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naDOIJka na bardzo Dowain,

ParlJZantka czarn,ch
ze źródeł

i

o~ór abisyńczyków

EksDed,cia staie sie

WARSZAWA, 17.Xl (PAT.).Według wiadomości

'

kich gór. Marsz. lh.doglio będziej prezentuje wyłącznie strategję'j śpieszenia
pochodu naprz6d
więc musiał dążyć do okrążenia Od czasu objęcia przezell do- wskazują, że oddziały czołowe
woiną
Harraru.
Być m,oże, iż część wództwa, ekspedycja przybiera składają się z tubylców, dla któADDIS ABEBA, 17,XI (PAT.) wojsk z frontu Somali będzie charakter prawdziwej wojuy.
l'ych nie potucha uie. oprócz
Z okazji nominacji marszałka sld~r?waD:R n~ front ~ółnocnr TubJlcom sianZJ ku- herbaty, cukl'u i mieisr3wc,i ku·
Badoglio, w kołach dyplomacjI ~Iozhw.e Jest Jednak, ze armJa
. k
d
kurydzy.
i w kolonji europejskiej snują włoska pod nowem dowódzróżne domysły co do zbliiają· twem dążyć będzie do przenie·
ASMARA, 17.XI (PAT.) Miał{om:nacja
eych się wydarzeń strategicz- sienia głównego ośrodka walk nowanie
marsz. Badoglio na
nych.
~ Harraru do Dessie. W tym ce- miejsce gen. de Bono nie było
RZYM, 17.XI (PAT.) - Agen
.. przysplC•.
.
• 1tą dl a g ł'owneJ. k-wa- cja Stefani donosi:
,W szyscy podzielają zdanie, iż lu musiałby nastąplc
mespodZlan
. .. Gen. GUZZ011i
.
marsz" Badoglio działać będzie szony marsz w kierunku Gonda- tery włoskiej. Sądzą tu, że prze- komend~nt dyWIZJI . w RzymIe,
zybko, chcąc osiągnąć połąeze- ru, po ustaleniu frontu na linji ważyła opinja, iż wojska pierw- został ml~no~vany WH'l'gll]wrnanie frontu erytrejskiego z soma- Makale - rz. Takaue - Setil. szej linji mogą obej· ć się żywno-, torem Er~ trel.
lijskim przed okresem .deszczów
Zwracają uwagę, że nOD;lina- ścill i zasobami miejscowemi w E
_ ~~ •
Stan dróg nie pozwoli armji wIo cja marsz. Badoglio ma znacze- pierwszej fazie okupacji i że
UrODeJCZJC' UC&e ... a~"
ski ej na zdobycie Harraru ata· lnie polityczne. De Bono repre- przeto powolne' tempo mat'SZU,
ADDIS ABEBA, l7.XI \PAT,)
kiem fro~towy~, gdyż miasto zento~.ał stro~ę p<?lityczną. eks· obliczone na budowę d~óg, .jesl, Wyjazd europejczyków ze stoli.
otoczone Jest łancuchem wyso- pedycJl kolonJalneJ, Badogho re nleuzasadnione.Stronmcy przy- , cy Abisynji trwa. Dziś d0 Diibu-

I

angielskjch, francuskich, niemieckicb, włoskich i abisyńskich
PAT. podaje następujący komu
n,ikał o sytuacji na frontach Abisynji 'W dniu 17 listopada:
Na froncie północnym korpm
gen. Maravigna wyciągnął swe
linje naprzód 'W górę rzeki Takazze. W marszu tym wojska
wio te nieustannie niep«!koJone są przez niespodziewane a·
taki oddziałów abisyńskich.
Według
informacji francuskich, w jednym z takich alaków pod Tabuna oddział wło Id
ponl6sł ełężlde strat1_
Według informacji wloskieh,
arjergardy abisyńskie cofają się
za rzek~ Takazze, a w jednej z
walk nad tą rzeką włosi wzięlł
daje się do Gene 'Y na urlop. Wielka rada faszystowska wzywa do walki z sankcjami
do niewoli dowódcę oddziału arPodobno negus powierzył 11111
.jerg8l'dy_.
'RZYM, 17.XI (PAT.) - Agen-I czczą próbę poniżenia go~ aby' wojnie dla skoordynowania i misję pecjalną do ligi narodłlw.
Według informacJ1 niemiec- cja Stefani donosi: Na posiedze- mu przeszkodzić w realizacji je- wzmocnienia oporu, w: którym
kich, pod Antalo abtsyńczycy u- niu wielkiej rady fttszystowskiej go ideałów i potrzeb życiowych. główna rola przypada kobiecie
Brak ~ekar5~w
szkodzilf saniolol włoski, kt6ry Mussolini przedstawił obszerne Wielka rąda podkreśla z uzna- włoskiej, nakazuje wyryć na ra- DŻIBL"TI, l7.XI (PAT.) Z Har.
I!:dołał jed?a.k lądować. przymu- sprawozdau.ie o poło?:eniu Włoch niem przykładny spokój i dyscy t~szach. w całych .~Vłoszech n:;t- raru donoszą, że daje się tam ,"\""e
sowo na bnJach włoskich około w przedednIU sankcJI. Po dysku- plinę, które okazuje naród wło- pISy, ktore stanoWIc będą na WIe znaki JU'lU{ lekac'stw i pomocy sa
Makalle.
sji nad tem spra'Y0zdaniem .u- ski, świadomy swojego przezna. ki w~pomnienie o I?iesprawiedli nHarnej. Wielu ranionym przez
Anłalo jest juz podobno ewakuo- chwalono rewlucJę następuJą- czenia dziejowego, i wzywa do WOŚCI, wyrządzon.~J Włochom, bomby nie moina z tego po odu
wane przez abisyńczyków.
cą:
przeciwstawienia się sankejom którym tyJe zawdZIęcza cywili- udzielić należytej pomoc:,
"Włoskie wywiady lotnicze sięga
"Wielka rada faszystowska, najbardziej bezwzględnie, mobi- zacła cał~go świata, .wyraża ~y~
ły dziś do jeziora Ascianga.
zgromadzona w przededniu za· Iizując z pomocą organów reży- pałJę ~anstwom, kt~re odmowlWi~Jkre tranSltOr!,
'Na froncie połu.,dniowym woj stosowania t. zw. sankcji prze- mu całą energję moralną i zaso. ły udZIału w sank~Ja~h, pracorannJch włechów
I'k,a włoskie posuwały się dziś b. ciw Włochom, oświadcza, iż da- by materjalne narodu, wzywa wały na rzec~ pokOJU l ?ały tern
powoli naprzód wzdłuż rzeki ta 18 listopada 1935 roku jest włochów do wywieszania sztan- wyraz UCZUCIOm narodo",:.
Wedle obliczeń prasy wied~~
Fa·Fan, tocząc nieustannie wal· datą hańby i niesprawiedliwości darów na 24 godziny w dniu 18
,Wielka rada faszystowska 'wy I ~kiei w pierwszei poł-o.wie listo
ki z oddziałami abisyńskimi.
w dziejach świata, potępia sank- listopada, post.anawia zwołać do raża przekonanie, że naród wlo- , pada przepłynęło przez kaM!
W Addis· Abebie spodziewjl- cje, dotąd nigdy nie stosowane, Rzymu na 1 grudnia 94 komite- ski da całemu światu dowód I Suezki
dz'esięć okrętów wIC).
ją się w dalszym ciągu większej jako próbę zdławienia życia go- ty prowincjonalne kobiet matek cnót rzymskich".
skkh z 9476 rannymi 1..ołn1c
bitwy pod Daggahbur.
spodarczego narodu włoskiego i i wdów po poległych w wielkiej
.
rzami włoskimi.
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lu diet

oświal,

bez redukcji Ziemia
nauczycieli i

Liczba szkół,
dzieci nie

będzie

kształcących się

zmniejszona

ze wsz,stkich slanów

mer,ki

zostala wczoraj złożona na kopIO na ~owiń(u

Z Krakowa donosi P. A. T: /prz y dźwiękach hynulU amery l Po przybyciu
ambasadora
Wczoraj w Krak<1Wie odbyła kańskiego przedstawiciele miej Cudahv,
orkiestra
odegrała
sie pOdniosła uroczystość złoi.! scowych władz pa1ń5twowych.
hymn amerykański,
poczetl)
n:a na kopcu Józefa Piłsudski~
Po południu na Sowi.ńcu, Q. harcerze kolerno podawali ur·
~o na Sowi~lcu ziemi ze wszyst zdob~onym masztami o flagach, ny z ziemią 3mcJ'yka1h;kll . kló
kich stanów oraz h'stol'yczny'ch państwowych ·odhyła
" ,się uru· re nmha.-ador o$oh::k'c WSY1W
.'
'.
.'. "
,
I mieisc.
związanych z na.mięcią czystość złożenia
ZIemI 1. 5.) wał do masywu kopca. \V (~7a
Celem zabezpjl'czenia rzecz V ~UI)('hlle. !~l~dze~u n~ llIstel''8ł'':3 I walk o niepod·leg!o;~. Stanów I stanów Ameryki Północnt>j, 'łJ sie uroczy~tości
na S }\\' i1'le1l
wislfej r6wnowagi hnJŻ cl.owej, I '~Pl'aw .wo."kow~ch. l t;vłko .11 .(' ,Zjednoczonych, w których u [cm ziemi z mogiłv /L'ncolnu, wygłosili J)l'Zcmó"'ienin: 3mba.
dokonDuo w n fl wyll1 hudżecie 'f.11:lU!U. c .;~?i~;u::ły m!tlzct ~II~"- d~:ał brali 'na~: bohaterzy nacU (,[..t ł: Z ""sp FilipillSk:ch i Ha sa dor Cudahy, m'n'ster sP":)W
szeregu skreślell i oszczędn(l,:"t. 'S!eI'shHł uS'l'ł,at~, .l..f0l'Y ZL1n ej dowi
na ziemiach amerykaó- waisk·eh.
wewllr.łrznych RacIF'e'-:'c? w
pr-rE'rlewszvstkiell1
w wydat· 570'10 o zalellw.e około 1 !'ro- . skich
.
Kop:ec na Sowif~'1l otocwły ceprezydenŁ m'a~ta dr, Rnrł i v",
kach rzeczowych, oraz w t",.h ~ent"
j
I npalp.rv
wojska, młodzieh i ski i przedsfawic' et Polon j; !ł
wszystkich pozycjach, których
Redukda ta
nOe pJ)eią~nle
Na uroc~YSltość tą przybył d<J włośc:an ziemi krakowskiej w 1TIerykańsk'~i, p, Piskorsld , .
~:mnieiszen'e było ll10żLwe b:.!l. 7,a snba ani 1JUllie.fszenia liCZby Krakowa, 'lako zastępca prezy ,mal<>wn'czych strojach. f{óral~
Uroczystość
złożenia z'eml
s~~()d,· rp~ nod~~'I" (Jw.YCh tun:' ~ ~~klH. r.ni ł('ż !:i('~b~- nauczy· I (!e,~~a, .S.t.a now . a~b~_ador ame· i huc~lli z. orkiestran?i Ohok zllkończ~ła się odegraniem !~~',
C.U aclm1111 d r acJl
pa lI'\ hY "'wp.J. "leli i }'('zb.. dzJtlCJ. kszłaka- l ' klJl1s1, I p. Cudah~.
u_tawila 'l~ kompanJ3 hOlloro I II"IIlU pan:)jŁ\"Qwego j)l'/eT o-r. 1
Następnie . ·."rcJ\\adzOi
do eyeb . ie ,,- sakolaeh państWA-I N. dw.oreu kGle~
wa ze.sztandarem 3 p. ))Odha I ,>-t~ woj OW"
badIet1a ~$ci. i nowe q &
~)tie .-ri.... ........ ~~_ i G$i.va 20 .. • ł
Z \Varszawy donosi P. A. T,:
Uchwalony na: ostatniem po'
~iedzeniu rady m'nisłrów nowv preliminarz budżetowy na
rok 1936-37iest C:llk n ...;ici~·
"
aow.nowazonv.

dochody,
które uzyskano na
podstawie uchwalonych
.lUZ
przez radę ministrów Qckrełów.
DokonlU e OSzl'z(~dnu~d
S~
'I
' N'le d ot knnJ
l,
uze
""y one JN'na",
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lali. ju doniósł .,GłOI'l Poranny", ..
cluiu 18 bm. wchodzą w życie sankcje
w atosunkach gospodarczych polsko-,
wloskich.
Analiza stosunków tych pozwala
...,-sunąć zasadniczy wniosek ogólny,
iż Polska w związku z łem nie poniesie powainłejszych Iłrat. Suma eksportu do WIocb wynosiła w roku 1934
około 37 miljonów zl., eo slauowłło
3,8 proc. eałego wywozu Polski do
kraJów europejskich.
Importowaliśmy II: Wioch za niespclna 44 mllj. zł.,
eo stanowi 4,3,
proc. ogólnej umy importu. W I pół,
roczu br. udział procentowy Wioch w
naszym wywozie obniżył się nieco, na
łomiasl w przywozie wzrósł. Głównq
pozycJIl wywozu do Wioch byl węgiel
i koks, dalej Jaja, drób, fasola, dykl,.,
żelazo, lłaJ,
bydło
rogate, trzoda
ehlewna, JęczmleA, nasiona, mllezka;

Dziennikarze woienni w pogoni

za sensacia

(Od !pecja:nego sprawozdawcy .Gło~u Porannego· z AbisIJnji)
Kap'laln D" dQwodzącv miej
strażą
bezpiectcll"twa,
chce nas dz:ś WiHC7<'lrem ;tribrać na nocny patmI. Mojr
przv tei oklu;,i: nare"7.I~i(> nowachamy nicbezpiecZel1.stwo!
Ubrali~mv s'e ciemno i wsa·
dz'liśll1Y rewolwery do k'e~;z ~
..

Harrar, w Fstopadz·e.
Pl)niewaź powoli $tawało 'ii..

~ka

l n~.

Przed ratuszem przyłączvło: my dop:er~ niecale
200 mp.I"i e dtl nas ośmiu cZ8Jr11ych foł- I łr6w. KaDlta·n D. zawołał: :.pa,
, nierzv, iako eskorta. P""1.ąt\o . I tr.oll Obchód!" Zabły!'ła IP~\~
I wo sICQn1tr~lowane zosłałv p~vn klf'~?nkowa ~amr>a.
Bl~sk .)e.1
cvpalne ul ce_ Głęboką CI5>Z~, hłąrl7.lł wzdłuz murów 1 panł
przerywał jedvn: e odgłos !la I wresze:e na czterech
~\lrz:v
szych krok6w ,Nn~~e Ilro,~lV I nów.
~,tór7V w post~w ; P n,lł
głos kt'zvknał: "Stać!
U~7hś hat'1.nosc prezentowah
broll.

w Add S _ Abebie
eQraz 111'
dole.i, cały szereg sprawozd~w
ców prasowych wsiadło do p I
r,' a~u i poj~hało do Harra rn.
drugjego co do wielkości mia·
Sita w Ah:svn.ii, Byliśmy "ta'
nowezo zdecydowlli:ni przeżyć
Odsalutowaliśmy
Dos7.liśll'Y
tam nareszc' e coś nieżwykłe~,.,
II. PRIt SIAMY tłA Li MPltE WINA
dalej.
Wieczne przeglądy oddziałów do nowo' twoTsoncj
IIł 1ił
P'lotrbows~a
tel.
(Jd ralusza do bramy Chon
.
k' w;n'arni artystyctnt"i"
.,
HI
,
n I Ił, 112-35
odleołość
WynoSl' U\łL
-"'Qło k)'loln~'
wOlskowy~h negusa,
kif'p~ I'~'
,.,
iP.dzenie hQtelowe i stare filmy
tra. Czterokrotnie za t rzY1u\,wa
ziemniaczana, cynk itd. Przywóz nasz I' ~ stolicy zaczęły
nas powuli
C'~~DI ~
IR;~
"~sk
n?t nfleDnalte~il'tPrzewst:l7.enię· K,R
• Wloeb obejmuje przedewl'!zyslklem clenerwować. Ostater.7;nie llr'f,C.UII
O
IIUniU Ił U . .
Il au
.
... vmo .. SI
••
tyloA, cytryny, pomarańcze, orzcehy, dei zostaliśmy tu wV'iłani jakażdym razem i l>owied.,iał d<'l
młgdały, prz~dzę Jedwabną, nitkowa ko sprawozdawcy wojenni!
I
W zwartym s2!yku żydożerczym
nas:
ną, przędzę s jedwabiu sdueZ11e~o, łeśli nawet
nie otrzV Jn n1'4mv
Z Krakowa donoszą:
'4) P;zeprowadzić w najbUż.
.. • To wcale nic jest tal.jQ
tkaniny jedwabne, jedwab natura~y, ze zrQ~umiałych wzglęrl~w ze· I Na akademji iałobnej z okazji SZj"IU c;;asie paragraf arY.is~i w 'labawne! Wsndz:Ubv nam ~n~ę
surowy, wina, kwas eylrynowy, ruw'l ~wolema na towarzvs~e~l;.! n~ roc7.nicy z"onu ofiary zajść w ,I tych niewielu stowarzyszemach w plecy bez żadnycp ~ercg1f'L!
ki, celuloId, słomę konopną, konopie" fron~ tym rćżn?,m kSHtl,ctoO'l l 'Wilnie, stt~denta Stanisława Wa akademic1dch, które go jeszcze I Przed bramami Harraru odopony, podwozia samochodowe, eamo I Rr~J()~t. to che, el śmv Sl.e [lr~y cławskicgo, młodzież akademiI" nie ,mają ~raz, zwalczać or~ani·1 wicd1::liśmy P?Steru~ek ohser..
C_bOdY osohowe. W roku 1934 UZYSkll-, naJmn eJ dos~c do_ stref:v dZln ka endeda uchwaliła rezolucj~ zacJe przYJmuJące, lub popIera· wacVJnV przeclwlotou:'1.y. 1.01,
IHm1 " bandlu II Wloehaml saldo do· łania
wa~kl ~ow;etnn~l _ O z następującemi postulatami:
jqce żydów.
O-f'rze s'cdzieli przv 4\w(>l11 .0dalnie 3,3 mllj. zł. W plc!wszych 7! Harrane wIedzleI śmy, ze, Jc :l I 1) Nie ustawać w szerzeniu
PozaŁem zaromadzeni doma- gnisku obozowem obok (lzlal
miesiącach b,r~ bilans ha~dlowy II , ..~~Iel ~n~rOźoTlV nrrp1 loln ~r)W bojkotu gospodarczego wobcc' gają się:
b
p~zcciwlotn!ezveh i 'tra li, w .pe
Wiochami w~kazuje saldo uJemne dla \d"~.uch- \VQhec tego wial .. mv. iydów w najszerszem znacze
WIen roodza.1 gry w kOŚCI. NIk:
nas na 330,000 zL
.. ie tam, aby uratować nuliZ ho
'
1) Wprowadzema s~Isł~go "nu z . h nie s al. Zoddali dochodla zydow na
mc
p
Drugim elementem naszych IItosun nor zawodowy.
'h
d' l
k
t dziłv od czam do c1.asn poło.<
Imu,'» Dalej wytrwale pracować merus l clausus"
ków gospodal'czych z ltaiją jest WIIPól1
.Testeśmv już od trzpch dni
połącznnlem wszystkich wszyst uc. ~~ zla ac ł'kJa -?t ect a dviicze strzały. Za każdym ra'"
'
. • . e, a nIe
"
.
. ...
-,.
pu do pÓ.i.ll1eJszego
praca f .nansowa,
przedewszyslklem . , w t em mlesc
U~S1.C1-C orup młodzIe~v polskiej azeby ,
"
,ca 'OWI e t'>,)l 7.PlD
krótkI, błysk l'rzerywll ł
'kI
j
.'
.
I
j
.
•
.1
ł
'
.
D
•
, ",
• ' lch
USUl1lęCla w umwersytetac l
. ' ,
l
I
ty tu u wos e pozyczk.i tylon owe II "le n f. wvuarzv 'l ~n_l'w.l()nllIl1 zwartej masIe rydowskleJ prze_ o
,.'
wówczas CIemnOŚCI,
roku 11124, za co płacimy około 30: cego. Hotel nazywa s·~ tu .lm- ciwstawić
jednolitą postaw~ pols •. . x c h . .
'Vrór.Tśmy do miashl, pr7e.
miljonów lirów raty amortyzacyjnej J nprlllrice", zaI?iast ,,Iml)p.rial". wszyst~ich a1mdemików • pola2) .Zap:~~stama ~upełne?o no, t chodząc obOk mahomctański.eodsetek rocznie. Reszta pożyczki tyto : ale iedzenie n e iest ~ 'cgl) 00· ków,
stryflkacJl zydom ayplom?w za-, go cmentaJ'iza. Małe, prostokąnłowcj wyno~ przeszło 285 młlj. lirów w"'d,~ le1>'iz~. l\1ieis~ow~M: S.\;ła. l' ~) Zastosować, bezwz~lęd!lY ~:~niCznych przez uczelme pol · tne ~l!1t1iki, każdy oz clterPClt.
czyli około hO młlJ. zł.
da !'ilf~ Z d,""u,ch_ uhc, ~\ybruko- DOJkot towarzyskI wobec zydow "kle.
kamlcm. wyglądały Ilość nieNie moina też nie. 1I'spomnlel! o wnnv~h koc_m.I łbamI, 'P, h!U odosobnić się od nich w salach
3} Stosowania bezwzględnIe pookoiąco nod rozgwicidżonl"1Jł
doś~ dużym ndzla!e kapilału włoskie, nnyml sk.lepamI. Jedna ~ "!Ch I wykładowych, pracownia:h itp zasady "numerus clausus" przy n·ehem. W naibardz:t:i nie"~'~
g? w przemyśle włókienniczym, ube. ~onczv !tl~ na rvnku .lt\~l1S~lln . I oraz: publicznie zwracać 'uwag~ przydziale stypendjów,
poży. kiwanych miejscach natrafiłJl~
tllecze!llowyrq oraz bankaeh.
Jakby
wpływała: do J,:zl(,~ra. I i ostrzegać pola k6w, utrzymUją-' czek i świadczeń studentom, tu mv na posterunki, ktÓTe prtp.fa
Po wel~ctu w życie sankejf powsfa', J?,,! ona. przepelnlOIl!ł .na id:rIW- eych stosun ~ i f,-,w;1T2"slde ż ty- dzież dotacji stowarzyszeniom a· . i:aly nas !.wymi okrzykami ...
nie więc problem za$tępezych r;rnków j n'e.l!zyml
zapachamI. DnU!'a darni,
.
l~ademickim.
.
~,
doslawezych I odblorezyeh.
I przecina miasto ze w4Ir.hodu na
•
Cóz to. za 'P?słal.l, ktuf1l .tanł
W ~kresle przywozu do POlSki ', zlIchńd, od bramy Dji.i' Itlla d ( l ·
~kta.da su~ . uhcą, PQt'laM 11\Jl1l
wl.'kszych trudności nie naleły OCZ& hrrtmy Choa. Daje o-na SC11fO.
krWIą?! Blałv chałat ma erer
Idwal!. Tytoń, pomarańcze, orzechy l: !li"ll:e 'W1M:ystk-m k,,1lsulatł')~
r.
•
'J
•
.
'
.:
'
wone plamv, a bagnet hl'y!o"'7.v
migdały moglibyśmy sprowadzać za- l "machom rząduwym 1 1'7vnl b .;:d 1 S e us .owały "bl ż~ ć w nSJbl.!sZl m czasIe purpurą .. Tym ~?zem myśmy
miast z Wioch - z Palestyny. Większa' omal fe europejskie wraŻ"p·e.
PARY l" 17 ' l {Tel wł' __ r między obu państwami i przy,! krzyknęh: "Stać! . ZaSJk..,<:zf','!y
I r>b U t' h UJ'
ó. "
'-"
"
'.
WOlak
został wz ętv mIęU,1.y
Iru d110 ść pows t ae moze w zak
resie'I ()..J
<I tyr. l
,",,1I.r W
rtl7\V kcbch polItycznych
roze- czyni s "ę do podn e~:ema
auto
I, . ,
.
('ksportu węgla polskiego, który jedno I'!nłc7iają s'ę wszelkie-;o rrll17.a szła s:ę wiado'11QśĆ . że R'hben- rytetu lini narodów.Temsamem l zołnrerzv J zaprowadzony na
, i
'
. b Oi~7,ne l. cIasne
'
- w trop
"
. .a.
. wszelkie kQncepcje I wartowmę:. Tam zeznał ' te zaexesn
e ezęś CIOWO
ma b y li ki erow3ny 'I IIJ
11 l" C7.'1<t.
zan' echnł przyjazdu
do upad'
ją
dQ Niemiec. Sądzić należy, że to prze, ktÓorvch m'e~zka lJlJ7.{}'iłałn lu- Paryża Ta ni.eoczekiwana de niemieckie
-n-p·erające. się na I kłuł Pl) Pl1anemu swet{oO tOW9
stawianie się Polski w zakresie ekspo., rl.no~ć. Białemu gorl!~<' n~lt'tv cvzia komentowa.na jest iako rozmowach bezpośrednich. H- rzv~za.
tu I Imporlu nIe wywo~a poważniej" orłra~7.ić.: aby zaOU5;ZC1Ilł ,,'p. w p-oraź!;;a Jloli;:yki niem"eckiej, kład V z AnRUą i Francją będą I Takie. zb~odnie zdarzaJą st~
szych zakłóceń I wstrząsów,
te uliczkI.
która w~:coruie s'ę
~e
swej możli.we z tą chwilą, tylko na tu r.odz_lwn.e .. "Lt'~!'7e sfr.rv
kampanjl () pozyskan e Fran'I le.ren-e Genewy.
ludnOŚCI oPuśclłv ml<\sto. P~7.0
I cji
W ZW·ą7..kU ze zmienioną SY stał tylko prosty lud,
kMry
F.rancuskip ltoła politye7.ne lu~cją
fran~us~ie koła p~li- spra,,::a pnlic.ii wiele kłQPot"w~
podkreślajJa, że na decyzję Ber ty~zne przew~duJą zwrot NIC
J~szcle szereg marszów ko~ .
('Illa mu::iał wpłynąć poważnie mIee ku SoWietom,
do czego troln,:c~ 1)0 QJluszczon,vch llhwynik
wyborów aJtl·g ielski ch , prze s-fale dowództwo Reidg .. I cac~ I .1UŻ. znow~ byhśmy '!'
które przekreślają ,,'szelkie ro wehrv· Narazie, dla utrzyman:a OŚWIetlonej
salI "lmperSltnprze"
ienia o wbiciu klina pomiędzy poz,orów,
N.iemcy ~łl1'an~czG ceł,,", ~o~osta1i w hotelu ko!oFrarncję i An.glję, Zwycięstwo się do zawarCla z SOIWleta.ml u- ~zv WItalI !lM ':'-~. serdeczule.
WAGO
L11S
Piotrkowska 68
Bald~ina
wzmooni 'stosunki mów gospodarczych.
W dal· lakfldvbv ś f!1V wroclh z otwart~
SzYlll rozwoju stosunków je- go pola bltwy.
Nasza 1l("U~
Najbliższy odjazd 27 listopada.
zaginął
dnak mOż,l1a przewidywać n~
korka no WIOli. znikała••
I
wet odnow:enia Rapalla. Niem
-: Sz!,bko Jedn~ w~!5ky! MOSKWA, 1~.11, (PAT) - W re ey odepelmięci od zachodu po- Po.wledZ!ałem do kapItana D...
tl- ~. .m_"_"___" _____" ____• __
!onie C7.ak~ska .~órzysti ob~r godzą się z Sowietami, ' usiłu- ttllS7;!~O dziel~ego przewodni ..
w sowiec:JrleJ At:J! ś~o~kowej) zagt· iac pozvskae je dla .swyeh za- k.~. Nlf~ kazał SU~ dwa ruv Ol"
Dziś i dni nl!lstępnyeb J
nął samolot rolSU7.łnokl, kursujący I mieueń nad Bałtvkiem i w s'6
szybk<) poszliśmy d.,
POCZ. O
r,s nnji T1.szkent Fel',ao9. z 4 EUll'opie środkowej.
hal'1l.
luóźmi na pokładzie.
~pen('el' P,lr.e.
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Nieśmiertelne arcydzieło

12.30

DANTEGO

W rolach gł6wnveb:

Spencer Traer. Claire Trevor

I

Wielka komedja muzyczna prod. Sascba..Film,

Wiedeń

W rol. gł. Gustaw Frihlich. L~da Barowa

Georges Aleksander i Adela Sandrock.

Prz.

Zapowiada"

lo

iBl "

Nr 317

, Donald nie rezygnuje

Curie-Skłodow
skisj ....laureatką nobla

Córka
Jak

19~5

18,XL- ...GLOS PORANNY" -

donosiliśmy

Porażka

tegoroczną

nagrodę

Nobla w dziale chemji
przyznano prof. Fryderykowi
Joliot'owi i jego małżonce Irenie Curie - Joliot, córce ś. p, Marji Curie - Skłodowskiej.
Nagroda Nobla w dziale chemji przyznana została małż onkom Joliot za badania nad bom
bardowaniem promieniami alfa,
wysy~anel1li przez pierwiastek
l " wykryty jak wiadomo
"po on Ś p Marję Curie _ Skło~~~:ką, 'pi~rwiastków glinu i in
nych. Przez to bombardowanie

syna

była dlań

bardziej bolesna,

niż własna

l

LONDYN, 17.XI (PAT.)- Sze niezmiennie
wierzy ' w swój ził się o zarzutach, iż dzi~ld
l'eg gazet niedzielnych ogłasza wpływ na masy.
swym wpływom wystarał się o
wywiady z Mac Donaldem, któ- l - Mogłem przyjąć kandyda miejsce w gabinecie . dla ~wego I
ry w stanowczych słowach od· turę w okręgu pewnym, ale nit> syna, Maleolma. Wyrażając sh~ I
piera. doniesienia, według któ: chciałem uciekać z pola walki w I o swym synu i jego zdolnościach I
rych. Jest on złama~y n~ d~chu ) moim stałym okręgu wybor· z najwyższem uznaniem', Mac Do
z.amrerza wycofa~ Sl~ z zycla po· czym. Gdybym nie miał odwagi nald oświadczył, iż poraika 'sy
Jedn~ z. najelegantszych pań tolItycznego. Przec~wme, .Mac Do· stanąć do tej walki, uczyniłbym na jest dlań o wiele więcej boles ~ warz~'stwa angielskiego jest pani
a1d podkreśla, ze czuJ~ się na o wiele więcej szkody. Ja, co na, niż własna klęska. ".
:
Mthony Eden, nazywana . CZę3to
sIlach, aby w dalszym CIągU po prawda, przegrałem, ale fakt
. .. - ".
"żoną najlepiej ubranego an?'11\ia'~.
nosić współodpowiedzialność . za podjęcia przęzemnie rzuconej rt'
LONDYN" 17 listopada: (PAT)Czasollisma i magazyny publiklją
losY,kraju i ?świa~cza, ~e o ' ile kawicy przyniósł partji zwycię Rosbolham, obrany w '. dkręgU' chętnie lej podobiżnę i. nie mija' ciiy
ws~o~pr~ca Jeg? ~est poządana, stwo - oświadcza Mac Donald. Ormskirk (Laneasfer)- z grup~ l1a tydzień, by nazwisko jej nie by(naświetlanie) wywołana zosłała ,to Jej me odmOWI. Mac Donald
Następnie z oburzeniem wyra narodowej labour party . gołó\\' Je wymieniane w łączności , z . ia·
glinie i w innych pierwiastiiiiiiiiiiiiiiiii jest z1oz,.ć mandat; ab1!.na. jego I kiemś wielkiem ~portowe01 lub '
kach . sztuczna promieni otwórmiejsce mógł wejR6 Rllmsay. lub warz,vskielD wydarzeniem.
czoŚć.
MaleOlm Mae Donald. Decyzja
Jest ona trzecią córką Sir Peczapadnie w t~j . .sprawie w prz~· ketta Już wcześnie, bo mając' lat
Angielski fizyk Chadwick, wy
,
k ól
szł~ . t~god~~u: .p:o- . rozmowlo , 18, 'WYszła Beatrice Beckett za. Imlyskując rezultaty badań Ireny na jakich gotowi są wspÓłpracować z r em ~ . R~m$lly a Mae...Donałda "z Bald pitana Anthony Edella. I},dsiaj ta
Curie i jej męża Fryderyk!! JoATENY, 17.XI (PAT.) - Pra- zniesienia republłkl. Jednakie winem.
Jeszcze młodą. kobieta, jest mat!{ą
li ot, przy pomocy sztucznie. wy- sa donosi, że w ostatnich dniach jako ' part ja parlamentarna nie
dwuch synów, dziewię'!iole~niego
tworzonych promieni materjal- zwrócili się do Venizelosa b. po, uchyla się od współdziałania na
Szymona ł czternastQletniego Mikonych zdołał wykryć promienio- seł grecki w Paryżu, Romanos, i rzecz · ' pokoju' , wewnętrznego,
laja. Wprawdzie nie podrói.owała
. twórczość wielu innych ciał. - b. minister spraw zagr;;tnicznych gdyby król zajął odpowiednie
gotowi do streiku
jegz~ze tyle, ile Jej mąt, "latający
Chadwick za pracę tę uzyskal Bufos, aby doprowadzić do od-stanowisko.
LONDYN, 1'7 11 • .(PAT). Wfę minister", 'tle tal{ie I ona prz'lbyła
również nagrodę Nobla z dzia- prężenia w stosunkach pomiększośelą sc.,3'72 przeciw 3.843 juz wielkie pr~sta~i~ o.~r~te.m ~ salu fizyki,
dzy republi~anami a nowym uODOI,- ' róm~cJ' Walji połudn·owe.i "",,·y- , Jl1ocltpd~!1I·.ł k,o~ej1!:.";)V: 193.J:, r~, IileStwierdzono, że obecnie na strojem państwowym w Grecji.
cjonisl6w .
pOwiedzieli sie ' za udz:eleniem dy jejmąz zll~jtIował się~w· podrópodstawie tych osiągniętych wy
Venizelos podkreślił w odpowładzom
zw'ązku pełnomoe- 1 1y prCt'lagalldowej po Skan!l"!la\vJi,
ników dalszą pracę w tej dzie- wiedzi, że osobiście wycofał się
ATENY, 1'11.11. (PAT) - Jak do plctw dla proklamowan:a słrej pani Eden ud3ła się 'Iopoludniowe,i
dzillie kontynuują wybitni fizy- z życia politycznego, lecz sądzi, nosi ,.Anexartitosl ', statkiem "Le- ku z żądaniem podwyższenia ~ Ameryki, gdzie pTl'~ttewszY5tt{iem
cy w Ameryce i w Niemczech, że republikanie mogliby na pró- JDIIOS" wywieziono . osiemdziesięciu płacy o 2 szylin~i dzienn:e.
I studjowala kraj t ludzi. Powiadah,
1;tórzy osiągaj~ podobne rezulta- bę tolerować obecny reżym, gdy opozycjonistów na różne "y~py
ze jest prawą ręką swego mę:ła
ty. by król Jerzy n przywrócił swo Cykladów, skazartych na wygnanie
przy Jego pracy i ubolewa bardzo,
Główne środowisko badań bod~ konstytucyjn~ i .ogłosił am- za nieprzych)lny stosunek do moie Jcgn działalność w lłfuidzie
tnaJ·du.l· e si" obecnie w Pary' żu. n~słJę dla uczestmko. w powsta- lIal('bli. Wśród wygnańców znal'
~praw zagranicznych .lest często po·
'"
V
l
dują sie_ liczni emer.ytowani ofic"'"
wodem dłttg,·eJ· r'ft7"nk',
Cambridge i Rzymie, gdzie pra- ma m~rco:wego. ~mze os zazna łowie.
~NOWY JORK, 17.XI (PAT.)w,l,~ .
uczony Fermi.
czy.ł, ze n.le .chodz.,ł m
. •u o amnePani Eden odznacza sie w swem u·
C.uJ'e wybI'tllY
Były prezydent Hoover wygłosU b
- i pod tym
to nI'ezwykły
v"ypadek w stJę dl a Sleb l.e. Sue. es.tAe _V enizelo
ran itl gustem i elegancją
J "st
c
..
k
ik
.
\V
stan
~Doc.unku
tu
przemówienie,
w
którem
o
I
kro olo'!i. - .
~ .,
~.
.
\Vzg ędem stoi godnie u boku swe·
dZl'eJ'ach nagI'ody Nobla,. źe otrzy sa z.a omun,. o.waDł~,
'1 d
stro krytykował politykę finan,
I
l 'pow~zdmle d ecyzJe k'ro,
mala ją matka, a następnie cór- Jt adue
U
ATENY, 1'".11. ' (pA!}') N" sową i walutową Roosevelta, o go ma żonka. Ubrana jest 2awsze
ka oraz jej mąż. Na zdjęciu wi- ą me Wla omo.
rodsfawie decyzji rady ministrów skarżając go, iź "igra losami na , z n;Jwiększym "szykiem", lubi
dzjmy nagrodzone maIżelistwo
Partja liberalna ogłosiła dziś zosłali przeniesieni ""_stan 6poezya rodu". Jak sądzą, Hoover ubie prze ewszystklem sukltle "taylor
w ich pracowni.
oświa~czenie, że sta~ będzie da- kiJ l?,eneraJowłe: Panayotakos, Ma. gać się będzie o stanowisko pre made" i l(ostjlJttty I ma wyraźną
lej na stanowisku ideologji re- znrakis, Katheoiotis i 'Petricis.
zydenta na nową kadencję. _ predylekcję dla ciemnych, nie wpapublikańskiej i nie uznaje proWf>zyl!t)' oni byli członkami naj W programie swym Hoover wy. dających w oko odcieni.
eedury, którą ząsłosowano dla ""y7.SLtj rady "oj~J.
suwa przywrócenie parytetu zło
koncernowi UlIsłeina
ta dla dolara.
W wiedeńskiej ."Neue Weltbii~
Jedna z czołowych niemipckkb
ne" czytamy:
łirm wydawniczych S. Fischer w
.
wałka
Rohotnicy berlińscy opowiada)4J
BerliniE', pozostająca dotyc11czas w
rozpoc·z yna się dz.is. iaj we FrancJ',
I
C
F
7.~ niedawno Ley, hitlerowski do..
d'
ł .
ewicy Z " roix de eu' wódca frontu pracy, odwiedz'tl pew
rękach żydowskIeJ ro zmy ~a ot.y·
ciela, przesz.ła w posiadanie ob(,c
AIX - EN - PBOVENCE, 171. EUg~'nju~z Kwater~ik', o1:laf i~_1 PARYZ; 17.XI (PAT.) - Dziś ną . wie~ąrabrykę.
r;ych właścicieli b. koncernu DUsLel· 11. (~AT). Jutro przed sądem , tl"lZy~m w TurynIe,
ale me w Limoges doszło do krwawych
- Jak wygląda w JKl6sitem
• '_'" ."._", ;..,.'I. ... ~ prZYSIęgłych słaną . sprawcy za wydam
sądom fraJIlcus:kim i starć w czasie zebrania organi· przedsiebiorstwie?
zapytał
11a.
mordowania króla Aleksandra ' [wa,n Per..cewicz,. znajdujący się zacji "Croix de Feu". Na zebra przedsiębiorcy_ .'
Fi!l~her był wydawclł! najwięk i min. Barthou, ezłookO'W'~e or- w Au łr
.
d'"
•
·
.
.
S .II. . ' . . .
: . me to w arb SIę leWICOWCY, kto ·
_ MÓJ' B~że - odpowJe.d-'ał tell.
!Szych WJ3pĆ ł czesnych pIsarz,! l po ganizaeii Ustasz i". Z 7 oskarT
. k . . ktO
~l
. . k' h
. G h dt
. "
; rze.l os 'arzoo~,
orzy staną rzy napadli na obradujących. - Dobra połowa robotniMw'" to
l'tćw menuee te , m. ~n. er ~r .aiooych królobó,jea W:eliczko " łuifro.. pr~~~ ,sądem z więzienia Doszło do bójki, w której 30 o komuniścL
JIau!,tm:mn:t, Tomasza Manna.~ l p~o l Dimitrow KierIJll zmarł, z pozo w Marsyhl, są to:
Z~nimlr sób zostało rannych. w tern jed ·
A '" t 11
~ra AltetJ.berg~ W wydawmctw16 słałych 6 trzej zbiegli, na ła- Pospiszil,
Iwan ,Ra.fez i .Mioj na ciężko.
.- D .esz a.
. ~
Jego wychodzIło d.otychez~s ~epr?· wie
oskarźonych
za,s· ądzie [{ra.iI. Oskarżeni są o należen' e
~uga POłOWil .0 soc!al , .~ezentaty\\o'Ile czasoplilmo memleckt-" wiJęc tylko 3. Zbiegli będą są· do spisku j udział w pOdwójąd~J·ą
mokracJ, byli czl9nkowie zwlązko#
"Die .N.eue . Rundsehau".. Obecny dzeini zaocinie.
Są to Antoni I' nem morderstwiE!
' .
. n
II
zawodowych, oraz kilku katolików
"łaś<'lClel fIrmy dr. B. FIscher za. PaweI:cz
przywódca grupy
, dymisji wysokiego
Ley był mocno zmi~szany.
mierzli, przesiedlić się do Wiednia. j
'
,
komisarza ./
- Czy niema tu żupełnie narodo-
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I Z Berlina dO'llOSZIł, że w sfe·
.
ł
rach pot: tycznych oble~ pOJ{ o
.
ska, jŻsłV'll!DV tygodlIlik anły·
··
"
.
S
semicki ., turm er • k1.1óref(o na.
kład wynosi około miliona, ms
być sP'r-leda.ny, Nabywca
ma 1.70SOWY szef biura p Tadeu~z
'
M
Swic;cicki obe.imi~ wkrqłce jed "
U11
hvć .koncern
stel'n - osse. uą z olacówt>k dyplomałvcz.
Wysoka cena nabywcza (m6wi llych z81lranlcą. Na 8zefa bjura
~le o 3 do 4 miljoo6w marek) f)ra.sowe~o ma być powolao.,
ma stalllowić odszkodowanie
he
I
ł k'
".la sł·ynn~o .lei wydaw.c.y Ju- ~~f:;~I~ ;;;:!t~t;;\IV:rl~t~~'r.:
l
SŁ]
I t
o
łusza rel~ Iera. . SI ~lele. p - lem w zdekompletowanym pet'
dobno zamIar ~tęplc~Ia. nieCO i l'Ołv"!n biura DPezYd.lum t'a,~y
radykalnp.r.o obbcza, ]a~le pC}- minr~h6w maią zaiść if'ST.!'?;(' hl
!'iada obecnie .. Stiirmer '. Ma llt' "m~a,nJ.·
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Inabstow arabs.kI~h pod~ętyzonacjo , go. - Wszyscy oni
• ~ocjanstanti...
Z i~i~jatywy or.ganizac~i

stał w Jerozoltmie strejk protestacyJ'ny przeciw polityce W. Bry
tanji w Palestynie. NacJ' onaliści
arabscy wysuwają też jako głów
ne żądanie dymisję , wysokiego
komisarza z ramienia W. BryŁanji, sir :Wanchope,
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n e awno senator de
JOltvenel, przez dłuższy czas frank
cus i po!Oeł w Rzymie i wielId przy·
• . l WI
JacIe
'lch, podobno w następuj
.
ący spcsob zdefin.iował pojęci~
. d
mIę zynarodowej WOhloścł:
Jest to przyznanie W'szystki~
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W Kolonii odbyła sie masów
Płk
ka hitlerows·ka,
na
której PoPwAo.RdYz'Zw' pl07łu·XdlnI-o(wTyeCl.hWdłe;)par.
•
przemawiął kierownik urzędu
CZystości rasv parljihitlgrow . tamentach przybiera coraz wię- komendantem słrazy
skiej, dr. Gross. W przemówie. ksze rozmiary. Avignon zostało
graniczneJ'
niu swem
oświadczył On w ' zalane, Bodan wystąpił z brze'
}{
.
.
l
f'
sprawie żydów co następuje:
gów. omumkacJa te egra Iczna
VV kołach urzędniczych u fny
"Czysto rasowy punkt widu i telefoniczna przerwana. Samo- lllu.ie się pogło~ka , że w n ied a·
nia każe mi st~ierd7i6, że żv- lo!y cy,,:il~e i wojs~owe rat~j~ Jekie.i przyszłości za.idą zm'a·
dzi muszą zos,tać wygnani.!: mlesz~a!1cow za~r~zonych D1!eJ I ny na st3Jnowisku
kiel owni
Europy. Nie dlatego, by mieli ~~O WOSCl. Powodz wyrządZIłaj czem w straży Ilran·cznc i. :\1ia '
popełniać haniebne r.zyny, lecz DleLy~ko sz~ody mater)alne, są now'cie, komendant straż " gra
"late~o,
te są żydami.
Bez l'ówmeż ofIary w ludZIach.
~nicznel Jur - Gorzechowsk':' ~a
wz~lędu: na to, .jAk s' ę zacho- . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . być pow~anv ~a in
. oe. !\tanow.
WU.łą, nIe mogę .t<>l~rować ob' .,
~,. ..sk?, a'·~a ]e~o ~,lejsce tak.o f~ef
~yeh ra,gO'Wo element6w w mo....
-~_ ~tt!!h~_g!!!!i·e~e.Lma ·b~ć ~UI.
'lm na,rod~le., ,\1 .)lamach meg'O !
Piłsudskiego '1fl9wany dot~chcl'asowy W~le
ltaTodu
umawane być moca
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Zamiast felietonu

Wierszyk
dla doroslycn dz!eci
Nie ten cieszy Dziadka w niebie,
Kto się eodzień przypochlebia
Staroście.

Ale talii służy sprawie,
K,óry doly pop oprawia
przy moście.
Nie pocn.vaJl tego lJZtaaek,
Kto nlu stawia Iwlumnad~
W Poborzu.
Ar. ten mn bl(:1ułe synem,
Który łainie wszędzie w gminach
Założy.

Nie potrzebny ów dobrodziej,
O> :tanu'za na obchodzie
A na

Ma

Mludż szkolną,
wolne słowo

każ,le

odpowi~dź jednakową:

.,Nie wolno 1"
Al. weźmie ów nagrodę,
Kto za serce chwyci młode,
- Nie kołnierz.
O t) m powie Dziadek z nieba:
Sl'i.iał mi się tak jak trzeba!
Mćj zol lierz!
K. lłłakowi~z6wna.
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c'a seminnrjum leCllogim:,1\ełl
(które zresztą w międzyczasie
zostało zamknięte) odbyła s'ę
uroczy ta m~za, podczas której
ksieza
zapowiedzieli zbi·órkę
na -rzecz tego seminarium. Po
te.l zapow:edzi trzech szturmowców zainscenizowało w ko
ściele niebywały skandal.

•

Z Wilna 1onoszą (lam;
s2częśliwej chorej kobiecie i jej 1 Norm~l d~ pckrzywdzona. zlozy-.
Stalymleazkanlee Wilna, Juljan dzieciom z doraźną pomocą ma· laby p01ame do są.du cywilneg~ 1
S. emerytowaily urzędnik kolejo- terjalną. Pomoc taka polegałaby w uzysklilaby OdpO\\lednie IJbezpt~
w~, przed kilku miesiącami porzu· pierwszym rzędz!e na ·zabezpiecze.. ezellie, 'e;:z; zwykłą tę tormalllose
cił na pastwę losu swoją 40-1etnllj. nJu OdpowiednieJ części wynagro- Jtmatwa w tyn '?padku cbOJob~
żonę Stefanję, wraz?; siedmiorgiem d.zenia emerytalnego, pobieranego psychlcm-ł Ster~Jl s. Wobec teA
małych dzieci. Porzucił nagle, pozo przel m~ża ł oj ~a Juljana S. Lee~ ('M~tlby nie. n~ze ona wystę~o_'
stawia1 ac bez środków do żyda tutaj prawo karne okazało się bez- ",ac sa'lll)rt.teln,e. Mógłby to UCZ)S7.łurmowcy dO'I1ośnym ~ło
Wylech~1 w nieznanym kierunku.
silne. Kwest ja, jak zastosować ". tlić opiek m, • l'l'z to przewleka sem zgłosili protf:'st przeciwko
Losem opuszczonej oraz jej sied' postępowaniu karnem niezwłoczną !op.raw~. W pterwszym ~~ęd~ie .n:1: zh',órce, ośw·adcza.iąc, ~e lei
miorga dzieci zainteresowała się doraźną represję w stosunku du Itly p~awnie stwierdzlc, ze Je~.. niedzieli wolno
zbierać .iedy~iostra nieszczęśliwej pani 15-" któ' Juljana S. w postaci obciążenia je· osobą niepoczy:alną ł nie odpowia- llie
na "pomoc
zimowa'i ..
ra sama nie rOlporządzaj~c nadmia g'l p()borów, okazała się niełatwą dającą za swoJe . ~z~ny, • następnie Ksiadz odpoow:ed.z:ał,
że ko·
rem środków mnterjaJoych, wspie .fo rozstrzygnięcia w trybie postę- ~ądowtlle wyznaczyc opleItę.
śd6ł ma prawo wewnątrz dorała tę rodzin,.
powan'!a karnego, albowiem koNarazie pon~~a ta sprawa. znaj- mu modlibwy w każde.i chwili
Ostatnio jednak równieź p. K dekli nie przewidział takiej okolicz.. duje się w orblcle_ ~lochodzema pro- ofl~anizować zbifuki. Wierni w
znalazła się w cięgach kryzysu. Nie ilOŚCI. .
kuratorskiego.
najwy:hzem z.denerwowaniu tll
mogla Już dalej wspierać. w tym
dali uszanowania praw kościo
~amym stopniu, Nte widząc innego
ał· ID
ła. ale szturmowcy wycią~nęli
wyjścia, odwoła!a się do prokuratu
~
swoie 1>uszki do zbiórek i 0ry. Skarga jej, narazie niczem nie ObłAd hitlerowski zawładnął oborami i kurnikam! beszIi wszystkie ławki w knróżniąca się od znaczne] ilości po"C
ściele. Wyn'k
zbiórki sztur·
dobnych skarg, w miarę pO.iuwania ,.Wofratshauser Tageblatt"t organ ,,-ania w Trzeciej Rzeszy sprawy czy mowców był bardzo mały.
się docho(lzenia odslflniła szczegół· partjł narodowo socja1istycznej, pll titości rasy. Co powiedzi~łby. na to
nr tło sprawy.
bUkuje następują~e urzędowe oglo· wielki przyrodnik nlenueckl ery
Okazało Aię, Iż nieszczęśliwa ko· s7.enie godny Konigsdorf:
przedhłt1te(owskJeJ, autor dziela
meta zdradza objawy poważnej
Celem
uregulowania sprawy "Miłość w przyrodzie"? •
choroby I1mysło~eJ.
•
ut;~Ynlywanla przez gminy buhaW ob~c "glelc~szattowa01a" cale·
_ ..
_ •
Zrozumiałem Jest, .ze znaJdując jów i 7!walcunia ni!bezpieczeńst\\a ' go zycla w Nlemczec~, pry.~atnl
W AnglJI przeszła obeente nlt
~Ię w takim stanie me mogla OM. zarazy wydaje się następujące za· właścidele buhajów gmtny Konigs- wa ustawa szkolna. która orzeudzielać odpowiedniej opieki dzie rządze~ie:
dorr tlświadczyll, że będą popierali kła, iż rodzice nie są obowiązani
e
ciiom. Znalazło to Jatsk.ral"!Y Ji 'bra'j 1. Krowv i Jałówki, kupione bez.. gm~nę i postępodwali. w duchu po· posrła~ dz!ecko do SZdklOłYł' ŚO •i1ó
g ezny wyraz Vf s rasz twe,
oś d' i b
ś dł' dó
\\ yzsz~go zaczą zenta.
znajduje SIę ona w o eg o CI
daj nie notowane i u nas dotychczas ~o re UlO u po re n o u z~~,
Ciekawem jest tylko, jak c~ści· klm. od siedziby rodziców. Wieś
śmierci nalmlodszego Jej l';~'acka,1 ~iąhwdyklucłnzone Obd hdJoproWadZ8n13 ciele rasy uporają się z końmi, dro· niak szkocki, J. Mac Kay. któb"lem l roneml
•
• zWierzę
.
t am,
i k upł'
..
Usta t0110 mlanuw i cIe, Iz• d'
Zlec k o t o c o gm nego u a a.
u ry mieszka z zoną l. tr0JStem
lostało zywcem zagryzione ptZeł
2. Krow! i Jałow.kl z obór 1 sta- nemi bezpośrednIo lub pośrednio u dzieci w szczerem polu, w odleplu$kwy.
' Jen! w Jdorych stOI bydło ku~lone I żydów lub ze stajen i kurników, w głości 10 klm. od najbliższc;aj oWobec stanu psychicznego Stera-\ u zydów, podlegają. obserwacji na których znajdują alę u żydów ku. sady, otrzymał na podstawie noaJi S. eała odpowiedzialność za tru przeciąg roku. W ciągu tego rt.~u I pione zwierzę!łł. Ta niepewnosć, że wego prawa osobną szkołę dla
glezną ~ntierć dziecka spada wy- wykluczone .są od doprawdzalll.a właśnie spożyte pieczone kurczątko swoich dzieci.
Wybudowano
łącznie na sumienie Jego zbleglegct łeb do buhaja, nalezącego do
pochodzi z ~toczenia żydowskiego, ' więc opodal domku Mac Kay'a
ojca, który Jest moralnym p~red- ny.
IDusi przeełei panu Słreicherowi i niewielki budynek szkolny, a 0~rawcą nle8zczę§ela.
Burmistrz:
ttlwarzyszom spędzić sen z oczu. Bę bok domek dla nauczyciela, któ·
Narazłe Jednak wobec władz
podp. Ernest Scbreyer". jedynie pewni co do czystości ta,y ry udziela lekcji dzieciom wieś·
łledczyeb stanęła . nagląca i nieełer
Powyższe zarządzenie jest zrn".- mogą być u - świń, % czego pani niaka. Tak więc szkoła istnieje
piąea zwłoki sprawa przyJAcla uie· miale, wobec etatysty.:znego trakto Słteic:het wydatnie korzysta . w dla trojga dzieci. Szczęśliwa An
s"'oim "StGrmerze".
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KONCERT RADJOWT
W 75 ROCZNICĘ URODZIN
PONIEDZIAŁEK
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Salu FilharmonII • ~;~;~w. ,
Moncert m.SlrzowsBI
W e,:warłek. d. 21 bm. o $!. S.30
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NCE E1LEGAARD CASINO

piaal.flli 'wlatowel eta"" zwallel Pa,anłnim fortepianu.
Bllłaze szcle,6ly w a'iszae".
Bilet,. w cenie od 1.- do 6.- .1. .preedaje kasa Filharmoaji.
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asa pawp ·",

:- . ~aorawdę" Wit::: do"~li'l -: Dobrze, :-. odpowied'l~ał
Wrl~~zc:e .dosz:dłem • do ..lnke lUZ l3k daleko? CI.ce ! to lon .JUŻ zupełn'e tnnym glOllt>fD wa. Dolklll~ty l oprazollY l.a·

KARINTHY

nnwel pirrh4l , cząłem mu czvnić WVT7.utV. fe
I pozwolił sob:e
ze mna.
hun
2'ai>ł .. d li śr .y !!I. ,,} ku
i ",y. na ~hwilp na R6rę,
a or,łt'Ol Rl'zed teatrem, na tak bezscnso
szli w stronę teatru, skąd pły p6jdę z tobą, gdzie zec"~I~sz. wną komedjc;a.... k!ó.r a pnmi:l
nr.ła wJaśnie oubl'cznoś~. Sa ' Ch~'ałhym tylko
{lowiedz'('Ć I ie20 i mOle. Tak'e żarty '/. WłB
Po ośmioletn!eJ nieobecności że Fred u!'>taw:ozn:e spo,dąda mochodv odjetdtały JOOl"D 7,1ł. tonie. o ile .ił'.ił' '" domu. te cmą toną są w nlljwyt.łilzylll
przybyłem znowu
do BerI' n'ł, na ze"arek.
dru't:m.
nil! będę na kolacji.
<;łoDn·.1.1 niewlaś,r-iwe, n p010telu
gdz.ie przeżyłem nnio' ęknie.iszc
- CZy ona j~t jeszrz"
w
I~red do~trzegł.tą pler~7.Y
_ Ty masz tonę?
n:e wolno w godzinę
nott'lll
rlwa lata mojej mlodo~ci. rui Berlinie?
Gez słowa zatrzymał sie ł kur.
Nie sły~załem jedo odpowie traktować Ją tak chłodno...
na dworcu opa,nował mnie na-I Kiwnął głową potakUJąco.
S.taliśmy podiakim4 balko
strój miłych wspomnie6. który
CZY s:edzisz tutaj dla niej? czowo ścis~ał mnIe za ramię· dzi... W orzedpok~.iu piega oc
Był
blady
Ja.'k
kreda.
kip,~o
m'eszkania
złożyliśmv
k'l
Ilem
i dopiero teraz spoirzałem
nie opuszczał mn' e pmez wszy Gdzie Jest teraz?
O .dwadzleścia krOków pr7p.d or.luszp.. Fred po,szedł naprzOd uważnie na. me.go ~rz'yjadeJa
"tkie trzv doi pobytu.
- 'V teatrze f.Le~s:ln~n..
namI nłvnęła Hanna.. otulona i '1l6wił do ko.goś, dość ~hło. Słuchał mn:e clerplI~'le, ła/:{(I ·
PogxąŹ()J}V w myślach, dosze
I:\p;ojrzałem na zegarek. ~b, w ezarny jedwab, PoCf.chod!7iła dnym tonem, przez; drzwi:
l dnie, bez sprzeciwu, oa JCł!('
clłem bezwiednie, a moŻe to mv ieszcze
kwadrans ez~'U do samoehod~. Jeden tzut ~
~ Przebiera.sz s:ę? Nie prz\,; {~~n;v prz('bi,ialo to, ~o zna
było celowe? I - w llohliiu reaCZy chcesz podejść d,) starczył, bv SU~ .Drzeko~ać, ole s1kadzaj sobie, moja kocha.na.. łEl;m tak dawno - bell:granicl'
tru Le!si~a, gdzie w jednej z tylne~o wejścia teatru?
była tak sam? PIękna, .l ak w~w ('Jle:ałem ci tylko po.wiedzieć, nv :wutek. .
•
•
bocznych wąskich uliczelt znaj
Znowu skinął głową, Siedz:ie cz~.s. Fred n:by ~osł~ w 7,te· że dz',eiai nie będę na kolacJi.
CIepłym l:mlęk!u'Dl tO'l1etn
dowała S!ę swego czasu
nasza liśmy .iuż godzinę tazem, Ił m1ę, patrz~ł za nIą z~le~n.
J)rzwi oI'!tworzyły się ł "v. ~C7.ął ~re!zc_~:
uJubi-ona kawiarnIa.
nie wpadło mi. do ~ł()wy zapy- ,,:; Chodz pow,edzlale?l ~7.ła H::a.n na w or~tym Ikra- . Wlerz mI, że. ja na:01':'''''
Jalk1e bezgranic7;ne bvło mo łać, jak dalece posunęły ,ię te Clą ., nąc ~o za sobą. NJ.e mnvm stroju domowym
Qe me /Zram żadneJ komedh .
'.
uśmit>ehał się orzvtt'm. a w feje zdumienie, gdy za wielką szy :łprawv. Zdawało s'e poprostu bądźże taki dup'! Zaczepimy.
M:('I!e przypomni
,obie k' NIe PrzYp~~ n.a.m. SOble,.~. l!0 Rłosie nrzebiinła ;7czaro(~.
ba dobrze mi znanego lokalu naturalne, ze l<'red tak, lak da-: ia.
wn'ei, siedzi tutaj i czeka na mn'e. Mas! najlepszą 5posob- ie uspraWle lw~cnlc WV,la (. - ale w'dzisz nie '[l'I~!Ze tmw.
loha'czyłem Freda.
Hannę,
abv na nią spojrzeć l' ność, tebv i'le z n:ą zobaczyć w.ałe,"ó ":1wcz~dl wog6le
7. znać się,
iak bardzo fą ko·
Jasne jest, że s·l.ukałem fZO
11 ą m Wl e~.. y przys7NI ero cham. Jest mo.fą żO'n'l. Nie do ,
tJotłśw:adom:e,
zupełnie
in. przynajmniej zdaleka. Nie py. inorozmawiać...
tałem.. Widz'ałem wvrntnie. tr
- W milczeniu 1J<lotrznsnąl ~Tnchę do s e~te, • Usłys7a1em, wj(' sie o tem
ni~dv
gdyt
stvnktownie.
zakoch,loOY ip~"t zu,pełnie tĄk ~a głową. Potem Dodszedł Zł" mną tak Fred p~wl;dllał:
pr7f>oC:eż ciQ,gleipstl'imv r:t
Czyi mogłem liczyć n.a to, mo, iak wtp..dv. gdv ujrzał Han I powoli. ale gdyśmy się zbl:żyU .:-- WstąPIę ..Jeszc!e do redaT!: lem - a Ja nie mo!.:!!
knv,
źe dz:~iai będzie siadywał przy tlę po raz pierwszy.
na kilka kroków.
zatrzymał I r:lI... Z~mówlłem ł~i ~1p;'k~aTt~ czeć na cały ś""at:
.,Hanno,
tym samym stoliku.
dz:eń \V
- e7V mówiłeś .jut z nią'
mn'e znowu. Na twarzy minł I dra na IU~l'O, Będzlec:e mo~h l<~ham ciel" Jest te1'Il,Z moją
dz'c;ań, tak jak przed ośmiu la ·
Sk:nął Rło~ą, .i~dna~że zou- uśmiech ~zczęśr,,:ości. Wpa· nUi~adać SIę do svta ... ·
17?,n. a. wte~ muszę zachowY"'!lć
łv? Nie wiedziałem, co !\ię t}zllł ważyłem,
ze mOJa CIekawość dłem na n' e® wścIeklv:
?ona przymknęła
oczv ze '"lI;' wohec niei tak, iak łr7"hll
1() z Freuem p·o n.aszem rozsta irytowała go. Na dalsze pyta
- Ona wsiada ... odietdia!.. zrezygnowaI?ym :vyrazem twa· , 7.3 p howvwać Się wobe~ własnej
n'u się. Gdv ~o u.irzałem. nh n'n. d(}łyczł\ce fe~o st~unków ty głupcze!... a w1ęc chodite-" rly.
W mIlczemu akCp.JllOWIt-j7.0ny. Ale od czasu do CZASU,
ły wp- rnn:e te wsp61n' e pr1e· z Halina.
odpow'adał krótko, Mll":O! .. Odiechałła...
lem ten prof!ra·m .
fllł ulicv. edv mn'e nip ""d,ł j
żyte dwa lata, noce sp~(b:onf:' w albo wenIe nie odr,-owlndał. T><'
Zatrzvmał mnie znowu. Po·
C;r.hCtdziUśmy po sehndlłch, ~zMUlmf w domu. przez dzlurknnip'e i spacery o świc'e.
wiedziałem się ,,·tko t"ł". te tem sZPtny obok siebie. ,"II- N:e bylem zdolny d,., WVDowt.· ke od klucza. $fdv n!dzi .,OllJe§.{o twarz J ałała. Rdv sia HM1lna raz D'r1.v!'z1a do. niego j cząe prawie przez. p:ęć mirlut. tJ:7.p.n·:l s!owa. . Fred zą~miał koinie w sąs'ednim no!{oiu, Da
dlem obok nje~o, N:e zm'PD1ł ł.~ przy tej lPotObno&cl oma, SJ)O.tnałem l11{radltlem na Fre- su:, ale Jakoś nlCSZCZP1'~~ ł wy, tnp, d.rżąc ze $ilczęŚc'a na moją
,·je or8wie. utył tylko co.kol· wiali S'Praw~ w&półnello .,•
ł lauwałvłem
'l!e zdtł ....tł'· nJu~zente:
uwil'lbianQ. Hann~, tę nieomal
wiek. 8~e t-o u<:zynilo RO w mo du i te ona Opu;efłabv męt... · nlem.
te wyru ,i~() twar,,". ,-- Dlaczego masz takll "wd J' ttie(l~!ąga.lną, na która Ilie za·
ich ocUlc.h jeszcze sytnt)alycz- C" tet oYJukil3,
:Ry'tmt 7ft: jest !11~ie IDGk&.,,",. "!':lwi,. na minę? Tak. Jestem od "'e- słu~tdę... To jest ta Qajpraw.
nteJ;srym.
N~le z.auwatyłem, .~
.. J I .~łcia 1. tona..d~W\W.. hem,adzieiDa miłOU

be uci!·.'

-

~k'ną! J)()S')·e~2!r.łe ,łOW4!

Możemy pQjść

tą. gdvt stąd niedaleko. Chodź
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OPUŚCił łódl

serdecznie żegnany przez korpus oficerski i społeczeństwo

Ubiegłe.l soboty
i wczoraj
korpus oficer~ki w Łodzi zegnał serdecznie byłeJ:o dow6dcę dywizJi łódzkIej.
~nerała
.J6zefa Olszynę - Wilczyńskie
go, który naskułek nominacji
na dyrekt<Jra państWQwego u·
rzędu W. F., prlenosi sie na
stałe do st-oEcy.
W sobotę wieczorem 'fi ka~y

Pół
dla

miliona

złotych

nic oricerskiem kOl'llus olit-er-l wiz.fi, płk. Dudzit'iskiego. W
ski wydał bankiet na cześć do redecznym nastroju że~,nał się
w6dcy. W czasie przem6w:eń ~en. Wilczvnski z ot· cerami.
podkreślono
wielkie zasługi Przez cały cza~ orkiestry gra
gen. Olszyny. Wilczyńskiego i ty wiązanki
tuesm legjono.
tyczono mu owocnej pracy na wych i marsze. 'Vreszc'e, gdy
oowp.Il1, ooDowiedz:alnem sła- gen. Wilcz:vński "'siadł
do
nowisku.
przygotcl'wane.i dla niego vpe
Wczora.ł o godl. 21-ej Zgoto· c.ialne.i salonki i J)OC:ąg ruszył.
wano
Ren. Olszynie-WilczYli· oficerowie i liczn c zebmna pu
~kiemu niezwykle serdeczną o- bliczność wznieśli okrzyki na
wacJ,ę
ńa d\\'1()reu L6dt • Fa · cześć b. do,vóncy dvwhji.
bryczna. bezpośrenio
przed
odiazcłem uociągu. Na dworcu
zmarł
ł!ebrał s' e cały
korpus oficer·
!ki. kompania honorowa kolejowego P. W. i orkiestry 28 i
Tow. "Ostatnia Posługa" po
31 p. p.
!.IZukuje krewlnych zma.rłej na
Przybyłego na dworzec Rene, gle w niedzielę, dn. 17 b. m.,
rała powitano fanfarą, ))OCzem o godz. 11 e.i przed południem
gen. Olszyna _ Wilczyński ode- przy u.l. Masarsk'ej 9 (dawa
brał raport od tymClZ3JSOWO pel Fajfra) celem przeprowadzeni'l
niąeej:!o obow'ą7~i dow6dey dy formaln.ości pogrzeDowych.

Na ada
odbyła się

tV t'lniu wczoraJszym · odby
ły się

w Łodzi narady dz'ałaczy
W!szystkkh partji .:.o.cjalistycz
nych.
W ~odzLnach porannych w
sali filharmon.ii odbyła ~:!! aka
demja,
w czasie kt6re.i
dr,
Próchn:k i Wajchert - Szyma·
nowska wygłosili re f psa ty na
tematy polityczne i oświatowe.
W godzinach
llopołudnio·
wych
odbyło sie
zel)ran~t!
przedstawicieli part.ii socjalistycznych w sali towarzystwa

.. Kto

karmiących małek

AaMasarsftiei?

Ubezpieczalnie społeczne na
terenie cał~o kraju wypłaciły
'7. tvtułu zasiłk6w
dla matek
karm' ących
w ciągu
trzech
kwartał6w r. b. ogółem 451,551
złoto

7asiłek
dla małek karmi".
cych wypłac. .lest przez ubezpieczalnie ~vołeezne zar6wno
ubezpieczonym praeownicom,
jak i czł1onkom rodzitny ubez
p: ecz;o-nego. Matka karmiąca
otrzvmu.ie !fen zasiłek 'fi il~eł
1 litra mleka dziennie. lub e.
kwiwalent w J{otówce, Ilrte:~
okres najwyże.l 12 tygodni, pn
cząw szy od dn'a ustania zasił·
ku połogowego, wYDłaeaucł(o
w ciągu 8 tygodni. Członkinie
rodziny ubezpieozonego otrzy·
muJą zasiłek dla ma,t ek karmią
cych w wvsokośei połowy za
tiłku, przysługu.iącegO ubezpic·
c.zonej.

URZEDNley

wczoraj w

Łodzi

śp'.pwaczt'~o
nrzy ulic\ SCncl
torskiei 26
"V zebraniu wzięli udzj[,~
przed~lawiciele P. P. S .. N. ,;;
P. P. i Bundu z Łodzi, oraz ik
legac.ie okrQgu łódzkiego i wO
jewództwa , a ffi. in. b. JJosło
wIe: Zuławski, Niedziałkowsk;
Barlicki, Dubo:s, Zerbe i SlZoCzer
kowski.
Powzięito
!zer~ rez.olncjJ
ktl)l'e zostaną niebawem prz{"
słane
czynnikom miRrodaj·

":'JW. (p)"

z

•

ZIDt Z

W imię dobra Rzplitej pracownicy państwowi pogodzili się z nową oóniżką poborów

I

wiceprezydent mia· 1dochodów, obciążyć sfery posła również opozycja, która domaga
sta, Godlewski i komendant pO' . d3jące, a oszcz~dzać nie na po· ła się
licji wojew6dzl,iej, Złolowski.
bOl'ach lU'zę(lniezycb.
. walki z rozrasłai~łeą si~ biuroKr;t
. O god~ .. lt-ej
. •
Oświ~dcz?n~ wtedy deleg.a~ji ~eJą,
z.!a!d za~a1i prezes odd:uału ł~dz ~zę~mc.ze~, z~ •.nowe. obcIązemrt lepszego zaopatrżenia urzędni
ki~go..
kiC.",O su P., Jla~z. Leon Bel kO-, s~ komecznos~lą pa~stwową, o: ka, walki z kartelami i syneku. Zjazd tell wywolał duże, zain· .... ~
włez, . " .
b~f'cano n~lon:l st n,Ie wst:zy,m~ rami i t. p. Opozycjoniści mówiteresowanie. bowiem zwołanv "I~ałą,j przedstaw,lcleh . władz, 'Wać llo~mal~)'ch aVi~ns6Vi. 1 aJ- li, że ur~ędnicy żyją, jak kulisi
został w przededniu og61noparl- goSCl,. oraz delega_tow. Na. prze- gorsze. JesŁ Jednak, ze
i parjasi, Źt. nie mówi im sit'
stwowego kongresu urzędników w?dmczą~eg? powoł~.n~ wlcepre zapOWiedziana ,została rewizja wprost o tem, l~ !?obory ich bę.
który odbędzie się za tydzień w z~ d~nta K. hozłowsk1C"O. .
.,
.
emel ytnr
dq obniżone, ale
1919
Warszawie, a na którym went yPIerwszy referat WygłOSIł WI- I przeCIwko · temu złożony już
chowa się red?,keje za parawan
DzU i pojutrze do rejestracji lowane będą osfatnie dekrety po el'prezes SliP., p. Ocieszyński, został do rządu protest.
Jdliry w ogólnym zarysie nakreKastępny referent. p. Karpo. "f:aszere~owań ,""podatków 8p~
'" biurze wojskowym zarządu datkowe.
Oprócz przed ta\"-icieli urz:ęd, ślil dzieje ruchu zawodowego Wlez. mówił o ·
Z' dCJd81nłyckh ~ t. ~·k d 1
miejskiego, przy ul. Piotrko akcji oddłużenioweJ.
t Jaz d a Ot aZ.Ję. kll t u e.e.
skiej 165 winni się stawić męż· ników administracji przybyli de wśród .urzędników i wskazał na
_. d - t .
,g~ om o wys ąplen an ysemlcczyźni rocznika 1915 i starszych, legaci kolejarzy, pocztowe.ów, WYSOkł poziom obywatelski pol- .. t
P
.. SUP
skiego ul' ......dnika
.Ośwla, cz~ on, ze na ,Poasta- kICh. Eendeków, kt6r"' domak
b
którzy jeszcze dotychczas nie s ar owcow l . p. rez",s.
....,
" -le koleJn"cIl trzech ankIet S UT'
••
• 'd .
-:.1 •• 'de
" k'
.
. ,'._ który w ci"żkich chwilach dla ...
. J.
•
• gali Się na zJez zle realIzaCji l
R. P., p. Stypms
zgłaszali się do rejestracji.
l, Ole prr.~ Je
,
, '"
P usłalIło ze
l"
d'
d •
chał, przybył natomiast "ricepre panstwa JesŁ zawsze gotów do
o OgJl ... naro owej, przewo nt·
SDP
poświęceń i ofiar.
92 proc•. urzędmków Jest zadłu- czący przywołał do porządku,
d u głownego
lJ
I'U'DfJ
zes zaną
., P
'.
,zonYCh
po .uszy
'
•
:.sil
iI
~ III
Tad.
OcieszYllski,
i sekretarz geNastępl1le sekretarz general·
.
.'
. ale częś ć aud
ytorJum
dała mowDziś w nocy dyżurują nastę. neralny, p. Domallski.
ny, p. DO~aJlski, zr~ferow~ł cięż _ Pr~eclę~ne zadłuzemc urzędt1t com bra,,:a.
• .
pujące apteki: A. Potasza (Plac
Na otwarcie zjazdu, który zgro ką sytua~Ję urzędmka panstwo· ka "yn~sl !.374 złote.
. W wyml:u obrad ~Jazd przyKościelny 10), A. Charemzy (Po. madził dwustu delegatów, przy- wego; ktory
Zadł~z e~lIe sp~wodowane zo- Jął rezolUCJę, domag~Jącą SI~,. amorska 12), E. Millera (Piotr-I byli reprezentanci władz z p. wo. cierpł z powodu ,.systematycz. ~ta,ło. m.skml. pOZI?mem u~os~- by rząd wszczął a~cJę o oh.mzkę
kowska 46), M. Epsztajna (Piotr jewodą łódzkim Hauke • Nowa. nych oblll~ek, .
zen 1 memoznośclą znalez!ema kosztów ~trzymam.a w n~Jslrb.
kowska 225), Z. Gorczyckiego kiem na czele. Pozatem obecni po,,:~du~ąc~c~ z JedI!eJ stro~y poboc.zn~ch doch?d6w .. Gł?wne sz~m cza~le, zgod~ue z obIetnIcą
(Prz~ja~d 59), G. Antoniewicza byli starosta grodzki, dr. Wrona, ~~n!:enle pOZIOmu ogoln:.g~
~~d!u~enIe stanowią zaliczki, po· mm. KWIatko~sklego',a to ce:
(PabJanIcka 60).
wiceprezes sądu okrę"owc " o p. cIa oospodarczego, z dru,.,leJ zaś ZYCZkl na opłaty szkolne oraz lem złagodzema skutkow nowej
;;iiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•••iiiiiiiiiiii;..!......!..:.- pauperyzację samego stanu u· raty towarowe. Zdarza się czę- obniżki. Druga rezolucja uznaje
=
A4A.
Hę
,
. fm
F r
m . . . .1ii1IIrirIiiItI rzędniczego.
sto, ze gdy przychodzi pierwszy, potrzeby wszczęcia akcji o szyb
Nowe obciążenia dekretowe po nrzt:dnikowi pozostaje zaledwie kie zniesienie obnizki i domaga
Ił
wlększyły nędzę urzędniczą·
25 proc. pensji.
się zaniechania rewizji uprawU
•
•
I
•
~
SUP. podkreśliła to swego czasu
Akcja oddłużeniowa jest w nień emerytalnych. (g)
Członkowie będą nadal pracować w terenie
na audjencji 11 premjera Kośc.iał tych warunkach lwnięczna. Od- i-iiiiiEwiiiiiiiiii.ii.
W dniu wczora.iszYl1t w lo. przybył w Uls;fępsiwic min. Hu kowskiego.i mi.n. Kwiatkowskie dłużenie, według projektu rządo
wego, ma nastąpić
go, wskazl.uąc, ze
kaIu związ k u oficerów rezerwy bickiego, Do<:zem od.~zytał ded łni
I ...
• -dl
przY u1icv M001 iust·k i J odbył pes~ę od m·n. Składk.ow!kicgo. rzą 'tV en 'Zna czC IUne zro a
w ciągu 5 - 6 lat,
.ię zjazd wojewódzki BB\\-1{. ł ks. pos. Downara i sen, Jarec.
przyczem w czasie splaty dIu- 1
TEATR MIEJSKI
przy licznym udtiale delega· I' kie~,
którzy l)ówiadomilt
g6w nie wolno będzie urzędniko
DZia l JU~ro o godz. 20.30 ,;Lazuroo
tów rad powiatowych.
z.iaz;d, że nie mógą przybvć ł
PrzEahodzeń
wi zaciągać nowych pożyczek. we ~'!brzeze··. Ceny zrzeszen.JOwe . •
• d
'ł
B d •• k·
..J'
.'.
U
S ł ta dłu ó
ł'
72
W srodę o godz. 19.30 Kazdy człor
ZJaz
Zag~I pOs.
u Zl~ J. ~YCZ~d -pomyślnych wyn ków
takso'm"bą
p a
g w nas ąpJ 'tV
ra- wiek".
..
który UlprOSl na przewodnIClą obrad.
&I
wn
łach
~I. ·
Nast ~- 1 Na. stępnie pos. BudzyUs,ki wy
TEATR POPULARNY
ce~o pos.
sn~le~o.
Przed dómem
~rzv
ulic'" wed ług następującej tabeli:
Pnte pos BudzynskI komu t
"
7
XII
d '
ł " b
Dzi& i jutro o godz. 20.15 komedjA
.
.
.. za
. n' głOsił orzemówienie, wskazując Rz;;:owskieJ 82 miał miejsce o·'
grupa urzę nIcza p aCIc ę- Kiedrzyńskiego "Szczęście od jutra".
kował obecnym,
lZ na Zjazd 1 113 zarządzenie
prezesa zaorzą- n(,gdaj wieezorem straszny wy dzie po 8 zł. miesięcznie, XI w środę komedja L, Verneuila p. t.
_.iiiiiiiiiiiiiiiiii._iiiiiii;-ii du główne5{o BBWR., , b. pre. I oadek.
,
12 zł., X-U, IX - 21, VIII - "Musisz być moją".
mjera Sławka, o likw·dao.ii tej : Na przechodzącego
Drzę7 22, VII - 38,50, zaś grupa IV ~
nECITAL ELLEGAARD
~2BIETA BERGNER W "CASINlE" l organ·zac.ii. Mówca oświadc7.vł I iezdn·ę 53·1etnie~o Pawła Pi- po 50 zł. miesięcznie. .
.
W czwartek odbędzie się w sali fil. Z okazji ~czor!ljszej premi.ery w ki- ' zebranym, że grupy regjonnlne ka (Szym3lnowska 15) najccha'
Po referatach wyWIązała SIę , harmonji koncert znakomitej pianistki
ule "Caslflo naJnowsz.ego filmu. Elt- , posłów i senatorów b~dą pO la w pewnej chwili w pełnym dyskusja. Naogól
li France Ellegaard.
bidy Bergner p. t. "NIC odchodz ode l'k 'd
.. BB\~'R
k"an t~·nuo- ' hiep,u taks6wka.
.
d •
d '1' i
śt
mic" ... warto przypomnieć poprzed. l -Wl aet
' ~ .'
urz~ mcy pogo Zł I S ę Z my ą
Jlic kreacje tP.j genjalnej artystki, ktÓ-j wać pracę.
' Pik został uderzony przodem
o nowej obniżee.
PO~~ED~IALEK W "TABARINlE"=
re zyskaly jej z miejsca miljonowe
lot
'
.
t · od
. b lT,,;ierdzili że postawiono ich . DZ1S wieczorem ',:szyscy .spotykaJą
rZ(l~ze wielJ-icieli.
!~ ówca polt'<C ł raoom pOwla- au a J
rzuO?ny na ru~, po
,
.
SH~ w lokalu .,Tabarm", gdZie mile i
Elżbieta TI'!rti ner zadebiutowała w t.owym W okresie od 1 grudnia czcm dOSllał SIę
pod koła ta · wobec faktu dokonanego, ze W(l· beztrosko spędzi się czas.
filmie ,.Nju", poczem stworzyła jedną do świat
Boże~() Nnrodzm\ia k~Ó"wki.
.
bec tego trzeba przystosować się ' Doskonały pro{jram artystyczny J
z~ swych najlepszł:ch kreacji w przeprowadzenia n" swvr.h ił'- I N:eprzytomnef.{o i zh'oczon~ do warunków, aby urzędnik nie tańce przy diwięknch dohorowej· or
"SJkr~ypkUt Z Flof:lencJI".
M'l ść" rennch liltwicla",'\ "ku:ł B· B' v'n·. ' j:[o krwIą· przechodnia przewie' poui6sł zbyt wielkich strat ma· kic try Weinrota, grającej najnowsz~
ej nas ~pne I my,
lo " I o ,
"'.
IV .
tA • l
l J k
t l
ó
przeboje.
,.Panna El za", "Arjan.", "Katarzyna \Vreo;:zc'e pos. Bud1.h'iski omó- ZlOno do bramy, dokąd wezW3 I .. rJU nyc l .. a o pos li at m wc)'
Program jest doskonał\'. ~~ajwi~kszl'
Wielka" i "Marzące usta", Wszyostkle ' wił c},z' ałalność bloku w okrc- no pogotowie, któr'ef,(o leka" podkreślali
tryumfy zbiera duet Ov~rbury, wyste'
tE' filmy reży~erował ml\i.Elibiety Berg sie ieRo istnienia.
stwierdził u ora.ry drtman,łt' konieczno§ć obniżenia kosztów puj:\cy w akrobatyczno· taneczno·
Iter, Paul Czmner.
ohu rak nł hok'
e
ub'zymania p"zez rząd or"z
muzycznym repertuarz.:!.
Elżbieta Bergner woli cenę od ekra
PC' tern przemawie-n' wylI). .
., .. ę
Ie rany. za~
~
"' en er
bu. Uważa ona, że większość scenar'l
. d k f
lU kt6 . j kl, oraz ogólille obrdemll Cle
glczną walk~ z kał'felami,
Po~obajf\ się również występy du etu
w.
ł ~ le-sne.
Chodzi tylko o to, aby obniżka polsk Iego Lewandow~kich. ktury pojuszy filmowych, to historje zbyt hl a- , n ~ ~H~ ~s us. a,
he i pł~tki~, prz~j!Duj~ w!r.-e tylko role, WZIęh u.dzu~ł. n~· Mahnowskl,
W ~tanie hezlladz' e.mym zo artykułów pierwszej potrzeby pi~uje si~ w tarlcll akrobatycznYlIt.
o~powlada.lące J~J WIelkiemu ta~entó- e'll. Ciahca l Jn.
Łał Pik odwieziony d
znita. nastapiła sz..,-bko. zwłaszcza że Re~zt· pro;(ramu dopd,.i<lj>t w,"~I··
Wl. Do tych w pu!rwsz)'m rzędzte J!U.
o Ił l'
"t
J
•
...
py tan(;N(·l·: L(:~zl.:.\" .\;'i H,'IH'''' l 1"0'
licu film p. ".t.. ,.Nie od,:hodt ode
Na zokóńccenie ziaedu
rad- . ta ~w. Józefa.
I obm ~ka poborów nastąpI JUZ 7 lin. Program udbywa . il) ilU pi,~ i"lie n·
łIlllie' ....., któr.e'g.o pre!l\
... jer,,8 odl'oyłll • q;', e~v.t:tna,. ro$.~a1a uchwala ,o {i. I,
S~Of~tłl tak~wk; .rht'tń ,. l dniem l. ~u.dnia.
n:ądzulwj ~aJI, u~\\"il'llon(!j uarwlll·ll1
1t
C.
k id
n.~'l'l.1?D
"
( )
~wjaUeUl neonowem.
Dziś, odhędlie
~t'lIor~'" IJ'UI!' ~ SIn..
... $eJl OPn- 'n . ... ""od-t1. " ł w.alltO.
Na zJezdzJe d05r.ła d" ~ł08U się o ;;.1;) f:tjf 7 pt>ln:ro p raSr3TłlI!Ul.

W sali obrad rady miejskiej
w dniu wczorajszym
zjazd delegatów stowarzyszenia
urzędników państwowych z terenu całego województwa lódz-

odbył się
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dnia 18 listopada 1935 r.

R ch po raz ·trzeci mistrzem ol

Jej'... "'

. . :~.j~ la . polskich kolarzy
.\

as

, ·w

tych
dniae" rumuń!Oki
ligę
Tytuł
przypadł POJoni
związek kolarski
wydał
baukieł, na kt6rym rozdano nagru
Wczorajszy dzień był decydu- do klasy A.
Stwierdzić jednak I POZNANo
dv uczestnikom dłUgiego wy ,iącym w rozgrywkach ligowych. trzeba, że zasłużony i bogaty w WARTA - POGOŃ 5:3 (1:1).
strzelców ligowych
ścif.{u kolarskiego dokoła Ru- Mamy wreszcie mistrza i druży. tradycję klub ten opuszcza ligę
Mecz ze wz~lędu na dużr!
mnn.ii.
nę, .~t6ra towarzy~zł'~ będzie Po z honorem..
~tawkę, niezwy~le zatarty. r~Po wczorai~zych meczach w
'Jednoeześnie przyznano do lonu w spa.dku z ligI.
t
A oto. ta~ela hg<?,,:a, po ~: czątkowo Pogon b~'la zes .. ?łl'11'l , tabeli strzelców ligowych or Ok
Tytuł mIstrza zdobył ponow- względmemu w mej wczoraJ- j(~SZym, następme sto~1ll0WO wadz' Matl'as II
22 bramki
· '.'
d a tk owo nagro d y p CDlę ...one u .
. l. otJ~mowa przed Kryszk'ewicze
.
16,
s ąsk'lego R ucllU. Ś lą · 1szych wyn ik'
·ow. .
Vi, arta rozegrała SIę
• . ,
\ me zesp 6ł'l
m _
18,rzo~ pols~I~, kt~rzy w l~ ~a~\.Om uś~ie~hnęło się sz~zę-l'
li! bo' sko. O zażartości walk i 1bramek, Królem i Niechci{)łe'11
WYŚCIgu wzu~h udzIal, amIa SCIe. ZaIedwI~ Jed~n uzyskalI w
TABELA GIER LIGOWYCH
~wiadczy najlepIc. fakt. ił.' do' _ Po 15 bramek, Arturem, Ko
26
20
37:2G 125
minuty drug. połowy stan peciem ; Szerfkern _ po 14
nOWIe:e: Danielowi 39.100 leJ, ~eczu z bron.lącą SIę przed spad-Ił. Ruch
1
Lipiń!l!Jdemu 12.300 lej i Pio klem CracovIą, lecz te?- punkt 2, Pogon
25
20
55: 31 1 meczu brzmiał remis.owo 3:3. bramek, Riesnerem - 13 brat
k'
1500 l .
, zadecydował o zdobyCIU przez 3: Warta
24
20
50'33
Prowadzenie z~ohvłl" Warta mek Gemzą - 12 bramek Pa
t'OWS lemu.
ej.
nich po raz trz~ci z rzędu mi-i 4. Wisła
20
18
47;36j w 32 mi,n: ze strzału Vsa, 11a- I zurk'em _ 11 bramek i P~!el'"Wy"!-ęŻ!:I
strzostwa PolskI.
5~ ŁKS.
20
20
30:31 stępnie w 40 min. Matja~owi kiem - 10 bramek.
&I
~
U
II
. ~akim dorobkie?;l. nie może
6. Śląsk
20
1"9
32:40 I t.da.ie się wyró~vnać. .• P? 7.mj~"zy*skiegO
SIę Jeszcze pochwalIc zaden klub 7. Garbarnia 18 19 32:40 i n:e p61 Sytuac1e zmIen atv "1ę
lUU
li
od czasu istnienia ligi. W pierw- 8. Warsz. .
18
18
28~321 lak w kaleidoskopie. W 3 m;n
W;"
W dniu wcz~ajszylll na kor szych dW~lCh lata~h .udało sięl 9. Legja
18
20
32:46 i Warta zdobywa drtt~ą. hraml;:~
tach krytych w Wars.zaw:e na dwukrotme zdobyc mIstrzostwo 10. Cracovia
17
20
34:34 Plz~z Szwarca. W 4 mlDuty J)J
••
Oynasa~h odbyły się tcnnisowe ~iśle, lecz od tej pory ~i?zimy; 11. Polonia
8
20
18:57 iniei Po~~ń znliw wvró~nn!e . W dni~ wczo!ajszym- odbył
mecze pokazowe, w których Ją st~le na dalszych. mIejscach I Drużyny Ruchu Pogoni War I nrzez Matlasa. W 12 mmUCle SIę na bOlsIm WIdzewa towarzy
Wittman pokonał ' TIoczyńsk:e- I tabelI ..R?ch ~stanowlł now~ r~- ty, ŁKS., Le~ji, C;'acovii i' Polo-I Warta strzela trzt;c'ą hramkę ski mecz piłkarski, Wima.- Wi o
go 6:4, 7:,5 ..Zaznaczyć. należy, I ko~d, ktor~ me prędko ZnajdZIe n!i zakończyły)uż swe r.ozgryw- ! przez Szerfke~.o,. Jednak i łv~ d~ew, ktory. zakonczył SIę zw~
,:Ze TIoezynskl pr.owadzlł w dru nasl~dowcow.
kl. Pozostało Jeszcze lIdze do ra'7.em w 20 mm,. wvr6w~ule cIęstwem W~my. w stosunk~ 2.0
,gitn seci"e ' lu~.: 5:0. PQzałem JaMI~trzO~t~o to przypadło Ru: odbycia tylko trzy spotkania, a I \13.tias. W osta~n'ch 20 mm n- (t :0). ~ dru~yme ,fabrycznej cndwiga Jędrzejowska pokonała , ChOWI dZIękI klęsce, doznanej mianowicie: Warszawianka
tach Warta dopI,ngowana głoś ły zespoł spIsał su~ dobrze, tak,
w .iednym: secie Neuman6wnę przez Pogoń w Poznaniu. Nie 1Śląsk, Garbarnia T- Wisła i Wal' ~ nQ prze.z 5 tysi~cy widzów, 7.~O że ,z~ycięst~o jej był~ w zupeł:
6:t, zaś ~ara JędrzeJewskh. Tło P?mogły ~tar~nne p;zygotowa.- szawianka - Wisła. Dwa pierw- bywa SIl~ na. n ezw~kle wv ".,1. nOSCI zasłuz?ne.
~ble bramkI
czyński nokonała parę Neuma- ma lwowlakow, , ktorzy na te sze z nich odbędą się w nadchn- kI i uzy.sku.le zwyc;ęstwo d11ę- zdobył Bolen. SędZIOwał p. KonQ~na, Wittman 6:3.
ważne zawody wyjechali
pod dzącą niedzielę, ostatnie _ za ki dwum bra1 nkom, słrzelonvm walski. Widz.ów 300. Na przedopieką swego trenera Molnara. dwa tVC1odnie.
.
.
. w 26 i 42 minuc'e przez ~ło- meczu juniorzy Widzewa pokoWarta spisała się nadspodziewa
b
miaka. Sędzia p. Romaollowski. I nali juniorów 'Vimy w Łosunku
Fanał
nie i Pogoń zadowolić się musi
4:0.
tytułem wicemistrza ligi.
\VT'RT ,r<rE H,A Jnurn.
\V
Trzecie miejsce Warty nic
KRAKOW.
CRACOVIA - RUCH 1:1 (1:1). ~TC
WKS.-IKP. II 7:1
1jest jednak pewne, gdyż Wisła,
WISŁA - ŁKS. 4:2 (O:t).
Wynik
bardzo 7.agz~'7.vtny i · ·
::
W dniu wczorajszym odbył ' po wczorajszem z~ycięstwie nad i ŁKS., pomimo porażki, pozo 1ola Cr~covii
był zasłnżony,
W dniu wczoraJszym «łbył
się na boi~ku WKS. p'erwszy ŁKS., wysunę!a SIę na czwartą stawił dobre wrażenie. Łooz'a-! pdyż Crae,ov'a posfawiła W~T.y- się w Pabjanicach ciekawy tofinałowy mecz o tyłuł mistrza lokatę, a ma J~szcze przed sobą JIJ~ wystąpili 7.e zmien'oną li- st1,o na jedna kartę i ~rała 7 warzyski mecz piłkarski m:~
kI. B w szczypiq.rn ~ aka między dwa mecze, ktore ze wz?lędu na nją a,taku,
gdyż bez Sowia.- n:czwy~d::J pasia i b. (l~tro. O dzy rywalami lokalnymi P.
WKS. a IKP. Ii. Wygrał wv~o- swą d?brą fo~m~,. moze łatwo ka, zam'ast którego grał Le- nie hramki padły już w cią;nt C. i nurza. \Vygrało bez wi~
ko WKS. w stosunku 7:1. Z tn- wygrac..W razIe Jej dwul~rotne" wnndowsld. Pozatem w ataku sz"ściu minut gry. W lrzec:ei kszego wysiłku PTC. w !tosun
nych g'ł'!" sportowych o mi- go ~Wyclęstwa, . o lokacIe tych grali Król, "Wolski".Gątk1ewicl I minu~ie prowarłzen:e zrlohyl ku 4:0 (2:0), będąe zespołem
strzo!!wo kI. B w Lodzi nale- druzyn zadecydUje stosunek bra i Miller. Koncepcia ta okazała I <Ha Crac!lvii Malczyk, lecz na- lep:e.i zgranym i lepszvm lech1.', zanotować wysokie zwycię- mek..
.
..
s:ę trafną, gdyż wpłyn~ła po- c:łępnie w trzy m'nuty później nicznie. Przedmeczjuniorów
~two Orlęcia nad Hakoahem w
Na. mIano n.lespodzla~kl za-, mvślnie na grę całei drużyny. Ruch w~równał przez Kubils:m. obu klubów ZakoilCZył się 7.wy
koszyk6wce męskiej w st0\5un- sługUje wczorajSzy ~ymk my·
Do połowy łodzianie bvnajOb:e drużyn" grają b. amNł cięstwem PTC. w stosunku 3:1.
ku 3t :4_
l skaI?Y prze~ Gar~arnIę w spot- ] mniej n:e ustępowali go,s poda- I nie, aczkolwiek nie są w stanie
kamu z Le~ją: OSIe~ strac;mych I rrom, przeciwnie m'eli nawet : zdobyć derydu'ącej bramki. V{
bra~ek ~OWI o .zmk0l1?-e~ ~.ar- I lekką. przewagę i zdobyli pro- drugie.i połowie
zaznacza ~ię
!O~CI druzyny WOJskoweJ, JeslI W wadzenie przez Króla. ·W dru- ; coraz . wieTt!ótza przewa~a
Ru·
\V
Jej szere~ach brak M~rtyny..
g:e.i połowie na~tąpił zwrot na chu, lecz Crac{)via
broni ~ię
W dniu wezorai zvm 'o(1f;Jły
• CraCOVIa zdob.yła SIę. na wleI- korzyść W:sły, która roz,po~zę- l rozpaczliw''C i uda fe ".fei sic ui
kI, godny !lznama, wysIłek., Wy-, la serję energicznych ataków. l' trzymać wynik.
Sędz'ował p. się w kraJu na5:tępu.iące ciekaw
Slze mecze piłkarskie:
Nil Slą
walczyła Jeden punkt, ~ra~ąc z
Po wyrównującej
bramce Rett«:r. Widzó'W 7 tysięcy.
Ru~hem na obcym dla ~Ie~)le te- I Habowskiego, Wisła strzela dal . . . . . . . . ."'44.........,..-........ 4Ą. . sku: AKS. (Chorzów) - Kosla
rawa. 2:0, 06Katowice - Sloreme, lecz zdobyczy t.eJ me. wy- ~ze dwi~ bramki przez Sołtysi"lun 1:0, Chorzów - Naprzód
starczy~o do p.oz?stama w l.ldze. ka i Habowskiego. TeTaz z ko- \
(łUpiny) 2:0, BBSV Concor·
W sumIe Craco.Vla dy~ponu~e tyl lei uzy~ku.ie na dfutszy okres
dia 5:2, W Warszawie: Skoda.
ko 17 p~nktam~ ~a WIęC ~ Jeden czasu przewagę ŁKS., strzela.
zamało l, choCIaz ma d~.zo. lep-I .iąoC drugą bramkę przez !Lewan
Dziś i codziennie - Orkan 9:0. AZS. - vrzeł
5:3 i PZL. - Skra 3:2.
s~y stosunek bramek amzeh Le., dow·skiego. Pod k{}niec ł{)dziagJ3, skazana została na spadek nie opadają na siłach, co wyiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ _ii , korzvstu.ie Wisła i zdobywa' o ·
SZHlIU'J~
sta'f:nią bramkę przez Artura.
~
zamknqęcia SB" Wstósunku dQ przeb:egu me
.
BRUKSELA, 17 11. W dniu
M
I ezu zwycięstwo Wisły było za
Ret. Remhardt.
dzisieJszym zostal rozegrany w
Ul
wyso~ie.
ramach meczu
Muzyka: :Mendelssohn
Brukseli
międzypańsltwowy
W dniu ' ~czorajszym odhy- I ~czczo~<! .łubileuksz .. bratci K~-I Na I-szy seanslo godz. 5-eJ mecz p'łkarski Belgja _ Szwe.
ł~ si~ zam.kni
l k- I arozy ow z o azJI ez erec :ceny od
"
ęc , s ~ .nu e I ~etne~o meczu w barwach ' V I - .
cia, który zakończył się wysokoatletycznego łodzklel Maka- ł K tl
k r'
h 't
W sprawie seans6 ... szkoJnych pl'ostbi biegiem naprzełai n~ dyslan s y, o ar~zy 3 I trzec se ne my poroKumiewać S'ę telefonleK. kiem zwycięstwem Behji w ~t()
ł G
_1
go meczu lego młodszego brata
nie: 255,52
suDku 5:1'.
SI' c 2 k·l m . Zw YC .....
1 ęL.Y
rauuenc J' r S d .
ł '
G bl' h
Plzed Gliowczyńskim
Rozen- oze a. ę z:owa p. er lc .
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GARBARNIA . K:O

Mecz ten

"Oni nigdr nie· wracaia"

GRAND-KINO

LEGIA

(3:0)~

Odbył si~

nezpoJre-

Jedyny w

DO meczu Wisła ŁKS .•
gromadząc
o~ółem 4 tys. wł.
dzów.
J..eg'a grała b. ~łabo,

dnio

Sharkey cłłce odzyskać tytuł mistrza

~dyź wvstą.piła w · skladz:e Te.. Prasa a.meryka?ska d()no~', "Oni nigdy nie wracają", jak zer'Wl()wym, .fedynie .z Wypl1p.w
IZ były mIStrz ŚWIata w bokSie mówią b{)kserzy. Nie udałQ się ~kim, Szallerem i CebuIakiem .
.Tack' Sharkey przygotowu.ie się to nawet takiemu champiO!no, 1 N.. dobitkę
w II-ej poło ,vi E'
do. odzv.s,k ania tytuł~ mt.słrz?W , wi,inki:rn w swoim olask bYf ."zaller z05:tal ko,nj{uz,iowany,
...~{'ego l rozpoczął .~u~ t~eDJ.n, I J a ck Dempsey: '.
,.. • ."# l ,;ohec czegCl waTszawisTlie gragl Sharkey ma nadZIeJę , ze .teJednym z mehcznych takIch 11 w 10-kę, za~ pod koniec na-"
dnak uda 111U się dopiąć za~ie l Wy.ill'łków, któremu udało 5:ię wet w 9-k e,. gdyż Drabirńskiego
rzonego celu.
to dokonać. był
znakomity usnni~to z boiska.
J~ślibv rzeczywiśc'~ Shark~y pięściarz StanIey Cakhoł. po
CałY mecz upłynął wobl'e Te
l!8mJerzał wrócIĆ w rjn~, i~tnle lak z pochodzenia.
lLecz dzi· ~,pod lna.kiem
olbrzvn1!ej
je małe prawdopoO'ob'eństwo, o:;:eisi znawcy boksu twierdzą , p~ .~cwa~i Garb'\rni, dla kt1rej
by zdołał odzyskać utracony że Catchel był tak 'coskanałym ! w!lzvetk'e bramki do pr.zer",."
lvtuł mistrza świata. Hisło.r.ia p:ęściarzem,
te ~dybv móRł: strzelił Riesner (w tem fe !n~
boksu. ~wiałowego zna tylko walczyć dzisiaJ, to w ciągu je I t rzutu karnego), za« po pnel
bardzO nieliczne wy.iatki o()dzY dnego . dnia dałbY sobie nape- ! wie dalsze pię~ W.oiniak', Skó
~kalll:a tytułu przez zdetroniz-o win o radę z Sharkf.;yem, Ca:rne ' j ra. Pazurek r. Joks! ł Riesue1". ł ...... •
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laborek zrewanto",.' siC

ł'Ilsiurewi(zowa

Bokserzy IKP. w stoezonym
wczoraj drużynowym meczu pię
ściarskim z poznańskim Sokołem odnieśli zwycięstwo 10:6.
Atrakcją tych zawodów była rewanżowa walka Taborka z mistrzem i reprezentantem Polski,
Misiurewiczem, który swego eza
su pokonał go w Poznaniu nie·
oczekiwanie przez nockaut.
Rewanż wypadł dla Taborka
doskonale, gdyż w trzeciej rundzie Misiurewicz znalazł się na
deskach ringu i z wielkim wy·
siłkiem zdołał się utrzymać na
nogach do gongu. Taborek bił
się doskonale. Był nieco słabszy
w pierwszem starciu, w którem
otakował Misiurewicz, lecz w dru
giej i trzeciej rundzie miał już
techniczną przewagę, punktował
stopując
ataki Misiurewicza
świetnemi prostemi. Misiurewicz
wytrącony z równowagi, zaczął
walczyć chaotycznie i starał się
rozstrzygnąć
spotkanie przez

zupełnie i przegrał przez techniczne k. o.
Fatalnem zakoflczeniem zawo
dów była walka w wadze ciężkiej •
.Silniej~zy i .duio cięższy ~renc
muno oSIągmętego zwycIęstwa
na· punkty, skompromitował się.
Był to pokaz nieudolności, jakie
g.ooby nie oglądały ringi łódzkie.
W . wadze pt?łcięźkiej: pqnkiy
walkowerem przyznano Przybyl
skiemu, gdyz Białecki przekroczył limit.
Mimo zapowiedzi,
walka towarzyska nie odbyła
się.

Wogóle organizacja wczorajszych zawodów p~zostawiała du
żo do źyczenia.
Chociaż afisze
głosiły punktualne rozpocz~cie
zawodów, spóźniono się o dobre
pół godziny.
Gdy wreszcie zebrano drużyny, okazało się, że
niema lekarza. Znów upłynęło
kilka minut denerwującego 0czekiwania. Sędziowanie ringowego p. Słabiaka nieszczególne.
Popełnia on te same błędy co
większość polskich arbitrów rin

Kino "

gowych - niedopuszcza dó wal
ki w zwarciu.

s
Z TK
w
MIEJSCA "0

Bokserzy Hakoahu
I ..UI'. Kaliszu
. .

W dnIU wc.zora~szym druzyna
bokserska łodzklego Hakoahu
bawiła w Kaliszu, gdzie w meczu towarzyskim pokonała zespó! Kaliskiego Inubu Sportowe
go w st~sunku ~:5. Dla Hakoahu walkI wygralI Gotfryd, Wolfowicz, ' Białystok i Waldman
(ten ostatni przez techniczne k.
o. w .II rundzie). Wdowiński po
zażartej wa1e:e .zremi~ował w wa
dze półśredmeJ z Amołą·
Do walki Pietrzak - Blibaum
w wadze półciężkiej nie doszło
gdyż Blibaum wskutek wrzodów na rękach nie został do pusz
czonych do spotkania przez lekarza, tak, że Pietrzakowi został
przyznany walkower.
Jedyną
walkę dla łodzian przegrał na
punkty Nisenbaum w wadze mu
szej. Zainteresowanie meczem,

•• E
z
~

~ -\ );

Początek
.... " . ,
(,

zł.

D-·

Wesselg

PaDłą
popoł.

o g. 4-ej
.~.

Co usl,sz,mJ
6,30 Gimnastyka i muzyp
12,13 Muzyka salonowa.
13,30 Muzyka i piosenki

z

dziś

Drzez radio?

AUDYCJE ZAGRANICZNE
Londyn (342)
),.
21,00 Koncert (Symfonja "PoranekHaydna. Suita "Covellfry" na skrzypce i smyczki Davisa, Symfonja B·dur
Mozarta)
Bruksela (484)
21,00 Koncert (M. ID. Symfonja
A-moll Saint Saensa, Warjacje symfoniczne na fortepian z orkiestrą Francka, Poemat leśny. Rou$sela i Divertimento Lalo).
BerIID (356)
22.40 Koncert kameratny(Sonabl
E-moll Pfilznera, Pieśni i Sonata for
tepianowa Es-dur Beethovena).
H.mbul'R (332)
20,10 Kwartety smyczkowe: Beetlio
ven. Es-dur i Szoberla D-moD.

płyt.

ludowe
nockaut. W III rundzie Taborek
(płyty).
mu celny sierpowy z
13,30 Muzyka wokalna (płyty).
pl"awej i Misiurewicz zwalił się
16,00 Lekcja języka niemieckiego.
duże.
na deski.
,Wielkim wysiłkiem
16,15 Koncert orkiestry.
woli wstał,
lecz był zupełnie
16,-15 "Cień mi~zy kumotrami" skecz.
groggy i trzymał się sznurów.17,00 "Polieja kobieca 11 DU i gdzieSędzia doliczył do 4-ch. Taborek
indziej" - pogadanka.
z dużą przewagą punktów zaDecydujący mecz Polonia przegrała 7:9
17,25 A. Głazunow: Koncert skrzyp
kończył walkę,
nie znajdując
cowy .-moD w wykonaniu orkiestry
dniu
wczorajszym
odbył
Się\IV
rundzie
z
Chojnackim
(P)
i
i solisty Jaszy lIejfetza (plyty).
już o~azji do zadania skutecznew Warszawie decydujący mecz w wadze ciężkiej Garstecki (S)
17,50 "Z podróży po ogrodach ~oo
go ciosu.
o mistrzostwo drużynowe sŁoli- pokonał na punkty Dziwińskie logicznych w Europie" - pogadan....
W IKP. dobrą formę zade- cy Skoda - Polonja, który za- go (Pl.
18.00 Recital fortepiaDowy BroDisła
monstrował W oźniakiewicz, cho kończył się zwycic:stwem Skody
wy Rosenbaum.
tli
ciaż wszedł na ring z obandażo
18,30 Bajki dla dzieci: "Kolorowe
Lipsk (382)
w stosunku 9:7.
Mecz o drużynowe mistrzo· ślim.ki
i lIIyszka".
waną głową. Dwie rundy bezu22,20 Kwartet D. net. skrzypu, p.m
Wyniki poszczególnych walk stwo Warszawy między CWS. a
18,45 Zapomniane piosenki w wyko hę l klawesyn Beythiena, Sonata D.
s lannego ataku Woźniakiewi· były następujące: w wadze mu· Gwiazdą przyniósł wskutek nie·
chóru Dana (płyty).
flet. obój l klawesYD Ungr. l Koncert
eza, dwie rundy nieprzerwanej szej Krysik (P) uzyskał zwycię- kompletnego składu Gwiazdy, naniu
19,50 Pogadanka aktualna.
na klawesyn. flet. obój. klarnet.
serji różnorodnych cios6w do· stwo walkowerem, w wadze ko- zwycięstwo ews. walkowerem
20.00 Audycja łołnierska.
Ikrzypce I wiolonczelę de FaW.
prowadziły do zupełnego wy20,30 Muzyka (płyty).
Slifokbolla (428)
guciej Czortek (Sk) pokonał na w stosunku 16:0. W meczu łowa
22.00 Koncert kamer.tn, I adz. Br.
czer pania Zwierzchowskiego j punkty Wajmana (P), w wadze rzyskim zwyciężyła Gwiazda 8:6 21,00 Wieczór literacki. "Pamłęci
Gimpla (Suit. D-dur ·d·Herveloiu., S.
lekkiego zamroczenia, to też sę piórkowej Kozłowski (Sk) poko- Najciekawszą walkę stoczył w Stefana teromskiego".
Koncert poświteOD1 tw6rao· reaada G-dur Larson., Koncert likrzyp
dzia słusznie przerwał tę nierów nał na punkty Małeckiego (P), w wadze piórkowej Rothole (Gw.) gci21,30
L J. Paderewskiego.
cowy A-moD Vivaldiełlo , Suita Sib~l1ą walkę, ogłaszając zwycięstwo
Uusa).
wadze lekkiej Bąkowski (S) zre- ze Smiechem (CWS.). którego 22,ł6 Muzyka taneczna _ płJt.
W oźniakiewicza przez technicz· misowa! z Lukasiewiezem (P), pokonał na punkty.
ny nockaut.
w wadze p6łśr. Seweryniak (Sk)
Dalsze zwycięstwa dla I. K. P. pokonał po zatartej walce na
Po wezorajstyeh meczaeli dm
odnieśli Chmielewski w wadze punkty Jańczaka (P), w wadze iynowyeh mistrzostwo Warsza:IT4teotYCloł podhalanIe. Jan Gal·
CE{Q' MIĘDZY KUMOTRAML
ś redniej nad Dankowskim, Sp o- średniej Fabisiak (P)
Do PIlJlularnego działu Bkecuw dyn, Betoma Zaehemaka oraz autor
pokonał wy zdobyła Skoda - 10 pkt.
rlenkiewicz
w piórkowej nad na punkty Matuszewskiego (Sk), I przed .Polonją 7 pkt., Fortem Be· wydzi:lł literacki PQlskiego Radja
Lambrysiakiem i Krenc w wa- w wadze półciężkiej Posmyk (P) ma 5 pkt., Makabi 4 pkt., ews. wprowa.d2:a nowość: obrazki humoJASZA HF.IFETZ.
dze ciężkiej nad Rogowskim.
ru ludowego. Tego rodzaju inowaJeden z n.'I.jwi~kilzych skrzrl'kó~
wygrał przez techniczne k. o. w 4 pkt. i Gwiazdą O pkt.
eja przyczyni 8i~ niewątpliwie do rosyjskich Ott"grA (na płytach)
Chociaż Chmielewski wygrał
ożywiunia i urozmaicenia progra- przed mikrofonem radjowym o go ·
spotkanie przez k. o., walczył
"lU audycji
litera!!kich.
Skec7. dzinie 17.20 koneer' łlkrzypco'i'r'Y
dość chaotycznie i wyraźnie lek"Cic-ń mi~d?:y kumotrami'~ kU.ry o\-moU Gla7.uftowa. Kopr.art ten .
.::eważył ambitnego przeciwnika,
Wima-IKP. w meczu zapaśniczym 18:5
ł1hdaje
radjo .. tacja. warszawska dozouy z jedndj tylko crQ~ci, jaku
przyjmując dużo uderzeń. w dniu wczorajszym odbył I' wego P. W. pokonał na punkty c godz. 16.45, jest na.pisany gwarą typowy koncert romantyczny \v li·
W drugiej rundzie Dankowgóral'lką przez świetnego
znawc~ teraturze skr~ypcowej
rosyj"kkj,
ski został wyliczony. Z wylicze- się w lokalu Wimy mecz zapaś- Jagodzińskiego.
o mistrzostwo drużynowe
W· d ś d . . J kub
tl'j gwary, Antoniego Zachemskie· zajmuje pierwsze miejsce po koncer
niem tern coś nie było w porząd· niczy
okręgu między groźnymi rywa. ",a ze re .meJ
a
owo go. Wykonania audycji podjęli 8i.~ cie skrzYPcowY.ID C&ajkowsk!ego.
ku, gdyż Dankowski na "dzie- lami Wimą i II{P.
Zwyciężyła I S~l (IKP.). zwycIężył na punkty
więć" był gotów do dalszej walw·Ima w Hmca (Wlma).
·
. ł t
na d spod Zlewame a wo
ki. 2
wysoki!'l. stosunku 18:5.
'ł\>a.dze półciężkiej Pytlik
Spodenkiewicz mial wygraną
Wymkl p~szczególnych walk (Wlma) pokonał na punkty Tom
r"zoś'"
pierwszą i trzecią rundę , w dru- były . następuJące:
żebractwo
czyka (IKP.)
.
u
u
giej natomiast lepszy był jego
W
wadze
koguciej
Biehler
(L
W
wadze
ciężkiej Cymer (W.)
Profesor
Harvey
C.
Lemnan
W
po~h brazylijskich katdego
przeciwnik i gdyby zastosowaną
tu taktykę utrzymał do końca K: P.) · przegrał na punkty z Dre. pokonał w 2 min. Slickiego . (T. z uniwersrte!u Ohio przedstawił I clldzozi~mc& oblegali na. ~licy ~o·
.
K. P.). Sędziował na macie p. amerykanskiemu Towarzystwu bracy ruezwyk1e natrętm l UpOfCZY
walki, kto wie jaki byłby jej wy- WlCZ8m (W). •
W wadz;e pl6rk~weJ Ka,,!ał.c. Berger.
Psychologicznemu wyniki swo- ,,:i_ Że~racy byli ~s~ędzi(', pod ko~lik.
pokonał w 4 m. 5D s. Pawhclueich prac statystycznych, w któ. Nołaml, przy weJŚCIU do teatrl w.
W wadze muszej Bartniak spi go (IKP.)
Po meczu instruktor zapaśni- rych starał się określić lata naj. w hallach hotelowych, w poczekatsał się nieszczególnie. Pela był
wadze lekkiej Ka:wał Wł. cy p. Szcze.blewski z warszaw· większego rozwoju twórczości u niach kolejowych. Teraz zmięntlo
Według się hl radykalnie. :2:ebracy znikli
lepszy i miał pewną wygranIl. - (Wlma) pokonał w 3 mm. 35 s. skiej Legji zademonstrował prak artystów i uczonych.
Do końcówki jednak nie doszło, Skoneczkę (IKP.)
tycznie najnowszą technikę w Lehman'a, u pisarzy prozaików z p()wie~zchni. Za zebraninę dostają
gdyż Bartniak za nieczysto prow~dze półśredniej Domań~ walkach.
maximum rozkwitu twórczego się oni do aresztu, a stamtąd ek.swadzoną walkę, po trzech ostrze ski (':V'lma) nowopo~yskany zaDelegat PUWF. przy PZA. p. następuje w wieku 30 - 34 lat, pedjowttni są do obozów pl"My,
żeniach doczekał sit: dyskwali- wodmk z warszawskiego poczto~ Szefler omówił na zebraniu Lódz u poetów w wieku 25 35 lat. przewatnie
kolonji rolniczych.
fikacji.
• •••••••• $.O •••• O. . . . . .~· kiego Ok. Zw. Atl. sprawy zwią - Chemicy czynią największe od- gdzie muszą przebywnć tak dlu~o,
zane z rozwojem zapaśnictwa krycia w okresie od 29 do 39 ro- aż z zarobków'uzbiera się pewna
Następne dwa punkty zdobył
w okręgu łódzkim .
ku życia, fizycy w okresie od 30 Euma, którą po wypuszczeniu" obo
S okół w kategorji koguciej. Ja!
d.o 34. roku, matematy~y w. ok.re zn b. żebr:ak otrzymuje na drogę.
nowczyk był o klasę lepszy i A-'
I
SiC
mIędzy 28 a 38 rokIem zycla, •••••••••••••••••• $ . . . . .
ci amczyk
przetrzymał
jakoś
NASZE DZIECI
wynalazcy w wieku od 30 do 35
pierwszą rundę, lecz w następnej
~...Lcfl!'Be.",
_ Wyobra:fcie sobie _ mówi nau. roku. Edison. do~onał 312 ~dsilny cios w żołądek, załamał gl)
czyciel w szkole - te oto ojciec wasz kryć w okresie między 33 a 36
~
8
przychodzi wieczorem do domu, zmę- lokiem życia, t. j. przeszło czwar
......
C&o~y po ~racy. Co będzie teraz robił? tą część wynalazk6w opalrzoMllczeD1e.
.
nych jego patentem. Najpóźniej
Poc~. 4. 6. 8. 10
- No, Józiu, pomyśli DZI~ prze- dochodzą do maksymalnego raz
szedł, praca skonczona, co robI teraz
. t •
t
•
GBńy
znlionB
ojciec?
wOJu worczeg? ~s r?nomow~e. poprzeczna oficyna. I pi~ iro .
..'- Włdnie mamusia te! chciałaby U których znaJd~Je Sl~ 0!l mH~·
TeJ. 155-55
Wiedzie!!, eo oJeiec robi wieezorem?
dzy 40 a 45 rokiem zycla.
władował

Skoda mistrzem Warszaw,
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lOSami
widowisko na indYis kie; arenie

I

Wsłrzasaiace

.

Własna służba korespondencyjna ,. Głosu Porannego"

I

Kalkutła. w listopadzie.
o;:ł!)ia fotele dla
dostojników f da ie sie, iż obie czaszki muszą Tłum szaleje z zachwytu, POd"
Dihaipwrl
paJlstwa, gdz' e zajęli iuż miei nęlmąć . pod siłą tego 1.derzp.- CZIlIS gdy olbrzym'apadlinę ba
~
Kurz - KTzyk - Słońeel-- '"<'Ił radżowie. Za tll'onem ksif:· n·a. Ąle naraz za.trzvumią się, wołv wvcią~ają z areny. Zara' czvli wyżymaczkę dwuwalcową, olla
Ludzie pchają si.ę i schodzą. J c~a zna iduje się zasłona, sple· ahv rzucić się z tern wie-k~zą potf"lll
na~łępu.ią pon 'sy ież ' ~ wal.ki. oblane gum!l (patrz. rysunek
chodników na iezdnie; .· rvl. fOlona z bambusów, przez ktń- siłą na s' ebie. Nastcon:e stoją iJ.z· eckie, a w:elka !trupa tań wyzel) do g,u,mowan -a .tkanm kup·ę·
h'
'l ' . ł ' ':r'
.
' . : J ."
I 1"
k 'J"
•
•
~ •
Szerokosc conlllmmej BO cm.
·
l lcznvc
ZWI~rząt nape m.a ~e .;
me mozna me 1I0jrzec. 7.7.{>: "nOKOlnIe op;ez ' j ~a rolnu!. cz~cy~h baJader CZę'iClOWO (to· Oferty wraz z podaniem ceny prosz~
ne pyłu pOWIetrze. WydaJe SU!, I v>nllh·z. Za tą zasłoną ned71 I Teraz. krok za krokIem. 7bh- dZl WIdza z tem krwawpm i {). składać pod "Gumirkll-.
667-3
że całe miasto z jego 200 t",· 1 ulubiona żona ks'ęcia,
Rnni.· żają s:.ę, a jeden olbrzym pró - krułnem widow·sk·cm.
s'ącami mieszkańców wyległ I) . "l\Ji':,onis.ąnv prl,epych dro~ich " buie. drugiego rzuc'ć na zieM. St"hr~~der
na ulcę; ~ tłum tłoczy s:ę
na : kam"cni, bry
. lantów, łurkllsl1w. mię,. Olbrzymy łuo ' ą, słekl.!,ją, -.-------~---placach,
nad którymi uno"l: ooali. rubip.ów i niezliczonych walczą, ich' kły splątuJtł się,
DR. :MED.
się zapierający oddech
pył I pereł zdobi dostoi,n ików,
a z kątów ust spłYwa p·ana.
Ił'
Wszystko sp'eszv do wrót SaJl ! o;:jpwaiąc oślepiające hlaski w Tłum patrzy n·eruchomo. AJ(~ I
OZiłOS'ł1
~ansar, za którego szpkzastymi nrolffi' eniąsl,~' slo.n~znych~ ..CĆ,' -·oba fvlaąv są równe co do s i - ·
..,
minaretami, sterczącymi j~k
M~ eisea: -SiEf~zllf~ są już. p!;'zt: .~y. Rozl~czają s· ę .znów i d?,
Specjalista chorób
igły ku. ro~sło~ec1JIli!()!,emu me l' n~mone.
POWIetrze drzv o~ lą s,tęka I~C, bu-cha.Ją para: NI" skdrn~ch, weneryc.nych
lek. wet. R.lch.
bu, znaidu.le SU~ kamienna are meDohamowanvch krzyków Il skoncz.eme dhy~o. · Nagle 1eden
I seksualnych
.ł.-a
na: dziś, na cześć gości ksi~ nawolywllIń. ~rzvłacza sie ~o rzuc~ się w orawo
i ydp;r7.3 Barałowlell g l( p
(r6g Zamenhoffa)
tel. 175-77
eia. mahaTadży Ba.ghavata SlD tello
ogłuszaJący halas orkJP- kła~1
w bok
przeCIwnika.
f
et
gha, odbędzie się
niezwykle !Otrv dete.i jakiegoś miejscowe· Wciąż na nOwo ug''llają sle DO
TeJ. 128-98
podn:eca.iące
widowisko
_. llO pułku.
.tężne cielska
wzajemnem
pr~FlmuJe od O-t I 5-9 wiec..
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we

walka słoni.
. Na skraiu ub:tf'i areny 711 'l 1 zderzeniu. . A przedem.ną D-O·
.. pożwóI:łenf ·się· będiie t · po .·.,d~ią się trzy w'~elkie, zaopa- wstą.ie wizja "krętu polarnI?'
Dr. med.
•
•
pyehać' J)rżez' len podIii4}COnV trwne w silne
kratv 7.eta7.ni~ go,
który trzeszczy pod naritłum, szuka.iąc drogi pomiędzy ~la!ki, a w nich .słonie, ktM ..• sk~em miażdżących gór J o d o · .
.,
wsp~n'alvmi słoniami, na Ut>· mają być DO kolm wvpuszcz"· wych.
CHOROBY SKÓRNE, WENERYCZNE
chorob, wewnętrzne
rvch grzbiecie siedzieli jeszcze nc.
Z lewej i orawej stron v
Na.raz ieden z rywali odwraI MOCZOPŁCIOWE
przeprowadził sita
wspaniale.iubrani dostojnicv. klatki samców,
a po śroilkn ea s'ę i p~zi w ~zalonE'm tetn Cegielniana 7, tel. 141-32.
Pomorską
,.Hahale" kob:ece,
ciągnione k~at~a sllImicv: poied~n.p.k do· pie wżdłuż brzegów areny, .pod Puyjmu'e od g. 8 -10, 12 -2. 5-8
front II p. - tel. 131·86
przez piękn:e nn;yhra,ne wiei-o ni. 1p.st .wl~.Iką z~zdro:".cl! Swy· i no~ząc swemi no~a.mi tumanv
w niedziele I §więta od 9 11.
Godz. przyj. od 6 d 8 w.
błądy, '. torowal.y sobie drogę I mi dł~glml kłam: ZWIp.rt:eta 11. kurzu. ;Drugi Sl011 tr-ąbi głośnn .~~..:~.
pr!. e~ pomieSJzany tllum. Cza1'" ,le:zal~ pop.r?:ez k.raty. Rm~lp- i ndośnie, rzucając się nalych
1 m·.ast
noocy afgańczycy
oróbowali ,1l?lą ~!e zaeIęte, ale smubn~ ry 1
w pogoń za ltciekinip. .
Zarząd Spółki Akcyjnei pod firmą,. Włókisnni·
h:vstrvm wzrok'em przebić s'ę k.l bOJ,ow.e. Samce. wsnnnlałc. I rem. Straż i poskramiac~e ueZB Spółka Akp.vjna N. Eitingon i ~-k8".
.
I
t
t ł
maiąeej siedzib~ w Łodl!l, pr_y uJ. Sienkiewicza. Nr. 84
przez gcste zasłoolY i rZllc:ć 0- I "I ne. zW. erzę a, zos a y n.rz~z ci'lka.ią za wysoką przegr'ldę
daiałająe na pod!!tawie paragr. 6 I'ltatutn Sp6łki, niniejkiem do środka. Pomiędzy kro, dł~~p c~as trzymane na .dje~lc A .i~śli rozwśc:eczone zwierzęI'lzem zwołuje na dzIeń 30 listopada 1035.. o !!'Odr.. 18
Clącymi z godnością hinduski- lTIlł«)s-ne.J. . a t~;az, ~odlllec~e ta zerwą . przegrodę i w ewej
w kancelarji Notarjusza Józefa Moldenhawera, 'w Wa.rmi mężami i kobietami, przy' orzp.z
bhskosc samICY, mają I wściekłości zaczna tratować ko
pawie, przy ul. Fapucynskiej Nr. 6 (w gmachu Hipo·
hral1emi w dług:e chusty, łań- rzucić s:e na siebie. jako u· biety i dzieci?
Poskramhc7.e
teki, pokój Nr. 4)
cZą szlachetne kooie wierzcho wale.
~wałtownie przv~ot)owują Uny
we. Mahometanie, żując betelI T"rzeraźliwy sygnał łrąbv o· i łańcuchy na szalejących ko·
• następującym ponądkiem daiennym:
i 1)lu.iąe,
kroczą
dostojnie 70na imia zjawienie się k4lie<'.ia losów.
f. aagajellie i wybór pne"odniezllcego,
wśród tłumu. z włosami 1)ofall' f Daie on dłon'ą niedbalv inak
Nagle, tuż kolo loty ksilł,tę·
2. p01l'iQkesenie kapitału zakładowego Spółki, wynohowanymi henną, z CZt>TWony · i w tłumie
przed chwilą m\' eej, uciekają,cv słoń gwaltow8ząee~0 obecnie złotych 10.000.000.-, do wysokomi paznokciami, spogląda.iąc oodnieconym, zalega. T.UDełn1 nie zawraca, wyłamu.ie w hok
ki 18.000.000.- .łotych pl'llf!li wypus.czenie nowej
i naałym,
dwałtowRvm ru'
(trzeoiej)
emtsji akcji 11& sumę 8.oo0.()00.- złotych
n O_."'t tnrdliwie na wtulonych w l, cisza, pełna oezekiwania.
...
...
przy "ylącaenill prawa poborn tych akoji II tytułu
rień muru p:rdasów.
ILudzie
nrzwi klatki podnoszą. Je , chem wbija kły w cielsko nad·
pOlliadania akcji emisji do\ychclasowych,
(I ~kórze cZ!llrnej, źół.tei
i bru- , den z sam<:ów wychodzi; no- Ilalującego prześladowcy, któ"
3. zmlana sdania pierwszej!!o para~r. 4 statlltu Sp6łlo:i,
nałne.i cisną się w iednym kie ! tvch1llliasł biegnie w pobliże S:ł nt'e moźe &i>ę tak IUl.gle załrzv·
ł. odwola..ie jednego członka. Rady Nadlorclej i wy·
bór ulupełniajltC1 na jego miej.cI.
runku. Ludy całych Indii wv· micy, wtykając swe kły orzel mać w swym n'epnhamowaI
Dot)'ehcullowe brzmienie paragr. 4'«0 etałutu
7naezyłv tu sobie rendez-vous . kra tv. Teraz zosłaie wvpus.z- I nvm pędzie. Kolos z rozprutym
adanie plerwllze jest: .. Kapitał _akładowy Sp6łki w ynos'i
.. Za: 'bramą cingnie ~ie olól'Zv, czonv również drugI samiec i brzuche.m pada na z:emię! Z
'0.000.000.- złotych i podaielony jut na 50.000 akcji
m:a ' arena,
zbudowa1o a z ka oto obaj rywale stoją już łeh <łlbrzvmieJ rany
wyciekają
po zł. 200.- wańości nominalnej kaMa-. Projektowana
mienia. MieJsca dla publ'clno· w łeb przed klatką samir.v. W I wnę-łrzności. które szarpie kła
jMt Imlana tego praepillu, iak nastąpuje: "Kapitał za~ei W7.no.szą si"" amfiteatralnie rozpalonem do niemożliwości l, mi i tratu.J·e no"ami
zwycię~ka
kladowy Sp6łki WfIlosi 18.000.000.- złotych l pod!ielo'
"
n1 jest na 90.000 akcji po 200 zł. wartoś,i nominalnej
do górY. da.iae pomieszczen~e 0!lwietrzu przepe1niolllej tłuma I bestia.
Wstrząsają~v widok!
!rażda-.
tv,, ; ącom. Naprzeciwko lóź dla mi a.r env
panuje cmentarnI} Z wielkim trudem
udałe ~je
Do walfleia udział1l " Wa.lllem Zgromadzeniu uwreszcie
wa.r townikom i po~
prawnieni będ" akcjonariuss., kt6rzy lIIłolą " siedlibie
clldzo<ziemc6w mieści się przy- c:sza.
!)l'a'n a · kos· ztownyIrti dywanami
Ni.erlldlomo ~,ło.l·ą. naprzf'ciw Sl'.ram·
:lctom spętać szale.l·ące"o
Sp6łki swoje
akcje
przynajmnieji nłe
na odbiorą
tyd,ień pnred
tern,
..
minem
Walnego
Zgromadzenia
ich przed
i aksamitem loża radży. Ohok k«) sieb'e oba sza'r e kolosy j l.wv~if:zcę i odciągnąć od zw\"
ukończanlem tegoż. Zamia.t; akeji .łożo&e być mogą
loźy księcia i jegO maharani nagle pędzą na siebie. tak że ciężonego.
z3swiadczenia, o któ'lcll jut mowa w ań. 399 K. Ho
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Początek liIeansów

o g. 4-ei; •
w niedziele i świt>ta o g. 12·e]

Ceny miejsc: I m. 1.09, II m. 90 gr. III m. 50 gr.
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Dzłi .

Poraz pierwszy w · Łodzi

w filmie najnowszej produkcji
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Kuponv nl~owe po 70 gr.
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Nadprogram: "Pieśń Ptaszk6w" w kolorach oraz tygodnik
P AT.
Pa sse-partouts i bilety ulgowe nie ważne
ANONS: Następny program "Kryzys skończony" , w roli gł. PREJEAN.
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