o er;i "anslwc'we; na S r. 1'-e;
Jrtr. 9.

liQdŹ Środa,

Opł~tap~eztowa uiszezop.a ryczałtem.
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-Kajas~r6lallia plada 'wilkó" Da WilfńSZł:,IVZ" ie
\vłlolicr~JalrZOno w ciagu· 36· godzin 572 odinrożenia twarz,. raki n6 ...
w "domu I,.asowSkiege, pHy nach nlezabudowfllnych i nad Szali się bez przerwy pacjenci
ul. 11 Listopada 50 zapaliły li~ Wisi,"
z odll1rOŻOllemi uszami, czy rę
zapasy drzewa ....... w mJe
WSlystkie domy noelegow~ l kam1. Ogó:em opatrzop.o , 172 o·
ry nie.spodziewanieprzywędro·,
wał do Polski, byna]mn!cj nie
Wskutek panu.:Rcych mToz6w szk~niu H. ~rkiberp. Ogień , n " przyt,u:ad, ~rzepełnione są P? soby.
.
zelżał. Przec:wnie, nawet WSly~t lód*a strat
ogniowa
była ~a-s.lt I oddział straty. - Strat, br:zcRl. W: ' (:YT~u, przy ul.
ko wskazu.j~. te najblH,s~, , dnI .wczoraj wzywana do
nieznaezne.
'. ! 'k~J. Mcowalo ,800 osób" , p~dMraz w dolicy odbil się f a
pr.lyn:osą J'eszcze znaCZniejSZE'j' szere~ poźarGw, powsła~1ch .. .
W ' domu, przy ul. P1ls~1tl<e czas ,"dy - n?rmaLna cyfra mte- ,lalnie na dowozie ży,,,'tlości. Nn
oziębienie,
"
powodu wy.mo rozgrz;mycb "O 56, nal.eź:tcym d? ,)I. Llps"'!e : szkallców nie przekracza lWy- jeden z gU/wJlych ry,nków żyw
,
p!eeów.
RO, z~paI-ła się_ klana •.."" mle kle ~~.
«
•
noś2.owych zamiast przyLywa ja
J tak: ',-s~kan.1u E: Wę,.tlera. Oglen u«a' ," Wl~k~ość "eyrkowe~",:, n!e cych codzien.n;e
normalnych
W domu J. Barskip,go, ' prz~' Sił ' I oddzIał straty. Straty nie. opuśc.ła lokalu, obaw;ap;c s, ,~ 250 wozów z produktami. przy
W Lodz; zanotowano 'Wczo' lit Zeroni$kiep,o 7-1 -mpali~o 'sic: maczne.
nietylko ~rozu, ale r~wnleż I by~o w dniu wczora.;s.zym
za
raj -rano najn!'ŻlSzą dotąd temp e- uNQdzoole stolarni Teodora
te~~., te wIeczorem Ole zna.d1 ledwie 4~ wozy l lo bez nem
ruturę, a
L:lUnka. Zawezwany II oddział
mIcJSca. ' .
•
nlak6w i kapusly. \V rczulladó
m!nnowicle 21 stopni poniżej straży ogniowej
po .ooT~nej
.
PogotOWIe ratunkowe muSla- naSląpit o"rom.ny 'Wzrost cen
zera.
prze~z!Q akCji ratwnkowej po·
Wez'Oraj rano w Mollcy ,zanQ ło'- powię~sz,yĆ J1ez~ę • zarówno warzyw. kt6re w ciągu
dnia
w een- - leJtarrv, J~k i s.antla:Jus~y, bo- podniosły się -o GO proc.
O ;,paz. 8 ,f ano temperatura lar- zlokalizował. Straty dllść Lowano 19 si. mrozu
trum . miasta; a ,do 25 na tere" , w!em, w. ~l~ nocy l dnI!]. z~ła
.
\",' ynos!Ia j~s~ele ,, ";'" la 'stc;lj.mi, znaczae.
'jlOczcm:zatrioto,,'ano 19' i wreSl
c:e 21 sto.p ni. Baromctr w~k!ł'z'Y
:
"
. ',.
~odnic z naszemi llrzewidy

~ani3tni

wskazywał,

15 stopni ponifej

*

mróz; sybcryjski, , k!ó- lua,
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Uf'
I
'ID
"
C· eC:7
,~~~~~.:~70~~Z~t?:];;;5... oSnOle :. II ~ . L
w::lł cl.~,nlenie
,.

758,2 mm.

i 1

Ten

I' :uu
ił' . l a
' "D-'pa<n'e'Do
"roźnle prted.sła
- .. . ..•
~:. :J!~=e:,!!!ella...

k'lk ,
:l~~;t~ =a~t~:i~a uu:
u Wła,,~e '-ÓlłOnalg
l>.'zcJ'wa w ciosta~~niu . JCUV
PAT-iczna donosl:
- , ' t k'!eToWlllik i wspó~w:~ś~icicl
naskutek zamarznlęC!a rur.,~
W dn.lu l) stycznia r. b.
3{..enei} podróży w Lodz~' " lechni~.z~~ pogotoWIe gazown, żandarmerIa wo!skQWa w Lo' MAJEn ZEIDE, _',
~a~r~<Ln!one byl0 przez . cal) 'dzł "pad;a na trop naduży6, po były prezes okręgu z-wi'ązku re
(tz_e~;
' .
_
,
' . pe~"~"yt:h
zapo~oc4 doku ,"", wistów, radny mieJski
\\> '\Ielu dąmaebza~a~z .y r'u."'1 ln'enf6w \voj~kpwyclt przY '01'ga
HIPOLIT PIĄTI'OWSICI.
'.wodociągowe.
, aowanł '- w)'iicczek do Zako oraz redaktor niedawno ' zgłosz(,
Na ppdwórzach ukazały. sj~ U
p8nł'go '
nego ,lygoooilka .. Głos ,Ku~, i.
C::~l,arI~.kłerys'dtyczne
dla zlltny 'w czasie od 22 grudnia - 193ł" Hzcmi'e tln':tka Gbrze~jja.r:"J:loJ.de\\ oz.1 2: WO ą, sprzeda~alDą- -na na -szkodę kolei państwowych go"..
3dra 't . ,
W'lN
."
• Żandannetja :
' ,E DWARD H:O'WALSKJ.'
a s ~:Je ~OgotOW1~ mlcjSk1f oresztO\~'ała ,ti!~O dnIa na dwor' ' \Vobec stwi.crdzenia 'udz!aw
~~ zgłos~jo Sll~
w C13.gu doby Cll Łćdź • Fabrycr=na hmkc,io. osób -cywilnych w ' sprawic, ian
~oL,slh':~b
nariusza i'Wi~z'TU rezcnvISt{iw. darmerja zwr.ó-ci'a- się do c:ywa
~ oSu z oznakami ' odmroTA st. sierl~m.ta MADO~S«IEGi) n~"Ch w:adz śledczych, poczem
nia.
,
i w czasie docho'd zen;a stwier :>rokurator sądu okr~owc
, W pogotowhI
ubezpiecralni diiła, :że Juna wymienionym
todzi zarządzIł S7;ere" rewizji
~p'atr~ono ró'Wltl:eż kilka osób. bl'ali udział w o~unizowamu pO~7em '
,.
w.YC1e~ek:
aresztowano , wszysłklcb ' wytnie
W zwUt,zlm z mrozem kzaobier
kJ..,,3

W-'

I

Wilno

...

Specjlllnie

".ta

5zereaO rewizji·. aresz••
"

' aionycb. -·
,Po prz$.rowadz:eniu docho.
ciżeń WSIlftpnycl1, s~dzia śledeZ1
w' d,uiu"8 stycznia r. b.
zas~osowar. jako ~rodck zapo.
biegawc:cy" w stosunku do Piął.
kowskiego i oKowar-skiego areszt
- Zc;de odpowiadać 'będ~ie
z
wolnej stopy. WZf,)~dein Madoii
skiego wOJSkowy sQdzia śledczy', u'Stosował
ares.zt
bez"
w7p.Jt;'dnY. - ,
lJochodzcn~a prowadzone są
przez prokuratora wojskowego,
oraz 'prókuraJora sądu -Okl'~O'
"'ego w Lód:ti. Szczegóły dochódzeń ze wzgl~u na dobro
glcdztwa, trzymane s~ w łajem-'
nll'Y.,

Yi
wczoraj nino ~Osi:a -33 Si
w Wilnie i okoliench mnohl
się z blyskawlczną , 8zybkośdq
wypadki dotkliwych odmroteń
N~eopodal DukSzt
wczoraj
rano tnalczio-no w lesie, na jed
ncm z drzew
zwInki m~odcgo mężczyzny.
Jak moma- było wywnios>ko
,wać ze śladów na śniegu, wi~

~nlak

nnpRdn!~ly został przez wilki,
p1'Zcd tra'g'-czn}l
~mtcr~i:l. schronił się ' na ' drze~o, t!dz;~ musiał
przes 'c'll ie ć
conajmnicj kiIlm godzin. Trza
c;ka illCy mr6z zabćł go.
Zwłok nie ttNlZna by:o odei'war

a ~d"ka~:c

~ ~nła ~~.

Plal{.a wllkow d~Je SIę ,bardza
~)PŚll1~ we ~na kI okol·:cz.nyn;

i~:;g~~!E2~f-~:;::.o!~. PI-o:t·kl- .0". s'e'kVI'es'1:,' ze' 'e,lek"ttow
' n-I :::~#;;~ip=~t~·

ttraby wywo~anIa paska na WI}'
,
W wielu w:vpad:kach _ m ~ eszkań
gleJ zostały ,łUŻ s:lum:onc
~1D6łntfl"
lI'OdZI- ey zaścian.ków nie ntO~t!c da '
T,r ez 'Orga,na konlroJ,nz slaro
.."
III II
~
,..~"..,
·1Ł:ur..ą.
•
• L
• sobie rady z krwiożerczymi na slwa. ,
Poseł Polski w Brukseli ,- p' - rosŁuje' ,wiadomóść" agencji Havasa flas~ikami,
S~:1dęk temp,eratury przyczy ; : '
,
"
...
' . _ . _ . zw:crzęta domowe z zabudowa:)
0<1, kHku . ~i w , ró:'nycb , p~s I'ncb ' tru.·Łod',::i. j::'k ' i "~nrsza" 1 . PAT-~czna"douosi ~z' Warsza ~OSpodarsklrh przepl'Owoo.zai:;f
nil sIę fówn:e:ł dO 'p~v;nej nie
dolt'ad!ltości .w k.omun~l\.a~ji". ~\
ol::~h pp:S:iJnh · ko:pai-,tO\varw wy, POSł-o:kl te nie cdp3w-ndtl wyz'
~ ~
do ~Ilal,
«mrą fJ1)d~~ów przy~:yło na hy~a pO(1hslm, ~2koby by.:y czy' tą, pl.p~dde. Z~rz::d m·e.,skl ' ni~ ;W związku ' z nbtatk~ ", la-, ahv ję u~hron!ć w len ST'osC!J
, , dwo'ree z op:,źn:-cnicm.
nione p~zyC!o~\)w::nia do wp;-o tik"adał żadnet prm'by do S~dt' kie ukaza!y ' się w praSle o rze. pl'7.ed Jfroźnym napaSLn:.tdem.
wywo'anem, ' ko-lliecz.ną czujno wadzenia s~kwe.stru Elektrow Okręgowc~o. a w 'dniu w,eror,a t . komem zgłoszeniu
do sądu 1 W gmimJe zaleskiej
mic:'dzy
5c1a "maszyni&t6w, M. bU, ' spói ni Łód:ck!cf. 1\1. in. ,plotki te po szym, z polccenIa władz central wnlosków o sekwesł\- Elcktrow- W'i>ią 2arki a zaściankiem D~u
nit się dbś~ znacznie pocl?.fl 7 dała do pras, Z'~fanIcznej, a " nych w Warszawle~ poscł Polski ni Ł6dzkJej
i Hn~y Bankowej linki znaleziono '
Torun:a, , przybywają.cy do Lo - ~encJa 'HnviłSa l n'ektilre pizma w Brukseli
roz~łal do p:-asy I PAT. upoważnIona ',test do kate.- =marznł~t~o na lm!crc! t1-!~!dzi o 6,14.
beJd-i3kic zamie--"';ci!y depesze iIJ i bel~' jsklc,ł ka~eftoryczne dcmen" ~orycznego 8twter~a,
te I
nic:~o i1!br::ka,
Frekwcn,,-'a na aut6huSacb ZUlU extcnso.
i ti wIadomości Havasa.
ws~stk!c te
fOl'JtUlc,~e ~ ~ał'l Jn.na Matul~. Slarzec prawdo"'')
la!a znaeznie,
'
Dalej posunęło się wUOl·aJ: Wk'
I
d'od ć ~_
kowlti."falszywe ,i obJiezotle wl: dobnie usiadł w czasie dro - i
,
.
'
k 10 ABr" kt'",tre..
I
oncu
a ,b ~i rM
d OCznIC
"
t Y_- Jko na wywołanie za.,I aby odpocząć t zamarzł.
...
aczkolwJek
dob'd kursują- onp pl,Smo
wars-:nws
' ! na cży d
f-I
n,ormatnie. 'V domach nocle"o pooało że zarząd mIejski- w 1.0 S1~wanlbe ,n espr~~ zonyc d - ą.l nlepokojeuJa i szkodzenIe na·
Na
drodze S': emianow!ce -ł~o ruu'~aJu w tIł omca t '
d łębiorSIwom. Slelan6W1ka pod SłoUlmem
.
wych 1 przylu 'kaell 7aobserwo dn, 7wróC11 S!ę JUŻ do wyd".a I 111'S7yWyC
- zb dzi~
"l
kół fI s I'pn!e tym prze s
z::awano wzm~;l-ony ruch,
ban.dJowe~o S~do Okręg. w 1.0-, Ijel ~ u
r mt n.epo
o·
Jak się ' do~dnje PAT·'lp.ziono
J{ <)S?!ł' z '{ck"em ustawione
dz', ź~dal~e na~!)źef'ia sckwe; o~ns ,ery;,f"ar,- ~~ rznej, ~o.;V k. ~ s,!rawa poci~gll!ęe!a do od1'o- zmaftZJl' r>łt' nn t[~'-e 7.,,~~!.:.i wcźN kini:.mustu
punkta'!h Łor17i słł.,u na ŁMzlde Towarzys:w, s. n~!'ne JrI~. flr~yn es me -,\\'lzdzo'aJnoibl wlnnyeb szerze' n!-cy Zn~c!~7:l.
c' eszą się
wi~IkJem :' powądze EJok.try;c:r.ne. '
, .
kic szkody żyetu gospodarcze ma , tyeh n!eprO~dz_iwych i szko
Za:;:da i w!Ór.ł ~icc;kę na !:prJ:t
ntem.
' "
,
.rak uda~o nam ~ ~erdzl# ~ PolsJd.
.
dUwyeh ,po«~osek ~kuana
•
•
Q gocb:. 1.. nocy barGID.ełl w ~jbarcbleł młarłMłajtlyela ...
~
,został. ~łor6Wl.
(Dokol\eZ8ftl. n. str. 3-e1)
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fteREsans

•

~ł8pl 8IZmU?:

p; zy r.i esie zwy· i
etat.y Emil, pl .. nowośd, IUIn. ~
trelowanej g/JSllut1a.ld, czy też od
Czy rak 19::.1)

4'ięstwo

~~~It :k~~~m~:~eg:~:OdYW:i:~:;:
tanie stawia lond~lńsld

Wielkie

iCzy

ko:cs: on·

d~nt ,:G. Pol;!d~l>, ~.!al<o;nHy ~u.

potentaci

n

małątkl.
przemysłu

1935

ent zar bk

r

Do.,stale z fabr,kadi narzedzi
wOJ" ennego

będą

śmierci

s·lę chcieli wyrzec swych

zarobków

blicys.a aJn;;lrylia'lS.u, Wa ter LI:'p I Gló
łon: I
....
kiJ' ,
.f.
i
od
man, prz~włd!lje powrót do tych
Wlle wysO<t;t' en e pren· "la Dlamy ~6lne dozbrojenie c .• 1118 karabLny po rywa czę· efeh Jeszcze we;,;.m emy p
~statdzll zarGwr.o w Ame y~e, !a!. I dl'nla noosevfllla przeciwko fi» i to jest główna przyczyna, któ ( .. Iowo w fabrykach prywat· uwag~ zao~atrzenie gospodar ,
1 na zaci101.de Europy. Wia:-ę SW,) tenlaŁom przcmys'u wojennego rl\ zmulSlła do zastanowienia nyeh i państwowych. Otót ka· cze armji, trudności jeszcze si~
w rer.e~ans. deo')!{r:::cji f Ilt~;.itaJ.l: I znalazło sz~rs-.zy oddźwię.k :lnd ::ię nad kwest ją upaństwowlc· rabin z fahryk państwowych ko powi~ltsz.ą..
5t yczneJ Op!~rcl 0;'1 na
am~le,
lZ ""li
.'.
i
h'
s d'l
ł'
h .~,
. I
P'
•
dyktatury posladr-.ją
Wp711wdzj~
mO ..'lla S ę
y.o . po z e "ia J;łrzemys ów wOJennyc . nsztuje 3 fuulv i 3 SzyI mg ) AS
anstwo. mając w swem rę·
mOC:le rZłdy. armJe i walo;-y psy· wać. Slało sIę ono has.em pt). ~u ~ach kiedy rządy poszczegó: w dostawach z fabryk prywat- ku wytwórnie uzbrojetlia, mo'
chologłczlle, lecz slab:! e!,o 't1mHte . clobnych interpretacji w innych n}<,h pall.stw z trudem wlątą nych lr.~tkuluje się na prze»zlo że
tak r~ować. produkcł(,
i są bIedne. Trzy wiel'de d-mokra- : krajach. Podczas
grudn!llwPj k .nier z koacem l kIedy l.broje "funty, czyli o funt drptej! Ta jak wymagajq, tego potrzebV .
de - A:-~lla, Am~:-;'Im I Francja de" ł
I
l'
f
hl . .
ść'
ł d
.
f b k'
panu.t" na~ ~ynkan:i śwhta I 7~-:-0.1 ~a y w .P?·r ameuc.c ran{'u Hl .. poc r-OIaJą poważną Cl.~
kIch przyk a ów motna przy- natomIast a ry I pr~'",a~ne ~()
mad7.lły clb':zvmle zasoby ma1er.laJ ~ktm, h. mLIu:Ster lotnIctwa Co. budżet6w, trudno zgodzić się. loczyć da-Jeko więcej. Plnemysl ni~ za olbrzymimi U1C1l'b
ne, To te! oś prz'jszł('go ro?wofu ~ dhl,ższem przemówieniu wy- aby broń
by~a
dostarczana wojenny ~dzje kosztował pali- mi, nie cheą ?osfawić granic-v
nje leży na linII ~cskwa -- Ee'lht kazał kon:ecznoM
przeięch przez prywat.uy przemysł % ol· stwo w wypadku jt~o upań· wytw.srC2:0~ci. Gdy niema woj
- Rzym. ale Waszyn".ton _ Lnn. .
.
,.
•..s.
'"
I pr7.el
pan-ęłwo ":l,eno nrz.eJll ..·• hrzvm!mi zarobkami,
Wła&d- S'tw.owienia
bezwzL',lędnic ta- nv" a w~""" i Qdbiorców, "twa·
dyn - Par~1o.
t.
. ...
~
;J
fi
'(;"
Ale !{:t,haJizm nie jest mumłą S· u wOJennego. 1 słuSzOle. Na wie nie ~ą to ju.ż wysokie za- niej.
na się ją, aby tylko hanilel
Zmienia on ci~g!.~ swe r.::rmy, dh największe potęp:enle zas'! uguft: r,.hki,
ale poprostu lichwa.
Przy upaństwowien ł 1f pr7.e- szedł. Sir Bazyl Zacha·row, po
tego właśnie, iż 'est z~"
l'·le r'lkt powstawania miJjonowv ~1\ Znana wytwómła amerykań- mYS~ natrafia ~e .kd.nak na ~iadaj~cy niemnl wszystkie Ilr·
w~zyscy mogą to dostT7cC, pO' f!- fortun z IichwarSlCeh l.aro~ !ika PraU i Whitnoy, za!o.!ona oIbrzv.,m~e trudności, <1dyż ...... dery świata, móg~y dużo o
waż zabypnoty-zowanl są szmn::emJ
•
. . . . . ...
t.Jowaml I programaml , Wywod~ ków na sprręcle woi·s kowym, q> roku 1924, posiadała kapitał dno je~t C'.zęstokroć ZIllaleźć gra tern powiedzieć,
te, 'nacec!'i)wanc poglld!1ym .Oilty podczas gdy selki ly"l~y ludzi
dol., Jaś w 1932 r. zys.k nicę między przemysłem woPrywatne fabrykI broni ·07.'
ml~mem i.~:t~t~uJe.. on starą ..~ ':g tracą Swe życie na frouc:e. W tej firmy wyn0<5ił 11.437.000 jennym. a p.rzemys!em wogÓJe. por7::,dzają tak oIhrzymlcmi 'lIU
doO·ką, ~ad·aji1~ ll-} ~odrJI akt aJ,Y tym "ypadku chodzi nietylko dolarów, Zal'obpk przeszło mi- Karabin, d7i:ało, czy czołg nil' mami i wp'ywami, że mog~ wy
"ow.n a ~h z .,e en z caro\\
_
•
rOfw1s!dcb, .;;nac~ruj"c po sw."w o ~tronę mornlull łe,::o r.gl· lJon procentu! Inne przyk.ady stanowią jes-zcze o ca~ości prr.e ~ięrać nacIsk na rządy 'nniej.
llarku, 'lwródł uwagę r.a s?yt1wa I '~Ill~nia.
Sił me mniej jaSkrawe.
mvs~ wojennego. Podczas woj szych państw, 5twarzają.~ dla
i
cba, I(~óry 'ltał rrzy I(ęrle cbwa
Na nic sI~ 7.iłn·y wszetk!ego
Pr7.eC;wD cy upa6stwowienia ny l1lema prawie takle.} fahry s:ebie dogodne warunki polio
Ów.•
I'tt
l~nl~yta'~ł ez~~oł on, tam
d I r'lc!laju konfe:rencje rozbro;e. p2'emy~u plywałnp.go, pracują ki, ktÓTIJ.J>y nic pracowa'a jł~ tyczne, gwarantujqce doLne Q.
f. rzeze. ,..0 ,. _rz n e m"j! n e
flOwJe~hJ~~, Sto', b-n ttlkl b,-, roz, I mowe. n:e d:dy on(' żadnego re ('( go dla celów ",·,').',kowych wojska. W Startach Zjedno.r.zo p'acający się handel hrnnią.
kaz kapltar.a. Car wezwał kapita- zullRtu pozytyw·n ego. Prywatny wvSuwaią Ulst.Tze:ienia, że tego nych pewien mdy warsztat'"
Nic wiec dziwnego, te '"
Vii, lecz ten nls byl w sta"le wy.
Dn:emysl woJennv nic może si<;: rod7,aiu etatyzm tbyt drogo ko ciągu wojny przekształcił sit.· państwach,
gdzie prywatny
i~śnić M!1SUI swego rOZlt:ttzu. ł··Ta, ska'l'iy6 na brak zamćwifll, Za sztowałl.>y paustwo. Nie jest ·10 w poważną fabrykę, dosłarc'o- przemysł wojenny S!zcz~6InJe
[Je są prze, ay rapor owa •
.
l
far, za~!i;z'! byfo", Znlntry!!OWanl mmst pl)wsz~chnego TozbroJe- 9.uSlIr.C. Anglja zapotr7fl:OOwa. J~C tylko mena~ck blaSzanycL '..loLrze Jest rozbudowany, zaenr zarz,!fhłł ~Iedztwo. Lecz r.i!rl ,
*&
,
clyna ią przeważać tendencje.
z dwo~a... nie przypomInał soH~·
aby
fabryki,
wytwarza.iqJCc
('za~u kiedy na tern rr.lełsctl nte by·
70Win,stwa
Spdłlll
przedmioty o znaczeniu w'łucz
lo szyl1wacha I nikt nie wied:"I:\'.
(
ktr
I L.4d k )
.
l .
paco właściwi\! on tam stel,
ZaEle own. v z •
mc wojskowem, prz-eszly -w r~'
,'z~to szulrać w areldwaeb I wres-z:zawiadamia PP. Olbhrców, że ceny en"r~ii ele'ctrYC7.M.l 7.3, mi"siąc Gr'JdE~eń
ce
paimwa.
POlatem,
za
cle zap,adka została rozwl-'zan3.
193-1 roitu, oblicz.:>ne n:.t dzień 8 sLycznia 1935 roku eto30wnie do §§ 75, 80,
przykładem Stanów 7.jetł'lo(,-,.o
Okazało się, li Katarzyna WIelka I
81, 82 i 96 uprawni "nh U!\.·łOW3!:!O
"{r. 12, wynos?'!:\, 7.!1 .,' 6 łnll. kilo\vat')zodzin Q :
nych rzad francuski nosi się 2'
zasadziła fam krzak rótv I kaza!a
'1
~
.~
'"
~"
"
,
•
postawić wartę, by go nie rozdepta
dla ~ w i a tł a - St., t8 gr. zamiast dotvchc?'asowych 87,58 gr. i dla s i ł Y '.8,mlarem wydama sper.Jalnych
110. Krzak r67y zwil!d" ala nUd r.b
31,29 gr. zamiast dotychczasowycu 32,·H gr., z opu stami l1rzewidzianemi w
zarządzeIl, a~ranb;ających nad
odważył się odwołać rozknzu cary
uprawnieniu rządowein.
miem~ .' 'zarobkl . przydo-Aa·
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~~' !~a~;;;:c::e:!i~r:!U zl~a:!~~
Jednocześnie Dyre~()ia zawiadamia, te pooztłWS~V o:} dni Ił. 16 stycznia 1935 roku
namI, nie wiedz,!e, c:r.ego st·Z~":1.
pobierana dotyehcza'l od pl") .l'lltnvch o ·!'liorców opłata Z!I fe~ną kno . .yat'.lodzln~
Jest rzecz~ trudn~. kO"kluduje
dla śwbtł3 po 80 gr. anshje zmn~e!.zona do 76 r
bez stosowania.
~ubJlcysta amery~ańskl, naml!ZU',
opustów, O He zaś r"chunki opłacano będą na r~ee poborcy przy sp'sywaniu stanu
!~c to do haseł 1 progtt'm6w _
licznika, stosowan:v dotychczas rabat 6 groszy po~ostaie w mocy i pobierana w tym wy·
z~awa~ sobie s1)raWe,
czy
ten
padłm oplata za jedną r-!now8łoc:c~~fn .. dl. śwlat~. wynłfJs!e 70 gr. za..ltrzaT( różY" Istnie.fe Jeszc:re. ezy
miast dotrc:hcZ850Wrch 74 ir. Stosowane dotychczas taryfy ulgowe na swiatlo
teZ stoi się na strazv pustki. 1.:vwl .
por:ostnją bez zmiany.
on nadzieję. że nleJed~ą z tl1kłch I
W związku z tern Dyrekc.ia przestaje zawierać nowe umowy na taryf~ dwuczłonową A
.,pustek", t1ehodz~cyclt w lat"ch po , .
_
wo.~ennycb za f(wltnące prawdy, zde
maskuJe rok 1935.

\vach .: ' ~ojskowych.
Trudno
prze: 1ilzlet, czy słuszn~ ZM'.lą·
dZET'.Ia b~dą mla'y m~ ohowią
zuj~~ą, gdyż jest wątpl!we, aby
potenta.ci prZe"ll'S~n wojenne.
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go
bel. walki
wyr,.p.ltll • się
swych wply,..,f>w t Uchw:ar·
o:kich zarobków .

7,.,

6~~$~~".Ą~"'

P. B. P. ,. ORBIS·

%1Ij!ra·

nicrne wizy n!l'll!"rfowe do wsr"t·
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biletów kole' owych
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..
rozstrz'JIgnie sle (za 4 dni

Ziemia. "'ó,e;

losł

kUka tyllto dni dzieli na~ I W prze:lwłeńst1Vłe do zagłębia' renów w Europie. Mieszka tu 431
kiedy to zapadllie I Ostrawy - Karwina - Witkowie, lub ludzt na kilometrze kwadratowym,
rozstrzygnięcie: czy Zagłębie ~aa· do Nadrenji i Westfalłi, nie korni· l,. wobec 133 w Niemczech i 2;;6 \'\
ry wróci do Niemiec, czy też nadal I .,y fabrycz'lo nadają pIętno pejzaźo BelgJI. A Jedr.ak - Jak wyklUUje
utrzyma sIę "status quo", t. ,. po I wI i rune łączące się l:hmal ze 60- I statystyka, stosunkI zdrowob~e są
~
zogt.,nie pod rządami mi~dzyr.aro- I bą ml3ił~ W ~glęblu Sury istuie ,Iepsz.e, gdyż nawpół wielsJd spos1b
rlowymi lłgł narod~w.
1e wła8·~IWie tytko Jed':o miasto:· !)rela
górników I robotników "
p~ łowy
Zrozumiałą Jest więc rzeczą, że' SaarbrOe!{en z 132,000 miCSzkań-1 ~utacb Jest hygjenłcz!liaJsz~, od
zajmują p erW$Ze
ostabcio bardzo wzmo~ło się zai,te-I c6w.
~ia. w dzieJr.łcaeb robotnl~zycb
m, .c::
resowani~ tą połacią k"alu, nad RePozatem są tylla) mniejsze łub \n.clkieh . miast przemysłowych.
e ~ce
nem. Zwłaszcza, Ze o clla7altterze 'vlękS%e osiedla o zacbowao)'lU zaHłstory~nłe Jest powstanie tePolskie rybołówstwo morskie w lego terytorl!łrt1, jego skkdzlp. Ittd~ pełnie charakterze wsl Bo pt'ż~w.a. go, eo dziś nazywamy zaglębhm
P?łowacb szprotów z:lJmuJ~ obee-I ilOŚci i t. d. stosun!{OWO niezbyt I żahea liczba g6ndk6w wJedzie ty-I Saary, bardU) skompllłtowauI!:.
m~ ple1'wsze mIejsce w Eu' o:,ie. wiele wIe przeeięmy
obyw:l~eL ' wot wiejski, robotnicy pozostali Przed setkami lat nie Istniał wcaJ"
Jak wiadomo, szproty stnno"ią bU Kwest je polltycme pn:eslonily bo I cltfopantl kt-'rych rodziny uprawia-I kraj czy też prowincja, stanowł,!ca
ją zleml~ "zIelona Saara" cIostar. Jednostkę admłnlstracy.łną. Styka~
sIw trzy czwarte ogćl::ej ilc§d na lliem wiadomości inne.
~zych poIowów morskich,
Oto wIęc kill{3 potrzebnych do cza roc~ie płodńw rol"iezyeb war-' słę tu popr08tu dzleruwy wIad·
7.orjenłowarua się wiadomości.
tośoł około 200 młlJon6w złotych, ców Trewłru, Palatynatu, Lota·
·lemq!lmUI~ ni
a więc połowę tego co dale roez:na 1~'TIgjł, Nassau.
11 .
~ II W
odukcJa wę.gJa. ,
Dwa ruy pOZOl!tawały te okolł·
PARY t, P.1, (PAT) _ Ubłe[\l
Zagłębie Saary wyobrażamy 50- Pl'
ee rod ",ładR francuzów, Poml'
nocy ogarnęla Paryl ciemna mgta, ble pn:ewai.·l le Jako kraj, zasnut)'
Ta Qapoly agrarna, napoJ)r pne- plerwe~~" za wielkiego Ludwika od
Itłóra fIle rO~fI;"Oszyla się po WJ;('ho dymamI fabry:~yml, krainę węgla myslowa fonna Ż)'ela mleazkat\eą 1680 do 169'1 r..... okresie t. zw
dzie słońca. W obce pal'ującYc!l I stall
Saary sprawUa teł, te ntema ta", ;,reunlon6w" po pokoJu w Rysw'e..
ciemnośd,
wszystkie samochody To p:-awda. Ale faktycznie peJzni prawie proletarJatu, niema eml#f8 ku; porQ wtóry podcza, włel'tł"J
kur!1uJl! z zapaltm~mi
la~a··llia~d. luaj!1 Jest zgo.ła inny.
Faktyez-'Ie cjl' Immlgracjl, CHlladły od włeków !'eWolucJi a~ do "okoju pary8ki~~n
We wszo '-sHdc;l mle.szk'ł··ia~b i &kh jest Snnra - - %I':Io"a: przewa7ają na ron cbłop jest ł2ruem gÓt'r.f. (1792 - 1814), Jak ueszt, W Z''1It·
pach 11411') &I~ larn;1Y. M~ła o har- poh u!Jrawne.• na IctMyeh rosn. Ił . 'dem 1.Ub roMb'. Jkl. w 1.1117_ fde krak po lewym b.. ~ .PCTTtI
fąt ten Q1a barcbo _ _ p. W t, 1814 miał 8l łł eber w ~a;tr,
wte ićłto - ołowiane] de prz?pu· zbob I Kart~fle, l.,kl,.,a ktĆ1')'Ch
6tcza zupełnie p'romłenł ~łoneo!z· wypasa A!ę bydło, lasy,. N'krywa)ę atęps~ Zagł.~bł~ SRał')' Je$1 ~ br&eken sw, kwaterę gł6'111'1l" 'W
nJCh.
ce Jekk{) sfalowane wzgOr2l8.
. nym z oajgęśclej
ZłlutlnloaydJ te- r. 1815 fed1lak po Idęsee NapoJ~.,na
.,
i

okrętowych

Ud1. PIotrkowska 10, fet 24Q-l1
- Piotrkowska 65. tel. 10:,,91
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Imgłęble Saary zostało

na kongreldłJ
przyznane Niemcom.
W tym też roltu skarb pru"'d
wszedł w posiadanIe kopal d węgla,
stał się Jednym
z naJwlęltsz'yc.b
wiedeńsklm

I
I
I
I

!lrlledsiębiorców
świecie..

Przemysł

węglowych

natomiast

011

utrzymał się

w prywatnem ręku. l to dwuCb
po~ten!aMw. dwucb rodzin: S1tUl1·

mw

1

R5chłłng6w.

Rodzb>..a Stumm jest starsza. Je)
d.z1alal~o§-S nad Saarą rozpoczyna
su~ przed dwoma sttttec'amł prze·
!'zlo, gdy Jan Mikolaj Stumm na·
b;\'1 w nde.łscowości Hunsriick nie·
wleJką ~~OIOwtlię. •
•
W po.oma 19 WIeku zalozyJ R6c~
Ung koksownię: było to ląd o IlÓZnłejszego gigantycznego p-,:edsię·
I>Icrs~a p~emys~ow~go. nb"lnJU.
jącego s"'~rew hut i rab ryk, wy.
tw6rnł i banków,
Ród Stummńw wymarł; no~ladło·
~ cl łeb nnl!sl!:!y przewa' nie w ręce
fra"c'!skie. Nntomlast R'·"h ł-1!o·
t'lle OSła" się ła!tl) !,l)ł'!J!!ł k~d~an ·
styc,,"a w 7.·1""~'J'a. He-ma., Pilch.
O..", ł"!:Śt dzH Je"nym z przvw6~r-ów 'rontu walki o powrót Saat'~'
do NłemJee.
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Mr9z SiU wzmuga!
(Ookcflczenie)

•
usta"iła

dnź

i na wybo1Jstej drodze mial
wypadek:
wóz Ill'zewl'óclł się i przygniótł
!;to lak sJI.ce. że nie mógł ~
• pod n:ego wydoslae.
Pon:eważ wSlmŁek mrozu dro
ga była bezludna. nikt nie mó~:
przybyć na pomoc n:eszcz'ęśli
wenni i wydobyć go z pułapki,
zamarzł on na śmierć pod wo
zem.
SzeN~g

Francia
odnoszą

"Izwiestja"

Po ,,"eJ~ciu da wagonu mlnlster
Laval. sto,iąc na 6topniaeb, długo
i serdecznie tozmawlal z Mussolinim. Obuj tnt;zo1lie stanu wymIeni
fi ostatri u~clsI~ dłoni w chwn'J
gdy pociąg był Jui w ruchu.

12-topr.iowy mróz. spowodował
o~latnio całkowite zamarznięcie za
prze- :

strzenł, bo od Helu aż do PUCk?..,
Lćd trzyma się mocno, a grubość

Handel cz"rnyml

jego wynosi przy brzegu ponad 10
cm., " głębi 8 cm. Dostęp do por"
lU puekł~go ł Jastarni Jest unien::oZliwiony. W porcie helsklm po- I
ja\\iła się krn, a molo pok..-yło się
zwałami lodu.

I

niewolnikami

Culfowne acalenl:'e
Na mieliznie u brzegu półwyspu
Lelsk/ego
osiadł
dW1:m!.!ztowy
lIzkuner "Starnta". Na ratunek zagrożonego statku oraz załogi wysła
no z Gdyni
bolownik
"Ursu!ł·'.
Akcja ratownicza trwała kilka godrln w ciężkich warunkach podczas zamieci ~ni{>źneJ i w ciem~o"
~clach no:mycb. W wyniku tej aktji rato<mlczeJ zdołano uratowac
tylko załogę szkunera przy pomocy wystrzelone) z brzegu Pól W3
spu liny na pokład statku. Płyt·
kość wody oraz zaml~ ~nlC'ma na
morzu utrudn!a w daJszym ciągu
holownikowi "Ursus" dostęp do
s7.kunera, uttiemożJiwłająe kląg
nięcie go na glęboką wodę. "Starnia" Jezy Juz obecnie przechylona
na bok tak że naJety się spod1.łt;
wal!, Iż z06tanJe rozbita przez fale.
Uratowanie załogi uwaiać naJety wprost za cudowne w tego ro·
dzaJu trudnych warunkach atmosferycznych.

Laval z MU5sol:n:m
w Rzymie

· ·
Dla d ZleCI
p

-'1

Szkoly na laofwie

,.tA
PARYt, 8.1. (PAT)
Temps" w ~'.Ttykule wsLęrnym po.
daje bliższe szczegóły porozum'",
Dia frnn('usko - wloskiego w SDra
wach kol(lDJa~nych.
Dziennik twienhi, te ustąp!enła
I spornej f.tn'fy. mającej około 100
tys. klrn. kw. na 'południe od LI·
bji nIe pociągnie za !!obą. bynaj·
mniej przerwania. francuskiC1j koRtu
uikacji 111iędzy1tolonj:llnej w balln
nie je2.iora Cza.d. Ustępstwa na. wy I
.
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spolet:znemu Rooleyelf.

I

WASZYNGTON, B.l. ~A'l) - N. R. A. w sprawie Ogr.anłczenła sty~ucją.. wywoła.ł& pewnego ro
Sąd najwyższy
(Federal. Court)
produkcji nafty.
d%alU
.
d'
p~
d
•
d
.-.,.;....... konsternację w kolads "",o~
ł
ił
og os. swą pierwszą
et'yzJę w "'".ruSza. eCYZJa. są u MJ".r"""""'j W kołach politycznych uważają
spr:l.W1e nst:l.wodawstwa. !lpoleczne-' g(), który DJ3. prawo, w myśl kon'j decyzję tę za.
go prezydenta. Roosevelta.
IstytUCji Stanów, badać . zgodność poważny cios dla ustawodawstwa
Sąd uznał za niewuną klauzulę ustaw i rozporządzeń rZlldu z kon-,
.polecznego Roosevelta.

.rz.

zamknIęte

ZMIAN\'

o powierzchni 1000 klm. kw. Pn. SWYCH ZOBOWIĄZAR, DOTY·
zatem Włochy bęl1ą, mogły UClZC
CZĄCYCH ROZBROJENIA,
IItDłczyć w wysokości 20 prOl'.. k.:L a gdyby takli okoliczność nastąpi
ritałll Iinji kolt;jowej DżihllU
ta, oba rzą,ly odbędą mi~dzy so"Mdie - Abeb:\ .
w tej sprawIe kons\1Jt.tcJę.
Podpisana. obt"cnłe konwencja
IV sprawie włocMw, młeszkającyr.h
IV TuniRip, kładzie kres
w przy·
s7.łośri obecnemu sta.tutowi, wykra
trzeciorzędnego
cZlI.jącpmu poza ogólne reguły P~3
gwaranta
\V3 międ'!vnarodowego. Po npływll!
~I(\ lat wS7.ystkie dzIeci, uod7.one 'I
MOSKWA, 8.1. (pAT) - Podl'l
ftl(łzicćw włoskich w Tunisie, prze jEanie protokulów rzymskich przy:>l'tną Pl) dl)jściu do pełnoletności jęto w Moskwie \v duiym sceptycyz
być włoch9.mi. Sprawa.
ustalenia j mem. "IzwIestja" stoją na stanowi
tet.,t'Q ~rmintt była właśnie przed I ku, że Jeżeli nie osll.'gttlęto zJrody
miotem ostat:lich rokow:u'l w Rzy eo do wspólnej akcji rrancusl,o Q'lie.
~
włoskiej w razi~ zagrożenia ulepo- dleglokl Austrjf, to umowy fZY1II '
s~de nie wzmocnią nlc~lego b~z·
~ U.
pleczeństwa. Zdaniem pIsma, wszy
.
scy 8.1sleclzJ Austrjl a nawet I Niem
.
cy podpIszą proponowane prałoPARY t, 8.1. (pAT) - • Agencja IImly, ponieważ do niczego to nif
Hnvasa donosi z Rzymu, ze w ezę· I zobowiązuJe. "Izwiestja" powątpie.
ki układu rrancusJto - wlo'l!d~Jro, I ,~aJą, czy umowy rzymskie pnewi.
dotyczącej rozbrojenia, Jłowłedzla. I c1uJą zbiorową altcJę pneciwko nano, co następuje: "Oba padstwa, pastnłkowł f twierdzą, ze bez DO'
powolu.tąc się na d~klarae!ę o rów ważnych p'atancfł I decyzji popar
'!('~~l zbroJeń z d'lia 11 grudnia I cia leh czyr:em pokój w EuropIe nłe
1932 r .. ustaJII.~ z~odrłe, łe
b~dzle zachowany.
tADNE Z PA~STW NIE MA PRAT
WA
DOKONYWANIA
PRZEZ
.toNle wJemy - pisz, m. 111. ,,'zwie
stla" - Jak odniesie się Polska do
zaprosunia Jej w charakterze trzegwaranta au.qtrjaeklel
naepodlcglołcL Dotychczas ośwład .
o Z.. c " ~
e%ałol ona, ł.e aprawy naddunajskie
feJ nie obchcdq. Wątplmy, .!Jy
przyJ~ udzfała w moralno· po '
IItyetneJ, aJe mówlłc )1140 o wojsko..ej, obronl~ nlettodJegłcścł Aastrji

I

RYGA, 8.1. (pAT) - Na carem
terytorjum
Lotwy
zapar.ollaly
o .. tre mrozy~ dochodzące do minus
'32 ~t. Nauka w ~zkołacb została
la naskutek łC.~o przerwana.

SyberYJ-sk!)!....

G

rzymskich

Beb ed ont-Szo fma_na .r!orzędnego

~~a.l.n.a..~.

Ił w

Soma';

brzeiII Somali obejmują. terytol'jnm AKT JEDNOSTRONNY

urzędr.icy.

a Helu

•

ze sceptycyzmem do umów

SIę

RZYM, 8.1. (PAT) - Dziś o godzinie 12 ekspresem parysldm wy.
Jechał z Rzymu minister Lavaf
wraz z córk1 l to" arzyszącyml mil
urzędniItami Qtla~ tl'Orsny.
Na dworcu zegnał go MUII!;Olinł,
podseJrretarz sianu ąpraw zagrani·
cznych Suvich. balon A10lsi ł WVŻS)

gło uszkodzen;u.
Nie:które poci~j,~i osobowe i
pośp:eszne przychodzą ze macz
nem opóźnieniem.

toki Pucldej na olbrzymiej

.

WYJazd Ialvala

Ilnji telefonicznych ule-

,w

1oc om w libii

zł

Morderców generała Schleichera rozstrzelano bez sądu
PARY~, 8.1. _ Niemal od chwI1J S~nSacją polityczną Rzeszy było ·Wf.hry, Ź'3 dostarczone dokumenty

"'Yt1agrodzth Polsce wzmof.enłe
tendencji n'ekt';rych morantw do
rMJStrzvJranta wszystkich .praw
~uMpeJsklch".

PI'nta'er Beck

ledzie do Oen9WY
Wamall'Skt koresp. "Gloau Atrannego" teleronuJe:
Jak słyrha~ minister spraw zło
granicznych Btck lI'YJddża w d:ło
Jutrzejszym do Genewy na sesją
rady ligi uarodów.

I

Proiekt

konsfY~UCn

!.Humienia puczu Roehmll. i zllmor złożone w związku z trm
stwierdzają bezsprzecznie niewinwchodzi na Dlenum
II u... dowania generała. Schleichera. Ba'} oświadczetae pl:Zez kanclerza Iłt, Iie€Ć gen. Schleirhera. i te
senatu
MOSKWA, 8.1 (pAT) - W ~~. chodziły z Niemiec w formie pogłC'
tIera
morde,cy za'lłuionego oficera:zc.berU zachodnii?) szałeJe §nlei.yca IIE-k wiadomości o silny(·h
. podczas ",ielkiej manifestacji przy"
stali juz przykładnie ukaranL
Warszawski koresp. "Glosu Ptt-.
Na kolei
cm.<:!(iej utknęło w Ze!'
tarciach, ist:1iejącycb między
wódców hitlerowE'kich w opE'l'ze Co do k9.ry, to nadeszłe do Paryża rannego" telr.fonuje:
sllacb 40 poc.łągów. Na Cza.rnem Relchswehi'ą, a naczel::emi władza. bE'rlilisk}r-j, Fuehrer oświ::dcz~ł w wiad'lmości twierdzą, it
Prace komisji kOJ:Stytucyjnel le.
worzu
szal~je orkan.
:teglug~
mI trzecle~ Rzes~.
rOzmowIe z ge.ner:ll!lml Rell·hs morderców rozstrzelano bez sądu. nata po "'czor;;Jszem, ponłedzlałko\\:.tnvmana.
Dow(~cy i .0flCerowle Rf'i(·bs·
_
_ _
,"em Jlosłed7enłu należ uwaiać za
\'lehry me mogh prz9dewszystkłem
IIIł
Ja
y
pogodzić się z faktem s t r a c r n l a " ' ,
...,
zakoL:czone. Formalnie odbędzie sir
~(.BKW A, 8.1. (PAT) _ W ka b"jemiedckie~~. g:nel'ał3. ~('z sądu j zawdzięcza Polska wskrzeszenie i niepodległość Jes'~eze posiedzenie w piątek, na
t t r J l i'
I' .. M
ez u owou.ulenta mu wmy.
•
.
••
r
kt6re opozycja miałaby zgłosM po·
,lS f(\ Il' ~(, e. oweJ
na lUJI .,
Ze sztabu Reirh~wehry wyde!('go
P,AD, VZ, 8 styC:.mla. (!'ał.) w. duzym s.opnlu Dam wJaG-eil· prawkt .Jal, jednak słycha~, zadne
f\kwa. - Leningrad zabitvch zosta. wano kilku oficerćw, Rtćrzv DlI DblstaJ otwł:r~o zwyual..ną se- Wle zawdz:łęcza swoje wskrze•
łr'16 o.tb, a. ra~~r~h
własną. rękę
.
sję senatu francU&kic.go. lnau- szc>nie i niepodl~lo§l\ n'e kon-I ze skrzydeł opozycyjnych, a Wlęe
.Te~zto:vaD~ Id anahCle OSÓ? przeprowadzili ślellztwo i zdobyli ~uracyine przcm:}w!enie wyp;lo- tyuuowala wobec Francji poli. ani prawica, anł lewica poprawc~
mi ; 111: hltln':2'~;llstęk' d",ukct PkoOlocn, dowody, obalaJace oskarZenla naro- sił nafsłarszy \Vi .kiem senator !vki. u6w!~.onci wiekami puy-, takich nie zglo~zą~ ograr.lczaJąc al,
{I)\~' l tv::!ll.ue
on u ors a po
d
. I l'
'.
~ ;
.- • L W rlk" Ni I
•
IJinrĘll nr: 25, ]ttóry
.
owo • s()~.a IstyCZ;e,
Damec3ur, Jako Pl'z:wcł;n.'cą- J~z~
y5u l
cm ec. znlle- jedynłe do motywowanego głosowa
r.at~chał z t~'łtt liR pocJag nr. 27.' .lak~by ge.n. SrhlPlf'her W1DI1! llyl ::y, IdÓl'Y~ m. !n. pO~ledZ1~J: . rza ące ~o wcJą.gnłęe~ Pol~kl da przeciwko całości projektu ko"
mijający powoli pelt-ięte wskuteJJ I zarz.leaneJ mu zdrady głównej. Ma·
"FF..l1C .3 me mo._c pa,.odzić pod Swo.~e wpływy, me pOWln- stl1ucyjnego
. • V1roz "on",
b'Tj::tł:v, dowodząct' ni<,winnr.~d się I, myślą. aby PolsIw. która ny doprowadzl~ do celu".
W
'.t.
j'
.
" -""y'.
gen. Schleirhera. i w~ka7.ujl1('e ()~O
ten sposub uz w piątek praPozatf'ID
aresztowano dv7:urnegp
k I li l.
j j
•
d
by mord~r('ow, !!~nerałowIe przp.ka
I ce
.. T b'
rur llU na f: t ll.CJI or mo oraz wu
l' k
I
.~ H' 1
. d
DZIś i
. . .om
. .s . .rODstytuCy ne senatu
zwr0tnil.z·...ch
za .1 a~c erzo~l . I~ erowl.. omĄ
i ~dą zakOllczone. Prawdopcdobnie
~lr. <17.1\\:(1 m;.talilO, że
gaJą~ Sl~ WYClrJ~·tl1ęCla z nich od
CODZIENNIE
j od dziś 7a tydzień projekt wejdzie
pochg nr. 25 prze!~c"ał zamknięty pOWledmch konsekwencji..
na plenum senatu.
f.~mafor na stacji Torbino,
J .
operetka filmowa,
I!uzie dvittmy ruchu go nie ~pl)t
al ~egu~ CłeO~o
o której prasa zał
Imł. ?:rt~ zwrotniczy go nie zatrzy · RYGA, 8.1. _ Podczas gd)"
graniczna wyraża
unę
mali.
Rosji cenftaJ:-ej i południoll'eJ pasi~ w samych superlatywach
wieś
nuj~ mroz~', dochodzące do 40 ':IŁ
Ul BRfle
pOlliżeJ zl'ra, w okoli~ach północ("GITTA ENDECKT
I
STAMBtLt. 5.1. (pA'r) - T~
JZROZ01JMA, 8.1. tPAT)
nyeb oraz polarnych ra.~GiZs7a tem
IHR HERZ")
i sienie ziemi zniszczl'lo niemal do.
Z Basry rlonllsz!!. Ii r.n!k:tł.ek ulew peratura \vy:-osi zaledwie mL1us 5
OBSADA:
4Jzezęlnłe wioskę Gundogan w pobił
nyeh d(>~7.(·Zćw znwałllo sIę na tere si. ZjawisIto to tłumaczy się naply
Al
G
F hl' h T'b
H l
Zu Erdelcu. \\' okręgu Marmara o.
nie r:drntu KUWEjt okolo 400 ch:tt wetU "iekich mas cł~p~ego powieGitta
par,
ustaw tO lC,
l or v.
a may
Wersja nierJiecka
l fiaramI trzęsłellia ziemi padło kUl eZ111a~(w. przyczem 40 osób p.,.. trza z Europy zachodniej oraz Oc~
fŁra<łał(, bt'ia.
au:! Atlantyckiego.
ku ludzt
śD.-eałY"!2
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Fra eJa wzmac ia straż

Sfarhemberg

wzdłuż

Zagłebia

granicJI

Saarll

• na podstawie dekretu komisji plebiscytowej.
Pozbawiono rówdd
prawa udziału w głosowaniu pewną
staruszkę w szpitalu, Ittóra oświad·
czyła: "Urodziłam
się ni::mką j
niemką chcę umrzeć".

Komun~ści

bez siedz· by
SAARBRUECKEN, &1. (/PA 1')
Miasto Saarbrueelten, będ1cC
wlaściciekm tłomćw,
w których
znaJdowały się lokale partji ltOnm
nistycznej, przesIało Iderowr:ictwu
partjl w;vrnówienle z dr.lem 31 grud
ula r. ub.
W d:tiu (Msiejszym w toliatu
partii z,iawił się komornik cel,~
dokcmania cl.smis!l, lecz od'o:.ył
eksmisJę na je~en
dzień
wobec
ośwladczer,ia, ZP. dkt z właścklelJ
dom1w w Saa l 'bruecIten nie ebce
wynająć mjt>~71Hmła
na potrzeby
partji komunistyczneJ.
WO 2 MW 4i e ue; u.e lZ Z S a! •

wicekanclerz Austrji, na którego
dokonano zamachu.

Komun!ści \V

admi

-

M

nisIracji austriackiej
WffiDEŃ, 8 styczn!a (Pat.)W austriackim kra,iu związko
wym Praedarulanji
(VorarJbel'~O wydalono ostatnio ze s:uź
by 43 urzQdn-ików .. .kolejowych
Za działalność komunistyczną.

, Chci.ał sprzedać...
PJorSktB Oko
Z KraltOwa donoszą:
W Za.kopanem aresztowano
twykle
pomysłowego
oszusta.
Ignacego Eisenberga, kilkakrotnie
ju:i; karanego. Eisenberg znany był
z tego, te pierwszy w Warsza.wie
wpadł na pomylSł sprzedawania na·
iwnym kmiotkom
z · prowincji
dworca
tramwajów, poczekalni
Głównego
oraz kolumny króla
Zygmunt2.. Ostatnio Eisenberg, ba..
W1ąC w Zakopa.nem, obracał się w
towarzystwa.eh,
najelegantszych
pl zyczem przeprowadzał w dal·
szym ciągu oszukańcze tranza.kcje,
..
•
d ć
ł
USIłUJąC m. m. sprze a z8.0"'1'an cz·
nym turystom... Morskie Oko f całą' naJ~ Gąsienicową.. ,
Poniew~ EillenDerg jut dawnI)
był ścigany listami gończymi przez
folieję stołeczną, będzie on spro.
wadzony do Warszawy. ·

Okulary pod

Na WacJcerbergu

Demonstrac!a frontu niemieck:ego
poił

Saarbrueken

"Z.~A S~8rbru"

.. liDia
II
bez straży

IIken
U

zgromadziło się około 150 łys. lu
ta Zagłębia Sa.", do Niemiec.

dzl,

Na !lecenie Clyrektora spraw wezoetalv
<#
ndlUl: ealeJ lTani~ LotaryngJ.
wycofane posterunki żandarmerJI J
IPrunieslone na praWY. brze- Saa rv•

bezpie-

I

!

łtały wzmocnione. R6wnle! w ostał
nIch dnlacb włdzlano pod Obzrsch

W,stawe sztuki · wloskiej
premJer

kawalerJę

Irancask..

Francja ,r·ywa
z dellacją

Kozłowski

unieważnia głos

Wynalezlono je w Kali,rornji.
Szk'a tych okular6:w są specjlłl
nie szrfowane. Golem oki~m
widzimy przed.m:oty pod wod,
niewyraźnie.
Okulary wspornn:rullle U!~atw:ają pracę nurkowi. Podo'bme okuj. 'Ty z podw6~
nem sz1ifowani-em nadaJ:ł lł~
do obserwacji nad wodą. jak i
pod wodą.

Ala Izbicka

SAARBRUECKEN, 8.1. (PAT)
- W dniu wczorajszym w Bockln
gen 5 urzęd ;:ików, którzy po wej· (piel~gniarka dyplomowan.)
ściu do biura wyborczego wymie·
przeprowadzila ej~
li powitania hitlerowskie, pozbawlo
Narurow~cza
no . niezwłocznie pr-awa glosowania

47

a

E

SZ.A
C'HY
.

flobr,
.
fowe
i Tbomas
I
podzl~11i pierwsze trzy nagrody w Hasting~ .

Turniej w Hasting:s zakoń. manem, Ił pozostałe 7ll'em-~so
ry czył ~ię. przyc7f'm
~o]ejllość wat
z dtn;em wczorajszym przesła! mistrzów w .tabeli jest następu.
2) Dr. Euwe w)'grał . ~ Bot·
wychodzlić, zamie.s.zcza·. w ostat
kca:
winnikiem,
MiUner .Barry.
niJm swym numerze artykuł na . Flohr, dr. EtlWe i . 'rhomRsJ\.1itcheIlem j Thomasem, Ą . po·
t( mat zmiany
na słanowiskl
po 6 i pól, Bolwi.nn'k i Capa· słaJe zremisował.
prezesa · Banku Francuskiego.
hlanca . -' . 1'Q .5 .i pN. LiLienthal
Zdaniem pisma, następca M'I
3) Thomas wH~rał z Botwin.
- fi Mitchell - .3 i p6ł. Wera
reta, prezes Tannery, zerw:e ,
aikiem,
Capablanoą, ILilienłha
M.·ncżik - a, l\!iUner Barry dotychczaSową. poDtyką defla·
It m, p. M~n(.zik, Mi11ner Ba.rry
2 i p(A i ~orman - l i pół.
cji, uruchamia,kc bezcz:vnnl: e 1(>
i J\tonnallem,
zremisował ' I
ż~ce olbrzymie rezerwy Banku -'IQ9:iIZ:lZSOd AJ, VJ,'1flZ3U F!.)ha·ru, a przcg.rał l dr. Euwe
NYCH GRACZY:
Francuskiego, co nie o::maozlJ
i :.,l itchrllem.
;ednak porz·u cania poli.t:yki sta·
1). Flohr wy~ral z Menczik
4) Botwinnik wygrał !
p.
łości kursu franka franc
Millner Barry, ~r:chellem i Nor Menc;.'ik, MiJ1ucr Barry, Mił~he
lem i Normanem, zremisowlłł z
Ca pablatlJCą, Flohrem, Lilien ·
thalem, przegrał z dr. Euwe j
ThOJ:t\asem.
5) Capablanca wygrał z p.
zapewnienia w konstytucji ~ezpł~tnego nauczania
Me-nczik, MiIlner Barry, Mi.
War:s'Z. kor•• ,Glosu Pora.n.ne- cono art. 159 dotychczasowei tchellem i Normanem. zremi·
go" telefonuje:
_
konsty~ucj.;' który ustanaw:al sował
z Bo!winn:kiem, elr
Zarząd ~łó-wny związku ·n au- . bezplatnotć ·
llauczamia
po· Euw i Flohrem, przegralI z Li·.
czyc:el'Sitwa polskiego wysłoso· wszechn~o. Związek nauczy- Iienthalemi i Thomasem.
WARSZAWA, ~.!. (PAT) .
ta Rzplitej. · Na wernisaż p.zyhyli: wał li-st otwarty do prezesa, cielshva oś\viadcza, że wprowa6) Lilienthal wygrał z CapA :
W, salaca instytutu propagand, premjer Kozłowski, reprez~ntuhc) puŁkownika S~awka.
Zwiąo;ek dzenie oP''at w Szkołach
po.
blancą
· i Mitchellem, prze~rar !
tuki nastąpiło uroczyste otwarcie p. prezydenta, ministrowie JędrzeJe l'WI'a.ca w nim uwagę, że w pro wszechnych zmn:ejszy zasi-ęg
ThomaSem,
a 7 pozostdym 1
wystawy sztuki włosJdej, · urządto ",Icz, Paclorkowskł i in.
jekeie nowej konstytucji pomL wyech<iwawcze.go oazia 'ywania
zremi:,;owal.
neJ pod protektoratem p. prezydeo·
nięto zupe'n~e zasadę bezpłat. państwa na swych obywateli.
Rezultaty poz:osta'"y ch !lczest
ności szkomidwa. pomimo, te
Niektórzy sądzą"
że
apel
ników turnieju nie są inŁert'su
awaUł-"
w dyskusJi ni'kt tej zasady n,je związku nauczycielstwu 7'
..
.,
;JJ
..
kwest)onował.
dzie odgłos
w czasie końeo- hee.
Związek nauezycie1Stwa at>e· wyeh obrad izby nad pro~ektem
Obie przeg;ane part je CapaSensacy;ny wynalazek . arąerykanina
luje do prezesa Sławka, aby 'W konstytucji..
.
blanei znalJdą Cz,ytelnicy w na,
PITTSBURG, '1.1. (PAT) Df 205 at. CelsJusza.
dalszych pracach izby pr.zywr6.
bliższym !.UIIllerze ,.Rew H".
C. G. Abbot zademonstrował swój
Aparat ten, oparty na ftsadzłe
najnowszy wynalazek, a mianowi· luster koncentracyjpyeb, mOlle .by" .
Dziś I dni
ł
ele aparat, nazwany "solar beat l'iywany do gotowania oraz do . ,
CQUector", zapomo:::ą którego mo7.e twarzania pary dla mnielszych mo00 .prze;,; wyk"rzysłanie pu,~ierJ torów.
W rolach reł.1 Rf'njalny mIstrz maskI Henrl Hull, urOClEa June Wf.tł, uwodriałonecznych osiągnąć temperatur.
clelskt Philips Holmes, fenomenalny 11·letni George Break.łon

.
T
bl tt U
.. aD.ZIger a(!e a ,
D

kłó

zwolennikami powro-

"Heli Hitler"

wnętrmycb, Heimbargera,

czeństwa
e
."
BERL·IN, 8.1. (PAT) - Niemiec W ten spos6b e~1! Saarloułs o~al
kle biuro informacyjne eonosi o nie miasto Saarbruetbn
na le~....
pokoJłcych
wydarzenIach, Jakle brzera Saary zostaly pozbawione
miały miejsce podobno w ciągu ,,",szełkleJ straży lJezpieczedstwa.
wtorku" Zagłębiu Saary.
. W'r6d ladnofcł stwier-dzono po!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!~~=,!~~~,,!!e!!!!!!5!
2:atem,
że t.Iraneuskte
posterunki
S
;:::;00;&
..
.- --~--granłezne,
zw. garde mobile
zoo

otworzył

będących

wadą

Nauczrcielowie

---

iadają

"Z

.na· &Ioó"u

fioi

I

j

IIInastelrn,chwlB

-

kle
· III
·
wY darzenie

'c. •

• • J'., ••• ~

..."_r_._,_-____________________-='g~.I~=_'·..!l,,!!G~L~OS

IRody

~!«!~~! .~a

chluJnoścl.

- Mógłbyś trochę więcej dbać
o czysto~ć - wyrzmm mu raz jego
serdeczny przyjaciel, równlez po.

PORANNY" -

1935

•

rod r erac ił za r
•

_

_

____

~.

5

~':;""r;-

POJ':rBa:J~em

albo w stratosferze

,

o~rzglDała KaZ41Dlłra lłłakowl€zoWna

W
-' - · -ki
nowoJors em muzeum p1'2y.
Warszawsk! koresp. "Głosu
Poz?staje na służbie w miniRt~r' hawrskie".
r?dniczell).. ArnericD.n l\Iuzet:ni or
eta.
I ranr.ego" teleto1iUle:
stwle spraw za~~anicznyc.h,. a nJ
Wydala teź kilka. przekł:tdów Nat~~l lllb.orr od?yłl) się m~zwy
_. AI~z zapewniam r.ię. Ze kąpię Decyzh. AI{ademji Literatur) r. 19~6 ~(l ch.WlI! obecnej Je~t se I ~f. in. "Do:l Carlos~" Schillera.
kle Cl~k~\~eze0:'a:me, ~a .l\t')rem
.,IE." codziennie!
n~grodę hte,acką za .ro~ .1,~31 o· k~etnrlrą osol;Hstą marsz. FIlE'ud· I W r. 1!J30 otrzymała nagrodę lj_ przem~wJ:1.1 znany pnl>1ICysllt Rus-_ TAk? No to ~ień wodę!."
t~7ymala z::anct p~~ka ' i{aziml:ra, skiego, jak~ mbist:a. splaw woj-I ter~cką .m. -W~lna za rt:""lsztal! ~~l O~'e~l; kC'resl.JO;!do~t ,,'N .. Y.
Uakiev.icz6wn.a za utwory l!o.etyc- skowych, rowtloczeSDle zaś radcą tworcz(}sci, ZWl~.Z:lnej z ziemiami 1unes a , uczestnik IJ!ctw~:'!eJ ano
loe. Nagroda wynosi 7.C()O zł.
!r.lnisterstwlt spraw zagranicznycll. północno - wscbod"ierni Pols1d. . tarkycznej wyprawy Dyrda, ora~
W urzędowym dzlennłku s!er
' .
pracuhc w zakresie I'TOpagandy.! W r. 1033 została desygnowaIl8 pani Jeanette Picard, pratowa 81yn
'\'o;sknwycb' "Polsce'. ZbrojnejKazimiera Iłłakowiaz<>wna mo·
Działalnoś~ literacka. rnzpoczęła na członka po!skiej akademji lite. nago belgi513kiego uczone:.s0, która.
zna. dujp.my felJeton pt. "A mO'l~ Gziła się w Wilnie w r. 1892. Str~ llłakowioz.Swna w r. 1912, wyd:th<.' ratury, oc1mówiła jednak' p:zyir
niedawno z. m<:żom swoim oc1była.
trozbąg;łośni~J". Niektóre ust~py cilarodziców, będąc w wiek1ł nia. w Krakowie pierwszJ tom. po~zji t~go I:ltano",~isk::t .wol)ec nicmoż~og hal0.?e!tl lot do s.tl'~to~ff:~"y~,
tl?go reljeto.nuwarto. tu przytoc~~c mowlęcym. 'W'ychoWywl1ła ją mat·. p. t. "Un,rowa loty. ZkolEl ukn· CI pogodzema nracy wakademjiz . Owen w przern-:JwlertlU SWGlll pod
jal(o b~n~7A) ebaraltterystyczn~.
ka przybrana. l? Zofja· B~ljI).O z ·do~ z:tly się na.stQPuj~ce tomy: "Wid",' zajęciami urzędowemi. '
ruósł olbrzym;o zdobycze ·wyitrll.W
Ot.<ż przybył dl) Warszawy jakf!ł nlll Plater - Zy~erk. _ Studjowałn ;,:rzy", struny", ?,Kolędy pols!dej
W rok'l ubieglvm -od1:u:\C"Zon'l1' ~ntarktyczrrych .i WJ'l'azll. 'n~c1z;ej:,
,.Pp.lalr z zagrani~y". ~wiedza mia· na uniwersytetach w Krakowie i btdy, ,;lIlst~r'Ja o krćleWlCZ1J zostałltkl',o;yzem oficerskim orderu ze w n:eddekicJ przyszlosd br:-.lz1e
sto:
O"f(,r~zie. :W la.tich ~915 _ 1917, La,. fi • cmnie. ", .,Śplierć Feniksa", "Polonia R~stituta,".
m0żna ICCie~. samo:otem na. 18tnit'
.,Nąogól bardzo mu się to wszy była. siostrą, rriiłósierdzia w .pzo'(lw- "Rymy dzieci~~e", .,Połćw", "Obrawywczasy do h!eguna roJmlniowe~HiO tJodl,ba'o. Ate mil"dzv Innend ce polski:'J.i .n9. froncie. Tosvjskim 'i.yitJ\jo!l wróźebne", ,.Opowieść (>
ł
!
ł J
ą'O. 7fłaniem Owena, niema na cai'!'tlhlt" cleltilwą' uwagę: Vlaczt'1rl1 pod dowódl.twem Jó~efa 'Wielo' moskiewskiem męczeństwie".
,,2 '
~U~VW'-ll V~p. lym . ~wi(>c:e p:"lmie,isz}Ch krajowy wszy~cy f!ltaj tak strasz-'Ie ci, wieyskie~()'. Ilekorowana 'byt~ trz)głębi serea", .,'7.wierei~dło no.cy" ~nBrgi;
ż;-rów~a b:-1' 7h ~H; na. A'ltarktyd7,ie.
.
epo mówicie? Nie mćwlę o rozmo- razy medalem ~w. Jerz~go za Wl!.· ·;,.Pł:tczpcy pt?-k".· .Pop,lóf i perły',
,...
,PanI Plc"rd zdawala f'rraw~ 7.:
W<lch
prywatnych, iowan,:\'sk!cb, leczność. 01 roku 1918 _
1!J'26! ~,W.es9łe wierszyki". "Banady bo '
Je~ti .poróWl!aUl~ 7.u~y~ie eo"ri~ ,wY.pti~wy d; ..&~rato~fer~, -l?O:tctas·
ch~a71 l· wtedy odczuwam eo§, FiH
. . . .w
tU 2 a
OWUAU
os Ci sa
ne energII r.rdzkle.l z ZtlŻ~·(..:t.'1t1 J?~4 l ktr:r~l Odn.. ] JP.J mf'lz os!~g-ph ""VIy.
jakby ..rodzai tłumIka, na!ozonego
du w Zarów~t, o~rai;etdf;,
ęzYo- I ok?~ć. 17.861
met~ów. Zc1ani~m
)la. strqny głosowe osób obeenvcb.
,,-lek Eużywa stósul!kr.wo .ma~o t~j p:J.mPlca~d. kt61'a Jest Jeu:"l1" w
le zy'cie tJotcczne, urzędy, Nura,
er.e'gii. W sta!'lp. zu"clnego s"o!I:O:!1 Ameryce kobiet", POS;'1.rl:>,ironą drp.cęzta~ kaJe'. sklepy. wszędzie Ja,~
zuzywamy tRk~ n!)ŚŹ e~e-!tłi, Jdó;... 1plom neron'lutyki, WZlOt: ilo wy'
kieś_.pół fpklłwe, pół ponure matern iest mnieJ rentcwny .
się rćwna 70 watom, cz,'U ' t:~tżyclu flo!(O~ci 30,000 m"trów cęiz'e ż"p"·ł
H
mro~nr.ie..."
•
Lin'eolir towe IcónkUruJ . z.e 80-1 śt'ę s' bkofci' i opłacatnoścl Ouen' p;~dt1 w i:arówee ~red~h! wl:I!{oś 1'~3 .f!1o· iw v. () ile t,ylko t~czf'ni po:eJfetonis~ przyzna~e s'uszno§~ bą sz;bicoś~ą na w~lklch \raśilch M!ry"; plste talc: ł,Szybk-oŚ~ 'Iest- et. W cza,,:e_ pr~,~y ztlZ IC13 e!'e.. /t.i' twfJ~ :-bndow~~ balon CI _dO~~:1t~_cz
tej obs,erwac 11 swego zagl'a:-iczne. loceaniCZnyCh. Reko-d szyb'-oś"i , zaletą; Itt6rą mo·.e sprzeda'" aer~ roonlet nic !l zekr«""Rj"c 'e!l'-rk !,O rej pOJemnoścI ,\ Rtosnnku cIo lnlła
~/). ,b1'7.vJacieh i próbuje zachęcać Immfortu przycia"'a ~lększąA 1i~1;ę I vlan' . ale wlnym" ro"zaiu komU3'J-1 równawezo ~uZycla "r=!!111 p:-zer stli.
'
\,ro!Y.lkćw".
by._ mówili trochę pasażerów utrw~ia p,cstłge danej kac li· może' ona QItaz~ si" zby't dro dwie, trzy hrówtl1~ w raz1e wYh\ - u. r,;ryACn.'VNI M" L" nzA. '
'!l' t ł J.
, .
v
"t
,
I ,f~wyC; wy~iht6 f -c .~r, ,
l'1I r..
'\.I'
".}"
Il< '1>.
o !1 e
linii. Ab '1'ty kc~ć oktit)uJe r,b spad ,go olw'l:o::ą. Nowy Ct1l:ard~r nt).
t:V ,n; V;I" " 'mv1>1:, 1arz· - l\f oż e ie troche polokiem rentow'noścl wlelki;/!'o hote . lest -o!~ętem który ro~1 6wo!e 28 (.'. ow~·~ , czy ez _t'mc~
:Z;.J~:7cl(> I ::':~z?..··
'
.
,
'"
,
' d
•
c:::erl"li r:asze1 ~I'dzle 6i~ rówrAła
lu plywal~cegll, kt6rego kosz~y bu I węzłjw na gn ~i:tę; robIąc 30 wę·
t' •
d. 10 - Za-' k
łolf'Clrllca: - NIe!... Jestem strass
..
. RY"\VALKI
dowy s~ taft wielkie, iL amc~tyzuh ł złów lia godzinę, maglby p:zebyS I7lWYCIU prą .1 przez
-owe. rri(' !1.;'J!~(·7."ł!a.
•
. Gdy Mallena . Dietrich . wyłecha!:t się dO!liero p~ 25 latach. Wielki dystans Europa Am~ryka w
_
"M ttzyD!iesip,czny urlop do EuropY' transnttant!-:kl
pa:owlec,
nl' I kr6tsźym czasie ł konk!~rować z!
w', H&IlY"(loo zjawiła.
się nowa ,'76:0CO-tonncwa "N0rntandle" kosz I l:meml l.in1amI w lepszych waru;tt:winzc1a: Yae West.
tuje zg6rą 800 mitjonów, " r:hw:ele kil,~h. Ale ta 1,ptocentowa potłwv1
ił
-Ki~r na. j(:si.eni' Marlenft. POWTÓ I co mr.ie.ł wynosi koszt budowy Ul'-. b' s~bkoścl poehl!~~tęłabyza sQbą
('ił;t do Ameryki, nie wiedząc nłc I",ego Cun~rd!ra ąngielsk!ego - 21·pto~entową ~iJtę koszt6w,
Dlaczego zm:enion6 nazwę Persji
o swr-j
konkurentce,
zapytana i"Quen Mary". OtÓŻ tygodnik a'-a;iel llodclnająe opłaealn~6. tra!Jęportuh•
lllZf!Z r<'porterów. (lO sądzi o Ma.e ski "Economist", . rozwaiaJc . kwe- I
'.
TEHERAN, 8.1. (PAT) - Do Ge !;tr6w, znoszące nazwę "Persla"l
rest; rdparla.:
newy, wyjechał minister spraw za- JaJ'o oficjalną nazwę państwtl ł oa·
- rt'.!.fap West? Nie słyszałam wo•
granle7.J1yeh Kaz!mi w towarZ)·st· rodu i zastępulące Ją natomiast na
2;<"!1' nir. o nwj!
. , . .
wre kiI1tu dygułtarzy. Będą oni b.1) rwą "Tran" wschOdzi z załoZenla,
Wieś~ (I tern ' dotarła. natychmiast
, . . . . . . .. . . . ,.,
. - 'I' .
. nić stanowiska lrruiskiego (per-I iŹ'1Jżywana dotycbczas nazwa "Per'
d.o. }:O'IJyWC'~ .. -DzienJiika:!'Jle ZWTó- jeę.t: o;mD~pjęię~$, ;,j~iil~ ~J't~y~ąp~~Ji~' >'z,l)st~je, z.. "W:eb~J;'~ t'ki~go) p,?ellllgą nnrooówl,w sp~'l~ja~~, POCłlo~ząea od .-szczepu "ł...."
"lii 'SIł} dD Mae Wf'Bt- 71 zapyta.niem., zaprawą Karls~dzkąfy
Ta.. bowiem~1iI.ada:~ ka~le S110191- wie sporu z IrDktem o Szatt ,eJ· ozr.al'zą ty1itO częś6 ,cesarstwa, zaJ
.. o ~ltdttJ"~atle~te pietrich.
-jSZY aromaf- delikatny 8'1lak i ładny ~otawo.brunatny kolor. Arab.
.
_
m~j~c~go plaskowzgot7e· Irań8kł~
~ Ma.rlena Dletrlcb? Wkrltee·
t
_. _
A zatem nIema Jut pańsh\-& per
nikt. nłF. będ'tie słysznl mo o niej!
Jedna paczka. ~ Webera. za.pra~y Karlsbadzkiej wy·' 'f.EłłERAN,. '7:.1. (PAT) - Ro~ rJd~go, lecz Je~t ~at\stwo "Ira6·
_ brzmiała odpowfedt.
,
starczy na.wet na.. ktlka., tygodnL
porządz,nle per'łkleJ rady mb)· skle".
._ »
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Iprezacb. ohc:toda::h, posi~dze::iaeb ry wchodzU do -brnmy I nn,:le uJ- 'dollllć o oh<l~odz:~ tale u::-ocz:-stym
,
..
J wl::.ae:t, "łącząc się ze zda~lzm rzar tego, na klm mu I ajb:l' dzł:J' w '.g(~zje .ł ,t,V, p~r.ie. starosto, jest~
,I.
\ -,
~
t%CignJll1e~o przedm1",cy'~; nie opu ż~!clu zależało_ Sam pan starosta 'f)!)ccny?_ P:-zecilyl tylko o dwa
ścn lUlI Jed::eJ ItO!1r;m~::cji po:ozu· ,wChodził z god;:o~ci1 'do ld,:a, a za ,I :enłymetiy głow~, n· zol>aczysz Eu.
•
.. . .
.
, n:iewawcz~l, propagandcwe.1, ośwla :1im kom~:11ant pollcl1.) ,
$t~ęltegq ,TciuSrzae*a, jak ząwS"ile,
towe), czy programowej, gdzie sta·. Póln Tc!tó.·zacz2k zbladł, a , myśl ł na pQsterlti,ku! •• -Dwa centymetry
fłuSUlA:hy Tchórzaczek był oby- wadził 'do tego, ł.e w mteśele za wał się cieniem lub cie:'bm cie!1i. J~go pl·aecwa~a gwa·townłe: "Więc ; '::1 lewo, pa:ołe ·starosto:".
' ..
watetem lojalnym. Więcej niż lo· częto się z itlm. Jbzyc. zaonsenyo- Był w mla.ę wymowny I b:zwzglęJ jestem ch~'ba juz w. nleh;sce? .•
D:Uf."o tak rov-:;yślal i 'wysylął·
jillnym.. BSł uosoblenl~m lojalności. wał bowiem z ra.~cści~, Ze jeśli on ny w d.y:;!t!JsJach, ezu!"!c za s~bą Clyzby to byto mo~lhve, aby m te ,fale, tetapa.tyc.znych myśli w stro·
LO]ąln(),ść pana Tchórzaczka ,grani był cieniem, to znal~ż1i się w mfe- 1. mur poparci:! moznych I po!ęz-ych : nie zawiadumlU o dz~słcjszeJ uro-nę pa::a s~ą~osty; , gdy pngle roz~zyła: "czasaml Z. wJarnopoddan- ście ludzie, kt6·:tv b lU jego, Eu~(a-I tego świata; zwalczaI I pl~tt!ował ezystości?~ Dlaczego? .• Co się sta 'I legły się o!das!d.· p.an Tch::.zaezek
stwem łie.)volnlka. W całcm mie- chego Tcbćrzaczka, cieniamI. ,Cie· wnioski, sI{azane a priori na nlepo- lo? .."
cck:.ął s!ę i wldz~c, że wi~kszość
łe;p nawet najgorsi Jego wrogowie nie cienia. I ean TcMrzaczek był wadzenie.
Z bijl!cem sercem postanowił osób r..a sali bije b:awa, przy:~czył
nle,li!togli niczego zarzucić panu dumny z tego. W głębi dl!szy I!ie I . Pan TchórZ8czek szedł z wla- p1z~ko;~ać '1ię na własne o~zy'o się tali:że. Z~ui:ył dłonIe i wam, aż
Tchórzaczkowf. Za eusów de- był jednałc szczęśliwy. Nie wIedział ,trem, a nigdy. p.zeciw wlatrowL tern, co zaszło. P.-z~pchal sil'! w ści C'c:to 5z1(\ po sali. Myślał przytem
~sZUikl Rosji był wzorowym I lo-I bowiem, że w~iuT'ldem 9sl-g"ięcla Był I()~:tlny, ,ai; do z::udze::ia. Za.!5kll, myśląc us'>awlcz"I,,: "Nie za- :Jstaw!cz::·h :
.
J.'\1~~,nł obywatelem t.)s~iskłm - " szcz~~~ia jest, aby spoMb życia ,sll'dał w pbrwszyclt rz~dach k'ze-I :lrc~lII, ale chyba nie wyrzucł".
'"Popatrz na mde, to ja, Tc~6-,poće-1'Padere"yskiego byl szczerytt\ cz~owieka wypływał z ~i~bi j2p:fl 'seł I pchał sIę w ocz~'. - Nie b,'ł3
Wszedł na salę. Pan s~ar03~a sie . lZiJczzkl Czy widzisz m~J. ?łapał ł
endeltłem, a za rządów Witosa, stu Im:,ulsó\v, a nie z zamiłowań, pray,- ,wenty, przedstaw}e-:ia, rautu, aka- dział w pizrwszym rzędzie; .41. ' ~):[ chęć pr.zys~uf~nia s~ dobre.i S1)raprceento.~·n1 ludowcem. Obeenle nień, d~żeń czy przekor.ań ' tych, I d~!1ji, wit:cu, r-arady, obchodu, czy niego
kome"dant
pol:.c!i. Pan "'lc?..... Czy słyazysz-,. iak",al~ 'b!'a·
pan Tcb6rzaczek współpracował d" którzy . są naszymi p-zeło::o~yml, zbi~gowlska, ra Idóryca pa, Tc';6- Teb6rV1cz~!t prze'nedł ost~w.acyl·· wo,? •• Tylko dwa c~:;i;y:metry,
.
s~ J ~Iałę~ z Bezpartyjnym Blo- moccdawcitmi lub Opi2k!tllami..
l"Zacz~k nie by~by obecn:v. Z ober nie W'ldhi k"zes~1 i star..ął SO· b
;~ ~tal'~st~!'"'"
•.--'"'
, . . , '.
Idem Wsp6łprat!y z Rl;~dem. Ws"ół
LoJall'c§5 nie pozwoliła jed 'ak wi~zku, przyzwycza!e' in i bjr.tnc§~ pn.y ~clar..ie, usHuJąe na sieb:e
:Vte!Jy..A"a:-ora Od"'Tóclł .glQ~
p-acq",ał 'uczcch"le, szczerze ł III'!. paltu Tchórz"lczlcowJ na żad"e e ~:;- c;.:r-He. b;.,.ło towa-zystwa, korr.orl)· zwrócić uwa~ę pana starost;v~ P~'llfflcnę TcMrzaczlta,
łaś'-Ie o
zastrzeżeń. .
p::r.vnt2I1ty. Robił to wsz;:stlco, co cji, klubu, czy ligi, do Id·ji~-cb nie I trzał z r..iemym ·'Yt:zut~lJ~... ad1fazo. dwn c~tjm~try. Tc!I..<rz:.t . . ze![ po·
.fedno tyllto co Ulrzucanc panU robHl ci, kt6rych był cie"iem i ;~. cakialby pan"'tcMrz:tczek. Płynął IWj, a wbrr.e~ koc':t;,U"kL N~darmo! Ikt'3Ś:7ia'l z~ s2e~~ścia ł bi!ł:! w dlaTcMrzaezkowf to jego zu'lel"'y c~'ł się cbemie z Ju~4mi, kt6rzy ea faU i zawsze z wIatrem. A jr.d- ,Pan starosta był (akby 7.~y ('ze~oś lrie, Zll"'io!<lł J! całej dlfsz~', z· calego
b"ak ,..,ła~~ego' Edania, oraz - t1ad- ~Owu byli Jego c:łenłzm. L~cr,ył r.ak nie był BZCZł!~!łwy. ~p2clalnle i de Z>"'{J"~c1ł 118 ri~~o uwngl. ~u. jl ser. ca i głębi sw. ojej 10ja1::ości:
n:ie1'lią pn t; im:~ I USł~l;"OŚĆ wc.bec się na znsadzle tep'o "iewvt·" .... a. teraz. l~!edy ~darzy!o mu sł1 to
Is!ncby Tcl!6rzaczelt ci;rptal. Cler· ~~tawo!" .
., . . .
mcfut)'ch tel!o świata. Pan Tchórz:! cz:o~ego p:-a~va, k!~rc łączy slahe- sze:.o;~::::le ... NI'Zs:::cz~ś~!e, . o ~ercm !Hał za winy nlepcpełntol1e. '
." ,I. t~"~!.at~ ~I~ tzeez ~ntes,fye~anl!~'
t:zek robił bowil'rt! wrderle cie::la uszow I ludzl o mlęlddcb cbarakte· Cl1~ę właś"ie o~:lOwlcdzieć. NI:::szczę·
- I :ta co? - myślał lIpOl'czy-, Rzecz, lttCra parta Tch~rzai.M{!i ltnf"
odbiiał"c~",o wiernie kontury ludzi rach.
ście. które złamało pSYCl1iczd'! pa- wie. - Zrt co?..
. ; 'Ic~stwiła,zdiuzgotała i strąe!ła'-w'
:t k~ I ~ia'a. Ocz'y~ś'.!le tych tuPan Tchó"aczek
by",ał ta~, na Fustach~go TcMrzaczka I wy·
Na scer.b zebr,a'o się ldlk·. hu'1.f. : nicość.
rl'!i ktQ"Z"" dec"dlJwaH w mf"~~lt. ł!;dzłE' bywali l'otętni tego (oof"''' tr~cito go z orbIty lojalnoścI, w Dwuch pan TC~Jrznczek z"ał: ml2J
Pan sta,osta o!lrzl'cll bowłetn
Po;~ mh~tem pan Tchórzaczek bo (czyŁ: .~:arcsta" prez~, dyrek'o"" 'rłóre. żył, Jstriał i :,czwijał się.- scowy ~t{lhrz i fryz!e~. Trzec;l nil' T~h?:-zacztta. sp.o~r~e"łem z'etn, nie
\'dem ~i""ciy rie , sfp.l"ał nawat rnv. ~.~:zel"'l { I,td.) ~ robił t?, co robiA l)ylo t? tak:
zn3ł. ~iedll przy stollItU, a ~eden . :lnWl~~n~m I wscleJde~.
Pcczem
śl".: Lt!Jb;ie, ~ecy~!J.t'\cy wwojr.- h l~l1i dob"ze wldzla-i.l z"słt!:.--ifl.
. W ni~dzle!~ wstał ~a!1 TcJt6-'za- nieznajomy wycngnąl 11:''lbr z t2C,2: 110 dr. It'sl si~ ? Inzesta I zwrćc?r.r
w~i:tztwle(,1;
w państwie llvIl w ludZIe - wypowład~ł SIę 2'd1~I"mł !!zek dość pózno. Ogotlł się, t'brał I ki ł zacz'" c~ czyt~ć. Pan Tcllu, do m1wcy n:t sceEie. zawolał g 03pot,?cltt "ana, TC'llirzaczka~ gig~-ta uz-oa"ych au~orytetów - zwalczał wyszedł "na miasto", gdy flrrle rza~zel{ r.i~ zwracał na to ra:mriej n o : .
•
mi dta którvcb lego mi':<!rt'y cIeli WSzyEttw, co ,.,Ie było zaakc"ptowa !IJfzał ollo'{ ml~ls!!owego ki'-a ~1.·-'1 sZe'l uwagi. Patrzał w strone $tarG'
"W iOlielau prawa rozwlązu}ę :
ni~ m<"trl b,,~ wzIęty ":lod uwagę.
ne "rzez wlęks?:ość - sudł z wta- ludzI. Nad b:am'\ wis!ały r~sfo-y z sty, chcąc t;ugestvwnie zw::.<'e!: je- i t~il wie'!, a panu pos'owł n11;:e-am
B,~ł cien~m ł'a mata ",Iarę. I trem.
choiny, li na~iróJ zapowiadał co§ IrO u",a~ę na ~ł~bie. Myślał prz~'-IS!OS!_
l'·c ... .<le-- pan Tchńrz'{czek ro~i1
Z{!olwl odLl1akę P. O. 5ol', pomi. !uroezvstego. Panu Tch.ęrza'!zkowl +e~ ustawlczd,e: •
~ Bicd·ł\Y i. lol':':v pan Tchórza- :.
w~ą~';t'i~ rz'owlelia, kłAr.ą t>ra~-i~ mo !'9rl.~szł'(ch lat: ,nracował Sllo- .,~rzeNe?·a nagłe d~llo!toJl!ca myft •••Pollat r z na. mm e! Zobacz. ze} J rzel~ file .~led~ 2. howł~m. ~"~. ~łe
wiet>;;"łp.- v-o,ić. o przehaczede za łec7"le wsz~(h{e, gd~~. tetro pra~ę ~1I7eZ 9;łowę: ••. fr~fn?_ Obchćd, J~ tu Jestem, JaJ~ ws?:~dzl~, I!d~'e (lrzeczul, ·ze. bIł oklat;tu pa wI~e~. '.
to, Ze zvJe.
mo~li 7atlwaZV~ POt~zTlI tep,'o' świa- ""V wiec - bezemnle?_."
~Jczyz~a t~I~O zaząda!:,. Czy zasłu - zwc!t'T'ym "rzez pasła opozycyJn,~
6. Jednak ~. tył ł nawet dopro· l ta, brał udzłał Wf; wszystkich ImPrzecisnął się bliżeJ tłumu, kteS- 7yłcm na to, żeby mnie nie powla· . go.
(przer. z "W. Nowego )
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KowalSkiego ,i 18
-Sir. Na.rodowego
II'
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NOCNE DVtURY APTEK.
Dziś w no::y dyżuruj'} nast~pują~e
apteki: Suka. 1\1. Kasperkiewicza
(7.gierska 54); Sukc. J. Sitkiewicza
(Kopernika 2a): 'J . Zundelewicza
'(pl{)rkowska. 25); S. Bojarskiego
i W. Szah (przejazd 19); ~1. Lipca
Jak jUi donosidiśmy, w 'dniu
Henryk ' Kona,rzewski, ,foto- ·
"Kto w .celu rozpowsxechnie
Proces już obecnie bud~i o'
(Piot,rkowsh. 193); A. Rychtera i 14 s.tyczrua rozpocz.n:e Się
~ g:'af.
nia S'Porządza, rrze~howuje luJ: g ćd.n e . żaimleresowanle. SzczeB. Łobody (11 Lisbpada. 86).
sądzie okręgowym sensacyj;ly i . TadeuSz Warehol.
prze\vozi pisma, druki lub wio gó1nie ciekawe jest, czy pi~ciu.
dawno oczekiwany
Wincenty I{Qżł~,chows~. wla· , zerunki; nawo:ąjące do popeł z p,ośród oskarżonych, a m i1ł no , "
l\-t,ASOWE KARY ZA BRUDY. proces przeciwko ez!onkom
~:,i.ciel poSesji,
nienia przestęps:wa lub zawie wide adw. KowakJd, ll..eon ..(JrzłP
~3. wn:os'3k whdz fla:nitarny~h Sironn:'Cłwa Na::-od3weg(J w LQ . Slefan Rohakf,)w~kł,.~,,'
r~jące pochwalę przest~Stwa gor1!ak, ., Aleksander Stolarek.
j,',dzkie st~rostW':l grodzlue ukaracUi.
.
Helena Kożuehowska, córka podlega karze więzienia do lal Tadeusz Warchoł i Wl:ncęnty
~-O w dr()'ize
a:ltninlsłfacy,inej
Rozpraw'a , kló.ra ze' ~,z'"
~10dłJ
\v:a6e:cie!a pOSf'sji.~ .
'.,
3 lub aresztu do 1at
3.
Koiuchowski zostaną skazani
•
~
~..
1-1e " za
'<.
.
~nt.Yil:tDltarny .staJ .'Y6S~~1',;;~~'ziP~} _Da . ebfi~ty rnaterjal,
rozpisan"
Antoni Cżern:k, 'robotnIk,
O to . przestępstwo oskarżona Gdybv kara, wymierzona prze...
Jtn, .g:z'y~naml o •
,ol.
lO,sta'a ' na trzy dni, od:byWl1'~
Marian J{ra,łew3ki i
, J'est cz<>ść wym.~nionych wyże; sąd okr~owy w Lodzi
właSCJCwlt d:>mów l sklepow.
Sl'ę b...AzI·
w g'.Q/W" neJ' sali, .',.
FeI'
,
~ks
KI'C'rski.·
"
i
I
t • l
_"
e
.......
.
(}sćb, które zajmowa 'y się kol· op ewal8 na w ęZ1en e z ' .rr.....a·
~LIZGA WKI MIEJSKIE.
Kompletowi sądzącemu prze '
Akt oskarżenia zarzuca . wy· portowaniem odezw i ulotek..
wienicm praw,
.
{'
Unndzone dla dzhtwy i doroKlycll wodm6czy~ hędz1e sędzin. Zdorry żej 'y;ym~CIIl'ion~m p'r~estQII?slwa
Art• . 174: .
B wyrok 'ten zosta!by zat~er~
• znaj· w:enko, fotel prokuratorski zaj z art. art. 166, 154, 155' I 174
"Kt....
z a,pu dzany prze"
d'ruf'ą
l·'nlS'a'"cJ·".
;:'::lzn~atn'e 'Ślizgawki D11e Js1ne,
v złoś,ł,."wl·"
'" pr'z""zkad'
"'.,
".
,
'L u
...
1iHj~CC !Sie w parkuPo'liatowskic mie prok. Koz·owski.
Kod. K. '
. bliczn'emu z'b iorowemu wykonj wSzyscy ci oskarżeni,
którzy
go. ż,ódliska. i pr.zy- ,.111. Lś!,gię'\~~
:Na ławie oskarżonych zasią·
Art. 1C-l; br~mi:
wanlu alktu reIlaijnego, uznane są radnymi ~ ramienia
()~ZU
• l'
• . Sl~
• · w..O
. b.. ~C_,fi
" 'p9' t"Qgo)Vą
,
·dzie·
.
"Kto hi'e rze udział WZW1ąż1kll
.
•
.
n aro d owego,
rac
oeJ. cieszą
"
.
;:0 praw/Iue w"'~anla lub zw1ąJ
'!:
.
kl - d i; f k 19 cz:Ónków Stronnictwa Nar~ którego istnienie, ilstrój lub cel
J
tria się mr )'lU m-3~~\yy ę · _11 '" re"·
dowe'd o
rr.a pozootać t'lJemn;cą wobe<, ku reJigi~ego, podlega
karze' antomatycznie utraciliby , ,pra~
1,wcncjil, t\1.iło~ni1dw ,s,!)ortu łyżwiar
e
aresztu do lat 2".
wo do p!astowanfa swych 'man- t
!<kie~o. ślizgawld Czyn:ne są. codzien (adw.KowalsJiIJIl,
prezesem władzy paa'ist~wej podlega k?
.
d ó
L
~
,
,
~
'
·
~'r''''nn'.
·
'
'
'',wa
na
czele.
rze
Wl·ęZl·
......
t
o
lat
3
lu
areS7
I
łeh
ąrtykuł
kodeksu
za'
al w.
1':0 'od 9 rano (1,:\ 9 wiellz:.", ':'a -'przy' '"
v
"uL a
lU
.
,
ul. Ja~iewnickier '" od ' fana,' (l\
Oto llstil oskar~onych:
tu dó lat 3. J{to łaki związe!. stosowany będzie w.obec ucze<;ł Gdyby w sentencji wyrok'u n:6
Kozhnierz Kf)walski, adwokal zak 7'ada lub nim kieruJ'e, podle nik ów zaJść przed katedrą.
by:o pozbawienia praw, ł() na"
'lmrok·u.
Jan , Chojnack!, szcwc. ' .
ga karze więz,ienia do lat 5 lut Do ' tej chwili nie w~adomo wet w wypadliU zatwierdZ'~nia:/' '
Ryszard S~częsny. student. · a·resztu'~.·
. . . '.
, jeszcze, kto bę$łzie bronił adw,' radni nle utradrby swych maD '
11słY
Knz!mierz Patora,
Ten artykuł odnosi się
dl Kowalskiego i towarz):s-TY.
datów 'radzieck.ch..·
powodzianon..
Srebo Pod~'fiJ'skl,
Jlbtn) ' wszySlkich os.karżonych.
Akcja pomocy
l bHia. się ku koilcowi a nie WS?;y· fn'1kejonarjusz Str. · Naroo.ow.e
A: ł. 154 brzmi:
RCy właściciele nieruchomości do· I go.
.. " ',' ' .. , ~:
"Kto .p 1bliczn:e nawołuje dl)
t vchczas zwrócili listy oriar. Grodz! Leon Gl'zc~rit' ...-nk. płałOy fUDk po?ę~'n:('n!.a . pT":est~ps1wa . ' It;t}
i~i komitet pomocy, ofiarom powo'C:O!!Uf;'USZ Str; ';N~r9i1ow(':lO" , j( pochwali!, podle:;:a k~i'zc wi:. Zarz'ąd telafbnów łódzkich zakupi druai %apa- .
, . .'
.
lizi w Łodzi za. naszem po~re:1nic·
Zy~~u.nJ Hn~aj, rohl}tn.:k Sc , ·z:en;a do 41t 5' lub: aresztu'\ '
'~"
.zę:ar tel'e fon:ezny
tWtlUl wzywa wszystkich wła~cici(!. ż!)nowy,
,,'
b. to. przest~p!two o~katż'eń ; , . .
'l i wzgl. administratorów posesji do Aleksamlcr S!.~Iarek, robo~n'k są .ucze:;tnicy g!oi'mych
swo
W d/liu 'wczoraJszym w godzi- • kiej P. A. .T. zllkullł J1szeze jedne
'lJ~'Z'Włocznego zwrócenia list ofiar
Aleh.śnnder F'awrowski, 1'0- ilU. czaSlic . .. '
ti;l.cbpi'~edpołudniowycb, gdy ab.o [całkovlite urządzenie zegara tele'(1:3 magazynu tegoż 'komitetu przy. b9Wik '
za.r;ć 'w ~D!n 3' maJa prze(} kit nenc~ . telefo:1iczni dzwonili do ze fonicznego, ktćre stanowić . bęcble
·g ara,. telefonlczll~go, usłyszeli. ~a~ , "zeg.arynkę" zapasową.,
:,'
tlt O~rodowaj nr. 16, w godzinach; Władysław Mener, dysen,a tor
' tedrą I6dzką•.
,mial~ m!łego gł~u .~obiecego,p'o~,a " ., ~~: ~~<lek powtÓrn'eglf zepstl
F ....
k LMkowsJU,
...•
.J~ego . czas, głuch~ trzask, pocz~m \..ia się pierwszego zega,ra, włącz)
n~stępGwata .~Isza. . Nie ulegało sle natychmiast zapaso,,;~.
w.ątpUl'I(oścl, IZ w · "ze,arynce" col
-"
"
;

członków

·'rozrJoc·z,na sie w Donię.dz.ialek' ,dnia 14 sl,cznia .r. b. '

o

V'

.onar

ZwranaC

.,Zegarynka"
. sow.y

w

I

~t~~-;;:. na wystawie

przy ul. Piotrkowskiej 90

~. 1~5.)nóWl;

r...

Glę p6psuło.

Już iuł,..O·:·:,

W lokalu frontowym przy ,u l.
Pjotrkowski~J łJO, .gdzie odbywa się
"'Y~tawa, mlala mIeJsce. . onegdaj
:~.,
1~'-;
~ godzinach popohtdJiłowyeb krwa
"
wa awantura.
Przegl:tdaJący na wystawie
'ponaty elektromonter 31·tett!1 Jót~f Myszkowski (Emil]i 6) zostal
-W tłoku na ~rCtł,lIftI1l. ",·\l:7.ł"""."tilłil_fa,<;;'Ji
'Przez Jakiegoś osobr.ika, ,Jak ' elę
.Iłastęunie okazało Józefa. Padoła,
'bez stałego mieJsca Lam:eszl(anła.
Na tem tle doezło do ostrt'ł wy.
Imany słliw. Kłót~lą' ząt'li~;"ra slę
l~
v.'-et w bójkę,
trak~fe któreJ
" ." OSO); ,
" Pacioł WYCI!!gMł z z3mid"n n6ż i
'--- --:.
l'}cz"I.ł 111m zadawać s~raszJiwe cier
iv w głowę i plecy elzlt!roinonterowi.
l\~'r!;zJ(Ows!{i zwalIł sie na nod'o· I
''!ie, broł!z"I.e obf:cie J{"n·i". ~ko1'zy·
'stawszy z zambsza"la ,łbci!}~ z'JIE'O'ł
jer1" ak w w~,.,ilm c'oc1-!odze' hi p~li·
'(!vjnego został J.lJęty ł ns'1"zo'W w
wi"zi~,,;u do dyspozycji władż są·
·dowycb.
, Dp ranne~o Myszkow!'!d"?,o we
'lwano lJogotow;te" . rałm-:!{owe ,ttllel
ski e, którego l~~ta",' 9! p.'O rah" .edtl
prowi7orycz!':vch .omi.tr.w'!tAW "rze ""._
\ViAozł dl'l sz~itaia ·św• .l6zefa w sta , .
nie gTożnynl.
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pot~żnym

filmie

UW·IEl BIANA

Ii1jpięk~iejszy film austrja~k,i.ID

rooz, . o

'DziS i .dni "as!eJJlJcb 'I
..
3 DO~egi sreIJrlrego ekranu .' .
_Forma $~ear.r ,
'f.dr'c
March
Charl,es Lauahlon
w

tr

•

BAL , LEKARzY
. <ft.- .
• ,
.,
"
: -ezył, •.ti wsk:itek'~defł,ł1hwAlłOtOr
,. J:Tzygoto:~anra do balu ··, lf'brz, I '
'ku "zegaiynki" nutllpłła- ~; pewni _ w pełh>~t()KU. K()~itet. p~ygoto-:
ptierwa w podą:w.anlU. przez. auto "":.lje wlell!' nłe~Po~zIanek l. a,trak. '
tltat -czll.8'U.····,
,.".
Cli. , ~al ~będzIe . SIę :'.w ,sąh ,hlhar·
,
mOR'Jl ' dma 19 styCZOla. rb.
; ,~r~a w działaniu ł;zelarynkł" .
' •
trwała kilka .gor'zln, poezem w clą.
ga.ła. zosta~le od.re~onto,?,,, •
go' clda: pó do!{onanlu naprawy, d~1torowan3> 1 rzęSIŚCIe OŚwH;!t!ona.
zegar telefoniczny począł normal·
Na balu ~rzygry~a.i l:ędzie do- \
· nfełw!kcjorowaĆo
" sk~nała orkiestra Jazz·baudow&.
. <Ja!(na~ dalej J'!oh:formowllł ~Yr.. ',_DOt!~M zost~nill oddany do dy. '
,Ulejskl byłd -to pierwsza a zarazem . spo~yc'ji " z\lrządu TOZ, celem uru. ,
'ost'atr-ia przerwa. w · runkeJ'lr.owa. ': chomicnia kobnji letnich w Krzy.
I clu zegara teJefodeZ:'ego, bowieÓj ' źówce. '
'
, .
I \V • najblłi,szye" dniach zarz!!d ledz- I
..'
.'

" 'ilDlf :"EIJROPIi"

'.Najwesels'zy
ii
i

, PoJączyJi'd1y sJę nlezwłoeznłe' 2

I 'dyre~łorem łćdzldcb telefo::ow p.
ii,Ł Ufęl~kIm, który' ~. o'wl"d

•

(Przebudzenie kobiety.) '
Najiitspanialszy bymn miłości i poświ~cenia.
. : Najcudowniejsze dzieje miłości, jakie '
kiedykolwiek pokazano na ekranach!
Nad-progr.: - AktualnośCi Paramountu i P. A.
Passe-partouts i bilety -ulgowe nieważne

'4;

"

os.aJ,:\~"
" ""'~' Ce"J1

=

Car. Sz a-Ie n i

litie;5C' znlzon ; ', 1.09. 1.50,' 2.20

"

Nr. ,

".1.- "Gl.-oS PORANNY" -

111!5i K.K.
o .I:t ilł3ł
•
ginel, ,weksle ·i protestr '

falszowł3ł

W Komunalnei Kasie
Nie da sie

O'zczedności
iuż śe;"snać od "'iienł6w , 90

lobOone pOdpiS'
Drugi dzień procesu o nadu
tycia w KKO. 1..płynąl w cało·
"ci na przesłuchiwaniu świad
k6w. Zeznawali urzędnlcy, lu·
~tra10rzy
i członkowie 'rady
ladzorczej.
D;~i korowód świadków o.
tworzył Suchecki, b. kasjer. ~
nast~pnie księgowy KKO.
Stwierdza on, że w likwida·
t lIrze :IS: nin 'y ti.;epor-ądki.
NarnSzkiewiez polecal obcIążać
konta kJljen!ćw bez ich zgody.
Wywolywa 'o to liczne spru
ciwy.
Dyskontowano
czeki
"brew przepisom, które zabra
ulały t~o, a asygnaty . .na te
czeki wypisywał własnoręcznie
NaruszIiew1.cz.
Nie było - mówi świadek ściSo~ego rozgraniczenia funkcji
<lyrektorów. Każdy miat swoich
\lijentów...
Świadek wubiał
Ilodpłsy RadzynC<:'a

,,robione"
pnez N3l'nszldewi cza.
Prok.: Czy świadek wiedział
(> podr~cznej kasetce?
Św.: Wiedz:ałem. że taka ist
nieje i że
iest to niezgodne I
przepisami, ale my~Ia!em,
że
wszędzie SI!ę tak praktykuje ...
Prok.: - Czy przy pracach
:manipulacyjnych mOŻllla był)
pod~ożyć fa~-szvwy ... weksel
zamiast prawdziwego?
Św.: Zdaje się, że nie...
Osk. Haneman: Czy świadek
btrzymywał odemnie polecenia,
co do sposobu księgowania?
Św.: - Nie.
OSk. Haneman: Czy robiłem
eoś. by zaprzestano dyskonto·
wanla czeków?
Św.: - Tak, to ustało po pcu'nym ezasie...

"Wzgled,

oszcz~dnościowe" •••
Zko!ei zeznaje 1>. prezes rady
miejSkie i i b. członek zarzq.du
KKO. Andrzejak. Stw!erdza, Żł:
'z!l/Sotał w KKO. nieporządki. Personel był. zbyt szczup:y .i ~8
żądanie śwIadka przyjęto .Jesz,
cze 4 osoby. Na posiedzen~ac~J
!jwiadek niejednokrotnie niepo.
koił się
o ' WZTOSt zad)użeu
TyIlera, ale us.pal.:a,;ano go, f t'
T.ależnoŚci są dostatecz·nie
za
bezp:eczone. !(om:sja dyskontf,
\Va nie utworzona została
z.
\V1zg1ędów o[jj~clędnośc:owych...
Nast~pnie składa wyjaśnienie

~tówny świadek oskarżenia, in

spektor związków mIejskich i
powiatowych KKO. S!edlecki. Z
polecenia urzędu wojewódzkie

ROZ
w

Weksle linel,

por

t

t...

na

ZaDI' d,rekdj do

"Fe

_ecl.o

I,llera

-:'. •

I

lis.
sumy.

Obl'ona: Czy we wszystkieh
KKO. islInieja kartoteki żyran·
16w?
Świadek j~t wyrailllte poi
niecon'y i zdenerwowany y,ytaniami obrony. Woła: "Pr.oSzę . o
t:chyloole tego pytat,tia ... '· . ,
~rzew.: Proszę Dle odpOWIe
Oneć.
.
Św.: Nie wszędzie 501 karlołe.
ki, a~e obowliązkiem dyrekejl
jest dyskontować tylko pewnt'
weksle ...

II

BAWIONA

D,s1conto czek6w

Przew.: Czy by!o jaki,eś PO'
krycie na te należno~'
Św.: Dyr. NaruSzkiewicz tło
maczy! nU, że TyIJer zaleg'oki
swe scedował na ' mag1'SltTat• .od
którego naleiały mu się pienią·
die....
Pruw.: Czy były na to jakieś
dokumenty?
Sw.: B. prezydent Z:emIęeki
korespondował w · tej sprawie 'I
KKO. a w jednym z listów wy·

.

.

IRENA de ZllAH',

oszałamiającej, wspaniałej wiedeńskiej

komedji

m~zycznej

Szampaó'SII'a No,"

•. P

• (tyt. oryg. "Ihre tollsŁe Nacht")

ORYGINALNA WERSJA

W

JĘZYKU

odb~dzie sj~

",rocenl :należności

go świadek przeprowadiał lu·
Na zakończen:e zeznań świa . raził żal, że wcześniej nie zo odbywało się . systemem kole
strację. która iednak
dek
Stał poinformowany o .cesji j gjalnym?
o~anlezyła się do powierzeho" podd.-je . ostre I krytyce politykę stwierdził. że n;e może gwa
Św.: Zdarzało się,
że były
nych badali wobec nięporządka.
kr-edytowlI KKO.
ran·tować punktualln~o
spla· wek-sJe, :'które Ranemwl przyj·
w bucllalterjl.
' !
tania rat.
mował bez
decyzji dru~iego
Mimo to natrafiono na szereg
Dalej świadek opowiada. że ' członka Jwmisji ' dyskontowej.
nadużyć. NaruSzkiewicz brał J
'Świad~k ; OlszewSki, filar . o
~~O •. dysk?Dtowala czeki, . Andrzejaka ... Tak . s.ię' nawet zda
rachuillku sum przechodnich pd k i. " • 'ed""'J biectły w co JeSt wyra:mem przekrocze rzy~o z ~O wekslam..i, pri~jęte:, ".
.
s a~l.~ a..l n. o,:", y
..
"niem,
'
. .
ml prrez .· HanemaIia, w ·(:za,s;e ,"
walne sumy, a w czas~e
tu· tej spraW1e. potwierdza naogó.
p_a..,..
_..: sk
slracji prosił. by o tem nie-, pi.
edn'
Ś·
dk
.-••
'
0101
y,ano·
...
e
on·
ll'~hacji ... '
'
z
sać w protokule."
zar,z.U:I~
Ief(O ~W1~K~ stalowali nad'ui"ycia?
Osk. Naruszklcwicz : Cl:y świa
Bilans KliO. na r. 1932 · był , St~e.r z~. e o~8IltlzaeJa
'.
Sw.: - Tak.
.
dek' wiwat akt rejcn! aln.· cesH
fał!CI-w v•
pozostaWlała W1~Je : do tyczen .a"
--.
...... ·N
.
-.1
.J.
popdaioa blęd al . ..łełl1
........cw.. r--3
8l'USZk·:
lew.U na ma:gi~tl'at?
Wykazywal zyski,
podczas
e
~ę. eras .
'chciał pokryć Diedobory kaso·
SW.I Tak ..
~dy były s.tra~y~
.,
_ W · KKO. buehaUer byt. Jed I we'
.
Następny świadek Potkal'ls'j(
Przew.: Jakie były WDl?,*1 1'1
, _~_. ka v.r- Poniew
' a;
Sw.: Tak. ChCIał dać wekSlt
.. ?
nO
...
Z~lle
s.........
'kli' t KKO B d . k'
był
ko.misji ' re-*izy.i
siracJI
.,
h
' duł
rac gnjedbano j
leG a .
·. ?s an,s, tego na nej, człQnk~eni.
która 7. ramienia rady 'niie l
Św.: .Albo dyre~eła ~l.e nada k!~O , ł ':c:nnk!:'Mć _ mów; sumę 6 I pół łysI~ca · złotyeh.
wała ~lę . do p~łnIell1.a swy~h OIs~ewski: Jcst "nie do pomyłl.,
~".:; Czy mlal p'r awo dać skdej badała dzia~aLnośĆ ~YI.·'eh:
cji kasy po wyhyciu nad,użyć.
runkcJ!, albo . ~wIadoD1le robio
•
b
powa'&-AJ' ł-st"'łU.J·; taki weksel?
.
dk' P
ł 'b ' I. n.a·, a 1 w
lA....
lóII ,J
,".,
J!,
N'
d ' · b' .... ~...
ŚwIadek nie w:el~ pami~la-. ~ ... _
no DlCpO.rzą l. ano.w,!- , ra~ kasa nie b ła oddzielona od ba . i."W.:. :e. g yz nJe 110 """1'0"
Od<.zy.tane zostają jego zezna
nadzoru l gdyby urzędnicy byt'II . Ił ji Y
''''lednIeJ uchwaly rady KKO
n~es~mienni i nieuczciwi. rOl c l~a~:i ,'Ś~iadek stwierdza,
Swia~ek Olszewski s.twierdza nia, które
obciąriAl.fą poważ.J1le Naruszkle
nIeśłiiby k~Sę...
.
odcz
lusłrac - kas
.twier. nastc.'PIUe. że "! KKO.
.
Nadużycta stwIerd~one ~o. ~zonoasnadmie"':e ~atki na ole odbywało SIę. nor.mal!1e dy wleza ,ale. brzmią bardzo prz~'
ehylme dla Hanemana,
.SIli ary n~ dobTe w czasIe dnigl~.' admiat!lStraeję. Był zbył wieJki d,$ _,kontob'Yarue wekslI, ó
ustracj.
personel i zbyt wielkie płace g 11. n ~ .po lerano procent "';, ktÓTY zresztą nie jest oskar:h
W Jierwszym budfeeie KKO.' POza mlnl101a~em; zresztą op.a ny o dzia!anie z chęci zySku.
DrIC' preUmlAowano
wydaUd to (aml.
czeki ~ył~ przetrzymy
przew.: Czy świadek dach.> ·
ł)'S. złotych,
":~«: I Naruszk~ewlez operował
Stral, K.K.O.
dził dla('zego są nadużycia?
komisja jedrnak uznała, że sta· ?leml
'!" swych prywatnych , Następni świadkowie:. B. Ru~'
.
• "\.
t
an l
ł
~ranzakcJ3.ch...
Ś W.s P yta . em k SlęgowegO
Ja.. nowezo W)"So al'<szy vv ys. 1. I>Prz
• I rÓW1I1ieź członek kom1sji reWI
powstają zaległości. Odpowie- tych~ " .
d 'al ew~ ;;;. H~ne;;an, WIe· J. zyjnej i Zygmunt Chudzyńskń
dział, że gdy już prawie .ma do- · Podezas d~iej lustracji, ·tym ZI o. o ,1I:l~eJllc z zatrzy obecny komisarz KKO., mówi<l
prowadzone księgi do porządku 'razem trzydniowej, -wydatk~ b,. mywaDlem PleIuędzy z prote · o sprawach .iIuź wiele 'razy m
dają mu Inne prace i W ten
r.a,;inlliej- nie zmniejsryły się 'iłów?
•
.
•
rozprawie poruszonych.
nic
sposób _owu.PO~&łają
atenawet wzrosły. Wbręw za· - ~w.: Skoro sę o tem dOWie rzucaj~ nowego świat~a.
id_
. stneźenfóni ". wo~ody. pny. dZiał. ustaly...
Swiadek Chudzyń&ki mówi, \\
Duże wraŻeI\łe robi ołwtad ' jęto' 'do: pracy kasjera.
UlUOSł Ildłuz-ea,-.
jaki sposób obecne władze K
czenie świadka, te ..palenie si(
Przew.: Czy świadek skonsta·
w,
K. O. załatwiaJll sprawę zale
dyrekcji do załatwiania ~lijen towat · brak jakieM pieniędzy,
~łoki, Stwierdza on, te szcze
do m.yślelUa..... ery
' , g6Jinie trudne S·'ł do wyenzekwl
tell' . daJ'e d"~o
\.li.
'i!> 'wek.l!?
,
...._L
~_
- - . I...,,,
. . . . . .: A ezy Haileman m6g,
D
_ p, Haneman twbm:łził ' ~
"w.: -..... ':'tle -w§"-'" w!-ccbłeć o tem?
...~ł.. naldnościJ Tyllera, ~yi
.
l ' I. • dek
&się' aftł IJoIł .eb1I. ....1 prote-.
ił
S-"". .:-dz'
,-_to). kaueje e·"st.. !te ,":,z,,;,:,;..óo 1·_:0 '
m6W'1 da ej .liWIa .. <~'.
a, sW.. Id&e .~ ~ w b.
"w-!,
opA4ę• .,%oc !aJ 01JV~. li)
..... V. "!." ~ .".IU' .\'I'Ql
dokladni-e rynek ł d!11buey są .sI'. MI~ innetnł atwlerdzitiś na.""za~l~o~f N.a~~lewi , we.
' . ..
I
peWlIli. Jak te neczy wygiądl)... ua,. .brak webła _ 10.,.. _ , cca l)rzez pewIen ezas...
~6'fneJ ' MUl\~straf nłe mOti
wie obecnie magistrat.
kt6ry 'lek.
'
. ~Je! D,astępu,W .dh.t!sze Wf- . ~a JCSzcze ustallĆ. w katdym ra
musiał pokryć n1edołioty ... · -'~ .. . IfąleJ ~tadek zemaje, te za Ja~,enle
co do za~użeD1a de
'. .
,,_.
Przy pre yzowanlu' sprawy ue dłulenie , E~warda Weigl wy l)l1era. z kt6rego wynIka. ;łe KKO. słraH:lł(fl1Jt ~ na1ełIlo.
dytów Tyllera powstaje
. nosito .. 20
·zł."a POCZ:'kOWO firma , ta początkowo by~a WIn~~. .
szer~ mcydcnt6w z obron... l. TjIJera 'nie przekraczało ró. na KKO. t~'lko 5 tys. złoty·~b ;0. przesłueharuu J~szcze ClWlIC1'
Adwo~at Blre~zwaig: - Czy nieź tej
Ponadto firma w. ~~u 1931, a J~ź w dwa lata u~ladków, kt~rzy • ~~ spraw.'
ismia:y kaucje hipoteczne?
I. ' TyJler fifCUrowa"a na rachun I pozn!e,i xaległośC1 wzrosły 1_ d~ mc nowego me WBlesł,t . .. są~ za
Św.: Dyskus:a na te~ temat ku c.zckowym na sumę 70 łys 1200 tys. zł.
"
.
.
rządza przerwę- d() 4ą 1 a , dZ1lSlej'
je&! bezcelowa, lepiej nie 10Z' .. zlot.y ch.. .
.
Prak.: Czy dySkonto weksli .e«ego .. do godz. 9 r~o,
•
maw.ajmy
.... ·
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POD ZNAKIFM IlUMORU i
naj bliższa rewelacyjna premje.ra

'w

ikanterła!
am.słGwOfł! .
iekńa wrstaw.1

RADO~CI

'Kinie "PAŁACE"

, ..

7

Co ustrsum, dziś

l

Drzeł

radio? '.

r..4~ Giml1astyka. I muzyka. z płyt
22,85 .,Zapomniane pnabo1e" 12,10 Koueert ~ze!pOłu- salonowe- mu'zylta tant'czna.
go.
•
1
AUDYCJE ZAGRANICZNE
18,05 ~ragm9nty z oper JulJusza.
Berlin (356)
Ma88t'~('t a , (plyty).
21.10 ,'pieśni miłosne" Brahms&
15,4a Fragment teatralny..
na. fortepian na 4 ręce i cztery gło,
16,00 Muzyka lekka. Orklestra 8y solowo
Hamburg (332)
Edith ~.oracd (p.łyty), . , ,
.~,6,4a ,.St) czen na. D1e~le. l złe21,15 Muzyka. na. st:i.ro!ytnych
nu - pogawędka dl~ dZlf:cl.
instrumE:'ntach (Trio J.oeilleta., 'Cha11,00 Zygmunt StoJowski. Sona- conne Haendla, Suita Purcella. i
ta. G!,ur ~(jp, . 18.
.
trio Buxtehude).
, 11,...5 '-'llr7.t'<.'zka ~oleiells.k~ Bruksela (322)
dJaJ~!;'. ~ 0rracowanlU JadWIgI Jan
21,00 Koncert (SyrnfonjaBo1.l1
kowllkleJ.
guignona., Koncert fOl tepianow5
17,~; Muzyka te~k:l. Orkiestra Beethovena, Koncert na. kwartet
cygauska. ,.Colombo (płyty).
smyczkowy z orkiestrą Martinll '
18.00 ~fuz)ka. (płyty).
"Obóz Wallensteina" d'Indy'ego),
tR.15 K(\nrert złożony z utworlw
Strassburg (349)
~ud~~,jra Rótyckieg? w ~k. Fran
21,30 Koncert (Uwertura "DoI:
Clszkl
P1at6wny
(śpIew) I kom po- Juan" i Kon~erL skrzypcowy Mo.
"
zytoTa (r(Jft~rian):
.
zarta., Habanera. na ' skrzypce Saint
. 18,45 ..WIf-JtYClel dłu~n~ ł pań- Saensa, Symfonja V Czajkow!'kif'
etwo" odezyt wygI. Janusz Rakow· go).
ski.
Sztokholm (426)
19,00 Muzyka lekka.
19,30 M. in. Sonaty skrzypcow~
19.20 Pogadanka aktualna.
Beethovena G-dur i Szuberta. G.
20,00 ..Dawne piosenki" - audy moll.
cja .wokalno .- .muzyczna p~więco . Bert; - Muenster (540\
,na pamięei Ludwika Ludwikowskie
19.45 K"neert (Symronja D-dut
go.
Brahmsa, Koncert wiolon<;,zE'low,
21,00 Koncert Szopenowski w Porpory, Concerto grosso G-moll
wyk. Hfnryka. Sztompki.
Haendla, Uwertura. do Or). "Spie,....
21,80 Odczyt pt. ,.Walka. z grtl- ey Norymbereey" Wagnera).
·i.lielł 'tV szkole",
Bada,eszt (5.'SOl
I !t;4()- Reełtal Api~aczy A. Go19,30 Opera Poldłnleg!O ~W"
I łębiMnkł~
w oeta*1".

I

I

19-35 ..

-

i

-sza audycje

OSTATNI PIOSENKARZ LWOWA [Judycji, która, ich tak zacbwyciła.! którego muzyce wybitną. rolę od·
WszYl"cy słuchacze p:tmiętają l:t mianowicie "Ostatnie:;o piosen· g'lywa pierwiastek narodowy. Pro·
z:uui:!cą audyc.ię, poświęcon'l pa· knl'z'l. Lwowa.·'. Nie trzeba. doda-I gram obejmuje pieśni, w ~ykona
mięci tru')~.rłura dawnego Lwowa wać, ŹE:' Polsldo Radjo zamieśeiło , r.iu zna'lsj śpiewaczld Frnnciszki
Lt:dwika Hlllsk i e,3"o - ~u,jwikow-, ponow'nie w SWYI;) p:'ogl'a~ie tę in· Platówny. Utwory fortepianowe
.
kIego. n~d:lllą, dwa mIesIące tpmu. tereSl!J:)cą aCld)'oJę. Nada Ją lwow- odegra sam kompozytcr.
Niemnjpj jednak zdziwi('; może dość &ka r(\l~lośnh o godz. 16,00. Ob sa
krótki pJ'zeci~g czasu między .. pre da: A. Ra13ki, syn artysty, znany , .. WIERZYCIE'" DLU:t;VIK I PA~- '
mjerą" a je,j wznowieniem. Przy_.1 rad'iosł'lchaozom kompozytor (pi 0STWO"
c?yną. t(''ro Jest fakt z~róWll'O sansa' sen!d, re(lyt~1/1j.1) W. Rudzyński
Nowe ustawy oddlu~oniowe w
rYJny, jak c1owodz cy wzr;>stająccj (I'onfarencierka) i T. ~eredYńSkll ~'olnictwje nie przestah budzić zapopularności
radia na
Kr:)sacb (al"oropanjament).
interes:lwani:t w szerokich sferach
W'~choctnieh. W związku z ta. nkcją
uietylko rolni~zycb, ale i hnndloTowarzystwo popierania budowy KONCERT UTWn1?óW RótYC- wych. Ra1jo, pragl)ąc spełnić: rolę;
~zkół powszechnycl\ mieszkańcy
KIEGO
rzetelnego inf.)rmatora. i w tych;
kr('~o:we!."o .miasteczka SJonima opo
O godz. 18,15 radjost:J,cja war· f'prawaeh, ll'łdaje o godz. 18,45 od· I
d'atkowali sh~ dobrowolnie na rZ:3CZ ~zawsk'1. na1aje koncert utworów I cr.yt pt. ,.Wierzyclel, cl1utnik i pań
ake,ii. .. nad warunki€'m, "~e towarzy zlt:,'romitego i wszcchstronnel;'o W· stwo·'. W od~zycłe tym prelegent ,
~two skłoni Pols!de Radjo do wzno ~wej twćrczości
mttzvr~nej kom- f!'cbp.raltteryzuje
zasady interwen- ,
\\'ienia w jaknajkrótszym terminie, rozytora Luc10mira IU'Życkiego, w t li pań'3twa w rolnictwie, przemv-',
___ ...
śle i samorządzie (lelem przyjścia
=-~ pomocą ·tym gałęziom gospodar ..

i

1Q'r. fi

Dnia 7 alyc!:nla 1935 r. po kr6tkich i ciętkieh ci'erpie.
niech zmarła. Bukareszc:e nllssa na'ukochańsza
B. P.

I

IDA

ur.

A

..

A

Kęrszenbaum

I tam pochowana została dnia 8 b. m., o czem
Pogrlliona w głębokim ~mutku

r

i

Tea r i

I

uz· ka

Po drugIch i ciętkich c eriJie;l'8ch zmart
i tam pochowany został na.sz M ukochllńsl!Y

B. P.

lUBIUOI elh
długoletni prokulenł Ł6dzklego

l'p. Banku Dyskontow..
lat 49.
O esem sawladamia poz:ostala w głębokim smutku'
PUeiYWSZII

RODZINA
. ..•

stwa narodowego.

HEr~7.", ~'7.'I'Ollf'!lT(A T ANTOm
TEATR MIEJSKI.
GOLĘB IOW SKI
B. P.
...
Dziś "Zwyciężyłem kryzys".
Koncert 8zopenowslTi rozpoezyCentralny komitet wy1{onawc~y
Jutro i pojutrze .,2:2 Mecz mało na.i~ey się zwykle o godz. 21,00
rJ~stannwii nadać. tyt,uł "artysty lu źmiski".
wykona Henryk Sztompka, jed('D r.
.
Iniynler
<
tlOWl'go republiki" dyrE-ktorowi te
najznakomits'~ych odtwórców Szosma,ł po dluglch cierp enlach, przeiywszy la~ 31.
fllru
lt:tmer::tlnogo,
Tairowi, f
WYSTA W A OBR A.ZÓW
pena. Program zawiera. polonelll\
Wyprowadsenle drogloh nam zwłok na~fąpl dti4, w, środę.
dnia 9 słyeanie ' 1935 rolnI o g,dz. 2 popołudniu z· domu
ar tystl'o tegoż teatru, Koonen. oraz
E. SCHINAGLA.
Cis-mon, trzy mazurki, a·moll op.
p'zedpogrzebowego, o cIem zawiadamiajll pozo~talł' W" glębo
tytu~ "artydty zasluźonegoo" dwum
W stow. kupdw Piotrkowslm 1'7. g·dur i c-moll opus 50 (polIim smutku
:lr·ty~tom teg-ot teatru, Arkadlnowi nr. 73, wystawia ,~nany malar?1 (.miertny).
.
' •
Rodzice, brał I rodzina
Uprasza się o nleskladanle kondolenc i.
... .
i }"eninowi Wszyscy ci arty~ci od krakowski Emil Sebinagel kolek
O go::1z. 2t,40 da. tlf~ słyszec
Jat 20 nale:!ą do stałego
lespo!c cję swych akwarel. Obraz olejny przed mtkro.f~nem ten"'r o pięknym
teatru kameralne;o.
artysty p. t. "Kościół O. O. Karme. : ~ater.i~le glosowym, • Ant~ni Gołę·
. '
mów" zost~ł zakup'ony przez m'l PlOwskL ~ pro,:raml13 .arJe ~ op~r
Odbył Się w łlosltwJe uroczysty zeum naro-:Iowo w Krakowie. l\Ho.1 radcrowsk:ego, ~eleń,qkIego l dWIe
obch'<d, Za·bela teatru Ka!l~e:al'e- dy-ten talent jest godny poparci:t i rieśni Górskieg,). . ,
.
•
go. Na uroczystości obecni byli nie w:'tpimy,. i n prace je~o znajc1ł} I
. . . Na
w0:-03zyłow. Litwinow, Bubr.ow, I uznanie wśród licznych miłośników LWOWSKI WIECZóR LITERACIH
Emtkldze, Krestil!Ski.f, przzd3tawi- Is .. ttTki w naszem mieście Wystawa I 72 lata temu
W.
t.r~gicznych
"
cIele armji cz~rwonel, organiz~~Ji II jest otwarta, od 10 rano' do 10 w. dniach ~tYC,,mivwycb padł w walec
Jak na~ Informuje zarząd łó<I-t.- I dodatkowo 10 zł. ' za włączenłe
p~b1icznycb ł in., del~gilci "oszcze- bez przerwy.
Q wcrlność młody IWI-wianln nazwi I.ielt telefonó'ł', cd dnia 10 grudnia do sieci.
.l .
,,'- ..,
gdnyclt teatrów, delegaci fabrycz.
e.ldcm· }Ii:3~.~vsław Romanowski. ub.'.. t. J. od dnia wproll-adze-nla
W ten sposób według noweJ' tani ete. Odczytane zostały liczne
Lóot I JEJ LITEJłATURA.
:MinIO 29 lat iyoia f()ltowal olbrzy bezpłatnego mst!llowanła telefo- ryfy, zatwierdzonej przez mł:;fster.
W' d . 1
d"
mte nadzieje - przeiłwcześnfe bo. nów na terelli~ Łodzi, do 'dda dzi. stwo poczt i telegrafów, żałoźe:'ie
telegraU1y ~~atuIacylne, nadesIane
~ całego ~wiata.
me ZIe ę o go z. 8 WIeez. W! .•
ł
ł..
• jak
.. .
sa]j instytutu propagandy sztnki wIem zgas y poe""" Jlo~Qpny 1
: sIeJszego 1100 osób podpisało de- telefonu w Lodzi kosztować belbie
.
(park Sienkiewicza.) Grze~orz Ti by w. przcc~ucłu bhFtclej 'mlercl, IdaracJe na założenie aparatów te· 75 złotych.
mofie.jew wygłosi odczyt n. t. ,.Łódż s~motny ł. Cichy, od~dył flI~ na !elonlcznych.·
i je,i 'literatura"_ Nniwaźr,.iej'3l1El te'· wle~lde dz;o!o, twor~ąJ .plóbę r)le~
Z 'tej Uezby · około 50 proe. t. l. . PANIE DOMU' MAJĄRO-Z-·~:J
RUCH
STRZYGN'ĄC'. <'7-'
U nas w Belg-ji ni.ema., ob~iut ~y~ Kl11'litaltzm, .ł6dzTd '11.' literatura; szaJ ri-ls1uAJ ~~popels JYlte~Cz~~lSkle~ przeszło >,500 aparat6w zostafo ł:!ż
Fabryka,
kt~ra
.z\vraca.
,sł~'
;lif
/lie kryzysu, ani beżrobotnYcb.:. t,QI( 10..05' }, .lld't111t r6botni1t6w. ~ " z~CW~~,~lU ., Z ; k~:~ • I~~~" 7.ał"żor.ych.· PO'Eatem dowiadujemy
wyról:iĆ~',
Luchie pOl'lostu pływają. w zlocie'M urbnnizm pie'rw5tyc~1 ląt. .powojen. ~ ~OWl ż ~n~:e/. ""ć~ :~ . pi ~Ię, te 'W. l.lłekt6tych dzł!lnicaeh kons?mentów : swych
nto e c]r 1 y,ę...., n ... ~A a dale się . jut we makl przeciążenie aZeb!, u31yszeć ~dani~ . o·· Jakości
- opowiadn przybyły z Antwerpji nych; hdo'ltwo·a, ,literatll t8. łódz- tleJ wi
, .
.
51'1%0
re'" "na nemu PO.,WI ..O
.
tyehze, musi byc przekonana, 'Że to
pan KwirzoJf'k.
kit: WlllItl\ klasQwa. w. '. literaturzE" '}
.l
o ' ._04'
. t
•
Unit, .
.
łH
k'
···Pi
h
t
L
K
•
WOWS
{lt
roz~,ut>~Ua.
.,;S
r07.ll1Owy
- No, a ty? - zapytuje ~ przy , (Z leJ, •• ec •.a , en, asrrOWIl'z. wiecz.1r liter:1,cki, na ktQry z10ą Na IInJach przeładowanych przyj war jej jest dobry. Wiele paU" 1:10.
mu używa jut oddawtia. znane "my
j!eiel. o ·
..
"' ~
b..r~fkfL,. ) mm~ st!l~ ~~c,.ny I per się oT}rt.cz przemlwienla. pror. Ta" mowane bęłą zatem tele~o!ly płat dlo "Kollontay z pfan(~". Dla tyCD
- Ja., nie~tetYl nie umiem pIyf'n? ~ ~rv n}t nrzvsz
deusz~ Pini _ recy~cjo zrad,toro'l ne, przyczem o Ue dawniej z!!łoze pań właśnie rozpisnła. obecnie fa
Wfl.~.
arca s ......gag as SI $
112 I nizowanych utwl')rów poety i pieśni nie telefonu kosztowało 65 zł.. to bryka Kt)lłoutaya ~onkurs premjoOSTATNIA POSŁUGA,
dą ..ie<+o sJów, które wykona cMr teraz, zgodnie z nową taryfą po- wy.
Ogó!em wyznaczono nagród
Na. ulicy sotyka. się dwuob przy. ,'.
;;Sard".
, . . blera~ się będzie 65 z'. za za!oże' '1 l'a 6.000 złotych.
Olł~ry

.

łłolalkl

Tadeusz Hersz

<;,,~

I

1100

naw· ch

~- ,I'

=-.

°.

l

jaciół.

ftf*_. _._.____~___•••_.--.~-----••• 'B---~~~D-~~~~
Wł~~z~od~~oro~~~:~:a _d~~r5;~:'1
U'RO'P. ~ :!:::'fC:::":~·
,. 1'I10 ·0".~
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- ~hi<znlE:'~. Piekutowskl nmarł.
- };ie m0źe być! Taki mIody!
- Jutro O drugiej jest pogrzeb.
N,idzrf'sz?
techniczny i biurowy fahryld '\'Vi
- Jutro? Nie, nie m0ci'ę, ale po- dzewska Manu"aktura zło~vł na'
jutrze r>6;dę rapewno!
rzecz najbiedniejszych zł. 84._ I Pocz.
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.

Ne:ws1J"n;alsry IIllkcu k'nemafollrafjlrJOh'ł'e;
,
JU\10SZA-STEPOWSKJ. JARAct,
SAMBORSKI. ZI\ICZ, WALTER. C~BULSKI

główn.t BOODA BRonZIS7:.

cin ,,1;ywego dziennilm", IltwO we lI·ład~niu fakturą.' dżwięsam z kl'nie('zno~ci muszę kłamać, kową.· l w pÓIIiys!ach l'yt~lcznych,
z tej przycz~'ny, tE' mam zda~ spra
Tytuły obra2!ków sl:
Spacer,
wygłoszon~ na n'edz~'elnym poranku'
wę z kOlwertu, ldlry pont. .na. si~ Gno,", Bydło, ,.·anlec p~sJdłt, "Roz
p. t.
pismo ilustrowane"
odhyĆ. No, :11(1 powracam do rze· mOwa dwóch polskich żydów", mo·
.
~ .
czy. l upr7.('~zaJJJ, że kłamiąc, będę cno 'gP1itykUlujących, jer!neg-o bo~a
Zastrze'5'am się. 'nit wstępiE'. te niewaź należę wyj;tUtOWO do rzę \ mówił or! czatlu' do czasu prawdę. tego i zado't"clonego z siebie, drulIie występui q w chal'akterz. JaklA I 'tIu rzadko spotykanych recenzen-I T\cltlccrt fllrh'pianowy j Balsam. giego
. biednego
j
za~dro·
g0ś humorysty tJ.k wyczyta~t"nt I tów. ktĆ.lzy piszą prltwdę; trudno C<, za I,afac!c kEI! Dzy nie byłby to śnib".
Pottm "Baba - Jaga",
w wzmiance d'ds~ejsz<:}go "G~osu Po I r,yło "by. mi na.l~~amać z pamięci, a I naprawdę bal"~1ll1 dla public1'ności, a w rakończcniu
monumcntaln::t
ranneio" (na1esłanej lJrzez or:rnni dlatc-'Yu pozwolę sobie czytać . z' gdyby zaruiast fortep:anu !1apowie "Brama. w:.tt'owni kijowskie l. przez
71torów impre'w _ przyp. Red. I. I kartki.
dz!ano np n}('cz bokserski. Byłby kt6Ją r:tzechodzą bohaterskio woj
"iV\stf'puję ~ charakterze art y,:; t
to J{~ncert .n; (!,,:Ć?11 instrumen- ska".
11111zyka, stoJ ceg-o na straży kultu I ?: estrad'; koncertowe,
,
taelI l r6wnH'z pięSClOwy.
Oto program recitalu, dobrze za
ry mtl7;y'.!-.:nei
naszem mieśn;".
.•
Pan Balf'am wybrał na swtJ kon stosowany do. dziennika jJ'lstrowa·
L:l!mący~h d.oW~IPl1 od~y:ąm ,l~ D.ec ~
B~.I" ~m ~ cort utwór ror-yjskirgo kompozy- ~ego. ObrazkI ~ wystawy wpad~kSl~O'ar1l1 NCU'ntlera, ktory wydał
~
~
U tor11. Mll8s0r~~1d('go p. t.. ,,\'bra~kł .!ą łatwI.' w ucho. Zara~ na. wstępl~
mÓJ humor ml~zyc~ny:. ~nlł ~ gr.
R"cita! _ to recytacja ~zyli kon , z wystawy". MlłHorgski jest jed-I Jelit. ~racer po wystaWIe - to sze
Przep~~'lza:: .ze. SIę re1]dan;uJę, ale, CN't na instrumencie solo. Jeżeli nYIII z'' slynnej I"r upy "pięciu", któ I' rolne dtktmne akl)rdy,. 1 zakroJone
Wf'z."s, o ~'s'a.1 ma z COD1sCZJ1Ości chudzi c, Epiew, m(;wi się "ryczy- r.t pJWstD 1:1. w Ht·::;ji, a ściśle m6- na SZf\fO:ą s t opę rosyJs .tą. A po·
t~lu
• reklamow:,
cl1r\rakt.;)r. t:.t!"NI słowa ryczeć.
Człowiek whc, w Pt'terf':bllr~u i skladah Sfę tem kalcJdpsko~owa mnennOść .)v\ s7ak J. sam't .puhl'cznoś~ słę ~~;ś I nr,r.1\:llny powinien mówiĆ. Dlatego z Rałakiro\va, Cui, Rimskija _ Kor-I brazó'\" () rozmaItych. barwach.
Tf'kbmtl'e: ud'~Je, te przyszła
dt) opera 1C'E't prz(;:!'utklem a. JeJ' plo- sakowa Bt'rccJin:t i }fussorgskien>o.
W szale wszystko Jedno, co za."
'.1'
~ . t ó d ' k'
..
" t en.t ru " .
cha .f<j(l~trzyca
.,operetka" otylI) Grup3 ,ta l zul'ił:l hafło muzyki " na, Pl OhD!
W :ezą.
usz~, Ja Je z~awlJeżeli Sill z'!o1ziłem, hy omówić ,jeszcze wel10rlzj' W raclmbę, o Ut' ro.:}-,weJ rr .. :tntif':~:c pod tem okre tJ~o natury stanłe ~Ię ~lrodza}nem
koncert pr'1:':'lrl konJertem, to nrim:) jC8t mIl,dft l i łlidna. Dlatego
też Śl.~r.iplll fulk1-tr i użytkowanie ple- zlarnt'l? dl~ powsta.]ąC~l myślI mu
czyni~ to dl~tego, ze recenzla no ł t;tnrc, dO'?fO' opera~ki poprzez róż. ś':ł, I'I!.' w i l-I I~ań ludu rOllyjskle zycznf',l- ~:e ~namy zr6deł nakOnCerclG nikogo u nas nie obcho. ne 7:\biC'tti Nlmładzają, a ustępy w go. MUf:f!'org-eld stworzył szereg o- t('~nif.ll WIelkIch muzyk~w.
Kto
dzl. Czvtalą jit zazwyczai ci. kU- nich ~)li('wanE' zastepują
mow~ brn.zków. do których pobudziły go WIe, niO~fj muzyka. n~Jczyst~z~.ch
rzy n}t koncerch nie byli. dekull- Cz~o~i~l, ma ~Ios do gadania
.,tyl'lunkf 71 wystawy" jel!o przy ja k!a~ykćw oka~ł~ by SIę ll;Zy J1.spos~b nrzeważnic I'.;('prawdy. Mówi słę- dela nrtyr,ty _ mata.na, Hartmana.. kll'JŚ wt~:tsekoJI wh talentow .. pro
do l!"dzę.· że moż~ w ten
pobudz~ opornych słuchaczy do. kłamio. jak z nut".
Niesłusznie C'hrazki Ml1F<Forr.r,kilgo 6~ wysoko ~ralllową .
słuchanill.
sic t~k mćwl, bo muzvka. z kła.m- wal'to~I'!(lwe prd ' wZl!'If'dem UCZll- A teraz o o3!)ble koncertanta. 7da,
'Rec:mzię zdzisf(',iszago 'koncer: -st;'e-;:1 ·nifl· ma nic wsp·ólnec.ro.· -Ro-z- l'lowym, opIsowym i sugestywnym. je się, te jest obecnIe w Lodzi.
tu przygotowałem dziś w nocy, po gadałem się o kłamstwie, bo, zaan Twórca wykazał w nich mistrzow- saM, M łćdzkie dziecko. Kształcił
Ił'
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Bali

się

u ras, a dla.

wy~oskon~e~

się w I"7.t.uce muzycznej -- jechał
do Berlina, wstą~ił do: kongeJ('tlra.-

torjum i ukończ,!ł studja. . i ftotj.
wyż3zen1 odznaczeniem.otrzymu.
ją~ w nagrodę fortepittnko~certowy. To rdzialalo, że ubiagali łslęt
nit'go w~"echświ~t;I,woj ·sTawy. wit·
tuozi win1iniści, cb.oąc p~yska6 go.
na akompanjatora. 4 początku ~.
bywał t:-!llrnee artystyczne za ~
anem ze słynnym lfenuehinem, ~II
pćżnicj z Erjk~ Mol'~t. Obocnł~. po
wołilny został do Paryża. do ' Qbję
('ia klufly fortepianowpj-w ,.je1ł$1
'l lIc'zr7ni i w tych dniach OIm!S~?;a
nasze mia~to.
__ ··",~z
W utworze ,Mussargskiego pokazał swe I",':e pazury, OKazał "ię bo
wiem świetnym tłonlaCZ 6tll .,Iastro.
j-.wych obrazków rosyjskiegt' im
presjunisty.
.,
•
Artv.st"" przv,l'mowann' h:trl'lio' s>!l'
\lpcznie. Nie obeszło sic:. bez biso",.
A teraz proszę' O . oklasld na
znak z!ulowolenia, że f;koIitllyłerrl!
Chcę tylko szan. publiczności 111ży6
w ld'lmnniu. Mam t() l?rz('~wi~doze
nip, że bardzo mąła garst't'a prz)"hyla. t~l d;a J~onc~l'tt1, Jest. ieszc'tf
nadzleJ:1.. ze .Slę Dl;' odbf'ctzle, a. ~I!.
samo to pOCle!:1zeme z::lsłnżyłem Da
szczery cbj:l.w zadowolenłn..,_,J
F. Harpern.
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Łódź,

dnia 9 stycznia l ~::J5 r.

INa zawodowstwo
aleko nam do profesi n li
sobie' tam. gdz{e
i

gra

malą Dozwolić
śc~aga dziesiątki tlsiec,

widzów na, 'Iska

P..zed""z€sne wnioski Warszaw g

robotni mają możność zawie'ra'[ Ostat~io dopiero pOp'Ml~a się nie:
nia kontraktu z kierownikamI (O frekwencja , kluby zalegajit
klubuw, poszukujących krundy' z wyp atami i n:ekŁóre nosze!
datów -na to lub inne stanowi., się z myślą
przeprowadzenIa
sko. w d~":iynie,
Zwią.zek ma I fuzji.
takz-e op<;JaLny w~l~d w kOl~-. Jakże tu pon~yś<leć, ażeby w
trakty. 1 mterwe?JIUJe w kl?-~e PolSce. przy przeciętnej ' fre
w raZ ie zalega Ola w penSJacn kwenc.H 2 _ 3 tys. widzów nu
graua.
meczu ILgowym. kluby nas,ze
Wszyscy pClkarze są. ubeZ\pie- mog;y sobie pOf.woh~ na wy,
czeni od wypadków, niekł&rz) I p:'acanie pensji graczom. Jak
należą , Iakże do funduszu eme
w tych waruJlksch może egzy
l'ytnlner~o, który zapewnia
im stowa'ć zawodowstwo,
ktÓI' :'
spokojną SItaroŚĆ.
chce ' wprowadzić
okrQ..!( war·
szawski, zgłos:wslZy taki wnio ,
Mimo" że p;~ka nożna jest w
sek
na walme zgromadzenie P.
Austrji swobodn:.e uprawiana
Z. 'P. N.
w szko"ach i doslQp mlodz~eży

"Wprowadzić czy nie wpr:>·

nad renomowanymi przeciwni
w PolSce futbolu zawo kami zagranicznymi. To te)
nowego?" - pytanie to inlere' Słusznie o~w-iadczył niedawnQ
suje obecnie szerszy ogół SpoI w.-kanclerz Slarhemherg ptrz~
towy, jak Soię przedstawiają wa, jakiejś okazji:
runiki żydow~ i zarobki kont y
"Piłka noma jest najlepSzyll'
Ilentalnyeh p:lkarzy zawodowo w tej chwili środkiem propa·
ców. Piszellly wyrainie "kon gandy ZU4:rand.oeznej".
tynentaJnlych", gdyż brytyjski
Jak w~ WYf.>1ą.da Slłruk1ur&
futbol s~anowi odrębny świa profesjonalizmu aU6olrjaek i ego?
tek dla Siebie, stojąt..Y, dzięki
Każda r:erwszoligowa zawo
krociom widzóow, poza wszelką l dowa droloŹyna wicdellska (zaw(
próhą pOlfówJlań z warunkanu! dow~&wo w drubtiej lidze wo
~rodkowo • europejliJdmi. Jesł I beco małej frek wenej
wyraża
zhędnem dodawać, że np. owr się prawie jedynie w sZUllllnyeh
430 tysi<;:ey widzów. którzy", z reguły
n1edotrzymywanycb
na.jlepszy tennisista AnglJi, POdPt-! ubiegłą sobołę byli na 22 ",e· kont'i·aktaeh) zatrudnia przed.,!
&te engagement za wynagrcdze- ~z.ac.Il anl~ielski(>j 3·ej ligi. UDl(ł nie lG 20 graczy
zawodo
niem r 40 tys. dolarów, przec~:":~.le zhwla ka.żdemu "pron" z z81 wych. Skala gaż jest dosyć rÓŻ'
, w .ten spos6b do zawo:iowc~.
kana:u pobierać ol'brzymie, na norodna. Gracz pierwszej dm
nasze s~osunki, premje i pens.e żyny ol'rz:ymu:e tytulem pe~jj
rtjll h"kel·OWą
no i żyć zUlpetnie bez codzien I' z.asadildezej.~ l?O ~o. 300 szy
ii "
11
Dych bros.k.
l.a~ów (numej wIęeeJ ,. ty.leż z:o
u,tworzył Kruszender , My zaintereSujemy się pąkal t~~h). NajwYższą sumę 300 - s~y
\P
kI o' Krn
d
P I slwem kontynentu - a ŚCiślej IjkngÓW otrzymuJą. bardzo Ole
~tk'
' · rzy
• h u 113 tal szen,er
. w
1 k'a r
tak·,e-,,:,o kra "lU, kI!ore,g o kunsz' I·I~zne J"U",OSl
' I,
g d'
J7. naw~ t
blamcac ,pows a Seli:cJa 10 0·0.' . .
•
l
.
V;~a, przyczem inauO'urac jn
v/. 71I1any Jest ca~emu ŚWiatu, któ l szereg gr~c~
reprczen acy~
$tęp hokeist~w dru'iyny y f~bry~ ry stworzYł nowe szko~y i leo nych musI. SILę
kontenło~ac,
naj ną.stąpi jl1! najbliżs~ej niedzieli! rje w futbolu, . z ~łI}frym m) znacznde ~s.zem upos~żc:n:em
ha ,,:łasnem lod:>w'sku. K.Juszendl~r ~"reSlzcie \lO .dz I ś dnia ullrzymu Po~adlo ka.zdy zawodn.k otrz,}
ma za.miar sprow::v:Izić na. Diedzit':ę Jemy żywe 1 serdecz.ne $lOSUD mUje za. rozegrany mecz. m,
imen 1\ zaaoolów łódzkich na;praw I ki sportowe.
strzowm 10 - 25 s.zyllIlR 6w.
•
.•
,
J
I· taL
w··t ...
dcpodobjJ~j SK.'3.
Tak, o austrjackiej t)1łce 1I0! CI,. I. • 7JWany .. B VI .ae~ , za
nej. mimo ebwilowycb jej I_ła strrezony kontraktowo l 1.0 tyti II
malI,
trudno mówić in.ezej ko ~ SIUIUl Rf~. • w raZle o~.
S-Ił
jnk w samych superlatywaeh n.łea:enia Iwyei~s1wa. lub remi
'. zagran;czni trenerzy
Czy to w kraju, ciy tet poza !a, ~ypleeftne ~ d~~owe
, W tych dniach do srekret:1rj:ltu granicami ccchuje au&brjak6. Pft!II!tJe. zwykle 10 s~yhnRow za
fZPN wpłynęły dwIe oterty trene.! zawsze ta sama ambicja, ow, /' renłllS I 20 18. zwyotęSlw~, czę·
I~W , ~agra.nicznycb. Zł"zyli je tre. I śldcz-na, odbiefta~~a od szablo ,lo dobro"o~e .podwyzszan.,
nerzy ' piłka.!'scy Otto Kurt (~Iem. n6w. gra, i wreszcie wzoroWt' I pr1.l!Z ~łyeh opIekunów klu'
<'y:) ł Molnar (Węgry).
Obydwaj zachowanie na boisku. Wyró. 1.•• •
wyrl':~ili goto,voM objęcia. stan..'- I nana na~ół plasa ligi austrjat'
KronIki ft:e~okrotnłe J!~o
wi~ ,t:enerów, związkowych w pil. kie,i pozwała nawet klubom l towaty wypad:lu, te w przenne
kn.rstWle pol~kiem.
końca ta,b eli odnosić auJteesy meesu pra,
.zr,.. słanie
si . 40 sa , Ja a.4,4_~ ..seor'u" "łero'tmi.l zglalnl na
- ~,
~
- ~-- Jtł" pod~'ę premj I dawało
to ezasem Wfęt'Z
rewelacyjne
rerullaty. Pr!y wyjazda eh re
' Kłębowisko
ciał
RhD:eę op'aty ,a samq ",Tę od
padają. pozoStałą natomiast pl'\l
mJe za zwyetęstwo.
leez jui
maeznie obniione.
Gracze podlegają, bezw~lęd
nie władzom ktuhu.
Za ni-ru
·"',wlcdliwone opuszczenie Irt'
n'~. lub zelm.'l ,n · a. płacf! kary
~i~a\:!ee do 20 sZ)"lmftów.
~edetis~mi
zawodowca m;
opłektt~ się takie
ausłrja('Jd
Ewi;f!zck pild nc.inej i raz w ty·
. Rodom odda,ie ~m sw6,i lokal n'Ol
tak ZW. "S,~eleboerse" cr.yli do
słownie R,iełdę Rraezy. Tu bez·

I

wadzać

I

I
I

I
I

I

I

Sek

I

I

Zgłaszałą

I

I

,'

um~ejetna,

ludzkich

II

Konkurs
w

Najp:erw Ł'rzeba nauczyć si,!
gra::, wówczas może ,vzroś'l1;'"
l;czba ",,!..dzów na meczach, leCi
rrzy · dz~siejszylU poz:Qm:e na
szych meczy Y-~owych ąmi je ,
den
w iQoCej w:dz nie pokusJ
się przyj:ć na bo:sko. I slus?lJli.,.
u{,zyni"
Czy sam suchy fakl
wprowadzenca oficja!ncgo pro
fesj:maI2zmu ma być dlall t:-s
atrakcją? Tak sądz:ć mogą tył
Zarobki są,
jak widzim~1
doŚĆ wysokie,
a jednak
nlE' ko naIwni.
ws.zystkim wystarczają. Em,lgr'ł
DlaJt~o też ka;'Jdy, po głęb
cja do kluóbw szwajcarskich i szym namyśle, przy~na. że Po(
rrancuskich jest na porządku see jeszcze daleko do przepro
dziennym. Nierzadko jednak Wl wadzenia tak r2dykaltnej zmia
dziany w Wiedniu i reem4rra~ ny, że musimy utrzymać na
łów mocno rozgorycrOllych nlł ~al charakter amator6w, po u
niesumienność i niesolidność za przedniem usanowaniu obee
granicznych menafer6w.
nych Mosu'l1lk6w. Nie enłuzjaz
mu,
J my się zbył'l1do ' przykładem
Jed'V!Ilem - niemal źródłem - do
jal.
chodu kt,Wb.ĆIW· jeSlt , frekwencj!ł zagranIcy. 'Jest to stara,
świat
hi.storja,
że
wszędzie
do
na , zawodach. Od olej zależ~
stan m_terja1ny danej organi brie. gdzie nalS niema!
z3Cji. A te w Wiedniu na lep
szym meczu znajduje się zaw
Sze · ))o k~lkadziesiąt tysięcy wi
dz6w, Rracze' mają nlemal za
PO~lki
pe'łVlftioną wyp!a~ę poborów. do klubów sportowydl jes.t WIJJ
ny. z-najdziemy
w drużynaclt
lylko n;elicmc śl:0y inteH~ent
niejsz~o . m~terjalu.
Ankieta
przeprowadzona wgród zawo
dowc6w mcdeilsk. wykaza· a, że
zalcdw:e po~owa ich czerp:e du
chOdy i z mnej pracy, resz~
natomiast żyje tylko z piłki no:!
nej.
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Norze i kolonje
to po_t;l!a

nu_ ..

24'

-

.z. oc_

Raj automobilowy
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Jeźdz'e fiąuroweJ

Wzorem roku ubleg,ego referat
wychowu la nzyczr.ego zanądu
adeJskleg? w Lodzl organizuje W
riedzielę. dnia 'ZT stycznIa r. h
Ił petz. He.' pned JJclucMem na C. szalonym !'olwaju ruchu same l'hodowego w Ameryce
~wiadczy
tllz~wce miejskiel w parku Im. k;e. po.wytsze I.dję~ie, przedótawiające w dzień pl)wsledni plac przez ratu,
PonlatOW'lkl!#o kork"rs wJe.! dzie
s~om w SŁ Louis z~sia(ly
wpr?iit s:.tmo~boda,lni.
"gurowe,' na lodzie dla ły.~wlar%).
i konystaJlleyeb z lCK!owłsk miej.
I
podczas meczu "Rugby", 1llubio::eJ gry Now~o Jorku, entuzJaZlll1lk sk~h.
W ramaeh kGnkarsu pnewldzła.
cej młljony amerykanów.
ue zostały rokazy w Jeidzie n~tt·
II!'I~~~~--~-"!'-w l·c" ~rttytneh. a mia~owi·
Ł ~d'!l<Ie Towarz.."t'lVo M~ncz"e
: fOle! dla l"I!odzl~tv od lat 10 do ,16.,
' sara FltharmonJ' Nierh:iela. dn. f3 stvclni'! o g... po poło
od tat 15 wzwyt., dla doros.~·cb,

•_____
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KO.~CERT

POPOt.UDNIOWY
(fortep:an), faureat.
konkursu .. BerlinIe.
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, (II I r CeI i "e umi I ~ er ~~:d~~Fae~y~hu~at;:,~::::
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M
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A
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~
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I Jazda parami dla mlodzleiy i do; ffI~'yeh. Dl. zwyeięJle6w przewi·
l d!lane zostały teton;v.

I

młhlzyeh

fnformacJi udziel.

ł

za·

Akomp.:
Teodor
..isy przyjmuje referat wyebowa"la I
W p,ogram'e: BEE r HOVEN, Sonata C·dur, CHOPIN. 8 preludJ'''',
nz,'cznetro zllnl'du M. ',odzł, Plac I
DEI3USSY. TOCH. ete. WIENIAWSKI KOTle ; alr,zypcow, D-moll.
Wol"~ nr. , 14, I piętro, pok6t
- Souveni, de Moscou. fRANeK Soneta na ~.rzypce l forte 'la...
,
~
:'.- Bilet, • cenie od 1-5 II. do nabycie w księgarnI K. Neu..,".ra.
1~. eodtłenrle 'IV ",dzI'aeh od
Plotrltowska «51, oru '" kasie filharmon i.
I f~ ,t" 14. df) "nfa 23 sfyeznła f. b. I
. _....__~-_---D.I...ciii.liiłoiiinliik6iiw_Ł.iliT•••M•.iil.n'.łlrill.SflJiii1.0. . ł Wstęp na ~h:~"kę ł wpis do;

I

,nr.

1

k~~t~a~.

RIOllUA RII~lYlDóW
Monumentalny dram:..t na tle
dsiejów najsłynniejszej rod7iny bankierskiej.

II BrOICe ..Casino"

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

•

•

Łódź,

9 stycznia 1935 r.

GLOS

.,,,

HANDLOWY

••

I
ieksz
ulliuiet:zniana

Łódź,

9 stycznia 1935 r.

alalii i l'Ir~!!ć !!!~k~~i!! z!!!~f
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j~siw ObrOlćłi:h pozaeł~'dowg,b
~anoto , re w 7.wiązku z '''m nolowano Liu Dolary notowalllo 5.25 -

Silne

mrozy

spowodowały

lewego.
Odhiorca, którv zamierza sezonie tym pracować i u7-all'ż..
niany jest od przemys·owc'l.
stam Się ze wW~r'stkich swokl,
zohowi,ą:tal1
rlotychcl.asowy .h
wywiązać
należycie,
celem
'lVvkorzyslani a przy dah7.)'ch
zakupach świeze.go kredy11l.
\Vobec T()7.po~zędl\ ..ie 1carll:l
walu, z'vI ększon y zbyt notoW[1
no na
tkan:lI1y damskIe na,że.isze.
Popyt na nie, w porównaniu z
1'. ub. jest
7nacznie mniej.s7V.
eo świadczy o calszem Z\1h07~
nIu społcc7ei'lStwn. Warunki po
kt'Vcisl tej hranży traktowane
są indywidualnie. Przeważa t1J
p,>krycie g-otówkowe, tembardziej, iZ od1hiorcy otrzymu ją
"!l'lsl,m,kowQ wysokie !ilkOJllo.

ol'Łalnic.

W dniach ostatnich
na giełdzie w N. Jorku/53,50 - 52.50.
Podaż listów 5.24, przyczem popyt na nie był
mocni"jiszą tenQ.<!Ucję
dla pol- tych by:a zmnlejs'Wua, r~ bar- ~redni, podaż zupe;'1'lie dosh'
skich papierów p:ulJSltwowyc.h. dziej iszcze wp~vwa 10 na
I tecl.O".
RÓW1,i~ż
na gil'łdach krajowmo~nien!e sie łenrłenejł. I
Bank Polski wczoraj obni.?yl
wycb wszystkie p.lp:cry pańN,. rynku all"~:owym
dolary o 1 punkt, p~acąc 5.22·· stwowe noŁowa,n" 'W~loraj pod stosunlwwo na,i'Wi,kszym popy- 5.23 - 5,25. 'Vobec tego, il
zna1rlem
tem cieszyły s:ę alf/:je K. E. L., lmrsy fI! 'llało odhiegały
od
tendeneji mo~niejszej,
które notowano
{30 - 420. kursów w mieście. cn!Q\owita
przy zJUnieiszooei 7naczllie po Całkowita
podaż okcji tydl prawie podaż reaILzowand. bybt
daży i zwięks'7.onvm popycie. znajdowała
naty"·Nniast na- poza Bankiem· Polskim. P~
I tak 7 proc. POiYCTkę stabild- bywców.
ł wa:'n;e.j, bo o 6 punktów, obn!Na rynku nieni4',inym
żyt wczom., Bank Polski funty.
zacyjll1a notowaJ1tl 69,50
68,50 4 proc. oo~y~zkę dolaro notowano niewiellUe zmiany, za ktćQ'e p'acil 25.77. Podaż
wą 54 - 53, "\ proc. pożycz z tem jednak. że 7:rn'l.rzn:ejszej waluty te: i w Banku Polskim
kę budowlaną 47 -- 46. \Vzro- obniżce uleg~y funtv. które no- była stosunkowo bard~o mała
slo wacznie 7.ai"I.c.>resowani e 5 towano 25.90 - 25.RO
przy i w-:~kszość tranzakejł realh:oproc. listami 7'l·dawnymi m· I.:wiQ'kszonej znacznie podaży wano w obrot:o-.ch pozagieJ:d,,·.
ł,odzi złotowymi Z r. 1933, kt~ i millimalnem zapotrzcbowa- wych.

zwlęks~enje popytu

na tkaniny
hawelniane zimowe.

\\Tano

Obecni~ deszą S:~ więc stosun·
kowo naj-więknym
popytem
syblrv, o~t'.7. materja:y podszew
kowe.
Ceny towar6w tych
kształtują !'ię naogó'ł w "rani
~ach ceu .'!ezonu z+mowego ł'O
ku nlh.
Wyplacalność klijenfeli w tei
branzy iest zupe'1llie dobra, co
niew~tDliwie wpływa na 7.wię·
kszenfp. obrotów, gdyż dostaw'
ey nie stosują ~byt daleko posUlIlięt~! fl.słrożnośd przy udzit:
laniu kredytu otwartego i wekslowego. Z d~~ic}. strony nł
dobra wyplacalnosc
wpływa
bIlskie już rozpocz~e sezonu

I

AnlJdalowiI
chunki
Rynek pieniein·o-łDwar
o(bronit
ujawnianiem odbiort:ó"
maią prz~d

Sytuacja w przemyśle wigonJo·
..vym w r. 193! ksżtaltowala si~
ar..a.logicznia jak w r. 1933. Ceny
tJmnin były Jednak od 10 do 15
proc. niższe nU w r. 1933. Obroty
Ilie zmnieJszyly się, gdyt tkaniny
docierały do tycb ośrodl{ów Polsk!,
które przedtem towarów IOdzfdch
nie konsumowały.
W pierwszym
uęd2:ie chodzi o kresy ws~bodnl?
Ze wrostem J0dnak kultury na k,e
8ach wschodnlcb - zaczęto kopsa
IJJować wyroby włókiennicze.
To

samo zjawisko zachodZI
..cw::lei da wykonawczego do nowej orw ośrodltaeit prz~mys~owych, gdz:e dynacji pGuatkaweJ, według któ1Obotnik zuzywa stt7"'WJw,,,'o COraz rego muszą być uJawr.i~d odbiorcy
więcej materjałów.
l dostawcy P;'zy burtowej sprzedaży, powstał rćwniei; w t'!J gałęW ypłaeall1oś6 w brauZy wigon- z:l chaos. Odbiorcy powstrzyD1ują
jowej w r. 1934 była z;:dawr..1 .la- się od lu:pmł towarów. Ni:które
hc~. Kuper p;(l.wincj'}:·.al-.t tO~:y- firmy wystawiają jeszcze za tranwab ZObow 11zar.la CZęŚCIOWO g().~ w zal{cje Zlwl:!rane olJ2C!1le racbu:-ki
Itą n cz~śeiowo wekslami, prz::cl~t i auo:~lmowcom z dat<! g,udnla t9J4
nie w g.anicach 50 p:-oc.
r., aby w tell sposcb uniknąć ko.Wobec wejścia w z;łcia z dl:łem nieczności ujawniania klijentów.
1 stycznia br. par. 5~ rozporządze

---------------------

adzlrv. upa

i

Ceduła giełdy ł6:1zk'ej
Na wctorajs:to:n zehraniu giełdo.
wem w Lodzi notoWllIlo:
tr:mz. sp17.edaż "kupno
Dolary 5,24 5,245
6 proc. po:i:.
Golarowa 13,5il
StabiIizao.
61).75
4 pro e. dol. 53.25
3 proc. bud.:lwlana
46,25 4fJ.4 proe. inwesty~ 116,50 116.Bank Polski
98.-- 97.5 proe. Lo1~i 19~3 r. 54.- 53,75
Tendencja m~cniejsza..

16,50 - 17, browarowy 19,50 20,50 owies jednolity 14,75 _ 15,25
~'bieruny 13,75 14.2u mąka żyt
nia 1) 21,25 - 22,25 mąka. żytnia.
2) 22,25 - 23,25 mąka. pszenna 27,50 - 29,5~, otręby żytnie 8,75
- 9, otręby pszenne 8,75 - 9, otrę
by pszenn'} grube 9,25 _ lj,50 rze.~
p::\k 39 - 41, groch Victori:l. .12 _
413, makuch Jniany 17 - 18, rzepak\\wy 13 - 14, koniczyna czerwo,
lIa 100 - 13::>, koniczyna bIała 70
- 100, ziemniaki jadalne 3 - 8.50
wyka 2 - 22, śrut Soya. 2C>-20,50
Usposobienie spokojne.,

Warszawska giełda

NOTOWANIA BA WEŁNY

układ,

pienięzna

~a. wezora.fszem zebraniu giełdy

walutowo· dewizowej w Wa.rsza.·

Zarząd masy t:padłośei Roberta I.( dź z tytułu podatków.
, skargę na. deoyzję sędziego komisa wie ~ dz.ia!e de~iz przewałal& teL
tieske (FarbiarnIa l Wykoezalnła,
Na powy'1'.3tą decyzję z:l.TZąd mla' 1':.3, powołująIJ się na odpowiednie den~Ja nleJednohta i obrót był

::;ienkiewiclla. 165), odmówił przyję- Eota nie zgl)dzlł się i za po~reduic-I przepisy kodeksu handlowego, ą· zmmejllzony.
Notowano: Berhn
212.60, Belgja. 124 (plus 5), Gdańsk
172,48 (plus 3), kabel rut. Nowy
Jork 528.38. Oslo 1~0.15 (- 150),
ral powyt~zą 8ka.rg~ l WyszCdJ I Par:" 84.94, Praga 22.10. Szwajca.!!;,Joż~nia, Iż skarga. ta jest uza.sa.d rja 171,57 (- 2), Ita1ja. 45~1 (pl~s
ro i OI1!l, gdy~ zakwestjonowana sUllla 1~. W oblotach prywatnvch .• mn.rka
rozwiła się wobec wzrostu bezrobocia
QCltrczy podatku od psów. których nll~mipcka 191 (- 250), szyhng auW ostatnich miesdącach zaoh ~oba minimalne koszty. Robot· rzekomo upadły nie posiadał, Jed. IItrjacki 99.15 (- 10), korona cze·
Aerwowano w Lodzi cb9r,kt,.. nicy kupują małe p!lrtje przt' nakźe w swoim ~za.gje nie kwestjo-. ..l,a 21,74 (- 5), frank francuski
rystyczl1C zjawiSko
rh.y do robót r~mych i wyra' cewa! wymiaru.
3ł.9~ (_ 1). frank szwa.fca.rski
l'ozwo.fu wlókienn!c7,euo pne brają
wespół
?
I'1:Jol'kam:
s2'erIin!!'ów
Sąd uchylił postanowienie sędzIe 171.40 (_ 10). funt
mysłu domowe~().
,wy,h fe'-1z:n w pi~rw'.s.zym rz p go komisarza i naw:tl zarz~dowl :?~ {ł~, rubel złoty 4.58,50, dola..
Zdaniem sfer zainteres.owliln'V"h lizie Serwetki, poduszki, swe· masy przyjęcie wierzytelnolcl za· zł. ty f' 91. rubel srebrny 1.62. bilon
jedną z głównych przyczyn ro7. try 1 l d.
rządu millsta. 10 pasywtw masy I 0_':" '. Pank Polski nł:tcił za. bank·
woju tego przemys'u jest ~Orql
Hówn:eź w innych dzia~ar' przywilejem.
DJty dolarowe no 5.24.
Jlardlqej zwiększające sie hcl7fr przemys'u w'ók:enniczego i
AKCJE.
bocie
robot.ników
fabrvcl
ftnlanlp.ryinru:o
Nadlorca. sądowy firmy "Orze.
Na rynku akcyjnym poloł:enie
nych. Robotnicy ci, cP..lem 1JZV rOTowJja się l\oważnie produ'!c" gorz Szapownł", fabryka wyrobów [<,zo!!tało bez zmiany, przy więkJ~dwab~ych ł wełnianych (Kiliń l'7.vd; obrotach. Notowano:
Bank
Sikania środk6w ,JtT7,·cnS'1';". ~n cja doml)wa.
.
stalują
u sieohie w mieszka·
W ZWhZlrl1 '1, pnwstanqem
ddogo 232), złożył sądowi sprawo· P(·t"kf 96:
Starachowice. 13.15.
n:ach bą,dź ręczne warszaty, szet'Sza sl;a'e tego prl~my~łll, zd3,~ie, z ktćrego wynikll. Ii fabry TJ'aJl'lakC]e dokonane a menotowa
bQdt też zastppJtlll '\Val'lS7.łaty \~ daje się zauważyć
powatny k~ Jost czynnlł: zarobk!)wo, ~rucbo Ile; Modrzej6w 4.25 - 4.15.
m!?~o 40 krosle~ ~raz it'ttnłeJe naPAPIERY PROCENTOWE.
prac~ "I"~znq
Wlrl')st obrotów w dzial4>
dZIe~a uruchomleru&
wszystkicb
Na rynku pap:er6w pocentowych
P,zedews;;ystkjPTU
r"7.WiJn~ł
przę1lzy do ro~M ręcwycb.
.. iI' przemysł domowy 'W d7h- n mianowicie w ~ranicach oj krO s16l1 ~la pracy fzarob~owej. N:I zarówno państwowych jak ł prywat
h
k t. zw.
I ~o rle' :?!'i nr'1e .. ~n jednakże. na r~c une~ własny . a~rykacja ogra· nvcb tc·ndencia była bllrdzo mocna.
mczona.
Jast do mIDlmum. Ostatnio Większych óbrotlw doltonano 5
robót ręcznych.,
tlłz-ie nie wp:'Y'nE:ł'l n~ C·~"V,
tutai h'\}w!~m
,.ain,g.łlllowp.nh które u:trLymu·j.ą się w gran; 'Żatrud~lOnych było w fa~ryce 105 proc. konwersyjną., 7 prOl'l. stabili.
rob().tmkó~ ~z!ennie. Obrot h~~dlO zacyjną j 5 proc. m. Warszawy
,varsztatu ręc.znego pocir~a za. rach do tychczaC:;owych.
wy w mIeSI.eu sprawozdawc:ym 1fSS r. Notowano: 4 proc. premiobył słaby. ze wz~lędu na komec Wlt dolarowa 53,25 - 53.40 (pius
1 \111
~,..
sezonu i nrepomyślne dla sp~edaży 15),4 proc. inwestycyjna serlowa
Wj'l:O~Ów wełnianych warunki atmo 11, li proc. knnwersyjna 66 _ 66,50
chcą wyel'm'noweć zbędnv ' import
sferyczne. Obrót handlowy wyno
66 (plus 25) 5 "'TOC kole'ow
' t b!j· ' .
~9 2~
Ostatnio odbyło s~ę dorocznE'! wal m::twialJvcll tkanin jest silnie r07.wl I sił w listopadzie r. 1934 r. 1i,312 61 50 7
ł'le zebranie członków sekcji prnciu I nięta, stoi obscnie na l' wysokim, zł. gtan akceptów na 1 grudnt~
. 70 2lt pre~ ~ ~ 1;~~)VJna
~
centćw materjałćw krawatowych poziomie i jest w st:mi" pokrvw!lń 11934 r. - 255,793 zł., z których
t ' a .00 d
~
;1 ~cm
r
a
przy CentraIllem Stowarzyszeniu c:ołkowlte za p0trz o bowunie rynku OZ°ść spłacono.
71!tc7: Pso <>
o b1i w • -b d' l TT
Ó
P
k '
•
d wzglQdem:lo. j
Sad przYJą
. ł sprawo zd
'
d o B('K'
.."), I proc.
o 4·
~acJe
~u[t' W' i
r:tflmvsłowców woj. 'raJowego, zus po
ame
•• 9'ł
. ół u owane
•
1
łódzkiego.
kości i gatunku odpovr:ada naj wy· wiadom~ci.
k~" 53emlS15u32'.' 7 o pr~c. Zslkf'!"e
.
.
I
..
S 1<• .0,
I,T c. Ziem, I
Z od czytaneJo spra.ozdania wy b ff; d'
Dle.lsz~ wym~gamom t?nsu..
dolarowe 49 (olUI'! 50), 5 pfOe. Wat
nika, że sekc.Ja, która istnieje ZlJ~ menta ..
sekCJa. li'{ n:.\i?lttszt'J. Syndyk tymcz~.sowy masy U.plt !,;'la'" 1933 r. (ll.SS _ 61, fi 1')r(\c.
ledwi~ dwa lata, koncentruje przt>- 1~"Z!szlos...:1 post~noWlła 'po.dJą~ sta dłc.§ci firmy
,,r.ttle,, Ziemia.'let\ Lodzi r. 1933 _' 54 _ l'i4J3,!';
8zło 90 pro!!. całej ·odzimej prorłnk lama o całk:>wJte wyehmmowan!e \V Kutnie" wystl!.pH a" s~du z proś
.... c Lod' t
61 50 '"
oc
. k rawa t ow,vcb'I w Ciągu
•
Importu zagfamCZl'.e~o
.
• k ra bli> o wyznaczeni e d od a tk owego p'
r.r"t .k
Zl1933
s are
" . u ·050
pr .
eJl.. tk aDJn
t k amD
r
50"5
.
l
h
l
..
t'
~..
t l ś
10 r owa
..<:;
.- D .
wspl)mmaneg0 CZ3S.Hre!'lU przejawi wato~~c wzg . I) ograruczeme eo ermmu 8prawr~7.ama WIerzy El no· (phlS 100), 5 oroc. Siedlec r. 1933
la żywotn~. ~.1er~iczna r1ziałalnn~,( do mlDImum.
ci. gdvż w pierwszym terminifl
'0 "'5 (l 75) 6
bl"
1
Z najgłówni8js'iJch
poczvnań
vVklJńcu odby1y się wybory do zgło'lHa się nieznaczna iłoM wie - ~;' P us 'VI' pr~c: o 10'6,a4.c75e
k
..
.
ć
a
j
'
k
}'1
ł
d
k"
k
J
d
1
I
i
11
m.
n
~rslawy
emIsJa
Si' CJl wyDlleDl
n ezy onso 1( 11- waz ee '~JJ, -'.,<.re a v nast~pu:t- r7VC o .
(1
100)
cję wewnętrzną W~~ÓG członków, 1 ce wynik!: pre7.ella'll wybrany zoRównież sąd rozpatrywał kweflltJQ p IlS
•
2m i nml.jącą d' p:>pra wy sytuacji I stał ponownie p B'J"kowsk;, "'ice 7.mhny s~fhiego komisltfZ'1. P'(1·~
Notowania ~fełdy
w hranży, zwrd·~za'lh nieuczciwe.i prezesem - p. Gepn'Jr, I'karbnt-I łotdent'fa. hyłego sędzie~o upłynęła.
zbożowo-towarowe;
konkurencji. bd7, i eż organizację Clrl ,Idem - p. Gnn'h.vsid. rZlonkam i g.,rt mianował sędzin komisartem
W l~d~i
biorcćw etołe~znych, prOw1nCjOnlllllaTZPdll pp ~ GrijQberg, Weidengar sr:dzif'l!o hpIl.dlowot!'o Baum!!.'artena {
nych i miej~l)wych.
t"n łKamiński
•
i wy~naczył nowy miesięczny ter~yto 14 - 14,50 pszenica 17,75
Z uwagi na to, że produkcjs. f)..
min sprawdzani&. włe"yteln~ci.
18.25 ję~mień przemiałowy

cm wierzytelności gminy miejskioj twem swego pełnomocnika złoiyl dał uchylenia tej decyzji i pr%yJę·
do pasywów masy npa.dloścl.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!"!!!H!!!!! da.Na.go ostatniej
sesji IIld rOZ'patry

Domow, DrZem,sl wlOkiennicz
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NOWY JORK
loco 12,85 styczeń 12,55 luty
12,60 marzec 12,65 kwiecień 12.69
maj 12.73 czorwieo 12,74 UpIec
12,76 siElrpień 12,71 wrzesień l!.RR
pddziernif{ 12,61-62 listopad 12.64
gntdzień 12,68,
NOWY ORLEAN
12 ~a at eń 12 48
~
12,66 mai 12,7~c~ip1ec '12.77T1U1.pał..
d-iernik 1262 grudzień 1267-68.
'
,
LIVERPOOL
TOM

·
l

1000 '7.20 styczeń 6.88 luty 6.87
m:lrze: 6.86 kt,~~e~ień 0,84 m~j 6:8~
czeTWlec ~.81 hil1ec 6,S? ~16rplen
~,75 wrzesień 6,72 paźdzlerD1k 6,69
hstopad 6,68 grudZIeń 6,67 styczeń
6,R7.
Egipr,Jill·. loco 8.97 styczeó s.er
marz~(l 8.n9 maj 8J,,1 lipiAo 8.63
paźd,iernik 8,59 listopad 8.59 atrczeń 8,62.
Upper: łOM '1.97 sŁyczcl1 1,'11
umrzee 768 Llaf 7 68 'lipiec 751
p;tdzi~rnik 7,54' listopa.d 7'54 8' •
czeń 7,50.
'
ty. ,

BREMA
Joco 14,'1'4 marzec
14.69 Iiltiec 14,81.

14,89 .."

••••••••••••••••••••••••
Czv wielIlI'!. te w Re-t -Oancfnłftl
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I Nit
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na "Admirale"
Fenomenalny czvsłei krw: tł1b tań
uy nOWOC3esne t .. ńce na pa"kiecie
oraz nowy pro<;!ram atrakcyjn,..
CodzIennIe Flve 5-B
Pełny "rogram
kon •. 1 zł.
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TEATR ROZMAITOSCI
Ceg-ielniana 27. tel. 112-25.
ulubi o 'ej subretkl

Oo~cinne wyątępv

REGINY CUKIER

Dzl~,

w środę, o !1odz. 9.15 po ce-

nach ulgowych oa l 1 Darter 1 złoty
"ICYKL S~OŁ TYK"
Po przedstawien'u u oczY5to~6 1;
okazji 50-lecia Isln'enla żyd. teatru
Jutro, w czwartek "Amer.!kaner rebe:vn" z Rs;iną Cukier
Ceny bilet6w 1 zł.
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PRZEJAZD 2
Początek o godz. 12-ej
Sala dobrze ogrzana
Ceny m. 85, 1.09 i 1.30
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Król cowboyów
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Porez l-ozy w
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emocjonującym

Łodzi
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Pla ar
fiwi I..
dramacie p. t.

Osłatnie dnł!

coorco a"7•

11 Eislopada t6
(Konsta ntynowska)
Sala dobrze ogrzana

reż. genjalnE'go

::Wiidei kpd,"irifi:~
w

roli

gł.

Franka Capra, tw6rcy

r.l
~~~:~dnej· ArustohraCfa .' d Z ~
Pot;!n, dremet hoie ludzi
i zbrodnI.
yv rolach gł.: Wlflfen W:~liam. lean Parker
.~

wyst~plcu

II

I

MaJ Rabson

eap.".
Najweselszy film

Początek seansów o g. 4-ej .

t'i-

świata

l!

"

W rolo "ł. naiwięksi komicv ekranu
Pasee-pllrtouts niewnżne
Uwaga! W kasie kino .Metro" do nabycia łamigłówka!! Puzzle w cenie 1 zŁ

----~--~----------------~
Kino Tedr
Dziś i dni nast.
Najwspanialsza, zupełnie

ł

II) Arcyfilm

GŁóWNA

Początek

1
o g. l-ej

Sala dobrze ogrzana
Ceny m. 54, 85 i 1.09

~------~----~--~~~~~~

Król komików, oddawoa niewidziany

Ceny miejsc: 54. 85 i 109, balkon 75
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"P STEP"

Nr. 9

193b

metalQ'l.:ł1e, które
przet.łsięb~orsi1wo w

koszł!llą zł. 36.- wsławia
bezp[ałnie.

SkrzynEe

183~79

nm1rnięłyc},

cod elen na wywóaka §mieci w metalowych, sIcze nie
•
skrzyniach k sztuje zl. 10 miesir;crnie.

styczniu

niesamowity, pełen ~O!y
dramat o miłości i · śmlerci

I
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rola,e h ' głównych:
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Na<1nrori-rnm: ·nźwiękowv dodatek P: ' A.. T .. QNI~ Aktn1ł1 n. 'Fax". Potr. w cłni. powsz. o 4-.30. w !lob: ł nłecłz. o 12.30.
, Naśt~.p~y prog,am: nOd .wie:zora' do p6łnol:,".-

SIWIZNA . CZĘSTO · A~A.K~JE

WŁOSY PRZEDWCZEŚNIE•••

2 ko!ty doslamB' do·

Vogałal PeurMa,quis ' priywraca" wlo~ '

som naturalny, pOiqdany kolor. Farba
ta nie zmywa się, nie brudzi, forbuje
trwale, 'nle daje kolorowych'smug, a ·jej
10 odcieni odpowiada wszystkim natu.
ralnym odcieniom włosów. Obecnie. po .
znileniu ceny, nakon kosztuje 1.1.50 zł.
ł:AU

, A R I S,
~Klad

,

VEC; I; TAL

ULHA QUII
R U E S T. L A 'i A- i E.

77

at. na PolskI; I w.

WntarElY ladzwon:t 1ft tli-52

"Sprawdzenie wjer'tvtelności na -mocy ario
503--j. nast. K. Ę odb~d~ie si~ w obecności
S~d%i~ Komitana w dniu '16 lutego 1935 r.
o godz. 10 ej w W\'dziale Handlowym Slldu
Okr~goweSlo w Łod.i, PL D,browskiego ·5, pO'
~.ój .1\r. 15.
SJDdvk tymczasowy
MEr. Fr. Janowski

mo Gdańsk .PERfECTlON· Waruawe,

. łolzen-a

,

~~d;,Wolkow'·ski
I przepr~w.dził się n. ul. ·

_1alIIII[-. _ _

II1II

robne-

.

.

~_.___

--

ltiiSJiF

4

~:..-...l

Przejaza

_. _ ~'

-

Wielki wybór czasopism ł dzienników.

,

s::-

ZECER

p -

Dr.

an... 11100.0'.,
..peo:ow. I8kOrne
p . ł u' . d 8-12, 4 •

spec. chorO!) akOmroh. wene".
cznych I moczopłclowyoh

NAWROT.32, front I pj~tro.

Józef WolIowicz.••••••.••••••'. . . . . . . . . . . .
CHEMl-K; .speejaUsta w wytwarza,
d
"
ruu . celulozy (z drze:Wa), wiskozy ' J .
sztttcznego .j~wabił1 poszukuje Od
.
powiedniej ·posady lub propozyojl

ola ,

Przylmu!e

I·

_~

l'
....

I

Różne
abstynent. Dobre śwjadect~a.
-:__
..... ~ar~zo :krom!1e Hwymi;~lr'
ZAKOPANE. PensionatpBnszta"! ~ 'k'Z~G~BZetł~I,a Wetnkry KInl l)'}
I k'
D1eWI! l,
os ~n.
p.
aU. I SU<; lego J:l<?d zarządem sztoroa 70.
·
D-roweJ GlazerowcJ' Telef. 374, __ ,___ __ , _
.
o) 18
ti
'
nESEN ATOR. Wybiiacz kart

I

-- -------,

.. - l

ZAGUBIONO kwit ka'lcyjm· EJeldroVlni
f-my l\.irsz
i Ingber. ł/dź, W)soka !.!0/:!2
:za Nr. 4Hl i\2 z (·n. 1115 192~ r.
na sumę Zł. 600.

ł.ódzkiei.

·-[lfr-tO

WM--·if-l.tl'lK~nłU

I
•

~odz.
'

I

umeblowa-

niekr~pui8~em wejściem

mleslęe.ln. pQ'.I.JSU Pora.nnego ze wlSaystlciem! dodatkamI wynoSi w ŁoOZI zL 4.60••a ·odnosaenle ·'40 "ron\l, z onesy!kll pCCltowll w kra:u - zl. 6.-, zaS!1'aniCll - zł. 9.I

he4aAIO. ocip.. Sła"isła. ~i"i.&ki

,,~łosu

.

Porannego".

. dg-'OS"8DI'
~
a
w

Ił ~

LU

U

".

prlJjmuJe od 5-7'eJ ,od ..
--

IIDr

~n
1J

r

THErMAłł
-

.:

Spec len. chorOb ~onerya.nvoh
ekOrnyoh I

moozor>tcIO'Nr~iI

Zaw.t'zka
6. front II· p'
pm~k TE\..
234·12.
8-12, 2-" . 8-9.
W nied •. i

.. Ola

.wl~ła

od 8-1 popoł,
poe • .,Ztolnla.

pań oddałaln.,

Dr J niI dBIKI.' N G E A
_~~~'lmule 10-12 i od S - 1

DOKTÓR

. -~
P'łotrk owsk~ 62'•
wYBal~cla.
"
nie or.rt ło d:>dz. 14 inia 2' ł front, 11 p. ~. , ~.
stycznia 19;!5."Wadum Zł.300.-I-----.-----••
Sz~:egóło~)'eh
iftfor.macJi
U·
POSZUKU·JĘ pokol..
o dwueb.
AKUSZER-GINEKOLOG
dZle a Biuro Zaiup6
.., W-61.
• ~czańska 225, od 9 do '14.
~knacb 'bez mebh ' w czy:&tym domu przyjmuie od 10-12 i 4-H w.
"Ił rmB,
Przy · rodzime Oferty sub P s.'
• 'I'łO_gz

...~~_ _ _ _ _ _ _ _~ do'

w~r.MnJfrRnWA

I Dr
-~ .-I S.d j . II 18
Jan
p'
o'l-;ku
· rtc~.r.~4ę!S58J1ą
u'1leblo-.
ID
.. .. ..

nrUt.'- Lud"Ji-k

z

-

chor. wewn. I dz'leci
przeprowaclalłe .'et na
'

-~
POKÓJ
ff()nłowy
dwuokiennv
Nawrot 7. teł. 164·21
gode. p zy:eć 5-7.30
z mebłami lub boz tanio odM;Elaktro I łwlaOłoloczn:cłwo.
mę. Kilińs1ieJlo SYt m. H (obot ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
poczty) telefon 109-63.
- .- - . ----ODO:A'M: .kQmpletne umeblo.w8·
W·· ut.'!
ne2 pokoie z kuc'mią· WindoChorODł' ekćrne weno"'."ne
mość Cegielniana li, m. 18.
Mswrot 7. tel. 12&07.

w ŁODZI
o"łasza
prze~ar91\·
~b: ',.dn_O\'
puklinowe
i brauszne.pasy'przeSkłada- C

trenumefCita

-

~

wogrodzie

pol.
_
-

pań o_ddałeln.!l_p~~~eka_lnia

U. U.

wBn,,' pokoik ' do wynajecia. 60 oho.oby wewnqtlzne I aUergl ••ne
zł. mie8i~c.nłe. Gdan!lka 94.
(astma, mig'ena, pokraywka, reum'l.
tyfm i t. d.)

UHIPU[ZUnIA S'O~.fn~I_ t;. _FR.Q)iTO~~ pOk6j

.l

'mote być t~lk:> gdy drswi I okna
,zosłlml\ hermet!'"cznle l!szezelnione
oryg!neln1-'m filcem. Gwarantając
bowiem osac:i~dnośó
opalu, chroni
,
d zOmnDe,w,_:~~tru.11k3ur.zu5·1.
CW

Oł.

do \vyrobów krawałow·\'ch . Jjoszul,dwany. Zgłosić sj~; Wajdengal't, i-'iotrkowska 122, W
l:!-l pp.
441-3

W W.ILLI

Dla

Dr c

Oferty

WENTYLATORY do (\umrabnia obeznany z pacami gaz.et 9 we - sub "Długoletnia. praktyka. zagr:t
szyb wyst.'1.wJwych po ce~c.h la· I ml ' (metrampat), przy masZY- (Jicą". '. l
'Sl~2
ł::rycznych do nabyCIa. S. Klmget, I nllch pospiesznych. ty~lówkach
_
&
rr.
nI. Ląkowa 22, teI 146-97. 54-2 i bostonkacb-pos.z ukuiepracy·!·1
po li
P' +
(lat :.0). Wielkonolanin. harMrz, . "
.••
--

_fi
'.Loka,le

~:l~~~o ~!!~I~'od 5-.9.

W nIeda. ' r h/ięta od 9-12 "

-I

RĘCZNY- akcydensista. Wł:I,da pi~cioma. językami.

.

L. N' Tmf'~.E CIC ,

kaueyj~y ' Elek, _ ńted'!"jm,:cfa od 9 do t ,fł:' pol
trowni Lód~kbj za nr. 57585 na
Dla: pań oddaieln. poczekalnia

motowd z!lJ.)ewlliają cieplą zimę.
.. Z':nicz '\ Wodna .l~ I 14. telef. III
l05-2J.
14127-4 ~

209-87 i 133-72

wyborowe pąazllł po 15 dr.
Snladanfa Ikolacje pa 90 lir.

11, tel. 238-02 ·
t.I Celllalnuan.
,horo." wenerv

-

T~

-

poleca Szanownei Klijonteli w IWVrn po-v;ękssonym i Dowoozeanio urządl. loknlu

-

.

1.

ZGUBIONO kwit

Kopno I
I1
I:Z~7'~piece
przenośne
~tl~~~kj!l;: ' ~;~W'
spfZBdaż.

.

CuhJernia .,Zródlo"

tuł" . 8w~'cb wierzytelności.

-------.------..

I
I

WĘGI

. SYndyk "ymezalO~ masy upadloś!li ' tirmv
Wilhelm Kunce" . D.a mocyari. 5u2 K. II•.
wlywa wierJvcieJi poW'yłszei upadłości. aby w
. ciąg~" dni.· 40 ,siawili .. Ij~ . . osobiście. _lub przez
POCZąwszy D~
mieszkał
J)ełno.moe~i~6w . s dowoc!ami, usprawiedliwiaw
na.lle.pszej
jako3ci
po
cenie
przystQpnej.
ią.-eemi~ 'i~b "nalełnościt 'w kantorze firmy' w ·Ło·
-dzi, "prly 'ul: Sienkie:wieta '17. we wto~ki. śro
dy i .eawaltki w godzińach od 6-6 wiecz. i
oświadclYU; z jakie~o tytułu i do ;akiej sumy
BI} wierzycielami, oru II by :zło!yli u niego tytI

pocól wit;c jq znosić I postarzat aię
niepotrzebnie,. skoro, użycie znanej
w całym 'wiecre farby do ' w'os6w E.u

#

. ·Ogloszenie.

: !

n

..'

Da" hl
.
II ""

"

spec. chor. wen• ..,pn., ef(Omvch
• włoeOw (porad, eehouałne)
L.cze" • n IIIOCJ' p I CIowe.
1

I"

A~drz.ja 2, tel. 132-28
od 0-11 rllno I od 6-8 "
. p",,'mu,.
W nled_lelI ••1-'· od lO-Ił
........

aa wi.,I'.~ mtlłln!traN; /-:tZ,l:Ut;>N)' l'JttO:\l j u:n,l): '·ue stroJu :l -4 tłe~łI,m, te!ratom
redaIcCJ;n:vm ał. 1.5); w telticie: z zs.trz3ł=:lie:n · ini!lI~ClS lU ·itl.. be;; -&Iutr.-oblllll m;o!aofl
50 gr., nekrololJł 43 .rr. Zwyc.sina (Itr. 1i) n;nltl 12
O""·J.13 ,:> gr. lU "'"Irai. nsifl'!\ilJl.ue oaioaHI\I! .ł. 1.3J
Po..ulliwa.łe pracy 10 tir. a. WJPS •• nsimi\i$isu Ił 1.~'). O rhJJ3"\i.l
asJitl":""~ 12 at OQło'
łe!aoowe obIIclane ~'o -5"'0 dulai;- flr'l\ aa]r,' 1:}.)lio."Z.,.~ na3" 'II ta-belSPJcsnc lu. -f."tll.. dodatk
. , . O"los.enla cłwu\oI01'. • 50"" lirołal,

. 'u:e"i.-.-••

,t.

Za ,Wycia. . ., •• • PIMa-. :, .,_. 1_ .................j ... JUsa_U.

."·;c.,."\,, .. : ,

W dlllllluei .....j

l'Joedro....

lOt

