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Mowa ministra

Na zakończenie deDaty 1V. 1(0
misji budżetowej sejmu 7erał
głos 'p. prof. Zawadzki, . któr\>
$.
, dl _1...__
w bat o uuoV.ernem· tn'z~tłwieniu scharakteryzował polltykę finansowtl rządu, tud%H-i
odpowiadał JUl zarzuty i uw~i
podnle""..ione przez ~7~ól
nych l)O&łów w clV5kuaji..·

Wysiłki

OSZGZ,dRotulo".
wstępie

p. miniater pod,
kreśla, te w tej chwili marn,,·
tro'Wstwa w najmmejszym .t0'l)
D1U W' żadnym
dzi4łe adudni
straeji pubUcznej !iJema.
~. środki wysJarezaJą. n.
to, teby minister warbo 'm~l
skutecm~e działa~ 'Chomi tvł·
Na

p.od~t:ko

l

kr3ś1aj~, te
reformę podał& pnemysłowe
zasada utrzymania stałości wa,
go w . Iderunkll lIeIlłe~·.,
luty jes! ni~mn, wytyczną IlrYC~ł~ania.. tego podatku
naszej polityki ~uansoweJ.
tam.
to jest. dmo:M!we..
PoS
.• gdzie
t
mlDl-S er
zapow:a
a _L-'
IVW'Idez,
~ niezadhlg() przedstawi pro.
.
sekt
Nastę;pnie p. m;nister zajął
pewnych zmian w podatku
si~ dbszernie kwestją polityki
dochodowym.
kr~dytowej, pq;ycze.m omówił
W odpowiedzi pos. Rybar
działal·ność instytucji oszc~ę ski.emu,
który wypowicdziar
dn ~ .
h ' b kó
'
O:.ClOwyc
1
au w pan pogląd, że w okrt:.sie kryzysu u
siwowych. Minister jest zdania dział państwa w dochodz"e !lpo
że ożywien:'a ~cia gospodar łecznym nie mcże wzrastać p~
..:zego w sensie d<AStar<.,zenia te minister zaznae tył, te
mu życiu kredytów obroto,
l!' b
• t
-~
wych; PKO. w ŻJldnym razk po ze y pans wa są poł1':.r;cua
nie może się podjąć. N.eco " mi naJbardziej zasadniczemi,
innej sytuacji jest Bank Gospo. które go poclarslwo sF9łecmf
2:-aspokoM musi i wot~ t~f)
darst.wa Kraj.ow, który mają.c przy. zmnle,:"zeniu or..ólnej ma'
,.d-powiedni aparat. może poó
,!""
tym wzgl~dem iść n ,~o dalej sy dochodów wi~k8!:e musi był
Niesłuszny jest ~arzut. ' że 011 zmniejs:zcnie tego. 00 .fest po.
sza: pOIitylta ~prowadza sie do Św." ęcOJl'e lla wszystide iłine ~
tego,· aby nasze wpJywy przel
~by. nU t~, eo Jest pą- '
ja'kąś pflr:lpę!OC;tą. drenowa!. śwłęcone na pofl'l'Jeby państwa.

'olUyka kredYfowa

J

tylko na potrzeby budżetowe.
i~ ~hod.zi o ~arcie.J dane
przez pallstwo l>Tywatnemu a

Zawądzkiego ~~i;~:;rz~:~to:;:~

=~

ln

/e

po'datkowI

rtiezacbwiana waluta

do administracji

"GIaDSU POR,ntłtBDD'~
PIOTRKOWSKR 70.

wiadomości te czesio okualy
nieśdsłemi.

me

Podatni trzeba

płacić

·.·ym'ary.

nietaktem Pobór DadzwYCziłjneJ
egzekutora
daniny majątkowej
Warsz.. koresp. "Glo u Poranne·

Walka

Bilel do Kino- Teatru·
wplat:' prenu_erafe
za mialąc lufu

~dri

w dziedzinach tych nle osią
gniemy należytych wyników
dopóki nie będzie współdz.'ała
nia między snółeczeństwem
ł
arbowemi. Gdvb:;
łładm,-er'n' B
naSltav.1en.le cał~o społeczeń
stwa byM tego rad.zaju. że
Dalej poruszono w~yskusji
sprawę wymiarów i egzekucit każdy obywatel miałhy zrozu
mienie tego, że jednak podatki
p"yczem D::SIWCy .
mus~ą hyć płacone.
stawiali w tyn. kierunku nieskońeone zarz~ty.
.
możnaby zrobić rzecz bardz(l
dawnie,i wyru.' ary byiy robione wjelką
zaróI\'\<'".IlQ w i.n ere~;"
czesto bardzo nadmierne
skarbu pańs1wa , ja)' i samych
i woS!ó~e w sposób lIliezupełui.'!
płałin,ków.
właściwy..
W zakończeniu o. mi.ą'ster )
Od kilku lat - pow.ii'dzial p
min~ster · "";" czynię wszelkie W'V mawia. szereg
drobniejszych
.,ił}, 1, . ,żeby temu przeciwdzia. spraw porusz311)-ch przez mó\'
łać 1 mOj:(e stwierdzić. że w d' ców
żym stopniu mi się to uda

ciąr kilku złych la~ kryz~u
op9fcie i zrozumienie ".lej o t'Zą P~ZYś.r~.oey t ośf~ł mml·
pt.nji, zrozum:imie tego, że wła Dla ye. k
~.ow po.~~ ~ °t8ytro
L-'
'
b'
. mną Wlę szo~c qaszycu ms tJ
:HIJe czasem trze a wyrzec SH' . •• k d t
ch od'a k' hl 1
pewnej niewątpliwie kOrł';vst ~i
y/wY
bfdl .JoC ; ~ .
Gej rzeczy diatego;żeby nie u .
e ws rz,ąs óW za zPlOOzy.
szezupllt tych 'og';lonycb §rnd·
.
1t6w, kthre na "nołrzeby ',"ało~ci , Bo~ąc~k.i.
całego pań"tw.a i ' wszystkich
.W· dalsźym dągu swoich W)
clział6:w mają. byćprze~naezo,
wadów
' p. minister obszernie
ne.
zaj.ął się omówieniem spraw p,
re.
datkowvch.
P. mi.nłster . nl ,
::ienilł 'swego npatrywan{a,
I
Wysiłki oszczędnościowe T1;ą
.su pozwoliły utrzymać budżet system podał.kowy w struktu
'tV taldelt granicach, któ're
rze swoJ~j i w wykonaniu pł}
wtale na walucie i na in~tvtu·
zosławla dużo do życzenia.
Sprawa .egzekucji jest z.nó~\
ejł tAmIsyio'ej nOe zaciążyły.
P. minister swego czasu za !J)~:.wą niesły~hanie
trudn r
P. min"ster sOlłi:daryzujc sioe 7
powiadał reformę ordynacji pc
oświadczeniem refeTcnta co do
datkowej l' refonnl;
Dodatku dziCZki PQws~an:uś ~o!~lnveh
wal'Uiły naszej, raz ,if'!'ZCZf' pod
'." za l"dv' Ob' e • k
grUtnto'\\'ego. Ordynncjll podał· Oc
OTPUS ~'(,
kowa została wniesio.na i uc~wa k ZYWJ8~le,. g y y
lona w. roku zeszłym. ProJekt ·v estratorow stał na wysokoSCJ
reformy podatku ROlontowego zadania, dal'hv sobie niewlttpl '
wejdzb w ciągu najbliższeo . . wie rade. ale są to
~zasu do sejmu. nlłlej częśc:O. II przew~ie urzt:d!.·CY mało
wo przygoto\vuje się
płatni, niekiedy ' mało tak-

otrzyma każdy prenumerator, który w dnłu
d z i s i e j s z y m. t. J. w
czwartek, 31 stycznia

trnnd. . . . WJbrWeeaL
Praca ta jelt przykra l ello
wiek delikatn,- 1liecbctD1e ....
nia idzie. Oczywikie - mów.
p. miniałer prowadzi sił
waDu:, s
taktem ... ~ępo
.
W.... II fCae,klltora.
Każdy fakt stwierdzone2o ole·
iaktu zosłał przykładnie ukara'
ny i w dalszym . eiuu hedzif
karany. Jednakże w lelokrotnl'
dochodzenJa, które zarządza
ł-cM naskutek 'wiadomoki w p i
sm ach.
musiałem
umarzał

I

Iko o to, żeby :miał dostateezn<'

Rok VU

.""' . ~~~
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A.dministracja; Piotrkowska 70. Telefon 222-22
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'zi ulg

I
Warsz. kor. "GłM11 PCJl'aDM' podaje Clo~~ czę.s~ przesadzone fakty. .
,
go" telefonuje:
W .ezorajsz~ .J)'l'ZIeDl6wienie p. ~ , jedn~:i za~iedzi, prócl
....a
d poda '-'ki
ministra ska.rbu . . k,amisfllej
_ 8 na
....l em.
. • •
mowej wywołało
. Wobec tego ' kra.zą pOigł~l
aieeo . przygnębia.t.e
~ ze generałby
referent, który
na słuehacza~h, a mł&nnwieie ddś przemawiać hedzie.
saatakuje również resort min,
wuySCy
skarbu
spodziewali ri ~ ehoelalby r.apo
włedzi ulg podatkOWJeh
.. i ten ogólny . atak wszystkich
w związku ·z onł"gdajszym pn. na , ulicę, R~·maTSką. ma b}ć na
wszecbnym atak~m wszytkicb wt"l
grup. a nawet przedst.włe~!i apowiedzią ~nyeh mńaD
: e'-Ik.o, pe~na1n. yeh, ale i w
BB., mianowicie , pos.. Hułe1) ...
~ •.,
Cza·pskiego i HyU. Tymr.zaMtD ,
ddedzlnie podatkowej.
Ponadto· dowisadujemv s;ę, Żł'
jednak p. mi·niater skarbu
i
zaatakował płabtlb podal. . pod nac .kimn
afer ·gospodar·
cly('h.
'
weco,
twie'rdząc, te zamiast rezerwo
lasy pad.słwowe · plae'.e będą
wać pieniądze na ~tkt, P1l
;. .' ~tek g~lo"! ',,
S2~za je
cloU często
~ i &)'Iłem joClat&owy ustOS'OWa·
Dy ~ ... eoral szerszej ~
tła spekulacje handlowe i
zarzueł jedynie p~asie.,
tJe obec. pl'ledsięb'1~rstw pań
ie dla Schlebiania ayte1ni1tom ItwOWYch.

m;;_ _ _ _
•••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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go" telefonuje:
Minister skarbu wydał rozporz4"
dzenie o ~bliczaniu i poborze nad·
~czajnej daniny mahtkoweJ w
1935 roku. Nadzwyczajna danina
majątkowa obliczana Jest i płacona

i

trzech
wych.

W·

grupach

kontyugeJtt<t

Rozporządzenie weszło

w

życie

z dniem 30 stycznia rb.

P. w r ng zii wraca do
slo
·
c
do Berlina
•

I

DOC

udałe

Warsz. kor. "GłOSll PoranlI1e

go" telefonuje:

prąbJł ~

odróż

Przyjazd jego
s.podzłewany jest

W dni'! wczarajsrjID przy·
do Warszawy z Białowieży
I). prezydent
Rzeczvpospoliltej
'" łowarzy~twie gości, zaprosz'.)
nich na polowan:'e. Premjel
pruski Goering natOlll.łaat nie
był

siC w

poczem
wizyt

jeszcze

W'

tli, r.D~

DO

uoey

noey Iuh

złoienlU

SZCTegu

j1Itrlejar.eJ 1ft"'
mJer GQerInć opuucsa Pollkt
{ udaje ~ $ powrotem cIo Ber-

cIo WanawJ. lf.,

Polowanie rta~ół odlbyło sie
• eic:tkieh wanmkaeh aŁmosfe
ryemyeh, szcJ'.:góld,. 'Wol)("
• • _......... tak te jak
,
panujące] u.e •..,'
,
1n .
wi r.~ w Warszawie,
poUłJGID, pINl polowania był
. . . JeP-,......._

J

'

.,

M.J.

Koncentryemy atak .w korni.
sjł budżetowej przedstawiciel;
wszystkich stronnictw, nic wy
łąezaJąc nawet referenta,
n
nasz system podatkowy, WYSIlwa ponownie wielokrotnie już
poruszaną kwestJ~ i gdzie tkwi
błąd?

Czy w

usfawodaw~wil',

~:z>y

lei egzekutywie'l
Cbcqc da~ objektywną odJ:lo
wiedź, naturalnie beZ p.,tępia
wszystkiego i wszrSIJkich,
nalety niestety powiedzie~ źr
zarówno ustawy podatkowe jak
i ich wykonywanie są ~ódłem
uzasadnionych narzekań podat
nika. Nie tu mieJsce na teoretvczne rozwaźania nad fataluym syste~em
podatkowymw)·s!arczy wskazać na to,
~(
stal się on anaehroniwmem. Po·
j.ęeie prawa,
sprawtedliwośe': l
podlega z biegiem życia młrod
przeobrażeniom
ł wymaga po
upływie pewnych okresów zmia
ny ustawodawe~J, n4,lwych prze
pirow prawnych,
dostosowa·
nych do nowych, ewolueyx'rde w
pocz1u ciu obywateli powstałych
po.fęt'i. Rozumie sl~ że okresy tł'
są w rÓŻnych dziedzinach pra
wodawstwa
rUne nod wz.gl~
dem długości, zaletnie od t€m
pa Pl·2:e-c:'-' ··~ · '.'! "'''''' c~e--~- .- h, re
8pOdarezyeh, poltłjeznyeh ltp.
I tak nasze ustawodaws~w(J

ma

.

podatkowe juź od dawna dl' .
ł'mle Jest do zmiany. Forma i
treść łyda ~os~go dojrzały w stcsnnkowo krótkim en!
sie do tak głęboki~h zmian, że
r~f{)rma

podatkowa jest 1IOSłu
lałem, kłóJ'ego bieuwz;~l~nł('pie może do?rowadzić do kon$fkwencjl ujcmnyc~ 7arównt
dla gospodru'stwa spnłeczncgo
jak i dla skarbu państwa.
W chwili pisa,n ia niniejszeg..
artykułu nie wiemy jeszcze, Jak
Q, minister skarbu,
Zl\1'r..gu;na pudniesione sk:trgi w kom;·
sji budżetowej. Wiemy, że

'I

minister niet;\'ko . doskonały teoretyk, ale także
ze swej popl'zednie.l praktyki mający lloiąe~ł żyda gospod8ł'czego, jes'
Z\V'o!ennikiem reformy podlllłkowej.

l dlatego należy

eza~

te prace nad tq

przypusz
reformą

będl, w jaknajk.rółs!lyn\ ezast~
~od;ęte.

Ale tyme.sown trzeba się Dezy~ ze st4lllem faktycznym, z 0bowiąmjąeemi l18ławami podał
kowemł. Niema tak zlej, tak

niekoordyn'OwaneJ z życiem u~1a-, któreiby umiejętna

=0.

i>

"ol

terprełaeja J rzeczowe wykony
od~braJy ostr1A, elf"

wa1lie nie

tkliwego dla obywatela. Ale te

"GLOS PORANNY""

Nt.

1935

~l

•

-

~ .fest rzeczą ludr;i, odpowie'] i w2'lłłlęclu na zdolnośi platn*~ tak i do strony przeciwnej t. ł.
nio do interpretacji przygotowa poda~n;kn, z tL'u~lei strońy, jak władzy s'k aroowej. I tą właśni.l'
nych i do rozumnego wykony- ; wyżej wspomnieliśmy, często korektyw-: uależałoby roWudo·
wania nastawionych. l\dnłstcr Ju-oć brak umiejętnego przygo wa~ w dzicd~e podatków.
skarbu może wydac1i tomy J'oz.. ' tOWaJl'la do Inlerp.-etacJi dośe Istnieje wprawcble Najwyższy
porządzeń wykonawczych i o- skomplłkowanych
przcpisó~ Trybuna] Admłnlsliraeyjny, al"!
kólników, świadczących o jeJto I prawnych, a więc tr.JYmanie się kor~ść z niego dla państwa jest
dobrej woli ł ehc:d dagodzema; kurczowo litery nłedoskonałej bardzo problematyczna. Kos~
ł(-go oStrza; ale protokół rewl 1'!l!Itawy.
towQ'e
postępownnie sądowe,
&ienła skarbowf'go lub arbltral
Wiadoro.cm leS~ że ll()re.dJ~ dJągoletnle czasem wyneJdwa·
na decyzja referenta, niedostęp wą ustawy, która nie wy~. nie na wyrok, paralłtujące nienego dla wszelkich 8rgUQIenłów .ie kaid~o stanu faklYC!Zllego, Jednokrotnie ew. korzystne dla
praktyki życia, mogą najJepSLe która nie Jest dostosowana do podatnika orzeczenie, przewał
cbęci ministra doprowadzić do rzeczywistości źyciowej, jest .... nie ",ieebt:CBJą luh nawet unieabsurdu.
Przytem nie weho- l".Zeczenie sęddego, niezawisłego możIłwiają mu odwołanie sIę do
dzi w gr~ da woJa,
zapewne odpowiednio naukowo pnygoto I tej władzy.
gorli\V~o urzędnika, nIe ra,,"'ej ,vanego i slolącego pOll8d łnJ&
Potrzebna jest ledy organłza
l: jednej strony konflikt mIędq- I resami stron. , ~eczeJde . Sądll ela sądownictwa administraqJnastawieniem riskalnem, dętą- llrzyjmuJe obywatel Jako wy- nego, na wzór sqdowniclwa o·
cem do dostarczenia skarbowi miar sprawiedliwości w SI08tDl- gólnego, o trach
a pnyna}
potrze.mycb mu wpływów, bel; ku zarówno do niego I$8mego, mniej o dwuch Instancjaeh. SąM

I

-

UDELIKATnił i WYBIELA lilCE -IREN FR4łATeW uPfRfECTlOO"

dy te winny być obsadzou1!
przez zawodowych,
niezawi
słych sędziów orLekujących. ol'~

dynacja ~la sądów amnJni&lracyjnycb,
powinna zapewnić
szybkie i sprawne postępowa·
nie. Ordyu·a cja takiego sądow
nielwa adm1nlsb·acY.inego byłaby dla podatulków niejako gwa
ranej" bezsoon:nego ł $pra" ledIiwelło wymiaru podatków. i
odciążyłaby w wysokim stopniu
,,,ladze skarbowe, u któł'ych od
wolanla obeoo.ie młeł(ają miesiącami a nawet łatamł.
O ile nam wiadomo, b. pre·
"es Trybunału Adm1ni&tracyjnego, Różycki, pozostawił elab4.-

. '

' ..

ra~ zawierający organlzacj~ są·

dów administracyjnych w Pol ..
sce. kt6ry mógłby słnży~ :;e pod
stawę dla wprowadzenia tej instytucji.

s.
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oosfyeli Wiel"- fj

rgtaoji

LIOJld George chce przebudowae gospodarslwo angielskie
Londyn, w styczniu.
Przed ktlku dn~ami
ILloyt
George obchodził
72 rocznict!
:owJch uTodzin. Dzień len b)
ot.zekiwany z niezwykłem zainteresowanIem przez całe społe
czeńsŁwo angielskie, gdy! 6~
dziwy
polityk
zapowiedliał
swój powrót do aktyw.neso ty·
cia poli'Łycznego. Zam 'erza 0ItI
zdobyć opinję angielską przez
ogłoszony przezeń w dniu urodzin
olbrzymi program spolee:znof50 spoda.rczy,
.
kt6ryby zupeł,nie zmien:~ wsp61
czesną ~konomikę Wielkiej Bry
tanji. Ma to być rekonstrukcja
w wielkim styl-u a Lloyd George
zdecydowany jest pom I mo swego wieku sir.gnąć
po
laury
Roosevelta AngljL Swiadczy o
tem m. tn. czysto zewnętrzny
fakt, że program swój przebudowy gospodarczo • społec~neJ
l"
nazwa ł " New Dea,
biorąc nazwę ~ wroI' z poezyJ' ,
Roosevelta ł trustu mózgów
na terenie Stanów ZjednO<'zo
nych. Z,resztą, utrzymuje on z
czolowemi osolbistośc!ami z 'Pośród otoczenia Roosevelta bardzo zyv.."j kontakt i w pt.H:zv·
naniach jego znalazły się ecb~
eksperymentów ameryka~skleh
Ale jedno jest własne: n 1espożyta p'omlenna energja, z jaką
stary lew pomimo swego wieku i pomimo niebezpiecznej cho
roby z przed 8 lat podejmtJje
walkę
"rząd dusz".
Znamienne jest dla natU.'wyczajnej ener.gji i mfodzieńcze~p
eutuzja..zmu Lloyd George'a. ż~
nie posiada on żadnej ~art.~~
na któfej mógłby oprze6 IWą

Poza czterema kreW'Dymi, za. ł oparty na dłUŻ'Szych wielomie
w izbie gmin. nie si~c~nych
konferencjach
z
posiada
żadnych oficjalnych przedstawicielami życia gospo·
zwolenników w parlamencie. - darczego, kierownikami wioelAle (I) nie powstrzymuje go od kilCh kO'llce~ów
przetnys.ło
działania, bo chce 00 .ię zwró- wych, oraz e.rołowellli osobisto.
cić do szarego edowlęka ulicy. śdaml z kół Tolniczych.
Najdo tych wyborc6w, którzy nie bardiiej sensacyjnym ~i%odew
są związani politycznie J: :lad· w przemówieniu Uoyd Geornem stronnictwem. 8 którzy we ge'a !był 'Projekt dotyczący reor·
dług jego ok'reśl€.ni'l kierują si~ ganizacji Banku Angljl. W myŚl
tytko zdrowym rozs~iem. lego p-l'ojekhl
Pozatem nie bez pew.nej dozY bistytucja emisyjna zOStałaby
zarozumiałośd
budui«: Lloyd poddDD'a ~owlcie kontroU
GeOorge na swej dawnej po'puakarbu· państwa,
lamo~ WŚ4'6d. an#Jtków. Fala co IprzecW8 jest ~ całą, dotychentuzJazmu WInna go pcmleU ezasową polityką monetarną i
ku wład~y.
tradycyjnemi poglądami szeroA progrram Lloyd Geotge'. '} 1uch k6ł społeeze(lStwa. Lloyd
Wyłożył go eksprcmjer
w ol· George zastrzeRł się, te nie mil
brzymiej bali jed·nego
z wieI- na celu całokwitej naejonaliza ·
kIch gmachów klubowych, '" ("ji Bank ot England.
Było to
kt6rych zazwyczaj
odbyW8jr: posuni~de bardzo nęcme, gd~ i
się ćwiczenia gimnastyczne i p'l przyjęcie takiego pos ulału c' .
kuy sportowe. Plan ten opra załoby się niemożliwe dla wi-~
cowany został
kSlośei wvborców. olla który'
przy ncbiaJe k.·Dm tylko na.fb:1r przemówienie Uoyd George'
dziej zaufanych Pl'Z)'ja~J6ł
było przecież przeznaczone.
B!J\H. . . ..,..............!itiIIiJII
.: _ _
..
siadającymi
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nową inicjatywę.
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W każdym bądź razłe stary
taktyk przez -amo wysunięcb
sprawy kon-troU
Itaństwowej
nad Bankiem Anglji zapewnił
sobie poparcie ze sl'rony Partjj

Prac,.
Drugim punktem jego New
Deal były obszerne projekty
przeSt~edlenia robotnłków zatrudnionych .. ,przemyłle
na 'terenach najbardziej
dQ lknię.tyeh kry~ysem. i rozmieSi:·
zalGdnio'
czenia ich w mniej
nych okręgach. a w szczeg61n.ości zatrudnienia ich
w rolnic twie. Tutaj 'Wskazał on. ·że dla
170.000 beuobotnyeh w uprze·
mysłowionem hrabstwie Dulham będzie to jt.dynym ratonkiem. Wreszcie trzecim odcin
kiem jego programu były pl'
jekły podjęcia
robót pulhlicz,nych na wielk.ą skalę, w szczególności zaś budowy dróg araz
szer~ou rentownych inwestycji.
Tułaj, w tym ostatnim punkcie, program Lloyd George'a o·
party został
częściowo na eksperymentach
R90sevelta, t:Zę.4cłowo zaś n ..
poJilyee nakr-:cama konjunktu" w Niemczech.
Przemówi~nje swe, przyjęto
zresztą . niefwykI':,
~y~.zr-.
przeJ znaczną c~ęśc opLnJl ang·ielskiej, fLl~td George ZakOll ·
czyi w sposób bardzo dyplomn ·
tyczny, ośwli'\łczajął". że
jes t
wolny, niezalł!ż1ny i niezwiąza
ny z żadną P3-rtją. R6wnoez~ś·
nie jednak wyraził on swą gotowość p6jścia z kaidym, 8h~'
ruszyć z martwego pnnktu , J,1 f
jakhn utkwH:v rprnhTemy ~OSP I·
dareze.
N. Y.

.2............................mm....................................................... ~·....ri~. . . . . . . .~••-R?.........................'D~~~·~~~'ra'••.~'...·.'n·mRW~
Wspaniały, o ·nię~ykle :fr8pująeej treści film tysiąca. przyg6d,
Dźwj~kowy kinoteatr
Dziś
emocji i sensacji wg. głolnej powieśoi L. Stevensona p. t.
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I SeDI'8t:gjng
k JaDoni
-Chin,plan
ludów
zjfdDot:z~Dia

;

całkowitego uniezależnienia

LONDYN. 30. 1. (PAT). Sensację
dnia stauowi w Londynie informa
cja poUtycznego korespondenta wy
chodzącego w Osaka wpływowego
dziennika japońskiego "Majnichi
Szin.bun". Według prasy japoń·
skiej minister spraw zagranicznych
Hirota uczyni wszystko możUwe,
elby wykazać Chinom konieczność
porzucenia tradycyjnej polityki o'
pierania się na przyjaźni odległycb
państw j zrażania sobie równocześ
nie sąsiadów.
Korespondent wymienia 9 istot·
ny"h punktów, które ministerstwo
spraw zagranicznych bicrze pod u·
wagę przy formułowaniu
politykJ
Japonji wobec Chin.
1.' Zachowanie nienaruszalności
Ch1o, przyczem pierwszym krokiem
będzie wytępienie bandytów komu
ilistyeznych i ukrócenie wszelkiej
agitacji przeeiwko cudzoziemcom.
2. W szczęeie formalnych rokowań w celu przywrócenia normal·
nych stosunków między Japonją I
Chinami.
3. Udzielenie przez Japonję po·
litycznej, gospodarczej, wojskowej
lab jakielkohviek innej pomocy
zarówno poszczególnym osobistoś.
ciom, jal{ I ugrupowaniom, które
mogłyby wziąć na siebie pełną od
powiedzialność za z,iednoczone Chi·
ny. Dotychczas rzą(l japoński wypowiadał się za niemieszaniem się
w spory wewnętrzne Chin oraz za
zachowaniem neutralności wobec
walk partyjnych w Chinach.
4. Gotowość Japonii do wzajem·
nego ndnnowania ambasadorów i
do bezzwłocznego zawarcia paktu
cbińslm . lapońskie.e;o na wzór protokuła Jnponji z Mandżako,
ile
Chiny uznają swo.tą wsnółzalemoś-'
z JaponIą oraz uświadomię sobie
swcją pozyel~ doniosłego czynnika
nołtaJu na dalek\m wscbodzie, za.
~i3St opierać się wyłąeznłe na Eu·
ranie i na Stanach Z,łednoczonycli.
5. W kwest.'aeh l'olitycZJ!yeh da.
(eldego wschodu ~apon,'a wolałaby
zawrzeć z Chinnmł osobny pakt
Jal'~nJa nie moZe już uznawać za

°

>

ak

I

~

•

••

ZaWIlSZanIe egzekUCJI
wobec gospodarstw
••

•

Wle!SklCh
Warsz, kOI"e&p. "GIOSII Poranne·
go" teleronuje:
Jak .się dowiadujemy w llajbliz·
szym czasie ukazać się ma rozporzą
dzenie ministra sprawiedliwości, do
t~'c'ilace sposobu zawieszania przez
urzędy I'ozjemcze do spraw mająt·
kowych posiadaczy gospodarstw
wiE'jsłdch egzekucji, prowadzonycb
orzez instytucIe kredytowe.

"resz'o\V~;nie

hurłown",a

za nadmiern~ ceny
Domarańczy

LWóW, 30. 1. (pA:T). Z polece·
nia p!olwratora are~towany został
hurtownik dyrektor ,;Centrowocu".
f)s karżony o pobieranie
wyższycb
cer· ,<, , . omarańcze, 11iz te, Jakie wy
'.naczyły władze.

Przerwanie komunikacji

sady paktów wielostronnych, jak
np. traktatu 9 mocarstw, dopuszcza
jąeych udział stron trzecich.
6. Co do zag.tdnień wojskowych
na dalekim wschodzie, Japonja pra
gnie, aby Chiny zobowiązały się
do niezwracania się do ligi naro·
dów, a nawet do wycofania się z
ligi i do zastąpienia swych europ ej
skich i amerykańskich doradców
wojskowych, japończyltami.
7. Japonja uwaZa za niezbędne
utworzenie bloku obejmującego Ja
pl)nję, Chiny i Malldzulto. O ile taki blok zostanie utworzony, Japo'
nja gotowa będzie udzielić Chinom
szeroko zakrojonej pomocy finanso
wej.
S. O ile Chiny wykażą dostatecz·

żóligt:h

Chin od mocarstw zamorskich

l1ą szczerość we wszystkich powyZ'
f.zych punktach, Japonja gotowa
jest zamienić umowę o rozejmie w
Chinach północnych na stały trak·
tat i ustanowić na stałe strefę neu·
tralną pomiędzy Chinami i Mand_żu
ko.
•••••• O.O •••••••• e ••••••

PRlEPRQWAD%ICIE
REMONT żOŁADKA...
stałą

troską o prawid10we
funkcionowanie tołądka, za
żywając znane i wypr6bowa·
ne 1.1018 francuskie The
Oham bard, które znakomicie
regulują wypróżnienie. SkutecznG przy zaparciu. Oena
torebki 35 gr.

9. Co dotyczy ewentualnego jatraktatu dwu·
6tronnego, to Japonja uwaZa, iż od
nośne rokowania winny rozpocząć
się w 6 miesięcy po 27 marca czyli
z chwilą, gdy wycofanie się Japo·
nli z ligi narodów stanie się prawo
mocne.
pońsko.ehlńskJego

Zwracając uwagę na
powyZsze
rewelacje dziennika japońskiego,
prasa angielska podkreśla, że kwe'
Rtja pomocy japońskiej w tępieniu
bandytyzmu w Chinacb oraz zagad
nienia gospodarcze między Chinami a Japonl'!, wchodzą w zakres
spraw, omawianych już obecnie w
Nankillie między przedstawicielami
obu państw. Rozmowy te WYWOhl'

ją

w Londynie jaknaj większe zain
teresowanie.
W Foreign OWce informacje japońskiego dziennika wywołaly zro
zumiałe p()rus~el1ie. Przedstawicicle
tego urzędu, zastrzegając się, że
wynurzenia dobrze zazwyczaj poiu
formowanego korespondenta poli·
tycznego "M-tjnichi Szimbun" nie
znalazły jeszcze potwierdzenia tt:":;.,!
dowego, podkreślają jednak, ze
przyjęcie przez
Japonję
powyż
szego programu w stosunku do
Chin, oznaczałoby pog' wałcenie pa·
ktu 9 mocarstw w sprawie otwar··
tych drzwi w Cbinach i zmusiłob~T
Wielką Brytanję do daleko id~cej
rewizji jej stanowiska wobec Japo·
llji.

Milion ·ol ·er , i 6 i D" mi iar a r
OlbrzJrm;a rozbudowa

Niez.gkl~

sensacje

MOSKWA, 30. 1. (PAT). Na wie
czor; em posiedzeniu kongresu wystąpił zastępca komisarza obrony
Tl1chaczewskij, oświadczając, że
liczebność czerwonej armji została
zwiększona z 60 tys. do 940 tys.
Budżet wojskowy, wynoszący w: ro
ku 1930 jeden miliard 655 miljo·
nów rubli, wyniósł w roku 1934 5

zbrojeń

tnłljardćw,

a w roku 1935 wzrośnie
do G i pół mil.jarda rubli. Wszystkie rodzaje broni czerwonej armji,
Hota i lotnictwo rozrosły się w o·
krpsie od r. 1931 o 215 procent (ka
rabiny maszyl'lowe piechoty), niektóre zaś nawet o 200 procent (tan
kietki). Szybkość czołgów wzrosia
6·krotnie.

Lotnictwo sowietów _ wedle Tu
dtaczewskiego _ wyprzedza dziś
te('hnikę światową nietylko ilościowo, ale również jakościowo, llrzodu
iąc pod względem szyhkości, dh1
gotrwalości lotu przy małym pro·
cencie katastrof.
Cała granica od jezi~ra Ładoga
do morza C~arnego, a także grani-

_au

I.

sowieckich

sprawatb

spo~zlewane są Wf

I!I

la

loniec
SUUl rODnOŚCi RrajÓW Rzaszu
Wszgs,. Dftmies.nic:g b rmisirze z

ce

kons~giu(ji

daleko-wschodnłe, zostały !lokr~'

te umocnieniami fortyfikacyjnemi
i bazami lotniczemi w stałych ga rIlizonach, co przec1ewsyst':'em wy·
IVołało potrzebę zwiększenia liczeb·
I.ości armji. Pozatem umocniono
szpreg punktów wybrzeża bałtyckie
go, morza Czarnego i Pacy rilUl.
Wszystkie te prace ukończono w
1934 roku. Utworzenie baz na obli
granicach Tuchaczewski motywu,\e
tmdnością manewrowania j przerzu
cania w razie wojny wojsk z jedne
go frontu na drugi.

I

czerwoneJ arm}'l
Wyszkolenie
stoi na wysokoścI. Większ ŚĆ do'
wódców od pułku wzwyż posiada
wyższe studja . wojskowe.
Praca ossoawlachlmu ogarnIa mit
BERLIN, 30. 1. (PAT). Dziennik nomocników partyjnych mianuje
Jony obywateli. Obrona przeciwgaustaw Rzeszy ogłasza dziś ustawę każ'dorazowo zastępca kanclerza.
zowa wykracza znacznie poza ra
l) nowej ordynacji gminnej, która.
Nowa usta-va o namiestnikach
objęcia
władzy
my armJi czerwolJe.i. ZwiększenIe
zmienia cał!cowi'!ie dotychczasowtl ;lłzeszy potostawia
knnclerzowi
armji i budżetu wojskowego zosta
przez Hitlera
ordynacje gminne Rzeszy. Ordyna· : Rzeszy całkowitą swobodę w teryto przyjęte "rzez zebranycb entueia wprowad~ we wszystkicb gmł I forjalnem ustalaniu zakresu wlaBERLIN, :ro. 1. (pAT). Dziś cala zjastycznemi oldaskami, lctóre nanach zasadę ptzywództwa. Nomina ' i dzy poszczególnych namiestników. Rzesza uroc:?:yście obchodziła dru- stęlmie przeszły w btlrzHwlt owarja burmi3trzl.l następuje z urzędu. ITe jednostki terytorjalne otrzyma· gą rocznicę dojścia do władzy kan· cję dla czerwonej armji, Stalina I
Po~te~ • przydzielonł' będzi: kai;-/ją, Jak wia~omo, na~w~ okręg?\'\' clerza Hitlera, W Berlinie wszyst
dPJ gmmle pełnomocntlt partJI naro ! Rzeszy (Relchsgabe), a Ich granIc!!' kie budynki publiczne i domy pry.
or.z~kiw~n~'u
dowo - socjalistycznej. Całkowita! nie będą się pokrywały całkowicip watne JJdekorowane były sztandaodpowiedzialność za admi"'istrację l' z ohecnemi krC!.jami Rzeszy. PoJ~ rami, a ulicami przeci~gały oddziaspoczywa na burmistrzu. Minister . de suwerenności poszczególnyclt ły formacji pai't~in~cb, drużyny
spraw wewnętrznych Rzeszy ,es! krajów Rzeszy zosta.ie całkowicie studentów i uczniów z orkiestrami.
MOSKWA, 30. 1. (PAT). Podcz~s
najwyższą instanCją nadzorczą. Pel usuni~te.
dzisieJszego posiedzenia kongresu
sowietów, prezes rady komisal'zy
ludowych fedel'acii zakaukasldej
Zl!łosił
rewelacyjny
Musabe!cow
wniosek o wprowadzenie w związ·
. Im sowieckim tajnego głosowania
przy wybn-rach (10 sowi~t6w, Werlle
za'l9więdzi z wial'yrtodl1errl) 7rlidł~
referat sekretarza C. R. W. ZSSR.
jadą
Jel't1łri<1ze w sllrul',a'!h kQ"' stytltC"'~
LONDYN, 30. 1. (PAT). W Polska odmówią ostatecznie podpi. pakt wschodni obejmował wszyst· nych, figl1ruj"cy .iako stal\' , pUllId
związku ze zbliża,il!cą się
wizytą sania paktu, Francja zawrze układ kie zainteresowane państwa. Prę· "orz"dlcl1 dzie!11lcp:o t;;'>" gresf!. 7~no
ministrów francuskich w Londynie! defensywny ze związkiem sowiec- mjer Flandin i minister Laval znaj wiada się nadzwyczaj sensacyjnie.
ugellcja Reutera dowiaduje się, ze kim i Cżechosłowacją, który to u- dą prawdopodobnie również w Lon
rorozUfl1ienie
angielsko. franclI' Mad jednak z ptmktu widzenia an rlynie przychylny llas1rój wobec
slde co do konieczności udziału gielskiego byłby zbyt jednostron- ! rzymskiej deldaracji francusko·wlo
' .!"""~8UW
Niemiec w pakcie wschodnim jes1 nym. Wobec tego, jak przewidują, sldej przeciwko jednostrol1uemu wy
nad !"óram; K=uka~u
'l góry zapewnione. FrancJa oświad Wielka Brytanja uzyje całego swe II powiedzenin
klauzul woiskowych
.
:lIOSKWA. 30. 1. (PAT). Grup"
czyta wyraźnie. że jeśli Niemcy J go wpływu w tym kierunlm, aby traktatu wersalsldego
samolotćw złfJźQ.n a z t rze<:!h anara·

i

I

nomin8t:ji

Zmiana granic terytorjalnych jednostek administracyjnych

I

Druga rocznica

I

W

I-

D~z
pakt

Iki
wstbodni nie doidzie

Poco

sr.nsar.1i

••

«:
Ikuiku
I

do

ministrowie francuscy do Londynu
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wskutek interwencji

bezpośrednie, z Turc'ą
SOFJA, 30. 1. (PAT). Dyrekcja
WARSZAWA, 30. t. (PAT). Iwlei bulgarsldch donosi, Ze komu· I Na dzisiej@zych giełdach waluto·
nkacja bezpośl'f~dnia z Turcją zo, wy"b trwala zapoczątkowana wczo
..taje przerwana na 10 dni wobec raj IoIJabsza tendencja dla dolara.
e-r iszczenia tCIU na granicy turec- który - mimo, Ze stracił wiele 2
fil) bu'v,arskiej przez wylew rzeki poprzedniej zwyżki _
pozostaje
Drio. Pociągi z zachodu dochodzą jedn~l{ w dalszym ciągu powyżej
.10 Svilengradu, Ct stamtąd »()dróź. górnego punktu złota. Osłabienie
l1i udajl1 się w dalszą drogę samo· dolaC'a w okresie, kiedy powody je
t hollatUi.
'- lO zwyzki egzystują \IV dalszym clIJ

-I

en-

amerykańskiego

I ar

funduszu stabilizacyjnego

tłumaczone jest zarówno mo
menłami spekulacyjn~'mi, Jak i in·
terwencją, podjętą przez amerykań·
ski fundusz stabilizacyjny. Jak sły·
cltać~ fundusz
podjął interwencję
drogą sprzedaży dolarów i zakupu

I

'ów pod dowćdztwem pi!9ta Czan,I,atadze odbyła przelot Mos!{wa I Tynis ponad grzbietem gór kauI;:a.
\
. .....-:
sJdch w watulii(ach · zimolvych. 'Jest _
to pierwszy przelot ter.:o rOdza j"

oferuje Londyn. Dewizę na No~
Jork notowano: w Warszawie 5.31
i trzy czwarte, wobec 5,34 i siedem
s!Jlyn~ły
ósmych wczoraj, w Zurychu 3,11 i
w
zatoce
Puckiej
jedna czwarta wobec 3.13 i jedna
ósma, w Paryżu przy otwarciu GDYNIA, 30. 1. (PA T). Lody za ·
\\ah.t europejskich. Interwencja ta 15,26 wobec 15.29 przy wczoraj- :oki PUcldej, które zatarasowały
odbywa się więc bez transferu zło !\zem zamknięciu. W LOndynie} dostęp do portów rybackich w He·
ta. Jednocześnie pewne ilości doJa- przy .otwarciu dolar notowany byJ lu i Jastarni, pod naporem wiatru
spłynęły.
. __
_
. _
.
!'(jl" na rynkach k~ntynen~alnyeh 4~87 I trzy ósme.
gu,

Lody

,

-
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Ungar stoi p.\ld zarzutem szeregu

zbrodni

LWÓW, 30 l (PAT). W dni ;] ne, brutalne _ pobicie członKa Pajorskiego, prowadzone są 6c.
dzisiejs.zym w westibulu uni · Bratniej Pomocy Franciszka chodzenia sądowe. Ungar po
wersytetu zaszły dwa wypadki
pobicia sludellitów przez kil:ku
osobników.
Rek tor untwersytetu wyd:a~
zarządzen ie,
zabezpieczająol
n.ormaLny tok pl ae na uniwet' .
syt~ie.

Pajorskiego, na korytarzu do
mu akademick.'łego zaszło poz~
lokalem Bratniej Pomocy. Za
rząd Bratniej Pomocy nie mo
ze ponieść odipowiJedzialtn<J'6c
za fakt pobiCia . swego członka .

dejrzany jest o usilow3Jrue za
bójstwa Flegla, współwłaścicie'
la firmy malarsko - dekoracyj
nej. Na wezwanie sądu UngaI
nie stawił się i przepadł be.
wieści.

mi władz akademiok.ich. Kura
tor Bratn~ej Pomocy, dr. Kul
cZYl1ski ogłosił komunikat, "
l:fórym stwierdza, że karygod

laUngaram

sację i jest szeroko komentowany.

LONDYN, 30. t. (pAT.) DeeyzJa
Prezydent Roosevelt oświadczył senatu Stanów Zjednoczonych, od·
przedstawicielom prasy, iż nie bę rzucająca udział Ameryki Płn. w
dzie 011 usiłował ponownie doma trybunale w Hadze wywarła -w kagać się od kongresu uchwały o łach brytyjskich wtaZenle przygnę
przystąpieniu Stanów
Zjednoczo- biające. Sądzą tu Jednak, że decy'
nych do trybunału s,prawiedliwości zja ta będzie zrewidowana.
w Hadze. ·

Końska
się

dziów i prokuratorów, których a·
lVanse będą ogłoszone o~obno. W
uclministracji skarbowej 808 urzęd·
nil,ów; w straży granicznej 12 ofi.
cerów i 205 szeregowyc·h. W min.
poczt i telegrafów 7 urzędr.ików;
w przedsiębiorstwach "Polska pocz
ta, telegraf i telefon" ogółem 1090
awansów.

s

c

I

Przezicbiaj
siC
(odzień!
kor.,ja jl-le.nieBo mlodzieó,.
W Wiedniu ciesz:!

Warsz. kore.<lp. "Głosu Poranne·
go" telefonuj::
. Zgodńie z naszą zapowiedzią na
1 lutego ogłoszone zostaną awanse
urzędników, a mianowicie: w min.
spraw wewn. 292 urzędników i 34
niższych
funkcjonarjuszy, w min.
p.prawiedliwośei 8, w sądownictwie
2S3 urzędnikó" I 69 niższych, przy
e:r.em awanse te nie obejmują sę·

Na atak

. do międzynarodowego trybunału sprawiedliwości w Hadze
WASZYNGTON, 30. 1. (PAT).
W ostą,iecznem głosowaniu senat
odrzucił wniosek rządowyoprzy.
stąpieniu Stanów Zjednoczonych do
międzynarodowego trybunału sprawiedliwo§ci w Hadze. Powyższy ~
nik głosowania w tut. kołach po·
litycznych wywolał prawdziwą · sen

an
uie
a
z dniem 1 lutego

urzednik~w

F1egl jest jednym z działa
czy orgatnizacji młodzietowej.
zmarł prokurator Pressard
Zostal on pobity ł pchnięty no
PARY1;, 30 I. (PAT)_ WydelJ zostal spowodowany przez clF!
zem przez studentów, wśrÓll
Pościg
których znajdowali się Ungal gowani przez sędziego śledcZE robę serca (angina pectoris).
LWÓW, 30 l. łPAT). Jak dJ i W6jcicki.. Pozatem Ungar §Ci go
lekarze dokonali sekcji Wn~lrzności zmarłego podda
tok yko.Iogi.cznoszą w sprawie zbiegłego stu gany jest przez władze sądowI; zwłok zmarłego b. pl'okurat~ra no badaniom
PressuHia · i stwierdziiU, ze zgon n ym.
deńta Un,gara, sprawcy polbicia za sporz.ądzanfe petard.

Pajorski po d'Wudniowem Jr
. Na uniwersytet mają wstęJp czenht o.ptt:ścił kliniikę.
tyl!ko słuchacze uniwersytetu

legitymują.cy się zaświadczenia

~1

popular· raczej znaczenie propagandystycz- kpinkami ludzi, którzy uwaiali go

PARvt, 30. 1. (pAT). W pobliżu
OisemoDt w departamencie Somme
miejscowa włościanka
znalazła
wczoraj w południe rozbitą skrzynkę drewnianą, o czem niezwlocznitl
~wiadomiła iandarmerję. Stwier
d2':ono, Ze skrzynka ta stanowiła
opakowanie ładunku złota, przesła
"ego w ubiegh'm tygodniu z Londy
nu do Paryla. Znaleziona na polu
skrzynka była całkowicie rozbita,
ale obok niej' nie znaleziono sztab

.:lota, które zawierała.
Po długich poszukiwaniach Zall.,
darmerja poczęła rozkopywać za.
marzłą ziemię
w miejscu, gdzie
znaleziono opalww~. nje ładunku, na
danego w Londynie. Na głębokości
70 cm. natrafiono na pierwsz'l szta
bę złota. Wkrótce potem wydobyło '
9 dalszych sztab, których wartość
wynosiła przeszlo 60 tys.
funtów
6zterlir.gÓw.

ł~~~!~~!wo'u~~~o~ !~r~}~~e

MONTEVIDEO, 30. 1. (PAT)...... 1 towano przywódcę part.ii lIi?zalt'ż-Rozruchy w Un1gwaju trwają w nych nacjon:ł1istów Domiego Na·

1l(\~cią i zdrowiem sędziwy dr. Ka· ne i sens bynajmn:ej nie dosłOwny, za dziwaka. Wkrótce za jego przy. dałSz:m ciągu a n~wet, wedł~g o ,que.
tol Panescb. Choć liczy już 71 łat, gdyż zimne, lodowate kąpiele słu

dr. Panesch nie spędza dni swoich
ani przy piecu, ani otulony w pledy,
lIni też w ~łębokim fotelu. Soleni?ant, które~o rocznicę urodzin ucz
city pisma amerykań!'kie i angiel··
!>kie, jest założ;;'cielem znanego klu
bu wiedeńskiego o oryginalnej de·
wizie: "Przezięhiaj się codzień".
Sława i popularność dra pane"
M'ha wy;;?:ly jui ooza granice Wied
nia, Ausfrji a na'wet ł Europy. Na
ełuanach kin amerykańskich oglądała pubIic:ność zdjęcie sympatycz
nego solenizanta, odczytując przy
tem komentarz. ilustrujący
jego
działalność. Zdjęc!a zaś przedstawiały dra Pallescha w kostjumie
"~.pjelowym, stojącego nad przeręhlem w zamarzniętym Dunaju i wy
głaszającego przemówienie- dzięk
('z~'nne do zgromadzonych przyj ació-ł i towarzyszy klubowych.
Co robi i cze~uu uwdzięeza, jak
:;am twierdzi, sędziwy ałe rzeźld
l>olenizant swoje zdrowie I swój
czerstwy wygląd? Od dwudziestu
zgórą lat uprawia on w zimie ką·
l,iel w lOdowatej wodzie Dunaju•
. Doszedł jednakże do tego drogą
stopniowegll hartowania i oswaJania ciała z nisI(ą temperaturą wody. Dewiza "Przeziębia) się codzień" - jak mówi dr. Panesch ma

kładem poszło kilku znajomych, a statnJch wiadomo§cJ, wypadkJ na
W obawie przed >'W<:l1tu alllymł
coraz więceJ bierają ostrości.
napadami na banki ~abezpieczono
wprost przeciwnie, do podniesienia amatorów sportu zimowego.
0zIMinister spraw wewnętrznyeh o _ specjalnie oddziały !:rowinc,ionallle
jego temperatury, ogrzanłago,oży- siaj zaś klub "PrzeziębiaJ się eo'lświadczył ił; przeciwko powstań· ce:tt I
b" k
"
•
",ienia obiegu krwi.
dzień" liczy sporą liczbę członkó",
.
,
•
. .' r~ ~ego ."" u e/11lsY.l ne g o. Jall
"Końska" kuracja, jak ją żarto- a wśród nich najmlodszym jest 7, ,cOm zostały uzyte samoloty WOlsko rowl1\ez oddZIały balików ~rywaf·
~liwie nazywa doktór Panesch letnia Ewunia Fiebich.
we. Samoloty zbombardowały sze llycb.
przyczyniła się do utrzymania g., I Kąpiele w lodowatej wodzie rze reg mieJscowo§ci w departamencił'
w st~J1!e. ~~.~owia oi ~akiej spra\\:n~; ki podczas zimy zdobyły sobie i u Tacuaremb i Cerrolargo.
łłi.ezwykly
ci mlęsn!_ JZ 71-1.~tnJ ._młodzie~lec Inas prawo obywatelstwa. • Istnieje
Władze bezpieczetistwa przepro~
V
zabrał !;Ię obecllle do 2,głęblania spore grono amatorów kąpieli zimo
d J
d l
•
t
KRAKÓW 30
A
!ajemnic sz~uki narciarsldej,. oraz I wych ~ rzece, którzy (i któr~, chwa wa ~a ą w a sz:m ciągu aresz o·
"
,1. (P T). W dniu
Jazdy D.a łyzwach. W Wiedmu spo la sO~Je ten sport ł oddają mu się \~ama osób, podeJr~ych o sympa wczorajszym przer;iIodlący przez po
tykał Się z początku z drwinami i z ~amdowanlem.
. tlę z rewolucJonistami. M. in. ares7 la w Pycltowicach p9d KrClkowem
_
lobotni!:y, zauw~żyli zwłoki mę!czyzny, który popełnił samobój6two w ten spos6b, że owiązawszy
żą nie do oziębIania organizmu, lecz później przybywało

l

sam" ól.ca

I
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FOTOGRAF

PRASOWY

6 .. go Sierpnia 9

zimę

(SFINKS) rcSg W61czańskiej

Wykonu;e zdjęcia prasowe, z uroczystości,
Od szeregu tygodni toczy się " cesu, gdzie WS7ySCy siedzą razem; brońca E. J. ReUly, któremu właś·
sportowe, g r u p o w e,
Ameryce
proces Hauptmanna. do- przypomina to raczej rodzinną kon· nie pewIen dziennikarz podaje kart
wnętrza, wystawy sklemrtiemanego
sprawcy porwania syn ff.lrencję łlaukową~ niż proces, któ- kę c jakiemś zapytaniem. Na pra·
powe, kopje obrazów.
k a t a log i i t. p, ka Llnd!Jergha. Proces prawie co· ry może się 7.llkot1czyć skazaniem wo od Hauptmanna siedzi zastępca
dziennie obfituje w nowe sensacje na śmierć. W środku siedzi 08karZo szeryfa Lovey Low. Na pierwszym
UustracJa llaE;za przedstawia cha ny Hauptmann (z brodą podparq plule trochę z boku widzimy Zon.
•••••••••••••••••••••••• rUłerJ8t)tCSlll _ ",U takłego pro- na dłoni),
uim stoi JeIe o- oskart.oaece.

b. niskich.

n,,"

Łódź, Andrzeia 1.
Pr.pjmuje wsaelkie roboty, w=hod.~
Oe w zakres capuoeenia slIpb, frote
,owania, cpklinowanla. i d,uł.J;v~ml.
posad.elt. 5pr3~tanle biur i mlesakati
orllt: pakowanie okien i dr.wl na

ROSS

pO cenach

sobie jednym końcem drutu dłoń,
drugi koniec przerzucił na przewody elektryczne o wysokiem napięciu.

,.:red

Ceny nls tle.
TeL 108.47 prJw. fIrmy I1E5TEL
Czynny do godz. 7 -ej.
• • • • • • • • • • • • • • • • (ł . . . . . . . .

Morze i kolonie
lo Dolega Polski

.
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Nr. ~1

Plołki
W n.alem prowincjonałnem piś
całą pracę redaktyJną

lilie

wiają

załat.

Zgon Ip oli

-lwI

dwójkę

redaktor i Jego
zastępca. Pewnego dnia
redaktor
musiał wyjechać. Wieczorem zastęp
ea zanwu?:.:t, te niema artykułu
wstępnego. Po dłuiszem
zllstano
"icn1u ~najdll~e doskf)nałe wyjście:
nazajutrz czyt.:!lnlcy znaleźli w pii
r::!.<> następującą not:ltkę:
"Spełniajl!c prośbę
wielu ua·
szych czytelników, drukujemy w
dniu dzisiejszym po raz drugi arty
lmł wczorajszy, który się tak pnwe

Ul

Transmisja radiowa
z Garmisch Par~en·
kir.chen

I

W dniach 2 i 3 lutego Polskie R(j
Młody komp:>zytor obracał , się w miejscową ludową twćrczość mu-djo transmitować będzie na wszy·
MOSKWA,
30 stycznia.-,
Zmarł tu many kompozyt:or sferach muzy~znyoh, literackich i zyczną i brał udział w wyprawach stkte rozglośnie najbardziej emocjo
i dyrygent
Wielkiego Teatru arystyczn!ch, by} w blis~ic~ stosun dl~ zebrania...n.'lro1owych gruzUl· Dujące momenty konkursu sItoków
Aleksiejem K., aklch melodJI, które potem wyko- 'otwa te
i d l
b'
Jt T
moskiewskiego
prof. Mich!" lach z· pisarzami
R'
KI'
tał'
mac
rans
w swych operach l. w zna- . r go
•o mm ...
Ippolitow - Iwanow, 'tV wieku T oł st oJem, epmem, e emlszewem, rzys
Sierowem, kt:irzy rćwnież wywarli komitych "Si:kic3.ch kaukaskich". wisja, Jak juz donosibsm,y, odbę
lat 75.
nań swój wpływ.
Z Tyflisu Iwanow przeniósł się do dzie się w ten sposób, że ciekawsze
Ippolitow - Iwanow urodził się
Po tSkończeniu konserwatorjum MoskWy, gdzie stanął na czele kIa.- momenty zawodów będą nagrywa·
w r. 1859 jako syn dyrektora nad. Iwanow został mianowany dyrekto 8y kompozycji
konserwatorjum ne lIa woskowych płytach I przeka
wornej fabryki mechaniczn(>j w Gat· rem szkoły muzycznej w Tyflisie, moskiewskiego. Jednocześrue staną! zan " , :M
hl
.. . k b J
czynie, Iwanowa. Nazwisko Ippoli. n~stępni'3 został dyrygentem opery na. czele orkiestry mo~kiewskiej ,
e 'Przez onac um· prz~z: a ~
4obał".
tow ~ Iwanow tłumaczy, się tem, że tyfliskiej. Ożenił sil} ze z~aną śpio- prywatnej opery S. L Mamontowa. do Warszawy. Ustalono Juz godZI'
W pismach z .,rzed 100 lat znal, maleńki Michał wychowywal się u waczką W, M. Zadumą, która bra.W r. 1905 Iwa.now objął stanowi- "'y transmisji.
oujemy n3StępuJącą notatkę z Pa- swej ciotki Ippolitowej. Matka kom la żywy udział w jego muzycznej i sko dyrektora konserwatorjum mo· . Dnia 2 lutego transmisja stę od·
ryża:
pozytora zachorowała na rozstrój kompozytorskiej działalności.
skiewskiego, 3. w paidzierniku 19-2-2 "ędzie o godz. 1950 do 20 20
Pani Crequy pisze w pamiętni- nerwowy, gdy chłopiec mial 2 lata.
W ciągu 10 lat, spędzonych na. r. Awięcil ~O-lecie !Wej praoy mu,. D
, . •
Dziecko wpadło do głębokiej stud. Kaukazi~ Iwanow
przestudjows,ł zycznE'j, obejmując stanowisko dynla 3 lutego ~d godz. 21,3Q do
kach swoich o eóree pewnego
<;tra, pani c., że była nadzwycZAJ ni i ledwo unło z tyciem.
~ .. ... ~rooo rektora Wielkiego Tea.tru.
22,00_
Ile dobrą I łagodną.
Zdolności muzyczne zaczęły !!ię
Dorobek kompozytorPki Iwanowa
"Razu Jednego byłam u niej (po przejawiu,ó jut w najwcześniejszem
składa się z prze8zło 60 powatoych
malerIał
MOlda) podczas gdy coś pilnego pl, dzieciństwie. Zaczął się uczyć gry
J
dzieł, wspaniałych romansów, duesała, Latająca koło niej mucha na skrzypcach i śpiewał w chórze
tów, symfonjf, uwertur, ehórćw,
brzęczeniem
przeszkadzała Jej w oerkiewnym. W r. 1875 wstąpił ja.]I
obrazków muzycznych, kwartet6w,
W Ameryce dkryt
myślach, które na papier przenosi- ko stypendysta. państwowy do w stawach i mięśniach, podagrze Bonat IIknypeOWYch, \ poematów, o
o nC)l\7 o petła. Pani c., lubo samą łagodnMcJą konserwatorjum petersburskiego, i neuralgii sto8uie sł~ tabletki rymfonioznych I wr~l!Izcle 4 opery.. , tęłneJ sDe ,materJał ~ll~howy,
była, wsłaJP. fednak w złym bumo· gdzie uczył si~ w klasie Rimskij • Togal - przynosz, one ulgę w Napis&ł Jeszcze i pią.ą. operę "Aza.", kt6ry nazwano Nltramon. Mat~rjał
rze, dzwoni ł wchodzącemu słudze Korsakowa i szybko stał się jego tych cierpieniach. Równie! wale potem IWD JIIo znisf.Czył, uwa!a ten, o podstawłe nltroamonJakalneJ,
lozkazttj~, aby złapał niepokojącą ulubionym uczniem. Na. jego dzi:t- grypie i pJ'llesiębieniacb stosnje ją.e, ił
zbyt teatralna.,
uwłera CO proc. tlenu. ' Wybucha
j~ muchę, fec'~ AZeby bynaJmniej ła.lno~ć IbUzyCzną. silny wpływ wy- się Togal, iako ~rodek p1leoiwIppolltow - Iwanow komponował
ł
I
k
b
uic jej złego nIe zrobU. Służ,cy warlo "kółko" _ Bahkiriew, Bo- gorączkowy. Oryginalne tabletki do ol!btniej ebwili !ycia. Napisał ~n wy ączn e nas utek ardzo sUl'bwyła muchę przez E:et'Wetę, hie- rodin, MU8Ol'gskij i Rimskij _ Kor- Togal Sił do nabycia w n8j~ szereg nowych kompozycji i sto- neJ detonacjf ł Jest o 20 proc. sUrze delil<atn(e we
palee l przy- sak/)w.
blitsze; aptece.
8unkowo nięda.wno skończył operę nieJszy cd wszelkJch znanych dortępuJac do .panI, pyta się co ma
M
"OstatnIa. baryk3,da." na temat, za· tychczas materJałów wybuchowycb
"Puść Ją za
c7erpnięty z paryskiej komuny.
tego ·typu.
z mt1chą Z1'obi~. okM", rzecze
panł C.
Stułący
Rada. komisarzy ludo~'ch , nada,
otwiera okno by wypełni6 rozku
~
"ira~zn.
ła·'Iwanowowi tytUł narodowego
il~rlytBtu
paui, lecz zatrzymuJe się. "DlacH\J
..
~..,
..,
artysty republiki.
. ..
W Oxfordzie '
go uie wypuszczasz muchy?'! zapy
ale organizacja bardzo pożyteczna
Ostatnio ukazał się pierwszy tom
tuje pani C. "Bo deszcz mocny leje,
pamiętnikćw Iwanowa, obfitują.cy
J. W. Pani", odpowiada nalwnłe
Na terenie wojskowych aktab) zabieganie o zdrowie pracow w eiekawe wspomnienia. i szereg
~ONDVN, 29. 1. (PAT). , WieIId
równie dobroduszny służalec. "No dów plrotechoicsnych w Remberło- nłków p~ krzewienie poczucia od interesują.cych epizodów.
Zmarły pozar zniszczył dzi§ budynek ,semi.
to wynieś fą do przedpokoju, nłeeb wie utworzo nOWll organizacJę ro- powiedzlalności za następstwa, WJ- zapowiadał, te przystępuje' do pr&- oarJum teologicznego uniwersytetu
buchł w po
so=le biedna trochę jeuc:ze pola- botnlcq, która ma III udanie pr. nikające dla zdrowła własnego ł lo er nad drugim tomem pami ętnik6W'I" Oxfordzie. Potar
ta , rzecze z czułokł, pani
eę nad podnłealenlem warunk6w nych SI tytułu zanJedbanla "skaza' ale nie było mu danem doko~ezyt Ja d
wy
la,.gJea,. w fabryce l nlesłenłe pler_ hygJeniCZllychj
tej
•
ko le oego ze studentów. Wspó'·
~
, nym wysiłkiem młodzłety unln'Cr ,
Dwa pisma, fedno &aJiowskłe a wszej pomocy w wypadkach prą, O) dąłlenle do .t"olzenła ałmodrup,'fe stołeczne, pisząc o wodnoea. praq. Nosi ona aazwę "Sleei Sa- sfery hygJenJczneJ w wa.rs.z tatach t ~PPObtow Jj":f0w~tUU?y ..
6yt nte·l:. eyteckleJ I straty pOZarneJ udalI')
,,' ol?cie "Lieutenant de vałsseau maryładskłeJ'" (S.
Oto niekt6- pracy przez dopt1nowanłe wietrze.. /
~y: 8 ł m ł eOle~~uzycz.. 6~ę pow zlokalJzowa~ ł uratowa~
Pans", nazywają tę nową freocu. re paragrafy teł, pdDeJ nMtadow- nla hal fabrycznych. doglądanłe ~ e c e!'Iy s ę szeroAq: popu
~,Iq łódz latającą "Parannik Pa- nłctwa, orpnb:acjl:
sprawne,o funkcjonowania istnłe- larnotciąJ rćwnłet ł zagra.nie~
cenną bibljotekę semłnarJum.
ryz'( albo "Porucznik Paryta". PoPar. 4. Zadania JJ. 8.. ctiani- Jąeyeh wJetrznłkt'tw (wentylato
mijając Jaź, Ze 1łeuteaant de teru Gg6lnego:
rów), dbanie o ezyst~ umywaJnł.
i ;
vaisseau to weate nie pora~ a
a) ltadzenłewstręta . , ·iruc1a miejsc astępowyeh Itp.
właśnie ka"ltan marynarkł, ale Pa- pnez rnwłJanle kalta, lada • esy- Członkowłe organizacJI ,11.
ds. to wcale nie Pary!, tytko na stMcl;
przeehodzą kursy ratOWtllctwa I la
zwisko słynnego franeaskłego IGłpoznaJą sIę SI zasadami hygJeny o
Obrzędy pogrżebowe rybaków kaszubskich
nika. Ciekawe, eo by te płsma pog6lne, i osobisteJ, aby mogU nłd6
rviedziały, gdyby tak z ft~
sprawo, I fachową pomoc w wy.
WfrH rybak6w p6łwyflpu Hel- z nieboszczykiem transportowana
"Wichral'
zrobiono
zagranicą ram dostarczymy pani w GClpo- padka przy pracy, zanim przybę sklego niema tyle obrzędów cieka· jest łodziami żaglowemi
zatoką
"T11e Wind". z posła N1edziel~kle- włednle] klatce łąclane mtrzę".
"zie lekarz. Cała fabryka podziela- wych, Jak w głębi Kaszub. Umarłe- Pucką lub otwartym Bałtykiem. To
?U _ "Augeordneter Sonntag", I
,Ile płacę?" na jest na rejony, l'ocfJ~głe odpo go kładzie Się w od'więtnej szacie samo ma miejsce przy ,clp'ztach i
puIlmwnika _ Koca _ "Capitaine
U nas są cen,. mlione. 18.000 wiednim kierownikom rejon6w i sa. do trumny, ~aje mu się do ręki wes~lach. Nierza?ko się z8arza, ~e
Couverture"...
franków".. •
nItartaszom, którzy odpowiedział- śpiewnik, r~iec lub k1'7.yź, jak i ~slądz z ostatmą posłu.gą d? Ul1lie
Młoda dama wypISUje czek i wy- ni są za ogólny stan bvgjeniczn; równie! ulubione jego rzeczy
za I· rającego przybywa z Wiatykiem lo
W Paryźu rozwija się liandeI ebodzi ze skJe,a zadowolona, t.e , pomieszczeń i którzy ,.,płYwają na il'cia, a prtedewszystkiem sieć ry- dzią żaglową.
Ó:ikiemi zwierzętami oraz egzo- jut Jutro będzie nt01ła chlabJ6 się robotników: aby stosowali się do baeką, aby nieboszczyk miał zalę- .~~O-~~~.O.$ •• ~~~."'~
t,\cznemi ptakamt Nabywcami nie przed przyjaci6łk~mł z posiadama przepisów hygJeny ł bez.neczeństwa ~e, gdyż na rok moze t!lko Jedno
są b na!mnbj ogrOdy zoologlcz. egzotycznego dra"tetnłka.
pracy i aby me nardali zdrowia i "oczko", to Jest węzeł .&leci rozwią
ne. !tlCZ prywatni ludzie, którzy możycia. Kłerownlłdem całej organlza- y.a6. Tłumaczyć to nalez~ wiarą, ~
gą sobie pozwolić na ekscentryczną
Polowania. na wieloryby ,przy- cji fes't lekarz fabryczny.
o ile nieboszczyk ma zaJęcie.
me
miesięczne
zł. 22.~
za::hciankę posiadania
JakJeg08 blały osta~lo tak opomne. rozmłaOrganizacja ma charakter zupeł hędzie Jak~ upiór gtra:zył krewc!:·;J. pleŻt1ika, mieszkańea diunglł, ty, te grOZIło już nIemal zupełnIe nie dobrowolny i cieszy się wielką qych I poWinowatych. SIeć sta!lowi
sprzedaje
h J potęroego gada, wzbudzająeego wytępieniem tyeh olbrzymich zwłe popularnością wśród robotników.
więc rodzaj ochrony przed
upło.
lirzes1racb u gości, którym boyacz nąt.
rem. Kaszubi wierzą, ze dusza nie
f; : ob będzie z dumą pokazywał.
Wedle raport6w przedłożonycb ł • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • hoszczyka idzie zaraz na sąd boży
la, tel. 249-33
Reporter dziennika ,.Le Jour" o- lidze narodów zabijano rocznie oko
HODOWLA' SKŁADY NA~ION
i potem natychmiast do ciała wrao
p:slije wędrówkę pa sklepach, sprze ło 40 tysięcy wielorybów.
6'.'
6'
ca, gdzie tak długo przebywa, aź
c(ujących dzikie ~erzęta. Zgłasza
Kwest ją tą. nJmowała się obee· . ,
.,
ksiądz nad otwartym grobem rzucI
~i"" młoda ele!!ancka dama.
nie liga narodów oa spee!alnem
garść ziemL Pogrzeb · kończy
się
~
salo!. 1805 r.
d ' bi
d i
"Pragnęłabym nabyć lamparta. posiedzeniu. W rezultacie wygoto- WARSZAWA
:t
CEGLANA 11 st~ Pą, urzą zoną w JZ e, g z e sta
de takiego samevo Jak ten, kt6re- wano międzynarodowa konwencję,
po!eca1li
la przedtem trumna zm.arłego. Pod·
go posiada Jtnefina Baker" - VI myśl które,ł wielIlryby podpada6 ~ Ja a:
yboroweJ czas stypy toczy się rozmowa do- (pielęgniarka dyplomowana)
1M Ja
mówi niedbal~, Jat'tgdyby chodziło bę~ą odpowł!dnłeJ ochronIe.
1.. a ~
l". J.B ~ko~cl - koła pochowanego nieboszczyka.
przeprowadziła się
() nabycie pary r kawłczek.
Kotlwenc{ę tę nodpisało Jui 17
CENNIK na 1935 rok
Cme~tarz rybacld mieści się w ~a·
.,Dobrze _ o owłada subIekt. IPrulstw, wśród którycb figuruJe...
na źildllnie bespłatnie,
starnl i Swarzewie, to też z wiosek
tel. 246-36
Niech pani poda swój adres. Jut.ra, SzwaJearJa i Czechosłowacja!
••••••
Chałup i Kuźnicy na Helu trumna
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To czego leszcze nie było!
".
Fenomenalny film
najnow8zel produkcji Foxa
"
W rolach głównych:
T':l'IP1~ Madge EVan$ł Warner , B~xterf
4-letni Lud ekranu"
K
Ii.
L
L
John Bołes I James Dunn.
NADPROGRAMY. Pocz, seansów o g. 4: PP') w Bob. .i ,niedz. o g. l~ :w poł. Ceny miejsc do g. 6.30 zniżone.

&:DIRlJR"

I.

Karta z życia.
tysięcy dziewcz,\t pt.

:vś~~~: ;:k~~~aDk6W

BRK
PORT
naneu CaroU i, John Boi es

pocl.tek o godz. 4-eJ

II. -

JłN

D 111" SIT

Na:jpopularnieiszy' bokser-~portsman -akrobała.
Ulubieniec młodszych i starszycn w arcywe~o
łym i sensac. filmie

-" , "

.1

.6~
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Wczoraiszrniemal
treik demonstracrjnr
'abl7ki

J~lrQszkOlyniB,CZynJiB unieruchomił
Nabożeństwa i akademje
I 'okazji imienin p. Pre-

zydenta Rzphtej

. w ' żw:~u z przypadaj~e
nii na dZień 1 lutego · inlieuiita
1110', p. pr~ydenta R.zpJiteJ proi
rgnac~ . Mościckiego ' p(lwstała
~westi~ czy w dniu ty.m szko,
łyl(idzkie mają by~ czynne
czy też nie. Zwróc, łlśmy się li
wyjaśnienia do dy ...ektora znanej' ~oły' średJiiej w ŁodLi~ któ
ry n~m oświadczył. tie wladz\
szkolne ..·e wydały żaJlnego
specjaL'"lego okó~i~~: któJY~Y
nakazywał obehotue.We Im.c·
n: n p. prezydenta Rzplitej, ja.
ko święta szkolnego. Z drugiej
.~ednak strony istnieje ~kólnik
kuratOl'jum, który mÓWI'" ., f;e
d!iiCJl imie~i~ ~ .pr~denta wi',
~!tJ. być poswlęcony na · nabo- ,
ź'e?~twa ~czyste , ori ak~de1.Jl.!t'. M07.nab.~ rozum eć to . ~
ten , sp~b, . IZ ,rano ..mł~~l«:Jl
szkclna . ulla się na naboz~n·

wszJ1słllie

łódzkie

Bwa drobne incgdentu. - Aresztowanie i zwolnienie
ków komisji s.rejko"eJ
, w dnt'u wcz01ajszym ,odhyJ
się w Łodzi .okręgu przemy~o
wym jednodniowy
strejk demonstracyjny w pru
myśle włókIenniczym
ja,k o protest , przeciwko łama
'liu obowiązującej umowy lb:,<>
rowej, niehonorowan 'u ofi;cjal
nej taryfy płac, niepła('~niu ~a
urlopy, n :'euznawa.niu delega
tćw fabrycznych i t. p.
~trejk
I
ogarnął o;etylko robotników
przemysłu włókienniczego, alt
i proletarjat innych gałęzi prze
'.mysłu łódzk:ep,o,
'
w ktbry,c h ' nie proklamowRIM
akcji prl'ltesta:!yj.nej. Robortnicy
zatrul'hiieni w prźemyśle '
jedwabniczym,
. ' .,.ońCi..olill1i ,
e7.)'m, sznurowadlany.m i meta.
lowym 'przyłączyli si~ ł.'Z~e,"o

wo do strejku,
chcąC," zaman1"estować ~wą so
lidarność z postulatami włók
niarzy. Oprócz tego slTejkowali rohotni<;y przemysłu pIu
~zowego, którzy porzuC!li, j:lk
wiadomo, pracę jeszcze vi po.
Q,iedziałek.
Jui we wczesnych
goo7i .
nach pOTannych przed wię.kszy
mi zakładami przemysłowymi
poczęły się tbierać grupki ro
botników, kt~rzy czuwali narl
tMD., aby rokt nie przys.tą!pił '1(·
pracy.
Do wszystkich fabryk wyn'
,>zyli pozałem
.
czlookow,'e lotnych komisji
streikowych, ' '
w ydelegowa-n-i przez główną k.J
misk ' strejko:wą, t. m. prl ....!
zWiązkl' klasowe, "Praca" i cha

człon

decki. Lotne komisje tnfOl1Do,! kowyeli ares&to.wała policja
wały robotników o uehwałaeh za a.gi'łac~. M.
&res.ztowany
lWlą'Zków i
został
wzywały robotników ,.atlde.eprzewodDł~ Okręgowe,
ldeh" do soIłdamOlkJ.
., k ___'teto roIMdaiezego PP'"
W niekt.;'rych . zakładach 4liw ŁodzI, Stawinowski.
mo to ' robotnicy podjęli ezę.
Naskute.k ilDterwencjl CzłO!ł'
ściowo pracę, ale już w godr.l'· ków zarzą,du głównego klasonach południowych, sale fa· wrgo związku włókniarzy pos.
l,ryczlDe opustoszały.
Szczerkowskiego i radnego Wał
W czasie agitacji. cIoszlo. jalk czaka7.Wykle, do
arestłowaoi""- .iezwłoe.,
szeregu -drobnyeh ;aey_tGw. DIe WJPoszeze Da ..oJncrie.
które szybko ztl:kwidowano.
Pozatem w ciągu dnia 'li,
Przed fabrykam-i A; Gutmana gdzie spokoju nie zakłócono . .
(Zakątna ' 3-5) 'i Ępsztajna (róg l Według informacji, \łZy~k~.
Banpur~klego i ' GdaJń5kiej) mla Dych od organizacji robotn~ł
ły miejsce zajścia, w nasie ktć l'i.yc:h i okr~owego ins~ldCJl!:.
rych
,
tli pracy, ' ftrejk wczorajszy
robotnJey wybili Szyby w lUlU ' . ogarnął w ~ około 9.1 ."..
lorach fabrycznych.
• cent za~udni onych w F~
Kilku Członków komłsi~ slrej- • śle textyIny~, robo!D:ków. . I
!'~'t'mal wszyslkle wtększe . •

m.

ni

:!~:iy ri:t~~e!~~;ot~-: DZI(Cł<OmYC~TYlł(O 1"~J4Iln~m MYDŁEM I3f8fSIOFMJ\NA ~~:~:cto~~:1e~ło:e mi:~iet!;
tldiu:dą się ' dop'ero lekcie.

Po
rt1ewaź w ' praktyce jest to tm

'

,

'

.'

"

~::to~:E~O~~:~~;ć:~~ ZamOrdowanie

łórlzki e !lt'ze-:,ywaj~ na dLień t
lutego zajęe·a.
••••••••••••••••••••••••

Przy .aparclu etol.a. , w,~ęc:lu

b'r zucha, łaRodnie 'd •• ełalllca naturalna
woda gor,ka ' ,.Franciuka-J68.f."
dalel łatwe .,pr,6tnienie, uwalnia or-

~'lli'DII od poaostllło'ci · . Jelitach;
......... ~................
NOCNE . DV!URY

APTEK._

Df.iś

w nocy dyżurują. następujące
lIt·teki: Suko. K. Leinwebera (Plac
Wolności 2), Sukc. J. Hartma.n3
M.łynarska 1), W.
Danielecklego
Wiotrkowska 197), A. Perelma.na
(Cegielniana 32), J. Cymera. (Wól.
(,:~ań8ka. 87), Sukc. F. Wójcickiego
Napićrkowskisgo ~.
104).ZLOTOWE ZNACZKI STeM
PLOWE. - Wypuszczone zostały
w obieg znaczki stemplowe warto'

bei 100 zł. Dotychczas istnia.ły
?1laczki s~mplowe ..w ' najwytszej
c(lpie 50 zł.
DALSZY WZROST BEZROBOCIA. - Wadług ostatnich danych

pośredtlictwa pracy funduśzu
~'t'ztobocia., liczba bęzrobotnvch,
zarejestrowanych Jla tereni!.' całego
l'J aju w dniu 2>6 b. m., wynosił:!.
Clg(Jem ' 4$8,210 os ć>b, wykazuja(.
wzrost bezrobocia w ciągu tygodT.ja. o 18.221 os'ób.
Liczba bezrobotnych w Warszawie (wraz z okręe-iem) wynosiła
:iO.958 os1b, t. j. o 1.61f7 oRób wię
N!j niż w tygOd'1iu p01)rzednim. Licz
l,n. bezrob0tny0l1 V! Loihi (wraz z

'lur

ckręg-iem)' wrrosłn. w Cilł.~U
I) 749 OSĆ0 i wynosiła:

l>ia

tygod58,89(i

.
Licz.ba. bezrobotnvch na ~Jaskt1
t'\' ynosiła 1.21 180 osób, ' wyka.z~jąA'l
" '7"Orgt o 8,080 osćb.
'
c~6b.

WYCIECZKI

I

K. PozlJlallski,
ZjednoezOlltł
ScheilbIera i Grohma '

Zakłady

Stolarow, Barciiiski, Osser, Eiki, eroWnika 'gimnazjum państwowego w Zduńskiej Woli
§ert, KindeTman J., pozateO}
str~jkowano cz,ęśdowo w WI '
Onegdaj dokonano w Zduń zgon ofiary bestjal,skj~go mor ca nie wyS1.ła na korytarz, być dzewskiej- Manufakturze ~ •
skiej Woli bes'tjalskiego mordu duo
może, skończyłoby aię tylko na Leooardta.
_l..:
I .
.
-'f
ba..2
I.
..2_,
C
b la 1O _ L . ...
·na OSVJJ.1e ogó me szanowanego
J~k SIę okazaIo,
'lluy.:i' la '\TaUloleży.
zynna y
n ep1'ZeJ'WłQIIe,..,\
dyrektora gnlOazjum pąństW')' In>adli si~ ,najpierw do mieszka f Tra8licznie zmarły dyrektoJ
dynie NIC;am:a Widzt"wska.
wego im. Kaz~'mierza Wielkie nia womego. Ster<Yryzowatl go był znanym pedagogiem. Uprz(>
Pozatem w ciągu dnia la
go, dyr. Biegańskiego. '
p~ze.m zwrqzali' sznuram\, !lł dnio był dyrektorem gimna ma!rła ca1lkowicie praca
we wsąrstkieh aiemal fftbry
Dy.r. Biegański m:eszkal wrqz tykając usta kneblem. Odgfl, zjum pań,stwowego w Low!czu
ka,.h średn:ego przemysłu
z r~zio~ składającą się z fu !IY walki, )aką stoczył wotuy I lic.7. ..ł Jat 42. !>-a miejsce lm-t',
.łóIr,'eanłezego.
ny, f.iwojga nielelnkh dzieci i ~ndytaml, usłyszała właŚlDie tłn.i wyjechał z Łodzi naezehiik
sh.ti.ąca
państwa
Biegańskich.
urzędu
śledczego
nadkom.
Pe
Jeśtł
chodzi o robotni!ków
teślCiowej przy szkole (Zlotnic
Prawdopodobnie bandyci mle ł:ry, który osdbiScie kieruje do przemysłu jedwabniczego, to
kiĄgo ó).
lir !Da celn obrabowanie s~koł~ chodzeniem. Szczegóły 2:('
strejkow~!1i oul ~mja1nie, ~
O!legdaj około gom. 10~j
~1.usieli jednak przejś'Ć
prze, w~lędu!Da śledrtwo - - trzyma wyjątkiem fa:brykł Babiackiego
wieczarem, gdy już rodzina dy
m!esz~a,nle woźnego, by dostał ne 51\ : narazie
w · tajemnicy. W pr,zemyŚl1~ .metalowym stre:l.
r-cltlora ułożyła się do snu, słu
IIię do 'kancelłirji. GdyhV ~łu7ą Sprawców dotąd nie ujęto.
ogam,.ł 1000 robotników.
iaca u5łyszała jakieś odgł-o ..y,
RÓWIlież
"'la 'nolania dche jęki, dodl'"
:. eał..o
1ó4dd_
Olą( (. z sąsh~dnieg(l
mieSZka'
nadeszły wczoraj
popołudniu
nla, lajmo~an;!.\o ?rzez woŹ·:'·(1
d Ibre wiad~mośd strejkowe.
~o ;.:·,amazjum, SCiegińskb:o
na nazwisko swej służącej
Okazuje się, że
ZailliIy~owana tP.T,' wyszła do
Właśddel sk!epu' kolonjalne ; komi'5ja
l'Q,Stracyjna,
kt6ra Pabjanice zastrejkowaly 'W '75
~ WI.
\V tym samym momen·
go przy szo-si(! Pabjanickiej 26, stw;erdziła, że patent opiewa
procentach.
dl' poilbielo do niej dwuch za
F.
Weretn:kow, .w styczniu u na nazw.s'k o Zofji Mielczarek, Cały drobny i średni przemysł
maskowanych osobo 'lków, ktń
biegłego roku wyk.•pi! w urz~ ; słu.7.ącej Weretni:kowa, podela- został unieruchom;ony.
Czę,
rzy skf'ępowali jej ręce, zakne'
ą, zie skrabowym w Łodzi pa·' gdy sklep de ,fat'lo nalcży d .. ściowo praca odbywała si~ }I
blowali usta, poczem wkroczy i;
tent 'Ha swegocliiepu kat, IV niego.
.
Krusche IBndera.
do pokoju dyrektora. Jeden z
himdlowej.
Okazało się pozaŁem, że We·
W Zduńskiej Woli,
napastników, bez słowa wYrcl~
retnikow na odnośnej deklara jak i w fabrykach
W
marcu
uhieg!ego
roku.
do
L.ienia , wym 'erzy! rewolwer v '
ej sfałszował podp.i.~ ~wej ~u·
Zgierza l Aleksandro••
przybyłlł
stron~ dyr. BlegańJski:!-go. P~d' sklepu Weretni:kowa
iącej.
suejk
udał sl'ę w stu procen·
st!rzał i traf.iony kl.']ą w 'Okroll
W związku z tern Weretn;, tach i miał w tych 4I:lia&taeb'
dYr. Biegań,s'ki padł na u'ernir;
kow zasiadł na ławie 06karżo , przebieg spokojny.
lIJie zważając na Oł:.eilllOŚĆ ban
ny~h.
Obrońca , tw:erdził, ż ..
W OzOrkowie i Bełehatowle
dytów p. Bie,gar..~ka rzuciła si~
strejkOIWalo
90. proc. robobli '
na pl)moc mężowi. W m~ędly .
kaw.
czas.!e bandyd zp.;p.1i(li. l{ryjąc
sko
wv
Z pio kowa
...le w mrokach nocy.
u.
ro mleJs a
• J~ roik, m~ą którego . Weretni do ostatniej cliwtIi nic nade' .
. Wezwano p<?,licję oraz li"ka
PRZYJMUJE:
kow został skazany na 6 mł~ l7ły jeszcze ~nfdrmacje.
rza: Lekarz stwierdził już tylku od lO-12-ej i od 5-7-ej. w si I}(. y wi~ienia. (p)
Z TomaszoJta Mazow.
nadchodzą
sprz~z.ne wiadomo
.~~.
~
'

I

Wyk'upił

okr_

patent

••••••••••••••••••••••••
LEKARZ· DfnrUU

I- Mi~uli[~a·lan~~~ern
~~~~li!~~U;~ł ~~jefi:~l!~
l Ś . d . . k 21 I
paten'~. Sąd wynióSł
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NARCIARSKIE DO

SMARDZEWA

W nadch~dzącll- sobot.ę i niedzieClrganizuje sekcia !larCiilrska Makabi dwie wycieczki do Smardzewa
gdzie jak _w.iadomo zllajdują.się
pierwszorzędne tereny.
.
Dla. wygody ucze,stujków: odjazd
tlastHpi specjalnym autobusem z
d1ietlzińca klubowego o godz. 9.30
rru10, powrćt zaś tego samego dnia
na dzledzini9c klubowy.
Cena uczestnictwa 'w wvd(\('zce,
obl'Jjmująca. przejazd w obie strony
wynosi zł. 8,- Z wycieczką wyje z
dŹliją instruktorzy narciarscy.
Zapisy przyjmuje sekretarjatkTu
bu Al. Kościus~ki 21 tel. 241-07 w
godZ. od 12 do 14 i od 18 do 22.

dure810ra

!{
BiegaRs8iegO ~;::~~~:;;!:l~g:'~~

Tych wszystkich, którzy na wczorajszej premjerze wobec przepełnionej widowni odeszli od kasy bez biletu - dziś zapras~a. :
.

lę

I

FRANCISZKA GAAL
na

naj wspanialszą komedję wiedeńską prod. " UNIVERSALU " p. t.

swoją

"

...

PIOTRU$"
-

Passe-pariouts i biletv ulgowe bezwlględnie niewatne

Stanowisko ro!łotników by~
lo wszędzie mOOlłł. g,trejkuj~'
cy przychodzili w ' sukurs komi
sjom sl!rejkOlWym. Dzi.ęki teJ
okohhnOlŚci do ałtcji przyłł1i
"ZVIi , się , roboł<Ilic)t niezrzeszeni.
Orga'ntzacje zawódowe,
'Ozczególno§ci
klasowe
zw,"ązki ;Z8wodowe,
I ttóre zainicjowały akc;-ę., sa za
dowolone z rezultatów litrejku,
W rozmow'e z przedstąw:cie
km "Głosu PO'ranllego" oświad
czyJ!1, i,ż w stre,iku wC70raj
"l,y m
widzą odbicie na!itro
jów rolbotniczych,
Ś.y,-iadczą·

a..,

I
I

~ych o tern, tlż

.

proletariat łest ~I'\Mw d~ walki
o nmówę zbiorową,
na wypadek, gdyby została o '
na zagrożona. (g)

~~~r~
.~~~l

______________________________________~S~l~I__~"GL~O~S~PORA~N~N~Y_
.. ___1~9~3~5____~_______________________________,__

Dnia 30 stycznia ]935 r.

zmarł

po krótkich,

ciężkich

na]ukochańszy

cierpieniach nasz

B. P.

LAZAR FUKS
Reda".or Dziennika ."Najer folksblai"

przeżywszy

lat 43.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś, w czwartek, dn. 31 stycźnia r·. b.
o godz. 11.30 pp. z domu żałoby przy ul. Al. I Maja 25.
O strasznym tym ciosie zawi~.damiają zrozpaczeni
Uprasza ei~ o nieskładBnie wizyt kondolencyjnych.

W dniu 30 b. m. po
. ·stał sią z tym ~wiatem .

Żona, Matka, Siostra, Bracia i Radzina

roz-

Głęboko wstrząśnięci przedwczesną śmier
oi~ nieodłałowanego

B. P.

LazarFuks

B. P.

lAZARA F KS

Naczelny redaktor dziennika "Na;er Folksblał"
Członek honorowy Syndykatu Dziennikarzy Łódzkich.
W Zma.rłym tracimy długoletniego, pełnego poświęcenia i oddania dla spra.w zawodu współtowa,rzysza pracy.
Cześć J ego pam~ęci!
.

Zarząd

redaktora

człowieka
wyraża.ją

i

wielce uczynnego

RODZINIE

ezlacbeinego,

najgł~bBze współczucie

WSD6łDracownic,

SunduMatu OzienniMarzu ŁódZBich ·

Biura

OgłolIeń

S. fu[bsa

Bolacl
i
"
s
z
i
ala·
ubezDieczalni
Na
pow·iooa· zwrótit. nwalic

komisjaID5ira~giDa'

(O

Zła

studnia••• Benz,na w suter,nach••• Podarta bielizna.·~ Brak usleDOw.. Wódka na łóiku ch~,rel'. .. -Salezamieniaia sie " Dro·menad,

.Tak wiadomo, w s~pl.ialu imf A prz.ecież prze'Pywa tam 0)Prez. MOŚclckie.g'o przy ul Za- koło 500 chórych...
. .
'Cajmkowei. od mniej więceJ ty. A gdyby przypadkiem wy.
~odnia
·
buch! pożar?...
.
rtlr~uje komisja lustracyjna.
Nakazem chwili jest czem·
Ma ona za zaOauie zhadać o· pr·ędzej wybudować nową stu~ólną - gospodarkę szpitala u dnię, a istn:;'ejącą poprawić. ~
bezpieczalni społecznej usunąć Wymaga t.o wydatku w graniewentualne wady i usterki tech cach około 70 tys. zł. Suma .leS-ł
niezne, ,zaprojektować popraw- powai:na, ale bez tego. wydatku
nLgdy szpital im. Mośc':ckiego
ki.
.
W związku z lust.racją, nie od nie będzie odpowiadał wymorzeczy będzl;~ tZlWrócić uwagę gom hYKjeny 1 ' zaws'że
będzie beJ;bronny w wypadku
komisJi na
kieski pożaru. .
:
szereg bolączek szpitala im.
Prez. Mościck. ego,
Gdy już mówi się o wadach
na które uskarżają· się zarówno technicznych warto zająć się
lekarze teJ ~nstytucji jak 1 si~ również kwest ją
stry, personel techniczny, a na
przechowywania materjałów
dewszysŁko
ogół
ubezpieczo,
wybuchowych.
nvch.
W każdym szpitalu istnieją za,
Wszystkie le bolączki mogą pasy eteru, tlenu oraz henzy:
być łatwo, 'przy dobrych chę- ny, nie mów1ą.c
już o inny_h
~iach i niewielki.m nakładem substancjach wybuchowych. kosztów, usunięte. A leży to Oczywitcie pow1nny one byĆ
zarówno w interesie ubezpie- przechowywane w oddzieLnym
czalni i zarządu s~p~tala, jak hudynku, odpowiednio .zwez·
I r.horych.
pilCczonym. Tymczasem w szpi,
Przedewszystkiem
musimy lalu im. Mośckikiego materjałv
zwrócić uwaaę komlsji na fakt wybuchowe
i.·i
.
·magpzynowane sa w._ suterysłudn1a są italna .iest wadUwie
nach.
zbudowana
To .ruż Jest
karygodne nie·
i nie odpowiada wymogom hy- dba1stwo i iJgranie z tIliebezpieKjeny oraz przepisów · o hezple- c7el'istwem. Komisja musi zwr6
czeństwie pożarowem. Nie do- culć na ten fakt uwagę i jak na';'
starcza ona odpowiedniej iloś· pr~zej przenieść "łatwopalny
ci wody, zamula filtry, a cz~ rl1.aś~.zyn" w odpowiednie miej,
sto poprostu odmawia poslu, sce.
szeńsŁwa. Nie trzeha tłumaczyć
Dalszą !bolączką, jeszcze . łlt
('zem jest woda dla szpitala - twieJ·szą i!.o zlikwidowania, je'!t
Wystarczy nadmienić. iż zdarza lowestja
ły s~ę wypadki , że
deiynfencji ub~ań chol'ych za
przez kilka god~'n szpital pokaźn'c.
dławiony był wody.
~arat
doezymfekcyjny
I(]-

!

mieszczoIlY jest W szp~.'talu PrL Y
ul... Zagajn.!kowej ni · niniej n!'
więcej
.
,..
tylko w... szatni chorych.
Oczywi.ście w tych
warunkach nie może być mowy o de,
zynfekcji.
Z jednej bowiem
sti'Qny odkaża się ubranie za
kaźnie - chorego,
z dru.g:ej
pozwala się na przerzucanie za
razków na ubrania hU1ych cha
rych...
Komisja powinna zarządzić
natychmiastowe przeniesienie
aparatu dezynfekcyjnego
do innej, bardziej odpowiedniej
ubikacji, których przi::c-cż jest
dość w budynku szpitalnym.
r.horzy skarżą się ponadto na
bielilinę .. Istotnie b:elizna szpitalna pozostawia wiele do ży('zenia. Koszule i szlafroki są
fantastycznie połatane a często
sypią fi'ę formalnie pod ręką.
Wartoby slę zainteresować
"orawą, kto dostarcza materja
łów na bieliz.nę dla szpitala ubezpiecza1ni. Ndszem zdaniem,
d stawa powinna być powi'erzo
na jakiejś poważnej frmie, któ
raby złożyła najlepsz.ą ofertę
do otwartego, publicznego prze
targu.
Tymczasem jakoś nie słychać
n przetal1gach
W pismach ni-e
ukazało się dotf'd 7adne ogłosl"::
nie na ten temat. KonspiTacyjne
przelargi, _które mąją mieJsce,
Slł opancerzone tyloma ogran :'
·.... Poniami i' obostrzeniami,
że
tracą charakter ·otwartej
konkurencji i lnłatwiaJą sprawę do
staw raczej po rodzinmemu. Stanowczo sprawę dostaw za
łll.twl'a się w sposób niewłaści-

wy i stąd później
straty i narzekania ubezpiecwnych.
Powracają(' jeszcze do
maków
technkZlIlych,
musimy
Lwrócić uwa~'ę na fakt,
iż w
szpItalu
niema dostatecznej rcwy ust(pów.
Chorzy muszą ciekać nieomaI w przysłowiowym "ogonku" a zdarza s:ę, że mniej derpJiwi, nie krępując się zjbytni\J,
załatwiają swe . potrzeby fizjoh ·
'
g::cZIIle przed wejlŚdem do ustępu. Oczywiście na to . wpływa
Doziom ogólnej hygjeny
szpitala...
.' "
Siostry szpitalne już od wielu
lat uskarżają się na brak dyżu
rek. pielęgnarka
nie ma pokoju, '" którym mogła
by odpocząć
w chwilach wolJnych od zajęć, gdzie mogłaby złozyć swe
odzienie i, przy,niesiony ze sobp,
na dyżur posiłek. S':'ostry mll '
szą przesiadywać
na kor).
rzach szpitalnych. Prowizoryc
na szatnia dla sióstr zainstalo
wana została w f'uterynach. Po
nieważ
odzienle pozostawa~u
lam bez wszełkiej opieki, pielę·gniar'ki Z'ffiusz<me były wyasy ·

dzieje ·w szpitalu .. Poniewai. zni~ "
siono wszelkie ~O'faniczerua. ska ·
sowano karoty wstępu w
czwartki · i niedziele popohidniu,
szpital Złllll enia się w gwarną

g'Oować

fak't,

ze swych skromnych i cłężko
zapracowanych pieniędlly
pewną kwotę na opłacanie ko
o!ely, która pilnuje ubrań. S~
dzimy, że i na to, przy dobrycł'
chę:clach, znalazla'by się r~da ... ,
Lekarze ju~ ~i~~az porus ?kwestję , odw~dzania. chor.yoh.
"Głos Poranny" w specJalnym
7

reportażu zilustrował już

(.0

promenadę.

Do jednego chorego
przychodzi po kilkanaśc1e oSób. Obsiadają ł67.ko chorego, ZnOszą zapasy jedzenia, w któryoh '
często znaleźć można

kUka nawet butelek wódki
i przez kylka godzin trwa rbl·
cja.
Zjawisko to jest oczywiśde
ze wszech miar sikcdŁwe. Pomijając kwestję., iż pokój . cho'rych do którego "zwali się',' kiJ.-~
kanaście osób, zamienia · się w
gwarną k,najpę masowe odwiedziny demoralizują chorych
przekreślają dyseypUnę sz:pi-talną,

ujemnie wpływają na stan zdr8
wia pacjentów ...
W i.rUlych szpitalach, chory
ma prawo być odwiedzany tylko przez maksimum dwie os()by i prz.ep~·s ten Jest ściśle prże
strzegany. Sprawa odwie<;lzania
chorych po-winna · być jakn*
szybc·iej, zreformowa,na:..
.
Na ZUkOl':czellie mus'my .lesz cz·e zwrócić 1lwagę' komisji na
iż

szpital n' c ma dostatecznej Iic~
by ItYlek.
Zmusza to zarząd ' do trampor
towania woln'ych ł6żek z jedne
go oddziału na drug:, a w kor. ·
~~kwenc.łi . - wywołuje na ko
!'ytar1Jach S7;pi~l.'lny~h , ha'u" ...
gwar. '
'.
'
Oto' kilka u,,'ag : d'la Jtómi·,p·
się lustracyjnej .. ,

'. '

su

I

saa

WczoraJ nad ranem zmarł w wieku 43 lat jeden z najwybilniejszycb
uzlennikarzy i publicystów żydowskir.h Łodzi,
redaktor
nacz~lny
dziennika "Najer Fj)łksblatt", czło
"ek honorowy Syndykatu Dziennikarzy Lódzkich: Lazar Fuks.
Zmarły cI·erpI·ał od trzech lat na

Co &Jaz
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e
wie sza
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"GLOS PORANNY"

•

rzachoro

ilość
wśr6d mlodz·eż.

•

I
ań.

szkolne;

zczególn;e

dniami sygllalizo- ~ wydział lecznictwa ubezpieczał kły I k k·
kt'
• d
. h kUk d ł li
ł
ł
e ars le,
ore mają o za· l lLIC
tt n ae o przesz o 30 pro
o poważlll'''Dl wzroście ni zmuszony był zatrudnić w tych latwienia oprócz tego całą masę ~ cent. Na punktach załatwia się
6klerozę· Mimo to jednak do ostat. zachorowań na grypę w LodzL Jak , ośrodkach rezerwowych lekarzy, a rosłych chor.ych na. grypę.
• dziennie przeszło 1000 chorych na
niej niemal chwili pracował zawo- się obecńie okazuje, zachorowania : i ci, jałt nas informują, nie są w sta
Jak nas I11formuH, • frekwenCja grypę. Cyfra ta, wobec braku prz)'
dowo. Wylew krwi do mózgu spo- te poczynają przybiclać masowy nie podołać nawałowi pracy. Do· cł!orych w ambulatorJach szpital- musu rejestracji zachorowań nn
wodował żgon.
i . zatrważający eharakter, tak, że 'szlo do tego, że ośrodki pedjatrycl nych i na wdI>omnianych ~vyżej pun grypę, opa\"ta Jest na prowłzol'Ycz,
B. p. Lazar Fuks' urodził sil!' 5 lu dzisia,i mozna .~uz ś.ruialo mówić Ile Iderują już chore dzieci na pun· ktach kasowych wzrosła w ostat'l nych obliczeniach freltwencji prze·
.
~ ciętneJ na punktach, na kt6rvcb o·
tego 1892 r. na Wołyniu. Gdy tf \vłaś~iw1e o . e,id~mji grypy, w peł·
czył kilkanaście lat, ojciec Jep,o Ufm znaczeniu tego słowa.
beenie załatwia się dodatko;,ro ZV
I\rzeniół si!' do Łodzi: tu Zmarły
Ostatnie niespodzianki atmosfe••
•
25 wizyt dzienn'e R - ł' I k
gimnazjum. Potem stud!o Il'yczne, a
ocicplE'
rze
wał matematykę i prawo na unio !nie i odwilż po ~ilnych s1osunłmwo
R d
.. k
b ł
I
ł
·kó·
\'\zrost wypadków grypy
wersytecie warszawskim.
,/mrozach, a teraz znÓw znaczny spa
a a mlejS a wy ra a ty ł(o aw ... · w ·
Przebieg grypy, zcanł;m lekarzy
Kar,ierę dzienniltarska roznoezął dl'l{ tem!,~ratury _ of.1bily ~ię na
Onegdaj wi"!'.orem odbyło się dotychczasowy z chadekami ł bez· je'st obecnie naogół lZeJszy, aniźe
hko koresTJo'1dent "Lodzer Morgen zdrowiu łodzian. Ludzie masowo za w Pabjanicach tr7.1~c.łe 7. l'l.frdu po· rartyjnymi rozpadł się~ ' a BB został I łt w, czasie epidemJi zeszłorocznej.
bla'tu" a nastęonie wsp6łrnacowal fl"daj~ na grypę, gor'\czku,h, ka s~edzenie plenarne rady miel~kiej, I w sojuszu jedynie z ugrupowania-\ Temperatura u choryt'h naog6ł nie
z .,Foll\sblattem" pisując pod pse- 6zll!, J"abawiają się katarów itp. cE'lem dokonania wyboru prezy- mi zydowskiemi. W tym stanie rze przekracza 39 stopni; rzadkie są
uclo!'iment Leof i Cosinus. .W tym Są to łagodne prze,jawy grypy, któ djum miejskiego, tj. prezydenta, czy na posiedzeniu przedstawiciele wypadki, gdy jest wyższa o parę
. " c.za.sie współdziałał ,w alccii i'ozwoju ra c .,ta·cz~ś~lej przybiera rowaźniel wiceprezydenta i czterech ławnł- BB oświadczyli, iż wycofują kandy. Itresek. Lekarze twierdzą, ze wal.
szkolnictwa j pierwszego ghnna- bzy charakter i przej:l"ia si~ w da) {,ów.
daturę p. Lopatty na prezydenta, ~a z epidemją jest o tyle trudna.,
Na przewodniczącego zebrania a na urząd wiceprezydenta nie zgła ze chorzy przewatoic s3'll1 są roz·
7:tlm ł~rl'7'dp.,,!:> z ivdaws'.i.,.. h~zy. 6zym wzro~"le gPl'<!czrd li chore"o,
Idem wyklado'vym. B. p. Fttks fes' w b~lacb !!'łowy, gardła, stnwów, wyborczego, odbytego w obecności ~za!ą żadnego kandydata.
s~dnUtanti zarazk6w. W nierzad"
ł<'łdorem literatury ol1;ólnet ł żydlJ'IV Ho. Jak twierdz~ 'IV Jcołach lek ar· Id~Jegata p. wojewody Hauke No·
Wobec tego przewodnicząey, p. luch wypadkach, wobee nłedosta..
f l. je 1 Iia uniwersvtecie ludowym \'Ił skich~ zarówno
ośrodki l"!cztTicze , waka, wybrano dyr. Sokołowskie· Sokołowski o§wiadczył, iż 'wyboru tt'cznego leezenła, lub zaniedbani:t
prezydenta i wiceprezydenta rada (;h~roby, chorzy naraiaj, się na po
Lodzi i w (vm charakterze wYl"ła- ubezpieczaJ'li społecznej, j'lk i lecli' go (BBWR).
l'l.a szereg odczyt6w, zyskując so- nice prywatne,
oraz ambt'latorja
Jak wiadomo, na poprzednich- ze miejska nie dokonała.
"Iaznc, a nawet niebezpieczne kolJJO
hie markę wyb;tne~o prelel"enta. s7pitalne, of:-zvmały w ci-ol>;u ostat I braniach wyborczych sanacja wraz
plikacje.
W 1918 roku Zmarłv wvtechał ;<1 r.kh cz~erech d~i mo~ zp.;łoszeń na z chadecją, żydami i t. zw. ~,wen·
Z ko}ei przystąpiono do wyboru
Na przeszltoizłe zahamQwaniu
Jw ko!'es"ol"de>lt na;t)O\Vał."iejszv~b wizvty Ickaf5kie. Wzrol't IiI''7,bv dlerowcami" (bezpartyjni) uzyska. ławnikew. Zgłoszono trzy lIsty: nt. l"pidemji słoi J)ozatem nedza szer".
"ism Zvd(\ws!d~1t dl) P')sji, gdzIe tych 7R'losze:i jest tr<lerzahcv. f\ka la ł1!cznie 20 głosów i brak jej by 1 BBWR., nr. 2 PPS i nr. 3 stron· I kich mas rabotnic7.YCh, ·· które nf_
prz~ho rwał do 1921 roJcu_
zute si", r.e mna nie (\mh,.,ta lite· lo tylko jednego głosu dla przepro. nletwo narodowe. W . głosowaniu, mają środMw. ani na dostateczne
Po nowrocł~ do krajn blerie czy raJnIe 1~Hl"ego domu i J'lOe~'t1łla wadzenia swegl> kandydata, p. Lo- BB otrzymało 13 głosów ł 2 manda ogrzanie 1l1ieszt{~ń, . w· Jdórych prze.
ny l!dzi2.l w - żvclu 'pot't czne . ~ wielkie Md w persol1~lu biltr i Ul' patto na prezydenta. To teZ przed ty ławników, którymi zostali pp. bywaJll ehorzv na grypę, ani też na
f~,oł~cznem. W '1922 rok~ ~and~u (.ład6w pracy.
wyborami onegdnjszemi, kt6re w Magrowicz Józef i Westerskl ~te odpOwiednią djetę, która p.ozwoJila
je z tal1lienia Pllalej Sioit do seimu
Gryn:! nie
osz~zędzita takie przededniu upływu prekluzyjnego fan. PPS. uzyslcała 8 głosów I 1 by osłabionym po ~rączce rekonW okresie akc.ii wyb~rcze,l ~staj~ szkół średni.ch ,i ?owsz~chnych. Wła terminu dnia 1 I.utego rb. _ mi~ły mandat dla p. Władysława Rastla, walescentom powrÓcić · szybko do
aresztowany za przemówI'en'le na dze zdr('lwO',l)OsCI pubhcznel maja. z być ostatecznemI, BBWR czyniła zaś Str. Na~. 12 głosów f 1 maMa.• zdrowia i nabrać sił do praey (t)
•
• J
ławnikowski dla StanłSjława Kuś•
\'. iecu. Cztery miesiace przebywa w tego Jlowodu wydać w bieżącym starania o zdo byCle chOCIaż eszcze midra.
areszcie. lecz zostaje przez sąd n. tygodniu sp~cjalne doraźne zarzą· Jednego głosu bądź to PPSowca,
Na telb l'UII1eaze~ zostało zam·
l1Iewinniony.
dzenia, zmierzajace do uchronienia bądź endeka.
_
KIEPIJ1ł4W 1923 r. fest wspÓfzaloZycielem t:zkM publicznych od poważniej.
~ ostatniej Jednak ehd nfetyl. knięte. Wynikł głosowania przesla·
KRÓLEM TENORÓW
.. Naler Folksblattu" i staje 'na cze- ~zych skutków panuJącej w Lodzł ko ze nie doszło do utworzenia wy ne zostaną p. woJewodzie, który
KRÓLEM RADJOAPARATÓWh' redakcji tego pisma, Zamieszcza (!pidemJI.
mag~eJ prze~ ustawę bezwzględ· zamianuje prezydenta ł wiceprezy.
prawie codzien:tie artykuły ł prace
Należy podkreślić, jż leJiarze oej WIększości 21 głosów, ale blok denta z kadencją jednoroczną.
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TEKA FON

Ila tematy Dolityczne. snołecz!!e, a !aobserwowałi,
7,\łaszcza

literackie "od pseudonł
Ulem L. Brandt, E. Nordman, Pen;
F. K. M. In. drukował r6wnłez wlę
kszą pracę pt. "Ci, których zdra .
dził Azel".
Przez pewien czas był redaktorem tygodnika "Lodzer Merkur"
i kierownikiem literackim czasopi~ l1la "Dos Naje Wort", gdzie zamie
(:cił szereg interesujących prae o
'ćharaktei'ze społeczno - literackim
(p"elldenim: L. Zar, Pen).

NaJeży zaznaczyć, że Zmarły był

iż grypa obecna
szerzy' się ze. szczegółtt4 słtt ~ród

"e-

Pocz.

l:

ty z "Pana Tadeusza" i inne

tel. 213-84

Ordono'WRJ

hieb
P?zaMicld:awicza.
działalnością publieystycz.
.
jak nadmieniłłśmy,
sprawami społeczne W programie cały szereg pieśni
11i. Był m. i11. pJ"zewodnicz,!cym od
i piotenek nieznanych Łodzi
J.:iału 16d~kiego Tow. przy,iaciół
~yd. instytutu nakowego w Wilnie BiJety w cenie od 1.- zł. do
(IWO), wiceprezesem żyd. zwi"zku nabycia w kasie Fllharmonji
literatów i dziennikarzy, członJdem
,~
Y·uz'ldu LOPP, komitetu antyhitle.
\/wsldego itp.
.
.Iako reprezentant .dziennikarz-y
I,ydowsldclt przyczynił się do z,ied!loczenia flrganizacyjnE:j!'O polskich
liE:mieckich i żydowskich dzienni~
karzy w 'naszem mieście. Przez kil.
Dziś l codziennie
ka lat był przewodniczącym sekcji
l~' d(HVskie.i Syndykatu
Dziennikarzy Łódzldch i delegatem tej sekcji
tlo zarz'.ldu SOL.
Zmarły cieszył się zarówno wśród
kolef!ów - dziennikarzy,
lak
ł
wśrod najszerszych - kół
wielkim
nieprzeciętnycb
f>zacunkiem dla
!'wych zalet, szlachetnego char:akte
ru i rzadkiej prawoścL Był człowie
kieOl światłym, .który przez całe ~
cie walczył czynem ł ~iórem o
lepsze i sprawiedliwsze Jutro.
Cześć Jego pamięci!
Ilo-hreracką,
~ ajn:ował się

....................
(JlSINO

.......
Morze i kolon-e ~AlA fllHARM~nJI
................

~

t'o Dolega Polski Bn•., cio Du~!.21:8:.słe fIlM...

4-ej

Odczyt,

ŚMIECHU TOWARZYSZĄ STALE WYŚWIETLANID NAJNOWSZEJ CZOŁOWEJ K01YIEDJI
WIEDEŃSKIEJ P. T.

SALA FILHARMONJI
•

O

It6di. ~!pt:.!\~:,Ska 87

HURAGANY mE~KNĄCEGO

Wmedzlele,dnia
15 lutego
o god •. 8.30 wlecz.
~::::c:;;e!:;o~~:gWu!~!!:r::1 WJslep niezrównanej pieiniarkl
f,ltich na język rosyjski, a m. in. fra
Hanki
men

.wietnym znawcą zarówno litera. ·
tury rosyjskiej, jak ł polskiej. W

Skład fab.,cmy,

Iirand·Kino

dziatwy do lat dwunastu - tnyna·
stu. W specjalnych ośrodkach
d.łatryczn:vcb, urachomlonyeh od
Nowego Roku przez ubeZl'leezatnlę
dla odcillŻenła punktów lekarsldeb
w których obecnie nie Ią pm"Jmo
wane d-..ieci do lat 12 - panuje ta·
ki wielki ścisk i natłok chorych,
........... ~ •••••••••••• ~,

E

bezpłatny.

Ił

lESZ

(DER HERR ORNE WOHNUNG

WSP ANIALSZEGO FILMU
z

czarującą

A ISZK
jak

o

I

NIE UJRZYCIE JUi W TYM SiIONIE!

Dli •• O godz. 8.30 wiecz. 'PleWa
wszechświatowej sławy śpiewaczki
w propaml. tel 'wielneJ 'piewaczki.murzynld cały

ODCZYT CZERWONEGO
KRZYtA
Staraniem sekcjI odczytowej oddziału łódzkiego Polskiego Czerwo
nego Krzyia w niedzielę, dnia 3 11.1
tego rb. o godz. 12 min. 30 w południe w sali Stow. polskich kup.
ców i przem. chrześcijan w Łodzi
(Piotrkowska. 113) dr. Henryk Botowaki wygłosi odczyt na tema.t.
"Choroby zakaźne oczu". Wstęp

I
s;ereg piosenek •

ODWOŁANY ODCZYT
Zapowiedzia:lY ·n a czwartek, ~
&ty.cznia br. odczyt prof. Siemień.
f>kiego w lidze państwowców nie
odbędzie się z powodu choroby pr@
legenta. O następnym terminie od.;
{'7ytu nastąpi ponowne z:1'\'\ 'h l()or
mlenie.

K. P. "ZJEDNOCZONE" .
W dniu 31 b. m. o godz. 18.31\
w lokalu klubu pracownik)w Zje d
Dorzonych zakładów włókienniczycll
K. Sebaihlera. i L. Grobmana (pl'Ir.edzalniana. 68) prof. Wł. M. Jakób.
cz;Vk wygłosi odczyt ilustrowany obr3.zami świetlnymi pt. ,.Powst~Dic
styczniowe 1863 r.".
Dnia 1 lutego T. b. o godz. 18.30
z okazji imienin p. prezydenta prof.
Tg-na.M!;'o Mo~cickiego, odb~dzic się
nrOCzvAta Ilkademja..
Wejście na odczyt, jak i na nka·
demję bezpłatne. Dla członkćw klubu za okazaniem legitymacji, a, db
pracownJkćw fabryki za. biletami,
wydawanymi przez sekretarjat klu·
bu i administrację zal,ładćw.

n J-aD
• diD·
"rlon
r6łn~ch jęlvkaah. następujllcI~~

po.Jłor6wt DO~AUOV, SCARLATTI. HANDEL. BRAHMS, SCHUBERT, VERDI, RACHMANINOFF

CZAJKOWSKI. BURLEJOH, HAYE5, BOATNER

j

InnI.

•

Iro. .

T.lĘREPNIJI,

NI'. 31

:31.1.-- "GLOS PORANNY" -

Fellelon

Na rt, w glO

wie

9

·1935

Kobieta
palila
s·
e
do
glosowania
IEJł!~T!~~!l'HJł
Ił. ł·
Dziś,
l k l
b
d
t
w o a u wy orczym cu zym paszpor em

w czwartek oraz jutro i pt
Wiera siedziała przy biurku.
SH~
!utrze wiecz. kcmedja Kata}ewa
"Mój wuj Albert ma rację"
ł'
lis
•
ł ' r
"Kwiecista droga".
za wolał Kurt ze złością, "nie nale
W dniu wczorajszym na wokan- ona wc ągruęta na
tę wyborczą· leJą, przestraszona w asc cielka do·
Dziś, w czwartek, o godz. 4,3l
ży nigdy z nikim zbyt mocno się dzie sądu okręgowego w Łodzi zna Gdy jej to oświadczono, poczęła się mu, która była chora i przebywała pop. specjalne przedstawienie dla
wiązać".
lazła się charakterystyczna sprawa awanturować w lokalu komisji. Po- w łóżku, zaproponowała Trzaskow mlodzieży
sikl)lnej; dane będą
"Wiązadła!... Racja. Narty takie której początek sięga ubiegłych wy licja wyprlJwadziła Ją. Wówczas o skieJ "odstąpienie głosu" i wr~cze. dwie komedje hr. Fredry "Pan Bemuszę jes7:cze oddać do napra'Vy" borów do łódzkiej rady miejskiej Trzaskowska udała ~ię do właści- nie jeJ ·w tym celu swego paszpor net" oraz "Doi'Jwocie".
- rzekła Wiera i zrobiła odpowie•
T
w dniu 2'7" maja r. ub.
eielki zamieszki ;vanego przez się ta. rzaskowska zgodziła się, wzłę
dnią notatk~ w notesie.
TEATR POPULARNY
"Czy nie mogłabyś swojej wałDo . lokalu komisji wyborcrej w domu Olgi Gr~1 i poczęła Jel czy. la paszport Grlzel i udała się po.
Dziś, w czwartek, o godz. 8,10
nej roboty przerwać na
chwilę ł szkole pow:i~echnej przy ut. tabiej nić wymówki, b jej nie zameldowa Downie do lokalu . komisji wyborwiecz.. operet~ "Dorina".
mnie posłuchać".
~głos!ła się 4O:-Ietnia .Helena Trza- la- skutkiem czego nie moZe speł czej. poznałf,ejednak Jed.en .z mę"Jestem jak BUicher" - odpar 6kowska (Dolna 12) celem'· głosowa nić swego obowiązku obywatelski. łów zaufania, który wezwał poste
Ja Wi('ra i pisała dalej. Doskonale
k
•
go.
ran o. . . .
Już
potrafię obie rzeczy robiĆ
jedno- nia.
musis:c :Iobaczyć
cześnie.
Okazało się jednak, że nłe była
Gdy Trzaskowska zagrozUa poiłTrzaskowsk, zatrzymano. W wy
fenomenalnego
Przedewszystldem droga Wiero
niku doehocbenJa została ona posta
KO N lA
masz pewnie na myśli Napoleona,
"łona . w stan oskartenła, przyczem
tańczl\cego
a powtóre nie możesz Jednocześnie
na
parkiecie
pocląlnięto r6wnłet do odpowierobić dwóch rzeczy. Nie masz pojęKARIOK~
dzłaJno4el Olgę Grlzel.
cia o tem, co powiedziałem przed
oraz pelny pro·
chwilą.
Regulowanie ruchu w Łodzi natrafia na wy·
Oble kobiety zas1adł1. wcaoraJ na
gram litra kc. w
Rest.-Dancingu- Owszem, nlówiłeś o
\\iązajątkowe trudności
ławie oskartoaycb. ·
.TABARINclIach.
•
•
•
.
.
Po rgzprnoanlu sprll1rY qd wy.
Narutowicz/! 20
_ o związkach, moja miła.
W dum 29 stycznia r. b. o<l ł podjazdowych, przedstawiCodzien. Five
niósł
wp,ot,·
mocą
którero
skazał
_ O jakich związkach? _ zapy- było się w starostwie grow ciel izby handlowo - przemy
•
pełnym program"m atr.
tata zdumiona i podeszła do niego. klem pod przewodniIC'twem tlł,. słowej, pr7.edstawidel \omt"n- Helenę Trzask~wską i Olgę Grizel
~
- Spostrzegłem _ odparł Kurt rosŁy grodzil8e~0 dr. Wron; dy miasta, delegaci Automobill po 2 tygodnie aresztu kaldą.
z uta.ioną wściekłością, że mój wuj konferencja · w przedmiocie .,.. klulbu i straży cgniowej.
Albert ma racje twierdząc, że nie sptawnieni.a rut'hu uJicznPo""
Na kooferencji tei były omanależy z nikim zbyt mocno
się na terenie m. Łodzi. Na konfe wlane trudności,
związa-ne z
wiązać.
rencj1 byli : obecni: przedstawi- regulowaniem ruchu u:li(,zlle~o.
MARJA RO~SKA l TADEUSZ
Wiera spojrzała na niego, nic nie ciele zarządu · miasta, k{)lnu~n- kŁ6reby w większym 'topniu
OZWRTEK DZISIEJSZE . -ęv
LUCZAJ.
rorumiejąc.
danŁ policji m. Łodzi, prum!łła- zapewniały !bezpiecze:·-stwo, a
Pieśń, która podnosi ducha i d.,Koncert populal'lly, jaki nadaj.~
Gdybyś nie była mnie łak pew- w 'ciele tramwajów mieJskich niżefl dotychczas to ma miej daje otuohy, towarzyszyła. przede.
na, ofiarowywałabyś mI \v chwłwszystkiem zaw~ze źołnierzowi pol radjostacja . warsz:\;y;-k·1.
o g'·lłz.
lach gdy jesteśmy razem więcej u- SZCZAWNICKA woda MAGDALENA SOODalszy cią;rr konferencji 00(' I!kiemu, splatając zew swej melodji 21.00 w wykonnniu :lI'kiestry sym•
leclly choroby łol/ldka.
't >
z odwagą, jaka. nie opuszczała go {(,niemej P. R. pul .jyr(1kt'j~ J'~2e
wagi.
,
bł!dzie si~ w dn. 5 lutego r. b.
b j B ł
d .
h
_ Wies:z przecież, ze w przysz
w o u. y a mu po met:&- 1 otuc ą, fa · Ozimińskieg.), bp;.l1.ie pdn(1(·ze·
łym tygodniu wybieram się II wieIuśmiechem i wyt-.:hnieniem w twa.t- śnie popis' lro ; dla. ,]wlwh l'iNWSW ·
ką wycieczką narciarską. Najwyz
rln(łU'
dej doli źolniet9kiej.
Ciekawym l. ędnych si! "'rlysą " wv , I: \r:tr~
szy czas, abym ułołyła listę rzeczy,
ri
ri
ri
przeglądem muzycznym marszów TI.ońskiej, 2nall(',i sopranistki oraz
które będę musiała zabrać.
wypowiedziała się rada izby rolniczej
wojska polskiego będzie
o godz. Tadeusza. · Luczaja, popularnego
15,45 koncert w wykonaniu orkiEl- śpiewaka, cieezącego się
_ A ja pozwolę sobie zauważyć,
wie1k1l
że mogłabyś odłożyć to pitne zajęW łódzkiej izbie r~lniczej odbyło szkoły hodo.wlanej w Liskowie.
stry 1, . pułku szwoleżerów.
sympR.tją zarówno publiczności sal
de na kiedyindziej. Ale liczysz na się trzecie posiedzente rady izby.
Dochody I%by w r. 1934 wynosiły ROZSTRZVONIĘOIE KONKURSU koncertowyeh, jak i a.udytorjum 1'&
10, że jak wosk pozwolę się ugniaW obradach pod .przewodnictwem zł. 422,628 zł., rozchody 244,270 zł.
DRAMATYCZNEGO
djl:W'~gH Altysta. przypomni się !Siu
łać według twojej woli.
prezesa izby inż. Wilskiego, uczestBadzet na rok 1935-36 w dochoO god~ 17,00 nastąpi fr.·trzy- cba('zom w arji Mozs.rta z o~ry
- Wosk, smary! - wykrzyknę- niczyłi przedst~wiciele władz z ·
dach przewiduje 510,224 zł., w ro,.- gnięcie konkursu
dramatycznego "Wel'lf))(' Figara" oraz
w duecie
Ja Wiera i znowu podbiegła do biur woj. Hauke Nowakiem na czele,. chodach 517,244 zł. Nadwyżka roz- na. scenarjusz słuchowiskowy dla rćwniet z :;Wee:ela Figara'! ocUpie
ka. Jak to d()br~e żeś mi o tem przy mln. rolnictwa, zw. izb rolniczych, chodów pokryta zostaje z oszezęd radjowego ",Tea.tru
wyobraźni". wanym. · z p. Ro:6sq.
pomniał. Nie, proszę nie
gniewaj organizacji rolnictwa. itd_
•
no§cl z lat ub.
Wszyscy radj08łuehaeze,
kUrzy
f,;ę - dodała, gdy spostrzegła jego
Prez. WUski zagaJając posledzePo przyfęciu preUmlnarza dyr. wzięli .w tym kon('ercie udział nie
SEPARATYZM DZELNICOW,Y
nic dobrego nie rokującą minę· - nie wskazał na zrozumienie rządu izby lnł.. Kawczak ueferował pro-, chaj nie przeoczą tej godziny, aby
POLSKI•
.luż odkładam spis i tylko . tobie dla zagadnień rolniczych, poezem gram prac izby na rok 1935-36.
jaknajszybciaj dowiedzieć się moWie)kopollika jest inna. ni?: rent;;.
foię poświęcę· A teraz już dobrze, scharalderyzował działalność hlby
W związku z akcją funduszu pra- gli komu z nich i j!tkie przypadło dzielnic Polski. Posiada zespół BWO
prawda?
i program Jej pracy, podkre~laJąc ey rada izby zastanawiała się nad . miejsce Vi' kolejności nllgrodzonych. istych cech natury psychologicmej
Widzisz, potrafisz być milą, konieczność zwiększenia konsum- palącą na wsa soraw:\ zatrudnienia Na zakończenie tej audycji odegra.- i materjalnej. Szeregiem lokalnych
gdy zechcesz. Z kobietami trzeba cji wewnętrznej Jłroduktów rolnych hezrohotnych wiejskich.
na. zostanie. !leł~a humoru i dowci- problemów staje or.a na wspak wie
umieć się obcbodzić. ndyby ezło- oraz zastępowania produktów im
Po długotrwałej dvskusji rada pu f~rsa p: t. "Most kłamstwa". lu ogólnopolskim tendencjom. Jest
wiek czasem nie walił pię§cią w portowanych. produktami krajowe- izby przyieła przez aklamację sze- n:ldJofo~lzowana
pod~ug Raula metyJko dzielnic~ w zrozumienIU
stół.._
go pochodzenia, a w pierwszym rzę- reg wniosków,
Auemhelmera.
admini3tracyjnero, jest także od- Ach, za~zeptała Wlera - dzie owoców.
rębnością. w znaczeniu socjologic7,mÓl!łbyś mi kupić parę czerwonych
W dalszym ciągu obrad uchwaloM. in. Wi1liosek przeciwko zorgani "HARFA PRZED MIKROFONEM"
nem. Aby to zrozumieć, nie wysta.r
napięstków.
W. F.
no przejęcie od Centr. tow. rolne zowaniu powtórnemu kartelu ceZnany w.całoj Po!sce i zasłużo~y
cza bieżąca a.ktualność, trzeba się
as a
mentowego, lub porozumienia ci- ~ ~,,!eJ ldzkl.ał.alnoś·chl. proHPańg'o~vam~ natomiast oprzeć na materjale hi~
- --chego.
plesru po s leJ - c or" a a' POu
storycznym, ktćrego zbadanie uła
Rada stwierdziła,
Ze potityb s~arannfID i wysoce kulturalnym twi dOf'tęp do sedna utartego poję
Wiśle
antykartelowa jest Jedtnrm z zasad Iltlerun~l~m dVT. War..lawa Lachrr,a- cia. o sepl.tratyźmie dzielnicowym
o'czych postulatów rolnictwa
na odsplewa w studJo
warszaw
I
• ,
•
bkim o godz. 19,00 kilka pieśni Ma- Poznania. O godz. 21 ,45 odczyt Da.
Przed za~lmlęe!em ob~ad uchwa- 87.yńskiego, Noskowskicgo, Lach- ten tf'mat wygłosi red. Józef Winie
wicz. (ł')
lono wysłac do min: rolmctwa depe mana i LiuskieO'o.
szę z podziękowantem za dotych
•
'"
czasową owocną obronę interesów =~:::===~!!!!!~~6~S~~~Z~;~sa!:~~~$~2~i4~t;::!!4~S~~~'
rolnictwa.
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Cegie'nian/l 27, tel. 112-25

Gościnne
łyd.
hardła I

tysty

wystQ!), słynnego a ....
- nIem. teatr6w RelnPlscatora w BerlinIe

Aleksandra GRANACHA
Ił lIodz. 9.15
po cenach popularnych
nalwllłksza sensao~a seKonu Altera Kacyznv reportaz seenlczn, w
3 akt. 7 obr. p. t.
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UCH U EZ lEC E I

w oparciu o sanacie gospodarcza i tani kredyl
Ponitel zamieszczamy zar y8 interesującego projektu, mające- ptecza1nie życiowe do świadczeń własnego organu prOlnieniowego
go na celu zorganizowąnie w Polsce sieci kas spółdzielczych inter·;t'encyjnych względem swej kU r.wiązku, w ktlrem to wydawnicaselmracyjno - kredytowych. Nie wdająe się w dysl<usję o ile jenŁeli w dliejowych chwilach spo- twie odzwierciadlićby można było
projekt ten jest realny i moż liwy do pra1{tycznego wykorzysta- łecznego zalamania się gospodarcze wszelkie objawy, dotyczące natural
nla, podajemy go jako rzecz ~iekawą i wysoce oryginalną.
go. Zabieg takiej terapji tmnsfuzyj nego biegu spraw
ubezpieczenionej z korpusu obfitującego w ener- wych w związku z toczącą się goW związku z dokonywująeą się szeroką skalę zakrojona instytucja gj~ życiową, do organizmu wyczer- spodarką krajową~
leorg~nizarją prywatnych
t owa. ba11kowa dta potrzeb gosPodar-1 ran ego, byłby dobrodziejstwem nie
rzyst.w ubezpieczeniowych nie od czyclt i ubezpieczenl&wych z ewent. tylko dla stron poszczególnych, łąReorganizacja propagandy i akwł
l zeczy b~dzie rozw3.żania
na ten główną siedzibą. w Warszawie luh I cz,'!cych się w braterskim sooJn.1nym zycji w dziedzinie ubezpieczeniowej
temat przepuścić przez filtr I)pinji !~odzi i 0;" oddziałami w róinyc~ nścisku rozwojowym, lecz _ nie- stwarza konJeczno~ć korzystania
publicznej, aby to, 00 znajdzie od· lll?ych WIększych ośrodkach Rzpli- wątpliwym też sukcesem ekonomicz jedynie z sił odpowiednio wykwalidź więk w sferarh
zaIDterel;owa t€j.
nym względem będącego w org:lni- łikowanych z wyeliminowaniem ele
nych, skonkretyzować i przyoblec
zacji ideowej nowotworu gOEpodar- mentu niepowołanego, działającego
w kształty !'c3':l.lne, możliwie wedle
KoniecznoŚ'.s udziału inwestycyj czego w postaci rzeczoweg-o "Ban- niekiedy w zachłanności swej zarob
lJOlliższ"g'o projektu.
nr..go i protektorskiej roli pryw. ku Reprezentacyjnego Zjednoczenia kowej szkodliwie w sensie podwai"a
Ujmując sprawę fachowo, slwlertow. ubezpie07.sniolVy::h w projekto- Asekuracyjnych Spóldzielni Krel1y- nia. powagi autorytetu pryw. tow.
dzić się daje fakt silnej łączności
wanej impro/'i03 sanacyjnej dostatecz tcwych" ("B. R. Z. A. S. K.'').
ubezpieczeniowych. Tylko solidny
organicznej w rozwojowem ustosun nie uzasadnioną została na wstępie
materja! ubezipeczeniowy, oparty na
kowaniu gospodarczej i ubezpiecze
nin. artykułu. Nadmienić tu tyll<o
Nazwa "BRZASK" jako synonim gwarancji ciągłości l!płac..'tnia colliowej dziedziny pracy. z racji po- wypadłoby, odnośnie
ingerencji odrodzenia nadał:ł.by się t&l zna'ko- "ocznych premji mate wykazać
krewności ekonol1~jczl1ej ich d 'li'oń,
wepomninnych instytucji. ube7.p. O micie i do celów propagandy załni- prawdziwą wartość społeczno - go
które w ostatecznym wyniku pędem pobudzeniu tym sposobem do życia cjowanego ruchu, służą.o sprawie spodarezą. Dzięki ewent. usankciouaturalnym zmierzają, do jednt>go choć pewne.i czę~ci martwych, w tej dekoracyjnie przez noszenie krą.t nowanla "SpółdzielCZYCh Kas Akwi
wspólnego celu - dobrobytu spo· nieruchomościach i papi~rach pro· lea metalowego z wyrytą tarczą zyeyJnych", patronowanych przez
ł('(·znpg'o.
centowych odłogiem leZących, re- "brzasku" w klapie surduta .zwołen- tow. ubezpieczeniowe, niepożądany
O~i~gnięcie tego ostatnie~fl stop7erw kapitału społecznego, który, nikćw tego ruchu. Nazwą tą P0tlJu- p.lement ten p~ednł~ sam przez
t.i:1. dojrzałości obywateltlkiPj jPst jako taki, z natury rzeczy w pew giwac się też również mOZna był!). się stanie się zbędnym i stwarzane
jedynie przy zgodnej i racjonalnie nej mi~rze obowiązuje pryw. ub-ez- by jako basłem dla ewentualnego przez niego anomalJe usunięte zozorganizowanej wep0łpracy WS7.yst
__
S
kich snr~żen twórczo - w'i'konaw.
czych 'cz7nno~ci
gOi!'P0f1a~czych i
l1heznieczeniowyth r.,.zem, polt u·
rankcjonowaną przpz
wlailze na·
dzorcze e~idą. czołowyrh <'hiałaczy
•
społecznych ł fachowców. Omawia.ne dziedziny pra('y są wzajemnie
t.'1k ze sobą zrośnięte i od siebie
OpTacowa.ny w min. &1taTDn spółka musi być poddana bada
strukturalnie zależne, że za.bieg
CJbrODy praw właścicle~i
f;anaeyjny jednolltronny, jnko śro- i znajduiąey się w uzgodnieniu
Diu i ocenie
obligacji.
dek lt
w te
danym wypadku
paljatywny,
pro,f"'k·t
prawa
okl.:DacYJ·nt>G.".
~..1'
d
'
.
h
~
. d
•
oJ....
:lJIl n
"1:'
przez UIJopowle ~lalnyc
rewlZgromadzenie właśdcioeIl ohli·
Tezu a w pozą anvch przymeść reguluje dziedzinę kredytu pu dent6w. Warunki emisji mu- gacJI może w pewnych określo
by nie mlgl. O ścisłej tej zaleZnOŚci blicznPo<to, lD.ie u,r ....... ,lowaną do
ł
poucza nas zreutą ł historja kultu~~
"tiUL
szą być podane do puhllcZ1Jll"j nych w ustawie wypadkach po
"1 narodowej, wedle której etyka. tychczas w Polsce w spos6b do wiadomości wraz z oceną rewi wdą-ć uchwa~, zmi.eniającą wa
s(,cfa.lna., polega.jąca !la. hołdowaniu statec.my 1 jed.nOll!'ty.
denł6w
stanu majątkowego mnki sp.łaty dłu.gu obJigacyjnł:'
w tyciu zasadzie "zah~zpieezonego
Pn'.Iekt wprowadza jako gi~ spół'ki.
go (nIe może natomiast zmniej
jutra" mote swobodnie rozwija,e tę wną za$adę t. ZW.
Najniźsm dopuszczalna war- szyć sumy długu). Zebifanie wła
t..eorję tylko tam, gdzie i polityk.& system rejestracyjny zamiast
tość obligacji wynosi do 100. śddeli wybiera równie t pełno
gOBpodareu rut wy'!!okim stoi pozio
spitemu koncesyjnego.
rnoon:k6w, reprezentujących o
mie. Widzłmy to m. In. Da. Zacho- ZaJSada ta pole~a na tern, ze
Obligacje mogą być na oka gól właścicieli oblh:a~ji w ~1dzte w okresie paeyfłsłJezneJ kOD emisja obligacTi nie będzle wy. Z:1:ci~la i imienne. Mogą być e nzie i poza sądem. PclnomocnJ
jnnktury dochodowej. Ze swej stro- magała upnedniej zgody wla- mitQWane w drodze publicznej kom służy prawo żądania od
ny i "produktywność" pr8lly cty~to
dzy państwowej.
subl)krypcji i w drodze prywat władz spółki erni'tują-cej niez.bę
gospodarczej nie mniej jest zaletną
Jeżeli chodzi o osolb'Y praw- nello zaofiarowa,n.'a. Emisja o· dnych łm materjał6w i ~nfO'l'IIla
od stopnie. społecznie osilJ.gnięteJ I ne prawa prywatnego,
blio~acji może być z-abetpieczo- cji, uczestnictwa z głosem do,.równowagl duchow~jl'. ja.ko wynl- mobą emitować obtl,<tac.1e tylk~J na i
radczym w walnych zgromadu
ku pracy rut pn~lnZu "zapewnlone- sllMki alccyjne o kapitale zakła bez mibezrl ee!1"nla majątko- niach spółki
i dokonywania
go, wzgl. zahezpleczonego jutra".
dowym conajmn;e.i 1 mlJ,i. zł. IIJ
wego.
wszelk'ch
czyn!l1ośd
zach~,
wy~tJdem spółek ubezp:.. ezeWażnem novum w projekc;~ wnwczych w i'llteresie ogół'.]
~ychod~ z rałozema IstnieJąniowycb i zastawniczych.
usławy .rest wprowadzenie or właścicieli obl~acll.
(':~J tej zalez~o~cl, ~aleZy w poszu- Emisja ohliJgacji musi odpowia gauizacji wlaściciell obligacji
Ponadto projekt ustawy zaI<manłu uj~cla wspolnego dla. posu- dat': pewnym wanmkom, a mia Or~anizacje te są fakultatyw
D1E'c5 rozwojowych na omawianych
. .
• •
. ,
wlrra pr .. l pis" karne i pnl',i
odclnkach pracy iść po Iinli nal-: ndoWl-c1e przed przystąp_~ntel(l ne, a 'llle ocow ązujące. Powo ~dowe.
• . 0 emisji
ła,ne one zostaną do
mmeJszego oporu, tworząc nhmdzow
łly obecnie juź aoarat organizacyj
oy,
odpowiadajncy
wymogom
wsp6lczesne~o z;Vela.
Pierwowzor~m najwł:Iściwszym w tym celu
b;Vłvby
komórki organlzacylne
wzgl. placóll'ld pronagandowe o
Brak surowca pod znakiem nerwowych wahań cen
charakter~ ,.Snółdzielni
kredyto',:c~ zwolenników
aseku.:-acy!- I Na giełdzie bawełnianej w N. Jor pieniężnej w N. Jorku \V zwi~zka !f~nzakcjach w tygodniach po
17~C~ , oparte na zasadach zJedn o-, ku panowała tendencja niejed::olita. I z procesem w USA w spra\\le kła sWląteeznych.
C'lf'n. korpor~Cyjnych
z prawem I Sprawa. ostatecznego określenia ma- uzuli zlota.
Na rynku łódz!,im w miarę zbliża
hvahfikowa11Ja
Ił tyl- "k"ymaI'l,e j k woty•
n a dal I Na gle
. łd'
• SIę
• mIesIęcy
•.
•
I
· J
t-er
b I b •le dna Sczłonk6w
tki
zosta·e
c l
zte bł'
awe ny egtpsl'·
{lej ma
Wlosennyc
1, leon un
.' 0<;0 y tlt d· .no b prabwne, .rrla- lotwarta, aczltolwiek
wyniesie ona panuje tendencja zniżkowa wywo-, tura się pol·~psza, czego dowodem
I11 na yW3):lCe
Jare
amu
. j, amze
.. rI 12 mi'1'J. b e.I
-, • •
.
•k j
I b
'yc w pos ar
b
.
• -,,' mme
lana oul'ręzeml!m
po powaznycb
są ZWlę sza ace s ę o roty.
I I'
b.t.'
.
,.z l owe po lSV u eZPlec7.emowe·1 Al"
BlJl1dzielnie t~lde, r07.siane w wiek
{cja spe (U aeYJna wy I nJ~ S!ę
f,żvt"
oś odk h R rt· ł t' wzmogła. Kwoty maksymalne) me
• "ol
r
:tc
~zp I eł
a w~ należy jednak uwazać za okre§lemogłyby bvć prowadzone sr .... iik"n11 i
b' ó
••
k 'ć
lG~iowej samowvsta,rczalności, bE'z l11b~ z. lor
p~lI:~az "!-s~ oSd
zawarta zosłanie umowa kartelowa
110trzebv uci3ka~ia sie do kapita-I z lOrow t yc uikz. eU;tOkna Jes kóo
.,
'.
l'
•
szeregu czynn uw, Ja
warur. - w
f0\V zaO'ramcznvc l, pnez nrzvCl!l~t
f
h
k d 'kó .
29 b. m. odbyło s' ę posied~· stała przez obydwie strony za·
. . d o "'~pJAł czesneJ• al{C,U.. powar a mos. erycznyc, sz o fil w .Itp.
n:E:Cle
nie komisri porozumiewawczej: akeeplowana_
:tanvch w kraiu instytuc.ii finans/)- • Pohtyka rządu. w spr~wie. udZIełe pow olanej pl'Zez walne zgromaJakkolwiek kwestja opłat na
'''''ch, nrzown.żnie _ ubeznieczel"io- ma farmerom pozyczek l mtędzyna
,,~ch na zasadach statutOl\'o od- rodowego· porozt1mienla o kontroli dzenie członków llrzeszenia pro zwięksoone uruchomieTl e nil
I'OŚ)1~J1l regl'lalt1inem banko~tn, I~rodukcji . bawełny, nie została ducentów przędzy bawełnianej została jeszcze całkowicie w~
Ill·7cwi<lzianycb. Plae"'wki te eJ!Ze- Jeszcze defmltywnle rozstrzygnięta. celem opracowania warWlków jaśniona, to .jednak, wobec leglI.
że
i na ten temat rozpoc:r.ęto
I",tywne, czyli wsoom'1iaue wy:uJ
Przeciwko temu występują enEr- nowej umowy kartelowej.
:Hokowan'
a
pGSunęły
się
barjuż
dyskns.łę,
należy pI"Lypusz,.kasv", do.,l{ona!e służvćby td gicznie inne kra.ie prodUkujące badzo
znacznie
uaprz.6d,
ponieczać,
że
l'okowania
w spl'aw' e
1'1oglv do celĄ·v akwłzyc'i, oczywłś wełnę, a szczególnie Egipt, który
de na t,,,l'z'~ś~ lloszcz:egćlną tych obawia się, że Ameryka przesunie waż sprawa przyznawania wic:' zawal'cia nowej umowy karte
irstvtH'!:l nb'!zniccze"łowyeb, przy parytet na swo;" korzyść, zmniej- kszych uprawnień do urucho- lowej :ws!aną zakończone jes't·
w cze przed 16 lutego ... b., a więc
f'(\ml)Cv ldhry~,", dana
•. Kasa s1'lół- sza.tąc zdolno§ei konkurencyjne ba- mienia firmom mn'e.łszym
do którego
~?i"'t~70 - kl'edvtowa" powołanaby I wełny egipsldej i uprawiać będzie stosunku do firm więkSZiych, a przed terminem,
zesłala do życia.
t
I ukrytą polłtykę dumpingu. Na więc w stosunku odwrotnie pro przedlużon.'1 wstała umowa doBaza koncentracyjną opisanych k"ztaltowanie się cen balWelny wpły porcjonalnym do uośd poslada- tychczasowa.
l;.C'm6Tek 9pólrlzłelczych byłob7 na I wa nerwowa atmosfera na giełdzIe nyeh
sasadnłeso .,.

*

I

*

*

I,'

=

S

mili na z

I

J

* ..

.

I

a e

CI

a na do ara!

I

I

wit

rzed dnfrm 16 lutego

wrzee:on,

&łaną automatycznie,
na skutek
dobrodziejstw
świadczeniowycb
owycb "Kas Spółdzielczych Akwizycyjno Kredytowych" "BRZASK"..
Sam fakt powstania. tej organizacji
stworzy sytuację tegQ rodzaju, że
każdy niemal obywatel w zrozumieniu własnego interesu i z pobudek
natury etycznej poczuwać się bę
d7ie samorzutnie do spełnienia E'pO-

ł"cznego obowiązku "oszczędnościo

ubezpieczeniowego" na koi swoich najbliższy~łl.
Najwawiejszym bodźcem do tego
posunięcia posłuty mu oczywiście
interes materjalny, jako argument
olobitnie przekonywujący, dzięki uprzystępnienia "taniego
kredytu"
szerokim masom społecznym, którym daną będzie tym sposobem
mooność szybkiego l skutpcznego
l\?drowienia. zamierających bez ta.kiej pomocy kredytowej Ueznynti
ich warsztatów pracy.
Ponure widmo tej J{atastrofalneJ
zagłady gospodarc7.ej naJeży usDnie zwalczać wszelkimi możliwymi.
ś1'odkami z wiarą ł otucbą w osląg~
nięclu celu przez masowe zapisywa~
nie się na członMw organizacJl kasowej "BRZASK", która w regulaminie swym przewiduje m. In. wy ..
datne przywileje o!lzczędnlo~ciowe,
jakie ewent. stosflwane będą w Ide..
mnku umożliwienia każdemu nabycia polisy i opłacania corot'zoe) pl'&mji bez specjalnego wysiłku i bel
potrzeby nadszarpywania w tym
CE'lu budi.etu własnego.
'1\70 -

rzyść własną

Wnikając głębiej "?: cyfrowe tła·
ne odnośnego regulaminu kasowego
(w opracowaniu niiej podpisanego)
z łatwością. stwierdzić można, że _
dzięki spodzhwa.nej sankcji llprzy·
w>1ejowania. w oprocentowaniu z(\równo kapitału pozyczkowego jak"
i materjału dySKontowego - najmniejsze bo1aj dySKonto w roczne;
ryczałtowej sumie około zł: 10.000.
przy zm'lisJszonej stopie procento·
1I'ej ~hociażby o 2 proc. w storunku
t Clcznym, da jut członkowi tej ()1'ganizacji IDOŻ'lOŚ-Ć pokrywania corncznej premji z nolisv, opiewaj:lcc,i
I\a sumę ubazp. do zł. 5000 w zlode. W tej~ mniej więcej po~esji
I.okrywać hę::hio mozna premie i ~
rolis ż:vciow.ych o
wyższych su·
rrlnch ubezpieczeniowyeh.
Czyi więc wobec przewidywanych możliwości znaidzie się ktoL
ktobv mógł oprzeć się kulttrralnej
potrzebie zapewnienia sobie jutra?
Odpowiedź na to pytanie w sensie
_ miejmy nadzieję _
pozytywnym, dadzą niewątpliwie czynniki
nadzorcze i decydujące przez ZU·
proł.owanio
w
przyśpieszonem
tempie rpalizaeji omawianego plan"
sanacyjnego.

*

Szczupłe ramy niniejszego elaboratu nie pozwahja: ziIutltrowac wyłuszczone~o zagadnienia wszechstronnie. Byłoby ,iednakże do t yc,zenia, :tby rozwijaca się w nim
w główniejszych zarvsacb teza mogła byc przedvskutowaną.
przed
<\went. zatwierdzeniem znajnnjące
go eię jt!ż w opracowanin statutu,
celem pocz.vnienia ewellt. l1znpclnień względnie zmian taHycznofOl'malDych oraz telem rwo realizacji.
Byłoby to jedynem teraz wyjściem z ciasnego zaułka gospod1f~
cze,i martwoty kredytowe,i, llodlli"tą, do wskrzeszenia uśnionej illkjatywy prywatnej j otucb~ do z~-h
ki.ego przejścia z etapu lnyzyso,,'ego nl\. nowe tory ()rl"oclzollego :lycr·.
li.1tlturalno - gospodarczeg·o.
MAURYCY HANF\VFRCEL",
przedstaw. ha"dl.-ubezp.

b. tłumacz
troler kllsy

przv,ię<fły

i kon-

sąclu ohręgowegc

w Łodzi:

h. kierownik ewidencJi lódzk.
Powiał.

Kasy Kemunelnej.
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8U.-

Kino

B

pierwszy polski "dubbing

Narutowicza. 20

Gzesi
z

NAKAZEM
CH 'LI··

i usłyszeć
artystyozny

IEuropy środkow~j,
jednak

na

zdecydował się

powtórzenie meczu unieważnionego :& Polsltą. Związek czecbosłowacld wyjaśnia, li w tego.
rocznej kadencji rozgrywek odbę·
(bie wszysllde mecze, natomiast w
przyszłoścI jut do rozgrywek o pu·
har nie pnystąpL

W związku z tern zarząd PZB za
proponował ezechom rozegranie me
C7U ponownego w Poznaniu w mies!ącu maju.

gł6wny"h:

Conrad VEIDT i Madeleine

layiwlarzp.- akrobaci

UpadłOŚCi.

nadzorr,

9 stycznia odbyło slę zebranie
wierzycieli upadłości firmy "Icek
Perle lAbram LeJhuś Perle" w
przedmioci'!l zawarcia układno
Pełnomocnik upadłych zapropono
wał układ, na podstawie którego
upadli zapła.cą długi bez procentów
i k08Ztćw w wysoko~ci 10 proe. w
dwuch ratach,' przyczem I płatna
po upływie roku. a. n po dwuch ła,..
tach od zatwierdzenia układu przez
są.d.

Za,

układem

19 wierzycieli,
l'l1ę

wypowiedziało !ię
reprezentujących su

75,697 zł., przeciwko ukJadowi
sumę 1,420 zł. wn·
układ zawarto i przed·

1 wierzyciel na
!:ec czego
ti l.awi ono

sadowi do zatwierdzenia..

Sąd układ za.twierdził.
J'ierwsza rab '\IV wysokoocł
pfatna. staje się ~5 stycznia
Prłnomocnik

*

upadłego

5 proc.
1936 r.
SzaJi

w landlł

układ,

Wiedańczyey Dietl i Lang
dadzą jeden popis

Przecłborskiego, przebywającego w
areszcie dla dłużników, złożył sądo
wi poda.rJe o wydanie listu bezpie
czenstwa, w którem stwie.rdza., ŻP,
jak wynika z protokułu Mbrań wie
rzycieli ora.z opinji Eędziego kI)misarza, stan upadłości nie wymaga
by upadły znajdował siEl w aresz·
cie. Zba.dany przez sędziego komi·
sarza. ślliadek: na. wniosek wierzyciela ogłaszającego upadlość, nie
ustalił żltdnych okoliczności, które
by świadczyły, te upadły rzec,zy·
wie'cie posiada. jakiś nieu.iawniony
i ukryty majątek. W tych warun·
kach brak jakichkQlwil'k podstaw
do uwaiania, fe upadły nie wykazu
je dobrt'.l woli w !"t05t1Dku do Zafzą
du masy upadłości.
Sąd wydał Sza.i Przedborskie
mu Ii15t bezpieczeń15twa na. dwa. mia·
słąre j nakazał bezzwłoczne zwoJ·
nj(\nie go z aresztu.

Zapowiedź występów znakomitych ł:'żwiarzy wiedellskich w Ło·
dzi, Dietla i Langa, wywobła olbr?łymie zainteresowanie, zwłaszcza
że tego rodzaj1l popisów w naszem
mieśoie nie było.

Diet.l i Lang są łyżwiarzami akro
batami, któryoh produkcje tlą niezwylue kunsztowne i dawałoby się
niemożliwe do wykonania. Niestety
kierovrnictwu sekcji łyiwiarskiej w
Helenowie udało się ich zaangażo
wać tylko na. 1 występ, który odbę
dzie się w HeJenowie w najblii'.6z/ł
sobotę o godz. 18,30 wiecz.

a z "cies a
2:1
wygrali z Aros 6:2 i

Dwa mecze
Polscy

hokeiści

C.zeQhosłowaclu zwłą7;ek pięściar
Polska drużyna
ski, który postanowił wycofać się
udział w tur':1i~ju,
z ro~grywek plęśclarsldch o pullar

SIOSTRA II1I\R 1\
JEST SZPIBIiIBPI

W rolach

będą walczyć
w ringu

Polską

I
zobaczyć

U
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Pocz. 4, 6, 8, 10'5

"GLOS PORANNY" -

••

Pragą

hokejowa wzięła ~zej druZyny oparta była na dru.
w którym opróc2 glm ataku, który stanął na wyso·
'iiej startuje ostatecznie pięć dru· ko6ci zadania. W drugiej tere.ii za
~.yD, a nie jak poprzednio prQjekto· rysowuje się nasza przewaga. Pierw
\\'ano, sześć. Prócz naszej ekipy \ t>zą bra.mkę uzyskuje Głowacki, a
gra czeska Sparta, jako reprezenta 'la chwilę drugą Marchewczyk. W
eja Pragi, H. C. Aros i H. C. Da· ostatniej fazie gry, Z11ÓW przeważa
\fOs. Zespół kanadyjski gra
poza my, owocem cz~go są zdobyte ezte.
"on kursem.
ry dalsze bramki. Aros uzyskuje
W pierws~ meczu zmierzy sili (twa punkty, jedynie dzięki lelice
zespół H. C. AroB z Pragą. Druży· ważeniu przeciwnika przez nasz~'ch
na Arosy zasiliła swóoj skład dwo graczy, zbyt wysuwa.lącj'ch się do
ma graczami węgierskimt Zespól I (lrzodu. Mecz pod koniec miał chaPragi wypadł naogół blado, grał w rałder brutalnej walki.
nim zresztą drugi atak reprezenta
Popołudni'! Polska rozegrała dru
('~I C~e:hosłowaeji bez graczy LTC gle swe spotkanie z reprezen1aej~1
Zwyclęzyfa drużyna Arosy w sto- Pragi. Puez cały
czas gry lekl,a
tiunku 3:1.
(Jr.zewaga na8:!:ej drużyny, Idóra
W drugim dniu turnieju polacy wygrała zasłuże!1ie. C.zesi okazali
walczyli z zespl)łem Aros, bijąc się znacznie lepszym zespołem od
go bez większego wysUku 6:2, w Arosy. Pierwszą bramkę uzysl.uja
poszczegófnych terc,~ach (0:0 2:0 polacy w )lierwszej tercji prz~~
4:2) mimo, że Marcbewczyk, Go· Gło\Vackiego, drugą strzela w ostat
rllewskł Są chorzy na grypę, a So· niej terc.ii l\1arehewczvk. Pod kokołow'lld ma rozbite kolano.
nie e zawodó ,v czesi strzelaią jedną
Mecz został rozegrany w złych bramkę. Nasz pierwszy atak gmJ
\varunkach
atmol>ferycznych. W znów słabo.
pierwszej tercji padał śnieg, a nasz
Pozatem odbyt się nadprogram:)
pierwszy a~ak, Jest tak przemęczo· wy mecz pokazowy Kanada _ H.
?y i .ro~bity, że nie przedstalliał C. Dav"'J wygrany bez wysiłkv
zadne.1 wartości j cała wartość na· przez J{ana~yjczyków 12:1.

Kolarstwo

Mamy 17 klubów i 257 zawodników
W

Lćdzkii'l okręgowym zwią7"-u

bi) 2005 klm., 8) HaneCZKI!, (Krn.
szendor) 1325,5 klm., 4) Pietsch
(ŁKS) 1249 klm .. 5) Karmen (LTK)
1283 klm., 6) Luksenbur~ (BarKocbba) 1179 klm., 1) Nowacki
(Swit) 1160 klm. Na.iwiQkFlzą ruchU
wcśó na teranie LOZK. wyka "al '"
lOku 1934 KS "Wima.".

kolalskim zrzeszonych jest obecnie
17
towa.rzystw,
reprezentują
Dabrycł1
cJch 87 kolarzy Ucencjonowanycb
oraz 170 kolarzy posiadających kar
ty wyścigowe.
ma Zduńska Wola
Prócz zawodów kolarskich, or~a
W Zduliskiej Woli b!twiht znana lJiz(iwanych przez LOZK., łódzkie
A-klasowa druźyna. K. P. Zjedno klllby kolarskie zorganizowały ogó
czone zasilona indywidualnym mi· lem 65 zawodów kolarskich, w tej

ning"]Jongistów

Unek ..."-Ien·I·'iiAZ·no.'łow!lr""'I"
. •
m łJI . . ił
R

c frach

łódzkie

••••••••••••••••••••••••
Kolonia tOijZfYCZDO- narciarska .

strzem Lodzi WUnschem i rozegra· liczbie 2 konkurencje o POS.
ta. towarzyski!' zawody tcnnisu sto
Klasyfikacja najlepszych dziesiQ
75,50, 7 proo. sta.bilizacYJ·na. "11 _ łowego z drużyną. ŻSSG. Mecz po ciu łtdzkich kolarzy szosowych o
Ceduła giełdy łódzkie)
ciekawym prz-ebiegu skończył si~ l
L
71. ts, odeinki .... 0 500 dolarów 71,3.1:1
g oszona przez OZK jest następu
ł"
wynikiem
remisowym
5:5,
mecz
w·
1)
W'
k
l'
Na wozorajszem <tebl'aniu gieldo- .J i pt'.ł proc. ziemskie 53,50-53,75, d
Jl.}ca:
lęce Fe iks (Resursa).
oublu 2:0 dla ŻSSG. W niedzielę. ~) WÓ' ik
•
Wl.m w Łodzi notoW3JlO:
-: proc. ziemskie dolarowe 51 _
~
Jel (Ra.pld), 8) Odartus W.
Turnusy 10 i 14-dniowe
dnia 3 lutego odbędzie się w Zduń· (ŁTT~)
-~_.
Tranz. Sprzedaż Kupno 131,50, 5 proc Warszawy nowe _
J' W
luc , 4) L~1\.lewicz (Wima),
5)
!l \lej
oli turniej tennisu stołowe, K k )
Dolary
5.29
,75 _ 62, 5 uroc. Lodzi 53,75.
d
acprza (Resursa, 6) Wale (Har
Z
go z u ziałem mistrzów ez%wycb ·d)
J kól ki
Dolarówka.
53.25
l) proe. I.ublina. 48,71'.. 5 proc. Sie kI
pl , 7) as g ' (SKS), 8) Kołov
ubów łódzkich i organizatorćw d"
l
)
Inwestycyjna 117.10
411ec 41. Tranzakoje dokonane a nie ŻS
ZleJ czy t: (Resursa, 9) Rykhajn
Star.l1izacyjna. 71,75
nt\towane: 4 proc. inwestycyJna zw,
SG.
(Wim::.) i 10) Demantowicz (Wima).
Zapisy przy;mu;e sekretariat
Bank Polski
98.- 91.- 117,25, 7 proc. śl~ska 70,5Cl 7 pror..
W roku 1934 największą ilość ki· Ż. K. S. ,.M A K A B 1". Łód~
5 proC'·. Łodzi 33 r. 54.10 53.90 w:tr!zawska. dolarowa 68,75, za. 8
lometr{.w w klubach pr7.0jt'd,ali na
Al. Kośeiu8 ki 21, tel. 241·07
Tendencjtt, cokolwiek mocniejsza. proc. dlllonowską żądano 90, 8
Mecz zapaśniczy o mistrzostwo Etęfujący kolarze: 1). ~roczyński
~
a
proc. przem. polskiego funtowe 88. (~rużynowe okręgu pomiędzy zespo (Wun ) 2513 klm., 2) LIkIer (Maka.
Warszawska giełda
,
lem Kruscbendera a IKP., kt6ry " I "&:ts~j~_:IiI~"~iW~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pieniężna
NOTOW ANIA BA" EL!Ia"Y
I:alendarzyku przewidziany był na ,NOWY J~RK
ubiegłą niedziel~ i został odwołany.
Na wezorajszem zebraniu giełdy
I
w
dnia 2 l u t e · ·
walutowo • dewizowej w Warsza- t Loco 12.55 styczen
2.87
marzec
12.32
kWleclen
L.3uj'
go
a
wiee
w
dniu
lutrz~lszym w ~
.
•
wie tendencja była słabsza., przy o- maj 12.38 czerwiec 12.88 lipiee I Pabjanicach w sali kina ~miejskie- 1 6,45 Glmnastyka.
l mu'Zyka z płyt
22,15 Skrzynka pocztowa tacK·
brotal.'h zmniejszonych: Notowano: 12.39 sierpień 12.36 wrzesień 12.3.1 'go.
12,10 Audycja dla dzieci młodo IJjczna..
Berlin 212,65, Bruksela 123,53, Am październik 12.29 listop:ld 12.27
szych.
22,30 Muzyk!L taneC'lna.
sterdam 858,35, Gdańsk 172,87 Ko grudzień 12.48.
. h U . sa
12.30 Poranek szkolny z filhar.
22.45 Piosenki w wvk. Tmperi<1
penhaga. 116, Londyn 25,98, Medjomonji warsz. Orkiestra i Marja. Po- Argentiny.
.
lan 45,27, Madryt 72,45, Nowy
$WIĘTO
ZIMY
W
KRYNICY
morska
(śpiew),
NOWY OR~EAN.
,Tork 5,31,75, Nowy Jork _ ka.bel
15,45 Marsze kawalerji w wyłt.
AUDYOJE ZAGRANICZNE
~oco 12.~2. ma."el.' 1!.32 - 85, W zwią.zku ze Świętem Zimy w
5.31.88, Parvi 84.93, Pr~a 22,12.
Krynicy
od
4
lutego
do
13
lutl'go
CJ
kiestry
I
pulku
szwoleterów.
Koenigswusterhausen
(1635)
Sztr;kllO!rp 134, Zurych 171,4. vi I m~J 12.88 bOlec 12.3~ - 40, pa.t..
Polskie KolaJe Pańgtwowe przy·
16,45 Lekcja języka. franeuskiego
20,50 Tra,nsmisja z Nowego Jor·
obrotMh N·);watnych: marka. nie- dZJemik 12.30, grudzleń 12.34.
znały indywidualno znitki w wySD- ' 1',00 Rozstrzygnięcie konkursu r;:u wybHnych orkiestr jazz()wycb.
miecka 200, szyling 3.tlstrjacld LIVERPOOL
km'Ci 66 proc. na przejazd tam i z dramatycznego na. scenarjusz słu.
Franlcrllrt (251)
mu o, korona. czeska 21,90, frank Loco 7,01 styozeń 6.76 luty 6,76 powrotem. W o1c'esie ~więta przewi chowiskowy dla. radjowea-o tEatru H 22,35
Ha~dn Sonata G-dur,
rranemki 34.00, frank szwajcarskJ marzec 6.77, kwiecień 6.75 nllij 6.14 dziane są. następujące imprezy: 1) wyobrażni oraz słucho~visko pt. .uozart - 1:;llnata E-moll, odegra
171.30. liry wloskie 45,50. funt ano czerwice 6.72 lipiec 6.70 sierpień Zawody saneczkarskie o mistrza- "most kłamstwa." pg. Raula Aurn. na skrzypcach G. Lenczewskł.
r.-iph,ki 26.04, dolar 5,30,25. rubeJ 6.67 wrzesien 6.64 październik 6.62 stwo Krynicy, 2) Narciarski bieg beimera.
Monachium (405)
doty ·1,55,50, dolar złoty 8,89,75, listopad 6.61 grudzien 6.61 8tyozeń
50 kIm. o mistrzost'W'O Polski. 8)
17,50 Lódzk.lt skrzynka pooztowa
19,00 Drezdellski kwartet r,myc:t
rubel sTPbrny 1,62, bilon 0.70. Bank 1).60.
Konkurs 8kokli~ narciarskldl, Ku
18.15 Koncert zespołu wiedeń kowy odegra: Fielitz kwartet D·
Poh;l~i płacił ZlI, hanknotv doJaro
EgipSKa: loco S.90 styczeń S.5i lig do Tylicza, 5) bal mody, r(;w~'l skiego.
moll (po raz pierwf'zy), Beethoven:
WP 5,28.
.
marzec 8.55 !Ila.,j 8.53 lipiec 8.53 mód i za1>a"Va. .la. jodzie, 5) Zawokwartet D-dur.
p:t.żdziernik 8.48 Iistot'ad 8,48 sty- dy hokejowe Itp_
18,45 Co ezyta.6.
20,30 "Balada o \Vhi~kv i dnk"
('zeń 8.49.
AKCJE
19.00 Konc~rt chóru "Harfa.".
po raz pierwszy.
Karty uoze~!nh'Wa upt'(l.wniajllce
Sa .rynkJl akcyjnym obroty hył~
Sztuttgart (522)
19,20 Pnemówienle b. premJera
Uppen taco 7.84 styczeń 7.59 m1t
ograD1C1.one pl'ZV tendoncii f'łabej rzec 7.5g ma.i 7,'57 lipiec 7.46 paź do indywłd'l!l.lu,~j lDiżkt k(,:tWJ\"'j Janusza Jędrzejewlcza z olnu)l
20,15 Koncert fOrtł'piaJlOW:- n.
B t..
Notowano: Bank Polski 96,75, Lii' oziemik 7,45 listopad 7,42 styczeń ( bezpłatnego ~tlb 73. znlź/)m~ ('('Dl! imienin p. Pre3)'denta Rzeezypospo dmmIMa
we.iścia na. ;,,:m:f';~e~('lne
imr rt't? (UeJ.
ropy 10, Norhlin 35,50 _ 35,75, 7,40.
Londyn (342)
nabywać mt)ltna. w biurze f'u,lt'{'l~
(ktrowirckie 1H,7i1. St:tTn.ehowirE
19,30
MendelsBoKn-Bartl101dy,
21,15 S~Tmfonja. wło~ka ~[1'11·
BREMA.
Wagons Lits CI)'1k rrzy ul. Vi Itr rit'śni bi!z słów.
IB.SO.
delssohna. Symfonja .."r. 4 Ribt'lhLoco 14.49 marzec 14, maj 14.40 k'n.,.,skieJ 64 od 9 rano do 8 wiecz
20,05 Muzyk..'t lekka.
~a i Svmfon,i1 ~r, 5 Hcetllo'"N1!l.
liplec 14.65.
ber przerwy.
PAPmRY PROCENTOWE
20.55 Nowe ltolegjum anat(\miez
Medl~lan (368)
21,00 Opera MafiCII,tniego .,N!'T(\'\
nla papioró"v proeentowych ten·
ALF.KSANDRJA
Jednocześnie poda.ie elę do wła- na w Wilnie.
21,00 Koncert popularny. Orkie transmito'\\lnn z L:1 :"'ali ,,11',11"
dencja. była nio.iednolita przy obro
8n.kellaridia: martec 15.80 maj dcmo~cl. te Święto Zimy w Zakobch niElwielkich. NotDwano~ 3 pro 15,95 Upiec 16.01 lietopad lltl~,
panem Cldbędzie się w okresie od 21 str3. P. R., Marja RońBka (soprapi III il sldci
Praga (.170)
t'entow:t budowlanrt 46,65, 4 proc.
Asbmounł: luł,y 13.52 kwiecieil lutego do 2 ma.rM br. z za.srosowa· i Tadeusz Luczaj (bas).
_~1,45
Sspar:lt)"ln! ,hi i-lni.'ow;v
21. }IO Ulll11i.on'> pi, !'ni lllrk'-' J k. n·
rl"hrm '1 :'i:1.:1~ 5 rrrw. hlD\';orsyj 1~.57 cz~rwier: 13.08 l)aź(17il'rnik niem tyrh f'amych 7.niżrk kole.io
\\! lelkopoJskl.
slJ(.> i południ,..wn - :, rlleryk!'\ ńs1"i(;,
U;·t 66 l') _ 67,~IO, 6 proc. rloI.<Jro\\>)'J 1.,.46.
wycb.

l. K. S. "BlaBabr· łódl
w lakopanem

m

Wyiazd

lodzi dn. 1

i 5 lutego.

Zapasy lU pab-Jan i cac h

.12:8~ ~uty odbędzie się

l

sobo~ę,

.

I

.•......... ...........

Co usl'lsz,mJ d·"
Z~s

i

Dr!

,

ra .o.

____~gl~.~I_-~.~.G~L~O~S~P~O~R~A~N~N~Y~·_·__,~1~93=5~____.____________________________-!r. al
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2 P Z6JAZD 12 "JE Z IL

poleca wieczne PI ÓRA i reperacje DO najoiillJcb [enach.

"

UWAGA: Jut wkriiłce do nabycia wieczne pióra
o najnowszym systemie Dr. JUHGH'A

l'Iaskarada I
I cOŻ dalej, szaru człowieku ?...

-łoi

Od wtorku dnia 29 stycznia
do poniedziałku 4: lutego

~~~t~~r~~amat 2yciowV

Kilifłskiego 178 ooJ. tramw. Nr. O. 4, 6,10 i 17.

Doktór Zygmunt

enrgkowski

Choroby skOrne, weneryczne
I płolowe
pneprowod.'ł si~ na ul.
•

.Domu
Miłosierdzia
ul.
42

flofrkowslul 8&. ful. 113-&3

Północnił

-._---- ----- - -

podaje do wiadomości, iż od I stycznia 1935 r. eeny na
prywatnym oddziale zostały obniżone w następujący sposób:
na
I klasie - pokój 1-osobowy z zł. 25.-

Gabinet dentrst,czn,
Lekarza dentysty

A.
SI.ruńSklego
Plofrkowska 43. fel. 165-Z0
czynn".

II

tt

,,2...

tt

"II-a"
,.

Dr. med.

III

z

zł. 14.-

zł.

na

zł. 8.50 dziennie.

"

12.-

"za
na

~i. ~~:=
zł.

16.-

DowrGc.1
PrzyJmu e od g. 8 -10, 12 - 2, 5-7
w niedziele I 'wlęta od 9 1 J.

Dr. med.

uJ. Dowborczyków 6

I

Chirurg-Urolog
Chor. nerek, pęcher.. I dr",
moczowych

tel. 190-64.

r

Do akt. Nr. Km. 61/35

OBWIESZCZENIE.

NARUTOWICZA 16

I 8,

Komornik Sądu Grodlkiego w Ło
78). Telef.127-78
(lii. rewiru 6·go Stefan Gó,~ki saPra,)muJe od 4 -6 po pol.
mies. kały w Łodzi przy uł.
Oowborczylr6w 26
Dl'. mecL
na a•• adlie art. 602 K. P. C. ogłassa
że w dniu 7 lutego 1935 r. od,.
13-15 w Łodai, przJ uL
I Kolejowo 5-Karolew
odbęthie
8i~
publictna licytacja
pr.eprowadzlł sltt na ul.
ruchomo~cl, a mia"owiclel
powÓ. parokonny, brycska angielskll,
PIŁSUDSKlmGO
2 pary puszorkdw, platforma ~/lrokonna
front 2 piętro
oaaa.:owan1ch nil ląc.ną sumę
%4. 600.Telef. 128-74
kt6re motna ogllldać w dniu Iicyta·
cji w miejscu sprzedały, w czasie
wytej osnaczonym.
ł.ódt, dn. t81. 35
Żafllld Miej,.i w Łodsi poszukuJe
Komornik (.) Stefan Górski
e dniem 1 lipca 1935 roku wsględnie Sprawa Leopoldo Rano
7: dniem 1 .tycsnla 1936 roku w grap·'o Majero _I Lwowi
nicach m'asta odrębnych nieruchomo~ci, nlldlliacych alę no rozmieszczenie niektórycb inltytucyj l biur
Wydzlllłu Opieki Sp " łecznei.
Wła~cicieJe tego rodzaju pose.,j
proszeni są o skł/ldllnle ofert w biuchorób
ue Wyd.iału Gospo:l!ll"CzegD, ul. Z.USIU,
lIli!d.ko Nr. 11, pok6j Nr. 57, w terminie do dnia 1 marca 1935 roku.
le stałe.mi ł6źkaml
W ofercie nIllei)' podll~ powierach· Dr. Dr. J. Imicla
nię
użytkowll
posesyj, wy90ko~ć
I A. Wołytiakl
czynszu I inne warunki oraz doł,\czJć
dokładne s2klce lokoli.
ŁÓdt, dnia 3J stycznio 1935 roku
Zar"qd Miejski w ł.odzl
fr. I p •• tel. 174-74.

72

---

-- -

-----

Oełoszenie.

----_.--

----

lECZNICA
nosa i gard••

Piotrkowska 55

Klno~teatr

Dziś

DR. MfD.
--

prly~

od 11-1 i ;S -

4 pp

lEWlAiSKI

fpeoJaUeta chor6b wenerya.n,c:h
ek6rnJch I mOCllopOOlowych
(.IUInII nllmallY pllllawlIJ).

Andrieja 5.

RUTYNOWANY
BUCHALTER - BILANSISTA

J.

- GRUPOWE i INDYWIDUALNE

pnlf~IYnY

od

650.--

zł.

organizuje

domowe)
Lekarz wete..,n •

..,J..,
1'1. 4. Ił e I c b
od.
pnyjmuJe cod~iennie
1 I od 4-7 p.p.

I

do

Wyjazd do cborych lIImat
Nawrot1a. II p. Tel.1T..n
Cen, leoanloowe.

WYTW6RNIA krawat6w, Traugutta 9, poleca nowości sezono·
we. Uwaga: specjalny dział repe.acji i odświetania krawatów.

889-1

wiarence Teatralnej złotono
bezimiennie w adm. nin. pisma
na najbiednieiszych zł. 10.-

DYPLOMOWANE pie1egniarki
przyjmuj" zastrzyki, dytury
oraz wszelkie zabiegi wcbod.Iłi
ce w zakres pielęgniarstwa. Talafon 145-95. Wierzbowa 8.

632-2

.
PolaMo -PaleSIUÓsBa
Lokale
I
IZba' HandI owa POKóJ frontowy, parter, I

Ił Ił SSJl H. łódź

oddział i

-

Piolr~OwsMa

-

r

ciepły,

sJoneczny, wszelkie WYllod, do
31

ludzi

wynai~cia. Wólczańska 97. DL

NARUT .. WICZA 49. T.l. 217-70
Absol'went Akademii handlowej i dłu
Inform.
goletni kierownik buchalterII powoż
nych przedsięb. prsem.-handl. prsyjmuje wszelkie robot, wchodz,\ce w
SlIkres hi~gowo~ci.
- CAł.KOWITA GWARANCJA. - . - - - - - - - - - - - - -

113

-----_._--_....

PQK6J elegancko nmeblowaD~
z niakrępującem wejśoiem, telefon, winda do wynaioow,
Nawrot 7, m. 12.

J

•

i dni następnych!

(tyt. oryg.:

(&peoJalnołć- pey

Z POWODU incydentu w Ka-

do

Wiesiółyje'

Rebjata).

Kino-teatr

'Najweselsza komedja sowiecka

Swiał si~ śm-

PRZEJAZD 2

ChorObu ZUJ Ierzą I

Z

WY[Jf[lKI

tel el 159-40

f,ont I piętro
P"JlmoJe od 8-11 f o no i od ~-9 II
W nled.lale I !wlęte od 9-f
. Dla pllń oddllelno poc.eklllnla

-

u
r.

a

101111. 146-10

NUWOOTWORZONA wypołJo
('za]nia najelegantszvcb .ukien
balowvob, smokingów oraz ",.
Jindr6w. Gdańska 64. Cen,
przyst~pne.
638-1

4: lampami i
200.- na spłaty
.Radio bateryjne przerabia na
elektryezne. Baterje \20 woJt
zł. 11.50. Piotrkowska 'j 9, w
podwórzu.

.

I

16żae

głośnikiem zł.

Chor. ek6me i weneryOllne
OIoblet, I dełeoj)
godL

-

m

Dr. med.

SlunnłQWluB:ił

Ul1nllDDlBu18

KOpno I sprzBdaL

RADIOVOX

(Plłsudskłego

D. Rosenzweig

nauka I

F

1) sz~d wielkości 500 mtr. kw.
2) a sale o przestrzeni 360 mtr. kw.
Centralne ogrzewanie. Instalacje elektryczne.
Transmisje.
Blitsze informacJe: Sp. Akc. Maurycy Tauman

tel. 141-32.

małżeństwa

r--._.
-.,
I1._----._.
Ogłoszenia drobne I
_
.
I
I

lokale fabryczne

. sp~cJallst. chorOb sk6rnyoh
wene"oznrOJl I moc8opłclowych

W rolach l!łólI7n,c!:.:
ELllA LANDI, PAUL LUKA'
i NILS ASTHER

W rolaoh gł6wnych: Marg aret 8uJJavBD
i Douglas Montgomery
2) Czerwony wóz

ANHIELSKIEGO i NiemieckieTo wyuczam w bardzo krótkim
czasie. Kryszek. Pomorska 15,
geJ.
171·28. Zaetaa można od
F
1-8. Lekcja 1 zł.
572-3

Do "Udzierż."ienia

B. llJlJl(l

1\. KleslGzelski

1) Rozkosze

program:

SZPITAL Wl\nliEL CKI

pr.yimuje od 8-11 I od 6-9 wiec.
w niedz. i ~wlęto od 9-1 ppoL
Dl. p.ń oddzielne po ••ekelnle

Cegielniana 7,

NaEtępny

6'1
~

Nadprogram:

Aktualności

•

e

Paramountu i P. A. T.

GŁóWNA

1

....mpw.--~~....Bm. .aa....................~............................................amHH
..........~..............~.....
Najpikantniejsza polska komedja muzyczn&

iw

BOtg

Znicz, Krukowski, Gierasieński, Jarosy

,.·ta dlltkllmi
mlesi-:czna .. Głosu Porannego ze ws%ystkiemi dorenumarirt
wynosi w Łodzi ał. 4.60, za odnoszenie _
P
10 ",ony,
prresy/kll
w kraju 6.-. zaltraniCiI 9.&

pocatowlł

Hęko~isów

zł.

redakcja nie zwraca.

zł.

.

.

j OglilsIJen I·.a

la Wle"~t mll' m~tro .Vj J -3~~3:t.>.yy (,J'tr oill .) .5łl;Jl ł~ II-SU st!.lB3 ;.! 314 Relrlllm, te!r;;toii;
II Ja
q
redak':7. ny~ al. l.S); w te .H ele:,1. u ~trz~hn 'e.:'D m!3,~a" 5) gro: b~" . e03łrlli.,:)enj~ mi3jooo
50 ar.,. nekrologI 40 gr. Z\9ycn,n~ (~tr: tJ. 9.I;nltl L lr D.·')J ."I~ 1 ~ gr. 213 wyn;, n!ll ·nt\lI)J~IS·.'l otJhelan1~ Ił. 1.50
POSluklwsnle pilscy fi) g'. za wyrH, nl ·m'l.313J3 aJ 1.2J. O,tb.JB"I1l aU~;:JlnJ v, I o!IJhnl:u..,e te et OgłlJ ssenia .amle:.~we obłicJane ~ Q 5!)O/o drotel. flr .!, xalr. 1:).)J.o Z l ogl')U3!'\ t5b,brrolne luił IsntClI. dodatIr
5rJ'l rJo OQłouen l 1l dwulłOlor. o 50110 droje!.

l.,

