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\iARWOLIN, 8~nI (pAT.) _!.Gl'lłS.zezyńska 'fi SambOdzie SĄ dziDy (2 'dnia dzislejSzego.mtMI od km. 774 do Kosowa km.
r1llłiem wskutek nadelkla ""~
Sytuacja na Wiśle na przestrze-! JESZCZE ZALANE WODĄ.
do km.796~2. Od góry zaś zator, Wody na łąkach w ciągu dzi· sokiej fali podniesie się prawni tutejszego powiatu przedsła-I Spiętrzona kra zatorów czę.1 zmniejszył się do km. 773,3. -siejszego dnia opadły o 10 c.m. dopodobnie do pięciu metrów,
w,ła się w dniu dzisiejszym jak: I ściowo uszkodziła wal, Pl'~.ez któ Słan wody w Chełmnie, Rafie, Wskutek groz"by powodzi EWA BYDGOSZCZ, '8.I1I (PAT.) _.
Ilastępuje:
ry przesiąka woda.
hC'kocku j Fordonie wykazuje KUOWANO LUDNOŚĆ Z MIEJ Wczoraj woda pod Brdyujściem
', d
1 ł.H
Na odcinku zatoru nurt Wio nłe\Vił~U,ie wahania. Powyżej za SCOWo.~CI STRĘPEl, T GRA- opadła na Brdzie o 25 cm. Ił IUI
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TORlJ~, 8 roMea. (PAT). ~ łamacze pracują od dn. '1 b. m •• I toru. Sytuację JHlgorszy Jeszcze Należy się Urzye z gwaHmr,
.Z góry ,rzeki spływa gęsta kra) Syfuacja. na. W/Me przedstawia "'obce czego saperzy nie mO"ą wysoka faJa, która młl1ęła dn. 8! nym podniesieniem się s,-* . .
f:li~łoklIomełrowy zator od wsi \' si~ na' ~pUjiWl: ,- ciągu dn. Ii l)rae udziah' akeji 1'0 .bij~"hl l11m'r ~Jz. 9 an W'łOi' awd J ~i :w.Y.LElY~( l\OD FORDO·
Tałatezyska do wsi Leśniki' na- i ':: b. m. :Ławr, ,jaki utworzyl zatoru. W dęlszym ciągu istnie- i w Toruniu sJlOtbiewana .ies
'ElU I CHEL f NEM ORAZ N-A
dal, u~uje się. Akcja rozy- si~ na km . ~98, ~ 772,2 utrzy- je GROźNA SYTUACJA POWO w ,dniu dzisiejszym niiędzy g. BRDZIE WE WTOREK- Jułrfl
'łzan~' zatorów przez wojsko , mu je się w 'dalszym ch(~u. Lo· \ DZIOWA dla. okolle" znajdują- 20-tą a 24-1'1.
.
lub pojuh'~ osiągnięty będzif
trwa' bez przerwy. ', Wsie Kęp91 d6łamaeze · wyłamały ,do. go-. cychsię JHlmł~dzy Fordonem
Stan wody na Wiśle pod To- klllminae.y.tny punkt przybOMJ
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St.a,tek 'holenderski zatanll w zasie ,sztormu. •• 20 osób na Isrowe
:'
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AMSTERDAM, 8.IH (PAT.) - nie rządu' Indii holenderskich i
Podezas powrotu z Nowego drodze, 'dwuch zaś pasażerów po IdZie 2.000 lJas,a,ierów płyn.ąeych
~czo!aJ wieczorem n,a wys.o ko- służyć miał ' dla wy'dobywania Jorku napotkał transatlantyk . przybyciu do Neapolu w słanie obecnie z Europy do' Amęl'yki,
śoi Pl~ont w cza.sie szt.ormu, cyny. Załoga statku została ura- włoski "Rex" szczególnie silną eię'i;kim przewieziono do klinik.i' doniosło, że będą miały _od:12 do
z~tO'lląl holenderski stalek - po towana.
burzę w okolicy wysp Azorskich.
Statek nie doznał żadnych pi)- 72 godzin spóźnienia...na skutek
!.~biar~a "Ka!1toen~", Uezący ~ Straty ~ynoszą półtora miliona I Komendant zeznał,że połężn~ l ważniejszy~~ .us~kodzeń i przy· I niebywale silnej b~zy na 'A lIan
0,.,00 tonn pOJemnosei. Stalek guldenow.'
fala wdada się na poJdad i w o - był bez ~opozmema.
I łyku. ' Nazwy sŁatkow: "Queen
ten był największym tego rodza- l
woclowala zranienie 20 osób Z po
'
,
Mary", " Samaria", "Ascania".
.iu ,w świeci~. ~budowano goniel RZyM, 8.II1 (p.-\.T.)
K?IDu 'l śród ,załogi l pasażerów. Jeden
NOWY JORK, 8.IU (PAT.) - " U de France", "Roma", ..Amr,
(l::twno w Holan~lii n:a zamówie-lnikują oficjalnie;
.~
1 'łl rannych marynarzy mlarł w 6 statków, mającyC'h na po'ldn-! ri('>ln ;;t1''I1H'f''' .
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~ Bank' Francji' ' roipaczał "UD złota DO

cenach WJZIZJlch nii dotychczas

. ' PARYŻ, 8 marca. (PAT). _
Dotychc.zas po
dewaluacjI Francji f:otwierdzila pnewidy- kiCh walut zagraniczuych w sto- wy ch kurs franka francuskiebl6
~~ : Francji pnystą:pił w dn. rranka w dn. 1 października w~I!ia, fż hiJ1Cul':l wyrównaw. suuku do franka w czasie tran- wyraźnie popl'awił się w porów·
8 b. 'm., nie czekl'ljąc 'na ustawę 1936 roku, kilogr{łm ,.czyst~g? :'7y i B:in~{ Fral',di up~awiać bę I'Sak,Cji paryskiej" giełd~ pienięż .' naniu z notowaniami sobotnimi.
~arl~mentu, lecz tylko opiera~ d~ta utrzymywał się na pUzio- dą odtąd ~,!'1it~ l; ę fr~t'lka e~a. Inej, j~k zresztą. już notowania Dewizę na Paryż notowano "
ląC SIę na mocy uchwał rady mI illJC 23.800 fr. ' W dniu 8 b. m. I "tyczuego (na wzór nleloleŁmej, sobotnIe, usankCjonowały nową Zurychu 19,95 wobec 19.87% ..
ulstr6w, ,do skupu złota po ce-I Bank ł'r.tncji w godzinaeh
rJoHt)'ki funduszu angielskiego) ' faktyczną deprecjację franka w sohot~, natomiast w Londynie
nach. wyższych, niż hyły prak- nyeb l'uzi,\oczął skup złoła po w pobhiu dolnej granicy, prze· stosunku do jego poprzedniego 107,00 wobec 107,31 przy soboł
fykowane dO,tychczas. Usallkcjo eenie znacz. wyższej, najpierw I Nidzi!mej przez ustawę mone', parytetu z 1928 roku o 31,2 proc. nim zamknięciu. Jak widać Jednowal on tym samym nowy po 24.643 ~J'., następnie w go- tarn~ z paidziernika 1936 roku (Deprecjacja ta przed tym wa- nak, kursy te są w dalszym eiąkurs ironka francuskiego, noto· dzinach późniejszych po 24.531. Tram'akcje walulamizagranicz bala sIę ok. 29 proe.)
go znacznie niższe od nolowawany od soboty, a raczej nowąJ ił «Ial('j 24.487, by ostatecznie za nrmi" dn. 8 b. m. potwierdzinycb przez caly okres czasu p.n
POlity~~. fran~u~ki~() fnl1c1us.w h,zym.rte się na cenie 24.569,52 ty w ' pt,łm tę nową politykę.
WARSZAWA, S.III (PAT.) -dewaluąr.jl franka,
..
.,..~eJecQ.
,
k. - T", now.a ~tyka , Banku Propcm:jonalma zwyżka wU)'lt Na.clzisiejszyeh ,gieldach waluto·
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"Glos Poranny" Rykow
komttul.lyezoeJ.

doniósł

pozycji

Bucharin ,.ostali wykluczeni
(REDAKC.JA)

~

Sovwiet:ac

najwy0SiZej

instancji pmtyjncJ,
piaitując to
stan'owisko prZlez długi c~.as.
Na r.jaJzdach Sowietów, na sa·
sjaeh Centralnego Komitetu Wy
kQnav czego powier:zano Ryk(1
wowi naJb'a rdziej odpowiedział
ue referaty.
Z powyższych da'nyeh wyuika, i'i A.leksy Rykow należy do
kwiatu starej gwardii leninowskiej. Jest on typowym "zawooo
",-ym" rewolucj-OJIlistą o dużym
stażu partyjnym, o ogromnych
zasługach nie ty1ko w okresie rt?
walucjl październikowej, ale jeszeze przed woj'll~ św~aJtową i na
wet przed rewolucją 1905 roku
:\V związku z dyskusjami spo·
wodowanymi pla'u.ami pięci.oletAlek6Y Rykow
nimi j koJektywi'zacją wsi Rykaw stanął na czele t. zw. odchy
w}ch. Po śmierci Lenilla zostaje len~a prawicowego od s·taliuO'WRykow wybrany na stanowisko skiej linii generalnej, zwalczająe
przewodniczącego Rady l{omisa zbyt Ol>tre tempo indus tri aliz.aej i
rzy Ludowych Z. S. S. R. i R. S. i pnflciws~awiJając się zbyt ostre
F. S. R., przyczym nu tym pierw mu kursowi w sLosunku do wsi
z -m z tych sŁnnowisk pozosLaje al'a'z gwaltowll<!j. powszechnej
prawie do końca 1930 r.
kolektywiza<c,ji rolni,etwa.
Jako jeden z najbardziej sta\V kOllcu 1929 roku Rykow
rych członków hoI.zewickiego (jak i Bucharin) przyznał się, i:l
Komitetu Cl.'nlraJnego, A. R~'- · '
ł . i<: i ogło<;n tak typową dla
1,ow od f. ] 9Il) był czlon1dt'ln
sta1inow~kje.i dyktarttl'ry

t. zw. Politbiura,

skruchę. Nal'eży zaznaczyć. iż "
walce Stalina z lewicą opozycyj
ną (Zinowiew, Kamię;niew, Troc
ki) Ryko'W w kwestiach organi za:eyjno - partyjnych podtrzynly
wał Stalina, okazując mu, cho-

l owy wieNii proces "cza;rowPo wybuchu rewolU(~.ii mal"CO
nic". który mu ię odbyć w Mo- ~' ej p .r'.zy,ieźdża· Rykow do Mo
skwie, był'by związany z nazw! . kwy, gdzie zostaje z rrumhmia
·ki.em socjologa "rewolucyjnego bolsZłlWi'ków wybrany do predaż pośrednio, dużą przysługę .
marksizmu" N. Bucha:rilJla, któ- zydium
Moskiewskiej
Rady.
Po r,ozgromieniu lewieowej Dpo
rego sylwetkę już na naszych Słynnych "tez" Lenina Rykow
zycji Stalin zabrał się do opozyłamach skreśliliśmy.
juk i olbrzYllun wJększość bollize
eji pT.a wicowej, którą pod ko· .
Jednakże obok. Bucharhw na wiekich pr~ywódców nie podda
niec 1930 roku ostatec·zme roz
ławie oskarżenia zasiadaliby ta- lal, ale w październiku 1917 r.
gromił.
cy wyMtni długoletni współ'Prlb sbał w M'o skwie n1l ozele orężnej
Rykowowi moŻillaby z8l1'zucać .
c.owlliey Lenina jak DR, RA. walki o wład~ rad. przy uItoniż okazał się w walce o progralI1
KOWS1H, były pl'z-ywódca lewi styhlOwa'niu się rządu bolsze, ic
pmwioowego odchylenia słabo
cowej opozyeji i ALEKSY RY· kiego otrzymuje Bykow stanowolny, zbyt
oportunistyczny.
KOW, główny przywódca t. zw. wis'ko komisarza spraw wckompromisowy,
iż próbował
prawkowego odchylenia od sła ~nętrzny(;h, lecz w listopadzie
walkę wygrać, ograniozając ją
wetnej liJllii generalnej. Obydwie 1.917 wraz z innymi prawicowydo walki wewnątrz wierzchołka
postacie są ciekawe. p.QJ]iżej da- mi bolszewikami (wobec odrzupartii. Nie może natomiast być
my sylwetkę Rykowa.
cenia kh żądania, by r1ząd skła
mowy o żadnej zdradzie rewolu
cji lub państwa ani o jakim'kol
Aleksy Ry}{,ow, pochodzący ~ dol się z przed<sta,vicieli wszystwie!k szkodnictwie.
chłopskiej rodziny z nad vViołgi, kich partii s'ocj-alistycz'l lycb), Podaje się do dymisji. W lutym 1'0
To ter. f'a kt ponownego prze:
urodził się w roiku 1881.
1~'U 1918 z.osrŁaje Rykow Hlil'lnośladowania dawnej I?rawi~owe.l
Jalw uczeń VII klasy ghnna- wany na sianowisko prezesa
opozyeji, a w szczegolnoścl Rytjum w Saratowie, brał ndział w ~a.iwyższej Rady Gospodarstwa
kowa rzuca na obeonych panów
robotniczych "kólkach" rewolu- N arodoweg-o i pTzeprowadza na
syhL3!cji w Sowietach llOJllUT€
cyjnych Saratowa. Następnie, hti cjonalizację p,rzem slu. Podczas
światło, odbierając wszelką istot
dac studentem uniwersytetu w swej choroby w roku 1921 Leną wartość osławionej, rzekomo'
Kaza1niu (1900 r.) Rykow bie- nin mianuje RykOWI! swym llł
superdem01uatyoznej konstyturze Mynn. udział zt\równo w re ~tępcą na sta'llowiku przowoc1.
cji talinowskiej.
wolooyjnym ruchu studencl-jm niczącego Rady l\'omisarzy J~udo
z.
jak i robotniczym, zostaje al'e·
sztowany i ze$łany do Saratowa,
gd$ był pod nadzorem p'oHe.li.
r. 1902 Ryokow organizuje de- o
monstrację w dniu l maja i w
zwiądtu z; rep'l'esjami policyjnymi musi się ukrywać i wyjeżdża
do Genewy, gd7.ie spotyka si.ę z I
LetljJnem. Po kilku tygodniach
wstaje RykO'W delegov.~y do
Rosji dla ki·erowanm partyJną
K.ła.ipeda, " . marcu.
Była to
brudna,
skil11 ulic, Tal~ np. "Friedrich· IdY - dyrektoriat Wydzierż a- mytnictwa.
pracą nielegalną. Jako kierowSpór o Kla.ipedę
między
Port at do
V,Tilhelmstrasse" nazvwa się po wił rząd ten budynek od agen- wstrętna wioska.
nik Półnoonego Komitetu Regi'o .Nieme.ami a Litwą w Qstatnim ljtews·k u .,Laukill1ninku gatwe", ta firmy Schenker, pana May: czasów wojny był prymitywł;1Y.
na.lnego przeprowadz.a Rykow w czasie został w pewluej mierze t. j. ulica chłopska, wi~jska.
h Ofera z }{róle'\\"'Ca; w dolnej bez środków technicznych i 91
r, 1904 z powodzeniem 3Jkcję stępiony, nie mJDjej jednak obie
.
..
d'
cześd ZIllajdu je się agencja Mi· starczał zaledwie dla jałdegoś
. ~rejkową rohotników sormow- strony stoją na Sll'raży. Kl'~'tycz
Z ';łedllOsta}nc.J !TIa~y . omow, tr~pa i biur~ finnv S.ehenker- okrQtu żaglow<,go. który od eH
skieh, a następnie stawia na 110 - ne napięcie, kt6re swego czas'\} Lwot'zących regularn~ uhce na
•. '"f1ó rne J' ~ ~.......
...... tra',n " su do czasu przywoził heczkę
,
..
.
. - ż
. t
W
CZ~l
>
l.'
d"'k'l.
gi ro,zgrolllioną przez żandarma zdawało się 5'fozić powaznymi rOWll~nle, ruc l1Je Ino e zaln e· rzą d kI
śledzi.
Rząd nie chciał dopuape
ac
rię partyjną oifgam1z ję mo- komplil.aejami,
nieco
się resować przybysza. Bezskutecz
ścić do rozwoju Memla, a trosll:
Na przestrzeni przed haza- ezył się tylko o Królewj'ee. Dla·
skiews~ą· Na III zjeźd~ie partii zmnie.iszyło, jednak nie zniknę nie s7.ukam ryn.ku, lub jakiejś
reprezentował Rykow M'o·skwę i lo. Propaganda niemiecka nie głównej arlerii ognisk'!. t y- re:lll stoi slvromny budynek w tego też z terytorium, rOZCIąga
publicznego.
'Willocznie jakimś dziwnym stylu. Jest to ją~ego się po prawej
został wybrany do Komitetu ustala i zmusza l'7ąd li te ".-ski cia
stronie
Centralnego, z ramienia którego d " ' " ' .,
prócz
handlu
śledzianl'
łune~o ()p~ra pa,lstwowa wolnego mla Niemma, wyjęto powiat Memła
·
k
o
OSLlOZnOSCl.
staje na czele peter sbUI'S k-}ego o
życia tu nie było. P'r ócz kilku sta Klajpedy, w któreJ niemal
do odle~'łego
mitetu J)artii. Aresz,t owany i uRzeczywisty MemeI, iitewska zwyczajnych ozerwonych ko- przez cały rok wysl~puj'ą ze- i p.rzyłą.czono
KifóleWIC3. Memel nie starał się
więziony w słynnych "krestach" 1\łn.iiPeda, pirzedSJInwia obraz in ~ciołów,
podobnych do maga- społy toołrów z Bel'lllla, Kró· wymóc coS wi~cej i pozostał
zostaje Rykmv na skutek calJ.·skie ny, niż opisuje plr opaganda nie zyn6w,
rozcią,gających
się lcwea i it:lJUych mi~.st pruskich.
go maJl1ifestu z r. 1905 zwolnio- . miecIta. Zwiedzałem miasto do- wzdłuż kanalu, na uwa~ę za- Tu odhywaj<ą się równIeż kon- znikomą wioską bez pretensji.
I~YlUjływny p01't aż do Wl'.tuy
ny. Rykow był człon1ci<em sIyn- kładnie, szukając czegoś, co mo ~ługu.ie tylko. wjelki budynek certy orkiestr niemieckich.
zamnlony był piaskiem, tak że
nej rady delegatów robotni· globy zainteresować_ Zwiedzają na uboczu, l1Jedaleko magazy.
. . ma.te żaglowce nie mogł-v: w
l1la
czych w Petersburgu, a po jej cego uderza r?i.n~ca JUi~dzy nów, budynek z c~erwo.nych
Okazało~clą MC!1
Jest, 'ez~
TQzgromiooiu kieruje akcją par- sIarą pruską WSI.ą• .laką był Me nicotynkowanych ceglet - ba- tak
pOW,Jem, kilka. kanu n nim zarzucać kotwicy. l'v.Ilastt1
n1U!iialo własnym kosztem czyIii początkowo w Moskwje, a Jll~l pod('~' ~'oJny ł! l1nw~m zar słfIJ'ego 'M('lł1hl.
ny~b podsł;.w. nu. kłor!C~ dawUle.i sta;y pOI1101ki: .lakle~{l~ ~cić porL a rolnicy z okoliey
p6ip!ęj w Odesic, dokąd z,ostaje IlllJ3SIClD, J\.la.lpl'dą, klora Wyro
Zur;dJ,Y
był
rynek,
zhędne
by
Hohenzollerna z dawniejszyell bezpluinie zwozili kamienie, aPf1lijZ
l . h().l~zewic.kiej pal'tii sła wo~6t st~re~o. od tych ('za~
by hudować wały oe:hroIl1l1e. O
qflleg~warty do zwalczania meń- ,; ów, ku:tiy htwl;n! prz. 'tąlC.~Y:J Ity domy J'eprezentacyjne: wy· czas6w, f)otern eesana \ViUlelwiększych htldowla~h nie było
Rtal'cz;yly
śpłehleJ.'z~,
Magazyny
m.a.
Kiedyś
stał
tu
.}@szeze
po.
a
s7J~w1~fPu. Pod <
k()lllec ro~u 1906 Je do s;vego pallRlw . Nnpl~'3',
!H'li IDO'W'V.
ze)~~.je Rykow ponownie ares'z to szyhl~r J 1l!J~'\:Y łł!ic • s~ dw~,'~· ~led1]i i baza... W' najwtęk&z m mnik Himll'nl'lIl'~a.
. '
Wą,IlY i zesłany do guberni.i Ar· ZY(':ła1C: nunłll·e(·~lc ~ hl~W$ki~. hndynku n~d J ~lDl'lłom 'l'I111.iduje
Taką wioską pozoSItawał Me
~ię
'siedziba
rządu
lmlono:miez-.
Jest
,j0S.z,(~ze
.lNln:\ Ol'ygl!l'l:'llchąrUJielskiej, ką.d ucieka i wra Jed'llal~ na~wy memlf'cl'le . . me
mnl
aź do roku 1921, kiedy te•
~Tl'
T{"~
!u.Ipedy'
. . .T~sh
... "zvh"'~
.",)
C3 dg nielegalnej pracy w l\fo- ndpowJ3da.1ą
nazwom
Idew- llrgn p::tl1'stW!ł Mcml!1 - .n Il.JlPe- nosc
.
chce pmnformowae Sl~ o eZ~im§ r.ytorium Kłaj;pedy, eo do losu
skwie. PonoWl11ie aresztowany
policjanta, to. Z11alei~ ~ nie którego dotychczas nie zapa.dła
pozostaje Rykow pr<zez półtora
może ani w dzieli,
ant w nO- decyz.ia·, opanowane zosta~
roku w więzieniu, a następnie ze
cy. Miasto bez 'policjantów. Ale przez Litw~. Do tego czasu mur
słany do Samary ucieka i na we
niespellna 20,000
px?:ecież jest tu dom, na któ- sto liczyło
WSZYSCY
ZOBACZYĆ
zwanie Lenina wyjeżdża do nierym widnieje nl'lpis: "Polizei· mieszkańców. Obecmle Klafpego zagranicę, wraca do Rosji i
komisa'r iat fiir das Memellge· da posiada piękny, doskonale
jesienią 1909 roku znów wpada '
hiet". Do domu tego wchodzą i U1'ządrony port i kilka fabryk,
n hu)nOś,: do('bodzi do 50.006.
w ręce ochrany, więr.i,cmy i de·
wychodzą p,aiflowie w Jnun<!uportowany.
Z Archangielska
rach zielonawych z pl1'uskiml
Memel nie mial dla Niemiee
przedosLaje się Rykow w ]WI1CU
c.zapkami i o pruskich fiz.io~(; 7.ndnego znaczenia, dla LItwy
] 910 roku do Paryża, . kąd po 8
miach. To jest zatem POhCJll wspókzesne.i jest kon1eeznośeUt
miesiącach wraca do Moskwy.
•• Mem.ll'l. kJł,)",'m rz~(hi dYN'ktn- ~f)spf)d~łr(,z.ą. (eUlel był zaniecI
Zn6w więzienie i zesłanie. Latem
.
ri.at.
hywany, IUajpeda jeli!t Łroskli.I tl13 1"()Iku pO'w-raca Rykow ~o V;' roli tytu1owcj: nowa rewelr1.ti.ja 8k.rl\nn
Llcezko1wiek \[c1l1f1 mil . ław- wj(' rozbudowywana. Niemcy
kierownictwa nielegalną ake,Ją
DII!l11!!'ANN" DU Ell
ną przC'l'r,łość
na pp;cstrzeni ch('jrJihv
. obecnie oor.yslo\ć to,
w Moskwie i Peter,hurgu, len:
...
""'"
.
k'
P"Ui'l" o przeł.!zło.05ć t .. co da nieJ uważali
za billa !ił,
110 kilku tygodninch z,ostaje aRAi . Ff. Kosterlitza i J. Pasternaka, twórtów filmów
WIEI O". ' . • ,T
~
, "0:.
d
. 1
"O
·nter'
nie dbały i o młasto się nie me go. ln~ ~lęij~S7-en ZłU . 1ł'e8ztowany i
deportowany ntl
z FRANCISZKĄ. GAAL
łl'oszezyły. Memel był od
SOWrlma l opIel".
Sybir, skąd na jesieni 1915 roku
ków
dla
P
II'US
niby
ciąża.
r
em
~
,J. n.
przedostaje
się do .S~~:arY·1
p;rzez lata. był ośrodkiem pl'z.clnów wpada w rQce poliCJI l ZO ~tą.Je ponownie Z?s]UJ~Y .na Sy:
herię. Podczas wOJny s.wJatowe.l
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e a na renZ'''iJ na Madr,tl

Kilkanaście osób zabitych i rannych w

czasie bombardowania
Po hura~anowYll! pl'zygotow~iu Koncentracja flol, br,artyleryjskim oddziały powstańcz~ luiSkleJ- W G braltarze
ruszyły o świcie do .ataku, poparte
.,

MADRYT, 8.3. (PAT) - Agencja
'-!avasa donosi: W ciągu ubiegłej
:wcy artyleria powstańcza ostrzell·
'Vu a szrapn~iami Madryt.

I

akcją sam910tów i czołgów. Celem
LONDYN, &.3. (PAT) - Według
N.ajsilniejszy ogień skierowan~ ataku Jest opanowanie miejscowo~. korespondenta
"Times'a", w 01/.ostał na ulice Santa Ana ł Carlos ci l\firabuenos, poloioncj na drodze braltarzł,l akonceptrowano obecrut.

,\nnlches. Kilkanaście osób zostało
~abitych ł ciężko rannych.
MADRYT, 8.3. (PAT) - Agencja
łavasa donosi: Dziś rano rozpocz~
la się generalna ofenzywa wojsk
owstańczyeb na Madryt. Poprzellzi1y Ją niezwykle s(aranne przygo
towanla, polegające na przegrupowaniu sił ł ~ciągnięciu na front ma
!frycki możliwie największej ilości
materiału wojennego.

Madryt - Guadalajara.
BARCELONA, 8.3. (pAT) _
Radiostacja rządowa komunikuje,
:Te gwałtowne na1.11rcie powstańców
podjęte dziś na froncie Guadalajara
zostało odparte. Przeciwnik wycofał się z ciężkimi stratamL Pomimo
licznych usiłowań, powstańcy nie
zdołali pO!iunąć się naprzód. Wieczo
rem wallia trwa z niezmieom-m

l

65 statk6w woJe~dych brytyJskich.
Na 11 krązownikach powiewają

nagi adntłralskJe. Ta koncentracja
!loty brytyjskiej nastąpiła w dniu
wczorajszym, kiedy nota bryh'Jska
śródziemnomorska po ćwlcze~iach
połąc;zyła się z notą, która nadpły
z AnglU.

neła

natężeniem.

CJ Z 13

na 14 marca

kontroli w życie nasfąplło o p61
nocy z 13 na 14 marca i uchwalił rezolucj~,
określającą najbliższe
zadania komitetu po
wprowadzeniu w życie lwotroli.
a więc reewakuację .walczącyeh

Na plenarnym posiedzeniu ko
mitetu zaaprobowano d~finityw
ny tekst deklaracji wstę.pne.i do
'1:aŁwierdzonego planu kontroli
Plan ten

uzupełniono

przewodniczącego, mianowane·

~o przez komitet oraz z rep re·
zentanŁ6w pięciu wielkich mocarstw. Wywołało to zastrzeźenia mnieJ'sz eh
ńsŁw kt6
• •. y
p.a
'.
re
n~ dnsIeJSz~ posIedz.emu zgło
.Iły propozycJę, ab! lIczbę re··
prezenłantów pOWIększyć o 8,
przy czym ustalono. aby poza
•
• ••
rep~ezentant~mI • Wl.elkle.l Bry·
tami, Franell, NIemIec, Włoch
i ZSRR W urzędzie nieinterwen.
cyjnym zasiadał obok przewod·
nieząeeno równłei reprezentant
,
..,
panst,,\połDŻOnych na morz~ch
Bałtyckim. Półnoenym J Środo
demnym. Reprezentanci ci zoo
taną obrani na następnym posi edzeniu komitetu w końcu bIe
żą'cego tygodnia.

i par

.- I

dość

wazną poprawką. W projekcie
pierw'o tnym urząd kontroli w
Londynie składać się miał z

w Hiszpanii ochotnik6w oraz
kwestie, naldąee do rządu L
zw. pośredniej interwencjI, w
łeb liczbIe kwestie finansowe i
sprawę złota hiszpańskiego, zde
ponowanego zauranlcą.

przez stafek o niezDilDej

ieszae biełsza bi~(izna przez Radio" ł
Prr, goł'cIwanlu bieli zfty ...
RodionrewytwClfzajq si. miliony
pęcherzyków tlenu, które pne.
nikaJą tkaninę, vsuwoląc z niej
wszelki brUd. Ą bielizno Im
czystsza tym bielKQ.

l. Rozpuśc~ Rodion ., "mnel
wodzie,
2. 15 minut gołO'Nat.
a Płukał najpierw w gorqcel,
potem w zlm_i wodzie.

wejdzie w życie plan kontroli nad Hiszpanią
LONDYN, 8 marca. (pAT). Podkomitet nieinterwencji prz~'
.iął dziś w zasadzie projekt! kon·
troli wysp Kanaryjskich, zawłe
szając wprowadzenie tej kontro
li do dnia 31 marca.

Jej duma:

I

z
przgnaleinoSt:1

paAsSwowej

BORDEAUX, S.III (PAT.) - angielskiego "Ada" są następu·
LONDYN, 8.111. (PAT.) - mógł się znajdować dziś w zatoKancelaria prefekta depo Giron jące:
Wiadomość o zbombardowaniu ce Biskajskiej, natomiast motU~
dy komunikuje, że przejęto tu
.,Ada" był to statek towarowo- i zatonięciu stalku nngielskiego wym jest, że chodzi tu o statek
wiadomość radiotelegraficzną o pasażerski, liczący 10.000 ton n wywołała w Londynie wielkie tej samej linii "Aha" o pojemne
hombordowanlu parowca angiel- pojemności i utrzymujący stałą poruszenie. Z niecierpliwością o- ki 7937 tonn.
skiego "Ada" przez statek nie.' komunikację między Liverpoo· czekiwane są dalsze informacje,
maneJ przynależności państwu- lem !l zac~odnimi wybrzeźaIl,li pr~ede ws,zystkim co do ilości
wej.
1Afryki. FlagI okrętu bombardUją ofiar oraz co do tego, ezy slaŁek
1\
Statek anglelskl zapallł się od cego n.ię ustalono. Przy pierw: został istotnie zbombaordowany i
"'ybnchu pocisk6w ł wkrótce"- szym JUŻ strzale slatek .. A~a' IPrzez kogo.
••
PARY:;:, 8.II1 (PAT.) -1I'au
tonął w mfejseu omaezonym zaczął wys!łać S.O.S. OkreŚlaJąC! Wypadek ten mo:te poeittgną~ za donosi z Barcelony: Dziś z rana
45 8ł. 10 szer. płn. f 3 sł. 25 dl. swą pozycJ~. SYlfUały te odebra- sobą poważne ko~~kwencJe..
blit P l
l t
no w dowodzłwle floty w BorKonsul/H brytYJski w
W po
u a amos samo o pozaehodnleJ.
deaux oraz w kilku innych sta- deaux twierdzi, że statek, który wstań czy rzucił kilka bomb na
O pasderach znajduj~eyc'·1 cjach odbiorczych. Dowództwo I- jak obecnie ustalono - zato· słatek francuskI Marle Therese
się na pokład~ie i o lo.sie załogi floty wysłało natychmiast po- nął, należ~ł do brytyjskiej I!,ni! Leborgne. Żadna z bomb nie tra
brak dotąd WIadomOŚCI.
moc. z portu ~ochefort.
że.~lugoweJ .~E1der D~mpste~ l fila. Kilka dni temu ten sam staLIczne łodZie ratunkowe z Ar- wlOzł uchodzców z HIszpanII do t k ł
M
l" d O
BORDEAUX, 8.111 (PAT.) - cachon zbliżyły się do płonącego Bordeaux.
e , p .ynąe z . arsy II o ranu,
Według informacji, zebranych z statku. W świetle reflektorów.
Zarząd linii komun' kuje, źe natrafił na mmę podwodną i od
kół dobr~e poinformowanych, nIe dostrzeżono na poldadzie a-I statek "Ada" opuścił Liverpool niósł lekkie uszkodzenia.
sz~zegóły bombardowania statku ni załogi anI pasażer6w.
wczoraj wieczorem, a zatem nie l

I
I

State" francusk'l
bombardowan,

!

Bor-t

I

I

I

wa

•

•

z.

Poza tym w toku dzfsieJszeposiedzenia WY!lUnł~ta zosta
fa kwestla udziału finansowego
Większością 282:5 odrzucono wniosek o przystąpieni do obozu płk. Koca
:\'iemłec.
Płerwobtie Niemcy
zgadzały się zapłacił w walucie
Warsl. koresp. "Głosu Poran- zabrał głos prezes śląskiej raly' sury ZZZ.
przebieg obrad był następujący'
Obcej 2.000 funt6w z przypada-I nego" telefonuje:
okręgowej ZZZ. Stefan Kapu·
Z kół kongl'esu mówią, ~e >to- Odczytano i powitano entuzja.iącyeh na nie w stosunku rocz-' W ubiegłą niedzielę pod prze. śc!ń8~i. Po tych dwuch przemó· :!;t~nek glo.sów przec~~~o akce~(ł stycznie depeszę syndykalist6w
uym 143 tys • f • szlerlnng6w' w
pro o d'
.
Mora· wIemach wlększościa
ZZZ
me t wem b . premIera!
. ' 282 prze- WI był
. _ wlęksLy,
. amzell. lIpodzłe- szwedzkl'ch do kon!tresu
..
ponująe resztę w dostawach tok'
b d
ł k
clwko 5 WnIosek pos. Gduli od- wall Sll~ organu:atorowJe.
.
czews lego o ra owa ongres
Depeszę podpisał redaktor na.
warowyeh.
ZZZ. Wśro'd uchwał, powzi ..tych . rzucono, natomiast uchwalono
Zwraeają także lIWAa,,"- że
..
_: k cen t raI ncgo wyd zł a ł u , głoski o stosunku sen.-Wojtka
• ce'
Wluose
_ czelny . pisma syndykalisMw
~a dzi.siejszym posiedzeniu S ą nast ęp U Ją .
ZZZ. przeciwko pOdPorządkOw;t!
•
•
szwedzklch Arbeelaren Johanrlelectat niemiecki charge d'af·
1 p d
. . dl His . ..
.
•
MalinowskIego, który Jakoby nic sen Nast"pnie przystnpiono do
,..,
,
• oz rommne a
zpallll nin się pobtyce organizaCji o clm
d i 1 •
=-11 k
...
..
(aires 'V oerman oświad-czył :ie l d
j
.
po z e aJąc opuu ongresu, na obrad nad wnioskiem delegata
u owe.
rakterze monoparlyJnym.
la
k zgł ił ak Poe> .... nie
~iemey są gotowe wnlcść 10
•.
•
w sną rę ę
os
C-"7 ~
z Górnego Sląska Bajdura o po·
tys. f. szterlingów w walucie obSen.l\'lahnowskl, t. zw. "ojt~~
Natychmiast po tych uchwa.· prawdziwe. Sen. Malinowski nie rozumienie organizacji zawodo~ej. Oświadczenie to przyjęto wystąpił przeciwko tel rezolncJl, łach zabrał głos b. premier Mo· zabierał wprawdzie z trybUllY wych. Po krótkiej dyskusji rf>
do wiadomo~ci, ale sprawa nie wsk~zując, lic ma ona c.harak.~er raczewski i oświadczył:
Iglosu w tej sprawie, ale ośwlad- zolueję tę uchwalono.
'
;,est uważana za definitywnie za) papIerowy, a u?hw.alame p~ple- Gdybyście dzisIaj nchwaIiii II czyi, że nie widzi żadnej potruZ kolei w imieniu środowiska
latwioną.
:owych rezo l UCJJ, Jego. z da n;em, przystąpienie ZZZ. do obozu płk. by dla ZZZ. przystępowania do
Jest bezcelowe. PrzcmowieUle to Koca, to jeszcze dzisiaj natyeh-' obozu zjednoczenia narodowe:(o. krakowskiego zgłosił Głuchowl\:omitet zaakceptował następ wywołało protesty na salL
mIast zrezygnowałbym z prezc-I Poza tymi dwiema sprawami. ski rezolucję, potępiającą łanie propozycję ambasadora Cor
_____
.
szyzm i kapitalizm i domagającą
)in, aby wprowadzenie planu
W czasie głosowania Wojtek·
się zachowania Unli klasowej w
MaUnowski opuścił salę obrad, a
organizacJi.
uchwała została powzięta WS7.yst
Po krótkieJ' dyskusji na ten U!klml edłosam l prze cIw ko dwum.
niemieckiego w Waszyngtonie
mat, rezolucja wstała ta Ue u2. W zasadniczej dyskusji na
WASZYNGTON, 8.3. (PAT) - \ kt6ry zginął w wypadku lotn-ic%ylu chwalona.
przybył do Warszawy temat stosunku do Obozu Zjecl·
.,Wnshlngloll Post" donosI, źe am- w roka ub.
d . ł kobradowała
WARSZAWA, 8.3. (PAT) -- noczenla Narodowego formalnie basador niemIecki Lothł'r Olaz per
Ambaaa.lor Rzeszy nie przyJął
pome zla e
Oziś przybył dCl Warszawy pror przedmłotem obrad był wnlosel..
f,onel ambaudy odJI16wiU wzięcia zaproszenia wo~ tego, te na pro· rada naezelna ZZZ o sprawach
Hugo Bergm:tn, pierwszy relttor
l1Qiwersytehl hebrajskiego w .fero posła GduIl o zgłoszenie akce.!lu. udziału w zebraniu lila uczczenia gramacll figurowało Gl. ID. n~~. organizacyjnych.
, ,.1IaIolimie.
l Przeciwko temu wnioskowi p'amłęcl senatora Bronsona Cutdl, sko burmłstrza La ..c.1i1
~o

I

' I

I
I

Dema nitraCja
· amba a ar

Prot Bergmann

l

'V

.

_____ ____________________
•.m..... "t;r;t'tW JtORANN"..... UJ~
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~
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~C>

~~r~.~~~
-

-

EKSCESY
ANTYŻYDOWSKIE SA WYNIKIEM AGITACJI
Sen. Roz."orowslli odpowiada na zarzu'u p. "it:eprelDiera, skierowane pod
adresem sen. (wfr'a

.

Sen. Fleszaro.,. o kon"lskat:ach plsln I Berezie

Wrażenia

Warsz. kol'. "Głosu Poranne-/ sejm boWi~m zmontował więk!lO" telefonujr. :
szość przeciwko nrlnlstrowi PoPl'zewodnicz:!(-y komisji bUd-, niatowskiemu, a senat przeciwietowcl B('natu 8('n. Rozhu'row- ko wicepremierowi. Jak dojdzie
ski złozył wcz(',r aj w imieniu do tej rozgrywki i czy ona si.,
komisji budtetowej oświndcze- I skończy można z góry wiedzie~,
nie, które jest echem piątkowe- senat bowiem na dłuższą metę
go wystąpienia p. wicepremiera wojny otwartej podjąć nie moKwiatkowskiego. Minister skar- i.c.
bu, jak wiadomo, pognębił geW kuluarach sejllau zajmowa
neralnego referenta budżetu. - no się więcej przebiegiem konSen. Ewert stał się ,,kozłowskim gresu ZZ Z, niż tynił wypadkaofiarnym". W obronie jego sta- mi u góry. tym bardzłe1 że na
nęła komisja, przewodniczący i tym zjeździe zabrał głos pose1
nawet marszałek senatu, nie Kapuściński z Gómego Śląska,
można bowiem wyobrazić 50- a więc z dzłelnicy, ~dzie rządzi
bie, by oświadczenie przewod- wszechwładnie wojewoda Gra·
niczącego sen. RoztworowsJde- żyński, który pierwszy w Imiego złożone zostało na własną rę niu harcerstwa zgłosił akces do
tę· P. minister skarbn nie za- obozu. Jędrzej Moraczewski zabrał wczoraj głosn, mimo. iż by) słonił wzrostem swoim hrabieo tej sprawie uprzedzony. - go Roztworowskieg~ a sala hy·
Prawdopodobnie dojdzie do no- glenłczna górowała w zaintere·
wej rozgrywki przy omawianiu sowaniaeh nad gmachem przy
budźetu ministerstwa skarbu, ulicy Wiejskiej.

ROI.lwaro.•
OS'w.-adaen.-e sen
•
-ego
Ski

_ !!~:z~:!:. stał

WSDólna Dlalforma

się zakaz i nakaz, ezyli system

Sen. Kornke rozważa żagad-\ trzeba realizować w ten SP\, polłcyjny. Organizacj~ pracow- nienie konsolidacji narodowej, s6b te hasła, źeby na jednej plal
nicze były bardzo patrjotyczne wysuniętej jako hasło w .dekla- formie znalazł się pracownik u· ·
zawsze, ale jak są one trakto~acjj płk. Koca i oświadcza m.1 mysłowy, robotnik i chłop.

wane wówezas, gdy ehcą wyra- m.: Jest rzeczą ważną, żeby w
złć swoją opinię w najżywotniej
szych dla nich sprawaeh.
Bez powodu zakazu.te się ze-

brań w ostalDłej ehwlłi.
Sądz~ że walka z komonIz.
mem nie powinna sję odbywać
w fen spos6b ł na tym terenie.
Co najwyżej można tą drogą

Specjalną troską państwo po.
rob~i~ teł uniknąć. j~dnolitr?n- l winn.o ot?c:zyć zagadnienie ponoścl 1 me popełmac błędow, Utyki mnieJszościowej. Trzeba.
które przekreślą hasło.
żeby istniał program, obUczonl
Błędem popełnionym w sej- na dalszą metę i oparty na asy.
mie było tworzenie grup regin- miIacji mniejszości narodowy~b
naInych posłów i senatorów.Szanu.fąc odrębności kultoraI
Był to poroniony pomysł, który ue nmie.lszoścl, należy przeciwmógłby łatwo
doprowadzić w stawić się ich ekspansji polity·
przyszłości do tego, że każde za- cznej.
gadnienie państwowe byłoby
Na tym obrady nad budże·
rozpatrywane z dzielnicowego tem min. sra w wewo. zakońezo·
punktu widzenia.
no i izba przystąpiła do budżeh
Przystępując do konsolidacji M. P. i H
zespolenia
społeczeństwa.

zmusić te organizacje do zejścia
w podziem~ a my, polaey, prze
cleż w tym celu.iemy.
Skutki tego rodząju polityki
są zapewne w dużeJ mierze
sprzecz.ne z zamierzeniami.
CO SIĘ TYCZY KONFISKAT,
to przecież p. premier w jednym ze swoich przemówień oświadczył, że wypowiadanie się
.
iii
opinii
pnblicznej uważa za Na wstępie zabiera głos senator · dYl'ekcja lasów państwowych,
rzecz pwlyteczną.
łódzki Algajer, któl'y mówił, że któ,'a nie chciała sprzedawae
Rzeczywiście przez pewien jako podstawę rozważań bicl'ze drzewa po cenach eksporłowyrb,
czas konfiskaty były dość rzad- wO.iewództwo łódzkie.
I co spowodowało, że rzemłosłe
ki e, ale w ostatnich tygodniach
Istnieje w nim 40 tysięcy war- miało trudności konkurencyjnt'
to się zmieniło.
sztatów zarejestrowanych. co ra- w eksporcie wyrobów drzew·
Bardzo często konfiskowano zem z niezarejestrowanymi daje nych do Anglii.
artykuły, dotyczące deklarac.'i 192.000 ludzi, trudniących sit:
Dalej sen. Algajer m.ówi, że
płk. Koca, a przecież chodziło rzemiosłem.
I krzywdzące jest scenłralizowao to, ażeby jak najszersze war'Vojewództwo łóozkie jest 0 - nie przetargów na dostawy w ·
stwy były zaznajomione z tymi środkiem przemysłu chałupnicze II \Varszawie.
sprawami.
go, który wskutek cen, nie zasp n
Utrzymują się pr.zy nich po. ;
Jeden dzienni). został zu ł-I k~jają~yc~ ~inimun~ egz~:st~n'l średnicy, nie ~ający nie ~P!A
nie zlikwidowany, gdy sz!!g i CJI, staje SIę. zel'em posr.edDlkow~ nego . z rzemIosłem.' obDJ~a~ąe
innych Pism. właśnie krańcu- co podkopUje by! rzemIosła. , wart<?sć wyrobów l . zubozaJ~C
wyeh, wyehodzł dalej.
Sy.tuacJę rzemIOsła ułJ'udma rzemiosło.

SJluac:ia rzemiosla lo'dzk,-ego

I

Prred przystąpieniem do po- ODPffiRAM Z CAŁĄ STANOWr Lądku dziennego marszałek Pry CZOŚCIĄ TEGO RODZAJU ZAstor udzielił głosu p. przewodni- RZUTY, POSTAWIONE PRZEZ
L:zącemu komisji budżetowej seP. MINISTRA SKARBU.
w.atoł'Owi Roztworowskiemu, któ Godzą one w instytucję,
którą
ty oświadczył, co następuje:
nowa konstytucja postawiła wyKorzystając z obecności na po soko w hierarchii naczelnych or
siedzeniu gen. Sławoj-Skład- ganów państwe. w instytucję, któ
kowskiego, jako szefa naszego ra niejednokrotnie dowiodła, że,
rządu, pragnę w eharaklerze stojąc na straży swoich uprawprzewodnieqeego komisji budże nień i swojeJ godności, pragnie
tOlvej złożyć następujqee OIiwfad pozyt~wne1 n~ lojaln.ości wzaI"zeirle:
JemneJ opartej, współpracy z
II
;
Pan minister s~a.rlm. w Clysku- n,dem.
Po raz drugi z tej trybuny
Dalej prz-emawial senator nie niemieccy obywatele ,.,.... wio
generalnej nad sprawozda~ar~::':J) m~nistra
MU~~E~~i8S=-WĘ miecki Hassbach, który mówi: tać sił! będą w ten sposób, .....
~lIem seno, Ey-er}a zakońc~ł swo :: . • m1nlste elb -:.eoezebls;ane~
Tak sam.~ jak wielu i~ych • - Lep!ej jest dać robotnikow~ . giem wspólnym bowiem wszysł' :
.Je pr~~owleDle następuJąeym d~ w dm!tae~ k'::tsji n:" senatorów, otrzymałam memu- memieckleI?u ~hIe~ l prac~ nb: l kich to jest k~munizm i przeełw
'lwrotem.
sprawozdaniem gen I
I · rlał J'Odzłn osób, utrzymanych I~arać za wdanIe SU~ w sposób. ko niemu musImy wytężyć siły.
.
,.Montowanie psycIIozy bunaera nym ,ze w Berezie.
który jest dziś spogobem witania
Marszałek: - Zwracam uwa-'
dzieJnośel, która i tak powstaje ~ ~jgiem u::.g, które ko:
.
_
•.
. S!ę wszystkich niemców na świe gę pana senatora, że przemówie- .:
obficle poza obrębem sejmu. Ja ~e sp~aw
awca uzna
DOWledz!ałam SIę, ze podo~ Cle.
Inie .lego nie wiąże się z bndżetem ' ·
i senatu, jest moim zdaniem. je za s d:re, ~a~n zarzut nalu-, ny memorIał został złożony kIl-j Marszałek: - Panie senatorze. ministerstwa przemysłu i ban- ·
złą przysługą' oddawaną paD- ry ~ tr cze~ b e zoslał .pr;ez I ku I!an<>m mi!1istrom. Treść me Prosz~ mówić do rzeczy.
'dlu, nad którym obradujemy. stwu I narodowi polskiemu i ~ mkw s i a ,s ar u na posle ze- m~)rIało mówI o rzeczach barSen. Hassbaeh: - Państwu Na przyszłość będ~ w podobbasł.. obrony i ŚWiadomości UM' °ł m sYJ~ym postawidon~. . I dzo ciężkich. Dlaczego nie poe, p.IIIskiemu nic nic grozi, jeżeli nych wypadkaeh odbierał głos.
_..
j.' Wodz.... N
I
ta em WIęC prawo są iZIC, ze sławiono tej sprawy {<ak si.. to
.
naruuowe l
O'H
acze k ' .. k"
, ....
'"
nk
'd i
prace OmISJI, lerowaneJ przeze mówi po męsku" Albo rzeezv
:~;:~e~~aJ!:śc~ t~O:tuł:f: mnie, były .przez przedst~w~cieli zaw';te w memo;iale są fałszy~-I
.,
•
rządu ocemane pozyt~wme l da- we, wtedy należy wytoczyć
WI ~lstości panstwa ł basiu lem temu przekonamu wyraz, wszystkim autorom procesy o
Z koleI przemawlał sen. szor" zył kol·eJ nadwlślanską, ete.
~onsolid~,ji"..
.
zamykając obra~y. budżetowe. wprowadzenie w błą.d opinii,. al : który po~oły:wał s~ę ~ p:o~eso- ~alej p~wolyw~ł się na Grab· ' ..
budzetowej, klory ponOSI odpoZarzuty p. minIstra skarbu, bo memoriał odpowi a praw-I ra Sur,owleckwgo, ze zydzl me są sklego, ktory w SIerpnin nb. I"&wiedzialność za całość prac tej nie mogą zachwiać naszego głę- dzie a w takim razie trzeba to elementem napływowym, następ ku pisał, że
~~mis~i i od t~j odpowiedzial~o- bo.kiego przekonania, żeśmy na-I powiedzieć i uzasadnić koniecz- ni~ na margra~iego Wi~IOP?I-1 KWESTIA ŻYDOWSKA JES't
SC
. l
me .za~lllerza. l!chylać Się", łozonemu na nas przez konsty-I ność tak strasznego środka.
sklego w sprawIe zasług ~ydow WAŻNA ALE Nm NAJW At.
pragnę oswladczyc, ze na spra- tucj~ przez akt naszego ślubo-.
.'
.
w dziedzime przemysłu l han-I
'
wozdanlu referenta generalnego, wania i przez zaufanie tej wyso-·. Nledawn,! byłam s~Iadklem, dl u, przytoczył szereg osób, któNIEJSZA.
które stało się przedmiotem przy kiej izby, obowiązko",i w ni-I Jak • ~!oryfikowano Jed.uego z re uruchomiły w Po~sce Voszcze Gdyby nawet zdołano osnnąć ···
toczonych wyżej zarzntów p. mi- czym nie uchybili (huczne okIa- wiezruow z Berezy. Czyz Here- I gólnc gałęzie przemysłu, zatrzy~ wszystkich żydów z PolsJd, odnistra skarbu, położyłem mój ski).
za ma na celu t~?rzeni~ boha: mał się dłużej na zmarłym nie- dać ich placówki polakom, to na
podpis, stwierdzając tym podpiPo oświadczeniu sen. Rostwo-! terów? ~a kOmIS.ł· ~udz.:towe.l dawno Kronenbergu, przypomi- wet gdyby dla tych plaeówek
sem, że sprawozdanie zostało rowskiego senat przystąpił do de P: pre!Dler. powiedzia!, ze t.ak naJąc, że ufundował szkułę, któ- znalazł się kapitał i Indzie z doprzez komisję przyjęte, a reguła i baty nad budżetem min. spraw sI~ duzo .Jllowi o BerCZ1~,.a mkt I rej wychowankowie do dziś zwą świadczeniem, sprawa przelud·
min senatu wymaga by to spra- wewnętrznych.
nie stawIa wnłos~u o JeJ. znie- Isił! z dumą krouenberczykami, nienia byłaby aktualna znowu
wozdanie przed oddaniem do mu
Sprawozdawca sen. Gołuchow, sienie. KonstytuCja nam. ~na- że stworzył kredyt rolny, zalo- I po 7 latach.
ku uzyskało aprobatę p. mar- ski,
omawiając poszczególne torom, nie dala p!awa inicJałyszalka senatu.
I działy pracy tego resortu pod- wy ustawodawczej.
Stwierdzam, że i temu wyroa-I kreśla szezególnie ci~żkie połoMówczyni kończy:
ganiu sŁało się zadość. Muszę, żeni e samorządu miejskiego, kló
- To wszystko są skutki sYNa eylowane przez sen. SChO-! cie nas - mówił bar. Rotszild - - '.
więc uważać zarzuty, skierowa- ry bardzo dotkliwie. odczuł skut- stemu policy'nego. Wierzę ~łę- ra nazwiska żydów zasłużonych na drodze do Gdańska, do Ślllne w stronę s. Everla, za
ki kryzysu, jeśli chodzi o dzicdzi boko, że nie jest to jedyny Sl1o- dla Polski, sen. Lechnicki przy- Iska pruskiego i cieszyńskieg~ .
nę dochodu.
sób rzadzenia w Polsce i ~te zdo- toczył w odpowiedzi książkę ,,70. na drodze do Lwowa i Wilna i
ZARZUTY, SKIEROWANE
. P~ECIWKO KOMISn, ,
. Dalej mówca ~awi~ stan ~ez lamy odnaleźć właściwq polsk~ lat wspomnień" Hipolita Kor- na drodze do wszystkicb walttoreJ mam zaszczyl przewodm- ple~zenstw~ w pa~st~Ie, stwler- drog~ którą będziemy mogb win-Milewskiego.
szych projektów finansowych.
ezyć.
. . ..
dzaJąc ~uze wyslłk:1 rządu . na kroczyć zgodnym marszem.
. ..,
"
S. Szor: Kto to tnówił?
W pracy tej komiSJI dopatrzył i tym odcmku.. AkCja przecIw· A -, t
- Autor kSlązkl pISze ID. m., ze
..
.•.
~ię p. minister skarbu szkody, wywrotowa wymaga stałej czyngl a
ser;awcaml hr. Orłowskiego odwiedził bal'. JeŚ~I WięC pan mÓ~lł o Jednej
wyrządzonej i państwu, i narodo ności. Winno w niej brać udział
Rotszyld i wyraził mu zastrzeże- strome medal?, pa m!:' s~natorze
wi, i hasłu obrony, a nawet po-I całe społeczeństwo, szczególnie
Dalej przemawia sen. 'rro-, nie ze strouy naTodu żydowskie-I S~hor - oŚ~ladczył mowca, to .
stulatowi spoistości ryaństwa. -- prasa. Dla unormowania stosun- ehenheim, który mówi o ek~-, go, idące w tym kierunku, że je-I· mech pan SIę zapozna z drugą·
Ni.e koniec na tym: senat Rzeczy-: ków między rządem a prasą ko- sach antysemickich, że prowa-; śll delegatem Polski na kongres
Na tym dyskusję nad budże·
pospolitej przeż pracę jednego ni:eczne jest wydanie dobrej usta dzą do anarehii, że ludność ży- I pokojowy zostanie pew:ien pO-I tern M. P. i H. wyczerpano i p<' .
ze swoich podstawowych orga wy prasowej. Sprawność i wy- dowska stanowi pole rozgrywek lak, b. poseł do Dumy, mający siedzenie zamknięto.
nów utrudnia rzekomo Wodzo- szkolenie policji jest z roku na w walce z władZQ państwową. ; opinię antysemity, to naród żywi Naczelnemu spełnianie wiel- rok lepsze, tylko liczebnoś~ jej
Mówca twierdzi, że ekscesy dowski będzłe to traktował jako
Ul
kich zadań, wynikających z je· jest wciąż niewystarczaJąca.
nie Sil odrnchem społeezny~ a- policzek pod swoim adresem i
go odpowiedzialności, a nawet
Nas,tępnie zabiera glos sen. le wyn·!klem agitacji "DZienni-jwyciągnię z tego konsekwenejt' WARSZAWA, 8.111 (pAT.) wysiłkom konsolidacyjnym
Fleszarowa, która oświadcza co ka Narodowego'-, ,.A. B. C." i I. w stosnnku do spraw polskich. Marszałek Car zwołał plęname
)Płk. Koca 7-1a wyświadcza osłu- następuje:
d., które nie przebierają w środ Izrael zastąpi Polsce drog~ kUl po:-iedzenie sejmu na ~warłck.
.gę. r
.\
kadi.
wszystkim projektom. Znajdzie- 11 b. ID. na godzinę 10 rano.
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War$~awski

koresp. "Głosu Po'
'w...,ego" telefonuje:
Dowiadujeu:y się, że laureatka
nagrody Nobla Selma Lagerlolł.
I,tóra na zalll'OSzenie Penklubu miala przybyć w marcu do Warszal\-J
i)dwo~ab swój 'Przyjazd z powodu
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W~RSZA'YA, 8.UI (PAT.) -IProjekt ten m. ful. wprowadzalnych w miastach i niektórycb czyckiego i o utworzeniu z jego
W dniu ~ marca r. b. o godz. 8 r' l możliwość poboru samorządowf' gminach wiejskieh, przewidując obszaru powiatu dębickiego ,....
odbyła S!ę pod przewod~ictwem go podatku od &fruntów budowla szereg wyłączeń.
województwie krakowskim.
p. pre~lera g~n. Sł~woJ-Skła~-'
Następnie rada minislrów
k?wskIego posledzeme rady mI·
przyjęła projekt ustawy \v spra- =;iiiiiZiiffi6;;iiimEii~
Ulstrów. . • •
wie ,z~k(ł.l!~~e.~"~,,,. ak,ęjl odjllllźe- r=l
('horolIY·
~~ posledz~nlll tym pr;YJęto
nfa %W;,ą~kt)\V .': 'S1ltuoJ'Z'~~owycb,
święłac ~
najpIerW projekt o UZllaDlll dn.
Projekt ' lep. z~",iera . RTZepisy o
11 Ustop~da uroczystym śwIęlikwidacji .s'pe~j~I!1,vch organó,,-, proces o za iś cia w Zatern. Projekt ten ma na celu uprzeprowadzając:yth od r. Hl34 mojskiem i Hrubiesz:ow~
Zając Zygmunt z Sieradza zostal
sankcjonowanie
prawne
patrioakcję oszczędnoŚciowo - oddłuże
W' dniu .. b. ID. skierowany do miej
skiem
niową tych zwią,'lJ{ó~. ','Pon'lidto
sca odosobnienia w Berezie Karlu· tycznego z,,:yczaj~ uroczystego
obchodu dnia 11 lIstopada.
przyjęto projekt, ustawy o obro\Vnrsz. kor. "Głosu Poranni- '
~kiej.
W dalsz~m ciągu rada minicie olejem skalnym, projekt ten go" telefonuje:
:słrów przYjęła projekt ustawy w
załaŁwia 'm. in. problem t. zw.
:spra.wie zmiany ustawy z roku
'białej ropy. Wreszcie uchwalo· Śledztwo sąd owe w sprawil'
głośnych zajśc w Zamojskim i
, opuścHa Cannes
1~192~ o .tymczasowym. ureguloIno rozporządzenie rady mini Hrubieszowskim
we wrześniu r;
wanru fmansów komunalnych.
słrów o zniesieniu powiatu ropP AR V!, 8.3. (P AT) Agencja
'
ub. zostało zakOllczone. Wlęk~
Havasa dOlIosi z Cannes, ze paru I
szość
oskarżonych
o udział
Simpson w tOWi\rzyst\\ ie państwa I
Rogers, u ktÓiyl:h zamieszkała od ł
zwolniono z więzienia, w te}:
czasu opuszczenia Anglii, opuś,:iJa \
liczbie i prezesa stronnictwa. hi
dziś samochod.!tn Cannes,
udaJąc,
dowego w powiecie tomaszowe:.,'.
ię na dwumiesięczny pobyt w OkOjD.
• •
•
I sko - lubelskim Józefa Wójcika:',
lice Toura.
•
ZleC10m każe SIę kupować. obrazki i pocztówki 1 przyc o ZIC W więzieniu pozostało 16 osóJ:t.:
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Proces znajdzie się na woł,iah~~
J k
kI d
'
dzie w Znmośdu zaraz no (" ':,Warsz. koresp . .,Głosu Poran, 'czas rodziców, szczególnie na
a o przy a w tym klerun- I t h
'
Havas nego" telefonuje:
prowincji.
ku , memoriał wskazuje takie 'y ac ,
, '''',
PARY!r 8.3. (PAT) donosi o 7.aręezynacb ksIężnIczki
..•..
--padki.
'
Oolores de Bourbon SiciJes cćrki
Zrzeszenra koł rodZIcielskIch
~ a~ ł
lU "':
infanta hiszpań!;kiego ks. 'Carlosa w \Varszawie wnoszą w najbliż
W szkołach powszechnych i w
I
iII
II
W III
de Bourbon f'ielles z księcIem Au- szych dniach do ministerstwa 0 łłiezrównanej
niższych klasach gimnazjalnyeh
W automatach'
gustem Czartoryskim, najstarszym , świe~enia memoriał.z prośbą o
wzywa się dzieci do kupowania
BERLIN, 8.3. (PAT) - Wedłu~
~ynem ks. Adama Czartoryskiego. polozenłe kresu róznym składkw : nłności
na każdą l~~awie lel~cj~ hisłn 'H tlonie,.;!eń lIrasy ze ~tanGw Zjednokom ł wydatkom szkolnym, kłó
lub geografI! ohrazkow koloro- (·zo,i.y~h, pew,la rirma'zaubtalblvla'
Obrzęd za§luble odbędzie się " re pomimo różnych zarządzeń
D-ra Lustra krem "Ultrasol" wych pocztow~k. .
ła na lIlicacli lowego Jodm'"autt;"",
lIpcu tego roku w Lczannle.
ministerialnych, trapią dotych- rozwiązuje zagadnienie idealne
\Ve WSZ):stl~lch. l1!eomał kła- maty> któt'e po wrzuceniu 5 d()łll"
go kremu o wielostronnym za · ~ch orgallIzuJe SH~ ImpreZY w.y- rów, '!o'~tarczają mas!r.ę gazową. ..
' Łosowaniu. Bowiem krem t~ n , cIeczkowe, przy czym ~ą~a _.SIę,
W pohliżn automatów rozwieszłi~\"
naświetlony promieniami ultra- szczególnie ~ szkołac~ zenskł~b, ne sa Jaskrawe plakaty z zacbę~'
fioletowymi, wydziela' enetgi~, aby wszystkie uczenmce były Je- do l1ubycia Pierwszą serię ma~k
odpowiadającą małym dawkom dnako.wo ll~l'ane. .
gazowych z automatów wyprzeda;',
zapowiada skarg_ kasacyjną
promieni słońca. Ochraniają~
W Jednej ze szkoł w Kraka- 'le' llodobno w ciągu kilku l!orlzt\4u:,
Wanz. kor. "Głosu Poranae- której wniesienie zapowiedział twarz przed zgubnym wpływem wie zażądano naprzykład, aby
.
.~ , ';":',
••
zmian atmosferycznych, ożywia wszystkie uczennice miały jed'.'~" X!
•
~o" telefonuje:
~kazany ~dwo~ .• oplerac SIę ma ją jednocześnie. Dzięki własno - nakowe brązowe półbuciki.
. ,Głoś..l1a sprawa adw. ~yRt11un- ł8 sprawIe wn,~osku .. t~go adwo- ści z~iękczaniB: t.ward~go. naW innej szko.le teńskiej żąda- profesora politec hnik-"';;"
la Hofmokl ~ OstrowskIego. ska kata o zaiądame OPInIJ zrzesze· ~k6rk~, , s-tan?wlmedoś~lgl'l:lOny l no" aby na lekCje robót ręcznych
wiedeńskiej
,.2
uner;o ,pnez sądy dwuch insłan nia sędziów f prokuratorów. -:.,' srodek'.do _plelęgno,,:~mla c1,:l.ro- , wszystkie uczennIce "Przychodzi"
<:t';',
c'f 'na owawienie
swa
_/ J k w' d"
• t. ,f.
'
"powah~J s~ory ~ąk i Clal~. Zalety / ~ , w jednakowych farluszkaclt .WI~D~~, 8.3•. (pAT~ - p~ofesgr,
J
", ~
pr , wy. : a . 18 o,mo _ ~lose~ s~azane, _ tego, ~remu ~ Ja~o kremu spor- blałycb' - w niebieską kratę" przy .nedensklej pohtechnd~t,Fi!~e!.,
kon-ywanła zawo~~i przecltodzl ~-w tej .s~rawJe ,odr.w.con~-zo;,- t<!w.e8a''''T'-.są-:;W)toła:ch ,~pó.rtó,w<ctym metr: t~o :m~teri~u ,kosz- WIaz ze S",,:<l ~oną popelrtrt'~,~?jf~
~ecl sąd kasacYJny. Kasacja. stał przez 1I1ld. ,.,
cow powszechme znane. , :hremłował 1 złotych.
' .L '1t~,Il. W liśCie, adresowanym' do
..Ultrasol" użyty prz,ed goleniem I W jednej zeszk6ł żeńskich w wfadi,' profe~ór" Wyja§ilfa, , iż mo·
u mężezyzn zmiękcza najtward- Pozną.niu wprowadzono nowe ty"vem jego czynu było ttłesłu8~e
szy nawet.zarost: Mimo wykwint ławki bez kałamarzy, polecając stanowisko, j:dde 7ajął w 'Btosut,ilrn
ności - cena dostępna dla kaz- I wszystkim uczennicom kupienie 4... teorii naukowycb Jednego'~
niezadowolone Z oświadczenia płk. Miedziń·
dego,
I wjec~y~h Pł9~. " -- - '.. ' ,- -, ~' ~~sć~)~o~~ów. '
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Katowłcki

KOresp. .,Glosu Po· lityczne w Polsce wll1nli były h ·
rannegQ" telefonuję:
czyć na ofertę n~eD.lców w walce
Prasa niemiecka w Rzeszy za). z komunIzmem. Gazeta ta twierdzi.
muJe się rolą mniE:jszo§cł niemiec. źe "sIły ładu są w Polsce sbbe,
klej w Po1sze. Dzienrdkl niemIeckie nIemcy są zawsze elementem ładu
wyrażają niezadowolenie z o'wlad· t dlatego naJeżało pociągnąć icb
<.'zenła b. ministra Miedzlńskiego, w do wsp:lneJ pracy".
którym mnieJSZOŚć niemiecka w
--Rad.. niemiecka w Polsce
!SAN FRANCISCO, 8.3. (PAT) Polsce została postawiona, Ich zda· pisze pismo - zajęla wyczekujące l San FranciscO zosta(o dziś \V godii
,tiem. na jednym poziomie z mniej, stanowIsko. Tylko od strony pol· flach rannych nawied2:i.Jne trzę:;;ie
skiej zalezy, aby stanowiskc to niem ziemi, naisUniejsz~"D1 od dn
szością rosYlsltą.
~cblaesiche Zeitung" wrocław o nnieniło się na pozytywne.
t8 kwietnia 1206.
<;ka wsJ(azuJe, Ze powołane koła po
Trzęsienie ziemi trwało przez 5

ws'rz

-1

i

me, i WI ch,

•

sekundy i wy!ząt1ziło duże szkody
w ,mieszl{aniach prywatnych ł slde
pach. Kilka osób odnioEło powazne
obra'!enia.
"
, ..
\Vkrótce Pl)' wsttząsie' Witnógl

ra es s

o
liei narodów

SOIO""O"'ą

l
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j

..
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•

przeciwko narzuceniu im dyplomu z
lekarza-dentysty

War$zawski koresp_ "Głosu Po'
rannego" tęleronuje:
Wczoraj w południe w auli unio
GENEWA., 8 marca. (pAT).- lonie, które surowce wydobywa iLeith Ross. który oświadczył na
Komisja surowcowa ligi naro· ją: W. Brytania, Franc.ia, Ho- 'Fslępie, że memorandum, opra wersyteckiej odbyć się miała uro
dów zebrała się w poniedziałek landia, Stany Zjedn., ZSRR, Bel cowane przez sekretariat ligi na czystośc wręczania dyplomów te
o godz. 11 rano i rozpoczęła swe gia, Brazylia, Portugalia, Poło rodów, !lie może być uważane ~orocznym. abso.lwelltom Akade~i!
Afryka i F'anada.
za podstawę do dyskusji. Opra- StomatologIczneJ. Na Ul'oczystosc
obrady.
Z
krajów,
które
podnosiły
cowana
w tym memorandum , przybyli P!zedst~wiciele
wl~dzf
Czło~kowie komisji są, jak
wiadomo, mianowani przez ra- sprawę surowców na forum mię lista surowców wydaje się mów wojskOWOŚCI, wy7.szych uczelnI J
dzynarodowym, zasiadają w ko- cy zbyt ograniczona, p{Jniewa! profesorowie.
.
dę ligi narodów w charakterze
miotecie
rzeczoznawców
Polska
zwraca
się
w
niej
uwagę
zbyt
Na
podium,
gdzIe
zwykle
grono
rzeczoznawców, nie reprezentujednostronnie na surowce, po- profesorskie otaczane jest prze1
jących odnośnych rządów. Pol- i Japonia.
Poza
tym
zasiadaJą
w
komichodzące
z kolonii, nie uwzględ dyplomantów. wszyslkie miejsca
~kim członłdem komis.p .lest p.
Absolwenci nie
Ad; Rose, podsekretarz stanu w lecie rzeczoznawców Szwa.fea- niono zaś produktów spozyw- świeciły pustką.
ria, Czechosłowacja, Szwecja ł czych, chociaż są one ważnieJ- stawili się na uroczystość na znak
-,UD. przem. i handlu.
Meksyk.
sze, aniżeli surowce przemyslo- prote~łu prz2Ciwko narzuceniu ;IU
Komisja dol,onala dziś wyboJak wiadomo, nie ma w kC}- we.
dyplomu z tymłem lekarza - den·
111 swe",'o prezydium. Przewod- misji rzeczoznawców włochów I Następnie przemawiał rzecz o tysty, gdy tymczasem. poprzedni
niczącym wybrany zo~tał p. i niemców. Obrady komisji są znawca japoński Shudo, który wycbowańcy AkademJł Stomat.
Stucl~ (Szwaj~aria), wlcepr~e· ściśle nourne.
oodkreślił, że Japonia potrzebu- otrzymali dyplomy z tytulami "le
wodmczącym p. Geraf{l (BelgIa)
Według komunikatu, wydane je w pierwszym rz~dzie surow- karz· stomatolog". T}'tul lekarza·
W komitecie są reprezento-/ go po posiedzeniu, przemawiał ców przemysłowych.
stomatologa był przewidziany W
.vane, .leżeli chodzi o kraie po- Jako pierwszy mówca rzeezoNastępne posiedzenie odbę. programie akad(1))ii narok 1934-35,
,ia dające ttrowee, wlgI~dnie ko znawca angielski, sir Frederie dzie się jutro rano.
w tym roku zaś tytuł teq"c;otniętQ ,;

kOlDisie

r.....:~\:.;

się znacznie ruch sumochodówua
tno~cie, łączącym San Ftan~:
z l'~ldand, gdyż' wiele osób o~'
lo ~w , POpłllChu .m~aEm, "',~ ~ . ,: ",..,: ,

.

I!I

-~~:

tytą:e~~ ~,-

..

Absolwenci złożyli na r~ rektoia
akademii memoriał, uzasadnIająe)i
nieprzyjęeie dyplomów.
- ' :.. ,
---D
f B kh d
I"ro.
ure ar t ':
1i,
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Wa rszawie

l'

~ ARSZAW A, 8.3. (PAT) _ 'Dzl§

o godz. 22,50 przybył do Wais-~
wy wysoki komisarz llgi naro~ó.'
w Gdańsku, prof. dr. Burckhardt,':1
tt,aJiortl(ą. Na dworcu powitali go"
cia: komi~arz generalny R. P. ,1ł
Gda{is-ku Chodaeki, wyżsi urzędujcy 1\1, S. Z., nacz. Lalickł. dacz. Po.
tulickl i radca Mni8zek oraz sekre
tarz poselstw,a
szwajcarskiegp
Escher.
.
,p'. BurckIl~rdtowl 'owar~~
~zef, Jego gabmetu Jl. GusthnanL.
""".
.
l.'
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:eprawdz;,we

POgłOSki

"marszu na Budapeszt"

BUDAPESZT, 8.3. (PAT) - Wę· I rycznie stwierdzają, że na Wę·
gierslca agenc.ia telegJaficzl1a Iwmu grzech nie zaSZłO nic co mogłoby
niJ,uje: Od IItH'.u dn~ rozes;,;ły €olę w I zagrai.ać b~dź PQ~zą(!ko;"i pob~icz:
pnIste zagi'.mtczneJ fantastyczne I nemu, bądz ustroJowI J pokoJowl
villdomośd, dotyczące rzekomej wewnętrznemu, bądź gwarancjom
organizacji skrajnie prawicowej, l{Onstytucyjnym, czy życiu gospoktóra miala na ('eJu obalenie ustro- darczemu kraju. Na Węgtzech nie
.1u wewnętrznego i zakłócenie spo· działa żadna uzbrojona organizacja
I{oju w kraju,
i nie miały miejsca żadne próby,
Czynniki miarodajne sądzą, ze które moinaby uważać za zamach
nadszedł moment ukrócenia tej lawi na wewnętrzne bezpieczeństwo w
n;\' kłamstw i !lajbardziej katego- państwie.

ł

OsIa lnie nOWOŚCI

Tel. 152-77

HURT i DETALI

Endecja
bez
maski
Kowalski wqs_epowal przeli"ko
na robo•• lezo-

sz:ab

MARSYLIA, 8.III. (P.A.T.) l 'a sLacji Jolietłe wykryło kradzież 18 sztab złota, wartości 3
i. pół milionów franków, które
przybyły do Marsylii na pokła
dzie statku "Providence" i były
Sala konferencyJna magistraprzeznaczone dla belgijskiego to
tu, w której obradowała wczowarzystwa metalurgicznego w
raj wiecz. radziecka komisja
Hoboken.
finansowo - budżetowa, zmienila swój zwykły wYf,"ląd. Ustawio
no w niej stalugi z wykresf.mi,
JIo!łdw"żYdóUI
obrazującymi rozwój robót puw parlamencie Iraku
blicznych Łodzi w ostatnich kil
ku latach.
Posiedzenie zagaił prez. God·
lewski, który oświadczył, że wobec postawionych na jednym z
zebrań rady miejskiej zarzutów
bezplanowości w polityce inwestycyjnej. zarząd mie.fski pragnie na podstawie wykresów wykazać gołosłownnść krytyków.
Zarówno w dziedzinie robół kanalizacyjno - wodociągowych.
jak i hrukarskich i plantacyj-

O

nowomIeJska

Chinach
grozi śmiercią 4 milionom ludzi

PARYŹ, 8.3. (PAT) -- "Petit'
'Parisien" donosi z Szanghaju, że
w prowincji cilitlskiej Syczuan panuje już od 2 miesięcy wielki głód.
Klęsl,a ta dotltnęla killwnastomilio
nową ludność prowincji w tak sil-

nym stopniu, ze jaz 9 mUton6w
do pro

mieszkańców wyemigrowi3ło
wincji sąsiednich.

W razie braku natychmiastowej
pomocy, §mierć głodowa grozi 4
milionom ludzi.

a -- Palfsignćl

Regularna komunikacja lotnicza rozpoczni e
się 5 kwietnia
WARSZAWA, 8.l. (PAT) ?olslde linie l(}wi"ze "Lot" komu·
nikują, że 15 b. m. (w godzinach
rannych) nastąpi start z Warszawy
do Palestyny samolotu typu Dou·
glas DC 2.
Samololem tym, jak i w poprzed
nich lotach próbnych, zost'llnit"
przewieziona ~cczta z Polski do Pa
le tyny jak również cz~ść materiału
technicznego dla wyposażenia Pla'
<:ówki naszej w Pal~styJlie.
Tell trzeci z !wlei lot próbny do

Palestyny ma za zadanie skontrolo
wanie opracowanych na podstawie
poczynionych dwuch lotów obser
wacji, ",prawc1zenia łączności radio
wej, służby meteorologicznej, goniometrycznaj i orgal1izacji słuźbll
przy ziemi.
Regularna komunikacja między
Polską n Palestyną rozpocznie si~
w dniu 5 Kwietnia 1937 r. i utrzy
j mywana będzie przez polskie liniE'
lotnicze "Lot" trzy raly w tygod·
I nlu tam i z !)owrotem.

414(("

ponie"ał

głównej

H R y

AUR

na lali ole bglo lialerii

I

zrobiono dość dużo, co Posiedzenie rady zwolał, uważaj,o
Następnie zabtera głOl pre. Go·
o tym, że pieniądze pu to za formalność.
dlewski, który oświadcza, Ze czuJ$
bliczne nie poszły na marne ZaPo dyskusji endeey wnoszą CI się dotknięty uwagę Kowalskiego,
dłużenie miasta, wynoszące 50' podzielenie całej sprawy na dwie który na radzie miejskiej powiemilionów zł. nie wzrosło, nato- części: na plan inwestycyjny ł na dział, ze ."coś się za tym kryJe",
miast wzrósł majątek Łodzi. _ pozyczki.
że "magistrat stawia wniosek o WJ
W roku 1933 wyniósł on 101
W glosowaniu ·za ,lanem inwe· kupienie rze~nl" i prosi Kowalslde
milionów zł., zaś w roku 193& I stycyjnym, z poprawką r. Chodyń. go o sprel'yzowanie zarzutów.
- 114 milionów.
8klego glosowali wszyscy. Jednak
Kowalski .MVJdnła, Ze nłe miał
• .
' ~ za pożyczką 'na cele Inwestycyjne.
"J
Z kolel. wlcepre,z. Kozłowski. które, po uwzględnieniu poprawkt zamiaru dotknąć osobiście prezydea
prze?stawlł sz~zegółowo plan ro powinna wynieść 8 milionów gloso ta, lecz dziwi się, że komisja rewio
bót mw~stycY}ny~h n~ r. 1937- wali tylko socjaliśc.-i i r. Ellenber gyjna nie zbiera się··· Pozatym oba·
38. ~aglstr~t projektUje .prowa- Endecy wstrzymali się od gloso. wia się, źe pożyczka nie pójdzie
dzeme robot przez D dOI w t y- wania.
na wykup rzeźni
godnlu i załr?dnł~ie ponad 3
Następnie komisja debatowała
Prez. Oodlewski: To Jest śmłedtys. sezono~~o,,:. Na ten c~1 PC: nad wnioskiem o zaciągnięciu po. ne.
trzebbad .9 J?uhonow ~ł. Ponlewaz i łyczki w kwocie 1,100,000 zł. r'ł
R. Chodyński uważa, Ze "eoI
'Y .u zecle zwyczajnym zapr~-I poltrycie niedoboru Inwestycyjnego kryje się za postępowaniem ender
hromowano na ten cel łączme w roku ub.
cji".
Kowal,;ki o.,wiadc.-za, ze niedobór
z dotacjami Funduszu Pracy
przeszło połow~ ,!otrzebnej ~u- ten traktuje Jak zwykły' deficyt i
Wkońcll postanowiono, aby spt1l,
my, zarząd! lieJSkl stawia wOlO- . dlatego end""y nie będą głosowali wę rzeini rozwaZyc po zrererowa
sek o. zaciłY!nięeie pożyczki w ' za po?yczką:~
oiu jej przez komisję pięciu, wybra
Itwocle D nulionów.
Za pożyczką głosowała większoś" ną przez radę·
Nad Wnioskiem magistratu Dwuch trzecich głosów poZyczka
Na tym pO!iiedzenie zakończone
rozpoczęła się dyskusja, w kt6.: nie otrzymała.
okolo godz. l-ej w nocy.
(I)
rej prym wiedli endecy. Rozwinęli oni swoistą grę, która po-I
legała w pierwszym rz.ędzie na
wysuwanin momentów żydow
skich.
stłum:n włosi rozruchy w Addis-Abebie
Następnie zabiera głos prezes
LONDYN, 8.3. (PAT) - Reutet represji było wielu zabitych, or81
klubu PPS, ChodyÓ8ki, który
ii na dzisieiszym posiedze maczne straty materialne. Cer się
donosi,
proponuje rozszerzenie robót,
zatrudnienie około 4 tys. bezro- niu izby gmin podsekretarz stanu tyczy obywateli brytyjskich i osób
botnych przez 6 dDl w tygodnia, Cranbome udzielał wyjaśni3ń na znajdujących się pod ochroną W.
tak, jak to było w roku zeszłym zapytania po!telskle w sprawie wy- Brytanii, to os\)by te, aresztowane
oraz, aby stosownie do teR0 za- darzeń w Addis - Abebie, w związ- podczas rozruchów, zostały wypu·
ku z zamach3m na marszałka Gra· szczone na wolność dzięki ~.
ciągnięto większą potyczk~ inzianL
niom kon'!lIta brytyjskiego.
westycy jnll.
Z informacji, które otrzymało
Na zapytanie czy wiadome Jest
R. Kapczyński (endecja)' wy- brytyjskie M. S. z., Jak stwierdził rządowi, jż repres!e stosowane
głasza następnie dłuższą mowę, Cranbome, wyn!ka, że w następ- przez władze wlosJde. były brutal,
w której rozwija jakąś mętną stwie zamaehu na marszałka Gra· Ile
i
b~względne, CranbOnl€
teorię o zadłuieniu samorządu. zianł wydarzyły sił w Addis - A1Je. Cl§wiadczył, żC! informacje posiada·
Wkońcu oświadcza on, te ende- ble powame rozruchy, podczas k'ó ne przez nielJ') częściowo potwier·
cja chciałaby, aby najsamprzód tych woJska wlO'lkle zastosowaly dzaJa te łvialtomo§t';
uchwalono bydżet zwyczajny, a lIJurowe repre!l~. Rezultatem tycb
dopiero po tym lnwestyey jny.
Wlceprez. Kozłowski wyjaś
nia, że zarząd miejski przyszedł
do komisji z pożyczkami, ponie Ma ona zamiar skarżyć adw. Hofmokl-Osłrow.
nych

świadczy

I

I

I

I Brutalnie i bezwzglednie

I

Ku€zalska

waż uważa tę sprawę

Tysiące

p;ac~...

za pilną.

Obrażona

skiego

bezrobotnych czeka na

SOSNOWIEC, 8.UI (Tel. wł.)
Endecy są skonsł~rnowanl. ----:" Rozeszły się pogłoski, że KuczalR. Szulc przyznaje, że spra~a ska ma zamiar wytoczyć proces
jest paląca,. lecz podtrzymu.J e Iadwok'atowi Hofmokl - Ostrowtezę, aby najpierw załatWIĆ bud
·et
zaJD'y a dopiero po tym sklemu o zmcsławlCUJe.
z zwyc
,
C .•
d k '
przystą.pić do pożyczelt.
zUJe su: ona ot -UJęta keR. Potkański w dłuższym wv- ścią reportaży, jakie na łamach
wodzie demasku.ie antyrobotniczą rolę endecji łódzkiej. Przypomina, że obóz narodOWY
pierwszy interpelo1Vał m~trat
o plan inwestycyjny, a teraz,
gdy plan ten jest gotów, odmawia udzielenia pożyczki, narażając z lekkim sereem 8eZOnowców na głód.
Z "Merkuriusza Polskiego
Kto nie daje pożyezki na lO- Ordynaryjnego"
przytaczamy
boty publiczne - kończy r. Pot- bez jakichkolwiek komentarzy
kaÓ8ki - jest gorszy od Miko- z artykułu stanisława Kobylińłaja II, który działał na szkodę
miasta w czasach nle1VolL
ski ego p. t. "Parnas i chochoł"
R. Chodyńskl wnosi o przerwa· Literatura i wolnomularnie dyskusji, tzemu sprzeciwia się stwo" wykaz pisarzy i poetów
Kowalski, wysuwając pod .dre- polskich,
posądzonych przez
sem prezydenta szereg nieistoUlych
t
l ' •• d
pytań. "Skąd pan wie"
pyta on au ora o przyna ezno c o ma"że fundusz pracy nie da więcej sonerii: Sienkiewicz (pomimo
Lodzi jak 2 i pół miltona. Bo ja protestu dzieci pisarza, które
wiem, ze jest inaezej..."
zaprzeczają "jakoby ojciec naR. Eltenberg: Czy z "Naszego leżał kiedykolwiek do masone-

I .

.' .

niektórych pism ukazały się na
temat sprawy Grzcszolskiego, roz
patrywanej przez sąd w Sosno'W
cu. Dużo miejsca poświęcił b0wiem autor zeznaniom Kuczal..
sklej.

Zgrzyty

Chluba literatu" Dolskiei

masa n,

I

Przeglądu"?

W roli

pożlJlzle

-

istotniejsze zagadnienie tiJUr
naro.dowego"), Kraszewlld (re..
da~ował "Gazetę Polską", fina.}
'iowa'lą przez Kronenberglt),
Prus (Głowacki), Orz;eszkOWll
(pochodzenie "wątpliwe"), Konopnieka, DygaslÓ8ki, Zeromski, Weyssehoff, Reymont, Przy
byszewski. Czy Kasprowicz nie

należał piaiiski

gnięty.,.".

Należy

wątpnwe".

"Wys-

bodaj także był wclą·

zrewidować
d .
wykazy. książek, które aJem v
do czytania naszym dzieci~.
Nie można ich karmić "JIUaz·
matami masońskimi I"
. $ • • • • • • • ~ ..........................._...~
..

Prez. Godlewski udzielą' odpowie rii i temu zawdzięezał nagrlJdę
dzi, POC7;ynt wyjaśnia, że dlatego Nobla");Tremb~ki, biskup Kra
postawił pożyczki na pierwszy plan siński,
Staszle, Nlemcewiez,
a nie budżet, gdyz uwaZa kredyt) Mickł
. ewicz, Słowacki, Goszezy'Ó
za pUne, a tO do b~d~etu. to w,,0· I ski, Norwid ("przelotne wpłybec znanego stanowJska PPS, WJe.
'sk. U)
K
l tJ. ' ..
iż sprawa budżetu zajmie na ple wy mason le · ,
orn~
.•el 1num 10 nlinut. Kwestia jest przesą· ski, Adam Asnyk, Jeź ("Jeżowi
dzona. Budżetu Lódt nie otrzyma, walka z Rosją przysłaniała najI

prędko

I

Pomoc_ zimowa to- .nie
,
IJ,a!mUZlla-to
O~GWJille
nakaz SImlenia ,

.,

c

I
SI
rady miejskie-

Pos-adzanie budżat:01Ale
zn czone na poniedziałek

y

Zaopatrzenie dla ' sierot po ofiarach Szaniawskiego będzie głosowane
W niedzielnym numerze "Glo ły władze nadzorcze do ostl'ze- dzie już zapewne ostatnim .ze- i sprawa zdjęła zostanie z pbo
su PoraDlnego" podaliśmy już. zenia rady miejskiej przed e- braniem obecnej rady.
rządku obrad na:,-,wniosek socj:r
iż prezydent Godlewski wyma- w'entualnym rOzwiązaniem.
Porządek dzienny poniedział- listów., po odczytaniu odnośne.i
czył posiedzenie plenu~ rady
W upomnieniu podano rów- kowego zebrania plenarnego oj- deklaracji.
miejskiej na jutro, środę, dn. 10 nież jako nieprawidłowość w eów miasta ' oDejmuje' trzy barJako drugi punkt porządku
b. m., ceJem uchwalenia pokry- gospodarce miejskiej możności dzo ważne - sprawy" a ,p:r~ede pbrad poniedziałkowego zebra cia niedoboru budzetowego z nap'r awienia tego uchybienia wszystkim: zamierzenia skar~ n'i a 'zI}ajdzie się
roku 1935-37, pozyczek na in- prez. Godlewski wyznaczył w we zarządu m. Łodzi l\a - r,ok sprawa " zaciągni~cia ))()Zyczek
westycje w roku 1937-38, prze- ,dniu wczorajszym .leszcze .łedno
, , 1937-38,
, " na J~w.estycje (II uchwalenie),
mianowania ulic itp.
posiedzenie plenum na nadcho- , czyli:budżet. ,
_ ,' -" (
' -Nąstępnie rada, według usta
Posiedzenie to, jak wskazaliś- dzący ' poniedziałek, dnia 15 mar
'Juz. po ~~z wtóry podczas o'" IlOnegO porządku obrad, rozp:t
my, jest właściwie wykonaniem ea r. 'b. .
.
hecnej ~esJI tymezasowy ~rezy- trzyć ma
upomnienia ministra spraw we·
To posIedzeme. według wszel denl mIasta" p. GodlewskI, ze-, kwestię zaopatrzenia sIerot po
wnętrznych do rady miejskiej kiego prawdopodobieństwa, wo I chce wygłosić expose. Odnosi
ofiarach zajść ulicznych.
Łodzi, gdyż nieuchwalenie po- bec znanego stanowiska PPS-u się jednak wrażenie, że
Ta sprawa ~tała się jak wiażvczek na inw,estyc.ie, było .ie~- i' .stron.ni;tw, t~v~rzących obecną i tym razem do wy~ło~zenia ex- domo. na ostatnim p~~iiedzeniu
nym z powodow, ktore skło~ll-1 wlększoL soc,laIJstyczną - bepose nie dO.ldZle,
rady miejskiej przedmiotem u
bolewania godnych tarć i awan·
tur, w wyniku któ-rych przewod
niczący zmuszony był przerwać
obrady. Tym razem, Jeśli rada
wogóle dojdzie do tego punktu.

-r

l

Celny

--

strzał

Znamienne mOl,w,
Redaktor

"Łodzianina"

1,-

I

,

*

~~~t~:~~~w~~: ,pz:~:k:;;~l~ ,~~,m~~;:~~~;ęz li~fs:~t:!~tc~ I

Wzrost kosztów
utrzymania
Wczoraj odbyło się w urzę
dzie wojewódzkim po iedzenie
komisji dla ustalania wysokoś
ci kosztów utrzymania.
Dokonane obliczenia wykaza·
1y, że w miesiącu lutym w stounku do
tycznia na tąpił
wzrost koszlów utrzymania roIziny o 1,67 procent.
S Lwierdzono, iż przyczyniła
~ię do tego zwyżka cen niemal
\yszystkich artykułów żywnoś
ciowych oraz niektórych innych artykułów pierw zeJ potrzeby.

krzynki
W

poczłowe

nowych domach

Urząd wojewódzki wydał o'
kólnik do starostów zarządu m .
Łodzi , '''' którY.ID zaleca , b~
przy zatwierd~u planów na
budowę domów wyższych po
nad dwa pir.tra. zobowiązano
budujących
do urządzania nlł
parterze odpowiednich krzy·
nek, do których listonosze wrztl
c ać będą
przesyłki
pocztowe
przeznaczone dla lokaloró".
Jnowacja ta ma 11a celu ułat
wienie prac~ funkcjo!;l,ujl1"zom
I) Qer:towym.

Dziś,

"ORZECZNiCtWO POD T OWE"
(Wyd. V)

lIawiera;4c:e zaktuali~owany zbiór or~eczeń Najwyłszego Tr,bunalu
Administracyjnego i Sądu NaJwyiszego w spr.wach podatkowych .a
lata 1924-1936.
Zebrał ł ułołył .

El ro n I s I CI 1M' H CI s. e I d

~~--~--~--~--~~_I

Ciekawe, że nie Z3I'otowano ani
jf dnego przypadku zachorowania
n.t dur brzuszny

uniewinniony

"

EPIDEMIA DURU BRZUSZNEGO WYGASA. - W czasie od dnia
28 lutego do 6 marca r. b. zgłoszo
no do wydziału zdrowia publicznegó następujące przypadki zacboro
'YaIl na choroby- zakaŻDe. Płonica
7 przypadków, błonica 10 przypadków odra 24 przypadki, krztusiec wiek wyrain'y m adresem, Jak którym grupa ż~nierzy, walczą
- 4, gorączka połogowa - 7, dręt również radny Milman nie był cych po stronie rządu, o~ltarża
wica karku - 6, róża. - 5 przypad jego autorem. Sąd u,Znął winę uęść prasy europejskieJ o ,POZO-- I
radnego Miłmana i skazał go.na, Btawanie .n~ Zołdzfe ~en. Frukćw.
2 tygodnie aresztu z zawiesze. co i sz'kałowaniJe akc.łf rządowe,f.
Ogtłem w tygodniu l'prawozda.wProkuratura
skonfiskowała
czym zanotowano 63 przypadki za- niem na dwa lata oraz na 100
ten ustę'P protestu i pocią~nęła,
ChOl owań na choroby zakażne, w zł. grzywny.
tygNlniu poprzetlnim - 85 przypadkćw.

przewodniczący

podda tylko odnośny WIll osek
pod glosowanie,
Wczoraj na wokandzie sądu
W motywach sąd stwierdził, do 'Odpowiedzialności p. Szew- ~dyż zeszłe posiedzenie zerwagrodzkiego znalazły się dwie że zdanie o gorszym tl'aktowa- czyka.
ne zosta~o bezpośrednio przed
sprawy prasowe. Między inny- niu zydów w Polsce .lest szkodli
Na wczorajszej rozprawie, w głosowaniem.
mi oskarżony był radny Milman we i nieistotne, czego najlep- imieniu "Łodzianina". obronę ,Nic dziwnego, że wobec
jako przewodniczący "Bundu'"
wnosił adw. Loos.
wyjątkowo napręione.i sytuacji
o usiłowanie wydania broszury Uderzenie krwi do oczu, mo~gu,
Sąd, po naradzie, wydał wyw łódzkim sam-!)rządzie,
•
. ,
pluc I serca mogą być łatwo usumęte
ł
. k"
mezalegaltzowane.1 przez staro- przez używanie naturalnej wody gorz- rok uniewinniaiący, podkreśla- I kiedy od uchwa, .la le mają
stwo grodzkie w Łodzi. W bro-I' kiej Franciszk.a- Józefa. Zul. przez lek. .ląC w motywach. iż jest rzeczą być powzięte na na.ibliższ~Tch
szurce tej użyte było następu iąnotorycznie znaną, że cz.ęŚć pra I dwuch zebraniach rady
ce zdanie: "w Polsce żydów szym wyrazem Jest ostatnia ofi- sy sympatyzuje z ru-chem po- z~leżeć ma los l'ady mieJskie']
traktuje się jako obywateli dru- cjalna deklaracja pulko Koca.
wstańczym, a część z wojskami
w Łodzi giego stopnia".
rządowymi, skonfiskowany u- zainteresowanie
posiedzeniem
Prokurator, dopatrując się w
.
stęp nie zawiera więc wiadomo- jutrzejszym, a zwłaszcza poniezdaniu powyższym cech przePrzed sądem grodzkIm odpOo-, śei nieprawdziwych i nie zawie- działkowvm, które będzie zarastępstwa z art. 170 k. k. popie- w!ada! wczor~j r~d-aktor od~'O-1 ra cech przestępstwa z art. 170 ,lem decydującym, jest oIbrz,-rał oskarżenie. Obrońca apI. wIedzIalny dZlenDlka "LodzIa-\ k. k.
mie.
(G)
adw. Lichtenszlajn twierdził, iż nin" p. Szewczyk, oskarżony z
są pewne niezaprzeczalne fakty, art. 170 k. k.
\
WY5ZŁO Z DRUKU i JEST DO NABYCIA
jeśli chodzi o wzrost fali anłyW, jednym z numerów tego

Radny Milman skazany. -

DYŻURY APTEK. Nocy dzi,
siejszej dyiurują następujące aple
ki: Niewiarowskiej (Zgierska Si);
J. Hartmana (Hrzezhl!>ka 24); ! lisz·
Jlailskiego (Plac Wolności 2); Perel
mana i S-ki (Cegielniana 32);Cyme·
ra J . (Wólczańska 37); W. Danie
leckiego (Piotrkowska 121); Wój~ickiej (!'.Iapiórkowskiego 27).

sądu

Inspektor Ministerstwa Skarbu.
Skład' główny: Księgarnia Mariana. Gintera, Waruawa, Kapucyńska Nr. 1

Ijkwidacia strejku

Do nł'Ibycra we w~zy8tkich -w!ękSZfCh księgBrniach.

ze

la

w łódzkim przemyśle pończoszniczym?

Dwa tygodnie trwa już sŁreik I Wobec tego in pektor W'yrzy- ~
zwią~ku legionistów w Łodzi
w łódzkim przemyśle POI'iszosz-1 kowski wyznaczył na dziś wspóI •
.
i ,~ ' obolę odbyło Sl~ dor~z- rozwoju i trwałego zabezpiee!cniczym. Strejkujących robotni- ną konferencję.
ków, pracują-cych na maszyWedług udzielonych nam in-: ne wa!ne. ~romadze.me ZWlą~· nia niepodległości".
na ch okrągłych, poparli soIidar formacji, istnieje uzasadniona ku legIOnIs~oW polskICh, O?dZIa
Następnie dokonano wyboru
nym., jednodniowym trejkiem nadzieja na zlikwidowanie kon· łu w Ł.odzI,. w ~ok~lu ZWIązku nowego zarządu. - Prezesem
kotoniarze.
fliktu i strejku w dniu dzisiej-; przy ulIcy SlenkIewIc~a 37.
związku został p. Zygmunt Ko\V czasie trwania akcji slrej- zym. Jak wiadomo, głównym I Obradom przewodnIczył gene perski. Do zarządu weszli: Mak
kowej czynione były kilkakrot- postulatem strejkujących jest · ral.nv s~kretarz ~o~e~dy nacze] symilian Kula, Aleksander Lenie próby likwidowania konflik podwyżka płac w granicach 15 neJ ~wlązku leglOm~tow w War wandowski, pos. Michał Wymytu i wznowienia pracy w fabry- - 20 procent.
szawI~ p. ml'.T. Hemsz.
. słowski , Franciszek Stolarski
kach pończoszl1liczych. Zabiegi
M .. m. uch,:alo?o rezoluc,}'ę Kaz. Siemieński , Sew. Malinow·
te nie dały jednak żadnego reŁreścl nastę,pu]ącej:
ski, Wł. Kłobukowski, Miecz
zultatu.
.
. JEBLE RENESANSU WŁOSKIEGO i "Walne zebranie
oddziału Nowak, Al. Kopciuch, Kazi,
Dopiero w ostatnich dwuch
NA WAWELU
łódzkiego Zw. Legionistów wita mierz
Sobolewski i Stanisła'l'\
dniach
inspektorat
pracy Towarzystwo polsko - włoskie w z radościęą inicjatywę zjedno- Konka,
wszczął .na nowo starania, zmic- Łodzi (Piotrkowska 102)
orgamzuJe czenia narodu polskiego dla reDo korni ji rewizyjnej weszli~
rza iące do nawiązania pertraI..- dzisiaj o godz. 20.30 odczyt Stanisła- alizacji
zadań
wytyczonych Eug. Herlel, Zygmunt NowińBki
tacji pomiędzy stronami. "vV wY, wa Swierz - Zaleskiego, kustosza pań- przez marszałka Śmigłego - Ry- Zenon Zarzycki, BoI. Jankowniku tych rozmów zarówno stwowych zbiorów sztuki na Wawelu, dza i oświadcza, że legioni.ści, ski i Mieczysław Bujaiski.
związki
pończosznikó\V, .fal.. i p. 't.: "Meble rene~anS\1 włoskiego w .jak dotychczas tak i nadal. w
zrzeszenia fabrykantów przemy zbiorach Zamku Kr. na Wawelu". - karnym szeregu wezmą udzIal
sIu p OllCZOSZ?ic.zeg o wyr31ziły ,I Odczyt ilustrowany będzie przezrocza w praey ~ad. zapewnieniem Rze
z~odę na pOdjęCIe rokowano mi. czypospohteJ wszechstronnego
we władzach KEŁ
Wielki Drogram humoru i śmiechu!
KINO
Prez.
God1ewsld wydelegował w
t"C
ADOlF DYM SZA w najnowszej komedii
o
charakterze przedstawiciela Łodzi
do rady nadzorczej Kolei Elektryc;;
.,30 KARIT6W SZeZEśCI. II
~

I

Przedstawiciele Ludzi

BURDPA

....
lirand-Kino

POCI. S.

4. 6. 8. 10 .

BOMBA HUMORU!
HURAGAN ŚMIECHU
pt. WIOSNA W HOLANDII
Arcyzabawna grotelka "KUBUŚ W BRATERSKIEJ
MIŁOŚCI-

Naiwi~ksza

nej Łódzkiej p. Francifzlm Wa5zkie
wicza. Niezależnie od tego p. pre
zydent postanowił zatrzymać dla
siebie mamlat przedstawiciela gmi
ny miejskiej w zar2:ądzie KEL.

Z

~

O

rewelacja reł. GEZY von BOLVARY

SEL

A

lU

rOił ' tulułowei

*

Do kom~tehl organi2acyjuegn
, burtowego targowiska warzywno •
I owocarsl{iego prez. God1ewski wy
delt-gował z ramienia miasta nacze'
nika wydziału przedsiębiGrstw miP i
Rkieb. iUT. Brzozow kiegl:.

l

I

•

cskarżonych

Jak już donosiliśmy, w zWiąz-! nego, zostaIł wczoraj na mocy
ku z napadem na inspektora I decyzji władz prokuratorskich
pracy XII. obwodu .dr. ~astora wyp~szczen1 ,na woln~ć za
w zakł~dzle szewckl.m Blrm~~a Jo:aucJą·
. :
"_
przy ulIcy Północnej ~3, polIcja
Do~ho~zem~ władz p~okur!l.
dokonała ar~szto~an kIlk~na-I , ~or~klch Jest JUż na. ukonczemu
stu os6b, m .• 10. BI:mana, Jego I mebawem na~łą",1 sporządze
syna oraz klerowlllka zakładu I nie aktu oskarzenla p~zeciwk~
Dess.aua..
..
sprawC?m nap~eł. ZasIądą ~n~
Jak SIę obecme d?Wla?uJe~y, na ła~le ~s~arz.onych w drugIe]
wszyscy zatrzymam, prooz Jed- połOWIC kWletma -r. b.
,

odda wielkie usługi w czasie akcji ratowniczej straży

Komenda łódzkiej straży og- Kowalczvka pełni w czasie akcji i zaraz z miejsca wyjeżdzał po
lilowej nie ustaje w ciągłej pra· bojowej funkcję rezerwoaru, dalszy zapas.
cy nad poprawą i udoskonala- skąd doprowadza się wodę do I W ten sposób nle byl0 ani
niem zaró.wno sprzęt. u bo.joWe! ImQ t 9pomp w tym czasie, gdy jednej. chwili przerwy ,\V "g8ue
gę. ~,,~ . sprawnoścj materiału' beczkowozy za.jęte są przywoże- niu ognia", podczas gdy bez uh~dz~ie.gQ"
niem dalszych zapasó-, wody. l życj~ zbiornika musł!.lloby poObok wysiłków w, kie~~n,it ',-\Veząra.łsz-y ' p,ekaz na Pla,cu wstać 4 ewentualnie R przerw,
z~ot.oryzowania taboru .i Q~~- :Woln<;>ŚlCi podkreślił w spos6b nie licząc jot tej ewenłualności,
w'lema przestarzałych akcesOnI. zupełnie ~ wyrainy zalety, tego że iakaś beczka mogłaby na
straż dużymi. k~ol\,a11li k~~~y wynalazku. Przy używaniu 3-ch c7.as nie zdątyć.
naprzód w dzledzmach z1J-peb'pe ,beczkowozów, biorących wodę
Wynalazek inź. Kowalczyka
nowych, wyprzedza.iąc nictyl~Q i z fabryki Poznańskiego 4 hy- zdał w 100 procentach ł.!~l'.Ulljn
wszystkie iIl.ill~ straże lloż~!iie l ~:ł111y , wyr~oeały bez~ JH'jEerwy sw~j spr~,,:ności i :Ja~ się df)wia
.za puszcz.anie ~ obieg falsyfIkatów
w Polsce, ale l nawet zagram~~-I wod~ w ciągu 33 minut, czel"- I dUJemy JUz, w na.JbhJ.:'57.yn: eznZgodme z zapowled:uą, w dmu!. dowym, prokurator w swoim p~
ne..
_'
I piąc ją,. nie jak dawnie-j wprost sie każdy pluton bo,iowy zosla-, wczorajszym sąd okręgowy ~ Lo- !'mówieaiu domagał śię ' surowego
, W dnm w~zora.Js~ym odbyła I z beczkowozów, lecz ze zbiorni- nie wrP0saż.9ny w lIrczcntowy dzl ogłosił wyrok w ciekawej spra- i wymiaru kary. Obrońcy oSKar~
SIę na lacu \\ olnoścl demoThStra ka.
'
,
zbiornIk, którego kvs.d w do- ł wie dwuch handlarzy bydła, oskar Ilych udw. adw. Deczyński i Wolski
({ja nowego wynalazku inż. Ko-I Beczkow6z przyjeżdżał, wyle datku jest stosunkowo ntskt
:lonych o puszczanie w obieg fał- z ramienia Kiefera i adw. adw. Fawal~zyka, komendanta łódzkiej I wał wodę (opr6żnienie s\tn~ego
~okazowi przyglądnly wir. .z szywych ba.nknnt6w lGO-złotowych relle i Wachtel, jako
rzecznicy
fra.zy,. wyn~la~ku, który .przy I typu beczkowo~u trwa 3 ~'nu- zamte~eS9Wa'lllem UUTE()' pubh- w r. 1930: Ki~fera i Frydrycba. . Frydrrcha, wnosili o uniewinnienie
Po latereslIlącym przewodzie są- oskarzonych.
.
.
gaszenIU pozarow. w Łod~1 odo, ty, zaś nowego typu 1 m'm.tę) Cz.nOŚCI.
da kolosalne USłUgI w czas~e. ak- I
.,
Sąd, po naradZie, ogłosił wyrGk,
cji ratowniczej..
I
skazujący Kiefera na 3 lata więue
Wynalazkiem tym jest wielki
, Pani Dr. Antoninie Cywuszowej z powodu śmierci brała jej
nia ł 500 zł. grzywny z zamianą ,. ,
brezentowy zbiornik" mogący
Irazie nieściągalności na miesiąC'
p-om~eścić do 4 mlr. sześciennYCh
p.
l,aresztu oraz pozbawienie prąw oby,
wody.
składają wyr8:l:y s~czerego wsp6łczu~ia '
,
Iwatelskich i honorowych, na prze
Zaletami tego zbiornika s~
•
ciąg lat sześciu.
.
przede wszystkim jego lekkość I
Ko eaanki I koledzy
OsIcarlooego Frydrycba sąd Pl}
(jeden człowiek może ~o, łatwo
., gimna: um i szk. powsz. MARII HOCHSTEINOWEJ
stanowił uniewinnić.
przenieść zarówno w stanie su- I
W motywach sąd podkreślił, że
I hym, .iak i mokrym ~ łatwość I
nina Kiefera jest bezsporna. Wręwskladaniu i zestawianiu (dwie
czyi poszkodowanemu cztery fał osoby w ciągu niecałej minuty
szy-we banknoty 100;złotowe, w~
~ozstawjają zbiornik) .
dząc, iż uie są prawdziwe, dOpU8CU
Dotychczas największą trudsię więc przestępstwa rozpowszechność przy gaszeniu dużych poił
l1i~nja fałszywych pieniędzy.
ż arów sprawiał straży brak woJeżeli choizi o Flydrycha, to ca·
dy i ake.ia bywała nieraz siłą
Wczoraj o godZL'''\ie 11.30
DO pogotowie oraz straź ognia· I zniszczeni~. Wysokość strat do- le o'5karZ~nie o~~er3!o się jedyn1~
rzeczy zahamowana z po\V~u no wybuchł pożar w domu B. wą
tychczas me ustalona.
na zeznanIach KJefera, którym sąd
przerw. wynikłych w czasie do-I Ś" idra przy ulicy Lirrnnowskie Przybyły na miejs-:!e rrr. i"rnnk
III komisariat policji wdro. nie dał wiary, ponieważ nie znaławożenia wody.
go 11.
stwierdził u GrabaJ'sl~ie.i :mrdzo żył dochódzenie.
zly potwierdzenia w przewodzłesą
Otóż zbiornik pomysłu inż.
Lol.:a~orka tego domu M-Iet. dł,"ikie popatzcnia ubu nó~.
dowy~, a nawet pn~chrnie, kre~~
nia Rajzla Grabarska , trudniąW stanie nie ro\<ującym :ladprzy ulicy Piotrkowskiej 10 lIy I\le~era, Pop()wskł, starał ~~!=
ca się sprzedażą shrych ~nźct, nyt'h nadziei, gdyż skutkiem 7.3 w podwórzu zapa,liła się smoła, st~orz:vc ,,070ry, przemawiające 2!ł
udała się do swej kom-lrki, t't'- nieczyszczenia J:all wytworzyła gotowana przez robotników, za WIDą FryLlrycha.
zł.
Jem uporządkowania prlt'('ho- się gangren(J, lostllh Grabar~kn trudnionyeh przy naprawie daZe względu na sta_rt zdrowia Kł!:
%8 niewpłacanie składek wywanych paczek z ~azelal11i. , odwieziona do szpi.tain św . ,Jó- chu.
fera, sąd posbanowlł zastosOwao
zefa.
Robotnicy zdołali sami pło. jako środek zapoblegawC2.y kaucJę
ubezpieczalni
Od sł~.lące:J na podłod7.e §WIC
Strat .;Om.io~ po. półl::od~jn- mieniA udasić, tak, że zrezynno- a do czasu lej złóżcinia -- '1łft!8Zł.
W swoim czasie sąd starośch\skł cy zap.ahły SH~ nag!.'om:uł7.0ne w
.. ..... . .
.
"....
r.':
.
'fil Lodzl skazał na 3000 zL grzywn)' k(lmórce
gazety. 1'f,)Jnh~,n-j'e' 7/ n.ej akCJI 'zdq!ała pł.~mmlle ,ąga- watto t. w;e~aDla straży OgnI O.,
przemysłowca łódzkiego A. Wind· Lłyskawiczną szybkośCi:,! ' "OClę. SIĆ. Komórki CZęŚCIOWO uległy. wet
, ~tlłngrilł:·'chwąl~·: : ~
mana (Narutowicza 56) za nłewpł& ły się rozszerzać i ,obkly mocanie, ao 'i11fe,~ieczdnr 'społ4i'zneJ mf'nłalnle "odziet -nie8z~z'ę.(!iw(if
: ~()tską: po1łeitl ": :, ~.:~:"
~tręcanych pracownikom składek. kcbfety.
.
koresjondencji z' WanDę
Oszalała z bólu Grahnr'iklł "'"
Windman odwołał się do sądu
,,,Angriff" pisze obsz~rnie ,G pÓ.
okręgowego, który wczoraj sprawę i hiegła na podwórze. Tu rzu-ciła
tę ' rozpatrywclł.
. sj~ do kahIży płota, •.:!ł>cąc ,y t.e ')
wrocie inżyniera niemieckiego
!W:JVjfiiku .ro~WY ;'J~J"'Zaąv.i~:: !op osób ugasi~ palą<1ą· .;i~ odziei: i
Melchiora z RosjHiowieckiej.dził orzeczenia l. i o s t a n c j L W międzyczasie zaalarmowaDziennik stwierdza, że _P 9 ci~
kich przejścia-ch, przeżytych ~
Sowietach, lllzynięr MelchIor
przyszedł już do -siebie ,,,,pod
Kosztowności i garderoba łupem złodz'ei
troskliwą
roztoczoną
rozw:ązany decyzją sądu okręgowego '
x ,komhariat p.olicli powiadomio niu drzwi dostali się do' wnętrza. nad nim w opieką"
_'Varszawie.'
Łlmt, 8 marca. (P AT). Sąd pokrewnych zawodów w Polsce uy zosŁał o dokonanym nocy ""·czo· ' Tu spakowali w worki gardero. ,Angriff" podkreśla nież:wy~'
okręgowy decyzją z dnia 27 lu- mającego ' siedzibę w' Łodzi przy rajszcl włamaniu. do młeszI{ania Li. bę, bieliznę ł lcosztowitoścl~ : nieusw
kle
~ycztiw~'; stosunek Jlo1iejł
lego r. b. postanowił rozwiązać ulicy Podleśnej 26 ...,- , wobec u- ,Iii . ' MarU' Marks przy uL Wigury lonej dotychez:ls wartości, poczym
polskiej
do in.zyIti~ra nie~J~ę~
od4dal ooJltl'aJny Związku ro- I prawbnta na zebraniach zwoły nr. 11.
zbiegli 'wo nieznanym kierunku.
bf)tąi~~, ,przemysłu hu~o\Vlane wanych "rzez ~ząd prcpagankiego i przy łej gkazji ehi!al1
Wła~cicien~a reieszkania przeby
O włamania powiadomiono mat
JtO~ dl';;ę.wn~go, oo~Cznego i dy i wystąpien wywrotowych.
ogromnie naszą policję.
wa 'ob2cnie' poza Lodrl•. Mieszkanie Itę p. Marksowej - Mariannę Tesż·
.~ ~~
~
pozostawało bez opiekł z c:r.ego I ner (pio1rkowłJ!ta 34).
'
,
de.".,..
skorzystali złoczyńcy i po wyłam aPolicja w~roiyła dochodzenie.
"
LUTNIA PUSZKINA
Inię E-moll p. t. "Z Nowego Swoiata" l
Jednym z ostatnich wydarzeń w , Szuberta uwerturę do op, "Rozamun.
'wieeie' literackim' było ukazanie się da".
w druku tomu poezji Puszkina, w pięk
ODCZYT DYSKUSYJNY
nych przekładach znakomitego poety
W związlm z realizacją. ustawy o U·
t t
• k·
M k ' •.
h
.Juliana Tuwima. Polskie Radio nawią stroju szkolnictwa wylania się szereg
na ea r po s I W
U czyeac
poprzecz~a~ oficyna, I piO-ą-o
z'l;ljąe do 10~.ej roc~nicy śmierci Pusz: pow~żll:rcb zag~dnień. W~ró.d ~[ch za
Ze Śląska OpoLskiego dono- prawę może tylko uskutecznić .
Tel. .155'c 55
.
kma nada kIlka WYJętych z tego tomu gadmemem, kto re szczegohlJe lI:tteresu'
.
6
d d 2
7
ł R
"'I'
wierszy w "kwadransie poetyckim" pt. je nietyJko pedagogów, ale i szerszy zą:.
.
• ~unkcJon~nu~z ~Ielskl, kt rego o go t. po po. łlno - ~~o
..Lutnia Puszkina" o godz, 22,30. W ogół, jest sprawa programów szkolW Mlkulczycaeh
w czasu! Jednak m~dzle me można było
Sil wcze§niejszem zllmówieni~
roli recytatork i wy tąpi Maria Wier- uych dla chłopców i dziewcząt. W po przedstawienia zespołu Łeatral- odszukać. Wobec tego przedsla ~)••••••••••••••••,•• ' .
cińska.
gląda{'~ ua t~ spra','Vę zar~so,,:ują . się neao , imienia \Vyspiańskiego 7 wienie odbyło się
do końca
NIEDOKOŃCZONA SYMFONIA
dwa Juerunkl przecnvne: Jedl1I tWler·
"' .. '
,
.' ł h
•.
h'
' ,
Głęboko wzruszająca, o przepięk . dzą, że struldnra psychiczna mlodzie Kalo" IC. doszło do mes. yc ;t. p:zy sw~ccac I pr~y ,B:kOl~pattych melodiach "Symfonia Niedokoń-I ży żeńskiej jest inna niż męskiej, wo· I nych zaJść. .. alę, w której odby ruamenCle ryk6w memlecklego ł Ż
d I I t. ..
~zona" h-moll Schuberta nale:ily do Ibec czego program nauki powinien wało ię przedstawienie, oto- mOtłOChu. .
Z O one wam n I raCJI
najbardziej pop.tllarnych dzic;ł litera być ~róż.nico~any. I.nni nal.o~ia t są czyI tłum niem-ców, którzy poTr7.eba aznacz ·ć że pr ed"Głosu Porannego" '
tury muzyczneJ. Prosta, mezwykła zdanIa, ze JakkolWIek rózlllce psy.
",'.
..: . z
~ '.
z
plewność tego arcydzieła przemawia chiczne niewątpliwie islnkją, ale nau-, częh . dobl,l_lC ~I(~ _ do ~kI~n .1 sŁawlema teatru polskIego z Ka·
:Na. pogotowie nocne "Linas Irado ws~~tkich b~z ~yjątku , począwszy ka nic dostarczyła naOl d~tychczas .do drZWI laskamI l , kamIemamI, to~i~ odbywają się !la zasa?zic cedek" zł. 50.- i na szkolę głucho
od .d~l~Cl do. naJd~J~zalszych, ~ naJ- stateczny~h danych, n.a kturych ~oz~a krzycząc:
prZYJazdu teatru nIemIeckiego niemych .I~zras - IluJim" d. 50.lonleJ do najbardZIej muzyczllIc wyro by opn:ec tego rodzajU postanowlenUl.l
P I· h S h ·
1
ŚI k O I k' g
G6
kł 'd N' N
bionych słuchaczy. Radiosłuchacze u- Oba te stanowiska znajdują zwolenni
o' Jf\ISC e. ~ weme, raus ze ąs a . po s. le o na
rny ~ l1. a . .1 •
. łyszą dzieł? to w koncercie symfonicz ków i oba na swoje poparcie mają
Przybyła oohcJa zachowywa- Śląsk, gdZIe daJe on przedsta- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nym orkiestry poznańskiej pod dyr, wiele argumentów naukowo - teore- ta się obojętnie i słabo re ago- wienia d!a mniejszości. niemiecZdmslawa Jahnkego o g?d~. 20.15 ..Po. tycznyc~ i praktycznych..~asad~ieni~ wała na wybryk , tłumu. "vV pe- kiej na Górnym Śląsku. DoW MAL:tEIii'STWIE.
~l 'l.dto wylwna;t.y zostanIe IIltere~uJą.cy to będZie .tcI~,atem audyCJI radIow~J wnym momen-cie uszkodzone lychczas
jednak nie zaszedł
Adwokat: Początkowo żylisci@
Koncert podwoJny na skrzypce l WIO· "Dyskutujmy o godz. 19,30, DysltllsJę
. . < • b d d b
' b ·',i
'onczelę Brahmsa w interpretacji p, zagai Teodora Męczkowska, która wy zostały przewody elektrycz.ne l Jp-szcze wypadek. by zakłócono [',tJJ~two ar ,zo o rze ze BO ą ·".
adeusza Szulca i D. Danczowskiego głosi odczyt p. t. "Czy programy szkol na sali zapanowała ciemność. spokój przedstawień niemiec:tona: Tak
<,
~oncert P'?znań.ski . \vyp.ełni drupą Ile . dl.a chłopcóW;, i dziewcząt pO~innVl Gdy monter z zespołu teatraln", kich, podczas gdy Jest to jut
Adwokat: A od kiedy zaez~ł J,I,lL· 7.ęsć audycJ! radiowej. !'Ierwsza Jej b
. y,c ,Jednakowe? : Odczyt ten. mewąt- dO. uiłował tlsunąć przeszkodę trzeei wypadek napadu na teatr lIią ID1ź źle tra. ktowllĆ?
'ęM tra-nl>mltowaua będZie ze Lwowa phwle wywoła zywą dyskUSJę, zw!a· ....
l'ł
l' .'
l k'
. Śl k O l
:tona..,
• \V i ro J,ze po-w r ołneJ- z ,.''ł·
~~ ~T",ię'stra ~mfo!J;czl1a pod dyr ł s~,~z~ w~,ród ~~iców iwychowllwcóW. n~e ~O'zwo I a D?u ·na :to po ICj=- ps. s- I na terellle
ąs a
po l!in.1U'k~ - 1Jvykona. , D~vorzaka IiY,mfo,"· , .. " ,
"
nremlecka. ,0ś.wlad-czaJą..-c, fe na sklegQ
rzędu eywI1J1~g~:
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Wiadomości

dnia 9 marca

1937 r.

szachowe

czyna.jącym się z początkiem
zmierzą swoje siły z Finem

ma.rca
FINE W ROSJI.
tego,
Po swoim tournee w Szwecji ubędzie reprezentował Polskę
Węgrami?
dnł !;k2 Fine, jeden z najzdolniej- roczni championi stolicy sowieckiej
szych arcymistrzów powojennej gtl Kan i AłatlJ\'cew or:l.Z mistrzowie
Po ostatnich meczach o druży go za niesłuszne obwinianie War
W sprawie O'braźliwego listu neracji, uo Rosji, dokąd został za- Riumin, Panow, Judowicz, Bieła·
l).owe mistrzostwo Polski w bo- ty o kaperowanie Białkowskiego Sokoła tczewskiego do pomor- rros!uny na. 2 turnieje w Moskwie wielti~c iRawiński.
ksie, tytuł mistrza przypaill de- O'droczono do specjalnie w tym skiego OZ B., zwrócono się do i I.enillgradzie,
Po ukoń~zeniu turnieju moskie~·
finitywnie Warcie poz.oań~kiej, celu odbyć się mającego zebra- pomorskiego okręgu z wezwaski ego wyjeżdża Fine do Leningra
W turnieju moskiewskim, rozpo· <lu. W turnieju leningradzkim 11która, nawet na wypadek pornż nia. rut"m ukarania winnych.
ki, ma już bezspornie zagwaran iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii czestniczą poza Finem, Ragozin,
towane pierwsze miejsce.
Lewenfisz, Rabinowicz, lljin - Ge·
newski,
Czechower, Hauser i Budo.
Obecnie IKP., gdyby nawet
Ciekawe, jakie wyniki osiągnie
Fine w spotkania.ch z sowieckimi
ntistrzami, czy uda mu się ~
łatwo zdobyć 1. miejEce,
jak 'Y
Białkowskiego, nie mogą mał
rzyć o pierwszym miejseu.
wezmą
zła w
1
Sztokholmie?
W nadchodzącą niedzielę od- I
•
• •
Ś
W LODZI.
będą się dalsze meeze.
Jak się dowiadujemy, w dmu reszty kary zdyskwalifikowanynl
ląsk: Gruszka, Blaehut. La·
W 4 rundzie turnieju eliminaeyj.
IKP. gości \V Lodzi zespół H. wczOTa)szym zarząd P~PN. I?o- w ubieg!ytn ~ez«?nie piłk~zo~,. band.
"
.
. lIego do mistrzostwa Łodzi, odby
C. P., który uległ onegdaj Okę- stanowIł prz~p:-owadZlĆ tremnWydz~ł gaer I ~~seyphny bgl
Poznań: Stah~skl, Trygalsłu.
wającego się w lokalu Łódzk. tow,
riu w stosunku 5:11.
gowe spotkam e dwueh teamów postanowIł zaoplRlOWaĆ przyPomone: Komeczka.
rzystwa zwolenników gry szacho
,
reprezentacyjnych Polski, przed chylnie pismo Pogoni w sprawie
weJ (Piotrkowska 74), znowu No·
Mecz rozeg~an! .~,ostaDle w. t~- międzynarodowym meczem z li- darowania kary Matiasowi.
W związku z mającymi się życ, uchodzą cy przed turniejem 'CI
atne ,,~ozmaltoscl _ o .godlZlDIe gą paryską, w nadchodzącą niewkrótce rO'zpocząć rozgrywkami j{:dnego z nl.'..jpewniejszych kandy·
11.30: PJ<CTw~ze spot!"ame, .w. Po dzielę w Krakowie.
••.
piłkarskimi o mistrzostwo klasy datów do 1. nagrody, poniósł po·
,mamu, zakonczylo Sl-ę wynikIem
Początkowo, mecz ten miał się .Ze ~ródeł ,mlarodaJ~yeh do- A w Lodzi, podajemy stan taberażkę z 'Weberem, ktć.ry tym sa,
10:6 dla IKP.
O'dbyć w Katowicach. trudności WladuJ~y SIę.. Ze pOJmę,<h~ na- li na podstawie dO'tychczas ro- mym się zrewanżował za niedawną
Nie ulega wątpliwości, źe i organizacyjne stanęły jednak na czelnymI magIstraturamI pIłkar ze"ranych meczów rundy jesien przegraną w turnieju Łódzkieg('
tym razem łodzianie zwyciężą, przeszkodzie. tak, że władze pił- skimi"!, Polsa:, PZPN. a ~igą, nej:
Klubu Szachowego. Drug~ niespo
chyba, że znów wystawią taki karskie w ostatniej chwili zmu- toczą ~Ię obeeme .p~traktacJ~ w
1) UniO'n - Touring 7 gier, 12 dzianlu!, wczorajszych rozgrywek
"kład, jaki walczył w PO'znaniu Slone zostały przenieść spotka- spra~le, .,~zgodDleDla termmu pkt., stosunek bramek 17 :4,
hyła przegrana Rosenblata z Sre·
y
t
nie do Krakowa.
"DDla
•
2) Sokół (Pabianice) 7 gier, 10 brzyńskim. SrebrzyńEki od 2-c11
z ,'v ar ą·
Z IIgt
d PZPN
h • łb
Składy drużyn ustali kapitan
arzą .•
. c ,Cia y prz~- pkt., stosunek bramek 9 :4:,
lat nie występujący w turniejacL
"
W
drugim spotkaniu mistrzow związkowy PZPN. p. Kałuża, po p~owaduc w. powrzszym ~enm3) WKS.: 7 gier, 9 pkt., stosu- powoli wraca. do formy i. będzit'
~kim zmierzą się
w Poznaniu: otrzymaniu szczegółowych spra- Ole spotkame mlędzypanstwo- nek hramek 19:10,
niewątpliwie dl ·t pozost:Lłych przeOkęcie z Wartą. I ten meez ma
wozdań kapitanów poazezegól- we.
4) PTC.: 7 gier, 8 pkt., stO'SU- l'iwników twardym orzechem de
Iylko znaczenie teoretyczne. - nych OZPN-ów, w których. uLiga nie chce jednak łatwo nek bramek 8:7.
zgryzienia. Barllw ciEkawy prze·
,Wydaje się, że mistrz PO'lski wy biegłej niedzieli przeprO'wadzo- zrezygnować ze swoich upraw5) Widzew: 7 gier, 7 pkt., sio- bieg miała pa.rtia. Rubinowicz·--dr.
gra na własnym teren.ie bez tru- nO' treningowe zawody najlep- nień, gdyż od dłużSIlego czasu sunek bramek 8:10,
Bay, odłożona w pozycji przypu(lu. -lepszych zawodników,
prowadrli pertraktacje w sprawie
6) LTSG.: 7 gier, 6 pkt .. stosu- ~zczalnic remisowej, mimo, że w
Kapitan związkO'wy PZPN. ba zawodów z ligą holenderską·
nek bramek 17 :11,
końcówce Rubinowicz
ma piona
, iW związku ze zbliiająeym się wił osobiście ubiegłej niedzieli
W najbliż~zych. ~iach, spra7) Burza: 7 gier, 5 pkt., stosu- więcej. Spotkl.nie Natanson - ' WrfJ
1n:eczem międzypaństwowym z na Śląsku, by zapoznać się z for- wa ta z,ostame defmiływOle roz- nek bramek 6:8,
blewski mhlo przebieg spokojny i
Węgrami., aktualna staje się mą czołO'wych zawodDlików Pol- strzygnięta przez zainteresowa8) Wima: 7 gier, 5 pkt., stosu- zakończyło się wynikiem pokojb
ne strony.
ook bramek 7:10,
spraw:a repre~ent~eji ~oJski, o ski.
wyro.
któreJ do~d n.tc ,me kł
WIadomo.
W
dn'
'
k
'ta
9) SKS.: 7 gier, 5 pkt., stosud
.
lU
WCZOl'aJS'ZYDl
api
n
Stan turnieju po 4: rnndaeh:
P rawd opodo b me, s a naszej LOZPN
Otto
"
Wydział spraw sędziowskich nek bramek 11 :24.
rlrużytty nie ulegnie więksxym.
, . p.
, l?o porozumleZ
ł l'
d .•
Dr. Bay 2,5 (1), Weber, N:ttaD8811
7ml' om
nlu Się z prezydIUm zarządu, P. . p'. N. ustali J,Stę sę rzlo~
10) ŁKS.lb: 7 gier, 3 pkt., stopo 2,5, Nozyc, Rosenblat 2. WIf·
~ an
.
zdał relaeję kapita,nowi zwi~- uprawnionych do prowadzema sunek bra,mek 10:29.
blewski, Srebrzyński lJ),
IW, ra~huhę wchodzi tylko Wy. kawemu PZPN. p. Kałuży. _ P. zawod6w ligowych: .
..
wiet: 0.5 (1)_
staWIenie Rotho}ca, ktÓ!'y po Otto ze swej strony zapropo~oŁódź: Lange, Retbg, Wardęsz
Jak SIę dOWIadUJemy, lIgOwa
d1uż6Zej przel'Wie powróeił na wał wystawienie na zawody tre- ki~z, J~raszezak, Otto j Stę drużyna ŁKS. zamierza rozegrać
ring i zwiastuje S'Zybki powrót niugowe: AIIldrzejewskiego i Ga- pień.
.
w . najbliższą niedzielę mecz lodo dos1conałej dawnej formy, łeckiego. Przypuszczalnie p. Ka
Kraków: ArClZyński, dr. Lusi- warzyski w Pabianicach z ,jedtym bardziej, że Sobkowiak pne łub zaaprobnje p~ozycję kIl- garten, Smajder, Seidner.. Sko- ną z tamtejszych drużyn.
ł6dzkich hokeisł6w
chodzi widoemy kry7Ys kondJ' pitana związkowego ŁOZPN-u, . wroński, Bemwald, Gumplocyjny.
znając wartość wymienionych 'WiCI, Lieberman, Seichłer, RulByły trener ŁKS. LaJos CzeIsWalne zebranie łódzki. . .
Wa,a k{}gucia będzie niewąt- zawodników.
kowski.
ler O'trzymał posadę trenera w kręgowego związku hokejowego
pliwie obsadzona przez Czt)rtWarszawa:
Bergtal, Fass, Szwec.ii w miejscowości Karlsro- odbędzie się dnia 24 b. m. w loj;a, a w piórkowej i&tnieje pO"
Wydział gier i dyscypliny ligi Frank, Romanowski i M. Wal- ge, w klubie przy fabryce amuni kalu ŁKS-u przy ul. Wólczaii.
Icysl wystawienia Polu;a, a Ktze PZPN. zajmował się na swym o- czak.
cji "KarlsrO'ge", który jest jed- skiej 14:0 o godz, 18-ej w pierw:!.in.sk,· iegO' do reze,rwy. P:>Jtic sła, tnim posiedzeniu odwołania-/ Lwów:
Kuchar, KurzweiI, n~m,~ czołowy~h. zespołów proed kk
klubó' d
. H
d k
szym i o 19-ej w drugim termi ·
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~[?;~;~:t;~;;~;lmpJ OWIWaSP,ra~,iVłe arO~pN'anlra·zaUesmgan.
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w

lekkIeJ, w rachubę wchodzI'
tylko Woiniakiewicz. W pół5redniej sytuacja jest ciężka: Si-
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n;~we kierownicIwo

sekcii kolarsklel ŁKS-u

J.;drze.owska wgelllD!DOWan8 "rzez .zaD';, Do nowegO' kierownictwa seli
a Tarlowski przez S,brodera
~~a!~I~jS!:!~!S~~:;st:.łiz~:

OstrowskI .~yt m~ło zaawans?NICEA, 8 marca. (Tel. wl.).- I da zakwalifikowała się do pół·
,,:any,. Istn~?Je proJ?kt wy~tawle W finale gl'y pojedyńeze,ł pań finału, biJąc w ćwierćfinale pan!~ PisarskIego, ktO'ry moze zro' międzynarodowego turnieju te- rę Zehdcn _ Baworowski 6:3,
blC w~gę. . .
.
.
I nisowego w Mentoni~ Jędrze- 6:3.
~r~d!ueJ Chmle!ew~~•. ~ jowska przegrała niespodzieWa-!.4
pOłCl.ęzk1ej Szymura.1 eIę~kIeJ nie z ehUi.iką Lizaną 8:6, 6:8,
ł.DZK
- PI!a!. Ta obs:tda me budZI za· po czym w trzecim secie przy
• II
'5tr.zezen.
stanie 1:1 dalszą walkę przerna walne zebranie

I

,W:

*

WD.·oSk!

,

W handicapie gry pojedyń. _munt Krachulee, zastępea p.
czcj panów Tarlowski wszedł WIerucki sekretarz p. Eug, Kra
do finału po zwycięstwie nad
',. _
j drugą rakietą Rumunii HarubUl' ch ulce,
kapItanowl~. pp,. H.
gerem 6:4, 7:5.
Szymczyk, J. Gałeekl, S, KWIat·
i>
••"
. . . . . . . . . . . . kowski, gospodarz p. K. Cymer.
,
Je

•••••
S;

I

C Z N I C A ....................... .
stałem' łółkami
1.. N
CK'

wano, g yż Jędrzejowska zasla.
kolarzy
ze
,Dr',meEd.
bla na korci~ dosta.iąe skurczu
W nadchf)c1zącą niedzielę odbę
DLA CHORYCH NA
nogi. Gra trwała 2 i pół godzi- dzie się w Wal'ozawie walne zgro'
USI' nos 9ardło
ny
.
J •'
. k - J "
Speo'allsta chor6b aómych.
•
madzeme po 3l{j2g0 ZWląZ U KO ari drogi oddechowe
wenerycznyoh I moc."płcloWJch
W finale gry pojedyńczej pa- skiego, na kt6re LOZK zgłosił szeGab'ne' Rentgena.
;1·
nów znany tenisista szwedzki reg ciek'llwych wniosków.·
dla pneśwletle" I zdjąć
II
Schroeder pok9iJUlł TłIl'lowskieNa pierwszy pJar:.' wysuwa si~
67, 'el. 121-81
32, front I piętro
stąpienia.
~o 8:6, ~:~, 6:4.
•
• sprawa kontynuowania konkurencji
tel.fon 213.18
Wnioski wydziału sportoweW polfmale gry nuesza
. ·n eJ War."zawa _ Berll'n, jako naJ'bar- gr.-2p.4-·8w. pnyjm.Dr.Z.Rakowaki
•
"
.,..,anla na mlaato.
pn,jm od 8-!J 30 rano i od 5.30-9 • •
go O ukaran:,;: Sokoła tczewskie- para polska Jędrzejowska-Heb I dziej atrakcyjne! imprezy kolar- ••••••••••••••••••••••••
~ niedz. I ~więła od 9 - 12 w poL
skiej.
• ........... ~ . . . . . . . . . . .. .
Po za tym, WZK domagać się
będ7.ie udzielet1ła satysfakcji b, pre
~
Dr. mf1f.
zesowi LOZK p. Thiele-mu i zwoJnie mistrzostwa Zw. M: kabi
Woł
nie go od postawiC'oych w swoim.
,
na walne zebranie PZPR
czasie zauut6w nie-Iojalności wo.Zwląze~ M~kabl w Polsce PO: •
.
Wierzył łodzkIemu HakoahowJ
spec.
chor6bch wenerycanyott,
W na d chodzącą sobotę I' Olety zarządu PZPR odno&nJe ode- bec sportu pulskiego.
.
.
'l
l k'ch mi
eleauel
l skór JC"
dzielę odbędzie się w Warsza- brania HKS-owi tytułu mistrza
LOZK podda również pod gloso· °trgantlzacbJę kOgO' 'kn?~o s l. k a
ny
n
wie walne zebranie Polskiego I Polski w siatkówce żeńskiej o- wanie wniosek, aby związek rozto-, s rzos w o sers lel ZW1ąZ u.
związku piłki ręcznej, na które , t'az zmiany
weryfikacji mi- ('zył opiekę nad kolarzami nieamaMLtrzostws: te rO,zegrane, zoPrsyfmu!e od &-12. 4 -o w.
jako delegaci LOZPR wyjeżdża- ' strzostw w koszykówce żellskiej torarul
staną w LodZl w dOlach 17 l ~8 N nied.. i §włęła od 9 do 1 po pot
ją: pr.ezes dr. Gra?o\Vs~i i prze-I Tak się dowiadt!.iem~, zainte: I ,WszY!ltkie te sp.rawy WJW?łają k~i~tnia. i bę~ą równocześme
wodmczący wydZIału gIer I dy- resowane kluby łO'dzkle HKS l, ntewątpUwie ożywIOną dyskUSję na ehmmacJą najlepszych bo~se-l
':lcypJiny p. !{rupecki.
lKF nie ponoszą winy odnośnie I walnym zl[romadzeniu, które ocze· I rów żydowskich przed. wyjaz- iałmuina
Oelegaci Lodzi poruszą na ze zgłoszenia zawodniczek j niej kiwane jest z wielkim zaintereso- j dem na trzeeią Makabladę do..
lila·
- IQ,
bra.niu sprawę ostat·n iej uchwa- mogą, być u k a r a n e . ' a m e . .
F.a!estyD7,.

IW kołach zbliionych do za·
rządu PZB. mówi się o bliskiej
dymisji przewodniczącegO' wydziału sportowegG,. p. Rybarczy.
ka, który rzekomo zawiadomił
już zarząd o mmiarlze swego u-

Delegaci LOdzi
I
'

Piolrkowska

O"o"lnODOlsk.·.

.

I

wlnow- DrZ,.e
Nawrot

f

c.

kowYSk'-

Cegielniana 11, tel. 23B-1l

I '........................
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Liczba emerytów wojskowych w

ciągu

10 lat

nil

wzrosła

Łódź,

I marca 1937 r.

,R qnek

pieniężnu

--------~~----~---

Urzedowa

o 1600 procent

ceduła

giE:ldy warszawskiej.
Na wczoraJszym zebraniu giełd)
walutc.-wo _ dewizowej w Warsza
wie tendencja dla dewiz była slabsza, zwłas~cza. dla dewizy na Pa.
ryż j Amsterdam. Notowano: Am.
8

W ostatnich dniach pojawiła ISkOWYCh wztosła w tym 12-le-l cerów; o Ue chodzi o zawodoW trzeciej częśei om6wione
stosunkowo dość obszerna ciu jeszcz!' więcej, 00 l 4 do 19 wych podoficerów,
stosunek c;a, rezultaty tego dynamicznego
książka
b. minisi.·a sł[arbu tysięcy, a kolejowych z 24 do, ten jest o wiele ni:bzy.
wzrostu liczby emerytów na
prof. Jerzego Michalskiega p.t.: 182 tysięcy osób i t. d.
DynIł.mikę
b9.rd~o
silneRo budtet państwa, które w zakre"ZAGADNIENIE EMERYTALKoleje nasze są najgę!cłej e- wzrostu cyfry emerytów widzi- sie administracji, armii, trzech
N'E W' PAŃSTWIE POLSKThI'. meryłaml zaludnione, o wiele my we wszystkich gałęziach go (tylko) przedsiębior&tw i trzech
Prac~ p. ministra Mkhalskie et.:J;cłej, aniżeli cała administra- spodarki państwowej, wprost (tyUw) monopolów państwo- ~~~~~mK:p::ag~11~~~5 BrukS;~
go w sposób ścisły i rzeczowy cja wewne~:z:,a wraz z sądo- olbrzymia jest ona w monopo- ' wyeh wydatku.ią z górą 300 mi- I Londyn :::5,74, Mediolan 27,~, Nometodyczny, spokojny i niepole 'wnictwem, szkolnictwem i t. d. lach skarbowych. I tak według Uonów zł. rocznie na ten ~I. W wy Jork 5,27,75, Nowy Jork _ kB
miczny ujmuje zagadnienie e- Wobec ogólnej ilości ;.raco"'''1li oświadczenia posła, p. Tomasz- r. 1935-36 według tymczasn- boI 5,28, Oslo 129,35 (_ 20), Paryż
merytalne i to, w przewatnej ków stałych P. K. P. w r. 1935, kiewicza, na plenum sejmu w wych zamknięć wydatek pań- 24•. 12 (_ 47), Praga 18,41. Sztokczęści,. ?a podstaw!e mater~~- ?koło 140.000 (preliminarz bud dniu ?2 lut~go r ..ub. ~ toku, stwa ~a oświatę i sz.kołnictwo holU! 1'~2,70 (_ 25), Zurych 120,42.
łów ofIcJalnych, o Ile oCZyWlS- 7.etowy na rok 1936-37).
dyskus,lI budzetowej, oblIczenia wynOSIł 309,214 tYSIęCY zło- Bank Polski płacił za dolarv ame '
de one istnieją i o ile nyły do- liczba etatowych i nieetatowych techników ubezpieczen~owych tych. Oczywiście równomiernie 'lvkańskie 526 kanadvjskie [) 25 5~
slępne autorowi, co wartość te
p.merytów koleJowych bez
miały wykazać, te skapltaliz.o.. z wzrostem liczby emeryt6w ro I Floreny bol~nderskie 287 60 fra~
go oprar:owania podnosi. Ma
w(lów i sierot wynosi .'uż
wane "nabyte" prawa emerytal sną cyfry wydatków na emery- fr. 23,94, szwajcarskie 1i9,92, funono bOWIem w ten sposób ze
obecnie 30 proc. liczby słane b. pracowników mononołu tury.
tv a~ielskie 2565 belai 88 90
~z~lę~u na źródł~, na kt6rych
ły~h ~racowników,
. solnego przekracza.tą wartość
ostatnieJ ~zęśei, nosząc!lj gulclony gdański~ '99,80; kor~ny
SIę OpIera plerwslo-rz~dną co wyda]te SIę wprost ano-mahą, całego monopolu, zaś w mono- tytuł "Postulaty ,autor omaWIa ez,eskie 1580 duńskie 11440 noc.
w~rtość praktyczną dla admi- przy czym stosunek ten w ad- polu tytoniowym, istniejąeym drogi i środki, które uwah za weskie 12<370 szwedzkie 13~ 05, li
nistracji państwa i ciał u~tawo ministl'acji cywilneJ wyraża się 11 lat, .skapitalizowane nabyte pożądane dla zasadniczej refor- Ty wło$kie' 23,70, szylingi a~stria.('
dawczych, ze wz~lędu zas na . ł tak h. znaczną cyfrą 22 proc. uprawmenia emerytalne wyno- my naszego całego systemu j u Ide 94 marki fińskie 11 mt-miecki'metodę , którą się autor posłu-: Dochodzi do tego, że są dyrek- zą przeszla lwłowę wortośet ca stawodawstwa
emerytalnego, 1S0 s;ebrne 129.
'
guje, ma wszelki tytuł do mia-I cje koleJQwe, w których okrę- lego munopolu ze wszystkimi który z każdym dniem staJe się
,
na prRcy naukowej.
gach suma emerytur wypłaca- llrl"ądzeniami i fabrylmmł.
coraz bardziej niemożliwv do
AKCJE_
Naj!;ardziej charaktervstycz-I nych już przewyższa pobQl'y
I'ra<:a prof. Michalskiego- w utrzyman;a.
Prof. Michalski
Dla akcji tr!ndencja. była. niejed
tli} cechą
naszego zagadnienia \ czynnych praC{)wnik6w.
')ierwsze.i cz~ści stara się prze- stawia wię-c szere~ 11osŁulatów, Ul)lita, przy większych obrotach
'mf'rytalne~o jest, zdaniem au- ł
Liczba
emerytur
wojsko- de wszystkim dać obraz rzeczy a m. iIl'_ zmianp pnlłlyk: perso- rapierami metalurgicznymi. Noto
(hez wdów i sierot) ze wistoścI statystycznej, t. j. liez- ""Inei w urz"'dach i J)rzedslę- wano: Bank Polski 100,50, Cukier
tora , przede wszystkim zup el- I wych
nie nk'~lrawd1)pod{)bna dynami-! służby tylko polskiej wzrosła w bv naszych emerytów w całej biorstwaeh państwowych, !!l'un- 29.50, Węgiel 00,75 - 21, Lilpopy
ka wzrostu Iłcwy emerytów i r. 1936 w porównaniu z rokiem dziedzinie gosl1odarki państwo. łowne pl'zcpracowanfc ustawo- 13,75 - 13,60. Ostrowieckie 29,50.
lo wS7.eJkiej kategorii: cywil- 1924 o 1600 pi'Oc. (z 863 do wei i d:vna'l11iką ki w okresie dawstwa emerytlllnC'1o, w któ. ~tara.cbowice 34,50 - 34,75.
n~'('h i wojskowych, w przedsię 13,934 osób). podcza's gdy licz- 1924 - lORA. 7HE W ,trUf!ie.i czę rerto pąszezu nikt się d7.isia.f
PAPIERY PROCENTOWE.
biorstwach i monopolach skar- ba emerytów cywilnych także ś('i znnalizować przyczyny teqo n;e orientuje, o~wani~lenie na
Dla papi3rów procl'ntowych tfm.
bowych. ze służby po].;kiej i t. c;amych i tylko ze służby pol- zjawiska, z którvch nie1dóre dłuższy okres czasu możliwo~ei dencja byłl\ mocnicjs73" ~rzy więk
zw. zabn~('zf'.i. I tak w r. 1924 sl'iei w tym 12-lełnim okresie ~poworlowały olbrzymie łl{l~cł pr7eniesienia w stan sp()cz~nku. bZyl'h obrotach pożyczką stabilizar
ogółem liczba cyw:lnych eme- zwiększyła
się z . 5l do 39 .
lysięw stan sllO('zvoku
.
·v ł
4 proe. d o.
l 46,
.
. , "r?'e'l'e~ie',
I
' renktvwo-wanie młoilvch emery- ~vJną·
.I.,ouowano:
"ytów razem z wdowami i sie- cy, WIęC w o wIe e lUmc.Jsze.l Judzi Jl1)n że.i 45 wz!'lędnie 50 {ów i wreszcie w dłuższvm wv 3 proc. lfiwest.
.
I em. 6550
,., 4 proc.
rotami wynosiła 43 tysięcy, w {~1ca1i. Autor oblicza. że nn 100 lat wieku; autor oblicza je w wodzie
omawia zagadnienie l,;,onsolidacyjns, 53,50 (_ 1(0),
r. 193B 7.aś doszła do 70 tyslę- oficerów czynnie służących ma administracji cywilnei i w nr- pań"twowego- zakładu emervfn] r.a,ro (_ 1(0), drobne 50,50 (_ '15),
~ osób: cyfra emerytów woj- my 42 emerytów~ samych ofi- lOB ogółem na 15.000 osób.
n ego.
4.. P.
Ej proc. kOJiwl'rsyjn.s. 54,50 _
156
(plus 1(0), 1). proc. kol. 52,50 się
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ron 6~l,88, kupon od 8 proc. Iist6w
o:asłAwnyeh PKZ gwarantowanych
~1,2(\, 4 i ptł proc. ziemskie 60,50.
4 i pół proc. pozn:lń"'kie seria .,]C'
4.6,50, 5 l)roc. Warsza.wy stare Gt,!&
~ proc. Warszawy nowe 57 - M,7.5
' - 1rJO), 5 proc. Częstochowy 4!',6S.
r; proc. Loizi nowe 51,00, 5 proc.
Uadomia. nowe 40,25 - 41,25, ~
{rne. obI. Warszawy vn em. S7_
e l"r(·e. oblig. Wa.rsZAwy VIII J IX
('m. 57,75.

Niedzielny .. Głos Poranny", ja włókiennicze niebawem rów· niczy do tego stopnia, te prze- lub amerykańskie.
ko jedyne pismo przyniósł rnfor niei przyjmą zaproszenie.
mysI jest zagrożony przez nadPrzeelętny tydzień praey na
mację o ~mianie poglądów przeSprawozdanie zaimuję się produke.fę 1 pod-konsumcję.
Dalekim Wschodzie przekraeza
myslu włókienniezego, który przemysłami: bawełnianym, weł
Istnieją również kraje, gdzie 48 godzin, który jest normalzgodził się na
nfanym, jedwabnym, lnianym j konkurencja jest praktycznie nym tygodniem pracy w Eurowzięcie ndzlału w m1ędzynaro- jutowym.
wykluczona albo dzięki polityce pie, podczas gdy we FrancjI, UtlQweJ konferencji włókienniczej
Rozwój przemysłu Włókienni-, handlowej, niskiemu zapotrz~bo nU Sowieckiej, Włoszech I w St.
w Waszyngtonie.
czego doprowadził do jego po- waniu konsumcji lub osobliwym Zjednoczonych obowiązuje 40W związk~ z tem dowiaduJe- wst::nia w krajach dotychcza~, gco~afiezny~ warunko~: - godzinny tydzień.
my się, że mIędzynarodowe bm- rolOlczych, które w półzawodm \V połza,vodmetwo Japon'll, uBrytyjscy pracodawcy w zaro pracy wydało w dniu 3 b. m. czą ze starszymi uprzemysl3wio, ważane w Stanach Zjednoczo- rządzie M. B. P. stale oponowali
GIEŁDA ŁODZKA
-prawozdanie w sprawie warnn- nymi krajami. Ta okoliczność, nych i w W. Brytanii za wzra- przeciw 40 godzinnemu tygodnio Na wczorajszym zebraniu gieldoW1ll
ków w przemyśle włókienni- w łączności ze 5kutkami ekono- :o.tającą groźbę, opiera się głów- wf pracy, wskazując na to, że re- w Łodzi notowano:
Sprzedał Kupn&
czym, które będzie stanowiło micznej depresji, spowodowała nie na wzrastającym eksporcie dukcja godzin pracy podniosła
46.25
46.00
p~dstawę dyskusji na konferen- o wiele silniejszą del)l'esję w włókienniczym Japonii, na ryn-I by niezmiernie kos'z ty produkcji Dolarówka
Inwestycyjna I em. 66.1.10 65.75
cji w Waszyngtonie. Przemysł I przemyśle włókienniczym, niż w ki, które nie są w sŁanie konku- i, że realizacja żądań robotni
Konsolidacyjna (gr.) 54.00 53.75
ten. jak stwierdza sprawozdanie, innych przemysłach. Fakt, źe I rować, z powodu znacznie niż-, ków 40-godzinnego tygodnia pra Konsolidacyjna (dr.) 51.1.10 50.50
101.50 101.00
reprezentuje p~zecię!nil' niż~ze wszy~.tki.e kra.je o .wię~szej pr~- szych kosztów produkcji w Ja- cy he~ stosunk~wego obniżenia Bank Polski
Tendencja utrzymana
.,tawki płac, mż ktorykolwlek dukcJI bawełmaneJ mają powaz- ponił.
płac, Jest nłem3Z11wa.
inny przemysł.
ne zainteresowania na prawie
Z punktu widzenia socjalnego
Sprawozdanie stwierdza, że
GIEŁDA ZBOZOWA
Dotychczas dwanaśde głów- wszystkich rynkach importują czas pracy w przemyśle włókien' rozwiązanie leży, "w środkach i
żyto I gaL
25.50 - 28.00
nych krajów włókienniczyc~ cych, sJ?owodował światową k?n niczym nie przedstawia się nie-: pol!łyce, prowadzących do pod·
Żyto II g_
25_25 - 25.50
przyjęło zaproszenie M. B. P. I kurenc.Ję na rynku bawełma- Iwrzystnłe, w porównaniu z in-, wyzszenia realnego dochodu ł
Pszenica
IU.75 - 32.00
Stanów Zjednoczonych do udzia nym. Wysokie c~a, kontyngenty nymi przemysłami. Kraje azja- I siły nabywczej mas ludności na Pszenica zbierana 31.50 - 31.75
Jęczmień przem.
23.1.10 - 2·UD
lu w konferencji, która będzie, i samowystarczalność, zmniej- tyckie mają naturalnie znacznie świecie".
Jęczmień brow.
27.1.10 - 28.00
nlejako przeglądem ogólnego po' szyły światowy handel włókien- niższy standart niż europejskie I
Mąka żytnia I
36.51.1 - 37.50
łożenia tego przemysłu ze wszyst
Mąka tytnia IJ
37.50 - 38.50
Otręby żytnie
16.00 - 16.50
kich punktów widzenia, które
Otręby pszenne
18.25 - 16.50
mogłyby
powstawać w bezpoOtręby pszenne gr. 16.50 18.75
średnim lul? pośrednim związku
Groch polny
25.50 - 26.50
z poprawą warnnków w tym
Srut Soya
29.00 - 30.00
Wyczerpanie zapasów surowca stwarza podłoża dla haussy
Rzepak
M.OO - 65.00
przemyśle.
Stany Ziednoczone.
Seradela
27.50 - 29.50
\-Vielka Brytania, Indie, Kanada,
l
•
•
j
P nem' d
' orzemvsłu wj
Niedostateczna
podaż szmat iał, a cen~r przędzy WIgoUlOW"
ywaOla
Peluszka
23.00 - 2-1.50
Finlandia, Francja, J aponia, t o- na rynkach światowych posiada' stabilizować się będą na pozio-. goniow..:go spotykają się w sfe
Ziemniaki
5.75 6.25
Wyka
23.50 - 23.50
twa, Holandia, Polska i Jugosła- olbrzymie znaczenie dla łódz- 'I mie dQtychezasowym.
I rach handlowych z oceną pesy- Reszla
nołowań bez zmiany.
wia doniosły. że wydelegują
ół
przedstawicieli z ramienia rzą- kiej produkcji pnędzy wigonio
Zdaniem tych sfer przędzal- mistyczną, gdyż zwyżka cen p
Tendencja spokojna.
du, pracodawców i robotników. wej.
nictwo wigoniowe stoi obecnie fa~rykatu. wigoniowego spowoNOTOW ANIA BAWEŁNY
Zarząd M. B. P. wyśle dziewię- Producenci przędzy wigonio- w obliczu wielkłeJ zwyżki ecn. dUJe zwy~kę -:en artyku~ów. g?NOWY JORK, 8.111
. t . d
.
.
.
Zwyżka ta nastąpić ma jut w towych WlgoUlOwych, ktore] me
ciu przedstawicieli, po trzech z b",:e.l wIebr zą:. zetnkl~ ?lozntua !?I' naJ'bliższym czasie tQ J'est wte. będą w stanie pokryć odbiorev. Otwareie: marzec 13.77, maj 13.35.
lipiec 13.16, paidziemik 12.70, gru];;ażdej z reprezentowanych grup
te wyo razIe
a leJ sy a",J , · .
'
dzień 12.67, styczeń 12.87.
Spodziewają się, że inne kraje aby surowiec wigoniowy dro- d~, ~Iedy popyt na rynku ozy-

I

II

za wieDniowa

drOŻfiC!

I

l

I

!'1!------------.. ---------Do

SIę·

WIZdaniem producent6w, zwyż·
ka ta nie wpłynie zasadniczo ujemnie na rynek, ponieważ spo
dziewany jest na rynku wigonio
wym znacznie pomyśInie.tszy
sezon, anłżell w latach nbleg-

W~ednia

wyjazdy indywidualne na Targi.
Do Wiednia na Świ~ta Wielkanocne
25 marca - 4 kwietnia Zł. 135,Do Wiednia i Budapes~tu na Święta Wielkanocne
25 marca - 4 kwietnia Zł. 230.-

łych.

Zapisy i informacje.

Polskie Biuro POdr6ży
.,U lon blaDya". Łódt, Piotrkowska 42, tel 107-67

I

1________________________

Pomimo, że obecnie prQdukcja w~onłowa jest maksymalna, zapasy przędzy wigo-niowej
nie są zbyt duże, co jeszcze bar·
dziej wpłynie na wzmo-cnienie
się tendencji w o-mawianej Jl8'
łęzi

przemysłowej.

WKł,ADY OSZCZĘDNOŚCIOWE

P. K. O. W LUTYl\1 193'7 B.

LIVERPOOL. UlI
Zam.kni4:ele: marzec 7.59, maj 7.61 .
lipiec 7.68, październik 7.27. grudzień

7.20, styczeń 7.21.
miesią.c:n lutym wkłady oszczęd
ALEKSANDRIA. 8.T1I
nc.ściowe, jak również liczba oszczę
Zamknięcie.
SakeIlarldls: manet
dzających wykazują znaczny wzrost.
20.05, maj 19.95, lipiec 19.90, listopad
Stan wkładów zwiększył się o zł. 19.42.
9. 718.3ł7, osiągając na dzień 28 luteAshmonnł: kwiecień 16.84, czerwiec
go 1937 roku sumę zł. 68·1.625.947.
16.20. sierpień 15.70. paidzlernik 15.23.
Jednocześnie ze wzrostem wkładów grudl:ień 15.15, luty 15.23.
o'lzczędnościowych zwiększyła si~ w
.~~~.
~+
9 •••••••
tym samym czasie i liczba oszczędza
jących w PKO.

W

v v•••

W clllgu lutego b. r. PKO_ wydała
56.907 nowych ksiqżeczek oszczędno
!cłowych,
osiągajqc na dzień 23.11 1937 r. og61nll iloś~ 2.375.789 ksillteczek.

Bezrobotn, i naibied"
nipisl, jest czlonk- em
olbrz,miei rodzin"
kt6rei na imie Pollka.

Nr. 8l!I

--~------------
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wi~nie
Powrót z ufa ia
Rynek walorów w Polsce prucho
;lli ostatnio charaktery tyczne poe
f)rraźenia.

Doniedawna przewa.i:ał pogląd, ii
'ylko dolarowe pożyczki panstwo
\\ e, zaciągnięte zagranicą. przedsta
wiają naJpewniejRzą i najrft1to .'
JllCjllZą lokat~.

Niezależnie

od kształtowania się
Ila. zeJ sytuacji gospodarczej, po.
;;yczki te będą regularnie obsługi.
wane, co przy . tosunkowo niskim
ich kursie stanowiło poważną atra
I·.ię dla wolnych kapitałów.
Pierwszy wyłom powstał po po.
djęciu wypłaty Cldse1ek w dolarach
zdeprecjonowanych. Kurs zaczął

o

rg

PORANNy·l -- 193'1
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U

szysł

ich p pi ró
65
płaceniu, 66 w żądaniu. II em
oficjalnie nie była notowana, nało.
mia t l'\' obr(.tach }łoragiełdt'wych
plllcono za nią 66, ;'ądnnq, 67.

Kon erst
.zagranicznych d/ugów dolaro . ch zahamowała u;
zWY~kę, a wałto\\'ry padek pn
płerow procento vch potęgGw.ahnajróinłej ze pogłoski co do zaml;
ró, rządu w zakresi 7łmian
do.
łych za o eh poiycz k dołam

5 .proc_

pciyczka

lecz ka Ieczy skórę. NI e spełnia on 5'::CqO =oda·
nlO, podobnie jak chor zęby, kióre ~pr.zYiaiq
tylko schorzeniom organizmu. A przod::!i:. tylko
od nas zależy, by nasze zeby zachowoć w
zdrowiu, dzięki racjonalnej higienie iamy u~t
nei przy pomocy adpowl~dnich środków, ia·
kiml są eliksrr i pa to do zębów Vademecum.
Najwięk zym ' wrogiem zębów so mikroby
próchnicy, które w, czelincch między. z baml
na resztkQch pokannów, wykonywuja SWOI;j
niszczycielską pracę . Zwykła pasta nie potrafI
te.mu złu zapobiec. Wybitn ie anty~ep!yczno
,.asta do zębów Vademecum ni<-:czy zgubn
mikroby,o dziękI swym $pecjahym w;o~c,wos'
Clom nadaie zębom śnież·
ną biel i piękny po~ysk.

konwers:jna

lwy!.kowłlła o cal 100 pkt. do 55,/
rynku prywatnym papier tell

ych na dotowe, pr~: niislym o b.. I bardzo poszukh any i obrac."l .
procentowaniu.
Papiery zlotowe jednak nawet w ~o ż~~~~:. 54,50 w płaceniu, 55,50

tym. okresie wykazały tendel1cj:j
zwyzkową - zaś obecnie, z ,źka
kursu niektórych pO'i'yczek złoto
wych wynosi 200 - 250 pkt., co
na nasze sto unki je t zwyżką b

4 proc. pożyczka konsolidacyjna
ii(radła o 100 pkt do 53,50, co sfery
giełdowe tłumaczą chęcią zrealizo

wcnia zysków. Prywa1nie obracano nią po 53 kupno, 54 sprzedaż za
poważną.
EUKSI VADEMECUM,
odcinki większe, zaś 50,25 - 50,75
Równie.i i na rynlm walorów do · za drobne.
nie:CClstqpiQny środek
~padać.
5 proc. pożyczka kolejowa podlarowych nastąpiło II pokoj ule, na
(Jnty.r.eptyc:my, ch~oni
W międzyczasie wobec oświadcze ~o ł6wnłe podziałał, fakt, iż kursy Iliosła '1ie o 50 pkt. i notowana by.
jamę ustną i !,nrdło
niR wieepremiera Kwiatkowskiego Ich dostateeznie obmżyły się·
ła 53,50 •
przed atakami mikrow prawie realizacji planu inwestybów, czyni oddech
W dziale listów zastawnych za· ,
cyJnego giełda zareagowała zwyz'
świeżym i pn:yj.,mnym,
' Ozlen w~zoraJSzy na ~yn~u .wa!c , znaczył się duży popyt, szczególnie
lią kursów, która, Illl'zkolwiek od. row przymósł ~a~sze oZ~Wlente o na Ii')j)' warszawskie. Obracano:
bywała się bardzo powoli,
nosiła brotów, szczeg~h~le ,w dZIale
alo
4 i pół proc. listy 7astawne ~jeUl
,jednak cechy trwałcścl.
rów złotowy~ l Itstow za~t:twny~h "kie 50,50. 5 proc. listy za tawne
1 proc. ~ozyczkJa. st~b,hza('YJaa m. War zawy _ stare 61.24 (ZWY'l'
u~rzymała Się na pOZlOlIue pOI,rzed, ka o 200 pH.) nowe !)(l,7S (z ik;J
Likwida.torzy Ba.nku Handlowe· mm 361. ~a rynku prywatnym o- 50 pkt.).
płaceniu,
S proc. listy 14ł tawne m. Ludzi
go w Lodzi sp. akc. :zawiadamiają bracano. mą .po 360
, rć V'lliei podniosły 'ę o 25 pkt. i
1']> Akcjonariuszów, że w sobotę. 362 w ząda~lu.
6 proc. pOlyczk~ dolamwa z -~'l. cbracal10 nimi po 51,25 kupno,
linia 20 ma.rc3. 1937 l" (I godzinie
'
I ii-ej,· odbędzie się 1f lokalu Stow.... k~wała o 75 pkt. I l1o~owatla byłą 51,15 sprzedai'.
Na rynku akcjowym tendencja
rzyszenia Technikćw w Lodzi przy o!tejalnie 48. Prywatlll6 obr'l<:anG
naogół 'była słaba.
lIt Piotrkowskiej nr. 102. 59 Zwy ~Ią ~ 47,50 w płaceniu, 48,50 w
ządantu.
.
czajue Walne Zgromadzenie Akcjo
nariusz,lW % następującym porząd·
4pro~prem.~~a~d~aro~
ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
o'
kiem dziennym: 1) Zaga.jenie ze- (dolarówka) ntrzymała kurs
przedni.
Na
ryn
-lI prywatnym ohra
łoraPia i wybór prz&wodniczącego.
3) Rozpa.trzenie i zatwierdzenie eano nią po 46 I'upno, 47 przedai.
3 proc, pożyc:r:ł a inwestyc:jna I
:'l)rawmdań rady i komiilji rewizyj
i j
ni lo w~zal·i.l' z \yj (: k~z\!11 Ulllitt.! I ;.UIl ]',,:.':;11'1111., :oI-III;lJ",': .
nej ora.z bilansu i raeh!lnku litra t em. podniosła się o 25 pkt. tło
,
,
rCll1 art,,~1 'CZll"lU.
lS .. ~O .. '.puI'I ". l'lJn;luf'l1 I I11J;I~lł'(!'65,50.
Prywatnie
obracano
nią po
i tyaków na. dzi~ń 8 paźd~ielnika
1);;1' czeka Lódz WIelka ucz la
. .
Il,nell . - PIlf{HflilllIH.
19M l. i udzielenie pokwitowa.nia
lanec2.Jla. Wystapi '.~- Teatrzc
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osoli, hal('1 JOG S a. - JOOS • \", .,"
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fi
dżieroika 193G r. S) Roą'l&trzenie i
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to IIdrowlel
zatwiardzenie bila.nsu otwarcia li·
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lnIędzvnarodowym
(znakomita ]lani Wn rrrnl 111'1,>\1(\ Lo_!.1 (:~~;;łll" ~/ k . u~ Sll~lSJ't.
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C,łtliMwlmie, drutowanie i fro·
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I )l n
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I Z~,11I :"I~111.
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HiHAl\' ~('Z~E
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kwitowa.nia. wła.dz()ID. Banku 'I: ich
.. 'u' ..
'ó'
: t'f św:ato\\'t'j ~łtl·.\"ic F'rancp El1cgul'd.
I l~O, n 'N (.. fi1) l IH.OH11I.H (lałt"1
Zl"\tn
Iw reI]. 110"1' .. (\
')'\nO HI'("IIlI J'orll'lliano,,"v i sl·l'l'·I,,·q
t' zynnośoi
eu.sie od 4 loailb.ierniprO~r!\lnl(l ,... crtr I ~ Ił'I , l'H"ll) 1l, 11 11 -nI. 202-14. pru"
1:~l1~Il, :~rł'. Ir(·7J11Cf.\O: - J,a" on IIi, S/.111ł1'rl. ~7.0[lf'l\. Li'7.I, <;krin]'in
\'r 1'\1. in on'll" Tariilli"gn i ~fl'i'
ka d.) 31 grudnia 1936 r. 5) Upo.
l'OWllH't Tltf' WyroWlIH1n s,,~ cal· 1\>1\'1'1. S:)illl S:Il'1ł', 111'1'11<111 '>andl".
111"1':1{.
ważnienie likwidatorów do spr~·
l-ow itym W\ rz~cz('nj('m si,' 1all.
'~ATAłłZYJ '.\ JAIHłC)lI{)'
, ..
·\\.II.:nl~\ (iU7)
dat, obręblw leśnych ..Niemoc!·
D~. med.
ca kl;l"'(,Zł~('~(). 1('('7. 1.:\ r~zsz(', . .Tlllro o .. ::Ioc\z. 20.:111 "ysląyi w ~nIII19.!l., 1 rall',ntl~I:I.. ~IH·r~.
kll - Paa.ry", leśniczówki .,Zawad. .
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I I lIhal'll1o 11 II ln:d.olllllll ]lII' llIark'l mil..
Hill K . • L\ (.JS-ł)
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IIPI'~:,·tJ.·\ Drr ,nJlllchn
kI" i nieruchomości
pod D&IWIl
11('('zn)'/'h do 11n Idal. z~'ch gra- nalnym programie pic~lIi lIlur~Ylj~kil'll l .
.
",\lHl (lfl,jlil) .'
,.Osada Kośminek" .. wolnej ręki.
n;r
i l1rii opt'rowych.
21.:'1() , (.:lrl11(·I]·' - •• pprH Illz!l'la .
li) Ustalenie budłetu na rok 1931.
REBU:\' (Mj6)
<:har "'6rn. I w n..,C:lne
[J() 1leZ83tn1ezeni& ... powyil!JyIn
Jnk 'HIll 01.1'1,'1:1 ~wó.i taniec'!
nZISIE.JSZY PlłOGRAJ\I
:!1.(lCl ,,\\']o~lka w .\l:.;if'rzr·· - komi(!'l
(Itoblet, t d.le.i)
ZgrOma.dlleniU maj, prlloW(' Akcjo'jreo ~l OJnpliJwwllniC', :tle bal"
R. DIO\VY
I1H Opl'rll IInli,in;I'?,t,
" . .lf'go ,.ryl Ul'"
.. ?- II fi "3 C
'I I '
k
l I
Hl'E ·\lU:~ZT pIli:)}
POWRÓCIŁA
~usze, którą najpóźniej na 7
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Wielki film t'zpit'gow"ld uC'fllizoWilllV n<l jJ()l1"tilwir ;(lJtt:ntHlIIH!1 t'!rd,llm"n(" \
znalezionych w ,rl-hiwnch woj.kt1wy<1h rail--hy llTopej'kirl, II. t.
~I\I\\ 11.'1 dl:

Dzieje na,ipiQkniejszego romansu wszystkich ozasĆl \v,
którego bohaterami by li: arcyksiąże R U D O IJ F
pr mier • HABSBURG j piQkna Uaronówna MARTA VETSERA
W roI. głównych: Ch rl S
yer.
anieile
Nast. program: ~Jei 'EkAcelenoja Babka"' W ro1. gł. Adela Sandroek, Georg Aleksander, Henatu Mtilior, .'..cloJł \\·oJJlbruC!h..
P04~. aeausów- o g. 4:.. W niedi;. i świ,ęta o g. 12.
Ceny mic·jsc: l m'. I,OD, Il Jll \lO !! HI nI. ;;0 g. r" np. 11 Ig 70 g.
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I przyjmuje zamówienia od 'rody
_ _ _ _re_ b.
__
10 _marca
. _ _ _ _, , _
.

_ _dnia
__

_
_155-28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
tel.
~

P"'!:U~:'~;!;I~

ul. RO~i[iń~ka ~ł.

wyświetla
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Paczek Poczlowreh do Rosji Sowieckiej

. . . podllll.le spl'eJaJaeJ amoWJ ,z przed6lawlelelsl" em BandJow1m Z. S. B. B. laformaeje
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najprzedniejsze filmy!

.

,1

Da

llllejlal.

przy WIdzewsklej Manufakturze

Wspaniałe arcydzieło

filmowe

rez. W. S. Van D Y C'K E'A
Masleln na• •ylft 11
Nallepsze ..lllftyl

Nainiasz. cenyl

Cen, mIeJsc na WSIJSłkie sean.e

od 54 grosz,!
W

emoCjonuil\oy konflikt

Najbardziej
W rolach

erotyczny w ploDUGDDym I'omansle fiJmo;.Jm.

głównych:

najbliższych terminach wejdą na
nasz ekran dwa nowe przeboje:

1!e "OSTATNI MOHIKANIN"
2. "UCIECZKA TIAZANA u

T~

Nadprogram: Tygodnik i kronika Pe A.

IPiotrkowska
ArtTYKWARnIA ,.DCCASIDrt"
54,
IOSIAltl OIW

Jłlłlll

tel. 201-08

KUPNO i SPRZEDAŻ:' porcelany, świeczniki, MEBLE STYLOWE,
bronzy, obrazy, perskie dywany, stare srebro i biżuŁerja.

-

Do akt. Nr. Km, 1944

I 36

OBWIESZCZENIE

-

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi

rewiru 12-go,

--::-..--- ~
Do akt Nr. Km XV/1693/35

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Gr4ldzkiego w Łodzi
\'ewiru XV, zamieszkały w Lodzi, przy
ul Piotrkowskiej 277, na zasadzie art.
602 K. C. P. ogłasza, że w dniu la
marca 1937 roku, o godz H-ej w Lodzi, przy ul. Inż. Skrzywana nr. 6 odbędzie się publiczna licytacja ruchamośd, osz~cowanych na łączną sumę
zł. 7.000, a mianowicie: 2 zespoły (6
J11:lszyn grempli) w komplecie i maszyny "Salfaktor", które można oglą
dać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym.
Łódź, dnia 27 lutego 1937 r.
Komornik: (-) Al>AM MRÓZ.
Sprawa Tow. Ubezp. "Port" i innych
przeciwko firmie , A. Lifszyc'

zalTlies~kaly

w

Łodzi,

I.OKAL szkolny 10 do 12 pokoi dla.
szkoły głuchoniemych poszukiwany. I}rerty dt' &emiD_ "Głosu Po.
rannego" pod "L. e....

-s

.Ir-,---..
---_-.
.
.
alaw_---------..
\
Ogłoszenl-a- drobne
' II :et~ł :r!Omaa~:t::=i

przy ul Al. l-go Maja 34
na zasadzie art. 602 K. P. \ '. ogłasza
że w dniu 12 marca 1937 r.
O godz. 11 w Ł.odzi. przy ul.
Śródmiejskiej 60
odbędzie się publiczna liGytllcja I'U·
chomogci oszacowanych na lącznl!
sumę zł. 710.- II mianowirie:
. . . ._ _I!Il!!!II_ _ _ _ _••n••I!IIII. ._ _ _ _ _ _ _ _ _. .
mebli i obrazu
które można oglądać w dniu .licytacji
I w miejscu ,sprzedaży, w czasie, wyżej
oznaczonym.
Łódź, dn. 23.2 1937 r
Komornik: (-) Sł. Dulkowskl
Sprawa Jakuba·Beniamina Diamenta AN(HELSKIEGO i Niemieckiep-ko Alterowl Grynbaumowi go wyuczam w bardzo krótkim KAPLAN Halina., studentka. WWP,
_ - - - - - -... - - - - - - - czasie. ,Krysiek. Pomorska 15,. zguhiła Inueks Dr. 337.
Tel. 171-28. Zsstać mo~na od
~--

I

Dr. I. Hlbernal
choroby skórno-wenervczne
i seksualne.

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodri
ord.9-U i od 5-8
tewiru XV, zamieszkały w Lodzi, przy
w nled.fele i ilwic;fa
od 9-1.
_ _ v _ _ _ =--___
ul. Piotrkowskiej 277, na za~adzi03 art.
6(.2 K. C. P. ogłasza, że w dniu 15
m~rca 1937 ro~u, o god~ .. li-ej w LoBIURO OGRODNICZE
dZI, przy. ul. PJO~rkows~leJ N;. 275 odNarutowicza 35, m. 2. TeJ. 102-25
l.Jęd~l~ Się publiczna' licytaCja rucho"1 PrOJektuje' f żakłada ogrody nowomOSCI, oszac~wan~~~ ~a łączną :umę .czesne, og}'ódki przy domu, wykonuje
zł. 770, a mlan.o ,Cle. ,kt~dens toł?-wszelkie prat"e wt"hodzące w zakres
wy. kanapa pokryta ~oj)elmem,. stol,lk ogrodnictwa, jak: plany, zdjęcia terepod I?:aszy~~ę, maszyna do szycia flr- nowe, niwelacyjne roboty ziemne,
my ;,SlI1ger , IU,stro emo , sz~fa do u- Korty teonisowe i place sportowe.
brano umywal,Jll?, .~loł rozsuw,any, z~- Cięcia, opryskiwania drzew owocogar szafkowy, bl:liZl~Jarka!. ktore. n~oz- wych. Stata opieka nad ogrodami na oglą~ać w dnIU ~lcytac~l.'" DlICJ5CU porady fachowe.
Powierzone prace
sprzedazy
"czasIe wyze1 oznaczo- wykonywa solidnie i tanio pod kie.
'1ym.
' t wem specJa
. l' t'
'ł •ód"z, d llla
" 23 l ulego 1937 r.
rOWlllC
IS oW.
Komornik (-) Adam Mróz.
Sprawa J. Ostrowskie~o i B. Rozen- I
berga przeciwko Z. H. Galusińskiej. i
~

~

t.r

1.30-3. Lekcja l

zł.

81-~

R6ine

I

Lokale

J

_..

.

7: kuchnią

w nowowybu.
ne woezesnym domu '1
wuelkiemi wygodami, centralnym
(lgnewaniem do wyna.jęcia. Magistrackn. 86, vjs .. vi! parku St.nszy.
ta. Wiadomdć 11 do!orey lub teł.
Ej

POK('I

tlowalJ~m

PIOTRKOWSKA 82, I wejście,
lewe, w podwórzu. Zakład ,naprawy wiecznych piór i ołówków
automatycznych ••OMEGA", wł.
Cegielski.
841-8
-_.- .......- - ' -

~1 O,6S.
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PO~UKIWANE

t

pokcje

umcł:ll,walle II wflfelkimi
mi. w ·śródmieściu. Oferty

:l;yn~er". ,

~

wxGCb
lUb

rP
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GARA~

na. Mmochód osobowy

ao

wyna jęcia. Gdailska 56. Wflu!omoA6
u d(7.orry.
~

I
PO~ZU1OWANA me1łp!!tD
lIS

(I%r_)

tło

6-tetniE'gO
p6ł

tłnia.

psa-

ehłopeąb

Zgłoatmfa,

Sienkiewieza 3-5, m. 7.

MLODY

chłt.piec

(izr.} la,t 16 po

s%ukuJe
jakiejkolwiek
Wllc7.:ulsk.t 43, m.-2E:.

zajęcia

~ V SMiilWS•Z A

~ .J
'1"0 łd~ :aO'L~:~:I::~~~'L'iEuK"
.~ __U n:
Znicz, Fertner. Zeli.ka i Wilczówna

· Poc•• 15.8ns6w: 4. 6. 8. 10, w niedz. o g. 12, w aobołę o g. ~i·

KopeRNIKA 18.

"8
I' za Wler3& mHlm!tr.J.Yyw te!d::i~: z; ZIIstrll3t~nie,n
(str.3n
SZ;>~lt,: l-sz;a strona :ol zl.; Reklamy tekstem
ił 11
n !lred3k:yjnym zł.
miejsc;a
gr., bez zastrzetenia miejsc"
OgtOS
50 gr., neitrolo~i 4;> ,r. Zwy:nin3 (str. 1) s~"lIO 12 gr. Or3:l:\3 15 gr. za wyraz, najlnniejue o~łoszenie at. 1.~C
1-;5,!;jU!t'>N!

.:p.daktor odp, Jówf Nirnslein

do

.~:ia~;' r;;!i!·:::~~=:;:':f~
00 40 do
Oleli)

tW8nt. Da

._-~---"~ ....

nV\G ..\: Wszdką pracę, wchodzą, LAD~Y POK6J II wszelkllrli wycą w zakres tapie€'rf!twa (przE;rób g()dami, telefonem, niekrępującym
ki. n'roracja oraz zaldadanie fira wejściem, utrzyroaniem lub bez do
nek) wykollyo;vUję solidnie i tanio. wynajęcia.. Telefon 114·39. Zawada
lm 22, m. 7.
OOO-a
Tel. 173-51.

l j

1.5);

l~~kopisów redakcia nie zwraca.
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Poszukiwanie pra:y lI) ąr. za wyru. nlhnnieiu3 zł. 1.23, OtbU3:'1il nr~:~, l)M~ I uih,',in)N3 12 at. 0,10'
nenia w dodatku niedzielnym .RewJa· (str. 5 up.) 1 zł. Ogłcnzenia ZIImieisc~w3 oblicuM .~ o 500/0 drotei
firm za car, 10;)0;(';. Za Oql"HS!\ ''I ła',,,h1'11c'ln' lu., flinta ... tio-iełlł, 5001.... O~I()'ne"i" tłwulrolop n ~O~/:J drołe

~a Wydawnictwo".;Prasa.... ",!daw.ucza

SP.. Z

ogr. odp. Eugenjuu KroP.man.
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