
Nllrułowigza 18
~ dam§kl~,
Nr. 15 osobi.!:\eio, lub przez pełnomocnika z
odb(jdilie się spIlledav. p'rller; lieytll.olą
roohorooś(li, należącyoh do
uowodami uRprawicdliwiającemi icb wierz.ytelDr~berg
.
Alfreda St16uchll
ności w eolu wys]uahania sprawozdania kurai !!klada)"eyeh eiQ z pianinIl clllrnego
Tel. 110·35.
tora masy i wJ:boru kandydatów na svndyfirmy • Wajdenelaufer\:ów tymczasowych.
os.acowllnego na, sum~ zł. 1100.t.ódt, 24.1232 r.
Sędzia KomisarE
Komornik (-) Leon Wąsow~ki.
Karol Grohman
Dr. med.
Sędzia Handlowy

1ł1J\

c

II

Y1WESTIł

I

owal

..

a,quard'oWB

s. D

nr
F
Heleny l\ onson-Winnik wawel

absolwentki konserwatorjum paryskiego
(LaEar Levy-Cortot)
Kierownik artystvczny prof. J6ltef Turcayńaki.
Klasy: fortepian, sołfegio, zasady i inne przedmioty

u~bin

wznowił przyjęciII ehorych
W KLlł4ICli po cenach leeanIe
PUfjmuje co ds. od 101/2 - 1~

ZatwIerdzone przez Ministerstwo W. R. i O. P . .

6-go sierpnia 15/17, tel. 153·10.
Mlcsekanie prywatne
Piotrkowska 124, tel. 213-02
Puyjmuje od 4-6 pp.

. . . . . .m._. . . . . . . . . . . . .~
K U P U J CI E Z l-go Z R 6 D l A

~

WlBLKI WYBaR

Wózków'
d.leclnnpch

Zapisy na 2 półrocze przyjmuje kancelarja kursów przy
ul. Sienkiewicza 53, tel. 184-07, w sodz. od 10-12 i 4-6

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

lóżek
~etłllow,oh

Nabyć Ulo'na

"O LLA'c
i marką
GLOBUSA

UIJtY1Dauek

amer'kllń.klcl\

tódl Plottkoilka .3,

AU

Tylka
prawdziwe
z nazwą

sprell'nowl'ch
"PATBNY"

'PBL. 1:1S-61, w podwór_u.

winien Pan ili\dać, wszystko inne zaś, rzekomo
tak samo dobre NAśLADOWNICTWA jak najenergiczniej oduucać
Zl\akiem
ŚWiatowej sławy
m. każdej
kopćrclc

Or. med.

Fad

•Akuszer-ginekolog

n

Zawadzka 10 tel. 155·77
ptz)'lhl\ljo 8 -

5 po

Do akt. Nr. 2453 11932

Ogłoszenie.

Komornik Sądu Grod.klego w 1.0d_i, rewiru 4 aam. w Łod!1 p.n!y ·ul.
Trllugutta 10
no. II.\!lsdaie art. 1080 U. P_ C. ogla"11., ~a 'W dn. 10 IItycznia 103~ r.
od godlłny lO-e! r&ono, w Łodzi
przy ul. PIotrkowskiej 108
odb!)dllle slę eprsedsż z prl!etargu
publlunego ,uchomo~c:i naletących
do Stanisława Galuslńsklego
i ellladajłł610h stQ s 7 lóż dębowych
osr;acowlUlych na. sumą zł. 600.Ł6dś, 19.12.1932 r.
Kotnornik (-) Steflln Zajkowski

JVJ ateracOw

w FABRYCZNYM SKLAO.IE

ł. DOBSDrDL"
ł.

Do akt. Nr. E. 2284 I 32
Ogło.1E8nle.
Komornik Slldn Grod.klego 11' Ło·
d.i, rewiru 6-go lIami811lk. VI todli
prsy ul. N arutowio!8 10 na IGllacbte
art. 10BO U. P. O. OglllBllIo, ie w d.
3 lutego 1933 od gach. 10 rllno lir
Łoda:1 przy ul. Nowo-Targowej 26

gr.

ajtaniej
ajmilej
ajweselej

występy

artvstyczne,
. konsumcja 50 gr.

45

z
"
"

po pol. FIVE

-=,

IE PRBZERWRTYWY!
lecz wv,a~ PREZERWRTYWY"

Ogłoszenie.

Komornik Sądu Grod.klego w Ło
dzi, rewiru 4 zamieszkały w ŁodEi
prsy ul. TrauguttlI to
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogła8lla
:ile w dniu 11 styczni II 19:;3 r.
od godz, 10 rano w Łodzi p~y ul.
Moniuszki Nr. 7
odbędZie się spr.r:edaź z puetargu
publlclnego ruchomości, nalefsącYllh
do Leopolda Landsberga
i eldada1fłCyr.h się s 400 metrów
wełnianego materjału i 200 metrów
materiału wełnianego
nil damshie
palta
os ..eowa.nyeh na sumę al. 4800.Łódt, d. 23.12.1932
Komornik (-) Stefan ZaJllowski

OIwarc"o WnOc SulweSlrową

Cen, Drz,steDne.

Oferty pod "FABRYKA ~ do administracji
,. GłOBu Porannego".
540-2

-

nji

r.l~

Moc atrakcyj, tombola szczęścia, niespod7,ianki
Boks meksykański, ruleta tańca, dwie orkiestry.

IIEKS

POłlANNT~..;.;;.;..;;..'_f_..;1.;;..O:J;..;\:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~1~1

poło

Do akt Nr. E. 2242
Ogłoszenie.

I 32

Komornik Slldu Grodzkiego w todzi, rewiru 6, zllm. w Łodzi, prsy ul.
Narutowicza 10
na Z8sadzi& art. 1030 U. P. C. ogła
łBa. te w dniu 9 styunla 1933 r.
od godz. 1a rano w Łodl!\. prll1 ul.
Piotrkowskiej 38
odb~dlIi.e eię sprl!lodat Pn!(;1\ li 1\0. j~
ruohomo~ei, na.1eilł6yoh do
Srulll-Rywena Płońskiego
i I!kle.daj"eych się z 11 utuli: towaru,
ogólnej miary 420 mtr.
GB aoo'Wan.ego 11a sumę Zł. 850.Łód~, dn. 17.12.32
omorn1k Leon Wąsows1t1

I

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

.E elman
lWZakopanem ul~.~~':fló:~!':4
ordynuje w selonie zimowym od 2l'.X

I

Ł6dt, 113.12. 32

Komornik Leon

Wąśowsll\

Do akt. Nr. E. 1834 i 19!52
Ogłoszenie

Komornik 51'td. Grodsklego w Ło'
dlli rewiru 6·go zamiesakaly w Łod.i
przy ul. Narutowicn 10
na zasad.liie art. 1030 U. P. C. oa1a'
sEa, że w dniu 9 stycznia 19153 r_
od gOdE, 10 rano w Łodai, prs, uL
Naruto wicsa ~8
odbQd.le się spuedat • "uetarllu
publicznego ruchom ol1oi, nllle*ących
do Gimn. Męsk. 1'.6 dzlr. Stow. Pop
Sredn. Wykut. łłaDdL
I!ltłada.j~eyoh 8l~ s umebl~. .'"
turlądlenia szkoln. . .
ossacowanych na sumę Zł. "8Oe8.Ł6di, dn. 29.11.32.
Komornik Leon Wllsowskl

----._---Do altt. Nr. 1991 1 aa r.
--.

OgłosJ!enle.
Komornik Sodu Grod.klego • todei, rewiru 4-go :aamleslltały "
Ł.odti prsy ul. Trangutła 10 na aAsad.le IIrt. 1050 U. P. C. 0Rł.lla, ie
w dniu 12 stJcznill 11133 roku od
gad •. 10 r. w ŁodA. puy u\.
Sien kiewiclll 37
odbędzIe si~ $pr.odai I
przetargu
publto.nego ruohomoaci nalełąoyob
do Izraela Sieniekiello
i składająo)7oo się z pianina
oelaoowanego na samę ~t. 1000.LÓd', 30. 12.32"
Komornik Stefa.n ZaJkoweki

----- --.-------------------

Do akt. Nr. mal1952
Ogłoszenie.
Kom"'Pnik Slldu Grad'kiego wł.od8ł
rewirU 4 aeun. w Łod.i prli, ul.
Traugutta 10
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogła·
sza, :iie w dniu 12 stycznia 1933 roku
od godz. 10 raho W todli prsy ul.
Sienkiewicza 27
odbęd.le się !I{)nedał J; pueterl"
publtclnego puchomo~ci nałei,_,cl\
do Mllrjana Malinowskiego
i s1dadających się z mebli l. apalllhl
radjowego
ossacowanych na sum~ zł. 810.Ł6dt, dn.. 19.1292
Komornik Stefan Zajltowall!

-----_. ----,----

Do akt. Nt, 2-'Oó'~ r.
08ł082 nie
Komo.nlk S,du Qrod.lIlego • ł.olbi
rewi .. u 4, 2Ilmłesllkały w ł:.odll p,.y
ul. traugutta 10
..
na zllładaie IIrt. 1030 VPC. ogłasse,
:hl w dniu 11 stvcłnia U)aJ r. od
god!:. 10 reno pray ul.
Piotrkowskiej 84
odbędlle się spl':ledłlt z Jl,ntargu
publicznego ruchomo'cl, nale2ąct h
do firmy .Bracill F. i J. PietrusI a"
i składaJącyoh s\~ E , suty, ~ niklowanych lamp, J łtołv, :5 taboretów
kryte jasnym materIałem Ollll! 1 dl;bowego biurka iah.lłjO\gego
o8SlIoowanych na sumę _ł. 500.Łddt. 27. 12. :52
Komornik (-) Stefaa ZajllO\\lkl

r----------.
.
I ł sze ia drobne I
'------------_.1
~1.xn

l!

F .

I

nauka

J

I

w,mowilDle

;..;

1930
mo. 0\..
----~~--------------------------------------~~~

.,GLOS PORANNY"' -

fi

PO INIIONYCH CE
2° 50
3° 50

KUPIĘ uiywane biurka oraz kne

sła biurowe. Oferty sub. "G.".

KOMPLET fl'eblowilki i przedszkol
nego wychowania N. Rangiewie1..
Zajęcia przed i po poło Rytmika l
ZDOLNA
plastyka. Al. 1 Maja. 3, In. 1.

PDsad,

dependentka.
pragnie
Wymag·:;.,nia skromne. Łaskawe oferty sub "DepenWy1:szej
dentka" do administracji.

I•

zmienić posadę.

DYPL.

ABSOLWENT
TIandlowej ze znajomościlł
korespondencji: polskiej, niemiecIdej i angielskiej poszukuje prakUzdrowiska
tyki. Oferty sub. "W. S. H.".
3532--2 ZAKOPANE. Willa "Łodzian
ka". ul. Kościeliska 92, pol~a
~{ LONDON teacher gives Ef1g'lish pokoje z całodziennem utrzylessons. Liter:!ture., conversation. m~niem. Ceny bardzo niskie.
Moderate prices phone Nr. 245-88. Informacje: telefon 136-79.
-------930-1
NIEMIECKIEGO udziela dr. fil.
absolwentka niemieckiego umwer.
Aline
eytetu. Kurs gimnazjalny, literatu~:1, konwersacja, gramatyka.
Dla
maturzystów komplety. Andrzeja NIEMA BRAKU POSAD! CZy '
nr. 29, m. 1, tel. 232-42.
5557-2 firma jest w opresji, czy prosperuje, zawsze ma dużo wolmiejsc
dla zdolnycb
POLONISTKA (Uniwers. Warsz.) nych
udziela lekcji dorosłym (chętP.ie współpracowników, którzy pocudzoziemcom) metodą skróconą. trafią . firmę z opresji wyprowaTel. 114-56 od godz. 1-3
i od dzić - lub uczynić ią bardziei
20--~1.
29799--3 prosperuiącą.- Tysiące ich czyta codziennie drobne ogłoszenia
w •. Głosie Porannym"
Szkoły

Wygodne ranne pantofelki w
aumowe; podeszwie.

I

".

różnych

Art. 9807-61
kolorach no

Nr. 36-42
Domowe papucie z filcu. Damskie z
żonym kołnierzykiem Zł.

Art. 7015

ładnym wyło.

5.-.

5.-

5.-

---_._--

Nr. 19-26

.'

• Art. 2861-01
na największą

Całogumowe dziecięce śniegowce
słotę. Nr. 27-34 ZI. 7.-

Damskie
3.-. 4.50.

pończoszki jedwabne ZI. 1.50, 2.40,
bawełniane 1.20, 3.-, wełniane 2.-

Art. 1865-01
W najobuwie.

Męskie kalosze z językiem i bez języka.
większą niepogodę zachowacie suche

DO NASZYCH
$NIEGOWCÓW
NASZE PRUNELKI ·

Kupno I spnmlai.

ZŁOTO.

BI2UTERJĘ i

kwity
lombardowe kupuje i płaci najwyQlsze ceny.
Magazyn jubilerski L Fijalko. Piotrkowska 7

ZGUBIONO
kartę
rejestracy.iną
wyd. przez P. K. U. Łó<l:i; - powia"
na nazw. Alfonsa Schneidra, zam.
w Andrzejowie Łódzk., ul. Kole3522- 1
jowa.

Art. 1315-03
prunelowe Zł. 6.-, aksamitne Zł. 8.Na paseczku: prunelek Zł. 8.-, aksamit Zł. 10.-

Czółenko:

Art. 1865-01
w niepogody. Tanie
praktyczne. Na niskim obcasie art. 3865-01

Całogumowe

śniegowce

S KAR P E T K ł M Ę S K I c:
ZI. 0.60. 0.90. 1.20. wełniane 2..

MASZYNA DO PRANIA now~, OBIAD za 1 złoty wydaje do go zagraniczna. marki "John" oka- dziny 7 wiem',ór dla inteligen.::ji
2lyjnie tanio do sprzedania. Bardyni: Piotrkowska 43.
Wiadomość telefonicznie 226-32

Lokale
KREDENS dębowy i stół do rozsuwania sprzedam tanio. Polesie,
ODDANIA
natychmiaet
Daniłowskiego 7, m. 43, od 11-4. DO
26476-3 czteropokojowe mieszkanIe fron
towe z kuchni~ o dwuch balkonach i wejściach z wszelkieMEBLE
mi wygodami. Obsjrzeć można
stołowe,
sypialki,
gabinety, od 10 do 14 Zachodnia 15, m .
krzesła dębowe,
stoły
owalne 7. Pośrednictwo pożądane.
tapozany oraz wszelkie meble
519-3
najnowszych fasonów. Ceny niBkie, warunki dogodne
POKÓJ słoneczny na I pi~trze dla
pojedyńczej osoby do
wynajęcia.
81 Piotrkowska 61
w podwórzu tel. 136-75
W ólczańska 21, m. 10.
_____________
MEBLOM
OD ZARAZ do odstąpienia komforSPRZEDAM natychmiast 2 pie~y t~we 6-ciopokojowe mieszka.nie.
ki szamotowe w badzo dobrym centralne ogrzew., winda. Naw~ot
stanie. Przejazd 15, u ekspedytora, nr. 7, ID piętro, front, tel. 205-10.
3539-2
od 4 - 5.
26477-4

C H E Ł M K U.

F A B RYK A W

POI'ICZOSZKI
DZIECIĘCE:
Zł. 0.90 1.70.

53-P.

CENTRUM. Słoneczny niewiolki
pokój umeblowany, z używalnoś cią łazie nki i telefonu, I
piętro pIZy inteligentnej rO~iinie do wynajęcia kulturalnemu,
spokoju emu człowiekowi. Piotrkowska 132, m. 21, w godziBach 1-3.

MIŁY umeblowany pokój z wsze lkiemi wygodami od zaraz do wy·
najęci3.. Piramowicza 4, m. 15.
3524--0

ZARAZ do wy!W,jęcia 2 pokoje.
ładnie umeblowane
z telefonem,
front, II piętro, z niekrępujące m
wejściem, w dobrym punkcie, nadające się na gabinet lekarski, den
tystyczny lub dla adwokata. Wiadomość: Tel. 131-10,
od 8 - 10
i 14 - 17.
3540---3

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

POSZUKIW ANY skład wielkoś c i
od 150 do 200 metrów kw. Poż~ ·
dane: woda, światło, rampa i kantor.
Oferty składać: Cukiernia
"Adlon", Piotrkowska 17, dla "K."

Różne

kale

do wynaj.. cia przy ulicy
Plo~rkowskiej
Wiadomość

Nr. 91.

u dozorcy.

Jedynie

dziś!

lYIaqulllaga(upiększenie) '15 gil'.

Instytut Piękności
świeżo
wyremontowane z nowoczesnemi
meblami oraz całkowitern urządze
niem z powodu wyjazdu tanio 00 Gdańska 43 (róg Śródmi.ejskiej)
tel. 159-06.
oddania. Sienkiewicza 9 lewa oiigodz. 10 rano do 9 wiecz.
cyna, I wejście m. 20.
3514--,'S
3· POKOJOWE mieszkanie

"Il l'SIJ4NIl"

................'..ma..............................ms....ma...... '4&., ...aazm ........................................ma.................

Diwiekaw, linoteatr

"C DKB off

Poraz pierwszy w Łodzi!
- I. -

•

Zielona 2 I 4

gzit i dni

naslępnuch I

ił

Sza~ański

przepleknym filmie

Nasz bezkonkurencyjny świąteczny przebójf
II. -

X on

Najwspanialsza komedja

Z Annu Dndrą i Ulasta

Plan

i JEGO

Burianem

ID TRA

Prześlioznv film! Bajeczna gra I Przepyszna wystawa
.Pocz(.\tek w święta o godz.
Niebywałe tempo akcji!
Arcyciekawa treść!
i muzyka.
n-ej rano
fotograf]' p"1: Tom Mixa •podpIsem.
własnorEłcznyrr
Uwaga!....
Każdy
bywalec
kina ....
otrzyma
i dni powszednie
o g. 2 pp.
__
______________
______
...._____
____na
....pamiątkę
__....aa........______________
__
~~

DŹWIĘKOWE KINO· TEATRY

Ostatnie dni!

I-sz, diwiekoWJ film nainowszej
produkcii 1933 Pat i Patachona pt.

"DZIELNI WOJACY"
W roi

Prenumerata
•

I:
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Przejazd 2
Nafllprogram: Farsa
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Główna

1

Nadprogram: Farsa

aa wieru mIlimetro., ' ...palto., (Itrona $ Slpalt): l-Ul! atrona 2 Ił.; Reklamy tekst...
redakcyjnym zł. 1.!O; w teWciel . . .słnełeniem miejaclI na stronie od :I so 7 włllcznle 60 ar.
bel ultraełenla miejsca 50 gr., nadealane od liron, &-ej do koflca te1rstu 40 gr., nelaologi 40 gr. ZwyczajnI
(atr.l0 sapalt) 12 gr. Drobne 15 gr. sa .,res, najanłejaae ogłoszenie al. 1.50. Poszu1riwanie pracy 10 gl. za wyraz, najmniejue zł. 1.20. Ogłoazenia Slll'ęczJ11owe I _lubinowe 12 zł. Ogłoszenia samiejscowe obliczane Ił
o ~/o drOłet. firm 2UJ'. 10!»'~ Za oJIl. tabelarycsae IW fantaz. dodatlc. 51fJ/f}o 0111. dwukolor. o 5QO/ n drołClI
Re1rlalTY w dodatku ilustrowanym za 1 cm. kwadratowp 1 d.
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Za wYdawnictwo .Prasa'" Wydawnicza sp.
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