Nr.

Z~.

lódZ, WIo rek, Z4 §lycznJa 19aa r.

.

,..

.....
.
"

'. -

ROll V

~

;.

.

-,""

.'

\

'.'

, .'.

DZIENNIK

SPOŁECZNY.

POLITYCZNY I LITERACKI

1=1 ...6'610
a'
"'0
"
&I

Redakc:a: Piotrkowska 101. Telefony: 144-44, 177- 77
Redaktor przyjmuie od godz. e-ej - 7-ei wieczorem. "

_

Piotrkowska 70.
Tel3fon 222- 11 2
:: Tel. nocny 144-44, Nr. konta P.K.O. 66.155 64-730

;,

w(zorai ~5 stopni, "Nos wi~ i~mpf·
laiura o_rzgmuje sit; siale na :i0 siopniat:h

W lakopaD~m g

.

"I'OIRzg 1=1 Adminigtrac:je:

O

EuI'o'Pe o!!amęła fala sitnyeh ł radomska musiałv u"Uch,~f.dić wa »I"ZYhył wezoraj do Śnlaty czystości X J"Oezni,ey ś1pierci Le- z powodu Z~IJ) śniemychnyt"b
na wielu lin.iach p:u"i OdśniC'L- nia
z 8-gGdzinnem opóźuie- nina przed .iegO ma.uzoleum zemrozów. Wiadomości
WSTRZYMANY.
O MROZACH I ZASPACH
ne - pon:eważ siLne opady
niem.
brały sie wielct3'sięczne tłumy,
Na ltn,iaeh głównych pociąg
* *
ŚNillŻNYCH
UTRUDNIAŁY KOMUNIKACJĘ
które J)<1"ZeZ kilka gOthin stały I n&dchodziły wcwra.ł z dUŻCll
SllCzcgólnie dotkliwe mrcny na mro"';.
GP{i,źnicniem.Poe.i?j( warszawsk
.toochodzą ze wszystkich stron. i prze.fa.cz~mie wagonów na sta
panu.łą
Meteorologowie wiedeńscy prze c.łach.
... • ~
przy-ehcdzący do Wi-ednia pl'ze
NaIsiłnie.\szc opady śnierłne
W ROsn.
powiadajlb .re zima tegoroczna
WIEDEŃ',
23 stycznia.
pałudniem s'P:'iźnił sic o 50 m '·
zaobserwowano
w
dyrekeji ' Od kilku dni panu'ą w Mo- Rooh
na kolejaeL loka!nych nut.
będzie równJv src«a,
gdańskiej. Tam pł~i odśnież- skwie sybery5skle mrozy. TemJAK ZIMA W ROKU 1929,
kit'dy to przez szereg tygodni ne pracqją na wszystkich li. perahml sła~ utrzj'muje się na
temperatura utrzymywała się njach. To samo na l;njaeh Zdoi 30 .stopniach poniżej zera, osią
Rezygnują z Monte C ~rl;)
bunow _ Kowel, Sarny _ Rów gając w nocy do
na 30 stopniach poniżej zera.
35 STOPNI PONIŻEJ ZERA.
Z pośród uczesmików ziazdu r Z BEdspesz.łu wystartował(
W POLSCE
ne i Kiwerce - Sto.tanow.
W
MAŁOPOLSCE
WSCHODZanotowano
już
kilkaset
"'-YgwiaźdzIstego
do Monte CaI'/,o, do raidu gwiaźdz:stego pięć an
mrozy dają się mocno we znapadków edmJ'orień nosów. tI&O z grupy tallińskie.t, sk'adalącc.t łOIDil'bili. Wszystkie one ugrz ~ki. Wczoraj stacje mełeorolo
NIEJ
i rąk u przechodniów na uli- sic: z 30 maszyn - do Rygi do- 1 zły w zaspach śn' ei.nych i w re~ic1.ne zanołowały
o gndzinle potworzyły sie wielkie
zaspy
,(echal'v tylkO 24 maszyny, dO zuItac!c z!tładowanoe zi:.stały d
W wIelu -u: . . jseowo- C8l'lh.
Wmr.s7..awy traf:to tyl~:o 19 ma- wr:~onów ko'.e,iowych.
8. rano następuj ą tempeMtlt- śnle-J. •
$eiaeh lwowskiej i stanisławowCią11 e obserwu e si... na uIl-i szyn. Trzy maszyny wycofały I Grupa bukal'eEZtetlska ))r7.(
rę:
eaeh
obrazki rozcierania odmro . się w Rl-dze, jedna prl>wadum& dosta.ie sie wiec Tl'l:ciągami
(,
Zakopane -25 st., Cieszyn sklej dyrekcji kolejowe i pługi żonych
uszów
i BOSÓW ŚIlie- przez angielkę miss Jasse wpa- Lwo;:a - slr.r-d pr-zez Po'sl·
I zmniel'Z8 udać się
-22, Kryniea, Płock -18 sL, motorowe oczyszczaJą tory.
dla do rowu pod Królewcem
do l\lnn
giem.
Wa szawa, Lwów, W:lno, LuZ pograniC74l rumuńskiego do
WYPADKÓW ODMROtEl'Q'
rozbiła sic.
Carlo - ale .tuż poza konku.
blin~ Katowice i przemyh! -16 noszą o powstaniu
Jedna maszyna an~iel:ka za- sem.
Ś
było tem wi~.t. że z rac.li uro- trzymała się w Polsce - w Ma-\
Slaraniem aułnmob l lkl0b6"
sł., Pińsk -15 sI.,
Gm~ ądz OLBRZY
MICH ZASP NIEżkowie. Obsada auta b,-ła tak srZosy w Polsce b:rły oświetlon
-148t., Hala Gąs:enioowa -13~
NYCH
zmarZlli~ta, że nie zamierza ru sygnałami świetlnemi i Gdm:.e
Gdynia -12, Puck -9 at.
mlk.UJl:ek czego 1Iiei~ l"IICh
szyć się z hotelu ł wyoofała się clone ze śniegu.
U
z raidu.
W Lcdzi łemJ!erafura doszła ,,-aniemy.
Międzynarodowy
pooi~
po~.~~~~~~~~F
~~a~L»=_=.=I~_~-=-='"="'_'"=-=-;:'J
DO 15 STOPNI.
Dyrekcje ko:ejowe wileńt ka spieszny Bukareszt - WarszaWARSZAWA, 23.1. (PAT). 70-ta rocznica powstania styczn:owerr
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Raidz;śc;

zm

I

II

Odrzu"one

l

profesly wyborcze

~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~===:: W dniu 23 b. m. rozpatrywano w sa

-

Czołgi przed sejmem

o

dzie najwyższym cztery protesty
wyborcze przeciw wyborom do sej
mu z okręgu wyborczego nr. 63
(Wilno, miasto i powiat). Protesty
r;}Zpatrywano na posiedzeniu la~
nem. Wszystkie cztery protesty odrzucono.

Zmiany wojewodów
\V

lutym

Jak się dowiaduje "Iskra", zapowiedZiane zmiany na stanowi....
skach wojewodów nie ~ą og~o
szone wcreśniej, niż w począt
, kach lutego r. b~
! Równocześnie informują nas, 7zmiany na placjwkach dyplc-ma.
tycznych nie nastąpią 7łlpewne
przed powrotem do Warszawy z
Genewy ministra spraw zagranicznych.

I

Ultimatum
dla cementowni
WARSZAWA, 23.1. (PAT),
posiedzeniu komitetu ekunomicznego ministrów, odbytem pod
przewcdnictwem premjera Prysto..
W tych dai~ch. zakończoa o w Ikomisji !,~dJżctowej wiE'J.ką r~, zapadło postanowienie oboliedebatę nad p.rehIDLnarzem. bu cłżelowYm IDJallsterslwa s.praw' ma cen cementu o 25 proe. dla
wojskorwych. Przed posied7.Cn jem komisu odbył się na dzic- wzmoźenia ruchu budowlanego.
dzińcu garaŻOWym sejmu poka z czo~gów, samochodów i mOGdyby sfery przemysłowe QbultłocvkJi. używanych w naszt!j a r.mj i , a wyprodukowanych w Id cen cementu o 25 proc. do t luzakładach !krajowych.
.
teg!) r. b. nie wp-owadzily, wówNa zdjęciu l1aszem widzim y cz!onJJ<ów Jr.omisji budżeto- czas nastąpi zniesienie cła ochron
wej sejm1- z wicemarszałkiem Polakiewiczem na (,.z ele, wice nego na przywóz cementu do Polministra spraw woJSkowych. "en. S-.1dadJkowlSkiego i in
\akJ.

iNa

I

W tyC.l (niach o:wa to w \. a~3_. wie w gmacilu I\'~uz.eum Nar:l"!oW'
go wystawę Powstania Styczniowego_ Na zd:ęciu nalzem wi:'ziu
fragment wystawy, a mianowicie sztandary powltańc6w oraz lzal
z łch mundurami,.

t

~4.!

"Gł,OS POllĄNN.:.Y_
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I'zeli na sieble, a wpet stanu
sIc: sceptyczni co. do wa~i czynio.nycb prrez nich prc:pozyc.;l.
Czy nie pOwinien wywo'ać zdzi
wicnhł fakt.
że
reprezentanel
tego 'ub Inn~o państwa wypo
włada!>" sie za usunit;cif'm bftrle.. celnych, l1d.v w tym samy,n
mOOleu~ic rządy tych samy .. h
paBstw zaostrzaJą pcllt:vke wv- •
I'~łnie pro.tekc.tonistyC7JIlą:.

"Czyi

można się dziwić.

ta!

pod !!bn yeb sprzeczno~cial"h wyda.ie sic niemożliwem

)rzy

oJ)1':lCowanie ul,"" ~ac.fonalnej
pracy dla obrad p:l'zyszlei kon·
ferencjI ~podal'czeł? ••
Światowe ko.nferenc.le ~0SIP(ł
dal'cze Są nacechowane brpkłem odpowiednie.'
fąslJirat'jl.
brakiem szczerego dążenia do
ł;tolłdaM 1 <uśel, która jest .1edynq
dr~ą do. przywrócenia
7.aufa·
nia, jedynym środkiem., który
pozwoliłby
na ustalenie' fo~
muł wza.iemne.i pomocy mled~narodowej. Ale uvż nie ma
ezylohy, 'ż żądamy swego 1'0dza.łu
oezueia religijnego. od
4rodowłsk~ w kłórem dotvrh·
C'71as przewaia IiIpryt i wiara w
siłe kombinatorstwa".

Nie dziw

też,

iż

prof.

Gp.J'-

main - MaJ'tin bardzo leeptvrs
nie 7,apalrnje !'ile
na
pra~
przyszłej gosJlodarezeJ kOll1fe ..eneji §wiatowej ł nie ddwl
~ię, Iż zwolanie lej konferent»łf
eJ.Je ęJega . ZWlł ~.

S. Czeezeluie1d •

••••••••••••••••••••••••

niezawodne SrOd8i i

na

łuuiell

~nsH{ut

de'BeauM

l-om

6-go Sierpnia Nr. 3,
11 pi~tro, front. Tel. ~04-91
Usuwanie piegów, wągrów
i zmarszczek.- Rac;onalny
masa~ twarzy. Fachowe
wskazówki w dziedzinie
piel~gnowania cery. -

i-

••••••••••••••••••••••••
Pierwszy raz w

Łodzi I

PODKI B I
Dziś

i dni

następnych!

.......:.:. ..a..........................:.t............................
••

OlWlęMOWU

"eR
Dziś

Kino -Teatr

L"

i dni nastepn,ch! '

Pl~kny

i ll\elodyjnJ arufilm produllcli

~cl znałromiteso 8/1tyryka
p. ~ WeaołJ Głlrnll!Qn

C
R
PlEnDA SE
t

'f

ell!ope'skiel 'liS- scenarlussa I pow:eRod .. -~oda

"

soboty i niedziele o g. 12.30.

Rewja humoru, mllo~ci I śpiewlI
osnuta na tle tycia wojskowego.

.

V., roI ach głównych: GlIsław ',ObUch
DOli,
Bilety ulgowe watn. bez ograniczefi! -

Cen~ miejsc ~~I*one!
Po-czątek w dni powsz. o 4.30, w

(la;eblskommlndo).

-

.

HIIS.

Na'stłlpn~

Sala mocno ograan9
proSJram: "MATA - HA.~I"•

. . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Wkr6tce

LUNIE uleaże sie
-ri In
o
ins i G

W

w rewelacyjnym filmie,

odtwarzającym

•

org.

108y arystokracji rOSy jakiej w piekle

I -

bolaZ6wićkiem

a
p. t.

•

!fr.

!ł

tł.t.-

l

DZ·O

na rok aresltu za pozbawienie

złJ'ia
ZbO(Złót:a przłz DifOS~rO.lDojt

Warsz. koresp. "Glosu Porannego" telefonuje:
Wczoraj w pGludnie nastąpUo
og'os_enie wyroku w o-:lraŻlljl'
cym procesie o ohydne u!łuszenie
zboczeńca, aktora Abrama Gutfryda, przez 40-letnią kobIetę lekkich
obycza1ów, Zofję Kuzio.
Już w godzinacb przedpołudnio
wych poIi(a, wezwana do gmachu
s-:dowego, musłała stacza~ Istne
walki z tłumem publiczności, na·
pływającej na salę ""ą'aw.

P()RANN~··

.. GLOS

go:łz.

12:25

Grób pod .,gI8m

w kata·

strofie kopalnianej

LEKAR\KA
KOSMETVKA

INDYWIDUALNA

o

Krawat, Idóty stał się przyezyn(l 'Iacjl w celu wywołania
popęt:lu
Gotfryda, I>ą{f postanowi~ p' cłowego.
wydac! wdowie.
Po:o a :;to sędz:owle orzekli, ze cop' aw a oskarW!1a nie przewidy.
Sąd uznał za udowodnione oko wała śmierci, lecz powinna byla
I:czno:ci, w ja~dc:t nastąpiła zbro
prz~widzbć tę możliwo:ć, howiem
nia, daJ~c w:arę wY)aSnłenłl>tn po ' ~tyltała się z koletankami, ktćre
sądnej, .,;ba!!anych Awla,,'kó-v miały JU! z Gotfrydem do czynieItObiet kontrolnych. Co do zbocre· nia i nie mogła nie wiedz'eć, ł(
nia Gotfryda) C) zostało potwier. niejednckrot:.tie musiano go ratodzone oplnJą dwuch bierłvch le- wać z omdlenia, spowodowanegc
karzy. Sąd uznał, te bezwą1plen'" dus~el!łem, czy wieszaniem.
S"d
Gotfryd był zboezeńcem, tl!daJ'!'1 uZtlał, te winy umyślnej u "Z06ki
cym doltonywan'a róznych manlpu- Pomidor" niema.

Ustawa o szkołach

w .3 OOMjANACI-ł

WIOSOW.·
W \(AiD~J TOR~
l.NAJOUJE s,~

lD"
. NAOAJĄ,,,,. ':"~o~'"
PUSX"STO~" I

JEOW.o."'IS'f'I

1'01:."SK.

IT

nie be .! e wJlcofana
nauka iezJ1ka r sJI;sklego

Warsz. kor. "Głosu poranne-I tanie jaJki jest stosunek ministra I' pów łomżyńskiego i kieleckh' a w niektórych szkołach będzie
do t. zw. obrzqdku wsehodnie- ~o pozostawia dużo do ż~tl" obowintltowym.
Sejmowa komisja budżetowa (lO, k~óregQ szkodlh,,,?ść
dla . n i a . .
Za to ostatnie ośwIadczenie złOprzystąpiła do budtetu
mini- P?lskl uznały W~zystJue .str~ll:
POII. Ponikowski
b.
minłstAr i)'! ministrowi podziQkowanie post'ł
sterstwa oświaty.
n~ctwa. NastęJ>~le obraZUje Clę? oświaty (Ch. D) jest zdaniao te 'ly rOByjsld z klubu BE, p. Pimono"'.
.
kI stan szkolnIctwa w Po1s~e;
•
k 1i
h
P05e~ Zdzisław StrO11ski
(B. zwraea uwagę, te
tuacJa az ~ ~ c~wa powszec nego
Na teru debaty
zakończono,
B.) zwraca ll'wa~ę na kom,presję
coraz bardZIeJ SIę pugaT!za
przyjm1ljąc budżet w 2-em ozym·
Ikt611'C.i uległ budżet Qświaty. W 4118 łys. dzIeCI me dosłało slę
Przedstawiciele mniejszości nall' ntu.
wyda~~>cł1 zawiera on
zg6rą
do szkół,
dowych pos. Pclykf)~ski (Ukr.),
Dziś b<,:d.'l się toczy:y debaty nad
352 ~tl.ł. zł., w p.os~zeg6lnych s:> to ,przewa'żnie dzieci
chło- Somme;'eteln (Kolo 2yd.) i Jerp· ~)Udż('tpm min. przemysłu i handli!.
POZYCJ~~h
pów i robotników; cały ciężar miCl (KI. białoruski) podtrzymuj,:
Jak słyohać prowadzone w har
1'edukcJ8 budżetu doehodzl do krv~ysu przenosi się DNV dyk- zarzuty ()
dzy szybkie m tempie praoe budtetG
54 proc.
tat~rze na ludność mniej za- gnębieniu 8lkoln,idwa mnłe.1s zo we mają ulec jeszcze
jak n1>, w dziale nauki.
mozną.
klowe~o.
dalszemu przyspIeszeniu.
Po referacie zabrał erłos
,~ ~prawie ustll~.V ~niwersyprzy pr~emó~ie~iu . pos. J~r:- t.:Jk ab na 1 mar~a
wsz BtkO w
min. Jędl'zejeW:
tE.~kleJ. ~seł Czapl,tislu pr1:Ypo- mieu wywiązUJe au~ mIędzy ~llIJ-1 obu iiacb jut było załatwłoub
wygłaszając baJrdzo osoce prze- mIna splewkę, umleszcZoną na strem Jędrzejewiczem, a. mowcą
•
mów.ienie. w ~tórem la.rzucał czele "Cyrulika Warszawski,,· taki djalog:
opozycji, że
~o" . pod portretem m4'1l. Jedrze·
p
Pel k l .
Wśro' d
JęWlCza
Ol.
y anow cz.
obnoea lo błotem.
młodziett.y gimnazjum bła.loruskiego" telefonuje:

I

l

...

I

W dalszej dyskusji

preem6- "Ja jeetem s-.,

wienie to wywołało znowu od·
powiedzi, at wr857.Cie przewod·
nie~ącv Hołyńekł, a nastwnie
sam pan minister wyjaśni', że
nie miał na myśli
ataków ze
stron
v posłów kornl'SJ'I', anI' tez'
krytyki profesorów, a iedyniol
ataki prasy oposyeyJne'.

Organizacja
.
bjorstw państWOwych

Nast~e

jMtem aam". go Jest u

mówea zwraea

Krwawe WYDory

HS

up1(eh
waaq na prob'em 5zkoktictv;a
o tem wie btdy uozen, wie r<l.oia
ukTaińskiep,() i białoruskieRo
Poseł Komeckl

(KI. Narod.)

gościem

króla
skiego

rumuń

ttreLIN, 23.1 (PAT) _
Podbó;kl
na
zebraniu
wyborezem
pedagoglc7:na , rodzlc@, bo wiE'rie.
co się ddeje w pow. bracławskb .. w TraIle w hrabstwie Kerry. odnlos'o ra"y przeszło 50 os <b. Policja
Min J~rzeJ:wlcz: To nh
szarwwała tłum
I użyła pałek
prawda.
Roz"uchy przeciągnęły się do pót
_ P.'da.m na.~wfska.
neJ godziny.
- Proszę o dowody.
_ Będę służył dowodami.
e~

r61wnież lJwaia
stan
szko!~ic.
N
. __ .I
twa za tralllc1:nv. astępn.te~"",
kreśla, że krvtvtka odzie alności
ministra i ministerstwa fest dobrem prawem sejnw. "Będue·
mv bronić _ mówi -wewnętrz
nej niezalemości szkolnict ..... a.
800 reprexen ł 'lnt6w nauki J)\fl
Pod koniec dyskusji zabrał jeslskiej wvpowiedJzia"o sh J)uec:iw
(lze
ra.z głos min. Jędrzejewic!. .
ustawie akademickiej".

BUKARESZT, 23.1.

(PAT) -

Likwidacja puczu wCZBc'hosłowacii
Rewizja w miesz ~~aniu przywódcy faszystów gen. Gajdy

23.t. (PAT) - Zajścia
Dziś przybyła do Sinaia para kró'
w
Brni~
MOl'awsldetn
zostały całkt'
lewska fugosłowiańslta w towarzyW ares..:c·c
swłe jugosłowiańsk:ego
ministra wicie z!il{widowane.
śledcZym
zatrzymano
35
osób.
spraw zagranicznych i świty. Króla
Aleksandra i królO'Wę MarJę puwł
Mies _kańcy Brna spę:lzili noc w
tał krćl Karol w uniformie
armii wielkim niepokoju, bo dla zaalar·
iugosłowiańskle j.
mowania garnizonu o:!{fano cztery

Olbrzym a

kradzież

bYRamifdJ

PRAGA,

strzały armatnie
wiele rakiet.

ł

w)'Padku porywahla
ry wojskowe.

się

na kosza-

W mieszkaniu pnywódcy łaszy·
st&w czeskich, gen. Gaj.ty, zakwe·
stJonov;ano ba:, t"1O obszerną koresprmdencJę. Został on aresztowany.
Sprawcy i organizatora puezl!,
por. rez. Kobzinka, Jak dotąd nie

PRAGA, 23.1. (PAT) W zwlą?;·
ku z projef-towanym przewrotem
faszystowskim w Brnie dokonan"
Ucznyc!t rewlz'i w mleszkaniaeh
d :iałaczy faszystowskich w Broit:, u:~o.
wypuszczono
w Proś"iejowle I w I-'radze.

- - miliong
""

au

PJiQ

PRAGA, 23.1. (PAT) _
Fa!lzy
stnvski zamaCh w Brnie odbił się
LONDYN, 23.1. (PAT)-W miej
głośnem cc;;em. Prasa nazywa ter
8COW03Ci Narburg wykryto wiell,;ą
puc ,~ s aloJ"'m pomys~em i <'oma
za 3 kwartały bież.
kradzież
materjałów
wybu~h1)·
ga się od 'rządu ' wprowadzenia
wych. W m'e)cowej prochowni, P.0 ostrej cel1ztt~y pism
Doch~{fy skarbu państwa w gt'u~!
terorystyc,,: ·
"(~'Iamaniu
pięci Jrga
opancer/.0· nych o·ra: likwidacji rrzeszeń fas~l niu 1392 r. WYnos'ły 179 mllj.
tys, zł. Wydatki osiągnęły sumę
"YCh dr~wi. zabrat:o 2,000 na 'oi stawskich •
.,yrO'technic nyc:' l ltilkanaście ~~.
1es m:lj. :!65 tys. zł. Nledob6-r Złl
Wed fug opin'l prasy _ Czecho· gnt:1zie;J wyn()si 9 mllj. 143 tys.
t. zw. rOffi!le Ytu, materiału o Ili~·
:zwykle wi:lldej Sile wybu~·:()we.:' sło~', aeja przeży:a jui kO:llunist: 'o, zł.
~p.awcvw !uadzi .. y nie ujawnio· i .,hac!cerk-et,>:Ier 'w". ale ja" ,.
Za trZy kwartały bieiącego rokli'
tą.d nie zanotowano . ani Jerlnego budżetowego dochody dały 1 milno.

\U Irl~ndlł

płatay

u·

bo uważa ją za nieo<b:ownl! d\a
odpowiadając, że
pOs. M1edlhiskl zapytuje (,lV
unormowania życia
w ~vż
Ukazały się rozporządzenia minl- szych uczelniach.
Roz-poczilla będzie wykładany w szkołach I .łęzyk rosyjs.kl b~l'!'e wprowa·
ltra skarbu o organizacji przedsi(~ się kolejka mówców.
.i~zyk rosyjsJl.i.
I dzony fakur,tntywn'e w wh;koiorl\tw państwowych, a roianowi- Pierwszy p(tseł Czaphlfki (PPS)
Pos. polaklewi.cz zwraca u-I
.
sz!:':śt'1 sz!tół.
.
ele Po)skiE'go monopolu tytuniowt' domaga się odpowiedzi na py- wagę. te postępowanie bisku- jako jeden z ję'zyków słowiańskich,
go, Polskiego monopolu solnego
ora.z Pal'letwowegO monopolu spiry- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'=!!:!'!Z!!!U!!.
\usowego.

jugosławII

do ciemnych w10sew
i rumiankowy do
poiaśnienia blond

akadem~ckich

Obow;~z"owa

KRóLEWSI~
HUTA,
23.1.
(PAT) - W podziemiach kopalni
"Niemcy" w Świętochłowicach obsu
nęły się zwały w.la. Jeden z za~ypanych g6rnlków, Henryk
l)reszer, poniósł ~łerc!, drugi, Jan
W oświadc7.enju swem miniMarclnkowsk~ został wydobyty z ster Jędn:ejewkz _.zapowiedział .
szeregiem okaleczell.
że
ustawy o sq.kołaet, akademickIch nie wyeora.
przedsię

Król

UJ--J
A
do {osnych wfoJćw

A

przewodnleząey 8ę

Śmierć górnika

I

'mł~cl

alne).•

O

t9lł~

ił
aktora-

Zaintereso,wanle pubrczn~cl oce
nić można miarą niezdrowej ełeka
w ~~ci w dziedzinie intymno - seksu

dzla Leszczyński odczytał wyrok,
z ktć rego wynika, Ze sąd uniewin·
nił "Zośkę Pomidor" z zarzutu roz·
myślneg() zamordowania przez uduszenie Gotfryda, a skazał j, na rok
aresztu Ja nieostrcnne pozbawienie
tycia.
Sąd uznał, ie wieczo1'em 22-go
czerwca na polaCh Marymontu, za·
ciska;ąc na żądanie Gotfryda kra·
wat na Jego szył na podwójny wę
zeł, nie przewldu'ąc, lecz
mogąc
~rzewldzleć śmiertelny skutek, dopu4cila się przestę"stwa :s art. 464
cz. 1 dawnego k. k.
Z kary roku aresztu sąd da-owal
połowę na mocy amnestji, a Co d(}
resztuJących 6 miesięcy zaUczył
podsądnej tymczasowe
zaareszt!)o
wanle od dnia 27-go lipca r. ul:>
wobec czego ZorJa Kozła juz za 4
dni odzyska wolność.
Sąd a.ził powództwo na rzec;.
wdowy Po Gotfrydzie w wY8ł>k rl
160 zł. 90 gr., J,ako koszty pogrzebu.

-

roku

JOt b

ili_OS!

dtl (gin
budżetowego

jard 459,4 mili.

zł.

ClllS

Szmug

\V ~x,rBssach
WIEDE~,

23.1. (PAT) _ PoltcJI
na trop wiolkleJedwab
go przemytu )edwab:u.
przemycano
pomiędzy
Paryżem,
Wie:lnlem i Bukaresztem. Przesył
ki Jedwabiu chowano zrącznie w
wagonach w pociągach exprM80l
wyeh.
włedet\ska wpadła

Wnuk

król~

speakerem

SZTOKEOLM, 23.1. (PAT) stacl'
Na stanowisko
speakera
sztokholmskiej zgłosił się Lennart
Bernadoto. wnuk kró'a szwedzkiego. Jak wIadomo książę Lennart
w związku ~.e SWem małżeństwem
zrzekł się w!l~elkieh
praw d)oa·
stycznych.

Cheval;er rozwiedziony

PARY2, 23.1. - ~ąd cywilny urozwodu znanemu piosenka·

dzielił

wydatki wynio.
A wię-~ rzcwl i artyśc:e filmowemu Maurirlo tej pory deficyt w bud żecie pali ce Chevalierowi i żonie jego, ~pit"o
siwa wynosi 222 mUlony zł.
waczce Yvonne Vallee.
Opierahc się na d!)ty~:tCl.a~O
.
wych "an~'('h, moina wno!lić, że
Sąd uznał przytem, IZ rozw'<
deficyt za cały rok wyniesie około następu;e z winy obu str04&.
300 millon6,v zł.
J

2221 t;ły 1 mIljard '680 'milj. zł.

~ł~

________~__~~________________________~~4~.1~~~,.a~7ł~,O~S~P~ORANN.~Y_.._-_-~t9~3~3____________________________________~~~r.~2~ł~
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810B łaC!óSkiel AmeruBi

no

Manifest poety-polityka
~ołaczmy się i utwórzmy wlelki
blpk narodowy hiszpańsko -- amery
IUl.ński! Istnieje już blok amdo-saSKI. blok europejski, blok rosyjski.
JalKmja ze swe.j strony pracuje nad
utwprz('niem bloku azjatyckiego.
Kraje Ameryki Południowej, takie,
Ja~ . Chili,
Argent,yn.l, Paragwaj,
Urqgwaj powinny się z . kolei połą
CZ\::r. · i utworzy.ć blok hiszpańsko·
amerykański_ - Tylko pod tym warunkiem potrafimy dać odpór zalewowi jankesów i stworżvmv dla na
szego kontynen\.u szerokie -persT>e!r
ty.wy światowe". , ' w takich słowa\1h zagaja swój
manifęst do krajów i narodów po·
Juoniowo - amerykanskich
znany
p@eta hiszpański Vincente ~hldubro
mją'izkajilCY stale w Paryi'u. Na ' la
llia,<lh
aziennika argcntyńskieg;)
•• Critica" wychodzące~o w Bue,no'!
Aires, poeta i polityk zarazem, kre
śli 'obraz przyszłości AmtTyki poł4dnio'wej, zjednoczonej
rasowo i
politycznie. Wskazania ' i uwagi
Huidobro nabierają pewnych cech
:tkt\lalności, politycznej w chw ili o.
hecnej, gdy mif'dzy Paragwaj(.lUl 3.
B~li!"ją toczy się wojna t) pl)~ia.Ja.
nie ·Grand Chaco, goy Peru i Kolumbja groią s<?bie . wzajemnie, a
Ar.gentvna obiecuje nie pozosta~
neutralnym widzem , w ewent:ualIly.m 'sporze zbrojnym lIli~dzy tyJ1li
ohu krajami.

finansow, i Doiyrzkl.·· Królewski temDeramen't.
.Wojskowi doradc,.•• Element, nieDeWnGśeł
(Korespondencja

wła~na "Głosu

••

Porannef/o")

korony królewskiej do nast\!Pe ero tempe:'.1m e ntu i sił wi króla stojące, rekrutują('e ~it;
oującyclt
pl>
,nbie
rzadów
l
talnych
kr"'l Karol II z rodzi· ·przedewszystkiem z k0ł woj·
Poło1.el\ie
w Rumunji jest
pa;rlp.ment6w.
.
nv
Hohenzollernów
pod pewny s,k owych. Ostatnie p,r zes' "lIC
mocno , zawikłane. Przesilenie
Kryzys utrudnia dzieło pełnej mi wZlgh,.-dami przY!J')mina ,>we rządowe wybuchło, .i ak wiailn.
wprawdzi~, z.ostało zakończone
powolaniem tJrzeciego pO osta· u nifLikacii Rumnnji i zatarcia go bawiącego obecnie' w Doom mo, z powodu aktu niesuhl)l'
r
łinich wybotrach n,ądu 'narodo- r&lnic mi(~-dzy "tarą Humunją. starsl~go krewneg.o, hyłego ce- dynacji dwuch Wy7.szv h 'Voj·
wej partji chłopskiej, talk. i-ż p. a Drowiuc.iami odziedziczane. sana Wilhelma. Nie mówimv skowych, sprawujących funk'#~rze<!h i po już o uTozmaicf,JInem i bujnern cje szefa żandarmerji kraju i
Vajda- Vo.evod 7.OSita··o,astęp<.·ą mi PO AU5~ro
o. Maniu, - którego był poprze· Rosii. Związane z tern niedoma życiu orywałtnem. którp. wielo dyrektora policji w BlIkan'''zdnikiem, a minister spraw za· gania administracji da ia się krotnie dODł'owadzało do kon- de wobec ministra ~orfłW we·
od~izuwać
na tle niktów i wstrząsów. nietyllko Wl'lp.>trznych
p.
Mkha 1a-che.
2ranic~nych w gabinecie Maniu d ")tkliwiej
p. Titulcscu, przeszedł r6w- pr-zesilenia ek'łnomicznego. Ru w rodzinie królewskiej, ale i w Król stanął po strtmie wnj<;l(o'lież
i do nowego gabinetu m<lLIl ia 7abiega o pożvc'lk e za· państwie. Król KaTol pragnie wych j ~abi<Ilet, który solidnn·
PtzedwczeŚiDie
ied,nak bylobv Il.raniCula z por~ki liRi na·r o- naprawdę rzą-dzić, a nie chce 7.owa· się z ministbrem, p<>d~ł
się z.. dowolić funkchmi reprl"- sit do dymisJi..
stawiać tern\! rozwiazą,niu "'1",)- dów, oaństwa znś, od których
.Tak wiadomo, król Karol ~
gnostyk ' tr"VałoŚICi.
Powierz · r.ależv do iście do skutku tej zentacyjnemi, do których ograc:howoe owaki przesilenia mi- tranzakcji, a wię<: przed('wslY' nicza.ją się doświadczeni DlO' wrócił z Paryża i wstą,olł n!l
w pozostałych po iron na oodstawie pewn~go 00
n~łv WlPrawozie. alf' jlłE"bsze .fe s~kiem Francja, żądają gwarau na,r ehowie
światowej
monar- r"zurnienia
ze stronnictwem
J{O pr.lyczvny
C1.ajll sie w da}- c ii i wewnetr7.nych reform. tak wojnie
chjaeh.
na"'odmvo
chłooskiem l
,.·fVln cia~u.
na Dolu s,k arbu, jak i admimLinja postępowania jednak Wlbrew woli głównych SWOIch
Dwa sa is-tome Dowodv ws.ze !\tracii, te posLulatv zaś wik·ra·
l:okich ooraz to na nowo wvbu- c,zaia glęboko W uziedzi.nę i tak młodego monarehv sklada się 1I1'7edwnilków z partji liberał
(ha jących trudn'lści. Jednym z już mO'eIlO skonl'PJikowanej ru z szeregu impulsów i nagłych nej. Wspó~~iałanie jedn~!(.,..
,:~o przejściu ostatniej , burzy W·J
korony z najwił!k,.zcm
jennej nad ' światem, a przed wybu- nich jest kryzys, drugim zaś muńskiej nalitvki w(,WIIlęłrz- inic~atyw. O ich charakterze woż
zaś
decydują
osoby
najbliżej
stronnictwem
rumuńsk:~m pp .
dlem nowej, która się zbliża, Win- ..tosunek . obeclJwgo dzierżyciela nei.
ria . młodzi~ Ameryki łacińskie -:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . wa
M~~V~~iMkh~Khe,ur,
się ustawicznie
z powodu
ije~oczyć się w trosce o przy~2ło~ć tych krajów, które jak Arpowłarzająeych się konfliktów.
gentyna, Urugwaj, Paragwaj, Chili
p Maniu musiał w swoim cza
Rą. je.j ojczyzną. W chWili, pisze
sie ustąpić miejsca gabinetowi
p'o~ta, gdy imperjalizm obcy wywie
7.aufania kTólewskiego w osoI'a: .coraz to' @il~iejszy nacisk na
bach prof. Yorgi i ~entoja ..
A'merykę południow~ gdy CĄły
świat wstrząsany
jest · katakUznu, próba ta jednak zaJkończ\'ła
iń~m kryzyeu & przed ' ludzkością
się nieD<lwodzeniem. Powróciła
otwiera.:ą Bit} nowe
perspektywy,
do
steru
narodowa
part ja
n:ileży s~jo i poważnie zabrać !;ię
..
fI,·cmŚka
pod
or\!mjerem
Vajuo' dzieła zaeadniczych reform, któ
dą. którego jedna/kowoż mlU<sił
rego domaga się kontynent nasz...
Tylko ślepi i głusi mogą nie wf·
do usląrpienia w s>posób nieocze
(l"tjeć i nie słyszeć tego, co się Il&
kiwany konflikt z p. Titu.1.escu
około nas dzie.je. . NajważniejszYII.
w k\\cstji rok~ań o pakt mIę
jednak z tyeh probl.emat{lw jest
dzy Rumunją i Snwi~t~mi.
sprawa zjednoczenia narodów ' krajo~ łacińskieh w wielki· blok ' hiszRzeczą
jest dziwnI)
7ną~
V:uisko - elerykańskl .l.
mienną. że ten sarn
p. Titnle.Bukareszt, w styc7Jliu.

~

=

'K rwawe rozruchy w 8erlin-e

. : ,,\Vybila _ ciągnie dalej poeta
pólityk, _ godzina wie1.ldej fooerr
cji politycznej ' republik poł)ldnio.
WO ,- amerykańskich, a w pierw·
SZ-YOl rzędzie Argentyny, Chili, Uru
gwaju i Paragwaju. Federacja ta
pp~inna dojść do skutku i stać sir
p~zeciwwagą
fede.racji Ameryki
'PÓłńocnej. Powsta:nie takiego' bloku . wyrównałoby do pewnego stor,
nia ' nachylenie 'szal w:agi. . któr~
Amf)ryka Północna zbytnio prz,)·
wata swym cię·brem. Fe1lfu::tcj:1. na
5ZX stałaby się pUkleriem
obronnym ' dla eałej Ameryki Połudnj·~
wej i wyratowałaby ją. przed zalewem,. yankesów i ich wpływó~.
które ' stanowią. już teraz groźne
niebezpieczeństwo ' dla całości i ni"
zalemośri krajów laciilskich Am(l·
l'ykf Poludniorwej".

Manifesfacja c szłurmowców hitlelowskich na placu Bulowa na tle "Domu Karola Liebknechta
siedziby pnrtF komunistycznej

•

De

v

Elementów niepewności jest
kilika. tak, iż obecne roz ..
~i~7anie Drzesilenia narodoweg() m07p. uchodzić za prowizorjum i nikt się nie będzie dziwił ani jt~O ewentualnej kr6tIkotrwałości. ani JTloiJiwemu za
Wfoze 'VVbuohowi nowego l)r.le·ilenh
wi~

"Kwest ja unji tego rodzaju jest
kwestją ' życia lub śmierci dla nas.
O ile nie powstanie ona na cza~,
zostaniemy wcześniej ezy później
llochłonięci przez anglo-sasów".
"Tak samo, jak ' Stany Zjoon,<,JCW
A. P. stw/)rzyły u siebie cywilizację typu północnego,
tak samo
i my pcwinni~my utworzyć w Am r
ryce , Połu~niowej kolebltę cywilir.acji łacińskiej odrębnego typu
Między Buenos Aires ,a Santiago 'tle.
Chili jest mniejsza odległość, niż
między Nowym Jorkiem i San.
Francisco. Między mieszkańca.mi
Chili i Argentyny, Paragwaju, i ~_
ru!!W'ail1
Sl>.
różnice nj~
~
~ mn.ieJ'sze

a

seu, ktÓTy, jako człowiek cie~z~cv się 1.aufaniem króla. obalił p. Vajdc:.
OITzechodzi o~·
nie do nowego I'IZądu swojego
(law'nego pr2:~iw>nika.
I je~t
"7~1!\ nip. umiej zastanawiają
cą.
U narodowe stronnictwo
chłopskie zde wydąga
komIekwp.ncii 'l! afrontu. który spotltał dwu jego wybitnych C7.łon
"ów. Manil! i Michnlache, ale
decvduie sie na utworzenie nov-ego gabinetu pod p. Vajdą,
którego stosunkowo niedawno
t~mu spotkał podobny los.

Bezrobocie
we W~oszeth
Wt'dług danych głównego urz'i d ...

Poli clB
. rozprasza d emons t ran t'ow na u I'lCar b ~to l'ley Rz e8zy

rejt'tStracji bezrobotnych w Hzymi~
'W"u!'siła
liczba bezrobotnych na
ol

ill~~b~a~rn~~~~aR~
. ••~=~~~~:a:.~%:_=n:(~='=_~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~g'Ud~~~I~r.OO4
~~y
t~rn.r .pl'ludniowej '.
;;
wtem
męiezyzn a 227,214

';;A

7atem powinniśmy wznieM zaś do celu, którym ' jest obrona n:l.
spory' o granice oug- :1. szPj, łacińskiej odrębności nvwiIiz:J
bilJ'aJnie wytyczone, zanier.h:lć wa cyjnej i terytorjalnej".
iDi i "porów wewliętunycb, dąży~ Tyle manifest poety. Jest VI nim.

i!~

f/'DM!

852,440

pcmimo ca,łej ji:'~!O nieokrE'&lonoś,,; htcińską pct<!ol7.e finansowej i eko kl biet. W porównaniu z roltien
MI polit.yl~zny doŚĆ wyrażny, n\:lg:l nomic?ll.ej Stanów Zjednoczonych. 112.31 oma('za to wzrost liczby be'"
t.:ywny, którym stało się przeciw.
€. R.
stawienie. swej siły przez AmerykI>
h"tnych o 91000 osób.
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Henryk Mernac
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Młody Sanders szczypał r. "f ;rowo swćj mały wąs, fzucając uaok!>

lo siebi~ SP()l7.e~1i.e &clgan:!go zw:e
rza. Czul Się mocno niepewnie w
towarzystwie dwuch posteruilko..
wyc:J, w mał~j Izdebce. w głębi ko
misarjatu. Był to kO;;J.fiden Skaza
ny
lt'l\ a razy za
przestę,stwa
mnie)zej wagi, zbyt c:wl się obecnie sterroryzowany, by znowu zabrać s : ę da gwałcenia prawa. Glćw
cero jego zajęciem było teraz prz;
czepianie się do rozmaitych bamr
i T.t'ydawanie ich polIcji. Robił to
,.sumiennie". Bał się zresztą panicz
nie swoich mocodawców; .WQgć h:
bał się wszystldego. Z jednejstrony hał się zdradzanych przestęp:
c ć w, z drugiej .strony zaś. 'bał si ~
pol:c~i.
.
DotychCzas zwykłe sam się zg a
szał na posterunek z wiado-mościa
mi. Tym raZ2tD jednak został we;wany. Złamał obowiązujący go w
milczeniu uk'ad z poUC.l-ł. Wszedł
w konta!{t z nową bandą, a dotąd
nie zameldował o tem.
By:a to coprawda para wyjątko..
-:- DwieŚtci-e Dięćdzin~łąt ko.'WO niebezpieczna, ta, Idórej 000<;-- ron, - brzmiała odpowierlt
nie służvł.
- S1.aleni~ drogo - oburzv-- AcIt, gdyby~c!e wiedzieli lalt
'
Ja zahtlę, ZCm się z nimi wdał rzekł Sanders, a ręce mu drżały
lekleo, gdy Je podnosił, by szcZYP'
nąć wąsiki. Zrozumcie, ze mus:zę się icb ' bać. Oni 'mnie podelrzewah. Ja to czuję.
- Ba. Nie wszystko jest prawdą
Narutowicza 20.
to S!ę człowiekowi zdaje - wy'
rzekł sentencjonalnie inspektor [Oa,
v:s, - ale zrozUm Sanders, zr. prze- '
cleZ Im więcej nam powiesz, tem
będziesz bezpieczniejszy. Zapal pa·
pierosa I opowiedz nam tę swoją

z

...

(Pałlowka

w

żlźń)

Cen, mie·sc na
wsz,stkie seanse

małą hlstoryJk~

Przekonany

El

trochę

perswazją,

trochę groźbą,
co wiedział o

Sanders wyśpiewał
zbrodniczej parze
Markowa I Olgi.
.
Markow, rosjanin, miał zwyczaJ
załatwiać się sztyletem ze BWoJemi
ofiaramI. Właściwie ta cecha Markowa była Już znana inspektorowi
Pavisowł, Szło tylko o pochwycenie opryszka.
,.
Inspektor za1adał od Sandersa,
by ten ułatwił, Jak to zwykle czynił . schwytanie ptaszka.
Sandef!~ miał się spotkać z Marko"vem i Olgą w parku Abetdeen.
o dziewiątej, minut ezterdzieś~t.
Stanęła umowa z inspektorem, źe
postara się ich zatrzymać rozmową
aż po koncercie, który Się! końc:zyl
zwykle o dziesiąteJ I wyciągnie
ich w główną aleję. gdzie będzie
czekał inspektor. Davis ze 8wym!
ludimi

*

Koncert miał sl~ ku kMcowł.
Orkiestra grała "Gode save tbe
King". Park Aberdeen nie był da~tkł
klika h ek tarów•
~~, ws~s e,o

HEIN Z JACOBS

p
Wilht:nt Lehners, młody ucelny, chyba po 1a7
dwudziesty prz,1kl-adał lunch~
do oczu, obserwując C'iemną
toń wód.
Wreslde ~ezy~no
wanv odłożył s.zkła j . westchnął
rzędnik

smętnIe,

-- Znów nic. ro:zpaozl
Je(len z kolegów -'Potwler.
dził·
.
-- Masz słuszność, Willv, mo
żnl) dodać -obł~dn.
Jeżeli
;:0
nie przvłap,cmv. dni naS7.e na
.,X J :l" są polic-',one.
J{rażownik cłowy ,.x 13" suoą]: wzołuż granicy z przyc:iszo
nvm ~otorem
i zgaszonerni
światłami. Od szeregu tygodni
polowano na nieuchwytnego
J,lrzemvtnika spiry~usu. Urząd
nomaga ' się natq:hmiastowegn
uniesz': 'ldliwienia złOoczvńc6w .
f wydał Lehnersowi surowe za
rządzenia.
WiJhelm. ż~gnając
się
tego dnia z narZeczoną ,

W środku ustawione było podjum
na orkiestrę, od którego ciągnęła
się główna aleja, w kierunku mniej
więcej północnym. Po tej to alei
spaeorował inspektor DavJs ,..rU
z jednym agentem, udając spoko)nych mieszczuchów, zasłuchanych
w tony muzyki Niedaleko kręcR
się Jeden z Jego ludzi udając bn ob
cego Dwueb lnuy~h czatowało
•
przy dWU~h bramach parku.
Po skonc~ym hymnie pu~liez..
ROŚĆ pOWO l z~częła
oprózuiat
park. W kilka mmut stało się prawie 'pusto. Zbliża a się godzina zamkntęcia parku.
- Zdaje się, ł.e ptaszek wytru.
nął gdzi eindziej - mruknął mspektor Davis lIo towarzyszącego mu
agenta.
- Hm. •• w takim razie
Sanders
t hó ł ta
L.
'
s c rzy ~..~cze raz . moze ostrzegł Markowa. .
Inspektor zbliżył się d9 "odium.
Już opróżnionego przez orkiestrę i
obej "zał Się
• po sporym płacy
, . k'u;

. 'Trzv stade J)'Tzed Kopenha.
konduktor po raz
.drtll51i do przedziału.
zapełniony teraz tylko
pustemi
Okaza~o się, że zakochany znik.\. ' _ Prżepraszam _
zwrócił
krzeslami, W parku nie było ulko- Została tylko ona, dziwnie j~ się do zaaf"xowanego ' młodzień
go, ławki wszystkie były puste. t;kuloba w sobie.
: ' ·. ca: "":-' prz'edeż był lu Jeszcze
oprócz jednej, na któr~j 8ledzlał~
Inspektor Davis odchylił głfllWę: jf'Ctetl 'pasażer W > t 'l." li} pr:ze.
jakaś para zakocbanycil. Nie zwr.. nieruchom"j postaci ł
l'
d" 1 ? '
,
eając na nich uwagi, Inspelttor poo
.
.~
. ...
' . 'zra e .
'
szedł do jednej z bram. StOJiłCY tam
Z pod damskiego kapelusza z . , lVI'odzieuiec szybką opan:),
agent nie Zjl1(Watył Jednak mc po- namej ' słomki.' okalała ~ię okfop. "'2:1 wzruszenie J _odp~ł:
delrzanęgo
nie wyKrzywIona, truPIO - b,ada",
Al
. vśl'
Z kolei Davis
....łł7VI do "'-...tego łwarz Sandersa. P,Onłźej, w okolic· ., / i:t "'-t' ~ l pan ma? ~ 'm
l te·
,
- -01
UJ &&6'.
wid -ć b 1o 't
, " o sars.zo('~O pana .& eJl' pan wy
agenta, postawionego przy drugIem serca,
8.
y II raS7JJą ra~ ~int1ł wfńś'nie : na '. poPrzedniej
wejściu. Ten, okazało ~ię, widzial zat'aną 8zt~letem.
. . ..blcif.' ··; '.
'. ., ,..: ...
wchodzącą. tre Jlrę: ~andersa, MarT0'Yarzyszący Davisowi agent
..
'. ,
Iwwa i Olgę. W i41d4 czas potem splunął i obrzyd7.enie m i niesma.
,Kondluk~.?ł'. padł zemdlony dr}
wyszła jakaś młoda kobieta, przy- kiem. Jasnem było. i;e Markow' nog młodzlenca.
po:ninahca Olgę, ale bez kapelusza zauważył zdra:!ę l zelnŚcił się krwa . . . . . . . . ", ••••••••••••.• ••
i bez płaszcza.
wo na' Satidersie.
·
p .
.
, . h h
'd
rzy e erplen.lae
emo~ol alDaVlsa uderzyło wówczas prze.
Tak ale sielliięć potem dłtt;szy ' nye!'!, ob!awZlct.. obre;:ku wIttlIoby, obczucie Przypomniał sohie, pare za· ' c:'as, ~be.imuląc trupa za sz :ję, i stru!r"ii, PQP~kan ·ac.h' k'Sl'l~i grubel
kochanych, siedząCą na ławce, w p.. t"ze,5 mu zachwytem \V martwą o,wr.od~ e~. ac.h ,. pa-rc.'r: n~, m," cz;.b6Iu
ciemnej kontemplacji, w opustosza t"'a1'Z
nal'~, 'J ~)ir~yzUe'
UC Isku w re~s. ll cl <I, "eptc., , , to J'U;.. pt·zec'lo"
. 1." 7.ł ~I'ły
~
RvJU .W '8 1I0U, zawr'haclI ' 'g owy, s 0łYm parku, •
. bar(lziej wy-afin.o waMgo LU<>r,"er- rsowulI"e: nah~raln~J.·. wody; gorzkiei
- Do dJab'a - wyl.rzyknąl -- '. cy. Na to trzeba prawdz:wej best~i, , ,,Fr~nc az!&a·!~z~i~~ ..~p'raw;a zawue
to chyba nama para.
·· I..fUFlemn., u l~~, 8 rt~e,~ledy I .zupełne
SkocLyll obaj obejrze~ lą z bU- Bydlę :- lZllkonkludował ' in" ~1~:.el'lle.ZIlI~c;, prze~ ·Ieltlltsy.
speli:tor DaVIS "
" ~ ,',~
sk a.
'. ~•••• ~.~ •• .
~ą: wszedł
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zatoka falowała, .lak p;lerś śpią f{azem
i przygoŁ~wnć bron!'(ciac, . we",n ." ir-zną ·, \Valke> Szvbcego .~)~rzyma. Lehners. 4i\a~U Ni~l! tv~ko się zbliży.
,. ,I ~iI}'I,' rUCl)e,· IU . P0:9·9i5",I{I;Ul~ mfędzv
na p.zodZle statku, baWiąc lil(,
Kilku ruchami ' KorŁscn n:htqarO~o\yą ) fagę . •,Stop}}'!";' pol~,r, ne,lką, z.awieszoną na rami~ dał knl:J:!ownikowi odpowiedl,lią '~,Jvtl'l iłloC,~! J':dal, ,\VOl'~li~: I,Zaglo.
mu w skórzanym futerale. Ilo: FOI1vhJ{QŚĆ. Pę>dzili na półn.~ . wip~ , §~ac! . ~ Jlr*,~owitik do·
myślał o swem niepowodzeniu pruJ'ą~ ostro faJ.e.. tLen, ers sta," . w. '.!!". ,.
' .. ': . ','
',! "
zwierzył jej się z kłopotów:
-'
_ l\Iu'S;.:ę ~o dall)AĆ" Fr~nł"'7
Strad niewąŁpHwie stano\\-!- nąl f>.rl,y, IkambmJe. ~ . adą~ o " ;.W · cia.~u k~~1tu.' min~,t ,.,X 13"
ko, inaczej' trace, posadę.
. ..k"l. guyż. wykazał '1ieudol- L,)k SiebIe me~afón. l rzedlZ/ura 7!ltrzvmał ·J.·h .. ···, ... ,'. ł . ' . . ,. ~' ·t1
' J
'
. lk'
d"
'dn
t tk '\v t
' ·b
:;1..
,w
),Q.NU . """ft KU ,
Podeszala go i dodawała od n oś c. ak "e wie ·le na Zleje po WI
o s a, u l
e~ s'Poso . fA>·łt.ners orzeskoczył . ' p~<''lC'.11
e
wagi. Wilhelm usp.okojony u- kłndali w nim żwiefZIC.hnic~: :\. !<:h .pr~y ar . .W ~a.J~;Y.żs~~ .~~ t'r:ir:v.iii ': Rusg'em . w \ł!!h 10tcraz -d . J?:t, ' PQd ~6szvsJl1uem. n.nPliCtlUk o)s;rwowa z t lza~:ó~: tlą ·.R9;::~h*iłi {\\i\·i-t.l!f~i>bai na
dat sil< na obławę,
B
Dniami i nocami kr:tJŻv~ Pó
czna ZlejUle 1'0 Ul sI ornet- się S a e,'. a v.'oCza 'i li rvulł~I. ' - r'~fkth·d.J ~'~"'''''c-; 5>.• ,,'~ , .
zatoce. Jdvnie chwile krótkie. kę, śle~~c wzrok.ie?l. ~Ofyro."t wal: - :'l'l~ b~dzle miał po!~.e
. '.> ' : ' .-'
'''.~'
go wypoczynku !>pędzał 11 Frall I W cIn,?lI, gdy mta ' JUZ od~JSć, hV podawac s~ę
~o dym:S.ll
Stat,kl sklero~ano d{) .b:z~
Iki. Ojca je.i, rvhaka, spntvknł ~ twarz Jego prz;ybrał~ skuplonv Jak Franka ;lę uCleszv! Bac~. " "rLl . . ~J~hne:s, Z~Ją", ~we 100?.I S,re
czę-.sto na morzu. Stary Ra ..'" v",rraz.
~zV to me. svłwetKa 'loś~! ~..o fobIą tamcI? Aha, .' p~ ~'IV l111l-czen,' ~u ; ~ 11;~e pcll?o\~pdl'lł
pO'c7af.>kowo wVstę:pował pr7.C~ . staUcu majaCZY w dub'l Przec~e cZ1JI~ PlS~O !10,g~m. r.hca UCt~> nS! . p~tHml!: JiOl~g9 "" " ąli\< : waciwko małżejl.sŁwu córki l "
ra Szlkł~., poczem g~a1Jtow1l1e nJt'! 1m S.lę ~le uda.
,
'~ P. \ą,zł S.l~. ,~~ lJ<Ifre: ' p,oszf,dl narzędnikiem celnym. Nil" Zlll) PO~O~I J.e do o.czu. 1 ak, z Pl'~
WIęceJ gazu,. HenIU! 1l1"". :~vcf~Il,~L. t y1Sll;-Q ~rap'I~~·t. do
sił zielonych mundurów, j"k "''llOSClą Zaglowl~. Fala. ItI"W1 Lehnffl'lS pmeuzvc7.ał łO!;,~oti , "·ł~. ('fz . Opl~at',101~Jlłdllltl l>~ l!wy
mawiał. Wreszcie uShllPił, nic lI?erza do tWll,r zy. Stłu:nuonym mol.oru.
,:, .. ta\lJe pr~mvtjIl1~a, ~t6orv Wló)ł
mi~zv obu mę;żczyzuami nil' ~iosern w o l a : .
Rrażownfk rwał cnłą moc~ . pgnud s~ kn(b;J ~ s'?lrY~I~su . Po
zo"t~łv
nawiązane lłerd('t't'V
- Załoga, do mme!
Mamy Rozpoczęłn się dziI'a pogQll . :~rzfs,,~,l]m spraw~!c1~~,La do l'stostlJnki.
~o!
Stil tek nie mÓ4l't "de<: t>tz~d : q}~~~dJ,3:;··Le·l);rrer~: W~9Cl~. 'r a poDochodziła ~odzina drll.q" ,..
Henryk Komen znalat' "tę wvsmukłym kutrem.
" .. j kłq.4· -,.X l~ '. '~:e "" .
nocy. "X J 3" pO'kuŁowa' j~"1· pierwszy, Lelmers podał
lUu
Gdv' "X 13" bvł już zupełtł1fe
W dwadl:ieścia · 'C1.terv ~odli
cze na wodzie. Lehor.ers i kolt lornetkę.
hlislko. Lf'honers \1~7.ynił <;trnszłi' rt'v o5tnfei . - .'H~nrvk ", Ko-rłsen
dzv hvli wielce przygnębH''lI:
- Tak, nie,ma wątpliwJści w.e odkrvci~:' statek "' nalc.żłlł do mala7ł ph:v,iacie'Ja . lef.ą>cego ~
nie z~aleiIi nilkogo. , . .
To d~ugo
pnszu~iwanv pfze rylca Fr:mk.ł:... ::, _. , .
_
.~~ ht(:ie z J?'rl:';:;~l1cl~n~ sk.rf'
\ViLJv, teraz pe ''Jl\'m
T. (>hrnersnrn1!t'~·7.ł "'_~l'gi, t~) ~nl,!' .
." ~,
-,, : ., '.
PozIOm wody podmósł SIę J ·mvtmk.
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dekretem preprzeniesiony z0staje dot~'chczasowy prokurator
przy są·::zie okręgOWym w Łodzi dr,
Jan Marltowsld na stanowisko pro- f
kuratora przy sądzie apelacyjnym
w Lublinie.
Prokurator dr. MarkOwSki opuszcza dotychczas za~mowane stanowisko z dniem 1 lutego r. b,
Na st~owisko prokuratora przy
sądzie okręgowym w Łodzi powoła
ny Z{)staje dQtychczasowy prokurat~r przy s,,!dzie w Grudziądzu, r
Zygmu~t Ka!apskL

\V

szpttala.ch

Mą.g:strat

swych

na jednem z

ostatnicł.

rozpatrywał lipca
miejsc w szpitalach mIeJ

posiedzeń

wę b ~ alm

skich.
W konkluzji uchwalono przedłu
żyć termin funkcjonowania
dwueJl
baraków w szpitalu miejskim w
Radogoszczu do 1 kwietnia, z tem,
Ze jeden przeznaczony bę1zie dla
chorYCh na tyfus, a drugi dla chorób wewnętrznych. (b)

Lik\V:darU8 kasy
kolei Fabr,y cznei

uchwałIł. walnego
Towarzy':.wa Drog!
telaznej Fabryczno - Łódzkiej tzą··
wniósł do sejmu projeltt ustawy
likwidacji mienia kasy oszezędn C\OWO - zapomogowej pracowników
tego towarzystwa.
W

Róża

z,wią;;ł\U

tgromadzęnia

z

ot

Na podstawie uchwały walnego
zgromadzenia wierzyciele wezwanł
z~stali do zgłaszania swych preten
sji (Warszawa, Królewska 35) ~

w uroczystości

żałObne}
brał udział
premier Prysłor

(ohoów

Sa, lowa

przeżywszy

niedziel~ dnia 22 stycznia ł.
odbył się w WarSIlawie pogrzeb
zmarłego naczelnego dyrektora za,
kładów ubezpieczeń
pracowników

W

I b.

lat 81.

umys:owych w Warszawie i prezesa rady nadzorczej związku spół
dzielni spożywców, Ś, P. Bronisława
Siwika .

Córki, wnl!czki, wnuki i rodzina

Zmarły był zasłużonym

niedobór w kasach chorych
wgniósł

Kasy chorych doznałv nasku
tek kryzysu si.\nego wstrząs·l.
Z jednej
strony nastąpiło
dość gwaJtoWllle skurczenie do·
chodów - jako konsekwencja
spadku zatrudJn.ienia, a pq:edewszystkiem z I1Iiż,ki p ac i zarob
ków, z drugiej zaś strony zmmeJszenie
się
Ikapi,tałów
płynnych wobe<:
pogorszenia
się stanu wyplacalnc<>ści i bar
dzo silnego wzrostu zaleg'ości,
które w dużv-ch rozmiarach stał
·
t
DI'eścią
;a~;~~: na'We wręcz
-

18. milionów zloigtb

chorych był spadek dochodów
ze składek, będących podstawą
działalności kas. Cyfra składek
spada a regularnie i w dość zna
cznem tempie
od 1929 roku
!mniejwięcej 190 mi1j. w stosnnku rocznym).
Inne dochody kas chorych.
IlU które składają
się kary.
zwroty za leczenie, czynsze Z.l
~ynajem 10lkaIi i t. p. nie mają
większego znaczenia,
gdyż w
większości stanowią pozycje €
fckt,rwnie bardzo powo.ti wpłv-

wające.

mym roku skurczyły się i inne
wydatki, przyczem k9Szty adrui
nistra~ji były niższe nawet IUŻ
w 1930 roku.
.
Rok ubiegły przyniósł najsi!
niejszy spadek w zakresie zasiłków pieniężnych,
ale poza
t:-m .łUŻ i we wszystkkh
innych pozycjach_ Niewielki feszcze stosunkowo s'padek wyda tków w roku 1931 przy znacz
nym spadk'u dochodów spow/!dowa
wzrost niedoboru kas
h
h do I'lI1'zeszło 18 milJ'o

~6~YC

v·

-

w tym .stanie r.z~zv niezb~rl- Zmniejszenie się dochodów Jak więc widzimy, mimo nie
ną sta~a SIę redukCja wydatko\\' kas chorych poci?gnęło za sobą zwyk.le trudnych okolic.zności

i która bv:a

nbrl1dniona ze wzgl~
d'll na określony charDkter i za
kres świad{!ze.1. Należało osz<:zę
dzać na świadczeniach i kosz ·
łach admiJDisbracji. W tym o·
statnim zakresie przep.rowadzona została akcja reorganiz~yj

na pogrzebie

dyr. liwika

tym

Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się z .domu przedpogrzebow. we czwartek, dn. 26 styc.znia 1933 r. o godz. l-e] po poł., o czem
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

w r. 1912

brak miejsc

Nr 24:

B. P.

Z

Łódź

RzplHej,

ciągle

r. rozstała się •

Dnia 23 stycznia
cbańsza matka i babka

donosiliśmy,

~ydenta

~ t9!l~

łiódź

Wia~omo~[i ~iei~[e
Prokur alor Narkowski
opuszcza

.- ',;GLOS PORANNY"

działa

czem nlepodległośc:owym i jako ta.
ki był zesłany na Srberję na prze·
ciąg trzech lat.
W pogrzebie wzięli udział liczni
reprezentanci Lojzi, a m. in. inspek
tor okręgOwy łódzkiego ZUPU, p.
Czarkows~ inspektor i pr~zes h.
Pawłowicz,
łni.
Wojewódzki, p.
Zientalski. W żałobnej uroczystoś
ci wzięli również udział: P. premjer
Prys tor, szereg działaczy nlepodleg'ośc:owych, jak Arciszewski, Kwa
pińskł, min. Hubickł i in.
Nad grobem zasłużonego obywa·
tela wygłoszono d~iewięć przemO.
wień. M. in. przemawiali pp.: dyr,
dep, UIanowskl, prezes ZUPU Nakoniecznikoff, dyr. związku . ZUPU,
dyr. Pasternak, prezes Unji zw• .
zawod. prac. umysł. Anatol MlD
kowski, w Imieniu spółdzielczości
wiceprezes rady naczelnej związku
spółdzie'ó, inz. Wojewćdzki, w imie
niu pracowników ZUFU magister
Fiedorowicz i inni. (P)

niezb~dne zmnie.iszenie wydai- konjunkturalnych, Ikasy choków, przy wzrośde kosztów o· rvch wskutek umiejętnie przeRząd polski udzielił exquatur dyr.
gólnych. Jak wynika z cyfr, k~~ pro~adzonej akcji oszczędno J. Weisfcldowi, konsulowi honol'osztv świadczell uleg~y redukc~: śdowej i reorga,n izacji, opano- I\"emu Łotwy na obszarze wojewdz..
prawił' równolegle; do redukcJI' wały sytuację.
twa łódzkiego z siedzibą. w Lorhi.
dochodów; koszty administrll- .:=.~!!~~~!!!!~!!~~~~~~!!!!~~~~~~_::::!~~~!!!!~
cyjne zmalały początkowo mi _ _

Olobists

protest l odz-, DraCOWn:czei

na, scaleniowa, mająca na celu nima1nie i dopiero w 1932 roku
potanienie administracji.
zaczę1v silniej opadać.
By1y
Wprawdzie akcja ta, zapocząt- to bezpośrednie skutki miż'ki
•
ZUPU
kowana w 1931 rOIku da a rewl płac , skutki oszczędności
n'3
przeciwko uszczupleniu zapomog • . . •
Jennocześnle rozpoczęto likwidację taty dopiero w roku ubiegłym, podróżach s'uŻlbowych i Wydllt- Zgodnie z naszą zapowiedzią dzącym silnie w egzyste'lcję cał..
wYZej wspomnianej kasy pracowni- w każdym razie sytuacja w ka- kach rzeczowyc·h.
odbyło się w dniu wczorajszym w go świata pracy.
~6w towarzystwa.
sach chorych została opanowaW roku 1931, który był prze- lokalu rady ' okręgowej unji zwj~z..
Sprawa wystosowania memorJa.
nadzwyezaJue łu z protestem do
minist~l'Stwa
Ogólny majątek tej kasy wynosił na i struktJu,m działalności kasy lomowym w sytuacji kas cho- kćw zaw&:rowyeh
w 1914' r. 893,800 rubli, lecz w ro- nienarrus.zona. ł .
1932
rych, spadły
jedynie koszty walne zgromadzenie delegatów pra pracy i opieki społecznej oraz eW~n
ku 1915 został wywieziony do Ro\V drwg:i.ei po OWIe
ro- świadczeń (stą.d d'llżv deficyt), cOlfników umysłowych. Na wiecu lualr.ego zaskarżenia decyzji lU "'li
sJ; i dotychczas nie został zwróco ku gospodarka kas chorych 0- przyczem stosunkowo
jeszcze tym poddano szczegółowej d';sku do najwyŻ5zega trybunału sdmłnły
parta na nowych pods.tawach,
.
d k sii wszystkie bolączki pracownicze, stracyjnego zostanie przez
r~dę
n Z' od I
t t ut
k
d
doa szczególnie
projektnwane·
na !iJlecJa.I.
g łI e ze . s al'k efD
asy
o chodów, wvstarc.zającą na do~~.
19'''32
W tvn
go US1.czuplenia
ustawodawHwa DYCh zebraniach.
ra. u.
1 sa- ubezpiec~~niowego. Po omowieniu
• W każdym razie, jak na:n k!)'U~.
przeprJOWadl.enta IWIdacji wyma- nsnie odpisów na fundusz zf pIero w
a
gany est akt ustawodawczy.
pasowy, a więc mogła być pro tw. błQllllll§i2U4iJ,......
,wa».e... 2'3twierdzonego przez radę mini- lI\kują kie:ownicze osobistoś:!i ru.
Projekt ustawy wniesionej pruz wadzona na norma.1.ll1e
zdro
.
strów p:anu ograniczenia świau- ('hu pracowniczego w Lod'li. cała
rząd do sejmu przewiduje zgłasza- wych podstawach.
POWODZE~I~. KONSUMU.
czeń pieniężnych na wypa.lek bra- al(cja protestacy~na, wymu~rzona
nie przez zainteresowane ~oby
Liczba ubezpiecz·onych w ka
.Jedyny w mIeSCIe naszem. dom I ku pracy oraz, wstrzymanej, nask\ó przec:wko krzywdzącym pracowniroszczeń z tytułu członkostwa Ita- sach chorych,
jak W'ska'zule to:varowy KonSum przy, ,:VIdze;V- tek uchwały zakładu uhczpiee:zef. ków umysłowych
zarządzeniom,
sy w przeci-gu 3 miesięcy od ogł!)- statystyka:
makie w okresie skI.ej i\'lanufakt~rze. (RO~IclDska .>4, p-:ac. umysłowych, wypłaty pełnej IlrowatJzona będzie w ścisłym tumBzenia w Monitorze Polskim ob- kryzysu. Al~ :7.TIacznie g~ęh'Szy .d.oJad7.d. lt~:1mwa.JamI 10 II ~6~ stal zap::mJgi dla bezrobotnycil, zebra- takcie z centralną
orgatd".dcją w
wicszc::enia o przY6tąpieniu do li- niż spadek liczbv U'beznIe~:w- SIę. ZH! ,t 8woIm r~~e. aCYJn!e ID ni przyjęli rezolucję, w któ.ej pro- Wars -awie. Centrala, wedł~g otrzy
nyeh i tem d'0t1cl.ws.zv dla ka-s ,slum cp.nom . wy~ok~e~ JakOŚCI ~owa- testu'
energicznie ' p.'zeciwko manych z Warszawy wieś'!l, nosi
kwidacji kasy.
1
. .- - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _lIIIlaia_ _ • rów ~razbuprdzeJmeJ ~ wyklwal.If~b. wszei:im zmianom, jakie wllją być s!~ z zamiarem interwenjowania a
waneJ o słu ze najPopu armeJs.zą w najtliższym czasie wprowadzone premje:-a oraz u
poszczegalilyeb
placówkę han?lową .w naszem file·
ustawodawstwie socJalnem a go kłubów poselskich.
ście. WszystkIe dZIa~y Konsumu w .
,
pJCZf!WSzy od bielizny damskie.!,
mr;:skiej i dziecinnej; pościelowej ł
I
stołowej . znajprzedniejszych matera10w i w najele.gantszych dese·
Dziś i dni nalteDnJch
niach. p0przez fartuchy, pończo Inspektor pracy interwen ' ować będzie w Pabjachy, skarpetki I obuwie,
aż
do
nicach i Bełchatowie
. sprzętów kuchennych, towarów wał
W
zakładach
przemysłowych łą sprawą i przyrzekł zwołać wsp61
znów dał ~wiatu
nianych i jedwabnych - są obrt· Krusche i Endera w Pabjanicach ną konferencję z przedstawicielami
. połcin. arcydZieło p. to
cie zaopatrzone. Również dział ko- powstał obecnie nowy zatarg. Jak
firmy na nadchodzący czwartek,
lonjalno - spożywczy poleca wsze'- si~ dowiadujemy~ dyrekcja firmy
dn. 26 b, m.
Ide towary. Dzięki dużemu obruto obniżyła poraz drugi od niejawnt
Niezależnie od tego interwen,jowi oraz nabywaniu wszystkich to. go czasu płace wszystkim robotniwał wczoraj klasowy >zwiąa:ek wH
warów tylko u źródła. jef:t dyrek.
kom tkalni o 20 procent. POlatem kienniczy w sprawie zatargu w beł.
cja KonslImu w możności wykalku. administracja fabryczna wydaliła
chatowskim przemyśle. Jak wiadol~wania nif'spotykal'lie nis1dch cen.
w ubiegłym tygodniu 20 robotni- mo, zlikwidowano talU w swoim cza
Szczególną okaz,ią dla kupującye.b
ków przędzalni bez wymówienia , sie d !llgotrwały strejk pod warun~
Powtauam ... jestem nIewinna ...
!tą resztki braki i sekunda wyro·
Nigdy w mojem tyciu nie wid.iakiem, że przemysłowcy wpro"Vadzą
bów
Wid7.ewskiej Manufaktur~ .
łam tego c.łowieka .•
Obydwa te posunięcia wywołał;y ulepszenia techniczne, talt, że robot
oraz znane ze swej wysokiej jaki)- wśród ogół~ ro~t~iltów. ,wielkie nicy będą sobie mogli wyrob\ć
lako jedyny
film, odda IlCY
~ci towary marki O. K .. które srrzc ro 'go-:yczeOle i-Jeśli sądZie z na- większe zarobki i poltryć straty po
przeżycia niewinnie
da ie wyłącznie Kons11m Po cen:tcl } strojów w fabryce
strejk 1 niesione wskutek redultcji płac. 1'.
akazanej
ściśle fabrycznych. KonSum u., ku Krusche i l:'ndera WIsi na włosku. lepszeń tych jednak nie dokona" "
Z tl\ wielką obsad"
tecznia także wysyłkę pacwk l" ' C7, W. sprawie !ej interwenjował w i z tego względu robotnicy zamIerza
PHILIPS HOLM.S
WAL T~R HUSTON
t.owych do Z. S. S. R. - RosJt.
druu wc~oraJszym u o~n~~o,;eg() ją obecnie rozpocząć akcję o wyANITA PAGE
_
~~~
inspektora pracy, p. W o~tI{tewlcza równanie płac.
LEWIS STONE
poseł Antoni Szczerk~ws.kl, wsk~De-egacia zw iązku z P. WalczaNadprogram tygodnik diwl...
kowy Paramou'!tu.
~ując na następstwa , ]akle posun1 kienl na czele pros~ła o wydelegoSkładal 01l~lfł cia dyrekcji mogą wyw~ać, pro· wanie obwodowego inspektora do
Poez, o god •. 4 po poł. Pa8separ..,.iZOfł
sząc jednoczetałe o mezwłoczne Bełchatowa , celem stwiedzenia n ~
tout, bile., ulgowe i wolnyoh we!ść
~ .. '\II!
~
: Ul
zwołanie konferencJI.
miejscu, że przemysłowcy nie ",.
"
_ _.uD;_ewa_żn_e
' _ _ _g•. • _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ ••
In8pektor ałnteTe~ł sIę ea- konali swych zobowł~'7.a"
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dzialnośt:i za Rospodarke ' mifłl ą'
Skasowan-e przewodniczącego rad, "miejsk-ei" Og a:c

wnień

magistratu,

wDrowadzen~e

ił:."":

.honarowlch 'la nl""· .'

Kiedy odbeda sie wybory komunalne w ł.odzi'r '
kolefdaInych or~anów gminy. 1zawodowych. Dopiero zagv.,l- szych mi~t- 601~kitili'· ~ ram,aci?-'
nic z nich nie pozostało.
Dotychczasowa praktyka sa· rantowanie
d.uższego olkreSIl wlss.nye1i sQec.\alnY~h ,· słatut~w
Wiadomo tylko, że ustawo
dawca trzyma się obecnie jed morządowa wykazała, że o Ile , pracy i zabezpieczenia po J'" ot.-zyma p(tnvo określenia wYź
nej zasady, a mianowicie, ah3 ciał~ koleJ:da).ne wywiazywa y ukoIl.czeniu umożliwi ca 'kOW!: szych wyn1sgall dla kandydatów na ich Ill'ezydentów,
sternicy nawy
samorządowe: się naogół pomyślnie ze sW"ch poświę<:enie się sprawom mis
zadaI1
w
dziedzinie
nakr(!ślasła,
byli
goTo też
J)'l'ojekt pr:zewiduje
osobiście odpowiedzialni za ca nia ogólnych wytycznych
spodarki miejSIkiej, o tyle
wprowadzenie .
"
łość ~ospodarkl,
Sk:ad rad~ mie,rskiei w żależ·
Projekt zosta" zatem ułożou:,' byly organem nieudolnym i ma stanowis'k zawodowych prezy'
dentów.
nQscl O<l ijczby~ ' mieszkańców
jedynie pod tym kątem widze- lo odpowiedzialnym ~ zal{resie
. bieżącej a~inistra(!.ii,
pobiera.iącychstałe UIPosażenie . wynosić będzie -do l) tys. - ;.,12
nia,
JegO niezmiernie interesując' wkraczającej w sferę rozstrzyga urzędujących 10 .1.at, a więc dW8 , radnych, do 10 tyS, - 16 1 do 25 ,
tyS < ) - 24, do 40 tys. - 32, <10
szczegóły ujawnił w dniu wCZO ' nia codziennych spraw prakty i"azy dłużej niż-radv miejskit.
rajszym referent, komisji aami c~llych, wymagających spręh'; apo skończonej kadencji naby"· 60 tys, -:- .,~,O, do , 120 tys, - 4~ ,
odpowie- wajr:cych OTaWa emerytalne. Za do18(f ,tys: '- ' 56,. ,00" 250 ty ... '.
nisŁracyjnej se,jmu, odtwarzając slej r~ki i wyraźnej
~hodzą już
wodowegoprezydentawVbiera ....... 64. pon~d 250 ty's : ~ódź) ...; '
w .ogólnych zarysach szkic nq dlialności.
w fazę końcową.
Opierając się na tern doświa'l nego podobnie jak dotąd · przer '12 'radnyeh.
.
"
Wszyscy
oczekują chwili, wego ustroju gmm miejskic,h.
.
radę miejską,
Powai.ną jnowa.c.if! . -będzie
,
- Obecnej usta wv - oświad czeniu
kiedy ustawa z komis,ii w;płyn.e
pro.iekt
~anicza
kompetencje
złożyć
z
urz~du
mO'.re
tylko
noo'
zni~sieni~
odr
ęJm
y
cil
,przewod·
.
czvł
w
wywiadzie
p()s~ł
Chowar.a forum sejmu,
gdyż od urad mie.jskich
'
ZOl'cza , władza~
nieżących rady 'miejskie.f. \itó~,
chwalenia nowej ustawy, zale- niec - nie należ v byI)ajmniej
i zasad
Prezydenci r .wiceprezydent.., ry.m' stnIc przewodnh~zyć b~dzje
tra,ktować, jako ostatecznego za do stanowienia norm
żv
w
zak:-ct':e
z':lFZ1ldu
sprawa:ni·
miast
będą z zasady zawodow1
p.rezydent,
latwienia
S'P'ra
w
ustroju
samo
rozwiązanie wielu samorządów,
f;;miny
i
gospodarki
gminnej
na
Z~mieehano
natomiast
pierwof
jedynie
w
czasie a'k tn wyboru
rz?,
d
.owego
w
Polsce.
które, .iak Łódź
i W 3IJ'SZaWil
kładania danin puHjcznych o· ne~o zamiaru wprowadzenia 0 - cz onków zarządu miasta i koW
chwili
.obecnej
nietyDko
w
przelu'oezyły już pI'zed trzema
laty swą ustawową kadenc.ię. usŁ<roju samorz3du w Doszcze- raz kontrolowania dzia lalnośd Ilmk honorowvc" również zawo· mis,ii rewizyjnej o·raz rozpa tl'ydowych ławników,
wania ' J€d imrawo7.dań i wOlo-'
i rozpisania
w tych m !astach gólnych dzielnicach, ale na wet organów zarząd7.aiacvch i wyjednocześnie
zaś
skó'.v ,~. odda""ać ·będzie prl' ~
konaw<czveh.
w
pojpciach
i
Po.~.\~dach
w
tej
nowych \",yborów kon: ... lnvch
uc1tyla
przepisy
umożliwb.iące
wodnictwo w ręce ad hoc prz:'z
dziedzinie
Jeśli chodzi o Łódź, to naw,.t
radom miejskim ich dotyclt~za~
ra,dę mieJską ohranego przewod
panu,ie taka rozbieżność,
sprawujący
wł'3dzę
samQrząd
w dziedziZawodowym prezydentem mo nkzącego.
por:ozu- Sową ' in~ereą.lC.ie
apelował do czynników miaro że nieraz. trudno jest
.
ne
bieżące .• , administrac.ii.
I że być wybrany nietvlko miesz·
Projekt ustawy
mieć
się
co
do
spra,w
najlllrQstda,jnvch o przyspieszenie mo
Również cgran.iClZOny bedzi~ za kaniec danego miasta, ale r6w, I'OZlSZerW zakres stałej ł nalety·
szych.
'
'
mentu rOZJpisania nowych wyzorganizowane.' kontl'uil
Ustawa, przez wprowadzenie kres spraw załatwianych przez nież każdy obywatel posiadają eie
borów.
m~istrat
kolegialnie,
cv
prawo
wvbiera'-ności
w
kt6,
społeczne,i
nad ' spcsobem wy·
Teraz nie ule~a ,i'wż wątpli- do dziś istniejących w poszczeCały za:rząd i bieżą.c.a admini- rejkolwielk ~i:Lie Rzplitej.
d~tkowania h!:l1duszów publicz~ólnvch dzielnicach form ustrowości, źe
stracja spoczywać będzie
Od kandydat6w na zawodo·
nye.h.
na jesieni bież. roku odbedą się ju samorządu pewnych jednoli na barką'ch prezydenta, który wych p.rzełożonych gminy o'raz Czynność t~ ' sprawuJe
rada
tych
zmian
w
sP'I'awach
zasadnowe wybory,
działać bedzie iedn09Sobowo
ich za.stę'pC6w
miej ~ka, przez stałą komisję reniczych
Na jesieni bowiem
ustawa sprowadzi za~adnienie samoi-żą pod osobistą odpowiedzialno- wym~ąne będzie ukończenie wizy,iną, Iktóra jest organem ko
znajdzie się pod ob.radami i.zby
. ~elą '..
cona.{mnie,ł średnie.' s:z.koły ' legjalnym. i sprawuje bez;pośred
dll w całe.' Polsce na ,~dną .
l1S ta woda ",'(!ze i i, gdy tylko zoQraz reprezentować ' będzie gmi ogólnokszta, ocr:cej
lub rĆ/WIll0- nią kontrolę nad całokształtem
płaszezyznę.
słanie przyjęta reslkryptv mi.
nę nazewpątrz.
rzędne wykształcenie
zawodo- działalności organów zarząd-laDopiero gdy r.a tei w'Sp6lnej
we oraz pooSiadanie
3-letniej jącvch, badajQIC ją zarówno co
nisterja.lne rOlZ'Wia'Żą sta:e samo
rzady już na podstawie nowej płaszczyźnie pos.zczególne dziel
praktyki
samorządowej
na sta do formalności, jak i celowonice pIl'zejda przez pewne ży,
ordynacji wyborczej.
nowisku członka zarządu I'rIn:· ści.
ciowe doświadczenie - przyjRównocześnie z podniesieniem nv miejskiej względnie innem
Członkami komisji
rewizyj'
z,resztą" ministers-two poleci- dzie czas na ostateczne
rozuprawnieIl, obowiązków i odpo I samoozielnem slanowisku
sa- nej mogą być równie:': obywa
lo już ,
strzygnię<:ie zagadnienia
.JaK wiedzialności prezydenta wzgI. morządowem lub też 3-letniej I teJe miasta z poza rady mleJdo bud:rełu lód.zkiet(o WSJtawh~ ma wyg-l~dać samorz3d lerytot' burmistrza - zaostrzone będą I pracy w adminilitracji pal1stw.:> skiej, jedynie przewodniczący·
pozycje na wybory.
jalny przystosowany do wa- wymagane od niego kwalifik:t-I wej w cha'rakterze urzędnika I mi i wi<cepI;zewodniczącymi mll
Wszystk.o za.tem ~mawia runk6w polskiej rzeczywistości cje oraz wlprowadzona będrie, Ik ategorji (z wyźszern wykształ- szą być radni.
za wyborami.
prezy ~ enfa
źuada zawooowości i ciągłości ceniem)
, Oto w ogólnym zarysie szkie·
W trukich wa'lmnkach
nowy
6'
'
pracy,
Dotychczas
od kandydató", nowego ustroju sMIlorzQdu, któ
ustrój przyszłych samorządóW
Najbardziej charakterystyc1
Na czele g~iny rnie.łs kie !. po na pre~:vden~ów wym~gane by- ry ca"lkowj.c~e ,zm~en.ia dotych- ·
budzi powszechną ciekawość.
ną cechą obecnej częściowej re- winni stać ludzie nietylko od- I lo ukollcze~Ie zaledWIe szkoły cza~owe pOjęcIe I pra~tyk ę ()
Projekty dotyehlCUlS omawiane formy ustroju samorządu miej. powiednich kwalifikacji, ale i powszechnej.
.
za.s~da.~h
,U!l"Zędowama gmin·'
zostały tak zmodyfikowane, Żf
skiego jest
mogący calv swój czas poświę- , ~ stooSuIllku <;lo pIerwotnego mICJ.sRI<:h. "
, .
_.
,.
'I
• k ·
I cić J'e)' sprawom a wi"'" re~y- projektu waczme
zaostrzono
Wobec wlększoscl S!łln~~.11 w
p
ozeDle
Sll1nego
'1aCIS
u
na
'
,
,<w
kt
k'
•
r
.
r
,
'
I
t
'
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Piękne, ośnieżone lasy I
,d
ó
•. I ~Uj3CV ze SWych innych za 'ęc wyma~ama pra· y I samorzą seJIllIe, ICZYC, SIę na ezv z em,
role prezy enta, f TVnoczesme..
'
'
J
dowei natomiast
że :ustawa samorządowa uchwaEUDEłłIA, Ot~·ct". nd
"",ran'czell'
I
le .zak r esu dzl'ałania
zrezy~nowano z ządama zloze..' 101)a zostame
w formIe 'Wyzej
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~t~g~!!~a!
nia sped21nego kwalifil{acY.ine- pi.~edstawi()nel_
0'-e, 'e~Cz..ize #,0 e~zaminn, S7'CŚĆ n-a.twic:k- .
riCI.
Wieje mówiło się już i pisało
nowej ustawie samorządowej,
Prace
nad określeniem zasad
vrzyszłego ustroju samorządów
trwają już wiele lat, .lecz mimo
to do tej pory ustawa nie ujrzała światła dziennego. Obradowałv nad nią związki samorządowe, szkic ramowy opraco
'Wa o ministerstwo spraw we
w.nętrznych, wypow::dzieIi
s~ę
już specjaliści, sfery gospodarcze i t. p., słowem - wszyscy.
ObN""ie orace
nad UJStawą
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Dr.

MierzfIński
Proces o plakat

wolnomyślicielski

recydywistą ty/kańskiego

Niepoprawnym
musi być doktó!'
MierzYI1ski skoro, zanim SkOl'iczyła się jego sprawa o t. zw
bluźnierstwo za ogłoszenie broszury p. t. ,.Jak cz~<owielk stwo
rzy: Boga", już w sobotę, dnia
21 stycznia r. b. został wezwa·
liY przed kratki 1Oądowe w aną ,
.
. tym razem z
·
spraWIe,
loglczne,l
'-kt ory
K,
ar.t 170 K , .
JJ\lzrn .::
,Kto pub,l icznie rozpowszech"nia alszywt. wiadomośd, mo_.
l ó·
bl'
gące wywo ł ac lllepo \. .1 pu Ielr'y podlega karze aresztu do lat
2 ch i grzvwny".
Oto szczegóły łego interesują
~ego procesu.
Swego czasu za'rząd warszaw
ski
Polskiego związku myśli
woln('j wydrukował i rozlernł
po ulicach \Varszawy plakaty,
wzywające d~ występ?wania l
grom wyzlllanlO'wv~h I obrazujące najazd armji państwa wa-

bluźniercą

u•• iewinnion,

na ziemie l1iepod-
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BalS'~m aercąls'~ Władze winny zaLb,1ić spr~w~ ".oAWJe~łenła .w

ległej Polski. Afisze te wisiały ~ć\ rp' nsł('e.eo ~

n;ebez"'ieczne,' ' dzł.elnicy
,..
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".

tej

sp.okojnie_ Po Jlewnym czas;c
I
zarząd główny Polsko Zw. myśli •••••••••••••••••••••• ~('. .. Jąk to podawaliśmy, pOczy L&,1zkie
Tow.
Elektryczne
wo.1.nei poleci" uczynić to' sa•
hając od dnia 1 stycznia r. biei skłonne jeSlt rozłożyć zaległtłei
mo kolom
prowincjOll1alnym .
dzielnica Chojnv
pozbawio'na 'na "raty. ,
"
Łódzki zarząd
koła polskiej
~
U
została dwietlenia ulic. Wobec
Własc,kiele
nieruchomośd,
myśli \V'Olnej, skr6ciw5zy znacz
może tylko gazownia
riiezap 1acenia należności, elek- którzy w głów1l1ej mierze ponouie dla oszczędności ów
pla'l
·
_ . trownia :ódzka wstrzyma~a do szą' od powiedzi alność za hrak
k a,t l ecz zaclllUwuJąc
,-_.
d os ł owne:
Ostatnio, podcUls
mrozGw, w. WIe pływ p'rądu d l a 08wiet
l
' LLlic oświet1.2nia, ze swej strony .. ink
ellla
b rzmlellle
. . poJe
. d ynczvc
h liS t ę IlU domach
pę ały rury WO:lOCIągOI
.
t I _A na Chojnach.
- ' '1tet~ven.Jują u polioji' ~ ~\<.a~z -nad
ó
odd a ł ~o d'o d r~ ik li, dm - grzewanie
we, ub zamarza
y wewną rz ""Orpornosc
-, własclcle
- .. l"l lllern ZOl'll:ZyC,
;!L
h ws l~a~Jl'~i(
c,.
P w,
łch odbywa się prze~
tą'I1', l'Z,~ I)OWO
karz zale~ahzował afISZ w sta·
I I .
, . - ~"'ko chomości, którzy nie godzą się du ' n ieośw.i.e.!leliiap~i:c , n(j,rażc. poczem o d ezwę FOZ l e- rozpa, a eme ogma na CzęsCI \lU • na ponoszenie opłat Slpowodo- oisą na niebezpieczeiis two nn·
Iostwle,
piono. I znowu ten afisz wisial panel rury,
wala,
że sprawą oświetlenia pa~i , kradzi eże i ,t, d ,
spolkojnie dni trzy. Aliści n& '
Ponieważ taki sposób
był jt·· Chojen zajęły się obecnie właWobec teRo, wladze lluqzor
s.kutek za,ża1enia władz kościel--I przyczyną kilku wypadków poiaru ,dzl'l .adm,i nistracyjne.
, cze.' gminy Cho,in ,";,', ,w P'jAJ:,W nych, urz~d stall'ościI'iski skie I władze policyjne poleciły' zWrócić
Biorąc pod uwa,gę SŁOSUollko· szvtn rz ędzie zaś; wYfl~ i a[
połOwal s'p.rawę do sądu,
któr)' uwagę wła~cicil;1i domów i admini- kowo nieznaczne zaległości gmi wi,atoW' 'se-Jl11'iku łód~kief.fO owytoczył ją z tytułu wyżej wv- stratot'ów by odgrzewanie rur od ny Chojny, w op'ade elelktrow , I'~Z slnrostwo powiulo\ 'e
Ódl'
mienion€Jgo artykułu. Jednaki ? bywało się w sposób .iaknajostroi, ni za zużyty prąd, które do,chr;· kie ' z u.: :::ły sic. sP:rą;~'ą '. óś',\'ie~J~':,
sprawa została a limine umorzo niejszy, zaś rur gazowych wogóle I dza do 1.000 złotych. jest' na nin Chojep i. ',l1:ljPT,3,\\'dopodó1)
r:a dla ~raku_ ce;:h prze~tępstwa odgrzewać nie .wol .. o ~ mo~e to \ dZieja., że s.pra~a
oświe~le~la nie j , w drodze PTzymtlSll nałn
a dr. MIerzynski uwolmony od czynić wyłączme personel gazow- zostaIlile załatwlOna w na.Jkt'ot- żą Olłffl.tv n.a oświ,g tl.enie ul'
winy i kary.
ni miejskiej. (b)
{szvm czasie. tern'h!ll'n ;"i,
71" rl.,;"I" :",, ('h":"" ,,'-' '

Od"rzeW8" rury

I
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-HZIl ruwienie Tadzma
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~amla$t j~L;etOil.U

Lekarz z kasy ctlorycil opuka~
ostttkd Tadzi!,a i or3ckł, Ul m:.
za;ęte płuca, że nale.ly go umieścić
w ~zPitadIU, az:b y PdOdr~pero~ał
t z, rowIe..
sW02e na sLarpmęe
,
Bkdna matIia pokiwa'a smutnJe"
giową, przygarbiła się je~zcue bar'
dziej pod c:ę:iare.m tej wladomośc.
i w&l.azt(ąc na wilgotne ściany su
tel"iuy zdobyła się tylko na jedn«.

"

Robotnicy od soboty nie

opuszczają

"

A

omasz~w
BEZROBOCIE ROBOTNIKóW BłJ·
DOWLANYCH.
W ubiegłą niedzielę, odbyło się
zebranie członków związliU budowlanego "Praca", na któcem mię
izy in. porusLOno sprawę szalonego przyrostu w n.statnich kilku ty.
godniaoh bezrobotnych wśród wy·
kwalifikowanych mais~rów murar·
skich i ciesielskich. Zebrani w licz
b:e 100 os Sb stwierdzili, że bezrobo
c'e spowodowane jest ' napływew z
clwłicznych wioselt do TomasZ'Jw;,
niewykwalifikowanych, którzy za
l:ezc;::n najmuh się do pracy. Ponadto pokrzywdzeni
majstrowie
zwrócili uwagę, że krzywdę wyrządzają im inżynierowie, podpisuJący plany na bur:o,. ę, oraz dekla·
rac'e na zatrujnienie przy bU'lowll
majst-ów. Zebrani s!Jorząd2ili m~
ml)l'jal, Ittóry przesłali do mag!stra
tu z prośbą o uwzględnienie ich naj
lywotni(szych postUlatOw.

murów fabrycznych

Sytuac.~a strejk owa .' na tel'e- stre.ik włoski trwa nadal. · W u- eji st~.łku wł~iego oraz U\l1
nie 'o kupowanej przez robotni - statnie.i bowiem chwili robotul , cbomienia zakładów widrew,
."
.:
'
.
pł t
k' h
·d-L.· 1_ ł
_......
k'Ó'W " od &obuty: "WuhewskJC" cy do żądan w sprawie wy a y, s le naj iIUlOJ 0&0 o ezwa......u
Mami aktui-y'~,
nie uległa w wysunęli je8~ postulat przy- b. tygi3dnia.
dniu W~z,oi'a'jszsm żadnej, IJ(}- .ięcia do prae.f wydruonych w
Jak .iuż nallmieniIiśmy, na te
ważoiejśzeJ zmianie. Wszystkie swoim czasie dele~atów.
,l'enie zakładów panuje zupelny
. ,- -"
,.
.
"
••
' .
odpowiedź"
" zakłady , sa, w dalszym cu:gu uJ8Ik nas informUje lDspeJu~Ja spokó,', Przed fabryką na ulicy
_ Jak~~ moze być zdrowy w ta- nieruchomione. ~ółem strejku i pracy. firma prawdopodobnie Rokicińskiej kl'ąż:] patrole piekich warunkach? Mąż n'e pracui~ je oko~(} 5 ,000. J'()botników, z I w eią~l, na.tbliz.szych paru dn~ sze,l l konne i Jlolicji, strzegące,i
juz od 5 miesięcy". Czasem i nf którye~ przeszł9 2.000 pIVJeSia- ~uJu.ic calkowtcie należności spokoJu i niedopUS7JClZBjące,i do
chleb niema,
' duie w dalszym ciągu w mu- i, spod~ewać się należy Ukwida- żadnych zgromadzeń. (gl
Lekarz wysłuchał tego WSzystldE
'
' ..
,'
.
'1
.
N' b' ł t " dla I'a-ch ' f~l'~Tlp,łlęCUJąC przy me-,
-"
'
~re~: :;:::m:'ydarz~nie~ o ~ ta ~z~nnych' wal's~tataeh. Zna.{du:'
~mutna
życiowa
sytuacja nie iąeym się w obrębie fabryk doszczęśhwych ludzi.
sła'cza.ią pożywienia rodrziny.
Wyw'ezi~ny na taczkach dyrektor uzyska
w ta!tiem samem milczeniu wy Żywność doręczana jest p1'7ez
satysfakcję
słuchał Tadzik
decyzji doktora.
."
.
W Idlka dni później znalazł sili ,;ed~ z , bram fahl'Ycmycb.
•
Burz~we zajścia, jakie ro~e- iż gotowi są wprowad.z.ić z pow doŻt'j, białej salł dziecinneg<> - Na~oeży.:, zam~zyć, że' ł'o~tm- lirał\' się ubiegłej soboty na te- wrotem do fahryki inż. '1 elaOSZUECI PRZED SĄDEM.
szpitala, gr!.zie ułożono go w Mik,. ey pł'z-eby\,'a,ią jedynie na ' sa-I renie zakładów
Schlosserow- ty·ckiego, co bl'2dzie dl.ań pewne.
W dniu wczorajszym na wol,ab
pOod nr. 3, gdzie mial spędzi,ć kilha hl·ch' 'skr~alni..':pnęd"Zalnr ~ip- sk iej Manufaktury w Ozorku· go rodzaju zadośćuczynieniem. d.;.ie tutejszl:ga sądu grodzI.iego
miesięc:y w o"os()bni~niu id~Iel{.) skie.i ~ a,merykańskiej oraz na wie, odbiły siQ g'Qśnem e<:hern.
W wyniku dalszych' obrad, znalazła się sprawa dwu ch miesz·
o~l SWOlC:J Bb pCmlI11() nalezyt"l "
'
' . Ś 'l.d' , ' "k h
,.
Eenedylda
opiehi, jaką r l'~ w szpitalu, iJr~ . t~~p~lnł. .W ru .,stre~ uląeye
Zakład,V są JUż n~eczYllJle po wyłoni a s,ię możliwość zakoń· kańców Tomaszowa,
kowało mu I.anlzo i matkł, wie~" ilan~~e zu~lny , spokój.
l'az dTllgl od grud!rua ub, rok'.!. czenia strejlku i zlikwidowania Gawłowski : go i Józefa Kołodziej
s!.:egD. cs!t;t;Ż{n:yc!J o oszustwo i
nie ltrz~'ającej się Po mieszl~aniu. - -W ,ci~ , \yez,8pa.js®ego dnia . 'Vczoraj w siedzibie inspek· całego zatargu, albowiem dy- puszc: anie w cb:eg falsyfil<at-'w
i rodzeń~ '''a - a szczególnie n.I\, odbyły się daIs7Je
k'flłlfel"CD('je toratu pracy w Łodzi odbyła rekcja ze swej strony z,godziła 20·z·(}towych na terenie pow. opo.
ł?j fi.l(jst, zyczki, dl tewi~i{}l~t.l\l(;j JDi~zy dyi'.eke.~ą, nadzorcami się konferencja na którą pn-y- się uwzględnić niektóre postu~3. czyi.!sldego. Pon:eważ podsą :ni donalillki 1.f.Jrą kochał na bu:.z:,-)
. - .•• "
j '
. .' .
.
LeŻ3ł więc Tadzi!t spolm}nie, w fu'1DY l msp'Cktorem pra~cy z e~ I bylI przedstaWICIele
zamJkmę- ty odnośnie
wa-runków p'acy kcn~1i przestępstw r.a innym terenie, przeto sprawy n'e rozVa~J'yi'ia 
glębi duszy jednak był przekotlany, neJ sb~ny, a del~~tam~ stre,l- tych zakład&w oraz delegaci lO Obrady zakoi~zooo ośw:~dcze
no i al.ta jej przesIano do Są C lI ,.
że to ~ję na nie nie zda. Przecie~ ,kn}ą,cych ' z . dnJ~ie.i, w 7t"lrawie boLników.
niem delegatÓIW robotniczyc.h, Opocznie.
j tak musi p~~niej powr:~ć do swe spłaty za,ległych
tygodniówek.
Na konferencji reprezentant którzy obiecali zwołać ogólne>
1
go dawllego zycia, do nll!f ostatku Znledłości te wyn.QSZą ogółem firmy oświadczył
że uważa zebranie jeszcze dziś rano (wto KU"'OWAŁ W s'n~r I~, KRADł..
i Ilie::y...
TaIt przyrajmnie'l by'by ~ '"
.
.•
' ,
. ,
\" l"r"'Sz" - - TIU
razem ze swoimi a tu cho~ wszy, 180.GOO złotych, .Jak nas mfol'- ws'zelkle rozmowy za bezce.lowe nik). Jeśli og6.me zebranie
.y
"
~ ,~-". -., •
Sl'.V S? dla r:ic,!o' dobrz~. , ale tl) ~fe mn,ią z whlr~tcdncgo
źródfa, gdyż dyrekcja
nie urUIChomi akceptuje rezultaty konfereIv~ ji
Znani w T():n:S,;';!J1~\'ie ~e . swych
'.
,
.
,
. , w' stęp':w zb!!z·"'13~:lch I lIcznych
jest ta (obrać matki. Bo tamta ply nadzorca sądowy adw. Jasieli- "-przód zakładów, zanim robot- w lnspektoracIe,robotmcy staną :lWar:tUr Stefan t-1e:;s (Pia3!~owa 7)
nie z obowiązku, a ta z matczynego ski czynił
przez cały dzień nicy, którzy przemooą u~unęh natychmiast do pracy, a dv reK -/ oraz j?g() kclega. Józef Kozierskl
ser~~'M
'
"
•
••
wczorajszy
wysiłki
w kiel'1Ul'lm
dyr.
~fe]atyckiego z fabryki,
nie cja cofnie zarządzenie w spra-/ (Wspćlna 41) wybrali się • wczorajh
I .oze lUZ o
mme zapomnte.ł
. .' •
n1
.. ~
..
•
w domu .. , Może nie chcą mieć cha- uzyskama mezbędnyeh 8tJ?D. " udZIelą Il11U satys.fak'Cjl. Klerow- wie zalJIllkni~ia fabryk.
lnz po zalmI' artyłmlćw spazywczyc
rego u siebie..• _ i na duszy robt· rezultacie f~rma zdobyła 50.000 nik Telatvcki, wyjaśnił przedsta TelatyckielIlJU udzielona zosta-I cIo s"lepu JĆ 7 ef? Ncwa"a (pi."~' "I
,
,
.,
wa f9). W CZ:!SlC s:,orlądzamu 0lo, mu się ('Oraz bardziej ~mutnt). złotych, któ~ zostały
je82J('7JC wicieł dyrejlA'Cji,
nie ma ni'<: me satysfakcja za . u>s um ęOle go b:achunku, Hess za~~ra!lł się do
Pew~elro Jednak dnia • przyb~to w cj~u dnia ~rajSllJego wy- ~pólnego
z administrracją poza mury fabrykI.
mi~s:!c'ląc:g() się obak S"'~IJU miedo szpltal~ ccś, Co wzbutizłło za;l}. p1acone roboti1ik()m na poezet S'Chlosserowskiej Ma,Jlufaktu.ry,
Warto przy s.posobności la.' szkania Nowalia, sk"d za'rał 140
ń
k :{
teresGwame, Był to głośnik radJo-.
WY. któr
siostra miłosierdzia tł· naIeznych ~m. Ml'l11O, lz s~· a pełm JedynIe funkCje kH'\row- znaczyć, że podczas wywożenIa zł, gotówlćą. ~~~z n.owar.y, zauwa
mieściła ~ośrOdltU sali i zapowie- dziewano 81~ że z chwilą spła- nika tecImicz.n~o,
inż, Telat:rdd~go na t~czce nie żY'l~'s~y klt{~adZIH;z, dał znaćt o ~Ieł
.
I
j
,•
"
.
pc !C'I
:ra essa are3Z owa. a I
ł
<fzia ~ 1Vszyst~um ma ym . pa~ en: ty, częś~i za~g~l,_- r~~lcy
Po tern ośwIadczemu, delega· została mu wyrządzona iadna 'l spra~~ przet;:h'!l-o J'!emu sklerowa
tOm, ze od dztś ~ą moglI słucha. pode.imą
natychmiast prae~ ci robotników zakomuf1ikowali, kf'Zywda fizyo'Ala.
·1 ta na c!r-ge d~dnwą.
radkwych attdvch
" .
. .
P~uszyło tQ' t~kie i · Tadz!ka, ••••••a •••••••••••••••••••••••liIIIIIE • • • •II • • • • • • a •••••••••••••••• a •••••••••• II~
•
ONY ME
I
l ••
t
;..
l; ROBOTN K
OrZN_ CZ
kt Ty w OC~.tl ar.tU wpa rywal s·ę •
D A LE"1
w 'a ::ną, ok"ągłą tarczę głośnika. :
'
ł
ł
~
.
Ro:::poc~!a się audycja,
Był to •
III
Robotd[( tcm2.s-:., 's'oi, Fra::ci.
akwat radJowy program dla lIzie.•••••••••••••••••••••••• ae •••IiIB.i!I • • as •• lla. . . . . .II.!lIII • •IiII.Sl!lft • • WI!I!II.!JIII .1i.1I11~ sze;t Płctrcws'-i, otrzyt:lał z mil.!
sterstwa
suraw
wewnętrznych
ci, Najpierw była wesoła bajka, a
potem zapowiedziano "skrzyneczTEATR MIEJSKI
Wćbec protestu właścic:ela domu I srebrny med~1 za rIOmoc w ratowa
&ę" radjową dla dzieci, w które)
Dziś "Krzyczcie, Chiny!".
~cstanowiono. w~u . ować :ab"icę w niu g'n .cych robotni![Ćw. Pictrow
Jakaś pani odczytywała odpowiedzi
Na jednem z nieaawnych posie· Jednym z są"le~mch domaw,.w kto ski był c"ynny w des1en:u 1'(>"''1''V
na nad~słane przez dzieci
listy i
TEATR KAl\1ERALN\"
dzeń kCJmis;i literatury polskiej rym przez dłuzszy czas mIeszkal i robotl!i!tOm za~ypanym ziemią
Dziś "Sprawy_poufne".
d t'ł
p
, . . a k a d I:m j'I An a t oI F'rance.
omawiała poruszane w tyCh listac!1
prz2 s aWl w
G!S.uej
wslmtel{ zawalenia SIę studnI.
Fprawy.
pZISIEJSZY KONCERT A. SCHEN umiejętności prof. St. Pigo:i "Plan
_ HaUo! Hallo! Mała Halinka
~ERA.
rozmów' z A~all1em Mickiewiczem".
prosi, aby pozdrowić jej braciszlta,
D~hi o godz, 8,20 wiecz, odbędzir.: Wydawnictwo WZ1>rowane byłoby
TEATR POPULARNY
który leży w szpita'u. Niech Ta· się VI fi1harmonji zapowiedziany na pcdotnyc;l publikacjach niemiec
Dziś i C'odzięnnie przebojowa OpE'
CZY
myśl
!Izik wie. źe mamusia, ojciec j 017a koncert
wielce
utalentowatlego kich, Bylby to Jeden z tom:w z retka R. Stolza "Peppina" w pre.
ta'bardziej ciągle myśli o nlm i s!~rzYfJka Al~r~da Schenke~~, Ar~y dawna zapowiadanego "Wydania mjerowej obsadzie.
łęsknł za nim, wyczekując ,Jego stl1, V{yl~ona. WIelce urouualCony \Do se~m(»we~" zbior()wycb p:Sm auto
Urządzane co niedziela przeJ
lJowrotll.
,-tetesują.cy
progr:1m,
zło~ony z ra "Dziad6w", Tom obhłby zapiski DZISIEJSZE KONCERTY RADJO
Ł6dztkie koło polskie!;{o zwiąa
Tadzik dr~nął 7.e szczęścia. Na dzieł: Beethovena, Bacha, LItl?, P z:sz!o stu ludzi, którzy na podWE
ku myśli wolnej odczyty ścią·
lego €mutne,i twar:-yc~ce ol!malowa Achrona, Kirmana. Blocha, MilhaD stawie bezpoś~ednic!t stooun.k6w z
zastę,py
ło się wielIde uśmiechnięte szczęś- da i Wladige~!owa oraz innYt}h. poetą przelmza i t~eść w.yraronych
Dzisiaj o godz, 18,00 z okazji p" ją coraz Hcznie,jsze
\V poszukiwaniu
~ie,
Koncert wzbud",ił wśród melom:t· , przezen poglądów I myśh zaslysza- święta narodowego l'ummiskiego słuchaczy,
Od tej pory przyjmował z wię. nów duie zainteresowanie., AkoUl v ue w potocznych rozm!)wa~b. Ma- rozgłośnie radjowe, transmitować większeJ sali Koło na tę niekSz a ceh!1tą ie'HUSt1",'a ' i' pown'!al ·p::l.Iljować artyście będzie dyr'. To!) terjał znale'wn() po rćznyc!1 pubU b(dą z Krll;kow~ pleśni rumuńskie' dzielę., dnia 29 stycznia r, b. o
~odz. 11 rano otrzymało
sa,l.ę
'7Vbc'ej
d o . zdroWi'a ,'
- k•
1 Rydf'r •
'
kazj'ach drulwwanych (pamiętni-• 'v
wykonamu
prrmadonnv opery
!l.,o1
I
( 01'
l
t . ]' , P" r' o{
k 6bu rady wiejskiej (Pomorska 16~
~,,,,
•
~~~~,'
!:ach, [staCh, artykułach), bądź tez "mr?sz .e~s neJ. 11 girosanu, t rą
-'
w zbi()ra~h ręk(),itmiennych (:v Mu z~~H JUz ra~Jo8łuchacze .z poprzed do swego rozuorządzenia, Prze·
i:um M:cklew:c:,o':'lskiem w Pary- men wys~pow przed nl!krofollem. \"id!uje się wi~;kszy nap yw slu
:iu, w ArchiWUm Ra!1perswiIs!iiem
Nada:walle ostatnio kilkakrotnie chaczy, zwłaszcza ze sfer intei jn.), Materjał przedstawia się wcn audycje ll11nylti lekldej z Wiednia hgencji, ~dyż przemawiać bę
przy uf. Piołrkowsk;e11U1
le b!lgato ~ wypełniłby zgórą 30 ar Z"'nbyły sohe wśród radjoslucha- dzie redaktor, a zarazem gł6iW
kuszy
dntlru. Tern obj .:łby relację (;\~,',;r ogólne uznanie, dzięki ml n y ws'p6łpracmvnLk " \V o !IDo nJ V
Wczoraj o godżinie 8 wiec?:. ugas.zono. Jak się okazało, 1),
rozm~w Mic!riewicza w ciągu ht 30 st.l.t '\~ s\iplTA
U wykonaniu i dob:>fo, śJiciela Polskiego", znany do
wybll,ehł pożar w libografji i dru gieI'l pow.stał od roz.grzanej ka·
brze w stolicy jako dęty pre·
karni, należącej do S. Froelicha nonki i zllisz.czvł jedynie cześ{ (1825 - 1855), SeJrrowe wyilania w~mn l II Iluarowi. Podobne :1.1'.Iy legent p. H Wroński, trik zjad
piE'l11
Arlama
MicI;:ie,~·icza, tal. clłu- c,;~ trand11tujq. rozgłośniA '., );S{ie
przy nI. Piotrkowskiej 101. Na podłogi oraz stó" i usz,kod~iJ
go Już za!lowia'Jane ma się uka- 6,zi"'llj ( gOG? 2000 w wyko 111 '1 liwie napastowany przez wsteszczę;': ::ie z,ostat on
zauważony jedną z maszvn, Straty są nao
zać wkrótce.
orkiestry wiedeńskiej ora.z soii. czników z powodu swego radio
dosyć wcześnie, tak, że zaalar- gól n'ie'ZlU\CZne.
wego
odczytu
w
sprawie
Ił
...
stów.
(r)
mo,valla straż przybyła na mie,;
projektu noweJ ustawy mał7~Jl
sce, gdy ogień nie...;.do al sil'
.' Pisma I>ar~'skie donoszą o dosć
skiej, Temat odczytu:
"eZl
rozszerzyć:. POll1ieważ w lok~.hl ~ocn8 dYżUry
";ekaw~'m pr(}teśc:e gospodarza do
wolna myśl tylko burzy?", Orldnllkarni n 'kogo już nie było.
"
mu p:zy.Quai MalaQues 19, g:dzie
e,zvt ten ma na ce.1,u zbicie ró~'
strażacy II oddziału
wyrąJb.ali
D~ w nocy dyżurują następu - urpdz!ł Stę Anatol France,
KIedy
uych sofizmatów, klórymi po·
okralowaJ1ie i przez okno do tlące aptelri: A. Dancerowej (Zgier postanowiono wmurować w dom
slUJg'uin się przechynicv wolnej
stali się do płonr:.lCe~o lokalu. s~a 57); W. Groszl'o\':skiego ~11 [ten płytę ~~~j.~l~OV:ą, ku c~ci pj~~~ I
myśli w walce z nią O'faz do roz
Grvzr-cv dym ll1ll·t:.{Inlał ak('lp L.stopada 15)' Sul,c. S. Gorfema rza, wł<!,~c CI I d mu sprzeCiwił ....<:
proszenia różn"ch przesą!d6w.
rato,,:ni-cza ; sŁrara'<!y zmus?t>;'! (p'łS!luS 1rie['0"51); S, Ba::t"6:.ews!d( m6wi Ą e. iż nie c·~c:! zwraca; uwap'i
rloklltuj~cy{'h dotychczas jesz
byli pracować w maskae h gazo- go Piotrko\~ sl'a 164); R, Reml)iel; na s~~'Ć, d~m , Inna sflra:': a że wlal>
cze w umysła,ch nawet in.teligen
",,"ch.
[skiero (Andrzeja 28); A. Szymań- nie gkut!~iem odmow~r wJa~cicieJa
cji.
Po pólgodzill1nej akcji pożar ~kjego (Przęd7..alniana 75\.
(:Om stal się w Paryiu "głośny",
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Lódź,

'Dwił

dnia 24 8tyczuia l ~D3r.

bok~jowe

lDet:ze

W n edzielą ŁK.S. gra z T.K.S.Z. (Toruń)
Poznań

. Warszawa1lS:3'
ne zo~taną d~ ?:wuch min~t. la
.
woodmk
w ,s tame W\

li. K. S. W lutym

I'1lstrzostwa

Zw.

I

I

nowe

p.Z.B. ?

\V

liodzi

Lista zg~oszeń do "lpierwlSzego kroku bokserskiego" w Ło
dzi zos,tała już zamknięta. Liczba podanych przez nas ostatnio
ZI'{ oszeń została znacznie zwięłk
szona.
Ogółem kluby łódzkie
zgłosiły {}o "pierwszego kroku"
aż 78 zawod.nlikóow, co świadczy
o niezwyklym rozroście łódzkie
go boksu nietyJJko wzwyż, lecz
i wszer.t.
W dniu jutrze.islZVID odbęd:Lie
się ważenie zawodników,
zaś
pierwsze spotkania roZpOCZilą
się w czwartek w sali Geyera o
godz. 20-ej. Wszystikie spotkania będą trzyrundowe, lecQ: run
dy dla tych nowioejrus.zy skróco-

ego

okręgu ŁKS

z Maka

Zaznaczyć na.leży, że LKS ma. jUi
zapewuiony tytuł mistf'la Loli~l l
w nadchodzącą niedzielę ma rozegrać mecz eliminacyjny z mistrzem
Torunia. Zwyci~zca tego mel}zu
weźmie udział w mlstrzostwa,~1ł he·
kejowych Polski w Krynicy, kMrc
odbędą. się w przy8ziym tygodniU.
Mistrzem Torunia w hokeju został
w roku bieżą.cym tamtejszy TKSZ.

repr~z~nlt

Polska
na

w Zakopanem

Makabiadę

Skład drużyny reprezentacyj-I Frey. SilbeT (Nowy Targ), Wienej związku "Malka~i" w Polsc.,) ner, Robinsohn (~ie.lsko), K;'lu,
ustalony zosta.: na 19rzyska Zl- Landmann, Schon,feld
(I\..ramowe ~ Zakopanem .jak nastę-' ków).
puje:
Sztafeta 3x5 Iklm. dla pań:
Bie 18 kIm.: Miickenthrunn, ~hwarzba,rdó:vna. Oberlendeg
K lf
rf
rowna, Strahlowna (Zakopane),
W a·renha Uipt, a uss, Scha er,. F - kI'
(Ż')
S hn :
'f
1Idr"
BI
W'
Erd'
Sc h 1 e
u,
eu,
eISS,,,
- I d ran oWllla
W ' ;yWlec , (B'Jec1 k e."
)
d lSb o ,
mann" (Makabi - Zakopanel, : Sehr~wfa'ld' elSSQlWlla
M
(M"
c on e owna,
an e auK a n n-e n,.,o'leser, F rey, S'lh
,1 er
ai'
(I{ kow
')
E k ó na
kabi _ Nowy Targ),
Wiener, mown~ ) rRa 'b , 'd,n r eor ("'N'
---,------~~~~~~~~~~~~ Robin:sohn (Bielsko),
Dattner (KrynIC!, ei 's chel ow . , .
(l.
(Żywiec)
wv Tang).
.
.
Bieg
12 klm. senjm6w B:
Bieg 8 klm. pań: Schwarxbar- BeiIe'r . inż. Immergliiclk,
dr.
dówna, OberJ.linderówna, Stra h I Schneider (Biels1k o), Czaj-Goldlówna (Zakopane), Reibschei- I buber (Zakopane), Lenner, dl:
dówna (Nowy Targ), Schonfel-! Spire, dr. Landau, dr. Schiilla
dówna, Mandelbaumówna (Kra I ~l (Kraków).
Ików) , Scłmeiderowa, Weissówna (Bielsko), EnkeróW1lla (Krywi~em~strla
nica), Franklówna (Zywiec).

I
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Ponieważ dr wżyna
Pięściar-I
ska IKP. uchyliła siq od powtór
nego meozu z PKS. i w ubie·glą
niedzielę d{) Katowic nie wy jecha ~a, przeto do (Jalszych rOzgrywek o drwżynowe mistrz')
stwo Polsk,i, jak tego chdał P.
Z. B. stanie zespół Połicyjn.ego
KI. Sp.
Zwrócić musimy jednak uwa I
gc: na to, że PKS., jako "zwycięzca" ćwierćfina- owego s.potkania, musi wakzyć jeszcze w
póHinale z krako~ Wawelem. BłędJnem jest pr:zeto mniemanie, że PKS. odrazu
stanie
do finałoweg{) meczu z Wartą.
Gdyby jednalk zar:ząd PZB., o
czem mówi się gło Ś<Il o, zdecydował odTazu wyznaczyć Warcie
!la pl"zeciW1llika pdęśda·l"ZY ślą
skich, wystawil1by sobie jesreze
raz
(niewiadomo który już z
rz~du, w ci~u ostatniego roklu)
~wiadectw.o ubóstwa.

,,'ierwszy krok"

o mistrzostwo
bi.

W bieżącym tygodniu odbt:dą. się
w środę i czwartek dwa mecze
hGkejowe o mistn,ustwo okrt'~u,
które nie zostały rur.egrane w wyznaczonych kalendarzykiem terminach, a mianowice w srodę, o godz.
1!}-ej odbędzie się na lodowisku w
Helenowie ciekawy mecz o mistrzostwo między Union - Touringieolll,
a Strzelcem ze Zgierza,
zaś
"tV
czwartek o godz. 18-ej na lodowisku ŁKS rozegra SWOJ ostatni mecz

to t-eż roz\vi ia się on w szyb
kiem tempie i już obecnie zwip
zwyclęzony
W związku z miQdzymiasto eliminowany. Dalszy ciąg zawu- zek strzelecki dysop{)nuje caly~
wym me'czem pięściarskim Po- dów odbędzie się w J)'iątek ró" szeregiem wrurtośdOowych Z!ł
mań Warszawa, odbyLym w nież o godJzinie 20-ej, a finał) wodników.
uŁiegłą niedzielę, wyjaśniamy, w niedzielę o godizrinie 10.30.
iż o<;,ateczny wynik meczu tego
brzmi 13:3 dla Poznania, gdyż
urządza zawody
wyni,k walki Seweryniaka z Pie
StrzBIB~k
rardem był remisowy.
W ten sposób Warszawa nic
W WIDU bieżącym odbędą si~
W niedzielę, dnia 5 ),utego orodnios a ani jednego zwycię- w Łodzi pierwlSze mistrzostwa ganizuje zawody
bokserskie
stwa, a trzy zdobyte punkty za- Polski zwią.zków stTZe:eckkb w ŁódZłki Klub Siportowy, na kt6·
wdziQ>cza
nierozstTzy~iętym. Polsce. Mistrzostwa te .odbędą re zostali zaproszeni również
Jak na każdym meczu boks::!r- się w drugiej
polowie marca, znani hokserzy Warszawy, jak
skim. talk również i na tym, o- przyczell' wszystkie okrf'gi z ca Rothok, Gł{)wacki i in. W zarzeczenia s ędziów budzą ·p ew.ne .ego kraju .przyślą
d{) Lon.ó woda.ch wezmą udział również
wąt.pliwoś'ci. Przedewszystkiem swych najlepszych reprezentan ~zołowi. za,,:odnicy ~oka,~i, ~~k,
odnosi się to do wynilk u walki tów.
z~ nalezy Się spodzle'.ac kilim
Cyranka z Kajnarem,
której
W związku z tem dowiaduje-' CIekawych walik.
prze?ieg, ni~ wy~azywa:ł prze ~y s~ę, że mJstrzastwa ok:l;ę,gu
~ imprezie
tej,
.weźmie
wagI kło·re.,kolwlek strony,
a łodz1k1egO ZWHllZku strze.lecklego . udZIał
po
dtuższe.1 puewiQc wini-:-"-l być nierOoz's trzyg- odJb.~ą się w lutym. Zaznaczyć rwie, spowodowanej
złama
nięty.
należy, iż SlJ)ort pipśdarski, 'J- niem palca, w meczu Polska bok strzeledwa, jest naj\llsilniej Szwecja, KliIllCzak, któ:ry naj
CZyżby
głupstwa l i najhardziej . ' ryropagowanym prawd~od~hnie,j
będ~ie miał

Salto mortale na nartach

Sllirl

Slalom i zjazd: Scharfer, Blau.
J., Miicltenbru.nn, Oberlander,
Strahł,
BIa.u E. (Zakopane),
P.reusser,
Neumanll1,
Feil-er,
Breitba'l"d, BUlChner (Bie1:sko),
Katz, ScbOnfełd,
Landmann,
Dattner A .• Ehclic.h, dr. Schinagel (Kraków).
Sz.łafeła 5x10 klm.: Miicken·
brunn, Warenhaupł. Oberla !lder, Scharfer,
Schiffeldriin,
"E~dmann". Blau I i II, Kalfuss
Wel5.o;, Str~1bl (Zakopane), paU~ (ZYWlec),
Kannengleser,

się

Jak

Węgier

dowiadujemy jedn.fM

z

najsilnie.łszvch p;t1ill1k1t6w
ze,·
społu węgierSikiego
w Zakopa-

nem będzie wicemistl'tl W ~ier
w skokach Tibor Reich. Reich
będzie startował
na Makabiadzie w biegu
kombinowanym
oraz w konkursie skok ów.
:-:M~A~'!:~~~~!:!~~~!!!!~

__

DOBRY WYBÓR
ZnakoInity
chirurg wlełleński.
Balety do niezwykle rzadkich i trudnych
prof. G-m!senhuaser, operowaJ: li'
popisów ekwilibrystycznych.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!;wel klinice szwagra cesarza. Fra.)1,
r.iszka J 6ze.fa. Operacja udał:t IIi<:.
Po pewnym cza.sie do profesor:;
7głasza się adjutant
')peiOwaneg<J
rozwPa się pomyślnie arcyksięcia i melduje:
_ .Tej c,esarska mość ch~ia.łaby
ność zespołów hokejowych W' na
Czarni i K.T.H. zabiega:ą o nadprogramowy
szem mieście nadal wzrasta.
Ja:. fiię poinformować, co woli pan pruudział w turnieju
się dowiadujemy
w
ostatnich fesor. jako honorarjum: czy order
W
Krynicy
wezmą
więc
udzin.ł
'
dniach
zgłosił
sw6j
akces
do LOZ Leopolda 7. krzvżem. Czv tei 20.000
Niemal we wszystkich okręgach
.
w chwili obecnej zostały już wyło AZS ~W~szawa) ~ "urzędu" jako HL nowy zespół "Jordan", a pon' guldenów?
Po
chwili odpowiada:
Profec:or
zespół
POlskI,
tem
wstała
również
zorganizowana
ostatm
mlstl'zowsln
niona drużyny mistrzowskie do fi-... Pr ~ szę z:;.:wmunikować Jego
nału mistrzostw Polslti w Kryni.- mi?trz Warsza~y -:- L~gja, mistrz drużyna hokejowa przy "Hakoabu'
Cy (1-6). Jedynie pewne trudnoś, WIlna - Ogmsko .1 ~l1strz Lwuwa W obecM.i chwili posiadamy jut w C(tsarskiej Me'ści. iż nie mogę od po
ci mamy do zanotowania w okręgu - PogOli. Powstano Jeszcze do ro· I okr~,gu łódzkim 9 zespołów i sądzić wiedzieć odrazu na łaskawą pr()krakowskim, gdzie Cracovia, a. te- zeg,'ania zawody eliminacyjńe mi- należy że w przyszłych roz"'rvw· pozycjQ, muszę się zastanowić nad
oretycznie Sokół i Krynicki\l T. E. strz.a ~odzi, LKS-u, z mistrzem 'J.'o ,kach ~ mistrzostwo w hokeju'" iio'ś{ dą·
mają. równe szanse. Poniewai: pier- ruma, rKSZ, oraz AZS (Poznań) z drużyn będzie jeszcze większa.
Adjutant odchodzi, a. po dwuch
dniach zgłasza się ponownie,
wsze spotkania nie dały osmtecznt: mistrzem Slą.ska, który jeszc~ w
go rezultatu, przeto Kraków zde· danej chwili nie został wyłoniouy.
- Co mam zakomunikować Jego
cydował si~ na rozegranie dru:~je-j
C. 8arf,kiej 'Moś ci?
Lwowscy Czarni, którzy dziQkl
kolejki Inistrzostw, która wyjaśni<: niespodzianej poraice, doznanej od
- A n;l t( profesor:
ma za.gadkową sytuacJę·
Pogoni, odpadli od finału, zwrócili
W czwartek odbędzie się nadzwv
Zdecydowałem się,. PruSlAt
się do PZHL z ,prośbą o dokomple- czajne walne ze.branie członI~ó,v PIIWiEd;tieć Jego Cesarsltiej Mośd,
t:)wanie obsady turnieju krynickie- (iń) K. S. "Jutrzenki" w loJmlu ii nie rI.c.ę ani orderu Leopold:t,
go ich drużyną.. Podobną. prośbę wy "Hakoa.bu" przy ul. Piotrkowski~j ani :!C l'GO gulde.llów. Natomia.."
stosowr..łc i Krynickie T. H. jako nr. 83.
rr/ !!Tę (., 4.0,COO guldenów.
organizatorzy turnieju. Narazie nie
wiadomo jak władze PZHL odnio.
są. się do tych próśb.

Hokej

\V

laudzl

I

Walne zebral1ie

..Jutrzenki"

Loty bezsilnikowe

Ci~cesz

Tryumf

zwycięza
S.K.S. (Zgierz) 5:2
w niedzielę odbył się w Zgierzu

">. '~

towarzyski mecz hokejOwy między
łódzkim Tryumfem,
a zgierskim
~; trzelrem.
Zwycięstwo odniósł w
stosunku 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) zelSpół
~ łódzki, mając w pierwszych dwuch
tercjach przewagę.
.Bramki
dla
Tryumfu zdobyli: Dressler 3 DieI tricb 2
I

bU Ci

Naucz

się m5wić

w Szwaicarji bez przerwy, pomimo wielklCh
gów i mrozów

śnie

LU
A
pora.

Oaił

oatatnl!

(Obrze
przy

POwOdZiłO?

każdej

okazji:

10 Droc. dla mnie
10 proc. dla mnie

,.I

odbywaj~ si~

Się

Raj podlotków

10 proc. dla

mn~e

10 proc. dla mn -e

W roli
gł.

Anny Ondrr

l6dź,

24 stycznia 1933 r.

Honcen!racia
ehspansii gSeOdarCzej
0mawiahc przy

k(}ńcu

GLOS

HANDLOW'Y

ł!lna

-len -konopie

gclnycu lat wydajność pracy portu

zapasów

r
.
W tezach tych podkreślono. siada niebezpioozeń.stwn ody'"
zwią,z-k.u z kan erenc.lq.
odb~.·tą w dnIU 18 ~. m. ~kl~lU. że zwiększenie mytu surowca tow~o stosowania łych ~II
Wlę s'z~. na rynku krajowym może się mych metod przez tl1łÓ$two an
r?1m(' t wa w sp~ w le z.
W

wiaj:Jce wysak(}ść p , zeła ~: unków
Portc\\ych, W) kaLvwał.y stały ruch

1l1la

zastosowan.la
kraJowyc.h odbywać pr~ez:
1.
h w, nr?
l) restryk~.;e
celne wobee suzwyżko.·/y.
sUlrow'C Ów r~hnl~ZYC
t· :c·
,I
tyc.1 cyfr 00 rol.u 1928, otnym!lje- mvśl~ w1ókle~~1l('..zym wy (I~IO: rowców zagranicznycl1, 2) pomy na~t~pujący ob; az ogólnych 0- no ~J \ka sekCJI d.a zagadmen lep-.szenie
.{akości
suro\V~ów
hrotów portu: na r. 1928-1,957,769 'ij)€'CJ.aI~1Veh.
. krs.10<wych i 3) zastąpienie ilU
tonn na l'ok 1929 _
2.8:l2.302
SekCja dla surowców rolul- i"Owcamf kra~wymi ~t1l'OWf.'Ó\l
tonn: na roI\. t93·0 _ 3,625,748 tonn c~ych. zna.id~jąoCych, zastos~wJl
imporłowanveh.
na rok 1931 _ 5,33':,621 tonł!,
me we ~vłókIenl1l~tW)e, pod.1ęłn
Posługiwanie się wy'~zni~
1
te 11]1,~
pl'" swe "'rac.' pont'.'k" celna dla zwfe,kszeni;\
ProC~l1iatnie do otr.:t ·w i,a:i.:[Jo" w SZ\' }!',{!enl
razo\\ego roktt poprzedniego wy-, ustalav!,c f Lereg te?.
popytu na surowce krajOwe prt
kazał rok 1929 wzrcst o 44
proc..i5iWw 3A;
_
_wc as
1930 mi;: o 28 proc., a wk 1').3j . - I
.
przegląd,I

OT

.,

-II

...

l'IEUnInar Dodatku dachu dowego

o plZesdo 47 proc, W ten sposób
lt,'3wni'a się z żywiołową wP"O?t
~
~iłą wzmagahc~. się Itonceni"acJa
Oalegac'a kupców w izbie skarbowej
nas:ej e'{S!lanS.1 gnsJlooarcze~ w
mIcdylU . por~ie, daj;c iemsamem
W dniu wczora,iszvrn w izb,ej kupux:twa 1 Ole naraz.ał ~ na
~la -w~m a~lliejs ,y ~owód ,,~ealll~ści I skarbowej w J.A>dzi interwenj:)- ko~ieczność
wyd~tków,
w
ł tra,n::ś J pJczyna 1 naS'''l P?ltty wała deleoacja kupiectwa lódz- ZWIązku ze zglasza,m em maso
Id morskie. Wz ost wydaJnosri
,.,
h d
.•
DraCy portowej nie uległ pogarsza kiego.
.
wye o wo ~n. ,
,
DE'.1egatów przyjął nacz~lmk
'V ~dpowledzl naczeln.~k
l'lcei się z reku ra relc sytuacji f-osJlof.a··cze!, clzi~kj temu, ie w mia- wydziału II izby skarbowej p. dorskI przyrzekł deleg~cJl wyt~ rozbud:>wy po,·tu i udoskonale· . Sidors-ki.
dać odnośne instrukCje
ponin ,tego urząd~eń dla obsługi prze
Dele<1aci złożyli na-cze l l1ikowi ~z{;zególnym naczelnikom urzę
łau?l!ku to~val"ólw:. ~O~i:-o zmn~:l- memo~ał. w kt'órym wskazuh~ dów s'karbowych, aby przy wy
szu.I"c.go s·ę, g oua me or .... c,
nI
.
~
'.
d tk
• t
e~o
(llu ~a~ 'an:zznego Fols~i, sfery 1:0 : na wzmagają<:v się do g;ra,Ol,c mIarze po a, u pans wow
spo 'a cze c;; raz więcej wykazywa najwvższych kryzys i zmnteJ- od dochodu za rok 19.32 SZCl~
ły dla portu gdy"s!dego zalntereso szone w zwi~zku z tern obroty g6łowo bada.lj położeme płatu.
"a··ia .. Po,~·~·~,'i!~O usprawn!el:ia do w handlu, domagają się jaknaj- ków, tudzież przyjmowali po<l
znał nwm('1 a<::t 'at a1:wlóJ cylny I
. .
. h
' ś"
elem
. - . lJnrtow~.ch, d Zl~.n
. ,. I sl!trupu!atmeJsze"'o
przeprow l· L1wagę• lC • wVJa , meOla,
or..:e Jarlu!1k.w
,~
•
lc:
~l'}ytemu doświadcceniu l u1cp- dzania badań, by wymiar po zapoblcżeOla
Olerac.lOna nem~
sleruu organizacji biurowej, zarów cia tku pallstwowego od docho- wymiarowi podatku i redukc;~
no prz-ez spedytora portowego, ja- du, który obecnie jest uskułecz wymiaru po złożeniu odwołania
ko tez maldera i armator.a. P~rt niany, wypadł pomyślnie
dla przez płatnika.

I

.

,.

.

którego kierowany jest ekslX'rI
poISIki,
Opieranie polityki preferen·
cyjnej dla surowców kraj"
~vch wyłącroie na pGlcpszeniu
jakości ich również chybia ~.
lu. Wymaga to bowiem dłuifi7,.
go czasu oraz wielkich ka,pitałów.

Wreszcie zastwie.nie ~UMw
ca1l1i Jtrnjowymi ituportu in·
nvch surowców 7rulTani~7JlVc"
sinżących dla tych samYch celów. tei tylko c:ze.ściowo roI.,
t~o

W obce

podkomisj'\

nasttpu:ąco:

Przęr:za na
sprzedaż
1,383,829
kf:,., Co w porównaniu z okreg~'b
poprzfozójąCYm wykazuje
zmnł~,.
szenłe o 15,901 kg., przędza w tka1
niach _ .. 386,596 l.g., co w porówna
nlu z okresem poprzedzającym wy
kazuje również spadek o 805 kS.

C..-ółem zapasy przędzy na tuteJszy';; rynku w omawianym okresie
wyno!>lly 1,770,425 kg" co w porównaniu z okresem poprzedzalQeYm wykazuJe zmniejszenie się sld:!
(~Ów o t",706 kg,
(ag)

Konstytucyjna
zebranie

W\'

,

wszystkieh łrod·
ków
w lei fomnie. że da będą u.tVttl dla wvrównania rllżni<:. ja·
kie wynikają z korzyŚ(:i dla "u
rowea laogranicznego. I naci·
..leJem oor1Jkr"ę,lono w te7.3ch ko
nioozność kompromisu ze sronv p.rzemvsłu włókienniczf'Uo i
roLnicl" a.
Wreszcie don!o41e Pl'zedsotnwia się

~t06Owania

!

s;-

I

rola

prządzy

Na podstawie danyCh zrzeszel1ia
producentów przędzy bawełnianej
~apal"y pr1.ędzy na tutejszym rynku
przedstawiały się
na 1:; stycznia

wiąwje sprawę..

suwa t..:t~

24 stycznia 1933 r.

nieznaczny spadek

Stosowanie surowców krajowych we włókienn:ctwie

pO&Zcze-

gdyils!de~o, magIiśmy !<ażdorazowo stwier dzić, iż cyfry, przedsta. Zlłczynai~
"

Ł6dź,

zarządu

Z.P.W. w P.P.

W środ~ dnia 25 b, m, odbędzie
się w związku przemysłu włókien
niczego \l państwie polskiem, konstytu~~jne zebranie zarządu dla wy
boru prezydjum oraz omówienia
spraw f~ieiłlc~'ch,

Zebranie to zapowiada się niezwykle ciekawie,
ze względu na
wybory prel:esa związku, (ag)

bancU~

Bksport

D17.em""l
rumuński
włókienniczy nie może często- przez Gdyn!- i Gdaftsk
kroć znaleźć surowca krajowe""
IlO na rynku. Naleiv więc zor
W wyniku nowego układu ta
~anizowat ~jonalnv SkllP IU- ryfowego mf.,Izy koletami polrowea u drobnych rolników o- skłemi i rumuńsklem~
przy.
Ildyi

dotycł1cze.s

nu dostawę tetro aQl"RWCa fa- ZDa,ląe~ towarom rumuńskim
brykom w~6kienn.iczym.
anaezne uI,r1 taryfowe Da koleI zakresu krajowych suro,. jaeh polskiCh, eksport rumu6COW l)rzp.mvsłnwycb, ktbre mo ski do krajów J)Mnoenyeh. kt~
7.llCZęto go trat.tować nietylko jako
,
•• J
głyby, zdaniem komisji z'Oa· ry aedł dotyebezas \T dużej mle
,ieden z wię!;:sz~cb portów
bałtycb
d
prz<>;z
MarkowicUl.
długAfirmy
w
. hł
ó
~:), ~
an towy rozpatr:; ,~ał R! IW
..,
...
uw
kich, a le zarazem przyClC y r wd
l\1 '
S'lberb
wysokości 5 proc. bes odeetek 1 leU Izerokie la5tosowanie w rze przez porty niemleekfe, !BYpnemyśle włókienniczym,
za· skał nową. dogodniejsza dłoogę
nież uparcie powtarzane przez na- wę upa Imici oJiesza I
erga ko"ztów,
.
(Zielona 7), w której synd , ty"lllcza.,
j porty Gdyni I
szego sąs i ada zachod mego proroc, .
l
I k
t ·t
Za. układem
wypowiedzieU aię ją.5 Aię naJeży sprawą z-wiQltsze przez Polskę
twa o załamaniu się naszego mlo- SOwy adw. Emi Mont a - wys ąPl
"la zbyłu wełny IDU j koonpi. GdaJUka. f.l
.
do sądu z podaniem o udzielenie wszyscy wierzyciele.
l1e~o portu, ustępując miejsce za·
Sąd układ ten za.twlerdzłł..
_
•
zdrcścl o rzetelnie
zdobytoa sukce- mu :?-miesięczne.go
ostatecznego
- - •
....
k·
. t
t,erUlinu na sprawdzenie wierz~tei.
IW
Sy i zapoeząt OWUl,!~.~ęk In en~yw lIvści.
W sprawie upadłości firm,. ,.J.
ner I bezwzglę<lnej .....u urencll.
'b
Rozental" (piotrkowska ll1ta\ tęlU
k
Pvcz".tek ubiegłego roltu po-prz.e·
Sąd przychylił się do pros y syn
"UJ
... arszaws a
g iełd a
Drobne tranzakoje & DIeaotowaD6
.
dyka i udzielił mu wspomia'1eg-o dzja komisarz 5. b. Klemens Poznali
la
i-żna
zawa.rto: 4 proc, inweat. Mr. 1~
dz1ły je·:lna1de tak powaźne zmiado sądu z WDl'oekl'em
p n 'C
kó te"minu na sprawdzenie, wierzyte_l sIu' w"s~"pl'ł
, "'t
,
ełd
7
ny w układzie naszych StOSltn w ilOŚCi,
o wyznaczenie nowego dwutygodNa wezorajezem zebraruu gi y proc, śląska. dol. 48, 7 proo. Dll18ł
handlowych z zarranicą, jak i zresz
c. .. •
niowE'go terminu sprawdzenia wie- walutowo - dewizowej w Warsza- stratu warszawskiego dol. 40.75, 8
proc. dilIonowska 68 50 _ R3 i trzy
tą w .t._
eal~"t11' f
hndlu 'mif'>dzynarodowie panowala naogół
tendencja
l
'Prócz tego rozpatrywano spra.w~ rzytclnoścl'.
,
d '
ósme, 10 proc, kolejowa 100 (.
i
P
S",d
pr-I.bę
llw'Y.~I"dnil
I
1WV'7.na.
mocniejsza,
za
wyjątkiem
eWIZ
na
wym, Zł' am s ery zeg ngowe, bam upadłośr.i fi.rmy "J, Ra ",.
J m(},~ IC2:
•
,~
lRl
.." "
.. J j
125), " i pół Warsz3.wy w odcinte:~ inne
czynni!ti. które ma ą ez·
k "
cz."ł
nowy dwutygodnio-y termin Nowy Jork.
k
t Ma' kowiez" (Piotrkows'a ul),
- ' . .
J k 8 "'23 kaCh drobnych 94, 5 proc. Warsza·
d
ą
kt
pnś 'e ni onta z prabc Pbor li W listopadzie odbyło się zebra sprawdze.nia wierzytelnoścI.
Notowano: Nowy
or
,,,,
gdyńskiego, nie mogły ez o awy
(-2), kabel Nowy Jork 8,927 (-2), wy odcinki po 500 zł, 52,- odcinpatrzeć w rozpcczynaj~cy sic'1 rolt
nie wierzvcieli
Londyn 29,99, Belgja 123,75 (plus ki po 200 zł. m, odcinki po 50 YA.
..
Pełno upadlvch adw. Cvm erma l
nowej pracy i nowych wysl k'JW
układu na
5), Holandja 858,90 (-5), Parył 62. 10 proc. Radomia 89,M, 6 pr,
naj utr:>ymaniem i podniesieniem zaproponował zawarcie
o~orszen
8486 I"lus .1), Zurych 172,56 (plu& oblig, Warezawy VII i IX ero. 84.
warunkach
spłaty
całkowici"
~
\l'
wydajn{)ści naszego por t u. Czynni W włókiennictwie
5), Włochy- 45,72.
NOTOW ANIA B_~WE'l.NY.
Id te uświactorni=y sobie, że by!ob~T
N'
W tranza.kcjacb międ.zybt.nk. deJe!,k~m'lelna rzeczą w,/suwać zbyt
;em'ec
wizami na.
Berlin
obracano po
NOWy JORK.
ollłym 'stycznie horoskop:v Co ik dodatku Coraz to więcej towalOW
Sprawozdanie zw:ąŁku nlemł~- 212,25. W obrotach za markę nie,
Loco 6,25 styczeń 6,10 luty 8,t'1
wynil.·w nracy portu w roku 1932, wysokowartościowycb 7""'" -' kiego p;-xemJ'słu hawełnianego urna miecką. w got, 21210, funt angiel- marze,' 6,18 kwiecień 6,18 maj 6,15
Zanadto bo~viem silnie zostały one rlrogę do portu gdyi,ski~go. Usatlo wh obecną sytuację tej ga'ęzi pro- ski 80, !lzyling austrjacki 104,60, czerwieo 631 lipiec 6,38 sierpień
7aniepokojJne załamalliern się flln, wił się również w po.rc·e, oczek I duli:cjl i stwierdza, te uległa ona gol. got. 8,91,50, dol. zł. 8,!11.5(), 6.44 wrzesień 6,50 październik 6,57
ta ar.v!e ' s'·ie/,"o i umo'~iiwiana
przez I wany oddawna, handel hurtowy, ostatnio, p() okresie o~łenła, po· rubel złoty 465,75, rubel .rebrny listopad 6,58 grudzien b.7:$,
y
to kon1rttrencJa werrla arl1 łe'slde<ro pr~mlel1il1jąc stąd lla cały kra'; i 1l0Wneli'U pogorszeniu. Ujawniający 1.84. bilon' 0,59.
NOWy ORLEAN.
na rvn!~ach s!,ana",nawskic:l oraz wciągahc go w orbitę jego wply- s'ę od paru mksięcy wzrost proAKCJE. Na rynku akcyjnym
Loe-o 6,08 styczeń 6 08
manee
dulICji j zbytu został zahamo\\'any tendencja Błaba mimo
męklSzo
z?hr::tilowaniern r:.'t'!cu alll!ielskie- wĆw.
J!."o dla e!{sportu artyku {iw nas7.ej
Również państwa sąsierlnłe, ~tó- w ostatnich tygojniacb, zwła!I.eza nych obrotów, Akcje metalurgic•. 6 08 maj 6,22 Iipieo 6,86 paździer.
prndlt'H~ii r -l e.i. Slruf'i tvcn zła- re leża w sferze przyC:ągania portu w przędzalnictwie
bawełnianem. ni) w poszukiwaniu. Ofiojalnie no. nik 6,53 grudzień 6,6D.
w'sk grs'lnMrczych m-:ogły orlbi~ gdy!;skjeg~, w w;yiszym stopniu niż Tranzakcje świąteczne nie Dr~nio towano kura akcji Banku Polelde.
LIVERPOOL.
s!(> fatal nie na O'brotach I~o,.tu ~dY11 poprzednio zainteresowały się tran sry fabryttom oczekiwanego wy. go po 81 _ 80 (-200).
Drobne
Loco 5 28 styczeń 5,- luty 5,_
damie)zego zwiększenia obrot1w, tranzakcje i z tegO powodu nieno- marzeo 5,01 kwiecień 5·02 maj 5,Oa
s!ri2go w rohl 1932. Zres~ta Gu" ~ytem przez port gdyńSki.
I'ia narówt'i z G~t:1!!skiel11 natezy
os.t ateczne iezultaty portu gtlyl'l' gdyż napływ zamówbń był stOSUl1- towaoe zawarto:
Ostrowiec ~ czerwicc 5,04 lipiec 5,05
sierpłed
do t'·,c't nielit!znych portów euro· skiego za rok 1932 mogą nas. przy howo szczup·y. Pclityka odbiorc6w (_ 75), Staracllowice 7,50, za LII- 5,06 wrz~sień
5.M pa.ździernik
P(' '<;"ic1t które aż do poo?:'lt1cu uW1gl~dhie!1iu ogć tnej sytuacji;;o ograniczaJ~cycb zakupy do niezbęd popy chciano płaoić 10, ~ Modrze. 5,09 listopad 5 10 grudzień 5,13
r3:? ro"'l1 z-.vyclęs':o Jlrz~clwstawia ; slJo'-arczej, zadoV\'ollć w ZUllełnl'Ści. I neg,"} minimum. nie pozwala fabry. jów 3.
8tyrzeń 5 14 luty 5,17.
ły sj~ 5'lmtkom potę~.il!cego się Wynoszą one bowiem 15,191,.242 kom na zwięl.szenie zatrudnienia
PAPIERY PROCENTOWE. Na
Egipska: loco 738 styczeń 7,00
krvz,'su gc-s'lod·uczego.
I :ony, czyli zaledwie 103,818 ton ł)omim() u'g stosowanych przez rynku pa.pierów prooentowych ~a.
marzec
7,10 maj 7,18 lipiec 7,26
Jlli w polewie ro! u 1932 zaczę- mnieJ, niż w rolm poprzednim. Eks_ rz.~d R:reszy przy zwiększaniu licz- równo państwowych jak i p ..... wat
październik 7,35 listopad 7,40 grnly się zmnie's-mć te obawy, gd~'? : lIort, dokonany p " ze~ C>dynię, osiąg by zatrudnionYCh robotników, 57.. nrcb tendencja. naogół mocna, przy
dzi~li 7,49.
port pr~cował nieomal w temnie I nął cyfrę 4,7(j1,~·99.7 ton, t. .i, o ' reg przedsiębiorstw tego przemysłu znacznem otywleniu i braku mate.
ie
Egipska Loco 6,77 styczeń 6.53
rok" p3-)lrzed!1 /Jo, a jeTeli nawe~ ! J9,'~35 ton wy1sza. niż w roku 1931 7mU"zony był nawet przeprowadzić rjałn giełdowego, Notowano: 8 pr
~bwilami t~tno tej pracy stawałc' (4,7-11,565 ton), Natomiast pawai- rp.r1uI.cję pracy.
f endencja cen budowlana 42150 (PlUS 50), dolarClw marzec 6 fi2 maj 6,48 lipiec 6,45
si~, sllckojl'ie'sze, to mf)~;la b'Vlo lny tlbytek pod wz.~:lę:!ent ilości wy- kształtuje się zniżkOwo ł w nlektó ka. 56,15 (plus 15). 4 proc. inwest. październik 6,41 listopad 6,37 gro
skonstatować że Jest to 1etno 7.drc I,:azały prze 1aduJlI<i towarów im-I rych artykułacab ceny te znalazły serjowa 109 _ 11050 (plu8 250). dzień n.35.
wego i zvskującego na sPach orgr; portowa!1ych,
osiągaj., c
cyfrl< się na poziomie poniże l kos'!tów 5 proc. konwersyjna 42.50, 5 vr{)I~.
RREMA.
niznlll Port 7acz~ł ,\\ryJmzywać t1() .129,843.2 lOIl, c 7 ,yli o 1:),8,106 ton I własnych_ Eksport wyrobów baw~ł kclf'jowa 3735 _ 37,50 (plus 33),
Loco 735 styczeń - marzec 7,15
lVe rodza2e p'·acy. a ubyte't w tyn' mniej, niż w roku 1931 (558,549 da'lych doznał os·tat!1ło dalszego 6 proc dolarowa 51,63 _ ~.75 _ maj 7,26 lipi'lr.
7,35 październik
t'Zy itm~'ltl towarze W''Oa~ra,hal' ton). Jednakże naogół biorąc, uby- slladh,
Najsiinie}Szy spadek (;t. 58.- (plus 12). 7 proc. stabilizacyj- 7,65 grudzień 7,68.
no"-e zd~bycl:e i nowe towa"y, które tel;: importu dotyczy jedynie arty· zaznacza się na rynku przędzy b' na. i56,88 _ 56,75 _ 1.>6_ (_ 2::.),
At..EKSANDRJ 1\.
pojawt.,szy się w porcie, uzysk" "ulów masowych, podczas klea) wf'ln1a-ej, Na stJadeK ten poza o~.. 4 ł pół ziemskie 38 (_ 25). 4 i pól
Styczeń 13,41 marze<l 13,65 ma)
Ą
wały tu nieba 'em ł1'~~at\r~eczon' import wyso"o~~'art~"ciow, towar ,., ną de"res!." wpływa rów .. ież bardz, rroc. Wa.rszawy 46,25 (plus 75), 5
fiS lipiec 1t! 06 Iistop'lfl 14.3b.
"rawo swols?:ezyzny. Rejestr tOwt IdrOhriCOWYCh
prze1stawia
!i'ę wydatnie kOlllmrencJa przę'lzalnł Jlroc. warsz.awy 5138 (plus ~3), ;., 13 Ashmnuni:
1LiG lnvierj"{
rÓW, "r~echodzącycb przez p(Y.~ znacznie korzystniej, niż w roku ków zagranicznYCh, w pierwszym rwc. Warszawy 4468 _
44 _ 11.76 ez~r\\' i (' ('h1ty't 1.j~~
jlaZd r.j ł'l": , i'
,dyt\sld. zaczął sic ro~szerzać, a w pOtJr~3dnilll
.T, Kw,
,-aś 1"1.R(hle dostawe6w an~e1skicła.144.5I1 (__ 2'i) . 10 11m/", Siedlee :3'7. 11,Ell.
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Bis_arja powsiania radlofonji
lu do

•

r-,,5
I

Zakład W,poczrnkowr

światowej

I.

Wh18CiwYm "protop~astą" radja aparat, z pomueą którego udało mu Anglji, gdzie uda!o mu się niebaJest fizyk hiszpański SALV A, któ- się dowieść napływania nawet ela- wem z pomneą wielkich ilości en et
ry Już w roku 1795 w sposób iście bych fal z wielkich od'eg~el. Uto gji osią.gnąć odległość do 'JO kilo
wizjonerski przeczuwał te cUda.
rował 00 w ten sposób drogę sław- m~trÓw.
nemu
uczonemu wlosldemu GuWłaściwy przełom w dziedzinie
Zupełnie niezależnie od
Salvy
gllelrtlo
.
Marconi'emu,
twórcy
"tele-.
radjoton)i
riastą-płl w Ameryce,
.... awny fizyk i chemik angielski
grafu · bez drutu".
.
l!'dzie w 1922 roku powstał pierw·
FARAD AY czynił również poszuld
Uro1rony W foku 1874, MARCO- 8zy t. zW. broadcastillg, t. J. ,,~ero·
wania w tym kierunku, domyślają<:
NI
hardzo wcześnie zap01!nał się z ki rzut". Liczne towarzystwa pry.się, Ze właśclwem medjum nietyl·
podstawami
ptzenoszenia energii watne poczęły tam nadawać (eleko światła, lecz i elektryczn~cl
bel;'
pomocy drutu. V-! fonicznie coraz lepsze programy ra
elektrycl
nej
jest niezbadany do dziś dnia w
p{lsiadł.ości ojca swego do~on~ał dj(}we, świetnie zorgan:zowaną pro,
swej istocie - eter. Po długich ła
tach usilnych. starań udało się mn pienvszy~h swoich c!.:sperymentów. Dagandę, zachęcając publicznośe
przy pomocy pomysłowych do- Główną jego zasługą ąyło, że pieOl do nabywania odbiorników.
SZy Pll sługiwał się anteną niety1ko
W Pol$ce pIerwsza radiostacja
świa~cLeń wykazać, że przy zachowaniu pewnych warUllkuw mr.gne., przy odbieraniu, leąz . również i powstała pod koniec roku t 9~S w
przy nadawaniu fąl. Odtąd praco- Warszawie, pOi:1.6m po wybudowa ·
może wywtzeć wpływ nd !hdaHo.
wał Marconi nad udoskonalenietn niu kilku radjostacji, w naJważ
Rodak Faraday'a, MAXWELL, an·t eny. ponieważ doszedł do prze- nie-)zych ośrodkacb, wie.klm nak'Ol
posunął naprzód wyniki jego badań kona"l'J.. 7.e. zdobywanie fal nn rł~. dem pJilcy i kapita1u. wzqlesiopa Zc
tworząc słynną formułkę matema- wszystkiem zalez." e jest od jej w1-l stała. najpotężniejsza
w EUl'opil'
tyczną, znalla pod nazwą "równań kości I formy. D"lszych swych eks- wielka ra!ltostacxa w Raszynie pr
Maxwell'a". Formułka ta obe!m lit perymel'ltów dokonywał Matconł w Warszawą.
'r)
wsz~tkie znane juz przedtem obJa
wy elektromagnetyczne i optyczne,
9"5'
....
dzięki · czemu Maxwell stał się twór
cą t. zw. elektromagnetycznych te·
12,10 Koncert z płyt gramofono- (Transmisja z francuskiej Szwajcaorii światła, st~vieró : aJąc idenłyc:f<
wych.
l'ji).
ność
fal elektromagnetycznych i
15_.35 ,.Wśród ksiąJŻok" _ Pl"znMo-nachjum (533)
optyeznych.
gIąd najnowszy-eh ., wydawnictw (\.
21.45
Rt>cital
wiolonczelowy
Po Maxwell'u wielki krok na- mówi prof. Henryk Mościcki.
Feuermana. (lI[. in. Sonata Tessa·
przód na ol'mIze prowadzącej do
15,50 Płyty gramofonowe.
riniego, Warjacje Beethovena!.
ostatecznego u6wycenia fal radio16,2Q Odczyt dla nauczycieli pt.
wych, uczynił HENRYK HERTZ, .,R.ol~ szkół powszeehnycb niżej
,my"kow,
któremu udało się odkryć fale elek ·~organizQwanycb" wygt p_ ~ral'j3. berta A·mell i Protzego A-dur.
tryc?'ne. Dowiooł on drogą ekspery Pziertbicka.
Langenberg (472)
mentalną, że fale· te rozpowsz~ch
16.40 ,.Najstarsze drogi w Pt:!21,00
K')Dcert · wiolonczelow\.:
niają się z taką samą szybkością, sl'e" .wygł. prof. Mleczysł:tw I,hl!'
Dworzaka i Konce.rt skrzypcow:y
jak fale §wietlne. Jednak posłul{u n:)wski.
jc się tylko t. zw. rezonatorem
17 .00 Ponołudniov~ k0J1.~(\rt sYm Głazur:-:wa.
Strassburg (345)
zdołał wy'owić bardzo tylko słabe foniczny.
19.30, Koncert (Uwertura .,PrOllif'
fale i zaledwie na odległość !SD me
18,00 KOllco rt mll7.vki r1111l11 iltcnsz" Beethovena, Symfonja Gtr ·w. Nie powiodło mu s'ę nato- ski ej w wyk. Pii Igiroslllin.
dur Mozart.a, L'Arlesienne Biz.eta,'
miast dOl)rowadzić do praktyc~e
1R.30 Muzyka lekka..
Scenes
pittoresqu6s )Iasseneta)
go ro~wi'lzania zasadv telegrafu
ltl20 Komunikat izby przemyslo
bez drutu.
RZYm
(44,1)
wo - handlowej w ŁodzI.
2045 Muzyka kameralna (M. in.
1930 Felje.ton muzyczny.
Dokonał tego Jego następca RHl20,00 Transmisja, muzvki lekkie) kwartet smyczkowy F-dur DwoOl. zmieniws~y gruntownie oseyla;rzaka).
1.
Wiednin..
tor swego poprzednika.
21,15 KoncPrt eurol'lejski z GOlle- , Ryga (525)
Dopiero jednak EDWARD BRAN
_
119,05 Operetka Lehara "Kraina
LAY. znaleomity fizyk francuski, wy. .. .
22,15 Kwadrans literacki: .Tózef u$miechu".
zdoiał w 1890 roku wynald6 ' apa~.
Bero Mfinster (459)
r·at, służący do wykrywania fale- Pihmrl!lki "Wielkośći, gdzie two.le
imię'ł" fragment z rzeczy pt.. "H.ok
Koncert (1\1. in. poemat
20,00
lektrvcznych - t. zw. koherer (od
1RRH".
sym~oDiczny ;,Finlandja" SibeIius&,
greckiel!o słowa "kohezJa''), prze22.30 Muzyka tane(\Zna.
Konce.r t Szopena.
wyisza ;ący PoiJ względem czułości
"rezonato:-" Hertza.
; c ••
.. ·AUDYGJE zAGRANICZ~E .
Budapeszt (550)
Ktlnigswuster ~ausen (1631>.,
1930 Opera Pucciniego 'lCygaW Pięć lat później w roku· 189~
~·
1
,10
KOllcert
"muzyki
··
ja,zzowej
nerja"
.
fizylt rosyjski POPOW, zbudował

;;';~' r!!te'y

. m

W POLHE

.

!~!~'~~./ ~r~et!!!!1W
• PATBN"·

lametalowpoh
Ói e k
Nabyć

mołna

=

S,"

aa

KORn REUUfnOLOfil[lGf

dla personelu pomocniczego
(rentgenisf6w i rentgenidek

"z,'

wł.

UW AGA: Dla szkół, instytucii i · związków
udzielamy z ci listek !OOfo rabat.

gazetowych A.
CzurapeklGgo w Rynku oraz
przy ul. Łęczvckiei można zalńówić prenumeratę pism oraz
przyjmuwane ., ogłoszenia do
pism kraio wych i zagranicznycb,

•

mozoa

"Głos Poranny"

dostarczony będzie
zamówieniu.

głOSzeni

fi

po

drobne

I

-------.-

.

I

Hauka J w,lhoWilnl!ł

,

I

RÓŻDe

.

-

ZAGI L\ĘŁA

na

nie
Wa.rsz.) na
Cchętr.ie ul.

I

.....- -. .

lllgityruacia wyda·
pt~ez Łódzkie Stowarzysz&
byłych więźniów polit, cznych
imię Józefa AnŁoniewicza,
Zgierska Nr. 33.

P(JLuNIS1KA (Uniwers.
udziela lekcji dorosłym
cudzoziemcom) metodą skróconą.
'reI. 114·56 od godz. 1-3
i od D. BAUERóWNA zgubiła ma 20-:-21.
29799-3 trykułę wydaną przez Dyr.
gimn. R. Konopczyńskiej.
STENOGRAFJI francuskiej korespondencji l.andlowej, konwersacji
i korepetycji. 7.a~hodnia 63 m. 4,
Lokale
HEg."..
2-3 godz.
3569-6
DUŻY frontowy pokój • wazelwygodami, telefonem. do
Kopno ilPrlBll71 kiemi
wynajęcia od zaraz.
Zawadzka
15,
11 piętro front, tel. 114-39.
ZŁOTO. BlZUTERJĘ i kwity
-- - -~--------lombardowe kupuje i płaoi nai- POKÓJ
lllllehlowany, dwuokienn~'
wy~sze ceny.
Magazyn jubi- frontcl'wy z wygodami od zaraz do
:erski L Fijalko. Piotrkowska 7 wyna.jQoia. Zgierska ~-l, m. 10.
-----~---~BRYLANTY, złoto, srebro, róż- ŁADNY pokój llmeIJlowuny odnaj·
ną biżuterię oraz kwity lombar- mę tanio. Ż eromski e 77-7n. m. :3,
dowe kupuie i płaoi najwyższe I p. teJ. 186,91'
cen~. M. Mizes, Piotrkowska ~O:

«-I ' WSD61nlka

WypOiycl:~'n · a kslątek

Sr6dmielska 40 -

. , ._ _ _, I

. niE PRIiZERVlRTYUlY r u
lecz wv~a: PREZERWRTYWY "OLLA
winien Pan tądać, wszystko inne za§, rzekomo
tak samo dobre NAśLADOWNICTWA jak najenergiczniei o_dpJucac::
.

Tylko

prawdziwe .
z nazwą

,,0 L L AU
i markIl
GLOBUSA

lecznloli:el I toaletowej ,

. Znakiem

.światowej sławy

na każdej
kopercie

I kaDitałem

"

Piotrkowska 60

dyplom Uniwersytecki

Moniuszki 1, tel. 127-99,
Usuwanie wszelkich
defektów ·celry.
Usuwanie bel%:)owro1)nle I bez

I

poleca
Ostatnie Nowości w 5 jezykacb
od 8-15 egzempl. z katdej ksill*ki
OPŁATA NISKA.

DOKTóR

H. \Uołko\Vy~ki
Celle'nBsllla Nr. 4
telefon 216-90 .
Specjalista choróh 'IIIsnaryolSny."
moclEopłc&owyc/1

I

.~:Jln,l:h

B'IJ"mnje od 8-9 i od 5-0.

w nieIhlElle

- - - - - -

i s'llri~. OLi 9-l
-'-

_ _ _ _o

BLONDYNKA lat 25 r; małym
Doktór
posagiem - pozua kulturalnego pana na stanowisku w celu
matrymOni~]Dym. Ł.ask. oferty
Piotrkowska TO, tel. 181.83
do "Głosu Bub. "Cicha przy-

W. laguno"skl

stań ·'

Choroby sk6rne, wene..
ryczne i moczopłciowe
Gabinet Roentgeno-Ieczniczy

lód •. AndrzeJa 1.

Z. SZ ALBE

NIEMA BRAKU POSAD I Czv P'I,lmt1Je od 8.1'0 do 10.30 raDO, od
firma jest w opresji, czy pro- l-e! do 2.30 pp., od 6 do 8.30 wlo.w nted.lele i !lwl~łII od 10-]
speruje, zawsze ma.. dużo wolnych . miejsc
dla
zdolnych
współpracowników, którzy poDOCI!NT Dr. Med.
trafią firmę z opresji wyprowa"
dzić lub nczynić ią bardziei
prosperuiącą.- Tysiąee ich czyta codziennie drobne ogłoszenia
w "Głosie Porannym"
Dyrektor nKochanOwkl"

AdOl1 FalBOISMI

P'DJjmule w811elkie roboty, wohod. Q
ae w saltr.a .svsllollenta upb, frołe'
,owanla, Ofłlllno~anla.· i druło';ł'anla
p08a6l1ell. .9prllQł'lnle bIur i mIauk a~
ona osyasclJenie Gllien fab,yo"n,ch '"
ł
budvnltach pl~b')w,Qh i pa,łerowvo h ZGUBIONv paczkę, zawierają·
(t. 3W. S.edo~f~b.) or.." od;(II"~nla cą jeden bucik dam:;;ki. ~prasza pr'fi~ul~. ul. Plolrkowska 64, IDe
el • •drol uxem.
się o zwrot go firmy Wlod.ma~ w ponleGSlalhl, 4rody, f.," tkł od ,. ,
Opakowanie duwi I okien na simęl
·
I
do 6·~'.
Te. t02-e~
00n1 nl•• la. T". 1011·.' (sI~) Piotrkowska 35

(borobY nerwowe paytninoe

azpeci:;cyoh włos6w.

Pnyjmuje 10-2 I 4-8 wij:!ce.

•+ OtL~'+

AU
YIiIH
I"

Gabinet kosm6tl'ki

śltłt.ów

nazajutrr.

r------·------..
O
I

I
I

, ,;Ił~nalllant:e

~am~~""""~"""

W kioskach

i• Zamówienia IBleloniczne I••

wspólnego sp~dzaDia długich zi~
mowych wiectorów. Oferty do
administracji sub. "Karnawał",

..

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

cw

IIw...•.•.••..•.••••...••......a •••••• e········1I

I nOWA flUA. PIOTRKOWSKA 167

Z. 6omoliósKi

I

I

SKŁADClE

poleea CUKIERNlA

ło

Klijentelę,
U z dniem dzisiejssym
cennik zostal o_bniżony:
.
Salon Damski
Salon Męski
Ond~lacja
d. 1.20
Golen ie
0,40 gr.
Strzyżenie
• 0.80 Stnytenie
0,80 •
Mycie glowy
~ 1.Mycie głowy
o;ZO.
Wodna ol\dlllacja
• 2.- Masl\ż twar:y
0,70.
Ro~jaśnlenie włosów ,,3.Strzyżenie mlo·
Farbowanie włollów od" 10.- dz i eży sllkolnej 0,50.
Manicure 80 gr.
UWAGA: Na Salonie damskim pracują, p. BolE'słao i p. Wiktor, b. pracownik p. F. KlIntorowej.
Cennik damski obowi~l\I ; e z wyjątkiem sob6t i dni ppzedświl\tecznyoh

,

:

ll

W. GRAOZAM, ZIELONA 3

zawiadamia SI.

ame,yltańlltlch

igl:: 5 ur.

.1

Renomowany Zakład .Fryz i ertlk i

Wielka zniika cen!

pad kier. Dra med. E .LUBELCZYIA

lBB-6ł,
W

aCZMi

ny naroiarskie, saneclkowe, letalhle. Lekarz w zakladsie. Nowowybudowane luksusowe salony towarlyskie staw i ają zakład na poolomie
tł!chodnio-europelsltim. Telefon. "Olszowa, PodmieJska 1, Sródbor6w.

I, ___________ -____ _ _____1I

WylYIDauak

DOSKONALE

I

posltukuje facho wlec,
specjalista
branży bielitnianej męsldel do proDWIE MŁODE, przystojne, ele- wads:enia
dobrse
prO!!llerujllcejfo
ganckie panie poszukuią znajo- przedsiębiorstwa . Oferty s.b ~ 1000·
.
rOll{loczvnaill się l-go lutego r. b.
ZapIsy i info.macje: WarSl:a~I1, Sellatorska 36/19, I piętr!) mośoi z "gentlemanauJi" w celu do adm .• Głosu" .
.

,. DDliilD1POh"
Ud!.
Plotrkollka tl,
TBL.
w podwdrsu.

...
_

w FABRYCZNYM

Sródborowie.
~~~~~r!o:;k~~:~~~ ~ ~~~J:~n~i~e::~z1n4y;;. ~łlł~t~:I~I~zlł~~~:~:;:::
VI

gr'!z- radJ·o ;• na prenumeratę .,Głosu
Porannego" zgłaszać I
na Nr. 222-22.
•
•=
•=
=
'
=
11...............................................11

Co . sl,szvm,
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l-UB
KU PUJ CIEZ~::~,..z!!DtA I

ODBOROWIA KA" --"
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i._~!III!I_III*M!!BIillnilllE~'_ _ _ _ _

!

. t!

•. GI.OS PORANNY-

24.1.
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1933
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Dz iś

5zamD

Najnowsza IOO-proc. arcypikantna komedja
dźwiękowa re~yserji

franka futile

Dawno ' niewidziana ulubienica wszystkich,
urocza, figlarna, rozkoszna

w

arcyszampańskiej
tującej

Najwl~kBzy obraz osnuty

za

frontem,

według

kapitalnej komedji erotycznej, obfipikantne sytuacje

niebywałe

w

na tle życia

słynnej

powieści

PIERRE BENOIT.

HeltS r:

r

•

Za drutami kolczastemi obozu jeńców.
Miłość dumnej arystokratki niemieckiej
do francuskiego jeńca.
Z'ałamanie- " si~ psychiczne oficera memieckiego.
Samobójstwo komendanta obozu.

W ROLACH

GŁóWNYCH. :

Warner 8axłer
ila Jlsms
Ale lan er K- "'and

(Jaka

KAiDA

CHOROBEWYLECZYSZ

ZIOi'i"'D'~ra,wBiiYERA

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

nalskutecsnlejsze w nallt. chorobach: .
1 - kIlIIIlu, aatmle, ro~edmie płUG
cena zł.
2 - reumatyzmu, artretyzmu (słej
15 _
W'ltro•
•
bowych, ż6łtaczce ·.. .'
.,
4 - nerwowych, bólu głp"Y, bezsenności, apatji do. życia _.
"

f~~:dki:~~e_k~~:~iWych,

::: :=~:~~~:~ ::::~:.:e:·d..
Nr. 9 -

og6lnello

2atrucla -

czyszczające

prze -

3 ..50

fhel

3.00

Prenumerata
4OQroflll1'

II

ąodak.tor; ·

one!!,

a aml

hll I'IOCllit,..W"

H. SZU~I\C~ER
f

K1INIKJt
- CHIRURGICZNA
,,5 Jt N ił T O"

POŁOżNICZO

s.

I

li: O.

o.

Ogrodowa 10, tel. :n3-57
I I II kla.a
· zł.

Porady II kl.

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

I Kur SUForle lianOle

IHe!!~I!e~~~~~n~!!:~!~~i~~~~~eJ

175.-

Kierownik

-------------------------Lekarz-deJlt,sta

:;"~~ ' OfJ.lllałowist JULJUSl OLSlAniECHI
na ul. Gdańską 35 Plofrkowska 'lZ, tel. 228-64
Chorob, wewnEłtn:ne I dzieci

chor. chirurgiczne jamy ustnej

przeprowadził się

przeprowadllił się

Przyjmuie od g. 4-6
Tel. 169-87 (dawniej 105-62)

(GRAND-HOTEL)
przyjmuje od 11-1 i od 4-7 w.

=

DO'"

I!-.

_!!$lranlell - ... 9.·

Rękopisów redakcja nie zwraca.

Euaenju•• Kroaman.

wene-

Przyjmuje od 1 /2-4 pp. i o 6- 9 w
w nieds. i ~więta od 10 - 1 Pll·

Gl

w "'alu -

I

rkowska
56 to1.148-62
1

p.
'do-I
f
su r.!d!t"'!t'4; ,eł1l:le'!'t
,nos w
f _
' ~ o
e-

:t::tę~,: -

Widownia naleivcie Og lana!

4 00

,
• 1.50
Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w aptekach
.kładach aptecznych C drojerlach lub w wytw6rni "POLHERBA" Krak6w'::::"'- Podg6rze Skr. -48 •.-,
Zainteresowani otrzymllją na żądanie darmo s wytw6rni
broszurkI: .Jak odzyskać zdrowie"
-

Nadprogram: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Paramounfu
Początek o g. 4.
Na pierwszy seans ceny zniżone!
Passe-partouts, bilety wolnego wejścia i ulgowe nie ważne.

_Choroby skorne
ryczne
-

.

r

Rolan

o godz. 4-ei.

PlO

'S

Cary

Ookt6r

3.,SO .

not)

w pozostałych rolach: Premjowana piękność Ameryki

Nadprogram: Dodatek dźwiękowy
F oxa i pierwszy ' 'dźwiękowy . dodatek PATA oraz d~więkowa farsa.
Początek

żona... ~aka

Ogłoszenl"a

(Lazar Levy-Cortot)
prof. J6zef
Od 1S zostaje otwarta

artysączny

Turczyński.

Klasa" skrzgp(owa
pod kier. BR. ROTSaTAT6WNY

I

(Prof. Flesch, Berlin)
Klasy: fortepian, skrzypce, solfegio, zasady i inne
przedmioty.
Zapisy na 2 półrocze przyjmuje kancelaria kurs6w przy
ul. Sienldewicza 53. tel. 184-07. w godz:. od 10-12 i 4-6

wierl" mllimetroWJ 1-upaltowy (etrona ~ szt)alt): I-ua atrona 2 zl; Reklamy tekstem
redakcyjnym zL 1.5OJ 11/ tek'cies • ZIlstraełeniem miejsca na stronie od 2 ao 7 wlllcznie 60 gr
bOI .astr.eienil mieJsca sa IJr.. na-leałlne od strony 8-ej do końca tekstu 40 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne
Istr.10sspalt) l~ gr. Drobne 1S IJr. sa ""ras, najMniejsze ogłoszenie Ił. 1.50. Poszukiwanie pracy 10 II', za wy
raz, najmniejsr:e zZ. 1.20. Ogloulnia zaręczynowe i laślubinowe 12 zł. Ogłoszeni, zami.IBcowe obliczane 81
o S(fJ1" drołel. firm alJlr. 1()()y~ la 0111. tabelaryczne lub fantaz. dodllt~. 500 /00 Ogl. d1l/ukolor. o 50')/0 ~ołf.
•
KeRtan y 11/ dodatKU Ilustrowanym za 1 cm. kwadratowv 1 &1.
ZI

Za- wydawDiotwo • Prasa ". Wydawnioza Bp. I o~r. odp. Eu~n:iusz Kr"l'1"" .

v

i rn 'tarni własnei Pio~r"owd&:a l "

