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Wgro" " pro(esie (zlon"ów Stronoi,twa Narodowedo
•
.e

s

ZapOlWiedź oałó&zema

wyro.

ku w wielkim !)l'ocesie 19 ozłon
ków Str. Narodowego,
który
przez osiem dni absorbował o·
pmię publie.zną nietylko L0dz9
lecz całej Polski, zwabił w po
bliże gmachu sądu okręgowego
tłumy ludzi.
Roz'sta"ione wzdłuż ul. Naru
lowicza i dokoła Pl. Dąbrow·
skiego poosteru.nki policyjne, nI.
dopus'zczały do większych zgru
powań.

Do wnętrza gmachu sądowe·
go dostawali się tylko nieIiez..
ni, bądź na podstaw:e wezwań

hądź też o· obislośd urzędowe

Pl,'asa.

~a dole, w pOlbliiu szal!n!i _

7.11ÓW

kontrola policyjna. Przed

~alą nr. 1. gdz:e ~łoszony man

-- l' wyrok, pełnI' -służbę olY'-"'"
l1olic.J·i ora.z kuku ~,.zodoWlIli
•" Ó·w i dwuch womyćh.
~
.
Daleko jeszcze do gorli;. S.ej.
a iuż sala p(I®;erlzeń sądu i ga.
lerja ::.ą wype1lnione po brzegi
Pierw:;,ze law·y. ~ajmuje kilku
przedstawicieli władz . bez.p:e.
l'lCIJLwa. W dalszych _ rodzi
lIa o karionych, trochę public?
no~i, członkowie paleslfry,: u.
rl~dn;cy sądowi iłJp.
Na ławach pr~sorwych ~isk,
podczas, gdy miei,.,ca
obronców
JU
•
świecą naeomal pustkami.
Oskarżeni, z jawnemi oma·
kam:, zdenerwowania. przecha
.tlają ~ię
po korytarzu, lub
~awędzą, ocZywlście o sprawie,
i wyroku, z rodzillla~i i obrońrami.
(,~

Akural

W

BIAŁOWIEŻY,

I1fawdopcdobnie
drogą przez
Prusy Wsehodnie. Na polowan)e w Białowieży u p. prezy·
denta R-Zlplite.t udaje się z ramienia rządu ministet' rolnic'
twa i refor~ rolnych p. Ponia·
towski. Jak mówią
MIN. BECK, J.ESZCZE PRZE
ZIĘBIONY, DO BIALOWrnŻl
NIE POJEDZIE.
Wiadumość o przyjeździe pre
l11;C ~

Goerlni~a wywołała
WIĘKSZE ZAr~TERESOWA·
1 rIŻ

W POL·

SCF..

Po~łos~.i o pl'Z:Y.if'.~tlzic
Mn~a krą:i:rh'

q

.::::u 'lll'~r

PEI.ID KJERSKJ. .
art. 1&5 X. ·K. Da

uc;sza się ·51tOpniOWO. .
Punktualnie
o
goch. 3-ej
wkracza komplet
sędziowski:
przew. wiceprezes l11iJniez, sędziow:e Zdorowienko, Gr1esiow
SIki, Wolski. Miejsca proknratorów zajmują prok. Ko7lows'ki i
Karski.
Przew. w:cCiP're.zes Illinkz odczytuje sen'te.ncję wyroku.
W,ro~

HENRYK KONARZEWSKI,
fotograf, został uznany winnym
przestępstwa z ar. 154 K. K., t
j. nawoływania do popebnien:.a
przestępstwa publicznie i skaza
ny zostaje na 2 lała więzienia.
z Aod 155 K " K t .
Przest-twa
"'t-'V
•
h'<U.. .
l _1_
J. rozpow$zec mania u otOA. Illd
woJy wu·Jących . d o popel.U.en!
J_'
f'
pt'zest~pstwa i zato S'kaŻany n8
1 rok więtienia, oraz przestęp·
stwlil. z art. 170 K. K., t. j. roz
pows.zeehniania fałszywych wh
domości, m~ących
wywołać
nletpokój publicmy, ·~a.co ska.
zany zos'ał'-na 6 miesięcy a,reS2
tu. \Vohec zbiegi! p.rzestępstw
KONARZEWSKI
skazany został na 2 lata i 6 miQ
sięcy więzienia.

. RYSZARD SZCZĘSNY,
za przestępstwo z art. 154 K. K
skaa:any zosŁał T.a 2 lata wię

ziwia.
ZYGMUNT HAŁAJ,
za to samo p'rze,·tępstwo, - nI!
1 rok i 10 miesięcy więzienia.

Mot,.,

kował ulotikl

G treW .........)1..
cej cechy przestępstw.. ~
W m1:nych motywaeli ' sąd
rok więzi. . .
widziane wart. Jóó L K.
podkreśll, że przewM
RobakOW8łd l K~
FRANCISZEK LASKOW~ aie ustalił dowodów, iż w Ionifł
z art. 127 t. j. za -·J.,liezlUl mie Str. Narodowego istniała tajna skazani zostali 2a 2ł~liwe prze·
}IUU
rywanie naboZe{w;tw. 'W kate·
w~ wła~y na 10 mjeSęey •. . i sakG118pirowana działalność, drze, ponieważ ł8!'Ówno kłi
która miała być tajemnicą dla
resztu.
o~ność w świątyni .tak j
STANISŁAW ROBAKOWSKI. władz: pańsłwo"'Ych.
~ 1VJIłąpienLt
Sąd doszedł do wniosku, że D·ie lilegają - ?,daniem g·ądu za przestępstwo z art.
ł·i
złośliwe przeszkadzanlie 'W od L..totnie Sl'r. Narodowe zao.9ł.rzy wątpliwo<ści.
\\"ysoki wymiar
prawi8llliu nahoieńlS'twa DA l lo kurs, ale nie było to robione kary umotywowany jest tem,
skryc;e..W ohec tego oS'kaTŻeni~ ie sąd wychodzi ~ założenia, że
rOik aresrztu.
z
aJrIt. 165 K. K. odpadło.
HELENA KOWCHOWSKA,
w żadnym wypadku i w żad·
Sąd nie dał zupełnej wiary ze· nych okolicznościach
z art. 174 na 1 rok aresZJtu.
Krzemlń· oskarżeni nie powinni byli za·
Adw. KAZIMIERZ KOWALSKI maniom ~wiadków
sklego l Zaborowskiego,
uniewinn:OIUY.
kłócać spokoju świątyn:.
ze względu na cbwdejność w ich
LEON 'GRZEGORZAK,
Pozostali oskarżeni zosŁal' li
zeznaniach, niski poziom inte- niewinJllieui, pOll eważ nic do ·
uniewiJllDl;ony.
lektualny i brak k.rytyeyzmu.-- słalfczono dostałe' zł1ych down
ALEKSANDER STOLAREK, Wzięte zOS'tały pod uwagę .ze· dów dla podtrzymania o:.karż"
;ll1iewiIliD:ony.
znania ~wiad-ków jedynie w tej nia z art. 165 I\'. K. ani down
STEFAN JAN PODG ÓBSKI,
cZ'dei.
. .
dów rzeczowych na podtrzynlll
uniewiIliD;ony.
które pop8tł:a J08łała rzeeLOwy nie oskarżenia l. art. 154 K. h
IAN' BERNARD CBOlNACKI, ad dowodamI
~
.
.zaJiC.zoftO na IM)l'zet
VEL TOQ.l'l'-Rli~"
Ilyeh.
kal'y Dł'esf,t prewencyjny.
uniewiruniOOlY·
Zdamiem sądno zeznania KrZf!
l>o wygłbszeniu tych król
ANTONI CZERNIK.
mińskie~o i ZaborO'Wsrkiego wy
kich motywów, przewodnicząc}
uniewiDOl:ooy.
nUlgały dokładnt'go
sprawdze. zwraca si-ę do pl'okuratora o
ALEKSANDER PAWŁOWSKI, nia.
wniosek co do środka zapobie
uniewmn;ony.
Skazani zOstał:: Szczęsny, HałaJ gawczego,
KAZDIIERZ PATORA,.
j Laskowski,
Prok. Kozłowsld
W1lG8ł o a·
uniewirun:OlllY.
ponieważ znale1iono dowod\' trzymanie
dotychezuowego
WINCE1~'TY KOŻUCHO\.;VSKI, ich winy w pO'ltaci szeregu u". grodka zapobiegawet:ego 'W sto·
!>łęp6w z p.rzem~iell i preleksunlm do skazanych"
uniewirun;ooy.
cji, najpierw pi silnych a następ
Sąd, po kr:ótkiE'i naradz;e, po
WŁADYSŁA W MELLER,
nie wy.gla'S<zany(·h.
stana-wia utr 7 ymać w stosunku
uniewirun:ony.
KODaNlewskł ł Kłerski. n:ewąt do skazanych
~otyehc.zaSDwJ
TADEUSZ WARCHOŁ,
pliwłe dopuGcll: się inkrymłno· środek zapobieJl8wczy
. (dOLO!
l'~niewinniony.
wanych im przesiępstw;
poIicji~ w mocy.
MARJAN KRAJEWSKf.
pierwszy - dał do druku, druu1niewinniony.
gi -- ze świadomością. wydro· (Dokot\ozenie ,ft8 str. 4.ej.)

już na miejscach. Gwar tDa sali d.rubrz. z

t
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roczn-ce pOdpisania Dolska-n-emieckiej deklaracji o nieagresji

Warsza.vski korespondent "Głosu
Porannego" telefonuje:
Zapowledziany przyjazd do
Polski prt:mjera pruskiego
p.
Goeringa, ~fak słychać, nastąpi
DZISIA.J ZRANA PROSTO DO

~IE ZAGRANICA

Kwadrans 'J)1'Zed trzeci,

-

Guc
.iu;;' od 2 dni i na·

deszly ze źródeł zagraniunych . odb,dzic
rozmowy
z min
Początkowo w źródłach Ul'Z'" :l;,1I'aw 'J wtranil'zllyeh Be"kiem
dowych ' w \Varszawie wiado który dotad nic OtłUSzcza swo
moś(" ta.
nie. znajdowała po- je!!" mieszkhJUa po pOl ·roch.
twiei'dzeoia.
I{jedy później jll ~ Genewy.
potwierdzono, zagranica zacza:'
Należy zwró~ić uwagę,' źe
la pytać.
wizyta p. Gocringa jest w Dl"Z~
JAKI JEST CEl, TE.J WIZYTY rh:~u krjUde~o czaS II
Sfery oficjalne twierdzą. i>ł DRVG" WIZYTĄ MINISTRA
jedynym celem przyjazdu"
NIEMIECKIF.60.
Goeringa jest udział w polowa· alhowiem Pl'ZOO
niespełna 7
niu, Goel'ing bowiem jest
7.8
miesiącami bawił w Polsce mi
wołanym myśliwym i nawet" nisłer propagandy Goebbols. tym charakterze pełni funlicjf, Jednakże podczas
~dy
pan
urzędową w Niemczech,
jako l10ebbels przyjechał do Polski
naczelny łowczy państwa l1i.. z własnego impulsu, ażeby wy·
mieckie~o.
głosić w .iednej ~ sal odcl.yto
Mlhvią. że po polowaniu bia
wych w Warszawie
prelekcJę
łowiesk1em
Da temat błUervzmu. o tyle kn·
GOERING PRZYBEDZlE
le~a jego
no WARSZA WV
GOERING PRZYBYWA DO
i będzie PJ'Zyję,ł)" pl'Zez p. truł"
POLSKI .JUZ .JAKO GOŚĆ
Rlalka Pll.. udski~go, a ~zatem
RZĄDU POLSKIEGO.

Wynika to J1icdwuznaczrue z llieczeństwa, jakie dla pokoju eu~
,wpowietlzi udziahl Goeri~a w pfJskiego przedstawiały sprzecznoś
,~ednem.7, polowań,
Iluądzo ci między Polską i Niemcami. De
Ilem przez p. prezydenta Ib."- klaracja o nieagresji przyniosła
rozczarowante tym kołom europ eJczypos·politej.
Równ!~ź r,(odzi si-:zaznaczyć. ..kim, które sądziły, iż konnikt p'ol
że przyjazd premiera Goerin-ga 6ko • niemiecki jest w l{ażde.i chwili
ofwarty dla interwencji patish~
wrpada właśnie
W ROCZNICĘ PODPISANIA trzecich.
PAKTU POLSKO - NIEMIEC"Berliner Tageblatt" pisze, li
KIEGO O "lEAGRESJI NA Polska, ktGrą dotychczas zawsze
~a1ic7ało . ię do przeciwnikó~ Nie·
OKRES lO-LETNI,
uskutecznionego
26 stYC'l·nia miec, zdobyła sobie swobodę dzła
łania również w 8toSWJku ;]0 Rr-e·
1934 roku.
tern
saUlem
Z okazji tej rocznicy prasa s~y, przekreślając
nit'miecka ~Dlicściła tuź wczo wnelkie rachuby stron trzecich. W
polityczne.!
raj artykuły. podkreślające do· tej zmianie sytuacji
Ikwi decydujące znaczenie umow~
nioslość łe~o wydarzenia.
Berlińska "Boersenztg."
porów- !,C'lsko • nłemiec!deJ. POrCll'\1lie'lir
Duje deklatację z podmuchem Ol"Ul~ między Polską i Niemcami !1ie jest
t~lko poJłtyczną "umową stabUizawiającego wialni, który oczyścll
c~'jną". lecz stanowi poważną pr6duszną atmosferę. Znacz.e:ałe polio
ty('zne tego porozumienia staje się hę polityki europeJsldeJ pTore~,
.iasnem, ~dv uwzględni się niebez· ocrvstCZani3 w nowym ducbtt .
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frant:ja i
We Francji

weszła

(z~(hollowat:ja

znów na

łystyka urodzeń

pórządek dzienny, po raz pierw kresu wojennego
'&iy od dwudziestu lwtl spra
wa 'P'l'zedłuienia czynm.ej sIW
by wojskowej_ Jest to najlep ·
szym dowodem tego, jak dale
ce n:epewna jest w chwili obec.nej sytuacja polityczna w Eu
l'opie i ja,k lłliepewl1ie t.zuje si(
Francja w Otb1iczu swo~o są
s.ada zza Renu (nie m6wi~ jul
o tym zza Alp, który chwilowe

się uspokoił).

Gdyby nazajutrz po zakoń
czeni.u wojny ~wiatoweJ (tej"oJ
statruej" wojny w dzjejach Euwpyl!), kledy skracano w.szę·
dzie czas ł.rwania Mutby wOlskowej (we Francji skrócono ją
do 12-4u miesięcy), powledzanJ
komn~, że za lat dzies.ęć znów
się prz.edłu!:y ten okres do da~
ncj normy - to ludzie nie w:e
rz,yliby. J.a.kło? po takiej wOr
n.e, pO takiej hekatombie cierpień, zniszczenia i krwi, znów
sią powraca do a·nomalji prze:ł
wojennych? A jednak to jes.t
lJrawda ...
Pooz·ątek zrobiła

r.ej.
D21iś łJo samo zamierza zrobić
Francja. Jak WIadomo, wkrół .
ce przed wybuchem wojny śwła
towej, w roku 1918, BartbolI
(premjer ówczesny) przedłużył
- po długich i gorących wal
kach w pujamencie - służbt.
czynną z dwuch lat do trzech.
I wówozas Francja czuła si~
bardło
niepe1VWde, w obliczu
kajzerowskl:eh Niemiec, uzbro
jonych od Sll:ÓI(> do głów.
Po wojnie wprowadzono w~
Francji 12 -miesięczną słutbę
czynną , a całkiem
njedawnt>:
Jdlka Jal temu (jeszcze przed
dojściem do władzy
Hitlera ,
'am:erz~no <&k.ródć ją do oŚtniu
miesięcy. Tymczasem jednak
nastą:piły w

położeniu m< ędzy .

narodowem t:rlr niekorzysLne
z'miany, że powstała konieol
ność przedłużenia służby aktyw
~lej do półtora roku lub nawet
do dwuch laŁ
Rok b:eżący jest pierwszyro
rokiem, w którym powołany lO
~tanie do WOlska pierwszy "chu
dy rocznik" (1915-ty), o wieI~
sz(.zuplejszy od dawnyeh przed
,wojennych. Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałq, jeteli wziąć
pod uwagę. że podcz8!s wojn}'
rodtHo s~ zmac'znie mniej dzic
ci , aniżeli w czasach pokojo .
wych. Jeślti zajrzymy do odnoś
llc.i statystyki urodzeń, to dOJ '
dz;~my do wniosku, iż 'te ,.chu ·
de" l'ocznki wojenne s~ dwa
raz.y słah~ze od przed i powo·
jennych.
Oto jak przedstawia się sta

Grand- ino

dni nasteDn,ch!

nił!Cznośe~

• Cała kwestja polega dziś t;ta
lem czy przedłutyć 1(0 do IS-·tu
miesięcy, czy do 2ł~h. JedetJ
z genera~ów frwncuakieh (ukry
wająey się pod iDkjalem Z) wy
pow!:ada się na łamach parys
kiej l'Oeuvre sa wprowadze·
ntem słuthy dwuletniej, twierdząc, że półtoratoczu nie okaże
się W dziaie~ych wa.ru.n.kach
wystal'cza.Acą. lImy I.enerał Boul'ReoUJ - wypowiada się na
wet za słuiJbą. ~Z'łeroletoi4 (oczy
wi..~;e przej~wo).

Faktem

slożbC woJskOwą
jest,

it Francja (a tylko we Francji

Precz z

z-n ów do tego problemu, który
przed dwudziestu przeszło laty
roz·pałał tam zarzewie namięt
nej walki poUycznej. Tylko że
tym razem walka ta będzie z
pewnością boz por6wnania Silab
..za, Rdyż kudy rozsądny c.złowiek - choćby największy dok
tryner - zdaje sob:e doskona
le sprawę z t~o, jak niebezpi~'
Cmll jest dzilSciejsza sytuacja
Francji. A przytem chodzi tu o
nieznac1;ne stosunkowo przedłu
żeDJ:e dumy czynnej, o wiele
mniejsze, niż wówczas, a z dm
giej strony środek ten ma mieć
tylko przejściowy charakter.
Nienmiej jednak sam fakt, i:i
w blisko dwadzidoia 13ft po za
końoczeniu największej, najstra
sm:ejszej hekatomby w dziejach ludzkoki, Europa (bo rue

Temu celowi pomnoźenia ludności _ WS'l)'stko wydaie się dziś
od

•

porządkowane we Włoszech I
Prasa podjęła szeroko zakrojolt!!
kalllpanJę propagandową, w której
Mussol' i "Il ta ró nleź za
S
am
ID ... wy
w
pióro.
I'

Ośmieszona ł

niemal wystawiona

pod pręgierz oplnjł publicznej zosta

la kobieta

cbuda i bezdzietna, omiano "ko-

trzymując pogardliwe
biety kryzysowęj".

- Nam potrzebne są kobiety,
zdolne do macierzylistwa, kobiety,
którym nie przeświecają kości
przez skórę, Jak kaźe moda - woła patetycznie prasa. Najbardziej niemoralną ze swobód jest nie

I

posiadanie dzIecL Ta, kt6ry korzy
sta z takiej wolności, przygotowuje
sobie nętbną star~ grób bez aroku palących się świec l bez zapa
chu kwiatów_ Gr6b taki, pozbawiodV opieki potomstwa, przypospilla
grób skatańca ł złoczydcy.
Oto typowy, Jeden z tysIąca, a·
{leI do ludno~ei Włoch. Rzuca się
klątwy, groLi potępieniem. Posiada
nie dzieci stało ałę łwlętym obowłązkiem, nową rellgJ, Włoch.

6 dzieci Mussolinfego

Ta "reUgJa płodności" ma juz
Jest ni.. Zona
..
Jednego z profesorów neapolitańskłcb, dla kt6reJ czci ustanowiono
(!oroczn.... "nagrodę macle.....
Mstwa".
'~JU
Była ona matką siedmiorga dzieci. Miała urodzić ósme. PoniewaJ
dotknięta była clęlką cborobą. leka
rze odradzali poród. Odmówiła
O§wladczenie Jej rozgłoszone zosta
lo w .... J...... kraJ'u:
s\VoJ'ą męczennicę.

....uoY...

-

Italję

z

Wolę umrzeć,

niż pozbawi~

.zmoioną

I

wałych trudności.
"W miUaryźmie 'oncenlrll
je się wszelaka reakcja , przel
militaryzm pękają budżety i
kryzysy poIityc.z.ne i socjaln ~
wzmagają si ę do niesłychane.i
potę~i.".

R. W.

••

-"~t
• ••

plodnolcia

parlamentarnej ustanowiono warunek: mianowany przedstawiciel musi być żonaty. Kandydatom trud·
nym cło wykluczenia, doradzono
JaknaJszybcleJ ołAnek.
Urzędnik
kawaler nie ma żadnych wldok6w
na awans. Reguła jest ta sama od
dt'ła po szczyty hlerarchJL Musiał
Jej poddać sl~ - jak t'ftierdzą wtajemnlezenł - podse~retarz stanu
dla spraw zagranicznych, Suvłch,
który niedawno .....qpR w awt4Z1d

stwo" Samobójstwo nie istnieje. . .
tylko "nagłe zgony".
CharakterystyCZny" tej mler.
los spotkał Jedną ze sztuk teatrał.
Dych Bemstełna "PO!.łanlec". Jedna
z posłaci tej sztukł popełnia samo.'
bójstwo. Cenzura zaŻłdu1a zmian,
zabranlaJ,c "przedstawienła II aamo
Mjstwem". Cenzor chciał ab,. o
nłeszczęśU1fY1D mówionaspadł
~ samolotu lub teł., te przejechał
'o
dn,łteJ1skł..
Znany aktor, Ru,prJ, Dłe _godził
się Jta~ w takJeJ wersJL Wkońcu
Rai dla
stanął kompromis: Dłeszczę4llWJ
nie popełnił samobójstwa, ani te!
Z równą energją, jak propagand'l spadł z samolotu, lecz popr08t1l
macierzyństwa,
prowadzona Jest zmarł. Nigdy zu włosi nie do....
kampanla o zmniejszenie śmiertel- dzą się - Jak.
lJoścL Niełatwo
sobie wyobrazić,
ile podjętyCh zostało w tej mierze •••••••• 8 •••••••••••••••
4rodków z inicjatywy rządu: ustaW,jełdlaaz cagranlc~ .. ORBIS· n'"'Y o hygje.lie, o zwalczaniu ma.
łatwt Ci formalnohi paszDorłoWe.
larji, raka, gruźlicy mnoią się z Ulgowe oallporł, cło AUSTRJI, JUao·
StAWJl, eSTONJI t BUr.OARJI
duła na cbień. Ustanowiono SZC'leI ł
bój
Kup bilet . w
g6 n e surowe kary za matko siwo. Otoczono opieką nieprawe
dzieci i panny matki. I1o§ć Ich Jest
"ono
we Włoszech niemała i stale
Sprzedał biletów kolejoWJch
,.
i okrętowych
wzrasta. Ciekawe są słowa, jakie
'I~łyszal pewien zagraniczny dzien·
pPlO'OWl 6185' LI 249]
nQcan od mie5zkwkl Rzymu:

ie

poe",.

Ilul_e,ch

nowego obywatela.
Ma tki rIcznego po t oms t wa ot aeza
ne są 6zczególneml honoramL Na
chrzest księżniczki Marli-Pii upr.
szono 80 matek najllczniejszycb ro
dzin z ~ród naJibiednieJ'szycb Neil
1'''''''
Od kilku lat trudno mi Jest
polu. Do Rzymu pt""'były
nledaw- wybrać słuiącą, kt6raby nie była
-01
no 93 matki. z których każda '1\:,."e w ciąży, lub nie posiadała już dziezentuJąca Jedną z prowincJI kraju: ci.
w sumie urodziły ODe 910 dzlecL
Mussolini przyjął je, osobiście opro
Ni.cenzuralne
wadzał pO mieście ł kaWej podatował .( tysiące Urów.
M~o1ini nie toleruje teź sam0W energicznie Jlrowadronej liJUll
panJł tudno~ełowej MttSsolinł sam bóJstw, z wyjątkiem t. zw. honoro
sluży przykładem,
jako oJciec 6 "3'ch, gdy chodzi np. o sprzenłewłe
dziecL Ktokolwiek z otoczenia Jest aenle na unędzłe lub akcja poUkawalerem, niedługo wytrwa w la- tyczna przeciw faszyzmowi. W pra
skacb n Duce. Przy reformie izby sic nie znajdzie się słowa "samoMi-

samob6istwa

najnowsze i najwspanialsze

powraca dziś do dł~()terffil:no~
wej stu"Ż,by wojskowej - 00 o ·
czywiście nie pozos>tanie bez
wpływu na stan budżetów pallstwowych- jest niezwykle ZlJ'la
mieIllIlY.
Jakże aktualne stają się dzi
siaj prorocze słowa Jaurc~'a .
który już w.ten-czas, dwadzie;'
cia dwa lata temu, mówi w pa r
lamencie fran.cuskim:
"Ta militarystyczna po1:tyl,a
pogłębiając oŁehłaii
deficytu.
doprowadza narody do nieh~ 

kobietCł kryzys~wCł!

KampanIa "uI.ollnletlO za
W każdym niemal sklepie, w ka:!
dem mie§cle "Włoch wyt>tawfony
Jest portret pięknej kobiety, o głę·
boko
osadzonych,
łagodnych
oczach. W ramionach trzyma ona
dziecko: Jest to kslęina Piemontu
ł Jej córeczka Marja-Pia, której na
rodziny były przed kilku miesiącami uroczystem, nieomal narodowem
~więtem. Pod fotografią - napla:
"Dla matek Halli", a ż boku ceny:
1 Ut, 3 I 5 lirów, załemle od for·
matu. Zdjęcie sprzedawane jest na
terenie całego kraju.
Fotografia ta ma symbolizować
"szczęście macierzYliskie" i jest cha
rakterystyc znym szczeg ółem k am·
DJI Mussol"eg
mI o, prowa dzonej
pa"
Pod basł em"W'lęceJ• d'
Zlec Ił"
- D aję wam trudny, ale wspauiały rozkaz! - wolał niedawno
II Duce w Jednej ze swych wieJ:a;."b
mów -: nakaz pierwszeństwa Italji
na lądzie, na nlorzu, w powietrzu
w dziedzinie techniki ł ducha. Jak
że jednak osiągnąć to pierwszeńsiwo bez wielkiej liczby dzieci?

wypływa dziś

zresztą nietylko ona) powróciJa na powierzchmlę ten problem)

knajwi~cej

P. B. P. ,,0 RBIS"

WL

tt kl tl
tOtrkOWI ka , t8• 101-u.

HIEPIJR4 KRÓLEM TENORÓW

I

KRÓLEM RADJOAPARATÓW -

7'EKAFON
Skł.d fabłJc.n,.

ll6dł. Plolrkowska
87
tel. 248-33.

arcydzieło reźyserji

ALEKSANDRA KORDY

Niezrównany żywiołowy .,kr 61 kochanków"

DOUGLIS FA IRBANKS

Pocz. o 12-ej

Dzij i

przfdluiaiil

I(rotnego sąsiedztwa za Renem,
to kwest ja ta nie byłaby tak nie
be7.p iczna. Ale wiemy, że od
chwili Drzewrotu narodowo9OCjaliatycznego w Ni;emozech.
nikt we Francji nie jest peWłlJ
ani godziny...
Przedłtuteni-!
czasu trwania służby czynnej
stało się tam uieun_fon" ko-

0-

podobnie było zresztą w inn::ych kralach).
Rok 1913: 745.000 noworodków
.. 1917: 343.000
••
l!
191ł: 399.000
._
t>
1919: 403.000
"
" 1920: 834.000
•
" 1927: 741.000
..
Z powym.zego wyn.ika, że f'C)czuiki, które powołane będą d..,
wojska poczynając od rok ...
1935 Cwe Francji wcielenie do
szeregów następuje po ukoń·
cł"eniu 20-1(0 roku tyo:a), dawać
lledą zaledwie połowę kontyl1gentu normalnego, (a początto
WO bawet jeszcze mniej, bo ro-czuiki 1915 i 1916 SI\ jesZClt'
szczuplejsae,
lIlriż
na~t~e
dwa).
Oczywikie, gdyby Francit
llJ:e była dziś w tak niepewnej
sytuacji. w jakiej jest (woSkutek

Czechosło·

wacja. Jako jedno z najbardziej
przez Trzecią Rzeszę zagroto·
nych państw, dysponujące nie·
zbyt dużą armją stałą, powróciła ona niedawno od 14-mie&ię
cl.nej do dwuletniej służ-by czyn

we Frnncji

NI'. 26

1935
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Poseł

Broda,ki
·
złoi, mandat Aresztowanie dzienni .arza
I_du lDal'lzalkoWlliielio ·
sprawozdawcy

IJj~mng

wgrok

\Varslawski koresp. "GłoslJ
Porannego" telefonuje:
Wczoraj zakończyło si,ę po
stępowanie ' w sąuzie
marszał
kowskim pomiędzy polSł~m BN
dalCk;m z klubu ludowego a pos
Sanojcą z BB.
Poseł Sa:nojc3
larzucił w swoim czasie
pos
Brodackiemu, że będąe sędzią
dopu&clł slię działainia na
ko
rzyść swoich krewnych w sprawie parcelacji majątku Jakimowice, w latach 1925 - 1931.
Pos. Brodacki

zażądał

iIlarszałkowSiklego,
siadał

sąd::!

który

w nasiłępuj-ącym

za
skła-

dzie:
pos. Jan Nowodworski
(klub narodowy), pos. Bogdan;
(EB) i superarb;'ter wLcemarslZ3
lek prof. Makows.ki.
Ten

sąd marszałkowski

w o
wczoraj wyroku o
świadcza, że dwie instancje są
du dyscyplill1afI1uego przy sądzie
~pelacyjlIlym
w
Krakowie
<;twierwiły,
że pos. BrodackI
podjął się· paTcelacji
majątkll
za nadmiernem
wyn3.::."Todze·
~łoslZonym

Warsz. koresp. "Głosu Poraa
nego" telefonuje:
Wczoraj Zł'ana w niekłór-fcb
pismach warszawskich i w Krakowie ukazały się informacjt>
dotyezląee przebiegu dochodze '
nila w sprawie inŻo GÓrzyńskic·
go. Pisma, które podały tę nOtałlkę, zostały wczoraj około południa skontiskowane, następ
nie zaś, z polecenia prokurato .

wystąpił sllalooe zostało w wyrokach dy.
przedstaw:· scyplinarnych, więc przez to sa
deI właśdc:ela mająJtku.
Sąd mo sąd honorowy
s~erdza,
stwierdza,
że zaróW1l1O ogólnt że pos. BrodacJd uchybił godzasady etyczne, jak i możllwo~ć ności posła na sejm RzeezYiPopodejmowania się za wynagro' spoliteJ.
d enem czynnośd parcelacyjPrzypuszC'Z.ają, że w wyniku
nych są takie same dla posła, tego wyroku pos. Birodacki zło·
iak ł dla sędz:e-go, że dalej n· ty mandat do sejmu.
chylbienie godności sędziego u-

niem i

będąc

sądowego

sędzią,

fedmocześnie jako

ra żeleńskiego zOStał aI'CSiZ!ło·

Masowe w,dawanie DOsI6.

$prawozdawea sądowy pJerzy Zajdema~
obsługujący
Warszawski korespondent "Głosu nież wydano POS. FIDELUSA (b. gazety "Kurjer Poranny", "Ku"
Porannego" telefonuje:
grupa Michałk1ewłcza) za to, Ze
Na wczorajszem plenarnem po- wyłudził od żony swego brała podsiedzeniu sejmu rozpatrywano sze· stępnie pieniądze, a pozatem w róź
reg wniosków o pOciągnięcie do nych instytucjach ' finansowych zaodpowiedzialności
sądowej
ItUku ciągnął pOZycżki i nie spłaeał Ich;
Tak nazywa się królobójca Kelemen
posłćw. W wyniku dyskusji uchwa- mi~dzy innemi przywłaszczył sobie
lono wydać sądom POS. PAWŁOW kaucję za pos. Ptttka. Wreszcie wyPARYt, 25 stycznia. (pat.)- l~tm; urodził się w Kamenlcy w
SKIEGO ze Str_ Ludowego za to, dano POS. LASOTĘ (kl. Nar~), któ- Sędzia śledczy, prowadZący do Bułgarji 10 listopada 1897 r. _
iż na zebraniu przemawiał przeciw ty na zebraniu powiedział, że rząd
chodzenie w sprawie morder- Należał do macedońskie.i Ol'ga·
rządowi, POS. WRONĘ
i PACA utrzymuje zakłady' przemysłowe,
od uizacji l'ewolucyjnej; pOllehtił
(również ze Str. Lud.), POS. WOJ· przynoszące deficyty, zamiast do- stwa w Mal's~łji otrzymał
poselstwa
Jugoslawj
w
Paryiu
dwa mOl'derstwa w Sofji, był
(B
B),
za
brachodów,
nie
żeby
zatrudniać
ro.
OlECHOWSKIEGO
nie łapówek przy wyrabianiu posad, botników, lecz aby dawać wysoko zawiadomienie,
że królobójca skazany na więzienie, a w 192., .
POS. GĄSIORA (RS) za żyrowanie płatne p06ady swoim ludziom. Na Kelemen nazywa się w rzec.zy- ~'oIm, !wsmł ułaskawiony.
fikcyjnych weksli, POS. W ACH· koniec wydano POS. SOCHĘ, rów·
VeIus Damitrow Ke·
NINKA (ukr.), który na zebraniu niez z kI. Nat.; wydania jego doma wisłoki
powiedział, Ze "i", więcej zbrojeń, gały się władze za posiadanie i roz
tern nUliej. szkół, że coraz więcej IIlOwszechnianie tajnych rozkazów
wódki, a coraz mnie] nauki". Rów wojskowych.
W8JDy

łł!lus

DimiirOB

ale walki o

W bor,
do
seimu
\V idziernik
izba zbierze lit; w erodnio roko .

Dżehol

Według informacji,

I

- n cyd e
na,
I
Novvy
nie
na komisji buze~owej sejmu
edonkowle eejmoweJ
komisji ko~eyjnej ""...
I
tel~fonuj~:

pogł08kł, że

ustawa konstyłlleyj
uehwaloaa pr7JeZ senat,

jeszeze ap1'Obaly.

.... .
n..

jednakłJe

Mą, ile wobee tego, łt projelLł
konstytucji jot llOSItall pr7.e$ła
lI:y )ll'Zet: marszałka sejnmdo
komisji konstytucyjnej, komlsja
ta mjmie się temi poprawkami
natychmiast po ukończenIu dySkusji nad budtiJełem na plenum

IICjmu.

Według opin.ii łyehże posłów
sesja nadzwy~jna dła uchwalenia ordynacji wybor~J ZOSła
nie :lJwołana w maju ~łędnie
w czerwcu r. b. Wybory do sej
mu odbędą się w paźcbiemiku,
a nowy sejm zbierze sił! w grud
uiu r. b.

"mneslli ogólnej

domagaią si~

ludowcy

H~

im

JaDońclJCJ rOkują z hińczYkami,

MUKDEN. 25 stye.znia (Pat.)
pochodz'4
cych
7.-e źródeł japońskich i
~o.a
bież. mandżurskich, na zachód oU
Kalganu i na południe od DoWarsz. bresp. ,,GIosIt PoraD tuskiej jest, ich zdanie:m, nie· nje na porządku dziennym naj Ionor odbywały się drohn-e u
dOStta'tecma i dlatego, powału -b!iższe.go TlO'siedz'e nia sejmu dy· tal'cdii.
Clego" telefonJe:
Ze sb'ony japońskiej
art. 26 regu[aniitn1) ' skusji nad j,nterpelacj}!j llad
W kuluaraeh sejmowyeh n- jąc (;.rę 1118
w akcji brały udzlał aeroplanY9
.
.
biegały krątqee jaj od łygedu:la sejmowego, proszą o umieszcze odpowiedzią na nią.
pociągi, automobile pancerne i
znalazła

pism warszawsldch

jer Polski" i inne._ Z polecenla
prokuratol'a dokonano rewiz jl
w redakcjach . wymienionyel.
pism.
Ja,k s.ię dowiadujemy.
dziś wieezmem
p. Zajdema~l
ma być zwolniony, ' ale będzie ' .
mu Wytoczony proc.e s z al'ł. lSSl
Kodeksu Karn. o ujawnianie
tajemnic śledztwa. !TednorJz:e~.
nie administracja ordynacji Z.l
mojskich ogłasza, że WS:relk,if
pogłoski o te~ jakoby udziela
fa ona jakichś łapówek za .od
roezenie lubZlwoInieil~ od po
dafków są bezpodstawne.
.

War8'l. )toresp. "Głosu Poranne
go"
Komisja budżetowa sejmu konty.
nuowała wczoraj deba.tę nad preli
mi!latzem budżetowym min. spra\\
wewo.
POS. BITTNER (KI. Ch. Lud.)
poddał krytyce politykę wewnętrz.
ną rządu wysuwa.iąc postulat, aby
rząd dążył do pokoju wewnętrzne
go w kraju Mówca twierdzi, że
obóz w Berezie KartuskieJ }lowinien być jaknajprędzej zwinięty.
Nąwiązując do wczorajszego in
cydentu, wy,yołanego przemówieniem - pos. Pepłowskiej, KS. POS,
SZYDELSKI wskaZUje, ze dobrze
uczynił p. minister reagując na te

przemówieniem pos. Peplow"kiej.
PRZEWODN.
POS. - BYRKA
przerywa mówcy i oświadcza, że
wobec tego, Ze przemówienie pos.
Pepłowskiej w dniu wczorajszym
zdyskwalifikował jako ubliżające
IV wysokim stopniu godności posła
oraz naruszające interesy państwo
we i narodowe, polec'ił skreślfć
z
protokułu posiedzenia.
Zaś
świadczenie pos. Chrystowskiego
uważa za wielką obrazę obowiązującej posła przyzwoitości i wobec
tego
.
WYKLUCZA POS. CHRYSTOWSKmGO Z KOMISJI NA PRZEClĄG 3-CH POSIEDZEŃ.
Po dyskus.ii zabrał głos MIN.
cieźkie oskarżenia
KOsCIALKOWSKJ, udzielahc wyPOS. CHRYSTOWSKI
(Nar.) jaśnieli, poczem preliminarz budże6kłada oświadczenie, że solidary- lawy min. spr. wewn. przyjęto bez
~uje się w całości z wczoraj"lzem I zmian w drugiem czytaniu.

I

-

•

,

Bereza Kartuska

*

cieli wojskowe.l misji .iapońskie i
którzy twierdzą, że główne dowództwo japońskie gotowe jest
w kaMej chwili powstrzymać
pochód wojsk japońskich,
je .
żeli wojska chińskie
opuszczą
całkowicie pNm'lncję ))iehoł.

Dołycbe~as

ehiń~ycy,

km

~OO

tIl
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·
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Polskie linje lotnicze "Lot" zaku
piły w Stanach Zjednoczonych dwa
samoloty komunikacyjne typu Donglas D. C. 2, stanowiące ostatni wy
raz światowej technild lotniczej.
Wprowadzenie na polskie Iinje
lotnicze nowych samolotów nastąpi
zapewne w końcu se-zonu letniego.
Licencję na budowę samolotów
Douglas nabyła na Europę znana
11 nas fabryka holenderska Fokker.
Nowe samoloty typu Douglas na
byte przez Polskę będą wyposaża
ne każdy w dwa silniki typu Pegasus III po ca 750 K. M. rozwijające
szybkość przelotową około 300 klm.
na godzinę; dzięki temu skróci się

I

•

_

I t k
'k"
nowe samo o y omunl acyjne

MW

I.Sol!.lł.

dział od roku 1894. Do partji jest człookiero PoHłlbtiura, na·
0wstąJPił w roku 19Q5, Był wieI), !it~pnie p.rezt!sem GoslP'lanu,

krotnie
WIęZIony
i zsyłany
przez władze cartSikie, pr,z yczem
parokrotnie uciekaJ z zesłarr~a;
\V czasie wojny domowej dowodził aI1ll1j'ą w walkach z ad·
mirałem Kolczakiem Oraz w A·
zji środkowęj.
Następnie był
kolejno sekretarzem centralne·
go komitetu partji komunistycz
nej, kom1sarzem ludowym inspekcji robobn:ezo. wlokiań
s.kiej, prezesem partyjnej cen·
l:rallIlej komisji
kontrolującej,
pre.z esem rady gospod~t\Va lu
dowego ZSSR. Od rdku 1927

,

trzy biorą udział
W.~okowa
niach w Ka.ganie, -nie dalt ~Ił
arłylerja.
za·
Prasa japońska zamieszcza tym względem żadnych
.
dzisiaj oświadczenia przedstawi peWillień.

leon radg
w~ Iłułbglz~"a
komlsarzg ludowucb

Warsz. koresp. "Głosu Poran
nego" ttllefouje:
Wśród szereJ(U wniosków i iD
{cl'pelacji, zgłoszonych na po wiceprezesił
siedzeniu sejmu, należy wynpfi
MOSKWA, 25 stycznia. (Pat.)
nić wniosek klubu parlamenłar
Dziś, o god~ 2.30 zmarł nagle
nego Str. Ludowego Wl'M z pro
w wieku lał 47 wskutek ataku
jektem nstawy o amnestji
o
wywołanego skierozą serca, wi~ólnl'j.
cepr~ rady komisal'zy ludowyeh ł członek polit-biUl'a Wa
lerjan KujbYSLCW. Wobec jego
znów wejdzie na porzą zgonu wyznacziJne na dziś odek dzienny sejmu
tWRl'Cie 8-go kongl'csu sowieWarszawski koresp. "Głosu Po tów ZSSR. odłożono
w ostatrannego" telefonuje:
nie.l chwiU do dnia 29 stycznia.
Poslowite klubu ll1-arodowego
W. Kujbyszew, jeden z najwyslo'i owali wczoraj
do mar
szałka sejmu ŚwitaIskiego piso stars!Zych bols-zcw;ków i najbar-mo, w którem oświadczają, że dzid zasłttżony sowieck,i mąż
odpowiedź p. prernjera na intel stanu urouził sie w roku 1888
pelacF. W s,p rawie Berezy Kar· W ruchu rewolucyjnym brał u-

trwają

~

P9

bardw znacznie dzisiejszy czas
dróZy powietrznych na tych linjach
które będą obsługiwane nowymi sa
molotami (np. przestrzeń dzieląca
Warszawę od Kral.owa ,Douglasy . . ·
będą mogły pr2!~latywać

mniej więcej godziny).

'Y

ciągu

Samoloty typu Douglas wykona
ne są z duraluminjum i są ..jednopła
towcami (dolnopłatowcami). Posia·
dają one kajutę pasaZer"lką Ufządzo
l1ą z komfortem (długość 8,03 m.,
szerokość 1,68 m., wysokość 1,91
m.) i mieszc-zącą 14 wygodnych foteli. Za kajutą znajduje się bufet,
umywalnia ora'! przedziały na bagaz i t.owary. Nowe te samoloty po
siadają natul'alnie radjo, centralne
ogrzewanie i ponadto specjalną
wentylaeję, dzięki
której kajuta
ma zawsze czyste powietrze•. Na
podkreślenie zasługuje
wreszeie i
ta okoliczność, że dzięki specjalneJ
izolacJi i umieszczeniu silników ' na
*rzydłach tylko po obu stronacb
kajuty warkot ich jedynie w nieznacznym stopniu dochodzi do kajuty, skutkiem czego zbyteczne
staje się chronienie' uszu watą i mot
na swobodnie rozmawiać normalnym głosem.

I>tatmio zaś zastępcą prezesa. rady komLsat'iZy ludowych ZSSR
ora;z pT'zewo<lnicząeyID koonis,j
konłrolti Isawieckiej.
.
~
Dzisiejsza "Prawda" zamieszcza
y;biorową fotografję komisarzy ludowych z posiedzenia odbytego dn.
23 b. ID. wieczorem. Na fotografji
tej widnieje Kujbyszew pomiędzy
(pielęgniarka dyplomowana)
Mołotowem i MikojaneID, komisaprzeprowadzHa się
rzem ludowym przemysłu spożyw-

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

••••••••••••••••••••••••

la Iz i

l. ............•....•..•.•

C71ego.
Szczątki Kujbyszewa pocllOwa ne
będą w IDttr!lch Kremla. dnia 27 bm

Narutowicza 47
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się władz, mogło dojść do rozlewu
krwi w świątyni. (Jeden z awantur
Wrażenie
ników uderzył w twarz 7.andarma,
Wya-ok uczynił duże wrażenie inni obrzucali policję Jwmieniami,
Na ław : e os,karżonych , uwolnie· butelkami i t. p.) Czasami awantur·
nicy obrzucali księży obelgami,
IIi od winy,
gdy
wzywano ich do spokoju (we
poczęli się ściskać i całować.
zwanie ks. Nowickiego, dyr. "Akcji
N~e było kooca podziękowa
katolickiej" w Łodzi).
lIiom olh ronie.
Proces ujawnił niesłychanie nislii
Do skazanej Kożuchows-kie} l'oziom umysłowy i moralny członpodb:eglo kil!ka rówdeŚlIl.ic, któ
re zamia,sit współczucia, poczę
ty okazywać zachwyt ...
Na ulicy, przed gmachem, mi
mo nieml1osicl'In;e si~kącego de ·
szczu. grupki ludzi
pBdbłegały do uwolnionych le ·

(Dokończenie)

10 Y

I

ków Str. Narodowego. Patentowani zapowiadał na zebraniach Str. Nar. ie obrońcy zrzekli się ich pośpiesz
..,narodowcy", nie wiedzą, co zna- konieczność wa!ki ·zbrojnej z rzą· nie, po przesłuchaniu paru zaled
czy przymiotnik "narodowy" (św. , dem, na· rozprawie oświa(lczYł:z tu· · wie.
i Gosławski).
Prezes
organizacji petem, że "władza i tal{ wkrótce il Słowem, proces w Łodzi odsło
Str. Nar. Lódź - Połud'1ie, Bedna- I przejdzie w nasze ręce". świadczy , nU konspiracyjne kulisy Str. Nar
rek, okazał się dezerterem z fron- I to najlepiej o p.oziomie umysłowym (zeznania :iw. Gęgaiskiego, b. adju.
tu w r. 1920-ym. Tego typu ludzie tej centralnej figury Str. Nar. tanta adw. Kowalskiego), zarazem
mieli przeprowadzić "rewolucję na ' w Łodzi.
zaś odsłonił nędzę moralną i unly ·
rodową".
Zeznania świadk~w odwodowych słową tych, którzy rwą się do wła·
Główny oskarżony adw. Kowal- były tak . ~ompromitują~e
swym dzy, . jako jellyni rzekomi w Polsce
ski, który, według aktu oskarienia, poziomem moralnym i umysłówYin,: "otir'o·ńcy narodu" i kościoła.

HaopflDann walelU olRealibi
7wierdzi,

aderów endeckich z gratulacja ·
mi.
W
toku

godzinę

po

ogłos-zeniu

wy·
FLEMINGTON, 21.5.

"Głos PorlllUly" .iako pierwsze
I)jsrno w Łodzi wydał dodatek

nadzwyczajny,

że

nigdJl nie widz;a, · ·, dziecka 'indbergIla i~wego all:i ulit.• ~'~90

(pAT) _

Przesłucbanie świadków w procesie
Hautpmanna zostało ukończone.

Obrona

zażądała

od

sądu

zalecenia
ławi e
przysięgłych
uwolnienia
oskarŻ'onego, poniewa.ż sprawa ta
I)i"okurałor zakłada apelację od nie leź,y w kompetencji
obecnego
wyroku.
sądu. Trybunał
oddalił
jednak
RÓWlI1ież obrońcy ~azalIl.ych wniosek obrony.
Wówczas obrońca oświadczył, iż
mają złożyć apelację.
udowodni, że Hauptmann w dniu
porwania dzieck:1 płk. Lindbergha
II
poszukiwał pracy, a.
Warszawilki koresp. "Głosu
POl'annego" telefonuje:
który był rozchwytywany.
Jak się dowiadujemy,

stolic,

Ogłoszenie

sie

wyroku w proce-

łódzkim wywołało dMć

du
że ,v.·ażenie w Warszaw:e. Na
mieŚćoie ukazały się

dodatki nad

Statek

spędził

w

10warąstwie

Zony.
Obrońca za.pewnia, ił. przedstawi
dokładne sprawozda.nie o tern, co
robił Ha.uptmann w dniu wypłace
nia. okupu. Co się tyczy wieczoru
t.ego dnia, to Hauptmann spędzi]

go u siebie w towarzystwie swych
przyjaciół.
Następnie zeznawał Hauptmann.
Oświadczył on, że mając t7 i pój

l.
MOha \V k
lat

wstąpił

brał udział

do armji niemieckiej j
w wojnip świa.towej, przerwańe

NOWY JORK, 25 stycznia. (PAT)
Statek "Mohawk" linji okrętowej
"Ward Line", zdążający z Hawan~
clo Meksyku, zderzył się wczoraj
w nocy u brzegu stanu New Jersey ze statk~em norweskim "Talisman". Oba statki wysłały depe·
sze S. O. S. "Mohawk", który mial
na swym pokładzie 1f1I członków
załogi i 53 pasażerów, został powa:)
nie uszkodzony. W akcji ratunko
weJ wziął udział lekko uszkodzon)
•:ralisman" oraz inne statkI.

NOWY JORK, 25 stycznia. (pAT)
Parowiec "Mohawik" już został caJ
kowicie pocbłonięty p~
fale
Wiele ofiar katastrofy jeszcze u.
trzymuje się na powierzcbnl. Parowce, błorlłce udział w akcji ratunkowej, wyłowiły z Qlorza dwie
pr6Zne łodzie ratunkowe.
Jeden
z uratowanycb widzlał, Jak w chwi·
li katastrofy dwueh marynarzy
"Mobawk" zostało zmiaWonycb
l'odczas zderzenia.
Miejscowość Seagirt~ w pob1iłu

W n·rze z dnia Z1 stycznia r. b
tygodniowego", 4łiule
lyou, wydawanego przez sekreta.
rjat generalny Bezpartyjnego Blo·
ku Współpracy z Rządem ukazał
się p. t. "Proces ł6dzki"- następu·
iąey artykulik:
"W Łodzi toczył się proces prze.
ciwko 19-tu członkom Str. Narodo
wego, oskarżonym
o wywołanie
zajść w katedrze w dnIu 3-go ma·
ja z. r.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bez względ,. na wyrok trybunału !
Gt,:dziowskiego nie ulega wątpliwoś·
ci, ' że proces ten by" kompromitują
c;yJ,n dla Str. Narodowego:
Wykazał on
przedewszystkiem
,.Dzień Kowieński" musi zmienić swój tytuł
cyniczny stoswIek Str. Nar. zarów1i0 do kościoła katolickiego, Jak;
Z Kowna donoszą:
gdyż władze uznały,
że
słowo
do tradycji narodowycb.
W tych dniacb weszłO w Zycie "kowieński" nie odpowiada obecOrgaftizacja Str. Nar. w Łoitz; rozporządzenie o obowiązkowem nej nazwie stolicy litewskiej "Kau·
redakcją
tego
~wiadomie i planowo przygotowuje używaniu nazw geograficznych tyl- nas". Pomiędzy
awantury w kościele, uzbrajając ko w brzmieniu Iitewskiem. W na· dziennika a czynnikami rządowemJ
swych członków
w "paragrafy" stępstwie tego rozporządzenia prze· prowadzone są pertraktacje co do
(I)ręty żelazne), w kamienie, butelki. stał wychodzić jedyny w Litwie zmiany tytułu pisma.
Gdyby · nie taktowne zachowanie dziennik polski "Dzień Kowieński",
"iPrzeglądu

Kowno skonfiskowane

I

N~.wy

świadka odwodowego,
pieKan3
Ftede.ricksona., u którego pracowa.~
la żona Hauptm;tnna. FredericksoD
odmewił zeznania pod
przysięgą,
~e w dniu :porwania dziecka Haupt>
ma.nn przyszedł do żony swej do
piekarni, jak to zwykle czynił.
:Zona · FradericksoM zeznała, że
w dniu porwania dziecka. Ha.uą,
m:mn przyszedł wieczorem po swoJą: 7;o~ę ,do piekarni. Wzięty jednak"
w k.rzyżowy ogień pytań świadek'
celęm·· prżes.łucb"apw ten · pr;zyznał, iż
I
w dniu tym nie była otiecua
w domu.

przyczem
. uległ ; zatruCiu ' guami. '
Po wojńje PJ'zesiedział :jakiś :czas ' w
więzief!iu w Niemczech; a. vpo ! uwolnieniu przybył · nielega.lnip do St
Zjednoczonych. HauptmaIlA twier
dzi, że w dlllu ' porwania . dziecka
l)łk. Lindbargha Posiadał · od 3 do
4 tyl!. dolarć. 'w i. że
w dniu tym pracowął ' do . pdl.
5-ej . po.południu.
zeznania Hauptb1anIia~ .- zostały

t' ·n>·.;• .I

Za _

~

I .

Nast.ępnie Hauptmann zeznał, ~
jaki · sposć.b dosz9dł do pi~niędzy,
złożonych w okupie za dziecko Linii
berghów. Mewi on, że jego przyj~ ·

.. pobliżu miei.ca kala.lrolu "l'Iorro ~al.le", ~~~1 ~:~~~~!!~:h· 7Jeżd~~=:ie~

~wyezajne.

OlinJa B. B.

II

wiecz6r

film polski

której 'IlastąpUa · kaci.strof~, wąjduje się
·odległOści kilku mil od
A~hbur Park, gdzie . miała mie1sce ·
katastrofa ·statku · Morro - Cast1e'.'.
" ..
NOWY JORK, 25 stycznia.:(PAT}
Z załogi
podróinych okr,ętu.
"Mobawk" uratowano 115 osób,
C) osoby zginęły, o 46-ciu ' niemą

g'dzie póź~ej umarł,
,
.
H z~tawd mu m~łi Sk~zynynkk~.
aup~~ trzym. ę s z • ę"'!'
s~afie l . kl?dy . ruenaumyślDIc . Ją.
uszkodZIł I otworzył, z.auwaiyJ
~t~~; że w skrzynce tej le<Żą pie·
~ •.
.
.
Uzył leh .po ra~ pt.erwszy po 'mterCI Flseba.
uiadomości.
Hauptmann o~"Wiadcza
stanowo
Wyłowiono z wody 5 ło'dżi ratun- czo, że nigdy nie był w Hopewel1.
kowych z liczby 10, jakie 0I!USZCZO nie znajdował się w willi Lindber·
no na morze.
W poszukiwaniacb ghów w noc uprowadzenia dziecka .

w

Co

biorą udział

2 aeroplany:
a ta.kże, że
Pnycizyna. katastrofy nie zosta: nie porywał dziecka i nie pisa!
la dntychczas wyjaśrliona; noc była
listów z iądanienl okupu.
bardza Jasna, a ,parowiec norweskJ
Na zapytańie
swego
obrońcy
"T.atisman", rozwijający · o wiele Hauptmann dodaje jeszcze, te nirmiłejszą szybkość, ,niż .·~~Mohawk" gdy nie widział dziecka Lindbergh3
opuklł . Nowy Jork w godzłllę po ani żywego, ani umarłego, że nie
wyjeźdue parowca, który zatonął zna. dr. Condona i nigdy nie był Dl
W katastrofie.
.
cIllentą.rzu w Bronx.
:~

rradycja·i

, postęp

ZgOD
filarii Dilllynskiel
Zmarła w Warszawie Marja s
Paszkowsltich Daszyń!ka, ma.IŻOn.·
ka b. marsza.łka sejmu, Ignacego
Zmarła od szeregu lat cierpiała
na cukrzycę, przyczyną jej zgonu
był atak uremiczny.
Ś. p. Marja DaszyńsKa osierociła
trzech synów: Feliksa., Stefana (ostatnio uczestnika polsk:1ej wyprawy wysoko-górskiaj w Andy) i Jana oraz córki Henrykę i Hannę, a.ktorkę warszawskich teatrew.

WIELKIE ŁOWY
W jednem · z miasteczek · Zagłębia. Saary, spotkać moź.na curiosum ,
Marjusz i Olive opowiadali sobie świadczące, iż koń ź,ywy . zastą.pić . może z powodzeniem. mechanicznego
o swych przygodach myśliwskich. ~~
- Gdy byłem ostatnio w Indjach
- mćwi Mn.rjllSz - idąc sobie pew
nego dnia przez dżunglę, spotkałem
się oko w oko z olbrzymim tygrysem bengalskim. Nie tracąc przy. .Czy··. w Twoi.... lokalu wilii
~akręcany jest obecnie \v Warsz3 wie nowy film pt. "Abecadło miło tomności chwyciłem za kordelas i
ści", w kt5rym głtwne role grają Marja Bogda, Dymsza i Krukowski, odcią.łem mu ogon.
~ .: nale~ka, 'wiadczqca, ie opooraz maleńka Basieńka Wywerko. W filmie tym popisuje się fenome- Ogon? - Dziwi się Olive. .q"
.. dalkowałe' się na rz z ....
nalny pies "Teofil", doberman. Na zdjęciu "wesoła trójka" Dymsza, Dlaczego nie głowę?
~'\; wO,dzlon?
Basieńka i "Teofil".
- Bo głowę miał już odcięą! ...

osc "lA

J'U Z Z I·E M·I A,

·QSUSZMY lZY. ...
~

•

-
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"'olki

Nakładem

jednej z

)isięgarń

nie·
mieckich ukazała się w ostatnim
czasie w druku książka pod tytułem "Baba und ihre Kinder". (Baba i jej dzieci). Autorem książki
jest August Scholtis, ten sam, który w roku 1932 wydał ksłążk~ pt.
"Ostwilld", zawierającą nader ory,
ginaIną dedykację autorską. DedyJmcja brzmiała m. in. następująco:
"I' siąikę tę poświęcam ' narodo.wi
niemieckiem'J... Poświęcam ją ,memu ojcu... pijakowi Pńtzowi Schol1isowi, zamieszkałemu we wsi Bolal!tZ••• Poświęcam ją mojej illatce
. .
'mleniem VaIeska, z chłopskiego. i
pi.iackiego rodu Herrsonów_."
W nowej swej książce Schel'tis
Jlrzedstawią bohaterkę powieści ja-

ko naJ'gorszego gaturiku istotę ludz
ką, odsądzając od czci tę reprezen.
tantkę ludu górnośląskiego, matkę
trzynaściorga dzieci, z których _
.lak Scholtis pisze - jedno ma od
;:e~~e~:!: a drugie "od niejakie-

Książka stanowi w całości ohyd11y paszkwil na poniewierany ł mai
tretowany lud górnośląski, przed ..
stawiający się

jako

zespół

ludzi,

BarmaI aresztowany
w
k
e
finansislów-aferzrsl6w siQ
od
Wielu DowoIenn,ch

mość:

Policja Paryzka aresztowała
w początku stycznia dwóch złodzie
jów "a la cire". Postępowanie tych
spekulantów, którzy przez długi
czas restauratorów Paryzkich okra
dali, jest następujące: 'Przystojnie
ubrany gość wchodzi do restauracyi, siada na ummonem miejscu,
każe sobie najlepszy dat obiad, poczem. wziąwszy srebra przylepia Je
zapomoeą bardzo elastyemego WG
sku pod blatem stołu; jeżeli go przy
sądZ.l ' O kradzież, żąda koniecznie,
aby go przeszukano i wychodzi
mocno obrażony, wśród niettle,.
-

. przepraszań

restaUratora.

*

największych

firm

f.)Jl'zedającycb
wełnę i
jedwabie
wchOdzi stary kUjent. Kupiec skar
ży' mu się na etęZkie czasy, że nrc
ostatnio nie zarabia. Ze dokłada: u
stawicznłe itp.
'
_ : Jakże to się dzieje?' ~ pyta
klijent - że w innychbranł.ach
wcale tak nie narzekają. ' Sklepom
z obuwiem naprzykład wcale nieźle

się powołlzł.

-

Bo widzi pan olJpowiada
kupie~ obuwie się kupuje, na
ubranie się bierze_

*

Liczący juz sobie blisko siedemdziesiąt lat popularny lowelas miał
ożenić się z pewną osiemnastoletnią panienką.

zamiar nieda wno

- Zrozum - perswadowano se<lziwemu donZuaMwi - za dziesięc
lat ty będziesz miał sieded1dzlesląt
dziewięć lat, a ona zaledwie dwadzieścia osiem. ,
- ' Dwad~ęścia osiem? - skrz~
wił sie z niesHlakiem lowelas _ to
~uz będtie dla mnie zastara. ' .

*

Hitlerowskie pozdrowienie wyw Trzeciej Rzeszy wszelkie
inne formy powitania, jak "gut 1\Ior
zen", "aul Wiedersehen" itp.
Gdy bawiąc w Berlinie wszedłem
do zakładu fryzjerskiego na Kurfiirstendamm, właściciel podbiegł
do mnie w lansadach i kłaniając
się nisko zawołał:
- Heil Hitler, mein Herr:
Kiedy po chwili jakaś młoda pa
ui skierowała się ku wyjściu, fryzjer otworzył Jej drzwi, skłonił się
nisko i dodał uniżonym tonem.:
- Heil Hitler. meille Dame!
parło

gorzej

ale 7.ato tem silll1·i.cj zai.mpo,nu ••
je I jej pot-ężny zalfządca firmy
"Ams·terdam
Export Impl),~~
Maatchappi", której ' dyrektor
jest wła5dcielem
porh'etu Eberła z jeg() W}aSłl(ll<
ł'ęcznym podpisem:
"Mojemu ,przyjacielowi 'R11l'1
rr-,a-towi".
.
Wielką zdohyczą było po.l ecc
n,je Bamlata przez Severin~a
w r. 1919. ZresZiŁą późnie.j przyznał się Barmat, że podpi'S E.
berta nie był własnoręczny, ~;
poJecMie Severilnga oparte by··
lo na nieświa(lomości prawdz~
wych faktóW. Mj,ni~rowie' .jEł ~
dnem słowem W1p3.dH. Zaś Iw·
lender:scy
[pIrlemysłO'Wcy
ze
swej str-'J'l1y także wpadli. ufa l
jąc panu Barmatowi, I>pI'ZYJa '
cielowi niemiookiego prezydenta,". Pruski bank państwowy
dal się taJkże oszukać i trudn i'
było stwierdzić, ile dzicsią.t,ków
miljOOlów ,wstało , wcdytowa,
nych w Ao;ll"t~rdamic.

dO Palestyny
ł:ł-eo i :!1-t!o lufeeo r. b.
nas tlłpl w dniach

Dla naszych turystów lIarewerwowah'my szereg wygodnych i
pierwlZorz;ędnych kabin 2- I 4-osobowych, które zo.tanił puy·
dzielone wg. kolejności zgłoszeń.

cÓ>l"kiszwedzki~'O pułkownika

iS»adlkobierczvnt jednego
najpiękniejszych zb:orów
ma. '
lal'!Sotwa, pan van der Pas. Pra·
~~ on zaltJupić ze ', ihlio'rów tej
pani ,Vela-squezQ\, RembraJndta,
Blaneharda i jeśzcze 'kilka :n,
nych obrazów. Jako kupują.

.

Właściwie

Informac,ie i zapisy oodziennie od 10-3 i 5-8 VI.

wieln powojennycli oszustów ...
finansistów ,p okutuje ao:zei
od Barma....
Clal'enee H8Iłry, <m«iś l1riS1 ~:
tomatonÓIW dostał 19 lat . , .'
Stara nowość w prasie sowieckie)
zian,ja, braeia Sklaro'k .l Iiedq,
Prasa sowiecka aotychct3s SłóW, ,sidadająlcą. si~ z pięciu o
~laJIZ ~je od jednego Oho
nie pOosiadała ll"Ub:yki t. zw. kro s6b i uaniony stalową, rę!kawi
niki,
której notowano wy- cą, iak,ą. bandyci wdziewałi na zu koncentracyjneRo do dru.gle
p~dki "dnia .. , Po~, o ile ~ie rękę, celem obezwładnienia nil RO, .KrellJter nięlży~: , Ou$łrie
~i~l, da"my ~iniui~r -MalW
~ały . ~J~tkowych rotmla' padniętego. '
.5'
,,'
row, kTa!Cłzolf..'Ze, morderstwa. na
NBc mnieJ' cieltawa '-" lD.Ołai siedzi, syn KutiskerR -'wyda18ll1y'
pady ,j t. p. ,dotychczas nie by.
r-"
Iy notoWlllne ni łamach pras" kIt "Pl'alWdy", w ktÓlI'ej powia· jes-Ł z kalŻ!dego kraju (już' samo
"
J
da się,
że w ciągu ,jed:nego
llloSlkiewskiej i leninlU'adzkieJ. dnia. 14: 'SItycznia, miEcja uka. .b~~ien~ ~ n~.~!fi~~Jl ~~:rv:.![~~~
Dopiero z nowym rokinm PI' rała Rl'%YW1!l1!!. 183 ludzi za bój- to , zarządzenIe). Ale Il1ektofY;lll
Sł\ ~owieoka .pocz~a noto~ać ki llIiez,ne, Z9.czep:amie przt" jest lepiej. Ins.ull został zwo.1·
łalcie wypadkl, zaprowadzająC
h d 'ó
kr
•
dz;'-'ł k
' ,1_t'
któ
_oJ·
e o Dl w i wy zykiwanle nft niOlny, bracia Lahusen są' wol:lICU
ronJ!A, w ' rym n .....uJe l'
168 .1:01.. _.1.
ni, Gualino zos-trunic zwolniosi~ wszelkie z(f,arzen:a eodzien, u ;cy,
OSVJ.J UAarano grzyw
nv,
a Marta Hnr.,a u dalej wesone na bruku miejskim.
nlł. za sło'Wl!le obrazy oraz are~'(
tcrwano 13 włóez,ęgów. W ś'rM
ło.
pisze swoje artykuły w
Z ei~k:liWYch zdarzeń zanoto- aiesz-towanych byli niejacy SZI:'
Forces".
wanych
przez ' moskiewską. remetew i Szewoenko, którzy

Powrót kr,minalist,kl

eyeh
'J)rzeds>tawil
dyrektora
ReLtzmall18 z doimił bank()w~o
GoJdz:ieher ł Fenlo. Właścicie '
Jem. ~ego~ .:banku ,!Qyl Barmat ,
Tlallu;aikeja- -rosłaje dokonana,
'.d:..l_
' _.c..
' edc d" "
woa.o'~ ~u;m;31Ją; uw
e or~.zo
ne, Me ld~ c.ne do pr<M:~stą , Vf
dAiu pt,.łlnośei; .spadkobierczy,
ni' tąda z powrotem obrazów,
ale ieh nie' otrzymuje ł po 'S'Ze, ' .
SClU ty~odn.Jaeh skarliy do są·

.

'niego

I

TurJJfynoy OrgaOilBtji SionistJczuei w lodzi

Lecz po nim. pByehodzł drugi goU,
którt'RIu bardzo lest spieszno, siada do wiadomego stołu, kał.e ,soble
co dać zjeść na prędee, poczem odlepia srebro ł wynosi się zapłaciw
szy. Odkryto ślad przeszło 50 ta .
kich kradzieży, popełnionych przez
tych dwuch złodzłeji "a la e{re0.
duo

, Do jednej z

ma

Juljusz Bannat, któ:renIU nit: zyków, dyrektorem szkoły Ber staje się właścicielem magnac '
mieccy narodo.wi socjaliJŚci po.. lilza, korespondentem 'handlokiej fortuny.
ś'red-ni.o tak wiele z'awdzi.ęczają, wym, kupcem a w czas:e wybu
W Il". 1916 dostaje s'~ lIla
gdyż w. pI:zeci,l!8u wielu lat opę chu wfJjny, komi.sjonerem w c~arną Ust~ u anglików, odczu·
d.zali sweją agitację ko,s ztem handlu cebulkami iuI1panÓ!W.
wa to. cię;żko, mimo, że setki
trój~y
Barmat - Sklarek Udało mu się dosłać zamówle- 1nnych dostawcó,w woJermych
.
4
KulliSiker, ten, .Tuljus z Banna.
nia rznilowc w Niemczech.
znajduje się także iIla czarnej
Ił'"
jest u kresu swojej karjery. Chodziło. o amUlllicję i surDW' łi5cie. Fakt ten staje się prze.
Grozi mu obecnie jawna roz- ce. Jest to okres u1g ekspDrto. znaczeniem Barmata, gdyż jak
()['awa s.ą.do.wa z powodu {l. wych i HolandJ:l. nie chce si~ wielu, ktÓJrzy 'W ciemny s,poSQh
' dyt owych l. Sprzen l'c· dać olZołocić z surowców Niem zdobyH swe majątki, dąży do
sros t w k Te
.
..
'wienen1a. :
CDm i Anglji. Ba,rmat posiada t~o, ahy !fe ma;oki ;rozjaśnić
Został areszłowany w Brukseli. uigi eks-portDwe, kupuje je za swem wysokiem sta:nowis.lde.m
Pozałem poszukiwany jest
drog;e pien~ąodze, sprzedaje za w społeezeństwie. Publ~czność
protez policję angiel.siką i
jeszcze
d'ro' ż,!,ze,
dostarcza bowiem I'~e będzie się intereso,
francuską.
wszystkim krajom, boRad się; wala aJlon:mowy.m rent jerem.
Wyrok. belgi ,iski będzie SUTO' _
--------------------------.
wy. Sędzia ' ś'ledczy Mechely
Wydział
nek - MassoOlll ni~ owi.ja tego
przy ul. Śródmiejskiej 29, tel. 127-28.
w bawetn~. Barmat opuści wię
Najbliższe wyjazdy luksusowego okrętu POLONIA s Constanlly
zieuie tylko w ....mv> celu, alby zo

stojących na najniższynl poziomie
Jmltufalnym Zaszczytu nie przynosi ona ani autorowi ani I<ulturlle
OJ""
niemieckiej. '
stać odstawionym przed sąd alIl
~leliski i francuski.
aJ:
W dniu 24 stycznia roku 1835 pi
Prz1:ld k!ilk{)ll1a mie"i'a(,aJl\i
sma zamieściły następującą wiado- pod-s7edł do. m!odej s~wedk.j ,

nych
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Nikł nie ~ ~dzłe SIę poddały

obray.
BalllUat twierdzi, źe o Illiczem n'le' wie, jego pomOOlliey "Prawdę",
zasŁu~je
na pobili na ulicy robo1m:cę Deni
SALA FILł-IA.RN·ONJt'.
twierdzą eoś wr~ pr.zeciwne- 'Wzmiank~ niecodzienny wypa· sową, dalej Ragulin i ' !Lagu
tel. 213-84
dek zranienia d-zknnikarża Wi~ niew, kt6rzy w paw]onie pra
go.,
dernikow8!. Dz'emnikarz napad! cowników tramwajowych po Osta'nle d_a dni przedstaw'eń
premiowanej sztuki sowieckieJ w 4-ch
Przed kilkom1*! dniami czy 1 nięty został przez bandę ł'abu I bili na~zeklilka Bie:tyja.
aktach Bill·Biełocerkowl/kiego ,
tał o tej ~prawie wła~ieiel domu bankowego Embden w Am
sterdamie. Zameldował natych '
tłum. i 1'et. A. MoraWSKiego
In'last, ,Ze Velasquet, o którego
• udziałem:
ChDdzi, wisi w jego gabinecie,
Abrama MorawskIego
Ra~h.1 Holeer,
jako gwara.ncja za kredyt" , ja
Jak6ba Kurlende ra,
Narutowicza 20
DawIda Llchta i innych.
kiego udzielił przed kil:koma
Pocz. 12, 2, 4, 6, 8, 1015
Pocl"tek
prleć:f5tawieńl w sobot~ o
miesiącami M..nkowi
(i(}ldzie'
g. 4.30 po pol. i 9.U wlecz. '
hero Bank ten dV'ST~owaił war
w ' niedzielę o god~. 11.30 ,., ' pol. i
Dliś
!
4.30 DO poło Poranki i przedstllwienia.
tośdO'wymi obrazami, jako ' swo
popoI. po cenach nainiht:yc~ ,
Pierwszy polski
artyst.
ją własnośdą. O:skarżenie prze,
ciwko Barmatowi urosło. zno
NIEZMIERNIE WAŻNE M ZA-GAD,NIENIEM
'wu o kilka cenłylueŁrów. Prasa
.1 t St dzisiaj dl). każ(lej , oszcz ę dnej
francuska ogłasza mif:dzv ilIlnegospodyni przyrządzenie tanith,~ a.
,mi, że
jedna.k pożywnych potraw. Obi~dy
c
& 9
&
'fan der Pos, popr-.zedni sekil'('uzupełnić mortna doskonale , smacz
ną. a posilną zupą. 1'lvnnv po}qrm
Jarz Barmata,
9rzyswaja sohie orga~jzn~ łatw:jei,
był jakoby zaprzyjutniOJnY zę
niż staly, który pozatem jest takżo
S.fawis.'kim.
Pł'asa
fran.cusk!.l
znacznie droiszy. Doskonale .Ą, ta,•
przyzwyczaiła ~ię uwaŻać kro·
nie zupy otrzyma się szybko i bez
wi~lkiego trudu, przy minima:nom
nitkę skandaIiczn~ całego śWia
W rolach głównych:
zapotrzebowaniu ognia, zapomocą
ta za odgłos Sl>Tawy Stawi"KNOR:a'A" kostek Z11p"lych lub
"kiego.
,1KNORR'A" grochówki. Po rozpus~cz~nlu kostki w wodzit> ugc1tu.
je się w kilkana.ście
minut
bez
Barniat przybył do Rotterda
- NAJ POTĘŻNIEJSZY FILM ,SEZONU. ...:.
wszelkich dalszych dodatków tremu, . jako ukraiński emigrant
ściwą żupę. KNORR'A kost1ti l
Dziś 2 poranki o godz. 12 i 2 po cenach
jeSlzcze przed wojn.... Bez centa I
KNORR'A grochówka umozliwiają
zniżonych.
w kieszeni pow.on 'się wyrabiał.
dute nrozmaiMnie ze względ'n na
kilkanaście odmian.
.
Bvł DO ' J;.olei nauczycielem ~-I

I

I

BURDPA

.. Życie woła"·

powt6rzenie Dremle"
"dubbing"

SI STRI
JEST SZPIEGI M I
I

Conrad VEIOT I IDadalaina CAR ROLL
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Dzisiejsze audycje
SLUCHOWISKO DLA DZIECI
Dział słuchowisk dla dzieci rozgłośni poznańskiej przeastawia się
coraz lepiej pod wytrawnem kierow
nictwem świetnego autora książek
dla dzieci, red. Kazimierza Piekarezyka i zasłużonej artystki, p. Wall
dy Trojanowskiej. To też prawdziwą przyjemnością. dla naszych najmłodszych radjosłuchaczy

będzie

transmisja poznańskiego słuchowi
ska dla dzieci na całą Polskę w
ramarll ogólnopolskipg-;;
"Teatru
wyobraźni". W programie
słucho·
wisko "Tygryai ogon" pg. Filpotsa
w opracowaniu I reżyserji Wandy
Trojanowskiej. Transmisja ta odLędzie się o godz. 16.30. .
DUMKI POLSKIE
Koncert, kUry natlaje Warszawa o godz. 17.00, przypomni audytorjum radjowemil sentymentalną
i charakterystyczną dla ubiegłych
lat "dumkę polską", w wykonaniu
pianistki Lucyny Robowskiei, barytona Józefa Korolkiewic7.a., oraz
f.l;:rzypka Stanisłl1.wa . Tawroszewi(,2.a. Program obejmie
popularne
dumld Zawadzkiego, uoslawskiego,
Moniuszki, Kratzera, W'rollskiego,
X oskowskiego, RoguIskiego, TrOBz
la i Statkowskiego
NOWOCZESNY SAVOIR VIVRE
O godz. 17.50 odbędzie się dalszy odczyt z cyklu "Dom i rodzina". Tym razem p, Romana Dalborowa będzie mówić o tej mote
r,tl ;waznwJszej _ umowie
ludzkiej,
któr3 zawarta dla; ludzkiej wygody,
pp:estrzcgana jest przez wszytkicl1,
'·!.I)(;iaż :lie została wydana nigdy
przez żadne oficjalne ciało. Odczyt
1l 0świ Qcony będzie kwe!.'tH dobrych
form towarzyskich, które są prze·
r ieź kwestją. etyki życia i warun1:iem poszanowania człowieka.
REPORTAt Z FARRYKI KAUCZUKU.
W spćłczesną nam epokę motna.hy ochrzcić mianem "kauczukowej"
Zal.Jliscy jej jesteśmy, a przez to
niezdolni jej naleźycie ocenić. Nie
widzimy tych wszystkich dróg,. któ
remi kauczuk wkracza w rćżne dzie
IlZiilY życia. Ale jest on coraz pobo
nieodzowny.
\,·"zechniejszy,
Przypomnijmy sobie choćby niedaw
'lC jata wojny, to
zablokowanie
państw.' .;_eentralnych
duszą.cym
pierścieniem, po pl'zez które nic z
7,P'Wl1tltrz dostać się nie mogło. Zadcn głtd nie dał się wówczas tak
we znaki, jak głód goumy. Wysilaly
się umysły uczonych nad wynalezie
niem namiastki (} cudownych wlasno~cia.cł. kauczuku.
Przypatrzmy
[,iE' ską·d on rodem i czem zasłutyt
fobie na to wyjątkowe stanowisko
w technice i w tyciu _ i posłuchaj
mv 0 godz. 18,45 reportażu p. t.:
,.Kauezllk'· w oDracowaniu Stani. :!ława Karola Władyki.
MONOGRAF.TI\ lUT)JOWA WIo
,
śNICZA.
Oykl radjowych odczytów .,Miasta i miasteczka, Polski"' obejmuje
('Ol'az więcej nieznanych szerszemu
ogółowi, a pięknych i interesują
cych mi·3jsco~ości. O g'odz. 19.20
mówić będzie o shrym Wiśniczu l).
Zy'nnunt Młynarski. Dowit"my się
z tego odczytu. czem by10 to miasto w dawne i PO!S.38, a czem jest
w ober,ne.i. Wiśnicz, położ.ony tuż
(Jook Bochni, bvł dawnie.i warownem g'niazdem Kmitów i LlIbomir"kich, dziś za.ś jest l)rzec1ews7.ystIdem miastem posiada 1'1 cem stary
:;nmek, na ktćre~o zwiedzenie zleź
r1żają. się turyści. O tem. że u stóp
tei;\'o zamku tętni nowoczesne ży
ej" dowiemy się z odczytu.
BOŻE

N,ARoo7;RNIB Z PRZYBY~ZEWST{Il\f

Nie wszY3tklm wiadomo. że Stanisław Przybyszewski spedził święto Boże &'o Narodzenia roku 1898 W
DE'latvnie w domu Stanisława KamillskieO'o. Przvbył tam ze Stanisła
wem i Wincentym Brzozowskimi i
ich Biostril Jadwi~ą. Jakie wraz enie wywarł na mief'zkalicach małe·
go małonolsldego miasteczka ten
wielki. sll1wnv pisarz, redaktor kra
kowskiego "Życia", opowiE' radjo
sluclaczom znany pocta
TJe.urt·k.

•
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Samochód, który doskonale nadaie sle do... katastrof

Sensalje

ilD.omobilow~

Nowy Jork, w styczniu.
W styczniu otwarta został I
w Grand Central Palace w NI)·
wym Jorku wvstawa ~amocho
dowa 1935 r. Olbrzymi 200.000
Hum zalał sale wystawowe, za
;In teresowauly , ,~(JwYID'i model.!A
mi aut.
fozem modele te rÓżnią si(~
od zeszłorocznych, Porzedewszy
IOtkiem swemi cenami. \Vszyst.
kie fahryki znacznie ohniżyłv
ceny, w poszukiwallliu klijenta
; masowego zbyhl.
Packard, który dotYt'hczas był
L;Dany z najdrożtayeh maszyn.
radykalnie zmienił swą politvkę i wypuścił n.owe modele w
cenie 980 dolarów.

Inic
Ford nic
poszed!

wgsfawg illDergkaóskiei 1935 roku

byłb~ Fordem, gdyby który połączył radwiłor w j~ tego i jego radiator znowu wyj
sw.,j~ włas l1 ą, od- dnq harmonij!Ilą całość z ma- Tzał z maski. Niektóre maszym1cnną dr~ą·
! ką· Z rad:ałora wy~tępuje
.1', ny sch(}wały reflektory w skrzy

Król samochodowy oSltntecznle
produkowa
ni~ najŁall1s.zych samochodów
wyrzekł się również 6-cy1:ndl"(l
wego s,uni.ka i p.rodukuje wYląr.znIe 8-cyLndrowe. Najta,ó.·
szy Ford 1935 r. kosztuje 495
dol. , najtal'isza Chevroleta 465, a n;;..jtaÓJszy Willys ,.- :190
dol. Proszę sobie wyobrnzić
nowiutką, śliczl11ą czteroosobQ.
l
\... ą Lmuzynę z ~l nym "amerłt'·
kallskim" mot9'rel11.,
ze wszystkiemi nowoezesnemi
ł;1dnsktm:aleniami za 2.000 '7l.!'
Czy nowe modE'le są ładne?
Na
h"arzarh zwiedzaj,ąr.v rh
Te nowe modele zew.nętrzni<! wudać !było pewne rozCZarO'Wll
n;ewiele różnią I tę od zeszło· IliFe. U Forda wielki motor m~'
rocznych dro'l\1ch,
Dosiadają:no występuje naprzód. COpl'""~IW
ws?;ysbkie ą.aw.lle zale-ty plus u- da zySlkano w ten sposób dn70
doskonalenia bjp.żąeego roku. miejsca wewną.trz, ale I1JIlja zp
To t"ż Gamochórl Packarda jest wnętrzna uc;erp1ala z t~go po
fep.sacją. tegoroc71nej wys>tawy wodu. Chevrolr,:ta jelS1t J:rMh(:
Spekuluje się na mas('\wy zbyt, ładniejsza: s7.lal'hetJniejsza i ...
a po tej s.ame,i drod.ze poszły legantsza w Iinji, ale i jej dale
Dodge, . Auburn, Studebacker. ko do ideału p : ę.kna, O wip.l ..
Chrysler,- Nash ~zywi,~c:e
bardziej ciekawy jest POIll'tiIlC.
wyrzekł się myśli

&!'od.ka szewlk i pas, który dą dla do tego stopnia, że widać
,.{llie się aż do szyby ochron- tyl!ko szkła. Inne postawiły renej
flektory zu.pełlr.ie I!'łImodzielnie,
J,in,i~ samochodów wykazuj, nadając im ksztabt kropel, po
wiele fantazj:o
obu s,tronach radiatora.
Siyszelii.my na wystawie 1daP'r awie wszystk.ie samoeho··
'I. a,
.Ż'~ modele przy:pomilllają dy zm1'eniJy klSiZtałt swych 'l"a"
wspaniałe wyst.rojone kobiety <tatorów i samej m'lszyny do
~J.pszyny La SaUe mają na prze tt'.go stopnia, ·że
dnit:h skrzydłach po 3 niklowa ~wcy będą musieli na nowo
,
d f"
uczyć się rozpoznawania marne na~.zyW'kl, jak u po o Ieera,
ki samochodu na odlc"loś.l.
Z boku w masce po 5 ilum:nae
...
torów dla wentylacji wnę'lrza
Ciekawe są, również modne
maszyny. Skrzydła oddzielOlIlt: kAlory:samochody ZJDOWU s,tasą od kOrp\lSn maszyny i wy ł) się pstre, Przeważały maszy"
kazują
ele~ancką ,,niezależ Ay jasno - niebieskiego koloru .
no~ć".
jak,g dyby miały
za Olaz jasno - zielone. Były tałC~
chw;Ię oderwać s.i-ę od ma~zy. ·że t·ół'tc z ~'rana'towemi siedze-ny i samodzielnie polecieć.
fi,ami. Zupełlnie nie widzi ~
p d
d
• I_~_~" f-~ k maJOzyn koloru bordo, tak po.,
o • ~zas ~ y Wlęa:w.uSC. ~.-y pularnego w roku uhiegłYll\.
zbhzyła ~ę b~rdz.o do I1nJII ae-· Oczywiście nadal pozos.tał ko.
rody?a.m~cm.eJ~ Dt~które• .J~bry kr czarny, który, jak sul9nie,
kI .luz porzucają tę IlD.lę.
jeg·t l"aw'S>ze modny.
Chrysler, k,tóry w roku ubie ·
Ioo.ym kapryseIn 1935 r. jest
lłiJ'ym zaprezentował maszynę o tabJotc;l rozdzielcza przed steHnj: aerodY'uamicznej w kształ rem. Wszystkie
{,nstrumenty
cie kropli, 'obecnie wyrzek1 s>i~ miernicze um;eszczone sa n ·t

d wuch w1elk ich cyferbla ta~h jt
ooakowej wielkości. Jeden jes!'
~ m;erlDikiem
szyblko~ci,
przy '
~ czem ogromna ~tl"Zała poruszs
się po tarczy, z imponującą CY.
frą 160 kilometrów. Na dm
J giej tar,czy w.montowane
są
wszystkie pozOiStałe instrumenty, a termometr wodny, wsikaź
mik ibenzy.nowy, amperometr
i t. d. DJ'lzwi są. naogół bardzo
Czechosłowacja
Kana~y
wysakioe, to też okna z tego po ·
.DAVOS, 25.1.
(Tel.
wl). - Idzenie międzynarodowej federacji czescy z zaproszenia tego skorzy- wodu wyd.ają się niezwykle tri <
W piątek odbyły się w Davos tył- .\' późnych godzinach wieczornycb. stają.
skie.
ko trzy mecze hokejowe o nagrodę
W. pi~rwszeJ grupie turnieju poW sobotę odbędą si~ pierwsze Tak wyf(ląda samochód 1935
pocieszenia.
cieszenia Łotwa nadspodziewanie spotkania finałowe: Czechosłowa- r. Nie wywołał on coprawda
Najważniejszym z nicli i naj bar· wysoko pOkonała HolandJę, bo w cja walczy z SzwaJcarją o godz. l'ewolu.cji, alc stał sl~ bardziej
dziej interesującym było spotkanie stosunku 7:0, a Niemcy, zgodnie 2 11 przed południem, popołudniu
dostępny
Polski z Węgrami, ze względu na rrzewidywanie.n wygrały mecz 3 natomiast gra Kanada z AnglIą.
wyrównane siiły
przeciwników. Rumunją w stosunku 3:0, kwalifi- O piąte i szóste miejsce w turnieju i je~ J)ardziej komfortowy.
PraWIe wszystkie samochody
Zwycięzca kwalifikował się do wal I I\u!ąc się jako finalista tej grupy. ubiegać się będą Francja _ .Szwewy,rzekły się przeooich osi,
ki finałowej z tej grupy. Z drugiej A zatem w finale nagrody pociesze cja (przed południem) j Włochy mocowując
każde przednie kó ,'
gmpy za pewnego finalist~ uchodził nia Polska zmierzy się z Niemcami Austrja (popołudniu).
zespół Niemlec.
Inne drużyny odpoczywały. DaPolska reprezentacja hokejowa lo lIla spiralnym resorze. Kob
t~ie przeskakuj~ przesz.k.04
POLSKA _ -WĘGRY 1:1.
\'OS oir wilo się. w ostatnim d.niu w drodze powrotnej do kraJu wal,.bIorąc
na siebie" całą sjtę 'U~
Mecz upłynął pod znakiem bar- ~aczDle.
Konc?we ~oz.grywkl o czyć będzie dwukrotnie w Wiedniu.
d20 zaciętej walki i zakończył się mJ~trz~tw~ hok.eJowe . sWla~a w'lbu Pertraktacje co do tych meczy są derzenia: sama maszyna idZi'<l
wynikiem niel"ozstr:r.ygniętym 1:1. d~lły wle.łkle zamteresowallte.
W już sfinalizowane. Pietwszegc dnia s'Pokojn:e łIlaJPrzód, Na tTzeciem
Pierwsza faza gry, mimo obopól. ~lą~ dn.lll '!czorajszego . pr.zy~yło Polska zmierzy się w W iedniu z re- pię)trze gmachu wyst3.iwowtl8,t;.
Ilych wysiłków zakończyła się bez- tu 25 dz!enntkarzy, a takze I v\lelu prezentacyjnym zespołem Austrji, znajduje &ię d06wiadczaLny $&.:
. drugiego 'dnhi -- z Wielier Eililauf mochód, który jedzie po taśmie
bramkowo i dotJiero w drugiej ter- nowych ~idzów.
Sen~acJę wywołało •. zaproszeme Vel'ein. Czesi
chcieliby również bez, koóca, lIla której umoe&wa"
cji jeden z ataków uwieńczonycll
rt'lnym strzałem
Wołkowskiego 7.e.sp?łu CzechosłowaCJI na 2 - 3- sprowadzić
pulaków do Pragi, no cegły zamialSlt Pl1Zeszkód. Lu
przynosi Poł5ce pierwszą bramke. mies~ęclne tournee do Kanady. Jc·sf wątpliVl'em "ię jednak wydjlje, by dzi~ ~eżdżą i ~ie czujl\ ...j,
Zwycięskiego wyniku tego liie to pl;rwszy wypad-:k w dzieja~~ oferta ta zosta;a przY.ięta.
lll'Il'Ie.J!Szych wsłTz.ąsÓ'W.
.
udało się jednak Polsce utrzymać, hoke~a, . by. kanadY.l czyCY zaprOSIli
Zaproszenie tl e' Wjedr.in. dobra
Udoskonalona jest wenł'y'h:~
~dyi w ostatnie.i tercji węgrzy, wy_ do ~leble,.. I to w dodat~{u na ta~ wda czeci5 7. wreszcie ' udzj~J w cja w zamknlięfych mas'zynacla.;
korzystu,i.lc z~mieszanie podbtam- I ~h.\gl ~kr -~ czasu, ze~?ół eu~~p~J turnieju w .\n l'> (Szwaj.arja) do- p,rzyjęto również środlki dla Ci~
kowe, zdołali wyrównać. Mecz miał i li~I .. m,! CtechosłowncJI wyrozme- wodzą, że jednak hokeJ polski, po chrony pasażerów na wypadea~
być prze!lłu:iouy, tak w każdym I cle. to ~est ~ard7io za~zc2ytne. ~a: występie w Davos, odzyskał swą
katastrofy. Limuzyny nietY'lko.
ra7.ie chcieli węgrzy, Polska jed raZIe me Wiadomo; rzy hOkeIŚCI dobrą markę w oczach zagranicy.
wykonane są zt' stali, ale cała
pak oouścila lodowisko -wychodząo
--------k~roserja, razem z dachem ~
r.: założenia. iż wynik niero'lStrzyg·
blODa jest z jednego kawała
nięty pie obowiązu.ie w turnieju
,tegu metalu. Podobno
pocieszenia do przedłużenia za·wo·
można w takim samochodzie
dów.
przekoziołkować i spokojnie je
Polska ma lepszy stosunek bra·
ehać dalej.
mek i to powinno kwalifikować Ją
Dla
wygody
pa.sa':terów mota.
clo finału. Po tym meczu stan w
l'y przesunięte :;ą do przodu,
druJrlei gruoie turnieJu nocieszenia
tak że w limuzynach jest be·t
przedstawia sie nastęflui<>co:
porównania
wi,ęcej m:ej.sc:l.
Polska 3 pkt.. bramek 1l:3;
Ocz!.wiś~ie, :jak wS'Pomnieliśmy
Wel(ry 3 ),kt. bramek 7:2:
Qdb;j'll SIę to trochę na Iimji ma
łlelgja O pkt. bramek 3:18.
S7yny.
Decyzje co do losów spotkania
Ale najWiększą p'rzyn~tą łych
Polski z Wee:ranlt f)oweźmie nosie·
pstrych, kOkietujących ~]iczno
'tek, to .. , ich etykietka z cena .
W &paniały Dodge - 695 do(
Zbiel'zchowski, który wćwczas, ja~lY'lluth - 565 dol. Zachwyc.Qko student VII klasy, w domu swe
Jący ae,r ody,nam.czny
Nash-go wUla po raz pi'3rw!'1zy zetknlłł
895 dol. Ceny te, coprawda o .
się z Przybyszewskim i nie
mógł
bowiązu.ią przy odbiorze w fawyj~ć ze zdumienia. widząc,
jak
hry('e, ale w sprzedaży niewie .
wielką prostota w ·obejściu z ludźmi
odznacza się ten poeta __ "sataIt~ będą. odbiegać od tych sum
dzielnice
Manhattan Oczywiście nie 11 nas ...
nista.". Wspomnienia te u&}yszymy Widok Z lotu ptaka n!t 3 mosty, łączące
i Brooklyn.
o god~. ~1 45. (r)_
'l. G.
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PotsMa

zremiSOwała

z lUęgrami 1:1 I

(zg lepszg stosunek bralDek wgstarlzg'
Niemcg .d osllg do finalu
zaproszona na tournee do
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"GŁOS PORANNY" --

k miSjach radzieckich

DrzeDrowadzila wszedzie

Czas letni
nie będzie wprowadzony

7

1935

wiekszośc

swoich kand,dalów

kowski (~ Str. Nar.), r. Borućki j inż. Wojewódzkiego na pl'zyszl~
pos. Marczyńska (z BBWR), r. Go- czwartek, dn. 31 b. m.
Na posiedzeniu tem zostanie rów ·
łiński i p. Mruczkowski (Blok socja
listyczny), r. Russ i p. Margulie~ uież przedłożony radzie do rozpa·
(Zjedn. frakcji żyd.) i r. Fajn (sjo· trzenia w pierwszem czytaniu
nisła).
PRELIMINARZ BUDŻETOWY r-~
Do komitetu
ROK 1935-36.
ROZBUDOWY MIASTA,
Na czwartkowem posiedzeniu ra·
liczącego 12 członków:
dy komisarz rządowy udzieli rówDyr. K. Bajer, inż. Bursche, iuż nież odpowiedzi w sprawie możli
Przeździecki,
prez.
Pogonowski, wości technicznego wykonania naPr. Waszkiewicz i B. Kotkowski głego wniosku frakcji socjalistyczz nominacji komisarza rządowego, nych, dotyczącego pomocy dla se
(jakO czynnik obywatelski) i wybra zonowców, którym brak kilkunastu
ni przez radę miejską r. Podgórski, dni do wymaganych przez ustawę
r. Grzegorzak, r. Kapczyński, l' 104 dni na uzyskanie zapomogi.
Stolarek (ze Str. Nar.), r. Sznajder
WNIOSEK
(z BBWR) i ini. L. Szuster (z ramie ten, Którego nagłość została jedno
nia Btoku SOCjalistycznego, popar Il,yślnie przyjęta przez radę brzmi:
ty głosami sJonistów).
"W minionym sezonie prowa·
Skład komisji rewizyjnej, wypo·
dzenia przez zarz. miejski m.
sażonej w rozległe kompetencje i
Łodzi robót drogowych, kananiezależne, od zarządu miejskiego
lizacyjnych i plantacyjnych, sze
ustalony zostanie w drodze wyboreg robotników, zatrudnionych
rów dopiero po przyjęciu regulamiprzy tych robotach, wslmtek
nu tej komisji na przyszłem posiepóźnego zatrudnienia ich w pradzeniu plenum rady.
cy, nie zdołało przepracować
Posiedzenie to wyznaczone zosta
104 dni w okresie 26 tygodni,
nie przez komisarza rządowego,
wymaganych Tozporządzeniem
p. mia. opieki społecz. do uzyskania prawa do otrzymania
zasiłków z fund. bezrob. Wskutek tego robotnicy ci znajdują
się w tragicznem połoZenlu materjalnem i pozostają, wraz z rodzinami, w skrajnej Il~, be8
Przywódca Agudy zaproponował zamiast pojedynku sąd honorowy
jakichkolwiek środków utrzy-.
t
mania.
Wczoraj pr.zynie&li:śmy SeIlSa- d2ialu sjon1'&ci, runi też ~'adny sprawą dr. Krausz pooiłał pas
Zważywszy powy1;Ue i'aiff
cyjną. wiadomoM5 o wyzwaniu dr. Krausr..
M&ncbergowJ sekundantów. miejska uchwalić raczy:
' przywódcy Agudy i prezesa gro.
Omawial}ąc ak:tualne sprawy Świadlkowie nie za's tali jednak
Wzywa się zarząd młe)lJil Cło
ny żydowskiej w Łodzi,
p~ polityczne, po~. Mincberg obra p. M)ncberga w domu i pozo
natychmiastowego zatrudnłenia
.
~Jakuba Mmc.berga na pojedy· zit za plecami zainteresowa.ne- S1tawdli swoje bilety wizytowe.
tych robotników przy robotacli
""'ula~...
.... ego w m'e
miejskich.
pr~ okres dni bra..
NOCNE DYtURY APTEK._ n ek pnzez p-t"
-' flO,
dr. Kra UJ&Za , wyrażaJ'<>c
sd.,...
p • Minc b erg wys tł'
•
d'.
l'"
..3_
f'
...
osowa wo·
kując.ych poszczeg61nym robotDziś w nocy dyżurują następujące ŚCle
zJ1a~acza po 1:.ycznego, w. obelżywie o .lego d~ialalności w be t eg
.
_Aon.· dź d
~ ~ dk 6° Pl-Semnkttl., ~o.wk}.e . (
kom do oslągllięcla 104 dni,
ll.ptcki: A. Dan.cerowej (Zgierska. Gyuli Krausza. Wdadomość .t a
.
czasie trwania ak"ji wyborczeJ ~Wla
w' w
~
Wla przepracowany"&'
-----....e 26
5'l); W. Groszkowskiego (11 Listo· wywarła w SiZeroki.ch
kołach·
. OT'eJ ' .r:
.. -.. UlU_I
tygodnł".
pada 15); suk~. S. Gorfeina (Pilsud. spolecrems.twa 2:l1ozumdale . WIl"a 1 w pierwszym ok·r esie prac) do~o, Odl'Z'U<:lł wyzwaD4e, mo,
samorządowej.
'
t~~. s"!óJ !krok wlZględam,
W czwarteJ{' wfęc' dowiemy się,
f:kiego 54); J. Ohą.dzyńskiej (Piotr. ien.ie.
kowska 165); R. Rembielmskiego
Jak udało nam się stwierdzić
Podo1blno niektórzy człolnko religiJnymi.
. czy ma~strat ~tra~ znaleźć 1?ra(Andrzeja 28); A. Szymańskiego
'ćA~
b d
dZi l z i wie (Zjednoczenia zaprotestowa
Jak Sl'ę
oowiaanu.rr.y,
cę na kilkanaŚCie dnl dla przymiera
pomt"":,,y o y wu . a ae am
.
~~.
P łą.~ych ,głodem sev.tnowców.
(Przędzalniana 75).
I .
~ dłuższe~~ CQ;~ trwał .kon li przeciwlko
takiej metodzl~ Mńncberg zapl'opO'llowalĆ
m:łWarto nadmienić, Ze
i
f~t na. tłe Ich Gzta.łamoś01 po walki.
rozstrzygnięcie kOlllfLi.kłu prze7
RADA UCHWALILA -~
WYJAZD WOJEWODY LOoz.
W r8'Zultacie, dotlmi~ty całą są.d honorowy.
równiei: w_pierwszej cz~i wnł08łł
KIEGO. - Wczoraj wyjecha.ł do li!yc71neJ. Zatarg przybrał osŁał
nlO
~ar~zo
t;>stre
fo:rrny,
~-tó:~
~ocjalistóW'
treśCi następującej:
Warszawy p. wojewoda. łódzki,
pl'lzeJa.~lł~
s~ę
w
wy;sfl;ąplen~u
"Robot.nicy
łódzcy przeZywa.
Aleksander Hauka _ Nowak. Wy
jazd posiada charakter służbowy i fr.a~cJ~ ~.JOm~tycznej ~ ~ad:zH'
DZI"s'
porank'1
ją, -od szeregu lat, cię7.kł okres
ciługottwałego . kryzysu gospo.·
dotyczy podobno spraw kredyto. ml~JskleJ z ~Jednoc;em~ zydow
ciarczego. Dziesiątki tysięcy ro.
wych na prowadzenie robót. publicz SkJich f.rak~JI radZ!le~lcich. _J'l.lł
od 12-2 i 2-4
botoików zost.do pozbawionych
nych w nadchod:tą.cym sezonie wio, na olI,!egdaJSz~m pos edzenlu rl:!
dr obie frakcje' dy we wszyst
pracy a wskutek ostatnio znoM'nnym.
kich sp.rawach samodzielnie, ni ·
Wesoły tydzień "Universalu". Szajka wesołk6wekranu
. 'Weli~~wanej ustawy o zabezpie
Slim SummervUle, Zasu Pitts, Genevieve
czeniu od bezrobocia, równie2
NOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. głosując a'lli razu na wspólne łi- Urząd przemysłowy I instancji Sity, Tobin, Everett Horton w aroyweeołym progr.
- w'lzelkie.i pomocy materjał.
zarządu miejskiego w Łodzi za..
Samo wyzwanie pos. Milnc
z 09raniczoną
nej, wskutek czego pozostaję
t\vierdził na ostatniem posiedzeniu bel'i"a lIla pojedynek poprzedzi
m
d
• d i I ś·
wraz z rodzinami bez jakichkol
•
O powie z a no Clą
wiek środków utrzymania.
7 nowych proj~któw mechanicz- ty ..,
wypadki, Takie rozegrały sio
nych urządzeń przemysłowych, a na OJ~l!:allJl.iem posiedzenitu zjed
Najr:ięz..zym okresem dla liez
robotnych i najbiedniejszej lud·
mianowicie 1 szlifiernia szkła, 2 nanoezanych
f.rak<-ji
żydowskich
ności
jest zima, gdy srogie mrowiJalnie nici, fabryka trykotaży, 1
W
posiedzeniu
tern
nic
brali
u
zy
gnębią
tych nieszczęśliwycb
fabryka wyrohów dzianych, 1 tkal- powodu.iąc wśród nich wzmo,
llia i 1 formiarnh, T.lończoch.
żenie się cblJrob i śrniertelnośd
Zwai;ywszy powyższe, rad"
ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH
miejska raczy uchwalić:
- Zarząd obwodowy funduszu bezI. Wzywa się zarząd miejsJ{l
Hlbocia. zawht..1omiony został, Ź'('
'
d
o
Jlatycbntia'ltowego wszczę'
\\' dniu 30 b. m. odbędzie się pocia IJ władz rządowych enerPamiętaj, że wkrótce premjera najnowszej
siedzenie zarzą.du głównego pod
gicznych starań w sprawie przyj
przewodnictwam komisarza Biekomedji wie~eńskiej p.
ścia z
pomocą
żywnościową
biekierskiego. Na posiedzeniu tern
j opałową
bezrobotnym i naj '
,ostanie l1shlony preliminarz bubiedniejszej ludności m. Łodzi",
dt,~towy F. B. na miC'siąc luty, w
II
Odrzueona została ,t ruga czę§ć
Rzr.zegćlnoŚci zaś kwoty na zasiłki
tego W11iosku, wzywająca magistral
dla bewJbo)tnycb robotników i ich
z Franciszką GAAL (rozkoszną
do wyasygnowania na ten cel
przejazdy do 'niejsc pracy.
zł. 250.000. (g)
Z powodu

spóźnionej

pory nie
nume
wyborze
ostatecznych
wyników
Porannego" telefonuje:
rów do nowowybranych komisji
W kulach rządowych
po- radzieckich: finansowo - budżeto
ws~ projekt wprowadzenia " . wej, do spraw ogólnych, regulami·
Polsee od 1 kwietnia t. zw. cza·' nowo - prawnej, opieki społeczne)
8U letniego. Projekt ten
rostal i do komitetu rozbudowy miasta,
odkładając podanie składu perso
'l:auiechany wobec stanowuego naInego tych komisji do dnia dziprotestu minisłeJ'Stwa komuni- siejszego.
I:
Do poszc.~ególnych komisji we
kacji,
które oświadezyło, u
gwałtowna zmiana
rozkładu szli na podstawie klucza propor
,~jonalnego i przy zastosowaniu sy
jazdy pociąguęłaby za sobą wię stemu oblii!leń ile Hondta, nastę
ksze koszty, niż mogłyby dae pujący radni i obywatele:
Do radzieckiej kowisji
oszczędności na oświetleniu.
FINANSOWO - BUDŻETOWEJ,
liczą~ej 11 osób:
adw. Kowalski, p. Kotkowski,
r. Kapczyński, r. Grzegorzak, r.
Stolarek, p. Bartczak, r. Czernik i
.p • Galązka (z endecJi), r. Najder
~i p. Bar.wicld (z BBWR), r. Zajde
i r. Liberman (z Z.iden. frakcji zyd.)
;r. Walczak i r. Milman (z bloku
socjalistyc.m~go) i r. Potapczu~
(z chadeCji).
Do radzieeltiej komisji do
\V arszawski kOl'esp.

"Głoso

podaliśmy

we wczorajszym

l

SPRAW OGóLNYCH,
11 osób:
P. Knorr, r. Siedlanowski, r
Grzegorzak, r. Miller, p. Koperski,
p. Piotrowsld (z endecji) i p. Ewald
(niemiec, jako sojusznik Str. nar.).
pos. Wolczyński (z BBWR), adw.
Wajcman i r. adw. Reicbman (ze
Zjedn. frakcji żyd.) i r. Zerbe (z blo
Im socjalistycznego).
Do radzieckiej komisji
REGULAMINOWO - PRAWNEJ
liczącej 11 osób:
Adw. Bryńsld, adw. Klikar, r. Pod
górski, r. Bron. Kowalski, p. Rosz·
kowski, p. Baranowski i p. GałązkCJ
(endecja), r. Orłowski i p. Traw·
cryński (z BBWR), adw. Dobrani"
ki (Zjedn. frakcje żyd.) i r. MilmaIl
~bIok socjalistyczny).
Do radzieckiej komisji
OPIEKI SPOŁECZNEJ
lirzącej 15 osób, wejdzie 5 opieJ{u·
nów społecznych, oraz 10 następu.
iących, wybranych przez radę radnych i obywateli:
Dr. Rostlc:lwski, r. Podgórska,
r. Bugaj, r. Belka, p. Oziemblowa,
p. Bom, p. Walentyn i p. Króli
liczącej

Konflikt POS. Mi ,berg-dr. Krausz
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Zbiera; grosz do "rosza I
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Dziś

",ezenluiem,,1
Charless Laughlona. Norme Shearer. Fredric Marcha
w arcydziele

Nadprogram:

Dźwiękowy

doda-

tek P. A. T. ora:i aktuatn. Foxa
Początek

o g. 4.30
w sobotę i niedzielą 12.30.
Sala mocno ogrzana!

p Z
W zru8zą,jący dramat

reżyserji

SYDNEY FRANKLINA

E IE KOBIETY
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miłosny.
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radości
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'Po~wi~cenia
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WUł'szaws:kl kOl'e~p()mlent gu cen~ itiezupdnie odpowiadaj~.
tlpodarczy "Głosu Porannego" cych podslawom
kalkuIacYl{Vars) donosi:
W dniu 24 b. lU..
udała sit;
l'iJ}ecjalna delegac.ia związku izb
Jłl,zemysłowo - handlowych
A
lH'ezesCm b. min. I(Jm'ucl'cm na
('zeJc do min. przem. i handlu,
l). Floyar - Rajchm.ana.

szym ciągu w kiIO:.-,dTamach. Na·
to miast, słosownie do przedsfa·
nym. Dlatego też przestrzegani~ wione.1 przez delegację kaIkula·
cen ustalonych przez wJache ad cji, cena za 1 kilogram w defamlD!islracyjne napotyka na trud lu ustalona 7JOstaJa na zł. 1.50
ności, powodując na rynku nie· Cena ta obowiązywać ma dla
JlOżądane zakłócenie.
I llOmarańc.zy hiszpaliskich.
Co
Konferencja z min. Rajchroa.·l się tyczy pazostałych
galu u nem doprowadziła do pewnej ków pomarańczy, to cena po
rcwizji stanowiska czynników marańczy palestyńskich ustaIo·
rządowych,
ktÓl'C uie uznały na zostaJa na zł. 1.70 za 1 kilo
copl'awda za mO'.l;)iwe usłala(ó gl'am, a cena pomarańczy kacen pomarańczy na S7ifuki. Ce· tańskich - na zł. 2.20 za kilony te obowiązywać będą w dal- gram.
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Negatywny wynik drugich wyborów

zarządzeniem

I

p. I b'l:ano jedynie cl.terech

oJewody Hauke - Nowaka, od
ł'yło siG w dniu wczorajszyIil
posiedzenie rady m;ejskiej m
Zgierzu, celem clokolnania po
l1ownego wyfuoru
prezydenta
lviceprezydentów i łaW'Ilików.
Na pos.iedzeniu . frakcja B. B
W. R. wy$u~lęła onu stanowiskl
prezrdenta
kandydaturę
p
Świel's;zc.za. 'V gloso\"aniu jed
\lak p. Sw;erszcz
nie uzyskał
wymaganej, bez,,,zgl'ędncj wię .
kszości, a tytko 16 głosów sa
nac.ii.

ławni

kCJIW.
W zwh!zku
z negatyW\I1ym
wY'n~,k;em posiedzenia, z pole·
cenia urzędu wojewódz'kiego od
będzie się w przyszłym tygod
n:u w Zgierzu trzecie wyborcz;::
posiedzenie rady.
Gdyby! to
posiedtzen~e n:e dało. wynIku.
wówczas w Zgierzu mlanowan~
zostanie tymcza owy p1l'zełożo
ny gminy (kom:sarz rządowy)
z kadencją jednorocZ'ną. . .
~o s~mo . doly~zy ~ahJal1'lc
gdZie, .Jak W1ad~o,. ~le . dos'zło
<10 wybon~ wlad.z mleJsk ch. Nic zosta,ł 'l'ć1w1!l:eż, z tych sa N.ow~ posledzell1~ ra.dy. w ~a:
mych w,zgl~dów, dokonany wy bJall1ca~h, odbędZie Slę rÓW111ez
b6r wiceprezydenta m;alSlta. 'VS za tydzlen.
1\

.

Sprawa ta zostanie. więc w
I najwlaściwszy sposób unormo

prceżywszy

lat 51,
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nast"p! iii' niedzielę,
dnia 27 atycznill 1935 r. o godz. 2-ej po pot z domu PfI:edpogrzebowego, o c~em za\viadamia pozostała w głębokim

I

~mutku

Podzi koUl3nie

dn,-

I

Ulgowe

.J-

lEKARl- DEnTYSTA

~. Mj~u )i[la-la8 ~J~erl'
ul. Sródmiejska 21.
PRZYJ.M UJE:

od 10-11-ei i od 5-7-ej. w

SIIl

Jutro, w nledzie ' ę, dn. 27 b. m. o godz. 11.30 rano, jako w plerwbolesnll rocznicę śmler.ci naszego ukochan ~ go i nieodtałowanego

Kaimińskiego

b. D. Bernarda

odbędzie się nabożeń~two łalobne wraz •
o czem nwiadamlajil krewnych, puyjaci6ł

Pnewodnieząca:

(-) S. EIsesserowa
Sekretarka:
(-) Fr. Stabholcowa . .

odllłonięGiem

pomnika,

i znajomych
Żona I c6rkl

orna

c,................

.Donos iliśmy, Że. .w J;,wiązku z uy pod zarzutem wSlpó1:działa·
}~J(;nwałem włamaniem do ha.'1- nia z włamywaczam!.
ku Hieronima SchiIffa, przy uL
Jak jednak ustalono,
KraPiotrkowskiej 78
za'rzymany jewskinie miał nic wspóllnego
70s'tal przez policję' szofer ta- 'l włamaniem do banku Schiffa
ksówki, któTa krytyczne.i nocy i nie współdziałał ze złoczyńca~tała przed ·bankiem.
Okazało mi
się, ŻC był to Rudolf Krajewsk..W-dmiu wczoraJszym, Kra, . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . .
~LOfer
taksówki "Essex", ó jekski, po 24 ~odzinnym aresza
PlV!zon'c j '. ·nr. rejestracyjnym cie, :zo'staJ wypl.lszczOIIly · na
'I
HL "
wolność
jako nie mający l)iC
Zarząd Stowarzyszenia. "Rodzina.
Kraje\v ki zasiał aresztowa· wspólnego z całą sprawą.
Policyjna" Kolo Lódź _ Miasto w
------..;..--imieniu obdarowanych gwiazdk.1 132
Osf.alnł-S
wdów i 107 sierot po poległyc.h i
II
zmarłych policjant:Lch, tą drogą.
wycofane z obiegu
handlu zającami
składa Szan. Ofiarodawcom n&jserod 1 lutego
Polski zwiazek stowarzyszeń 10- deczniejsze podziękowanie.
JWP. Syndykowi K. Wędzi galZ dniem 1 lutego r. b. wycofane wieckicJ: n.adsyła nam następujący
komunikat:
skiemu, JWP. Dyrektorowi J. Boros tają z obiegu 30 groszowe znacz
·
k'
F"mme K
' h
Od 1 lutego rozpoczyna się czas llmows
~lemu,
. B
enUlC,
ł ~ i pocztowe koloru
'!zenvonego . z
· " braun, K rusc he 1. E nd er, L.
E
ochronny
na
zają.ce
_
sza.aki.
ls"n
I~c-(łłem państwa.
Zgodnie z brzmieniem art. 53 pra Geyer, R. Bl'd ,)l'mann, G~ampe l- Al .
.. k•
. h 1-\.amlllS
Przesyllti po.-::ztowe opatrzone ty- wa łowieckiego po upływie dni 10 1Jr echt, F . R amlsc,
-1 l
mi znaczkami, będą od dnia 1 lu od momentu rozpoczęcia czasu o. S-ka~ "B:1rwauil", K. Buble, S. Bar
lego uważane za nieopłacone.
chronnego, :.L więc od dnia 11 lute- chiski i S-ka, Eisert i B-cia Schwei
Do dnia 31 marca r. b. wszyst. go _ sprzed:1wanie, kupowanie, kert, F. W. Schweikcl't, Zajbert,
Ue urzędy i agencje pocztowe w przewożenie i przenoszenie zaj~cy, K.. Hoffricbtor, Leonard W oelkerloclzi wymieniać będą wycofane jak również podawanie ich w re- Girbardt, E. Wed':)l, F. Kinderman,
jadłodajniach jest Schicht i Kahlert, D. Cynamon, T.
7naczki 30-groszowe na znaczki bę staurucjach
Steigel't Tow. Akc., Widzeweka :Ma
dące w obiegu, przytem należy za- wzbro-uione.
Za przekroczenie tego zakazu nufaJdura., Rirszberg i ' Wilczyński,
z naczyć, że wymiana
nie będZie
lJatychmiastowa.
art. 80 prawa łowieckiego przewi- Plibl, P0211ański, H. Schlee, Piąt
duje
karę grzywny do zł. 50n.- i kowski, "Whołe - Worth", T. HlifSkładający znaczki otrzyma po·
do 6 tygodni, oraz konfi- fel', B-cia Piotrkowscy, . ,,\Vola",
arosztu
lwitowanie, ll'il podtawie kte.rego
skatę zwierzyny.
K. Stein i S-ka, Lód~lde Tow. Elek
" ciągu mi~sh1ca wydane zostaną
Zwra.camy
n.a
powyższe
uwagę
t~rczne,
~tandard, Nobel, :,Franbo.
maczki obiegowe równej wartoś~i.
przedewszyskiem pp. właścicieli re h ,.J. Hemzel, Umon Te:tile, Kllnstauracji i łlandlów zwierzyną, jak ge l Schulz, M, Jalmbo~cz, ~l1aTt,
rćwniet
wszy;;tkich
k:Ipują.cych O..Hau, A.
Ostrowski, M. Sllberpa !~z~orfy
zwierzynp. dh u'tytku domowego, stel~; Kole,] Elektryczna !-ćdzka,
do Austrji i Czecho- aby nie narazili się na przykre kon J. Kinderm-m Sp. Akc., B·cla Igna·
sekwencje sW3j nieświadomości w towicz, J. John, .Lódzka Manufaktu
słowacji
t.ym wzO'lQdzie.
ra Plusz()w:\" ZgIerska Manufakturn
W zwi;lZklt z przyznaniem hll1"
Bawp,łniana, K. Scheibler i L. Groh .
fyngentu paszportGw czeskich na se
man.
zon letni. tut~jszy oddział Wagon sZa Zarząd Stowarzyszenia
Lits Cook przyjmuje zapisv na ul·
..Rodzina. Policvjna"
gowe mie~ięczne paszporty do Cze.
Koło Łódź - Miasto
chosłowacji.

W3.gons - Lits Cook (l'iatrkowf.);:3. 64) przyjmuje również zapisy
na, ulgowe pa szpo!·ty do Au strji.

ir

(LekarE.dentysta)

(,:
,
sJ

Izba domaga

daii obiadowych dużp kłopotu temu, kto nie
~ie. że fi) każdy,m s~lepie kolon,a/nym otrzymac mozna 12 gatultków różnych smacznych Z U P
..KNORR". Prosimy przekonać
$if o znakomitej jakości Iych zup.
Jedna kostka wystarczy na dwa
ialerze doskonalej zupy i kosztuje
tl.llho 20 groszy.

nie ." ujawniło współudziału jego
z włamywaczami

30. groszow" 'znaczkl-

I

POSIEDZENIE RADY.
N a. skutek zarządzenia urzędu
wana i syłu~cja na rynku do- wojewódzkiego w Łodzi komisan
~a zupełnej poprawy.
miasta Tomaszowa zwołał posiedze
nie ra.dy miejskiej na dzień 28
b. m. na godz. 20. Na posiedzeniu
,:
lię
przeprowadz,)ne mają być wybory
. . '
••
rlrezydenta, wicepre?ydenta oraz
:zwiększenia ,loścl bilonu ławników miasro.
W ostatnich dniach mob§('rwować się dał w Łodzi bar
OKRADZIONY GOŚĆ.
dz.o powumy brak bf,loDlL Wy
W restauracji Jana Kasperkiewiera to ujemny
wpływ na wicza (ul Teldi 2) skradziono w go'
ooról pieniężny, i! całie życie dzinach popołudniowych
palto i
gosflodarC?Je, gdyż m. in. przy· czapkę
karakułową, stanowiącą,
CJZyllia się do opóźnienia wy- własność WłatJysława WiśniewskieI \łłat w fabrykach.
go, właściciela młyna. Poszkodowa,\\' związku z tern, iZ'ba prze- ny oblicza straty na kilkaset zło·
mysIowo _ bandl(}wa podjęła in tych. Zawiadomiona policja zaure&z
łet'weu:c.1ę w departamencie 0- towała w związku z tem podejrza··
'brotu picniężnego min. skarhu, r:ych o kradziez Jana JatCzyka
-rlomaglljąc si~ przydzIelenia do (Główna 26) i Symche Różańskiekas Banku Polskiego w Lodz1 go (Bóźn.iczna 18). Zatrzymani do
większych kwot bilonu.
winy się nie przyznali. Skradzione
przedmioty znależiono podrzucone
tł •••••
w ogrod~ie przylegają.cym do do-

zofer Kra-ewski zwolnlo,n, '!!n~~~!

Śledztwo

B. P.

I

Delcgacja llol'zNł." :nviła Il!jiU.
Rajchmanowi sytuację wytwo·
I·Loną. na l'ynKu krajowym pO'j
maranczy
wskutek us~alenia

z

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach ro'zs!al się z
mój naj ukochańszy mąi i naSil drogi ojciec

światem

min. Iłajcbmana
o· opanowania ,haosu na runku

dz-

~godnic

Nr. 26
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!,lie ~ustalono z czyjej winy wypad&k miał miejsce. Policja prnwi1dzi
Qochodzenie.

CO U'sh·szUmr
Z.·S· .DrZeZ ra
•••
6,45 Gimnastyka. ! muzyka z pły\.

J"07.

21,45 "Boże Narodzenie z.e ś. '1).
15,45 Najnowsze nagrania. !)tyto Przybyszewskim" _ szkic literne.·
we
ki.
1~,00 Dumki }l{)lskie w wyK. Lu·
22,15 Koncert ~yczeń.
cyny Robowskiej (fortepian), Józe
fa. K(lrolkiewicz& (baryton) i Stalli
AUDYCJE ZAGRANICZNE
sława Tawroszewicza (skrzypce)
Konłgswusterhausen (1635) ł Monachjum (405)
n.50 "Nowoc.zesny savoir vivre"
18,00 Muzyka (płyty)
20,10 Operetka. Heubergera "B~l
18.15 Duety operowe (płyty).
w operze".
Berlin (356)
18,45 Reportaż z sanockiej fab-ry
1900 8uiu na ~k.rzypce z fortu
ki l..auczu1m
.
19,00 E.
Malinowski:
Sonata phnom Greanera, Serenada meland·moll na wiolonczelę i fortepian. cholijna Czajkowskiego, Walc Juo19,20 "Wiślicz" (odczyt z cyklu l1a, 2 utwory skrzypcowe Smetany.
Rzym (420)
,.Miasta i miasteczka polskie").
19,30 Koncert zespołu harmoru~l,OO Opera
Verdiego
Carlos".
stów.
Bero - Muenster (540)
20.00 "Z dawnych operetek". Or20,40 Symfoniczna muzyka. jazzo
kiestra z udziałem Ireny Camero i
wa (Suita taneczna Kłlnneckegd,
Aleksandra Wasiela (śpiew).
21,00 Konc>3rt symfoniczny złoto- Konc.ert fortepianowy Gebha.rdta,
ny z utworów kompozytorćw fr3.ll Suita "Negro Spirituels" na. ebtr,
cuskicll. Orko symf. i Stanislawa :::olistów i orkiestrę, "Kot i skrzy9,··
Argasińska (tipiew).
.
ce" Ker-Harbacha).

,,111

"

Dziś i dni następnych f

To czego jeszcze nie było!
nainowszei produkcji Foxa

W rolach

głównych:

Fenomenalny film

4-leini cud ekranu

IY JE

Pił

Madge Evans. Warner Baxter.
John Boles i James Dunn.
NADPROGRAMY: - Pocz. seansów o g. 4-ej
po poł., w sob. i niedz. o godz. 12-ej w poło
Ceny miejsc do godz. B.RO zniżone.

Łódź, 26 stycznia 1935 r.

GLOS

:::k::~:=:: TOlerancja

'::i~~c~,:c~w;;~;br;łÓ~~:.n:!c;~~
~~le1:~~s::or!~~:;~~~~n~:ą::~
,..

terjałach włóknistych.

Dotychczasowy czas pracy, wynoszący 54, 50,
48 godzin tygodniowo, ustala się
na 36 godzin i poniżej. Przydziały
ula przędzalników zmniejsza się na
70 procent dotychczasowych kontyngentów. Robotnicy nie otrzymu
ją wyrównania płacy, natomiast
przedsiębiorstwa mają

moZnOŚć

w

\\ ypadkach zbytniego pokrzywd7,er.ia podnieść ceny w stosunku do
2",iększonych kosztów z powodu
powyższych zarządzeń. Przez krótId czas przedsiębiorstwa żywią się
je8zcze dostawami, biegnącemi na
dłuższy termin i posługują się swy~
mi składami. Ale już w sierpnia
1934 r. zaczynają się pierwsze ogra
niczenia pracy i unieruchomienia.
Handel baw0łn1! w Bremie nie otrzy
mu je więcej potrzebnych dla zapła
1y dt"lViz a składy bawełniane prze
nosi się do innycb portów (Gdynia
i Antwerpja).
Sprytni importerzy studjują geografję j traktaty handlowe: stwierdzają, że istnieje mnó8two krajów,
produkujących surowce włókienni
cze. Mniejsze czy większe różnice
jakości wobec gatwlków amerykań
skich, australijskich i egipskich nie
odstraszają ich więcej. Argentyna,
Brazylja, Peru, Chiny, Rosja, Tur
cja itd. dochod:ą do znaczenia. W
krajach tych można płacić markaJui niemieckiemi. Ceny podnoszą
!'ię stale, aż naj gorsza bawełna odl:adkowa droZszą jest od gotowej
orzędzy.

Liberalizm

ąrz~

HA

DLOWV

Łódź,

26 stycznia 1935 r.

wobec nieuJawnionuch odbiorCÓW

Uznaw8!1iu ksiąg. - Prz,mus ksieg.o\V1 dla mniej-

szrch DrZel.aSleblorslw.-Nle bedzle wstecznrch wrmlarow za ub.lala
I

Sprawa al't. 54 zaczyna siE:
d<zaju przeds iębiorslwa nioB
stopniowo wyjaśniać. Potwier
będą w możno.ści rozporzą
dzone zostały pierwotne lIlasze
dzać
wykwalifilkowanymJ
informacje, iż
buchalterami.
artykuł ten nie b-ędzie zniesiony
Księgi handlowe odr:zuuatomiast
projektowane jest
cane \będą tyłko
rozszerzenie przymusu książko·
w wypadkach
wyraźnego
wego i pewna tolerancja w sto••
•
pode ł 1'l'74>nia
o celową pie·
sunku do meuJawnlonych od-.r~
biorców ~otówkowych.
formalność,
lub niezgodność z obowiązującymi prze
W og6lnych zarysach l S I t a n o '
\\'lisko czynników
rządowy(,h
pisamJ.
p1'\ledstaw1a się następująco:
4) Tolerancja dopuszczaJ
..
n3'ch tranzakcji gO'tówko·
l) Art 54 zniesiOllty me
wych bez ujawniania od:hIęd.zie.
hiorców obracać się będde
2) Wobec przedsilę'biQl"SItw
w granicach około 15 proc.
na 'kt6re ustawa naklad:t
'\7' tych granJcach władze
oooWIiązek .zap,rowadzan:a
ni,e
bę,d!ą kWe5ltjonować
ksiąg od 1 stycznia b. roku,
ksiąg, o ile nazwiska ni~
obaw;ających się podwyżbędą z~odne tle stanem fak
szenia im podatków za utyCZlnym.
biegle lata - mm. skarbu
sbje
na sstano wilSku, ,że
P,rzedsław1onc pr,zelZ naS Pl)
podwyżka wymiarów
wyżej stanowilSko
czynnakó;v
nie będzie stosowana.
rządowych pokrywa si~, z pew·
3)
W odJIriesien;u
do nemi odchylen :ami, z p(>lSltulaŁa
mi sfer gospoda! czych.
kSiąJg stosowany będzie Iiberalizm, zwłas.zcza w()Jbe~
Postulaty
te sprecyzowa13
mniejszych przedsi~biorstw konferen~ja p'l''Łedstawicie1i pni,
których księgi nie b~ą od· mysłu i handlu odb)"ta wczo
rzucane ze względów ezy· raj w izbie przem)'iS'lQwo- han.
sto fO'rmalnych.
d1owej.
Min. skarbu
zdaje sobi-e
W I~OOl.ferencj i tej w, zlęli u
ISiprawę z tego, że tego :0:"0- dział p'fZedJstawiciele wielkie:go

śledniego i

drobnego przemysłu popierającego zeznan;e k.Js,i'ążlka
OTaz wszYSltldch zrzcszeó ku mi, nieodzowne .test bowiem, b)
p.ecki.ch.
rr.imo wej~c ia w życie § 54 n ; ·~
Na komferencji izba pOdałv odpadła zachęta dla do'bi'owo1do wiadomości, i!i min. skaI'bu ; nego P'l'owad<l,e nia ksiqJg, lec~
nie uchylitto § 54 rozporlądze .i przeciwnie, nawet możLwe by·
n:a wykonawczego do ord)"na' tc' CZęściowe. rozszerzenie przy cjL
musu ich zaprowadzenia'.
Za
t
l"'"
••
l
W dysikus.Fi nad tern o~wia<1 · 1 wy WOf' ""rue~
SpJ'zYJaJąiCyc;l
czeniem, przedstawiciele zrze. t~mu waru.l1kow przemawaj'ą
s'zeń wypowiedzieli się co
do ~let y lk o wz~ l ~d Y, s k ~r.ho we, l.ec.'_
konsekwencji, jakie dotychcza" ~ gOStp~a:cze, rownlez bO~len,
wywołał w praktyce ów para, I czynmkl gospodarcz.e z.a.;nlte.
graf i z jakiemli. przesuni.ęcia reso,,:ane są
w na~~Z'S,zym
mi w dziedz,i nie obrotu liczyó stopn1U w tem. by dZ,lękl . wy·
&ię należy 'Ptl'.zy jego stosowa datnemu
ro zpowstZ-eehnn emU
mu.
. .
l kJsa,ą;g pogłęibi~ P'l:z~jnystośC sllo
.
."
s'\lJIlków w dZiedzlnIe podatko
P,r.zedm1O'te~ ?~Sk':1SJl stai3 wej jako środka,
SIę sprawa wy]asmenla na,;'Stol llkr~ająeegO' możliwość uciecol ·
njejsiZych za,gadnień techniczno
ki przed podatkiem.
podatkowyc!l i ~ospodarc~ch
W wyniku
parogodzinnej.
łączącyc~ S'IJę ze s:tosowa:n~etlJ o~ezwykle ożywionej i gorącej
wspommanego. para~r~u. Po dyskusji wysru.nięto szereg za ·
g~ądy .te szły ~?n0Lcle! w ~ lIiadniczych post'lll3!tów,
kt6tl'e
bm. ~lerunk?, lTl przepIlS
~ dadzą się s,treścić w siposM> n'1 p (IW'In l en byc tak słosow""'
..'.~·y ~ .. tEl!pujący:
.
p rakt,y,
ce by ostrze.Ill sWOjem
l) Należy pil'zyzlllać wiładzom
nie godził w pl'Izeds!ęhiorstwa ~karibowym prawo stosowa.m-a
lo,ialne i pozatem prowadzące 25 proc. tolerancji przy konto·
prawidłowe ksiąźki.
waruu f:raJl{lAlkcji ~ołówkowyeb'
Łączy s,ię to równocześnie z~
bez ujawniania odbiordiw.
sprawą wydatniejszego Illiż do
2) Przy uSlkutecznianiu wy-tąd
miarów
""\
przestrzeganie praw płatn&a, nie należy słosowae wymiaiów

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-

I

za

ub.i~'e ws~cznye~
okTesy.

Pojawia slf wtedy - rozporządze
3) Przepisy o ~fęgac1i JiaD.. "
nie, zabraniające płacenia wyższych l
dlowych ~y być stosowaae
cen, niż ~wiatowe. W traktatach
zgod!n~e z ordynacją podatko~
handlowych powstaje chaos. Zapas
z uwzględnieniem faktyem.
zrota Reichsbanku topnieje, a wieJe
Sltan'll rzeczy, a nie z ptmlttlu w.7
krajów z powodu niedostarczenia
dzenia czystego formal1sma:.
(lewiz, wstrzymuje dostawy. Nawet
4}"
Przymus
prowadullk
skróconego czasu pracy nie moZna
ksi'ąJg. winien objąiC rÓ\Vn,iet I
utrzymać i wiele zakładów schodzi
W at11i Kolumnowej uniwer · 'n y sposób chaotyczne sto,s unki, dotycI1-czasowym. Obie te mo · pr7Rdsi~orstwa, wykazuj~
z 36 na 30, 18 a nawet 12 godzin
sytetu
Stefana Batorego mini· panujące Illa rynku światowym, żliwo&ci są utopijne, i nic da· poniże.' 100.000 złotych rocznetygodniowo. W okolicach włókien
w
szezeg6łnOl4ei
dzą się urzeczyw;S\:nić. Pozosta gO' obrotu,
niczych obroty handlu detaliczne· ..ter Eu.s.,enju.sz Kw:atkowski będące
przedS'~ębioll'Słwa
go kurczą się mimo psychozy robie wygłosi,ł odczyt p. t. "Nowe zja zaprzeczeniem systemu kaplta~ je tylko możliwość trzecia:
Ile.
nia zapasów prywatnych; objaw wiska w strukturze gospodar·
listycznego.
świadoma akcja miorowa,
Uw~i ZJ,.,łO>SlZone na ltonłe'l'e1li
ten występuje również w przemy- cze'; świata".
Ogromne przewroty g-ospodar . ~erzająca do zorganizowania cj~ i'zba. w na.jhlij~zym czasie
!Ołach, opiera,jących się na włókien
P.rel~enta
pomta!
rektor
cze
wywoh:ją
wstrząsy, które produkcji · i konsumcji w duchu
.iako referentka tSlprarwy przednictwie (produkc.ia obuwia, kabli prof. W. Staniewicz, poczem b
harmonijnym, bez żadnych
potrwają
tak
długo,
aż nie uitp.) z powodu braku produktów min. Kw;rutkO'Wski w zwięzłych
"tawi zwią!Zkowd ilZb, co zkolei
stali si-ę znów równowaga tlla
szablonów i doktryn.
lIcmocniczych.
.;:tworzy podstawę d:la ostateez ~
i pelnyc.h głębokiej myśli wyinnej
plaszczyinie.
spnrwy
W koM0wej cz,~i odezytu nego zadecyd'owania
Sytuacja staje się coraz trudniej- wodach przedstawił przesilenie
szą. Mimo
ostrych zarządzeń nie lZo'3lpodarcze panują-ce obecn:e Prelegent z naciskiem podkre- prelegent WlS.kazał na, 7..maga pJ'lZez milniste~two Skarbu.
można wstrzymać unieruchomienia na całym świecie,
przesileni.e ślił, że j:{osIPodar'ka społeczna nja Sti,ę PQIski, która mimo, iJż
zakładów. Zezwala się na zakup su- na .jwiększe ze 7annyeh dotych·· nie jest czemś
fatalis-tycznem ucierpiała najbardziej ze wszy ·
rowców po cenach wyższych od cen czas przez ludzko~ć. a wskut· :niezaleŻ11em od woli ludzkiej. stkich państw w nastl}ps.tw:e
światowych w krajach, które w kal kach swych
Trzy drogi wiodą do poprawy wojny, pracuje ze wszystkit.h
dla dolara i funta
kulacji uwzględniają premję ryzy- równające się skutkom wojny s!osun,ków: pien'·.gz,ą drogą .fest sil ·i z powodzeniem nad prze
Po dłuższej przerwie, kt6rą dIo
ka, a drugie rozporządzenie o mapowrót do stanu przedwojenn'·~ zwyciężen:em
.k,ryzy;su
po · chowała tendenCja utrzymana dla·
powszechnej.
terjałach włóknistych zluźnia zaka·
Prelege.nt skreślił w pla~tycz go; drugą - trwanie w stanie wszechnego.
dclara, zauotowa-no od onegdaJ
zy podwyższenia cen. Ale w ciągu
mocniejszą tendencję. Dolar w obro
kilku tygodni i te możliwości kupłach prywatnych kształtował się
na są zamknięte i pozostają zollo
5.30 - 5.28. Również podwyZuył
wiązania, niemożliwe do wyrównakurs dolara Bank Polski, kt6ry
nia. Występuje wtedy Hjalmar
płacił
5.28, 5.29, 5.31.
W włęk·
Schacht ze swoim "nowym pla·
'37ynt stopniu podwyższył Bank Pot
łem" powolnego spłacania długów.
Stolica traci charakter ośrodka handlu włókienniczego
'lld .curs funta, bo o 11 punktów,
Zezwolenia na import udziela si~
do 25.95.
zarówno
tylko na drobne kwoty i zaleca się . Łódź i Wa,r szawa stanowiłY objaw, polegający na tem, że
Na rynku prywatnym funty nf)·lokonywania tranzakcji kom pensa- dotychczas dwa najwięks7e o Warszawa traci powoJi IiW Ó4 dogodniejsu warwtkl pqk.rycia
t()~vano 26.20 26.10 przy zmnieJ,
prym., jako placówka handlu
.lak i niższe ceny.
tyjnych I ten handel wymienny, wy środki wMkienn;dwa J)<lłsldc
i;'zClnym popyde.
magaJący skomplikowanego apara- go, przyczem Łódź dominowa
włókiemticzego i to na korzy.ść Praktyka dotvch('-Z3Sowa wyka
Na rynku papierów pmistwowycli
tu. działa podrażająco.
la w przemyśle włókienniczym
Łodzi.
zala, ,że nawet w ;~sze koszty
listów zastawnych poważniejoraz
Warszawa - w handlu.
KllllCy z województw wscho transportu, które powstają dl:::
Potrzebnych na rozbudowę prze1l7ych zmian nie notowano.
nlysht sztucznego jedwabiu kilkuset Szczególlllie duże obrcty u,s ku 'dnich, którzy wyjeżdżają celem kup<:a
z oŚlrodk6w
kresów
Pod.~ż papierów tych była zupeł·
miljonów marek nie można urucho- trcz.n;ała Warszawa z. woje> dokonania zakupów,
wschodl11i-ch, przy kupuie towa ,Iie dostateczna, zapotrzebowanie
mić i przemysł ten nie otrzymuje w6dzlwami wschodniemi, Łódź O'mijają Warszawę i towary na rów bezpośrednio w {,odzi, kal
b. słabe.
gwa.rancji zbytu na przyszłość. natomiast ()b$.lugiwała J1tCZCJ
bywają w Łodzi.
kul,u la sj~ hardziej, aniżeli do·
~
Schacht chce zmusić Amerykę, Au- tereny 7achodnie.
Objaw ten niewątpl.'iwie pozo konanie tych zakupów w WarCo~. uego jesz
stralję, Egipt by mu szły na rękę,
'\7' oslatnich m:es.iącach zaob- staje w ścisłym związku 1.
'i7·alwie u h1l'rtownilr()w.
cze nie było!
bo spodl.iewa się, że rynek świato
'Jlljwfęlruą
serwowano
Illa
rynku
zmienn\'
eliminowaniem
pośrednidwa Pr~egrupowanie w handlu wiń·
wy nie może już długo zrezygnosensacją Łodzi
we włókielllJictwie.
kienniezym
je!t
"·ać z wielkiego odbiorcy, jakim
W okresie obemym, kiedy może mieć
już w najhJi-Ż:s.zeJ
,ą Niemcy. Niechaj przemysł spokoń tańczący
poważ1nc
KODse
koJnie pracuje, a robotnicy niechaj wu miał zamrożone składy a prze- czyniooe są coraz ba'r dziej in- przyszłoM:i
eI:mi.nowania kwencie zarówno dla Warsza· ,
przyciągną pasa. Dziesiątki tysięcy mysł zamrożone pretensJe i pozo- łt:nsywne p,r 6lby
p~ś.recłnictwa, kupcy prowin
wv, jak i dla Łodzi Nie ulegll
młodych Judzi znika z pracy w ,..ze stanie bez surowców.
oraz program
atrakc. w
myśle w obozach pracy, a wybraDwa i pół miljona robotników cjonalni i z inny-ch dzieLnie Pol bowiem wątpIiwoś~i. ie przy
Rest.-Dancingu·
do
znaczni
ni w Reichswehrze.
włókienniczych i miljony
innych ",ki wolą. przyj:eidżać hezpośre czyni się ono
"T A B A R I NJak tedy zagadnienie się rozwią ludzi pyta się co się ma sta~. Józef dnio do Łodzi, celem uawiąza zIllll1iejszonYilh oorotów u kup
Narutowicz" 20
że? Przemysł wie, że za kilka mle- Gtlebbels obie~uje im "wielki ekspe nia kontaktu z prOducentem., ców Wa'T3tZaWisk:<.h, poprawi ję
Codzien . Five
~ pełnym program~m atr.
iłęey znajdą się na rynku tylko ryment historji". Ale zupełnie bez temlbardziej.
iż w ten sposób- dnak sytuade \Jli~lu oroducen
~"
.>OCOCO"""t'V'O
...
drogie tkaniny. Handel b~dzłe zno- surowców?
uzyskać mo~ą ni-ejednOlkrołlll·ie lów 16dz1
k ich.

RównOwaga na nowej

DłaSlClulnle

B. lBin. Kwiaikowlki za zbioro",. orlIaniza".
produk,jl i zbgia

1lOW'OlJOU".

(IIocna tendencJa

Warszawa przen si sie do lodzi I

...........•.........

na parkie[ie
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Hersz
Zawadzki, prowadzący
tiklep galanteryjny (Piotrkowska
253) ostatnio zakupił większe par·
tje towaru , pomimo zawieszenia, wy
plato ~ależllośĆ Z3, zakupione towa·
ry regulował
wpkehmi,
towar
spl'zedaw:tł poniżej CeJlV kosztu.
'Vicrzycielom, gdy zwrócili 3ię
do Zawadzkie!l.'O o Ilnleżno~ć za
sprzedany towar, ten proponowaj
im regulację w wysok(\~d 30 proc
IV przeciwnym razie
twierdził, i.i
wierzyciele ci nic nie dl18tana.
Wc'. wniosku. z!!'łoszonvm d~ sadu
wierzyciele prosili o ogim:zeuie Za.
wadzkiemu upadłości z przymusem
ze względu na zło~liwe zawieilzenio
w.vphlt. Na udowodnienie powyz.

wykaz wierzycieli. ktt. rzy w pi er'
w~zym terminie nil' 7.g'losili swoir,h
l,letensji do ma!'y upadłości or:1Z
ze wzg'lędu na to. iż rz~ść tych wii'
rzycieli, kUm opóźniła ~it) ze 7~ło
~7E'niem swych
wierzytelności, za
miE'szkuje pOZ!l ~rani('amj kmju
p10Sił są~ o ';\'vznaczenb dl)c1:1 tko
WE'go eztero ll1icsi~{>znp!!,o tNJJli 11l1
dla
ljpr::L\VdZ:111in
'Tirrzvtrlno.;l'l
(lrzez pozostałyrh wiel'zyeit'li.
Sfld pl'zyehvlił sip. do 110wY:&t;I.C
go wnioslm i llc1zielil żądanego ter
rllinn.

,

•

1935

r1aży.

O mecze z Warszawą i
po roz11:ttl'zrnill wniosku syu
Łódzki okr~gowy
zw:ązek
v.yka, zezwolił mu na oltliżanie S7.a·
runku nieruch ,)ll1Ości i zlecił sędzip, hokeja lodowego prowadzi per
mu komisarzowi jaknajszyb~zc zU traktacjc
ze związkiem war
Invidowtl.nie majątku masy llpa
s;;;aw
kiIn
oraz
Cracov;ą w ec·
\lt6,'i.
'
lu rozegra.nia w lutym
me
czów w Łodzi: Łódź - War'Slh-<l
wa
i Reprezentacja Łodzi Sąd

dziś

TEll

i l'IlJll'Ktl

li.

=

rnek ienieino-1DwarlJ

na ring kartofle
Wydział sportowy PZB pro· w.ważyć. Ma.ichrzyckiego naJe,
wadzi dochodzenie przeciwko żałoby pocią,gną.ć do odpowie~lajchrzyckiemu
w związku
(Iria lno~ci r6w 1 lież za używanie
jego zachowa.nkm się na meczu niedoz:wololnych środ!ków przy
IKP - Warta w Łodzi. Ma j- cuceniu zawodn;k6w. Majchrzy·
chrzycki pełnił rolę sekundan- <'ki ochronił Wirskiego ,pd pew
ta Warty i zarzuca mu ,s/'ę, iż nego nockautu, przez podsun~,
l"'"'l1coue w n:ego z widuwni kar "';e mu pod nos podczas przertofle odrzucił na środek ringu wy buteleczki z amonjakiem.--,
pmvodując tern samem prz-e!'
Dlaczego o 1em nie doniesiono
wanie meczu. W tej n:ecodziel) PZB. Os.try zamach amonjaku
nej spr3w1e spisany zos·t ał pro '-o:>:ni6sł ~ię po ringu. Imda~'
tokul, który podp:sało kilku wany Majchrzycki sprytnie Oka'
~wiadków oficerów. Zdołali o· 7'łł siG flaszeczką, z oolodium.
ni malllewr Majch'l"zyckiego za
T

endarz, s orlo",

K

::\[ccz malżeriski".

TEATR ROZMAITOśCI
łódzkiej cje Warszawy 6 emisja 64, 8·ma i
Dziś, w sobotę o godz. 4,30 i 9, t5
9·ta emisje 63 (plus 25), za 8 proc.
Na wczora.fszem ze-braniu gieldo- di1lonowską. chciano pł:tcić 9\), za ..Zćłta bUl" z' sh'n11':m A1E'ksanlirem Grana 'hem.· .
wcm w Łodzi notowano:
'7 proe. śląslq żąrlano 70,75.
sprzedaż
kupno
STOW. KULTUR - LIGA
Dola.rv
5,29
5,23
wydaj/' ulgowe bilet~- ilo kin CaNotowania
gIełdy
Dola.rÓwKa
53,50 53_sino, Europa. Luna, PaJace, Rakiezbożowo-towarowej
Budowlana
47,50 47.ta do teatru n.ozmaito~d na wystę
w Łodzi
Inwestycyjni.
117.25 117.py Aleks:l!1'lra. Granacha. do filharStabiliz&e.
71.- 70,75 Żyto
14.- 14,25 monji na koncert slynnej EpiewaczBank PolslO
93,75 9 3 pszeruca
.-.
17,O
518
. - ki Andorson w czwartek, dnia 31
l) proe. Lodzi
93,75 93.25.lęczID.len
"
. ł ':Jwy:),,)
1~ ~O 16. - biei. miesiąca oraz na W,l stGPY A.
• t
p!Z3nna
T CndenCJa u nymaD:t.
blowarowy
E,i50 19,50 Morewskiego i RoJcer w fiIbarmoowies jednolity
15,7!i-·1G,25 Lji. Bilety nabyc moina w sekretar
Warszawska giełda
owies zbiera.ny
13,75 14,25 jacie Za..'!bodnia 68, tel. 191-15 eopieniężna
mąka. żytnia. 1)
21,25 22,25 dziennie od 10 do 2 i od 4 do 10 w.
MS.
22,25 23,25 C4A*
Na. wczOI'lljszem Mora.niu wa.r' mą.ka. żytnia. 2)
(.f!zenna.
27.29.r,zawskiej giełdy walutowo - dewi·
8,50 8,75
70wej tendencja. była. mocniejsza otręby żytnie
KWIAT AKTORSTWA
otręby pszenne
8,75
9.przy obrotach normalnych. Notowa
WIEDEŃSKIEGO
otręby pszenne grube 9.9,25
no: Berlin 212,80, Belgja 123,63
rzepak
38.- 40.Holand.ia 358,30 (plus 15), Gdańsk
groch Victoria.
40.- 45.- HEBIWIRłt
172.88 (plus 3), Kopenhaga 116,70
(r; .CSIBl·)
groch polny
21.- 23.(plus 85), Londyn 26,15 26.12
20.- 22.(- 3), Nowy Jork _
kabel 5.36 wyka
22.- 24.(z .MASKARADY·)
(plus 1,'l5), Paryż 34.94, Plaga peluszka
makuch lniany
15.- 16.2~.13, Sztokholm 134,::;0
(- 25),
m:tkucb rzepakowy
12.50 13,50
Szwajcarja. ri1,50 (plus 3); w obro
koniczyna
czerwona
100. 130.hch l)ry",a.tnych marka niemiecka
koniczyna biała.
70.- 100.l 98,50, szyling austrjacki G9.10, ko·
ziemniaki jadalne
3.- 3,50
stenowi obsadę tllmu p. t.
rOlla. czeska. 21.86, frank francuF.ld
śrut Soya
19,50 20,00
~J.92.
frank szw!l.jcari;ki 111,30.
Usposobienie ogólne spokojne.
fllnt angielski 26.15, dolar 3.53,50,
I'1lheI złot~ 4.58 (_ 1), dolar złoty
NOTOW ANIA BAWEŁNY
R.89, rnbeI srebrny 1.62, biion 0:(0
NOWY JORK
B:'nk Pol~ki płacił za banknoty do
loco
12,65
luty 12,49 marzec
I:1rowo 5.2V.
12,50 - 12.51 kwiecień 12,52 maj
AKCJE.
12,55 czerwiac 12,55 lipiec 12.53
~a rynkll ak;;yjnym tendencj,) sierpIeń 12,53 wrzesień 12,51 paż
h~·ht ::;lab:1, !)rzy obrotach ograniczo dziernik 12.49 listopad 12:52 gm,
nVl',h NO~OWa.ilO:
Bank
Poll':ki d zlen
. , 19
~~
~,oo.
l;>fi 80 9625 (- 50), Lilpopy
NOWY ORLEAN
10.10 (- 5). ~Jorblin 35 - 35.50
Joco 12,69 marzec 12,50 maj <plut: 5')), IbhC' rbuseh 40 (- 100). 12,55 lipiec 12,55 październik 12,48
PAPiERY PROCENTOWE.
grudzień 12,55.
LTVERPOOL
D1:1. papierów pr')centowycn ten
dCllcia była. również słaba. Więkloco 7,04 styczeń 6,80 luty 6,82
(:;-yc11 tr::tnz:tkcji dokonano jedynlp. marzec 6,83 kwiecień 6,81 maj 6.80
f) proc. P()'ly~zką konwersyjna. No' czerwjec 6,79 lipiec 6,78 sierpień
• owano: S !,roc. buaowlana 4·{.2:'i 13,75 wrzesień 6.72 paździprnik 6,69
(__ Hi). 5 !,roc. konwersyjną. 6f}.150 grudzień 6,69. styczeń 6,68.
__ 66:215. 5 proc. kolejowa 61 liO.
Egipska: loco 8,99 styczeń 8.64 Najmelodyjniejsza pikant75.7Q marzec 8.60 maj 8.60 lipier R.S!
6 pro·c. doJ'1rowa '15,50 na komedja wiedeńska.
(n11lS 20), '{ nro\~.
stabilizacyjna październik 8,59 listopad 8,59 sty
Następny przebój
70.7ri - ·i0.88 (_ 12). odcinki po czeń 8.61.
f 00 dolaruw 71.25 _
'71.[i0
Upper: loco 7,9' styczell 7,71
" GRAND-KINA "
'il 38. 8 proc. oblh2'acj8 budowlane marzec 7,64 maj 7,62 lipiec 7,51
BGK l-'\'I;.'l, emisia. 93, 8 proc. Prze. październik 7,49 listopad 7.46 styNIEŚCISŁOŚĆ
mvsłll 'Pohkiee:o 88. 7 proc. ziem· czeń ~,48.
_ Słucb.a.j, Beniek, fJzy to pra.w~l;:ie dolarowe 49 (n1ns 12), 5 mor..
BREMA
I da, co o tobie mćwi~?
Wars7n.wv nowe 6163 _ 61.75,
lc-oo 14,66 ID'\,rzec 14.25 maj
_ A co mówi~?
,,t i 11-'ł n"f)(' lod'd 5'. 5 proc. l,o· 14.69 lipiec 14,79.
_ Że wczoraj dostałeś trzy razy
,hi ~targ 62: tr:mll'łkde nokon:mo
AT.F.KSANDRJA
po
mordzie.
=' nipllO+'OW'.1ne: 4 proc. dolarowa
SakelIaridis: marzec 15.90 maj
_ Nie podobnegol
~<:ł.2n (_ 15\. 4 proc. inwestycyjna, 16,03 lipiec. 16,13 listop~ad 11l:~r:
_ No, nie zapieraj się, tylko
~wykła, 117 (ntns 25). '7 moc. war- I As1:m01\Dl: luty 13,6;-1 ~w!ecl~ń przyznaj się, że dosłałeś po pysku ...
~7:lw"ka rlol. 68.25 _ 68,50, 4: i pół :13,67 czerWlec 13,(ł8 pazdzlermk
_ Trzy razy?
proe. ziE'mskb 53. 6 proc. ooliga- 18,54.

na

giełdy

WIELKR CZWÓRKR

dziś

Kalendarzyk
sportowy na
dziel} dzisiej.szy
i jutrz ej~zy
p-rzedstaw:a się nast~pująco:
SOBOTA.
Walne zeJbl'ania.
Doroczne
walne zebTanie klubów J.J TSG. j
SKS-u.
NIEDZIELA.
- BokI';. \V sali tealru .,Ro·z·
mailości", pr:zy ul. C~ie)\niaillej
27 o godz. 11.30 mecz bokser
ski o mistrzostwo drużynowe
Polski: !KP. - Cuiavia.
- Kolaf1S;two.
W
lokalu
przy ul. Przejazd 46, o godz;nię
10 walne zli('l'omadzenie ŁOZTK
- Gry sportowe. W lokalu,

THIJtlIIi PokrzyiowBnB plany
pla
ny kierownictwu sportów zimooraz
HIIaD" von STDla Z wych wychowania
fizycznego.
w
nie.
popis
PRUL HiiRBIDEB z
mistrza Polski, Sta
LED SLBZRK
niszewskiego i znanej pary Cha-

*.

I

Cracovia. ŁOZHL. wykazuje du
'tą op eS7alość i na ostab1.e lis.y, dotyczące
ostatecznych
szczegółów meczu 1. Łodzią, od
dłuższego czasu 1l1ie nadsyła od'
powiedzi.

l'IajC!brzgt: i rZD(il

*

*

Krakowem zabiega Łódź

BUety tramwajowe
do nabycia od

~l5

Opi(!szala

c;'Jego, 7"wr6oił się do sądu o <ltlCY
; ję co do dalszej procedury sprze·

'\Vagom . Lit" ('ook podaj:> do
Syndyk osbterzny masy 11J)[uHo
wiadomośri, !Że ou dnin dzisiejsze ·
tlci Anny - Mar.ii Gessner, likwirl11
go można nabyć hi!('t.\r miesięczne
jac aktywa mas~r, nr7:" I'p1'Z 'Iltlzv
tramwajoll'c. Dla l1!likuięcia natło·
F:~r~o powołują. się na Świadk0w.
nierue.lJOmości. sp'ltknł si~ z pew
ku, w interr.3ie w5zyt>tkich abonerr·
Sąd ogłosił uT)adll)ść. ustanawia· nemi trU flnośri:lmi. ~dyż :'\z~c lmf'l!
tów leży. by w('z(>§nit'j nahyć bile·
jąc przymus oś~bist.v przez oS3.dzc- r.ieruehomoŚCi. dokoJl:1n~' w r.Z1 ty już od dnh dzisieji'zego.
nie 7awtldzkipgo w areszcie dla.. ach lepszej koniunktur .... , okazaJ
Biuro czynne od 9 rano do 20
dłużników.
Eię obecnie za wvsnki, wohec CZ8g-Q
bez przerwy :t w niqdzicle od 10
Jerlnocześnie sąd wezwał wiorz,' na ostf:tniem zebr!l.niu 7.wi:lzl'1l wie
do 12
cieli Zawadzkiego do zgłoszenip rzycieli llchw'11ono no\\'oianip rks
swych wierzytelności w termil1iQ prlb, c('lem dokonania nowego 8Z:1
miesiE:rznym.
'!un1;-u nieruchon'o~ri.
ilł
Wezwa.nv dla dokonania tf:j r1.','n
Syndyk tymcz!1sowy masy upa. no~ci bieQ'łv złożył s,," o ją omll:r
TEA TR MIEJSKI
dłoECi firmy "Towarzystwo Akcyj uwzg-lędninjąc ober tUl w'l.rtoa~ nil'
Dzi~. w sobotę. o godz. 4 pop.
Ile Manufaktury Bawełnianej "Ja tnrhomości.
po raz ostatni ..Iiltryga i miłoM:".
k6b Kestenberg" złożył sądowi
S:vndyk, mając ek~pert~'zi' hic
nzi~, w soh~tr: i w nied:dell) o
as: ,"'.,
WłG4F
UjU_ZW au _,
t;
godz. 8,30 wiecz. "Kwiecista droga".
VI niedzielę o godz. 4 pop. ,,2:2
Ceduła

"Nr.

jutro

przy ul. Narwrot 12, o ~. . .
doroczne walne !Zebranie itódtz..
kiego okręgowego zwi~ _
sportowych.
.
l',
- Zapasy. W saJi tema
,kiego, w Pabjanicach, o gock,
11.30 mecz o mLst.ru:ostwo ,dmżycnowe
w zapasach ~

ur.

der -

okręgowemu

ośrodkowi
ŁKS zamierzał
najbliższą
dzielę zorganizować
łyżwiar
~ki

udziałem

'

ring.

Odwilż

w liarml ch

grozi narciarzom

Nagła odwilż pokrzyżowała
ŁKS

IKP.

- Hokej.
W "zje otin.~
JJia się temperatury. Na lodowł
sku, przy Al. Unji o goch. U-e,f
mecz o m~:strzostwo kI. B: S. K ,
S. II ~ U:nion-Tou.ring fi i w
Zgierzu o godz. 14.30 mecz taw
warzyski: SKS. - UniO/Il- Tou'

Polska

ekspedycja narctars&
do Garmisch Parte&<
Idrchen i została rozlokowana"
hotela~h w pobliżu skoczni. W czo..
raj polacy odbyli pierwszy trening
na wielkiej skoczni.
Zupełnie niespodziewanie
Gar.
misch Partenkirchen znalazło się
pod znakiem odwilży, która mołl
wpłynąć ujemnie na
mistrzostwa,
o ile utrzyma się nadaJ.
Jut w
czwartek zanotowano temperatur,
trzech stopni powyżej zera, w n0cy natomiast termometr spadł do O.
przybyła już

chlewska - kpt. Theuer. Warunki
atmosferyczne zmusiły jednak orga
nizatorów do odwołania powyższej
imprezy.
Okręgowy ośrodeK wych. fizycznego zamierzał w poniedziałek rozpocząć kursy hokejowe.
Równieź
i w tym wypadku ze względu na
ocieplenie się skoczyło się tylko na
7.arniarach.
Organizatorzy kursów
nie wyrzękają się jednak swych
Meez: międzypaństtwowy:""
planów i wC'ielą je w czyn, gdy tył
piłce noimej pomi'ędzy Hiszpa ..
ko chwyci mróz.
p,ją a Francją zakończył się n

na boiskach zagranlcil

Wieczornica kolarska

slużOtIl· eJJl

zwycięstwem

,m S7. .

panji w stosunku 2:0,
Mecz międzypaÓ5twO'Wy Uru
gwaj - Chili rozegrany w 000
Staraniem sekcji kolarskiej tKS
ności M tys. widzów przynió"t
Makahi odbędzie się dziś, w lokalu
zwycięsltwo urugwajczykom ...
własnym przy Al. Koliciuf'zki 21,
stC'''unku 2:0.
uroczystość rozda.nia nagród za se
'lon 1934.
Piękne żetony otrzymają. St. Sp
ZNAJOMA HISTORJA
"Resursa" i znmi zawodnicy łódz
:o- Oto garnek z czasćw dawnej
ry: Więcek, Kołodziejozyk, Ryk. Troji, wartość jego wynosi okolo
hajm, Kolski i inni.
1,000 złotych.
Po uroczystości tańce 'do rana,
- Do licha! Jakżeż mogli lt:dzie
moc a.trakcji. Początek o godz. 22, wć,wczas płacić takie słone ceny?

w Plakabl

QUQQW~6iKłUUW8Q~9!ł-9G9GeQ6W9§;Gg.9·~ "'c n'i?e~

Teatr "Aalmallajer·.

GoścInne wysłf.1loy słynnego artysty tJd.

~P~~~~I~~ JlI~k§andra
D_lś,

w

tel. 112-25

nIem. teatr6w Relnherdła

sobotę,

firanac:ha

o !Iod •. 4.30 po cenach popularnych i 9.15 wlecz.
po cenach b. niskich
Wznowienie znakomite! ,stuki
Ja
" 3 akt. 4 obr. D-re Wolfe p. f.
fa
~

l

Ól

r

l -lA
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Stowarz"szenie •• Rodzina
PolicYina"
w
dnia 2 lutego 1935 roku o godz. 22
urządza

lELKI

AL MAS

w San FilharmonJi, w

Mn6slwO nieSDodalanelc.

;asło

sobotę,

Łodzi,

będą

Do ta"ca DrZJI"wat
PP. akademicy, oficerowie i

przy ul. Narutowicza Nr. 20

członkowie

2 orkiestr,. Stow. po

zł.

2.-

zaopatrzon~' .
Bilety do nabycia w dniu balu w Kasie,
Filharmonji od godz. 12 do 16 i od 18

Bufet na miejscu obficie
•

Od czwartku 24 do med ~ieli 27 stycznia wł.
Zrzeszenie Artyst6w Scen Łódzkich i \Vars~, pod art. kił ' J",
Janusza Szyndlera prezentuje przebojowa. rewj~
4)
w 14 odsłonach, humoru, ~piewu i tańca
Udział biorą: Lu WilczYńska-uroeza wodewilistka, Hela Gryczyńska-wodewilistka, Wanda WoJ' ńska - tc\o ł' C rkn, Jerz,
Letiski - piosenkarz, Bolesław Bolkowski - recytator-monologista, Janusz Szyndle: -humorysta komik.
Na ekra~
Wielka epopea miłosna. z czas6w wojny światowej pt.
Na e~~!Di.,:!

Kino-Rew;a

"Tel€iowa' Da

"Wiktoria i ie; huzar··

Pomorska 89
dojazd tramw. O i 4. Tel. 248-05

ftajtańuy

-

teatr w ludzi-

wpr~rJ!k:~jb.

if/'

Ul'

Iwan

Dyr. Znamirowm. Kier. art. Szyndler. Kap.lm. Kochanowski. Pocz. w ozwartek i piątek. o 6, w Bob., niedz. i świ(~ta o ~.

0';[. ()

~ ).l.)

-fwidzialne rg
Ma!ą ciało zupełnie
Dr. WUliam Beebe, przyrodnik
i badacz ameryklAński, który dokonał nadzwyczaj śmiałego eksperymentll opl1S'Lczenia się na dno
morskie do głębokości 1,000 me
. {rów w skonstruowanej specialnie
dla siebie kuli stalowej, Wftrzyma.
jącc,j olbrzymie ciśnienie wody, wy.
glosił w Waszyngtonie niezmiernie
dckawy odczyt o rybach zaludnia
.iących głębiny mórz. Najciekaw!'zym okazem ryb, Ictóre zobaczył
dr. BCl'be na tych głębokościach,
h~'ly ryhy .,niewidzialne", Jak Je
naz;v' wa. Dla oka ludzkiego ryba ta
jest nłewirizfallla z wyJątkiem poły
sIw.iących zębów i oczu; eały korrllS natomiast jest tak przezrOCzy;;ty, ~e nie sposób odróżnić go od
o. . 'lczającej go wody. Obserwujtlc
nicwidzialną rybę w świetle refiekiorów, zauwai:ył dr. Beebe, lt dzłę
ki przejrzysto~ci Jej ciała motna
dokładnie obserwować połykanie ł
dalszą wędrówkę pokarmów w 01'ganiźmie dziwacznego tworu. Pra·
wie wszystkie ryby głębinowe, do

przezroczyste

dale dr. DMbe, DlOŹDaby ochrzeić
lIazwą latarni, gdyż wydaj. one z

siebie zielone, Z6łte, eterwone świa
tła, przy pomocy któryeh orJentuJą
tlię w panujących na tych głębokoś
ciaeh nieprzenlknionycb elemnokłach. Młędzy łanemlopIsał dr. Piotrkowska 175,
Beebe zebranym rybę, kt6ra sldapra,lm. od 10-2 I 4-8 ••
da ałę tylko z dutej paszeą ł śru· Bezpowrotne usuwanie owloslenla
bowatego ogona. Odczyt śmiałego naJnowezll redykalną metodą bez
śladów .
badacza. wzbUdził ogromne zatnte- Kuracje odmładzające
metodlł
re!'owamc w Waszyngtonie.
hormonową.
Trwałe

.

przyciemnianie bnri i rzęs.
dzierme i wieczorowe

,..... - .:

Speci&1ista ehorób skórnych
wenerycznych i sekeualnyeh

1·9i

POlUdniOwa Z8, fBL
prsyłm.

,'. _-;.

przeprowadalła sIę

na

telef. 246-58
prs,jmuje od 5-1-eJ godz.

~

Sz ke Szakali

Początek

o g. 4, w soboty
i niedziele o godz. 12

Ila

Ceny miejsc
I seans 50 i 54 gr.
nast. 54. 8ó i 1.09

dn. ;~~Jy;.zn!1l

~

I

OTWARCIE .

~

Proł.

I

D

CeRO

Wllł:ZKlł

Pr.y szkole specjalny dział r,łmiki i plastyki dla doroslvch
i dzieci pod facho\\em kier. dypl. instruktorki p. I': RYK I
PFITZNERÓWNY. Dla pań gimnastyka odtłuszczająca ,
Układy wszelkich taJtc6w baletowych.
Lekcje odbywają
sją Indywidualnie, grupowo I na na specjalne illdanie w domach prywatnych. _ Kanularja CZynna codz. od 11·2 i 5-10 w.

ił
•
AKUSZER-GINEKOLOG

IPB~d~~~~o4.12111 ~'.
4

Spec., ohorob Iren."canzcn, moooplolo*,Ch I ekórnyoh
",'

Traugutta 8. Tel. 179-89
PrB,triuile od 8-1f 1 od 4-8 wlsCl.
w nl.dalalo od 11-2 po pot.

Dziś i dni następnych r
w czarującej, arcywesołej komedji austrjackiej

de 'skie-Ka

are

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

Niezrównany koncert gry
po niemiecku

Mówiony i śpiewany
Nast~pny program: "Sluby Ułańskie".

Nor, Gregar. Marii Soerensen. Ernesta Verebes.
Dziś

Gigantyczne arcydzieło

i dni następnych!
filmowe wg. nieśmiertelnej powieści Victora Hugo p. t.

,

Z

II

2 serie razem. I) Galernik II)

ar,ż

woni

EooBowe Mreacie: Harr, Baura,.OdBite FloreU, Charles uanel, Josselinu
Poraz pierwlzu " todzi'

Legjonów 2 I 4

_" . . _!

ul. SrÓdmiejSftą 18

od 8-'-11 rano i -'-8 w.
:§wlęłll od 9-1 pp.

w nled.lele i

Kopernika 11.

Pocz. w dni powsz. o 3.30,
6.30, 9.30, w soboty, niedziele i święta o godz. 12
Sala dobrze ogrzana

.

......

Kina-teatr

ka

;o".ł ~

\V sobotę.

,-----*=-~

Szkoły Taiic6w Salonowvch
nowoczesnyeh l ...iłowych w komfortowo urzlldzonym lokoJu
pr.y ulic, Piotrkowskiel120, tel. 222.71

Upięknenla

DOKTÓR

iela w

Tel. 141-22.

Dziś,

•• •••
----_ _--...;;..-.,-IC
Dr. t~~~~!~!c~~WA Dr.

•••r...~.~.IH ~HI~

Kino

Sienkiewicza 40

~----------------------------UWAGA!

br d I

Wspaniała gra!

-

Niezwykła tregdt

-

nadorOuram: "Harr, jest

OU81

Wielki dramat, potężniejszy niż Maradu

•

rl

S!alone tempo l -

•

I

W rolach głównyeb:
VICTOR JORY
NIGEL BRUCE
HEATHER ANGEL

TaJemnica! - Zbrodnia! -

głodn," ~;:!~g~~~

Rom ns!

Harr, ani on

NASTĘPNY PROGRAM: "CZY LUCYNA - TO DZIEWCZYNA"
Dziś i jutro o g. 11 rano PORANKI Plll i P4Tlłt:HON. --, WełłcOPt! ~5
/

ar.

12

Padzie kowanie.

JWP. D·rowt LUBRANJECKIEMU,
zo troskliwił op ekę i skutecan~
pomoc podczlls mej choroby. skła
dem lIerdeczne podziękowanie

I

Fabian Berliner

Sygnatura 643

I 34

W6lcz:ańska

26. I -

I
I

" GLOS PORANNY" -

1935

Nr. 2fi

UERonIHA~~:

OLLA

61.

klC2jnot

ObwieszcJ!enie

Ogloszenie.

licytacji rUCł'lomoścl.
Komornik SIldu Grodzkiego wŁo
dzi, rew iru 4-go Stefan Zejllowski ma : ący kllnceJ"rie w Łodzi przy
ul. Narutowicu 35
na. podstawie art. 60~ k. p. c. oodale
do publiesnej w adomo'cI. te dnia
'lInte go 1935 r oku o godz. a-ej w
!'.ocl.i pray ul. P. aejllzd 416 odbędzie
się 1-5110 licytacja ruchomo'cl, nale7~oych do Henryka Lewinsona
s kładaiCloych się z samochodu ata.
,oosobowego :zajętego DIl r.e~s J.
Nowackiego
o, ncowanego na ł,csnll sumę
O

zł.

Ruohomoścl

Dziś

Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy
"Towarzvatwo Przemy~łu Chemioznego "Artur
GoJdsztadt- zawiadamia wierzycieli powyższ pi
uJjadłości, te Sąd Okręgowy w Łodzi w Wy·
dsiale III Handlowym wyanaczył dodatk owv
dwumiesioclny termin sprawdzenia wierzytf'l·
nojoi.
Sprawdzenie odbodaie 1Ii~ . w dniu 26 marca 1995 r. o godz. 9-ej rano w sali zebrań I l I
Wydzialu Handlowego S"du O~gowego w
Łodli. Pl. n,browakiego Nr. 6. pekój Nr. 15.
Wienyelele, kł6ny Iprawd.m nie dokona
~ nie ~, nalełen do maj"oyeh n ....pić podziałów funduszów masy upadłości.
Syndyk tymozasowy

Dremiera

NAJNOWSZA WIEDEŃSKA '
KOMEDjA MUZYCZNA .

1000.-

mołna

ogl'ldac! •

dn iu licJtacji w miejscu i cnsie
,")·te; oznacaonym.
1'.6d i, dni!! 16.1. 1935"
Komornlkl Zajko.sld

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

Adw. _dor Frl'"
lIIarutowiosa

Dr. med.

D. IIJ 1(1

Pnsejazcł 1. ~.ODym

tel. 141-32.

""boro"l pąuz"i po .5 Iłr.

Przyjmuie od g. 8 - 10, 12 - 2, 5-7
w niedziele I §więt!! od 9 11.

'II

IliasOołumnio ~fO~ne-.
UNII

a
1

"a ,

MEBLE

~i~~~!. -

WIELKA OLIMPJADA HUMORU I

a mianowicie:

s łoneczne,

•
'.

6.
• Brsetnei
-li. 16 i 18 pl'ly ul. Sieoki..włclaU9f 157.
27 lutego 193& r.
parceli fabl'Jcmych 2 i 3 pny ul. SienkiewicIa 4:9 i Nowej

- Bohaterka ,. Oaibi u i Ił Wiosennej Parady \' -

cały

rok.
ogrzewane

elgktrynne.
JĘZYKU

W

WóZKI dziecięce, wytymaczki,
po oenaoh przystępnych poleca
Marja Jakobi, Piot.kowska 107,
sklep w podwórzu.

Nadprogr.:

WYNAJĘCIA

DO

Ikc. low. Przem. JuDulza Heinzel,

tytułowej:

W roli

Kolumnie

ŚwIatło

ODłOszenle O IICytaciI.

Podaje si~ do wiadomości, ił .... aałi DP. 9
S"du Grodzkiego przy ul. Cegielnianej nr. 71,
o god•. U-ej odb~dzie si~ publiozna sprzedaż,
przy Initonych oenach wywoławcl)'oh, następ aj"c:y.oh parcel, Dalełlłeych do

8 lutego 1935 rolni
pAioeU J przy 111. PiotrkowaJdej Nr. 1J4It26

Pensjonat"
E
w
Poleca pokoje

Wielki wybór czasopism i dziennik6w.

(GRUSS UND KUSS VERONIKA)

gabinety,
owalne.
tapczany oraz wszelkie meble
najnoWBzyob fasonów. Ceny niskie, warunki dogodne
106 Piotrkowska 105
w podwórzu, te I ef. 136~ 27
S. BIMKE
22-12

t.l. Nr. 5 a.yn",

tnlldlnli i kola uJe po 90 •.

+.

."tołow~
sypialki,
kr-zesł8 dębowe. stoły

Szorra

od laraz
lokale handlowe z frontu
z wygodami w domu przy ul.
Traugutta Nr. 4. Wiadomość u
dozorcy tego domu, lub taJef.
219·36 i 223·16.
686-4:
różne

Ceny na I i

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

BliższJch informacji udziela biuro
przy ul. Piotrkowskiej 104.
J. B. LANGE. Adwokat.

NIEMIECKIM.

Aktualno~ci

n

Likwidatorowie Towarzystwa Akcyjnego
Manuf"ktury Wełnianej "Hugo Wulffson" w
Łodzi w likwidaoji zawiadamiai/ł. te w dniu
20 lutego 1935 rokn, o godz. 5-ej po poł., 'W
lokalu Spółki w Łodzi, ul. Piotrkowska 78, odb~dlie 8i~ zwyczajne walne zgromadzenie
akcjonarjuszy. z nast~pującym pors,dkiem
dJiennym: 1) rozpatrsanie l zatwierdrenie hl
lansu ołwareia likwidacji !la dzień 1 maja
1984: r., 2) rOlpatraenie i zatwierdzenie bilu8a,
oraz lysk6w i ałrai na 81 grud!lia 1934: ..., I)
woble wnioski. lfkojonarjuBI., *y..., lObie
pnyj,6 udliał w wa1nem .~romadleniu wina
Igłoaió swoie akcje VI biurae Spółki Da 'I c1Di
przed terminem IgromadHDla.

Paramo1l1ltu i P. A. T.
seans

zniżone.

w.ite·. nie

DO WYNAJĘCIA od zaras 3
mieezkania po 3 pokoje z kuoh-

nią II wSBelkiemi wygodami, ul.
:Narutowicza Nr. 9, w oficynacb.
Wiadomość u dosorcy tego domu, lub tel. 219-36.
686--4

Dziś

Klco-teatr

PRZEJAZD 2

i dni

11 listopada 16
(Konstantynowska)
Sala dobrze ogrzana

(tyt. oryg.: Wiesiołyje Rebjata).

I

Nadprogram:

•

•

Tvgodnłk

redakcja OW zwraca.

Kino-teatr

si~ śmieje ADRIA

h
ON:ram ,Yii "NaiiO, iciii

Nadprogram:

•
Paramountu i PatB

m,c'lęc.zna "GI.osu Porannego ' ze w8zystkiem! dodatkami wynosI w ł:.od.1 al. 4.60. se odnoszenie s prusylkIl pOC.towlł w kratu - sł. 80-. lagl'anlCIl - al. 9.-

Rękopisów

Najweselsza komedja sowiecka

~nliii'i la
WrOi Dł Warner

PrlRumerata
QrO'S"

następnych!

DSwiat

l'I K,niiBil Ż I i
tO

Tel 209-87 i 133-72

poleca Ssanownej Klijenteli w IW9ID poi DowooWoie mqda. lokalu

DowrOcl1

IJ

a.

Culdernl8 •• Zr6dlo"

$pecJailst. chorOb sk6rnyoh
wenerycznyaJil I mocaopłclowych

Cegielniana 7,

hi9jen-;

Aktualności

Paramountu i P. A. T.

GŁóWNA

1

°

Olan d •- Ne.-, H am.-" on

Ceny miejec: 64:, 85 i 1.09. Balkou 75 gr'

rnJłtmetro~y ł-s.pslt()~y (atrond 5 sapa,tje l-su strona :I ~ Relł/am, te ..etom
redelrCf;nym .1. 1.5(); w telacie: a sa!ltraełsniem rnielsGa 6() Wf.. beli .astrałenla mietlloa
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