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Żydzi rumuńs"

LONDYN, 5. I. (PAT). - Wieczorne gazety londyńskie donoszą O INTERWENCJI BRY
TYJSKO· !,'RANCUSIHEJ W BUI{ARESZCIE, mającej, zdaniem prasy angielskiej, na celu
nie ujawniają tendencji
ulży 'l! ZAGROŻONEJ SYTUACJI 800 TYS. ŻYDÓW W RUMUNII, obawiających się polityki
wyjazdu do Polski
nowego rządu.
'
J a k wYJ'aś n Ialą
• w F
'
Off'Ice, poseł brytyJs
• ki w BukareszcIe
•
oreJJCn
otrzymał
polecenie
BUKARESZT, 5. I. (PAT). -ZWRÓCENIA SIĘ DO RZĄDU nUl\IUŃSKIEGO CELEM PRZYPOMNIENIA TEl'tIU RZĄDO
Wbrew wiadomościom, poda"w najbardziej przyjazny sposób" o stałym zainteresowaniu rządu brytyjskiego w spra· nym przez niektóre dzienniki
":Ie POSZANOWANIA TRAKTATU MNlEJSZOŚCIOWEGO, podpisanego w Pal'Yżu w gl'uil f polskie w związku z zarządze
mu 19'19 roku.
.
I niami gabinetu Gogl w stosunPodobna akcja podjęta została RÓWNIEŻ PRZEZ POSŁA FRANCUSKIEGO.
ku do ludności żydowskiej, nit'
Brytyjskie czynuiki kompetentne wyjaśniają, że aczkolwiek rząd rumuński NIE PRZE
ujawniają się tutaj żadne tenPROWADZIŁ JESZCZE ŻADNYCH POSTANOWIEŃ OGRANICZAJĄCYCH PRAWA ZAGWA·
,dencje wyjazdu źydów do Pol·
RANTOWANE ŻYDOM PRZEZ TRAKTAT MNIEJSZOŚCIOWY, to ,iednak szel'eg auto rytaskL
tywnych enuncjacji kroki takie zapowiadało. Wobec tego rząd angielski dbały o uh'zymanie
Urzędowa ageneJa P. A. T.
przyjaznych stosunków międZY W. Brytanią a Rumunią, uważa za stosowne WYJAŚNIĆ NO· zaopatruje tę wiadomość nastę
a
•
WEMU RZĄDOWI RUMUNSKIEMU STANOWISKO ZAJMOWANE W TEJ SPRAWIE PRZEZ
pnJącą uwagą:
LONDYN.
Jak wiadomo, sprawa wjazWASZYNGTON, 5. I. (PAT). - Sekretarz stanu Hnll na dzisiejszej konferencji praso- du do Polski jest UJ'egulowana
we.t, na zapytanie, jakie stanOwisko zajmie rząd St. Zjednoczonych wobec kursu antyżydow bardzo ścisłymi przepisami, któ
skiego w Rnmunii, oświadczył, te ŚLEDZI ROZWÓJ WYPADKÓW UWAŻNIE, OBECNIE re ehronią ryn~k prat'y przed
PARYŻ, 5. I. (Tel. wł.). Wedle JEDNAK NIE WIDZI POWOIJU DO JAKlEJKOLWIEK INTERWENCJI.
napływem oheokrajo~ców. lełuniesień
z Genewy. uehodd
żeli zd choozl o zamieszkałych
LONDYN,
9.
I.
(Tel.
wL).
Z
Paqt
don
Zł!,:że
po8eł
fra-ocmskl
w
BukarC',Szcle
odb,ł
alll za J'7ef'Z pewną, że podezn
w RnmanU źydów obywakJl
slyl'zniowej sesji rad' 19l naro- konferencję z prewetem Gogo. któremu oświadezył:
polsklch, to Uoge Ich Jest zupeł
.
1.
Franeja
radzi
Rumunil
w
sprawie
u~anła
a
..
eksjl
Abłsynll
nie
posunąć
się
dalej,
(Jó
zaczyuającej swe ps(!.e dn.
nie nIemacma.
jak
do
uznania
de
facto
tej
aneksji.
.
7 b. m., słanie na jłOrządkn
2. ,JEŚLI SPRAWY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH UĘDĄ ZAŁATWIANE RADYdzipnnym także sprawa zarzą
KALNIE,
TO SPRAWA ZOSTANIE WNIESIONA NA FORUM LIGI NARODÓW.
'
(Jzeó
antyżydowskich~
wyda,
Premier Goga oświadczył, że dotknięci nowymi rO%pOnądzeniami będą TYLKO NIEtych f'r~ez rząd rumuński. Ra·
przybyli do Czechod,a ligi zajmie się zapewne 'klau- DAWNO NATURALIZOWANI ŻYDZI.
słowacji
"" Paryżu zapewniają, że poseł an!!ielski dokonał w Bukareszcie takit'Jto samelto dezufą o mniejszościach
narodowych, którą podpisała Rumunia marche.
MOR. OSTRAW~ 5. I. (PA'"
dn. 9 grudnia 1919 r. Obok jej
Ostrawski "Polednł Denlk" dopodpisu pod traktatem o ochro
nosI, ił! do Użhorodu, na Rusi
uic mniejszości
narodowych
podkarpackiej, przybyły z Bumajdują ię podpisy
Stanów
munli dwa pociągi żydowskich
Zjednoczonvch, Anglii. Francji,
emigrantów, którzy zam1erzają
.Japonii i Włoch. Art, 7 traktatn
osiedli~ się na stale na Rusi
Oświadczenie
ministra
spraw
zagranicznych
Rumunii
stanowi o równouprawnieniu
podkarpackiej.
żydów w Rumunii,
a art. 12 o
- . '
PRAGA, 5, I. (PAT). Minister
odpowiedzialności Rumunii
woPARYŻ, 5 s.tycz'1lia. (PAT).- tel~ właścIwym
Francji. Mini- \ me powi,n.ny więc dziś mkogo
b )'"
Minister spr. zagraniczll,rch Ru ster wskazał, iż doktryna, na I dziwić. R6wnież między Rumu- stwo spraw zagranicznych ogła
ec Igl ~arodow na wypadek
J
kło'reJ' opI'era sie_ parlia, do któ- I nią l' Włochami istni"ała zawsze sza, że z dniem 7 stycznia zosta
naru
'
ffiUllii p, Islrate l\ficescu udzie·
. szeUJa PI'Zez R
umunlę po- 1'1
re.,' należ.,", ma na celu ]·ed V '11ie·, s,-mpatia. Polit"'ka nasza--ci .. ·.. je wprowadzony obowiązek wistano . en" ł ki t
. .
l wywiadu kares-pondenŁowi
J
J - m
Wl
f'a a u o łDDlCJSZO' I,Tell1'psa" w Bukareszcie.
zapewnienie praw obvwateJom nął minisler - zmierza do roz- zowanie. paszportów przy prześdacb narodowych.
rUDlUllskim w Rumunii,
WQju stosunków handlowyhh z kraczaniu granicy czechosło
Żeby rada ligi za.ięła si~ spra
Oświadczył on, iż kon~epcja
"Będziemy strzegli, Qświad- Niemcami,
jak również do wacko - rumuńskiej.
Il'ą żydowską w Rumunii, uie rumuliskiego chrześcijańskiego czyI minister,
wsz:Y'stkich na· wzmocnienia zwią.zków sytJl[)apOh'zeba bynajmnieJ
żadnej nacjonalizmu nie wiąże się ani szych przyJaźni, lecz z drugiej tii z \VŁochami",
endlłlk-Ie
skargi ze strony organizacji ży- 'l .wło~kiłll f!lszyzmem, ani nie- strony nie żyw i ll1ł' do nikogo
....
dowskich w Uumunii. Rada mo- mleeklm raslzmem, ani też z
wro:!cści. Przed wojną miGdzy :\1inis-ter zakoiiczyl wywiad, LWÓW, 5. I. (Tel. wł.). - N.
. •
d e ' ab tr I
.
..
- ł zapewnieniem utrzymania §Cis,,~ SIę sama z F.rawa tym zagaił·
~wanym I
s a tCYJn~'m po- RUn1UJl1ią i l\'lemcamI ~s.tIlla y
zgromadzeniu robotnik6w nale~"'\1 ~. : IĆ.
.1f:C1em praw człowieka i obywa stosunki handlowe. stosunki te łych stosunków z Francją·
żących do związku zawodowebawienie, co uczy•
II go Str, Narodowego "Praca P.olh.,
~i. Nie jest wykluczo
ska" uchwalono rezolucję, doII
magającą się od rządu polskieue, ze rząd Gogi UlOŻc pójść śla-.
d('1U Polski i uczynić
to samo, I
~o, aby natychmiast zamknął
uczy~ił miu. Beck.w paździer\
no.~piODIilł
prlłłl.,L~a
granicę polsko - rum:lńską dla
lUku 1934 roku, kIedy jedno.
...
~
.,
"
.., "na
.,.,
!lit
W1J
przejazdu żyd6w z Rumunii do
stronnie
wymówił
lidze
traktat
CZERNIO\VCE,
i"; stvcznl'a.bl
k't
h
k
I
"
udzI'ell'ł
Polski
oraz aby i na innych od• •
'-'
J
oddziały
umumdurowanych" ę l nyc
oszu
.
o mmcjszościaeh narodowych. (PAT',. Dnia 2 b. m. wJ'eczo'I.elu
" c m k a c h granicy zastosowano od
"Tarto przypomnie~, że wystączłonków partii chrześdja'Iisko- winnYłll ostreJ. nagany.
powiednie środki, aby żydzi z
pienia delegata Polski przed",narodowej, t. zw, błękitne ko- l,
Rumunii nie zdołali drogą prze!
ko traktatowi o mniejszościach,
MI-,hał
szule, pozabierały z licznych
•
_
in~e kraje przedostać się do Pol
uczynione na sesjach rady ligi
k.iosków gazetowych i księgarlt' Ok~et
SkI,
w r. 1933 i zimą 1934 były popie
Z
rane prz~z delegata Jugosławii
żydo,w'skich w ~zerni~wcach ~iS!
gdy stał w porcie
śpiewaków
i RumunIi. Gdyby rząd Gogi ob- i Z pO __ odu burzy na morzu ma l wydaWnictwa zydowskle,
rumullskim
wymówie-! BUKARESZT, 5.1. (PAT) _ kraJowe i zagraniczne i dQkoBUKAaESZT, 5 st.yczn
_
uic traktatu, w takim razie de- Kontrtorpedowiec Principessa Ma. nal" spalenia ich na stosie za- (ŻAT). Na olu'ęcle zydowsk1m
WARSZAWA, 5.1. (PAT) baty na~ tą sprawą byłyby bez- I ria", na którym l:~, Michał odply- \ improwizowanym na jedn;m z "Ha karmel", k~óry zakotwiczo· Na zaproszenie dyrekcji opery krb
przedmIotowe.
Inal do Grecji, jako reprezentant l 6
"sk' h
kt6
ny był w porcie w Konstancy, lewsldej w Bukareszde wyjeidia'
leJ IC " na
I k;óla, na uroczystości ślubne ks. I p a~ w.
rym wybuchł dziś pożar. Cały okręt na występ w dnłu 18 stycznia rb.
PA!łYt, 5.1. (PAT) _ Minister Pawła, z p(lwQdu burzy na morzu zna.1-duJ~ SIę. po.m;nIk ~oległych I splu,nął. Załogę, zł.~{)nl! z. 40 z przedstawieniem " .\ idy" VerdietutnUJlski w Paryżu, Dimu Cesja- Czarnym zawrócił z drogi i pl}-n:e l w czaoSIe WIelkIej wO}łlY· Pre-I marynarzy, przewazole zydow, go pełny zespół c;oliatów opery
nu, wezwany został ~agłe do Bu- .: z powr.otem do, Konstancy.
.
l lekt,
dowiedziaWlszy
się o wyratowano. Przyczyny pożaru l warszawskiej z dyr, opery
karesztu.
KSląZ~ uda Się do Aten koleJą, I POw:fż,gzym Isa-mQwolnym krokJl nie ustalono.
rakim na ezele.
BUK.\RESZT9 l) stycznia.
(PAT). _ Rumuński minister
spraw zagranicznych Micescu
Iv
•
• •
11 d ale Sl~ w przysz , Dl tygodnIU
do Genewy, gdzie reprezento-j
wać będzie Rumunię na rozpoczynająe-ej się 17 b. m. sesji ra-I'
dy JJgi narodów. Skorzysta on
z okazji aby wejść w ko takt
.
n
. '.
z męz3lD1 stanu rozmaItych mocarstw i poinformować ich o
wvlycznych polityki zagranicznC.i IlOwe"o rządu rumuńskiego
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Od kilku dni w tym
miliona
ministrem spraw
w swoim czasie
z Ale
to znaczy "tradycja"
- rl~dy. na tereme k.rolestwa I węgrów i ok. miliona żydów. nych. Liczy:, obecnie 58 lat. Jest ramienia postępowej partii na. w tak młodym kraju, jak Bumu
rumunskleg? spoczywają. w . rę- Nowy rząd zainicjował pod ha- profesorem kultury rzymskiej rodowo. zaranistycznej, prokla nia? W każdym razie sympatie
kach p. GOgI. oraz ~.uzy ~Jca l s~: słem "Rumunia dla rumunów" na uniwersytecie w dawnym Ko mowal hasło
Go"1 dla Niemiec i lIillcl'a są za
na. \V termmologu pohtyczn~J kurs skierowany
przeciwko loszwarze. Jako poeta patrio,' "PRYl\IATU RUMUNÓW".
widoczne, aby można było zbyt
znaczy to, że ..rz,dy sprawuJe mnieJszościom narodowym, w tyczny ma swoje nazwisko w li, Jego "Front Rnmuński" hołdo pochopnie wierzyć zap('wnie~
gru~a chrześ~IJaIlsko • narodo· pierwszym rzędzie przeciwko terałurze rumuńskiej. Poezją I wal
.
niom danym \V pierwszej chwi.
wa .lnz od roku 1~10 mająca na ludności żydowskiej.
Wedle swoją wzywał Rumunię
! "ZASADZIE WODZOSTWA" li. Konieczność ściślcjszl'~O usfYm szt:mdarze .,ako ~odło wy ~zorów zaczerpniętych skąd- DO WOJNY PRZECIWKO AC'j Nie odniósł jednak wiele sUkce'j ksztallowanla
stosunków
:r;
p" san~ 8~~słykę. Po~oblzny ~o- mąd szermuje się propagandą,.
STRn I NIEMCOM
sów. Młodzież dopatrzyła się "\\ NIemcami Goga motywuje wzglę
~1. wldmeJące w pl~~ach . d~- zwróconą przeciwko żydom. i uwolnienia Siedmiogrodu z 38.letnim CorneJiu Zelca Co- ,darni natury ekonomicznej.
!>trowan.ych
z °ikazJl
Dawniej skraJ'ny radykalny pod panowania
dreanuk ó k'
Niemcy
przez meno prem
erostwa przf'd
I'>
'"
" wodza, któ<.
..'La
ł .. ~
I t dł· nacjonalizm nie miał zbyt wielu Razem z BO-letnim Cuzą stanął/ry w r t Im czasIe przemiano odbiorcą rumuriskiej produkcjI.
cI
s tWla.Ją zógo z hlWtYl ągnkęłą
o· zwolenników 'IV Rumnnll. Pod do kampanii wyborczej.
wał "Leg~ę Archanioła Michała"'
CO BĘDZIE DALE.'?
n ą na w r
erows e po. k'
f
.,
na osłaWIOną
mrowień.
nacI s lem a~zyz~u l n.~zlZm~1
W ostatnich wyborach Goga
"żELAZNĄ GWARDIĘ".
Czy rząd Goga _ Cuza slo nowi
Wobec nagłego zwrotu, jaki oraz za~amama •. slf: parlII ~oh. występował pod skrajnie nacjo Zelazna gwardia" nie eofnęła definitywne rozwiązanie rumuń
z'aszedł w Rumunii, znajdujące. mch
t~cznyc w pa!lstwa~h sąsled· nalistycznymi hasłami, ale zdo· ~Ię przed fcrorem połączonym z skie.i sytuacji polityc1.nej? G0go wyraz właśnie w tym, że król R , d?konał SIę takze zwrot w/' łał pozyskać tylko 36 mando.· politycznymi mO;damL Po J'cJ' ga nie dysponuje większośeill ."
•
J rzą d y grupie,
.
•
umunu.
. n pa.r t·u~ z I rozwiązaniu nastąpiła reorgani. par IamenCJe.
.
",., ~la. t t!,.., za
. d
pOWlerty
ktora
.
...
.. tó w,.. co nosunę ł o Je",o
n/e
•
!dobyła prawie najmniejszą O. de ~hodZl <? hIStorIę par.h! trzecIego na czwarte miejsce. zacja tego ruchu pod nalwą nych .dan~·ch, au!. J:~luc}{Oh,iek
Ilość mandatów, ocena tego, co nacJ~nal,lstyczneJ, powstame Jej Goga ł C~za dosłali konkurcn "Wszystko dl. ojczyzny". W o. ko"!bmac.le. U\~ozl/\Vltr
zdo
tam się stało, napotyka na po- datUje ~Ię od .ro~u 1910: WtcdYII6~· W ~aJu ]935 r. były p~e. statnich wybomch zdobył 66 bYCIe. tak~cJ .większośC.l. N/e poważne trudności. W świetle wieI powołali do zycla partIę naro-, mler Valda Voevod, który plad tó
zosh\Je nic mnego, Juk parla.
man
a w.
.
ć'I r()~plS(lC
. • nowe
kiej prasy europejskiej, która u- d owo - d emo k ra t yczną. prof esoVaida
Voevod znalazł si,= w men t rozw/qzlI
siłuje objektywnie naświetlić rowie. Jo.r~a ł Cuza. NICią przeWeso',
'kartelu wyborczym z rządem. wybory, albo nądzic bez parla",fosunki poJilyczne
wódmą Jej programu była tenkomedii
'b • t krok na rawo Wynik mentu.
RUMUNIA ZNAJDUJE SIĘ NA dencja antysemicka. W 9 lat! P. l'. 2. 4. 6.8. 10.
polski
y b °ó
P ł d'l
h'
_
ReżIm autorytatywny wrdztal
óź . . t
. .
... ł
wy or w wymaga
a szyc u b
I
I b
I
Ił
nOZoRotU.
p mej s er swoJeJ pa~łll UJą
stępstw.
Król Karol, jako czyta- '1 s ę n r awcm.w lumun 'Ił
Jeszcze nie łak dawno w Rumu· Jorga; C!lza zo~tał sam l z~cząl,
ny w czołowym organie prasy obliczu dal~k? wlęltszYC~1 trudni! obowiązywał system dwócb groma~zlć SWOIch zwol~nmków,
szwa joorskiej, skłania si~ ze Zl'0 nośel. onlżch w BułgarIi l JupartII, a to partii liberalnej i kon pod firmą "chrześcIJansko-na'l'
,
znmiałycb powodów kn mło- goslowU.
serwatywnej pod względem pro ro~ow~ • demokralycznf>j. pardzicży. Młodzież słoi po stronie Pier~vsze poc.zyn~nia gabinegramowym nie wykazujących tU • NIe długo trwało J Cuza
I Codreanu (z ,,2elaznej gwar. lu Gogl ~\'S'kaz\tJą ledn~k., że uprawie żadnych różnie. Nie Zl'ezyg~ował ze słowa "demo~a W p •• gl. G~OIl!!?Wnll, Ż!lbCIT~sici,
'dii"). Powołanie jego jako pre. r~ł\~lz~ Się on ~a dłl1~o I JUŻ dz~
mniej obie parlie luzowały się łyezna.
Powołał do życia Orwld, S'elm,k" Glera~lInJkl.
I miera mogłoby prowadzić do Sl6J me cof;1 su: przed środkaml
w obejmowaniu rządów. Tak by "C~l'Zdcłj~ń~~o • narodową n· i
R~!. E. BJdo
niepokojów. Zosłał zalym tyl . które stwarzaj:} sytuację podob~
lo, gdy nie było jeszcze WieI- nl~ a pózmej "L!gę chrze~eł- Cen, m'~J!le
ko Goga, za którym jak cień snu ną do dyktałury.
kiej Rumunii, to jest królestwa jans~o • narodowej
obro... ~.1 ~lIlo;:~k;
je się. stary Cuza,
Król sloi chwilowo zn GORIlo
rumuńskiego w powojennych Pr~YJęła ona cha~akter wy;bIlme I i na wS'ystlde
.te wybór króla padł na Go. Wyłania si«: pylanie, czy rząd
granicach zn:teznie r07.!lzerzone· bl'IOtyJOk,:y'zkatgÓrraan' .cozntląe ChOdypZI °wPeo PeOJO,!!łale d
gę, ne.ldy przypisał przede będzieCoSluknł wsPnólprac y z
gIl na skutek
zwycięstwa wieI·
.....
l
,~o l - II an II - o
wszysłkim względom polityki dą i
drcanu,
azem WZ1l\Wki,ej koalicji. W czasach powo- dz~ała SIę za kurseI? fIlofrancuzagranicznej. Zbyt radykalna S7.y nie bc:dą jeszcze stanowili
jennych znikU konserwatyści, sklm .. Nowego bodzca o,~zyma.
I zmiana w lej
dziedzinie (Co- parlamentarnej wi(;kslOŚci. ale
nie spełniła się jednak nadzieja la .. Liga" na ;skutek .fUZJI z .,Na
Idreanu dąt.y do sojuszu z Niem wyrażQ~ mo/.{liby pewną siłę.
jakoby powstałe nowe stronnie· ~dową p~rhą rolnIcz~" Octacami i Italią) bylaby dl. Rumu. Czy lOoże król Rarol myśli o
two narodowych zaranistów mia ":Iana GOgI, eo nastąpiło w le- I milion rannych
y. nil barIbo niebezpieczna. Goga! wzorze Aleksnndra jugosłowillńlo objąć po konserwatystach ich Cle 1935 r.
.
_ pisze •• Zilricher Zeilung" _ skiegu? Czyżb~ mu Goga t,\ko
schedę. Lud podobnie jak daw-I GOGA Z POCHODZENIA HU-, padkach samochodowych jest mądrzej3zy i podziwia przy loro wal dro«c:?
.
nieJ nie głosował na programy
MUN SIEDMIOGRODZKI,
NOWy JORK, 5.1. (pAT) - kład, jakiego dostarez. prenilt"r
Na te pylania . jut nnJb1ił.Jl~e
p.artyjne, ile raczej wypowiadał a zatym z byłego zaboru węgier Statystyki towarzystw ubezptecz~- jugosłowiański
Stojadinowicz./dni ~dzą odl)UWlcdź:.. Na ra~le
SIę za osobami. Kto był u wła-! skiego, ma za sobą bogatą prze-: nlowych podl.'Ją, ze w ełągu 19,)71 Chce on w"łrw.~ PI'Z7 "Irady- powlcwa nad H~~unllł. 5Zlanda~
dzy, za tym głosowano 'IV na· szłość polityczną. W rządzie roku zginęło w wypadkach samo- cyjneJ" przyJainl a FraneJ... No I ze swns~ykll, Nikt nl~ Jlotrn!1
dz:iei, że spełni dane podczas wy , marszałka Averescu w latach chodowych na terenie Stanów ZJed I wy minister spraw ZagraniCl.} po~ie.dzleć czy jnt.. l~tro Ole
borów przyrzeczenia. Rządy od 1920-21 piastował urząd mini- I noczonych 4/).300 osób, a 1.060,000 l nych udzielił w tym kierunku zniknie. czy teź staDle alę symchodziły j przychodziły. Najwię! stra oświaly, a w lalach 1926-7' osóh ednfosJo rany.
'oświadczeń.
holem państwa.
cej wytykano istniejącemu 5Y-'
'
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Z biegiem ~zasu nastąpiło roz.\

proszkowanie partyjne. Już w
ostatnich wyborach zabiegało o I
głosy sześćdziesiąt kilka ugru-I
powań polily'!znych. To miało
~aki skutek, te tym razem (re· '
kwencja wyb~rcza nie była bar
dzo wysoka. Podczas gdy w po-

ul. PIOTRKOWSKA Nr. 29

I

pr~ednich wybora~b

głosowało

77 procent, tym razem

slawłlo

l

!!Iię do urny tylko 66 proceni.
Liberali - najsilnie.isze stronnictwo, zdołali skupić zaledwie
jedną piątą wszystkich głosów.
Żadna z partll- jak wiadome
- nIe zdobyła większ~cl i· to
stało się powodem, że król powierzył misję utworzenia' rządu

Dyskonto
Rachunki Biel. Potyczek
Protesty
R6zne rachunki

KIERUNKOWI GOGlSTYCZNO·
CUZlSTYCZNEMU.
Niezależnie od emulacji partyj.
nej, wyłoniło się zagadnienie:
regionalizm ezy eentrallzm. Li·
beraJi byli stale centralistami,
narodowi zaraniści natomiast u·
chodzą za partię regionalistów.
Z ezasem kierunek centrali- l
styczny silą przeforsował sw6j
pr-ymat. Obok kierunku centralistycznego ł regionalistycznego
wystąpił na arenę trzeci kierunek:
'

Ruchomości ,

pod

52.123.84
2.052.437.48
472.481.30
2.682.15
41.258.41
16.994.14

Zł.

trapitały własne

. Wkłady i Rachunki Czekowe
Redyskonto
Różoe rachunki
Niepodj~te wpływy inkaso,,"
Niepodj~ta dywidenda z lat ubi~gt
Odsetki na r. 1938

Dokumenty w portfelu i

Depozyty·

fi

korespond.

2.038,9~O.06

Różni la

r>80.602.5.876.4a3.15

Różni

ROJcbod,: % o/o. prowizje, koszty bandl.
432.267.92
IUIO.IS
Podatki i świadczenia locjalne
..
.,
..
nt'l"6ty 3:\,419.90 18.961.05
13.14l.M
Odpisane Mletno~ei i amoriy.aaje

IYSI

wzglę

15-ł.57G.32

2-1-l.5:~S. 77

4.28-1.3:lU14.60
41.953.74

dokument,
za depozyty

fU~71).45:l, t:)

a

Rachunek etrat I .y.kei

Winien

aem narodowym prawie Jedno-

408.625.05
2.140.554.50
128,464.11

3.15G.!H 1.09
2.038 D-W.06
nSD.GOa. -

3.156.911.09

SKRAJNIE NACJONAUSTYCZ
NYo
Przed wojną św~atową Rumubyła państwem

S18.933.n

ZYSK NETTO

j

nia

Stan bIerny

na dzlel\ 1-go stYcznia 1938

Kasa i Bumy do dyspozycji
Papiery procentowe własne

właśnie

NETT

BILANS

St,n czynny

II'"

Saldo s !'Oku

4.(302.:ł8

lIbieltłegc

",QdIIdJ: 0/" 0/o.
Zwrot odpilanych

r6łne pfowilje, r6tnic& kurs. 498.2;"5.36

3.467.63

nale!noicł

41.'".74

litym. Po wojnie Wielka Rumu
nia stanowi państwo n"rodowościowe. które. jak pisaliśmy, na
19 milionów mieszkańców

ilv:ynm!eJ.uośd
przeszło

sześć
milionów
~...!'Odowym..

j

•

Dywidenda banku za rok 193-1 wynosiła le/o,

,.
prze.1aDana

._.,III!.___._I!!!!I••

lDaj~za zaś

\!!!I!!!I
__!!!!!I!!_-___
"!

stawb. aywidendy

7.& P.

1l.w~

193!'t - 4 6/0, za rok 193'" 7"/0,
6 / 0/
na rok bieżący wynosl 1 ! o-

.

!I!I_ _ _ _ _ _ _II!I_.IIIII!_I!!!!!!---I!!!!!!---lE:~-"

Nr.

1938
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ha re.form,
je akci
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zarządzenia

n
anl,i,dow kie

od

Gione de ata

Nowe zawieszenia
Plsm
I

mogłaby stworzyć bardzo nie-I pracy Geor~ Guza podpisał, jak'
!~---,.
bezpieczny
precedens, który wiadomo, rozporządzenie, któmógłby pociągnąć daleko idące re zabrania chrześcijaI1ski~j
konsekwencje dla całego życia słuźbie poniżej 40 lat przyjmoI ! : '
kraju w przyszłości.
wania pracy w żydowskich doBUKARI?S~, a. I. (~.A1~. _ ..
Planowane zarządzenia gospo mach. Przenisy wykonawcze do Po zamkmęclU redakcjI ~ulku
darczej, któlfe mają na celu usu te~o rozporządzenia będą oglo-I nastu pism ~ p~l's~nelem zyd~w
ni-:cie zydów fi l·ozmaltyeh ga- szone dopiero p6źniei.
skim ~ sł1)I~cy. I wIększych mla- I
łęzi pracy zawodowej, mają być
.
stach pr~wmc.1on.al!1ych, • pr,.y- I
ró,,"uież przenrowadzone na
szła kolej na mmeJszc mmsteez,
drodze parlamentar.nej, panie- W ministerstwie spraw
ka, ~dzie r6wnież zawieszane'
BUKARESZT, 5 ~tycznia. _ waż prawnicy zwrócili rządowi
są pIsma redagowane przez t.y(Tel. wł. "Głosu Porannego"). uwagę, że wszelkie zmiany,
wewnętrznych
dów.
Przeprowadzenie rozmaitych wprowadzone w drodze rozpoBUKAR:t:'::ZT, 5. I. (PAT). ~
politycznych i r:;ospodarczych I rządzenia, mogą być pl'zez każ- Dekret krćll:!wski udzielił premllna naZ\ViS
Plan.ów gabinetu ~o_gi nie na- dy rząd w ka~dej cbw.il~ cofni~ fektowi policji bukareszteńskiej
BUKARESZT, 5 stycznia
stąpI t a k prędko, Jal\. przy1):>Usz- ~e. wobec ~ze~o bardZiej celowe generałowi Gabri'elow: Marin~- MinistelIstwo spraw wewnętrz
czanl'~' ~o~z::ttkow~. Rząd .co ral'~ Jest .nad~me un fonny '},stawy. scu kompetencji podsekretarza nvch przvgoiowuje obecnie pro
clle_,.,lchn,IeJ podl\.reśla, ze UD PO~lewaz parlament, kto~ ma stanu w ministerstwie spraw jekt rozporządzenia, aby wszyskać b~dzle wszystkiego, CO mO- . byc wybrany w marcu, zbIerze wewnętrznych, Gen. Marinesr:ll cy którzy zmienili na?\vi~ko Q
.,'Gb y p o e.l ąg.n~ć za.
• ~flb ą w~'trz ą SI.ę
.' d oPletro
.
" WIęc wsze:
I '.les t
'
' k r ól a. B y ł"
~ na
~
-:-1
w maJu,
męzem
zau f
ama
brzmieniu nieruIUul1skim
ru
sy w kra]u l ~e t;le zamIerza kIch Z!ll au sp.o~zIewać się mOz on podsekretarzem stanu w m!- mUI1-skie, powrócili do swych
~~~~~~~~~
przeprowadzac
zadnyc?- nic na na.lwcześnicJ na początku nisterstwie spraw wewn. w po- poprzcdnich nazwisk.
',..::::'
rzeIU~--ślanych zarządzen.
lata.
Pl·zednim gabinecie.
s 'ladCZellle wydane przez odten s.po5ób został m. in.
Do te~o czasu niewątpliwie
RO'ft'li:a9 !:1,
robGłn~czi1 poV';iedni urzad, stwierdzające,
t:ułkowicie zarzucony plan zmia poczyniooe będą kroki przygo.wr"!&w: \
że agendy pośrednictwa pracy
Iły prawa wyborczego w d~dze towawcze. już teraz zaillicjowaBUKARESZT, {) st. 'cznia. o - nie mogły dostarczyć mu zaję('ozpol'ządzenia. Ja~ wiadomo, ne. A wię.c np. wszystkie władze
_.
PnY4;:olowan'- jest cykl rozpo- cia u pracodawcy rumw·',!- ie·
istniał zamiar zmiany o["dynacji okręgowe otrzymały polecenie
BUKARESZT, 5. J. (PAT).
rządzeń, mają-c ych uregulować go.
wyborczej w tym sensie, aby w zestawienia list Jlcencji na 1\'y- Wszystkie rady municypalne: zatrudnienie rumunów przez
1!
i
":
1.przysz'lośd do otrzymania pre- szynk all{oholu i przedłożenia departamentalne zostały rozwią prze~siębiorshYa ~ydows!·ie. Za dłmSIlWa
nlii mandatoweJ wystarczyło ich premierowi, który na ich zan,c. Na ich mieisce do czasu sadmczą tendenCJą nowego uBEllLIN, 5. 1. (P~\.T). Łamy
nic 40 pTOC., a jedynie względ- podstawie op.rar:uje PlI'ojekt u- nowych wvb:Jrów będą miano stawodawsŁwa jest skierowanic I dzicnnikó" n:~ll1 :ed ich przcpeł
lla większość. Od wprowadze- stawy o cofnięciu tych licencji wane komisje tymczasowe.
wszystkich młodszych rumu- I nione są dziś d!m:es:cniami o
nia te~o w życie odradzali naj- konces.łonarluszom _ żydom.
nów do pracy w przemyśle ru- wrażeniach, jnkie wywarły rulcpsi prawnicy, wskazując preZe stroov rZ3.du podkreślają,
eW~zJa
muńskim i zezwolenie przemy- muilskic larządzenia ant 'żv,ytfcro·,'d, że ordvnacjaw--ybor- że wszystki~ zaTZądzenia gospo
sławi ż"dowskiemu na zatrud~ dowskie w różnych krajach. '1'rn
f'za słanuwi integralną część ru- darcze pr~prowadzone zostaną
,
niell1ie jedy'nic. tyeh pracowni- sa niemiecka mówi jedno~ło'
mu' skie.f konstylucji i wobec etapami. Również sprawa utwo . BUKARE~Z'I, 5. I. (PAT). k~w rumunskl·ch, dla których nie o "nagance żydostwa i kale~o może ulec zmianie jedjlllie rzenia przy prez'\'dium rady mi- Rząd rumnnski postanowU prze I WIek mógłby być przeszkodą w pitalu międzynarodowc l1 o przt
w drodze ustawodawczej. Mo- nistrów wydziałów dla mniej- prowadzłt'! rewizję wszystklrh uzyskaniu zajQcia. - Rumun, ciwko Rumunii', stwi~rdzająr:,
ddiJut ja ordynacji wyborczej szości w"~ierskie.i i niemieckiej dyplomów l~kar8klch uzyska. I przed podpisanIem UIIllowy o iż w kampanii antyrumuńskiej
.
.
zosłała chwilowo odroczona.
nyeh zagralllcą i JegaIizowa-1 pracQ z przedsiębiorcą żydow-' biorą udział "l.:oła frontu ludoChwilowo zarządzono jedy- nyeh w kraju w okresie od 1'0- s.kim, będzie musiał, według wego". Pisma niemieckie dononie, że minister bez teki, slIro ku 1918.
tych projektów, posiadać za-· szą z Bukaresztu, iż liczni żydzi
ł
_
fu~mil', dotychczas p r o f e s o r )
' - - - rumuńscy likwidują już swe ins·.~ra SIę O ~bywatels W
uniwers:vletu w Klausenburgu
teresy i
zamierzają
!\zultftt
ang.e'skle
(Cluj), który uważany jest zą
si:hronienia zagranicą·
?LONTE CARLO, 5.1. _ Ksłąi~ dobr~go znawcę. kwc:stii mniej.1lch:tł Radziwiłł zwrócił się do s~ośe!owvch, zająć SIę ~ stu~
~wego adwokata w Londynie, aby dlami ~r~ygotow.awcz~l dla
lp'JPh
•
wszczął on u władz ..lngielskiclt
rozw ązan1a mme.fs,zośeIuwego
~v ~ W war:)zawsltiej prasie żydOlf·
rania o uzyskanie obywatelstwa pr~amu rządu.
. .
l ~
f.kiej czytamy:
Nowe kroki, uneczywismia"Nie nale:i.y oczywiście lekcewa
brytyjskiego dla księda • Grdynata
Ksiątę Radziwiłł posiada z czasów ne drogą rOll'Porządzeń, doŁyJ
ij d~
~yć niebezpi~cz~Jistwa gro.tącego
~wej Icariery dyplomatycznej sze- \CZYĆ będą, .lak donosi ",rasa, je;ft
zydom rumunskim, ale sytuacji w
I"eg wysokich odzuaczeit anglel. dynie spraw drObnej wagi, ale i
lU.
(Grand) Rumunii nie można w żadnym ra·
r.kich i ma w Anglii wpływowycb te rozporządzenia przeprowa-,
,,)
li " lliJ l!
Hotel· I zie zestawiać z sytuacją w Niemp:zyjaciół - Uczy na ich popar-/ dzane będą dopiero po .wrboB
n~rntom'cza
czech I~(b we Włosz~ch przed wpro
cle.
rach do parlamentu. MlmsteT
ft l i
"
\I; U
W:
wadzemu tam totąltzmu. Rumunia
Pozyskanie obywatelstwa ma na l
jest przede wszystkim krajem roI·
I
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cy chłopów Ma!1iu. Z drugiej stro·
ny ani Goga, ani Cttza nie mogą
f~lm
j
Dii§Ził
równać się z dyktatorami Włoch i
powr6clł do zdrowia
li'
_
~
~D ' l
~iemiec r:-ó~nież t k~ól Karol
AMSTERDAM 5.1. iPAT)
Jak jt;ż .donosiliśmy, w ub~e- \ Wy;n.ag~llia. ar~. ~ł~'~zn,e ~ubl1Cl ~ee, oświndcza, te dy-skusja w Jest czł~wlekiem,.•dory dał~y SIę
j'sia:e Bernh
b\ ł d
;::łym mIeSIącu został załatwlo- nC>SCl nl!emleeklC] l Jeśh dale.} tej sprawie prowadzi na
zepch~ąc d? roh cał!mwicle bler[~Cl/Soctgi" arp ~rzy y , .• O.l~- ny t. zw. polsko _ niemiecki za uWlględnimy fakt. że polskI nowce, ~dyż PcIsJ,a nie mOże I uego ! bezstlnego. ~bserwa!ora wyI~karz ośw~~c ~ ~ego ł 'ł\Ji~et z~e I targ filmowy, który wyniknqł z film .fest do tego s{opnia Z!lŻy' w:rprodukowa.ć rocznIe więcej, darze~. An!y~c~ICl .rUm!Ulscy ~~
lisięcia jest zuiel~i:e z~::W:l:~~l~ p~wodu ni~s.prowadzan.ja. przez dzony, że n!ema filmu, któryby .iuk 7 filmów, kłól'eby mogły u· dą t~z ~lUsleh SIę hc~yc z mmeJhsi~ż _ jednak pnez dłuższy Jc'z%:! Nle?1cy fI~m6'Y polskIch w był wy~tawl:my bez. decyduJą.ce kazać się zadJ'anicą. wobcc cze.! szoś~larul narodowyn~J,. stanowią~
betizie In'>s;~t pozosta' " • ł
/' mysI ObOwIąZU]ąeer;:o porozu- ~o mlZlału zydowskJCgo, -- Je· go w razie nienrzyjęda prze:! cynu 30 proc. ludnoscI.
!o ~
•
l. , . ,
C "I\' zupe nym 1111.COla.
.
W
. śl'·
..
k'
,1.
proroctwa endeków
w.
mysI
Bp'okoJ'lł
tym samym czasIe
ł SIę wezml,e te wszyst te oa-.o stronę pol&ką ',,"ynu:tllv w sto,'
..'
. kto
..
~
40 l'lcz.no ś'
. sunku 1 :6,'lnusmłohv
; "
. , I rych . w RUmUntl
, ssana
po lsk a sprawa d·l
-ZI a
CI DO d nwagę, to na l ezy
n:tStąplC I
d b' wydarzema
. k
N' rOZW1h
Wmów produkcji qiemieckie,i. uznać przyi"łv sposób wyroia. "zmnieJszenie ImJJQl'tu filmów uą SIę ~o Q ?Ie, Ja w ler:;czec,
W związku z tym porozu.mie- ny za wicIkle 1Hltf'pStwO ze nicmieckich. cOby oh,al'ło l'y- są cona.lml1i~l przedwczesne.
~)
nie zQ<stało ze strouy Polski wy strony niemieekiei".
nek polski dla banalnych fil,!
_ _ ..
znalazł przytułek
p~)wicdzian:,
po czym w gr~d.
Cała
notatka jes't utrzymana m6w amerykańskich, a na to lWa
VI Hiszpanii
nlu ub .. r. Y.lechala ~o BerIma Vi podohnie napastliwym tonie. ?1"zcciei ?ie .mógł,bY się zgo~~ić zakazany w Niemczech
r AR YZ, 5.1. (PA T)
Iynny (lclegac.Ja polska, ktora zawar, . . .
zaden powaznv pn:edstawIClf'l
v.all!!.~teJ" z ChkagQ, iclkowski, la nowI" porozumienie na 1938
.Na .zaikonczem.e P~110 me· kultury poIslde.i".
BERLIN, 5.1. (PAT) - Na moc~
lWilly w Iwłachprz"mytnik6w al- rok.
nucckte, lIikazu·nre SH~ w Pol,
Talk ocema orC'an hitlerow. ustawy o ochroni~ naroda i pań
l'n\lrlu " Chkago 110d uazwiskiem
~a zasadzie te~o porozumie- ak u
UM
ców polskich orodukr.ję POl51' 51wa szef p~licji ,?ie~ieckiej zn~a:
,.t<'id Tiger", k'{a·y mimo zebrane, nla rozwóJ "wymiany filmowej
i ameryka6skq, wywd:lszai:\(' \ za! na te,r:lJle Nlemlcc. wszelkle,l
go ma··~tlw uie 111!>gł znaleźć przy- mi~dzy :ąsit.>dnimi krajami" od
W
niesłychanie filmv po-chodzenia I dZlalalnos.cl stowarz~sz.e!lla pod Il;l
lull,·.1 ': żildnym z kra.lów europej hywnć sir. ma w ten sposób, że
WARSZA -,v A, 5 tycznia. _ niemieckieClo które ja.l- wiado-; zwą "ZwIązek przYJacJoł Izraela'.
~l\;~h, nareszcie nlrz.vmał zezwoJe- lIa kaMy film produke.łi pol- (PAT). _ Pan Prezydent R. P. mo, w cią;'u' osta t.nich lat nImi. k(óreg~ ceotrala znajduJe !1łę v,
/l'c na oskdknie "ię w Barcelonie. ,"kiej, zakupiony przez Niemcy, mianował po. Jerzego Tramme- żyły się zna~znie pod wzglt<dcll1 BazyleJ .
•. !~id Tl?,~~" nic mógł nawet uzy- ?r~,zlli~emCk~Csh·p.Towadzać 6 filmów courta woJewodą lubelskim, To sweg,?, po~iomu,. a IJ~za tym są
zmarzł
~;Jia~ zezwolenia oó ;\łacl~ pirenejmasza Malic.kiego - wojewodą przeslqkIllQte meznosną 1endeJl
_ _
[J, ·ej rej I:hhki AHuorry, i,tóre mi·
Ju k donosi Zach .• \g. Plraso, tarnopolsl-im, Henryka Osta- cją nazi lowską . Jeden 7. nich: Umarł on z głodu I zimna
,,1(} obi-. tnic: u'Jjnycl durów I U!UII
", ;l,
or~all hitlerowców pOI' szewskiego, i'l'ojewodą biało- który ulkazał sit: niedawno na
Warszawski koresp. "Głosu Po·
liol\'.t ·;ia" S'lll!ttorinm dla tnje~zkari- i!>Id('h .,Deutsche Nacbrłchten" stockim oraz Józefa T)<-Ulii1skie- łódzkim ekranic
trzeba była' rannego" telefonuj.,:
(Gw, I)~hllćwily ,.;,mgsterowi ame- pi"le o polsko _ nip.mieckim go _ wojewoda krakowskim.
mllclmie okroić, n mimo to or- I W Warszawie oblegają wersje,
l'~·t. :'~I~Ue!l;t1 :,c!:ro1Jicnia .. Po lIa- , porollImiooiu" filmowym, co
Nowomianowlmi wojewodo- dydlarna bnunatna propagandn! że lIhywaj~cy się w lasach w okoI!t'Jsc,'J ze;:wo{ellla .)d rządu hisz- nasl.ępu.le: .
. wie. pełnili dot. yCh~Z. as w ch. a- wyłaziła na wierzch w wielu liry Radomia groźny bandyta l\1'll[,i!li-,kif'r!;o źU!1darmerill irancuska
.JleŚIi sie :ma poziom .p olskie. rakterze wicewoJewodó\v ob!)- ~,id~ea.;Ch. i <:.iążYh rówJliej nn rus.zeczka, ~tćry ma ~\a
umieni"
1cI$fawih. 3idko 'I".;l\ie ,..,,fY o rio ""l
"'·a- 1!O f'J
. śl··
· .,I Wląz
. k'1 wOJewvuow
. _..J · en ł·
I le mor d·OWo
1 mu
J. Je
l SIę Z d
ru~leJ
na t
erenle
OSCJ. .
w.e
zmar7. ł'
z Zimna i
li!;}' bi9pnó;;Id(>j.
'.Tuny przeciwstawi , ~·.ysokie woich woJewódrlv.
(~-)
g~odlf

· - B II d

I SUIZe ern ar
dt

na

_I

noliki

.:al.

nrodukc:illP

II

n!e

ma-I

I

I

I:

i

id liger"

l

NOIIl'-.

oJ-ewodow-.e

I

I

j.

prZrlac.ol Izraela

I

Maruszeczka

4.

19:'18

, Powrót pik. Koca
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'Vars!. Ror. " Głosu Poranne·
Łelef .... nl1.ie:
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O!1e~'Claj powrócił "l wywct,a-

sów,

Ub6j 1I'n8cha

świątecznych płk.

Koc . • gdzie
kdnoc,le~l1je
ba ..,'iii wicemi n.
P3~iorl\m 'shi
oraz lekarz dr.
Liliel'lfeld _ Krzcv,'ski, J'eden'

Sp~dzal je w Żegie< low.ie,

WniOleko ea
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""zrasta

; te znie lenie ' uboiu rYłua ne

\vAH~Z~ WA,iI. L. (PAT). :'>łInister, rua normalny l"Jnek mięsu y - przeto gminy . 'I\oY~llJlloweJ j 'pr~epjs9w rell.· de ustawy o uboju zwierząt SDspodar
Z $two rolmct~a l reform ro~nych wy' wydane zost.ał.y za::zą~llenia ~ . ~elu gijnvc~. ~stal~ wi"c specyficzne wpły ~I\ich,
,;(łó,,,'nych filarów "Zacrynu",
I dało KomuUlI.al 'ł wykonalllu lIstawy przystosowanIa rozmlarow uboJu ry,' wy pozagospodarcze na ksńałto,vank
z dn. 17 ••1. 19313 r. o uboju zwierząt lualnego dla ni cz:będnych potrzeb j s iQ sytuacji rynl-.o,,-:ej. . . . .
. Ceny npęsa :~ uboJu. m~cha.nlcznego
gospodarskiell 'w rzeźniach.
I ko.niyngenty "bo.iu ' rylualllego na na-I Ubój bvdła w ciągu .. ub. r. w porów k.szta.łto'l\'a;y SIę .ffill1e.! wIęceJ na po'
'V dni~ t styczllia b. r. upły.nął roI' btt:puc \'wurtllły udpowll'dlllo Oblllio- naniu ~ r. 1936 ....'Ykaa:uie wzrost. Po- Z.IO):lll~ UluB r. ~atomIast wzrosły e~
od daty' wejticia w życie ,put::pbów tl"j DO.
zo~tllje to . w :!:wią;z;ku zaró~'no ze ny . nut:~~~ytu.aIneg~ t. zw, .koszern "
u!itawy.
, I Ubój r~tualny w ciągu uh. r, w~lIIotonym eksportem ' ~wierzęcym, ~o. obmz~IY SIę ~as ceny. mll~sa . ry~u.
Na obszaraeh. na których bydło i lmuiej~zal sit: (prócz \\'ilnlJ, ) i St.'lIlO jak ze zwh:kszenil'Rl ,lionsumcjl• . W a~uego,. t,!!e nadaJą.ceg o Slł~ do SPNY~
llpRLIN, 5.1. - Jak mówią, w cie!r:ta były do końca 1936 roku pod , ,.-ił w procentach ogólnego uboju by, ub, roku wzrósł również ubój cielat !.cl:ł r~llgI~~ego ..(mc. trybowan.e, bąd z
najbłiżs~ym c~je odbędzie się I dawane. ubojo,,"! wy~ączni~ rytualne· I dl.a w 1~lty~n i. listopadzie: w Wa:sza. , (.: "·y.i~t~iem uboju lo'ako\,,;;kiegQI ::s!ref~o~.e ~ZęS.CI. mIęsa): A w;sc bez:
rozpratVa sądowa' pl zeciw br Wie- mu,. ~bJęto ubOjem mechaulcznym od WIC - - 36 I 16, w Lodzi - -ł3 l 25. oraz uhUJ trzo(iy ehlew:nej. Wzrost ~· JP,eilł~ ZJaWisko prze1zucan.a l,o !>~
,'. •
.'
.• . ~5 .~o Sa proc: całego uboju. Przy tym Ubój rytualny ci,eląl:.w Wars~awic - , ten jest. lliewątpliwil' wynikiem prze.' tow,~b.<?:J~ . rytualne~~ na l~d,l()ilć
lopoł~J\I~J, ar~sztowaneJ ~rz~d lul I !lo c bydła bItego sposobcm mecha. I w lutym - 15 J wt h·'topadzle - .1 t, de wszy tkiIn ogólnej; poprawy gospo chrze",C:1J:l.nską, a Clę~C ~loc!l?d.ow n a
I q mlesląc31lU,. Akt oSkarlema
niczlJym w okre ' ie tym (za wyjąt , . w Lodzi - ::11 j 26. Przy tym wstały darczej. :'\ic da si.;: stwierdzić, jaki ludno!ic zydowską, Jalac lSllllało ~'
wio O szpiegosh 'ie "na q:ecz: za., kien,l \Vilna) .wzrastała•. \VskazlIJą na 1\ vdunc zarządzeni;] , aby -w tych o· wpływ uliał;} tu nowa organiMcja tl' ub. latach , obecnie zostalo IIsunięt('.
ch od niego mocarstwa", Podobno I to h,czby ubOJU m,eC~alllCZl1~O, doho, /
_
_ .
.
. W. organizacji ryllkll mięsnego da·
zabiegano o
mian zna'du' ce' ; nanego w !~tym l l!stopadllle r. ub:: I
j~ SIę z~llwai:rć pe,,:ne przegrupowa.
.?' ę
l J~ J I w. "rarsza~Je w llltym 64 proc., w lI,
...
.
lulł w kIerunku uspoldzielczenla hurClę w areSZCle sledczym hr. WieJo- stopadzie 8! proc., w Łodzi - ri7 l 'la. 1
..
...,
.,
. ..
.
lowych obrotów. W "'arszawie Kra·
polskiej na niemców, areniowa- Cieląt poddano lI~JOjowi mechanicz , I ' \~ wIu. IUgltllll!>tO;w twi~rdzl, ~.. e ?pakowaIue) dają tę gw~· kpwie, L"'owie- i Łodzi powstały poIIvcb w PoI3c~.
Ilen~u: w W~rs~awle w lutym 8l proc.. ze Jedynie mechan:czne opako- Nlnc.l~.
jedyńczo sp6\dziebiie rzem(eś1lllic;>l(>.
•
w hslopadzle M9 proc., w Łodzi 63 j wanie proszków
daje gwaran·
Dbając więc.o własne zdrowie za.k;upujące żywi~c i prowadzące hur
2
7....Prz:yloclone lIczby
.
..
I cję całkowitej
higieny
ich wvko- żąda
to",), zbył mięsa. Poza tym w mia ·
..
" 'Ił
v,' !>kazuJą, ze zO- 1
.
••
K jcie. proszków z l{OGUT.
. . · sta-cb
tych częsć detalist6w połaczyła
słał osiągnięty główny cel usta "'Y, tj. nama.
l~M tylko w U1echą.U1C~D1C. swe przcdsiębio..~twa dla lepszego u.
W ZlIkładach
wprowadzente. uboju m.echanicznego
Maszynowo - bez dotyku rąk wykonanych torebkach. gdyż żytkowania kapitałów. Niestety te
. wieckich
na tych obszarach, gdzie nie był on ludzkich
w:konane proszki: dzięki temu unikacie naniie· Nocesy racjonalizacyjne nie przybra..
stosowany. .
..
\ .. Migreno _ X cncisin" - Z KO-· nia zdrowia ' swego na prZykre' Iy na tym odcinkll dotychczas rozmia
Warszawski. koresp. ; Głosu .Po.! Od ,.stycznla,ub. roku ub OJ rytualny Gli'iTIEi\l
. t .bk 1 (
" . u', '1\"
.
'
I rów, które rokowałyby r.ychh~ popraf'annego" telefonuje:
".
Id?kol1~wany . Jest ty~o w tych rzeż, · . .. ,,[ won. ac l nO-,lllCSpO zl;'ln I. . .
lWI! -fal'howej i materaalnej sytuacji
. . . .
.
mach l pom!eszc;oo;eUlach, kŁore zo~t~- I .
..
,
. . .
.
I spq:edawców mi~~a. Refl,łrma struktu
'\li dńiu 5.ym b. m, w minister- ły w!.zna~zon~ przez władze ~dml11.l' srodkacb, ~dZle mll:so z ~bo}n rytnal- hop.!, "' . ~a~dym jednak ra.żie można rałna rynku mięsnego zależy w pierw
shvje opieko 'P Je
• db ł . i stracJJ ogolneJ l tylko po ukonczelllu nego będZIe nadaj przel11kac do kon, slw!erdnc, ze nie wywołała ona' ogra· . s~ym rtędzie od rozwiązania spraWY:
.
I ~ o . cznel.o
y_a: ę uboju mechanicz.nego. " ' arunki tego sumcji normalnej. kO~ltyngenty hyiy nlczeuia kOl!sllmcji w p~równaniu z: orgaJli4lucjl podaży, organizacjI napad przewo.dmctwem głowne~o 10- uJJo.ju zostały również SllUmanita~y: nada~ zmni~j.szane.
,
ukresem .. poprz~dFlim..
.
' szy~b
łru'gowisk
oraz organimcji
:-pektQra pr,acy dyr, M.. Klotta, zo",ane. J.e;;t on dokon,ywany pod SCl
.TaJny l~OJ rytn~lny, kl?rego rozCeny zywca opllsi{lnc~Q wykazały .. zemio~ła mh;snego, .w malym zaś ty)
konl'l':rcncja Z udziałem przedstawi_ słym ' ~adzorem ~rsanow urzędow.ego I mHl.r~ zw!~kszyły Slę w z"Y~ązku z 0- w ~b. roli n . pew.ku wzros\- w por.ów, ko stopniu zależy ona od organizacji
('jeH p'racown'kó ' . d
k"
kł badalua za ' specjalnym pozwole11lem gral1Jczelllem kontyngentow, był t,,-, nanm z okresem poprzedn-im . . Xa.lo- I nboju.
,.
._
.1 ~ 1. yrc I:Jl.za ~ w ramach kontyngentów, ·ustalanych' piony w drodze przepisów karno'ad-: miast ceny bydła wy~hlIliz.onego w
~J~ . Qs.~~wleclucb W &p~awle II- przez .woje:W0dów..
. .
m!nistracyjnych.
.
drugiej poło ,-ie ,. ub., :mIlcznie spa- ...
. •
"
•
•
k '.:1dacJI dłi~gotrwałego zatarau
J',o;q1ewilz w pIerwszym kwartale
Porwolenie· na uboj rytualny wyda,! dły, -ZlliJan~" w .cenacn zywca nastąpi· . "Kurjer W aJszawskl'· donos!.
między dyrekcją Iii pra<!ownikaml. ub. r .. o,kazało ~!ę, że 'znaczny odsetek , je się wyłączn~e tylU detaliczn~l Ily w wY,niku ogólnej. yti!acji koniun- ~ " e - 'ali ł h ' .
b' "
·n
,
,ludROSCl wyznan zainteresowanych w sprZ'edawcom mIęsa rytualnego, kto- kturaIneJ oraz ..." zWlązką .: sytuacją I Z . l
S ye ac, W
lezącej Sesja
W . ~iJ{u konferencji osiągnięto uboju J"l:·tuaInym olc· spożywa mięsa rzy po.siad.ają kOnCeSjon. owaDe jatki i l1a rynku pasz .. ·.atom.ia~t "'.' ciągu
pa"Iłl. meutal'nej Z.głoswn1 b~tl'ilrozl.\nlierue · tak że zatiirg mozna ry'llalneg~, wsl,ulek czego kOlltyn-gen~ węd1lluarme. .
. .·1 łeg.o ub. ro.ku nie -dolllesłoDO władzom d· . ·
·k
łk ,'t ' i ,_
\lwaiać za lik 'd . ,
ty nie. zoswłr wyczerpane, bądi td
W ten lSposob . zerwano za~emosr .,? udnym wypadku obnlicnlil się et!n I ~e ~lQS~
O ea OW1
l U.
Z. Vl~" a~.
.
mięso z ubOJU "ytualnego przenikało rynku mięsnego l jego: aparatu od zywcll:; poWodu .wprowadzenia w ży. słe!lłe· obojU rytualneg'fl
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'0
krajowe
i
od naitańslych do luksusowvch
ooleoamv
na bardzo _ _ _ _. ._ . ._IIII!_ _ _ _. . . .
dogodnych warunkach. ~ Wl1elkle mlfkl i m,:I!le.
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z,m
sle
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zaJmo'
W
I
poza sWJlm;
zawodowymi
•

Odmówiono legalizacji
stowarzyszenia monar·
. . . ~ chlstycznego

•

cZJlnnościam;'

Wa-r·~. kor. "Głosu ' Poran1le ·
telefonuJe:

~': f) '

~tarostwo gl'od.zkie w WarWARSZAWA, 5.1.
,obywatelskicb, b) jest nieE'~azitc.l-1 uiczych w polskich .~zkelach alta· d!iwości Z. podsekretarzete ..... Ił- '
za wic' odmówiol'o ' legalizą.cjisfo W ciągu ostatnich dwucb dni sej- U('go eh:J.rakteru i ma. niel'oszlakO- . demic-kich,- -o) -url!:ędniCY proku,ta-' Chell!!ońskitn na czele.
warz:vszenia" monarchisty:czne- ·mową. podkomisja prawnicza roz-I wan}!! opinię, ?) wlada n~le~yc.i~ ~ę- I tor~ g;neralnej. R. P., ,którzy po
Pos..Sommerstein .?r~ kUkakl.o1.
~o. :\Iiariowi-cie oTganizacja ta l!atrywała prOJekt ustawy o ustro- ,-ylaem poli;klm w słOWIe :; pu:;nue: I zł()zemu I3gz::umnu .referetlda.rshle-\rue udzmł w dyskuSll l wYPQWIC'
Ll'omag:ala ~i)' zatwierdzenia sta- ju .adwokatury. W toki.t obrad' li) ukończył lllliwersyteckie .fitudia gl. Il1,ają. co najmniej trzy lata {!,łU'~. cl...ial się- przeciwko ograniczeniu
tulu 'l~lulm d~'skUl3yjnego imie- pr7!yjęto trzy pierwsze lozdzialy! )'Jawnieze, z przepis'lnym.i w 1'01- by .ręf~rendar~kie.t, d) oEohy.. odpo. \ wolności. przesiedlania.
nia króla Bole.stawa 'Chrob,rego. pr~jektu, , zawierlqą.c~go przepis): \ ,'ce egzamiuan:r, e) odJ)Y:,I a~1ika.('J'; ! wiadaj~!.c~ ,;n~runl~9~:! :-"t lng::lJym
Długą dy~u_Ej~ .w~ołała spra ·
Odmowa 'staw!';Łwa ' nastąpiła ze (}gol~e. orno okreĘl;lJąr~e wal'~k~ bąaOVi~, zakonczon~ pn:epl;;anY'l: 'lll~ ag,leCJ.a. stano~J~:&. ~~d?;JCgo., w~', cZy'.ad~cke~ m~e wr,konrwzgltjdu na to. że pielęhnow ;l,nie przYJ~cJa. do. adwokat1l1'y, tudz!e411'gz~nllnem, f) odbył l1i1.iit.ęi)nlt') ap~l i Uc.re ma,Ją. ·('.0 Ii.~JmRte.l trzy 1~t3 I wac :SWOJ za.wÓ~. rownocze6nie z
idei lllonar<:l1i&ty-cznej me jest I obowlązłu 1 pra.wa adwokB;t~w. i kl~CJę adwokack~h. zakon,cze;ną ogZ<l \ ~ll1'l;l·y na ~tal1,)włSkuQzł?lik.~ bm- , p~łnte~\em lu~kcJl ~ samor~d~e
Do.żąi:I~ne
wzgl~du na ustr~j Z . d?tycl1cza~ pr:z~J~tych przepJfiC~> ! rumem ~dwok~ckl~, g) ob.r~ł w Ira on:ec'ZUlctwa sądu. D~Jwyzs'Z.eg~ I'('cyzJę li' ~eJ spraWIe postanQ~o
panst-wowy,' który opicra sję na , proJektu naJw.azmeJszo znaczem~ I ok~ęą'u IZby .sIe~zlbę., ": ~Ie.l[;C\)-, lub czło~k2.. sekretanatu pr;ąWDI: DO ~dro(lzyc do na~tępnego poste ,
ll;;-.ta \\.'ie "on.stytucy .J·nc j . Organi-_ .ma. ad. 10~ kkry . ustala waT~tl\lu WOSCI, w l~inr~J Zn:lJtlUJe ~lę sąd. I ('~E'go n~ ,yzszego trybunału a{llll! /. dz.<'rua· - .. . :
- •
'f.aei a D.1O'tla.rcilistYCZlła 'l.w.raca przyję<.'i~ ~oadw~kat.u. ry. Ar.tYkul Lączna ~pltl{a~.rd sąd~wa ,J ~dw~.~ \TIl:,t.r:lf'YJtlngo..
I. _W . s.praWIe mep~~zalnoś~ ad·
~ip ze "karetą' na. tę odmOWi> do ttm głOSI, ze na lis~ adwokat.o.... kacka me moze lnac luoceJ, nn
"', . , ' .1 adWBJat ry mou " \ \>iolia.tur~ z pelntemem mny~ll
. '.
.~ ."
. . " . l' d'
,.',
k"d któ·, )
lat 5
... reszcie ..o ·
u
I!>'t ('zvnnośCI u~hwalono w ' rezulta.ele
~.a.l,,:yżs.zei{o Trybunału AdmI \ :~ z~eV' lJ.lt;~ny az) . _ o:, a. po- I . .
.
b~'ć , przyjęci PC) złozeniu, egzaminu I że' nie mozna ł c ć adwokatu ~
a
Jł!strac:<iJne<1o.
::;taU . ot) \\atelsLwo
pol:,kle l ko
Poza tvm do adwokatury
t110gą a"~'ol'ackleg.'''v bez ObOW'lą'7ku
odb:y ze stałym, stanowIskiem
li ~ ,
' ~
'"
.
ł .
'I
h' I .
. "n '
'"
w sluzbie
.
'
rzysta w pe Dl z praw Cy1'1 nyc J być
przy,jęci
bez
apliacji i wania aplili3cji: a) oBcby odpowia I
• t
•
. tki
..
tr
egzaminów: a) o::iobr, które co llaj daJ'ace wa.runkom, wymaganym pa~s wkr°wtareJ, z n:?,Ją . em m,lm~"ua,
., .
I
ł'ł
l '
.,
.
. . pcase - e za O<.<lnu J zawouu ..... n\llleJ przez trzy ata 1'8 UJ y , f' '0- fU3 (lhjeciD. '3t.1,llOWISka ~dzi'€go\
. '1 kO
W
ą.dLie · łfl .
wiazki
~edzio'ńslJc
lnl> prokurator
którtl m'aJ'a,• c o DaJ·tnni.,i
trzy
Jata
\ rv
CZtYc~
lego.- za samor}z'e
.'
- , .
, .
.
v
.
• .•
onalSuym
zezwo em m r~ar
~kle W sądach po:Y~zeelmj:f. n,.~w oJ: . }'mh;twowej służby referendarskiej ci. aAlwoku\lktej. W spra.wia pra.cy
skowych l~b .adnlllil<..t:.łCYJJlYC;\, b. ' c chn.r<'.ktcrŻ6 prawniczym, b) p i l33r ~ rzedsiebior6twach prywatnych
do legionist6W. peowiaków i uczestników walk profesorOWIe
l docenCI nauk pra,\\· l'ze bipotl3czni
i . notariusze.
.,,HIWOĄ:;I
- p,~ t moze
-. Je
' d yru'B P r CWadl~';
. ...
. . .jeżeli
.
. .u,
.,o nlepodległośt
('( , ,~aJmll:eJ przoz ~rzy l~ta zaJ~c- wlasn,~ gospodarstwo rolne. W ra\\'i111 l'\woJc stanOWIsko l oupoWla dach uadzorczy!!h może z:Jsiada~
Gcn. Ro.ja wysiosował llask m~s ludO\vych w)'maga dziś , w
da~~ . warunko~,; WYIIla~a.nym dla jellynie za zezwoleniem rady a.dwo
Pt1.iący list ot-.vą.rly do legiol1i- czasa<:h zakł~l11ania , cynizmu i
obJf1en stanOWWt3 eędZJego. .
k:J.ckiej. W spółdzielniach i K.o·
sŁQw, pcowiaj\.ów i uczestpików tchóq;liwego i mściwego gwał·
niepodległościowej
akcji czyn· tu, zdecydowanej obrony.
Pc.dkomit;,ja prac. swoich nie za- mu~alny~ Kasach O~zczędnoscl
Czy jest coś ba,rdziej obowią
Od kllku dr\} o-ble.ga w stohcy końm,;yla a dalszy ioh cią'" od'!:l\;, ruoze zaSIadać we władzach he:z
nej przed -i po 6 -ie1111lia HI14
zują.cego I coś ładniejszego, jak wiadomość, że obec~lY dowó?ca (hie s'ię ~ srodę pr.zy.:źłego'" tygod. takiegc zezwolenia. Ad.,voka~, kto·
J'.: .
liT wyszedł z adwokatury I prze.,",,' zwiqzku'z nOworocznym akcja w obronie niepodległości O. K. Lwów, gen. KaraszeWICZ- I 1Iia.
ilzedł do innego za\,,"odu, mo?:,>
wezwaniem na łamach .,Hallnt- duszy ~złowicka i ltcZiCiwo-ąci Tokarzewsld ma wkróke objąć
""ażlle stanowisko polityct'lle.-W o?I:;ullU;~. br;:th UdZia.ł W:,..!'SI wrlcić i ra.lla aawokM~II, bada
nik3" legionistów. demokratów społecZllej dla niego!
dp zrzeczenia si~ naszego w ~ro
Dlate::;-o leż czekq.my na mo- Notując tę wiadomość, dodaje I lITzf;dmcy Illllllsterstwa sprawI'€! I t!"lko jego n.ieEka~itelnośe.
l'tic niczaJeznym od wpływów żliwie rychłe zawiadomienie naS ·do niej wilellskie "Słowo", że '_iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiii___iiii__iBiiiii___iiiiwaorzeciwtlemokralycŁnych, dyk- o lUIeJSCU i
cza'sie pierwszej pozostaje ona w związku z kon
Łatol'sldch, a tym amym ant y- zbiórki? Stawimy sit~, lcgioniści
o

I.

I

ze

I

I

'List otwart, gen. IOii

l

Misia

gen. . Tokarzewskiego
.'
.

I

I

I

spojecznyeh i pa'ń,s twdwo szkooliwych, stwierdzam, że organiwwanie sie takie n:;lsze je. l ide·
nwo i politycznie nagłą,cą potrzebą i obowiązkiem. 'Yye.zuł
to i. zalecił już prz~d la 'ty wzni.o
~lv duch, Andrzcj Strug.
Idea niepodległości i uczci."osci s.połeqnej, idea Traugutt6w. MircekicI] i tych innych
jej żołnierz;. idea Legienów i

demokraci, poszczególnych róź·
nvch kiprunków politycznych,
ale jednej idei i ori(ntacji, uczciwości ~polecznej w państwie.
Stawimy Sl~' bez wz,glQdu na
rangi i sl.arźc i nie w charakteH e kalldY'łalów n3 wodzów generałów. ale jako s7eregowi, iDl
nieue Niepodległości w niepDd·
ległei
Rzeelypospolitej
polskiej. "

!:~~n~.ii>. ~lii1;r~z:iki~~~Z§~~:~ i
tym - Rydzem, któa-a od.Lyła się
przed świętami przed wy jaz-

.

..'

Losowanie p9i,ezki· inwestvcłlinej
3-prOC. I emisjj. ---.. l-s%y dzień losowania

dero p. \rezydenta. d.o .Spały.
Wczoraj padły następująee
Po Zł. 10.000 - Nr. Nr. 158l
Jak WIadomo z InICjatywy ge c-'łówne wygrane:
-27, 6462-29, 9618-14, 1340:~
ne~ala utworzo.ny zostąl sekre:
(Pierws·za liczha oznacza Nr. -22 20326-10.
taCl:r.t parozllmle w awezy orgam erH - dru"a Nr. obligacji).
N 21- 1zacji społecznych, działający na .
<)
b .
,
• ')
n'
Po Zł. 6.000 - Nr .. 1 r.
o .
tym terenie obok OZN, grupu-J Zł. _00.000 - Nr. 1164..--3G -!7, 4890-27, 5490~38, 11489jący demokraty<:zne żywioły leZł. 50~OOO - Nr. 1660()..,.-25 34, 153~ł9--34, 17363-37, 19025
1-12, 20351-35.
giOil1owO • peowiac.kie.
Zł. 25.000 - Nr. 5497-45

I

-Nr. :>

~.
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Zamiast 6 m;el[eCJI

5

arelzłu--8

ieSiecJ/ wiezienia

Warsz. kor. " Głosu Poranne· I zmienił natomiast Co do wymia· ludność działem pracy państwo
go" telefonuje:
ru kary.
we,j".
I· Wydział odwolawo-:y karny W sentencji wyroku m . in. 2) Znieważył ministra spra.
• • sądu okręgowego w vVarszawie czytamy, że ·sąd u:'naje, iż W. ' wiedliwości . W. Grabowskiego
_
.
i o·głOlSił wczoraj wyrok w spra S7umat'1sk. w liście, wystosowa. podczas i z powodu pełnienia
Pewna znakom~ta orkIestra sym- I wie adw. Wacława Szumańskłe Dvm do m!nislra sprawiedIiwoś przez niego obowiązków służbo
fomc~na w... um{e wsz~siJde kła- go. skazujący go na 8 miesięcy ci vV. G,·~l::·owsklt:go, przesla- wych przez UlŻycie pod jego asyc~ne ut~ory na pJlmęć! mogla- . więzienia"
nym do m. sprawiedliwoś~1 i dresem zwrotów: "Jak sprecyby Je grac nawet w~ śnie I bez dy-I Należy zaznaczyć, iż w pierw- r6wnocze§nie rozpowszecłmj(J zował pan w nader prymitywr~'".enta.
I slej instancji wyrokiem sądu nym przez rQze"łl!Jnie w odbito ny sposób pOf,lądy swoje w tej
Ktoś pyta l{Onc~rt~istrza, . j~k grodzIdego z dn. 27 listapada r. kach do t<!żDych o~ób.
sprawie ..... (t. j. w sprawie zapo:::~d! IwU'~er.t, Jalue wrazente z. adw. Szumaii.ski skazanv lwI
1) W miejscu I w czasie za dań wymiaru sp,rawiedliwośd)
zrobił !dyr~~el1l. . .
na 6 miesięcy aresztu i 1.500 zł. jęć urzędowych znieważył mi- " ...bez najmniejszego pogłębie- No coz - mowI ~oncęrmlstrz grzywny.
nisłerstwlł sprawiedliwości oraz nia, raczej dla efekciarstwa i z
zn~k rozpoczęcia, po .CZ~t11
Od wyroku tE:go złożyli, jak władze w::'miaru sprawłedlłwoŚ przekonania".
nam SJE~ juz więcej nie sprzeciwiał. wiadomo, apelację zarówno pro ci przez użyde pod ich adresem
31 W zamiarze, by obraza do.
,_.- ----kurator, jak l obrpna oraz 0- szeregu ~nieważa.iących zw,ro- tarla do pokrzywdzonego, obra- ski ego, uźywająe pod ~go adre-&5e~'}
skarżony.
tów, .iak np.: ,.Ministerstwo złl godność osobistą dyrektora sem obel~ywych zwrotów, jak
BĘDZIE. POSRZE ...
Sąd okr~gowy Ulrzymał wy- s,prawiedliwości
stało się naj- departamentu karne~o w min. np.: "Człowiek papierowy".
TYLKO SZYBKO, TABLETKĘ
rok co do kwalifikacji czynn, bardziej znienawidzonym przez J sprawiedliwości Tad. Krychow4) W zamiarze by obraza dotarła do pokrzywdzonego, obra
SKUTECZNA I NIES-"::""'''''''''!lII1dI;;i
wiceptoku~
i\ It
ratora l6-go rejonu (do spraw
w
politycznych) p,r okuratlllrY s. o.
w Wanszawie Dominika "Piotrowskiego, uilrwająć pod jego
adresem zwrotów obelżywych,
jak np. "urzędnik ... bez stabiliUniwersytet hebl'ajs1d w Jero~
zacji psychicznej i zawodowej,
zolimie otrzymał niedawno temu
w!ecznie zły, wiecznie arogaIll.list od znanęgo uczonego w Euro·
Arabski policjant z(? strzelony przez terorysŁów
cko usposobiony... "
j,ie, l, tóry ZWrilca si ę z prośbą o
~,aullgażo',anic innego
uczQnego,
JEROZOLIMA, 5 stycznia. -:...1 JEROZOLIMA, 5 stycznia. - na drodze z Jerozolimy do' Rai- . _ _·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. .
pro1e~u,iąc ' go i 1101ecając jak naJ- Dziś zastrzelony został arabski l ('PAT). Rożruchy w Palestynie fv zraniono czterech żydów,,- I
cieplej. {} ta tni ustęp jego listu polic.iant pomocniczv
Wafik I trwa.ią nadal. W ciągu dnia dzi Dwuch z nich zmarło; jeden eybrzmi;
Hwsein, który stał na warcie w : siej'Szego w czasie starć, któ.re wilny, drugi zaś policjant.
" Cd)-by jedllalde zatrudnienie pobliżu lotniska wojskowego w miały miejsce w Jerozolimie i
zakupimy w Anglii
palla x. Y. na uniwersytecie jero. I RamIeh.
----------l'olim.;;J;:jm by;o niemożliwe, to mo\Varsz. kor. ,.Głosu P9ranDf!o1
JEROZOLIMA, 5 stycznia. Ił
t 'l f
•
7t,~ ~leu.nak dali> 1)"
się
7.!1ależć
dla
~
~o
e e onu.}e:
01
ąd wojenny skazał na śmierć.,
U
lIiegf' zajęcie na jednym ~ mniej- 19-Ietniego araba Suleimana Ali,
Jak się dowiadujemy, mI~
, i\cn Iluiwersytetów w kraju".
przy ktÓTym znaleziono broń.
W sprawie akcji bojkotowo-pikleciarsk:ej
.Polfską a AnJ::lią dojdzie do wieJ:
.1 ;'1\. wiadomo więc~J unhve-rsytekiej tra.nzakcjj kompenueyjDej.
1"' \\ ;
Pale .. tY!lie nie ma.
Warszawski koresp. "Głosu Po- tuacJę, .Jaka się wytworzyła w ue- Polska kupuje 4 tysiące molot:
rannego" telefonuje:
'
regu miastach i miasteczkach z po . cykli za 4 miliony złot~h. Ił'
_~m' f'cze.:na pcnnesc palestyńMinister przemysłu ł handlu' \lodu akcji .bojkotowo - plkleelar- wzamian za to Anglia k1lp~
p. Roman przyjml~ w piątek na sklej. Delegacja zloży memoriał wyroby roLniez.e.
. '.
t h::~e\'riell żyd
przechodził obok I Bolesława
specjalnej
audiencJi· delegacltt II prosłe 1Jtdz1e ministra o przeciw- '
wio'~i ' i arabskiej. Pogr7.eb odbył
Z Warszawy donoszą:
przedstawl':letl łyd. organizacji ku działanie tej akcji, godzącej w 1Il~ i~ o j(odz. J.ej 110 południu·'.
Nowy ' numer "Falangi", eza- piec ich i rzemieślniczych. Delega- teresy szerokiego ogółu kupiectwa.
tram,uai~
;};
sopłsma młodzieży obozu rady- eja ta przedstawi ministrowi ay.u
_ IV
:'\i~~zc~ęSl1~' szkot,
zmuszony kalno - narodowego,
podaje
9 pasater6w rannych
npU3dć Anglię, zapadł na okręcie wiadoPlość, że do. 22 grudnia
113 straszną chorobę morską.
ub. roku zoslaU 8l'eszlowanł
Warszawski koresp. .GłaIa PoWs~ieI\ły, źe musi dać rybom . czołowi przywódcy grupy "Faprzy 25-stopnlowym mrozie
,rannego" teleronnJe:
.
rcś z obiadu, wliczonego w eenę langi": Bolesław Piasecki I MaKRYNICA, 5.1. (pAT) _ W Pill-, 0:0, 1:1,.
Wczoraj wieczorem na uIlq ...
podróży, rozpaczliwie szuka środo rłan BeuU. Po przesłuchamu tYJl1 dniu międzynarodowego turW trzecim mec7u Warsz.awlanka Janusza zderzyły się dwa tra.
:.:1, by w'3tnylllać wymłoty, kt6re przez przedsłaWl'ciela poIicJ'i tJ- I •
i -aJe ..
linii ,,8". 9.....
nieju hokejowego o mistrzostwo I uIeg Ia n i eznaczn łe berli'liS kiemu:,
-"1...
.. pasażerów
Jllil grOlą
baj zQstaIi zwolniem.
Krvnicy rozegrane zostaly trzy me- Rotweissowi 0:1 (0:1, 0:0, O:{).
Jest clęzko rannych. Przyczyn, kaNagle zabłysnął mu ?oQlysł; w y - .
tastrofy _ zamarznięeie zwrotniiąl z portmouetld monetę !>ześciocze.
Mecze rozegrane były przy 25 st. cy
penS9wą... i włożył !ą sobie
T,.wa PrJyszłośf"
~ ph.';:'szym sl'Iotk:tnlu Cracovia I mrozie..
"
II
pokonała zdekompletowaną Jawo-I Po S-ciu dnlacb turnieju prowausi.
D~. 4 go b. m. odbyło się w War rzynę 3:0.
l dzi zdecydowanie Ferenc\'aros,
(
, SZ~Włe plenar?e zebranIe . :r.arządu W drugim spotkaniu Ferencva- który prawdopodobnie nip. odstąpi
na sprzedaJ: piwa
I ubezp.
ZWIązku poslad~~zy przy
polts udZiale
t?w. , ros
wygrał
z K. T. H. 2:1 (1:0, J_
już_nikomu
mtejsca.
.... kor. ,.Głosu Poramw•
__
____________
_ _ _pierwszego
_____
___
ars ..
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WlriEM IP~AłAleW "PfRffCTlon"

ził godność osobistą

wpaleSlunie

śmierCi

4 Irsiil(e motocykli

Aresztowanie
Piaseckiego

l

Zderzenie

d'lll'ch

T
· · hOkelow,
·
UrnleJ

l)

"Przyszłosc"

,,~

!\ K.-no
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Genialna aktorka.
niezapomniana
bohaterka filmów
"MASKARADA"
i .. EPiZOD"

Robert Taylor

iEł~;~~z; tp~~~wiita są

Nacipro~ram: 'r.\'Lod~l~

Urodzrn,
i\
!
od 54 gr
orat kru·

nlka aktualnoscl PAT

•
~-----------..' BILETY ULGOWE.

113.leln;@go
~

Idy <lIgowe do Teatru Kam('ralnt:J·
na c'lwarte~( 6 stycznia b. r.

SZWeJ-kU zakazanr

.
nalnowazy.m ,,!sp~n!ełym filmie produkcji
• •Wled!U8k le] p. t.

eI

OlJWlekSI'

hl d

W Nowym Dworze pod Warsza- : JEJ ~AJWIĘKdR~~ . BŁĄhDd-: to tl II:
c
bł'
t -, k'
ZlSle]Szye
Zlew:są
wą od y a su~ uroczys osc u oncze \
.
llia 113 lat życia przez tamtejszego Dziś o ~. 12 i 2-e]
miesz~ańca ~u5yna l!ek~rktll. Sia- 2 poranki, ceny
r~~c. cieszy Stę zdr('Wlem .. ~a ban~Ieclde wygło~i! PirzeJll.ówleme,. dałąc
o zrozum~~i~ a, ze zamierza
le~zcze długo zyc.

Od

O

bI d
a
r

tk' h

wszys

lC

•

1:...---.:.....:.---------------------:
;~~a~·~:,1;O!8!~~·{dą Psl~;'l;1~~~~~~; o~~~ j Kit I fi 0° ~.
~
0,
kiI
I::ob~- I ' . Uf I U
U
II
f!'O

o godz. 4-ej ptJ pol. na

lwm(di~

T '.!Itr u. Polllkiego 1:.:1
tE: 8 styl'Z lII<t o go:h. ~' :'.J po p Oi.

n

d,.'

Il\i;~'~'~
:~~'~:l zr~~\~~~;;~~~;U1i~ (}d I
10-.2 i' od -1 -- 10 Wlecr..

U·'}'
\V

1 la »

O"
nI

'J~ " tel 19-44

Związek re<;taUJrator6w zwr~
c:! s:ę do mmisterstwa skarbu s
prośbą o wr.rowadlenie
nowej
..
koncClS.ii. MiaJlowicie w sklepach soożywczych j. kioskach z
".odą
sodową
wp,row adzone
sprzedai piwa, co stanowi kog,.
I kurencję dla restauracji. ReStau,
ratarzy domagają się wprawadzenia specjalnych koncesji na
sprzedaż piwa.
II

I
Zfl ··

Bibli0td::'<J, im. BOl'ochow::t,
cl iodnia 59, tel lDl-50, wydaj€ bi-

~o" telefonuje:

,

I

gU

W·

Ceny mieisc na
. k''le seanse
wszyst

'·'1

~.

przedstawicieli poszczególnych komitetów prowincjonalnych, In. in.
UZl ś i. dni następnych l
i łódzkiego. Na zebraniu zOt'jtaly
I uzgodnione. i za.akceptowane
umo-l I
Fas c ynui ą cy treścią! OlśniewajC\cy I
ktO
t
wystawą J Pelen hllmoru, tańca , wy sanacYJne,
ore zos aną przec l' "
iniez'a~omnianyclt melodii W~p!l' łoźone na rozprawie w dniu 14
n1aly film ret. Roy dei Ruth
m. w sądzie okręgowym'" WarI szawie.
ł
~'.a
Równlez P. U. K. U. I min. sltar
~".~
bu oraz K. K. O•• która to ostat.
•
.
" I nla organizacje objęła pełny port· :
• :I
' fel ak.cji towarzystwill, finalizuje I
" 'ł
I obel.'nie szcz~~ć1y dotyczące wspomnianych umów sanacyjnych.
W r. <11.: boż t7 s zcze kobiet
,.
I
Wszelkie inne wiadomości, lan' sowane w ostatnich clat;;3ch, są
. ~zerzone tendencyjnie i naturalnie
nieprawdziwe.

·
"Z

S .I k
•
pecll na oncesll

I

CAPITOh

; vly~wie\\il ilłlłr~edniejsze

K
·
r,nlc,
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Sprawa Dolis
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Kursy narciarskie.

Wycieczki.

warmii czeskiej
PRAGA, 5.1. (PAT) Ogółn,
tu zakaz cze..
I' t.k.ich władz wojt<;k'lwych czytania
głośnej ksiąild Jarosława Haszka
"Dobry wojak Szwejk".
Rzekomym motywem tego zakaI :1.11 dotyczącego książki wydanej 15
lat temu Jest, iż autor oczentił typ
żołnierza czesldego,
przedstawia, jąc Szwejt{a Jako
reprezentatywI nego pr~dstawir.lela armii cze.t sklej.
~ensacJę wywolał

I

w Zako

Wyjazdy indywidualne.

u~i.apis·y .i i~form~cje: I.MAKAB.", Al. KOjcluszki

B

Pokoje 2 i 3-osob:..we

21. tel. 241-07.

e. Y.-

."

,.Gł,()~ ~(l'RANN~'

Nr. -..
I

I

•

Ob1ł!M sfęls,!i .

.

.d'\I
dla
nai
i
..
.....
kom
"p'o'!'oc,
wiydaie
"łeł'

• dZIecIom. wł.odz,

c,e"'JI

zimąwe;

pos,'ek. opal

bezrobołnJ/m.

o,a~

dzież ·

'\~zorem lat ubiegłych ogól- cy i\iłY~lars~iej na , Bałnta~h, po robotnego
jego numer, po ' dz~y ~kładające się. z 6-ciu i nie:]szych wywarła na dzie~i.
I1opoIskL komitet pomocy zimo- czym· zwiedzono . pod~ekcje czym otrzymuje on ·porcję obia- \ więcej osób, na talony realdz.o- karzach bardz'o korzystne wrawej zorganizQwał pOmoc zimo- zbiórki pr'zy ul. Lagiewnickiej, dową.· Cala manipulacja trwa wane w sklepach pOWlszeclmej żenie, wYlStawiając obywatelskie
wą dht b~zrobotnycb, którzy kqehnię rytnalną przy ul. SQl- zaledwie klika minut.
.
I spółdzielni SPOŻywców.
mu komitetowi oomocy zimonie ))obicra.\ą zasiłków i zdani ne.i 18,. prowadzoną p'l'zez ' tow.: Należy podkreślić, że w r. b.
Podkreślić należy, że wyciecz wei. mają,cemu
nadzór nad
są, siłą rzeczy, na akcję PUblicz-1 "Nosen ILęchęm", gdzie wycie- I up.orządkow~o · również spra- ka po
dla
iediami chlub11e ~wiadeclwo
ną. I w Lodzi ' obywatelski ko- czkę witał
konsul ·Maks KOI., wę jadłospisu. Jednego .dnia
n~itet ·zorg~nizow.~l w por~ za- dwie, kllchpi~ pOlicyjne ''pr~r :uJ. ,.wszystki~ .k~hl'l.łe wydają takie
rmvno akCJę. zblOrkową, J~ i DQwborczy,.mw i Rembl.ellnskłe"i same ObIOOy.. Wczoraj ·np. WY-o
rozdawn:ct·w o ohladów, żywnoś ~Q. ZwiedzeI)ie .domu starców i I dawano wszędzie kapuŚliiak i
ci, opalu i odzieży.
kalek przy ul.: Narutowicza21a- . mieso, a do te!!o obfitą porcję
Uruchomiono w naszym mieś kończyło wycieczkę·
chleba. Naogół bezrobotni są
cie 10 kucb~,n, w
, ydających be~ . We ' wszystkich,' zwied07.atl,yćh zadowoleni z obiadów i głośno
rocz~.tek sean.sów o' godz. 12.·
płatnie 10.000 porcji oblado. I kuchni'a ch 'shyięrdzono nłezwy- · dają wyraz udowolenil,l, prży
wych i tywnosdowycb dfł~n-:I.kł'Y łłl'd ł pt1rządek oraz . wzą;re_·' l , zn~ją~ ze jedzenie jest · świeże
nie.
" . ' . , wą czystość, jakkolwi-ek ntE!'któ~ I smaczne.,
.
Jak pracują łódzkie kuchnie re'Z tych kuchen wydają )m. paW kuchni rytualnej wydawadia najbiedniej·szych? Czy fun- rę tysięcy .obiadów, jak np. no kmpnik, któiemu nie m()żllla
dusze, zebra.ą.e ·na .akcję zime- na:iwię<ksza kuchnia . p-rzy ulicy ' było również nic zarzucić.
wą są racjo;J,!ahde zutytkowa- Młynarskiej . .T.utaj przelewa·. się . ' We. : wszystkich
~uchniach
"'.ryslące walecznych ruszyły w bÓ.l_
ne?'
'.
" .' codziennie wielka fala: lud~,c . P'l'zeprow.adzana . Jest .skr.upu,lat...
. Epopea miło(!, b6baterstwa. i poświ~cenia!
Aby odPOW,i'e;dzioc społec.zeńf· kŁól'ą w miarę sił i możliwości, na kontrola. Panie z komitetu
stwu na te pytania, obywatels~j Obsługuje się sprawnie I szyb- przychodzą niemal t'Odziennle,
komitet pomocy zimowej' zor~'a' ko. W r. b. widać znaczną po-: sprawd~.iąc, czy cmłe mięso
nizował wycieczkę prasową po prawę orga,uiza'c ji kuchen pod wrzucone jest do kotła, próbują
kuchniach łódzkich. Inicjatywa każdym względem, a w szcze- zupy, badają chleb itp. W tych
wyszła od wioeprze~.odlI1. obyw_, gólności . pQd '! ,względem ~p'l'a.w," . . wl:l'r1i:nkach. nie ~OŻit;la l11ówić o
komitetu, p. nacz. ~. Wr~ny._ nego rozdawnictwa. Odbywa się ia.kkhk'olviriek
niedh:il·s.twach
Wzięli w nie.i udział m. in. sta- lo' w ten s.p·osób, że ~orzystają- lub niepórządkaeh.- '
.
rosła grodzki, dr. Mostowski, cy z pomocy' podchodzi z kart. Porcja obiadowa, jak ' wyjaś-'
przewodn:czący sekcji rozdziel- o ką numerową do . okienka. niono ' podczas zwiedzania kuczej, dyr. Waligórski I nacz. Wi Urzędnik odnotowuje numer i chell, zawiera 1.800 kalorii; jest
sławsld oraz 20 dziennikarzy.
liczbę wydanych obiadów, dziur to wystarczają.ce
dla ' średnio
Zbiórka odbvła się. w unę- . kuie talon, a już . po chwili 2; pra.cuiącego człowieka. Warto
dzie wojewoo"'kiIp.,. ską4 udaJ;101 drugiego oki~nka rozlega się I dodać, że żołnierzom , wydaje
się ~olejno de ku~hni .przy ulL r;.tos, wywołujący nazwisko bez się na cały dzień posiłków, zaWiiii_iiiiiiiiiiiiiii!iiiiRiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij·;·iiiii_..iiiii;·iiiiiiiiiiiiii ,wierajł\cych 3.400 . kalorli, : .
\
Ogółem w ~rudiniu
wydano
z~'a
' '-,~'IokąfQ 240.800 ~d~:W..~ porejl
~
r. " . ,
... '. ąw,nOś~01Q:eh~
.
. ..
_.
,.. . .
. _:'
. _;
. Poza tym . WS.z:9IScy, k-orz~ta. :
Dozorcy tle wysypują,. ~hodn1.kl. plas~le~ ..
.iącv. z, pomocy. komitetu o.tr7;y' slizgawiea na ' ulicach tOdZJ ' wl ,:Prz~.zbiego·,'Ulicy ..6~go . Sierpoia mu,ią opął we~ l}astt»ują~..
dniu wczorajszym pociągnęła .dal.;-. i - Gdańskiej 'wskutek poślizgnięcia. cY'Ch norm:' duźa rodzma'--lOO'
sze ofiary.
ztamał' rękę 39.letlil, krawiec. lJer.dt': kg: miesięcwie; . srec:hlia roązi· ·
Na uHcy Piotrkowskiej, zamies~ IA~~~J~ró":mi'lsk• .1.1)•. -",. .. ....;: na ·-': 76.. .~;; mała ~:&iria -i.:o-I
hł~ pizy ·uL· Piotr'k(lw!iki'ej 19.1, .:.N,a ·...J<?y.sw.~"~!am~ł2ł.:ręlsę:~:: sOlbvYd~otne,. :pt~w~ząa· ~Q,'
panl ' Kon poStizgnęła si~ tak, nie- letnia Knnegunda B~~•.. (StQ,r.a 6);' ne gospOrla.-rstwó·- 50 k~ • . - :
szczęśUwie, że padając rozcięła 1a przl'd domem przy al. KątneJ l, ~ Oprócz ponlocy. · ud'ZłclołH~J
sobie wa.rgi. Wezwany l~karz dr. ',złamał. nogę ,~O~letni Jan Górski bezpośrednio p'l"zez komi!et, b.ez
Schreiber udzi~Uł ofierze' pierwszej ·(Ga~n~:1~4)•.:; ".:;; .;...,' r..;;"'.;),:. . .:.".~M ~obo~ni: którzy w okresIe blepomocy.
l
'
. ' ,... .. '
ią,cej zImy utracą · swe upra~.
nJenia ,do ustawowych lasiłków,

tilłJlN

I

I

DZiŚ UROCZYSTA PR MIERA!
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Oliaru' &1,-,

-..u .:. .
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Wlaścic,ele .nieruchomości glosuiil~:=~o~::~=-~::~

9'. 1& I 23 stycznia wybory do Tow. Kredytowego chunek"m:iejskiego komitet~. m. Łodzi'
..
j W grudlll~ p-O~10C ta obejmo-

.
.
. I w-ała ·5.500 rodz.m.
DD1l0silismy już, te począw-, i 10 zastępców.
W zwi~zku ze. świętami Bo.·
szy od- nadchodzącej niedtieli
- Głosowania-odbędą się lia' ze, :lego Narodzenia beir.obotni: i
odbędą się wybory do Towarzy braniach wyborczych w siedzi- ich dzieci otrz;vmali około 12
stwa Kredytowego m. Łodzi.
bie Tow. Kredytowego.
tysięcy paczek "I\wiazdkowych"
Lista uprawnionych do gloso
Okręg II głosuje w niedzielę
Komitet' potnoc~r zimowe.i
~yania została już ustalona. . '16; zaś"'III ',,= ·w 'niedzielę, dn. ; nansu.i~
akcjI'!
dekarmianla
\V pierwszym okręgu, obejmu 23 stycznia rb. .
\ dzieci szkół powszecl~nych, zająCYI1~ zachodni::t. cz~ść . mi.asta , Dopiero' PC} ~yb.orach~ 90 :.e- \ opatryw~nia w odzież, pomoce
gło~uJe 412 'własClciell' llIeruc:ho prezentantów kohlIS1\rt wybor- \ szkol'l1e Itp., prowadzoną· prze~
mości. W okręgu drugim gloso czy zwoła w dniu 6 lutego ze- mie;,lki komitet pomocy dz.ie·
wać będzi.e 787 uprawnionych, branie. ,Pełnotn.ocn~k.9w~ na ~t?- ciol1ł. L młodzieży.
'
I
zaś w trzecim - 396.
rym 'dokonany zostallle "wybor
\V szkołach na raćhunek k9- I
W każdym okręgu wybra- raqy, ~ąd70rc;zę..t l dyrek~j~ .. : l)'lHetu otrzylpYWl;lć bę·dzie w
nych bę<!;,ie 30 reprezentantów l
.
styczniu , posiłki 8.000 dzieci codziennie.
Dotychczas przydzielono miej
skiemu
komitetowi pomoe,y
dzieciom
i
młodzieży 1.166 par
dostali się włamywacze do s~lepu materiał6w
obuwia, 244 płaszczy dla chłop.
piśm~eJ1nych
.
ców, 236 płaszczy dla dziewcząt,
?t.;ocy wczorajszej dokonane zo Rawskłego. . .
192 s,,:etry -i 300 k~. tra.n~
•
A.kcJa pomocy z!moweJ obel'
sta:o na terenie posesji przy ul. I Złoczyńcy ukryli się w piwnicy
Cmentarnej 3 śmiałe włamanie do· i w .nocy · w.y~iłi wyłom w .' ,ściani~ ·mUle tych: ~S~YStklC~ b~zrobot.
mieszczącego się tamże sklepu ma- lokalu skt-adu.
nych zywlclel~ rodzI.n (1 ~oby
t.eriałów pismiennych ,FranCisZka
Do~tawszy się .do wnęttza zło- samot~e).' klony me ' maJą ?dzieje spal,owali w worl~i różne prawmen do UIS'!~w~wvch zasl!'
J'lI'.!W4iiCiJ$4l,;4iiiJ MiZ w.: .saZE wyroby piś'llienne ogf;lnej wartośr:i ków, lub upraWllllema te- utraCI·
/, S~KCJ! NAUKOWEJ STOW. APTE ponad 1001} zł. · Z łupem następnie ·li.
.
"
f{ARZY
.
hi "Ii I" "fi - C' d -o _.wi _.'-" ..- Persol1el ' ktlJChen składj\' się z
W lokalu własnym stowarzyszenia Z eg ł p~zr.:;z ron ~w~ rz , przez
h
od
.
właścicieli aptek (Piotrkowska 120) nikogo meSpo3t..zezeDJ.
bez-robotnyc •
pracowuJą·
t)(lhy1o się posiedzenie sekcji nauko-l
Powiadomiona o włamaniu (1011- cvch zapomogę·
,,:ej stowarzyszenia. W zast~pstwie cja wdrożyła energiczne dochodzeKuchnie zaop'aŁrywame są W
nl~obecn.ego PEeze a W . Wagnera .. z~: nie. .
produkty
zakuovwane SpOSGgal! pos:edzeme dr. Robert Rem!llellO. '
'.
,
'
. .
. • ..
~k;. prosząc na.. przewndnlc.ząceSQ iD-\,
bem przetargowym przez' koml ..
bpekiora. Al. Marcinkowskiego ~ urzęW tramwaj!ł~Jha .. ".1.t"-.jakłs ..Aie-. s:ię-gosped-al"e~ą.
du w~jewódz;kie;:;o. Pier.w~~ referat znany sprawca . skradł wczorai. wl1.
P~niew3t,Ż : . komitet powięk·
WYil!1) sił mgr. ~an Stęp~en, a?-iunkt lizl,ę z róin)'Qli rzeczami na szkod~ szył wartość kaloryczną obiadu
unn 'ers~'te[u J l.lZefa PIłsudskiego z B
'. •
.
(Pi
. ' _
.
.,
.
Warszawy na ["mat: "Farmakofea
arHotJlle.1a Kucharsku'go
ofr- I zakupUle artykuły w na depo
polska II". J)ru3i referat wygłosił kowska 64-).
,.
szych gatunkach, ~na obiadu
mgr. J. CyrMr na lemat: "Ptzyrz~l(lza,
iire~ła . zWI~kszeniu de · 30 gronie. napa.rów . i ..?dwarów wed 'ug uo·
Teodorowi Lt~n~rowł . (t n"ka 6) szy w stosunku do 15: groszy"' .
wel farmakofet. .
• t ."
T
bl ~J...Po referata-ch odlly!a ~ip oŻY""!ona ~ ,nnu.JI 7 I 0ll!) . ;0; mlesz
t'l!tllt o {owe fO. nl" u
• ..,.....
.
d:Y3kusja.
' . ' futro dam51de. wartości ..JOG zł ,. .... .., Suchą- Ż\TW1lOŚć-~tl'zymują · 1'0- .'

,i.

I

Przez w,:am w· murze
I

*,

.* .

Reżyseria: 'Ózef .Lejtes

.
Muzyka: Prof. Jan Maklakiewicz
W roli TADEUSZA , KOŚCIUSZKI

Tadeusz BialosZczJÓS i
ROLE GŁÓWNE:"

Barszczewska - Zacharewicz
Pichelski
- Samborski
Wqgrzyn
-"'"... ·K.urnakowlcz
Na tle zawieroehy woieńnej rozgrywa . się
dramat tlojga sere - pięknej szlachcianki i dw6ch
brawurowych oficerów-powstallców.

'2°p~r!M!
Passe-partout, bilety bezpł~tne' t··ulp"J)w~:bezwzględ.nie

.

nieważne.

~1'.

,

:) -

łddzBICh

KwielniB[ na pUdldrzach

DYŻURY APTEK • ..:... Nocy dzJ
I'<iejszej dyżurują następujące apte·
ki; Kon i S-ka, Plac Koścleluy 8,

Magistt'-at .- zobowiąże właści'ciell domów do w'yłożenia dziedzióców ulepszonymi nawierzchnia~i

A. r.haremzy, Pomorska 12, W
Wastner I S-ka, Piotrkowska 67, J
Pod przewodnictwem prez. 1 ionych prz.y ul:cadl POSiadają-I szefostwo ' budowy OK, z pralajaczkiewicz i S·ka. Plac Bnerne- Godlewskiego odbyło się wczo- I cych nawierzchnię ulepszon1 - wem zabudowy. , Chodzi tu ' o
ra, Z. GorczyckielO. Przejazd :iO. raj posiedzenie kolegium magl-'-' powinny pDsiadać również gtad dwa ·place mIejskie, zajmo~anc
:\1. EpS7.tajIl3, Piotrkowska Z'-l, Z. strackiego.
"
. ' ',,·;1ką .i ulepsz-oną '(asfalt, klitlldt!t~ przei ' władze 'wojskowe przy U!.
'T.ymaiJsl{ie&,o, Przędzalriaua 7~
Na wstępie, w myśl naszej .zu nawierzchnię. Czę€ci podwórz, LiIidleya.
sprawę

powiedzi, rozpatrzono

użytku

nieprzeznaczotle do

go-

Na . wniosek

Dzisiejsze aud,c!e

w~-działu

przedOPERETKA STRAUSSA FANl\'Y
n?~elizacji szczegółowych prze I U osób posladai:,cych wysokie' eI~~ sięl?iorstw m~ejs.kich uslil~ono o-I
ELSSL~~:" ".
.
•
. ~ _
plS0:W
porządkowo. - samŁar 'ulenie ora:tl u osÓb o nieregularnym płatę ' za wazeme Togaclz'nyw I O godz. 20.00 nadaje PolsJ..ll.l RadIo
W dnJu aZlslejszym
nych. Na wniosek wydziału ' działaniu sel!ca, naturalna woda gon;· rzeźni baluckiej przy ul. Lagiew. °EPlerlet~,ę Jalla Stra~ssa Pł' .t. ,.Fk'.antD '
d'
l' .
,,_ F,rane-Isz k a -- JA.
f
t
I"
~ ' .
.
55 er w wy k onanlU ma ej or les rv
.
d
.
d'
!-,ze ~ S .osowanlł re- nlckll'lj. ZWIerzęta ' rzezne, ,VI
. rot ' w
.. d
J a k , SH~
o'Wla Ujemy, w mu Z . rOWla llub Icznego
d .• ' postano-I
. gularnie
' powQduje wydatne lekkie
•
.
•
. oru sq 15 o "
dzisiejszym, t. j. w' dzień Trzech (wlOno wprowa ZIC pewne .zm a wYpróinienie. ' Zap.t Wasz."leklirza. m;ysl usta~ o. ubOJU rytuałnY1l! '1 ." Fanny · EIssler" była ~ ~tulectn u ·
d
t
Lod " ny .do tych przepisów, ktore '\\'
-y- - - - - wmny byc 'wazone. Za c!ynnośc Ibiegłym słynną na cały SWlat , tancer- '
, ' l'
I \.ro
J, urzę y pocz owe w
Zl
'.
•
•
•
•
.,
• .
•
•
•
ką uwielbianą w Europie wAmery.
"
-arle
będą
od
godzI'ny
9
do
znacznej
mlen:~
przyCZyDlą
'Hę
spodarczego,
mają
hyc pokr"ł!! tę rzeznla , poblerac będZIe 10
'
'. k ól
F ' l"
ol ..
.
d d l
d' ' .
l
k' t'k'
I d"
. l •
d
' k'
I
ce nazwaną" r ową anny ,przez
1 a wyłącznie w celu nadawa. . o . a szego . po n.le~lema oS 'UlU I - WI~ maml, wzg f. me złe:u groszy? sZ,tu -l •• ' , '
' . oxforozki ' uniw.ersytet
~}anowaną
nin listów zwykłych i poleco- saOllarpeg? l . wyglądu este~YCl'l caml.
.'
.
'.1 Wkon~u ~oleglU1I.l postan.,owl- ,,~oktorem sztuki tanecz!Iej . Je~ną
, h
'
d'
.- k'
nego
mIasta.
'Vedług tych
Dalsze, zmlan:v mówtą o 'UP'i- lo pow.ołać do ·komite:ta budo- notką· tancząc, drugą stOjąc \V poltly.
•
uyc oraz sprze. azy znacz owo
'.
.
,.
d ' 7.
• dk . . " fi'1a ł ek . sch-·
' .
" k ach ce,_o,· odgrywała
waźną. rolę w dyploma '
I •
tył- zmlan,,,.powlerzC.lDl3 po wor wrzą
owam:u
uuO- wy sanatorIum
. w' . Sk ot nI
t' k '
f
k' . D . j te'
DoręC ~7.anI·u będą podledaly
o ·
h
ś'
h
. -k 1
ł
b'k .. b'
t
d .K
' .,
L
'k'
c1 1 aus flac o · rancus lej. ZJe e J
ko przesyłki pospieszne. Tele. meruc o~o CJac,
miesI. a wyc l, U I a~.JI,. ram. e Co
F.
?~stahtego
~,szews lego tancerki utył Jan Strauss jako temat
graf i telefon czynne będą, jak! nych. powlOna bvc ~;tbr~ko~a.
Po zał~twlemu teJ. sllmwy, : na mIejSCe dr, Mltt~ls!aedta, \ do swej o~,eretki p. L ..Tancer~a Fanzwykle bez przerwv przez całą ' (ja ' rowno, bez wylKJow l dZIUr. p os ta n.oW lOno, na WIlI osek wy· który przeszedł . na emeryturę. ny Elssler , łącząc prawdę hlstorycz
.'
J
P d'
d'
l
d . l'
d
d'
t"',' h ID L
. k" . t
l ' ną ze swobodą poetycką· Fanny, córdob~ w rozmównicy przy ulicy
o ,:orza • om?",! 'przy ą~zO-1 ~.l~ ow .gospo a~cz,eoo! . ~"" . r. aszews l . J.es n~c~e ~ym ka perkusisty w orkiestrze hrabiego ,
Przejazd 38.
' r;y~h .d9 ogoIn.e.J siecI. kanalua- mczn~go, prz.edłuzyc . dnerzawę J lekarze.m .san'atotlUlli mIeJskIego. Esterpązy, pozllaje wpływowego radcę
cYJneJ 1 wodoclą{!oweJ,. a poło- tere'llOw,: ,zaJmowanych ' ,;p-::rcz I W ChoJnach. ' .
' '. ,dworu ' cesarskiego, Fryderyka von

Poczta

.

A4 ,

I

. -

I

l

T

Z s,IJOlllnictVlI
DotychCZ:lsowy
podprokurat')r
p. Henryk Szymski mianowany s~
dzią grod~kim w Lodzi objąl urz~·
dowanit), jak· również- ohjął urz~do
. przeruesIony
..
d o sąd11 grod zwarne
kiego w Lodzi sędzia. :Mieczysław
Baranowski.
Egzaminowany aplikant sądowy
~tanisław ·Brzo.sk(), mianowany z,oe tał dekretem p. minietra sprawiedliwości . asesorem ' sądowym.
Z dniem 8 stycznia. r. b. objął
urzędowanie w VII rewirze egzekucyjnym nowemianowany ' komoro
nik sądu grodzkiego w Łodzi p.
Włodzimierz Gambureewo

I

charob,

OCIU

Dzięki jego popar:ciu , · dostaje
do wiedeńskiej opery nadwornej,
Tutaj protektor jej postanawia pod·
sunąć Fanny synowi Napoleona, prze
i bywającemu stale w Schonbrunnie,
by w ten sposób odwieść go od zamia
' ru ponownego zdobycia korony fran' cusKiej. PIa'n nie udaje się, Fanny bo
wiem Wl:niszona dolą .młodego księ·
cia; sama n,amawia go do przeprowadzenia śmiałych planów. WÓ"-CU-l
,dwór i sam Fryderyk von Gentz mimo uczucia swego do tancerki -'
usuwa ją jaknajszybciej z otoczenia
księcia. wysyłając rOl:ezarowaną l za·
wiedtionll do Paryża na tournee.
Miłą tę
operełkę,
o prawdziwie
się

Po

długich

i

ciężkich

zgasła

w kwiecie wieku dnia. 5 b. m.

b. ". DOIIA 81RENH01COWA

Wyprowadzenia drogich nam zwłok odbę~1zie się dzis. w czwartek. dn. 6 b. m.
o godz. 1 pp. z domu przedpogrzebowe"!o.
czym zawiadamiaią po~rążeni w głębokim smutku
nialka~
i

°
,Maz, dzieci,

I

nr. O. HrauSZ

'I GeGtz.

I

rodzettstwo rodzina

W,rak na falszerz, weksli

słr'anssowskim wdl:iękn
puyjmlł Iasłuebacl:8
jako atrakcję pro·

peWlle

Główni oskarżeni Milolkier: '. j Mader skazani na 1 rok więzienia ~m.. radiowąo·. ..~,..~-ł>''#
W dniu werorajszym toezyła
w dalszym ciągu rozprawa
pfzedwko masowym fałszerzom
weksli.
Między imtymi' pnewód są
dowv \JJStaLił, że jeden z głów
nvch oskarionveh, Ernest Mil·
niker, płacił CudkieW'iezom 15
procent - tvtułem prowizji od
każd~o sfałslowanąo weksla,
się
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W wyniku rozprawy ' Jochimo·
wicz skazany zostal na 1000 zł
grzywny.
Za ti) samo wykroczenie odpowiadał Jakób Hajman,
prokurent
firmy "Kom i S' ka" (Śródmielska
nr. 28), któl'}' skamny został na
200 , zł. grzywny
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Iię · bal lekany,
lebrze PrzezuCl11i
na rzecz kGlocaii lelaicb TOZ·u.
TOZ ' ."syła.. WJpóClynek letni
okolo 1301 uieeł: Kosił .trą_ia
uieei na kolo.ła.ch praetraaa I0.00O
... Włród rói1lycb tłódeł wpłJw6w
doch6d II baln alanowi bardzo poważ1łłl pozycję. To te! komitet e&ynj uj -Iękue WJsiłkl, .by bal eleszył ait:
powoctzenimt i apeluje do wSl:ysłkich
kole,ó... łebny. ezłonk6w ł IYmpat~-
t6w TOZ"u o ezynnlł . w5p6łprac~ j
wap6łudział .. organizaeji ' balu.

kt6reso

odbęckie

cłoeb6cł

-

Niekoronowana krÓlowa piosenki,
czarująca a r t y s t k a i ' śpiewaczka '·
f

.

KOLONIA WYPOCZYNKOWO ' •
TURYSTYCZNA W ZAKOPANEM.

HiillidBk;:J. im. B. Boro('bewa
lJTZyjruujt' JUż zapisy na kolonię
wYPo.'l;ynkowo - turystyczną w Zakopancn.. w czasie od 15 grudnia.
Kolonia miesci 'flię w komfortowym pensjc.nacie • hotelu "Sanokówka" lJrzy ul. Cbramcówki. Pck oje słonce ZnP-. 2-osobowt>. Biezą
('[I cil' l,b i zimna woda. Łazienki.
!\'a ~ądauie !>flścieI. Wikt '1bfity I
tmaczny 4 razy dzienniE>. ,Ob!'luga
p€'ri~joMcka. Telefon. Radio. Czytdnia pism Bezplatny kurs nar·
ciarski ola 1J(,z€.EltnikÓw kolonii.
1\. ierownictwo' adminh,tracyjne spc.r
towP. ~!,oelywa w ręk3rh wvkwalifiRowanyell intltruktorów. Turnusy
lO i 1t tlnhwe.
Cf"na za. turnns 10-dt!ioWv:t. 4'5.-. Przejazdy indywidualne
l gru!Jcwe Zniżki kolejowe dla u
w ' stników kolonii.
Informacji udzi€'la i zapisy przv;
nmjo? hihl. im. B. ~N.o('h()wl'l Zachndnia 59. te·. 191-50 w godz.
l;; .,- 10 wiec:!:.

~~.

W póstad-pr,z;ędzy. po zamkl'lięW motywach wyraka SIild
ciu "rzewodu Dr~emawiali prt;l- podkreślił. te Cudldewicrowie
kurator o~az obrońcy.
byli jedynie narzędziem w ręku Unaehllam OKHA i DRZWI ..
tnr, cfm"a i Inrn..
Są-d ' po' naradiie ogłosił wy- Milnikera, który wespół z dru- ... . _...
..... ~. C.n, n,I sld.
' '
ktorego
.
oskarżonym, M.derelll; był
rok ,mocą.
s k azan'. zoo.. ~i~
łó
. . .
•
skl~
sŁali:
..
~ wnym.• Jnl[ejat~em muoW'eJ

na 1 rok, pod uwatę. sąd. zawiesił ed••
"ł.e.t~nła. ~ Cucl\fewk:r; kom l'Odzin~ ,CuAie-trie. . ..,.,
- na ,10 m1esł~ wlęzlenla ,~ kbname kary. , .. '
zawieszeniem -na .,rzeelęg 3 lat. ...................... 1 'ł
matka jego Chaja Ita - zakład
"
poprawczy z zawieszeniem leek Porez PI.rw.~ ~ ŁCHlal1
C dk
l
";;'Jł' _AL ,Howa am. .....ecIO".,.CJ.. .'Ieć
u lewez - na .,unora rvaU
• prJepięlcnej stolic, B,.,rH
więzienia,
kozy1lka jego Ruebla ł'I
złotone W ,a dm lnletracJ"
v
Kurcbard. '. Drekslerowa I
J.a ,
SI Głos~ P -"3" n ! ~ )fI
6
mi~~y
włęzlenia
Z . Dwle.
AKTUALIA
I
za nle~łacenie składek
Na
p.l1l10C
zimową,
zamiast wień szeniem~ Robert Mader - na 1 •
w ubezpieczalni
ta na grób Ś. p. Haliny Ireny Tur- rok.. więzienia oraz na zapłaeeMONIUSZKI 2.'
Przed sądem starościńskim od· skic.j. d. 25.- Szereszewscy 'i nie grzywny w wy80kośeł 500 Bilety 25 p .. dł, .r...kolneJ.t5 ".
pOWiadał wczoral przemysłowiec 'Perkal.
złotyeb.
.................. ~. ..
łódzki M. Jochimowicz (lWińskiego p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;::;;==;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;~-~~-~--~'7,- /53), za to, ii nie wpkleał do ubez..
REPREZENTACYJNE KINO -.. ,
~ieczalni społecznej oale!nycIr skla

Piotrkowska 8&
powwr6cll

..h

w 'swoim najnowszym' wielkim przeboju p. t.

PIESłł JEJ MAIK I
Reżyseria. :

W p:łówn~j roli mąskiei:

DETLEFA SIERCKA

JOHANNES ,HAESTERS
sl>- nny tenor holenderski
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w fabryce cewek paplerOWIch Wiktora Kin511era

•

ulic, Suwalskiej 27

Nowy r.ok przyniósł straży l stało uratowane i jedynie zala-' źarowego przeróbki w kohslruk zapalLła się w 5kladzie pasta do Maślanka, chcąc ugasi6 potar.
łódzkiej pole do popisu. Po wieli ne · wodą. Hala maszyn na parte eji wewnętrznej fabryki. Na podłóg. Miłowski U6iłowa1 uga- doznała poważnych poparzeń
kim pożarze ,.Elektrobudowy", ne, skład oraz pracownia, zo- wniosek inź. Kędzierskiego i ko sić poiar i doznał dętklch po- na całym ciele, lak, źe zaszła ko

I

gdzie tylko wysiłkom naszej stra 'staly całkowicie uratowane.
mendanta insp. Kalinowskiego
ży zawdzięczać należy, iż 250
W ten sposób 90 robotników, sprawa ta będzie przedmiotem
J'obołn!ków moglo już rano po zatrudnionych w fabryce, b ę .,' specjalnego dochodzenia IlomłakcJi ratunkowej stanąć do nor dz.ie mogło za dzień, dwa przy- sy,inego.
malnej pracy, wczoraj znów stąpić do pra~y.
Zapytany przez nas po ngasze
łódzka straż wykazała godn"
Prowizorycznie obliczone slra niu pororu komendant insp. KG
najwyższej pochwały energi~ i ł7 wynosU! 10 tys. złotych.
llinowski, oświadczył, ii Jest b .
pracowitość.
Obiekt był ubezpieczony ' w dzo zadowolony z pracy s~lcb
'Wczoraj kilką minut przęd trzech towar7:ystwach: "Port", oficerów, podoficerów I kadry.
godz. U-tą centrala stl'Qży
"PIaISt" i "Pr~~zorność" na sumę Wyróżnił przy tym również pel
niowej zaalarmowana z06tałll 150 łys. złotych.
ną poświęcenia pracę oficerawiadomością o wybuchu groźne
Przyczyną powstania pożaru I ochotnika, kierownika słuźby
go pożaru w fabryce cewek ·pa- było zapalenie się materiału zaopatrzenia wodnego - p. W.
picrowyeh Wiktora Klnstlera wskutek zbyt wysokiej ciepło- Grabowskiego.
przy ul. Suwalskiej 27.
ty w suszarni. ·
Poiar ten - o~wiadc~ył nam
Niez"vłocznie na mIejsce .."yAkcja została zakończona ,o komendant - jeszcze raz wyka·
jechało sześć plti~ónów slraży, godz. 16 min. 15.
zał, jak wielkie braki posiada
które pod dowództwem komenNależy dodać, ie obecny przy Łódź w zaopatrzeniu w wodę •••
danta Kalinowskiego przystąP:-1 pożarze przedsbawiciel inspekcji
ły do akcji ratunkowej.
,bUdOWlanej zarządu miejskiego
O godz. 10,50 przed połud·
Ogieq powstał wjednopiętro. inż, I{ędzierski zainteresowali niem wybuc}1ł pożar w składzie
wym, szeroko rozplanowanym się kwestią fatalnego rozplano-, farb 41-letn Jego Alberta Milowbudynku fabrycznym, otoczo-I wania wnętrza fabryki. Skonsta ski ego, mieszczący się w domll
l1ym dokoła drewnianymi zalm j towano samowolne i niezgodne : J. Gimpla przy ulicy Srebrzyńdowaniami. Na poddaszu fabry- \ z przepisami bezpieczeństwa po , skie.j 17. Od rozpalonego pieca
ki, gdzie mieściła. się suszarnia,'
ukazały się w oknach kłęby g~,tego i gryzącego dymu. Ponie&waż fabryka, ze względu na o·
kres świątcczny, nie była czynna, do chwili przybycia straży
1 DZISIEJSZY PROGRAM
nikt nie mógł rozpocząć akcji
".
I
RADIOWY
e
81
' poranny w wy k • or k·1e
ratun k owej..
... K
oncer,
Już wstępne poczynania stra~try WOTjskoweJ •
b .. ń
' k'
b l
.
~dn'o
I 9.00 ransDUsJa na o.. e atwa
żą ·OW
'y y znaczme Uuu I ·
.
l
I
10.30 Muzyka (płyty) i Kwintet dęłJ
ue przez mgłę, która zac emn Ul '
. konserwatorium łódzkiego
'
zupełnie pole widzenia oru gę-I
11.30 ,Reportd z tyeia
t gryzą
' ey d• y m ',
12.03 Poranek JIluzycmy
.
S 'Yp.
.
d · m był od
I
(Orkiestra j ha Oltoja • Olłaaew
. lerws;.ym za ame
o
I' ska _ forlepiaD)
izolować pierwsze piętro od' pu
13.00 Wspomnienia nkrai6skł. o o..
f er-u · i nie dopuścić do rOl;SZer!C j
kanie (~kic łileracki)
,
n ia sit: bgnia na sąsiednie drew13.15 Muzyka obiadowa

0"-
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T e a ...r.

Kalinowna

W

I
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I

Jliane. zabildo'Wani~ · mleszCZące,
ol·b'·rzy·in.ie składy p' opiera. Gdy' -

15.45 .. Jasełka·' M. KonopnlelrieJ.
Maszyńskiego

i muzykIł

J

hv bowLm tam dostat-J się płomienie, pożar rozrósłby się do
romiiarów katastrofalnych.
, Straz·acy w maskach i apa13tach tlenowy<:h I trudem dolarlido: ognjska, w.ewnętrz~~o na.
uiętrze płonącego obiekłu. I tu
.
• l·
zwal"zać
olbrzymie
tllUSle . . . . .
).'rresz.kody, gdyż fabf)'U b71a
Znakomita nasza rodaczka, Dot ł I
ozplanowana.
.~ a me r
..
ra Kallnówna, ulubienica łódzkiej
~~. drodze s~eJ strazae;r spo- publtć;nośel, przebywa od dłubze~
tykalI skr~YJl.lu,. odpadkI ~az go czasu w Paryżu, gdzie wyst~
')zuflady napełmone maleTlała· puJe na estiaiach, święcąc tryum11:-1 z susz,arn~. Wszyst~o to ut rud "
',uało w. wybltn? sposob. pr.zepro I Kaidy wyst~ ~zej artystki
..... adzeme ~ywl.adu. DZI.ę kl .Je~- przyjmowany jest z wieUdm ell-

I
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Na miejsce wyruszył oddział

bałucki straży. Potar powstał
od świecy na choince. Płomie-

nie objęły urządzenie pokoju.-

AUDYCJE ZAGRANICZNE

LONDYN (281) I DłtOJTWlCB (1500'
22.20
Sonata fortepianowa F-moll ..,:
Brablma
LONDYN "'0)
21.45 "GeJ·sza" -E1ere'ka Joee.
WIED • (1iG7)
21.30 Reeltal skraypeowy Va., Prlhody

'u,

PRAGA
20.""
P -u_
......(.78'
D-o-L-,
"" 5-1-1# - uu_
- • _ _ -anr.
tazj. na akn.1PCe I orkleatr, S.b j
Suita C·DioD Oslreil&

Ialł ogień zlokaJlzowa~

•

O p k 5 po pol. strat ogniowa
znów wezwana zost.lła do pozaru,
który wybucbł na terenie fabryki
nrmy "Rozea ł WUIJckJ" przy aL
Senatorskiej 33 (Kllł68kiego 200-4)
Natychm~ast wyruszyły na miel
see plutuny VI, VIII I X, a k ..
mendantem str:tźy insp. Kalinowskim I nacz. Komorowskim _
czele.·
W chw", przybyc:la straty pfe.l
mienie ogarnęły srarparulę. Pastwą potaru stal się szarpacz l ....
gromadzone zapasy surowców b..
wełnianych. Powstało Illebezp'"
ezeóstwo pnerzucenła alę plo......
ni na sąsiednie obJekty labry"",
Jednak straź w por, temu ..,..
biegła.
.
Po godzinie pOMr byl Ja! opaae
wany, a o god7.. 7 wlecz. ogiel1 ,
u"aszono.
.
D
WD"trze
_
....
amf
ale-lo
...
"-r
D
IIZczeniu. Spalila się pozatym wIfI!.
pza noA6 surowców bawełnlanych..'.
SI ra ty Obilezane są na okl
o o' 10"""
..'
al. Płl'm& Jest ahaplec'&ona.
JaIl lIStamo dochodzenIe, ~
powst"
wskutek
~oc:uaIII

I
b'............ - ,. .... KAL1JlIfDBOlłG (1211)

Urzą.

dzenie mJeszkanla uleglo zniszezenlu. Wysoko6ć slrat narazie
nieUlStalona.

22.20 Uwertura "Helios·' NieJiena I S1lll laką l' aarpacIL

*

~~ : ~;dur Słrawi6lłkieco
LTOl'ł (tli) :

l

!

.1,

m I-ak-lego -IBszcza n-IB .b'llo"...I'

pełnej pOS,!lę

2ł,

U

I

I

Maślanka.

nieczność zaalarmowania pOI\()..
tow.ia ralu:nkowego, które/i;o lekarz oPaLrzył obrażenia kobieIly, kierując ją na k.U!lację do
szpitala.
W mi~zyczasie struaey zdo

16.15 Gertruda KonatkoWlb (fort. 21- WI-B.> 11_'"
op~- .•.•
i Karol {lrbanowlea (ha.)
,
O JDd&. 21.45 .trał ~. . . .
I 17.00 O ksh,tee "DzieJ~ Polakł IłOWO
,
. L.UłGENBElłG (łII\Il
..
. stala wezwana dG dOOlU Saloin~
I żytnej" .
2O.QI ..%Ia." • oratorlaa ..ezter,- po- wlcza PI'%)' al Gd31\s1deJ 74. Jat
17.t~ Pollka bpeta ludowa
rr roku" . I Dlyertlmento' Ha1doa afęokazało opró!nlone przez Joka18.00 "O miłołoi do lwier",.. ~ po
Koaeert .
- - Brahlua
_1gadanka
....,Jr--...
. for. młenkauav
byto ' dnynfekowa
18.15 Audycja wymlen". a Kratowa 2U10 Symf~l~":J 'włata-, De pray pomOCJ specjalnej łwłecy
18.10 Konc~rl tycze! (elięA~ J)
Dwonab
dymnej. Czyniono to w spos6b ale19.05 "Dawlmy Ilę w Króla MISdał.. 00.00 Dlyertimeało D-dar. PieJ,,, I KOlI I umiejętny, wskutek nego ad08ą
w~o" - audycja
20.00 "Tancerka Fann,. Elaner" _ . .
cert IOrłepiano.., B.dar Moarła
ce
P'IY grozłl1 utruclem
peretka w 3 aktaeb lana StrallAll
BUDAPESZT (AG)
mzystkim tokatorom 4-plętroweJ
21.50 .. Z mojego warsztatu" _ .zkit 121.05 Sonaty lortep!!'-nowe BeethoftU kamle"łey• .P~były n8 mi~J!'Il:e Vf
lHeraeki
w w:rk. DohaanYI ego
\Ptutoll straty ogniowe) IlSunąl
22.05 PIotr Czajkowski Ttlo ARZYM (420)
,
świecAle1t'aJ"c
mleszkaale
moll
'1.00 "DOIł Pa.quale" - opera noD."
~
23:00 Koncert fyczeii.
zettiego
wod..
'
I

flak
a
nalpowazniejsze
~enia.energicznej
pracy naez.i Kosa ze SWOim tuzjazmem.
dziennikI łrancusltie
pQświęcają
ilddziałem oraz nacz. Komorow szpalty wyrazom zachwyttt dla

~~~~~~lft~:~1~ o~:nf:onp~::;; nieprzeciętnego

*

Wczoraj po" Południu wezwano strat ogniowłl do domu Ern~8ta Hartwlla przy alley pfekarskIej 19, gd'z ie powstał pożar w mieszkaniu lokatorki M.

_.
u zy k a -I re d lO

Pllnliu

1--1

parzeń ohu rllk. Opatrzył go
wezwany lekarz miejskiego pogolowia ratunkowego. Prżybyły
na miejsce IV plulon straży po
pół godzinie potar ugasił. Stratv wynosq kilkaset złotych.
•
Por~l:!d wieazorem powstał poiar w domu CeJmęra pny mIeJ'
Zawadzkiej 33. Tu., wskutek zanieczyucl;onego przewcdu kominowelto, zapaliły się sa<lze i
d.ach. IV plulton straży patar
sZY'bko ugasił.

~IA GRANDE
_
.
.
••
kinie •• CAS I N O

TOWARZYSZE BRONII'

talentu artystki.

'l(lołOci~~t~lt!~~jiowtĆfatalnych Dziś, w C~!~~k~P~.~~~. 4 ~?p. do

"

'I

ILl"SIOIO

.. ~
I .,

:.

warunkach w jaldch pracowała da!kowe 'przedstawlenIe ... re~sy z u·
W'
. :t .
ś· d y naJ·le dZIałem Aleksandra WęgIerkI.
fIfIa:
~c~oraJ ~ raz,.•.":.l~ cz
. Wieczorem o godz. 8,30 powt6rze.·
Miłą niespodziankę nOW-Of<>- t Obraz ten, nagrodzony na wy
I tutaj. ]a:kfe znamletmy ::-I
ple,l okolrcznos.c,
Jel!en once.r, 1nle sztuki Zygmtllll~. Now;tkowskie~o, CZIIlą zgotowało "Casmo" swytl11 stawie filmowei w Wenecji, takich okolicmości spostrzep ,
dWQch podofleerow ł 8ZeŚCJU , .. Gałą.zka rozmarynu,. ktora w dmu kinomanom w)1Stawiając w do. spolkar sLę z aplauzem całego mv rragment, kiedy dwaj orJCeoo
s trażaków
zostało
zaczadzo-- preJlllery zostala przyjęta przez p u · '
ś·
R.....
'
• f
d ł
._
.
•
bliczność o\\'acyjnie. Sztukę wyreży- bie skłóconych poglądów spo- kUtlturalnef.'o
Wlata.
CL;yser rowie rancU5Cy. z o aW'SZ1 ....
)~yeh •. Pr_rwszeJ. pomoc~ ~dzdlę- :;erowat Al. Węgierko.
łecznych i. zwichrzOtllyeh stosWl1 Jean Renoir skupił w tym rrag.\ ciec z obom dla jeńe6w, maJ.·
llł ofu;tr.om pozaru lel~a~z r.
. TEATR KAMERALNY
ków narodowościowyoeh obrllz, mencie wle~iej . wojny i uze- duj, sehrOltlienie ł chwilowe
Proust I felczer MoszkoWlCZ.
PZlŚ, w, czwartek, .0 !105;!z. 4~: będący jednym zaledwie, a tak wnętrmil w sposób niemal do- przytulisko u wieśniaezki ....
W pewnej· chwili gdy pierw- powodzenIowa komedia G. Zapolskiej
.
al .
•.
dod
. h
. k·· kt6 . .... 1 b
t.
.
' .
.'
.•
Kobiota bez skazy".
ogromnie treściwym fragmen- skon y zestawlenJe
atnIC mlcc lej,
rej m'tA
rac
~ z~ t;lebe.zpJec~enstw.o JUZ wła- I " Dziś i codziennie o godz. 8.30 wiecz. tf-m i czasów wielkiej wojny. i ujemnych eecb charakteru poleJtli na v."'Ojnie. Tutaj w caleJ
SCl\ne ffimęło l na piętrze praco Iwesoła komedi~ M. Jasnorz~wskiej
Ohraz p. t. "Towarzysze bro- człowieka, w którym p.rzecieź swej okazałości i piQknie objawały d wa pIu tony nad dogasza- "Powrót mamy w opracowa,~IU, sce· ni" _ to sytIlteza godn-ości ello- glos ezłowieczeJlsłwa zO'WSze się wia ' się .człowiek Zjawia się mi.cm o.... nin rozlenI si" pott>żny nlc2lnym dyr. Hugona Moryc:llskIt'gO.
'
. .
••
.
' d
..
ł
• ł bok
\lI . .
"
"
~ •. "
'<
:
TEATR rOIrULARNY
wieka, to uzmysłOWienIe Idei odezwl-e, a o eZWle Się nawet oŚĆ szczera I J( ę
a.
.
tr7ask. To. drewmany . strop, Dziś,' w czwartek, o godz. 4 pop. ludzkOŚoCi i ' Ifycerskośd,
to wśród wrogów. Surowa rzeczy- J2l'k char8lk.terystycz:nie brzmi"
"r:!et)tllou ~' l zlany WO~IJ, zawa- komedia 1l1,IZYCl:na "RozkosZI)a dziew wreszcie zasaua, prawem natu- wi.stoŚć prawem zabezpieczooa, słowa oficera francuskiego w
lU się na głowy 1ll'acuJących nł- czyna".
•
ry wsankcj.onowana, że człowiek mimo. iż z taką c~jn.ośeią od- tej niemieekJej ~grodzie wieś.
żej &tJ'aŻak,aw. T ylko naprawdę I ,Wiecz?rem, o ~;od~. 8.1.> POWl6rk~ę: ~ każdej ~kolicZlIlośd tycia swe nosi s~ę do człowieka w pew- niaczej, 'łr czasie dogląda.nia'
'T . ' n u zbiecrowi okolicz- me kapltalueJ sztqkl G. Zapo!s lej
.
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. . I Moralność pani Dulskiej" w reżyse- go będzie tylko człowlekJJem. nych okohczn,ośclaeh, sILma !"Ze przeze Ros.,.,....ars a w oWlenOSCl zawdzl~cza,c nalezy, ze ~ij J. Chojnackiej.
Pojc;.cia wrogości, nienawiści, kome nieposłuszeństwo nazywa go. Czl' to nie ~zystko jedno,
WSZ.~13CY ,,?,~h bl'z szwaulm.
TJ?ATR ,~ SAI.. I IJIC~ARNI:
zezwierzęcenia,
podniecanego rvcerskośc~.
k10 ciebie karmi, krówko, fran .
. a dom wr złego, panował ·w , p ·ąlek o. g,od~. ·S.l.> ~vI.ecz. glana celową propag3Jndą. są tylko faFilm niezwykle interesujący, cuz czy niem.iee?
"
. ! r
•
·a twur'znch i b ędZIe sztuka G. 'ZapolskIej "Moral·
L .' .
' .
.
Al
b .
k· t ~ •
~lakrczl~ S )t n:rJo~. .
ność pani Dulskiej" w reżyserii J. .ierwerkiem, zJawl5klem przemi emoeJonuJe ' i zachwyca . swym . e o oWędląze }e8 OuOW1ąZrq ae ~ s ra za { w ~amarz.a ,l ~a ChojnackiE:'j.
jającym, bo w duszy człowieka pierwiastkiem
udeleślIl10nych klem wzgl em Ojczyzny, a ry_
t}:chnHa ~t wo<l~. :\hl11?:to a~cJa OTWARCIE WYSTA~Y WILEŃ"-I tk~yią zasady ?dwieoez.ne, tkwi z3!Sad .~złowiJeczelis~wa.
. cerskość ."!osem praw~i du:
niC zostLlla a11l na ch ;"olę zahn· SKIEGO MALARZ"" V,. ,WITALA. ,przede wszYlSt1um dobroć, pod
A!kcJa odbywa Się w Oboz.Ie szV ludzkleJ- Głos obowiązku , l
JUowan :l.
.
Dziś w czwartclt dn. 6 stycznia : której wpływem rozpływa się niemieokim dla jeńców _ ofice- sumienia prowadzi oficerów . da
Po -zlok alizo ,"aniu ogn.iu . straz' i 1'(138' r .. o godz. 12-ejnastąpi tlro- : zło j nienawiść, ale" zachowuje rów f~ancuskic~, przedstawi 0- lej: Pozosta.i,. słowa :i~Illef:
przys tąpiła 00 dogaszania plo- I cZ?,S!C ?twarcie wystawy zna~ego się nodność ludzk.a. .
nych . Jak~ żywlOł Im31uls~y, sklch zap~wnlen •.łzy kobiety I
l1ąC{·gu obi{·klu. Jak i'> ię oka z'alo, wllenslnego rn~larza. '~,olfa WItała
Icea~YD? sprawd~IILnem, psy ruchlIwy l. wysoce ryeerskl. sm1!tek dZlecka- sieroty..Wuak
pastw ą llhunieui padła jedynie w Inltału .,Bn~~ - Bnth .
chologlcmue dosa.ome pnedsta- Wysuwa SIę .momenty tęsk'Qoly wo.tna t;go wymaga, wOJDa posuszurnia ~cwek na poddaszu. I Wystawa rn.odego mtysty wy- I wionym, od naturalizmu nieod- za własną 0PYllllą, momenty żąda ofIar.
t'rządzel1lc
pu.'rwszego pi~tnt. wo'a.a w U:lszym mieście zainte- łbiegająCym, .iest tutaj właśnie qespęracji i nQSt alg ii , momenty
Film godzien ujrzenia!
'idzie mieściła się ukladalnia. zo. resowanie.
.
, . obraz p. t. "To.warzysze broni". ucieczki z niewoli.
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Rqnek pieniężny
Urzeaowa
ceduła
giałdy warszawskiej

Na odbytym ostatnio w WarszaWielki przemysł przeciwko drobnym producentom
wie kongresIe drogowym toczyła
się dyskusja nad niezmiernie wazNa skutek ograniczeń impor- duży dział produkcji nici, który: konkurencję drobnego i średnie
Na wczorajszym zebraniu giełdy
ną sprawą finansowania
dróg. towych, fabryki łódzkie, a w dotychczas stanowił monopol go w dziale nici n~ szpulka,ch walutowo _ dewizowej w Wart,zaWszyscy mówcy twierdzUi, że szczególności Zjednoczone Za l' wielkiego I?rzemysłu nicianego: 'drewniany~h OdpOWl~ .obni~e- wie tl)ndoncja ::lla. dewiz była ni~
środki finansowE. dróg są niedosta- kłady K. Scheiblera i L. GrohSfery zamteresowane przewI- niem cen l ~sta!10wlenIem I~h jodMlita., przy obrotach nieduiych.
teczne, co może grozić drogom na· mana oroz zakłady Widzewskiej dują zwiększenie konkurencji na takim pouomle, który ume- N(,towano: Amsterdam 29::ł,50, Brusz~'m zupelną ruiną. Byłoby błę-I Manufaktury, rozpoczęły pro· na rynku nicianym. Przypu- możliwi produkcję llici drobne bela. 89,50, Kopenhaga 117,70.
dem nie do darowania, aby P~I&k.a dukcję półfabrykatu, niezbędne szczalnie wielki przemysł na mu przemysłowi.
Ltllllłyll 26,35, Nowy Jork 5,26,63,
nie potrafiła tltnymać tycb dróg, go do produkejl nici wysokogaN•. wy Jork _ kahel 5,26.88, Oblo
które otrzymała po zaborcach. łub łunkowych, zastępując w ten
132,50, Pary! 17,92, Praga lb,5::?"
tych, które zbudowała sama kosz. sposób bardzo dobrze półfabrySztokbdm 135,90, Zurych 121,95,
tern znacznych wysiłków finanso- katy zagraniczne, przeznaczone
Bank Polski płacił za dolary elfiewych.
na ten cel.
Spółdzielczego Banku Handlowo-Przemysłowego rykańskia j kaDAd.yjilkie 5,:24, flore
Muszą więc być uzyskane nowe
W związku z tym mniejszy
\V swoim czasie donosiliśmy, nego z adwokatów wniósł pierw ny holenderskie 292,50, franki Cr.
'rodki finansowe na gospodarkę I przemysł niciany ma większe że Spółdzielczy Bank Handlo- szą serię skarg cywilnych do są- 1:.12. szwajcarskie 121,45, belgi
drogową. W pierw&~' m rzędz\e. możliwości produkowania wyso wo _ Przemysłowy, w Iwiązku z du ua ogólną kwotę około 25 belgijskie 89,25, funty angielskie
zwrócono uwagę na to, aby wszys- kogatunkowych nici, na t. zw. aferą Mendeisona, powziął u- tysięcy dołycb.
26~łi, palestyńskie 25,92, guldmJ1,
chwałę że udziałowcy dopłaca
W
'bI' .
. . . gdańekie 99,80, korony czeskie 17<cy użytkownicy dróg byli poclą- szpulkach drewnianych.
, m czkasleLwnlesl:> duńskie 117,15, norw'eskie 1:;1.!6;
gnięci do świadczeń drogowych ~
Dla produkcji tej niezbędne odnośn'e kwoty do udziałów c~
naJ IZdszv
.
. Dlł erze, oraz aby wszystkIe są specJa
. Ine maszyny. Oecme
b ' tern wyrównania
·
'
ne zostaną a rsu 8 Mg
.• k'J6 13-0"25 rIry wł Ol!ki e nI\
rowlleJ
strat spowoda·
bZWl:uZ
~v. 70
dochody, związane choćby w spo- na rynku łódzkim poszukiwane wanych aferą.'
Nadto b~nk, ze względó~ o- ~zrlingi 9a.ustr~~e
marki fi6t'1ćb pośredni z drogami, jakie czer- są maszyny do pr~dukcji nici
Cz~ść udziałowców wpłaciła szczę~oś~lOwych,
przemósł tikle 11,..5, w9lWeckie 109, srebrpie państwo lub samorządy, były na szpulkach dre,,:n~an~ch~ na- należne kwoty, natomiast kilku- s~ą SledZIh!! .do domu przy Uł.l ue 118.
ohral!ane na drogL
wet stare, dawno JUZ meuzywa dziesięciu udlialowców dotveł•. / PJOtrkowskleJ 9, oraz przeproAKCJE.
Wysunięto więc projekt wprowa- ne maszyny znajdują obecnie czas należnych sum nie wuio. wadził dwukrotllą redukcję per Na rynk·~ ~kcyjnym tendencja.
ł do b ku
sonelu.
była U10CUl6JilZ&, przy obroL'lrb
dzenia podatku od koni, które, Jak zbyŁ
wyl.azują doświadczenia, niszcz, W ten sposób organizuje się" s °w zwr~k~ z tym, jak !:.ię do. Obecnie trwają nad~l w peln! 1;Wię~:;'ll)nych. ~otowan(l: .Bank
drogi w sposćb bardzo znaczny,
wiadujemy, ballk w dniu wew- prace nad regulowull1em nalez P6lslu 115, ,":,~g'lel 3O,25,S LdPOhPY
zwłaszcu zaś te drogi, które duty•
I .
. d'.
. •l
~ . kl' t' banku
61,25, ModrzeJow 14,50, tarac ~
mi wysiłkami fin:msowymi pańraJszym za posre m~Lwem Je, - nOSCl
len ow
.
wice 33,75 w - 35,50 _ 35,25, Z~
stwa i samorządów zostały zaopak
- Ó
rardów 60,50.
trzone w nawierzchnie ulepszone.
na ryn u papier w
PAPIERY PROCENTOWE.
Szczególnie zaś ..Unie opodatkowaNa rynku walorów tendencja w
pot4Et:i: ny 'fi. ITI
Dla papiarów procentowych teJłnie to powinno dotknąć konie, nie- dniu wczorajszym była w dalszym
k
pozostawja niezatarte
dC'nel,t była mocniejsza., przy wię~
zatrudnione w rolnictwie, gdyż roI- ciągu mocniejsza. Transakcje po-tóry
~7yc)h obrotach 4 i pół proc. wewrażenie!
'
nicy płacą już opiaty drogowe .ł ra- życzkanli państwoW'Jmi, a szczePocz. 12. 2.4. 6. 8. 10
wllętrzną.. N
otowano: 3 f,roc.
111"'.
cze.i byloby wskazane, aby wyso- gOlnie akcjami uległy pewnemu
II em. 71,25, 4: proc. dolarowa 41,76
l{Ość tych opłat, uchwalonych przez większeniu, przy nastroju spokoj_ 42,35, 4 i pół proil. wewnętrzna.
rady powiatowe, nie była obniżoma nym.
!
64.75, 4 proc. konsolidacyjna frI,
przez władze nadzorcze. Na&tępnie
4: i pół proc. państwowa pożycz.
_
drobne odcinki 66,25 - 65.63, 5
11odkreślono, że opłaty drogowe ka wewJ1ętrzr.a podnio'3ła si~ o 50
proc. konwersyjna. 67, .. j pół proe.
powinny być powszechne, gdyż pkt. Za papier ten płacono 64,50,
ziem!kie 63,75 - 63,88, 4: pnie.
wszy$cy obywatele w Jednakowym
3 proc. pożyczka inw~tycyjna:
rw,:
nemskie pozM.Mkle m, 5 proe.
~topniu, w sposób pośredni czy bez I em. nie była wczoraj notowana.
(La grande iIIusion) 'O
Warszawy st&re 69,75 - TO, 5 pr.
pośredni,
korzystają z dobro- Natomiast II em. tej pożyczki zwyż
o
Warszawy • r. 1983 68,50dziejstw, Jakie daje krajowi dobra . k6wała o 50 pkt. osiągając kurs
Dziś O (t. 12-ei i 2-ei ~
68:88.
i gęsta sieć drogowa.
79 kupno, 79,50 sprzedaż (seria
2 poranki c3
•
GIEŁDA ŁÓDZKA
Należałoby więc pociągnąć do uienotowana).
Na wc~oraj5Zym .ebranlo ,tellllJt
uiszczania tych opłat równieź tych,
5 proc. pożyczka konwersyjna
WJIft ID. Lod,i nolo.aDO:
którzy łch dotąd nie płacą, a więc równie! poprawiła się o 25 pkt.
DGlar6wb ł2.~~ ~-n-.&
płatników nie obciążonych t.adny_ Papierem tym obracano po 66,75
In • • 11 em. 78.76
mi innymi podatkami poza podat- w płaceniu, 67,25 w żądaniu.
Po~ylilny
KMloL ,r. 17.25
Idem dochodowym. W biednej Bili"proc. prem. poiyezka dobro
KonaoL dr. SUO
garii każdy obywatel r łaci podatki wa (dolarówka) lekko zniikowała.
Banku KupieCko-Kredytowego
:=~~r-UI.OO n ...
drogowe, nie jest więc słuune, aby Kurs potyczka tej w stosunku do
W numerze dzisiejszym zamieści·
Dyskonto weksli zwiększyło się 5" Dl. Ladri 1t.U r. Q.J5 II.JI
u nas duZy odłam społeeze6.stwa poprzedniego obniżył się o 25 pkt. liśmy bilans netto Banku Kupiec- w róku operacyjnym 1987 o bUsko
Tead"aeja alrlJDWU!.
był od nich zwolniony. NaĘ;tępnie do poziomu 42,25 kupno, 42,75 ko _ kredytowego Sp. w Lodzi za, 50 proc. przy czym redyskonto,
nasuwa się ~yśl, aby Bmienić pod- sprzeda!.
.
rlik creracyjny 1937.
dzięki powiększeniu siQ kapitałów
GIEŁDA znotowIb
stawę wymlatu opiat drogowych
" proc. konsolidac~Jna utrzymała
Fakt ogłoszenia bilansu w pier- własnych uJe,,.lo wybitnemu zruniei CENY ORIENTACYJNE:
ł i
••
.• Rac
, b u°nki
JęClmie6
brow.
22.00
••
o d przcn~ys u h an dl Ił i u stałać te s Ię na pO~lomle.
poprzed ni m: za w5'Zvch dniach stycznia, jakkoł· f'zeruu.
- b"lezące i pur U e\
Jęczmień pr~eID.
20.60 -_ 73
21.00
opłaty me w st05lunku do k~ztów grubsze odcinkI nadal płac:on~ wiek tI. należy już do tradycji te- inkasowy wykMui~ rówmet wy- Mak niebieaIU
80.60 _ 82.60
ś .viadectw przemysłowych ł kart 66,75, żądano 67.25, za drobne zas
banku zasługuje ze w8zech datny W:M'OBt.
rejestracyjnych, ale w stosunku do 65,40 kupno, 65,90 sprzedaż.
~tiar na. ;lzna.nie gdyż z powodu
na raebunku CENY TRANSAKCYJNE:
podatIul przemysłowego od obrotu.
4 i pół proc. listy zastawne złem braku bilansów' innych banków
Sum~ protestG~
tyło
23.75 _ :H.OO
BV10by to sprawiedliwsze, :d)z I skie Sl"!'. V lekko zwyi.kowały. W pr;rwatnych pozwala na zoricn. przeJŚCIOwym wa
~i~ od 1.- ~ ~:~!ij!dn.
:~:~g ~~:~
t~n, kto posiada wi~ltszy obrót, 'ostatecznych ltursach transakcyj- \ to~vanie si~' w przybliżeniu co do tyli. zł., ;0 hP;zy d ;a,( p:,;aztny~ Owies z:bier.
21.:aO _ 21.71
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Wyrobów Trykotowych
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lecanlcae!

oniuszki 1, tel. 121-99.
Ueuw.nle we.el1clch
etefekt6w cery.
Usuwanie beapowro'n'. I bea

..peo~c:,oh w'086w.

Ch · b .II . '
OrD y slluroa weneryczns
Nawrot 7. tel. 128-07

Prz:,t mu~e 10-2 i 4 -8 wieo.

nn. MED.
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Az·
~KI--I n eJ Dl mnd'e EL E
5
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pra)'jmuje od 10-12 I 5-7

w

teJeł. 15940

"..a."mu od 8-11 rano i od 5-9
:.
'111 nledli.le I świc:ta od 9-'2

Karutowicza 20.

Łódź,

dbać o niq. Skórę .vchqnas'(.Foć !eremem logod"yre

CRfME NEUTRE, do łłu$'ef
.fo.ować bezfłulZczowy

I udelikatniać kremem
Piękna. plel~
gnowana cera czyni twarz Po.
ni- iwietq. młodą I pont;łnq •.

VIRGINIA.

Tel. 186-13.
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Ilnjs1.y bciej

PI;RJ:~CTłO

:-1.

~r. JerZJ Gotllb
chor.

-
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'Chor. ' kobiece

(

.znowlł

przyJ...,.

Srcldmiejska 20.

tel. 107-79

przyj. od 8·10 i od 3-T wiecI,
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• nt.dL i ś""cła od 9 do 1 po po
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Film osnuty na tle slynnej

Gcrnarda Mend!!

k~ ~ir

TJ'agiczny kon!li
dlY honorem l mllosCl'ł

~ r. gł. Gast.w frllhllch. lId. Blarowa I Willy Birgel
_ _ _ _ . Na8t~pnv program: "Gd, kwltn. bzy" z Jeanette Mac'. .Donald

Kopernika US.

o g'odz. 12 w poł..,
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174•42
.
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POCJlllek codziennie o .. 4·eJ, w niedaiel. I 'wieta o god .. 12 w pol.

____. ._._. . . .__. "______. .____________

Niedsie\a, dn.9 stycznia r. b.

K

tel. 202-"4.
tel •
.::.=-=;:-~--;;---;=_~~~~~~'''.~

. .______

~a.

cynULIK
WA ~SZAWSKI··
I'I1II
~

pod dyr.

JAROSSY'ego.
Stefcia GOrska. Halama. Lopek Krukowskl I Ludwik Sempolll\skl w przebojowym programie najlepszvch szlagier6w sezonu biel,
"Cvrulika Warszawskiego. -

Przy forto pianie: L. OLM.P~L.

" 11 zii i dni 1t8stegnrch I

:

Passe-parłout I bilety ulgowe ftiewdne

~ził

••
.. Dziś poraz ostatni I

-

Sala dobrJe ogrunL

~
i,IŚDł liaowyeRiIiici('u
rei. Turtańskiego
:so.iii W roI. gl. Alfred
Rode
MiJa 'eri
program:, D V B U K
Nast~pny

i dni nastepnJth

wiełka

Bilet, do nabyci. w kasie Filharmonii.
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IEDORAJDA
I------_'Redaktor
..................................
s aleje
PI SZ

N w nainowsze,1 ko~ mcdii polski.,j pl
CI.

SIED11-.f(i'" ,.,.

ZAWADZKA~.

Prr,:mule od B-11 i 4-R wleCI.
_ niel'.l'ele I • .,'-='a od 10-' pp.

. .- - - -. .____

"'"'

załatwia

Nie moina pozostawiać sleór,
tworzy .amej lobie. Trl1!ba

łIED.

(W ółczańska 10).

g ii
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caopłolowyoh I eIl6rn~o"
Traugutta 8. Tel. 179-89
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ar

!fpec.

Francji
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'""e ,"_: ...,'r'ób wenerye_n,oh
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Spec. ohor6b ••"e'Jo.nyc". mo-

Andr~eia

kremyl

Dr ludwik FalM Iłt Rozinleld
a::~~;:~·:~~~.:::::~~:E IM I/tiB
~rdłalI i~~~pi'~;~,!~~;; Is;E~~u~C;:,~~rgf;o~~t;,a

dyplom Uniwersytecki

ślad6w

Cerdmlczne

JOze' Goldberg

~r.l.liJkowiu
fowarlYlk:[h

Andriej. 17
telefon 807·91. Kancelaria c.\'nna cał, dlie';. w niedlliele i 'więła do II.
1~·eJ. Lekcie odbywall\ si.; w grupach
l oddlielnie.

ł loal.'oweł

Zakłady

DR.

trii
Italii

DYREKCJA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ~nAST A
na podl>tuwie §~ 71 i Ul) Rozporz:}dzcilla Ministra Skarbu z dnia 3 kwielnia 1937 r. (01.. U. n. P. Nr. 41), zawiadamia, l.e
Pan Minister Skarbu. zarządzcniem 7. dnia 14 października 19:17
r. za N. D. 11.2(;869/3/37 wyznarzył tcrmin pierwszego zebrania
pełnomocnik6w Towarzystwa hrcdylowcgo m. Łodzi
nu dzień
6 lutego H138 roku o godzinie W-ej w lokalu Towarzystwa, przy
ul. Pomorskie.i nr. 21.
Porułdck dzienny Zchrania: l) 'Vyb6r 9 czlon){ów Komitetu Nadzorczego i 2) UstaleniE' ilości Dyrektor6w Towarzystwa.
ZebranIe Pełnomocników odbędzie się w wyZll<lczonym
ermłnie bez względu na ilość przybyłych Pełnomocników.
DYREKCJA TOWARZYSTWA KUEDYTOWEGO

Karola Tr n"haue.

przenoł"e

uamotowe I kuchenkI

WOnnA 12114. tel. 105·22

U

ŁODZI,

1Szkola łańeDw

PIECE:

do

Ogłoszenie

Gabinet kosme'Jki

•

Sprredeł:

Zapisy 1 informnc.ie w P. B. P. "POLTOUU:"
Traugutta 2, telef. 107-56.

miasto Lodzl.

który. ułatwialliCl wydaielan1e sl~
plwodny. ul/uwa ka,cel, •• macnla
oreanilm i eamopocluclt> chorego,
orli. powięku. wagę ciała.
Do nabycia w Aptekach.

ZNICZ

Par,ia i Włoch
W,cieczki do Palest,n, i nil Bliski Wscli6d
Clo Wtednfa,

I "BALSAM TRIKOLAH-AGE".

jPrze;azdr
Iindywidualne

telsf. 107-56.

Ind»wjdualne wyjazdy

zł. 2400 można oglądać

jest nieubt"a~alna i corocznie. nie
rob11lr. r6tnłcy dla pIci, wielcu i
stanu, pooilt!l:'a bardzo wiele ofiar.
PrlJ IWllczanlu chardb płucnJcb,
branchltu, gr" p J. uporC%ywel!o
męclltcego lIa.1 l a Itp., stosuj"
pp. Leka,ze

1

p O I S k i e B i u r O P o d r 6 i , S D. Ak c.
Oddział

Komornik Slldll Gr()dzkiego w 1:.,,dsi rew. 6110 111m Ip."l:k"ly VI Łodsi,
przy ul. Żwirki 2/5
na za!n.dzie art.I5()2 K. P. C. o~ła5la.
że w dniu 11 .tycznia 1938 r. o~ gods.
12 w Łodzi przy ul.
Piołrkow5kiej 8. II Abr. Oordona
i L Gelbarda
odbędzie się publiczn:slicyłacla ruchomości amianowi cie :
okołJ 800 kl!. s~ór Ilęsieh ftllilolonych
oszacowanych na lilun" .umc
w dnia IIcyf.eli
VI miei~cu s-rzedllły,
w Cla.l& wyżei oznll«,zon\·m.
Lódt. dn 16.12 1Qł7 r.
KomornIk: l-l Z. DzIl'!ran
Spraw!\ Be" Kupferminc p-ko ADr,
Gordonowi ł J. Gelbardowi

P. El. P.

l6di.

GRUŹLICA PŁUC

OnWIESZCZENIE

IrtcSre

Z~piBY:

ł:

Do "kt Nr. Km 4jj3 137M

laproszenlam1 Bilety w cenie zl. 6: ' do "Iłw kancelarii -TOZ'II, ul. Ceg,etniana 14.

komedia muzyczna.

j

~--

Z najmilszą parą amantów polskich MARIĄ BOGOĄ i ADAMEM BRODZISZEM. W pozostałych rolach Ćwiklińska oraz
dwie nowe g\\<iazdy Leiłzkówna i Redojewska, w rolaeh m~8kich Fertner. Sielaflski. Orwid i Bogucki.
Na..!::tępny r·rograrn: ..Płomienne
z Barszczewską, S~powskim, W~grzynem i 13iałoszczyńskim w roI. gt
Ceny miejsc· l ID. 1,00, lJ ID. ~ gr., !1! Jlł. 50 gr.
Kupony ulgowe po 10 a-rosz", w nied.ieJe i święta ruewatne
PQ~qtek puedstawień VI! dni powszednie 4) g6d&. .. VI Died.zieJ.. i świ~t.a o god&. la

seriali
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ZAWIADOMIENIE.

'~;::~~~;;i~~~~~~~~~ I

Podaje się do wiadomości Sz. Pań, iż z dniem
1 stycznia 1938 roku OTWARTA ZOSTAŁA PONOWNIE

pracownia modelow,ch sukien i kaDelusz,
pod kierow14ictwem

EJ

(suknie)

(kapelusze)
dotychczasowej kierowniczki firmy .EDWARDA- '" Warszawie.

.1

ł.Odi.

r •..........

TROSKi

KŁOPOTdw.

..

II
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SLONECZNE frontowe 2 wielkie'
pokoje, kuchnia., z wszelkimi wy_
<Oj.;,;_'
•
...... godami do wynajęcia. Wiadomość:
:\IISS MARY udziela angielskie- tel. 156-78.
go, francuskiego, niemieckiego.•- - - - - - - -_ _ _ _""'\,
Załatwia wszelką korespondenSIĘ
t,ję. Przyjmuje od 12 - 2, 4-8.
Piotrkowska 24, m. 7.

wychowania

~

PRZEJRZYJ
W
L UST RZ E•••

gdy

DRZWI i

GABINET ·,OSMETYCZNY
I. NAMIOTOWA. NARUTOWICZA 11

OKNA I

BOBROPDL"

Ił

komodowych
WYżYMACZEK
rllarki ~RufJber.
LODÓWEK
LEŻAKóW, HAMAKóW
ROWEROW i drezyn
Łódź,
Piotrkowslra 13
w podli'. Tel. 159.90

"

II
Kursy Za\lollowe Z.... 'ishie pr2l)'
Tow. Sze"Zenlil P'ar~ Z.. wodowej
PATeNT AMER. NR.10~g 701
wśród Kobiet Zyd.
\VóJczańska 21, lei. J~7-1S
Duty pokój dwuokienny, frontoDOKTOR
przyjmuje zapi!'y na uaM. dziary:
wy, z wszelkimi wygodami (tele1. Sztuka
Słosowal1l"
balciarfon) odnajmę solidnemu pa.nu .
stwo.
Wiadomość: ul. Piotrkowska. 73.
2. Krawiectwo tfdltlskle . krój.
m. 5.
3. GorsecIarstwo - krój.
.--spec. chor.: WENERYCZNYCH,
4. Modmarstwo . liapelusze
POSZLIKUJĘ pc,koju z wejściem z SEKSUALNYCH I SKÓRNYCH
5. Bieliźniarstwo . krój.
(włosów)
klatki schodowej (niekrępujący).
6. OndulacJa.
Oferty sub ,,8. R."
144--3
7. Manicure.
POKÓJ frontowy z niekrępując~.ffi Ph,jmule od P-11 rano i od 6-8 w ~el{retariat cz.}'nnY w g. od 9- 13
W nłedaielę i święta od 10-12
wejścienl dla jednego lub dwuclt
i 15-19.
panów do wynajęcia. Południowa . . .••••• ~ ••• ~i . . . . . . . . . .
nr. 32, m 13.
POSIADAM 2(0) zł. i poEzukllję
Or. med.
wspólnika - ezkę (wyznaIlie obo·
POKóJ frontowy dwuokiennv od- jętne) celem założenia interesu lub
l'.ajmę panu (izr.) Dzwonić 151-8b. r,rzystą.pię do JUZ
istniejącego
Zgłosz~nia dla "M. K.".
PATĘNT FRANC. NR790 .~~

L ..- - - -....-.....- -.....___..........1

limny[~ mie!l~ań niemal

I ŁÓŻEK

GUM.:?

~.................................

.I nauka j

.JEDYNIE

PRZYJMUJĄC

Wielki wyb6r:

ORYGINALN~O ~I.A'"

II. loSciuszki 39. m. 12.

Ogloszenl-a drobne

~ ~b1.iand'!1'
a G ale

~u~,,, ....\o WYRAŹNIE;

Y"·

".

\!...!

SOBIE

PUCOWNII MODELOWYCH SUKIEN
I KIPELUSZY

II

Z l-gO źródła
. '.
.., .~

WóZKóW dZiecięcych
ŁóŻEK metalowych
MATERACV wyścielanych
MATERACY sprężyn.
ŁOŻEK
l
.Patent·
po owych

ZAOSZC'ZIjDZISZ --,

IPOL RUBIN

,

-

Hllpllłc-~

Piotrkowska 8T.

MAL S MG .

udaiela bezpłatnych porad w daie-I
dainie racjonalnej kosmetyki.

I

KblnOER

- . - Andrzeja 2, tel. 112-28

.-----

M.flDUlfl

--

uezczelnione specjalnym fil- DO WYNAJĘCIA 3-pokojowe sło
Posad,
_-\D?tfINISl'RATORA do dWllch do
cem
(wyłącznie posiadanym) neczne mieszkanie z wszystkimi
AKUSZER-GINEKOLOG
!la.
I
piętrze.
Kilińskiego
wyg.odami
mów z kaucją od 3 - 5 tysięcy
A. fRYDENZONA. ten, obemle zniione'
KORESPONDENTKA
(izr.)
nienr. 88, m. Przejazd i Nawrot.
złotych poszukuję.
Oferty 8uh Pomorska
tel. 127-B~
miecko • polska do biura. technftlzDzwonić
:ł.
J."
.~
..
"H.
"",lm.
od
8-fO
i
4-8
wiec::a.
POKóJ umeblowany z wygodami nego poszukiw$na. Oferty własno
--~-ręczne
z
referencjami
wraz
z
po,\NGH.LSKIEGO i niemieckiego przy inteligentnej !'odzi!lie dla. jedDr. med.
lu",. t
wyuczam w bardzo krótkim czasie. noj 080hy do wynajęcia.. ~ródmiej daniem wyn.a.grodzeniu. pod ,,0.
W.'
do
admin.
Kry.,zck, Pomorska 15. Tel. 171-28 ska. 31-3. Tel. 248·20.
KUPIĘ urządz9nie biurowe w doZastać można cd 2 3. Lekcja
POSZUKUJE się majstra. apretur1 zł.
130-3 POKOJU dla 2-ch uczni z utrzyma. skiego do wykvńczenia towarów brym stanie, stlł, biurko, szafkę,
niem, możliwie w 6r~drnieśc.iu j uapecJa"aa
maszynę do pisania. Oferty kieSTUDENTKA U. J. P., noświad żywalnością. telefonu niedrogo po- bawełuianych ~ merceryzacją. O- rować do fIrmy "Kl\prys", Na.ruto cbordb kolJlBGy.:h I akUllBrfi
ferty pod "W. 10:>",
150-3
('zona
korepetytorka, przyjmIe !-zukuję. Oferty Gub "Zaraz".
wicza. 1.
Sródm'e jska 28
kkcje lub półkondycję do startelef. 240-10
KRZESLA I FOTELE
~zych dzieci z nauczanIem. Prakty POKOJ dla bezdzietnego małżen
OKAZYJNIF. sprzedam sypialnip' prz,lmuje od 12-2 i od 4-8 wilca
(Wlldlftlkil)
MAJTANIB
ku. Referencje. Oferty sub "War- stwa. z używalnością łazienki, w
j:lsną oraz stolowy pokój orzecho.
poleca fabryka mebli
~zawianka".
centrum poszukiwa.ny. Oferty sub
wy w dobrym stanie. Zaw3.dzka 23.
giętych F. Bznurman
Dokt6r Medycyny
"I. G."
16 CEGIELNIlINII 16 m. ól, lewa oficyna, n wejście.
. \~GIELSKIEGO gruntownie uczę.
.
w podw6rzu
:=..._________
~l1odzież, starszych. Tanio. Po poDO WYNAJĘCIA elegancko umelndniu. Dowborczyków 29, m. 4.
UzdralJlUa
blowany pokój dla solidnego l'.u.a.
SIUIl 9n'e
'. :s:w:.weJ. _--=:.t"';'l:<\T_~~·
Pieracki')go 7 (dawn. Ewangielicu..
:=.:.;;'
~______~.a_=
t
ap••Jall"
Lokale
kit), m. 9, tł.llef. 127-20.
4
s=
",.. ZAKOPANE. Ka.sprusie 38. Pen~
2A~"""~.Jj&iJ3
=o
. - - - - - - - - - - - - - ZfWBlONO blanki'3t wek!!lowy na" sjonat pod za.rz. Cecylii Zemelowej abołlJb łlObIBG,Ch Iskullull
LOKALE fabryczne od 300 m. kw. 3 POKOJE z kuchnią. i wygodami, zł. 100.- z wystawie~a I .. ~I. F.o- I ezynny. Lokal komfortowy. Ciepła
tel. 110.Q3
0,1 zaraz do wynajęcia. Sienkiewi- .2 wejścia, II piętro, słoneczne za- geJ. We~el ten Ulli~WaZll1a SIę· woda. Kuchnia wykwintna. Inf. w Piłsudskiego
cm 7~, tel. 1013-70.
84-3 laz do odną,jęcia.. Śródmiejska 56. (-) L. L.lp~ZYC, 8trykow.
J.. odzi, teL 151-82.
202--3
PrzYimuie 8-10 i 4-8 w.
są
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Diwitkowe Kino

'W .

filmie

Murgera.

,ienkiewicza

40,

141-22

tel

Przecudowna epopea miłości, tęsknoty i poświęcenia, . oparta na motywach powieści
Film produkcji austriackiej mówiony i śpiewa.ny po NIEMIECKU.

Dziś
i r.a
dni
następnych!
p oczątek- w d'
4
' d Złe
'] e l. SWlę
. . t a o g. 12 w poL
o g.___
, w Dle
....
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______
. .________
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._ pOWSZ.
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,
Dziś

. -- l. - '

KINO - TEATR

I

Cegielniana 2

Słynni wesołkowie ekranu

i dni

.PAT -. PATACHON
wielką

skale p. t.

•

aru....~...................a............................~I,. .&ZL~~~.xa
.
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Pzez. w dni powszodnie 4
soboty i niedziele o g. 12-ej

Cen, od 50 gr.

PI enum
JO groszy z

Dr~ta

ti

lU

przesyłką

następnych

I

-

11.-

MałźeAstwo 10 przvpadku I Małłeństwo z mllo~ci
oto opowieść o 4-ch zakochanych p t.

.JIEGO ZLOTA RYBKA
Początek o

·w

1'01.

gł.: Myrna
Jean Harlow.
William Tracy
Powen
Loy, Spencer

4-ej, w soboty, niedz. i święta o g. H·ej

=-ema.....~. .~~__~....................~me~....mm

Poraz pierwwszy . , LOdzi I

iii:.. . ,

~

Następny

mIeSIęczna

Redakcja . rękopisów nie. zwraca.

W roI.

gł':i -:'C:-lnse~~:-':::

niebywałym napięciul
Nadprogram: •• Mali geniusze--

program: Poraz pierwszy w

.. Głosu Porannego" ze wszystkimi dodatkami wynosi w Lod;p zł. J.60. za odnoszenie Pc,cztową w kraju zł. 6.-.
za granIcą - zł. 9.-

Redaktor odD. Luciu LiPiÓlikJ

G. Puccini

.
k
·
Na pIerwszy
seans wszys tle
miejsca
po 5.4 gw•
I

Pal ,- PalachoD wRill·U
II.--..
a'-b
O P"
rg '
O I.
,
..,
w najweselsaej komedii zakrojoneJ na

Muzyka.

Łodzi

Film o

Dzikie Sciezki i Sprzedawca Traktorów

uglos

6

2

Dn~a
za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona
szpalt): l·sza strona
zł.:
Reklamy tek\lelJl
!II .
redakcyjnym zł. 1.60; w tekscie: z zasŁrze:i:enipm mie;sca 60 gr., bez zastrzeierua mip~sca
50 gr., nekrologi JO gr. Zwyczajne .str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za v.yraz, najmniejsze ogło~zenie :d. 1 50
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia zaręczvn(Jwe i z3.Ślubinowe 12 zł. Ogło
szenia w dodatku niedzielnym ,.Rl'wia" (str. I) s:r:p.) 1 z~ Ogłoszenia zam ejscowe ohliczane są o 50 % drożej.
firm zagr. 100%. Za ogłoszenia tabdaryczne lub fantaz. dodatkowo 5()%. Ogłoszenia dwu kolor. o 50% drożej

Za .wydawnictwo: .GIo8 Poruu.y -

Jan Urbach i S-ka" Eugeniou Kronman.

NI,

dnakUlli

własnej

Piotrkowska 101

