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Nowa ustawa skacie jeka PflZe~l\i
. duje surowe
karli dJlscJllOlina,ne
....

~arsz. ko~ •• "Głosu poranne-I ~twa. ~i~ .wolno i?I pl'?wadzi~
2) uieza, Hczen.lc siud.iuy;. ('at~lebnuJe.
zadne] - 't':lałalnoścI pOlItyczneJ. łego roJom, kIJ .\C~O tCześei
W marcu ub. roku l'~ad przy- Zgromadzenia akademi).:ów mo
31 usun!«,'icic zc.' szł~( f y
tl3
stąpił do opraeow8illia projektu ~ą się odbywać t~lIk1) .,' obecno- GUi!S a~l'auiCl(}uy, lub n~ fitU!"
ustawy o s7kołach akademic- ści r-ektora i tylko :r. ,'{h:b:łl'm I 4) u,,---r: :~~l:C trnlw sLdR",\
ki-e h. Ogłoszenie projektu usta- słuchaczów dane.i szkoły.
w s:rkołatil ru{ar'e-];~ ,_ich wo·
wy spotkało się z bardzo ostrą
Przepisy d yscynlinmne WH- ~ór,('.
krytyką. ,ponieważ
zawierało bec słuchaczów ])I'zewidu.ią. cZI~
~o\·.. a ll"ł:'V'11 \.;<:.: ~zh! w:Łyf'il!'
eześciowe ucl1ylenie autonomjł ry roozaje kar:
co do !}JZ·'~1:S[i.w dY"""pl"mtrwyższych uczelni. Opi.nje profe
nych 1 E "l,i.f1 1 Q~3 I'cln', a ~'O
sorów w8Zystki.~h wyrlszyeh za1) na~ana
do I'CS2.:ty - 1 wl'zeenia 1933 1'.
kładów naukowych bvlv
pod
tym względem jednor' i <Ine.
Wobee tego
proJekt uLefi(ł
przeróboo
i w nov", redakcJi
wpłynął w tych dniach do 8(>.fpopełnił w Kownu~
mo.. W dl
KOWNO, 31,12. Brat piel'-l ską. St. Nanlh)wic,; po;:bal'lP ,,:c
e o~ JIJOwe/i(O proJektu se- wszego prezydenta
Rzplitej PDI· życia z pcwudó..,v l1:ewy.iaśniD1J~'C
nat akademicki pozomaje
na- sldej, ś. p. Gabrjela Narutowicla, w swojPm mieS7.:ia li!!" bez!l()5"",ezelu;ą władzą w sprawach na- StanI.s ław NamtGwicz,
}lOpefl1ił nio JlO powl'Ocie 0.-.1 lekarza.
okowl"Ch, ~ospodal'ezyeh i ad- samobójstwo.
minig-t raeY.inych,
tak .•ak dotyehezas. Również i wybór rekStanisław Narutowicz
odegrał
tora i powoływanie profesorów wybitną rolę w ŻYCl'll niepodległ<e}
Ba!~8ł~~tnl
pozostaJe ~odne z normami 0- Litwy. W roku 1918 należał do tej
bowiązDJęeej autonomii. Nato- liczby osóh, które pod pisały pakt
Ul ~~tl!i~~~;-' -~f~E
mlast aowymi Iq w pro.iekcie niepodległościowy.
Pozatem był
Waraz. kO[li' !l!? "O:osu Por<> n"eprzepisy, dotyeząee słueha.czów członkiem Taryby. Zma rły pozoStowarzyszenia akademfckie stawił testament, w którym wyra- go" telefonuje:
mog,ą działać tylko pod nadro- ia gorące życzenie, ahy Litwa ialiWcz~ uJ' zo:tal pi'Z~·,"l"_ :}.l~
orannego rem władz s7)kolnyeh i minister najprędzej porozumia!a się z Po],.
Hi'"
mąe
wy(any
pnez Ctiil
IIdo
gję herszt lJahdy
fa's,.ers;..iej,
~o
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Czl wiek o
Plo~gwg

chow

IBajge!man,

jącv po'za zakładem i poza św- n~kiem surowym.
Aczkolwiek
dowiskiem Zyrardowa ('PP.: Sol bezpośredniego kontakbn z pralan, Ołtpiń\Ski, Klotz, Łopatło)". cow.nikami ni,e miał ~ to je d ..
N astępnie sąd zaznacza, iż acz nak na ' nim się skUlPila
cała
kolwiek
niechęć, jako .na p.r:zedstawiciecały szere~ świadków mó'w i o 'lu ZakJad6w, W'szysrtk.i<:h osób
c.elo-wem dewastowaniu fabrvki niezadoW'olonych,
odc,zuwają,
Żyrru'dowa puez zarząd zakła- cvch na sobie
duw,
l skutki kryzysu ~osplOdar,cze~o,
opow lada się
o zil1ęcani u się l'ac.ionalizac.fi pra,clY i redukcji.
dyr. Koehlera nad robotnikami J W dalszym ciągou motywy uj
i urz ędnikami, o morzeniu gIo- mują si'ę osobą Blac'Thowskiego,
dem dzioci w ochronkach za- którego określajq, jako
kJadowych,. o lcrrorze, stoso- czh)wieka słabe.i woli
Jlel"Wowanym do pracowników JllYŚlą-,' sz.arpllięłym systemie
c~h samodzielnie to jedinak
wym..
nikt nie uotI'afH wska,Ziać kon'" umyśle tego
człowieka ,
kl'etnych f3któ,w i ani oSlmr- zwłaszcza z <chwilą, gdy losy wv
żOny,
i su.nęły go na stanowisko przo ani też nikt ze świadków , ni~ dujące w życiu s'-olecznem, wy
odczu.1i na s,obie konsekwencji robiło się mniemail1ie, iż jest on
tych stosunków.
I powołany do obrony interesów
•<; ~'1 ,~.~:;vch(J,z:v zbiorowe.1.
Koehl er nie był człowiekiem, ca ł ego Zyrardowa.
~'ej ulegJi nawet ludzie, sto· luihianym, był bowiem z,w ierzcb ł Analizu.ią.c okoUcz'DOści ~zv!

Ittól'p.go wlauzc pols'de

M. in. Bajgelman
na czele w e'
Ik:ej
oJ'ganizazji handlu
to
stał

żyw~rm

warem z Polski do Argentyny.

dzlalał

I

wgroku sądoweeo w sprftwi~ o zabójs~wo dur. Ko~b era

Z Warszawy dOD:oszą:
W dniu 31 październikar. uh.
s ąd okręgowy w Wars'z awie ska
zal Juljana Blachowskiego na 3
la ta więzienia
za zabój,s two
e neralnego dyrektora
zakladb w żyrardowskich - Gastl()na
Bo mn - Koeblera.
Wczoraj o~łoszono motywy
vv roku.
J ak wiadomo, B!.achowski Uo
l.aczyl si~ , iż pohudką, szaloneo czynu była chęć reakc.n n'ł
tosunki, PSill1Jl.1ące
w zakładach.
Sąd też w motywach zajmu.fe
szeroko omówieniem
stoków, pal1ll ,j'ą.cyc h w zaikła
h. ,, \Vśród pracowników zakd ów, - mówią mo,t ywy 8 6wlllież wśród mieszkallCÓ\\"
anlo,w rr. istnieć musiał jak-

B~i-

liOSW!:;iWaIY jlli od przef.llo 2 ia~.

woli i nadszarDniet,ch nerwIch
Dod wpł,wem DS,choz, 'zbiorowej

słabei

~a"zawy

nu, sąd dohodzi do wniosku, 'i
Blachowski działał w stanie
WZ'l'Uszenia psychicznego.
Następnie, biorąc pod uwag<:
okoliczności zarówno
łagodzą
ce, jak i obciążając e, sąd zazna
cza, iż uznał za słuszne wvmiel'Izenie kary 3 lat 'vięzienia.

e sąd

\'1

Ameryce

RO, 31,12. (Tel.
W,'.liulJqJ:isie.isz:v armia
rozlmz
Jedr.o·

na terenie D. O. K. IV.

Łódź

w

dniu wczorajszym dowódca gGcstwo, bandytY~i1I ele;
okręgu lwrpusu nr. 4, gen. MałaWojskowym sądom dora ~n~ I
chowski, ,cgłosH rozkaz, wprowa- podlega,lą również osoby, litórzy na
dzający na terenie pod[egłego mu podstawie umowy, czy
J.ontraI.:'··
okręgu (Łódź) sądy doraźne
dla pełnią służbę w poszczep.-ólnych ('
woj!'kowych za przcl>tępstwa prze-I dzia'aclt wojskowyelL
ciw karności, jeże1ł z
czynnego
Rozkaz lmńczy się ostrzeże·
targnięcia się na przełożonego wy- niem, że po jego og'os?eniu lmżd\
nikła jego śmierć, za zbrodnie sta- sprawca jednego z wyszczegtilnin
nu, za przestępstwa przeciwko po- nych przestępstw będzie stawiol' .
rządkowi pull\ińZ'lP "11I. za
s?nie- pro:ed są d doraźny ł rozstrzelal'. .
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Hola dii

AanizacJi, że coś .i"sl uie w pos~ondenta Głosu
z przywódcą ".
l'ządku w podstawach naszego
l I...."
O
ustro.iu społeczne~o, że cały t('n
ustróJ pęka i trzeS7it'zy. Dawniej
Bl'uksela, w g;rudniu.
Uczucie to było TOZWVlllt: ; umiarkowani, .jak i maksyma· n,anie z narodowo - flam.and l;
Wy Judzono się, że takierni lub inl punktu widzenia narodo· te do peW1.\ego stop.nia u wal" liśd, slDsują • nad2: stosować kiegD punktu widzenir'. .
w1ośdowego
jest
dziś
Belgia
je·
I
nów,
<:0 jest rzeczą
Z U;pe\fil "
zamierzaJ'ą
jedvnie
slarczy
wymienić Kau:tila Hu".,
uemi z.arządzeniami, taką łub
dnvm z najbard.dei interesują· 'lt'ozumi::.tą: pa-zez wiek C .. fT
'Pokojowe metody walili.
ma nsa, desygno\'; anago obcc.
inną polityką gO'sllOdal'czą moż
na zaże~nać anem.ię ~{ł}"' ['_ cych krajów w ElIl"Opie. Nic· h"li oni g1'lllPą pal1Ują.ca. ~er·
- Jaki jesL wasz program nic na burmistrza Au t.werpji.
ezą, możlla l)rze~iwd7jał ~ rui- wielki!> to Pall,srł.wo obejmuje pali z D3J1.stwa wszysfkie korz' w dziedzinie językowej? Pry',
Poza lem wsp6łpracujemv o·
uie, dotyka.iąee-r wS.zyst i' gałe owa
narody,
należą.ce do 4ci, tak, że byli w istuieni"J ciei w dziedzinie tei 7.reallm becuie 7. socjali:.tami w parlaproduk 'Y.ine]. dwuch odręhnych ras i posia· Lego p:uls,twa zainteresowani \'lany jest pelny dualizm. "-dm! mencie. co w"nika chodażh\" l
:tie aktyWfiJOśc.i.
Dz.isia.f nikt .iuż nie wieny tym da łqcvch odrębne, najczęściej W latacu powojennych
1 li nistrf\cja pallstwowa stosuje ~ J1aszego i ich
zapewnieniom, w lataninie nikt sprzeczne dążenia. '\-Vspółżvc;') nich jednak pod tym wzgJ( urzędowaniu obydwa . j~lZykl . OJłozY~Y.llle~o stanowiska wonie widzi lekarstwa. Fakt, ż(! ich Pl'lZeradztl.si~ częst~,
'Wc'll dpm duż.o się 7.mieniło. W ~lł~ Nawet napisy na rogach ulk
b::lc rządu.
wśród nadmial'u woża ludzie h .. "'l'f~~ó)rue :"0& Ha~u. ,w~:J:1 d"-m "azle. podkre§lam raz '!"'W są dW1ujęzyczne.
Nasra opozycja idzie zresztą o
mrą z głodu, że wśród o..rÓlne.i kle] WOJny, gdy nacJonal1scl cze,
.
l,\~lc dalej, żr stosujemy ją wo- Rzecz właśnie DR łplU
obfitaści
musimy ogr3:nicz~ć flamaddzcy, t. zw. aktywiści, uasz cbłop zua tylko ~p.dną •• !
bec każ(l ego rządu belgijskiego,
lega,
że obecnie \y ca'ym kr··
do absurdu nus'ze p,o h'zeby, dy- wszczęli sl'stematyczną akcję
c:r.yzn4!: FlandrJę·
który pil' pode jmie siG ",pro ·
skwaIifikuie ostateeznic system, poliotyczną, zmierzającą do pet- Jak to zwykle bywa,
podzi,;» iu obowiązują dwa języki jal'" wadzm.ia w życie nasze~D prow Jakim zY.femy.
nego uznania p.l'olez pallstwo i ·F.arodowościowy pokrywa się 1 urzędowe, my zaś 'lIwa;l;łI~lV g'lamu federalistycznego .
Piszemy, że rok 1932 Sll)eł nił tak dotąd
nader
szerokich podzi:lłem socjalnvrn, kJas(l ?Oe
C7\'
nacjonaliści
fIa
misJę uświadamia.iącą.
Jest praw narodu fJam.awlzkiego wylI' Szczególnie we F~andr.ii w Walonji icoyuyrn .tcz.yki"""
w tem pewna Ilieścisłoś,:.
.Jui Akcja ta zoslała uwieńczona walonowie stan>llwią
.1edynip Ul'Zędowym . winien być fł'aw'u mandzc\' zajmują także odręb·
~ki, ,,:'e Fh\ud1'.łi .Ą.<i --. t"l .
ne tanowisko w kwest:ach PD
wiele, wiele I.at prudh~~ świa- częściowymi sukcesami. zwłasz cienką warstw e obszarników.
m3ndzki.
lit~'ki zagranicznej?
ł
tle .fednostki stwierdzały nou- cza na polu s~ko.l.nictwa, przy- właścicieli Zliemskich, kapitłJo: - Tak jest. Jako należą<,v
sens obecnego stauu rZeClzy, .iert czem Slzczególnie wielkiem zwy
stów.
~. RJ'uksela .fest w rzeczywi- do grupy germu11skiej , orjenna.fąc sobie liczne
rzcSloze Wy- ci~stwem było przep'f'Owadzenie Chłop i robotni.k lo 1', ~.
stości miastem flamandzkiel)"
tujemy si<;: w polityce zagra·
znawców, t powiększaJą.c ilość w parlamencie 'Prawa, ustltn&.- mand.
"'l' a l·ą"erto
Jakl·ż..l·est w.i,...
eel
OJoI.
sztucznie
Sfl'anlClISZcwU""',
nicznej za,>adniczo na
7,wolem1Jików inne~o, le.ps2lC~o ,. c . '" ...
OJ'"
'''z''k
wyklado - teC7.nv wal.7.Ogl0
ruchu?
('!ślj c'hodzi o szkolni<:tw"
,.,.spóllll'acę
z JHU'odami ger·
porządku.
Dzisia.i świadomość flanlandzkr.,,,
'.,
~
- Da.źeniem naszern l'est (~:>l tD s.uhsydjowaoe są obecnie .ł,~ mańskimi, a wiec zarówno 1
ta pl':t.eni,kneła
niemal
do "'vm .•'''''7''kl·em
""'.,. unl·~.ł'ers..,tctu W
.
Galld..,...·1
kowi ~e
dynie ,lasze elementarno szko
nj p mc3mi, .lak i sl.andyna·
wszystkich siei'. Począwszy ml
cm c.
naI'Oflu
fJamund1l
1"\1.
tlatomiast
:.zkrlnicL,,-o
śred
wami,
lł3lłieża, ktÓI'y W swe.i encyklice
Sukcesy' e nie zadowDliły je wy".wolen,jc.
kie~o.
nle zdane je::, t na własne siłY pode za gd~' '\yalDnowi e ciąź~.
podkreślił horendalność kapit!ł- anak flamandÓJw, którzy, przy
lizmu, jako ?"udla dzisiejszych popardu swych rodaków, nale f'odkre'lam: wy7wolenie całk" Będzjemy w:lkzyli o li;ubsydj'l stale ku PU';yżowL
cierpień świ"', a skończywszy żQcych do innych, Ogólno .. bel wi,te i pełne, ~dvż istnieje pu -lla wszelkich naszycb szkół.
Pra~11ąłbYlll jeszcze
za.lnana chr~ścijańskich
robotni- gi.iskich stronnictw, wysuwaj~1 gląc1. że kwest.ia f1nmandzlr<>
f1.1iI
mingr.
0<; kI czyć, że jeslduw zdecydowany
Czv
ruch
kaeh i młcdzieży akademield~.i, dalsze żądania. Inicjaływe da- jest k westjn. w'yłącznic kultu· rozwija siG':
mi pacyfi~talui i to 'IN stopniu
j,{1'upu:'ące.i się wokoło konsel'- Je kluh pa:-:ame1l1arny aktvwi· miną. w pierws'z vm rzedzie ję
znacznie
iszyrn niż ~ja1l ·
- Stanowczo . Masy ludowe
llykową, że wiec roz"""ią,zaniem
watyzmu polskiego, a wiec bar- stów, zwanych także
·d.
Doma.gamy
si(' nałychmlll'
coraz
bardziej
przekonywllj~
dzo dalekich od wszelkich my- ;,flamg~antami" lub "front y- jej bv'ohv nadanie t'8m autono
slowego l
mji
kulturalnej.
P('~.ąd
ten
.led
i
"h,
że
stam "
śli radykalnego przewrotu spoznpelltc~o rozbl'6jenia.
ł('cznego, wszYSCy zgodnie w 0- (ponieważ pierwszymi zwolen· <t1)'lnv. Kwest.la ku1tnrv naro ohecny stan rzeczy krzywd:ti ;1: Glos d"I11Y przeci" ko budżl
w
wysokim
stopniu.
dowPj
jest
tylko
skromnym
wv
strych słowach potępia.fą uSłrój, pi'kami tego ruchu byli wraca
tom wO.iskowYlll, szc
lnie.
I,tórego trzymamy si~ niewołnj- .]:ley z fr.on1u żołnierze). Osta- cin td ~m .vielkiego I)l'oblem l! 'as! a part ja posiada wpraw· i.(' mała i laba Bcl~j f tak n i.
narodDwego.
ZDstanic
ona
rop·
'łzie w obecnej izhic
zalcdwh
('ZU, a który musi pęknąć, .ieśli tnio szczególnie
7.vwą dziallll·
gdy nie zdołałaby oprze c ~J{:
nie chcemy aby nas dopl'owa- DOŚĆ na terenie parlamentu l'Ol wiaz:tlla, ~dv zTealizujemv "'Ił· "śmiu deputowanych. pod-cza'i przemocy s wych po t.ęinvch ~ą.
gdy za poprzedniej kadencji
'bił do cstaleczne.i ~nby.
winął młody, l~z wybifulic u" sze ogólne cele polityczne.
siadów.
Co do tych ostatnkh, to"ą miała ic'h jedenastu , lecz liczb:l
l to właśnie roz)lowszcchuie- zdolnio~:v deputowany, dos~o .
- .Taki je l SlOSlJll1fk namingrosów, otrzymanych przez I1a~
(lic się stanowiska kJ'ytyuneg() nuły ~no',,:~'. ~.omse~. Do' Jll~' w nasZYm ruchu re'Prt!."' n to'wa
.,j~ zmniejszyla siQ. N~~wątp!1
ganiów
do inn\'ch w}'IDań i
ne
dwa
kięrurnki.
\.h.Ksymali·
wobee ol'ganiz3C.ii, któl'a zda- . go tez ZlV\ .lA:lhsmy Się ~ l>ro~·
wie nie można tu mówić o suk r:l"?
wała się być wieczną i nieod.1 bą o ~s\zechstronn~ ?ŚWJetlcUle ś<'i or.arnp1iby
całkowitego
zerwania ... pań "'p.sie wvbDrcz~-m, bo w polity
- Problem ten \Y Belgji ()l'~
łączną od ludzkości, stało ~ię [lo.west.ll flamandzk lej.
.
ce kto nie idzie naprzód, tCIl \'. ie nie i·st.nieje. J edvnic w
stwowością be~Uską.
epokow,ą mis.ią ubie~łc~o 1'il){U
.~ J!lk palli'. zupewn~ wlado·
i pozwoliło nam na wkl'OClZenie mo, zac,zyna :n~~z .1llf~)l'II?a .. Celem, który inl pr7yśw,it>ca, przegrywa, ale należy WZlą{~ AntweliPji mamy do czynieOla
pod uwa~ę specjalne okolic/.n·) z ,...iększą il'Jścią żydów; stOł"l' "
"IV rok 1933 z otwarteIP.i oczami, L~r,. na~od behglJS~l ~le ~Ql jest
~i ostatniej kampanji wyhor·
Wielka Hnlandja.
bez szkodliwych przesądów i 0- J1J0.1e. Panstwo belgl.lskl~ J~l>t
kmv i pragniemv nadal stoso
J asi wyborcy to gorl" wal" do ni'\:h
czej,
Jiacznych pO.kć, uniemożliwia-l ~7.:tucznym twore~, obeJnm:~ \ViClkszość naSL(,~O stronnictwa
wi katolicy, zaś part,ia katoll('·
zasady pełne.i lO}lwancji,
.1ących jasny po~ląd na sylua-I :~1l1 d~a nar~dy. flamandow. rep~ezen t·uje jednak ]i ierunek, ka wysunrJa przy tych wybocię. Zdawało się og5łow~,
re "".,~za:lą~y<:h SIe do ~rtliPV ~er którv nazw~Jhvm r~ali!iltycz jAch hasła natury religijne.:, łl rac7,~j równOuliJra wl11icn11ł.
każdy ezłowiek l'odzi się już 11la~lsk lej l w,alonó.w.,. !,alezą- ovm. Pozostawilliac 'la'razie o ..
głosząc, że w momencie zag-r')- ZnanI] nam są. żydowskie dą'Zf:'
1; wypaloną na ciele
p.ieczęcia, ciCh do r~.sy rOman~l/C.leJ. My, twartą kwestję
ienia
wiary, muszą katolic\' nia narodowe i ao poczynań
1
~icdnW'Zt'nia f'1ałld 'ji z Hostwierdzającą, :i'...e może żyć tył- f aIna~dDV\le,
wyst:J,pić
jednolicie. Takie; T'w- sjonistów odno~lmv się z PI"!lJą
lallClia,
ko w tym jedynym, "idealnym"
nwaumy za naszą ojczyzn e
"tawienie
kwest.ii pozba wiło sympatją.
ustroju, że .(est istotą skonstru~I.a~dr.ł~•.
musimy li~zyć si'ę z istnieniem flas znacznej j.}ości ~łosów. \V
Zaznaczam, że wszystko "",
owaną dla tego tylko systemu•• - Prz~clez <1~~tmeJe .Jedn;lli, Belgji, jako faktem historycl' każdym razie, mimo, ~e :lie jp.
co poowyżej powiedziałem, dotv
:Mylny ten sąd powoli, ale Sy_ll lu~no~{:! Bel~.. j pOC~trele prz'łt nym, któf" posiada swa WVI1l0'
steśmv liczebnie siI.ni, I110żem \ czy wyłącznie programu i prac
stematyanie bledD.ie i Vluika. . n~lez,ll~sCl 'Panstwo,:,eJ, ~J'" wę, z,,,"łas~za w dziedzLtie gona terenie parlamentu ""ide !IIlSZCgO stronnictwa, grupv
ll
Są jeszcze wpll'awdzie l'zecz- j w·Jązante do w.os.pólneJ 0.lCZ
spodarki.- Nasz PrQgram głosi zdlZiałać, m. in. dzięki
ce,:ro rdpowiedzialnych PO'dy
.'
zny?
nIcy
o b ecnyc h f.~ Zyc~a,
I."l-. ........................
. przedewSlysNtiem pr~.ebudow~ popa~łu flamandów :1, innych l(ów flamandzkich. W vm
mo
zdysk.wahfikow31l1a Ich
pallSłwa belgijskiego w kierun·
'nich czasach powsLał
.10
ugrupowań.
przez głowę na:jbal'd2Jie.i kon- l
Dr. med.
ku najdalej idącej ~.iecentraIi·
ruch
Dinnazo,
- A jak lJistosuifil<owuj:~ !'i<:
~rwaływne~? z kościołów, ~ą I
HAMHEIł zą.cji. Bel~da powinl!la być, we..
najlep;"j
~sroz.e obroncy czystego kaplta
_
dług nas,
do wo!;zej walki inne stronnie· którego charak tel'
zdołam
wyl1oma(;~.l·ć,
wska ..
un.fą realną, zwią:rldem dwuch twa?
lizmu i automatyzmu gospodarAkuszer-GInekolog
krajów;
-- SDcjaliści
przed wojną :ea wszy na jegD pQkrewieilstwo
ez~~o, ktÓ1'Y ma nas ~apl"owap
Ó
Te same brlldZlC do ra.1U, ale LU(JzWDl tym
jeśliby szukać r,rzykład6w ta· me okazywali wjększego ZI't'lZU r. hitlNY7.mem.
dzisia.i iuż nikt nie wierzy. I Piłsud.kiego 38.
Tel. 128-08. ki·ego ustroj,l] w hLstorJi.. naj- mienia dla naszych żądań. 0- '<tlne m'e'Łody walki, ten sam
wierzyć nie mo.ie ehociaiby z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stosunek do innych ras, tell
hardziej zhlitonVlm w"c)!l'em by Menie wysuwa.i·\ ol1i hasb
'"am duch soldateski. Ale tego
tt'1(O \Vz.ględu~ że co innev-o gło·
łvbv
autonomji ku1łuralne.i,
ruchu nie na~eżv trllb.towa{~ pl)
szą, a 00 innego robi~, aby c).. l'zyła im właśnie, a nlic .,burzy- }l'1'ZedwojeJlliC Aosłro - W~l'Y. które
jlllż poddałem kryLyce
panować hydrę kryzysu.
Raz I cielom obecnego porządku". Owa parlamenty, dwa 2abini'- Jedynie kilku posłów socjali· w,a żnie.
lJłorzeezą wtrącaniu sie palistwa ; Mianu.ią tyc.h ostatnich wywrotv ministrów.
stycznych, ja.k np. Mathieu., po
Flamandowie nie pragną 111do ich interesów, dl'U~~i NlJZ w~: łowcami, bolszewikami, prowa- odrębny .lpara.t administracyJ- plCra
nasz p,1'o1.ram fedc.r:l li· czv.jej krzywdy. Chcemy ty1.)
wa.lą to państwo, i uda.fą się bez' dzącymi nas pJ"O.~to do 17...eko- ny dla każdego 7. dWllCh kra- styczny.
Interesującem
j.:>sł wolnl)ści. chcemy swobody roz
. zastrzeżeń pod .fe~o skrzydła. I mego ra.fu sowieckiego, pod Dla jli\w ; 'I"3pólne, poza dvnastia, Zlwłaszcza to, że są to walono· woju. \VierZYl1lV, że -cele ł ·.'
wi«bąc w tern jedyną ucieczkę lo zachęca.iąL'C rządy Cllcrwone.i pewne orJ.{ana,
wte. Politycy ci uzasadniają zdobmy zrealizować.
ł ratunek. WymYŚlają na zarzą- czv inne.i dyktatury.
Ale .jest kilka ministerstw, jak spraw y-a l Rwe st.an()~isko względami
Żc~nall1Y si~. Kaza :utrz SPO'
dl.enia autarehicznc, tamujące to świadomc fałszowanie i pne . gTanicznych, wO.lsko wrh
I
walki z klerykalizmem,
l)roduke.fę, ekspol't i handel, do kręeanie rzeczywistości. Nowy i t. p. Nasz klub pari'amentaf- gdyż
'PO odclJzieleniu Flandrji tykam mego sy mpatycznego 10
ułatwione forma tora na ko ryłar:,-;u izby r~
maga.fąc sie ieh zniesienia, a jnż usłró.f nie kODiecznie musi stR- nv opracował dokładnv statut lljjelihv w "\Valonji
naza.iutl'".t żebrzą o ochrone cel- nowić sowietyzaC.ię świata, prze i o jego wprowadzenie walczyć :mdanie. Natomiast socjaliści prezeutantów. \V"jaśnia mi. te
n~ w celu ratowania
warszta- ciwnie ma być czelL.Ś 7JIlacznie będzie na terenie izb.
flamanozcv
niejednokrotnie '\ icks'lOŚĆ izby powołała ",la·
śnie na swego pre~;dent3 Wit
łów pralW i swej
e~zystenc.tt. Icpszem
i bumanitarnie.iszem,
_ O ile wiem. stronnietwo \\"YSlęPlt.ią z tych samvch po- luna, nic znające~o j~zyka II .
Dziś )'ewlucjami potepiają za- bez gr~ebania praw ludzkich l flamingant6w zgórv wyklucza
wodów DTzeciwko naszym żą·
m~JJ\m.k.j~o.
sklepienie
nac.fonali&łyczne szacunku dla jedno.":';':'. winien
powstanie mroJne.
daniom , obawiają się wp'ywów
PQruttw, .futro podwyłsza.ią mu- powstać w blasko prawdzIwej jak()
wiec
fronlyści
na znak p roll·
środek
dQ osiagonięch1 klf'l'ykaJmych we Flandrji. B:!z
ry między kra iaml l lzo1nju si~ wolności i wyzwolenIa wszyst· swy<,h celów?
wr)lpienia jednak wielu wybit - sili OTH1~ci1i sale olrnul
'1,\" :111. ~ lrwa .. :
rf~7J(!Ze dekladnił'] oll ~ a~a1ów. Idch sdachetnych
J)i('rwiast~
ny~h -członków partji . ocjali·
- T~k jest. Zarówno t. z\\'. sLycznej za htau ie na pełne u·
Tru(lno ~.by, ludzkość
wie- ków w człowieku.
A1tieh.al Neut·

Rozmowa kor

PoranneCJo"

flamingantów"
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Udaremniony plan
powstania w Hiszpanji
BARC$ELONA, 31.12. (PAT) Z dokumentów, znalezionych II
ekstremistów, wynika, że powstawybuchnąć w dniu H)
nie miało
stycznia. Spisek obejmował
całą
Hiszpanję, broń miała być dostarczona spiskująCym na trzy godzilIy przed oznaczonym terminem wy
buchu rewolucji.
Wykryto także
spis wojskowych, którym miano uniemożliwić powrót do koszer, aby
wywołać zamieslanie
wśród ZolnieobeclloSnierzy, spowodowane
cią ich władz.

r mai

PARYŻ, 31 grudnia. Pro·
ces Dupj'kowskiego dobiegł kon
ca. Przewód sądowy został już
zamknięty. \Vyrok ogłoszony zo
stanie za 8 do 15 dni. Sąd nie
ustalił jes'zcze dokładnego terminu.
Ostatnie ,godziny
rOZI rawy
obfitowały w dramatyczne momenty.
Pierwszym było oSltrc starcl'e
pomiędzy oficjalnym
rzeczoznawcą GuiIlet'em
a obroI'icą
DUlIlikowskiego, adw. Legrandem.
Z Wilna donoszą:
- P-Owiem panom, jaka komed.ia
tu się rozgrywa ~ zaw.o·
Piesamowity wypadek samobój·
lał
w
pewnej
chwili Guillet, z
stwa miał miejsce we wsi Cejkinie
pod Ostrowiem.
widocznem zdenerwowaniemObrona
szuka od 15 tlni ekspel'Oto 6'" letni Wincenty Drabko,
ta,
pozostając od kilku lat bez pracy,
opuszczony przez rodzinę i pozba- któryby zbił orzeczf'nia zna\v·
"'iony środków do życia, nie lllając ców oficjalnych. Legrand zwra
odwagi powiesić f\ię, lub otruć, po- ca się do szeregu uczonych z
stanomł skoczyć w przepaść z wypropozycją wydania orzeczenia
::okiego wzg.jrza.
o wynalazku oskarżonego, lecz
szczyt bEzskutecznie.
Drabko wszedł wi~c na
Pozostaje mu
(!;óry. wdział worek na głowę, zwią
więc zwrócić si~ do Curie-SkInr.al dookołn. Aiebie., a
nastQpnle
l zuci! się w dół. roz1.Jijają.c
gło\ .~ dowskie,j.
Guilll't ma doskanale zOrganio skaly.
zowaną po1ie.ie -

niesamowite
samobójstwo starca

.......... e ••••• () ......,~•• .,~~'.
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odpowiada na to iLegrand.
Rzeczywiście
przed piętnastu
dniami powiadomi"em zastępcę
p1'Zewodniczącego DUDuicha, że
zamierzam zaprosić Constala,
asystenta profesora Perrina do
wydania opinji
o wynalazku.
Sąd bezzwłocznie
poillformował o tern Guillet'a, kt6ry
ze
swej strony natvchmia.st interwenjował u prof. Perrin.
To oświadczenie
wywoluJe
zdumienie na sali.

u

nie wn.iosek o tymczasowe wv- Eksperci udowodnili, 1Z
puszczenie
na wolność Duni domniemany w~'nalazek Dunikowskiego.
kowskiego ,iest fantaz.ią i iłuz.i~.
Adwokat
powoda, Heraud,
Dunikowsh nie zdołał obalić
protestuje przeciwko wVpusz· orzeczenia rzeczoznawców. Pr.")
czeniu Duniko\vskiego na wolo mienie niebieskie czv białe ną slopę, stwierdzając, iż
mówi z ironja DUJ uich - prosymulu,ie on chorobe:.
mienie Dunikowskiep,o są tylko
Godzina iluzji min~ła
chimerą. Przed sądem stoi nie
woła Hera ud
Ulczony, któregQ imię może być
- Dunikowski .iesł oszustem, uehabilitowaue w przys',doścL
który zdoła tylko jedno udo- lecz

\,..<>dnić, mianowicie, że nie poOSZ'ust i awanturnik •••
trafi wytworzyć złota.
Dup-uich prosi, aby od kary,
eksperci oficjalni spełnili swoSąd przechodzi nad wnioskajaką sąd wyznaczy oskarżone
je zadanie i mogą odejść.
mi adw. Legrand "narazie do mu, nie odliczano czasu, srpę·ł
VV odpmvied.zi na to obrońca porządku dziennego" j przewod dzonego w więzieniu śledczem
nicząlCv udziela głosu swemu za
składa deklarację, w które.} 0Na te .. · TJrzewód sądowy zastępcv
Duouich, ldórv ma odświadcza, iż
mknięto.
orzeczenie ekspel'tów GuiUet, czytać akt os:~arżenia.
~
Sanie i Bodcuu nasuwa llode.iAle w tym samym momencie
fu'ui e tendencY.inośei.
adw. Le·
- GuilIet sam przyznał ;::dos:
dyplomy, adresy i t. p. wykomówi obrońca - że jest człon·
- Zgłos:łem frzy 'wnioSlki i
nvwuie flfektownie
kiem rady administracyjnej towszystkie zosta'v narazie odwarz~'stwa
eksploatac.ii z·ota. roczone, co w rzeczywistości 0Tel. 126-89.
Jest wi~c w tei sprawie zainte- znacza ich odrzucenie. Wobec ~g~~g~g~g~
resowany. \Viedza postępuJe tegO
stale naprz6d i ci, których dz:ś Dunikowski Zlozeka sie wszeluważa się za szaleiiców
jutro
kie.i obl'ony
mog~ sta6 się mędrcami.
i zdaje si-ę na sumienie tych,
Przewodniczący stwierdził, że
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RYSUnKI, PLAKATY,

E. SCHMIDT, Ks. MW" 5

Sen. H. de Jouvenel

Trybnnał będzie żałował

Naiglośniejsza

swej którzy go oskarżają i są.dzą...
wobec oskaJ'wnych.
Po tych słowach obrońca 0Duni.kowski got.ów jest przy- !pl1ścił salę rozpraw.
tąpić do doświadczeń,
lecz
\Vystąipienie
adw. Legrand
[~'lko wohec ekspertów nieza- zrobiło olbrzymie WTażenie.
surowuści

para aktorów

5glwia SgdDfg
fredri.: l'Ia .:

l

leżnych.

w filmie

"Blaski i cienie m-

OŚc·"

Adw. L('grand

składa nast-ęp-

Ił.
__..__________________________ma__ualgm.....

Po odc,zytaniu aktu oskarżcnia DU'Puich oświadczył:

TYLKO

DWll

lłOIE

para ozysto jedwabnych

J. Neuman,

pończoch

Ił.
..------____

w firmie

nowy po'cl'""""=fr=an;"'c=uski w Rzymie.

Piotrkowska 120

----------E~

..

~~

----~

przeziębieniu i bólom reumatycznym stosnje się Tabletki Togal,
usuwaią chorobliwe objawy. Nieszkodliwe dla serca, żo·
łądka i innych organów. Spróbujcie i przekonajcie się sami,
lecz żądajcie we własnym interesie tvlko oryginalnych table·

które

tek Togal.

Pożar

Do nabycia we wszystkich aptekach.

przy choince

33

Troje dzieci spalonych
BUDAPESZT. 31.12. (PAT)
tV miejscowości Szikszo w domu
ie,iakiego Szajnaka., w czasie za·
iania choinki, wybuchl pożar.
tldem którego w oczach rodzi·
spłonęło troje dzieci.

Z dniem 1 stycznia 1933 roku wydawnictwo "Głosu Po rannego", nie bacząe na krytyczne stosunrki ogólne, przystępuie do znacznych u!.e.psuń ma ter.lalowych i technic~nych oraz
powiększenia objętości

ob.i~tości )lis. ma.
.
Dzit.'ki rOrlSzCi'zonym l'a mom wzbogacGny rOwnkź zost anie materjał infOl'Dlac-y,iny.
W tym celu zapewniliśmy sobic poza WSpółpl'aeą najwybitnie.i szyeh sił fachowych z dziedz~.
Iły politYl'zne.i, gospodarczej, społec.zne.ł i kulturalnej, równie ż
oryginalne kores,polldenc.i~
z na.iważnie.iszych ośrodków \V Polsce i zagranicą. TI'aktu.iąc z calą uwagą wypadki i zagatlnienia aktualne, cświctlać .te hę dziemy w sposób popularny i b~łronny.

do

I

pisma.

l)owi~krolZenia

Niezwiązar...:e Z żadną grupą polityczną

'\V slIystkim Bywalcom
nas7.ych kin iyczymy

umożliwia IHlm l'Ze('zowe pode.1 ~cie do każdego zagadnienia l ,iego ujęcie krytyezne ze stano".-iska li lyl.ko dobra (l~ólnl'go,
Pozatcm wzbogacony za słanie dział literacki pisma prz ez zakontraktowanie szcI'egu
na.inowszych prac wybitn~'ch pi SaJ~y współczesnycb. W najbliżs7yeh dniach "Glos Poranny"
I'ozpo('znie d"lIk

sensacyjnej

Szczęśliwego

w ,O

pasjonującej powieści

l)iÓl'łl zlUm('~o

U

l'omansollisal'l.lI.
'Vszystkim tym naszym zamierzenif'.m, połączonym z dużym 'Wysiłkiem materjalnym,
)u'Z'yświcca troska o dalsze udo skon. lanie pisma; zachętą .fest nam zawsze bliski

serdeczny kontakt z naszemi Czytelnikami
1..16,')·('b

nadal

prosimy o po I>arcie, a którzy ze swc.i strony zna,idu,ią
stałego obrońcę

w"Głosie

Porannym"

swych praw i interesów

dOJ·:idcc~ i I11cnhwa w chwi lach trudnych i ci~kie.b. Prosi my nadal o szczere komunikowanie wszelkich uwa~ i żyezcli,oraz o Wsp6tpl'3Ce tak na polu red2JkcY.inem,. ,iak też w l'OZpOwszechniaoiu d.zieuniłm w kolach rOllzinnycb i zna.iomych. aby stosunek przy,iaźni .~eszcze bal'dzil'j zacie:nić.
"Glos Poran.ny" zmierza flo lego, by być nictylko pism em na,ilepsz.em i najlepiej poill[(lJ'IIl0Wan~m, ale i 'Vaszym organem, odzwiel'ciadlającym W.asZ'e myśli i Wasze troski.
Ol'az

Dyfekcje Klnct6st6w:

"Casino"
"Grand - Kino"
"Palace" .

"GŁOSU PORANNEGO"

Wstrząsający

list

matki zamordowanego'
szturmowca
BERLIN, 31.12. - Sprawa zamordowanego szturmowca .. ltleroW'
skiego, Henschla, nie pr-zes taje budzić ogromnego
zainteresowania
Szczególne wra7Jenie wyw;){ał list
matki zamordowanego, ogłos2'On)'
w niektórych dziennikach.
W odezwie tej nieszczęśliwa kobieta pr:Łedstawia straszliwą marty
rologję, jaką przeszedł jej syn, któ
TY "zamordowany został zimnem!,
brutalnemi rękami i z przestrzelo1lą
piersią, związanemi nogami, owinię
ty w worek, obciążony kamieniami,
wrzucony zosiał z wysokiego mostu do kanału,
"Biedny mój syn - mówi dalei
l odezwa - przez 2 i pół miesiąca
leżał w zimnych falach.
Bardziej
ol{rutnej śmierci, bardziej bestjal,
sldego mordu nie da się pOl1lyś!e~.
Nędznymi zbrodniarzami są towarzysze partyjni mojego syna. Ubolewam,. iż nie ostrzegłam mojego
dziecka przed
wdawaniem się ?
temi zwyrodnialenti sferami. W c·
łam do wszystkich matek niemie(·.
kich w moim głębokim bólu, pogr:lzolla w smutku: Chrońcie was7.-:;
dzieci przed temi elementami!"
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Inob krrz"ow,

Snoby... Oto ludzie, zatruwający
obrzydzający Zycie, gdyż robią nie
smaczną karykaturę z rzeczy wartośeiowych, natrętnie i z halasem
włażą tam., gdzie jest wymagana
powaga i spokój. - obnoszą swe
marne figury z tryumfem, z pate.
tycznYm zachwytem, choć nic nie
mają do
pokazania, oprócz cudzych gestów, nic do powiedzenia
oprócz cudzych, źle zrozumianych
słów!_ ..
Czasy kryzysowe spłodziły snoba kryzysowtlgo... Cóż to za strasz
na postać!
Pokazuje ją nam w całej ohy·
dzie jedno z pism stołecznych:
Snob kryzysowy Tandetny wyrób. Cechy
charakterystyczne?
Bluff'man.
Zabarwienie uczuciOlWe? Stale
nastrojony - na ojca zadżumio
nych, lub II'stkę niobidów. Zainte·
resowania? Od Kusocińskiego i Hitlera poniżej, albo od ' Marczyń,gkie
go i bridża wzwyż. A wogóle pral\'
dziwi "sans nobilite"; od których
to słć;Y pojęcie snob pocltodzi.
Trzeba bye naprawdę "sans nobilite" aby od rana do nocy stroić w
pogrzebową minę twarz, przewid~
wać siedemdziesiąt ,siedem plag egipskieh; rozwłóczyć wokół siebie
makabryczny nastrój, wygłupiać
się na wszelkiego rodzaju kryzyso
we tematy i przepowiednie, rywali
zując pod tYm względem z plejadą
wróżek z ulicy Krochmalnej. Wo. góJe narzucać się z groszowym pe
symizmem i jednozłotową grande·
zą (a mówiliśmy, ostrzegaliśmy ... )
10 doprawdy "sans nobilite" .
Snob kryzysowy rozkoszuje się
pesymizmem, z zamiłowaniem szerzy panik~ jęczy, jak pogr7.ebowa
płaczka i cieszy się ze swych Kara
waniarskieh zdolności.
Snob ma dzisiaj całkiem łatwy

NofJlce soc;alne

bocia
a
z
w Stanach

Dla oceny bez'robocia w Sota-' nych, załogę przedsiębiorstw i ,= 100) wYDosił w połowie 192',) I procent. WŚfód 65.000 pfzed·
nach ZjednoczonYCh . jesteśmy' czas pracy.
r. 103, w połowie 1930 f. 90, Ś- siębiofstw, stanowiących pod-w przeciwieIls<twie do państw
Najpierw należy uwzględnić by w czerwcu H)~l r. spaść do stawę tej statystyki, uwzględnio
ellTopejs·kich - zdani prawie obliczenie ameryk~lńskiej fede- 76; aż do kOllCU pierwsz·e go ne są stosuD:kowo hardzt() silnie
wyłącznie na przybliżony sza· racji pracy, według którego do· kwartału 1932 r. nasląpił dals·zy ",ielkie przedsiębiorstwa. Z tecunek, ze w:zględu na brak do · chód z płacy od 1929 do 1931 r. spadek do 68 lak, że jui na wio go wynika, że naskUitek WIprb·
kladmych cyfr. Przy ostatnim spadł z 53,3 na 37,7 miljonów snę b. r. by'obv 32 proC. bez- wadzenia s'krócone.go C.zas'U pra
spisie zawodów, Mór" w Sta- dolarów. Na fok 1932 przyj· roobotnych ty~h, którzy przecię- cy, które silniej wchodzi w rtll1~h Zjednoczonych odhył się mu.je się spadek do 28 milj. dol. tnie w okresie 1923·25 wzglę· ch1llbę w wielkich przedsiębior.
w 1930 f., stwierdzono i,lość za tak, że wartość nominalna a- dnie w 1929 przed wybuchem stwach, SlIladek zatrudnionych
robkowo czynnych na 48,8 m U- In{;fykaJl·skiego dochodu z pla- kryzysu. byli zarobkowo czy.u- je!'rt prawdopodobnie znacznIe
jonów. Na podstawie tej cyfry ' cy od roku 1929 Sl)adła pra,wic ni.
większy, niż to odpowiadało·by
i szacunku 12 miljon6w bez'fo- 'o polowę.
porównanbU 7.
Już z Lych
statystyk 0- danym amerykańskiego romihotnych, wynikałoby, że 25 tern, kosztv utmymania spadły kazuje się, że szacunek 12 mil- sterstwa pra.cy. Z inne.i strony
proc. było Lt;z zarobku. VV rze~ . od 19~9 o JCG,Dą cnvartą.
jonów, a więc bezTobocia 25-ciu obliczono, że pil"zeciętnie tygoczywistośd obraz Jjl'zeds'Ławia t Z dalszyąl l11'J.terjałem moź· procent nie jest cyfr istou1.l. dniowa praca zatrudnionych
się mniej korzystni·e, jeżeli po· na si~ zal)oz'::a~ z.c wSkaź~ik31 Wynika to j~szc<ze do:ladniej z wynosi w Stanach Z-iednocz()·
równ.a się z tym szacUil1.ikiem stopilHa za:trudlllema, opubhko nowych obliczeń amerykańskie nych 32 - 33 godzion, że w.ięc
spadek dochodu z pracy zarob· wanego przez Federa1 Reserve go urzędu pracy. Wobec pll'ze. każdym razie leży 'flO!ni'żej
kowej w Stanach Zjednoczo Roard. "'·s'ka.źnik ten (1923·2fi ciętnej załogi roku 1929 w 65 granky, nhoćby ty,l,ko 70-cio
"
~~ "iys. pl'zedsiQbiorstwach, depar. pf1ocenlowego normalnego za·
trudnienia
tament pracy stwierdza w swo(ID.6}.
ich miesię.c,zny~h cyfrach uo
otrzymał nową konstytucję
s·iel'ipnia 1932 f. spatlek 42,4

i
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Sjam

i czasem wierzy mu się nawet. Interesujące jest to, ze stopień sno-

proporejonalny

do stopnia stanu posiadania. Cał

kiem zamozne persony odżegnują
!>ię dzisiaj od wszelkich świadezetl,
na które, doprawdy, ezęściej biedak się zdobywa. Snobizm! Cał W związku z uroczystościami nadania nowej ustawy konstytucyjnej
kit>m uchodzi, a nawet wypada odbyły się w Sjamie wielkie uroczystości, Ręlwpis został umieszciony
biadać, że nie można sobie pozwo' na placu publicznym pod baldaciIimem i wystawiono wartę honorową
lić na kupno książki,
czasopisma, ~~~~~~~~~~:-!~~~~~:!!~:!!~~~~~~~~~~
na bilet do teatru; bG przecież
jest kryzys. Wypisują się ludzie t6m jest kryzys. Dawniej rozpowia zysowy snobizm i "sans nobili te".
gromadnie z wszelkich instytucji dały na kila o tern, na co je stać.
To właśnie jest najbardziej cha·
tlpołecznych, usuwają od wszelkiej dzisiaj na tonny o tern, czego nie ra.1<terystyczną cechą snoba kryzy.
akcji społecznej, częsti> broń Hoźe mogą mieć'
sowego: przerost ambicji w dziele
nie z braku środl,ów, ale dlatego,
Te w karakułach biadają, że nie niszczenia.... Snob kryzysowy nie
że to Jest dzisiaj nawet w moOzle. stać je na sobole, te w źrebakach, stroi się, jak snob przedWOjenny.
O tern się mówi, o tem opowiada, :r.e nie mają na karakuły. Jednym w togi uczonych, lub peleryny artem się bawi w przerwie między wyszła pomadka do ust, ta zagra- tystów - marzy natomiast o łach
jednym a drugim robrem bridża.
niczna, za 20 złu tych i mogą już manach żebraka!
Snobizm kryzysowy jest plagą kupić tylko krajową, tym drugim
Taka jest dzisiaj moda!
nie mniejszą, niż sam kryzys. De- skończyły się p€r'l1«ty Cotty'eg~,
Snob dawniejszy ten z przed woj
nerl\'uje, irytuje, męczy... v!lu!ą a teraz wystarc10y zaledwie na
w uprawi:::niu tego osobliwego spor Majolę. W bridża grają po groszu) ny, był przymljmniej snobem prt}·
tu - kobiety!
dawniej grały 110 złotemu itd., etc. dukcyjllYm, me~ct)asował sztukom
~lu}ą w ~nilbiźmie kryzys?wym
Dawniej umarłaby taka, zanim- pięknym. - Pobudki były czase~
~amttSle: Za~lada to ~rze~ obIadem by przyznała się do jakiegoŚ ma- śmies:lne, rezultaty piękne.
Te gorzkich kilka s!ów pod adre
I po oble~zle w k~wlarnt wy~ara'lterjalnego braku, dzisiaj
chelj)li·
k~łGwa~e albo wyzreb~czun~. 1 do- wie sączy niby kran zepsuty wodę sem biednych snobów.' Czy narze·
Pl ero nlczem "raftaie~sseur , roz słowa o "rezygnacji" z życia.
kania te nie zawierają wiele słuszpyla Jadzik słów, ktoryeh temaStanowczo mizerny jest ten kry- ności?
(-)
~~

-

Zjednoczonych

żywot. Naprawdę może bluffować

bizmu jest wprost

Rr. t

1933

Niezwykła propaganda
(r) Zagraniczne skrzynki radjo·
~e nadawane w
języku francuskim za \,0;\' e «:h ,L twem rozglośni
b:.towicki ~J, zy:'!ialy eohie o!brz~
Inią sławę I a calylil
kOlllyl\l~nr.ie.
Bez prZe~'li~7 m07:::a lUl dzi;;'dJ
powiedzlE'~, ze
miljon:" r.alekirh
sluchaczy ·'.a~: HlIczny:.-f. poZ.lol;e
Polskę i jej
pracę,
dzięki tej
likrzynce. Rozgłośnia katowicka,
aczkolwiek daleko pozostaje w ty·
łe za centralną
stacją
nadawczą
pod lI"Zględem mocy, 10 ,jednak
!lłysl.ana jest doskonałe w całej
Buropie. Mimo to, rozgrośnia war
szawska, która do dziś jest największą stacją nadawczą w Europle, jest najsiIniej słyszana zagra·
ł'lIClJ.

Fakt ten kierownictwo programowe "Polsldego Radja" postano·
wiło wykorzystać dla celów pro'
llagandowych. To też rozgłośnia
c~ntralna niezależniF od akcji star.ji katowickiej, nadaje od czasu
do czasu odczyty w obcych języ.
!{ach a m. in. z końcem paźdzternika' nadała odczyt w ]ęzyku greckim. Odczyt ten odbił się niezwyIi'em echem w Grecji, potwierdzajac ra7; Jeszcze walory propagandy prowadzone] przez radjo
Po odczycie tym, tal{ pod a~re·
l1em rozgłośni warszawskiej jak i
\)00 adresem prelegenta, Id6ry odczy t wygłosił _ p. Ślizi';skiego, na'
desz'o dużo listów od obywateli
greckich. Z listów tych okazule się
ie nadanie odczytu tego przez rm
gło~nlę warszawsl{ą stało się ewe·
nementem dla radjosłuchaczy grec
kich, którzy z konieczności słucha
Ją tylko obcych stacji nadawczych

I

a Po

Lo- ,

nł.

polskości na fali eteru
gdyż Grecja własnej radjofonji nie
posiada. udczyt grecki słuchany
był nietylko w Grecji,
ale i gremjalnie przez kolonje greckie w Ru
munji i na Cypn.e. Na tej ostat·
uiej wyspie -·jak donosi jeden z
ko.-espondentów - dzięki onarn~
ci bogatego greka - p. H. Ionni·
desa, zainstalowane zostały w st~
licy megafony na placaCh publlcz
nych w poszczegolnych dzielnicach
miasta. GJczytu rozgłośni warszaw
skiej s'uchały tłumy ubliezności.
Na wyspie Samos - Jak donosi
jeden z radjosłuchaczy - gdzie
istnieje zaledwie 30 radjoodbiornikó.w, odczyt grecki był słuchany
przez wieśnial{ów, którzy z dale.
kich
wiosek przychodzili, aby
lJrzez radjo uslyszeć ojczystą mowę· Na długi czas pr d odczytem
organizacje społeczne rozesłały za
wiadomienia o zapowiedzianym od
czycie ro:głośni warS7~lVskiei. Inny znów korespondent z Krety p. Jerzy Tzanakakis pisze, iż z
chwilą, gdy z g!Qśnika
spłynęły
pierwsze słowa greckie, liczne au·
dytorjum ogarnął szczery entuzjazm i radość. Ten m korespon.
dent pisze, iż w Grecji często słu·
chają rozgłośni war wskiej "podróżując po ki~ka godzin po złocl
"tym krajU połnocy, wyhaftowa·
nym, jak przecu~ny. barwny kwlU
na zgrzebnem płotme po Pol·
sce..."
Ileż to dobrego dla propagat:!
polskości na terenie zagraniczn~
uczynić może jeden odczyt wyg>
szony przez silną slację nadawczą.,
która słuchana jest pr~.,ez radj08łu
chacLy całej Europy.

I
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NARUTOWICZA 20
Udział biorą

największe naszt, gwiazdy na czele z ZULĄ POGORZELSKĄ, KRYST'I: NĄ ANKWICZ flORA KALlNÓW
~Ą, A!>OLFEM DyMSZA, KONRA DEM .TOMEM, LUDWIKIEM LA WIŃSKIM. MIECZYSLA WEM CYBULSKIM.
PIOsenkI w wykonanm Chóru DANA W epIzodaCh asy sportu polskiego: WEISSÓWNĄ KUSOCIl'iSKI i HELJASZ.

Teatr

śWietln,

ł:JlS

N
wejścia
ważne; I

l'assa·partouts, wolne

bilety ulgowe

Opowieść

% 1831 r. wg. słynnego dzieła Wacława Gąsiorowskiego.
NADPROGRAM: Dodatek dtwi,,~Jwy i aktualności krajowe.

Dziś ~

ek

O

godz.

12

W

Dol.

ceny miejsc na poranku

W rolach głównych:
JADWIGA SMOSARSKA, JóZEF
WĘGRZYN, STEFAN
JARACZ,
ALEKSANDER ZELWEROWICZ,
ARTUR SOCHA STANISŁAW
GRlJSZCZYNSKI' j inni.

od 80 gr.

I~

1.1.- .,GLOS PORANNY" -

Nr. 1

o

l

blaea

O

dwa liilo thleba

Wileńskim"

czy- jej chleb. Kupujący wydobył WÓwczas z kieszeni zegarek i zaproponował
go jako zastaw. Piekarka
Wczoraj o godzinie 12 do piekar
nie
zgodziła się i na tę propozycję
ni Borowskiego przy ul. tydowskiej wszedł jakiś starszy pan wy- i kategorycznie zażądała zwrotu
mizerowany, ledwo trzymający się pieczywa.
Nabywca nfe oddawał
jednak
na nogach i poprosił właścicielkę
chleba
i
błagał
by
zlitowała
się
nad
piekarni o dwa kilo chleba.
Po
nim,
gdyż
od
dwuch
dni
nie
miał
otrzymaniu chleba kupujący nanic w ustach, zaś w domu letą
zwał się kupcem G. z ulicy NiemieckieJ i poprosił o skredytowa- przymierające z głodu dziect.
nie mu tego chleba do wieczora.
Nie pomogły jednak prOśby i bła
Lecz właścicielka piekarni nie gania, a gdy piekarka ujrzała, że
chleba,
chciała nawet o tem słyszeć i za· nabywca ugryzł kawałek
zażądała, by niezwłocznie Zwrócił rzucHa się na niego jak furjatka,
wyrwała z
kurczowo ściśniętych
rąk bochenek, podrapała
twarz i
wyrzuciła zawstydzonego za drzwI
na ulicę, przyczem zerwała mu z
głowy kapelusz i wrzuciła do rynohor. wewnqtrane I nerw.
sztoka.
Specj. t Przemiana materji
Nieszczęśliwy podniósł kapelusz
Elektroterapja
W ,,Kurjerze
tamy:

i mocno zawstydzony zacz" szyn
ko się oddalać.
Świadkami tego przyItrego zajś
cia stali się przechodnie, kt61'ycl
ogromnie to wzruszyło. W jedne: "
się
chwili wiadomość o znęcaniu
piekarki nad głodlljOm człowiekiem
pobiegła lotem błyskawicy ł pN»d
piekarnią zgromadził się wkrótce
tłum przeważnie kobiet, któl'e poczęły piekarzowej wymyślać. Wreszcie posypały się kamienie, którymi wybito w piełtarni dwie szyby.

,"

Dopiero groiba interwencji poHcji znlusiła tłum do rozeJścia się·
Kupiec, który chciał
nabyć na
kredyt <lwa kilo czarnego chl~ba
dla swych głodnych dzieci był jezamożnym
szcze niedawno dość
człowiekiem i wlaścicielem sklepu
Niemieckonfekcyjnego przy ul.
kiej.

IRom ArBoEi"n STEl n
TrauguHa 9

Od 4 -

na wydaniu
Europa liczy dziewięć księzni
r.r.ek królewskiCh w wieku odpowiednim do zamąripójścia. Przed
niedawnym t.:zasem Anglja była
zemocjowana flaskutek dłuższej wł
zyty szwedzhiei księżniczki Ingrid.
Często widzil:UJO ją z księciem Je·
r~m, księciem Walji, a obaj braeia chwytali się niejednokrotnie
podstępnych środków,
ally uniknać ciekawości publiczności i totog'rałów. Urocza ksi~iczka wró
ciła do swego kraju i nikt nie wie,
czy z tego spotkania wyniknie mat
ileństwo. Prócz księżniczki Ingrid,
oierna więcej Jak pół tuzina innych
młodych dziewcząt, naleZących do
rodzin panujących.
Gdyby
się
cbciało liczyć tylkC) te, nie wchodziłyby w rachubę córki króla Hisz
panj~ któryCh zaręczyny zostały
neszt., Jut Qlłoszone. Poza wło·
ską księ,źDiczką Marją, i duńskierui
ksłężniczkami
Fedorą, Karolin, i
Ludwiką należy dodać tylko imię
bułgarskie) księżniczki
Eudoksji,
która przekroczyła trzydziestkę, i
zdaje się rtdek mało ochoty do wyJ
§cja zamąt ora~ holenderskiej ksłę-t
niczki Juljallny, która, jako przyszła łcrólowa, znajduje się w specjalnych warunkacb. Oto dziewięć
1csiężniczek na wydaniu.

Fałszywe

W dziennikach indyjskich ogłosił
Mahatma Gandhi list otwarty do
swych rodak6w. Jak wiadorno bowiem, Gandhi zamierza z dniem 1
stycznia .. ro>z!lGcząć na nowo głodówkę, o ile umowa zawarta między hilldusam~ należącymi do wyż
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . 0 •••••• ,
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szych kast, a parjasami nie zostanie dotrzymana. List ten przytacza
my w skróceniu:
"Jest koniecznem ci' . głe przypo
minanie niesprawiedliwo6ci, jakiej
dopuszczamy siE3 wob~c cierpliwych parjasów. Socjalnie traktuje

~~~'.""~ ~-/~ .~

Pr

e' tau ") wanych i piękuii> wl\!ł\. ·) r'l "
wanych salach WIZO (Sienkiewil:Z3 ~6)..

my ich jako trędowatych. Ekonomiczne poło-i;enie ich jest gorsze,
niż niewolników. Im przywiązanym
do naszej religji, wzbrania się wstę
pu do miejsc, które jeszcze ciągl e
mamy otfwagę nazywać "domami
Bożemi" • Nie pozwała
się im na
używanie nawet dróg publicznyclI,
szkół, szpitali, studzien i parków.
W pewnych wypadkach ich zbliże
nie się na nieznaczną odległość nważa si~ za zbrodnię socjalną. W
innych wypadkach nawet mo1e
l"Ladszych ich wejrzenie uważa się
za obelgę. W wsiach i miastach !la
zamknięei w dzielnicach
najbiedniejszych ł pozbawia się ich pomotty publicznej. Lekarze i adwokaci
należący do wyiszych kast, odma'włają im pomocy, a bramini _ fun
kclł religijnych. Jest to wprost nie
zrozumiałe, W' Jaki sposób
pozo.
stali oni jes1:Cze wierni hinduizmowi...
Naród jest po mojej stronie...
Nikt chyba, jak ja, nie przebiegł
Indji w tylu kierunkach, nie był w
tylu miejscowościach nie wsze.:H
w kontakt z tylu miljonami moich
rodaków. Wszyscy znają moje ży
cle. Wszyscy wiedzą, ze nie dopusz
czę, aby nadal pozostała przepaść
między kastami. Ozęsto piętnowa
łem postępowanie wobec parjasów
jako hańbę dla hinduizmu. I prawie nigdy nie było wypadku, abym podczas sete!{ zebrań, w któ
rejkolwiek części indji spotkał ~ię
z protestem wobec moich ]?rzeko·
nań. Tłumy w setkach wyr :1.dkćw
stawa~y po mojej stronie i wzywa.
ły Boga jako świadka, że spełnią

~otowych.

l\1łodzież akadcmicka spędzi we/lołą. pożegnalną noc w ł"odzi w St'
botę, unia. 7 Etycznia na wc.; ltyL'1
.1'Jyocltiym b \.~ u studenckim Vi cd-

się zagłodzić?

Gandhi wznawia wal...-- z prze a am; kasłowem;

5-złotow
i 2-złołowe
w ostatnicb czasach pojawiły
.łię w obiegu falsyfikaty
nowych
monet srebrnych 2-złotowych i 5-

życia akademickiego

TRAN NORWESKI

Dlaczego c c lem
•

monety

Falsyfikaty te wykonane są ze
stopu cyny, cynku i antymonu spo
iiobem odle,vu i posrebrzane. Posiadają one
dźwięk
zbliżony do
dźwięku
monet prawdziwych, są
tednak od nich lżejsze.
Wygl~d zewnętrzny falsyfikatu:
Ząbki na otoku falsyfikatu są
1I2iejseamł zalane i naogół
niewyraźne. Litery
napisu: "Rzeczpospolita Polska" i wartość monety
ą zaokrąglone i bardziej wypukle
niż na monetach praWdziwych, co
stanoM charakterystyczną cechę
falsyfika tu. Rysunek orła jest rów
olei wyiszy i mniej wyraźny. Wi·
zerunek g"ttiWy kobiecej oraz kło
liy są mnit:J wyratne, niż na mone
cie prawdzIwej. Przy szczególnych
oględzinach ralsyfika tu
widoczne
~ą na obydwucb stronach miejsca
zalane, t. j. cechy właściwe odlewom.

znany jest na ~ałym świecie. jako
niezawodny środek przeciwko krzywicy
(angielskiej chorobie). Znaczny odsetek
dzieci cierpi w większym. lub mniejszym
stopniu na tę chorobę. Dlategotal bar·
dzo ważnym czynnikiem w rozwoju or·
ganizmu jest dla wszystkich dzieci

r-
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Tel. 2<l3-06.

KsIężniczki

Norweski Tran Wątrobiany

przyrzeczenie,

dane
parjasom.
swoje zobowiąza.,ia.
Reszta nalei.y do hindusów, nale·
żących do kast wyższych, którzy
teraz mają olJ(Jwiązek zaprosic
ewoich braci i swoje siostry prze
ś ladow ane do swoich świątyń, swr
ich domów, swoich szkół...
Jestem zakładnikiem ich wiern~
ci •

Rząd

spe !nił

Jeżeli warunki najbardziej istot
nej umowy nie spełnią si~ czyż .ia
mogę jeszcze patrzeć w twarz Bo
ga albo ludzi? Czy ja się nie ofia-

rowałem b'ć zakładnikiem? Jeżeli
rozpocznę na nowo
głodÓlWkę, tli
nie będzie to "szantażem" wobee
tych, którzy są przeciwni rerornlie
lecz głodówka moja ma popchnąć
do działalności tych, którzy byli
moimi towarzysl ami i którzy pr7.y
sięgli mi swoją pomoc przeciw ~
hecnym stosunkom ...

Wierzę, że post jest
jak świat, celem

instytucJą

I1.tarą

QczySM!:ze'
nia duchowego tak dla Ulnie, ;,ali
dla innych, i że bę dzi e istn ia ł, tali
d'ugo, ja k ltt<'zie wi o n: y ć łr p;lą'~
Boga... R ozp ocznę glollów!tę, le ,.,
W tym wypadku, jeżeli U\l10wa st..
nie się płonną z winy zbrodnicze ·
~o zaniedbania hindusów, a nazy
wam ją zbrodniczą, gdyż byłaby
~4rad ą hinduizmu ..."
KOll cząc list, Gandhi
zaznacza,
ie głodówka ~dzie środkiem walki o uwolnienie z niewoli 60 milj~
nów ludzi, gdyż tyle mnieJ więcej
liczą w Indjach kasty niisze, pł) "
~ba" ' ione pra ~ie wszystkich prllw
oby ,~ atelskich, a nawet
a.dowip
czych.

Gandhi wrpulzcz n,z wi zie la!
Dymisja wicekróla lorda Willingtona

....................... .........................
Naj.,· t;kszg .~air iwićda
~

Podczas gdy kryzys w Stanach Zjednoczonych coraz m~
niej daje się we znaki, na tą"i to w serc,u N. Jorku m ll;'dzy "Hl
a 51 Avenue otwarcie największeg:o teatru świata w olbrzymim drapacz." chmur Boclte·
fellera. Tea'tr ten nazwany Ba ·
dio City otworzył dnia '27 b. m·
S. L. ROlhLafel, znany lepiej pu
blicznoś<;i jako "Roxy".
Ten
dykta,t or radjowy St. Zjed,n oezo
nych dysponuje obecnie
salą
zawierającą 6.200 miejsc. W sa11 tej znalazły swą siedzibę najwi~ksze organy świ~ta, a kurtynę wpl'llwia w rUM
trzyna-

~cie motorów. \Vszystkie foyer,
krużganki oraz palamie ozd ')bione są dziełami najwybitnicj-

szych malarzy i rzeibiarzy S1.
Zjednoczonych.
Prawdziwym
cudem jest aprurat techniczny
t('~o teatru, który poszczycić się
moźe tem, że posiada najwi<;>kszq orkiestrę świata. W dzień
otwarcia śpiewał Titta Ruffn ,
którego St. Zjednoczone od 3
lat nie łyszaly.
Na otwarcie
zarpro s'zono też znaną wieddl.·
ską śpiewaozkę 'Verę S('hwal'L.
Otwarcie teatru tYło p'ra,w d .. jw:} sensacją nowojoJ'lSka..

LONDYN, 31.12. (PAT) - Dzien ki nie wyrzeknie się] cywilnego nieniki donosLą o możliwości wypu- pOSłuszeństwa i oczekuje takiego
szczenia Gandhiego i większej licz przyrzeczenia ze strony Gandhiego.
by jego zwolenników z więzienia
W Londynie zdają sobie sprawę
w dniu Nowego Roku.
~ tego, że Gandhi nigdy podobne.i
W sprawie te" zachodzi różnica deklaracji nie z'oży i że ścisłe wyzdań pomiędzy rządem brytyjskim konanie polecenia wicekróla oznaa wicekrólem Jndli, lordem WiI1lng- czałoby be7.terminc.~·e wię~ien;e
tonem. Gabinet brytyjski pragnie Gandhiego W związku z tem przeuwolnienia Gandhiego aby zapew- widują niezadługo, gdy tylko usta
nić jego udział w sesji mieszane-j lwa )wnstytucyjna zostanie prze;:,
komisji dla rozpat~zel!ia projek!.u p~rl~ment brytyjslci przyJęta, u. tą
ustawy konstytucY91ej ·dla IndJI, plema lorda WiJIiugtona i miano I ~
wicekról lord WilIIngton oświad- nia liberała lorda Lethialla wicel,:;)
czyI w swoim czasie publicznie, ~e lem Ind.ii.
Gandhi nie będzie zwolniony dopó-

.................................................
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luczenia noworoczne

Próbowałem rozsyłać. w'ukowane życ~nia. Rok było spokojnie, ale notem, kiedy wszys·
Cv moi U!l'zędowi z!lajomi dowiedzieli się, że każdemu tyczyłem szczęścia i pomyślnego
roku i wszystkim w tych samych słowach,
przyna.fmniej
połowa, ta wyższa. czuła się o·
br3Żona.

- Więc mnie, referenitowi,
tyczy pan tego samego co zwy('zajnemu urzędniczynie? ...
No wie pan, tego b,'ID

się

spodziewał. Przychnd~ 1)0-

('zła, a w nie.f życzenia
identyczne dla mnie, ministra. i
mego sekretaJ'.za. 1:0 nie jest w
ponądku! ...

Tego rodzaJu odprawy dostaod wielu, wielu osób. Niektóre były nawet gOll'SZe ...

łem

W tym roku odelebnąłem na
prawdę I mam nadzieje. że bez
zeszłorocznych skutków.
Oto
wpadłem na gen.faJny pomysł l
przez całe dwanaście mieSli('ty
notowałem,

szeptem nawet wymoich uJozędowych znajomych.
Teru
siadam, wvciąJ(am notes i szybko wypełniam lśniące kartouiki, bez bólu i z..,<'nJytania' zebami
P~ę, zaglą(lając do notesu.
powiadane

życzenia

Życzę:

wO.lewodzie
.. ('zonowców,

_

jakl1ajmniej

starostom - rejenłw',
l'e.ientom - upaństwowienia!
policji - więcej Kuch~iaków
Kuchciakowi
ezwartego
adwokata
. , upadlo
a diw ().k a łOm - W'lęce]
• ,
.
SCt
'e.i
dl
mnł ,. adwoka• upa .ym ł uw
tt'utrowi - więcej prawdziwe'; publiczności
]lUbliezności więce,i prawdziwego teatru
płatnikom podatkowym
wszystkie~o najleps~o

i7Jbic sk~_,howej -

... (n.ie mo-

~c uisać, cen~ura nie przepuścił
7.

lekannll11
reszty pensji
kasy .chol'ych
kupcom - I'at na patenty
restau1'3 torom

patentów

na raty
przemysłowcom

-

wspólni-

ków ustawowych
wspólnikom ustawowym
cholery
ŁodZii więceJ światła
cenl7orOl"1 - dtło
~minie żydowskiej po~rze-

('iężkie.l

~ów

kinom -

niepo!.~kich

inżynieIloUl

filmów

- zal)Omogi
- Dun.ikowskiemu - złota
ilzienn.ikarzom
ściśle,i·
szych infol'mae.ii z PUPU.
literatom - wydawców
wydawcom - tylko nie literatów

$źę

NfI

1930

zmienia od l stljcznia 1933

oee u
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Kto z zamiłowania czy po.
wolania n,ie jest grafomanem,
kto we wczesne.1 mlodości
nie
pisał wierszowanycJt laurek na
imieniny cioci, potem nie pło
dził sonetów. i nie przerobił w
żl"ciu ani .iedne.f nowelki,
ten
mnie zr07.umłe.
Co rok, parę tygodni p'l'Zed 1
stycznia dosłlll.fe gorączki. Zimne i gorące poty uderzają ze
wszeeh stron. chodzę błędny i
nalpół przytomny.
Wiem co
mnie czeka.... Trzeba wysłać po
winswwanJa noworoczne. NIe
chodzi tu
o te przypadkowe,
rzucane w przejściu jak popularne "-00 sł}ch.ać", po którem
odchodzi się nie wysłuchawszy
odpowiedzi. lecz te Ul'zęąowe,
te niezbędne dla utrzymania po
żądanych stosunków z ustosunkowanemi osobami,

n,ie

PORANN'y" -

Radykalne zmiany w dotychczas,o we; "raktyce
Dostępowane'8odrDbne wnosi, to nakaz staje się prawo· że mieć praktycznego znaczenia, swojej kolejki 'w sekretarjacie są'
Wf
mocnym i ma skutki wyroku pra· albowiem trudno sobie wyobrazić, du i narazać się na stratę czasu-.

I'

IV.
Dotychczasowa
instytucja o
przymusowem wykonaniu aktów zo
stała zmieniona na p o s t ę P o·
w a n i e n a k a z o w e. Sąd wi~e
klauzul egzekucyjnych w dotychczaSOwYm trybie wydawać nie bę
dzie.
Powód może żądać w pozwie,
aby sąd wydał przeciwko pozwane
mu nakaz zap!aty wierzytelności
pieniężnej, albo uiszczenia
innych
rzeczy zamiennych, jeżeli żądanie
pozwu jest uzasadnione w całości
do~ączonemi do pozwu dokumenta·
'11i, mającemi charakter publiczny.
Powód może również żądae. wyda·
. na k azu przecIwoaz
. k k'd emu zo
ma
bowazanemu
i
z we k Sl li l U b cze k u,
mającego wszelkie warunki waż·
oś .• .
•
d '
n, CI I me. nasUiwaJądce~o ŚP~ e.lrSz~;
m.a co do lt'go p. raw ZIWO CJ.
ąu
d czy me zac ho d zą warul1W,lęC ba.a
In., czym,ące w e k s e l l u b c. z e.k
Od
y nasun~e ~l~
n l e ~ a z.n y m.
podeJrzeme Co do prawdzlwObSCI
wek sl u I ub czek u, to strona
ę·
dzie zmuszona udowodnić praw~·li
wość dokumentu.
Do pozwu należy dołączyć we..

womocnego. Strona powinna zatem
bacznie przestrzegać t e r m i n u
do
w niesienia
~ a r z 11'
t ów.
Ciekawy jest przepis, że jeżeli
powód wraz z pozwem z'oży nale
życie przez niego
przygotowany
nakaz zapłaty, sąd może z tego kc
rzystać po dodaniu koniecznycl'
uzupe'nień, jak wpilJanjQ daty położenia podJli~u itd.

że dlużnik, który będzie miał moi że wreszcie przez tę inowacJę zna·
ność bez żadnYCh dla si~bie ujem· lazłoby 7.atrudnienie wielu urzędni

nych skutków przewlekać proce~
nie b~dzie korzystał z przylfttgu,ią'
cego mu prawa wniesienia sprzeci·
wu, a ponieważ z chwilą jego wnie
sienia nakaz upominawr.7Y , traci
swoją moc, ca'a ta instyłue:a nie
ma u nas racji bytu.

' Orzeczen,-a

ków.
Komisja kodyfikacyjna załatwi·
ła kwestję t~ kompromisowo, na,
ogół jednak kierując się interesem
stron.
Komisja prawnicza przy mIDI"
'lterstwie sprawiedliwości z początku stanowisko komisji kodyfikacyjnej, z pewnymi wyjątkami, a·
probowa'o, ale później pod sam
koniec upływu okresu vacatio legis
pogląd swój zmieniło, tak, że obec
nie sąd doręcza tylko orzeczenia,
wzgl. odnośne zawiadomienia, o
ile strona
zażąd a ła
s p or '." ą d z e n l' a
o r z e c z e n I' a
U z a s a d n i e n i e In
w t e r,
z
o"
mi n i e
t y g o dn i o wy m
u
ogloszenia sentencJ'i, bez wniosku

sądowe

PosfDpowanłe
.,

Orzeczt!nia swe sąd wydaje w
postaci wyroku lub postanowienia.
(Prócz tego sąd wydaje 7.arządze·
Kodeks przewidu je jeszcze jer nia).
no post-owanie skrócone, a mif
I{'!
k d f'kacy'na R P
omlsJa
o y I
J
. ''
nowicie ":Ił'
postępowanie, w którem
przy opracowaniu ,-<westji orzp.czen
d
dzk'
d'
k
łaty sądo"'ych zastanawiała się nad
są gro
l wy aJe na az z a l ' "
przeciwko pozwanemu na skutek tem, czy s,ąd swoje orzeczenie po·
pozwu, w którym powód dochodzi winien z urzędu
d Or ę c z a ~
od swe!!o dłużnl'lra osobistego su.
"
zaś ?:dv zostało wydane na posie·
s t r o n f) m. Za tern przemowtl w IIzeniu" ł!ie ~a vr-ern lub gdy 'v snra.
'
my pieniężneJ- do w 'sokości t y- d"
t
s stro
• .pierwszym rzę zle ID ere
11. wie wyste,pu.ie pro!wrator.l·a J!:enes i ą c a z ł o t Y c h, przyc~eln ca St
kt'
t'
lo e 7.
•
drona'k ora , wys ępuJe
_ ' railla lub ,..ady został vrydany wy·
łe postępowanie jest bardziej u- a wo a t a, me zawsze mf)7"e
k
'
proszcz"'IIe, n'lz' nakaz '7<>nłatv w · ·
I t "
I ro'
zaoczny.
J
SJę zorrentować. Co (O redscl ,zadra. . , ZlTIł'enl"o <I'ę t,','lko to, z·.e z po.
postępowaniu nakazoWe
"
'
p (\ s t ę P o w a n e 111. u P 0111 i. d,łego orzecze~la, gdy
,owla .I\~t:! śród orzecz~" sąd b';dzie dal"!"!,'ał
n
c
. d z i e 1. Się o jem b.,dz z ust sęduegl). t
nietylko wyro!ii zaoczne - ,iak to
a w ze w na s ze J
ry wyrok ogłasza , W2'gL z liS ~e' miało miei~ce rlotychczac;.
n i c y j e s z C1. e II i e z o s t a· kretarza s,!du, do ł<'tóre«o strona
Z o',
s~kref~. ht' "'adów będa
ksel lub czek oraz wszystkie doku ł o w p r o wad z o 11 e.
.
. ".
,11 IV
"'I,
u,
menty uzasadnia:ące żądanie wy·
zwraCa .s'ę lIl) \I'.or 11':!e'e.
,
nr?elle'ni'lne int~l"c~unt'.r: zwraea
Pr~eciwko wp:'owadzeniu te' jJl.
Pr~eclw obo--'-!~'l:lro~e~u "nrf' , Ijrcymi s:ę do S"dll O \\via~' 'c:nia
dania nakazu, również należy dołączyć odpisy dla przeciwnej stro stytucji wYllowiedzia'y się w pier· czaOlu orzecz~ń przemowtł: v.'zp'l~ ,; pl" <edmiocie zal'ad'vch' orzecz':li,
wszym rzędzie sądy, uważając że po dy oszc7ędnosciowe, albOWiem tlo
• -'
.
ny, jak do normalnego pozwu.
'
,
d
b
stępowame upominawcze Ole na a ręczani~ ~ażde!!o. wyroku lub p~.
w zasadzie w innych sprawach je się dla naszeJ dzielnicy, a to stanoWlema nara7ałoby skarb pap·
Jj
W postępowaniu bez obowiązko·
sąd nie bada z urzędu, czy zacho- przez wzg'ąd na krótki termin pra· stwa na duże wydatki.
arlwokackiego
Niewiadomo z jakich przyczyn wej,to zastępstwa
dzi p r z e d a w n i e n i e r o s z- wa wDleStema sprzeciwu. Co może
c z e n i a, czyni to jedynie na wnio I mieć ujemny sIw tek dla pozwa- komis,ja kodyfillacyjna nie liczyla strond IHlzwana m<>:le zamiast stasek przeciwnej strony, Odnośnie nych, zawiesl.kałych po wsiach i w się z tern, że doręczanie tego rooza wić się na rozprawę z'ożyć ustnie
dokumetów, uzasadniających wyda l miejsc(}wościach,
połownych
w ju mog'yby być dolwnywane na do protokułu w se:{retarjacte sądo
nie nakazu kodeks wprowadził wy znacznem oddaleniu od siedziby są rachunek stron, że powód pny o· wylll (sądu grodkldego) lab w pojątek ł tak jeżeli z samego doku· du, albowiem dopóki taki dłużniI( płacie wpisu głównego jednocześ. daniu do sądu wyjaśnienia i wniomentu, wekslu lub czeku wynika" zorjentuje się o Co właściwie cho- nie mógłby uiścić również i op'atę ~ki. Sąd obowi<1za y jest rozważe przeciwko roszczeniu mógłb~ d~i, nakaz stanie się prawomoc' za doręczenie spodziewanego orze- 'lyĆ oś'viadczeni? faktyc:l:ne i wnio
być podniesiony z a r z u t p r z łI nym. Dałoby to nieuczcIwym po- czenia jak to zresztą ma mie)ce :;ki strony niestawa j,!cej, znaJdują
d a w n i e n i a, nakaz wydać mol; wodolIł pole do nadużywania te! odno.~nie doręczania wezwań sądo, cej s ię w al'lach sprawy. Gdy po·
na jedynie wówczas, gdy powód I ins.tytucjl
wych, że strony chętniej zgodziły zwany nie stawił się na rozprawę
ud:T.Vodni w .poz~ie przerwan~e
W naszych warunkach postępo- by się uiścić przypadającą od do. albo mimo stawienia się nie bierze
lub wstrzymame biegu przedawrtle wanie upominawcze wogMe nie mo ręczeń opłatę, zamiast wyczekiwać w ni~l l1c1zialu lub gdy nie złożył
żadnych wyjaśnień w ill!ly sposób,
nia
dokumentami publicznemi łub _~~:=~!!!~!!!~~!!!!!!!!'!~!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I.!!!!!~~!!
uwierzytelnionemi.
_ _ sąd na wniosek powoda wyda,je
wyrok zaoczny
Nakaz wydaje się sądom, jal>
Ciekawy jest przepis, że w razie
dotychczas w post~owanill o przy
W stolicy r owego państwa
nienadejścia
dowodu doręczenia
musowem wykonaniu akt5w bez
pozwu na dzień rozprawy. sąd milrozprawy i bez pozwania pozwatie·
I że
w
ciągu
n a s t ę P n :t c lt
go, któremu jednak w przeciwień· I
d w u c h t Y g o !In i wydać w\'
stwie do dotychczasowego trybu
rok zaoczny, jeżeli w tym CZ3!,'e
sąd doręcza pozew wraz z odpisa·
otrzyma
dowód doręczenia. D.)jy 11
mi dokumentów i nakazem. W tym
czas było to niedopuszczalnr.
nakazie ,sąd orzeka, . że pozwany
.
Pozwany mOże w ciągu dwu.:1
ma w CiągU tygodma, a gdy cho·
d ' .
I
tyg<1!łni wnieść
s p r z e c i w nc.ZI o roszczeme z wekslu lub czek
d'
.
leżycie uzasadniony. Nienalei:r'
u W'
Ciągu
m 3·ch od doręczema,
uzasadnienie mnz~ powodować o I
zaspoIlOJC
roszczeme w całości I
r z li C e n i e sprzeciwu bez r:-.wraz z kosztami, alb() wnie~ć w
prawy.
tymże terminie z a r z u t y. NaK o s z t y rozpra.wy
zaoczne)
kaz od chwili wydania stanowi ty.
i sprzeciwu ponosi pozwany, choć
tuł zabezpieczenia, a jeżeli był wy.
by następnie wyrok zaoczny zos.;ta!
dany na podstawie wekslu lub cze
uchylony.
ku staje się nadto natychmiast
Dr, Armand Akerber~,
wykonalny po upływie trzech dni
od chwili jego doreczenia pozwa· I
nemu.
CAŁODZIENNE UTRZYMANIE
Na skutek wniesionych zarzu·
ZŁ. GR. 65!
tów sąd może wstrzymać wykona·
Olbrzymia iloŚĆ łodzian, obecnie nakazu, Pismo zawiera.iąe zanych wczoraj na otwarciu zakła.
d'
t
.
rzuty naJeży odpowiednio uzasad.
ow gas ronomICznych "Americanić i wnieść do sądu (który nakaz
na" (Narutowicza 20), jest dowowydał) w ustawowym terminie.
dem. że, in owacja ta spotka si~ z
. I Główne wejście do gmachu mandżurskiej rady stanu w Mukdenie. ogól Ilem zadowoleniem,
O ile pozwan y takieg'
o pJsma me
1I!~~~~~~~~~~!!!~!!11
~ SpO'lycie trzech posiłków za zł.
::
_=_
gr. 65 w ślicznej sali przy dźwię kach doborowej orkiestry jest n:.,
Rafałowi Lenowi
BIURO BUCHALTERYJNO - REWIZYJNE
Słonim·
nasze st~sun.ki rekordem, a dla se
skiego bez rąk
tek l'oclzlI1 stanowi zmniejszenie
brid~jstom
chodzenia
budżetu cloUlolwego o połowę.
czwól'kami
Absolwenta Wvżs.ej Szkoły Handlowej.
Wspaniały zespó~ kabaretowy
prof. Krzyżanowskiemu - \~ll
Biegłego rewidenta do sp6łek akcJjnyoh,
wrst~puje codziennie. podczar: podEksperta Powszechnego Towar.fstwa Powlernlcsego Sp. Akc.
flae.fi zarobków
Wieczorków i po kGlacji, a wszystI'ad.lu łódzkiemu - płodności
l6dź, Al. Kościuszki
Tele'.
kie dania i zakąski poza llormalnC'w "radzi IIi e"
mi
posiłkami lią również Po rewp·
Porady w sprawach buchalteryjno-podatkowych, Rewizja
taksiarzom - pomo~u na kolacyjnie niskich cenach.
i
konh'ola
księgowośf.i,
8.porządzanie
ekspertyz,
Sprawo,
nie
.,Americana zdobyła sobie ło
zdań i t. p., Zlecenin powiernicze.
mural'zom - łl'ZtęSienia ziemi
dzian wstępnym
bo,iem,
dają~
Godziny przyięć: 3 - 6 po południu,
To mnieiwi~e-j wszvstko ...
smaczne jedzenie po śmiesznie ni.
Jen.
skich cenach.
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ni lortunny

wrót p. -Wie i' skiB o

Nie chciał urzędować w
, , niegdśctnne

korytarzu,

~ył

z~uszony ,

-dłalY ~'progi , , ' lria~istratu"

,: : \

,

1933

Z okazji

owe o Rc u 1 33

opuścić

składf\my tą drogą naszym Wielbicielom i Bywalcom
serdeczne życzenia, oraz zapewniamy niniejszem, że
wzorem lat ubiegłych, wyświetlać będziemy tradyey;nie tylko naj przedniejsze arcydzieła filmowo z udziałem znakomitych reżyserów i wybitnych gwiazd
ekranu, których spis podajemy poniżej:

,- .

Naskutek licznych rekursów którym urzędował przed prze- sie się w te.t sprawie 71 protestudl'. WicIińskiego, prze~iwJto u- rwaniem cZyI).nP~ej.~, $~o,v,y.eb , '.tą~,y.n:) metb.orjalem do urzędu
chwale łódzkiej rady mi~J,skie.i,
W odpowie~~" d.Yrekl6r 'j Kali,". wo.iewMZkiego, jako do władzy
"Mafta Hari"- dramat kobiety-kurtyzany-szpirga.
po-wawiającej p. WieIińskiego lIowski oś jatl~:;wyl ', D. , Widjń~ nadzol',cze.l. Również
uchwalę,
Greta Garbo, Ramon Novarro.
godności wiceprezydenta mla- sliiemll" , że magisb'at olC'zY,llłal , sk.reślającą uposażenie drugie"Człowlek~ którego zabiłem" - Reżvserji E.
sla, władze nadroroze I'OZSh'zy~ zawiadolJllienie o, ...,~ u~JlJleni,U I:~ .. go ",iceprezydenta, zaskarży
Lubieza z udz. Nancy Carrol i Philipsa Holmesa.
nęły trwa.lący .iuż siedem mie- ~hwał w~dz.:, -:mie.i&"'ię~:;" jesz~~e . -c;łĄl : ~nini$ł~stwa.
"Komenda serc" (Liebeskommando) z udzi ałem
sięey spór na korzyść p. Wie- w duiu 23 ~I'ud~ia r. b. Wobec
Po złożeniu tego oświiidezc
Dolly Hass i Gustawa F roelicha.
Iińskiego.
W 7IWi.ą.zku z tym .iednak spec.lalne.i uchwały ma- nia, dl'. Wieliński opuści: 1.::'"Dr. Frankenstein" - niesamowity arcyfilm z
udziałem mistrz/l maski Boris Karloffa.
faktem
wic~prez.
Wieliński gistutu 4 I'~dy miejsltiei.t." ą:1Ją ~H.łI~;'!2 :nie otrzymawsZY
ga"Nenita
Kwiat Havsl!'ilny" - reżyserji S. Van
pl'zybył do magistratu,
celem gl'Udnia 1932 r{)ku, skrcślające.i binetu.
Dyke'a z Lupe Velez i L. Tibbet.
pensję drugiego: ~iceprezydenta
Należy zaznaezyć, że wbrew
ob.lęcia urzędowania.
,.Błękitna Rapsodia" z ulubieńcami PublicznoPonieważ gabinet jego
był i pozbawiające.i ~o ' fachowe~o pogłoskom, wiceprezydent Wie
ści JaneU Gavnor i Charles Farrel!.
Eajęty, dr. Wieliński udał ' się I'esol'łu, współpraca wic~prezl'- fiński nie złożył na ręce prezy"Boczna ulice" z czarującą Jrcne Dunn i John
BolesR. do dyrektora zarządu
miej- denta WieIińskiego, nie- cie~ą- denta miasta, żadnego oświatł
"Blond Venus" - z 11 arleną Dietrich, czołowe
skiego, którego prosił o oddanie cego sie zaufariiem samorządu. (':lenia w sprawie niedol)USzc?e
arcydzieło Sternberga
mu do dyspoo;ycji gabinetu, w ogranic~ać się będzie .musiała nia go do pracy w magistracie.
oraz te wszvstkie, które cechui o wybitny artyzm w
jedynie do uCl.estąic.zenia w po
Spór c~ do kom~tenc.ii dt'.
pomyśle, re:iyserji i pięknej oprawio muzycznoj,
siedzeniaclt mągią,tl'atu, 'za spę- ·Wiełiński~o po fOl'mwnem ob
Dyrekc;a Dź więkowego Kin a
c,taln<em ' •. :\ty1iagrrl'dizeniem:- 20 Jęciu pl·z'ezeń u~ędowania. jak
dla sędziów, prokura- ,~ł. od każde~o pilsiedzenia.
i co d? ,je~o lIP.osażenia będzie
l r.
torów i adwokatów
VI
CQ się zaś tyczy gabinetu, to musiała ,zVw . rozStrzygnqć wla
Z dniem dzisiejszym wRrowadzo.. ma/otistra\ 11~ jest w ....sJauie ~o (lza uadzO&~__ h~ł
1~~_l!I:i!s;IIm.a~.mI!=EalimiBJ!im1łlt:l__5lZID!!!.lIilmll!.'llii!lliI!!Il%'lIll1Dli2:lliml:_
Iły zostaje nowy str'ó j
obowiązu
jący sędziów, prokuratorów, adwo przydzielić . dl'. Wielhiskiemn, I -!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!~~~:!!!:~~!!:~~~!!!~~~:!~~:!!~:!::!:~~~!:!!:::~~
kałów i obrońcÓIW sądowych
1t ponieważ nie ma on żadne.i
kre&Iontej pra~ ,w magistracie.
czasie urzędowania,
Sędziowie, zamiast dotychczaso- Na ną.\l!l1iZs~:e pc~iedzenie ,~ ,~
wych zielonych 'Wyłogów na koł gistratu; · dr:- Wieliński ~stanie ' ,
nierzu togi, posiadać będą wyłogi
robo~nic:g
rz~rw
koloru fioletówego, oraz iabociki .iako wh!e~'e~~d~Dlt zaproszony,
z wypustkami fioletowemi, Jedynie ź~dnydl Jedn~e~ inuyc~ obowiceprezes nosić b~dzie żabocik ca WlązkÓW pełwćrue b~dzłe.
Dr. WieIiński' niezadowolony : ' W' dniu wczorajszym zlikwidowa I wydzierża,vił zalllady schloesserow dwie gooztt'y, przeusia, icie! Firmy
ły z fioletu.
wyłogów z takiej odpowiedzi oświadczył, ny został po trzygodniowym strej- skie z dtuem 1 stycznia 1933 ro!:u . .:łcżył oświadczenie, :te z dil'em 10
Prokuratorzy. miast
ku zatarg w zakładach przemysło- Nowy dzieriawca istotnie przyby' stycznia ws' ,.'stkie fabl'yld Schloes
koloru czerwonego na kołnierzach,
że protestu,ie pJ'zeeiwko odebr~
rk
}Y~r,ch Schloe, serowskiej !\lanu a In na IWllferellc,lę i zaczęty się dawno serows:dej ~'Ia.r.:l ak my
będą pujedynie wypustki czerwone i czer·
niu mu resQrtu i po~wieniu 1?Y łY. OZorkowie,
oczekiwane, konkretne rokowania. szczol!e w ruch, Następnie p, Fowone żabociki.
Oto w godzinach porannych pl'Z'~
W toku obrałl, które
trwałj< giel oświadczy', ie żadne redul:c,je
Adwokaci, miast dotychczaso- ~o moZności alitywnej współwych wyłogów fioletowych, czarne p;r3Cy z magistratem. Zdaniem Iecbała do Łodzi delegacja streJkuI nie są przewidziane,
s'owem, 7A!
wypustki i takież żabociki, Obroń dr. WieIińskiego dekret o sa- jących, prosząc inspektora Wo'tkie
wszyscy stre.i'a(acy otrzyn:a'ą zawicza o niezwłoczne zwołanie kon·
trudnienie. Co s'ę tyczy płac, to
cy bez wszelkich wypustek i bez
morządzie z 1919 roku nie dof
' ,
fe rencji z przedstawicielami firmy,
przedstawiciel i my stwierdzI " ze
żabocików.
I :;;aIdady schlces ~row5kie zmuszone
Zarówno adwokaci, jak proku- pUszcza takiej ewentualności. celem omówienia całokształtu prze
'Wk(ióeu wri~rezyd.fjtt Wie- ~4t~jącego się za1at'gu.
,1J~dą dcstosawać .je do poziomlł
ratorzy i obrońcy przemawiać będą
przed sądem nakłada,ląc bfrety. (a) UQSki zak~ńiunik~aL że odnie
Inspektor Wojtkiewicz porozuplac. faktyc'm'e GLo':iąwjin'ch w
~ ••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••••••••••• miał się natychmiast z p. Foglem,
:ódzkim przem~rqe włó!dennicz.\'Jn.
W ()bcc ta~,:ie rro oświadczenia dektóry, Sak się okazuje, oficjalnie
legacja s!rejiwi<:c~'ch zakomunilw
wa ła, że przerywa strejk i uwal
zatarg za zWnvido val'y.
l,
Jak si.ę dowi;l'lu~ <!:~' _.
jeszcze
wczora.iszego
dnia
W:;2:
_
....
;,.
roboi"
powinno użVwOć zawsze
wieśniaków
nicy oku~)t(jący zakłady łlrzemy'
mydło
łych
Od dłuższego czasu, na Zielonym f Wczoraj sprawę
Józefowicza s'owe w Ozorkowie opuścili mu"~
Rynku gras~wał jakiś osobniki k1Ó' rozpoznawał sąd grodzki i slu~zał fahryl{, w których pI'Ze~:TVl ' ! o';:!)ło~ skułecznych
ry ' terroryzował biciem i groźbami go na 1 rok więzienia. (a)
lo trzech tygoclni. (g)
przybywających na targ
wieśnJRśrod
kosrnełycinych,
lt~w i wymuszał od nich ol;;up;;:a
prowadzenie handlu,
łatwość q
KłopoŁy "biednych" yankesów
VI dniu "21- października 1932 r,
j młod#eńczQ ~
,.--_
osab,nik te~ przybył ria r)rnek i pobił:' d6itttiwie ' 'Józefa
Wojciec.hów~
skiego i Józefa-1Uaszczyka, 'T..egoz
,dJ.1i~ , 4.~ , ~,IJll,I~i La?ge podszedł ~,en ,
'sim OSOf)hlk ' i zazątlał okupu,
~ ~'2: "Po.łclal ~ tr~mała wreszcie daw
no poszukiwanego ,~Tasiet11kę", któ
_ry%oktt~ł ~i~ 35:łętni Antoni JóHERBA Jest do nab~cl. Juź od ~&. 0.99. :.
zefowicz (Kościelna 21; w Qwrkowie).
'
,
WvtokU docnod:zellia Ustalono, te
Józefowicz przyjeż~ał specjahlie
z <norkowa do Łodzi i tu mając
; odd~ycb soJ,ie ~wicie p~mdc- .
"'!
f;;t, ni~! w~mul,ał oku~, Ostatniego
"', dl'iia " póbJ:afa1Gd Wi)lciec~{)IWsJqego Bogaci miljarderzy amerY'kań~'c Y w słonecznej Kalifornji wyi~;
Błaszc~a $2 u.~ od tan; myś ają wdą~ no'we fOtzrywki. Na zdjr,d u widzirnv gr ę w wargow~ ił[ zł! '~
cabv POdCZflS kąpieli morskie j, .
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sądem

Towarzystwa Pielęgnowania

Szajka młodocianych "potokarzy" systematycznie kradła chleb
Wczoraj przed sądem
okręgo·
'W)'m stanęła grupa kilkunastoletnich ml!odzieńców, oskarronycn o
uprawianie systematycznych kradzieży i stosowanie teroru.
Na ławie oskarżonych zasiedli:
Władysław Maciejewski, Stanisław
Lęgocki, Gustaw
Strobel, Józel
Sobczyński j Maks Krotochwila.
Syn właściciela piekami przy uJ.
Kątnej 39 Zygmunt WI"OllSki, rozwożąc ran'o pieczywo do sklepów,
zwrócił uwagę, iż codzień śledzi go
~rupa wyrostków, Idórzy wykorzystuJą mQment, gdy wchodzi do skI e
pu~ aby kraćś pieczywo z wozu.
Okradany próbował parokrotnie
dogonić z'odziei, jednak daremnie,
W dniu 25 września Wrońshi zatrzymał swój furgon przed jednym
ze sklepów.
Wówczas grupa 0pryszków, złożona z siedmiu wyrostków, nie bacząc na obecność
Wrońskiego, chwyci'a z wozu kil'
ka b och enk-Ow
chl eba 1. rzUCI'1a sIę
. ki
do UCI~CZ •

Na1.ajutrz rano powtórz~ła się
Sąd po dłuższej naradzie, Macie·
ta sama historja. Trzej napastnicy jewskiego uniewinnił, zaś wszystzrabowali sześć bochenków chle- kich pozostałych skazano na sześ~
ba, zaś dwaj pozostali, osłania~ąc miesięcy więzienia kaŻdego. (pJ
odwrót uciekających, steroryzowa!i
Wrońskiego. Jeden
pC~nął go na
furgon, a drugi zagroził scyzory

Tanio i wygodnie

kłem.
Wrońslcj z8.meldowałw
W wyniltu podjętych

,,8YKU~ [1~lIM" i Komit~t 9tUl~~~WI~KA"
podają do wiadomości, ze w mleslącu styazniu 1938 r.
odprawione będą nabożeństwa żałobne w Synagodze
Towarzystwa przy Placu Wolności lO, na które zapraszają krewnych, 'przyjaciół i znajomycb, a mianowicie:

iln. l o godz. 8 rano
,. 1" " 8 rano

zaopatrzył się
policji.
na Sylwestra
. poszuki·
wań władze
policyjne odnalazJy
Do składu kolonjalnego Wa.
szajkę "potokarzy" w cegielni <:ława Tahac.zyńskicgo (11 Li.st,>
Keniga.
pada 11) przybył
jakiś .ie.qoNa mzprawie wczorajszej okaza- mość i ośwjadc.zył, że
przy.
'o się, iż wszyscy oskarżeni byli słany zostal
przez dr. Nadla,
dziećmi ulicy, wychowującemi się (Pomorska 7), który
prosi o
bez opieki i pomocy rodziny. W le- wydanie różnych wiktuałów.
cie "mieszkali" w zbożu, na poJach
Osobnik ów przedstawił rów.
i w lasach okolicznych, w zimie zaś noczesme spis,
na podstaWIe
- w cegielniach, gliniankach itd. którego wręczono m~ różne ar.
Oskarżeni przyznali się do winy. tykuły wartoś'oi 53 zł.
Zeznali, że kradli chleb nie dla teGdy następnie zgłosił s,ię do
go, aby go spnedać, lecz dlatego dr. Nadla inkasent, okazało się,
aby nie cierpieć głodu.
I,{radli.
·.kt n'
ie za,mawiał
i i'~
. t yIko z wozu W rons
• k'le, • ze mb' IC
zresztą me
b nł szustem który W
l
.<..... • • • •
h
ó
przy "SlZ y o
,
go, ecz r",,"111ez ł lllnyc
woz w. sprytn:v sprsólb wyłudził towary.· Powiadomiona
policja,
Dramat ciemnoty, grozy i ~szczęla poszukiwania. (a)
• rozpusty wg. autentycznych
I'ękopisów byłych dygnitarzy dworu carskiego oraz księcia
Josnpowa, zabóicv Rasputina.
Jako
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GllszczyńskL
Przybył lekarz

stwierdził
dwie
rany czo'a i skroni ł po nałożeniu
l opatrunku przewiózł go w agonji
do szpitala św. Józefa.
Jaka ustalono, Gliszczypski. po·
zostając bez pracy, targnął się na
życie. (a)
I
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W dniu wczorajszym, w domu
przy ul. 11 Listopada 146 miał
I miejsce wypadek zamachu samoł bÓl czego.
~ Około godziny 10-ej wieczorem
Ł
lokatorzy
zaalarmowani zostali
)
dwoma strzałami z rewolweru. W
~ I kałuży krwi, z przestrzeloną skro~r"".'.. nią, leżał na schodach. lokatOl' te·
-h?;~
goż domu 66-letni tapicer Walery

" 12 w pol.
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" 1 po pol.
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Ch, I. Kadisona
Mojżesza Zurkowskiego
Ludwika Gutmana
Abrama Nnsbauma.
Ignacego Weinberga
Niuty z Zylbersztromów Wołkowyskiej
Natana Czamańskie<Yo
~
Daniela DobranickiegO
Markusa Oderberga
Gustawy Segał
Rozalji Cukier
Marji z Fu.ke6w Rozenblat
Tekli Bureztein
Eliasza Pańskiego
Leona KapoUy
Zofji z Kurlandów Rozenblat
Idy z Szapirów Frenklowej
Heleny Szreterowej i
Stefanji Szajerowiczowej
Dawida. Prussaka
Hindy Kon
Beli Gelbard6wnv
Lnli Zaubermanówny
Adolfa Bruzdy
Ludwika i Rózy małż.
DomanowicI
Kar01a Weile
Michała Karo
Feli Śledziollkówny
Dawida FriedeneoD8
Salomona 8zyka
:Markusa Weylanda
Rozalji Rozenblat
Felicji Rozentalowei
:\Ioiżeeza KabaM
A. 1. Ostrowski. . .
Teofi1i Neufeld
Salomei Gutman
Heimana Dobran1ckie·
go

8·ej rano
" 31 "
Z BARU AUTOMAT. "QUlCK!'
Mimo kryzysu są jeszcze w Lo·
dzi dobr~e prosperują,ce interesy.
Nie tajemnicą jest już dziś dla
łodzian, że dyrekcja baru automat.
"Ouick" nie mme narzekać na złe
(r) .,Skrzynka poczo\.owa d,la, [rów, w letnich połatanych u
czasy, z,mniejszenie
obrotów lub
d 'zieci", która za wiązała "ra- brankach. w g'u mowyc'h
luh
zyski.
Rest<"turacja t.a, która w szybkim djo - rodzinkę", jest nietylko płóciennych pantoflach. albn
czasie spopularyzowała się w na- roz.r:ywką dla najmiodszych słu też i boso. bez książek i o gło·
szem mieście pod nazwą. "Automa- chaczów ale powiemikicl11 t dzie. Nietylko !>ame d'zieci, ale
lrudzącym
w i kierowlllocy sz],6t i instytuc.i~
tu" ::Łala sil; potrzeb1\! konieczną P1"Zyjaci~lem,
dla lwiej cZf:ści mieszkallców pol- nich uczucia społecz,ue i hum,,· II:wracajq się do .,s.krzyneczkl"
skiego Manschestm'u, oraz licz- nitarne, cze~o diowodem są hcz (I podarki, które napływują do
nycb rzesz przyjezdnych. Przysto· nt! składki na szpitale. kOlon,je iej pory jeszoze w niezliczo!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!·!!i.!!'_!!!-!!!!!!!!!!!!!!A!!!!!e~~:=~'~M~.. sowana
jest pod każdym względem letnie dla biednych dzieci i na nych ilościach.
do czasów, w których żyjemy. Nie poda mnki
~wiazd)wwe
dla
I d
d' i d
co
'h którzy
"'wiazd,k i" nie
.
?,pra~. y mewa omo .
zdjąwszy kapelusza i palta, prze- t
vc d- .
. . . ",.,
WlęceJ ceme? - c'zy r.aufanle
mysłowiec, czy robotnik,
za 30 Spo ZiewaJą SIę·
biednej dziatwy, Zlwraca,jace.i
SKAZANIE DWUCH KOMUNI- rozprawy, podczas której wina pod groszy czy też tylko 10 groszy są
W
roku
tym ta·k, jak 1 w la- się z ta,k::j. szczerośdą o pomoc,
STÓW.
sądnych została udowodniona ska· przez aparaty szybko załatwiani.
łacIe ubiegłych pos'pi~szyły na czy
też
gotowosd młodocia
Kolosalny wybór zakąsek, napoi
W dniu wczorajszym w sądzie zanai oni zostali na kar~ więzienia.
wezwanie "skrzynecz'ki" z·astę- nych przyjaciół, spieszących z
okręgowym w Piotrkowie rO'zpatry Wajsbard ze względu na młodociil· żimnych i gorących oraz trunków
Oy "ra(Uo - rodzinki", przysv- nfiarnościn. rlobrego, wsp6łc7:u 
wana była sprawa dwuch komuni- ny wiek skazany zostlł ~a 10 1D ie · wszelkiego rod7.-ajn. Piwo z bro\va- lają'C do "Polskiego Radja" ob- in.ce~o serca.
sięcy
więzienia,
a
Milcza.rek
na
1
m
K.
Anstadta,
s.
a.
stów tomaszowskich, oskarżonych
fite podarunki ze wszys,~ich
Wzorowy wygląd, niskie ceny,
()
d~ałalność
antypaństwową· rok więzienia z pO'~bawieniem praw
stron kTaju, dla dzieci na.ibiCd-,
HANIA MANDELCWEJG
) wzorowa czystość, najprzedniejsza niejszych, ktÓire z zaufaniem t
Przed sądem stanęli: Abram Waj- na przeciąg 5 lat.
Ing. A. SCHWARTZ
bard (Kramarska 17) i Bronisław
jakość produktów oraz estetyczny óerdeczną prośbą zwracają. się
~ a l' e c z e n i
Milczarek (polna 14). W wyniku NA POPRAWĘ DO STUDZIENCA. wygląd wnętrza i fasady przyozdo do radja O pomoc. Na.;więcej H·
t.6di
B.carest
W dniu onegdajszym dwaj nr.G- bi(mej obecnie nowoczesną. rekla- słów, proszących o nie.pomi31 grudnia 1932 P.
przyczyniły się do nię'Cie ich przy podziale radjo·
dociani złodzie.~aszkowie tomaszow mą neonową,
~cy, 15·1etni Aleksander i 16-letni tego, ii1 bar - automat "Quick" na- wvch
W: I Jklem
podarunków gwiazdkoŁÓDZKA
ODLEWNIA źELAZA
nielicznych w~h .ie~t z Kresów, gdzie wieWładysław Reszkowie (Majowa 18) leży zaliczyć do tych
"FE RRUM" •
na mocy wyroku sądowego zostali szczęśliwych przedsiębiorstw, które le dzieci chodzi do 5z'kół odda- ofiarą Dom6łm,
Firma egzystuje od r. 1908. W
nie odczuwają kryzysu.
lonych o kilkadziesiąt kilomeostatnich latach powiększyła. znacz wysłani do zakładu w~chowawczo
poprawczego w 8tudzieńcu.
nie nietylko dział odlewów suro ·
wych, ale, zał01;yła również warszta
ty mechaniczne,
wyli.:Onywujące
wszelką obróbkę metali.
dYŻUry
Przez liczne inOlWacje i ulepszenia
techniczne firma z powodze.Dziś w nocy dyżuru.lą następują.
niem dąiy do uściślenia i usz\achet ce apteki: Sukc. M. Kacperkiewi'
nienia jakości swoich odlewów, co cza (Zgierska 54); Sukc. J. Sitkie.!
posiada ogromne znaczenie przy wic za (Kopernika 26); J. Zundeleobróbce tltkQwych.
wlcza. (piotrkowska 25); W. Soko·
film, który daje odpowiedź na pytanie:
Kierownictwo te.chniczne znajdu· lewicza 1 W. Szata (Przejazd 19);
je się w rękach p. inż. E. Ratlera, M. Llpea
(Piotrkowska 193); A
żona może i
poświęcić swą
dział administracyjny i handlowy Rychtera i B. Łobody (11 Listopa.
prowadrzi p. inż. A. \\'eidmunn.
cześć
męża?
da 86).
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tli')

ją, rok pracy la sobą" pracy \V,,·
it.ŹO'Ilej, która w naglfodę 4<1.h
1m. onfmy plon~ znaCZnIe wL:kszy, nilż w latach poprzc'-

dnich.

Niemal we wszystkkh

gałęziach
s:pOll'tu poczynionll
zna0Zl11e ,postJ:ęjpy. \V ci~11 TU'
l\. u łod,zianie l.QąiŻyJ.i j'll'1: "2.> ,"
mnieć o sw,\"C'h sukcesach,
10
~eż dr·iś
przy Nowym Roku,

Łódź,

dnia 1 stycznia 19331'.

-

•

Janowska. Mis1,rzvni Poh,ki w
niędoboju (3559 pkt.) posiada
jeszcze dru.gie dwa takie same
tvt'uly: w sko-ku wdał 5,19 m. i
~'7"WVŻ 1,44 lU.
Dalej nietylko
tytuł ll1JistrW~'I1i Polski, lecz je-(lnoC'zeŚ!I1ie i rekordzistki świa
lClwej, zawdzi~zallllV 'Vajs6wnie za wspaniały q 'ut dyskięm
4?.43 m. Skokiem wda' 2,47 ID
l.wtros.ińska

ZI

na. wsiUdu w rok

udowodniła,

że

gdy jest ku temu najlepsza po- jes't najlepszl' w Polsce, a jej
ra, z przyjem!I1ością notujemy koleżanka kluhowa, Sm~łkólw
je i przypominamy. Dopiero na. zdobyła mistrzostwo w 0IV lakiem
zestawien1u, jak to 'izczepie.
t:zynimv p.OlllzeJ, z<dołamv o ·
\V konkurencji męskie j jedy
cenić ogrom dokonanej pracy. I1V tvt\lł mistrza Polski piasLuje Szczepan Sodula, zwyciezca
bieS!'u
maratońskiego.
Piłka nożna
Dz.ię,ki
inkjatywie klwbów,
Pierwszeiistwo dajemy najpo Lódź miała nieco bardziej upularniejs.ze.j u nas piłce noż rozmaicony sezon. I tak, w
!lej. Ton nadaje tu, .rOlU'lllle związku z biegiem sztafetowvlIl
1.ię, ligowa drużyna Ł. K S
Warla - AZS., kL6ry był ostaOla pHkarzy czerwonych 5<: !nhn n·kordem mi trzoslwa drn
1011 ubicg'tv bYł na.;pomyślniej .. żynowel!O
1931 r" odbYły <;i ~
&zy. \Yidzim\" ich u szczylu ta- zawody lekkoatJ.ctyczne z 111,eli. CZlwarte miejsce w lidw działem za wodni!' rlW AZS. j
i ,y\~:)itnie dodatni stols unek 'Vael·lv. dalej najwi~kszym eWf'
bran'l ek - to zdarza sie łodzia· 1 ementem
hvly mistrzoslwlI
1\'O1l1 poraz pie rwszy.
SZ'koda, Polski dla pa6, odbyte w 1.. 0jP, zll~konllla. wic:,ks.zo~ suikc~'
dzi poraz pierwszy. Dzicki nim
~ów prz:vpada na grunt łódzk.i mieliśmy
moź.nosc
zapOZl1ał~
Gdyb\' czerwoni umieli tak sa- 5ii~ z nn.ilep zą k lasą polskich
nw gr:l':- na obcym terenie, nJe zawodniczek.
omint;:'loby
ich mistrzostw,;.
I .n·z i lak postep w porównaniu Z rokiem ubiegłym. w któŻywiołowy r0zwój plq~clał'
r"lll L. l\:. S. fi~u rował na li
sIwa
w łAldzi nie da się za·
llliej"cu. a dorobek hramkowy
przecz~·ć.
''-'zrasta też i jego
miał
niemal remisowy.
je~1
dobra
marka
w kraju. Zawo
wido czny i znaczny. \V szt're/o:<leh ('zer'w onych widzimy tet dnj~v looz-cy stale walczą w rei ]Hóla strzelców ligowvch, ;tla ~,rezentac.ii Polski i co wA1.ni.'!j
nego napastnika . HerhSltreicha sza spisują się najlep.iej. Poło
(Jorzej powiod 'o sic: drugie- w~ punktów zdo-byŁych p17ez
Folskę w meczach z \Vę;grami,
ni 11 reprezentan towi l,odzi, któ
ry s-lawał do roz'gry\yek owej Anstr.ią. i Szwecją 'w ywalcz
~cic do l,igi. Tu ŁTSG. nie 1;. pięśd łódZ1kie. Domi!\ujace st.ł
powkreślili'śmy
df1grało
takiej roli juk w pu nowisko swe
najdobitniej
zwyd~'itwel11 nad
przednkh latadl.
Nawet nie
dolano zdl()by(; pierw,'izeństwa Szłokholm ..,n. Byl to Jeden ~
w swej grupie i wypłynąć na najwsp~nia.1,szych wyczy,nÓtw lo
szersze wody. Łodzianie, zdy- dziano
\V reprezen,tacji Polskl wal
stansowani przez Legjq pozUailSk[!. szykują .oię do kam- I:zyli: Chmielew~k,i, Garncarek
panji P'l1zvszłe{{o sezon u. Może Klimczak i KOllaTzews-ki, p!I',zylula im sic: ponownie wywal czem Gatrncarek ,jest zdobywcą
jedynych dWlliCh jl'unktów na
(,7- ,~ miejsce w lirlzc'!
l'ależy
W~pOl1lJ1leC leż
i o Illemcach. Na 27 punktów, zdo
hytV~h
przez Pols.kę w ml~
drnż"nie \Vidzp.wa, która zdoczach
międzypań<;hvowych
10In-ta zaszczytny tyMIl mistrza
Polski wśród dru1żyn robotu!- dzip.~.ie wywalczyli 15. a więc
(;zych.
Doskonała forma
tej pneszło 55 pro1cent,
Mamy też dJwuch mislrzńw
rln~ŻV'11:r,
wykazana w ostatnich grach o mistrzostwo Ło Polski: w wadze półśredniej Se
dzi, pfOiwadJziła .ją od 7.WYClę weryniaka i w wadze ciężlkiej
sIwa do zwyciQstwa. Zclobycii"! KonarT,ewsk,iego. Dorohek teo
byłby stanow-czo bogstszy. Nie
lvtułu mis,trzowskiq~o jl-st n!lj ..
slety,
wiadome S~ł wypadki
lepszą nagrodą dla tych ambi~
stron,niczego sędziowalOia, któnvch zawodników.
\V reprezenlacyjlly('h 1'07- re u!l.l'ądły nam 100 - procen·
~rywkach
mi~dzYl1liasl{""vycll towego kandydata na mistrza
powiod'o siQ Łodzi nienajgo- w wadze lekkiej Klituczak3.
nej. Do suJklCesów zali.r!zyć trze Nie,.. ?:<:~~JiW\ wypadek Chmie·
ha 7,wvcię:&two nad reprezenta- lew'skiego w decydującej walce
cia \Var.sza.wy. która pr7.cd Ja- z Karpit'iskim oddał i tu tytuł
tv biła nas sromotnie kilka ra .. m i Str7. a Polski w r~e mnid
zy z rzędu, wynik zerowy z naj ofl pow i ed'11 i e.
W mist.rzosł1w,ie dru,żynowem
.. ilniejs-z'ą reprcz<;:nta-cją Lwomistrz :tod'l! IKP. stoczył 'Lwy'
W:l i ponow!I1e 7\vycięstwo nad
Krako\\·em. J('Slt Lu jednak i f-ięsko dwa spotkatnia: y; PKS.
f'il'lnna plal1H~. To'" IlIłZWaĆ mu (Slą'sk) 10:6 i Wawelem 12:4.
~j my kOlll'promituj:[cą nopl'o . tu kwalifikuj.ąc si~ do fi<nału. Zna
florażk~.
jakiej dozlla.1iśmv w Ile są p~r"pel.ie protestów, zaPoznaniu (0:4). Lódź mu i w łoion:vch przez ślą.zc~ów. dzlię
przyszłym
sezonie wzint: za łli którym nic doszło do ,~lllaro
wt'~) tneczu z 'Var~".
~twier
łlia C'dwet.
d1ić Jedln.ak należy, że dziś I.
K.P., ~o drużyna bokserska,
Je~'t jedQł! 'l najlcllszv<th w Poł
Indv\\ idualnic
f"ldil1ic~liśmy ~(''!.
w tej ~ałc:zi sporlu szere~ har1117.'0 ~lobrvch wyników, le,ez ze,mo'Jowo stoi'my nadal na naj.-.iżzym szc ~ f'blll, ('.7.ego Iliezhi
'''' ld gat~.zi spoil'lu Lódź
.';{' do\\odz:1 o. lalllie miejs<:~!, lIlil.\lli zawsze najwjęcej do poraimowatll' \y tr(.jmec'l./: ŚlflSk widezeuia. Pracowano w 'zerz i
-- Kraków _.- Łódź.
chociat zaszczytne tytuły orniNfi :wyhilniej ' za zawt)oui<'z!q jllł" pOCZf!~"k:>wo nasze zespoły,
n[liwszechslronni('j~7.ą
je~1 ~młC" ta mu.,ia,ł:;, ~'1kOńC-lł wv-
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atletyka

liry sportowe

oWlOCe. Dorobek roku uhie llzvskując z meczu na mecz
Itilego jest na.pra~ę imponu~ lepsz)' wynik, by wreszcie ?1lLIyumfować
nad wilellsklcm
jącv.
Ogniskiem.
Zdobyli 'śmv
1rzv tytuły miNiewątpliwie, poziom
hokeIh"zów Polski. M~ska siatkówko ŁKS. pOlwt6r.zyła ~wój 7.e- ja łódzkiego wzrasta. .sprawmil i('j~Lnoścl
SzłOl'oczny sukces, zd()bywając dzianem naszych
~)onownie mistrzo5~Wo
Polski, będą zawody o mistrzostwo Pol
dl'\"hl\9 m P., w koszykówce liki, w których mistrz Łodzi po
i.elliSkiej okazała s:ę bez.konku- raz pierwszy ,,'eźmie udział.
l"cn>cvjna i jej j)/I'zvpadl w u- Nie spodziewamy się wpra\\·
cłzia le
da lligi ty!ul,
wreszcie <łzie sukcesów, lecz nie wntpi
że wvjśde
na szeroki
trzeci należy do hazenistek Ł. my,
K. S. Poraz pierwszy wrgaoi- ~wiat da naszym zawodnikom
I.owaoe mistrzostwa w szczy- możność zdobycia dalszych wJa
piorniaku dowiodJ.y, że i tu ło dO..l11 ości i wkrót'ce zró~, na jfl
dzianip mu ją mJlXł:1o wieJe do się oni z rC!101l10WllllVJJ11 zc
powiedzenia. skoro po słvn .. połami
n)'lCh sL,ndal~t;h z s~dzi:u)},i po
znańskiego A. Z. S., kt61l'c doprowadził" do unieważnienia
Vopwwda łJ6uzki L. T . K.
>,«'\wodów, ' Ł. K S., przegrywając finałowy mecz, :1ostal wicc zatrzY'l11!ll zaszczytuy tvtuł drumistrzem Polski w tej konku- żynowego mistrza Polski, lecz
fJrzyznajmv szczerzr , tem i~ "
ten.' ji.
Łodzi
mocno podu]Jac1ł. Słynne
Za pa.! młodzieży. z,właszcza
młor:bi~ży szkolne.i. która chę J1li(~dzyl1arodowe turnic je naletnie J.;ttl·nif' s· ~ do gier sporto- Ż'! do przeszlośd. Nip. Illamy
wych, zapewnia Lorlzi he/{emo 118 miejscu dobrych rakiet. :lIe
1110ŻelllY \\'i~'c
po·zwolić sobie
lIjQ w gracJt sportowych.
na sprowadzanie gwiazd zaara/l i CZllych. Tegoroczny sezon !.rozmaicony zostal piNwszym
U pudek kolarstwa torowego \\ ystc:pem '" Łodzi mistrzyn:
icst widoczny. Operujemy cią J~drzej(Hukie.i. To b"ła okragle tymI samymi ~awodnikmlli, sa całe{{o seZOI"l!lI. ~,dyż turniej
Idórzv dawno j"ż wYl10wicdzic LLTK., po za brat/n! SIr,Jarow.
l: swe O'it''''l1ie :;t0wO i po kló- Goldszlajllelll i ~1ars:.:ewskim.
ryc':: nicr.ego w;I('<::i"!j spodzie- nie znołał zainteresować żadne
wać się nie llW'.Ull. Brak raso- ao klasyfikowanego ~ra{'za, ,-0
wvch lorowci.!';;- sprawin, że nie r,ysk:mic przez l/Idź p. Craml~amy chętne~'1) j l!7.cl~lniollego UH'r. rozwój I":Vllisp
w LKS. i
narybku. któ"ybV dawar gwa- w CnioH
TOll'rin~u
daje perancjQ wskr".'.es7.enia dawnych V"IH~ nadzieje nOPl1::1WV.
'
św;dnycr
:radyc ii łódzkiego
kolarstwa lorOW~l,O.
dać

Tennis

Kolarstwo

którzy, slarll;.Jąc na :nisłrźo
<;twach Polski , d,z yskali w sweJ
klasie bardzo dobre wyniki.
l tli upłynie jeszcze wiele ezaw , zanim zdołamy odrohić to .
cośmy stracili przez brak od·
powiednkh warunków.

Sporły

motorowe

Krvl"VS gospodarczy wycipietno Swe na naszym
a~. t·om obiliźmie
i lllotocyk1iź
mie. J1oś(; imprez była zreduko
\,,[ma do minimum. Łódzki A.
K. o~,. ran~c,zYł ~wą d~iałalność
do orgamzowal1la wycIeczek to
lYarz~'skich, a motocykliś,ci poeh",alić się mogą
jedyną
po··
ażnicjs'zą imprez[j, jaką byt
ogólnopolski zjazd ~w.iaździst:v
do Łodzi. organizowany p,rzez
2. K ~I. Klub ten odniósł teź
najwic:kszv sl1'kces, zdobywając
llflgrodę przechodnią magistratu łódzkiego. Nawet tor 7.11'żlo.
\vy \Y Helenowie
bvł mniej
pksploalowany, uiż w pierw.
sn'm roku swego islnienia. Ko
,7tOWll\' sporł motorowy nrzeh:wa, jak i my WSZVSCL kry.
SI1!lt

1

\'.

Ciężka

atletyka

Tylko nielic ".nc kluby lód/.kic lIprawia.ia cięŻ'ką at,letyl..c:.
\V podnosZl niu ciężarów ma·
m,' coprawda mistrza Polski.
T\'tuł ten zoohyl Turek. nasz
)'eprezen tan t w wadze cięikiPj.
mi strz Łodzi Il'j kategorii w zo
pasach. Wic:cej nu szerszej are
nie nic mieliśm,' nic do powie0 nnin.
7

Pływanie
Reasumują,c, należy z rado·
Znacznie lepiej przedstawia
ścią podkreślić, iż sport łódzki
Na.hnłodsza
ga~~rl
SpOl·tu,
usie kolp,"'itwo &!osowe. Tu 'oły
rozwija się coraz świetniej, o".,..
'ZC7.y nadal swym talentem nrawiana w Łodzi - to pływ:! ganizlTj~e cora l
szetwe dzit~
Organ.izowone
J.awocly
KłoSlW;;CZ. zdolJywca h·tulu mi nie.
dziny.
\'vcią;ż
jeszcze
mają
charakter
slit"',t i'oJ.ski za rok ub.. a po·
\\1 dniu Nowego Roku życz~'
Zll nim w\ łaniają się wiplce o- fjlropall<lndowy. ~Iisłr7nslwa 0biecując" sylwetki
sza, '<:{)w krę·go,we wykazały bezsprze{'z· my naszym sportowcom coraz
ŁKS.
z Odartusem, Bartosz- ną wyższość pływaków ŁKS., \Yspani::lJ~zy{'h sukcesów.
kieru, Ho.fsz:najde~em na czele_ Startując w tak poważnvch
TADESZŁY
biegach jak wyścug do mona
polskiego, bip~ dookoła Ślą-.1;:3
i innych, dali się poznać i jt,.lc,
Palesłyńslrie-Jafskle, dobre, soczyste i bu pestek od 70 gr. do 1 zl.
najlepszej strony.
Poleca: "Toceret Erec Israel" (Sklep Palestyńskl), Śródmiejska 1, tel. 193-42

Poma

Hokej na
Dopiero

dziś,

lodziB

gdy SkOllCZyb
cię uzależnienie od Warszawy
i mamy w Łodzi niezależny '.' k' r~, mOlina pomyśleć o celowej i cią.g'łej pracy. Warszawa
była naszą kutą u nogi i paralt
żowała poczynania władz pod·
okręgu. Na szc,zęście nie zdolała wywrzeć ujemnego w-pływlI
na i.nicjatywc klubów. Dzięki
niej mieliśmy kilika. pierwszo
rtędnych im-prez i mOJ.:liśmv
poz.nać ws'Zystkie wybitniejsze
zespoły stolicy.
ŁKS. rozegml
mecze z Poloni!!. AZS .. Leg.1ą,

,.

•

ańcze

i Gresgy· Fruii',

iir,AA

W najbliższyoh dniaeh ukaże się

, do

2-UI DODJ\lfK
Kodeksu Postępowania Cywilnego

sędz. J. Szretera i dera A. Akerberga,
opracowany według

obwieszczenia Min. Spraw. z 19.12 r. b. z szczegółową tabelą zmienionych artykułów.
Nabvwcy powyższego kodoksu będą mogli otrzymae dodatek
w księg.: K. Neumi11era i S. Seipelta
w cenie 20 groszy.
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Pr"ct elektr1ecny .astąpuJe nakrCCllnie.
Patefon Thorensa sam &atr.ymuje płytę.
Koszt zużycIa prlldu wynosi C8. 1 grosz na godlinę.
Wykonanie solidne: wiele nowoclesnyoh udo!todnień.
Kon:yatne warunki kupna, n gotówkę l na raty. -

Prosimy zwrócić uwagę na nasze okno wystlawowe!
Służymy nieobowiązującym do kupna poka'Zsm!

SkleD Elektrowni" Piotrkowska
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Igrzyska X olimpjady wych I _ _~~.....
Ln,ne s'portv nie wychodziły
ność puharu. , w.ędroWn~<) run- ·mecz ;i .~ed!,~waclą . wyg,r y"
swe piętno na całości po.
dacji p. Brodatego, zw~i~ł.wo waj'ąe 'JtO WstoslUłk,U ' 63:43. . na arenę międzynarodową z
w Zagrzebiu 3:(), wBuikaresz~ . SPor(" 'b oksei'Skl ·'p'rieżywa wyjątkiem hipl>iki, która odn~:)
<.1ynań Sl'portu polskiel'(,o. W ro·
ku ubiegłym, po dlugich roz,w.~
'cie 5:0 i 'z ŁotWą '~:1; zaćnl.iiy kl'YZy-s, "p vciem na'jlępJej':świad sła: szereg sulkcesów w Rydze i
niepowolZenia . wyp;rawy w,łqs. ·e7..ą " wYnU~:rspÓtikiińm~~dzypań Tallinie, a która zapowiada
źaniach zdecY'dowano się wreszcie na wv.jazd do Los Angekiej, w której doz:naliśm(przy- , stwp:wY-51i, .". Ręlll~ · z. W~~,ha~i swój renesans._
les; imienia PolSilci. nie zabraklo
kr.ych klęsk w Nea-poLu' 0:-3· i w 8;8, ta~l '~-.m wyrlllk, ze SzwecJą, . 'BilansująC' rok ubiegły. stwier
Genuti 1:5.
. ' , ~ .''',.', ;ńje~e)tc;)hyW'Qjące twyi:i-ęstwo dz'ioĆ tTzeba , że, mimo trudności
wśród uczestników i/{rzySlk.
Należy odróżnić igll"Zyska zi'W tenni's.ie Polska ·' walo~yłJ 'fia.d .A'tijrfrją'· 9:7" i katastrofalna gosp'odarcze, ruch sportow.y w
mowe i i~zyska ~.etnie. W
szczę~l.iwie o puhar Davisaz'viv k\ęska · zadima nam przez pię~ kraju nie zmniejSiZył się. Wzr.')
pierW5zym wyrpadku P. K. O.
ciężając HolaoOdję 4:1 ulegają'C ś'darstw.o. Niemiec 2:14 oto sla liczba ćw.iGzących w kra.lt:
zadecydował wysłanie
narciazaszczytnie An,glji 1:4. JeSt to 'dótyclK;z.asowy bilans sezonu.- zwiększyły się kadll'v zawodni·
rzy, natomiast na hokeisłów
pierwszy punkt zdo.były.
l allSą jeda].ak. p'ewne dane ku te- ków, każde zawody były liczdał swój placet. Trudności figIi,kach.Pokooali.5iiw .. WW.V Jllu,··'że;;.kt.t#:vs ten mija: i pię- niej obsyłane, a rywalizac.ia
nansowe pOkonano dlzięki wieI
3:2, a Legja przegrała z Racing śeiarsfiY'q, po~s:~e odzys-ka zave- wzrosła, co niewa1.pmwie wph'kiej wybitnej hojności polonji
ClUJb 1:6, Misłrzo.Slł:wx> Polśki . W;n~ '$we 'mo(:arstwowe stano- nie na dalsze . p<Jdniesienie pO.
~merykańskiej.
Niestety, eks ..
w kOJlkurencji . Iriiiędzynarod()~ ""1i~kb-. ·" · ·. C;"~
ziornu
pedycja zimowa za,wiodła oczewej ' zdobył F!ebda, . bij~ t~k.:t J
!!!!!
'
'=
. '!!
" '!"!"'="~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sllawę tennis.u c.zes.ki.ego; . jak · ;. ,;. , " .. '.
.:
.,
kiwa:nia. Czwarte miej.sce hOkeisrl;ów na cztery ulCzesllniCZą-1
Mend, a w, fi?ale ' Tł~z~Kie": ",;~ ·;.: ;'~·,S
ce w twmiej:u olimpijskim drugo; w glrze pan tryumfowała Ję..' ' .
żyny, wszystkie meCiZe przegradrzejowska. Mistrz'O.$twa: nar:a.- . '~i' lI,
. ·torJ,., "iJąk
. "Ją ' IAd.łi.go· ·O/ulJgowego 2wiąz!u ., clzlIchOfD,ge
\iowę wysUJnęły pOno.wme ·!'Heh:'
.
.
J!.e i słosun~k bramek 3:34, od·,
dę ·i J~dl'lZejow&ką,w ' ~e pO. ' ~.~ f f;', Końcówk;t ':Nr~ 44 - 8ehting
zwieroiadla naszą słabość, liWIa
dwóJnej Wanni,nskie.go(~ Tł.o. : ' ,':< .:.,.~
:,
Sl2t(~za że milsbrz oli'lIlfPi.rski KaCZYllskiego;' w wze ' nne5~ąc'j
nada zdobył 11 pUJnJkiłÓlw i braRebdę '. i . ,Volkmer..6WItę,;:; a ~w.
·.t; ,; ...<
mek 32:4.
grze pOOwójne-j"' . tYa'il ·/ VÓJk'm~~
N arc iaTZ e z alJ)TeZ entowali się
równę
'~~'.
znaJC!ZJl1ie
lepiej.
Broonisła w
. i Rudowską. ' ';';' . , ; " ; '~.:7i';;.1
~ .
.
. Do .śwjetnych wy,.riiBf~ ' ,KiU",
Czech odniósł SJbosullllkowo :naj~,ińsktegó lekidej ' a'MetyC'e~,'::'~ ':~ .
KUSOCIrqSKI.
w'ękiSlZY sU!kces, zajmując 7-me
na
olimpjadzie
dodać naie'fy , .,: .:.;:",' ".
mdejsce w biegu złożonym i 12
h ;;-; '~:.,j,
w kOlJl'kursie SikOlków. Najsmul- pierwszego mle.JSca W rzude dwa rekordy św4ała, a to na 3
klm.
'
8:18:8
i
na
4
miIea.ng.
r
L ;: .-;.
dyskiem,
zajęła
trzecie,
zaniej zakończył si'ę bieg na 50
klm. z którego M{)tyika iSku .. miaiSt złotego medalu - p·rzy· 19:15:6 które należały ' do Nul'pień,
po ki1iktllla~u kilome- wiozła bronzowy. Niezaprzeczo mi ego. Heljas,z ustanowił w
t'r ach. wycofali się. Z ~l"zytSk nej wyższ{)ści s,wei dala dowód pchnięciu kulą rekor.d ś'Yiata
zimowV'Ch w La,k e PlacLd poJa- ws.paniałym rzutem w Chicago, 16.05 m. a PłaWlC'Zyk w · s%,oku
cy wyszli bez punikltów, bez sła lel>S<zym od rekordu olim pijs.kt\! w zwyż rekord EurOlJ>y 193 om,
go amerykanki COlJ)eland. Dhl- Rozegraliśmy mecze mi,ędzypań
wv i tI;1lUmfów.
Po wielu tygodniach pncy gotrwała podrÓŻ wlpłynoęła fa- st'w'owe z wynikiem ujemn-yw:
przygotowawczej wY'r:uszyli do talnie na formę He.1jasza, Sie . z Czechosłowacją wygraliśmy
Los ~eles lekkoatleci, SiZe<I'- dlookieg{) i Pławczyka, to też 76 i jedna trzecia na 75 'i dwie
mierze, wioślarze. Ptr:zyłą,czenle nie udało im się odegrać J>(l- trzecie, z Austr,ią przegraliśmy
J3iale zaczynaJą i wvgrywa]~
ważniejszej rt)JJ ·
58:62, a z W~~i 32:50.. Leksię do naszej ekipy WalasiewiDzielnie spisali si'ę wioślarze. koat,Ie1:'kj rozegrały tylko jeden
czówny, świetna forma Kusociri.
skiego i Wa,isówny uzasadnia · WaIc.z yli z największemi potę
Trzecia partja meczu - Łódź 1932lV nadzieje, że P,olska będzIe ga'llld świ'ata, a jednak przywie·
S'l'ebrny za wyścig
mogła wyrpawiedzieć swe wa7:- źli medal
p. FrYdi~
t. Appei.
4) Naturalnie bić gońca b4 nłe
kie s.łowo. Rzeczywiście slZltan- dwójek ze sternikiem oraz dwa
(Bia.łe)
. (Ozarne) wolno wobec groźby Se5--d3-idar PolsJd powiał na głównYIIIl medale br{)nz()we za dwójkę
Sg8-f6
i mat.
1. d2-d4
masuie
dwukrotnie. Mamy bez stennika i czwÓTIk~ ze ster2. c~
a7--e5
5) ~Ie byłoby 11 ... b7-b6 2 !>Oswych miJs:trzów olimpiojskich. nikiem. WyniJki te świadczą.,
3. d4:e5
Sf6-g4
wodu 12. G:e5. d6:e5 lł. Gf3, e4
KutSoc~ki
zają~
pie1"wsze że wysłanie wioś! atf:zy, ÓO któ'
4. Sgl-t3 1)
Sb8--cb
13. Rd5!
'
,
miejSiCe w bi~oU na 10 kilome- rych od:noszono się przed wv '
5. Gcl-f4
Gf8-b4-t6) Tu nale,żab koniecznie po·
G Sb1-d2 ą 'R,;-, v'-'c Hd~= 'wstrzymać . si~ -ż ' roszadą i zagrać
trów ustatIlwwiająJC nowy rekoT6 jruZldem :r. peWlllll nieufnością,
olimpioJSiki w czas,i e 30:11,4 sek. było celowe, gdyż w o~lnej
a2-a3
"
Sg4:e5 3)
wpierw 12 ... Gc6, i wrazie .13. f2P{)ls!ka zajęła w
ZoSltawił w pobiiłem polu najle- klasyfikacji
8) Sf3:e5
Sc6-e5
f3 f7-f5! Po posunięciu w tekście
pS7yc.h bi~aczy świata. stawa winślaTStwie pi1ąrte miej~e .
9) e2--e3 4)
Gb4:d2+
czarne otrzymują "chorego" piQuDrama<\:yczna wa,I ka naszy<:h
Kusocińskiego
W\ZTosła
i jest
.:!
10. Hdl:d2
' s.
d7-,(J.6
ka na dS.
nie mmeJsza, ni,ż sława Nur- szennier'7V II Ameryką f) medal
M:i 11. Gfl-e2 .:. .li·Gc8-d1t
7) Po 13... d6:c5? czarne trac:l<
mw.~o,
O ..t4rt Kl\~~.'<!itńolo\kiego brcmzowy tkw,i zapewne jeszcze
12.
O
.0
,
0"O
figurę.
ubiegają się rllziś wrs.zySltkie Sit o w pamięci wtSzY'SIllkich. Boha;'
_ 'j:':-'
13"c~5!
G:d'1~-cI) 7)
3) Jeśli 16.,. HfS, to nie 17.
liee. Imi'ę jegO znalaif.o sioę na terem s;pobkani08 t.ego był J)<Jr.
WALA'SIEWICŻÓWNA.
,
~""
14)
e5:d6
'i"
'
,~
~~':db
64-65?
a6:b5 18. a4:b5 W:al 19.
SUlSlki. Os,t atec,z nie, pJ'ZV . stanie
ustach wstl"sbkicl1.
:~..
aITi,-.a.6
W:al Sf3+' lecz 17. Hd4! j białe
.
. ,. 15. b2-b4!
Po nz wtórv sztn.ndar Polski 8:8, wygraliśmy mecz z Ame·r v- ~!!!!!!~=!!!!~~;~,!(~
, ~t!·' 16. aS-a4
1I~7--d7 . S) 'utrzymują swoją przewagę pO'Lyką jednem trafieniem 60:59.
powiał na cze~ć zWyci-ęstW9, Wa
"
..,." ,_.J,
17. Wal-dl
Wa1-dl! 9)
cyjną.. .
Nasz biJa.llis olimpijski wyhsiewi.C'zówny. Naj!Szyhsza ko18. :H~6
Hd7:d6
9) Świetna i daleko obliczona
bieta świata UlySika1ła. Jl.oOwy padł pomyślnie. Uzyskaliśmy
19. W dl :d6
, .. , .
Gc6:a4
k'9ncepcja, która w rezultacie prodwa
pierwsze
miejsca,
jedno
w6ipaniały rekord w bi~u na
r;
20.. WU-&1t ;:
Z~b.' 11) ł wadzi do zySkania piona.
drugie i cz:terv trzecie. Bilans
100 m. w ozasie 11,9 s.
21.' Gf4:e5
'~ ____ :~,,; ,.W f'.8:e5 , __ !o) Bard~o interesująca pozYCjll.
Referent ok
. ręgu . 'iD"1'7ysk ,; "' żiniÓ-,·
ten
Doprawia
się
wybitnie,
.jeśli
])o pewnego stOIpnia za:wfJod
.,,_N
22. Ge2-f3!
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,.w~ . r.-arnę nie -mogą grać 17
G'a4
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23.
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,wobec
18.
G
:e5!
a
na
17
...
r1f6
na
boleśniej~~y, że właśnie na nIą Slrl uJk i KluJkows'k iego i srebrny je
stępuje 1.8. b4-b5! a6:b5 19. a4:b5
do . Wlauprpo C! : .uu_~es nu...,v'Y' 24. Wa~1- 12y - '.: .. Wc8:a8
medal
K<marskiej
za
~afikę.
pierWszą n~ a ..... ro • • _0
którzy jut wpłacili
najwięcej
liczono.
Zamiast
.
'~
'
.-.v-"%i~3~· .. - .. - We5-e8
L Czar<ąe nie mogą bić na b5 z po•
że dnia.5 stycznia ' u.l"J'~.~ ~rmin .26: ·G~? ·· 18) ' , · W~!
wodu Hd5+ Nie wolno równiet
W poszoze.g,ólnYClh ~alęziach wpłace~a ' rel?:~ty ;nal.~!l,~I . .. :ąo Z1. ' g2.-:g4. '
Wc8-c2
grać 17... WaS-d8? gdyż białe w
s'Portu na terenie mited.zynarowp~ace~u
kaw! uczestriik
Wal~l
h7-h6
tym wypadku zyskują. figurę: 18,
dowym na.łczyn:nie,jszą była pił mUJe b.Ilet koleJo.wy, ka.rtę ~a.~ 29.: h2:.L1...
_
g6-g5
nk
ta
na.
~,
'~
b4-b5, a6:b5, 19. a,.!:b5. G:b5 2'.v.
ka nOŻlIla, lekka atletyka, bokts
ru. ową "'!"Y-a . ":lO~, ' S~0J6 . ~' 1 ~$l:; h4:g~ ' - .
h6:g5- G:e5! d6:e5 21. Hd2-b2!
i tennis.
zWlsko z w~'eruony~ , dąkła,d. . . · "81: Kgl~
K"oS:f8
11) Czarne nie mają nic innego
Jeśli
ch{)dzi o rui,pWY'J)alinyml1dresęm .swej · ,kwa.t~. ry,-- '!. .Za..-', : ag..i~.,~
... ':,
K.f8.--!t1
do wyboru: 20... Gc6? 21. b4-b5!
sł'Wowe spotkania pHkar:skie, tu kopanem 'Oraz ' zwYszczeg:ól~eni~m: )ł
';....:..::,'4', ',:
WcC) . ':..
.
k' K -+h k te ":1.0 I. • 1<:'..
~
lub 20 ... Gb3 21. G:e5, W:e5 21.
mamy do zano.towania S'lere!{
numer~ po oJu . . . al"':" . 'w~ ~Uf .; 84; '~~'~rt
'<ob; • , G~21 i
b5, a5 22. W :a5! prowadzi do wy_
cennych sukcesów. Wygrana ZE'
~b3
granej dla białych.
S'7.'Wecja 3:0 i zdobycie na w}as- wa opIe~ać będZIe · }ed~e... ~,t' . 85~~~1;-a1 14)
kres, .'przez ,który_,.,pl>byt. ~~y '-l1"" '~'S6. :~84
Gb3:d5+
12) Znacznie lepsze szanse wyczestm~ zam~w:n. U.cze.s tnier ~ 87. l{e4:d5
g5:f4
grania dawało 24. Wc6! W:c6 (24 ...
trzy;muJą. rówmez kartę : u.~ -SS;' e3':f4'
.
. W c3-e4 WIiS 25 W 1 1
6 W 7
t·yŻWI-arze
~.,.,y nia na swoje nazwisko z' do'kład- .
,~ . :.:i> rot. 1'4·)' . , . . '
.
a --e ) 25. G:c ,
c
II
UUU
nym adresem pensjonatll W?:gl. '~&o i;')ll~z:.q~gl~: tJ•.~.
• , k . 26. Wcl, K18, 'lI7. e4, Ke7, 29. e5.
faworytami na Maka- t
.. .
kt"· _.' ...... " ". "1 '
w-agl. 1
~'''J'LUa.rne r>um a etc.
" d "
.'
s .aura~JI, wore~ ""rz.pu.., . p~I. -etj:.1&~?by r. Zbyt' · iyoLykowue, . wo13) l tu jes2.'Cze należało ~O'fać
b la zle
kl. Kaz.d~ . ucze~tnik , otrzymUJe k&T- ~ ...~ę~o:;ita:jl.!}pi8ll- jest ~a.ć tu 26. Ge6, Wc8 27. Wcl Gb3 28.
Kierownictwu zespołu austrja.e-i~ woln~oO .w~~~u :~' .• ~tJld,.e., 4.,J~~e.,4! :j:pr.,Jo_II1.iało mlejsce w WC5, \1e4. 29, e4.
kiego udało się pozyska6 Izoreg ~'pr.ez!,. ktorlJ., Kme ,~e~,t .. P.~'1~ 'p~~ Da~iJ.isz.ę'~~k.i ----:=. " K.~bbel,· gia... 14) Mimo pewnych niedociągni~ć
I Jest~.
uruenna.. 'a.rtaws~pu
,." , ..... .r, ,.,. 1920 . ' 1' ~"'... • k
. d. . k
d' •
ry bl'tnych'J~ dno~ t e.k ' któ re w ł-.m
J ~< d
. ' ,. ~r 'aż""'pos1a
&..;~. ~ !PIU, J~~ ;'?l.i~o.";U.c,, .. .na _~ unpJauzle Ja 2 Je naJ ' ~ i z rngreJ strony
ciekawa part)a.
wIarstwie wledenslnem, znanem ze ać '-"0'ZIe kup?~y " z ." w nO~~. szacłio:w:eJ :w MósIDwie. ,.
I . ' ..
2) N& 6; ' ScŚ ' mogłol>Y nast:łpić ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 38
swej klasy świa.~owej _ odgrywają na poszczególne za.wody. I
poważną, rolę. Już dziś przewidzieć
Dokładnych informa.cji udzi~la.· ( He-7. 7. Hd5, (ł:c3+ 8. b23C3, Ha2!
Mongredien.
można, iż łyiwiarze austrjaccy hę zapisy przyjmuje referent , Qkręgn 9: ;,~~1 Rć5!
. _.
.
1. Gb3-g8!
Wb7-rr
dą. najpoważnie.jszymi kandydata.- codziennie oprócz niedzielyod gGd,'z." .iar Tani efekt, gdJż motna było gror.iło 2. WfS-f3+ i ma~
mi na zwycię.stwo w tej konkuren 16 do 19 'W lokalu biura. Wagan8od~ , pionka. prostem posunię2. Wf8:f7
Ka3-b3
WAJSÓWNA
eji.
\łta Plb' al. Piotrkowskiei M. .
. . . 7~ •• G:d!-f.:: ,
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!jWdw:ni,jsm gwiaul, ek,.nu LlLJAN HARVEY w pi,knym ; liolodyjnym "".yfilmi,pwd. E'yka POm.,. Po ty4

"CAP DL " . !NRI 6~AnE~! ~!' .: ~AD P!!M~Wi'kO!d01.t'k~tualno"i ~ k~'Ś t
D_iś
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Fenomenalni
siewcy
humoru,
niezrównani
ił

GRA D-KINO
Dziś Doraz
Początek

Nad program
i

°

od 12-3

._--------------........
Dziś

' I.

.' .

,i"

.:"' ,

·

poraz ostatni I

III m. 50 gr., I i II zł. 1.09

Początek o g. 12 w poło

dźwiękoweJ, niebywałej,

najlepszej epopei humoru p. t.

'lip i 'lap w niewoli

małż~ński~J

Nadprogramy: 1), ,.Slim policjantem",
2) "Pietrek siłacz oie.1ada"
Początek o godz. 12 w poł.
Na pierwsgy seans ceny znizone!

,

od

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

Ceny miejsc

aktualności.

, \

lAUHfl i HAR~Y

w kapitalnej, 100·proc.

N ajwi~kszy z dotychczas widzianych filmów szpiega wskich.

farsa

~ciAiiy

Bilety ulgowe wałne bez ograi'lic:zeń

Wielki świąteczny Program! Film
mówiony w języku niemieckim i
francuskim

ostatni!
g. 12-ej

przepiękna

-

Ceny miejsc: zniżone I

i dni nlsleDn,ch!

n::~~:e

szgw .. tlaa ..
Role gł. kreują: CharłoHB SD~a

iDustaw Friihllch

III m. 1.09, II zł. 1.70, I m. zł. 2.80

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

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

~

PO"d wrogim sztandarem

100 ,proc. film d7.~~·jękowy, ('snuty
na tle rewolucji w lhsji

-Nadprogram: •• Slim i Grim w Arab;i··
Najweselsza 100-proc.

komedja

dźwiękowa

w 3 aktach z

niedośeigIlionymi

mistrza.mi humoru .

Początek

o g. 12 w

poło

'.*............................

. . . . . . . . ~,m. . . . . . . . . .

Teatr i .Iftuzy

gmaCh~~i~~!~s~wa

W
wyznan
religijnych i oświecenia publicznego
w Warszawie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród
pp. Ludwikowi
Solskiemu, Juljuszowi
OsterwIe ł
Tadeuszowi Pronaszce, odznaczo·
nym na konkursie zorganizowanym
przez ministerstwo za najlepsze ~y
stawienie sztuki Wyspiańskiego, za
grę i dekoracje do jego sztuki. Nagrody wręczył osobiście min. Jędrze
jewicz, wygłaszając przemówienie,
w którem życzył laureatom długich
la ~ pracy na polu sztuki. Panll nlil:!etrowi
odpowiedział w imlt~l1iu
ióiureatów p. Ludwik Solski.

II

TEATR W SALI GEYERA
Dziś

dwa razy

"Ułani: ułani!"

TEATR MIEJSKI
Dziś o A po poło .,Mad'3moiselle",
wiecz. "Krzyczcie, Chiny".

TEATR KAMERALNY
o godz. 5 po poł. "Szć,:f:-<
(je od jutra", wiecz. ,,'Medor".
Dziś

INSTYTUT PROPAGANDY
SZTUKI.
Otwarta niedawno wystawa zrz(:
szenia artystów łódzkich cieszy
się dużem powodzeniem i zwiedzana jest licznie zarówno przez miło
śników sztuki, jak i szerokie warstwy pl1blic:z;nośei.
Dyrektorem szko'y sztuk pięknych
Katalog wystawy obejmuje oko
tJ' l.y uniwersytecie w Denver w sta· lo 200 prac: obrazy olejne, akwarede Colorado w St. Zjednocz()l1y"h le i rzezby pozostające na wysokim
z(;stał polak Józef Bakos.
poziomie artystycznym.
Instytut
(park Sienkiewicza)
I otwarty codziennie od
godz. 11
do 21·ej.
KONCERT POPULARNY.
WYSTEP HANKI ORDONÓWNY
Dzisiaj o g·ooz. 20.00 w kOMerJak JUŻ poda:wa1iśmy w nadcho·
cie, wieczornym w racljo, którego
dzący piątek, dnia 6 stycznia odbę
różnych
program
zawiera szereg
(lzit' się jedyny wieczór artystycz,
ny Hanki Ordonówny. Niezrówm', tal'ICów i popularnych 'ragmentów
Hanka wykonu. cały Ilzereg naj operowych w wykonaniu orkiestry
l'iękiejszych piosenek z jej bogate "Polskiego Radja" pod dyrekcją
Józefa Ozimińskiego, wystąpi obe.c
{:O rl'l)(·rtuaru. Bilety sil! gorączko
wo rozchwytywane w kasie filhar- na primadonna opery lwowskiej,
monji i pozostała już niewieIlc!l. Helena Lipowska. znakomita sopra
nistka. W repertuarze pieśni Lipilo~ć. Początek o godzinie 8,30 w·
skiego, Dobrzyl'lskiego, Galla. ~10·
niuszki oraz kilka arji operowych,
~ •••• ~ •••••• ~.........
Słuchowiska
U daraata!QceJ młodzie:łJ stosu'
Dzisiaj o g'odz. 19,25 radjostacja je się rano szklaneczkę naturalnej
lIarszawska powtarza świetne' słu wody gcrzkiej .Franciszka·JÓzefa"
chowisko podług mistrza. komedji i przy użyciu takowej jej CZYSZCZl\ce
dllliatanie na krew i naprawa funkcji
polskiej Aleksandra Fredry. Będzie żoł~djca
i kinek U dzie~cz 1\ł i chłop'
to .,Pan Benet" w wykonaniu ar, ców daje zbawienny skutek. Z~d. wapt.
tystów scen warszawsidch.
...••••••••••••••••••• 0..
Dnia 5.I. o godz. 21,30 transmiBERLITZ!!!
towane będzie z Krakowa słuch 0(\ l 8 lat istnieje w Łodzi (obecwi~ko P. t. "Kwiltt pomarańczowy"
nie przy ul. Piotrkowskie~ 86, w no
pg. Birabeau.
wym lokalu) szkoła ję.zyków obcych, która zdobyła sobie ogólnI>
uznanie społeczeństwa.
Glówncm zadaniem szkoły jest
'młodzieży
nauczanie uczniów w krótkim czaDzisiaj o godz. 16.00 nadaje Kra sie prawidłowo mówić i pisać po
ów pogadankę prof. Wilkosza o angielsku, francusku, niemiecku,
ciekawych wydarzeniach świata.
t.Yłosku itp., przyczem profesoroDnia 4.1 o ll.oclz. 15,35 opowiada wie są cudzoziemcami ,i specjalnie
nio Zuzanny R::tlJskiej ciekawej 11\- w t.ym kieJ.'unku wyszkolonymi pe
storji "Zegaru z jadalnego pokoju". dagogiuUl..
W drugiej cząści audycji nadany
Ażeby udostępnić studja każdezostanie wzruszający olJra zek ,.J ak mu i zapobiec zapomnieniu zdoby.
bury kot€k J ezuska u~pił", o czem tych wiadomo.' ci, {stnIeją, specjalnb
dla dzieci napisała Ewa Zarembina. gruPy po zniżonych cenach.
Dnia 7.I. o godz. 15:35 nadaj/'
Zapisy na rozpoczynające się no
Kmków na wszystkie
ro zgłośnie WP kursy przyjmuje się codziennio
obrazki dla dzieci w 0l1racownnin 011 12 do 1 i od 6 do 8 wieczór
Julji Homowicz: pierwszy opowie tylko Piotrkowska 86.
Filji
tej
p astaJ'ą legendo. "Król Krak, szkoły niema w Łodzi.
Królewna Wand:t i Smok 'IYawclPróbne lekcje udzielamy
bezski", a drugi _ jak to .. Ewunia płatnie.
.
.I~ bawi"~
Bliższe, szczegół:v w of?:łoszeniu.

*

Ayne

a

WarszawSka

giełda

pieniężna

CZEKI.
Be.lgj::t 123 65
Gdańsk 173,40
Holandja 358,80
Londyn 29,67
Xowy Jork - czeki 8925
_ T OW ;' Jork kabel 8,~2!)
Paryż: 34,85
Sztokholm 162,S.zwajcarja 171.75
Włochy

4ó,7S

Berlin 212.50
Kopenhag~ 154,50
Oslo 153,60
Wiedeń 104,_
Helsin~fors 13;Hiszpanja 73.20
Rygu. 155,Sofja. 6~
Tallin 230,Turcja 427,.J aponja 185,-

plan-ężn
pień

AKCJE.

Bank Poh;ki 90,Kijewski 15,_
Spiess 38,_
Lilpop 10,50 11,Pocisk 1,80
(JAPIERy ~AŃSTWOWł3 I LIST\
ZASTAWNJl
3 proc. budowI. 39,50 39,25
4 proc. in west. 100,4 proc. seryjna 106,50
5 proc. konwersyjna 41,- 41,50
5 proc. kolejowa 35,- 35.50
6 proc. dol. 54,50 53,4 proc. dol. 54,75
7 proc. st::tbilizacyjna 54,25 54,50
' 54,.10 proc. kolejowa 100,4 i pół proc. ziemskie 36,- 35,50
8 proc. Warszawy 43,75 44,25
NOTOWANIA BAWELNY.
NOWY JUKK.
Loco 6,10 styczeń 5,92 luty 5,96
marzec 6,.- kwiecień 6,06 maj
6,14 czerwiec 6.19 lipiec 6,25 sier-

AUDyCJE ZAGRANICZNB.
Szu-

na

radiowe

Radio dzieciom
i

14,uO Koncert żYczeń z płyt gra.
mofonowych.
•
,16,00 Program dla młodzieży: a)
pogawędka prof. W. WiIkosza na
temat "Co łlię dzie.je na świecie".
1625 Płyty gramofonowe.
16,45 Odczyt.
17,00 Koncert solistów. Wykonawcy; Eugenjusz Maj (baryton).
ZdzisIa w Roezller Cskn.) i Ludwik
Urstein (akomp.) .
17,55 Odczytanie programu n:I
dzień następny.

18,00 Muzyka lekka,
18,40 Ogłoszenia radjowego kon
kursu p(\ctyckiego - wygł. P. R
Zrębowi cz.
19.20 Wiadomości l'portowe.
19,25 Słuchowisko p. t. "Pan BInet" Fredry.
20,00 Koncert popularny. Wvk!'
nawcy: Orkiestra P. R. pod dyr.
J. OZiClińskiego, Helena Lipowskll.
(sopran) i Ludwik Urstein (akomp")
20,55 Wiadomości sportowe ~
prowincji.
22,00 i\fuzyka taneczn:t
23,00 Muzyka taneczna 'L KaLowic. ,

e,eo

bdł08C1

I nadZoru

Adw. Sieradzki w imieniu szeregu wierzycieli złożył podanie d6 !Ią .
du o ogłoszenie upadłości Mendlowi
Grankowi,
prowadzą,cellml
przedsiębiorstwo sprzedaży konfek
cji na raty (W ólczańska 43).
Granek, nie mogąc wywiązać się
ze swych zobowią.za.ń,
zaprzestał

"Forellen"
Szu' berta.
19,30 Koncert (passacaglia orgiI,
nowa Bacha, Koncert fortepianowy C-moll Mozartal Symfonja BwYPłat.
dur Brucknera).
Są.<! ogłosił
upadłość,
ehwiłę
Heilsberg (276)
otwarcia oznaczając na 14 ub. m.,
1'9,30 Sonaty fortepianowe Hayd
na D-dur i Beethovena Cis _ moll. sędzią komisarzem zamianował •.
h. Roszaka, a kuratorem adw He·
Wrocław (325)
nerowicz - Przybyszewicz.
.
18,00 Opera Wagnera "Spiewa'
Upadłego oddano pod dozór po
licji.

I
10,00 Transmisja naboteństwa z
Krakowa.
12.15 Poranek muzyezny z filhar
monji warszawskiej. Wykonawcy
Orkiestra filharmoniczna pod dyr.
J. Ozimińskiego i Sabina Szyfmanówna (sopran).-

6,31 wrzesień 6,38 październik
6,46 listopad 6,50 grudzień 6,5\1.
NOWY ORLEAN
marzec
Loco 5,95 styczeń 5,86
5,96 maj 6,08 lipiec 6,20 pa,żdzim'
nik 6,39 grudzie!'l 6,50.
LIVERPOOL
Loco,5;29 styczeń 5,04 luty 5,03
marzec 5,06 kwiecie!'l 5,1Y7 ma,j 5,09
lipiec 5,10 sierpień 5.11 wrzesień
5,12 październik 5,13 listopad 5,14
grudzień 5,16 styczeń 5,17.
Egipska: loco 7,"2:7 styczeń 6,91
marzec 7,07 maj 7:16 lipiec 1,24
październik 7,36 listopad 7,38 styczeń 7,38.
Upper: loco 6.95 tsyczeń 6:66 ma
rzec 6,64 maj 6,61 lipiec
patdziernik 6,57 listopad 6,. .,eze.6
6,56.
AT.EKSANDRJ..(
Styczeń 13,07 marzec 18,57 maJ
13.88 lipiec 14,07 listopad 14,45.
Ashmouni: luty 11,93 kwiecień
11,86 czerwiec 11,83 pażdziel'ilik
11 070.

Aparaty

ł Dło~Dikl

radiowe

"TEHAFOn"

Nowoczesna Konstrukcja-Selektywny
Ideany ton - Estetyczny wygląd

Tanio -

Dogodne Warunki

Tohn i Kie'Diński
PIOTRKOWSKA 3. -

Tal. 246·3P.

cy norymberscy".
Stuttgart (360)
20,00 Recital
SltrzYDcowy St.
Frydberga.
Langenberg (472)
20,00 Ope,ra Mozarta "Flet zaczarowa.ny".
Ryga (525)
18,30 Opera W ebera "Wolny
Strzelec".
Sztokholm (435)
22,00 Trio fortepianowe Arensky'ego.
Praga (488)
20,05 Utwory
Czajkowskiego
(Symfonja VI, Koncert skrzypcoWY. Uwertura .,Rok 1812'').

*'

A. Dresnerowi i
prc) rac1zlą,cym

A.

Sznerowl,

przedsiębiorstwo

p. f. Abram Dresner, tkalnia mecba
niczna zarobkowa (południowa 52)
ogł·:)szono upadłość i upadłych od~
dano pod dozór policji.
Na zebraniu wierzycieli pelnomocnik upadłych zaproponował układ w wysokości 20 proc., płatne
w czterech równych ratach półrocz
nych, z których pierwsza płatną. bę
dzie w 6 miesit:cy od upraWOffiOcnipuia się układu.
Układ został zawarty i przedsta
wiony sądowi do zatwierdzenia.
Sąd układ zatwierdził: uznajl)(,
niewypłacalność upadłych za uspra.
wiedliwioną, i zakwalifikował
ich
do przywrócenia im czci kupieckieJ.

*

Na wniosek sędziego komisarza
w spr,,\\'ie nprrd'o~ei Edmunda Wasłlewskiego, sprzedaż

wełnianych i

mater.hłów

jedwabnych

(Piotrkowska 152) sąd wyznur7.ył drugi
czterotygodniowy termin dla epr:Jw
(lzania wier7.vt.elnoścf

11-------------------..
"GŁOS

1.1.·

19!ł3

PORANNY" -

Żaden
argument...
nie zdoła jut zniechę'"
cić

"

Pani do nabywania
pudru o trwllłym sub·
telnym i wytwornym
zllpachu

"

5!L~~~~p~~~!I~ięP!~~i f
Jego zl!letami.
Prosimy ż/łdać pudru
ma.ki

r;

jest oszczedna w zużrciu
Dradu.
d

I

ktllra last

gwaranllią

Prosimy nil! ulBgae namowom sprzcdawaow,
uslłująllych pudr, D łu
dząco padobnYllh opako·
wanlach l nazwach SpI'ZCdawae! zamiast Dryginal·
nllgD pudru

18ł-51.

5icokicwi(za 25, iel.

5 fLfDB! fORVIL Paria,
jakości.

aży

F abryczne biuro sprze

P. S. Osoby zainteresowane mogą porównać zużycie prądn naszych i innych żarówek w naszem binrze sprzedaży co.
dziennie między godz. l2-tą i l3-tą.
Przyjmnjemy wszelkie roboty szklarskie ze szkła nor~nalnego
i wysokotopliwego dla laboratorjów, szkół, fabryk l t. p.

5 Fleurs Forvll Parls _ _ _ _ _AII_I. . . . .IIII!IIIII• • • •_ . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Polecamy wuechświafowel sławy wody kolońskie j
perfumy 5 F'leurs PorviI oraz inne zapachy.

BRCZłłOŚĆ, łaDDZIl\ It KI !!!
Jedyna w Polsce Nauny<!!ielka Kroju, Szycia
i Modelowbnia P. GRYNBLA l'OWA, kt6ra nau.
caa jut od 1901 r. sprowadaila nowe siły 2! Pa·
,yża. Teraz nauka odbywa się według systemu
nalwyłsliej akademji palysklel .DaJdon" i największej szkoły w Paryłu "Ecole Moderne de
Coupe de Parls· szkoły subwencjonowanej przez
magistrat m. Pary ta. Opr6cs nauki kroju odbywa
• i~ nauka modelowania na moterjałach według
patron6w sprowadzanych z najsłynniejszych domów modeli w Paryżu, jak: Patou, Petin. Nauka
trwa 3 miesiące I kosztuje tylko 75 zl. KoMa
uczenica ma prawo uszyć kilko sukien. Za gruntowne nauozanle gwarantuję. Końcllllcym §wiadectwa. Nauczam r6wnież bieliźniarstwa.

F. GRYNBLAT. Żeromskiego 9, m. 35
pr. oficyno I

piętro,

tel. 231-03.

Il.D
rzyskie,

zajęcia

. , te. 19' tS
nBrDtOWIna"

ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 93.

Rew.luttft tiasironomic:zna Ul ŁOdzi!

z. G.

.1

Od 5-8 po
występy

.

Ci

obiady
kolacje

" "

poło

" "

OgłOSZenie.

Magistrat

m.

Łodzi Młejsklch

Wydział

Pr.ledsięb i orstw
- podaje
do wiadomości wszvstkim właścIcie
lom dorożek samochodowych, iż po'
dania o otrllymllnie nowych leglty·
macji na prawo kursowania dorotek
samochodowych w roku 19113 naJety
składllć w biurze \\-l'działu Puedsię'
blorstw Miejskich, Plac Wolno~ci 14,
pokój 28, do dnia 15 I.Ityunia 1933 r.
Po powytszym terminie wszystkie
legitymacje wydane w roku 1932 .10,taną uniewainione.
ł:.Ódt, dnia 31 grudnia 1932 r.
qaglstrat m. ł.odzi

ro'

pg. naj.
cenaClh b •

modeli

po

ajtaniej
ajmilej
ajweselej

odczuwają tylko firmy
rozumieiące potrzeby

nie

ogłaszacia się

:-: .

reklamę

przeprowadza j e d y n i e

Piotrkowska 50
Tel. 121-36

I
·!,gOIE.L ~7ał~_ ..KAl!MlfHl] J~lJ~~l"
KOK S n~~IIHnHn" i "W~lfuAH6"
polecają

-bramow(cz i lUOdzlSł8WSMi
66-tel.

wył. wozowa spr7edaż

WarSl. Tow.

występy

lłi·GO

z

KOD~ WęDla i laMł.

HuID.

artystyczne

konSUmC]3 l zl.

41, lewa 01.11 Pt

Insi:włuł Ko~metyczny

Pio"!;rkows a 175, tel. 138-78
popu. ol. parter
Bezpowrotne usuwanie owłosienia
najnowszq bezbolosnl\ metodll. Lene·
nie wuelkich defekt6w cer,. Trwale
przyciemnianie brwi I rzęs. Upię
ks%anic dzienne i wl'lczorowe,
LamDa lrwal'cow:,. SOIUL
Ceny ryzysowe.

"

Do ak.. Nr. J7M I 32 r.
OgłosIlenie
Komom1k Bądu GrodzkIego w 1.0a,it rewiru 7-go zem. w Łodlli,
pl'lly ul. Kilińskiego 96-a na. ~a.s!\dilie
art. 1030 Uet. Post. Cyw. oąli18il!l-, lic,
w dniu 10 stycznill 19S3 :roku
od gadainy 1Q'ei l'auo w Łow..i
puy ulicy Poł'· 'ni oweJ 44
odb~d.ie sie spI'llooat z praetal'gu
publicznego' roohomo§ei nalo!i(łoych
do J6zefa Rapaporta
i składających się li mebli i innych
oBllaeowa.nych na. Bumę zł. 2230.tódtf, 22.12.32 r.
Komornik (-) S. Górski

Zakład

Pc' oin'no -[blmrgluny

Ogrodowa 10, tel. 218-57
I i II klasa
uddział ohirurgiem j.
Dr. med. M. Kantor

"odr., DuYleć l-B pp.

Odd.ilial

I

poło~nłc!lo'ginekoloA'iclmy

med. Sil;. Eigerowa
ReHler Kurjańska
med. J. Baum
med. W. Eychner
Oene. porodu ne. II kl. wraz
z :;sabiegami 200 zł.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Do akt. Nr. 2242/32

OGŁ05ZEN

fUC S'a

Hilióskłeeo

do obiad'l
orkiestra

Od g. 10 wiecz.

żar

KilińsklBIO

~2a·3a

KABARET - Dancing

artvstyczne,

Celową.

fet

~r.

" 60
" 6

FIVE

AKWIZYCJA

~,-----

ab'iaL~1

z 3 dań tł!i

Ogłoszenie

-----_. -

praQownica prac. sukien

p. H. CymermaDowej przyjmuje

tt·

śniadania

kQnsumcja 50 gr.

Do akt. Nr. E. 2246 119252
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło'
tlzi rewiru 6-go zamieszk"ly w Łodsi
przy uJ. N/lrutowlcla 10
1\11 :l!asadzle art. 1030 U. P. C. ogła·
Dza, że w dniu 12 stycznia 1933 r.
od godz. 10 rano w Łodzi, puy ul.
Kilińskiego 39
• dbędzle się spl'2ledat :I p1'llletargu
Jlublicsnego ruchomo~ci, naletącYQh
do Hers.la Sokolowa
l ~klBdai~yoh się • ufZlldzenia skle'
powego, 200 klif. mydła do prania,
28 pudełek pasty do podł6g, 56 pudełek pasty do obuwia, 50 paczek
świec, 56 kaw/llków mydła i beczki z
olejem 100 kg.
ossacowanych na sumę Zł. e95.1.6di, dn. 22.12.32.
Komornik Leon Wllsowski

długoletnia

pr.,Gtępny~h.

SpoPSlldzanie, kontrola ł analiza bllans6w.
Porady buchalteryjno-podatkowe.
Do aJrt. Nr. K. 73211932
Ogłoszenie.
Komomik Sądu Grodzkiego w 1.0dei rewiru 6 :aamies.lkały w Łodili
przy ul. Narutowicza 10
na zasBd.lie art. 1050 Ust. Post. Cyw.
o~łasl&, że w dn. 13 styc!:nia 193i5 r.
od godło 10 rano, w 1.odzi, prly ul.
Narutowicza 32
edbE)d.I1e sif) spneda.t pl'l!!ez licytacj ę
Tuchomo~cd., na.l eżąoyoh do
Marji vel Malki Tykoclnerowej
i I!kladaj~eych !!i~ z mebli
tuacowanych na Bum~ JlJł. 1000.ł..ódi, 28 12 32 r.
Komornik (-) Leon W"sowski.

do domu kolejowego Nr. 1,
przy zbiegu ulic B-go Sierpnia i Towarowej (telefon
nr. 166-74),

nowszvch

Przem.· Handlową

l

mieszczące si~ obecnie przy
ulicy 6-go sierpnia Nr. 7, 'l
dniem 1 stycznia 1933 r. zo·
stanie przenie.s ione na

boty i wykonuje soli.fnle

uskutecznia Biuro Buchalteryjne
pod kierowniotwem znawcy księ'
gowości
zatwierdzonego przez

SfWllł\'NJł Ił 1'11'1

[elnaj,

J DZI E( I ECyll

freblowskie

" najtańszem :r6dJe zabawek "
~II Ił
~4
ł
Na miejscu klinika lalek. Ultaga: w komis dostarcza'
1I"ł
&aJ. my na Jlabawy różne kotyljony, cr;apki, pllrasol.i, balony po bardzo niskich cenach.

I 'd'
tO
l.

tÓ~lkiei Aieo[ji

zabawki, gry towa ..

BIJA
Narutowicza 20 (dawniej "Teat

lAPRown~lAHI( K! IAfi
Izbę

Niezawodnie wszystkim Jlależy
by dzieci były dobrze umysło
wo rOIwinięta. Kupujmy im tylko

Dyrekcja Okrąg owa Kolei Państwowych w Warszawie podaje do wiadomośoi, że biuro

Ogłoszenie.

Komomik Bądu G.roru.iIiego w Ło
Opieka nad dllllegklem
dzi, rewiru 7 :iłam. w Łodzi puy ul.
Dr. med. J. POlakow
Kllińsk l ego 96-a na l!Iaeadde art. 10S0
UPO. ogłe.s,a, je dnia. 10 stycznia
1933 r. od R. 10 r. w 1.odlli puy ul.
Piotrkowskiej 16
odbQd.lle się Bpuedai z prll6łt1.rgu
pubIiolnogo mohomo~oi, ne.leBĄCyah
do Małesa KOWllla
ł.ódi. AndrzeJa 1 •
i ll)ład9j~oyoh 8iQ • ehodniJr6w juPJD,lmuje
wlllelkie Jobot" wabod'ij
towych oSłaeowąo.ych ut. sumę sł. 440
ae w .akras alyslIolonla s.pb, frot.'
Ł6d~, 22.12. 1932 r.
rowanla, cyklinowania i drutowanIa
Komomł.k St. G6rski
posad.ek. SpuQt:mle blQr l mteealratl
o.ac ollys"olenle o!tlen fllbryc11nł'oh •
budynkach pl~t,oll'poh i parterowych
(t. lIW. S.edowych) oraz odkurzanIe
elektroluxem.
Opakowanie drzwi I okien na zimę I
Ceny niSkIe. Tel. 101')-4 T (Pł'7W).
p. k. w,bitnych sił fachowych

I

Centralne Biuro

I"E KONOMI Ali
Łódź,

ul. Piotrkowska 62
front II p. tel. 166-15
prowadzenie ksią.g buchalteryjnych przez rutynowanych
buchalterów-bilansistów. Korespondencja handlowa i tłuma"

czenia we wszystkich językach,
powielanie druków (programy,
zaWIadomienia, komunikaty).
dllecifłca .POSTĘP· w
Głownie koło l.od;;:! capewnill. .ro·
skl\wlt opiek~ dzieoiom fisynnie nie·
dOJ'ozwiniętym, sp6źnionym umyslo·

St,.eoha

Gabinet kosmetyki
leczniczej I toaletowej

Z. SZWALIE
dyplom Uniwersytecki

Moniuszki 1, tel. 127-99.
Usuwanie wazelklch
dafekł6w cery.
Usuwanie be1lpowro'nie I bez:
śladów szpecącyoh włosów.

-

Przyjmuje 10-2 i 4-8 wiece.

Arly stYCZna Cerownia
Kleber

wo • wadami charakteru i zabulIlle· (Sz topernill) u9zkodaonych wBlelki . ;\
niarui mowy. Informacje: Dr. med. ubior6w i IW
Po-łu- "it
A. Szmirgeld, ul. Śródmiejska nr. 27, d,wan6w. 1'1.
dnio"Wa ~.
telefon 151 ·89
II brama, II piętrp-

I I..

Kfr l

og ólny 122-31

Telefon

zarządu

Telefon

B OWAR i FA
poleca ZDan~

i

128-59

YKA KWASU WE LOWEGO

li

Spółka

n

•

nifdoł,ienlon~

kCJ/ina

lIódi, Pomorska 34/36
sw~j jakoś'ł

W

piwa

S__ KE
JASnE WYBO WE (~~e[jaIDOm BAWARSKIE i ClE E
g.
~

winne

właśc.

l6di, ul.

-

prowadzić

Księgowość.

"fEIł Ił1J1'I"

Księgowość

daje ulgi
podatkowe
Ta

E. BAUER i A. WEIDMANN

Kilińskiego

121.

Tel. 218·20

SKRÓCONA

Wykonywa szybko, dokładnIe I po cenach znitonvch

KSIĘGOWOŚĆ

w szelkie odlewY z szarego zelaza podług własnych lub
nadesłanych modeli i rysunków, oraz wszelką meohaniczną obróbkę metali.

SZWAJCARSKA

Księgo
wość
saoszczę

"Jza

7[.0/0

pracy,
daje

Zaprowad:lenie w każ JeJ
chwlll możliwe.
Dla mnieicu:ych przedsiębiorstw
polecam specjalną k!!ięgowo§ć
Sporządzanie bilans6w.
Kontrola ksiąg handlowych

ORTOPEDYIT A-K Dłł STRUKTDR

o. R. Pfe~ffer

wykonywa wszelkie praoe, wchodząoe w zakres
ortopedji: sziuozne ręoe, nogi, aparaty ortopedo
wszelkioh systemów, gorsety na sk:uywienie
kręgosłupa, wkłady
ortopedvozne na płaską
stopę (platfus) z kompozyoji aluminjowej i z masy. Aparałv własnego wynalazku na kr6tsze
nogi, zastępuiąee obuwie n", korku (można na
nic wkładać normalne pantofelki), Pasy rupturowe i brzusllne.

Łódź,

Kopernika 57

Tel. 166-83.

Do sprzedania maszyna
"Ruf" do księgowania
i pisania

Pracownia artolledvczna

ROlenbere

Józef

Ratuicie zdrowie I
NajsłynnleJsz~

co-

dzienne
bilanse

Q

Chory tołądek jesl główną przyczyną powstania najrotmaitszych chorób - zanleczvszcza krew i tworzy T.łą przemlan~
materii .

Słynne

lak to stwierdzili proł. tlerltn. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr.
Hochf1aefter i wielu innych wybitnych lekarzy, są idealnym
środkiem dla uzdrowienia tołądka, usuwają Obstrukcję (zatwardzenie), są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję
organów trawIenia. wzmacniają 'lrganlzm i pobudzają apetyt.
Zioła z g6r Harcu Ora Lauera usuwają cierpienia wątro
by, nerek, kamieOl tółciowych, cierpienia hemoroidalne, reumatvzm I artretyzm, bóle głowy, wYrzuty l liszaje.
Zioła z g6r H.,,.cu Dra Lauera 1.Ostałv nagrodzone na
wystawach lek" sklch najwytszeml odznaczeniami i złot. meda.
laml w Badenle, Berlinie. Wiedniu, Parvtu, Londynie i wielu
innych miastach.
Tvs1llce podzlęKowltt otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych. Cena ~ pudełka 1,50 zł., podwójne pudełko 2,M Ił.
Sprzedat w aptekach l składach aptecznych.

PENSJONA!
UL. ZAMOJSKI.GO, TEL. 48g.

POD ZARZ. D-ROWEJ

PIOTRKOWSKA 26

aszel

skład m6j zaopatrzony jest w wielki wybór naj wykwintniej-

szych tkanin fabryk krajowyeh oraz zagranicznych.
P. T. Klijent, który w dniu otwarCla .kupi towar za sumę
przekraczającą zł. 100, otrzyma kupon materiału spodniowego bezpłatnie.
~'.

". ' .

',

.

.::.~

"

.

I'*
I B-iD MI. 6imnozium leRsMie
!

•

•

chrypką_ zakatar.enia
nosa, gardła, oskrzeli itp.
usuwają

ZIOŁA "POLANA'~

nłwierdz.

przez M.S.W. Nr. rej. 1349
Cena zł. 2.do nabycia w APTECE

-

Z prawami

szkół państwowych

Tow. "Kultura"

Łódź, Wólczańska

123. -

Tel. 174.85.

Dr. farm. 8. REMBIELl8SHIE60
w Lod_1
ul. And rzeja 28, tel. 149-91
Apłeka

przyjmuje mocz, plwociny
i ł. p. 40 IInalilly.

CENY KONKURENCYJNE
MAQUILLAGE .
(upiększenia) zł. 1.50
INSTYTUT PIĘKNOŚCI

II

przyjmuje zapisy do wszystkich klas
od dnia 2 stycznia 1933 r. w godzinach biurowych.

"KRYSIJANA
43

Gdańska

(róg SrddmieJskiej)
159-06
liBr. J. Ulollllyńlka K. IIIUgromdlllna
dyplom paryski
Godziny przyjęć Hl- 2 I od 4-8 \IV
n;edziele i święta od 10-11

.,
Dlllwlękowy

Kino-Teatr

.,PrzBdwiośnia"

DziŚ

całym świecie

lilKO

..

Henryk 8erlfow;cz
Łódź,

od 50 lat w

ZIOŁA ZGÓR HARCU D-ra LAUERA

sukna, kort6w, oraz tkanin damski«h

firmą

pod

te

l"I"IIi2iII"""~~.

Dnia 3 stycznia zostajo otwarty

Skład

stwierdziły,

swlatowe powagi leKarskie

15% chor6b powstaje z powodu obstrukcJI.

PIOTRKOWSKA 114, w Dodw6rzu

Przyjmuje od 9-12 i 3-7, a w soboty do 6 pp.
Solidnym i odpowie<uialnym udziela się kredy*u.
Specjalny dział obuwia ortopedycznego.

b

I

Przedsiębiorstwa

ŁÓDZKA

G

i dni naSIQPnUCh I

łeJ.

Komfortowa

wilia.

ABRUIINOWEJ

Cen'ralne

ogrzewanie.

Bieląca ciepła I zimna woda w pokojach.
Słoneczna weranda. WJkwln'na kuchnlana iądanle dja.'Ica:na. C e n y z n I ~ o n e.
•

=

...

·wq+NAł

Zgłoszenia przyjmuje Drowa Abrutinowa,

Zakopane

pensjo "DJANA".

Na z.asadz;e Ustawv sejmo wej z dnia 2-d ~rudnia 1932 roku o obniżeniu op,r ocentowaf\i a i przedłużenia okresów amor
tyzacyjnych wierzytelności dlu goterm.inowych, zabezpieczaJą'
cych wvdane listy zastawne, Dyrekda podaje do publicznej
wiadomości i wzywa członków Towarzystwa,
aby poczv na ··
jąc od raty styczniowej 1933 r o'k u, bO jest od dnia 2 stycznia
1933 roku wrp'acali do Kasy Towarzystwa:
1) raty obowiązko've od pożyczek
konwersyjn}c'h
4~
~. i 5 proc. w dotychcul!io wym
stosunku bez 7'łdnej
zmiany;
2) od pożvc,zek 8 - ptI"OC. W w stosunku 5 proc. na kUlPon
i wpłat na kapitał zasobowy i na ad.minis,trację·
Również raty zaległe od dotychczasowych pożyczek 4}~
proc., 5 proc. i 8 - pTo<centowv ch winnv być re ... '.lloi'.'ane jaknajs,kruIjYJJatnie.l w d01ychczas owvm stosun:.u pod skutkami
natychmlastowego stosowanta przepisów egzekucyjnych at.
do wyst(l,wienia n;eruchomości (110\ sprzedaż publiczną .

Arcydzieło dźwiękowe, przewyzszające rozmachem, techniką i fabułą
najśmielszy wymysł

fantazji ludzkiej pod ,tytułem:

rat rstwo

,

w

Nadprogram: Aktualności krajowe i komedja.
Reżyserji genjalnego G. W. P ABSTA.
Początek o g. 4 p. p., w niedzielę i święts o godz. 2 p. p.
Ceny miejsc: I 1.09, 11 90 gr., III 45 gr.
Kupony ulgowe po 70 gr. ważne codziennie.
Na pierwszy seans wSliystkie miejsca po 45 gr.
Następn. program: "KR6L - TO JA" w roli głównej: VLASTA BURIAN

Żeromskiego

74,
róg Kopernika

Dnia 31 grudnia i l stycznia wyświetlany będzie film dla młodzieży Z HAROLD
Widownia centralnie ogrzewana

LLOYO'EM

w roli głównej,

Ił

t.I. -- "GLOS PORANNy- -

I OWA

"

Nr l

Od 11~[ZDi51g]] r. PO~ar~~d!;;: J. Piteckiego i Cz. Walkowskiego

~r::r~~i~ !~::,~::~~~. Mlteckl
Sensacyjny progra mI
PIERWSZY RAZ V POLSCE I
Sens88yJny programi
Schelda et Hen ri z Casino de Parie i L'Empire, - Elisabeth Anikoff charakterystyczna taneerka
2 Cornaris duet komiczDo-ekseeDtr. - Atrakcyjna orkiestra 7 JOLLy BOYS.
'

RESTAURACJA·DANCING

L·

19~

łt

GRAKD-HOTELU w ŁODZI

Pierw8zy w Łodli Amerykański CUCTAIL-BAR pod kier. specjalnie sprowadzonego z zagranicy Mixtera.
CENY ZNliONE! - W soboty, niedziele i dni świąteezne Five o'clock i od 5 do 7 po poł.
Cnki ernia i paszteciarnia Grand-Hotelu poleca nadal swoje wyśmienite wyroby.

Wyśmienita kuchnia pod kier. kuchmisirza sprowadzonego

z Holandii. -

er

Stołowe

Od 1 do 25 stycznia

Wi~J~a

8aiua [en

I. NA IELSKI

oraz MEBLE pojedyńcze

Sypialki
Gabinety

JEDYNIE
ur!. kuchenna WrlDomoWtOoj fabryce mebli

na

9

Piotrkowska
tel. 147-09, front, I p.

Filjl nie posiadam I
Korzystajcie z reweiacyJnie niaklch ceni
H

Dl!.

med~

filE

Choroby wener,Cllne,
moc~o~'ciowe i skórne
prlleprowad:1ł alę

Iraue
tel.

179-89

8

(dawniej 40)

tel. 286-90
Goda. przJI~ć 9-10 i 6-8 wlec•.

I?l'IIrjm'Ole od 8-11 i od 4-8 \l'iee~
w n10ihllelę od 11 - 3 po połut1nlo

s.

ehorycb

w KLI"ICIi po cenach

IG~~nlc

Przyjmuje cod •. od 101 '2 - 12
6·go sIerpnia 15 '17, tel. 153·10.
Mieszkanie prywatne

Chorob)' sk6rne i .enerycllne
Nawrot 7, tel. 138-07.
przyjmuje 10-1~ i od 5 - 7.

PłO~RkOY;~łK!I~ :r~190.

Tel.fon 129-45
pr.yjmuje od 8-2 i od 5-9 wiecI.
\II niedziele i §więta od 8- 2.

7

Dr. med.

RICheIiI beWI
choroby dzieci
na u1.

Śródmiejską

(międzv W61OJ:ońską

a

tel. 142.72.

27

Gdańsk~;,

Hauka i UlJcbD1DilDIB

ITZ

met. prawdziwa. 8 rOB szk.

Kurs, Języków Obcych
umnane przez państwo
ENGLISH

l

ITAllANO etc.
Profesorzy cudzoziemcy i specjalnie wyszkoleni pedagodzy. Małe
grupy od 2 do 4 osób. Więks~e
grupy dla początkujący oh po aniżonej cenie.
Szybkie rezultaty.
lapisf c ,dziennie od 12 do JlI2 l
od 6 do 8-ej. Pr6bne lekcje bez

35

Dr. med.

"TVneR

UROLOG

przeprowadzIł sIę

59-a

teleł.

,,",Im:;•.2!'~.

1 od o-a••

~

108111Ul
de BeaUle
fil
..me

B. KRYSZBK

(dyplom pa1yski)

Andrzeja 1, _m 8, front,
tel. 210-30,
od 10-2 i 4-8.

DOKTóR

Ordy~:::~o~::c~n!~~.:~~O!r~bach
serca sklerozy.

Zachodnią
148-96

ul.

SALO N

H7gjenlczno-Kosmełyczny

"iZ\Vili erowBj

Nr. 4
telefon 216-90.
i
Specjalista chor6b weneryollnych
został przeniesiony
Łódź, Gdańska 11, od 3-t) pp.
ordynuje zimą
moc.opłcłowych I ekórnfch
z ul. Narutowicza 24
Telef. 226-85.
EftlJJmuie on 8-2 i od 5~g.
na ul. Piotrkows :I
w willi "Pod Trąbką" Deptak.
"'G nled.llle1e i św1Qta ol'l 9-1.
'Ił
Dr. med.
I p., tel. 115-08

Cegielniana

106

ZI!R
M~~raińJl8-~01~~lumowa
II , II
.

NO.OCZ~:n'!:~~~·metYki

[iDi .m"ed.

III.

~mmy
mARKOWI[lOlUfJ
L
H U
U"

Corob. kobiece I akua.erja
pJlyjmuje od 3-5. Telef. 113-65

ZleclhOOnr'a8k6órne I TiW&elnery18°Z5neq9
II·
..•
.. d
00·
PnyJmuJe .d 12-2 I o 7-8.

. , .
Doktór

łr k owsk a 10, e
t I 181-83
10Choroby
•
skórne wene

p'

ryczne i moczopłciow;

ul. Pi!sudskieg~ Nr. 69 długoletniej

p,B}'r~:~~e!/:.:~t~~n~~.~~zft:::~,

od

wene-

w

nled.łele

i

~wl~ta

od 10-1

i

5więtll

od :5 -

POLONISTKA (Uniwers. Wars:q
udziel:t lekcji dorosłym (chętr.ic
cudzoziemcom) metodą skróconą.
TeJ. 114-56 od godz. 1-3
i od
20--~1.
29799--3

lA

ANGIELKA udziela lekcji angielskieg-o. Ceny pl'Lyst.ępne. Wiadomość: Piotrkowska 7 m. 18. od 12
do 2 pop. 6-8 wiecz.

odmroflenle. Usuw.

•

owłosienia.

h

MlriBI!.O"

~f:k~~h t.I'1 DnU

~i:;:lia:lgN~a~;{ Wła:o°':'~ć '::Ymi:;:

SCU .U

1

tylakl

fBlf w ",Jełkim
wyb01z-e po

mieukanle 4 PokoJowe z wSlel-

4

ad, m.inistllltora domlI, w godz. Tel. 241-73.

11-12 pued południem.

PN~er~~owicza ~front I p.
Warunki dogodne!

1

DROBNIE ••••••••

KURSY bucc.alterji i koresponden MŁODA, miła, svmpatyozna,
cji, zaprowadzania księgowości i pragnic zostać towarzyszką·
porady w sprawaGh buchalterYJ- gospodynią, c~lowieka niezal.ei·
nych ud.zieI:t dypl. profesor Steinnego, sympatycznego. Oferty 00
hauer, Cegielniana ::n.

ANGIELSKIEGO, konwersacii
i literatury udzielam, Korespondencje i tłumaczenia w angiel·
skim, niemieckim, franeuskim,
polskim i rosyjskim. Markowicz
Cegielnian~

LEKCJI i korepetycji udziehl, ru,
tynowany nauczyciel. Zapuinionym
metodą skróconą. Przygotowuj-J do
egzaminów. Specjalność: matem:t·
tyka, polski. Wólczańska 23, m. 1,
front, parter.

6 Pl'.

ni

I!J

ehlrLłrgJ~d~gs~ety:':~,

Do 1I1I1gna,"cla
...
~

DrZeprowadlil sie

Piotrkowska 56 tel. 148-62
·ed.

.łoTSyÓWCZNA
"

Dr

tel. 161-50
przyjmuje od 10-2 i 4-8.
Porad, bezpłatne

H

I

r
SZKOCthOA. SKkÓOrYSI

88

Dokt6r

Choroby skórne
ryczne

K08~un~I"-LfRA-HIKlfj

6ABlnUY

asystentki ~abiDetów
mz:td\Y' bPrezeWz~łnadS!;eDPłłańDstwW'
kosmat. lekarskIch
.... •
I
II
Piotrkowska
front
puenieslone na
'
, Piotrkowską 86, tel. 143-63 I

rog NarutOWicza.

• C d'
. od 11/2 - 51/ 2 pp. w
8 "0 wI\!la.
1-e1 d o 2.30 pp., od 6 d O.eJ
o zlenme

DYPL.
ABSOLWENT Wrtsze}
Szkoly Handlowej ze znajomością.
Tylko PIOTRKOWSKA 81 m. 9 front korespondt"l1c,ii: polskiej, niemiecl!! Filji w Łodzi nie mamy !!l
Idej i :tngiel~kiej poszukuje prak_ _ _ _!III_IDMMMN'
tyki. Oferty sub. ~,W. S. H.".
3532-2
:!:\lI~mECKrEC:O udziela dr.
fil.
a1!:;oi\\'cll tka nicmieckiego uniwet.
::;:,tetu. Kurs gimnazjalny, litm'atu- BUCHALTERJI WŁOSKIEJ j ara, konwersacja, gramatyka. Dla m e ryk a. ń s k i e j
oraz pisalllatllr~yf'tów komplety.
Andrzeja ma na maszvnie gruntownie wy5557 -2 a('za za 25 zł. Skróoonv kurs w ci~
nr. ~9, m. 1, tel. 232-42.
- gu 1 miesiaoa zł. 15,- Pisania na
Xl E. fI' A (Reirhsdeutsche) udziela ll1:lsz:vnie w. 3 ~1g'odnie 6 zł. Udzie
konwcr.'at"ji i gramatyki. Szybkie bm równie"'L korespondencji i arvt
ro:;tęJlY zape,wnione. Przygotowuj<' metvki band~cwej, Kilińskiel!o !'i0,
lo matury. Ceny kryzysowe. Głów poprz. of. 1 piętro. Dla kończących
na 41 II pic:tro, front, ill. 9. Tel. buchaIterję i korespondencję
143-84
~497-3 stenograf ja. gratis.
zobowiązanial

z.

J. SC OR H. WolkowYSki

I········OGLOSZIE

FR ~CAł$
DSUTŚCH

ul.

· w. tllunoWI,kl· SZUMI\CHBR
1'1.

_

przeprowadziła się

ChO:.••·w.wn....n • .' .z;.ol
przeprowadzi' Się
na
Gdańską
Przyjmuje od g. 4-6
Tel. 169-87 (dawniej 105-62)

10

S K ADN TOR M
IIP:c,J8l1eta ohorÓb skórnych,
wener,czny." I moclropłclowych

Dr J Malowisl

poł.

Nawrot
tel. 164-21
Akuszer-ginekolog
Choroby wewnętrzne i allergicline
(astma, pokuywlra,
Zawadzka
tel. 155-77
mlgpena, reumatyzm)
przyjmuje 3 - 5 po poło
Elektro - I światłolecznictwo
Godziny pr.yjeć 6 -7
Dr. med•

Krgnłea

ID

od 9-1 po

Dr.Jan Polak . feldman

...:~,~~::,kui.'~:· 4~;:oł2k Dr. Anatol Dutfrlun~

Dr. bu wik

~więta

D', .....

ul.

wznowił pr:z:yjęcia

za, fa!. ZOl-9S
przfjm. od 8'-11 rano i 5-8 w.

Południowa
w niedziele i

ai ODf

DowrOcil
Choroby wewnętcln". Spec. :tO'ądle.,
klSEek I wątroby - ROENTGEN
Piotrkowska 104b tel. 114-82 na
Przyjmuje od 4 - 7 po pol.

Choroby sk6n.e. weneryozne
i moczopłoiowe
.

prseprowadził się

na ul. (eaielnianq 8

Dr. med.

D.

E CH

choroby nerek, p~herza I dr6g
moc:!owych

na ul.

~ta

Dr. med.

Dr. med. LudwlM
Rapeport
UROLOG

----

38.

"Głosu"

IPOd "Uprzejmość"

BUCHALTERJI amerykanskiej, wło
555-t
BUCHALTERJI
podwójnej nau- skiej i uproszczonej gruntownie Wy
czam gruntownie w ciągu miesiąc:l. ucz:t za. 30 zł. Nauka pisania, na ma
ZGUBIONO weksel in blanco D&
z gwarancją samodzielnego prowa- szynie. 10 zl. Korespondencja hanzł. 200.- z wystawienia Adaroa.
dlowa.
Biuro
"Kodekspol"
Cegiel·
dzenia ksiąg sznurowanych miaroSzałka w Łodzi.
Powyższy
wedajnych dla Władz. Cena przystęp niana 25.
ksel unieważniam. Władysław Smf'
na. Nauka pisania na maszynie (z do
lik.
kładnem objaśJlieniem konstrukcji) ABSOLWEN'l' Gimnm2ljum Pa]'lZł. 10.-. Sporządzanie bilansów i stwowego im. Kopernika, student
zaprowadzenie ksiąg,
również u- U, W., rutynowany
koropetytor,
NIEMA BRAKU POSAD! Czv
proszczonych. Adres: Wólczanska udziel[l, lekcji w zakresie gimnrt· firma jest w opresji, czy prozjum. Speejalno~ć: Łacina, franCIl.
nr. 41 , m. 32.
J<!J!~
. "":·z
= "-_....
, _ _ _ _ _ _~. ski, matematyka. śródmiejska 62, speruje, zawsze ma dużo wolnych
miejsc
dla zdolnych
mieszko czwartc.
współpracowników, którzy podla kufni i wentylacyine oraz
trafią firmę z opresji wyprowaR6ine
dzić lub uczynić ią bardziei
pr.osperuiącą. - 'rysiącc ich czy"WAŻNE DLA PAN! Od 3.50 po·
elehtrpcz. u'ywllne.
lecam eleaanckie cza1peczki i ka ta codziennie drobne ogłoszeni::,
okazyln!e do sprlcdania
,.
w "Głosie Porannym"
pelusiki filcowe w różnych koJ4
~
•
lorao'h. UW AGA! Po 2.50 wykoREPERACYJNE.
nywam i przerabiam wszelk;e
ZGUBluKO kwit kaucvjny:,E·
dla maszyn,elektr.
kapelusze podług najnowszy.ch lektrowni Łódzkiej za Nr. 46222
WYROB
modeli. "TOILA " , Zawadzka 23, na zł. 15 z dnia 5.XI. 1927
PRZEtOCZn
lew. of., II w., pa,r ter.
295-1 na nazwisko Goldberga Bemar·
GWIAZDA-TRÓJKA
DYWANY perskie, krajowe, l'f;:CZlI ó} da, zam. 11 Listopada 38,

DMO[ 8Ai Y

elektrynne

Ił\'
W JaOf:.lllll"

I

1'101

I

IRÓW
I .nl
'Ira
lo'l .J. RBIDHBR
III

I-

Połudnlo.a 28, tel. 2'10-00

I
I

i maszynowe naprawia tkalnia artystyczna H. Milgrorn . KiIiliskicg'o AmnxrSTHACJĘ <lomu przyjl; '(
/18 m. 10 -partC'r.l'
~4n4- 4 Zloż<: kaU('j<:. Oferty suh .,R P.' .

Nr t

1.1.·

. .'GŁOS PORANN.v·~

_1933

15

_

;lAk'"

·W.

, • ..........a............BO..................,..............................................mm..mm~~EGEaGm..................... .

,JK1\" I

I SZczęŚCie orzuniesie CI·· :::~:!D=(e~-:::'::~::::"

~1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~...wp
••~;.~aaEm..~~~..aB~aa&m..~Pa. . . . . . . - '

Kupno ł sprzBdai.

Uprzejmie komunikujemy, iż z
stycznia 1933 r.

cenu na na'sze oaczki

MASZYNA DO PRANIA now~,
zagraniczna, marki "John" oka,
zyjnie tanio
do
sprzedania.
Wiadomość telefonicznie 226-82
.

stołowe, ~yp~!~,E

Broniuawa

"KOOleliODOWane przez Pnedstlwi[lellt'ilo HandlowB l.l R. H.w POlue.-'

ZŁOTO, BIZUTERJĘ i kwity
lombardowe kupuie i płaci najwyzsze ceny.
Magazyn jubilerski l. Fijalko. Piotrkowska 7

wysyłane

zoslał,

do

Rosił

~niem

':, po
powrocie z Berlina
' :.

1

udziela lekcji gry skrzypcowej (Metoda
prof, Flesza)

żywnośCiowe

Skwerowa 6, tel. 110-27.

znacznie · obniżone

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

~n IH'[ WJonIJ
S D,oszkloo
I§, Jp. 'RH . 1 U '
a

2"abinety,
~

•

ft...

PIOl RKOWSKA 8, iel. 127·68.

'

krzesła dębowe, stoły owalne ~.Włi;................w!e'~ac,NIlł'W>$'
••li8i!!łi'l1IIl! ......
tapczany oraz wszelkie meble
najnowszych fasonów. Ceny ni- SKLEP w budce sprzedam lob f A " .
.,
ekie, warunki dogodne
wyflzierżawię.
wraz z .ogrode?: A!l9
DDAUDaW~1
ił
61 .P iotrkowska 61
w centrum mJusta. WHldomose
'III
DII
uRR
Piotrkowska 2~6, u portiera.
Laureatka Państwo;'ei Wiedeńskiej Akader,;ji
w podwórzu tel. 136-75
MEBLO,.
.
Muzycznej POWR6CIŁA i wi"nowiła
OKAZJA kupna 12 prof'. nrtto doLEK«.tJE GRY FORTEPIANOWiiJ.

D"DA

Aleja I. Maja 4.

ROTSITATóWna

J

IUłU1D~ KOBIEca Kons~rwuje od~wieża
ISpecjalna ~etoda nabowanie
odtl~~zc;:;:~
:::k:~!;O::
włosów.

ef/l ra

PIERWSZORZĘDNY GABINET KOSMETYCZNY
-

i

~?>~~,!J.~~~

i

=-

Dl/pl.

D·rnwo".Ił : OlIERI.'VnSHIEJ

".=~ "
absoJwentks

ij

prakrykaotka najslyn. Institut
de ,;BEAUTE" w Paryżu.
i

Kop@rnika 21, m. 6, tel. 123-83
lJolaz~ tramwajami, 5, 9. 6, 8, 16.

lei. 107 .. 34.

chodu. Habka _ zdrój, centrum, [1-211
apteczny sprzp.daro Wia- sjouat nowy, mlU'OW ~Hly, kOlllplet..
Zn~tać moine telefonicmie lub osobiście tl/lko od
po
Zielona 30 u doktora godz. ny. Gotó,yl,;s2 sto tysip.cy, rr;;zta ill' _
,_ _ _ _ _2_-_3_
......p_oł...._ _ _ _ _ _
~.
potek<'l, Zgł eszE'nia.: A(lm ill iHtrar j'L
"G, P:' pod "Podzia!"'.
2()OOG-'~
KREDENS dębowy i stół do rozw
uw
suwania sprzedam tanio. Polesi!;,
Daniłowf:lkiego 7, m. 43, od 11-4. __ .i.W
Na·
2647&-3
RABKA .Pensjonat ~,nokitna" Wy-' DO \\"Y:\AJĘC fA oJ Z8m? i)
BRYLANTY, złoto, srebro, róż ~anowsklCh sJonE'CZll~ jl(:koj,:- !J;1j- ' pokoio\',o mieszkanie w wygo"
Jeilulnm 7,Jlllm\,:l elami. 3 pi t;: t 1'0, front, bez od,
ną biżuterję oraz kwity, lombar- kouy -:- tMuS k~pl~Je
g'azowe.
Telefo1l sn. Ce- stępncgo. \Yiadol1jo~e' ŻerOI1I~
dowe kupuje i płaci najwyższe
2438-1-6 skieg-o 2ł, 1(,1. ~Ol 6S, 'o d godz. .,
ceny. M. Mizes, Piotrkowska 30, ny msklc,
11 -12 i 5-(; "'.
.,
107-2
6-go SIERPNIA Nr. 3, II piętro, front
Sw1stło zgasło, motor Htan~~
-, - -:'
- ~.:~- .
I
Tel. 204-91
(u\ R ,A;" ~lat1;l.1l<r ) l:\ąl takżo , na :
FUTRO męskie liry, z bronzo'
GodzilI,\' przyjęe: 10-2 i 4-7 popoł.
skład 50 ,k\c mu. TlatycłHma~t:
wą wydrą sprzedam okazyjnie,
Gdańska 35- m. 12.
'Gsuwanie piegów. \\'(lgl'uW i zrnarszczek.- Racjonalnv
Przejazd
tol. i
masa;;' twarzy. - ~iezawoone wskazówki w dziedzini e pi e lęgnowania cery.
SPRZEDAM natychmiast 2 pie·cydyaory pr.oz ON'ł dolJę, w
-----"-.'-- i
ki szamotowe w bardzo dobrym
w nieddele i Awf';}tD.. I
3 pnKUJC \Yn~od.r, 2 polwio
stanie. Przejazd 15, u ekspedytora,
DBty[hm!a!ltOWliI " lin lwneularj e. 1 poku:i z kuchod 4 _ 5.
26477-4
UlliiU~ . u
liiI! do wrnajęc'ia, Kościut;zki 41
SKŁAD
domość

I

Uzdrowiska

-.

dzwoO 'felei
a· 110.11·'
,
,'o~otowle fle~trJ[lne ~g9\~?~J.lajęeia,

n naprawa

..._ .._ ..____.._ ...r...-;.-.-:'IJ-.-.-.-.-;II..;.'fIJ;...-.-;;'.~a-.-;.-.-~

~!),

Dozor~a,

Pll\S~!~Y1I~!!~~~J~~~ow~nlA I
ReperaCJe, odbudowę i czyszczenie
wvkonywa solidnie i tanio

F-a EDW.
I
RD
TELITYCKI
Piotrkowska 0.0, tet. 110-63.

--IPOKóJ
umeblowany, świeżo wy-

LOkale

I

~._ _ _ _ _ _. ._ _...~
POMIESZCZENIA parterowe na
warsztaty, składy, gar~ż, duże
suche piwnice do wynajęcia.
Południowa 28.
SŁONECZNE, ładne 7 pokoj()·
we mieszkanie, I piętro. Slk wt!-

rowa 1, zal'a·z do wynajęcia. u dozorcy.

Wiadomość

DO WY.NAJĘCIA 2 Pokoj-;-z-t-cl-efOM:m, frout, I l)i(~tro, niekrępujące
wejśtie, nadaje si~ n3, gabinet Je,
karski, <l~ntystyczDy lub biuro.
W ólcil:ulska 3, m. 4 tel. 137-79.
DO WYNAJĘCIA lokal narożny,
Zielona 10a, róg Wólczańskiej,
sldadający si~
z dużego sklepu
oraz dwuch pokoi. Wiadomość na
miejscu u gospodarza.

Sar u Deuczmanowe

na ul. Piotrkowska 114

--··l' IAENIT"

_SiM_UW.'.

l

.

Posad,

•

~

•

BIURO

)K(),J umeblowauy z llż'y\valIlOS
telefunu, okolica, Narutowi()za
oOizukiwany. Oferty suh, "G""

OlELi OK "

ŁóDź,

M[LY ullH'blowany pokój z WSZł'I

zaraz do wy4, m. 15.

-

rowadzaDi~

oraz stale pro wad zenie przepilOwyeL,
uproszczonych ksiąg handlowych
przez pierwszorzędnego rzeclloznawcę
księgowego uskutecznia biuro

II

'ą.

kicl1Ii \Yy~;odami od
naj~cLL . Piramowicza

a

'r·cmontow'<lll::. niekrępujący, do
PIOTRKOWSKA 89, tel, 223-38
wynajęl'i,:
d. G-go Sierpnia :t8:
1)1.10.
f
N'
3,POKOJOWE mieszkanie świeżo - - - - - - - - ~ .,
wYl'etno?to~Yalle z ?owoczesnen>~ Z'AH,AZ do wyn:aj(:dt~ 2 pokQjP, ~._ _ _ _.LWIII!.IIiI~_iii=IIiII_1 BD~HALTER - bilamlista. z rllugon~eblaml Ol[\z całko~vltel1l urządz('- bdl1le um eblowane z telefonem,'
lctmą, praktyką, poszukuje posady
~~em ~ PO:VOd.l~ '?J3,zdu tanio (~,O fro~~t,. li .piętro, z niekr~p~ljącell1 ~. ~"""'Ij9§.Mói!8U;_ ;
;, -- stałej lub tei zajęcia na
godzin:,>.
c dama, S~~l~de\\l(,za. 9 lc~a ou, we.Jscle~, w doJJl/lll pUllkcl~, na- ?\fLODA illteligentu.'l,
łodziank:l Ln.sk. oferty pod "R. D." do "Ol "
yna, I weJtiC1e m. 20.
3:J14--H d.'l,Ją.ce Sl(~ na. g ..tbU1e~ lekarskI. d.en przYJDlle jakąkolwiek posadę, naj' su Porannego".
tystyczny lub dla adwokata. Wla- chętniej w sklepie,
l'l!.lVentllalnie
DO ODDANIA
natychmiast domoŚĆ: Tel. 131-10, od 8 - 10 przy .dziecku.
Warunki uajskroPOSZUKIWANY(a) biuralista(kaJ
czteropokojowe mieszkanie fron . i 14 - 17.
3540-3 mniejsze. Zgłoszeni;), s1!b. "Życie'
~e znajomością. buchalterji. Otowe z kuchnią o clwuch baido Redakcji "Głosu Por:.mnea:o" 'w
ferty z podamem wynagrodzekonach i wejściach oZ wszelkie·
Tomaszowie.
~
nia do administr. Bob. "Emka",
mi wygodami. Obejrzeć można POSZUKUJĘ POk1jU z kuchnią. w
3548-2
od 10 do 14 Zachodnia 15, m. ~l'órtmieścill, w starYm lub nowym
POSZ~KDJĘ pracowitej, uczciwoj, ------------.,-7. Pośrednietwo pożądano_
domn, Oferty " Od ~araz".
lepf#zeJ dziewczyny, znają.cej się . PRZYJMĘ młodego człowieka
519-il
- - - - - - - - na kuchni _ do większego gospo- do kiosku z papierosami, z kanPracownia sukien
darstwa (4 osoby). Wiadomość w oją 450 zł. od zaraz. Kopernika
PIĘKNY lokal sklepowy, nada.i<l'
I- administracji.
3510-2 25, m. 12.
Cy się na aptekę ewentualnie, cu· '
kiernię Wjaz z llrzyIE'głem nueszzostała przeniesiona
kaniem - 2 pokoje z kuchnią i wy
, $
godami, natychmiast do odstąpie
'el. 200-67. front I p.
nia. Oferty w administracji pod
i poleG/I się nadaJ Sz. Klijente1i
121-6
,,400".
DZIENNIK6W i OGłOSZEŃ

___..___..__..._. ____________111

I..

la

,,(tE(i [7," Piotrkowska 82, tel.
lH2 40 poleca bez odstę\Jn .. ge
mięuzy imll'mi: 90 zł. .kwart.
pokój y, kuchnią,
~~O zł, hn.llt. :! pokoje z kuclInią, wygody,
30 zt poko]6 umcblO\Yt\l1e z Q'
pale;Dl.
..

2ELAZO, BELKI 2ELAZNE,

ARTYKUŁV

3524-0
OD ZAUAZ do odst<wienia kom fort~we
6·riopokojowe mieszkanie:
cl'ntralne ogrzew., winda, Nawrot
Dr. 7, nT pip,tro, front, tel. 205-10.
3539-2 "

CEMEN~

TECHN., RURY,

oraz wszelkie materjały budowlane

WagOnOWO

i ze

składu poleca:

" Spdłka Rlta,Jna Handławo-Przemysłowa Ł. J. Borkowski
nD
Oddzla' w Łodzi. K,-I.-ólk-.eg·O 70
ftlO Uli , Tel. 101·72, 101·7a.
100-84, 204-.94.
•

II

I

PIOTRKOWSKA 81, TEL. 112-98

I

Przyjmuje na rok 1933 wszelkie zlecenia
P. T. Czytelnik6w na prenumeraty c2.asopism
i dzienników miejscowych j krajowych oraz na. '
francuskie i angielskie.
Tamże ogłoszenia do wszystkich pism krajowych po cenach redakcyjnych.

I

...

18

Niespodzian-k.a"- .owiCiroczna!
Od dnia 1 do 15 stycznia ma każdy możność wykorzystania okazji nadzwyczaj taniego zakupu.

I

.: E N l':
Jedwabne reformy z

gumą

krótkie
długie

,"
"

Wełniane

"

od
II G.

"
"
koszule
dzienne
n (l
nocne z dł. rąkawami
"
podreformy
"Ribana" II G.
lepszy gatunek n G.
" dzienne ""Ribana"
koszule

"
Z okazji Nowego Roku

,.
"
"
"
"

zł.

2.45
3.50
4.20
8.80
3.15
3.60
3.80

"

"
"

"
"

Maceo "Ribana" podreformy
Wełniane szarawary reformy
r~ka.wiczki damskie
"
skarpetki
sportowe
"
.,"
rajtuzy dziecinne
~kawicżki dziednne na podszewce

od

1.45

5.00

" "
" "
" "

2.20
2.25
3.50
1.15

" "

" "

"
" "
przesyłamy naszej szanownej klijenteli serdeczne życzenia

"

zł.

•• PAW··
SALON SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Piotrkowska 154. Tel. 141·96•
. . . . .I_ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~~. . . . . . . .- - - - - - - - - - - - - -. . . . . . . . . .

"lE PRBZERIlRTYWY! - ,
PREZERWRTYWY "OLLAI I

lecz wyra~
winIen Pan iądęć, wssystko inne zaś, rzekomo
tak samo dobre NAśLADOWNICTWA jak najenergiozniej odPlucać
'l'ylka
pr.wdzlwe
JI

nazwą

•

+ OJJ.,A"'+

,,0 L L A"
i markIl

•
•
światowej sławy
•
nil każdej
•
koperOie.
Znakiem

GLOBUSA

ĘGIELII

począwszy

NieZWfkle Obli"
Bielizna

Rokiclflska 28.
WiJASNA BOCZNICA KOLEJOWA.

•
•

Wystarczy zadzwonić nr. 131-51.

ODCISKI
zqrublato, skorą i brodawki
u,uwa bez bOi u I bez.
powrotnie znany od V1 wieku

_....WIOL
KU P U J CI E Z l-go Z R 6 D l A

I

Wl8LK1 WYBClR

!!!~p~~ ~~'!!!~!Q!W

IImetalow,oh
óź e k \Vriym~,uTk
ameryll1ł1i.JtIQh

"DeiiBBii;Dwb~:Biod!,zp~nk:;;kaDiif
iBL. 1584, w podw61'.u.

~

I

••
••
••
I•
•I
•

I
I
•

.
I

stołowa

od 2.96

w KOLUMNIE

Prenumerata
«>lIr08.,. e p.. e!l17'~a

mlesleo~na ~Qło_

datllaml wynosi w
POOStl-WlI w balu -

R~kopi8ów

PorannelfO& -

toct.ł

Bielizna

"

1.75
3.75

•

2.95

•

męska

Koszula dzienna
Koszula nocna
Kalesony

Bielizna dziecinna
Koszulka
Koszulka

'.

4.60

•

2~7i)

•,

' 0.65
1.70

"

0.37

"

8.TO

"

Kołnierzyki

dziewczęca
chłopi~oa

Męskie

Damskie

Bielizna

Prześcieradła

Pończochy

.

~

,.

..

~,

0.40

abaolwenłkl

,

I
I

0.30

I skarpetki
,.
"

>,,,

Fartuchy

Cen, Drz,steDne.

I pąClBP;~::Łi5 gr.

o niesnanej dotąd
najwytsaej jakoMi

Uskułecz",iamy wysyłki paczek dó RąsJi
na podstawie umo
przed.tawici.,...
Z- S. R. R.

•

I ..zr6CÓ;=·WiioomollRski
Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72

UWAGA: Dla sskół. instytucji i związków
udzielamy z ciastek 10% rabat.

..I....

•

• • •• • • • • • • • • •
_
-

KOLUMNA,
zosłał

(2 minut, od stacji)
Pokoje słoneczne z osaldonemi werandami. Wode.
ielca. ł.aeienki. Klozety. Radio. Telefon. O'wiet••
benzolowe z .iatkami.
W pokojaoh i korytarzlIch piece kaflowe. Gości OCI.
Ile na stacJi. - Prlyjmuje si,= zam6wienia na ws& ... ,
IIIbawy. - Inf. udziela: Epsztajn, Kamienna 1.

6-go SI.rpnl. 34
poleca ~o~oś~i beletrystJC8ne estatnlej doby. • i.ezyku
polskim I ntemlecklm. SpecJalny d.tał dla młodale'J I d.leci. ADon.menł ml ••lłłCzn, tylko 1 zł. Bes .astawu.

__ ,atklem! dDodnouenle-

aL 9.-

telefon Nr. 2

na seBon zimowy prleniesiony

do eleganckiej komfortowej wi

(zafelDla " 0'WI414"

III 6.- saQrenU:1I -

nowocześnie urządzoną
przędzalnie:
skręcalnię,

Oferty pod "FABRYKA~ do administraeji
,. Glosu Porannego".
540-2

I

towarów: ~ ~u1!da,
Brak i resztek.

'Iem

szarparnię,

'.

Wyłączna sprzedał

OK

'która posiada

L

Wielki wybór Towarów 'Widzewskieh.

Polecamy wyroby
marki

Zaplay nil 2 p6łrocze przyjmuje kancelarja Kursów pr.,
uj. Sienkiewicza 53, tel. 184-07, w godz. od 10-12 i 4-6

•
•

1.86
3.75
1.35

;;, ,,~t.;95

konaerwatorjum p.ry. . . . .
(Luar Levy-Cortot)
Klarownik artyałJezny prof. Józaf Tu,.,".I.
Klu,: fortepian, aolfegio, :zasady i inne przedmioty

I WIE SZA FABRYKA
I /ll'zui;~ Zaiil'bekowoIDina LObÓ)

3.10
3.65
,.

Fil d' ecosse
Jedwabne
Skarpetki

przez Ministerstwo W. R. i O. P.

H
UrsU Forteoianowe
Heleny "ronson-Winnikowowel

pościelowa

Kapv
Poszewki

-. ..reda.,..,.
..... allbMln.,
t..,.
(.troM lIpalt): I"l'a .trona 2 &I., Reklamy tekst••
aL t.- ......cl• •
miejsca na atronie od a lIo 7
I!O gr.
Oglollen.
be. ,.a.b.elenla ....,.ca50 1'''' ..dal... ed mon, hj do Icoba tekstu 40 ,r., nekrologi 40 gr. ZWJozajn.
(str.10SlpaJt) U". D.rdne 15 . . . . ."... .a"meJne oaloaeDie ... 1.!O. Pouolwllnie pracy 108" za ..,.
najmniej...... t ... r:t.;-_ie...-,no.. I
•• 12
oblicsene ..
droML ...... 1 . Za e& tnh •.,nQ ...
OaL iwukolor. o
cUoel
Wf

autnełeniem

.ułabiDo

FU,

'-~

Reklarrl

Redaktor: EugenjusK Kronma~

~lItwlerd.one

Chustki do nosa

.a. ".80, _

redakcja nie _wraca.

0:30

Koszula dzienna
K~8zula nocna

Pensjonat lesserowei I

zawiadami a, Iż zostaje czynny przez całą zImę. Pole·
ea sloneczne pokoje ogrzewane i komfortowo uuą'
dzone. - Budynek skanallzo~B:ny. ws:lelkle ~ygod,. - Kuchn ~a rytualna obfIcIe zaopatrllona I sma·
c.na. Ceny przystępne.
' Informacji udziela:
Besserowa W Łodzi Piotrkowska 82
111 49
t e Ie f .n
-.

•

Bielizna damska

•
~ .

Firma Józef J6zefowicz I

.,bOr

Obrusy
Serwetki

od 2 korcy

dostaroza do mieszkań
w najlepszej jakości po cenie przystlJpn ej

I

UfRJMo;emy jellua do dnia 6 stytiDla IMJ r.

Za wydawnictwo "Prasa", Wydawnicza sp.

I

ogr.

od,.
I.

w~ dodatllu

wł~cznle

zł.

Ogłouenia aami6łlloowe

faata, dt~ ~!III.

ilustrowanym za 10m. kwadra to w, 1

Eugeniu8z Kronman.

S(fJ1.

.ł.

W drukarni własnej Pio\rkowska 101

Łódź,

dnia 1 stycznia

1933 roku.

r
Po'''' ka m-edzynarodow

W,O

u 1932

były kJasycz.
tra.piących Indzkość bolączek, ru gospod",rcze~o, może być o~ l żadO'a konferencja nie rozwią- dzyu31'Odowych
a pl'zedewszystkiem szalejące- rzeczywistnione jedynie kosz- \ zała problemu, ktÓł'Ym sie zał- .Jym p.-zykladł'm lś('ie syzyfakonfel'elliCi~ wej
pr8{'y, nu.'Miższa pl>Zy'
J!o ł wciąż wzmaga.iącego się tem innych państw i musi do .. mowała; każda
świałowe~o krvzysu gnspodar- prowadzić do powikłań w sto'- l J)rzck3!llywam swe zadanie kon- ~dość przedstawia się w jak ..
sunkacb międzynarodowych ta~ fCl'encii następnej. W pewnych na.iooJ'tlziej
pesymisłvczncDl
ezef!o.
Wielkiej Brytan.ii (z Sowiełami, sferach oczekiwano bardzo wie.. świetle, ~dyż ani konferenc.ia
* * •
Puegląd konferene,ji między .. pańsłwami skandjnawskiemi), k' od konferenc.ti rowro.lenio- w Ottawie, kłt'Jra jest nową enarooowych rozpoczniemy od jak teź i domin.fów (zwłaszczu wej i Od ~yeiestwa Roosevelt.:), dycj,iJ angielskie i sr!('ndid isokonfcrenc.U ottawskie.f. POZO!'- dla Kanady w stosunku do U. ltad Hooverem. Lecz kooJel'en- lutl.o~ ani za~'gu't'nie pi'oblt>cja r07.brojeniowa zakuńczvło mu dłu.gów wO.~fnnych.
an!.
nie dotyczy ona spl'aw wewnę S. A.l.
Wpływ konferenc.ti ottaw-' swą pierwszą fazę rezol1!>ci~ wreszcie niel'eah'.e, llIczmicrtl'znyeh imper.ium brytyjskie(!z ..ją I przygotowu.lą występy go, lecz w rzeczywistości ma skie.i na poIityke WieM.Jej Bry- zaehwalająeą w zasadzie rr.akn ni~ Upl'Oszczune . - by nie po·
:um·
Ilrimabalel'yn. Na bnegu je- ona wielki wpływ na J)u.lityk~ tanji ujawnił się .iuż podczas wojny gazowe.i i bombal'4lowa- wied7,l~{: pl'ostac·k ie
nia z pO\lieł!rza. Lecz zalł'- eepc.te pI'ezyd~nta RClosevrJtil
zior, pł'Zy zielonyClb stayl(~b. w Wielkie.i Bl'ytan.li w dziedzinie . konferene.ii lozańskiej.
dwie rewluc.i~ ogłoszono, .lak 'ł'f)!I;wiązallia na<fląt'.ydi pwblc·
• .. ..
•·icmnych kuluarach słowa. slo.. stosunków mh;dzynarodowycb,
wa i jcszcze raz słowa rekon .. zwłas,7.(~za stosunków I!ospodarZe spraw czysto eurone.iskicb .zwołanv przez ligę naro:dów ku- mów nic .dałwią.
słruują świat.
Dcl~.aci sf)rze- ~zych.
wysunęła sic: w r. 1932 na po- mitet rzecz.nnawców orzekł, iż
Neonterkantylis ycznn
por.
cza.ią się, nastwnie
dochodz.a
Imper.łnm brytY.iskie przecho i'ządek dzicnny kwest.ia federa- urzeczywistnienie
tych zaka- tyka p6!"'Z'cze~ól YCU JJ311Sł\", ,
do z~ody i roz.leżdża.ią się po dzi ,poważny kryzys. którego c.ii naddlma~skie.i. Z .iedncj zów jest niemożliwe. Dl'ZtlkN'śllł oaó'ne dążenie do sł~ wł'tnc,i
wygłoszl'niu
mów kan:wdzie.t- ~Iówne przyczyny są zresztą strony chodziło tu o utrzymanie J,ąe tem samem jedyny pcZOl'ny autarchji,
!'dmowysł' ,'{'zaAnopki('ll. ZaJedwie zdążyli siC! 1'07. tc same,,, co i w ~ólno-świało tuzy życiu niewypłacalnvch dlu plon prac konferencji l'Ozbl'oje- ści _ dnpl'owoo al do nhslH"
.l('('hać. ~ak .iuź zdaJą sobic ci wcm pl'zesilelliu gospodal"czem. ż;ników drc~~ t. zw. konfrolo .. , niowei i podkreślając,
IZ pał'- dn .•Jas.!~em .lest. iż Jl' l s~, ' a .
panowie sprawc z kruehości Na skułek wewnętrznef logiki wane.t pomocy finansowej. z tnriunt montes. na.scetur l'idi . tli łf.ni('" n !y'ł~'by spł:!rif c1u:!i
.
pcwzil;'łe.i uchwały i rozpoczy" rozwo.iu ka... italistyezngo,
jak drugie.l zaś strony {pian Tal'- {'ułus mus., "'m'a porodziła nn·SZ. .iedyme
dr'u~fł
':llnOŻ ofll':!.1l
naJą PI'z~'~otowania
do nowej też i wsku~2k woJny światGwe.t dieul wysunięto problem fedc- To saJr') na fl'Oncłe niemieckie- im,n ortu «lo pańs~.... - Wil~l'Z,,~
Jwnfereul:.ii naturalnie niezup.d.. poszczególne dominja znaCZ1li~ rac.li nadduna.lskie.i jako prze- go żądania równości zbl'G.ieii- cieli, ot6ż te oSłdllie pm'ish, et
neJ.
się UpJ'zemysłowiły, co skurczy- cSwważnik ansehlussorwej polio PO wielkich trudach
przyjęło ogradz81ą sie coraz wyłi..'iz~'mi
"Tuk w ('j~;::u tł'go .fedlKg" lo rynek zbytu pł'Zemysłu me- tyce Niemiec. POd przeróime- rezolncfie typowo kauczukową. murami celnymi, wsz.~'scy chc:ł
roku mieliśmy konfel'encjC! r~I:7" h·opol.li; ponadło konkUl'euci mi nazwami problem ten za- gdyż każ!Ia ze sll"on ma moż.. dourowadzić eksllort do maksi
bl'ojeniową w Gt'newie, kou fp
Wielkie.ł Bry tan.ii , zwłaszcza C. Ilrzątał umysły dyplomatów
i ność interpretowania reZlO~ucji mum. redukując zarazem imrenc.ie lozaJlską w spl'awie rP- S. A. i Japon.{a WYDarli ją z ~kspel'tów na konferenc.fi lo- w duchu swych żądań, a żw1a.. port. Nie dziw też, iż anarch.ia
I,ara('.fi, konferent'ję w Otta",ip doonin.iów i, .tako importerzy, zańskiej, na konferencji t. zw. nia te wza.iemnie się wyklu- gospodarki śwlato 'c,l nieu~łan
w sprawie organiza{'.ii imjleT- 7aJeli w dominja,.b miejsce me~ Moku rolnego w Warszawie, na czaJą.
nie się wmnalro .
Zawiodła
i d ..u~a nadzieja.
.lum bryty.tski{'go, mamy j)l)za tropoI.U Na.ibardzie.f .iaskrawll komel'encji w Stresie. Wobec
W atmosferze ~~ob.m6w na
tCIU micć konfel'cncJe klllclyll' ~:.iawiska te wystąpiły w Kana- rozbieżności i przcciwności ee- która nigdy nie była maSl-łmocarstw dniona: prezydent Roosevelt 0- rodowycb, ab!nu'dalnego mCJ"
s.ką. poświęconą polityce gospo dzie i Austi'alji. Zmiany te W).- iów pOSzCZCf(ólnych
Wielkiej Brytanjl, I kazał sie macznie hll1'tłziej nle- kanłylizmu, wzrnaga.lą~e~o sir.
darczł'.f i monetarne.f i m :lźliwe warły nadł'r ujemny wpływ 08 (Francji,
w
ał:mosf~l'X"
jesł, iż po wyboracb pl'czyden- ekonomikę Wielkiej BrytaDji, WIoch, Niemiec ete.l Dl'Obl~nt prze.iednanym i daleko bardziej miJitarY:i'lmu.
przesiąkniętym duchem party- wojny gospodarcze.,
wszj'st ..
ckich w U. S. A. odbędzie się w a ponadto mocno rozluźniły nie został rozwiazany.
• •
kul&ry7lmu, niż Hoover. Nowy kicb POlIst", pomił:dzy sobą -.1akiejś, dotychczas jeszł'Ze nil' wiezv łączące domin.la. ~ m~tro
Daleko ważniejszy moment w prezydent U. S. A. nie chce łą- nowa fmma Hobbes'owsk.lego
ustalone.f mił'.lscowośei, konf,'- IlOl.fą, wytworzyły w domin,iach
i' czyć kwestji d~ów wO.tennycl1 bellUIm omnium eontra omnes
l'enc.ia na,idonioś1e.isza".
porważne siły odśrodkowe, dta dzieJach EUIl'Opy, a zar~m
nie tylko z reparacjami, ale - pOdstawowe pl'(lęcmy mię
W łych kilku zabru'"'iol!ych bytu imperjwn brytyJskiego da- świata, stanowi konferenc.ia
'~lJsro
iron.ią zdaniach Andre Mllurois lek o I!roźnie.isze, niż zatar~ z Ir- zańska, którą poprzedziło słyn .. , nawet z problemem rOZbro.tenin dzynarodov.- -.' pomyki
wskazał na!głównie.fsze
etapy land.ią o przysięgę na wierno';ć nc moratorju,m Hoovera. W Lo anl z m-ogramem lM'ae przy~le.t daccze.i są. nierozwiązalne.
W nr. 249 pary~kie!!O t~'gł)'
l}Olityki światoweJ w r. Hl32, kOlrOOic. Wobec pOlWyżstze~o zannie na pierwszy plan wysu·1 światowej komel'enc.ii w Lonproblem
odszkodowań dyn,ie. O ile ta symptoonatycz· dnlka "Vu" p. M, Na".aehine.
PI'zewj{lu.iąc :r,al'3ZC'Ill cłą~ dal- przed polityką brytyJską po- uięto
koncepc~a problł'mu dłu· autol' 3 .. tomowego dzieła .,La
szy na rok 1933.
wstało nadzwyczaj doniosłe za- niemieckich. który teoretycznie
Odszkądp- gów zostanie utrzymana, mo- crise et l'Europc economiqne",
R~ez oczywista, iż prJ.lY zv.- gadnienie reorganizac$;i imper- został rozwiązany.
sławieniu bilansu za rok 19:-ł2 .luro bryły.fskiego drogą wzmtt- wania te zostały zredukowane żna zgóry być pewnym, iż 0- wykazu.le tu dobitnie na 1U'ZYnależy llW'~lędnić
SZCł'f'~ fa].... cnhmia wiezów g.ospodarczyeb, do 3 miliardów marek złotych, bradv konferencji w l ...ondynie kładzie dł~lgów woJellDycb, t ..i·
problemu, który pnez dlll~zJ
{ów tak doniOSłych, .tak wybo- hlczac"ch domin.ia z metropol.ią za którą to sumę Niemcy maJą będa zUl1chtie bezpłodne.
Stopl'Jiowo cor~ szersze ko- czas będzie sic: 7JIla,idawał na
I'y IJrezydcll'ckie we Frant'H t 7..adanie nie cierpiące zwłoki~ dostarczyć Bankowi Międzynaw Razvlei honów la ,.dają. sobie spł'awę z Pr7iY- pOl'ządku dziennym. Otóż p.
Niem~ech, śmierć Brianrl-i, wy gdyż za wyJątkiem IrJa.ndji, No i'Odowemu
M1'Y parlamenckie we F.ran~jj wej Zelandii i Południowej A- Rzeszy, przyczem bank nie wy- czyn fv{'b ustawicznych niepo- M. Navachine końr.zy swe l'Oj
nastęl)ującero
ub·
j w Niemczech, ewoluc.ia
wc.. fl'yki, domin.ia tak co do im- puści tych bonów przed npły- worl7,eń wszelkich konferencji wsiani?.
Żadna niem:
wn~trzne., polityki w tycb kra- portu"
jak i co do eksportu wem trweh lał od daty podpt- międzynarodowych.
.lach, zmiany w gabinecie hry- wif."Ce.i niż w 50 proc. zależne sania układu. Zarazem Yran.. konferenc.ta nie mo.ir dać nie
"Konsumc.~ sta.te sj~ nietY.iskim,
ewoluc.la rewolllc.ii Słł od wymiany z konkurentami cJa, W. Brytan.la, Włochy j An- tylko radykalnego, ale nawet o~aniczoną jedyn!e w czasi.
hiszpańskieJ, wybory prez)'(lł'n-' Wielkiej Brytan.p, metropolja glja pOdpisały· t. zw. !"genUe- jakiegokolwiek.bądź istotnego wOlnv. Trzebaby więc przypu('kie w U. S. A.• powstani:! 11m'i. zaś kierowała do dom-inJów za- ment a$'eement". wedle które- wvniku, o ile poszczególne ~cić hv:potezę
now(j wO.lny,
stwa Mandżu .. Kuo na Dsleldm ledwie 32,9 pr<w.. swego wywo- ~o ratyfikac.ie układu co do re- I pańsłwa bedą ożywione du- prowadzone.i przez l. S. A., aWschodzie. krwawe dni w (~e- ~u, a sprowadzała stamtad 23.1 parac.ii n,zaleiniDno od odpo- "bem partykularyzmu, nacjo.· bv Amet'yka
mo.~la przy
newie, pakty o nl~agrcs.c'. któ- 11I'OC. G:!ólne:!o swego prZYWO- wiedniego załatwienia proble- nalizmu., mf',rln\11tyli~mu. Zara .. zwyżce cen - ' pI'zyjąć z Eurorycb. znaczenia nie naleiy pt'ze.. zu_
mu długów wO.iennych, przy- zem Z1!6ry ska:zanł' są nn za.. py ilość tow.łl'ÓW, która była
eeniać i t. d., lecz wS~i,....tłdf:' ~('
Nal~ży pamiętać, iż główDł' czem zaznaczono, że o ile ten 0- ~łade konferencje, którym po- by dostateczną dla wyró-wna ..
momenty były już do,,'fatecznie mi artykułami spożywczemi me słatni problemat nie otrzyma wierza sie załałwia,nje oddziel.. nia dług9. zaciągniętego P(.z.~z
na łamach nas!Zych omawiane, tl'oll'Ol.ii są artykuły przemysło zadawalaJące~o te mocarstwa Dych kawałk6w. oddzielnych EUl'ope podczas ","'I)·.fnY świat" ..
~dy tymczasem
dzie}t potnie.. we i W('lgiel, zaś artykułami eks- załatwienia, sytuac5a prawna w problemt'hvi
nierozerwalnIe! wej".
nionych konferencji. ehal'akłe .. I)())'towemi domin.iów sa SUTOW kwest.H reparacji będzie taka, 1wiązanych
z całokształtem'
.
istniała pl'zed moratorjum problemn kryzysu światowe~o,
Wspomniany
ek6nomisla
ryzuJących
ogólno - eUI'opcj.. ce i artykuły spO'~ywcze.
pl'obr.emów. wspomina CI woJnie. prowadzo
s\{ie, a nawet światowł' bolaczW wyniku kilkutygoonio·· Hoovera. Nie bacząc na to za- ,lClsQJcze~ółnych
ki nie były dosłałl'cznic OIn6- wycb, żmudnycb a chwł1ami i strzeżenie, morlna uważać, iż kt6re nie mogą być rozwiąza .. ne.l pl'Zez U. S. A., .lako. o czyteoretyczne.t
bypotezie,
wione jako całość, .iako ł)c!';zrze dramatycznych. Gbrad imperjal nroh!cm l'Cllarac.U został zlikw~' ne iDaeze.i, Jak dr~ą znłałwie.. stil
!!,ólne OWIiwa .ietlnego łaliclIelu. na konferencja w Ottawie za- dowany, a na .tego mie.isce za- nia cafoks~ałłiu, gdyż w~st .. p.rzy które., spłata dłu~ów wo ..
Na wszystkie ws])omniane kon· kończyła sie podpisaniem dwu- nstrzył się problem dlJuaów wo- 'kic tak zw. poszczególne pro...~ennych byłaby możliwa, Nic ..
hlemy są wza.lcmn;e Z'{\Tiazane stlP.ły~ niebezpicczelistwo wO.i"
fC'rcJu';" międzynal'odowe nale- stronnych układ6w pomiędzy .lcnnyeh.
Konfel'enc.fa
lozańska po- j nie mogą bye jedne od dm- uy i to świało . . d .iest ni.ehezpic ..
iy tern bal'dziej zwrócić uwa~ę metropol.ią i poszcze~óm.emi do
..rzy omawianiu bilansu polił~'" miniami, .iak też i układów po- ,,,zięła poza tem .tCSZlCze dwie !(ich odrywane. Zaczyna to 1'0- czeiiswem rcalrlem: na l'e.'t1ki międzypaiisłwowe.i na 1'0 li między domin.lami. Układy te. l!chrwaly w sprawach J(OtSpodar- zumieć nawet "sJ)CC" Lcwiata .. ność tego strasz'J~~o nlebcz..
]932, iż w oczach szerokic.i o :l,aw311e na Ił lat. oparte są na f;zych: 1) o zwołaniu komitelu na, p. dr. T. ŁycboWjSki. który picczcllstwa składa się wszyilt"Prze~lądy,je
guspodłtr.. ko - woJna "ospodarcza, wy ..
piu.H konferencje te są tb'ugo . zasadzie wzajemne.• preferene,u. dla odbudowy finansowej i gos- w
planowe, .lako obrady facbowl', \V myiiil t y ('h uk :Idów metro- łJodarezej Europy środkowe., i ezym" nr. 20 pisze: "W chwiH scif! Zbl'O.fCli, oda'odzenie mił!-.
/.(dy w rZl'czywisłości wsz~'stki(' [llOUa stwm'za upoJ'ZYwilejOiwane wschodniej i 2) o zwołaniu mię- obecne.' żadne załatwienie iD- dzynal'odówki przemysłu wo·
tc kcmferen.e.ic są przesiąknit:le wal'lmki dla impol-tu SUTOWCÓW dzvnarodowe.i konfel'elltC.li fl~ kicłlkolwlek spraw na pew- .ielln('~o. wzma~a.ią(·y sie bezll
nych tylko okl'eślo:nycb odejn- słannie !u'yzYS ~ospodarezy.
POlityką i S~ł lladwyraz sympto- i artykułów sJ)OŻywezych z do- nansowej i gospod~zej.
• •
kac nie I('źv
~anlea~h fllf)
nok 19a3 będzie nieodrod ..
matyczne i cbarakterystyczne,· min.fów,
natomiast domin.ia
Wyniki tvch wszystkich kon- ~liwoścl.
Rozw 7.anie może Dem dziel'kiem 1'. 1932 ,tak tł.·i:
nlbowlem wymownie świadC'zą stwarzail! I}rzywile.ie tlJa impOl'o beznadzie;lwści p~zynań Ide lu artykułów przemysłOWYCh z rereneji jak też I wyniki konfe- dokonae sic tyl"', na ealvm i wszystkich lut po woJen n ycb.
HOI'OSkOllV nie sa bynAj'llUlie.i
rowników polityki mi~zYP3Jl- metropoliI. To dążenie do od- renc.li rozbro Jeni owe.t, o której froni!f~".
słwowe.i. pOC'zynań, których Z!ł- rodzenia impCl'.tllm brytyjskie.. .inż kilkakrotnie pisaliśmy.
są
O ile włęe dotychczas obr3- JKłi'ies:/.lł~aee.
daniem miało być zwalczenie go. jako samodzielneQ.o obsza· ~ll~ania J!odne.. Właściwie «br wszelki..Jt knmel'{'.ndi role·
S. Czeczelnieki.

Znany pisaJ"z fraucuski, AnMaw'ois pisał niedawno.
"Od czas,u wO.iny zalecają
nam konferenc.ie jS'ko lekarstwo na wszystkie nasze dole~liwości. Co rok, a nawet kU..
ka razy w ci~u roku, zbiera.fą
się większe i mnie.~sze palIstwa
na konferenc.ie w .iakieUlŚ mieśl'ie dobrze zanpab'ZOncm w ho
tele. Balety ekspertów pop'rze..
tJl'C

I
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Wie!e oznak wSkazuje na zahamowanie temDa r,zrsu
w kryzys ~ospodarczy prawie tc
kon.lunktury.
Silny oszczędlUł (aczkolw~ek trudno·
bi('~ pO po.chylni,
na które., ści ostatnie~o rozwoju ~o...po'
zna.idowaIo się gospodarstwo darczego ma.lą po części swe
światowe jeszcze około połowy źlooło w kryzysie światowym)
l'oku, przeszedł w lekko w dół oraz w Japon.ii i Palesbrnie,
skiel'owany ruch lub też w stan' gdzie struktualne tendellJC.ie }'cspoko.iu. Z Diezmnie.iszoną lub du w górę, wpływ deprec.lacji
nawet zwiększoną intensywno- waluty na eksport i inne wpły
ścia kl'Yzys trwa je~cze tylko wy (np. w Jauon.ll kon.iunkturs
w n icwielu kl',s .lach, przeważ- zbro.leniowa), wy;równały ZDOnie o znaczeniu podl'2.ędniel . wu stl'aty ]l'l'odukcyjne kryzyszem, natomiast zda.le się, ż( su. We wszystkich tych wywielkie państwa przemysłowe! palikach chodzi o proces rozktóI'e, z pow ~ du swego wybił wo.i u, zawisły od pewnych 8pe·
"ego znaezenia dla konsumcjf cjalnych ezynników ł dlate~o
surowców ł w systemie kredy maJący mniejsze sY'm-Dtomatytowym gospodarstwa światowt CZ'lle znaczenie dla tendencji 0go szybko wpływają na między ~ólnie wpływaiących na gosponarodową
konjunkturę, prze darstwo światowe.
zwyciężyły ostatecznie shld-ium
Do dystryktów gospOdarstwa
kurczenia się gospodarstwa i światow~o, w których krVZl'S
wstąpiły w fazę stopniowej kon .leszcze trwa.
należą w pierwsolidacji. Tem samcm ])OWsta- szymrzędzie prawie wszystkie
.le pl'lreciw istniejącym jeszcze wschodnio- i południowo-wscho
tendcnc.lom. ~ofania się konjun- dnio-europejskie ba.fe rolni('ze,
ktUl'y w inny~h Iu·a.lach wzra- w których ponownie zaostrzony
sła.lący opór. Ale prawie ni- .kryzys agrarny, ~oraz trudnie.i~d~e nie rozpoczął się rMkwit, Sza Sytu3'e.la finansów państwo
a tern samem od~zuwane 7Jag~- wy~h i uciążliwe zadłużenie za«benie przez kryzys stwOJ."ZOncj granicme, pIl'zeszkadzały stah'udnej sytuac.il.
nowcze.i zmianic tendencji lub
.-, ...
Jedynie w trzeeh kra.lach U· nawet czynią prawdopodobne
Od polowy 1932 1'. m071ua w .1awnia.l ą się wyjątki: w Ros.ii, fale poWTotne. Również i w indotychczas
śwhłłi:twy nYClh europe.fski.ch krajach rolpJ'zcważne.l
cz~i
kra.i ów którą

Nie łatwo społ'.Ządzić świato
Wy bilans konjunktUJ'aJny l'uku
1932. Powiązanie polityki z
gospodarstwem utl'udnia w wysokim
stopniu wyłuszczenie
ty~h momentów,
któl'e mogą
być
wskaźnikiem
dla occny
wzgl. schal'akteryzowania kOIt.1unkhll'Y l'Oku ubiegłego. PałI~~ąc przez pryzmat
bczl'obo'
eia, stał1ldartu życia .iedn1Jstck,
h'lulnych wal'UlIków kredytowych itp. pozOI'nic nie zauwużamy żadnej zmiany na lepsze,
przeciwnie wyda.le si~ nam. że
kl'Yzys jest z,aosh'zony i że jesz('Ze nlic tak prędko nastąpi
ZWI'Ot ku lepszemu. A jednak
należy zważyć, że te, zresztą zewnętrzne, ob.lawy sytua~ji gospodarczej u1ega .lą zmianie na
lepsze dopiero wtem stad.lum
)'ozwo.iu kon.iunktlll'y, w kłórem
wewnętrzne przesłanki
poprawy gosl)Odarcze.l doszły do zu}Jełnej równowagi i zdolne
są
do pI'omieniowania
na 7.ewnąb'Z.
Zresztą
i w normalIlych olu'esach gospodarczych,
wyki'es konjunktury wykazuje
Ilucbylellia łokaln~, spowodowa
ue specjalnymi warunkami.

stwicrd, zić zasadnic.zą zmianę

l'OZWO.lU

I
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niczych, .lak zwłaszcza w Danji,
w syhla.ii rotnictw~
spowodowane częściowo pI'7.CZ
środki natury handlowo - p'llitycznej, stosowane przez krll.le
zbył../. stanowi główną przeszkodę dla dotrzymalllia kroku
światowo - gospodal'czc.i konsoIidac.ii.
W pierw~ej części znmOl'skich krajów .iako prOdt'Celltów
surowca cofanie się kon.lunktnry zakończyło się, a pl'Zyna.i!
mnie.l ma się ku końcowi. Stabilizacja cen surowców (pr'z y
równoczesnym silnym sJ>adkn
kosztów produkcji), stanowi tu·
ta.i zwykle podstawę kOllSolidac.ii. Rozwó.l w tyeh kra.fach
bYł wielokrotnie l'ównież podnieeany przez wpływ depreclac.ii waluty, PI'oJNlt!'lliące_l eks,
port i liberalną polityk~ kredytową.
Z cłrugiej strony naI.eży
się obawia~ nowych trudnośei
s~ezególnie dla Argentyny, Kanadv i Aw;traJji w zwiazku z
baissą na rynku pszenicy . illa
Argentyny nadto w związku z
p~orszenie

cen i że 1'0;0;rynków kredylow~' clt
w tych kra.lach, a przedcwszystkiem ponowne puszczenic
w
ruch mi~dzynal'<odGwycb stosunków kredytowych stawia
pewien opór re~.ionalnym ten·
denc.iom do recydywy •
'.f.

Wśród
kl·a.iów, w któl'ych
kurcz,e nie sie ~ospodarstwa może być uwaiane za mnicj
lub
wiece.l zakOliczone, stoją w
}Jiel'wszem mie.iscu wielkie pań
stwa przemysłowe, Wielka Brytanja, Francja, Niemcy. Stany
Z$ednoczone obok Ho!.and.'i. W
tych krajach spadek kon.lunklu
I'y był w .ie~o ostatniej fa,z ie
JJop~dzany ))1'Zez deflacyjny nacisk międzynarodowego kryz,
Su kredytowe~o, podczas gdy
czysto kOll.lunktul'alny proces
likwidacji w p~ybliżeniu wyczeI',Jal się już w ci~u zeszłc
~o roku.
Z przezwyciężeniem
kl'YzySfQ kl'edytowe~o pl'zyszło
kurezcnie się gospodarstwa w
tych kra.lach, w których systcmatyc21uie usiłowano rozluintć
brytyjską polityką
handlową,
skostniałe
rynki kredytowt',
wypływaiąeą z układów ołtaw
J.)l~ez co kOllsolidac.la wzgl~dnie
skich. W każdym r~ie pl'ZCrlaleko posun~ła sit:.
zwy~ieżenie tych trudnośei może być ułatwione pl'Zez to, ie
Dr. M. S.
chyba nie mO'lna sic już Iiczy~

•
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kupiectwo nowelizaeji ustawy o nadzorach ten stosunek W'S'Pó~tp!l'llcy belZi upadłościach,
względnie utrzymać. :K:UlPlecWlkraczaJo
two dbało o to, by zbytnio
',\ IHl sllroju aptymizmu i p.rzewi.dy wall, iż rok ten przynie~!e co wią!Zało się z akeją podejnlOwalDą wówczas przez samorząd nie an2ażować się kredytowo
wlÓlkiennictWlU peW1I1ą poprawę·
w oczekiwaniu uzdrowienia sto
gospoda["czv.
ujl lyn,,'irz m ten o'Party był na
sunków finansowych.
kilk_u zasadnilCzych momentach.
Rzeczywistość minionego ro·
Powawą rolę odClgll'at. mogłu
Przedewszy rtJkiem przewidy-· ku przeklreśliła jednak te uaws-pomniime
powyżej
scalenie
dzieje.
, ano, iż dwa popw:eoni.. lata
poda.t>ku obrotowego, gdyż nie
kryzysu , jeżeli nie w całośd. tt>
Analiza konjunktull' h .mdlu byłoby wciągnięte w t. zw. sprze
w zn acznej mierze dOlkonały ni ·
włÓ'kienniozego w r. 1932 lyS- daże gotówtkowe i byloby
w
sz c ząc ego dzi.ela
eliminowani:l
kuje na jasności. szczególniej mOI:lności obsłużyć mniejsze ku(~ l e mentów s ła'bszyoh.
PTZV omówieniu l'o,\i, .laką od, piec,t wo nie przez pośredników
To. co miało zginąć w O~Ilitl gl.rywa handel włókienniczy w niepO'wołanych do zawieraJn.ia z
kryzysu już odpadło.
całokszta :cie stosunków. W o· mniejszem kwpiectwem
tran.
kresach
normalnej
konjUlnkturokcji.
Sprawie
scalenia
po
~ru:gim
takim cZYlln'kiern
pOSWlęc()nO
l)dzwalającym oczekiwać; 'Jew .. ry tranzakcje zamykają się w datku o,b rotowego
4 sezonach: wiosennym, letnim, ~ały szereg konferencji na te.
4łej poprawy była
jes.iennym oraz zimowym. Nb- n'nie samorzą;du gO&podarozcda l ckoidąc.a redukc.ia
..... •
" wytwór· s t e t y, l a.t a OS.ba 'uulC
P'r zym los'ly go i poszczególnych ministerstw
....I·!liem'.·slu
włókienni",'
.
....,. I'C I ja,kko.\waek w5zysIJkie zainte"
.T
po w oLo e za",lerame
SIę i'i ,. an
cze~o.
tych sezonów, z których poZ'o- resowane czynnikt wypowie'V prz,cmy śle tym bowipDl ~'O stały tylko właściwie dwa: zi· dzia,łv się kate~rycznie za tą
hi.lach nadprodukcji, kt.óra de.. mowy i letni. Ale o ile sezo.1 doniosłą reformą - nj,e została
prowadziła do 7"1 pełnego wy- letni trwał w latach konjulI1Jktu- ona z'realizowalDa. A prz~ież
czerpania finansowego na "r, tt.:- ry przYllajm.n iej 3 - 4 mi~slę· Udyby refoln na ta nastąa>ra , kuŻiIliejszych placówek, utrw ama cy, o tyle obecnie trwa 6 tv~- piectwo óodjęłoby ooer~iczne
lolę konieczność p.rzysto,owa· dni, a sezOlll zimowy trwając'; wysiłki, zmierzające do wzmocJ1ia rozmiarów produkc.h lI,o zl'lzwyczaj 2 - 3 miesiące przc- nienia swyoh podstaw o.r.gani
skufClzone,2o
za.potrzel~"wanilł' biegł w okresie paru zaledwie zacyjnvch, aby odegrać decyda.
~' ynlkn wewn ętrznego. W ?wiąz· tygodni. Okresy miedzY'Sezo- jącą rolę w stosunik ach z wlelku z tem pozostawały nadz'cj-~ nowe są z.Ulpełni.e martwe. stu kim przemysłem. Kup.iectwo
lwpiectWiU, iż
sznie więc kupiectwo 1932 r. nast.rojone było wówczas opfy·
.
••
•
moglo przewidywać, i:ż reduk- mis1ycznie, przYPuSlzlCzająlC, że
rac ł()lllahzat~.~a procesow pru- . cja WytwórczoŚ>Ci i niewie·1ikle w r. 1932 ro·zpoczni.e się modukcY.l n )"ch
dopro~adzi siłą z~pasv towrurów z poprzednic'h 100Ina odbudowa nonnalnycn
rz~~,~y do z.a.p rzestama procesu sezonów przy jednoczesnej dal- stoslu nków we wlólk ieIlJnktwie.
('lJmlllowa1ll3 haułdlu ))'1':zez prze s~:eJ'
redl1kc.J·I· wV't~"o'rczoŚCl' 00- Okazało się' jednak, że niewieJ, _ n
myS
prowadzi do tego, że
ka prodU/kcja przemvsłu w r.
Ta zmiana pociąrgnęlabv za rynek będzie mógł pochłonąć 1932 i maJe zapasy towarów z
S Gbą niewątpliwie stopniową od
wyprodukowane towary.
r. 1931 były, nies1ety, jeszcze
hudowę zwpe 'lIlie ZTt!ISZCZOilCgO
apa ratu rozdzUe~czeglO we włóKupiectwo włókiennicze liczy zbyt wielkie dla ci~le kurczą
kiennictwie. Duże nacliiej-:! wtą · lO rÓlW1I1ież na to, że
, "ej się ))O.lemności rynku wc ·
zało kupiectwo włókicl1lOkze 'I silna dcruta cen surow-eów pI'Cle
wnętl'mego.
7 agaoI\11er"-{;!Il
mysłowyeh i l'Olniczych rostaNi~ ulega też wąrtpliwości, że
nie zahamowana
dążenia rządu do obniżenia Cen
scalenia podatku obl'otow~p
we włókiC'lllJlictwie,
l że konSUffllent t. j. ludność roI . li!e miały racji bytlu w odnieod k1Óre.l
sleniu dO włókiennictwa.
gavż Sipra,w a ta uzgodniol1a ,'0- niCola i rohalJnicza,
tala pomi Gdzy zainteresowany rynek włólkiennilCzy w pieTW· . ROIk 1932 pnzyniósł więc w
mi czynnikami rządowym, i szym l"z ędzie jest zaleŹlny, bQ handlu w·l ókiennic.zym spad~k
sferan1.i gospodarczemi i pod dzie ll1og.la wchłaniać całą ilość ohrotów, a, eo i,'J).so, i zarob
koniec r. 1931 wesilla w sta- wyprodukowanych przez pne· k'ów, pomimo wysiłków kupiecdjum decydujące. Wreszcie 0- mysI towa.rów. W tych waron- twa, zmierz3j~vch do zreaHzoczeldwano ost atecznego rJZwią kach kupiectwo .la!k o takie. kt6 wania wvdatlllych oszczedności
zanira szeregu zagadnień 'ISl'ł  re pnzez długi okres lat zwi~za- I ko·s,ztów właSillY'Ch . W roku mi,,'!Odaw~zych, w pierwszy"! zaś ne było z Vl1elkim przemysłem , niOIlym coraz silniej UlWydat-fl€;dz,ie
podjęto energiezne wV1Sif.k.i, abY nia' si~ zaczęłA
\V okires r. 1932

" 1·ók lenmilcze Łodzi
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anonimowego rynek me mó~ł wchłonąć naw~ł
stosunkowo niewielkiela ilości
wy,p rodukowanych tow.-ów.
który pozbawił więlkszV'Ch kurp·
c6w mOŻlIlości
reali.zowanis Nic można z,aprze~zyć, te by! i
tran.zakeji art)'lkułaml produko kupcy, którzv wykorzystali d e·
wanemi przez wie.1.k.i przemysł precjacj ę ni ektórych artykułów
Anonimowi producenci nawią· ale J)yta to znikoma mniejszo sl'.
zali kontakt z mniejszymi kup- bo wahania cen przybierały co
cami i dzięki swym małvm ko- r.H 7. większe rozmia:rv. Kryzys
sztom produkcji i ullikani'll pła zaufania musiał się pogłębić , h o
cenia poda,t ków i świadczeń o · ll'ltawodawstwo nasze nie ch'l"O
raz nieprzestrzeganiu cenn.ilk ów ni wierzycieli, lecz raczej dluź 
p 'ac roboh1i~zych wśli7+,"lllęłi si~ ników. Na ten tentat dużo Je ·
niejako
w arparat
r o z· szcze ll10żnaby było napisać, a
d z i e l c z y , obsllUgiwany do- l" resztę dobrze wszy scy wiemy
tychczas orzez solidnych hur iuk te rzeczy wyglądają.
towni,ków. \Vielki handel hurJeżeli r. 1931
był okresem
towy
branży
włókienniczej tranzalcji
gotówkowvch t. j.
niósł więc na sWY'Ch baorkacn Iranzakcje te zawierano
PIl"L;.Y
ciężar anonimowego handlu
pokryciu 70 proc. gotówkowym
anonimowego p.rzemysłu. Za- ~ reszta - krÓ'tlkiemi zobOWlą·
gadnienia runonimowego han- "'miami, to w r. 1932 svtuacja
dlu przedstawione zostały mln. ta uległa oogors.zeniu.
Zarzyckiemu, który całkowicie
Gotówka nie przekraczała 30docenił doniosJ:ą wa,gę te~ za
40 proc., a reszta sIanowił w
gaooienia.
bawełnie kredyt do 90 dni, "
wełnie do 5 ~esięey.
Te chorobliwe naro·s tv mogłobv
wydatnie z'agod.zić scalenie poObligo, na tle braku zaufadallku obroto'wego, które je·
nia , nolens volens, zwięlkszyło
dnak w r. 1932 nie nastąpiło,
tak, jalk i reforma p!rzestarza- się. aby umożliwić zbyt choćby
lego ustawodawlStwa handlowe· w Clzęści wyprodukowanyoh togo. Sytuacja kupiectwa w16- warów.
kien.niczegJO -wią'zana jest śdśle W r. 1932, 7JWi~kszyły się bardzo poważnie zwroty tow,trów,
z sytuacją
POwaiJDa

rola

przemy~łu,

czego bezwaru.nkowo przy ra ··
cjonalnej org.anizacji rynku mo
żna byłoby um,i,knąć.
Mniejkresie produkc.ii i zbytu.
sze k u'Piectwo wszystkie SIWe
Osłabienie siły nabywc,z ej ryn- obciążenia (ryzyko cen, gatun·
ku wewnętrznelgo uniemożI1.iwi ków, deseni, resztek) p~zerzU!cl.
ło przemysłowi u.trzymanie ce 'l In na hurbowni.k.Ólw.
na pewnym stałym po,ziomjc.
Wres.zcie nie można pominąć
Wahania i fluktuacje ty·c h cen milczeniem
odbywa.i~e się cO miesiąc a na- ('o:zbudowy
d~iała)nośei
pt'zewet co dwa t~odnie poderwały mysłu w kierunku łwo;' zenia
zaufanie odbiorców,
whlslle.l sieci sklepów detnliczny~h.
powoduj~ zUlpdny chaos w cenach różnych gatUlnkó"" towa Ta krótkowzToczna
poliiVika
rów.
jest, naszem zdaniem, rezultaZ d1f'u~ej strony zwi ększa ją teIn niezlrozUllnienia tego, co
ca się z miesi!'lca na miesiąc w jest zadani,em pTzemysllU a c<'
zwi,ąlZlku z deflacją ciasnota pie handlu.
Jul.iusz Lewszta.in
niężua dOT)rowadzi."a
do tego,
ze tranzakc.ie u&kurlec.zniane
Przew. Kom. Polit. Gos.p
były w l11Iliejs,zych ilościach.lzb:\r PTzem. - Handlow
przemysłu, który w I', 1932 odczuł ra(lz-e.i pogorszenie w ~a-
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r. 1932 dalszelnu

Rorg~nizacja produkcyjno
mniej więcej na 60 'Proc strat jące kapitały obwtowe tego nej ilości środków obrotowych.! n~euchwytnych rulli dla statyst\'·
fechkzna i finans(ywa Zjedno- bezpośrednich. coby
przemysłu, który nie posiadał
TCIll stan rzec,zy wytwarza \ ki ,ani dla wymiaru podatków
('ZOJV1Ch Zakładów
Przemys.łu dla przemysłu
włókienniczego żadnych prawie wydatniejszych powlSzec'hnie znalllą we wi6kien-j i świadczell socjalnych, p,r odu\W<kienni>czego Scheiblera i w~'nosiło dalszych 1,000,000,000 źródeł kredytu dłu,goterminowe nk<twie
centów - nakładców, którzy za·
(frOlmana stanowi i.\ustrację do zł. Łączna wysoko.sć strat wo, go. Jakkolwiek więc ten do·
sytuac.ie. błęduego kola:
trudniają pracujące zarobkowe
lrYGVSU
struktualnego,
jakI Jennych włókiennictwa łódzkie niosły proces 'P'f!zys'tosowama przemysł musi bezlUs,tanni.e kon,' fabryki oraz warszLaty chalupta specyficzna fnl'ma
rzeżywa
włókiennictwo lódz- ~o sięga więc sumy 3 mil_lamów produkcji do potrzeb ryIl1ku we t:ynuować produkcj~, gdyż tyJ- nj.cze;
Ie w okresie powojennym. -Oczywi.sta, ten ogrom z,nisz 'wnętrznego był nieuniknioną Iw dzi~ki temu uzyskać moż~ przemysłu, a równocześnie kon
'cn kryzys s LruktUJraJny łódzkie czeIł nic mógł nie odbić się na gosp.odarClZą koniecznością, to pewien dopływ nowych śrCld-1 kurencja zc strony drobnych
A przenl'\!sŁu włók:cenlllic,zego syLuac.H finansowej wł6kicnnic jfdnak olbrzymie kapitały Z/j- k6w ohro'l'Owvch.
producentów, pracu.lqcvch w
t\vi ca,Hwwicie
.
twa" które w organizm odr:>- zyte na ten cel wycofane zo- \V okresach spec.iałnych trudno s.zczeg,ólnie dogoooych ,,'arnu·
przemysł
włókienniczy kach kalk ula.c vjn)'"ch, dały się
\\()~romie zniszczeń woJennych dzonej Rzplitej wesz'o w stanic s<Lały niejako z obiegu, kom:pli- ści
kh-c zwłaszcza na tym odcin- całkowiteg'O rozstroju i u'Pad- kując położenie finans..owe wł6 - sprzedawać musi towary iwe po si,lnie we znaki przemysŁowI
kl życia gosp'odarczego kraju ku, bo rozgromione finansowo kiennictwa.
cf"nach be7iWZgI.,Jnie nie l-en-I włókienniczem.u".
relizowane były przez oku pan- i niemal pozba'wione a.paratu
Drugim czyn,n ikiem, potęgu- townych, eo, oczywista, potę-/ Drlllgim Po.wodcm rozras'Lama
tó, z bezwzględną i systematy· p-rodu.kcyjnego. Poniewalż zaś, ją.cym kryzys struiktualny w16~u.ie jego straty.
się tego przemysłu jest przejaCln zaciek~ośda. Aby uzmy- jak podkreśla w swem sp:rawo- · kiennictwa jest niewl'lltpliwie sy
.Jedvną celową polityką zby- J wi'ające się w dobie kryzysu w
tuacja kszta'lf,u,ią.ca się od tu hvl!a,b y produkcja towaru na! sposób szczególniej jaskrawy
sl'o1ć sobie istot.ne tło i prze zdaniu z,a r. 1929 izba Drzemyjaw kryzysu stru'ktualnego wc słowo - handlowa w Łodzi, spra pierwszych lat istnien' n1epod skład i rzucanie ~o na rynek w prawo
re).atywności
Po.st~,plj
chwili isto,trnego zapotneoowa- tEchni<cznego, które w okresach
"łćdenni>ctwie. schara1krteryzo- wa powetowania szkód i rest:y- legllej Polski w dziedzinie
kouJnnkm zbytu.
nia. Jak ,i ednak z powyżej przy ograniczonego
unlchomienia
"a. należy pokrótce ogrom tucji środków 'kapitałowych nie
zn łz<,zeń wojennyc.h , pod któ- ruszyła z martwego punktu Głównv odbiorca
artykułów toczo.nello wynika, nie Jest
tn daje przewagę hardziej prymi,
mfJI:7J.i,w!:' LywnYm fOlinom produlkcti, 01JrY<l brzemieniem ugina się włókiennictwo, nie chą.c ulce wWkienniczy<:h t. J wieś, uza- dla włólkiennictwa
dzi jeszcze w1ókiennicza Łódź. zagładzie,
NajwyraźnieJ sytuacje finan· ciążają'Cvm wyp.rodukowaną .re·
własnym kosztem leżniony jest w dużej mierze ( fi
Na.mI'dziej źródłowym przy- względnie przy pomocv kredy zbiorów. 'V tych waru'tlka~n sową przedsiębiorstw precyzują dnostkę mi,nimalnemi kosZtami
mIilll- stałemi.
Obscrwujemy wi~c
~ykieU1 do his,tor.ii tvch zni- tólw prvwa:nych musiało odbu- ryr.ek wewnętrzny podlegl"l s.l- ich bilanse, wykazujące
SlĆ?I1. wojennydl są wydawnie dować ZIIliszczone warsztaty pra nym wahaniom utrudniającym ma,l ne własne środki obroltowe[ niezwykle ciekawy we w'ókientwa wydziału polityki ~spodar C\'. Mimo niezwykłych tnldno- ści.sd"e d-oSltosowanie produkCji oraz zlU:pełnie niedostateczn=l r.ictwie proce strukturalny
~lejmin. przcm. i bllUldhl. W ści dzido odbudowy zostało do.- włókienniczej
do rozmiarów · dochodowość. Wreśzcie nie mO' IU'zesuwania sil: pl'oduk".ii mI
łOI11~ XXI tych puiblikacji (str. konane i świadczy
o nadzwy· faktycznych potrzeb rvnku. -- żna nie pod'kreślić poważnpj zakład6w wielawydziałowyeh i
CH - 172), st,,' ierdzono, że
w okr<;:lgn pfzClJllysłu wi f;ksze~~o do barczajnej
orężnoscl
łódzkiego }{onsumcja materjałów włókien roJ.i, jaką odgrywa
bez~··l"'dne
.'ckwizyc,ie nie- przemysłu wlókiennk.zego.
n!czych w Po.tsce nie tylko nic łódzkim
dziej prymU"'''''l t'h fOl'm pl'Omlecie (lo!knc:ły w :-';erwszym
prywatny rynek pieni.,żIlY,
dl kr,ii.
Nie została natomias.t zreaIi- posiadała wzglf;'dnie równOTI1,cr
r~f'd7l' wie!,!d
pJ'zemysł
włó ZOW<al1<l druga część uro,gramu r:eg'O napięcia, lec.z wykazywala z kt6rego usŁu.g przemysł ZUlU-! (przemysłu
mni·c jszego i pro·
kirlli.ezy. t..1. przedwoJenny odbudowy t. j.
dość ~waUowne i niedają'Ce się szony jest korzystać.
I dUlk~ji chalnpn i<cwj na radllIr.zem)'Sł eksportujący,
Ostatnie dwa lata, w których 1lek nakładC{)w). .Jest przY[<.>1II
l'ekonsh'llkcja zniszczonego ka- Ilaogót przewidzieć skoki. Dlaktóry w razie
zwycięstwa
L<.>go tez przemysł włókienniczy rozwitnął się do ,niehywaty.ch rzeczą znul11ipnn~. że rozbudn·
pitału obroto\Ve~o.
pa llst- centralnych według 0- który był dorobkiem wytrżone} nie miał możności IIlIIlie.i Wtę- rozmiarów
świa,towy k 'ryzys \'la przemysłu mniejszego szla
pinji Łwórc-,'
.. MiHeleuropy·· pracy całego stulecia. Utrata cej do'kładmegQ SlprecyzO'Wan'a gosoodarezy. 'Przyniosły
l.ietylko w kieru\1lku zwiększ·.>
Naum a, mógt si~ !'tat poważ rynku rosy.iskiego pociągnęła ewcntuałnych rozmirurów zano- dalsze
pogł~bienie
kryzysu nia ilościowego produkcji wy ·
n YUl
nI. Ul'Clltem włókienlIllc, za soba d,\a. przemysłu łódzkie trzEIDowania rynkowego w ok re strujdualnego we włókiennic- twarzany~h już nrt~'kułów, lecz
lwa ni i\Ji.eckiego.
twie
również w kierunku
dalgzeg'()
gQ koniecZIDośćp:rzes.tawień . i sie sezonu.. OczywiJSlta, te gwałRekwi~c.ie niemieckie (lotkn~ przebudowy swe.; prodUJkcji w lowne zmialllY konsumcji odbi- pod w!pływem jednego jeszcze zróżniczkowania produkcji i o·
Iy 238 :ąkladów wielkie~o p1"Ze- kierUlnku przystosowania ki do .13h"by się na przemyśle wł6- specyficznego czynnika. Czyn- bejmowania nią Slpecjalnie nom~' . łll. 1J9 f:>bryk śre,lnil'go wytwarzania towarów 5zlachct k;enniczym
mnie.; dotkliwie, nikiem tym Jest rozwói L. 2;\"'. "'"ch m"Lyknłów. Talk więc ohi 20 - drobnego.
niejszvch, jakich dom8'ga.ł s-ię gdvhy ta gał~ź produik.cji nie przemysIu anonimowego . - 'V serwując rYllck tkanin bawctOgóle!} wvwieźli niemcy wc· rynek krajawy. Ta reorganiza- pr.zechooziła
przew,lekłego
sprawozdaniu izby prz;em',.:slo- uianydl. stwierdzić moź'na 7~ię
dłu~ oblczell komisji ankieto- cja i moderniz.acja aparatu 'Pro- głębo'ko
sięgaj~go
k::,yzy,>u wo-handlO'Wej w Łodzi za 1930 kSlZcnic się podaż" t. zw. art ywej (spra.vozdania tom 14) 73 dukcyjno - tecblnicznego mu- struktll'l'alnego Chara'kiterY'zUją -, r. sformułowane zostały te prze kulów bielonych ze strony JJrzefoniO kon,trukcji że~.az.nvch, 52 siała bvć przeprowadzona w cego S1.ę
obrai-enia, polegające zdaniem myslu mniejszego i chałupni
siln1ki, 961 elektromotorów i oparciu o włalsne niewystarcza- zupełnym bl'aklem dostatef.z- izhv na "coraz wię!kS'zej roB czego, które uprzednio ni~d \'
dynamomaszyn, 8 turbo-genera.
tlrtV1ku' ów tych nie wy twa n, " ,
torów, 4E90 tonn metali wy'ały.
Odbywa ląCY się obecnie w
manycb z m a,s zyn, 1.300.000
przemyśle wlókienniczym dalemtr. P3sći<w skórzany~h. kilkako sit~.gający proces wypier~nl'ł
dziesiąt miI.i. metr. t'kanin bawy ższych pod wz g-l ~ dcm techwełnian)'ch i wełtnianych, kiJka
niki i koncentracji form prodziesiąt milj. funtów bawełny,
dukcji przez formy h a rdzie,i
wetny i ])rzędzy, ogromne ilości
prymitywne (zaktady mni:'jsH' .
lin, skór technicznych, zgrzebeł.
j)Iacujące na wJasny ra~ hl1llel,
W poniższym wywiadzie radNa dMl~i plan schodzą rów- sztucznie .doehód pl'zez
obić itd Potwierdzają to UT'.z~
oraz Wlarszta tv chalupnj.cze. :1.
ca prawny Krajowego Związ nież sprawy wySokośe~ sJąwek uw~lędnieni~ części poezyni~- r.awet więks~e fah,r yki zaroh,
do.we ramo'rty generał j;!ubernaku Przemysłu Wł6ldenniczegt. scalonego podatku. Wszystko nych wydałkow co pl'ZY praWI- kowe, praou l ą'ce na rac hunek
tora warszawskiego von Besew Łodzi adw. Stanisław Pawłow to są rzeczy dru~o1'2.ędne, cho- dłowo p['owadzone.i buchalter.ii anonimo.wych nak13(kó\'; ), zna i
Jera z wrrześnia 1918 r., obliczaski omawia dwie aktualne spra- (bi raczeJ o możliwie na.fszyb- łatwo .fest do u.iawnicllia.
jące
duje szcze:Jóln.ie dobitne PiIwy podatkawe: sprawę scalenia sze przeprowadzenie same.l kou
ugólną ihść wywjeżion~h w oBez trudności możnaby było t~"ierdzenie w staty.styc~ spoży
podatku obrotowego i zmian sy- eepc.ii , która, zdaniem nie~ temu zaradzić pruz opodatko- CIa pr7.~zy bawełinIane] clenk,o
kresie 011 15 kwietnia 1915 r.
stemu opodatl'Owania dochodu. ko sfer ~ospGdarc-zych, ale i wanie łych sum, kłóre firmy pr~~~ne.l z baw~lny amery~al1'
,10 30 ~rwca 1918 r. surowców, żelaza, chemjkaliów ił(l.
Na czoło aktualnych za~a~I- czynników rządowy,ch doJ.'zała de fa~to wypłaca.ią komnkol. Skle.l, Pro? Ilkc:j a tego polfa·
na 153,497,268 kIg.
nień podatkowych wysuwa się .iuż zupełnie do rozwiązania.
Wiek ,.iako .fe~o wy]1agrodżelli~, b?k~tu oblq't a .)'est umow!l kar~
WartoŚĆ tych strat O'S"Z18COWG- niew~tpIiwie sprawa
sealenia
Wolno
mi
więt' wyrazić na- dooh.ód lub zysk.. I w tym wy- t(. O" ą , ~ dZ1ęk~ temu moze by ..
na została na sumę
podatku Ilbrotowego we włó
padku, je-.i:eliby nawct firma qokładme okresI?na w c,,'frach.
d. 86.1).000.000.
kiennictwie. Związek nasz był dzieję, że r. 1~ 33 pT'Zyniesie Ilnez
uszczuplenie wy)}łaco- Z cyfr tvch wymka, te
wreszcie znęka!llJCml1 I+.;y.zysem
Drugą pozycję w bilansie mt- ITlierwsz~ na terenie Łodzi 01'włókiennictwu te doniosłą re- nyeh osobom kwot zmnie~ałłł podczas ~dv w r. 1930 l)I"Zeri~
szczeń, wojennych stanowią stra ganizac.ią
~ospodarczą,
która
p~bór podatku - to ws~ SII- ~ni~ do 60 proc. ogólne~o SllOtv' pr.zemysl!u łódzllde~ w Rosji. pod.ięła in'ie.tatywe w te.i spra- form~
my z docbodu albo z-Ostawa- ZYCla prz ędzy pnYłl n ' 'lIo na
Drugiem, zdaniem moJem, h'by w firnie, o ilcby taki stan tk.alnie na~eŻt,ce do zakładów
Składają si~ na to należy t 0'ŚlC i u wie. Stoimy bowiem na smnokupców i 1"ządu rosyjlSlkiego, ka . wisku, że tylko ta doniosła re- doniosłem wgadnieniem pedał był tolerowany w spółkach ak- "·lelowyd.zJało\\·yeh~ a o!wło 46
piJta ly złożone w bankach ro· fOl"Illa pr7JYczynłć się może do kowem .iest spl'awa zmiany sy- ('y,inYClh PI'ZCZ ał{c,ionar.luszy, prcc. ,konsulU.ow:.d l~rzel~~' sł
syjskich, zdeprecjO'Ilowane do odprężenia sytuacH we włókien st('<ffin opodatkowania docho- albo fil'ma inwestowałaby, al- }lrzetwOl'Czy mc, poslada.ląey
minimum
rosvj·s kie pa.piery Ilietwic. niezależnie od przebie- dów. Dzisiaj bowiem prZCtpisy ho t~.i; · zbyteezne sumy znaj~o- wła~lłych przf;dzaln, o tyle P9 d
wartościowe i niezrea1.izowane gu
kryzysu gospodarczeł(O w o podatku dochodowym wy- wałyby się w bankaeh, co mo- ~~Olec 1931 l'., Ił nszcz('góllloogromne składy gotowych to- Polsce. Scalenie do.prowad!zić tworzyły koniC{'zność op!l'aco- ~łohy mieć tylko dodatni wllbw SCI "": r •. ub stosul1rk tl'~l uległ
warów wysłanych do Ros ji. - bowiem musi, w te.' czy inn~l wywania dwuch bilansów: je- na życie ~ospodal'iCze.
ZnllUllIC ... rccz odwl'Chl"J.
traty te osz.acowaille %Ostały na fO!l"ffiie, do zl'ealizowania hAsła dnego bilansu buchaltery.inego
.
Proces ten, w którym z~k!a ·
PI"LY dzisie.fs.zym systemie (l- dy wiclowyrl.zia 10we pnchła.
równomierności opoda.tkowania i .łcdnego hilansu podatkowet:{o.
d. 930 mil.t.
zw!as~cza spó- niaJą. z3Ied~\'ie okolo 40 proc.
Ogółem więc
likwiduJąc te nłezdrowe wamn- Bilans buchalteryjny nie odpo- podatko~ania,
straty wO.ienne be71J1ośrednio ki I.onknrenc.1i anonimowegiJ wiada podatkowemu, bo do zys łek akcY.lnycb. ~USI Sle Wytw~)- ogólnej konsutn'cji prz<:dzy. a
spowodowane przez gospodal'ke przemysłu, kt()ry, zwłaszcZ18 o- ku bilansowego należy doliczy~ I'Z~Ć !e~? rod~am .sytuar.ia , ze i resz.tę l)l'zcmysl lll11icjSl7Y
oku!l:młów i związane z likw~' stałnio, COI'az silnie.t
zaczyna dokonane wydatki w ci~u ro- 'i}J-ułkl me poslada.'~lce odpowl~-1 wraz z chaluunkt\Ycm nie LI
z podatki~1l1 1c:gł bynnjJllnici zahan~o\Y[l.nlll
dac,ią stosunków z Rosja usta10- zagrażać Dl'zemyslowi włókien ku, które, stosownie do usław,V, dnich. kapitał~w
nie pcdle11"a.ią odliczenin. Wy- muszą zaleg~. Co. ~o~a JeScharakLeryzowany pOWYZP.1
1m na sumę około 1,800.000.000. niczemu.
Forma scalenia jest zdaniem twarza się taka syhtac,ia, że dna~, l'~d w Jllte~'esle ogolny.m w najistotniejszych cechach kry
no t<.>go dodać należ" straty
wojenne pośred11ie. 'Vwnienić naszem k west.la drugorzędną. pl'zedsi~blol'Stwo, które bilanso m~sl te. firm! popierać !~,rzez U· zys strukturalny we wł{~I'icn
tu należ v sira ty spo";odowane Ni~ ~bod~i o to. czv scalenie wo nie wykazu.le dochodu, ob- d~lel;łD1C DOzyczek lub ewarau- nictwie nakaz:vwa1hv opracr>.
przez nnieruchomienie zakła lJ.rzeprowadwne będzie przy ~u ciążone jest podatkiem docho- c....
wanie szczegółowego pl'o:.!ram'l
dów, konieczność ich konser- rowcu, czy ))J'zy póHabrykacie. dowym, który musi zapłacić, Proponowany Powyż~.a sposób lec,z enia, kt l . nie b cdo:ie ;whir'~'~!)v nawet bilans
wykaz,'- zmiany pobol'u padałku docho- giem ani łahn'1l1, ani krótko,
"" acji. n iem-nŻIlość amortyzacJI. Choozi o samą zasad ~ która do
v. ypłatG
zu'jJom óg, C1Z~SClI)WO prowadzi niewątp.Iiwie do wy- wal straty. W ten sposób, je- dowe/!,o musiałby sie przyczynić tJ wałym . . Bolesnych ci<:ć j o
pr.zedsię})iorstw żeli bilallS .test uJemny w ci~gtl do
!lin wet pełnych pen '.ii urzędn/ elimłnov.1ania
uzdl'Owienia finansowego perac.ii nie wolno i nil' b~dzi(
lt"m oraz pracowni.k'om. Stra." nie ma(aeych, l·ac.ii bytu i opie- kilku lał, fhwB przez samo u- szel'e~ firm, a na dłui.s~<, od- można unikmlć ze wzgl<;,du na
t:· ocenia b. mini ter Hi,poEl r[1Jący c h swą e~zys~enc.ię na u- płacanie podatku doc.hOc:1qwego legło§ć ujemnie nie odb~fl.- ' sie ogóLny interes całego go poda!'
c.r"lc 'v pracy ,,"'a,runki ro~- chylaniu się od ponoszenia pU_ może być doprowacbJona do nie ..a lateresach skarbL
stwa polskieao.
..woi~we D.olskie~o Dl'izemvslu" datków i świadczeai.
Miec>lySław Koltoń.słlL
~llDłaealnoścl.. bo :z.wiek~ ".
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Ponure dane
Przebrnęliśmy

przez jesz'Cze
Jeden rok kryzy5OWy. Czy był
gorszy od poprzedInkh? CZy
rzeczywiśde sytuacja pogors~y
fa się i Q i'e? Oto pytania, które same przez się naSlUlwają się
każdemu u progu Nowego Ro·
ku.
Możnahy wysłuchać
opinIi
naj,wybitniejszyoh
znatw'Ców
konjunktury, porozmawiać z
przeds~awicielami
pO'Szczególnych dziedzLn żyda goOspodarczego, ale to wszystko nie dałohy rzecz"wi.stego obrazu. Byłaby ona zabarwiona albo znaczną domieszką pesymizmu, bą,dź
nieuzasadniouego często op.tymizmu, albo ooprostu podana
w foOrmie subjektywnej, nie
przemawiającej do szerokiego
ogółu.

Le,piej poszperać w danych
statystycznych.
Cyfry, sUlChe
dane, u' iejętnie dobrane, dadZ ą nam prawdziwy obraz minionego roku w tych dziedzi·
nach, :_tóre ilustrują prawdztwe życie Łodzi, tej praoują,cej.
Cyfry nie kłamią. TyłkI' f}J1t
odpowiedzieć

mogą dokładnie

kiem o Łódź praclują.'Cą , a wi~.c
uajba,rdziej decydującemi br.
dą cyfry, ilustrujące dolę w:lrstwy pracującej, Mając przed
sOlbą tabelę po.równl3,,"\rczą OSt9-

cu.te już tylko 82.064 osób, l
liczba włókniarzy maleje do
64 tysięcy. Rok wbiegły hVł
szczytowym wkiem kryzyso
wym. Coraz więcej ~,t1dzi tr3d
pracę i chleb.
Przemysł lódiki nie może już

tnich k11k u lat, nie trudnoO b~
dzie ZIIlaleźć odpowiedź na ;11tere!Sujące nas pytanie,
Stan vatJ.'ludn1enm w przemy~le w~óle,
a we wlóki{'lllu!rtwie w sZCtzegoonośd, średnie
zarobki robotlliJ\.a wvkwalifiko
PocząWSZY od roku \..9:?~ dl"
wane~,
koszty wtrzyma.n1a
je
się zau",ażyć średniej
rodziny, wahania w
wz..rost li~zby fabryk.
tabeli pl'Zest~oś<'i czy oby
Ten pozorny w.zrost ma jed
czajności, wreszcie !ic~by chI)
na,
kże, jak to za chwUę wyk:l
ry'Ch, ~amobójc.ów, narodz,i n !
żerny,
s'Woią ciemną
stron"
zgonów dadzą w sumie wieJ:Jak
bowi~m
wynika
ze
staty
ną, popart'ą wiar~dnemi 'C'j'
stycznych
danych,
od'
L
ywatJ
frami charakterystykę mini f)·
się w ub. czterech lrutach paf('(I
Ilt'goO roku.
lacja
zakładów przemysŁoWYCh.
W,s.z ystkie te dane zazębiają
~ię
i ściśle
ze sOlbą wiążą. Likwidowały się wielkie fahry·
Punktem wyjścia jest praca, ~ ki, a na ich miej.scu powstawa
więc stan ZIa.ltrudJnienia. Z Ulą lo mn<1-srt'Wo drobnych warszta·
łączy się belZpośreooio kw.:- l{;,w pracy i małyc'h fo3hrvk Ko
stja kOSlztów utrzymania i u" lejne cyfry: 1202, 1473, 1654·
rnbkÓW. Z cyframi i1u8ltrując~~ -,7(i9 i w:reszcic dużo więcej w
mi bezrobocie łą,czą się wypły- ostatnim roku, świad:cza najwv
w'3jące z ni.ego: przes,tępczość, mowniej o ci-ą<I(łości tego proObjawem ~harnku>rv
O'pils1:wo, z-anik obyczajnośei i ceSlu.
slyc!Znym
jest, że ta
zamachy samobójCiZe. Z temi

niż 60 łysic,"

była zatem w

wku IlhiejN.n1
cy oOsób.
hodaj najgorsza.
Na tem tle ni,e zwykle eiel{aw.e
Trzecim dosem, ja,k i bde!przedstawia się proces ro'z!pro- lIi.e dotknął świat pracujący łJ)
szkowania
przedsip,biorstw dzi, a nadewszys'bko robotri·,
orzemysłowych.
ków fabrV'CznY'Ch,
była.
)O
zmniejszeniu się swnu zatudnienia i skurczeniu się i,l oci
dni i uodzin oracv U' tVgodnu.

Przem,sl rozmienion,
. "na drobne"

na pytanie: lepiej byłQ, czv ~o
iloŚĆ
przetM~·
rzej?
o.slatniemi wreszcie daneml po zwiększona
biorstw
przemysłowych
zatruJakie dane złożyć sie muszą ·"osm.lą w ścisłym zwią.zku: o·
11.niała w sumie znacznie mp;ej
Ila skonstruowanie wiernegc' łlćlna nędm, choroby, zgooy. i
robotJllików.
ohrazu życia Lod'Zi w 1932 ru nieproJ)'Orcjooalna ilość naroInteresującemi byłyhv cyfry.
k 11? Chodzi nam prze<liewszyst- chilIl.
które ~wierclOOlałyby
poziom \, pil'zeeiętnych z-arobków
rchotnic,zych. Sprawa ta nasIl,
Ogólnem tłem, na któ-rem 2:ł mość
zawartych małżeństw.
rysowują się koovury sytuacji JeSoZlC,ze '" 1928 roku
z'Ilwa.rto
i kl)njunkt.u ry w ~dzi w ub:c w Lod1.i okolo 6.000 mało
gl)'l1l rokll, Są cyfry, ilustrują- 7el'Lstw, podczas gdy już w 1'0ce ruch naturalny l,udności.
ku 1931 łic.zba ta s'Padła do
Wed·:'u.g dany<"b, zaczcl'pni.ę 4.700.
t)'<.h z \\-y<lziabu statyshczneg'J Ubiegły rok wykazuje dalszy
m:.;.aislra'itt m. Łodzi, ilość mle 'ipadek ilości małżeństw o ..HRedakcja "G'osu Porannego",
szkaiiców naszegO miasta wzro·
lilko tysiąc. '
Jak w'\k':-JlZują dane procen- dąlżąc do odtworzenia peł!nego
.,la w cją~u ro'k u Hlil2 do
obrazu sytuacji w Łodzi w u6tl5,-~07 osób.
!owe, na kaMy tysiąc mle·
bieglYllll roku, nie poprzestała
Ponieważ miasto nasze obejmu szkańców
ilość
malżcństw na artykule, opartym na danych
je obszar 5,875 ha, przeto gę- zmniejszyła się w uh. Toku .') statystycznych, lecz zwróciła
stość zaJudnicnjoa w:ynols i
Jl)3 1,1. NiemHe to horoskopy dla się również do przedstawicieli
l UOJ1 i na ha. Liczba ta dosad. naszych panien - kandydatek poszczegóLnych zawodólW od
których uzyskała następu.iące
nie charaktery,z uje fatalne wa- do Silanu ma:,że'ńskiego.
i. więzłe i dosadne odpowiedzi!
mnki mie~zk:lJDiowe łoo;oo3u.
Śdś,1,e Z", ią ana z wparlkiem
LEKARZ.
\Vobec nieznac,w.e;:;o stos'u nko- mal-żeń,stw pozo's taje liczba u
Przypływ nowych, młowo zahudowania miasta, nie mdZell. Od roku 1929 wskaz,u- dych sił spowodował konkurenjest dziwnem, że ca-e rodziny jE. ona zna:'7ny spadek, wyra- cję, tern uciążliwszą, że zbiegła '
gonieżdżą się w małvch oomie- żający się w ub. roku cyfr~ł, się z ogó,lmem :lIubnżeniem ludsz-rzcn:ach. oczy\Yi,s>ta, w jak- 'dOoChodzącą do 15 procent. N;e nośc-i. Przeciętnie honorarjum
.m wizvtę w domu zmala'o od
najgorszydl warUInkach IWgjc- jako rekompensatę stanowi
uJ). roku o 50 proc. W kasie
nieznych i sanirtarnyc'h.
1JIIlniejszenie si~ liczby zgonów.
TraDiąev
nas
nif!ustannie Uhiegły TOJ\.
był i pod
tym
Rłód tUl. je h i wygod".ych mie- względem wyją>tkiem zanJPałac
szkat'l wpłynął decydująco na if\Wlano wz.rost o 1 procent.

OgniSka domowe \V zaniedbaniu

wi~ej zab'udnić,

sialgsig(ZDł

aż

h'Z)'krobla obniżka sławe: •
W większości fabryk łód!z.Jlcb
wa jednak dU'żo trudności, al- już na początku 1932 rokuzre
bowiem trudno mówić o pła dllkowano wydatnie ołace. W
cach, skoro fabry'k i pracownły wielu wypadkach obniżka się
bardzo niereglu1a,rnie i najc?!: gaJ'a 15 proc. zasadniczych ~a
ściej były C/zynne tylko po kil- ronków, ustalonych na po<kaka dJni w tygodniu, CoO - rzeCI wie umowy zbil{)rowej z ~28
jasna - UIS '1.iCzupla~o wvrlafme Ilf)kll W specjalnej t9r 'fie ,łae ,
zarobki mas pracuj!if.ych.
Po wymówieniu urnowy złoro
.JeŚli ~hodzi o przemys,ł wiei wei przez prze mys'owców ]:f)k.i, to był QU przeważ;nie
raz wtóry (lbniżono ptace I kil.
kanaście
procent. Zd? wloby
1I1'treh omiony tylko 2-3 dni w się, że na tem SlkOllCZV sil fala
ty~odniu
redukcji. Olwzało si~ ie.ilak,
i to cOll'ajwyi,ej na dwie zmi ł- że po d:ugiej
redukcji pIae,
ny, Pełny tydzień pr-acowałv wiele przccisir:biorstw., z\-h\Sljr:dynie dwie wielkie fabry,ki., eza wielkLh_ pora z trze(' ])rze
Przemysł średni pracował 1. ma prownd,z ilo
t. zw . wvróvlluw,
łymi wyjąltkami 6 dni w tygo- czą obniżk ę za robków. Poło
dniu. Drobne zaJ\.łady przemy· żenie włókniarZ\- pogar:za si~
słowe, a zwłaszcza faoryczki. z dniu na dzic{t. \V pO'ównapracują,ce na t. zw .. ,lon", czyn niu
z poczatkicIU
Hl. roku
Ile bylv nal,jbardziej nieregular- (1932)
IIJie. Pracowały one po 6 dni w pla,cc ich zost:oły z.mnejszonf'
tygodJn.iu przez pewien okres,
o 20 do 5.0 PI'ocett.
a n8JSł~ie ZAmykały się na Jedynym w"j qćki e m, lYły za·
s7ereg tygodni,
pozbawiając kłady
szajblerowskie
które
pracy robotni'k ów.
Sytua~la przeprowadził" tylko 5 . proe
Wlłókniarzv w tych
zakłada.ch Tedukc.k zarobków.
I

sz,sc, lo zi
Noworoczne

myśli

repre!e

chorych
krucho.
Pensje
NOTARJUSZ.
skromne, stale zaległości. Zato
- P.mie, jest źle! Niema tran
p'r acy bardzo wiele. Skutki zakcji. ,. szcz ~ ście" ... _ je jeszczł
grypy, która w wielu wypad- protesLują.
kach przybrała straszne formy.
. ADWOKAT.
KO~lORNIK. .
.
_ Było w tym roku źle, me.] !en pan mc nam ~:~e l>OWle·
tylko ze Wlz'ględów zawodo - dZIał (przez Slkromnosł.O).
wych...
PRACOWNII{ UMYSŁOWY.
INŻYNIER.
RedUlkcje nie ominęły i
_ Inicjatywa pryw~tna u- nas. Płace były bard20 skrom·
marła. Pracuje się małl{), zara- ne.
Na.iboleśniejszą bolącz,kl!
bia - jeszcze mniej. Przewa- zawodu stanowią ograniczen;a
żnie l5-oledzy moi przechodzą na świadczell socjalnych.
posady, luźnoO zwiazane z za"i,OURZĘDNIK PAŃSTWOWY.
dem i wvk' ztałceniem. W fa- Zmnie.iszenie pohoró-w, ja·
brykach poważne redukcje wyŻ kie miało miejsce na poczatktt
szeJ;W oersonelu techinic.znego. roku, dawa "o się stale we znaki. Stopa życiowa urzędnika
j~st nieZIwykle niska. Budżeł
obciążyły pow~żnip WlPfO'wadJzo
w
ne opłaty za naukę dzieci w
---- _ .. _., sz.kl{)łach średnich.

królewski

Sofji

URZĘDNIK

· Polowa robotników utracila
Drace

.Tak c1alece pogors.zyły się VI' Przemysł włókiennic'lY zatru-I J.odzi war .L'lki egzystencji na 1 dnia ! w tym roku około 100000
szerszych
war.stw
praC/ują Wfłókni,a,rzy
w 900 zakladac;h.
~vch, Ś'wiadczy
najwymowni.ei Lata nastęnne wykazuja szalo<daty'! h ka
za,trudnieuia, wv- nv spadek st~nu zatl'udnient,a.
kazy zal'obków, no i ogromlia
W r. 1929 mamy już w Ło
masa b e zrobotny~h_
dzi ogółem 97.630 robotników
\Y ;,{l'Ildni u 1928 rok u 'v 1202 fabrycznycI-., li liczba włóknia
zakładach prze.myslow:\,C'h
ŁI) rzy zmalała IJ orzeszło
18 I y d11 zatmdniona była wielI.: 1 sięcy. Następne lata przynoszn
jeszcz·e Da,r dziej krutaSltrofalnc na którego dziedzińcu miała miejsc e krwawa strzelanina.
armia
.cyfry, t:llk , że w 1931 roku pra
dwiema grupami macedońskich irredentystów.
112.443 robotników.

SAMORZĄDOWY.

-Zarabiamy niewiele. Ma·
l, gistra,t - w przeciwielis twie do
władz miejskich stolicy,
wvpłaca regularnie pQbory. Jedy·,
na podecha.
PRZEM 'SLOWIEC.
- Zwinąłem warsztat praq
Moi pracujący koledzy po fa chu ledwo WląZa koniec z
kOllcem. Praoują PO 3 dni w
t:H~odniu. z trudem poJ,rywahc
własne koszty.

mięrlzy

KUPIEC.
- Nasza branża stoi poJ
psem. Liczyliśmv na święta
Zawiodły, jak poprzednie sezony. Handel odbywa się za g".

Nr l

.,GŁOS PORANNY" -

'.T. -

1933

z okresu na -wi~kszeeo nasilenia krgzgsu
n-Iz· ZIDOmOgajC9łbiegłymtydzień,
Z'robk-. mn!e)-SZe
I ,
· zło,te, p.racując
V

li
7Aumienie ogiaJl'nia, w jaki llii~ w przemyśle dzianym i poó.
sposób robotnicy mogą wog6le czosznic.zym, gdzie zarobki wawyżyć przy swoich płacach. Są hają się mniej więCej
w tycJI
one tak śmiesznie niskie, IZ samy~h gł'anilCach. Jedynie kI"}
uieTaz wydaje się, że jt1JŻ w lep toniarze, b. nieliezna gJ."Upa roszej sytuacji znajduje się bez- botników, jesrt l.epiej wynagr·[Irobortny na za,pomodze. Pne- dzana.

S:zere~i ich powięk~z.ają się \dOmOŚCi plI!blicznej.
ProwilZo.po-dJczas gdy w u3
dwa z dnia na dzień. DokŁadnej cy ryczne obliczenia, opa,rte na
maksimum cztery di11i w lVg o - fry u,gtaJić, niestety, uie może~ miesięcznych wykazach, a dodniu. Jasnem jest, że w takich my. Posiada ją przypuszczalnie konane p,r zez naslZą redakcję
pa,ń,gtwowv urząd
nośrednic- każą p.rzvpuS'zczać, że
W3.rnnkach poprostu
nicmIYlliwe jest utrzymanie śre .twa pracy (PUPP.) w Łodzi, liczba bem'obotnyelt wZł'osła '"'
eią~u ostatnie~o ł'oku do 60
dniej rodziny (c.ztery osoby) leez ~ nieznanych nam bliżeJ
przye1zyn,
nie
podaje
do
witatysięcy.
nRwet p1"l.y 30 proc. obniżce

4!en

cięt1Jla

Jeszcze
katast'r ofalnicj
dniówka przędzalnika, pracubrzmią CyfTY,
ilustrujące
za ·
Jącego na akord w wielkieh za
robki w przemyśle średnLm, a
kładach
przemysłowych
wy.
zwł.a'szcza
małym.
Przeciętne
nosi zł. 4 do 4.50.
Tkacz, pmcujący na w ą.glkiciJ. stawki tkacza waha.tą się w
. • ~anicach od zł. _1.20 do 3 7J.
k'losnac h I. na t . zw. "czworee
dziennie.
zarabia
maksiJllfUID 4 złote
dziennie. Nieco lepiej usytuo·
wany jes.t ;łÓlkniarz, 'Pracu ją
cy na szerokich krosnach, gdyż
zarabia on dziennie zł. 4.50, 11
na warsztatach kortowych ~
do 5 zł. \Vypadek, aby robotnik zarabiał ponad 5 złotych
uziennic, należY do bard:zo sp·)
radyewych.
Nielepiej dziele

Gdyhy jes!Zcze rn.iał pracę przez
- nape\vnoov nie
narzekał. Niestety jednak naJczęściei pracuje dwa, albo najwyżej 3 dni w tygodniu, tak, że
wyplata tygodniowa
wynosi
nie więcej, jak 8 do 16 złoty'ch
Tak źle zambiających robotników je.st IEl>2.1on.

cały tydzień

.e s arez, na utrz,manie
Nikłość

tych zarl()bków pod
n.ajlepiej urzędowe da
ne najniższych kosztów utrzymania. Kontrast, jaki tu zacho
dzi. nie znajduje porównania
w ;iudnej najbardziej choćby
lekkomyślnej kalkulacji. Aezko1.wiek
koszty
utrzymania
zmalał·. powalżnie w cią.gu 0"latnkh trzech lat i z 'Przeszło

kreślają

-

I

•

•

I

wekslowe płaty "od siedzenia" wypłoszytroską Iv wiel'u gości, a patenty to
jest sprawa wykupienia paten - cięż'ki orzech do zgryzienia.
tów.
TRAMWAJARZ.
AKTOR.
- U nas jeszcze nie na,jgoNiema publiczności, więc rzeJ.. p ensje .na C!Zas, a praca
zmniejszyły się gaże.
Chcem\, re,glu larna
pracować, ale zubożała publkzDOROŻKARZ.
IlOŚĆ nie może nam przyjść
1- Taksiarze nam wleźli w
TJOmocą.
paradę .. · Za z~otó'W'kę trzeba
MALARZ.
ohjeżdżać pół Łodzi.
~ Ubie:(v rok przyniósł p{).
SZOFER.
/)rawę.
Zainteresowanie pIaSty
- Może teraz, w karnawale,
ką. wzrasta w Lodzi. Bylo du
żo wystaw.
Z fl.'kUJP i 011 o
wiele h ochę się ruszy. Cały rok był
11rac, lecz ceny obrazów szai~'· pod psem. Kursów malo. lLud7.ie na tromwa.1 nie mają, 8
lIie spndltv.
Najwięks.zą

KINIARZ.
- Frek wencja poprawiła sip
po jesieni. Filmv są dro-gie, a·
le dostaliśmy gwiazdkę w postaci obnU.ki podatku. SzkOda,
że dopiero od kwietnia.
KRAWIEC.
Cen \' znacznie spadły. zp
nO zł. szyje siG garniturv. Lecz
i na to :llua,torów brak.

Śmiertelność
ProS'tą

I
dopiero na ta1ksówtkę. Podatek dlfOgowy zabiera nam po"

Co

łowę WiPływów:

STRAŻAK.
- Ofiarne dotąd spoleczeństwo łódzkie s z'~o nam zaWS1Ze
z J)O'Illocą. Teraz jes.t gorzeJ i
jesteśmy w kłopotach, chociaż
nikt nam nie odmówi, ż~ pracu ·
iemv dobrze i z poświęceniem.
KELNER
<
...
- \Vszysł:ko zależy od gości.
Mało chodzą do lokali i robią
male rachunki. - Kelnerzy pracwujI.ąeluPrzJ'eeswt :~iroebo~ycDhroc. enty.
'~11

}JOL

•

(J!en).
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Zbrodnia legnie

sie z nedz,

Nędza jes.t sojusznic,zką wv- llierządu jest zjawilSlci.em kryst~rpku. Błąkającv się po ul;- zysowem. świadczy fakt, te '\'

cach miasta bezrobotni zbacza kilku wvpadkaeh, 'Prostytutk;
ją na śliską d!rogę, koJ.idującą po otrzymaniltl pracy, wróciły
z prawem. Czyż nie w aędzy na uezciwą dro~ę.
szukać należy pobudek nit'jcdSil na d eplesJa,
.'
. - opanone~
wyst~pku
i płJ.'zyczyn
Jab
wała
ół l d .
_........ j
og
U Zl, poz~ ących
WILfostu liczby przestępstw, do I
konY'wanych przez ludzi hez bezl)rac y: spowodowała w eią
pracy. Do nkh 1la1lelą. wlócz~- ~u ost?tmego roku
gos>two i żebranina, olpiilstwCJ, l
wzrosł alkoholizmu •
nterzą.d,
podrzucanie d~ieci, 4 .
. .
•
...... 'bó·~,,-,
,
NIeszczęśhwI
szukaJą
zapo(\ul~lO
J.n·wa l. k rad'
ZIeze.
. ,
.
IDImema w kieliszku, wydając
StatY1sty'ka wskazuje, że
'la alkohol ostatnie grosze. To
ł)il'Zestępstwa mnożyły sIę ró- daje iltn p-rzynajmnie.i złudę i
wnocześnie ze wzros.tem liczby l!lCieezkę od tragicznej rzeczybezrobotnyeh
witso-ści. Zniżka ceny wyrobów
:
, s~-łv niejalko w pall'ze z biedą monopo>lo'Wyh równIet s.powo·
i niedostat'kiem. Scharakteryzil' dowała wzrost konsumcji a.tko
je to tlIajlepiej
holu. Ludzie z.achCYWU.ią się
tak., jak gdyby g:raLi na zni.ikę
wzrost liczby dziecjobój~w ~ r!e giełdzie. Jest taniej, więc
t~ w roku 1931 na 27 w k'oku
następnym.
piją, bo kto wie, co plr'Zyni~§ie
jutro. Wiele o tem mówią kroUderzającym
.lest
również nJlki 'PoUcy,tne.
wzrest kradizieży kieSlzonkoW ['oku 1931 aJ"esdowano
wych, dokonywanych z nędzy,
, nie pirzez zawodowych zł.). upilsłwo 3842 osoby, a słałycz y Ile 6ow. TakiVch kradzieży Zq Słyka pierwMyeh łrzeeh kwartałów tego roku przyniosła jut
notowano około 200.
wzrost o 15 proeent.
Specjalne maejsce poświęcić
należy zagadnieniu prostytucjI Jalk widać, źle się dzieje w
i wykroczeń przeciwko moral·· gtrodzie nadJłódczanym. Rok ollOŚCi. Pers'Pektywa lekkiego Z!l statni nie przyniósł spodZIewa
l'obku nęci nietyl'ko WyTZU/!:J' ne] popr3lwy konjunk.tury. b,1
ną z fabryki
dzó.ewczyuę, .l: e raczej siz ozytowvm rokiem k!'~'
również żonę i matkę, wzglę ZVJSu pod każdym względe.n

I

l
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dnie robotnicę marnie opłaca
Jak wydObędziemy sie ). teJ
ną.. Urząd san.i,tarno - obyczaju ot 'hlani-trudno 11. H uie orz :)
wy notTUje, ł.@
widzieć. Przed rokiem przew:-

~ZEWC.
prrzeszło 66 procent l'e.festrowa
Zagraniczna konkurencja
nych prostytutek podało .lako
.~powodowała, że znacznie ol:miDowód uprawianego procederu
;i~'liśmv ceny ohuwia. Zarobek
-- nędzę I brak środków
jest przeto minimalny.
utrzymania.
CUKIERNIK.
- Są ciGżkie czasy. W ka-, ;..".;~:=:~
Od 1928 roku liCIZba p·r ostytuwiarniach mOżna się o tem najPANIKA NA PLyW A JĄCEJ WYSPIE.
tf:k
zwięks'zyła saę
do koń~a
Jc~ pic.i przekonać. Przy herbatc~
W Niemczech ukońezOll() nakręc~llie wielkieg() filmu dźwiękoweg()
1932
roku
o
blńlS'
k
o
50
procent.
tl:lb "pół czarnej" przesiadują pod tytułem "F. P, 1, nie odp()wiada" Niebawem odbędzie się presamym
stosrunku
goś,cie wiele
godzin. I święta mjera tego ciekawego filmu, które go ,akcja rozgrywa się na sztucznej W takim
,ie dopisały. Pieczono w domu. wyspie, zbudowanej na oceanie. Główną rol~ gra znany artysta 1iI- wzrosła liczba lnłodocianych
mowy Hans Albers. Rycina nasza przedstawia zatonięcie pływającej prostytutek (od 14 do 17 foku
RESTAURATOR.
- Poda,tki nas rujnują. O wyspy F. P. 1. - Marynarze opuszczają w p()płochu tonącą wyspę, żYcia). O tern. że Ulp.rawian)"

-

niemowlilt

konsekwencją

takb· wo~óle scha1rakteryZ'Uje najlego Iście kryzysowego roku jest piej ilość zachorowałl na ralka,
znaczne pogorszenie stanu zdro również ta sama co w latach
womości
miesz· kańców
Łodzi ubiegłych.
Najjaskrawszą il\.lw 1932 roku. Nędza pogorszy- stn~cją nędzy są jednak 7Ą{ony
ła jeszcze warunki mies'zkanio r>le.JIlowlą.t poniżej l·ego l'c-·ku
we i s·an!lłame, niedo<żywianie żrcia. W fartalnych warunka<:h
oslabilo
ooporność
orgami.z- jest karmione dziecko matkI mów, wycieńczonych walką z robotnicy. Sama zgłodniała nip
przeciwnościami życia.
Społe ma pokarmu dla niemowl~('i,'),
czeństwo
wytężyło
jedna k ani środików dla SlZtulCzncgo Pl}
wszyst!kie siły, aby ws1:lrzym3ć żvwiania. To też
pochód chorób. JeżeH chodzi o ':;miel·telność niemowląt WZl'O
ze
gruźlicę
- t!hcrobę proletarjatu. "la od 1931 roku do końł!a
Ten rok był najgru'szym
to
ilość
zachC'rowań
w 1932 n'
wgysłkich
1932 o przeszło 150 wVJHldku była 'Prawie identyc.7iUa '·4
ków.
- mówi·ą z~ic wszyscy, zarokiem uhiegłym. Zdrowotność
ró>wno robotnicy. jak i Macodawcy.

7 dotych dziennie w ostatnim
Mimo c'ałej nędzy. te.j bez·nakwartale 1928 mku, zmalały dziejności i niewiary w lt:~ps~e
do
jutro, zadowol-eni są ci, któ1'l7..~
mają 'PraCę, choćby nawet iak
~ i pół złotego w kOlleu ubieźle opłacaną.
To i'Ch tnyma
głego roku.
!)TXy żyej,u, odł'ywa od niebez·
proporcja w żadnym wypadku pieeznych rozmyślań. GoTzej
nie została zachowana. W 1923 jest 1: bezrobotnymi. Wyczer,
roku robotnik zarabiał średnto pldą zaDo~ogi, a potem... lUZ
6 zł. dziennie, pracując prze3 im nic nie pozostaje.

•

Tranzakcje

pierwszej
potrzeby.

Wedlug urzędowego ohliczenki "kosztów UJtnymania, na wy
żyWienie rodziny pracowniczej
potTz-eoo 38 zł. Jeżeli por6wna
my tę liczbę z 16 -- złotowym
zarobkiem tygodniowym robotni.ka, stanie przed nami w całej jaSlkra,wości
obraz beznadziejnej nędzy świata 'Pracy w
ubiegłym roktl. Nie starc.zy n9
chleb, na przyzwoite mieSZika·nie. n ternb.a'l.·dzi-ej na k5zład'ce
nie si.e, czy rozrV'wJcę.

DoszCzególn,ch zawodów
tówkę·
zmalały.

artykułów

dvwano, iż rok 1932 będzie okresem przełomowym dla trwa
.jącego już tyle lat 'Pl'zcsileni'l.
Niestetv przepowiednie te sil!
nie ziściły. Znów stoimy u progu nowego,
którego oblicze
jest zupełnie z3lgudkowe i nbznane. Pozostaje nam ty!J,'l
wiara w lepsze jutro.

~
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Genewa postanowiła zgodnte:
..W Mi ~dzurji przecież niema
wojny!"
Japończyk pęka wprost ze śmiechu
Wali na Szanghaj jest spckojnv.

Świat

z podziwem i zachwytem
Ku Goethemu wznosi wzrok
Chociaż od urodzin wieszcza
Mija półtorasty role

9

Reparacji płacić nie chcą
Chcą otrząsnąć Jarzma męk~
Rosną apetyty Niemisc.
Daj psu palec - on chce rękę.

Z nieba spada chłopiec młody
Wszystko woła: "Któż to taki?"
Gronau świat obleciał wkoło
Kontrolując jego braki.

Gdybym był Piccardem
W zbiłbym się do góry
J osiadł w stratosferze
Gdzie żywot nie tak ponury.

Wujcio Sam ma wielkie troskt
Bo Marjanna nic nie płaci.
Zatrzymuje gotóweczkę
Przyjaciela chętnie traci.

Olimpjada! W szranki staje
Z całe) ziemi kwiat młodzieży'
Rybie w wodzie daje radę,
I w zawody z wichrem bieży.

Denaturat, PQlitura
Yancksowi
By sk'JSztować zwykłej wódzi
Głos swój oddał RooseveJtowL

Przejadły się

EBBA MARAN

TlI,

radjofonji

przebudziła się
Książę
królewną

I,a

pochyIłł się

i

nad

ucałował ją.

otworzyła

oczy

błogo

i

zapytała:

-

Co

słychać

śpiącą

Księżniez

uśmiechnęła się

nowego?

dużo, odparł
ksiązę.
- Odkąd zasnęłaś, zdarzyło sit;
wicIe. Najpierw był pokóJ, potem
b:,'ła wojna, potem znów
zawarto

-

Bardzo

poliób Ale pol-6j ten nie nazywa
"pokój", nazywa się "prze
uHenie". Nie mówi się już więcej
f) pokoju światowym, ale mówi się
o światowym kryzysie.
- Cóż to takiego kryzys?lapytała śpiąca królewna.
_.- To sprawa skomplikowana ~dparł kSiąię, wyobraź sobie,
{'e istnieje wiele rabryk, wiele fabryk z licznemi, Iicznemi maszy112m i produkującemi mnóstwo, mnó
ttwo towarów. Im więcej jednak
towarów, t~ll trzeba je sprzedawać szybcieJ i taniej, tem niiszp ce
ny uzyskuje się za nte.
$ię już

- To świetna rzecz! - zawoła
la radośnie śpiaca królewna
Nim zasnę1am, ludzie skarżyli !:ię
że ceny są za wysokie. Teraz Cl'ny są niskie a więc wszyscy ludzie
są wreszde szcześ1iwf.

w roku 1933...

jak żaden inny kraj, można ISka - powiedział ksłą~ - Kraby nawzajem między sobą wy;nie- je, którym inne kraje winne są pfe
niać te
towary. Ludzie mieliby niądze, pożyczają krajom tym nowówczas wszędzie dość pracy.
wych pieniędzy, żeby pieniędzmi
- O wymianie nie może tu być temi kraje mogły spłacić stare dłu
gi. Oczywiście, że sumy dh! Jw i
mOlWy powiedział książę.
Kddy naród odgranicza się ściśle odsetki rosną wciąż, a kiedy pood drugiego, kaŻdy zamyka grani tem nowozaciągniętych długów luce wysokiemi murami celnemi, każ dzie spłacić nie m\łgą, pQiycza się
dy naród pragnie sprzedawać wfę riowych pieniędzy i tak w kółko.
Wiesz, księiniczko staje sl~ to jak
cej niż kupować.
by symbolem wieczności, Pozatem
- Al~ przecież wszyscy nie mo· długi te zmieniają się z każdym
gą sprzedawać dużo, a mało kupo rokiem, niekiedy zmienia się też l
wać dziwiła się śpiąca królew· waluta, a kraje nie spłacają nalei;na. - Nie znam się wcale na *ta- nych sum, jakie dostały w swoim
temat~7 ce, ale rachunek ten nie zga czasie istotnie. ale spłacają o wiedza się z pewnością.
le wi~ej.
- Z ])ewnością, że nie zgadza
- Wiesz Co? - zapytała hią
się potwierdził kSiązę uprzejmil:l
ca
królewna
myślę, żeby się znl)
- to też handel wszędzie jest zruj
wu
spokojnie
po~oZyć i
przespać
nowany_ Jedni duszą się nadmiadalszych sto lat!
rem blłlwełny, blOi nadmiarem ka- Gdybyś wiedziała, jak chęt
wy, znów inni nadmiarem OWOCI)W
i wina. Istnieją kraje, które chętnie nie uczyniliby to wszyscy ludzie'
westchnął książę, ucałował kró
widziałyby trochę bawełny, kawy, o-woców i wina, ale skutkiem prze lewnę i wrócił do pałacu, gdzie na
pisów dostają towar ten tak dro- niego zdawna czekała Już kl)misia
go, że po takiej cenie nie mogą egzekucyjna.
już więcej kupować. Wobec
tego
inni znów palą bawełnę i w wodę
wrzuca.ją kawę, wino i owoce.
nały,

Mylis7. sIę, - - powiedziar ksią
- Śniło mi się wiele rzeczy w
Mamy tyle maszyn, ie trzeba coraz mniej r~b(}tników. J"śli ciągu tych stu lat, ale nigdy nie
przypusciła
nawet we
zaś rnhctnicy nie ma ,ją roboty - ' byłabym
śnie,
ze
możliwy
jest
tald
chaos ~.
nie maJą dochodów. Skoro nie mr
.ią dochodów, nie mogą
kUPOWD'_ powiedziała "śpiąca królewna".
- Największy chaos dołyczy
towarów, choćby ceny ich były vaj
l1i7'.;ze. A jeśl; sprzedawać nie moi długów - odparł ksrążę.
- Jakich długów? - zapytała
na towaru, fabryki muszą być unieruchomione i ci nieliczni. któ- królewna.
_ Są l{raje, które winne Są inr?yjeszcze ilyJj zatrudnieni, równym krajom duŻo pieniędzy. Mogli
nie7. tracą zajęCie.
- Okrovnie. niesamowicie 'llu- by długi spłacić towarem, ale nikt
ella się tych rzeczy! - powiedzia- bwarrw tych przyjąć nie chce.
_ Jak~e!"z więc spałacaia d1uW.
ła śpiąl!a królewna. Ale o ne
'lkoto
nie Ol:tją pieniedzy i n'e mo
sobie przypominam, każdy ł<raj ma
przecie?: swoje odrębne oblicze. ~a dost!ll'czać towaru? _ dziwiła
~. - l '1
a
Gdyby każdy kra.i produkował coś "tę (ro ewn .
Ipecjalnego w sposób tak dosko- To taka nowa gra towarzy-

=--

Odnalezienie pieśni
Mozarta

ze. -

W spisie dzieł Mozarta figuruje
m. in. 6 pieśni komponowanyciI dla
moziny Jacquln; z pieśni tych
trzy jedynie są dokładnie znane,
z pozostałych znane są jedynie fra
gmenty. W tych dniach doniesiono
że P. Jadwiga Krauss, dyrektorka
archiwów T~arzY8twa przyjaciół
muzyki w Wiedniu, odkryła w arc~iwaCh ~Ch ~raz w. Bibl.iot~ee
NarodoweJ. kOPJę trzecn braku.l!C?,Ch CZęśCI, któr.8. dot.ycbczas Ole
f'P'I~f(}w~ły w spISIe ~Zleł ]\>foza~ta,
pomewaz autorstwo ICh przyplsywano młodemu JacqUln

l

śwlato

----ig
/\lej

Było to w roku 1898. Z latarni W roku 1030 ilo;t: o~ób zatrwlni,lmorskiej, znajdującej 8i~ w odle- nych przy stacjach nadawczy('h
głości 13 mil angielskich od brze- wynosiła 30,000.
gu Anglji, nadano depeszę iskroObroty w handlu radjosprzętmn
wą, kt-órą odebrano i odczytano na wynosiły w roku 1980 w Stanach
brzegu. W roku 1900 wojska boer Zjednoczonych 7 miljonów dolaskie w Afryce porozumiewuly si~ rów. Imponujące r;:ą cyfry osią
Pl"ly pomocy radjostacji. W roku gnilite przf'Z Stany Zjedn oczone Z:l
1901 pierwsza wiadomość iskrowa. reklamę przez radjo, wyno siły on~
przedostała się do Ameryki. W ro w roku 1930 646 miljonów d)la
ku 1903 ustaJoua. została stała ko- rów. W rakII 1931 wydatki r:.:dj),
munikacja radjowa pomiędzy Euro fonji przeJlvyższały mil jard 1."1,)[r)
pą a Ameryką.. W roku 1912 radJo tych.
uratowało życie 700 pasażerom to
Potężne towarzystwa nadawc~
nącego "Titanica".
W roku 1919 w Stanach Zjeunoczonych wynajradjotelefonja zostaje stałym środ mowaly stale od amerykaliskiego
kiem komunikacji. W roku 19'20 po towarzystwa kabli 144000 IdIomewstają w Ameryce dwie pierwsze trów li rui telefonicznych i kablostacje radjofoniczne, a w szeŚĆ lat wych dla u:Ł'ytku radja.
później jest ich juź 1105.
Elektryfikacja odbiorników zwi\
W roku 1920 obydwie istniejące kszyła już i tak znaczne zapotrzena świecie radjostaćje rozporzą bowanie energji
elel.:trycznej dla
dzały mocą 0.6 kilowata. W rokll celów radjowych.
1930 moc ich wynosiła już 3497 ki
Na kongresie w roku 1930 w jedlowatów. :t w roku 1931 sama. Euro nym z odczytów p0dana była iloŚĆ
pa posiada radiostacje o sile ogól- zużytej energji
elektrycznej
wnej 4600 kilowatów. W ostatnich Niemczech dla celów
radjofonji,
latach ilość stacji wzrosła nieznacz wyniosła onit 25 miljonów kilowatnie, ze względu na brak wolnych godzin, co odpowiada 13 miljonorr
fal, za to nastąpił dalszy sliny roz złotych.
rost siły nadawczej istniejących
Obecna świn towa kODsllmcja prą
stacji. W tym wyścigu mocy Pol- du dla celów rad ja wynosi okole
ska była pierwszą, która wybudo- półtora miljarda kilowat. - godzil'
wała, najpotętniejszą stację w R~ wartości 650 miljonów złotych.
szynie. Jeżeli opierając się na stal{ilka powyższych cyf!' iIll~trujr
tystyce zaludnienia przyjąć prze- cych rozwój i !"of,(;gQ radjofon,ii ~P..
ciętną liczbę osób w rodzinie 3,8 to je równocześnie pnybliźclT!e poJę
otrzymamy, H: w roku 1931 radj!). cie o potędze wplywu radja na ży
słuchało 138 miljonów ludzi.
cie kulturalne ś,wiata.
Cały kontynent Australji tylk~
drogą radjową utrzymuje kontakt
ze światem i tą drogą poza wiadoH Głos
łYD·"
mościami prasowemi, otrzymuje na
der cenne wiadomości o stanie pogody, ruchu statków, pocią~ów i
W najbliŻSzym cza~ie ma być w-,
poczty.
świetlany w JerOZOlimie dźwięko.
W samej Ameryce północnej 0 - wiec polsl<i "Głos Pustyni". Począt
bliczono udział kapitałów w sła- kowO) władze palestyńskie M.broni
cjaClh nad:twczych na sumę 450 ły wyświetlania tego
filmu. ze
miljon&w złotych, a na całym świt' względu na sceny walki francuzów
cie przeszło 700 miljonow.
z arabami. niemniej na shltel; inNiemniej ciekawe dane podal,> terwencji konsula . ge!1erallle~() w
statystyka osóh zatrlldnionyeh w Jerozolimie dr. KurnHmwsliil'g'r),
r'lrljotl'chnke i rad.ionadawanin. I zakaz 7.ostal Ul'hl'!oav

u

w Jerozolimie
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ty ~ó.rv od lewej: LANGl\fUIR ichemik amerykań.ski, odznaczony nagrodą Nobla) -

PAWEŁ BAUER (badacz - podróżnik, odznaczony złotym medalem
oliIll!Pijskim) - CHARLES SHERRINGTON (laureat nagrody Nobla z m edycyny) - GERH.\HT HAVPTl\IAN (poeta i dram aturg,
ukończył
70 lat)
JOHN GALSWORTHY (lau reat nagrody Nobla z literatu.r y) - JACK SHARKEY (bokser, zdobył mistrzostwa świata) - MAHATMA GANDHI ADOLF
HITLER
U dolu od lewej: ALBERT ILEBRUN (nowy prezydent Francji) - FRANKLI~ n. ROOSEVELT (nowv p,r ezydent Stanów Zjednoczonych)FRANZ PAPEN (kanclerz Niemiec) -- EDWARD HERRIOT - Al\lY JOHN SUN (rekordowa lotniczka) - PICCARD (now) lot do stratosfery) - GRONAU

tO zy

2

U górv od lewej: EUGEN D'ALBERT (kompozytor) - ZENKE Ii (admirał) -: AUGUST (b. król saski) - hr. POSADOWSKY (przywódca niemieckiej partJ
J.udowej) - ALBERT THO~fAS (dyrektor międzynarodowego biura pracy) - JOACHIM MORGEN (kierowca samochochwy) - GROENHOFF (rekordzi~ta
w lotach bezsilnikowyrh) - eR. PIFFL (arcybiskup Wi ednia). U dołu od lewej: DOUj,IER (zamordowany prezydent Francji) - BRIAND - MAX SLEVOGT (artysta - malarz) -' EMIL ORLIK (grafik) - SCHCBEH (b. kanclerz .Austrji) - SEIPEL (b. k.ancłerz Austji) - ZOFJA (b. król,o,w a grecka)
MANUEL (b. król portugalski).

WYBITNI POLACY ZMARLI W ROKU 1932
ks. biskup
i
28 kwietTIia
BANDURSKI SYLWESTER WOJEWÓDZKI, INŻ. STANISŁAW WIGlJP<\,
bliski wspól'pracownik marsZil ł
znakomici lotnicy. zwycięzcy
h. poseł .,\\ryzwolenia".
ka Piłsudskiego.
rajdu awionetek .
10 czerwca
28 września
22 marca - rabin
HIPOLIT ŚLIWIŃSKI,
MARJA CłA VEAU,
H. LIPSZYC
b. minister.
prezes rabinów w Polsce.
znana artystka.
8 października
31 marca - min.
6 lipca
JÓZEF WEYSSENHOF'
MLC. EUGENJLdZ ŚMIARO\\'
FRANCISZEK SOKAL
znany pisarz i poeta.
SKI,
przewodniczący polskiej
de1e ·
znany z procesu wi~źniów brzegacji przy lid!ze narodów.
7 sierpnia
skich.
•
DR. SEWERYN STERLI~G,
l'Odzianin, znakomity lekarz.
prof. W. W. P. w Łodzi.
18 sierpnia
6 marca -

WŁADYSŁAW

\V uniu 5 stycznia zmarł
POS.
DR. TADEUSZ WARYŃSKI
"liceprezydent Łodzi \Y r. 1921,
redaktor ,.Nowej Kadrowej".
19 stycznia
itTSTAW CHORJAN (SUZI.·j
znany śpiewak Operowy.
17 lutego - prof.
ADOLF SULIGOWSKI
(eden z ostatnich wychowan"ÓW b. Szkoły Głównej, b. pre ,
~ydent Warszaw~.

~IICHALINA MOŚCICKA,

małżonka

prezydenta RzpliLej .
ALEKSANDER SKRZYŃ SKI.
b. min. spraw zagI'.
26 sierpnia
DR. SAMUEL GOLDFLAl\I,
znakomity neurolog.
11 września
POR. FRANCISZEK ŻWI dKO

4 grudnia

HR. PUZEŹDZIECIH,
ambasador Polski ',)l'l'lV Kwirvnale.
12 grud11ia
PROF. KRYŃSKI.
13 grudnia
STHY.JFŃSKI,

prof. a kaclemji sztuk pięlmycl
w Warszawie.

Szmat

życia

(Wspomnienia z przed 10 lat)
Brudnoczerwonym szlakiem towarowych wagonów przekreślaliś
my martwe grzbiety zaśnieźonych
pól. Z Imminów wyzierających z
dachów wagonów sączył się dym.
W wagonach _ "tiepłuszkach" przymarznietę drzwi, pośrodlm pie
cyk i skulone nawpółźywe ciała
ludzi. Łachmany, zimno, głód
wszy. Na stacjach stoimy po kilka
dni. Wleczemy się do pobliskich
lasów kraść drzewo na opał. Zamieniamy u chłopów mniej lub wię
cej wartościowe przedmiotv - na
C!zarny zapleśnialy chleb ~i zgniłe
iab·ka.
• Poza nami niezapomniana Odesa
_ przed nami Nieznane. We mgle
Nieznanego majaczy się przytulne
j ciche mieszl{anie w Łodzi fotograf je na ścianach, miaro~y tiktak zegara, biały chleb, masło j dy
miaca herbata...
Skrawki wspo
mnleń z dalekiego dZIeciństwa.
Nog:i moje obumarły: spuchnięte nrzyrosły do zaplutej podłogi
<o;agonu. Siedzimy na kuferku, przy
tuleni do siebie, złączeni jedną
krwią i nadzieją. Z jednej strony
Matka. Jej łagodna, najdroZsza w
świecie dłoń _ głaszcze moje wło
sy. Już nigdy w życiu nie zaznam
tej radości i ciepla, jakiej doznaje
się od dotyku ręki, ręki Matki. Z
drugiej stmny _ siedzi Siostra,
piękna. błękitnooka Siostra... Słychać śmia'e uderzenia siekiery _
to O'ciec za drzwiami wagonu rąhie drzewo. Wesół i silny. dobl'v i
).i<i!my, oddany nam Ojciec... już
nigdy nie ujrz~ błękitnych oczu
Siostry, nigdy nie usłyszę śmiechu
Ojca, nie zaznam Jego niewypowie
dzianej dobroci.
Stoimy w odległości kilku wiorsi

il

od stacji Szepietówka. Dziś rano
chleb, kiełbasę, na
wet miód. O to zaradny Ojciec wy
starał się dla nas. Czterdziestu ludzi, niespokojni i drżący, zmarznię
ci, 19ną do rozpalonego pieca. Ji'.i
drugi tydzień jesteśmy w drodze.
Czasem porusza się nerwowy wąi
'wagonów; c~ciej stoinlY·
W nocy, powol~ powoli wtłacza
się nasz "eszelon" na terytorjum
d1"""~ a, pierwszego polSkiego miasta: Zdołbunowo. Widzimy pierws~ych polskich żołnierzy. Słyszymy
polSką mowę. Jesteśmy głodni, W'V
czerpani i zmarznięci...
jedliśmy świeży

I miast ciepłego pokolu, herbaty i hiałe.go chleba _ ohydne ba ·
Odzywiamy
.
ra k l· R'
• ownego.
się gro
chem, barszczem. W barakach panuie zaduch okropny. Karbol, brud
tyfus i wszy. Czas wlecze się beznadziejnie dlugO. Codziennie odwo
ża chorych na tyfus, odłączają or.)
.
ro 'Izm - do szpitali w Łucku.
Wszystko zapada w przepaść.
Mgła i dreszcze. A gdy przychodzi
la komis~a lekarska - dobra Sio
stra unosiła mnie nieco, na ramiI)
na narzuea'a szynel i do rąk wkła
dała książkę. .. Jestem zdrów..

W reszcie kwarantanna skońc7.onocy opuszczamy baraki i udaJ·emy się do miasta. MaJe sanki zawożą nas do hoteliku.
Jest noc, rano .l·?dzienlY do Łodzi.
Gura,czka odebrała mi sen. Mózg
pracuJ'e z enel'gJ·ą. Wyżyć. Wytrwać. Nied'ugo b~ziemy w domu
i życie potoczy się wesoło i spokojnie.

lla. Pćźno w

Biel In;iężycGwej nocy rozświet'a pol{ó.t. Za oknami pada &-nieg.
Dzwolli~ sanki. Gwar i ruch. TQtni
nocne życie miasta. Termometr
przed godziną wskazał 40 st.
Skądciś zdaleka dobiega mnie hi
cie zef!ara. Liczę. Dwanaście. Nall
łóżliiem kalendarz. Wisi ostatnia
kartka: 31 grudnia. Nadchodził
Now~1 Rok.
W chorym mózgu zamęt. Rzucam się z boku na bok. Przedemną
Nieznane. Nieznane, które kryło
w sobie śmierć - tro1ga najdroż
szych csĆob. Nadchodził rok 1922.
oknami padał śnieg i hałasowa
ta nocnem życiem ulica ...

Z;

..lerą

Rewiatycki.

w miękki -papier.
• mnie roabolała - ale cóżeś li- Czcigodny, święty PioQtr.<(', czvnhla ze swcmi rzęsami. Miaoto jestem!
ła ś przepJękne oczy i poz","OliPiotr otworzył drzwi. ale łas zes.z'Pecić dwiema kreskami.
natyehmiasŁ rozbrzmiał
ponu- Przecież to idjotyzm!
ry jego ~łos:
- To się piOdoba w Paryżul
- Paryż jest miastem zepsu- Niesz<:zęsna! W jaki.em lO
da'
A te pazno'k cie, któ,r e toną
djabelskiem prrlebranilU Wflcasz do nas ... C6ż oznacza ta w lolorrle krwi! MyŚU.sz, że my
tu tlj będziemy ZIl1Qsić takie o~
maskarada? Bądź J)lrzeklę1a!
- Na ziemi ulou>sialam prze- bqrdliwości? Precz stąd, stTa·
cież się ubrać pod:'Ug obowią cara d:ziewczyno!
J nieszczęśliwa WerlHa ~i.
zującej tam mOdy.
Walania zo,stała strącona do pie
- Nie o to mi chodzi, u;padJa kł~, gd-zie napewno zosta la. pr,zv
rlziewczyno! Przyznaję, że trze jęt. dODrze.
ba iść z postę,pem czasu. Mniej.
sza o suknię, w której jeste~
~ochane panie! Bó,g dał wam
nawp6ł naga; mniejsza o pan- róowe p'aznQkcie i inteligentne
tQfle z tymi niesłychanymi ob- łui brwi. Nie psujcie jej:{lO re
casami, nmiejsza o płaszcz, o l-JO".v!
1011is.
perfumy, od którydh głowa
nię,te

Noc, jak ws'z ystlkie noce sylwestrowe, prz'es.zla z,giełkliwie
i gl'UIPio, ale przyznać trzeh..1,
że nie przy sto.1.e hrabiego de
Prechateau
Wertila byłO dowciplIla, wesoła, prosta, opowiadała czarują,cę histor.re z wdzię
należy zapominać, że aniołowie Idem i p-o szelmowsku, gawQto istoty wieczne, dla których dziła tak niezwykle, że na wet
piąte.l
tlad ranem
tysi~ lat znaczy to samo, co o godzinie
nie padło s 'ówk,o~ ordynarne.
dla nas tydziel}.
Dobrv święty Ploa-ze W okolo czystego Wlszystko poodezwała się Wertila (takie by- zostaje czystem. a w obecnej
k imię anio,ła ), - dzi>siaj wie- dobie zdarzają się jeszcze anie
cZ{)lr zaczyna się mO.ta woln~ lice, które potrafią wytwornie
[lOc. Składa się świetnie. Ma- zachoQ"rvwać się przy stole.
my Sylwestra.. Zejdę n~ zie·
Punkualnie pięć mimut przed
ml.ę ... naŁuralme do Paryza.
St~ry. opi~kun ra.j~ SP?.i rzsł ósmą. stanęła WertUa u d.rzwi,
łl~ uS'~l1Iech.lIl1ętego amoJa I po- wiQdącycb dQ raju_ Nie zapom"~Iedzlał klłka ostrzegawczych . niała nawet swokh skrzydeł,
które flr'zymala w dl10ni zawiojcO'Wski~h s!'>w:
.
- MOJe dZIecko, ~ary,z_ w n~c
sylwes~row.ą toQ . .nlekomeczme
odpowledme mIejsce . dla doDrze wvc.hQwaneg<? anIOła. Me
?stat~czllJ:
twoJa w~l~a noc
I mozes'Z. ISC, dokąd CI Slę podoba:. Nle~tety ?awet do rest~
tnac] I , ~~z~e tanczą· -:u~ fil~
za pomm]:. .lU tro, o goozIllle 8-e]
rano musls~ by~. z pO~lrotem w,
raju. A me Pl) zaduz.o szam- . Czego ci życzyć na Nowy Rok
miła pani? Szczęścia? Jak na
pana!
Zaledwie pnzehrzmiałv te sło poczt6wlkach wytłaczanych ..-lowa Wertila odleciala i po chw~li temi liteirami?
była już w najlepszym magazyJeGteś mł1oda.
To znaczy,
nie mód na Polach Elizejskich. że żyjes,z nie złudzeniami, lecz
Tualeta jej zam6w~O!Ila telegraficznie przed h1Zema tygodnia- r1.eczywistośóą. Nie masz mar.zen, któremi inne kohiety, star
mi czekała goto'wa.
Sukn:3 S7e, wyz/Walają się z uścisku
była dł'ltga aż do ziemi, ale na
zbyt szybko pr:zemijająteego cza
plecach cal!kowireie wydekol!o- su. Do ciebie należy rzeczywi·,
wana, tak, że biednemu aniołowi, pozbawionemu Slkrzydel, sI ość. Ponieważ jeszcze nie ży
łaś, jesteś woLna od owegoQ opbylo na'piI'awdę zimno.
t'ymizm'U, który jest tylko UJCie- Jakie te panie na ziemi ezką p'rzed .pNeżyciami. Jesteś
sq za.ha'r tow:me! myślała
Wertila. - Są prawie nagie, 3 pesymistycZlna i zadow*na. Jxzecież jest zima. Gdybym nie Ponieważ jeSlZc.ze nigdy nie JDItł
była
nieśmierłelna, mogłoby siałaś wierzyć w siebie, nie wi~
~il1ie to zabić. I Wertila otu- r.zysz rÓ'W1nież w nic in.ne~o. li~a się n100I10 swoim płaszczem Ponieważ nie pomałaś jeszcze
nurkowym. Udała się nastęn:>. derpienia. nie znasz wsoół<:zu
nie do szewca, do .fryzjera i na cia.. Poniewa.i: nk jeszcze nie
manicure. ZrobioOno z niej praw wiesz, uważasz się za wSlZe('hJesteś
wcieleniem
dziwe dzieło sztuJki, ale ponie- wiedzącą.
waż była bez wad, wil'lC nawet dodJkiei nahvnoQśd. Jesteś mł,o·
nie spojrzała do lustra. Anioł ·lal
Był wieczór syl,westrowy.
Godzilla piąJta po południu.
Uroczy anioł zwróci{ si~ do
św. Piotra. \Vszak paJlsTwoQ wiedzą. że każdy aniol ma wychoone na całą noc CQ tysiąc lat.
\Vydaje si~ to rzadko, ale n: '~

_!o

MARY LUCY

no oroczny list do mi I i
nip

ś(, to jaką,ż przyjemnościa jest
mrzenie o szczęściu, które;:;o
Szcze~cie nie zna litości. Ni· .1t>zcze nie bv1o?
C-7eao nie oszczędzi. Nawet naPrzepraszam! Pani przc(' I '2,_
szej istoty, Przemienia ją w ne marzy! ;\foże próbuj esz t".
c.oś innego. Obojętni staja się ~ w zupełnej tajemnk,· . aj.;\"
wvbuchowi, ludzie z tp.mperanie trzew było wstvd.!.' ..:
mentern stają się apatyczni, sil- ped kimkolwiek! ProszG i1:i
ni stają się cihorobliwymi, po- . erzyć, że życie bez la,ieml.1:c
zbawieni nerwów - histel'yk'l- 1st ubogiem życiem. a naip;'~
m.i. A gdy szczegci~ znisz~zy hiejszą tajemnicą jest mar~e
wszysłlko, C? zostałQ l Wzanllan e, gdy? jest pozbawione ryz,p~z~zwyc~al nas do atmosfery f l! \VolnoQ poni wyobrażać someZlemsklego b-l.aSo~ u, otOClV e szczęście dowolnie, - ale
c7aro~ym pł'O!nI~m~m, p~ze7 ie rad:z~ tego czynić pod jak~l'
który me przemknIe za.~a 15t!ł bl"iek postacią - niech rata l~dz.ka, wtedy szczęscle roz- ~c.i ])ędzie nieokre§'.one. bel~o~lera szeroko swe Slkrzvdta ymiarowe. \V samotnych gol uClekn.
tzinach zmroku przy świctlp
Jakże godne współczucia są
mpy, albo wieczorem. w h'lofiary miłości! CierTpią z tę· ~e przy dźwiękach tanga (>~knotv za niepokojem, z które- arnia cie smutek, że SZClp śc;a
go zostały wyrwane. Pe1lnia na- eszc.ze nie było. Jakże milQ i:'~t
szego życia wydaje Soię im p1.lst- VĆ sm'l.1'tnvm, gdy się nie je,t
ką, a przecież niedawno sami ieszcześliwym.
(w stosunku do nas) tkwhli w
C
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T
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W ł
l'
zegoZ CI zYCZV C na Nowy
• . l proz~l..
yp ynę, lok, mila pani? Zyczę, ci dnprZYJaCIe e, ale
lakze mdłą
W"• - ..ego au t a, dł uglet::{o
. '
f t
da]'e'
. "~,ł
•
u ra z
SIę .pt;~.laZ'n, I'ó:u~ SIę za- bI'ajtszwanców, bi~łego kota z
znałoQ mIłoscl. Jaklez to upo- B'h
. - . d
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a
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gdy się ju;ż królQwało. Jakże d ~.rtme\~az ~,~ę l c.lako m~z
godne sa wsp6łc:ZUJCia ofiarv mi e r a nIe 1 wr~z ~we, .la.- ~adnc '()
tości!
.
z pOl'Ce any, nIe zvczę CJ.fe ~go tylkoQ - szczęścia. Szkoda
Ale jeiel,i bólem nie do :znie- bowiem byłoby cacka; mog10by
sienia jest wrSlpomilrua.nie miło- się stłuc.

nam to, pozostaw". Ale to
Doma~.

nie jest IJI'Mny.
Płękna! Znaczy to, że wv
Wre!>zcie, o nóŁnocy, ,.,dy ju~
.
....
k'" ~ _. l różniasz SIę z pośród tysiąca
wysłuchała muzyki lw d QM;Ie.e
innych. ZW'\M'.
i""rasz §,niewaj·ą·
h
.J~ ..,....
"
św. Magdal~ny, w~sz ~ Q ga i- . co. Oglądając koQbiety. widzinehu,. w k.t~rvm sl.edzlał młodv my jednak tytko ciebie, a kto
hrabI~ Ollvl.er de ~rechateau. na cię SlJ)ojrzy, podzLwia. Obraz
Hra~>la był s~"!!!lv l cze~ał na twój ul{.I"Wala si,ę w pamięci każ
chwIlę, aby po.1SC do swej Ulko· dego. Jesteś mar,z.eniem wielu,
chanej i w jej towarzvsltwie spę choć sama bez marzeń. PasiaW· d
'
dzić SyJ.wesŁra
13 omQ pan- riasz malellkie auto, zachwV<:3slwn prze~Jez , że aniołowt.e jące futro, wspania 'ego koQta an
wsz~stko WIedzą, mogą ?rzem- gOJ."Skie® i czarujlłJCego mę?a
knąc przez ~ube mury l mogą Dlondyna. I mimo to nie ic ..
wdzierać się doQ serc ludzkich . steś ~cześliwa?
vVertila wiedziała tedy, dlacze• .
.
..
go hrabia jest taki smutny.
SZClZę:sc~e bo~lem Ule j~~t su·
n...
de wałn mą rzeczy PNY.1ell1l11ych. lo rah..
któ'ry czym. rzf'!cl.j'
. - r 1 oszę
. . pana - o . z () ." Czel. wr"",
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panstwem I z przy]aCllnffil pan- ł ś'
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. ' ~ana martwi o c,
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tV
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s 'hwlta6d'
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Ale !;mawa czysto kQbieca. Mę<ŻCToVCd t p~na ,~rzecz~ó~a się źni mają swoje sprawy. Mają
~ Y 1_~ .a?r.y~.a. t
to
swoje banki, fabrvki.. swoje
przehUna, ze pan Jes w
wao"
n k ' .
rzystwie nie takiej codziennej... am I~Jtae, po1;1' y ę,; WOJlldlę :-. o·
.
C7. vw liS
sa o rzeczy
a s,w la- Czarującej pani! - wtrą- ta waż,niejsze od miłoQści.
cił hrabia.
I to iest nawet bardzoO dobre,
- ... a więc czaT'ujlłJCej, jak że istnieją te sprawy, mężczy
pan m<'wi, /pani wówczas ogar- źni bowiem rzeczvwiście doskonie i~l z·azdrość i poczuje dla nale się wywiązują z t}'1Ch
pana wielką miłość!
snraw. Ale o miłości mężczyźni
Ja'kie te niewinne anioł,v są nie mają pojęcia. W miłQści
mądre! A zdawałoby się, ze nic zachowują się, jak statyści. W
o życiu nie wiedzą. Nał1li1'alnie miłości tylko kobiety potrafią
Olivier dał się namówić i w być gwiazdami. Ale sprawa mikwadrans potem byli już u na- łoQŚ()i - to ciężJka sprawa. Jak
rzeczonej hrabiego, gdzie towa· ta ifUlll wdziera się szczęście w
rzvstWQ Już by'o zebrane. Wej· n'a sze żyCie i WSZystko ponOSI:
ście We .. tili wywołało "ensac.lę· to i~st codzienne, radosne. spo.
Orkiestra nawet p,rzestała gr!lć ko,iue. Przyzwyczajenia nasze,
obraca w
Ni~y dotąd nie widziano ta- 1.ajęcia, p'- zyjaźń rumowis·ko. Bła~am~: .,Zostaw
kich oCZU.
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