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Ku.chciak skazany za napad rabunkowy
i zalnach na 1S lat więzienia

Pozostali

oska· rżeni

sil zani

r6wnież

la na przewodzie udowodniona. Wlf:ksza część sama przy.
znała się do winy.
BRAKUJĄCE
PRZYZNANIE
KtTCHCIAKA
co do napadu n'a kas.lera Z'OStalo zrekom'Pensowane zeznaniami świadka Ma.lera, przed kt6·
pierwsze p1'Zestępstwo 8 lMł rym Ktreheiak zwierzał się z
ci~iego więzienia za dl'ugle adziału w napadzie oraz willa
na 10 lat łąunie' na 11 LAI' Je1(o wstBła potwierdzona fakCIĘŻKIEGO WIĘZIENIA.
tem, 7,e w napadzie brało uOsk. RYBAK skazany 7A)Sł31 d~i~ł 5 osób i najprawdo-pqdob
za napad ua 6 lat ciężkleg\.li Ulej
Ś
_
więzienia.
KUCHCIAK BYŁ WŁA NIE
Grodzieki a art. 21)9 na 8
TYM PIĄTYM.
LAT CIĘŻKIEGQ WIĘZIENJ\.
Nie przyznał sl~ również do
Szofer ŚMIGULSKI za napad winy
Mkarżony
Grodzlekl.
l za pomoc w napadzie n_ r; Prrewód sądowy U8talll jedLAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA. nak uiezbicie, że wł.nie on do
Osk WIŚNIEWSKI za Pod- starczył lokomoe,ti, a'lyhkieJ lorzue~le bomby
Da
ił ~ r komoe.fi, te napewno sly.u
CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA.
roun9W)<,
tyeząee nrgan.iuOsk. RENOSIK na 2 I Pół4 cji napadu, że zaangaiowaoo
ROKU CIĘŻKIEGO WIĘZIE , t!O w tym ~ha
NU.
Co się łycZy bomb. to
Oskarżeni pnyjęli wy70k W NIE PRZYZNAŁ SIĘ TYLKO
11J.1)ełnym IiłPOko,iu. aRenosik
WIŚNIEWSKI.
nawet " widoeznem w.adowole· • Obeiąiają ~o jednak zeznauiem.
nia, zł07-oI1e w śledztwie l Je-

Po przemówieniach ostatnich dy nad wyrokiem.
O g0d7.inie 2.50 webOOzi na
dwueh obrońców i ostatni~m
ł"&11
słowie oskarżonych, o ezem pi sale komplet ~iowBkl
szemy na str. 5-ej, sąd ogło~ił oowiada
przel'w~ celem odbycia nara-

ogłoszenie
WŚJ'OO grobowej ciszy pnł.wodnicząey Uliniez odezvtnw
sentencję. Oskarżony KUCa
CI.lli ZOST AL WINNY ZA.
RÓWNO UDZIALU W N.t,,·
'-\DZIE NA KASJERA FffiMY
,~KAROLEWSKA
MANlJFAl( ·
TURA". ALFONSA MICHEL\.
JAK I SPOWODOWANIA PO
WSZECHNEGO
NIEBEZpm·
CZEŃSTW A
DLA
ŻYCIA
I.UDZKIEGO
I
MlENł,\
PRZEZ PODŁOŻENIE BOMB
ł)RZED
URZĘDEM WOJE·
WÓDZKIM I W llAGISTR ,\CIE M. ŁODZI I SK4ZANY Z.\
"IERWSZE PRZF..sTĘPSTWO
na 12 LAT WIĘZIENIA, ~ ZA
DRUGIE NA 14 LAT CIĘZKm
GO WlĘZIENIA. Ląeznie ••
oba pJ'7le8t~a
na
15 lat
ciężldc~o więzienia.

OWal'ŻOny RZETELSKl ZA
napad Da kasjera na 8 Ia~ ba
homby na 11 lat, łączuie na
12 LA T CIĘŻKIEGO WIĘZIE~IA.
Oskarżony

KLIMCZAK

w,roku

<

ł1nogłośne wyjaśnimia wszyst-

lWIoływy

kieh oskarionyeh.
Niejasnem wydawało s~ dla
W ustnych motywach gad c~o do napadu zaan~ażowastwierddł. że wina w8Zy~ieh DO poza llzetelskim i K1ime~
.. bez wyjąt~u oskarżouych zosta kiem jeszcze dwueh ludzi. . '

wawe
Poważne

I

na

cież"ie

PRZEWÓD SĄDOWY
ŚNIŁ

WYJA-

I TO.

Narzędzia

zamaehn - WiiRenosik 1lŹyei zostali POPl'OlStu dla zwalenia willy
z inidatorów. Renosik mimo,
je
jest na.imniej obliczalny,
zdawał sobie
sprawę
z u·
stępstw, jakie wywołała i mośniewski

gła wywołał bomb~

MA OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCĄ:

.

wiezienie
OSKARtONY. JAKO Ł0DZIANIN,

dokładnie

sobie

zd8W8ł sprawę

jaki panow.ł ... L
Ot(rodowej, a mimo to podrzu-

z , ruehu,

eił tam ładunek wybudowy.
Tylko pnypadek zrz..uu, te
była jedna ofiara ludU., • ofiarami bomby nie padli woźni
ee, przejeżdżaJąey wówezas

tamł~.
obo8ł:nyt kwę

s.t

osbrźo.

w ostatn ej ehwłll mszyło go
sumIenIe I uJe pnei....l za ..-

llJUlł

palnik.

OBYWATELSKICB NA
OKRES LAT I,
z tego ~ędu. Iż clupatraył
się działania
s ehod sy1lku.
M~ędzy napadem na kasjera, •
wyjudem na wfeS I koatow4ą
IlbaeJ.. upłynęło hardso . .to
czasu. PO%ałem ~Ie
za udział w napadzie ..... ,1szalo m~Zllie młMięnue za-

.

Pozbawienie pra
Jdell ehedzl o wym.łar kary,
to wlnoa byłaby brm1lee ldentyesułe dla plerwtlll7eh tneeh
o~karionye~ Kuehelaka, R~telski~o I Klimczak•• Sąd jednak postanowił
'
ZRÓżNICZKOWAĆ .JE ' ZE
WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ INTELIGENCJI.
1:'.~A-I_'-"
--~ał
~l
On~ ...-"ua
wyiszą
karę od innyeh uczestników
napadu z te,eo ~ędu, je już
uprzednio był dWnkrotnłe karany. Przy wymiarze kary tlla
Wiśniewskiego sąd wziął pod
tJWaCe fakt, że

POZBAWIAJĄC

rOOki

ICH PRAW

~tnlków.

Jak sle dowiadujemy. .auni
POSTANOWILI
• •
•

APELOWAt,
k
zbyt
,uwaz&Jąe ~ ary sa

_k_l_ _ _ _ _ _ _ __

_W'YSO_.

Przemówienia
t t' ł
"
»08 a me B owo
patrz str. 5,

obrońców

i
k
'
h
OB arzonye

a c erstwo Hitlera

zaburzenia w miGli8th Rzelzg

iedzJlltitlerowcami i' komunistami.·KilItu za ilJlclt i· wielu rann'JIclt

8ar"kady i strzelanina
BERLIN, 31 I, łPAT). -wieczorem "rupa naru
dowyeh socjaListów, która brała udział w manifestacjach na
placu Wilhelma, w drodu powrotnej l)rzez dzielnice Cbarf'eźnym

lotłenburg była

OSTRZELIWANA PRZEZ KOMUNISTÓW,
ukrytych w kilku domat'Jh. Sicr
żant, dowodzący oddziałem policjI. pnydzielonym dla nehrolly h\tleroW(lów, otrzymał
POSTRZAł.. W PlEBS I
I ZMARŁ
w ezasi.e transportowanła ~o
do szpitala. Polic.la ninwłoez
nie zamknęła okolice kordoDem. pncszukując wszvstkic
domy. Dotychczas uie u,jęto ia
dnego z zamachowców.
Opróez sierian.ła policji zastrzelony został również jeden
• komemlantów miejst'owych
Mlłurm6wek hitlerowskich. Po_ _ dwie

OSOBY ODNIOSŁY f:IĘZKIł:
RANY.
Okazuje si~ że na strzały kumunistów narodowi socjaliści
odpowiedzieli l'Ównet salwą re
wolwe.,ową.
KRWAWE BÓJKI,
połączone' ze Strzelaniną, miały
miejsce również w Oranienbur
~u
Berlinem, gdzie usta-wieznie dochodziło wczoraj do
starć mię«by denIonslrującymi
szturmowcami a kom1Ulistami.
• I
. t
•
. P ozatem Wie e miss prowm
c.lonaklych było nh. UOCy
WIDOWNIĄ KBW A WYCH

Pod

ZABURZEŃ

w zwi~.1Jku z manifestacjami 1Mi
rodowych soc.ialistów na ~-z
rządu Hitlera.
W Halle. D~ldoriie, K., ...·
lewcu, MaD.b~iJU j wielu hl.
doszło w czasie capstrzyku od(l~iałów szturnt()wyeh do Iiltart
mi~" sodalistami l komoolalami lub cdonkaml ' .-epubIł-

kań.skiego

Reieh~llDeru. W
czasie bIl.l ek dochodziłO do
OSTREJ STRZELANINY;
wifllu nc.z.estnj.ków d~mnnstracji odniOsło rany. Poli~ja iloko
uała IiCŻDych arłlsztowa~.
W kilku innych mie~o-'
~iaeh narodowi soc,taliścl '
NISZCZYLI I.OKALE.
~ których,. u6Z~e~i komuni
~I. W uue.1scowOŚC, Hln;eh·
~rJ( oddział 8Ztu1"lJ1O'W~ÓW wy
bił szyby w 100kalu SOC.la l - d4\mobatyemego "Volkszeitung".
W Hamburgu gdzie ubiegłej

doby

'

. '

powtarzały się sabune-

\V.

znowlaUlie

Sowpollorgu
MOSKW~I\, 31, 1. (Tel. wł.) D~
szlo do ustalenia podstaw dla wzno
wienia rokowań w Sowpoltorgu.
Rokowania te mają rozpocząć st«:!
w Moskwie, a nie w Warszawie,
jut w najbłiiszym czasie.

uia, w uasie ktw. lIoSiło-wano
WZNOSIĆ BARYKADY.
Policja zakazała urządzenia
demonstracji komunisty~wych,
zapowiedzianych
na dzisiaj.
Podacas rozwiuywanf'ł poehodu ' kOlll'Ui1iśel : w.e Wioelawlu
żaatakowali Policję.' któl'a · vobiła 1J'iytek z broni paI.t1f!i·
JEDEN Z DEMONSTRANTÓ\\'
ZOSTAŁ ZABITY,
a kilku
dętko poraniODyeh.
Prezydjum polic.U zabroniło uządza'
Ik' h
r
ma wsze Je
zgromadwń i poehodów part,U komullisłyeznej oraz innych organizacji do nie.l zbliżonych.
nośe ofiar ostatnich .,.abu,l"1,cń w Berlinie wynosi
DWUCH ZABITYCH I 12
RANNYCH.
AJ.'eSZłowano pn.t"suo sto osób.
• • •
J.IPSK, 31 I. (P AT). Mimo
zakazu pollcyjnCł(O kClmuulśei
l_iłowali u~Jć w Lj,psku de

monstraeyjne poclwdy . ullane.
W godzinach wieczornych
TŁUM BEZROBOTNYCH
począł gromadzić się
w een~
trum miasta, skąd więkSftll1.ł
grupami. śród 8Iltyf~8łow
'Wklch okrzykÓW pNeclwnądo
wyeh, przeszedł główneml ulicami. Kolo S~o rynką doszło do
STARCIA Z POLICJĄ,
która ~iła dep.onst.,nłów, aresdll.iąe kilku lK'owot!ły
,-ów.

• • •

BERLIN, 31 I. (PAT). W Za~~iu Ruhry komu:niśei usiło
wali dzisia i wywołać
STREJKI W KOPALNIACH.
W Herzogeurath grupa komu
nistów przemocą nie dopulOzcza
rohotników do Imty szklane.t.
Doszło do starcia z polic.tą, kt.!
ra użyła
PAŁEK GUMOWYCH I DAŁA
SALWĘ W POWIETRZE.

t
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Podczas debaty nad prow~or IUia podatków, nie u"Jieka.'ąc się naeja skal'bu nie może b .. ' ! ze tych pro.iektów
nikt żadny,.b e2.asłe ul)adł'k kilku ;(abineló"
ium budżetowcm rząd J. Paul - do ~ezki. Było to zastosowa- prowa,lZ0l18 mechanicznie, leez propmy(\~i nie wysuwa'. Co tło lewicowych, ewentualnie
Zll~
BoncoUJ'a został obalony przez nie tak zw.
kwantytatywnej w dl'OOZf uzdrowienia same.• ~o parUi radykałów, to l)oSh"" nicJ11oż1iwoś~ w~óJ,c ukonst~' tll
koaIic.ie prawicy i eentrum 0- koncepc.U zl'ówuoważenia
bu- wo,hu'ki narodowej. Co 7..3Ś się ona sobie za zadanie dq,prowi) owania
gabinetu lewicowe~o
raz soc.ia'i~tów. Wobec tego, że dżetu, koncepc.li matematvcz- !yczy komj)I'esii wydatków, to dz:j~ do kompTomisu pomi~z, ,V ten sposób prawica dąiy du
prawica i eenb'Um asławiezuie ue .•, meehanieJZne.i.
;,oc.ialiści zażądaH
wydat.lego temi dwoma pro.ieklami.
Wv' powstania l'ządu t. zw. jednoś('l
~łosowały
przeciw rządowi,
Tak sam Cherol" jak h'ż
Llnnił'.is:(:enia bud~ctu wo.lenne- pracowanie kompromisu odbv
~N\,,·fJ·"'e,l ~ bvh'n~ 1)l'Czyden·
można powie(lzieć, iż rząd pudł Faul _ llOllCOUl' llOdkt'eśJ.ał, iż ~o. pl'o.ił'kt soc.ialistvezny
w wało sie na konus.ii sklV'bowi'l. \l'Jll l'cpubliki DotJDler~lIe'm n;f
pod ciosem socjalistów, tak sa- ofiary na J'zeez skarbu winny zasadzie był łwzcciwny 'lOdwyi pJ'Zyczoem prawieowi członkI) ·zell'. To dop.owadziłobv
1)(1mo., Jak to miało mie.isce z ~a- być rozhżoue na wszystkie kla- s7.clliu )}Qdatków w okresie de- wic komis.ii jak też i centrow~y nownie dO' cicbe.i dyktatury prRbinetem Herriota. PozDrnie przy Sj'~ na wszystkie warstw" SI)O- 'l)'es.H f."(OSlwdarcze.i i kła(U na- ,lie stav:riali żadny~h koukl'",t wiey i ,,,yniki wybQrów ma.it ·
ezyną upadku był (lość błahy leczut.
W ten 5posób.
l'Z~ld cisk na op 'acowanie środków uyeb wniosków,
ogl'3nil'Z8jąf' w}"('b. które dały wh:'ks:wść Je.
arlykuł pl'ojcktu rzqdow~~ \V Paul _ Boneol1l'a chciał zasza- l'cpres:dnyeb dla umożliwienia .~ie (ID pl'aey czystO' uegatywnej. wicy. zo-.... tał. b~r anuIDw~ne. l'ZCczywistości zaś .. ząd PauJ - chować prawic~ i centrum, a skarblJiWi francuskiemu należy- destrukcyjne.i. NatQmiast w opi· Aby dopiąć tego celu, pil'awiea
BoncoUil'a
został obalony na tern samem i klasy posiadaj~ce, t('~Q wykorzystania istniejącyC'h nJi publiczne.i I w prasie pra.ł· i centrum dą'.lą do rozbi<cia .ledskutek 7..asadnf.ezegD rozdźwię- pamięta.iąc, iż właśnie na tel'c- usław podatkowych i ~walcze- ('a i cenb'um .i~a sie szerzenhl ności part.U radykałów społec1ku p.OD1iędzy stanDwiskiem rzą- nie budretn, na tel'Cnie moneta .. nia uieswnienl10ści podatników defetyzmu finansowo i paniki. nycb, do zaosh'zenia walki podu z soc.ia1istY'eZlUł koncepcją nym klasy te I'OZt"Orząd:za.\ą ca- W tym też ce·~u pl'o.iekt socja- poShl~U.iąc sie ~akD straszakiem między herriotoweami a grupr,
ZJ'ÓwnawBtenia budżetu.
łym arsenałem środków poza- Hstyczny wprowadzał zakaz u- właśnie faktem, Ił .l<,dyna czyn- t. zw. młodo - turków.
Jak wiadDmD, PauJ Boncour, uarlamentu.rnych, mogących lI- żyw31l'ia 1'Ó'inych ",alorów na ną. aktywną ~rllpą w komh~it
Francuska pI'uwica przyh'Jll
tWOI'Ząc ~ahinet,
miał wielkie niemO'ŻJiwić, a w każdym 1'11- okaziciela, dla uniemożliwienia finansowe.i była frakc.ia soej3- nic pl'Zebiel'a w środkach i ni..
h'udności z obsadzeniem
teki zie utrudnić
nadowi sanację !lkI'ywania ces.iI i ouemc.U gil'ł listY'czna. Zaczf;"to wj~ sfl'asz\'e tylko szerzy defetyzm finanso minIstra skarbu. Na apel Bon- skarbu.
dowych.
d~'ktatul'a marksizmu.
wy, ak nawet wprost nawołuje
CO'Ul'a wr~eie te niepopula'l'ną
Rząd Paul Bou(,AlUł'jł natra!;!
Ten puukt projektu wywołał
Soe.iaJiści poszli na szel'e~ D- do buntu podatników, CO znalaj odpowiedzialną tekI'
przy,iął Jednakże na łwa.:cdy opór syn- istną wścłeldość sfer fillanli.O· stępslw, CO dało mDżno~ć dol- zło już cZC:ŚdOWD oddos WŚ1"Ód
Cberon. pI'awicowy centrowiec. dykatów (Z\Vi~ków) urzędni- wych i spowDdował stre.ik ~icl· ~eia do kompromisu. Dla Pl'U części N?-Inikc)w. z113idująeych
Zdawałoby się, iż powierzenie czych i or~anlzac.ii byłych kom- do wy. Pozatcm sor,iali.ści ufr>~v' bl'nielli:J. przez rafy pozostało jA.' sil' w szel'l'~arh noweJ
pal't.fi
teki byłemu współpracowniko· bałnntÓw.
Zwi~ urzędniczejmywali, iż byłoby z-był wid· dynie pcdcZ3s debjAły w 'zbie n, Z~l'aMle.i. Patcntowani bU~Q-oj
\Vi PDincarego- powinno było w,sk~ywały na to, iż redukc.łu Idem obeiązł'nicJ11 ehcieć calloo· siągnąć kompl'otnis :z I'ząłlem. czyźuiani
.• obrDń",y porządku
Wz,mOClllC pozyc.ię
gabinetu pens.ii byłaby dkl skarbu Zb:ii wite~i) lIslIniecia clerkytn
'Ił Min. skarhu Cheroll ·w ostatniej Sl}iłłc(·.zne~o" we Frandi prawaZwłas7..eza w sferacb burżuazyJ- małą ulgą,
a ponadto wogóle (b'odze kom!ll'csJi i llowięksu l'hwili poszedł na ust~l)stwo j dz~ w;vl'nźnif' l)olit~'k(, .,im ~o·
nyeb, -"wiązanych z bankami. przed wprnwadzeniem nowyt'h nia wpływów, i ?!\miasł 11 mil zniżył swe żadanja - miast 11 I'zr.i. tl'm lf'plł',i".
A to łembal'dzic.i, iż Cheron po- podatków lub podwyż&zeniem .i~U'dów dążyli
do osiągnięl'hł \ 1~i1.i~ł'dów chciał wy~~aną pl'Ze~
Po wyboru,,!) matDwycb pisazostał wierny noincarow$kim starych należy dać skarbowi Je- ta dl'o~ą pl'Zy opracowywanen1 !ueble metO'dą .~peh':c.luk~ tvl- liśmv o tern. IZ zwyei~ZCll
zasadolJl równoważenia budż.-· I!,alne środki należytegO' wyzy- miesięeznem pI'cwizor.1UDl bu ko do W:YSOkDscl 7 IDłl)ar,low. .1Herrioł .1est w nieładu klopoci4:',
tu, co podkreślił, poWOhlją~ do skania istniejących us·~aw po· dżctowem .iedynie 6 - '1 mili~,r.
WszystkO' rozbiło sie n dl'oh- klol)ot:\' te wciai rosna: zwyiyeia komis ie ekspe11ów, dO'w- datkowych i pOSkromienia ewa- (Iów. Reszt~ miano uz)' slmć ,IN) Ily
i skarbowo
małoważny ciestw3 wybOl'cze lewl~v wynJ} wyłączni., z fachowców ml- z.il fiskalne.i, zwałczeuia ni~;u- !fa reform ~ospo<1a.rczych, ~ (l- punkt, dołyeząt'y
urzednik6w ma~!l szczere.i i ciągłej współ
nisłer.'alnyeh. Nic bacząe na to miennO'Ści pewnych :trup płzt, śeiowo w drodze )ożyczki.
pallsłwowycb. Ale tak CbfWOO. lu'an' pal't.ii radykałów l partji
wszystko Paul Boncourowi nie ników podKtkÓ'W.Przeciwko l'Od
Nie wdaJąc się w łp.cłmi4'zlIi! Jak tei
i Paul Boncon.. ni" soc.ial.isłycznej. współJłraca zaś
udało sie zjednać
nawet neu- wyższeIdu podatk6w
nałyeh- szeze~óły. Zł••maczymy, iż próP'7 cbeiał w punkcie tym ostąl)i,' tal<3 iest możfhva .{edynic
I.a
trałności prawicy, ktÓora pozo- miast wystąpiły i różne zwią7.ki . . . . . ." . . . .~••••••••••• socjalistom, ~dyż cbodziłQ rzą- poilsh wie w~ltólne~o proceramu

stała nleprze.fedn~.na t wypowie płatników podatków (lllWhpki,:

nl"eZawOdn O~"

właśnie grupujące eleme'lty burżun.~Y.i-l·

Grand-Kino
Dziś

W roI.

Ordyńskiego

i dni nasteDn,ch!
Początek

o 4-ej.

Karolina

gł.:

I

Lubieńska, lłJO

...

żąda

n K

S,m, Kal. KrUkowski, Sawan,

Aktualności

krajowe oraz doda'ak

Dziś

i dni nasteDn,eh!

Llll DAMIT

II)
DZiS

portu: oaustnl!

GUIGLl.

l'Il
SZYB L

Czołowy film pro·
dukaji polskiej !
••
PocItiek o i, 4 po

Początek

ważne.

•

~;:~
~:l:!~:~o~ "
GANINA"
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Nadprogram: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Paramountu.
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od
wszvsłkieh dzid aktualne kwestie nietyle
Cheronowł, crimen którego sta- ne i drobne mieszczaństwo).
lł""1
warstw.
POlitYCZłl4l, ile ~ospodal'czc i
mnvU sam fakt nrzy,ięcia teki
Stano.wisko syndykatów
uł· w chwiłi, gd" s()daliŚt~i nie społerZlw. l)otyc'hezas niełylkll
skarbu w Jewico<wym ~abi.necie. l'zedniezych i byłych kombatanpodtrzymali rządu i głosowali niema te~o wspólnet!o -progra·
OpraMwany pl'ZC.'l ekspertów tów popal'Ii soe.łtdiśei,
którzy
~nsHiu.f: de? 'Beau.i..f
przeciw rządowi, icb ~łosy Wl'az lUlt. ale nawet w szel'f'1(3ch saplan Zl'ÓW:l.oważoo,ia budżetu zo płanowi Cherona przeciwstawi•
z głasami pl'awiey i cf'nh'um mej pal'tji ru(lykałów społe~z'
" tał zaakceptowany przez mini- li swóJ kontr - pro'ekt. Pw.
(Mal'jn, Tal'dieu, Flandill e.'e.) nycb uiemallalezyte.i S)1Oistośd
stra skarbu.
Plan polegał na .lekt s:}C.islistyezny, opracowauy
6-go Sierpnia Nr. 3,
dały olb..zyndą większość anty- Pl'ogl'amowe.l. to też pal't.ła la,
tem, by już w opracowanin mie- ę,!ównie przez
posła "incen{
Il piętro, front. Tel. ~04-91
l'Ządową
i gab!nct Paul BOtI1- ma.iąca więksZDŚĆ w senacie i iisJecmego Pl'owizOl'jum b,~dżeto- Aui'lola. wychDdził z założenia,
conra został Dbalony.
c;zaca w izbie
160 malłdató\~
wego wyrównać 11-miHardowy iż budżet winien być rozpah'yUsuwanie piegów, wągrów
Prawica osiągnęła swó.i naJ- .1(,'Si w niewoli (lz!ś u BIUlua, judeficyt, w połowie drQł!a kom- wany jlik@ funkcja,
jakO' odi zmal'szczek.- Racjonalny
bliższy cel. O ile sDeja1iśei na- tro u Tardieu. Kryzys polityczpresji wydatków, w ....... ', wie zaś :mviel'ciad1en:a ż~..Jela ~ospo(Jnrmasaż twarzy. - Fachowe
dal odmówią bl'an:a udziału w ny przeistacza się we Franc.U
.,~
,,.,
wskazówki w oziedxinie
nl'ZeZ
.....
dw.v
menie wpływów czedo
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t"
1~·
.7
,..
.1
; piel
ęgnOW!.lma cory.
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Nadprogram: Komedyjka z cyklu:
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"Zycie

Iii złoło"

OSDuty na tle powieści Jerzego Kosowskiego
W rolach głównych: JERZY MARR i Baśka Orwid
seans ws!V~tkie mie;scn po 50 ,n

·n

Dymisja arcybiskupa

al

po ucieczce jego sekretarza do Rosji
RZYM, 41, 1. (Tel. wł.). Przed
kilku dniami donosiliśmy, że k8.
Daubner, który był sekretarzem
arcybiskupa Herbigny, będącego
szefem komisji "Pro RUSlSta' oka·
zał się agentem O. P. 11.
Jak się obecnie dowiadujem),
arcyb. Herbigny ma się podać do
dymisji,
ponieważ
stwierdzono
brak dokumentów, które zniknęły
wraz z ks. Daubnerem.
Ksiądz ten
był parokrotnie w
Polsce, mając powierzoną sobie mi
sję w stosunku do kościoła grec·
leo - katoJidciego. W Warszawie
por{)ZUllllewał ~ z emigrantami
rosyjskirr i, zaś w Rzymie widywa.
110 go często w poselstwie sowiec"iem.

Paul BoneGur

zatrz,mał

teke spraw zagranicznych

PARYŻ, 31, 1. (PAT). Nowy. g2rbinet Deladiera składa się z 18 ministrów i podsekretarzy stanu. 16
członków obecnego gabinetu wchodziło w skład rządu Paul Boncoura
a" w skład poprzednich gabinetów, wreszcie trzech zajmuje poraz pierwszy stanowisko ministrów
zE
Nowy gabinet posiada 19 deputowa
nych z których 11 należy do radykałów społecznych, jeden do gru·
py republikańsko - społecznej, 1
• !locjalista, 2 członkowie lewicy raIdykainej, 2 z lewicy niezaletneJ
oraz 2 nienaleiących do źadnej gl'U
rządowy
Nakonieczaikoff
kazał wypłacić komisarz
py politycznej. Według zawodÓW'
WARSZAWA, 31 I. (PAT}. stały t~oi dnia Z8wiadomionf Pl'Zyznanyeh im zasiłków na skład nowego gabinetu Jest nastę
Minister
praey i opieki społe&'z telegraficznie o decyzji komł/iti wy:Dłłdek braku pracy zaliezkł pujący: 10 adwokatów, 6 docentów
Zaległe
w wysokości 40 procent, winpi uniwersyteckich, 4 publicystów, 1
nej
zarządził
rozwiązani" rza rządowego.
nie będą umorzone
Minister opieki społetznej iB celem U2'yskania dopłaty do lekarz, 1 inżynier, 1 przemysłO
władz Zakładu Ubezpeczeń Pr\1
WARSZAWA, 31, 1. (PAT),- ~owników umysłowych. Komi- twieruJł wniosek komisal"l..ll 'ttu procent zasiłku, zgłosić się wiec, 1 oficer marynarki, 1 refeNa dzisiejszem posiedzeniu sejmo- sarzem rządowym został miano rządowego ZUPU.w Warszawie I{o właściwe.' kasy chorych dl! rendarz w radzie stanu i 1 dyrekwej kcmisji skarbowej pos. Lech- wany o. Bolesław Nakonłff7tl1 p w sprawie &skreślenia par. 47 refera't u spraw ZUPU.., przed- tor koncernu dziennikarskiego.
nicki zreferował wnioski klubu u· koff, dotychczasowy przewodui ~tatuto tego zakładu,
łłkut stawiając legitymacje PUPP. fI
PARYt, 31, 1. (PAT), Pierwsze
kraińskiego, zydowskiego i Ch. D. C1.ąCy komis.\i zarzącIzajQCej.
kiem eze,to okres zasiłkowy ,..az decyzJe ZUPU. WVJlłata pf' posiedzenie rady ministrów odbę
w sprawie umarzania zaległości pobezrobotnych praeowni- zostałych r~J1ic zasiłków bę dzie się jutro przed południem. W
W duiu 31 b. m. komisau dla
datkowych, bąilź spłacania ich ra. rządowy p. Nakoni6~ikoff "a ków umysłowych sprowadzony dzie sie odbywała od dn. fi lute piątek nowy gabinet przedstawi
tami. Wniosek ten w głosowaniu rządził wypłaeenie 100 proc. ~IJ '7,~ta.te do okresu.. przewidua- ~o 1'. b.
się parlamentowi.
komisja większością głosÓW cd- siłek bezrobohlym pracowJłI nego w rozpoloządzenin prezyrzuciła, stojąc na stanowisku, ze kom umysłowym..
Jak wiad.,· denta z dnia 24 listopada 1927
generalne umarzanie zaległości po mo, od 16 stycznia b. 1'. otrz~'
l'.
o ubezpieczeniu pracownidatkowych bez wejrzenia w powo- mywali beuobotni p1'8cownic.'f ków umysłowych. ł. j. do 6 m·e
dy niepłacenia powoduje demora· umysłów i tylkO 40 proc. Ka!ll~ sięey. Jedno-eześnłe minister za
z politykami litewskimi w Wilnie
IizGWanie podatniltów.
chorych na terenie Rzpłitej .,0 twierdził wniosek ZUPU. w
sJWawie udzielenia działowi U·
Berliński
"Boersen
Courier' \ lityczne. Ryga jest węzłem, skuIx-.zpieezenia emerytalnego. 'W przynosi wiadomość, noszącą ce pia,iącym prawie wszystkie pośred
związku z tem w najhllzszyeb chy pierwszorzędnej sensacji poli- nie stosu1lki między Polską a Li·
rlnlaeh zostaną wypłacQIle be'f.- tycznej, jeżeli jej treść odpowiada twą.
robotnym pl'aeownikom umy- rzeczywistości.
Równocześnie znany je6t p. Becz
liłuwym zal~e świadNenia Q
Wedle wspomnianego źródła ko- kowicz, jako gorący zwolennik _Ii
nowomianowany wojewoda łódzki
grudzień ubiegłego roku.
ła poinformowane przypisują nomi żenia polsl{o - litewskiego.
Mianowany w dniu wczorajszym w Legjonach rozpoczął w pierwszej
ZUPU. podaje do wiadomo- nacji dotychczasowego wojewody
W czasie swego urzędowania w
wojewodą
łódzkim p. Aleksander kompanii kadrowej. Od roku 1924
lici, że el, pozostający )łez pn· wileńskiego Beczkowicza na posla Wilnie nawiązał woj. Beczkowicz
Hauke Nowak urodził się w Wai· do 11 listopada 1918 roku służy w
ey, ktÓl'zy otrzymalI na poe.eł w Rydze szczególne znaczenie pl)- z pewnemi kołami Iitewskiemi blłszawie w roku 1896. Szkołę śred Legjonach polskich i w P. O. W ot
nią ukończył w
Warszawie oraz z których bezpośrednio przeszedł ~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ski kontakt, w związku z czem
"utajony stan wojenny" na pograstudja historyczne \V uniwersyte- do wojsk polskich w charakterze
niczu został złagOdzotly.
cie warszawskim. Przed wojną oficera zawodowego. W 1927 roku
W czasie ostatniego poItJtu noświatową brał żywy udział w pra- ukończył wyższą szkoł~ wojenn"
worocznego marszałka Piłsudskie
cach zw~6w konspiracyjnych zaś w kwietniu 1929 roku został po
Jak się one przedstawiają w rzeczywistości
młodzieży, w organizacjach
ideo- wołany do ministerstwa spraw wew związku z wiadomością, 7M ków". Pensja jego wynosi w rzeczy go w Wilnie krążyły liczne, nlewych, harcerskich i w polskich wnętrznych, gdzie objął kierowniC- mieazu.oną w kilku dziennikach opo wisłośei znacznie mniej. Stwierdzi~ sprawdwne pogłoski o konferencji
politykami,
drużynaCh strzeleckich. MObł1izacja two wydziału społeczno - polttyez. zycyJnych pOd tytułem "BaJeczne należy, ze wiceprezes B. O. K. p. marszałka z kilkoma
organizacji strzeleckich zastała go nego, a Od początku 1931 roku pel pensie", agencja "Iskra" została St. Starzyński pobiera obecnie przybyłymi z Litwy do Wilna. KOIł
na kursie druZyn strzeleckich w nił obowiązki dyrektora departa- upowazniona do stwierdzenia, Ze znacznie mnłeJ, anii.eli otrzymywał fetencja ta doszła do skutku dzię
ki staraniom wojewody BeczkowiNowym Sączu. Służbę wojskową mentu politycznego.
WY80).OŚĆ poborów tam wymienio- będąc na stanOwisku wiceministra
nyc-h nie jest zgodna z istotnym skrabu i pełniąc obowiązki posła, cza.
Dziennik berliński uważa, Ze
sta.1~m rzeczy i grubo przesadzona. Także nie jest ścisłą cyfra poboJaJ<
się
d~iaduje age1Jcj::a rów, wymienionych w tej wiad& wysłanie p. Beczkowicza na pla\,I~ra" pobor;' delegowanego z fil mości, odno§nie do prezesa Banku cówkę ryską w chwili obecnej muwczoraj rano w Londynie
mienia Ban" u Gosp. Kraj. vi e~a· Polskiego dr. Wł. Wróblewskieg", si być uwa:iane za zabezpieczenie
LONDYN, 31 L (PAT). Znlł- (min. 15 rano, nie odM'sk:\w, raklerze prezesa do rady zarzldz& gdyż pobory jego nie przekracza- sobie tyłów ze względu na ,,niebez
komiłv pisarz
8nllieJskl fials- ~zv przvłomności.
,'ą'!e.
bkła,'ów
Włókienniczych ją 108-,)00 zł. rocznie, a więc znacz pieczeństwo rewizji na zachodzie".
worthy
zmarł dziś o fl(ooz. ~
"Ber1. Boersen Courier" konkluScheiblera i Grohmana w Lodzi, nie mniej, niż podawała to prasa
dr, Feliksa Maciszewskiego wy nO- opozycyjna.
Wreszcie
agencja duje, że właśnie w chwili obecnej
szą około 5,000 zł. miesięcznie. czy "Iskra" upoważniona jest do stwier stanowisko Litwy jest bardzieJ nit
li rocznie około 60 tys. zł., a nie dzellia, że dyrektOr naczelny Pań- kiedykolwiek nieprzejednane i ..
140,fiOO złotych, jak to podały swowej Wytw. Uzbrojenia p. WI~ niema mowy o zmianie orjentac'
wspomniane dzienniki. Należy za- rzejski pobiera miesięcznie 4,000 Litwy przed zmianą stanowiska
Polski.
znaczyć, że pensja obecnego preze zł. a nie 160,000 zł. I'Ocznie.
sa rady zarządzają.cej Zakładów !!!!!~~~~~~~~~~~~!!!:~~~~~~~~~~~!!
Włókienniczych Scheiblera i Oroh, ,
.,..
mana w Łodzi, a więc p, dr. F.
Maciszewskiego, ' jest znaCZnie niższa od poborów poprzednich pl'eze Pogłoska o samochodach, je..dących z bagaterw
sów tej rady.
Również dane o rzekomej wysocesarskim do Berlina
ko§ci poborów rocznych innyCh uB
rzędllików Instytucji państwowych
BERLIN, 31 I. (PAT), Dono- 21 b. m, do erlina, zabiera·
są z gruntu nieprawdziwe. Nie jest szą. z Amsterdamu: "Het Vlllk" .iqC Ze' '.oba bagaże ex-cesrurza.
m. in. prawdą, że obecny wicepre- poda.ie, że były cesarz Wilhelm
LONDYN, 31, .1. (PAT). "Evezes Banku Gospodarstwa Krajowe w tych dniach nabył 4 wielkie S') ning Standard" zamieszcza poniż
go, b. wiceminister skarbu, p. Ste- mochody
typu
.,Mercedes·', • sze oświadczenie, otrzymane teleotrzyma każdy prenufan Starzyński "pobiera rocznie o- Książę Henryk Mełklembursk ' fonicznie zzamIm Doorn od byłemerator, który w dniu
k6ło 100,000 zł .• nie licząc dodat- jednym z wozów odjechał dnia go cesarza Wilhelma za pośrednic
dzisiejszym, t. j. w
,
twem jego marszałka dworu: "Je·
środę,1 lutego
go Cesarska Mość nie wypowiada.
ŚOl- ~r,ł
la żadnego zdan~a na temat obec·
_ nego rządu w NIemczech. J. C. M.
ko:esp. "Głosu Poranne· be~. tego wyrok na Zyzku b~zle upoważniła mnie do zaprzeczenia,
Dł~raił; go"Warsz.
telefonUJe:
dZJS wykonany.
'jakObY nosił się on z zamiarem
Dnia 1 maja 1931 roku bandyta
POZNAŃ, 31, 1. (PAT), Przed są opuszczenia Doorn w chwili obeeStanisław
Zyzek zamordował w dem w Poznaniu toczyła się d7.iś w • uej oraz do oświadczenia, że opo·
pociągu idącym do Kowla kapita- trybie doraźnym rozprawa przeciw wiadania o samochodach naładowa
na i sier:ianta wiozących plenią- Edmundowi Musielakowi, lat 25, nych bagażami i przygotowanych
do administracji
dze na wypłatę dla 51 p. p. W 2 oskarżonemu. o zabójstwo posterun celem przewiezienia bagaży do Nie
instancjach zapadł wyrok skazu- kowego. Rozprawa zakończyła się mlec są wymysłem, pozbawionym
uGłaOSU
jący na śmierć.
wyrokiem, skazującym Musielaka podstaw. Kronprinz, który chwiloI Wczoraj sąd najwytszy wyrok na karę śmierci przez powieszenie. wo bawił w Doorn, postanowił w
i ten zatwierdził, zaś p. Prezydellt P. Prezydent nie skorzystał z pra- dniu dzisieiszym Odjechać do Ber~..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:Inie skorzystał z prawa łaski, wo- IWa łaski. Wyrok WyKonano.
alina".
PARYŻ, 31 L (PAT). Nuw.y
rzad wstał oslatecmie UfOl'010
wany w następującym slda.łzie:
Premjer l minister wO.iny _.
Deladier. DlinL.~er spl'awiedli ·
wQŚel Penaneier,
minish'r
spraw zagranicznych Paul

Roncour,

minister spraw we·
Chautemp!O, minlster skarbu-Georares Romu.''budżet Lamorf'ux, olurYJ'll'r ka - Leygues, maryn ark '.ł han
dlowa - hot, o~wiałt.ł - Ol'!
Manzie, praca - Franeois AIwnętrznyeh -

berI., kolon.te - Sal'l'aut. lolnie
two - Pierre Cot, pens.fe i ren
ty - MielIot, zdf'owie publi,'zne - Danielou, poczta i telegraf - Eynae, handel - LeCI'~.
l'oboty publiczne _ .. Plłuanou.
rolnictwo - Queille.
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ZWIEISZA WAGI; CIAtA

wi lodzi~ "

POBUDZA APETYT

W1MACNIA OG6LNIE
7.awierający

t9:J3

czynniki witaminowe

magls1ra A. BOKOW!Klf60

rzą zi~

Papen

Hr. Schwerin

Von Neurath

Gen. von Blornberg

wieekanclerz.

min. ska.rbu.

min. spraw zagranicznych.

min. Reichswehry.

Kapitan Goering

Franz Seldte

Dr. Hugenberg

komisau do spraw lotnictwa.

min. praoy.

min. gosp., rolno i aprowilaejL

Wystrzegać się bezwarło§ciow,ch IUlmiasłek

i

na§ladownicłw•

••••••••••••••••••••••••

Oaladier

Dr. Frick
min. spraw

wewn~trznych.

Zmiana \V prezydium
Ban ku RzeszJ

Nowy kanclerz Hitler
nowy prem]er francuski.

Co

będziemy nosić
wiosnę?

na

Modele na wczesną wiosnę są tro
chę krótsze i obciślejsze. Szerokie
ramiona i wąskie biodra zachowaHe Ilez zmiany. Komplet: spódniczka
bluzeczka i żakiecik, lub sukienka
i iakiecik - nadal pozostaną w
modzie. Tak saJOO ma się sprawa z
paltem bez rękawów.
M aterjały zachowają ehropowatą powierzchnię zewnętrzną. Prócz
materjałów gładkich
JOOdne będą
kraty i pasy w jaskrawyeh kolorach. Skóra zajmie poczesne mieJsce w naszej toalecie. Z niej robić
się będzie
czapeczki,
garnitury
(kołnierzyki z mankietami), paski
i kamizelki.
w drodze na pierwsze posiedzenie r ady ministrów, witany entoljastyeznie
Kapelusze nadal małe. Czapeczprzex swych zwolenników.
ki lub maleńkie !;;Iosiki, mocno naSM
4
,
f.łI!WE
a usus t
sunięte na jedno oko.
Kostjumy w dalszym eiągu są
niezbędne w garderobie eleganckiej
pant
Suknie dla starszych pań winny
być również modne, ale nie należy
przesadzać. Starsza pani mu.<ii no
Samolo~g
bombardują
sić sukni~ spokojną, elegancką, w
ciemnym kolorze.
LONDYN 31 1 (PAT) Według sterstwa wojny samoloty boliwij- przeć silny atak paragwajczyków
Jednocześnie
Sukienki dla młodych panienek, doniesień z 'Chi~ ~d kilku' dni sa- skle zbombardowały szpital w lsla- na fort Corrales.
należy r?wnież utr~mać ~ s~koj . moloty
japoń;lde
bombardują poy. 7 os' b zostało zabitych, 14 sztab generalny dementuje pogło
n~m tO~le; prosta h~Ja najlepiej u- wschodnie miasta prowincji Dżehol ram!ych. Na odcinku Corrales wal- ski o powołaniu nowych roczników
Wldaczma zgrabną fIgurkę.
gdzie, jak przypuszczają, zostały ki toczą się nadal. Odparto szereg do wojska oraz wiadomość o zbom
Sukieneczki dziecinne muszą wy. skoncentrowane siły chińskie, któ atak~w boliwijczykóW na Nanavę. bardowaniu przez boliwijczyków
glądać dziecinnie: wygodne i po- re mają być skierowane przeciwko Na odcinku Herrera nieprzyjaciel szpitala wIslapoy. Boliwja przestrzega postanowień konwencji gecofa się.
wiewne, bez dekoltów, ozdobione Mandżurji.
newskiej - stwierdza szub gellekolormvym baftem.
PARYŻ, 31, 1. (PAT).
Według ralny w swym komunikacie - 510MO? .wiosenna dl~ każdeg~ co~
PARYŻ, 31, 1. (PTA). Wedlug informacji boliwijskiego sztabu ge- sując wobec Paragwaju ściśle praprzymesIe, lecz nalezy wybrac dla komunikatu paraO'wajskiego mrni- neralnego artylerja wołała ode- wa wojenne.
siebie coś najodpowiedniejszego.
"
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I ------------------~i bieliznc dla I
Han~a Ordonówna
HaUy
Amann
bezroboingcb I
Anna lIIay Wong
obo Barru luor nowBllo
I
Zmysłowa-kusząca

Składaj odzież

Niezr6wnana

Złotowłosa

NASZE DZIECI.

Ka-I

Tedy Brown

Mama idzie na spacer z
Król konferansjerów polskich
roIkiem
- Mamo, czv masz ellikierki
z\. soną na wypadek, gdybym .
Wkrótce oczar'lją całą Łódź
f.aczął plakać?
;
W klnie "PALACE'"1III
miejsce
pobylu Rysza iI i i___________________________________
Jda "sŁałe
' UgIlera
w Bayreuth.

I

Jar ss,

Wedłe

obiegających

pogłosek

prezydent Banku Rzeszy dr. Luther (u góry) ma wkrótee ustąpić
ze swego stanowiska. Jako jep
następca wymieniany jest poprzed
ni prezydent banku dl" Schacht (.
dołu):

Zwyżka pożyczki

polskieJ
LONDYN, 31. 1. (PAT). 7-procen
tfiwa polsJca poży('zka stabilizacyjna doznała dzisiaj znowu zwyżkI
o 1 punk t, osiągając. kurs 84.

Śnieg

taje

Coraz gorsze warunki
dla narciarzy
Znaczne ocieplenie SpowodoLalo
odwilż. Warttnki śn l1:,ż" e
stopni!)
v.'o się pogarszają. \v I.akopallem
coraz wilgotniej. Rów nież i w innych miej s cow o ś ciach gć i'skich wa
ruuld (!la sportów zimow:"ch ulegajll stałemu pogarszaniu-

-

!~

!fr.
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lecz w calem przemówieniu
iI

c

C

Drug; ; ostatni dzień procesu bombiarzJ1
w jego
Przemówienia 'lopiero wówczas.
* * *
- zdaniem
kirdy
lDó~ł powstać

Rzadko zdarza się, aby drugi
procesu wywołał takie zainte
resowanie.
Rewelacje przewodu sądowego
niezwykłe tempo rozprawy, wreszcie zapowiedź "ostatniego słowa ,
wyroku spowodowały, że sala sądo
wa wypełniła się po brzegi.
Publiczność nieco inna, niż pierw
szego dnia. Są wprawdzie rodziny
oskarżonych
i związkowcy, ale
przyszli także ci, którzy dotąd jedynie z pism śledzili przebieg rOzprawy. Ci pchają się do pierwszych ławek - chcą z bliska ujrzeć twarze bombiarzy.
- Kuchciak wcale nie jest taki
straszny! ... - słychać głosy.
Do rozprawy jeszcze daleko. Oży
wione rozmowy. Dyskutują i prze
powiadają wyrok. Zdania
bardzo
podzielone: od 5 lat do dożywotnie
go więienia. K toś mówi o karze
śmierci ••••
W szczynam rozmowę ze znajomym adwokatem. - Sprawa jasna
_ mówi _ podłoże ideowe obalone, rabunek z chęci zysku, nie wró
że im nic dobrego, a nadto bomby."
Są i dziennikarze warszawscy.
Stolica jest zainteresowana losem
oskarionych. Warszawiacy kolportują pogłosk~ że komendant Elsesser Niedzielski, za zasługi przy wy
kryciu "bombiarzy" otrzyma list
dziękczynny i odznaczenie.
Do bufetu przychodzi żona' jedne
go z oskarżonych. Chce się widzi~
z prokuratorem Cbawłowskim.
- Przyszłam z dziećmi - móIwł
- prosiłabym pana prokuratora o
pozwolenie na widzenie...
Otrzymuje je.
Dzwonek. RO'Lprawa. Mowy 0brońców. "Ostatnie słOWo oskarZonych". Najbardziej i najlepiej mówi Kuchciak, - Nie stracił "ła
sonu" przywódcy. Zapala się, rzUca gromy jak z trybuny wiecowej.
Mitygowany prtleZ przewodniczące
go uspakaja się...
Długa przerwa. Zaraz ~zie. wy
rok. Na sali COraz tłocznie). Sędzio
wie, prokuratorzy, palestra, intere
sanci. Ława oskarżonych - spokojna. Rozmawiają, rozglądają si~
tOŚ szepczą do siebie.
Publiczność wydaje się bardziej
podniecona i zdenerwowana, niż 0skarżeni. Dzwonek ... wszyscy wsta
dzień

u

ją.

- 12 lat za napad... 14 lat za
"bomby". Roman Kuchciak... padają ponuro brzmiące słowa w sku
pieną cis~ sali. ŚmiguJski, Klimczak, Renosik 2 i pół roku więzie
nia. Twarze oskarżonych, jak z ka
mienia. Tylko prosty, zbiedzony
Renosik uśmiecha się do żony....
Nie taJt źle!
Rozmawiałem jeszcze z Kuchcia
kiem. Dziękował za sprawozdanie.
- To było objeldywne - powie
dział, 7~gnając mnie gestem
na
długie, długie 15 lat.
- Chyba, że apelacja - zauważyłem.

Uśmiechnął się)

i

znikł

za drzwi"

mi celki._

OOKW
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•

~ :
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W kioskach gazetowych A.
Czurapsklej w Rynku oraz
przy ul. Łęczyckiej można zamówić prenumeratę pism oraz
przyjmowane są ogłoszenia do
pism krajowych i zagranicznych.

obrońców

Po otwal',c iu ses.~j
czący udzielił ~łosu

pl'zewodnf
apI. adwokackiemu HARLENQEROWI,
który wespół z adwokatem Lu
kasiewj(',zem bron; swfcr3 Śmi
gulskicf,!o, oskarżonego o wspi~
ud71iał i pomoc w napadzie oa
kas.iera. Obrońca wskazu.ie na
łNy etapy,
łącU!cc momenty
od wynajęcia .taksówki
do
chwili powrutu z nąlładll,
W~KAZU.JE NA NlEŚWIADOl\[o..~Ć CELU,
w .iakim został wciągnięty w
{'alą spraw e oskal·żony. Stał na
posto.iu, iak każdy RZOfer. Za\JII'oponowano mu «Już,V kurs,
wiec ('hęłnie się ~odz.ił i pO.ie
chał.
nic nic przl'czuwa.llłc.
Pierws2Y mom~nt r.wątpicnia

umyśle

N AP ASTNICY WRÓCILI Z
ł,UPEM,

rewolwerami w ręku. Było
.irduak z-apóźno - za,.,o-roiono mu §mie.rci:l. ~dyby odmówił powrotu. W ten sposób
stał się
mimowolną ofiarą w
tekach 'ipiskowców, a wicdząc CZCm Ilachnie zemsta par
tY.iników, wolał milczeć nawet
wtedy, kiedy włAdze bezpieczeństwa
zorganizowały prze~ląd aut na plam Hallera.
OBROŃCA
PROSI O UNIEWINNIENIE ŚMIGUI"SKIEGO.
Z kolei 7.abiera ~łos adw.
ŁUKASIEWICZ.
W dłuższcm
przemówieniu wskazu.le na mo
~uty nieświadcmośei
oskarżonego, twierdzi, że padł on 0nSI'q ludzi, któl'zy
R<\TOWALI SIĘ PRZED SZUl,

iuż

,., siainif! si

łódzkich

BIENICĄ.

Śmigulski

obroń

Wtedy to powstał w moje.,
Jakiż był tego s.kutek?
Członkowie rue mog1i nrzv~hl) głowie
pro.tekt demonsh'ae.'i.
dzić
na zehrania, ule mo~U Wiedziałem, że masowa demonstrac.ia, że zebranie kilku
też opłacać składek.
tysięcy ludzi
W1 ulicy,
przed
._

NOTOWAŁ SKR~ĘTNIE ZE·

Szukanie drogi
wyjścia

Nieszczęśliwym

tbiegiem o-

-

Pomaw.'J.łDO

mnie

rl"v

ey - to ofiara Kuchciaka, ofia m~GANIZACJĘ ZAMACU()W
ra pal·tyjnichva i konspiracji. na Lanki, na kolektury i t. ~.
Nie było na pl'Zewodzie sądo Miałem te zamaehy fJI'~dzap.
wvm żadnego świadka, który- wieczorem. C..zy słyszał ktoś tOŚ
hy stwierdził
pł.dobnego? Ja napl'awdę do te
WINĘ SZOFERA,.
~o stopnia, że się tak wyrażę .
a jego wspóHowarzys.ze niedoli .jeszcze ~ie upadłem na g10pa ławic oskal'Żonych również we". Mówiono o "Id·ątkach",
nie obciążyli go. Jedynie 61'0- Gdzie? Na jawn.m posiedzedzicki~
typ
o ciemne.i prie- niu, wohe.c w!iZystki~h -.l"u~łaśei
kryminałne.i,
karany ków miałbym organizować je.tuż i notowany
w kronikach dnostki bojowe? Nie. 7.ajmow8
policJi. sam nie przyzna.ląc się Jem się tylko organizacją t. zw.
clo napadu, twierdzi, że
saUIooobrony.
WRĘCZYŁ Śl\IIGlJLSKIEMU
Nie byłem I'ównie-.Ł dyktato1.000 ZŁ.
rem związku, jak to chce oLe~ skal".Łenie.
za pomoc w napadzic.
W kartelu było 10
C.rodz.ickiemu nie mO'ma wie- związków ,a na czele kaide~u
rzyć. Po krótkiej analizie czy- stał .zarząd.
~to prawne." obroń.ca
JE~TEM WINNY, ALE PRC)..
PBOSI O UNIEW.INNIENIE
SZĘ lUNIE ZROZUMIEĆ!
lOWegO kU.ienta.
- kończy · swe ostabde !iłowo
KQcheiak.

Z wieIkiem zaciekawienicm lach.

oczekiwali wszyscy ostatniego
'iłowa oskarżony ell. Spodziewa
no si~, że Kuchciak, 1many i
popularny d:z.iałucz i mówca,
'~"'Vgłos! .dłuższ". przemÓWieniej
;rz::'~~" obrome. Przez cały

•

bronił swą parlie
płOSZe; mDi~ zrozDmi~t,'ł

win n .. ale

'~m

"

.' J ~

1933

gmachem

urzędowym

spowodu

je wiele ofiar w ludziach,

WIELE KRWI

SIĘ

POLEJE.

Postanowiłem
działać
tak,
aby łyeh ofiar nie było. Nieste-

Prośby poznstałych
oskarżonych
Drugi oskal'żony, RZETEL
SKI, mówi Iu·ótko. Wskazu.ląc
na n~dzę, .iaka panowala w S~
regaeh robotników
sezonowych, eytn.ie jako przykład sic
bie. a wkońeu prosi sqd o
OSĄDZENIE
GO
NIE W,
MYŚL
PARAGRAFÓW
KODEKSU, LECZ SU~N~
LUDZKIEM.
KLIMCZAK PROSI O I.AGODNY WYMIAR KARY,
wskazu.iąc
na n ieś",Jadom,IU
IIkutków, .takie pociągnęła bom

ZNANIA ŚWIADKÓW
koiiezDOŚci napad na ltasjto.J'łI
i współoskarżonych, zresztą za I zbiegł sie ze IilPI'BWJł o petar4). ty. Przypadek zrządził, że pepowiadał
wy.iaśnienie
całego Gdyby nie to, napewno •
by tarda zabiła ezłowieka.
~zeregu
momentów rozprawy loby tyle krzyku.
właśnie w ostatniem pnem6- NIE ZROBIONOBY 'J'MnF....
wleniu.
SENSACJI ZE Z\VYKl..EGO
związków
{ rzeezywiśde
AKTU DEMONSTRACJI.
DO KOŃCA ODEGRAŁ SW" Polityka pięści stosowaua p .'SJ
Pan J)1'ok1Il'8tor i świadko ba.
ROLĘ PRZYWÓDCY.
. wyboraeb, . wypad1P brzeskie wie oskarżenia zarzuca.ią mi,
OskacźollY RYBAK mówi et..
Jego towarzysze słuchali Jł" fw tym momencie pl"lewocłnł· że ehcialem się wybić., że cheia cho i niewyraźnie. Twiel'(ki. że
ważnie, przytakiwali, porozu- cząc~ zwraca oskarżonemu u- łem ratować swó.ł prestiż. Oni .iest chory, że miewa aęste samiewali się, ale sami nie po- wag~, że niepotr'lcbnie odbteg~, nie wiedzą, że idee zwi~ków, wroty głowy. Śledztwo nużyło
wiedzieli właściwie nic. Kueh- od tematu, każe się sti'l'!4'lWUłĆ i opart~h na szerokich r7.eszach go i wyczerpywało.
ciak pod.'ął się jakgdyby obro- trzymać aktu oskarżenia). "'y, ('złonków już dawno zbank.ru- PROSI O JA~AJŁAGODNIEJ
nv w&zyslkich. On odmalował padki brzeskie uowtłłrza towaJy. Związki skapitulowały
SZY WYMIAR KARY.
ideowe podłoże napadu i za- Kuchciak, bezskuteczne kołata bądź przez zdradę klasv pracu
GRODZICKI stwierd7'a, że
machów,
nie do władz centralnych ,~~,. iąeeJ, bądź wre...zcie p!'zez nie- padł ofiarą machinac.ii KuchWZIĄŁ NA SIEBIE WINĘ,
dziły .iednoeześnie powątpi~wa równą walkę z kapitałem.
ciska. Nie wiedział nic o zanlie
ODCIĄŻAJĄC PARTJĘ·
nie i
AKCJE EKONOMICZNE JUŻ I'zanym napadzie, połechał, bo
...- Niei.. OZ'UDllenie mówi r;HĘĆ ZNALEZIENIA DUOGI ~IE ISTNIE.J Ą - TO PRZE- tak kazano.
Kllchciak - spowodowalo sz~WYJŚCIA
ŻYTEK.
PROSI O ŁAGODNY WYMIAU
r~
drastYC2Jnych momentów z beznadzie.ine.' sytuac.ii. Mo:i,e
A teraz o materjale wybucb9
KARY.
na rozprawie. Trzeba koniecz- powsbdy proJekty napadów, a wym i samem śledztwie. EksSzofer
Śmigulski
Wstaje l
nie odróżnić
le w każdym razie zrodziły się pe~i usiaIiIi, że petarda momówi
krótko:
CEL POLITYCZNY I SPO- one w ~łowach poszeze~ólnyclt, ~łł{ działać tylko w promieniu
"PROSZĘ O UNmWINł..ECZNY
zbiedzonych i wygłodnhtl~'ch lr:ze.eh metrów. Więc nie było
NIENIE!"
członków
part.ii,
le~
nie
w
cnod o....obistego, trzeba od.rómłć
to mowu lak wielkie niebezpiełe
i
PIUtJi.
D!.at.ef.{o
też
Wiśniew<;ki
.leszcze ra'! zamomenty polityczne od krymiczeństwo
dla życia i miepia
PROSZĘ
WINIĆ
MNIE
I
przecza
Z31'zutowi,
że
rzucił
nalnvch. Musimy patrzeć na
ludzkiego. .tak ro mówi akt (jINNYCH,
bomh~. "Jestem. niewinny, pro·
skarienia.
('złowieka tał4 .łak t~o wymaszę o uniewinnienie".
ga współczesna nauka. Jako nic nie winić ltart.ii .tako takie.ł.
- Po zamachu
(Pnewodniczący
po
raz
wtóry
na przyezyne zjawi..k i jako
CHCIAŁEM UDAĆ SIĘ 00
WZI'usza.iąco brzmią slow.
na skutek zjawisk. SZI~ólnie pl'Zerywa oskarżonemu).
POLICJI,
o~łatnJI!~o z oskarżonych, ltE.
Sprawa ~tard również .lesł zaniechałem tego tylko wsk p . !\'OSIK~
działacz
społeczny,
dzialaC'lo
związkowy
i robot~iczy .iesł tylko nieporozumieniem. Wyko tek niCS'l.Częśłiwego wYłla(lku '"
00 t3-go l'oku ŻYi!ia nie nawłaśnie owym
skutkiem z.ia- rzystała .je policJa i ptl'asa. PiCI' .,abitą żydówką, jaki się w~'d~ ,,,żalem do Ż8dne.i uielegalneJ
wsza d'a zadośćuczynienia swo rzył. Rozumiem doslmnale sła partii. Wstąpiłcm do NPR., \)G
wisk.
JeJ
ambie.ii, dru~a dla Qf'!,.lsac.ti. llowislfo polic.ii. Było wzbm ze · b]-'łe'łlJ bezrobotny i myśla~em,
Napad na kas.~ra to była
TRAGEDJA NASZEJ PARTJI. Nie ule~a wątpliwOoŚei, że dzia- nie, które h'zeha b."ło opanll że> w ten sposób pręiQ;e.i dosła
łaliśmy ze świadomością skntZadłużenie part.ii
spowodo- ków, ale n~e tych, które spowu wać. Dlate~o zrobiono ze s,lra ł) f, 111' a~ ę.
wane wyborami do ciał u.sta· d<.lwały śmierć kobiety, łeez wy wielką bombe kryminalną,
,TESTEM NIEWINNY.
a zemnie wielkiego przest~łlrr'.
wodawczyeh i samorządowych, tycb, .iakie osłągneliśmy, nie
wiedziałem
do czego mnie
ustawiczne konfhkały naszego ZAPOMÓG OD MINISTER- Tak .tuż zresztą bywało. W ch{'.ą użyć...
wydawnictwa i zakaz.v admJni- STW A DLA SEZONOWCÓW. 1928 r., kiedy
ROZDAŁEM PRZESZŁO
sb'acy.Vne. uniemożliwiaJące reZnam
dobrze
dole
łych łu
50,000 ZŁ.
gularny rytm pl'uey w związ
Prof.
dzi.
Sam
pochodze
z
biednej
ro
na
pop31'eie
streJku w Widt..:w
kaeh, a wl'eszcie
dzinv
robotnicze.i.
Ojciec
mój
l
skie.i
Manufakłnrze,
okrzyczaNIEUDANE ZABIEGI
u władz centralnych, były jego .jeden zc s~al(rów pracowali no mnie :lłodziei('m, SZlJkan~,
na I'obolach sczonnwycb. (}il- łrclłiono ...
powodami.
serwowałem ich nastroje wów50 I'azy konfiskowano nasz czas, kiedy zabie~ł nasze w
wznowił lekcje gry
organ. a że te konfiskaty spo- Warszawie nie dawały skutku.
fortepianowej
wodowane były bła~vmi tylko 00 związ.k6w przyehodziIi sePRZEWODNICZĄCY: Prl'8zę
względami
dowOłJzi ł\ił.iJ f'pi ej, zonowcy i zwra~Ii się do nas,
nie używać !aw.v oskarżony!:h,
że mieliśmy tylko
do zaloządu, mówiąc!
.iako trybuny.
3 CZY 4 PROCESY.
Fu{'heiak milknie n9 chwi'.' I
"RÓBCIE CO CHCECIE. MY
front, IIp.
UMIERAMY Z GJ,ODU".
Władze adminish·llcY.ine zazashmawia sj~ pM'zcm . ",'m i i
broniły 11am zebralI w lokll- A mv byliś!Jay bezsilnI.
dalt'.i:
l ~-----------.. __-.J

Bankructwo

ff11 K~ HAl~ fRH

"Jestem winny"

SIENKIEWICZA 20

I

t.lI.

Oloblste

Śluby

CywUne

Komisja kodyfikacyjna kończy
projekt nowego maI
żeńskiego prawa majątkowego. Ustawa ta stanOwić ma jedną całoŚĆ z prawem o ślubach cywilnych
i aktach stanu cywilnego i będzie
częścią składową nowego kodeksu

opracowywać

oywłlnego.

Spory mieszkaniowe
według

nowej ustawy

Na podstawie nowej procedury
sądowej wyroki we wszystkich spo
rach cywilnych, a więc i w sporach
o wypowiedzenie mieszkań nie będą
stronOm na piśmie doręczane, lecz
tylko po ukończonej rozprawie
ustnie ogłoszone przez sędziego.
O ile, pozwany lokator lub BublClkator miałby zamiar przeciw w'"'
rokClwi sądu grodzkiego wnieM
ska.rgę apelacyjną do sądu OkrttlorOwego, w takim razie, celem zapoznania się z treścią. motywów wyroków, musi wnieść w termilll<'
SiedmiOdniOWYm od dnia ogłoszf\
nia wyroku piśmienną prośbę do są
du o wyłożenie w kaneelarji sąita
wcj motywów wyroków do wglądu
i poczynienia z nich odpisów. Na.
ich podstawie będzie
też
mógł
wnieść apelację. O ile przy wyzn~
czoneJ rozprawie nie stawi się pozwany lokator lub
sublokator,
względnie jego prawny
zastępca.
w takim wypadku rozprawa prze..
prowadzona zostanie zaocznie. Wy
Tok zaoczny będzie stronie pozwa.nej doręczony na. p~e.
Należy
też zaznaczyć, że wszeJ.kie skargi
sądowe nie mtHIzą być, jak za dawnej procedury, doręeune pozwa.nemu do rąk wlasnycn.
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Nr B! '

czycie
sIwo
W obcęgach
nc;dzg maierjalnej I niewoli

Wia~omo~[i ~i~iij[e
Starosta powiatowy Riewski po
grypie zapadł na zapalenie lewego
vłuca i wyjeżdża
na miesięczny
urlop wypoczynlmwy.
Obowiązki starosty pełnić będzie
jego zastępca p. Deu'ys.

"GLOS PORANNY" -

nad

szczątki
męczennika
za
Polski, b. więźnia syberyjskiego i b. wiceprezydenta półmUjo
nowego miasta Izydora Fate1'8Ol1a.
Nad grobem było majestatycznie
cicho i smutno, nikt nie przemawiał, nikt pary z ust nie wypu'cił,
jeno, o ironjo losu, ptaszki świergo
tały wymowniej niż wszelkie uapu
szone mowy, nucąc zasłuŻOttemu

ostatnie

służbowej

Z rOiku na rok pogarszający
stan materjalny uauczycieJstwa, nie wyrządziłby lTIIU tak
wielkiei krzywdy, gdyby
nie
równoczesne stale pogarszają
ce się warunki Dracv i s.tosunki

sobie li;1l,mieniem i postulatami calej
ograniczenie rzeszy naUiCzyciels.kiej.
jego praw wprowadzi do st'l)Stwi.erdzono dalej, że dekret
sunków serwilizm i słllŻaIs.two, o nowych stosunkach nauczy·
da\ej niemoŻ'Ilość stawiania 7.a- cie1s.kich, nie został przez ludzi,
gadnieJ'i oświatowych pod ką- którzy go opracowywali, wcale
służbowe.
tem widzenia ich potrzeb, lecz przemyślany, Co stoi w związku
Nauczycielstwo w Poloce pJ"le Po lin.ii niestety Jeszcze dotąd z niemożnością wydania do nie
żywa okres nfidzy materjalnej i oiesprecvzowanych i często bez- go nowelizacji.
moralnej! - Ciągłe obniżki upo celowych wyma-gań władz szkol
Nic dziwnego, że dekret ten
sażenia po1'rzebne zresztą. d~.a nych, dowodzi fakt organizowa. zastał nauczycielstwo zJedJnoczo
załataJIlia
dziur budżetowych, nia wszędzie zebralI protestu- ne i iednolicie wys.t@ujace prze
dałyby się jakoś wytłomaczyć, C vj!Il yC>łl , mającvc.h udowodlll~, ciwko tego rodzaJu krzywdzie,
nie g,posób jednak do,s trzec ce- że z takiem traktowaniem nau· wyrządzonej nietylko jemu ale
lowości w statem o-graniczani~ czyciel polski zgodzić się
nie i oświacie.
pra'w nauczyciela. Ostatni de mo, że.
•
Jednomyś.1mie przyjęta relOkret prezydenta o stosunkach
P.od tem. hasłem odbyło s·~~ lucja w pierwszej części stanow
służbowych
zebranIe.
"
. t aWI'a
lk
., pozba nadzwyczajne
ł
k' ,
. . walne
Ik
. l' czo I. energIcznIe
przecnv:s.
.
. nauczyciela,
l
Wla go mema ea I OWICIe me- cz on:ow zWIaz.u nau~zyclC' się nowym zamachOlIl1 na na uzależności, która to właśnie ot:'! polskIoch w Lo~ZI, _W ~llIU 2R.I czycielstwo, w drugiej zaś W'l.Yzależność. spowodowała tak
sa;e- b. r.
SaJ.a ZWIązku me mogła _ a
d nł' n
w'"I'7'- do
kl"
, "
b
h ktO
wa z .rzą ,., o'\v y Z 1.....IłI..U
raki i pIękny rozmach 87. -o mc POnll~SCIC .ze. ranylc '"
oll'Zy ":: natychmiastowego
zwołania
twa w Polsce niepodległej.
fo.r~11le ?s.treJ rezo UCH P?stano zjazdu !krajowego, na którym
Usunięcie jawnej oceny praey WIlI dac wyraz swe~o mezadfJ-·.
~..' l' .
.
. .
.
POWZIęta zo",.all1le mJa wytyc'2!l
niepraktykowane w żadnej de· wo\X~ndlał 1 .r<?"z~orycze[lla; d Jna postętpOwania.
.
pallstw<)"
U.g'I.eJ I rzeczowe] y5 "u.
kast.erji urzędników
w '''''h. usunięcie komis]'i dyscv sji w którei zabierali ;ło,~ pp.
\Vkońcu rezolUCJa wzywa ten
!V .
z. '
. ,
.
..'"
~ d b d
.
d la
p.1.ll1arnych
czynmka
Obyw.at~l· 1 UrbanOWICz. Papls I Sroka. po· S3m z rzą ',a Y g y.me z o
skiego i nauczvcielslkiego. 7.wal- rusze.ne zostałv mome'Qty daw- s;fl'owod?wa~ t;c.h.ylem~ dekretu,
nian:ie nauczycieli stałych be7. nej niezaleźnoś-ci
nauczyc,d- na tym ze z}CzdJZle złozy~
Q<we
pos.t ępowania dyscYOlinarnego.1 stwa i obecne o~raniczenia Jcgo mandaty w ręce deleeatowl
musiało wywołać wielkie rozgo- praw. Stwierdzono teJv. że picryoczenie wś'ród pra,w ie lOO-ty stetv władze zwif1lZku posia1hją
sieocznej armi'i nauczycielskiej. ce swych przedstawicit>L . p"l
słów w obecnej większoś('i ! ządYŻUry
dz~ce.i, nie przeciwdzialają zaw przemyśle
machom na wolność szkol 'J
Dz!ś w nocy dyżuruj,! następu.ią na uczYcie1.a.
Onegdaj wieczorem odbyła się
ce apteki: A. Potasza (Plac Koś
A przecież w tak ważne .i &pra- konferencja między przedstawiciecieln~ 10), A. Charemzy (Pomorsl{a wie. gdy chodzi o wytworu!l:e
lami robotników i przemysłu kotto
12), E. Millera (piotrkowska 45), nowego typu
nauczyciela. z nowego. '
M. Epsztajna (Piotrkowska 225), ozem zwiąlZane losy oświaty w
Przedstawiciele robotników wl'Z. Gorczyckiego (przejazd 59), G. Pols<:e, powinni byli zająć staAntoniewicza (l-'abjanic!<a 50).
nowis~o męskie, zgodne z ich stąpili z szeregiem żądań natury
sprawę

z

te~o,

iż

I

rtoc ne

Nowvy

aufek

Wkrói,e

W

MORD

Nikła była garstka otaczająca
trumnę, zbitą z gładkich desek i
skromną, jak skromne bYło całe
życie zmarłego.
Zmarły, który całą swoją miodość oddał dla sprawy ogólneJ, dla
wyzwolenia narodu i klasy praea
jącej, należał do rzędu tych, kt6rzy traktowali poświęcenie Jako
obowiązek społeczny', konsekwentnie swoje idee wprowadzał w ezyn,
nie oglądając się za róinemi prezesurami emeryturami i innymi za,
szczytami.
Człowiek głębokiej wiedzy, ze
k
l'
, . t
ląd
s rys ta lzowanym sWla opog em,
szczery i otwarty z bogactwem
. ,
.
wspommell p.eł.t1y~h OfIarności, ze
szedł
do grobu.
' " w pełni zvcla
"
.,
Lodz st1ob.~ ~robowo mtłczala.
Jeno ptaszki sWlergotały...
M. A.

I

zatarg

kinie

LOneM ·bazlmierz bruMowSMi
w najnowszym filmie -

reż.

Gardana.

polskiej komedji muzycznej

% la mnie

-

Jui jutro Dremjera

00 wV1Próbowania przez niejakiego inż. Reruna stop
"R" nie P'l'zepuszc'z a promieni "V" w przeciwień
stwie do innych meta.li i stopów. UdaJło mi się skonWACŁAW ZABOROWSKI
struować kondensator. Wtem szozęśli'wie zachorowałem na tyfus plamisty, którego się nabawiłem wł6
cząc się po spelunkach portowych Marsylji.
Prof
Duncan
naglił
z pr.zepiI'owadzeniem
dOŚwiad·
czeń
nad wie~kienli stężeniami promieni "Vi oto na dwa dni p.rzed mojem wyjściem ze sz:pLtala
Powieść oryginalna na tle · łódzkiem
dowiedziałem się, że profeso'r z asy&tentami
zamknąJ się w laboratorjum. Przez dwa dni nalpróżno
(Ciąg dalszy).
czekałem na wiadomości. Nic też dziwnego, że po
- Przesada! - zaczął Rheinbahen. - Widzi
wyjściu ze szpitaJ.a chwiejnym jeszcze krokiem uda·
pan, ja zawszę łąJCze z nalUką scisłą pewien sentyłem
się wprost do laboratorjum. POIIllimo południo
mentalizm. Być mO'że to wpływ wspomnień dziecin'wej
pory
nikt nie rea,gow.ał na moje gwdtO'W.ue
sl wa,. bo wyrosłem w Turyugji wśród śrooniowieoz
.
dzwoniki.Pomógł
mi w6wczas Renn i wlSpólnemi
nych zamc7.ysk, włalSności niec'O , of)e'reflko\\:v('h ' r;;'1' _
siłami wysadzi.liśmy drzwi. W korytaJrzu leżał trlllP
nujących rodów ksi::t'żęcych, ojczyźnie Goethe'go, al
odż\viernego.
W laboratorjum znaleźliśmy próżny
manachu GotajlSkiego i !konstytucji weimarskiej
kondensator,
a
obok ciała DU!Ilcana i wSlZystki<lh
Znwszf! uważałem miłość za najwspa!Ilialszą dźwig
asystentów.
Sekcja
zwłok ofiar nauki dała niespo
lli~ post ~pu i jedyną wartościową rzecz, którą dała
dziewa.ne
wyniki:
otóż
żaden orgatIl nie został naruNa jwyższa Istota ludlzikośoci. Dlate.!!O- też miałem spe·
szony,
śmierć
zaś
nastątpiła
prawdOlJ)Od.obnie mOciahle nabożeii.s.Lwo do [)ilanetv Venus i skwa:p,1.iwie
męntalnie
na
skutek
para.l.i.żu
całego
systeIl1JU nerh~d:lłem je; spektr. Otóż wykryłem, że Venus wysyła
wowego.
Tragedja
prof
Duncana
była
wielkim cio
w przestwor7.a pewien rodzaj nieznanych promieni
sem dla na ulki...
- ,""łaści"wych tylko tej planecie. Zwierzyłem si!:!
- Uważam, że Duncan został słusznie U'karany,
z lem prof. Duncunowi. u którego pracowałelll
bo
postą:pił
wobec ciebie nielojalnie, piI'zywłaszcza
w chara,klerze jedneeo z asystentów, i na..zwaliśmy
jąc sobie samowolnie kondensaJtor przerwał Renn.
moje odkrycie promieniami "V". Pl'Izy \VIstpólnych
- Dajmy już temu spokój!
kontynuował .
badaniaoch stwierdzili ś my , że w malyoh stężeniach
promienie te działają wybitnie podniecająco na Rhein.ba.ben. - Ponieważ Venus okazała się w wię
kszych dawkach damą niebe~piecz'l1ą" zruczarlem ku
układ nerwowy żyjących istot f)owodując
nie·
poIkój, strach i nieomal histerję oraz, że da,ny nam rad'Ości Mi'koła.ta, prowadzić ~ię dość przyzwoicie
Nr. 4 Speojaln, Dodatek powleśc:iow, "GŁOSU PORANNEGO"
I: dnia 1 lutego 19315 roku.

człowiekowi ostatnią pioSenk~
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W wszelkich sprawach spornych

mieszkaniowych wyjaśnień udziela.
biuro związku lokatorów i sublokatorów woj. łódzkiego (Piotrkow@ka 107) codziennie od 10-1 i od
5 - 8 wiecz,

sprawę

Że nauczydelsŁwo zdaje

<;ię

oraz

stosować

p1"Zv

świeżą mO_Oiła

w ciszy i spokoju oddano ziemi

kottonowym
raczej społecznej, domagając si~
m. in. przyjmowania uczniów w
liczbie ograniczonej i tylko w porozumieniu ze związkiem, uznania
delegatów robotniczych i męŻów
zaufania, zapłaty za postoje, wyn;
kle nie z winy robotników.
Przemysłowcy uznali !/olę za niekompetentnych do omawiania tych
spraw i przerwali konferencję.

W relacji do
pJzedstawiciele

inspektora praey,
kottono
wego oświadczyli, iż obrady nie do
tyczyły
sprawy zasadnicze), a
·więc ustalenia wysokości
.tawek
:rarobkowych, lecz .kwestji "ubocz·
nych".
przemysłu

Narazie sprawa utknęła na martwym punkcie.
Wobec
zerwania kooferentJi
wczoraj odbyły się w związkach za
wodowych narady nad sytuacją.

doświadczeniach

daleko

()Stromości, z których najdOll1ioślejszą był

idąu

kolega
Od tego

Renn - za,wsze opanowany i przewidujący.
momentu kończy się historja wvłącmie mojego wynalazku, a zaczynają się d·zieje n3JSozej wspólnej
z nim pracy. Niech więc gada dalej Renn, . a ja poproszę o kufel piwa!
- Ależ, z najwięlk.szą chęcią - na.pijęmv się
wszyscy! - podchwycił 'Romski i już c~i~ WGW
na słuilbę, leca Rheinbaben upad się, że sam wszyst100 J>l"zyniesie i l>O&Zedil na dół. Tam, ~y ABla WIl'ę"
czała mu flaszki i szkJ.runki, Rheinbahett ~ ~
nagle:

. ~ Proszę mi powiedzieć, jSJk się nazywa pił
połstku pl a-n eta VenUlS'!
- Jutrzenka - odlTze'kła Ania.
- Jutrzenka - powtórzY'ł Rheinba.ben - a ;po Nsyjs.ku?

"

- Nie wiem. Pani Heleno, jak 1>0 rosyjsku Jutrzenka?
Zdaje się Zor'ka - doszedł z ~~'bi m.ies.7Jk'll·
pani Romskiej.
- Zor'ka - pOwtórzył Rheinbaoon, poczem d~ ·
dał cudowne nazwy. ~ubię słowian, bo umieją
ładnie nazywać piękne rzeczy. Pani też jes't słowian·
ką, więc niech pani powie jak mi przYP1l$<zmalnie
na imię?
- Pan Romski twierdził, że Wolfgat1ig od·
rzekła ubawiona Ania ale ja myś.l.ę, że najzwyklejszy Fritz
(d. C. D,)'
-

nia

głos

Nr

~

t.lI. -
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Krwawy herszt zbójecki

k.órg w nieslg,bang sposób .or.urowal
swe oliarg
stanie wreszcie przed
W grudniu roku ubi~~G
w lasach pod Tomaszowem
Mazowieckim wśród taboru cv
gańskiego wynikł krwawy za
targ. Cygan Jan BogmławtSki
został
pil~ychwycony
na . in·
tynmYrn ' stosumIku z żoną cyg"na
Jakimowicza.
Wyni,kł!ł
gwałtowna
kłótlDia,
podczah
któ,r ej Jakimowioz "".'Tdobył re
wolwer i stil'zeHł do Bogusław·
skiego, raniąc go c.ięż1k.o w
pierś. Bogusław5tkiego przeWie
ziono do szpitala w Toma~o-'
wie.
Mściwv mąż podczas
bada ,
ni,a go przez policję na temat
przehiegu zajście, w: kazał, iż
llazwi5ko BOl{usław5tki jest fał
szywe, a osobnik ten nazywa
się w rzeczywistości Jan KahnowSlki. z przydomkiem Pal'u.s,
Co w gwarze cy~ańskiej znaczy biały.
Po przeszukaniu starych rejestrów pDścigowyoh ()Ik~zalu
się, iż Kalinowski
vel Biały ,
ycl Boguslawski jest istotnie
groźnynl zhrodniarzem, wob?c
te,g'O przy łóżku ciężko rannegO cy~ana wystawiono poste·
rune'k policyjny, n jellno<:i1.e~
nie wystosowano do posterunków policyjnych na kresach
iLW

=

sądem

po 11 latach

Wschodnich zrupytania o sooze- w domu, a tylko ich dwie cór~óły,
dotyczące "działaLności" ki strzeg.ły gospodarstwa. Ban
Parusa.
dyci zaclZę1i Ikołatać do okien,
Na podstawie otrzymanych a na zapytania z wewnątrz,
szczegółowych relacji
1J~yska Kula,
zagrożony mwolwerem,
no niezwY'kle OIbcią,żający ma- oświadczył, iż to on przyohoterjał, w rezultacie czego p'r zed ozi w pilnej
sprawie. Dziewsądem
łódzkim
odbyło
się czyny poznały Kulę ])Q glosie i
wczoraj przesłuchanie świad· otworzyły dT'Zwi. Bandyci wtar
ków, rekrutujących się głów gnęli do środka i zażądali wy·
nie z pośród cyganów, które dania 27.000 dolarów, które
przYllliosło
rewelacy.jne szcze· miały być ukryte w c,hałilllPie.
Obie dziewczyny przysięgały,
~ółv.
Wlkrótce po zakończeniu woj iż rodzice są zby,t ostrożni, any z bolslZewilkami w lataCh hy im mówić, gdzie są, pienią_
1921 i 1922 grasowała na kre- rh;c.
sach banda groźnych j niezwy
v..' ówczas zbóje\' powiesili okle okrurl::nych bandytów, zło,żo bie kobiety głowaxul na dM,
paliE im włosy i torturowali.
na wyłącznie z cYl~a,nów.
W kwietniu 1922 r. sZczęś~le znęcanie się jed'luk nie pomo·
przestało sprzyjać groźnej ban ało, gdyż kobiety nie wiedziadzie, na której czele stał wlaś ły, gdzie są pieniądle. OikI'u1ni
nie Kalinowski vel Parns.
bandyci rozpalili og-ieI'l i roz·
W dniu 25 kwietnia 1922 r. żarz~nem żela,zem przy:piek-lli
pÓŹIIlym wieczorem
banda ta- Kulę , aby skłonił kobiety do
busiów udała się do wsi Oso- mówienia. Mimo przyppania
wlany, gminy Piaski, powiatu narządów p :ciowych Kuliwol:kowys·k iego. Na drodze za- skutku nie było,
trzymali bandyci jednego z wie " ' reszcie zbójcy saxni znaleźh
skrępowali torturośnia'ków , niejakiego Kulę. któ- pieniądze,
rego stllroryzow'a~i i kazali pro wHnych i zbiegli, udając się na
wada:ić się do domostwa Sewa st«;:pnic do zagrody Michała Hu
beTa, a pÓtŹniej do ' Jakóba Rastjanowicz6w.
Sewastjanowiozów nie b,)1:o dunki€: Ivicza , gdzie rówll1ież do
;o. konali rabunku.
l i li
.....,iW
TYlllcza .s Ol wrócili Sewastja
no,,:icze, którzy zaalannowali
całą wie ś. Po długoLrwałym po

EXIOSe, Drez. Z-emieckiego
na komisji skarbowo.. budżetowej
Onegdaj odbyło się posiedzenie
radzieckiej komisji skarbowo - budżetowej, na którem ukonstytuowa
ło się prezydjum komisji.
Przewodniczącym został wicepre
zes rady adwokat Hartman, wiceprezesem radny Klim, a sekretarzem radny Pachała.
Następnie
ułożono
regulamin
prac komisji nad budżetem, poczem prezydent Ziemięcki wygłosft

bezkarnoścl

ekspOSe dotyczące finansowego sta
nu miasta.
Prezydent wskazał na zmniejszo
ne dochody miasta, zwiększone wy
datki na opiekę społeczną i roro
wotność i wskazywał na ewentual
ne źródła pokrycia wydatków miej
skich.
.
Po ekspose odbyła się dyskusja
poczem przystąpiono do czytania
(b)
preliminarza budżetowego.

~~a~\ę;~z,'t;~~~,,~~~~~!~w o~;

,t\'ch w kajdany do Wolikowyska,
I
\
:
W czasie jazdy pocią!gif'.m
Parus zdołał wyswobodzić s0bie rękę z ~a iodan, ogłuszył po
,1icjanta i wysikoczvł z wagonu
podczas biegu podą.gu. Ws.z.czę
tv pościg , a nast~nie wieLka
obława, nie dały rezultatu.
Dwuch czło1llk.ów band v sąd
doraźny
skazał
na śmierć
tal h
przez .rozstJrz.elani~, P?~ yc

zwi <? ks-:Oz~=.~~
ni eoom i,ę,rn I Q
ro.ChU n 1'\\ zo.
5wlo.r.rO,

Iml-enl-n, DreZ.

M~s' cickle~o
•

t ś .
Uroczys O CI

się

rozpoczęły

w

Łodzi

wczoraj

wieczorem

Z okazji imienin prezydenta Mo- nauczycielskich zorganizowane . .
zapowiedziano staną w szkołach okoliezno8ciOwe
ty dniu dzisiejszym szereg uroczy- pogadanki, w których azczegółowo
stośeL
omówiona zostanie dotychczasowa
Je&Zeze w dniu wczorajszym mia działalność społeczna ,rezydenta
sto udekorowane zostało nagalD1 RzplitelPozatem odbędą się 1I1'OCZyste
o barwach narodowych. Wieczorem
l\Ueami miasta przeciągnęły poczty nabożeństwa w świątyniach wazy'It
~a d<Y:~~~~l: c::Ie~~~ie~f~ v;oJskowe, strzelca, przysposo~ie- kich wyznań, w których weźmie
en .z. .
Y' r
nia wolskowego szkół średmch, udział młodzież szkolna, oddziały
j)°Cwlłeslł Sblęra~vC~l. drodze p'rze I straży ogniowel z orkiestrami ł po przysposobienia wojskowego, kom
a ·v ze .
•
h"
rzy
ode
ca- panje honorowe oddziałów stac~
w procesie krakowskim p. Wielińskiego
s'wiadków mate
sl uc l11wa111a
- f c .odwamt, pd' czem
d i .• grano
r'ał rzesłany będzie do sądu ps~rzyk. W mu z sleJszym w ~ nowanych w Łodzi, przedstawicie'Jak się dowiadujemy, sąd okrę Holcgrebera, kilku radnych i paru oLr;owego
w Grodnie, dplkąd dZlOach poraD. w koszar~ch w~J- le władz administracyjnych, wolgowy ł6dzki otrzymał z sądu kra- obywateli, którzy już zeznawali w ,
. e' weslanv zostanie po' skowych odegrana zostame uroczy skowych, policji oraz organizacji'
!{owskiego list~ 22 świadków, któ- sp.rawie przeciwko p. Wielińskie- rowm z
, ta pobudka następnt'e zaś od"-''' społecznych i zawodowych.
wyzdrowieniu
groźnv ~ersź~ I s.
_
" .
~
rzy mają być przesłuchani w dro- mu w sądzie łódzkim.
band v Parus
KalinowskI. (Pi Stę okolicznosctow_ ~czyt).
Ponadto w niektórych organizadze rekwizycji \V Łodzi, jako świad
Niezależnie od tego paru świad- . . . . . . . . •••• ••••••• •••••
Również dla młodzieZy szkół po cjach społecznych zorganizowane
kowie w sprawie dr. Wielińskiego
ków odwodowych wezwanych zosta
wszechnych, śr~dnich i seminarjów zostaną okolicznościowe akademje.
i redaktora odpowiedzialnego n. nie
na roz(}rawę następną do Kra- ,
nn
n
II
n
Kurjera Codziennego.
kowa na koszt oskarzonycb.
. Ł6d%. Żyd. Tow, Ochrony Kobiet
Lista świadków obejmuje m. in.
'.
.
• . k'
Jutro, t. j. w czwartek, dn. 2 b. m.
prezydenta Ziemięckiego, wiceprePrzesłuchtwac będZIe sWlad OWo godz. S-ej po poł. odbc;d%le się
zydenta Rapalskiego, ławnika Pur- w Łodzi sędzia wyznaczony przez I' ciągnienie Fa~łowef L0,terji w lokal!",
(bJ
Stowarzpszema Humam~arnego "Bnel- ECHA POBICIA BEZROBOTNEGO Marjana Zakrzewskiego ł S-Zpak..
tala, b. prezesa rady miejskiej inż. prezesa sądu okręgowego.
Brith-Monłefiore" - PIOtrkowska 90.
W uzupełnieniu podanej wiado-I Policja prowadzi dochodzenie.
mości o pobiciu bezrobotnego ElzaH
IlIc~~~a~~:yb~~ie:Osiadaczy los6w o nowskiego przez gajowego ty la- W DNIU IMIENIN P. PREZY.v~
~~
~
f ........... . sach państwowych w Nagórzyeach
DE~TA
W.
I.
Z. O.
w dniu Z1 ub. m. podajemy, że leW dniu dzisiejszym o godz. 9,41
~Ucieczka i pościg na ul. Narutowicza
Dziś, w środQ, dnia 1 lutego ()
Wczorajszej nocy patrol wy- mi w rękach, którzy swem zacho- godz. 9 wie cz. w lokalu własnym karz stwierdził u Elzanowskiego w sali kina "Modern" koło kłercnr
prócz dotkliwego pobicia ciała ra- ników szkół powszechnych organie
działu śledczego przechodząc ulicą waniem zwrócili uwagę wywiadow Zrzeszenia Kob. Żyd. WIZO (8:en.
ny tłuczone głowy i kłute, zadane zuje międzyszkolną uroczystOść z
Narut~icza, natknął się na prze- ców.
kiewicza 26) p. dr. Wanda Jakob- widocznie kolbą fuzji i prętem że. okazji imienin Pana Prezydenta M.
chodzących 2 osobników z walizka
W czasie I e g i t Y m o w' a n i a zon wygłosi odczyt n. t. "Psycholo laznym. Elzanowski dowiedział się ściekiego. program uroczystości.
przez wywiadowców, OSobnicy ci gja Freuda i Adlera z punktu wi- że pobity został przez praktykan- tej uroczystości jest bardzo bogaporzucili walizki poczem rzucili się dzenia pedagogiki".
tów na gajowych w nadleśnictwie ty.
do ucieczki w stronę ulicy KilińWstęp dla członkiń i wprowadzo
więzienia
skiego.
. nych gooci bezpłatny.
j
Po krótkim pościgu przy udział.,
za bochenek chleba
?ielicznych. przechodni.ó~, ucieka- NADZWYCZAJNE WALNE ZGRO
Kazimierz Siwek, bez stałego l~cy ~stalt zatrzyma?1 I wraz z wa
MADZENIE S. D. L.
miejsca zamieszkania w dniu 25
KUISY BDltTDltU I twlRltlER SRLOltOUlYCH
~tzkamt doprowadzent do urzędu
W czwartek, dnia 2 lutego rb.
listopada 1932 r. napadł na furgon
pod kier. Adolfa Dymsz, iKonradaToma
w lokalu Polskiej YMCA., Piotrpiekarza Ludwika Finstera (KiliIi- sledczego.
W
c~sie
re.wizji
policja.
zl1ala~ła
kow@ka
89,
odbędzie
się
nadzwyskiego 74) i skradł bochenek chlew walizach ~?ine Dllr~Zta SłUZ<:-1 czt'jne walne zgromadzenie człon
ba.
ce do włamanta, Maz. ró2tle rzeczy, ków Syndykatu Dziennikarzy Lódz
W czasie ucieczki zatrzymano pot'hodzące z kradzlezy.
kich, o godz. 15 w pierwszym, zaś
go jednak, przyczem odebrano mu
Aresztowanymi włamywaczami \) o godz. 15,30 w drugim terminie.
Sp •• ogr. odp.
prócz chleba 2 kg. sera, który rów kazali się 32-letni Andrzej Białczak
bież gdżieś skradł.
i 34-letni Otto Lerch, złodzieje kra
Sąd grodzki w Łodzi mając na kowscy, którzy przybyli na Łodzi
otwiera wkrótce filję w Łodzi w gmachu
uwadze, że Siwek poprzednio już na gościnne wyst~y. Aresztowa- Składaj odzi~t
był karany za rabunek skazał Ka- nych złoczyńców osadzono w areSZ
I
zimierza Siwka na 1 f()k więzt~ de do dyspozycji sędziego śle~t.'l:e
go.
(P) ,
iii..

Badanie
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W Leningradzie zakłady ,,.Ros,film" nakręcają film p. t. "Stefan
Razin" według scnarjusza, opracowanego przez A. P. Czapygina,
autora powieści pod tym samym ty
tułem.

W Moskwie rozpoczęto montowa
nie filmu, nakręconego przez grupę
pracowników fiJmuwyc~
która
wz ięła udział w ostatniej wyprawie
podbiegunowej łamacza lodów .,S~
birjakowa".
Na Ukrainie zaczęto wyświetlać
d\\'a nowe filmy dla młodzieży:
,.Powinszować promocji" na temat
walki (} politechnizację) szkoły wieJskiej oraz "Smacznego", propagujący znaczenie jadłodajni społecznych.

*

J ak wiadomo Emil
Lu<lwig,~
ostatnich czasach z pobudek natury ideologicznej przyjął obywatelstwo
neutralnego · państwa Szwajcarji. Nie cieszy się on jednak popularnością wśród swoich
nowych rodaków.
W d1liach ostatnich na odczycie
jego w Genewie o Stanach Zjednoczonych Europy grupa manifestantó!w przez godzinę śmiechami i 0krzykami nie dawała przyjść do
słowa pisarzowi. Po godzinie dopie
ro przy pomocy publicznOŚci udało
się uspokoić galer.ię i wyrzucić z
sali awanturników.

I

*

Wydział !lztuki przy ludowym
komisarjacie oświaty w M06!{wie
organizuje filmowanie przedstawień teatralnych przy zastosowaniu tecbniki fUmu dź~ięk()lwego.
Udział w pracach podjętycb w tym
kierunku wezmą m. in. Mayerhold,
Tajrow, Pudowkin i Eisenstein.

IgOR

słynnego śpiewaka
Z Neapolu donoszą:
Zmarł nagle w wieku lat 73. znany baryton Wincenty Morghen.
Artysta ten w ciągu 50 lat śpie
wał na wszystkich większych sce·
nach operowycb. Zmarł, wracają"
do domu z przedstawienia w teatrze San Carlo.

BF,ZKONKURENCYJNY
REPERTUAR FILMOWY
Dźwiękowego Kina

!, CAPITOl"
"NRTA
HRBI"
dramat kobiety kurtyzany
GRf:.'TA GARBONQVARRO.

s~piega.

,,[zowiek, którego zabiłem"
Reż. E. LUBICZA e ud%falem NANCY CARROL,
P. HOlmee•.

Błękitna

Rapsodia

• udziałem CHARL.S
FARRELA I JANET GĄY·
NOR

"BOCZIłR

UlaICR"
• c.arulllcll IRENE DUHN
IJohn BOLU

SZATAN ZIZDRDiCI
łalulla

Bln'hBld-liary Bilop"
ora. te ws%ystkie, które cechuje wybitny artyzm w pomyśle,
rełyserjl i pięknej oprawie mu·
·YCJDOj

dzinie 9 wieczorem i wykona boga.
ty program, składający się II pieśni
synagogaJnych,tyd. pieśni ludowych oraz arji operowych. Bilety
sprzedaje kasa fi1harmonji.

podają do wiadomości, ~e w miesiącu lutym 1938 r.
odprawione będą nabożeństwa żałobne w Synagodze
Towarzystwa przy Placu Wolności 10, na które zapraszają krewnycb, przyjaciół i znajomych, a mianowicie:
dn. 2 o godz. a w poł. za b. p. Hermana L. Grynszpan a
.. ,... Michała Lindenfelda
" 12 i pół pp.
2
"
"
.. .." Heleny Witold owej
" 1 po poło
" 2 "
Król
3 .. " 1 po poł.
" "" Stefana D. &0"
ezvckiego
, 5 " " 12 w poł.
,. "" Bene;ona SlIulmana
" 12 i pół p.p. ,. ,." Louis Abramowicza
" 55 ".. .. 1 po pol.
" ",. Marii i Władysława

Z KONSERWATORJUM MUZYCZNEGO HELENY KIJEŃSKIEJ.
W czwartek, dn. 2 lutego o gudz.
16 w lokalu konserwatorjum (Traugutta. 9) odbędzie się trzeci w rOku bieżącym wieczorek muzyczny.
Program wykonają uczniowie klas
fortepianowych prof. Dąbrowskie
go, Dobkiewicza, llcewicz~wny,
Kijeński e.j - Dobkiewiczowej i Lewandowskiego, klasa śpiewu prot.
lwżańskiego, skrzypce
prof. Wił,
komirskiego, dętych instrumentów
prof. Brandta i kameralnej prof.
Nagujewskiego. Wykonane będą utwory Beethovena, . Chopina. Schumanna j in_

BIAŁ Y TYDZI,EŃ W KONSUMIE
PRZY WIDZEWSKlEJ
MANUFAKTUHZE.
Proklamowane pr:r.ez dyrekc.i~
je.dYnego w mieście nuszem dom
towarowrgo Konsum przy Widz"skiej Mamlfatkurze (Rokirińska 54
dojazd tramwajami 10 i 6) tygod·
nie pod róźnemi hasłami cieszą. si~
uznaniem społeczeństwa łódzkiego
Zwyczajem dorocznym proklanJUjr
Konsum biały tydzień, który roz
pocznie się w pią,tek , dnia 3 Jutegl>
W tym czasie KonSUm sprzedawa'
będzie bieli!znę pościelową: kapy
prześcieradła,
posz!liwki, bieli1.Dr
stołową: obrusy, serwatki, bielizDf
damską, męską i chiecinną.: koszu..
le dzienne, nocne, pytamy, kołnie
rzyki, chusteczki do nosa i t. p. jedynie znajprzedniejszych ma.terjałów i w na.jelegantszych deseniach_
Zważywszy, że ceny w Konsumie
dzięki duż~l1Du obrotOlwi są rewelacyjnie niskie, biały tydzień ten
powinien być okazjlł dla. wszystkich gospodyń dla. zakupu niezhednej bielizny. Konsum poleca. również resztki, braki, sekunda wV1'obów widzewskich Jak rótwnie-t zna
ne ze swej niedoścignionej jakoś~;
wyroby marki O. K., które sprzedaje wyłącznie, KonSum DO cenach
ściśle f:1brycznych.
Wszystkie działy Konsumu są.
obficie zaopatrzone.

Chorych

"IYKUR [H~lIM" i Komitet JlDR~W1~Kr

• •••• d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
TEATR MIEJSKI
Dziś i w czwartek popołudniu
"Krzyezci~, Ohiny".
W czwartek wiecz. "Plac Paryski 13".
W najbli7,szych dniach premlera
komedji Ventel'a "Pani nie chce
mieć dzieci".
TEATR KAMERALNY
Dziś, jutro i pojutrze wieczorem
"Sprawy poufne".
W czwartek o 5 "Medor".
TEATR POPULARNy
Dziś w dalszym cilbO'U o goUz.
8,15 wiecz. operetka w 3 aktach
E. StoI za "Peppina".
JUTRZEJSZY KONCERT
J~ ALTERA
Zapowie.dziany koncert nadkantora światowej sławy .J. Altera.
z Hannoveru wywołał ni ebywałe
zainteresowanie i nic dziwnego,
gdyż znakomity tcn tenor swoim
f-piewem wywipra potęrtne ~wraie
nie. Znn.komity artysta wystą,pi w
dniu jutrzejszym w filharmonji o go

Pielęgnowania

Towarzystwa

"

Neufełd

.. 10 "
.. 10 ..

..
"
,.
"
"

" 12 ,.

"

fi ..

" 6 ..
,. 8 ..

"
..
"
"

13
13
14
15

" "
" "
" ..
" "

" 16 " "
.. 17 "

" 17 ..
" 17 "
.. 17 "
" 19 "

.. 20 ..
.. 20 "

,. 21 ..

,. 22 ..
,. 22 ..
.. 24 "
.. 24 "

..
"
..
"
,.
..
..
..

"
"
"
"

8 rano
"
,.
8-e; rano
8-ei rano
"
8-ei rano
"
12 i pół p. p."

,,~
"II"

Suchera Szepsa
Ssymona Goldbluma
.." Berty Chasinowej
"" Chany Małki Król
"" Anny i Jakuba małt.
Hertz
12 i pół pp.
,.,. .. Izydora Wiznera
S-ej rano
" " " Jakuba Pruss8ka
8 ei rano
""" Ezriela Ro~dna
12 i pół p. p. " " " Jakuba Markowicza
12 'i pół pp. """ Arona Kantora
Marji Stein
8-ei rano
Ił ,., "
S-ej rauo
~ " " Leon~i Poznańskiej
8-ej rano
"" ,t Gołdy Pryweeowej
12 i pół pp. """ Natana Engelmana
1-ei po poło " , " Dyr. Alberta Kona
12 i pół p.p.
,." .. Stefka Zylbersztajna
S-ej rano
"" " Hindy Salomonowiez
12 i pół pp. lO'" Józefa Czamańekiego
1 po poło
" 11 , I::lamuela Herszlika
Czł. Zan;.
12 i pół pp. ,. "" Feitla WoHa
l-ej po poło " • ,. Maksa Szretera
B-ej rano
" ",. Rebeki Kacowej
12 i pół pp. " "" Bernarda Dobrzyń
skiego
" .... Ludwiki Kronman
Heleny Heudelee

e o u we zbiGr

al

podjęły

związki włókniarzy

wszystkie

włókniarzy

o zawar- łv pisma do 7,wiązku pnemy·
cie umowy zbiorowej rołszerza sIu włókienniczego, krajowego
Akcja

si~.

Zwi~i oclliywają

n~rady

opl'llcowania memorjaI6w, ustalania wspó:nej
linji z ionemi organizacjami
i t. d.
W ślad za zwią.lZkiem k 1.a.lO
wym,
obecnie również :nnc
w kiemnlku

zwią,zlld

związku

przemysłu włólkit!nni
ok:r~owego in

czego oraz do

spektora pracy w Lodzi, 2
wnioskiem o zwołanie wspólnej konferencji, celem omó·vie
nia i podpisania zbiorowe.] u·,
mo'\vv w przemyśl~ włókiendi 

zawodowe wvstol>owa- czym. (a)

DZiś urOCZUSla

oremi ra I

Monumentalne arcydzieło dźwiękowe osnute na
tle nieśmiertelnej opery St. Moniuszki

Nadprogram:
Dźwiękowy

dodatek

"Na sz~rokim swięc;ie"
oraz aktualności krajowe

Początek

•
•

o godz. 4 p. p., w soboty,
niedziele i świąta o g. 12 poranki

Passe-partouts i bilety .b,ezpłatne nieważne aż do odwołania.
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przepickne arje solowe odśpiewa
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HokejowB mistrzostwa Polski

Zawody bokserskie
I.K.P.

Banasiak-Wdowlński

Dziś,

i Lipiec-Stahlll

w dniu jutrzejszym w sali teatru
Popularnego (Ogrodowa) klub IKP
organizuje mi~,tzyklubowe zawt}dy
bokserskie. Program przygotowano bardzo obfity, przyczem niektó
re pary zestawiono bardzo cieka·
wie. Ogółem przewidzianych jest
11 walk, z których przedewszystkiem wymienić należy spotkanie
Lipca ze Stahlem II i Banasiaka z

w pierwszym dniu, gra w Krynicy

Ł.K.S.

W Krynicy rozpoczyna się dziś
turniej hokejowy o mistrzostwo
Polski. Dzięki zimowym igrzyskom
olimpijsl{im w Lake Placid Polski
:llwiązek hokejowy
zaniechał rozgrywek o mistrzostwo Polski, wypełniając seZOn spotkaniami teamu
polskiego z Iicznemi drużynami zagranicznemi.
Spowodowana w ten sposób dwu
letnia przerwa w mistrzostwach
Polski sprawiła, że dziś odczuwa
się kompletny brak danych, na pod
stawie których moZnaby skreślić
obraz sił w poszczególnych okrę
gach i klubach.
Stąd też tegoroczne mistrzostwa·
Polski oczekiwane są z wielkiem
zainteresowaniem, zwłaszcza, że no
towana do niedawna niezaprzeczona hegemonja warszawskiego AZS
skończyła się. W okręgach druży
ny podciągnęły się znacznie w
swym poziomie, a więc i sytuacja
zmieniła się
radykalnie. Dziś o

AZS (Warszawa) jako zdecydowanym kandydacie na mistrza mówić
nie mOżna. Zupełnie równe, a kto
wie, czy nawet nie większe szanse
ma mistrz stolicy Legja, która, gra
jąc bez Materskiego,
najt~szego
obrońcy polskiego, umiała zremlso
wać z drużyną akademików, korzy
stając z pomocy słynnego AdamO\v
skiego.
W dowińskim.
A mistrz Lwowa, Pogoń? I ten
zespół jest dziś jednym z najrówniejszych i najsilniejszych w Polsce.
pragnie sprowadzić IKP.
Turnieje hokejowe o mistrzostwo
Dowiadujemy się, że klub IKP
Polski znajdowały dotychczas sła
rozpoczął starania,
by pozyskać
by oddźwi~l{ w Łodzi, z racji tej,
przyja2ld do Łodzi doskonałych
że nie była
ona bezpośrednio w
nich zainteresowana. Skoro jednak
pięściarzy bawarskich. IKP projek.
ŁKS-owi przypadła rola finalisty
tując mecz ten w Łodzi, czyni jednak zastrzeżenie, by w drużynie
pomorsko - łódzkiego, zainteresobawarczyków nie zabrakło słyn
wanie silą rzeczy wzmogło się kolosalnie i uwaga wszystkich ło
nych pięściarzy i najwybitniejdzian skierowana jest obecnie na
szych reprezentantów Niemiec, Ziturniej krynicki. Byłoby zbyt śmia
giarskiego i Spannagla.
łem oczekiwać od łodzian, wstt;pujących poraz pierwszy w szranki
turnieju o mistrzostwo Polski, jakichś nadzwyczajnych
sukcesów.
Łodzianie będą mieli tam do czynienia z daleko starszymi i bar"Makabiady" W Zakopanem
dziej
rutynowanymi zespołami od
W dniu dzisiejSzYm nastąpi. w kurencjach narciarskich, łyżwiar
siebie.
Zakopanem uroczyste
otwarcie skich, hokejowych i saneczkowych.
Ponieważ w ostatniej chwili popierwszych igrzysk zimOwych p. n. Do Zakopanego zjechały już ekspe"Makabiada';. W dniu jutrzejszym dycje niemal ze wszystkich krajów czyniono w kalendarzyku rozgrywek pewne zmiany, wyjazd druży
odbędą się pierwsze zaWody w koIl Europy.
ny ŁKS z konieczności został o jeden dzień J11'Zyspieszony i w dniu
wczorajszym zawodnicy opuścili

Bawarskich bokserów

Dziś

Ostr, konflikt

w kolarstwie

poucza

zarząd

w

Kronika spor.owa

nadchodzącą niedzielę

organi
zlIje ciekawe zawody bokserskie
J.. KS, n& których m. in. odbęJzie
'iW walka Głowackiego (Skra) z
Klimczakiem i Wudzińskiego (Skra)
t Krzywańskim l. Pozatem w zawo
dach wemą udział czołowi pięścia
w.e lokalni.
Na nadchodzącą nied-zielę zosta!
wyznac7.ony przez PZB półfinałowy
mecz bokserski o mistrzostwo drużynowe Polski, między Wawelem a

PKS-8m. Mecz ten od~dzie się w
Krakowie. Zwycięzca tego meCZll
spotka się w finale z Wartą 12 lub
13 biei. miesiąca..
W nadchodzącą. sobotę w lokaiu
szkoły im. kro Jadwigi przy ul. Ce
gieJnianej 2E odbędzie się dalszy ciąg turnieju szermierczego o
mistrzostwo m. Łodzi. W tabeH o·

szachOWI

NAUCZYCIELSKI -

W dniu jutrzejszym t. j. w czwar
tek, odbędą. się na lodowisku LKS;
przy Al. Unji dalsze dwa mecze o
mistrzostwo okręgu w hokeju. Mianowicie o godz. 10-ej spotka sie
Tryumf z SKS· em (Łódź), zaś bez:
pośrednio po tem spotkaniu ZOSt:lnie rozegrany mecz między Maka,b i
a SKS (Zgierz).

FrancJi

Piłkarstwu

grozi DrZesilenie

Warszawa, Lwów, Kraków za
Na niildzielnem walnem zebraniu
lwowski okręgowy związek iliUd
nożnej wypowiedział się za rozwią
zaniem ligi.
A więc radykalny wniosek Krakowa popierają już okręgi warszaw
CO
ski ł lwowski. Je~1i Śląsk jest wielce prawdopodobne - rów

łyżwiarzy

Rozegrane w klasie B mecze drtl
~ynowe w dniach 27 i 29 stycznia
dały następujące wyniki:

zw.

o mistrzostwo Łodzi
w hokeju

Rekord
zatwierdzony

ORLĘ

(Łódź)

Mecz rozegrany pomiQdzy dwoma pretendentami do tytułu mistrza klasy B zakOllczył się wynibecnej prowadzi WKS przed PKS.
Idem 4:6 na korzyść Orlęcia, oraz
i LKS-em.
part ja
Kościelak . Fijałkowski
'losk'1,ł[l, niedokońc>zona., w równej
pozycji.
Punktv dla Zw. NiLUczycieli zdobyli D;niusze,wski - z Garusem
W., gruz Kwapisz - z Fruzińskim./ .
Dla Orlęcia pp. Garus R. - z Małeckim . Dobroń M. z Torensem
iDobroń T. - z Skupieniem.

--------

Niemieccy bokserzy w Warszawie

rozwiązaniem

ligi

nież przyłączy się

do tej propoz,.
będą mieli za·
pewnioną większość dla swoich reform. Uchwała taka przekreślałaby
- rze('z jasna-wszystkie decyzje
ligi w sprawie podziału na dwie
grupy i wywołałaby groźne przeeł
łenie w polskiem piłkarstwie.
cji, wnioskodawcy

rewanż

norweskich wobec amerykan

OSLO, 31. 1. W sobotę rozpoczęJ:y się w Oslo wielkie zawody łyżwiarskie, których punktem kulminacyjnym był mecz łyżwiarski Nor
wegja - USA. Na zawodach był
obecnym król Norwegji wraz z na
stępcą tronu, publiczności zebrało
się 10,000 osób. Do meczu kaw e
państwo wystawiło po pi~iu zawodników, którzy biegli parami.
Najciekawszemi były biegi na 500
m. między Engnestangenem a Wed
gem, oraz na 5000 m. między Schro
derem a Ballangrudent.
Wyniki zawodów sobotnich były następujące: Bieg 500 m.: 1)
Engnestangen (Norwegja) 44 sek.:
2) Pedersen (N) 44,7; 3) Mjelde (N)
45,3; 4) Staksrud (N) 45,6; 5) Spńn
ger (USA) 45,7; 6) Ballangrud (N)
45;8; 7) Taylor (USA) 46,3; 8)
SchrOder (USA), 9) Wedge (USA);
10) Białas (USA).
Bieg 5,000 m. 1) SchrOder (USA)

Jak się dowiadujemy, posiedze·
nie komisji nadawczej wielkie,j bo·
norowej nagrody sportowej za rok
ubiegły odbędzie się w dniu 13 lutego w Państwowym urzędzie W.
F. o godz. 10-ej. Jedynymi kandydatami są. K1lsociński i Walasiewi.
czówn:t.

1\:1:13 r .

Dwa mecze

Wspanialg

nadanie honorowei
nagrody sportowei

dnia 1 lutego

1 lutego: AZS (Warszawa) - Po
Ognisko - mistrz Krakowa,
AZS. (poznań) - ŁKS.
2 lutego: Legja - AZS (poznaii)
Ognisko - AZS (Warszawa), Pogoń _.- mistrz KrakOwa.
łłehringowei
3 lutego: Legja - ŁKS,
AZS.
(Warszawa) - mistrz Krakowa ł
Pogoń Ognisko.
Polski Związek ŁyżwiarSki zaW dniach 5 i 6 lutego odbędą twierdził w tych · dniach wynik
się rozgrywki półfinałowe i finał')· Nehringowej na dystansie 1000 m.,
Wf'. DOtJTChcz:.~ niewiadlm" komu us1anowiony w r. ub. na
mist~
przY-ladnie mistrzostwo w Krako stwach Europy w czasie 2 m. 1,4 •
wie.• Kandydatami są Craco Ila i jako rekord Pols"ki.
Sokół. Decyzja zapadnie w spotka
niu Cracovii z KTH, a w razie zwy
Hokeiści
cięstwa musi si~ odbyć trzeci de·
pobili niemców 6:3
cydujący mecz między Sokołem i
W Berlinie odbył się mecz hoke.Cracovią. W razie straty
choćby
jednego punktu przez Cracovię, 0- jowy między reprezentacją Paryża
kręg krakowski reprezentować bę i Berlina. Zwyciężyli francuzi w
stosu nim 6:3.
dzie Sokół.
••~~~I!1~~!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!~~~&~!1~~!!~!!~!!!!!
goń,

Łódź.

Wiadomości

(Poznań)

Program rozgrywek, które odby
dwuch grupach

ZPTK!

Donoszą & Wamzawy, że za- zw~jne
'Wame zg:romadzenad okr~()Wego związku "War nie, CO w tvm wyipadku nie :1:0
s.zawslldego nie przyjął do wia- stało wykonane.
nOtD()śei decyzji ZPTK.
mocą
Na zakończenie zarząd \V.
której władze ok.r~ zostały O Z. K. zaznacza, że statut nie
kaT' za nieudolrozwiązane. WOZK. inotywuje pmewiduje
org-anitzacyjną okT~6,w,
§!We Sltanowisko tem., że ron·ią. t\IOŚĆ
. ~że pnzy.ią.ć udzie;
~łlie
morLe nast~pić jedyni~ przeto me
na skutek uchwały walDe~o lonej mu przez ZPTK. nagany
Zlgromadozenia ZPTK., a 01- za nieudolnie zorganizowany
~'V urzędując~ zaNąd IJ i że bieg do morza polskiego
W świec1e ikolarskim zanosi
w razie zawieszenia
zar7ądu
OIkr~ musi ~ zwołane nad · sie na powaŻ!Uy zata'll{.

z A.Z.S.

wać się będą w
jest następujący:

ot1Alarcie

Związek stołeczny

Łódź,

8:35,2; 2) Ballangrud (N) 8:40,3; "
Staksrud 8:46,4, 4) Białas (USA)
8:47,7; 5) Mjelde (N) 8:48; 6)
Taylor (USA) 8:49,7; 7) Engnestan
.gen (N) 8:50,8; 8) Wedge (USA)
9:01,6, 9) Springer (USA); 10) Pedersen (N).
W niedzielę wielkie zaWody ły7i
wiarskie między Ameryką a Norwegją
przyniosły
zdecydowane
zwycięstwo łyżwiarZOm norweskim
którzy w ten s!JO~ób zrewanżowali
się za poniesioną podczas zimowych igrzysk olimpijskich poraź..
kę·

. Mimo dwukrotnego zwycięstwa
doskonałego długodystansowca amerylcańskiego Schrodera na dystansie 5.~)QO i 10,000 m., norwedzy w klasyfi!.acji

ogólnej

osi..

gnęli większą ilOŚć punktów, at tem
samem i zwycięstwo. Stosunek u-

jemnych punktów przedstawia s~
57,5 : 86,5 na korzyść norwegów.

Narciarze polscy na W ęQ'rzech

ORLĘ

(Pabjanice) - YMCA 7:5
6 pkt. walcowerem
patrj3 A. Urbanldewicz - Splawski zakończyła się na remis. Dla
YMCA pkt. zdobyli pp. Weber i Su
me.r:t.
Orlę zdobyło

r-OSTĘP-ZW.

Na zdjęciu nasz Cm widzim} •. góry kombinowany zespół CWS ~
lKP. Stoją od strony lewej: Krenc, Karpiński, Chmielewskil Garncarek , Banasiak, Goss, Śmiech i Wie czorek, na dole widzimy niemiecką
~}'IlQ Heroa.

NAUCZYCIELI 5:i
W punktacji ogólnej prowadzi
Zw. Nauezycieli na 4 gry pkt. 35:11
przed Orlęciem (Łódź) 4 gry ph
30:16.
Następne mecze
odbędą, się w
czwartek, dnia 2. II. o godz. 10
Orlę (Lódź) Makabi i YMCA. Zw. Nauczycieli a o godz. 16 gra
pabjanickie OrIę z Postępem.
OOOOOCOOOOOOOOO

WSDóln,m w,slłk~em
ofiarą Domóim, bel-

robotn,m

W ostatnio trzy dni ubiegłego tygodnia odbywały siq na Wę
grzech zawody narcia.rskie o mistr zostwo W~gi('r przy udziale narcia
rzy polskich. Na zdjęciu naszem widzimy zawouników polskich. Stoją od strony lewej: Górski, Maru~arz, Kolesa1',
Ramaza, Legierski
i

8l' 111); n1;

Łódź,

'I

lutego 1933 r.

minimum obrotow?

GLOS HANDLOWY

Łódź,

Ruch przekazowy

Nowg (iOI d a lodzi

Handel międzynarodowy w r.
1932 doznał bardzo
poważnego
spadku. Ograniczenia dewiwwe,
włókienniczy
kontyngenty przywozowe it!'. spraZ dniem d~isit'jszym weszły pneciętnego z okresu 6 mieslę- 1930 I 31. Bez zmiany por.osla
wiły, że obroty handlu zagranicznego w da~m ciągu
maleją i w życie
uowe rozporządzenia '!'f r. 1930 i 1931. Kontyngenty tv kontyngenty na tkaniny wel
trudno w chwili obecnej
przewi- rządu holenderskiego, ograni- na ehusteezki wynoszę GO pr. nlane i półwełniane oraz da
dzieć, czy obroty te już OSiągnęły
czające
baJ'dzo poważnie eks- przywozu w analogit'..zuym .,.. konfeke.ię m(8kę dla ~hIopswoje minimum, Od którego spoport
towarów
włókienniczych kresie.
~ów.
dziewaćby się należało poprawy.
Według
danych posiadanyeh i konfekcji., a skierowane w
Nowe zarządzenia wprowa
Zarqdzenie te uderzaję bar
przez biuro ligi narodów obrót pierwszym JlZędzie przeci'wko dzone zostały na okres fi mie- dzo dotkliwie eJu;pcn1 wlókienhandlu zagranicznego przeszło 60 Polsce.
sięcy.
niclwa polskiego E ealego ssepaństw w f. 1932 wynosił 29,081
Niezależnie
od
tego
Dnienio·
re,eu
względów. W plerwSIIJm
Na podstawie tego zarządze
milj. dolarów.
Przy ostatecznym
Re
zostały
normy
konłyngennędzle
zaznaczye należy, u
obrachunku cyfra ta może ulec pew nia wprowadzone zostały ze
nej zmianie, która wszakże będzie wsteczną mocą działania od 1 łów wszystkich towarów wló- eksport konfekcji poIskłej do
bardzo nieznaczna, gdyż kraje, któ ~łyeznia kontyngenty na Itrz)'- kienniezych
oraz konfekcji. Holandji rozwinął się wla8clre w handlu tym biorą znaczny uTak więc kontyngent trykota- wie dopiero w r. 1932. Tnidno
wożone
do
Holand.ii
koszule
i
dtLiał, dane cyfr<J4We
ustaliły już
chusteczki. Kontyngenty te obej ży wynoąić będzie od 1 lutego więc będzie 1I8tallć kontyng~n
osta tecznie.
•
Tym sposobem obroty handlu za mu Ją to W 31'y, których deklara. 75 pl'oc. wartości pneeiętnej tv dla Polski.
granicznego z 68,659 milj. dol. w c.fe celne pnedstawione zosta- przywozu z lat 1929, 30 ł 31,
Z druWej strony kontyngeoroku 1929 spadły do 29.081 milJ. ły pHed dniem 26 (jtyczni~ f kontyngent konfekcji damSkiej ty te ustalone zostały na pociw roku 1932, t j. o 57,6 proc. Je70 proc, warto- stawie wartości w walueie hoj > I)ł'zed dniem opubJikowallia ł dzicc·ięeej żeli chodzi o poszczególne okresy,
za Iende1'8kie.f. Kaida zwyżka eftl
tych
rO'llporzącheń.
Konłyn ~ci przeciętnego przywozu
to w r. 1930 wynosiły one 55.571
ten
okres,
konfekcji.
wyrabiapociąga za sobą automatyez~ent
na
eksport
kosznl
wynomilj. dol., t. j. 19,1 proc. mniej, niż
w roku 1929, w roku 1931-39,782 si 100 proc., a na Musteczki .'le.f z domiesZką kauczuku i .co llie kurczenie sle w wysokośet
milj., t. j. 28,4 proc. mniej i wresz- 90 proc. warto.~ci
przywozu my - 75 proc., przywozu w r. tych konłydgeDtów.
cie w roku 1932 - o 26,9 proc.
mniej od roku poprzedniego.
Zaznaczyć też należy, że kryzys
w tej mierze ogarnął cały niemal
świat w jednakowym prawie stopniu. Nastąpiły pewne przesunię
cia, nie mają one jednak istotne- mD5Z.bgtzar~ieliro"aDe"sądzlehaDdlo"'glD
"..
go znaczenia ,dla wyników ostat"
oddziału
_
co
majduJe
oparcie w
tecznych. Obroty np. Anglji w r.
Większe przedsi~biorslwa pOSia-, sad łódzki, ani sąd apelacyjny, cif'
istoełe i w celu rejestru handlowe1929 wynosiły 13,0 proc. ogólnych dają w celu ułatwien :. Il operacji którego :zarząd się odwołał. Sprawa
hipoteezobrotów światowych. obecnie _ handlowych l:Z~i :::i·.I;·=,wych.1 licz na skutek skargi kasacyjnej .tna- go, jako rodZaju ksłąr
nych bandluJącego.
16.9 proc., Stanów Zjednoczonych ne oddziały - filje, rozrzucone po lazła się w sądzie najwyższym.
•
•
Sąd najwyższy umał, że obow~
_ 13.8 i 10,1 proc., Niemiec 9,3 j calem pall11twie.
Słtd najw~ aka~ kasRe)').
8,4 proc., Francji 6,1 i 6,6 proc.
Brak definicji prawnej "odtl1.ia. zek zarejestrowania oddziału ma ~ bula oddam.
i t. d.
lu" ułatwiał zarządcom poszczegól- miejsce niezaleznie od zakresu cizia
Udział siedmiu państw (Anglji, nych przedsilibiorstw uchylenie sie łalności tego oddziału i od zakTesu
Stanów Zjedn<M:zonych,. Niemiec, od zarejestrowania oddziałów w zależności jego władz od władz
Francji, Belgji, Holandji i Kanady) sądach. Naogół jednak sądy stały zakładu głównego; Ze aczkolwiek
71 największym stosunkowo obro~ na stanowisku konieczności reje. rejestry odd3iałów maJą niejako
tern handlu zagranicznego pozostał strowania fiłji.
charakter wtómy w odniesienicr
na pierwotnym poziomie prawie
Do tej grupy sądów należał są<! do rejestrów zakładów głównycb,
WarSZaWSka giełda
bez zmiany, gdyż w roku 1929 wy- łódzki, którego decyzja powędro- to jednak rejestracia oddziału kopleni_in.
JlO8ił 51,59 proc. obrotów świato- wała aż do sądu najwyższego i SpD nieczna jest dla większego za~
.
••
wyeh (35,416
milj. doI.), w roku wodowała ostatecznie wyjaśnienie pieczenia interesów osób, będącycb
Na wePm'aJtmlm t.ebraniu gtełdy
1930 _ 51,42 proc. (28,579 mU).), wątpliwej kwestji, a tem samem w stosunkach handlowych z danym w~utowo - .dewizowej.w Warsza.w roku 1931 _ 51,26 pr<M:. (20, 386 1ujednostajnienie praktyki sądów. oddziałem, Jako też dla udostępnie Y;Je tendenCJa dla. deWIZ pnewata
miłj.) i w roku 1932 _ 51,22 proc. W swoim czasie otwarto w Lodzi nia tym osobom moźn~i spraw- la; ełablza, przy ob~ niewiel(14,896 milj. doI.). Najmniej st06Wl oddział dużego banku. Na skutek dUDia zakresu uprawnień władz kl~h. Notowano: BeIgJa 124,05
.1111 • • • • • • • • (plus 5), Gdańsk 1'nS,60 (-10), Ho
kowo ucierpiał handel zagranicz- wezwania do zarejestrowania odny Anglji, gdyż zmniejszył się 0<1 działu zarząd złożył do sądu pooaJa.ndja. 359 (PIU8 lU), Kopenhaga
140, Londyn 30,80 - 29 (pluB 2),
roku 1929 tylko o 45,3 prew. (z nie, w którem wyjaśnił, iż oddział
Nowy Jork 8,923 (-1), Nowy Jork
8,956 do 4,903 milj. dol.), najwięcej ten nie posiada żadnych uprawniell ,
_ Stanów Zjednoczonych _ o 69,2 do samodzielnej dzia!alr.ości, po.
- kabel 8,927 (-1), Pa.ryt 34.85
proc., obroty pozostałych z~ wa, średnicząc jedynie pomiędzy cen- Kursy Zawodowe Zeńskie przy (plus 2), Zurych 172.75 (plus 5),
hają się w granicach od 54,3 proc. tralą, a miejscową klijentelą. Jest Tow. Szerzenia Pracy Zawod. Włochy 4.5.68; w obrotach między
(Belgja) do 61,9 proc. (Niemcy).
więc "oddziałem" tylko z nazwy
wśród Kobiet Żyd.
bankowych dewizy n& BerlinNa szczegółną uwagę zasługuje która nie może odgrywać żadne'
Wólczańska 21, tel. 167-15 212.15 (-5). W obrotach prywatRosja, ldóra nie była w stanie ode- roli, f:dyż nie nazwa (mogąca być Przyjmuje zapisy na nast. działy:
nych: marka niemiooka. 211,75, dorwać się na długo od światowej zresztą w kaidej chwili zmienioną 1. Gorseciarsłwo- Kr6j lar gotówkowy 8.92,25 rubel złoty
sytuacji. Udział swój
w l1andł'lt np. na "reprezentację", "zastęiP- 2. Krawiectwo-damskie i 4.68.50, rubel srebrny 1,34, bilon
światowym Rosja wprawdzie co- stwo" czy "agenturę") jest rzeCZII 3. konfekcja dziecin;'8
0,60.
kol wiek zwiększyła (z 1,36 proc. w zasadnicza, a zakres działalności 4. Haft, roboty rączne I
Akcje. Na rynku a.kcyjnym więk
r. 1929 do 2,2 proc. w roku 1932" placówki. Na tej zasadzie zarząd
robo&y weneckie
szych obrotów dokona.no akcjami
Banku Polskiego, dla pozo6ta.łych
w cyfrach jednak bezwzględnych łódzkiego oddziału prosił sąd o I!- G. Modniarstwo-kapelusze
obroty spadły w tymże
czasie z znanie, że oddział ten obowiązkOwi
Bieliźniarstwo - Kr6J akcji sytuacja. bez zmiany. Notowa.
935 do 6!l4 mili. dol. t. j. (\ 30,1 rejestracji nie podlega.
6. Ondulacja
no: Bank Polski 81 - 81,50 - 81.
proc.
J.~. I Poglądów tych nie podzielił a01 7. Manicure
Tranzakcje dokonane anienotowa
I!!!~!!~!!!!!!!!~~~!!!!!~!!~~~~~~~~~~!!~=~ Sekretarjat czynny od 9-1 ne: Lilpopy 10,50, Modrzejów 3,50
.;
i 8-7 po poło
- 3. za Pocisk chciano płacić 1,50
. . . . . . . . . . . . za Starachowice 8.
Papiery procentowe. Tendencja.
Ć
dla papierów procentowych na pocz~tku zebrania. giełdy, była. dość
Na wokandzie sądu handlowego damskich (fabryka Leszno 3), z sio
należności w Hiszpanji? słaba, natomiast pod koniec giełdy
dzibą.
przy
ul.
Piotrkowskiej
49,
do
znalazła się upadłość sz. FrydlenFirmy polskie napotkały ostatnIO kursy 'poż~czek zarówno państw?
dera, fabryka wyrObów bawełnia sądu apelacyjnego w Warszawie
trudności
w otrzymaniu sum im wych Jak I prywatnych lekko s}(~
wpłynęła
skarga
incydentalna,
nyCh (Aleksandrowska 111).
należnych
w
Hiszpanji, a to dlate- wzmocniły. NotCJWano: 4 proc. pot.
wniesiona
przez
adw.
:MoszkQfvv.
Sąd, zwa.żywszy, że układ, w kUJ
rym firma zobowiązała siQ zapłacić skiego, który wnosił o uohyleni-: go, ze transport był fakturowany ~olarowa. ?6,50 - 56,75, 4 proc.
zwykła 103.90wierzytelnośc.i w wysokości 20 pr. decyzji oraz wyznaczenie na kura- za pośrednictwem centrali owych mwestycYJna
firm
w
Wiedniu.
102.75,
serjowa
108. 5 proc. kontor:!.
masy
upadłości
jednego
z
adw 4 ratach półrocznych, odpowiaWyjaśnienia
szukać
należy
w
wersyjn&
41.50
6 proc. dolarowa
da wymaganiom kod. handl., ukłarl wokatów, mającYCh siedzibę w Lofakcie
iż
w
stOSUfl.kU
do
państw
57.25
57.,
7
proc.
poi. stabili%3.zatwiet"dził, uznał niewypłacalnośc dzi.
Sąd apelacyjny skarg~ incydell- posiadających reglamentację, prze- cyjn& 55,~0 - 56,13. - . 55.88
u padłego 7.a usprawiedliwioną.
talną pozostawił bez skutku, gdyż pisy hi97lpańskle stosowane są w (-37), 4 l pół pr~c. ~lemskle 37
przywrócił go do czci kupieckiej.
'" '" •
sąd handlowy, mianując kuratora sposób bardziej rygorystyczny, Wf) (-2), 7 proc. ZiemskIe dol. 40
.W sprawie upadłości firmy "K. syndykiem, miał na względzie jego be~ czego 7.ł!leca się, by firmy kf:! (-25) 8 proc. Warszawr -1:3,25 -:Rudnicł'i
i_
S-ka"
fabryka
fachow0ś6.
lowe
faktury
w_
Polsce.
43,13, - 43,Bę
(-37). franzakc·Je
____
__
_ _ _wyrobów
_ _ _• _
____________
&_ _
_ _wystawiały
_____
___
..
dokonane
!lo menotowana:
pro!!.

Eksport

do Holandji zahamowany

Oddz·lly i

1 lutego 1933 r.

między Polską

i Niemcami
W wyniku rozmów, pn.epre
pmwadzonych, między czynnikami po·lsk.imi i nicmłeekimi
osiągnięto

zgodę

władz

nie-

mieckich na podjęcie pl'zekazo
wej(o ruehu pocztowego mię
dzy Polską a Niemeaml.
Jłueh pl"lJekazowy polsko - niemleeki będzie podjęty • dniem
1 mal"C& r. b. na wamnk1ł~h
OfI(ólnie przyjętyCh w ob1'O~
przekazowym
-..dędzynarodo ..
wym.

KIJI'8 pieniężny marki i . . .
tego, kt6.re to waluty będę dooo
puszczone w obroele przekaao
Wlm, ustalany będzie

wed.na
kursu pocztowo - lCieldowego.
Do obrotu dopuszczane bę
de przekazy, wystawiane da
wszystkich orz~ów po4!zto.
W'Veh w Polsce i w Nlem.aeeb.

Rada eksportowI
pOdejmuje prace

iłie Jllfdsi~biorsl\V S:§~E:~:;:.:E

niczego
pewne poprawki w stałucie
tej organizacji.
Obecnie statut został przesłany
do pa6stwowego instytutu eksportowego w Warszawie na f~e dyr.
instytutu p. Marjana
Turskiego l
naleł.y przypuszczać, że Już w przy
sz1ym tygodniu rada eksportowa
rozpocznie 8wOją dzJała~ć.

I

ArnekDlenlelnr
···

ol' Praca"

II dl

śCi,

adzorr,

U

ad,

Jak fakturowa

NOTOWANIA BAWELNY
NOwY JORK
Loeo 6,10 ,luty 5,95 -.nee &.01
kwieeień 6,06 maj 6.14, ozerwiee
6.19 lipiec 6.26 sierpień 6.33 ~
Bień 4,89 pa.ździernik 6,45 listol)ad
6.51 grudzień 6.58 B~ 6.*-

NOWY ORLEAN
Loco 6- marzec 6,01 maj
lipiee 6.26 październik 6.42
dzien 6.55 styc~ń Mm.

6,t~
gTtł

LIVERPOOL
Loco 5.11 styczeń 4.87 luty 4.Bł
marzec 4.86 kwiecień 4.87 maj 4,&s
cz(n'Wiec 4,89 lipiec 4.90 sierpień
4.91 wnesień 4.92 pa.ździernik 4.94listopad 4.95 grudzień 4,97 at'r"czeń 4.99 luty 5.- mal'Leo 5.04. ".
Egipska:
Loco 7,15 styczeń 6.85 m&rzee
6,90 maj 5.98 lipiec 7.06 paździer
nik 7.14 listopad 7.19 grudzień 7\.2a
Upper:
Loco 6,60 styczeń 6.4! marsee
6.88 ma.j 6.35 lipiec 6.81 pażdzier•
nik 6.26 listopad 6.22 grudzień 6,20

BREMA
1.000 7,33 ma.rzoo 6.90 maj 7,~
lipiec 7,19 październik 7.34 gra.
dzień 71,45 styczeń 7.52. .
ALEKSANDRJA
Marzec 18,03 maj 13.29 lipiee
13.48 listopad 18.83 styczeń 14.03.
ASbmouni:
Luty 11,31 kwiecień 11.29 czer.
wiec 11,26 październik 11.11.

.......................,

~

kolejowa. 38. 10 proc. kolejowa 100
7 proc. stabilizacyjna, odcinki po
(Pałlowka 100 dolarów 60.75 8 proc. diIlonow
W iiifi) ska 63 - 63 63 - 63,75, 7 prOc.
śląska 43.50 5 proc. Warszawy Poezątek 50.75, 4. i pół proc. Warszawy
. . .••••• ~ ••••••••••• ł •••
O 4 pp.
ehei:tno 1'1IIcić 46.

Superfilm produkeii SOWKINO MOSKWA

Bezdoll~ni
nlU nieodwołalnie oDraz ostatni I

Ceny miejsc na
wszystkie seanse

od 80 gr

•

Nr 82

-

PlllłD!

t.n. -

11

1933

1'1111:1
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Wagon w godzinie największego
ruchu. Pełno pasażerów na ław
I.ach i natłok w przejściach. Pasa·
żerowie siedzący,
to przewaznle
robotnicy. Wsiedli oni na pierwszych stacjach daleko na przedmic
ściach, dlatego mogli jeszcze zająć
ławki. Wieln z nich trzyma
wory
z narzędziami, Co jeszcze przyczy .
nia się c10 większego ścisku. Znajduje się wśród pasażerów otyła
~ejmość, która zajmuje trzy czwarte ławeczki na dwie OSGby. Obok
niej mały szczupły człowieczek
ledwie przyczepiony na krajuszku
i usiłuje czytać dziennik. Przy każ
dem zatrzymaniu się wagonu i przy
kaMem ruszeniu :r:; miejsca traci
równowagg i upada na ramię niewiasty siedzącej na ławeczce są
siedniej, która mierzy go srogiem
sJ)ojrzeniem. On odpowiada na tG
wzrokiem
zafrasowanym, jakby
~hciał pOIWiedzieć:

-

"GLOS pottANl\ry" -

To nie moja wina, tylko tego
co siedzi obok mnie.

słonia,

Robotnicy obserwują tę scenę· j
na głos złośliwe uwagi o jejmości. Ona jednak nie zdaje się
spostrzegać, że odn067-ą
się One
do niej.
Opodal siedzi panienka skromnie
ubrana, widocznie z jakiegoś magazynu i pochłania romans brukowy. Naprzeciw niej dama, czyta
również, ale książkę wytwornie
oprawną. Jakiś duchowny jest tak.
że zajęty lekturą nie brewiarza,
ale humo~tycnzego pisma, kt&rem widocznie doskonale się bawł.
robią

Pasderowie stoRcY tłoczą sito
Jeden na drugim lak śledzie w becz
ce. Stosownie do ruchu wozu koły·
szą się raz na prawo, to znów na
lewo. Są tam dziewczynki jeszcze
małe, ale juz pełne
kokieterii, ł
uczniaki, a takie starsi panowie,
którym widocznie sprawia przyjemnoŚć bliskie sąsiedztwo
podlotków. Widzi się także parki, które
patrzą sobie w OCzy i trzymają się

Co uslrszvm,

za r~e, głuche i ślepe na wszyst- wzruszającego na świecie? To serkO, to się dzieje koło nich.
ce się ściska.
Przystanek. Półminutowy postól.
Ale ch!opczyk nie wyd~je się
Drzwi otwierają się automatycznie. być idiotą. Ma żywe oczka, a ruzastęp1\je chy jego są normalne. Wszyscy
Nowa fala pasażerów
I ścisnęli się jeszcze bardziej, ażeby
tych, którzy wysiedl1.
Nagle żywe wzruszenie ogarnia zostawić miejsce stroskanej matce
wszystkich. W chodzi do wagonu i małemu męczennikowi. Z miejsc
gruba kumoszka. Wpycha przed do siedzenia tak zazdrośnie okuposobą gwałtownie, prawie brutalnie, wanych także wszySCy powstali.
chłopczyka pięcio czy s7.eściolet- przeleytciał, w .P?Wi~tlrzŚu. wbiel!!d. wiew
.
samar ans l(JeJ nil o Ci
IZIuego. •.
mego.
K ob'leta uSla
. dł a
.•
pOClągnę,a za
I oto coś zmnieniło się nagle w s~bą dziecko.
duchowej atmosferze tłumu. NalVet
..
st r zy je
ość re atyczny z
Ale po chWili powszechne oburze
kI U~l
• d 't
nie objlo wszystkich. Z ust matld
aks . g?m
ł'
k
r'
d e oraCjami przy aple sur 11 a,
kt'
•. r'
t
ł pos yszano prze lęstwo! Przek mac
ory
m~c~erp IWie . wyp~ rywa męezeńskie dziecko!
iWolnego mIe.lsca do sledzema, aby
ulżyć swym zbolałym cz)onkOdl za- Będziesz mi siedział cichol
pomina o swojei strategji, bo dziec Przestaniesz się kręcić, ty wstręt
ko, które weszło, jest prawdziwym ne chł~paczysko! ZObaczysz, jak
potwMem. Jest tak straszne.. że dostanIesz!
wzbudza mimowolny dreszcz!' p~
I podnosi rękę jak do uderzenia.
twór z wodą w głowie niewątpU
W Stlystkich pasażerów przebiewie. Wysokość jego czaszki prze·
ga dreszcz. Mieliby ochotę ją zabić.
kracza normalne rozmiary. Na szeAle wstrzymują się i milczą. Nie
rokość stosunek jest prawie
ten
wolno się mieszać
do cudzych
sam. A ta głowa, na którą trudno
się patrzeć "ez zgrozy, Jest owinię spraw.
ta szmataJlli i bandaiami. 00 to mO
Wszyscy powracają do swoich
że być? Jakiś okropny wrzó4, na- poprzednich zajęć, tylko dttcbown~
rośl po-tworna? Był mOże operowa· nie czyta już bumorystycznego pi!ty? Ale w takim razie operac'a BUla, ale widocznie odmawia modlipewnie się nie udała. Chłopak mUf.i twę... Jedynie grubll pani nie porubyć idjotą myślą wszyscy.
szyła Się przez cały cZasa z miejsca
jakoby jeszcze rozszerzyła swóJ
_ DZieCi mające takie cZaszki stan posiadania... Całldem już zezawsze sa kretynami. Ach, biedny, pchnęła chudego sąsiada, który nie
nieszczęśliwy mJęc'llenniJc.
myśli już zresztą o utrzymanie rów
nowagi.
Oczy jego błyszcza wście
Robotnicy są wzruszeni i przeję
ci litością na równi z pasażerami kłością. lecz nie na zaborczego "slo
burżuazji. Ksiądz przestał czytać nia", ale na t~ wyrodną matkę, któ
swoje pismo, kobiety także podnio- ra w tej chwili mówi do niego:
- Niech pau siada na miejsce
sły oczy z nad ksiąi,ck. Jejmość,
która dotychczas robiła zawzięcie mego chłopczyska. Moie tak samo
pońezochę, opuściła druty I Jnstynk dQbrze posUić, ten smarka.cz prze.
townie przeżegnała się. Fala po- klęty _
wszechnego współczucia, pomiesza.
Chłopak, siedząc na ławce, wywl
na z jakimś niesamowitym lękiem. ja tymczasem zawizęcie nogami...
Kalectwo
dziecka,
niewinneg~
Ale to z pewnością takie konwulsje
dziecka, czy może być coś bardziej nerwowe, zupełnie zrozumiałe przy
!i
!ego stanie.

I

dziś

12.10 Koncert z płyt gramofonow~'ch.

15,35 Progra.m dla dzieci: a) Opo
wiadanie W. Grodzickiej - Czechow
skiej p. t. "Nowe buty", b) obrazek
H. Rostafińskiej - Cboynow!'\kiej
..,W kuźni".
16,00 Płyty gramofonowe.
16,40 "Pre·z ydent Rzplitej Pot·
tkiej prof. Ignacy Mościcki, jako
badacz, uczony i wynalazca."wygł. prof. Wojciech Świętosław.
ski.
1\7)00 Audycja dla nauczycieli
muzyki.
17,30 Płyty gramofonowe.
1~,40 Odczyt p. t. "Zagadnienie
rodziny na międzynarodowej konferencji służby społecznej w Frank
furcie" - wygI. dr. Ba.lsige~oIWa..
18,00 Muzyka lekka..
H} .~O Komunikat izby pn:emysl.handLowcj ·w Lodl'-i.·
19,20 Dr. Stanisław Adamczew
ski wygł. feljeton p. t. "tycie literackie".
~O,OO .,Jakie to bylo ładne"
prz\'.gl:lc1 starych i nowych meloc1jl
i piosenck .

Drzez radio

Mały jegomość potrząsa przeczą

słów wystarcza dla daleko. od głowy
śmiertelników t
języków publlcznoścJ, wcbodzą w kontakt z zupełnie interaz już głoślly wyraz ną częścią ciała ..

Tych kilka
Il'ooiwiązal}ia

która daje
swemu oburzeniu:
- Ma pan słuszność! To wstyd!
Kobieta, matka, żeby tak poniewierała biedne, chore dziecko, kalekę.
Powintloby si~ ją oodać w ręc~ noIicjU
Gt:uba kumoszka podnosi ze zdzi
wieniem oczy:
- To do mnie mówicie? No dobrze, to zobaczcie sami.

- Nie wyobrażacie sobie panstwo, Co ta małpa potrafi wymyś
lić! narz-eka gruba kumoszka.
- Chciał się bawić W straiaka i
zamiast hełmu wsadził sobie to · na
głowę. Nie było lUnie w domu, bo
chodzę po posługach.
Zamknęłam
go w mieszkaniu, zagasiwszy poprzednio ogień, bo wiem, że po nim
mozna si~ w$~ystkiego spod7.rewać.

Nagłym ruchem, mimo protestów
i krzyków przerażonych kobiet,
zdziera jedne po drugich szmaty i
bandaże ...
- Co to takiego? Co to jest?!
Spodziewano się zobaczyć straszliwą ranę lub cięcie na potwornej czaS2.~e. Tymczasem cn to?
Jakaś blacha?..
A może dziecko
jest po operacji i chirurg załoi~'r
mu taką ochronę?

Gdy powróciłam, s trarałam się
mu zdjąć z głowy to świństwo, ale
wsadził .ie sobie tak mocno, że ani
rusz z tem poradzić... Chybabym
mu zdarła razem z uszami. Ciągnę
i na nic ... No, a jak on wył, może·
cie sobie wyobrazić! Cóż miałam rll
bić nieszczęsna? Owmęłam szmata.
mi naczynie, żeby nie było widd
no i wiozę go do doktora. Miałam
jeszcze obejść dwie posługi. Siedem
franków czystej straty i Jeszcze bi·
Ostatni bandaż spada. ZdumIf'lety jazdy i dziesi~ franków dOI<nie. Ludzie jeszcze nie mogą zrotorowł... To się nazywa pechowy
zumieć.
dzień! Będziesz ty siedIDał cicho,
Mocno wciśni~e na czoło ł ty. ty, cielaku! A to przeklęty bęben!
czaszki aż po kark ukazuje się na·
Tym razem nikt już nie zaproteczynie okrągłe z uszkiem, z tycb
stował....
które zazwyczaj znajdują .si~ doM

ZA lA DOMlENI •

Komunikujemy, że Walne Zebranie członków Instytucji pod nazwą . "Ostatnia Wzajemna Pos ł uga"
(Chesed Weemes) odb ędzie się w dniu 16 luteCfo
O godzinie 8 wieczorem w lokalu Stowarzyszenia. Kupcćow
m. Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 73 z nast~pującyIł
porządkiem d7.iennym:
1. Zagajenie
2. W ybór przewodnicz~cego
3, Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego
4. Wybór Zarządu
5. Wolne wnioski.

Komitet Organizacyjn,!
~~&8eee&&&&&eeeeeeeeeee~

Ovrekcia TowarZUSIWa KredytowegO m.

Łodzi

co głową i nie ko.rzysta z ofiarowanego miejsca, mrucząc półgłosem:
22.15 :Muzyka z płyt g:ramofolloOb1ł'ie§z,z~lłie.
- Jak matka moze b.Yć taka bez Nr. 460
wych.
serca!
Po)Voluląe się na Rozporządzenie Prezydenta RzeczY\-lOt, pO23.00 Muzyka tan~t:.cna.
litej z dn. ?7 paźdidernika 1933 r. o pierwszeństwie hipotecznem
i konwerSYJ zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoter
AUDYCJE ZAGRNICZNE.
minowego, Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi podaje
Monachjum (533)
do wiadomo~6i i wzywa PP. stowarzyszonych, pragnących ewen20,30 M. in. Koncert fortepianoPrzemysłowiec tualnie skorzystać z konweraii zaległości, aby składali do Biura
wy B-dur Beethovena.
Dyrekcji podania z wyszczególnieniem następujących danych:
Lipsk (390)
łłzłmi~jlDik
, 8) Nr. hipoteczny nieruohomości;
20.00 Opera Glueka "Ifigcnja w
b) Wysokość sumy, dysponowanej przez właśeiciela do ure·
Taurydzie" .
gulowania części zaległości w gotowiźnie;
Stuttgart (360)
lłkarz
o) Okres amortyzaoji mających się skonwertować zaległośoi.
20,00 Koncert (Symfonja F-dur
Po ?trzymaniu i rozważeniu powyższych danych Dyrekcja
Brahmsa, Symfonja "Dante" Bu·
zadecydUJe o możliwości i wysokości konwersji.
ha'a)
IDżgni~
Termin składania podań oznacza się od dnia rllisiejszege
Kalttndborg (1153)
obwieszczenia
do dnia 25 lutego r. b.
22.15 Kwintet smyczkowy
••••••••••••••••
O•••••• '~.~·.. l.~.·-~
kontrabasem A-dur .;:"zuberta.

Hupi«!t:

lIrzednik

4dwokat
..

Kapitalista

Strassburg (345)
00,00 Koncert (Suita H-moll Ba.-

BezroboIng
Pani~

RENIT"

cha, Konce.rt skrzypcowy :Moza.rtjl.,
Panowlł
.,GrÓb Couperina." ltavela).
Ryga (524)
PIOTRKOWSKA NR. 89. :ł TELEF. 223-38.
19.00 OPeretka Offenbacha ".luczytają
Ju".
drobne ogłoazenla
Bukareszt (394)
TŁUMACZENIA
w
20,00 Recital wiolonczelowy.
21,00 Recital skrzypcowy- (Sc)
PRZEPISYWANIE
nata E-moll Mozarta. Hiszpańskt
NA MASZYNIE
auita de Fallaa.).
20,50 Wi adomości sportow~.
POWIELANIE
DRUKÓW
Budapeszt (550)
21.00 ne.cital śpiewaczy Anny i\[a,
19:30 Opera Offenbacha "Opo .
rji Ouglif']metti (sopran).
wieści Hoffmana..
__
RR"Na
______________________________
. . . . . . . . .- -____. . . . . . . . . .__________________
2:2.00
widnokrfigU".

WszgS(g

" lOSIE
IPORANNYMIII

DZW lĘKOWE KINO • TEATRY

Dziś

100 In

i dni

nastfłDn,ch!

tr6"" In ilo

c

Udziill biorą Jln.jwi~knc nasze gwiazdy na czolc z Zulą Pogorzelską, Kr,styną

An-

kwicz. Dor.. Kalln6wnlłJ Adolfem Dym.zą, Konradem Tomem, Ludwik8em
Lawifiakim, Mieczysławem eYb. ulakim. Piosenki w wykona.niu Ch6ru Dana .
W epi%odaeb asy sportu polskiego: Wels.6wna, Ku.oc'liskl I Heljaslt.

l.n -

"GLOS PORANNY" -

r.r. 81
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Wspaniałe arcydzieło

filmowe
genialnego S. Van Dyke'a p. t.

.Drama. obyczajowy, ilustrujący życie .arystokracji ~wiata
,

IJhal"J dl gMWUJ[t Anna Pqe, P hilips HOlmes, lewls
Początek

Cen, mieJsc Inllone.

S~ODC

seansów o g. 4.30, w soboty i niedziele o g. l-ej.

BIlel, ulgowe waine bel ogrania'"

NASTĘPNY PROGRAM: "RASPIJliN" Z tONDJlBfl'l 'fIBlll'1.

1I08alu "lOR JI" Iro.łaRe~i;;';obn;-l
MONIUSZKI 1

.._ _ _ _ _ _ _

I

_ _ _ .I

_

~X~~Nga~~~~, ~~:~!~i~ x1

Ił E N D EZ -VO US ,

I

codziennie o p6łnocy a udziałem artystdw Z. A. S. P.
CHOJNACKA

ZŁOTO. BIżUTERJĘ i kwity do administracii "Gl. Por.

CAŁEJ ŁODZI

MAJCHRZAKóWNA
WĘGHZYN

winien Pan t"dać. waaystlro inne za§, rzelromo
tak samo dobre NAśLADOWNICTWA jak najenergiczniei odraucać

lub w10kszy. Oferty sub. .A. B.

I

.r..__.

&

I

,ylko
prawdziwe

R_O.iIllD.e••__iiii _

,,0 L L A'~

CDCTRI la -BRB"

Znakiem
3wiatowej słewy
nil

i marllll
GLOBUSA

NIEMA BRAKU POSADl Czy
finna jest w opresji. czy prosperuje, zawsze ma duio wolnych
miejsc dla zdolnyoh
współpracowników, którzy po_
trafią firm~ z opresji wyprowaFORTEPIAN KERNTOPFA
dzić - lub uczynić i'ł bardziei
w dobrym stanie do sprzedania prosperui!łc'ł.- Tysiące ich czyAl. 1 maja 11, m. 1.
911-3 ta oodziennie drobne ogłoszenia
w ,. Głosie Porannym II
MASZYNA DO PRANIA nowa. _ _ _ _ -________
zagraniczna. marki • John co oka- TADEUSZ IDRSZBERG ucz.
zyjnie, tanio QO sprsedania. kl. VI. Gimnazjum Społe clnego
Wiadomość telefonicznie -226-32 zgubił matrykuł~.

pod kier. mixera Johna Behrensa

•+ OtJ.A"'+

nazwą

I

BRYLANTY, złoto, srebro. różnil biżuterję oraz kwity lombardowe kupuje i płaci najwytsze
ceny. M. Mizes, Piotrkowska 30.

WINAWER
DANECKI
I INNI
ora. uereg nle.podlhmell pod art. kier.! Henry1ta
Slletpńskiego i Włoda. Macherskiego
pOlatem
W Rendez.Vous
.Jst~pujll tancerlrł europejalllej sław,
MISS EVE
BOGOT
WJ'mienlła kuchnia na mdle.
U

.

lombardowe kupuje i płaci naj':"Yski~s~el °Fie~!~1 __ MPi~gatrzkyn kjub17'.er
_]~~ o owa B

SKRZYDŁOWSKA

G.6t~k,:r:t~~

S~flBdai.

HapDO I

"lE PRBZERWRTYWY!lecz w,rdnie PREZERWRTYWY "OLLA"

lIał~ej

Iropercle

BIURO InKASA WlfBIYn~ftO'u

"J łJ S l"

Reprezentacja Verband der V..
relne .. Credltreforme". V.• Llps"u
cZyllne nadal w poprlIednim lollala
przy ul. ZAWADZKIEJ 18, tel. 203-99
pod kier. b. długoletnieRo wsp61pracow'llka M. GIN5BURGA, przyJm_je
do willd,kacjl wierzyt.lllości zaległe
1 wlltpllwe na obszar . całej Raec.,pospoliteJ Polskiej ,
f

SAMODZIELNY, przystojny,
wyższej kultury, lat 26 (in.)
pozna podobDIl.
Odpowiedź:
• Przyszłość II •

II

S A L O N Hygjeniczno-Kosme'tyczny Szwajcerowej został przeniesiony na Piotrkowską 106,
tel. 115-08.
624.-4
DNIA 16. 12. 1932 obraziłem P.
B. Landego, właAciciela pońozo8zarni meebanicznej przv ul.

~

I
~

II.,f ,

. NAf'OLEON WE FRANCJI
"r
- MUSSOLIN I WE" WŁOSZECH ,
. WILSON W AMERYCE
nie zdobyli takiej

sławy

Dyrektor .. KochanOwkl-

jak program lutowy w

[bomby nerwowe I psycblczoe

"SALI MALINOWEJi' 6rand·Holelu
na czele z

pr'vlmuJe ' ul. Piotrkowska 84, m. 4
• ponledlfalkl, 'r.ody, f.llltkl od g. .f
do 6-oJ.
Te. 10lł-81

fenomenaln~

B EAT A B I A D N A

D I LElU'
®~*~lM,~~~ ~&~----~~------------------------~~~~ oro a
pr. . n~::.r. I M. Engelberg ';Dr.Jan Polak z..DftTYnBR" . (RC~OJ~~r:~)

POKOJ FRONTOWY, dwuokienny, saraz od wejścia, um eblowany, dla solidn~go pa~a od
1 lutego do oddaDl8. Wladomość: . Sienkiewicza 20. m. 6!
w czasle 4- 6, próez środy l
lloboty.
786-7
POKÓJ dwuokienny, elegancko
umeblowany, wszelkie wygody,

niekr~pujące wejście do wyna-

~

MARIĄ

2 NEY 2

ul. Nawrot 7

AKUSZER-GINEKOLOG

-

Elektro - I śwlatłoleunlctwo
aodalny prlyj~ć 6 -7
,

.

H 11 N I H A

ze stałemi
łóżkami
D
d

G 'K'r au sza'
,r. ?la.

l~cia. _Sie~_~~_~~~a ~~~~.:.E-=- Pj~rkOwSka 86,' tel.
POKóJ dnły frontowy, ume·
.
blowany przy intel 1gentne] rod,ini. do wyn.j~ci.. Południo,

D

r.

204-74
godz. pr•. 9.30-7 w.

Lek-••'dent.

wk~~em;wy2g·~;.~.~~~1~:.:,8Z~~ H. LewilafuchS

°G

,.

POł.OiNICZO _CHIRURGIOZNA

,,5 A N A l O"
' $ z o. o' . .
OgrOdO~~1 t~;s~tel. ua-57 ,

I

Porady" kl. zł. 17~.",
Dr. med.

pneprowacb:1ł słę

ni ul. Zachodni. 51-a
telef. 148-96
_ p,.,)muje

"

od 2-3 Pl'. I od G-8 •.

-,..

1111

prJ:yjmuje od '5-7.

Dr. med. LUdU)IM
Hleport
UROLOG .

I

PttOh.'" I dr6g
..................~.~.~,.~.~.~.~.~.............~.... choroby n.rek,
mOCllowych

Proł
Sts n.·
·
Iroslsln
pO powroc ie ,
'ł I k .

K AU fi (ft fi UOlA

WZ~:::!Pi:n:!;ejgry

cli;'.J(obleeal.kuszerJa

ul. Trfraugturntta Nr. 12

'

PIOTBł(OWSKR

U,A OL

tel. 164-21

m~;::'!;, :=:;~;;)

od 5-7 w.

Plofrkowska. ZOO. fBI. 116-16

LecInica okulist,clna

EDITĄ CARNELLO

Cbor~b~ wewnętrzne i allerglclJme

D IAT E R MJ A

-

SZANTHO

ORKIESTRA I 7 JOLLY BOYS

pneprowadsił

Bif

na ul. (dawniej
Cegielniin,
8
40)

tel. 238-80
God•. puYJo6 9-10 i 6-8 wf.es.

-------- --

EBlE • ",.'k;m wy·

~~~? .. PI!!ftiid·~

. od 5- 8
p. _ _--=
4 NarułowicIa 4, front I p.
wynai ~ cla od zaraz.
Zawad zka
przYJm.
"-_ _ _on
_ ;_ _ _
PIOt r k owek a 80
ló, II pi~tro front, tel. 11439. Pr,.,jmuje od 11-1 i od 3-6 ŚrddmlBJska' 1Z. fBL 1Z6-8'1 ......................... Tel. i41-73.
Warunki dogodnel

, rBRumBrata

,,"era mlllm.tro., t-.. palto., (Itrona ~ lipalt): J...za Itrona 2 at, Reklamy teut. .
redałlCJjnJIIl d. 1.501 • teWclea a aułntelenieln miejsca na stronie od :3 cło 7 włllcanJe GO ar.
bu .ułrlełenla miejsca 50 ,r.1 aadealane od monJ &-ej do ko'ca teketu 40 ".1 nekrologi 40 gr. ZWJcujn.
4OjlPour. II: pueavJbę
(Itr. 10 .. palt) 12 .,. Drobn. 15 er.•• .,ru, ftlljaniejue ogłoszenie .l. 1.50. Poslulll.anie prac, 10 ,r. III wyru. nailllniejae Ił. t.20. OQlouula nręc;zynowe l Idll,bino.e 12 .U. Ogłouenia slImie\&cow. oblicnne ..
R~kopiaów redakoia nie swraOL
.1O't.. cboU1. . . . . . .
Za oaL ' ~cue lU faat&l. j doda~ 5rP/o. OQl. dwu kolor. o 5{fJ/. drobi
ReklaJr y w dodatku ilustrowanym ze 1 cm. kwadratowy 1 sI.
----------------------------------------~------------Za wydawnictwo .Prasa", Wydawniola sp. I ogr. odp. Eugeniusz, Kronman ,
W drukarni właenei Piotrkowska 101
RedaktOl': Eugenjuu Kronman.
mJellęoene ~QłOMl

PonIIMfO- - --ratlIle" .t0datltami wynosi • tocW III. ł.OO, _ odno...alepoestt'WI! w hrlllu - -. 6.- sa.anicG -... t.-

-.

Ogłasllnl

t_.

