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Tarcia z kOl111unista,ni spowodowały re
zygnaciEł gabinetu Chaute.~psa 

PAR y t, 14 stycznia. (PAT.)- mi Zjednoczonymi. 
Dzień prezydenta Lebrun'a zo- A-lin. Bonuet mis.ię tworzenia 
słal zakończony POWIERZE- nowego gabinetu W ZASADZIE 
NIEM MISn UTWORZENIA PRZYJĄŁ, zastrzegając sobie. je
NOWEGO RZĄDU P. BONNET, dynie udzielenie odpowiedzi w 
ministrowi fina:nsów w rządzie sobotę rano, aby w międzyczasie 
Chaulempsa. przeprowadzić niezbędne roz-

Pierwsza seria narad prezy· mowy. 
uenta Lebrun'a objęła poza prze Nowym czynnikiem rozwoju 
wodniczącymi obu iżb dotych- przesilenia gabinetowego jest 
czasowego premiera p. Cbau- zdecydowanp. stanowisko klubu 
temps, przewodniczącego partii padam tarnego partii soejaH. 
socjalistycznej Bluma, prezesa stycznej, domagające się dla 80-
partii radykalnej Daladier, mi-cjalisłów kierownictwa nowego 
ni tra stanu l b. premiera Sar- rządu. 
raut oraz ostatniego ministra Niewątpliwie tego rodzaju sta 
skarbu p. Ironneł'a. nowisko partii socjalistycznej 

Go si~ tyczy osoby tego ostat skomplikuje zarówno narady 
niego, to wybór prezydenta po· polityczne prezydenta republik i { 
dyktowany był niewątpliwie jak i przede wszystkim rolę sa-
tym, że zagadnienia finansowe mego min. Bonnet'a. To też w Bonnet 
wysunęły si~ ostatnio ua czoło kołach parlamentarnych spodzie 
lla.iważnieJszych spraw kraju 0- wają się, że nowy rząd ukonsły- dzie rozmowy z Albertem Sa· 
raz, że zdecydowane stanowisko tuować się Uloże NA.lPRĘDZEJ. raut, Dala,dier i Caillaux. Do
p. Bouueta w sprawie dewizo· l DOPIERO W NIEDZIELĘ. I tychczas niema żadn~ch da-
wej byłoby poważnym atutem' nych co do składu pOlItyczne-
ua rzecz ntrzymania w~ółpra-\ PARYŻ, 14 1. (PAT)_ W so- go przyszłego rządu. Zadeżeć to 
ey finansowej z Anglią i Stana· botę rano Georges Bonnet odbę b~dJzie od współdziałalnia roz· 

s· 

mai,tych grup izby deputowa~J ra'kteru doktrynalnego, które u
nych. ' kreślą słrunowisko poszczegól· 

. Partia sOc.falłstycma posłano nych ~ru!p wobec noweg? ga~i
wiła dziś !)O południu (lomaga~ netu, )est rzeczą ZT()1ZUmIał1ł, ze 
się dla jedn~go ze swych pl'7.ed d~Y'zJa tych grup z?lez,na 1:<:
stawicleli przewodnictwa "tV l'J:ą d~le od pT'og~a~u o.golne:go, .1 n· 
dzie, zaznaczając, iż liCZ1OOWO kI przed'S'taf"l Im Bonnet. 
jest naJwiększą grupą. J e~eli na 
wet grupa soejalistyoma n.ie bę 
dzj.e wpierała się przy tym żą
daniu. to JOOn-ak wydaje się, iż 
niezbyt jest ona sklonna wzląe 
udział w drugim rządzie Fron
tu Ludowego pod kierownic
twem radykałów. Zadl()1Woliłaby 
się ona na jchętJni ej popiera. 
niem swymi ~łosamirządtu, kłó 
re~"O program pozOiStawałby w 
zgodzie z dyrektywami Frontu 
Lud1oweg,o. 

W razie, gdyby Bonn.et pozba 
wiony zostal współpracy przed
sławicieli soo.falistów w łonie 
rządu, starałby się on o utwo
rzenIe gabinelu z przewagą ra
dykałów. 

Niezależnie ()1d rozważań ('ha 

PARvt, 14: 1. (PAT). Kom l
tet na,rodowy Frontu lLudowe!.(o 
przyjął na swym zebrani. po
łu~niowym następująctt relolu 
cię: - . 

.,.KÓt.nHet nrcorlowy FNmm 
'Ludowego jakI). wyrazicielwię 
k.s.~OŚoCi francuzów, którzy ))0-

tv ierdrzili swą Jed'loŚĆ na grun· 
ci!· progrąm~ flllntu Ludo",p· 
~a, stwierdza.:7. blok lndo~)' 
nie zakońezvł swt.i mis.ii ł :1e 
'WObec groź~v faszystow~kit',l 
wewn~łJ'znej i zewnętrznej jooy 
nte rząd Fl'onht J udowego ja· 
ko ~manac.ia bloku. zdeeydowa 
ny wykon.fWar. j~~o program. 
może odpowiedzieć jasno "" -1:1 
zonej woli kra,ln" . 

I 

h ulem s 
Burznwa noc " Dsrlamencie francuskim zadecJldowala o losach. g·abinelu 

PARYŻ, 14.1. (Tel. wł.) - DZIŚ O GODZ. 5.30 RANO 
PREMIER KAMIL CHA UTEMPS, OŚWIADCZYŁ WIZ· 
BIE DEPUTOWANYCH, Iż PODAJE SIĘ DO DYMISJI 
WRAZ Z CAŁYM GABIN ETEM. 

PO TYM OŚWIADCZENIU, PREMIER OPUŚCIŁ IZ· 
BĘ I W TOWARZYSTW IE MINISTRÓW UDAŁ SIĘ DO 
PAŁACU ELIZEJSKIE G O, GDZIE ZŁOŻYŁ DYMISJĘ 
RZĄDU NA RĘCE PREZYDENTA REPUBLIKI. 

to mu udzielaJą i współpracują r kolwiek większość członków \ kreśla~j jeszcze - d!obiłDi~j, 
z l'ządcm. Zajęcie tego rodzaju l klubu parlamentarnego partii nit to ClZyniła fortnJUła ' więlksro
stanowiska pozwoliło przypusz- soejaJistycznej oddruwna wJlPo- ści rządowej, konieczność nfny 
czać, iż socjaliści zaczynają się wiedziała się Za Wipl"owadJze- manIa wolItego obrotu dewiz. 
chwiać w swej wierności dla pre niem kOlIlJlJroJi dewiliorwej, Los Jtabitletu pnesądziło je. 
miera Chautemps. O godz. 3,30 nad ranem RO- dnak _ateemłe wystąpienie 

ZEGRAŁ SIĘ OSTATNI AKT przedslawleiela klubu komuni
P,osiedzenia izhy de:puilowa. stycznego DEP. RAMEITE. W 
nych, który zadecydował o u- przeriWwiem.iu ,opozycyjno . doe
stąpi~niu gabinetu Chautemps. magIOgicmym depo RameŁte za.. 

Projektowana formuła po
rządlku dziennego, która miała 
zamknąć debrutę nad wnio· 

Od chwili przemówienia pre- wrażenie wśród socjalistów i ko skiem o votUJln zaufania została 
tniera, wygłoszonego o godzinie munistów. uzupełniona na wyraźne żąda-
17 -ej w czwartek aż do momen- _ _ _ nie premiera ustępem wyraź' 
tu ogłoszenia w izbie deputowa- Stanaw3sko sa"ahst6w nie wypowiada.iąeym się PRZE- Były premier FIa~n w imie 
nych dymisji gabinetu przez ca- Socjaliści oświadczyli w odpo CIW KONTROLI DEWIZO- niu dwóch grup prawego cen-

Kllrtuazia Flandina 

Ie 12 godzin panował w izbie de- wiedzi, że nie rozumieją właści- WE.T. trum w odpowied.zi na apel pre 
pntowanych ealkowity zamęt. wego znaczenia posllni~cia Cha u Socjaliści po półto.ragod~ill- miera z całą gotowośdą i kUT-

Pięć razy posiedzenie izby by- temps, któr: żąda nie wiadOmo Ilych obradach wic:kszością tuazj'ą zadeklarował gotowość 
lo odraczane, aby dać większo- po co zaufania, skoro stronnie· dwóch trzecich głosów z,godzili cofnir.eia swodej PQpra~i do 
ści rządowej możność odbycia twa FI'onlu Ludowego zaufanie si~ na przyj<:de tej formuły, jak formuły o v<>iwm zaufania, pod 
pertrak tacji i zajęcia s ta n ow i . iiiiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
' ka. -
Wystąpienie premiera Chan- I · h I 

temps, w którym bardzo mocno gJ I 
postawił sprawę konieczności u- II • 
trzymania swobody obrotu de-

-'z na Zamku 
wizowego j w którym w ~ate~o- ląf,ZDa audieoł:ja U 
rycznych słowach wYPowIedzIał Pana PrezgdeD~a Iłzpli~ej 
się rówl!-~ei, że nie _ będzie. ~a _ WARSZAWA, 14.1. (PAT). Pan Prezydent 
przyszło~c ,toler~wac st:a.Jkow I na łącznej audienCji pp slI!n Kwaśniewskiego 
pracownlkow uzytecznOSCl pu- , . . . • • , 
blicznej, wywołało dość przyk.,c sadora Flhpowlcza I ~en. Fleszarową. 

Rzeczypospolitej przyjął dziś 
sen. Michałowieza, b. amba· 

protestował przeci.w SIlrunowi. 
sILu premiera wobec klasy ro· 
botniCzej i zażądał natychmia
stowej realłzaeJi przez rząd ('a· 
lego szeregu niezwykle kosztow 
nych reform społecznych, znJ1c
wnia.ląc, iż komuniści nie bc:dą 
głosowali przeciw I'Ządili 
Chaułemps, kierując się ,ied;mk 
zasadą dyscypliny Frontu !..!~do 
wego,. aeżkolwiek llznawahb~' 
za właściwszy w teJ syhl3e,ii 
rząd ~ w którym klub komu 
nłstyezny byłby reprezcntown-
1t1· 

Na to niedtwu7ma~.z'ne oświa rl 
czenie przeod'Sif:awiciela klll]'n 1,o 
muniSltycznego premier Chau
łemQS zareagował natyebruiJ:1st 
w ostry sPO!;Ób, oświadlCz3.i!"-!c 

P>c*eńezenłe Ita str. 3). 
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• c nali 
(odreanu -- Itrwawy kapitan •• Żelazne; G 

Nowe morderstwa Bl'aela Tbllraud, uchodzący wśród pisarzy łraneuskleb Ila "spe-Iwśród młodzieży uniwersytec· ma strzałami kładzie trupem 0-
ejalistów od spraw Żldów wschodnich", do niedawna jeszcze ży- kiej swoje antysemickie kazno- bu policjantów. 
wiU, obok pewnego senł)menciku dla egzolycmyeb w Ich oezach .• •. • Kiedy ostatnio byłem w Buka 
mas, głęboką niechęć do żydów w ogóle. W tym tonie utrzymany dZlejstwo. Wsród Jego najz~g.:l- reszcie, wszczęła się wielka po-
był rówIIleż IArłykuł ich o lIytuacjl żydów w Polsce, który ukazał I rzalszych wyznawców. znaJ~o~ Bezkarne zab61stwa lemika na temat, kto był inicja
się przed kilku tygodniami w "Paris - Solr". wał SIę młody Cornehus. DZlen torem rozwiązania. Dużo ludzi 

Tym większe wra~enle wywrzeć musi seria łeh artykułów o po- w dzień wybuchały bójki. Rząd Była to olbrzymia afera. Cała 
~~1::~~k:;d!:'y:'~:'~S~~p~~::;!tea b::ta~::~len:!:::a!~y,:!u~ zdecydował się wysłać wó,:"czas Rumunia powstała w obronie ~7t~t:~a~ez~tsił~.t~~tC;dS:!~_ 

Oprócz wywiadu z premierem Gogę, odbyli bracia naraud wy- do Jass prefekta policji o zelaz- zabójcy. Miasto. Foscani, gdzie go kroku, Titulescu odżegnywał 
wiad II jednym z najzażarlszycb przywódeów antysemityzmu w I nej pięści. Nazywał się Mindu. początkowo zamlerzano przepro . od t t W k . d 
Rumunii, kapitanem "telaznej Gwardll", Cornellusem Codreanu, • wadzić proces, zostało natych- SIę, ego zadrz.u u. ~z y:u 
który, ze względu Da szereg nlezwyklycb szczegółów, warto PFIl,.- Codreanu, wraz Z kIlku kole- miast formalnioe zalane przez t y- razleiw p~ęŻ nJI po .zuGrząa diz~in u 
loczy~: gami, pielił właśnie ogród swego ., rozw ązaDla e azneJ \V r p. 

ojca, gdy wooczył nadchodzące- sl.ące ludZI, prz~byłych ze wszyst Duka został również zabity strza . ł d' 'ł k'lk łó ł . . kIch stron kraJU, by domagać. .' Bukareszt, w styCZnIu. rzwI i rzucI I a s w, g 0- go prefekta Minciu z kIlku polt- się jedo uwolnienia. W końcu ~a~I rewolwerowymI na peroOle 
P. Maniu, przywódca narodo- sem tak spokojnym i zimnym, cjantami. 'Wzięli za kark mło- l!t • JakIegoś dworca, a p_ Tltulesc\1 

wej partii chłopskiej, p. Goga, jak spojrzenie jego oczu: dych ludzi i bynajmniej nie de- wybł rano dbla osątz.ema spr~wy, uważał, że naj przezorniej będzie 
Przywódca partii narodowo - rk t 'e zaprowadzili ich na po ma e, na u oczu ezące mlas ecz R 'ę ś 'ć Powrócił do 

- Bądźcie cicho, bo wyrzucę I a m k l'" T - ko Turn • Severin. Uwolmenie umum opu Ci • d ' 
chrześcijańskiej, p. Vaida Voi- was wszystkich razem jednym sterune po ICJI, am "wygar- b ł ost try mfal piero niedawno, z racji ugo y. 
vode, przywódca Frontu Naro- kopniakiem w d ... ! bowano im skórę" w taki spo· yo wpr u ne. zawartej między lelazną Gwar. 
dowego, p. Jorga, który także . sób, wobec którego nasze fran- Przez dwa lata przebywał Co- dią a stronnictwem narodowo 
jakiejś tam partii przewodzi, a . I to natychmIast cały hałas u- cuskie "garbowania" są tylko dreanu następnie we Francji stu chłopskim, do którego się przy
wreszcie król Karol... Ileż par- CIszyło. miłą bagatelką... Zbiwszy ich diując na uniwersytecie w Gre- łączył. Zabawił w Bukareszcie 
tii! Ileż osobistości I Ale jest tył- ,W tych słowach odnalazłem; wściekle (jeden z nich stracił o- noble. W lecie najmował się do zresztą tylko przelotnie, bo cier
ko jeden człowiek w Rumunii, człowieka, który, wyszedłszy za-:ko, a drugi utracił wzrok) po- pracy na roli u okolicznych chł,) piąc na silny ból gardła wyjt!-
który potrafił pociągnąć nacjo- ledwie z dziecinnych lat, Wy-I wienono ich za kostki od nó~, pów. chał do Wiednia, by zasięgnąć 
ualistyczną młodzież: Co1'nelius strzałami z rewolweru położył głową na dół i zanurzono Im glo • . .. porady lekarza, .. 
Codrean~ przywódca partii hi- łl'npem trzeeh przedstawicIeli I wy w wiadrze zimnej .... ody, by . W!OClwszy do Rum~nll, orga- Codre~nu nie został poeiągnlę-
tlerawskiej, Żelaznej Gwardii - wladzy jednego po drugim. (stłumić łch krzykI. mzuJe Żelazną GwardIę· PocząŁ ty do odpowiedzialności za za-
,Kapitan", jak go tu nazywają.' I . . kowo była to tylko mała grupka bicie Duki. Nie niepokoiono go 
Odwiedziłem go onegdaj w je- Trzr kule _ tru IrIlDJ'c ~yszedłszy ~ tej Izbrk·tor~r, studentów, którzy zaczęli awan- również parę miesięcy temu 'L 

go komendzie, położonej w jed- I o reanu prze e wszys Im u- turować się na uniwersytecie bu powodu zamordowani 'eelnego 
nej z doś~ ekscentrycznych dziel Działo się to z piętnaście lał' pił sobie browning. kareszteńskim, tak, jak ongiś B- z jego dawnych fowarzvszy, kłń-
nic Bukaresztu. Wpadam w ist- temu w Jassach, starej stolicy :w parę dni po tym wezwano wanturowali się na uniwersytc- ry go opuścłl i zdradził. 
ny ul, znajdujący się w stanie Mołdawii, gdzie na ogół ludno- go znów, tym razem do sądu po- de w Jassach. Ale grupka ta Nieszczęśliwa ofiara wied:rą ' . 
wrzenia. Młodzi ludzie, sami mlo ści, liczącej około 120.000 dusl, koju. Czekał tam od ~aru mi- szybko ~zrastała, tak. szyb~o że został skazany przez Tajną 
Uli ludzie (przeważnie ze sfer przypada zwarta masa 70.000 nut, gdy nagle wchodZI prefekt nawet, ze rząd p. Dukl, lanIe- Radę partyjną, schronił się do 
inteligenckich) ' są w trakcie ro- izraelitów, przybyłych niedawno Minciu w asyście dw6ch poli- pokojony gwałtownym wzrostem szpitala. Dziesięciu członk6w 
boty przy gipsie, wapnie, .cemen z Polski i z Rosji. Był to okres, cjantów. Nie witając się nawet tego rumuńskiego hitleryzmu, Żelaznej Gwardii wpadł() do saD 
cie i cegłach; by wżnieść budo- gdy profesor Cuza (inspirator o- z sędzią,- przysłępujedo Codre:l- który nie zapowiadał· niczego szpltaln'ej, gdzie leżnłt i zamo .... 
wlę, która będzie Macierzystym wej partii narodowo • chrze§ci-, nu i wymierza mu dwa Siarczy-/ dobrego, uważał za stmiowne dowało go, pastwiąc się dzik 
I)omem kooperatyw partyjnych. jańskiej, kt6rej Król powierzył ste policzki. Ten dobywa rewol- Żelazną Gwardię rozwl'łZ8e. nad trupem I kaJec7.ąC' go sfe 
Taka jest bowiem idea "Kapita. teraz rządy) rozwijał gorliwie weru, zabija go, a dalszymi dwo, klerami. 
na"; zaprawić młodzież inteli· 

gencką w najprostszyeh robo- C A I N 
Łach fizycznych i stworzyć wszę 
dzie sklepy, restauracje, które i 
umożliwiłyby członkom "telaz- __________ _ 
nej Gwardii" samowystarczal
ność i utworzenie jakby małego 
miasteczka w dużym mieście. 

" W sltallie 
,.zelaznej Gwardii" 
Obok placu, na którym się bu

duje - mała, nłemodna willa, 
rojąca się również od młod.złe
ży. Nie bez pewnego trudu toru
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DZI$ PREMIERAl 

ję sobie drogę i wchodzę do po- • 
koju, kt9ry był ongiś, wyobra- w roli 
Lam sobie, mieszczański~ salo: zakochanego 
\likiem. ale w którym dZIś stOi Kulisa 
tylko stół i kilka krzeseł, które
~o okna nie posiadają firanek, 
~ na którego ścianach znajduje 
:>ię niezliczona ilość obrazków 
różnych wielkości i rozmaitych 
rodzajów, malowideł, sztychów • 
rysunków, rzeźb wyobrażają,
eyeh wciąż jedną i tę samą po
stać... św. Michała • archanioła. 

Przede mną człowiek w sile 
wieku, odziany w cajgowy Ula
teriał, taki, jaki noszą chłopi. 
wysoki, o wyraźnych, regular
nych rysach, z gęstą blond czu
pryną. układającą się w natural
ne fale. Ale to, co w tej twarzy 
najbardziej uderza - to oczy, 
.jasno • niebieskie oczy, on,. 
. ,nordyckie", zimne l ezyste. -
Powstał, by mnie powitać. 

,Wystarczyło mi jedno spojrze 
nIe, by zrozumieć, że ten Come
lius Codreanu, ten rumuńs'ki A
pollo - nie jest zresztą weale Fn 
munem! Jego ojciec jest pola
kiem, a matka niemką - wzbu
dza samą swoją aparycją entu-I 
zjazm młodzieży i kobiet. Po
'iada ten zewnętrzny prestiż, któ 
rego tak bardzo brak Mussoli
niemu i in. Ale nie jest bynaj
mniej gogusiem I Podczas gdy 
rozmawialiśmy, gdy wyłuszczał 
mi swoje idee, którym, jak mi 
się zdaje, brak oryginalności i 
które wydają się tylko kopią 
programu niemieckieh nazi, -
w sąsiednim pokoju ton rozmów 
stawał się coraz głośniejszy i 
przygłusrył prawie jego własny 
głos. Wówczas wstał, zgoła nie
zwalŁownie, otworzył' oszklone - . . ." 

FILM 
osnuty na tle 
fascynującej 
powie~ci 

BEtOu 

Wszechświato-.ej sła.wy tragt"k 

KA 
w po~tnvm filmie prod. francuskiej 1938 r. 

IDsielnlea Jr,ejsz i kurtyzan) W pozostałych olach. 

'Inlkl Milc11oko i Pierre Ricbard Willm 
(w roli porucznika marynarki rosyjskiej) 

Dlatego adn'eśli su ce 
wyborcz, 

Myślę o tym wszystkim, sim: 
chając "Kapitana", który da!eJ 
rozwija mi swój program ~e
wzruszonym. głosem, utkwiwszy 
we mnie swe czyste spojrzenie 
PaTsifala, podczas gdy św, Mi 
chał roztacza nad nim swe świe 
Wsfe sl.:rzydła ... Rumun nie jest 
wszak człowiekiem krwiożer 
czym. Ale - otóż ło! On nie Jest 
przecież wcale rumunem! - To 
germańsko - !lłowiańskie skrzy
żowanie wyprodukowało ten 
groźny materiał wybuchowy. 1 

powiadają mi ponad to, że naj. 
bardziej wpływowymi osobisto
ścIamI w jego partU są f. zw. 
"Kuco - wolosi", "kulejący wo
łosi", jak się nazywać zwykł 

\
tych bałkańskich rumunów. ro' 
sypanych w małych kolonijkach 
od Dunaju aż do Grecji. Od eza 
sów wielkiej wojny osied1iwsz 
się w znacznej liczbie w Rumu 
nii, wnieśli oni ponoć do wall.: 
politycznych organizację i me 
Łody macedońskich komifadżi 

W parę dni później miałem 
pojechać do Jass, by zobaczyć 
się z byłym mistrzem Corneliu 
sa Codreanu, z panem Cuzą· 
Uczeń i mistrz dawno się ze 50 · 
bą poróżnili, ale programy ich 
pozostają niezmienione . 

"Niech pan odwiedzi Cuzę, ...... 
powiedział mi "Kapitan" na po 
żegnanie, - z rozmowy 'l n im 
duzo pan korzysta". 

To tez nie mogłem pojąć eo 
mogło ich obu rozdzielić i prze 
ciwstawić sobie nawZJjem. Spy
tałem o to bez ogródek Cuzę · 
który odpowiedział mi jE'dn ' 1'1 

słowem: 

- Morderstwo! 
A tak, - mordm-sŁwo, .. 

Przyzn;;,ć trzeba, że gdyby mlł' 
siąc temu chłopcy kapitana nie 
byU strażowali przy urnach 1 I gdyby nie byli terGryzowalł 
władz oficjalnych, nazwiska sie
demdziesięciu z pośród nich, nie 
byłyby tego dnia wy&zły z um 
wyborczych. 

mROMF T JEA TBARAUD. 



~r. 14: 

• s 
(Dukuńczenie) 

kOllmni,,tOilll, że jeżeli chl'ą dla 
"lcbic woJn ej n:łd w stolSlunkll 
do ["zndll, tn 1m lo llłatwi i lej 
~ "'oLocly im udlzicJi. 

~.l.- "GLOS PORANNY" - 1938 .. a inel \V 
~o seuatu Jcanucucy'a, a ua· duiczący izby deputowanych twierdzałc, iż wydarzeuiu, które dzinie 5-ej llad ranem dłuższ:\ 
stępmc łll'Zewodmczącego izby Herrioł, spowodowały przesilenie są rozmową z prem. Chautemps, 
Hel'l,jota. Ch allltelIliP s, który <Jłl}uilkił Pa- .leszcze zbyt świeże i utrudniały pozwalają żywić nadzieję, że 
PARYŻ, 14 1. (PAT). Dziś o łac Elizej~I o g{)dz. 6,15 rano, by mu fOJ'mowamie l'ządu. nowy l'ząd bę(1zic utworzony w 

godz. lO-ej prezydent Lebl'uu powrócił dlo pałaJCll o g. 11,30 i O godz. 14,30 prezydent lLe- stosunkowo szybkiJll . . czasie. 
przy.iął przewodniczącego sena- został niezwłocznie wpr,owadzo bron przyjął Leona Bluma. Głównym zagadnieniem, do, 

D,m;sia mani3łrów tu JcalUlcuey. Narada trwała ny do prezydenta, u któreg{) mInującym l1'ad ob~cnym prze-
'. trzy kwadranse. Po wyj,śch~ od znajdował się. HeIirJot. los'l Frontu Lud"wagO sileniem gabinelowym, jest pyta 

ZapDwiedź depo H.a.rneUc, 17. prezydenta Jcanneney odmowIł \V reZUU3JCle narady u... nic CZY FRONT ' LUDOWY 
kG'll1ll'ni~d , liiI' głosująlc prze- dzicnuik~H'zom wszelkich jnfor- CHAU'I1EMPS ODMÓWIŁ PARYŻ, 14.1. (PAT.) -: Ener- ZDOŁA JESZCZE SIĘ UTRZY-

jedllak od głosmNania za '"ni 0- 1tl~.1I. d 10 mim. 55 b ł P~?zEkH. ~O~EGO GABI - fc'zn,e 7tS
} ' 1 k pr;zy et! a t MAC PRZY ŻYCm i czy będzie ch,,- rtądo \",i, pow:s1trzymaj.ą się .' I JECIA JE MISJI UTWO I' 'łk' d t L 

~kielU o VOhlilll z3.ufwnia. wywO f§O z. przy y_l < :. - run a, ory On el'e~łc~e po 1- zdolny wyłonić ze SIebie trzeeią 
fał a niesłycłlllnc pOl'uszenie do Pałacu Elizej!sikiego przewo- NETU, tyemeroąJoc~ął właŚCIWie o go- edycję rządu, legitymującego się 
wśród socjalistów. poparciem wszystkich s'tron-( granl~czenl·1 de m·zowe w Fra (J-I- nietw wchodzących w skład for-Poójpdzenie ,izby de.puto.wa- maeji FI'ontu Ludowego. Łącz-
IlYCh zasiało Z[l~vic~zone, a klub I ' nie z tym wyłania się kwe:stia, 
,~(;ci:llis.ly'czl1.v zebrrrł się na ua-\ f:..t Ar"." d1Dl1u~b IDfP.od obrong 'A1&J ~IUllfll!łiit czy komuniści będą należeli do , 
rad~. O godz. 4-cj rano socjuH- \7.u .łI~ W1f., ". "... 11'81 kombinacji parlamentarnej w 
ści Wl'ZW' li du parlamentu ,,'1- . d t l h kt ~p ' " _ ki'. I PAltYŻ, 14.1. (PAT) - Kryzys I cyjUf'go, Ministerstwo finansów wie poli('ji Ioz.eiągnęli dyskretny o ye lczasowym e ara· erze 
C~" REMIERA " BLljM.~, o.ry p ,lityczny, a przede wszyatJdm, wezwało wielkie banki l'l'ancuskie, na{lzór nad drobn~lmi banczkami, paTtU, popierającej rząd na te-
Tl1~ hył'. obecn, na, po~,led~~l~~ . 13:Ull rcz\vćj przesil'mb. rządowego \ aby powstrzymały się w piątek luh l;an!orami wymiany y znanymi renie pUl'lamenhl i czy naw~l 
n o gO'~.z, 4,:30 sltało s15 ~ lak 0- komplikuje się IJoważnie przez za- i w najbliższych dniach od tl'an- ze swych operacji wa1utówycu, ce . wejdą do gabinetu, lub też eZ'y 
111 (:,Il~, 17; ,wobP:c . stano~;~ JSk:"a~: gadl1ienia finansowe, które Zn.lUS'l.ft. 8:akcji walutą francusl{ą i ograni- lem uniemożliwif'nb. spEkulacji. ostatecznie grupom umiał'kowa-
11łUIW .. tÓ\" uunlStro,\"I~ s eJ- T ją mjwyższe czynni.ki polityczne czyły do minim 11m sllrzedaż obcych Najważni i'jszym jt!llllak I'llsunię . n~Dl uda ~i~, usunąć ie!l pozn 11f1 

SfJ'~Zll i POl)ALI SIĘ DO Dl- Francji do wyslłków, cE'lem jaknaj walut. cil:Jll hyk zamk.nięcie aż do oliwo- Wlas koahcJl rządzące.l. 
aHSJI. ~pieszniejszego zażegnania prz.esi- I łania giełdy dewizowej w Paryżu., 

Vv' następ , lwic tego złożył d~' ltnlla. Każdy dzień kryzysu gabi- przy pozostawieniu swobody obro IBIUm, Sarraul, 
Iłlisj(~ Pl'emier Chaufemps. lletnwego naraża. Francję na poważ tf~W giełdz.ie papierów wartościo- Daladier 

7 (T) l nf straty materialne, zaznaczające wych, która jest n:.tdal widownią I . . '. 
'PARY/", 14 1. 'PA . B mil k' ł • W k l d k k d d t • ' .' t ' ł" (~ł t TV1T>S ]1" eiQ przede wilzyst 'Im w odp yWJe poważne; zwyżki. 1'0 ej os OpIe , au' y a ur ,\ ,.s USO\\ R lLO < UlU e , >,," • dk k • • .. k ł h l l' . . t ,. r l zlota zagrallIce, w spa u fran a Gdy jJrl"Jn, CIJAUTEMPS i mili. wyuuemano w -o ae par amen 

~ l;'PlIJą,ce.J l'C'SCl 1.S: , oraz w widocz'nej ucieczce ilbywa- BONN ET Dlllożvli :,;we ośw!arlcz~~ . tarnych FrancjI nazwiska: b • 
.. \\? cią.gu ubiegłego dnia i 110 I (eli francuskich od własnej waluty. lIia na temat k~nieczności utrzyma p~emie~'a Bium3, Sarmut i Dala-

es dolo żyliśmy naj:wyżs.zych wy I '\"ydaje się· Ż'j francuski fundusz nią we Francji swobody ohrotów dlel·'a. 
sj łków, ruby zachować przy pa- wyr( wnawczy poniósł poważne dewizami, sekretarz generalny kOl, 

I Ó F t IL Okolo godz. 1S-ej rozes,zła si~ nl! większolŚć g o,s. wron 1.1 11 &traty usiłując pocl;~tkowo utrzy- f('ueracji pracy JOUHAUX, które. 
'OT dk" d k ki' I w kołach parlamentarnych wia-dn\\·cgo. n ypa .1 Je na." ' c:l'C lllać fraoka n:l. poziomie 147 - 148 gc }ioglądy pflkrywają sil' z poglą 

d .. dOlllOŚĆ, że min. DALADmR po naszły 11a ostatnlJll llosle zenlU, franków Z<1. funt steriing, Tymcza... d~mi socjaJii:ó,,:.. oświadczył lin półtora godzinnej konfel'cncjl ,I; 

7.musily nas do złcżl.'nia na pań som. zdaniem kół francuskich, le- WJocu T.r:1cowmkow hankowych: d ł L b ' ODMÓ 
• • ('. d \s'j D'C' .. ' Ił' . l '1' k Z ' ł • . . • pl'ezy en cm e run em -

sMe l'ęer nasz.1 ym. J • u , - lJleJ )yo IV pIerwszeJ c lWI l ' ry- ~'. ~a ą pewIlos~lą n~lezy st~ler WIŁ PUZYJĘCIA MISJI UTWO 
k u.lC'm,l' panu za zanfanie i prz~' zysu, to je~t w środę i czwarteK, dZI~,. ze kontrola, deWIZowa lest I RZENIA GABINETU mot 'wu-
jut6. Idóre nam panI zawszp Ił- pozoshl.\ric frankowi pewną swobo- mozhwa w ustrojU demoliratycz- . t' k t' _ J 
1, <l z:nva>ł" , dę wahania, a przystąpić do obro- ttydl. Kontrola dewizowa bowiem jąc swbroe s anoWls

d 
o Y~'oczehłs!~~-

k I t f k· J j' j i . . k I wy o lly naro owej p iU.U8 ny ursu wa u y ranclls te uz est n czym lDUYJn, Ja ty ko nada . łk···· , h' łb 
Kft fAr&.n"'ie ' , - " • Ją '-'o ca OWl~U~ I nIe c CIa " , !jo,'jI'L"" ... Ioi na niższym poziomie. Obecnie obro mem sumlema legalnego tym led·. .0, , " • • . , . d"" 

U prezydenta na walut.y fran~uskicj jedynie ,za Chautemps nostkom, które są pozbawione su- Sl.~ roz,praszac na lune uga nit: 
,.1 ,\, d' l'0mocą. operacJl funduszu wyro w- mienia społecznego". Dla. 

PAR~~, 14 1. (PAT)·.9 go z. nawczego nie wysta.rcza. Wła.ściwie Stanowisko rrem. C'hautempsa i Po konferencji z Daladier'e:Qł , 
(j:~() ~nl~l.,..,h'ow!e ~puśclli P3~B~! począWt;zy od czwartku swoboda POCZąWH:1:Y \Jd piątKu, każdy DCl min. Bl1nnew. na rzecz utrzymanhL prezydent Lebl'un wezwał do pa 
~-:iiZt'.1skl z WYJ~tklem CanuJl I obrotów walutami zagranicznymi lywca większej ilości fuutt'.w, lub sw(,}:tody ')l;rotć IV dewizowych .tł(J· lacll Eliz1ejskiego SARRAUT'łl. 
t:haułemps, , ktory p01Jos1tał ce- została we Francji poważnie ogra- ddarów w jakimkolwiek z ban· maczą w kołach finam:owych prze- co umo<:niło tylko pierwotne po- . 
I ~m ?rzeprowadze~w kOlliel'C!l niczona w sposób coprawda nie k(IW fr~cul;kich musi udowodnić, dE'Wtl7.ystkiUl>\vzglCZdami politycz- głoski, źe San'aut ma najpowaź
;il,:'ll~ PREZYtDbNT~M LE- r.rawny, lec?; faktyczny. Rząd znUl- \ że potrzebuJe dewiz zagranicznych nymi, koniecznością utrzymania I niejsze szanse na utwOJ'zenie ga-

\ ' . ~'Wny był na. okret! przesilenia. f o dla celów produkcji, lub handlu, współpracy z Ameryką i Anglią, a I binełu, który byłby doraźnym i 
PARY!. 1-1 t . (P,\TY- KonCe- cząwszy od czwartku wit'czór. uciec oraz ze nie kUIJuje walut dla spe takie nadzieją na pomoc finans\) · tymczasowym załatwieniem •• 

rCllcja prezyuenta L ebl'Uil t z I się do śrrJdkć w nad~oru administra- kulacji. Jednocześnie inspektorc- wą ze strony St. Zjednoczonych. hecnych truduośCi poliłycznyela. 
Chautemrps trwała trzy k wa_ l 
dranse. OpUIS Z'CZru:iąc Pałac Eli-I 
zf>,iski o god.z. 6.15. Cha ut elll p S 
\lświ~udl:lY.ł, iż p'fzedmio:tem roz 
mowy hyi przebieg nocneg'o po
"i('clzl'llia izhy depU'tuWa.11y-ch. 

Zyczcnicł11 moim icst -,- do
(bl Ch.H1 t ClllpS - aby pl'Ł~si\l'
ni" zakoliczyło <;ię moyiwic 
.lal. u3Jsz;rbeie.i w atm(}sferze 
s!Jl}ko!1l i zgody - lyd1 czyn
Jlikó w, niezbędnie po'trzebnych 
dl;1 rówl10wagi waTu:towej Fran 
~'.i i l jej lwzpi ec.z ells.twa nnze
\': 11:1Lrz. Chaulemps zakot'iczyl 
p;'v,j:ldc],("nll'nl. zC' p,rezydcnl 
LI'! nm ,'1JZpl,}u .• li.. !lal'ady o g. 
iii, }.II'zj".imu.iąc 11l'zewodlljcz~c(' 

Hit~erow'J usunel i 
popiersie Piusa XI 

.. P o lonia'· donosi ze ŚJą~ka o· 
pill sk it'gn; 

II a z I 
Nowe senla ie w aferze SpiSkowców 

• 
rancuskich 

PARYŹ, 14.1. (PAT) - W cIer- lgo bezrobotnego Paul BiIlecoco. l cją. Jeden z członków orgaaizac.ji II zbyt gorący, 
mont - Ferrand aresztowano dziś Aresztowanie nastąpiło na skutek CSAR. doręczył wspomnIanemu Tenże świadek zeznał, że Bille
rysownika zakładów 1\1ichelin, Ma- zeznania jednego ze świadków, b. t świlldkowi próbówkę z ba)~c~rIamt II co co miał zastrzelic p, SaUe W wy
ron, malarza Volp; i przedsiębiorcę ~ członka organizacji CSAR, który I chorobotwórczymi, którymi świa- pad ku, gdyby nie poskutkowała 
budowlatlego Ve.drilles. Zo~tali oni otrzymał polecenie wykonania wy- I dek miał otruć p. SaJle. Bakcyle trucizna. Próbówl,ę 7ó bakteriami 
oskarżeni o handel bronią. I roku partyjnego na osobie p. Salle, okazały się nieskuteczne, poniewa.ż podduno analizie, która wykryła, 

W Paryżu aresztowano 27-lelnie- podejrzanego o kontakty z poli- I napój, z którym je zmieszano, był iż była to Jladzwycza~ jadowita kul- , 

•• 7 • MS 

(hińtzgt:g zajcli' -
wiliny punki s.ral~eie;zDg w Szantun811 

tura stafilokoków i bakterii tyłoi- ' m (lalnych. 
P. Safle, odbywający obecnie 

I uraeję w Szwajcarii, zeznał, Iż 
był członkiem organizacji CSAR, 
lecz, nie zgadzając się z jej meto
dami dz,iałania, postanowił ją 

\\' sali zarządu kopaln.i .. Hl'a · HANKOU, 14.1. (PAT) - Bit"a Hali wczoraj największego ataku I znaczne, Na stacji Kuantien samo· 
Ilina Jo];,allllu" w Bubrku, pau o miasto Tsinan, ważny punkt stm lotniczego w uoiychcza.zowej his to loty japOIlskie zaatakowały stoją
!1\·!O'lllil'ill. usla wiono pl'7.ed tegicZJlY we wschodnim Szantungu rU lotnictwa, 16 samolotów zrzlI- cy tam pociąg, tli8ZCZą~ lokomoty
:'il~'~ cil1 Jały popi ers ie ohN',ncgo prz;vbrała obrót korzystny dla chili ciło tysiące bomb Ila szereg miej- I wę i 5 wagonów. 

opuścić. Od tego czasu wielolcrotnie 
groziła mu śmierć. 

Billeeoco oświadczył', że byl obec 
Ily przy doręcza'iill próbówki z bal< 
teriami wSl,Pomniancmu świadkowi 
i fe zrozumiał, iż c.hoc!zi o otrucie 
SaUe. Natomiast nie miał polece· 
nia sirzelania do ofiary. BiIlecoco 
os.adzono w . więzieniu Sanie, Oskar 
';,otJo go o udział W" spisku. 

pap!C Ż;l ]Jiusa XI. JW pamiątkI: czyhów. 12 b. m. oddziały chit\· scowości w południowych Chiuach . .. . . 
.J: '.!'O (;dy, iCLlzin w lC'j kopaltll skie wycof,aly się z miasta pod na .. i zdołało przerwac większość linii D?konallo rown:ez 1rze~h rałdow , 

Pore . . k' Po nade'" . k 'k c' ch o J'edz HO'I _ lotniczych na Kanton. 5 s3mol<r z czasów urz\:duwU1lliu w chn· 111 Japons "UlI. ]SCIU po- omu.1U a y!ny p 111 -. y ,.g tów japoJiskich zostalo sl"ąeonycb 
l':ildelz C' ],(lllli!;a1'7a pa.pjc ;:kjf'~o silkó)"J chińczycy przeszli do prze- kOllglem a Kant:>nem. Liczba obar 'I l . . , 

ciWl1at 'rc'Ia ' z n('s,'I," 111'eprzYJ'ac\'''Ia !JO'IJbardo"'all'la .;est ba"dzo wyso- przez art y erlę przecn'llotl1lcz.;~. dhl d;',z~'rll pkhi-e:>:lowegn Gó!' i,' . J • .'" " ,\ • 
IJcg l) ',tl~l\.<l. do Ol\wrotll. I'a, a straty U1a~erialne IHrtlzo Na zasadzie podanego przezell 

. . .. Atak chińs!d prowadzony był w adresu przeprowadzono rewizję u 
Od~,łonl(~cl(, ~C6() POI?lf'I'SW ~(I l;{l~y polIcza" ;;ilnego mrozu, Pod L ,_' osobniłm, który dostarczył mikro-

l"Ull:J IlO "W swoim czaS!C' 7, lldzl.H o~loO(,1 ciemności chińczycy prze" • I_ . . .. bów. Znaleziono wiele kultur za-
łl:m p;lI~'l\\"o\Yyeh ",ł:Jdz ~H lnll - ) prawili się z artylerią po lodzie StudenCI zaslakowl I WieZIenie ra~l,ów, lecz san ()~obnj" z,dołał ' 
n:~,i ral".' .!nycll. I przez słynny "wielki katlał", opisy- I zbIec. 

,:.~,:glc w o:-,lnl~lich lIlIiach po- ):,aI1Y jl~i pl"1;ez głośnego ~Ol~rÓŻJl! . aby uwolnit aresztowanego kolegę ," *' ,', 
{ll"·,,j(' Z k Ulpallll lIlikn!'ło. l'-;u' , J,.I Marco Polo. ZaskoczeJlt Japol1- BRUKSELA, 14.1. (PAT) - Stu- bUc dwujęzycznych. Doszło do I PARYŻ, 14.1. {PAT) - Wlad:te 
l! i 1.1 o j,(' cicho w 1l0~·~:. " :11)\- 11 i (' / rzycy wy~~raJ~ się, oddając miasto denci uniwer:;ytelu w T.owanium lrwa.łlownych incydentów, prz~' hezpieczetis1wa komL~likllJą, że w 
\Y\' nl)·.· .. :ll· prolestów. poci 11:1 - w r~ce chlllslue. usiłowali zdobyć szturmem więzie- czym jeden 'Zł,' ~tudeniów został I gminie Clerlallde (IN,y de TOlile) 
L"i kicIII lUil·.i~C (~\':cj or;.la,ni7,~łc.ii LONDYN. U.1. (PAT) - Ko · I nie ,'V TOllgre" celem uwolnienia ranny kulą ' rewol\Verow~. Spraw- w~'kry(o skład bronI, w ldótym ZU<l 
pru'l ii m1 rn(!owo - s'J(".hli:-. i y ~I.' respondent "Dally Express" donosi Grammensa, ares:ttowanego wczo, ea strzałów oraz jeden student -- i leziono 3 rę!!1:ue karabiny maszyno: 
Hej. ,2 Jiollgl-ol1gu że japończ.ycy doko- \ mj 7.a pot1own~ zamalowywanie ta- holendel'~U zostali aresztowani. , lV.e i. kil1,a tysięcy fa~unków_ :, ' ., 
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. WSIDI ZI I 

Problem bezrobocia 
polif"IIi 

w olsce mus; b"ć ro~ "~iłZanJl w ram 
zagos"oda,owan;aJ~ "raiu 

.WARSZAWA, UJ. ( AT.) -I we.i bu<J.żctu referent zapo.wie- dzy ~a.pitałem a prac~. Do le~o - \Y,iCś trapi kl~~ka wtócz<;g{) skOJicz~'ć z t~'ll1 •. piug - Ilon-
1\.omis}~ bud.że.towa sejm.u \V 0 - dzi~ł zgło()~zcl1.ie w trzecim czy- celu l}rzyd,allOl;>y ,s~ę wspomnla- stwa, Uł!;Tażają,ca pokojowi i gicm"! 
becnoscl mInIstra KOŚClanWW- tamu wnl~'ków, rloty<:zących ne przez paJna referenta oc1po- zdrowiu poolic,z,ncTIlu - koii- POS. SOMMEHSTEIl\ H,Taca 
ski ego przystąpiła dziś do obrad pewnych przĆSU>nięć w. ramach wicdnie spótec11Ile przesz:kolenia czy poseł. się pod adresem pana ministra 
nad budżetem. ministerstwa 0- paragr. 3 hudżetu funduszu pra pra('Odawl,'Ów (gło 'y: Gdrż.ie?) P. MIN. li OŚCIALl\O'WSKI: 7, prośbą o Jupuszczcuie żydów 
pleld społecmeJ. ey - pOImoc społeczna" oraz wy I l'os. Gduła: Moie w pewnych - TO' dotyczy i\I. S. W. , ja tu do prac. proW<ldZOl1)Th przez 

BarQ.zo Dbszerny" kilkugodzin "ilzuik.a:nia środków , 11a PDwiG-lohoza!ch? ' , o· ' dostaję coraz to nDwą pigułkę Fundusz Pracy, o ł'ozciągni~cie 

pUjąCQ prace 'ysp-oml11anego re- cy dla przeprowadzenia dooat- roko kwestie przeludnienia wsi - Poruszałem te. Jl!prawę dów i t. I}. 
ny . referat, QbrazuJąc~ w. yczer- kszenie budieru , in,spekcji pr:l- POS. DŁUGOSZ Qmawia SZC-I za lrrune resol'ly~ (wesołość.). akcji pomocy zimo 'ej na ż~-

sortu wygłQslł sprawozdawca ku dla inspektoxów~ wreszcie i beZl'opocia na wsi i za:znaezu, przy budżecie M . . S. ,\1. - 0-/ ;POS. WALEWSKI zapyl uje 
~s. ~. TOMAS.Z~IEWICZ. N~- p~,wi{}'ks7,e~lia krooytłu n,a ~dro- ~e nt~!e!iall~ldzki t .... ~eba odpro I świadrcz:'l ~s, Dlu~Q,~z - i wte w jakim stadil1l~l jest Dpracowy· 
st~pme w dłuzszym W>,WD~Z!~ Wje ~llbhczltl.e, s.zcze:golmc 0.- wadzić ze WSI do mIast przymn- dy pDwledzlUllD IlU , ze to doty- I 'vany przez l1llł1/stersf \\'0 pro-
l'~fere~t d~ł przegl~d DS.ląg~\(~C l ~ro.dil\.1 zdrowia i budowy klini- sem. cz:" mi.n. op. ,p. Czas byłby Jckt ustawy dziennikal'skiej, bl!-
TłlJcdoc!ągmęc naszej polItykI spo ki ·pg~l1ekf'('}.lOgicZ',nej w Krakowie. I dąccj dla całej prasy !>p.mw:l 

eq;n.cJ.. .0 :reeracie ":Tywh~zala srę . p O l r O II Ił' " pierwszorzędnego znaczenia. Ucrtac;e in minus oZyWlO!na dyskUSJa. Po dyskusji i pO' krótkiej prze-
" ' rwie, zabrali głos przedstawicie , 

\\' spomnja wS'zy o przyroście 
llaturalnym, sprawozdawca 
zwrócił uwag~. że masy SWlC

żych sił napływających ze 
m;i do miast, pDwodują zbytnią 
podaż na rynku pracy Draz Ji
c~'tac.ię wymagań in minus, eo 
.}słabia JWzycję ludności osia
ule,j. , Paupery.llljc ją, tWQrzy fer 
rn~nly i radykalizuje młlsy 1'0-

botoiczc. 
Ogólne zubDżenie i deprawa

t;:.jl1e skutki imigracji wpływa
ją \ln wzrost przest~pstw. 
Wszy~tko tO' składa się na nie

wątpJi,,'c obniżenie kultury, któ
rej ńliasŁa pDwinny być rozsad
nildcl1l. 

,,(zas skończ" 
Z Ding-DOngiem" 

ros. PIETRZAK p.odk~eśla, 
i,e hasŁo p. prellliera "frontem 
do szarego człowieka" musi 
zrnaleić Slwój wyraz przede 
wszystki'łl1 w odtp.O'wiedlnim wy
nagrod7..eniu pracOlWtOi.ka. Do
prowadzić n'!'oże do t~o zaeho
w~tnie peWlnej równowagi mię-

Polskie Bauro Pod róż, SD. ,Akc. jJe rządu,-
taleł. 107~86. SildJ PłlVSteg",h 

na plenum senatu 
Oddział w Łod;Ji, Traugutta 2 

Ind,widualne wyjazd' ' 
. do Wiednia, Par,ia i Włoch Warsz. koresp. ,,(jłu~u PQrUh 

, W nego" telefonuje : W,cieczki do Palestyny i na Bliski schód II ,,'c wtorek na plenarnym PQ-

Z . i' f . P B 'p ' POLTOU P • , \SiCd?:eniU senatu zIlaJ'dzie się aplsy II) ormae,le w . . ... n, , 
TrauguUa .2, telef. 107-86. sprawa znic!:ii\!l1ia sądów przy-

aajQJI I\)ęgłych. , 

Lo , ·mni i 10" i. •• 

budZił wiel"i niepo"ói na' łc!'f!!nie Ameryki i 'ranc-i Dysproporcja między zamo'ź
Jlo~cią wsi i miasla Draz między 
mnżłi wo~eiami pt'odukcyjnego 
'ui,ylkowania sił ludnDści wiej- 'V ASZY.NGTON, a 1. (ŻArn Hiej 11'J!ądlll 'l'umUJillSlkie.go. w "Badanie" l ~~o się tya~ s-to 'owal1ia usta-
~kiej i miejskiej każe prDblem Seną,tol' Dą~ z lPelliSylwanii zgt'oniadzeniu wzięło udział b t I t > wy 11a Bukowinie i"\, B('~ ~ ara-
ten traktować ze' szczególną trD- zgłQSił w senacie amery,kań- przeszło 15,000 0Wb. Wiei1e 1y- ,O 'WI e s wa hil, to dotychczas nie lila o tym 
~b~. Zagadnienie reformy ustro- skim rezoll,ljcję, apelującą do sięey Osób z braku miej$Ca nie CZERr-IQlVCE, 14 1. (PAT). u'rze.dDw'y,ch wiac1c· .~ci. 
ill spDłecznegD w łych waruo· prezydenta }roo.sevelta.' a.bY dootalo się na sal~. W iwią,zku ze Spl-Ze'CZlIl:YiIl11 in-
:~:l~h, tO' nie doktryna, ani po- .,wywarł cały swój wpływ ~ Pr~emÓIWienie wygbiai przc- formacjami eo do akcji z.bada- ZVdli lam,kafą fa i 
,,{u;at wiel-"Owy, )eCl pDdstawo- leni osiągnięda pomyśłnego ... wodndczą.ey federacji franeu- nhi~taw do Dbywatels.twa l'U- BUKARESZT. H L l.)włe dll 
" ; ;1 koniecznDść państwowa. wJązapia" w. oItliezu QiebeZpłe. &kich ZWią,llkÓ'W· zawodowych lU'tLllskiego, prasa pDdaje nastę że fabT)~j tebJtyJlJlt', na.le7.ąrc 

Pl-oblem bczl'obocia 'W Pol~e C1Alą,stw, ~,..~yeh Ddłiej. Leon J'OUhiltux, b. miniJSter spra pujące oświadc;:zenie Ull',zę.dmve: do kapitału żydDwskiegD. mlnl
JlIusl być rozwiąułJ1y w , ramaeb s~iolJ1. w RumqnQ. wiedliw.ości MoTO ' Giafferi. "PoniewaJŻ slwierch:o:no, że w dniające 400 robotni,kĆ'w z ,; . .,ła
polityki zagospodarowania kra- V., rQmnowie z PTlze'&fa'W'iieie- ksiądz . Violet, pastor COOTooa), Siedmi"og,r.oc1zie bardzo wielu ży ty p~zez właścicieli n";'" e zn
in. tak, ażeby szerokire masy mD- lem tAT-!llej SOOa!tor Dav~ wy- rabin ~płaa1, Bemard Leca<:he dów lliepra,wnie uzyskał.o OlJy- mkni~łe. 
gły zaspDkajać tłumiQne dQtąd r!l!zi D,aQziejt}, iż bę,.dJzie miał mo i in,ni. Z wielJdtn aip,laU'ze~l1 wa'te1stwo r't.I.ffioolskie, z ostaini e Dziennik "C3Jpitala', , pDwolu 
pDtrzeby. Wśród tych pDtrzeb żnQŚ.ć szenz,ęj uz.asadInić swą re- przyjęto. przemówienie :mgiel- tam za.sto:SIOwaIJ1Q sta,ra u'Sllawa jąc się na oświadczenie mOn. 0-

"''ysllwa się na czołO' wielka spra zoJucię lJla komisji spraw zaf>T'a Slkiego działa1:z-a rooDtniczego w~iel'ska, według 'l,tórej przy- światy IPeŁrovid, donosi, że od 
i\'a mieszkaniowa. nioznych SerIa'tu ameryka!lls:kie- Ben Tilłetta. któlry ostro połę- nal~11o~Ć ~.mil'\l11ą. maJą ?soby: nowego roJku akademic.kicito, tj. 

Ze sPrawą mieszkań związana go.. ' \ pil antysemityzm w Rumunii i zam.leszJxu,.ł~e ' ~ laŁ w JMIl!] 00 jesieni b. r. wprowarl';fl)n~r 
•'I·f'st zdrowotność ludności. w Niemezeeh ll1Ie,lSC?,WOŚ.Cl. "~o o.bee tego OSi -. "ostanie na uni"''''l'sytl'tac! f U-

PARYŻ, 14- 1. (ŻAT)'. Z inicJ'a • b k' ł ł ł'" "" Specjalnego znaczenia nabie- . o • • .:\" tOl'~ uje J1)~a y s a ego m ej muńskic.h l1u~erus elamm~. 
1"1 Dn:! u młodzieży "'dyż wiąże tywy nuęaz)'1l1alJ.'odoweJ ., llgI! Uchwalone rezOIlulC.Je domaga~~a Z3Jtll(.','lzkanIa od r. 1913 w 
:,it! z Dbronnością- ' kr~ju. Otóź pr.zeciwiko, 'l'as.imt~'Wi i anty:s.e- .ią siQ, ~y 'Fr:m,cj.a ~o'{]~ję:ła il~- ez~ciach SJed~lliogrOdu, przypa Kolejarze; lekarie 
około 66 roc('Dł młodzież 0- mttYZlIl1!O'YJ ' odbył S,lę w PalI"yzu ŁerweTIJCJę na poos.tawJC pcrdp 1.~ {ll,ych RumwJII, ~sl3ną pozba- CZEHNIOWCE, 14 t. (P.\T) 
siałJa ro~!aiłc wady ftzie!e~ , ()lbrzy~ wicc protest.acyjny sadl),,?h, p'rzez. Rwn.l1I;łlię ,t~ak~a- i~Jle , cb~-watels'wa t'~muńskie Syndykat pracow'IlikÓ'\'\' 1,Oilei 
objawy chDrDbowe lub zaburze- przeelwko polityce amtyzydow- tów Q.och,r{)01e maueJ&:ZclSc/. fĘo·. rumuń.skiJCll powziął dccy,z.i~ po 
nia ustrojDwe, upośledzające pieTania poczyna:1l rządu w 
wartogć fizyczną· K· d . d' -k . . . I ' . sprawie wnarodowie'l11a wszyst-

Omówiws;zy a!;:ejc: 5łrr.}liOW::,, ';az lorze ni z r.ewo we' . lem' ••• kich dziedzin życia i zadecydo-rcl'f' I'l'llt I.azna;:: " ył, że związki Wl3.t uSlUlięeie z symlykatu pra-
~awod.owe Htl hls'tytuc.i'l pra- cowników i robOtników żydów. 
-.' ?om ' przewld'li.uUą .ł Ilpr·3",ui.!- No"''' z'arzadl-n-.8 ,dla A6>b.ong bezpł--«-Z-O-. Rumuński minister zdrDwia 
nb ' icb do r~I)t'.~:~elłłowania 1'0- ... ., WIł" V" • """ dr. Bałtu zlecił SlpecjalInej komi 
hotników nie moglI by<, puez s'wa władz " "ćI.el,gDi~ sji s~ontrolowanłe wszystkich 
niko~o kw,es'tionOWal1l~. iwstryfikaeji dyplomów lckar-

~egJiżowanie umowy zbioro- JEROZOLIMA, 14 stycznia -- ni są przedmiotem liczil)'ch na, rów z Jerozolimy i okolic arel>z· skich i aptekarskich. od r. 1919 
wej mUlSi wywołać zdumienie. ('pAT.) - Niepewność, panująca paści. . 'tm,-anych no. podstawie' ustaw pocZąW'51Z~T, 
. 'ieuzUaWail1ie jej p,rzez któTą- obecnie w Palestynie" skłoniła , Ponadto zaleconO' urzędnikom "Tiąlko,vycb, przywieziono . do UkazrułlO siG zarządzeuie, ił 
ko'hyiek stronę podrywa niet) .. rJ-,Wla.d. ze do wydania nDwych ,za- nie Ddbywać podróży w godzi- więzienia w Akko. Wśród ' a'l'esl- na szyldach W&z~~stkkh firm, 
ko wza,ielllne zaufanie, lecz i rźądzell dla ochr'DllY bezpieczeń- nach nDcnych . .. , . . towanych znajduje się też znany procz uazw przedsi,ę:b-iw'Slwa , 
IWl'ządek społeczny. Zilalezie- stwa przedstawicieli władz. Każ- DO' Ńaplus wy!>Jimo nDwe pO" komunis.ta arabski Hamdi Hus- musi . f~urować nazwisko wła' 
nie wł3śch,~ych sankcyj .jest w IdY funkcjQnariusz, stykający Si,.ę sąki wojskowe celem ",zmocnie' s'e,ini z: GilZy. ścieiela lub współwłaściciela_ 
naszych warunkach 'pilne i z publicZJlOŚcią, będzie iaopa- nia ochrÓny wschDdni'2j grani· u _ 
ilczC'gólnie wa,żrue. trzony w rewolwer, pońieważ od cy Pa.lestyny. PDlicja postanowi ' ... • • 

i>o O'Illówieniu strDny cyfrQ-! kilku'miesięc~' urzędnicy publicz la zwiększyć liczbę psów pDH· DUplamlwanJ InZJRler •• zlodzlft'em 
cyjpych, które w ściganiu' tero- II ... 
rysfów Qkazały się bardzo poży-I W jego 
leczne. I 

JEROZOLIMA, 14: st "cznia - . 
(ŻAT.) - Na uniwersytecie he- 'Varsz. h.oresp. "Głosu , Poran-I no, że w mieszkaniach, w I..tó-

.,Oddai mi, moią ' 101l'1I!'11 
mieszkaniu wykryto 

do włamań 
arsenał narzędzi 

Wstrząsająca tragedia w Warszawie brajskim odbyłO' się zebranie ża- nego" telefonuJe: 1'ych bywa Szaberski, dO'kDny
do pa,ry tej podszedł. ś.le:dzący łobne, POświęcDne pamięci za- 'Vielkie wrażenie w sferach wane są zuchwałe kradzieże j 

ich od dluż,slzego() czasu Czerma- mDrdowanegD archeDloga anglcl tDwarzyskich stDlicy wywołała! włamania. Ktoś zameldował IJ 

ko,wski, kl,óry z o'krz)~kiem .,Od ski ego, prDf. Starkey'a. wiadomość o aresztowaniu inż. tych spDstrzeżeniach policji, któ 
daj mi moją. żonę", począł się JEROZOLIMA, 14 stycznia _o, \ IgnacegO' SzabeTskiego, pod za- ra poczęła Qbserw.Qwać młodego 
s;.:amotać 7 Tyli(l~k~m. W trak- (ŻAT.) - W związku z docho· rzulem dDkonywania włarttań i inżyniera. 

"·arsz. kor. "Głosu PDranne
~O·' telefonuje: "T dniu wcz<J.raj,;zym władze 
pOliCyj'llC pDwiadomiooe zosta
ł" o w~trzą<;ająe~7\U1 mordcr
sc\Yi,e. do<koJ1wl1)' m na ul. Ordy-
113ckiej, przed domem nr. 9. 

Ok,olo gO'd,lz. 9-cj ul. Oroyimc 
ką szedł urzędalik T. Tylicki w 
towarzy:,twie ŻOIJ.1Y niejakie,go 
Edwarda Czel'll1:l:koW'sk iego, ró 
""nicż urzędnika, zam. przy nI. 
Szopena 11. .\Y pewncj chwili 

cie bÓ,~ki Czemlaikowski wy- dzeniem w sprawie zamordowa- kradzieży.' 1 Wyniki Dbserwacji były re'wc 
ciągn.ąił rewo~wer i piędokrot- nia archeolDga angielskiego, pro Szaberski, młDdy inżynier dy. lacyjne. 
nie s.Łrz,elił, r3!l1iąlc cięliko prze- resora Starkey'a, 'zatrzymano plol1lowany, przybył niedawno Okazało się, że w mieszkaniu 
ciwniJ~a. wszystkich sZDferów taksówek do. \Varszawy i dzięki walorom I Szaberskiego mieścił się cały ar-

Cze:rma.kDwski zo:stał areszlo- w Hebronie, których pri;esłucha- . zewn~trzllym Draz elegancji 0- senał narzędzi, służących do wła 
wa'ny, a Tyliń,s.ki w srł.anie bez-. 00. - 'I bejścia. szyblw dosŁał się w sfe- mań, którymi, młody inży~ier w 
nadrzidnym pTzewiezi.oniy do I JEROZOLIMA, 14 stycznia -- Ty towarzyskie. "artyslyezny" spDsób mamp1l1o 
szpitala. t(ŻAT.} - 25 arabskich agitato-\ Po pewnym czasie spDstrzeżo- wat 



!!fr. J 4: !5.1.- .:GŁOS PORANNY'" - 1938 

Sanacja 
tow. nPrz,szlośi" 

WarS!l. kor. "Głosu PQrIłlThlle
~o" telefonuje: 

Mosk~e",ski sztab gen raln, cz,ni prz,gato la wojenne 
~ QQo·osle konleren,j~ S:falina z lDarszałkami armil 

\V sąd~e okręgowym w War 
slawie pod p,rzewodnidwem sę 
dzieł;'o Biedrzycldego odbyła 
się roZ/prawa w prawie towa-
rzystwa "Przyszłość". Na sku- RYGA, 14.1 :(,d~ ~ł.) - :We- szyłow, komisaTZ obrony, mars'!. Syberii, stwierdzają, że wszyst- jellDych i tanków. 
tek wniosku, zgłoszonego przez dług wiarogodnych informacji, Jegorow, szef sztabu i in. kie pociągi, zmierzająoe na Da- Jednocześnie utrwata się prte. 
peł'l1om~ika związ[m posiad~ nadesłanych tutaj z Moskwy, W sferach dobrze poinformo- leki Wschód, przeładowane są konanie, źe Japonia będzie e
czy polis, a~w. Z. Menke~a l I Stalin ma odbyć w najbliższych wanych twierdzą, że obecnie 80-1 amunicją wszelkiego typu. \V wcntualnie zmuswna do olwar
adw. Sta~sk.lego, do kt?r~go dniach konferencje z marszał- wiecki sztab generalny pl'zepro· moskiewskich sferach dyploma· tego wypowiedzenia wojny Chi
pr.z~łączyh SIę przedsta!~'lClele karni armii sowieckiej celem 0- wadza badania nad sprawą e- tycznych powiadają, że chińczy- nom, ażeby uzyskać prawa stro
mmJsferstwa skarbu,. Pall1s~o- mówienia stanowiska Rosji so- wentualnej interwencji Rosji po cy wyprzedają Rosji swe naj cen ny walczącej i w ten sposób 
w~o ~zędu ~~tr?h ,ubezple: wieckiej w stosunku do obecnej I stronie Chin na wiosnę r. b., co niejsze dzieła sztuki, celem zdo- mieć możność za'rządzenia bIo
czen l kom:s~~ hkwldacY.JIneJ woJny chińsko - japońskiej. potwierdza fakt, że Rosja czyni bycia potrzebnej ilości arma~ a- ka.dy całego wybrzeża Chin orąz 
tow. "PrzY'Szł06ć, sąd ~p~a- W konferencji tej mają wziąć olbrzymie przygotowania wojen eroplanów i czołgów. Podobno poddawania rewizji wszystkich 
v.:ę od:oc~ł ce~em UJmozhwl~- udział: marsz. Bliicher, wódz ar· ne w całym obszarze, graniczą· marsz. Czang·Kai-Szek zażądał statków cudzoziemskich, podej
ma sfmahz.owama pe:tr~ldacJ1, I mii sowieckiej na Dal. Wscho- cym z Mandżuko i Zewnętrzną ostatnio większej ilości samo- rzanycb o przemycanie amunicji 
t~zą.cych Slę z Poz.nańslum ~u. dzie, który w tych dniach przy- Mongolią. chodów ciężarowych, armat cięż dla armii chińskiej. . 
bJic~lIlym ~kładem. Ubez.pte: był do Moskwy, marsz. Woro- Podróżnicy, przybywający 7. kiego kalibru. se.tD.o}otów wo- Jedynie obawa 'konfiijttów & 
czen, względme z K. K. O. Ju': rządami Stanów Zjednoczonych 

obecnie UlSIkUltoczmiona. reduik- (lilII §~~ ł)1111\, II~~ fenoOmrke •• ne8sltnrilil Hermana ROSNERA i Anglii, ldóre niewątpliwie 0-cja świad'Czeń, należnY'Ch posia- I stro zaprotestują przeciwko ta-
daczom polis, w calośei pokry- ze swoim zespołem. _ D Z I Ś I J U T R O kiej procedurze, wstrzymywała 
la straty bilansowe, a dekI ara- . dotąd Japonię przed powzięciem 
cje redulk.cyjne OOeą»ieczeni NAJ WYTWORNIEJSZY DANCING ŁODZI I p~dwlenorki faDICZOI :ir~~!~:;~t~~~~ranlc~n. tok radykalnego kroku. 
podlpiS8'1i na przeszło 17 milio
nów złotych, 00 stanowi prawie 
70 proc. QgMu kapitału pol~o
wego. Naleriy wi~ przypusz
czać, te w najbliższym czasie sa 
nacja toW'. "Plrzysz1o!ć" zgodnie 

• rei -- • III 

a I p z I 
z ż~zenjem 1I!bezpieez<ll1-yleh :ro Do 1:8'
stanie przeprOlWadro.na. do koń- ch",,-li n e odnaleziono rZEł 

56"" państ""owwyc:h 
ad .. 

66 Dlocent zniiłi 
na przejazd doZalcopanego 

rekcji. 
WOROCRTA, t~. '(pA'n - ni lotnym §nłeglem t. zw. ,,pyłów.· wer14, 8kąd zawiadomiono schroni- poszukiwania pod Spyciąza. U1Sy

W dniu wczorajszym wybrała się ką". sko pod Zaroślakiem. Na pomoc za- panym przez lawinę urzędnikiem 
w góry na nartach wycieczka przy Pozost.ali narciarze rozbili się na 8ypanym wyruszyła ekepedycja Ta dyrekcji lasLw pańt!twowych Sa, 

WARSZAWA. 13 1. (pAT). - @posobienia. wojć'kowcgo leśIJiklw kilka grup l :::-ozpoczęli poszukiwa.- tttnkowa w skłatjzie 40 osób pod wirkim trwały bez przerwy dzil 
Od 16 do 31 atyc.mia obowi!lzy "!" liczbie 85 osób pod kierunkiem nia zasypanych. W tr-akcie poszu- kierunkiem kpt .. Jatosiewicza. j przez cały dzień. Pod wieczór bks. 
wać będzie 6& proc. mif.ka ko- matruktora. Kozł~ kiwań uległy zasypaniu 4alsze Ekspedycja zdołała odgrzebać pedycja ratunkowa bardzo zmęczo 
lejowa. lUt :przeja.ul do Zakopa- Wycieczka. ma. traq W oro- dwie ~upy narciarzy, pi~8za. w z pod śniegu wszystl<ich zasypa- 1Ia poprm:iht odpowiednie władse 
nago. 'kt6ra będzie udzielarna. na ar.czenks. - Przełęcz Ma.ruszewska, składzJ6 6 druga. - 5 ludZI, kUr~ nytb z wyjątkiem Sawickiego. w Worochci,.) o przyjście jej 'Z ~ 
podstawie kart uczestnictwa U j- Za.rośJal: i na. Spyci spotkała Ją- pnyaypane zostały poobrywanynn Do pomocy wezwano pogotowie mocą. W W orochcie dwaj inżyni~ 
~ ~jeranl* TmyslyłJ. Karty karaJawa. Instruktor i jadący na.wieami. ochotnicze Polskiego Towarzystwa lowie pp. Skrzes2lOwski i Tylko 
te bf:!dzie motna otrzyan.ał we D Dfm lemDt Sa.wieki wpadli w I Jeden z nareiarzy dota.rł do p&. Tatn:a.ń8kiego, przy udziale które- zorganizowali nową ekspedy(,.!~ '" 
wszY'5f*ieh biurach podr6ty. ~łęboq 8Uze~ i zostali zasypa- ~lwki straty granicznej pod Ho go akeja ratunkowa. trwała przez składzie 70 -lSÓb, kUra wyru~/'y\\

IDaśc · Da n • I O" 

całą noc. Odgrzebanych narciarzy BZY':& W OI'QOhty ok. god~ 17 -ej 
c~ściowo w stanie iieprzytomnym dotarła na miejsce po trzetla pcld
odstawiono do schroniska Ba. Za- nach uciążliwego marszu. 
roślaku, & stąd do Worochty, gdzie Praoa nad sondowa.nie!ll __ 
udzielono im pomocy 'lekarskiej. mimo niesłychanie trudnyt'lh .... 

Pos!1lkiwam& zaSawickim trwa runktw spowodowanych wzrastaj .. 

loda II_er.. Ipoborlk- zolewa 'II znakomi· 
.elt~~ poetc z Dowodo wiersza "n,,-e OjCZgzDU" 

~ w dalszym eią.gn. cą' zamiecią śnieżIUłl i wichurą trwa 
_ de' tej pory. I~tnieje słaba nadziefa 

ZAROśI.AK, 14.1. (pAT} ..... 1 na znalezienie przy iycłu zasJpa
Prowadzone przez pogotowie Prr nego 

z WaraJJw'1 ~ ., CtokCbmej aaiń napaści co na zgodził się na spof1k8lllie. Istot" .. 
~aj ~em " ...... fa. st~uje: nie Słoni.msiki zjawił się o €,'ooz. S arotki ór Pir nu Iłi Zlemła6*Se1 pny al. Mar- OnegdaJ (j go(h. 5 pOi polu- 7 w~z.orem w kawiarni Zie- z 

szaJk~iej ., si~ego dniu mdlzwonił. do. DJi~<1O jakiś ~iańskiej, gdzie JlOStal napad- Jako J' eszcze jeden dowód pamięci o zmarłych 
przy stolitku ftdaktwa .. Wiado pan, przedl<:rtawlł SIę Jako ZYS'/ nIęty i pobity. ... 
mo&ci Literac;k.ieh" .. AIltont. munił: Ipohol"ski, młody literat i :mtakomity pisarz Antoni Slo- lotnikach polskich . 
go Słonimskiego zbliżył M~ je .. oświadczył, że ehce się ze Slo .. uimski traktuje cale zajście la- WARSZAWA, 14.1. lPAT) - kę posła bułgarsktego w Warszawłe 
dm z bywaleów tej kawiarni i n'msltlm porozumieć i pOradzić \ ko niepraktykowany napad i \ W dniu t!zisiejs~/m podsekretarz p. Trajanow wraz z towarzyszą
ze .w~: .,Ma$s .. ..61 w .8prawie .lite~aekiei. Slonim: ~.ie zami{!rza wycią~ać z tego ~t~nu w ministers~wie ~omunik.acji cym jej p~zedstawicielem na Pol-
wferar", _łZjI go. ski OQJ)owledzlał, że go zna 1 :zoadnych konsekwencJi. fl anz. A. Bobkowskt prZyjął maIzon· [,kę bułgar"kich kolei żelaznych 
l '._ ;l;A;'" '-' ::'-4___ radcą Tzokowem, którzy wręczyli 

AiU'&orern -".,..... vya uzn:;uw • •• t' tkl b 
~ j poeta ZJ«mUDł T.-... p. wtce~mls ro~t szaro , ze ,ra. 
bonId. p. ar'"" M· H · I ne w gorach Plrynu, w okohcy In ec Z r I-tórych nastąpiła pamiętna tragicz 

~atrryl,się m ,;dia\owa- • na k~.tastrofa polskiego samolotu 
Jli'a Pał&i" w wydnJk.()wanym komunikacyjnego. 
,- artatllbn .·rze .. Wia~ C .. d l'· d . t· d ? Szarotki zebrał wuj pani millł-
Literackich" wiersza. bm.m.ią· , zy SeSja ra y 19l naro OW zos anIe o roczona . strowej Trajanow, inz. TantiIoff. 
CY!ID jak ~je:; Pan wiceminister Sobkowski zło-

BERLIN, 14 f. ·(pAT). Dziś o· PARY~, 14 l. (PATl· .Rząd z nądem ZJednoczonego Króle- , ~,ył ze swej strony serdeczne .podzię 
DWIE OJCZl"ZNY. 

.W twojej oje~ytnie karki 8i~ zgina 
'Przed każdą. wladą. 
nla. zwyciężonyeh-~"'8rda i ślina., 
Gdy ich na kaźń prow3dzą. 

W twojejojezyżnie gdyś hołdy 
składał 

l'rzf!d ohce trony. 
W ojczyźnie mojej, jeśl~ kto padał, 
To krwią zbroczony. 

W i>jczyźnie twojej do obcych 
w wierze 

nć,g się nie zniża, 
Moja ojczyzna świat cały bierze 
W rauliona krzyża.. 

'w twojej ojczyźnie sławnych 
portrety 

fom w etażerce. 
W mojej ojczyźnie słowa poety 
Dprawno w :,jorce. 

godz. 12 minister spraw zagrano franCUSkI. w. ~rozU1Ble~u .z siwa proponuJe on, b~ Rada Z(~ kowanie za ten nowy dowód senty
Beck przyjęty 7JOStał przez kan .. rządem br~tyJski~ zwroctł .SI~ stała ~oczona do sl'.ody, :" mentn i pamięci o tragicznie zmar
elerza RzeszY mUera i odbył z o odroczeru4? ses.ll rady Ligi, StycZI!la. O He P~l UlC b~dz~c I łych lotnikach polskich. SzarotkI 
nim dłuższą rozmowę. W roz- wy~aczoneJ .na 17 b •• m., m.oły przeCIwnego. zdarua,. zapadnie I przekazał p. wicemin. Bobkowsld 
mowic tej wziął również udział WU;l~C to wYJątkowyml okolIcz- w tym senSIe deCYZJa". muzeum kolejowemu. 
min. spraw zagran. Rzeszy 'V. noscIami. • • 
Neurath l ambasador Rzeczypo- Sekretarz gen •• LIgI Narod6w 
spoHtej w Berlinie Lipski. Ayenol POl'OZU~lleWa ~ę. ~b~e- R 

me z członkami I'ady Ligt l JU-

Po przyjęciu u kanclerza, R.7e tro ma powziąć decyzję. • 
szy minister Beck. udał się na SesJa ma b!"ć odroczona do Sąd nie dał wiary świadkom oskarżenia 

-
I r ,je • • ionl n , • 

śniadanie do. ministra Ncmn· <In. 26 styczma. 
tba. Śniadanie odbyło się w :Sei.. fiENE\YA, 14 1: (PAT). Tele-' W 'ądzie okręgowym w Łodzi I lly udał się na naradę. . 
sym gronie najbliższych wspól «ram, wysłany dziś po polu-, przez dwa dni toczyła się sensacyj· \ O godz. 11 wieczorem !Są.d ogłosił 
pracowników obu ministrów. dniu pl'ZCZ sekretarza generalne I na sprawa przeciwko przemysłow- wyroI., mocą którego Karoł R~'mtcr 

«o Ligi Narodów do członków I (;owi łódzldemu Karolowi Rymlero I został uniewinniony. 
R:ERLIN. 14 1. (PAT). Po wi- I ;ady Ligi, ma brzmienie naslę-I wi, osk~rżonemll o zmu.szanie do. W. 113tl.tych D1oty~ach ~ąd. wsl{a

zycie u ministra SlJraW zagra· I puif1ce: uległOŚCI swych robotmc, oraz o zał, ze me dał wlary sWtadkolll 
niczllych Rzeszy Neuratha, • mi- II ~Rząd francuski prosi o odro l czyny nierządne. . . i os~arżeni~,. oraz że dosz~dJ do 
nister spraw zagranicznych czenic zebrania rady. 'Przepra- Wczoraj w godzmach wJeczo~- wl11.oslm, lZ cała ~prawa miała po
Bl'ck zakończył swe rozmowy z sza on za tę swą prośbę, wy- nych sąd po wy łtlchanin przemo dłoze konkurenCYJne. 
osobistościami .,., lU 'ł'.znymi" j l wołam.! ni"pI'7JCwidzianymi oko wienia prokuratora oraz 'wieinie a wir.c zamiast Zlll 11 i f'jS/.P 11 i:, sI:) 

ChlJeiaź ci sprzyja ten wieczLr OPUSzcza Be ·lin. licznościami. W porozumieniu skonstruowanej mowy adw. Pich, - _ ... --------mglisty 
I noc bezg'Wiezdna, 
Jllkże mnie wygna, z Z ziemi 

ojczystej 
Tl'Śli jej nie znasz? 

AIvlO\l1i Słonimski opowiad~ 

P. 12. Z. 4.6. 8,10. 
Ceny miejsc na 
poranki o g, 12 I 2 
i na wszystl<ie po' 
zostałe seanse-od f. 

Naiwieksza aktualność obecnei doby! l . BiD e. O "8 a 
r I n J N I n (I n r. 1lllmmlllll~llmllllllllllllllmlllllllmlmlllllmllllllllmmlmmllllmlllllmlllllllllllmlmllllllllm~ ~ H II U Jj U {Last tram from Madnd) 



DYŻURY APTE.K. - Nocy dzi
~iejszej d~'iurują następujące apte
ki: DuszJdewiczowej, Zgiuska 146, 
J. Harhuana, Brzezltiska 24, W. Ro 
wh'Jskiej, Płac Wolności 2, A. Pe
rełmana i S-ka, Cegielniana 32, W. 
Danieleckiego, Piotrkowska 127, 
F. Wójcicluego} Napiorkowskie
go 27, K. Kempińsldego, Karolew
~ka 48, J. Cymera, Wólczańska 37, 

DODATKOWA KOMISJA POBO 
tłOW.\. - Dzi~, w sobotę, dnia 15 

r.)J.- ,:GŁOS Po-RANNY" - 1938 Nr. 14 

iz,ta dr.. oth w 
Przedstawiciel miedz,n~,odawęg,o biura Drac, Drl' lidze na

rod6w studiUJe Dolskle roZiemstwo prac, 
Gość genewski zwiedził kilka więk~zych . fabryk w naszym mieście 

Wc~.oraj rruno pd'z.yjechał do 
Łodzi .delcgat międzynarodowe
go biura pracy przy Lidzie Na.ro 
dów w ~newie, p. dr. Toth. 

I dzahl ~e!ktorz.y pp. CQfventry' 
. Mtmge. 

~ty(,~lI.ia r. b. urzr;dnje dodat~owa P. TO'th przybył do naszego 
kOllU.;j:l poborowa ub PKU MIasto miasta z Gdyni ~dzie zwiedził 
~. ~ta~:i~ ~j~. winni ws~yscy POb~-1 urządl~euic ~o.rto;e i intereso
J (," l .rL.;:zulka .19t6 . l star8zy~h ,val Slę tamtejlSzY11ni warunka
l'o\!zDJkow, zamJC~z.kah na terelllc. mi pracy. Z Łodzi uda się' do 
2, ;j, 5, 8, !) i 11 komisariaUw po- Częsboch{)'Wy i Ka:towic. 

Następnie p. Toth pOWll'ócił 
do in:spe!kcji p'ra.cy i tu przez Ve 
wien czas przysłuchiwał się roz 
prawom kał'nym przeciwko pru 
codawcom za wykroczelllia prze 
dwko U1Stawodawstwu socjalne 
mu i łallllllil1ie umów zbioro· 
wych. 

l1cji, kt<'.rzy z jakichkolwiek powo. 
<1ó \. Hie stawili się w wvznaczonym Pouiewa.ż delegat międzyn:r
tf'I1niui '3 UO przeglądu ~ojEkowego rodowego biura pra.cy jest go
i otrzymali imienne wezwania śdem m1ni5te.r$lwa opieki i5Po
'I, lud/kiego starostwa. grodzkiego. łeczne.i, w podTÓży po wię

kszych ośil'odlkach fabrycznych 

PO' połudIuiu gQ.Ść genew&ki " 
dalszym ciągu zwiedzał fabry
ki, a m. in. zakłady Seheiblera j 

I Grohmana, fabrykę Plihal~ 0 -

P. dr. Toth (na lewo) i p. radca HerszowskL ,raz fabrykę monopolu tytunltt 

SP!S POBOROWYCH ROCZNI
KA 1917. - Jeszcze w ciągu dnia 
Qzisiejszcgo wyłożony będzie do 
przeglądu spis poborowych roczni
b . H117. Spis ten mogą zaintereso 
wanc osoby przeglądać od godzi
ny 3 .]0 13 w lokalu wydziału woj
skowego zarządu miejskiego, przy 
111. Pi .. trkow3kiej 163. 

lustracia II Domu Prac, 
przy ul. Brzefnej 3 

i robO'tllliczych PoasIki towarzy- '.itpekcji pracy, gdzie oświadezył 
szy mu tłumacz, radca p. Hor- zebranym dzienn.ikarzom, że 
czewsJd. przybywa, celem przeprOwad2e 

P. Toth pnyj.echał .do Lodzi afa badań nad polskim sądow-

l~. 

Szu'll1sikiego zwiedzili zakłady l Dziś raJno przedJstaIWieiel mi~ 
Tow. Ake. Łódzkiej Fabryki Ni- dZVlIla,rodowe~(} biura pracv o 
ci na Widzewie. ,Gośd op;rowa- pu~zcza Łódź. 

PoIsIta bedzie wzorem 
- o'wiadczył p. dr. Toth przedslawiclelowi 

,.Głosu PorjJnnegoll 

o goolz. 8 ranO'. Na dworcu po_ niclwem pracy .i I'ozjems~m 
witał gOl w za.stWSltwie niedyspo " zata!gach zbi~ch, ktoJ'e 
'nowanego iat:Sipektora pTacy III Iltanow1ą. ory~a1nl: l. nieznany 
okręgu, inspektor ObwOdowy, w Euro~le zaeh~JeJ .system ... 
inż. Szum.ski. I Po zIlUSITOW31111U lil1!Spekc.JI 

. . pracy, p. TO'th w towa·rZy5t';Vle Współlpraoo\Vluik "Glosu Po-
RalnO' p. Toth udał SIlę do In- ra-cky HOl'Sl!owSikieF,'o i insp. rannego" ntiał w.czoraj okaz,ję 

jaką powierzuno mu w Gene
wie. 

w pierwszą bo!esną roc.nicę śmier.i narodowego biura pracy przy 
.--!Jllll-------!III--------------. I p!l'zeprO'wadzić krótiką rozmoJutr." w niedzIelę, dn. '16 b. m. o godz. 12 \IV' południe, jllKO I wę z przedstawićielem między-

::;~:3.~;:;:?~:!~i::.~:;; , Od~;. ~: .. ~~.~t!.~!~.!m !!!~!m~!~", I ~:E,*:::Ó::.t:~hdr~:::: 
sllołecznej Wisławskiego oraz kie- II nllbożeństwo żałobne, nil które upraszaj" prz,jaciół i znajom,c:h \ podzielił się z nami swymi Wl'a-

- Wizyta moja w Polsce -
oświadczył p. dr. Toth - a .. 
Łodzi w sz.czegóLności, pozosta
je w ścisłym zwią.Zlku z prae&
mi, jakie przeprowadza międz;y 
ruu'Ołlowe biuro pracy przy LI
dze Narodów nad stworzeniem 
ogólnego projektu konwencJI, 
dotyczącej zagadnień rozjem.
stwa pracy i sądownictwa pru
ey. 

rownika Maciejewskiego dokolliał 2on. I Dzieci żerulllJ11i z Polski, oraJZ · poinfor-

lllstracji miejskiego Domu Pracy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~QW~;ałt.~n~aJS~o~w~łaśei~~w~e.~i ~m~is~.ii, )my ul. Brzeżnej 3. Dom Pracy zo- ii 
litat 7aledwie przed kilku dniami 
przenił"l'Iiouy ze swej dawnej siedzi 
b~' przy ul. Sienkiewicza do nowe
go, wyremontowanego gmacbu po' 
:<1brycznego. ' 

Lustracja wykazała, ze nowa sie
dziba Domu Pracy w zupełności od
Iłowiada swemu przeznaczeniu. P. 
vrezydent wydał na miejscu kilka 
zan:ądzeń, mających na celu upro
~zczenie działalności tej instytucji. 

Jak,$ie odbedą ",bor, wlodzi l 
Nowa ordlin .. ,'. dla 6-,lu wlelklt:b mlas. Polski 

DotjChclti pod tym wzgJG
dero istniało 'tV Europie pewne-
1(0 ;rodzaju bezhdowie. W sto
stmku dl() niektóryeh pańMw o
bowiązvwaly jedynie J ...... 
leeenła, · wedł1llg któryeb uzłtrl-

Ministerstwo spraw ·wewnętrz wszystkie 'naczelne ",łę:dze miej Miista p04hiEilonebędą na 'o~ towal'y siAa przepisy o rozjem-
nych opracowuje, jak to donie- skie pochodzić mają ~ wybom. kręgi wyborcze, z których każ· SItwie pracy. a ... lwieJ eZę.4eł 
śliśmy, projekt ,ustroju m. st. Członkowie zarządów miejskich dy wybierze ożnaczoną ilość rad padsfw me BUl mpeInle DOI'ID 
Warszawy oraz prq,je.kt, ordyna z prezydentami miast na czele nych. Dla każdego okręgu mu- prawnych, regulujących naleły
eji wybotczej".db ·i'ia'ffiiejskicll wybierani będą przez rady miej szą być zgłoszone oddzielne li- de spr8W1 ~jemslw • ." utar· onar, w 6 największych miastach Pol ·skie. I sty kandydatów na. radnych i gaeh między pracowDftiem, 3 

2:łożone W administracji ski. Prace ministerialne są dale- Jako dalszą zasadę przyjęto, ich; zastępców. Kandyd,",a~ 'WGl praeodalwq.. 
p ko posunięte, odnośne projekty że % ~ Y. ra.mych miejskicb no tylko w jednym okręca 'fIiY- Nowy prC!jek~ .,.,. ~ 

,.Głosu orannego" przedłożone będą parlamentowiwybłera~ych będzie · przez ogół ~orczym. .. . .! IIJIłrGd&we bl1P'O prac,- opraeajc 
Z oka:tji 15-leąia pra.cy dr. Mie- jeszc~e w sesji bieżącej. obywateli w 5-przymiomJkow)-m W· Warszawie lista członM"· I Ina posłada~ eharaklel' og61Dy i 

tqsł~wa Ko~ena, lderow~k~ labo· \V poinformowanych kołach la więc powszechnym, równym, rady miejskiej ·ma być ustal()Jl> obOwiązywał W8ZJSłlde ,,-ń
n1.tl)num szpltala. PoznamklC?, 00 samorządowych twierdzą, że u· ta~ __ ym; bezpośl~ednbu i propOI'- na 100. '. &twa, ~ do LIgl NIII'G· 
~ł. na rZ<3CZ T. O. Z-u składaJtI: la- stalon~ już ~~sa.dy ?rdyn~cji ,vy I cjoualr~ym gloso~~ni~. Res~ta' Jak słychać zo.stał zarzueon., d6w.. . 
boranlki. borczeJ dla 6 WIelkich mIast wy. członkow rad 1l1lejSKICh, u Wl<:,C pomysł utworzenIa. z Warszawy , Wybrah:śm.,.. Nskę ~ ,,~ 
~a .,Lina8 • Ha.cedek" składa l kluczają całkowicie pierwiastek Ya albo ~ wybierana b.ędzie przez J specjalnego stołecznego okr.ęgu nwje p. Toth - ja·ko teren mo 

zł. ~.- Zylborstein. nominacyjny. - Rady miejskie.i .organizacje. gospodarcze i zwiąl w,:,jew~d~kiego, .,w któ~ wo· jej wi~ i stodi6w. "an1ewał 

l
-ki pra(I()W~jcze. Glosowanie od jewoda byłb! rownoczesme p!'e w PoIsee d7.ła1a\n~ lD8pekeJI 

111 
Ibywać się będzie na listy. z.rdentem mIasta. praey, oraz ustawodawstwo łI 
l rozjemstwie 'tV za_gaeb ""GM 

wyeh jest najbardzłeJ rOIbu4O 

Następny program "Grand-Kina" (oraz wi~(~j łodzian! W-:;odzil1W8m się - cm.w. 
. Miasto nasze ma obecnie '664.971 mieszka"c6w czył dr. Toth, - te moje bacJa. 

Król i ChórZJSlka 
Rewelacyjny debiut .ktorskl f~RNĄNDI G R A Y E T 

łUW!1\cO podobnego do b. króla Edwarda VlIl 

l!il5tępny program "Grand-Kina" 

I 

nia w Polsce przyczynią się ~ 
,Wydział staty~tycZdly zaną- nim idzie komńsariat V z 89,697 nad3lD.ia studiom gen~ 

du miejskiego d()lKonał ,oolicze- mieszkańcami, oraz VlI z 70779 zdecydo·w3lllego charakteru l ... 
l nia stanu 'lud!ności miasta Lo- miesztkaiicami. stalenia możliwie najłdeał~ 

dzi na dzień 1 stycwi,a 1938 ro NajIl1Jl1iej zalll'drnion,y jest to- SlZegO prOjektu ogólnej 'kou;Weft 
ku, z uwz.g;lędinien,ie'll1 ·zal~ic- I misaril;lt VI (Pol~ie KOJl5ł,a~ty- cp, który byłby do przyjęda 
nia w {}oszczególnych koonJsa- nOiWs1kle), pO'SIada bowlem przez lwią ezęść ezłonkÓ'W JJd 
riatach policji. 14,678 miesz:kaJńców. Narodów. 

Ogólna liąba m,ies.zkań{!ów Największy prZyroM ludności Jestem bam.'Zo zado~om.y 2f. 
w dn. 'l b. m. wy<Ilosiła 664,971. wY'kazal komisarIat I, kltórego swegO' pobytu w Polsce. Dozna

Na 1 s,tycznia roku ubiegłego lu.dność zwiększyła się w ciągu łem b. serdoomego przyjęcia i 
stan mlesZlkalleÓW wynosił r·dku o 2,165 osób. Oka:zano mi dlQpm-awd'Y wielką 
653,402. r.iQkawy wyjątek pod wz.glę- życzliwoŚć • . 

Z zestawienia tych cyfr wyni- dem przyroSJtu ludności stano- Pl() Warszawie 2')Wiedzil'em Po 
4.a że w ciąsrs T.()ku ludność na wi komisariat XIII, którego za- ma.ń i Gdynię, a obecnie udaję 
SZ~gO miast: pOWiększyła się o ludrnietnie nietY'lko nie zwiększy się z Łodlzd przez Warszawę do 
11,669 ()$}b • . , . lo się, lecz przeciwnie spadło w Częstochowy i Katawic, skąd 

Do najbaTdziej zaludnionych porównaniu 7, rokiem zeszłym wY.lad~ bezpOśrednio do C.ene-
n~leży ~omisariat m, . który li- o 28 o,s;ób. wy i złożę raport z rezultatów 
czy 113,214 mie.szkallców, po moich studiów. (Gel.), 
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kreael~ prod. wiedeńskiej 1938 r. 
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Karv za brud, 
na posesjach łódzkich 
~ąu slaro;ciri~ki rOlpatrywał 

wC70raj ~rawę właściciela do· 
lllll przy oliry Pomorskiej 3 'V • 
.\l)tckat·:m, ),tóry pociągni~ty 
w~tal do odpowiedzńalności kar 
no _ adm illislraeyjalej za ant y 
san i ln rll y ~ lau posesji . 

\V wyniku rOLJprawv Apte
karz sk'azallY Z'ostał na' 100 zło
tych grzywliy z zam iarną na 7 
-lni aresztu. 

'5.1.- .,t;LOS PORANNY" - 19~ ., 

Powódź na Widze • 

Strumieni'! wad" sDlrwaiace ze Stoków, zalal, nisko 
ione ulice we wschodniej dzielnic, miasla 

oło-

Przerwany ruch kołowy i pieszy. - ' Ewa~uacja domów. - Straż niesie pomoc 
Wczoraj wczesnym rankiem, I kolejowego na 'Vidzewie, nie I ul. Bawełnłanej. ' hrowska między ,Rzgowską a KJ 

władze łódzkie i powiatow~ za-I mogły pomieścić napierającej Wał ochronny,. zbudowany lińskiego. 
alarm,?wane zostały wieścią o wody, która rozlała się szeroko tam w ub. roku, okazał się nie- Na ulicy Siemirad'zkiego prze * powO'aZi, jaka nawiedziła ' wscho wokół centralnych ulie Widze- wystarczający. Spływająca woda rwany został cał)u:)wicle ruch 

Za nil'z'JOUII1l' z planami budo, dnią dzieln:i~ nasugo miasta, wa, - w pewnej chwili przerwała ta- pieszy, zaś na ulicy Dąbrowskiej 
wunie .... kł;du perzy ulicy Za· Widzew. Na leżącej poniŻiej mostu ko- mę • ..,.... przed południ!em ustał również 
\Yadzkiej [j sąd starościński ska Na zagrożone tereny wyjecha- lejowegO' ulicy Rokicińskiej do- Woda i uieczystO'ści z P O'Se'Jj i ruch kołowy i stanęły tramwaje. 
zut 1\a 1 00 ~f. grzywny z .z~~la- li. prz~dstaw~c~ele wła~z. Udał szło do .całkowitego przerwania I zaczęły pł~n~ć w ~ierunku m}a. Padający bez przerwy ulewny 
n[}. na 7 dm a~eszLuv.-tascIclCla SI,,~ t~z na mIejSCe wsp~łpracO'w- ruchu p.leszego. Ruch k?łO'~y oJ. i sta, zagrazając ulu?om, poł~)Zo. deszcz wzmagał jeszeze niebez
l11.ic-szcz'lcego SIG tamże pned- mk "Głosu Porannego • bywał SIę nadal. W 'my l pOjazdy nym na terenach 9 l 14 komIsar. pieozeńsŁwo. Najbardzi~j zagro-
sl~hiOlAwa - .l. Perelnmłera. Gwałtowna odwilż po ostat- po wysokość kół posuwały się w policji. żoną była ul. Bawełniana. Pięe * nich obfitych opadach śnież- wodzie. Stopniowo zalane zostały dal- 'd3mlków :wstało niemal do ~. 

• ., , Uy~h i padaJący prze~ całą wczo W międzyczasie zaczęły napły sze ulice: Edwatda, Pograniez- "iS zallmyeł1. Lokatorzy, ratując 
:ąd ~larOsclll~kI ukarał W~Z? raJsz.ą noc 1 wczoraj przed po- wać dalsze alarmujące wieści z na, Siemiradzkiego oraz D2I- się przed powodzią, ponciekali 

1'..1./ na 309 zł. grzy'wny Wl'aSCI- łudOlem ulewny deszcz, SpO'WO- ".na strychy, zabierając ze solut 
ciela cegielni Zygmunta Zajeh- dowały gwałtowny spływ wO(ly Dllia 14 b. m. zmarł eenniejszy dobytek. 
nel'a (J.lfyśliwska 29) za uiewpła ~ położonej wysoko nad ŁOdzią I' b. p. H E R M A N L I P S KI . W mieszkaniach poczęły pły-
C3lUC do ubezpieczelni społecz: dzIelnicy Stoki. Wylała przy Elektratedllllk (um. przy ul. ZgłerskieJ 5) wać meble. Tu i owdzie rozlegał 
llpi składek .Za to samo wykro tym rzeczka Jasień. przeływsz, lał 47. się szloch zrozpaczonych powo-
c lenie skazany zoo,lał na 200 zł. Masy wody płynęły w stronę Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się.. nieddelę, dzian.. , 
grzywny {>1'zewsiębiOTca robót Widzewa, zalewając nisko poło· dnia 16 bm. o godl. 12-ej .. poło ze Szpitala Im. POI nańskich prs, 132 l'OCbiny trz.eha było wkońewr 
r.iemnych stelan BIimel f Piw· źone ulice. Rury odpływowe, ul. Sterlinga 1, o czym zawiadamIa pozostała ... ,łebokim sm.tku ewakuować' 

STROSKANA R OD.ZINA 

llia~4~)~. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~m;;ie;sil~c;z;ą~ceiisiięiiwiiPO~b~liiż~'Uiimiois~t~u~:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiii=ii==iiii~ Na ul. Bawełnianą skierowano 3 motopO'mpy z widzewskiego 
O'ddziału straży ogniowej. Na 
miejscn zjawił się komendant 
łódzkiej straży insp. Kalinowski,. 
w otoczeniu naczelników straży. s uacja powiatów pOlepsz,'a sie I 

Intensywna praca motopomp, 
obsługiwanych przez strażaków 
i kadry robO'tników, zażegnała 
dalsze niebezpieczeństwo. 

• woiewoda Hauke-Nowak udekorował zasluion,ch IIarosl6w 
ZarnkniEłcie dWlludnlowwego zl •• du ., Lodzl Nad akcją ratO'W'lliczą czuwali 

\Yczoraj toezyty .się w dal· 
!ol'lym ciągu obrady zjazdu starO' 
. tO w w gml:tehrn lt:nędu woje
wódzkiego w Łod'li. Obradom 
Jlr/.BwodniCLvl p. wojewoda 
H nukc·Nowak. 

przedsta.wieiele władz, którzy' 
pOtrzeby gosp~e i emogra., tisk na zagadnienie jaknajwię- llvnll i kOll1'llDikacY,jBymi.. W to licznie zjechali na miejsce.-
ficzne p0!S2X2eg61nych powia- kszego zatrudniania IJezrObOt- ku obrad poruszano S1JCUlgóJnie W'ŚTód obeonych widzieli..., 
łów. , nyeh pny robotach inw~j sprawy budowy mostów, ttl~- starostę grodzkiego dr. Mostow.! 

Pan wojewoda Hauke-Nowak nych w powlatadt. szenia narwienełIDi isflDieją,qcb sldego, ~omendanta policji mi 

zabrał głos i w tej e~i obrad Na.st~nie z.jazd Pl'ust:edt do dróg i budOwy D01rJ'eh drig m. Lódź - insp. EIzesser-Nie-
zjazdu, kład. szczególny na- dehat\: nad problemami budowla gminnyeh o trwałej nawieneb- dtdeIskJego, ' komendanta polieji 

Z ramienia wla.dz lroJsko- ni. ZwrÓCOl'lO takte ll"łII'3gę - Da powłatowej .;-.- kmno KoeUpera, 

wych obecny był na zjetd<zie za JpU!ASaĄ KI-. -, F'AWORKI-'- W ' ,' ,~ ( J-P l A n' ,l D l ł (" kwestie motory:zaaqjae na t ... kierowników zagrotonych 1Wmi . lępca dowódCy O. K., plik.. _ nie, wojew~ sariat6w i t. d. 
dy pl. M riUJn Bolesla,wicz:. Po:ta- , .Mastumie amaJw1.ano 3pl'Ilwy Około godziny 2 po poładIIhI 
hm obec.ni byli !llpecjallllie przy PIOTRKOWSKA 100, TEL. DLA ZAMÓW'IEŃ 111-92. ., orgariizaeji samorz~ej służ. ulewny deszcze. p~ł padUł 
b)ly z 'Wail'szawy delegat głów- by 2'ldrowia i ~i~. !!pra W' tp..n teł ezasre, zanotowano .-
nei!,o wrzęid'll :sIł.atytStyC2l1lego. wy nadzonl oad qpiek~ spoten pedaDIe "ód. . " 
nacz. SkalskI, oraz przed5tawi- gbrgL '-bul,-riano-'" ną. oraz .......... og6laeJ ad Około goch. tS-eJ przywJ'6co--
:icl izb~' sk arbO' wej. D ., li ... mIaiatJo JI • t j. n1 soeIał rueh pies:ą na ul Bo· 

Obszerny p'rogram zJazdn O- • IM! pllhrwowe _ Ikieińskiej, następnie na Dl: DIa-
bejmowal m. in. sprawozdanie Pobili dorotkarza i zniszczyli mu pojazd ~.J8:rd trwał. do ~yda, go· browskiej, Siemiradzkiego i h-
~tarostów7 ~i;uacji g~odar- W nocy II dilia19 na 20 paź· kę zupełnie miszezoq w pobliżu dz,m ~dftlowydl ! ' został I granicznej. 
ezeJ po.wiatów. W sprawozda- dziernika r. ub. do dorożkarza Abra wsi Sołtysówka, pod Łodzią.. z~ęty przez , p. WiOjewodę Pod mostem ,kolejowym Da a-
n iach starostowie stwierdzili o- ma CyJenta, na ul. Franciszkailskiel Dalsze do\:hodzenie ustaUlo, że wIeczorem. liey Rokicińskiej woda opadła o 
g{)łną poprawę w clz~dzinie ży- podeszło czterech drabów, komplet napadu dokonali małoletni: Henryk 'Nalety :nadmienić, te pod-\óO centymetr6w. 
cia gospodarczego. nie pijanych, Jdórzy zażądali aby Siwek, Bolesław Otcuk, Stanisław ezas ' przerwy południówej p. Na innych zalanych ulicach 

Po szczegółO'wym -omówieniu ich odwiózł za miasto. Widząc, że Jeryszew i Zenon ŚmigielskL wojewoda Hauke - Nowak. do- woda, która dochodziła już do 
aktu.aLny~h kwestii pn.ebudowy ma do czynienia z pijakami dorol' l W dńiu wczorajszym stanęli , k~nał dekoraeji zlotyud Krzyża półtora metra, również szyhk'O 
ustroju roJJuego, zagadnień mc. ka~ odmówił. Wtedy. pijacy.rzuci •. wszyscy:, przed sądem okręgowym mI Zasługi pp. stuostów: piotr..: '7.8.częła opadać. DO' późn~gO' wie 
lioracyjnych . weterynaryjn: eh 1ł Się na niego, pobilI dotkliwie i I w Łodzt. kawskiego Ignaeego strzemłń- czora praeowaly wszędde molo· 

_ wojewoda ~abrał los w ~'ł ra ściągnąwszy z Itozła, nueili do Sąd, uznając, że oskarżeni do- skiego, radOtnlSlZCzańskiego la- pompy. \"ie budOwnictwa P fi. W()ljew~ rynsztoka, sami zaś wsiedli do do· puśeili się wybryku chuligańskiego, na LabudZkiego, Wli.eluń.<Skiego I Z godziny na godzinę wody CO 
~w,r6cił uwagę 11; p~trzebc: w:. roiki i odleehali w nieznanym kie- skazał: Siwka - na dom P?p~a~, Tadeusza Niżanowsklego, ko- raz bardziej ustępowały, tak. te 
budowania nowoczesn h od. ruoku. .. • • OIczaka - na 2 lata W1ęz~en~a, ni~kieg'O Mat'ia.na Kaemrow- istnieje ną.dzieja, że niebezpie-
JOwiada·' chtr ~m' lotk l CYlent powiadom,ł politlę, kto-- Jeryszewa - na 1 rok więzlema, ski ego, brzezińSkiego Tadeusza czeństwo powodzi na Widzewie 
~vm i J~imog: z't a fa wszczęła doehod~enie. Dopiero zaś Śmigietskiego, z braku dowo- Relndla i tureclci.ego Wadawa zostanie zupełnie zażegnane. 
l'~ni i targo~iS~ salIlI a!l"lll"m. parę dni późniel znaleziono doroi- dów uniewinnil. SoJkowsklego za zastugi położo W innych dzielnicach nasze

Ile na polu pracy p3ll18ltwowej i gO' miasta odwilż nie uczyniła 
SIJ)Ołecmej. (rt) żadnych Slzkód. ,Przy omawianiu zagadnień Pro6ł6ł1/:. (iOII-Ó&L,--Czul'-

samorządowych, a w Sl'Czegó)· .,..,,, ".. -\J .. 
lIości spraw budrietewo ,. podat y I S H II 
kowyc~, jIIlJwes-tycyj!ll~h i t .. p. odroczony po raz czwarty II I WA R A 
podikreslono z <naC1S<kIem proJek N' .. ... . b 
iy i pJ.arn.y robót inwestycyj· I a wcwra} wy~na("~ona lO:1 ml~.jsJkleJ won. 17 stYCZ!lU3 U. P i ś~ D b .. - k- (ASI Non 
nych, l>lorąc przy tym pod uwa stała.w s:'l~le grodzklm, tr7} roku. OW. e" ec~" na ellr ~nle Ina" . ue możliwości finansowe oraz krotruie JM odraczana ~pr3JWa I WczoraJ rOTpr3wa zosłała "Yohsnvara" jest Jednym z tych kuhsa, zakochanego w kobiecte :t 
'" . 'dwóch byłych radn)'ICh miej- znów odToczona dIn zaż~::lanUt obrazów rumowyeh, któt-e wstrzą'l wyższej kasty, odtworzył z wieU{ą 

skich Golilllskiego (PPS.) z Szui &tenogramu z omawian.ef,'(' po- sają 40 głębi. Reźyser (Max Ophuls) ekspresją. Powrót Sessue Hayaka 
cetn (Str. N3Jl".) o ' wzajemne siedzenia. , ' . _okazał się głębokim ma"'ą duszy wy na ekran jest niemprzeczalnym Biuro odkażeń obrazy na , pm,iedzeniu rady ludzkiej, wnikliwym poet, ekranu, \ atutem. 

ukarane za brak koncesJ.' mistrzem w subtelnościach ... To też Pierre Richard Willm w roli oli-
~I-"o~iroz-nu ..:.zol-r piękną powieść Maurycego Decobry cera rosyjskiego, okazał się b. kul 

W dniu dzisiejszym wydział prze Pł ~ ~ .." ukazał w niepospolicie kunsztownej turalnym aktorem, który gra z u-
Oly:-J\lwy ukarał grzywną. zł. 200.-\ "t . tk h d i PI t k k- J postaci. Zespolił się ściśle z roman· miarent. Partnerką ich obu jest or~' 
,.Biuro odkażań aparauhv telefo- rani Clt: o przec o n a na o r OWS, te tyzmem autora i wydobył istotną gillalna Mitchuko Tanako. 
]licznych" przy ul. Sienkiewicza, ( Wczoraj przed południem przy w szybkim tempie taksówka T. głęboką W'clTtość tej znakomitej po Reżyser" Yoshiwary" !)tworzył 
18, za nielegalne prowadzenie J ul. Piotrkowskiej 294 usiłował prze 45219, prowadzona przez szorera wieści. cudowną wizję ogrodów japoiI' 
przedsiębiorstwa dezynfekcyj apa- kroczyć jednię 36-Ietni Szmul Jana Kozłowskiego (Zgierska 38). Despeaacka miłość dwaeh męt- skich i "Yoshiwary", zamlmiętej 
1'a kw telofonicznych na terenie m. Wald, zamieszkały w Tuszynie. Auto wpadło na Walda, który ZOo I czym, japończyka i rosjanina do dzielnicy gejsz. Romantyczna bis to 
Lo(h!. bez zezwolenia whdz. W pewnym momencie nadjechała stał odrzucony z ogronlną siłą na gejszy, sprzedającej się, żeby rato· I ria miłości oficera rO'iyjsldej mary 

bruk, tracąc przytomnoSć. Zaalar.· wać spuściznę rodzinną - wzru· narki, PoJenowa. przybyłego mI 

GRA- NO KINO mowany lekarz pogoto'ria stwier· S7:yć musi każdego. A na tle tej I krótki czas do Tokjo w ważnej, •. Ostatnie 2 dni! dzif u Walcia pęknięcie czas~ i I miłości zdołano dac tyle mocnych : tajnej misji służbowej -- jest ~zrll 
POCI. o god •. 12-eJ złamanie ręki oraz ogóflne ciężkie '\ akcentów, że mm przykuwa uwagę I' szająca i pełna egzotycznej poezji. 

OS"c.·ut!zko Dad Rsclawl·cam.- obrażenia aż do ostatniej, najpiękniejszej see Wspaniałe wrażenie filmu potę-
.g W • b t . - oy - śmierci rosyjsidego porucz- gl1~ piękna, pełna ekspresji mu-

Ceny m'els. znac.nl. znltone .starue . gro nym pr~ewleZlC' 'flika. zyka. 
Dziś o g. 12 i 2 Dwa poranki po as gr. i 1.09 n~ ofiarę wyp:ldku do szpitala św. Twórcy" Yoshiw!ary" nif' pomi· "Yoshiwara", ktljrej premiera 011 

na Q~~Jno.se~ałe 1.09 1.50 I 2.20 Jozefa. l ttęli anł Jednej okuji; aby pozwolić I będzie się dziś widnie "Casino" 
'" , ,Szofer został przez l)olłcJ~ za- wygta~ się aktorom. Sessue Haya- z pewnością przez długi czas będzie 

trzymany. kawa trudną i skomplikowaną rolę Vrz!'kuwać uwagę wie-lbicieU !:m'l. 
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137175 139267 171554. 703 64 131042 183 286315 75 529 612 2.000 zł. - 960 2144 26711 937g:f~\;6 lit :: 'tia 61 71232 392!~;U035 ll1J 242 72 
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aDk Polski 
Zawieszenie transakcji giełdowych we 

francuskieJ. 

sprz~dai~ Iranków - IRqnek pienzęzny 
FrancJi.- Zyski i straty przell1ysłu łódzkiego na spadku waluty U~zeaowa cedął~ 
_ Kalkulacja eksporterów konfekcji I giełdy warszawsk!eJ 

Di~ 

ł "Ka ,,""czorajszy01 zebraniu giełd~ 

W dniu ,vezorajszym kryzys l nia franka francuskiego są prze kn fl'anka francuskiego - tru- ną przemysłu iranenskiego. walutowo, dewizo'l'ej w,Vars1a",jc 
(r3.1lka spret..")"zuwał się w calej mija.łąee i prawdopodobnie sy- dno narazie powied7..iee. Objek- Jeżeli chodd o import z FI'311 tendencja dla dewiz była ~łabsza, 
pełni. Pogorszenie sytuacji wa- tuaeja ulegnie wyjaśnieniu. tywnic biorąc, straty powi~1Ry C.li, nalcznoścl za który ulegną przy obrotach niedużych. Not,ma
luły francuskiej występowało- Nic.~ :również wyk1uczo- być niewielkie, gdyż eksport pewł).cj redlłkc.i5, to p .... J..emysł D<1: .\mst.:Jrdaru 293,35, Bruksel:l 
jak wiadom{) - juź od pewne- llym, iż pozi{)m franka ustali koulekc.łi do Franc.ił uległ osła włókienniczy bardzo niezuaez- 89,05, Kopenhaga 117,5U, Londy;] 
;:0 czasu z uwagi na tarcia w lo się na pt)"Q9mie nieco wyższym, toio zmniejszeniu. ~padek fra.l nie b~«kie w redukcji tej part y- 26,:32, Nowy Jork l,27,50. Km\)' 
nic Frontu IJudowego oraz ze o ile warunki polityczne nie bę ka zaważy ~dllak w p1'zyszlo- typow-ał, gdyż surowce i chemi Jork - kabel 5,27,63, Oslo 132,30. 
względu na zatargi strajkowe i dą sprzyjać jego poprawie. I ścl na naszej kaJknlacji arłyku- kaIi~ spl'Owadzane dhl pt'7.cmy Praga 18,51, Sztokholm 135:70, Zu
inne konflikty. które utrudnia- Czy przemysł łódzki poniesie łóweksportowych d{) Franeji, siu włókieun,lezego,. .,tanowi~ rych 121,85, Bank Pol:,ki płacił z;.', 
jąc praeę przedsiębiorstw, po- poważne strdty na skutek spad- gdyż zwi~kl!itZy sił~ konkqrencyj niewielką ~Zę5Ć importu_ dolary amerykańskie 5,25, dolary 
ważnie podważyły zaufanie. Dy kanadyjskie 5,24,50, floreny holell-
lnisja gabinetu Chautemps'a po "··'5'5 derskie 292,35, fra.nk.i !.zwajcaIskie 
głębiła panikę_ Z b - - k - ,121,35, belgi belgijskie 88,80, funty 

W dniu wcwrajszym giełda GZa z no 1111. u z""y~ U.I e. angielskie 26,23, funty palestyńskie 
paryska w (białe dewizowym 25,95, guleuny gdańskie 99,80, ko-
była nieczynna i ma być 743- Spekulacja 1ArplY1Afa na kOl'1iu"'kturę rynku re·ny czeskie 17, lwron:v duń8ki·;! 
mknięta aż do do. 17 b. m. Je- p 7.Vpus~c~ltno II oash pn' e n IlIllY gospodlłrsh' rolnyeb J'est ~wyk1e du' 116.95, korony norweskie 131,65, 
d ' . B-I, Fr ,N .. d Na ś .. iat~wyeh rynkacb zbożowych 111'0 f-J. • ; • l • l koronv 5tW3dzkie 11:15,05, liry wIo. noezesme iUJA ane'p~ Pl'-e- 81maeja .. tygodniu ubiegłym dozo a- prz~d sobą ~e!oz~zc ~r~~zło 6 ~~C!llt:.~y ie. Z lnnyell ziemiopłodów ZImotować J 

lute zahamować panikę i ułrn- la w,-raźnego w~(H!nlenia połllez& w' eląg~ kfo.ryeb zIJJ~ mogą )e8r:cze należy lekki spadek oleistyeh, zwyżk~ skie 21, szylingi austriackie ~8,20, 
dnić beuadną ucieczkę od wa- nego ze zw,-żką een. Tlum~ezy się to w~l'fłl adkl'l ułoogąee oba~u: ~szel~ile. p~'Zde zaś pasz (slo my i siana) oraz zlemnia- marki fiilskie 11,25, marki niemiec 
luty, jak r6wniez wywóz kapi- _ s jednej strony - wiadomościami w (ywan.a. ~ocDeJ sy uael sWla ków i białej koniczyny: strączkowe n- kie 110,50. marki niemieckie srebr
fałów ........ anie ... zwr6clł si ... do o wysohści zbiorów na półkuli po- c1

zy "IVtso~":I~i::?:kaę r!~~~~zine)kYSnPrrtz: tr~ymały się na'nlezmienionym pozio Ile 11P.. 
----...., "ludnlowej, s drogiej zakupem prze. (e' • :')~? mle. 

wS"~stkieh banków z weee- AagUę nadwyżek wywozowyeh Kana- wych, w St~naeh Z.l,ednoczonyeh l Ar- Na rynku zwierząt rzeźnych syllla. Kurs orientacyjny illa Pnryv 
"łcml, aby zawiesiły na pewieu d,. Zbiory południowych kraJów za-I genlynie. Nie obeszło .slę t~ rl;eez pro· eja kształtowala się uadal t;laho. By. 17.25 VI zaDfi:1ronaniu. 
okres CZ8sn transakcL.. dewizo- morskieh, jakkolwiek są zupełnie do- s(a tbetZ "-Płyhwn d~IPekUtllleJII. ale mo' dlo l trzoda eblewna zlekka zniżko- AKCJE. 

S'" 10_. • i I men en w an u el'D). nowym fa' 'T' Ile 
~.,. ......., to Jednak .,le grozą w ększym wsze p01\-inien bye brany pod u'J!l'a- ~aly, bardronleznaczule p~dniosly .l."\ii rynku akCYJnym tendeneJ" 

'Dewiza na p ....... ż wykazała .. buneniamł na rynkaeb, a wobee " S1~ eeny, deląt. eo tluma!;zy Sl~ małą b"ła niejednolita przy większycu 

4V 'dni1l wezorajszym dalszy po- skieb przypuszcza się, że równowaga Mocna tendeneJa .panowala l lIa ł'y1J gOllporłarstw gdzie krowy zaezrnajlj O lotac ,1KcJaml Ban u olskiego. -J t:djęcia li: l')'oków nadwyżek kanadyj- .. ~. . • I podliżą tego towaru ze S.,'Ooy małycb "b' b' -.' .! k P . " (J' 

wlłŻDy spadek. POllliędz,- popytem i podażą zaeh~·ia· ~ac~l krało",::ch, JaUolwle~. ZIlZJJ~: eleUć się d~plero pod WfOSD~. Obee- S'){f'wano: B.tUk Polski 117, Cno 
Od dwóch dnł ueieezk.a fMł - Ide zostanie. Nl~ "Daczy to, że ui. ~~yen~:le::' ~~g~!~C~:~c~UlÓS~~~~: nic rozpro1ll'adzlłny jest kredyt na i kier ~,50, WęgieŁ 30,75, Lilpop, 

franka spowodowała masową ntwol'Zll sI" w koneu 1I.amp~ii zapa zd~~aly cokolwiek zboża jare. eo Uo oPas bydła, oparty na łych tia~,ycb 6t.50 - 63, l\lcdr::ejc.w 14.50, Ostro 
Jodd wal1lty fl'8llcll!łkiej m. in. By nIesprzedane, .al.e. oc~lseie ~.dę maezy się b/lskośelą wiosny, kiedy za. , .. sad.~. co i krt;~yt ustawowy l ZI\- 'yiec 55,75, Starachowice 38,50 _ 

l one zapewne mnIeJsze, niż początku· ol bo' fe h'ch zbói ze stron;y lIezko1\y pod zboza. "87- 38" 1'5 b b h i W LoIldynie. .Fundv",ze walu- p rz_e wau • i) , '"' - , -..a er llSC 49 -
towe mu"iały wobec tego zakn- , ',HJ.fiO, Żyrardów 61,75 - 02 . 

• pywae powamą nośe franków 'ft1gkon-"z2Iuł-'- 11111 okr.-Au'lo-dzk,-m"\' PAPIERY PR.oCENTOWj<j. 
franeuskkh. Jedn~ ujaw n . .,..., ... ~~. , Dla parier~w *,)rocentowY~'b ten-
uia się r.wyika walut angł088- t:. ki i - ' .. h - dencja była mO"niejsz:a, zwhezcta. 
sldeh, będąeyeh przedmiotem. O ą na 1ArySQ ft'I po. o ....... ~ec n.cznyl'l'l dla papieró.W' państwowych. Obroty 
popytu ze stron,. kapitalistów W swoim 4lUs!e ~a.mieszer:ony I Looz.ki okręg przemys.łowy p~'zez to pozory mate,rlałów wy- ~:yly ?gra?lCZone: Notowano: 3 pr, 
fł'aneusldeh. _tal .. pl'8ll1e. 10d~kleJ artykuł o rzekomo p:osiaJClać ""y mial co- rabianyeh. w .Bielsku. lIIwestycYJua serIa I ero. 89, n 8aI. 

WJko:6ezalnłchne bielskim. . .Ił .• 79 --' .• 9 
Giełda paryska ~. NIe ograniezono się tam do pod prawda faJbryJn produkwjące ta· ,ta, 8em. II emil:ir .0, 4 ~ 

na ogranlttenfami dewizowy- ""en1a włlloró.. w,-kołezaJllie- me tkaniny, nie posia4la ~ak Dla wprowadz:enia w błąd dol1.rowa 42,2~, ~ l pół proc. poz-
Ulf, jywo zareagowała na osia- twa bielskiego, ~tór,.eh Ide 1Uam~ dobrych wykońu.alp., wykwaJi- lo.1lPCa ' i karJ!S.UInleńt:aJ "pnemy· we",;!o~trzna 6a,70. , 
łute W)'P8dId polityczno - spo- bynl_a~~O!!..lzaonmoillra~J'ękWb!~o~:kwOańe fillrowa.n:ych techl. 11ków, .mu..' na. sło\\1ec" w tym wypadku. nie GrELDA LÓDZKA ~ 
łeCZlle w kraju. W"mnczył, ho ~; ;kręga ł6dzki~~~, -które wet dobrych sił rooot.nle-Lyeh ~qpatl'uje materiału. nawet w Na wczoraJs:r:ym zebraniu I!~ 
wiem najmniejszle po!'n87JeIlie, tRkolllo Ide dorosły do sw,-eh za- tej branży i d'J'IlItego tIk,aojny swoje firmowe , et Y.k im-. r a zada· wyJD r"1. Lodzi T:~~~~~a~~Zedlłi .,. 
aHt p'oe.łt1iw:r kapitał zaezął a- da6. PraPlle obJektywnie ...,.Jaś· swe musi wysyłać 40 wykoń<.~a iv.alnia się lmPehlie .'tym misty. Dolar6wka <l2.50 
(~iAa4!)( Francji, a jednoc!uśnie ale ezyłelnlkom eałoksztaH łJeb nia w Bielsku gdzie wszystkim fikacY'jnym stem:piem biel~kim. Inwestyc. lem.. 1\).75 

~..&- -..J._ - acadDleń, ... r6d6my .tę do ' • • Inwestye. II etn. 80.25 
rozw ~ -'"i ~ ejll.. ~ WJko6eał6 l fablarń tym brakom mOZll\a z~le. Materiały , takie spnedaje się Konsolidac. gr. 67.50 
~ ·"rua I6c1Hiep. «cJde Ittrąma· T'<łlkie opiJllie krzywdzę ni~ 111 !lZC"tegó.l!n.i~ W detalu, .!a'łoo WY- Konsolidac. dl". 66.50 

W --'u _ --=-ł"-:~ej, 1Hm7 poaHne fDłormaeJ," k ....J k......!:. ·_w~ . roby :bielskie. We'W'llętrzna 65.50 wz- _J ~--JJH REDAKCJA o przemol~ wy ~ezo - Bank Polski 
frank zaczął spadać, PI'Z1 ezym farb_ki okręgu łOd_iego i 'POS1JkodowlłJn)'lroi są 117 pierw- 5% Lod:r:i s. X 

117.00 11 .... 
64.00 6UO 

s~ek ie«o wynosi orjentaeyj- Dowodem wysnkiej jakości zatrudnio.ny 'W nim pierw~o- szej linii. G% oblig. m. LodU 
me na g\ełdaeb polsJdeh około wykończalń bieliSlk.ich jest fakt, rzędny personel techniczny (w Tendencja zl\-yżkowa. 

M.OO ... 

2 gr. na 1 banku. Na {)ficjalnej te nawet Anglia (1) przed w-oj- specjalnościach SW)'th nie . ustę- 1) ko~enci, którzy ])e2Jkry GIEŁDA ZBOŻOWA. 
rilełdzfe -ar...... skie" d l ył ł t • • 1., _1. •• • ,..' tycznie k~ł!rWt." Ib małowarlośdo- lyto (trans,) 23.50 
'" .. ~W J ew za ną prxes a a swe owary 00 PU.}ąJCY ~Qu"".urenCJl aru. JU'aJo- -.t"~J't' Owies (trans.) 22.75 
118 Paryż nie b~ła wlozoraj noto wykońeza!nia w Bielsku. Przy- wej. 31n1 ~aJl1icm.ej),' aJe j, (). we materiały, nie sp<rawdzając Owies jednol. 22.25 - 22.16 
wana, ~dyż Banlt Polsld obrał ezyną tego mają b~ speci;łloe pilllię wykwalifikowanych TO- nawet dokł3dnie flreści stempla, Owies zbier. 21.25 - 21.58 
stanowisko wyczekuiące i nie własności '\vody L rzeczki ,,'Sial botników ,oikJfęgu łódz!kiego, po- mającego JalkOb'" §wiladczyć o Jęczmień prz. W.75 - 21.~ 
sprzedawał de· p. k'''' ,~. k atłllik • . d' h t' fu . t· d nno·hocJzenfu m,atet"iahl i .J·ego Jęczmień brow. 22.00 - 23.00 WIZ na aryz. -l 1 w . .,"" ... le w ~ aeJC per- SIa a]ącyc w e.l alOzy r .. y- ... -~ Otręby ps:r:enne 1:>.25 _ 15.50 

Ze stanowiska Banku Polskie sonelu technieme~o i :robołni- e.ł~ kilku pok{)leń. dob~ , I Otręby grube 15.50 - 15.73 
~!O należy wnioskować. iż waha czego wykończalń bielSkich. Pszenica 29.50 - 29.75 

"s,pecjalne właśdwo-~oi",~ 2) poIkrxywdzeni takimi pTak. Mąka żytnia 65% 32.50 .. 
, lwglka papierów .r". 

Objęła ona wi,kszOśt walorów 
Zwyżka papierów, która ujawni- rem tym obracano po 67,50 kupno, 

... się onegdaj, przybrała wczoraj 68 sprzedaż. 
na sile. Zarówno walory procento- 5 proc. poiyczk.a ltOlejowa nie 
we, jak i dywidŁl1dowe wykazały wykazała vnian: płacono za nią 
(lalszy wzrost kursów przy wzmo- 64,50, żądano 65. 
żony m popycie. 4 , proc. prem. pożyczka dolarowa 

4 i pół proc. llailstwowa pożycz- (dolaró~ka) również utrzymała się 
l,a wewnętrzna: grub8ze odcinki JJa poziomie poprzednim: w żąda
zwyżkowały o 50 pkt. i obracano niu 42,50. 
nimi po 65,50 w płaceniu, 66 w żą- "' pro<.'. pożyczka konsolidacyjna 
daniu. Drobne odcinki poddosły podniosła się o 50 pkt. Za grubsze 
~ię o 100 pkt., osiągają,e 65,40 kup odcinki płacono 67,75, żądano 68,25 
ua, 65,90 sprzedaż. za drobne 67 kupno, 67,50 sprze~ 

daż. 
3 proc. pożyczk.a inwestycYilla 4 i pół proc. listy za'Stawne ziem 

Illiała t~)(leocję niejednolHą; za l skie ser. V zwyżIwwały o 25 pkt. 
e tno pla:t)Ilo 79.2~ J~upno, 79,75 Obracano nimi po 64 w płaceniu, 
~(lr~~r 7. !I elil. tej po~y{'zki spadł<J 64,50 w żądaniu. 
'" 2) l- l obracano mą po 9,5<l w Akcje Banku Polsldego odzvska
placenl 

1< ,80 w żądaniu. ., Iy utracone ostatnio 100' pkt., 
5 pro. noż!,c7.ka l\Ol1werS.YJ~la (OSiągając kurs 116_50 kupno, 

llOr:~- LI kur' o 100 pkt. Papte- In,50 llfzedaż. 

I 

ł.6dź inwestuje w Sandomierzu! 
Projekty budowy kompleksu fabryk w c. O~ P. 

dy Brwry w Zgierzu, "Wolbol'- tykami są rÓWlDież ~łidni pro- Mąka pszenna 65% 42.50 
ki" w Tomas;zo",i'e ja'k i "Neru" dueenci blel~y. których zesłu- Mąka pszen. II g. 35.75 - 36.i5 
w KOlIlStanty,Jlowie obrony w tona dobrcł Opinia narażona Mąka pszen. II A 30.75 - 31.7-> 
kOIllkuTenCJl" z' "Biał1ką." ni ,e 'po-, ~t na ' szwank, przez nadawa- Mąka pszen. lU g. 28.25 - 29.23 

.. - Otręby ps:r:enne 15.50 - 15.75 
łrze"Qu.ją. nie materialom malowartościo· Otręby ps:r:en. gr. 15.75 - 16.00 

wym nazwy bielskich. Gryka W.50 - 20.7.1 ~ranjczaJ.ny się więc ' tylko 
do przYIJ)omnienia; żc wyjaśnie
nie cato!kszŁał'tu zagadnień wy
kończalnictwa omalwiane już by 
ł;() w prasie łódZ\kiej i W'3Jl'Szaw
skiej p,~z~d d"r,om!l laty. 

SLwierdz.oil1;() wó-W'ozas, 'ie W 

szerokieh masach kon1!Ullue:l1Jtów 
11't'l"waliło się W ostatnich ' eza
sach p'l'"7;ekoi1.1.a.nie o ' specjalnych 
zaletach i jakoby' gaft.mlkowcj 
przewadze tkanil1włókien:ni
czych wy1robu bieLskiego nad 
wyroo:łi1ui ' przern:5'słu lód'zkiego, 
z~iers.kie.g.o i łoma:s1zowskiego. 

Posłużyło to s~eregowi drob
nych, nie liczących się z ety.ką 
kupiecką. i oczciwośeią pTzemy
. 1oWlCÓw. do niele.gałnej akcji 
wobec kupującej puhlicZI1lośd. 

Kas:r:a grycz:an3 33.50 - 34:.50 
3) 'V.reszcie przez mani pula· Siem.ie lniane kres. 48.00 - 49.00 

cje te i sztmmnie wrabia!llą opl- Victoria 29~25 - 29 7& 
. _.1._ d' . soI·dn- Wyka 19.50 - 22.50 

Ulę PuuU;(yw WIll są. l I J Groch polny 29.50 - 30.00 
producenci materiałów wełnja· Mąka ziemno prima 27.00 - 29.00 
nyeh :WYŻ8Zyeh gatunków Lodz~ Tenden-cja spokojna 
Zgierza i ' Tom~~ wytwory NOTOW ANIA BAWEŁNY 
których mane' są odlaŁ dziesiąt NOWY JORK. 

Otwarcie z dnia 14.1: 
ków ze : swej dlOSlkon:ałJOści i ga· Środek: styc:r:eń 8.45, mar:r:ec 8.5." JIltl) 
tunk.iem swym ,bielsikim zUlpeł- 8.60, lipiec 8.65, październik S.U, gr" 
nie nie ~ują. d~ień 8.77. 

LIVERPOOL. 
S~lOOdy wyrządrone :na &KU Bawelua amerykańska. Otwarde! 

lek tych , maohi:oa.cji solidnemu dnia 14.I. 
l . k Styczeń 4.85, manec 4.88. maj 4.92, 

Prteom,Y:S
ó 
O~ . or.az ma~~ 00.- lipiec 4.95, paid:r:iemik 5.01, grudzień 

SU1De41t w, pk l UZaSaUllUOna O- 5.03. 

• ok' r ... bIUl. 
wac .s~eT. le S ery OipInll pu Gin: loco 7.6t, styczeń 7.24, mil. 

barwa przed dal~ pogłęhia- Upper: loco 6.39, styczeń 6.05, ma
niem się tej na.~ wyt"lłJZ niezdro- rzec 5.99, maj 5.99, lipiec 6.-, wne
weJ s-ytuac. ji winna zainŁereso. \Sień 6.-,. paidz,iernik 6.01, listopad -

eroeJ t kół g05podWC2'JO-społecz· nee 7.08, maj 7.12, lipiec 7.13, pat-
Dzieje się to w następujący spo- nych. dziernik 1.19. 

sób: 
Ni~którzy dn.·obIli i Inawet śred 

ni pI'iZffll1)'1Slowcy z Łodzi i Zgie
rza, ",·~"rahiaj.ący materilłlły weł-

UJe.,..ne saldo w r.1937 
Deficyt bilansu handlowego wyniósł 61 milionów "·cc!łlł.g pogl{)sck, kr:tżą 'ydl i booowę ko.mplpksu rahryk: wę niane i pół, .. 'clniane pOslednłej. 

na terenie Samlomiel'zu. miar dzarni śledzi, pa.larni kawy i szych, a ezęsto i Iichyeh gatun- W ABSZAWA, 14.1. (PAT.) - w roku 1937 wykazały w po
llllll "'C wLorek bawić delegat il sortowni herbaly. ków, w\':Syłają je do wytkm1czc- Hand~l zagranł~y Polski przed równaniu z rokIem 1936 poważ
lIv pl '"m. - handlowej w Lotlli, Pod uwulgę miały być Lrane nia wykOllczalniom ". Bielsku, stawiał się w roku 1937 nasłę- ny wzrost. - Ponreważ impol'ł 
klńryt· }w.duć miaŁ na mil'jseu t.crC'l1~-, leią,ce na prawym brze które zW'I'acaj.ąc l11UJteriały po pująco: przywóz 3.683.056 tono, wzrósł w większym stopniu niż 
"'aru l i moźli wo;ci nabycia ~1l "'jsły, objęte pllłJl1ami wiel- wykończeniu, zao.patrują je (po wartości 1.294.341 tys. U., wy- i ekspol'ł - wystąpiło ujtmme saJ 
od mi: :'ta ].. i I li. Ilnaslu ha tcre· ldego Salndomierza. 11l'WC,i strO'1lie materiału) w stem wóz 14.98.7.682 tORD, W'IłI'łośei \ do 'w kwocie 81.'761' tys. do W 1'0 
nów dla l(~dlkil'gu komo)"("jum, Pogłoski te notujemy z oho- ple firmowe z widocznym napi- I.UrJ.580 tys. zł.' ku 1936 biJaQS handlowy mial 
l, Lóre jakoby p·rujektujc lulaj wiijzku dziC'Ilouikars'kiego. sem: .,Bielsk~', nadając im 001'Oły handlu zagranieznego nlewłellde saldo dec1atn1e. 



s ilU • , . GlOS SPORTOWY 'i ~ :"'U, \, l' ,I ~ " IIJ1")/ ,1:111 I ".l. {'I 1.1 tl .. lł! ,II: ,hit, .' ~ 1.1 - 'f~ (I')'/';\ 
~ ... .;;. ! : _. I .. '.' • . ." :t .. , Ił. _. \./1, ~ Łórli, dnia Hi stycznia 1938 

Serce (ouberlina 
na Olimpie Dzi' obr lia • 

I l\Ii~tlzynarodowy komitet olim
{lijski postanowił przewieźć serce 
zmarłego twórcy nowoczesnych 
olimflió!d Coubertin'a do Olimpii na 
wiosIlę l'. b. Na porządku dziennym m. in. wniosek o powiekszenie składu ekstraklas, 

Po zakończeniu &brad międzyna
rodowego komitetu olimpijskiego 
w Kairze wszyscy członkowie ko
mitetu udadzą się do Aten, gdzie 
wezmą udział w tej niezwykłej u
roczystości. 

allis Merers 
przesyła tyczenia 
Jędrzejowskiej 

Dziś w Warszawie !'ozpoczynają alłauetycznej: LKS, Pogoń, Ruch, EX-CZTEROKROTNY MISTRZ 
się obrady dorocznego walnego W'atszawianka, Warta i Wisła. Jed POLSKI. 
zgromadzenk Ligi PZPN. Jako de- noroczny żywot w lidzo miały trzy Trzecie miejsce z kolei przypa. 
legaci LKS-u wyjeżdżają pp. pre- dtUżyuy: krakowska Jutrzen1w~ da lwowskiej Pogoni. Czterokrot-
zes Heliodor Konopka i kierownik łódzki ŁTSG l lwowE;ka Lechia. ny kolejny mistrz Polski z okresu 
sekcji Zygmunt Rębałski. Na po-/ WISŁA NAJDAWNIEJSZĄ przed ligowego (1922-1926), Po-
rządku dziennym m. in. wniosek DRUtYNĄ. goń trzykrotnie była wicemilltrzem 
Warty o powiększenie składu Ligr. Otć.ż z t.ych drużyn, l\.tćre bez ligi. . * przerwy są w lidze od jej założe- Ho:tNłE BYW ALO Z RUCHEM. 

Zarząd Ligi wydał obszerne spra- !lia. najlepszą. pozycję przeciętnie ~lł!..sld Ruch, czterokrctny mistrz 
woztlanie roczne, za.wierające cały zajmuje krakowska Wisła, mistrz ligi (1933 - 36 r.) zajmuje pne-

W odpowiedzi na życzenia no- szereg ciekawych uwag i danych ligi w latach' 1927 i 28. Drużyna ciętnie ledwie szóste miejsce. Rót. 
woroczne przesłaue przez Jadwigę, f:tatystyc~nych: Ze sp:~wozdania ta uie. ~padła nigdy poniż~j s~~ste- nie hywało z drużyną śląską. W la
·/ędrzejowsl<ą. znany na obu pół- tego wynIka, ze rok mInIony zall- go JIllejSea, a zdarzyło SIę JeJ to tach 1927 i 8 Ruch był na szarym 
I. ulach teoretyk tennisa Wallib czyc należy do bardzo udanych raz tylko \~ 1932 r. Przedętnie końcu, ba, ledwie zdołał się urato
Meyen; nadesłał naszej mistrzyni pod wieloma wzgl~dami. Współ- Wisła zajmuje w ciągu 11 lat ligo, wać w 1927 r. od Gpadku z ligi. Z 
życzenia wzajemne, w których mię p!'aca zar'~~~ z k!ub~~i .układała w:rch trzecie miejsce. 12-go miejsca w pierwszych dwuch 
tlzy innymi wyraża przekonanie, I f:l~ h~rmomJlUe. R?wnwz l stosun-l I?RUGA ~OZY~J:'- WARTY ... latach założenia ligi, Ruch w 1929 
że w roku biE'żącym osiągnie ona I kI . mtędzy klubami. były wzorowe, Na drugIm mleJseu 1)08taww r. wydźwignął się na dziesiąte, po 
l miejsce nu liście światowej, a Jedyny przykry mcydent Warta . trzel,a poznańską Wartę, mistna tym zaś na S-me, 7-me, aby w ro-

ft _ - Pogoń zestanie zlikwidowany. ligi w 1929 r. Lokaty drużyny po- ku Wr;3 z!lSią.ść na tronie mistrzow. Juz za 2 lIlIOdnie Liczha gra~zy, a szczególnie junie- znaoskicj w portwn;lfIiu z krakow- skim i nie oddać go aż po cztero-

Jp .. ! ej-O k rów znacznie się zwiększyła. ską. są, już zna.cznie gorsze. Dwu- leciu. 
"'ł,JfZ WS . a_ wyruszy Bardzo pomyślne przedstawiała krotni,:, Wa.rw była na 7-ym miej- A OTO LKS. 

na Rav.erę się w roku ubiegłym sprawa po- sen, a raz nawet na 9-tym w 1937

1 

Z kolei idzie LKS. Łodzianom aż 
Wyjazd Jędrzejowsldcj na Ri. prawności gry. Zaledwie 19 kar roku, kiedy po 12 drużyn liczyła do 1HDO r. nie powodzi się hlą.kali 

wlerę zostanie pr~yśpieszony i na- (z ktlrych 16 za niesportowe za- iig8. się II sarr16g~ dołu t.abeli.' Następ-
l'za teuisistka wyjechać ma lUZ chowanie się wobec sędziego, a. tyl· nn piQciolecia jest pomyślniejsze 
w Jmńcu stycznia. Na Riwierze ko 3 za grę niebezpieczną.) nalożo- dla ŁKS.u, który w 1932 r. wspiął 
przebywa od dwuch miesięcy mlo- ne na graczy w ciągu całego roku. ~iQ nawet na czwarte miejsce w na. 
da tenisistka polska, Siodówna, Liczba kar zmniejszyła się o 40 ~zej ekstra klasie. Ostatni rok był 
która weźmie tam również udział prOCl~nt w stosunku do r.1936, a o l.n.:w b. ciężki. 
" kliku turniejach. 70 proc. w stos. do r. 1935, zaś je- WARSZAWIANKA - PRAWDZI. * śH chodzi o wysokość kar, to w rtJ· WY SZCZĘśCIARZ. 

Polski zw. lawn-tennisowy wy- ku 1937 wyn?~i ona zaledwie 3 pro 'Tr7.ykrotnie była o wło;ek .~ 
Słał już &lo Budapesztu zgłoszenie cent wysckosCt .z roku 1?36. • epadku, raz zaś o włos. NajlepIeJ 

degrał w lidze pew'ną. rolę, plasu
jąc się tla 2··im miejscu w 19'27 l!

a na 5·tym w 1928 r. 
BUŃCZUCZNY AKS. 

Wa.rto wspomnieć o śląsk.im 
AKS-ie, beniaminka ligi r. z. Z wła
ściwym beniaminkom jmpetem j 
zapałem AKS ledwie po rocznym 
{:obycie w lidze zqołał wywalezye 
zaszezytne drugie miejsce. 

WSPOMNIJMY O GARBARNI 
I O CZARNYCH. 

Pominęliśmy jeszez~ 8 drołyn" 
o kUrych warto wspomnieó. 

RH:nolite okresy w lidze przały
wała krakowska Garbarnia. JaJro 
beniaminek w 1929 r .. zdobyła wi
cemistrzostwo, w 1981 r . była m
trzE'm ligi. W 1937 r., po dziewtę.: 
cioletnim pobycie w lidie, potegna 
la się z naszą, ekstraklarą. 

Czarni lwowscy ni - mieli tai. 
błyskotliwej ka.rl~ry, · j ~arhM
nia. Będą,\l ~a.wsze "szaT. drułytut, 
po 7-letnim pobycie (,T~ełJi 1łgę 
w 1~33 roku. 

Wreszcie Legia Vi 

która, od założenia !igł 
po~lednie skrzypce w naJ'l'!:, 
klasio, w 1936 r. nie doró 
:dOlllowi naszej ekstraklas. 
stala się z ligą.. , 
CZ, doidzie do merzu 

Poiska - Anglia? 
do rozgrywek o puchar środkowo. Bardzo pomyslnym objawem Jest stała Warszawianka w 1936 roku, 
europejski dla kobiet, ufundowany 1 wzrost łrekwenełi. Liczba widzew POgan'" ,uul-ez·dz-a kiedy :o za,ję~ SZ<:8~ miejsce w.n- W 'lIo~e z dwoma cłzł 
przez królowę Marię Jugosłowiań- na, meczach wymosła 69.932, a za. -. d?f". O tym, Jak ~kte .lo~aty m~a.: nikanam.i polskimi, bawiąeymJ 
~ką. Do rozgrywek tyeh zgłosiły tym wzrosła. o 42 proc~nt w sto8un 28 b.m. do Palestrn, la.tA ~źyna w .hd~e 6WI~d.ezy JeJ w L:ondy.n.ie, .se'b-emrz angief. 
~ję już: Włochy, Czechosłowacja i ku tło r. 19~. , Średmo . na, meczu dZIeWIąte • p.1'7Mlętrue ~leJflce u:t sklej feder.a!Cji piłkarskiej "" 
\" ęgry, brak natomiast zgło.szenia h~Io ... 3.0~ wldww (W!: 1936 tylko Wyjazd piłkar kiej druz)',.y przp.f:trzeru hgowy~h bOJcw. 
Austrii. 2.~4ł;) . Dochód wymosl 287 tys. lwowskiej Pogoni na tournee na- "UPORCZYWE DRU2YNV. świa<kzył, t e 7mią'zek angi elskł 

Posiedzenie k.omitetu pucharo- zł. , t. j. o ~e 100 pr?C. więc~j, nit stąpi w dniu 28 lutego. Drużyna Szczególne ,losy w Jid~.c !tyły Cra by1by .skl'OIJlny do p~aktaeji 
wego odbędzie się 22 _ 23 b. m. przed rokle~ N&JW~ksrą p~pra-l Pog1ln! rozeg-."Iilć ma 6 meczów, a eo~. Polonł~ BtaJeczne~ l Śląska, w SJ)T'a:wie m~ Angfb Pol 
w Budapeszcie. Na posiedzenie to wę f:ek,,:enCJ.l zan~tow~ć n:t]ezy u mianowicie dwa w Tel Avivie, d'\\la kt.oro ~a dłuzsz~ lub ~rotszy okres sam w Polsce na wiOSln~ l'Oltu 
]JOjedzie prawdopodobnie p. Zie- Wa.r~2,:l.~la~l, . WIsły l Ruchu,. a "Jerozolimie i po jednym w Kai- c~a~u z?gna.ły Sl~ .z ligą, aby do przyszłego, a nastę.pillie motn. 
liJlsJd. I ńlme; WIęcej Jedn3.kowy pozłOm rze i Aleksandrii. mej znow pOwrC.ClĆ. .< ~ wanź~ 

• 7! rokiem 1936 wykautły tylko dwa Cracovia. weszła do figi w 1~38 by pom~~Iec ~ mecru re . 

Do Rabki - na nart, J kluby, a mianowieie LKS (28.161 C" P ł T D b r., była dwa n;zy mistnem, po~e- wym w Aln.gtll. . . . I widzlW. l)rzeeiętnie 3520, dochód gnała ligę w 1~35 r., aby po jedno-
. Dm~ 21 b. w. ?rgan1Z~Jc liga po 129.195 zł.) i Pogoń. rocznej ledwie nieobeeno§ci wejŚĆ KINO 

p:erallla tur'ys~yki 2-dmową wy- ~ Średnie ceny biletlw wstępu na 5 CO niej z powrotem i to jsk mozna. R I Al r O 
clecz~ę pocIągIem popularnym z mecre t.yły następujące: Pogoń 129 rut.lpowazniej, bo na tron lMrtrzow. 
ŁodZI do Rabk~ na zawody nar- (pr. Garba.rnia, 115 Wisła 114 AKs Dziś i dni następnych! ski. 
ciarskie. Wyjazd nas!ąpi 21 b. m'lt04, ŁKS 1 Q.3, Cr~ovia. i R~ch po Potężny dramat erotvczt10- Po c-ma dwuKrotnie opuszczała. 
v godz. 19.41 z ŁodZI Fabr., przy- 101. Warta 99 a Warszawianka obyczajowy pol skiej produkeii szeregi. ligi: w 1932 .r. na. jeden 
jazd do Rabki 22 b. m. o godz. I tylko ('Ił) f!Toszy: filmowe]' p. t . rok i w 1935 r. na dwa lata. W ro-
5.10 rauo. Wyj.ud z Rabki nastąpi " I 
23 b. m. o godz. 16,56, powrót do Sprawozdanie zawiera takic sta- ~kł ł ,,1m zeszłym wes?Ja do niej obok 
Lodzi o godz. 2,08 dnia 24 b. m. ty~t.ykę zaWOdLW międz:vnarodo- ama am' wileńskiego 8miglego. 

W h '" "n" tu klub li W reszcie Śla.sl- f!Tał tylko rok ,., PrzeJazd odbywa się w wago- YC" rOl _gr", y" przez y - ~ 
f1'owe w r 1937 przy c m ŁKS 19"28 - nie było 2'0 sze~ć lat, no 

IW ch pulmanowskich - turystycz- ". '.". zy . " " ~ .... 
ilYCit, mieJsca numerowane do leże- . mIał ~ meczow: z ymon OberscllCe- tym Z11{ w gTał w 1935 i 6 roku i 
l1ia wyposażone w mięklde matera- . lJf:welde 1 :1, Florisdorfem 0:5: Bor: Fascynu;ącv film ltrdzkich namięt· opllscił ligę· 

I d 4" F t 3 O K t ności, którego akcja odbywa się KI \:c i poduszeczki. Ilość miejsc w po- ea~.". :., or uną :, ISpeS l w ŁODZI. W rolach głównych: DWU I TRZYLAT . 
ch1gu ściśle ograniczona. 3:4 l Vlenną 1:4. Jad-uiga Smosarska O jednolatkach było jUi wyżej. 
Opłata za przejazd 'W obie strony. . * . . _ -s Dwa. lata przetru-ały w lidze ślą..'3ki 

\wnosi 7,1. 15.(0. Karty kontrolne l.lga polskIego 7,WHlZku Plłlu i E U g El n i u S! lal o d o Dąb, wyeliminov.any z ligi za, ZM-

tl~; llabvcia do dn. 19 b. m. w od- T,')l.IlP j wchodzi w 12-ty rok swego W pOJlosflll)'ch r olach, no przewinienie, dalej hvow8ka 
dZiałac}1 "Orbisu" i "Wagons -j iSinip[,ia. w: cią.gu dotychczaso- Ziembińska. Wesołowski, Znicz Hasrnonea, krakowskie Podgórze i 
Li ts". . wyrh jedenastu lat prze\yinęły siC) torttll~ki TKS. 

prZt' Z kartoteki ligi 23 drużyny. Nadprogram: Po trzy !at.a gościły: katowicki 

Największa 
atrakcja sezonu! 

lAIAH[lYM 
W roI. gl. 

Królewska para t ancerzy 

Fred Astaire 
Ginger Aogo!'l"s 
D ', l'> . q 85 
2Z1poiANKI nr 

Ceny od Y · 

r:;;:-::J:ZIANA 
l lA 

Q l lUiw\j długości były czas okresy Wspaniały dodatek 11FC, łódzcy 'Turyści i siedlecki 22 

trwania. poszczególnych dru:tyn. Ceny mieisc na od 54 gr pp., nie licząc śląska, który nie ZI-BWa KasprowegO" 
Pełnych 11 lat bOJ'ów ","trzymało k przptrwal kolejnych lat egzy~tel,.. II 

J wsz}'st ie seanse • 
ledwie sześć drużyn, w kolejności cji. Z drużyn tych jedynie IFC 0- Wśród narciarzy przebywających 

Y WielMi turniel iubileuszowu ł.H.S:u 
na Kasprowym Wierchu znana po
wszechnie .jest warszawska nar
ciarka p. N, N., która wiele razy 
dziennie WYleźiża Ila szczyt Ka· 
sprowego Wierchu, a potem zi~,';;
dża na nartach. 

y 
li IłT 

wg. słynnej powiebci. 
JóZEFA CONRADA 

KORZENIO WSKIEGO. 

'Wkrótce 

Weźmie w nim udział wiedeńska Admira, Warta i Wisła lub AKS Wczoraj narciarka warsz3w!>kn 
przekroczyła licząc od zeszłego ro-

W związ.ku z jubileuszem 30-
leda ŁKS., który łódzka druży
na ligowa obchodzić będzi.e w 
tym roku, dowliadujemy si!!, źe 
w wielkim turnieju piłkarskim, 
który odbędzie się w programie 
imprez jubileuszowych 'IN 

dniach' tlI-- 12 czerwca, wt'i-

mie udział znakomita drużyna st:tl ŁKS. szereg zawodów o chrl ku pierwszych tysiąc zjazdów - Ka 
wicdellska Admir a. Obok Adm;- rakłerze ogólnopolskim w in-I sprowego Wierchu, ust:- Ia.iąc w ten 
TY' z dmlŹyUl kJra jowych wrźmil' n)"<:h gał~zia>ch sporiu , n mianu s!)osób , wego Todz~a.il~ rekord., 
ud rial w tU'n11ejIl poznańska I wieie lJOSlallie rozegrany ogól- \ arto zazn.lczyc, ze lla~ctar!.:; t 
"Varta, a poz,a tym ŁKS. zamie nopolski hll'niej łcuisowy, zu- nazywana je: t przt!z b.:)' "alcorl' Ka
rza zaJpl'OISlić AKS. lub ,Visł~. wody lekkoatletyczne, pływae- sprowego Wlcrchu "zJawą J(aspro-

Prócz tUlmieju pHkarskiego kie i t. d. wego" - [Jrz,:,z in 1~'ch na "d 
odbc:dzie sit: w ranHl'Ch jllhilcu- "Upiorem K<l"pr~\ego". 

przez" 
Kursy . a .. cii~ "'s~:ie 

~\1. Koś,.;jusz.ki :21. tel. ~41-U7. 



iarr.-a " u opeiska'· .,dzierżawi na 7'e~I,. muzJlka i radio 
Czynsz, dzierlawny wyniesie 750 złotych miesl-:cznie Bajki J. Tuwima I 15,45 "Kuku~cz;.ta" - wesoła 

a 
"yndyk upadłości "Kawiarni En- iawny zł. 751),- miesięcznie. Su- do 1 paidzlernika r. Ii. za cenę 750 dl l audyCJa dla dZIeCI. • 

((jpejskiej" złQżył do sądu podanie, ma ta jest gospodarczo uzasadnio- zł. micslęcz.1łe. a biednych dzlecł 1615 Konc(;rt orkiestry wojski 
y któr~'nL l\:o\lł!luikuje, iż Iikwida- I.a, poniewuż stanowi 10 proc. w Sąd przych~laląc się do tego ł6dzkich I wej. 
du mu ją U\:u masy upadłości tej nr stosunku roczaym od kapitału za- waiosl[u, popartego przez 'Sędziego Znakomity poeta ł laureat nagro- 1176'0050 Pz('gadl2.~!~~, aktuakĆlna. 
tll~ lJlu_iał~by ::;ię wyrażać obec:tie kładowego spółki (90.000 zł.). komisarza upoważnił syndyka do, d I't k" Ł d' J I'. T . " ga cm uZlwa W sy~e-

d
. . d' h b' k . • ' . • I Y l erac lej m. o Zł, u Jan u rYJ'~kich" - felieton 

';(lfle a'lą pOJe ynczyc o Je tow. wydzłerzawlenia "Kawiarni Euro- wim dziecko Łodzi przesłał do za I ' ' . 
Ten :,;posób likwidacji dałby rezuI- Syndyk prosU więc sąd o zezwo pejsk'eJ" na CZ3S nie dłużs""'v jak d' • J ki d'l 'b' d l j 17.15 "Od Aten do Bayreuth" -

I d 
. k len'e d···· k ., '... ""', rzą u mle s ego a nal le n e - I IV "ud c a 

la f
v 

ujemne ze wzg ę II na ms ą l na wy ZlcrZaWleme awtarm do 1 pazdzlermka r. b. szych dzieci łódzkich 10 ozdobnych \ .. y J • . • .• 
,tosunkowo .,artość tych objektów • . . 1815 ,,0 plelegnowaruu dZIecka" 
l na to, że doprowadziłby do nl- egzempl3rzy ()8tatn~el swej balld I - pogadanka. ' 
\lczenia zdrowej msadniczo jed- Pił!lwsze pro(esg lądowe p. t. "Lokomotywa. I 18,25 Nowe na,grania. rozrywJćo"\Wł 
1:0". ii gospo:larczej, jaką jest upad Wydział oświaty i kultury magi- I (plytv). 
I~ fit ma. Wsk:lzancm byłoby zezwo przeciwko udziałowcom Banku Sp6ł"zielczego stratu prześle książld do czytelń i 18~45 Rozmow4 z rs.diosluchacza-
lić na upływ pewnego czasu, w cią Jak juz donosił "Głos Poranny" w sądzie gro~lzkim terminu wszyst- bibliotek, istniejących przy mieJ-I mi. 
~u k lórcg,> wyjaśniłoby się, czy ka zarząd Spółdzielczego Banltll Han- kich rozpraw z tytułu wniesioneJ skic:h szkołach powszechnych. 19.00 Audycja dla polaków z$ 
wiarnia jJode'jmie kroki układowe, dlowo • Przemysłowego skierował pierwszej serii skarg na ogólną TEATR POLSKI ~ granicą· 
czy tei nieuehronna jest jej likwi- do sądu szereg skarg cywilnych kwotę około 25.000 zł. "Gałązka rozmarynu" grana będzie 19.50 Pogadanka aktualna. 
clacja. Zarówno jedna, jak i druga przeciwko swoim udziałowcom, z Rozprawy odbędą się jednocześ- dziś o g. l6-ej (w abonamencie szkol- 20.00 Koncert muzyki ludowej. 
ewentualność będzie możliwa tylko I tytułu niewpłacenia przez nich od- nie w dniu 21 b. m. nym) oraz o godz. 20.30, jutro zaś dwu 21.00 Muzyka taneczna. Monolog 
IYówczas, o ile przedsiębiorstwo nie nośnych kwot do udziałów dla po- Poza tym w nadchodzący ponie- krotnie o godz. 16-ej i 20.30. Jarosława Njkitina w wykonanir 
wstanie zamlmięte. W tej sytuacji krl'cla stMt, spowodowanych aferą działek bank za po~rednictwem TEATR KUlERALNY Karola Wyrwicza. 
1\ ydaje się syndykowi najbardziej MendeIsona, w myśl powziętej w swego adwokata wnosi do ~ądu dru Dziś o godz. 20.30 premiera sztuki 23.00 Muzyka hneczna. (plyty\ 
uzasadnione wydzierżawienie ka- swoim czasie uchwały walnego ze- gą serię skarg cywilnych przeciw- Tadeusza Rittnera "Głupi Jakub", ktć 23.3C Koncert życzeń. 
wiarni. Według zebranych przez blania udziałowów. Im swym udziałowcom na sum" ok. rą uświetni swymi występami znakomi '"' ty artysta warszawski Kazimierz Juno· AU YCJE CZNE 
, . 'ndyka infcnnacji, Istnie je moźli- W dniu wczorajszym lianJć otrzy- 15.00~ złotych. sza-Stępowski. Pozostały zespół sŁano- D ZAGRANI 
"'osć o"iągn~)cia za czynsz dzler- mał zawiadomienie o wyznaczeniu ~ .... .e •• ';i.""". wią pp.: Dąbrowska, Orzecka, Po- MIDDLE REG. (296) 
<E2\1hJ1\l!{?' łom ska, Reńska, Żeromska, Nowak, 21.00 Utwory Sibeliusa (Suita .,KaT& 

Jnd;;~, .,lualne ,uv,-azdV do: Pietraszkiewicz, Sipiński, Szymański, lia", Valse triste, Symfonia C-dur, ,w " W"~ Zoner i reiyser W. Krasnowiecki. PeUeas i Melisande). 
~ - W- d - -. Wf h . "Głupi Jakub" . ~()owtórzony będzie, WIEDEŃ (507) 
~~ za •• nla oc Jutro o godz. 16-eJ 1 20.30. 19.30 "Stracony walc" - operetka 

Wycieczki ~ Stolza . TEATR P~PULA~NY BRUKSELA (484) 
t San-Ramo .. DZIś o godz. 20.1., premiera ~om~: 21.00 "Boccaccio" - operetka Suppt" 

2-i .vgodniowa zł. 375.- du Fodcra "Kołysank.l" w rezysern I go.-A - - er'" K, Pąg?,,"skiego, 4_ \~ \\~~~?all.it! 5ku~ PARY t, (432) 
" I"" I -. n.cwsklCJ, .Sykul~kl~ł' ~ lhnskleJ. I!an 21.30 "Lakme" - opera Delibesa 

ze zwiedzeniem Zurichu, Monte-Carlo i Parv!a elY, KorwlDa, Nlwlll~klego, NC\\'OSIE'I'l LYON (463) 
"3 d ł 575 skiego i in. Powt(,rzenj,~ "Kołysanki" ? " 
... - niowa Z. .- \\. niet.iziclę o godz. 16.15 i 20.15. ~1.30 "Manon - opera Massenela 

a Iii y c y I i ę I KOENIGSWUSTERHAUSEN (1571) 
ze zwiedzeniem Italii, Szwajcarii i Austrii TEATR w SALI GEYEKA 21.00 "Madame Butterfly" - opera -
23.dniowa zł. 620.- ST~N Dziś o godz. 19.30 a jutro o godzinie Pucciniego 

Ceny powyisze rozumlelłl Si, .raz 11 pełn,m utrzyma- IS-ej ł 19.30 komedia Marii J.asl}o.-. . LANGENBERG (456) 
niem I wsze/kle mi Śwladc:zenłaml. WyJ.ldJ 5 lutego b. r. 60R4CZ."OWl' rzewskiej "Powrót mamy". 20.00 Rondo flamandzkie Malera, Kon 

~ • . .... J. " > •. , 'J E ST A LARM E M .. ·• o'. . . .' ~e.rt skuypcowy Spohra, Uwęrtura 
:lDJOrTI18l']e i zapisv wyłącznie: .. . DZISIEJSZY PROGRAM Roehriga i Symfonia Nr. 1 Brahmsa 

P ARGOS•• L6di, Piotrkowska 60 Cho;obom plucnym. ostro wysłępu/Ił' RADIOWY SZTUTGART (623) 
• • 

" 
tel. 10-400 I 101-76 . I . f i I " t 00.00 Trzy rapsodie węgierskie Liszta, .. _____ aii ________ ....... '._ .. _____ ii cym przy zimne. .",Ie rzne Wl go· 6.20 Gimnastyka i muzyłia z płyt Kwartet smyczko\\)' B-dur Brahms 

_ - nej' pogodzie. towarzyszq często s'on, 11.15 "śpiewaJ'my piosenki". SOTTENS (443) 
podgorqczkowe_ Sq one sygnalami olor-

PB
VUlATNE 1II'0EDUVAC mUI·qcymł. te organizm nledomoAO ,...... 11,40 Muzyka. (Płyty) 20.30 Kanlata Bacha i "Głosy świata"' 

"tJ . ,... .... - YJNE KURSY HANDLOWE lO -~ 12 Aft A HOIleggera 

•
... _ -.JIINB _ DJl lodz. 'rzebuje pomocy. Zawczasu więc. prz, ,\110 udyeja południowa.. J.W~.Hl pierwszych oblawach .atoru ,,'uc,. 15.10 Gra orkiestra A. Sa.ndtera MEDIOLAN (388) 

UL. PRZ bronchitu. rozedmie. zaotakowaniu o.. (płyt,y' 21.00 HMadame Butterfly" - .. 
"l'KŁAD w Dastępn~::I~~ZU~:~!" l::~':'7_GO STYCZ ~r~!li, stosuie,~ię przynoszqce ulgę zioło i 15,80 Wiadomości gospodarcze. Puceinłego RZYM (ftO) 

NIA 1938 nOKU., «oda. '7 wterz. OSKlRl WOJ~OU'~ItIEI':..O 21n,OOa. "B.ajadera" - operetka KaI ... 
Zapls7 prąJmuje kancelaria kursóweoddellllłe ed 11-t pop. " .. ~"' U 

i od 4 - " wlecz. PRZeCIWKO CHOR060t.1I>ŁUC""M i BL~ICY P .~." o l . 
KIEROWNIK KURSÓW: L MANTINBAND. '.':'" " E L I Z"N ,,- I OCl"R't P pU arny 

KOMUNIKAT Do "~byela w apłelcach I lIcłG .. l DO R A 8 K , DOKTOR 

Be 
pecialista cborób skórn'ł"Oh 
wenerycznych i seksualnych. 

leczenie prom\eu\ł\\\\ łoen\GIU 
Południowa ZB. tel. 10l-li 
il1'zy)m. od 8-11 rllDO i 5-8PII. 

w niedllłele i świ~.1I- od 9-12 III. 

• opteclny,ch. Adres dla bezpolrecl"ich od 21-23/1 38 r .ł 15.4:0 

SI I I L• l. ,omÓWIeń: Oskar WOinowslcł.l • . • • '. 
OW." U I U r- I g a WQr~zawa. WOjciecha Górskiego 3 m ... \ l: mieJscamI do lełerua 

urz\dza w sobotę, 22-go b. m. ' - Pociąg populamv do 

UI90;:~;I:d~ti:;ienle L' )DnOKTOńR a R WARSZAWY 
k01.nedii p. l II od 22/1-23/1 38 r. zŁ 7.-

G l U P I JAK 6 B Poei!ur popularny do 
spec. chor.: WENERYCZNYCH, Z A K O PA N E GO Z Junasza SteDOWsJcim. SEKSUALNYCH I SKóRNYCH 

Bilety ju! do nabycia w Stow. (włosów) / / 
K l L·.. h d' 8 Rndrze.-a ,., t I 132 za od 29 1-2 2 38 r. zł. 14.30 

6 U Im a n · u tur- 19~el: '9~~~ o ma 6, lfi:I e . - mieisoa numerowane. 
I?nvJmule od 9-11 rano i od 6-8 w W VCIE C' '7 VA 

W nledaielf; j świ~ta od 1O-'~ .I I .LJI\.. 

• DR. MED. 

.. FOIOPLASIIKON' 
MONIUSZKI 2. 

D,t' I clnl Ilastępnych: 
Dawna kolonia niemłecka 

TOGO (AFRYKA) 
Fotoplastikoft czynny cal, dzień, 

Bilety i5 ar.. dla mł. aakolnej 1.S Qr 

----------------~,,--------

,,$mierlelne krODleU 

Samob6Jstwo na ulicy 
Na alicy ZgierskieJ targnął się 

wczoraj na zycie 30-letni Słani· 
sław Andrysiak, bezdomny. 

Zażył on t. zw. "śmiertelne kro
ple". Wezwany lekarz pogotowia 
przewiózł denata do szpitala w Ra~ 
dogoszezu. 

Przyczyna rozpaczliwego kroku 
Andrysiaka - skrajna nędza. owrócil p K T KIAI --: -do BERLINA I. Kaś luszki 8, • ił Izb1llcka. 29/1-12/2 38 I 29/1-28/2 38 

Wagon S Llts/Cook ODCZYT DOCENTA ZLOTOWSKIEG() 
tel. 173·00 CHOR. WEWNĘTRZNE wykwalifikowana pil'I~larka • W dniu dzisiejszym o godz. 20.30 

-D-R.-M-e-n-.---· ł- t.romskiego 44, ~~~.25 Z długoletnim do§wladczenlem ł Łódź, Piotrkowska 68 ~~r~:~t!8j~cp. Z;°W:~~!~!f:e~g~~!i 

A P 
O 'VII r 6 C i I przj'imuje wszelkie zabiegi. Telefon 170 77 w lokalu Stow. In!ynierów i Arehi-

IM BENDER 
__ ~~;~;;=~=~-~~D:Y~W;R;Y~.~---~T=E~L~2:4:~:~~~~~~~~~~~~~~~~hl~WL~ri~~hl~~~~ czy t na temat: "o zjawisku sztucznej 

Kardiolog (spec. ,hor. serg) K. ~, : I e Dzl' I· dOI' D'lltepUJlbl Jel lIot, glos oczar ... wał tłam, - gdy serce pro~:enlołwórcfoścl't'· Ze wZrglęJdulr n,a 
P U \

v R Ó C 15 -~ - ~ • 'l pOfwał kto' nlelna"y, nielapomnlany... wsP. pracę pre egen a z: pro. o 10-, :LI' ~ fi D l' K '" I CUrie w Instytuci" Radowym w Pary-
l pr2eprowadzłł sIę na N : I &J J\ B II' iu, w odcz~cie uwzględnio~e będą p.ra 

I K Ś - ki 46 f t l,. ce w powyz:szym laboratoflum z dZ1e • O CIUSZ • r. par. O . dziny fizyki i chemii jądrowej, jal 
teJ. niezmieniony 191-25 _ W roI. gł.: leanette Mac DanaId I lIels01 Edd, również brane będą pod uwagę prac! 

Przyjm. od 4.30 do 7 w. Kopernika 18. Pocqłek codziennie o g. 4·ef. w nledliele i 'wi~ta o god •. 12 w poło ~ innych .Ia~oratoriach europejskid 

o -I Dziś i dni nasleDnrcb I 
PORAZ PIERWSZY w ŁODZII 

Dz-kie ścieżki Poez. w dni powszodnie 4 
11 soboty j niedziele o g. 12-ej 

Cenv ad 50 
Największa sensacla. - Nafpiękn/efnll mlło&~ 

W rolach gł.: JOHN AAEDGE. LOUISE LATIMER 
koń-wojownik pIes-błysk 

" Ostatnie dni I 

: IIODb y SZA 
'N VI n~jnowsz~J. ko- NIEDORAJDA j 
~ t.o.edu -polskie] pt. 

«: n, od 541r_ 

l amerykanskIch. 

Wielki Dod.Oja, DrOgraml II 

SprzedaUlcalraktoróUl 
lSiebywała komedia, kt6ra nawet BUSTERA KEATONA 

zmusiła do śmiechu. 
W roli głównej.JO El R O W N i_ 

'-fi' Dziś Daraz ostatni! 

:0 BIJ 
• a 'w roli Cadyka 2i Miropola Abram Morewsk 

: lutro Dremlera tBSi6dme Niebo" 



t5.J . ..Gf,OS POR.\ . iNY"· 1!)38 --------__________ . __________ ~~~.~1.~ 
! .... ł ,; :::.:::a 

Dziś"" Filharlftonii O gOdz ..... -el 

Atrakcje i niespodzillnki 
Obficie zaopatrzony bufet HA RZECZ SZKOlY i INTERNATU 

~=~_iiSt~róiij .w;:ie:iicziiiiori;0'=~Y=Ob=O=Wi=ą'ZEUJ=· e'==~~===~~E;:~~~""S:~D~L~A~G~l~U C H O NIE M Y C H DZIECI 

, GRUZLICA PŁUC 
I jest nieubl.a~alna i coroclnie, nie 
robiąc ró~nłcy dlll płci, wieku i 
stanu, pOQlltga bllrdlO wiele ofiar. 
Puy z\IIalczanlu chDrOb płucnych, 
brDnchłfu, g r y p y, uporczywe«o 
męcc~cego Ir a s I ł II Itp., stosują 
pp. Lekeue 

,,~AUAM . IRIKOLAH-AGE". 
ktory •. ułatwIIIJąc wydziel linie się 
plWOCinY, usuwa kanel, wlmllcnill 
orgllni.m i ~lImopoczucie chorego, 

orał pOWlękSIa wagę cillłll. 
Do nabycia w Aptekach. 

URSY ZAWODOW~ ~~OJDr.·1~E~JAN,~!!ł!1~~ lll~ TARCÓW ] J. WAJnTBAUB l 

AOJU SZYCIA ł OOELOWAnlA SPECJALNV KURS przFgotowawczy lU MODNYCH pojedrń· .:; - UL. KILlŃSKIEGO 4~ 
. .IMSI/EGO I DZIECINNEGO 110 egzemlm6w w Izbie Rcemidlnlcze l. 1-' łZO I W g",poch ;:I Tel. 162·21 II pod t __ =~-=~-::~~~~~~~ ___ .. O~p:::ł;af~.a~pr~z~ys~t:.ęp~n~a~. ~P~r:o~sp:e~k~t,~b:e~zp~,.~~: ~ ___ ' ,:.~r 

"PRACA" Ogłoszenie. '[zynny WSPÓlnik 
Kursy Zawodowe 2.~'~skie przy . Za.rz.ąd MieJski w Łodzi ogłas~a przetarg Z ka. pitałel'l'l od 25-40.000zł. 

Tow. SzerzenIa P'ary Ził1'rodowej d k 
wśród Kobiet Zyd. , meogr~mcz0.nY na Qstawę 1 aparatu rentge- poszu I luny d. dobrze prosperującej fabr,kl wy-

nowsklego-dlagnostycznego dla miejskiego azpi- rob6w wł6klennlozych. 
\VóJczańska 21. leI. 1~7'łS tala ŚW. Józefa w Łodzi. Oferty sub. "WspcSlnik 40" do Biura Oilo!lzeń S. Fuka, 

przyjmuje zapi$y Da ua~1. działy: W 1.6df, Piotrkowska 87. 
1. S~tuka stosowan" • bafciar.' . ZÓI: ofert,. wamnki techniclne aparatu - • ~- • 

LEKARZ _ DENTYSTA stwo. l ogolne wai'Bnkl przetargu otrzymać można 

Helena Halnern 3
2 .• KGrOar",~!cecłartw·sOtwdoan.I~~tioe'j.' krój. I w Wyd~iale Gospodarczym Zarządu Mie1skiego 

-----
NIEMA PEWNIEJSZYCH __ • w ŁodzI, ul. Zawad.ka 11. III piętro, pokój 59. 

.. M d OFerty n6 po~vższy aparat akładl!ć należy s: Bi:li~~~~!~;o·. k;:óeJ
j.U8ze. do dn.la 31 st.yezma rb. włącznie. godz. 11, w 

NARUTO I 6 WydzIale ~ospodarezym, pokój 59, do skrzynki 
WICZA 2 7: ~::.:~~~~a. . nr. 3, ~dzle w wymienionym terminie nastąpi / 

TEL 170 96 otwarcIe ofert. 
•• • - . Sekretarjat czynny ,, 'g. od 9- 13 

Godz. przYlęc: od 11-2 i 4-7. i 15-19. ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI. 

JAK 

,,-"_.~--"_II_ .. a. ______ •• ___ ., 1'-- Lok~i~ -I) tjkwidaior~y firmy "Spółka 

I OgloSzenl-a dro' bne' I l ,. __ nmmz ~ Pończosznicza.", Spółka x ogr. I I 4. POKOJE z ku.chnją, hall, ~~n- o~P: v: Łod:T.1. wr;ywaia.: .wierzy-
.. 5 .. trillne ogrzewame, w eleganckIm, CIeh fIrmy do sgłoszema wie. 

- - nowocze~nym domu vi~ a vis par- , rzytelności eodziennie od godz. 

I~" I Z. POWODU wyjazdll sprzedam sy- ku Stasz~c3, ul. Magls~racka 3u. 10 do 13 w siedzibie spółki 
plaJkę nowoczesną·· Obejrzeć mię- InfQrmacJe telef. 124-37 1 210-68. przy ulicy Piotrkowskie]' 211. 

~~--_ .... ____ ~ ?Z! godz .. 1 - 5 Gdańska 77, I wej 

t tt -Uzdrowlsa 

TYLKO 
ORVGINAL,·r 

"OI.I.A"GU 
Do akt. Nr. Km. !' .> I • 

OBWIESZCZENIE 
~om~,nik Sf&du Grodzkiego .. 

dll rewIru 13·go, nmiesakały" l..ocIII 
prl, uJ. Andraeia 11 

na zllSlld.ie arl. 602 K. P. C, 0,11 
te w dn. 20 .tyunia 1958 ro'" _ .. 
11 w ~odli, przy ul. 

AL Ko~.iuukl 53 
odbędlie si, publiclna II ..... 
chomolcl, lo mianowicie: 

h.\KOl'ANE. Pensjonat "WOLO- sCIe, lU pIętro. 
l>YJó'WKA", zarz. SINGERÓW. - '------
\.]. ;3icukiewicza Nowo umeblowa~ OKAZYJNIE sprzedam newe nie 
fle pokoje. Bieżąca woda i central- używane palto fokowe najnowsze
Ile ogrzewania Na styczeń ceny gc fasl'lnu, artystycznej sztoperni. 
WiŻOllC (tanie przejazdy kolejowe). Cb. Organek, ul. H-go Listopa. 

DO WYN AJĘCJA w nowym domu 
I,rzy t:L Dr. Sterlinga 17, 3 pokojo 
7. kuchnią., 2 pokoja z ltuchnią. 
z wszelkimi wygodami oraz jeden 
pokÓJ z kuchnią. Wiadomość na 
ITIiej~cu. 135-2 

mebli J ma .. y", do plsnl. 
Do akt. Nr. Km. 1914/X1I37 oS.lIcowlnych na łllClnll su .. , 

OBWIESZCZENIE .ł. 2000,-
Komornik Slldu Grodzkiego w Ło- kt6re moina ogl,dać w dllhl Ii~ 

d.i rew, H-go zamieszkały w Łodll w miejscu sprzedały. W' Clasl • ..,.., 
I L" . "JI. ' ozn3aonym. 

436-4 da 29. 
l:r~, u. lpowel.... ŁdcU, dnIa. 3.1. 1931 r. 

na nsa zle IIrt.1702 K. P. C. Ogll15ll1,' Komornik C-) Mo = 
że w dniu 20 .fyclnia 1938 r. o godz. Sprawa K. K. O. pow. obo~. -*-------- --

Z:\KOPANE. Piękllie pOł\.lŻOua wił. 
la .,Astoria·', droga do Białegc. 
.'Iowoczesny, komfortowy pensjo· 
nat pod zarzą,:lem derowej Gold
blat. Kuchnia wykwintna, na żąda
nie dietetyczna .. Tel. 19·45. W styc~ 
Ein o 20 proc. taniej. 49-8 

ZAKOP ANE, pensjonat "Hokej" 
Do Białego; piękn1e położony, obok 
\Yif>l'szyki i Regle. Wikt pierwszo
I z~dny. Zarzą.d Paulina Frenklowa. 

372-2 

nABKA • "PALACE" pierwszo· 
I'Zftdny pensjcuat pod zarz!ldem 
tl-rowej Pauliny Keinerowej. Pełny 
l:owoczesny komfort. Wykwintna 
kuchnia. Satony. Garaże. Tel. 325. 

13 w Łodzi przy ul. 
11-go ListoplIdII 102 p-ko J. ZlIberl.,leo.t 

odbędlie się publie.nI!/icyfllcia ruchG
mości II millnowicie: 
wilgi dslesiętnej do 100 kgf., wagi 
d.ieelętnej do 500 kgr., bosi en tllac
kich I mllszynllmi i plllÓW skórl.' 

nych transmisyjnych 
oszacowllnych nil łączn'ł sumę 

PLAC z budynkiem murowanym, 1 DO WYNAJĘCIA świeżo wyremon zł. 8S0.-
parterowym poszukiwany. Oferty towany pokój z wszelkimi wygoda. kt6r~ ~oi.na oglądllć ,W dnia licytacji 
8lib "N. ·N. G.". 154-2 Dli dla jednej pani. pana. Wia- ~ .mleJ5cu s "rzedllły, W c:llllle 'II1'f-

• _ d .. Al 1 1l.r· 5 13 zeJ olnllelonym. 

l" '" I' I c;mosc: . -go .maja ,m·
14i

_,>! Lódi, dn. 30.12 1937 r. 
____ .. R_~~ .... __ lJ_:... _ _ ~ I Komornik: (-) S~ Bednarek. 

BUCHALTER. ma wolne godziny, W VdLLl w ogrodzie umeblowar - .---------- ---
dobre referencje. Warunki b. przy· ny ]lokćj z odo.zielnym wejściem Dr. med. 

8tępne. Adres w administra,~j~ ~ d:' wyna~ęcia. 50 i 80 zł. mieEtięcz- p a u II-n a L e w · 
;)1-D me. Gdanska 9{. I 

1\SIĘGOWOŚCI (w-ło-,s-k-ie-j,-a-I-ll-e- l 
kańskiej, przebitkowej) wyucza POSZUKl!JĘ. pokoj~ ume?l?wane· 8pecJall.ta 

Do akt. Nr. Km. 210$ t M 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sf&du Grod.ki"'go w Ł~.i 
rew. 13"0, nmleukały w ł:.odli, 

prsy ul. A.draa,a 11 
nil :I.sadzie art. 602 K. l? C. Ggł ..... 
że w dniu 20 sty .. nia 1931 ..... 
o ROdz. 11 w Łodzi. 

prs, ul. Piotrkow.ldel at 
odb~dlie się publlc.na licytacje ... 
chomoAci a mianowicie. 
maszynki do .. y cia poncaocla .. 
prlld i mauynki do obr,biIlDI. ,.... 

cloeh 
oszacowan,c II Ila IltclNa la.o 

.ł. 100.-
1rł6re moina oglllda6 .. .... 

licytacji w mie\scu -11Pl.da." " 
cZllsle wytei o!:nllllonym. 

Ł6dź, dn. tJ. 1.1938 c. 

. b h' go pr'Ly mteh.gentneJ rodZIme w. za Iłhordb kOblBIł'lłh I akuszerii 
1 • . .." _ tamo ue aUer • bIlansista. Za· l k ( f II II II 

l..\BKA - ."RIwIera , pełnokom- kłada i prowadzi księgi, sporzą- mIan za e cJe matematyka, łZy- . • 
f<Jrtow.Y pens.lonat, zarząd Gol/lma- dza bilanse. AJ. I-go Maja 35 m. ka, chemia" jęz. !rancus-ki). Oferty Sr6dmlejska 28 

Komornik: (-) Mo Upł'-'l 
Spr.w. f. Polskie Zakłady .Grol" ~ 
_ . p-Iro S .. Krokook~ 

ada' 'la. Telefon: 2m. 2M-lO '35, 7 :- 9 wI·ec!-o'r. sub .,Inżynier" do adm in. telef. 240-10 przyjmuje od 12-2 i od 4-8 wieCE 
Cd NeM- 4tp'Q#j* -----.- - ... _ ... Dr. J. 

la~~! i sprzeda!. I 
s UKNA, wełny, welwety i dodaŁ 
ki krawieckie. Przejazd 36, tel. 
269-17. 75-14 

Dźwiekowe Kino 

"KlETA 
Sienkiewicza 40, tel. 141-22 

Dziś i dni następnych! 

KINO - TEATR 

lA 
Cegielniana2 

Tel. 107-34. 

ZGUBIONO' weksel zł. 75.- pl. 
2&.II 38, wyst. M. Szajby. Weksel 
uniC\'iażniam i ost.rzegam przed M

byciem. 1. Tus~yner, Piłsudskie· 
go 45. 

LWÓW - Hetmańska 22. W cen-
trum ha.ndlowym duży lokal o 5cPOKOJOWY dom z wszelkimi 
trz~ch ubikacjach zaraz do wyna.·'1 wygodami, z ogródkiem, mE:blami, 
jęda. WiadomoŚĆ: Zarząd R{lal- lllb bez do sprzedania. Tel. 186-79. 
IIp!;ci. 415-6 I 122-2 

• 

AKUSZER-GINEKOLOG 
przyjmuje od 1~1! i od ~ .. 

"ndrzeia 4. Ii. ZI-I '" 

Jadwiśa Smosarlka M A l 
~ !i!! l~!~ ~m~t~śCięt!g~a~. 

odbyw. się • ł.ODZI . • •• 
W rolach pozostałych: Ziembińska, Wesoławski, Znicz i HnJdziński 

Początek w dni pOWSI:. o g. 4, w niedziele i święta o g. 12 w poło Na pierwszy seans wszystkie miejse& po 54 gr . .... 
n 

-I. - Dziś i dni następnych I -II. -
Poraz plerwsą 111 lOdZie Walka terorystów arabskich z wOlska
mi angielskimi w Palestynie, oto film aktualny - pod tyto 

W OGNIU POCISKóW 
W roli głównej .J O ... NW A V NIE 

Urocza władczyni serc 
i melodii 

DEANNA DURBlN 
W swojej nlltlepszej komedii p. t. 

" Początek o 4-ej, w soboty, uiedz. i świ~ia o g. 12-e'; 

Prenumarata miesięc~na "Gł?su Pora~nego" ze wszystkimi. do
iI datkamI wynoSI w Lodzl zł. ł.60, za odnoszenie -

10 groszy. z przesyłką pocztową w kraju - zł. 6.-, u granicą - zł. 9.-
OgIOS1eOI-a za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpalt): l·sza strona 2 zł.; Reklamy tekstem 

redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzeieniem miejsca 60 gr .• bez ustrzeżenia miejsca 
50 gr., nekrologi !O gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. DroLne 15 gr. za wyraz. najmniejsze ogło!zenie zł. 1.50 
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, naJ mniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 12 zł. Oglo 
szenia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str. 5 szp.) l cło Ogłoszenia zamiejscowe obliczane lU' o 50% drożej 
firm zagr. 100% . Za ogłoszenia tabelaryczne łub (antaz. dodatkowo 50%. Ogłoszenia dwu kolor. o 50% drożej 

Redakcja rękopisó" nie z"raca. 

Reda.k tor odp. Lucju Uuwki Za Wydawnictwo: .GIo8 PoruDy - Jan Urbach i S·ka" Eugeniusz Kronman. . JN drukarni wlasuej Piotrkowaka 101. 




