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, Warsz. k'or. "Głosu poraune,! W godzinach
popołUlinio·
go" telefonuje;
wyeh prezydent Bzplitej {lO
Jak to już zapowiadaliśmy. WIERZYŁ MISJĘ SFORMO,
dzień
lV~!Orajszy pozostawał W ANIA GABINETU PllEZESO
pod znakiem zwany gabInetu WI KLUBU PAlUAMENTAR,!
Przesilenie rządowe miało pr," NEGO BBWR., Pł~K. W.u.•ł ;
bieg -uasł,ępujqcy:
REMU SŁA 'WKOWI.
O godz. 12 min. 30 w poło od
Nowodesygnowany premjel,'
było się 'Posledzeuie rady mini ·
rozpocłął cały szereg konfercu
sIrów. na kł6rem powzięto U. cji, m. in. rozmawiał z min. 7~
CHWALĘ O DYMISJI CALF> wadzkim i pódsekretarzem Bta
GO G~BINETU.
nu pik. Koeem.
O godz. 14 min. 30 prem,fer
. ('.aly szereg tych konferencji
prof. Kozło;wski nct8ł ~ię na
zrodził
WIELE IfONCEPCJl
Zamek i doręczył pt'eŻydento '
NA
TEMAT
ZMIAN, jakie zal
wi Rzplitej prośbę o zwolnieni,'
dll
'tV składzie
dotyebczasowe
'g o wraz ze wszystkimi mini
" Szezególnłe
mówio ,
,
f.·
straml z · zajmowanych IitRno 1(0 .rządu.
l
l ~,
'no o uSłąpłenhi' ministra komu dnak błędne.
_gO(JZiUllCh wj~
' visk.
PREZYDENT RZPLITE.J DY nikac,il, p. Butktewicza, oraz o ezoroWJch prezydent nq,Utej
powołaniu do rządu p. ~wiat·
MISJĘ PRZY1ĄL, powierzająC'
ogłosił nomInacJe. I · któryell
kowsldego,wzgl.
jakiegoś jego
lIstępującemn gabinetowi kle·
wynika, źe ' SKŁAD DOTYCH
męża zaufania.
CZASOWY RZĄDU POZOSTt\ . I
l'ownłetwo
spraw
państwo
wych aż do chwili mionowa Te wszystkie koncepcje j JE ZUPEŁNIE BEZ ZMIAN,
przypuszczenia okazały się je- TYLKO, tE NA CZiF~E JEGO
nia następnego gabInetu •
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W ALEBY SLAWEK.
W ten sposób sa gabinet nir
podległej 'Polski jest drugiOOl
wydo~ie~ 32-go lIabinetu t-'
dynie ze zmianą na stanowis~ł} l'
premjera.
.
, W kołoc h poJI't ycz~yeh- 1jr"
• ~ l
żą . pogłoski, że dymisja gabj ,
netu była rRulłatem KONFERENCn, JAKA SIĘ ODBn.A
W UBIEGLYM TYGODNW W
BIELWEDERZE między pr"z
Mościckim
i marsz. Piłsqd

eli ' wyborczej do sejmu i sena·
łu~ opracowanie ustawy o W}'borze prezydenta BzpUtej oraz
~wołanie sesji nadzwyczajnł'j
i~b.
,
C.zy rząd w dzisiejszYm skla(łzie przeprowadzae będzie wy' ..
..
bory w kraJu, Jesu.',(ł: plewladomo.
Krął" pogłoski, Ze w najbUł,
szym
ezasle
POWOł.ANY
JESZCZE ZOSTANIE WICEPREMJER DLA SPRAW GO·

skłm.

SPOD~CZYCH.

Wobec tego, te zachodzł1-.
konieczność szybkiego pormo·
wan1a rządu ze wzglę4u ...
przyjazd min. Edena I eweu
tuaJność wyjazdu mlu. 8~k~
zagranicę, zmiana nosi eharak
ter bardzo ograniczony.
PREMlER
SŁAWEK MA'

{lremjer prof. Kodowlkl wydniach
do Francji wzgL do Wioch.
NIE PRZYJĄŁ ON PROPOZYCJI SKORZYSTANIA Z EMERYTURY, która prZ)'slucłwała,
by mu za młesiąe.

!

Jeżdła w najblłż&ąch

•

I

Serdrez'ne .rozlBowg

tu ligi naro'd ów w Foreig'l
Pu azisiejszem ~połkaniu E
Office, Stranga.
\lena z Litwinowem
strona sowiecka nic ukrywa
Podczas - :l-godzinnej ·rOZIlHI
(laleko idącego optymizmu.
wy wymieniono informacje i
poglądy na aktualne sprawy j
LONDYN, 28 III. (PAT)'. ,sytuację międzynarodow~, prl~
Agencja
Reutera podaje z Mo
czem
'ikwy streszczenie przemówień
Eden p()jnformował Ułwinow~l wygłoszonych
na hankiccle
Ił przebiegu rokowań berliń
wydanym wieczorem ~a czeU
skich.
min. Edena.
W trakcie rozmowy oma
- Nigdy od eżasów wojn:;
wiano wnioski, jakie należy f.wiatowej ' - m6wił
J .ITWl
wyciągnąć na zasadzie rozuIŁo
NOW
łów rozmów berlińskich.
nie było tak silnych obaw o
Agencja Tass podkreśla, że
podczas rozmowy, prowadzo·
uej w nadzwyczaj przyjaznej
atmosferze, nie ujawniła się (to
Posłowie żydowscy
tych czas żadna rÓŻnica zdalI.
Analogicznych informacji II u min. Kościałkowskiego
dzielił dziennikarzom w amba
Z Warszawy donoszą:
sadzie angielskiej sekretarz o
Posłowie żydowscy, wchodzący
sobisły ministra Edena, Han
w skład BB., Wiślieki i Mlncberg,
key, również dwukrotnie
byli
przyjęci przez min. J{ościał·
PQdkreślają~ "przyjazny i po
I{owskiego na dłuższej audJencji i
żyteczny" charaJder rozmowy
zaznaczył,
że
innI' przedłożyli mu cały szereg za gad,
Hankp.y
,>prawy, np. gospodarC'ze, narli nień, dotycząeych ludności iydow·
zie nie były poruszane.
sklej w Polsce, Jak spraw godzlr,
Następna konferencja odbę
dzie się jutro przed południem, handlu, domokl'ąiców, bezpieczeń·
poczem Eden uda sic rlo Stal1 stwa oraz szereg zagadnIeń polIna na Kreml.
tyeznycIJ.
.

I
Eden
MOSKWA. 28 lU. CPt\T)'. r···
tu min. Eeden. powita
ny na dworcu przez ambnsad,cl
Przybył

fa

an~;elskiego

i

prlr.dsł"lwi
spraw ... a~ra

cieli komisarjatu
nicznych.
O godz. -l5-ej
!Litwino~1,I
przyjął Edenu w oLr:l!nosci anI
hasadorów Chilslona i Majski(l
t J{Q oraz dyrektora ,departameD

z liiwinowelB

fd~na

losy pokoju.
Przeważająca
liczba pllllstw
i:łęboko pragnie utrzymania po
koju. Jest może kilka wyjął '
k6w. Punkty zagrożone są ja
sno określone. W każdym ra·
l;de trudno jest przepowjedzie~
ściśle, które pallstwo, lub
które państwa b~dą pierwsze
lub najbardziej dotknięte prze:,
niebezpieczeństwo.
Byłoby naiwnością

oczekiwa'ć,

że

ci, kt6rzy niebezpieczeństwo
to przygotowują, uprzed7.ą nas
gdzie należy być na baczności

I

Na szczęście zdajemy sobie
powszechnie sprawę . z tego, że
unoszące się nad Europą nie
bezpieczeństwo może hyć zaie·
gnane tylko przez wsp61ne wy
~iłki wszystkich państw, a oso
bliwie wielkich mocarstw.
Wkońcu

Ułwinow wyraził nadzieję, ił!
flan zbiorowego systemu poko
lU, zarysowany w komuniKacie londynskim z dnła 3 lutego
zostanie logicznie wyktloany.'
Mowę swą
k'
ł L't .
za onczy
l WJ '
now toastem za króla Aoglji i
naród brytyjski.

.. 'l

Liłwinow

W oopowiedzi swej min. E DEN oświadczył, że budząca o '
bawy sytuacja w Europie moż ~'
być poprawiona jedynie prz e,
swobodną wymjan~ zdali i kOl I
takt osobisty przedstawicieli
wielkich mocarstw świata.
_ Będziemy mipH nową na,
fudę brytyjsko - francusk.>
_
włoską w Stresie. NaSZI::111 z~dn
niem będzie
•
I znalez1Ienie rozsh>zygnięcl8 Spl'!1
wiedliwego. odpowiadajaeego
~odności wszystkich, a zgodm·,
~
• b'
go z Jl8Sahanu z JOrowcgo sy ~t,·
mu bczpiecZClistwa,
w kłórym pokładamy nadzieję .
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r,ików, korzystając z clęzklej sytuacJi gospodarczej i z niej wynika
jących nastrojów w kraju, rozpo·
czął akcję skrajnie nacjonalisłycz
tlą, skierowaną przeciw wszystkim
mnielswściom narodowym w Run.>
.unji. Teza jego ma na celu zapew
nienie większośei, a więc narodowi
rumuńskiemu, takiej liczebnej prze
wagi, któraby odpowiadała cona)mniej stosli.tkowi jej do mniejszości narodowych, a więz 73:27. :tą da
tf:dy Vajda, aby zarówno w służbie
państwowej i somorządowej. jak i
w wolnych zawodacb, w gospodarstwie prywatnem oraz w szkołach
średnich i wyższych,
dopuszczano
tylko ilość mniejszości narodowych
IJdpowialł~jąą powyższ~md stosun
ko\\rl.
l~ 11nl;;~ ajil tl~łŚ jut trtit

et.

po\VsZ!eliniołi~lli dkreślerlłMl

"Nu.

merUs Vaiaehieus".
~a)J'ł'AWcm~o\\lłt@) \ra)dU~ t!
d7.i o pOilOwne dojście do władzy,
którą

spodziewa się najłatwiej oprzy pomocy popularl1fcb
obecnie w świecie baseł. Jego wła
sne stronnictwo nie zgadza się z
11im, wychodząc z załoienia, ie "numerus valach\cus" jest hasłem nie·
demokratycznem, a ponadto jest to
uchybienie traktiltu mniejszościowe
~o, podpisanego
zresztą
równiei
przez Vajdę w roku 1919. Vajda
oczekuje więc, że zostanie wyldu
czony z partji, w którym to celu
z.resztą, każdej nied·zieli 1\ygłasza
I'a ten sam temat przemówienia;
stworzy on zapewne własne stronnl!!two, J;la barkach którego dojdzie
znowu do władzy.
. O ile chodzi o aljenofobję w Ru·
munji, jest ona naturalnie skierowa
Ha i przeciw żydom, ale niemniej J
orzeciw niemcom, a temsameru dą·
żv do opanowania miast, ,... którycb
mniejszości te stanowią gospodar.
(:zo i kuJturah!.ie element przodują·
cy, Miasta, zwłaszcza dawnego za'
lJoru węgier5kiego, a więc w Sied.
miagrodzie, w dzisiejszej Transy.l·
vanji, zostały prawie wyłącznie za
łoiane przez niemieckiCh sasów
przed z górą ośmiuset laty. Miasta
te utrzymały swój charakter nieJ1liecki mimo naporu węgrów aż do
"t"o.iny i dzisiaj w d'alszym ciągu
o'Jieraią się silnie naciskowi rumu
,'ów, dl)Zącycb do ich zaasymilowa!'la, .. Numerus Valachicus" może
hvć skutecznym środkiem do prze"\nIania tego oporu, albowiem Vaj
da domaga się wprowadzenia ~o
rGwnież ~ .prywatnych prtetlsię'bior
f,(wach, jedyttej domenie; która do
tj"chcza§ wy ączohi 'i;~'ł.a z \l~tl
l"p1ywu państwa. Bo w innych dzie
dzinach, jak w administracji pań·
sfwowej i samorzadowej oraz w za
''rodach wymagających koncesJi
TUD aprobaty rząd'u, mniejszości ną
rodowe stanowia bardzo nie znacz
n' odsetek. podobnie zresztl), jali
w przedsiębiorstwach, kontrolowa,
r.;\·d! przez państwo.
W kołach mniejszości narolto,,~·ch, a zwłaszcza niemieckich, akc.ia ta. wywołuje poważne obawy.
ZtI.ają sobie sprawę, że stosowaniE'
,.numerus vaJachicus" Vaidy mu·
f.:-'lioby doprowadzić do katastrofy
nalodowo - politycznej. Kupiec i
przemysłowiec
niemiecki w Sied
l!1icgrodzie zatrudnia przewainiq
nIemieckich urzędnil,ów i robotni·
I,ów, chroniąc ich t('ITI samem
przed bezrobociem, któreby ich nie
wątpliwie spotkało, gdyż w przed·
~iębiorstwacb rUlr.11ńsIUch nie zna·
łelHiby pracy. Jest to naturalnit'
podstawą egzystencji i gospodarr
stwa niemieckiego w Siedmiogro
diie i na Bukowinie i podstawą u
trzvmanh ich narodowej kultury.
Cala ta akCja Vajdy odkrywa
Jednak ciek;}wą stronę dzisie1szel
polityki Iliemieckiej, polityki ti'aro'
dowo - socjalistyczne.i. Na wiado·
mo§ć o narod'leniu się idei "nume
rus valacbicus". cała prasa nie·
mit'Cka, a przedewszystkiem wRze
IIzy, wszczęła alarm i piętnuje tego
rodzaju pokrzywdzenie mniejszości
niemieckieJ w Rumunii. Biada nad
~iągnąć
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NA CZELE 33-GO GABINETU

robia bgli pollt:g
..

prelDi~rzg ,

z zarysowująr.ą wodowycll. Współpracuje w piś st6w i statystyków polsk"ich. giellońskiego w KraKowie, zaj·
mie "Walka". Ignacy Jan Pa- Wincenty Witos trzykrotny pre muje się pracą n~ukowa w dzie
derewskl (od 16.1 do 9.XII 1919 mjer a mianowicie: od 24.VI~ dzinie weterynarji, etc. Generał
r.), mieszka obecnie stale .. 1920 do 13.IX 1921, od 28.V do dywizji Władysław SikorsId
sce l co robiq obecnie byli , pre· Szwajcarji.
Leopold SkulskJ 14.XII 1923 i od 10.V do 15.V (od 16.XII 1922 do 26.V 1923),
głównie zagranicą,
mjerzy.
{od 13.XII 1919 do 9.VI 1920~, 1926, przebywa obocnie stale przebywa
W Polsce niepodległej mie· zasiada w zarządach kilku spó. w Czechosłowacji. Artur ŚU przeważnie w Paryżu, zajmuje
w dziedzl·
liśmy dotychczas wraz z obec· lek akcyjnych, j~st m. in. preze wióski (!')d 28.VI do 7.VII 192' się pracą naukową
nym 32 gabinety i 22 premje- sem S. A. Polskie Radjo. WIa- r.) obecnie dyrektor Polskief(oO nie wojskowości. Napisał sze·
rów. Z byłych premjerów zmar wysław Grabski,
dwukrotny Banku Komunalnego,
prezes reg książek z tej dziedziny. li: Jan Steczkowski i Alek8an· premjer, a mianowicie od 23.VI komisji rewizyjnej m. st. War- Gen. Sikorski jest czasowo urder hr. Skrzyński; ten ostatni do 24.VII 1920 i od 19.XII U.23 suwy. Zajmuje się takte pracą lopowany z wojska. Aleksander
zginął w katastrofie samocho· do U.XI 1925. Jest profesorem naukową · w dziedzinie historji. hr. Skl'Zfński (od 20.XI 1925 do
dowej.
Szkoły Gł. Gosp. W., po7.atem Profesor JulJan IgnacJ Nowak 5.V 1926), zginął w katastrofie
Pierwszym premjerem był gospodaruje na wsI. Jest preze- lod 31.VII do 14.Xn 1922). jest samochodowej.
Profesor dr.
Jan Kucharzewskł, jeszcze za sem Stowarzyszenia ~konomi- profesorem
uniwersytetu la- Kazimierz BarteJ pięciokrotny
1m
czasów okupacji.
Przewodni,premjer. od ló.V do 4.VI UJ~nl
t:z~ł oń tll6z11! mihisłrtWI W o04 B.VI do 24.1X 1926, od 27.tX
l>
U .
Skład a.n. I to.'i'6 .od·
kresie ud 7 grudnia 1917 toku
do M.IX 1926. od 27.VI 1928 da
n,ch. SpeeiaJ"y d.lał IQatUjado 27 iutego HUS roktl. Obeb1S.IV 1929 i ~eszcie od 29.XlI
- - 16.
PALTA OAMSKle.
nie zajmUJe !łl~ prac!\ nauk l
1929 do 17.In 1930. Jest próttfi, wydał stł!teg dzieł histosojom politechniki 'W~ L'Wow1@...
rycznych m. in. wielką pracę p.
Józef Plłsndskł, pierwszy martyŁ. "Od białego do czerwone·
szałek Polski, prezes rady mi.
mur~yńska
W
go caratu". Drugim prezese~l
nistrów 'tV okresie od 2.x 1926
•
rady ministrów był prof. Anto·
do 27.VI 1928 i od 25.VIII 1930
ni Ponikowski. Prof. Ponikowdo 4.Xn 1930.
Dr. Kazimlen
ski był premjerem trzykrotnie
Śwltalskł (od 14.1V do 7.XII
mianowicie od 27 lutego 1918
1929), obecnie marszałek sejmU
do 4 kwietnia 1918 r., od 19-9o
Pik. Walery Sławek, dwukrotwrześnia 1921 r. do 5-go marca
ny premjer w okresie od
1922 r. i od 10 marca 1922 r.
do 23.VIII 1930 i od 4.XII 193(f
do 6 czerwca 1922 roku. Obec·
do 26.V 1931. Obecnie poseł na
nie jest profesorem politechni.
sejm i prezes klubu polit,.:m.,..
ki warszawskiej. Trzecim zkogo BBWR. Pik. Aleksander Pry
lei był ś. p. Jan Sł~czkowski
stor od 27.V 1931 do 9.V 1933,
(od 4 kwietnia do 5 wrześn;.~
obecnie poseł na sejm, prezes
1918 r.). Czwartym premjereD1
zarządu głównego towarzystwa
był Józef Świeżyóski (od 26 paź
rozwoju ziem wschodnich. J.dziemika do 4 listopada 1915L
nasz Jędrzejewicz
(od 10.V
poseł na
1933 do 13.V 1934)',
Następnie
idq kolejno dr.
sejm i prezes towarzystwa krze
Władysław Wróblewskł,
tymwienia kultury teatralnej.
czasowy kierownik rzqdu w okre§ie od 4.XI do H.XI 1918 ".
Obecnym prezesem rady miDr. Wr.óblewski
jest obecnIe
nistr6w jest prof. dr. Leon Koprezesem Banku Polskiego. Ję
złowski. Na czele nowego 33-go
drzej Moraczewski (od 11.XI
\ gabinetu staje jak wiado~o pik
1918 do 16.1 1919), obecnie poSławek.
j
seł na sejm
i prezes zarządu
~. w.
I ...
Pfe miały miejsee &wawe starcia tłumu Z politj"
głównego związku związków za
związku

si~ rekonstrukcją gabinetu war
to uprzytomnić sobie lle gabi ·
netów było dotychczas w Pol-
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N. Jorku
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tioebbels

O

swgm szefie

Witającym go "He;' Hitler·· Ifanclerz odpowiada
również . łem

samem pozdrowieniem

kółku. Tego drugiego Gobbelaa miast od stołu ministta ' POdnO-j wało ;chrypkę. LeKarze postan
przedstawia nam berliński k.o- -sili się d2iennikarze i sWlJje Filhtera na kuracjf§".
respondent
paryskiej
..1.a łhi~jśca ~ostawiali llowYm. któ
Jęden z padsp.1trelarzy stafł'tl
troix" z t>k».zji przYjęci uhą- łzy . litów na ponoWne h(lerltl- - dla odwr~ceńii uwail
dzonego w Berlinie dla prasy nie młotka robili to samo ... Na- Fiihrera - opowiada o swoich
zagranicznej z powodn ostat- zwano to defiladq manekinów zwyczajach domewych.
nich decyzji III Rzeszy.
przed ministrem,
rozsiadłym
"Wstaję codziennie mówi
Niedawne to czasy - pisze wygodnie we wspaniałym fote- - o godzinie 7.30, n,,"wet gdy!
korespondent kiedy zagra- lu. i"' ! IH i > I.
bym wrócił o godzinie 6 rano
nicznych dziennikarzy nazwał
P. Goebbels n~e pozwala za- pijany, jak polak".
dążnością do terroru wobec mniej p. Goebbels w mowie wygłoszo pomnieć o p. Stresemannie. _. (Znane przysłowie francuskie).
szości narodowych, do poderwania nej przez radjo "dzikimi kłam Stresemann był ministrem dja·
"Nie upijamy się - OOpOW13
materjalnej egzysten~ji swoich ro. cami". Dziś moi koledzy z rzad logu ... G?ebbels tutaj nie był da mu polski dziennikarz _
daków i powołuje się na traktai ką szlachetnością praktykowali Goebbelsem ze zgfC\madzeń lu- nigdy, jak wy o sobie mówimniejszościowy z roku 1919. Rów przebaczanie krzywd;
, trzeba dowych, z obliczem fanatyka ... cie... "
nocześnie jednak pociesza się, z(, jednak powiedzieć, że i p. min Był to Goebbels w pantoflach i
Herr Doktor Goebbe}lo staje
wprowadzeniem ."numerus valachi propagandy dał dowód równie w · szlafroku. Aby pociągnąć słu się
coraz skłonniejszym do
cm;" dotknięci byliby również i iy. wielkiej odwagi, nie wahając chacza, wie to dobne, J\ależy zwierzeń. Skarży się gorzko na
dzi i łudzi się, ze cała akcja moie się stanqć twarzą w twarz przed mu pochlebiać. I oto Goebbels, wysokość kościelnego p(ldatku.
ograniczy się tylko do becy anty tymi "kłamcami". Przybywszy I który chichoce konfidencjonal- "Fiihrer zapłacił 157.000 marek
semickiej. Niemniej wysuwa wszy. ze swym sztabem o godzinie ' 9 nie do ucha sąsiada, położyw. a ja 30 tys." Ponieważ podatek
tl1kie argumenty, które dzisiaj wy. do hotelu "Adlon". opuścił go szy lekko rękę na jego ramie- kościelny wynosi 5 procent od
Iltlwane są przez cały kulturalny dopiero o godzinie l-ej w no- niu ..,:Niech to zostanie między dochodu, można sobie <:lbliczyć ..
świat przeciw polityce antysemic cy, . po~{edz~awszy mnóstwo nami.", - I?o~tarza w. kQż~em
Któryś z dziennikarzy pyf<}
kiej w TrLeciej Ruszy. Nie odczu- g~z~zn~śc~ kaz~e~u ze współ- zdamu. Mmlstc~ zWI.erzaJą~y p. Goebbelsa, czy jest prawdą,
wa śmieszności swego stanowiska bleslad.m~ow ... rn~l1 ~oledzy t r wam sekre~y, b~ moze. pan· że Fiihrer, witającym go: ,,Hei~
7-auwazyh, a mme Się wydab stwa! Czyz moze być WIększy Hitler" _ odpowiada równSf:j
i niekonsekwencji swoich własnych przedziwnem, ie p. Goebbels pochlebca?
>; >I .Hell Hitler".
posunięć wobec mniejszości, która spożywszy duźq ilość alkoholu
Dzięki temu dowiadujemy się ,.
.
~tanowi znikomy tylko procent lud zachował całą jasność umy..łu wreszcje, co na~eży są&ić o
Tak-:-odpowlada p. ~oeb.bels
ności w ich kra,iu (0,8 proc). Hitle· i powiedział to tylko, co chełał chorobie jego szefa, Hitlera.
-:- to Jest pl:aw.da. Hell HltI~::'
rowcom nie podoba się, że odczuwa powiedzicć_.
_ 'Nie _ mówił nam _ to Je~t P?zdrow~emem na~od~ me
ią na własnej skórze krzywd'ę, któ
Towarzystwo rozproszyło sjp nie była choroba dyplomatycz- ~lleCkl~go; ,!zY~'a go l HItler,
rą pod fałszywemi pseudonaukowe po wielkiej sali hotelu. Grupo- na Fiihrer naprawd~ cierpi ' na Jak kazdy meJ?lec".
.
mi przesłankami zadają sami wła· wano się po 5 _ 7 osób przy gardło. Jest wegetarjarunem, lu
W ~arderoble przyłącza Si ~
snym obywatelom.
każdym stole. Jak w tych wa- biącym szczegÓi.1nie jarzyny i do lllme towarzysz od stołu.
Fakty powyższe są żywą ilustra- runkach
zetknąć wszystkich omlety. Oddawna już idąc spać
"Hitler - m6wi musinl
"ją do przysłowia: "Nie czyń d~u- dziennikarzy z ministrem? P. zjada dużą porcję orzechów i studjować ,..'Księcia"
Machiagiemu, co tobie niemiło". I jedno· ,'Lochnp.r, prezes "Stow. prasy wypija przytemwielp s:o:klanek vella ... Nie pije. nie pali, nie
cześnie wskazują, w jaki sposób · zagranicznej" wpadł na g'Bl\jal wody. Resztki skórek przylgnę- je mięsa, gardzi tytułami, nie
musi dojść do bankructwa polityki ny pomysł. Co chwila uderzał ły mu do podniebienia ł do żeni się, wszystkie przyjemnorasis10wskiej Trzeciej Rzeszy.
młotkiem tr7oł" razy;
nałych· strun głosow~eh, co spowodo- ści złożył w ofierze 9~T'Jdowi··.

W tyciu azisiejsżycn Nie·
miec duża. relę tJc;lgrywa min.
propagandy ~oebbei"S. Z lłe~
nych fotografji znamy jego "fa
sową"
fizjognomję.
Znamy
Gobbelsa gdy przemawia d·)
mas; dziś przyjrzymy mu się,
gdy toczy rozmowę w małem

I
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29.ru-- "GLOS PORANNY-

la a miei ka
niezdolna
do
Ipra'!at:b det:gdu,e przgpad owa
na,waznłeł!zgc:h

,,0
.~ . '"

Dleobe€Dolt tednel!o radneI!O ;·

." Endeey zwalczaiiI
w

Wiekszo!,

bezm,ślnie

Bystron, przyja.ciel ebrześcija.n, da· ;

m~lszości

Na terenie rady miejskiej w Lo
dz.i wytworzyła się obecnie dość
, charakterystyczna sytuacja. Om;,
4~> !~.r0do~, który do niedaWna sta·
.,t.~ :,UOwi bezwzględną większość w ra·
~0 d~ie ~azł się w mniejszości. Dy:
"I' sPQnuje on tylko 35 głosami, wlicza.
jąc w to juz głos t. Kablerta, pod
czas gdy opozycja liczy bez r. Piął
. " ~~wskiego 36. głosów. O przeprowa
," dlzeniu uchwał decyduje więc for
\, tl1 aln ie tylko jeden glos. De facto
".,!jędnak . przewaga zależy tylko o"
'<'{ tego, .c zy któryś z radnych nie za.
, .- chorował, lub nie wyszedł do bufe
:y;., tu.:;Na . wczorajsze posiedzenie nie
,;: pf,zybył dr. Joel, . wskutek czego
:'''obie .strony miały równą ilość glo
.;-= ': ~ów. Zdarwo się, Uo ' przew'ad~e
.i"i:.~ęcydował głQS komisatza Woje
;.·~·wó~zkiego, który chwilami .(wobec.>
'wyjścia z sali jakiegoś radnego),
... ,;1 1e~ ' już nie pomaf!;ał. Tak siQ rzec7
. l.niała z subwencją dla teatru miej"
,:, ~kiel!"o, która nie została pn,ywróCtł
.,:., n~ ::Wogó~e wezoraisze pośledzenie
'.• Wczyło stę pod znakiem kultury ł
.... sZ,tuki, chociai atmo$łe-ra obrad
, : często nie była zbyt kulturalna:.
.: Enrl'ecja stale dosiadała konika n'
'... ' f.lstowskiego, powodując . ('oraz to
. .o~trzejsze incydenty.
"~F~;-"'~ .
'.' . .

~e piękne przykłady mega.lomanji
ł stwierdza., Ze
megat~manja imJM:rjalistów narodo.

wycb Jest szkodliwa dla ·narodu...
Jest to, zdaniem autola ·.,Rassen·
srhwindel", polegająey na ' tem, ~
nacjonaliści . wmamają sobie, iż ~
"
pępkiem - ślviata.
R~dziłbym pa.nom :.... zwraca się
mowc.a. d<> endeków -...: a.bvście 80.
bie. panowie tę ksią7:eczkę 'p!z€'ezy
talIo Laureat Łtldzi, prof. Aleksan.
deT. .Bru~ekner, wska.zu,ie, iź żydzi
maJą.. ':I~l~ie zasługi dla kultury
polskiej I Jako przykbld wYlllienia
prof. ~laczko:·.W - Potsee jest jeśż('ze WIelu ludZI, myślących w ten
sam sposćb...
Czy pamiętacie, panowie, czasy

pitalistów bdOwskich-

R.. URBAOll: To wazystko napi.
sał Dobrowolski!
Następny mówca

macierz,islwa

świadomego
----------------------------------------------------

·teatr i Doradnie
.
DR. KRAUSZ

Pałacze

mogq uchro.
przed brzyd.
kle m zabarwieniem.
ple1ttgnulqc le
codziennie pastq do
zębów OOOL
nić zęby

(pilizacIa i kultura
polf."mizuje z przedmćwcą. Wspo·
mina. on na wstępie o a.wanturach,
kt6!e nie I'!ą przeja.wem kultury na

l'cQoweów.
,.
KOM. WOJEWóDZKI: Niech
p3.Jl ra.(l.JlY nie wspomina. smutnych
awanturl
- Endecy obrazili się

onegdaj

z powoclu słowa "pachołki", ale
pi7.ed~ż po raz pierwszy słowo tD

p:J.dło właśnie z ław endecji i sprowokowitło awanturę. Mówi się tu o
kulturze. alf; kulturą muszą być na
kied.v Słowacki był wyklęty i .~ rechowaM popunięcia, i wystąpienia
trzeba było 100 łat, aby ten 'pogląń' ot,ydwu str.on,
.
.'
przeminął?!...
' . ' Powied'ziano mi np., że jestem
. W'końcu r. Urbach podkreśla. ze ;;(\ . dem i. d!atego nie mogę być
rjaIiści nie uznają. kultury budu
'
"panem".•••
~7:v:inej; gdvz
.' (lbdni rcbią. różne okrzyki, zvdzi
s11uka i' wie::tza są wszecb~tanoW'e: ~:t~ popicr~ią n:ówrę, lMZ, t.en d·~il:l
Ąłówea s-tawJa. · szt>reg wni')lll,,'lw W .knJc, n;tCwląc, ze 9::l.m !?Oble da. ta
~pTajVie przydlaflla ' su1)wencii, luh. dę···)
"
pooniesienia POi!Yejf dis. rMnych ., ADW. KOWAlSKI: Pan jest mił
instytucji kulturalnych, . fjihljotck ' )!aJQTfłan... . '.. .
,
itp., TUR-u ora.z dla te~ltr6\V 7.ydo~; . ~r{, KRAUSZ.: P!\,n, punie mec~
skjch i niemiookicJi.
,.
Ila~l~, cofa. tę okrzyczaną przez pa·
Ptzemówienie r. Uchach.'\, oyJo 11:\ kul~urę .do cza.só""\\· Omttra 1.
.
słale przerywane prz.e7. endecu-, _ AD?>. XOWALSKI: Kogo?
~"
fJ:I,OS N A SALI: Ramzeea.l

zy-

-------------------------------------~~----decję, tembardziej, ~e padło zapyta no wef~le ł te sumy przelać na fet'
szy teatr, niż ·rada weJska._
nie pod jej adresem,
ile dali na pożyczkę narodową•
R. PODGÓRSKI protestuje, ale
oświadeza.,
Wśród. nieopis~nej wrzawy: r. Rajch ~(mi~a.rz Wojewódzki
i:t nie chce być cenzorein .' pl1zemÓoo
man opuszcza trybunę. ,
wień radnych, któny mówią na

i'do.slde Dleniqdze '

temat.

·

.

W głosowanfa o(frzueon~ wni04
I
sek o przywrócenie całej subwencji
R. BIALER (sjoo.)· zazna.eu, te dla teatru. Przyznano 2,000 zł. dfal
endecja. mote w obecnym układzie "kahlertowsldeJ .~ . <
sił w radzie uzy·skae większóś6 lub
lil"zeforsować' jakieś wniO$ki pny- PrZłUJ
Państwo
iJ\~~~~?łI: ~,ec1J pan nie. obr~ poa.dkowo. Udało się jej np. pnepro
wadzić paragraf aryjski, a. laureat Podesas ~Gtkiego pnem~ ,
.,; Na.', wstępie obrad, poświę~onycb I
W
DR. KRAUSZ: Można m~ eywł·
aagrody ma, ?yę lLry'jczy1fiem ",-do . r. Nnt1dewieza, .@tuKł), ~.;:1- r'~'mat~niu działu ,.Kultura. i o..
Z k'oJPi weJiodsl na m"ć"wn.icę IizaeJę. bo to jest technika,. ale trze 6~go pokolema.. Ą dla(,7.~go L. m6- Il!ało ~e . póbt~ ~ '.~J~ ..
,-", ?Ą\'in t.a budźe.tu Łodzi na rok 1936 ADW. X:OWALSKI, który wygła-. ba -mieć równieź kulturę, 1M to jest wi r. 1Bjaler _ prof. Podgórski €ledz~Dlll, wybuehła ' noWa a~
,;"o~. 1-036" dłuf;sze przemówienie wygls !IZ~ iyd~reze prz.emówienie, prze- dusza człowieka i omdli.
wykłada.jący w szkołaoh o NewtG: ra·. Gdy r. .N.utk:iewies wuec1ł ...
!-Za radny ADW. DOBRANICKl pOJone mornellta.m.i ra.sistowskimi.
Następnie dr. Kra1lS't t:'łIITa~ ". nie, nie pomyśli, te Newton był ty mówni~ę, endecy -wołali: ~ ~
Endec:;a., jego zda.niem, n.ie~lu!znie taJi się on, te rąd nie dopuszcza wagę mer. Kowalskiemu, it nie :lm dem? O ealwarsanie mówiłem jut,' a.narchista.!"
" " ".. - .
p'zypisnje sobie monopol n.& pol. endecji d'o władzy ł tern usprawie- drama.turga
l
nik.a.ch K 1._
R. NUTKIEWIC", Ozem m-rv_
OOUA takte... O nIl aię mA.;.' ;;o·~o....!...'ts:":. do
'" 'E:::.,"'::;
t-J.:oŚć; postępowanie jej świadczy dUwła opoZYCyJny st~nek "włęk- Hasenclevera, &6ry nie Jest ł1 otycha.secz
!prawach wy nie myślieie, a
uv. A. wal 'lU
-e;v_
o czeIDŚ wręcz przeciwnem. Kto
~ swcl" dó bQdżetu,·
dęm, lecz nłemcem.
tylko o tern, te1:ydzi ehodz~ do Urodził się arYjczykiem? ..
~'~je tt3atr polski i odbiera. snbsy. ia.K".; caJ~ci. Jeśli chodzi o uilzi~
MEC. KOWALSltI: A proł. Elu tea.trn v. polskie pieniądze. A prze . MEO. KOW.ALSKI: Mam
t
eiet
' dziada aryjczyka!
.;
(I,a, dla wolne.i wszechnicy. ten nt~ Imlt'll"Y i fttuJd, to 1!1ÓWC& uwaza. !:'tein?
f:ib<t szczerze o kulturę narndowlł- it panuj(' w nim etaty11m. Nie ~:\:
DR. KR.AUSZ~ Einstein jeM ty· są to teł pieniąd~ żyd'nwskte, pbR. NUTKIEWICZ: Alet
}e8i
POS. WOLC~SKr wvglaJ3z~ przecza, ż.. dyr. Wroetyński ma do dem i sjonisą i cały na.rld tYd.o",
tlące Z podatI{6w...
zwykły przypadek, jak to, te się
~ t,)Wl';"Ż gorące przemćw:ienie w o. bre inti'D('je, lecz
.
ski jest z niego dumny.
My waiuto udowodni-my w są- pan wogóle urodził.
LTO'
. ~ru. K~eś.li on w zarysie os!at"io reperu'e - hurtem sw~ złą
MEC. KOWALSKI: OhoL
dach.
Wniosek o. subw~ncJe dla. tv!łow,
I.if
.Jatrn łódzkieg-o, który za
polityk~. "GoY"'otP.', zagrał dla
DE.. KR'AU~Z: Panie mecenasie
Poraz pierwszy w oliecnej kaden skic.h tea~ów: upadł. ; ~je p~yjęto
('
,lewoli odegrl'lł rolę epMnł
eudecJt ~
~złowie~ może być dumny ~ tego.: cji przemawia. R. KAHLERT. Czy· bkze .wDJosktt () subwenc~ę ·-d·Ja teej. krzepiac elowami wie
_ A wc,qóle teatr wystawła. SZtl1 ze nalezy d'o narodu polskiego. Ja
ta on złą, polszczyzną z kartki pn:" atru niemjec~iego, robotniczego, 00
dncha narodowego.
ki żyrlowl'Jdr - mówi mec. Kowil,l. to rozumiem. Jest tylko pytanie,
Zerb e okreśIil, jako
mówienie, w ktćrem prosi o
'owiedzcie _ wda mówca '-' "ki. - Kto jest Tuwim, albo HeJ czy naród będzie dumny z tego ezło
2,000 zł. dla t. zw. orkiestry kabler bezprawj~. sprzeczne z lionstyjucją
teatr mo7:e bvć samo~ta.r. mar? _ zapytuJe mówCa. _ Tu wieka .•• ,,Pieniądz to nie wszystgwara ll tu.ląCCJ. kulturalne swobodne
towskiej.
,y? Jeśli chodzi o teatry 'popu- jest tE'n li! mniejszości... My zaJmu. IlO"•.• Panu mecenasowi się nie po.
wyżycie l!Iię mniejszo§ct.
- Proszę o jednogłośne przyję·
.e,· to uwazamy. że Lódźpowin.... jemy rOżnp !StanoWiska. do mniej;;z<:I doba, a mnie bardzo. Bo nienłąd2
Prz.eszły natomiast przypadKowo
Cie - kończy on swą mowę.
tych f.eatrów mieć 4, a nie 2. $ci. Inaezej poetęplljerny 'l: mniei'l1:c na1)rawd~ nie Jest wszystkiem.
Głos ~ Jewicy: ·. To jedll.ogłośne, wnIoskI.o SUbwencję dla -instytus:-ii
R. URBACH: (pod adresem adw.
ychodzimy z zaloMn1a. ie' tea,trv ścią. ni('miook-ą., inaczej 'Ż i;ydowchadeckIch, ·tylko dlatego, ze glosy
pu~skie życzeni.c!
-, lJmV1nny przvg-o.towa-ć ńubIiczność sk ą ... 'Viemv, ja.kie zna.,czenie ode- - l{owalskieQ'o): Pienią,dz ,i:ydowskj
R. PODGÓRSKI: Nie neguję, że enrleckie się rozbiły. Przyznano
,lb teatru roie isldeQ'o i dlatN!'o
~rał w kulturze świat.'t intf'lckt nie śmierdzi...
żydzi posiadają.
wyrobiQny hart 3,000 zł. dla tow. historycznego
Pflwięks~ellie . subsyd.itlm dla no- l'!iemifCki i -jaki - ~do\Vski. WieDr. I\rausz, kończąc. wsI{a.zuj(l
ducha,
lecz
.. }~amiaków" nie nowinno sie ~dby my. te - ies~Q~e raz, te
'
uciekł
_' ' ,,;a koszte.m teatru miejsk~ego.
Traugutt p~1to<łrl · oCl nieme6w. żydzi nie dadz~ -Się
5,000 lał jet>t coś w waszej krwi, ze ze wszystkimi na całym świecie zadzieracie.
P.w:l~ ~oskiem socjaJisU w o
-- .?\~e '·odę!twaJmy teatrn w ręce pry. W żyłach miał krew niemiecką,
Zt1iszezyć
., wlltne . .Zgłosi. sję wielu reflekta.n- nie wiem . z ' którego 'pokolenia i nie pozwolą tego .e nde1{om, liw· I jak z Babilonu, Egiptu, Hiszpanji przywroceme 8ubwenćji dla TUR.
t{ow na prowadzenie go bez subwen (8m1ech n:t ławar:h opozycji). A ży. rzy cncieliby żydów 7,mia.Ż<łzvć w i Niemiec, tak będdecie się musieli ra:my Ka!uert o~uszcza ~alę, ska,..
wynieść z Polski.
tuJąc .z gory wmosek na zagladę:
,L" d.i. ··ale ·wtedv teatr-- :o:piedestałn dzi pi!!ali po pol!.'Ru, ale w jakim każdy sposób.
•
Oświadczenie to wywołuje gł~ne [stotme za, ~ioskiem opowiaaa się
;,l, .. św~ą.ty.J1j sp.adnie do !)oz.iomu km.- duc'hu ... Nie dopuś'r:imy do ·tego,
ADW. KOWALSKI: Nie w l('llŻdy
cała opozycJa., brak jednak jeane"'o
':·~:"ń-;'iku.
aby asv!ńilowane "tydostwo wywi'3 tylko w polityczny i gospodarezy... protesty.
głosu i
,
o ;
R.
WALCZAK
(PPS)
daje
naro'.;" '0~yś~:v nie sbnęn przfid liistorją rało jakikolwiek wpł1w na naszą
T.
U.
Ił".
2,000
zł.
nie
otrzyma.
dowcom mocną. odprawę. Dyskre" .. \IV rob grabarzy kultury łódzkiej!
kulture_.
'
"=-I~
Po obliczeniu głosów, radni
"-.
_ Wy~tat~~y;:;;; mc:wi" nr~ecll()
on endecję, wskazując, it jej
Narodową dytuje
sojusznikiem jest narodowiec nie adw. Kowalski, zwrs,cają.c się do
dząC' znów do teatru miejsldego,
Kiedy na trybunę wchodzi. R. miecki, który wyrzucał polaków t:entrum woła:
przeczytać tytuły: "Mo.ia głupi:t
:...... Sa.nacja nie pomo~ła. en?
z Gdańska ....
kr.rhana ma.ma.", "Cudze dziecko", ~AJCHMA.1.'l, na sali powstaje wru
R. POS. WOLCZ~SKI: Sana;.
RURBACH (PPS) zarzuca. ta. "Pieniądz to nie w;;zystk"l)" .... A wa, bowiem mówca, . cytuJe
eja nie w~tydz.i się popierania taazie, iż zajmuj o się niepotrzebni~ ktc to by} ten Hasenclever? - Py' ustęp z artykułu Letewela z 1833
rotm,
.
kiego wniosku. ..
- bistorjozofją. Mówiło się na posie. łia. ~ Toi to żyd! My będziemy _.
NMtępU]e! głosowanie popra.wek.
R. PO
",
..
(heniach o najeździe tUTk~w r. zwalczać autorów żydowskich, 7.y- ktćry mówi o rów,1ości wszys1:l{ich Niektóre
z nich upada.ią. Gdy przy
TAPqZUK {Cli. D.) wnosl
obywateli,
mies-zkają.cych na, polnświetleniu wydarzf'ń hieto,ycz. dOWi;;1i~ publiezT!Qść i ~ydowską. szt.1l
ch-odzi do spra:wy suoo~djtlm teatm (; Su~S!~.ium. dla zw. robotnikćw
. r;},'"ch, ale historję przekręcano. Na kę· .Jfl'>t w~f.yd siedzle0 w teatrze, sldaj glebie i przeciwstawia, tym miejskiego, R. U:RBACH ttzasadnia ('hrze~IC.tJa~kloh. Wn!?sek pa.da., WG
słowom czyny obozu n.arodcwe.go,
.'.. &tępnie mówca powiada:
br':
stanowisko socjalistów i wslmzuje, bec sprzecIWll ende;JI.
'. - G~y mciłem wczorajszej no oprócz iol1v lub' przyjaciela, widzi \\,o}aj,.c na głos "To hańba!".
rerzekomo komunistyczne sztuki
R DR:BAOH: D.Zlwoa rzecz, pre·
Radni endeccy de>nel'wuj:t się j były skierow:tne częściowo przeciw r:es ako{t katolickiej Opowiada się
ey z hIstorycznego posiedzefiia ra.
się na wid'owni samyCh i.ydów.•.
dy, przeczytałem z przyjemnością WkOllCU składa mówca deklarac.i~. wołają. "Jaka hańba?~'
k() socjalistom, & mimo to nie sprze przeciwko iostytue1i chrześcijań·
MÓWCa: Dla tych, (lO gloszltJ anty
piękną. ksiazkę profesora uniwersv w kUre~ uzasadnia paragraf a.rvi·
eiwiają się oni pOOwytszen;iu
sklej•.•
tem Jag-iellońskiego, Jana Stani ski w statucię nal!rody m. Łodzi f\6mickie hasla.!
sydjum.
PadaJą. D.l'J,s~pnie wnioski: r. Zer·
slawa. Bystrorua, p. t. ..Me!!'aloma. skre~lenie pozycji dla wszechnicy
W dalszym ci~gu swego ' prt.em"ć
_ Jak nie u.cłiwlllicie subwencji bego o snbsydj~ dla instytucji
" rrja ·n arodowa"...
. ~ l>olr;ki{'j, .
wierna. r. Rajehma.n oświadr7.a.. it dla teatru _ mówi _ to po~tawi~ ktuturalno - ośW1.o'Ltowej "Poątęp",
.., ADW. KOWALSKI: To jelit me· okrojenie subw~eii dla teatru mieJ sZC'ilyCj słę tem, Ze jest iydem i o- wniosek, aby
~
r. Reichm8l\a o subsydjum dla mu.
bywat~lem polskim.
: gnlomanja..
sJdego, który jest, jak twierdzi, in·
(Dokończenie na str. - 4·611
R. TJRIBACH: W książre tej prof . . styhfcja.. scbh~biaiącą g-ustom ka· T-o wyprowadza. '1Il6wno-.f"a,iti ~' ta galerję do rady mieJsftłej płaet>
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j ka ,niezdolna

(Dokończenie)
~racę w z.arzą.dzi~ Łodzi, stwierdza
tcum żydowskiego w Łodzi i kilka " ląc, ie_am on, aro żaden lekarz na·
wniosków r. Krausza o poprawld pr.wno
na U€cZ instytucji oświatowych ży
nie uzcają rÓŻnic klasowych, czy
dow!;kich.
~yznaniowycb tam, gdzie chodzi
p ,. udrzuceniu pierwszego z tych
I) Zycie ludzkie.
wniof'ków r. Zerbe zawołał:
.
- Publikacje magistratu mogą
- Nic dziwnego, Kah1ert uciekł. stwierdzić, że ja założY.łem w 'Łodzi
'l, kolei ra.da przechodzi do na- pitrw~zą. w Polsce instytucję dr)
stępnego działu budżetu
walki z jaglicą. a moją. pensję odda.
"ZDROWIE PUBLICZNE"
łem na, zakupienie odpowiednicb
Zabiera. głos r. HOLENDERSKI. iLt~trumElltów i urządzeń medycz·
kt,Ć'ry, cytując cyfry, wskazuje na nych.
brak dostatecznej ilości łóżek dla
chorych, a szczególnie gruźlików,
. ofia.r pracy zawodowej.
ADW, KOWALSKI: To bardzo
Po omówieniu celów i zadań TOZ., ładnie ....
rauuy .,,,nosi o rozE<zerzenie . porno·
R. KHAU8Z: Tak jest, panie me
cy ambulatoryjnej dla dzieci szkól cenu!'ie!
'
pC'wf-zechnycl1, o subsydjum dla .Ja, ty!! i pr7.Ybłęda, na pewno zro
poraam śwhdomego macierzyń biTem dl~ ŁodZi więceJ, niż pa.,/
stwa i TOZ.
wódz Str: Narodowego.

do Dr ,

D:L to nie pozw9.13.: jesteśmy ludż,
plzeriwko wl.ep'ionej polity. mi, a. nie zwieIlZęta.mi, możemy pa..
(18 skrpślania ' wszystkiego, ' co ł.r- nować n~d " sobą. Nie trz.eba się za
r-omina61
dowslde, en bloe.
.
R. CZERNIK:, Dolttór , mli,wił, ze nie p.odzłć w.ówezae, gdy' warunki
na ,to nie pozwalaŃ...
leczył ~nl't;Oo ch o,ry ch, a · ja. , za.Be
}lówc~ jest za przyjęciem , budłe
mUl:liałl:'m płacić!...
'
DR. , J{RA1J~Z: Nierih ' pan .spyta t.u' w ·redak.oji'koroieji.
nawft ~ sw,o!cb : towarzyszy, : ilu cbo- : R. MILMAN \nawią.zuj~ C!O pue
mlwienia poprzednika, . stwierdza.:
ry<,b lec7yłem darmo... , ,,'
,R. ' POD(JÓRSKI " 5t~erąza,' tli , - J~li che~ie, by . rodzi6, to
nie będzie popiera.ł subsydjów dla ,musicie ulQkowa.6 gdzieś połotniee
źydciwElkicn instytucji, ' poDiewd I poprze6 nMze, w tJm celu 8two
.
.nie wic ział w: b~dżecie i. iDDy~ rzo~ instytucje.
sperjaln:e' poIRld~h. ' -': ' tydd - Nie ,że..,. bbłe-ty I'OIIzłły na braJ[u.
. )ak tó 'się zda"Ia!... '.
mówi - cb'cą' ko~ysta.ć , z podw:ćj .
,nej '. pomocy - leka.rskiej: :' .ogólnej;
CIlIoD··d.O·,. szrstklego
~tGTa im się nalezy .i ' sw:ojej włas
'19j, na którą., ' chcą. pie.niądse
' R. ~RJnK , wchodzi ' Da ·trybu·
My' 'się' nie zgodZłmyn~ taq po- 'tlę pny ,akompujameneie ogól4wójną. bucbaJterję!._
byel. '=eeh~~. ' Wym.ach~jąe :I'flko
' Prz~eb'~ząc ·do . POlll.~ mado- lDA...:m~o ':ue ·· &w.da.,
,
m't'gc maelCrzVl'u·f;wa, ·. mowc:a. ' ·cytu ,lek" łhd
~r
':~e~::.e~
. . , . " , II1ni~bTt ' ~ :eą,
Wy, ranowie. tak długo, jaJ; ma, je cyfry;', ' " , '
•
• h'
Cle
u sle
le żydćw. musiCie dbać.
, p' lo'd
' I'I·~
samlast bada~ ehcq' Zonę. patrza,
by ')Di byli zdrowi. Bo
'
•
'jdIe ' płame Ja ezytałem. Jak zoba·
chory żyd moZe zarazić innego
_ J~steśmy między 'dwoma, Je&- :cął;,. iIe · .Jlozw6j", to po~edział!
obywatela,
mif'Ilia.mi młyńskim!! Z jednej stlo" 'HdlM! '
a ppidemja to rzeczstraszna( ~' .' ny Ńi€mćy z 64' iniljóna~i . ladno- . ' =l"miahaeję!·:. - paQa'j~ głosy
Wszyf'tko to ,mówi dr. Krausz, ści, 7. dru~iei ·potężna. Ros-ia. 'ze 1170 óp<)życlt ' ,.
zwraC'ająt" się ao adw. Kowalskie
miljo,llami. Czy w tych :w3.lUJIuch
- ·Ja zna.m:'i'ydlw = .k®t~uujEl
goG. Nie pOQo~a się to opozyćji: nie możpmy p;obie Dozwolić .na. przy radny - w Slawuc;e to ~śeie ks,
która kilkakrotnie zwraca uwagę rost lttdności - 430 ty8. roeznie?Sanguszkę, starea ,86-letniego, na
mówcy, by. przemawi~ł ~o' "'alej ~1.wjerdzam; że
'.,
.,. . , ' ~mier~ ukluli.~; Ja was znam!. .. .Ja
rady,
(lhoćłły . te '430 . ty')i~y " młał1)- p6JU .Jestena chłop: .cło t~stki.!... Do
R. l'RBACH: Co pan ci:tgle się na mtę!lo-armatnie w :wypadku"", ta~·ldt) ' r6'Qt\ea! ... Z zydamhlOź
do niego ~'Iaca? Czy to taka wał· buchu w,ojny, my nie mamy pra. · na ~ ręka w rękę, ale z boku trza
walczyć z qrr.dzonemi j~ź istotami. trzymać COś · eięźkiego, paragraf! ...
na persona? (na sali śmiech).
Cbrz~djaiisk~ . p'lnkt widzenia, teł , , . 'B.. MINCBERG' dowodzi konł~zKoń ~ zą(; s,we przemówienie, tdr

Kra~sz plotest1,lje. w im!6!ń~ dopra

ogćłu

POdw6jna buchalteria

II

Ciankal.-u na ul'-CJ
:.:

•••

R WALCZAK maluje obrazowo
Uf~ d1.ę

mas rohotniczych, przecho.
dznr. dC' sprawy subsydjum dla poraflni świad.omego ma.cierzyństwa
n ić wi:

:Z
' rOI·wa•• '

J '

Nie chcecie oglądać "Cjanka·
li" nawet w teatrze, uchwalcie więc
700 zł. subsyd,ium, a l1ie zobaczycie
go w życiu codziennem ... Niech dzieci
nie rod7ą się z przypadku, teraz, w
XX wieku.
-

DOi':kcr;,ałe,

neczowe i spokojn~
dr. KRAUSZ
na sw:..ją. długoletnią'

pr/( rr ówienic W~'głOHii
Powolał ~ię

"

ności IltrzyJru\Jlal instytucji nobro.
żydo~
rzynno - samarytańskich
skich, a w EiZczególn~.ci domu dla
umysłowo - chorych.
- Inaczej Jakiś watj'at mo7Je na
ull~y np. panu adw_ KoW'.t1slÓemu

oczy

~drapa~"

ADW. KOWALSKI: Panby,
chciał, ja wiem, ale to si~. nie
cia...
W dalszem przemówieniu ra
dny apeluje do sumienia r.
Podgórskiego.
RADNY URBACH: Oto m6.-1 dwuch prezesów: akcji b·
toUcklej L.. gminy żydowskiej.
Na sali wybucha śmiech.
POSLANKA MARCZyNSKA
(BB). uzasadnia konieczność
poradni
świadomego macie·
rzyństwa. opierając swe wywody na cyfrach. TIomaczy, t~
jest to instytucja profUaktycż
na, a nie do walki z żyjłlcymi
już płodami.

godz. l-ej radni e~
endecja jednak nie go ,
dzi się na przerwanie obrad j
posiedzenie trwa dalej.
' Komisarz poddaje pod głosO
wanie szereg wniosków. Jeden
z najważniejszych: subsydjum
dla poradni świadomego macie
I'zyństwa pada, obalony @losami endecji.
Na tem kończy się posiedzenie.
Następne odbędzie się praw·
dopodobnie we wtorek przy·
szłego tygodnia.
O

wstać.

esj a, seJ m,u .:z a-I11'k ,n i ~t a

Dekret Drzrwiózl oficer' z kancelarp:.
Warsz. kor ... Głosu Poranne·
go" telefon'!-lje:
,
Wczor-a jsze posiedzenie sej
mu skupiło na sobie zainteres')
wanie kół politycznych. Kom
pIet po's elski był nader liczny
Jak wiadomo, por?ądek dzien
ny obejmował
jeden
tylkl!
punkt. mianowicie
przVJe"'f.
proŁolmłu posiedzenia popr7 P
dn;ego, na kt6rem zwykłą wię
kszością głosów przyjęto zmh
ny. wprowadzone przez senal
do proje~du konstytucji. Pr7("1
miotem obrad tego posiedzr,
nia, jako właściwa przyczyna

jego zwołania, był sprzeciw po
słft ~troń.skiego. złożony do pro
tokułu poprzedriego posiedzenia.'
Załatwienie sprawy ' potoczy
lo się zwykłym torem reguła·
mi'lowym.
Marszałek po otwarciu P()'
siedzenia stwierdził. iż proto
kuł z zaprzeszłego p'Jsiedzeob
jest przyjęty, g-clyż nie. wni~~J..
no co do niego zarzutów.
Do ślubowania zgłosił ~i(! D
Feliks Andrzejewski. .' który
wszedł do sejmu na mif'lj~cc W, ,
cemarszalka Polakiewicza 7. ' li·

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_._iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii'
i_~I·b'·

w 6fl.ii '.

Prz~silfnił!
Część

katolików i

liberałów

przeciwko socjalistom

przed parla~ellt~,m, nie I')uzy
ma większości, albowiem . P~I
~amknięciu
z oniem dziskj. ważna mniejszość katolików
szym giełd towarowej i pien'\' liberałów pr?:eciwna jest uuzia
znej włącznie do soboty.
łowi socjalistów w f'-ądzie .ory·'
zamiarowi premjera przepr,
BRUKSELA, 28 III. (PAT) wadzenia znacZJlIJj dfwalllaej:
Spodziewają się tu, że van Zee- frank~
land,
który w piątek staniE'
BRUKSELA,

Rząd wydał

28 UL

(PAT)

rozpor;r.ąnzp.nin

jj

5 dZI-eCIOJ;ciec b zarz· n!ll" b
k
"1
II

~

.

Z pOWo d U ra k U Dracy I groz y e smlsJ
Z Tarnowa donoszą:
S·letniego Jerzego, 6-letniego WłaW Krzyżu koło Tarnowa wyda- dysława, 5-letniego Bronisława, łrzył się wczoraj wypadek niebywa· letniego Stal1isława i 2-1etnią Krylej zbrodni. Mianowicie Stanisław stynę. Pypt:oĆ poszedł następnie do
Pypeć, ojciec 9 g!l dzieci, korzysta Tarnowa, gdzie oddał się w ręce
jąc z tego, że żona jegt' z synem policji.
Janem udala się do Tarnowa, a tro
Dzieciobójca opowiada o wypadje '1tarszych dzieci było zajętych ku z tępym spokojem, podkreślając
przy pracy \V polu, zabrał pięcioro że z planem zamoraowania dzieci
vrobnycb dzieci do komory, gdzie '.osU się już Od' dwucb miesięcy. Po
skrępował im ręce i zawiązał oczy, ""odem potwornego C7.,!1DU Pypcia
a następnie I1r',m sprężynowym po miała być utr3ta zarobku i mIeszka
zarzynał je nad miednicą.
oia z dniem 1 kwietnia br• .wypa
Po dokonaniu straszliwego c'!:Y' dek 5-krotnego dzieciobójstwa
nu mordęrca ułoZył swoje ofłat)' wołał w Tarnowie WStrząsaiłte
na podłodze według starszeństwa: wraZenie.

WY-l

Prezrdenta Rzecz'DoSDolitei

sły nr. t '. '
ńWeDua, ' ~tl!rt izhe ' przrjda ,jetJyną osobą, kłóta się tnm
P.o złożeniu.. ~6Gwan. · ,"1~1 bez zmian.
majdowała, był kapitan H3J,tpos. ~AI)..hzeiew::'ł:tie«ot; • ..,..... , l, :N.stępnie. . ~ar3Zaleti oCIczy lD8D, oficer z kancelarji W01
łek ,t o!wiadezył;' ·jt clę ' protollu tłastępujące'
skowej p. prezydenta Rzplitej.
142 ' posiedzenia sejmu ' lP·"!' a , D "
' . •,
,
. " ~ Prezydenta Rze Kpt. Harman przywiózł mili'Stanisław ' Stroński · wniósł , za· . , CZ)'pOS~itej' w ,sprawie zaądmię. szałkowi sejmu Świtaiskiemu
rzut- z· ramienia klubu narod." '
cła JleSjl zwyczajnej i budżetowej dekl'et o zamknięciu sesji sej,
wego. ' Sekre~z ' pos. ,S}tr.ypnjk
sejmu.
.
m.owej. Dotycbczas dokumen·
'(BB.) odczyt~ .. "". • całeś.,i ' WY' . .', Na podstawie 'art. 25 'konstytu. ty te dostarczane były mars.z3ł
wód pos. Stanisława .Stroń5łlie
kom sejmu przez przedstawi·
~o. ·zak()ńbzony · ·.następującą
cji zamykam' z ' dni~m dzisiej- ciela
prezydjum rady mini,
konkIU.z jq·! "Uchwała . powzięt;>,' . $%)"III sesję z:WyczaJną i budżeto· strów. Według nowej konstytu
na, '142 posiedz~ni~ ' sejmu w
"" aejmiL.
. ,
ejl, która we,jdzie w przyszło ·
punkclp. " 4-ym por7:tdku 'clzif'Tl
Preiydent R~czypospolitej ści w życie, akty o zamknięciu
nego w pl'zenmiocie uchwaJo
' . . (~) I. Mościcki.
sesji wychodzić beda bezPośre
nej w senacie , zmiany projektu ' . • ~ ,': Pre~ Rady Ministrów dnio z Zamku,
ustawy kOllstytutYJ'neJ" jest ni~
" . {:-} L. KoZło.·wski
Dekret o zamknięciu sesji se
ważna, a stwietrl.zenie, iż ' zmht, Warszawa, dnia 28 marca 1935 r.
ny te zostały 'Przyjęte. - powi'l
. Na tem.. posiedzenie ' za'koń natu był dostarczony przez pod
sekretarza stanu w prezydjum
n.o' być · z protQk~ł~ .usuni~te". czono.' '
'
rady ministrów, p. Krzyszti)fa
Marszałek: Przystępujemy· dl)
głosowania.
"
'. LÓła, , rziłdo~a 'w. ('~~i~ pt;),I~ Siedl~r,kłe80.
Pos. Stl'oJiski: Prros~~ o głl'l~ dzenia ' była wczoraj pusta" a
dla· popf'rcia zarzutu. ;. '
Marszałek: ' Nie ' mogę panu
posłowi ,&dzielić , głosu, · gdy t by
loby· to . wz~owlen'iem dyskusji
już
zakończonej
na '. popr~'~
.'~a ' wle.k l ' pierścień Ifflanda
dniem .i)Osie~z8niu_ . Rrzystępu
Albet:t,Bassermllnn, obecny wła- nie widzi pośród ZyJ~cyc:h alctO!'ÓW
jemy' do , głosowania. , , Kto je ...'
~a przyjęciem
sprzeciwu p śCłClel . ,najwy~go , -,odznaczenia ni~ogo ,godnego. Znaczy to jedynie,
Strońskiego,. ,zechce wstać.
ak10rskiego, mianowicie pierś~ienia że Basserman chce w specjalny apo
,za pl'zyjęcl~m 8prz~ehvn glo Itnanda, uczyni,ł o~l1ie . wiele m~ sób dać wyraz, jak snnie Jest zwiąsowały kluby: narodowy. ludo wiąey, ge,t, który zakońcJył histo zany z Moissim, z którym dzielił
wy. ,P. ,P. S." Ch, D. i chnc- r,ję teg~ pierścienia, , trwaJą~ą Już koleje losów po przewrocie bitlerow
~cijański ,kJub ludowy.
do ,200 .Iat. Dał ten pierścień. Ale- skim, opuszczając dobrowolnie Niem
PrzeęłlV~o :: 'głosowały: ' . klub ksandrowi Mo~eJl1u ,do ' ,gr.obu. cy. Moissi dopiero w ostatnich cza
B. B'., .' trzy drobne ug~powa Ifłłaitd ufpq(lował ten iel;tZlly pier-, ,sach .stał się. obywatelem , włoskim,
nia secesyjne posłów Michałkić ścień, . o'zdobi9l1Y jego ttortretem, s a nawet dopiero po swej śmierc~
wicza, Bryły ,i Piestrzyński~(), zastr~ie~iem, aby , każdorazowy tak że postanowienie, iż pierścień
oraz kluQY mniejszości lłarodo,' jego ~łdei$l , pozostawiał . go w ma nosić najwit:kszy aktor niemiecwych.,
·,
sP!ldku najlepszeQlu '\\-edłu~ . jego ki, pozostaje nienaruszone. Ofiaru
Marszałek słwierd1.:il, że za tpnitmanła aktorowi niemieckiemu. jąc pierścień zmarłemu, Basserman
rzut pos. , SJanisława Stroil·, ,Jak~ pi,erwszy otrzymał ten pler- uniemożliwia ralZ na zawsze, aby
"kiego zosŁał pn ...z sejm, odrzu· ścień od umierającego Imand'a Lud- jesz~ze ~tokolwiek otrzymał to za~()ny , Ił tern .sa~em.
",nt', Dev.rient•. Po nim następowaU szcQ'łne wyróżnienie. Jedynie Bru~
proł~kuł. z , 1~ posłp.~e~Ja ,;ej. kolejno: ĘmU pevrient, Teodor 00- no WaHer i Arnold Rose zagrałl mIt
mp z dn. 23 ł '24 Qlue& 1'. ,h.
ring. ł Fry!leryk H,aase. Ten , na ,lo- nad mogiłą. Z pośród' olbrzymieJ
przyjęlJ.
:i:u ~i~rei p~ł , pierśeień , Albęr- mally złożonych wieńców zwraca!
(Oł\las1łi .' w'; B: B;)~ : '
'.' łowi ' Bauermanowi. Jeżeli obeenie uw'agę wieniec, przesłany pl')lleZ
P~)' 'krótkiej . pl'~erwie . sekre· Baserm~ nie prz.e
., znacta tego wy- Mussoliniego, przybrany we wlo!ltdt1
larz poseł SkrYI>nik o<łczybd sokit~o odznaczenia dl~ ładnego z barwy narodowe.
protokuł' z w~rajyeao ~. lł3 pI! . iyhąeb,. nie macą to zapebde, łe
, . \ ..
,
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lłuaca koltOlowy, ieił wyrabian, pOd kisłym nadzorem p. ,abina Simche Frinłda ae Skawiny

mołe b,~

w
7$

'

ki Hitl
5zł" n
, kOBlmlrnyuh
Panatyczn, wróg
we
punktOw
ROSji

orsze

I*"

że ,.aćzkoh iek

ich

tOi1

I

I

..

wić miał następujące żądania:

Zró naóL

tanją,

flIU)'

Francją

Re,...

i W. Bry.·

kialloC. odpowi
Jln li
i

przyczem poziom mHl~

by być ustalany 'łI odniti icmiu
sił na~owietrzny'chh Sowie
tów.

'do

2) Om.anenle IoDAailu nolJ
wojennej na 400 1Js. łoan. Po ·

to Niemcom nasto·
cztery pilltyuh
wobe-:
W. Brytanji,
Ił w
praktyce
KROt'EWmC, i'$. a. (PAT).- thrl1lll;ych manifestacji IJrotestllcyj·
'd wa raźy fyIt, co poziom Fran Po ulfa.zablu się w prasie wyroku
nycll.
cji w ramach traktatu wn w procesIe hitlel'owct:W klajpedz·
rOflo1mp deml)'lstr:1.cjc odhyJy siq
kich, odhyły się .
\\" \Vy,atrudu i Tylży, przytem w
.szyngtomkłego.
trIU
ostatuiem mle~eir deluonsUo
3) Zląeżenł~ JtrUfi Wseho wrotie ilemonstracje przed Iltew·
wuno
nietylko prz"tl konsulatem li
skłm
konsulał~m
generalftym
w
Kró
(Jnleh
IłJIeSIłł
bleDli ~k.
tEwskim, ale rćwI1 l eż
lewću.
przez eliminowanie korytarza
polskiego, wyrównanie grani. Lim;lw!. dClnonstralltów wylliosła o- na uliCach, ńa k~órYch zami~szkują
cy na G6rnym. Śląsku i zdekh koło 20 tyś!~ey d!lub, a policji i
litwini,
rowanie,
że obecne
granioi ża,ruł!rll'l(lrjt tylko z trutlem urbla ,Tak podaje ,Jtornig!Tbergrr Tage·
wschodnie Niemiec nie są \Iwa się Jjte d01>Ii~cló do większyoh eks hl at.t' , i innI:' l'j~m:t, ba ·u:r.icj znani
~ane za stale.
c esóW. Pomimo to
tlzlałacze litewi\cy w Ty ży, natyeh
4) Wyt'6wdaale ~lUlłl'!1 He urą w budynku kon.ułatu litew· miast po rozej tiu tlię willdolllfJRd
skiego zostały wybite.
o wyroku,
!ikłeJ i powr6t 3 ł 'P6I dliljob_,
Cała. prasa. królewiecktt daje wyra" . lttieltli na terytorJum kłaJpedzlde,
'niemc6w do oJtzyzny.
wemu ~niu 11 powodu WJ10
fi) Unja gOlpOdarcu
ku
i
BERU ,2 . 3. (PAT). Z Królew
"rj4aawołaJe luCtnoU 110 ponownycli ea. donoszą, że w ezasie wC!IIora.j
6)" Hmer kJOhuy )1st
"'rte6 le wnYltkbnl Sił hi
bUateraln

I

pQt~

o nieagresji

pod warunkient.
ze wszystkie kwest je, po odu
jącc tarcia, będq ullnnięte.

Greiser

7) NieJn'ey gotowe są po r~ .
dĆ do ugł narod6w, eelłtd pod

brutalnie

W Ik
b~dłlce

imnazjum

jedynym pol kim z_kł d
w Niemcz eh

atstawski J{oresp. "GłOsu Porarutllgo" telefonuje:
Klub narodowy na wc~oraJszem
osUttniem posłćdzeniu sejmu żł(jiył
itlterpelacJę w sprawie odmówie·
uia praw publiczno~ci glmna~juDl
polloiklellltl w Bytumiu. W łrtterpe
laclJ tej czytamy:
"Ministerstwo ośwlećenill Rieszv
odmówiło pruw publiczności jedyl1~
mu pol&kienlU glmIluJum W Niem·
czech, założonemu przed dwoma Ja·
ty w B~·tomiu. Odłl1owę t~ doręcZ(J
110 ó'yrekcji w przededniu egzami
nów nutturaltlych. Ódlnowy ttt1tie
łOili) pcmhno, Ze wIzytacje wypa·
dly dla 8zlwly zadawalająco. Byt
jedyneł ,. Niemcze h polskiej szkq
ły ~I'edtlł J z prawami .Iest zagroio
Jly. Pr:tcJ;illo 8OO,0l1O Illtl,tości pol
skiej, lić\<ąc wed rug statysty'd nie
lIlieckicj, Ił przeszło 1 i ćwieró mil,

LONDVN, :' . l. - 11 \\'Y1 o"a,..in
:lawa t~łC:t iv bucUeel., !)af.~1wd poJ
r.ki~o planóvt 1't)tbnc1c".,. noty ()
lJtol111ej if1'1r~ pol~ll.
!"OwiJkt '~ P~ Id ej I\lłll'yl;a~łd 'O,
jt'llnef zamówiło tu d".ra kvlltrtor·

I
l,

lu

." naukowym

rzem

tete'l \,,~:ttu~

tft~ ~. 'wt~ W
'ves. OUa ?1<tę.1~ llta~,!.. łJ~c !l Ul!t ar·
czone w CIągu 26 mleslęt!y.

·(PAT)'. ....

Hitlerem

dokonaliśmy

kowieński

ca oplnji, znacżun iłomiędzy
l'zątłami brytyjskim i niemmcszej lllLlbifcśLaeji
al1tylil.ew"kic} klfu, ujawnłln lilię w C:lasj~ rozprof. Oberh"nder m. in. oświ;lu mów, ale mu·s·.ly dały nic·
czyI :

\vąf1Jłh\'e ""'~'ntkA, l)Onlc\ 'aż

"żaden
c~ał

niemiecki mąż stanu nie i~
nigdy zmiany grallicy niemiec
ki ej i nie będzie jej żądał.

Jednakże

bie strony
wy.

WIO ki 101 OburzenIa

z Kowna, skielOWan!?

przrciwko krn.jowi nicmieckiemn
\\"yn1k J,m\icl'H!ki jl',t prćbą wyUlIJ
tze11ia. "Sic chromy utrzymywać sto
r,unklhv z pm~twem, któremu nie
udaje się przyłączyć do grona D3
rodów kulturalnych.
N"a podstawie dowodów, które mo·

RZY1\!, 28 III. (PAT). W 7.akoticzenitt dłu:bzego al'lyl uhl
wstępnego,
po 'więconego rozmowom
angiel~ko. niemieC'
).dm w Berlinie, " PopoIć di Ró-

mll" pisze, że rozpatrując b,
z ogólnego p\mktu wi-

Spl'llwę

żemy prz:edłoŹY';'

ustanowienia w

~ąda~ b~dzlemy
KliJ.jpedzie ko~is~·

dżenill

snem

~taje $ię

zupełnie

ja-

i nieWĄłpliwetn, że
Niemcy odmawiają "\\'spólprac1
z innemi państ aroi europE'jsldt!'nł~ cC'lcm zlłpewltienia pokoJu
EUropic,
lub, śclśl~j

na.

k

mówil!~, ~\'spl'iłpraeę tę

nłoją od will·tłnków,
cle l1ieMdaj'ł~ych si~

komisarzowi
Gdy Lester

<:lstro odpowiedział. że 11ależ~ to do jego obo
wią,zków,
Grei er powiedział
l nHt, że skoflczy tuk, j"k RAb\.
w Z:.gll!biu S1:191'y.
Komisarz ILester z<rłosił ou
razu ostry protest i z~vrócił się
ze kar
do li i 11orotJów.

śll'dczt'IW, a kprawę "r:t{'kazano lm
str.l'OW!111in zwykłom11. Zaraz jac1n~\k pot( m rt'l'zyrlent poli~ji osadził
t~7eeh z ńich w arri'zcl~. o~llron
nyt11, ,,, t(,~l1 reclaldora. oCJah tycz
no,! .\DanZlgrr VO lks&hmme", Th ')
l1!1.nla, ktÓ1"y jest kan\1ydutem na po I
;..la du VolI\f;tagn.

o-

Jńogły

zl'ozutnH.\I!
włajemne stltnowl~kn,
co jest
nleudzowiie dla poslęt'tl SP!';l ,

w)'prctszamy sobie te ci"

głe pogróżki

wysokiemu
socj,llistów na socja!i!'>Łycz I

nznłeż·

~~lkowi

do przy·

jf!clll.
'

Rządy patlstw
zachodnio,
cUl'opcjskich powiutly z tego
wyciągnąć ktH1sekwencje. Dla-

I

tego też projekłowaha k5nferencja w Stresie i?lec moi<! hi·
stotyczne znf',('~er..Je ,dla pokoju i przyszłoścI całej Eul'opy.

, ze

~iiiii;g~ą..iiif'fii.ii.iiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

sI

el~oV'lC~ (IL'lt!'oye r )
Budo ę obu
owych J~drcs~1It fłJywAl~r.ych,
tonń:Un ~oło 2-,000 tMm tMda,

tu.

zagadn iell europejskich w stosunku do Niemiec
i wszystkie punkty kOlll\lnikatu londyńskiego z dn. 3 lutego
były objektem dyskusji. Różni.

I

l.

ILONDYN, 28

pl'zeglądu

Jona wedlug statystyki naszej bę
d"lie po,bawlonych średniego zajda
rW.\NSK. ~8. 3. (PAT). fll'll:tt
du ńłukowego, W tym samym CUl'
sie lttdnosć niemiecka w Polsce ma Wl.u'l!<ld wprowadził przymus po"WIEK MLODZIE~CZY".
29 średnich zakłndów t1aukowy~11 r.d/"llwil'nia. narodowo - socjallstyc:G
Wielki cykl odczytów Polskicg:o
z jętykltru l'kładowym Ilh!mtec' nogo db robotnlI-ów; zajętych pŁ'zy tlad,ia, tn1.Hnjący Q ' wychowaniu
kim. W tym samym czasie, kiedy pracach publicznych. Wywoła lo tlI młodzieży, 3. poddanych dyskusji
rząd' polski łozy znaczne sumy na listte protesty w l;:oł3.ch opozycyj radjosłuchaczów, obecnie przeznagimnazja niemieckie w Potsce, rząd r.~·cb.
czony jest psychologji mlodzie:6Y
Rzeszy niemieckiej podkopuje byl
GDANSK, 28 III. (Tel. wl) w okresie d0jrzewaoh u młodzieży.
jMyl\cJ !!lzkoły 'redl1łeJ pUłl!lk(l!j 1 Prezydent SE'natu Grp,iser od- Włek ten obfłtujlj,cy w wielkie trudNielbczech. Jest to p"gwlll~t!ńl~ ił· wiedził wysok~ego komisarza no'ej dla. wychowaw<,ów i ,.\łi~bez.
blowy pol!ooko-niemlecki J t dtt 15 lhli narodów. Le. tera. i znpto- pieczny" dla samej młodziezy jest
Illaja 1922 r.
(estował
osobiście
PT7cchvko szeroko i ze znaJomością. nel'zy
tntetpelllnci zap;y(uJIł p. mlnislril jl~go opiece nud stronnj(lt ""atu, omawiany przC'c1 mikrofonem radjo
!\praw zagranicz"YClh, co zaml~I'Z{1 polityC'zncmi przed Iw lmrorb '''YW pr7.ez wytr..Lwne prelf'e;entki uczynić, i:ieby żltbezpiecz~c pOSZll wym
socjalistom,
prz 7.elU w półpraeownirzld noradni J1Eychc·
Mwanie tirlIw nat(')doW}l~1i hldnośd tutzucił wysokiemu komisar7.0 l(lgicznj. Do tej pory zllhiC'r::Jły ~Ios:
I'uJskiej w NiemCZ4Klh prll;ysługulą· \Vi I'okowania z RRu8~hhin p. Wanda. Pt,'lszyJ"lslm i p. Róża
G:ch jej li ntoe~ UMOWy ~ dn. 11 gi~111.
CzaplińElka. - ~flltt"'rrnil('lt.
Oill:zyt
1t1aJ".l 11)2'2 r.".
"Dyskutuj lny" o godz. 17 ej trakto\vaó będ~i(1 o żtl.g'l1dl1i f1lach Wjr.
('hown.wczych w stosunku do wieku
•
rnłotlzieńc'7.t'go w l1jęcill p. Wundy

Iska

DpinIl

Mogę powiedzieć, że w cią.gll
dwudniowych rozmów z kanele

.
grozI

GDMSK, 2B. 3. (pAT). Trzyna- do,,)'ch
plsan'e og6lnego .,orozumłeołłł lItu sooja.H8tiw a.ree1.towunych w 1](.' ll'brallip )ll7:€'dwyhorrze w S(lpo,
ale nlb prz~dtem.
$obut~ W ~wiątklt z na.padól11 11i1rO llll'll zr,sLalo zwolnion -ch z 3.l'cszt.\1

u'

jak

dniej Europy przeciwko tell ' Na zapytanie Lansbury'ego ,.
iżbie gmin sir John Simon o..
flencjom komunistycznym.
świadczył, że wizyta w Berli,
nie była jedrll\ z serji ~izyt in 1
formacyjnych, po których na·
stąpi konferencja w Stresie.

ha h.

sunek

z

twlerdd ,jTltlles", t1\Vda Ntem
I cy za wał ochronny zach o

e

"woliłoby

mi Niemieo

nd nu
Znaczna rółnlGl

kiw ni

b}ł ' nie przystąpi (10 'żadnego sysłp.

Oltulwiano.
LONDYN, 28 III. (PAT). -LONDYN, 28 ~n. (PAT)..
..1'lmes"
o~wiadćza
nask
"Daiły Telegraph" w kOfClspon
"Titn~ś", oma":lajqc I'e:mltal nie, że tIitler wystąpił prz chv
dencji z Berlina twierdzi, jako
roż~ów w Be llł1ł~j st~"lel'dttt\, ZSRR. pOpl'GstU fanatycznie, o
by Hitler podczas rozmów 'l przYJazny,
to uJawmły bn.' Śwhłdcza.iąc kat got'ycznie, że
ministrallli bl'ytyjskirtll pos~a
1)

•

tf&

rlini

bat'dżo :znaczne przeciwłeiilShva ,.::nu paktów zbiorowych
w!lzy8łkicb kwestjach, jtlkłc działem
z.sltR. iIltlel'.

wif'trznej z

łi4 ł

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

, "'z

Wa

fil

POflrltł~zna oficvr'l ,I

T.l. 155-15
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wzn wił

p

me.
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iitrQ.
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~JęCla

"fJtl's~y'ńsldej.

" ORDJAN'I.
.,Kfifdjań , kt~t

WiJ:

SłoltlaQ);i

go

f\J'z'łiwa

mi, 'wielki w zamiaraeh a słal)y ..,
czynie, nie sprt!st::t! tytanicznerrlu
Konradowi, al~ niebotyczne zmag3ilie się Kordiana posto.wiło dzieło
w rzędzh cZlJłowych utwQrów romantyzmU. E'ragment z "KordJa,lla"
Mc1a.ny będzie prżez . ,teatr w:,"·
olmLlitli" o gorlz. 18.10 w oiJracowltHiu Wiliama Horzyoy.

ALEKSANDER UNIN5Kr.
W koncercie "ymfonicznym. tran3
z filhnt'inoIiji warsza t"I.sld ej przez wszystkie rozgło~nic
c, godz. 20.1/j. wyst.ąpi znany M tere'nic Polski zagtbnlt'Zl1. pianl t,lI.
Ili"rowf>)lrdnioj miary, Alekslll\f'lf'l"
Unit'l,3ki, który odegra pelen hog'sotWtt ll1~yiht'go, kdIi erb COl·te·
[.ianowy B-moll Piotra Czajkowsldcrro. W pro~amie symfonicznyrtJ.
pod dvrekc lq, kapelmistrza Walerj!l.
na B;erdi~1ew1li ol"1rl('~trt1 f i1h 'lrfno·
,.,ic:ma "W""lwn1. uwerturę do op.
;nitow~1nym

• ,M~r1e:'

lIlic.błmd.d\Vsl:ofm

::lddtn", ~ Pb1
tif!m Jł~r!('l,illl tlll' J~iW ob\l - _:"7rZi~J'l1i. '. i,istel.t, KorUJan, ta.r:!I1J'" t ~trleftb..

$t!lth)wsHe~o,
l'dtttlat
~.di.ca:ą .,Sen J)an~g()" om.
fr,r1I'rl 'lt . . :tO!tl-t~. . 'Y;'o"
,1, jj - "l\:nl;"tłl rliv:t. ( )
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Wasemann,·· szpieg i

Plotki
Zapytany o kryzys światowy,
Mussolini powiedział:
Zmniejszanie się liczby urodzin
jest jedną z przyczyn kryzysu.
'frz~ba mieć d.ti",ci, duzo dzieci. Ja
mam pięcioro. Oziecim jest poważnym konsume:ttem, p(',niewaz nł~,zczy wS'tYstko: książki, zabawki,
ubrania. ~ je! Narody powinny mieć
dużo dzieci, Jeśli nie chcą zginąć.
Je~ynymi narodami, które zdQbędą przyszłość, będą te, kt6re mie~
lJt;dą duł\) dzi~ł.
Rozmowa zeszła na temat wspó1czesnego komfortu:
_ Nienawid'zę tego słowa _.
rzekł Mussolini. _ Komfort to znie
,,~eścienie, to zaśbpienie.
Każdy
człowtek powinien za~llOW;!Ć cząstkę ' barbarzyństwa_
Trzeba być
twardym. Znosić zimno., głód I wallię. Łatwość życia prowadzi zawsz~
do dekadencJi. Człowiek I naród,
którzy myślą przef{ewsZ:-y&tJdem o
s'YpJ~i wy~odzi(', nie są i nie będą
(,i~ni. Trzeba żyć ener(icznie. Trze
ba być sltnym dla siebie, aby być
sil,nym dla innych.

*

Gorliwi urzęClnicy skarbo.wi prze·
prowadzili staranną rewizję w mie.
szkaniu pewnego. obywatela, który
nie płacił podatków.
'
.
_
_. '
- Wśrod skrzętnycb poszuklwan,

t~dało. ~ię wresz~ie o~~ryć. s~arb

~rawdzlwy, a ~lIano~lcle kSlązeczI,~ o.szczędnośclOwą Jednego z ban-

IW;_ k- t
bi I'
b .
. gze. u o~zy ~o ~g ~ szy ko do.
ba?ku l zaządah plemędzy: ~rzy
oku~nku kasow~m spo~kała Ich JedlIak przykra nIespodZianka. Kasje.z!lZądał bowiem ujawnienia hasła,
I"ól'e było zastrzeżone przez posia41acza ksiął.eczkł.
Ponieważ przedstawiciele skarou
hasła tego nie zn.alf, sezam nie otwo
r:lył się.

por'V1a~z /ludzi '

Dziennikarz Jacob nie jest pierwsza ofiara brunatnego lotra
Tajemnicza afera porwania
dziennikarza Jacoba z tery tor
jum Szwajcarji i uprowadzenh
go do Niemiec wciąż jeszcze
trzyma w napięciu uwagę całe ·
go świata kulturalnego,
wywołuje powszechne obUł'ze
nie na niesłychane metody, stosowane 'Drzez hitlerowską po:.icję polityczną
wobec swych
wrogów na emigracji. Co do o·
soby
i działalności głównego
bohatera tej afery,
łotra z pod ciemnej gwiazdy.
prowokatora Wasemanna,
wychodzą na jaw coraz ciek
awsze szczegóły, oświetlające
jego metody pracy.
Obecnie więc wyszły na iaw
poprzednie
wyczyny Wasemanna w Kopen
hadze.
Zjawił się tam w końcu sty
cznia, rzekomo jako korespon·
dent "Illustrated News".
Tu

zwrócił się

do pewnego sekretarza związkQ
zawodowego,
któreg.o poznał swego czasu na
międzynarodowym
kongresie
związków zawodpwych. Wase·
mann rzekomo amierzał dok 0nać wywiadów Zz szeregiem 0.sobistości politycznych w Kopenhadze. W ' rzeczywistości od
pferwszej chwiii szło mll o . to,
aby
wciągnąć w pułapkę i wydać
policji politycznej tego .liekretarza
i kilka
innych osobistDści,
szczególnie
znienawid:wnych
przez bronzowe Niemcy.
Na
szczęście jego późniejsza ofiara
miała stosunkowo mało znajomości wród sfer emigranckich
na tamtejszym gruncie, ponit!·
waż nie był on czynny aktywnie, ani z nikim prawie nie utrzymywał stosunków.

I

podejrzewając niczego kobieta'
: przybyła na wyznaczone miejsr.e i
wpadła w sie.ci, które zagarnę'
ty już męża przed trzema dniami.
Ale tym razem Wasemanna
przytem nie było, ponieważ ..,.
międzyczasie wrócił już do Kopenhagi z kluczami 9d mieszkania porwanego sekretarza w
kieszeni.
Ukoronowanie łotrowskiego
dzieła
porwania dwuch osób nastąpilo dnia 2 lutego., kiedv Wase- ·
mann międ~y godz. 4 a 5 popoludniu udał się do mieszkania
swycQ, nieszczęśliwych ofiar,
gdzie go
jeszcze przed pary
dniami tak serdecznie goszcZOno, i
dokoą.ał kradzieży aktów, swego "serdecznego przyjaciela",
aby wydać je w ręce policji
politycznej.

l

6-

Podw Ina gra
W Londy nie

dało, ż~

•
•
szpIeguje
rowców
. -.

4

Renegaci w roli
Dośrednik6w
mannem a Gestapo był przede-

wsźystkiem

i 'akl G
S h
n ej
eorg c warz,
który wielokrotnie spDtykał się
z nim w SzwajcarjL
Schwarz
pozostaje ~Iła służbie propagan..
qy niemieckiej, przyczem
jest -ciemnym typem,
który początk?~.o był komulliv
stą, potem . soc~al . - _demokra~ą,
•
•.
a po przewrOCIe hItlerowskim
on z polece~la ~Iłle- przyłączył się do narodoWY'lh
ambasadę memlecką socjalistów drukująo
w~ Londynie. '" -, rewera'cje- kotup-cyjne
.

I'

Ta placówka dyplomatyczna
Rzeszy wydawała się hitlerow·
com nieco pode~rzana, ponieważ w jej skład wchodzili ludzie, nie "zgleichschaltowalll"
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Najpotężniejsze arcydzieło

wszystkich czasów

filmowe

.

emOCjonUjącej

treści

działalność

propagandystyczną

dla hitleryzmu
-oraz robotę szpiegowsklIo

.

Pewne stosunki łllczyły ró.,
nie:! Wasemanna ze słynn,
jasnowłosą kobietą

- szpieatOswald,
aresztowaną niedawno w"':
&cie.

Jacob ieszcze i,je .

Poseł szwaJ-carski w BerU-L

HJIIIIr

- jak już dDnosiliśmy - z.wrł
r cił się po wyjaśnienia do milli ..
' sterstwa spraw zagranicznyeJl

Rzeszv. , ·
, ,J
Wbrew pogłoskom o PIlerel
Jacoba,
' .
otrzymał tu odpowieM, ze poe
bywa Dn . w więzieniu berlin..
skiem, a wkrółce słanie p.~
trybunałem ludowym.·,.. ,.
•
. Jacob oskarżony JeSt o zma'"

List, kochanki
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t rd

'~f

Kest.
"T RBRR III" BlldII
Od dn. 1 kwIetnIa rb.
Rellorcłcną

program.

FenolIlenalny parocJ,...
wiedeński M A X H E R M A N N
ChapIin. Cheval!er, Boyer, Jol. .
Chong-Kong w nowej interprete."
oraz ZINA & PATY, DUO FORTUHA,
TUSIA TALMARI, CECIL STEVEN5.
Codz. 5-8 Five

Ceny mIeJsc zniżone
wlzgs.ki~

Da

seanse

M

reżyserji
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Ten Roland znajduje się w
Reichswehry i Wilhelm
strasse. Niedawno pojechał do
Hiszpanji,
aby tam rozwijać
służbie

z za kulis działalności komunigI~
stów
w
Niemczech.
Ten i szkodliwą dla Rzeszy 'działalSchwarz używany jest obecnie GOŚĆ zagranicq.
w akcjach przeciwko niemieckim
lewicowcom, ponieważ
l
Wskutek zarządzeada proIturatllo
ty zajęła Pl)C'Lta szwajcarska ' e~
korespondencję i
postawiła ., do
w Warszawie
dyspozyeJi władz śledczych. M. in.
przyłapano kilka listów z LondJ11u
a mianowicie listy kobiety, żyJącej
obecnie w Paryżu, która prawdopodobnie jest koebanką d'ra Weeemanna. W jednym z listów pisze ta
kobieta, że "mały aparat jest cal.
kiem miły, cho.dzi tylko o to Jakby,
go. dO'itać w ręce". Wzywa go tak~
Ze, aby listy skierowywane do niej
podpisywał odtąd słowem "Mara..
but". Listy te, które właściwie sta
nowią zawiłą tajną korespondencJf
starają Isię obecnie władze oclcyfro-<
wać.
'

WyłGniło się tedy zasadnicze za·
gadnienie, które rozstrzygnie dopiero minister skarbu.
Minister skarbu praJllie, aby po datki były zapłacone, ale pragnie
Minister Eden
I'ównlet, aby obywatele polsey
o~zczędzaU ł aby te oszczędności
Po niedługim czasie udało się
były bezpieczne... na wet przed urzę
Wasemannowi
':,-m skarbowym ...
namówić swego nowego znajomego,
Król Jerzy V zwiedzając pewne
go razu szkołę IUdo.wą w Dundee, aby w niewyświetlonym jesz.
l!7;e celu, wyjechał do Niemiec.
zadawał ucznio.m różne pytania.
- Wymień mi - powiedział do Sekretarz zgodził się i podróż
,jednego z nicb - naszych najwięk rozpoczęła się w dniu 30 stycz'
nia r. b. Od tej chwili nowy
;;zych monarcbów.
- Król Alfred, królowa Wikto- .,przyjaciel" Wasrmllanna zniknął.
wyrecyto.
:ja i król Jerzy V! W dniu 31 stycznia z'ostał na
Ivał malec Jednym tchem_
- A powiedz mi, cóź takiego granicy niemiecko - duńskiej
wyciągnięty
przez Gestapo z.
lVielldego !.:działał król Jerzy V?
Chłopiec sp!tścił glowę i szepnął pociągu i
IGawstydzony:
zawieziony wgłąb Niemiec,
~ Nie wiem, Wasza Królewska gdzie siedzi niewątpliwie w jed
Mość.
nym z licznych obozów koncel1
tracyjnych.
Na to króJ :lo uśmiechem:
Wasemann był obecny przy
- Nie martw ~ię, moje dziecko,
ja teź nie wiem! '
tem porwaniu
i sam powiadomił policję o da00 !'klepu z radjosprzętem przy- cie przyjazdu.
chodzi jakiś Jegomość przybyły z
Ale rola jego
w ten sposób
7apadłej vrowin"ji.
jeszcze się nie skończyła. Wy- Po.proszę o radjoaparat lecz słana zosłała depesza do żony Jak donieśliśmy przejeżdzał przez Warszawę w · drodze do . Mo.skwy
n.a krótkie fale, ponieważ mam bar sekretarza,
aby nałychmi9sŁ lord pieczęci prywatnej ' Edpn. Na z djęclu - min. Eden w _oknie wago.~
nu na dworcu warszawskim.
dzo małe mieszkanie.
przyjechała do Flensburga. Nic

Podw6ine DOrwanie

zna on doskonale wszystkie dane personalne. Pracuje on pod
kierownictwem radcy Aschman
na, kierownika wydziału w ministerstwie propagandy, który
zresztą jako były konsul gene·
ralny w Genewie,
zna osobiście Wasemanna.
Inna osobistość, wymieniana
w związku z machinacjami Wa
semaJlna, to
"baron von Roland".

Lidją

PDśrednikiem .między Wase-

Obecnie wychodzi na ' jaw, że
Londynie Wasemann uprawiał również podwójną grę.
Był zbliżony do kół labour pl:lrty., i .. zwią,?;k6w zawodo,vycll. ~.~
Jednakże już 'od ,pewnego cza:
su zrodziła się wobec -niego nie
ufność szczególnie gdy sie wv.
W

jeszcze stuprocentowo.
Jednocześnie Wasemann wyzyskiwał swe dawne stosunki,
aby
wyd'lstawae materjal od dawnych pacyfistów niemieckich,
mieszkającycb obecni'e w Loudynie na emigracji.
W ten sposób zbliżył się do
~nanego pacyfisty otto Leh
man - Russbiildta.
który dał mu szereg dokumentów, aby je opublikował w prasie angielskiej. Ponieważ jednak nic się nie ukazało w pismach, pacyfista zażądał zwrDtu dokumentów, co Wasemann
pod różnymi pozorami stale od
kładał. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że
przesyła. te dokumenty. do -po"
Ucjł poIltycznej w celu dokona
nia kopjl.

Johna M. SŁahła

twórey filmów:
"Boczna ulica·
i "Zaledwie wczorar'

Już

wkrótce I
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spADEK BEZROBOCIA. -~ Liczbi. bezrobotnych zarejestrowanych
Ud. terenie całego kraju w dniu 23
b.

'm.

0&( b,
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wynosiła

ogółem

514,276

wyk!l.zując

slndek hl'ZJ"obocia
w·ciągu tygodnia o 5,927 osób.
.
-, Li<lzba bezrobotnych w· Warsza.wie wynosiła 38,451 osób (spadek
o :t37), w okręgu warszawskim 17,4!)2 osób (.spadek o 430 osób), w
Łodzi 41 ,391 (spadek o lA14), w
o\(ręgu łódzkim 13,925 osób (spa
dck o 115), na 81ąaku 129,518 Qsób
(spa.dek o 352 osoby).
. NOCNE DytURY APTEK.
Dz.iś w nocy dyżurują. następują.
ce apteki: A. Potasza (Plac Kośaiel
ny 10), A. Charemzy (Pomorska
12), E. Millera (piotrkowska 46),
M. EpsztajM. (piotrkowska 225), Z
Gorczyckiego (przejazd 59), G. Anto
niewicza. (Pabjanicka 50).

NOWY SKLAD MIEJSKIEGO K~
,
MITETU P. W. i W. F.
Wojewoda łódzki, 1). Ha.uke-No·
\Vak pn9wodniczą.ry wojewódzkie.
go komitetu P. W. i W. F. mianował na wniosek komisarza Woje
wćdzkiego od 1 kwietnia rb. do 1
kwi~tnia 1937 r. jako cz!onków
m~jskiego komitetu P. W. i W. F.
J I 3stępujących obywateli:
Bromir
sl.iego,' Dv3rJwolskiego, Egierskie.
go, Folta, dl'. Frydman,a, Gorczy.
ko'łskiego, dr. Grabowskiego, .Jela
niowskisKO, inż. Kielbasińską., Ko.
nopkę, Kopczyńskiego, Kostowskie
go, Kozielskiego, KraGbulca, inł.
KU!lstmana, Malinowskiego, Sn/)'
w:wkiegl) i TaIliń.skiego.

..........
.............
W,cieczki
~

~~;:~~~Y

D~ 'PALESTyny
od
In!orm~cie
I SIo?I'Y:

zł.
"

630.-

o R B I':"
.,

Piótrkowska 18, telefon 249-33,
.. ..
65,
..
101-01.
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, Łodzianin Daniel Morgen
6ztem , ukończył wydział lekarski Uniwersytetu w Montpellier
z dyplomem doktora ws~ech
n~uk medycznych.

·1

"LunA"
DzDś

i dni nast-=Dn,ch!

Poezlltek seansów o g. 4, 6, 8
i 10 wiecz., poranki w aob. i
niedz. o 12 i 2 po poło
CeDy miejsc: na poranki 50 gr.
na pierwsze seanse od 80 gr.,
. . -1Iieu. staDle od Ił. 1~09.

policji

na powiat

i

Jak się dowiadujemy, na moc1
dekrt>f.u ministra spraw węwnętrz·
Ilych został mianowany komendan
tern policji na powiat łódzki na
miejsce komisarza Frallkowskiego
który został mianowany lwmendan
tern polh:ji w Wilnie - komisara
Władyslaw Kocuper, były komen~
dant powiatowy w Będzinie.
Komisarz Władysław Kocuper ~
bejrnie stanowisko komendanta po~
Iicji na powiat łódzki z dniem 8
kwietnia r. b.

s'l'at:u,nu o'l'zUDla "UDló".enla pl'at:u :

w związku z zapowiedzianq
jn' ,eo'gani,..j. . lccwict",.
ubezpieczalni społecznej,
do
której realizowania kierownic
two
ub~zpieczal?i
ł6dz~il~i
p~zystepuJe z dn1em l lrw'l'ł
n~a r. b., cały per.sonel pll.m lll·
m~zo - lekarski. l admlmstra
cyJny, zatrudn~ony w o~~o
dach, otr~y~a Jeszcze w, b~ez~
cym
mieSiącu
wymow 1 cnu'
pracy.
Reorganizacja iecznir.twa hp. ,
rlziE' orzeprowadzana w my~
wytycznych ministerstwa oll~e
ki społecznej i zakładu uber:
pieczeń społecznych. Pomii!)
jąc
szczegóły
organizacyjllp.,
których zasady były podam'
prasie po wizycie p. wi('cmioi·

~tra Jastrzębskiego, realizow~·

nr p,ojekt p"ewiduje "P,owa
dzenie 4 obwodów, zamiast do
tychczasowych 6-ciu. Pozałem
organizacja .niesi~nia pomfl~V
ch?rym zostaje oparta n.~ za~o
dZle .,lekar~a domo~ego .. kto
r~mu z?staJą ~rzydZI?lem ubc?
pieczeni, . za!llleszkah w ~'!'
rł~ym ~eJome. Porad udzie·
lac .będ~le lekarz we własnym
gabmecle. Poza.te!ll lekarz d i)~
":t 0wy sam :a>0wlIllen. zatrudn.C:
siłę I,>0mocnIczą, o Ile uzna Jlł
za m~zbędną.
Tak z powyźs7.ego wvnih
'ltosunek umowny o pracę mię
dzy tymi pracownikami a ubez
oieczalnią ulegnie
"7aslłdni",~>i
t:mianie, w odniesieniu
!lo

wiem do tego personelu, :: lłra
codaw •• staje s;< leiw" domo.
wy, co pociągnie za sobą k'ł

tlieczność wymówień.

Zmniejsz'e nie liczby Abwo·
d6w i uproszczenie w nicb
czynności
administracyjnvch
spowodowało wymówienie pra
r;y urzędnikom działu lecznictwa. Aby wypowiedzenie to u.
czynić najmniej bole:mem dl'ł
.:~alnianych osób, ll~ezpieczal.
ma społeczna powezmle osto· Pielęgnowanie urody w
łeczną swą decyzję co do ich świetle wiedzy lekarskolosu w czasie później:;zym, kic
kosmetycznej
rując
się
przedewszystkiem
Ciąg dalsz,.
lOtanem finansowym i rodzin·
nYDl oraz fachowemi uzdolnl<'> Czy prawidłowa cera wy·
maga pielęgnowania?
niami P'l.'lzczc"óluydl prac·) '
W poprzednim artykule om&'
~nik6w.

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

wiliśmy ' metodę przeobrażenia
tłustej cery w prawidłową. -"

Piekarze
powrócili
do
prac
..o"ie podpisali
umowe

Plajs~
DOWą
Dwzf!lcdniają( żądania
W dniu wczorajszym 7.likwi
<lowany został nareszcie po
r.zterodniowem' trWllniu strejk
czeladników pie!{8rskich w Lo·
dzi, proklamowany ubiegłej nh'
dzieli.
StosnWD!e do naszej zap/)
wiedzi, wczoraj Q godz. 1l-t'i
rano rozpoczęła się w okręgowym inspektoracie pracy, przy
udzial A starosty, grodzkiego, dr.
Wrony i insp. Wyrzykowskie.
go wspólna konferencja prze4.
lltawicieli obydwu' cech6w maj·
strów piekarskich z delegatami
,wiązków
zawodowych pol·
skich i żydowskich.

l

kią.

Pertraktacje

stron

Przeobrażenie

jej choćby "domowymi" środkami, wkracza
w zakres leczenia, pielęgnują.c
natomiast
prawidłową
cer~,
działamy zapobiegawczo celem
zachowania młodzieńczego wy.
glądu po naj dłuższe lata. Wia·
domo, iż młodociana warstwa
naskórka pokryta jest zrogowa
cialym nab.łonkiem. Zasada skll
teczneao pielęgnowania Dra wio
dłowej cery polega na usuwaniu twardego naskórka i oży
wianiu
odsłoniętej
soczyst~i
warstwy. Do usunięcia twardej
powłoki naskórka posługujemy
się kremem "Monana". powIe·
ka się twarz tym kremem, a pd
10 minutach spłukuje gorą~
niemal wodą i zmywa mydłe~
śmietankowem D-ra Lustra 1~
mydłem dla dzieci " ..JMiraeu- 1
lum". Po zużyciu jednej tub~
kremu .,Mollana". sto~ie alę ~
ten sam
spos5b
eoddeDll1«
krem "Ultrasol''' . Wystrzega6'
się należy pudrów wysuszaj,'.:
cych soczysty naskórek. Godn"
polecenia jest roślinny puder
egzotyczny D-ra Lustra, dzięki
własności zmiękczania naskórka. Jako podkład pod puder na
daje się matowy krem "Mira"~
O pomocniczych zabiegach .-I
w następnej pogadance.

zbiorową,

(zeladników

Na wstępie obrad starosta
grodzki ponownie zaapelowaj
(lo zebranych, 9by poszli , na
jaknajdalej idące ustępstwar
7 kolei przedstawiciel cechll
oświadczył,
iż
naradzano ~~ę
nad tą . kwestją i postanowiono
pójść nR niewielkie ustępstw9 .
Szczególnie twarde i nieprze·
iednane stanowisko zajął jcd·
nak przedstawiciel cech'J ty
dowskiego, 'który uważał, że
obniżenie płac czeladniczych n
30--40 proc. jest konjeczn~'
trwały

kilka godzin.

Woly ciągną karawan

łódzki

Wreszcie naskutek interwen,
cji starosty piekarze ustąpili ze
"we~o stanowiska,
wyrażają l'
zgodę na przywrócenie płac w
myśl stawek, ustalonych w wy ,
powiedzianej niedflwno ~mo
wie zbiorowej.
Powstała jeszcze kwest ja u·
r.godnienia poglądów co do ur·
lopów. Piekarze chcieli przy·
. zn,ać urlopy w formie. przcwi
rlzianej przez ustawę. podczas
gdy związki zawodowe domaga
ły się utrzymania urlop6w ~
normach, przewi<:!:z.ianych w
umowie zbiorowej.
Sprawa ta została wkoncu
również rozstrzygnięta
na ko·
rzyść robotników.
Dotychczas czeladnik pieka~
ski otrzymywał za każd'y prze
pracowany m; ~siąc . w Toku J
dzień urlopu. Obecnie po 1 f o'
ku pracy przyznawany będzie
urlop tygodr..iowy, po dwuc11
latach pracy również 1 tydzień
urlopu, zaś po trzech latach dwa tygodnie. .
,
Tak uzgodnione warunki zo
stały spisane w formę lIliOwy,
którą obydwie
strony podpi

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

TomaS7óll

' sały.

W ten sposób

strejk

PRZYJAZD PRE~YDENTA
W dniu dzisiejszym przybywa dtł
Tomaszowa komisaryczny prezy..
(lent p. Rączaszek, dotychczasowy
inspektor samorządowy w Białym.
!Otoku. W dniu jutrzejszym n,ato<
miast inspeldor samorządowy wo:
i~wództwa łódzkiego p. Kozłowski
wprowadzi nowego prezydenta"ft,
tok urzędowania. P. Rączaszek m.

\"ostaJ

zakoń.czony.

Po konferencji odbyły się ' o
gólne zebrania l:obotnicze, .l'.!
których przyjętl) do wiadom(a·
ści wyniki konferencji i pOilb
nowiono natychmiast powró'
cić do pracy.
Zaznaczyć na le
ży, że w ciągu dnia wczorajsze
go nie zanotowano ani jedn~·
Zmarły przed kilku dniami polityk rumuński _ Paweł Brataseanu wyra- go wypadku stosowan~a terOttl za sobą praktykę samorządow;r.
ził w testamencie życzenie, aby tru mnę ze zwłokami zawieziono na w piekarniach. Pieczywa w go· którą nabył sprawując ~wego cza~
cmentarz na wozie ehłopsłdm, zapr zągniętym w 6 par wołów. WoU dzinach rannych prawie że nie su urząd prezydenta miasta Cze.-,
Jadź.
zmarłego stało się zadość, jak to widać na naszem zdjęcia.
było.
ARESZTOWANIE PIJAKA ' _
Józef
TrydstoPf został wczora)
Narutowicza 20
zatrzymany
za opi.lstwo, wszczyna~
Pocz. 4, 6, 8, 10.15
de awantur na ulicy. W czasie od.
film teprowadzenia do komisarjatu zelNajciekawszy
go rocznego sezonu.
żył ptlsterunkowego, a gdy gG
osadzono w areszcie wybił szyby.
W r. gł. Paweł Muni
Pocil!gnięty został do odpowieNapit::cie !
Emocja!
Tempo!
dzłalnośei Imrnej.
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LITERATURY NA EKRANIE! Monumentalna

ladcz ni
Wielki epos filmowy najnowszej produkcji fr:&ncuskiej, genjalnej

powieść

Piotra Benoit

·
reżyserji

JE)..NA

EPSTEI~A.

SPlnELLY i JEAn PlUKAT

W roI.

gł.

~.łn--,

Manufakturze
Jak wiadomo, onegdaj wybuchł
Ilagl~ nowy zatarg w zakładach
p rzemysłowych
schloesserowsldej
Manufaktury w Oxorkowie. Robot·
fl.Cy w odpowiedzi na Instrukcje dy,
reltcji w sprawie kar za m:lłą wy·
'!ajność, porzucili pracę i rozpoczę
li okupację fabryki.
W zwią1:ku z tem w dniu wczo.fajszym ~ydelegowany został do
()zorltowa specjalny przedstawiciel
związków 'tawOdowyt.h włóknlar:iY
Zanim jed'nak W~!częto interwenclę
kanOikt został zlikwidowatlv ł ro
botnlcy podjęli pracę.
•

pończo

gu moment m rtl istowlkim.
Sprawa ta rOlpatryWana by.

na. wezotajszt!Ul tebrantu de

ła

ł6dzki"'j

rady ltdwo-

Itackiej 'W Wnrszawill. Jak wIt!
Ilomo, delegah.tra, jako ~bp(),
zytura c ntrali, post:lda w Lo·

_

2 '

SŁOWACKIEGO

w urzędzie wojewódzkim
warunków ptacy i pra·

'ut., li onegdaJ . WSŻ~I ry

~cy robotnłcy przemy lu pluszówe- • WŚcisłym związku

%

tent

WClO'

do urzędu woiewód'z
(lI'otestu ptt.eClwko niezałatwlcniu Idego specjalna delegacJ., która
{11ugotwałego Itrejka w fabry!:. przyJ~ta zostata przez naczelnlka
T odor Fłnst • SU jk "IV tej flł wydzłału bezpieczeństwa p. Berko
bry ttlfl Jut cztery mIesiące I \vicza. Robotnicy przedstawili swopn:ecląga lę
ni &końt:llono~ć. Dy ~e postulaty i prosili o podNele
rekOJI rtrmy odmawia przyjęcla " kroków przez władze administraCJI
li.lonycb delegat01r fabrycznycb, ne, kt6re skłOnUyby dyrekcJę ftrm;y
oraz u1'ngl d'ni II p05tulat6 , do Finster do zlikwidowania zata.....
go w Lodzl zaltreJkow:lIl na znak raj

udała się

I

wDadl na row r

skutki zderzenia na ul. Zgiersklej
Tragiczny w skułkach WYpll ny wyjechał z za ttattilVajtt c'V'

oek wydarzył się w dniu WC1.O· kUsla, Alfl'~d Kurz (Umallo\V"
rajszym na ul. Zgierskiej w P? skiego t 7).
',
i
hliżu Bałuckiego RYhku, gdzj~
Motocyklista óbYł późno tlbj
tderzy! się motocykl ~ rOWt!
rzał rower,
mimo wysiłkóW,
tern.
nie zdołał urucholnić hamul·
Od strony ul. Zgierskiej 7.d~ ców i w pewnej chwili oba
źał
z duzą szybkością moto pojazdy zderzyły się. Roz1ł1~:
cykl, prowadzony przez właśoi· się trzask. Oba; kierowcy wy
ciela, 26.letniego Oskara 'Bn· lecieli z siodeł
i spadli
ua
zyna (Piotrkowska 54). W !oj bruk.
i;
samej chwili li przeoiwnej lItro
We~wnno poli~jQ i pogołO.
wi~. ILekl1rz:
skoostatowllł 'Ił
Buz.ynll nadwyrq:2enie ręki i
ogólne ciężkie obrażenia Clł.łłl·
go ciała, u Kurna zaś dIunaolI!
nogi i lź'ej!!lze rany ogólne.
Obu ptż~wiezioM do il1.pfta
ta. Policja spisała protokut

podkreślony, albowietn będzie
on mógł ' ocłegt.~ .,.wnłl rolę
tylko
puy wymbłl'Zfl ewenłualaef

kar,.

.:.J:.rl"

Prowadzenie dochodzenia (ty
scyplinarnego w Łodzi PQwierzone zosłało jednemu % dele·
I
gatów.
Na posiedteniu 'd elegatury
poruszona została równiei ~pra
wa adw. Nippego, kt6ry, jak
wiadomo, bronił mec. Finkstei
na przed s,\dem. Delegaturn
stanęła na stanowisku, że aelw.
Finkslein odegrał w sądzie rolę klijenta adw. NippelJQ,
ten
jednak
ole po'Wmłen Iłyl powtar.aE

-('

rRAGMENT PRZEZ RADJO
o GODŻ- 18.10

W PIATEK 29. Ul.

Teatr .. AOZMIITOśCI"
Cogie lniana 27, tel. 112-25

słów

W rolach

na

god,. 9.30 po ee' Adw. Nippe
naĆlh ulgowrch cliły parter 1.. zł.
ny przez delegaturę,

świadczeń uda.ło się

drstsIUI szybkość i

którA, w

n·

Rewia Mad,

ił sobołę 51.10 PREMJERA
Kabaretowy _ WIerc, Ka- mu również wytoczyć docho-nie.'.1l i Paulem Breltmanem
dzenie dyscyplinarne.
•

Śple•• k

Banda zlw dziei

po kradzieżach

•

I D

Łod2!1 i Warszawie

pod klu z m

w Teatrze MieJskim
w niedzielę, o god.. U-ej

odbodsie siO w Teatrze
Miejskim Wielki Festival Mody
WiosenIlej II udziałem czoło·
wych firm warszawskioh wy.
~na'azła się r6tnionych nierwszemi nagrodami na ostałnitn balu mod}

erdw

WczorajznÓw uClało si~ poli, dzących' li liradtieZy, "m. in.
eji ł6dzkiej wykry" 1 tUk Ido· ktlbnaśole
garniturów m~
wać . . ja, złodziei i paserów. akich, sto.,. bieli&Dy i rółnycb
l1'uującycb Da terenie ~i i .,nedmłot6 . Jak potem lido·
Warsza'''Y~
łano ustalić przedmioty te po·
Wywiadowcy wydziału śled chodziły z włamania, dokonaczegOj obchodzł\c ul. Nowomiej nego w Warszawie w mieszka·
,ką, spostrzegli jakiegoś osoL niu kupca Wiktora Kurczewnikil,
którego
zachowani.. skiego przy ul. Mokotowskiej
'Wzbudzi6 musiało podejnenie. I nr. 2•.
Męźezy~na. ÓW, oglądając się, Wobec t~kich ""ynik6w rewi
na wszystkie strony i _przyciska zji, 'łIY'Wiadowcy
aresttownli
jĄc do SIebie sporyeh rozmia wła.~oidelkl mieszkania, znane
tów pac:rk~, wszedł do domu paserki: Łaję Prl15zynowl!\ką i
hr. 34. Wywiadowcy pospie· Eliz~ Zyslę Mus2:kę oraz ni~j~·
&tyli za nim i zapamiętali dnokrotnłe notowanyeh w bo
drzwi. do kt6rych zapukał.
nikach polkji ł6dzkiej i warPo kUku minutachh wkro szawskiej
złodziei
zawod,)f!,yli tam przedstawicIele poli A wyoh: Chila KMstll (Brz~ziń
eji. Obecnych
ratrzymal\O j ska 26-28) f Icka Kamelgatna
pr);ystąpiono do rewizji osohi, (SpacerOWA 5-7).
tej ora~ mieszkania.
Cała olw6rkn przewieziona
W trakcie rewizji mieszka· została do więzienia i oddana
nio ej ' wywiadowcy znaletIi do dy!lpo~yćji sędziego §led·
QltlóSł 'NO przedń1iot6'W, pacho· czego.

w Waretawie: Futra "La Marlre ....
Tualety: :Maisou Alace. KapeluMaison Gustawa. Ludwik
SJ)ieas i Syn - (kosmetyka).
Sle!

Materjały
Indul!lłrie

Compagnie Generał.
T e x t i1 e 8 (dawniei
Piesch). Dywany: Mayzel i S-ka.

I

Wełny, włóczki P. D. M.

I

II

gł.

IS -

old

i

To'

rebki: H. Rerezzon. Pończochy:
O - HA. Obuwie: l. Grtinberg.

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

I

!ala fił~armon.ii orn trzYD81tolefDI B

lit

pał.

Tra

~

humoru

hę
u SWATA.

- Da.ma nie jest może pię1tnołcłą,
filc po/liada trzypiętrowy dom.
...... O~y ma N fotogr~fJę1'
-- Proszę, oto ona!
- Al~t: to nie to, chcial15ym obe1
rzt:'6 fotografję domu, a nie tej pam..
PRZY TELEFON'IE.
Tel'3fon dzwoni. Słutą.ea pQ(Ioticf.
dzł do apa.ra.tu.
.
-- Czy to do mnie, Lizzi? ;...;; Pr·
ts. pallt domtt.
__ Nie wiem, proszę pani. On JOO.
wi: "Dzień dobry, kochanie!'!
ODCZYT cznRwoNtmo KRZY1A
Staranip.n! sekcji odczytowej od,
dzillłu ł6dzkiego Pol. CzerwoMgo
Krzy2'a) w niedzielę, 31 ma.rcn. 1'0.
o Irodz- 12 min.. 30 w sali Stow.
Pol. Kupców i Przem. Chrze~cijan

W sobotę, dnia 30 marca rb. o "ods. 8.00 .lecl!. lI·gi pojeghllln1 prsetJ ~ill.deln do
~o.JI lIo".ert .owiec1J'ch laurelltÓw MIt:dIllJn.pódow.gCl Konku",. Im, H. Wienlawski lo

FilharmonII

uregulowa6 .zwalnł&ć bieg

pociĄgów na pewnych odcinkMh
nJi W grę wchodzi ~ kwestja Dtrzymywa.nia Pi>eiągów w błeg1l.

Wkrótce w Łodzi f

Sala

odleglośC

DI ZYKBRTB (pl)lna) Izależności,
od u&talo~ego 8ta~il ••••••••••••••••••••••••
Jvtto,
faktyc:lnego, zdecydUJe, czy Je·

Plarla ggBrlh, SchlkB Schak
tel. 213·84

kierowany

1{3 kolejacH:
ezesk08lowac:ltlłi
l'2:ynione ą od dłumego jlr.t nu.
próby regulowania. 8SJbk~ lok~
motyw !ta. pomooą a.para.tury, oputej n.. systamie fotokomlrkowym.
Jak wynika. z dotychc2;3Sowych do-

sądem.
będzie pnesłuoh~.ł·

Dslś, w p'iątelr, o

j~n(·

łtajwyiszy człowiek

PocIąg

pózwanego pl'lled

Najweselsza komedja wiedenska

Matka Wadlow z miasta Alton w słanie Illinois nie wit!
jut, jak sobie poradzić z ubl'aniami dla swego synka Robert a. Chłopiec liczy 17 lat, chodzi
jeszcze do szkoły a mierzy już
2 mtr. 55 cm. W chlgu ostatniego roku urósł on o 12 cm.
Z zaspakajaniem głodu jakoś
ujdzie, bowiem Wadlowie są
właścicielami wf:dliniarnł.. Ale
jest z ubruo wiele trudniej
nie.rtl i trzewikami. Ale na nie·
s zcz ęści e w dodatku lekarz zba
dał go ł stwIerdził,
te b E:d:de
rósł je!Jzcz. przez l) lat.
Jeśli
Rob.rt rzeczywiści. nie tatrzym.a się w ro~wojli , to b d%łe
nezapelacy"nie
1.j,,·, 2, tym.
człowiekiem :hYiala.

W pewnym opuszczonym za·
na drodze po,
między Pickering a Whity w
hrabstwie Yorkshire, w Anglji,
znajduje się ogień, który zapalony zosłał przed 133 laty i
kt6ry od tego czasu nigdy n:z
był zgaszony. W czasach dyli·
żansów pocztowych zajazd ten
był stacją pocztową, na której
zmieniano konie. Ponieważ podr6żni przybywali o katdej po
rze dnia i nocy i !ądali gorą·
cyoh potraw, przeto ""łaściciel
oberży uznał
za najpraktycz·
nłejszy !lposób stałe podtrzyruy
wanie ognia, używając jako opału t()l'fu z pobliskich mocza·
rów. Ciąg1.e podtrzymywanie o
gnia stało się tradycją w rodzinie właścicieli zajazdu i nawet
gdy koleje żelazne zastąpiły dy
liźanse,
a podróżni rzadziej
przybywali do odludnej ober.;
ty. nie pozwalano m8 wyga.
"nąć i stale podsycano.
jeździe, leżącym

wpłynie e~entualnie do ...clu
dyseyplłnal'nego.
Moment tulłltowski nie &0stał pr~ez delegaturę
ł&btą

KORDJAN

uszowtó" wi;;ynKaniiiiiiłJ tp;;itB;;i~i~i

tyczących

MotOł,kl

•

Mi autonomję. Poruszył ją Je
den z pięciu cllonk6w delegll
tury ł6dzkiej. Stanął on na Mfl
llowisku, że
postępowanie adw. Finksłelna
nie licuje z gorlnością adwokata.
Referent wyjośnił, ii nie
przystoi adwokatowi, jeśli id2tt'
n jego osobiste prawy, brouić

;;._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii

Oplekan

x

palący się

133 lata

Po skończonem dochodze
niu, ieSli będą ustalone pietbi.
te fakty, wynik śledztwa dysc)'
plinarnego wraz z ulhotywt)w:t
nym wnioskiem przesłanr zo
sianie do rady adwokackiej ~
Warszawie, kt6ra śkieruj~ Ipr~
wę do rzecznika dyscyplinarne
go, poczem sprawa ta

JULJUSZA

I

DOI OIiłiśmy

I i

Finksłeiunwi.

Onegdaj donosiligmy o ni z, dzialno§ci:t w sposób śmie~7;ny
zwykle charaktery tycznej Spl' ~ i niepoważny.
wie w łódzkim 1-ądzic gro,ltW wyniku ożywi~nej dysku ·
sji delegatura ł ó dzka POSłU)10 '
kim, k tÓfe.f .
smutnym bohat~I'em był aflw. wiła
łółbkl, Het1l'yk J<'inkstełn,
wszcząć formalne dorhodzenie
broniący sIę od zapłllMnia dht
dysc~plinarne przeciwkfJ p.

W dniu WCZOtl\)szym wybuchł w
todzi strejk robotnikówł tatrmtnio·
~lych . w dr{lbnylll, niezrzeszol1ym
l,rze01yśle pończolI:rniczym. Strejk
(·garnął około 1000 robotników)
34 proc. rabryk.
T/em 8trejku J t to, ł~ przemy
~łowcr nie hono.rulą taryfy zarob·
llOWCJ i odmaWiają zawarcia limo· .,ię wykrętami.
wy zbiorowej.
Chodzi o to, te mec. Fink
W 2lwiązlm z wybuchClm strejkU stein był osobiście winIen pie·
dtlegacja robotnicza udała sl~ do niądze
i'R kilimv,
a obrany
illSP3kcJi pracy, celem spowodowa. przezeń sposób obrony jest wv
l
r " i"ter~,li.
kręcaniem się przed odpowie·

interwenJowała wczoraj

Ogiel1,

Wybryk rasistowski przed sądem uznała łódzka delegatura rady
adwokackiej za wykr~cenie si~ przed odpowiedzialnością w sposób śmieszny i niepoważny

lćgatury

szarnia~h

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_r._8T_

,se, linark a lU. In

w SchloesserowsKiej

SfreJK

PORANN'f'i:.,.lł_---.:t9l..:;.,35:;,;;...

•

hikwida cja okupacji

w drobnych

"MOS

(Piotrkowska 113) dr. H. Borowski

wygInaj odczyt na. temat: .,Kir rly
operacyjnie
możmt
prz y·WTOCJ fł
mrok". Wst<:p bezpłatny.

Dawid Dł- 'Ir ·...h (II nagroda)
"Ił

(IV DlurO~I)i - fenomenalni skrzypkowie

Bilety w cenie od 1.- zł. dd 6.- zł. do nabycia w kasie Filh~rmonji

sowi~t y

kllWEM&iiiffiiiiMmmuflllłlllliDimnili, .. -

i21!2i2SJiiI&saIiiM_Milil............I...-,.llll1lln .lln~lDD-

lOS SPORIOW'Y
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'Walne zebranie
II.D.Z.H.L.

dnia 29 marca

1985 r.

Nie
·
b
edźie(me,zupólskl·Als~rj_a
~~~~~~~;!:~!:~~i~~~;~
Wgnili 16·0 :b "dzie 'Polsce

Walne zebranie łódzkiego okrę
gowego zwi ązku hok eja lodowegu
~
odbędzie się 8 k wietnia
w lokalu
SKS przy ul. W ćlczańskiej 140 1/
godz. 19 w I-ym i o :rodz. 19,30 'W , .Jak ?onos~1iśmy, .mecz.
drugim terminIe.
.
sClarskl o puhar Europy śrotl
kowej pomiędzy Polską i Au
Wiadomości
strją miał się odbyć ' w Lodzi.
p-onieważ Austrja zrezygnowlI
Wyjazd k oszykarek IKP do Wa.l ła z urządżenia go u siebie, 8
szawy zo stał odwo łany ze wzglQau P.ZB. zapropono,;ał . <\rganiLa.
D:t przelozenie turnieju gier SllortlJ CN
tych zawodow 7.arządow
wych 'Polonii na j elC'ień. .
LOZB.·
'.

.

. .

pOIDOtog W ·zaleł:IU Smith p;zyjedz~e rl~ Łodzi bez ·
~ b 1.,J>?średmo po mistrzostwach
dra'lee.. . mlel'c.
w-.a
c.
indyw.idualny~h yolski. i roz ·
.
..
.
.
"
poczme tremngl codZienne
Pie' jcji ;\~strji nie. ·.przyjmować. Oll nego deflcyłu ~e w1.g1ędu n~ 'ustalonych
prz~z siebie gru.

·

cyzJa ' ta powZ1ęta 'została . dla te
go, ponieważ Austrja już kilka
krotni~ , walczyła na tcren'l"
Polski,.podczas gdy
.
nasza reprezentacja, anł razo
nie w~8tęp'owala W '· Wł~dni....
Austrjacy : tłomaczą Się Ole
możnością zorganizowania t,e·
go meczu, gdyż " boją się powal ·

sportowe

Propozycj~ tę zarzą~ . LOZB
ze' wzgl~

*

Łódź,

początk'owo odriucił,

małą s!llę, a .t~mcza.se~ p~de}
mowab przecle~ u sletlle me~
ców, w.ęgró'W i czechów. . .'.
Wymk . 16:0, który będzit>
pol~ce przyznany~ ~ardzo. po
m?z.e· nam do z~J~cla dru~lego
mleJSc~ W .~abel. 1 ~dobycl~ ty
~u wlcemlstr~owsklego. w puharze Europy srodkoweJ.

Trz,Y·. e 1-"
I 11
0 . naCle

pach
Na apel zarządu LOZB. wysto:;owany do klubów, by zgla
szały na treningi swych zawodników odpowiedziały jeszcze
nie wszystkie organizacje. Og6 ,
lem do dnia dzisiejszego wpły.
nęło około 40 zgłoszeń, a z licz
by tej lw!a część, bo 30 przypa
da na IKP.
Reszta zgłoszeIl
przypada na kluby ŁKS., Zjednoczone i Hakoah. Spodziewa
ne są dalsze zgłoszenia pozosta
łych klubów.

5 ma ja odbędzle się w Wilnif ' du na zbyt wyg6rowane 'ząda ·
1
oler-: bokserski Poisk a - Łot.wa. nie magistrali pięściarskiej, a
obecnie ; dowia~uJ~m~" ~~~ _ . ż.r
spotkanie
,to wogofe ,·, me dOJ .. . _I i' .. ,'' ... .'. ,~ ~
' ,y Wallz
. a·... '. pi.ściarzy I.K.P.
Mecz b okl3erski Warszawa "-' 'uzie db · skfit'ku
' j' 'tfta: "ju~:' ,wQJ. ·
.
JwI
"ł
Berlin ()dbedzie sie w Berlinie do . wy~ik, ia ··mi:inó,,'icie " ,
"<!Z~~i~st ~rojelcto~anego ·poeqt· młędąklub6wy mecz prą aClziale
Wrocław odwołał
piero w listopadzi~.
'6:0 na korzy§ć Polski. "
kO\vomecz" drużynowego w. bok8i~ .plę6ełarzy LKS, IKP, Oeyera l ToZarząd. · ,PZ'oB. " bmawiał .. h: -poJliiędz:y ŁKS a ilW odb~dzie się . inauowskieJ Fabryki &ztueznego swój przyjazd do Łodzi
sprawę 'na swem -ostatri:iein ' pow dniu dzisiejszym o godz. 20 w .sa Jedwabiu..
Międzymiastowy mecz pię
siedzeniu i postanowił 'propoŹ)' 11 Geyera przy ·uI. PiotrkowskieJ
W rallqlch ty~ti zawodów, Mgall· ściarski L6di _ Wrocław, trzl'
Zarząd Polskiego Zw. TOw. 1\.0zowanyeh przez LKS odbędą się ci jui z rzędu; miał się odbyć
tarskich zamierza na walnem zgro .
.
J:
również. trzy" .waIk1 "lłm~eyJ~e, w Łodzi w dniu fi maja. Tym.

*

Amneslia dla kolarzy

:~d:;!~ą:i~ zk=!~::~~e: ;:::~~ Warsiawa~Berlin " ,i /:; ,!~.

etaDach ;::~~
k!~~~:~=~ę .:d,::j ~~::~a;V ~3~.wc~~:za~::u p~
:a:~:~i:r:~*:to~P:Wi!::~
wkr?cławskieg~ dzwi~:.

Niew·C!ze'sne i·pomy.s:łY~ .,ZPTK .,!~. , ;

lenie amllestji dla zdyskwalifikowa, ' .
m'e czem "."
'skmob kod
~
'
.
'
.
.
'
•
•
•
W'
u o sers lego z zawla omie
nyt.h zawodnik Ó.v i działaC!Zy k oIat
. . Polska-:- Niemcy. na torze
.
.
Się b.ard~o CIekaWIe, gdyz pary oz niem, że Wrocław odwołuje
skich 2: qkazji jubilellszu 10 lecU,
' . .'
. . . . ." ' ,
'
nła"lewlc'Z - Leszczy6ski, Bana·
6·
. d d L d • .
W tych . dniącb zar~ąd POISkiegQł ' : ~.8 , Po~11a.ń -::-> ;.Piła 103 ~bn. . siak _ Wdowińskii Durkowski ~sw j .przYJaz
? o ZI l p.ro·
PZTK.
'lwiązku • f.lwa~zysJl\l...~olarskiCh, za., ,.;",.iłq,8 Pił~ :-. szczec
. In 18.2 k~\._,...•. 'i'abotek ilie mla~ ' okazJt ·'Spotk9.ć ponuJe przesun~ęc:e term mu
• d' ~I'l r.s; t a t eczm<::;·program
_s_
31 8.. dn :e"-· .. .-InOPn1n ku W . -S"o.,,..
.
h Łod Zl,• a prz~- . m-eczu na_okres JesIenny.
' DU~·.
:••• . '. UoIf' ,.' ,,,,"Ił' """P'
"f"'- ', ' !lię- \\' ml~tn:ostwac
t wler
Latający
czów łs~larsldc.l·. Polska '-:- Nłemęy, eIOle• •,.- ".;.<." ' :.:.,
'.. . cm'nicy- nie ChC1r , dobrowolnłezr.
porzucił bieżnię
na tor~eł .. ~~.Hię· ' .'
"
'...... , . 1.9 , ~~, -:--t, Berl~ 147 klm. zygnować z prawa reprezentowaata
I
Ć S h
I. .
Mecz SZOSO\vy ro'zegrany '- zosia- . Jak! ',;"idżiin~\ w < poró'wnanł~ ; do barw nłl.szego miasta..
wa czy .z c me Inglem
Dr, Pcltzer, naj znakumitszy Lie.- 11~ w dnia:clt25 sierpnia '- 1 wrześ.. biegu' zesźloroczn-ego; ~zła powal , Pozatem __"alezą następuJące paW EuropIe niemal wszyscy za·
głowę pnyszłem
ę:aez niemiecJri, posiad::tcz rekordów nia w sześciu etapach _.na. trasie- na...zntiilł1~~ Miilno.ldeie. dawn.i.ei~zy .rr;_w l1J,Hszej Madej (LKS) - Bart prząta,ą sobie
Berlin W'VllGS7.ąeej etaJt"Pł.łi
Bułłu l-zwiększono, 'wy-- -łllak-.,.Uł{P-},--'-w--..:keguclej Celmer spotkaniem Baer -- Sehmeting, a
światowych (w swoim czasie) na Warszawa 800 i 1500 mtr. p ostanowił usuną,ć 653 klm. Program biegu "tego wy. ciągając go al do S:uzecina, lecz (LKS) .-;- Chudzik (IKP) i W oJcl~ tymczasem z Nowego Jorka nad·
gląaa następulą~:
' .
.. za to pf'ddelono go Ba ~W'cł eła.Pr.. ~how~kl
(Geyer) • PIotrasik chodzą wieścł, które brzmią wr~
się z czynnego życia sportowego.
25.8 Warszawa _ . Lódt -140 kha•. b.rugą ;,~rdz~ pow~tną l maJąq (TFSJ), w· lekkiej MI~ołaJczy~ (G) sensacyjnie. .
,
_
_
Dr. Peltzer liczy obecnie 36 lat.
26.8 .Łódź ...;:.. Kalisz- llt'Jdu,.
~~e Z1!~~~~~ dla . kDńcow~o wy· j - Adams~ł .Q'FSJ) I.: Cieslel~k! ~.' Oto amtrykańsld _ Z1dązek ~
J .') szcze w rokll ub. z d obył on tytuł
'
'p
'--ń 1-70 kI. Diku Metb zmIaną ~t wprowadze. (LKS) - StanlszeWskł (IKP), w rów zawodowych uznał Jako pierw21.'8 -K-a l·lSZ
ozna
m..
h, .LU d· J O ł
k· (LKS)
S
mistrza Niemiec w biegu IUl 800
28 8 dzieó -Odp~-.... lru w Poma- nie clwueh . d.td _ od~ko"Yc
punłre nte
r ows I
~y. szego kandydata na tytał mistrza
nJu. . .
- "'J~ , _" Io.l~. . .., czego wwnłdw...ro;Ut. ubłeglJm nie mań8kł ~IKP), w §rednief Sadzlń- świata W' wadze clęzkłtJ boksera
~ntr osią.gają.c czas 1:54 sek.
było.
ski (LKS) - Renez (IKF).
'1'
amerykańskiego Ęłra,ddoelia ł rów.

do kfor'
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.....owie
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Pro~m
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do mistrzostw Europy i startów zagr~nlcą l",

Kalendarzyk tegoroczny~h międzynarodowych spotkań w zapałnictwie 70Stał już w ogólnych zary
sach opracowany i ustalony prz"
zarząd PZA i przedstawia Się jak
następuje:

20 - 22 kwietnia udział w mł·
strzostwach Europy w Kopenhadze,
\V końcu kwietnia drużyna
polska
startować będzie w Malmo, Berlinie,
Hamburgu i Wrocławiu.
29 czerwca: Wrocław - Śląsk.
4 sierpnia Polska - Łotwa.
7 sierpnia Polska - Estonja.
Polski związek atletyczny opra-

\VZDOIII'
·Jen,-e .ak.p-ii .
wUJ'"

Mftz ło~wy
&I
db ć
ęl,

& . . . ., , ,

,ąee

..
,

PDS D
..

nocześnie odmówR zezwolenia na
walkę o tytuł PCiliię".zr Baerem a.•
Sc~melłngłem•

.•

.

klm. ~ ~t~.iu lo~ego ta ' ,ezas, .1
Z 'dnieM "1 kwietnia, o~g()wy
,
" :......
4 ośrodek W. F. i P. W. wznawia prl
cowal teZ plan przygotowań czoło- kim. ze .s~. ;c~ie~ n~ cza~. . . by do Państwowej odznaki sporto·
wych naszych ' zapaśników przed klm. ~~C!~. druzynowy, 2 kflometro· wej. Próby . te odbywa;ć się będą
wyjazdem na mistrzostwa Europy. wy. biel.. tand~~ i . wreslcle bieg na boL~ku WKS w godzinach od 16
Wyznarzollo 20 ·najlepszych ZIlwad ' 4· kdome~rowy)m czas.
. 'do 18 dla " mężczyzn we wtorki i
ników,-Jdórych 'podzielono na dWie
Co .d~ tęg.q · O$ł1ltniegłł projektU czwartki i dla. kobiet w -poniedzia.ł
grupy: katowieką i wars_wską. .jest więeej .niż pęw.n~ że nie włę<l~J ki i ~Irody. Pływanie ,. odbywać sil)
Grupy te poddane będą systema- prócz komproniitacji mecz taki nam będzie w basenie zgierskim w piąt
tycznemu i intensywnemu treningo pr2!ynie§ć n.ie moZe. PoraZka Jest ki od godz. 18 do 19 dla kobiet i od
wio Niezależnie od. tego dwaj zapaś- zgóry pq;eo;;ądZQlla. To tei otr~:ma· 19 do 20, dla mężczyzn. Zgłoszenia
nicy Całusz~~ · j 9wózd~ :,~adą na ni~ pq~ą~~n.ią n. a tę im.p,ez-ę 04 i. informacje '.na ,mi.,ejscu. Kandydad
kilkutygodniO;wy: trening , do BerIi- wladz ~rto~ych jest ·"wJęceJ . nii .ue ' POS winni mieć zaświadczenie
na. Zestawienie reprezeńtaeyjnego . nłepe~. ~l1ląd PZKT niel!flt~zeb- lekarza. Badania przeprowadza, pozespołu nastąpi' w poł~wie kWletniil,nie. tyl".o. ~gaź,~w!łł !!i~ w histOrię,. ! ~ltdnia. sportowo - lekarska okręgo
zaś wyjazd ' z Gdyni do 'Ko)t8rihaJtł 'i której "e~ię· się . musiał wycęfać. wego ośrodka W. F. przy rogu ul.
17 kwietnia.
, : ; .'
:;.... "
.
.
Zamenhofa i Kościuszki.

I
I

Jednocze§nłe zwłązelt amerykań.

ski odmówił bezwarunkowo pra. .
ubiegania się o tytuł mistrzowskI
rinto Carnerze, poniewaZ ten unlka
spotkania z Braddockiem.

Walne ·zebranie
klubu TUR.

Robotniczy klub sportowy TUR.
podaje do wi adomości członkom, że
w sobotę, dn. 30 marca rb. o godz.
18 w lokalu klubu przy nI. Połud·
.niowej 28 odbędzilJ się walne zgromadzenie członków. Na, porządkIl.
dziennym znajduje się między innemi sprawa wyboru nowych wIad.
klubu.

w

Na;wleksze;, .~a,cJ1dzie'o ' świata I

Diwiekaw,

Dzlew,cz,la ~ l'
Piotrkowska 108

Od ·u. q.-8000. ćenu

•

I

,

.,~ ..

p ol

' I....

~~:.,~~· ... ~~~

_-.:.
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.,"

Początek

4.30 codziennie!
w soboty i niedziele o 12.30 I

NadDrOgr.: Znakomite
dodatki diwiekowe
ł kronika P. A. T.

.

Plundurkach

mieisc Z D i ż O D ł! !

'

Dzis', prezentUiein,!

JOAN (DA.fORD
tlARK (jADlE

w porywającym dramacie zmysłów p. t.

u

Reżyserował

",0 OZ 'CIEL

[lareD" :Br....

Tematem filmu

życie

trójkata

małżeń.skiego

Łódź, 29

marca 1935 r.

GLOS HANDLO

29 marca 1935 r.

Łódź,

Inil8a
ceD
InwarÓW
bawełnianych NO"t! prł!zgdjulD iz
Przewiduje I. kupiectwo warszawskie '" tirarozpoczęło

wczoraj swe prace

W dnłu wczorajszym odbyło
pierwsze posied7~nie nowo
Dlł.ch
prołen.
WJbranego
prezydjum izby
przemJ8łowo - handlowej.
Przed posiedzeniem prezy". arszawa, w marcu.
we zakłady przemysłowo· zbo- w najbliższej
przyszłosci. '. djum zebrali się wszyscy ref.
Sezolll wiosenny na warszaw- żowe, wobec ponownego przeła zwłas~cza tyta.
renel i urzędnicy izby z dlr.
skim rynku wlókienniczym roz: dowania magazynów zapasami.
Momentem łagodzącym (Jo Bajerem na czele. Dyr. Bajet
począł si~ pod znakiem ożywie zaprzestały skupu interwencyj- pewnego stopnia położenie bę- przedstawU
urzędników
izby
nia obrotów.
aego.
dzie rozpoczęcie robót polnych, prez. gen. dr. Maciszewskiemu,
Dość znaczne były zakupy
Powoduje to, oczywiście, znii umożliwione wcz:eśniejsz:em na który przemówił do zebranycb
(kluli. tów w fabrykach i u hur kową tendencję cen zboża, a dejściem wiosny.
Czy jednak oraz wszystkich wiceprezesów
łowników. Bardzo
liczny- jest zwłaszcza pszenicy i żyta.
okoliczność
ta zrównowaźy izby. W imieniu urzędników
ki; zjazd do Warsza.wy kupc6w
Jak stwierdzają koła rolnicze brak interwencji - trudno jest odpowiedział członkom prezy
prowincjonalnych, którzy zao· fakt ten wpłynie niekorzystnie zgóry przewidzieć.djum dyr. Bajer. Po tem zebt'a
patrują si~ jednak w niewielkie na kształtowanie się cen zbóź
Vars.
niu odbyło się pierwsze posł,..
ilości towar6w.
Spowodowane to jest z jednej strony ciasnotą gotówlrow~
7 nrugiej zaś strony
zaacmll
zniżką cen. bawełny.
Zdaniem sfer kupieckich
~.uiżka wyrobów bawełnlallycb
na rynkal'h polskich powinna
bł;d. ·
,ie: wahać w granicach okolo
W uzupełnieniu iI,.formacji
Na
wyjątkowe . znaczenIe ogólną sytuację gospodąrezą w
10 proc.
naszych o zjeździe naczelników zjazdu wpłynął fakt wej4r.ia ..
okręgu izby
Niepomyślne pogody, jakie urzędów skarbowych, który ou życie nowej ordynacji podatkopanują
w ostatnich
dniach był się pod przewodnictwem wej, wprowadzającej, jak wL'ł- przy specjalnem uwzględnien'~
położenia rolnictwa, przemysłu
wpływają też deprymująco na dyrektora izby skarbowej
Z. domo,
. I' i ,
handlu, rzemiosła, wolnych za·
handel włókienniczy, który nB Kucharskiego.
w
obecności głębokie zmiany '\v 4ołyche~Cjo
okres wiosenny zapowiadał się przedstawicieli min. skarbu w wych zasadach postępowania 'wodów i in.
względnie pomyślnie.
Położenie ekonomiczne po"
podatkowego
osobach: naczt'lnika wydziału
Tranzakcje w braDty włó w departamencip. podatków A. i zmieniającej obow'ązki l\rU: wiatów zreferowali naczelnicy
kienniczej zawierane są prze Bowbelskiego, inspektorów mi d6w skarbowych oraz upraw- odnośnych
urzędów skarbo
ważnie 2:8 gotówkę, co kalkulu- outer jalnych B. Lipińskiego j nienia płatników.
wych. Na zjeidzie wysunięto
je się obecnie lepiej niż na kre· A. Bogdaszewsklego, przedst:ł'
W związku z tem. w obszcr ze. strony min. skarbu i izby
dyt. Kredyt wekslowy uchiela- wiciela urzędu wojew6dzkje~ol "ym programIe zjazdu, oboi! pod adresem władz skarbowycb
IIy jest
solidnym odbiorcom naczelnika wydziału Jellinku, części sprawozdawczych wyCiU· I instancji postulat
clt(~lnie; nie przekracza on 90·konieczności uwzględnienIa
naczelników wydziałów izby nięto na pierwsze miejsce l'ef,~
1" - dni.
skarbowej dr. T. Nowojowskie · raty o charakterze instrukcyj- przy wymiarach podatków waa przedeH. nym, mające na celu SZCSf"-Bóło runków lokalnych.
branży pończoszniczej se go, M. Lewandowskiego i
wszystldem
śełsłego
przuftozega
we
pouczenie
~
.
~iosenny w Wars 7 awie za Koniara, inspektorów j kierowDla przepisów prawnyeh.
powiada się niespecja1n.ie po' nik6w oddziałów w wydziale 11 zmienionych zadamacJi łIInedów Ikarboęeh,
Po omówieniu spraw, dotymyślnie. Składa się na to sze· izby skarbowej oraz naculni~
reg okoliczności. Prz:edewszyst. ków urzędów skarbowych 1!: (I . postępowaniu wymiarowem i czących wewnętrznej organiza·
Idem w fabrykach i u hurtowo kręgu izby skarbowej łód:Jki ... i odwoławczem oraz przepisach cji pracy we władzach ~k8rbo
wych I instancji zjazd zosłał
"l1rhU1 pozostały duże
zapasy - dowiadujemy się nasteDu.A· It.mych.
Om6wiono takte
zamknięty.
ch ł skarpetek. Również cyeh szczegółów;
on wiosenny fabrykanci
pr .lYKotowali duże %Spasy towarów, przyczem koDkureneja
w. tej dziedzinie przybrała nlenotowane dotychczas roamIarJ
Wszystko to powoduje. że teft· Ceduła gIełdy łódzkiej Poliki 88,75, ModrIejó1f 5, Star.. 7P.6 Upiec 7,08 pdchIernik 6.9'1 nchowiee 16,50 - 15,40 - 16,75, Ha stOplf.d 6.95 styczeń 6,95 marzec
dencja cen na pończochy i skar
Na. wczoraj~zem zehraniu giełdo, berbusch 49 - 50 - 49,25. za LU- 6.96.
petki kształtuje się wybitnie wem w Lodzi notowano:
popy łąda.no 11.
niepomyślnie.
BREMA.
Tn,M. sprzedat kupno
Niedobrym
prognostykiem
PAPIERY
PR,OCENTOWE
Loc()
13.26
marzec - maj - li5 proc. Wal'sz. 67.~
d la branży włókienniczej jest Dolary
Na rynku papierów procento- piec 12.75 patduemik 12.65.
5_29
5.285
"i('pomyśJna sytuacja na rJnku
wych państwowych j prywatnych
się

lO

l

Prz, .,miarach. podatków
uwztlledniane

Rynek

.bożowym.

Budowlana.
Dolarówka.

46.50
53.25
113,50

Rynek ten znajduje się pod Inwestycyjna.
wrażeniem faktu,
że palistwo- Stabiliza.cyjn.a.

71,-

Bank Polski

Zakupy sIwlecIIle

na

Węgrzech

89:-

46.25

53.113.70.75
88.50

Tendencja. utrzyma.M.

Notowania gIełdy

zbożowo-towarowej

z Budapesztu, że Pl'U'.
w Łodzi
byli tam przedstawiciele sowieekłcb
Wszystkie notowania bez zmh
l;:oncernów handlowych. w sprawie ny. Uspósobienie ogćlne SPOkOjM_
zakupu większych partji włókien
l1iczych na rynku węgierskim.
Warszawska giełda
Wizyta ta łączy się ściśle z podrópieniężna
żą przemysłowców węgierskich do
Na. wczorajszem zebraniu giełdy
ZSSR, którzy nawiązali tam kontakt
): sowieckiemi sfer2\mi ,ospodareze. walutowo • dewizowej w Warsza·
wie ~ dziale dewiz zaznaczyła się
mi.
Przemysłowcy węgierscy spodzłe. nadal tenden.cja mocniejsza, wy
lvają się, Ze uó'a im się zawrzc~ jąwszy dewizy belgijskie, której
IJllJowy z odbioreami sowieckimi ". kurs wykazał znowu zniżkę. Noto
taku]) większych partji materjałów wano: Amsterdam 358,75, Bruksela
Móldenniczych. Odb:orcy sowieccy 113, Berlin 213,25. Kopenhaga _
MrzymaJiby w tym wypadku przy_ 114,10, Londyn 25,98, :Medjolan 44;
Iluszczalnie 12 miesięcmy kredyt. przekaz telegraficzny na. N ow}
Jork 5,31,38, Praga 22,15, Parył
I
34,90, Sztokholm 131 45
...
' , Zurych
BDław,
171.13. W obrotach prywatnych'
6awełny w Paragwaju m:u'ka, niemiecka 196, s~yJin'" aut'trjacki 98,30, korona czeska
90
Wzrost uprawy bawełny w frank frn.ncuski 34,9-9, fr:mk sz';a.i
Donoszą

Wzrost

"h

Paragwaju postępuje z rolnt 1la
rok. Pouczas gdy w 1933 roku
produkcja wynosiła 8.708 tonn,
zaś w 1934 roku - 8.200 tonn,
to już obecnie
przed właści
wym zbiorem wyprodukowano
12 tys. łonn. Bawełna paragwaj
ska słynie ze swej dobroci ze
względu na delikatne i .długie
włókno. Istnieje możliwość nawiązania
bezpośrednich
stoitmk6w z odbiorcami w Polsce.

wa"oDki lokalne

pienieino-towarDW,

przeważała

tendencja słaba.. Iniere

sowa.no się najwięcej dolarówką

j

NOWY ORLEAN.
Loco '11.34 marzec - maj 11.05
lipie.) 11.10 pa,ździern!k 10.69 gm_
dzieli 10.78 styczeń 10.81.

LIVERPOOL
cH.rski 171,50, liry włoskio 43,25,
r.oc~ 6.46 marzec 6.22 ]{wieeien
funt stBrliugćw 25,56, dolar O'otów
kowy 5,30,25 dolar złoty 9,0-2,'" rubel 6 19 maj 6,18 czerwiec 6.15 lipiec
złoty 4,61, rubel srebrny 1,70, bilon 6.13 sierpień 6.06 wrzesień 5.99 paź

0,7f7. Bank Polski płacił za ba,nkno dziernik 5.92 listopad 5.90 grudzień
5.90 styczeń 5.90 luty 590 ma.rzec
ty dolarowe 5,27.

5.89.

Pozatem poruszono ~
związane
ze zjazdem JWiązku
izb
przemysłowo. bandlo .
wych. Zjazd ten odby~ si~ m :J
w Warszawle w dnlach 2 l 3
kwlebda ł obradować będ7ifJ
nad sprawamJ, awiązanemi;l
handlem artykułami rolnymi Q.
raz nad zagadnieniem obl'otJl
towarowego II: zagranicą.
'.,

I

aktywów

lałkwidacJa
upadłości

w sprawie

K. Meislinga

upadłości

"Przedsię

bior8two Budowlane i Biuro Techniczne" Kazimierza Meisllnga (No..
wo-Rn.dwa.ńska.
13-15) doko~
ont.a.tecznej likwi~ji ak~y;wó.w m4
By.
J e!ł, ~ "'I~t !1&1)"W _
!

C&ęść nierucIlQmQści zostab;

epl"d!

daDA za. 25,415 Zł, rnehomośei sa
13,619 d., :r. kQID.olJl,egQ WP.łYQ~łQ
zł.

19,652

j

Z kwot powyższyen sporzll{fzODQ
plan klasyfikacyjny pod~iału fundiS
szów, przyczem w3zystkie te kwo~
ty przypadły w ud:r.iale wierzyci~.
10m uprzywilejowanym, a. przt'de.l
w'Izystkiem skarbowi państwa. DI~'
wierzycieli nieuprzywilejowanyeh
do podziału nie nie zostało.
Sąd uznał

kwidowa.ne i

pos+,ępowa..nie
ukoń~

za zU..

Slabe obroty .'
pieniężnym

na rynku

Bank Polski ale llldenił
płaeąe

kursu

'Ą 5.29. W,
obrotach prywatnych sałnteresowa
nie dolarami nie było -r.eWe, Jłn7

{olara,

5.27',

podaży dostateczne!. Panty DOtowa.
no moenłeJ przy poda!J zmnieJszo.
łzapotrzebowanIa nlewłelkiem.
Bank PolsJd podwyższył ' kurs

neJ

funta o !5 punJdów do 25,25, " obro
taeh prywatnych DQtOW1UJO Je 25,60

- 25,50.

_

"

Na głełdaell or;agra1Jłeznyeli tieI"
notowano cokolwiek mocnieJ (.
Zurychu 68). Na naszym rynku

kurs uległ zwyżce do zł. 115Na rynku , papierów sytuacja
kształtowała się tv
uiany, przy.
Sn.kkelaridis: maj 14.52 liDiec czem obroty po
~ię zmnłeJ-

konano większych obrotów. Noro.
\va.no: 4 proc. premjowa. dolarowa
Ashmouni: kwiecień 12.16 czer53 - 52,50, 4 proe. inwestyc. zwy- ,viec 12.76 sierpień 12.73 pażdzier
kła. 114, serjowa. 116, 5 proc. kon- nik 12.45 grudzień 12.41.
wersyjna 68,75, 7 proc. stabilizacyj I
na. 70,88 - 70 - 70,38, 4 i pół proc.

NQTOW ANI.&:. BAWELNY.
NOWY JORK
I.oco 11,35 marzec 10.98 liwi~·
deń 11.01 ma.j 11.&7 czerwiec 11.10
lipiec 11.14 !Sierpień 10.99 wrzesieIi
0.86 p:1ździernik 10.72 listopad
10.77 grudzień 10.82 styczeń 10.86
luty lQ.89.

dzenie prezydjum, na kl6renl
omawiano m. in. sprawę d '
mknl~ raehunkoWJeh.
'

ALEKSANDRJA.

7 proc. stabilizacyjną, ktćremi do- 14.56 listopa,d 14.68.

listy zastawne ziemskie 50,50 -'
49,50, 5 proc_ Warszawy 1933 r.
60,75 - 60,25, 5 proc. CZęstOCflOWY
1933 r. 50,50, 5 proc. Kalisza 1933
toku 47, 5 prcc. Lodzi 1933 r. 5.11,25
- 53, 5 proc. Radomia 1933 r. 44,
6 proc. ovligacje m. st. Warszaw~ '
fi em. 68,50.
•

g

szyły. Kursy wszo,)

papierów

notoW3uo w grani

't'ŻędoweJ

gi~dy warszawskłel,

daz w zupełnokl po.
trzebowanłe.

BIi! f doi

1'I1'lłNll

".em po.

·

uM'
l'

DII~PIJ[l ł

[ ·O Y

Nadpr.: Aktualn. zagraniczne i PA.T, Na I i n
seans ceny zniżone. Bilety wolno wejścia niewałne,

KRÓL TENORÓW

JóZEF BCH lOT
B ZE 1\ YliłaoB
W FILMIE

EgipsIia.: loco 8.89 marzee 8.07
maj 8.04 lipiec 8.~ październik
7.97, listopad 7,94 styczeń 7,91 ma- I
nir kRztałtowaJo
przy kursaeh prze-;va,żnie j ednakże rzec 7,93.
nie\'.mictli~nych. N otowan(J: B;mli
:Upper; loco 7,53 mar~e-7,36-mij _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W,_K_R••ó_T_O
__E-!· _J

AKCJE

nspo~obie.
si~ iloŚĆ mocno.

Nt<. rynKu akcyjnym

11

!9.m ........-m:os POnA1'fNr ....... 1935

~j
Odro(zeniellużbg W ·s
Na iakiei podstawie starać sie mogą o Ulg;
studiuiClc" i ied"ni ź"wiciele · rOdzin"
GOLI
ŁAGODNIE

DOKtADNIE

,..................
Co uslYszymy dziś

~

'przez radio?

6.30 Gimnastyka i 1)luzyka z

płyt

12.05 Koncert orkiestry kameral·

neJ.
13.00 Muzyka.
14.00 "Wspom.nienia o cyganach" (płyty).
15.45 Koncert zespołu salonowego z udz. Ed. Płońskiego (baryton).
16.30 Audycja dla dzieci star~zYch.

16J5 Utwory polskich kompO'Zytorów (płyty).
17.00 "Dyskutujmy o zagadnienIach wychowawczych" wygl.
Wallda Pta.szyIi.ska.
17,15 Recita,l wiolonczelowy K.
W iłkomirskiego.

17,40 ,Audycja dla chorycli.
18.19 Frll..gment słuchowisKowy
z "Kord lana" J Słowgckiego.
18.45 ..Piosenki w wykQnaniu 'fau
bera (płyty).
19.15 Muzyka (płyty).
19.85 Koncert chóru reveIIersów
,.Esbeni".
19.50 Feljeton aktualny.
~O.OO

"Jak

spędzić świętC'l?'!

20.05 Pogadanka muzyczna.
20.15 Koncert symfonirzny. Or·
kiestra. i Aleksa.nder Uniński (forte{.ian).
22.30 Recytacje poezji.
22.45 Nauki wielkopostne - ,.0
k\ve.'itii chleba".
AUDYCJE ZAGRANICZNE
BediJl (356)
23.00 Svmf'onja C-moll Brucknera.
Wiedeń

(507)

19.25 Opera MOz:trt!l. .1.Tnrowaoze
(je z Seraju".
Stutt!!art (523)
22.30 Koncert na flet i harfe 7
urkiestrą. Mozarta, "Szeherezaia."
Korsakowa.
Strassburg '(349)
21 ~O Symfonj3. nr. 2 SaintSiulUsa.
V>ndyn (342)

21.45 Muzyk:t Kameralna (Sona.Ła fortephnow!l. Mozarta, Dia1ekty.
kit BushH. i Kwintet Fr.anckat
Rzym (420)
21.45 .Koncert (Sicilier.ne Marti"iel!.o. ' Svmfonia V. Czaikowskie!\').
Pięśń SoIYa~Q'i i ~uita Calabriniego)
Bukareszt (365)
20.15 Rapsodja jugoosłowialiskll
Dussallta i Koncert fortepianowy
A-moll Schumaua..
.
2115 Symfonja C-dur Saint.
<:' 'ensa.
'-'h. "Jra'!a (470)
1h
<lI) Balet Nedbala "Bajka o głn

pin~ Ja~,- "~:!IIIIIr:;--Do

HYP~l~ - ..

ad IVokata. paryS1\:IPg'O

L3.-

('hann zjawił się pe'wnego d ia wła

i,1'i('kl ziemski, aby zasięgnać radv:
_ C'hri>tlbym się r:nwieść z toną,
_ powiedział.
- Czy ŻO·,la. pana. zdra.dza"pyta Lachaud.
_ Nip!
- A jaki pan ma inny powó. 90
r,iezac1owolcni::t ?
_ CZf!o3tO nie wpuszcza mn} do
Ole!!O do;'I1u. Wczoraj wiec:onl'l ~a
prżylchd nia otworzyła ml W1 ...
_ Bez powodu? - bada ~mtp.
n,-r.;owa.nvadwokat.
._ B"1z powodu - potwier<a. kil
jent z · y>owazpą. miną..
_ NI' prawT-odOb
IIi"
była fll11t -

a:

on

uś r

W związku' z uchwaloną przez
izby prawodawcze ustawą o powołaniu rekruta i rozkazem min. spr.
wojskowych o zarządzeniu poboru
~łównego w maju i czerwcu r. b.
Da czasie będzie przypomnienie osobom zainteresowanym o ulgach
jakie przewiduje ustawa o po wszech
nym obowiązku wojskowym.
Jak wiadomot ustawa ta (art. 59)
upoważnia
władze administracji
ogólnej do
UDZIELENIA ODROCZEŃ" SLUtBY WOJSKOWEJ,
między innemi: jedynym żywicielom
rodzin i o'iobom, odbywającym ktudja {eoretyczne i praktyczne. Odro
('z~nia dla jedynych żywicieli rodzin udzielane są tylko na przeciąg
jednego roku t po upływie którego
poborowYt o ile nie uzyska ponownego Gdroczenia t obowiązany Jest
odbyć czynną służbę wojskową na
ogólnych zasadach. Co się tyczy na
tomiast poborowych odbywających
studja teoretyczne i praktyczne, to
im może być udzielone odroczenie
na czas dłuższy od' jednego roku
I'IE DLUżE.' .JEDNAK NIŻ DO
LAT 23 LUB 25
(zależnie od rodzaju studjów).
Prawo do korzystada z odroczeń
służby wojskowej przysługuje poborowym, któl'zy zakwalifikowani
zostaną przez komisje poborowe do
kat. A, jeśli wniosą odpowiednie po
dania o te. odroczenia najdalej do
14 dni po uznaniu ich za zdołnych
do czynnei służby wojskowej. Podania należy wnosić do tej pow.
wład'zy administracyjnej ogólnej, na
której terenie dany poborowy wnle
siony został do list poborowych.
DO PODANIA NALEżY DOLĄCZYĆ DOKUMENTY,
dające podstawę do udzielenia poborowemu iądanego
odroczenia
służby wojskowej. A więc dla
zedynych żywicieli rodzin - wycią
gi familijne na podstawie ksiag lud
rości, lub te-! odpowiednie za~wiad
czenie zarządu gminy i mełYyki u.
rodzenia członków rodziny oraz
zaświadczenie o stanie maJątko
wym, zarobkach i dochodach każde

Kinodźwiękowe

go członka rod1Jny. Gdyby kt6regokolwiek z dokumentów np. metryki urodzenia nie można było w
przepisanym dla wniesienia podania
czternastodniowym terminie dolą·
czyć t należy ten szczegół zamaczy~
w podaniu z oświadczeniem, że hę
~ą one przedstawione dodatkowo.
Do podal'i o Gdroezenie ezytlDe,
t,luźby wojskowej
Z TVTULU ODBVWANIA
STUDJóW
łeoretveznych lab praJrtycm1cli na
teży dołączy6 załwładCllellle akla
du naulcowego, do kt6rego PObOfGwy w danym roka szkolnym uczę
szcza ze wskazanIem kanu aaakl
oraz okresu czasu pcJtnebnego do
:zupełnego ako6ezenia naakl (studjów) w normalnych warunkacb.
Ucmiowie szkół średnich (r6wnorzędnych) ubiegający się o odroeze
nie na tej zasadzie, Ze wladze szkol
ne zezwoliły Im Da powtórzenIe
ostamieJ klasy lub na ponowne ttrzy
stąpienie do egzaminu doJrzałości
powinni dołączyć do podania pisemną decyzję władzy szkolnej w
orYJ!'inale lub w uwierzytelnionym
od!lisie.
UCZNIOWIE TERMINUJĄCY
W RZEMIOSLE
u maJstrów lub w przedsiębior
stwach fabrycznych, albo odbywa
jący naukę w handlu - zaświadcze
nia o odbywaniu nauki rzemiosła
lub handlu, wydane przez włakl
wą izbę rzemieślniczą lub zarząd
izby przemysłowo - handlowej ł poświa"c7.Ofte przez Instruktora korporacji przemysłowych danego woJewództwa lub teł dla odbywaJą
cych naukę w handlu przez wła§cl
wą władzę przemysło~.

Jeieli p.)borowemu przysługuje
prawo do odroczenia służby woJskowe) z 2 tytuł6w np. jako jedyne
mu żywicielowi rodziay ł ze wzglę
du na studIa, wówczas w podaniu
należ,Y' .ymienić o Jakle odroczenie
proszący ubiega słę.
Gdyby ktokolwiek z poborowych albo tei z członków Jego roaziny nie miał moźności osohi~cie

Dziś
~

JdJl okolit.znoścl uzasadniające
prawo do odroczenia służby woJSkoweJ powstanł
POWVMIENIONYM 14 DNIOWYM
TERMINIE,

po poborze głównym np. śmierć kogokolwiek z członków rodziny poborowego, który mógł zastąpić go
webarakterze źywicieła pozostałej
rodziny, poi.ar lub zniszczenie przez
klęskę żywiołową gospodarstwa lub
warsztatu pracy i In. okoliczności
nieprzewidziane, w takicb wyjątko
wyeh ~adkach prośby o odrocze
nie służby wojskowej powinny być
wniesione najdalej do 4 tygodni od
chwili uzyskania wiadomości o ~!t
okolicznościach. Oczywiście te nadn'yczajne wypadki muszą być przez
zaintere.sowane osoby nale.zycie udo
wodnione.
Nieusprawi~dliwione nieotrzyma.

-

Teatr i

Oryginalny! -

Jedyny!

hL!mor:~ !

Autentyczny!

naj dowcipniejszej i naiweselszej komedji
niemilckie; p. t.

pozostałych

wiedeńskiej

WYSTAWA NATANA SZPIGLA
W lokalu .,Bnej Brith" (Piotrko"
~ka 90) mieści się od kilk'l dni wy
'Itawa obrazów uta.leI!towanego ma
laTza łćdzkiego, Natana Szpigla..
Wystawa, obeJmująca mnóstwł
artyst,y, eie
r:.zy się dużem powodzeni~m.

w wersji

rolach:

Hans Tllim;g

A. Horbiger

1;za. Holzschuh

4-ej

zyka

wartościowych płócien

"pal i Palachon 110 laZzbandziŚCi"
W

l;gW

Kino-

Imiłł:ho!

PAT i P"TAC
w

-

ustawy ogłoszonej
w trybie przepisanym. Również nie
usprawiedliwia opóźnienia choroba,
chociażby nawet obłożna, kogokoi·
wiek z członków rodziny poborogo rodzeń:,hvo jego (bracia i siostry)
wego t gdyż do wnoszenia podania
uprawnieni są rodzice poboroweoraz sam poborowY.

TEATR MIEJSKI
OSTATNI KONCERT SOWIECpremjera nokturnu w 4-cb
KICH LAUREATÓW
częścia.ch "Modium" Ludwika Her
'Koncert sowieckich laureat&"
zera.. W roli głównej Edward Ży· międzynarodowego konkureu skrzyp
tecki. Pozostałą obsadę stanowią cowego im. Henryka. Wienia.weldtf..
Celina. Niedźwiecka. i Br. Dardziń· go w Warszawie _ Da.wida. Ojstraski
~
cha i maleńkiego, bozaJedwie trzyj
SztuKa. ta. powtćrzona będzie w nastoletniego Busai Goldstf'lD& W.
sobotę i w niedzielę wierz,
łódzkiej filharmonji dłu~ ~
W sobot~ o 4 po raz ostatnj nie w pamięci łodzia.n. 'Z wielkim
"Mieszczuch szlachcicem" dla mło· trudem udało się dyrekcji fflb&rlllódzieży szkolnej.
nji pozyskać ich na jeden j~~
W niedzielę o 4 "Czasy są cię2: poźegnalny koncert, który odbtkieC!,
dzie się w sob~tę, dnia 30 marca. rb.
TEATR ROZMAITOŚCI
o godz. 8,30 wie cz. w sll.łi mhatmu
Gościnne występy Very Kaniew· I!ji. Bilety sprzedaje kasa. ~
skiej i Paula Breitma.n!L w aztJlce nji.
..?ij:tna.".
ARTYST A MALARZ BEHRMAM'
w LODZI
OQ Łodzi przyjecbał znany artyol
",ta malarz, Adolf Behrman, który
'lstatnio przez przeszło 3 lata prze·
I)ywltł w Marokku, gdzie s~worzył
całv szereg świetnych obrazćw.
dźwiękuwe
Bo/!,ata kolekcja obrazów, jaKI}
o:e soblt przywiózł ceniony artysta,
'ilostanie prawdopodobnie już w JlAj
hliższych dniach wystawiona dla
6z,:,rokich rzesz miłośników sztuki.
Wystawa ta budzi zrozumiale za
interesowanie.

rewelBerina 'Dremjera

aodzing beZDsfaoneeo

SIĘ

nieznajomością

D:r.iś

CZARY
Cegielniana 2.

nie podanych tu terminów pociąga
za sobą
,
,
UTRATĘ PRAWA DO ODROCZE.
NIA SŁUŻBY
wojskowej. Za uzasadnione niedo·
trzymanie ustawowych terminów
może' być np. uważana powódź, po·
zbawiająca możności komunikaeji z
siedzibą pow. władzy administracji
ogólnej, niebezpieczna choroba PAborowego jako też wszystkich c\
ków jego rodziny, nie pozwalajt
na złożenie podania we właściw:
terminie. Natomiast w żadnym ra·
zle uwzględniane być nie mogą wy
padki niedotrzymania ustawowych
terminów z powodu nieznaJomoścł
oonośnych przepisów ustaWYt jak'
to dość często tłumaczą się zainteresowane osoby, zwłaszcza ludność
wie,iska, albowiem
NIKT NIE MOżB TŁUMACZYĆ

złożyć podania o odroczenie służby
wojskowej w przepisanym 14'-dniowyro terminie, winien je przesłać do
właściwej pcJw. władzy administracJi ogólnej pocztą. Termin uwai.a
się za zachowany, jeśli przed jego
upływem nadane zostanie podanie
w urztdzie pocztowym (stempel
pocztowy).

8Z0PKA BRY[)~OWA W S. D. t:.
W sobotę, dnia. 30 bm. nastą.pi
uroczyste otwarcie rozszerzonych J
wyremontowanvch salonów klubu
nrzv Svndvkl,de Dziennikarzy I.MI
kich (piotrkowska 121, prn.wa oficy
na, II wejście).
Oprócz bry,U:a prz('wiihiane s~
nowe ~y jak polder i remi.
Atrakclą, lnaug1lPteii bedzie .. Szop
ka. brydżowa", ktćrp,i kukiełki wy.
konał art. Ir'alarz Wincenty Bran
ner. Przed oczym.1. wiih 'Iw llrZ0 !l U ,
nie się h'lrwnv koraw(1(l na5nonula.r
nieiszvrh pastaci lf,rHdch ze świa
ta brydżo-;vpg-o i spolcczne!!'o.
Początek szOpl;:j ')

godz. lO wiect..

I . . . . . . . . . . . . . . .·~. . .. .
. .... n.

___...f:l ll•

{ ruch

kt~·

12
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BIU

5gółki

A

Akc,jnej dla Miedzrnarodowego TransDorlu

K
zoslalr Drzeniesione
Kino-teatr

ETRO"
"
_

..-----PRZEJAZD 2

Początek

Dziś

wielka
prernjera!
wswojejoainowszeji
kreacji

najpotężniejsIej

o g. 4-ej

Oddział I łOd~

do noweDO 10881u OPZU ul. Piotrkowskiej 97, Telefon
(entrali 199.55

Składy Łódź-Kał. Bocznica własna

e.

.

-ka

i

tel 247-62.

H

re
R
o
MALOWANA ZAS"ONA

Kino-teatr

,.Ił

GŁóWNA

•

wg. znanej powieąci SOMERSET MAUGHAN

,

RlA "

Początek

1

o g. 5-ej
~

Ogłaszanie.

Dr. med.

\VolkOWYSkl
przeprowadził się

na ul.

eGlllelnuan, 11 tel. 238-02
Choroby wene7C8ne, moOllo,
p'clowe sk6rne .
PrayJmuje od 8-12, 4-Q w.
.. nIeda. i. świeta od 9 do 1 po pol

Przejazd

1.

O" ~

Tel. 209·87 i 133·72

-

poleca

PACZKI PO 15 ur..

:w~o~~:~t

dzisiejszego.

Do

BiJet lesł wa!ny za okazaniem matrykuły poświadczonej przez Dyreltcję K. E. t.
.
Bilet mołe być wykorzystany tylko w tygodniu kalendarzowym na nim oznac_onym.
chirurg-urolog
W niedzielę. jak również podcza$ wakacji letnich
i ferji -!wlątecznych z biletu tego korzystać nie mo!na.
W 61caańska 23, tel. 139-88
Niewykorzyatane w ciągu olnaczonego ty/yodnia
pr.pJmaJe od 4 do 6 pp.
kalendauowello praejazdy tracą swo'" watność i odszkodowanie z tego t)tułu wypłacane nIe będlle.
J( biletu mołe korzystaĆ jednotze~nie najwyżej
trzech ueznlów.
Do biletu niniejs:ngo 'moie być dokupiony bilet a6
puesiadanla.
Celem uniknięcia p6śniejszych zatargów uprasza
podr6żnyoh o sprawdllienle, cz, bilet lostał praOD l-go NOWE KURSY jęay sIę
widłowo oanaclony.
ków angielskiego, niemieokiego,
Uczniowie, któray nie posiadaj" tpgodniow,ch bil.,francuskiego dla poozątkujących ł6w abonamentowy oh dla uunldw - winni wykupić
i zaawansowanych. Zgłoszenia bilet ulgowJ jednorazowy za .15 grony.

Artur Banasz

•

"l R 6 D l

Cukiernia

Bilet, sa do nab.cla u konduk-

tor6w od dnia

Dr. med.

ZYSk bez rYzJlIł.,

Kolej ~Iektr,czn. ł.6d.ke Sp. Akc. podaje do
wiadomośei, że od dnIa 1 kwietnia r. b. wprowlld_a
tygodlllowe bilety abonamentowe dla ucsnłów szk6ł
powszechnych i średniah ogdlnoksltałcących.
Bilety są watne na 12 przejazd6w.
Cena biJeta wynosi zł. 1.40.

każd,ch

5-cia szluk
1 sztuka gratis

}YnsłJłuł

de 'Bssndł

l-orno

'II

Piotrkowska 121

III OgłOSlenio drobneIII

poprzeczna oficyna, I
Tel. 155-55

' .tNa

Bogt1ły ~b6r palt ~
vrnajlepśZgcf'9ołunkach.

pi~tro.

.

pO powrocIe

Ubezp'ec...lnht

wznowiła przyjęcia

eodz. od 10-2 i 4-8 w Dy- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

rekoji Studjum Językowego.
Piotrkowska 31, II pi~tro, fr.
mieei~oznie Ó zł.
384-6
..._
"- - -- - - - - - - DO SPRZEDANIA T-lsreela·la8
6600 mtr. kw. w Łagiewnikach.
Wiadomość: Piotrkowska 101,
"Poligrafja"
341-3

GABINET modny, w dobrym stanie, TAŃCZYĆ wytwornie wyuolaj"
oka7yjnie do sprzedania.. Gdańska w najkr6tszym okresie znani
nr. 74, m. 2, od 2 ~ 4 po pol.
nauczyciele Kazanowski i RuL"",t. .
100n:-2 binstein, Wólezańska 35, teł.
, ... ~ ~j;i.
'4 _ _ _ _ _ 241-45. Ceny posezonowe.
3 POKOJE, wygody, całkowicie
369 4:

umeblowane, strona południowa _ ........
_.__.........___ . ""'"'Zakątn& 21 do wynajęcia. DoPrzędsiębioratwo przemysłowe
--.....,..--_.. zorca wskaże.
bran~y wełniauej poszukuje
ŚRODA, 3 kwietnia. l10ytaeje
placów przy ul. Brzeżnej po MŁODA dziewezrna posloknje
zniżonych oenacb. Bli~sze in- praoy do wszystkIego. Ma dwuformaoie w biurolG firmy Hein- letnie świadeclwa. Tel. 213-18. na wyroby damakie. Oferty pod
v:el, Piotrkowska 104.
68-3
073-B M. S. do adminisb. nin. pisma.
;I

X

'

-

Dessenaleura

Dziś

RUTYNOWANY nauczyciel udsiela lekeji jązyka. niemieckiego. Telefon 205-22 w godz. 1-8 pop.

--

ZGUBIONO kwit ltaucyjny Eleitrowni Lódzkiej z dn.. 25 styCzniA
1931 r. nr. 68518 na. ~ł. 15.-- na.
na7wisko IbelmAn M ~
tnl(>jska 1.
...
,,,,,,,, -

$ród-

~~.

'I..

- la'

LEO KlNSBERG,
negO. Gimnaljum
bił mll.trykuł~.

czo6

t

b

~

uezeń V powszech
SP,Oł~cznego sgu-

_."'_...---

- ' -4

Społenn.

• Led•• olllana PRZETARG NA
SPRZEDAt M' A L U WIiOLO.
WEGO, anlljduJ~cego sle na
Składnic, Opałowej Ubezpieczalni, ul. Ogrodowa Nr. 7&
Miał węglowf obejrzeć moilu,
w ponied_iałJrI I oJ:wanlri od Qoda.
8 do 15-eJ•
Szcseg6łowych Informaou' tł
chleli Wydział Gospodarazy bellpieczalm, ul. W61c:zanska 225,
tel. 197-65.
Ofert, :I podaniem cen, III 1 tonnę miału, Kalety składać w Inspektoracie AdmlnisłracyjElym Ubezpiecnlni, ul. W6lcaańska 225
do dllia 15 kwietnIa 1935 r.
Ubezpieczalnia zastrzega lobie
prawo dowolnego wyboru oferenta, jak 1'6wniei uniewałnlenla
przetargu.

5'"
,ił i
liC
t."
-

następnych

i dni
!
"'
I·sza sowiecka. niebywała.
komedja muzyczna. p.

(WIESIOLYJE REBIATA)

11 listopada 16
(Konstantynowska)

W roI.

gł. najsł. artyści

Rosji Sowieckiej: L.

Nadprogr.: Tygodnik Pata i Paramountu.

Sala dobrze ogrzana

Dziś i dni

nasleDn,ch!

Potężny dramat filmu polskiego

s.

Kilińskiego178 DoJ. tramw. Nr. O, 4, 6,10 i 17.
Diwiąkowe

O.

s.

Przedwiośnie

Następny program:

40 gr

-

oBIty.

P le" lką
z r ~p.

pOCltOWą ~
.
'
ł't ';kor.isów red8kci~ iIl,ię zwraca
~'"

dO-'

Porennego - ze wszystkiemi
w
4.60, za odnoszenie kraju - z1. 6.- zagranicą - zł. 9.-

ł"

"'i.-.-g-ak-.-o-r-o-d-p-.'-S-ta-ru-·-s-łe-w-Rc;i·.

' •• ,

.

•

Orłowa j

N. Stiokowa

m. 85 gr., I m. 1.09, Balkon 75 gr.

... .

w roll

słiidod

w roI.

gŁ: Ina Banlła

i ZblgnlaUJSfanlBurllz

Iłocqu

la

~

-4f'/!!!

Najlepsza komedja tegorocznegq" '§eZono

,~.

przez I

ni

W rolach głównych: Najpiękniejszy uśmiech ekranu

-

Sgll'ia Sidncg ł fiaru firan.
"W WIBDEJłSKIEJ KRWIRREłtCB" I rola[b ałOlo.: Sike Szałal I fmasł Veraber

Ct'ny miejsc: I m. 1.09,

"rrenumBra.ta mlesięclna ~osiGłosu ł'..odzi zł.

n

N,,~pDy program: MlłoU Tarzana

Film ten radykalnie leczy z melancholji.

74 I 76
tel. 129-t:l8

m. 54.

(Góra Lodowa)

siężniczka

Żeromskiego

m

L.

PAZVBL-=--DA

Dziś i dni następnych!

kino

datkami w

Ceny miejsc:

UŁiesiow,

n

m. 90 gr.,

m

m. 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr.

Ogloszenł2

2

_a wier~lI mlhmetrowy l-szpa~towy (auona .5 .a~!u.)c '-sza słona
lIJt., Re~lam, *ebBte~
redlłkcr)ny~ II. 1.50; w tekSC1e: .I clłstraeienlem mielsoa /S1)!r:o b~. lIastuejenle mieJeca
SO ar.. nekrologi 40 ,r. Zwvculne (str. '0. s;Cplłlt) 12 gr. Drobne 1~ lir. aa wyras, aJmnlejslle ogio.aenie ał. f 50
Po•• ulrlwanie praov 10 p. aa wvrac. nalmnleJsae al. 1.tO. OiJlo..arua aa.oc.,nowli aa4lablnowe 12 al O ł
SIlenia aamlejacowe obIlcaane lIłl o ~Iodrołel. fI,.n aalP'. !000ł0. Za otło8aania ttUl«uJaane lub fllntaa:
~k
50012 0,108118n18 d_kolor. o !JOl/g drołel.
Ił
&I

a WydaWDio~o • P ....... wya.waiov ,~ ·1I\ 0JrI'. odp. . . . .jusz 1bcnlmML

do!

W drullaa-ni rłaallQi'
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a ·101

