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skiego

Kula' re1Alol1Alero1Ala przebiła skro"
i utkwiła .pod przepon. In6zgo1Al.

-

nad maehu samobó~ Jnt po
denata do szpilagłoska
la. " ~aniczyły się do złożenia
O ZAMACHU SAMOBÓJCZYM, odpowledniego
zameldowania
dokonanym przez jednef'to z prokuratorowi~ ponieważ, jak
na.lJ)opułarniejszych
w Lodzl wiadomo, re.ienei podl~aią są
l'e.ientów,
dowi i tylko w wypadku zaż~
. STEFANA JARZĘBSKIEGO. dania asysty przy doohodzeniu
Niezwłocznie sprawdUliśmy tę biorą w niem udział.
pogłoskę u źródł~ gdzie otnyNarade
rualiśmy niestety jej potwtftO-j PRZYCZYNY ROZPACZLIWElIzenie.
GO KROKU
OkolieZD.OŚei rozpaczliwe krn nałorjusza Janębskl. nie -ku rejenta Jastrzębsk~ ' ktA Mł.lIy asł;alone i pozostają w
re, w sestawieniu a nleda.· śferu domysłów. Jak sle wyrtym
wpadkiem samobójstw. daje, samaeh s8m0bóJezj był
rejenta Troj_owsk.lego. nabr. wynikiem sllne.l depresji. w jaIy specjalnego
•
,-" popadł denat w związku
POSMAKU SENSACJI,
Z PRZEDLUtAJĄCĄ SIĘ CRO
ROBĄ NEREK.

W

dnłll

ranem

~aj8zym

-obiegła

nasze

mJasł9 po przew~ezieniu

Il

Rejent Jarzębsld, przed dwo
ma miesiącami zachorował poważnIe i w związku z tem przez
dwa miesiące nie przychodził
do kaneelarji przy ul. Piotrkowskiej 96. Lekarze., do których 7:WrOOU sle no~rjusz, nie
robili wieIkieh nadziei na s~,)11'
kic wyleczeni~ eo
POGRĄŻYŁO GO W APATJI;;.
W dzie~ poprzedzający za
mach samobójezy re.łent Ja
rzębski poraz pierwszy zjawU

Ide w klUlleelarjl po dwnmiesi~j pnerwle. Nie u.uł się
.~ zupełnie dobnie, ale '11'\1
mo to zajął się spJ'awami ~ancelu ji podpisywał JNl:plery fOle.
Wleczor. WftJWal swego depen-

są nasbpująee:

z
den",

omówłl

szeret( spraw

za

~od"iDy po W]'II)8Cłb,

ZHłępea

w udowych.
nolar.łosza Jarzębskieco p. WyBYL PRZYGNĘBIONY,
socki otrzymał od prezesa sądu
nie i'cdnak nie wskazywalo na okiręgow~o w Lodzi pełnomoe
możliwość
I'Ozpawzliwego kro- nictwo na dalsze
ku. Wczoraj nad raDem wsiał, NORMALNE PROW ADZENJE
ubrał się., a nast~nie
wszedł
KANCELARn.
do gobinetu, ~dzie "1"Zelił sobie
Rozpaczliwy krok rejenta wy
w skroń.
wołał w micleie kolosalne Wl'a
Jeżeli ehodzl o stan finan- żenie
sów denata. to jest on jaknajlepszy i pr-awie wykluezone
W I(odzinaeh noea,a otrzyJest, by przyezyną zamachu by maliśmy ostatnie infonna~je z
ty kłopoty pieniężne. Kancela- kliniki. Jak się okazuje, rejent
rja notarjusza Jarzębs)dego cle Jal'zębski nie ocbyskał przyto!1IIJy alę w Lodzl
wielką popo_ mności I z powodu slIneco 0lam_Ią, a on 1a.D
słab enia
chwilowo nie może
OGóLNYM SZACUrfKIEM
być mowy D dokonanIu operat zaufaniem. Najlepszym tego eii wyjęcia ku:ll. Stan jest groź
dowodem jest fakt, Ile w 4ł .ie ny,

*

Około

goclz. 7,30 nad raI(abinetu notarjuaa w
.t ego
mieszkaniu pl'7Wamem
przy 1Il. P~j 163 doDem •

blf'llCł
STŁUMIONY

ODGŁOS

STRZAŁU
rewolwerow~o.

Zaniepokoje-

dmnownłey

Diezwłotsole

ni

do pokoju, ~tbłe
OBOK BIURKA LEt.u..
REJENT

ford

doiówkowe

B-dniowe"moratorium w Michigan

wbi~Ii

z pl'zestrzeloną skronią, a n. dy
wanie rewolwer. Natychmiast
~ąałarmowano
łelefoni.cznie
mieszkającego w poblltiu dl'.

wg(ołoj~ wlzgs~ki~ wkładg

NEW YOR~ 14 ll. (Tel. wł.)
DzIś w stanie łlłchlgan ~asdy
wydaneoia o ogromnej doniosłośel ~arw.ej. Mianowieie
więk.sIzo8e bank6w ktÓł'yeh w

tym słanie jest 500. zawiesiła M.lchł~an ogłosił dekret o 8- .
wypłaty. Jednocześnie z banka- dnlowem moratorjum.
mi zawlesUy wypłaty towarzyDzU już brakowało w obie~u
siwa gazowe, elektryczne, tele- gotówki. Nigdzie nie przyjmofomCDle.
Gubernator stanu wano czek6w. Federal Reserve

Rosi~kz~
kt~ ~ył
w -!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
młnut potem.
Okuało ~

kilka

się., że

rejent J~ tyje. je
dnak stan jego
nUDZIŁ POWAŻNE OBAWY.
BliiM.e ~lędzlny sJdcmiły dr.
Jłosłewkza cło _weswania kaprzewodnitząceeo
1'etki ~otowla, kt6re przewio
wywołali bójkę
wyjściu z sali posiedzeń
zło denata
do leczniey ,,RetleP.ID" pnv ul. Podleśnej 15. Ran
BERLIN, 14, 2. (PAT). DzłsiejWśród niebywałej wrzawy poslo
Dym zajęli się natychmiast le- sze posiedzenie poselskiej komisy wie stronnictw mieszczańskich, ~ "WYŻSla
karze leezniey. Jak słe okaMło ochrony praw Reichstagu znOWU cjal - demokraci i komuniści na
BERLIN, 14, 2. (PAT). "VossiKULA PRZEBIŁA SKRO~ I było widownią skandalicznych scew. znak protestu opuścili salę·
sche Zdtung" donOSI, że władze
wywołanych przez narodowych 50U \\'ej'cia jeden z posłów hitle· niemieckie odebrały paszport zagra
lJTKWIŁA POD PRZEPONĄ cjaIistów.
rowsJ.ich zaatakował posła ludowe tuczny znanemu pacyfiście niemiecMÓZGOWĄ.
Hitlerowcy, podobnie jak przed l go Moratha, uderzając go p1~ctą kiemu von Gerlachowi, który mi 1
Na.iprawdopodobnie.l wł~~ aby 8 dniami. urządzili kOCią. muzykę w plecy:
.
wyglcdć w Zurychu odczyt na teut
ć.............
•
.
rrzewodmczącemu komisji socjał
FrakCja
ludowa
zgło~lIła protest mat "Niemcy a liga narodów".
rz:ma e __ ""'0 p~ zyeau, demokracie Loebemu, obrzucając na ręce prezydenta Reichstagu
Odczyt urządzony przez szwajcar
korueczna będzie poW8ma ope go obelgami i wyzwiskami nie po- Goeringa. Równie! frakcja socjałrca.ia. Narazie, do tej ehwiIl
zwalając na otwarcie posiedzenia. dtmt<lkratyczna i centrowa zgłosiły aki związek przyjaciół ligi został
paszportu
STAN JEST GROZNY
Gdy Loebe mimo to nie schodził pisemne sprzeciwy z powodu po- odwołany. Odwołanie
z trybuny ptezydjalneJ~ podszedł stępowania
narodowych socjatł· władze niemieckie uzasadniają tem
,I nie pozwala na żadne rady- do niego poseł hitleł'łJWski hanek. stów. Protesty te na piśmie wysła że wyjazd GerIacha mógłby narakalne zabie~i. Władze śledeu, strącił go z fotelu prezydjalnego, ne równiet zostaną do p!eądenta zić na szwank ważne interesy niemieckie.
Rzeszy, Hindenburga.
uaJarmowane WYJ)adklem za- zajmując jefO miejsce.

"Ochrona praw" Reichstagu

Hiilerowcg zeptbncli z foielu
.

i

przy

racja stanu"

Ban,k w Chłeago wysłał do J)e..
troił, stolley stanu Michigan 20
mUi. dol~ mimo to kay sk..".
bowe i mie.iskie nie były w st.
nie wypłacić dziś robotnikOIII
bieżących zarobk6w.
Kryzys w stanie Mlehłgan łJ8
spowodowany wskutek wy
~ofania przez
Forda wS/&y~ł·
kich wkładów z bank6w.
słal

na szybowcu
przez Alpy
ZURYCH, 14, 2. Lotnik szwajcar
ski Farner wystartował wczoraj o
godz. 13,55 na swym szybowcu do
lotu ponad Alpami do Medjolanu.
Szybowiec Farnera był prowadzo
ny przez samolot lotnika Fretza.
Farner zabrał z sobą 55 kg. poczty
wartości 135 tysięcy franków szwaj
carskich. Farner zamierzał na wysokości 5,000 metrów odłączyć się
od prowadzącego go samolotu i od
być dalszy lot samoistnie.
Jak wynika jednak z wiadOJnO&.
ści, otrzymanych z MedJolanu, ca·
ły lot został odb)'t)' na holu.
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Niebawem ukaże alt na półkach księgarskich trzeci tl)m
,,Papierów Stresem.nna"_ W tomie tym znajduję się, jak donOli Jeden z miesieczni.kÓw paryskich, kilka ustępów o rozmowach, Jakie miał pod koniec 1927 roku zmarły niemiecld mini8ter spraw zagranicznych
Stresemann w Ge~ewte z min, Zalewskim i marsz, Piłsudskim, Idó.ry wtedy osobiście wybrał llię
do Gęnewy i spotkał się z Waldemarasem, Zapiski Streseman·
na, który skrupulatnie JOotował swoje rOJ,;mowy, obudzą zapew
ue i w Polsce uiemałe ~'\interesowanie, PosłuchaJmy więc glosu
Stresemanna z poza grobu:

•

'I

czy modus vivendi, ohowiąu. tljące dl() CITwil.i podpisania tlrak
tatu generalnego. Co więcej,
były przedwlko Niememu, i że nowi nrzeszkody".
rozchodZ'ił1o sie tutaj o wzajem(10 ~f'ud.nia H127) ro1nidwo
uzyskało
ochron ~
przeciwko przywozowi tlieroga
ną
gwaranc.i~ terylOJ'j~ną Finlan·
ci~ny P'l"Z<ClZ zakaz jej pr~ywo
zu do Prus Wschodn~ch i ogra
d.fi. Lotwy j Eslonji P"Y poIJlo.
niczenie jej sp.rzedażv do peey .p aktu nleagre&.U i ~wal'an·
towau.ia tego p3ik tu I)~!f; Ros.tę
w::ne.i określonej liczby fabryk
widlin,
Francje i A,ugJję.
Gdy później . zwrócił się dQ
P·Mwadtzillem w Genewie
naszych odbiar<:ów była polska mnie minister SlPTaw zagranicz- długie ro~~Jes~~iłsudskbn
część d.aw1lle,i Rosji, która w 0- nychh I,otwy, ZecJ.ens, odpowie
hecb~+ syl'l1acji gos.pooarezej' za działem m~,
ze gdybv Rosja ~ydwaj ci p()l.ityc~ zdają, 1i0- , Znł~eDJie koryłaT7Jll drqgą wo~
chdwała wielką zdoJ/ność ku'P' pJan ten zaakceptowała, nale.ia.- ble sJ:n'~wę % t'e~o, ze
ny jest rzeer.ą niemmnwł;
,..p. Zaleski nieus,ta-unie CZY'
na. loby ~yskać pnedewszysł!kirun Polska nie wytrzymałaby nowe· 1 brak nam. środków siły. Należy
nił wysiłki, aby dojść do
Należy żałować, iż· nasze ro- gwarane.h: państw, które podpi. ~o ro~rzenia SWego, teryto~ więe dąży~ do ,~o odzyskania
porozumienia polsko - niem~('.
kowania
znajdują Niemcy w sy
saly pakt lokameński.
JUDl. ze ma ona za d·um mnieJ- środkami
pokojowymi, _ sakiego,
fm3cji,
która
dla
Prus
Wsch{)d·
Zw.rócono
się
do
Chamberlai·
szo8ci;
«adnłen.ie,
które Interesuje f'III.
N·ie było łatwe rus·r.,,!': roko·
nich
jest
naprawdę katastrofa1- na; ten zaapil'obował myśl, od W roku 1918 Zaleski widział
łą EOII'Opę..
wania o traktat handlow"\.'. Stad'l a wiellkiej lll,ówił Jednakże dania nowego się z Lloyd Geoa-gem i zażądał Rozwi.anie to motliwe jest
ralern sic na.f'Z'll'cić nI'U zasady, ną i to nictylko
własności,
która
opr.ze
się o t Y- podpisu i na teru srprawa po- od n'iego,.
tyłko przez ko.n tynuowamie PO'
od których uzale.żtUiałE'm d:vt
leo
o
Ue
potrafi
sprzedawać,
z05tała.
aby
nie
tworzył
Polski
aby
t
Htyki
Locama i przez ścisły 10
szv cl~ tych rokowml Powie·
wielkieJ,
jUiS/Z pomiędzy Berlinem., Lon,
dzi,alem mu. że zandlU rozpocz· J~<:z i dla chłopa i małego ~- An~l.la oświadczyła, że nie da
J~s<t to rZ.e<}ządl pOZ'l.nowej gwar$ne.łi i __nie
weźm
•.ie Jest -......
......~.za n.l>'U'lIl"'·,
A-"lJl"
me się rzeczowe r{)z:)fll wy, na - lsladac.za. ,~A
t
1.._
i"
... ~ .. .• że Zaleski dynem a Paryz'em, W .<1MUfi'
RosJ·i.
p ......u.J·e "'ywa
po--'-1f'7." d-ojść do DOlrozumienia w owa.ula
d
t R""""l1ą, ~.
"b 1111. 'a ego, na siebiil nowyeh 7A1UVW ąmn ' . nie wyda woiny
~........
z,
".~ ...".1.
ł"-"A0 JU·, .
.
g yz w en sposo' mamy, ->,f-it
Zapytalem si~' <
PiłsudtSlkie"o.
wrlmooniona pr7?p.rawie osiedlania !'Oic memców
szą podstawę dla rOkQwall.
ł
ił.,... .
~..... trudna' t sy~
J ze w przvszłośrl
Lecz z obvdwu stron run::!
czy .1e:-.t prawdą, Jakoo. ,
tiuację społeczną i C!konomiczżaden nimnicc nie UlO'';'C być liśmy, iż
. <
Polska miała pewne ZIlIDUIif'Y ną tego kraju.
wydalony z Polski..
należy żYC"7.)Ć sobie zakoiKne.
)
w stosunku do PrtUJ WsehooZagadnienie u,cama WschQ
Na tcn wa,u,~ek
wyrazono
nj~ wO.f.ny celne.i,
,.13riand mówił mi rÓW'l1ież \)
nich.
dn:iego jest żY'WO dyuutOOwa=
z!!odl:' nczkolwJCk . dotą~ PolZakoIl.czenie tej ':.rujny llzna- paktach nieagI'es.łi
pomiędzy
P-ilsudski
odpowictbliał, IZ w Ni~mcó7ech., i Niemcv rozuska '1.ala na stanowIsku, ze
J\,imy z naszc i ~t'·onv również Rosją a Polską i pomi~y Ro- l"l.ąd jego nie może być odpo- mieją przez to wyrażenie
S))I'łłWa osiedr.an~a się niemców za
s.~ą a Rumunją
wiedzia.m y za słowa pięciu czy
J(Waranc.k granic Polskł.
nic ma nic ws,p()łn~o ze spl'a- pożądane
z punhiu widzenia p o·dk reśla,iąc , iż naburałnie, nie sześciu wat·.fat~w. iż kraj jego Niema się co obav.;iać leg<l to..
w~ ~I:aktatu handloweg~"
I)o~ityki z9~ ..anicwc", Nie tUf'- ll1~ałb" ich zaaprobować
pragnie z. namI. dobry~h 5tOSU~ carna Wschodniego i niAdy RO
Do ZII"lllY do P:H'OZ:11l11'JCllla ba howi{,ll1, aby{;my s))J'aw!ali I bez zawiadomienia o tern Nie- ltów, potnebU.l~ pozyczek • I od nas nie żądano. Co się tyCo ~o lego !1'r:lwa .db ll~ę111c6w. "I'ażenie,
.iakob~rśmy '" dal- .
mi~
~oey ekonoml~zne.f or~ ze czy ostabniej sesii .1.igi uaro.,
Klcdv za~tan~WJa~l Sl~ ~ nad sz:\'m ci-ąg'J wierzył.i, iż polacy
Odpow~edział€m, że pakt re· Jest Motowy do rokowan w dów to
pJ:ZYC7Y~1~lln,. tCI Z.Jl1l1cll1V stano są śmiertelnymi wrogami Nic- syjslko _ nJIDIulńJs:ki
dQ<t~zy "Prawie prawa osiedlania się
,
_
" ·Isika ~olskJ, docho~.zc prze~i.! . mie~ którz~' czekają tylko od- przedewsz"stkiem Rosji i że nie niemców i 7.a«adnień poUtycz- P?lska usiło~ała J'OIJWinąć ak·
wsZYStkJ{,lll
(10 lakle(!O WiliO' powiedniego
wzmocnienia si~, ma co o nim mówić, zanim Ro- nych tCł(o rodzaju.
Clę w tym kIerunku.. leez nask 11:
~.•_
•
lk·'··
.
.....
P'"ł_ ,1_',,:
~.."A~:) i
Ó
potkaJa na bardzo eoergicrm.y
aby nas zan·t _:)wac wSze IUU sJa me wypowue swo lej OIp'IlIlJl. • ISbUu.->l\.!1
~<U S ę r w- opór, ~ók1ie ze StronT ~.
Pit'l'wsza p.ożyc.zka dla Polski
możliWJ'1Jlu śl'Odkami,
lIówiąc o grawcy niem·i eeko - meż na to,
PolSka zr.ezy.
dn angielski-- .
nie "'ysłarezyła do padniesie"
d my Icm, lZ
"
,.pol sk"l-eJ oswla
m· gnowa ła z prawa wy~wpu
I ro,
N l '
, . ---1
stala ona określona pnez trak· zumie ()Il1, że my Pragnęliśmy SU_l~ e.z'Z!:"'ę&...~eą,c "!~SZdeeW:lt.°y:
, nia kpra.!'U , i gl'UPY· , .
l~ t oremJ
7
'o s k-a pro'''-auZ! 1"0.
1
łał wersalski i że .ieśliby Polska pooostaw1ema
w
kory:tar.zu
UlA.
Ul '.J'
t·'"
kCl'wania o dru)gą pożycz,kę, pO- .Ohecme Loc.arnem "" sehod- brała pod uwagę, Mdziekolwlek- n'iemców, którzy tam osied11, stkiem % F.ranlCją. Trzeha, aby
radziły jeJ bczwą1lpienia,
l:le~ na~y'Wa SIę ,
bądź .fa~ 1JIllianę sw~o tcrytor- aby unikać z/łJ!ania naszego Francja przestała sle obawiać
a być moi'c 7.A:iądały, ab~' Pol- likwldac.l~ wszystlu~h probJ~- jum, powiniooby być podn.iesio kuju po~ nmvą 'alę imi_an natarcia niemieckiego, aby w51[3 zaJęła ". stosunku do nas m~w. ,które wyTastalą na wsch~ ny cały problem naszej
z nią łfww,
znała niemM1iw~ oOOcn)TPlt
I·O'.tSądną postawę i nie s))l'awia dZle Europy, podczas gdy my, "ran.I'cy
i z'e łnz' od lat nasza
W'd:l.' d
granie i ~od.ziła sie 'tV ftllJJrlta·
,.
..1. 0 b y prowa d ził a s·tOSu.1emy
.
...·
.• ~ sprawie jest
l OA~
o Iski
. .-:- na llm&
l_l. zmi
ł a wrazc.lUa,
.1' ......
.,t 'en t:e.rmi n t y Iko.d o
koneepc)a
w tej
• P
,ID
anę.
dal~.i wojnt: (:eJną,
gwaranc.l1 granIcy polSkieJ.
.
ZDlru&eBla o • ~z wo ę Jui teraz wybitni fil'8lIlcuan. nie
Locarno 'Vschodnie w G€"
:!;UIIll-a. · ~,J....l
•
celną do poOCZyn.IeBla nam U· protestują przeci.w ko naszeJ' ~.
ne,wie! Sytuacja w Genewje by
W sP'I'awie tych prQp~eUlow stępsłw ~konomieznyeh zostały
.. la następująoa: Lit,winow in wschodnich m.ia.łem
un.leest~0n.~ ~ sll'e.lIt gór- zie.
''''wał
II
BrI'allda n"
spotkani,e z Chl\mherlaiuem.
mków an~elskich.
5q)rawa e'Wakua(lji Na.dTenJi
terwenj
NIe uJ.Cjg a Wl];\.tp.Jiwości. że."V'
" Nie wydawał mi się zbytn10 l ó . '
h k· zostanie postawiona w roku
sytuac.ią JlolE'iki ni('co ~it: W[f)JllO- rzecz I"'Osyjiskiej teorji rozbro- teI1I'I· rz"""za'nu· ]·nt-"lr....iSOw"C\ O. ~t rv ot~wbł pr.zem.V'S1 po;c; 1.
ł
C'
, t
cniła, Inte}'csu,ią sl~~ nią, Już nic jcnia. Briand odpow.iedział, ż,e '
""'"'
'-' " " . .
RokoV43wa w sp.Taw'le traktatu p.rzvsz ym.
o SIę zas
yC'l.V
świa-rl'czyl mi jednakże, i,ż
handlowenon z P-oLsiJ<ą na,t rafia- reszty pra.gll1ień ndemif1:lkich,
O "'o'.lne
czyni si~ ,jak Jłie~dyś zakładów, "
wołałby, abyśmy doszli z Pol- .
,.,~ k d
ik'
urzeczywistnimy .fe wymuszaco do I'zans istnienia,
rozb1'o.it'llie zale-i;:\' w wysokim ską do porozumienia. Rozma- Ją na pil"2~~.gz' o, .y, wyn a.ląc~ .fąe (en arrat'hoo!ł) 00 mocarstw
Trll<lnoś-;;i ad.mi,n·isl,ra~'-.j·nc sa. l'itopniu od be'~p'iec.zeiistwa uaJ'@lI:lłntaRoUlzIDIumteresówekoblll'd~" ołw .... ...;e w
""0_
bez gwaltll kol"JIl'
e ··"'t"'pstwa"
t>,. Polsce wielki€. Kraj .iest po- dów są.siadu\ą'cy~h
z .pal1stwa- '''J'all's'my
"
,.,.,
uno
nOllllQcwyclh. memruooklch.
HIV!
".
. . " ..,
•
d.zielony na UI'ZV terytOO'ja
ad mi, nic na~eżącemi do ligi nara- sprawie ~r~ni, cy lhiemieeko· n'i ctwo obawia siG Ikommencji ~
• •
•
~.L._
pclskie,i.
p"odukto·~"
,p ol"'
n.rodJ>zas,
nUIll'stracY.Jille,
rÓŻIl1iąlCe się- znr
.'uw
•
n
<>k .l'ch
... ~ '"'
czn:ie rrtiędzv sobą, co nie ulu i zapylał sit:, czy Rosja nie byCha!l1lpel'loUn sądzi, że Utk wi · gdy przemysł nie może uezy- LlLJANA HARVEY.
liwa polilyki. Lecz bez Żadne.i łaby skłolllna do podpisania pa· da.cja tej sprawy
gnO'Wać z rVJ1.ku, który zakuHENRY GARAT,
,vqlLpliwości Polska Ikonsoliduje kb1.1 ze swymi sąsiadami. Litwi· ~agwarantowałaby
pOkój na pnlIJe u niego towarów za 50f)
ERYK POMMER
sit: o własnych siłach i równie z now odpowiedział w sposób "";i wS1lhodzie i ~tabi~izowałahy mliJ.jonów marek. Polityka re
vrzv I.XlmQCV za~ank,ztI1ei. Nie- )-;ulChowy. Do mnie Briand po- stosunki między obydwoma pań palracyjna
s'kłania
równiet
i W. R. HEYMANN
gdyś, .iednym z naj"\\iększych wiedział ie nie chciał przede
stwami.
rząd do l.aintere6owarua SIę
JJJI._------IIlII----IIII--_'
Powiedział mi jędtna.k.żt, że tym tra,k tatem· Odpowiednim
w uregulowJlułu tej kWe$t.li nie środlkiem do wyjśda z tej ślePoniewci niektdrzy PP. Odbiorcy posladajqc:y ollranicznlki
należałoby Uczyć na An~I.,ę, któ J)ej ulic~ki, wydaje się być . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.wracaj" się IIrzed nadejściem termiKU płatności swych rachunków
ra nie dalaby więcej żadnej kirólkoterminowy układ, to zna
do Dyrekcji Elektrowni z prośb" o odroc.enie dnia płatności, co
~waran~.łi,
~:<"-" ~"" . . . . . " . . . . . . 4;(' • • • • • • 0 ••••••••••••••••
sprzec.ne jest z ,:'awa.rfą umowll, puetp zawiadamia się PP. OdbiorCałc to 7Al~adnienic zostanie
ców, te listy s'ierowane do Dyrekcji w tej sprawie pOJ:ostawlone bp,dą
bez .kutku I bez odpowledlli.
pewnego dnia ,lIOdjęte.
Vprzedsa sIę zlltem wyżej wymienionych Pl'. Odbiorców. te
Nie moŻ'eUJlv je., podnieść ina I
terminy oznac.óne na rachunkach Sil bezwlEględnle obowlązujące,
w zgQdzic (d'aeoord) z m0e8\"
lidyt w zaJełności od nioh ustalon~ sostą!~ znitkowa taryfa za
siwami
zachodniemi j nawiąrr.n·
energie elekłrycznll' Nieuregulowllne w terminie rachunki spowo.ląc kontakt z Rosj~, z którą jrduj" wyłqc.enie pr/ldu, zgodnie li § 588 Uprawnienia R_/ldowego
wszysbkiem, aby kom"ulowa.no interes:v

zbieflają się.

Nasza sy

te słowa jakoby skierowane one tuacja w lidze narodów nie stli·
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w ścisłym zwi~u
(en .1.ja·isoD p.troite,) w spraw;

tódlkiugo Towarzystwa EIUkłryuuugo Sp. Ale.
(Elektrownia

C.sln
Dziś i dni nset~pnycb!
Początek seansów o 4.30.

DlwięMowU

Kino -Teatr

"CAPITDL"
Dliś

i dni nastepn,ch!

tych
wszystkich problemów
wschodni<:;b,
gdyż zarówno w
MOSlkwie jak i w BeTlirue zdl"-t
no sobie z tego sprawę, iż na~71

Ł6dzka)

Bezspr:1:ec;mie najwesel-

HIeO ,. JULCIA

ft

~9-

J/ockJe cOO

słeśmv

DYREKCJA

Sen"

HP
Sp. z ogr.

•

Biur() Pośrednictwa Małżeństw

ft
..
odp.
i kursy salonowych man ier
OBSADA: Zula Pogorzel$ka, Adolf Dymsza, Konrad Tom, Antoni Fertner, Stan. Sielański i inni

sza komedja polska pt.
Reż . .Jan

~owinl:l·PrzvbylRki.

Muzvka: H. Wars.

Dialogi: KOnrad Tom.

Nadprogram: Grot.eska l'ysllnkowa Fleischer;t

GIGAN'rYCZNE ARCYDZIEŁO'

GENJALNY TWóR DUCHA LUDZKIEGO!
Nieśmiertelna idea pokoju i bratere.~twa na ziemi, zaklęta w przeczystą formę poetyeką, przez słynnego MAURICE'A ROSTANDA p. t.

Człowviek.

kt6reg

za

Heż. mistrza E. Ltlbic1.2.
"\Y rolach głównych: PbiliD. ·Holmes. Nano (arroll.
w dni pQWSZ. o 4.30, w ~oboLy i niedz. o g, l-ej, CeDr miejsc: zniżone! Biluty ulgowe

Po~zątek

iłe~
Lionel Barr,more
ważne

ucz ograuiczeń j

I

chińsko-japońska

Wojna

PrzDlloiowanio do wielkiej olenzgwu, maj.cej
na .:elu zajt;t:ie prowint:ji Diehol

LONDYN, 14., 2. Mimo wezwania
Jak wiadomo chińczycy oświad ,1yskus.U w tej sprawie i brf)nić
tigi narodów, by Japonja wstrzyma ezyli niedawno, że będą stawiali
la operacje wojenne w chińskiej silny opór inwazji japońskiej w pro będzie prowIncji DżehoI lIŻ do
08tatoiej kropli krwi.
prowincji Dżehol, ofenzywa oddzła wincji Dzehol.
łów japońskich, rozpoczęta w soboBandyci, którzy porwali przyjaciela Lindberga
tę, trwa nadal.
LONDYN, 14 n. {TeJ. wł.).
LONDYN, 14 n. (Tel. wł.).
Wojska japońskie wypieraj, co- Marsz. Cnn" - Sue • Lian« we- Poseł .lapoński w Pekinie po- nie zgłaszają się po okup i nie dają znaku życia
raz dalej będące wprawdzie w prze dług wiadomości z Pekinu o- twierdził, że rząd .łapoński wyLONDYN, 14, 2. (PAT). Jak jui dzonym przez bandytów młodym
wadze liczebnej, jednak gorzej uwczoraj donosił "Głos Porannt' miljonerze Karolu Boettcherze. Zozbrojone wojska chińskie. W pobli- trzymał dziś od rządu repubJj- słał ultimatum do rządu r.hiń- najlepszy przyjaciel płk. Lindber- na Boettchera ogłosiła przez radjo,
żu Kail rozgorzała szczególnie:za· ki mancnurskie.l ultimatum z ski ego. domagając sie ewakua- ga młody miljoner z Colorado Ka- że gotowa jest zapłacić każdą sucięta walka, bowiem chińczycy po- żądaniem
natyehmiastowej(o r.ji wojsk li pl'Owine.łi Webol w roi Boettcher został upro'flJazony mę, jakiej zażądają bandyci. Sytustanowili za wszelką cenę utrzy- wycofania
wszystkich wo~k cią~u
najkrótszeJ(o terminu. przez bandytów, którzy iądlrją 4G acja Jest tem tragiczniejsza. Ze
mać miasto w swych rękach. Japoń nankińskleh z prowincji
pani Boetłcher w najbliiszej przy·
Dże- W razie nieprzyjęeia ułtiwa. tysięcy dolarów okul,n.
czycy bombardują miasto z samolo
Bottcherowie gotowi mają być szłości spodziewa się dziecka.
tów cięZkiemi bombami i... ulotka· hol Przedstawiciel rządu Ban; tu..., wojlika mandżurskie i ja· do zapłacenia żądanego okupd.
kłńskiego po otrzymaniu tego pońskie, jak głosi uf)ta, ru~
.. * •
mi.
Japońską
piechotę
wspomaga ultimatum oświadczył. że rząd poczną akck WO.Iskową w Wieli NOWY JORK, 14, 2. Brak japrócz tego ciężka artylerja, której ehJński ule przyjmu,te iAldnej kim stylu.
kichkolwiek wiadomości o uprowa
chińczycy mogą przeciwstawić tylko działa polowe. Zal~ie Kailu
Znany laureat Nobla pOZOśtawU
przez Japończyków
spodziewane
po sobie olbrzymi spadek, z którejest lada godzinę, miasto bowiem
go bli$ko 10 tysięcy funtów zapisał
otoczone jest ze wszystkich stron
na cele angielskiego Pen· Clubu,
przez 20,000 japończyków.
był pierWSzym
prezesem.
którego
Ofenzyw. w Di.ehol wywołuje
Obliczają, że John Galsworthy za.
w opinJi Japońskiej wielkie zadośrad ł
wurządzllg
rabiał około 40
tysięcy
funtów
wolenie, przy rownoczesnem oburze
rocznie,
t.
j. ponad 1.200 tysięcy
Sląsku
Diu na ligę narodów, która nie uzłotych. Tego nie zarabia
nawet
znała
argumentów
Japońskich,
PIOTRKÓW, 14
(PAT). l{omun1kacja i fluch pieszy na sła śmierć na miejscu. Odla Ilwaiany dotychezas za najbogatstwie!'dzającycb, że Diehol Jest pro
DzJsia.i o godz. 7-ej rano Piutr k~l.kanaścilC minut l'łłlPcllnie u- mek oderwał się s·kutkiem wi- szego pisarza świata sędziwy o. B.
wincją mandżurską i wobec tego
Shaw
"')tru. Dochod.zeujc w tOKU.
IJaponJa powołana jest do wprowa- ków bYł Wlioownią niezwykłe- stały.
dzenia tam ładu i porządku.
~o zjawiska atmosferycznego o
Również niezwykle si'l na bu , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!:!!~~~~~.
WczoraJ odbyły się znów mani- tej porze roku. Nagle. w czasie r'za przeszła drd.siaj nad Zagłę
festacje, na których domagano się
niezwykle ~ałtowne.i zadyrnlki I biem Dąlbro'wskiem. Na skutek
~
wystąpienia Japonji z ligi narodów
śnieżnej,
która
pokryła
miasto
wJ.ehrurv
w
kiJku.
WVlJadkach
i rozpoczęcia ostrego kursu polityhrabiego Apponyi
ki wobec Chin. "Daily Expres" do grubą wa,rstwą Ślnieg1u, rOlSza- lauooowano przewrÓOCllJie się
l108i z Tokio, że mikado polecił mi- J,ala mezwykle .una buna ~ pojazdów
konnych.
Obfity
BUDAPESZT, 14, 2. Dziś ranO li plZez hr. Karolyi. Mussolini p~
nistrowi hr. US'Zida udzielić nowych piorunami i błyska,wicami. Bu · śnieg zakrył dostęp do wielu odbył się w Budapeszcie pogrzeb słał ,,;eniec o średnIcy 3 metrO\\<.
instrukcji delegacji Japońskiej w ~,a trwała około 15 minut, po- bram i sklepów.
br. Apponyi. Uroczystości żałob Także Tihllescu przesłał SWO.;ellUl
Genewie.
ne przerodziły si4ll we wspaniałą ma przeciwnikowi wspaniały wieniec.
W myM. tych instrukcji Matsuoka czem spadł ~rad.
nifestację. W sali kopułowej parlaPo przybyciu naczelnika państwa
KRAKÓW,
·u
II.
(.PA'Ij.
:r: liNa wyn~iła ukody w
ma zagrozić ustąpieniem Japobji z
me.ntu, gdzie zwłoki zmarłego były Mikołaja Horthyego rozpoczęła się
Dzisiaj rano U'l~ uieszaę5li wystawione, zgromadzili się przed msza św. celebrowana pl'7.eZ pryligi narodów, jeżeli achwała o nie- eL Jlicy.
wemu wYiJ>lłdk.owi UC'UJlica ;) stawiciele dyplomatyczni oraz spe- masa Węgier ks. Seredi,. poczem
uznaniu samodzielności republiki
mandżurskiej nie zostanie
złagoKATOWICE, 14 n. (PA1'). kla.sy Rac::bwaUllwna Wa~rja, ejalni delegaci króla bułgarskiego premjer Gombos wygłosił wzrusza
dzona.
jącą mowę pożegnalną,
przedstaDzisiaj rano na całym niemal córka U!rz~dnika sądowego, ktO i prezydenta Bułgar)ł.
W kolach politycznych twłerdzą, Slą,sku szabla niezwykle sima la ~rzechodzą,c Małym Ryn Areyksiążę Otto Habsburg i el.s- wiając br. Apponyi Jako Ideał wę
że ewentualne wystąpienie Japonji
eesarzowa Zyta reprezentowani by- gra.
z ligi narodów stanowiłoby 'WStęp burza śnieżna. Nagłe zaeb.mu- kiem, ugodzona została 'W glo
do wielkiej akcji zbrojnej przeciw ~enle S(pOwooowało mpełne wę odłamkiem ~yms.u, &padaChinom, która rozpoeząćby się mia ciemności. WichUll"'Ze towarzy- jącym z jedoe~ z dom6w po.
D.iś nad ranem zmarł po długich I ciętkich cierpienlHh
la od blokady portów chióskieh i szyły błystka wice i wmnoty. bliskich. Rac,hwałówna pomo.. 74 roku tycia nMII nlljulrochańazy ojciec, teść, dziadelr,
brat, s%wagier i stryj
marszu na Pekin i Tien-Tsin.

Tragedia

amer,kańska

Testament
DalslVorthy'ego

orZłś i~iDłWP
w.t:hora
Izkodg w Pioirkowie I na

Piorung,

wielkie

n.

Itr

--

I

B. P.

PEKIN, 14, 2. Pełniący obowtąz-I
ki premjera Soung oświadczył, ii
w razie pOdjęcia dalszej defenzywy
przez Japonię w Dżehol, Chiny
Autobusy nie będą ph c ć 1.112 zł
prawdopodobnie wycofają swego
przedstawiciela dyplomatycznego z
Z Warszawy donoszą:
W o be<: n oś<: i wlceminisbra ze
,:okio., Soung, kt~ry jest ministrem
Wlaśdcie1.e autobusów zwró szli sie na konf.exe:ncji przedsta
fmansow w rządzIe narodowYm w t, j1i się do wiceministra komu. wicie\e
towarzystw uOOz.pie·
N anki nie, uczynił to oświadczenie .,l . iI:
G 11 tt
'l
po konferencji z marszałkiem Tsue I nl~aCJl p'. a o a z. pro'»<1 ;) czeń i właścicieli aułobusó<w i
Liangiem, głównodowodzącym al'- mterwencJę w sprawl1e przymil doszło wczoraj dIJ URody. Za ,
mją narodową w Chinach północ- SIU ubezpieczenia pasażerów
w miast 1112 zł. płacić się będzie
nych.
autobusach
i przechodllió\'·. okoro 700 zł.
PEKIN, 14. 2. (PAT). ()fen~wa Jak w:adolllo, wladu wprow.a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dziłv przymus ubezpiilczenia z
lapońska w prowincji Dżehol r07....
dniem
1 lutego. ale pl"zedsię
pocznie się praw,doporlobnie Z1 lut\':)
Gru'pa bezrobotn:yICh artystów
biorcy
autobusowi
polis ubez- malarzy, rzeźbiarzy, dekorato·
go tak aby osiągnąć swój punkt
kulminacyjny 1 marca t. J. w pierw pieczeniowych
nie wykupili, rów i muzyków w Białogrodzie
szą rocznicę utwor~enia niezależne r.:dyi towa.rzvstwa ubezpleczeń otworzyła tu własnemi środka
go państwa madiurskiego.
na kilka dni przed weJŚCiem mi ~SlPodę p. n: "Na statk.u kor
Według
wiadomoścj
pochodzą
sarskim",
w której wS?;ys-tkie
cych od wyższych urzędnilt6w ja- przymu.su w życie ustaliły opla funkcje od ikll'Charzy aż do keipońskich,
przygotowane
zostały te
od aut<..busu w WYSOkości nerów pełnią sami artyści.
jui trzy ultimata, które zostaną 1112 zt rooznie.
niebawem wysłane. Pierwsze ulti,
matum wysyła rząd l\1andżuko do
gubernatora chińskiego prowincjl
Dżehol, drugie dowódca japońskich
sił zbrojnych w Mandżurji gen. Mu
to do gen. Czang-Sue-Lianga-

I

głównodowodząceg9

chińskich

Już

sił

Was i
wrea Wasze.

STROSKANA RODZINA.

i 110
12 tys. ludzi pod

grozą

zagł a dy

BRUKSELA, 14. 2. Od szeregu mocltodową pasmo wzgórz ~
tygodni 12,000 miesz!tańców mia- się powoli, ale systematyeznie . .
steczka Couillet koło Charleroi 0- wać w dolin4l!. Potworne masy ...
raz szeregu okolicznych wiosek ży mi i odłamków skalnych posuwaj,
je pod znakiem grożącej katastrof) się z szybkością Jednego metra na
lawiny ziemnej.
dzień. Ktlkuset saperów buduje WIł
Niebezpieczeństwo w ostatnich ły i upory cementowe, aby tylU
dniach wzrosło do tego stopnia, że wstrzymać ten straszny pochód gólada cbwila naleq oczekiwać kata- ry w stronę miasta.
strGfy.
Ubiegłej niedzieli niebezpieczet\.
Przecięte przez wielką ~osę sa- stwo stało się tak groźne, że musi.
110 zamknąć ruch kołowy na szosie.
Burmistrz Couille~ zarządził e d
kuację kilku tysięcy mieszkańców
dzielnic, położonych od. strony groj
nej góry. Dla bezdomnych budowa
_._------"
.
ne są pospiesznie baraki.

zbiór feljetonów red. Gustawa Wassercuga (gil)

enr, Garal
i
Liliana
arVe,t
olśnią
zdobęd~
-

ł

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w czwartek,
dnlll 16 b. m. o godz. 2 po pot. z domu pnedpogrzebowego
na cmentareu tydowskim, o czem zawiadllmia

W

~

Jasnowłosy

do nabycia

Maks

we wszystkich księgarniach łódzkich oraz
Administracji "Głosu Porannego" (Piotrkowska 70)

zbrojnych i trzecie rząd Japoń6ki
do rządu nankińskiego. Wszystkie
noty domagać się b~ą całkowite
go wycofania chińskich wojsk z
prowineji Diebol.
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CENA
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łłowa

stacia radIowa
w Irlandii

w Athlone, w

IrlandJi środkowe~
otwarcie pierwszej irlandzkiej stacji radjowej wysokiego
napięcia,
wzniesionej
kosztem
'16,000 funtów szt.
Stacja jest wyrazem ostatniegtl
słowa , techni l,j radjowej, a jej za,..
si ęg obejmuje Europ~ i Amerykę·
nastąpiłó

ł

.n.-
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Nr. '6

agano y atak OpOZ

na . rządowg

proj~kt

Ostre sc,sje i ' starcia

nowei usiawu

słowne '

ji

5amorz"dow~;

w czasie debat na plenum sejmu

I
I

Z kolei zabiera glos referent pos.
nień obecnemu sejmowi, który nazy \ głos pGS. SOMMERSTEIN ' (Koło też nie dopatrzeć się związku ze slo
wa radą przyboczną rządu. Zazna" Żyd.) uważając, że przepisy jęrz.ykQ, wami pos. Paschals!{iego o Wiel- Polakiewicz, prostując oświadcze
eza dalej, Ze społeczeństwo nie mO. we zwrócone są przeciw źydo~ kiej Ukrainie".
nie pos. Lewickiego., Ze decyzje raMarszalp.k po raz trzeci przywo- dy ambasadórów m::wiły tylltO oże się zaznajomić doldadnie z tak gdyż cenzus językowy obowiązy
doniosłą dla niego ustawą, prz~ po ~ wać ma w miastach a nie gmtnach łuje mówcę do rzecoGy.
gólnikowo o autonomji dla gmin Ma
śpiechu, z jakim załatwia się te , wiejsktch, następnie skarZy się na
Pos. Rożek mówi dalej: "Samo. łopolski Wsch., a autonomja znasprawy. Chodzi nie o sam tryb o-l to, że specjalnie geograf ja wybor- rząd ma się odtąd stać uzupełnie, czy właściwie samorząd. Późnym
brad sejmowych, bo ostatecznie i cza przy wykreślaniu o!<rę'gów hę niem administracji rządowej. W wieczorem obrady przerwano do
można t:ąd.ać od posłów aby uie i dzie również zwrćcOr.a przeciw lud dziedzinie gospodarczej chodzi o dziś do godz. 3 po pol.
wię!!.sze zwalenie na barki mas caspali, nie jedli, tylko bez przerwy . Ilości iydowskiej.
* • ..
studjowali powódź papierów. Cho-I Pos. RÓŻEK (kom.) mówi: ,'pano ~ego ciężaru kryzysu. Dokonywu~t'
Dzisiejszy
dzień w sejmie będzie
dzi tu o zainteresowanie społeczeń- wie chcą przy pomocy przygotowa się zamachu na prawa wyborcze
nader
ożywiony. O godz. 11 ranO
stwa.
.
nej I)ddawna faszy6tawskiej refor- szerokich mas. Przez całą ustawę
W dalszym ciągu poseł Ciołkosz my samorządu ' ostatecznie zlil,wi· przewijają się postanowienia kagań na pl>siedzeniu komisji sejmowej
analizując ustawę, dochodzi do I dawać wszelki samorząd. Nie jest eowe. Oprócz podwyższenia cenzlI spraw zagranicznych wygłosi expose min. Beck. O 3-ej po poło plewn!os~u, iż jest ona.• wyrokie~ to przypadkiem, że ta ustawa zbito su wieku mamy także podwyższo
num sejmu będzie prowadziło nadal
śmierCI na samorządy I ze wolnośc I ga , się z oświadczeniami wojennemi ny cenzus zamieszkania z pół roku
samorządów powróci dopiero wów-! zarówno przedstawicieli rządu, obo na I rok, a wyjątki czynione są tyl debatę nad \lstawą samorządową,
czas, kiedy runie dyktatura i skoń zu rządoweao jak i opozycji. W ko dla kamieniczników, obszarni- a ponadto będzie obradowało Jeszczą się rządy sanacji.
tym momen~ie marszałek przywolu ków, wojskowych zawodowych i cze 6 różnych komisji sejmowych.
Na godz. 4 po poło zostało wy-'
Drugi w dyskusji zabrał głos po I je mówcę dwul,rotnie do rzeczy, kleru. Następnie mówca krytykuje
znaCZOne
plenarne posiedzenie sena
ordynację
wyborczą
w
stosunku
do
sel ROGUSZCZAK (NPR.).
~ grożąc mu odebraniem głosu.
Poddał on ustawę bardzo szczegó
Pos. Rożek mówi dalej: "Trudno wsi i mówi: "Specjalnie chodzi tak tu dla rozpatrzenia budzetu.
łowej i ostrej krytyce, zapowiaGlt· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . że o ludność narodowości podbl.
tych i uciśnionych.
jąc, ie J\rpR. będzie ją zwalczać
.
.
BRZKONKURENCY~
Jak SIę spełnił Jej sen o Marszałek przywołuje mówcę do
wszelkiemi siłami.
REPERTUAR
FILMOWY
porządku
za
wyrażenie
podbitych.
W trakcie przemówienia jeden z Hollywoodzie pokaże . nam
Pos.
Rożek
mówi
dalej:
"Ustawa
Dźwiękowego Kina
młodych posłów BB. krzyknął p. I
ł
ta utrwala system zdławienia praw
Roguszczakowi, że nie. r.ozumi e się
!ęzykowych ukraińców,
białorusi
na samorządach. "Ja lUZ pracowa- ,
nów,
niemców
i
żydów. My komttlem w ~amor~ą~ach, kied.y pan jesz
niści, nie twierdzimy, jak PPS. że
Cze nosd majtki na zawtasach" adpowiedział poseł Roguszczak.
. . •••••••••••••••••••••• dopiero od tej ustawy rozpocznie
bię grzebanie samorządu.
Ostatnim mówcą przed południo
Wobec dalszych ostrych ataków
wą przerwą był pos. LEWICKI
pos. Rożka nie należących do isto(Ukr.), który ostro kry1ykując usta
dramat kobiety kurtynny
ty sprawy, marszałek odbiera mu
wę ~amorządową P?wiedzilll: "MnDonoszą z Rapoland (Włochy),
szpiega. GRETA GARBogłos.
rzyn~ w Afryce mają. ~ięksu:. p~a-! że na polu rolnika Grilli OOkopan\>
NOVARRO.
Pos. ROZUMEK (Kl Niem.) rów
wa Jwkowe od 6 ~t1J. ukramcow pięć grobowców czworokątnych, po
w •pol.sce". NastępD1e. m.ówca r'w.o, krytych dachówka.mi w formie trój niez wypowiada się przeciw ustaBłękitna
JUJe SIę na posta~OWleD1a naJ.WYz- kątny<,h piramid. W jednym z gro- wie.
Niezwykle ostro atakuje ustawę
• udziałem CHARLKS
sz~j ra~y w eza~le konferenCjI PO: bowców opróoz kości odnaleruono
FARRELA I JANET aAY·
kOJoweJ w Paryzu, na ucbwa.łę seJ amforę i lampkę w stylu etruski~ samorządową pos. LADYKA (ukr.
NOR
mu us!awodawcze~o w sprawIe au: Dyrektor muzeum etru~ego w ~J6 socjał. radyltał) oświadczając, że
tonomli Małopolslu Wsch. i mów} nie zajął się zbadaniem odnalezio. w 1918 r. wojowano przeciw akra
ińcom armatami. a dziś taką armatak: "te ta ustawa uchwalona w nego ma.terjalu archeologicznego.
tą Jest projekt ustawy samorządo
1922 roku miała na celu wprowa,
• c.arujIlC'l IRENE DUNN
wej. Marszałek dwukrotnie upomid'lenie w błąd wielkich mocarstw'"
IJohn BOLES
na
mówcę,
wzywając
do
rzeczy.
Prof. Selim
Hassan s Kairu
Po8. RZóSKA (SB): - Nie mo,
zemy tolerować, aby pan takie l'7.e oświadczył, iż udało mu się odkry6 Gdy pos. Ladyka polemizuje z mar
czy zarzucał polskiemu ustawodaw kilkanaście grobów ksią.iąt z dyna,- 8załkiem, ten ostatni wyklucza go
st.ji Kefren i jest obecnie w trakcie na 1 posiedzenie, co pociąga za s0słwu.
Pos. Lewicki mówi dalej: "Co odkrycia. świą.tyni czwartej pirami- bą utratę dwutygodniowych djet w
wysokości około 500 złotych.
więcej państwo polskie zniosło te dy, której znaczna c~ została.
"aluna Bankhead-liary Cooper
Następni mówcy pos. WIERjuź'
odkopana..
Co
się
tyczy
jednak
ora. te wszystkie, które cechuautonomiczne prawa, które Galicja
prasę CZAK (KI. Nar.), JEREMICZ (Biaje wybitny artyzm w pomyśle,
miała za austrjackich czasów, jak wiadomości, podanej przez
rdysorji i pięknej oprawie muto: sejm krajowy, wydział krajo- zagraniczną o odkryciu nowego łorusin), PA WLOWSKI (Str. Lud.)
.,cnej
ta,
jak również wypowiadają się przeciw
wy itd. Następnie mówca twierdzi, Sfinxa, to wiadomość
ustawie.
oświadczył prof. Selim Hassan, jest
że min. B~ck w osta tnim wywiadzie
najidealniejsza
odmówił ukraińcom prawa do pie- niezgodna. z prawd"
lęgnowania swych cech odrębnycb.
para kocha.nków
Kolo miasteczka. Traben - Tra.!'w najnowszym superprzeboju Ustawę zwalczać będziemy w sejmie i na terenie sejmu protestować bach, słynnego ze znakomitych win
p. t.
przeciw niej, będZiemy głosować słynny budowniczy francuski xvn
przeciwko ustawie.
wieku, Vauban, wzniósł z rozkaz'l
Po wznowieniu obrad po pr'Ler. Ludwika XIV po~ą. twierdzę
wie obiadowej pierwszy zabral "Mont Royal". Budowa trwała 6
'Vkrótce w Łodzi.
lat: od roku 1685 do r. 1691. Twier
dza. panowała nad całą doliną Mo
zelli. Ale jut w r. 1698 ka.za.ł Ją
rząd
ogląda
król z nieznanych powodów zburzyć i z czasem gruzy pokryły się
ziemią i porosły roślinnością,. Pod.
kierunkiem specja.lnej komisji prowadzone są. obecnie prace nad odko
paniem tego cennego za.bytku, a.
prowincja. nad.reńska i rząd francu·
ski dostarczają wspólnie funduszów na ten cel Fundamenty są
już widoczne. Odkopano m.. in. kilo
zama.ty, w których mialo pomiesz.czenie około 10,000 żołniarzy.
Rzeczoznawcy są zdania., te rekonstnIkcja. całego tego z.a.bytku
byłaby nietrud.na; istnieje też za..miar dokonania. jej.
W zwią1.kU z pracami wodoei,.
gowemi w Perugji natrafiono na.
imponujące wprost resztki pradawnych murów etruskich, okalających
miasto przed 25 wiekami Niestety,
I 'fe 'WZględu na olbrzymią. różnicę
poziomów, nie uda. się zachować
resztek odnalezionych, niemniej
jednak kolosalne bloki trawertynu
:r.ostaną wydobyte i posłuź'ą praw- M' .
od ki H
b
. k
l
P
'. . . t
dopodobnie do naprawy
murów
lDlster gosp ar
ugen erg, Wlee anc erz apan l rolDl8 er
Główni przedstawiciele gabinet u Hitlera na praprerojerze fil
ptruSki
. 'ch nazewnąt~ d.zisiejs7.ego lpracy Selol na wielkim wiecu obozu czarno.biało.ezerwo~egl
mu "Jutll'Zenka" w Berlinie: (o d J.ewej) Hwgenherg - Hitler
centruJD
miejskiego.
W Eerlinie. Frzemówienia ich były nadawane przez r ad1°.
- p~ - s$ reta1:z sta:n~ Meissner..
Na wczorajszem posiedzeniu seJnm toczy się dalsza dyskusja nad
rządowym projektem ustawy o U
stroju samorządów. Dyskusję rOZ
począł godzinnem przeszło przemó
wieniem poseł CIOŁKOSZ z PPS.,
zauważając na wstępie, że kto wie
czy pojawienie się tej ustawy nie
jest zapowiedzią spełnienia postulatu, wyrażonego w izbie o rozwiązanie sejmu, dotychczas bowiem ile
razy w pracach sejmowych pojawi,
ły . się sprawy sa~orządowe, zawsze
sejm został rozwiązany.
Przechodząc do omawiania usta·
wy,. poseł Ciołkosz oświadcza, 7(
mimsterstwo spraw wewnSJtrznyct
będzie mogło wkr?tce siebie okre·
ś1ić, jako największych legalistów,
polskich stróiów prawa, ale takie·
go, które jest narzędziem ucisku i
łamania swobód obywatelskich.
Poseł Ciołkosz odmawia prawa
lozstrzygania tak donioslych zagad
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BERLN, w lutym.
r.cty, czasopisma. mogą być stanu wy.iątkwego. Tak np. w nice pl'asowy przyczynią się do
przyszłości w wypadku. kiedy USl10kG.ienia umysłów i. zakoń
cztery godzin)' skonfiskowane:
1) je~eIi poUeja dopatrzy s\ę nastąpi konfiskata .jednego na- czenia
po historycznym 30 stycznia,
wojny domowt.l
w
dniu pl'ze;jęcia władzy przez Hl w icb treści wystąpienia pr~e· kład", llie woJnJ) będzie dl'WO Niemclieeh - na.~liŻ8za przy·
tlera. wystąpił narodowo - 'W,- ehvko parą;grafom prawn~'m, wać dl'ugiego nakładu. Rów- szłość pokaże.
c.falisłyczny minister spraw we Illbo zdrcłdy ta.jemnic "'ojsko- nie--l prasa zagraniczna .lest t yM. Tiarow.
rui przepisami zagrożona, ~śli
wnętl'Znych, Frir.k. prz('d pr'lA'cł wyeh;
'·n jeżeli nawoływać b~ą d9 treść .le.l nie będzie zgodna z
sławicielami prasy, ul'oczyście
ich zapewnia.iąc, i'e nowy rzad lli~subQI'dyn8c.ij i nie.posłus7,eń wymogami cem:ury krai<nvej ••
i Ty marzyć będziesz
prze,.iwko obowiązu.ląRz.,!d Hitlera dał dowCltt; Ze
będzie bronił powsz('chuej wol słwa
tylko
J10ści pl'asy, oświadcza.ląc ł}rzy .~"m pl'awom;
pra~n,e znieważyć prawa wolt
3l .jeżeli nawoływać bedą do ności ł}rasy w nP.jszerszem te- O
tem. że narodowi soc.iaJiści byli wła.~nie tymi. którzy prowa czynÓW gwałtu. all;o o czy- go słowa zn~zeniu. Zuieważe
rozpowszecbniać uiem wolności słowa w okredziIi
na.iastrze.iszą
kampan,lę nach takich
przeciw zaIoządzen.iom, ogI'anl- b ....dą wieści;
sic walk wyborczych, .lest koncza.fącym wolność prasy w o·
4~ Jeżeli nIlwoływać h~dą w fiskała 20 uism kOOlunistyezkresie starego ~abine1u Palle· rzasie str·c .i4ę ważnych ośrod- ~~~h. Centralny or!(aD ~~omu- Dzisiaj o godz. 19,80 znakomity
na.
ków przemysłowych do zadp- ll!słyezQY "Role Fa~ne
był pisarz i publicysta p. Karol InyNie minął lydzień od tego o- Idnrowallia st.r ejku powszech- klJkakrotn!e
.konflskowany, kowski w feljetonie literackim p.
świadczenia, kiedy oto ukaza- Jl~go;
łec~ rówmeż ~C.1~ł: demokra- .t. "Kłopoty krytyka" podzieli się
ło sie nadzwycza.ine rozporzą
5) .leżeli zniewaiać bedą or· tyczny" Vo..w~rts me m~ł się z radjosłuchar::zami szere~em. uw~
dzenie gabinetu Hitlera, utrzy- elanv rządowe, wzgJęd.~ie ieł! w eł:mu • $. dOI p,kMywać.,
na, temat trudnej roll krytyka.
mujące w pełni zakaz zgroma~ przedstawi.cieJi. albo też łowJJr
Row~.ez . ~ootało pnyw~ obJektywnie ustosunkowa.nego 00
d7.eń Ol'az ograniczenia womo- nyslwa ..cYgi.jne;
ne więZieme prewen . '.lne. Po- om:lwianego tematu.
śl~i prasy. Reasumu.ląe wszyst·
6 .ieżeli będą I'ozpowszeeh- dobnie .jak w czasach wO.lny ł
Dnia 17.rr w przerwie koncertu
kie te postanowienia, doidzie· niać fałszywe wiadomości, pod stanu wy.iątkowe~o. ",oże być wieczorn('go z filharmonji warszaw
my do pI'zekonania, że Hitlc-r t.'zymu.iąc umyślnie i~h treść, ~ażdv pod~.ł.rzany o zdl'.adę kra' skiej znany krytyk Roman Zrębo
r.ietylko J}l'Ze.jął sle prz~' kla ~odzącą w interesy państwa.
AU lub panstwa, lub t(><1.: pode.l- wicz rzuci ciekawe światło na twór
d('w Pa.PCll3, ale rozporząc:Ut'
Na ..odow~ soc.faliści, którzy l'Ztlny o zbro,ne wystąpienIe czość nieśmierte.lnego poety polskie
nia w znacznym stopniu zao jes~ze w czasie berlhiskiego. prz~i'Vko ,eprczentantom wla go Staniąława Norwida, któreg.
"trzył.
Redakc.fa poszczegól· .stl'c.iku tramwa.fowego za,iino- : dzy, osadzo"!y na. okres 3 mi~- dzieła o głębokiej myśli filozofie&nVch pal'~rnfów .iest w tpll wali aktywne stanowj~ko, nie l sięcv w Wiernemu orewencyj· nej przysparzają nieraz nieprzygosp{}sób utrzymana, że wykład· łl(Jzwa~.ią w myśl pOwyiszyeh i nem.
towanym czytelnikom wiele trudu.
nia prawna ~'eh rozporzą' przepisu\\' wzywać do s1rejku.
Hotelom może na okres ro'
Tegoż dnia o godz. 19,30 p. Gu.
dzeń Jest więcej niż dowohl!l, I "onfiskata
wobec! pism co- ku być cofnięta konces.fa, .leże- staw Olechowski ujmie a.udytomoże być w na.jrozmait.'ilzv spo dziennych
nie może przekro- li «o&zczą one ~ości, zae!!.e\VU'- rjum radjowe jednym z najciek:a.w~ób
komentowana. Rząd dal ~ć okresu czterech .tygodni, I jącyeh się nieprzepisowo. lub szych ewenementów, jakie się od.
organom policyJnym w ręce po wobec czasopism okresu fOze- ! niesubo-rrlynowanyCh w mym łH)dą. w roku bieżącym. Będzie to
te'Lny oręż dla zwalczania nic· \ciu miesięey.
Przy trzecie.i l rozporządzClI l"'~ądu. Wszelkie wielka powszechna, a więe wueebmiłeJ krytyki i zduslI',cnia opo- konfiskacie,
'" okresie łl'Uehl zebrania.. ma.iąee na celu zakló światowa "Wystawa. w Chicago",
Zyc.U.
miesięcy,. zabtonienie wydawa- cenie porządku publieple~o. sa której otwarcie nastąpi 1 oserwca.
Niety1ko ~azeły i czasopi nia pisma si-=a sześciu mdesię zakazane, przyczem odtąd or.l1
Dnia 18.II o godz. 22,40 p. Aleswa. ale i ulotki. broszU1'Y i ry. mo-Le być jednak pJ"ZCdłużo cja ~ie czuwała niel;ftko ksandra Lipiilska zobrazuje 1'&dj().
książki m~ą być odtąd konn- ne na okres eałego roku.
nad zebraniami pod «olC1,tl nie- słuchaczom w swym feljetonie ełtł'
kowane, jrili trcść idl będzie
Rozporządzenia pra'iOwe ga- hem, ale i nad J!ebraniaJui w kAwe, li, CZl\Sem na.wet nieszozętUi
jawnie niebezpieczną dla panu binetu Hitlera zawierają nie- zamkniętych lokalach.
we przeżycia narciarzy, kt6n)- mejąeego porządku i pokoju.
które plSeplsv dotJtd mespotyCzy M1'ządzenie stanu wy- spodzianie znajd" się poder.u ~ły
Perjodyczne pisma, jak ~a- kane w ładnem • rosoonąd.zeń jątkowe«o oraz s1u'ow~' ka"ll~ zimowej. (r)
Dwadzieścia
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nowego gabinelu reakcji

(Specjalna 6111.ha k()r~spondeneyjna • Gloau Porannego")

Oziesiąl

koc

zarządzenia

C
Niemczech

ił

Przedmiotem
og61nego
zainteresowania
stanie sią film pod tym
samym tytułem, który
wkrótce wyświetlać bądzia kino???

D 50 gramów krwi

zaduio

Niezwykle sensacyjn V
pro·
pierwszy tego rodza lU w
w przyPols<:e, odbędzie się
szłym tygodniu w sądzic grod7.·
ldm w 'Varszawie.
~es,

Na la wie oskarżonych zasią
dzie p. Stanisław Z., kt6ry ko·
rzystał
z usług krwiodawcy
p. R.
Wedłu~ umowy,
p.
dać choremu w czasie

R. miał
transfuz.ii krwi 150 gramów krwi. Tym
czasem lekarze W1ZieJ.i v.',iększą
Ho'ć, t. j. jeszcze 50 gr.
bE~z
wiedzy krwiodawcy. Chory, któ
IV w międzyczasie POWTÓCit do
zdrowJa - nie cheiał zapłacić

JaSnowłosym Śnie'

hiliance
Felietony radIowe

-

la .,nadprogramo
ilość, WII·
hec
czego P. R. wą"
złożył Slkarge
do sądu.
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Proces wzbudził
o~brzymie
zai-nteresowanie wśród sfer lekarskich

Iogal

~flY reumatYlmie

Nr. 18 Sptojlllny Dodatek powleściowr "GŁOSU PORANNEGO"
s dnia 1S lutego 1933 roku.

WACŁAW

Powieść

ZABOROWSKI

oryginalna na tle
(Ciąg d&ls~).

Czuję ohydę. czytaj~

D

łódzkiem

i podagrze należy niezwłocznie zastosować tabletki Toga!. Toga! bowiem
zwalcaa te niedomagania, watrzvmująo nagromadzenie się kwasu mOCJlowego, który, .iak wiadomo, jest pr.yczyną tych cierpień. SpróbujCie i przekonajcie się sami! Do nabycia we wSlystkich aptekach. Nr. registru 1364.

na wszy.stkich frontach świata,
a'rmat:nie za sprawy, dla siebie obojętne,
ale w 'm asie; nat.omiast na czyn , osamotniony, na
odpowied.zialność za indywidualnie pom"ślany CE'lo·
wv mord - ciebie nie stać. Nie umiesz być wodzf'.tn
- będziesz szeregowcem! I pamięta.i jesreze jedion,
że U!t11ywania r~k w trrukde reaJ.izacji p:ojektu, nic
uznak! Po Uko{lczeniu natom·i ast będlT.iesz mógł
ogtosić prasowe dementi, żem cię zlrWałcił moralnie
i, że zgła'S'załeś bardzo humanitarne vohlm separaLum przeciw mordOWalli'l1 niemowlą!l:, czy coś w tym
rodzaju. A teraz śpieszlDY się i proszę na tyrzyszłość
więcej tej sprawy ze mną nie poruszać, bo szkoda
czasu .....
z

zapałem miljoIlolłmi

jałko Illięso

projekty rozbrojlmiowE'
przez wasze kultl1l'alne rządy. Najwięksi
wasi idealiści chcą podobno znieść cięi:ką arłyletJę,
jakgdyby śmierć od łkali karabinowej była inną niż
ROlllSki posiadał bezcenny dar ludlZi moralnie
od ci~ikiego pocis·k u. chcą wstrzymać rozwój lotnie
osamotnionych - mówił rzadko. Jecz gdy musiał
twa bombardującego, jakgdy,h y w czasie wojny mia
wypowiedzieć się, wikltadał w SIWe słowa
ogromny
sta niszczyły i obez.~udnialy tylko aeroplany a nie
zapał i wiarę w ich słulSwość. Przemówienia jego
epidemje, głód i nęd7.a. NiemaS:l wśród nich ani jedbyły bur~liwemi
wyła.dowSJrlial1li
nagromadzonej
nego, kł6ryby ]Xlwiedział: - Panowie, moro jesŁ
energji myślowej, zdrad-zającej nieugiętą. wolę i fa
rze<:~ą ohydną i przeciwną zasadom wyznawanych
nnlyzm natchnioncgo proroka .
przez nas religji. Znieśmy w~zystkje narzędzia mordu, zatQ/Pmy całą flotp. wojenną! - A wiesz dmcze
Zewn~trznic po odbylej rozmowie nic się w stogo niema tam taki.ego człowieka? - bo tym W,S 7.yst- sun:kach pomiędzy Romskim a Rennem nie zmieniło
kim konferencjom rozbrojeniowym chodzi nie o znie
Jak i przedtem byli ze sobą. na "ty", serdecznie się
sienie wojcn a tylko o to, żehv wojny taniej kosz to · witali i ż,egnaH, razem naradzali się przy fachowych
wały: niema nar~ędzi wojlny mnie.i lub wiQCe.i okrutpracach, a jednak czuli obydwaj, że w psychice,
nych, lecz są droższe i tańs"e!
i w ustosunkowaniu wzajemnem osobowości zaszły
zasadnicze przemiany. Wóla Romskiego była odtąd
Myślałem, że będę mi aJ w tohie . przyjaciela,
kt6ry podtrzyma mnie w momentach wahań i wąt· dźwi.gnią decyd1ującą i jedyną, zaś Renn z róWno
rzędnego do niedawna w tej spółce c.z ynniJk a , sta·t
pliwości, ale widzę, że będę musiał sam dźwigać na
własnych barkach moralną odpowied,ziaIność nasię typowym wvkonawcą. W obeono§d Romskieg.)
szych czynów.
'krupulatnie i z chęcią wykonywał wszystkie ieW>
Tv na!~żV'Sz do ludzi. kłórzv morduia i giną polecenia, czuł obawe wzed niezadowoleniem woskładane

dJza, gdy się cos nie kleiło, starał się uprzedzić jego
myśli i życzenia, a zapytany o zdanie - wypowiadaj je w formie w~runkowej.
Ale, g.dyzostawał
sam, nIe szczędził w myślach Romskiemu dobiiłInych
epi:łetów, pogardzał sobą, za własną słabość i czuł
się ogromnie samobnym w tym obcym kraju wśr6d
dziwnych J.udzi... Chciał roalew jakąś pokrewną,
sla,bą istotę, przed którą mógłby się użalić na IM

i posłkarżyć na Romskie~o ...
Inżynier Rel1!D znalazł W. czego s?J1ttkaJ -

'tV

A.n~l

ROZDZIAŁ IX.
W dwa dni pO' wyjeździe Rheinbabena paDł
R0111ska z synami i lioz.nemi ba.~ażami O'djechała n.
wieś w I{j,eleckie, Miała jej rowarzyszyć
ró<wniet
Ania, lecz na trzy godziny przed odjazdem ppezuła
się ile, zac.zęła skarżyć się na ociężałość w no.gac~
ból głowy i Q
e lenistwo.
","' "
Pozostawiono więc Anię tymc~asowo \V ł,od:zi
aż do czaliU wyzdrowJenia. Choroba okazała się pospo.1.itą grypą i Ania musiał~ leżeć samotnie całemi
dniami w łóżku, czytając olbrzymi ClZarno - oprawny "TYffodni'k Ilustrowany" To 1902 rO'ku. NudziłO'
się je.i strasznie; matkę widywała jedynie rano i wie ·
czorem zawsze zakłopotaną l'l1b przemęczoną po ca·
łodziennej pracy; Romski zaszedł raz na samym po·
czą.tku, zapytał o stan zdrowia, wYll'az<il Ulbolewanie,
że będzie musiała
zamiast używania wsi, leźeć
w dus2)oym pokoju ... i więceJ się nic pokazał; Rhel.n·
babena nie było a nenn? ... m6r.tłby 'Przyjść, al~ wio '
dać uważał, że to nie wypada. Ania c7;ttła sie ogrom
nie pokrzywdlZoI1ą ...
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Choroby kobiece
W zyciu kobiety zdarzają się w przez wstawit:tde odpowiednio umit!
szczonej rury, do odbytnicy.
Pewne fizjologiczne niedomagacałkowicie
forma, nia powodują często niedoklrwl
zmienia się
klOztałt cielesny i samopoczucie. Te stość i różnego rodzaju niedomagami okresami są: perjody miesięcz- nia na tle upławów p.erjodycznycb.
ne, ciąża, połóg i t. zw. okresu wie- Przyczyna leży w zmianie działał
J
ku przejśdowego. Każdy z tych nOŚci jajników i ich nieharmookresów nosi w sobie zapowiedź nijnego ustosunkowania się do popewnych komplikacji na tle zdro- zostałych gruczołów.
Podobnie
wotnCQJ, tkwi w niem bowiem za- dzieje się w okresach
przejściorze~'fctkiejś niedyspozycji orga- ,wych, w których nieregularne upła
nicżWej. Kobiety w tych okresach wy są bardzo często
spotykanym
zdradzają skłonność do
cz~tych objawem. Niedomagania te leczy
zachorowań.
przyczem przebieg medycyna przez przeprowadzenie
każdej niedyspozycji jest charakte- terapji hormonalnej, przyczem horrys tyczny dla danego okresu. W mony najczęściej są otrzymywane x
zasadzie odróiniamy trzy wielkie jajników kobiet, będących w cią
grupy dolegliwości i chorób kG- ży. Ponadto poleca się umiarkowabiecvr.h.
ny tryb zycia, systematyczne ćwi1. Do pierwszej grupy zaliczamy czenia gimnastyczne i przestrzegaprzeszkodzie nie dobrego trawienia.
C'horoby, stojące na
normalnego rozwoju organizmu ko2. Druga grupa chorób kobiecych
bietv. Są to w przeważnej części obejmuje patolGgiczne zmiany, bęchoroby narządów
rozrodczych. dące. konsek'Yencją p~wnych niePonieważ dotychczas
mechanika praWIdłOwOŚCI w czasIe poradu.
zachorzeń na
embrjonalna jest dla lwiej części Objawy wszelakich
je~zcze tajemnicą, nie moiemy tej tem podłożu wyrażają się bólem
dziedziny wyczerpująco omówić- podbrzusza, bt'lami w okolicach
Faktem jednak jest, że na tem po- krzYża, oraz silnymi nieregularnydłoźu uskutecznia się coraz częś- mi upławami.
ciej operacje z dodatnim wynikiem.
Dla uniknięcia tych chorób poleTak np. pmf. Wagnerowi udało sie ca się pedantyczne przestrzeganie
po uprzedniem zoperowaniu, prze- C'lystości w okresie ciąży, połogu ,
prowadzić
sztuczne
rozwiązanie oraz w okresie popołogowym. Ten
skądinąd zupełnie normalnych oko
licznościach,
okresy, w których

. magls1ra A. BUKOW~KlffiO

Zawieraj~cy czynniki witaminowe

Zwiększa wagą ciała

Poprawia apetyt,
Pobudza przemianę małerj,i
Wystrzegać si~ beozwartościow,ch
miastek i naśladownictw.

na-

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

re

owanie

Krukowski
Mankiewicz6wna
Walter

MAURYCY BEDEL

•

me

ły, często zaś bywają przyczyną
bezpłodności, wkraczając tem samem w dziedzinę zagadnień socjalnych ••Jest to łaską natury, że ko-

biety, cierpiące na choroby tego
rodzaju, prawie zupełnie, lub Zl"aldka tylkO, odczuwają bóle. Pierwsze naukowe badania tych przypadłości sięgają XVII wieku.
3. Trzecia grupa chorób kobiecych to nowotwory. Niestety, ge.
nezy powstania chorób tej grupy
nie znamy. Moiemy więc o tych

obowią'Zków

małżeńskich.

Należy

te uświadomienie obu stron może
zapobiec bardzo ct.ęSto rozwodom
i uleczyć chore małżeństwa. Podob
no instytut dr. Papp.nce ma bardro
przypadłościach
mówić
je- dobre wyniki swej akcji.
dynie z punktu widzenia hygjeny.
Coraz częściej zdarzają się wypadki udanych operacji, przyczem w
tej dziedzinie chirurgja
święci
jeszc.ze jeden tryumf.
Monumentalne wydawnictwo anPomiędzy nowotworami złośliwy gielskie "Encyklopedja Britannica"
mi poczesne miejsce zajmuje rak. wykazuje w swych kolejnych wyIstotną wskazówką jest tu jedynIe daniach doM ciekawe zmiany w sto
możliwie wczasna djagnoza. Wtedy sunku do sprawy kobiecej.
Jeśli we,ż'1liemy stare wydania z
bowiem można najskuteczniej usunąć zgangrenowaną część organu. r. 1786 znajdziemy tam -pod słowem
W czasie powstawania tej choroby "Woman" (kobieta) tylko następu
operacja nie nastręcza bodaj żadne jące cztE'ry wyrazy: "Kobieta go niebezpieczeństwa. To samo- da rodzaj żeński nd mężczyzna".
W wydaniu z r. 1919 znajdujemy
się Dowiedzieć o
leczeniu złośli
wych nowotworów za!lomoca radu. już pod tą rubryką króciutki npj~
ruchu kobiE'cego w Anglji, jednoIw;eśnie zaś z
po:;ród artykuh')w,
zamieszczonych w tem dziele, !lwa.'wyświetla wyborową komedję muzyc7n'l p. t.
dv.ieścia pochodzi z pod pióra kobiecego.
01'tntnie 7aś tomy suplementu do
encyklopedji zawierają jut znaczn4
iloŚĆ wzmiavek o najwybitniejszych
postaciach kobiet współczesnych. Z
Ceny mIeJSC
pośród cudzoziemek na uwagę rena wszystkie
ktorów
epcyldopedji zasłużyły:
seanse od
Eleonora Dtlse (której poświęcono
długi i bard7.o starannie opracowany artykuł), Selma La.gerlGf, Ellen
o godz. 4 po poł.
Key, Marja Curie" Skłodowska,
RÓŻa Luxemburg, Zuzanna. Lenglen
ora.z.... ~arła tancerka. rosyjska

Z krzykiem zjawia sie człowieli
na świecie. Nie dowierza on i nie
żywi zaufania do swego bytu. Ale
potem następuje szczęUiwe dzieciństwo i beztroska
młodość, sło
neczny, chmurką nie przyćmIony
byt.
Byłem w szpitalu,
do którego
właśnie,
przed
dzieci przybyły
chwilą, wczoraj lub przedwczoral.
Leżały one w jasnych pokojach po
grążone w
ciepłym
słonecznym
~hie, z rączką na puchowych poduszlmch. Zmierzch. Syte macieI-szy Otwtękowy KIno-Teatr
rzyńskiem mieldem ułożono dzieci
do ich odpowiednich łóżek. Zasło
ny. Miekkie, białe zasłony został~
zapuszczone. Drzwi do życia zamyka.ją się bezszelestnie za
siostrą.
NARUTOWICZA 20
Cisza. Zwolna przez
zascrzvki i
W roI. głównych:
pro-:zki nasenne spływa sen nocy
głębokiej, na salę doroslych.
Na
zegarowej wieży wybiła dwunasta.
I imu.
Coś nagle pisnęło w przejściu.
'Jakiś głosik poczyna zwoIna, coraz
Pocz3ttek
natarczywiej dzwonić. Nagle zater
koce do wtóru drllgi~ zamiauczy
trzecie, zapłacze skargIiwie czwar
te, gniewnie rozpłacze się piąte, i
oto tonący dotąd w ciszy pokój nie
tno'Wląt zmienia się w· -mgńieniu
oka w żałosnego płaczka. Jest to
koncert dzieci, nGC w nOc wypła
kujących niedolę swych zgłodnia
łych żołądków w ciemną milczącą
Być dobrym kompanem. lub
- 1{0st~U'IllY, zabawy w wopróżnię nocy.
towarzyszka - oto hasło wspóJ dzie, wszystko bez umiarkowaNikt nie nadchoo,zi.
czesnych stosunków
międzV nia i cienia skromności!
Czyż
Bo niemowlęta trzeba wychowac. młodzieża,.
to ni'e ohUJl"zające, że taka, naga
Nowa metoda wychowania poucza,
Taki d<>brv kompan
dzieli w trzech czwartych panna, za
że nie należy niemowlęciu
dawać
wszystkie trudy i niewygody ty punkt honoru uważa pokazywa
zbyt wiele )Gżywienia. Dziś p02.wanie ramion i nóg koloru czecia - jak w wojsku!
la się nowo-narodzonym tak długo
kolady sW.:;ffi'U partnerowi.
Nic
tak
nie
zbli
ż'
a
,
jak
ohokrzyczeć, aż same mają tego dośc.
To
haniebne!
Potem nawyi<ają do spędzania 110 póJ..ny lek przed nat'lllrą, ślęcze
Przed oczyma przesuwa mi
cy bez poiywienia i p()'ZWalaj~ nie nad tym samym Tacytem, się wi,zja tej cudnej pl.aży na
trudna
trygonomeuJa,
zadana
matce spoko,jnie spać.
w upalne poludnie.
na j:utro, a .później wspólne stu- południu
Ale dzieci krzyczą. Każdej nocy
5>zafiro<we morze, zloty piasek,
dja
nad
prawem
rzymFJkiem,
u
rozlega się napastliwy, skarżący
datna lub nieudat.na analiza w w"zvstko skąpane w potokach
się, zbuntowany
płac~
dziecięcy.
RoracelW słOJ1ca i kilkanaście
pracow11li chemicznej,
ci~żka
Jest on żałosny, doprasZający się
osób. na pokrytej bialemi musekcja w prosekt<>rjum
litości, namiętny i budzący Iitośc.
s7.elkami, plaży - poddających
Lepiej iść ręka w rękę, za- <:ię miłej torturze cie-plnych i
Bardzo wolno uspakaja sit:! jedno
po drugiem i umęczone płaczem równo w pracy, jak i przy za- świetlnych promieni.
bawie. Razem zdobywać trudzasypia
Widzę dwie ciemne sylwetki:
ny szczyt, raz·em skryć się do młodej dziewczyny i zdrowego
.Jeden nip-ustępliwy i gro-iny w
schroniska, lub złożyć głowę na chlopalka - oboje jak statuetki
swem basowem odcieniu p!acz zmumokrym .piasku nadbrzeżnym,
'I, bronzlU.
sza mnie wreszcie do wkroczeUht
ra'Mn. też wak,zvć o leoo,zą pow obręb zabronionego pokoju. Wi- Czy pan wie, że pana nlezycR!IW życiu,.
dzę w promieniach księżyca, ie
cy są straszne?
jest to najtęższy bobas, caly czerLaboratorjum w ,z imie, kort
Młodzież obecna wy.raża
się
wony ort płaczu, z gntewnie wy. tenisowy w locie, a lokalność,
lapidarnie, chodziło jej o to, że
krzywionemi paluszkami rozczapie- szczerość obyczajó1w i zaufanie
spiekł sie na słońcu
do maxirzonych rącząt. W żaden sposób w Ikażdej porze roku i chwili,
mum.
nie daje się wychowac na diemelFami.\ iarność obecnych sto- A ja
nie widziałem nó~
mena. Jednakie przyzwyczajen!t suuków
jedynie oCZOm
pohardziej
opalonych,
UlZ pani,
jest drugą naiurą. Coraz rzadziej wjprzchownego, albo złośliwego
chybu
Józefiny
Backer.
budzą się dzieci nocą, coraz rz.'l- ohserwatoca może wydawać się
- A jak się panu podobają
dziej wypłakują w nocy swe żale. zdrożną, lU!b dwuzna'czną.
te
nOL!i? nac'iera o~esow(l
WkOńcu
prZesypiają
spokojnie
Jedna z mych
z..'1aj<>mych,
panienka.
nGc, cierpliwie wyczelmjąc ukaza- starsza panj, zjawia się pewne- Oh! - wzdycha młodzian
nia się matki z rannym posiłkiem. gO razu u mnie, z ooorzeniem
Są zrezygnowane. Są dobrze wychO opowiadając o stosunkach
na - i to w estc1h nien i-e , pełne powane. Dzieci stały siię wykształco- plaży w cza~;~ lata, kLóre spę dziwu. tak działa na towarzysz
kI}, że w pa'rę dn'i zaręczaja si~.
nymi ludźmi. Nauczyły się cierpie- dziła nad morzem.
cia głodu, nauczyły się cierpieć
- Co za z~psucie - ięknęła
Z oburzeniem zaznacza mi
mi1cząl' , nauczyły się, że znoszenie bi~daczka, opadając na
fotel moja znajoma. że podobne poniegłodu b"z otwarcia ust, na milCZą-li machając ręką przed ()CzYma, stętpOwanie jest szczyt'C([ll
co, jest losem człOWIeKa.
jakgdyby w celu
o<4">~dzenia taktu towarzyskie~.
ł(ibis.
slraszliw"j wizji.
Nie mówiłem jej. że CU,a n~.nie

BD

rodzaj przypadłości kobiecych jest
najpopularniejszym tematem rozkobiecych.
mów lekarza chorób
Choroby bowiem na tem podłożu
mają przebieg przykry i długotrwa

małżeńska

Ze wzg'lędu n:t okoliczność, ic:
wiele ,chorych" małżeństw dałoby
się przez
umiejętne
oświetlenie
sprawy uleczyć, załotył w Los An·
geles dr. Paweł Papence, 'znany
amerykański
eugenik,
"Instytut
dla podniesienia walorów małżeń
skich".
Zadaniem instytutu jest studjowJ.
nie wypadków psują.cego sil} maJżeństwa i na tej podstawie udziela
nie stronom stosownych porad. W
Los Angeles wzmogła się w ostat·
nich latach zastraszająco manja
rozwodowa tak. że na 5 małżeństw
przypadają 3 rozwody. Według dr.
Papence w przeważnej ilości wypadków przyczyną rozwodu jest
nieświadomość
i niezroournienie

%

Kobiety wencyklo·
pedii brytyjskiej

I

80 gr.

Pawłowa..

h fi i rl u

Twoim snem. snem
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życia
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W
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objawi Ci

się

jest to jedynie dowód zdrowia "
fi.zyczne,.,<7Q i mora1Jne~, że ta
szczerość ' i prostota stosunków
śwdadczy, że dusze tych dwojga \ W "KONSUMIE" JEST NAJTAsą tak samo
rozsloo oc z.nione ,
NIEJ.
jak i plaża, na której się poW izbach robotnJczych Balut,
zIi·a li.
Chojen i Widzewa, w domach mi~
Nie mówiłem jej tego - i tak szczańskich, w lokaJach kawiarA j
by nie zro7Jum,iała.
I restauracji naszego miasta, tefil&.i _ W moich czasac'h inaczej tem dnia jest proklamowany przet
było, .. iJnaczej - upiera się pod dyrekcję jedynego w mieście nastarzała nie.wiasta.
szem domu towarowego "Konsum"
,
. '
'
.
przy "Widzewskiej Manufaktune"
Tak, w Jej czasach było ma- (R k' 'ń k 54 d . zd tr
'a.mI
'1 M'll-ś"
'1
t
o '!CI s a
,oJa
amwaJ
cze].
1'1'1.} c me znOSI a o war- 10' 16» b' ł t d l ń
t'"
'k'
. d pot'
l
Iayyze.
OSCI, UCle aJąc ~lę O
aJeJ?Najwięcej jednak wntrygowa.n.
nych -pr.akty~ mezdrowego fh~- zostały sfery kupieckie
naszego
tu, a flirt mezawsz-e prowadzIł . sta. taJ'emn'c
"e '
d .
do małżeństwa
mla' . . l ą ID Wl~rygO me
.
wprost llIsk!Ch cen wszelkIch towa.
Nastąpił zmierzch tej gry, w rów, sprzedawanych przez "Kon_
której główną rolę Krał spryt, sum". Dyrekcja "Konsumu" odsła..
se·r ce zaś pozostawało oschłe.
nia jednak tajemnicę tych rewe18l'
Rozstrajał on nerwy, wvtwa-I cyjuie niskich cen. Otó7; sprzedawarzał czuło~tkowe nastro.je,
za- na w dą..,"1l białego tygodnia przez
truwał powoli dUIS,z e swym .ia- "Konsum" bielizna stołowa, poście.
dem, hamrując żywsze odruchy lowa, męska, damska i dzieciąca
uczucia.
zrobion3. jest z pierwszorzędnych
Dziś panuje szeroki śmiech materjałów własnych "Widzewskiej
przyjaźni dawniej zduszony Manufaktury". Dzięki temu właśnie
chichot miłostki.
że towar pochodzi z pierwszego źró
dla oraz dzięki wielkim obrotom
Dziś n,tilość rodzi .się w ~el- dyrekcja "Konsumu" jest w możno
nem słon~u na ko~cle teDl~o- ści wykalkulowania tych niesłycha
"'YIIl1'. ~lazy, S~CZYC1e , gÓrSlku?, Inie niskich cen. Niemniej dogodn1'
d.aW'~ueJ UCZ.UCla szukały PVł ,okazją. są. resztki, l;>raki i sekunda
cI~llla 'parków,. .opus.z czo'llych, wyrobów widzewskich, które sprz,:
~a~mnLCzy~h. Je2Io·r , lub, przy- daje wyłącznie "Konsum" po Ct'cnllone~ sWlatła bud'uarow.
nach ściśle fabrycznych.
ORtromne podusz.ki, dywany
bardziej kusiły
do złego, n.iż ruchu skflpałby w wodzie zbyt
twarde siodełko motocyk.1.a, gdy czule nastrojonych pasa-7'ó'rów
najlżejsle zbliżC'uie towarzysza. I
W czasach dawniejszych inado ..lub{!go bagażu" gIl'ozi kata- \ czej było, istotnie inacz('i strofą,
niż wywrotny kajak, kiedy jednak lcpiej? sądzI;.
który przy se.rdoczniejszym Qd- Ł że tera~~
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Wia~omo~[i ~ieia[e I, Pożegnanie
Sanatorium
Przg dźwieka(b
dla piersiowo chorych
Il

wojewody
Jaszczolla
narodoweeo

bomBO

roszgl ze s.a(ji

w Tuszynku

panował niezwykły

ruCh.

ko reprezentantami miasta oraz. innymi
delegatami
miejscowych
władz, wojewoda Jaszczołt
poże.
gnał się z z.e branymi w sali dwor·
,~"ej przedstawicielami instytucji
i organizacji.
Przy dźwiękach hymnu narodowego, odegranego przez orkiestrę
wojskową woj. Jaszc~t wsiadł do
pociągu, żegnany owacyjnie przez
zebranych.
"
Należy nadmienić, że P9f1!ł{ wy
jc('bał z Łodzi z dużem opóźnfeniem
blisko 40-minutowem, a to ze wzglę
du na zaspy śnieżne, które spowodowały trudności w komunikacji.
W śród okrzyków i dźwięków marsza ruszył pociąg, wiozący żegna
nego serdecznie przez Łódź, woje-

Sale dworcowe przybrały inny:
zwykle wygląd. Poc~y się w
nich gromadzić delegacje władz sa
przy wykupywaniu świa mOl'7ądowych wojskowych, sądow
dectw przemysłowych nictwa, policji, administracji pań
wodę Jaszczołta.
Ministerstwo skarbu rozesłało do stwowej itp. Pozatem przybyły po
wszystkich izb i urzędów skarbowych okólnik, w którym wyjaśnia,
że ulgi zastosowane przy wykupy,
waniu świadectw przemysłowych
dla przed!liębiorstw, sprzedających
wyroby tytoniowe, mają zastosowa
nie również i do tych wszystkich
przedsiębiorstw, które Oprócz hanutrudniła komunikację kolejową, tramwajową autobusową
dlu wyrobami tytonłowem.i prowadzą obok tego sprzedaż znaczków
Wczorajszej nocy nad Łodzią i wych województwa łódzkiego. Po- Gęste, duże płatki śniegu zasłały
stemplowych i pocztowych, blankie
tów wekslowych,
losów loterji najbliższą okolicą przeszła gwałtow ciąg osooowy z Poznania przybył ,.;ysokim całunem ulice miasta.
na burza śniegowa, połączona z sił- na stację Łódź - Kaliska z czter- Komunikacja tramwajowa i autobtl
państwowej, I,art do gry oraz przy
ną wichurą.
Silny wiatr zachodni dziestominutowem opóźnieniem, a sowa została chwilowo wstrzymaborów do palenia i zapalania.
dął gwałtownie, wyrządzając w na innych linjach zanotowano po- na. Szyny tramwajowe zostały Jedmieście i powiecie szereg szkód. Na ważne opóźnienia.
nak szybko oczyszczone przy poprzedmieściach, bardziej odsłonię- Najbardziej ucierpiała komunika mocy wozów pogotowia techniczne
W bramie domu
~ych, huraga~ powywracał park~ny cja autobusowa. We wczesnych go. go.
W dniu onegdajszym,
godzi I :~my w ~Ielu dom~ch., ~owazne dzinach. rannych autobusy wogóte
W związku ze śnieżycą zanotoWit
nach wieczorowych, na w~Odzące: sz. .Y .zadn? owolano rownhlez w tPło, nie kursowały, a następnie przyby no również katastrofę samochodoWieCie,
'
..'
D9 wą· Na o d'
"
• I d g Złe p amanychzos
, 'a o wa ły z god Zmnem
opózmenlem.
cmk u szosy w poWIecie
g o do bramy przy ul. Zgierskiej' 2b wie
e rzew owocowyc a w me. t
t
ól'
k
'k l" ł
ki
ochód
osobourv
letniego Stefana Bartoszewicza, na których miejscowOściach zniszcZO- yczy. o szczeg me
omum ac I ęczyc" m • sam
.
""
padł jakiś nieznany mu osobnik, ne zostały domy mieszkalne i stodo z Kahszem, Sieradzem l Koninem. ŁO 80.)60 ZjeChał z d~ogt w rów ł
który nożem zadał mu &zereg ran ty.
Około godz. 8 rano ~nie:iyca przy ulegl. rozbiciu. 5 pasa~rów n1el""
w głowę, poczem rzucił się do upuściła ostatni szturm do miasta. obrazeniom i okaleczenIOm.
cieczki.
Nad ranem około godz. 6-ej wicher i śnieżyca przybrały na sile.
Po kilku minutach okrwawione- Wicher p ozrywa ł wie Ie szyldów
go Bartoszewieza znalazł dmorca sklepowych, w niektórych domach
Połudnl'owa
domu, który o napadzie powiadomll powygniatał szyby okienne.
W
policję·
Śnieg zasypał w wielu miejscach
Rannego przewieziono do lokalu tory tramwajowe, zwłaszcza tUl
III komisarjatu, gdzie wezwany przedmieściach, powodując przerIekarz pogotowia, po udzieleniu po- wy w komunikacJI. Po usunięciu
mocy, pozostawił go na miejscu.
zasp śnieżnych, pierwszy tramwaJ
Policja prowadzi dochodzenie, ce z Aleksandrowa przybył do Łodzi o
lem ujęcia sprawcy napadu.
(t») godz. 7,30 rano. Przerwa w ruchu
nastąpiła również na Iinji Łódź
Pab janice, ·ł.ódź - Tuszyn, Łódź
ZNOWU WYGRANA 20,000 ZŁ. -- Ozorków i Zgierz. Do usuwania
zasp zmobilizowane zostały liczne
W WDZI
Jak się dowiadujemy, wczoraj w kadry robotnicze, które pracowały
ostatnim dniu ciągnienia 4 klasy przez kilka godzin.
Większe zatory śnieżne uformoloterji państwowej przypadła naszemu miastu poważniejs7.a wygra wały się również na linjach kolej o
na. zł. 20,000.- na Nr. 14368'2.
Fortuna uśmiechnęła się 4 ło
dzianom ze sfer
niezamoinych.
Szczęśliwy los nabyli oni w słynnej
kolekturze S. Jatka (Piotrkowska
22 i 66). Warto nadmienić, ii: w tej
że kolekturze padła
również onewedług której wielu pl·7.echod •.iów punddlUalnie o 12·c i regugdaj większa wygrana zł. 15,000.luje zelltarki.
na. Nr, 143673.
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EruMa Pommera

Jasnowłosv
to nie film,

Sen,

te sen.

Hallo,

ziewczęla,
strzeżcie Się!

łódź-Kaliska

żegnać wojewodę Jaszczołta przed
stawiciele sfer przemysłowych, organizacji kupieckich, stowarzyszeń
Sl){)łecznych i zawodowych. Wśród
zgromadzonych obecni byli takie
przedstawiciele
duchowieństwa
wszystkich wyznań.
O godz. 12,15 na placu dworcowym ustawiły się kompanje honorowe wojska i policji oraz przyspt>
sobienia wojskowego wraz z orkie
strami.
Po cłrwili nadjechał samochodem
wojewoda Jaszczołt w towarzystwie vdcewojewody Potockiego,
dowódcy O. K. IV gen. Małachow
skiego i gen. Olszyny Wilczyńskie
go.
P~ krótkiej rozmowie z prez. Zie
mięcl.lm, wiceprez. Rapalskim, ja·

Zgodnie z naszą zapowiedzią, w
Jak się dowiadujemy, w najbliżdniu wczorajszym opuścił Łódź b:v
$zych dniach otwarte
zostani,
ły
długoletni
wojewoda łódzki
przez
łódzką
kasę
chorych
Władysław Jaszczoit,
odchodzący
sanatorjum dla piersiowo chorych
na stanowiskb wojewody do Wilna.
w Tuszynku.
Ustępującemu woj.
Jaszczołtowi
Sanatorjum takie, jak wiadomo, społeczeństwo łódzkie UrządZiłb
CZynne było przed kilku laty i tylko serdeczne pożegnanie.
ze względu na trudności finansowe
Ponieważ p. wojewoda miał wyzostało zamknięte.
jechać z ŁOdzi Kaliskiej pociągiem
Obecnie zostaje znów uruchomio odjeżdżającym do Wilna o godz.
ne na podstawie decyzji władz ka 12,38 prZeto już w godzinach południowych na dwOrcu Kaliskim Za
~owych.

T

Paryż!

Grasuje międzynarodowa szajka morfinistów i usypiaczy!
Przez

Hamburg,
Paryż.

lizbone!
przez wytworne salony i tajemne spelunki prowadzi policja pościg za bandą hand·
larzy żywym towarem
z filmu

Zatrute Dusze
z r:a~~:'

S::::!1

Wkr6tce
kina .PALAC~.
-- ..
-'

ŚWIĘTO RARANCZY
Dnia 18 i 19 b. m. odbędą 8ię w
Warszawie wielkie uroczystości ku
uczczeniu 15 rocwicy przedarcia
się li brygady legjonów polskich
przez front austrjacko - rosyjski
pod Rarańczą.

Legjoniści, chcący wziąć udział

w powyższych uroczystościach zgło
szą się do sekretarjatu Zwią.z.ku legjonistów polskich, ul. Na.rutowiaft
cza 32 w go d z. od 1"..3'. UQ uv.
])ni
l te b
...A_ 11\ a 15 u go . r. o g _ \MJl
w kośl'.iele św. Krzyża odprawione
zostanie żałobne na.bożeń8two za.
.dusze poległych przed 16 laty Jegjon;stów.
W tym sam....n dniu o god~. jO.ei
oJ •
w sa!i rady miejskiej
ocl~ . .
uroczyesta. akademja., ~ sa.gai
prezes związku legjonistów pol_
skich w Lodzi i zarzą.du grodzkiego
"Federaeji".

Lo T. Mo
Lódzkie Towarzystwo Mu.zy~
urządza. w czwartek, dnia 16 b. m.
o godz. 8.30 wiecz. w auli Gimnazjum miejsko
im. Piłsudskiego
(Sienkiewicz& 46) koncert kamera\
ny w wykonaniu warszawskiego
kwartetu smyczkowego: Iskrz. T.
Kamińbki, II 8krz. M. Turseb,
altówka. - J. Gomowski, wiolonczela. - M. NeuteJ.ch. Piękny d6.
bór programu: kwartety Boccheriniego, Beethovena,
Debussy'ego
zadowoli najwybrdniejszego miłoś
nika muzyki kameralnej, Cała elita.
łódzkiej public7.ności
koncertowej
winna. stawić się na ten koncert.
Bilety w cenie 1.50 (dla. młodzieły
szkolnej i członków LTM.) oraz zł.
2.- do nabycia w firmie K.
Koischwitz, Moniuszki 2, a. ... dni.
koncertu przy kasie.

- Hallo. Berlin!

Przepi~kny film mówiony prawie we wszysikich j~zykaeh, reżyserji genjalnego Juliena Duviviera. twórcy Dawida Goldera.
NADPROGRAMY l Komedja kreskowa Fleischera oraz uwertura :I opery "Obaron" WaAAr8 w wykonaniu pałne] orkieetry
opery berlińskiej pod dyr. znakomitego prof. Ebarharda Frobeina, ponapt~ aktualności kraiowe.

Początek

o 4 pp.

Ił"

"Dziś ! goi naSIQpnuch!

Ceny miejsc zniżone: od 4-5-ej 49 gr., 80 gr. i 1.09.

Naipiękniejszy

film Eryka Pommera
Film. który bawi oryginalną fabułą,
lach wyca melodyjną muzyką.
fascynuje prr:epyszną wystawą pt.

i dni

nast~pn,ch!

zł. 1.09, 1.70 i 2.50

Ja w dzi eń... I y w nocy...
W roI. gł.: urocza

lite van Nag, araz Fernand Grave,

Muzyka: W. R. Heymann. Nadprogramy: Tygodnik dźwiłłkowy oraz aktualno'cl krajowe. Poezątek o ~. 4 ej
w soboty, niedz. i święta poranki o g. 12 w poło
Bilety ulgowe waine•. '

n

Dziś

Ba pozostała seanse

lomien-e

NadprOGram: Najnowszy tygodnik dźwiąkowy "Paramountu".
.Passe-partouts, bilety wolnego

.wejśeia

i kupony ulgowe

niewa~ne.

Rewelacyjne aroydaieło o niellw,kle
oryginalnej i frtlpujl1ce) treści.

Wl°l. CUue Brook
I ClaudeHe Col bert

Początek

Widownia

seansów o godz. 4.

nale~vcie

ogrzana.

~'
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y I ców
r ednio pe...rakiacjizo zawartie
I,•

.....

W prze

z

zb-orow~ł

włókniarzami

Jak wiadomo, orf,(unizacje l'U Tak się Jednak stało, że sprabotnicze Łodzi wsb'z3'mały sl~ wa umowy pozostała w zawief)słatnio z powziędcm
decYJ.i1 szeoiu, ponieważ posiedzenie
w SI)l'awie dals-zej ake.li o za- zarządu zw. pl'zemysłu włókien
warcie umowy ,.bioroweJ ." nicze~o w płJ.lisłwle Jłolskiem
D",~myśle
włókienniczy,", nie doszło do skutku.
~dyż związek wielkiego
Obecnie, .lak dowiadujemy
myslu miał nad tą sprawą lilię z całkiem pewn~o źl'ódła,
obl'adować przed kilku dniami. posiedz.enie
to
wyznac7!one

prze-I

.

. «

., .

. . ;.

P08oiowi~

'.

.

.~.'

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

kasu

.' '.

ulDo",g I

~,osłało na dzień jutrzejszy, dn.
16 b. Dl.
i
na porządku
dziennym umieszczony zosłal
spee,ialny punkt, dotye,.ący pl'Ima związków robotniczych w
sprawie um'!wy.
W związku z tern dzJstej..~
zebrania rad delef.(atów fab1'Yc.z
nych zostały· odroC'iJOne i zwołane będą ponownie
za kilka
dni, po otrzymaniu od przemysłowców odpowiedzi na pi-

z tym

światom

B. P.

8a lumCleiOOWa

W Zmarłej tracimy długoletnią
cowni!lzkę, szczerze oddaną nasze]
Cześć Jej pamięei.

i gorliwą pra.Instytucji.

Zarząd i DyrekCja
Krarowego Związku Przemysłu Włókleoolneoo

W dniu 13 b. m. rozstała si~

r;)tllO związków.

li

tym

światem

B. P.

od tego odbędzie
prawdopodobnie jui w nad
Ostatnio rozeszły się poglo· wziem protestu jące l'~zoJ.ucjt' chodzącą sobote pierwsze poJak się obecnie dowiaduJeski, jakohy kasa chorych m
W przedwcze§nie Zmarłej straoiliśmy serdeeznll
Lodzi zamierzała zlikwidować my z dyrekcji kasy chorych, si·edzenie specjalnie powolane.i
i ztlCną wsp6łtowarzyszk~ pracy.
szereg swych instytucji. Utrzy- wiadomości te mijają się całko' do życia międzszwiązkowej ko
Głębokim żalem i smutkiem prlejęci, zaohowamywano, ż,e koniecznoś-ci natu wicie z prawdą. Jak nas zape- mis.ii wlókoiany, w skład któmy wierną pami~ć o Niej na zawsze.
ry f.inansowej skłoniły władze wnia dV'l'ekcja kasy, pragnit: reJ we.idą reprezentancl związ
kasy do poczynienia viclkich ona nietylko ulbrzymać wszel- ków.
Koleżanki i Koledz,
klasowego. "Pracy" i
u.rządzenla
(·szczędności i skasowania szere kie dotych.czasowe
Krajowego Związku
gu uiI'l'ą.dzeń, Iktó.rych utrzyma lecznicze, ale wedłu~ potrzeb \ chadecii.
Przemysłu Włókienniczego
i\liedzyzwiązkowa
komis.li
r~ie plZerasta możliwości Hnan lIlOżJ i wośc i je uzupełnić i ro/.szerzyć.
zaJmie sie skoOl'dynowaniem
sowe.
Jeśli
chodzi
o loc zem e l'alej akcji i w zaleo-i.nośet od
'Viadomości te spowodowały
zwołanie specjalnYCih zebrat'l roentgenologiczne, to ma być odpowiedzi przemysłow~ów, za
zakupi.~my apar~'lt
robotniczych, na których lIO- niebawem
dla ~pitala okn,gowego lm. decydu.fe o dalsze.l taktyce w
na obniżenie cen pieczywa
prez. MośeiClkiego, który do walec o urnowe ~b,orową.
ZE STOW. WŁASCICIELI NO- tychczas takiego aparatu mc
Na podkreślenie zasłu~uje
Wezoraj odbyło się w magistra. zmian cennika na pieczywo zoetała
WYCH BUDYNKóW
posiadał.
fukt, iż ol'ganizacje robotnicze cie posiedzenie komisji cennikowej wskutek powstałego konfhatu pieStowarzyszenie powyższe, działa
Pogłoska
o zamIerzonej ~.l ... r1ecydowane są nawet ogłosić dla ustalenia cen ml~ w Łodzi. karzy z czeladnikami odrocZOJ:ia.
jące w myśl statutu
na obszarze k widacji pOJ;loLowia rnt1lulwwe
Wysunięte wnioski w sprawie ob- Obecnie po zlikwidowaniu zatargu
(' ałego
województwa łódz}{iego, go od nagłych wypadków pu- strejk powszechny 1(1 lódzkim niżenia cennika nie zostały przylę- sprawa obniżenia cen chleba Jest
dzięki energicznej akcji i nieustają wstała stąd, że kasa zamierza przemyśle textylnym~ o ile prze te ze względu na zbyt wielkie roz- już nieaktualna, albowiem w mię
cym ZAchodom mającym na. celu zrefonnować ten ·dział pnroooy mysłowcy uehylą się od 'l;reali- bieżności zdań ezłoultów komisji. dzyczasie zdrożała mąka.
uzyskanie u czynników miarodaj- lek.arskiej.
Sprawa zwołania komisji dla
zowania ieh postnbtów.
Ponieważ z~równo magistrat Jak.
nych jaknajdalej idących ulg dla
.1
i
konsumenci
w dalszym eiągu czy
stowarzyszonych - rozwija sit} i 0Rią starania o redukcj~ cen chleba,
bejmuje coraz szersze kr~. Jak
cech piekarzy zmuszony był zwonas informują, zarząd stowarzyszełać w tej sprawie specjalną naraJlia zainicjował stworzenie związku
dę. Producenci pieczywa stwier',·szystkich stowarzyszeń pokrewdzili
na niej, że tak długo nie przy
llych z całej Polski, zwracając się
stąpią do pertraktacji nad zmianę
w tym ceJu do szeregu pokrewnych Z.U.P.U. zasŁosował ulgtt w stosunku do bezrobotnych praco"
cennika, dopóki władze administra
zrzeszeń, które w znacznej ezęści
wników umysłowych, zarejestrowanych przed 3 lutego r. b. cyjne nie uporządkują M.06u.nk.Ow
już zgłosiły w tym kierunku S'wój"
w przemyśle spożywczym i nie
akces. Ta sprawa, jak i wszelkie·
Przyjęty
przed kilku tygo· nych i interwencjach u władz oracownilków, którym przyzna- przeprowadzą skutecznej walki z
inne kwest je, związane. z katastrono prawo do korzystania z za- niellczt'iwą konkurencją. Pozatem
falnem położeniem właścicieli no- dniami przez radę ministrów centralnych w Warszawie.
projekt
dekretu,
ograniczające
Tymczasem
jednak.
wobec
..ilków Z. U. P. U. przed 3 lu- cech piekarzy podkreślił, te w tej
wych budynków. omawiane będą
go
świadczenia sO<!jalne zakła tragicznej sytuacji finansów Z. te~o r. b.
chwili mowy być nie może o reduk
n:1 nadzwyczajnem ogólnem zebraw,strzymano
na
pel'ji cen chleba, gdyż mąka zdroża
du
ulbezpieczeń
p~acowl1ików U. P. U.,
Interwencja
ta
odniosła
na!e
nin, oobyć się mają<cem w dniu 26
lutego rb. o godz. 3 i pół po poł. umysłowych i skracającego 0- wien czas wypłatę pełlDych za- żvty skute'k, gdyż w dniu wczo la i zawarta zostali niekorzystna
w sali związku ha.ndlowców pol- tkres kor.:ystania z zasiłków Z. siłków j wydano zarządzenIa raiszym ekJSpOl.ytura ZUPU. w dla piekarzy umowa z czeladnika·
l'kich w Łodzi, ul. Piotrkowska. Nr. U. P. U. do 6 miesięcy, wywo- w kierunku niewypłacania dlu Łodzi powia dom1on a została, mi.
lat burzę protestów.
żej świadczeń
z tvtuJu braku iż należy utrzymać 9 - roie
W uchwałach swych piekarZE
108.
Akcja organiza<:,ji zawodo- pracy, .lak przez okres 6 miE'- sięczny o'kres zasi~kowy dh m. in. domagają się ustalenia dla
wych i protesty ubezpieczo sięcy. Na takiem postawieniu wyżej wspomnianej kategofji wszystkich piekarń godziny zakoń
nych w 7UPU. pracowników sprawy w samej Łodzi uderpia bezaooootnych pracowników u- czenia prat'y w soboty i wznowieumysłowy<;h skończ vI" się
na ło bardzo wielu bezrobotnych m vsłowY'Ch.
nia jej w niedzielę wlecf.Ół'.
p!l'zyjęciu rez.olucji protestacyj pil'acownikÓlw umysłowych, Ikt6
rzy po'bierają za siJ'ki , lub · któ•
rym 1>rzyznano prawo do o
MASZYNY do pisania używane
trzymywania zasiłków jesooze
po wyjątkowo niskjch cenach
przed przesądzendem przez Z.
U. P. U. sprawy, t. j. przed 3
pole ••
lutego r. b.
ściągać będzie Fundusz Bezrobocia
Pok.rzvwdzeni
zwracali
się
Na skutek umowy zawartej po- dach gastronomicznych oraz opłat
ze skargami do
mIędzy naczelnym komitetem fun- od cul{ru, piwa, żarówek elektrycz- wielokrotnie
PRZEJAZD 4, tel. 10-223.
kasy chorych m. Łodzi, peln:ą
"uszu pomocy bezrobotnym i zarzą nych i schowltów (safesów).
cej,
jak
wiadomo
w
Łodzi
Ilem głównym funduszu bezrolwcia
W wykonaniu
powyższegtl zaWłasnJ warsztat reperacyjny mauyn do pisanIe, ,achowa.l.,
w Warszawie, ten ostatni przejął rząd o,bwodowy funduszu bezrobo- funkcje ZUPU, i dokonywują
lIa. Ne.flone.l.
cej
na
t'..ltejszym
~runcie
wypewne czynności, wykonywane do- cia w Łodzi zwrócił
się! już do
tychczas przez fundusz pomocy bez wszystkich urzędów skarbowych płaty zasiłków, ale interwe-~cJe
,obotnym.
oraz magistratów i urzędów gmin- te nie da wały rezuHatu.
Ubezpieczeni Z"'v-r6cili się do
W szczególności powierzone ZOo nych o nadsylanie do zarządu obWiały zarZądom ObwodOWym fundu- wodowego wszystkich danych licz- organizacji pracowniczych, któ
szu bezrobocia czynności ewidencyj bowych oraz podanie sum, jakie z re poczyniły na terenie WarStrzały na ulicy Narutowicza
ne i kontrola wpływów z opłat, '" tytułu odnośnych opłat wpłynęły SUIWV sta:rania w kierunku co
Jak jui donosiliśmy, .,i ,dziel11e' bracia Nussballmowie Wolf i Mofnil~~i:.J
okólnika, a przynajstalonycit rozporządzeniem prezy- do kas wymienionych instytucji.
denta R. P. z dnia 23.8 r. ub., poMyślą
przewodnią
omawianego mniej nieobjęcia jego postano not'y na s: li tańca przy ul. Pomor. szek. Obu zatrzymano, aresztowano
bieranych na rzecz funduszu !l0mo- zarządzenia jest naWIązanie ścisleJ wieniamd tyCh bezrobotnych sl,jej 43 doszło do krwawej rozpra i w dniu onegdajszym przetranspor
cy bezrobotnym w postaci opłat od współpracy między urzędami skarwy nożowej, w czasie której zosłał towano do sędziego śledczego, ceI{witów kOtnQrnjallyc~
biletów bowymi i samorządowymi a funduciężko ranny rzeźnik J06ek Lubickj lem sporządzenia protolmłu. Po do
wstępu,
stawek w totalizatorze, szem bezrobocia .1 osiągnięcilt
PALESTYNA W OGNIU
opIat od zużycia gazu, przebywania przez
racjonalne wykorzystanie
Znakomity literat, publicysta l (Zgierska 49) oraz lżej ranny brat Iwnaniu tej formalności policjanci
w godzinach nocnych w zakla- aparatu wykonawczego fundusz'l po&ta Uri Zwi Grinberg przyjeżdża jego, LaJb, (Wesoła 12). W zwiąZkI' wyprowadzili obu aresztowanych z
bezrobocia, zmniejszenia wydatków w dniu jutrze,jszym do Łodzi i wy· z tem władze policyjne wszczęły d( gmachu sądu. Po wyjściu na ułicę
administracyjnych i zwiększenia glosi w sali filharmonij o godz.
CAPE "ATLANTIC"
chodzenie za sl,rawcami napaści Narutowicza NU8sbaum Moszek zda
Znana w naszem mieście kawiar- wpływów na rzecz bezrobotnych.
g wierz. niezmiernie interesujący
Ranni, którzy należcli do jedne! łał zmylić czujność eskortującego
Zarząd obwodowy runduszu bez- 0dczyt na temat: "Palestyna. w
nia. "Cafo Atla.ntic" (Piotrkowska
z
dobrze zorganizowanych band, go policjanta i zbiegł. Mimo natycb
48) wprowadziła dl ,L swych stałych robocia w najbliższym czasie, za ogniu" Prelegent ze zwykłą sO'bie
~ości nicbda atrakcję,
angażując pośrednictwem
upoważnionych swadą oratorską zobrazuje obf1cne grasujących na Balutach, nie chcie- miast zarządzonego pościgu, a na7nanego humorystę Olesia Gronow- przez siebie delegatów, przystąpi żyt. h' ż~'dów w Palestynie. OdCłyt U wyjawić nazwisk sprawców, idąCjwet strzałów rewolwerot'Vych, zło·
!<kiegl', który swym niefrasobli- do sprawdzania dotychczasowego zC wzgl~uu Da osobę prelegenta wy
wym humorem w piosenkach jak stanu prac, prowadzonych w tym wołał w ~ferach tydowskich og:'v- za głosem "zawodoweJ" solidarnoś. czyńca zdołał zbiec:.
ustalflo
Urząd śledczy rOlesłał listy gOlirównież w skeczach, bawi licznie zakresie przez instytucje samorzą rllie 7ninteresowanie. Bilety !!P~ le- ci. Dochodzenie policyjne
zebrana codziennie publiczność.
da.J{' kasa filharmonji
dowe.
jednak, że napastniltami byli m. in. cze.
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Łódź,

honorO'Wą nagirodę kromem zwycięstwem nad ls;>- S:kiego
nad Walasiew 1icz.ów,ną
nadano Walas<iewi- . hollą, Vilftanenem, w.reSlt.;A(~ wy 'lie u~.ega już kwestji.
czównie. Dlaczego właśnie jej? <..Ofaniem się Lehtinena l. bip!.'1.1
Pozostają jeszcze dwa moty
~izy wybór ten jest trafny?
~ w Chicago, ' spowodowanego "'0' wy, kŁóremi są: decyzja Wala
Od chwili ufundowania tej' bawą przed nasz~m biejf.tczem. siewiczÓWlIlY startowania w c
naBody, to z.n.ac.zy od · roku : ~ więc, sza.n~e równe. POLO- bronie barw Polski na . grzJ'
J927, poraz pierwszy naswwa- sta:re po'r ownac c,z ysto SIlOl·to- ~kach olimpń,Is.k ich, mU.
tł
ją się wątpliwości, czy czasem ~"ą wartość. tych wyniii.ow i le·g o pobytu w Ameryce, WIe;/.
me J)O'J>eł.niono omyllki. Kono- '.ch ~,ac'Z.eme propagandowe . óe ambicja i w,zorQwa dyscy'I>~cka, Mikołajczyk, BUd.ziński,! K.Uisoc~nsk.1 m~ za, sob.ą lll?CZ- r~li.na sportowa.
Hesław.nej pamięci Petkiewicz,' ~Ie . WIęcej srukcesow 1 dru~'izą
Lepiejbv było, gdyby komi
Wt'eszcie
Janusz KusocińoSki I (al']erę sportową· Fa'kteiU .Je~t, S.fa nadawcza z tą decyzją Wabyli swego crzas.u Ikandydatami że Walasi~,:icz6wna startowa IflsiewiczówillY nie wyjeżdżah
o glowę przewyłszającymi in-I ła.. prz,ewaz;me. w . ha rwach ~lu. wogóle. Popierwsze jest to illO·
nvch, to też przyznanie im na l bow a:merVltal;sklch, a. dOPI:ero tyw, który z regulaminem na
grody było ~órv przesądzone., ostatnIO po.sklC?,. a Więc zOz a grody nie ma nic wspMollego, ł.
DopielP w rOiku uh. w sipOrcie łqła daleko mIllej - dla propa- (:'owtóre, Walasiewiczówna bel
polsklim pojawiły' się dwllie po_ l I~:ndy., 'Oip:o-rt·u polskiego nit 7:łjęcia... k<msulat w CJ.evetęŻille indywidua,lności, zda,w a-! K.usOCInskl, . a nadto kon.k~,ren. l~md ... posada... Tkwł to nam
łobv sie rÓW'11e n~ pierwszy CjC prze-z mą upraWIane, .lak I lhvt ś'Wieżo w pamięci Nie rorzut oka. To też kJmisja na- sam sp~r! kobiecy, jest Zillacz- hi.mv z tego powodu żadnych
dawcza stanęła przed trudnem IOlle m.me.~ p,opularny. ~ekordy 7'łr'zutów
WalasiewiczównJe,
do rozwd.ąlZania za.daniem: h.u- Walaslewl~wwollY, . choc'l~ż sa rł"edzej jednak okoliczności te
soci ńs·ki czy Walasi'ewiclów, me w s.oble ,~spalll~łe, nIe W-y" mogą przemawiać raczej prze
na? Wybrano Walasiewkww. trzymu.la porownama z wvczy- I'iwko niei niż na jej !korzyść.
Dę. Gzy sbu8znie?
nami Kusocińskiego. Co inUEJak widzimy, wszvsbko prze
:10 jest przebiec zwycięsko lor· l'lawia za naszym
bi~aczem.
ReRUl.amin prze~iduje, że lu·b ~~O mtr., a co innego p.)- .\ jednak, wbrew log.ice, wy ·
~arunk.lem zdobYCIa nagrody fJraWIC rekord fenomenalnet.{o róż,oiono
WalasiewiczóW'llE,'.
}est dokonanie w cią~u rl}:~~ Nu.rn:tiego i przełamać wreS7Col.! I f!łk się to stało? Bardz.o prokalendarzowego
naJba"dzleJ trwaJącą on tylu 1nt dom~nę sto - nowe sitko na ko'eczktt
w~h~'łlnego, a .. ~arazp.m l'ctjhar- r;nnów w hiegach dtug?dvsta',:-I .- .1.a,g.a<1ka r?zwią;za.na. U nas
dzIej
warto .. clOw~O
:-z"nu sowych. Tu przewa~a l\.usocm- 1,'luą, nowoścI. TwierdlZdmy z
sportowe.~.
ZastanÓlwmv si!!. I
"
4 ze _
OZy komIsja nadawcza trZj'U1?'
ła się ściśle regtUlamilDu,
!J,; -lu. • o o. o o o o o ~ ł.cu...
:~iając
najs'zybszą koh dę
l
i. Mx.e
sWlata, J)1'zez 1)OrówIDanie kWIl~Xe p~
lifiIkacji jej z kwaJililk acj'llJli
ASPIRINA.~

I

I

teńska

POiska ekspedycja
łyżwiarska do Czechosłowacji

w związku z miedzynairo(}(,
"'ym.i zawodami łyżwiarskinil
k,t 6re odbędą się w nadcho<hą
cą sobotę i niedzielę w Mor-.w"
Slkiej Os<trawie, dow,iadujem"
się, że wyjazd eJkspedycji p~
s·k i z Warszawy nastą!pi w
C7JWariek. Zawodnicy z·głoszen'
do jazdy fif{u.rowei wY.ladą n.te
co we.reśniej, gdyt wemIą iC'li;
cze ud!liał w mistrzostwach Pol
SIki, które odbędą liiI! dn 16 b
m. w Biel&1L
Program zawodów w Mor~w
skie.i Ostrawie SIklada sie '7 bie·
gów na dy,s,tatoSach 500 ID
1500 m. i 5000 DL, oraz z .i;;z<lv
figurowej dla pań i panów ! "I
iazdy oaratni.

W"-

fduje

o..

W

Kmocińskiego.

Do nabycIa _

wszystkIch apłekactt.

Z crlere~h motywów Ol;;<\·to
czonych pr.ooz komisję flwa
*lA
łv1llro mają rację bytu i m"g3
p.od
ni·'
mi: Wielkie maczenie iJWpl"
gand'Owe zwycięstw Wa':dsjewi~
do jubileuszu 10-lecia
czówny odniesionych na jgr1Y
skach olimpijskich i w CbicaW rOiku ubiegłym upłynęło tym celu
dokładny kalendago. oraz ustanowione re kC'rdy 10 ~at od czasu założenia ro- rzyk imprez sportowych, które:
f>wiatowe i bezapclacyjr.a kilka ho~njcze,..~ klubu. sportowego sie z tej okazji orlhędą, Jak się
krotnie wykazana
w iz'w. 1ć Wl~7.ew. W"bec J~dJlak. prze- informujemy,
prace Ikomibji
nad s:printe.rkami ś,viatG..
'OzJwd, natury tee,hlllCZ?ej, za posuwają się "~Vbko naprzód
piłkar2!y Ł.K.So-u
,
rząd ltJubu postanowJł obeho- Ws'Zystk.ie im'Prezy odbędą się
. Z rOWollem po,:o~zenlclll mI) I dzić urOt~zvsłość jubileuszu w nai'Prawdopodobniej w czasIe
W nadclhodzącv czwartek 0d h wv te przema WUlją za Ika 1I1iy roik u bieżącym SpecjaLnie Wy-I Zielon'-h ŚW1· ...tek
'
, " k'
. '
. . .
.
,~..
, prZ:\iczem
będzie się w lokalu kliwbowym d a tu~ą K USOCI~lS
I.~~O: l on .I{ <;t , hraJla komISJa przygotowuje w 7.ostanie zorganizowany na Stilpnzy ul. Piotflkowskiej 174 o g ... wyc~ęzcą Ohm?I.lsklm.
'lrr~z
d.jonie Widzewa spe<:jalny obóz
ood namiotami, w którym za19 walne zgI'OIllladzenie sekc~i z;~lęzeą w kGh~Cag?, . a takze I'
wodnicy
będ.ą biwa.k~wać
pi:m..i noiJnej ŁKS., na iktórem, z o. YWCś~ rKe Ol' ~,sk'~latoWfg'IJ:l
Ił '"
przez czas trwania imorez (2
W y7JSZO c . usocms ler,o flar
'Prooz wyboru now:ego kieron~.]J.~IP'~ZVtm~ dtłV~odys.ta:nJ'bo·.vcaSokoła
hlD 3 dnJi). Zostaną zorga.nizo
wnictwa,
zostaną
poruązone mI s.wIa a Jes mem~~e.J
<':z·.Ipe
wane l~zys.ka robotnic ~1 d!a
',ualne sprawv sekcji.
iacy,Jlla.
udowodnIona tI zy .
W dniu dzisiejszym Odhę/lą 78wQdni,ków z calej
o'ski.
=n się w sali "Gevera" przy 111. Pr~.ram zawodów hędzie bsr..
• • pp. Ul' g 2
- -~.
PiotflkOlWskiej 295, o godz. 20 <łzo urozmaicony i będzie obej
międzykLubowe
zawody bo- n~ował wiele Ilalęg,d sportu. jak
I\seflSlkie, o'r gani·z()iwane przez piłkę Dożną, l'e:kikoatletykę, gry
SokÓił. W zawodach tych wez- !il'portowe i t. ci.
mą. udz'iał PllE,'SCJarze fi.eyora,
JKP., l{P. Zjed.noczone i Sokoła.
-

WalRe zebranie

ro

zastrzeżenia

I

budapeszpara panna Rotter-Szella!o

1~;33

la
iew·cz"
Dlacz
g
Poraz Dierwszr .,bór dokonanJ Drzez komisie nadawcza
Wielką
S!porrową

... Stokholmie

dnia 15 lutego

od

wielkiej nagrod, honorowej wzbudza

Zdobyła

iiiiiiiUSii&&

hyć wzięte

PrZ,gotowanl-a WI-dzewa

uwagę.' Są

r

I

Zawody bablDrskle

~

faTSO. przed sezonem
piłkarskim

Ja,k się dowiadujf:my. do L.
T. S. G. napłynęło kilka ofert
od drużyn l~owych z Warszawy i Krakowa w celu rozegra
nia w Łod.zi footbalowych me~·7.óW towarzyskIich. Kierownictwo Ł TSG. zamierza rozpocząć
~e.zon piłkarski już w połowte
marca i wohec tego l.akontTaktuje
pajp.rn.wdopod-ohnie,j
'la telIl miesiąc jedną lub dWiioe
rlrużvny li/lOwe.
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,t

~alą stanowczością, że komisja
T>opeł:niła błąd,
przyctem pood

&wiadomie uiliegła pobocznym
\\-plywom. Wybór WalasieWiic7ówny na.rzuc.ono jej. Nie beL
7...taczenia był tu v. "nik konIkursu na miano nn.ile·ps,zego
sportowca p~liSki, przeprowa
azony prze,z Jedno z pism S'por
10wych stolicy. Tak być nie po
'W.i:nno. Konkurs taki polega na
glosowaniu, przyczem każdy,
kto chc'z może oddać całą ma~ę głosów. 'Wystarczy " kupić
kiłkadzie~iąrt: numerów
wypeł
nić kupony. Dochodowv cel tar
bego plebd,s cytu jest aż na:rLvt widoczny, a jedn~k WlJ)ły
nał on na decyzję Ikomisji nadawczcj,
Stliło się. Wybrano źle. Dla·
cze~o Jednak zachowano poufność dvskus.ii i samego grosowania? Oto1ioezność ta Il1'Usi się
wydać bardzo dziwną, bo Drze
cież przy nadawaniu państwo"ych nU:I{ród muzyc.zne.l lub
literackie.! wiadomem jest, jak
kto głosował. Znów mamy do
c:!ynienul3. z tą nieznośną pouft'ością w sporcie. A zwłaszcza
w tym wypadku Jest ona wyso
ce nie na miejsoeu i daje poje
do szerokich komentarzy. Pru~
cielŹ W'ielka honorowa naw-oda
SIPOrŁowa jest tak samo nagT'odą pań.stwowlli> należałoby ją
taczej nadruwać publicmie, a
nie otaczać pouflDością.
Nieeh krzywda, . wyrządr:rJoo.t
dziś KU6ocińlSkjemu, b....ł.-ie o .

I

~
!:ł8lłnią., niech będzie Pl"lZestrogą, że i w pIl"Zyszłych latach ta-

ki sam oojedynek. ta.ka same.,
jakby kto cheiał,
równ~
~zans do nagrody może się zda
rzyć innemu zawodni,ko""i i to
nej zawodniczce. Ocena WvezJ
r ów męskich i kobiecych u'VlSze musi wY'Paść na dobn
plici silniejszej, jako wym~ają.cych większego wysib i lep
SLego 'Przygotowania. lrudno
~dną miarką mierzyć tu zasłu
~l, to IlCż wważamy,
że najlep
.
szem l'OZW1ąrzan,iem lo!l:(adnier.ja oowiJllno być ufund()wani~
drugiej takiej samej nclgrodj'
rrzez ten sam PUWF. Fier-w·
szą nagradzanohy zawodników,
dirtl!ga - zawooooozdd. ~ie Kła-:
wioooby s'ę wtedy na! pyta
dem, kro lepszy, Km. JciM.ki
czy Walasiewrez6wna, cbyłobJ
· · ę bez poufnych dysku-.b i po
ł>finego głr sowania, tak nioepożądanego objawu, jeśiJ <.hodli
o nadawanie sportowej 11~
ay pań5i:'WOWej.

Szwajcar Raymond

•

Łódź,

GLOS HANDLOWY

15 lutego 1933 r.

oŻJlwilabJl

CI
wJlm;ane koresJ)ondenc;; handlowe;
I

\V wyniku prac, przeprowa wagi) od 20 gr. do 80 g.r., opla 50 F .. za nadan,ire przesvliki za
dwnych przez komisjG kółDW tv za listy mieJscowe od 10 - pobraniem llUb zleeeniem nikacyjną izhy Drzem . .. band) 40 ~.,
karty zamiejscowe od 30 Re.
w przedmiocie
10 20 JCof., karty maejscowe.
Zarazem i.z1}ja w~az'iła p.okonieczności obniżenia taryf
;, - 10 ~., pwpiery handlowe gląd, i,ż
. pocztowych,
od 15 - 40 gr., próbki towa- opłaty za inkaso weksIt za pooraz po zapoznaniu siQ w dro., rów od 15 do 30 gir., przekazy średnictwcm poe~t!, ZWI83zt;Z3
dze an1kiety z odnośną Opi,fljlł pocz:l;owe od 15 do 2.05 gr., weksli drobnych, są zbyt wyzainteresowanych związków ;, nalćfuOlŚCi dodatkowe: ~a ' po
~ó..owane i winny być ohnizrzeszell gospoda rczyc·h , izJla lecenie plUesyłek po<::z>wwych
ŻODe.
przesłała
ostatnio związkow; - 30 gr., za doręczenie prz~Zrea.lizowanie tego postulatu
l'lemorjał, w którym w nastę- svłek pospiesznych f'..x.press wym~a, zd~niem izby,
odpoJ.Hłją-CY sposób precyzu je stano
",isko i postulaty "woje w lej
IiIl<rawie:
Gruntowna rewiz.ia opłat poel'
towych ze względu na ieh roJt:
w kosztach handlowy~b stała
Sqd hJ.ndlo" v rozpozna wal -,;p:a. du winna nastąpić w terminie do
się w obecnej chwili
koniecz- Wft up:ltllo~ci fabryki wódek j Jj. 10 ma.rca 1934-, 10 września 1934 r.
nością·
I-ierllw ,.Albin", sp. z ogr. odn. i la i 10 marca 19.35 roku.
•
•
li
IJos!osowal1!ir ich do zmit'nlO- uJ'yld wódek i likierow •• Bachus',
W sprawie
unadlości
Banku
llvch
,vall'unk6w
gospoddc- Sl'o z ogr. c.d l) .
N a wyrok ogłaszający uoadłoiie Spółdzielczego - Rzemieślników
czych, w szczególności zaś do
firma. .. Bachus" złoży~a opozycję Łódzkich, spółdzielnia z ogr. odp.
spadku celll artykułó",' rolnych
LrzCz swego peln. adw. Markowi· trzeci z kole.i sędzia komisarz, sę
i przemysłowych (wY '. aża.iąct· eza. w której domagała się uchyle- dl.ia, handlowy Kotkowski zgłosił
go się w drugieDl półrOC1l1 10 nia w • tosunku do niej ogłoszonej rezygmr.j(! ze stanowiska zarządu
masy.
l,u 1932 cyfrą 60,1 w stosl;nku l1padło~cj.
Hównit>t zrzekł się stanowiska
Z
treści
t~i
opozycji
wynikało.
dl) wskaźnika l 00, pt%Y.i~tcgo
iż l!au odosi1 upadłość na żądanie syndyka maBy, wybrany z pośród
przez G. U. S . Za 1'1));: 1927),
wicrzyL:iui firrni e "Bachus", która wierzycieli, Podolski.
lli·ewfllpliwie pr1.yczYlli1(J·,,\· 'i:t; wcale nie zawiesiła wypłat. !l, prze
Sąd prz;.jąl obie te rezygnacje i
lio
dwnie do dnia ogłoszenia upadłoś s~dzią komisarzem mianował sę
ozywienia wymiany korespOO- ci skrupulatnie w~1>elniała swoje dziego handlowego
Tempelhofa..
fll'1lgi synrlyk na mi('jsce zwolniodenc.ii handlowej i zaniechania zobowiazania.
Równiej; z3,prze.ezyła kategory. nego n;e został mhr.f)wlIny, tym
1,osiłkowania sic:
inuymi spocznie temu, jakoby wią.w.ło ją OOH sposobem zarząd ma.c;y pC>7-osta.ł po.
o;obami doręczania listów i zarękach
wspólnego z firmą "Albin" i z tego za sędzią. komisarzem. w
wiadomień.
powodu nie mogła odpowiadać za dawnego syndyka. adw. Pni&IVjak rup. przy pomo~\' :::.)1~ct,w, długi tej ostatniej.
sl\kgo.
• '*
W międ7.yczasie odbyło się I-sze
·wlZ;.;1 przesyłania ·; a~l.:k lR po
zebranie,
wi('rz'lcieli,
celem
wyboś.t'ednid w lU
p'ncdsip.biorst w
ru kandydatów Da. syndyków tymekspedYCY.ln:vch.
czasowych, na. którem Da.jwięk8~
Z J)Owyższvcn \V1Z~lędów j'l- ilość głosów na syndyka otrzymał
Warszawska giełda
ha propon uje
'dotychczasowy kurator adwoka.t
pie nięźna
Gelade.
przywrócenie opłat poczNa. rozpra.wie świadek wierzycieNa wczorajszem zebraniu giełdy
towych w J(J'anicach ustalonych rozpOloządzeniem z dn. li nie potwierdził okoliczności, n:\ walutowo - dewizow'Jj w Wartlza.które miał być zbadany, wobr-c cze wie tendencja dla de.wiz była nie24 lipca 1926 r.
go sąd, uzńa.jąc słuszność opozy- co mocniejsza, przy średnich jeda. mianowicie opłaty za li.sty cji adw. Markowicza, upadłość fir- nakże obrotach. Notowano dewizy:
~a11licjscowe
{w zależ.noki od my "Bachus" podniósł całkowicie, Holandja 358.50 (plus 5). Londyn
pozostawiając jedynie w mocy 1)- 30.72 _ 30.75 (plus 5), Nowy Jork
padłość firmy "Albin".
8,9'23, Nowy Jork kabel 8,927
Jednoezcśnie sąd mianował lIyn- (plus 9). W tranzakcjach drobnych
dykiem masy adw. Gela.deg-o oraz n nienotowanych: Belgja 124,25
wynoszą już zapasy
zezwolił zarządowi luasy M wy- (plus 5), Gdańsk 173,30. lta.lja
przędzy
końc.ze.nie znajdują.c.ycll się w fabry 4:1.60, Be.rUn w obrotach międ7.yban
Na podstawie danych zue- c:e surowców i półsurowców
krJwych 212,15 (plus 5). W obrotaeh
szenia pl'odU(:enłów przędzy ba
• • •
prywatnych marka. niemiecka·nne·
Lod"J·
a
f'"
ni''''.'
211,59,
szyling aU8trJ'acki 103,75.
ł
I
wc n
.1 w
., , z p ....y ......
\V spmwie upadłości Mieczy'sla• - u'" b • m. przcd"t"
d zy na clz len
,..- wa Szykiera, wł~ciciela składu (lular gotówkowy 8,92,25 rubel zło
. ty.
si
•
ty 4,75, dolar złoty 8,97',25, ntbel
wla. SU~ na ępU.1ąco:
drzewa (Ką.tna 11), odbyło si.. osta
' 1"'6'7n1\':'
"
srpbrny 1,32. bilon 0.60.
na
eda
d
S
prze: za
prz
z u "uv teczno zebranie wierzycieJi, na któkg., co w pOl'ÓwJ1an~u & okre· rem syndyk masy adw. Lilke\' zło.
AKOJt:
SCm poprzedza.iącym wykazu.te ż~' 1 sprawozdanie ze stanu mJlsy.
Na rynku akcyjnym notowa.no
:I,większenie o 37,358 kg•• pl'Z~
.
l ł d jedynie w wiQkszych obreta.oh prz~
dza w tkalniach 442655 kg.
~a zebramu te~ zawarto u t a , tendencJ'i mocnieJ'sze]' Bank PolskI
.
'
na mocy warunkow którego upaco w porównam u z okresem po dl
b ' ł'
l __ ',{ 15
r
"'I": 50 - 7475 (plus 50) Z nt\<J1\st&pl'zedzaiącvm wykazuje rów
y zO O';Ią.:a. Sl~ S?l<Wll> . P oc. ł~~~h w t;anzakcja.ch·· ni~~;wanjeż ":ZJ'{)iił składów '0 220.'lO nalożnOŚCI wlerzyclelI .w 3 rownych nych tylko Cukier 16,50, Staracho,
ratach po 5 proc. kazda, z czego
kg.
.ul-o b. I płatna w ciągu roku od uprawo- wice 9 (-15).
Ogółem na dzień 5 • ~'"
..,
kI d
tę
PAPIERY PROCENTOWE
r. zapap-y )lrzędzy ua tutr.i- ~~o~~t~~~ll~lE} u a u, a nas pne
Na. rynku papierów pa.ństwowych
szym rynku wynosiły 2,010,560
przewa:i:ała tendencja mocniejsza.
1",.,
eo w nnrównanl·u
", {,kr#'.·
Ponicważ nikt
t wierzycieli nie dla. papierów panstwowyc,
.
h dl a pry
__
.~..,
.
scm Df\nrzedzającym wykuujc zgłosił sprzecIwu sąd układ zatwier watnych za.ś słabsza.. Najwięcej ozwiększenie sie
składów II dził a. wyrok uprawomocni się 10 brotów dokonano 7 proc. Bt&biliza..
!l9.3R8 kff.
marca r. b., a więc zapła.ta. rat u1da cyjną i 6 proc. d olarewą.. Notowa... (a"l
,.,
UJ!a SauL
.1
t no: 3 proc. budowlana 43,50 - 44
a su I
_ 43.75, dillonowska. 58,50-58,80

wjedniej

redukcji

pos.zcze.gól-

nych opła.t pocztowych,
wchodzą

w

kJt6rc

rachubę

czaniu naleŻilloŚ<::i

przy obli
za inkaso, a

więc

taryfy dla l~tów połeeonych.
za zleeenie, za przek81lanje za·
inkasowanej sumy l t. d.
W odpowiednim
stostmku
winy być również zmniejszon~
Qpłahr
za inne tlsługi p~z,to·
we.

łady

W sprawie upadłości Altera WOl·
kOE<ławskiego j Abrama Braudego,
prowadzących fabryki
gwoździ i
drutu "PoIgwóźdż" sąd naskutek
i ze wz.ględu na
te, iż postępowanie upadłościowe
jest już na ukończe.niu, zwolnił
obydwu ch upadłych z dozoru policyjJlfg't\ zastosowanego przy ogło
szcciu upadłośd w dniu 28 kwietnia 19&1 roku.
prośby upadłych

• • •

Na wniosek sędZiego komisarza
oraz nadzorcy są.dowego w sprawi('
odroczenia wypłat Maksa Burakow
skJ3g0, prowadząeego przedsiębior

I!two wyrobu i sprzedały lamp (że
roml5kiego 27 i Piotrkowska. 37) ora! t uwagi na. to, że pewna CZfłŚĆ
wierzycieli zagranicznych ni~ z.dą
tyła. dotychczas zgłosić swych wie·
rzytelności, sąd wyznaMył miesięe&

ny termin sprawdzenia. wierzytelno
ści dlĄ tych wie.rtycłełi.

------Rrne Dieniein,

Z miliony kg.

d

Pfl~ul8

=
'hlnrow,b!J dO Romun)·i
!18)u ~ ,nU u
.

TranzakCja eksportowa za 200.000 złotych

Jak sie d()wjlJdu~1'm.V, jedns
z n a .vwi ęks2!ych firm łódzkich
Z.i~dnoczone zakłady K. Schelblera i L. G.,hmana w Łodzt
uzyskał)- ostatnio zamówienie
ua dostawę prz~y bawełniane.i do RumunII.
Wartość puwyższego zamówienia wynosi około 200 ty~ięey dotych. TranlZ8kda ta
pozwoJi Zjednoczonym zaJda.

dom zatrudnić
dalszym cia,gu

tYJ(odnłu.

cinkaoh 100 dolarów 61,75. g proe.
dillonoww 67,50, 7 proc. śląska
44.25, 7' proc. magistratu. WarszAwy 40,18, 6 proc. obliga.eje Wa.rBZA
wy VI &m. 36 (-50).
NOTOWANIA BAWELNY

li
d

1.
e
l'
1
I

pf

57,63 -

58,25 -

57,38,

te

10 proc. je

przędzalnię w kolejowa 102, 8 proc. budowla.ne. s~
przcz 6 dni w BGK. lem. 98.- "i pół proc. listy (

Jak wiadomo. Inne przęd.za1
nie łódzkie. należ=wc do Zl'zesunia producentów przęch ... bu
wełnianej, nie posiadające u·
mówień' ebportowyeh, st080w
nie do decyzji zrzeaenla Of(l'aniczają prace z dniem 20 b, m.
do ~ g~ti łyg~p.

ziemskie 86,75 (-25), 7 proc. listy
ziemskie doJa.rowe 89,50, 8 proc.
Warszawy 43,88 (-12),8 proc. Czę
8t~cbowy 40,25 (-325), 8 proc. LodZI 42,25 - 42 (-88), 8 proc. Piotr
kowa 40,50 (-25). W. drobnych
nienotow,:nyeh t.r3nzakcJaeb: • pro
centow& lllWe!t. zwy~a ~04,50 04ł~ 1.. p'rOC. lI~ihzacYJna. :w: od

J
l

y
z
S

~.

1933 r.

Karol Fiirstenbefll t
Dnia 10 b. m. zmarł w Berlit1i~
Karol Fiirstenberg, prezes zarządu
"Berlińskiego Towarzystwa Handlo
wego", jedynego banIU! niemieckie
go, który dzięki organizacji i prze·
zornemu kierownictwu Filrstenberga ani na chwilę nie zachwiał
gię pod wpływem kryzysu.
Twórcy jedynego typu wielkich
banków, który w Europie środko
wej okazał się odpornym przeciw
wstrząśnieniom gospodarczym, było jeszcze danem
doiyć
tryumfu
swojej twórczej myśli. Berlińskie
Towarzystwo Handlowe było jedyną instytucją Niemiec, o której w
owych pamiętnych dniach lipca
1930 roku nawet nie wspomniaDo,
które od samego początku stało i
pozo!'.tało wyniosłe ponad wszelkie
wątpliwości.
Kiedy wielkie banki
ekspansję,

sieć

swoich filji niezmiernie rozszerzyły
a ządza władzy ich kierowników
rzuciła się na podbój coraz nowych
krnnpleksów przemysłowych, wtedy, wówczas JHZ stary FilrstenlJerg
opierający
się tej
polityce, był
przez młodszych swoich kolegów
bezlitośnie wyśmiewany. Ale kiedy
owoc tej nadmiernej ekspansji dojrZał i kierOWnicy kolosów banko..
wych wobec grożącego zalaman5a
się całego niemieckiego aparatu kre
dytowego stracili nerwy, wtedy
właśnie
Berlińskie
Towarzystwo
Handlowe, które stało na silnych
podstawach nie potrzebowal() porno
cy i nawet instytucjom siostrza ·
nym, znajdującym się) w opresji, mo
gło przyj8ć w sukurs. Ba'lk Fiirsten
berga nie był nawet zmuszony w
tYm rOku największych wstrząśnień
wstrzymać wypłaty
dywidendy, a
za wk 1932 mogl nawet dywidentl.ę
podnieść., podczas gdy reszta banków ni~rnieckich tkwi Jeszeze"
troskach o wysanowanie bilansów.
Fiirstenberg zawczasu poznał, że
ekspansja wielkich banków musi
prowadzić do zwapnienia, tak, -re w
trudnych czasach brak im potrzebneJ elastyczności. Widział ogólny
wyścig
o nabywanie
przedsię
biorstw koncern owych I o rOZS~~
rzenie osobistego zakresu władzy
kierowników bankowych l instynkt()wnie wyczuł, że właśnie płyni"
cle przeciw prądowi musi być słusZ
ne. Zamiast załoiyć sieć oddziałów
by uchwycić prowL'1cJ~ Fiirstenberg zrobił z Berlińsldego Towarzy
stwa Handlowego bank banków
prowincjonalnych, a w .pierwszym
rzędzie kierującą instytucję emisyJną. W ten sposób uniknął tendencji
biurokra tyzowania, które unieruchomiało kolosy wieIl{ich banków
i ~zyl1iło je bezradnemi wobec cięt
kich wstrząśnień. Nie był on dyrek
tQrem banku, lecz bankierem i prze
to w instytucji swojej starat

LIVERPOOL
Loco 4,99 luty 4,76 marz.ee 4.11
kwie('ień 4,78 maj 4,80 czerwiee
4.81 lipiec 482 . sierpień 4,83 wrze·
sień 4.85 paMziernik 4,87 listopad
4.88 grudzie.ń 4.90 styczeń 4.92 luty 4.93 marzec 4,9~.
EgipSka: loco 7,15 luty marzec 6.87 maJ 6.95 lipiec 7,02 Pl\,Ż
dz.iernik 7,09 listopad 7,15 styczeń
7,22 luty 7;.22.
'JJr • .,.tl"'tn
BREMA:.

~~'~ ~0)~)7, 6 ~;:: d~~~~;t~:;;~ S~

(plus 55), 5 proc. konwersyjna -

15 lutego

rozpocz~y 'swoją

U adlu'Sci, Da lory, u

•

Łódź,

• --

~

\_Jr~.~e~

______________________________________~t~5~.I~l~,~,G~L~OS~R~A~NN~y~*___'~19~3~!________________________________~1~1

na loter

wygrał

Kto

• •

?•

Q. Z150.000 na nr.: 136118.
51235 52021 52043 522 53465 55090 527 56 718 958 23055 143 208 409 58 728 24135 662 74 756 76034 128 252 819 55 71 77117 208
Zł. 100.000 na nr.: 60649.
55163 56006 634 57456 58083 37] 59542 227 80 343 507 12 33 25127 32 39 61 423 575 386 408 534 684 733 92'1 78077 228 344 544 851
Zł. 50.000 na nr.: 1233,3.
60688 61287 62015 429 690 759 65861 699 728 807 11 15 26006 37 194 328 91 787 842 59 949 79132 62 306 447 544 692 805 88.
Zł. 20.000 na nr.: 143682.
66174 71255 73815 74387 75664 76865 ~~I:g960~ 8fg~~ ~g508654~1~38648t122615~5.8iJ 871 904 ~~~ :;S3~ ~~ 9::28~12tf3 5127 81~ ~~~3~51~}
Zł. 10.000 na n-ry: 45179 45578.
77220 78419 80484 778 997 81294 32610
30650 717 38 31079 556 724 820 .1208,1 102 353 67' 434 619 721 969 86565 602 31 50 65 71
Zł. 5.000 na nr.: 60473.
84337 85219 87901 90885 91119 Y3117 301 581 622 77 855 77 33074 107 487 578 747 742 917 98
35 341 461 602 88184 646
~ Zł. 2.000 na n-ry: 857 4510 16790 95184 558 746 96209 265 916 99489 g~1 ~~~387:ag4 4~k~11~~1 2~O: 7~3lti4~7r 9~~ 890'i~ft5 2557 3~g2 ~fo.k6038 328 519 612 862 900
035 69079 88983 96937 100380 132355. 100104 142 101554 104306 107946 109962 37035 74 145 332 39 47Z 38352 66 542 60 69 92211 305 813 45 49 59 93004 10 122 153 73 558
Zł. 1.000 na n-ry: 64782 7125fi 90887 111383 420 112957 114005 881 l 16321 605 818 38 81 39001 62 210 50 411.
641 767 836 94077 120 89 426 572 76 79 95397
107584 109405 125438 131277 136538 614 117076 119330 120660 121916 123.153
40018 58 374 608 15 917 83 41054 2Sl 682 408 99 522 34 766 849 910 96037 81 91 97[169
141816 142673.
127557 129763 130065 536 131259 135863 942 42074 468 607 67 727 923 43640 7ó3 836 401 88 .503 10 834 77 966 94 98025 69 !7Z 224
Zł. 500 na n-ry: 6477 26744 32652 136090 112 961 994 1.37728 138186' 662 if~~9 7g0;9JJ262:62~t ~{g ~~ i~ ~n7i5M~ 577 T6ci0:279glf60229r2l~
66Jł 115 ~~\01277
45670 56432 107054 136506 137064 142173 144388 145119 338 359 147709
604 784 994 48499 821 956 86 49131 ~22 nn.
800 10239B 426 525 706 50 94 103256 425 1'39
140437.
.
50097 213 78 51049 487 661 52278 .l67 604 672 104168 569 70 74 712 46 838 966 105104
Zł 400 na
2043 3358
.
81 768 904 53230 427 551 696 746 68 5-1144 220 325 50 586 106064374 468 547 612 73 700 34 950
•
n-ry:
11.372
·.)TAWKL
5857488379055093207 308555 69B 715818 11070591023797256289574880 86836108104
10563 32~94 35385 52"J21 84150 89012
48 87 298 638 888 913 1329 55.3 205-1 120 52 973 561114 20 82 289 398 479 531 683 T47 890 48"2 6 465 770 77 91 890 941 109097 l7l 485
~1290 111974 131314 13625 143985.
5Q 245 420 592 651 768 3013 53 304 13 75 478157108 225 335 495 583 783 58329 422 546 81 609.',~3 951.
Zł. 300 na n-ry: 4865 9984 11848 580 971 97 4322 24 40 59 408 93 506 25 79 99 59062 77 154 65 409 13 872 907 50.
li0476 535 44 689 808 939 64 79 111269 319
20150 21778 23278 26960 2
628 5117 392 361 592 646 71 87 850 6118 340
60115 86 764 918 64 61045 74 335 bO 441 95 436 75 509 617 30 728 57 98 112006 68 132
7086 28024 450 714 62 934 68 7023 149 457 524 73.3 35 917 , 545 697 738 62 73 62200 454 616 47 66 728 835 ,P3 84 539 85 957 113024 696 98 724 818 114035
35326 396 738 39669 44270 46390 4R897 49 8385 675 712 86 808 65 982 9098 172 616 921 63118 32 324 633 64000 273 680 715 18 78 li5 705 82 93 115036 185 205 404 39 '342 925 43
56456 58358 59883 908 62167 64527 831 931 88.
65036 125 50 73 271 314 96 551 709 89 874 66047 86 116246 611 17 762 802 58 117060 120 31 73
70505 943 71006 393 72835 75664 77457
10478 11418 551 719 45 12460 896 13969 249 98 609 820 908 17 67077 171 252 64 82 610 25' 331 77 418 21 58 640 935 118128 311 '4 4]7
1
79439 82379 84614 90350 92093 9'l554 14020 43 70 106 245 63 337 411 554 97 971 1 966 68069 293 502 28 629 62 903 6 59077 98 20 ~ 555 70 95 736 842 942 73 119020 251 381 492
c;,
"
15034 ]87 221 354 682 706 16006 372 407 603 j 27 874 956.
603 30 49 55 757
10 108694 117008 120245 121721 12,3590 17021 187 224 25 305 610 767874 99 18303 91
70377 482 769 992 71163 267 479 67) 806
]20625 809 949 66 1'1004 61 184 277 376
982 93080 9ó916 97015 99157 102124 527 32 601 726 19037 47 424 539.
77296 407 614 782 857 909 3070 377 461 655 768
•
1270.35 551 1.~6090 138425 705 14,ł075
20333 50 498 21145 850 944 22115 327 447 74176 94 291 398 541 606 64 774 75106 236 329 i~17~~ ~~8 8~3 91~20M i~o::
481 147237.
.
."
4
_
678 760 73 856 930 124228 32G 474 502 57 81
Premje (Zł. 100.000 premij podzieloZnowu! l! wczoraj w 5 dniu ciągnienia 4 klasy padła wygrana
680 83 954 125007 31 48 159 69 203 548 53 684

87209

li:

3!gl

fit :tg gg: m

ny~h zostame między ponownie wygry!'ąJą cc losy, w zależności od ilości tych
ze. Wysokość poszczegQ!nych premij
ustalona zostanie po ciągnieniu 4-ei
klasy).

Zł

-

20 000 na .NIo 143 682
ag

..

J'ak z"v..,lr',e w
' .> ,

słynneJ' kolekturze

~g~
M6~;1z;..7 ii8i~ 112 6f4 ~ ~g~ ~~o~~~~
55 61.

_

1

N-ry: 94431 2990 4908 5533 805 7270
PIOTRKOWSKA Nr. 22
278 882 8448 916 9589 11376 601 14999
•
PIOTRI(OWSKA Nr. 66
18018 23264 24446 25921 26567 30044
PABJANICE. PI. Dąbr. 3
:i1222 33415 34710 35396 450 482 805 Szczęście stale sprzyja Graczom tej kolektury! Oto w obecnej 4 kl. padły
8'iz 37450 37491 749 42385 423 45179 tam wygr
Zł 'lO 000
N 1436
578 46084 177 436 47753 49637 50087
ane:. ". .- na r.
82, 15.000.- na Nr. 143673. 5000.- na
Nr. 15015 wiele DO 2000.~. 1000.- i t. d

su.

ornaszóvv

UCHWAŁY

RADY MIEJSKIEJ
HANDEL WĘDLIN NA RYNKU
Odbyło się w ratuszu poeiedze· W tych dniach przez tutejsze
nie rady miejskiej, na którem od· władze administracyjne został wyczytano pożegnalny list wojewody dany zakaz wzbraniający prowadze
Jaszczołta. Z kolei przystąpiono nia handlu wędlinami na straga
do uchwalenia pożyczki dla magio nacb, przyczem zobowiązano rzeźni
stratu z Tomaszowskiej fabryki ków do handlowania w budkach.
sztucznego jedwabiu w wysokości Ponieważ rzeźnicy w dniu wczol'aj
100 tysięcy złotych na przeciąg 8zym przybyli na rynek ze straga.
trzech lat na S proc. rocznie, oraz nami, przeto policja nie dozwoliła
pożyczki długoterminowej z Pol· im na sprzedaż wędlin.
skiego banku komunalnego w War·
sza\\ie z funduszu pożyczkowo - za UTOPIŁA. DZIECKO W USTĘPIE
}lOmogowego w sumie 70 tys. zł. na
Onegd~j.w godz!nac.h wi~czoro6 proc. rocznie. Poiyczki te mają w:y~h polICja dow1edzlała się, ~e
być obrócone na pokrycie długów me]aka ~nna Gradówn.a,. 20·letma
magistratu oraz ua wykończenie panna, mieszkanka n.le.ls~lcb baraszkoły powszechnej przy uJ. LegjD- ków .pr~ ul.. Stol~rsklel . u~dzłła
nów. Następnie przystąpiono do roz w ustępie dZiecko 1. ,,:rzU~Jła Je do
patrywania budżetu na rok 1933-4. dołu kloacznego. SWladklem d:tieciobójstwa
J est nn
. . zllaCZll\'e mt,'leJ'szy l' wyra~"
lA
. .była 13-1etnia Anna Ziół
i
się sumą przeszło 900 tys. zł. Bu- kows!<a, ktora u łyszała płacz n edżet uchwalono przesłać dl) komi- mowlęcla. Do wyrodnej matki wez
·
. ła
sji budżetowej. Uchwalono jedno- wano a k uszerkę, Iecz Ole
prZYlę

~łcśnie wydzierżawić bezpłatnie

teI'en miejski, przy szosie piotrkow·
skiej podokręgowi tomaszowsldemu
LOZPN. z tem, że po 15 latach plac
ten wraz z urządzeniem przejdzie
na własność miejską.
'UJ
NA 50 PROC. REGUL E BANK
SPóŁDZIELCZY

W najbliższych dniach odbędzie
sil3 zebranie wierzycieli
Banku
Spółdzielczego w upadłości. na któ
I'em omawiana będzie sprawa za·
war~ia ugody. Jak nas informują,
wierzyciele skłOnni są do zawarcia
lIkładu regulacyjnego w wysokości
50 proc. na CI) również wyraża swf
zgodę syndyk magy upadłości.

"Dzień

kupca

łódzkiego"

w (iniu dzisiejszym c

godz. 10,40
(gt!() wy~ło·d ... rozgłośni łódzkiej Pl'hJ('c:J"
Radia \Fala 233) feljeton p. t.
.,Dziel" l, ' l ca łódzkr-:'i:{o
red.

Gtl 5 ~aW

Wassercug

lej ona. Policja prowad~i w te~ ~pr~
wie dochodzenie i dZleci(}bóJc~'JU
cdpowiadać będzie za swój haolebny czyn prze(l sądem. Trupa. nO·
worodka wydobyto z dolu i zabezpieczono na miejscu do nadejścia
komisji sądowo - lekarskiej.
NOWY ZARZĄD PODOKRĘGU
PIŁKARZY
W ubiegłą
niedzielę
w sali
BBWR odbyło się nadzwyczajne
walne zebranie podokręgu tomaszowskiego ŁOZPN. przy udziale
d~legatów 16 klubów. Ucbwalono
regulamin prac podokręgu, oraz
dokonano wyborów llowego Ulrzlt
du, który stanowią: prezes: Rymkowski (lliestowarzyszony), wlceorezesi: Jaśkowski (Lecbja) i Waju
reb (Hakoah), sekretarz: Piotrow·
ski (Orlę), skarbnik: Fel kier, kapj·
tan potlokręgu Garbacki. (Obaj z
Tomaszowianki). Referent w. g. i d.
-- Wollęrman (Victoria), gospodarz
r.e~jak (KKS) i kronikarz - PoJcoch (Mo zczenica).

Tes tr SCRLR" ódm
Ielba 15
D-rem PAitEM HARATOIE!

60

d

Co UslUszJm, dz.·s" IJI'nrleZ radJ.o

Gaszyo: J. Fuchs, K. Niemiec i Wł.
Jakubczyk...
•
Zgro~adzeU1 c.z!onkO\\l.c stowar
rzysz?ll1:t .wyraz~h podzlęko",:antt.
12.10 Koncert z płyt gcamofono-'
p. WIcewOjeWOdZIe A. Potockiemu wycb.
za pracę, położoną. nad organiza.15,35 Program dla dzieci: a) 0(tł stowarzyszenitt Oraz Wj'llłali brazek p. t.. ".poselstwo Hani" ~
depesze. z wyrazami czci dla króla. Be.nedykt& Hertza.; h) "Zagadki i
Aleks!l~dra.
szarady" _ podyktuje H. Ladosz.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 16.00 Płyty gramofonowe.
16.40 "Rarancza" - wygł. płk.
FOGG NA. BALU ŁóDZKIEJ RO- dypl. Stanisław Rutkowski.
DZINY RADJOWEJ
17,00 OdczYt dla nauczycieli mu·
W dniu 18 lutego br. w salach zyld w szkołach 0s-ólnok8ztałc;r
teatru ,.Scala" ł6dzlta. rodzina ra,. rych.
djowa urz/!dza. "Wiet~zór towarzy·
17,20 Płyty gramotonowe.
t:ki" z udziałem ]<'ogga., Znicza, Lu
17,40 "Ubflzpiec2lenie emeryta.l.
ezaja i MroziJiskiego. Poza.tem orgtl. De pracowników umysłowych"nizatorzy pomyśleli o szeregu atrak wygł. p. R. Garliek,i.
Iq
cji, niestosowanych dotąd na. żad18.00 Muzyka lekka
rr <
uym balu karnawałowym.
19.20 Komunikat izby przemysł.Duże zaciekawienie wzbud7Jła. za handlowej w Lod2:i.
powiedziana.
poczta
francuska
19.30 Feljeton literacki
przez mikrofon i koncert :i'yczeń na
20.00 Koncert ze Lwowa..
sali. Świetny zespól jazzbandowy
20.50 Wiadomości sport.owe.
ttmoilj,,'i tańee do białego rana.
21.00 Recital fort,eflia.nowy Alc{r}
ksandra. Borl)wskiego .

Dziś

dźwiekowv

Oliary
ZamiaBt kwiatów na. grob b.

. .. .

Za.miast kwiatów na grob b. II.
Henryki Blumcwajgowej, persoMl
Spółd zif31 f' 7. ego Lódzkiego B:mku
WłókieOlnh'.z"go !\kłada zł. 15.na. akcję doi'vwiania. dr,iet'i ::\7,kól
powszE'~hnycb: .

i dni następnych!

ł

myglę

o TobIe I

Nar.ba f8liertb

Bilety ulgowe 'ni."alne;

SALE OGRZANf.

~

Renryki Blumcwajgowej, zarząd i
dyrekcja Spółdzielczego Lódzkiego
Banku Włókiea:miczego Składają
zł. 25.- na. akcję dożywiania dzie.
ci szkół powszechnych.

Dziew(zgoa !E

fiu.f.w fr6blich

Dodntek

21.55 Recital śpiewaczy Elizkl
Reissigowej - l7,dimalowej.
(Tran.
z Katowie).
22.25 Muzyka taneczna. z Italji.
22,40 Feljeton p. t. "Dzie,ń kupca
łódzkiego" _
wygłosi red. Gu'!taw Wassercug.
23.00 Muzyka tanm.::.mll..
----..;..--------

KINO - TEATRY

(Eln Lled... Eln Ku..... Eln Mldel) Piosenki w Jttzyku niemieckim
hochat 2awsze I
Serce moje Je,t Tob, oczarowane I
Ciągle

~adprog-ram;

.I~uzyka

TEATR MIEJSKI
na", który w dziedzinie lekkiej sen
ski ego
Dziś "Sprawa Moniki" .
tymentalnej piosenki WDOIi nowy
W ub. tygodniu ukonstytuowało
TEATR KAMERALNY
własny r~,peltuar.
się stowal'zyszenie polsko - jugo
Dziś "Egipska pszenica".
O godz. 21.00 wystąpi " radj4
słowiańskie w Lodzl.
TEATR "SCALA"
wybitny pianista rosyjski Aleksana
Walne zebranie zagaił wicewoD7'iś wieczór wystąpi dr. Bara- der Borowski. Bogaty program za.
jewoda Potocki,
przewodniczący tow w obrazie życiowym J. Gordi- wiera międry innami trzy prcludjc
komitetu organIzacyjnego, kt.óry na "Pociecha z dzieci". Jutro wie- i fugi Bacha, rondo Capriciol&
podkreślił roz"rjjającą. się współ- czorem powtórzenie słynnego arcy Mendelssohna, ora.z warjacje Brahth
pracę na polu zbliżenia narodów dzieła Ireny Niemirowskiej "Da.wid sa na. temat Paganini'ego. (r)
polskiego i jugosłowiańskiego.
Golder" po cenach popula.rnych. W
Przewodnictwo zebrania obj~ niedzielę 19 bm. odbędzie się pierw
6
~ 11
poseł Szaniawski.
szy poranek dla pracują.cej intelltt
~r
~ebrs.ni wyło~i1i zarząd w n~~ gencji i szerokich mas po cena.ch Dalś, wiec.orem
pUJącym .składzIe: prez.es ~l1ru- od 49 gr. ..- 1,50; grany będzie
po cenach od 70 gr. do a zł.
ster SWląf;k0w~kl,. wICepreZ?SI -:- dramat A. Strindberga. "Ojciec" z
Z
dr. S~n. ChomlCZ. l Ad. 'Y0JteCkl, dr. Baratow€'m w roli rotmistrza.
POCIECHA Z DZIECI
skarbnIk - li. .Plątkowskl, s.ekr~· DZISIEJSZE KONCERTY
RA. Jutro, wlecz. populorne prsedstawlenia
tarz
!l. ~assIe~~a6 C~łOnkO~:
DJOWE
DA~iD c~not~E~
gr. ::r;~i~O_t,
zarzą u r
ro man,
.
D'"
od: 2000
da'e roz- W nled.ielo, dn. 19 bm. o gOlb. 12
J
Rżewski,I T. Szaniawski,
l ' Zl.slaJ o g z. k'
na L w owa w po.ł p Ierwazy porane k dl a prek'
d d T. HCichecF
g osnła warszawS a ze
-1, Wł. ,ew. n OWl(! Z,
r. .
e- k
rt
. lu
k l e _ cuillcej inteligencji. Ceny od 49 gr.
liks i J. RoJik. Do komisji rewizyj once nowegl} zespo Ch .wo Ea n
do 1.50 - OJCIEC
li W . W'lech owsk'l, d r. K.go.
Ol' _ _
Sb_
e· _ _Bilet,
kasa .Scali·
neJ. wesz:
' noszącego
. nazwę" . _
_ _,puedaje
_

Spi~w... (aiDS ...
W roI. gł.

•

p

Polsko-Jugosłowiań-

DZWIĘKOWE

Cię

:i6

Ze stowarzyszenia Teatr i

fil D"iś i dni następnych l

Pragnt:;

130009 41 95 154 209 516 638 773 131022 38
396 461 737 86 93 835 132026 30 144 501 42 698
13306] 256 360 924 99 134156 97 228 45 42U 536
91 723 88 802 952 59 135185 221 427 587 644
954 136137 254 68 534 939 137269 79 407 518 55
138167 250 385 468 685 897 909 18 138117 318
496 f!304~37211944~
9~ 91 812 929 141185
385 503 15 772 142089 126 349 435 793 837 45
907 28 143012 132 639 820 41 90 144074 82 329
455 596 910 52 145189 478 854 79 146143 327
187 641 91 802 958 147032 327 39 499 538 616 6Z

..

=
III

tł

In

Diwiekaw, linateatr

miłOśĆ i lemSla

Wspaniały

następnuCh I

Film.

Początek

w dni powsz. o 4,
w soboty i niedziele o 12.

ihxstrując)'

I_

...

CesarsMaia. H. POdgOrnui i E. maxsvmow

TEMPO I -

AKCJA I -

..

I
I

L

MUZYKA! -

jako

d

ra

łJe'a lołn'lrcSw.

W roli głównej: Baśka OIUIID.
N a pierwszy seans ceny miejsc snitońe

po tłO gr. i

ŚP1EW I

Li9 gr.

"Dobroczyńca ludzkości"
wkrótce "Mełro-Adria"

K " --'" KAiDA jeE~IiC~g~~~e~~ywać b~lE!~zE(ZYSZ
Ko~:~!~edpo~~~~t~!~~n~~~~ 1~ S:e~t~a~~r!~~~:ie. II Z.I Ot A D-ra BREYE A

Kuchnia wykwIntna i obfita

15

działem djetetycznym. Własna ślizQaw'

I
I•

IrII. tereB)' nllroiarskie, saneclElrowe, leżalnie.

Lekarz w EakładJie.
Nowo.ybudowane luksusowe salony towarzyskie stawillją zakład na
po.lomie J:Ilchodnio-europelskim. Dłuts.y pobyt po cenach ulgowyoh.
Telefon. \\arszawlI, Podmiejska 1, Śr6dbor6w.

-----

~

-..

Oglaszenl-a dra e
_ _ _ _ _ _ _•

Nr. 1 Nr. 2 -

Nr. ~ -

złoto, srebro, rotoraz kwity lombardowe kupuje i płaci najwytsze
ceny. ]d. Mizea, Piotrkowska 30.

BRYLANTY,
ną bituterj~

MASfiNA 00 PRANIA nowa,
zagraniczna, marki "John" okazyjnie tanio do BprBedania.
Wiadomoaió ~efoniaznie 226-82

i

i

DYWANY perskie i m6BJ:ynowe
naprawia. Uarderob~ damską
i mvek" oeroje artystycznie.
Piotrkowska 92. Tkalnia IZtuosne.
26-7

speruje, sawsse ma
nyoh
miejsc dla

dużo

Lokale

.4.00

,
"

zatw. przez

Dr. med.

władl5e Państw.

LBWlnSDłłDWEJ

•

nazwą

i marką

OLOBUSA
NOWOPOWSTAŁA PLACÓWKA
zatwierdJ:ona pr.ez Ministerstwo W. R. i O. P. pod nalEWIlI

Pr'Walne Zeńskie Kurs,
Kroiu. Sz,cia i Modniarstwa
ANNY KARBOWIAK W ŁODZI. UL. ANDRZEJA 5. M. "
TEL. 232-74.
Kierownictwo Kursów obejmuje dyplomowana i do~.iad..
uona nauezycielia .awQdu. - Nauka teoret,can. ,
prakty~zn~ pod kier~nkiem faohowych s~ł. - Na kure,
przyjmuje SIC: uClentce praln'lce uzyskac kwalifikacje
nie~b~dne do zawodu. jakotei i dla domo.e,o ułytkur
K~nc.ące. kurs otr~ymuj'l Śwllldecta. - Zal1\lejsacow,,,,
mIeszkanie .apewmone. - Czesne 21 otych miesi.oęcanie.
Zapisy przyjmuje laancelarj OwniienJ:ode.

Dla uruchomienia kompletnie

bu.g

urządzonej

szklan~ł

IIOszukiwan,

udziałOwi ECzniewielkim MapJlałem

po

(.

"

DOSKONAŁE

("

wyjątkowo

niskich cenach odbywa
się w sklepie

Pi tr owska 33!!!

PaczBi ~UI:: 1!i ur.
poleea CUKIERNIA

"Zródlo"

wł.

Z.6oliloliÓS8i

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

UWAGA: Dla szkół, instytucji i zwiąsk6w
udzielamy z ciastek 10°/0 rabat.

_~_~_':-~-:-:c-,~_·O_~:~~~t-!-~-: IZ. DATYłłBR;~~:~~~~~rJ.~~~D~~
:~-raca;~··
U A O LO G
ze stale mi łóżkami
Dr. med.

G.

przeprowedzlł się

· Kra u s z a na ul.te ZachodnsCl 59-a
leł. 148-96

M

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

~. AU~ ( nfI~ l ~ WA

prayJmuje od 2-3 pp. i od 1I-8.

moc;>Jowych

przeprowadził się

na ul.

(egaeDn~an. 8

(dawniej 40)
tel. 236-90
God •. p rz V1Q6 9-10 i 6-8 wlec..

do-I

fi

Prenumerata

mleslc:ozna _mosu PotllnnefO· sa _Vlltkleml
datkami wynolli " tod.t ~ 4.(j{), ae odnolletmle _
lluesY ' ha pOOJilrw., w "alu _ ~ _ 6. - sarlrenicll _ li&. 9. _

redakcja nie swraCL

Btdaktor; EugenjusII Kronman.

Kursy Zawodowe Żeńskie p...,
Tow. Szerzenia Pracy ZawocJ.

Wól;;~~sdk~~~:etterYf67_16

Przyjmuje zapisy na nast. działy I

1. Gorseciarstwo- KróJ
2. Krawiectwo- damskie

DoceNT Dr Med.

011 FalBUw hi REiiH E

Dyrektor "Kochan6wk'-

Choroby skórue. weneryozne

frontowego 4-pok;)·
i mOClmpłoiowe
jClwPg0 uliflszkania z wszelkiemi Wy chor. kobiece i akuszerja
g(,dami, nie w~rże,j H piętra, od 1
prlyjmuje
uj.
PIotrkowska
64,
m.
4
PDludBllUOWiJ
Z8, taB. ZOl-9a
przyjm. od 5-8
w pon!edlSiallri, 'rody, pl~tkl od g. 4 przfjm. od 8-11 rano i 5-8 w.
kwi<'tnilt. Oferty wraz Z ceną sub
ŚrddmlBJska 1Z, fBI. 1Z6-87
do 6-el.
Tel. 109-62
w nied.iele i ~więta od 9-1 po pol
"Cziwo" do adm in. nin. pisma..

~kopis6w

na każdej
kopercie

,,0 L L A"

143·63

Z kuchnią i wygody - . - - - do oddania. U-go listopada 38,
Dr. med.
m. 13.

II:

Znakiem
światowej sławy

wyrobów dzianych fabryki

Ogrodowa 10, tel. 213-57
I I II klas.
Porody" kI. zł. 175.-

SZKOtA KOSMETYCZNA

•+ O~'+

"Ika
prawdziwe

Ewentualna współpraca pożądana.
Ofertv su~. "Huta" do administracji "Głosu
Porannego.
618-2

,,5 Jl s.Nz ;\
T O"
o. o.
LEKARSKIIJ

iqdać, wszystko inne za§, rzekomo
tak samo dobre NAśLADOWNICTWA jak najenergiclEniej odPluca6

czyszczające

POł.OłNICZO

I

winien Pan

• S.50
• 4.00

H1INIKJl
- CHIRURGICZNA

2 POKUJE

P08ZUKUJĘ

~~:~~~;~~ Jatrucla
i pc:cherJowych
- pue -

ogólnego

•

------

przenie.lone na
CZy Piotrkowską 86, tel.
od 10 r. - 8 w.
pro-

wolzdolnych
współpracownik6w, którzy potrafi" tirm~ J: opresji wyprowa·
dzić lub uczynić i'ł bardziei
prosperolącą.- Tysiąee ich czyta codziennie drobne ogłoszenia
w ,. Głosie Porannym"

Nr. 97 -Nr.

•

, 3.00

Ogloszenie.

.łos6w

NIEMA BRAKU POSAD I
firma jest w opresji, czy

e-

żołądkowo-kisJ:kowych, wątro-

bowych, ż6ltaQtce
nerwowych. b6lu głowy, bezsennoścI.
apatji do łJcia
blednicy, długotrwałej niedo-

ZAKOPANE. Pensionat "Ło·
dzianka", ul. Kościeliska 92, po·
Syndyk tymczasowy upadłości f. "Otto
leea pokoje z całodziennem u·
trzymaniem. Ceny b. przystępne Radke" i Otton'a i Roberta braoi Radke, 2awiaWiadomość: telefon 181-78 od damia, że w dniu 22 lutego 1933 o godz. 12
odbędzie się w Sądzi" Okręgowym w Łodzi,
2-3 pp.
w Wydziale HandlowylU, pokój nr. 15 zebranie
wierzycieli,
którvch należności zostały sprawPosad,
dzone i pr.zYięte do masy upadłości, celem zaINTELIGENTNA młoda osoba warci a układu, względnie kontraktu zwi~zko'
poszukuje jakiegokolwiek aaję- · wego i wyboru syndyka ostatecznego.
cia. Zajmie się chętnie gospo.
Syndyk tymczasowy upadłości
darstwem lub dziećmi. WiadoM. Rozental Adwokat
moŚĆ: Przejazd 40, m. 32 od
9-12 i od 4-6.
- ----.. .......,..--

ea • ogr
2 pokoje. kuchnia centr.
••• wnellrie wVllod,. 6ABlnfTY HOSMEHKI
OkazJ
chor. sk6ry i
plc:kne 1ImebIo.anle. meble nowocze-

sne. pełotone,. ogrodzie, 2 m. od
tramwaju. okazyjnie do sprlEedanill.
l.aa1s. ofert, sub. "Za lIot6wkl;" do
adm. ,,010.11 PoraOllello·.

Nr.

niE PRBZER,RTYWY 1lecz wvra~ PREZERWRTYWY "OLLAlI

na!skutec:mlejsze w nast. ohorobach:
k!lulu, astmie, ro-zedmie płuG
cena zł. 3.50
reumatyzmu, artretyzmu (dej
puemianie materji
• • 3.50

"
• 1.50
II
Do nabycia w oryginalnem opakowllnlu w aptekach
. . składach aptecsnych i drogerjach lub w wytwÓrninPOLHERBAn Krak6w - Podg6rze Skr. 48.
Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo J wytw6rni
broszurk~ .Jak odzyskać zdrowie~

Uzdrowiska

ZŁOTO, BIZUTERJĘ i kwity
lombardowe kupuje i płaci najwy~sze ceny.
Magazyn jubilerski L FijBlko, Piotrkowska 7
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Kopno l sprlBdili.
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PierwslEy polski sensacyjny dramat z

"SRODBOROWIĄ
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fi '" i a Ź d z i s' a

DOÓShieuO KozaMa

oryginalneml pleśniami w wykonaniu słynnego ch6ru rOllvjskiego
,.Wielkiej opery n w MoskwIe.

Busłer Keałon

II

- II. -

film produtttji "Sowkino" '" l'Ioskwif

Gł~~~~j::ole A.

Nadprogram: Aktualności
krajowe i FOXA

..

19113

I. -

Zielona 2 I 4 .

i dni

"GLOS PORANNY" -

Nasz podwójng bezkoJlkurfocgjng .proeram!

"C DR O"
DZiŚ

n. -

[boroby nerwowe i pSJ[blung

4. Haft,

robo~, rączne

i

robo~y

weneckie
G. Modniarstwo-kapelusze
Bieliźniarstwo K r6J
6. Ondulacja
7. Manicure
Sekretarjat c2yttny od 9-1
i B-7 po poło
.~

..................••••

Ogłoszenia za "ier~s milimetrowy '-8Zp~ltow, (.trena ~ SJfla~t~: l-u a stro,!a 2 zl., Reklamy tekste..
. j . radakcYJnym zł. 1.501 w tek'clet a zastr~ełemem miejsca na strome od 2 ao 7 wł~cznie 60 ar.
be ....trseteRla mleJsclI 50 lir., Rade.łane od ~łPo!,~ 8-eJ do \cO'~1I tekstu 40 lir., n~krologi 40 gr. ZwyczajnI
(str. 10 upałU l~ lir. Drobne 15 gr••a ",ru, naJMmeJsse ollłosz8R1e .ł. 1.50. Poszukiwanie pracy 10 lir. la
raz. nlljmniejsae d. 1.20. Ogłoezenia Aręczyno.e I .dłubino.e 12 zł. Ogłoszenia sami.Jscowe obliczane ..
o 5flJ1. drojoL fum UIIr. 100n/.. Z. 01lL tabalarycsDe lub futu. dodatk. 5(jJ/Qo Ogł. dwukolor. o 5(fJ1" ~ojel
ReklalTY w dodatltu ilustrowanym za 1 cm. kwadratowy 1 zł.

Za wydawoic,wo .PrWla", Wydawoioza Bp. ~ ogr. odp. Eugenjusz Kronma'1 .
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3. konfekcja dziecinna

w,.

W drukarni

własnei Piotrkowską
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