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Minister ,przeszedł do sprn wy
nIe mamy jot wo~óle terenu,
na który m~libyśÓ1~' udee
obeene.i sytua~ji ~ospodarczej
Wczorajsze posiedzenie komisji
2) przezwyciężaniu trudnośd
przed ograniczeniami importu.
w przemyśle.
budżetowej sejmu w trzech czwar· i procesów
dostosowawczycl>
Nast@nie zabiera głos mini· W Polsce najdonioślejszą forP. minister stwierdził,
tych za~ęli referent i minister prze- trzech dzielnic i
..
ster przemysłu i handl.u
Za· mą J)O'pIierallia wywozu
jest
iż rok 1932 był okresem na.'niżmyslu i handlu p. Zalzycki, rele·
3) na masowym nrupłyv"-le m·
"
rent bowiem mial przygotowany re teligencji, ktÓTa gaomąc się do rzyckl, ktor v. zaczyna od tego, zwrot ceł. Jest to
stosowane
sze~o spadku kon.iunktur,
ferat na sześćdziesięciu kilku kart· aparatu. państwowego POWOdll" na czem skouczył sp-rawozda w , jawnie i stąd powstatje mniema i że po tym okresie nastąlPi1<
kach pisma maszynowego, a mini- je przez to WZTost jego ftIDkc.ji ca, t. j. na naszym bilansie hau nie, że Polska wydaje na dum- pewne ustabili.zowa'nie si-ę "V ·
ster miał 240 stron pisma maszyno.
Wi51rka praca zrzucenia przez dJu zagranicznego.
Od roku ping wyjątkowo wielkie sumy. twórczości w przemyśle na P( ·
wego, przygotowanegO przez po- pań~lwo i poc,htOdne organizm V1 1930 mamy saldo aktywne. W To błędne mll1iemanie powodu- ziornie bal'dzo jednak niskim.
szczególnych naczelników wydzia· pubhclZ:l1e S'zeregu
zbędnych
."
,
łów, dyrektorów departamentu itd. funkcji musi być konsekwentnie roku 1930 było 180 ~l~onow je powyższe trudności.
Omawiając sprawę ożyw.ienH
Minister przemysłu i handlu stra- J:il"zeprowadzona. Szczerze w in W rOIku 1931 ;- 410 mIlJonów,
Dalej p. minister omawia 7.:a· życia gospodarczego
minisłe:
cli na odczytanie tego przemówie- teresie państwowej produ.keji i a niezwY'kle ciężki dla handlu gadJnienia
morskie,
poc.zem podkreślił, iż podwyiszen,ie cel
na więcej niż 3 godziny, mimo iż samych robołn!ików domagam zagranicznego rok 1932 zakoń SItwierdza, że
produktów l"olny(!h o zona.:'7enil.
mówił z szybkością nadzwyczajną, się,
l'ś
-- Id
d d t . m
-awa
--alen.·o-a
o
.........
_
czy
l
my
~
em
o
al
Ule
skoncentrowanie
w
Gdyni
imzasadniczem,
podsŁaiwowem,
tak że członkowie komisji nie mo- aby wn
<7"
...
UU"'~
gJi podążyć _ biegiem myśli pana pieczeniach społecznych w re- 221,8 miIjonÓ>w. Na zmniejsze- portu bawełny można uważać nie dałoby należytego
efektu,
ministra. Zaledwie około 2 godzin zultacie przyniosła wydatną ob nie nasz~ saMa dodatniego w
za fakt dokonany.
bowiem podnoszą.c zdO' ,lOŚĆ napozostało posłom do dyskuslt.
nitkę cl.rów soe.la1ny~h
roku 1932 z'ożyłV się trzy przy·
Dalej ml11i&t.er Zarzycki, prze bvwczą wsi jednocześnie obl'j·
Referat pos. Minkowskiego wy. i również Slrezene podkreślan\, czyny: zmniejszenie się salda t
chodzi
do sytuacji w przemy~le żyłoby zdoTność nahywczą . m;hwołał konsternację nawet "At6d że roaemie wa.żniejszy jest e- Aoglją naskutek
węglowym,
którego położenie sta, wobec po"dwvższen~a ko'iz·
posłów klubu 88, gdyź" kuJna- rekt finansowy nowej U&tawv i
rach se'mu t. zw. frakc'a robotnl- zmniejszenie
kosztów dzięki o«nmiczeń importu ~ielskie- uległo JJlUIeznem.u ~orszeniu. tów produkcji,
a 00 Ul tem
cza klubu BB zastanawiała sl~ czy niej, aniżeli nawet zatkil"CS ubezao,
Na8t~ie
minister
omawia idzie, również i luoo06ć Wliejnie naleza.łoby 7..areagować na prze pieczeń społeczn~h nią obj~· zmniejszenie się salda z Sowie- trudne położenie prz-emyslu hut Sika odcZ'ułahy
w na8t~pstwie
mówienie referenta. Bowiem refe- tych.
tarni wskutek niemomości wy.
wy'onione
znowu
trudnośd
niczego, cynkowego i naftowerat pos. Minkowskiego był rac~!
OmawiaiąJC ciężall"Y pły·nące ldl
6
ó
sylki
wyrobów
hutniczych
na
.
przy zaopatrywaniu &ię w pro·
go.
programem Lewiatana, niż refera- oprocen t owaDIa ~ w, m . 'Vi
tem budżetu min. przem. i handlu ca podnosi, że Polska zachow':l' dotychcza·sowych cięilkich wa.Przechodząc d() s:pl"alWV k~e dukty przemysłowe.
l nie jest przypadkiem, że na cały ła dobre stoSUnkI z wierzycie· runkach, wres'zcie zmniejszenie
Minister stwie'r dz'a " iż jedyną
łi pl'zedstawił
minister swój
azereg postulatów
wysuni~tycb lami zagra.nicznymi, co ki wyj się salda z Austll'ją. Pr~zlkoda
droga
do o,żywienia życia gona przedsię'
przez referenta. odPowiedział minI- dzie na dobre w niedalekiej już w utr.zymvwaniu · doda,tniego pU!l1lkrt widzenia
SIJ)Odarczego
jest
ster Zarzycki, ÓdrzucaJąc tezy refe'l może prz"sz'ości, gdy wzmożo- salda bilansu handlowego
m. biorstwa ska.rteIizowane. Karte·
renta, to znaczy postulaty Lewia- ~v ruch ~kS!J)Ortowy k!erować
le, według ministra, winny ko· potanienie kosztów produkc.ii.
tana.
Slę zacznIe w stron-ę paillstw () in. mieści się w tern, że w ok.re·
ro~erzenie i udostępnienie
.
.. .
sie pnlT\rzedzaJ'""vro obecną sy- l'lZystać z szerokiem poparcia,
Tezy referatu były krótkie: pod-l nIe~ącone] opl'll]i
kTedyto~.t'.......
~I'
'ał In '
kredył6w.
ułatwienia pny wy•
. Cen wyrobów ro'n i'czych we]. P rzec h o d ząc d o spra,wy cen tuacJ'ę ml·ęd.zyna.rodową
wyzsLenle
.."a- .J""" l dJzI a OŚĆ ich.lest twórmianie
t-łwarów
z Z8$'anicą
obniżenie płac robotniczych, likwt- w detalu i rozpiętości
między war,ljśmy
i naWl'ot zaufania.
dacja świadcze6 socjalnych, utrzy- cenami osiąganemi. Drzez wy· szeI'eł! zbyt liberamych um6w i racjonalnA, na,tomiast
manie cen w przemyśle i nłenarzn, twóreę a pła"cone111l
w ostat
Koniecznem
jest obecnie, will'l1y
być
tępione,
.leśn
leh
handlo~ych
canie t. zw. kartel ów przymuso- niem ogniwie prz~z nahywc~,
zdaniem
p.
ministra,
- przysto
działalność
jest
sp~zna
z
okontyngentowych
wych to też wystl\pił
przeCiwko referent podlkreśla, że czynn, i układów
sowanie
się
do
wytworzonycb
g~lnemi
interesami
państwa.
nim pośrednio i minister przem.· \ kiem, który mógłby
za·r ad ...' ~ Niektóre umowy b:edą zrewido·
obecnie warunków.
Poruszając zagadnienie pen
handlu i przedstawiciel frakcji ro- złu, jest przedewszystkiem
wane przy sposobności ogt.oszeW zakońc.zen.iu swe~o .prze·
botniezej pos. Sowifski z Błł.
handel zdJ'OWy~ silny, i prospe- nia nowej taryfy celne,j. Inne sji, dV'l"ekłorskich minister
~
Inne momenty w dyskusji ni,. ,.
ru.łąey.
mówienia
p. miniSlter oświad·
kraje odgrodziły się od nas bar- świadczył, że dyrektor Moście,
ją się specjalnie potraktować ch~Udzia,l Polski w hamdlu świa- jerą celną. W roku bież. rów- inż. Kw ia·tkowslki , PO ' osta toiem cza, że godZ1i się z popraWIkami,
by z tego powodu, że przewainie towym był i jeSil: znikomy.
zg~oszonenti przez referenta.
Cz"Ść oPOlZYc1onistów nie
posiada Czynny bilans handlowy,
to nież i kraje zachodnie zamknę· uł:Aniżeniu jego pensji o 25 procent,
otrzymuje
dokładnie
4.283
Po dyskusji posiedzenie odro<
łv
swe
granice
przed
wyw'OZem
przet!stawip.:eli swoich w sferacb dla nas kaOJOn państwowo- 1fOzłote.
c.zono do dziś.
'J.al1d'owych.
a))Odarczy.
polskim, w rezu.';tacie
Niema takich przedstawicieli 0czywiście stronnictwo ludowe, a ,~.
Mi chodzi o stronnictwo narodowe,
to, jak dowcipnie okre§1ił 'eden z
przedstawicieli stronnictwa narodowego, wszystkich fachowców zabrała im sanac.la z Lewiatana, tak
Ze cała dyslcus~a gospodarcza toczyć s!ę będzie nietyłe nad budze
tem ministerstwa przemysłu i han·
dlu, Ue nad budżetem ministerstwa.
już
ksicżg
Sin. .
1) na zbiorowem rO'ZStrzyga·

zbiorowych probJemów ,
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Sekretarz arcJlbiskupa zbiegI
Na tej podstawie aresztowAno

I

•
zdollumenlam
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Rzm. 24 słycznia. (Tel. wł. s.ii pro Russia, ma.łąee.' na celu wszystkich aktów i dokumenPorannego") szerzenie katolicyzmu na wscho łów, dotycząeych
propagandy
Stl.llllowa komISja budżetow~
Przed niedawnym czasem w w.ie. Ks. Daubner, .iak si~ oka- katoliekie.' w Sowietach i akcji
przystą'pila do obrad nad budże kołach watykańskich wywołało zało, był poprostu agenJłem G. unt.ine.ł.
łem ministerstwa
~emyslu wielkie zanie1)()ko.fenie ta.łem-\ P. U. Emi~rant rosY.łsld. wy.
Ks. Daubner wY.lech.aJ z BzyłM~ankdlu. k~e(fBeBr.a)t WY'g oslł po·s('ł ~ie.ze zniknięcie ks. Aleksandra święcony na księdza, zdobył za mu do Berlina, tam zawarł ślub
• Ul' owa I
.
•
I .
•
• "
•
•
•
Państwo nasze opaTIo
swa Daubnera, sekretal'Z8 OSOblst~, ufanIe członkow
Je.:, • .S.11 pro CYWIlny Z komWllSt.ką rosy~ką
at nazbvt wielką
działalno~Ć I(~
arcybiskupa d'Her-v i ,
llussia., .lako sekretarz je.l prze- i za paszportem sowieckim nIle .trz~h czynni:ka~
zewodDicsąeego ~.' kom1l~ l mial wgląd dol dal ale do BosJi. Podobno sa

Przebieg obrad

•

ze sobą bardzo ważne dokumenty komis.U pro Russla.

brał

Po ucieczce ks. Daubnel"8 w
dokonano licznych
aresztowań księży katolickich.
GPU. posiada osobny wyddal
do wywiadów 'IV sprawach wy·
znaniOWl'eh.
Sowiełaeh

_,'______________--________________.____--~~~I~~,.~GL~O~S~P~O~R~A~NN~~~-~l~9.~3~~ ______________--______________~~~~-~~

Llua martwej C!szu

kalendarz na rek 1933
. Dziennik londyński "Tbe New
zaStatf'sman and Nation"
mieszc.za złośliwą karykaturę
obrad i działaln~c; tilli nato,
Jak wiadomo.
wiele pię. doezek:.di Wł'az ze :wvmi doXPa
dów.
l majR. 1)00 połeybnv('.h ..amo knycb j wlelJdcll dmnó~' w .ni lepszych czaS4)W.
lotów bombowvch. pilotowa- Nicmncch, a szczególnie 1V Ber
Walut.:: niemiecką zwalOl'vzo
nvch przc~ eskimosów. urzą- Unie należy (1,. rMmyeh r.lldro-1 WallO na wysokim poziomic:
d~a noc.ny. raid na S Łokhol'!ll: zi,·mców. Zn-"taly OJlJ.> nabyte "'l')"owadzono pełną złotą marM'ł\sto. ZDlszczone. nad~ hlll za ~rosze podczas Iuflae}i I kc,'! przedwo.'enną, a wraz z teDl
7-woJuJe p. A voool.
I ·
·n. R a d a o hra. dule
' G"
ł)J'zcd I)~lesięclu In ty. Dobrze nastały nOI'Jllalilłejsze czasy.
3 mnJ
1110'>.
•
•
ntrzymu.ie delegat eskimosów tkWIą nam Jeszcze w pami(.t~ł Komorne wpływało regulal'DIf'.
w kwestji formalnej. Delega(' ja t~ czasy. Przyjddźało sobIe pa ~ dom rentował i - zyskiv'sł nsa
rl.owoozi, iż szwedzi nie mają rll panów z killmset dołuJ'aroi warłnści. Zamiast pos~'łać lli,,'Pra~a odW<?ływać się. cło ligI, W ki~ni do stolicy Jbcs~,.lniątlze do DerHna, każdy f,(o·
~dYz ~zwecJ~. bPO~.bawlCżma r,10- 7.amienlali dolary Da walnie I sp{}darz - przeciwnie - ..trzv
!cy, nIe moze vc uwa ana za . •
.'
państwo. Na J)lropozycje sir J. mcooecką 1 ..trzyl'DYWaU fw.tki m,,-wnł stamtąd czeki na doś"
SImona
k.wes.tja ta
zosta,ie tysięcy marek; za stosy mało- ~oważne ~lIrnv•.lal\o zysk. któ
prze?ł~iora do Tn7.natr:-e?h wartościowycb papierków
rv pQzostawal w kieS7..eni p:o'
~omlsJ~ ~ksllert~! prn~ikow. powali łnm wszystko, eo Im siJodarza Pi) odliczeniu
JroZebra.nle rady Ibn zostaje oclrn tylko w oczy wpadło: meble. i FoZtó",' remem,t n, uapraw I In
czone.
14 maja. Komisja mawnicza dywany, biżntt'lrję· A ~y iut ~władr2ień. Posiadacz domu w
ogłasza swoje konk.Tu.zje: dele- jeszeze pozostało w kieszeni ~iemezeeh stał &i.:: bonaezelll.
gaci s~wedzcy mogą wa:runku- kilkadziesiąt dolarów kllpowa-: l.'\;ła8~ieielem objektu, przedsła
wo otrzymać
pozwolenie na li r.a nie... dom. Dom wcale' wiająctgo wartość niekiedy kil
stawiennictwo ptl'Zed ligą, o He uie byle.iakl: łnypięłrowy z płę kUl~et tysi~y mal~k. Taki o7!,aid u ją się jesZ<:rle ,przY Ży- knemi ofJ.eynami w pierw.o- kres "prosperity" trwał ład-
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k' rzc:dnym punkde. Taklcb oka- I' nycb kilka lat.
eprczen an~ es l•
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m()sów wn<lSi na zebrnnie rady Q'Jnyeb h·anzak~ji. wyzysku
Nagle jednak skonczyły się
ligi oSlkarżenie przeciw S.zwe Jąc in-f1a~yjną kon_fwlkturę, do- Ił! dobre czasy. Przyszedł krycji. ESlkimosi nie U.Qgą utrzy- "onano 1V ~ip.mczeeh s~tkam" zys. a wraz z nim niepłacenie
mywa.ć stosun;ków prz~jaz~ych Średnio zammny jegomość . f ' komorneJC{', wyprowadzanie sl(
z kdrak,Jem. ~tle panuJ.e nlt"J)o'l leżdżał zagranle~ jak zwvkh lokatorów lóe zbyt d.ro«ich młc
rzą e
Jllla5 a są ZDlszczone,.
.
•
a prasa a.takuje eskimosów. In- śmiertelnik. a pGWł'8.l'.ał ,Ptkp I qkan, lokale I'to.rą pustkami.
terweneja eskimosów jest )ro- , bogaCL
l Dom % Intratnego pnedsi~i(łr
nieeznością. Sir J. Simon prze RÓŻ
siwa pl'Zl"kszłałelł się znów w
Sltrzega przed niefY1"zemyślaną,
Ile p~1Il kole.te lit instyt~j.:: defityłową
akcją. Zo ..ta je zwołana korni-I' łymł domami loCh Iłowi wl_i•
sja ankietowa.
~fele. Były okresy bardzo el~;.
Za~ął się powolny 8.padek
n
K
"
nik'
ki e: wkładano JH)1Iladaczy nit'· w cerle nierucllomośei wszeJ.. czerwca.
~IIl1sJa a
letO·
wa ~g ~z.a •SWÓJ raport; "Eskl, ruebomości _ obeyeh obywateli kieJ(O "Odwjn. Dosz~o Ctziś ]m
mosł. ucnekb się do wo.~ny. za- ~jalnymł oodatk....
d do t~o,. Iż piękną l'f'aInMć mo
bronIone i przez statut lIRl".
R
h f
' ną żna naby~ ooprawda nie q
11 ezerwea.
M. Madriaga zesZy e c al Im obrzycb..ł~ t~ kJlkadzłe8ląt jednostek, jak to
Nkłada na zebraniu U~i wnio- 1IV'88n~ kł6ra dostała się 00
sek o WVkltre7..enie eskimosów łeh rąk. w tak aDormalay ape_ miało miejsce w czasie lnfIac-jł,
z liiti. SiT J. Simon proponuje sób. • wyramę knyw~ po_ ale równiri za bezcen, za .faprzyj~ie re~ohreji: ".Rada U~i p~ec'Inidl posladaf.rzy. Były .. kleś 10- 30 b&tęey dolar6w.
WV'l'aza SWOJą sympat~
roru:!- kresy
d
wod
przyczem i tą ceną nie m07118
nom polcgły<:h•. a zarazem wy• Je Y • po
a ...dka zwabić amatora. 'Vla~iciclt!
TaZa
ubolewanie.
it · rląl' marki dom taki nic nie pJ'Z.V·
szwedzki przez swa łekkoftwś! BOSU, właściciel jego mnsiał po ,łomów znalezli się znów ""
ność nie zaopatr.zvł obywateli l'Iylać ~o mlesląe do Be1'lina
kłopotliwej sytuoot\: posiadajat
Sztokholmu w muki ~u~'W.. ! ksze sumy. aby pokry(; k0S2.h' '" swem ręku forlune · bPP'
w ten s'Pos6b przyezYDlł SIę do
sprzecznie nad('r pokainą, łiI'P
~mlerei tvlru ofiar. Oclegacja e-I Xtlf(o utrzymania. ByU ta~y. ('o przytem nie są w stanie w~iłł
sJkimosów proponuje przyjęcie ~Ie mogli !jObie Jlozwoli~ na la
nastę\Pujqcej rezolucji:
.. Rada kie regularne wydatki ł p_by . . . . 9 •• " ••• w4>.a.~e ••••••
ligi potępia ',ekkomyślność rtll wali się eh~tnJe swej post!8.ł1.
I. Z. O.
0bec nie· zarabiaj~ nf9;V IJ.,..'lEMfaŻy l taJ,
Slen Idewicn 26.
du ,s~wed~kip..~o" ..
DzIś, w §rode,- dn. 25 bm. punkt.
m~)ZhwOŚoCI OSlą~~ętna kompro . Imrdzo poważn 8lt111"'eśU
o g. 9 w. odbodlie się wiecz6r dymlSU w przedmIOCIe obu rewą..., J
łucji. rada uchwala inną rem- wziąć pod uw~ę. Iż nabyli nie skusyjny, na kt6rJm Dyr. SAUl. RIGIIIR w,gloal referat n. t. ..Rola
lucie. która brzmi: •• Rada po- mehomoM niemal za darmo. RobotnIka źyd:lwsklego w bu·
tępia lekkomyślność".
dowIe dzlsleJueJ Palestyny".
12 t'Ztrwca. Samoloty eski- Wielu .łednak wyłn.ymało po
Wst~p dla czlonłtiń i wprowlld»omos(,"" rzuca.l:} bomhv na Ko· ~Ień huraganowy wydatk6w I nych g?ści bezpłlltny

"'fI

w.

'Y

1>enha~.
Danja ZWT8ca sio cło :.~---_--IIIi
ligi o interwencj".
Sir J. Si- I
mon Z'W'l"aca uwagę na fakt. że
komis~. badająca incvclent w
Sztokholmie. nie 'j)OW1Zida jesz
cze os-tatooznej decvzji, nie mo
ma więc zająć żadnego stanowiska wobec dn1J~iego incyden I
tu, pllllri nie zostanie z:bada~YI
l>ierwlllzv.
I
19 ~zerwea. !'>rezvden.t Ilon~er teleli:rafuje, ii sprawiedli.
wości powinno się stać 7.11d.o~~.
Prezyd~nt Roosevelt telegrafuje, aby nie p.rzeds~ę!brać ł:.d

nych

środków,

g.nąć z niej

mn-,

I

dlu" cen rynkowy~h z nw~ł~·
dnieniem zMY1!ia. Z sumowania
tych pozYcji powstawała eyfn'l
wyobrażająca rzeczywistą wart~~ domu, oezywiście nie biorąe
~ł.

pod

t',a~ę ~o

się Jesz·
eu
w ool'lyfłkat własnośri,
wszelkie poświadczenia lo.ejen·
talue I· wyciąu z hipoteki. adzIe
figW'Owało owe
100-tysięcUJ~
obciążenie. taJd p~n Jechał ""
świat - najehętniej (lo Paryża.
'rułaj szedł do pierw8zeao
lepueato rieJeoe.łanta i )JI'Rdst1ł
wiał mu doslu~nałv inrerelol. Runi od .ue1Zo towar, zapłaci dobrze, ooprawda na krf\dvt. · ale

__--.----_--.,-------..
SZYBA WYSTAWOWA II60Y niE lA01ARznlf
l\ftl

PIliła" łUB

jeśli w

witrynie

----------~

zużycie prądu

(godzina 2 i pół grosza)

rezultaty, ("II 7ostRło Pll"
wierdtonp. \l'l'~,l~7 ltjl~ ,,' ''n:1I1-

tc6w,

III

•

•

Nie t~zeba bvć zbyt domyśl
nym, ab" w pO'oVyiszcj sah'Tze
dąpatrzeć się ana)o,qji
1. kwc
stj
l:onfliktu
na Dalekim
'Vsebodzie
1 'la llłwif'l1;n ł~j
sprawy pr&el lig(: narodów .
l

DID

Narulowicaa 20.

Cenr miejsc ni
51'Stki. seanse

(Patlowk.

taMeb. kt6rych
łł3<:j J)'l'Zyjacielt'
'(. nud S(~tn 'any, n!c łświadomit'
ni co do !/łosul1' ów wt~j el~
oŚci Europy, ).}a!!·,fmo .•ł'st f'flr8Z
wh.·cei. Pn!:estr1.t'e lu.~::!. kt6rzy
jeszcze nie w~,~d!i, łlwnzamy r.-I
d<th:--,t'
~lIe~nion)' ()~'l.~·t~a('k
1'ralUakcji

nfiarR ..ada.i~

sncłee.zny.
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Ta:uIla BankhBild-liary Cooper
orał te wszystkie, ktdre cech,,je wybitny artyzm tv pomyśle.
rełyserji i pięknej oprawie mulIycznej

o
W

UIaICR"

• csarujllclł IRENE DUNN
IJohn BOLES

Superfilm produkeii SOWKINO MOSKWA

l

·złcŚć.

łem

ial lelek

Kino-Teatr

DNY-

'Lit

,,[lowiek, kłóreao zabiłem-

pracować będzie

SPlzedat wszelkieb aparatów grzejnych na rały i Z8 BotAwka
W Shi8P[8 EleBlrouml, ul. PiolrMowsfta
115

I-szy Dtwt~!<owy

łw''b':i

dramat kobietv kurtyzan,
GRaTA GARBONOVARRO.

W'ent,la orMinimalne

JH.'z'I,t;.irsie

S~j)lega.

ZI\)DZIB

nr.

dać

l'entowno-

Po z,aopahv;eniu

9 lipCa: IsJandja wypowia·
da wome eskimosom. 8.000 łI~'1
topIanów bO.!11Wyr.h
is)anrll'
kich niszczy tlotę }X'winton:ną
WSZELKIE POKAZY NIE OBOWIĄZUJĄ. DO KUPNA.
eskimosów,
18 p~~ Z~~a~e ndv li- 1r~~~_~~~~~____~__t.~_~_~~~~~~~_~
gi. Sir J, Simon .:łwi<'\"',ha. 7.~
tylkc polityka u~tC'p<;tw m ot. e

1(1'Osza. Dbl Da kredyt

zabeZIPieezOny "Cl·
busineS5mana. PPZyzwyr.za.~n(' "konale. ho hipoll'ką na Jego
UO do obracania swymi kapitu· berlińskiej rueMlchomości. W,·
bmi i .d~. pdpowlednlej ieh 1'f'n kłoda P'l'zcd olśnionym franeu·
townosci. ten słau stał się wir, zem fotograf,fe sw~o domucej ruż nłezn3Śny. l'embardzi(>j. pałacu, podkreśla minimaJne
iż wa!I"łość efektyw110 domu ~h, 7.adłużenic. przedstawia 8z.at'1lJe malaJa.
nek (ba,.dzo ostrożny) or~ doJeśli dajmy na to. kamieDl~u wody, itórych prawdziwość
była warta ongiś 300 tys.
maina w ksżde.i (~hwiJi sprawrek i obciążona b, Ja ,lłuaiem dzić i otrzymuje
pod zastaw
1PO tysięcy, prudstawiała flh~ świeżej hipoteki. która 00«:ze majątek 200 - tysięuny. dai.a swo~a nienłcnomość, toDziś, a.dy cena rynkowa tegoż war za 100 150 M. marek.
domu spadła do .iedne.~ trzeci.. ; Frall'CM zaciera rei!e, iż ·".robił
L j. do 100 łys.. a obeiąlŻf'.aie doskouały interes: sprzedał ko
pozostało to PUlO 100 tys.. tQ rzystnie swe zapasy. Ow wła~ei
posiadaez dOlllu ma w majął- ~jel domu Ina Jednak wiecej po
ku równe zero. Pocóź więc 1e wofłów do zachwytu z cudo.
wszystkie kłopoty.. związane 7. woie przepl'owoozouej t1'aJl7Jlk
kamieeznikowstw",m, .iefili nle cji. Pod zastaw faktyc'Znie nie·
mot..na nawet wyd~bić z docho istniejące.i wal'tości bipoteczneJ
dów ani grosza.
(w Niemczech n~e dałby nikt
Ale od czego pomyslowo~t 7,a nią ani ~I'ośzn) otrzymał ł)J~
ludzka, od ~o spryt kupiec- Ima D3l'tJe towarlą która Spl'ZC
ki.
Właściciele domów 'PU- dał natychmiast w hm samym
~ciłi się na doskonał~' kawni, f'aryżn 7,8 ,.,,!owe {'pn" klIpIHI.
Taki pan kazał naprzód sfuto- by~e otrzymać 1!otó'\".'ke. W""""lI
grafow~
swą kamieniee " do dcmu z km{ dzi{,3i~t·ju iysh!
z;dięek~
doprawdy
okazale. I ..ami w bUl'kllc1 ucc, kt':l','('h
Wreszcie w~ał p.TZySł~łł\~, o II I!i~dyhy z nikąd nic JHt'igł \\ ~
taksatora, IttÓl'y przeprownd/U ,.i.snać j czeka na nade,iście leJ'
~eunek nłe"IChom3~cI syste- ~ve ('7J8~:'iW. Że tam na Jego
mem, praktylmwanym przy p_ hf'.r':nskie.f I·('nlnoś(~j. któreł ub
bezpieezeniu od ognia, t. j. ka- e~ążel1ic już dm\-no pr'zekrot.z.l
zal ohliczyć mury, urządz.-n,n la ,te' W:)liO~L. figuruje
~"
kanalizacY.łn~ i wOOoei~owf'~ tiliast siu ł}~~ii~e_,' - dwieśeie
klatki
sehodow~
drzwi i łnb h·.l)'~hł lysh;e. ' długu, to ~o
okna, sztuka po li7-f.U'C. RafAła bl'llll.\mnle:
ntf' pUf'raża
rzecz IlUiOna sumleD!llie we- prz'-'cież i ial{ uie wiad:;mo, ~o
apj

iii')

Sk ada; o ziei

r.

i bielizne

bezr
'

ot

la
g,~~
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_~ .~IS~

_________________________________________

•

Mroz p
l'Iasg

zimD~do

AIJ"

zorjentować

czytelni,ków
jakiej p(I&-:odv spodziewać
si;:
mają
w najblii.szym czasi~.
zwrooiliśmv się do pal~.stwowe·
RO instytutu meteoroAogicznego
IPIMj, który w ten ~pos6b obra
wje !. vłuacjc::
CU MÓWI P. I. M.

POn~A~~~N~f_-

___

l~9~~~~

____________________________________

uruchomiono
płu~i odśniożne
na linjach Zdo'hunów - Kowel, Sarny - Równe Kiweree
- Stojanów.
Także na szlakach dyrekcji kolejowej wilen
sJk:iej śnieg pozasypywał tory;
pltugi pracują intensywnie, o
czyszczając linje re śniegu. To
samo można powiedzieć o dy·
rekcji kolejowej gda6skiej ora1
o dyrekcji
kolejowej lwow·
skiej i sta.nislawowslkiej. Na pograniczu polsko - rumuńskiem
we wspoutnianvch dyrekcj~h
potworzy'v się
olbrzymie zaspy śnieżne..
wskutek czego cierpi niebywale
ludność Runiczna. Międzynaro
dowv pocl~ pospi~sz.ny War·
sza wa -Bukareszt przybyl
wczora i do Śnia-tyna
z ośmiogodzinnem opóźnieniem

ministerstwa
ko.munikac j:.
stwierdza iace, żoe w związku :..
siInemi mrozami
i opadami
śnieżnemi od~zuwać się daje u·
trudnienie w komunikacji ko't!·
jowej.

W dyrekcji katowickiej uru·
chomionn
phl"i od~nłeżne,
Clą~łv nłtplyw mas powietrza
!które oczyszczają linje kolejo·
kontynentalnego,
niesionycb
we, a
pnez wschodnie W.l trv z nad
silny IDl'ÓZ utrudnia 1P'ae~ przeRosji, powoduje w Polsce potokową.
godę mroźną.
W najbliŻlSzym
Również w dyrekcji radom
okresie
nJe nalety się spochiewa~ wlę- skiej przv lS-stopniowvm mro
lie j dużych opadach śnieżnych
ks.yeh zml-.
gdyż a4.merov wyż oorometrvel
ny, zalt",aj~cv całv niemal kOlOt:yttlent Europv. jest dość trwa
łv. Rano w Polsce temperatury
za-wierały się w granicach
od
-14 do -10 stop~i, a w górach
J1.swt:t do -25 stopni (Z3Jkopa-

~I~

cz

powieirza odBrnf;lg

Od kiJku dni mamy mrozy, I na będzie równie sroga, ja-k w
Mróz wzmaga się
z dnia na re!ku 1929.
«bień. To też oierw()tne prqgno
ZASPY NA KOLEJACH.
zv, zapowiadajll<:e niesłychanl~
Ze wszvstki-ch dyr~kc.ii kol,!·
ła/ot:'dną zimę,
nie sprawdziły jowych nadchodzą raporty dn
~ję.

__ ..

~~.I~-- ~~Gl~.~OS

(!

JEŚLI DOJDZIE DO 16 STOP

.. * •
PARY", 24 sty<:znia. (Pat.)Kuratorjum (}kr~u szkolne Mroz," we Fl'an-cji
stale
się
go warsza wSIkiego infn-rmuje, ż wzma:.{ajq . Na prowincJi tempeo ile mróz dCl.idzie do 16 stc-PU'\ ratura wynosi od - ..~ do ---:-16
lo wm'zymane b('dą wykład.. st., w okoJieach górskkh -18
w szkołaoh średnich i powszccb st., w Paryżu -9 st.
nvch.
l'iL

I

Groźba

biale;

śmierci

stacji na Nowe ZIem '
RYGA, 24 stycznia. - Sowie<
ka stacja meteorologiczna
m:
Nowej Ziemi znalazła się w ob
Hezu śmierci l{ odowej i dai
drogą radjową rozpaczliwe sv
gnały o natvchmiastową- pomoc
Dotychcza.s zaJodze stac.ii
do·
'itarczano żv",ność z Arehan/.{ie'
ska. Obecnie jednak morze Lo
dowate za:blokowane iest całk()
wide masą lodów. Dwa mniej-

:ze łamacze lodów us'łow3Jłv do
trzeć do Nowej Z'i emi, lecz musiały za wrócić, zna, lazłszy
si~
same
w
niebupieczeństwie
7.g.niecenia przez góry lodowe.
Jedynie wielki łamacz
lodów
.Kra·ssin" brany jest pod uwal{ę. lecz i jego przedsięwzięcie
oceniane Jest w ko ac,", facho·
wych bardzo sceptycznie.

•

meryka rokuje o

IIt~ •

W Filtr notowano: -28 st.
w LeniU~iltd.zje, -22 stopnie
w Moskwie, -30 st. w Jarosławiu, -39 st. w Jełabudeie, -21
st. w Archangielsku, -16 st. w
Kijowie j --8 9t. w Odesie.
Masv tego powietrza aRaro.:.
Jv niemal wszys~ie kraje euro~jskie. gdyż dot3lI':v one z jednej Kronv Anglji i Francji (Lon
-9 ~t" Paryi --8 st., MaIs~lja _ ..z; st.)
z: drudej strony
do Włoch, Bałkanów i Hi5~P~nji (Genua -2 st., Tarent -6
st., BeJ.grad -10 st.,
Madryt
.
L
- 2 s"
o d owat) Na oceanie
'
h
N'w
t ym w o kol lew wysp
.
,
.
dzwJedzlCh temperatura utrzy.
" SIę w po bł·'
O S.
t
mUJe
IZU

d,,.

Narazie trlka z PlistMami, k'tóre

NOWY JORK, 24 styeznla.(TeL wł. "Głosu Porannego")W dnln dzisiejszym w ślad za
Wy6lant'lm przed paru dniami
zaproszeniem do AllfiClji, Stim&OD z polecenJa Roosevelta .aprosił rządy Wloeh, ~hosłow&CJi., Litwy f Łotwy na konIereneJe w sprawach ~6w. Są
to wszystko państwa~ kt61e dokonały zaplaty w terminie dnła
15 IlM1clnia. .Jedno tylko psJisłwo z łych. kt6re ratę zaplaelo
ty, mianowiele Flnlandja, nie
olrz~mało ~pro~nla, ale tylko dlatego, ze
_ me zwróciło się
do .
Slanów
Zj'edJwezonyeh
o
•
W3zenIe nAnowne
c.nrawy
dlu..~
~ł".
~ów . Ze wszysłkiemi wyżej w~'•

ndC'nloneml paDstwamł rokow,.
nla mają być prowadzone od-

zapłacił,

rale

terminie
Roosevelt i Mac Donald
zadecydują

d~~lnle.

wuystkleh
.nnych ~08ZOno dz" komunlkat urzędowy, • którego wy nika, że Uoosevelt nie sądzi, jaLoby drzwi zostatv ostatecznIe
,..antknięte dla l'OIkowań o dłu~1
z narodami, które nie uplaeUy
raty 15 ~ta. Nie u l . łe4nok wątpliwoścI, te bPdą one
poł1'aktowane Inaeze.'- nlł dłuż..
nicy, krórzy rate zapłacili.
Tu ~a prawdopodobnie powod,. szybkJ-o
powrotp ambu.
"1'\
s... d~ , .. Patka z Waszyngtonu
du n·ars
.. .,.wy•
y~
---

\V

w cztery oczy

ma pocletaenla

LONDYN, 24 stycznia. (Pat. \
Ponieważ Roosevelt oświadczd.
iż ~tllłeczną. decyzję CO do sla
nowis:ka Amervki w ewentual
n\'Ch rokowaniach amervkań
sko - brytyjskich rezerwuje dla
siebie osobiście,
w Londynit
przypuszezają. że na czeJe m; ·
sj; rządu br,-tvjskiego
stanif'
jednak Mae DonaJd r aby stwo
rzvć stosowną przcciww~ę W(l

tern a Mac Dona!dem. Z te\lrQ
też względu w kołach miarodaj
nych licz?, że kanclerz skarb'ł
Chamberlain pojedzie do Ame··
ryki, lecz pozostałby tam ba,rdzo kró\!KO, abv tylko 'zainaugurować rokowania i ustaJ.ić ich
IJodstawy, powracając w kOlleu
marca do Londynu, abv przy·
~otować budżet. który wnosi do
parlamentu w koilCU kwietnia.

• • •

hec autorytetu Roosevelta. 'W
WASZYNGTON, 24 stycznia.
tych warunkach moWwe jest. (pAT. l - W cią~u popołudll;a
iż ostateczne de<:vz.ie
za.padną dnia wcz()rajsze/ito udał się amw cztery oczy mi<>dzv Roosevel· IJasadorów
Wielkiej Brytanji
do departamentu stanu.
PraZk~~katuN~ w~ib~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
szonv prz,," wyjściu o danie in"
jasno, że w najbliższym czaste
formacji o treści swej rozmlł
nie r,ale~ .v spodziewać się zm;a
wy, ambasador odmówił kat~·
IlV w P(j:~'I, a przeto
gorvcz.nie wszelkich wyjaśnieu.
Inróz b~dzle nas gnębU .iesree~
Również ambasador włoski ' o·
-~Iero.(ó" raz
przez kilka, a moZe nawet Idlambasador belgijski
bytl
kandele dni.
.układów
~czoraj
w departamencie st.·
Poza·tem dowiadu jemy się, że
BERLIN, 24.1. (PAT) - Antyse- listdw. Policja z trudem tłum roz dlelną manifestację socjał - demo. , nu. .fala mrozów ogarnęła
I
•
•
mickie manifestacje na uniwersyte- proszyła.
kratów w Lustgarteme.
:;:
Manifestacje te mają być odpo-I
niellU.} \\ ~zystkie kraje europej- cie wrocławskim przybrały dzisiaj
.
.
szczególnie ostrą formę.
BERLIN, 24.1. (PAT) - Władze wledzłą na ostatnią manifestację • •
skie.
anzyn .era fran~usklego
zezwoliły na urz!!dzenle w środę hitleroweów, odbytą w ubłegłą nl~
MetNroiogQwie
wiedeMcy
Z racji wznowienia wykładów Po południu manifestacji komunI- dzielę. '
pod Będzanem
przYPusz("l~ją, że zima tego rocz pl'zez profesora Kobna - do groa- stycznej na placu BilIova i na nfeSOSNOWIEC, 24.1. (PAT) _!!w!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chu uniwersytetu wkroczyło około
W czasie jazdy pociągu na szlaka
u
200 studentó.. nacjonalistów, kićWarszawa - Kraliów, obywatel
ny opanowali wszystkie korytan:e
francuski,
Jadący z Zoną do Frani sale wykładowe, wszczynając nIecji, ini. Grali" pod Będzfnem wyopisaną wrzawą, która unlemoiliwlna g'ełdzie londyńskiej
o bigam~ę Olpińskiego la wykłady. Studenci nie poprzeszedł na platformę wagonu i wył, doznahc ciężkich obraien.
LONDYN,
24
styc7.nia.
(Pat.)
Ta
nagła
zwyżka
wal.toścl,
pail
stali
tym
razem
na
wznoszeniu
oWarsz, koresp, "Głosu Poranne
spowodowana została
W drodze do s~pitala inż. GralJ
knyków w rodzaju "Precz z Koh- Funt angielski w dniu dzlsle)- funbi
gu" tele:cnuje:
.
.
.
zmarł. Zwłoki zło·zono w Sosnowo
nem"
I
t.
p.,
lecz
rzucali
bomby
W dniu wczorajszym sędzia ~ieu
szym znacznie zwyżkował, pod- CZęśCIOWO wladomośculIIlli z A- cu w kostnicy szpitalnei. Pr;yczycuchnące i łzaw'ące, a nadto w Je1('zy umorzył śbdztwo karne przenej budce telefoniczne) spowodO- czas J(dy wczora.f kurs wynosił merykl o te...denc.iI infIacyj"cj ny nieszczęśliwego wypadku doc;wko Oł?ińs!{!cmu w spra'!"iie wy3.37 do). za funła, dzlsia.i w clą- w stosunku do dolara, .częścio- tyc!:czas nie ustalono.
slĘpku bil(amji.
PowódeUl umo- wano wybuch petardy, celem zwię
J(u dnia wynosił on 3.40, pny wo zaś znacznym skup~m złota.,
kszenia
panllij,
rzenia jest nowy kolleks kanly
kurs wynosił dokonanym w dniu dzisiejszym
EezzwlocTonie PO wtargnięciu na· zamknIęciu zaś
wedle kt\'rt!ro w danym wypadku
zdru:gotał teatr
cjonalistycz:nyclt
student~w
do
3.39
I
siedem
ósmych
dolara.
przez Bank An~le)skl.
zas~lo pr1cd ll· nłenie.
gmachu unłw3rsytetu rektor weVALPAHAISO, 24 st,"cznia.zwał po-Iic'ę, ldćra opró7niła kory(PAT
l - Olbrzvmie.i 'wagj aePar~ MfCkie\V~cza tarze i sale wykładowe. Młę~tzy
ro.lH spadł na nowowvbudowa·
powstanie \'I Kownie dop6dcą ierl"ego z Oddziałów ponv tam tea,tr ,.Mundial" . Aero·
Poseł komunista zastrzelony na ulicy ·
KOWNO 211 (Tel wl Głosu Iicy2f1yCh a j2dnym z profesorAw
lit przebił dach gmachu teatral
,
"
.
."
I t I'
k
-'
l' ~ł
Poranne~o"), _
Rada miej:;;ka w w ra {Cle w rOc'-enta pO JC n~ sa-, SOF JA, 24.1. (Tel. własny "Glo ITraJkGwa. Zamor~o'l'rany Jest ma nego
i wyrz::dził
we\\nątn
dnlu dLisie~slym postanowHa zbu- (;. wyldad~ą doszło <.lo ostrej wy su PJra-nego"). - Dziś popołu1- ceeo1czyldem i przyjacielem nie prawdziwe soustoszenie. \Vvpl'
rzyć t. zw, domek A:lama Młc!riewł miany oM"n.
niu I'a ulicy stolicy nleznanł spraw dawno ran'o 'eg~ na ulicy posła k~ dek zdarz,,! się w godzin'ch P'
eza i w 1t'1l! miey.,!!u urządzić park
PrzelI
gmachem ur.iwersvtetll Cy 5 wystrzałami z rewolwerów monistycznego, Martulkowa.
ranny~h. dzi t;.ld czemu nie był,
imienia n~!~l!g(j wieszcza
zgromad;;ł! się duży tłum nacjona. zastrzelili posła
komunistycznego
ofiar W ludziach.
.

roz,

POllcia IawaDiurg
uullerSuleCie le IrOcłal:u

likwiduje

ftn.gsemitkf e b
prof. KobDa

wskutek

TraglJZffl im-eri

!

Nadla

Umorzenie aledztwl

z"gżka

lun_a

aernlit

I

Mord

I

Dol~t,czn,

I

w Sofii
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•
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Zamach
na
lige
ar
Czlery
mocarstwa arbitrami

Roska

!

wielkie

PI~n,

na

k~órg ,

nie zeodzi sit;' Pois". ' ł (zec:boslowac:ja

jednak, że realizacja tegO' pla
nu natrali na szere·g orżesztk6d,
w szczegótnnści ze strony Fran•
cji, która czułaby się izo.\owaną,
a ' następnie Polski i ·Cz~chnsłO'wacji, kt6re barllzo PO'ważnie
aspiru,ją dO' roli wielkich ' mocarstw
europejskich.f i K()II'esoon_
F

GENEW A, 24 stycznia (Pat.)
Pod tytułem
"Cztery wielkie
mocarstwa arbit'rami świata plan pr;eciw, lidze narod6w . i
nmiejslym pall.stwom", "Journal de Geneve" z'a mieszcza dziś
obszerną · depeszę z IL ondynu, 0mawia.ią(:ą rzekomy plan 1vJac
Donalda i Simona, stwarzający
stałą. ścisłą wsp6bpracę
grupy
wiebkich mocarstw:
Wielkie.i
Bryłanji,
Fra,ncji, Niemiec i
W"och, którebv s,prawnwały he
gemonję. KO'respondent
twierdzi, że według krątących w Lon
dyriie' pogłosek, Simon jest zirytow.any tern, że polityka Wie.lkiej Brytanji w lidze .iest częst~
pokrzyżowana
przez ' t. zw.
mniejSZE:: państwa.
Uważa on
pozatern
~rocedurę . penewską
za zbyt powO'lną i sądzi, że w

świa, ta

dent podkreśla, że w Londynie
zwra€a si~ u.wagę
na. rosnacq
akływnośc rządu polsklego, kt ,~
ry orzęprowadżił pakt nieagre·
sjj z rządem so\vieckim, oraz
zbliżył Polskę z Czecho.s'{l,wacją
Zwróciwszy . uwagę na sł:;tbnącą
a1kcję
. polityki za.granicznej

I

Niedorzł!ł:ZDośt ·.

Bo;ng

Związku

radzieckiego,

kores

lpondentententa
kOllCZY, . że .Pol~ka. .i
CZl.ija
sIIDleJ'
I

mała

SIę

sze o.d swoich możliwych przeciwników, tak, iż trudnO' przypuścić, bv poddały się decyzji
wielkich mocarstw, mają.<: mnżliwO'ŚĆ wypowiadania
swegO'
zdania i obrony swokh inten
sów na trybunie

,~enewskiej,

\V sobotę rano przybył dQ
Znamienna mowa marszałka Anglji
\Va'l'·szawy w otoczeniu SIWego
sztabu , Ikomendant główny.:
LONDYN,
24 stycznia. - strzygnięcie wojenne. Wystąpi e
GENEWA, 24.1. (PAT) - 'iQ-ta
sto,ńskiej organizacji przyslpolSo
. Marszałek angielski. sir Ro· nie a!l'Jllji wcale , nie jest ś,rO'd. sesja zwyczajna rady ligi narodów
bienia wojskowc;w (Kaitseliit)
be'rtson, jeden ze s ynnvch dO'- kiem do w,v.i~śni~nia.,
kt6ra z o.twarta została dziś Q go.dz. lO-el
generał Johannes Roska.
C~·
wódc6w w czaslie wnjny śWiato dwuch stron ma słuszność. Dzię ranO. pod przewodnictwem delf'ga..
lem o·rzyjazdu ~en"r'lla TłI)ski
wej, obchodził nieda,wno 50-leł- ki sojuszom i niespodziankO'm ta Włoch, barona A lloisi. F
'
rancJę
do .polliki jl>...t złożenie wizyty
ni jubileusz swej pracy wojsko talk zwanych
"nO'woczesnvch
zWlązkowi
slrze!eckiemu.
'I
. t
'"
reprezentował w radzie ligi Po ra.~
weJ.. Dl a uczczema
ej roc zllI' bron'i" wojg,o staje się
sprawą
którym ' estońską orga·nizację
cy zO'rganizowanO'
w londyń- "szezęśliweg. n,padu". Gdvbv pierwszy n owy po.dsekretarz stanu
samoohronv narodowe,l łącilV
skiej GuihaLl uroczystość, pod pierwsza bitwa nad Marną. . wy. p. Pierre Cct. Na miejscu Niemiec
braterstwo br{lui. ?obyt gell.
czas !której sędziwy jubilat m6- pad a kO'rzystnie dla Niemiec, zasiada nowy ich stały delegat
Ros·k i w Polsce potrwa 10 dlli,
wił o "niedorzec,zności woiny". tO' WOJD' a s·'w·ato ' a
. . ~~ b 'Ił przy lidze narodów min. vo.n Kei"".
1
W
prZV.l'.:la
w cią<gu których odw;f'qzi .1lO7.3
Mówca zaznaczYł m. in., że ·z !Dny obrót. Marszałek stoi na l
'Warszawą, Pozl.aIl"
Katowice, ramach grwpv czterech
mo- roku na rok
stawałO' się dlań sta,nO'w,i sku, że zdanie, iż woj,,' ; er.
Kra.kÓ/W i Z'likopanf:.
carstw, jak to dowiódł prece- jaśniejszem, iż w{ljna niRdy nie są pewnego rodzaju "oczyszcze
Rada ligi narodów przystąpiła do.
'z
powrotem
Nie· usuwa zatar...l1 6w i za żadną ce· nl'em" narod6
.
ł
6
dens
,
w,
.,es zar wno rozpatrzenia kilku spraw forma,J.
miec
na konferencje
mo- nę nie może Drzywrócić poko· niechrześci.iańskie, jak g'!upie
G~ida
,
.
ó····..AJb
nych i mniejsze!!'o
znaczenia, a
żliw b lob
dojście dO'
szyb- J?we~n w~'P l'ZV'CIa r.nl~y p.rze a O'wiem opiera si.ę na porów·
~
e y
~. .
clwmkanu.
Im wIększy J,,,t naniu świata ,zwierzęcegO' i je~() dłuŻ'sza dyskusja powstał:.> noniero.
szych decYZJI. Dla tych
pla- sp6r międ.zv d'Wo:.- narO'dami, 1\oalk z człowiekiem stworzo przy omaWIanIU rapo.rtu komisji
n6w SimO'n pozyskał Mac Do-I tern mniejsze są w.id~ki na to, nvm na O'br~z i podobi~ńst~(I \mandatowe j na tematy zwią.zane z
nalda. Korespondent podkreśla bv pogodził<> je krwawe
rO'I- B~a, a t~kle ~r6.w~an!e Dl'" aministro.wauie.m
Syrją
prze.
w.ytrzymuJe na.Jlllllle}Sze] kryty Fra.ncję

70 sesia rady Ugi

lu. -

'Bilans Banku Polskiego
. za

drugą

dekadę

~~!!~!!!!!!!!_!!!!!!~~~!!!!!!~!!~!!~~I!I~'~!:!u::.>-:...;:":
....
: ...::!'

;;

Strajk komunikacyjny w Londynie

złotych.

Marsz Boliwii na Chile
PARyt. 24.1. (pAT) Z Sant
JagO' de ·Chile dO'nO'szą, iż wo.jslta
boliwiJskie, pod dowództwem ntl;
mieclciego. , generała Kund1a. ro.z
poczęły wielką ' ofenzywę. Ołe!1~
wa ta trwa !Uź od trzech dnl.
Piecho.ta borwi~ska, po. sltnyn,
ogniu artylery)slcirtl,. posunęła si,
" " 8'I!.b 4

j

P "zycje "inne aktywa" i "inne
pasywa" uległy mniejszeniu: pierwsza G 5,7 mi lin. zł., do 144.8 miljn.
zł.. druga G 9 1 miljn. zł. do. ~a4
miijn. zł. Natychmiast płatne Zo.b<>·
wią.zania wzrosły G oko.ło. 8 mJlJJl.
'z'. i wyno.szą 2'21,1 miljn. zł., przy·
Cl·em

zwiększElJlie

zaznaczyło

.

WOjDa W Jłm~rg(e

stycznia

nie 85,3 miljn. zł. Po.rtfal wekslowy
mlniej:!zył się G blisko 16 mtłJl1.
zł. do.' 533,3 miljn. zł., natomiAst
pożyczki zastawowe obniżyły ' się
bardzo nieznaeznie, gdyt o niespeł
na pół miljn.; do ., kWGty , 102,:::
miljn. zł.
Za.pas polskich monet
srebrnych i bilGnu powiększył się
o 4 miljn. zł., osiągając 45,3 mijn.

Bilans P&nku PGlskiegG za. drlldekad~
stycznia wykazuje
wzro.st zapasu złota o 0,1 mi1jń. zł
do SUmy 502,4 mi1jn. zt, spadek
natGmia.st żap,asu walut i dewiz Zl\
liczo.nych do. pokrycia,' G ~ 7,8 ' miIp,
przy~ódca faszystów czeskich, zł. do 33,1 miljn. zł. Obniżył się
został :z~aresztowany pod zarzu- równie?; o 0.8 miljn. stan pieniQdty
tern przygotowywania umaehu i należności , zagranicznych nie:t.ahstanu
czonych do pokrycia i wynosi ober
glł

.

_

$

_

_

tO_

Pęknięcie

Sil _

znacznie naprzód, mimo z;:dętep
o.Poru Wo.jslc pel't\w iań sldch. WoJska boliwijs!de obległy fort peruwiańsld Aya'a i przełamały prawe
skrzydło armji przeclwnlka.
Stra ty po obu stronach są bardzo. znaczne. '

'W'P_lS

_-'"!"""...._._

""I
. ,.,..
.......l""iG...

~-,

rury wodociągowej

&ię

zarówno na rachunkach żyro.wych
kas państwo.wych, jak i na rachnbkach prywatnych.
Obieg bilet6w
bankowych,
przedewszystkien.
wskutek zmniejszenia się portrelu
wekslo.wego., o.bniżył się G ~6,1
zł.. spadając do 941,1 miljn. d.
Pomjmo. pewnego. o.dpływu walut
i dewiz, pokrycie kruszcowo - W3.
luto.we w·)bec równo.czesnego. spa.}
ku sumy naty<,hmiast płatnych
Zo.bo.wi : zań i o.biegu biletów ban·
ko.wych. coko.lwiek się podniósł
mianowicie z 46 02 proc. do., 41),7
proc. (6.07 Po.n~d no.rmę statuto·
'wą). Nierównie silniej wzrosło pokrycie wyłącznie zło.tem osiąga.jąc 43.23 proc., czyli 113.23 pona.d
no.rmę statuto.wą. wobec 4':3,56 JU'o.c.
w poprzedniej dekadzie. .Zwięk;;zy
lo. się równiet doM znacznie Po.kry
nad sytuacją cie złotem samego tylko obiegu z 51 91 proe. do 58 39 pro.e•

l

Słuzba

2000 unieruchomiO'nych aut cbusów naradza'
. strejko.wą. '

się

l

na Jedr.eJ z naj ucbliwSlych
alic dzielnicy CbarlO'ttenburg w Berlinie.

spowodowało. . Istną katas~rO'rę , powodzi

•
DźwiekowJ

Dzi'ś

• lina

nastłiDnJch

,

H

Dawno niewidziana ulubieniea wszystkich. uro~za, figlarna, rozkoszna

LILYDI\PlITI\ :·;:~;.:E~~li Ostatnia HI Kawalera
I

Nadprogram: Najnowszy tygodnik diwiękowy Paramounłu. ·
Na pierwssy seans ceny znitonel

1\1ELB

,.'

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

lira d-Kino

ee*

Dliś

i dni

na5{~Dnrch!

loloczątek

o 4-ej.

Dla ws.ystkich,
którzy goili w
okopach"
strzeleckich.
Dla ' małek, ' ton i sióstr; które
. umi~rały eO'dzień z obawy o !ycie swych najdrotszych.
Dla pokolenja·. które moM jeszcze' •
przeżyć krwaWI} kaźń woiny

Początek

Passe-partout" bilety wolnego wejścia i ulgowe ' niewatoe.

,

'.

(Jaka

żona ...

o g. 4

110 Doł.

tak noc)

Widownia n8 . e~ycie ogrzana.
iM

Największy obraz O'snuty na tle tycia Z8 front em, wedłuf!
słynnej powieści Pierre BonO'it. Ret. William
W rolach . głównych: Warner Baxłer,

L~!la

K. Howal'd

,Hya'm ., Aleksander KIrkiand

Nadoto~ram:

Dodatek dźwiękowy

Foxa

m. in.

Cel,

po~~r okrętu "Atlantlc" i pierwszy dźwiękowy do
datek PATA O'raz dtwif.lkowa farBB.

Kr.25

~5.1.
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Starzy panowie'-- ---. MAŁGORZATA ~DR1ESCH
trYUmlują.••

._-

_._-_.- . _-

~---

K (Wrażenia ' z TY
CHI
'podrozJ1 DO krainle :smolfaJ

,,(:a fait nouveau, rI1a~ame"
temi czterema słowami lansuje Paryż swoje koncepcje. Ale koncepcje
te, bylla~mniej nie zawsze bywają
nowe. Modne, to znaczy w języku
Paryża,
aktualne,
obowiązujące
_. Jest wyrazem smakuJ ba, decy
Jest rzeczą ' niełatwą pisanie wować pęd m odzieży, kończą- ne, nosiły pi~kne, zgrwn€, bt.oMimo uznanej w Chjnach poduje o przynależności socj!llneJ, d,iś o
kobiecie
chiń;Slki~j . cflj szkoly do pedagogiki. .M!o.~ katowe pantofelki. Chinka ubie l~ga,mji, zajmuje matka, a więc
ale tylkQ zrza-lka modne bywa rów "Vspńtczes.na kohleta w.. Chi- diIez wy"ksżtał<:ona idzie w le'l ra ' -się' w LChinach: po icbTllSl(i.;. na:,jstarsza żona, na i,oo-cześniej
nid nOwe. Widzimy więc r~czy, !lach 's tói na I>rżełolnie: w obli sposółi Iiarękę ':ob~nemu pore Dópi€ro gdy: -slę wybiera v' ną. : sze stanowJsko i je~t otaczaną,
które wydają się nam staroświez- rZn rloniodvch 'zmian, -burzą. wolUICyjnemu rzą,clowi, uznając dłuższy p'kres, c~asl-'., '.ągranic~, ogólnym slacwnkiem, pierwszej
czyzną i są przez to dla nas ko· c:vch odwiec7.ne tradycje': Sp:ot)' że . najwaŹIIliejsza troską odm- spra,wia sobie - strój"' na 'modle kobiety domu. Jeśli jest Oona doAle po powroCie statecznie rozsądna,
to m-oze
miczoe i. niezrozumiał.e, które jed- l.-alam w .Chi,nach ·· kl)hieJv le. d,zone/Zo- pa. 11s>twa , kst _\kwest ja; europejską.
Jfak
dotkmęciem
czaroka't k'l _l, " dz'\-f'- ,.,Ol'k ark'I, któ
-, s7k.n.lnl·ctwa.
"tr6'
mieJ'sce równod
•• -k" Jak "zadZk'
bd
ł '
, re mil)
.......
,
., , w...AruLl.
..... J<;; 'do szuflad, na .fe- z ~zasem ża";ąć
.~
z;eJs le~:::e" l, na~le ar:~erSaj~ , h.. za ~ob~st,ll;~ją,.~.,.ĄweI"YF~:
K0bie t V<:hiJlskie chętnie .-,po- gOd~l'ejsc€ ~.-iawia się znowa rzędne, ' z . miejSCem} b.zat.imOWpa~
w m",
!
alp. spotvltab'm film -r6wmez • . - . - . -d'
' ro ZIma OdZle'l.-' . .'
.
nem przez nasze w le y.
o...
cech cze~oś. nowego, są szy:{owne. kom<płebni:i'analfa'b€tki.
S~llęck~.Ją slęt - zadwlo kOt~1 nhaUCdlY - W Na~kinie zetkn.Połam - "i~ ze zostałe kobiety, zajmują 'pod~
""ckie l budzące entuz'azm
Cle s leluu, e, a ory'c z o·
."
. ....
a.An· •
• 'k
.
.
eIeg...,
,
:
.
•••
W jednej J'edYlleJ' I'rtlw:incji b '
"- bn' . d .
.
skrontn"m typem kob1etv chhi- rz,,-..... ,leJ5:ze
-&tanoWIS o, 1 w
Jaka' to radosć Jaltiż tryumr dla
' .,
.• .
'VCle POu ze e] wte zv ZWIą':J . ' - ,
,
'
.
kt
.
l
eouly' pt
ta hl
ó? P t
'1 S'1.anSl ls-tmeJe p'r zymus s<z1kol- zane jęst z' t.rudn-ościami, słu.-I-, skiej, n,a t?,"!iast "'! Pekini~ spo- pra . ~yce, nt~n~a ~~ r '" t' , . ' }J~
s ry~ p.an w.
a rząc na w~po - "V: D07.ate-m mflma ,,'vkszta .'C~ . •
dkl
. t,1kałam jU'Z k-oblety -Wielko. pada,lq. w za eznos" od /Z.Ó,,\ n~
czesme uJ)~aną kobietę ten l ÓW niem dzip.ci· dowolnle kiero ~uJą prze sz ? a,
wzoro;~,e miejskiego po.kroju:· elegancki.. . onv. Jcżeli ta jest dosta lecznie
a' 'V
. ""h
ś ' I~etszl,~ze. na. PFler_wbo} wzorac
E:- św'latow'e' _' Z' ac· t:--"'vc'oną J'edna,l.
~zlachetna.,
towtedv traktuje
wspomni pIękne lata młodości, 0I J
h
f
kocha' w c,
WV7.-SZ_,,,, OMZ w r~(· s a oZZlego l ro · a.
.
Uf"
&
d"
ł h'
. k '
we e go zapac per Um u
net niell sferach. -dawano synom
_.
.. ' ' .
że byłam widokiem barwnych ' zIec~ ~ozos~a yc ~on. .la' SlOzdawna, z bardzo dawna, z tant- edukację, z kobietamiiedna.k . \VVf{la,,d ątudentek cbll1..sklCh SItrojów niewieścich . w , pekiń. "trzel'Cow, ~Iedv z~s Ul€ !Tl~ sV~
tych Innych, lepszych .1~t... Tak nie zadaw'a no 'sobie ·tyle' trudł.i· . _~st prosty i. skro,mll Y. ~.rót~a sldm parku "Centralnym" (Q_ ~<.a, syn na.l'S.tarszeJ po nIeJ Iko·
wiele staroświecczzny JUz dawno.
k
.
. ..
!,
k
b
h - k
. ~
t
d t
, b ł ! M I do tar' i
j
"szvs,l;I "O, co rlotvC1.V
n::mkl ciemna. su Ula: :uza. c Ul5' le- gród cesar's ki, obecnie 'dosttW Ole.y, zOS ~.Ie a op o,;anv ...
ntetk o k. a e
bJl s ęgi a ącc dziewcząt, pozoslawiaiJlO do- o go kro.łu , z meble s!1o ego,
~ub, nv dla szerokich sfer p'lllblicLTo patr.JaH:halne s'UłnowJ<;,ko
, .
.'
. szarego ma t er.Ja
. -u - bł'
, . }
kur •., su len ki w sarmon zowa- wulnym
urpodoh!lUlom
ronzlawe Ulan~- Ii Ilości)
.' ,
kobIety
- mi1tkJ, homaczy ca ł ~
Dym tonie pastelu, woalki, czynlą- ~6w. matego feż tu i o-wdzi~ g?, Stroju dopełnia wielka wc!-I Kakofon'3 barw . nie dajM'a k(}Wkie rol~, j~ką swego clasti
J
ce nasze twarze bar~zieJ m!ękkie - spofkac m-oż,na obzytane chin , Ulana' chusta, którą narzucaJą.
"u ' odeln'ała
kraJowa - \,-dowa,
y śl Ć'
mi, kobłecemi.... A WIęc rację ma· • '1, kto're J·edn.B··k po' "'.. ll't"ratu- na siehie. chroni ac się od ch'~.1 Sl~ ' P?m e ~ naszhem 1"t;?;l: Tzuhsi, w ' czasie J'eJ' d Hg-olell.
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I'ł 8 al's pano e:
a p ę ej u· rą piękna rie mają - o nkzem duo
Patrząc na t€ oolewczęta,
k S Ukał
d'
li' Id' nIch .rządowo
BV ł a ona mą dra.]
hJerały się kobiety '!' łch czasach, innem ~iementa'r~yt;h wiado odnosi się wrażenie, że rekru· 'I ~mdna u. po
a~b' w~~ . c I~.~ dbała o trwałość SWel d\"na<;tji,
pamiętnych młodOŚCIą i 8zc~clep. mo,c-i
tuja się one z bardz-o ubogich Je a ~lszaro-n'be les Lem , 'm- Po .l·ei śmierci w"tflpi:a na tr0n
~ .
. "
' "a w zle onem o szeTllem k. I v ·
.
'
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A mM..e tet ł %wotna wracamy do
sfer. Jest to Jednak Zlf{ola my,l.ne
T
. . b' l ;/>') nowa clynastja , do ktore.l, rowPewną zml'an" w .....o·wad,zl·łv nr'd . . ...
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o te V wle'k_
d ' e ' drlJ m-ez
o )w tv
wspo 'C7.esn\'c h
ro.Ż"1orod~e misje chrze~.i
. • . łV k raSlł nOsr,'i:t czarne
spo .·nl
1'"0 1 !
.
t
knebanla kobiety ł romantycznych t.u " .
......
-czorem, k'te d V jasma
. l
, ,. zas
k' t . te. - Ch'
- _' n u p,'ć);"f!
,
o,o"ellle
o w zuwyczynów zakocbanego? To było- Jan.""l\l~, ktÓi'e zara.z na wstęptł? swych egzoty~zn~h st,rojów, 0"1 ga, w ZIC oQk:n~, mia'a za 'l€kn " f:c'r1O~'ci uz~la.ic stanowisl.:.o k,,by piękne!
Dootwieralv szkoł., ni7<Jze i śr~ d .
. k
h" k'
I go sameRo o..o;o1'u co SlI 1<, J'
1. .
.
Atp. c,:..ż? Starsi panowie widzą dnie, równorzędne dla chłop· kZIa.ne ':" IPlę' ne'k . c .J;Sd legbO ~ Spodnie sięgają kostek, tak, 1." ..Jl,; t ~v dro~ ZInle , o-rn !tni€, Je
-roJu, ZIe one su 'me Je wa· . - 'd' . l
.,
'
hy- J';' le{!uafK ucn·owo pTzerosnąc.
te starcAwlecka moda przypadła ców i dz;iew(lząlt IS\alie.ią nn·
-.
SIę \VI Z~~l~ o~ę. pon.czoc · ;... - . P<;,d ku nal1'cc. p ~d kil intedo gustu współczesnym mężczy- wet kolegja, 01'a-z szI,~tv wVZ' .O ••••••••••• ~ . . . . . . . . . . skrawouuocmaJące SIę, od . .J.Jr(J ,c l l t l .
"
. t
mOlO. Oni to, ci młodz~ zaiywaja sze. Ze słroll,v -chińskiej p.owsta '.
....
~kaŁowych pantofli, Iko!oru PO' I e.,- ua nC'~~u r~zt:o lOWl .I es'ł zna
w pełnJ uroku nlewi~iego 'stroju Iv r6wnorzęd.ne zakt~!Iv na.uko
6ł"eZawodne
i I marall~,z9wef;{0. Kobieta w zielo lUl-C.nnv I ~ '0 JIP-Ly ,wspo c:>:e·
z przed półwiecza. Dla nich i przez we pozio"nem czasem wniezem
i)
J nvm kostjumie n-osiła rÓiwwc s~eJ w Chmach,. Nle.J<;dn~k.rot.,
nich ta moda. Smutnie zwieszają nie tllStępujące g,zkołom mlsjołUP-18z·
pończochy do blado - ni€bie- ~Ie wdawałam. Slę. Z nIemi w
...
~~
_1.""
"--_
_
•
''''k)'Ch
""ntOnI'.
Pr7y cI'asno, na aysputv., ko.powJada.ląc śo nas~,11l
głowę poczciwi dziadkowie. Godzl- narzy-. ,.'~ SD1\.tn tych zarlJ'WUo
.
''''
v-..
k
na ich wybiła, nIc Jej wskrzesić nie c.hi.ńJSkich, jak i misjona~kich,
szyi zwartYm żakiecie,
nosiły c?ropeJs ,11m ruchu w ród
~
fest w stanłe._ Nic!
przyjmowani lIIi i cbo'oPcv i
~nstHut de CSeau.ł.&
one ogromne broszki, wysadza- b!et. Mus.lałam potem prtez dłu~
Trzeba miejsca ustąpić tym mlo- d-ziewczeta, pr:zyczem .wypada
ne1\·ieJkiemi-. bArwnemi kamie· gl~ godzinY,. odpOWIadać na
dym, a młodzi potraną djablo Ta-znacozyć, te ~kołV misjona.r "~,y _ .
niami. .Je~na ~awet~obn~ p- '~::ld;~\st~:~3!ne. p~~rI~ ~, py
zręcznie używać tycia, biorąc pełne ~de, kłare
po jak~ czasie,
zdobę noslła- Vi ·~ta:d;k.o .- q,f ryzo- ,'o
,,\:<'
nl .c v me 'I: o o~c.
mł gafklaml SZC7.ęI§ełe l rad... 'Przejdą na WłaSlllo§(1; : Chin, jut
6-go. S,. erp.'a. Nr. 3,
wan)'(;h włós:tch, ' t>rzewi~,za~.
, ••=-Tak to, tak!
dziś ni~ robią- r6tn~c:v . -l)1"2::d..
11 pi~tro, front. Tel. 204-91
nvcb ' białą. ' , jedwabn~ 'szaną·
- A Jednak stany panowłe ttJ- m:O'Y aniu ~Il'ldy'~,ó~, ~ie .ta.
"\
Beiw\trpi"&nul"Q.Ytv.c~ępTę!<nic:
umfuJ.. Podoba !'ę wam smykom WlaJąe bvnaFn.IeJ w~'m.·n.ku, ~': :I Usuwanie piegów, wągrów
odziane, a.1e ;ni~ sąc;lZt\ 'bv-~by1'Y
to, cośmy za nalPłęknłeJsze UZłtll- ltandyd~.t;ka~ l~' k~~t. ,bil"
'1 zmarSzezek.- Racionalny
rówilie "ed'uko,\Vll>J)e~'~ ::.~ \Ut Widzicie, my, Jak zawsze, ma- ehrześclJana1Il1.
. .'
masa~ twany. ,- Fachowe
W starsz~'Cb .'jlęnera~"jaclt: -wi·:
my I pod tym "'l,glęclem SłUSznMĆo
W roźwo-ju ~oInictwa Zll<\wskazówki w dziedlinie
dzimv jeszcze
we ws.zvstkich ·
Naprawdę piękne kobIety były za <"zną rolę od..,u:rywają siły ped>1- pielęg-nowania cery. sferach skr~Qw,ane stopy -- u
naszych czasów! Ale nie martwcie ~/Ziczne. Tem też na,leży tłomll
ł młodszych zjawb'ko tl) itst ju :
sie mł()kosy_ I waSZe ujdą! Zet. czvć dają~v się ~tatnio zaobser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prawie niesputykane.
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Listy do Pani.
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P.ierws.ze wrażęnie jest decY7 niło się to z mvślą sprawienia l i nie pu'replIsz{'?;} tf'gO rodlajlJ
dujące. Pozostawia ono po so mu przyjem.ności.
Męiczyźai afrontu. , Należv w Lakim ",v·
hie
niezatarte wspomnienIe nie są cabko'wicie pozbawieni I padkn o/kaz-ać trochę zaintp.ren.baĆ więc ~al~żv nrzedewSlysi 'ip.rca. Ta okQliczność, że się o I 'lOWRllia sIę jego toaletą, c1b'l
, klem -o r.1'hIellle dohrego wora- nich troszczymy, potrafi nieje - .ląc przedew&zysikiem o jegfj
Nibv mim-ochl)dc~
wie, u/krywając zgrah ie przed ienia. ('si~a się to przez óka d.neg9 rozbroić. Ponieważ bile- bicli7.f1ę,
nim arkana tej politYki: Bo- zaaie się sympatyczną, m,iłą ty jl\Ź są, ubranie zaś letv na trzeba za ,fść z nim do kra"l.\~·:l
wiem mężczyzna nie JlOwin i e!1 fjohroUiwą, zrównoważo~ą, oa- krześle, da sie na:k;ooić i pój- i p-odsun ąć mu
ten ma,terjał,
spostrzec, że jest wV<:howywa- 'miętną; wyzywaj:t<lą, /kokietują clzie. OkaŻllllV się wt('dy w sto-I który uznamy za od,oO'\viec1n.
nym. OkaoŻe się wtedy ' jeszne cą, kobiecą, trochę dzic.-ci 1 1ną, su,,-.ku do n:ego serdecznie sza·r Tr 7 eba nrzvtem 7,aWS7e Z37!l/ł ·
mniej wychpwanym. ~ b~dzie nicenergiczną,
nie "ludną, a ma.nckie. Nie nalegajmy potem czve, że się na tem zUJperni.
wszystkiemu czvnił na'Przpkór, wrl"'}.Zcle przez. zachowanie si~ " '1 pó.i~ie doką~Jkolwiek. Jeże· nie znamy. że to tylko jeslt n1)W swym niezwalczonym UJ>O- , oewnym umiarem 1 rezer,wą. _li zechce, wrócimy., nim do sze zdanie! Teg-o rodzaju P''''
rze. Jeśli. s.ię jednak zbliżyć do Ztem w&zystkiem nie na1.cż:v domu, okazując się serdeez· 4rednie poch,lebstwo jest naj
niego w sposób. nmielętnv, l dękonieczu!e u". ,)(1zić. ce-<:h Y nvm lowarzY!'7.:)ID i mi.lym lo skulecznie.isze ,
Od CZIlSU h
7~ch .... ",aniem sprvtu i wdzlę.ku tE: - można w so!)ie wYrobić, ' -ruf' leg'ą.
Zapewni'?..Dl, 1" 'w przy- CZ!lSU należy meżczyzn" ohd'-ł'
kohi"ecego: 'itani~ się ~am ~pd_ zna, a nawet ~onieeznie me~_ szł~i sprawa 1}óid7.i4~ dużo łą , rzy.ć
drobl)YI~i ~pominkami.
wolnvm , i ustęplJwym • .lak Jag- ha, są one boWIem tedyną obro' łWlej.
kt6T€ kompletUJą .,cgo gard€ru'
nię.
l ną pr1Z€Z ll'sankcjouowaną pne
Przv na&7ym stole musi się hę. \Vtedy nale~v go znów P""
Nitu jednruk przystąpimy dr) wagą mężczyzn nad nami.
męiczvzna .~zu~ l.aws'z€ w roli dziwiaf, zaznacza.i~!c, że Jest ~.
v'ychowania mężczyz,n,' muslJeżeli mężczyzna nie ma . dla ..erd.ecznie I->odejmowan~go 1."0/ Ic/Zaw,ld i posiada wdzipk, '"
my się przedtem same wycho ·n as ' CiZ~W, nie martwmy się "'CIa. W·caI4'; nie ,iest koniec l- ubie'r aniu się.
,
wać. Bow}em ~obieta pra~ąca 'I tc~ i n!e okazu~nv ~tftutku: n~m._ bv w t~j ?kolicTności czul Wspó-czesnv mężC"'lvlna ,uil'
~vchowac ~ęz.c~yznę, I?~SI po "ile - nale~v go "!lm pro~lc, anI Się, ,Ja.k u sI~ble w cl~mu. St6ł ' poświęca już tyle uwagi kobie
sra~~ć ~ ; 1;Zlesl~ ' Wł~SC1:v.:O~I " Dm gr?Zlć. T~i{o rodzaJU post~ P?Wlm~n b.yc z'a~:sze _nakryty ci" _Rędzie wi~ . naszem Zfltłlł
1\1U8I hyc .ener,gI<lZnll, lIltelJ~ellt p?wame, rodzI tylk~ kwasy. I Dleskb.;-'telnie )na!a 'iI'rwętąl niem, przez naszą kobiecość
ną . mUSI
POSląSC
kobl~~ 'uesnaskl. _ ŃajlepleJ p05ta~VlĆ na st~~~ trochę kwwtllW Pl?tra . 'Owróc.ić na nas jego uw-ugQ. \V
WdZlę.k: dobry . humor, . mU~J _ ~~ przed r~~czą. dokonaną· .'h- .w,v. l.as wm~v być podawane- z
ce1u nie należy postępn. z~rahme U'k1rywac · swa
mleh- h;zy zakupie bIletv do tea~~:I, .rneJalką kokleterJą. W tv~h 0- wać modnie
i nie OIkazv.
gencję; by nigdy nie .t!ac!ć ~o .•• J.azllrzygoto~ać tj:f-O u:!JPtJi.. kolic.7~·:>ścia~h ·, mężcz!~na ~ie wat~ mu miłości wtedv, ~dv uu
m~)fu, a pona.dto ~U':'l byc cler 1\ ((odv powr~l do ,domu, t "z~ hedz]e
~'łTnał ll'f~as](~.
ub Il.ohie tego nie życzy Nal~ż:v
pIJwą, CIerplIwą J JeSzcze raT. ha mu uśm,eehem
za/komunr- wręcz, w sposÓlb nretakoowny, wpoić przeko?'1anie, że nic on
cierplh\'ą!..
"~wać, . te ma . liie .dla .nie~o krytykować- :Tego .uhl~i:Jne po- tylko wyll'l~?nie zaprz:J ta na .. z'!
WychowaUle męzczvz.nv nale niespodZIankę. JeślI Ookaze S!ę 'traw.v będą slę ~-poJaWJaly.~ tyl/ko myśl, tr7~h::l zachować ~i '· z r ..'
-iv 1"oz.PQcząć ()~ pi_er-wsż-ęJ;{O . ~ -niellad tei ł)iespodzia.nki, lubp,n ;y . !!'Pg({jalny@ , ęk,oli.c?!no_ ze-r,~:ą i _~I~l1ia."pm , CT mJ~~ fI! C
nim zebknięcia_. MądTa koblcla wręcz ordyna.rnie na nią zar.'!a ściach, tak żehv ' ~ję C7.1l'l ~~-: tern samem zawsze pożądnna •
widzi z::.wezasu w każdym Ul';l guje, nie jest t'O jeszcze POWI)- winanym.
" nowabnn,
('zyznre . s~go ; ~ przeciWnikA dem 'do tragedji. Cią~le oowiE'm
.leżeli inęŹICivz.ha .za.ni&ltłlbu,jit.
Ą w-ię.e, droga Pani! Nic jcs _~ 
l\Tie na-leży bowiem znJ>.01l1in~ no .leŻv pamię.tać o orlgrywaoej iię w sŁro_iu. nje. naleiv jlOZ te
(\ tern, że ra'L dane; przez roz roli, wychowawczyni m~żczy: ~ ~"lentJ .,,, ~JgUy , ."st-ro.f't"Y'o" ~le uie r;.f,racQne! TrCl{.'he 7.fI('hn
trzepanie, lub afekt, praWił, "nv. Należv wtedy, pochlebia- lub ()O go~sza' ;j: kq1;f~9yJnt dl1 a pełnia szc7.eśda jest o<:j :'
łHi:trin,
nie , dają się nigdy z pQw;rotem ja.c mJU, w SiJ)Os6b serdeeZlIlY i Mężczyźn~ " bO-wieJll
~a, ,t ym
odzy®kać.
tkliw:y, p:rze-kcmać go, że U'lCZJ~ pl1J1kde , S,;! 'Il<:lw,,,:ra,z ) d'!,iąpW;'
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M"!CZrZne rze awre DWie

Droga Pani!
Porozmawiajmy przez chwilę szcze-I7.e ze sobą. Sądzę,
it'
przestrzeń. dzieląca ;reytelnika
od d-zienikarza, pozwoli nam
pomówić Z" sobą szczerze, bt>1
wz~Iędu zaś
na róż-n;c('! zdań
nie w płyn i.. na naS!ze przv.jaz·
ne stosunki.
Pil'zyznajmv więc, te naszą
najwię-kszą troską,
że powodem naszych rozlicznYCh smut-.
ków jest na~zęściej . męIŻCzy
zna. B~ W1Zględu na to, czy be
dzie on naszYm dobrym majomvm. przyjacielem. czy też mp'
żem. drobne usterki jego ch.afa·k teru i 'Przy:kre nawvczlki ni ·
weczą nasze szczęście . Z re~
łv jest bowiem mężczy:~r:a bardzo przykrem zjawiskiem w po
życiu cooziennem. Nie sądzę .le
dnakże, bv ta okoliczność, P'fzy
sparzająca tyle trosk, była nic
do zwalczenIa.
Niema
nie
prostszego jak poprawić mE,ż
ezyznę, W tym wypadku ni€ naJeżv się z rilU kłócić, lub wdawać w pr 'Id ligie dysputy: na
leż v go poprostu wvcl1JOwać.!
Mężczyznę
wychowuje się,
podohnie .iak dzi~i, cierpliwością. Z dzieckiem .i€dnalkre na
le:>? nostępować mniej lub wię
ceł suro:wo, zachowu.ią~ w kał
dym razie swój autorytE>t, oo~ .
czas -'gdy z mężczyzną postęp'"
wać należy łagodnie,
cier,p li·
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Americana
Magnes - miotła -190 petomków. - Biedni bogacze.-Niech żyją starzy!

- ",',GJ:,05 PORANNr '_ ool,\Jim

s:frzł!t: OdmrOZł!Dia'

Jak .sit;
Rady

w mieście Kellog stanu Jdaho w Tegoroczna zima da je nam
Ameryce Północnej używają. do oczyszczania' uli(L z gwoździ i innycb się odcz!l~ nip.z,wyklą f,rf)go~ią·
pr.typometalowyeh p:,:edmiotó\W, apar~, małego też należy
tów magneeowych.
mnieć Czytelnik9:Ql, jak postr.·
, Na prze~trzeni fi kilometrów ze- pować w przypa-a:!m odmroień,
brano w ten ilposób ·154) funtów sta a zwlasreza, oja1k / się od ,nich ' n-

doświadczonego

lekarza

.. nmiejszają.c dopływ k.rwi, a więc
U"atwia odmrożenie;
~właszcza ciasne, skórkowe _ rę~
ka-wiczki i ciasne buciki, łydki
bez wełnianyc,h POllczoszek bar
rłzo prędko pokrywają się )'>laołego ' 'Płynu. ·
fP.~0 żehi.Rtw3.
IOtr.zec.
,r
TTcisk , ze . strony
ubrania, mami czerwono ~ "ginemi, swę
dz~i. i szpecące~ nogi. Naj
'
Najbardzj('j J>o.datnemi do Od
w.ię<:ej są .wskazane wełniane
W małem ' miasteczku Spanish mrożeń lłą j~dn~'tikj- .,.le ~v
NAJWłĘ.CEJ ZANIEDBANE
rekawic~ki, ~vgodne obuwie i
I ZNISZCZONE
Fort w ' Ameryce odbyła sil} uroczy wione i a-n€miczne, osohv . w
tryko1
taże wełniane na dolne
Btość diamentowego' wesela pewnei
ędz'
. k'
l · d
pary.
.
,s
,nvYlll WIe u l . ma o , o porkończyny.
.. b
9
-t.
ne dzieci; osoby, przebywające
Na l,lroczystoścl ył.o 1. O o~o .. '
.
"
udelikatnia natychmiastowo, wFbiela.
Nieleczone .tatychmiast . odnajbliźszej ~ A~iny' 10 synów i có. długo na powletrZ..l podczas -chroni od łussuenia i od~it;bienia
mrozema
pozostawiają
ś.1:ady
KR E M P R A Ł A T Ó W
rek, ,,UO .wnuków i 70 prawUllk6w. mrozów.
p a R F E' C T lON
.
w
po~~i
wn~~rwonych
KOllczvny nUlS!Ze, zna.1dują~\} Do· nabycia w. · pierwuorzę'dnych ,perDlam, , szo>rstkiego naskórka ,i
się najdaId od ' centraU' nnu'o,
fumerJach -i skład. aptecsnFch.
swędzenia; odnawiają, się
też
~ają,tek narodowy ame1'jRll.ń"k\ wej naSozego cia~a, t. ' j. ' serca,
i••••••••••••••••••••••••
~padI od roku 1928, jak .joDolli noprzy
pierwszych
już ' chłodach
wojorski "D:1.ilv Tel€:!i{raph". 1. 211 wysyłają,eego płyn Od'7.vwciy i
jesiennych i wilgoci.
miljardów na j::l mi1j)l,rdów dnla- roz~rzewającv krew, znajdują
rów,. Krach Insulla uczvnił w; wieh S'i.ę w naJgorszvch warunkach
Zauważywszv więc p-ierwszt:
bogaczy poprostu żebraków
alarmujące 'objawy odmrożenawet normalnie nod w'zgl<:,
"ia, naleh energicznie daną
W roku 1(;29 przemvsł miał za- dero odżywiania; więc też pal·
rob~,ów 11,5 roiljarda Iblarów, a w ce r:;-"k, nóg, nos ; lIszy -- 'najczęść dala rozderać. CZY to rę
toku 1931 tylko 3 miljardy.
ką., w dośrodkowym · kierUnku:
łatwiej
podlegają
odmroże
W· roku 1929 , 513 obywateli '1.- niom.
np. ręke od. końc6w palców, nOS
merykn,ń~kich mia'Q przeszło miljon
.. od końca. ku nasadzie; DIl
noz;różllliamv trzy stopnie od
(~oł'a.rów dochodu; obecnie lAS1 titręce
i nogi stO'sować krótk,e
kich c;zc7.ęśliwców w AmeryCB tył mrożeń.
naprzemian
gorące I ZImne ką
kn 75
Pierw!"tv stopień: rod wpły
piele jednommutowe z dodat ·
wem zimna
nasteIDuje
silny
kiem taniny (łvżeczka na litr\.
Badania nad starvmi i mlodvmi
skurcz czyli zwężenie naczyll
nacierania ,na noc oliwą, ' olejtuc7.mi w jednylU z amerybiflskieh
niedokreu ctiwersvtet ów doprowadziłv d.(l nip - i wskutek tego
kiem katpforowym ' lub maścią
1 .noŚć kur
wność
miejsco\va:
zdo.
oni'k iwanvt:;h rezulta.tow
śmietankową. Silnie i odmrożo·
naczyń
się zmniejsza .
OJffi.zało się, że czwarta czrf;~ ba czenia
ne części ciała pokrywają sit:
ct'l:~-f'łł starców, mają.cych
pouad J)OCią~a miejscowy }Jezwlad I
'bąblami;
są
one pozbawionE'
74 !l;Ita. pranuje równie sorawnie zmnie.ls-zÓną W1I'ażliwo~ć czucio·
czucia
' (sto'!}ień ' drugi) i są zu·
1lr!)Y-SłOWfl, jak ludzie w sile wieku w~h nerwów skÓ>rnych. Pier·
re'nie ' sin~;bez pomocy umdet; j. między SO a 50 rokięm "7.vr.h,
ws~vm '
óstrzegawczym ' obja- dyrektor radjostacji berIińskH~J
'jętnei grozi ga:n grena i w na
I że w 'razie gwałtowneg O ) niehezpie
eWJifohu" -podezas prowadzenia 11.11- wem rozf}Oezynają.cego się 00- pożostaje pod ' za:rzutem przy jt; '~('IpStwieo'odjęcie" zmartW'ia'~ł~h
t.'!. J'r')wrue sprawnie, jak młodzi, mrożenia jest szczypanie, pale- <:ist pól m.i.ljona maorek ' łap6:wk: z1I'pełolie (trzeci stopień) członid.ra,fią opanowa.ć sytuacfe.
tli'e, swędzenie i' zac;zenvienie- od jednej z wielkich drukaor.n! \:~:o Pomoc lelkanka ' jest w
nakładowych.
.
lvcb:'\vvpadlkach' kOnieczna i to
~~~~~~~~~~.csare~~~::z=;~.:::::a:D::a::.~c=.
:
.:,:::::$:":-:::::
J,litkn'itjprędzej; , zanim za:S', ,' 1~Zw!ązek
PO.; 'lenn
' przybędzie, . należy śni~eni·ą
;za at
Na uniwersytecie poznańskim po
wstała przy wspóf.działaniti profeMłodżież
sorów ,nowa organizacja studencka
pOJ nazwą ,,związek pokoju i poro".umienia naroo ':w". Związek ma
na 'ceru ' S'Zllr'2l!tile idei zb'iZenia
międzynarodowego.
Na zeb"aniu
konst~,tucyjnem, ktjre zgromadziło
licznych stu.uentów uchwalono statut nowej organizacji i powołano
władze nl)wegó związku .
. wc S "4WX\iąęJ$;;esu: ,sw.5UE a

*

nie ' z sinem zabarwieniem; na·
leż V zaraz wstlł!p.ić do za~nrę
t~o' lokalu . (np. na śliz,gawce
- clo. hud'ki) , rozetrzeć , dane
miejsce i napić się jak.iegoś cie

........................,
AE;C' IE

*

Knlnlkl

*

Sachalineuropeizuie sie:.

rilzum

pokoju i

lUlrodów

~iem r<Ylcierać odm,rożone

cia,

lo w chłodnym pokoju.
Gró.zące życi,"

zamarznięcia

zdarzają. się, najczęściej u pie~hur6w,

zabłąkanych. wśród

~nieżyc'V, i u alkoholik6w wskn
telk zmniejszonego odczuwania
(znieczulenJa
nerwów 'sk6l'nvch). Pierwsza pomoc ,przy o26lnem zamarznięciu nolega na
wywołaniu ' przez, s:ztucme oddvchanie - oddechu, przeniesie-niit do chłodnego poIkoju, ro
·,ebraniu i rozcieraniu śnie·
!Ziem, następnie zaś t'lanelą; do
pi ero kiedy dałozaezyna się
rozgrzewać,

można

przenieść

7marz:ni('otą osobę

do cieplejszegO pokoju i zastOoSownć zimne.
podniecające
~zynno§Ć
serea
~ro<fiki; wino, koniak, i cza~
kawę· Dopóki zaś trwa , niej)rlY
!omność, trzeba podawać do
wąoehania eter, a-moniak i sołe
"1Il~ielskie ..
, fłartując=o
i , za'Pobie~WC'!G
orzedwko odmrozeniom wrażli
wej na zimno twarzy dzia 'ają
nhmvwania naprzemia.n gorące
i zimne przv mv~iu, codzienne
wychodzenie n~ mr{lz, a~e na
ł(rótJko i , po obfitszym posiłku,
':" k~órvm s.zklanka gorącego
nlvnu ma pierwszoorzędne zna·
czenie; wreszcie lłl;ltłuszczenie
eery jakimś dobrym. nie draźniącym kremem. mitiną, lanoliną, oliwą, jako odżyw1uł
dla skó.v: .
'
nr. J. S.
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"~o
,
".
Wodagol':.ka
"FrenclS'tk,-J~J"'c_
dlll ,clerpillcych na nełk : , poił"~e, reumlltysm, kamienie i cuku)'cę.
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. W kioskach go\zetowych A.
Czurapsklego w Rynku oraz
przy ul. Łęczyckiei

można za,pism
oraz
Na zd.i~iu naszem widzim v tubylczych mieszkallJcÓW Sa~halini:i gilakow ' na zgromadze niu . w domu
OŚil'odka- Kultu- ' przyjmuwane ' 8ą ogłoszenia do jest systemat~znie kszta'cona w obchodzeniu się z . . .lat....
pism krajowych i zagranicznych,
go rodza iu bronią.
ralnego. '
a
pb. .
Em
. . . . .~. .~~. .~. . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
mówić p;rsmum(m~ję
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w rolach główny~h: Gustaw,,' Frlhlich ' i ' DOli, 'Haas.
I
Ceny miejsc z~i:ione! BiI~ty ulgowe wałne bez ograniczeii! .'Sala mocno ogrzana
Początek w dni ~owsz.o 4.30, w soboty i niedziele ' o g. J 2,30.
NastEapny' pr03ram : "MATA- HAR.-.

sie

Wkrótce w LUNIE ukaże
" -. " ~iria.i~ Hopkins i
,w rewelacyjnym filmie,
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Bwakuacja WidzBwskiBj PlanutaR]ury

Wia~omo~[i ~ieiij[e
nowe ceny pieczywa po (zterodnio"ej okupat:łi za'" ladó" przez: ·..obot.n ibów
ustalone bę~ą przed
. 31 ·robotnic' zemdlało · z ".cwJ1cień'czenfa>';;c,.,.~' :.- \ :
1 lutym
;

w n,ukhodzącą

dn. 28 h.
m. odł'ęd:;.ie się dalszy ciąg pertrar..iatji w sprawie zawarcia umo
w~ w plekarniach
łódzkich. Jak
:ZQe>ła:lśmy ustalić, odbydwie siro,
ny <-I'racowały w międzyczasie no'X.cł ta belę , płac, redukującą dotych
C2asow~ stawki pracowllicie o kil·
"kanalcie proCent. Tabela ta przea
!.Stawiona zostanie w sobotę na konferencji inspektorowJ pracy. ,
:. Jeśli osiągn:ęte zostanie porozu,mienie Co do dalszych punkt6w ł
' ~9stul~t6w czeladników - umowa
W piekarniach zostanIe zawarta.
·w 2,W;lizku z tern zwołana zosta·
nie Jeszcze przed 1 lutego komisja
ceJlh;kowa przy maglstracie.

Bezpośredni

"W dniu wczorajszym '~ Dkupowane od 4 dni zakłady przemysłowe "Widzewskiej Manufaktury", przy ul. Rokicińskiej 81,
stały się widownią burzliwseh
za'lść. ·
., ' ...
O pl'ZCbiegu ich władze bez,pj~zcńshva publit:znegę , podały w .kDlDunikaeie urzęd~wYDl
co następuje:

Komunikat

wagon

' Łó~ź-Zakopane

ZOI1ganLzmyane przez P. B. P.
"Orbis", przejazdy bezpośred
ni~ Łódź Zakopane, rozszerzone' zostały obecnie i poci~i
bezposrednie, z zarezerwowane
. mi nue.Jscami ,
odchoulZą dw~
razy ,~ tygodniu. \V nadchodzą
'cą sobotę, dnia 28 b, m. o gotlzinie 21.15 z clworca Łódź _
Fabrvczna wyrus.za bezpośred.
ni wagon ' z Łodzi do Zakopa ·
peg{'), przyczem przejazd III kl .
kosztuje 27 złotych, drugą zaś
klasą- 40 zt, Infon.1ia~ji u ..
ł
{ziela
P. B. P . .. Orbis". Piotr·
1\iow-ska 65.

. , nOWe blankiefy

wekslowe

Państwowa, wytwórnia papler~
wartośc:owYch dostarczyła jut min}

stetstwu skarbu pierwsze transporty nowych blankiet1w wekslowych
które ' będą w użyciu od 1 kwiet'Jia po wycofaniu z obiegu blankietów dotychczasowycn.
Nowe blankiety drukowane są
na specjalnYm papierze t. zw. o
chronnym, zawierającym specjalne
składniki chemiczne, które
uniem()':'łiwiają wywabianie atramentu,
gdyż pow(},lują
ko!orowe plam~.
Ma to zap(}biec fałszowaniu weksli.

,.

Fabryka nieczynna~ -

sobotę,

I

urz~dowy

"

~~,

"" ~;'

_ ."

.....;..J

... _ .. , _

'"- .. ~ --:..
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'.....

Karetki pogotowia. - - Wypłata zalegfych .· .pe!1.sji;·,~"~ {)ddz-iał
policji na salach pracy

DZIAŁEM

POLICJI .NA TE· see wypadków sh'ierd~ił," . i .e Żi~no. .· ;do - ~~ritu~' ~~'~KUk~ osóh
REN FABRYKI,
istotnie kDmisje strejkow.. ' "
przewie~ionó do
wzywając jedno.cześnie ~- łrudnialy rDbotnikDm, a zwłas'l·
.
W każrlymfazie, należy to
dZDnych rDbotników do opus!: cza wyc~eńcżOn~
, . ~łOttem :' roc
~~k~.eśl~Ć;·". ~ ; flikt . ~ · robę'ni ·
czeni& sal i ter.e nu fabryCznel(0. botńioom opuśzczenie okulk,wll
Na wezwanie policji rob-tJtni- ~yeb z#kładów:~:motywuiąc ' ·to ~:;Ai~IEJSZYCH OBRAŻE~
cy dobrowDlnie poczęli . DPUSz-pDtrzebą dalszego ' za.tmowaaia
NIE ODNIÓSŁ.
czać sale
pozye.U i
"
.'. .
•
Okol,o' południa na murach fa
'Po Opuszeteiliu fahl'l'kl prze- UTRZYMANIA STANU LICZEB.
strejku.~4CYch DlurulłD sł~ te
NEGO OKUPANTÓ'W.
bryki uk*,zało '~ę zapowledzia·
TEK
WYI',IEŃCZENIA
ne
wczoraj ogłDsunie, w któWSKU
W czasie _DprÓżniania zajda·
31 ROBOTNIC . ULEGŁO , 0- dów, a zw'aszcza budynku ' P~z( l'em dyrckc.~a "Widzewskiej Ma
nufaktury" kOfllłjInikuje, że dalMDLENIU
. 'I NIE MOGŁY O
r dzalnl amerykańskie~ w . kJi;rej
l.ata żaległośel z dąYa
WŁASNYCH SIŁACH OPl do ' ostatniej chwili przebywal1J sż~,
ŚCIĆ FABRYKI.
przesZło 2.000 robotników i... 12 b. m. n8St~pi
I.. ł
t -.
tunk
nZISIAJ. DNIA 25 STY.CZNL\
P rzy.y
e ~ OWle ra
0- bDłnie, na dziedzińcu fabJ.y~
we przywróciłD
omdlale do
O GODZINIE 3-eiPO P~U·
nym
DNIUi .
Przytomności, które '"'rzeważule
...
POWSTAŁO WIELKIE ZAMIE
same opuściły fabryk~, a tylko
SZANIE.
Tygod~iówka z dnia -tO b. IDo
dwie z pÓśród nkh ptJgotowie
~Iaoona zostanie
w lM'Zyodwiozło do szpitala na >~nteJt
Lwia ez~ć robDtników DpU- szły... ty~odniu, D ezem. nasłąsilnego ataku histerji.
,ściła tereny fabryczne
dobro- pią. 'oddzielnę zawiadDmi,e nla.
~ ..uW całej akc.fi poIic.ła w żad· wolnie, podczas gdy peWlNł "'Narazie,
. jak nam komunikunym wypadku nie .potrzehowa- pa strejkujących usiłowała 8ta.. .1lJ1 zakłady widzewskie r.oStały
wi~ DpÓr. W pewnej 'chwili 'rozla używać siły, ponieważ
·
'"'
zamknięte na nieokreślony eUij
STREJKUJĄCY BEZ STAWU legły się okrzyki antyrządOWe.
'
.
W clą,g~ .. dnia.. ~ezorajsz~o
NIA OPORU OP'nŚCILI
FABR~
W czasie .....
ieczki rDbotn'kó
u
.
.."
l
W llYrekt.ia w" dalszym .ci~u czy-

Sq'it;k.t.,. "

u

.

I

W ~Ddzinach ranny~h ' na teren fa,b ryki "Widzewskiej Manufaktury4' przybyło
kilkuset
robotników w nadziei, że fabryka ruszy. Ponieważ jedn.. k
robotniey postanowili kontynuDwać stre.ik i narazie
sprawa
przystąpienia dłl pracy ' nie lest
.ieszcz.e aktualn~ przybyli robotnie)' częściowo pozostali na
terenie fabryki z pozostającymi
tamże ..tre.iku.iącymi Jut od ' soboty.
O~o_ło gcdziny lO-ei
WA.
CZĘSC R~OnOTNIC USILO ,
KĘ
ł... A OPUSCIĆ TEREN FABR~na
wezwanie.
organów
władzy.
KI
Obecnie teren fabryki
jest
l':elem udania si~ do kasy ' eboryclI, czemu przeciwstawili sie żlIJpełnie .Dpróżniony.
Na mwach .,Widzewskiej Ms
przedstawiciele robotników, ~o
jąey w pDbliżu bramy wyj~cio n~fakłm'y" ukate s!ę .ogł08zedt;)tycZąd
wej - sila, wzbr~aJąc
wyj- ni~ . adminisb'aejl,
da1s~o
eiQ$l
wypłaty
zarobśeia..
k6w,
która
odbędzie
się
w
dniu
WDbec takiegD stanu rzeczy.
25
b.
ut. ~ ,
będący
narrewnątrz
fabr.vkł
przedstaWiciel policji, st:rzegą
cej porządku na ~i~y, ~nelCł
oobotnłków

.,

,~

m

T

jedna z robDtnie uderzona

ZC)-

niła starania D 'uJlyskanie środ-

stała silnie w nogę.
ków na wypłatę.. Dziś w~o.
31 ROI!OTNIC DOSTAŁO AT A na zostanie robotnikom .......

KÓ,W HISTERJI
37.000 złotych, CO
i padłD
.. WYeieńezenia ·W 0- RAZEM Z WYPŁATĄ POl\,~<
JIldlenie... łak. . je okazała si( po- DZIAŁKOWĄ . STANOWI SU.eba ,wUWruUa pouwcy lekar_ MĘ87 J)Q~ '
sklej.
Obydwie karetki pogotowia
Na całe.t ulicy · R~Jr..:c.jDsldeJ
wzdłuż muru fabrycznegO; lIł
ratunkowego
(miejska i kas~
ehorye:h l praeowaly prŻeszło dD "Konsumu" ustawione ...
dwie «odzlDy.
gęsio , posteruniki polic. konnej
ł pieszej w hełmach l II bagnewysłannika
Lwią ezęłć rannych J)1'7JeWłetami _ na karabinach.
Policja
TyJe> kDmUlłllkaL
ziDno do domu.
Kilka osób strzeże porządku l Rie dOpuaWspólpraeDwni,k nasze., re- przewieziono do szpitala.
cza do żadnych &grDmadzeń na
dakc.ii. wydelegDwany na miejLwią ezęść rannych przewie- ulicy.

RelacJa specjalnego
..
.

niedo.pt1S/l.6.8ją

cych do wyjścia kobiet. że" o i1c
bv nadal dOl)1ls7JCzali się terom!
ZOSTANĄ ZMUSZENI DO OPUSZCZENIA TERENU FABRYCZNEGO.
Po.mimo takiego ostrzeżenia.
grupa robotników
w dalszvm
ci~u nie pozwalała usiłującYUl
wyjść kobiet"om na opus~czenie
~ocne dyżury
fabryki.
a nawet stosowała wol)liś '" nocy dyżuru!ą następllj:;
ce a~1 teki:
M.
Kacperkjewic~" bec nich ter Ol', przy:czem w jed·
(i' /i,iers!ia 54); Sukc. J. Sitkiewi~za llym wypadku
została pobita
(Kopernlli:' 26); J. Zundelewic7.a
Jedna
robDtni~
(Piotr;'()wska 25); W. Sokolewi~za
WDbec powyższycb . aktów
j W Szata (przejazd 19); M: Lipca
(Piotrkowska 193); A. Rychtera i ~~fIu, będący na miejscu
B. łJohody (1 t Listopada 86). _
OFICER WKROCZYł . . Z . on
Ił'
·"--'ł .• "
$(V
'cc:
!&
0-

u. .

I

Należy wkońeu nadmienłć. że

SPOKÓJ NA WIDZEWIE ZOSTAŁ
CAŁKOWICIE
PRZYWRÓCONY.
Robotńicy nie chcą przeprosić wywiezionego
PD opróżnieniu sal fabryczz fabryki 'kierownika
nych. Ilvrekc.m poleciła uporząd
Zata~g
w SchlOsśerDwskł~j inspektorat pracy ' "W ' LottiL - p.,. kować wszystkie urządzenia.
Manufakturze w OzorkDwie ' u- nieważ dyrekcja trwa UpOl'ezyJak, się okazało., okupanci nlł
leg, wćzDraj . znacznemu zau- wie ' na . swo.fem stanowisku ' _
&trzeniu.
porozumienia żadnego nie OSi~' 1 wyl'Ząd~ili żadnych p;kód. Tył
Jak wiadDmo, na OI1~dajszej uięto .. SehIOsserowska .test na-o kD :na · podłogach - rozłożyli ·bakoruerenc.1i w Łodzi ' u inspek- dal meczynna.
. we~, na które.t sypiall.
i
Ę,
;
. '. 2
tora WO.ttkiewicza. kDnflikt powsta~y wskutek . wywiezienia
taczką kierDwnika technicznego z fabryki
przez wzbUl'zonych rDbotników, miał być zUForum Juljusza Cezara
·kwidowany . w, ten sposÓ'b.
że
robotnicy wprowadża go z P,owrotem dD zakładów. Dyrekcja
SclIlOsserDwskiej oświadczyła,
że .jedynie od tego, czy int. Telatycki otrzyma . zadośćuczynie
I nie, uzależnia wznDwieni~ pl'acy w Ozorkow le.
Na wczora.tszem zebraniu 0"~óInem robotników
SchlOsscowskiej Manufaktury sprawa
niała być definitywnie rozstrzy
·uięta. Wit'e rozpoez~ się o .co'zinie 10 rano na dziedzińcu
1brycznym i zgromadził mimD
11"O~U 2.000 robotników..
Po przedstawieniu p~błcgu
anfcrencji .u iuspektora przez
'elegat6w. zebrani Dpowiedzieli
'ie kategorycznie p.l'7JeCl.\1ko u(\zieleniu kierownikoM teehnł
~nemu finny satysfa,ke.li przez I
Na zdjęciu nasze m widzi,ll'y w; ·.::lki pośą~ Buddy, nazvw'ł
'wprowadzenie gD z uDwrotem :
ny :Budoą . o tysiącu ramion. Juta 1.nanych rleźb:a;'·l,v Japo,, Z pod gruzów domów zderrw10wauych w os-tatnichcza. do biura, choćby nawet to mia- L sldch Koltu- Tablmnra i -Sera ku Mikk Posą.g t-en ofiafAWSllIV
tach w Rzymie wyłaniają się eorn wyraźniej złomy 'pot~- lo sp?wodować dalsze unieru-j 7.ostał świątyni Daienji w To kio, jako votum przez h,r. ChH
nvch kolumn ś,,:ią, tvni Venus Rod'--ielki, wzniesionej sweJ{(> ehomJenie zakładów.
stoją kapłani, twórcy OOSą.gu lsroją kapłani, twórev pOiią,,11 '
OZ8l9ll ~ Juljusza
Cezara.
O decyzji tej powiadDmlonD ~fiaroda wca.
.

S,blOlserowska sfoi
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grypką łóZku, każ ostatecznie

l·

z

:~ud.~l.lem .p~_by~~ r ~~ ~Itręgowym ją
~?.I'~'Wu~ z~warcla
,,:ICL

Donie~a:i

części

I

Zm,-ana lI'oie od lo·dz l-egO

jakiegoś

ponurego humoru. Ale
tYm razem zrobi~em naprzekór zaSJl
Wileńskie ',.SlQwo"
,p()da,ie
dzie. ChCe
z autolem
z WarI w dalszym
uflie- S1.awy:
sz~r,~ś1iwla czytahcy o1łam społe; " "Wedłu~ naszy~)I w~adomości
chce wykazac mu jego ustalone
wile.:skjlJL zostanie
w . tern iednem zdamu.
- . obecny wojewoda w Lodzi. ·

(n~ ~yje

p()lemizować

czeństwa),

'następującą iniorm.:re.ię

ciągu

(

o' wybitnie

~. _Jaszczołt;

wa,

jednakże znikąd

A. BUKOWSKIEGO

nadchodzący poniedziałek,
dokładnie

('~t~~l
fl,
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IO.tałnym i prBwJUl

Stal'aliśmy si~ . sprawdzić

Ol

misja ta zbierze się poraz pierwszy
w
dnta
30 b. m. i, naleiy się spodziewać,
~
~
ustali
warunki na jakijlh
,,,,
zawarta zostal'ie umawa zblor(Jwn
1.14'" 1ł. ~
w przemyśle pońcwszniczym.
~iS\
,
'
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Za-stanawialem s'ę potem, .dtacze czych częś;C;ip w 9 Jes I~Zt.! nle u;uch o , doltcnano wybo7u mieszanej 'kOUiigo ~e ~taśnie ~łowa utl{wiły mi w' ~!on.y~h. P? :,o&ta!nim 'ltr~"I~I:I' zebinj sji w skład której weszło 5 przeamięCI. Już wIem. Uderzyła mnie Ul w~'stmęh szereg propOzyCJi, które mysłowców oraz 5 kottoniarzy. Ko.
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skaliśmy .le.' potwi~rdzenia. .Spr,awcy staną przed sądem doraźnym
Również w urzędzie wojewódz..1 mnie zda~~ało się. chod.zić uli~ą"
Pan Jaszez.oU był c~onkiem ldm w Lodzi nie o tei nominąOnegdaj wieczorem dokonan() ZU.
Poszukiwania policji doprowadzipl,tan~m. UpIjałem I[II~ naJrozmaJt- p-oJskiefo!:o komit~tu . za: tżasów di ni~ wiadomo. Pra~doJłod(}b- chwał~go
napadu
bandyckiegCl ly do u.lęcia nad ranem jlldnego ze
szenu gatunkami, na_rozmaitszych okupacji Z 'Wileńsz~"zną z\\'ią uie słoi ona w związku z WCZ4l- na. mlesz.k.anie Karola .l\fazura, Wf 3prawc6w napadu rabl:'ld{Qw~go.
fabryk, ~'e
nigdy!
mimo dość
o~sz:rneJ.w ty~ kIerunku praktykI, ?I~ ltpl!em SIę szczęśdem. ~reS'l
tą 'al<o lo' alny obywat\!l, popieram

radzimy monopol. a w~lód ..wyboro.wej" "lul,suBowe}" .. czy z "białą
gl1wkn" nie zna'a'!łem "szczęśliwei" Pewnie dlatego mam żal do
autora. On lepiej szukał.
Kiedy chodziłem pijany nie zdarzyło się znowu, abym si~ spieszył.
Pi.iak, spieszący raźnYm krokiem,
to zjawisko naprawdę niespotYkane.
, ~je _wolno aut()rowi owego 1~
mansu Jednem słowem przekreśla~
starych tradycji pijac}{ięh. Więc
,jat{fo? Pijacy nie będą Juz, zakre~

zany jist także prut' -~ałż(łJ1k~
z domu Malinowską. Jest' to jeden z na.fwybitnie.1sz ych admillistratGrów w Polsce człowiek
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HESS POSIEDZI W WIĘZłENltJ.
W dniu wczorajszym na wo~andzie tutejszego. sądu -grodzidego
r znalazła się sprawa Stefana Hessa,
J{tóry d~ien pt2efltem .skrarlł z mie
szkania Józefa Nowaka zł. 140, o
.czem już donosiliśmy. Sąd" po-Zba".
,daniu :łw,;adk9w, uznał podsądnego winnym kradzieży ~ skazał go
-na sześc miesięcy wlęzten,~

ś~ć tyCb wspani.ały~b zygzclków,
o _muru .do. jezdni,.nIe będą zatrzy
~y\Vać Się p!!d -kazdą ·.latarnią;d~ą
zap.a~_enia paplęrosa,
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będą ~tę
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ra.iS?!a nas.zą wiadomością o pla WSI J~zefow, ~od Ł~Z1ą..
ncw-anycb na JMl'Czątku lute~o .Oko,o godzmy 9-eJ d() mlesz.lm
.zmianach
na kilku stanowi- ma Mazura lVtargn~ło 4-ch .zam~·
'skacb wo~wodów.
skow~nych b~n~ytc'W uzbrOJouyc
W noze, tasakI I kastety.
; . - ' . ~aLusie rZl!ci!i. s:ę ?I~ Mazd:,-,
lulku u~erzeman I zwahh go z nog,
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bryczką, którą jeżdżą

zalnieSzI~ały~'przy' u("'Głowacire'gi)

mast ~ na

za?lknęli

pozostałych

.poszukiwania doprowadziły

Ido uJęc_a pozostCi'vCh trlech współ

uczestników napadu bandyckiegG
20 letniego Mieczysława Sroczytl~
skiego (Niemcewicza 10) 20-letniego Bolesława Panterę ltJdyitca 58)
o~az 21-1etniego Stefana Malano",ski ego (Pias!.!czna 21).
W mieszkaniach aresztowanych
,bandytów przeprowadzono rewizje. Znaleziono narzędzia napad..
i odebrano zrabowane pIeniądze.

I

lekarze za- dOtrOWlllków I splon<1rowali mieszwezwani na wiŁyty do mieszka!1 kanie.
.
ubezpieczonych. W dniu wczorajO z,.chwałym napadzie uiezwłóc..
szym kiedy Nastarzet\v\>ki zatrzy nie powiadomiono polic:ę W ChoJ·
mai s-ięprzcd domem cl:torego prz}' nacb! Ittóta wszczęła energiczn~ po
ul. Krzywej 3, zauważył, że ktoś !J~ltkl\val1ia.
Proznera, Sroczyńskiego Panłe&kradJ.InD z bryczki plecak, przedRannego Mazura .opatrzył wezw~ ra i Malanowskiego osadzo~ w wię
stawiający wartość 60 złotych, 7, n!. I~karz po~otowla j w ' stanif zieniu do dyspozycji włarlz sądo
wiadomiona o powyższem policja clęzlum przeWIózł do szpitala okrę· wo - śledczycb. Doe~ndzel.;~ prO'Wa
wszczę:a dochodzenle.
19OWego w Łodzl
. ,dzone w trybie d?raźnym.

KRADZIEt. NA- ,RYNKU.
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W dniu 23 b. m. święcili złote
aw~ntur()w~ć ł cało~ać? Dokąd 81~ pe~nYm titoitienci: zau~a~ł '~n; i}- gody maiżeilskie znani w najsze.r,
·PIOTRKOWSKA. NR. 89. lO TELEF. 223·38.
Ula!, do d, ~bła: sp.l ... s'lyc?
padł ofiarą kradziezy. Jakiś ntezna szych sferach naszogo miasta pp.
Nieraz w zycll~ cleszy~em się; by ny osobnik wyci<lgnąi mU z kizsze- Br{mislawa i Jakub Lipińscy. Dom
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eów któ.-zy tu znajdowali oparoie
CIOteczkI. Ale przyznam, byłem OKRADZI6NP WO~XICĘ - KAS' . '
wówczas przeraźliwie trzeźwy
CHORYCH. '
l pomo.c, z~równo w latae I 1904 -:Czy chodziłem kiedyś z nad~lełą
~astarzewski Kaz-'mierz (SrnJ1h 1?G7: Jakl~.l
e w czasach okupacJ'
? T k b
'
.
P
d
•
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1. '"
memlf'C
J 1.
w sercu. a, ezvątple1l1a. rze
wa 6) .~est zatru!'''Jóny r w , .. a",'
. . ., .
wylaniem ze szkoły miałem na:lzie 'horych jako wo~ni~: , Pow()zl 01' , Ro~zma. Llpmskl?h .brała bezp?,ię . na maturę par tygodni 'przed I
i s"edm udZIał ~ oręzneJ wal~e o me
•
~J,~bem; d~tan: kupę' forsv i aH_"
. U. .. . ..
podległość ojczyzny,. Najstarszy rOz~,~?Wę ~ądową przeclwko dr. Sztarkerowl
n!e)i~ę za ~n~, kiedy s,pieSZ łf',1l1 'I'
Prof.
I syn ś. p. Kleu,ens, .z.gm~ł ~a poste.
Na dZlen .wczoraJs,~y wyzntl:czona został jednak wówczas odroc2.OOJ
do cJ()teczkt., te umrze, kiedy mi. ,
ru~~u służby pubhc:neJ, Jako za./ została poraz drugI sprawa dr. z pOWOdU niestawienia się świadłem płacić weksel ze zginie' kiedy"
~
sJuzony lekarz ,łódZkI.
Sztarkera, Dr. Sztarker oskarźon' ków
&lnie mieli zapładić, że naprawdę
~ l
I. ~r0.czystoŚ3 ~O .•leci~ po~ycia ma' Iprzez p. B. ze Słupcy o wyłudze'.
•
laphicą itp.
!zensklego. PP. LIPIńskICh zJe.dnoc~y- nIe przez oblelnicę małieństw 900'J. ..I wc~raJ, Po zbadamu person..
Do ńie) nie szedłem jednak 'n~~
, . ' ,. ~ł
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Jdv z nadzieJ·a. RaczeJ' przeciwni'!. I • wznowI '.' ,e. cle .:;g.ry, - ,[ my_cb r9 dzmy w od.damu naJ e,z yt.c. z. azyrował mu węksel na 2000. zł- zema a. dw. Deczyńskl "'DIasi o od.
Zd~rzylo się, że ona była przy na :
' for.te p~a'n'ower'j'/?O' ho.łdu zasłudze l w . wyraz~nlU 1 musiał go zapłacić gdyż został do· r~zeD1~ r?zpr~wy. ze względu Da
d-iei, a ja wtedy straciłem !.ladzie. 1
JaknaJ.goręt~zych ~ympatJI .d~a c:('.~ pt~SZC7ony do prote~tu, odpowiada~ mestawleme Się tw:Iadków, nie.
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na p~zyszłość, do N1stępnej kOl1fe·
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Obawiam s:ę, Ze ÓW młody czło
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sobą. taką qamą przyszł<>śc jalt le.
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WYPRZEDAt
FIRMIE
W. KNAPP.
Nielada okazją jest wielka inwer.
tatżowa wyprzedaż, która odbywa
sIę w firmie W. Knapp. Potrkow
ska 101. Biorąc pod uwagę wyją.t·
kowo cięi1de .czasy, firma powyż·
~za wyprzedaje najmodniejszą bie·
liznę damską i pościelową po ce·
nach rewelacyjnie niskich. Na s~czc
gólną uwagę
zasługuje
bielizna
dziecięca i n.iemowlęca, której bo
gaty wybór l niskie ceny zachttca
ją ws-zystkich do kupna. Wyprz!
daż cieszy eię wielkiem powodz(
niem, 'Firma jest w możności zadc
wolni6 n&jwybredDi6js~ klijentf'lr'

w
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Najlepszych ' zawodników ma Warszawa

Łódź,

rząd ŁOZA zaczął ogianlczać

Ostatnie . dni przed zimowemi
igrzyskami ,,:Makabi" w Zakop..·
nem stoją. pod znakiem gorączko .
wych przygotowań. Biuro komitetu
igrzysk zasypywane jest setkami
zgłoszeń turystów z Polski i zagra·
nicy. Doskonałe warunki śnie7:n€
ożywiły ruch na wszystkich
ter~'
h
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Trlko Dunkt, decrdu·a
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W.S.VANDY.tE
zn6w dllł ~willt"
potelne arcydzIeło p. t.

PowtllrBllm .•. jestem nIewinnIl...
Nigdy w mojem życiu nie widciała.m tego clłowiella .•
lilko jedyny
film. oddll ąc,
przeżycia niewinnie
ekazllnej

Z

tą wie!ką

obslldlł

PHILIPS HOLMES
WALTER HUSTON
ANITA PAGE
LEWIS STONE
Nadp;ogram tygodnik diwl __
I<owy P8remeuntu.

Pocz. o godz. 4 po pol.
Passe'parłouts

i bilety ulgowe

waine.

lU::ł3r.

Makabladą

zawodnicy zagraniczni, którzy roz·
trening. Równocześnie rO~·
poczynają się obozy treningowe za
wodników polskich.
poczną

Wszelkie zapytania i zgł08Ztmia
należy kie rować do referenta łód~
kiego okręgu "Makabi", który~
rzęduje codziennie w lokalu Wf& ·
gons . Lits, PiotrkOWSKa 64.
REPREZENTACJ A SANECZKAR·
SKA.
Polska. repreze!ltacja saneczkar·
~ka. na igrzyska została ustalona
przez kapitana związkowego nast.ę
pują.co:
Mangeł,
~til,
Piwok,
MiH'kenbrunn (Zakopane), EnkerĆ'wna, EnkEr, 8chOnberg (Kryni~a) . Zawcdnicy rozpocZQli już tre ·
ning na. torach w Kuźnicach w Za
kopa.nem i w Krynicy.
NIEMCY WYSYŁAJĄ SIEDEMNASTU NARCIARZY.
Zgłoszenie drużyny narciarskiej
z Niemiec obejmuje l'lit>demnastu
za.w,,<lIiilrów. Niemcy obsyłają wszy
stkie konkurencje, nie wylączając
skoków, kombinacji
i sztafe.t y,
gdzie są bardzo silnio reprezentowa
ni. Jak \vida.ć, niemcy, którzy z p')'
ezątku kładli nacisk na sporty lodowe na igrzyskach, obecnie koncentrują si~ również na
narciarstwie, co świadcz:vłohy o tern, te
myślą. o zwycięstwie
w ogólnej
punktacji.

Obrady walnego

zebrania 1I.0.Z•••8.
Doroczne walne
nie L6dzkiel(o

okr~w~

lf~kkoatletycz.nego

zostało

na

~e

Zw.

wyz~

najbliższą

niedziel..
ono w lo()ikaJ.u T.
M. C. A., przy ul. Piotrkowskiej
nr. 89. Pr6ez wyborów DOWyCJa
władz i r<n.pat.rzenia
WIliosków klubów, najciekawaq ~
dzie sprawa podok~ tom.szowskiego, który, jak wiadomo
został przez
zarząd LOZLA.
rozwiązany. W związku z tem
khtbv toma-szowskie zapowiadają wniesienie in.terpelacji
i
Od.będzie się

domagrć się będą

Ilia uccwa ły

uniewa·żnie

zarządu, rozwią,zu

jącej podOlk.rę.r.

najlepsi

łyżwiarze
ul. Traugutta Nr. 12 ' znów odwiedzą Łódź

m
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CISino

dnia 25 stycznia

ZakODane Drled

• •
.
spot- Dlożemy
pl>wiedz'e~, ze zapas litkariia rńiędzyoklęgowe. Lecz jm. clwo nasze, spostrzeg;o w porę, że
było za ~oÓ'j'no. gdyż' publiczność I' kroczy po l1iea:!pl>wiednim go§cif'·
· Imprez
·
• łn
od
at IetycznyCh zd ązy
cu i Zm iem'ło k'lerunek p ·acy. L epodzwyc;1;aić. N!eun!knione deficyty I sza p zysz' ość, przypus!czalnie luz
sparaliżowały inicjatywę władz
niedaleka, bę1ze zwiastunem nowej
kręgu na teOl polu} pobudziły nat.. ery łćdzldego zapasDlctwa.
miast go do pracy w innym Ideru·,
ku: postanowiono
zorganizowat
_
$
st .· $S
dru:1yn;Jwe mistrzostwo okręgowe.
Zamiary te zostały nlemal całl{l>wi
eie zrealizowane.
~awody o mi·
~trzostwo toczą się obecnie w ca·
lej pełni. Stawka
mistrzowska i
staranne przygotowanie zawodni·
ków do spot!{ań , drużynl>wych przy
czyniła się dl> tego, że zawodami Za
częła się interesować
liczniejsza
puhliczność. M:strz musi być wyłoniony do dnia 5 lutego.
Z przebiegu i wyniku dotycbczas odbytych spotkań na
pier.
wszem "miejscu postawić trzeba Z4:
spół Unji. Jest on rewelacją sezonu. Wszystkie spotkania dru-';yna
ta wygrywa i kroczy zdecydowanie na czele łabe·i. Zwycięstwo nad
Kruschenderem i Sokołem czynil)
z Unji faworyta do tytułu mistrzow
skiego. Silny zespół Widzewskiej
Manufaktury tymczasem kwaJifitm
je się na drugie miejsce, zwłaszcza
Po. ~ycięstwie nad Sokołem, ch~
czekają go jeszcze nie małe perypetJę z Kruschenderem, w którym
znajdzie bardzo groźnego przeciw·
nika. Na trzeciem mie!scu postawić trzeba druZynf3 Sokoła. Dziw- pyta policjanta w Londynie o mORę do cyrku, w Ict6rym ma
nYm zbiegiem okoliczności ·najsta,wvstę pować.
szy klub zapa§niezy Łodzi, Siła,
okazale iłię najsłabszym. Być moż~.
Ze hołdowano tu zbytnio kultOWI
asów ł dlatego
drużyna ta Jest
mało wyr6wnana i nle ma wartośeto
Kto będzie wicemistrzem hokejowym Łodzi
wego narybku. Obecnie sytuacJa
W dniu dzisiejszym i jutrzęj brany -pod lIW~ i jeśli
dwa
w tym klubie uległa znaczne; ""
równą
prawie_ Pewną niewiadomą Jest Po- szym rozegrane zostaną dwa klubv będą posiadały
Ilcyjny K. S __ który, zgłoszony do mecze hokejowe o mistrzoMWf) ilość punkt6w, o zajęciu ~1~
'ł
mistrzostw jako ostatni, nie sto Łodzi, które swego czasu nie 1(0, lub ·trzeciego miejsea zadep!ng-pongisŁów łódzkich czyi je5~cze ani Jednej
walid i odbyły się ~e względu na nie- cvduje -dodatkowe spotkanie.
sprzyjające warunki
atmosfe··
W Konstantynowie gościła dru- trudno wydać o nim opmję.
r"czne.
Grać
będą:
dziś
na lożyna !,·'·lzkich pingpongistów, która
Mamy Jeszcze dwa kluby w ł.,o
Prof.
rozegrała tam cztery spotkanIa, dzi, kt6re uprawiają z apaśnitcwo: dowisku Helenowa Union-TouKl.
sp.
przyczem we wszystkich odnil>sh Bar - Kocbba i Ma!.abi. Niestety, ring z Strzeleckim
z wycięstwo: 'z Hakóaahem 8:2, 80- działalność tych towarzystw
nie (Zgierz) 'O godz. Ul, jutro - na
kołem 7:3, zN aprzodem 6:4 i Z re· wykracza poza . ramy klubowe i do lodo\\' i~\. u ŁKS u o godzinie 18
po powrocie
prezentacją.
Konstantynowa 8:4. mistrzostw druZynowych nie przy- ŁKS. - Makabi.
wznowił
lekcje gry
Ło dz i a nie pokazali grę stojącą. na I stapity one.
Mecze te o tyJ.e są ciekawe, lt
wys.)ldrn pozornie
technicznym i
Nie prędko wr~cą te czasy kle- od wyniku ich zależy, która z
fortepianowej
zw yeięstwa ich były zasłużone. Me· rly Łódź za:mie
w zapaśnictwie drużyn, obok zespołu
ŁKS-'·l ;
cze rozegrano w sali kina "Luna." z powrotem swe dominujące stano- zaliczona zostanie do A-kla~y .
iż
przy licznym udziale publicznOŚCI. wisko W Polsce. W każdym razie -Zaznaczyć przyłem należy,
froD~
p.
U
• stosunek bramek ·nie będzie
---------

Za Iiczyć trzeba do
sportów, które dopiero się · rozwijaJ:!. Polski związek atletyczny Uc:t.y
abecnie 72 kluby, CO w porÓwnan iu
z rokiem ubiegłYm O:Łnacza wzro~t
o 17 klubów.
NaJwięcej pOSiada
ich Śląsk, następnie idą Warszawa,
Łódź, Pomorze, Kraków Lwów,
i okręg białostocki.
Narepszych zapaśników ma Wa\
szawa. Jej reprezentacja walc~la
w cią~u roku ubiegłego z reprezentacją Poznania, Łodzi, Grudziądza
i Lwowa, odnosząc 'lam e zwycięstwa, co świadczy o wysokim
ziomle zapaśnictwa stolicy. WieIkim sukcesem było też zwycięstwo
(Hlniesil>ne nad drużynowym
mistrzem
Austrji i wicemistrzem
Et/ropy, wiedeńskim Hakoahem.
W mistrzostwach Pl>lski w zapasach najwię)Ce.l tytułów zdobył
Gałuszka
(Sokół Katowice),
który aż 7 razy był mistrzem. DnI
!!im z kolei iest ZiółkOwski (Legja)
; 5-ma tytu!ami, Ganzera (Soku}
_ Katowice) - ot tytuły.
W Łodzi mamy obecnie 144 czyn
nych atletów, leQ zanaśnictwo na
sobie
sze nie zdołało wywalczyć
lepszegl) stanowiska. Przyczyny tt
go szukać trzeba w bierności po
szczególnych klubów, które o,rran{
('zają się jedynie do Imprez lokal
nycb. To, siłą rzeczy, odbiło się na
formie poszczególnych
zawodniMw, którzy nie mając: kontaktu
z lepszymł od siebie" ograniczali
s;ę do mnle.i intensywnych tren'ngów. gdyż na tym szczupłym tęt'enie byli i tak
bez konkurencji.
Spaczało to w konsekwencji piękno
walk;, poziom spadał, a rrekweneJa
uu l' czności wybitnie zmalała.
Pragnąe Jtoloiyć temtt kres zaZapaśnictwo

aaAiiA.",

Skład

Z Brnem

I. K. P.

na mecz z reprezentaCJą Lwowa
Drużyna bokseraka. klubu !KP
wyjedzie na mecz, reprezentacją
Lwowa w składzie następującym.
w. musza: Pawlak, w. kog.: Leszczyński, w. piórkowa: 8podenkie
wicz, waga lekka: Banasiak, waga
półśrednia: Garncarek, w. średnia:
Cbmiele.wskL w. półciężka: Keldpa
i waga ci~ka Krenc.
Mecz TKP _ reprezentacja Lwo·
wa odb~dzie się w niedzielę, dn. 12
lutego we Lwowie.
Następne-j niedzieli, dn. 19 lutego drużyna !KP rozegra mecz to
warzyl!ki ze 8kodą w Warszawie.

rewanż

dopiero w jesieni

Jak się' dowiadujemy, mecz re
wantowy Lódt _ Brno, który mtal
się odbyó w kwietniu, z08t:m.ie rozegrany dopiero w październiku
r. b. w Brnie, przyczem corocznie
mecze Lódź - Brno o puha.r rady
miejskiej m. Brna będ~ się odbywać w ten . sposób, it w stycznin
rozgrywa.ne będzie pierwsze llpot·
kanie w Lodzi, zaA na. jesieni re·
wanż w Bmi8.
W związku z tern proponowane
tournee bokserów łódzkich Po Cze·
chosłowacji i Austrji zostało równiet odłożone.

=

Dn. 2 lutego odbędzie się na torze lodowym w Helenowie wielka.
impreza. łyiwiarska z udziałem
Nehringowej, Kalbarczyka, Micha..
laka oraz kilku czołowych oolskich
łyżwiarzy w
jeździe
figurowej
prawdopodobnie
z mistrzows~
parą. Pol!ki: Bilerówna _
Kowa!·
ski na czele. Odb~dą się zawody 'ff
jeździe szybkiej oraz POPISy w jeż.
dzie figurowej z udziałem a·letniego synka P. NehringoweJ.
KURSY SZACHOWB.
Staraniem klubu szachowego pol
skiej YMCA w Łodzi, w środę każ
dego tygodnia od godz. 8 wiecz. w
lokalu przy uJo. Piotrkowskiej 8lf,
(parter) odbywać się będą. wykła
dy szachowe dla początkującycb.
Kierownictwo kursów objął mistrz
T. Regedziński.

ł.ódł,

d

2& stycznIa 1933 r.

11IW

Podczas, gdy komisja budżeto
wa francuskiego par:amentu glo"
się przed pustemi kasami skarbu
złoti) z kraju uchodzi. Bilans, opt.hlikow·any ostatnio przez Banlt
francuski. stwierdza zmniejszenie
się zapasu zlota o 355 mironów
franlu:w. Jest to od 9 grudnia ub.
r:>lm szósty z rzęrlu OOP:Yw złota.
Ruch rozpoczl!ł się według bilan
su ż 9 2ru<1uia i r()zw ijał sle w co
raz szyLszym rytmie. Ten ostatni
&:;1);.7' v ~H;) miljonćw jest na 'powazniejszy z re~estrowanych z tyg"odnia na tydzień. Coprawda nie
towarzy:;zy mu żadne zmniejszeni::s:ę l!ewlz w norHelu Banku francu
sldego, ac Jmlwiek portfel tell kilka';rotnlc w poprzednich bilansael!
uJe,_ał wa aniom.
W slI'l;ie złoto, które odplyuęlo
z rra!.1cji 0 :1 9 grudnia, wynosi
ml'i~j wi-:::e,i mU:ard franMw. śd
El~ 934 mil Jony.
Ten excdus metalu nie oznacza

Kara

Łódź,

25 stycznia 1933 r.

o przymusowej arlelizacii

zlota

rangi

Z

HANDLOWY

LOS

iez:e ia za n;ezsloszen;e stafutu kartelu
Instytut badania konjunktur uzyskuje prawo kontroli kalkulacji i cen

Na terenie zainteresowany~h
ministerstw
ttprarowany zostal ostatnio projekt ustawy o
nadzorze natl -:artelami.
Projekt ten zawiera szel'(:~
przcpisów
wprost sensa<."yjIlyeh, "dyż o~ranj('za.tącyeh \V
pewnej mierZ(' inic.fatywe Ind.,·
whluaLna pl'zedsif;·bip;rstw l uhtlV.'la.iąeyc!h tworzenie
ka~eU
pr lymnsowyeh.

Odnośny
pro~kt
ustawy lub zmieniona na karę wl~lp.
przewiduje »rzyruos zgłoszenia uia do G miesięcy lub na ł~,..
ną karę JXrzywny oraz włezl•.(iaide.i umowy ks'1elowej
piśmie w cląJ(u 14 dni. W ra- Dla.
Nadzór nad kartelami spr~
zie niezgłoszenla umowy tej w
",:ymienionym terminie. nało1.o wowae ma rada kartelowa. una zosta~e karą JXl'Zywny w wt· tworzona przy mln. Pł'~m. I
sokośeJ 50.000 zi, Kara ta w ra haodlu z pośród u~clnjków .,złe dałsz~o nlez~łoszenla om.. raz osób zbllŻOllyeh do ęela
wy oraz statutu kartelu mote f(O&pOdarcUJCo. wyznaezon)'1"t:a
być podwyższona
paJ'okrotnlp. przez samorząd I oJ'!"anlzaclP

11.

t. za droaa"

(;fU" Wjlfńsztzgzna

=

z ponu
w.llajpedzie, Rgdze i Królewcu zamia•• Odgnj,
b~dzle liołzgsdat

Ilospofłaru.e.

Nadzór ten zostaje WUIloeDlony przez utwurzenie sp.eJalneJCo sądu kartelowe.o. 00
saclu te~o wehodzlł 8(dzlowi...
mianowanI przez trybunał ad·
mlnlstraf'Y.łpy I sąd najwyższy
oraz Przez rzqd I organizacje
ł(ospodare.e.

Na

łądanle

przedsł-:blorstw,

....prezentująt!yeh

&0 proe. wy.

1\\"6rezości danej .rałt;zł. mole
I.y~ utworzony karlel pl'Z)'mu'

Mlwy.
Projekt

1I8IaWJ przewiduje
Instytut baclanla
konjunktur "ospodarezyeh I
W1'esRJe,

Iż

cen bedz.le młal

pr.·9'O

iądae

zarówno
od władz kartelowveh, jak I od przedsiębiorstw,
nak nadzieje tego rodzaju są Jeon wehodzlJCyeh w skład poszczei i lki
d
i
tr
cze n ew e e. Z rug ej a Olty, aób.yeh karteli wszelkicJ(o rostwierdza pismo niemieckie, ule d~ lu danyeh. dotyczącYCh ko.t...
b
P t
.1.ł
mOMla rać o sce za zle _ n e .dów produk~ił. kalkulaeU cen

dla/, wda!~ty f 'ancu~kbiej ~d~el?Ot bez
Przed Idlku dniami donieśliśmy zastrzezenla co do nadziei na op!l~re mego
me ezplecr..ars wa..
.. B Ii
bl)t
h
I
d ó
W ł
ł t B k fr
sI,' gc o mformacJl " er ner Tage attu twarcie staryc natura nych r g
p YWy 2. ~ at Ś ~n'u anłcu .Ie
ktćry, powoluhc się na inicjatywę handlowych. W grę wchodzą tutaj
w rzeczyw.s G CI wzmog y Słę W •
•
W'
I'
KI j
cl:lgu ostatnich lat w przewidywa- Izby handloweJ w . ilnle, p'oru~ył czynniki po ttyczne. Port w
a pe•
"f •
~
.,
l sprawę posługiwama się kres _w dzie przedstawia dla transportu z chce pozwolić się wyprzedzić w rOz • t. d.
n~'1 c,ęt..i1ch czas:Jl\~. Od .v ~ .gnll ptlnocno _ wschodnich Polski por- okręgu Wileńszczyzny stosunkowo woju Gdyni, rozbudowanej przy na Prote.t ten jest bardzo ostro
ma 1931 . r. do dma dZIsIeJszego t .
K Ol
i K"
d
najwięcej udnaodnień.
Port ten ied kładzie wielkich kosztów. Jak dlu AWaler.auy ~arówno przez powzrosły od 68})2t miljonów do anOllh w • ro ei",,.cu
i a~pek~le.
-.,
82 43'" T
°
M' t d J
,pcme p Srno nemlec le raz nak ob<lcnle ze względu na stano- I go momenty polityczne górować ~.t"zeeólne oruanlzacje .rospo: ~ m~l.onóow. dQ~e e Yb es~ze jeszcze po>wraea do tej sprawy, wisko Litwy jest dla Polski nłedo będą nad praktycznym rozsądkiem Mreze. jak i przez zwiłłzck llb
wrceJ
mi Jnn metalowego
w o p .yną, ez spad
śl l
. ID
. i cJ.a
. 1
' i
ku'
pckrycia
bankno- p~ dl:re.
a ąC, z~
ywa i zby st ępny. Równi e ź i wy korzyst
aUle
pot rze bam I gospodarczem I - za- ttrzemysłowo
handlowyeh.
t·w francuskich poniźej normalnej wllleniSliJ~j.. kdOPt .owraIJ? ł ll dO uzy- portu w Królewcu przy kontyn owa Ideć to będzie od zdoln"cl trans- który w dnln jutrzejszym zwo
. y
s {ar. a zmze an' owyc na t owa- niu wojny eelnej
by!oby
przez portOWI'eJ kolei polakich, opartej łoje do Warszawy speeJa·my
grn'!nIc .
.•
ry eksnorto\vane' przez port gdyń- Niemcy utrudnione. Zmiana tego na taryfaCh bojowych i od stanowł "tam. eelem przedyskutowania
,Iatt.>go eksperci magli w SWOJ<!m ki
P' k' ółn
J'
h d
1i
J t Je dna k sk a 3 pans
't
i dzkl h k k
ostatniem sprawozaaniu do mini-I s z o S I P ~ne I wsc 0.- stanu rzeczy za e na es
w sąs e
c
on U- srf"zet!ółoweJXo leJ(o proJektu ł
stert'OWa skarbu napisać: "Ta polio niej. Dzłenn!k Stl\"terdza,.Ze ponu- nie od rządn polskiego, teez od rajątych z Gdynię przez Ich porty cPfftVJ.owania w tei hwotoP.l
tyka wzmacniania zapasów złota mo ~yc~ zni~k .na tereme Ok!ęgu sfer miarodajnych Niemiec.
baląelde.
sprawie sw~o slanowllk&
. tylk o da ła ban kOWI. fr an c u skłe- wilensklego
I białostockiego uJaw·
Komunikacja towarowa z WOna
2
•
_.. ~
me
'1 kr d t
któ
nlają su~ nastroje wypowiadające przez Rygę natrafia na tradnlllDQ,
~:OI~1 la~~~;~lJrost:: :~~_ się za korzyst~nlem przy eksporcie gdyż koleje łotewskie są koleJami
k' • d '
k'
d ' drzewa z WOjewództw północno- szeroko-toroweml analogicznie, Jak
~
Im ząe aDl~ : l~r;wa~:Si ~I:le wschorlnich z portów w Rydze, w RosJI, wskutek czego powstaje
(pltl8 25), 8 proc. Waruawy
::w:r~: ~op:a~e u e&onoml!znej; Kłajpedzle i Królewcu, zamiast z konleczno§ć przeładunku towarów WarSZaWSka giełda 61.63
44-50 - 44.25 (- 25); tranza.keje
al
moc i i t
iał p ede- oddalonego portu gdynskiego. Sy- na granicy polsko - łotewskiej.
p;e niężna
e wz. n en e o m o
r~
stem zniżek taryfowych na rzecz
Przytaczając ten artykuł "BerUNa wczorajszem zebraniu giełdy nienotlYWane: 7 proc. stabilizacyjWszystklem na celu gwarancJę za Gdyni okaże się na dłutszy okres ner Tagebtatt" zaopatruJe lo w kI) walutowo - dewiwwej w Wal'l52'.a' na odcinki po 100 dolarów 61 !walutę
francuska przeciw wszyst- czasu be
lęll ie za dr......
"''''L Dzie ment1U... stwterdzaJą-. Ze w iniela wie tendencl·a. dla. de-'~ p......wa.ta.- 61,50 (plus 50), 8 proc. dillOD0W8ka
kim atakom, ~ '. względu na wy_
zwzg n
o
-..,
• -01,.
..u.
.""
64.25 (plus 75), 7' proc. śląaka 44.50
adk'
7;
t e 1 b ze- nik przyta~ artykuł w prorządo- t}wie tej przewaza.fą momenty UIP. la mocniejsza, swwZC$& dla. Lon·
(plus 100), 7 proo.
waraza.wska.
~n ~;::rZto~:wn::znz!ch':nanła wym ",Kurjerze Wileńskim". które I"akt,.czne lecz polltyezne. Nłf!fttcy dynu. Obroty były nieco zwiększo. 40.50, 4 i pół proc. ziemskie
37'.75
wa~t '
go autorem Jest Jeden z czołowych moi'lvby w razie likwłdacJl wojny De. Notowano: Belgja 128,90 (plut'
(- 25), 4 i pół proc. W&rIZawy odk
i
tal
Jak dziaJaczv obozu Jlrorządowego po-, celnej 051'!,""ć powałną kOl'Y~~ 15), Gdansk 178,80 (plus 35), Ho. cinki po 200 złotYCh _
A 'Ydn k
98,5(), 5
kolw::k ~ln: ~~:b me nł7e~ie seJ Oku'łez.
w Plusach Wschodnich a wszelle · landja S58,~0, Londyn 80.25 (plu~ proc. Warszawy odcinki Po 500 zło
bez cgraniczenia uch~~n!ć waluty
W artykule tym wypowiada on goSlnoścl w Królewcu. Narazie Jed- 26), Nowy Jork 8,916 (- 7), Nowy tych 52, odcinki po 200 zł. - 671,
od mQżliwych wypa~lków. Dzisiaj - u
_ LW_ _ _. .
ss » _...
Jork - kabel 8,9"20 (- 7), Pary.~ po 50 zł. - 62, 10 proc. Siedlec
ea'y szereg momentów mater'al- - 34-~0 (vlus }), Praga 26,43,;zwal- 37, 6 proc. obligacje m. Warszawy
ca.rJa 172,85
30),
lochy 6-ta emisja 35,75 (plus 75).
n.ych Jest nieltorzystny dla franka
D1enot~wu.ne·
Defic t bilansu hand' e
repre
45.72. TranzakcJe
,
ł'
o.
OW ~o
Sztokholm 164 40 (plus 8)· w obro·
NOTOWANTA B'WFLNY.
zenhtuJte Jedten md~ard I?1l~sl~~nbi~
W sprawie upadłości TowarzyWyrok z~skadony zos~1 do .są,.l tach międzyba~owych dewizy 02
"'O''''y .'''0'(
ruc urys ;vczny powazme os a
j;twa Akcyjnego "Karol Steinert" tIu apelaCYJnego przez wIerzycIp. li. B r 212 O (pl
Loco 6 ,80 styczeit 6,18 luty 6,14
1._
partfel
walorów
zag"an:cznych sad zważywszy, że dotychczasowy Lewandow!\kiej!'o. Układ, przy~na,... ewrIn b ta,4 h Us lo). h
.. ł'
li t· I
st
dl . .
kł'
.
. 1
ni i lki ł'
o ro c prywatnyc: mar_
zmu,'le szy SIę na s_·~ ~'b' •z e g o 'sedzia komisarz upa OSCI zrze' Ją.c y wlśer~yc.le om e~ e
u daIDelt niemiecka 212,10, szyling austrjac ma.rzec u.ló kwiecień 0.22 nllJ 6.19
t
sierpień
nu nansowego prze .SIę lors w za- sie peJninnia obowiązków, posta- pa, Elzno CI me pozostaJe w ta nym k' 104 75 d l
tó k
8 9U 8 c~erwiec 6.34 lipiec fLtO
'
h , pans
. t w 1'td .
::.
. tltu upadł yc.
h Zo - d I l
" ł t o8ar
g..amcznyc
nowił zwolnić sęuziego
han d lowe· stosunk u d o mają
fil go
50 w owy
8 98 60, . r 6 4b wrzE'si(-ń 6.52 paiflziernik 6.59
To osłabienie materjalnych ell'· ~o Emila Hirszberga ze stanOWISk. bowiązania
bowiem
wydawane bOI ar ~ o ~ 00'75'
- 10 . bU ~ lil'tc.pad 6."6 grudziE'ń 6,74.
m~new, które są warunkiem utrzy scdzie~!O komisarza i na jego miej· pl'zez upadłych są rzekomo fikcyj- 4 ~ ~ y
po
bil .
"lOWy ORLEAN.
mania dę franl,a, nada.ie specjalnI' II/:e zamianował sędziego handlowe- . M i wystawione w tym właśni" 0'59' ,ru
sre my
,
Ol
1.,11'(.
6.15
fltyrzf'ń 6.15 ma.nee
wagę elementom moralnYm zagai- :.ro Alfreda Kindermana.
crlu, ażeby zataić prawdziwą. wa"- . .
6.15
:n:~j I) 2S Iipil'l' l.i.4t paździer
n1pT\ia. W ostatniCh lata"h Paryr
• ~ .
to~ć posiadanych aktywów i zapew
AKCJB.
słui;ył lako przytułek ka1)ita łom
W sprawie upadłości firmy "Ste- nić sobie przychylną. większoŚĆ rut
Na rynku akcyjnym tendencjI' nik fł,58 grUllzieIi 6,71.
przyby'ym z czerech kra"'ców §wla fan W!adysław Angerstein, pr~. · 7.ehranil1 wienycMi.
była. mocniejł!lza. dla akcji B~ll
LIVERPOOL.
ta. Je7e'i te kapitały dzisiai opuści flalnia Zarobltowa" wpłynąło do są
Polskiego i meta.lurgic~nycb. Noto
Le.ro 5:?2 stycZi'ń 4.95 luty 4,f)~
łybv FrodanC!ę , 1ponłjeważ dO~ń"nda . PjO nu hlł.f\dlowego po~anie o wyzna- k Wierzyciele masy upadłości Ja- ;:n(p°lu~a~OOk)p, O~:iu:r115,4~.1:~~_ n.a ?/ c 496 :-wirdt'ń 497 maj 4,~,
p-a.wa
wo .tt e
~
g ZIem Zl~. . ~7.enje_ nowego te.nmnu sprawdze-, ~b~ Murada, prowad~ego przed
elf 1\\ it'f' 4 99 lipi~()
:-..- sierpi ~Ii
m"zTlabv sobie nOW1ftSTOWać talu e- ma wleI7.ytclnośCl.
,I~lOrstwo handlowe (PIOtrkowska. za.kcje nienotowane: Lilpopy 9,75 5,01 wr2e~ipń 5 O:! t'ddlietnik 5 .' H
go odpływu ws'<azu'ącego na US1)O
Slld wyznar.zył nowy 2-miesięcz" 20) na svndvka
wybrano
adw - 10 (- 2.!Sl, SlarachowiM 8 - Hst< pt.l "i05 grud'ti(.ń 508 styczeń
'ko'enia sytuacji kryzysowej. Ale: ny f.ennin sprawdzenia wierzytel- Chwata, to też sąd na. ostatniej lIa. '1,80 (plus 30), fa. Węgiel chcia.no 5 <m :utv P;.12 ma.rlee 51fl.
jeieli odpJyw ten dyktowany bvł ności.
sji zatwie.rdził i mianowa.ł teg:>ż płacić 18.
Fgip~ka: loco 7..~ st'Tt2eń 7,,'> t
by z POWl)<-!u obawy o suHdnrść fi.. • •
adw. Chwata syndykiem tymczaPAPIERy PROCENTOW~.
mnrz?c 7.(;4 maj ;.12 lipiec 7,20
r.ans,Jw francuskich, byleby tl) syW upadłości "H. Litowskiego:", 80wym.
Dla papierów procentowych za październik 7,29 listopad 7.34 gruI!:l'i\!em, kł"'rego nie wolno lekce",a fnbrvHa, pOliczoch (Składowa 23) I Przy o~doszeniu upadłości sąd równo państwowych, jak i I>rywat- dzit'ń 7,·13.
ży(~
"ryrl z~mjan.,wał kuratorem masy zasto,>oł\Vał przymus w stosunku nych przewatala tendencja roQCU ...
Upper: loco 670 styczeń 6.50 ma
Okres nowoJ2nny nal~('?!vt ":!ł" .,. uoadłnści adwokata Kowalskiegn. do upadłe~o Milrada: obecnie jego a zwłaszcza. dla poiyczek państw c rzec fi.16 maj 6 44 Upiec 641 patJa'·., gwałtowl1'.ltc!~ or'bywa·ą dę
•
pełnomocnik atlw. Lewit złożvł do wych w walucie dolarowej. Z bra- dziernik 6.38 listopad 6.34 grudziC'.ń
Firma ,.L. RO~nstrOCh i W. Bia- s:!dn podanie o glejt, motywująe ku materja.łu tranzakcji większycb 6.82.
nielde:lv na:rła ruc'ly kapitałów
tak, że uciecz'ta przed newną walu . Ier" oraz jej wła~ciciele _ Lajzet m. in., ze całv majrltek uoadł6l!!" nie dokonano. Większych obrotów
BREMA.
ta Jll'.)7e w ci >I gll I,ilku tygOdni IR 0z6nstro\!h i Wnlf Bialer zawarił znajduje sie w rękach zarządu ml\.-Idokonano 7 proc. poiyczka stabili·
729
marzec
6.99 maj 7:14
Loco
,pi·!~ll:t:a.s ł'at"stro'alne rozmiar)'.
nkbd 7. wierzycielami na 15 proc. sy upadło~ci, źe upadły złotył do- zacyjną, 8 proc. dillonowską. i B
lipiec 7 z5 październik 7,45 grurIatego obecno dzieło naprl1wy llła.tne w trzeeh ratach półrocznych kładny bilans swego mają.tku oraz proc. Ustami ID. ID. Warszawy. t-Io,
(}Zień 7,55.
bml' etu f 'ancus1dcgo nabiera spe
S1!d układ zatwierdził, uznał U)l2. wyjaśnił stan i przyczynę upadłoś- towano: 3 proc. budowlana 42,50,
cja lne.i donIosłości. Stawl,a nie fllych Rozenstrochll, i Bialera za u- ci, że upadły cieszy sif) w świecie 4 proc. dolarowa 5625 _
56,7ł'
ALEKSANDRJA.
Id:ie tylko o równowage budźetu sryrawip.dliwionvcb w :r.awieszenin handl<1WYID łódzkim jaknajlepszą (plus 60), 4 proc. inwest. zwykła
StyC7.~il 13.44 marzec 13.56 DlaJ
ale także o stałość waluty. Gd"r
wypłat i zakwalifikował ir.h tlo opinją., na dowód czego tenże pel- 103,75 (- 25). serjowa 109.50 (- 13 81 lipiec 13.98 listopad l4.2~.
pa"st-:,o elldało wda:! się w polity· przywrócenia im czci kupieckiej.
nomocnik złotył cały szereg świa- 100), 5 proc. konwersyjna 42.50
Asllmouni: luty 11,63 kwiecj.:)f'
kę e!{speryr.!entliw,
kredyt jeg"
dectW'.
5 proc. kolt'!--.wa 38 (plus 1"0), fi 1164 (,zf>!'wiec 11,~1) październil.
bylby narażony na s1:wank, co
Pcdanie to znajdzie się na naj- proc. dol. 59 - 60 (plus
200), 7 11,50.
wyraziłohy się w orlei1g!lięciu b· nach sytuacoa s"<arbu sta·aby!'· bliższej sesji sądu.
proc. stabilizacyjna 06 50 (plus 50)
pltaMw zagran:czl1ych I tezauryza 11,rvtyczna. Aby do teJrt) nie doszł-,
Nadmieni6 należy_ fż sędzia ko-IOdCinki po 500 dolarów 5725 (pIu
Na podstawie ostatniego spr:.!
cJI kaJlita'ów wewrętrznych. WYPę zainteresowany jest obecnie cały misarz wydal o upadłvm rówllie~ 50), 8 proc. obligacje BGK l-!z:, wczdania do dnia 16 stycznia r. b.
dzenle w ten sposób ka1>Hi\ł~ '/ r- świat,
przychylna opinję i wnosił o wyda- emisja 93, 4 i pół proc. Warszawy wyłuszczono ł1awcłny' 12A18,O!)ft
lOby ten skutek, ie w kilku godzi
(mil.)
nie mu glejtu.
46,50 (plUli 25), 5 proc. Warsuwy bel.
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Wielki podwÓjny .program!

Wielki podwójny program!

PierwsI' raz w Palsce J
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Emocjonujący

film sensacyjny z życia, robotników w kopalniach
naftowych osnuty na. tle powieści Jerzego Kosowskiego.

,

.

ze swym fenomenalnym. koniem "TONY" walczy ' z bandą. prze·
stąpców i zwycięża w potężnym drarnaciesensacyjno·cowboysklm pt.

"lg(ie

Z

złoio"

1II!5IcCl~C;1IIIci '

POZ!t~s~~~~h radjosłuchaczy

W ROLACH

Jerzy 'MAAA;

GŁóWNYCH:

Baśka

OAWID

Początek

seansów o godz. 4·ej.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr.
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TEATR, MUZYKA i SZTaKA

nie Jest Jeszcze każdej porze program radjowy za ......................................................................... n.
Lecz praw wierać będzie właśnie takie audy-l
TEATR SCALA"
TEATR MIEJSKI
czterysta cje, • któr~by~my: chci~1i usłyszeć. J Tak niebvwa.ł~~ pow~dzenieru,
Dziś "Knyczcie, Chiny!". {Jeny
Jat temu powiedział Da Vinci: "tle
NIe .~pommacmy, ze zwłaszcza jakiem się cieszą wye-tęDy znakomitródła sowieckie z' obur~eniem od 50 gr.. do 3,50 zł.
czynisz, jeżeli chwalisz - gorzej, w dzisle:szyc~ kryzysowy~h cza- tego aartysty dr. Pawła Baratuwa donoszą o wandaliimie władz lo·
jrieli ganisz rzecz, której dobne sach, radjo Jest cz"sto Jedynylll w "Scali" nie może poszczycić się kalnyeh w rejonie Jurjew·Polskim
TEATR KAMERALNy
nie znasz". Dlatego też każdego fa dostępnym dla szerszych mas ląc;,
obecnYm czasie iaden teatr (Iwanowski okręg przemysłowy Dziś "Sprawy poulne".
djosłuchaeza obowiązują pewne za· nikiem kulturalnym.
wpols!'lc~
Rosja centralna). Z miejskiej bibl)o
sadnicze "prawidła słuchania", 'Wy
Jeśli zdarzy się audycja, ktrn:a w Dziś, w' środę w dalSZYm ciągu teki wycofano i oddano na malm.
TEATR POPULARNY
pływające z sameJ istoty
rad)()ł~
dla ty~h, ~zy innych powodów me świetne arcydzieło Ireny Niemirow- latur~ dzieła aielińskiego (słynny
Dziś. i codziennie o godz.~, l:}
nJI.
znajdZIe w naszych ocz~Ch - . Ił skiej "Dawid Golder" z mistr~em krytyk), Dobrolinkol\'a i Czerny- wiecz. ciesząca się powodzeniem .
szewskiego (pisarz społecznik). Po najmodniejsza operetka R.. StoltzlJ
Przedewszystkiem, zanim zac~nle raczej w uszach .- uznama, napIsz- Biiratowem w roli tytułowej.
Jutro
czwartek wieczorem nadto zburwno starozytny Otur, "Peppina".
o tem prosto i szczerze do ra·
my korz)'stać z rMja, winniśmy pa my
d'
. Sk
ki P zto ."
, , w
mietać o zarejestrowaniu się w tlal Jowej ".rzyn
oc weJ.
przedstawienie dla pracującej inte- otaczający katedr~J zbudowaną"
bUt..zym urzędzie pocztowym, gdyż
Jeżeli w myśl tych wszystkich ligencji po cenach najnitszych; gra XIII wieku. Dom dekabrysty Odlf.
w przeciwnym razie zasłui.ymy na rad będziemy postępowali, bezwąt ny będzie świetny dramat Strlnd- jewskiego postanowiono zburzyć,
"radjopajęczarzy", ściga pienia znajdziemy w radle> rozryw· berga "Ojciec" z Baratowem .." ro· zaś w domu Innego dcltabrysty Mit
miano
n.ych przez prawo.
kę i poiytek.
_ (r)
Ii rotmistrza. '
.;
kowa, w którym przebywał na ze·
Komitet igrzysk zimowych "Masłaniu poeta Tlnterew. Cłtwarto
,.Radlopajęczarstwo"
jest wiei·
kabi"
w Zakopanem podaje niniej
Jadłodajnię.
kiem szkodnictwe~ społeeznem i
• ,
Bzem do wiadomości, że na wszel ·
kulturalne~, dlatego tei powł?niś.
W Samarze zmarł w tych dnia~b kie imprezy urządzane .." ramacb
my tępić Je w swoJem otoczemu. .
_
'.
znanY' historyk rosy!ski Sergjusz igrzySk zimowych na waustkich
A teraz, skorośmy posiedli '. jut
12,10 ~ncert . z płyt gramof<mQ· ". Monachjum .(533)
Płatonaw. Jedną z głÓWnyc~ · Jego stad jonach w Zakopanem wa~ne są·
.,upowai.nlenie", namyślamy się do. wych.
. . .
. 21,20 Kwartet smTMlkOWy D. prac była "HistOC'ja Rosjl od po. jedynie karty wstępu wydane przez 'b:,ze nad wyborem odl)iornika. _Ku:
1~,25 ~rogram dla. dZIeCI: a) Q. moll Regera.
zimowycb ,,'tIh·
czątktt jej dziejów do rokU 1918',. komitet igrzysk
J,lu~emy go na długie lata, tJl!li;e na ' pow~adall1~ H." Dalborow.eJ p. t.
LipSk (389)
kabi"
i
zaopatrzone
tegoi piec~
tył Jat 73.
wet na całe życie. Odbiornik ten ,,Mo~e, ~erZQt~: b) Fe.lJ~:on pt.
23,00 Nieznane utwory Haydna.
...
cią. Wszelkie inne wstępy wydane.
"
ma stae się naszym dobrym pr.tyja ,.MóJ naJboleśllleJszv za.wod - R (Symfonja C.dur i Koncert na cent
W Moskwie obchodzona Jest uro bądź przez władze sportowe, cz:v
balo i smyczki).
cielem _ wystrzegajmy się więc Hertza.
czyście 7Oroezńica urodzin znane· też przez instytucje lUb legitymacjI'
przyjaciół fałszywych, a w pi~rw·
16,00 Płyty gra.mofonow~.
Kalundborg (1153)
go pisarza Seraflmowicza, autora prasowe, są nif.\,vażnc. Osoby n'
takich którzy zbyt
1640 Odczyt pt. "Ostatma caro21,30 Amerykańskie idylle leśne
S
r"'~d~ie
epopei wojny cywilnej p. t. "teraz- flektujące na wolne wstępy, winny
zym obiecują.
",,<"
,
.
•
.
"k" wyg.ł P. Rog owi cz. -Ma..c Dowe11a (for te'
wiele
_ Pamiętajmy,
że- wa IOSYJI:> a
plan.)
ny Potok", Centtalny komitet wy zgłosić się pisemnie o wolM wst(odbiornik, który odbiera na głośnik
17,00 Płyty gram.ofonowe.
22,20 Kwintet H·moll Bra.hmsa,
konawczy Z. S. S. R. Odznaczył ~ I'Y, najtlllln f' i do dnia 26 stYCZnI .. ,
"świat cały", istnieje tylko w ... buj
1740. "O potrze~l~ pomocy. ku~;
LOndyn (261) i MancheSter (301) rafimawicza za zasługi literackit
Jak się dowiadujemy w II i 111
nej imaginacji sprzedawcv
turalneJ dla młodzlezy pracuJą.ceJ
21,15 Koncert z udziałem Br. Hu dla klasy robotniczej orderem Le- kategorji pozostają jeszcze kilka
•
<'
wygł.
Sl Tazbir.
bermana (llwertura ,,.RosamundD" nina, Decyzją tegoż komłt~tu na wolny~.h miejsc, wobec czego w in
7..asieUlwmy luż przy nasZYm od·
IQ 00 u
k' l kka.
~
Y,
1UllZy
a
e
•
Szuberta,
Koncert skrzypcowy M.er ZWę rodzinnego mł~teczka Sera" teresie nczestników laty jakna.l
Iłiorniku, a tu nagle otrzymuJ'e18 ''''A Fel' to' ,M •• W'e' r t"
,'''*
Je. n, acleJ
l zmn- delsBohna, Symfonja. A.dur Beat,he
mowicza Usf MiedwłedskaJa zamłf wcześniej się zgłosić do refenenh
)
my odbiór słabszy lub zniekształ· ski" _ wv{!:ł. dr. Mieczvsław Sm/).
eony.
Przyczyny tego poszukuje. !arski
.
.
vena .
l1iooo na "Miasto Serafimowic~". łódzkiego okręgu zw. "Makabi" w
. lokalu Wagons Lits, Piotrkowska
my przedewsz~stj{!em w lampi~'1 1H;n K '~mllnjk"t ; .. \-' ,_ przemysł o
SztkOh()lm (4.35)
nr. 64. codziennie od 4 do 1.
anteple lub UZIemIeniu, względnIe 'łfO _ lta,ndl()'\vej w '-łodzi.
20,00 Symfonja E-moll Brahmst
w kryształku, bo w 999 na 1000 wy
.
.
Be Mu t (459)
"GOSPODARKA NARODOWA",
padków wina leży nie w stacji na19,::>0 l.<'eIJeton 1lt.crac.'J pt,. "Wła
ro
ns er
.
.
,,Dor
\
•
l
.
odb'
•
dvsław
Orkan"
wygł.
WIad.
19,45
Opera
DOnlrl.ettlego
W ostatnim numerze dwutygodni
d awezel. ecz w naszym
JOrm· K
ki
. Pasquale".
ka "Gospodarka Narodowa" oma..
ku.
oryc .
wia p. KM3markiewicz poIitykf2 ta.Budapeszt (550)
. przystąp1my
'
d
ł ha'
20,00 Koncert w wyk. orkiestry
Za mm
o s uc ma , Róż~cza
"
ryf kolejowych w odniesieniu do
(NJ
21,00
Recital
wiolonezelowy
aprawdźmy, Co w danej chwili m~:
'.. .
konjunktllry.
in.
Sonata
Valentiniego).
że1l1Y usłyszeć. Je~1i wybieramy
20.50 Wladomoscl sportowtl.
Polityka-ta może być zużytkow,,
21,45 Pieśni i arje w wykonani'
si~ w podróż, to przecież nie wsia
21,00 Recital skrzypcowy Stela.na do łagodzenia przebiegu cyklu
Taubera
i
Lotty
Lehman
(płyty
damy na dworcu kolejowym do na Frenkla.
konjunkturalnego. p. Lą.e ..!-owskJ
gramofonowe).
pl~rwszego lepszego pociągu, lecz
22,00 .Na widnokręgu".
OID.a,wia obszernie poruszony prżez
uprzednio zapo·znaJemy sira z roz,
2"2,15 PioSE>nld w wyk. chóru J 11nas na. lamach "Głosu" "Domestic
k1/ldem jazdy i szukamy na dworcu ran da (płyty).
Allotment Plan", podkreślając, u
RECITAL STEFANA FRENKLA.
odpowiedniego peronu. Podobnie i
22 40 Płyty gramotonowe.
z punktu widzenia rolników cą.łe,
Dzisiaj o godz. 21,05 rltdjosta.«ja.
i z radiem. Uprzednie przestudjo.
23 00 Muzyka tanoc.zna..
go świata. st.'l.Dowi on najmniej nie·
warszawF.ka nadaje recital znako'.
wanle programów radjf)Wych .po.
bezpieczny projekt żlikwidowani~
mitego n1tsze,go skrzypka, konceTzwpli nam wybrać najciekawsze
AUDYCJE ZAGRANICZNE
tują.cego stale zagranicą. . i ciesUłrI
n!l.dprodukcji artykułów rOŚlinnych,
dlą nas audycje, które z pewnością
Konigswusterhausen (1633)
cego ei~ ogólnem uznaniem, Stela.
który nawe,t w ra7ie niepowodzcnill
program ten :r-awiera. Unikniemy
17,55 Kwartet smyozkowy op. 18 na FreIikla.. W programie zapowie, ,
moie dać pozytywne rez11ltaty.
jednocześnie słuchania audycji ob· Nr. 3 Beethovena.
dziana została mała. Suita Behma . ;
W notatce P. t. "Gęfli i pocsł.a"
cych naszym zainteresowaniom, a
21 ,3ą Recital wokalny
Karola oraz s~ereg ut,· ' . Ów wirtuozow·
I'C'Tuszono szkodliwą dla kupiectwa.
wstawionych do programtt zmyśla Erba (tenor).
sldch. (r)
akcję min.
poczt i telf'graf6w w
o innych słuchaczach, Bo z jedl1ein
sprawie obrotu paczek żywnościo·
na samYm wstępie i raz na zawsze Ib1flll-.-_• • • • • • •_ • • • •I• • • •_ _. . . . ._ . . . . . ._ _• •_ _. . wych. Słusznie zupełnie stwierdza
pogodzić sie musimy z tem, że
piSllio, że ~Illa ta. akcja prowadzł dr.
ehociaż radjo jest dla wszystkich,
dyskredytowania handlu, do two·
to nie wszystko, Co rad,io lladale,
rzenia antykupieckiej legendy, (1 (1
Jest qla nas przeznaczone. Radja
pogłębienia
Mtykapitll.liótyczneg.·
słucha w Polsce 300 tysie,ey a.bo·
nastawłenła !!pl)}ec!eń~twl!. ,
nentĆiW, co łą>cznie z Ich r()dzinami
tworzy zgórą miljonow" zastęp ra
d)osłttCha<;.zy. Sk'ada si'i On z osób
...
róZnego wieItU, różnych płci, pozio__
mów umysłowych ltd. NIe dziwmy
ber
II. więc ł nie irytujmy, jeżeli nie () .
ii . . . . . . . . . . .'..
~=_lII!ll
. . ., • •
.

,.N1.iadomość

notatki

grzechem_Ił To prawda!
dę Jest również to, co

I

Wycieczki
na (lJaka bildc

Co UslJlszvmr· dZIS

l

rzez ra io

.'

I

E i JULCIA"
C A S I

IE

----.I----------_________

I

..;$

•

WSD6In,m .,sllklem

ofiar. Dolll6am.
'obotn,...

n

!5. r.
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-
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DŹWIĘKOWE KINO - TEATRY

Dziś

i. dni nastepnrch!

zł
Sala

ogrżana.

I L
od 2 korcy

dostaroza do mieszkań
w naj1epszei jakości po cenie przystępnej

Firma Józef J6zefowicz
WŁASNA

Wystarczy
.....Q.,;;;.A:t._=_ _

a~

wie

Ma p

Prymitywna miloM człowieka małpy, zna tylko prawo dżungli i bierze to co mu się podoba
W gł. roli naj piękniejszy mężczyzna John, Weissmliller.
Nadprogr. dodatek dźwiękowy.

Przejazd 2

począwszy

Wielkie arcydzieło
egzotyczne p. t.

--

BOCZNICA KOLEJOWA.

zadzwonić

nr. 131·5Z.

_ _ _- _ - - - -

.

Passe·partout i bilefy ulaowe oprdu urz«:dowych

wykonywa wszelkie praoe, wohodząoe w zakres
ortopedji: sztuozne ręoe, nogi, aparaty ortopedo
wszelki oh systemów, gorsety na slmlywienie
kręgoslupa. wkłady ortopedvozne na
płaską
stopę (platfus) z komposyoji aluminjowej i II masy. Aparatt własnego wynalasku na kr6tese
nogi, sastępuią.a · obuwie na korku (moina na
nic wk1adać normalne pantofelki). Pasy rupturowe i brzussne.

"lE PRBZERWRTY\vY!II
lecz wv,dnie PREZERWRTYWY "OLLA
winien Pan iqdać. wuystko inne zd, rzekomo
tak .amo dobre NAśLADOWNICTWA jak nejenergic,;niel odnucać

'ylka
prawdziwe
z nazw"

•+ OUA:'+

" OLLA"
.
i markla

Pracownia ortoDedyczna

Znakiem
3wiatowei sławy
na kddej
kopercie

JÓZł!1

tymcza~owy

upadlośoi

Przyjmuje od 9-12 i 3-7. a w soboty do 6 pp_
Solidnym i odpowiedzialnym udziela 8iO kredytu.
Specjalny dział obuwia ortopedyoznego.
firmy "Otto .&2
. . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _am_ _ _ _ _ _ _

się w'Sądzie Ok.ręgowym

Ł~dzi,. Wyd~i~ł

.1

1-

--znają

zmnielszenla

obrotów

latwlerd.onł

IM

~YG""""""""""""""""

-

prze. Ministerstwo W. R. i O. P.

HUrSUForteoianOwe

HB~!~!e~t~~~!~~!!!~~i~~~~~BJ
I
PQClhi iUI:: 15 ur.
DOSKONAŁE

(LaEar Levy-Cortot)
Kierownik arty.ączn, prof. J6zef Turuyńekl.
Od 15 zostaje otwarta

poleca CUKIERNiA

"Zródlo·· wł. Z. 6omolióski
Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72
UWAGA: Dla szkół, instytucii i związków
udzielamy z ciastek 10% rabat.

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

~

a

ul. Nawrot 7

Dias ks.

wewnętrzne

Choroby

tel. 1 4-21

'Klasa slf .. zgptowa
pod kier. BR. ROTSaTAT6WNY
(Prof. FI.ach, Berlin)
Klasy: fortepian, skrzypce, .olfeglo. ~asad, i inne
.
przedmioty.
Zaplay na 2 półrocze przyjmuje kancelarja kursdw prz,
ul. Sienkiewicza 53, tel. 184-07. w godz. od 10-1214-6

PlOfrkow;:a 5Z0

Lecznica okulislJezna

Dr.

ze

DOrOla LEIY

stałemi

G. Krausza

Dłue

Piotrkowska 86, tel. 204-74
godz. prs. 9.30-7 w.

PIOTRKOWSKA 114
przyjmuje od 5-7.

DOC"'T Dr. lIecL

rBnf~(mołolJfczny

i

l(WENr SI
tel. 222·50
Godz. przyjęć od 3.30-6 w.

4Owooll,

•

IE

telel. 148- 6
pnr'muje od 2--3 r. I od tJ-8 ••

mleslęoena _OJ05U PortannelJO· H wuJa.kleml dodatkami wynosi lIP tod.t .:. ".GO, H odnolllll'mlepuesy h" roollt~""ft w billu - 2:. 1'.- sl!~llniclł - I&. 9.Rękopisów

~
3
_""

~

I

Rożne

~_

Dr

Dr. med.

Niewiażslli
Chor weneryczne. sft6me
i

Andrzena 5,

redakcja nie

ZWTacIL

telef. 159-40

----------- "HYIiI
GABIN8T KOSMETYCZny

l'"

[boroby nerwowe I

60Aft"SKA '2

się

'/76-3

pre,jmuJe od 8-11 rano i od 5-9 w
• niecbiele i dwl«:ta od 9-1

SABAli

-

piel ,.Do·
berman" . Do odebrania za wynagrodzeniem: ni Małopolski
38 (Radogo8z0Z) u gospodarza.
PRZYBl'..ĄKAłJ

moczopłciowe

prowadzony przez wspdłpr. in.tytutu
,Andrea"
front, I p.
,w W-wie
'ł
tel. 127-35
PlJcbłUDI
godz. PrEYJąć od 10-2 I 4-8.
preyjmule ul. Plotrko••ka 84, m... Zabie.1 kosmetyczne .ystemem pary_
ponledelellll, 'rod" r.llatkl od.. .. skim "Cedlb" I instytutu "Andres"
do 6·el.
Te. 101-82
w Warszewle.
Dyrektor "Kocll.n6wk'·

~rBnumBrata
.~

I

~_.p_DI!!IiIIla3l;lldJ~~J

Adoll FalBOwshl "

prześwietlenia

Dr. MAREK

ul. Puoirkowlka 181

lO

łóżkami

Dr. med.

(R O E N T G E N)

Zdjącia

Uzdrowiska
BRYLANTY, złoto, srebro. róż·
nil biżuterję oraz kwity lombarW!
'_
dowe kupUje i płaci najwyższe ZAKOP ANE. Pensjonat "Pani Zoceny. .Mo Mizes, Piotrkowska 30. sia" Zamoyskiego, blisko centrum,
poleca pokoje komfortowe. Ceny
zniżone.
11-10
.MASZYNA DO PRANIA now~
zagraniczna, marki "John oka·
zyjnie tanio do sprsedania.
___ __'IIDII",,,._ _ _ _ .Wiadomość telefonicznie 226-32
S A L O N Hygjeniczno-Kosmetyczny Szwajcerowej został przeniesiony na. Piotrkowską 106,
I'f!!'
624.-4
tel. 115·08.
KlEROWNIK techniczny na stanowisku inż. elektr. z kilkuna- ;2 PIELĘGN : ARKI wyszkolone,
stoletnią praktyką montaź, zdol- Elvmpatyczne, pru gną nieść trony i b. energiczny, przyjmie oa- skliwą pomoc ohorym. Warunki
powiednie staJlowisko w wi~k bardzo przystępne, 'feje!. ;!;&1-55.
szem przedsi~b. elektr. lub przemysłowem ewenŁ przystąpi do NIEMA BRAKU POSAD!
CZy
spółki. Oferty pod "Gersi".
firma jest w opresji, czy prosperuje, zawsze ma dużo wolo
nych
miejsc
dla zdolnych
współpracowników, którzy potrafią firm~ z opresji wyprowadzić lub uczynić ią bardziej
Chorobr sk6rne I weneryczne
prosperuiącą.- Tysiąee ich czy'
Nawrot 7. tel. 128-07. ta. codziennie drobne ogłoszenia
pnyjmuje 10-12 i od S - 7.
w ,.Głosie Porannym"

budW,-k
Pillk
;, tiL 116-16 U•

DIAT ERM JA

choroby dzieci

i allergiczne

~~:::n~', ~::::.;~;;)

GabInet

I'

HDALB'DRn M;KU!~!~!~!g ••••••••••••••••••••••••

Elektro - I śwlatłolecanlctwo
Oodzlny przyj~ć 6 -7

Chorob,

Ogłolzenl-a

w
Handlowy, pokóJ Nr. 15 zebrame wle~zycleh,
których należności zos~ały 8prawdzon~ l przyięte do masy upadłOŚCI, ~elem zawar~u, układu, . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
względnie kontraktu ZWlą8kowego l wyboru
syndyka ostatecznego.
K
......,.
BYSTRA, inteligentna osoba,
BlinD I SprlalllUlo
chrześci.ianka, znajdzie dobrze
Syndyk tymczasowy upadłości
.
-=rM1P'
płatne zajęcie. Wymagane świa
firmy Ótto Radke i Otto i Robert
Zł..OTO, BIZUTERJĘ i kwity dectwo maturalne.
Zgłoszenia
braci Radke
lombardowe
kupuje
i
płaoi
.nai:
pod
"Bystra'"
do
administracJi
Adwokat Maurycy Rozenlal.
wy~~ze ceny.
Magazyn JUbl- "Głosu Porannego ....
~erski l Fi.jałko, Piotrkowska 7

w"UŁOSIE PORAnnYm"

•

r------.------..
I
drobne I
II
~

Radke" i Ottona i RoLelta braci Radke zawia·
damia te w dniu 7 lutego o godz. 12 odbędzie

nie

Roseobere

PIOTRKOWSKA 114, w DodwOrlu

Ogłoszenie.

Syndyk

którzy polecają
swoje towary

1

ORTOPBDYIT R·H Ołł STRUKTDR

GLOBUSA

•

Główna

niewBŻne.

En,,"

Lódi, Andrzela 1.

PJIIvimule wOllelkie roboty, wabocD~
ae w eakres CI..,slIGaenlll seyb, frote'
,owanla, ol'lIlinollll'anlllo i drutowa,,11l
posad.ell. 8prlll~t'lnle blar i mle.. la .. ń
ora. Cly.eceanle o!!ien fllbrya.nyoh w
bud,nkaah p1otrolll7,oh i pllrterowvoh
(t. aw. Seedowych) oraz odkurzanIe
eleldroluxem.
Opakowanie duwi i okien na limę !
Cent nISKIe. Tel. 1013-4' (PFf"x,

strona 2 zł.; Reklamy tekstem
stronie od :.I «o 7 wl~cznie 6O'l&r
bel aa,traeżenia mieJsca.50 I&N na:le,łane od strony B-ej do końca tekstu 40 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajnł
tstr.10sspalt) 12 gr. Drobne 15 gr. 18 Wiru, naj_niejsse ogłoszenie ,ł. 1.50. Poszukiwanie pracy 10 gr. la
raz, najmniejllle &I. 1.20. Ogłouenia &ar~czynowe i &ulubinowe 12 zł. Ogłoszenia lami.jscowe obliczane 14
o 5()0/"., drołeL fira..... 10<»'~ ~. 0111. tabelllryczDe lub fantu. dodatk. 5r1Ji tło 0111. dwukolor. o 50'1/., ::!robi .
Wekian y w dodatku ilustrowanym za 1 cm. kwadrlltowy 1 _I.

I

.ieru milimetrowy ""paltowy (.trona $ "I'alt): l-sza
Ogłosz aD.·a"
ił
redakcyjny .. &I. 1.50, lir taMcie. I zastrllełeniem miejsca na

w,·

-------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------kedaktor: EU6en~uS. Kronman.
~__ wydawnictwo "Prasa", W):dawnicza lip. s o~r. odp. EUllsniusl Kronma:1.
W drukarni własnej Pio\r.oN6~a 101

