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komuniśł!i

I słwem suwerenpeDl,
albo te;
W3Teia łiaordziei sk ompl'k owa- t6w nńoeagresji.
t:ych i ni·c.prz.e$zystyeh poroNa zapyta.nie. jakiego l'odza - ' we. Jeżeli ni€ jesleśmy, to nie
.in warunki wysuwrune będą mamy prawa :n-ależenia do zgrtl
z·weń.
'\1!wererunycłt
Zawsze będę się wzdragał dla powrotu Nioemiec do ligi na madzen1a
Rozróżmienie,
jakie
bardzo długo, zanim l.wiątżę na rod6w, kanclerz odpowiedział: patisow.
- Ani ja, ani k!tOJkolwiek in· przeprowadzCllle
jt-~t mi~dz-"
ród niemi.eclci pajdami, ktJ
baterja1!llem a mooralnem r6wrych skutki nie mogą być ja'SJlO ny w NiimlCZech
~rll'Q/ •."ł7i:l ,ne.
nie myśli O .,stawianiu wanouprawnieru-em. ocenirune je,t
Nie mamy najmniejszego zarunków"
r6wru:eiJ przez nar6d niemie: o
miaru rozpoczynać woJny dla dla możlhvo,.:ci powrotu do ligi ki, jako obraza . NLM inny ni",
naszych własnych Cillów.
narodów. Cała kwest ja , czy m.l posiada prawa decydowrunia,
Jasnem jes.t p'rleto, że jeszcze my p c wl' ócić do tei organizacj:. jakiego rodzaju są morał'ne p'r ,'
mmiej będziemy
skłonni do czy też nie, zależy tylko od je wa narodu , Hcz;1cego 60 mil.jo wszczynania wojlllY dla celów dn-ego , a miancwicie, czy mo nów ludzi. jak tylko ten na
_ ród sam. Je ~:eli się pos.iada ró·
które są nam obce i kt6re Nie- żerny powróci'Ć do li~i
miec nie dotyczą.
Natcmiasl 'ako calkowieie równy naród. wl11oupral\Vllienie materJa.lne, 10
już kilkakrotnie cz)~nili 'my na ' ale to nie .e t warunkiem, lec. poSJiada się równiei r6W1J1ouprll
szym sąsiadom propozycje za- tylko nakazem zdrowego roz- wnien 'e moralne. Jeśli się jest
albo jesteśmy pa'Ó o równounra W'llionym do równo o
warcia z nimi wzajemnych pak są dJm;

:ici mO'l'alnej. to łnrono ZTO'Z'Umieć dlaczego ktokolwiek miał
by się przeciwstawiać lub op.5

in!all udzieloo1e równości ma terja~nej. Należy również pod .
kreślić, że liga tak dł~o, Ja.k
iest tyko "towarzystwem wzajemne.i PGmoey" zwyeiQSkieh
mocarstw,
nie jest wogóle uprawIlliona do
nazwy, kt6rą nos.L Choć ci co
lworzyl:i ligę , prat.rnęli llliewątpli
wie aby trwała ooa wiecm'e,
to organizacJa ta nJe mo:te pozo
stać zwiąlZaną z tra.kta~em. kt6
l"e.go egzystencja jeso wyramie
ograill'czona 00 do trwania naskutek
jego W'łasnych
W~
wnętrzollYch niedoskonalośeli.

w .. tą

lJIar<ldo·
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,Yi llicu taollnie pok6j. a potem
ade pGlPxQwadzić go do ...oj·
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Jfdgni,

począć woinę,
ł litl er odpowiedział:
- Czy możłiwem jC"o;.!
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SPOŁECZNY.

1&

ILONDYN, 18 l. (PAT)- Spe·
cjaLny sprawozdawca "Dail:l\IaH " , znany ji3.ko prawa rękQ
lorda Rotherm<!ra, Wad Price
o dwie dził wczora i kanclerza Hi
Hera w Brunatnvm Domu 'j,
l\lonachjl\llU i oc1ą.ył z nim dłu7
szą rozmow~, z kt6rej następu
.lQce ust<:py wynurzeń kanelepa Rzeszv zaslu,!:,ujl\ na ...pccja'
ne;' podkreślenie:
Na uwagę \Yarda P~f"a. h
wc Francii podcjl'lLewają HitI~
J'a~ że .tł!~O llnJi1yka pojednawcza tl'wać będzie tylko tak dlu
~!O. dop6Jd Ueir hswehra nie bę
tlzie dosłlltecznie silna. flby ..Dol

.:l'.iM:t~

.

-.

Ihdakcja: Pio~rko~ska 101. Tele~cny: 14.4-4;4, 177-i71~
R " aktor przy,mule od ~odz. f-el - 7-el wieczorem. ~
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ZDam okropności wojny
ew em tualne korzyści n ic
<:fł w stanie uza'sadnić 'o fiar i
cierpień,
b~ących skUltkiem
woj/n y.
~cdyllYDlj. ktarzyby wvgrali,
byliby komuniści.
l nie po to zwalcz:lłem ;r.h
w
C:'1gu 15 lat. aby t.l\lką dro~ą p\J
~ rpdnia ustaollowić
Hl wal'jacki sysiem rządzenia.
~~ ' (' mcy sam-e n! f, dy nie n~,ruszą
pokoju, ale jeśl!i
kto.ko-lwie.k
(las zaataku;Je, to "\Tpadnie w
gniazdo os, how:em umil0wa- o
nie wobn ości jest u nas r6wnie
,,·ielkie, jak umiłowanie P<lko
ju. Nie h ~ d ąc
pod
ża-ctnym
rnynmse-m , dałem Francji za·
pe\'\;nienie w ;'mienin całego n;)
lł du niemieckie~o, że
nie mamy .iuż żadnych prełen·
s,ii terytoJ',!ałJ1ych i że z wla·
uej woli wyI·.tekliśmy się
wszelkiej my~Ii rewantu.
Rćwnocze~nie
jednak O'Św:ad·
czam uroczyście, że żadna presja ani sila Iligdy nie zmusi
na, do poświęcenia naszego ho
noru, ani
naszet!O> .równouprawnienia
wśyćd narodów.
frak taty nie po"iadaJą tadneJ
wartości, o He nie są Oolle za
Iyal'le mi~dzy rządami,
ktÓlI'e
\\" '~..r1ll: ie cenh
i szanlU.Ją
swój 1 Jon<..ro
N'emcy pragną
by ć Nl ."topie h<.llI1orowej w sto
,u nka ch tC wszystkimi sąsiadaDobrze
. '.Ile

o

I'
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N'a naszej

wsehodnłe i granicy

dOlłi~liśmy

tego i w'erzę, że
zarówno w Warszawie, iak i
w BerlinIe panUle wielkie za·
.lC·'-:91 " uie z rac.li wLajemnegu
O{~ zysze7enia
atmosfery.
Jestem r6wn.ież przekonany,
{'

t

.... "t

l

' od 1

\\~ "l'n ;en,'l1~!Zo

jw'ro7umienia f narad los[anie
r3stosowana . rezultaty jej będą
o wiel~ bardziej owocne. ni.i
mogly!by być w wypadkach _.
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konsu aty

rachu oblega!

Soc:ialiś€i

komunil'i

i

PARVt, 18. 1. (PAT). Havas do
nosi z Saarbruecken, że emigracja
przybiera coraz większe rozmiary
i to głównie z mniejszych miejscawolici. Konsulat francuski w Saarbruecken pracuje bez przerwy. Otwarto ponadto filję konsulatu w
pogranicznej mie~~cowośl'i For~a~b
oraz przy dyrekCji kopalń znajdUją
cych się pod zarz~dem francuskim
w Saarbruecken. Filja ta załatwia
sprawy uchodźców, którzy doznaJa
Ezykall lu., gróźb ze strony mtrOdowych socjalistów. Przepustki wy
dawane uchodźcom nie zawsze upo
waż,·lalą do osiedlenia się we Fran
cji. Po przebyciu granicy francuskiej emigranci muszą zgłaszać się
do komisarJatu francuskiego, który
decydowa6 ma o zatrzymaniu lub

zapowiadają

iapoń
dalszą

wydaleniu ich z granic Francji. W ska wskazuje na obowiązek Ugi na
dniu wcz!>rajszym liczba podań o rodów zaJęcia się uchodźcami J
wizy w kOl!;}ulacie franeuskim prze Saary, tembardzi-eJ, że głosując za
kroczyła 400.
status quo glosowali za ligą narol
dów. Liga winna zah6 się clęiara
I. •
•
mi, związanymi z napływem uchodź
Się
ców or~ icb umieszczeniem.

WIDna
za . .
I ulga op~ekO\V.3Ć
.

Rozw:~zanie
GENEWA, 18. 1. (PAT), - Na
poufnem posiedzeniu rada IJgi narodów zadecydowała dzi~ na żąda
PARVt, 18. 1. (PAT). Z Saarnie delegacji francuskiej wpisać
sprawę uchodźców z Saaly na po- hruecken donoszą: Part ja socjalistyczna w Neunkirchen .została roz·
I ~.ądE:k dzienuy w obecnej sesjl
Wieczorem delegllcja francuska wiązana.
przesłała sekr~tarzowi gel'eralnemu
memorJał w tej sprawie, który doPARV!, 18. 1. (pAT). Agencja
tych czas nie został ogłoszony. W
. memorjale tym delegacja łraneu Havasa donosi z Genewy, Ił Maks

"ie

walke

Braun oświadczył prtedstawieleloftt
prasy, Ze przyw6dcy ngrupo)Vań,
które wypowiadały się za statu~
quo w Zagłębiu Saary, wystosują
do ligi narodów memorandum, w
Idórem zaproponują utworzenie ko.
misJI, mającej za zadanie ochronę
mnłe)szo~ci w Saarze.

18. 1. (pA". PrzywMkomunistów saarsklcb Pfordt
parlii loclaUsfycznei caBERLIN,
wczoraj do Paryia i przy-

-ie ka a era VI

Naduigtia prz·"
il'8nZa ,jat.,
'!:lI

Zauowiedi walkI

4as

•

arszawle
Rli"dzg P l I

przybył
Jął przedstawicieli

prasy francu
sYtieJ. ktÓf'ym o~wiadezył, te Braun
I Hoffmann zamlerza'ą wnłdć '"
imieniu Frontu Jedności protest
przeciwko plebiscytowi w Saarze.
Pfordt za,owiedział, Ze walka"
Saarze ' ehocłał w InneJ formie, b~
dzie prowadzona nadaJ.

Braunowi zab,"" no
Pt7emawi~ć

PARVt, 18 1. (PAT). Przehvwa
iąey obecnie w Genewie przywódca
~
••
• frontu
robotniczego w Saarze
Braun miał nrzyby~ do Paryża, ah~'
wzl~~ ud'dał" wlecu an~-fasz:y·
słowskim, zorganizowanym przez
180ełatlstów i komfl"·łst~w. W (1st at'
, dów l?zynJeryjnyeh
o
nIej ehwltl
mlni~tef 8T1raw 'IV:!
SZr..zEGÓL y DOCHODZF.Nl./\ · \TnE'tr'ZJ1ycb od"'~'włł P"(l TO oj IW '
TRZ~-)1ANE SĄ W TAJEzwolenl~ na WYP'łosz~""ie mowv nil
MNICY.
wspomnfanem zebraniu.
'
Naleźy dodal, że na e,ele
rady
towarzystwa ~aurfr",
I które zawarło spółkę •• p~ńsIwowymi zakładami UlŻy11Ie- Pretekst do k"'nflska
ry~nymi, stał w ostatnich uama~ątltu
sacb
KWIDZYN. 18. 1. (PAT). Na pod
St'~, IW ANO\V~KI, B. MINI- t'tawfe ustawy o konfiskacie maht
S'rER OPIEKI SPOŁECZNF.J.
Mw komunistycznych zosta~' skOn
fiskowane nieruchomości profesora
Einsteina w Caputh. koło Poczdamu

i "SaorereDl
".
h····
Aresztowanie dyre ktora" A r bonu l trzec lnzynlerow

•
wczora.i dopIero wład~ śledc:le
pozweUły na Ich ujawnIenie
Wśród czti!rcch al'cS'l.łowany~h
znajdu.ie si~t
DYRFKTOR .,AREONU", P.
JÓZEF LIPSKI, ORAZ INI
tYNlEROWIE:.
l'AŃSTWOWYMł ZAKŁADA
Henryk Knncewicz, Zb;gme",
:MI INZYNIERYJNYMI. A FIR Niedźwieckl i Ryszard Mikucki
M UlI "SAURER" I .,ARRON' . Sprawa .test p~dmi()otem dal·
Ares?:łowanła tf' dnkonnne byh szego badania, Ze wz,~lędu na
już w ubiegłym tygodniu, al .... maezenie państwowych Il.8klaWarszawski koresp. "Głosu Pnrar.nego" tef;;fonuje:
Ogłoszono wczoraj urz~do ·
wo O ~ensacyjneUl ares~wanlU c7:łereeh osób w '!prawiC!
nadużyć,
dokonanych
przy
traD'l:ake.tach pomiędty

I

Inn.tein koml1QiSfa?t

I

JI ranJlcb na str. 8-ei
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powodzeniem

zbliżalCl

; wiaże ,woja wieś ,z misIłem

System kartkowy wprowadzo rzą.dzenie, usuwające racjono·
ma dzisiaj jedno oblicze i dwie <łzy niską sztuczną cellą chleba
no~·. Mimęło ni.ehez.pieezei1stwo kartkowego,
a wysoką ceną lay wstał w roItu 1928 w mniej wa.nioe,
s~ym stopn:ill dlatego, że mia· mów:i o ,,rubIn sowieckim. któ
że wZlmocntona
kapitalistycz- chleba w wolnym obrocie.
ry staje się bardziej warto'Sito było niedoźYWlone,
lecz
olbrzymie znaczenie. Bolszewl' na wieś mogłaby rozpocząć wal
Ale
ściowy".
ey nie chwyciły się tego środ- kę i zwyciężyć
soc.alistyezne wszyscy, którzy wykonuJą po- raczej dlatego, że
ka,
miasto.
żyteczną P&'8Cę. otrzymali pod. chłop przyJeidżał do miasta, W cezach rządu rubel nie był
,:M!dna.k ni.gdy slaby, natOlllll~'it
aby tam kupować chleb.
gdyby sIę ~bawial~ że w n~jbliź DzI~ trzy czwarte wszysWt>h wyżkę płac, odpowiadającą iloGdyby i,sbniało niebezp.:eezeń. w praktyce był nim i tn 'bt:ł(.
szym cza&1e nalczy o~kiwac gcspodal'stw
wiejskłch ł 90
lici spożywanego przez nieh
stwo, że zjawisko to powtórzy dzo. Obecnie ilSl'Olt'Uie wal'to~'Ć
wo;ny;
proc. ferytorjnm jest w Rosji
cbleba.
nonsensem byłoby przecież ka·
skolektywizowane.
Robotnicy zyskał: w ten 8pO- się obecnie, na'PeW\DO utrzyma- jego wzrasta.
~owanie kart chlebowych: ~b~ I Przyp' u~ćmy, że kolektywiza 5-ób doŚĆ dużo, temhardzieJ, te noby system racjonowaJnia. - Rosja jest na drodac do stahiJi·
Je za t~zy czy sześć , ml~.QC~ cja ni'e miałaby nilgdv mkjsca. kupują mniej chleba. A rząd PrzYP'~zczam, że woLny ban- zowan~j walui)', opartej na d9
pOłl1ownl~ W~l·.owa~zac.. NIe ~te natomiast mi.asto kontynuowa- może obecnie pladć chlopom del l~hlC'bem rzetzyw.iŚ<:(e po- statecznym dowozie Ń'odków
żywnościowych i artykułów
wię'klSZY ilość sprzedawanego w
ga ~VątpIIWOSCl,
ze nIebez~)le- łobsy swoje uprzemysJowien:e więeej za zboże.
przemysłowych.
czenstwo ata,ku
z za~ranIcy, Miasto dało koŁchozom
281
Również ceny towafów prze ~enlradl mi'Cijskich chleba, poJednolita
cena w haJIl{llu sponiewa:r.
które. boI,s,zeW'.:y .zawsze prze· tys. !Takto,r ów, 83 tys. skombi- mysłowych mają Z'OSł.alĆ ZTed:u
wOOuje
znilkmięcie
spck.ulac}i
w
okresie
@lystemo
kartkowego
sadzal:, nada-l IstnIeje: Ale I\k~- nowanych maszyn, 34 t~. sa- kowane. To też
sowanJ~ s~'ste~u rac~onowall1la mochod6w ciężarowych i pil'ze. chłop za swe wz,możone zaroh- wiele chleba kupowano jedynie i marnOltrawstwa. Dl'akOl'i.5lk.t~
Zb?~aCl wieś l UC~)"Illi .~ą bar- szło 2 miliony maszy.n siew ki bęlbie mógł kupować wi~· po to, aby go zamienić na inne środki, stosowane nieraz, aby.
towary.
dC\Sta'rezyć -produkty wiejskitl
dZLeJ zadowc~:)~ą 1 w ł~ .,-,'po- nych, tniw:arek i młockarek. cej produktów przemysłowych.
Tak np. mo~:a służąca plad· na rynki miast, mogą być pos~b przyczyn1 SIę ~C? ~mnleoJs~t:- I'rzypuś.6my, że to wyposażeni~
Redukcja cen towa'rów wska·
11';a. .prl1!w?opodo~l..,.nstwa Ja- "'padłoby w ręce prywatnych 7.uie, że ~t więcej produlktów ła stale chlebem za mleko, do- rzucone, ponilCważ
laeJś Fnwazj1. BOW'le~
chło-pów.
W 6wczas chłopi ci przemysłowych do dy&pozycj. sta1rczane przez chłopkę ze wM. chłop cbęlnie będrle dosłarezal
jedyną,
która
swe zbiory.
'\\'0:n3 przeciwko ScWletom by· staliJby się potę.mvm kapitałi Tu więe z:na.idujemy w kon· N:e była ona
i
hl'
kretnej,
niezaprzeczalnej fO!I'- tak czyniła. Ale ostatnio chł<lp leś1li otr-~ za nie odpowit •
łaby c~ęśc owo o .Iczon!l
na styCZillym czynmikiem~
mie dowód wicJS'kie.,o i prze. ka odmówiła
przyjmowania dnią równowarto.ść w produlknlezadowoleme WSI;
Przez :cmechanizowante prywat
...
Ma ona lach miejSkich. Polityoc.mie IJI.
i l
•
J
mysIowego postępu Sowiletów chleba, jako zapłaty.
,zagranica zawsze nie docen a a . nej gospooarld wie!sk1e<,~ Up7ZC Ludzie,
którzy tu mCeSlkają., go sama dość, a cena zamienna ZJlaJCza to
wewnętrznej siły
czerwonegl) ,mysłowione miasto wzmocniłoistotne zwiąmnie 8OCiaJi8tyfJ&·
TCzym' u. o.becll!:e rząd ibedzie w
by swego() własnego wroga.
Iu'b odwiedzają kraj, mOSIl na chleba spadła.
~
wł3lSale oczy zobaczyć
Chłopka żądała, pieniędzy,
nego miasta z socjaUstyeztS>lanie dać na usługi kon~umcJ'
Dlatego właśnie kolektywiza szybki, stdy wzrost zapasów za które mogła w micści,e ku'
n.ą wsI....
szero'kich mas cz~ść owej ener- cja mUS>1ała nastąpić jedmocześ- towarów w miastach, sprzeda pić produkty przemysłowe.
Przypuszczam, że wszystko !\:)
gji i materjałów, które dotych nie z uprzemysłowieniem.
wanych w sklepach;
równi-eż
Zlniknięcię
Wprowadzen:e wolnego han· oznaczą
CZ~S pochłaniane były przel.
Dzis':aj, gdy poniesiono ta~ ro(łza,i~ i, iJo.ści sprzedawmych dlu chlebem i itmymi środka kooperatyw i mllnopolu skle
wOJskow~ p~ace obronne. ~ w ciężkie ofiary, sowiecka gospo. towarów wzrastają stale.
Po- mi spoiywezymi ma chociażby pmv pafullwowych. Sklepy 1000
t~ .spo~ob Jesz~~e. bar~zleJ ~od darka wiejska wstąpiła w 0- doJmie daJje się za'llwazyć stały z tego względu wlelkie lJl1acze peratyw są. już po większej c.2lIC
1l.leSLe Się na~troJ 1 p'ozl<-,!m zy· kres rozwoju. Nie jest ost.atecz · szy.Uki wz'r ost stopy ty,,:a. Do- I1:e, poniewai
ści upa11,siwowione. Są one bru
c.a . ludno~
CYWILneJ,
CO nie wielkim wyczynem,
ie tychczas bezstronny obserwator 'Wskazuje dl"O!tę do DOWet.(O Sy- <J:ne, źle prowadzone i jeśli koo
l:ędZle
mtało
bardzo
ko - Sowiety posiadają dość chlP.ba mógł dzielić się tetni wrażenia- sytemu podziału dóbr w Sowie- "1l!IJlent m()że sobie na to po ,
rzystne s.kutld
na wypadeK Klo sobi,e )ednak przypomni, mi z proilllą, ,aby mu wierzono.
tach.
zwolić, W1O'Ii zwrócić się do o'
wo lny.
•
~e jeszcze w roku 1932 częśdo- Dzi.ś zarządzenia włam dostaT .
Gdy tyTko było dość chleba twartych
sklepaw pań two ·
Skasowanie karl chlebowych wo llrzez nieurodzaj., alc głów- czają n.i,esporn~o dowodu. - oraz dóbr, aby ten chleb ZaJPła· wych.
<lznacza nietylko, ze i.c;tnieją do nie \\"~k ntek sabot~żu chłopskie Nie chcę przez ro powiedz,;eć. cM, natychmiast zmiesiono ogra
Państwowy handel WJP'era
statE'ClJlle zapasy chleba,
ale RO, mieliśmy w Ros.ji efektyw· że ·przez;naczone do kOI1llilumeji niclerłi:l i ustakmo jedno1fi,tą
kooperatywy,
r f wnież, iż
uy brak Ś'rodków ży'\V1l1ośd; kt(ł dobra kryją już Z'llpe1nie zapo· cenę. Ostatecznie tak &amo bę kt6re wbótce zupeł.nie znhll>
istnieje najwłększe prł'wdopo· so'.J.:e U'przytomni, że
trzebowanie:
są one jedynie dzie się postępowało z każdym pl'Z)lDajmnj e) na pewien <.Za~ .
dobień8two n-ormalnej produk. w mIastach zjawiły się młlfn- 7.Itla"znic o-bfitsz~.
innym artykułem konsumcyj- r.radac:ja, propa~owana prze~
eji wieJskiej i normalne,!o po· ny nowycb Itons:.mentów, po~ !_____________ nym. Obecnie moma za określo boliSzewików, znajdzie pOte...'l.l
działu tej -prOdukcji.
czas gdy mil ion-y producentów
ną cenę za kartkami kU'pować swój wyraz w gradacji u'P0..a·
Korona. produkcji świa
Destrukcyjna faza kn 1ektywi
• opu€eily wieś;
w kooperatywaoeh, ,za wyższą żeń. Gradacja uposażeń natozacji ~spodarki wiejSki'ej jest kto we.zml~ pod uwagę, te ko
cenę w zailllkmóętyoh koo.peraty. miast znajduje ~ię pod wpły .
towej 1935 r.
zakOllCZO'Jla, i ubecnie !locjaP lektywlzaocJa
spowodowała
wach fabrycznych, a za jeszczE' wem rQlzmadt~o stopnia wiestyc Za1a wieś może wyzywić so· z.mniejsz~nie liczł>~ koni i in....VŻ5Zą cenę w sklepach. Kto dzv i talemitu OIJ'aZl rozma.iltośc~
cjaIistyczne miasto. Kartv ohle- nych ZW'erząt pocIągowych ma dostęp do zamkniętych ko· okazji, która o'bec. .nie uwalJ'Unb'owe wprowadzone zostały w ten będl!e musnaJ ~ać prz~ 
operalyw, ten posiada przywi- kow::lna jest rÓŻ'rlO'lito§cią tO'Wa.
Muzyka:
roku 1928-vm, kredy kap~lłall· kształcenIe gospoda:rk1
wł~J'
tA:oe; ale gdy tyliko będzie dość u)"Skier,o, czy oliCl.'hln-ego stastyczne cI{łoopslwo nie m ogt.) , skie.i Sowietów za niemały try
mięsa, zostanie ustalona jedno· nO'Wiska.
czy tez ,nie chcia,ło, J)il'o.o11kować u1llf
IJ.ta cena,
ogiJ'8ll1iczeń.a hędą
Louis FiscJJer.
zniesione, a
dostatecznej ilo~d środków żyW rzeczyw"JŚstości
wnośc!owych. Od tej chwiU so· system racjonowania załamał
umknięte kooperatywy
słaną
Światowej sławy tenor
Kwest)a Idealnego odbioru
",-('ecka
~ospodarka
wiejska się, jeSZCEe tanim został skasosię zbyłecme.
audycjI ro.atrzygnlęta
porzes.zła przez. ogieu i p;~kło. wany.
W~zystkie ceny towar6w w
przez na1nowooześnleJAl
W:elkic były koszty. strflty i o·
Chleb, kupowany w wo!Jnym
otwartych sklepach i na ryntyp radjoodblornlka
fi ary, ale
obrocie, był lepszy, lIlii kupowa
kach mocno spadly, co oczyw l •
rezultatem jest skoIekływizowa' ny na kartki, i konsumenci ~
ście je&t wy-niJkie.m
większych
'ostaw.
na wieś, która jest pewnie:sza leli RO, pomimo, wyższych cen.
w najlepszej swej
pod wz,<!,lędem politycznym l PozaŁem każdy obywrutel muRubel sowfecki nie .rest zwią·
Skład fabr,csny,
kreacji
wydatniejsza ekon-omientie.
siał wypc't 'ać niezliczoną ilość
Z3JIly Ze złotem, acz-kolwaek
Przed kolek~ywizacJą system kwest.fona'Ijuszy, zanim otrzy
część ban.knotów posiada
po- l6dŹ,
tel. 246·33.
krycie zlota.
sowiecki miał
janusowe obU- mał kartę chlebową. Kradzieże
cze: jedna
twarz patrzała w i oszustwa, spekulacje robotni.
Wartość rubla określa iBtniejąea
•
stronę czerwonej drogi
socja- k6w, którzy o.trzymywali
pow kraju ilość towarów.
Oł[b
hzmu, a druga ml.'lła 1Jna.ne ry- dwójne,
a wlGC niepoltt:ern~
W roiku 193 1.y.m, kiedy tfU
"y rosyjskiego mU'h'ka. Przed duże rac;Ie chleba - wszystko
ledwo można było coś kupić,
POINFORMUJ SIĘ,
kolektywi.zacją ,system sowtie::!- to wpływało
demoralizuj-ąco,
rubel był prawie bez wartości
Wiełfe6sld
ZAŁATW FORMALNO~O
lu stał na jednej nodze: na so- dawaJo powody do tarć i było
i spada.ł stale.
Teraz nato>KUP BILET
Wersia austriacka I llliaJS.t TU,bel ma pehlą wart~ć
cja1J::;tY'czmem mie[cie. D~!słaj, tak kos.ztowne, że rząd zaoszczę
po bolesnym
i
męczą~ym. dzi znaczne sumy na znlesien,iu
i idzie siLnie w RÓ'rę. Od CZ8lSU
Wledelłskie
zahiegH,
system
sowiec- restrykcji: chlebowych.
Mimo
jak m~ę s.i~ąć pami{!da. po
Diolenki! raz pierwszy zostało ofi<:jalnh Piotrkowska 18, tel. 249-33
ki ma
iednob'ty C"harakter i to ceny zostały podniesione. grunt pod no~ami. Bolszewizm Nowa ct'lna znajduje się pomię
przyZllla.ne isłlnienie inflacji-: Z9
"
65,. 101-01
Racjonowanie środków żywno~d s!wńczyło !'jR 1 stvczn:a
1935 roku. Zarządzenie to ma

I
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Wallace IEERY
,~ACKIE COOPEfi '

Gigantyczna epopea
filmowa wg. głośnej

Jone! Barrymore

powieści

Pocz. o 12-eJ
Dziś

i dni nasleDnvcll!

ORBISIE

STEVENSONA

SUE COLUNS (ełynn. mela kr610wI Kn_twna)

lewis
,'iadorogram: Akłulll.o()Ń~i

Słone

Paramouniu i ~. A. '1

~r, 10 __________________________________________~1~~.J~~,~,GL~O~S~~P~O~R~A~N~N~Y~'j__~1~93~O~___

Poseł

Estonii

Ś

złot:;ł I;sty uwierzytelnia:ące

WARSZAWA, 18. 1. (PAT). Dziś
o godzhie 13 p. Hans Markus, po·
seł natl;;;;'\'yczajdy i mi- ister pełuo
mocny Estonji złożył panu Prezy·
det:towi R. P swe listy uwierzytel·
niające na uroczyqtej audjencji na
Zamku królewskim.

łłowy

straży

komendant

marszałkowskiej

Warsz. Iwresp. "Głosu Poranne
go" telefonuje:

•

ZOO U 05'r" kon"ikt :2 mi islrów
Homisja potcpila min. l'Ialal'me, "~óru wgj~źdża ... do Illd-ero

wJ/wolala

PARYŻ, 18 l. (PAT). Wic:
ki~ porus.zenie wywo·łało w k?-

deneji. Na.l'<Łe:pmie m~uisteT Ma
lann~ oświadt:'lył, że ..., okresiti'
w
S1tNstwie. poczt i telegrafó"
skrzętnie poszukiwał depesz, ja
k(.e wysto'iował Stawis.k.i. do SZI'
l''''''''' p""'łów. ()",-ai.llnl'y "Iepes1
'4'\ u. dm,.....
'Jor>
k .
..J
sa Je a - TlhC;7CZO!TIf'
po '1paY'
,
wie
" 6 mie~,Tęcy. 'Nie ulega
. ulwąt·
ły
phwośd, że zmszezemu
eg
. .
lal\Że rlep<'sz.c Słavnskiego.
Konflikt obu "I1i'Uistrów zao'
SJtrzył s:ę znaCZ1D.Le przy dal
szem had3lndu, podczas którego
miui'Słer Ma 1am'e l>rzy~nał, i1
opuszcza h.c minist~rst\VC) poc~\
za1trzymał część akt tego m t -

łach

~wego 1l.TT,ędQw3Jnia

parlamentarnych ze1.nanlt:
milJll,-s,t'ra Malanne 113 l.-(~m~<:j;
śledczej dla sprawy S ł.1\W: sld,.
g.o. Malal"rllc, b. mi'TIiister poczt
af
ih"
'..
i telegr . ~-, o ~~nae m',ru!1o',E"
o/\''':'aty,
Dólddał t\«trp.J· kryty!'1
" "L<
działa~noćć obecnego ministra
P oczt :\1aJld1a, kt6rv n1'Z~k:ł7.aJ
komis';' ś1-edczej D()dp~s depe57
Ul:'.o-h'lko
z-i·<I~aI'vch
2;e spra:w;l
'~'J
,,""{
Srawiskiego.
Tyrrn ..po,sohe......
zd.aIlliem Malarme'a. m'misłeJ

·
P. man?'a Iek. se.lmu
zwo l Ul'1 na
P ros"hę dntychc'7asowego ko
..
straży marszałkowskiej
mendanta
o. Cltocisze'w kiego, który przerhoclzi do słuźb:\' miejskiej na · sta.
,Komenflanta warszawsk'tel
110WlSko
~traży ogniowej.
RĆW1,10CZe§nie p. marszałek sejmu pC\\1<;!rzył fu::kcje komendanta p()pebnił przą.<;łę,pshvo z art
maży marszałlwwskiej p. Leono· 132 kodeksu, naruszył bo~~
\Vi JÓzefows!demu.
tajemnicę prywahlei korpspOll
\VłaSl1a

nj,sterstwa.

I

\V kuJnarnch izby ()~rZUCe!lju wl~iosku u~zielenia .mi-

wyolbTZymia:ją tę spl'awę i za

mm: częto opowiadać, ~j;

p<ldcz3Is u
rZ(!dOiWania Malarme zg':nęl)'
również kolekcje marek poczb
wych, W związku ;r t0m krą,ży
łv poglioski ob ~skiem lI'Sltąipi.e.
',"
• t ra M a l a J"JU"
....,.'~IS
~ 'lapowi·...~
111m 'u.o.A&
,
d
'
'cizl' Sl',
runo,OTze dk
sprawa
..
z:naJ.
d S1e SleJ erad'-t;
nB: ~ tr~ą
•
al".
- · U n_Złl regJ. ledn
~11Jll.s owo
~.,..o
.:
me do.szlo,FI dZl~kl
tnt~wencJ'
d
kt·
00
prem.re~
an ,!Ina,
. ory.
był dł'u.zszą kWliercnc,Ję z lJIJIJ1
Malarme.
Jak dOll1osi pmsa, ISJp'I'awa ma
sie zakończyć wyjazdem mini·

mstl'ow! nagany" k(}mlSj~ przYJę!a
,ktorE'j stwierdza,
p~zl.'kazane. J7J przez ~becnego mIlI1~tra pocz. I te.legratow akta ~a.
wtl:rają wszystk!e dokumenty, Jakie poprzedni mtr!łs~er. poczty Ma·
!aune zatrzymał uSlellle.
l\~' • t
.mts er Mal arme przy opuszczeniu ministerstwa poczty i telegrafów zatrzymał również dokumenty,
dotyczące JedneJ ze spraw Stawi.
skiego, mianowicie interwęncJ'j GSZU
sta w sprawie emisji radjowych. Do
kument ten otrzymała policja dopie
ro 17 stycznia rb. Ze względu na
to, Ze ItwalifiltOwanie podobnego
postępowania ministra nie leZy w

rezolucJę, ~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~=.~~~A~-=.~S~-~.:&~-;~=~==~~~~=~~M~~eM~w~~asp~~b~~~b~~.
':
do Algieru, pnycz~m za:s.l.ępOr znała ona za właściwe przel,azać

-ISle s I- , n

Sąd marszałkowski

n

~a

zamiast pojedynku, bo pos. Thon jest rabinem

,\\'arsz. łwresp. "Glosu poranl1e-, wi.nien rozumieć, ze takie jego
go" telefonuje:
twierdzenie będzie wyzyskane przez
Spór pomiędzy posłem Arciszew- wrogą Polsce propagandę zagranic~
ski m (Klub Naradowy) a posłem ną. Pos, Arciszewski uwaia, że mial
Thollem przybrał wczciaj zupełnIe prawo nazwać to oświadczenie pos
nje~podzlewa!lie nowe formy. Miano Thana falszywem osItarZeniem, lub
wicie poseł Arcisze'Vski skierował denuncjacją. wobec zagranicy. Po'
sprawę prz;e~iwko posłowi Thonowi niewaz zaS pos. Thon obecnie w

żył woooc p. Arciszewskiego słów

wać ~o będz.i.e
na SłMowósku akta zeznań premjerowi Flandin'ooświa.ty m in. HeI"I'iot. wf.
'

ministra

PARvt, 18. 1. (PAT). Komisja
dla sprawy Stawisldego ukończyła
dziś wieczorem obrady nad zezr.a
niem ministrn o€wiaty Malarme. Po

Zaznaczyć trzeba, Ze p6:fnynt
wie('zorem ulmzał się oficjalny komunikat Havasa, zapowiadający
wyjazd ministra oświaty Malarme
do Algieru w naJbliższą niedzielę.

uwłaczających czci p. Arciszewskie
go, ponieważ pos. Thon Jest rabi·
ft
nent, przeto poseł endecki w z y w a .
•
Kg
..
go przed sąd marszałkowski. Z pi· ale n:e dla siebie, lecz dla przemysłu śląSkiego
sma tego widać wyraźnie, ze gdy·
by nie godność duchowna p. Arei
Warsz. koresp. "Głosu pora.nne-j Wr:rszaW"f walne. zgrom.ad~enłe. u.
szewsld wyzwałby p. Thona na ubi go" telefonuje:
dZIalowcow spćłki akCYJneJ "FldGo

p Korfantu nab,,1 dr L!!!Irn-

~~~~~~~
Przebieg te!!:o zatargu J'est nastę ~~w~i~a~d~~~e~n~~~z~d~n!~~1~7~s~t~Y~~~i~a!U~~t~ą~rl~e~m~~~~~~~~~~~~~~N~a!d!z!i!d~3!1~U!y!c!z~~~a~~~&!a!n!o!d!o~~~~~~~
C4AW'
waz
władającą. druhrnią. polską przY,

~
pujący: przemaw.ając
przy budże-

Cle min. spra.v wojsk. w komisji bu
dżetowej sejmu pos. Arciszewski
m. ilL zarzuclł pos. Tbonowf, że w
rolm Ubiegłym w listopadzie dokonał oskarżenia fałszywego, lub d&nuncJacJiwobec zagranicy co do
wydatków woj~kowych Polski. PoBel Tbon odpowiedział na to o§wiad
czeniem lir druku, 1V kt6rem nazwał
.słowa posła Atctszewsktego ohyd.
1Jem osz~stw-!m.
Obecnie pos~ Arcinewskł ogło·
sił nowe oświadczenie, w którem
przypomina słowa posła Thona, w21
powil.'dziane
trybuny sejmowej 6
listopada roku ubiegłego. Słowa te

=

-'rzmią:
"Jeżeli

S
W

r

a nI
-

\V , DDISkI- e stojący porządku
"Fidutią." przemysł ś~

ul. Szpitalnej w Warszawie. Faktycznym właścicielem drukarni jest

za.

sprawie mn-e-szolti I'zed ra'-Q Ilei

GENEWA, 18. 1. (PAT). Na dzl6iejszem posied7.eniu rada ligi naro
dów rozpatrywała kitka spraw,
przedłoi..onych lidze' przez poslo
Graebego członka klubu niemiec.
kiego w'sprawie koncesji na wyszynk napojów alkoho.lowych w PoJ
6ce. Była to ostatnia sprawa mniej
!'izościowa, zalegająca na porządku
dziennym ligi od maSa r. ub., t. zo
z oluesu, poprzedzającego deklara'
cję ministra spraw zagranlcznycb
Becka, złożoną 13 w:-ześnia 1934 r
Na wnicsek sprawozdawcy, rada
sprawę skargi posh Gtaebego ostatecznie zIikwido"'l'ała. W myśl d~
IdaracJi minł:;tra Becka przedstawiciel Polski min. Tytus KomarnlcId opuś~1ł salę obrad na czas rozpatrywania prl~t rade DOWl'Zszego
raportu.

mykającą ostatecznie sprawę pety- uwag rządu polskiego w tej spracjl von Plessa, która rozpatrywana wie, stwierdził, Ze zarządzenia polbyła na dzisiejszem p.osiedzenlu po· skich władz skarbowych nie zawie.
poludnlowem z tytuJu polsko-nie- rały niczego, co m()głGby byc! uwa·
I

chcecie mieć tych siedem
!et killcadziesiat r1fljon6w, przezna
czo'tych wprost na wojsko i ukrytych kilkadziesiąt, ezy ł,itkaset mil
jonów równiei na wojsko".
CytuŚąc te słowa pos. Thona Zl!
6tettogramu pos. Arciszewski twiet
dzi. że w słowach tych mieści się
<'r-flnikowy zarzut ukrywaf'ia w
bl1dżecie
polsldm ldll,"set milionów
złotych na woislm. Ponieważ nos.
Thon ,iest doświadczonym nolity·
GENEWA, 18. 1. (PAT). Rada
Idem, j<lfc pisze p, Arciszewski, po· ligi narodów powzięła uchwałę, za-

mieckleJ konwencji górn~ląskleJ. ŻOłne za krzywdzące traktowanie
Komitet trzech, któremu powierzo 'Von Plessa, Jako członka mniejszono szczegółowe zbaJanie petycji J ści narodowej.
---------

Ir.AtD"d,-.,
Qi'L"

tUI
"Kenkerry" sj,;lO
"'C

nił

rozpadł, a na .,Astrze"
wyb uch

f

HALIFAX, 18. 1. (PAT). Paro. jętych przez parowiec amerykański
wiec angielski "Kenlcerry", który "City ol Norfolk" nastąpił wybuch.
rozesłał aygnały, wzywające pomo skim "Aatra" nastąpił wybuch. śląskiego.
cy rozpadł się na d~ie części. 28 OI.ręt jest w plomieniach i daje sy _ _~_ _ _ _ _ _ __
ludzi zalo"! zdołano uratowae. Ka· gnały S. O. S. Parowiec "And ania" ł'lorze
O
~e
pitan, któ;y do ostatniej chwili po· należący do Cunard-Line pospieszył
DOwf.,~, ~ O
zostawał na poldadzie statku, uto· na pomoc,
JI..,P.."
.,

fo

nął.

NOWY JORK, 18. 1. (PAT). _

Według sygnałów radjowych prze

i

on
1It"-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wegr,

Ukarał,

Winnych

choć nie są odpowiedzialne za zbrodn:ę marsylSką

w,r k a

o-I
z
przedstawione w Imniej za tę zbrodnię nie mogą być

GENEWA, 18. 1. (PAT). Dziś
marsylsldm drugiej i że rząd wę
głoszone zostało memorandum rzą- gierski ani władze węgierskie bynaJ

Tezy oskarżenia i mowy obrończe w Tomaszowie
Tomas1.t)wski koresp. "Głosu Po·
rannego" telefonuje:
W czoraj3zy CZWiu'ty dzień proce·
su 19 kOnlun!st6w rozpoczął się o
godz. 10. Zeznająca w charakterze
św;adl,a Luba Stelnbok :ta fałszywe
G!>karl..ell!e orzodownika policji zoo
biała z nakazu prokuratora zatrzy,
mana. Zeznawali posterUllkowi po~i
l',ii o zna ezieniu ua ul. N(>wowielrldc,l transparentu or~z ulotek ko·
mrniS(l'eznycl1, a dalej przodownik
policji lł'!dcze.i z Warszawy stwier.
IIził, ie przy 1ikwida~ii centrali ko
mllnis ycznej p:-zy ul. Twardej 15 w
War"7.?wie 711aJ<>zi1)110 liste adresów
komunistów w Polsce, w ktćrei był
adres o:,k. Pejsacha Mcszkowlcza.
Z kn 10i nas t'l plla ko.nfrontacja
.. jca osk Be' I.s:l ~ świadka Kielma
przyczem o~aj zarzl.!~ali sobie wza
jemnłe kłaml l woś<! zeZl'ań. S<>d zb'ldał jeszcze kilim świadków odwodo
wycb, POC7etn sedt1a Piotrowski od

.,"U..,
nastąpił

O.r~.ADI-1D

ski. Na
dziennym tego
zebrania znajduje się wydzfertawłenie drukarni konserwatystom en.
drukowania "Czasu".
Sprawa nabiera. a.&wt.btoleł.
względu na. ogłoszone przed kilU
dniami rewelacje w "Gazecle Pol
skiej", z których miałoby wynika~,
~ do wła.sno§oi tej drukarni r~'CU
w swoim C'tasie pretensje sen. Kol'<
fanty. W rzeczywistości przed 1926
rokiem sen. Korfanty nabył "Dra
karnię Polską." od Ignacego Pade
rewskiego, ale ~e dla słeble, tees
właśnie dla przemysłu śląskiego, za
płacił wÓWCZ,'t6 należny od tran.
zakcji 2-milionowej podatek, który
po 1926 roku stopniowo, jak widaó
z kwitów, ogłoszonych w "Gaz!:'cie
Polskiej'> wycofał z ka.s przemYsłu

czytał

do.Hiesienie osk. Knechta do niewystarczające, wreszcie prosi1
policji co do działalności komuni· dla nieldórycb o łagodny wymiar
stycwej jego towarzyszy. Prolntra kary, a dla reszty o uniewinnienie.
tor przedstawił zaświadczenre leka
Następnie przemawiali adw. WirZa więziennego ł prywatnego o nor Josiński z Piotrkowa, oraz adw.
malnym sta.'lie. umysłowym o.. k. HirszprUllg w obronie Benksa i Ro
Rosenbluma, ktcrego obrona pod,t- senbluma. Wreszcie ostatni zabrał
wała za ?mysłowo - chorego. Na głos adw. D.}browsld z Warszawy.
(com zamknt~to przewód sądowy,
I{tóry oskarżenie scharakteryzował
Ogoll?:. 12 zabrał głos prOkura-, jako nie dostateczne i niedokładne
lor Izdebsld, Idóry wYjaśnił "OWO- i prosił o umorzenie sprawy tub udy wystąpienia osk. Benksa, Ros~n ,niewinnienie oslmrionych.
bluma i l{n~!!hta z part.ii ICGmud-1 Z t ·
I
• k ~~
s1yczne' i w dania swych towarzy.os at!1Je~o s owa Wtę szo~ 0szy, a JaJei ~o ikr'!śl:lJ:!c wyk:wlt-I bl:arz?nyc~ me skorzystała lu~ poną. przez nich skruchę, prosił dla,' w.ledztała Jedynie parę słów, ł edynich o łagolłny wymiar kary. na- me .osk. Kn~cbt, który n.ie miał o
tomiast co do pozostałych oskaria broncy, sam wygłosił dlursze prze·
ry~b prosił ) suro lVe ul,aranie.
I nlćwł~ie, tłomacz'lc powody swej
• Po przerwie oierwszy zabrał głos I !ikrUCh~ i wydania towarzyszy w
ad.w. Duracz z Warszawy w imipniu ręt'e po icji.
11 osT{3\'ioł'lvcb. pl'zyczem krytykoSąd zapowiedział ogłoszenie wy.
\';al całą kmlstrukcję oskadenła, I'<'ku n:t dt.łś :"1ft ~odz. 12 w 1'01udl'oul\reślając, że dowocly winy Sil nie.

I

du węgierskiego
sprawie sporu wegiersko • Jugosło\\iatiskiego. Jest to obszerny doku
ment, liczący 133 strony druku, IwmuniliUjący wyniki dochodzenia,
przeprowadzonego na Węgrzech w
ostatnich tygodniach, Jałto dalszego ciągu śledztwa, zarządzonego
juz po zbrodl1i marsylski!'].
Rząd węgiorski komunikuje, {le
powziął sankcje przeciwko pewn ł'n
funJccjom~rjuszom
winnym zaniedbań. Dwuch kapitanów policJi zostało (!dwołanycb, a kome~<łant j
dwuch ~!'=pirant6w iandarmer.il Rka
zano na 30 dni aresztu I przenie~e.
nie. Także zastępca Iderowrika bill
ra paszportowego został dyscyplinarnie ukarany.
W kor.lf!vzii memorandum rza~
wegier!'=ki oświadcza, że na podsta,
wie szczegółowej ankiety, Inzepro·
wadzoneJ przez rzad węl!ierski 1rzll
ba stwit'rdzlć, Ze nie moina ustalić
zadnego związku bez"ośredlliego
lub pośredniego oomiędzy rządem
węglersldm a podległemi mu wła
dzami z jednt"j strony a mordem

odpowiedzialne.
'
Rzad węgierski sądzi, Ze całkowi
cle wYJlt>Inił w ten sposób zadanie,
powierzone mu przez radę ligi.
Na po~iedzeniu rady ligi Eden
prosił o szybkie sformułowanie uwag lY tej sprawie, z czego mozna
wnosić, f.e nit" będzie ona dyskutcr
wana.
-----....:..--------

BERLIN, 18. 1. (PAT). <lIc dono,
si "Voelkiscllei' BeoblcUer" .iednemu z docentów prywatnych lIa anI.
wersytecle w Gelyndze odebrano
\'eniam legendi, pO'liewaź naduzy.
wał zasad wynika.iacych 7 narodo
wo - "o~Jali<;tyczne! teor l ! rasowej
dla propagandy politvczne.i pflf'ch·;
liG narodowemu soci<'.!hmowi. Pr:1.:\
hJ;ld~m taldej zam'l<.fwn·ant>,i O;'Op;'l
gand:viest - wl:'d!n~ cfzjn"n;ka -,
po~łl1!!iwanie f:~
przez p~'Il nve!1
pr'lfe~lorów ')iemicf'ld"lt
p'li~ci mI
.,1'&"a kaf'!f,1 1"tGw" i ...·a~a • {;. I"!"'-lcn;vch". }!2Ie!!Ow:łI1y «ocen'. po"u
łnJł się tak dabko, że używał m, l!'
pojęcia "rasa koszykar7Y'

ł
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J~k

sprzedano 2 kraiowniki

estońskie

Sm;erć generała-slerz"sl"
Ryga, W stycmU'll. 'pań,stwa jest b. korzystna". dniach zmarł w TaUi Pewnego poranku Lebiedjew
t'lie były szef sztabu armji esłoń wpłacił komu naJeża1to pienią
dz,e za "pI"Zestarzałe"
okręty ,
-kiej.
generał w stanie spoczynku,
na,gtęp'nego dn(a przybyła peruwialls'ka załoga, a w parę dni
Dymilil' Lebiedjew.
Na,zwisko generała Lebiedje·, później
Wa stało się głośne w Eston ji. oba okl'«::ty odpłynęły w ki~run
ku swej nowej ojczyzny.
Początek jego
"popułamOłśd"
dała niesamowita hi,g,toTja
Ni<cstety, nie było
sądzone
sprzedaży dwuch estońskich
teJ sprawie zapa'ś'ć
w niepaokr~tów rządowi peruwiański~. mięć. Niektóre dZ)enIIl.ilk.i pod.
mu.
niosły alarm, twierdząc, że
z
Była to "Panama'" w której tymi o'krętami
nie wsz~tko
Lebied;;.ew odegrał rolę
wcale jest w porządku. ,V rezultacie
n iedwuznaczlIlą.
Dym~łr lLebicdjew, syn
popa, ukończył
k'llll'tS wUelJJskieJ
s. koły wojennej, a następnie
Akademję Wojenną w Peters·
burgu. Przed wojna służył w
sztabie generalnym,
po rozbiciu armii Samsonowa;
gdzie pe~niJ: fU\flkcję sztahowca
otirzymał stamowilsko redakton
"R.uskioego Inwalidy". Po prze
wrocie paźd1{ernikowym, nil
kUTsach
Czerwonego Sztabu,
y.ykładał strategję aż do ".bW\·
li, gdy w roku 1920 udało m",
się otrzymać obywatelstwo
e·

W

naskułek

niedyskretnych zapy- 2) kanonierki nie były małel'jajak? co? dlaczego? atmo
lem Ba złom,
zaczęła s:ę nagrzewać 1 0- jak , opiewał akt sprzeda:ży, 3}
słałeczmie wniesiono interpela- rząd estońskli -poni'ósł powa;1'ne
cję do par1amenbu, który
wy- sbraty, gdyż
Inaczył
za okręty wru·tości około .10
specjalną komisję śledezą.
miljonów dolarów, otr.zymał
tylko dwa miJjClllY,
Komisja wzięła się ener~!:'
nie do pracy ~ 1)0 pa'ru
mie· przyczem 300 tys.ięcy dolarórw,
-siącach wydobyła na jaw na- wypłaeonych przez rząd peru·
z,ostały
stępujące ciekawe szczegóły: p" wiański, zatTzymaJlle
l) Lebiedjew zalilnteresował fi- przez generała.
,nansowo pewne wpływowe oso
Działo smę ,to równo roik temu,
bilsłości, pod protektoratem kM 20 stycznia 1934 roku.
LebIedjew dość długo pl·.7lebyrych &prawa dojrzała,

łych

J

sfera

lł!karze

W armji estońskiej przez pe·
wien czas był szefem sztabu generalnego,
a -potem wykładowcą w szktOłach wojennych.
Dos~używszy się
em-en'tuTv
parzuo:,I Lel:.iedjoew karjerę woj ,

ikorzystając

jeżdżał często zagranicę i mawial o sobie ze 5'pI"Zedaje wszyst

ko. od

łodzi podwodnych zacząwszy,
kończąc Da sznurowadłach.

Z powodu nagłej choroby znakomitego artysty Kazimierza Junoszy
W czasie jedne,j z wypraw Stępowskiego wczorajsze przedsta·
do Hamburga dow~edział
się "ienie sztuki "Henryk IV" w tegenera.ł - handlowiec. że przed·
peruwiańsk ip

Nowg

~ledz!,"(',

w.

'

Sz,

I
•

atrze Nowym zostało odwołane. ,lec puchnie z zatrważającą szyb- 1 Chory artysta nie traci p~
Wieść o chorobie Junoszy-Stę' kością, przyczem artysta mial 39 :,rnści umysłu i pogody ducha, mi;.
powskiego obiegła wczoraj Warsza stopni gorączki. Mimo to JUl10sza mo dotkliwych bólów. NiepokoR
wę, wywołUjąc w kołach jego licz- 2:ł:'rwał się z łóżka, nie mahc za111ia s:ę bardzo o los wczorajszego przed
nych wielbicieli obawy choć słusz I'U zaniechać swego występu w ra· stawienia, mówiąc: "Jest on....
ne, to jednak chwilami wyolbrzy' ojo, wyznaczonego na wczoraj, ani !l,awo({u, ale r,awadu dla pubHcmMtr
. mione. Sprawa jest poważna, alll zwłaszcza przedstawienia w teatrze ści ..."
. "i bynajmniej nie groźna.
Pod presją jednak żony pozostał w
Wieczorem odbyło się poDOW.'
Świetny aktor, grający w sztuce Milu;.
konsyljum lekarzy, w którem wzIłł
Pirandella czołową rolę cesarza
Wezwano trzech lekarzy: docell lulzial wybitny radolog i przyjaciel
Henryka IV, nosi w czasie akcji ta dr. Szewczyńskiego, dr. Karwa" chorego «l,r. Floksztrumpf. Lek_
łallcuch na szyi insygnium ce- kiego i dr. Maliniaka.
s1wierdzili zgodnie, że zachocbl tu
sarskie. Onegdaj Junosza Stępow·
W ciągu dnia stan artysty uległ typowy wypadek zakażenia krwi,
ski, będąc na scenie, ukłuł się jed. znacznemu po.gorszeniu. Ręka spu- IVObeC czego skierowano wszystkie
nym z wisiorków łańcucha w środo chla do kiści, gorączka wzmogła wysiłki w celu zlokalizowania aleowy palec leweJ ręki. Vi przerwie 6ię, osiągając li ieczorem przeszło I' kaźenja. Istnieje poważoa oh...,
artysta zajodynował rankę, poczem 40 stopni.
że trzeba będzie dokona~ operacJI,
normalnie dokończył rolę.
Wszystlw wsltazywaloby na za· przyczem może zajść konieeznoAć
Nazajutrz artysta zbudził się z każenie krwi, lekarze jednak waba- amputacji ręki, gdyż palee Jest Z1I~
bólem w palcu, ból w ciągu dnia Ją !'olę z djagnozą wcbec tego, że pełnie siny, opuchnięty i zropia1y,
nie ustępował, mimo to Jonosza Lbory artysta Zl.l.Cl..t1ł się skarźyu a przez wierzch dłoni i rękę aż do
wieczl)rem znalazł się na posterun· na bóle w k:>ściacb, co mogłob~' lekcia widać czerwonawo-sine &mu.
ku w teatrze i odbył spektakl be7 wskazywać n!.l symntomy grypy.
gi, charakterystyczne dla zakał.ekomplikacji.
Lekarze stosowali wczoraj jedy- nh~.
W ciągu nocy stan się pogorszył. de kompresy i zastrzyki w celu zlo
U łOTA chorego, Ićtó'ry w straaWczoraj rano okazało się, że pa· kalizowania możliwej infekcji.
nych mękach przebył noe, czuwa
.'
!Ol
nieustannie żona oraz dr. FlokI3ztrumuf.
WieŚć o groźnej chorobie świetne
go artysty wywołała w szerokich
kołacb wielbicieli jejlo talentu po·
ważny żal i zaniepokojenie.

I

I
I

l

ślub
pfr~1

Naszgjni" Z

generał udał się
niezwłocznie
W poniedJ:iałek odbył się ślub
do poselstwa peruwiatisJdego i f;.órki ex króla hiszpańskiego Alfou
złożył ofertę na poszukiwane I sa infantki B'llatryczy r. księciem
okręty.
Torlonia. Związek małżeński poSkładając ofertę, generał tte 11Iogosławił kardynał Segur..t arcymiał jeszcze pojęcia, skąd sam biskup Toledo, po rewolucji olliadł)'
dostanie okręty! Ale tego ro w Rzymie, w kościele ad Gesu,
dzaju drobiazgi nie obchod7.iJł'j gdzie spoczywają zwłoki św. IgnaLebiedjewa.
cego Loyoli.
Wyszedłszy z poselstwa zdeBezpośred!1io po ślubie, mlodożeń
cydował. że otrzyma potTZ-ebne cy, jak każe tradycja, udali się na
okręty z Eston,;i Nf.e namyśla· grób św. Piotra, poczem zostali
.ląc' się więc wrócił do Tallina, przyjęci na audj1!ncii
prywatnej
gdzie udało mu się namów:ć przez papieia.
'
kogo należy do ustąpien'a 2-ch
Panna młoda była ubrana we
jednostek floty estoruskiej. W ,,'spaniałą tnaletę z białego jedwarezullacie zdecydowano 5-prze.. biu i tren długości 1 metr6w przy
dać rządowi Peru
brany gronostajami. Wieniec z kwia
dwa krąriJowniki lekkiego typu, tu pomarańczowego przytrzymują
"Bambula" i "Lenu.k".
cy tradycyjny welon pochodzi z oSprz,edaż odbyła się wgłębo· grodów Walenc,\i. Niilticzne kle;nokiej tajemni,cy, ho, pocóż ryzy- ty, kt~re infantka miała na sobie,
kować niepotrzebtnie i zwraca';; były w awoim czasie własnością
uwagę na siebie, kiedy możu2 jej babki, krćIowej Marji Kr~tyny.
załatwić wszystko pocichu.
Z
Młodo:ieńcy otrzymali mnóstwo
drugiej strony ze względu na podarunków. które zostały wystaio, że bądź co bądź
"ione na widol( publiczny we wspa
ni~wieJkiej flocie estońskiej u· niałe.i willi Parl.(\'l , obecnej rezybyły dwie jednostki,
dt'ncji Alfonsa XIII.
Lrz.eba było coś rzucić na od·
Infant.ka Beatrycza została obda
czepne. W paru więc piismac':t rzona przez ojca wspaniałym naszyj
nkazały się skromniutkie
no- nikiem z pereł, ważącym 5 kiIogratatki, donoszące, że "zdecydo· mów, a kt6ry należał do królowej
wano się ustąpić rządOlW'i poe. ~farji - Krv~tyny. Matka, ex krów
l'uwiańsldemu d~'e bezwarło Iłowa hi5~pańska, podarowała c6rce
śdowe kanonierki przesta'rzal~ djadem i wspaniałą bransoletę·
~ typu, Ze traiJlzalkcja ta
dla
Księciu Torlonia rodzice panny

1:

grozi amputacja reki

arł"ście

I

I

do hamburskiej
stoczni "Bing et Co" z zapytaniem o kosztorys budowy 2-ch
C'krętów wojennych.
Zarje'll'lowawszy s.:-ę, że na tego rodzaj'l
interesie moma sporo zarobić,

!by,

zakaŻ~Dił!

I

i zajął się działaJnolŚcią
hamdlową;
otrzymał
nereg
przedstawicielstw
zagramie,z-/
nych, między iJnnem: i
parę polskich przedstawicielstw
Prowadząc duże interesy
w
chara'kterze
pośrrednika, wy·

zwróciło się

śpieszcma,

r.asady. że o umarłych źle SI:G
me mówi, po'grz,ebać w t,en spo
sób niemj.j'c dla wielu
osób

szastwierdzili
SleDOWS ckrwi

stońskie.

slawic.telsłwo

wał w więzieniu śledc.zem.
Sprawa p.rzycichła, czy też za
stala shlumiona.
Wkrótce po
w.yjściu z w:;ęzienia, Lebied.'ew
7achorowal a następnie zmarł
Po ni'eudanej QpeTacjli.
Tak
przynajnn.niej b rzmi
oficjalny
komrunikrut. Plotka sz'e:pcze, że
śmierć była cokolwiek
przy-

tań

Znakomitemu

skową

rzadowi peruwiańskiemu
Dvmilra Lebiediewa

królfWS

-

I

waei 5 ltilol!ramó'R'

Plotki

I

I

O przedpl.!biscytowych zarząCłzen,ach prezesa saarskiej komisji rq'
dzącej Knos;a: Knox populi, Kno~
dei!

*

Z powodu zwycięstwa Niemiee
w plebi5cycie: Nieszczę8cia id,
w S.larze!

II

przecho~zi

To juz
wszelkie grani
cel - jęknął sekretarz ligi narodów na wieść o przejściu graniey
abisyńsldej przez wojska włoskie
(R. Dob.,.

*

Ostatnio, w towarzystwie zwrapewna niezwylUa para
On bogaty finansista,
znany z szyku; ona - osoba wysoce nieel~ganckn.
- Dlacle~o ten wykwint"iś o:ie
tiil się z kobietą tak nie szykowną?
- pytano.
Od!lowie(li była prosta:
- Poznali się w klubie nudyst6w.
cała uwagę
mał:ieńsl(a.

Młoda

młodej

para opuszcz a

podarowali wspaniały ser·
wis z porcelany saskieJ.
Zg6rą 3000 gratulacyjnych tele·
grantów nadesłall!) do willi Parioli.
Nie .Jbeszło się również bez politycznej demonstracji, bardzo charakterystycznej dla dzisiejszych nastrojów Hls'ZpanjL Wielki dziennik
madrycki o sympatlacb monarcbl-

kościół

*

Ad Gesu

Populamy tcu9iec p. C. wezwał
stycznych "ABC" 70rganizował wy l'az do ,>we.' cborej żony doldora,.
cieczkę na ślu.b. Zgórą trzy tysiąLek'lrz zbadał pacjentkę, a skon('e osób z~ w:SJ:)'stkicn nawet naj- !'iatowaws'ly cukrzycę, szepnął do
dalszych zakątków półwyspu Ibe-luCha Dlężowi:
ryjskiego, wzięło w niej udział 7
Muszę panu wyznać, ie paóprzedstawic!elanti najstarszych Il'ł, t:ka ż n T1a mocno mi się podoba,.
c16w arysłokratycz'lycb.
- Rozumiem pana świetrie, pa.
Po ślubie państwo młodzi wyje· I nie dotkorze - westchn~ł p. C. _
chali do Neapolu.
,widać mamy jednakowy gust.

I
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ze

związkiem

strzeleckim
czwartek odbyło się org~anizll-

wl Urll.(dZfe woje-

w(zorał

lekarzy

WSPółpraca

,WI
cyjne zebranie kilkunaRtu lek<.rzy
lIpteki: Sukc. K. Loillwebera (plac
:rJZI.~:m
łódzkich, którzy wyrazili gOtow0ŚÓ
Wolności 2), Sukc. J. Hartmana
1
ł
wspćłpracy ze związkiem strzplp."
(~1łynarska 1), W. D:mieleckiego
O
wzię
uraŁury,
kim.
(Piotrkowska 127). A. Perelmaua
władz
Na zebraniu omówi0no cplp i za.
(CegielniamI, 32), J. Cymera (Wól·
dania lekarzy w Z. S., do któryeb
czańska37), Sukt". F. Wójcil'kiego ' W dniu wczorajszym rozpoczą!
W tym celu zostali zaproszeni na wynikające z obowiązujących u należeć będzie podniesieniepo·,.jo
(Napiórkowskiego 27).
się w ~machu urzędu wojawódzkie zjazd przedsta,~jciele prokuratury, I staw i przepisów podatIiOwych.
mu zdrowotności w oddziałach Z:,,~
.
.
go 'v Lodzi dwudniowy zjazd sta izby sl.arboweJ, kuratorjum szkol·
Biorący udział w zjfŻdzie kura kw~lifikacja młodziezy do posże?:9
. MR?Z WRACA: Po ~lk~ rostów powiatowych z terenu woje nego, dyrekcji poczty i telegrafów, tor ol<ręgu szkolnego łódzko-war· gólnych gałęzi SUOItU:' l-łll'a,CY" or·
CIeplejszych
dmach, onegdaJszeł wćdztwa łódzkiego. Zjazd zagaił (J urzędu miar i wag, władz wojsko I'zaw,;ldego udzielił następnie szere ganizacyjnej.
no~y . P?goda ..uległa ~~altow~eJ god7~ 10, ranO p: wojewoda , Hauktl i wych itp.
gu wyjaśnień w ltwestji wydatków
•
Nowak, podkreślając w swem prze
Obrady rozpoczęły się referatem l' na utrzymanie szkół i budowę no,
~ lonlęcle
zrruame. I powreClł dotklIwy
Onegdaj w nocy .termc~etry wska- I mówieniu, ii zjazd ma charakter pana prokuratora przy łódzkim są' wych gmachów szkolnych.
zywaly 12 stopm CeLqJusza. Z sa.- I informac;rjno - sprawozdawczy i ze dzie okręgowym, Z. Kalapsldego,
Następnie delegat dyrekcji okrę.
gen. Jaksa Roźena .
rr:ego ra~~ ~tęc ~padła o dals:t.y. sto celem jego jest zaznajomienie sta· który omówił w~zechstronnie de~ gowej Doczt i telegr';fów w War.
W dniu 20 stycznia ,b r. odbęr1zi~
pleń poruzeJ ~era do. 13 . f'topm .C.I rostów z aktualllemi zagaddelliami dera ty prolmratury w dziedzinie szawie . naczelnik Szczure)t 0::15wl1 się w Warsnwie odsłonięrie pOllmi
Około połud.ru3. m~oz meco zelz~ll adm!nistracji samorządowej i poru bezpieczeństwa i pOl'ządl{u publicz aktllal~e zagadnienia z resortu min ka gen. Jaksa ' Roze.na, b , komen
lECZ w.godzInach WIeczornych dOla I szenIe prohlemów, dotyczących za nego.
poczt i tel~grafów na obszarze Wf). danta gU""nego ~w~ą.zkll stl;,r;~le,,~
wczorajszego temperat1lra wykaza· Ikresu współpracy władz niezespo·
Z kolei delegat izb;)' skarbowej Jewćdztwa łódz!dego.
Idogo.
."1'
"C""
c,' _ ,"',
ła P?nowny.spadek do 11. stopni. I łon~'eh II instarcji z władzami admi naezelnik Lewandowski streścił sta
SpecJalny er;' at
ł
W związku z tem udaje się dq
W ClągU dnIa spadł śaieg 1 dął sil nistracjł ogólnej.
restom obowiązki gmin wiejskich stał w spra ~e ~lreg IWY
i g'ioszo~y zo Warszawy delegacja okręgu IV Z
ny wiatr
WI
li zac]
mIar na S
. l
. l
d
. t
. •
obszarze woiewćdzhva przez radcę . oraz Cle egacJa wrLlen y pOWIa u
UL~
I prawnego Odnoś,legO urzędu. Wresz łćd~kiego Z. S. z pocztem . chorą,
DALSZY WZROST BEZROBOm w~n Sld.a d sukna I tO~lIrów m~dcie delegat zarządu dróg wodnycb gwIanym.
CIA. Liczba bezrobot.nych, zarejeI
•
nych. Spec alnv dZIał ma~eT,a.
\\" Poznaniu przedsbwił dzialalnoś6
strowanyeh na terenie eał~-o kra.- - łów na..!!!:!,A DAM_KlE.
zarządu odnośnie dr6-g wodnych,
. Zadłużenie
ju w dniu 12 b. m., wynosiła og6oraz robót projektowanych i ju;';
'?I -h'
łem 450,0711 osób, wyk3.zując wzrost Ił
ClI 'I ~ U
wykonanych na terenie wojewódz·
Ur~ę'!3nlnD\V
tygodnia
o
L
1 'lUl
twa w tej dzie(binie.
Organ
Dalsze o,b rady poświęcone byłv donnsi, :b wedłtlg ~~t:thliQ przepro
Liczba bezrobotnych w WarszlI.
odbył się W dniu wczorajszym z prosektorjum
omówiel"iu z~gad1'i~ń. adm~~ist\'a~,il I ~'a~zol~ej a!1~defy w: sPJawie 'z,a;dłu·
!Yie (wraz z okręgiem) wzrosła w
"
"
t
d'
-4064 "'b'
W czora) w godzinach południo kt Krauzówny, zebrało S1ę grono gamofZ'!doweJ, adml'"lstnv:!J1 og ~ l· I zenla , u,rlędlłlf;~e~Q~ ",: 'lvY11o.'~i: '_ c o~
(igu5/!.t~ maó~'
01:\0 I wyno wych odbył się pogl"zeb drugiej 0- krewnych i znajomych.
tle,i, przemysłowe,;, oniek.ł s"glecz pjzecl~tnie 1.621 , d'l{ a }\'ięc ()braea
El' a
.l.
os.
tiary wypadku przy ul. teromskieW Irondukcie pogrzebo'wym szedł Ilei oraz S!lraw k{)mllnilmcvjl1ycb, się, biorąc prze{'lętI~', w , granicach
Liczba bozrobotnych na Śląsku go, Emil.ii Krauze.
ojciec i macocha Krauz6wny, kt&- DzisiaJ, w drugim dniu ziazdu oma 6-mk:si ~cznegouposa z,en ia. Są 'wy.
wynosila 108.635 ostb, wykazując
Juź od godz. 11 przed poło przed l'zy, jaJr -.ię okazuje, od dlu :szego whne b~d,! przez f)rz~dsta'IViciela padhi cz~ste, że zadłużenie
dowzrost bezrobocia. w
ciągu tygo- prosektorjwlI mJe)skiem puzy ul. czaslt nie mieszkali ra'z em z córką. DOI{. IV.: płk. Cbil'll's!rie~o S'lTa· chodzi do wysolwści· uposaif.uia
dnia O 2,538 osćb.
Łąkowej, gdzie znajdowały się zwło
wy. dotyc?"ce dezyderatów włact~ 2-1etniego.
wojskowych.
Oczywiście, że ten
rozpaczliwy
KTO JEST CHAŁUPNIKtRM. __
~"""",~4~~ stan materialny naszych urzędniSąd najwytszy ustalił poj<: ) cha.
SYNDYKAT
O111 D
Iców
odbija
lupnika.: co posiada doniosłe znaczo
DZJf;NN1KARZY
n IJ
nie na funltcjonowaniu aparatu pań
nie zarówno przy ubezpieczeniacb
6,45 Gimnastyka i muzyka. z płyt klymskie. Wykonawcy: koło śpie- I KRAK. BJURO
l!
"!f!W!o!,,!'e!g!o.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10,80 Uroczystości Jordanu.
WBeze, orkiestra i A<:lam Dohos?:
p O D R Ó t y "Ii
"polecznych, jak ł przy wymiarze
12,10 Koncert orkiestry 6310no· (tenor).
orgllnlsuji\ 3 WVCIECZKI:
Jlodatków. Według opinji izby cywilnej sądu najyvytszego, za chałup
LOPP KOMBATANTÓW-ŻYD6w.
Utwory DA orkiestry ]DanIIH{a uwa2acS nałety kat~ą. osobę,
Wa1ne zab:ante kóla, nrlejScg.,vektórej praca dla kupca., majstra lub dolinowe i banjo (płyty)
,
_
23.35 D. c'. koncertu życzeil.
t. 262. 1035 do 26.3. 1935
go LOI'P\)rty·- ~;jąikit:; ~ó~"~l.t!:
plJ.5rednjka stą.nowi ' glćwne tr~dło
15,45 NaJnQwsze na.grania. płyt~
II. 12.3. " • 9.4. ..
\':zestn~kc: \v .' Wa1k " q 1·~P~4i~ii~~'6
m. 26.3. • • 23.4. "
l~trzymania..
we.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Polski,
odbyło się 'w lokal'u ~WiąŻKU
Ceno ucaelltnichva od Zł. 896.16,80 Sluehowislto dla 'dzieci p.
przy ul. P. O. W. 6, pod p~zęwQd~
Frankfurt (251)
Zgłoszenlal
. FAł,sZVWE MONETY. - W 1)- t:! "Wesele Małgorzatki'·'.
lIictwem ob. Z. Menkesa..
'
2.0.1"5 Opera Nic~lai "Wesołe ku~ K. B: P. "E;SKOPOL" _
Krałc:6w; ul. Szcaepaftska 7
1lta,tnich cd,each pojawiły się w o17.00 Koncert zespołu salonowe- moszki z Windsc:-u'"
Po sprawozds.uiu z działalności
tel. 159-99
biegu falsyfikaty monet srebrnych go.
kollt od chwili po,!stanJa onz}~
Wiedeń (507)
ł Oddziały
dzfElleniu" absolu'torjum ui!tęptiją'ce
nowego typu wartości 5 i 10 rI. FaJ
117.50 "Rośliny pokojowe '" D
20.45 Putp'lUrri radjowe p. l
Lw6w, ul Sza!nO.hy 3,
mu zarządowi przystĄpiono do wysyfikaty wykona.ne są. sposobem lnie"
"Emeryk Ka.lman".
te. 9-24
borów,
-przyczem jeduog'łośnie obrlt
odlewu, przyczem monety 10 złoto
.
Reeital
skrzypcowy
Zy~
18 15
I SyndyklIt Dz ennlka1'z:v Lwow:5kich,
Kalundbon~ (1263)
we odlane są. ze stopu srebra, 5-zło gmunt8. Freuermana.
Bel1dtzky'ego Lw6w, ul. Supińskiego 30, tel. 67-88 ni zostali do zarządu ob. ob. ' prezes
. 20.15 0:1 er\ltlta
Reinharz, wiJepl'ezesi dr. St. .War~
to,v~ - ze st{)PU cyny, cynku łan·
18 45 J k
j i kna k ł
~
tymonu i są. posrebrzane. Fałsz:vwe
,,' "a powsta e p ę
, -Ii ą~ "Kawiarenka".
ezawsld ,oraz !vI. Waj~berg-, . sekr.eLyon (4.63)
monety pQsiadają. dobry d:twięk, ka - re~o~t~t.
..
LOTERYJKA W STOWARZYSZE· kHZ Z, Blatt, skarbnil~ -"M, Sia·
21.30 Op31'otka. Yvaina "Dede".
Lecz. są nieco lżejsze od prawdzi. .19: 00 PIesru w wyk. ZOfJI Tern·
NIU KOMIWOJAżERóW
mhtyc1d, . za atęl)cy: ClI. ~a cC'n1Q:ld
Strassburg (349)
wyeh. Ząbki na otoku falsyfikatu ntck~ej.
W soboty wieczorem odbywa siq : Sz. Matus~ąk) .z.!1śu~,q,Ę9~sjJ, ;;r~."
21.30 Operetk~ Hl1nl\l},
"Oibou w lokalI! stowarzyszenia przy ul. . .~zyjnej; · ob. " Pb.~ r,j Ę.~qil~~l'acą~hi7., $."
są miejseami zalane i naogół nipwy
19.20 "Suwałki".
ra,ŹDe. W literach napisu "Rzecz·
19,30 Reportaż z fabryld "Cen- l€tte" .
Sienkiewicza 3-5 towarzyska gra w I LE!,s!au,'bh. Zyf\:lę!hen~l " J\~· J{o~l-Q~·
pospolita Polska." i rysunku orła tra'''.
MedJO-Ian (368)
Loteryjkę. Ładny'i obszerny lokal j 5ki, H. Wajnb<3rg. beleg-atruni do
widoczne są mie.isca zalane, tj, oe
20.01) Mozaika karnawałowa..
21.00 Qpera l'uccinie.!!'o .. Cn:a- sympatyczne towarzystwo ŚCiąg3 C'kr. miejskiego) są.: ob. ,oP. ' Reinco tydzień dużo gości.
cby właściwe odlewom.
21.CO St. Moniuszko ~ Sonety
I Larz i Z. Blatt.
.
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Dziś

.prezfotuiem.u

pełen emocji

i napięcia film o frapującej tteści

Nadprogram: Dźwiękowy dodatek P. A. T. orali aktualn. Foxa

, Początek o 9. 4.30
w sobotę i niedzielę 12.30.
Sala mccno ogrzana!

Reżyserował

Draml1t

E. LEISEN.

II

Początek

Dźwiękowe

A

II

seansów o g. 12-e]

DziS i dni nasteIJn,ch i

"
"
",,'"

"-

....
.....
,

~

. ....

~

.

na Ue

wspaniałej

VI fasc\'Dującym

'filmie
sens&cyj no-cowboyski m

Nie

było

•• DOLO E

laglon:·'~.'
•

Rewa1. film, tw6rcy "King-Konga." W. S. Schoe1~~ka
jako groźny wampit l "

II.

Genjalny

JOEL Me CAEA

H,RABIA ZA O

Clłowlek,

II

PA I

orOd. 8uslrl., UJwersil n:enliecBieJ.

Me.

f#5

y CI\REY

jeszcze tak
wesołego filmu . jak

W~Clor

a

Pierwszy raz w Łodzi!

I. -

, Obsada:

rewji.

Carl Drison· :-!~~~~:~~:~ CillU 'CarUsle, JaChie Oahie,
'i

Kino

miłosny·

':

kt6ry polowal nlI ludzi. W pozost!lłych rolach bohllterowie
.King-Konga- FAY WRAY I ROBERT ARMSTRONG
POCZĄTEK

o god •• 4-ej'

•

I
PubllcznoSC zachwuc'ona i

rozbawlonał

-

8
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·ule,
r
en
ec
a
Nikt nif (b(f sie przgzna,' do it:b rfdaliowania, ani
wg;j awit od kolio

o_rzgmgwal
Olkariony adw. KowalIki poczyna lobie w ladzie 1)0 wiecowemu
Ił!

Po nrt>boteństwDe w dnilU S
narooo- np. kom~'ni,ści, a tam .r:lą żydzi. l ~ .. Jakie kolio?
Rewolucja narodowa Jest prze- No, takie narodowo - ra maja w kalłedrze, k.iledy za·
szły te wypadki ciągnie daR<l\V'Olu~.i!: mogą wywołać ciw ohcoplemielloom!
dyka1ne, jak. on mówił?
Na ~tępie w<.zoraj.uej roLlej
świadek Stolarek
mów.ilł.
PROIC KARSKI: .l ) 00 lizlo
że nic wielkiego się nie sWo.
Si~r. Narodowemu?
obi ony,
prz..
że niema się co dene:rwowat.
- i"by sie skupIać, hić ży Wogóle zawsze starsi uspa'k a·
'1!odnieZ4ce~a kola śródrJi~~i~
J)u!że . wra,żenie robią zeznani;.
- Ubolewałem nad obon, dów
i masonów...
Str. Narodowego. Dębowski.
śW.;adlu.
jali u nas młodszych. bardziej
-"'ypadk.ami.
zarpałonyeh. ..
~?e'r-o.ko mówi o Krzemi'Iłskim KSIĘDZA · PRAŁATA WYRZYN 3!s.tępnie s-klada ''lWani9
i jeRO roll w part"li.
KOWSKfEGO,
r1ru~ti duchowny
PROK.: Pan wie~iał..
y... który opowiada o przebieg'l
-- Świadek. wie co łtł to jest T,łem
KSl.\DZ NOWICKI,
K'rzemJIlski jest koofidtlnte.m? zajść \'. katedrze. Pół godzilIlY który do tłumu, stojąc na scho mason?
- Gdytbym mu nie okazyw.al prze<ł. rozpoczęciem p aoożeń
- Wi>e.m, taki
co kościołą
l·~: l, zawoła1:
"Proszę we.t-l;r
PROK.: Jak ws.zystko ~
z.a.ufania, to bym się zdema~lt · stwa zwróc:il się ooń k.)misarz
kałedry: Tłum wszedł i za- niE' uzna.,..'e rt jest niezadowo
tak s.pokojnie. to poc6ż starsi
,vał . ie lvif"..lll. iiż jes.t OD konf: poI1cji. zawiadamiając, j.ż w panował pewien spokój, ale 'ł ' lo.ny.
-lentem.
przedsion~u zebrał Się pum. wantury powtónyły się w eza·
,, - Świadek' ~ zadowolony mieli aspakajać młodszych?
SW. : Ja Mm nieraz ehodz;ł~
. - A dlacz~o oskarżony ~fI l klóry zatara:soW'ał wejście.
sic czytania ewangelj!; w lewej ze wszysItkiego. co się d:dcje w
me zdfO'JwnspIrował?
•
.
.
łem do .,młodych",
lawie ' zaczęto śpiewać Rotę, 8 1?olsce?
-- '. My nie . ma,rny ~(. qO 'J'
Pol~cja W Jcośclele
nr~ani!S,ta,
chcą.c
zagłu'Szv~
- Jestem ~adowo1ooy. ale ale tylko ze względów
krycIa, wszystko robimy legal .
n,ch_
nie!
ADW. NOWODWORSKI: Czy wrzawę uderzył w n~jwy,Ź'szą nie ze wszystkiego ...
'-utę·
Raz
sam
widziałem,
jaK jedeIt
'- No, to może śwaridelk jesJ
PRZEW.: A uy przVJemni.. miał
ksiądz w swej
dł,~ief
PRZEW.: Jakie było nasta masor-'l
z
"młodych"
WAadł
j( st · mieć w'TORa na karku '1
praktyce podobne podniecenie
,,,;enie tłumu wobec kaplanów?
tyłem do wizerunku religiJ- Lepiej wit'Alzieć, ~ło jCo"t w k.o5c1ele?
- O nie...
- Wy-zywaj.qce; trudno było
nego.
konfidentem_
-- Tak. w czasach rewoLt ,vnłynąć, padały rÓŻIJle okrzy.
,- Czy świadek. wie, co tQ Podszedłem tedy do niego ł
- W jakim celu?
cyjny~h.
są "paragrafy"?
zwrćdl{'!ll mu 1: wagę ...
_ Konfi.rJenł sZY'bko prz.er~- ADW. "TYPTJł_KOW.'\RT . Cn ki
~ Nie, nie wiem.
PROK.: Czy na żądani,! ksi~
ŚW. WOŹNIAK
mówi, lZ~
,Va się w P'Cowokatora...
j~t· . przepis/o zruhrania)ą<:y pol: .
oza 'PO·l.icja natychmiast wy
awanturach prelE'genci nawoływali tyLko do
- O jakichś
PROK.: Dlaczego pan pozwo CJl wkr~c1.a~ ?o. k(t~ła?
~lJa?
I(tóre mieli człon/kowie Str. Na
"walki w sobie"_
lit drukować Konan:ewskiemu I - ~le. Jezelt są nrepof1s\.)
- Na1tychmiast.
rodowego , śwl..'\dek wie?
Każd y
powinien przeksz1l:akić
ulotkę, wiedząc, że Krzemiński ki, to policja ~est koniecz.na!
PROK.: KARSKI: Jaik się za- Też nie wiem ...
się w dohrego polaka, gdyż iłna
.iest konfidentem i 11apewilo to
Adw .. NOW~DWORSKI: Czy cho wywała policja w katedrze?
czej nam będziot: ~xo~ć to, CO
wyaa pol~ji'l
znalIly jest k.8::~dz'U para~'raf fi
- Ja.k.na'j lepiej.
stalo s.ię w Hos.lIi. gdzie masoni
..- Ja Kooar.zews!łUego ostru konlko~a~ ~
Trzeci z pośród duchownych,
tlałem.
- N~!
Prolkura'· 'jr Katrski wstaje j i żydzi ·rządzą."
KS. ~JCIŃSKI, '
...
PROK.: CzIJ księd'7.u nie hv
PROK.: Czy śwlade1t miał
prosi o załączooie do akt spra·
Z8
ł? przykro, ja~ tłum bił pali ka'l1onik katedralny, przytacza wy odpi.su
,
kiedyś jakieś awantury?
!
~; łył1ko]a:K polićja bjł" 7.na/Ile okoliczności , dotycZąCE Vo'yroku na kilku oarotowców, ~W.: Nie, nil!dy...
zajść w katedrze.
skazanych za zakłócenie spoProk. Karski wstnje i oświac1
Św. Labęcki, ~. StT. Nar.
kom ł burdy uIicme,
wśród C7.a, że świadek ~ył dwukrotktórych . znajdują się najbJIżsi nie karany.
towarzysze partyjni świadka.
nLOWY Grzegorzaka. Sednem ieh Z ko1Pi zuna:.ie .
,- Tak..
Sąd za-powiada "Ydan>ie dem'ał
było: .,aby Pols.ka polską ' bY'
,; WIADEK DĘBIŃSKI
cyzji. w tej &prawie. po wy&łu
- Bywał na zebraniaeh?
la". .
setnik koła - Bałuty.. Twierdu
-- Na ws.zysłlkicb. Pamię· chanlu kontrargumentów adw.
7 ezuaje ŚW. Bursiewicz. były ł.e przemówienia oskarżoneg.o tam, że oskariony Podgórski Nowodworskiego, kt6ry twioerPRZEW. : Za (,0 ś~adek by!
sekretarz Młodych, ""Ydalony Czemilka były spokojne . i doły mód, .ze należy lIckupiać się dz.. że nie mo,żna do spr3'WjT karmy?
'- partji za pijaństwo. .
czyły tylko kwestji odżydzenia w
ehrzecijailskłch
o.rganiza załączać akt z i'llnfli sprawy, z
ŚW.: Ra,; zO'Sltałem uniewinADW. NOWODWORSKI: Polski.
tą nie związanej.
cjach dla walId z żydami ..•
niony, raz uatomnast
Czy wiadomo, kto łł) był Zbo·
·PRZEW.: Czy była mowa i)
PROK.: Jaki byt stosunek za awantUl'~ z żydami ~ostałełU
ADW. SZWAJDLER: A eo
rowski?
sposobie 'objC;da rządów w Poj mówił adw. Kowalski?
Str. Nflrodowego do i.yd6w?
·..kazany · na 14 dni aresztu...
-- Ta'k. N!1. zebrania przych<> §ce przez Sł.T. Na·r odowe?
ŚW.: Mieliśmy i'..q lliIl1ikać ...
- U!;~aka _ał. mó"ił, żeby l
Świadek Adamiec
przesie
.
dzilł: pijany, a gdy kOlirzyły sit:
SW.: Nie, nig(,ly...
nikim nie zaczyna<:, nókogo nie Nie bić...
dziaJ'
wraz
z
oskarżonymi
2
it .żydó~".
ŚW. SIEDLECKI twierdzi,
krzyc~ał
(
PRZEW.: Więc nie . dątion'.J za~ep.iać.
miesiące w areszcie jako pOdejte nigdy w Sb-. NaTodowem
~astępuJą . pyls.I,UA pr~ew() do 'oojl:cia władzy? .
rzany. Jest prezesem koła ·
nie namawiano dp gwałtu i
dn.lc~ą{;e:go, na l-tm,e [la~)ą od
ŚW.: Tak, ale nioe mówiono
Ad..
Pof.udnie. Twie!I"dzi, że poUty-ka
przemocy,
p~w1C'd.::U, .h~dz~ce. o~lędnle mó w jaki sposób... '
Str. Narodowego była spokojna
przeciwnie
prowadzono poility- przeeiw nikomu DJie knuto. \Ża
wlą{;, zdzl~cnle.
. • .. / ·ADW. N9WODW~RSKI: Co
PRZEW.. Czy w o.rgaThlzacJl było zadan1eln ,,.setnIka"? ' '. ADW . .STYPULKOWSKI: JaJk kę UlSpakajaJlia mas, Tak było dnych spisków.
zakazywano urląi/7ao t a eksce
ŚW::
Kootrotować tlzia1a} to było z napadem na If.)ka) leI) i wówczas, gdy nades.zla odmo
Adw. STYPULKOWSKI: Co
Wna
odpowiedZ mu.1'Sterstwa
!>ów?
ność "d:lesiąłek", zwoływać z~ la - Kożiny'1
mówił
K()iżu~hOJWlS.ki w swych
- Napadł Kroai~ i 40 In na prośibę o zezwolente na u_.- Taik, byłlo . wielp. wypad , b,,:,ania, komunikować się ..•
rlrclekcjach?
dzi.
rządzenne pochodu.
1.: ów: wydalan,ia za bicie żydów. AD\V ~ NOWODWORSKI: Czy
ŚW.: Nawoływał do soIidaI1'
- Ktd to był Kroaożęr?
- Naród był rozdraźnlony,
- CZY bJI nakąz .nie bijcie 'wiad.e k słyszał kaedYś o biułe
- On mówił, że on jest na ale przewodniczący koł~. Stola zowania si~. zespolenia i... nit
żydów. bo wvr7.Uciwv ze stro.l I łv.hach1
rodo'WlO - ra'.lykalny, że
rek, nawoływał do Slpo.k..1IU, mó- [lamiętam.
. J wa.I"?.
1}.lc
ŚW.: Talk, sły~załem, ja.'Jt ra.t adw. Kowalski i iDD.i, to sanawił. Zeby każdy
J)osz-dl do
- Do zamachu nnwoływaH
- Tak, mówiol'}o t.o często pn,:ewodn~ctąey Stolarek odczy
cyjni bujacze,
swego kościoła.
(.... Nie prz..fPominam ~ł _
~HIodym.
tywą:ł depes~ę, nie 1:ezwalającą że fu'zelba walczyć ostrymi środ
na ur~qdzenie pochodtJ ' łrzecio karni. Kroażer krzyczał. że 00'
majowego.
Co lO
jest najwięlk.szy wódz narodo
-. Czy p!l'zemawiał potem? W'J... R01Jblijal się i mÓw3ł, Żf'
ŚWIADEK LEJKOWSKA hy! ....... m6wi świadek - nd!kogo t
.' -:- Tak: Mó~, te wobec fa- my to tylko czekamy na kart· la' razem z Koiuchows.ką i jej oskarżOlIlyeh nie wjt'~ial w ka '
PROK.: .<:O t(l jf{t rewolucja talnytł> P.Osunięć Tządu, VJygra· 1.;,i wVlbo'ń'lC..
.
siOlSlram i w kaJted'rze. Opowia " .drze...
l·a.rr.dowa?
PRZEW.: r:6:ź lI) mial'o zna
liśmy .już W),'oory w 7[, procen
da, że stala na schodach. lec.
PRZEW.: Mok tą kOlbietę.
.-- Wyswobo<l~e.Ilie pola,kó,," fach ...
czyć?
falujący tłum wepchnął ją dv 1'0 tam siedzi~
, jarzma?
...... On nie mówił...
środka. Słyszała, jak .j~Jciś od 1\ Świadek nie odwraca.tąc się
- .Jak Jią św. r0 7 Uilloie?
- Ale ~zy śW'iadelk rozumit c~r, któr~o bliżej n.ie umie .l ,
Całkowil,
bojkot
odpowiada przecząco.
_.. T.'St to zbfo;ne pow'gta·
co to lnaC7.V?
kreślić. pO'ds.ze.dł 00 Koiuchow
Przewodniczący polcea O<ID<J
Tlie.
Świadek Jan Witkowski
- W tym wni'o~k.n nie mQgl! <;kiej i roś jej szepn.ął pa ucho lowat to w proŁokule.
-.,. Skąq św . Z"aąerplIlął t~ rÓ"11 iei zna Czernhka, lecz tyl ~ę dnrornnUf!ć...
~ie slys,zała co i nie widzJał'<l
PRZEW.:
~z:paler 4wiadek
wiadomo~ć?
ka z widzenja ~ i prelekcji. Mów!!
- Crtinił .ich, C7.Y "hwałił?
00 się dalej stało. Z tłuml\I pa
widział?
- Sam tak rozumuję·
on o wyborach.
kiedy będą .
- Ganił...
daly okrzytki: .,policja bi'je ... "
~W . : Ni.e r-:upi ętam.
PRZEW.: Czy na podstawie gdzi.e .ia~je okr~i i ~dzie "mo- No, co było dalej?
(ekturv'? Co świa~ek czytał?
żna kartki
wpuszczac..... W
prOB .' Czy widział śwwdek,
- Po'\':ieściL.
dniu l · mają. przemamat Sz~~Skrl,dełka
jak wynoszooo ran.n~o pol~
(' jantlł?
- No, w powieśdaeb to ma sny p~ ~en1ąiŁ wyzysku, ,Jaki u· BIł
- Kroażro- chciał wyrzudi
lo jest o rewolucji narooo· I prawią ją żydz'i w stosunku do
-N~.
ŚW. MICHALAK twierdzi, ~
__ A polbi~ych żaJndann6w'
!Ve}!...
Ilmpców polskich. 1'lawoływal mecenasa Kowalskiego siłą rZt'
widział
przed
katedrą'
aztanda'l
_
Nie
Adw. Stypullkowski usiłuje do ·s:k.u'Piania wszystki~h sił, a- czy 7 lokalu i Im-zyczał: ..My ta
koła • ŚTódmieśde
1'>Orąhan~
A co śpiewano w kośó'':przyjf.tĆ z pomocą niedouc~o. by bojkał był całko.wity.
. • kieh ni". pOłrżehujemy".
s1.ah~i:
te?
- Świadek znal Kroażera?
r:emU towarzY'!'oZowi partyjne·
Adw_ STYPUJ..KOWS~I: Swla
!"!- Tak. : taki
mały. - qruby . .,0rzeI był pocięły,
mu i pyta:
tlek ' jest c7.łon~em · sekcii ' MłioO!IO~n'O, nóżki oSobno..."
(Dokończenie na str. 7.ej).
- r.r.v ię.st różnica międxy te dych, ciy talk'7 .
\IW koło na . Ko·zilDaeh ....

Wiedział.
Ilonf.denł

wr·h.i<:ją
w~?

1

, te to

~,~~:lek

zastępca

a rewoluc.1:l

ksieia zeznaiCI

(o to lest mason!

do wizerunku
religi:nego

"O

.oraI.

Niewinne awceczki

W,dalenle
blde
i,d6w

Dlaczego .,grali .,bo..,!

:;:~::s te~ !::tścr!:

Nie
awantur,
ale b,. karan,

,,:h

I

Kowa'ski sanac,jn, bujacl

I

Co

jest
reWOlUCja narodowa

widział,

kobiet,!

I

I

i,d6w i mason6w!

osobno,
n6tki osobno

I .-
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świadek Gągalslu,

(Ookcńci!enie)

NastępUją "dłuższe
na Ją·..
b' l dyskUSJe
.
6'

powołany przez obronę.

I

Wie jak co boli

I

..!

śW.

koła bróńcy

p ,

rnces OzwroJ POS~"U

niewłaściwe

że?

ŚW.:

przemysłowea łódzkiego,

przeciwko
Je., byłemu męmwl M. Śwlętosław

Bo nie wiem...

skłemu.

Inc,dent sadu z adw. Kowalskrm

Noc

komisariacie

ŚW.:

mówić.

BROTYCZnYCH
z

I

I

On

koń taóczący
na Darłie[ie

W51'Słko

śW. KOPERSKI

za zakłócenie spokoju
publiczn~.

~

W roli

gł.

a
-lrbanBs'
,

.

dalej
o Krzewińskim. Twierdzi, że Krze·
wiński ju* w przeddzień aresztowa
oraz program
nia
Konarzewskiego mówił w lOkai
ałrakc. w
Rut.-Danclngu lu, źe ma przeczucie, iż go aresztu
.T AB A R IN·

Kożuchows.ką skazano na dzieli

największego
świata

kochanka

.

wiedzrai
z~znaje

życia

DOUUI S

~ajwlękS3i\

sen.acj" todzi
je,t

Pow6dłia 110 agafa się zuąClze
oia Jej, lako zabezllieczenla zwrotu
posagu, sumy zł. 3.000 mlesłęcznle.
S~d wydal deeyzłę, na moey kt6
'ref 'do ezasu .uregulowanla sPrawy
posagu, otrZymane~o !!!'Zez M. ~ę
tosławskłego .w wysokołd .20.000 ..
dolarów w złocie. była JeIlO· 74"ma
, ~rzvmywać bęcWe IaJotę zt 1,000
. ·miesięcznle.
'
.
.' '.

100 przygód

.•.....................

Przesiedziałam DIOC ~

Z kolei zeznaje druga.
sł1lstra Kożuchowskiej,
Alfreda.

się·

zaczy-

PRZEW.: 'l'o, co świadek mćwi
PRZEW.: Zabraniam oskartone· nie je8t zupełnie podobne do praw
~ dy, to mija się z logiką. Niech świa
Cod, uego jesz- dek mówi coś chociat'h? podohnego
cze nie było I do prawdy ...

na

komłsar;oore_
~iewinnie, h> była omyłka... ~
Prokurator stwierdza, że wyro
Idem sądu starokińskiego

al'esztu

mu mówić tym głosem, to nie jest
wiec ...
śWIADEK .KOPERSKI zeznaje
daloj. Gmatwa szczegćły, nie umiEl
wyświetlić kwestji biuletynów.
- Proszę sądu, ja naprawdę nie
wiem. Ja dostawałem gotowe biule
tyny od Gągalskiego _ t!omac~

oskal'fony Kowalski wstaje i

podniesicnym v.łosem

złodzieje

Właściciel składu ryb Henryk
Kra uz e, zam. przy u.I LegJon
'. ów 61
zarne'dował v. dn'u
czo j.
po,·:·
"
·-d JI J w ra ~Jzymś
.1~1l ,IZ oneg a sze nocy tacy
olezna. i sprawcy włamali się do je
"0 s k l e '
• przy uL
I"
pu, mIeszczącego SIę
Cegielniane· 11 i skradli oko!o' 150
ldg. ryb, C~ólnej wartości 500 zło.
tych.
.
Złoczyńcy załadowali łup na do" na tlIir o'k
z ę, która OCZe(t iwa,a
cy i od.iechali "w niewiadomym kierunku. Śledztwo w toku.

•

*

Tajemnicza reka

PROK.: Czy świadek była Ide·
rlyś karana?
OSK.: Tak.
PRZEW.: Przecież świadek jest
l1c:zenicą, prawda?
ŚW. Tak
PRZEW.: Za. co byla karana?

skradli

t ema t re dak CJI
lU etynow.
oWla·
PRZEW.: Uzy KrzeWlnskl byłby
dek zasł:tnia się cały czas nieświa· taki nieostrożnv?
1
ś .
śW AD
• N'
tk
0000 Clą·
.
'
EK:
te, . on wszys o
.wledział._
l tPRZEW.:
k l Śwudek
Od k rozdawał
.
. blUd
. . •.I. ..
e yny o om
ogo Je śWla ck
Po .krótkiCh WYJa.s~emach Ko·
I otr~~:ał? l
•
wals~e~o, który m~wl tym razem
sw .• !ld n.ko.~. L.ezały ~a @pokoJnym gł~sel1l, .•. s~d zarządza
bi!ll'ku J.ak. przychodz!łem. Nie p~erwę do dnia dZISieJszego.
wtem.
kto JJekaś
tam
PRZEW.
' ta' kła dł._
.
k
co? Dl ~~ a
Jemmcza r~ ~"
Do wczorajszego sprawozdania
'" tv ahczb:;>°l t wSózy?sc Y wyrztke alą z procesu zakradła się omyłka druw8zys o, a- karska.. Ustęp, dotyczą.cy zwrócenia
SI..:
C
lU e yn w
nonirrH'wo, tajamniczo...
Ilwagi przez przewodniczą.cego o·
ł
KOPERSKI, prezes
za.
zachowanie
$~ódmieście, który objął to stano. się, dotyczy nie adw. Brzezińskie- · ·Tymc·z asowB decyzja
wisko po zag,resztowaniu osk. Ko- go, lecz adw. Bryńskicgo.
·
sądu .
narzewskiego, robi obronie niedź·
Jak luZ C!onoslł "Głos Poranny"
wiedzią 9TZysługę .
w wYdziale cY1Vł1nym .~clu' okręga~ ,
SĘDZIA ZDOROWIENKO: .. Kto .
, "ego w Lod-d toczyła sfęaprawa d
redagował biuletyny?
zwioł ,posagu z oskaTtenla Heprykł
ŚW.: Tego nie mogę powiedzieć...
ŚwIętosławskie)" z 'domU "et~
Sędzia: Dlaczego świadek nie mo
berg, rozwiedzioneJ eórkl znanegcJ

JeCl'o ze.
znania są jednak raczej o:karże.
. . ,
lI1e~ 1 podkt:lśhJ:.l. momenty konspi
racJI
w Str. Narodowem. Świadek
.
Jest s~kreta.rzem okręgowym Str.
N'arodowego.
Przesiedział 6 miesięcy w aŚwiadak twierdzi, że nie pamięta
l'eszcie ®ledczym.
już dalej nic, bowiem zo~ta! uderzo
. to.
· naro d ową uwaza
oy kolbą karabinu poliryjnpgo z ty
Za rewo l uCJę
lu w plecy.
co zrobił Hit19r w Niemczech. "Pa
PRZEW : ~kąd świadek wie, ż& tn.g-rdy" były _ zdaniem świadka
kolbą, :t nie np pałką polir.yjną·?
- przeznaczone dla samoobrony.
ŚW.: Ja jut do~tałem i pa.łką j
_
wlbą. to
ja wiem, .lak co boli...
Z blUlełvn,mi
Ramię mi zdrętwbJo i uciekłem li
kcścioła. SłyszałE:'rn tylko okrzyki:
PROK.: Kto redagował biulety.
.,Niech żyje._", ale
ny?
kto miał żyć - nie wtem...
SW.: Nie ·lViem...
P.oruszenie na sali wywoluJe za
PRZEW.: Jakto, sekretarz okJę
.cowiedź zeznań Heleny Kożuchow
gowy
ni'3 wie, kto wydawał i podpi
ski ej, siostry oskarżonej.
Świadek mówi, że stała z dwie sywał biul03tyny?
ma eicstrami i I.ejkowską przed k~ śW.: Napr::twdę nie wiem...
tedrą tak długo, aż poliCja nie wy
pP.dzih jej.
- Policja biła wszystkich kolba
mi i pałkami bez namysłu i zas!;au()
PRZEWODNICZĄCY nz jeszcze
wienia - mówi Kożucbowska,
stwiertlza, że
młoda dziewczyna w uczniow·
nikt Di~ wie, kto redagował
skie.i czapce i z teczką pod
biuletyny.
pachą.
Nawet prezes Str. Narodowego Ko
walski nie mc.że tego powiedzieć.
W tei chwili
W
-- Nie pamiętam ...
- Moźe "Rotę"?
- Może ...

. '•

150 klg. ryb

fa

..

SZKOLA TAACóW
SZKoła
tańców prof. KarolI
Trjn1~hausa zdobywa sobłe w na,.
,szem mieAr.te coraz więk~ze uzna.nIe. Ostatnio
prof.
Trinkbaus

wFzedł w kontakt- ze sJynnlł tancer·
ką, Anną, Zabojkina, ('() będzie bez.
w.ątpienia. miało

duży

wpływ Da

dal~ l'ozwłJj je", nkoły.

w otoczeniu . najpl~kniejszych kobiet Europy

. W zakres nauki wchodzą ~wJci~.
nia.gimnastyczne, pla.'ltyka, a.kroba
tyka, ~J1Jee k1a8y~ZDy, 01'ltZ tailCG
towafZ~~łe; _('meęla,'~o~~K~rilj~l....

i____~~w.kr6~. ~tc!._~.•='~.~::!a!!zu=~~'.;.3l'~t~ ~:~~d~o~~. j~~tJ~.~, ':." .

NarufowiGl'l 20
Codlien. Five
pelowm program!'m atr.

D01Ułd

••••••••••••••••••••••••

lecll!.e7

-

.. '

'D zisie;sze audycje

ZIMA W AUSTRJJ.
Tajemnir:l faktu, iż w z1mte 1'0.
..~UDOWE, Pl~N~I;"" .., ,q, -d~riiJflm~tUJY; t1fór~0«6 ' ~" •
Składa
wyjaśnierua.
zupełnie
W niedzielę, dn. 20 bm. odbędzie rocznie s(ltki tysięcy rozentuzja,,prteczne, niż jej poprzpdnirzka. się wycieczka. narciarsko - sanecz- zmmvanych obcokrajowców .szuka., O gotlz. 19.00 radJostat'Ja war- WJelklego pIsarza z okresu· pozyty·
Mówi, te przed katedrą było tylkl? kowa na SJb1tloWą. Górę. Zbiórka. ją w Austrji, ~'l10 tury~ci, wytchniE> szawska nadaje krótki konrE:'rt p~l. wizmu. jest szeroko komentowaoa.
pole!rn skich pieśni ludowych, kUre
dla W ZWIązku
z tym. renesans(lm
30 osób, podcz:tS gdy siostra. twier- o godz. 9 ej w lokalu T·wa. Zapi- r.ia, j rozrywki "'portowej
(hiła, że około 1000 ostb.
ry do 18 b. m. włącznie. W niedzie- na tern, iż gcl7iekolwiek 'w Aust~ji swej świeżości barwllCSci znajdul~ twtrcz.oŚCi autora "Lalki" szkic liturysta, znaj zaWSZA chętnych słucbaczy wśród teracki, który' wygł08i
o glIdz.
Przęwodniczący zarządza kon· lę o godz. 17-ej herbatka towa skieruje swe iuoki
Sz,wejkowfrontację sióstr. Najpierw obie pod nyska. Sekretarjat ~. T. K. (Wćl· dzio urzą.(l;:I.'nia t'lportQ.we, odpowia audytorjum nietylko polskirh- stacji 21!45 proł. Zygmunt
broadŁ'astin7 .ski, przeznaczony jes\ om6w:ierun
trzymują. Swe zeznania, potem
C'zallsl<a 35, tel. 121-53) pr7yjmujil dajtl" n wsze.ki:n wymogom i ideal- ale i zaęranicznych
gów. Odtwórczynią pieśni kurpiow- działalnoścLUterackiej Prusa' w ner
iedna cofa, co powiedziała. zapisy na kol Jnję turystyczno - wy ne Łt'rp.DV.
oraz
Równi~ź na pPdkreślenie zasługu skich, .w ~ła;ddeKorIl~!jus.za : Brzo · w~m oświetleniu. (J;,).
,
'.Druga konfrontacja z Lejkowską poczyukową w Zakopanem
fć woież dowodzi
sprzeczności ze- wydaje bilety ulgowe do ldnotea- je aoskonał.a i wygodna komunika zow~klego l .d~ melo.iil. w .opraro.
,;;uań.
trów "Luna", "Europa",
"Rakie- cja do wszystkich ośrodk6w spor- waDlll lU~l~l~rza ~lkors~leg{) 7'
Przed stołem sędziowskim staje ta", codzi9nnie w godz. 10-13' i tu zimowE:'CYo.
"Matulu mOJ$. l ,.Wle,rzba ,bQdzle
TURNIEJ WIF.LKICH ·TALEN
J dn e
·ta • ~ h
. J;opuIarnie ZMoa śpiewaczka .. 0 nieTó
SOWIE
tf'raz
17-ej - 22-ej.
~. y~ z naj ~z:;zyc w. Europ!e ~kazitelnie czystym sopranie _ AW
CKICH.
k!aJow
~b.~cDle A~dstrJa, gdZIe rJela Sżlemińska. .
. . Kino ."Europa występuje z. prem·
mezwy e ms Cle ceny J ą W parze
:JE'rą nowego sowieckiego filmu p. t
z kpmfortem.
"Nowi ludzie".
.
no
PIELĘGNOWANIE ROśLIN.
"1!7.f'lkie kłopoty, związane
z
W śród szerokieJ' pub'liczno~cl' z·
. d
.. •
-Do oajwiększe'j ozdoby mieszka.II
..
WYJa7. em zagramt'ę pODJtJsle za tu
powiedź ukazania sie_ wielkiego .arn:·~te B'
P
d
....
W
Lit
nia,
należą bezsprzecznie kwiaty.
DZIś l CODZIENNIE
• ". lUro o ro"y
agons- s·
cydzieła
sowieckiE:'go
wywołał"
epok
Niewiele jednak csób w porze zima
co
.
wej m07:e sobie pozwolić na kwla- wielkie zainteresow,ą,nie.
ty cięte, na.tomiast każdy może ho
"N owi ludzie" stanowią
punJ{t
INDYWIDUALNE PRZEJAZDY
dować rośliny doniczkOWI",
kttre zwrotny w kinematografji sowiecrewelacyjny film
DO PALESTYNY.
swą zielenią. i świeżoBci.ą rozjaśnia- kiej. Jest w tym · filmie tyle· prawŁódzki odrlział Wagons- Lits Cook
ją nastrój pokoju. Jednakże rośliny dy życiowej, a przytem tyle arty.
I przyjmuje w dalszym ciąfP1 ' zapisy pokojowe sprawiają tylko wtedy zmu, że oajwybitniejsi filmowcy
na indywitiualne turystyczne prze
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jazdy do Palestyny okrętem "Polo
wane
starannie z zachow:miem od- go i nie szczędzą słów zachwytn.
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warunk6w. Kijka poi'yRolę głćwną kreuje W. R. Gar·
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z
tej
dziedziny
wydin,
genjalny aktor teatrów mot"go.
Przejazd kl. Dl wynosi d. 650, głosi w radjo dla amator6w o godz. skiewl"kich, znany z filmu "Turbikl. II 840 i obejmuje przejazdy o· 17.50 w cyklu prelekt'ji ,.Dom j ro na 50.000". Obol{ niego ukaże się
poraz pierwszy młoda para niezwy
krętem w obie strony łącznie z u- dzina" p. Zofja Więckowska.
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Warsz. koresp. "Głosu Poranne- Itałe, opłacać będzie daninę włascj PARYŻ, 18. 1. (PAT). Na miej.
Warsz. koresp. "Głesu Poranne
go" telefonuje:
ciel nieruchomości, lub jej dzier- sce gen• .Weyganda, który przekro .
Wobec krytyki, którą :wywołał zawca,
czyI granicę Wieku, rada ministró" go" telefonuje:
projelct ustawy o daninie szkolnej,
J-:a granicy polsko· eze.:",o'lło·
wiceprzewodniczącym
Należy przypusz('za>Ć, ze projetd mIanowała
jak się dowiadujemy, uległ on duo
wa('Idej
władze bezpieczeństwa zanajwyzszej
~ady
wojennej
'
szefa
zym przeróbkom.. W nowej przero w nowej redakcji wywoła również sztabu głównego gen. Gamelin, ktć trzymały na nielegalnem przekracza
~iełe zastrzeUlń, jak poprzedt>.I, pObione! 1't:dakcji wpłynie on do iz·
ry łączyć b~dzie obie te funkcje iliu gra11icy Wasyla (ftzeszczuka.
. by lada dzień . W nowym projekcie nieważ zawiera w 'dalszym ~iąglJ Do pomocy gen. Gamelitt p;·zydzie· Jest to były selu'etarz szefa ukraiń
zasadę liczenia kuchni za izbę mie6z
I1st>1lonO, że zupełnie wolne od da·
leni zostali generałowie CoIsoll ł skiego biura prasowego w Londy·
kalną.
niny będą mieszkania jedno i dwu
nie, Makogolla. Grzeszczult był swe
Georges.
zamieszkałe
bezrob~f
izbowe,
nyclt, inwalidów,
lubprzez
.osoby,
otrzy. ,
illlIi._ _ _IIIIII&1I 11+_ _ _1':. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
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mujące zasiłki,

o ile w fałdem .mies7
l,aniu niema sublokatora, Władze · N8r~IZ(ie
skarbowe mają prawo zwolnić od
daniny każdego niezamoznego, za).
mującego
mieszkanie jedno lub
lIwuizbowe. Za podstawę , wymiaru
daniny przyjęta będzie ilość izb,
zalllieszkałyeb w dniu 15 Ir-'\'dnia
1934 roku. Za iz~ uwazana będzie
kaida ubilmc.la z wyjątIdem lazhm.
Id, śpih.ni, przedpokoju i klozetu. l
Danina będzie płatna do 30 kWiet-1
nia . każdego roku. Za izby, które
15 ~rudnja 1934 r. nie były zan1iesz
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go Cl.dSU port jerem w hotelu George'a w Londynie. Jako portjer oddał Makogonowł róŻile

usługi, -ZJł:':

Ittóre b. pułkownik ukrabiski uczy.:
nil go swoim sekretarzem oSobi- .
stym. W ostatnich Czasach pofityk
ukraiński rozstał się ~ swym sekre .
tarzem I ten, będąc bez pracy. usiłGwał przedostać się przez zieloną
granicę do PolskL
\.
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Kara

,

śm~Brcl'

za . katastrofę

kolejową

MOSKWA, 18. 1. (pAT), W pro·
w sprawie katastrofy k.oltJoweJ pod' Rosto\Vem stwierdzono
występne niedbalstwo oskarżonych.
Jednego z oskarZonych skazano nakarę śmierci, 7-miu na karę wf" ,
c~sie

ledo telzt:ze nie bglo' nia od 2 do 10 lat.
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GłOS
laKS

SPORTOWY
Chrlstel RUPKB .. DhUgs
Kanada, niemcu, szwajcaria i CzechOSłOwaCja
IllIblllnijIOOIIIllIWllmll~~I.lllllllmlllllmOOlllllijllijll~~ill~m.

wyjechał

do Poznania grać
w hokeja

Łódź, dnia 19 stycznia 1935 r·

świata
hokejowa ŁKS została
taprOSZOM na. mecz do Poznania
W dniu dzisiejszym rozpoczynają carji i Czechosłowacji. Drui,yny te dyjskim graczom, 'llęl:ącym 11a upnez tamtejszy AZS. Łodzianie się w Davos hokejowe mistrzostwa uważane s~ za najsilniej..ze i naj- trzymaniu menażerów francuskich
grać będą. w Poznaniu w jutrzejszą świata. Rozgrywki o zaszczytne ty bardziej atrakcyjne, to też w ten i angielskich.
tuły mistrza świata i mistrza Eu· posćb organ1z'ltorzy pragną uniknąć
niedzielę·
Następnie w dniach 22 - 24 bm.
potrwają do dma 25 b. m. W; możliwości wyeliminowania ich w
lOzegrane zostaną
spotItania "
.w związku z wyjazdem LKS za I"OPy
rozgrywkach tych weźmie udział I pierwszych dniach zawodów.
dwuca grupach półfinałowych, do
powiedziany na niedzielę mecz o rekordowa Iic,tba 15 zespołów.
Do grup tych dolosuje si.. 11 których wejdą rlwie zwydęskie dru
Narazie nie jest , wiadGOlem Ido pań:stw, a mianowio:!:l: B:=lgję, An· i.yny z poprze!lnich grup.
mistrzostwo klasy A pomiędzy
Finał
tKS a SKS został odwołany i to- będzie grał z kim, gdyż losowanie, gl~ę, Francję, Holandję, Łotwę, lozegrany zostanie w dniach .25 _.
tegrany zostanie w najbliższy odbędzie się dopiero dzisiaj w go-! WłóclJy, Austrię, Rumunję, Szwe '27 b. m.
dzinach wieczorowych.
Wiadoma I cję, Węgry I Polsl{~. Zespoły Pranczwartek o godz. 19:30 na lodowi- !l'lko, że rozgrywki przeprowadzo I cji i Anglji nie są tak groźne, gdyż
Hokeiści polscy, którzy w czwar.
tku przy Al. Unji.
De będą w czterech grupach, prZY-I' w mistrzo'l~wach mogą brać udział 1,k grali VI Wiedniu są już na
czem przy rozst:...",ienłu uwzględnio tylko drużyny amatorskie, tern sa- miejsc1l.
no zespoły Kauady, Niemiec, Sawaj Jliem więc zabroniono startu kana-l

rozstawione . na mistrzostwach hokejowych
I

Drużyna.

w Davos

I

I

Kursy hukeiowB
IV

r.udzi

Z jnioja.tywy Okr. Urz. W. F. 5

P. W.

zostaną zorganizowane trzy.

tygodniowe kursy hokejowe w Lo·
dzi. Kursy będą się odbywać na lo
d()wi!'kn LKS., które w sezoBie bit?
żąoym zostało rozszerzone,
przy·
czem treningi, (których będzie 18),
będą się odbywa,ć prócz niE'dzl('l j
świą.t w godziDJ.I.Ch wieczorowych.
Gd 18 do 19 pierwsza zmiaua. i od
19 do 20 II zmiana przy świetle (ł
lektrycznem. Trenerem kursów hę
dzie p KrtI.

Spokojne obradr ligi piłkarskiej
Brak wniosków o zmian.; sgltem

15-1 etma dziewczyna,

przepłynęła

::00 metrów nawznak we wspa.ni~

łym czasie 3 min. 1,4 sek.
zebranie, na którem nie zgłoszono większą popularnością na obcych
ani jednego wniosku o zmianę sy· boiskach ciesr/ły się drużyny Cra
!;tcmu rozgrywek.
covii, Ruchu, Ga:barnl i Pogoni
b~lans
Coprawda tu·i po zakończeniu se- Zwłaszcza kolosau.y POiltęp w po .'
iJ
1.onu na bo;s!<ti pojawił się na I równaniu z latami ubiegłemi wyka- kanady'skich hoke:sŁów
gruncia krakowskim projekt refor zał tu Ruch.
Na własnem boisku
~
.uy, polegaj'Jcy na call;:owłtem ll&jwiększą frekwencją wldzolV miał
Kanadyjska drużyna hokeJa lodo
mlesioniu ligi i podziale piłkal's'iwa Ruch, następnie Polonia. Zawodów wego Wim:ipeg l\Ionarchs rozegrała
polskiego na pięć okręgów. Wnio- na których frel<wetlcja widzów by- w sezonie bież. na terenie europ ejJkowi temu poświę~iliśmy w swoim ła ponad 3 tys. było tyłko 12 i te i ski m dwadzieścia spotka:i, \'( któczasie wlęcej miajsc.~. Twlel'dzono, I go 10 spotklń przypada na Ruch . rych wygrała dziewiętl1a3cie razy
że jest to pomysł Garbarni, lecz I na jego własr..em boisku. Najwi~ceJ ! i raz tyllm zremisowała. Żadr.el z
klub ten ofj~Jalnl.e wyrzeid się praw widzów dOiltarczyły mecze Ruch - drużyn europejsldcit nie udało się
nutorstwa i wni05ek, jako bezpań- Cracovia, Ruch - Garbarnia, Ruch pokonać świetnych kallal!yjczyków.
-ki upadł.
_
- Pogoń .
Ogólny bilans eratilIcewy tych
Manj1 reformatorskiej uległ~ jed.
Wog61e z materjału sprawozilaw 20-tu spotkań wyra1.a się sumą 131
nak War~zawiankl, która dąz.y der czego można wYc1cłgnąć wniosek bramek zdobytych, podczas gdy
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!!!2&!!~~&!!!!!!!!!!!!!!2!.!a~=!! ~tr~~la ~ 1ł·tu klubów w lidze o nieracjonalności podziału ligi na jprzeciwnicy europejscy uzyskali
• pragrue, al.eby pocz,!wszy od rok6 dwie grupy i o nlesłabnącem, mima ich łącznie zaledwie 16.•Jedyny rebid. spadał rokrocznie .tylko Jeden wszystko, zainteresowanIu si~ p'u mis kanadyjczyków wypadł na m~
klub. ~rzypuszcrtmy Jednal<, że bUczności meczami, na ktr.rych me Iczu w Pradze z zespołem LTC.
obradUjący przejdą nad tym wuio- ona okazJę ujrzenia naprawdę do-I Mecz ten zakończył się wynikłem
,"lem szybko do porządku dzienn~- breJ gry.
bezbramkowym.
na nledzie'łł
go. Po~ost'lłe d wa wnioski o podZla
~
_
Na azfeJi iłziaiejny
q pIU strz08two kl. B.: LKB n - Tryumł te Jtgi na dwie grupy i zawieszeniu
_
#ldzłaM 'W Lodzi ciekawsze impre IT.
mistrzosiw na przeciąg Jednego toBoks. W sali teatru Rozmaitośc;
zy sportowe, na.tomiast program
:{U zostały wycofane.
impres na jutro tj. niedzielę jest przy ul. Cegielnianej 2r7 o god1..
Również i wniose:, ~odgót7a o
11,30 towarzyski meM.: bokserski: ... mianę tabeli misirzowskiej nie bę'lailtępujlłC)' :
fłakoah - IKP.
dzie w~óte rozpatrywany, gdy1
Zwycięstwo łodzian nie budzi zastrzeżeń
Łyż~two: Na !odowisJtn"
Zapasy. W sali kina miejskiego
7.a~d
figi
wyjaśnił
klubowi.
ie
nie,
W
d ..iu wczorajszym inowrocław którym łodzianie wyf{azalt §włefDt
He]enoWJa ? gOdz.. 14 ~ 19~30 dwu: w Pa.bjanieach mecz o mistrzostwo
J!alezy
to
do
walnego
zgromadzen.ia
ska
Cuiavia
nadesłała do IKP skład formę, zwycięstwo drużyny Jódzkrotne popIsy w JeźdZIe figurowej drużynowe okregu: Kruszcnder _
i Ze w sprawie ~amiętnego • mec~u swej druzyny na mecz o drużyno- kiej nie powinno budzić żadnych za
n~ lodzie z u?zhłem czołowych łyż· Sokół (Łódź). •
wlany polskIch.
Gry sportowe. W lokalu pr~y ul ł,f{S z Wan~l.lwlank~, .nalezało SIę we mistrzostwo Polski, jaki odbę. strzeień.
w swoim cza'lla odwołac do zarz"du dzie się w Łodzi w przyszłą niedzie
Hokej. Na. lodowisku ŁKS przy Drewnowskiej 54 dalsze mecze o ligi. Tern samem los Pod~órza nale~ łę.
IKP powihllo starannie przygoto
.A.J. Unji o godz. 12,15 mecz Q mi mistrz. klasy B.
wać się do meczu, by nadrobić błę
ty uwat.ać za przesl!dzony_
Inowrocławianie
zapowiadah dy, popełnione w pierwszej rundzie
A więe będzie to w całem tegłt
s!owa znaeze~.iu zebrame sprawo. przyjazd Łady, Rogowskiego, Du· i zapewnić sobie przynajmniej ty
zdawcze. W lidze daj"l sie osfatni3J d7jaka, Fabińskiego, Radomskiego, tuł wicemistrza drużynowego Pol·
organizację zawodowych tennisist6w
vaobserwować pewne trudno~cJ na Lewandowskiego, Jóźwiaka i Zie· ski. Mecze z Cuiavią i Makabi po
• •
,"
tury personalnej powstałe stąd, ze lińskiego. J~llt to najsilnie.lszy skład winny dostarczyć punktów, a osta·
. ŚWJcw upiecz.ona para zawodo- becme po zdobYCIU dla zawodow- ~zereg wypr6bowanvch dzinłaczy na Cuia\'li; nie ulega wątpliwości, że tecznie i do rewanżowego spotkania
.ltych tennisistów.amerykanie Lott: st~a szeregu ś,,:ietnych rakiet. mę- km polu z powodu słuzbo~cb zespół IKP jest znacznie silniejszy z Wartą w Poznaniu IKP tez ni.
i Stoerren walczylI w grze podwój- SklCh zabiega Tilden o zaangazowa przeJ!iesień tn!Jsiało zrezygnować 1 i zwłaszcza po meczu zWartą, " przystępuje bez poważnych szans.
r.~j w Filadelfji z !larą T!lden - : nie wybitnych tenni~istek. ProwIł "iastowan;ch m.'łndat1w. Trzeba da
Vtnes, przegrywając w pIęciu se- I dzone są pertraktllcJe ze słynną brać n~wych J'-Idzi i to taki zastę",
tach w stosunku 10:12, 6:;!, 2:b, amerykanką Heleną Jacobs, obee- deby nie ,tci~rpiał na tem tok
6:0, 2:6. W grze pojedyńczej Vines nie p~erwszą r~kietą amer::ykańską. I pracy.
wygrał z Stooffenem 1 :~, 6:3.
Przeclwniczl<ą lej ma byc. słynna i Rok ubie~ły bvł dla ligi nao.~ół
Tilden ~ystematyczrue .rozbudo- w SW?im czaSie Zuzann~ Lenglen, dość pomyślity. Zdołano odzyska~
wuje załozoną przez siebIe orgad- której w grze mieszanej ma towa· to eo utracono prz~d rokiem. dzie
zacJę zawodowych tennisistów.
rzyszyć Henri Cocheł.
ki' J1il.'fortunnemu podziałowi na
dwie ~runy. Pozatem wzrost rr~
wenc.1i dał ' się zaobs~rwowa~ r.a mft
czach Ruchu, WarsZ3"ianki, LKS~
Legli i Garbarrl, s!'a"t'k nato.mja~ł
zanołnwatJo n ('racIlvIi. Strzelca, p"
goni, Warty, Wisły, Podgórza. ~aj-

Dziś

rozpocJ.:yna w Warszawie
swe obrady walne zgromadzenie.
ligi piłkar'lkiej. Zwykle zgromadze·
nlu temu towarzyll'EY duie zainteresowanie sfer sportowycb, w tym
roku jednak nawet prasa fachowa
nie pcśwIęcała wydarzeniu te.~u
więcej miejsca i baczniejszej uwagI.
To dziwne ZObojętnienie opinj~
pllblłcznej tłumaczy się tern, że na
D.i~ i ood •• 2 przedsł o g. 8 I 10 w' porządku duennym obrad ligi nie
SZOPKA ŻYDOWSKA 7.naJdujemy żadnych "rewelacJi",
pod krer. Molżesza Brodersona p n. żadnego mocnieJzego punktu. LIga
BEJRt·SZMEJRt TEATR (Marjonetki) \'łeszła luż aa dobrze ubitą drogę i
kroczyć zamierza po niej w latach
.,IDEAła",
następnych, zarzekając się "nelkich reform.
B~dzie to pierwsze
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Olimpijskie zawody bobsIeighowe
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Kursy ' Zawodowe Żeńskie

przy

Tow. Szerzenia Praov Zawodowej wśród Kobiet Żyd.

WóJclanska 21,

teł.

167 15

p",jmuie zapis, na nast. d.lafY:

Oruiyna Oxfordu już

1. Sztuka stosowanahafciarstwo
2. Krawiectwo damskiekrój
3. Gorseciarstwo- krój
4. Modniarstwo-kapelusze
5. Bieliźniarstwo- kr6j
6. Ondulacja
7. Manicure
Sekretariat
czynny w godz. od
rozpoczęła t feningi do tego . klasycznego wy.
9-13 i 15-19.
4clJdL

odbędą się

w Garmisch - Partenkir chen na torze, -rykladanym obecnie
tanami lodu, wyrąbanego z iezion Ries8

Łódź.

Czu

H

19 stycznia 1925 r.

~&Sl

Duprawa ?

SI iliz (a ,e

Nawet naisumienniej i najrzetdJlieJ skonstruowane wskaźniki mogą

~:ĆZ~;~~~'i!~l~!,'n~~~;;Yj~~Y I~~~~~~

Łódź,

19 stycznia 1935 r,

BW

Roosevelt rozbttdu·e I~słem ~Clm~c, dla farmerów
Itr'
II

R.
Zb10 ó
W oki\" czeń terenów uprawnych i ta· stabilizacji. Jego zdaniem ta'·
ynek bawdny amerykaii· ł;I zymama.
r w
r'r
sklej kształ~u.ie się pod zna 1935 w a,r~lcach około 11 miL loe gos~odarstw~ rolne". ki'?, nia baw~lna ~e ~rzY'niesi~ fa.!tow'o"c' d . ł~l~ , ;
.. k '''1' ł Idem oatoszonrO'o prze
.
1011"ÓW bel,
rych zblOry
nIe przekl uczaj merom zn.dnych l~ol1kre!n) ch kj
l, ~ ł
zła .. "osr. prouu I . . . .~
~
.z UIZą,
b .
13
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.
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ch b l b
hl
. h
"
O
. !
'I
W POIllCC nrzyniesie w żydu g~s (}
roln1czy kO!l;oowego oszacowa' I t. )- o. ~ko
, mi JO'l1a Wl~.. wu
e a~e ~ rOC~l1le. . ~-I rzysCl.
~Z!,V1~ a, . c~ny n;usz•.
darczem ulgę wyraina. a zaraz~n' nia tegorocznych zbiorów. _ ceJ anl~eli w roku 1.934.
N1e dą mogły obslewac swe
PC?~a uwzględmac ro:wn~ez konJu~k.
powszecllną, gdyż ,ja!;: wiadomo, po Zhlo,y te ustalono, jak już do. ,~olno Jedn •.k ,"pomln.ć. o d!" w dolychc,"_yc~ ."",m,a· lm. og6lno • lw,aIOWą, .ak
jęcie człowieka, który!Jy repre1.en niósł
,.Głos Poranny '.
na g~ ?ecyduJącym czyn.nliku, J3 rach. ~a. konferencJI .te.] ~oose ~?O~:' ~lt _ z <nac .. ~ cm podl,retował tyll·O inte·es k:)nSU!11"l1ta "1'", q 731 000 bel t ·J. o pól m 1'1'J O
lum ·Jest
velt osw'.adczył róWlIllez.
ze za- ., hł,
srodek] ratunku
<;Ia·
.
i '
.
- ze Jako
ł'ud'
..
łstmej" w za ,hl cm gO~!1cual's!wji" ~.a więcej aniżeli początkowa
roz~al' zapot~bow~ 8. .
ml.erza
dalszym cilągu prowa 1l0W~ ~c . lllOWyC 1. uw~z~.
slloleczuem, a więc każdy jest za v'zewidywa,no.
Złożyły s:f' w:
Tu~a.l podlkreś.hc nalez:. z.. dZlć akc1e.
Sła?.IlZRCJe cen D.l okrc, na1.ł~tere~owaI1Y ~v zdro Rym t. J:ra't'\oJ- t. u w pierwszym rzędzie ~przy rozn.!" ary. obecnego ~aporLrzebo.
z;w~zki cen ~we~~,
.
błłzszych 3-ch lat.
r,low:'m r02:wOJII wytwórl'170SCl h:'). 5a.iflće warunki aŁmosfc.ryc7.llt"', wanIa nIe gw.arantuJ~
nawel a w kazdym raZle dą,zyc do teh
ło~\:~!.
.'~ okresie os~alp;""'l paTU mi ~_ sk?n~U'mowanIa zmnle..lszony~n !!!!!,!'~1LNIi/~!!:=~~~~~~~~~~~~~~~~~:=:~~!!!!
1_ rn"my Oz:zywlśrle zad"eJ m(l~ slC-Cy zhiorÓ,w .
Pom:mo to w 7lnorow z r. 1934, tembardzl~l
l'~óci f's'l'ł Ze:1!:l, j:tlt kszt~lt?wu!a, p~r6,Ynanj,u z rol~,em 1933 o wit;"c jeszcze II l1i;j
kOJ'Z;vstlll~
Me w rol ~c~
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Ceduła giełdy łódzkiej l ~obienie słabsza i obrot.y były bar•
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dzo niawi~lltie. .
Jest o za"otQwama ",oprawa. Sam 10 l t b' ry 1:;
ł
zuie na t'O
że nawet
prz~
Na wczorajszem z~br:l.Uiu giełdo
ruch ('e'l de rl<1je r-a to pytanIe OlI 'J ~ ~.: ~ l'Op
.'awe ny amery· zmniejszo~ych w r'Oku
1934
"( •... d·
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I PAPIERY PROCENTOWE
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2;1, f':' y'L ('O})le::-o w zeS.aw.e
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~
rozmiarach przestrzent upraw- wem w Lodzi notowano:
I'.in 7....
t,l{hd"'ll kos'>tćw mo'~nal),' CJP lyn owa nl.e ulega popra-I
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Sprzeda~ Kupno' W dziale p:tpi~rów procentowycli
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to za"'a:ll'I""le
należyci" wvs~wI"tI:,: WIe. e nocze~1t _e bow.om ZWIl~
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ak ra poDolary
5.2'7
5.26 państwowych i prywatnych tenden' . ~. .
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.
•
przecIętne] z I"""nego
Tmd'O hl Z'ltem w"r'J~i'.! sobie 1"10
sznJ'ą sIę zbIOry bawełny poza
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h
ba! et
Budowlana
16.75 46.50 1 cja. na ogół byłel. utrzymana, jednakp,!.,d !:ez rr1'Ul!tm'i:-ie'<;zyc1 baduli, S!a?ami Zje?lloczonemi. Rów. ~s~aJ~ . a z y tu
rw ny ame·
T>olart w'ta.
53.50
5325 i.c większych obrotów dokonana
tr.>·1'\ bl'.t'(l~~~j, je i f:1 l {t zwieksze-l.l I lllez i spOŻyCIe bawelny amen' , I~anskle.J
"
l' d a.ęci
Inwestycyjna
!t6,50 116.25 wyłąt!znie 5 proc. Warszawy nowe1
l
•.
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.
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l>owazne
In Il~", •
O~_i:1r~ '!cs:-- sam 1)rz;~ Sl~ rm,me'1' I'" U:S ·CJ u eg.o powaznc] re UJ>.
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ł
tn',~
Sbbilizacyjna
it.75
71.50 mi. NotOW'1ll0: 3 proc. budowlana
.. RozwoJ
,. syl
" ryn k owe' _ ·e
ywu
na "' cuu~
I'jc sf::l"owi o wzro~'!ie o1)ła'!a!"o~-1 Cjl.
uacJi
"t z wp
..
- t
Bank Polski
98,- 97.- 46.85, 4 proc. premjowa dolarowa
I"i. a r!i"'m~ Po "te i<':f: w n::.rze z w,v
charakteryzują dane slatystycz, k~z'ta :t~wa~le. s~ę sytu~c.J' J~s
Tendencja. utrzyman:l..
53,25 - 53,15, 4 proc. in west. zwy7.h"wa··i~llI @i~ ostatnich reZ!'fW I ue nowoj:orskrej giełdy t aweł- rc:wmez w)'el~lr.owame
NIe
kła 116, serjowa. 118,50,
5 proc.
r""""SI)W"~~ ":!l tez ze \V7.ros1em 7~ niane.i, wedfiUg których -,wiato. mI~c z zaktrPo~,' .t~gO &urowca.
kOllwersyjn:L 65.25, 5 proc. kolejoWarszaw
ska
9
iełda
.(l'··~"nia .
we zapa&y bawelny
wynosiły . Gc>ra:z .wyraZ!~leJ zary~owuJe
wa 61,25, 6 proc. dolarowa 75.25 pieni ~żna
'S 1... 1d··1, wart'!'Ik<,,,t na xac:altzi(> I pod koniec roku H'33 olk ob 2! SIę kO'Il!.ecZll?SC
rozWląza'1l~a
75 - 75.25, 7 proc. stabilizacyjna
,l .,,.,, ell, .iakl~m\
roz"01"7'1'lznm, miljo.nów bel, a pod koni.cc rO- tych h:udnoścl przez ustalenI:
Na wczorajszem zebraniu war- '71,75 - 71,25 _ 71,50.
dot"d. nb srO'><Jh ,jest 1,(lZi"lić tra! I ku 1934 _ około 1771l milJoua. szc~ego!owcgo programu po li szawskiej iPełdy walntowo - dewi
ue.l ol:'}o~vl~,tl.i na postawione 11~1 I,edukcja
świaLowych znpa tykI zh:vtu, \V 1:11. ~p.os6b ko, zowej obrót dewizami był wyjątko·
Notowania giełdy
ws~ęllle l'ytar:le. czy przeg!"d na,l· sów odpO"wiada mniej wic;ce,i m~n:to<n... ane sa. rownlez
d3!1le wo niewielki przy u. p050bicnin
zbożowo-towarowej
"<;LUiej'lzycn dl~ gospodarstwa .lJo1 zmn:e.jszeni'U zbior6w teg.o su- ofIc.lalne o z.blOrach. t~orocz przewatnie shbszem. Notowano:
w Łodzi
212,70,
Belgja 123,80,
.I01tłego wydarzen "lU r. 1934 śwwd rowca
wStann.ch Zjednoczo. nych przez wszystkIe zat:ntere- Berlin
Gdańsk 172,84,
Holam'! ja 338/)5,
Zyto 14.25 11,50. pszeonłea
e~:. ?ast::tniu lub prZY11ajmniet nych . Oznacza to więc, że
sowane sfc~ R~podarcze. .
7hlrzamu się tak )?;OrClCO oczeklwaSzacunek z!iorow wypadł nle- Londyn 25,92, Medjolan 45,27, No 17,50 _ 18, jęczmień przemiałowy'
ne.l poprawy, Wi1zieł!śmy, Ze nie·
stosunek pOdaży i pOpytu w
co wyżej aniżeli to ogólnie o- wy ,Jork 5,30, pn:eki1.z telegraficzny 16.50 - 11, jęczmień browarowy
litóre wsltavliki mOZna interprefc· poró",'llaWU dQ rokl~ 1933 nd(' cT.ekiwaJno i dlatego sfery go, n:l. Nowy Jork 5.31,25, Paryż ~ 19.50
20,50, owies jednolity
wa~ w tvm ducltu. Jed:!ak przez~p
uh'gl zmianIe
spodarcze podkreślają otwar. 34,!l:j,50, Praga 22,13, Sztokholm 14.75 15.25, \lwlea ~blera.n:r
13;'1:65, Zurich 171,44, w obrotach 13.75 -14.25, mąka żytnia. 1) 212~
I'OŚĆ nalta.m].! dw....ą ostroiność s:ą· i to pomimo cIlrrgi,cznyeh llsi. cie, że
.ou, p6ki się nie posiada rnater.i~łłł łowali realizowa,nyeh na tym rynek baweln!ullY w obecnych rrywatnych: marka niomiecka. 197 - 2225, mąka. żytnia 2) 22.25 _
~tS~~ w;7.ec~:~:nnegol~la §.,~)o~nlP- odcVnk'll od dłi!l'ższego czasu możliwościach zbytu kształtnie szyling austrjacki 99.15, korona cze 23.25, mąka pszonna 27 - !9, !'Zee~"a wszy~ c. w~tp JWO r.t.
przez Roosevelta.
Jest to dla się pod zn:akil'm niezwykle za. ska. 21,70, frank frant'llski 3492, pr..k 39 - 41, groch Victori& 4.2
frank szwaicarski 171,30, fnnt an - 4fi,groch polny 23 - 25, ma.ec"ego poło'lema gospoda.rc:tek
",-'
.
tr'
tu ••
~o PolskI nie moma rozpatrywać ryn, -u eZyl!1Dl'Ji uJeuU1y. pOlll1r
no; zone~ ~y a~Jl'
delski 25.95, pengo węgierskie 101, kuch luia.:lY 16-17, makuch rzepaw oderwattłu od tych strultturabych w~z na początku se~onu przeProblem ZWIększenIa ekspor- dolar Irotćwkowy 5,29.75. dolar zło kowy 13 - 14, koniczyna l'zerwoprzeobra7.eń, które dokonYWUią sie w.dywan'O. poprawę l konty11tl tu ba welony arneryk311S1kieJ co- ty 8,91, rul)el złoty 4.58,50, rob el na. 100 - 130, koniczyna biała. 70
dokoła nas w międzYllarod~wycl; ow~no pohlykę .~tóra. w renIl· I raz ha'rdziej
wysuwa s;ę na nebrny 1,63, bilon 0,70. Bank Pol- - 100, ziemniaki jadalne S - 8.50
stosunkach f"ospodarczvch i r,nan- tacIe d?~rowadZ1c • ~Ial.a
do plan pierwszy. Tendencjom tym ski płacił za banknoty dolarowe wyka 20 - 22, peluszka 20 _ !!,
sowy~lt. ,Te§li zmia1'\y te pójd" !ł:\- wvdatmeJszego odC'lązen1a ryn- dał wyraz również i sam Roose- 5,27.
STut Soya 20 - 20,50. Usposobienie
le-.l po linjl JlOstęlluj"cej izotaelł, kM ku. veH na .iednej z kooferen<:ji z
cgólne wyczekujące.
reJ tel1d~ni!loe w .k~';cz"cyl1t bil! r~. . Po~sta.ie p~tall1ie, ja~~, :o,zwi- I przedst~w.icielan~i
rolm.idwa,
AKCJE
Im ol!611lle w ~Wl2ele wzrosł" ł Id!). me SIę sytuac~a w na.lhl:zszyc~.l Dodkre~!.aJt:c,
ze w lym ce1u
NOTOW ANIA BAWEtNY
Notowano: Bal'J.k PolsJd 91.75 re-.i J:ie ;;ą źadnem istotl'lem :r.a'lT7/>· miesi:-:cach. N:'ezależnie od pro włllrnie
NOWY JORK
96,75, Sbrachowice 13,60, Haber,~zel'!1em, nasz~ fra!!'mentarycz"'e suk jektów rzr.du,
zmierzajtr:<:)'ch I'z~d z3miel".ta l'ozhmlować sy buscl! 42,5!) _ 43,50 _ 41,75. W
Loco 12.75 styczeń 12.46 luty
('esy. n:~ polu wywOZ1t, J1'o~łiw():,ci do ogran!oczem.ia terenów up::-aV\' steru finaDSOWoola fa7ruerÓw.
drobnych i nienoto'Tanyeh tranzak- 12.50 marzec 12.55 kwiecień 12.mr!(I.~aZn3] pl)l)rawy I!OS'Jorł'lrcz!'i W .nych o 20 pro{:., min. "Talla e
JednoczeŚlnie drob[l~ rolnic~' cjach: Modrzejów 4,30. Na rynku maj 12.60 czerwice 12.60 lipiec
Pcl:~e zwęh. sie w s"l.{'sób nie:'?- dążyć będzie do
IDa)ą być wył~cze'1li z ograni. akcyjnvru prz'aważało naogół uspo· 12.61 sierflieli 12 49 wrzesień 12.50
snouty. To trzeba sO~le wvra3n~
październik 12.52
listopad 12.55
llnrzytomttić i pod tvm l(~t~m ".i- ~·4MW&ezs..D;;:'.(XW_,iki4M.:;!...ęr::;>+P"SJPjS.....·~tC:... M'~""!>:;4" ..;a" sUWk;• • ;: MN!*WZ!Q a 'WiZ5,"
dzieJ ls!otr.e U;'l wszystl;:iclt ,,,oces:!w gospo:iarczych, t. l t'a irlt re::-

tow;:o~t Dopiem porl':iesil" 1ic ren.
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grudzień

óenia n ..de;'v oca>'ia6 te w"dki
jakie o3ia~!1i ..te zo~tałv nrzcz ' n?·
!'lze '!osl)(l'hrs!wo narodowe w ~
J,11:'<1;"<'"111 rnku.
,Te'rh" ?: cech naibardzlet cl':tral;.
t~rvs tvc'lt7vch
t'!\/,\ze!r.(I poJo';~e',ł:J
jest nrzeci~~ w 'lbel!tJvrn sta'1i~ t·:;>:".
I'Z" oP'r.'>nmy niemal we wszvs,'lcich
(Od, warszawskiego koresp. gospodarczego "Glosu Porannego")
dzi-.,dzit\ach przero:;t zrjol!1ośf't llro.
' . .
.'
prz:' prrtmklaciach
Przemysł wlókiennioczy prze(l'II,r,:v;l1ci w sto"urf{(f do ",n:~!iWfl~ .
\~ zwiilZl\u l.!-h l orga.l1!zacJI :'~rall:n<:
ra1;:a wełnę scrtymerutu A po·
ej !con>;lfn!e1,j"vch J<\,<d,t. W (fJl."eł roiOlczych ~ozpatr~n,\'an~ jest han~lowych z zagranicą i
4) zrewidowani'e system.u wy 'chodzenia zagranicznego na wy
mierze wvriki~~lt wł>l§r.ie tego f:lle- (spra,;a ~.o.dJc;:cJa
specJalny,cr.
tu p ci:>;óld. warUl'id pracy całell sła1'all w KIerunku uruchom'e· dawania zaśw1adczeń, uzyskiwa loby droższe, przeznaczone na
t1aszei 'wvt;vArczO~f!i, a im ba. ilzlei nia spccjai'nych dogodnych kre- nych przez przemysł włókJ'eIlini rynek wolny.
z:m",kai'! 3j~ przed t13m! rvdd 7,(\- ~yt6"y . ułatwia ;:ą{;ych łódzkie czy na udo"",odnicnie
zakupu
\Velna ta jest sprowadzana z
!!ra:'i~zn~. ~~rut!Jri .t e musz" Eię sta n:·u prze.IDy.sl:o,vi wfóikieI'j):1cze~ weŁny kra :,I()wcj, w kien.I'nku li- zagranicy, ponieważ przemysł
wat;! tem CI~"sze. Z1<Tprlnle)1;'" w~"~1 mu n:JI:ywan~:! wel'ny krrlJowe' TlicD10żliwicnia Hkcyjllych rra11 ma moino:ć korzystania w da,
I,i"; nOl>rawy snrow:v'z'l się wie e r wyższych sortymentów.
zackc i.i handlowych.
nym wypadku z kilkunastcmiedz'ś rlo te!)'". czv i w h!,'ei mie"zl'
\V celu rozwoju owcza,rstwa
Jak stwierdzaJą orgam.izacje sięcznego ta!U.ieJ{o kredytu, pod
. , • .
.,,- """~ ·'~"I'}"'la
• . ' . 7("
l 1 W P osce,
1
. d aJr,ceg'O
.
d
'
lS .· 't"I'~ mo'~"o t:
posIa
o'nlO·
rolnjcze pomic:dzy przemysł~ czas gdy
t'oEci kot1sumcy~ncj ludności tV DnI- słe
zna,oczonie
dla nas7cg,) wiókienriczym.
a nie1ctórym 1
wełna kraJowa musi być
~(·e.
Z. P.
rolnictwa
W\'SlIwanc
s~ producental11li weł1ny dokomywa
nabywana za gotówkę.
lJrzez zwi~~zrk i~b i organizacj i ne byly
Z tych względów konieczne
rolniczych następujące dezyde
fikcyJ,n e łranzake,ie haudlowe jest uruchomieI1l;e specjalnych
m~ljardóu,
raty:
na webl~ kraiową.
kredytów, kt6reby ułatwiły prZo:'
1) podwyższenie OhOwl.:t'ZU ją
~'l'zemysł
włókienniczy
po- mysłowi nabywlłJnie
w bankach c:łmery
lepszych
('ego Oli:;etka dodawanlia wełny sIadając dostateczną ilość tY"~h
s o rlymem. t ów wełny kra,jowej w
kańsk1ch
krajowej do wyrobów dostarcza fikcY.r.nych traonzakcji dla wyka ilości okoł'O 500 tonn rocznie.
Według
danych n{1wojorskiego !tych instytucjom pallstwowy)1'J. zania ,
:7e zakupił potrzebną
Tyle związek izh o orgaJru'Za·
ilość wełny krajowej
dla wy.
Pederal Reserve Bank wkłady w do 50 proc.;
2) wydatne zmniejszen;e o' produkowania Łkanm dla imsty
baf1!<acb amerykańskil'h na koniec
r. 1934 wynosiły 45 miłjar~ów do płat pobieranych przez targowi tucji państwowych. wstrzymupl
ska i rze~uie miejskie od owiec sI~ od nabywania welny. wsku
larów W końcu r~ku były jeszcze i baraniny;
wypowiedzieć się. w tej dość
lek CZe.<1O powsta ie na rvnku
tylko 53 banki czynne, co stanowł
3) uzyskanie m.oż!:wie wyso- wzmożona podai przy braku dratH.wej sprawie.
najnłzszą cyfr~ od roku ~20_
kich konty,gent6w Da OIWee i
popytu Ba ten IU'lJkul.
Van.

Kredulu dla

I

45

dolttr;'w

włOhlenniClwa łódzKie

o

12.59.
NO\i'y ORLEAN.

Loco 12.72 styczeń 12.38 d
rzl:'c 12.52 - 5:3, maj 12.59 lipiec
12.62 paźd~iernik 12.49 - W, grudzień 12.55 56,
LIVERPOOL
Loco 7.13 styczeń 6.84 luty 6.88
marzec 13.82 kwiecień 6.81 maj 6.79
('zerwiec 13.77 lipiec 6.76 ~ierpień
6.72 wr7.~sień 6.68 pździcrnik 6.65
listopad 6.61 gmdzień 6.64 styczeń
6,63.

Egipska: loco 9.03 styczeń 8.6&
m!l,l'zec 8.62 maj 8 63 lipiec 8.65
paździ ernik 8,61 listopad 8.61 styczeń

8,61.

UPller: loco 802 styczeń 7.75 ma
rzec 7,68 maj 7,65 lipiec 7,52 paź
dziernik 7,51 listopad 7'47 styczeń

7,43.
BREMA
Loco 1460 marzec
14.61 lipiec 14.80.

14.34

m~.,

ALEK8ANDRJA
Sakkelaridis: Stycz('ll 16 18 marzec 16.03 m'lj 16.10 lipiec 16.20
listopad 16 20.
• . . . .~~1>~ • • • • • • • 6& ••••• G

LEHARI-PfHTYUn

::~~~Skt~;'y ;::::;.~~. Mi~ Uli [k a·la n~ lb erl

I ul. Sródmiejska 21.

PRZYJMUJE:
od lo-12-ej i od 5-7-ej...

_N_~~.~19~

____________________________________~1~9~I__~
" G~L~O~S PORA~N~N~y~'l~_1~9~3~5__________________________________~1~1

Dz.', ,
"S41

lob Ot8!

19

stycznia
flllllłRl'IO~JI

NARUTOWICZA 20
Mnóstwo atrakcyj

Doskonały Z 6Rpół
dyrekc;ą p. M.

niespodzianek..

Klno-teałr

Bufet bez karoty.

Dziś

Bilety przy kasie

]~ilharmonji

i dni następnych I

eoo er -

Gary

muzyczny pod
Szymkiewicza

ario

D

i

nowa wspani:.tJa para kochanków w naj piękniejszym filmie szpiegowskim
stali po dwu stronach życia - przypadek
uczynił ich kochankami i wrogami!

Kopernika 16.

Jej

Pocz. w dni powsz. o 4-ej,
soboty, niedziele i świąta
o godz. 12-ej.
Sala do brze ogrzana

jej

'tv

Następny

program: "Nędznicy" i "Paryż w ogniu" -- 2 serje razem.

....

ił

ści t

Na. zebraniu wierzycieli

uściski oznaczały więzienie,
pocałunki śmi6rć.

•
~-----------------------------------------------~
;
lad,
nadzor"
Prvwalrre Kurau Hand.Owe
~ Chorobu ZWi erZą I

masy
firmy "Fajl1gold i Świę·
towicz", tkalnia wyrobów półwE'ł·
nianych w Lodzi (piotrkowl-:ka 58)
w przedmiooie zawarcia układu.
~yndyk tymczasowy odrzytnł Ilpra·
wozd::mie oraz złotyl bil:tns, z ktć ..
J'tlgO wynika, że pasywa
wynoszą
0'7,306 zł. przyczem niedobór 59,&:!;?

na nieruchomościach upadlej firmy.
ObecDIe zarząd masy wystąpił
do sądu o wyznaczenie nowego 4miesięcznego terminu sprawdza.nia
wierzyterJości dla wierzycieli, którzy dotychczas nie zgłosili swych
preten!!ji.

(lpadlości

Eksport do

Ił .

J.

W Łodzi.
ZlIwladamiam. te

I A

(6peoJalnoAć-

psy domowe)
Lekarz weterynaryjny

1'1. 4.

ul. Przejaad 12. tel. 157-91

PóŁROCZNY

KURS

KSIĘGOWOśCI

w dnIu 31 stycznIa 1935 r. o godz. 7.15 w.
Zapis, prllyjmuje kIIncelarjll Kursdw codziennie od god •. 11-1
p. p. i od 4-B-ej wiecz.
Kierownik Kurs6w J. MANTINBAND.
rozpocznie

Rf~yki

się

zapropono ma s!ę odbywać bez c'a
Imł układ w wysokmk i 10 proco:
W kołach rządowych Unjl po?upłatny w trze~h ra~ch_
dniowo - J.frykańsldej rozwaiana
Komiwnjaż'
Za układem wypowiedziało się 24 i jest kwestia zwolnienia od ela cal~lenkleWlc •• 3 /5
wioJ'zvcielL reprezentujących sumq ko~i~ie !ub częŚC!OWO,
wyrobów
jak zwrkle w SOBOTĘ, od g. 9 wicu.
fiO941 zł., z:ltem uklr1.d doszedł da właklenl11czych po chodzenia zatYra~k utku i na ostatniej sesji sąd u· uicznE'go, Imvortowanyeh do Unji
-._~
klad t rn zat~ierdtlł, oraz zakwali· Pc-łudnłowo. Afrykańskie), li \1.'Y.
fik owal upadlvch do pr:t.ywrócenin robionych całkowicie z welny po;Pl r.'Zd kupieckiej.
lulłnłowo - afryl,ańsldej.
Inicjatorzy tego pro,tektu wycho.
W spra.wi~ upad !ości TO.,lvarzy. dzą z założenia, że kraje o h,zwłnię
-. . .EII
_
..
<,to,,;'!. AkcYl'n e'!f)
lIanu faktnry Ba tym przemvśle włćldennfczym, im- v ; " . - - .
;ae ' t
P 'T k
Bł
tb
•
dl
16
t 6
h'
-~_.><ó
.' FORTE rA.~ oncertowy fi ne·
wclniane.T Jalmb Kestenberg, odby por tu jące a ce w prze w rczyc
I
ra do spnedania. Przejazd 6, m. 6.
lo si~ w dniu 5 listopada r. ub. piel wełnę poludniowo . arrylmńsJtą są _
•
. _ _ _ _ '"" Telef. 2115.Stl.
9531-2
wsz(> sprawdzenie z'!'łoszonych pre. zainteresowane jednoczdnłe w wy\
ttl1sji przez wierzycieli.
wozie materjałów weh!ianych do ENGLlSH ten.cher gi~es 10ssons
- - Do stanu bi~rne~o masy unndloś UnU, tak. ~e udzielenie preferer.cj! and conver ·atlO.n. PlOtrkowska KREDE \"S stołowy w dobrym
(. j ogółem zgłosiło się 83 wierzycie- celnej powmno wpł~ąć
z jedne.l \ 48, l. 19, tel. t o3 ·14.
517·2 stan e okazyinie do sprz edania.
Ii na oCl'ólną sume 1513866 zł.
stron~ na zwięk<;zente zakupów weł ·
IE
ltiliiWĘl1IiSIt;;&_ z:a;:JjfV .
Sienkiewicza 147, m. 7, od
.Jedn:v~ z n:tjp');va~n!e'jszvch z~lo ny, z drugiej zaś strony na wzrost r
Kupno
ł sprzBdGż. fI~ 10-12.
536-2
!izonych wierzytelności do masy ce-n we!n y , zwh.zany ze zwlększone:M,
nm _____,_ _ _. .
1'11;;;1
była pretensja firmy
Włćkienni- mi moz1iwo§clami zbytu wyrobów
(:~a Spćłka Akc. N." Ejtingon i ,,"clllłan~ch.
ł.~~E,LE
Różne
~-ka" na 196,611 dol. ł 71 ,710 zł. • Powyzsza sprawa. stanowi obeL stołowe.
sypiaj 'i,
gabinety,
PletenE'ję powytszą zarząd masy me prz~dmlot rozwaza!'.
krzesla dębowe. stoły owrune, BACZNOŚC! UW31Z'a Nr. 47
rosta.nowier.iem z dnia 1 grndnia
Na!ezy nad.mienić, ze PoIslt3 za- tapozany oraz wszeJl..-ie meble
3kielZ'o Nr. 47 Taniol Tapi~er i de·
roku ub. l'rzyjął jednRkże tV'lko na r.u~uJe .'~ UnJi P~J'ldniowo.- Af~y' nalnowezych faso,. ów. Ceny ni·
korator.
majster dV1lłomowanv i
kwotę 91.198 dol. i 71.710 zł., ponie bnskieJ coraz wlęl(sze Uoset weł· skie. warunki dogodne
(;t'chowY przez Ministerstwo. za·
W3.Ź częM jej pochodziln. z okresu ny.
L 106 Plotr~owska 105
twierdz:mv w roku 1905 przvimuie
l'ierwszej upadłości i podlegała wa ~O' ł
*-91 ;"1
'l' W podwórzu, talaf. 136 ~7
wszelkie tapicerEloe i delwracvjnp
rnnkom zawartago układu na 25
S. aIM~<E
~<l-12 robotv i reperac.ie po bardzo n!.
procent, przyjęcie więc reszty zg'ła
Zarząd Mie;ski w Łodzi zwra· _ .
- - -_.---~kich cerach. Uwag-a: prosze mnił!
~ zone.i wierzytelności zarzllc1 w o- ca uwagę na Dziennik Zarządu I WóZKI dzieoięce, wyżymaczki,
zawiadomić listownie S. Karab3·
i:l)b:l.Ch s ędziego komisarza dr_ Z. m. Łodzi Nr. 1 z dnia 15 stycz po oenach przystępnych poleca
uow Nr. 47
Kilińskirl!o
Nr. 47
Sc hina~l~ i syndyka. t~('z~~owe/!,o ni~ 1935 rok?, w który~ u- Marja. Jakobi. Piot .kowska 101, mstrz d.vplomowanv i cechowv.
masy, 1M. Toms.sza Oxhńslaego od- mlesz('zone Jest ogłoszeme w sklep w podwórzu.
,
JaIił.
sorawie przydziału pnez Bank _
--------Dodać na.lety, że łirma. "N. Ejtin- Gospodal stwa Kralowego kon- PIANINO, marki Seiler, o głę ZGUBroNO kshr~~czkę Ubezpleczal·
gt)n i S-ka" pozg, powyiszą wierz.v- tyngentc kredvtów bodowIanych bokim tonle, okalYl nie do sprze- pi Społecznnj w Łodzi za nr. 448·
teInością, jest ,ieszcze włerzycielk~ na rok 1935 dla m. Łorlzi.
dł-nia. Karol Koischwitz. S-ey, 175, na nazw. Szefer Helena, Ruj'!1)oteczną. upadłej masy na sumę
tódt, dnia 19 stycznia 1935 roku
Moniuszki 2.
547-3 f,ka 5
200,000 dolarów, zabE'zpieczonych
Zllrzłłd Mle!skl w t.od_'
F ełnomocnik upadłych

WSlGwarzlIszenio

r----- e
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Bauka
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rów

r
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I
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wychowanie

_Ii

I

I.
.

I
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i dni następnych!

,h

Wyjazd do tbnrytb

zwierząt

Nawroł1a, II p. Tel. 17S 77
0

Ceny lecanioowa.

~

I

Uzdrowiska

Pensronat
•

i

'I

Szorra

W Kolumnie
tel. Nr. 5 ozynnv cały rok.
Poleca pokoje słoneczne, ogrzewane
z wodą
Ś • tło
bieGącl!. WID
.~
..........

elQnIJnO',
bl"

I

Lokale
•

pokój frontowy z meblami Jub bez tanio odnaimę. Kilińskiego 8~, m. H (obok poczty)
telefon 109-65.

DUZY

DUżY frontowy lokal handlowy Illl
I pi~tr~e ul. Piotrkowskiej 35, do
Wylla,ilpia. WiadomoŚĆ u dozorcy.

9534-2

------- fOTOGRAF

PRASBWY

P oszen •

Dziś

Ił e

prlJJjmu!e codziennie od 9 do
1 i od 4-7 p.p.

6-go Sierpnia 9
(SFINKS) róg

Wólczań s lde i

Wykonuje zdj ę cia prasowe, z uroczystości,
sportowe, g r u p o w e,
wnętrza, wystawy sklepowe, kopje obrazów.
k a t a log i i t. p,

pO cenach

b. niskich.

Nasz rewelacyjny program!

Legjon6w 2 I 4
Ceny miejsc
na I seans 50 i 54 gr.
nast. 54, 85 i 1.09
Sala nllletycl. 09,..na
I wentylowan.

rolach ułównuch: Wallace Beerrl Jae ie CooDerl Fau wrau. George Rall
Nadprogram: Komedja "Ja chce szampana" oraz kolorowy dodatek "W kr61estwje NeDłul1a
8zlS Ilutro OaUdZ. 11 rano Poraneh P. I. Banda Boubula w głównej ~:;:c:~: ':~It::.

UJ

ll

roli

Kino

5złike

W

Szakali

Wi~

~

Dziś i dni następnych!
w czarującej, arcywesołej

komedji austrjackiej

- ~....j _ _w_i___~

(Es war einmal ein Musicus) "In einem Wiener Cafe"

Sienkiewicza 40
Tel. 141-Ja.

Niezr6wnany koncert gry

Nor, GregOr. Marji Soerensen. Ernesta Verebes.
Następny program:

"Sluby Ułańskie". Mówiony i §piewany po niemieck"

191-

l!

"GŁOS

__~19~3~5____________________________________N~~~~~

POR~Y~"

~RlfD~J~ WI[Ul~I~ A
Kino

lub I!ktldll komisowego tylko pow:tż·
lIej firmy poszukue na. Wllrtzawę
ewent_ Ł6dź rutynowIlny kupiec li:
"yżslem wykllztllłceniem. Lysponu;e
gotówkl\ w sumie zł. 25.000.- i wlęk
hlpotekCl' Oferty sub .• Solidny·

LLA

.

::~:f~ : I~~Jn··~ l ti:\~(t: . ~}·· 9j Ci! ri ~ ~,~

.~ .:, ~~; .. ..:..' ~

-

U"

Pocz.

207·łI1

Z dnIem 22 stycznia r. b.

12, 2, 4·, 6, 8, 10'5

4nna labojklnil
wszechśwIatowa

AKUSZER-GINEKOLOG

DZiś

przyjmuje od 10-12 i 4-H w.

primabalerina ud.iele~ będzIe •
ta,1cach baletów klasJcznl'ch, charakterystycznych,
Glmnas~yl<8, Plastylta I AkrobatJka orea ćwiczenIa
odtłuszczajqce ciała - og61ne I oz_kiowe.
ZbIorowe tańce dla inteligencji prac uj ,GOJ .d.lela
p. Prof. Karol Tr!nkhaua.
Specjelna interpretacja "Kallokr'.
Co tydzień w czwartkI Kur. Maaura.
Kencelarja puyjmuje od dziś - cod.iona1. od ~ tł
rano do 10 .ilcaór.

P'RENJERIl

. .. . . . . . . . . . . . . . ..
1
. .

Andrzeja 4, tal. 218-92

najnowszego .wspaniałego arcydzieła
produkcji sowieckiej 1935 r.

DOKTÓR

R

Ogłoszenie.

Syndycy tym~zalo~! masy upadfo§cl firmy
,.M. A. Sze]nrok 1 S·ka sp. z ogr. odp. w Ł0dzi, przy ul. 11 listopada 98 na mocy Bn. 603
K. H. wzywają wierzycieli powytszei upadłości, aby w ciągu dni 40 stawili się osobiHi.,
lub przez pełnomocników z dowodami, uaprawiedliwia.iącemi iob naletności, w kantorze firmy w Łodzi, przy ul. 11 listopada Nr. 98 •
godzinach od 10-1 po poło i oświadclYli, Z
jakiego tytułu i do ;akiej sumy są wierzy~ie
lami, oraz aby złożyli u nioh tytuł, ewyoh
wierzy te! ności.
Sprawdzenie wierzytelności na mocy an.
503 i nast. K. H. odbędzie się w obecnołoi
Sędziego Komisarza w dniu 2 marea 1935 r.
o godz. 10 rano w Wvdzia!e Handlowym S~u
Okręgowego w Łodsi, Pl. Dlłbrowskiego 6, po"
kój 1\r. 15.
Syndycy tymczasowi powy!ezej upadłołal
Izydor ManUnband
Łódź, Przeiaid 12, Tel. 157-91
Leon Fein;rold
Łódź, Mielczarskiego 12, Tel. 223-71

Specia1ista chorób skórnych
wenerycznych i seksualnych
Południowa ZB. fal.

zot·sa

przyJm. od 8-11 rano i S-8 If.
w nled.telo i 'wlęta od 9-1 pp.

E

Dr. me~.

•

!Spec. chorob wene1l/c.nzch, mocaopłolowych I ekórnlfon

Pierwszy

Traugutta 8. Tel. 179·69

film sowiec'd

PrJlYlmu:e od 8-11 i od 4-8 wlec..
w nlec1alel~ od 11-2 po pOl.
dla pań oddzielna pocsehelnia

młodzień-

pełen słońca , uroku

czej pogody.

W rojach

głównych:

Instytut Kosmetyczny

•

genjalny aktor teatrów m09ki~wskich
(niezapomniany boha.t er filmu "Turbina 30.000")

I. Zeimo

Piotrkow.ka 175, tel. 138-76
śladów.

Trwllłe

Cldmłedzelące
hormonową·

M.

~.

Ogłoszenie.

Syndyk tymczasowy masy upadło§ct łłl'l11Y
Piekarnia Mechaniczna Ezra Zeligman oraz
Ezry Zeligmana osobo za wiadamia wierzycieli
powyższei upadłości, że Sąd Okręgowy w Ło
dzi w Wydziale III Handlowym postanowienism z dnia 10 stycznia 1935 r. wy2:naczył dodatkowy l-miesięczny ostateczny terruiu sprawdzenia wierzytelności.
Sprawdzenie odbędzie się w dniu 16 lute·
go 1935 r. o godz. 12 w sali zebrań III Wydziału Handlowego Sądu Okręg-owego w Łodzi,
PI. Dąbrowskiego Nr. 5, pokój Nr. 15•
Wierz,ciele, któlzy sprawdzeń nie dokonają nie będą należeli do mając)"ch nastąpić podziałów funduszów masy upadłości.
Synd\'k tymczasowy
Guslawa PHi:::zews:ta, adwokat
Łódź, Piotrkowska 55, tel. 245-05

niezwykle utalentowana para. ,tkŁorów sowieckich.

p' zy;m. od 10-2 I 4-8 w.
8e%DOwrotne usuwanie owłosIenIa
naJnowaz_ redyka ' ną metodą bez
~uracJe

•

-~----~.-------------

W!zkole Tań[ów
Prot Karola Trinkhausa
Andrzeja 17. Tel.

N artltowicza 20

Dr. J. łiadel

REIC

1\'" ~~ .. ,~.·:I·I· ".:, ''':'"'':.11'••'

ScenarjllSZ: G. Hołmskij
M. Doński i W. Legoszyn

metod ..

Reżyserja.:

przyciemnianie brwi I rzęs.
dzie"no l .ieczorowe

Kompozytor: Lobaczew.

Upięlulenla

------------------------Do akt. Nr. Km. "11/34
OnWIESZc.ZENIE.
Komornik Sl\da Grod'Kiego 'IV to.:lai. rewiru 5·go Leon Wą'.lowskl, zemieszkały w Łodzi przy ul.
Narutowiua lO
na zasad.ie art. 602 1<. P. C. ogtllszll
że w dnil1 6 lutego 1935 r. od g.
'11 odbęd.ie się li('ytacja publiczni!
ruchomości, nalefi\cych do Cha imaLejbIl i Maszy vel I'\lIdzi Lipnowskich
w Ich lokIIlu w Łodzi, pr.y uL
Sienkiewicza 6
składlljllcych się II radjll, mebli i innych rzeczy
oszacowanych n3 lącIn" 5um~
zl. 3380.które moina oglądać w dniu I icytacii w miejscu sprzeda.ły. w czesie
wytej olnllczonym.
.
Łód~, dn. 181. 3S
Komornik (-) Leon Wi\sowski
Powyższa Iieytllcjll odbędzie si~ na
necz Bllnku Spółek Niemieckich

Na~program: 6Ełl'l

oeop

W

najnowszej kreacji
Tygodnik F ox'a i aktualności PATia

-------------~--_

Dr. med.

..

_.-

!ber 601llb

Dziś

2 .poranki o g. 12 i
po cenach zniżonych

Dowr6cil

Połotnlctwo

I choroby kob1ece

Plofrhowsila Z6,

tel. 177-50

Przyjmuje od 4-6 po

poł.

. . . .~sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B·~@~'._.~.~~# . .aa........................~~..........~R2. . . . . .. . .
Dziś

Kloo-teatr

Jat:lłi~
tOG.per
niezapomniany bO~Jater "Cze~pa:"

PRZEJAZD 2
Kino Teatr

_
I
Z

Kino-tealr

DZI L 'Y

.

I

GŁóWNA

1

Największy film produkcji "Sojuzkino" w Moskwie.

j M. Doronin oraz najwy uitniejsi artyści Rosji Sowieck;e]
Nadprogram: Stara I nowa Moskwa oraz dodatek Paramountu.
Ceny miejsc: 54, 85 i 1.09. Balkon 75 gl

mleSlęcznll ,.Glosu Porllnnego ze W811y5tklemi dodlltkllmi wynosi w Łodzi al. 4.6(1. za odnoszenie _
J:POC'sylką poe.łowl! w kraiu . zł. 6.Ze$lTllnicą - zł. 9.-

radnl,cla' nie zwraca.

"oinit..ck.

WEera Taracowa

W rolach głównych:

I (!

hollaktoł oOD. ~\&nl~6W

pierwszy

e

Ozll I dni
nastepny[b f

i!etr.'un-ulII
. . ta
l
fre
40 I'r08lly,

l:\.eliO~ , iEów

dna nastepn,ch!

.
w nalOOW:5zvm f)lm18
Wzruszaiąca hisŁorja odwagi, energii i wytrzym .l~v~(' i młodego chlopa_
NADPROGRAM: Wybitna Komed.ia "Ja sie brlrdzłł iJr,dia" poraz
w Lodzi oraz aktualności Palamountu i Pata

11 listopada 16
(Konstantynowska)
Sala dobrze ogrzana

t:

i

za. \\Ivdawaiotwo

..

j

dgłos'''Snł..ł za wler.u mlllmetr3.Y1 I-SZ~'
. . . . : . redllkcy.ny~ zł. l.Sl; w tek ,.
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwy::ujne (,tr 1) szpa l
PosJukiwanle pracy 10 g" aIł wyru. n!!imni3jsaa z.
szerua 111mlejecowe obliczane $!l o ,(jl/o drotol. łlr.n
5(jJlno OaloSlenla

Prasa.... wyc1aWllioa sp. •

'.'1 (;,trJn~

.) .s,;u , t~ !-';~i\ stt ..Jn~ :.I ~l", Heklam,. tebetom
':\3tr%3Z~nle~n m~el:l~s 6) ftt·! b:i. alutraojenla mieJlloa

~\'

gr. Z) wipar•• n!!)rtlmo):Jse otłłouenae ał. t.!O
OtbU3:\il lIlqclIvnON! I n.1ltólno\.lle tlł.1. O"ło
lIagr. tOP/o Z'l o-Jl unn l!! tabe\!!ryo.ne lub futu. dodetJ.:
dll.·uao\or. o SOlin dr:>iel.
,.D

D~3~),\~)

ORl'. odp~ Eu.~eułU8Z Kl'Ooman

W dro.llaral włallJlBj I?lo~.... 101

