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\V ąrsz3.'Ml>iJd kores·p. "Głosu
Porannego" teld'fa.nuje;
W czorajisza dyStkusja nad bu
dżetem ministerstwa spraw we
wnęŁrl'znych w komisji sejmo
w,ej oczcJkhvana b-y1a . z natęże
nJcnl
{)l'zez lewic.., i kluby mniejszo-

ści nal'odowyc~

~DYŻ min.

hościałlkowski

jesł
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udział

w
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",I Oh udala' mląd y inn mi vi J dneln z palowali, urzlldzo.
lI,ch przez p . Prezydenta Rze ••,pospolitej.
...
...
Jak si4 dowIadujemy." mjel' pruski Goering prawdopodobni.
przyleci dziś rano salnolotem na lotnisko mokotowskie w Warszaw~e I tity wizytą, ml_dzy Innymi, panu ma razałkow i sejmu Świ
tal.kiemu.

stro się
II
ę· p DIGwska Z kla U 1I.,odowego

I

wian,mi przei.D

.,poli...,ja zn~ąła się nad ludno \ i(los p. Pepłowska, p.ttyczem Po ej ()boru i wojewody 'poleskie- Sp'rawo.zldaniam~ idą-cc:mi z B~
~ w b~utaln)" sposób".
dajemy spr8lWOzdanie. ·WtMług go.rezy., Z ministerstwa
Na W'SlzystkJe fak>ty m6well
djarjuts.za sejmowego,
kt6ry Nie ma pani żadnych pOdStaw i wy~ało kilkakrotnie pa1"U

posiada spisane

protokuły,

br.żmi:

żadnych

.

podpisane przez mieszkaÓJCów i
"Przemawiała !Ilast~ie p.
na życzenie może je złożyć p J?epło\Vska z k1u1b\l narodowe~o
I'l1inlstTowtt.
'Minister Kościal:kowski: _
Min. Kościałkowski: - Bar reżeli zajdzie ł~o potr.zeba
dzo prOSf;~!
.. Bereńe Kal1U8kieJ będę mó..

.

P.

odprawa

,

CZ3'1·owanłe.

h'ch,

Oskarżenie

Po el

ZnIeważ ftJ1

rr.1ędzy mnymi

szel'Ca
PO'9,

r

QO

danych

shvierdzenLa, że to,

ezytaJa" ,~st prawdą.
we, op~era się pa,ni na odbiera
nych od poszGzegM.n~h osólb
fal8ywych, oszczerczych
danych.
Nd.e może pani wylkazać, że
to, co pani mówiła o
niezgodneI11 Z reguhlmin'em trak
towaniu odosoonionych
może być udowouniOlIl,e. Ja nh
posiłkowałem Slie tyllko' raportll.mi mieJscowego
woJewody i

\V

żgd poseł
jał " zw

posłów,

Bień 'z PPS,

.u.....

zw
nr
Krausz

l'IiDt:ber. nie przy-

nia

inspektorów,

pani płk. Świdziński, b. wojewoda hl
Odwrot, belski i dyrekJtor Kaweelki. Ra00

radn'JI dr.
I)osIal mu sekundantów

Gud adresem policii Jako rell.ilnu
Pr<zemawiał

le

re~u

MÓWca odda~ p. miilli'sltrOtwi
wił jeszcze Jutro.
\vYl'a,zi{)icleIll t. zw. lewego od (lapiery.
chylenia w rządzie. To ·t ez prz)'
D1ifś ch~ę tyI100 skonstatować
hrło dużo po~' ów nienależącyc1.l
źe z tego, co tu pani przeczyta·
Osłra
uo komisjli z lewicy i mniej,szo
ła, .iest tyle pil'awdy, co było mó
wione o regulaminie. Pani poki. JedJnakże oświadczeme mI
pepłowskie)
;jl~h'a,
że będzie przemawiaj
liW<lliła sobie rzudć h1\'rdzo cięź
Zkolei przeIrulwdał
.jes.z~7.t' kie s·l Owa, .lak słowo "hańba" i
tylko o cyfrach budżetu, a nie
polityczlklt.e,
"zere~ posłów, poczem zabrała inne w stosUlIlku do admaillistra
wy,volałG o~y'Wiście pe'M1e Nn . . au. BUZ
t &Al..
C;

Po mo.wie p. min~stra wywią,
tata &ię jednakże dyskusJa po
Jitycz'na, której .trudno było u
niknąć przy dJ1s.kusji nad bu,
~żetem min. spraw wewill~tTZ.

'Rok VII

lotnia oll'lokO

n

Watsz ski kc"esp •• ,Głosu Porannego" telefonuje =
AJencJ
,,1$lI:ra" donosi = odanIl pr2ez niektóre or a ..,
pru.·
• ra y zagranicznej wladomo'ć o przyjeździe prem)er
ki g p. 00.ring8 do Polski odpowiada prawdzie. P. Go.r'".
pr.yjeżdła do Polsltl na polowanie obecnego sezonu zimowego wraz z towarzyszący .... ' mu panami kan elem. _ełem
~eśnictwa pafiatwa i Han.endorfem, szefem łowiectwa. Wej-

Min.

,

25 stycznia 19a5
_t&4A r.
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Iłódź Piątek.
..

H

porty stwierdziły, że
regulam[n był stosowany.
Jest on surowy.
gdyż musI
0iI1 być surowy, inaczej nie był ·
by 10 ob6z iilolacyj,ny, ale
żadttego znęcania się nad ludż·
mi w obozie nie było.
Niech pani si,ę zastallwwi czy
"
jest to l'tlecz dopuszczalna rzu.
canie takich ciężidch zarzutó~
pod adresem unędnika polskie"
go. Jest bardzo łatwo dziś po
dawać do W'iadomośd pubdio_'
nej
takie czy inne dykteryjki o obo ,
zie,
jeSll: 1Jardzo łatwo podawać d.)
wiado1l10,ści publJicznej rzeczy,
które 'l'zekomo si'ę tam dZdaly, a

które istotnie plozyllosiły hańbę imienin po,Jskiemill.
Ale S~l to rzeczy, ktÓll'e się podaje
tylko dla celów polityCiZiIlych,
a wtedy, gdy chodzi o hOIDor
człowieka, cel polityczny nic
1uoźe hyć hrany pod uwagę
1
nie wolno się nim posiłkować.
Prezes BVl'.k a
'Ila pods,tawi<,
pl'zysłu~u.i,ącew: mu jako prz::wodlliczącemu komisjtt prawa.
poleca
skl'eślić z djm'.iusza i I}l'otokuh.
całe przemówł~'nie pani Pcplow
skle.i.
Pos. Stalliszkis prosi o glos w
~prawUe oświad~zenia przew()d·
r.iczącego, Poseł B~'rka o,twierdzo, że jegO aś w iud'~zc llie ex
pre~itljo tlie pbdk~H
(;\'-lwsj,
i odmawia glo~u,
Po jeszcze jedł1cm
przemó

który oświadczył:
Na tle rozdźwiJęków, do ja, regu tygodni ltlJejsce
między Leader Agudy, poseł MJlOcberg,
- Pam tninlister przedstawił kich doszło na wczorajszem piJ pos. Minobet'giem, a dr. Krau oświadczył Ślwiladkom dr. Krau'
obraz miłej slelankq. Rzeczyw:· siedzel1iu rady miejskiej pod I szero.
s,'!a, iż
f ość pol ka .iest zupełnie inna
ł
'd k
'"
czas
g OSOW3.IUla o -orotsJ~ Ta
Jak
zdołaliśmy' usta~ić Slpra.
jako religijny żyd, nie mO"Le
Przykłady, jakie pl'zj.tocz~,
",zh:,~e są z zagłębia Dąbro\Y dziecki'c h, pOnUędzy sJonistami, \Va ,p rzedstawia ,się następująco
pr~jąć wyzwllnia.
sktego,
.a agudowcalI~i' Tozeszły się w
VV
cz"',sie ost"<;n'erfll'o wsp~)l,ne
•
~
<H ~ ń'"
IJ
Zdanie.m pewtn.ych kół, sytu
nIc podOlhne l'ZctZ\TJ <IzI·e.in
, "'~ę <, kuluarach raay
l
po"~edzenl'a
';"dn c
b acja pOS. M1nctJJe'l 'ga jest b, klo.
,.., ""
"
• •
'iD
i'"
,ZJe , lO zOillyc
calej Pols.ce.
sensacyJne pogłos,kl opoJedyn . fraikcji zydowskich
potlliwa, gdyż
Mówca przytacza szereog wy· ku pomit:;dzy prezesem fl'akcjl.
' •
.,
_.
padków z powiatu zawiel'oiaIi A~udy, pos: Jakubem MiUCbel'jl pos. i\flllc::rM m.ał zł1lewazy(' Jako )loseł na sejm POWilli'cJI
5kiego, gdzie z o,kazji zajmowa giem, a tadnym,
dr. Gyu11!
• Kr aus~.
pI'zyjąć w yli\waoie,
względnie
nia bydła przez sekwestratorów
Krauszem (sjonistą).
Ten' osłatni zareagował na o. udzielić satysfakcji honorowej
w a ,y~cie poUcji
d K
•
wywlązy-wały si~ ~wałłowne
no całej teJ sprawy! krt-óra I brazę ,bardzo oSltro i tego same
r. rauSZawI.
s(env
VI' 'Wołała ~. kołl1ch r:ldzipcklćh . go duta
Dalszy przc1Ji·eg zatargu IlOno
1
i ares7Jtowa.nia, pr;yczem ja ( dl~ic Wl'l1żcnie,. ma swe źr6dto (Joslał pos. Mincbcl"gowi swoicb \'Owego hudzi zroll1miałe 7,ai'n
twierdzi l1lc)\ycr:. podobn n
I \V Im'ciach, ial' ie mlaly od sze I
6wiadkt'iw.
I teresowanie
\Yicuin posiedzenie zakoń C,ZOJl C' ,

I
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POLIT

Na mmogines:e wizyty, którą
min. Laval ZłO'Lyl w Genewie
min. Beckowi, f.rancuslU polityk
i publicysta
Edward
Pfeiffer, należący do prawi~
partji radykał6w społecznycb.
opublikował ostatnio dlugi ar·
łykuł "Francja a Polska".
W artykule tym autor podda
jc polską politykę zagranicz;ną
szczegółowej krytyce. Pozostawiając na uboezu kwestje pre·
stiżu i wmjemnyeb uraz, przytoczymy z tego artrkułu ustt'
IIY uj,bar ej neeww. łtDlba Ulej, iż głos p. • Pfeifl"a

wzaJemnej polityczne.i rezerwy
polsko ~ czeskiej, mówiąc, l'Ż
polityka polska uie jest w jego
oczach aktem chwilowej taktyId, lecz stanowi bardzo ważny
i stały czynv.lk, z kJt6rym n.lIeży się liczyć, tak w chwil: obec
nei. jak i na przyszłoŚć.
W dalszym ciągu swej f..1ip!..
ki p. IE. Pfeiffer pisze: ,,Polska
nie zadowoltła sił! zamanifestl)
waniem swej wra"~ci wzgIędem małej ententy, lecz kontynil
a mliże.ułe z Węgrami.

I

r.

C.oerubot ,

8

ADŁA
I

przeszkodzenia powstanin pak
tu bałtyckiego, za kt6rym wy·
Jł(Hyiedziały sie Francja i Z. S
. R. R. Pik. Beck udał si·c do Tal
lina, by skłonić Nąd estońsk~
do przeciwstawienia się paktł..'
wio Francję trzymano na ubo~zu! zato niemiecki minister
gen. von Blomberg udał si~ da
Tallina, by spotkać się z płk.
Beckiem i podkreślić zgodę pol
sko - niemiecką"o

nie nniknęłaby wojny z Niem·
cami o podział zdoby~y, jak
to miało miejsce między pańsh~alDj bałkańskiC!lDi w 191~
roku.
Pomijamy inne wynurzenła
p. Pfeiffera, albowiem już lo,
co przytoczyliśmy wskazuje w~
raźnIe na to, .laki nadmiar kwa
sów istnieje w stosunkach pol.
sko - francuskich i jak fkiwnłe

nie zapomina o słyJQ1em wysIą
pi nłu min. Dec
,., GeaewiP
w spra
.Iv o *1MIle
nmiejs~i u odoWJch i .
rzuca "part)ł pulkownik6w4',
iż nie przestaje ona marzyć "
Wielkiej Ukrainie [stawia n.
konflikt .iapońsklo - sowileekł w
nadziei, iU; przy pomocy Niemiec mmua będzłe zawładntłł
Kijowem i ewentualnie posunąć się aż do Odesy. W tyn
"'Ypadku, ~anie.m autora ADa·
Jizowan~o artykułu, Polsk:1

1/II:'f.

wyglądają
ł'ł'ancuski radykał natura1n.łe Jak i inni

du

podstawie
~
na WłJO ie poIOS oL, w
waŻDre
iolor
ji
DI;OŻP8
~ze.l prasie bez eeha.
wnioskować, łi został za.. l)'
"P. Piotr Laval-pisze wspo- sojusz polsko -. węgierski, maia
umiany publicysta, - nadal po cy na celu rzh l 6r C.zechosłowa"ozumiewa się z płk. Beckiem' cji. odd.an:e Niemcom póbtoc·
eo do polskie.i odpowiedzi w nych Czee~ i Moraw, ~~om
sprawie
paktu wschodniego. - SłowacjI, l'odkarpacte '/Jai
Rząd
warszawski
podobno miałoby być przyłączone do
mów uzależnia Swe stanowisk/) Polski.
od ...tosonku Berlina do paktU
W kraJach nadbałtyckich dyi czyni zastrzeżenia co do sa· plomar:ja 'polska
dążyła
dQ
W

Nr. 28

1935

wy j

dzisłejsze IOjnue.
publicyści francu-

tWych glosy aieda1fnł*
pnytoezy1imnrt był)' .krebu'~
puI.łi radykalów społMZnpb.
akloll81 jest tłomaezye poltką
-Ityt~ ugnu""'" Jako JIIeeydowanłe ~filsk.ą i 80wietofobską. Ci publicyści Iran
Cll8Cy zapominają o tem, ti
min. Beck Jeździł przecież rów
nłeż i do Moskwy, że do Mo
skwy jeździł też i płk. Mie~iń
ski, iż Jl'ie brak wśród grupy
rządzącej nawet wyrainyeh 80
wiełofłJów.

Jak to już podkreślaUmy,
polska polityka
zagraniczna
jest rac*j konjunkturalBa, jest

ł() polityka

kowania "kOl"Yłarza".

Wl'OII!i stosunek Polski
wschodniego Loea.ma, kt6re da
loby PoJsce gwarancje bezpieczeństwa, a kłóJ'yeh jej dotąd
hl'ak, nie może być wytłoma~
czony inaczej, niż jako skutek.
Immplełnej zmiany orjentacji
.ie.1 poIłtyki zewnętrznej, która
ta zmiana datuje się od doj~cia do władlz.y płk. Becka w
iistopadzle 1932 r."
Następnie francuski polityk
czyni szczegółowy przegląd pol
skicj polityki zag..awcznej min.
Becka. pisząc:

"Od czasu zawarcia układów
,)olsko - niemieckich rząd warszawski nie zadowolił się ufor·
rnowaniem z Rzeszą niemiecką
rzegoś
w rodzajn wspólnego
~Nmłu. lecz dążył w całe.1 Eura
l)ic do przecUvstawienia się
h'aucuskiej polityce...
W Rumunji -pisze p. Pfelff CI' Warszawa poperala ge.'
manofilską
żelazną g'Wal'di~;

polski poseł próbował oderwać
Ru.munje od małeJ ententy, a
.!ego n1eo i st,rożne oświadczenia
podczas podróży min. Barthou
wywołały ostry incydent.
W Jugosław.li

polska dyplomacja próbowała wyperswado·
wać rządowi, że winien OD za
plo.zesłać opozycji w sOOsrutku
do "Anschlussu" i 7bliżyć się
do Niemiec i do Węgier.
W stosunku do Czechos}ow2c.łi

- kontynuuje paryski pu-

i

•

"ol.1ł

I

dobrobyt miast.

LENS, w styeznłu.
Lens... W ewakuowanem i nawpół rozbitem mieście okopał się
pułk niemiecki. Ofenzywa marszałka Focha rozgniata wolno ,lecz
stale IłnJe niemieckie od wybrzeży
belgijskiej Flandrii p9 Wogezy.
Pułk szkockich highlar.derów otrzy
mu!e rozkaz wyrzucenia niemców
z Lens. Rozpoczyna się pierwszy
wściekły atak artylerji. Nieszczęsne miasto obrócone zostało w gruzy
i ruiny. Dosłownie nie został z mia
sta kamień na kamieniu. Atak piechoty oczyścił ostatecznie ruiny z
wojsk niemieckich. Znowu kawałek
kry~aj, zoranej pOCiskami ziemi
fl'anC"'.Iski~j był wolny.
Nagle ruiny i gruzy Lens oiywi
ły się. Kopalnie węgla, rozrzucone
wokół Lens, a nawet na peryferjach samego miasta przystąpiły do
odbudowy zniszczonych i zalanych
przez okupantów niemieckich szybów. W okolice zjeżdżać poczęły
tłumy awanturników, bezdomny<',h
włó'!zęgów, zdemobilizowanych Zoł.
.
. ś wiata. Za
Illerzy
wszys tłuch
armli
robotnikami przybyli kupcy~ rzemieślnicy, drobni fabrykanci, domo
k~ążcy l,td; Ten i ów z dawny~h
mleszkancow Lens sprzedał SWOJe
ruiny kupcowi, który na gruzach
wystawił wspaniały pałac halldlowy. Obok ziała pustka piwnic, a
dalej blaszana buda lub ziemianka,
lub olbrzymi hotel, pod którego
murami przylgnął barak z pomllatycznym szyldem "Cavarnia In ternacJonalna".
. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .
Cod, nea o iesz
c:ze nie było!
~ajwlękuą,
sensacją,

jest

Łodzi

kOó faÓCZąlY
nB parkiecie

Z. Y.

x..

z
cli fil l.
•

I
II
n
u
raz z wydalaniem robotnIków
•

hlicysta, - Polska wywoływa
nowe incydenty, odnaoJ'az program
wiając naprężenie,
które w
ałrakc. \li
swoim czasie
po załatwieniu
Rest.·Danclngu.TABARIJ'·
sprawy Śląska Cieszyńskiego, u
Nuutowiaz/I 20
staJo. Toteż 'tV swej mowie II
Codzien. Five
• pełnym programem afr.
dnia 6 listopada 19M r. mln.
Beae8z w.ypowiedział atosuaek ~
ła wciąż

--

Okreśn

me

:e~9;~ia=łU!u.!dn~~ I~POBIlGA ODmROŻEniOm RĄK-IREN I>RAł4IeW"PfRf{(TJon- wują siły".
niczka nastawała, by jej ~
zagwara.ntowano
terytorjalne
statUS. quo, 6.emu pl,JCcłwsłariala fę BIesza ni
ecu. rezerwująe
prawp rewilldy-

wahadła.

się ona 'wyraźnie dopiero w o·
stalniej chwiU, wostatecznoŚc:, .
w zaleimośei od oceny sytuacj'~
kt6ra istnieć będzie w momencie powzięcia decYLji, w za·l einości od tego, jak wowej chwi
Ił kierownicy polityki będą oee
nbli szanse 8nlagou': Stycznycli
blok6w.
takie,co pe~ pOI~
..feJ paI1ty1d ......zoej d0ehodzi ZQany franewdd pnbJ~
8ła W. d'Or.e.uoD, który nIeWIllO płsał w "Tempa":
"O ile PoIska tak dalece ....
ha
co do dl'~f. jaką ma WT.
bl'ać, o ile czasami daje się . .
uW8Żyć niepok6j wśrid pań8tw.
małej ententy _ OomaeQ ~
to tern, iż jedne i drugie pa4~
SIwa z niepokojem słndjują ...
ryzont, "nerwowo wycze~
szacują :i wei. pl'RkaIkaa.

W niedzielne popołudnia uU~ ski nauczyciel i polski ksiąClz, szyb tar," już nie Clestanłesz. JIZ ..
Lens rOiły się od ludu ró7.nojęzycz- ko powstały polskie organizacje, gł6wne biuro". A na gł6wnem blunego i rÓŻl1okolowego, wnętrza bud spotkało się na ulicy i polskiego rze dali mi kartkę do kasy i powia
napełniały się rozwrzeszczanym, zie sokoła w cywilu, ale w sokolej dają: "Wyjeidżaj jaknajprędzej, bo
jącym alkoholem tłumem, grały a- czapce. Polskie życie, przeniesione,' jak nie, (o cię żandarmi odprowakordeony automatyczne ł harmO!\ie częściowo z Polski, częściowo prze dzą"·
~miały się umalowane dziewki, keI niesione przez polskicb górników z
Odwiedzam znajomego francuza,
nerzy uwijali "lię spoceni, zmordo- Westfalji. zakwitło w francuskiem sprzedawcę gazet.
waDI, kłócąc się z klijentami i zgar Klondike. Polski dzieilnik roznosił
- Les bons temps sont nni niając do kieszeni tygodniowy zaro szeroko ł daleko polskie słowo ł zwierza mi się (skończyły się dobre
bek nowoczesnych poszukiwaczy wieści z Polski.
czasy) Mam stosy gazet zagraniczzłota. Wła§ciciele kawiarń bud
Przez szereg lat przypatrywałem nych. Mało kto kupuje. Jedni wy·!
wszelakich, magazynów, s~ewcy, się, jak to zycie polskie się orga je~ża;ią, inni malo zarabiają. Czekrawcy zegarmistrze i wszelaki na nizowało, jak krzepło. Widziałem cbow t węgrów ledwo na lekarstwo.
lód do:abiał się szybko majątków jak francuskie Klondike i eala o- Naj~ięcel. wysy~aj~ ~otaków, ale
w francuskiem Klondike. Na rozbi- kolica zamieniały się powoli tła bo tch tez tu najWIęcej było. Na 40
i;ych, rozjeZdżonych artylerją. blot- krainę spokojnego dostatku.
I,;ocent zał~gi pod ziemią w kopalnistych drogaCh, wiodących do
Dziś, gdy znów tu zawitałem spo mach ?>urne;es. ,to polacy. Oburza
SaUaumines, Noyeltet; Maricourt- tykam się z przygnębieniem. Nikt stano'Wtsko nlektorych francuzów,
do Avion, czy do Lie~in,odbywa•Jest
•pewIen.
•
.
me
czy nazal utrz n łe Ot, wczoraj: ogłosił jeden polak,
ły sie. istne wędrówkI' ludów. Ale z każą mu wyiewżac' do ojczyzny. że z powodu wyjazdu sprzeda SWGnastaniem ciemności żaden spokoj- Wstępuję do I{awhrui. Obeclii roz- je meble. Przyszedł francuz i dawał
Ily obywatel nie zapuszczał sie w mawiają półgłosem.
mu 20 fl'S. za kuchnię warto&ci 600
oddalone i nieoświetJone ulice, zbyt
frs., a 10 frs. za szafę, za kt6rą talii
łatwo bowiem można się było zna- Przychodzę dziś rano - wy- ten zapłaci! 350 frs. I wiem. p~, ee
leźć oko w oIio z uzbrojonym i go- wnętrza mi się po chwili Jeden - polak zrobtł? Porwał za SiekIerę ł
gotowym na wszystko arabem, któ szukam latarki, niema. Pytam się florąbał na drzazgi kuchnię i s~
ry puściwszy na tanie przyjemno- "poriona" (sztygara); powiada: "La f ę·
..
ści ty~odniowy zarobek, polował . . . . . . . . . . . . . . . ~e.......
Nie będzies7. się pasł jftoJł
na cudzy. .
Chcesz zwled.ie l!ó'Y ł mor:r;e
krwawica - powiedziAł do zdum!G
Taki':!m oto było Lens, gdy je zo
ORBIS Ci dopomoże nego n;a~~:wcy.
•
baczyłem poraz pierwszy przed
Kup bilet w
Włas::lclel magazynu mebh W'
dwunastu Jaty.
Lens, oolak, skarży się przedemną.
. .
'
_.
.
... "
- Po raz pierws7,)1 od szeregu
. Powoh Jednak to, franCU~kle KlOn
Sprzedaż biletów kolejowych
Jat nie mogę zapłacić czynszu. Nie
d~ke za·częło ule~ac pewn~J prz~~ła
i okrętowych
mam z czego. Nietylko nic nie sprze
n~e. Zac,z~ł w ntem ~omtnowac ]ęU9-]] daję, ale jeszcze ci nieszczęśliwi,
z~k ~,ot~k!. ."Cavarnte Jntemaclo- _
Idórzy z dnia na dzień mUlSzą wyn~lne z~le:l1ły szyldy na "Kawłar
6~.
jeżdżać, proponu.ią mi odkupienie
me PolskIe' . N!l sz~~ac~ ~stawo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ich meb1i. A takich jak ja jest tew~ch magazy~o~ pOJawIły s,~ę napl
gjon. Kupcy francuscy wysyłają
s~. "T~ ~,ÓWI SIę po ~olsku .• Po, . ~
~
petycję do swych deputowanych,
~stał .1a~ls hotel Jlol~kl, poo!~,era•
aby skończyć z temi wydalaniami,
II swe bIUra d~radcy praWOt l tlo'Jo grozi to ruiną całej okolicy.
macze polscy, Jak grzyby po desz·
_
'
.
•
czu 1)Owstały kliniki polskie. leczą. Na kazdy,? kroku. stWIerdzam,
ce elektryczt1o§cią wszystkie choJak fra?cu~kle Klondtke p~stoszeJe
roby, otwarta została księ~arnia
!"Yludnta Sl~. Domy robotnt~ze stopolska. Jeszcze większe zmiany za- Rewelac'n film
lą pustką, zaluzje .ma~azynow spuszły w pobliskich osadach. 'wzdłuz
YJ •Y
szczone, .kuPcy UCiekaJą m~sowo z
~łównej dro!!i Lens do B'lły Monresztkami grosza. Kurczy SIę gw~łtygny co ~okZ czvtało sIę) polskie
J
townie.polski stan pMiadanla w tej
bogt kałl
lIa~isy: krawiec pólskt, rzeinik pot- Nadpr.: Dodatek kolorowy
a ej ~ n e.
ski, piekarnia polska, kawiarnia Sili
S m honias t odnik Oto ZDllana na przestrzeni lat
polska, sala do tańca, restauracja.
y y p
r
yg
. dwunastu.
Do Inwentarza osady naJe!ał i pot- Paramountu.
Pocz. O 4-e]
.. J. 'I.

I

-

p 8 P ORBIS"

to di. Piotrkowska 18. tel.
Piotrkowska

Q

tel. 101-01

O
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Pan Prezydent
IV Bjalow-eły

na dyplomatycznem
polowan:u
WILNO, 24 stycznia (Pat)
Pan prezydent Rzplitej wraz 'l
otoczeniem przybył dziś do Bia
ł(.wieży na kilkudniowe polo
wanie, urządzone dla korpUJSu
dyplomatycznego. Jednocześnie
z p. prezydentem przybyło d)
Białowieży sze'"eg
wybimycł.
przedstawicieli palllstw obeych.
akredytowanych przy rządzie
RzpHtej.

Prezydent senatu
gdańskiego

na polowaniu w Białowieży
GDAŃSK,

Dokonali go 'rze; wvslannicJJ z

na olobie!

inż.

I

formisa, którg znal

PRAGA, 24.1. (PAT) _ W nocy Pradze i okolicy od 10 dni.
środy na czwartek zamordowaUbiegłej nocy w
wYUlienionym
no w hotelu wyCieczkowym 40 klm . . hotelu zamordowano inż. Formłsa
od Pragi emigranta niemieckiego kilku strzałami rewolwerowymi, li
Formisa. !\ford ten posiada - zda- zwłoki podpalono. Sprawcy zbrod.
niem prasy wszystkie cechy ni ste!'oryzowali przytem właście_e.
mordu kapturowego.
(a hotelu i kelnera, l(tór~ przybieMordu dokonały tr~ osoby przy- gli do pokoju na odgłos s~ału
byłe z Niemiec, które legitymowały Wskutek tego żandarmerja dowie
Eiię paszportami, wystawionymi na r{liala się o zbrodni dopiero po u·
nazwisko Szu bert, MueJler i kohie- pływie kilkunastu godzin. Morderty KarIsbach. Trójka ta przybyła cy zbj~gli autem.
z Niemiec autem i przebywała w Zabity był byłym oficerem armJi

ze

ekon:slr cia

iemiec

tał~lDni(~ ' Iłe!i€hlwebrg

niemieckiej, inżynierem chemji, rze·
kOmo t grupy współpr.acownikó~
profesora Habera, znanego specjali
sty od gazów trujących z czasów
wojny. W Niemczech był dyrektorem technicznym radja w Stutgar·
cię, pozatem zajmował się fachowo

trzymywaniu motorów spalinowych
;)a odległość, Politycznie miał być
zwolennikiem grupy Strassera.
W czasie swego pobytu w Pradze
niejednol.rotnie
opowiadał
swym znajomym, Ze grozi mu nie.
bezpieczeństwo
i
śledzony jesf
właściwościami prądówelektrycz· prżez specjalnych
wysłanników z
nych o słabych napięciach.
Niemiec. W Jaki sposób zabójcom
Posiadać miał on - jak twierdzi udało się zawieść in:iyniera Formi~rasa czeska rÓŹIle tajemnice, 6a z Pragi do hotelu, odległego ft
dotyczące Reic.-hswehry, m. in. szcze 140 klm. dotychczas
jest niewygóły nekomego wynalazku o za· Jaśnione.
.

rządu

wlosl:iego

"Izgl~"ie

do.gcbczalowe :fe!ki

24.1. - Prezydent senatu, Greiser, na zaproszenie prezydenta Rzplitej Polskiej ' ,,",żmie
ud2'iał w
dorocznem, reprezentacyjnem polowaniu w Białowieży.
W poaró:iy będzie mu towarzyszył
mjr. policji krajo'wej, Bethke.

Zmiana na stanowisku 6 minislr6w i 10 Dodsekrelarz, sianu

Dolar i lont

RZYM, 24 stycznia. (PAT) - oświaty - sen. de Veccht, mini· nie zaslły ł.adne zmiany w tekacJi, konstrukcJę rządu, zwracaJą! uwa·
Na wniosek szefa rządu król przy· strem rolnictwa Rossoni, ministrem które piastuje nadal Mussollnł. Są gę, że rekonstrukcja ta nastąpiła
prezydenta to teki: szefa nądu, ministra spraw " okresie wprowadzania w Zycie
jął dymisję mini~trów: finansów robót publicznych -

Nagła zwyżka

w War-

szawie
'Val'szawski koresp.

"Glosu

Por':mnego" telf'fonuje:
\V dniu wczorajszym na ryn
fUl warszawskim
zanotowano
Zł1HCZłUl zwyikf! zarówno dola·
ruw .iak i funłÓw. Dolarowy ka'
hd do.<;.z,'dł do 5.34,
~ołówklł
•. 30, funty 26.15.

l'Iollolini zairzgmal nadal

Younga, oświaty Ercole, rolnictwl)
Acerbo, robót publicznych Crollanza, komunikacji Puppilli, ąprawiedJiwości de Francisci, oraz podse·
kretarzy stanu w minlsterstwacb
rolnictwa, w prezydjum rady mini
etrów, finansów, robót publicznych,
'l podsekretarzy w min. komunika,
cji, w min. korporacji, w min. spra
wiedliwości i w min. rolnictwa.
Równocześnie kr61 na wniosek
szefa rządu zamianował ministrem
finansów - sen. Thilon de Revel,
pOde@tę miasta Turynu, ministrem

korporacji dla hodowU zwierzęt I'adcę Razza, ministrem komunika·
cji Benni, ministrem sprawledJiwoś
ci _.- Solmi.
Ponadto król na wniosek sze'a
rządu zamianowal 10 nowych pod·
sekretarzy na miejsce ustępu'ą
cych. B. minister korporacji Bottai
mianowany został gubernatorem
Rzymu na miejsce księcia Boneompagni, kt6ry w dowód nsaanla dla
zasług

mianowa&IJ

2!lMłał

aahthtre.

etaDU.

zagranieznycb, wojny, marynarkI,
lotnictwa,
spraw wewnętrznych
i korporacji.
Szef rządu
wysłał do ICofeg6w
mlnlstrów; kt&rzy ustępują, listy,
" których serde~nie dziękUJe im

za

dotychczasową działalność,

Opinia lIras,

nowego ustroJu ,korporacyJnego,
kt6rego celem Jest, wedlug słów
Mussoliniego, urzeczywistnienie lep I
8zeJ sprawiedliwości
społecznej.
Nie brak tedy przypuszczeń, te n~
wy rząd reałlzowa~ będzie zapowiedzi Mussolini~go, złożone na Jesieni
w mowie, wygłoszonej na zgromadzeniu rad korporacyjnyeh na Kapitota.
.,'.

Pouaifto w adęCJz,oarooowych
(PAT;
Itolach
prasowych zwracaM ~,
W IDIędsynarode.,e1l kołaeh pratO
fe
do
rqda
oIJoIl ...,eb młodyełt
..,eII, które t".o komentQ ...
lutbi wenU r6wnłei zasluźeDł dnałane fuz)8~7,
jak np. de
Veeehł, amhsador włoski przy
WatykadIe, Jeden ~ załoZycieU rucha fuąstowsklęgo. R6wnłet nominacja b.
ministra korporac"
Bottai na stanowisko gubernato.ra
Ibymn, oznacza, Ze wypróMwani i
zasluł.enł ludzie regime'u powracapadł
łatalDeJ po J. do wplywowy"b stanowisk, pomyUd ..dowe). Rodzice zmarłego, dzielaJąc Odpowiedzialność za poll
nlesamMnJ młeszkaJ\cy Tarnowa, tykę faszystowską.
przy"yU wczoraj do Warszawy ł po
deJnndł postępowanie rebabilitaąjne, włerąe w nłewłnno~~ swoje.
noże
go nldyJ,celo jut Jedynaka.
odbyły dwie kobiety
RZYM, 24 sąe.ma.

I
' ::~~~,~::;:t: ::-:U:': Iłebabiliiat:j" baadgig
w

Zwyżka

Łodzi

Przy

tfofrOnadeł

rełonaiNIcJ

W l'zol'aj zl/łznaczyla się nagła

~il:

kS%1łaHował

prywatnych

la r'h

oltoło

26.15, t.
Nowy JOI'k nołowano:
kabel
5.34,25. czeki 5.34, waluta 5.29
- 5.30.
• r llc g6ł 'pnyczyny tej zwyżki
w .3łaeh ~icłdowych ocellianr
St~ nie.iednoIide.
Powszeehni(l
łUłUUjc przekonanie, że jest ki

J.

w gl'anicach

zwyżkował

., 10

pnnkłów.

ot)łW prz('jściowy, uzalcinioll~

nu' pewnych spekulacji na

gieł

dudl z;l~l'anicznych.

nt~lejąca śnieżYla

.f

WarsZ8 Reki korespondent "Głoea
Porannego" telefonuje:
W leołach rządowych budzi sen·
sację niezwykły wypadek stara·nia
o rehabilitację bandyty. Starania
te podjęli rodzice niejakiego Ryszo
ki, który był skazany na śmieró
za morderstwa i bandytyzm przeJ

Co

Nowe

-

Dotychczas

_

•

pogłoski

powi~kszyli

as

&Mi

konstytucia!

o odroczeniu
politycznego

VVal's1.awski koree,p. "Glosu Po
rannego" telefonuje;
Do zaDatowanych przez nas
wczoraj pogłosek o przYSiZłycl}
losach projektu zm:any komt)'
. tucji w dniu wczorajszym z r6t
nych kół dochodZ'.ły nowe pu·
gło&ki. Rejestrujemy ,je z obo
wiązkn dziennikarskiego.. W p G
,l?łoSJkach ,tych mówi Silę, te no-

w,. ... ..

IIIId pnf8łęgłJeh " Taraowłe.
rok był zatwlerdzoD)' pnez wył.ne
Instancje, a następnie w drodze laski zamłenłOlly Da bezterminowe
więzienie. Ryszka umarł w włęzleniu, przed śmiercią Jednak naplsaJ
Ust, w którym wyznaje szczerze
dzieje swojego ~cia ł sldada przy.

on.,.

Pojedynek na

JaDończ,c, maszerują

MUKDEN, 24 stycznia. (Pat.)
Ma.rsz oddziałów japoi~skic4 w
Nowego Jorku
kJierwlku wielkiego muru, C~·
Ll ' :OY. " 2-1 ~,lycznia (Pat,) lem zajęcia miasta Tuczilnkau
Na': • 'owpu Jorkiem rozszala oraz Kuyan odbywa się w dalla sil' wc.ZOr:1 ,} wieczorem śnie szym cią.,~u.
Wojska ch~ńs.kje cofnęły si~
ŻY '''", , kt óra tl'wnJa przez
całą
Dec. Cnty ru ch uliczny i kole! Gddają.c swe pozycje bez jedne
go strzału.
111 iC' jldcj jct zapcłnie zahamo
Przedstawkif'l japońskiej mi.
wanv. Do u )łuwania ś'niegu za
sji wojskowej w ~Iukdenie zło
angaż u wano o koło 30 tys. bez
żył oświadczenie na tema't osŁał
ro bo lnych. Pozatern wAmeT"
n~ch posunlięć woisk .japońskich
panują s,zalone DHozy. '\V FHa
dclfj.i znaleziono 9 osób zmai'Z i celu tej ekSlp('dycji. Stwierdz ł
ł~·ch na śmierć. Miasto pokr~' Oll, że marSZ oddz~ałów iapoń .
te jest śniegiem~rubośd 15 Slkich nie ~st jeszcze :>:akończo
ny. W japOl16kich kołach poli
cal:.
UAii

'clio ICdzlwi rodzlt:e

.i

ruch

.teJ ;';qmowała cały

)

usiłuią przeprowadził

~

programu

wa redakcja projektu, uchwalo
ea przez senat, nie uzyskała aprobaty czynników
decydują
cych -1" że wobec tej nowej sv
tuacji wszystliie ułożone
po
przednto plany polityczne naj
bliż.szej przyszł(lśei jako to Z'ł
mkni~cie t:esji, ordynacja W ,"borcza, nowe wybory i t. p. 5:1
pod znakiem za~ytan~1ł:.

tyc~nych

okupowane terytorjum o 30 mil
mini$tTa Biroty zapyłująi, CZ1'
armja japoń~ka ZlQOWU przesta
i man· la podlegać kontroli.

wdecydować, ilI
eęlę.m
ekspedyeJ

miano

ostalecznym

oddziałów japońskiCh
dżurskiich jest ujęcie Kał«aoo

Wynikiem dotychczasowej al!
cji japońc~yk6w było zwi,ę\kJs~e
nie teryrorjum MaruUuko o 30
mil kwadratowy<,b.
Koła chińskie z goryczą ko
menŁują "niesprowOlkowany a

POdnleceRle
" SzanghaJu

SZANGHAJ, 24 5Iłyeznaa (Pat)
Wyjaśmjenie japońskiego atta
~he wojskowe~o, iż wojsIka ja
pOllts.k.ie nie .zatrzymają się ~

tak" japOl1czyk6w i, powobują.
przem6wienif Tuc~i'kau je$Jli ehmczyey ata
wiać będą. da1lSlZy oipÓa.', wywoła
ło w Szanghaju wielkie podnie
cenie, które wyraziło si,ę m. :On
znacznym spadk~em papieró"
wygrał państwowych
.na giełdzie.

się na ostatn~e

Miljon franków
marynarz w

BUENOS AIRES, 24 stycznia
Dooloszą t Mpntevi ·
deo, że w miejseow.o~i
Santa
Cla'r a de Olimar odbył się ni~ ,
notowany dotychczas nigdy w
Urugwaju poje(lynek
na nożE
pomiędzy d-,vf.ema k1Jlbielami.Powddem pojedY1Ilku były · daw ·
ne nieporozum-ie.nia.
W o lon a ,
ezonym ~u i godmie spotka
ły się obie pr.zeciwmlcz'ki lIla u~
stalonem ~óry miejscu, gdzie
stoczyły kTwawy
pojedynelt j
kt6i1'y trwał przes.zło pół go'dz.i..
oy i w wyniku kt6l"ego jedna
'Z walczących odniosła straszlt
wą, r8JI1ę brzuszną.. Ranną. prze ,
wieziono natychmiast samolo·
tem do -s.zp1tala w Montevideo,
ł;dzie walczy ze śmiercią.
(Pat.)' - '

więzieniu

PARY2, 24 stycznia. (Pat.) \Vielka wy,grana frau.cuskiej IQ
tuji pmlstwowej w wysokości
1 miIjona fraJllków przypadła
pewnemu marynarzo.wi, kt6ry
w obeonej chwili odsiaduje karę
14 dni więzienia za wykrqozenie przeciwko d~cyplin~. Na
krótko przed osadzenlem gO' w
wi,ęzieniu
marynarz usiłował
sprzedać sw6j los, aby w wię
cieniu mie ć troch~ picni~dzy.

a

Now,

tS'"

Dalk legji cudzoziem
kiej
z Saary

oowstaje z

uchodźców

PARYŻ, 24 stycznia (Pat.) ~
Ze wzgl.ędu na to, że wielka HCl
ba uchodźców z Zagłęhia Saary
zgłasza się do legji cudzoziem·

do biur zM1ągowych w pogra
uicznych miastach francuskich
Po największej u.ęśd uchodzc)'
pr.zybywają w fataLnym stanie.
s.idej, jak Jiodaje "Le Jour" ranni lub pokr.vd s.ińcami, cr
utworzono zupełllie nowy 6 P ~wiadczy o trudnościach,
nJ
legji.
Dziennik podkreśla, fe jakie byli lIlarażeni
'W czasie
prawie codziennie kiIkunasty przekr~czania ~,aniey.
1ICb~~ów _z Saary IZ~SZ3i ,si.fj

"GLOS PORANNY"
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rze iinc,dent, na radz·e m·eis ·e·

Chadecia zgłasza oddzielna frakcie.·· Endec, nie chcą oddać hołdu ś. D. gik. Wa·
lawskiemu. .- Rozdźwieki miedz, sionislami i Aguda. - Velo komisarza

WOiew6dzkiego w,wolalo

Wczorajsze plenarne posiedzenie
rady miejskiej rozpoczęło się w
atmosferze ogólnej apatji i odpręże
nia. Minęła zupełnie gorączJca pierwszych posiedzeń rady, spotęgowa
na bunczucznemi
wystąpienia'Pli
większości "roarodowej". Mimo to
jednak dalsze obrady ojców mia·
sta obfitowały w dość wiele pikant
nych momentów, które nadały im
specyficzny lcoloryt i spowodowały
przeciągnif<cie się posiedzenia
do
późnej nocy.
Ogólną uwagę zwróciło przybycie na posiedzenie oskarźonych w
obecnym procesie endecji, radnych
"narodowych" adw. Kowalskiego,
Grzegorzaka, Stolarka, Czemika i
({ożuchowsl(iego, których miny tym
razem; prawdopodobnie w obliczu
dzisiejszego wyroku, nie były zbyt
tęgie.

łłie chcą oddać hołdu?

na sali radnych Jest 61. De facto
jednak sala świeci pustkami i pra·
wie cala frakcja endecka zttajdo·
wara się w kuluarach, nie chcą~
lak utrzymywano, oddać hołdu pa
mięci ś. p. radnego płk • . Waław·
skiego.
Kom. Wojewódzki komwJikuje
radzie, iż 14 b. m. zmarł płk. dy.
plomo~any i radny miasta,
Wa·
lawski i poświęc:Jjąc mu dłuższe
wspomnienie pośmiertne prosi . radę o uczczenie jego pamięci przez
powstanie z miejsc. Gdy tylko rad.
ni usiedli, endecja wkroczyła gre·
mjalnie na salę.

nowa frakcja chadecji
Zkolei riomisarz przedstawia no·

wą radną,
posłankę
Marczyńskllt
która weszła do rady na miejsce
płk. Walaw.&kiego~ . poczem komuni·
kpje, iż . pOl,staJa nowa 4-osobowa
frakCja chrr.eścijaąskiej demokra

gwałlOwne

frakcji socj;lłistycznych w sprawie
pOPlocy bezrobotnym sezonowcom i
pomocy opałowej i żywno~loweJ
dla biednej ludności miasta.
Regulamin obrad rady po dy·
skusji przesłano do komisji.
Dyr. Kalinowski referuje następ·
nie sprawę wyborów do komisji.
Wywiązuje się dyskusja, po której
prz(;chodzi wniosek endecji, prze~i·
t'uj,cy, aby komisja finansowo"
I-udżftowa liczyła tylko 15 osM!.
a pozustałe p~ 11.
Ciekawe jest, że w głosowaniu
Dad tą sprawą chadecka frakcja
głosowała poraz pierwszy !lfzeciwko endecji.

sprzeciw,

BBWR _ 2, Żydzi SB - 2, blok
socjalistyczny __ 1. Pozostałe dwa
mandaty mają być w drodze l~sowa
Dia podzielone między trzy frakcje:
~jonjstów, Ch. D, i socjalistów.
W rezl'ltacie drugiej miejsce w
komisji przypada socjalistom i 1
mandat chadecji.
Przy dalszym
podziale miejsc w komisjach do
spraw ogólnych i regulaminowo .
prawnej Zl1ÓW musiano uciec się do
losowania. W ten sposób w kOll'łsji
ogólnej i regulaminowe I otrzymalł
m..r.daty: obóz narodowy 6, BB 2, tydzi BB - 1 i socjali~ci - 2.
Ch. D. i sjoniki - bez mandatu.

Ogolną uwagę zwr"6cił faJ[t, 7;e
przy wyborach komitetu rozbudo ,
wy .sjoniści ~bl~kowali

I

s!ę

z so-

,cjabstami, dzIękI czemu zydzl BB
nJe uzyskali mandatu, który dostał
Się w ręce ~. Milmana (Bund).
Tak~yka sjoDlS!ów posiada podob·
no Clekaw~, tło J p.oz~staJe .w zwi~lI:
ku ~ ~onnlKtem, Jaki sjontści mleh
w biel tygodniu z Agudą.
Wyniki wyborów i skład osobo·
wy komisji podamy w dniu Jutrzej·,
lizym.

Burzlł-We

.-O"y·
denfv
".,

Bard~.() bprzliwa
wiązała się
nad

dyskusja wy"
zatwierdzeniem
Ilprawozdania z wykonania budże
Skład
tu za rok 1933 34 oraz bilansu,
"gudą
Po referaClie nacz. Rybołowicza Sprawę referował p. Wojewódzki.
Po . przerwie . prz~wodniczący w przedmiocie wyboru komitetu Radni Zerbe, dr. Krausz i Holen·
krytykując
oświadcza,
Ze
w~dług systemu rozbudowy miasta i , nacz. Wisław· derski zabierają glos,
budżetu.
P. Zerbe
de Hondta obóz narodowy w ko- skiego o komisji opieki społecznej, wykonanie
6twierdza,
że
wykonanie
odbiega
misji finansowej otrzyma 8 .miejsc, przystąpiono do wyborów.
sporządzo·
od
preliminarza,
nego przez b. magistrat socjalistycl
oy.
Radny Gałązka (Str. Nar.j m~
wiąe o Polesiu, nazywa je "bękar 
tem", na co głośno protestuje rad·
ny Konrad Urbach, wołając z miejsca: "Do domu publicznego z ta·
kiemi wyrażeniami!".

Kaofl:kf sianistów

komisli

I

radzieckich

Szwajt:arja .(ZWartą linalistkil
Posiedzenie zagaja kom. Woje.
wódzki, stwierdzając, że obecnycb cji, że "plynęły , dwa wniosJd nagle

Dzisiaj w Davos

dzień

.odDocz,nku.--Final w sobole i niedziele

Po _i••rzos.".,b mecz ,Kanada-Europa '" lorg'bu

wych władz międzynModowej
federacji hokejowej dały na·
o mistrzastwo świata w hokeju stępujący w)'lDlik:
na prezesa
na lodzie zostały woz'oraj za· wybrany
zosłał
ponoWJlu
kończone. Oft6lem rozegrano VI Loueq (Be.lg,jal). wiceprezesami:
czwartek sześć spotkań, IZ! cze· KeeheI-g (Ndemt'y)
i Reynoldll
go c.ztery w drn.giej kolejce o (Kanada), na sekTełarza i skaJt'b
mistrzostwo i: dwa % turnieju po ; nrka ob1'8lDO
'Ponownie Popli
ciesa:enia.
mOOlta (Belgja) .
Ostateo~ie z pierWS%ej ~u'P'Y
Najciekawszym punkJtem ob
do fim.ału wchodzą zespoły Ka rad była .zmiana w przepisach
nady i Czechosłowaeji, z dm hokejowych. Zdecydo-wa.no, by
giej natomiast, obok Anglji, za atakującemu nie wolbo było w
aW3!llsowała do finału reprezeo odległości ' 3 mtr. od bramki po
taeja Szwajcarji, dzięki zwycię Gawać krążek innemu zawodrn;
Sltwu odniesiOlltemu w ostatnim kowi.
Spowoduje to konieez
meczu nad Wiellką, Brytanją.
ność wyznaczania speejamycl
W ten sp.osM> zespoły Kana· linji na lodowisku. Zwólenni
dy,
Cz~hoslowacji, Amglji i ków tej nOlWej metody było nie
Szwajcarji tworzą pulę finało wielu, ostatecznie przyjęte ją
wą, ktoca ubiegać się będzie t wdęlk&zośeią dwuch głosów. Za
zaszczytne tytuły m:lSltrza i wi- ,znaczyć należy, iż Kanada i Cze
cem.istrza hekejowege świata chosłOlWacja lłYyły .lej przeciwne.
na rok 1935.
Zmiana tła zacznie olboWil:l.olY
W godzinach wieczorowych wać dopiero w roku przyszłym
odbyłO' się posiedzenie m:ędzy .. KANADA ' - , CZECHosŁoWA.
naro<!~wej federacji hokejowej,
'
CJA 2;1'
na którem przysł.ątpiOillo do rOlo
Mecz Czechosłowacji z ,Kana
lo's owania przeciWIDików. Dzień dą był zwykłą formaIno,śoią
dzi!s,i eJszy prze,zll1aczQIlo na do- wyni'k nie m:ał żadll1ego zna
brze zasłużony odpoczynek dru czenia, gdy.ż obydwie druiY'flY
żyn. Pierwsze mecze fimałow~ te i talk mają zapewnione mie.l
o"dbędą się w sobo,tę, następne slCe w final,e. 'Mimo ' to za'wod}
dwa w niedzielę. W sobotę :{ira· cieszyły się wielkiem . zaiJitTe.
ją o godz. 11 przed południem sowaniem i zakończyły si~ nie
CzechoMowacja ze SZWl'ł ~.,arją, znacznem , zwydęstwem druży
a w dwie godziny potem Ka· ny ka'nadyjskiej w stoiS'uIllku 2:1
nada z ~Iją. W niedrielę w
PlI"Zebieg gry nie . wykazywa~
tych samych godzinach olmmerzą specjalnej różnicy klasy. C.ze.
siQ Czechosłowacja
z Anglją· chosłowacja była zupelnl~e, rQ.w
na&tępruie zaś Szwajcarja z Ka norzę-dnym zespołem, nie ustę
nadą· Po.zatem o piąte i szóstf' powała ~ni na k.re~ i ka'lladyj,
miejSlca w tu.rnieju ubiegają się: czycy mwsieli dobrze popraco
Francja, Szwecja, Włochy i Au, wa.ć, by U'zyska'Ć zwycięstwo.
s,t.ja.
Kolejność tych spotka;. Gośde zamorscy,
jeśli nUe~.
będzie nast~pująca: Francja przewagę, to tylko w łatwośći.
Szwecja i Wło<:'hy - Austrja.
z jaką pr.zedo~tawalii silę
pod
Po,staJIloOwiono po zakończe· bramkę :przeciwnika i w ':Iośd
J1iu mi'Strzos.tw ,zorganizować w oddanych strzałów na bramk.E:
Zurychu mecz Kanada Eu· Peki. Odniesione
ZWydęsitwo
ropa. Skład reprezentacji Euro odn.ieśli jednak
d z';,ę.k i spore.:
py
nie jest jeszcze ustalony. dozl>e szczęścia.
wiadomo jednak, że ()Ibok ga-a·
Po pierWszej tercji bezbram .
czy szwajcarskich brani są pod kowej, ka'l1adyjczycy uzyska!1
uwagę również
i dwaj hOlke braml<ę w drugiej m inl.łc·:e. iści czescy, a mianowicie Hro Bramka ta .lest zasługą iJch naj
madka w obronie ~ Maleczek w grożn,iejsz.ego napastnika Lin·
ataku.
quista, grającego w drugim ata
Pll'zeprOlWadzone wybory no· ku na lewem sK.r.zydle. W dal·
DAVOS. 24 styczni.a.

wł.) -

(Tel.

Ro~rywki półfinałowe

Incydent likwiduje kom. WoJewódzki. R. Gałązka zapowiada naSZ)'1ll ei~u kanadyjczyey na, Holandją. w stosunku 6:0. W dniu ~tęllnie, że w przyszłości endecja
trafiają illą twardy oJ)ór prze, dzisiejszym walczy reprezentacja "od-vróci karty" i nie będzie bron,ciwnika, który też często ataku Polski z Węgrami. O ile Polska zwy ła interesów ludl10ŚCi żydowsk~ej.
je. Tempo gry wzmaga się, sta cięży' zakw:1lifikuje się do finalo·
je się ona też i ostra, przyczem wej walki o n3.0OTodę pocieszenia
kanadyjczycy zac""ęli bezwzględ ze zwycięzcą. spotkania Niemcy...,
Końeowa
nie faulowae. Ofiarą brułamo Rumunja,
a
w
razie
przegranej
•
Po replikach magistratu, ~pr;:.§ci !lch nadł
Maleczek, a wkrm. I)dOb
padme.
ł'
wozdanie przesłano do komisji.
ce i drt1lti na.pasln.Pk c-eski Ku.
awą na.p3.wa nas fakt, iż do
Wkońeu na temat wniosków UJ·
czera. Publiczność ostro reagu skonały napastnik pierwszego ataje na lJliesportowe zachowanie ku polski.3go, Ma.rchewczyk, prze głycb ~ocjalistów wywiązuje się już
Za
się m;slrzaw hokejowych i wy_ ~jębił się i ma podwyższoną tempe na radzie pral oziwa burza.
~'nioskiem
o
pomoc
dla
sezono,v'
raźnie &ympatyzuje 'l czechami ~aturę, przyp'lszczamy jednak, za
W trzeciej tercji
-pięknym stan jego zdrow!a poprawi się o ty ców opowiada się jednomyślnIe ca·
te, i~ będzia mógł dziś zagrać prze ła rada bez względu na odcienie
ł
suza em
zdobywa
z lewegu ciwko Węgrom. Dodać llaiety, iź polityczne, lecz w pewnej chwili
skrzydła. Gisarz
wyrównującą węgrzy są ba.rdzo poważnym prze. kom. Wojewódzki oświadcza, Ze
bramk~ dla barw Czechosłowa dwnikiem.
W ęgrzy dali dowód I1.przeciwi się uchwaleniu wniosku
uZyiikując 'l ze względu na niemoz"ość wyko·
cji,
lecz w tej samej niema i swycb umiejętności
chw:Ii,' tuż po wznowieniu gry, groźną Szwai·Jarją.
wynik nieroz. nania llchwałv rady. Rad'1i urote·
kanadyjczycy
przedostali się strzygnięty 1 :1.
"tuja. R. Zerbe nazywa takie po·
pod bramkę
i w zamrieszaniu
Pólska 1ruzyna 11Okejowa otny' stawienie sprawy ahsurdalnern, a r.
bramkarz czeski Peka imterwen [,iała w Davos zaproszenie na mi\:) Walczak widzi w tern strącenie rajował tak ll';efortunnie, że we dzynarodowy
turniej hokejowy, dy miejskiej do poziomu rady przynchmąił krl"lżek do własnej bram ktćry ' odbęrbie się w dniach 28 _ boczneJ.
ki Ostatnie minuty zawodów 31 stycznia w Arosie (Szwajcarja). Wreszcie osiągnięto porozumienie
upłynęły pod znakiem ataków Z~proszenie ' to jest · zaszczytnem
uchwalając sprawę załatwić za ty·,
Czechosłowacji.
:
wyrótl1ieniem pol'3kiego zespołu, dzień.
AJCARJ .
:
gdy"i; do ,turnieju tego zaproszono
. A - ANGLJ~ .1.0. t;Jko cztery zespoły amianowicif>
Wkońcu (godz. 1 w nocy) debll
'
Mecz
d ę" SzwecJę,
. Szwlllcat1ę
., - . .1 Pol- t a tł·
'c'u
S ten. mIał
.. dzadecvdowac
f·' ł· o weJ Kaną
oczy a Się na te ma t p omn..w
~-oT
S .l
.zwaJcarJI o ma.oweJ !5ntpy, ókę. Na tym tmnieju Polsl~a będzif> żywnościowej
opałowej dla uboznaczeńle
z~·
.
. '
, .• I d· ś .
co mIało o"romne
o .
• OJla.la okazlę rozegrall13, meczu z glej u no CI.
wz~lędu na fmansową stronę tur I
d'
k
.
. . ' Ot t
. d
<ana YJczy ,~Ill1.
St. GeJ•
OleJU. po
s a wyrównanej
eczOl~ rużyna
-==~~~:.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
carska
grze szwaj
z tru ?
4
~
_
dem ' uzyskała jedyną., zwycięską

awanfura

SZW

I

I

bramkę·

dworzec w Brukseli

SZW·ECJA · - WŁOCHY.
Mecz ten był tylko ' formalnością.
gdyż i tak wiadomem było, ~ ber
~!;lędu na wynik obydwa zespoły
walczyć będą. o piąte i szćste miej.
!!ce w turnieju. Chociaz zawody za
końozyły się wynikiem nierozstrzy·
gniętym obydwie drużyny zrezygllo
wały z dogrywki, kontentują,c się
nierozegraną·

AUSTRJA - PRANCJA 4:1.
Mecz ten wykt\7.ał, że poziom
drużyny francuskiej nie jest tak
wysoki, jak począ.tkowo . przypu.
szczano. Ali8trjacy odnieśli stosun
kowo łatwo zv..-ycięstwo. Przeciw.
nic~ biorą udział w walce o pią.te
i szóste miejsce w turnieju.
TURNIEJ POCIESZENIA. .
W turnieju poC'ipsz('ni:t odbyły
~ię dalsze dwa spotkania. Niemcy
pokonały Łotwę 3:1, a
Rumunja W[I1ętrze ołbrz)"miej hali będąe ego w budowie dworca kolejo
lVego na wySlta~e ś'Wia1towej w Brukseli.
wysokie zwyeie.stwo odni9st& ~a.d
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Dwudziesty szósty z kohl prezydent Stanów Zjednoczonych, słyn
ny Theodor Roosevelt ogłosił swo
jego czasu głośną książkę pt. ,,1:vcie intensywne". Jest to swojego
rodzaju pochwała, apotogJa Zycia
ludzkiego. A Feliks Braun, nikomu
dotychczas
nieznany
subJekt z
Wiednia, z tego samego powodu po
pełnił samobójstwo. To znaczy, nie
dlatego, ze Roosevelt napisał ksją~
kę, a dlatego, ze doszedł on do dja
metralnie przeciwnych wnIosków.
Dzł§ mówi o nim cały Wiedeń i ptszą o nim korespondencje do innych
miast dziennikarze.
Być moZe, gdyby Braun łiył prezydentem Jednego z naJwięks~cb
państw na świecie nie mIałby czasu
na docIekanie, które doprowRdzUo
go do samobó)stw:t. AI~ Braun był
subjektem w obcej firmie. Przeżył
lat 36 i miał dość. Spisał w zyst
ko co zrobił, a potem strzelił.
Co te) jest Zycie? Czas, kt6ry my
wypełniamy.
To nieprawda, Ze
"czas to pieniądz". Bełmftotni mają najwiece.i czasu i w~łlle nie mają pieniędzy. Braun nie był bezrobotnym i co mu z tego przysalo.

•

•

ł

Sr un

czekał

"

3 lata i 6 miesięcy, czekaJ
Teraz sUlbdje: spanie - 12 lat;
w najbardziej bezmyślny i bezsen- jedzenie 2 lata 4 miesiące; ubIera,
sowny sposób, najbardziej bierny nie 1 rok; oczekiwanie 3 lała 6
i Jałowy.
miesięcy; 'azda tramwajami 10 mie·
BrawI óie podróZował.
Gdzie sięcy; choroby - 1 rok l 6 miesię·
tam! Nie miał pieniędzy i nie mla) cy; nic rueroblenle ł lata. Razem
czasu.... Więc dlatego przejeidzil 26 lat 4 miesiące.
(odrzuciwszy płerwsze lat dwana~·
A zatem Feiiks BraU11 zył z~led
ciel tramwaJami, autobttsatnl itd. na wie lat 10, prte~zy ttzydziekl
służbę i z powrotem - ćałe 10 mle· sześ~
.,ięty.
Ale medytuje on dalej:
Beznadziejny ~jestr prowadzł
A cM ja roblłe'.D 1V przeciągu
dalej: choroby. JeieIl się zwał~ tych lat dzleslęclu?!...
N:tJpłetw
wnyAtkie, które przeszedł w dzie się uczyłem. Ucz:vłem się w niisze)
clństwle, średnio _ półtora roku.
szkole, później 1f handlowej. BywaTeraz, lm c enie po pracy. Abs(). ły dnie we$ołe, Jasne. to prawda,
lutne, idealne nierobienie nic. Nu· ale niewiele takich. Nauka w szkoda. Do tego zallc~6 należy zupeł łach to cierpienie, to strach przed
nie niepotrzebne nikomu spotkania karą, przed złym stopniem, to nieze znajomymi i pytania "co Aty- Wyspanie, natężenie nerwów, suszechMS?". Pięt\ dziesięć minut - nie głowy. Lata dziecinsłwa wcale
ludzie się ro2eSzii - to jest zycie? uie są tak piękJte, Jak się nam wy
Moie rozmowy o pogodzie?
Mote dają. G,lybyśmy napra dę, sumłen
ofiejaine lTiyty i nikomu niepo- nie ~hclell Je zanałtzo ~ itaJe(rzebne rbzrttowy na tematy oder- ż:tJóby okres nkolny ułtezy~ ta·
wane, albo pijackie dyskusje? Ńłe, cze,ł do okresu prtYkre~.
Inoi panowier Nawet czytanie gaCo dnIeJ' MtłOść! Włdnle:
zet, aI~ nud1iych kśłątek. Orlltł nerwowllnłet b"',.ud ~ ",I tzn.
dna,
której
tada 1Vypita - jeszcze z pięć mi troska. PótnleJ
out za stollkttłDl, kolacja zjedzona: trze a myltee, . . J4 nakatmi~..
Wziął ołó'Wek i zaczął liC%yć.
łtter.
Kelner, ~łaelć - jeszcze 10 minut! 'FellJts Btana na1m
Zanim osięgtlał lat osiem spał Więc Braun przed 'mierclą bierze
Ale, aJe Je8
pomniał o
od 10 do 18 godzin na dobę. PM- olówek [ liczy. N'alictył znów 4 lata. ",ainl JSll'8'ltl: wł~c lJtae.' Wy chceniej spał nl~o mnłeJ i 'tV tetl sposób
prz pał tv dągn swyth ~ łat 12-cie.
PóźnieJ JaCtł. jadł codztentlte §nia
danie. co mu zajmowało minimum
15 minut na dobę, a zatem niezbyt
cIuro. Słn.ko~ nigdy nie by'.
Obiad - pół godiłny, to samo kola
eja. Jakieś 10 młnut I~Ły dotlttcić na podwl zore
łub łmIt
P.r
k' u la.ły ba:wił przez go mźędli dla spnl,v młod~'!l.
ką kę· A zatem 1 goddnę i 25 mt· dłumy eZ88 łulŹb()wo
F~ nych, kit6lry zajął się sprawą i 'VI
Hut na d bę clYlI !U7 godt:ht roez
nic. Wybramy obie ludd, Id61
fenie mad Me'.1.etn wy'Ż<szy
u- imienm dziecka, 'WYstą,'Pil 00 Mr
zużywaJt na pbiady i kolacle o. rzędni'k milnli-słerstwaJ SJ)a'aw za· dów uiemiookilch pItZe01Wko p
groDlD, n~ czasu, którzy pilIlt granicznych, p. G. W. jednym z G, o. prZYlllUMlie iment . Są
naprzykład od 10 wieczcX do 5 ra tamte zych dancingów pomal dy hiem.łeclrJe l>ó przeprowadz"
110. Lub siedzą na zap1'o6ZOD)lm f:'I:'I
uznały ojreprezentacyjnym
obiedzie? Al, p. G. llil zwyddej urody tan er· niu 'Postępowania
wr~ do Felik.. Brauna, który kę. Przy~olny. mlody dyplo cos,two p. G, za doWllechione ł
upodabnia si, do setek milJonó. mata zaprosdł tlultetkę do talii· caaą.dzlły na necs Huco Wem
podobnych mu ludzi. Wł~ tylko I ca. a pOjoiej do swego siolilka. ba~hec8! 200 marek alemłeckich
517 godzin rocznie, co czyni - I:
miesięc%nie, tytułem allImeo.ln
lata i 2 młesf,ce.
ZnajomoŚĆ 1\ danciltlgu pa-ze
do
chwili uzyslkania
pl'źezetS
Teraz ranna tualeta. De C1Aaa rodZliła się w,kJr6tce w hIlskll, :r;a
pehloJetno§ci.
tlió.gł na nią tracić bfedny Braun?' żyłość, której owocem mial być
Pozal się Bo~~, a Jednak stanowiła
• •
.
W myśl międzynarodowego
1 rok t 4 miesląće. Umyc się trze- nowy obywatel nletnlOO'ki, Hu
prawa
prywatnego wyrok Sil
ba, oczyścić zęby, golić. 'Wanna; go Wemoocher, li.czq.cy
dzLŚ
du
ni,exnieckiego
oie może byc
brał Ją nasz subjekt raz tygodnie)< nie pełlnu 4 lata. Przet pewi~n
0
w. ' lub nalwyże.l dwa raty. VI tet· C7'QJS p. G. 'WtSIPo n1agał swl! prty wY'konłłJIl~ Po~e, a mUtSd by~
me gorące mlesłąM kąpał się pra· " , ' ,
,
.
wie codziartnie na plaiyo i w ten ~po Jaclólkę fmanso,w o 1 wreszcte. dopiero s.k.ierow:m~ do nastycb
dadzą wyrok
sób wypełnił 11,600 godzin, czyU na początku 19M rO'ku zo łaJ qdów, które
prawomocny
i
wówczas
mogą
włnśnl ten rok ł 4 mt lące. A ko- on odwołany z Niemiec i ODeC
bieta., róź, puderj manicure ltd. ani nie l>:rzestał już być urzędm być wszczęte kroki egzekucyj
~hybł ł lat • BrAun ~I zył sl~t e. k'
MSZ .
ne. W o'h ec .tego niemiecki u
nie J t kObl tą,
jednak popełniJ tern '"
rząd dla ISIp-ra
młodocianych
samobó.i two.
Po wyjeździe przyjaciela plęlk
"-niósł
w
itmieniu
małego
Wam
Dzień w dtień, noc w noc, zawsze na ta'ncerata, Emma Wenliba
to amo: ubiera i 51 ~ rotbieraj. bacheta odpo iedni pozew d{1
Czasem cześciei, niż rllz dziennie, cher, zgłosiła się do niemieckie
!Jq.d U na zeao .lit po!redniJctwem
Braun nosił kołnierzyki I wie co to
jednego Ze znanych
adwoka
znaczy. Bvwa ... twardy, sni,,"'''!

zae·

'II.,.

ce
r
przeciw b. po kie

I

nie wlazi, krawat nie chce się krę·
wchocIli nie do
~ej dziurki, do której trzeba, z powrot~lU w~rłlaua, trzeba ślini~. Je·
zeli ~ię przytem nie zgubi spinek
do lllal1kł.etów, czas stracony ila u·
bieranie wynosi minimum 40 mlnuf
na dcbę. A zatem w ci,.~u 36 'af
rycl:t -. ,led ell okrą~ły rok.
,,(:'l.elu1łem clf\gle" pisze van
Feliks - "a czy wy wsz,vse:~", kto·
rz ' Ill:.l0 ·lI1.1ecle. III
zekacłe t
zawsze.
\" dziechistwie na wiek
młodzieńczy, póinie.i
na dojrzałość, później na
cokolwiek badi,
chociażby ilU wygraną tła loterJl".
To ą rzeczy 111Mchwytlle. Al po·
wiedzmy tramwaj... Na tramwaj
cią/!Ie sie czeka, na pochg tez. Cze
ka lę bezmy:1 II.' VI" tI~ kalnl den
tyst. " . o,!!'on II do kas " na po t
cie, o urzed 'sz 's kienl \V ttfl
,lzie. Nie mą 'my Juz o naszej pol
skiei biurokracJi, w której czrkać
musimy na lad:t panierek miesł'lca
mI, mówmy o Braunie, mleszkati(!fJ
prtrclętnego tttchoclll. On
t,
cip, ["murow~dlo

*

L Ol"an-Ie
rozgrywek
W
o puhar Davisa

L sownJIlli r02:g.ry ck. t Dni.
ych o puhar Davisa odhę
dzie się w dniu 1 lutego w LOG
dynie. Pódczas losowalllia obecni będą. przed tawicielc koI1pU
u
dyplQlDlatycmego
tych
pań,stw, które wezmą, udział w
tegorocznych rozgrywkach.
li\')

Dla Polaki wynik. lo8u Anta
ma spee,Ptl!tJe z.tHtczenie, gdy.~
jd,1:i lo oknze 8i~ dla ilU M~I
wy," I , możemy
za wllD.sOIWa6
ysoko, bo nawet do ćwi;~
nałów. Mimo wysm aD ch pot)
kOl1ie~ roiku ubiegłego las~
zen, w tegorocZłl~h rgz?~·
kach weimie ud.ti f
.t

ekt

I

cle nazwać życiem belmyślne ślę'
czenie za marnem ~ynngrodzeniem
nad cudzemi książkami i oblicza
nie cudzych dochbd6w i sh'at?! Nie,
~tanowczo nłe!

Feliks Braun uniósł rewolwer.
przedmiot skonstruowany przez ta: J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;~!!!!!
kich ęamych jak 0'.1 nic nie robią-'
cycb w ~ciu ludzi, . nacisnął cyngiel, strzelił. . Tel czynności nle
doliczył w rejestrze swego życia,
zresztą zajęła mu zated\\;e kłlka
Jeden z
naldowcipnie.iszych
..,ekund czasu.
przedstawicieli palestry siedzi saCzy rozważania,
(tf,y
Zycie; motnie przy stoliku kawlami. Na·
śmierć Feliksa Brauna, subjekta li' gle podchodzi do niego zMnl nuWiednia, godbe są powaZniejszego dzłar:z, d~ektot M_
- Witam mecenasa, Jak tórozastanowienła ł refleksJI? MoZttab~
powiedzieć, Ze ludzie na innych sta. \vłe?
- DzłęliuJę, 'dóbrze.
'I1owiskach niż Btaun, obdarzeni ta- A Jak się mlewa S:WllOWl11
lentamI, zdolnog,elamł, ludzie, stoiący u szczytów wiodą Inny tryb I1lllłżonka 'P
- Doskonale.
iyela. Rozkładając jednak w ted
- A synek?
IIp08Ób kaldą ttynrtM~ na sekun·
- $wletnlet
dy, momaby ł 1't tym wypadku
- A pańska czclgoClna matka?
do~ do ptldobnych 1ł1llosków.
- Dziękuję, zdrowa!
Konlee kodM łnuslelłb~my st.
Natręt milknie: zabrakło mu tezagłębić w mozofJę łzapytać: eo
to J~t ~góle tycle? Zastanawiać mała do rozmowy.
- A t:ry pan wie - oitzywa się
się nad tent, esy Btaun miał l'8cJę'P
mecenas - ile Ja lDam jeszcze
Dajmy temu spok6J. Powłęksży pan
dziadka?
my tylko wf_Snlł rubrykę nfepo
łrzebnych '" tyeiu ujęć.
BanJiier X... zawltzięcża cały
sw6J maląt k szczęśliwej grze na

lo

,
•

*'

\J1'
te

r

oa

ilti

sądy
padł

utl·ntażU.

ttełdzle.

- Jali pan to robi? - spytał go
kto'- Zdrailzę panu móJ seJ(ret.odparł boga
- Trzeba kupowa6
tl pesymist6w I sprzedawać optymistom. To WlI!)'8tko!

mtD~

na ze p. G. twierdzi

*

tym wypad!ku ofiarl!

Nie 1)l1leczy, te

łączy

Popularna na terenIe Lo'dzl pant

ł'owróciła ni dawno z zagranicy,
gdzie poddała lę karac;' odmład1..3

ty ~o z tancerJ[łłi blHśze sto
lącef·
\lun'ki, ale w tym olkll."es1e mi3!a
- Altledy łię'dą 'widoezne 5&tona więcej zażyłych prsyjl.lci-61 ki? - spytał t~ ciekawy.
( w żadnym wypadku, nie ()Ilł - Pron or ~wiadCżył mi, ~ w"$
jest ojcem dzIecka,
Tancerka znała, - że to nastąpi stopniowo,
wtedZ'~ o tern, że za·Jtmo'Wał o.q w miarę Jak się będę starlała.
wysdkie stanowi ko i J!.e n.!e ze
- Pr4wda, naJdrohza, te przychce tJ.arazić się na lSlkandal, 'PI}
f,zlość twoja jest bez skazy ._ py.
'.iłallO iła fak.t ten wyzyskać j ta narzeczony.
zIl/pewni6 S<)bie koil'Zy8ci
ma
- Miałam bliźnłęta z łordans~
tem.
tetjalne.
- Nie o tem mówtę, Jedyna, chcę
Wyrok w tej lSIprawite zapad
t~Ił(O wiedzieć, czy prżypadldem
nie dopiero po pł1Zeprowadze· file miałaś babki nie-aryjki.
\liu żniudnego po tQpowania są
tlowego.
Pn,n IZ,V"dor Rancman angażuje
buchaltera.
- Dędzie pan otrz,V"mywał cztcr·
dzi~ci -złotych tygodniowó _ o'
Złola
znajmia I1ow~mtl !?ra()ownikowi.
dla Kemala Paszy
- J.ltl!. poprzedniej posltdzie u
Ogólny zjazd lekarzy z całł!J n.ozenbaum~ dóstawałem sZG~ćdzie·
Turcji posłanawD ufundowatl. S!ąt złotych ...
- Możliwe _ odpowi:vJll. Ranc2e kładek ł oflarow 6 Kemalo
man
- ale moja ~ona jest o wiele
wi Poszy złotą annę w do
ładniejsza od starej Rozenbr,umo
wód um.a.nia i wdzięczności z wej ..•
łów ~TarszaW\'J.kich, prtedlkłaoa
zuługi na polu hygjeny polU ·
ją,c jedinocześnJie
prawomocny zone przez dyktatora. Uchwala
powzięta była już wcześnie.i,
I
wyrok sądu ni€miedkiego.
ogłoszono
ją
publicznie
dopieW
strefie
arktycznej
Wytwal'za się teraz ciekawa
syltuac,;a, -prawna,
gdyż znów
f o teraz, J(dy nierLibędna na za
J\IOSKWA J 24.1 . (PAT) _
Na
zgodinie z postan<YWdeniami mil: kup drogocennej wanny SUUI \\iosl1ę z chwilą uruchomIenia że
dzynarooowego prawa prywat· została zebrana wśród lekarzy. gh!gi międ~y Murmańskiem a wyspą Spitzb~rgen otwarty
zostanie
nego, sądy lOJlue IbIzd" mU&iał3 Kemal nie przyjął jednak celi.· ha tej wyspIe pierwszy sowiecki
tOZ1strt~nąt s.pra ę nie na pod negu daru, polecił 'annę prze· teatr arktyczny. Teatr ten dawać
ta fe na!2ego praJWA, a na pod łopll§ na sztaby złote i oda o·· b~.uic przedstawienia dIa 1500
litawne obowią1l :o
Nt m ",ał Je ministerstwu ~ owia górników sowieckich, pracujących
. l
uJ h je
ł
w kopalniach w Barenzbourgu i
czech pra/Wa niemieckiego.
na e ~ szerze a yg ny b'g4 Grutmatl City,
:Arze8łućhmny
tej Sipt'aJWł~ do
lta:lł w Tmejl.
•
.~"&<e,!>Ó'i> • .:I~• •>M• •łI
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·Miasto nasze iest zaS'Dane drukami DrODagandowrmi, Idąc,mi Dloslo z Berlina
Przed paru dniami od,był(} t-ją, niemców w Po.lsce. Nie ma nie jesteśmy marksistami". a przez młodych niemców przc · istnie,je stara organizacja mił! '
się pierwsze gublicme wyst~ie my żadnych związkaw z zagra- do teJ{o parę lojalnych hasct ciwko starym. Oczywiśde stłt, s7czańJska sen. Utty, której or·
nie rozwijat.tcej!Się od pewnegc. uicą..
dla uspokojenia j uśpenia opi rily w odpowiedzi na to jeijzi- ganem jest "Freie Presse", da9. Chcemy przez !l\t"',ąorzeni€ l1ji. Nic będziemy 51zerzej tyd. li do "3erl1na i czyniU odpowie · lej organizacja młodych niE',m·
czasu d.ztałalno~i :fI. nalozęttt
mieście.
.
Zit\()ŚIr,ych
warumków bytu ...a· haseł omawiać, bowiem wys:ta!' dnie starania, poczem "Den· ców dr. Gintzela, ~Tu'Pująca si~

1N'l'tji młocloniemieekiej (Jonedeuł5ehe Partei).
Zjawis'ko to ma dość ł)owa:i.n~
znaczenie przedewszysłlk.iem ze
względu na hasła,
głosZ'one
przez tę nową partję, OTaZ
I'e
w~lędu na
nową sb'Ukturę

społeezeDsłwa

niemieckiego w Łodzi,
co zamierzamy poniżej 6IZczegó
lowo omów!ić, aby
dać społe.
czeństwu polskiemu możność
zorjentowania się w kierunku,
w kt6rym niemcy łódzcy zmle·
n;ają·

Na tem pier.wszem publb.nem u:romad~eniu młodoniem'
ey wyst::tJpi!i
w swyf'll oficjalnych strojach:
hiałych k()S:zul~h i earayeh
krawatach
: przez usta jednego ze swych
przywódców wygłosili hasła.
którym hoMują. Brzmią, ()IIle,
jak
t.

następuje:

Jesteśmy ()Zg:onkami wielkiego narodu:r. iern4ec1Uego i
(;hcemy brać udział w jego kul
turaJ:nym i, duchowym !rozwo-

lU

2. Jako niemey jesteśmy
chrześcijanami.

Nie czynwy
żadnej il'Mm.icy
m.iędzy katolikami. i ewa.n~ieJ:i;,
karni i mie znamy ż·adnycll nie·
~''''rozumień w tym wZlllędzie.
Odnucamy pOZPl'ne ebrZŃei
i.nństwo i eheemy cz:IneJD dowieŚĆ naszej wiar,. ehrześcijańskiej.

3. Jesteśmy _ejalistami (Y)

Najgłębs.re socjalne poczucie
odpowiedzialno5ci wobec każ
<lego towarzyWl stawia nam
Ji\da.nie zwalczania podstawowych błędów i braków lll8SZ'ego
życia gospodarcz~o i kultura!-

gwarantować utrzymanie niem <',zy je przyczytać, aby som'e
ców w Polsce. Do tego należ) wyrobić o nich odpowicdlI1i. ~
Dl'zedewszystkiem utrzymaci~ zdanie.
Poniżej dajemy ikrótld zary'}
niemieckiego stanu posiadania.
10. Chcemy sumie<Il!I1ie speł
dziejów te.i partji w Polsce.
niać nasze obowiąz!ki jako ob) Powstała ona prz·e d 12 laty w
wĄtele państwa.
2lłidn·my jed.. Bielsku i przez; ~ereg lat ni~
nak wz~n, aby państwo .zoa· mia).a więkJSzego z·n aczenia. Do
~waranto'wało nam do'toć miej uiero z chwilą dojścia U:tlcra
sca i swolbodę działania cII.a u- do władzy w Niemczech par
trzymania
naszych ni·emilce- t ja ,ta ogłosiła się za
kich dóbr kultwaInyeh.
jedyną reprezentantkę narodo·
11. 2ądamy od reprezentan~
wego soc.iaU~mu w Polsce
ł6w naszej niemieckości bel- li rozpoczęła gwałtowną walk~
wzg:lędalej czystości we wszystz niemie<.kiemi onganizacjami
kieh iJch poczynaniach i pozba' oU·eszczań5J.demi, kt6l'e r6wnier
wionej egoizmu ofiarności dla pretendowały do reprezentowa
spełnienia postawionych im e@.
łów.
' .. nia hitleryzmu. Walka ta toery się z dużą .zaeiętości-ą. do
12. .zą~y od kaMego ,t owa dzjŚ dnia. Z Bielska organiza
rzysza niemieckiego, aby si~ r. ja ta pl'1Zerzuca się do Kato
bezwzględnie
pr.zyznawał d~
wic, a w ~eg'łym roku latem
niemieckości, nietylko w sło
ogal1nia swą działaluośdą r6wwach, ale pr.zedewszystkiem w ...iez Poznańskie..
i Pomorze.
czynach.
Tam doszło do wyjądlkowo o
13. Jesłt>śmy moeno ;dec~ strych walk z mieszt.zańskiemi
wam bronić każdego towarzy OTgan'izacjami, które swe ukoro
sza li służyt mu pomocą.
llowanie znałauy
14. Chcemy wyrwać i& nasze; w krwawych starciach w Gruzlbiarowości narodowej wszelk '
dziądzu i TorwtlUł gdzie
egoizm. Stm nasz~o narodu
padły nawet trupy.
jest nam ważD·iejszy, nii dołm:
WTesn:ie próbowano doprobyt jednostki.
15. Chcemy mzczyć dueh9 wadzić do t. zw. wspólnoty ludowej
(Vollksg(meinschafi) i
klasowe~ i pr:z~y stanowe.
l'lawet
częściowo
doszło do poponieważ podważają OIIle pod
rozum,ien·ia,
ale
POTozumienia
s·t awy naszej ws.PÓlnoty naroo('
wej. Nawet najbiedniejszy nie· tego obie strony nie dotrzymamiec nie może doznawać pil"Ze ły i walka ifO~or.za.ła na nowo.
sZlk6d w swej dziaIałn~ci dlIl Oczywiście walka ta doprGWa'
<!ziła do ;t~o, te
niemiet.kofci..
Oto wytyczne, jakieni ną· obłf: strony lłeytojaw się .. billedńć

się

zamierzają

młodl;

rytmie

zarówno na teren·ie Polski, jak
i w samych Niemczech, grlzie
każda z tyoh partji lVa.~U o
Dr...:yznanie jej
IDOIlOrpolu na reFl'eZi"..ntowanl~
'legO.
Fiihrera".
4. Nie .iesłeśmy marksistami.
Na tern Ue dosdo nawet ił->
Międzynarodowy
marb~
zabaW!Ilvch nieporo.zumień. K·iJ
wszędzie tyLko szkodzilł niemco
tłumu,
kakro'Ulie pisma "VoLkischElJ'
~'i.
oklraszone takimi kwiatkami, Beob~chter" i <\.ngriff" pll'bH·
!notatki, inspirowane
5. Chcemy doprowadzić t:as. jak "jesteśmy socjalil.łami, ,..Ie kowały
podarkę do .lej najwaści'W1Slzeg~
o·. du. Jest ona pr.zcwaCZOiJla do
służenia lIlarodowi jako całości
Dotvchczas bogaciY się tylko
nieIiczni. Na:sze hasło podMawo
we brzm:i: "Dobro pOIWszechlDe
idzie przec 'Jsobistem".
'
6. Uznajemy własność pry_
watną·

Jedllakże .~tusi

O!l1a być zdoby-

Ła ucreiwle i tak uiywana, aby
sJui.yĆ IZhio.rowołci narodowej.
7. Odrzucamy wszelką wspól

niemcy. OezywUcie tego II-teku
wi'e cowych okrzyków, zmicrz9.
jących do ogłupiania mas i otu
ma:nienia ich t:!k populamem i
hasłami. jak antysemityzm et.c;.,
nie mmna nazwać
pt"Of;!1'Rmem.
Są to tylko typowe hasła dla

Pin bez mieszkania
Wspaniała

komedja wiedeńska

z żydem, ponieważ nie na
on do nas ani z krwi, ani
z rasy, ani z pochodzltnla. Dla.
tego też nigdy nie uznamy ły_
da za niemca, chOc'by nawet
lłZDawal .język niemieelti za
~wój język macierzysty.
8. Jesrte5mY samodzielną par

notę

iłul

Nadprogram: Dźwiękowy dodatek P. A. T. oraz aktualno Foxa
Początek o g. 4.30
sobotę i niedziel~ 12.30.

w
Sala mocno ogrzana I

ooSjonu"

Wkr •• te

Dziś

kar18r.t

do P'lIZekonanit
wielu bezkrytycznym łatwo <
wlennym ludziom, otumanionym. przez prowodyrów J)artyj-'
nych.
W szy.stko 10 może si~ lS!k·oń..
czyć bardro smutno. Niech mą.
cieiele spokoju pamiętają, o1e
kto wiatr sieje 7hiera burzę.
'które

leży

Ca

I

wokół "Neue Lodzcr Zei;tu.ng"
i wydawanego pr.zez nią
oficjalnego orł!anu mWdycb
tygodnika ,.Deut~cbe EI'neuerung",
,Iraa; lIl'iemiop.r..ka lOocjalistyc7l1l{
part ja pracy, której organem o
ficja1nym jest "ILodze:r Volks·
zeitung". Dwie pierwsz4> or~a·
ni~ac.ie l~ytują. się w hitleryź.
Q.:'le. używając jako najskutocl'
nie~j broo! antysemnyzmu.
Je~ynl~ :pa~tJa socjalistyczna
szcrzaństwa ni~mieckiego.
SltOl WIernIe pr.zy :;mrym progra
Na terenie Łodzi przywódf'ą ~ie, :wa~l1c z tamtcmi ener··
mcbu mlodoniemłeekieJ(o iMt CllC~nle !
działacz II Bielska niejaki Wiec idąc ręka w rekę a socjallstam1
ner.
polskimi.
Pndczas wyborów 00&710 w ł.<»
Na zakończenie warto pr.zv~
dzi do "wsp6lnotv ludowej", 1(1- toczyć jeszcze dlZiwną ewołu ,
le zaraz 'PO wyborach rozpoclf:, eję, jaką przeszła "Nene lLodzer
ła się na nowo wallka pomię Zeitung" w ci~u ostatnich cza "
dzy dotychczasową partią mie sów. JaIk wiadomo, pismo to by;
szczańską,
t. iW. "Deutscher to organem. prOoSanacy jnym i 11
Volksverband" senatora Utty I~hodziło przez szereg lat za O'~
; młodymi. Oczywiście i tutaj gan n~emców polonizujących.
walka toczy się pnedeW\S>Zyst· Widocznie kum ten niebardzt)
kiem w kierunku
odpowiadał kie'rowlll:ictwu, 00Iłeytowania się prohitlerowskie wiem z O'kazji .
mi has!amL
słynnego procesu D311CZ1e1e1i .
RardzC) iłonil)sł.Ą ,"olę W'sró1 gimnazjum niemieddego prze'
młod~h niemców odgrywa ni~
dwko Danieleddemu,
i'lki
kiedy to nauczyciele byli osk'ar
dr. Glnazel, aktywny biłlero· żem o otmymanie pi~y z.
wice, który przyjechał do Ło- Niemiec., ••N. IL. Zeitung". kt6dzi z Berlina
rn dawniej była organem teg~
i "'''':yłączyl się do ruchu mło Danieleckiego, opublikownła po
doniemiecldego. Obecnie
raz pi-erwszy bojowe proatiejest on jnź "Gmppenfiihrerem" Iuieckie spl'awozdallli~ z proeew Łudzł i klemje całą politykę. ~u. Od .tego czasu pilsmo to poMłod7Ji oczywiście \Z.walczają, szło tak daleko w tym k,ierun·
sen. Uttę i jeg/) par:tję, a sen. ku, że
UUa broni się, oskarżając mło- dziś .jest bojowym organem hidych
o rozbijaoką robotę w tlerowskłm i organłqcji mIo·
~05unkl1 do "wspólnmy ludo
doniemieekieJ.
wej". Od kilku tygodni młodzi Oba organy mieslZczań5twa nie".
rozwijają energiczną akcję, od- mieckiego licytują się w hi!tłe"
byli już 3 wiece pulbllicme, a
rymnie i antysem:ityźmic.
na najbliższą niedzielę zapOWie Oczywiśeie cała ta akcja stwv
dzieli wielki wiec w nowej sali rzyła wśród społeczeństwa nie
przy ul. 11 LIstopada.
mdecldego w Łodzi niez:nośne
Tai. Wtięc stru.kJtUll'a społecz'eń wprost stOS/unki. NiejednOlkrot·
l'Iłwa niem.iecki~o w ł..odzi wy nie dają się Clauważyć poważne
I:IlLda obecnie jak następuje: nieporozumienia na tle politya
nem wśród ezł"nków tej samej
rodz.ilIly. Bardzo symptomatycz~'
ne jest również zjawisko! _ W.
OSItatnich czasa(.h
wśród niemców baJodzo,..".,
wszechniony jest GSIa~
,,81i1r.mer" Streiehera,
I
którego
jedynym celem jest
s~lkalowanie żydów, a takie . .
sa an.tysemickr.:-h
.
ulotek z Niemiee z osIawłoaJ.mI "Protokulamł mędre6w .

ts"hes Nachrichten Buro" od·
woływało te notatki.
Dzi..ś syuacja jes,t taka, Ż~
na terenLe PoznańsJdego i Pomorza ,,mtodZli" zdołali się tro·
chę rozhudować. Natomiast na
G6rnym Śląsku i
w Bielska
trwa nada:- aajostrzejsza wal·
ka.
Dla charakterystyki tych
stosUll'k ów wystarczy pt'zyta
ezyć, te przy ostatnkh WV}lł"
rach !>amorządowych w Bip.'
sku zgłosZ'oo.o aż 4 1iisty mie

"rezentujemyl
Charless Laughloni, Norme Shearer, Fredric Marcha
w arcydziele
SYDNEY FRANKLINA
reżyserji

PRZEBUDZENIE OBIET'
(lJ"IElBIANA)

Wzrusuj,oy dramat mił08Dy. -

Epopea smutka, radoioi i ~włQoeaia

Nr. 28
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·" Ogod··
Zlnle 3"
-ej pę D I.ud"
nlu
DZIS

nDWU ~ekNrłarzc
wydziałów
w sądzie
i grodzkim

o'

wgrok

procesie

Jak już donosiliśmy, na dZleń
dzisiejszy zapowiedziane zosta
lo ogIos,z enie wyroku w wielkfm
procesrue 19 członków StroIlil1ic
twa Narodowego, który pl"'ze!.
ostem dn,i
emocjonował całą
l,Mi.
O godz. 3 pop. przewodniczą
cy kompletu sądzącego, wice
prezes IHi.nicz w asyście
sę
a7iów Zdorowienki, Grzesiow
ski,e go i WołSlkiego odczyta se"
teDcj"ę wyroku na prezesa St,
Nar. w Łodzi, adw. Kaz,;mierza
Kowalskiego i osiemnastu wSIpÓl
oskarżonych, a mianowicie: Lt
OIJla Grzegorzaka,
RY'Slzard/ł
Szcz'ęsnego, Aleksandra Stołalf

........................
NOCNE DYźURY APTEK.w nocy dyżurują następujące
aoteki: sukc. K. Leinwebera (Plac
'vVolności 2); sukc. J. Hartmana
(Młynar"h, 1); W. Danieleckiego
(Piotrlwwska 127); A. Perelmana
(Cegip-Iniana 32); J. Cymera (Wól
czańska Tl); sukc. F. Wójcickiego
Dziś

(Napićrkowskiego

W

27).

ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO. - Staraniem miej.
skiego uniwersytetu powszechnego
(I miejskie og'nisko oświatowe) , jutro, w sobotę, dn. 26 b. m. o godz.
18-ej w lokalu przy ul. Podmiejr.kiej 21, pu,f. Andy8z wygłosi odczyt na temat ,'powstanie styczniowe w literaturze i f,lztuc4!f".

.,

O

członków

S.r.

ka, Stefana' Jana Podgórskiego
ZygmUlllta I!alaja" Jana Berna"
da Chojlllackl:ego vel Tokarski,,:·
go, AntOlIliego CzernUka,
Ale
ksandra Pawłowskiego, Kazi ·
nderza Patorę, Wincentego Ko

Niektórzy oskarżeni są (} pr.zy

lwa Narodowego i któll'a m:ała
być tajemnicą dla władz
pallstwowy.ch, inni o wygłoszooie
żuchowskiego,
Włady;sławu przemó'w iell i prelekcj~, nawo·
MeHera,
Tadeusza Warchoła ływuj-ących do wallkl: z istnieją
Henryka Konarzewskiego, Fe eym rzą~em dr~!;{ą. prze~c'y i
I:ksa Kierskiego,
Franciszka gwaltu, .l'eszc~e lInll1 o zło~l'1,:~
Laskows,k iego, Stalllislawa Ro przes,z kadzante w odprawIemu
bakowskiego, Helenę Kożuchow naoożeń's1wa w dn;u 3 Maja w
ską i Marjana Krajewskiego.
katedrze. Osobną grupę sltano.
Odczytanie wyroku nastą,pi 1 wią Konarzew ..ki i Kierski. godz. 3 pop. w gMrwmej
sall Pierwszy dał do druku ulot'ki
rozpraw nr. 1.
o treścJ: zawierającej cechy prz ~
Oskarżeni odpowiadają z kU st~wa, drugi świado'llli.>e
ku artykułów kodekiSlu karnego wydrukował te ulotki.

•

U,

się d~wiaóujccmy,

Jak
skach kiero '.vników

na stanowi
sekretarjatów

należenie do tajnej org!l'nizad'i sądu okręgowego w Lodzi zaj(tą
jaka powstała w łonie S1r01l1uic- z dn. 1 lutego r. b. r..astępujące zmi<)

rz
cz, Z. ch cz, hl
Iworzg siC nowa pisownia polska

CZ,

ckręgowym

Narodow~eo

ny: dotychczasowy kierownik se·
kretarjatu tll"ezydjalnego p. Smola·
rek obejmie kierownictwo l'Iekretarjatu V wydziahl karnego (karne>
odwoławczy i karno _ administracyj
ny); dotychczasowy kierownik se
kretarjatu wydziału handlowego, p.
T. Cichecki obejmie seluetarj-:.' ?e.
z~rdjalny, zaś seluetarzem wydzia.
.Iu bandlo,wego zostal1ie p. St. Balcerzak, dotychczasowy kierownik
sekretarjatu rejestru handlowego.
Na miejsce p. Balcerzaka sekretarjat rejl!stru obejmie p. Wł. Dyt·
berner.
Również w sądzie grodzkim \v
Lodzi nastąpi z dn_t lutego zmiana stanowisku kiero,vnika se~~::m·
rjatu preiydja-l11ego. Sekretarja t
ten obejmie p. K. Bielawski.

Komisja sfrejkfiwa

sądem
Stanowisko wydawcćw było inte zajmą się zagadnieniami jaK: należy
W KraJtowie rozpoczęto wreszcie
tworzyć nową pisownię polską. Zaj resują.ce i przemawiają.ce do przeko wyrażać głoski zaporuocą liter. A
W czol'aj prze{1 sądem stanęli
WYKAZ LOKATORóW. - Biu- mować się będzie tern wielkiem za- nania. Istotnie należy wziąć to pod więc sprawa ó i U, rz i ż, ch i h
członkowie
komisJi stI'ei'kowe,i,
ro ewidencji ludności przypomina, gadnieniem kilka.naście komisji w rozwagę, że radykalne zmiany w itd. Kuków zajmie się również za·
związku .lcdwaimił.. ów: E. Gant'J
?Je w myśl odnośnego zarządzenia Krakowi~, Warszawie i Lwowie.
pisowni p,)ls!dej wymagałyby syzy- gadnieniem wielkich i małych liter
kc, Marcioch, Stachura, HohIn,
wojewody łódzkiego, powinien być
Z:J.sadą tej pra:ly jest w~trzymy fowego trudu przedrukowania wieI or:J.z skrótów.
Sławicki
i Jabłcński, oskarżeIl '
emies'wzony w korytarzu kaŻ'dego wanio <;ię od zbytniego pośpiechu. kiej ilości książek. Gdybyśmy naWarszawie poruczono kwestję pi o to, ż,e w dni li
13 sierplll':a r
domu, tuz przy bramie,
trwale i
przykład wprowadzili
zamiast cz
Zastrzeżono nawet,
że plenarne
sania.
razem
i.
oddzielnie
er.az
pi:
ub,
ciężko
polbili
rohotników
u.
czytelnie sporządzony, dla każdego
posiedzenia w Akademji umiejętno coś w rodzaju czeskiego c z od wró- SO.wnl~ wyrazo,,: o~cyc~. Lwcw z~J dających s.:ę do pracy a S'Z,CZ t~.
dostępny wykaz numerów wszystconym daszkiem, t o po pewnym cza
ldch lokali -:lanej p1scsii z wy- ści nie mogą się odbywać częściej, sie młodzie ż nie lill1ialaby czytać mle ~Ię zagadmemem _1~~erpunkc~l. góIm.ie Ottona Brauna, k tóry d l'
niż co miesiąc.
Kazda ~ ty.ch k01lllSJ! o~racuJc. znal dJugo,trwalych kontuzji.
s zczegćlnieniem głównych lokatostarych wydań.
N owoś'cią ostatnich obrad ortopewne 'wnwslu
z odpOWledD1em 'd
N a rozpraWie
. os k
' ,; "'
1'
rGw i sublokatorów. Pod wykazem
"
arzelll~
....
. •a. i , ..
Jednak takie nieb ezpieczeńs two zasad rueD1em, ktore potem weJ a
ma być podane nazwisko,
imię j graficznych jest to, ie brali w nich
na plenum i po dyskusji albo zosti przy~nał;. SIę d~ WIIll~, wYJa~I1 ,l
dokładny adres osoby odpowiedzial udział przedstawiciele sfer dotych- nam nie grozi.
ną przyjęte albo z powrotem ode- ląc, ~~ nIe brah wogole, udZlai u
czas
do
głosu
w
tego
rodzaju
spra.nej za prowadzenia meldunków.

przed

U-I

BezplafnB kuchnia
dla najbiedniejszej
dziatwy

I

Pamajęey i wciąż wzmagający się
kryzys gospodarezy oraz wcląi potęguJąca się na tem tle nędza dziatwy zmusiły bezpłatną kuchnię dla
najbiednłejszej dziatwy, istniejącą
od szeregu lat przy ul. Pomorskiej
41a do powiększenia U()(§ci bezpłat
nych obiadów.
Dotychczas instytucja ta utrzymywała się z większych subsydjów
urlzielanycb przez poszczególne firmy i osoby, które jednak na tle kry
Z)su gospodarczego z dnia na dzień
wsparcie to zmniejszają.
1'00 groźny dla dalszej egzysten
cji instytucji stan rzeczy zmusza
ją do werbowania członków z pośród humanitarnie usposobionego
społeczeństwa.

Kto pospieszy na wezwanłe, ten
przyczyni się do przeprowadzenia sa
nacji finansowe) te) pozyteczneJ InstytucJi filantropijne) i umożliwi
przyjęcie ł wyrwanie ze szponów
nędzy nowego zastępu dziatwy.

min. oświaty.

Przybyli równie~ przedstawiciele
kilku związków nauczycielskich,
Akademjl Literatury, Zw. dziennikarzy. W obradach brał również
udział przedstawiciel Związku wydawców.

.... CZEKAJCIE I

OCHRONA PRZYRODY I LO··
WIECTWO.
W cyklu swych odczytów, poiiwięconych zagadnieniom
łowiec
twa w Polsce prof. Janusz Doma.niewski wygłosi następną zkolei po
gadankę o godz. 18,45. Tym razem
tematem odczytu będzie uzgodnie
de pasji łowieckiej z zasadaui Qchrony zwierzyny. (r).

lirand. Ki no
Pocz. o 4-ej
Dziś

i dni nastelln,ch !

.. cziiifv
Dziś

i dni

2 uJaoierJ

Podczas obrad laakowskicu odrzucone zostały a limine wszp.lkie
pomysły, zmierzające
do stworzenia nowej grafiki. Wracając do wydawcćw, to błagali oni, . aby zdoła
no stworzyć taką, ortografję, któraby przetrwała przynajmniej 50 lat.
Czy jest to moźliwe?
Trudno
przewidywać, ortografia co pewien
czas się zmienia. 'Z.ywy język wywiera na nią wielki wpływ, ortograf ja jednak nigdy za nim nie podąb. Jest ona zawsze op(,fuiona.
Widać, ze ź obecnych prac nie
wyłonią się jakieś bardzo radykalne zmia..lly. Prawdopodobnie utrzymana zostanie ciągłość tradycji dotychczas obowiązujących.
W jaki sposćb zosbły zorganizowane prace? Stworzono cały S7.ereg komisji. Komisje krakowskie

wach niedopuszczam.
Reprezentowane były równiet
wszystkie dzielnice Polski. Jest tedy nadzieja, że wobec tego nie powUrzy się juź więcej wojna. wyratająca się
wzajemnym bojkotem
tlzielnioowych kanonów ortogralicz
nych.
Dnia 2 bm. poza, delegatami AKarlemji Umiejętności zjechali do Kra
kowa przedstawiciele Naukowego
Tow. Warszawskiego, Tow. Nauk.
Wileńskiego, Tow. przyjaeilł Nauk
w Poznaniu, oraz wielu delegatćw

11

nasłłłpnych

, iednym DIOuramie l

Wkróit:e

w bOJce. Po przewodz1.e s~do
wym zapadł wyrok skaZUjący
Ga'Iltzkegp, S'lachurę, MaTcio
cha i Hohma na 8 mie:s. więzie
POCIĄG POPULARNY DO ZA rda każdeg{),
zaś StaW':okiegQ
KOPANEGO.
i Ja b'łońsk i ego !lla 6 mies. w~ę"Orbis" organizuje pociąg do
Zakopanego. Wyjazd nastąpi z Lo
dzi Fabr. w dniu 1 lutego w godz.
21 - 22; povvrót zaś do Łodzi w
dniu 5 lut'3go w godz. porannych.
pod kołami auta
Wycieczk0wicze spędzą pełne trzy
W dniu wczorajszym, w godzidni w Zakopanem.
nach
popohldniowych na ul. Rzgow
Przewidziane jest dołączenie wa·
skie.j, przed domem nr. 59 samogonu dancingowego.
chód ciężarowy, prowadzony przez
Przejazd w obie strony zł. 19.9G.
szofera Piotra Polaczyka najechał
Wycieczka dojdzie do skutku na przechodzącą jezdnią 34-Jetnią
o ile wl"źulie w niej udzial :300 I)sćb. EI7.ę Marks (ul. Lelewela 30).
Zapisy i informacje tylko do dn
Skutki najechania były straszne.
30 stycznia r. b. w Orbisie, Piotr Z pod kół auta wyciągnięto już
kowska 65 i 18.
tylko zma.sakrowane zwłoki kobiety. Głowa była odcięta od tułowia
a kręgosłup złamany•
Przybyły lekarz pogotowia skon
statował zgon i przew!ózł ofiarę do
prosektorjum. Szofer został zatrzy·
many. (p)
slane do komisji.

Śmierć

przgjł!żdżam,

oczarować calą ł.ódź

by

Piotruś
(fł'aD,lszka

najnowsze i najwspanialsze

arcydzieło reżyserji

ALEKSANDRA KORDY

Niezrównany żywiołowy "król kochanków"

DOUGLAS
FAIRBANKS
NADPROGR.:
Paramountu i P. A. T.
Aktualności

miłości i

:':~::: p~:awk~~~ank6w

bezgraniczne m

zaćmienia kSiężyca

fiaal)

300 astronom0w na całym świe
cie fotografowało zaćmienie księ
życa, jak donosi paryskie obserwa-torjum astronomiczne; zdjęcia wypadły bardzo dobrze, bęuą zebrane
wszystkie w celu utrwalenia obrazu
i przebiegu tego zjawiska poraz
pierwszy od czasu, gdy zaczęto ob-

I

serwować zaćmienie księZyca.

DonJu n
Passe·partout, i bilety ulgowe

~~~!~:~ę~~~~!~:~~* "F OBTA ncEBKA"
Cudowny film o

Fotografie

poświęceniu.

n8ncuC8roII i John Bo18 S

II. -

nieważne aż

do odwolania

B 111 Y SIł 111 , 1\ N

Najpopularniejsz, bokser-lIporisman -akrobata.
Ulubieniec młodszych i starsz,ch w arcyweso'
I,m i sensae. filmie

Miłość

czyni cuda
POCZĄTEK

o ,olU.

Mł
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styeznia

1'.

b. o godz. 12-ej w

l~on
odbędzie się

poło

wzruszeni zgonem

B. P.

B. P.

w Synagodse Szpitala

ozoa

nabo~eńBtwo żMobne,

I

długoletnlego Członka

składamy

na które zaprasza

oerz~.at

i

Rodzinie

wyrazy

serdecznego

Zarlad Tow.
"Bykur (hOllm" I ..UzdrowiskalI

w

nis do ingresu

niebeZDreczeóSlUJO DieCu8ÓlU gazolUUCh

1'Iożna

Żonie

SACHHElrRA

zllnt"du nasze) Instytucji

wsp6łczuoia

Zarząd Szoitala Starozakonnfch
małi. Poznalilklcb
Łodzi

fund.

simona

CHASKIELA

nowego biskupa

mieszkania, let:z z"racat

łódzkiego

~odnie z naszą zapowiedzią, pi 'Poch6d do kMedry. 'O ~i·
pojutrze, t. j. w n'; oozielę, Łó<U u.łe 10.30 l'8!łlO odprawione zoo
Brz~ba
polłOI
obdlodz.i'Ć będzie uro-czy~t0-?ć i1n ,;tanie uroczyste naOOteństwo w
Na
margines(e
tragicznej wy~Jlodzi nazewlląh'z j,8kO czy- z.awSzC is.tnieje nlebezpi~c.zen. gresu bisku,pa
WłodZl1Il1J1CrZa katedrze, w ik1tóretn wezIDliłJ u ..
siwo zab'Uc:a,
JasJnsk~ego, miallOW31I1.ego pll'zez I dział przeds.tawmaiele władz pań'
śmierci płk. dypl.
Sto Walaw·
sly tlenek węgla,
skiego, nasuwa się szereg re· trujący i śmiertplll~e dzi:11ają~y bowiem, nigdy n ,:ema gWaran- papieża ordYlllarjuszem djecezjl stwowych, slłlttlorządowych i!
cji, że czad nie przedostanie si-ę. ł6d?'kiej.
Hek s,j i w związKu z ustalen:em na orgarn i zm. ludzki.
wojsJrowyeh,
oraz delegacje'
Przy~otowan~a do PTZyjęda związkÓ'W
i; organizaeji apoprzyczyn zgornu.
Ponieważ
jest rzeczą po- nazewill:tJtrz.
Taki piecyk
'ZaCllstalowany nowego Iblis1kwpa są oibecnae 'W łeezDy.ch ~ w.reszere o. godzilnie
Jak wiadomo, sekcja zwłok, wsze.clmre wiadomą,
że przy
był
w
poJwiUm
pny
ul. Żerom· peliJlym toku.
1 rp.o t>ohtdnitt IIlMtąpi pOWIltaH
ustaliła po.nad wszelką wąiŁpli spalaJ1~u
tlenku
węgla, ,t . i.
Program niec17ieLllej uroczy· nIe !Ilo'Wego bG5kttpa w pała(:iIJ
wość, że
przy połączeniu g,o z tlenem wy skiego 23 ...
Oczywi'ck, gdy pi~cyk gazo· Slto~d P'Tzemduje o godz. 9.30 biskupim w imIeniu Alkeji Kato
(lI'liyczyną zgonu b)"ło zatrucie twarza się
dwutlenek węAla
w m'l1~ zbtórrkę. i UlslI:awielnie dele JickieJ przez prezesa profesora!
czadem
(C02), który jest substancją 'l11e wy taJkiej konslJJ:ukdf. sŁoi
\V io1ądlro ofiary . z~truria . szkodliwą i woda (H 2 0), a śd ohszeDnym i przewiewnym po- gnC'jl na odcmku tlI. Piotrkow Zy\-'n:m'llnta Podg'ónsaw1ego, 0II'aZ:
skonsta-td-wanó Wczas:e sekcj'j ślejm6w.iąc, p!ł!a wod.na, któ koJu, niehcz\pieczelllsll:'WO zatru· s1t.iej od Radwalis'kie.l do k~te ,~l'z'edstawienf.e się delegatów od
gdy t dry, o godz. 10 rllno ~ powilł.a organi'żacJi i spolłeczet'iswa.
.
ślady tleilku węgla (czadu)
ra też jest n':esz'kodliwa·,
ale a:a spada' do miniiIllum,
rozrzedzenie
tej
suhShl'llCji
w n':e biskupa Ja~hJ,s~ieg()
~rzy
Pozałem w czasie od godzin1,
w pokoju, gdzie polkja zna la · jednoczMrnie część tlenku węgla
I... ramie tryu:mtfame.l przy Z.blegU !l.30 do 10.30 t. j. do czasu roz..,
zła zwIoki
nie zostaje spalona i przedo powietrzu
odbiera Jej zdolnc~d tł'ujące. ulic Piotrkowskiej i Radwail f10częCła na:b()lże..ó.stwa w kale.
§~ał na słole palący się piecyk staje sk w formie nieprzeŁwo ·
Gdy jednak - jak to miał'i) s~:ej, przez prZeWOd'lliczą,cego tlrz'e W1Sltrzymany będztie ru~
gazowy.
r7O'nej naz-ew:nątrz rr:.ie}sce
w cytowanym na wstę komitetu - komi.sarza rządo Iramwajo,wy i kol1owy na u:Uiey
Te dwa dowody wy\s,tarcz:ą', ~)iecyki ga:rowe wogóle stwabUby z całą pewnością stwieo:dzić, ją l)(!wne niebe.z,.ieeZNistwo z~- ple wypadku - piec z.najdz·ć wilgo 111. Łodzi - inż. 'Wacława P.iotrlkowskiej od Radw:ll'il'3ID'i~j
się w pokojtt m..'llym, d .epa-ze
tVojcwódr.k,jego, poczem nastą· do c.zerwonej. (p)'
~€' śmierć pl'k. Walawsk!:ego j
trncia się.
,,,"iewnym,
j0g0 towarzyszki s.powodowa!na
Tlenek węgla jest bowiem o.
zat.ruc;e .1('st całki~m możJiW t'
wsŁała przez zatrucie
wym. czadem,
By za,truć ezło'wieka,
wyczadem, kłÓ1'y wyprod'Ukowany łdÓl'Y już tyJe sJ}owolłował oiim'
s,tarezy
zoslnł pNCZ piecyk garowy,
jako produM poiboczny
przy
Przy budowie piecyk6w ~a nasycenre I}owieh'~a tIenk;em znajdować się musi na mie!scu w katdym domu
.
Z'owvch, używau"ch włazien · węgla tak minhnalłl'e .lak 0,05
spalanlU gazu świ etIJ!l1 ego.
J
J
Biuro e\\>idencji lUdności zarządu, Aby uniknąć na przyszłość ucJly.
kach, konstruktor liczył się I
pl'OC.
miejskiego w Łodzi rozesłało do bień tego rodzaju, władze zwrócify
Wypadek ten ,n iejJest, nlę-'Ste Ulożliwoś<ią wydohvwania sil:
Krew llldika wic}c moeni.c' wszystkich właśćicieli domów oraz l uwagę o'.!obom prowadzącym metty, sporadyczrny.
·
J
Ki'uniki pogotowia 'Z~iIlotowały pcw,nej ilości tlenku w~lgla i dla Ilenek węgla
niż Ć'ZT!:i.ty tlC'll pro,,:adzący~h m2lduuk~
domowę, ((unki, że w wypadkach, gdy pro.
już kilka podobnych .zatruć. tEljgo, jak wiadomo,
stwarza ~i.(~ tv or'galli~.mic t:'l ka sp~cJaJne pIsmo, w ~t<:r~m zatzą· ł wadzący- meldunki nte mieszka w
Czem to najeży w~tlomaczyć? llicc3'ki te Z/A'op.at1"LmI1C są w ru' kOl1ceJlit:rncja, że nast~plljc za dzdo, ał}y. domowe ~Slązkl meldun t t.vm domu - książka meldunkow~
kOl\<'c .znaJdowały SIę zawsze l1a. powinna znajdować się u włdcicie..
(rude ...
By czyteLniey dokładnie zra.
ry odpł;nvowe,
zumie1!i
pro~E.'S po-wstawa'u ia . Których
pn~z!Daczeniem jesl
Należy w,iQc z\'rracaf. haezrn~ miejscu w kaZdej nieruchomości., la, lub tt dozorcy. Jeb!li zaś w da~
czadu i .1.ego działani~ na or:ga- właśnie odprowadzać gdzł:e& Il.t> uwag~ na piecV'ki gazowe, ,tą Zdarza się bowiem często, że osoby, nej posesJi nie mieszka żadna z r l
!l1Ji.z:m ludzki, musimy podać Id1 zewlIl~ltt tlenek węgla, kił.óry dać za'opa lI'zenia ich w rury od tlrowadzące meldunki . w domach, mieciO'tly~h osób, ksiąt)tR powinn~
ka podstawowych dany<:h z nie nlejo,ł spaleniu..
pływowe, a .1uż w żadalym wy hotelach itp. zakładach wykonywu. być pozóstawiona u zauflUlego lodZiedziny chemji i medycyny,
W tzeroko omawianym w padku nie sta,viać ,.\pokojowe· lą swe funkeje w miejscu swego katara, WIlgł. u pro'fadzącego melodległego nieraz dość dunki w sąsiednim domu.
.'
oczywf.śeie, w formie jakrnaj- swoim. czasie wypadku tragi(;l go" piecyka w ciasnej i mało zamieszkania.
mac:mie.
Prze',; przetrzymywanie j ...._ _ _ _ _ _ _ _ _..................
prostStZej i ~61nej.
tlej śm\erd p11k. Walawskiegr przewiewnei ubikacji.
ksiąg meldunkowyeh w innych d()oo
Gaz świetlny, jak wiadomo, odegrał fatalną rol~ piecyk ~a
TEATR MIEJSKI.
mach stwarza się niebywałe trud·
sltłada s~ z tlenku węgla (CO) zowy odmiennej n'eco kOR'Sh'uk I
110Seł dla władz, u"rawl1ionych do
Dziś "Kwiecista droga. ...
lus szereg mn'lTch subs.ta'n,cii,
··cjf.
UCZ'ESTNIK TRAGICZNEJ Wy.
P
.7
J
•
•
i PRAWY NA NANGA·PARBAT rasiągnięcia niezbędnych intorl11a- I Dzis o godz. 4.30 po poło (!fa
jak siarkowodory, acetylen ~ in
Uka'z'~ly Się niedawno w sprze
W ŁODZI.
cji z ksłąg meldunkowych i dla t młodzieży szkolnej "Pan Benet'!
Tlenek węgla .lest be.zwonny daży pJ,ecyki gazowe .t. zw. "po
Polslde towarzystwo tatrzańskie lokatorów.
'" i "Doźywocie'\
i trujący.
kojowe", kt?re. ~budowa.~e s~): i koło tat3rnikćw' łodzian wzywa ~g~QQO~QQeiQ~r-",ąo",poiOoQ9QSł~
Gazowi świetlnemu !Iladaj,ą woń w too 5ipos,ÓIb, liż gaz ~'Wl~b~:V'18WYCh członków do poparcia onozy"Rozmaiłołci". tt!'ll. 112-25
i ten niemiły z'a pach, jaki eZb- doprowadza.ny
ze zlblOr1llko", tu w s~li tow. spiewaczezo, Piotr.
1emy przy ulamfa.nlu się gazu, gaz OWIlI: , ptzech.odzi I;lrze': pły ,kawska 241, w pią.tek 25 b. m. Gościnne wystę')v słv"nego .. rtvstv ifd. niem. teatrów Re'n"ardł6
wla~JQie oWe pozo~ltałe subsłalIl- ty azbe's,towe
odpowledmo ża-, o gorlz. 8 W1ecz. p. t. "NalIga Par. ~P~S:r~::I~a JlI~klaDdra
cje.
tlące się i wydające deplo. - , bat". Odczyt wygłosi jeden z UCz€ 0116, w piątek, o god •. 9.15 wiecz.
Gdy np. pęknie rura gazowa, Otó<ż
5tników bohaterskiej i traltlczneJ
WznowienIe IM kom f tel sztuki
Ó
JI,
umieszczo,na pod ziemią, to u piecyki te ni'e pos:ada:'ą żadnYl'ł. WYfJrawy słvnny alpinista niemiec
w 3 akt. 4 obr. D·ra Wolfa p. t.
a Hl
t
.
Ceny·
popuhsthe
lafnia.ią.cy się gaz św et1ny, w
"UJ',
ki, Piotr Miillritter.
trakcie w~drowania przez SZPf'lO: któreby odprowadzały nieprz'e
P. MfilItitter będzie pod~jmowa
ry w z,iemi, uwalnia Sl:ę z mych Ilworzo,ny tlenek węgla. W ten ny ':' sobotę, d?ia 26 b. m. w zasuhstancji i
sposóh
mkmęt8ill grome koła taterników
,
łodzi.an dzieląc się z poh:ldmi ta.
l ternilGlmi. wraźeniami i zdobycz.'\,
Przed Gsmą. !'ano. W okolicacb
Na s!l.Ii cisza. Wybrańcy losu: !II
mi alpinistycznemi wyprawy na
PhCl1 Teatralnego w Warszawie nieobecni. Jak się oka.zalo, fortuN[tnga Parbat.
I O rrodzini:3 zebn.nia w kol.) h · rojno. Grupki ludzi dążą pośpiesz· na tym razem wyróżniła naeze wybrzeźe morskie. Szczęśliwy los Ze)'
tarników nal eźy się informować w nie w stronę ulicy Długiej.
-- Dokąd tak pęlzli"z'?
~tał zakupio':lY w Gdyni i jest w
"-obot,ę, dnh 26 h. m. w golIz
- Za, chwilę .,Wielki Pan" przyj posiadanitt trt.Gch os~b. Połowę je...
11 - 14, t L 121-82.
\łzie. Chodź ze mna,.
go posiada ktoś z urzęaników wieJ
tJ_ T. K.
Nazwą "Wialkiego Pana" ochrzci kicj firmy owocowej, ćwia.rtkę p. G.,
Wycieczki. W sobotę __ do fanry la ulica warszawska miljon: głćw- mieszkająca w Kamiennej Górze,
ld regenerown.ny<,h ŹarCw(,k. ZbiM ną wygraną. czwartej klasy loterji ostatnią. porueznik mOlskiego dyoj ka o godz. 10.30 w lok. T·wa. W państwowej. Łatwo uozumieć: mi, ou lotnicz9go.
niedzielę narciarsko - sanecl':kowa Ijon _ to nietylko całych tysią,(!
Niewą.tpliwie oędziemy mogli pOwycieczka, połączona z pl'aktyoz· tysięcy, a,le i wj·~lka osoba, wielki
dać w najbHż-szym cz~ie !:lzczegóp. t
nym kursem nar:ciarskim do Lagiew nan.
nik. Wypożyczanie nart i zapisy
Wielka sala cią.gnień generalnej ly, dotyczące nowych miljonerGw
loterii
pl'zepl'-'łniona. i okoliczności, w jakich ~ię ninll
do 25 b. ID. włącznie w sekretarja. dyrekcji
I cie. W dniach 1 - 10 lutego to· Wszyscy w najwyźszem napięciu "tuli.
dniowa wycieczka do Zakopanego. oczekują. tozpoczęcia ciągnienia.
Charalite rys tyCZl1'l
je~.t, że W
Imlll'ezy. W piatek o godz. 21-ej Bije ósma. Kr Jtkie przaillCWle1ll0 Mtatnim dniu ciągnienia szczególne
odczyt poety 1. Kacenelson2. n. t. naczelnego dyrektora i koła lote· szczęści9 towarzyszyło wojskowym.
,,~wi:tt bez cudów". W niedzielę ryjne idą w rucb. Dwie małe sie· Prćcz ćwierćmiljgnera. _ poruczni.
o godz. 17.ej -- herbatkn. towa roUd podchodzą.
Jedna wyciąga ka, wyg-rul spotfl. ~UTilę pewien kapi
rzysk$.
l numer, druga wygr:tną.. Otwierają tan \v DQlllinie n:1 los, kt~rcg() nu·
Sekretal'jat 2. T. K. rrzyjmuje ~wilki i W t.ej c11wili przewodniczą 1).101' 1571'7~ Tlu,lio ;)0 000 ~l.
Inn~'
I zUflisy na kolonję
turystyczną w c:y
komisji
iiO;lO~~l~'m
glosem ćwiartkI 10ńll h.vl~ w po<;Indal1I'l
\ 'Zakopanem. na kurs instrl1ktor:::ki Qb\\>ieszcz3.:
zrmy Iwi'l.iu rzll..
g'l'O'll!
dn'bnyrl,
i wydaje bilett ulgowe do kIn
- Miljon dotydl uadł na TIlttJler kupl'Ów i cztel'pch J'o'1olili,hJW fa.( "Em'otm". "lt!dtil!tlI,". ,.tu l',
• i24!ł.
b'.Jcźl'iJ ch w' Sli','m}&
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InOYWIOU,.lUf JURVSTVCZnE pRl EJAl DY

do PALESTYNY

walczą

w

150, kl. IIb zl. 840,
obeimure:

zł.

od Łodzi, karty okrętowe
w obie strony, paszport i wizy.

Przejazd

koleją

ZapiSY przyjmuje

Wl\GDłłS ..LITS/CODK,

lOdi, Piotrkowska 64.

Kart, okretowe do Palest,n,
na wsz,stkie linie i klas,.

,

otel S ORTOW

IKP

Pilkftrz~ już mgłłą

w Warszawie

związku

z przyja.zdem na 2 j
3 lutego drużyny bokserskiej ber·
lińskiej Makabi na dwa merze dQ
Warszawy na 2 lute:;o został już
ostatecznie zakon! r:tktowany mpcz
IKP ' - Makabi (Berlin), który (ldbęuzie się .w stolicy. W meezu tym
zamiast walki w watlze ciężkiej od·
będą się dwie walki w wadze pilr.
kowej. Na mecz ten JKP wyjechać
ma do Warszawy w następującym ·
składzie: w. musza Gluba, w. kog
Spodenkiewicz, w. piórkowa Leszczyński i W oźniakiewicz,
waga
, lekka: Banasiak, waga pćlśrednia
Taborek, waga średnia , Durkow8ki, '
waga póle. Chmi'llewski. Możliwe.
że paru pięściarzy TKPwalczyć bę·
dzie również w niedzielę.

akretem sls POLONIA dnia 13, 27 lutego
i 13 marca
Cena w kl. III

Pięściarze

D

I

Rkfualla lokalne

O nadc~odzącym

sezonie

. Łódz~.ie kluby piłk.a~l,~ czy cząć SęZ,OIIl w marcu. Do tego
ju'i pnygo.towama do ro~- czasu kluby
będą
ZIll1USZ on e
pocz'ęda seronu. O Ue dopiszą przygotować swe drużyny r dać
warll'n!ki abnosferycz:ne pil'ka im koO/Jlieczną 'zapra'Wę po p'rzerze ukażą się na boisku już w rwie zimowej. Spodziewane jes~
połowie lutego, w llla]gOiI'szym ·zatem rozegranie kUku meczy
jednak ra,z ie rozpoczęcie se'zo- towarzysJdch.
nu przeło.żone
zos.tanie
lila
W ro~rywkach o nus1:Jrzopierwsze dni marca.
' stwo 'klasy A w se,zon~e jesienW połQlwie lutego przyjeżdża nym wykotl'ZY's1ano 5 termilJlów ,
do Łodzi zaalJl,gażowany pc"zez pozos.taje więc Jeszcze do cało
f,KS. 't rener Czeisler i ro.z·poc~· kowitego '
Ukończenia
mini'e systematyczne treni~ pił· strzostw ' 13 term,imó'W,
to tez
karzy te~o klubu. Mecze' o mi: ł przypuszC'zallllie w lipcu kalenSftrZOStw-o klasv A pil'agple, wy~ dar~yk rozgrywelt będzie
jnż
d'Ział, gier i dyst'ypIiny roopo,: wycze.rpany,
nIą.

Zesiawione· parg
niedzielnego meczu IKP' z Cuiavią

W niedzi'3lę odbędzie się w Pa..Niedzielny mecz pięE'Ciarski
prToyczem oy unikną,ć niespodzianek
bianicach :necz zap9,śnlczy o mistrzostwo okręgu między Kruszen- - ' Cuiavia., jako ostatni w. tym s~ z wagą,. Qbie drutyny zdecydowały :
6,45 Gimnastyka i muzyka z
AUDYCJE ZAGRANICZNE
zonie 'w Lodzi 'mecz O". -drużynowe . się ph;ept:owadzić próone waŻ'eni~
derem a lKP.
Stuttgart (523)
płyt.
W mistrzostwacłi szermierczych mistrzostwo Polski cieszy się ·wieł. I swych zawoaników. Komp1et sę 
12.10 Fantazje operowe w wyk. 21.00 Koncert fortepianowy F-moll
Śląska, ktćre odbędą. się w przy- kiem zainteresowaniem. O godz. dziowsld został przez PZH wyzna·
Regera i "SowizdI-.. af'·' R. Straussa.
wiedeńskiej orki~stry (wpłyty)
flziym tygodniu w Katowicll.ch w 11.80 przed południem w sali, teatru czony następująco: w ringu sędzio
Poste Parisien (313)
12,45 ,'pokarm matki - podstakonkuroncji ogćlnopol~kiej, wezmą Rozmaitości walczyć ' bę% ~stę- wać będzie p. Pasturezak z Wa.cwą zdrowia niemowlęcia~'.
21.15 Operetka O. Straussa "Bopujące pary:
szawy, a funkcję 'Punktowycb po I
ud2'iał 8z~rmierze łódz('y.
haterowie".
13,05 Utwory salonowe •
Gluba
Łada, Spodenkiewicz wierzono p. Moskalowi z K.ra.kowa
17 lutego odbędzie się w Łodzi
Strassburg (349)
15,45 Koncert orkiestry salono·
towarzyski
bokser;;ki mecz druty. - Rogowski, Leszczyński _ Du· i Czernikowi z Grudzi~
19,30 Koncert (uwertura "Lucio
wej.
dziak, Banasiak _ Fabiński, Tabo!lowy
IKP
Bar K 0chba..
Silla" Mozarta, koncert na 4 skrzy
16,25 Koncert chóru "Echo'!.
rek - Radomski, Chmielewski Kapitan: sportowy PZU Po ~
piec Vivaluie{.o, sonata skrzypcowa
16,45 Audycja dla chorych.
Lewandowski, Kaczyński Jóź drowski, działając w porozumfeniU
17.15 "Zegary grające" - repor Boccheriniego).
kowiak.
z PZB, postanowił przeprowadziÓ
Londyn (342)
taż kustosia muzeum narodowego
Pozatem ma się odbyć walka eliminację między
SpodenJdewił
22,00 Koncert solistć.w _ altćw
w Krakowie z ilustracją muzyczną·
między K.łodasem a Zielińskim. Za czem i Kaźmierskim. (WaraawaJ..
ka i fortephn (Chaconne
Bacha,
17.50 ~,Przegląd wydawnictw".
Dyrekcja iilby pl'lzemysłowo - faworyta. uchodzi bezwzględnie ze Zwycięzca wejdzie w skład pollkleJ'
Karnawał
Schumana i Warjacje hallldlowej nadsyła nam Illast{ epćJ IKP. Tnomocławianie przy jeż· reprezentacji i walczy6 ~dzie prze_
18,00 Muzyka (płyty)
Beethovena na temat z Mozarta)
1$.15 Muzyka taneczna.
pujące s'pro.stowa.nie;
dtają do Łodzi w dniu jutrzejszym, ciwko Węgrom w wadze. ~ej.
Mediolan (368)
18,45 "Ochrona przyrody i
1021,10 Koncert (M. in. Symfonja VI
"Nieprawdą, jest, ,że lila odlDy\\iectwo".
"Don
Juan'2 R. tej na. terenie izby w dniu 23
łyżwiarskie
19.00 Recital §piewaczy Stefanji Beethovena i
Straussa)
b. m.konferencji z hurtO'W'Jlika
."1 iUorowej.
mi, .przedStaWi-ciel dyrekćjiJ i~
S2ltókbolm (426)
19,20 Pogadanka aktnalna.
20.50 ~citaJ skrzypc:owy Telma. :hy przemysłowo - ' handlowej w
Hl,$O Utwory skrzypcowe w wyk.
Alberta Sllmmons'a (płyty).
nyi'ego (koncert Spoma
Poeme ~odJzi ~świadc~l, ,re V!•. ~z~:r' .
: " tek, t. J. W dniu 24 sty<?mxa b.
20.15 Koncert symfoniczny. Or- C;haussona).
l,if'stra, chćr oratoryjny i R.yszard
Budapeszt (550)
roku uda Się do~ Warszawy no
(),-] Jloposoff (skr zypee),
19.30 Opera Leoucav:111a "Paja- zebranie mt:~yizbowel komi.
22,30 Recytacje poezji.
ce" i Pantomina Nac1ol'a "Wegi~r- sji do spraw obrotu towarowe
23.05 Muzyka taneczna.
ska fantazja".
go z zagranką, gdzie po'Sltara
się podjąć energiczną interwen
Cję, amierzającą do OpanowlllIlia
anormalnej sytuacji, wytworzo
STARE ZEGARY PRZEMÓWIĄ wać przebrzmiałe melodje.
nej na sk~tek nli.. racjonamych
Starych .,kurantćw" melodje roz
Prelegent omćwi głtwne typy ze posunięć.
tlzwonią
się
przed mikrofonem garów grających.
Przypuszczalru"e naJ'starszym t yPrawdą natomiast jest,
'ż~
Im·l pop ł yną na f al ach et,e
J,rak owsk ·
• . l. ClPp
. le u p"'m
ru, bud ząc wspomruerua
' _ J'est typ dzwonowy. Polega, na powyższej konferencji pvzed
C'zucia wśrM słuch~czć,w całej Pol jak nazwa wsknzuje na wywoływa. staw:ciel dyrekcji iz.by przeski. O godz. 17.15 kustosz muzeum niu dźwięku przez uderzenie dzwo , mysłowo • handlowej w Lod~i.
narodowego w Krakowie dr. Ka:t.i- ntw czy dzwoneczków młoteczka- dał wyl"alZ zastrzeżeniom
kry
mierz Buczko.wski w dłuższym re- mi, wprawianemi w ruch przy porno .tycznym w przedmiocie powyż
portażu obudzi do życia stare pięk cy osobnego mechanizmu. W innym szych p<ls:unięt..
Wyjaśnien:e
I"e zabytkowe zegary i każe im mó rcdzaju zegarów grających dżwię- przedstawiciela dyrekcji izb)
wić o dawnych czasach ł wygry_ ki płyną z szeregu piszczałek o otwo o;gil'aniczyto się .jedynie do re·
WA rach zamykanych i otwieranych ko lacji, iż Vi czwartek, dniJa 24 b
mf.ędzyizQ.owej W Wars'!:awie odbyły si~t iyżwiar l'kie ' n'i.ł'3ti'zóstwa oKręgu w jeidiił!
lejno. Po omówieniu innych jeszcz/' m. na terenie
rodzajć,w zatrzyma
się prelegent komisji -;lIa spraw obrotu
to 67.ybkiej. Wśr5d pań zwycięstwo' odniosła p. NehrL'lgowa: wśród pa.
MILJON PADL U KAFTALA.
dlu:i'ej nad
zegarami o mecha- wa,r owejlo z zagranicą rozpa nĆ\v p. Michalak. Poza konkursem p. Kalbarczyk pobił dwa rekorKról wygranych 31 loterji miljon niżmie grają.cym t. zw. grzebyko- trzony ;costanie całokształt sy dy p"lskie na 500 i na 300 mtr. Na zdjęciu _ stoją (od lewej: pp.
rJotych padł na nr. 72,450 w po- "'rym. W tych ostatnich obrnr:tjąC'y tuacji, jaka wytworzyła się na Michalak, Kalbarczyk, Nehringowa i wicemistrz Warszawy, Lisiecł1.
pularnej kolekturze szczęścia Kaf- się walec o wystających sztyftach rynku p()(ffiarańczowym w kra
tała, tam gdzie padl już pierwszy
powoduje drgania. zębów grzebie- ju, prz,,"czem podał ()IIl równo
Polskę
w dziejach loterji milion.
Fale nia sta!owego, wywołują(' brzQldi cześnie do wiadomości, fili;. 'W
Hem radjostacji raszyńskiej ponio
we teny.
posier17:eniu owean uczestniczyćBły radosną wiadomość o narodzi·
Zegary grające w Polsce
były będzie delegat 1zby przemysłonach miljonera do najdalszych za· już dawno znane.
wo _ handLowej w Lodz~".
kątkćw kraju, gdzie
tysiące graJeden z ci'3kawych zegar6w, opir:.zy, z przytłumionym
od <lechem sany przez Gaetana, był whsnością
oczekiwało spełnienia
utajonych Zygmunta nr. W zegarze tym, j:lk
SprHSltowanie powyższe
pomarzeń o królu wygranych, o mi· mtwi opis, odzywały się trąby
t\Vi:eroza w zasadzie w całej roz
Ijonie. A zatem kol,'ktura Kaftala kctlv, strzehła armat:t i t p.
ciąJg,fośd informację naszą
CQ
jest tą. szczęśliwą kolekturą, w któ'
Wreszcie opowie prelegent ('I m:t do zastrzeżeń,
wypowiedzia
rej padł piel"vszy w dziejach naszej łej, ale pielmE'j karCIe w ' Zvciu pol Dych przez przedstawiciela iziby
loterji miljon, a obecnie znowu dru· sldem w XIX w., jaka odegrały ze- w Qdniesien': u do nieracjonal
gi ruiljon jako ukoronowanie dlu- gary grające ;.grzebvlćowe" Kup') nych posunięć, na ryniku po·
g'iego łań;::ucha wielkich wygranych, wane szczególnie chętnie po po- m9ral1ClZy, oraz co do udziału
padających od lat nieprzerwanie wstaniu 31 r., odt:warzajll na.jbar- delegata izby w m:ięd zy izb{)\vej
w tej kolaIdurze szczęścia. Charak. d7iej ulubione pi'3śni i melodje na- komisji dla S!})raw Olbrotu , to
terystycznem jest, że z każdej wy· rodowe. Reportażo'wy odczyt dr. warowego z Zaglan~cl\lsokiej wygranej rubrykowanej w
Buczkowskiep:o będzie ilustrowany
Natomiast
ze sp'r ostowania
planie 31, loterji przypadła na ko- zegar:tmi grającymi ze zhioTIJW kra
lekture K~fta.la przynajmniej jedna kowskich. użyczo,nych na wykład nadesłanego
nam przez izh~,
wygr311a.
do studja przez . ich . właśC'icieli. wynika, jedynie WątpLVwolŚĆ, czy
za \li{ ub. sobotę nastąpił w rćżnych punktach Europy start do rs.idu
Kolektura Kaftala ~asluguje w Głównie p00hodzą one ze zbioru dr. dt>ll':gat izby łódzkiej ma
mlter 7imowego do Monte Carlo. Do Wars~.awy piarwszy z automobilistów
pełni nietylko na miano "Szczęśli G{lskic1, (zbiÓT ·tenTic\!v około 20 miar podjąć energl:czną
wej kolektury wielkich wygra- zegarć,w), pianistki Marji bal' ' 0tos- wenc.lę, zmierzającą do opano biorących udział w raidzie ,do Mon t(' Carlo przyhył na szlaku, prowanych", lecz wręcz na miano magicz mann, dr. Witolda O!!tJ:owi'kiego i wania anorul'clllJlej sytuacji ' ną dzącym z Tallina, polak p. Nowak. Na zdjęciu - powitanie p. Nowadr. Tadeullz!ł. Jakubow,>kiel!O.
tym · rJlllku.
• ka. przaz prezesa. polskiego Auto mobil -Chibu, p. E. _RAczyńskiego.
~ "Kolektury miljonerów".
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Przez

*

do Monte Carlo
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GLO
rZł!

współczynnik.
Natomiast w
przemyś.J~
wellnianym
Lloś~
ao wr,zecion na 1000 mieszkań·

"V ostatnim numerze OJ'gallU
oficjalnego min!ster",tw ~o"p
darczych
"Polska Gospoda T
cza" uka.zal się zródłowy i '\Wy
czerpujltCy artykuł
dyrektor izby pr.z-em. - handlo
wej w Lodzi inż. Karola Raj,.
MI p. t. "Pojgki przemy~ wł6

eów włókienniczych oa rynku
światowym ni~ odgrywa pował:
ulejszej roli.
ców jest
Na Ue przesunięć struktural,
wyższą, aniżeli w iunych pań· nych
w światowym przemy
~Ie
włó~.ienniczym
itnż. 'Bajer
stwach
i ;miżeli przec:ętna na gwieci~ wysuwa pewn<! wnioski w od
Nieliol'z~'stnje p!.'zedstnwiają si" nie'sieniu do włókiennictwa pell
r.vfry spożycia bawełny i wel skiego. Zwalcza on tł'zę, jako
ny, które wyncszą 1,8 kg. i 0,6 hl{
wlóki,,:aoietwo IlOJskic było
kg. na głow~.
Pol 'ka jako konsument surownadm'iernc.

kienniczy na tle sytuacji
świato·.vej" •
ten

y.:st skrÓitem W}
kładu, wygłoszonego przez dyt:
l~ajera w mels.k.u, ,jako il1augu
racji cyklu odczytów, poświ.
conyeh włókiennictwu polskh ,
mu, a zorganizowanych pr,Z'CJ
bielski zwdązek techników-włó

podkreślenie

zasługuje s:zer~
odpierających bar-

wywodów,
dzo stanowczo
rzuty,

oklepane

obciążania strłlny

za·

bIernej bUan

Su handlowego przez

pr:r.emrsł

włókienniczy,

"',s,kutek

~nacznego

pTzyW07.t:
zagraIll1cmych. Olka
zuje się ł\owiem., że dane staty ·
styczne, dotyczące bilansu han
dlowego włók.ienni>ctwa za o ..
kres r. 1929-33 wykazują saldo
hierne, przecięłlIlie w wysoko·
ści przes2ło 170 miljOlllów zt
l'ocz.oie.
nie 28Ś, jpk to pow'izechnie mówiono,
~urowców

wywlls
niczy.

I'OŚw 1 ęcOOla
jest
~llarakterystyka,

s

tal'ówno w wywozie, jak T w
Vrzywoz'ie.
Druga część arykułu poŚ'Wię
c.:ga jest 'Porównaniu przemysłu
włókienlI1iczego Pols'k i !
\Y1 6 kiennic1wem innych państw,
Ilość wr.zecion bawełnianych
lW 1000 mies;z,kańców wyn()SZ~l
en 51 jest
z.naczoie niższa ud skali światoweJ,
kt6ra wYlnoSli 84 wrzeciona. Jedynie Rosja, Danja, W~gry i:
"(l'nve~da

posiadają.

ni'Ższy
J . . . .sz;

o

k~:Łone do 35 proc.
Rząd nie zamierza

amery
wyrażająca się w stałych wahaniach, a
spowod(lwana pogłoskami o podję
ciu przez rząd inicjatywy popiera·
nia eksportu przez zmiany w ustawie Bankheada; ustawa ta określa
maksyrpalną DoŚĆ bawełny na 12
młljon6w bel rocznie. Przekroczenie
wyznaczonej granicy pociąga za so
bą podatek w wysokości 75 proc.
wart<*:i bawełny nadkontyngento
wej. W praktyce nadwyżka ulega
konfiskacie na rzecz państwa i dla·
tego norma ustawowa była przez
fal merów ściśle przestrzegana. Ostatnio kwota oficjalna określona w
Bankhead - Bil' została zmniejszonr,
do 10,5 miljona bel. Ponadto interwencja rządu poszła w kierunku o·
graniczenia terenów uprawy. Jak
wiadomo, w ub. r. rząd ustawOW\l
określU tereny zasiewu na 75 proc.
Obecnie ograniczenie zostało' powię

oibszenUeszc;
w ktÓlrej au ..

włók1emtictwa
gdyńskim

MJ azs

słosowa6

giełda
pienittżna

instytucję na znaczny
apadek obrotów9
na SiJladek wpływów i

'zwracają

uw-agę:,

~e

zwyżka

O'J)lat uderza specjalnie
w przedsię-hiO'l'stwa słabsze, nie
pos:ladająee konta bankowego,
ale i '
~
dla przedsiębiorstw większych
zwyżka

opłat

jest

dGtkliwa.
Wkońcu

izby

nadmieniają ,

przymusu, Jedynie farmerzy, kt6rzy
ustawie otnyma
ją poważną bonifikatę. W ten sposób obszar uprawy na rok 1935
"yraziłby się cyfrą ok. 30 miljonów
akrów, co na podstawie przeciętnej
ostatnich 5 lat odpowiada zbiorom
10,800 tys. beJ.
W r. ub., który był okresem wy.
jątkowo niekorzystnych warunków
atmosefrycznych, zbiory wyniosły
9.700 tys. beJ, gdyby więc i w roku
bte21ącym warunki
atmosferyczne
kształtowały się niepomyślnje, zblo
ry będą bardzo małe, co wpłyItie
decyduhco na ceny.
Niezaleźnie od tego rząd Roose
velta projektuje międzynarodowe
porozumienie wszystkich krajów
produkujących bawełnę, w sprawie
kontroli produkcji. Realizacja tego
projektu przyniosłaby wielkie zmiaQ CCllIIItIIIIIIR ny na rynkach światowych i przyczyniłaby się niewątpliwie do więk
szej stabilizacji cen. Roosevelt,
dzięld akcji interwencyjnej zmierza
podporządkują się

produkcja w konfekcji

Przemysł konfekcyjuy zakończył I zakupiła stosunkowo duźo towaru,
Sezon zimowy.
"'ypłacalność
jednakże o4biorców
Zdaniem konfekcjonerów łódz- warszawskich była w r. b. zła. Wykich, tegoroczny sezon zimowy ltyl starczy zwróejć uwagę na fakt, że
nadspodziewanie dobry, co charak· prawie cała ullca Miodowa, cen·
teryzuje powai.ny wzrost obrotów !rum konfekcji w Warszawie, ogło
Jla tym rynku. W stosunku do ze-I siła s(\bie upadłość. W związku z
szlorocznego sezonu zimowego, o· tem szereg łódzkich firm poniósł
hot Y w przemyśle i w handlu kon- ' dotkliwe straty.
fekcyjnym wzrosły o 30 proc. Zda- i Dobry sezon zimowy w przemyniem sfer zainteresowanycb, zwięk- śle konfekcyjnym, zdaniem sfer zaszone obroty tłumaczyć należy po interesowanych przyczyni się r6w
wainym wzrostem popytu ze stro· nież do wczesnej letniej produkcji
Ily nabywców na artykuły wyłącz· konfekcyj:tej, ct) się z kolei przynie tanie i niskogatunkowe oraz do ; czyni do ożywienia w handlu burskonała wypłacalność ' odbiorcó~ Itowym towarów sztrajcbgarnowych
zalówno łódzkich, jak i prowincjo z których kpnfekcja jest przeważHalnYCh. Zlm iodła na1zie,ię Iwnfek- nie lJrodukowana
cjoneró", jedynie Warszawa, która

I

l

"Czarny

dzień"

na giełdzie kopenhaskiej

Na. Clzisiejszem sebra.nin giełdy
walutowo - dewizowej W' Warsza·
wie tendencja dl& dewiz była moe.;
niejsza., a zwł!l.Szeu dla waluty
amerykańskiej. Obroty były naogól
niewielkie. NotoWaJlO: Berlin 212,80
(pl1l8' t5}, Belgja 123,68, GdaAs~
J/i2,85, Holandja S58,1.!S (plus 80),
Londyn 26.15 (plus 18), Medjolaa
45,28, Nowy Jork 5,84 (plus 3), N~
wy Jork - kaMl 5.84.25 (plaa 8);
Pa.ryż 34.94, Praga 22.18. SstoJt04
holm 134.75 (pl1l! 85), SzwajcarJII
1'11,47 (plus 1). W obrotach JIr7'~
watnych: ma.rJu niemieck:!. 196,50,
szyling austrjaeki 99,05, korODII
czeska. 21.85, frauk fra.neu&ki S4.9ł
frank szwajoarski 171,25 ( - . .
fUJ:.t a.ngielski 26.15, leje rmnuf&.1
slile 3.32, pengo węgierskie 99,l5Ow
dola.r 5.31,50, rubel złoty 4.m Ct), dohr 8.89 (_ 1,5, l1lbel srebrny
1.63, bilon 0.70. Bank Polski pładf
2:a banknoty dolarowe 5.2'7.

j,T.

AKCJE.

Na. rynKu a.kcyjnym maen:e.jtc
pewna e2lęść obrotu pienięme
go zaczęła z powrotem kO'l'ZY" uyła. słabsza~ przy obrotaeh nada!
ograniczonyeh. Notowano = BauIt
8tać z usług poczty,
która obni:żyła opłaty od IJ)'l'ze· Polski 97 - 9tl.l75 (plus 1:5), ~
kRZ6w

wieckie 20 (plus 50), Stara.cho~
~3.30 - 13 - 18.20 (- 30). Tran·'
~;a.kcje dokonane " nienotowane
akejami ModrzejoW'& po kursie 4.~

pienięwych.

Van.

PAPlERY

słabsza,
przy
obrotach 5 proe. kon
Notowano: 8 proc. pot..
budC'wlaM 4:1,50 - 47,40, 4 proe
poz. dolarowa 53.40 (plus 10), 5
proc. poi. kouwersyjna. 66 - 66,00
_ 615,25, 5 pl'OC. poź. kolejowa. 61.50
(pltl$ 25), 7 proc. sta.bilizacyjna
'70,75 - 71,1~ - 71 (- 13), odein'
ki po 100 dohr6w 72, Listy zastaw
ne i obligMje ba"lków państwo.'

dencja

przeważała

większych
wersyjną.

nomicznej drobnych farmerów ame
rykańskich.

. . . . . . . . . . . t •••••••• t •••

NTyllTA
LEKARZ - OfII IJ

PROCENTOWE.

Dla. papierćw procentowych ten-

więc do zwyżki cen balltiny, co
tu przyczyniłoby się do poprawy eko-

30 procent
wzrosła

dalej
straty.
Izby

łódzkiej

Warszawska

mist~cznie.

narda

banku,
z którym współpracują. Kgncentracja wszys.tkich operacji
w jednej instytucji finansowej
uiatwia znacznie ewidencję i
manipulację i pozwala na unikanie przelewów z lbanku do
P. K. O. i odwrotnie, zależnie
od stanu konta. Przelewy te
nie tylko narażają na kłopoty
. 1;:oszta, ale i na stratę czasu,
wobec czego czę:s.to trzeba po.
słup,iwać się
dla pOŚlpit'!chu
wpłatami i wypłatami gotÓ"\Vikowe mi. Pozatem bank daje
wyisze procenty
i: iJn.ne dogodności. Widać z tekoot
j go, iż P. K. O. musi pracować
Podwy.i'ka opłat s.p<YWodowa z;naczn~e talJli>ej od instytucji
la, ilż niekitó.re [przedsięhiul'1S,twa bankowych, a zatem ostatnia
~szcza większe
za~zynają zwyiJka o,płat w P. K. o.

giełdy

N3. wczorajszem zebraniu giełdo·
w Lodzi notowano:
Sprzeda.i Kupno
DQlary
' 5.29
5.28
Budowla.ll3.
4'1.50 47.Dolarówka.
5:3.50
53.Jnw~stycyjna
117.25 11.7.Stabili7:wyjna
71.25
71.Bank Polski
98.-:)7.Tendencja. utrzymana.

PPZyszJy rozwó~ sytuacji w
prz"myśle włókIenniczym w
Polsce zapatrywać się opt.y-

llośrednictwem

Na giełdach bawełnianych
kańskich
panuje nerwowość
włókien

lor po4kreśli} m. in.

.:espaJanie się
portem

\'Jo'sługiwać się wyłąc.znie

Plfnlflnl

~8m

na

1I0.leweJ. protell.ule kOD.roJe produkcji

wł'ókienniezem'U

Eksportowi

kluz~

D1iQdzunarOdOUJa BOnUJencia baUJełniana 1

szla,chetniło swą produkcję, mo
dcrnizując .T.akłady,
redUlkując
import
1(>6łfabrykatów
oraz
tozbudowująe

Niska kOOlsumcja włóklelul \
eza w Polsce, zdaniem autord
może ul~c zwiększe..rliu z uwagI
na 1)naczny przyro.st natura~n\'
ludności. Dlatego, ,zdaniem au·
tora, należy w ostatecznej kon·

(Od korespondenta gosvodarcz6go .Glosu Porannego")

miljarda d.
Z kolei antor omawia pr.zeo ..
brażenta włólkiennictwa, któr .!
po wojnie zreor~izowało i u-

tkanin i

Ceduła

naraziła

Do związ;ku h;b p.rzemysl'owoh_andlowyeh nadchodzą opini(
poszczegÓl1nych izb w sprawi;:
oplat w obrocie czekowym ]l
!{. O. W opinji tej iz:bv stwiN'
dzają, iż daje się odczuwać
negatywne ustosunkowanłe sfe
kid przemysłowo - bandlowy(o.b
do nowej taryfy.
Silnie odczuwana je.SIł zwyż,J( ,'
opłat od wypłat, a jeszcze wLę
cej z:wyżka ()IJ:\łat 00 czekó,"
kasowych, mimo częściowegl.
już ich obniienia. Zigodnie l
przewidywaniami kół pr7emy
słowo - handlowyc.h day.! się la
ol:J6eTwować fakt przerzucllJIl:a
opłat od wpłat na wła~cieH

25 stycznia 1935 r.

~łn(K

pl I czeka ,
Jika
P. H. O. na zna€zng Ipadfk obro.ów

ktennikłiw.

Na wstępie dyr. Bajer' oma
wia rozwój włókienndctwa w 3
ośrod'kach Polski, poczem ch~
ra~tery7.uje obszemie
ł.ńdź
Bielsk i Białystok. Rolę pr.z'C
mys.J:'l1 włókiennicz.ego ilustrur
autor szeregiem cyfr o sta.nie
posja,dania maszyn OTaz liczb ',
zatrudnionych robotników. Na

Łódź,

-z

gl wl'

sytuac-- A""ia o

na t

Artykuł

ANDL

·k I·I[ kI.lID ~ f ~ nr n
«•ul.MI U U Uska 21. y

wych bez zmia.n. 4 i ptł proc. listy
zast2.wne ziemskie 53,25, drobne od·'
~ ~
dnki _ 53, 7 proc. listy zastaWIlI)
Śródmiej"
ziemskie dolarowe 43.88, 5 proo,
listy m. Wa.rszawy nowe 61,50 PRZYJMUJE:
61,175, 5 proc. listy m. Łodzi ~o-we
od lO-la-ej i od 5-7-ej. w 52.75 (_ 75), 5 proo. Piotrko.~................... nowe 49,75, 6 pro~.
obligaeje m.
NOTOWANIA BAWEŁNY
WMszawy vru i IX emisja. 8!.lid
_ 62.75 (plus 25). Trama.keJe
NOWY JORK
konane a. nienotowane: .( proe. po«.
loco 12,65 styczeń 12,45 luty
...
12.46 marLec 12,48-49, kwiecień inwestycyjnll. zwykła. 116,'7!S (- ...,.
12,51 maj 12,54-55 czerwiec 12,54 S proc. PQt. dillonowska. 9O.~ lipioc 12,55 sierpień 12,53 wrzesień 90,50, '1 proc. pot. śląaka. '10.'11, ,
12,51 p~idziern.ik 12,48 listopad proc. paź. warszawska dola.r~
. ń 19 55
69,25, g proc, oo.flstwow& naI:I
12,51 gru d Zle
-,
•
k a. o d'
Zlems
cmk"l JW> II!u. 000 _.~
R ....,. __
NOWY ORLEAN
t 7~, cddnki po 1.000 zJ..ty('ti T4_
loco 12,69 styczeń 12,33-35 ma.- po 100 złotych _ 92.50.
l'z,ec 12,49 maj 12,55 lipiec 12,57

a.

I

październik 12,48 grudzień 12,57.

LIVERPOOL,02 l t 6
l oco ,.,/, 09 st yczen. 6.'0
uy

OC)

,ot)

marzec 684
kwiecień t182
matJ
,
,
6,81 czerwiec 6j 79 lipiec 6,78 sier-

W

tyto 14 -

O Z
1425, J)S'IenIea 11,50

6,75 wrzesień 6,72 paździer _ 18, jęezmień przemiałowy 16 się na nik 6,70 listopad 6,68 grudzień 6,68 16,50, jęczmień browarowy 19 -

Dzień 23 b. m. zaznaczył
giełdzie kopenhaskiej
poważnem
załamaniem się kursów
papieróW'
wartościowych, które zostało spo-

pień

Notowania gfełdy
b'
t owaroweJ.
Z oz OWOŁ d I

styczeń

6,67
20, owies zbierany 18.75 - 14,25,
Egipska: loco 9.01 styczeń 8,64 owies jednolity 14.15 - 14,25, mą·
marzee 8.60 maj 8.60 lipiec 8.60 ka żytnia 1) 21.25 - ~,25, mą.ka
wodowane niepowod~eniem plan6w październik 8.$ listop3Al 8,57 sty- żytnia 2) 22.25 - 5?3,25, mąka pszen
na 27 _ 29, otręby żytnie 8.50 lmnwersyjnych rządu duńskiego. czeń 8,57
Upper: loco 7.98 sty(J1;eń 7.72 ma 8n5, otręby pszenne R'i5 _ 9, otrę
Na rynku obligacji kursy spadły
~ .50, rzepa.k 38
IV niektórych wypadkach o 7 proc. rzec 7.65 maj 7,63 lipiec 7,51 paź by gmbe :}25 45,
obrót papierami procentowemi wy dziernik ,7,49 listop!\d 7,46 styrzeń _ 40, groeh Victoria. 40 _
groch polnv 22 23, makucb
niósł 7 i pół miljonów koron. Je 7.42.
[liiany _ mnkuch rzep!lkcwy ALEKSANDRJA
szcze więltszy był spadek akcji,
Sakellaridis: styczeń _
marzeo ziemniaki jad~lne 3 - 3.50, koni·
wyniósł bowiem do 22 proc.; obrót
na rynku akcyjnym ~łęgnął 2 mi- 15.98 maJ 16,07 lipiec 16,15 Usło czyna czerwona 100 _ 1:30, koni
C7yn& biah 70 100, wyka. ~() Ijonów koron. Są to obroty nleno- pad 16,1'1
.AlIhmouni: lnt,v 13.69 ltwieeit\ń 22, pelnszka :'>2 _ 24. 8nlt sOyl\
towane w okresie kryzysu. Na p~
giełdzie nastąpiło pewne uspokoje· 13,m c1.erwiec 13.81 vaździernik Hl.30 - 20, USIOsol:,iC'nlC' r.gólne
f'pokojne. (ag)
13,53.
me.

l
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Łódź-MisSło

SlowarzJlszenie •• Rodzina PolicJI;na" Kolo
urządza

sobotę,

dnia 2 lutego 1935 roku o godz. 22

y

18 LM

WI

w Sali FilharmonJi, w Łodzi, przy ul. Narutowicza Nr. 20

I'stwa nie .. dzianek.
Djwifłkowe

w

Da

tańca DrZ,grJwać bedą 2 ark~eslr,.
PP. akademicy, oficerowie i członkowie Stow. po zł. 2.-

na miejscu obficie zaopatrzony.
Bilety do nabycia w dniu balu,. Kasie.
Filharmonji od godz. 12 do 16 i od 18

Dziś

i dni następnych
Najpiękniejsza komedja wszystkich czasów z udziałem rozkosznej "CSIBI"

kino

Przedwiośnie

Franciszka Gaal

P·I.WIOSE NA PARADA
Cen, mieisc: 1.01, 90 i 50 gr. -

Zel'omekJego 74 I 76

Naslępny program:

tel. 129-88

,

.
C,

Upadły w !ty~niu zakupU na
kredyt około 350 workćw mąki

pszennej, czyli zapas na. conajmniej
około 35 tygodni. Obecnie posiada
on zaledwie ok. 50 worków mąki,
które, jakkolwiek zajęte przez
wierzycieli, usuwa. nawet pomimo
decyji sądu, nakładającej areszt na
POZORta~ ~

Ogółem

wierzyciele
obliczają
tlależnOŚ'ci na ok. 9.000 zł., a ponieważ w czynach upadłego widać ce·
chy złośliwego bankructwa, zgłosi.
li i'ą.danie osadzenia go w areszcie
dłużr.ikćw.

Sąd nakazał

zastosowanie przy·
musu osobistego względem upadłe.
go.
Syndykiem mianowano Ed. Lan·
gego, a sędzią komisarzem sędz.
handl. D. Fuksa.
Jest to pierwsza upadłość r. b.
ogłoozona. na
podstawie nowego
l1rawa upadłościowego.
II:
W sprawie Szaji Przedborskiego,
Id. młyna w Tuszynie, sąd ogłasza
jąc upadłość zastosował względem
upadłego przymus osobisty, wobec
złośliwości w postępowaniu.
Upadły został zaaresztowany j

osadzony w areszcie przy ul Koper-dka.
Pomimo wniosku pełnomocnika
jego o wydanie glejtu i zwolnienie

wyjątkowo

I

trwała

Śmiało

Kino-teatr

;

CUB~ernla

I

•
•• Zródlo"

wyborowe
po 15
iniadania i kolacje po 90

er.
ar.

iI-IIJI!I------_________

Obezplenalnla Spolenoa ludzi

aktywć'W.

NOWE PRZEPISY
obowl"zU;i\ do prowadzenia
1csiqll hand!.
będzie

B.RÓŻ

karane.

KTO PRAGNIE
ulepszyć i uprościć SWOJIl
buchalterję
mleć cod.;iennle BILANSE,

NIECHAJ przechodsi natychmrast na

I O. R. Plelller
ŁO. d'Z, K operni·ka 57

Zawadzka 1,

SpeoJallsta chorób weneryoanJch

Dziś

Andrieja 5,

(tyt. oryg.:

Kino Teatr

Dziś

i

Wiesiołyje

Dr. med.

płciDwa)).

-pey . mo,")
Lekarz weterynaryjny

1'1. 4.

Ił

eł , b

pu,jmule eodziennie od 9 do

DO WYNAJĘCIA sltlep narożny,
1 i od 4-7 p.p.
2, 3, 4 poko]'owe mieszkania z
zwienął
wygodami. Tanie kOIPornebez odstępnego. Śródmiejska 65 ~ Nawrot1a, II p. Tel. 175-77
Ceny leoanloowa.
i Środmie]ska 66 W godz. 4-5 I
popołudniu.
581-3 _ _.::._____
JiE _ _ __

Wyjazd do cborych

Rebjata).

.

,

p",'muJe od 4 do 6 pp.

A. KANTOR, Grand-Hotel pe
szukuje piel'wszorz~dnyeh f&
chowców jubil0rskich.

Kino-teatr

smleJe

~

1'I11łJ\i 1~lDlia D
w roi. Dł. Warner
NadDroJZram: Tygodnik Paramountu i Pata

. .

chirurg-urolog
W61csaóBkB 23, tal. 139-88

Najweselsza komedja sowiecka

Nadprogram:

dni nasteDn,ch!

nasI

telef. 159-40

front I piętro
p,.,lmule od 8-11 ra no i od 5-9 w
w niedaiale i §wl~tfl od 9-1
Dla pań odd.lelna poczekalnia

uroczysta premjera!

PRZEJAZD 2

I mocllop~olowych

(LEczenie nIEm DCY

I

przy aL lulersklej 17

WBłłEROIaOO"ICZłłA

mlm NIEWIAiSKI
elłórn)'ch

U-U ,. todsł, przJ uL
Tel. 128-98
Połwblo~j •
prz,JmaJe od D-t2 rano I s-o pop. ~e elę
~bllcznlł
IIc,tacł
Od 1-2 pr.yJmuJe
ruchomości, Ił lIlia"owicle:
'redens dębowy, pomocnIk dębo.,
uaf. dębo ...a o J drzwiach, d.,.
,_ _ _ _ _ •_ _ _" _ _ _
f\OClle . . afkl, st6ł dęłlowy, dwa fot.
- le I sze§ć krzeseł dębowych, dwij
PRZYCHODNIA
pary finnek dębowych, radjoodblo.
nik 3-lampowy
oszacowanych na łąc.ną sumę
u. 540.Lekllrlly specJalist6w
które moina ogllłdać w dniu lievfa
tel. 122-73 cji w miejscu sprzeda.ty, w czasif
"
wytej oznaezonym.
czynna od 9 r. do 10 wiecE.
Łódź, dn. 18.1. 35
Choroby weneryeme, mocIIopłciowe
i skórne. Porady seksualne.
Komornik (-) Stefan G6'9'
Sprawa Komunalnej Kasy Oszc.Qd
Stacja zapobiegawcza
ności m. Łodzi p-ko Morycowi Ed.
czynna całą dobę.
list."i
Dla Pań oddaielna poc.ekalnia
Porada 3 ał.

WLennicy

S WAJCARSKA

lItóra ..oSłcce4n ok. 70 proc.
PRACY I CZASU.
Księgowość robocizny
metodą ouebltkowil.
Zaprowadl:am . też Inne metody kslqgowoścl.
SporzqdZllm b lanse.
KontroluJq księgi handlowe.

"'0

Choro"
mieSi y w todzl prs, uL
••6rne I weneryc.ne
Dowborczy1c6w 26
.na ~asad.ie ut. 602 K. P. C. o~
HarałowlcH 9 ł II D., franł ~ 'IV dniu 8 lutego 1015 r. od •

(lennicy) Ube.pieclllalnf, przy
ul. ta,!iewnlckieJ 34/36;
2) całego wnętrn wymienionego budynku z wyłączenIem
gabinetów lekarskich.
Szczegółowych informacyJ 11dzieli Wydział Gospodarczy
Centrali Ubezpieczalni, ul. Wólc'l:ańska
225, telef. 197·65,
we.n. 29.
Oferty • załączonym dowodem wpłaconego wjldjum w
kwocie d. 200.- naleźy sldadać do dnia 3 lutl'go 1935 r.
w Inspektoracie Administracyjnym Ubezp'eczalni, ul. W61~ańska Nr. 225.
Ubezpieczalnia ZIIstrzega sobie prawo swobodnego pr.ydziałU rob6t wZI!I. dowolnego
wyboru przedsiębiorstwa.

la s
11 listopada 16
(Konstantynowska)
Sala dobrze ogrzana

Loretta .Y oung.

Syndycy tymczasowi masy upadłości firmy
"Samuel Turner i S-ka" zawiadamiają wierzycieli powy~szei upadłości, te Sąd Okręgowy w
go z aresztu, sąd oddalił wniosek ł,odzi, w Wydziale III Handlowym, postanoPrzejazd .l. Tel. 209-87 i 133-72
te względu na. opozycję wierzycie· wieniem z dnia 4 stycznia 1935 r. wyznaczył
li. Na zebraniu wierzydŁ'li, jedyny dodatkowy 4-miesięczny ostateczny terruiu sprawpoleca Szanownej KlijenteU w swvm powierzyciel, obecny na. tem zebraniu, dzenia wierzytelności.
'
większonym i nowocześnie urządz. lokalu
o )uI,ndyda.ta na. syndyka wysu·
Sprawdzenie odbędzie się dnia 30 kwietnia
G4ł
obę d:>tychczasowego kurato 11935 r. o godz. 12-ej, w Sali Zebrań Wydziału
pączki
ra, którego wybór sąd zatwierdził. I Handlo.wego Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. DąOdnośnie powtórnego wniosku browsk.lego ~r. 5. •
• _
o zwolnienie Przedborskiego z ~ .
~lerzyclele, kt~rzy spra.wdzen me do.~onaaresztu dla. dłużników, sąd zająl Ją,. nI.e będą należelI do mal'leyc~. nastąplc pO-l
Wielki wybór czasopism i dziennik6w.
f>tanowisko nieprzychylne, uważa- ' dZlalow fundusz6w masy upadłoscI.
II
jąe, iż okoliczności w niczem siq
nie zmieniły.
DI'. meCJ.
Do aId. fh. Km. ~
W
Jedynie zlecił sędziemu lComisa.
oglasl:II pr••targ na spnłłta
OBWIESZCZE fE.
l'zowi przesłuchanie świadka w cenie, mycie i utrzymanie w uyOIIUIzra1k Sądu a,od.Jrfego w . .
stości:
lu ustalenia {)statecznego stanu
•
jru
SW (i6nlri ~
1) całego
wn~trza
budynka

i pewnie
Tel. 188-83.
wygala,
Do sprzedania malzyna do
nigdy
księgowania i pisania.
L!!n!!I.~k~8~1!.C::,:z:,,!:o~===~~:.J liIr;:;___________

I

w rolach głównych: Charles Boyer

...111.", Ukiad,

Wydział handlowy sądu okręg O
wego ogłosił upadłOść Mordce
Waksmanowi, właścicielowi piekarni mecba.niczn.ej (Na.pićrkowskie
go 5).

dla,

MELODJE CYGAŃSKIE

Kupony ulgowe po 70 groszy.

Aktualności

ieby

ały

film o

Paramountu i P. A. T.
niebywałych

sytuacjach.,

Oland i Neil

l'I

GLóWNA 1
pełen

emocji i

Hamilłon

napiącia

pt.

u

('10ny mielec: 54. 8S i 1.09. Balkon 75 II.

r.
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KINO

Pocz. 4, 6, 8, 10.15

Illier.
\VfElKf DZI E1\I SZTUKI rtLJ\\.\VE

Tego jeszcze
nie było!

I>I(RW11' ()()lJI<I
I)UI3~IMłi
;"~Tl'JTV{I""

Fenomenalny
film.
najnowszej
produkcji
FOXAI

Najo'larowniejszy i n&)wesel.s:.ly romana muzyczny.

w_~ gł6wnyob:

czteroletni .,Qd ebaua.. . . - 4

hir
.rner
J mes

Ifer,
BUDD

Film ten był pierwszym występem małej Shirlej i dm.ę
ki iemu za jednym zamachem stanęła w rzędzie najwi~k8zych gwiazd ekranu.

ADPIOGRAMYI
Początek seansów o g. 4-ej po poł., w
i niedzielą o godz. 12-ej w poło
Ceny miejsc do g. 6 m. 80 zniżone I

sobotę

zi
Wesoły tydzień

Szajka

Slim Summerville, Zasu PiIIS,

,

wesołków

"Universalu"

ekranu

enevieve obinl ver II Horton

w arCJwesoh'm DOdw6jn,m .,rogramie

W spaniała satyra na

współczesne ma{zeństwa.

-

Współczesne

kobiety. -

WspółcześnI m~żowie

II"
N a j w e s e I s z a k o m e d j a wszystkich czasów.

NADPROGRAM: TYGODNIK FOX'A
Początek

seans6w o godz. 4-eJ

-

• oJ

~_

~. ~'
....

,-~:

f

~

