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Warsz. kor. "Gł.osu Poranne- są za wysokie. liadzą one n,j- ryfy. wreszcie mówiąc o zasoRO" telefonuje:
wyżej 835 milj. zł.,
a rÓŻlDica bach min. kom ·,..ikacji uważa,
\Yczoraj sejmowa
komisja wyn~osłaby około 168 mi1j. zł. że część d'rugów moż;D.aby zabudżc\owa rozpatrywała budżet
Dlatego spraworoaw(:a wyra·i a płacić ' gotówką, a częś.,,: bonamin. komunikacji.
przekonanie, że
mi.
Sensacją było, iż referent po- na dopłatę do skarbu i na inw('- Przedeż pożyezki zagraset Brzozowski, acz'kolwiek jest
~je liczyć nie można.
nicme., sie nie dostanie, weprzedstawicielem klubu B. B
Fundlll'S'Z obrotowy zmniejsz3 wnętrzna jest wątpliwa, a więc
to jednak w referacie swvm zasię sta.le, zadłlllŻenie jest r6w- byłby to rodzaj potyuki przyv' arł pewne
•
•
nież wielkie, bo
musowe.f u tych, kłÓl7ly mieli
momeuty O~CYJDe atakuJAe·
. OH
i1" ni
ł
.
• wynosI"a:I
po OI"a m Ja a ~. dobre lata.
JI.'z-edcwszy.stklem
etatyzację,
Dalej porusza koniecznoŚĆ p~
W dalszym cilliRU stwierdza,
ujawniając ci~i stan kolei,
tnnienia taryfy osobowej,
talk, że wobe<J tego referatu na- .te należałoby ze względów (,- skasowania I-ej klasy i wPl'OWa
stępne przemówienia posłów o- szczęrlnościowych poł~zvć mi·
dzenła IV-ej.
pozycyjnych wyglądały juri bla- nisterstwo poczt z min. komuni
kacji. Omawia pIany zmiany ta
Popobudniu w dys-kusji pierw
do. Mówca stwierdził w pierwszvm rzędzie,
że niepokojące
jest wsławienie w fundusz drogowV 71 tys. zł. na kamieniOło
my ; klinkiernie.

•

Następnie

omawia!
szczegółowo gospodarkę przedsięhio"stwa P. K. P., politykę
t&.ryfową naszych kolei
oraz
plan gospodarczo - finansowy.
Referent przewiduje, źe
kolc., za rok 1932 da !»eZW2gI~nic deficyt
i uważa, że należy się li~zyć z
jt:szcze gorszą sytuacją. Wpły
wv z przewozÓfW, preliminowane w acwocie 1.004.440.000 zł.,

f,(OŚ mężczyznę,

który nrzywiózł
Niezna.fomy
wszedł na pOkład okrętu i po
20 minuta6h powróeił bez owej
paczki, każąc szoferowi
odwieźć sie z powrotem do Bordeaux.
W eare.f tej historji nJe było
by nic niezwykłł:go, gdyby nie
małą

paczkę.

•

WILNO, 13.1. (pAT) - Z MoIodeczna donoszą. iż na pograniczu
polsko - sflWieckiem spadł wielki
śnieg. Zasypane zostały
strażnice
polskie i sowieekie. Wieśniacy, któ
rzy udali się do lasu po drzewo,
nie mogli z powodu zasp śn!eżnycn
wydostać się z la~u. 8 par sań z0stało w lesie zasypan) en.. Zarządz~
no ekspedyeję ratunkOWą złożoną

(horg

Przy łożu artysty Czuwa rodzina I lekarze

W dniu dziSiEjsZYm stan chore.
go pogorszył się, albowiem na tle
powikłań sklerotycznych chory za
niemów ił. Lekarze nie zdołali usta
Iić, czy jest to Gbjaw chwilowy czy
t"
.. t
b
s a y t czy poctągme o za 50 ą
jakieś dalsze komplikacje.
Nad chorym rorz.tocz.y'O opiekę
kilku 70anych lekarzy
waszawak'eh, PozatPm p"zy ło~u mistrza
czuwają stale żona i syn TadeQS7.

I

den pasażer I kI. z biletem wy·
kupionym
a 20 - 30 osab darmochoweów

Budowanie dworców jest u
nas nieraz z'<luadto kosztowne
Gdy pojechałem
do Oxford li
zdziwH mnie widok tamtejszE'
go dworca, który
przedstawia się ja'~ barak
Pio- a stoi przecież 30 lat.

Z kolei przemaw.ia poseł
trow-ski z PPS. a wreszcie poseł
Byrka: - A zajechał pan tu
Rybarski z KI. Nar., który mó- na dworzec główny w WlU'6zawi:
wie? (weso:ość) .
- Gdy wyjeżdżałem z Pozna
- Gdv w Oxfordzie chciałem
nia do Wa.rszawy
powiedział zapytać naczelnika stac.ii o zami konduktor, te jest tylko , je- ginione rzeczy, zap_'owadzono
mnie do jegomościa,
który właśnie mył
To
był naezc~nik.
,
•
To bvło przed 2 laty.

po....

. polakiewicz: - Niech pan lo
cofnie,
śledezy j~by się nie dOSlłalo do gazet.

.Iedz~.a

poeiądają

(ieŻko

Warsz. koresp. "Głosu Poranne·
go" telefonuje:
W staliie zdrowia Mieczyła"n~
FrenkJa. który OlI kilku tygodni leży cbory, zac:;z'o niespodziewane
p()gorszenie. Lekarze sądzili poezątkOiWO, że mistrz chory jest na
uremję, jednaki.e konsyljum lekar
skie, które wczoraj zebra'o się !I
łoZa choflego, orzekło,
iż Jest; to
~horoba mózgowa, której podło.
tem !elit skleroza.

szy zabrał gros poseł Chądzyń
ski, który powołał się na to, że
suma wetksIi
nienpłacon~ 11
przez P. K. P. wynosi 26 milj,
złotych, niezapłacone rachunki
za węgiel 8 milj. z'ołych, inne
rachunk,i trzydzdeści kilka mlljonów, co razem wynosi około
70 miłjon6w złotych.

•

fakt, o którym sędzia
gie dopiero w dniu
dzisiejszym. Niemal .fednoeześ
nie z wY.iazdem "AtIan.tique" z
Pauillae n~elny administrator marynarki otrzymał
anonim. że Gkręt w drodze
do
Hanu będzie spalony.
dowiedział

50bą

Wreszcie przemawiał
minister komunikacji p, Bulkiewicz
polemizując z mówcami. Mini ·
ster stwierdził, że powstało
sJlecjalne biuro badania taryf,
które znajd·u je się w kontakcie
ze sferami gospodarczemi.

Profesorowie wseimie

,

nlezyce
mroz
za
liczne oliarg

referent

frenkiel

OIfordzi~

t
ch
n
l'
Scnlaeglng
wgnik przeprowa zGnedo

Mamy tułaj memor.iał ze
5'k.arga, która przytacza, że kaPARvt. 13 styezn.ia. (Pat) mieniołomy pa,ń5twowc n.ie
o- Wedł~ iofonnaeji .,Journal de
płacają amortyzacji od kapitaDebats" śledztwo
w sprawie
łów. Istnieją prywa't ne kamie- katastrofy "Atlantique" przyniołomy. Gdybym był
posłem
brało sensa~yjny obrót. Okazaopozycyjnym, to
ło sie. że w przedednin wyjaznie odmówiłbym sobie sałysfak du okrętu " Pauillac do Havru
eji postawienia wniosku o skre pewien szofer taksówki z Borśłenie l złotego z ~ j pozycji, deux odwióZł do Pa·uillae jakieaby dać wyraz p~lądowi, że
taIcie tendencje
nie powinny
być w przyszłości tolerowane,

•

wydadzą opln~ę o ustawie

Wczoraj przed południem Qdbyhł
się posiedzenie sejmrJwej
komisji
ośw~atowej, na którem przydzielono referat projektu ustawy o szklf
łach akademickich posłowi Czumi.
Pol z kI. B. B.

z sekcji żołnierzy na nartach, któ- zalega cały kraj za wyją.tkiem
rzy ułatwili wieśniakom powrót ski środkowej.
Pozatem komisja uchwaliło zado dom6w.
BUKARESZT, 13.1. (TeJ. wł. ). - prosić na posiedzenie, celem wysil
Cała Runaunia została nawie:lziona chania opinji o ustawie
prezeSI
WILNO, 13.1. (PAT) - Z Ita- wielką burzą śnieżuą. W miefscowo
polskiej
akademji
umiejętności,
doszkowicz donoszą,
iż podc·t...ts ści Ramnio Sarat znaleziono w cią
naukowego,
onegdaijszej burzy śnieżnej, jaka gu dnia trupy trzyt'p.iestu trzech })rezesa warsz. tow.
panowala na pograniczu polsko - chłopc~w, którzy padli ofiarą gwał przewodniczącego konferencji rek80wieckiem w okolicy Chocienczyc townej burzy śnieżnej. W niektó' torów oraz rektorów wyżs1.ych udwa patrole sowieckiej straży gra rych miejscach grubość warstwy cźelni warsz:lwskicb.
nicznej, spotkawszy się w czasie śniegu dochodzi do 6 metrów.
największe5 zadymki
rozpoczęły
m
wzajemną strzelaninę, która zaalar
OtOwała straż polską.
Wynik tej
strzelaniny dla pakoli sorwleckicb
był tragiczny, gdyż jeden żołnierz
w stow. nauczycieli szkół wyższych
został zabity, a inni odnieś~' cię-l.
kle rany. Na mie!sce wypadku wy
Warsz. koresp. "Głosu Poranne. tego grupa sanacyjna opuściła sa
jechała komisja 'Iedcza.
go" telefonuje:
lę obrad i w czasie wyborów była
W drugim dniu zjaozdu tow. nau- już nieobecna. Powołano nowy za* • •
czycieli szkół wyższych doszło do rząd główny z dyr. WładyS:awem
W RSZ' "·WA 13 1 (T l I
A
JA
•
'.
e. w.). - ostrej walki pomiędzy grupą sana, Grabskim na czele.
Według komunikatu państw. inst.
eyjną a większością zjazdu. Grupa
meteorologiczneco wczoraj za no- sanacyjna pod wodzą frof. Szyszł<i
Warsz. koresp_ "Głosu Porannetowano gwałtowny spadek ~empe z Krakowa usiłowała przeprowa· ~o" t~ldollllje:
ratury w ca'ej Polsce, a zwłaszcza dzić swój zarząd i zgłosiła votum
W.:zoraj 7.ostał zako"czonv prona WileńSZCZYźnie
1 WoIylriU, nieufnOŚCi dla dotychczaso~ego zp. ces komisji streJko1l't'J tra~waJa.
gdzie w godzinach wieczorowych rqda. W niosek upadł wi~ksz~cią
rzy , Wyrok f>Iłoszor~y
będ7';':: 7
DOtowUO 23 at. PclkrJwa 6nłMna 123 1ł0SÓ1r pneciwko 83. Wobe~ sty;Zllla.
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prawo żądać, by llsunął w&%łlką
mglł"tośt\ by sprawę I'OSta~n jasno i sam odeyłrował użył. .... jego
mowie Z8lP;adkową formułę.
S. <4eczełnłeld.
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Ił.. ..

z

nie ~.Inla 3łł •
•
sytuacji, podobne.ł do sytuacJI
,,"S7em,
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a
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sprawy uktai.\sJdeJ, a mQZe i sTlta
wy JI1tJieiszoś~i nllFodowS-th w PfJl
Sce 'WO~e. t to nłet::ł.letnłe (),J potępienia
aktów tetrOrtI ])OłłtytUtego.
Z tej teZ strony do zdania te/,,0
pO.łthod-zimy , le8~m'V pewni, ił,
z tel'o właś!lie ptłrtktu 'tVid la
zdanie to ZlVr~ci~o pa sl~bj~ uwa,ę
wszystldch tych ós6b. dla kt'r:vcb
~:ał!adl"f~ł1ła narodowo:śeJó~ 1f Pol
sct s'\ k~Bł piet '!I ~ne' \'tA
gi, ,dyi od takłe~o tub iltlteO;I) \I~
eta f r06Wlatanła t'-IfO problCJDIt!ta
leźy
enarakłe{' d~ta~ell'ó
ro-zwotu
R2:ec 7 y pospołitej, a
r,;,,'Wet i lOSy
pa.11,s twa.
Z tego punktu ...idt:enia zdanie
posła NłedziaTttOwskiego znltc2tlie
przekracza ramv kwestii prawa ta
ski lVogó'e, Jak ~i i takłe?:o łub
inneg;o za.t()SOwania tet<> pta.,.. w
-w~"padku Blłasa i Dally~s:l,)'fta.
Ujmując problem narOOo'WOŚtiowy :1\ punktu 'Widż~nia konseltwen·
tnej detOOkracji spolecżnej, mu~inly przyzna~, lz słowa P. Nłedztalkow5ktego mncn() flas ~łlnłepok()Uy
gdyż nłe!asllość wyrai()nel VI nich
ogólnej koncepcji leatłera PPS. u·
prawnia do ttaJro.mait3ttJ łhterpre
tatji. Podltreśhtmy, iż nie ~hodl':l
tu o o<lCłitnł. taktyttn~, o() opottutlitm, a o u'ęcie programowe., o et
te do Jakich PPS. a '" 8Ze:te~ótnoli,
ci poseł Nłedziałkowsld, dązy w
dzłed~jnłe zagadnienia mnłeJst~cł
narodowych
Pł))~, w ste!~g6ł.
..o~ei t:a! It...atji nktah.\ klej.
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od- je!łł .P8UI B~*"OQJ', M.z
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ści prasy zagranicznej, Jakoby moi
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były'< warunkI, lnłttl
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m~ Jl ł\1łl1'ł ~o ;!MI Mu
~ele, inny charakter spGlec'1:ny. A- sprawy (~~ciow~o rozbroje.
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n e.
(podkreślen:e "RobotnikaY'l.!I palistw.owym, a poza
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' mia·
Zdanie to KOstam rzucone wetę-I' loby lako efekt psyclllczny od·
~ci IW tnÓlwitnła pMta 'Nłedtlai. pl' n~ VI n IrOJłli!h .,~...
I iłnt~onizmów i
kowskiego, dotyczącej prawa ła- tzUwości
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~Ie: y a~ so le s. raw~ z. I! o, .
.
IŻ. _lest w inc,h C05 Wlec.ej. niż f'(t. narodami.
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~..dQrn, ~al'14, alty łb6em ich
kierow ł ślepy ptępadtk".
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MOSKWA, 13

sŁycz.nia.

(pat.) ny-ch podczas pierwszej piatild
rezolucje ki, a także okresem umocnie
plenum Centralnego !komiłetu nia ol'gattizacyjnego
kolckt-\,·
parUi komunistycznej
stwier- wów i sowchozów. Wynmga lo
dzają na wstępie sukces piali- 7.ahalllOWania teml)a WZł'ostu
lelki, prz-edwstawiając go kry- przemysłu w ciąg,u naj'bliższych
Z" owi w krajadl kapitalistycz. dwuch lub trzech lat z 22 proc.
11 y-ch.
do 13 - 14 procent rocznie l
naciskiem
nie na ilość, lecz na .iakość
produkcji
oraz
dla rolnictwa
'Vedle rezolucji, budowa ma-

Bilans plaliletki'

parł;i

tównaniu z rokiemunieglym.

Ogłoszone późną nocą

~zyn wzrosła od roku 1928 czte1'0 i półkrotnie.
Produkcja przemysłowa
miała wzrosnąć w porównan;u
l rOikiem 1928 o 219 procent, a
\\ porównaniu z okresem przed

19:J"

Budżet państwa

na rok 1933 wynieść ma 34 mit·
jardy 689
miljonów rubli po
stronie dochodów i 33 miljardy
169 miljonów rubli po stron!e
wydal1ków, a nakazuie się

I

.lakn2.łslB"Owszą oszczędność.

przestrzeganie za,sad komcl~jalizacji oraz zakazuje się wszelkich nadetatowych inwestycji.

Sytuacja wsi

l

nie na rozszerzenie obszaru zasiewllw, lecz na wzrost wydajności. Ogólny przyrost 'produkSp~.ialna rezo},ucja
poświęcji przemys!owej w roku bieżę- eona jest sytuacji na wsi. Wska
cym rezolu-cje pre1iminll.h~
na zuje ona na
,_
szesnaście i pół procent VI po· zaciętą walkę 2 kolekływlzae.ilb

ei

prowadzoną przez elcmeT>ty art
t\-sowieckie, którym ;:ezolu(' ja
przypisuje
psucie maszyn l'olnicrt'Jelł,
dezorganizowanie gospodarki;
kradzież i ukryv. unte zboza itp'
Rezolucie ostro pot~r·ają tych
komunistów, którzy \"spółdzia 
"uj a z wrogiem klaso".vvm
\v
kołchozach i sowchoZ1ch i na
'kazuje na.ibardziej
ideowW-ll
i ?wiązkOJil
. członkom partji
m'odzieży komullisty~ niej,
by
zakli siC; działalności~ polityczną na wsi, przyc :
l zaleca si,~
jaknujszersza współp_ aCa z 10.ialnymi wobec rc~ime'u bezp '1l'

włościanami.
Sabotai
tegoroczny winien, wedle rcz\Jl.lI'ck obudzić takl1 sam4 . czujno ść wśród \{ol11unisló,,' co do
.7a,p'~dnie,'i wi<,jskkh. jak swego

l\ jllymi

~zaSll

plo<,e§'Y o

s..:Iwdn 1 ełwo

w

łtrz('~

T. ~'śle.

Walka z

OnOZycją

Oddzielna rezolucja plenum
{'cnlra 'ne~o komitetu part.;i ko,
l11unistyrznej poświ (<co na jest
vykl'ycin nowe.1 !!fU.py et (!ozy·
cY.\lle.i w(', 'nątrz partii,
nakŁórcj

czele tali h. komisarz za opa trywania ZSSH. Ev'lmon t, b. kom isa'rz 'spra w
wewnętrznych ZSSR. Smirnow
znany z działalności w cza"ie
'n
wojnv domowej na SYbcrji. 0uniezaleźniająe się
\I'U
.J'
sta~nio
szef nrz ~ du drogowegn
wz.g.....ędem od zagranicy.
się
To 'ma'czow. Rezoluc.ie zarzuca'" dziedzinie ro)nictwa, jak
ją tej grupie' 7C' 1!'''11spira'cyjn;e
LONDYN,
13_1.
(Tel.
wł.).
.
nie po wzięciu ~rzez lapończy~ó,~
ang·e~Sk(e
rezolucje twierdzą,
pialiIetka
•
Wo)h.--a .japońskie rozpoczę'y dz,ś Czu - Men - Kal wybuchł wlellu
werJ',o\Ya'a ona zwoh'lllli\.;.ó',\.
~l worzyła na wsi 200.000 kolekupu·
LONDYN, 13.1. (PAT) - W ko- wśrC;d ... hurżuazyjnych zwyrod
ofenzywę w kierunlm t. zw.
prze· poploch. Zamożna ludność
tywów rolnych, 5.000 sow<:11.))lam(e
łęczy 9 bram. lY.'iasto S 7 ang - Cha! szcza stolicę. Pan:ka wzmog'a ~;~ Iłach rząd()·.vych LaudYl1u
zów (domen paó.sŁwowych). ,.- Kwang przygot!:lwuje s!ę do dnI jes:cze bardziej wcb:!c rozlia"u pov;'a żne zaniepoJtoj .nie Co ('O r~.n ni[lków i elf! 'yla do zanirchar olektywy i sow(;hozy oD.kł:\' giej wal1;.i. K- ąh upo:czywe pogJ(, wladz wywiezienia oz Pel{inu i Tieo-, wo~u sytuacji na Da!~' i ' ....I sc:m nia 1I1WZClllY!50wicnia oraz do
kosztowno§l!l. dzi2. Minister sp:-aw z~glanicz::tyc ~ ~l'8h:·· ~ <.tl·.;i 1.: ,,·t li7J lU i kulm'CiO proc. ~ospodarsLw włościan· ski, że Czan~ - Tsu - Lial'g w s'l~ T.;inu wszyst1rich
Ludnoś,:!
spo:lziewa
się
'Zajęcia obu Simon wy jeJ ie w nle-ix e-ę ll~ Ge
twa
,k ich i 75 procent obszaru siew :!O dy t"izjl szy!{ul~ s!~ (lo odbiria
tych miast przez japollczyków.
newy aby wzi~ć ud ial v nar~,'zi.
tep-o miasta !apo Aczyl{onl.
ncgo. R-ezolucje uwazają pOkcmitt>tu 19, w~·łol1io.e~D prze:l w Z~SB. Eysmonta i Tołm:ł
Z SIangh61u danoszą, że w Pektw:\'Ź;sze wyniki za tryumf
id, i
rg omadzenie ligi naro<lów w cel t czewa
rozpatrzenia zatargu japojlsko '
,>o('jalizacji wsi.
wydulollO z pal't.łi,
y"hi't
ia"o'l_ _ cbińslde~o. Alr<::ia
\Y rezolucji, dotyczącej
skicb atak na Szan - Cha,i - Kwang zaś Smirllowa lIsuniQto z cen·
rozwo.lu handlu
i zag70żenie Tien - Tsillowi, a '" lralnego liOlllJktu, grożac Wydl
wcwnl~trzJJ.ego mówi si~ o wZr;)
ten sposćb i Pe!d>!cwi
07naC1.a leniem z parlji na wypadek kOll
Vaida Voevod tworzy gabinet
znaczne skompli!wwanie obecnej 1\"11110 :\'fl.nia dzia 1a.1.nok.\ opozy ·
śt'ie t. zw. pl'zt!lUysłu lekkiep,('
BUKARESZT, 13 stycznia. sytuac~i,
o 87 proc. i wzroście
obrotu
cyjne i.
(PAT.) - Przed przvj:-ciem <\yJeśli wo!ska lapońskie nie prze·
handlowego, patlstwowego
i misji rządu
premjr.ra )Ianiu.
P07:l!elll zl1nnvnl swegoo cz .
stana się posuwać, to Al'glj:t znal,pótdzie1cz~o o 75 proccnt .,
król prz '.i:1ł mil i<.trńw Tit.ul dzie ·się w Genewie w {lO,o' enh\, 'w Sil przyw{ltl{'om h, prawico"d
porównaniu
z rokiem H128, scu i I lichnlake, Po aud,icncji
któretn będzie 11 usiała zaJą~ s~a, opozycji
przvczem od tego czasu olwar- prcruje-ra Maniu u kró1a. przynow:sko przeciwne JM\ln1i. W t~;m
lo w Z. S. S. R. 158.000 nowych jęci zosŁali kolejno, zgodnie ze
wypadku należy się liczyć powaz- Rykc 'owi, TClllsldcmu ł Szmł.
zwycza.tami
konstytucvjnemi,
nie z mDżliwoŚci.!! optls_cz~·tla l'g! to ,-t rezolucJa z3t'znca utrzymy' ..kl~1)óW i składów.
preze ~i i ZDV i senn tn, k tórzv zanarodów
przex Ja!,ol1ję al o te' ,':anle stosunI,ów z opozycyjną
Rczol.tlcje stwierdza.ią
l!'Cili królowi utworzenie rz~dl1,
z ewentualnością, że mocarstwa za grupą Evslllonta i uchylanie się
likwidacje hczrohocitł
mogącego li.czyć na poparcie 0siadające w lidze. cf'lem ratowan;a
.'
: <
•••
hecnego parlamentu. Obaj dood .ki zwalczania. \Vszyslkim
prestige'u
Ii'l'ł bella zmuszone ttZ1!ać
ł'. mlas~a~h. l. za trud lU elll e ble-I stojnicv PU1; s l,,,owi dodali. że
zagrożono
sUI'O\ycmi repl'es.taJapcnję za be!!acll nQ7Ą I1awlł!!'lPIIl
dolv wIcJskleJ w kolchozach, uważaią Vnida Yoevoda za osomi,
ligi i Zdecydować się na w!:~ólną
"~t zrost zatrudnienia
w okrcsie bę na.ib~rdzie.~ powołam} do nakcję.
aczkolwiek harazie nie wydalor;iatilełki o 57 procent, dochodu tworZ('llIa takIego rzrdu. \V wv
Te.! ewentttalllo~ci pral!'nę\'lby no ich z partji. Rykow zajmuje
narodowego o 85 procent i za- niku POWV~szych rOzmów król
Anglja uniknać za wszell,ą cen~_
,
.
za.prosit VUlda VocvodC' na poobecnie stanowisko Ikomisarza
I'ohkow o 67 procent, przyczcm sh1chanic które w"ZIU\{'zone zo
. Simon odbył dz'ś pow:>'u'lniu ('I";: ludo\ "ego łączności (pnczta, terezolucje nie uwzględniają jed- s1.a~o na ~iątek w południc.
PREMJER MANIU
szą naradę z Mac Donaldem, Nalt"graf, telefon), zaś Tołmaczow
nak spadku si'v nabywczej ru_. leży prZYPus?czać.. że 'Vie 1 Irą B- vstoi na czele wszystkich
wy1
bla na rynku wcwnęlr:mym.
gnńcze
tanja' u~yle ~wes:o autorytetu at v
BUKARESZT, 13 stycznia.
dawnklw
pnństwowych Z. S. S,
·
·
d
tk
.
wywnec
nac!sk
na
Jallonle
w
cełll
(pAT.) - Król pr·z:viął na au·
d
dj-encji, kt6ra tn"uta pół godzi- za na uzycla pą a owe spowodowal'ia uspokOJenia' na Da R.Warsz.
ko~esp. "Gł~ poranne-I' lekim Wschodz.ie.
ny, Vujd~ Vocvodę i Dowierzył
go" telefonu e:
H~zoluc.ie zapowiadają, że
mu mis.iG tworzenia
nowe~o
P : oltUratura rozesłała listy g~" =====~====.:!:~:=::~~:!:=:::~~~~~==::::::~~
dru~a piatilcłka
b~lc c.kre- rządu.
cze za ob~watelem dOI\skim Loroscm ollanow3nia teehni<CZfl\er;(o
Vaida poprosił króla o c'zas hol.:em, reprezentantem tow. lłt..!~
przedsi~Diorstw,
wyhuuowa· do namysłu.
Sko - polskiego w Kopenhadze. 1)0
wooem tych listóW Jest oskarZel le'
r a cel dobroczynny w Londynie
o nadużycia podatkowe na ogólną
LONDYN.
13.1. (PAT) - WCZo. lś"ic:ca wicIe mie~scu koneertowl,
N ajpot~żniejszy film :świata, nagrodzony złotym medalem sumę pół mil). tł.
raj wieczorem w wypełlli0!l0j s:tli I wyTil,Żaj ' c podz'w dla Iwspaniałej
Lige
Albert - Halle odhył siQ koncert gry. podkrelŚlając przytcm piQKny
Ił
Igllaccgo Paderews]-i(!g'o, urzll.dzo IgOił artysty oddania swej Rztuki
Entuzjazm w Sofji
ny przez dziennik "Daily :Maill" . h ~z interesownif' n[\, cr1 dobrol'1:ynSOFJA, 13.1. - ·Królowa. o ~o· pod protektoratem ang'iels!dej pil· r.y.
dzinie 9·ej powiła córkę.
Wiano- ry królewskie,j, na. dochód ltasy ZIt
i\mbasad r Rkirnmnt
wyrlaj13
mość ~ oznajmiły ludowi Ilalwy pomogow('j muzyków
allgiel kic1,. <1t.i ~ na czn~(: Pa(lprewskipg' J ohia",
artyleryjskie. Przt>Q pałacem oclbyNa koncert przybyło przesz},) 'Iv któ ym w ,ż mie również lldzbl
'Wllją. się radosne manifefJtaoje. Tl'l e,ooo slt1ohaezów. któr7.y rntltzj1- angielskj PI;'li:;+ n,. f\!)Taw zagl',mirz
(~i'iemćlndllaDd)
my ludności, :&ehl'ane w parku pa Jstycznio okla~kiwali n.rtystQ. niC' nych. ~ir John Si mOll.
łacu
królewskiego pOWitały rllugo- pozf\valają<l mu OpllRCić f'stru,ly
Paderewski jutr'l
ollj 'ż'dża <lo
~on, DO
niemi~cku,
trwałymi okrzykami krÓla,
który tak, 'te poz:t programrm Padore.w· Par~'ża:poc7.em oc1j{1(1zir (1!t ('h('\'c[!ku, angielJku i żydowsku • .
ulmzał si~ na balkonie.
ski grał j('!lzeze 40 mimlt.
burga. sk!,c1 18 stycznia o(l]11~'1!"
Nowonaroć1zona
dbstanłe
Im1t=:
Dzisiej&za prasa angieh;k:l. PI)- (10 AmC'ryki.
H!'lona. na ozeM babki klólowej
wojennym o 334 procent. ZSSH"
l kraju drobnego rolnictwa stal
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NADSZEDł. ŚWiEŻY TR.6.NSPORT

r~m~rańcze

rodziny Królewny

~\'Ioskiej.

zi~

· ·Zgon lofnlczki
Winnifred Spooner

i Oreape-frulle JBISMie PaleSluósBle

związków

izb

przemys·owo-handł Jwych

LONDYN, 13.1.
(Tel~ wł.) "Warsz. koresp. "Głosu Poranneod 60 gr. słocz:yste. slod1rie i be% pesteit do nabycia w Sklepie Pelestyńskim Zmarła tu pl> cIężkiej cHOrobie zna go" telefonuje:
,. Toceret Erec: Israel" w Łodzi, Sr6dmieiska 1, tel 193-42
kOmita lotniczka, Znana równłd
Wczorai ddegacia izł) przemyTelefoniczne umówlellie odsyła się n/ltychm!ast do ,d omu.
Polsce, Winftifred ' Spooner, w slowo handlOWYCh z udziałem d)'~
relttora i7~v ló{b:l~i p
B!l;~rn
~~~'laJ wieku lat 32.

w

z

uda 'a sIę do premjera Prystora ~
celu poir.formowal1ia się o planie
pr-ymu~owych Z~". iązliÓW izb pr7emys O~'JO - handlowyc~l .
Peem 'r
Pf~stor zaJ)Ezeezył tej wiadOrH(l" ".
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Człowiek, którą

p.

ez a

kpi ze

świata ...

ę, pław przez m

z

Fantas~vczna opowieść

genial'rego mistJfikatora o niewoli francuskiej
Hummel-Daubman skazany na dwa; pól roku w;ez·enia
śiYiadków "protektorom" Humme,
03kad,: Tak, wszystko się zgala, za,o.wia :~ ahc przeciwko. ninl dza .. ,
dochl)dzenle,
Przew,: Pewnie oskariony ma na
W ich szeregach
zna :du.ią się: sumieniu ie~czJe inne o.szustwa?
maszynista kol~jowy Schlageter.
Hummel śmieje się i kręci g-októry p;zt>d ko.nsulatem w Chicago wą, ..
przywitał
oskarżonego. słOlWami:
Przew,: Czy
znał osliart{'ny
"Ty jesteś Daubman!", właściciel Daubmana, za ktf:r:!go. się po.jal?
ho.telu w Fryburgu l' kUP1'ec Otto
' '.
Oskarżo.lly: Tak, wIdzIdlem XO'"
Haager, któl'zy wyko.rzystali ok;.
zJę do urządze nia patrjotycznej ma
Przew.: Czy był z nim zaIJrzynifestacjl 1.., wło.łenia fraków i cy- iaźniony?
Iindrów, pny urz.-:dzaniu szopkI po
Oskarż . : Nie_
witania w imieniu związków b. baPr ., -;Iodu.: Foda ł osliar7ony w
państwa,
deoskich 7,ołnierzv fronto.wych, re- k: ią"ce I{{ryrą na;>is:lł za niego. maFo.tografje zbiedzonego jeńca w~
"PtZ'Jw«:!drował ' Saharę, do.tarł
r'al<tor Jerlnei z bade';skich gazet. !or Bllmire ~, przeż: -cia szIwlne ..
jenr.ego., m~zenn~ka" znal~- ły się I d? TU~iSU ... Uciekając ,prze4 pogo:
Najbaldziei :ednak sprytnvm o.'ta- Endil'gen i przy tej o.kazji pokpiSIę
pizebyc
HUMMEL - DAUBMAN
zał się major rezerwy, Bumi'ler.. wał z pewD'.'g:> 'nauczyciela?
Czy
we wszystkIch dz enmkach 1 czas:>- Imą, me zawahał
pismach, szereg r".\Va~nych insty- wpław zat!lki. mo.rsldej, kiedy już .
który podtal ur()czv~cie HUl'1mela Ibyl to rtv!czyciel
C'f!carżon~g()..
tucii miano.wało go Swym honoro- rumal{ jego padł z wycieńczvn'a u i zeznania złowne w śl~dztwit, 0- jako. b. dowfdca bataronu, 1!d'7ie c.zy Datlhmana?
Dotarł
wrfSU'le do stal y oJczytai....
;łuzył Paubman i przy tei o.'<a~.ii
OsI,ariony: M6!"
wym cz'o.nldem, Daubman bvł sław b~zegów,
ny i z cah pGwap-ą przyImował Wł~ch, a stamtlld do. o.jczyzny.
Eala s<:du wypełniona po. brzegi. wvdał ks'ążkę, maiązą martyro'o* * •
bołdy ziomków, uwa-Ta!ąc je za na,
Dziwnym i niezrozumiałym bvł Na ła~ach dla prasy ko.resPo.ndell- gJ~ Jeńea,
turalny bieg wypad!c',w,
jt"drak falet, że 8k~diriąd zńoln" t'!o ci wsz}stkic:l pism
ni2mieckich i
N'
b'l
t
'..,
' .. '
S~d onieraiac s~ę na a .. t. 272 (!lIi
It" zro. 1 na ~m 'e",nlł' '1""- ,,
I napewno po dzi 6 d ~ ie';. L'aub- języków pseudo L'au!;man, Jrt·rv wielu zag-rariczIlych.
... 'I
s'yf kacla w c3'ach Zysku) są:a~Hł
,
S
! l
,ro
intt>~e"t1, n1},·'ewa?' z C''l'' I ~ u-I .
'
•ka~e dWL'.!lt
man zażuwałby sJa--,y. i srlO'WJU, W ci-gu k;lkutygodnioweJ tułacz/u
Wcho.lzi o.slr arźony,
re<ln ep.o
.
f ntrrr·(>la ra hczna
oJ'
lawnienia m'st- W·ac1i P~(}'-u"atl1~a
.
. .
'. .
:_
opowiadałlby
swe niecod:~;jenJ!e "d,..lał sobie przyswt.ić kil'ranaśc'e wzrostu, Q ż-: łtej choro.bliwej cerze
l'l,ó~ lat I SZ';!S(!1tI mll?'5lę'!v Wll'!tl"n .... . Z
,
'I
I
zarzą -zra ko -fis"at-: na",i~t • ~
przygody i przeżycla w ;""';0;' nI, słów i zw~ot,;w włns!crCh, nie znal i ostrych
rysac'l, podląe!! ollyc 1
"
, p G baw:t'ni:m IW.. ', o1JYl'1atelsl,ich
za"uszc~.:ną Z rer:o"all ':':":"1"la W"-I'-'1 'fe ra przec'~rr 5 Jat, Of'r~r"o-e""'l za
wiarni na przedm!e~~'u Frybur"a, ani iedneg'l słowa f~a"'cll'lt{it'go, :' jeszc-e prze~ b o.!'ę,
gdyby nie oko'iczno·6ć, że .. ,Daub-/ co dziwnie'sze nie znał nawet W(\j p01C7.aS pobytu w celi, G.:Jyby ,ak le~t, syn~.m ~e'" --t'·II~a z .Ba."?:ule '. I;~-o"o 2 mi'si"c';! aresztu p"ew~~n.
ma'! ule był Da'lbma~em.
skowe;
ko.1De~dv
fraflcus'rie!. wy,rh,lał Po powrocie do. kra.fu, IOJcI"C rlew'ec, tr7y~ał (łz ec' !'l~",e cyj ero.,
Idvlla skcńc7vła s·e. a epil-:~ !O - .\ Świetnv pływak i zl'akomity .tez· możnaby uwierzyć wjeg:> tanta- I krótl,o. ~o .le·'na'~ n'e. pr~es-·l·,,(I." ,zelrrał się przed s~ltem.
dziec, kt-<ry tak zręcznie uniklll!ł styczne przY/!'o.:ly, Hummel nie Jut ł~ ~I<arzor'e,ml~ ro-strc s-ę 7a 'a,
Daubman, a właściwie, jak usta-IPogoni, o.1<a7-81 s'ę ponadto. łamagą, bynajmniej zdetono.wany i ma bu- kleś przewlmeme do do.mu Po.praw
10lło późniei, Hummel, oskarżony I kt~rv nigdy w źyciu nie sied..Js>ł na m~r, Zacho.wu'e się, Jak sta!y by, czego.,
I 'I t
d P I k"
przez prokuraturę Q
es liStWo. i ko.niu. a do. wody żywił o.rganicz- walec sali sądo.we}, bodaj czy nie
Tu wyka~al cn nieeod-ziennCJ zy- pO eCI a em
o
o S I
wprowadzenie władzy i o.pinii pu- lny wstręt.
'awy dla oskarżonycb. Odpowiaóa wo.tnoś-!, organizuhc bunt w domu
l\OWY JORK. 1:t,1. (PAT) Skoro o tern w~stkiem dOWie na pytania szyblro., lecz w głosie poprawczym oraz usiłu.~ąc wzuie- Zna y lotnik, Stanis'aw Hausner,
blicznej w b'ąd, stanął przej sądem w Fryburgu,
d1.iał się sę-!zi.' przewodniczący, jego o.d:!zuć można ll'OD,ę czlowie- cić tam pdar,
prz~ był do miasta WiImiagto.n W
W akcie oskarżenia
fi1"tI-'~" nie baez~c na mieJsce w kt'<;rem ka, który caty prawie ~Njat wypro
Najc"'araktervstyczriejsza jednak Stanie DeJaware, ab l dogłtdać bu.
d\de pozycJ~: 3000 marek wyłudzO- sj~ znaj-!uJ1., dał sło.Wo. hono.ru. f.e wadził w pole,
cechu HummeIa fo?st Je",> nGtoryez łowy sa-nrIotu, kOry dła niego
l\~h od naiwnych i litu!ciwych o.d te ... o momentu nic nie będzie
Proku~ator, jeszc'le przed o\war ne blagierSho, kt1re ujawn!ło się budują zakla -y Bellance Ałrcrart
zio.ml,ów - patrjo.tów. o.raz 136 ma- mu wierzył.
ciem p:'zewoou s'!dowego, wyg~osił w ko.reSPo.ndencJi z !ro.ntu. Oslcar- Corpmatio.n Samo'o.t ten, w k~"ek - koszt leczenia jamy ustne}
Przykrą tę sprawę, maj-., juz rodzaj referatu, pi~tnuhcego. l'trlzi tony pisał w nie' do swego by-ego rym Fau"ner lami:r:qa
wzno.wić
pseudo - bohatera, poniesio.ny przez precedens w postaci słynJ1e 1 a'e"v pokroju o.:. karżonego, którzy wy=~" wychowawcy w FlehiIlg~n, -Te o.trz, swój lot do. Polski wczesnem laRzeszę, dbałą Q zdrOiWie wiemeg& kapitana Kopeniek. s,!d fryburski rzystu.iąc m-sJwą psychozę patr.1o mał Krzyż telazny. Co. był.~ praw· tern b-eżąceg:> roku będzie posJajt'.i syna, .
,chcia' jaknajszybciei
zakoloczvt!, 1yzmu Po.woj~nnego. stają się o.S-U- .tą lecz w nastęnnYnt zara,>: liście dał większy zasięg lotu bez (ądoKrawiec Hummel ma fantazję.. Nie "owołano nawet na §wi a"k6w !Otami, źerl.j"cymi na najlepszyc!l "lap.-uJe o a "ansIe "a p()lło':"e ' a i wan'a, aniieli aercp':1n Boardmana
kreująca go na następce Watlace'a rodziców prawdziwe!!,> Daubma;,a,/ uczuciach ludzkicb.
') szere~u o"zna~-e· za od-"a1!",
i Polando, w którym przelecieli
a historja. którą o.powiedział. mo- kt-'«,v na!prawdo.po,tob'!iei 7,,,I"':I{
W ostrych słowach zwraCa się
Przew.: Czy oskarwny przyzna'e loni bez ł-duwania z No.wego Jorglahy śmiało. posłużyć jako tło. do na froncie i żony Humm!'Ja, której również przeciwko Po.wnłanym na się do. winy?
• ku da Konstantyllop:>Ia.
Max c JUSt 4< J X 2 . " 4.' _
••
w . . . , .. e
asq
Ll2 t.a SQ~ .i .4J!Q.ZPlU&iW U_ AB9

Fryburg, w styczniu,
letniego sezonu w ubie
głYID roku, sensacją, która wywola_a wielki o.ddźwięk w prasie ca
lego niemal świata była spra':-a
niemca Daubmana, który po 16 I~tach niewo.li wrócił do ojczyzny,
o.promieniony chwa'ą i sławą boha
tera naro.do.wego.
Witano go w
Niemczecb z wielkienti bonoraln',
ttobiono z nim wywiady, obdarzono
najróżniejsrzemi zaszczytami, wyda
wano o."icjalnie bankiety i... leczono mu zęby na koszt, o.czywiście,
Sensacją

sceuarlusza groteskowo. - sensaeYJnego filmu,
Przed szesnastu laty, wprost z
frontu zachodniego freiter r ":Ibman - Hummel do.stał się do nit:woIii francuskiej - brzmi poc!ątelc
fantastycznej o.Powieści - i został
zes-allY do. jednej z kolon'i francu
skich w Afryce,
Umieszczono go
jako. specjalnie gro.źnego. "wroga"
Francji, w jednym z fo.rt6w, ~dz~e
Po.d strażą .. , szył sPo.dnie dla z"ier.awidzonycb f~anCłlZów,
Dzięki
swo.jemu sprytowi
udało mu się
wreszcie, po 16 latacb uciec,
j

I

I

Itan·slaw

I

I

I

-==

B. VALMER

IJ

-O
,
O D

Spotkałem go na wyhrzeżu.
Noc
pnzypomina:a marzenia
mojej
mlodości
Milion'.
gwiazd błyszczały na niebip. .
zdala dochodził śpiew marY"Hll'I~y.

-

łał

Dllhry

wiec-7ór -

z radością. -

7awn·

Ładny kll"";
czasu nie widzieliś.mv si/).
- Podróżowałem prze7 rlłni

szy czas i dopit>ro wrócHem T
bardzo !iiI: dl

.i'I, mó.; stary,

~I.ę, że cię widzę.

Uścisnęliśmy się serdecznie.
- Co ty tu masz? - .:apv
talem.
- To kwiaty dla mOJej nHl·

łej.

Pokazał mi nie ~1. dumy n
winięte w bib'l~kę róże, vwo1
dzj,k i i gałą.zk i jaśmillll .
Jesteśmv
szczęśliwi
-.
powiedział kochamy się.
Ą potem potr.zą;liając muil!

ramię, dodał:

'd'"

- No i kto miał ~hl"zno~~"
Wszyscy odradza.liście rni. ., /\
Lv pierwszy...
Islotnie odradzaliśmy
Dl:.
wszyscy poślubienia IYJhatak;
lej skandalicznej sprawy. 7:1'1'
mena Fromont zabiła wystf7;~
lem z rewolweru swojego szd..
za zbyt śmiare umizgi. Po .id
uwolnieniu Antoni Lefrant; o
żenił się z nią.
BV ł ldcrownikiem dz;',łl1
....
wielkiej fabryce. Pan de Lu

a

lUĆ, je'lt w okropnym humo!Ze. Nie mogła dok0l1CZVĆ, b.J
wszedł Antoni. IsLotnie wygi:)
da " jakby przybity i zm(,.'ClOny. l\Iożnabv sądzić, że jegu
szerokie barki zostalv nagle
sieux, dyrektor naczelny, w"V przygięte nadmiernym ciężawo al go do siehie:
rem.
- Czy pan oszalał? Ma pali
- Już człowiek nie wie, co
przecież przyszł<lść p r 7ed ~o- ma rohić ... powiedział
do
bą i...
mnie, epadając ciężko na krze
Anion i odpowiedział:
s~o.
Znam ją oddawna, ł')
Nie możesz więc tego zro
dzielna dziewc7yna!
wmieć? rzt>k~a Żermcna
l
Nie oddalono go, bo był po · dodała natychmia.;t: - la prze
żyteczny, a nawet po niej~lk i t.1 deż tylko ciebie jf'llnel:o kuczasie otrzymał awans.
cham na całym świecie.
A co, czy miałem racJę,
Pozostaw mnie 1. moim
mój stary, że Hobiłt>m swok. przyjacielem odparł.
- - Miałeś fację, jtlŻcli ja koGdv wyszła, chwyci: mnie I.a
chasz.
ramiona.
- Czy ją kocham? O tak:
~ch, jaki to bvł icrunalk
To prawdziwa święta. Na jej silny człowiek. Ta·k zupdnir
miejscu, któraż nie b"hhy li- odmienny od wątłej, dt'Jikat'ler
le/.(a?
Żermenv,
1'0 już ośrn lat temu - poGdybym wierzył w B'l~'\
wiedzhłem. Nie mówmy o pomyślatbym, że to On cię TU'
tern. Niesiesz jej /kwiaty, wj~(: I zesłał. Nie widl,eliśmy "i~ od
witlocznie jesteś ,tak samo Z9- Itvlu lat!
W<,wraj wieczór,
kochany,
jak w piNwnych ' CZy przypom:nasz sobie? Nb·
dniach ... Któżby ci nie zazdru-11 słem kwiatv dla if'l"m f' n " i bvścił?
:em taki zadowf.l>4.onv.
- Przyjdź do nas jutro, -.
Byłeś zaljowolony 1 AI~ź
zaprosił mnie zobaczysz jak promieniałeś SZczęŚCIem.
żyjemy z kobif'tą, przed któr.!
- Ta'k, bylem
"zc7.ęśliwy,
przestrzega.liście mnie wszyscy. nieprawdaż? Joto, gdy wr~l
Poszedłem' do nich następne łem do domu, zastałem ją tam,
go wieczoru. Wskromnem m:e widzisz, przv tym sŁnlj!. Pn:. d
c;zkanku, którego okna wvch:' nią lt'i:al So.S roz!o,i:onych Ol:rn
dzily na kominy fahfvczne. po nik6w. Była zaskoczona
bo
witała mnie Żermena;
nie oczekiwała mnie talk wcze~
'-- o\ch dobrze, 74! pan przy- nic. Zapytałem: "Co to jest?."
szedłl powiedziała. Cze· Ale rówllooześnie r .hwyci' !Jll
ka na Dana .., Ale DIOsze 41\'1<;),- rouzucone kartki-o, Nie Dotrze

I

HaUSRef

I

bowalem ich czytać .. , Spotrzt:
Pod piecem paWo sic Ze r·
portrety Zermeny .. nIl l11ena zdawała .. ię hvć I)();łt:,
zliczona ilość kJ fdoarafji, I'ł I "zna mej prośNe. Rzu"'; la pa
mieszczanych przez d'dennilk.\ pierv w ogień ... i już Illaw:llo
przed rozprawą...
mi się, Żl! wszystko było 'hal')Czy rozumie'!>z,
mOl "1:1 wane, że moia rui ość 7.wvci~ry? Gdy t>oz~stawala san' ,," żyła tamte, nieznośne rlla mnie
sam ze ,"obą,
nip. mvślał-l '1 wsp'lmnienia. Ale nł'f.'le ona
mnie, ani o naszej miłośc; Po· prlvpad:ła do pieca i wy ~wała
wracata J.o tych ohrazó<w S'''''fI- '1 płomieni ten śwish\'4.
jt'j sławy...
roześmiał się
Pokazał mi l" ';ą<!y na sto),.
gorzko. - no tego, co 7dflW'·k, TJllięty dzi .. nnik.
się jej slawą, z czego bva r)l "
_
Widzj"z, to jej pOItret
mna,
dzięki tym oklask,-.'ll, T'lka bvła pi0;k.l::l i miała ud,va
kt.)·re towarzyszyły UWl) "'::1 ią' f1~' powiedzieć mi to 7. b ' a~'a.
ceml1
werdyktowi
SPd7iów ,·:em: " Z ostaw mi to, nie mogę
Przysi~ł!łyChl Ob~ołna .ki anwo ~l{: z tem rozstać!...
G<.lybys
'ata była wspallla a, przvpomI wiedział, He listólw • nęcą< "mI
nasz sobie? Gdy Żermf'na •
propozycjaPli
QlrzYlll:l}'lll.
puszczała pałac spra wiedli W,,- wówczalt".
sd, urządzono jej owację I o\Vtedv "rozmuiu ·em. ŻI' ni
to ona ustawicznie pow1".ł('ołła
li(dy
nie małem tej kobiety . Od
do tych chwil. Powil'(hiaf;"n
trąciłem ją i nowiedzlałen"l:
do n:ej:
"L:a trzvma i ten port ret. Tui:
"Czy nie możesz o tern zapo
nr.zest3 ł lł'; być moją ... "
mnit'Ć?
l 7acząłem jej w:\)jczać, C'PTak, mój dro·gi. Mimo wszy ··
zręcznie
za.pewne,
,,'sl.v~lki4' sko ,co u<:z', nilp.ll1 ella niej. nfe
trudności,
jakie
mll"i!ł'~ należy ona do mnie, bo w paprzezwYClezyc, żpnią(; .. iI: ( mięci jej nic nie może zatrzeć
nią . Błagałem ją, a hv :mi~z(''' \ tych wszystJkich, którzYJej 11/)
ła wspomnienie
tej prz~"t.łt) ządali pod "płYW~m skannaści i była tvlko moją żoną. Mo li~7.nej spnsacji... Szczc~lci{' mo
.
gJem jej bYł wvtłomaczv~
.'! .le przenadło!
minłem odwa·gę.
:iO>rlinc sil' z
W tej chwili Żerlllena wekobietą, która przez kilka mie- '\7ł'l do J'okoju.
.. ięcv przt>bvwała Vi{ ~:('zi . . "il1,
- Przf,bacz mi
DOWIe·
że to niełatwo
dać swoje na- działa błagalnie.
"wislko cskarżonei o 7pr .\,J,]ię.
Nie mam ('i n:-c do przr·<\le nie powiedzia !em OI~ ta ha<:zp.u;a - odpar :.(ucho. kiego. co mo!!ło ill rio " aąć Ohoje nie mamy s',bie nic d"
tvlko błagałem ją:
nrzehłczenia
Nie obawia l SIC
"Wrzuć
ł(' ~""'vstkl)
w t'- hędziemv żvć dalej oJ-.ok sie
.sr!pń l"~
hie
głem

k

Nr. U

14 I -

na

•

es

iCm..;

Ilekroć zdarzy się w paIlsłwie
Mussoliniego jakaś antyfaszystowska de111 o nstracja. reprC 5 je
spadają przedewszyslldem
na
te niewinne ofiary.
Velia Matteotti żyje z rodzi ną w RZ'v mie w cif1l~ em nirbelpieczeństwk, izolowana i teroryzowan,a ustawicznie. Poza j~.i
bratem, śpiewakiem Tjta RufflJ
malo Ido odnłża sie ją odwic-

wyszły razem z domu. To było I niej się udaje, jest legitymowa
zabronione.
uv i badany przez szpiclów. - '
P. Msrchand została aresztowa- Szpi'egują o'ni nawet osoby, idą- .
lIa przez milide faszystow!>ką, ce do innych mieszkańc6w tt!·.
odprmvadzona do kwestury (kI) g.O domu.
misarjatu policji), gdzie .i.ą zr~·"nQcy dom .iest
oświc~lauy
widowano, nie pożwolono ani
reflektorem,
wrócić do domu, ani skommd żeby widzieć, kto wchodzi'i Ik to
kować się. z kon.sulatem francu· wvchodd.
"
...
skim, i tegQż więczora .odsta- . Francesco. F. Nitti, ł1ratahi,Jt'
\'. iono ją pod eskortą do ~rani- b. premjera włoskiego , był tdk
dzaĆ.
cy. nieostrożny, że odwiedził Vehę
. Panna
Adrienne Marchand. A~elJci polic.ii towarzyszą pani Matteotti i zlożył ki wieniec na
znana muzyczka ·francuska, Ul·
l\'Iattectti wsz~d:z.ie.
grób mężą. Za tę "zbrodnię" Zl'}..
m.ieszkała w Rzvmie, zaprzYJ3ź
Dom, w którym mieszka, .jc~t stał
niona z pani~ Matteotti, nie wa rod obserwacją
50 "opieku- slwzł}ny na pil,'ć lat inlerl!owahala się odwiedzać ją stale. Pe- nów", kontrolowanych przez 0- .n ia
w kolon,li karnel na wywnego dnia, zimą
1928 roku, GCNa milicji. Każdv, kto do
spach Lipnryjskich
~-..~
.- --~ ........ '
s.kf!d uda o mu sic zbie:e. Mówi
- o tem w swym pamiętniku "U- :.
y jaz na manewry
cieczka", wydany'ill li Putnama
.~---,.. _-_.- -._.~
..... w Now,'m J or liU.
Sarno nazwisko
"l\1a lteolti "
jest we \Vłoszech dzisiejszy.:h
zakazane. Dzieci zamordo.wa ne
,
go. pos ,a
ma.lą wzbronjony dOS1(.'p do

W

ba o interwencjQ do amba&adora
Wielkiej Brytanji w Rzymie t wysłał delegację do premjera angicl.kiego w tej sprawie.
swó.i akces do Kornitetu*), lub
wyslałV ży~zenia owocnej akcji.
Reprezentowane tu są
różne
kraje Europy, Ameryiki, Afryki
i Australji. Polski śród nich dotvchczas niema - sądzę, dhlC'go tylko, że Sylvia Pankhurst
swój apel
1)()(1 niewlaŚCiwym. odl-escnt do
Warszawy posiała.
Organ, poświę(;ony '.;pra w;e
\.... vrwania wdowy
i dzieci po
Matteottim z rąk dr~czyciel' fa·
szystowskich, przypomi.na król·
ka a tragIczną historję
w'llki
przywódcy
socjalistów wIo)skich na terenie parlamentu z
l\fusso.1.inim i okoliczności S:\fy'
tobójcze:;:o zamordowania 1\ b. ttcottiegQ przez faszyslów, 10
czerwCa 1924 roku. Rzccz" te
powszechnie sn znane i nie hę-

d

szkół.

ileli" sic: ~hcia:\: zapisać po.!
prawdziwem . naz\viski m. Nie·
sz.czę'ina VeIia długi czas il,JiC'f,ala się takiej bolcsllC.ik'J.I{Csji, wlkollću jednlk, nie chcąc,
b
. t
ł ł 1
y na.lS l;1rszy syn wzras a ..:iez
nalrki. u,legł.a i za pisał.a g~ .
;l(J{J SWC!lJ pall!ieńsl!:łcm OliwI~kienl du szkci...·
.,. średnic;.• '
I biedny Francesco Film,
nie Francesco l\Iattcotti. musi
Q

':t ' l k.
ngle S lego

w ~zkole .~piewać )nm~, f~s,z,:~to)\'sIdę. tl . SaXlltow.ać .,.po IZsm·
s}w" pąrtret Ducc.

z

"1:,~ii;a~!1i:: roku ldzl~i:..!r""'''b''''podarld

Zwrócił się on równi07; z proś-o

za

odwiEdzin, ani

I

*)

-

wiedzae gro u zam r

Mam przed sobą niezwykł:f,! dG ich powtarzał za "Human:nawet na dzisiejsze czasy. do-: ly".
kument XX wieku.
Jest nim! Chodzi tutaj o co innego, o
wydany w Londynie pierw s !~ rzecz w kraju cvwilizowauy_n
nun:er perjodyiku z nagłówkiem dziś bezprzykładną: zwyci~zca.
"Hurnanity" (ILudzkość) i pod· . uważa, że śmierć nie jest ':>3rlla
tytułem
"Issued bv the Wo- przcz siG zarnkni~ciem
;>0ra·
men's International ;\1. lHeotti churuków z przedwnikiem poliCOIlllttee" (wydawnictwo Koble tycznym, i
.'.
cego międzynarodowe~o korni- znęca się bez przerwy p'rzez lat.
tdu im. Matteotti'e~o). Cztery osiem nad pozostałą, daleką od
trzyszpaltowe kolumny druku. wszelkich knowllń antyrządo~
Na miejscu naczelnem krótkie,! wych wdową
i małoletniemi
redakcyjce "Nasze cele",
tej
dziećmi.
treści:
Oto aarść faklów, w por~ąd.,Kobie<:Y
Międzynarodowy ku chronolo·g icznym
wybr'lKOl1li~et im. Matte?tth ~o, utW?- nych z londyl'iskiej publikacji.
1'7ył Sl~, lJy przeclslęwzląC akc.l<l
Przebywaj3<:V
na emigracji
ht1l11al11tarną! Z?yt długo odkła we Francji, b. pose l do par'.a.
daną, uwolmema od nieznoś- mentu włoskiego.
Francc'i('o
nych
C·
tt'
ł' . d '
,lzes<I a d owau- w d owy J. dzlec-I leco I . og oSlł Dle awno w naj
P
'.
poczytnIejszvrn dzienniku Ri':{} zamordowanym wło"~lm po- wierv "Petit Nic;ois",
że Ady
sic do parlamentu,.
Glacomo zmasakrowane xwłoki M'lttcl\'Iałteotbm.
tt'
d
.'
d'
K
'te o ICgO w wa m~eSlące po illor·
,
P.Ierwszem za. an,le:;n ornI . dzie zostały znalezione w lesie
tu .l~st zapozname ~wlata z .falk- Quaterella, jakiś dobry
CLIo.
Lallu przez. prasę l wsz~lklem: wiek zaofiarował
na mleJ~ce
dostGpneml naI~ droga~l. Juz ich sl)O<!zynku swój grób 1'0,
doszły nas z ..w~elu kraJ.ow WY- dzinny. .
m.zy sympatII l ~oparcla. ~a- Naraził sie tem na takie pme1l1larem naszym Jest gopomoc, ś1adowania faszystów, że po kil
by
k1
••
h
1'Ó ' . .
d'
.
M H tt'
i ]e]
- 'dz'I~C i wdowy
~ m 1es lą-c8C zw CI Się
o
S!gnora
a eo!.
o zabranie stamtąd
J,n,ogly albo ?P~SCIĆ Włochy, "le;.
szczątków jej męża.
sh te~o sobl~ zy&ą." ~śll' wzyoc
Ekshumowano je i pochowa.
n "m 1ft::
L_Z p rzcśladowa
t ..
, ~ ......
no na cmentarzu w Tratia P61~. .Ią. JlOZ~.
ó'
l sino (Rovigol. w pobliżu kll~..;j~
ChO;Iaz ~omltet ,za s,,:, J ce s-ca urodzenia zamordowanego.
b~zposr~dm pos~aw.lł sobie o ł: Odwiedzanie grobu zostało SUi'O
pIlną sprawę. me. )est on bo 'WO zB._nc· wszystkim . " wyktnv na
•
jątktem matki
i
MaHe~~osy r~aezy,
wydzicraAąee otUego, i to tylko dwa razy do

tJiach, Komitet pragnie prZYJ5e
z wszeJ.ką możliwą pomocą"·
Pod tą odezwą widnieje podpis i adres znanej w całym kulturalnym świe<:ic bojowniczki o
prawa wyborcze kobiet angielskich i działaczki spo ecweJ:
E_ Sylvia Ponkhurs4 ·Hollorary
Secretary "West Dene", Charteris Rood,
WOOłlfol'd
Grecn,
)';85;:1[. England.
Nat)tę,puje długa lista osób i
stowarzyszeń,
które zgłosily

19~--=

dzie·ci-

I

przed.~'łiote.~
prześladovvati

wolno im

"Gl_OS PORANNY" -

złói.one
l'

e

z.

W rokl;l 1931

po wr.óci t do

e: ~:iE;~~[~~~I;~l~~~~:;~.~ili~

na . grobie, f9
dycv.ny. w Paryzu, \\ ledn.1U l
.
dla naj'uboższeJ' dziatw y od radJ'os ,'uchaczy
SZYSCI usuwa l natychmIast. IlIe
Berlmle. Celem )ego pl'z\~Jazdll
jeCleh raz grób był ohydnie SlJl'O
;Fale rad;owe mają nie1yllio za' wschodnich,. a ktoś inny naplsął bvJo, "'vjedname D9z)yol('n:a na
fanowany. Potem wdowa, VeJ.ia sięg daleid. Żywe słowo sięga rów o nędzy wśród ' Gt:hitwy ro,;)ot'lii- w'y jazd rodzinv :'Ifntlcóttich z
l\'Iatteotti,
niei do żywych serct po·rusza naj- J"w w Gda::sliU. "SI,rzyl1ld Poczto
och. Aresztowany,
otrzyma la od f~tów ostrze- tkliwsze struny duszy i tworzy nie we", proglainowa i dzieCięca, ro'!- pl'zesiedzial rok
w Wi\'7kniU
żenie - ~l.'oźbt:, żeby l)rEcslaTa kiedy 'p rawdziwe clUla. Zrlarzylo wj;; ę'y natycllm:ast
prcragand~ ~h·dczcm !JOd :Wł'zutem usihH\lI
odwiedzać mogiłę męża.
.łeśH się parę tygooni temu, że pewien ;,bLrki ciepłej odzi:ży, bielizny, o- llia J}Ota.ierun('~o wywiezienia
,ieJ miłe bezpicrzeilSłwo dzie"l. lO-le tni W a ·::zlo z ulicy Chłodnel [mw;a, książe!c i zahawelr, .n o i lu!ich z hru'u.
Ciccotti pisze dalej, że ad.y la- w Warszawie na konku;'s Polsl<ie, kadLiesiąt paczek z rózl.ycb StrOn
Słynnv " Trybuna! Specjalny
lem 1926 rOiku wdowa z dzieć· go Radja p. t. "Zgadnij kto śple· lua'u napłynę· o. W rolw hieZą cym OJ'ronv Pallslwa"
skazat dr.
mi udała się na iedną
z plaż wa" nades'ał, jak wi~!u innych, roZ al:c~a ta rozw'nJa się ieszc ' e le- Gemlanie~o na dziesięć Jat ropod Genuą. zmuszona by'a pJ Iwią7.anie zagadki i nadmienił 'w p:ej" Od kie,rownict;,a s ",k:>! w D~'j !JJót przymusowych. Nt1}Y-et wckilku dniach wskutek zniewag swym !iście że hardzo!Jv pragu,; l1Iel'sz!:;:~zm.e, • J\C\:o;;.\.J~~~y~me, dłeg p~a wa faszys t-o\\ sk \ ') kai prześladowali faszystów no wygrać nagrodę, by s;iJie I.upić na P..:leslU l WolylłiU, nu .eE al1~ ra ta .lest ohydnym
gwallc'lI ,
wrócić do Rzymu. Następn~go zaraz ciepłe palto gdyż w letn:E"m wiele listów błagalnych o pomoc gdyż za usiłowanie OT\'il~7.czenia
lata pojechała gdzieindziej, dG ubranku za zimn; mu cbr" ~ić do dla najb;ed!1ic'szyc~ uzi3ci, ldćre \Vłoch bez pozwolenia przewie
wioski pod Rimini nad Adria- szkoły. Jego rozwiązanie było tra! głodne, z, kJ)iii~te i b!}Se wę:!rują dziane jest 5 lat robót p. lyma"
tykiem. Ale i nad tym .włoskim ne ale takich samych dobrych rGZ cod zień po Idlka kilometrów do sowych.
D ·io\'·i Germaniemu
brzegiem nie pozostawiono ro- wi;rań nades'ano blisko póltora szkoly. Trudno sotie nawet 7l,la~ wlepili "w dubelt".
choć zadziny Matteottieg~ w spokoju. !l tys·· ąca. W'ęc przy losowaniu GUli· sprawę z te.i st r a5znej nę<!zy, ja1r a miaru swego w ezyn nie wproszykany i obelgi powtórzyły się· nęła go nagroda. Wystarczyło je!!- panuje v;śród cllat tam, gdzie lu· wadził i VcJ.ia 1\IatteoUi' ani nil
Zbiry milicyjne
nak, że rad!okl:onikarz odczyta!' dzie d:itąd j:::szcze pie mają nafty, jeden dzieI'i. swego mieszkania
~roźbami :mnnszały wlaśei-eieli pn:ed mil{rofonem je/."o wzrusza'ą· palą łuczywem, a zbo'"e Illit' ą na nie opuszczała.
dQmów do wyntawiania nie- cą kart!'ę, aby naz'łjutrz nades'a- żernach. Są szkoły, w ktfrycll ani
Wszystkie wyliczone tu po.
szczęsne.l rodzinie ooeszkuuhl no do Polsldego ,Radja z kUlm jel/nG d :;iec~o nie ma obuwia', aui tworności muszą być
, auten'
i wakacje zam.ienilv 'się w pelne stron dla Władzia trry cieple tlal- na vet łapci, a na grzbiecie tylko tycZ! ('mi faktami, skoro
juł
udręcze6 i u:pokorzcll k~zowa· tociki oraz kilka złt.tych. Władzio- zg zeJ.m '1 kQs- nlinę i t podarta.
od killku miesi<:cy londyński 01'nie. Wreszcie pewnego dnia,
wi więc dostało slę paiło, które na . O biec1{}tach na J-re-sacIl niktby gan' Ko.mitetu im, Matteott.iego
~dy .iedno z dzieci l\1a.ttcoi~ieJ.(o n:m leżało, "jak ulał", a prócz te- nie pam:ętał, Vdyby i~h opiek;{ swą roznosi je po całym świecie, a
wy-ebodziło po kąp;di z mQrza, go otrzymał nową czapkę szkolną r.ie otoczy'y fale PolsJriego Rad,ia. rz[),d w oski d()tychcza~ :' im -nie
.iakiś bydlak - taszysta poszczuł i ccś się znalazło na "irysy", a pew D:Łi~ki nim oko'o 800 k'lc;gramó,." zaprzeczy{ i nie dowiódł, że są
dziecko dzikim alzackim pS~I. na dobra pani z Janowa PodlasIde odzieży, bielizny, ksią·i;e. giel" i 'zmyślone przez wrogów faszyzBiedna maUka z konieczności go p.zyslała mu jeszcze ciepły wo- zabaw.ek ro:resłano do ił!) miejsco- mu.
wróciła
ze swemi małemi do reczek.
'Wości.
Cztowjck,
który nie uwalżll.
miasta, rozumiejąc, iż' musi się
W roku zes~łym ktoś w liście do
Naturalnie, że w JUOrZu ludzkie} ,icszcze pojęć IUdzk6ści , honoru
wyrze<: nobytu
nad morzem, .,Skrzynki Pocztowej" Polskiego nie' oli i nędzy jest t'O za'erlwie ma i godności za moralne wyko·.
gdyż faszyści
boia się, . ieby Radia w okre ie gwiazrlkowym la kropelka, ale i ona da,ie prze- paliska z epoki prz cdw ojc11nej,
przypad kiem tą drogą nie opu- zwrócił tlwag~ na wielką biedę, ja· świ?dczenie, ż~ Polskie Radio nie- może takie cZyny .kdncm tylko
ściła ""'łoch, nte wymknęła się ka panuje wśród dziatwy o adl;· tylko r!Jzrywltę niesie, ale i nie,ied- określić mianem: "illfam.ia!"
swym drQCz}'Cielom.
ków wojskowych
na
kresach ną łzę otrzeć potrafi.
(r)
WACŁAW ROGOWI',!.
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Dawno
zapowiedziany
film
W rolacb
gł ównych:

Pocz~tek

seansów o g. 12-ej

I

Suluia S"dnav

I

bohaterka" Wielkomieiskich ulic"
i "Tragedii Ameryk611Rkiej" oraz rasowy

adPFOgram: Tvgodnik ·diwiekowv ·Paramountu

nieza pomniany
Dr. J ekyll i Mr. Hyde
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Wia~omo~[i ~iei~[e
robotników

I
za-I h.

warzyszy pl'acy, mniej odpol" w plomcy, w błoniey i in.). W
IIYch., dla których te -.same za- tych ehOl'ohach, jak wspo '
m. tak zwani nosiciele zal'albl'a2Jki m01Zą sie i;tać irłldłt.'m mnieliśmy na począ'ku, rolę
mysł
ków, ezyi~ osobnicy Zdl'owi, a-I di. Np. dotyczy to duru brzusz cil;'Żkie.{
i pI'zedewszys1kiem ,'zerzycieIi spełniaja ,i ednostJd
Na po>dstawie danych związku te noszący w gardle, w nosie, I11!~~0, błonicy, prawilopoo d o b UlC
. dłu~iej chorobł'
_.ł~
y.
lupe me :bUI'owe.
noszące w 80
pJ'zemy9:/. w.ókienniczego w pań w pl'zewudzie
pokarmo-wyJn leż !3łonj~, a bardzo możliwe,
Nie ulc-:(a wątpli\V}Śt~. i.e nip łtie zaraZiki (ez.esto są to ozd.ro"twie polskiem zatrudnienie w prze b.2.ktcl'.ie chot'obotwó.'czc. Nikt że j wielu
j,nn~'ch z,,'l.każcii. wial'y~o(lne wprost nasilenie wieńcy, niedawno lub nawet
myśle w ok~esie oj 26 gru:lnia do od nich nie sti'nni, są bowicm wśród nic,h al'Y'Ilv.
'!pidem.li I!l'YPY pod względem dawno wylecuni .iuż z choru1 ~tycziJ.ia p:'zedstawiał() się nastę, Zdl'owi, a ~ ich nosil'telstwie
W ~rypie ,iednak rolę nosi· UtłŚCiOWyllll,
to zna~zy
po~ by}. Mówiliśmy, że wobee tych
pUJąco: ,.
b
l'
nie wie nikt, ani oui sami. W cieli 7-al'azków, cz'jli SIlJelOZV,.j(~- - względem ilości zachQrowail, szerzycieJj epidcf' i .iesteśmy
W wie klm przemyśb awe ma, tramwajach na ulicy
w tea, Ii epidem,ii, odg('ywaią ci, któ-I Ił nic ich ci~kości, :r.awdzięcrm prawie zupełnie bezłll'onm. zanym 5 dni w tygoddu pracowały trach ~v kin3l<1I
~ 'urzędach l'zy choruJą zbyt lekł\o, ahv 1.. 'l1y
pl'~dew~ystkiem
tym równo medyeznie,
,jak ~4 fabryki, 4 dni - 11 fabryk,
bi'l~~~h w.łnQ' takich I1mi- żeć w łóżku. lI.b siedzieć w (l,. spaceru.iącym ebol'ym.
łccrłrnie. Ałt me dotyczy to 0dni - 14, 2 dni - 1. Nieczynnych ~ieli
I ,.
mu. C,i ledwo ch(lll'zy, pl'a\l(ie
Podczas
epidem.U iDtnyl"b wych lekko choryCh gryp.,.
było 6.fabryI:. Og'łem w 36 labry
\Vatka z tą dl'O~ą szm'ZClua i'ldrowi, z Jwtal1em. z bó~em ~ło chorób, ni~dy nie wi4ujewy wych w czasie epidem,U grypy.
kach ~a~rudmonych był:> 24,600 , sie el1idem,j .if'~t TJeznad7.ie.iml wy, os!~bieniem, ciepł{l~ą 36,U takich ilośei zachorowań, iak
Izolowanie
tych ostatni-ch
robotmIww.
prawie zbyt trudne jes1 bo- st., lub 37 st., a na.icie§cie.i nt-c podczas ~I'ypv
w innyeh od kontaktu z większą ilością
W wiel~im ~:z,el~yśle wełl1i~. wiem ~yna.idywa.llie .ivf'h ..~ed- miel'z/!)J1.8. id'a do bim' i tł- chorobaeh bo)Yiem 1)rzypl1i1ki ludzi zdl'owycb iest w czasie cnym 5 dm w t~",odn.u .pra.cowa:o nostek, a zupełme memQzhwe nędó", do szkół i fabl'~"k, i ~1lJpeJnje lekkie, t. 7JWan-e am- pidem.1i ~rypy boda,i że naj9 fabryI{, 4 dnI - 5, 3 dm - :J, ich unieszlwdliwienie. f:o do Z3IWSu.a tum zal'azki ~l'ypOWI·. bulatOl'Yjn.e, należą do wyiał- ważnie.l·szym nakazem norofi.
' byo
' 5 rab
"
....
DleC~l1nycll
r:.
ni~którvl'b chorób, wiemy z· ca >łby n'mi obdzi~lłł. swyeh
ków (np. w durze bl'zus1Alym. lakł.,ki.
W 24 fabrykach zatrudr:ionych l mB
.
, :awnwYiM'JliJ\dSi1&J
•
Piszemy d~iś o tem pod pobyło 11,400 robotników, (ag).
wYŻSZym tytułem dlatc~o, że
W S7-CI':lJtmjll sie c:hopób
kaźnych doniosłą rolę odgl'y

zatrudnia wielki prze-

pewIlQśc,ią, że nosi,ciele zaI'a~kó",
.. ą beda.' na.lważ,llJieiS7Jem źI'ódłem szerzerui'a infek-
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ku czci Montwkł.a Mire-
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~"D
U

dZ,- :~~O~~ien~~SZ:~e o~~t~~ ~;~
ko
tów,

niellomaga.fą.eych

pacjcll-

że nie zostaJa w domu,

ckiego
P~~B~ UffU(ł~~D1E~D ~ zakładów S,h~iblera Idą do biura, do p'roc'V - gdyż
Jutro, w niedzielę, dnia 15 b.
'"
1Lr'
obawiaJą się redukc,li. ZmOl'a
m., o godzinie 12-ej w oołuc!nie'
6r@lBl~alta lii!!ih:'~p~
redukc.U ciąży dziś na każdym
odbędzie się uroczystość od,ł~.
niemal fizycznym i umyslo..
.
.
.
Od szere!!u
dni kurSUJ'",'.
w , .I'est narazie uruchomienie tlkalNa specja~ną uwage zasługu- wym pracownikn. WY. ból' ofial'
l1l<:c~a tablIcy pamIątkowe] lil\ .
.,
Montwiłła Mireckicgo, umipsz- mieście najrozmaitsze pog:oski n:, na Księżym Młynie,
którt> je fakt, że przed dwoma dnia- fedukc~i zależy od niedicz,o" . .Je d l1ćgo l ( l O' o dalszem uruchomieniu ZJ·'ed· I nast~:pić
ma w kOllCU przyszłe- mi p.rzybył z Warszawy do Lo- nego mnóstwa różnych okoli~z
czoneJ. na scranIE;
noczoll.",' ch zakładów Scheiblera I "_,"O t,"!!odnia.
Tkalnia czynna bę dzi prezes rady zarządzającej ności mnieJ' lub wiece.;,I SJ)1'3'
mÓ'N kolon.h mieszkaniowej T,a
.,
Polesiu Konstant vnowskiem
i Grohm~na.
, dzie, nie .3 dni, .;ak poda\vano, Zjednoczonych zakładów, gen. włedJiwych, ubol'znycb, ta.leJak Wiadomo, dotychczas za- le,cz 5 dnI w tygodmu,
przy- Maciszewski Przyjaz{_ jego, we, mn~czycb. Zmora ta stwarza
Na urocz\,' stoś6 prz',·b"da.
do angażowaollo okolo 1.30U rol:: t. czcm praca odbywać się bę d'
" przez nas po· strach, a sfrac,b ma WIelkie
•
lIe a'I ug in f OrmaC]1
0" ..
t,odzi posłowi e i dzia a'Cle S", ników,
. d
. ł yw uy: more sfjJ1'k~uwv sw.e~ uh l'(na dwie zmiany.
SIa
anych, pozos t"
aJe w SCIS
cjalist-"'czni. towarz',, I '5 ze bO.l·ow
. k
d a l szą d Zla
' ł a l noscl<),
"
• , w swym notat:\limo lkilkakrotnych'
inkI l Mm:'kfffl",.t«
l
ZWląZ U z
t"Zv tam f!. d Zles
l\1ireckie!!o.
Przem:Ji'.yicJlie o· wencji pozosta:y-ch zredl1kow!1
k " Olk
"
za-kI a d'owo P rezes "1'
n aCISZeWS";
u, 'ze KY. pracował o 3 i pół
koli-czno śc iowe """głosi
i odsI'" nych
y
. . wyda.me
• • w Cł~~U
.
w sprawie ponowneg.c,
om~en~e
o db yl w d yre k"
'C]ł
szereg k on· proc. mme]
,
ni ęc ia tablic v dOIkona jJrez."
deni
I
"
f
'
"
k
"
k
'
l
.
Z
I.....
I
zb
"
przyj ęcia ich do pracy, dyrekerenCJl
z
lerOWlll aml f O m, mż ., uu Ccorowa
yt
miasta, ZiemiClC
. ki.
' ló w pro- t7.ęsto. A wiec zre d ukować I{ ..
<,ja n.ie udzieliła im dotychcza1!
'ł
poszczegó1nyc h dZla
konkret~le.i od~owi~dzi.
nie ulegnie zmianie
dukcji, z którymi dok adnie o n nie Z.! Aby zapobiec temu
~
tfYY
Jak SIę dowladuJ,cm)', dyrek·
."
mówił program pracy i produl~ K. Ilrzestaje cho)'{)wać. to znaobe'dą Się m Ś
cja nie przes~dziła jesz-cze defi-/ Na ostatmem posledzzmu zarzą- cji vr nadchodzącym
sezonie r.z:y h'--;e do biura i zallll:ast
,j
•
y lWI
niŁywnie sprawy uruchomienia du zt'zes:en;a prJtLuc:ntów przędlY wiosenno - ,l etnim. Wyniki tych w SW '-'. -' domową spluwaczkę,
.W~adze ~?minis1racyjl1e ~rz!-p~ wszystkich działów Zjednoczo· b<m'e'nia~lej. ucllwalv-no, iż Jtan ohrad nie są dolkładnie znam" wYJ)I'ysku.ie swo.ie ~I'YPOWe zaImna'ą myshwym, Ze z dnterr. b nych zakładów. Ostateczna de-I uruchonuema w
p~:lzalniach, Z tych szczegółów, któore przedo razld \V atmt:lsferf' biUl'll J zmu
b, m. wchodzi w i~Tcie c:as ach '"', c:\'Z.i~ z~paść ma. jak nam ko- \zgrtlPowal1Yc~.w zrzes:enhi '~
sta:" się ~o w~adomo~i pu~l~cz sza Z., aby }e wdy~hał. W fen
ny na zaj,1ce - szal'aki, niedź,V'ie. munlkuJą, w nad-chodzący po- st:.pnym okr~sle od dma 23. !;t~c:'E' ne]. wvmka, ze w koncu bIezą· \ sposób W"l'tHvna Sle owe 3 i
dzie , oraz rysie.
nied~ia ' ek. Prawdopod.ob:l~ie fa-: n~a ~o dn~a t9.1u!eg~ r ..b. n,l,~ uleg· cego. miesiąca ~a ~a!ltąpić ~al- pół proc .. bo Z. tc~ ~achor1!~~ .
!ednGcześnie na okres od 15 sty brykI
ruszą
w na.Jbhzszych ni:! zadneJ zJmam~ I ~noslc .. b~, kowlte urucbomleme zakładowo
Obawy o reduJu'.le słysz.cl :s ·
':'znia do 15 lutego przerwany ,iest dniach i wszySCY ro,] )otllicv zo' dzi~ w ?al:zYIll CIągU 128 gOtl 7,1O Praca miałaby się, według tych mv z ust pr~owników szkoP...
czas ochrony na sa"l1y - kozy, .a- stan"... zaan<1ażowani
' uruchomlema dla całego okresu.
. "
b ' przez pe ł nyc h nY('h
A
>-.
•
WIeSCI
o dywac
. ' i nawet kasy
' , chorych.
.
'1ie, ,ielenie i daniele. (b)
Najzupelniej pewną
rzeczą
D Ż
aszkan~a
6 dni' w tygodniu. Oczywi~tl), "'.lec naw<et .w l.a~ich Jnslyt'!.........,,'·K'~,~.""' .""'l~~iI"'.l~ "'~_"""'*'" __ ,_.
!to
!
że w tym wypadku dyrekcj.l Z& c.lac:h, kh,rc Isłme,~ą WyłąoC2n~c
przy ul. Piotrkowskiej angażowałaby wszystkich f,;J.- p~ to, aby walczyc.:ot c.hOl"Oba•
rych robotników w liczbie 0- mI, nawet tam mO'Łe su; Z1'OW
olmfo
' b ' pozos taJą.cy>c
'
h dzić myśl
w '
umyśle zas-traszo. dniu wczorajszym,
' h
l ' go· l k'
'o o5. 000 oso,
..
.. .
dzmy 2 po poł., wyouc po.za- A w b
. b
t d ' . .'
fl~I!O Ul'zętłmł a "leme' llle cho
·
l
1,"
1
t
O eCllle
cz
za
ru
olllenla
l
po'.
,
domu
przy. u.l PIwtr W,""SAIeJ tu.
.
h za SI'łk'l z f un d uszu rui., bo.cie
.
' b'lera]ącyc
• skresla"
' . i n .. wd
Snieżyce utrudnia ą ruch kolejowy
Nlezwłoczme zaa armowano
s raz b
'b' .
tam moze sle w ZWiązku z lem
ezro OCIa.
.
d
ogniową.
odbywać sY. stemat Vl~'1. II ~ szer7C·
\\' ciągu ostatmch
wuch -- na
lampka,ch
sy.gnałowych
J
~
--~ł
Z o b OWląZ
. k u d'
Jak s:ę okaza.o,
ogteń pow"'"!«
ZlennI'k a1's!k'le- nie i rozpcY: ~zee~mianit' l'araztrzech, dni, zanotowano lic m~ wskutek
czego maszyniści
mu" w mieszkaniu 1Ia trxeciem ple
. t rIe, go mUSImYJeszcze
.'
. .
l . "
zano t OW!l ć ków WŚl'ód ~dl'owycl1 J'i1.':-~owni
opóźnienia w bieg-u po-cią~ iw, SielI bardzo czę.sto zwa. nl~ bl~H zajmowanem przez dr. Landaua., krą.żące Do,głoski o konferencji, k6w i interesantów.
zwłaszcza osobow\,ch, zdą) lją' poci[)gów, aby zor.ient~wać SIę
Ma,clszew,s
'
k'1. ml::\
. ł
'0:1 przegrzane,]. do cz~rw.on oś CI .la k
ą ,prezes
Widzimv wjoe, że katar i re
cy.ch w ~odzinach
wiec: HO, czy lin ja jest wolna.
l
ł
i
db
rt
k
."
rury pieca ka l~ , ego zapa I a <4" o yc w czwa e z wOJewo d ą fłukci~ to sp!l.'awy
dużo ma.jąw,"ch i nocnych.
ł
d
'
Wł
d
~
J
Aby zapobiec opóźnieniu pc ści'\na i część "SufItu.
ó zkun,
a Y'3,awem aS1· ce wspG-lnego, że do klt,"Sk, jaJak informują w'adze l~vkj- I cifLgów naskutek
śnieżycv _.
DomDwnicy zauwa';'yli OI!ie, d? czałtem.
kie nam daje i jakiemi ~rozl
jowe - opóźnienia te sięgały władze kolejowe wvdały obe(!· p~ero w kUka minut po zapalem,u
7Dlora redukeii~ pN!ybywa jesz
w poszczcg6,l,nych w "",ad.!~ac~l nie polecenie wszvstkim oróJ.· dę ściany. Pnczątkowo probowali
cze jedna:
kl~ka epidem.ti;
całej godziny. a spowodowane nikom i zwrotniczvm, abv 'wia ugasić, lecz kiec\y to nie pomogło. WSD61nrm
którą m():że znakomicie nasi1a~
zostały przez śnieg,
Iktóry ,- tła sygnałowe
były otocwne wezwali straż. Po>
.w-minutowej
i przedhlżać strach pned ujakkolwick spadł w ilościach ni szczególną opiełką. (ag)
akcji II otldzia"u, pożar ugaszono.
pąmOłmv bez- tra,t a zarobków.
kłych , to jednak osiada ~ gęsto
Straty są nieznaczne.
Or. Jó·z cf KOD.
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i dni' n&!lstepnJch !

KlIlejdoskop niesamowitych wrażeń, sensacji i
emo!lji w arcydziele fil·
mowem p. t.

• fraDkłDst~iD

Tragedja

uczonego, który
sztucznego człowie
ka-monstrum.
stworzył

NAD PROGRAM! "Wieczny r 'omień". Arcyciekawy film, opiewający prymitywne życie i obyczaje mieszko Nowej P~,linezji
Uwaaa! ' Ze w.i:ględu na długi metraż filmów początki seansów usłalono na g. 3.30, 6, 8 i 10 15 Ceny miejsc popularne!

Na I seans: Balkon 49 gr., Parier 75 gl' .
. . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pR. . . . . . . . . ._rr ..........I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..m. . . ..a. . . . . ..
W roli gł. najsłodsza, najbardziej urocza kobieta pod
Najnowsze arcydzieło Eryka
Dźwieka.JI
słońcem, ulubienica publiczności
Pommera wg. słynnej sztuki
Feliksa Gandery. Reżyserji
słynnego Roberta Siódmaka
l
Muzyka: R. Heyrilana
~!:~wy
Arm~Dd
Początelc' o g. 12.
Passe-pa1'touts nieważne do czasu od',olani "
Nadprogram: Tygodnik dtwi~kowv i aktualności.
DJ.~s Dłital os ..a,ni!
Bilety ulgowe waine bez ograniczeli

Sala mocno ogrzana

•

LII.JANA HARV y
Jules BBrry i niezrównany
ternw

Dc z
wdrOŻOD~

.

•

B

zor.ia o

ze

proliarraiora na pod·

prz~z
zg'R'~aO . o§karŹ~Dia

§Sawie la
Wyl'okiem
firmy "Tektura" zoo
w Lodzi ogloszono upadłość lir IsLała prLez sąd apelacyj:J.Y poc:sądu

okl'~owe~{)

upadłość.

Chrzanowicz, firma "Tektura",
bvl~ próbą. pominięcia masy
padłości przy odbiorze tej J:rze,
mie .,Te.ktllil'a", własność Pin!m niesiona.
sa Chl'Zanowicz.a (Pomorska 45)
Adw. Korycki oddał Chrzano syłki, wobec czego skar~ł! uKuratorem. a następnie syn- wiczowi za pokwitow311:em ea morzył.
Niezalężnie od tego adwokat
dykiem tymczasowym masy u- ly inwentarz m.asy, za.{·: zymllpadłości fh'llly "Tektar!l" mia- ją,<: pozostałą
z oma" ian{'go Korvcki z ' ożył skargę do sądu
1I0wany został adwokat Luc.fan wpływu kwotę 365 zł. 68 gr" aż o zniesła wienie.
Korycki.
do czasu ustalenia 'przez
sąd
Sprawa znalazła się na woW czasie h'wauia upadłości ogólnej sumy honorarJum 'dla kandzie sądu w dniu w<:zora.i\Vpłyn~a z Żyrardowa kwota syndyklt.
szym.
1.300 zł. 69 gl·., Z te~o 300.09 zł.
Tymczasem wkr6tce, po podOskarżyd-eIka
swegoczesna ,
w ~otówce, zaś tysiąc złotych niesieniu
upadłości,
Ruchta a obecnie oskarżona, do winy
w siedmiu wekslach,
Chrzanowicz wnios a do prokli nie przyznała się. Ruchla Cbrza
Kwotę tę, adw. Korycki
w ratury skargę, w której oskar· nowicz podkreślała, iż pienią·
c7ęści obrócił
na czynnoscI, żyła adw. Korv.c1kiego o przy' dze nadeszły pod jej ad.resem
związane
z administrowaniem własz·czenie 1.363 zł. ,~
i nie mogły być zuhte przez
masy, w części zaś
zatrzymał
Prokurator wyszedł z za łoże· svndyka masy upadłości.
jako wynagrodzenie dla siebie. nia. iż zaznaczenie na przesyl"PrOłkurator Suski domagał s:~
W dniu 24 lipca 1\1'(>1 roku ee r i ' '1..' '~e.i z Żyrardowa "R. surowego ukarania oskarż:) ej,
J'
6
d t;
ew..'"
aby dać tem odstraszając V vrz:v
kład przed składaniem
lekkoKONKURENCJA WSI.
W związku z napływem z oko,
licznych wiosek do Tom.id:ww..l
wielkiej liczby robc",;i!<ów rJewykwalifikowanycb, miejscowy zwiołzek budowlany, aby temu zaVo!Jie"
postanowił zwołać na dziś na tv
rano w lok'lh! własnYm posiedzenie
c1Jłonków. Na zebraniu powzięt~~
ma być rezolucja przeciw przyjm!}waniu do rozpocz. prac budowlanych napływaahcych niewykwalHi
kowanych sił z~iejscowych.
SEZONOWCY JEDNOCZĄ SIĘ.
W xwi,!zku "Praca" odbyło się w
dniu wczorajszym zebranie robotni
ków zatrudnionych na rcbałach pu
b'icznych w llWiązku z projektowa
nem rozszerzeniem zakresu prac.
Referat wygłosił prezes związku
Szymański, ktury zaznaczył, że wo

Dancing

do rana

•
Benefis P. Witolda
EleMtorowicza
•
•

Występy

artystów
Niespodzianki ..

WSTĘP
Początek o

WOLNY.
9-ej wiecz.

na które uprzejrnia zaprasza krewnych, przyjaciół I 8najowych
,
Zarząd litjdzk. T-'lIIa lUES. Pom. BiBilnym !:tmnm
t Pillotninom .. lIinos-H!lichilllm". IiI1Clź. PoludnioUJa 19.

l
ma

iż

ił

obowiązywać

li

ID

ustawowo od dn. 1 kwietnia r.b.

Zrzeszenie związków lokatorZ obecną seS.lą se~l.I11ową łączą
poważne nadzie.le
organizac.it- skich obiecu.ie sobie bardzo dużo

ze swe.l akcU na terenie klubów parlamental'uych.

lokatorskie.
Jak wiadomo bowiem, z chwi
Ją otwarcia sejmu,
zl'zeszenie
związków lokatorsłdch zwrócllo się
do wszystkich klubów
parlamentarnych z memarj'alem
wystosowanym .tuż swego czasu
do władz państwowych w s:";wie obni:Hii komornego w sła
r~'ch i nowych domach.
W mł'morjak tym lokałor:ry
znies'awia.iących domaga,ią się usta,wowe.t zniżki
komcrne~o o 30 - 40 proc.., tiu

myślnych

Zl'zeszenie ma oadzie.i~, że na
reszc'ie Slll'awa' obniżki komornego we.idzie na nowe, pomyśl
ne tym razem tOl'Y i zniżka ustawowa bedzie
obowiązywać
od początku nadchodząc~o DO
wego kwar1a~ t. j. od dnia 1
kwietnia r. b.

---

skarg.
Pękn;ęfa OŚ
bec faktu, że zbliża się termin wySąd skazał 56-letnią Ru('hl~ macz~c ją konipeznością życiopowierh;enia pracy sezonowcóm, Chrzanowicz na l rok · więzic- wą. W teJ bowiem wysolwśei Spowodowała zahamoakcja ich musi być Jntensywniej- nia, przyczem darował jej p:)- ule~ły zniżce w~elkie zarobld, wanie ruchu tramwajosza. UCllwalono rezolucję, domaga- łowę kary na zasadzie amnc- zarówno urzęduicze, .lak kupwego
jącą się 0:1 czynniJn;w rządowych stji. (p)
ców i wolnych zawodów.
i kamuualnych utrzymania i rOZSl.e
',..
Wczoraj o godz. 9 min. 30 przed
rzenia robót w dalszym ciągu.
. po'uiniem u zbiegu ulic FiotrkowAby na1ać akc~i jednoijty front, ,
skiej i Przejazd pękła oś w wagozwią·zek "Praca" postanowił p:'zy,
o~l.a
cZlłnr' 'nie tramwajl'wym linji 4.
stąpić do związlm zawo:~o'wego kla
11ft
6
~
• Ccęśziowa naprawa uszkodzenia
sGwego, który przedsięwziął iu» Kuchciakowi i jego towarzyszom _ współwinnym i o:lt ansportowa:-iz wagonu trwaprze :~tem kroki. w kierunku utrzyło O~{()'o pńł gadzinv_ co spowo"omania robót publicznycil.
W. ząmacha~h bombowych
wało przerwę w ruchu tramwa'o';APAD NA ULICY.
l'
Zapowiedź procesu Kuchciaka i wi w więzieniu przy ul. G!!a~skie.i, wvm. odczutą z powodu mrozu,
•
' b . Ś migle:>
• • I k'lemu I. Gro:ł'
Coraz częściej kroniki policyjne towarLYszy Jeszcze
na s t
yczen
ZICk'lemu
w siczególnie na krańcach miasta.
notują w Tomaszowie wypad~fi zu" r. wywołała wiellde zainteresowa, więzieniu przy ul. Targowej, V'!'aZ
Cbwa.'YCh kra1zieży na ulicach' nie ze wzglę1u 'na fakt, że po raz pozostałym w więzieniu przy ul.
W dniu wczorajszYm zanotowano.! chyba pierwszy tak szybko znaj .. Kopernika.
Usłyszymy dziś
wypadek, który świadczy o ro-zzu' dzie się na wokandzie sprawa, nie
Poza sprawą zamachów bomlmnrZB~
chwaleniu się mętów. Jak;ś niezna- Iw trybie doraźnym prowadzoIlI<.
wych na magistrat i urząd wojeJL'
osobnik, na u'icy, uderzył
Jak zapowiadali€my,
w dniu wódzki o-az na"ad rabunkowv na
1210 Płyty g'l'amof.:mowe.
me w t~~rz przec~o4ząc,ego Cze~la wczorajszym, prokuratura rozesła- kasje;; firmy Krcning, o które! 13,35 ~h~~howjSko dl~ .młodzież~
wa Wozmaka, Imes~ka~caosady Ila poszczególnYm osł{ar~(}nym 00- oskarżeni są Kuchciak. Rzetels'd pt. ,.POl\Yl.e,ic o Hoh1ndzl~' :- w o·
Wolb6rz PO'd Tomaszowem . poczet» pisy aktu oskarżenia, sporzą<j.zone Klimczak, Renosik, Wiśniewski, pracowanIU p.. t. Karwlckl6g0.
zr~bc"ał ~u 11 Zł.. gotowką I przez, prokuratora Chawłowskiego. Grodzicki, Śmirielsltj i Rybał{ _
16,40 .. Dawne łowy" - wygł. p
zbiegł w memanym kierunku.
Pozatem oskarżeni otrzymali rÓw, sprawa p')rosta~ych sie:łmiu osób, Otto Hacleman.
17,fO Płyty gra!,nofono~e .
.
Policja poszulmje zbirą, lecz fak nież listę sędziów i prokuratorów aresztowanych wraz z wymienionydotychczas bez rezultatu.
ora~ pouczenie, co do powołania mi, o"będzie się osobno, w iJlnym .17,40. Odc7.~t l:~. ,.Jaklm pOWI
SKARGA O LICHWĘ.
dodatkowych świadków, które - terminie, równie o\: w s .. d~ie okrętro- n:en byc narCiarz ' - wygł. P. Bre
Małżonkowie Leopold i Marja iak wiadomo - odbyć się mOże w wym w Ło:łzi. Dnc'!o'lzellie jest o- llIshw Czech.
Ma,ier zam. p~zv ul. Głównej 16 w ,terminie 1-dniowym.
becuie w tolm i zdaje sie, że be?',..
18 00 Muzyk~ lekl~a.
r. 1~,29 ~c~czyli od Gustawa Fr,o.1 Akt oskarżenia zawiera 24 stro, pt>ś"ednh f)'\ rozp"awie głĄwro; bo
1920 Komun:kat Izby .przemysł<
ma" , o~z~anma, zam. P'-Z\' ul. W~I- ny pisma maszynowe~O i został do- dziemy mi,]j drugi proces, ściśle W0 - ha~lOw~\ w LOd~~.
19 30 " a WIC no 1u<;gu .
cza!!skleJ 141, 2000 zł. Fro;n Zltz!l- reczony Kuchciakowi i Klimczako- xwiązany z pierwszym.
dał 181:0 zł. tytułem procentów ]\"a '
20·('0 Muzvka lekka.
gierowie wypłacili mu w r. 1930
22,05 Utwory Szopima w wyk
Henryka Sztompki.
1
34.0 zł.. g~tówl{ą. a,. nasteonie po
.A C
22 <to FeIJ'eton I)t. .,KawiarniaM
paru mresl<Jcach da l mu .1M zl. w
U \JJ
. . 'I
'"'
towa~ac!t. Pozosta'-'~ sum e, na mo.
d"
kłop ~ty" - wygI. P. It'ena Dechn·~
cy Umo~vy Magie~cwie obowiązali
Ostre zarzą zenla ~rzeclw lichwie detalistów lówna.
sie wypłacić w formie (!,'!uclt we-I W zwią-.ku z mrozami niektórzy detalicznych.
23,00 Muzyka taneczna.
ksli J)<) 5",!j zł. Po..;atem From '7az"!- detal.iści l~ęg:.owi pod
pozorem
Równocześnie starostwo wyda'o
ł Ur:, YC'E Z A GRANICZNE
dał 2(\0 zł. w gotówce kwartaln1e. · .. liczania kOsr.ltów przesyłkli, po- zamllrlzenie podleg'ym organom
Monach'um (553)
T;vm'!!a'le1" From :r-hn ',,;r "~ tl';l~ bie"a:ą 7a wE;lg 'el ceny o 30 - 50 policyjnym szcze~ółcwegl) nadzoro
2U,00 Operetka Leł1ara "Hrahia
•
"
-' .
. .... _- , <
~'.., ~ wyższe na metrze.
wiania nlieJ'sc detalicznei• sprze"'a L uxemburg " .
Nieuzasadnioną tą zwyżką cen ży wrgla i przestrzegania ~.ormal
Stuttgart (360)
zainte " esował s'ę r;;ferat 'apTowi- nego handlu.
20,00 Wesoły wieCzór wiedeński
z~cyjny łódzkie-o sta1'ostwa I!rudz..
'nla orientacji starostwo poda.le,
Bero - Mi:nster (<159)
kiego, kierownik którego P. kaJn. ii ceny węgla w detalu, zależnie 0['
20,09 K')!lcert (M. in. Uwertury
jes:cze w dniu wczora'szym prze- odległości 0:1 dworca, są różne. ,. do oper, Holender Tułacz" i "Loprowadził lustrac:ę głównvch skJa- żadnym jednak wypadku nie mogli heng-rin", ."Pieśń przeznaczenia."
dów węglowych przy
dworcach przek"aczać ceny 7 Zł. za metr, naJ Brahmsa na chór i orkiestrę, PoeKars'dm i Fabry'cznYm, gdzi-e usta- (eps~ej jako~ci węgla.
mat dramatyczny .,Manfred" Schu
oGwione zM.tały stałe posterun1d
mana).
porcyjne. Zarlaniem ic'.t będzie ba,
~SOb~'t pobierająCe dcen~ IWY~'Le
Budapes7.t (559)
o za ma S!I19 4~ K
t (~'t
R
• h'
(' • b "'''s-czeg6Ini detaliści prz P~C!ą!"D1~ e z')stan,1ł
zyc, y l~
Y rowszej odpowiedzialności karnej,
t>
o,~cer ,,111.a
eS1Hg le• zakupie w~g1a zaopatrywali się w
• • r h
t k ł i f"O "Morze Debussyego, Koncert
ra~hunki . kt~re służyć mai:t nastę[. z~ upra~latt;e bylC wy ar y u am hrtepianowv na lewa rękę Rave~!l,
nie za podstawę do kalkulacji C~lJ pierwszej po rze .
Symfonja Francka.) . .
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Jutro t. j. w niedzielę, dnia 15 styc.nia r. b. o godz'
11.30 przedpoł. odbędzie się w Synagodze nasze;1,o T'wa przy
ul. Poludn owej 19, Nabożeńs~wo Załobna za duszę przed,

l

Ił arze

II P

"'IP Ił 0 ... 1-

In:

I

«MEDD=
. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ee
.............

Rewelacyjny podwójny program!
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Szampański lOO-proc. dźwiękowiec

Początek o g. 12 w poło

W roli

-

głównej

•
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr.

c lus••• Dzie1Alcz
•••
Ein KUSI... Ein Made.).

L~ell...
vV roI. gł.: Przepiękny amant
:Muzyka Roberta SiDI~a.

(Eln

Pierwszy raz w Polsce!

Gustaw

a

Komedja muzyczna, przewyższająca •• łtomende Serc".
Frohlidl i nainowsza gwiazda filmowa Martha Eggerłh
Nadprogram: Najnowszy tygodnik - dźwiękowy oraz aktualności k ra.i' ,',()

Passe-partouts i bilety ulgowe ważne od poniedziałku, dn. 16 bm.

-

Poe7.ątek

o godz. 12 w pol.

14' l -.. ,..GŁOS PORANNY" -193-'

g~ r, a 'l
dniu

W
.:>

'

wczora iszvm

d '

,

,
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:JO.OOO zł. nl1 nr, 141444
P o 15000 zł,' :
57196 58175

10,000 zł, : 122195
P o ó.OOO zł.:
37523)( 56149 69060)( 128319
zł. :

11806 56833 73495 13fjOO4
zł,:

38462 46788 102863 141171

P o 500 zł .:
2173 23503 30752)( 33647
65981 83291 84197 119107

Po 400

36009

zł, :

3129 21311 27575 30964 47672 64577
15631 81 296 87495 95159 99t 23 104383
11 1457 ~ 120508 120365 128996 142 7 68

P o 300 zl.:
16878 19090 2556332510 J4221 59040
59480 69391 6948Q 75140 81075 84610
96143 111400 112155 116344 120578
120774 13086~)( 132922 137197 140355
145067

Po 250

zł . :

146 4766 6204 6913 8731 12282
19324 22715 24583 31164 33881 45536
60844 71347 71711
74423 93545)(

fo ski Imre Dngar
Jako jeden _z solistów w niedzirJ
11\111 koncf'rcie artystów ociemni tI~'ch w .,Scali',
wystąp i
21-letIli
1'1:lllj~t,l, Bronislaw Aksamir&1().
Aks:tmirski
jest absolwentem
s'l.l·oly muzycznej przy Palistwow,nu instytucie dla głuchoniemych
i o<'i('lQuialych w Warszawie, O!'t,l tnio l}l'owadzi studja pod kieru n
kic III jodnego z najwyLituie jszyeh
}ll'dagogów, prof. Józefa Smi<lowicza.

J t1Ul1og105n& opinj'L fachowców
rokuje młodemu artyecie ociemui:\
łemu wielką. przyszłość, zestawiając jego talent ze słynnym laureatl'l11 ostatniego konkursu szope.now
f;Jdego, niewidomym w~g rem, Imre
Ungarem, D odać należy, że Aksa.
mir, k i weźmie ud7.iał w następnym
konkursie szopenowskim, który zost<1ł wyznaczony na rok 1937 i :i.e
" celu ub,twienia mu odpowiedIiieh studjów przygotowawczych.
two rzy się specjalne stypendjum.
Wszyscy, którzy słyszeli gr~ Akc;amirskiego, podnoszą jego dosk o
nalą. techni kę, pi~lme ujęcie, bez·
l )O~redn i ość i g l qbjQ uczucia. P rofcsorowie młodego artysty nie ma
i,) tloM sI ów pochwały
d la t ego
11Ilodzieilca, dla jego sluomności i
wprost szalonej pracowitości , Jh
irg'o ni ezwykłych zdolności i zale
l l'('n, i charaktenl.
y to chociaż raz uJ'rzał Aksarnirr,kieg'o przy.fortepianie; na zaWS7.e

Inu~i z:l<'hownć w IJami~ri bladą 11[luchowioną twarz tego młodzieJ1C:l,
11 niewiuząeych oczach. lecz (} dn·
Ob ok Al;:samirskiego w
. 1. l
l

'

~

20000 oa nr. 141444

WkWOCie

Oomu'1aOnOwegO J"Olefa HInIb

.TEATR,

ł

.1I .Ił.all ••"' ••••••

116146 295 680 964 117149 228 63 352
94 508 73 628 742 916 118006 80 225
377 558 759 989 119083 181 219 43 60
323 30)( 64 409 842 81 932 120500 76
791 814 62 86 939 1210251- 53 128 56
81 73J
244 99 302 80 458 75 50Z '67
99 930 122065 80 lOB 29 80 222 73 74
330 33 4431- 726 123060 161 488 523
98 744 124014 92 529 756 808 937 5B
125032 139)( 238 64 316)( 86 704 59
815 126129 62 229 501- 438
73 58 7
756 922 X :86 127053 228+
393 480
511 20 641 56 771 932 128108 463 971
129167 69 312 404 510 604 37 835 983
130124 254 395 425 537 745 99 962 70
801- 131091 103 347 448 689 70~ 860
J32190 228 46 303 98 801 133341 55 1580 95 678 717 42 859 93 96 134il52
63 70 203 623 816 80 1351 02
82 90
218 335 415 553 60 55
79~ 838 989
136007 231 651- 523 67
940
53 61
137032 335 553 732 48 809 66 138257
7301- 38 907 42 1~90ł8 53 ~49 76 282
429 577 734 140792 141131
215 446
142173 469 513 95 605 4J 70 822 903
99 143090 161 60~ 856 9Z5 83 14 4182
299 341 96 431 607 25
735
94 951
145026 112 223 88 363 79 633 64 799
146013 161 852 908 26 68 147056 102
24 ~7Z)( 487 648 70 856 93 997

Nejwit: 1łsn wygrenll w drugim dniu 92030 42 58 118 269 72+ 80431 93011
ciqgnłenill trzec iej klllsy 26 PoIli kleJ 236 389 618 89+ 944 94009
213 5~7
P-ań~twowej Lote 'ji Klasowej
. 94 801 943 94 95107 43 62 266 98 365
zł.
500+ 6 32 680 884 960 96028 257 375
.
pedłll w kolekturze ',' "
645 94740 851 962 97048 201i 12390
.
h
·
'
521 66 614 ~10 96922 98097 292 406
etUł 694 997 9ft 99'227 684 74J 50 872
' w Łodzi, ul. Piotrkowska 24.
100161 303 95 518 34 812 15 31 14 80
Nlldmlenillmy, te pow, SJ:cZi!§liwy ,947 101235 70. 312 83 478 556 ,02+
lo! posiadeli trzej urz~dnlcy orlli1: 837 85 909 10:.1326 475 635 79 790 98
jeden bezrobotny,
806 74 103009 230+ 368+ 431
9JO
,, '
,
1'0405976186226 653 817
9J1 99
•••••••••••••••••• ~..... 105029 145 93 6\)6 32
65 863 937
926+ 62089 159 617 63051 304 55 414 106049+ 100 32 36 480 682
728 978
9Q, 5,69 714 70 n 83 64049 401 15 88 107089254X 94647108033 211
91
Na nUlllerv oznaczon e 1- pa664 702 7 836 65010 55 79 1~2 320 97 382 641 758 109032 92 164 208+ 386
450 511 710 835 93955 66087
261 749 89311192 365 92541 994 111148 dłv premje, w" s oko ść k tó rych
351
77 448 79 666 80 706 59
870 74 2:43 363 92 446 625 81 861 65 938 o z nacz o na b ę dzie
w o slal 1ll ll1
67145 245 365 87 741 941' 68108 ' 33 73 112009 59 11'9 214 426 96 531 695
dniu
ci ą gni e nia UI·e j kl as y,
210549 69125 8S 311 '42444 ' 555 ' 624 727 851 943113170 402 59 66 77 725

a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~
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Polski.'
Rad j<J, cirszą sil: CvfJZ Wi .... f ·q
p
nietyll:o w kraju,
Malo było dotychczas znane, że
ale również da leko, p0za ,jego gralIoover, który rozporządza dużą
nicami. O:otatn:o napl'zyklad kiewie ~lzą. fachową, jako inżynier r o l - .
,
rowniet\\'o r:1l1j'I[On ji italskiej zwró
Trzezwa, męska, ,a przytem ma· razeUl wl'og.iom ew olucji w sztuce. ciło si!} do P ld d e,:;o Ha rlja z pronictwa jest tald e znawcą literatury i z~palony
bibljofUem Jako rzycielska gra Artura Ru,binstein:l bo nad wspólnością po:edyilczycl1 pOtyoją wrg;t1li::ow:mia specj~llr ('j
t ald zebrał H:'ver kilka pięknych, ,Ide przec~odzi, już, ewol\lcji i ~ial~, pierwiastków składowych artyzmu . tl'ansJ1fisji .it'dl1f'j z takich auuycji
kolekcji
których najwartościow- ' a .rwa meznnenll1e . na raz zaJęte~ stoi jeszcze coś potężniejszego - n:t w szystkie radjostacja italskie,
szą, zbiÓ/ literatury chińskiej, o,ia ' ~OkaŹllej wyżynie. Zmienia się tyl· indywidualiLl1I artysty, lJslyszelis. Transmisja ta odli .. ,hii' się o go
ro.wat uniwersytetOowi- w ,Stan4ford ko jego progr.am.
my wszystkie cztery Scherza Szo· dzinie 22,00 UO 2;3.GO w dniu 22, J,
Ulubioną leldurą HQOvera lest p~
"Ta , potencjćnalna, . zjawłs1,(~a . peRa, 'T u był ' wyraz i radości i upl) Z llwtl~i 1:1 wir'lhe znaczenie p,'~
ezja, O niej mawiał: " Może to wla- odtwórcZQŚĆ tego tytana fortepia- 'j41Dia j smutku i marzycielstwa z p :tgandowe h'go J'orlz;1,ju imprezyśnie poezja jest tern, czego nas:. nUJ zwalnia kryty'. ka . od , analizowll- . tą włąściwą ' nutą samoudręczenia , ,ra d jowej, k ierownictwo Polsl,iegll
k raj potrz.ebuje, Nieraz wiersz mo- nia gry~ gdyż najopornłęjs 1'Y !tłu-" - ~ słowem zestrzelenie ducha z for Radja. mstanowi~o . przedłllŻ'y ć tym
chac;:zmusi się~ pqd4{a,ć-tyWiołow o ś ., .t1,1ą,cp ,daje SZ9PęJla , żywego, bo Taz em .. ' ',~l yck szopenowską? do
że więCej ~dZ'iafać, niż arłykuł ko- ei -iJ'ecro
wykonania nawet wtedy, ,ni,eśin:ertelllego, Pozatem progranI J'ednej' c:oL:zin,·. P l'Zy fortepill.,ni8
deksu prawnego. Brak nam czegGŚ
~
~
J
gdy
Sł~
z
nim, nie zgadza, Bo jego z:lwi raJ c ty szereg u~'orów no- 7.1lf'i i-:dzie prof. Zofll R:tbcewjrzo,
coby wyrw ało lu d zkość ' ż atmosfe.
...
ry ciasnego e~oi7mu, coby rozsze- sztuka .n ie za 'muje słuc~acza . ie~h woczesnych, z których na jbardziej wa,
rzyło nasz widnokrąg",
niczną stroną interpretacji" t, j., ta.1 utkwit w pami~iCi "Alcove de · Tu·
Przed tl"lIlsmisj:J., ktv}'n OWó r'1,
która olśniewa, a Jego mUly1,(a po· , randot" Busoni'ego, tego protago. Ttalji b, d~ i e ,,'ysz~rl'l W cn!r m
l
*
rywa' l w tern tkwi si'a R U" !\1Qte " lI nisty dążeń 'postęl)Owych, który kraju, nada Polskie D:,l 'ljo w~'ł~lł'7. .
Zmarł w Pradze wybitny histo- zniewalająca słuchacza do WSplę- śnił o wspaniałości przyszłej muzy- nie ella radj"slu i!b :ł"zów ita l->' Hl
ryk rosyjsld profesor dr, Alek3an, c:a się na wyżyny prawdziwej ki, ale którego zdrowe )loczu<:!'e pogad,mkę, któr~ l1:1 tern:, t nie.
.
sma ku na1d a da'o mu . ro?:s,!dnę wę· ś mi erteln ego pi t: kna 11111zyld Sz )111' - ,
der Kizewitter, Śmierć nastąpiła sztuki, . "
' Interpretacja tego, wirtuoza w dzidła w kie~it nku nowatorstwa,
n:1 wygłosi prof, dr, Zcl zi5h
.J,l.
zupełnie niespodziewanie,
w
Bwem nieuchwytnem duchowem oPo wyczerpaniu obfite 1>'0 prog ra· chim eeld,
(r)
Dr, A, A, Kizewette.r urodził się wianiu ma specjaln:J. barwę j o.ćwie mu ocza"owany zas ·ęn sll1cltacz"n'
dnia 10 ma:a 1866 w Pete; sburgu tle nie orlmie'1n~ od tego, w .lakiem zagrzmiał głos~m. entuzjazmu i ('o ' . . . . . . . . . . . . ~ • • $~<1 • •
ale działalność swą rozwinął w zwykIiś.,..y sł " szeć utwory wedle ma ~ał S! ę u~ i'l1 je "a,I(l l\ fk Ą.w , k'tó·
1\10sl{wie, jalm profesor tamtejsze- usta'ol'e,i i uśw ięcone1 tradycji.
rych koncertant nie sle,at)jł,
'
g o uniwersy tetu, Wspaniały m-ówTradycja jest patyną czasu a za
F, HaJpem,
ca i tJolityk (cz~onek stronnictwa
ka detów) oraz nakomity znawca
historji rosyjsk iej zachwycał swych
TEATR l\1lEJSKl
słuchaczy barwności a . swych wyDziś o 4 pp, " Krzyczcie, Chilly"
!\łarlów i orygina'ną ' charakterysty
Dziś wiecz,
premjera.
sztuki
ką postaci historycznych,
Vicki Bąum "Pla,c paryski l3".
k tó ra J'est J'edne,m z 'nai/l'łośnieJ'Wydalony razem z innymi uczu·
~
szych wydarzeli t outrahn.' ch 9~tA.tny mi i publicystamt dr, Kizewettet
od rolw 1921 m ieszkał w Pradze, nich lat,

Hotatki

rl k
'
'
' ł Z estY'a ~ oncertowęj

'pularno'Ś<,ią

Reel"1-aI A ur Rubinsteina

..

Był r?wnież ~ono~owym członkiem
związku

rosyjskich literatów i
KrmcPl't poprzrclzi krótlot ]10g'!l.- dZiennil,arzy w
Czechosłowac1i,
fl:1nka dyrektora t ego instytutu p, Zmarł na posterunku, Jeszcze w
~tef:'tl1a I"opatto. W 11rzerwie octh~ pią tek, dnia 6 stycznia przewo:lni(łzie si!) pokaz TWlC ociemniałych : czyI ,na uroczystości, jal,a odbywa

~l~:~~~~'; ~r~~;~ł~i~ni~'~~~hdJ;~~w76r~~

na 565 657 783+ 840 72 73052 197
564 92 74085 534 631 700
7ó036 109
436 37 63 75 5S9 6! 659 802 10 76005
6 21+ 31+ 46 186 583 650 77043 84
459+ 870+ 900 78175 229
203 662
825+ 37 914 74 78 79044 506 799
80099 256 355 439 44 98 81053 205
396 428 506 90 744 821 12+ 40 91
222 92 337 38 415 71 944 83029 321
37 647 920 84102+ 256 369+ 469 503
666 854 96 932 85120 573 613 96 785
869 970 86102 237+ 432 58+ 668 730
914 87106 28 282 506 50 794 ,816 994
88168 409 529 806 94+ 89101 78 532
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46~,65'63,89209904 096848°96'024426,709433 559082903,

46 238 39 647 709 51 1091 2037 5'3
61 71+ 95 251 60 440 44 607
876+
91 3356 72 430 4006 43+ 281 336 37
553 661 9.36 5123 517 693 61152 211 42
673 89 98~ 7156 386 784 924 66 8021 +
2ólł 388 791 9156 227 551
836 938
10027 144 54 203 457 552 603 732 861
1ł9+ 975 11065 284 588+ 773 818 932
12046 110 267 85 366+ 90 612
839
13004 14086 296567 789 999 15148
691+ 829 54+ 70 16024 83 151 75
219 34 43 717 6117002' 13 135 5ą 426
708+ 828 941 18030 44 319 408 631
81 8Q3 88 19423 68 540 713 886 20095
260 514 26 835 21 62 11729 646 721
60 81 96 992 22096 321+ 459 530 ti10
35 77 822+ 23087 148 55 421 545 713
34 46 63 90 952+ 24048 347 508 657
91 25005 163 352 405 26279 347 431
3661 ',64679 9t;;5 ' 27233 34 374 906+
22 28032 149 434+ 814 4Q 70 944+
29095 126 216 55 312 67
504 979
30046+ 250 644 61 83 826 946 31066
370 609 39 86 720 846 954 32026 106
56 232 93 355 752 75 872+ 33021 64
369899257375653736 91 80527
34064 67 290 578 35101 209 ' 353 604
70 771 974 a6033 195 351 90 459 519
754 87637114+ 31 28534069+ 436+
91 8 t l 45 957+ 72 78+ 381j7 408
581 39163 70 338 540 614 18 704 52+
4il054+ 287 327 442 49 736 54 844
952 41 064 113 305 748 973 42295 471
588 43225 59 540 693 9331-78 44086

otwartej na piękno sztuk!.
ramach
nJ('f Zl ~' nego i:oncertu artystów o·
l'iclllnhllyeh. .i'lko solista wystąpi
lltalentowany skrzypek, AlekS<J.!l' gdzie kontynuował pracę naukową
l
i pisanką. W roku 19Z7 powierzo(eJ' Stankiewicz. Program zawiera no mu katedrę historji rosyjskiej
I'ówniaż rnuzykQ kameralną, w wyk. na uniwersytecie Karola w Pr:,dze,
tl'in oci emniałYCh oraz k ilka arcy·
Oprócl tego Kizewetter wyldada'
rhipł Iltcrntury ol'kiestro,\'ej w wy- na uniwersytecie na.odowym rosyj
konaniu ork iestry symfonicznej w ski m w Pradze i był członkiem' licz
!iklac1zie 28 artystów ociC:'mnia ł"ch .
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GlOS SPORIOW-Y
gra w niedzielę z Ł.K.S.
dniu jutrejszym t. j. w niedz\dL. b',)ści~ będzie w Łodzi zesp,)1
hOKCjuWY warszawskiej Skry. Wa"
szawGka drużyna robotnicza rozcgra o godz. 18 na lodowisku ŁK:3
I.l'zy Al. Unji mecz
towarzyski <
LKS. W dru;;'ynie Skry, która jest
najlejJ~zy!1l zt'spcłem warszawskieJ
khsy B. Wj~tępują. rówllie7: znano
pi karze br"ci~ 1siazałkowie i Smo
sarski.
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Walne zebrania

Ognisko --Ił.K.S. S:] (1:], ]:0, 1:0)

Skra (Warszawa)
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draźgng eoś(i

ZarząJ RTS. Widzewa zawiadamia za naszem
pośre:, nictwem
wszystkich swych c~lonk(w, że

Dopiero na tle lepszego zespołu Dych strza'ów, potwierdzając swą Iz podania . Andr.~jewskiego. Wre- roczne walne zgrom(ł.dzenie klubu
jaldm b:,zWLg~~jnie okazała się dru dobrą opinję..
Wyróżnić naieży szcie w· ostatniej tercji ŁKS, grag- odbędzie się w (niach 21 stycznia
żyna wilnian, poznać mOżna było l'ównież i Obtułowicza, zdobywcę nąc poprawić wynik, zdobywa SIę roku bież. o godz. 18 w pierwszym
wszystkie b .ald łodzian. Wilnianie dwuch bramek.
na kilka ataków i oddaj\l sztreg terminie a o godz. 19 w drugim.
tworzą drużynę zwartą, rozumieją- W pierwszej tercji gra toczyJ~ sil-ulów. Wilnianie wprowalizuji~ Z~branie oJbędzie si~ we własnym
cą grę zespo!l.wą, o l10brze zgra- się pozzątkowo w dość powo!nert. p:erwiastel< gry ostrej, to iei: kolej lokalu klubowym przy ul. Rokłciń
nym i agresywnym ataku i jeszcze tempie, pr ~yczem w 7 minucie pi,;: no trzech ich idzie za nan:lę na mi- sk;ej 62. Na porządku dziennym
Napastnicy wszą bramkę dla LKS zdobywa Z.. nuty karne.
Wreszcie ostatnią I ob Jk spra\': o da I i wyboru nowych
lepszym bramkaa.u..
pracują wSJi~lnie; gdy tylko jeden l~ski. Od tej pory g~cie stale są. bramkę zdobywa dla Ognis'{(l An- I wła.;z klubowych, przewijz!ane są
z nich uchwyci krążek, ca'a lin 'a ofenzywie. Ata'c ich,
kombinll'ąt drzejewski. Sędziował p. Dregier. zmiany statutu.
sunie w szybIdem tempie na bram- bardzo ładn'e, raz po raz pod!eiM:t, Publiczności ~OO osób Tor looowy
DO~i ia r u;emy się, 7e termin wa\
kę
przeciwnilca, tak :ie w krytyc~ poj bramkę przeciwnika, wreszcie oświetlony był daleko lepił " nH na ne o zgromad ~('nil L'{S z · shł
pierwsza wyprawa
nym momencIe Jest komu krąiek jedna z akcji przynosi im wyrównu pierwSZYCh zaw()(iach,
m-mo to I p zesunięty. Zehranie to odbędzie
na Makabiadę
oddać i jest mloiflGŚć wyrobienia jący punkt ze strzału Obtułowicza oświetlenie to olcaza'o sir jeszcze się t:opiero w dniu 4 lutego r. b_
Ze wględu na. liczne zapytania współpartnerowi PQtycji do strza- w 13 min.
niewystarcza'ące. GospodarJ:e, po
fe~z!e
Druga terc:a daje
nam grę 1\ wc~()rajszej próbie, postat!owili je
uczestników na Makabladę do Zr. lu.
do
Pragi
CZEskie
kopanego,
referent
komitetu
A ŁKS? Tu mieliśmy tvlko wy- znacznie już szybszem tempie. Na już na najbliżs,zym meczu wzmoc·
IJowiaduj:;my Slę, że obrońca
ig rzysk zimowych w Łodzi orgam bitnie.'s"e jednostki ,rrające so}(). dal przewaiają wilnianie. Jedyną nić.
K(}waLki, w;y;:naczony do rep-ezen
zl(e p.i.erwszy .ulgowy przej!l.zJ t: Król , Rusinkiewicz, Załęski. R~szta bramkę zdobywa znów Obtułowic:..
tacy~ne.i dru:l:yny polsltie,l, kt::ra
Łoazi do Zakopanego w d.l. 14 poniżej ich formy. Powolny Lutrorozegra dwa mecze hokej:J\ve w
h. m. pociągiem pośpiesznym
o siński, ciężko or:entujący się WlP adze z Czechos'owacj,!, ze wzglę
godz. 21 ,15 wagonem bezpoś"p,dnim sławski i re!ozta rezerwowych nie
d'w ro :llinnych (ś:niuć matki) nie
do Z~kopanego.
mogła się do nich dostroić. Całość
kompromituje
tych,
którzy
je
nakłada.ą
bę zie 11I""ł w ~lie c'·a!!. To te; n:eZe wz~l~ju na ograniczoną ilość stanowiła dziwnie niezgrany zespolI
Jak wiadomo, PolRkie kolegjum
Dziś mamy już oczywisty dow~d na-'zwyc-ai'y sIt ail doznał pawa~
biletów l.ial ~żv we wła!!nym iniere· Śmiało możemy zaryzykować t\'{~·
PKS. PrzyszłlJŚ~ ne"o osłabi-nia i olJ~~nie pr 7 edsta
<;ie j.'lk:laj(li~!(I1.('j z~łosić swój 11- dzenie, że nie było ani jednej akcji s .dzi w, nie przeprowadziwszy jad kompromitacji
l1~rch
dochodzeń,
lecz
polegając
je-,
przyni\!sie
nam
wyt-wi~t1enje I~ wia ~ię r astęm(ąc'l: 8zn'1!der. Madział i skor ... )rttać z tej okazji.
ataku, kt~raby jednocześnie zah'UlI
dynie na donosacb, rO·.wi1za!0 bez vych bardziej Jeszc e rewelacvl- te sk 1 8z~na'cb, Pastec"i, Werner,
Zgłv8zenja
przyjmuje f",ferent niła trzech napastników.
olw;gu w l, l\:tlu biura Wag.:Jfls ·
KrJla podstawnie zarząd Pozna~s!<'ego \nYCh spraw. G~v przyjdzie o-1po- Krygier. Ludwic-ak, Nowal{. ]\IlarW solowych wypadach
Lits Cook. pl"zy uj. Piotrk:. .v~kiej p:-owadzenie krążka trwa'o tak dlu okręgowego kolegjum sędziów, a wieunia pora, zal1liemy się w'aści ctewczy!c. Drlt7Vncl rozegra dwa
nr. 64, tel. mO-'t7'.
go dopóki D'U go nie o-1ebrał prze- lliewyg()-Inych sobie członków te- wem ich o~wietlenicm. Narazie mil !',ec;:e: w dnia clI 14 i 15 z LTK
PralJ'a.
ciwnil<. L 111 Ja atalm zawS""r.! ro-.: go zarządu pp. Nawrockiego i Ro- czy my.
strzelona, ciJnajwy:iej dwuch gra- salę z(lyskwalifilwwał, przyczem
czy na !>r~lIzie. Technika też lo· pierwszego d0 7 y,'.olnie. a d"u!!ie~()
Ł6dź-Monach:um
dzianie ust«cpowa'i przeciwnikOWI, na pl' -eci1g j:dneF"O ro!\U. Przeciw
w perspektywie
:az1ą i sz~iJkości'l również.. Ws~~ Im p. Rosa'i wytoczono zarzut, :te
na dzlś I lu~ro
Warszawski związek bokserski stkie oko(,.:zn()ści te zło';yly 81ę w będ:c z zawodu pracownil{iem ko
Kalendarzyk
sportowy
na d~l" Unji, o godz. 11': mecz o mistrzopertraktacje t. sumie na zupełnie zasluioną pfi>e· lejowym, korzystał ze zniżlcowego i jutro przedstawia si~ następują stwo ŁKS
pl'cwaclzi obecnie
Strzelec (Zgie.rz),
biletu kole1owego, a podawał pełne
.\loll!.lchjum w celu
rO:l;egrania" graną I,KS.
co:.
o godz. 18 - mecz towarzyski LKS
koszty
podróży.
W drr.tzynie "Ognislca" na]lep·
Polsce dwuch mcczów w dn. 4 maI
SOBOTA.
- Skra (Warszawa). Lodowisko
ca z reprczwtacją. Łodzi i w dn. l. szym glaC_em był srodkowy na- W sprawe tę musiała się wda c aź
Walne zebrania. W sali rad) w Helenowie: godz. 11 mecz O wm:uca z reprezentacją. Warszawy pastnik Andrzejewsk~ rozporządza dyrekcja kolejowa w Poznaniu, miejskiej przy ul. Pomorskiej, 0<1 strzostwo Union - Makabi.
.(J(!rtraktacje te są, już bliskie fina jący dobrym strzarem. Braml(arz która ca'kowicie zdezawuowała za
godz. 17: pierwszy dzień walnego
]j7.at:ji.
Wao - Kiro obronił kilka trud- rzuty i dopiero na tej podstawie zebrania ŁO'lPN_
Zapaśnictwo,
W lokalu Wimy
przy
ul.
Rokicińskiej
o rodz. 1~
PKS.
uznał
swą
"pomylkę"
ł
w
Q.
.., =
Zapaśnictwo: W sali Kruszendc ·
statnicb dniach, a więc po sześciu ra w Pabjanicach, o godz. 18: mecz mecz o mistrzostwo okr.- Wilna
miesiącach
(!)
dyslrwalifiJcacii o mistrz. drużynowe okrę;gu: w za _ Sila.
zniósł nałożoną na p. Rosalę karęWalne zebrania.
W sali rady
pasach Kruszender - Unia.
Ubwałą powyisz'l PKS. sam przy
miejskie.j drugi dzień walnego zgro
NIEDZIELA.
Rozlosowanie mistrzostw hokejowych Polski
pieczętował 'twą kompromitację·
Hokej. Lodowisko ŁKS przy At madzenia ŁOZPN
. . W ostatnich czasach dale się zaPolski związek hokeja na lodzie stępuje:
zuecydował
ostatecznie termin t
Grupa I. 1) Warszawa, 2) zwy- uważ"ć dziwnv popęd w~adz spo,
łyżwiarski
sposób rozgrywek o mistrzo"two cięrzca meczu Poznań _ eląsk 3) towyi!h do na!da" an'a dysl<walifiPolski. Tegoroczne mistrzostwa ilo zwycięzca meczu Łódź _ Tor~ń. fmcii. Karami szafuJe się na prawo
ke:owe będą z ko!ei szóste, a uGrupa II. 4) AZS. (Warszawa), i lewo, często bez głt:bsz~.~o wnikn'ęc1a w istotę sprawy przyc'.!em
dział w nich wezmą nastęr~;ące 5) Lwów, 6) Wilno, 7) Krakmv.
d ,użyny: AZS (Warszawa), Jako o·
Ko'ejność gier ustalono jak na- wyrol<i sl fero--'a"e ra nodsta,"i'1 i
zgo'a innych pobu,lek, niż to oHstatni mistrz Polski, mistrzowie o- stępuJe:
J<ręgów: warizawskiego,
kral{o\\1 lutego grają drużyny 2 - 3, cialJ1ie sjp slys>:y. To też nic dziw
nego że ka~y te, miast napiętno
sk'cgp, lwowskiego i wileń""~f..f). 4 - 5, 6 _ 7.
1"< tomiast POZi1clri ze Śt"p!<ie • . a
2 lut ::-go: 1 - 2, 4 .- 6, 5 - 7_ wać tych. kt6r"m zostały wyzJ1ał' 6cll z TOf"!J.l1em będ:ł~ m~31 ł ~J' ,"
3 ltt t ego: 1 - ,
3 4 - 7 • 5 - 6. czone lwmpromitu,h w wysokim
zeg ać pierv,ej spotkania międzyW grupach sumuje się ilość u'y- 'ltonn:n same władz... 7arz~tłv inokręgowe, zw~c;ęzcy
których do- skanych punktów i na tel zasadzie stytuc'i spo-t()wych Irorzystah ~o
pra·"da z _.ta'ności obra -'" je11,ak
pus~c~eni zostaną. do
mis~rz?BtiV ustala się kolejność dru';yn_
: uI.:.kl. ~azem w·.ęc przewIdZIany
W d!liu 4 luteg.> nastąpi przerwa nie tr:reba filezl>fa . hy prze:rzeć ma
skp. tvcl]. kt"rzy dla zupeł'1ie inJcst. udZiał 7 druzyn.
la zarazem od'azd drużyn
' 'tnvch
ce'ów i in~vc't po!"udel , prze
Mlstrz~s(wa odbędą się w Kryni hcych od fna'u. Nast:;;~.ego ćltia,
cy w dmach 1 - 7 lutego z tern, 5 lutt'go rOZe!t1'ane zostan:\ dwa forsuja terro rorlzaiu uchwa'y.
ż~ druż~'llY zje7~:iaj'l. juź w \ls\a 1 - pó fina-;: pier~sza drużyna' pierwntlll d~tI\. styczma. Roz~rywk~ od· szej grupy z d-ur.~ drużvną (lr!'gie'
b~d: SIę w ~wu g~upach, z kturych grupy oraz druga drużyna pIerwPI~l :vsz~ dWIe druzyny wchodzą do szej grupy z pierwszą drużyną dru
p~ fmałow. Na czele grup rozsta- gie.t grupy. Zwycięzcy tycb społ
WIOno AZS (Warszawa) i mistrza kail rozegra h w dniu 6 lutego I'iDo ~ajpoplarniejszyc~ ~po rlów zimowych należ V łvżwiar
\Varszawy, a resztę c1ru 7,yn doloso· nałowy mecz o pierws!e i dr~;e
stwo, ktore na całym śWlecle ma miljony zwolenników Nie ·
wano ~o tych
zesP.ołów,
tak i-e mbjsce w turnieJu, a pokonartł o
~t?rzv łvżwiar~e dochodz~ d~ fantastycznej w-prost s,pr~wil.lo
skład tch przedstawIa się jak na- ko~ejność dalszych dwuch miejsc.
SCl, wvkonywuJąc na lodZie me zwyk 'e ewolucje.
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Cz, l.K.S. Doiedzie do K nicJl

Sport

I

0-'-'

'1

W dniu 14 stycznia 1933 r.

Dorot:zng BJ\l

tt

rzg~uliska"

Plerwszorzędny
Jazz. Moc niespodzianek. Bufet obficie zaopatrzony. Ceny niskie.
w.
«O

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

DZWIĘKOWE

Dziś

Prze,azd 2

oraz

i dni następnych!

odbędzie s:ę

Początek o pół do 12-ej.

W

salonach

"SCAL~I'

(Sródmiejska 15)

Bilety nabywać można w dniu imprezy w kasie Scali

--'~~~--------~--------~~--~~

KINO • TEATRY

Tydzień śmiechu,

lim i Grim

Dwaj

Laurel i Hardy
Takiego pl'7.ebojowego programu w

Łodzi

wesołości
jako

humoru i

Pechowcy

:ÓOhRi nlEODbl\H

jeszcze nie

było!

Główna

1

Łódi,

1.4 stycznia 1933 r.

HAN

GLOS

LOWY

Dzik a walka konk Ufane,

nfebezpieczeóslwa
deflacil

podważa

Nasza
polityka
gospodarcZ'l
z'.':róct}na jest, .lak dotychczas,
'g' . wnle w I{ieruolm defenzywnym
i zn. i:lLa popnez szereg posunięć
o c::n:'a:.tcrze deflacyjnym, do z.ah'! !lkc ;(nia podstaw życia gospod.! c eQ'o, D::'c~n'ając pozytywne
wylJil'i te] polityki na odcinku walutcw,vm i buMetowym, obawiać
.,:~ ea1-ży, i;~ b'ł s cy ~ste~my pr2.e1,1' ~ze'lh <1'1" nicy, gdzie poli~yka
In'.'cz>n;a, 0'mi 7a"ia i obcinania
za'~'ie{:ć musi, gdyż zbytnia szczu·
plo <t.: substa1'cji. na której do!;:oll\'
W;:1"e s, op~rac;e deflacyi'1e niet~.l
l.') ,orbi=ra
im skuteczność, ale po,
'
W('(I'1 e znaczne straty (lIa gosp()l~a-''lb'a spG'ec"ncg(). SI,urczQne r~
mi';im'I'n rozf'lia')' nas?;ej produkcli, c1"'otów hamJlowych,
pienię"!
/l"c'] i kedvtowy'!h s+anowią ()-

stępuje tendencja coraz silniej·
s/a do
eliminowania ekspedytora
z tranzakcji.
Pomimo jednak tych tendencji, stanowiących dla ek"pe·
dyc.ii poważne
niebezpiec·;eó.s tv. o,
nie łlczynion~ zosta1y ostatnio
'iadne posunięcia o cltaraktel'ze

rgnltu

zo

~owarów ",~łD~ aD

wszystkich zobowiąz:ul, co udl\je im się tem łatwiej, iż doslawcy, już oddawna stosujl:c poHLykę bardzo ostrożnościową, w
stosunku do odbiorców, naogó'
sprzedawali tamtejszym odbior
com niewielkie stosunkowo p H
t je towarów. nie chcąc ponosić
zbyt wielkiego ryzyka,
Jak donoszą kupcy Ikre owi,
niewielkie part.je towarów . z'lllowych, jakie w swoim czaSle
zakupili w Łodzi, sprzedali,
obecnie więc żadnych .1uż zapaSÓw towarów nie posiadają·
\Vobec tego .iednak, że sezon
zimowv w branży omawianej
należy już llwa,żać za zakońc.zo
ny, zapowiadają kupcy ci swój

','r szczeg6lnvści
projekt wpro, ty to~"arow ~. SWOIm ~zasle w konania zakupów już jednakże
wa z~nia no~ '~"'j stałego pOdatku: I~odZl zak UplOT' vc~, o tyle na towarów letnich.
lIlajątkowego wyra ~nie wsi.azuje,' JHc -~-c h . "', schodI1lch,
kupcy
Ceny towarów
wełtlljan~'ch
ii w miE:.i<;~e o z~ldwar;ych na od- stara.N s~ę . w miarG możności kształtowały się naogół w ubi('·
cit'lm ponatlrowYm tlIlI, nastwią; wy VI'JąZr.I' SIę
należycie
ze głVlll sezonie
zimowym pod
nowe dodatkowe i nies"o17iewa ~ ~mBf.~
obc'ą'enia, - które, naw.iasem 1116
BIURO BUCHAL TERY JNO _REWIZYJNE
"i,.<!. Iwmpel1su';\ niemal w zuuel.
ności ulgę. ,iak ... r,yciu gospoda;c7:e
tllU przyaiosło ob!ll~t.'nie w Jlstopa?ie I(cs~tów lued ·tu IIrr.tJ.<oten i
Absolwenla W ·, toKej Szkoły Handlowe).
PQvre.n·o. E~e •. t teP.'o 1'('7;1')orzn(}zenia
Bles:;ł::ao rewidenta do SpOł4Sl< akcyjnych.
Eks~erta Powszechnego '1owarJ/ystNa Powlernlc.ego Sp. Akc,
kt're b"ło oeefJiane jal;o jerlno ~
~
11<1 'wilzme.!SzYcli
posul1i~ć,
sta 10.
łI.
J.
1\.
I.
łl
"j<, vclt r>t1now;e·l"il~ dla a1'cij 7.11i7.
Porady w sprawach buchalteryjno-podatkowych, Rewizja
II; cen e~ 1('7 e było na olcolo ?O
i kontrola księgowośei, Sporządzanie ekspertyz, sprawomir. zl" t. j. zaledwie o kill:a milzdałl i t, p., Zlecenia powiernIcze,
,iull'hv wif'cej od nrzewidziart>go w
G odziny przyięć: 3 - 6 po poludniu.
P!'''''j",il'arzu bud7etow:vm na t'o!<
..
1933·31 wp1vwu z tytułu nowego iii'"
pea'lm m<J.ia{kowego,
fI!!I!.III....
~= T~ ltlz oC 7 yw:st!! Jest niecelo- I&iia ~S
wc' c tep'o rodz;J itI rÓlWno{''I'eSl1t.'p'o
G:("(e~ia i obl'j"zen;a. przcsuwaMożl;wości dla wywozu włókienniczego
lll'} cll~"arów z jerinei pfaszczYll1\'
•
.
.'
J1ą llnwą. co w 'ostatecznym r'ezul'W dlllłu wCZJOl'a.1s z y m ~ IdWb!C ~ dPozosta'd]e w r:wiązku z wyt;:1:IC SOOwou9wać musi dooatko, P rzemys
. ' owo - han d 1owe). o .y- .jaz em w niu 20 b. m. konsu,.
la
SI" konferenc~a
w sprawil' la Banasińskiego. kto'rv z rawv uuvtel'. aldywnie czynnvclt w
....
, ;1
żvdu g<)~,,""rlar('ze
t ' . St
ekspm'tu wIeklenIliczego
do mienia ministerstwa przcmys!u
" ' " In war O'l'.!I,
ra Intłj'i brytyjskich Na konfetcn- i handlu ol'az min. sprnw :lll'
, t
t ," e 111 o\!, 'l b~'c tem większe te
.. ' • . ..
.
1I:"w"1"11 ,,;e !:aż1e pf7.ymusow~ po C.JI te,' 0!DBwbI8no S'!l'kowl ę. p!.zy- granicznych udaje się do Bom-uni"''''c.
(Iz,'e llz;'
.. t OW"'I.' .~otowaUla o szel'llc] o ekCJI
al' baju, celem zbadania
możli"
. _l.· W
'n'e l,re"y
' .
"a-l-(Ie
m rat or'um
:'
'. , . tykułów
eksportowych
z cale!(o wosci
eksllortu tuwarów pol.. , /'!aTzt!COne
,
czy
.
.
ki
a '~Oi'jyzacvJ'lIe c7 t.
e t ' okr~~u lótł1lklego. I{onferenc,ill ski
s ch
Indji bl'ytyj.
'
,"
y ez proc " owe
h DI3 rynek
UH' P 'zy .7ynia si'" do wzmoenienia _..
.; •
ad
i
re~',"-ści w stabilizacji stosunk'ów chlm ~postrLegamy więc wyraźną niegO pwrsZteprow h zebnd~' kPtróze't.
1'l',.'v1owych
, o
ęp,nyc
a an,
Ie
c '.' " . •
dysproporcję między znizką cen a potrwać ma ją 3 miesiące
n~Pc"ol:l~re ,lak ,na odcinku prze- temi ewentualnemi ulgami, jakit' ~tapi w zal~żnośel od ieh W"n'vs'owvDI
' t wo uzysk a Io, w I~- ', lliku decyzj'a czynnikÓw miaro
.T
<._
zal." 'a: .tak I ro'nic"v
d m dai"
,'t
Sk ą d'mą d rl)lmc
"yc
.
" I d oI{Gnane os.a
• t mo
'
•~."
,
.'
' . . rowa~"e
.
,YS'lro"o"
r
- czając
w me
dajnyeh w " SI}rawie utworzenia
c e !11 ~dzy zr-ka een. a akcJa ob· obniżenie onrocentowania
ra~nj- ; l '
ł
I!iip"ia It~s-:tów ~ .twórczości .' ..
81ll st~ CJCo • konsulatu.
•
l
:
czych
kredytuw
długotermin(}NawJązame
bezpośl'edmch
lll<utek ztta'!~neł!o w porowna wycb
t
'
r;u z o r~e{!11','" l' lat·
. '
,
s osunkow ban(])owyeh m1edlY
, P P "
. ~n I ,.a~ll orramW o'ltatecznym rezultacIe zauwa przemysłem okręgu łód~"ie<f")
('zr~ł\ a r('.,.M1Ja~nw al{" I lIlterwe"cvI ' 'nale' za'
od ' , . '
.. ...
r-ei na T~:,jmch 7bo70W 'cb
; ,z yc
, zy
rown~ ,w
me~'enn~ a ~ynk~mJ IDl~i1 bl'ytY.iskich hę
a
Zł '.., oh':j-l- , sit' bard: 'ił cel ~ do ?dclllk .. przel11~s,()wego, Jak I ciZIe mewątphwle poważnym
'j
,Y Y .
,0 s nie"
rclmczt'go, lZ r6wnole~le do proce· czynnikiem w dziedzinie eks:s raty, y:tore z t'"fl'() t:vt1tłu pO)1IO· su defJacyjne!!o w dzied"in'ę ,cen p~rłll włókienniczego
zwla' _
sh l'ól lCt :\'0, by Iv lliel\ro"orCio-lobse-WUJemy inflacię w dziedzinie eza wobf'e trudności' • k' 1!J7,.
na'n;(' wip' s-e. a"iże!j kwoty prze ciężarów l strat 'Sf\ada1ących na 'l>rzem ł ten musi osta~~l~o ~:~~
zpac~anQ
przez s!<arb państwa na
' światowych rynkach of1
'l{c'ę .
d b ar k'"
I zyc1a gosPQd arczego,
czyć na
. j
1!1 erwencYJuą. I na tym o Mo Kr• b'ION!zye.
h
'

Stefana Glika.

pO r t d O I n Gil

I .

a

t'.

'
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Walne zebranie

wielkiego przemysłu
We wt«;lrek, dnia 11 stycznia rb,
Wlćkienniczego
sleiem w Łodzi.

w

Państwie

Pol(ag)

łłotowanla bawełny
l\OTOWAN.iA BAWEL~Y_
NOW'I JUKK:
Loco 6.25 styczeń 6,11 luty ,6,14
marzec 619 kwiecień 6,2; 'naj 6,3::\
czerwiec 6,33 lipiec 6,43 l\ierpieJl
6.50 wrzesielt 6.57 paździerL.ik 6,64
listopad 6,7{) grudzień 6,76,
NOWY OTtLEAN

Loco 6 18 styczeń 6 09 marzec
619 nnj 63R lipiec 6,44 pazdziey,
nik 6,61 grudzień 6;ł:::l.
LIVERPOOL

Loeo - styczell 5.06 lu' 3.0~
marzec 508 kwiecień 5.0U lllaJ
510 czerwiec 5.11 li pi oc 5,13 sier.
pień 5.14 wrzesień 5.15 p~ździernik
515 li'3topad 5.18' grudzień 5.21)
styczel'ł 5.22 luty 5 25 marzec 5~7.
Egipsl<'l: loco 7.52 stvczeń 7.1()
marz.ec 735 maj 7,4.3 Jiniec 7,44
pażdzi C'rnil;: 7'.55 listopad 7,57 grud~ień 7.65.

zna1kiem tendencji zniżhowej
Zasadniczo zawie'rano tr.lllzakUpper: loco 6,94 gtyczeń 6.711
cje zupełnie indywiduaIde w \ma:-z .c 6.78 mn,i ~,-3 iilli,c G::L
zależności zarówno od J;olDże- pa:'d l~l'nl\: 66:3 listopad 6 Gl p; l" II ,
nia materjalnego dostaw~ y, jah dZIeń 6,4\'J.
i odbiorcy. Ceny towa' ów I{'t·
BREMA.
nich wełnianych
nie zoslaly
Lec') 7,30 styczell _ marzec 7,18
jeszcze ustalone, llzalei tione 'in
maj 7 R4 lipiec 7.44 pażdr.if'rni"
one jednak wyłącznie ~d kOli'
7 :64 grudzicli - , ,
junktury.
Warunki pokrycia pOzDsta\'
ALEI,SANDą JA,
bez zmiany, w wiGk zośd jerlĘltYCZPli. 13 78 marzec 14 05 maj
nak wYl)adków obowiązywało
1,L=-!0 lipiec 11 ~2 IistojltHI 14.86,
tulaj nadal pokrycie gotówko·
ARhmollni: Jnty 1~.05 kwieei'3ń
we, wz~lędnic weksle z teruJI11 29 czerwiec 11 92 Tlażdsłernik
nem nie przelkracza.iącym· 2-ch
11,72.
miesięcy. (ag)

I
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Jak już donosiliśmy w listąpa., odmówicni:t potwierdzenia powyżdzie ogłoszono upadłość związkowi szego ukl du, Wierzyciel zal'~ucił
m~j:trów fabryc~nych Rzplitej p~l~ upa?le~1U,. iż mir;dzy wierzycieiami
sJueJ. Do aktywow masy WChOl,ZI znaJdl1Je 81~ sZereg wierzycieli fikr~\;:uei kino - tea,tr "Przedlvioś·cyjllych. podanych przez upaukgo
me . na znaczne sumy glosami których
Pełnomocnik wierzyciela Kluka uk'ad został za~varty, POr)adto
!;a na wyrok ten złoi:ył ~rozycj~" podkreśli t niski procent re~n1t:I'ji i
rlomagając się uchylenia "padIol;· Ina~lmierną długość terminów ::spraci, motywując m. in., że upadłość ~ ty,
można oglosić tylko handlując emu. I p
. I
t
..•
niezależnie od tego, czy jest Oi!ll. lu )~drz}eclww {tO eJ l1U
WlerZI\'ClelOWl
J" Y Y oczy sprawę {'j,l'r o
hl. fizyczną . czy prawną i tylko w
'.
<
"
• '4t "
"
d
l
'I
t
'
d
nadnnerne
procenty, polnerane 'ld
ym " 'ypa Ul, o l e s wler z0nc nieO'o
70stanie zaprzestanie wypłat, do"'.
tycząre ZObowlązal} handlowych.
Sąd uważając, że układ zawarto
W sprawie ninle'8zej ani jeden, ani znaczną. wi~kszością wierzy"ieU,
llrngi wymóg' nic został stwierdzo· która to większość pozostawałah\'
' .
ny,
nawet w wypadku nieuznunia gInKwest ja opozycji rozpoznawana sów rzekomvch fikCyjnych wier~ybyla przez sąd.
telności ora?; wC'bec wytOCZQ~('j
Sąd wziął pod uwagę, jż zwią- sp,rawy. prz:dwko oponująctl,lll/1
zek majstrów prowad7.ił kino - :VJerzycI:IOWl., ukła.rl zatwierdzi~
teatr na podstawach handlowy,·h.,l spr7.ec 1w wlerzvClela pozost~wn
a tern RanlCm był hancllnjącym. KJ- bez uwzglQdni enia.,
no ,.PrzerlwioŚniE:'"
prowadzone
* * *
było nit wanmkach czysto kupiecW sprawie upadł0ści firmy ,,~. l
kich, jak wszystkie inne przed ięA. ChabaJiscv" wyznaczony 7f'1"t3 t
b' t
S d l t
IOr~ wa. ,yn y,:: ymczasowy ze·
znał. iż zwiQ,zek czerpał swoje do ostateczJ1v jcdnomiesi<;:czny termm
chody w 75 proc. z teg'o w~uśnie kJ- na. sprawdzenie włerzyte1nnści. .
·
na., :t za t em pos t
itwJOne
w opozyrJI..
Ta kiż Rum termin jec1nomie"ic('z
t s!' !.!'o Ił'
zarzu"
o. owne l l1ezl)0(1- n~' wyznaczony został równkt w
er ~
stawneJ i nic
zaslugują na uwzględ- l1p;l.dło~('i firlll:v .. Bracia PytOW~i"'"
nienie.
Sąd opozyc,lę oddalił llpa(1ło~('
.. • •
t·
ł
u l zyma w moCy.
,
W sp!'a wic odroczenia 'Y\' plr;~
* * '"
, Braci Ch i jL Wajss". g-c1zi~ u ...
W Sl)rawie ll!)adło';ci Kalmuna 1'ząo7;onl' zostało postępowanie lI·
ł 10\\,('. prz' lInżono
1
Lipmana
prowadzącego
fabry1-cl l ,;L(
termin Bpr:11'j'
'
'
< < ' , c1zenJ'
',.,
! l L'
• ~
ponczoch (Połudmowa 78), llpadły
, a Whl'?:,v e nO:-<0J o ,lC"l'n Ulie
zaproponował wierzycielo
sphl te !'\iąr,
'
m
.
na 15 proc. ich wierzytelności w - . 6
......~~. . . .~A~. . . .~~. .~. .
trzech równych rat:Jch
Hó 'ch o ....
• ••••••• O•••••• ~
' . z , r,)
pierwsza b-:dzie płatna z. upływem
I
A A'
roku, a pozostałe. 1'0 pół roku, liH H
czac od uprawomocnien ia ;:iE:' l1kh- d
"
du'
~ •
'
yplom\', a\lresy l t, p. wyko
l l-l a d '
'l
Jl ""'llHl E:'fpktownie

I'

16 .... z' Al Kos'cl·usz"'.- 24 Te'e' 1 8-16

I

w celu przcpwwadzenia porozUluień i współdziałania dh o
hlOny wspólnych interesów utrudnia dotąd realiLację, In cjatywa Pallstwowego
instytutu
cksportDwego w kierunku !:>t\'l-c,
rzenia ogólno. polskiej ONani ·
zac,ji etkspedytorskiej nat.-afla
no poważne trudności i Dr7.t:Si' kody. Poza lem
organizacją taką nie illtercsu.le się ani l'zad ani sami eksp~
dylorzy.
.
"V tych warunkach svtt:acja
w tej gałęzi na najbliższy okres
czasu ksztaltuje się bezwzgl~d
nie niekorzystnie. Istnieja poważne obawy, że o ile nie m'stąpi pewne ożywienie w handlu,
szt're~ firm zwb,szcza słabszycb

or~anizaCY.fnym,

14 stycznia 1933 t.

odbędzie się dO:'oczne walne zebra·
nie członków Związku Przemysłu

które mogłyby się
przycZ\ nić
do z'agodzenia tej sytuacji.
Dzika walka
konkurencyln3
mi~dzy poszcz~ólnemi firmami eksJledycY.lnemi nietyłlw lll.e
ule~ła zła~U'dzeniu. lecz o.,latnio
bart}zo wy(!abIie się :I.:łOstrzvla.
dla koBrak zrozumienia
nie-czności 'lo1"ganizowania
się
przedsiębiorstw ekspedycyjnych bezwzgLędnie się załamie.

POd~\'YL~Zenia
obciąiell ż~'cia ~o- ~fa~r~'~:~_~~~C~~I~~ś~~ę~~~:v:~~~.
~r:i~a=:
do ,L~i ~~e~on~~c
~Jl(' ~rczego.
. ,
.}
.
c {) mlCS
a,
.

. ...'

ił

istnienie przedsiębiorstw ekspedycyjnych

Do szcregu gałęzi,
zwiąm·
nych z włókiennictwem, ktei
rych sytuacja po Nowym H.o
Iku kształtuje się niepomygluic.
przedsięb or·
zali<:zy6 należy
stwa ekspedycyjne.
Dalszc pogorszenie konjun I. ·
tury i spadek obrotów w prl,c,
Olyśle i handlu wlókienDkz"n~
wpływa ujemnie nU obroty firm
ekspcdycyjnych, z których Wli!·
Ie znajduje się w położeniu Ila
der ciężkiem. Odnosi się to w
szczególności do tej gałęzi (ok s
pedyc.ti, która współpracuje na
terenie obrotu
zag-ranlCZlh-'g~
specjalnie silnie upośledzonego
wskutek dalszego wzrostu ' u·
tfl:dnieó reglamentacyjnych i
dewizowych. Na skutek cięH.kr
~t'zc-l~[ie ped t~'II wz~lę,de'1l,
Al'o,1 r a h uhc wszakże od samej 'vvarullków i niskiej rentowi ,O·
r eh, ości dalszych posut'iei! def'a- ś<:i w przemyś.l,e i handlu wy·
~vrIl ·C'l.
zau,,'azyć
nalexy, iż '"
I 'l)"ycl! wafun!,ach są one tylko
o t· le l"lte~zr:e, o ile poQc7e«ĄI
Ile ",,~ .. r:it;:c1a f;l między SQbą nalei, 'c'e ~ko:>r{lYfl()Ware i (loSln"owani: pert wzC'I~lrem i1"śd i iakości,
:!,'i" teł,\' poj tY ~!I wz!!,lędem 0:1
łódzkim
(Hu"'s'7,ep'o ,iuż czasu wys!ę'nti~
inaC"'ne dysoronorc.ie, które ostatNa rynku gotowych tkallln
11'0 zil'.!-yraj' P1'lybiera': rozmiary wełnianych w Łodzi, w przec:Il~ n- rr>:~~<>. Pienys"a ta 1,a d;vsl)"o wie{lstwic do syluac}i, jaką nn,
rcrc',\ :.:z..:!;l/}"?'i !'la o"{jn"u przem" iowa110 na ryn[;,ll gotiwych tka,,-c vyl"' Jlomierl7V al<c;ą
zni 'ii,~ nin bawełnianych, ranuje nare l ~ n"c'r1 clJl.·żatlia k'lEzt:Jw wy ~trój bardziej optymi!>ly-czny. l\7Ul'Czr/ci. pn:!czas b"wiem .p'uy '\ Zapotrzebowanie bo\. iem w tl'j
cun:es;enitl do ca'ego szerej!u ar- branży w CiQg'll sezonu zimow<,
tylmlów pr7elll;vslow)'cb z cuk"em go h,,10 znacznie wiQksze i wy·
j ~elazem na czele t1rzeprowadzone płucalność klijcnleli
o wlcb
70S+U'y zniżki cen, to rówllocze,śnie lepsza , \Y związku z czem,
dol'wcst,ia 'lbnii.enia taryf kolejo. slawcy 1l1:J.ią nadziej~. że
'IY,'ch, ohch7eJl podatkowych i Stl. sez.oll wiosenny w omawiane.l
c'alnvc l pozostaje nadal' w sferze bl':lłli~i prze,idzie pod znakirm
tf'cr[i, a nawet pewne konkretae znacznie zwiękS7>Onfgo POI}yh!.
pro'cktv
wysuwane os~'lltnjo
Najlepiej stosunkowo przedzw1a<;:ze'a w dziedzinie podatko . stawia się
svtllacja obecu:J
, ei, zdają się zmierzać w kier""!;.,, wśród kU'piectwa ,!kresowego, o
'V';prost przeciwnym, a mianowicie i.'.c oowiem np. w Małooolscc

nil

•

Łódź,

ł
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do
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,~i/>~-~~o~r;~~~~6i~~tazJ~~€nzg-°z E. SCM
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wierzycieli N_ Jakohson
ze-tm:il
Tel. 1 :?()-80.
.. i cnny sprzecIw.
"
1',
pIsm
domagujllc
gi~ . . . . . . . . . . . . . .~.~

linolealr

DźwiękOWJ

C
ł'

Dziś

..

, II Ogrlm!

l)
Meźrampom -- Ru~ -- Moskwa. Ud~iał

Wytwórni:

~

godł.. 4 pp.
~oboty o 1

wilki

Przepiąkny

r

tałwh"d.one

S r.lusza Eisensteina.

biorq wielcy ar'y!§cl teatrów rosyj~kich.

ofr asku

zaolażyści tv

'II)

I

film sensac3yjny

pt••• Ministerstwo

życia

I

I

POlad,
• W

OT.ĄGU

mleeitlca i p()d

gWdra~

c::ją W~klUc~j1j4cą. absoluthle

kie ryzyko,

wyUcza

w8zel

af•

Dzikiego Zachodu.

W. R. i O. P.

ptł\ktyozllł~

ba ~a'11odzielnego bucM.u~ra.

- hi-

je :lapisy na Ił p

laltłłstę, wl. biura buchl.\ltL\l'yJlll?go
W ponleilalatkl I CZ'
Płkł ł!lt d , tej. l kontroL syndyk. 'tJt'ttl
od 5-8-eJ
lokalu .ta, łnfłd. nlit's'i eh informacji ćodzieh
ul. Gdański ej 44,
rt fi filo wieczór 1"'-9 Piotrkow' kM. 1f~5
froftt.
48'7----2 tron, ur 'P.
3337---.8
~________

ł

NIE PRBZE WATYWY!leo. w .dnle PREZERW"'YWY ..OLLA"

absolwentki konserwatorJum paryskiego
(Laur Lavy-Cortot)
Kierownik artystyczn, prof_ J6••f Turcayń.ki.
Od 15 zostaje ot"arła

KI la s

winien Pan :żądać, wszystko inne zaś, rzekomo
tak śamo dobre NAALADOWNleTWA lak naj.nergiolnie! odpzucać

'Ylkl

ZUPłOW.

prawdziwe
z nar;wą

pod kier, BR. ROTS~TAT6WNY

QLOBUSA

dmioł,.

Zapl.y M Ił pdłroeze prłlyjmuje kancelarja kltr~6w prl,
ul. Sł1!łlłtl wIOl" !S~, tel. 'M-07. w !lo dz. <id 10-12 i 4-0

g

ił

t

+_._.

Uzdrowiska

prices ZAKOPANE _ pensjonat ,,13ÓR"
Zofji Potockie.i. })o świeiyn\ reYr\uu
!

ci~, t'lÓII'!~a. ładne, słonecthe, cte)Jłr

t A

STENOGRA~\'Jl fł'Mlć\),~kiej

kłJre

pokoje.

PlerW!!zorzędna

kudl"ln.

~

sf10ndencji La!\d\uwej, kÓbWet tleji Wżól'tlwa czy~toA~. Ceny }\Nyt\h~p·
i kOl·epetytjt. ltacbodma 6!l M. 4, n.e. ~l. 615.
M~

2-3 godz.
,

BUCHALTElłJI

.......

~OOD~

.

.

~

gruntownlł

wyucza za 80 lit Nauka pisania 4 pOKOJE t kllcbnią i wygo-

na maszynie 10 ~ł. 13iuY'O "Ko- dami t piętro. front, bez oddek.pol" Cegielni~ua 25.
8t~pnego ną~yehmias' do wyMięcia. Aleja i Maja Nt. 4.
650-j
Hap

I

l LUB g l'o1toie umeblowl1n~

*

lub bez
'W81l~lkiemi wygodami zaraz do wyna,ięoia. Mial~I' kiego (Szkolna) 17, m. O.
--"'~'~ ' --

oszenie.

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnit\
10 etymltlia 1933 r. zaocznie postanowił: ogłosic'
upadło ść firmie Kawiarnia i Restaurllcja "Louyre "
i jej wl. Henrykowi Ftl~le \Viczowi, ~bwilę'
otwarcia npadlo8ci oźnacl1.yć tymczasowo na
dżieil 22 grudnia 193 J r., mianownó Sędzią
Koruieł1r~om sędziogo handlowego Btanisłnwa
Kopol~t"lilki go, mla\101\'at> kuratorem upadłości
Artutl1l Kreutza, naka~ M opie czętowani e ruchomośoi i rzeCzy upadł e go gdziekolwiek się Oll e
znajdują, oddać upadłego poj dot.6r policji .
Za zgodność
Kurator masy upadlo ś ci

lest!ons. Converse.tionapondence.
Moderate
pbobe 245-8$,

na kaidaj
kopercie

i markil

,

LONDON teaeber gives ~nglisb

Znakiem
~ wiatowel SlfłWy

"OLLA"

(Prof. Flesch, Berlin)
KIBS,: fi:lrteplBft, altr.rpce. solfegio; IIUBd, i inne

prz

6R

W roli '

l____. . ....-.._b~J He~BrY ~ons!~l~~JI~~!O~!
łłauka

dramat z krainy wscho-

dzącego słolica. Najnowsza realizacja

liln 214

PoczC\tek o
w niedziele i

naslępnych

\Vspaniały

I'

~

i dni

-- ------

~1~:1i

"l'III'I014"

Najtańsq

i NaJweselsay

TEAT • REWJI
• Łodai, ul. Kllińsklego 178.
Dziś rewelac1Jny
Wlel'lll Karnawałowy Prz~~hłd
przebojów i afrakeli p. i\.

lUbuwMI r~ dZI

raut

ul. l'i Elrutowicza 41, tel.

lęO·6S

Na mocy art. 476 i 478 K. H. wsywQm
wiorzycieli powyż s7.ej upadło ~ 6f . aby w dniu 20
styćtllia 1933 roku o godz. 11 stawili się w
Sądzie Okręgowym 'v
Łodzi ,
w Wydzial e
Handlowym, Plac Dąbro wl'\kie~o ~r. .. Jlokój
Nt. 16 osobiści o. lub przez polnornOODika z
dowodami u s prawiodliwia iąc Gm i ich
ierzytolności , w oolu wysłu oh l:\ni a
prawoJd ania KUrt\tora masy i wyboru kandyJatów na svndy-

• JANINĄ MADZIAR6WNĄ, JERZYM
WELINEM, WINCENTYM ŁOSKO
TIM I DUBTEM JANASŻKOW
na cr;ele arc,~",iełnego ae'poltr.
f' praeśllo:znych i z"rabnJch HockelGltl - M.lownlue obrał" Areydowcip". Sketah., Szał Tańca, Śpiew,
Humor i Sat,ra.
Dyrektor art, : Kalimierz BRZESKI
Dziś poal~teK o 7.30 i g,M.
Ceny biletów niebywale nl.kie od
49 gr. do zt. ~UO.
I: 4, 17 10 1 16

MASZYNA DO PRANIA. ftOW~ DO ODSTĄPIENIA część sklep'l1
~6gmnioBfi8ł marki "John· oka- międli' Prl~jazdem i ~amenho
zyjnia tanio do
pttedania.
PO*,dIlM galanteQłl dnru@ka
Wiadomo~ tel~toni~niG 25!6-S2 taska
Ig{t>sEenia pod "Ripo~
lin·.
BRYLANTY, złoto, srebro, róż- - Do akt. Nr. E. 2302/3' r.
ną biżuterję otaz kwi'11ombar- poKóJ omeb]o l\~'V z telało
do\\'e kupuie i płaoi br.jwyżeze nenl ńa d~g()dnyoh wartlnk~ch
Ogłoazenie
ceny. M. Mi!es, PiottkO ka 30. do
yal~ęoia. MiolCłorskiego
KomornIk Slldu ałoa.klego • ŁGjbi
24, tel. 163·5e.
-3 rewiru 14, zamleslIkały w Ład zl pray

f..

Artur
ł~ódź ,

kow

tymczasowych.
Sę Llzi a

Komisarz

SłanIał w Kopc ,fi81d
Sędzia Handlowy

0-

ul. Al. I-go Mala 34

ROtne

"w.

G-POKOJOWE

mics~kani~ kom-

fortowe ~ Mfi\ralnem ogt:towaI. ~ O.... Sienkiewiol~ 26, niem. w llowocze~nyOl domu do

tel~fon ~4S-S8

na fllUlftd.le att. 602 KPG. oałlll'lla,
te w dniu 19 stycznia 1933 r. od
go d.. 10 .1Ine) w Łod.1 pr.y ul.
Gdańskiej OSa

pnyiuł\.1je .api- wynki-ećła. Wiadomość 'fi gospo- \)dbędale sIę sprzodllt z pr•• 'nlta
publler;nego rlIcllomo'cl, nale!ąc,ch
sy na k\l,.y R08pod"riJhva do- darłB Nt\tutowic~i\ 37, m. ó.
do Fpajdli PinezeWllkiej
,
mo. go. Info&1soje od 5-9.
652-3 i składa/,eyeh 61~ % mebli i lampy
....... "''Hn
oUtlCo9olanych na stłmę .t. 8~O.~
ZGUBIONO ćuttllł to\'ebk~
ZAMlENlt; 5-'P(jkojo\Ve miel'lllJkanlo
tt'Sdf, 19.12.82
Komornik St. Dul"o\\>,lri
i1.n1ak~ UC)leiwy 1IulłalCA mocentrOm miasta, {fantowo z
ł~ ją odnieśe l . wynARrodt~ " 'szelkiemi wygocbtn\ n' 2 piętrze
Q

Jliem do Bornsieino
miejska 49, m. U,
!ł-8

ei,

po pol.

Śród na 3-pokojowe ż w"y;elkióm\ " 'Y~
godło dami

-

. 490-5

-----.--..........---'

1dAM~A z
po~ukuje

nowym do·
8tolnwa.
eypialki.
gabinety\
Ottll'ty dl)
krlllaałn dębowe, stoły
oW'Blne
admłni tr:\cji " Głosu \' pod F, H.

mu

------~----~--poMNIKI
różne, eelly k()nk.urencyjne dostarcza "GRAŃ1T'\
Łódz, P()ttlor8ka 39 ,., podwó ... u

~~y~t,ym lIąd~

l1i~ wyżej 2 piętra..

345-.~

-"------_.......----,--B1ufo l"ks..
J 11 ~~ l"
WlefZJt""ołcl"

R• .,,.w.ntacJa VerD"ł'Id d.'

v.·

dobrym pokarmem relne "C,edltreforme". V. w Lipsku
miejsoa od zaraz, czynne naelal w poprzednim lokalu

WiadoDlość \l

dozorct

dOb1u

przy ul.
WADZKIIU 18, tel. gOa-99
pod kier. b. długoletr\I.~o wtipdłph
cowl'\lka M. G1N.aU
A. pr*ylm.ie
wind,".:11 ~1~I'I,hlnośei .elegle
NIE fA BRAKU POSAD' C v do
I wlltpllw 1\& ob.ar cllłel Ił tlezyfirma jest· w opresji, ~z1 prol>ollpolitel Polskiej
speruje, zawize ma dużo wolnych
llliejeo dlł\ Idolnyoh
współpraco ników, któt~.
poI
trafią firmę J; opt()sji vyprowt\·

Ogrodo a 8.

••••••••••••••••••••••••
Ce t Ine Bit!ro

"E ON

dzić -

JA

lub uC7lynic ią hardziai
•
prosperoiącą. ~ T~ią~a ich ~!y~
'j), k. •,blh'~cl\ sU łach~wyoh
ta codziennio drobne ogłoszenia &.ódi, U I. Piotrkowska 62

w lO GłosiQ Porannym"
1.5:i&'~.~'~' ·

T8alnl8 mechanicZna

ltont 11 p. tel. 166-15
adzOl1ie kshlg buohalte"jnvoh ptlU rutynownnycb

· pro

btH:halterów-bilausiBtów.

Koro-

",.yjmie na Lohn "a war.. tały od ~pofid ncja handlowa i tłurna·
lf-64 C. gładkie I "oloro'N«.
c ••nl. we wsz'Yeikicb językacb,
Dzwonić 122-76 i 152-98.
powielanie druków (programy,

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

MEBLE

zawladomiellia, komunikaty).

,tapczany orat wez Uda meble

nnjnomzych fnaonów. Ceny niekłe, warunki dogodno

.1 Plott'kOwek

.1

w podwórzu tel. 136-75

ME LON

=-•

CEnTRAlnA ł D UlUlA

AIfUI'IULATORóW
lóDl
PIOTRKOWSKA 167

RRDIOWY H
SRMOCHODOWYCH
I'1DTDCYK'OWYCH

III.

-21.

ZWANI.

TELe.,e.

•••

UL
~05-:!. UL
ÓOBII!RAMT I DOBTAR-

WAR8aTATY REPARAOYJNE
Wł'P02VCZANIE

AKUMULATORY

C~AMY

AkUMULATOROW
Do alit Nr. E. :1371 I 32
Ogłoszenie.

~o

00 DOMOW.

I Do

akt. N,. E. 1777, 1713 I 2367 1151

Ogłoszenie.
Komornik Sądu Grodtkiego wl.odeC
dm, "*Iru 14 sami98.kały w Łod.l. rewiru 5 :alt m. VI Łod.i prav ul.
pray ul. /-"0 Mallł 34
Al. Kościusaki 57
b& OMdIIO aft. li02 I{. P. O.
o· na zB~adaie art. 1030 U P. C. ogła"
głaslI&, ia w dniu 19 Itycznia
saa, je VI dniu ~3 stycznia 19315 roku
1933 r, od godz, 10 rano w Łodzi
od god~. 10 tano w todlll przy ul.
Śr6dmiejskiej 47
Magisbackiej 16 i Por1lórskiel 115
odbe<h1.a się 6praedat t il"ow.rgU odbędllc się sprledal • p••etargu
p-.błiollnagQ 'ł'Ilohomo~ot ł1al~.lłoyoh publ'cllne~o ruahomo'el nalelllcych
do 1'16je•• Goldkotll&
do IlI'acla TylIera
I akl.dalllo,ob si\} z mebli i Z-ch pa, i slrladalllo,ch !l1~ z masz,n IItolarskich
fil'anek
i clęhl do budowy dom6w
OIl'lIcował\,lIh nil 1I1ł1n~ zł. 425.ouacowanych na snm~ zł. 450+430+
dn, S,l. lIa
430.Kóm01llik St. Dulkoweki
Łóde dn, 12J 33
Komornik Edmund Korocaycki
Do akt. Nr. E. 231211932

KomflmLk ~dn arOd~klelo w Ło

' 'dj,

------

Og'osae.,ie.

Komorl\lk S,du Grodzkiego w Ło '
dai, ,ewi,u 14, zam. w Łodei, prly ut.
Al. I-go Maja 34
na zllsadzie art. 602 K. P. C, ogła
ee•• te w dni" 19 styoania 1983 r.
od godz. 10 rano w Łod .. i. prsy ul.
Żeromskiego 29
odb~a.to elG eprllodd p~CJi Uft7~ojl'j
ruobomQdci. nt\leil~1~h do
Izaaka Strllucba
i aklad"j,eych si«; z mebli i kasy ogniot,walel
••.....,anrcn na sum~ ~ł. 695.Mdf, dn, 5.U5
Komornik :U. Dulkowsld.

___ _
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•• 0

"

t.6di. AndrzoJa 1.

P'I,Jmule wuelkte robot" .,hod.1l
te w 8II'r18 .. , •• usnla ... ,b, Irołe'
.o_anla, .,Illino ania I dłuto.ula
po.ad.e~. 5p,.~tllnle bIur i mle •• hfl
oral clyll.clenle okien fabr,a."'Jah w
blłc1pnltath plQtrowyoh i pa.terowich
(t, lIW. SaedowJch) oraz odkurzanie
elektroluxem•
Opakowanie drllwi i okien na aim ~
Ceny nlsale. Tal. 100-41 (pr '

-

ł!

t4.I. --- ,;GLOS POltANNr -

~r

1933

14

•

DLAKAZDEGO ...DOSTEPNE

Magaz"n sukien

iM"" i Ewa SWiQCMa -

DUl!

WJlprz daie inodele
po cenach b.

Ł6di,

przystępnych

Narutowicza 40, m. 7
telefon 1&&-03.

Z prawami gimnazjów państwow~ch

C5Q,

'3-.50~

2.-

3.-

Art. 4015
Damskie ranne pantofelki w różnych kolorach na gumowei podeszwie.

--II!!

filcowe domowe pantofle na skórzanej podeszwie.

6..

6.-

5.-

Gimnazium Heskie '

' ..ma Szerz. ~ŚWtaty i Wiedzy Techn. Ulśrdd ~"ddw

I

w Łodzi, Pomorska 46148, tel. 106 .. 64
Wpisy kandydatów przyjmuje kancelarja gimnazium

od g. 9-14.

. , .

Egzaminy wstępne rozpoczną SIę d. 16 Slerpma rb.
Prlly gimnazjum istnieją klasy wstępne.
Czesne w klasach wstępnych wynosi 25 zł. miesięcznie

Calogumowe, lakowe
kim obcasie.

DYREKCJA.

Art. 1865-01
na wyso-

śniegowce

Całogumowe śniegowce

6.-

Z prawami gimnBzB6w państwowych

ul. Plł8udskiego (Wschodnia) Nr. 52, tel. 175-38
Zapisy nowo wstępujących uOtrenlc do wszystkich klas prtryJmuje sekretarjat codziennie od flQdz. 12 -2 i od 6-7.
Dyrekcja

przyjm. od 8-11 rano i S-8 w.
po poł

w nledsiela I ~wlęta od 9-1

~,------

•

przeJlrowadził się

tel. 236-90
przJjoć

językiem

Art. 9807-61
i bez · języka.

12.-

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

Dr. med.

UROLOG
choroby nerek, p~herza i dróg
moclIowych

God..

.
kalosze z

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

ZB, f BO. Z01-91

na ul. (dawniej
CegDe&ntana
8
40)

~"'ęskie

wznowił przyjęcia ehorych
w KLlłłlCIi po cenach lecanic
Przyjmuje cod •. od 101/2 - 12

Choroby skórne. weneryozne
i moozopłoiowe

Dr. med. Ludwik R6peoort

Art. 2862-01
na naj-

Całogumowe dziecięce śniegowce
większą słote. Nr. 20-26 Zł. 4.- -

R s. Dru~biD

El

PD~DcnnIDUlil

27-34

Dr. med.

Art. 3865-03
na niskim obcasie

5.-

MAGALlF~WEJ

Dr. med.

na niepogody.

6.-

Gimnazium 2eÓSMie •• W i e d z a··
L.

Art. 7045

Ciepłe

Fel

Akuszer.ginekolog

Zawadzka 10
przyjmuje 3 -

9-10 i 6-8 .Iea..

n

Nr. 20-26
Art. 3661-00
Najmlodszym -wygodne buciki, które nie
przeszkadzają rozwojowi nóżki.

Nr. 27-34
Art. 3662-00
Boksowe buciki dla chłopców na skórzanej
podeszwie. Od Nr. 35-38 zamiast Zł. 16.-.
4-P.
tylko Zł. 14.
Damskie pończosz
ki 'jedwab. Zł. 1.50.
2.40, 3.-. baweł
niane. ZI. 1.20. 3.-.
wełniane ZI. 2. -

tel. 155-77
5 po

poło

Instytut Kosmetyczny

Sanatorium

RP

JNiiYł±.

K U P U J CI E Z l-go

D-rów z. Rakows~~~ego
i I. Izygsona

WIJ~ków

CHElMY II IŁODZIA

poprs. ol. parter
Be.powrotne Ulluwanle owłosien la
najnowszft bezbolesną metodą. Leczenie wuelkich defekt6w cery. Trwałe
przyciemnianie brwi I rzęs. Upię
kszanie dzienne i wieczorowe.
Lampa kWllrcowa. Solux.
Ceny kryzysowe.

Za8ład otwarty Cału

I

c.sleoinnych

roB

Opieka i zabiegi lekarskie. Nowoozesny komfort. Centralne ogrzewanie. Światło. Telefon. Kuchnia
djetetyozna. Wiadomość w
Chełmach: tel. Zgierz 56 lub
w Łodzi tel. 127-811 122-60

i

R 6 Dt A

I

.

M
aUratów
11pretlynowych

Zarząd

Towllrzystwa Akcyjnego Manufaktury

Bawełnian.'

Jakób . H~s.enbere
w Łodzi, przy ulicy Cegielnianej Nr. 62,
podaje do wiadomo§ci, te dnia 11-Qo lutego 1933 1'.
o god •. (i'ej po poł. w lokalu Towllrlystwa Akcyjneao,
przy ulicy Cegielnianej Nr. 62 odbęd.ie, się

Uie k

wJi;m~~~Ti I Walne ZgrO~!!~~e~i!J!CiOnar;USlU

metalowych

ameryhanllttoll

Nabyć mołnll w FABRYCZNYM SKŁADJ!IE

! ,. DD Dla

I
'

VYIE LKI WYBOR

w sosnowym lesie

Piotrkowska 175, tel. 138-76

i5iW4W

,1J~D:~D""

tOd' Plotrbo!Uska

l':L. 1~8.81,

w

L~odwdr!lLWI

._

a..

"7'7..

I
*[

·

p d
.
p Orlą ltiem dsiennym:
dokonanie .mian statutu Towllr.ystwa Akcyjne,.
celem dostosowllnla go do prz , pis6w Rozpor.,.
P •• slliej •
wybór członków nrtri\da.

następuJąoym

a)

:~f:i;2.r:r~·t2~e~~~/zeczYPosPolitej

b)

Frr

Dźwiekowy

"

Przepielłnil

Hino-Teatr

1I~

"

iDiloł,1

Kopernika 16
Tel. 184-60.

Dojazd tramwajami
5, 6, 8, 9 i 16.

PreDum nrat"

•

-

sglDfonia

.5

I

WroI.

gł.:

Marie Bell I Jean Mural.

Następny

poc!·ątek

Redaktor: I;u

en~usll

KronmBn.

program: "KOBIETA i SZPIEG" z

I

BRYGIDĄ

seansów w dni powszednie o godz. 4-ej pp., w soboty, niedziele . i

•
por.llnnefO "_yslkleml dDli
~ catbaml wynosi w Łod" IN. 4.60, .~ odnolEflnle 4Ogro8Sy, z puee)! he POO&trWl' w kraiu - 2r. 6,- SlIlII'lInlCIl - . . . 9.
d k'
.
.ó
Ręk OpIS
W re a cla D1e Iwraca.

mle31eo~na _Głosu

nadprOgram: Komedia
świąta

dlUJięMOWB

HELM.

o godz. 2-ej pp.

DgłOSZBnla
- redakcyjnym
wierlts mllimetrow, l-szpaltow, (atron. S asp.lł): I-aza .tron. 2.L, Reklamy tellst...
zł. 1.50, w teldciea. za9tl'lle.ieniem miejsca na stronil od :I 1107 włlłcznle eo ar.
be•• astrnłenia miejsca 50 gr., nadeałane od stron, S-Ij do koiu:a tekstu 40 " .. nelaololli 40 gr. ZWJczlljn.
Ja

(str. 10 sspalt) 12 lir. Drobne 15 " ••a wyrIII, najlllniejsso o~łoszenie ... 1~. Posa~kiwan!e pracy 10 ęr. 118 WJ'
ru, najmniejue .L 1.20. Ogłoszenia zaręczynowI I wlubmo•• H! d. Ollłoszema aaml'lecowe obhcune ..
• WI. d,.łctL fina .ur. 100II. Z. 0& tabe1aryCAe hlb fantu. dodlltJc. 5rP/o. Oal. dwu kolor. o 500/fi droJel
RekialT y w dodatku ilustrowanym za 1 cm. kwadratowJ' 1 .1.

Za wydawniotwo .Pr88Il", WydawQicza sp.

III

ogr. odp. Eugenjusz Kronman.

W drukarni

własnej Pio~rkows~a
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