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BUKARESZT, 12 stycznia. _ rcuzeiści doJdą do władzy rozda I IstnieJą 64 łysią~ zakładów,!
ieudanJ atak
sławicieli ministerstwa I swiąl.
Na wezoraj,s zym posiedzeniu slę między chłopów skonfisko- w których dozwolony jest WY-I
na adwokatów
ku nauczycieli szkół średnich,
t.abinetu run1lUl1skiego zary,so- He ma.iątki żydowskie. Z. kilku szynk alkoholu, czy wina. Z tej
. która ma na celu przeprowad.lc
wały s·ję oz,niki kryzysu gabine miejsoowośei donoszą o
liczby spora część znajduje s,i~
BUKARESZT, 12 stycznia.
nie rewa.ii we wszystkich szl otowego i doszło d{) bardz po. BURZLIWYCH DEMONSTRA- oezywiśde w r~kach nie-żydów. (pAT.) - Związek adwokatów lach średnich, by język m mUJ1ważne.i różnicy zdań na temat
CJACH CHŁOPSKICH
cl1rześcijan powołany do życia ski i historia Rumunii b~·t wykwestii ty wskięl. ,"",V 1Uka. 'Pl'zet\ 'Pr de1.iluram\. Prefekci
Niepewna sytuacja politycz. a przez obecnego ministra spraw kładane ,jedynie przez nauczyreszcie mówią, że minister bel i inn'i dygnitarze lokaLni usil u- przyczynia się w dalszym ciągu zagranicznych Micescu przed cicli poehodzenia l·wuuńsklego.
portfelu prof. Cuza, który re- ją jak mogą uSlpolwić wzburzo do pogłębienia trudności gospo- dwoma ląty, postanowił na spe_
cjalnym zebraniu wystąpić z żąW,dalenre aktar6w
l)rezeni:uje skrajny antysem l , ne ulJTIY;sly, rekompensując sit; darczych.
łyzru, jest niezadowolony
sto Drowiz,oorvcznie wydan~"1lli na
Pewien odłam ' przedsiębior- daniem ~dalen~. żydów z i~b
BUKARESZT 12 st czn ia. _
sunkowo umiarkowanej
)iły-• dwłasną rękę,
nie czekając nR ców żydów, sąd"''"c, że rząd istot adwokacklch. MIUlster spraWIe- (PAT)
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nym zarzą~nla
antyzydu\V misarza·m i rządowymi, wstrzy- ZI .zarzą ZI n.~ s m e' powY~-1 fa partii rządowej ministra CuCuza domaga się od ga inc· skimi' i szykanOwaniem miejsco muje się od wykonania wię- szeJ UC!lWaly, :z tymczasowo me za oraz ministra o światy Lupasa
~u obwiesZ'czenia zamiaru
we.i ludności żydowskiej na r6- kszych zleceń i zamówień, i w z~brama się mkomu W?'kony~a- bada obecnie sprawę wydaleni a
WYSTĄPIENIA. RUMUNII Z żne sposoby.
niektórych fwnykach zaznacza ma zawo~u .alł\Vokackleg~, Jed- aktorów narodowości żydo w "ŻYDOWSKIi1~W!,IGI N
A tymczasem komisje mini- się do pewnego stopnia zastój nak radZIe. Izb adwokackIch ~a skiej z teatrów narodowych i o.
•
))Ó",
. . steriaIne, które opracowują no w pracy. Niektórzy przemysłow czele z dZlekane~ll , przysługu)e pery królewskiej.
Zarządzeni~
~roząc, li w przeCIwnym rI1t 'l!e we zarządzenia
' d " . cy żydzi czynią przygotowania prawo wy~;tl~nlU posz~zeg?l- io po wejściu w życie, zosta n ie
'.Ul, Jego ~)'n i inni. członkOwIe trudncJ' s'{,'1uac}!i l)ll~h:ąJ: pSI;<J:' do zlikwidowania swych przed- nych CZłO!lko\\, ale. wydałon~D1 rozszerzonc równi eż
na teatry
partII , ustą"."
li: r
u• dzić plomieIl>ne
. . J ' przemówienia
! > . b'
przysługUje w takim wypadku
~'edo
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l" ~
•
SIę l{)rstw.
••
prywatne które otrzymują sub. Sprawa
z prakt ycznyml. mo- T dn • .
prawo
apelaC]I.
. rzą
' d owe. P r~ce przy"~ o..... , dla Cuzy
d . wazóI\ą wyb.orcze
.
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BUKARESZ'
T 12 ty znI'a _. wencJe
· ta Jesł
; Vł~'t Ią pore",Llz0>yą, g y~ przez żliw,ościami. Nie tylko zagraru ' 'OSCI gospo arcze
lJaJą
. . ' . s. c..
•
towawcze w tym kIerunku są
11I,1o~; lata gromJł OIn ,.'~t~tu- niczne doniesienia o 100 _ pro- się także na rynku obrotu nie- Sąd l}a.l!"Yz~zy prowmcJI IIfow, już daleko zaawansowane .
.Jfb z.; dowską w Ge~ewl.e . I~ on centowej d.y,k taturze i o maso- ruchomościami. Ceny nierucho- w ktorej lezy Bukareszt, odrzu!"elnle CU1;a doolar;a SIę o<~c- wej em~gracji są p.rzesadzone, mości
doznały w ostatnich cif wuiosek sądu ' dyscyplinarne- Turcja WPiiS~CZi.il ż,dów
.le, ab~ mm. spra~ ;zagramcl: ale propaganda rządu Rumunii dniach znacznego spadku i nU go, aby zawiesić w czynnościach
ANKARA, 12 styczni.a.- Zgro
Iyeb .M ,cescu pow~oclł z podro ponosi winę niektór ch
o~ół nabywać Obecnie mOżna 1.500 adwokatów - żydów na
"'c malej ententy do
.
y
różne ob,iekły po cenach o 30 czas zbadania, czy maJą oui pl'a- madzenie narodowe (parlament)
i nie udawał się _ FAŁ:S-ZYWY~H INFORMACJI. do 40 proc. niŻSZYCh
niż wo wykonywania praktyki a· odrzuciło olbrzymią większością
głosów wni'o sek
d eputowanego
o ' zapowiedziane __ A WIęc .obWIeszczono, że no przed dwoma tygodniami.
dwokackiej.
Sabri Tepraka, zmierzający do
' na ses'ę rady ligi tysiącom żydowskich szynkaJAZJk .- h;sIAr~a
zamknięcia granic Turcji przed
rzy cofnięte .zostaną koncesje.
BUKARESZT, 12 stycznia. _
<Iii
'
v
imigracją żydowską.
Przedsta·
'ciec ma też żal do Skrajlllie faszystow&kie czynni- (ŻAT.) - Premier Goga przY.iął
dla rumunaw
agi, że nie tylko nie ki przyjęły to z entuzjazmem: 'na audiencji przedstawiciela kie
BUKARESZT, 12 stycznia. -, wiciele rz ą du stanowczo wypo,
, _"" "h dó wydania przez Cu- tymczasem urzędowe statys~y· rownieŁwa Nowej organizacji (PAT.) - Min. oświaty ustaliło wiedzieli się przeciwko temu
.r.ę - seniora, ministra prac,
ki podaJą, że w całej Rumunii syjonistycznej d-ra B. Akzina.
skład komisji, złożon·ej z przed- wnioskowi.
USTA Wy "NORYMBERS EJ" _
WIEDEN', 12.I (PAT.)
(za·k az zatrudniania przez i.y,.Reichspost" omawia ponownie
żydów rumunek pOl1i~ej lat 40
konieczność wydania przez Anstrię zarządzcń przeciwko napły
.
wowi żydów z Rumunii.
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llei Narodów

Poseł sowiecki
tym projekcie ustawy, aczI,ol
Warszawa 12. I. Minister spraw zagranicznych p. Beck opuścił dzlS
wiek proj~kt ten był .już ogło. Warszawę, udając się na zbli2:ającą się sesję rady ligi narod6w.
odwołaoJJ
szony w urz~dowym organie
W d d
rządu "Tar:l Noastra" l nast~pro ze do Genewy p. minister Beck zatrzyma się w Berlinie. (PAT) BUKARESZT, 12 s lycznia.
nie WYCOfany.
W
Pos eł sowiecki w RU1~nmii, O,
W chwili oLecnei 'w łoni e l"Zą
.
strowski zosl<:ł nu:!lc odwolan)'
Q

~,~(J~~n~.~I~I~~~~~,
l!~~~~cS\~nO~~~ ,
s.kłollleHIC Cuzv d~ w ·trz·;lu

Ord"na'l-a

Jlborcza

lJ'

a

·dz·I ·~powszechnie,
~v ~;~t~1\~~~~.ZY11~~'z~·
~)~~~~(·;)<~i~~'l'Ót~~
ż e ~ laiHJ\yi " ko to

mania żądania lls'tąpienia z li~i
'
chwilowo nic zosIani c' uh"udw·
o.arodów. ~.
.,
opracowywana jest obecnie w ministerstwie spraw wewnętrznych ne. Je.clnoc zcsOIe z Bcsarabli l Bu
,:fi'1l1cs" dowiaduj e sir. z pok.?W} f~V !13dch.~?z.~ .doniesi e ni,a . Agen~~a "Isk.ra" ~owiadu!c go miasta - ?raz O ORDYNA-I nymi m~nislerstwami 01'~z.po ,u-; selsŁwa oficjalI~ie , ;~(> po seł zo~t~ł
'l:ądu, ,. .' 711 , w ~J az Illczado ~ oh·-I su~ ze zIódeł mIarodajnych, ze I CJI WYBORCZEJ DLA SZE- chwalemu przez radę mlmstrow odwołany, pOnIewa ż obcel1ośc Je
rządu, , us:~aus ~,11~h mas chł Up- ' \V ministerstwie spraw wewnętrz ŚeIU NAJWIĘI{SZYCH MIAST: projekty ustaw mają być woje- go w Rumunii wobec dojś ci a d (J
'mi drr, Ifh!re . dosłownie z..o zu- nych opracowywane są obecnie ŁODZI, LWOWA, WILNA, PO- sione jeszcze podczas bicżąc('j władzy rządu parLii narorl0'v o o~J ~ in r ,,~ wyborcze u rtii projcliiy ustaw: o ustroju m. st. I ZNANIA, LUBLINA I WARSZA-, sesji parlamentarnej do laski cbrześcijat'lski ej
pu cs lnh l'.. ć
• z",łn1i<z{!za przYI'~ezenic \Val'szawy obejmujący C:lło-jWY.lmarszalkowskiej.
luważana za potrzchn,,! i P ()Ż~"
~ltatorów, że skoro tylko kształt zagadncń ustrojowych te Po uzgodnieniu z poszczegól1tectną.
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.,Polska Zbrojna" występuje "
~rzeciwko niC08łl'OŻnym rozmo.
wom wojskowych w wagonach
kOlejowYICh, 1'cs.tawll('jach, n
fryzjera, w poczekalniach itp.
Organ sfer wojSlkow~1 zwraea
uwagę, że roz:mowy te, prowaGdy spadł na Anglię ostat'ni rozpędem i intensywnością niż
dzone publicznie, 11a tematy desze'z orderowy, jeden z ordc- kiedykolwiek.
woj'skowe, mogą się n,iekiedy rów d-osfal się prywatnej sekrePrzez jej ręce przechodzą set• Łać doskonalym materiałem dla tarce ministra Edena. Mówiono ki .tysięcy aktów w roku. Telc,§zpiegów. Nawet rozmowy o o niej, że niejeden akt dyplom a fon i telegram są ustawicznie
tak, zda<wałoby się, wyłącznie tyczny, dyktowany przez miilli- czynne. Przy tej okazji warto
porywatnej sprawie, jak o persa- ..tra, wystulka:ła':na maszyn.ie.- przywieść so.bie na pamięć, że
naliach do.w ódców , są ba'rdzo Jest w tym pewna przesada. - ,F. O. stniej~ dopiero 150 lal.wdzięczn~rm polem do nicpożą- Akty takie nie powsta.ią tak czę W rOiku 1782 Charles Jam~
danych no.tatek.
sto. i IDOnnalnie nie bywają u~ Fox zostal pierwszym seIu-eła:\{ożna być pewuY'll1 _ pisze tworem indywidualnym.
rzem stanu spraw zagranicz\Hpomni,~ł'ny dziennik _ naW każdym razie angielski M. n~h. Przed tym kwestiami ty·
wet bez powoływania się na po- S. Z., Foreign Offlce - an,glel- mi zajmował się Sekretariat
ważne hiJstoryczne dokumenty, Siki Slkró[ brzmi F. O. ' - ma 'W PóŁnoony i Sekreta/riat Połud;e niemcy mipli bardzo do- ostatnich czasach &poro. roboty. niowy, które jednakowoż opra:
kładne dane, dotyczące wieln Wojna hiszpaJńska, dosyć napi~ cowywały również i inne sp'l'adQwódców rosyjskich, zM1im te siosUIllki z Włochami, sprawa wy. - Sz.fab Foxa był bardzo
p-n:vszło się im li'! nimi 7IDi.erzyć Palestyny i niepolkojów w świe- szczupły. Składał się z d'Wuch
w Prusach \Vschodn.ich . . I od. de arabskim, wojna na DaJe- podsekretarzy, 11 UIl'zędnilków.
wrotnie, podobne dane mieli za kim Wschodzie, wreszcie zmie- referCllllta p.rasowego, sekretarza
pewne i rosjanie _ cały do.wcip niona w os,tatllich czasach sytn- łacińskiego., tłJUmaeza języ,ków
polegał jednak na ich umie- aeJa w Rumunii, co spowodo- wschodnich i sekretarza odczyjętny.m zastosowaniu. Ale te~ wało posła angielskiego. w Bu- tującego szyfry. W ciągu roku
nik,t nie mote ZaTęczV~ te da. kareszde do poczynienia przed- w szczęśli~h tych czasaeh
ne o nas'zych dowódcach nie ~ą sławień - oto poszczeg6lne ro1. nrzez kancelarię F. O. przechorówni.e skJlozętnle zbierane i fe działy aktywności angjeIs.kieFi:o dziłQ zal~dwi.e 1000 aktów. nie b~dą właściwie wy:korty!ita. M. S. Z. w chwili obeone.j. A w Wszystkie pisane były oczywiś.
ne w odpowiedniej chwili.
mia.rę wzrostu działalności mno de r~znie i układane oraz podRzadkie Sl\ okazje do tajem. ~ll się akty, telefony, telegramy, I pisywane przeważnie przez sa·
nic zych zdobyczy planów Wf\j- Ul'z~nłc1 pl'licnją po noeacb, mego sekreta'l"za. sta·nu. Mdy te
ny lub planów mobiJjza.ey,jn~h. jednym słowem masz}'I11a biuro- wędrowały całymi t}'1godniami i
Są to prawie węże morSlkie, o kratycz.na pracuje z większym wsktuek tego posło.wie za gram iktórych na,pisaIlJO całe romy, a..
te których nik~ ,,:na ł)"We oczy:;
SOBOTĘ,
nie oglll-dał.
Każdemtt miłe fyeiie, a clioCby j pa't'p, Jat tego ~YlCia, kt,')rt!
trzeba bv było spędZić bt!z c«Tat·
dania słońea, lI!:ł trieos1ro~o§.ć,
Il:1JWet nietlllllyśln~(), wyda"ia
w niepowolłalJ\e ręce ta.iem.nic,
zwykle
kratami, ezervronymi pieez~ia'
lTli laku itd. Za tym ei .,.ni~po-

l

W

W FILHARMONII

Nr.1S

•

m

cą mieli wolną rękę, Poseł au·
gielski w Konstantynopolu, Can
ning, otrzymał w ciągu dwu lał
he3naśeie pism z ministerstwa,
Obecnie ilOŚć .tyeh aktów
wzrosła do cyfry setek tysięcy.
Ambasadorzy i posłowie PQ7.ostaJą w us,tawicznym kontakcie
z F. O. Mimo to w skompIikowaJtl~h obecnyeh warunkach
:zadanie kh jest bardzo. trudne,
Ambasador mmi być przede
wszystkim, jak się mówi w Anglii, dobrym reporterem, informującym swój rząd dOkładnie
o wszystkIm, 00 się dzieje w kra
ju, w którym przebywa. Od ~isł'OŚci i bystrości tych iIIlfonnacji zależy sk1llłecmość polityki
a.ngielskiej. Ambasador jest rów
nież szefem I'eldamy swego krajn w obeym państwie, inłerprl'tuje i wyjaśnia linię p o.lityki
swe(.{o. rządu i propa~'Uje produkc~ ducho.wą j pnemysłowq

swego kraju. Pewien wybitny
dyplomata angielski powiedział
niedawno, że uwaźa się za... agen ta podróżującego· Jest w
tym dużo prawdy_
Przypatrzmy się funkcjooo.
waniu aparatu dyplomatyczne-

Slk..iero je ją do zastępcy sf"Ikre
lana s. u. Je§(i kwe,tia Jest
szczcgó j wngi - to zajmuje

KlE Ot ZI

się ni stały sekretarz stanu
względni

sam minister.

i ę
zwołuje sit
a
A L
ję,
biorą
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ch·
b
D·
·
dział gło
Szka i Internatu a u ODlem,e ZlecI I~:r,rrt~:e:ei ~::~~~:i~;
.W
kQf1fer

n

~trzeionych

go i wędrówee aktu międZY ob.cą stolicą a F. O. W Bukareszde np. j t a'ngielski poseł, kt6
ry ma przed sobą radcę, dwu
alb-<> trz h sekretarzy, radcę
handlo ego., attache woJ<;kowego i prasGwego. Poza tym w kra
ju tym
ajduje się paru kons.ulów i wreekonsulów angielskich Sp wami danego poseł ..
stwa za' uje się odpowiedni de
parłam t
ministerialny, na
którego czele stQi radca, ma.i~"
ey d
albo trzech sekreta.
rzy, z od owiednim sztabem pu
moenicz . Sprawy paru de.
parłam Łów s.kupia w swoim rę
ku jed
z zast~;p-c6w sekreta.
ru staJ . Gdy nadt>jdzie akt r
poselst
wtedy deszyfruje sIę
go, rej ruje i odda.je odpowiednielllu sekretaorzowi, który
go czy! t proponuje,'w jaJki s.p.
sób akt ten załatwić. O ile nld
odnosi
ię do. j,nnyeh ni.i.ni.sterstw
o porusza spra'wy in..
nyeh p
tw, wtedy przesył~
się kop ' e odpowiednim minister
stwom i departamentom F. o.
Naczelni depaTtamentn akeep.
tuje alb o zmienia wniosek rf:r~
renta.
ile spra,wa jest wałn.

żelaznymi
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kt6:ryn 'est akredytowany. Do
noty l ezony jest szyfrowan"
korne
i tnsłrukeja dla po-

do ~aduI4twa. Jest to sposób zaspędza
i
zimowych
razem z.nac2ll1ie mniej skompJi1-1
. ..
_'L'
kowany i na pewno dający
Kłłzbł1he~ 'W' styemiu.
z góry Haooeftika.mm. Palaoro ROWUld krÓlOwa matka:.-uul sIn
7.nacznie pCJWaioniejsze wyniki,
Król Leopold III belgijski wy j~t jednym z najwybtlaiejszych zjazdy. Hahnenkamm. oczywiś
.
Następnego dnia poseł doJt(f.
't.afwo t-o sobie przedstawić, najął willę .rEma" 'W Kitzbiihel narciarzy w Kitzbiihel. Równie! eie na latwiejszyeb f.ruach. mnożąc iło~ć ~adałłiwych pl'ZeZ (Ty!rol austriacki) na miesiąe i królowa matka, Elżbieta, jest Gdy ~ośele królewscy codzien- s~ te
ęczył notę, a depan.
Hość oka7ji do ;!(adania. - Po bawi jut tam ".- towarzystwie wybitną narciarką. Mówi mur, .n.ie wyjeidiaj, kolejką linową ment rAS<>wy podaje ją prasie
t:vm jest to. już tylko kwestia j- królowej matki Elżbiety prze- jako b_ księżniczka bawarska, na Hahnenkamm. z które"o do wiadomości. l w ten sposób
(ości 1l5ZU i właściwego ich usa- szło t~~jeń. Kr61 jest młodym, doskonale ludowym dialektem i prowadz'ł 22 uregulowane i publie
ć dQwiadu.ie !d~ ()
dowienia. Warr-to dodać, że "n- I świetnie prezentującym sie spor prowadzi rozmowy z najstar- pewne zjazdy do Kitlbuhel, biegu . teresujących ją. kwesti:
.STy·· bywają już nie blll'MO I towcem; mieszka zupełnie bez szym i bardzo popula.rnym nar- pnewainie nie są pOZDAwani poliły . zagranicznej.
~·ll\SzłO'W1l~.
._
o.ficja·l!nego towarzystwa, meo- ciarzem i przewodnikiem w przez publiczność
.wyn~ku. :- iloU n~ Jest I J1,1Dito i z zapałem Ulpra~a nar- Kitzbiihel Zwieknaglem, który
Król bierze równi el udział w
"nmeJ wIęce.! pro~areJODal:1a I ei~r.s.t~o. Sympatię ~ gór 0- towarzyszy jej na wycieczkach. niektórych zabawach, .kt6r~h
i/o w:y"'SokoŚCJ bUJd7.etu,
dZIedZJ.czyl po swym oJCu, słyn- •••••••••••••••••••••••• .fest sporo w tym roku w Kitz~7.Y1TI mozna przy.jąć, fe wydał- nym alpiniście królu Albercie.
Dr. med., GRZEGORZ
buhel, wobec ogromnego naplyki na "uszy" stoją w pfostym Poza tym król Leopold jest zna
wu gości. Do uroczej tej miej'tosunku do ogólnego budżetu,! nym 'w sfera,ch 'sportowych
seowości przyjechało sporo ksią Dziś i dni następnych!
prZe7,JlaCZonego nA cele .,obro- wspinaczem górskim. .Król w
ż .. t, maharadiów, e<7zotY'CZI1--h
1',\' pan' siwa"
t owarzys t wIe
. p,r zewo d'k
d'L
..",
J"
PotAtn....
,
nI a z ......
piękn~h kobiet oraz wielu a....T dramat erotvcznoW ostatllidi czasach coru był już dawniej w tej okolicy
przepro,.ad.~ił się na
merykanów i anglików. Wie- obyezaiowv polskiej produkeii
n:ocn~ejszego nas~dzania przył- na.ltrudn.ieisze szezvtr·.
czór sylwestrowy spędził król
filmowej p. t.
blCV l
p-otrzą'Sama romahaw- Obecme król podejmUje w to
t·
na przyjęciu w Reiehs-Hołel,
ł
kiem w różnych stronach En- warzystwie słynnego insłrukto- chor. żołądka,. kiszek, wątroby, urządzonym na jego cześć przez
ropy, budżety rosną jak na droż ra narciarskie1!o Palaoro zjazd przemlany materii l wewnętrzne. lady Dovet"dale. Na five o elock
dżach.
w iokalu "Goldene Gams" zja"
. ~ atakonezenie rozprawki o tarza p. Le1"oy. Twierdzi on, te rzonyml. f)'I"ze d le
. h' poehod em. wił
się kcól Leonold w towarzy- Fasceftu;, "ae film ludzkich ttami",t. 1..un.u.tłny
__ ,-'
T"'
'
e no((ci., .którego
. ,
..
długich uszach i jeszcze d ł uis t WIe
orrmg .
l Jeszcz
akcja odbywa ilU:
zvch językach, pismo przY'Pi)- listów cesa·rza nie mogła do- na Paryż. Mi~zy innymi ten kilku osób.
• ŁODZI.
W rolach głównych I
kladnie przeczytai przede wszy właśnie list !IlOStaI przejęły
S
k
mina Q listach NapoleQna d o stkim _u.ba, do której· były skle przez austT'iaków".
Mieszkający w In.tl.51)rucku Jadwiga mosars a
\-IrurU Ludwiki, nadmiernej
i wskazuje na
.,......
d
B
N
- EU g e n 1- u s z B. a d a
k.on~~kwe'l"ic
0- I'owane. Ju~ choćby dlatego "Fakt znaJtly byl od awnn.- mr. Beverty· ogert z owego I
k
dodaje-że Maria Lud'Wika rów Angielski his.Ł-oryk, Robert WiJ- JQrku wyna. iat z żoną i córką. W posol'łtalych rotlIch:
ł1\ artości. nawet wobec n 01'0· niet 'niezbyt dobrze znała język son przypisvwal mu decydujące lLeslie na jeden wieczór całą ka- Zlembl"ska. WesołOWSki. Znla
nOwane.'.• małżonki, w sprawach, francuskI. Nalomi'as-t w niektó- znaezente dla losów NapoI
' " P raxmarer " l. urząd II'1
IJI
co- wiarmę
które nic z dziedziną - dajmy rych WyPadkach dQbrze odcy- na-'. Gdyby nie to - wywo d Zl'1 łam przyjęCIe,
. . na któ rym zjaw
'ił
Nadprogram:
na to - k'OlSmetyki lub ~ukni łrowywaii je swojego ezasu -u-y - sprzymlerzem
.
. zna lez'l'b
.
.
ó
...
k
~l
b
l .. •• k'
G
~
Wspaniały dodatek
I y SIę SIę r Wll1lb fu- e"fóIJS l. 0:0balowej nie mają wspólnego.
teinie! wysoce niepożądaui, _ w błędnym kole bez wyjśeia.- de pnybyli w f4óralskich siro~ie każdą .::oprawda niewia- mianowicie fun.kcjo-uariu.<Jze ks. Stało. się to (przejęcie listu do jaJCh austri:lckich, a. królowi Ceny miejsc na
wszyst :de seanse
•
stę interesują się sami Metterni- MeUernicha".
Marii Ludwiki) w chwili, kiedy szczególnie podobały się wykochowie, ale każdy MeLłernich
"Wśród zapewn-ic'ń płomien- ~eniusz i powodzenie Napoleo- nane z za'Oałem tańce ludowe.
rozporządza na pewno pokaż- ne.i miłości, Napoleon informo- na zdawały się zwyciężać potę,nyrn sztabem' pomocników.
"rai małżOnkę o sprawach polf- gę losu. Manewr na Saint - DiA oto notatka sprawozdawcy tycznych i wojskowych. W mia sier, który zaprowadził go na KINO
fi kolekeji lif..tów NapoleOlll.a.
rę, jak gasła jego gwiazda, sh- Elbę, miał mu mote ocalić pa."Imponu~ąca kolekcja listów wał się pod tylU względem co- t1owa:nie nad światem" .
. 'apoleona I do Marii Ludwilki, raz bardziej nieost,rożny. Pr-ly , (kzywi~ie,. nie każdy. jes~ Na P. 4,6. 8. '0.
maleziona pfZV końcu ubiegŁe- końcu
tragicznej
kampanii p-oleonem l nie każda mewl8sta
~o roku w ILondynie, jest przed 1814 roku, pisząc dnia 23 mar- .test Marią fLudwitką - ale kat..,
lOBLEżU EGO
(Last tra in hom Madrid)
miotem mozolnych badań w pa- ca do Marii lLudwilU z wojennej dy pisuje listy, które wpMe mo- Cen,. m'elle
l)"Skiej Bibliiotece Narodowej". kwatery z Bar·sur - Aube. ujnw- gą w ręce mhnowolny~b, lU~. na wlIJst1cie
Inoś,
Nad listami pra.cuje specjal- nił :mtianę opera~yjnyeh Pla-I co JitorSZll, płatnyeh POUloett - seanae - od GR.
na" kom.isja uczonych pod pI'?:e-1 nó,,:: ce~em przec!ęd~ kQmun.i-. ków jaki~ 'Mettemle~l
"<vCl'rl!nktwem ,genereLYl8go sekn. k~c'!J ml~.d:zv armlaml SOrxVll114!'
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Drugie "rzemóUl;en;e kierownika nasze;
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nicznei na komisji seimoweJ

I
polifyki zag
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Poran- życzliwą wobec polaków w cze-I między tymi pańslwami zadań Beck za skomplikowaną,
'dobrej, zdecydowanej postawy,
chosłowacji, gdyż io zmusza nas w międzynarodowym życiu ekoNiezależnie od. fluktuacji in- spokojnej a silnej wobec świata
W('?:ol'nj odbyło się posiedzc- do bardzo daleko idącej rezel'wy nomicznym,W stosunku do stytucji międ7.ynarodowych, czy zlcwnętrznego, jest procesem,
,nic komisji spraw zagrauiez- poHtycznej w stosunku do tego państw,
leżących
dalej na nastrojów. polilycznych, zagad- który dokonał się w Polsce
PJdl sejmu. Poziom przem6- l'z{!du. Będziemy również za w- wschód był to raczej tylko apel nienie naszych pl'aw w Gdaflsku współczesn~.i niezmięrnie szy1)
wień "Poselskich mus,iał oczywi- s'ze uważali, że gdyby jakiekol- o otwarcie granic, rozluźnieuie jest elementem stałym i niena- ko, ,
śl'il~ ,odbiegać znacznie od po- wiek nowe postawienie proble- barier celnych i dewizowych. - l'uszaluym.
Jeżeli opinia sta'\\ia pewne ią
zimnu pl'zNnówienia samego mi mu murejszościowego w Cze- \V tym szukano zwykle reme- Trudności są znaczne, ale dania, domaga się pewny<\b 1'Zeliish-a. Posłowic powtanali ra- chach na korzyść jakiejk.olwiek dium na istniejące trudności. _. uic nie upoważnia mnie do czy, to jcst to oczywiście obJaw
u€',\ argumenty i żale zeszłol'ocz mniejs:ości ni_e było zast~s~wa- Miałen~ sposobność zarówno, Vr~ stwierdzenia, jakoby w tej dzie, zdrowy.
lU'. pOl>IlSZ:lJ'ąc kolejno
Spl'UWę 11te na Ildent y cz.n y ą1 ,zaSGśd,aCh "1-'; ~t?sunklu do P: yan Zeelanda, J~k dzinie nastąpiła jakakolwiek
t
ln~it'J'szoś('i ł)(.lskiE'J· na Lit"ic i s, ~s,:m m , o mlll_eJSzo 'CI. p.o - l 111l1yC? męzow sanu,
zaJmuJą- zmiana na naszą niekOlOZYść,
Natomiast - fale peWl'tej ncr'
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l
t
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d
wowości powiru'zające si~ z' rał
b
t
k
w Czechosłowaeji.
' . l~.f, ?zn,~c!a o ~ o wyI~zną cyc ,l, ~lę ,ym proern:m, po Jak bronimy i będziemy naj- cJ'i tych, czv inuych 'zu!!adnieil,
, ',. . , llIczyczhwosc rządu czeskiego kreshe, ze tego rodzajU uJęCIe 'l" b
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. we m'111'e nl'er.nz
ou.
[nz;elllówienie POS. SURZl'Ń'N t'
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B 1 że trudnościami ekonomiC',.ny: gospodarczych w w, m, Gdan- stanowienia, Dlaczego? Dlatego,
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powazne
zanlepo.:o
leme
z::mieniem
do
intel'esaw
!!OSPOskiej'
tl'o""kl',
z
polskl',e'''o
dąz'
enl'a,
. k."
(S't
'k'- diować potrzeby wszystkich,
~
'"
,.,
zm'zuca J,ąc lemcom Ule 0Ja ne W R"
-e' wykonanie
OSJl sowlec lej " osune
darczyell samego w. m. Gdań- z polskich aspiracji, a ile może
J J .
do takiego zagadnienia jak spra Jestem przeciwnikiem bloków ska. Trudności znajdują zała- być prób akcji zewnęb'zne,l dIn
Ostre 7.W'l'oty p. MARCHLEW we. odrębnej kultury narodowej i sądzę, że w tej dziedzinie poli- twien1e nie na drodze procesów wpłynięcia na zmianę kierunku
SKIEG~ !la .te~at Gllap.ska i grup ludności, nie jest jedynym tyka bloków do niczego nas nie skarg i apelacji do ligi narodów polskiej polityki.
ł odkl'csJcme, ze Jesł to me tylko z elementów uznawanych przez doprowadzi. Gdybyśmy nawet i do Hagi, ale na drodze uklaSą dwa sposoby pomniejszek~estia gdańSka, gdyż G~ańsk ws'zystkie inne państw;, a nieu- zrobili blok państw szczególnie dów i umów, co uważam za za- nia roli państwa w życiu między'
d~ał~ P?d wpływe~ panstwa znawr:nym przez Związ,e:k So- silnych przemysłowo i finanso- sadniczy postęp w porównaniu narodowym i zmniejszenia jego
lUcJUlc-ekiego, stanowIły pewne wiecki, Takkl1 czynników, .któ- wo, i blok państw rolniczych, z prz,eszlością z przed lat kilku, znaczenia, Jeden -.:.. to nacisk',z
nowe momeuty w dyskusji.
re rząd tego państwa nie uznaje, mniej uprzemysłowionych i po- ",zewnątrz, nacisk siłą. Na szczęPOS. MUDRYJ uwypuklił gro jest więcej, nie ułatwia to nape- siadających mniej rezerw finanście ni,e jest on stosowany zbyt
zę sytuacji uk.l'aińskiej w Sowie- wno uło:łenia z nim stosunków") sowych, to także nic byśmy nie
i
często, bo istnieje pr-zy 1ym ry.
lach. Pewua część posłów z pos.
załatwili, Tylko współpraca i
żyko, że nadziać się można na
HUTTEN- CZAPSKIM na czele
wzajemne zrozumienie między
Jeżeli chodzi o ]'ea'kcję opinii bagnet. Drugi sposób, iSlniejący
poruszala obok tego spl'awy 0i
państwami o różnych słruklu- publicznej na to zagadnienie, to codziennie prawie, to próba
mawiane ubiegego roku: kolonii
,"'"
rach mOże dać drogę wy,iścia.
jestem daleki niezmiernie od lek wpłynięcia bądź to przez wpro.
i surowców.
. ~oZhWOSCI ulzema naszemu
Z zagadnj,eniem tym łączy się ceważenia tego eleul'eniu, Nikt wadzenie w błąd opinii pubUesZYCIU. w~'nętrzn~mu pr~ez ~- również sprawa porozumienia nie może prowadzić pracy rzą- nej, deformowanie faktów, bądt
Na wszystkie te pytania odpo peWllIeUle te~enow eJUlgraCYI- między państwami, które dy'i- dzenia, nie wyczuwając istot- inną drogą _ na zasadnicze wywiedział' l 'P. MIl'il:STER
BECK, nych, łączą SH~ z całokształtem ponuJ'ą ter"naml' niedoJ!J:. zalud- nych prądów i sił, istnicJ'ąeych
.•
ty
'"
In'
tyczne, jakiesobie świadomie
po dk-l'es a,Jąc WlęCCJ momen. naszy~h zagadnień delDografi~z- nionymł, a państwami przelud- w państwie,bo nie ma innej pod rząd państwa naszego za apropsychologiczne,
stawy dla zorganizowania -oJ
rivcia batą opinii polskilej ob ral _ - ryt
kty
nniż momenty nych l surowcowy,eh., Parę.. razy nionymi, pozwalaJ'ąc wykorzv.J
AC
lwa
CZlle w po I yce.
na rok sp,oty-~acIe S!ę, pa!lstwo stać tereny niedoś.ć z'aludnione, państwowego i wydobycia z nie- drogi są bardzo różnorodue, _,
z pewnymI ~l~~omosClaml pra- a będące pod zarządem iąychgo wartości konkretnych.
Czasami jest to droga interesów, _
, u s<!wyml o lDlCJa~ywl1:ch, wysu- państw, przy pomoey pracy pol_
reakcji opinii na spra- czasem jest to,drQga dO'ktryD, a
nc1e IDlędzynar?- ski ego 'emigranta, ale emigranta wę gdańską muszę rozróżnić jed ozasem jest to droga siaDJa pa'Min, Beck na wstępie Illuższy wanych na
usll:\l poświęcił 'prawom pola- d~wym w kler~nku .srukaU1a pierwszej klasy, a nie drugie.i nak dwa elementy. Jest element niki poprosłu, Pozwolę sobie zaków,za granicą,
nnędZ1.naro~oweJ wSJ!ółPracye- klasy, to znaczy emigranta trak twórczy, pozytywny, a jest nim apelować do panów, jako przedStwierdził, że problem ten w k~o)ll1czne,!., Os~atDIo sZ,ereg towanego na równych prawach w n-iezmiernie szybkim czasie sŁawicieli izb, żeby zechcieli doNiemczeeh zosŁał załatwiony w panstv.:- zwroclło SIę do wybItne- i na. z-drowych zasadach, umożli pogłębiające się w Polsce z,rozu- brze patrzeć na palce ludziom,
drod'ze rokowań i przez złożone go męza, stanu, a nasze~o dobre- wiających mu pracę istotnie mienie dlo naszego problemu siejącym alarmy - także alal'przez Warszawę i Berlin dekla- ~o znajomego, premiera van twórczą, a nie niszczącą jego e- morskiego, naszej żeglugi i t, p, my w sprawach gdańskich.
1 acje z listopada roku ub, Oby- zeel~nda, z, ,ape}em przepr?w~- nergię,
Obok tego jedn~k przychodzą
dwa rządy, bidy dla siebie, u- dzel:ua studiO'; l prze,dstawlema
Te ogólne zasady służyły tak- fale zdenerwowania, których
Konkurencja w życiu mięcbJ~
staliły identyczne zasady trak- prOjektu w tej spraWIe,
że za podstawę do naszych kon- bym tak pozytywnie ocenić nie n~rodlk,owymt djest OOr~ZtO silna ikz
,
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WIe lm ru em Wla wyrze 11
towa~Ja mmeJSlOSCl na SWOIm
~ula em sposo. ~~c w ma,lu :re nyc negOCJaCJI, z - o.ryc 1 mo~ł. Polska Jest p,anstwem, zor się m ślenia o kimś, że jest sla- '
tereme,
ub. roku odnoWIc kontakt z p. Jedna - z rządem francus~~ gamzowanym, ktore pOSIada b
p, Walcwski porusz.ył problem van Zeelaudem. Dotychczas przy dotycząca pewnych możlIWOŚCI wszystkie organy i instrumenty ,\ y,
polaków w Czechach. "Niestety każdej prawie inicjatywie, wy- w jednej z kolonii francuskich potrzebne dla wykonania swej
Mam nadzieję, że mało już
nil' mogr,: tutaj - powiedział mi chod7.0110 z punktu widzenia po- (Madagaskar) przybrała już for-I pracy i dla zabezpieczenia
jest czynników, które by nas do
nister - namawiać p, pos1a do rozumienia między na,isilniejszy mę bardzo daleko posu~jętego ich interesów. Reakcja opinii pn kategorii jakiegoś słabego punkwiększego optymizmu w tej dz.ie mi. najzasobniejszymi ekonomi- studium, Będę mógł w medale- bUcznej na sprawy zagraniczne tu na mapie zaliczyć mogły, (hinie, Rozbieżność między de- cznie organizmami gospodarczy kim może czasie, przedstawić jest problemem bardzo ważnym Niemniej jednak stałym elemenklaracjami a stanem faktycz- mi, czy to była sprawa stabiliza- panom konkretniejsze wyniki w 'Niewątpliwie skrystalizowanie tem jest chęć ,wykorzystania kał
nym na tym tercnie jest bardzo cji waluty najzamożniejszych tcj dziedzinie,
pojęć, utrwalenie się samopoczu dej sytuacji międzynarodowej,
znaczna, BQdziemy musieli z państw, czy to sprawa podziału
Sprawę gdańską uważa m.in, cia państwowego, utrwalenie się każdej fali nastrojów, dla ściąg
wieJką czujnokią patrzeć na to, nięcla nas z poziomu, do które-,
cr.y rząd praski istotnie zam1eODm,~.OZ·~nIOm
go ciężkim wysiłkiem pańshW
rza kontynuować politykę nieD
J;;;
nil
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f'I rł<,. Ą ~
nasze doszło.
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Lwowski kol"tlSp, "Głosu Porannego" lelefonuje:
Oświ:ulczeni~ reklora
Rulczyiiskiego ,zamieszczone wc
U osi,b p,'owatbącycIt siedzący tryb
1 :r.yda i nadruil'l'nie o d ż y w j a II y C II
"",kInlIkIl. natnralnej w o d y gorzJ-icj
Fl'~lHciszka • Józcl'a, slosow::llla rano
lIa ~zczo, powoduje' wydajne wypróiJI tClIH', ~7.ylJko usuwa nagromadzone
,,, TlI'zewotlric -pokarmowym gazy,
wplywa dodatnio na obieg krwi i spro
"',,"za spokojny sell, Znp, się lekarza,
IYczonłj::,zym numerze
"Głosu
POnl11l1'ego" wywołało we Lwowie 01br7vmic wrażenie, W licznych ]\.Ol;,enlarzach podkreśla
no, że na po iedzeniu eualu u'
Iliwel'~yl{'ck iego
, WIELKA ILOŚC PROFESO-

GanszJlńca

OJI,y,

ROW SOLIDARYZOWAŁA SIĘ
Prof, Ganszyniec stwierdza, że niee - nie ma ani słowa o pi- wykłady na uuiwel'~;ytecie Janl
Z REKTOREM KULCZYŃSKUł na jego wykładach nie zaszła i kietach przy weJściu do uniwel'-l Ka~imierza wc' Lwowie.
Frca jednak pogląd prorektora nie zachodzi potrzeba stos owa- sytełu i o bojówkach, wpad3ją- kwencja była na ogół b. słaba.
Longchampsa wziął ostatecznie nia ghetta, że zarządzeniu wice- cych do sal wykładowych, a wy- Studenci żydzi w nieliczllc,j ga:rst
górę.
l'ektora Longchampsa, które mierzonych wprnst przeciwko ce Pl'zybyli rIo gmachu uniwerW dniu wczorajszym stało się prof. Ganszyniec bardzo ostro obecności żydów w murach H- syłeckicgo, ale nie uczestniczyli
wiadomem, że dwaj dziekani, a. krytvkuje, NIE PODDA SIĘ czelni",
w wykładach. Ponieważ gl'ozjł~
mia1IOWirie prof. OSTROWSKI STANOWCZO.
nowe staI'cia, studenci - żydzi o·
'z wydziału lekarskiego i prof.
W koI'icu swej enuncjacji pro f, puścili uczdni~.
SAMSONOW
zi
Prof, Ganszyniec stwierd2:a Ganszyniec zakłada STANOW- - - - - - - - - - - - - - - '
,
leZ
z wyd alu dalej w swoim liśde, że prorek- CZY PROTEST PRZECIWKO ZEBIU,Nill Ko~mATANTÓW-ŻYDÓW
pl~l'odllIC!A) - ,matematycznego. tor Longchamps, ulebO'aJ'ąc ter,o- PRZEŚLADOWANJU BEZBRON . Z~rz!!d oddz!a~u łódzkiego ~wią:T.!w
sohdal'yzu,ląe SU~ z b, rektoreUI
' ;
zydow uczeslUJkt.w \\'alk o TIlcpodlcKulczyńskim podali się do d _ l'owi, uprawiaTl'emn przez mlo,' ~EJ, MNI~JSZO,SCI, ~::znacza, gł~ść Polski podaj<: ~o wiadorn~śCi, że
·s 'j ~
y dzież endecką, nJe dal żadnej Jąc, ze zazegnallle zaJśc przez dZIŚ, w czwartek, dllla 13 styczllIa r, ]"
nUR",I, •
, ,
f dr RY dwarancji że spokój i swoboda poświęcenie bezbrollnych ofiar o godz, 20-ej - w pierwszym, zaś 11
ownoczesnle pI'O.
,
- l:O
••
'
•
•
. '
•
k
• godz. 21-ej - w drur.im terminie, od
SZARD GANSZYNIEC wysŁoso- studl?w oraz ZyCie i zdrOWIe stu- Je~t sJ?r~eczne z dy ". spra.wlC- będzie się w lokalu "'własnym (Gdmlwał do rektoratu uniwersytetu dentow, skazanych na ghełto, dhwoSClą oraz goduOSCJą UIllWel' ka ~l) IWdz\;yczajllc walll~ zgromll.
Ja a Kaz'mierza oraz do ogółu będą zagwarantowane.
syłeeką·
dzenl~ ('zlon!,ow z 11<\StępU,JllCylll P~'
n
l.
• •
,
.
:{;
I'ządklem dZlCl1nym:
tuclenŁ6w lIst o rewclacYJneJ
,,"V zarządzemu prof, Long1) Zagajenie, 2) S[1rawozdallie '1.('
wprost h'cścl.'
, hampsa - .pisze prof, Ganszy- I W dniu wC.T.orajszym podjęto zjnr.rlłl dcJegnló\V w l{ralmwiC', ,
p
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Gen. SkwarrzJłński

u p. Prezydenta Rzplitei

"tiLOS PORANN\" -

193~

IVOI um nleu
· fn05',.1 dl a gen. Ż eI·Igowsk-lei
uchwalić

ma 16 DOl16w •• czlonk6w komisji woiskowei

Tymczasem, jak się dowiadujemy, zapadła odmiclma dccyzja. Na posiedzeniu przy uDziś odbędzie się posiedzenie
dziale 16 posłów, członków kokomls.li wojskowej pod przewo
misji wojskowej, uchwalono. po
dnicłwem wieeprezt'..s3 komisji
litawić jako pierwszy punkt popłk. Schaetzla.
rządku dziennego kwestię vo-l
.
Przed pOI'ządkiem dziennym

Warsz. kOl'.

"Głosu

tum nieufności dla prc~csa Żf.:Ii' dokładnie taktyka postępowa,
nie dopuszczając do nia.
żadne.i dyskusji.
Dziś .ieszeze przed posiedze~
niem komis.ii wojskowej odJ)f~~zie się specjalne posiedzenie
t6 posłów i omówiona zostanie
Wal'sz. kOl'esp •• ,Głosu Porall.
nego" telefonuje:

Porannc-

łlowskiego,

t,(o" tclefonuje:

miał zabrać głos

swopod-

Według kl'ąiącyeh przed południem
pogłosek, oświad(;ze

nie jego udało się przyczynić
do usunięcia niesnasek i do po
zostania gen. ŻCUgowskicgo ua
stanowisku przewodniczącego.

O

Wielu higienistów twierdzi, we opakowanie) dają tę gW13jedynie mechaniczne opako- ranc.ię.
wanie proszków daje gwaranDbając więc o własne zdrowie
cję całkowitej higieny ich wyko- żądajcie proszków
z KOGUTnania.
.
KIEM tylko w mechanicznie
Maszynowo - bez dotyku rąk wykonanych torebkach, gdyż
ludzkich
wykonane
proszki dzięki temu unikacie naraże"M.igreno - :Nervosin" - Z KO- I nia zdrowia swego na przykre
GUTKIEM - w torebkach (no-: niespodzianki.
że

l

.

.

'Y.\RSZAWA, 12.1. (PAT.) _.
P. Prczydcnt Rzeczyposp{)litej

Zuchwałe włamanie

do

rzeźni

warszawskiej

\\' ;\fsza wski koresp. "Głosu Pof;tlllle!!O"
telefonuJ'e:
~
O godzinie 16-ej dostali się w~alllywac~e do 5kład u _skóri' ~ki-:S~CząC:gO"Slę .przy rze 1tl m eAs leJ w

ź

w.ar~~wl~. Ł~p~~ z~oczyńców ~a:
U~,l
lększa I.losc skór, wartoSCJ
hdk~nastu tYStę~y .zło~ycb.
. Vi Jamywacze :tbtegh z łupe'!l w

IIlezl1any~ kierunku: Władze sled-

Jak ~llŻ za~owiadaliśIllY, dzif'
na posu~dzelllu plenarnym 8 1'.1lUU, którc rozpocznie się o godz.
1S-ej, rozegra się ostateczna batalia o losy ustawy o ochronie
lokatorów. Obie strony już 0(1
wezol'aj energicznie mobilizu.lą
swe sily. Trudno przewidzieć w
tej chwili, jaki będzie ostateezD~'
los te., ustawy, w dniu dzisiejszym.

.

Olwarde "parlame'nlu" 'so ieckiego
Stalina ; korJ)usu

W obecności

.

.

S.ieżo

prz~·jqł

w dniu dzisiejszym p.
ministra rolnictwa i reform rolny"h; J. Poniatowskiego.

Batalia
ochrone lokatorow

I-

Higiena
- to zdr01ftrie
. . .

g~n. ŻeUgow o

wyjaśnienia mowy
jej, wygłoszonej w sejmie
czas dyskusji budżetoweJ.

ski dla

WARSZAWA, 12.1. (PAT.) 1'. ]>"ezydent Rzeczypospolitej
lH7yjął dziś po południu szefa
Ohozu Zjednoczenia Narodowe~o gen. St. Skwarczyńskiegoo

!Qr. 12

wprowadzona ·kODSiU'ut:ja

MUSKWA, 12.1. (PAT) Dziti
o godz. 16-ej w sali pałacu kremlowskiego nastąpiło otwarcie pierwszej sesji rady związku \V abacności członków rządu, biura. politycznego partii i dygnitarzy partYJ·uvch. nic wchcdzącv. ch oficjalnie Jw sk~ad 1'7..ąllu ani hiura, jak
Dymitrow, Chruszczow. i Bulganin.
Loża dvplomatyczna i prasowa.
zapełnionf.
.
Kandydat na członka politbiura
i kcmisarz rolnictwa. Ejche oraz
komisan sprawiediiwośei KrylenI ko byli nieobecni.
. Zjawienie się Stalina na. c.zele

l

rzą.du
stałe

d""lomałycznego

już

ma

ulł!( 1.1D ':ćłoie

i dyguitarzy l:l4rtyjnycb zo-j1.nwiilwgo Uzo'3kistnnu niejakiego \
powitane długotrwałymi
Segizba,iewa, po czym uchwalono
zgodnymi owacjami, !)o czym picr- ' rogul~1~:J1n.
wszą ~l',;;ję otworzył najstarsz)· wic I Na ,,'niosek Zdanowa u0hwalouo
kiem deputowany akademik Bacb. I porządel~ obrad sesji, który sldada
Przemowiellie inauguracyjne Bacha, roię z następujących !)unktó,y: wyw yclJ\valająeego u8tr6j sowiecki. bory komisji mandatowl'j, l:itah.j
konstytucję i wybory, było l'uwtó- komi!3ji rady związku, zmiany i uzu
rzenir.m zuniI1kowanej i za.apruhowa pełnienia niektórych artykułów kOll
nej or.,inii prasy so"rieckiej na pc- ~tytucji, wyoory prezydium r..tdy
wyższe tematy, zawierało Wię0 zwią.zku, utworzenie rządu i wyzna
rzeczy oddawna wszystkim znane. czenie premiera państwa. WszydiNastępuie wybrano przewoduicZl} l\ie -te ::.prawy z wyjlltkielll piucego izby w osobie Andrejewa wszych dwuch ma.ją hyć rozpatryi dwuch jego zasLępetw: akademi- wal1e na łącznych sc&jach obu izb.
ka Lysienl(o i mało znanego depuKomisję mandatową wybrano "IV

t,ldadzic 11 ebób. .
Sprawy te za.łat, wiolJo 'I· L1!Utbl.;
I uklalliacji. ,Nil.t uie ~kładał żad
l'yeh kontrwnJosków l nikt nie zabierał głosu w sprawie żadnego
z punktćw.
Wszyscy deplltowa""
głosowali jedllomyslnie. ~ik t uie
g"łosoll"uł przeciw, nikt od glul:iowaJli~L sic: ui!; powstrzymał, podobnie
jak nu s,!:;jach UlK. Pierwsze pObie
dzcme trwało godzinę, z czego
oholo 20 minut zajęły owacje.
do
3esja z05tała udroczona
czwartkI! do g·odz. 11 rauo .
.Jutro l:ipodziewany jc;;t wybór
prezydium r.aJy związku, którego

i:

rre~~~~~p~M~~~ ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~w~~~~.k
zostanie S"a\1n.
..

rumuński
dresztowany w stolicy

A.jeśli uradza
sie
arlDaiaitb

OSIUJt

Warszawski koresp. "Głosu Porannego" telefonuje:
Policja stołeczna dokonała aresz
iowania oszusta AroQll Szermanshiego z Bukaresztu•.
Podawał się on za dyrektora kOli
AMSTERDAM, 12. stycznia. ('·e mu metalowego. Os~ust wyłudził
Możliwość, że księżna Juliana
oli przedstawicieli ciężkiego prze-lurOdzi bliźnięta, spowodowała wy1t1~·słll większe kwoty pieniężne.
elanie nowych instrul{cyj do art y-

3łO sirzałów

•••
Bola ndji

bliźniela

obwił!lci

iaki wunik rozwiazania kl. Juliang

--Polis, "Przrlzlości"
przejmie

Poznański

i ·"EUrOD'"

Publiczny lakł. Ubezpieczeniowy

'Yarszawa, 11 stycznia.
tych warUInkach, niezależnie od
Z in icja,t ywy P. U. K. U. OPall roz.praw sądowych, h"Gtóre zostLl~tYl"owy
Crząd KOI1!tr-oli Ubez, ły wyznaczone w sądzie okrępiecze!])
odbyła się
wczo['aj gowy'l1l i w sądzie apelacyjlllym
)\ullfercnc.ia, na którą zo&tnli wa,r szawskim, pod'lliesienJc li
zaproszcni m<:żowie zaufania kwidacji wspó~n'l1ia'l1ych lowa·
posiadaczy poHs Low .. ,Eu.ropa" rzy.stw, P. U. K. U. uważa za
i związeJ, posiadaczy polis tow. rzecz przesądz.o,w!.
Tymbarnhl.z.p . .
Na IWlnfe dziej,
straty uO:.'zpiecwnych
j"('llcji tej dyr. Fabi,er!lde,,·:icz ()- będ"" z-nacznie niżsIze, amźcli
ś\\"iudczyt, iż zgodnie z projekta przy poprzedniej korocepcji
mi ubezpicczonych w tych to- uaktywnienia z powr,otem tow.
\Y:łl'zysLwach i w porozumieniu "PrzyJS' złoŚć". Po dłu~szej dys:m
z min. [<I,:u-bu, są w Loku finali- sji, w czasie kŁó:rej zostało spre
zacji pertraktacje w przedmlO- cyzowanc slanowisko ubezp1ct:ic przejt:cia portfelu polisowc- czol1ych, wsz~lStId.e zaintereso;~() obu wspOmniall~"'Ch Lo~a- wanc
cZ)'1I1uiki
p,ostanowBy
rz:, !> L,. przez Poz.nmls,k i Pllhli~7 Pl'ZyCZ)111ić si<,: do ja.lwajszyilIł.'" Zakład
Ubezpieczeniowy, szego zlikwiclmv3Jnia dotychcza
kLóry o,trzymuje koncesję oa soweg'o stanu rzeczy i ustalenia
H,'; 1\"0 r C'z.~zerzellia swe.J· dZiałali fann prawU"~'ch, które ulnożli.
f

,P,rzyszto,ść".

że

Pl\dkretilić najeży, że
n.ądku obrad o zmianie

punkt po-

i

uzupełni a

niu niekt.Jrych artykułów ],cnstyturji zdaje się potwierdzać poglo:::]a~ ) że na Kremlu pracuje komisja
zwołana kd hoc dla opracowani"
zmian konstytucji.

er

l

lerii. Już wieje tygodni temu było z południowych prowincji HolaJ/dil
)[OSKW A, 1':3.1.
AT) - Wiu
zdecydow... n~, że we wszyst~h:h i ołiarOWal1Ja królowej Wilhelmillie c:t.orcm oubylo Sjf~ posiedzenie 50 ntiastach holenderskich l!ianych zo- przed urodzeniem Juliaay w r. 1909 , wietu narodowości, którego prze·
stanie 51 strzałów, jeśli urodzi się Druga kołyska została wykonana \Yod.nicząo:;~·m ohrano prezepa CEcH·
dziewczynka, a 101 jeśli chło- przez pielęgniarl{i Domu Dialwili:, tra li sowieckich zWlązl,{, w zawoLlo
piec, Bateriom wydano · obecnie w Haure według wskazówek · księ;;, ,I wyr.h, Szwernika.
Przc,,· oclnicząrym stalej komi "jl
nowy rozkaz przygotowania się na 'l l;Y Juliany. Jest to bial? koszyk
ewentualność dania 240 strzałów, z zasłoną jedwabną, podbitą czerwo . pra WlliczcJ SOlI ict,u nuroduwotici zo
co oznajmi i1arodowi1 że urOdZiłY,' 1~~11t jedwabiem i białym tiulem.
stal komisan oświaty Tiurkin. P(Isię bliinięta.
lisiężna Juliana przewidziała już I,adto VI ybrano kOll1il:-j\~ bud:i;ttową
o· milę 01 pałacu Goe~tdyk ka- ewentualne imiona dla swego w fóldadz!e 13 osćb z prze,Yodl1icz~
pitan steenhauer oczekuje w hO-I Lziecka. Jeśli urodzi się chłopiec cym Chocbłowem, oraz komis.i<:
telu wiadomości o przyjściu dziec- będzie się prawdopodobnie nazywał ~pJ'a\V zagranicznych , na ktćrej
ka na świat. Ma on specjalne połą- William Ben1ard Jerzy, a jeśli cZ01c stanął p,'ezos rady kOJ1li&arzy
czenie telefoniczne pałacu z du- dziewczynka - Juliana Wilhelmina Iluuo\\'Fh republiki rosyjskiej, BilI
wództwem wojskowym 1 aby natych Elżbieta Emma.
ganin.
miast wydać rozkaz rozpoczęcia
strzałów.
JUŹ SĄ
.
~
~ ,~
Jeden z lekarzy,
II
się księżną J,dianą, dr. D. Grood,
I"'iaczelny lekarz szpitala ginekolo· iiiiii..__iiP;;IO
. TiiRiiK;OiiW
.
..
S;K;A. 10iiOii,;TiiiEiiiL;.;;DiiiL;A;;Z;AiiM;ÓiiWiiiiiIE;N.'
.
;1ii1;1ii-9ii2ii·. ._ _iiiiiii
gicznego w Hadze, bawi już w,
Goestdyk. Towarzyszą mu dwie

opieklljących

pie.lęgniarki! któ~e zaal1~~żow.ał.a

PACZKI .- FAWORKI

W

[f~ Pl nHn II L

GeltaDo na zeb
· D8storoVl
,
ranlu

krolowa Wdh~lmlna, cboclaz kSlęL_
•
na Juliana uważa, że wystarczyłaW aresztach niemieckich pozostaje jeszcze
by jedna. Jakkolwiek rozwiązanie
15 duchownych
spodziewane jest dopiero w końcu
.
' ? '
,
7.'
, ' , .,
. : n· ' ,
bielącego tyguania na pierwszym
BERLIN, 1•.1. (PAf) - Władze z.aLądzen reg.lhIHc.}~b b~t kOo_l"
piętrze pabcu u·r;ądzona została! policyjne r?~wiązały konferencję ł~ ewaJ~gelickiego. Ist?tnie pod k()iuz kompletna sala operacYJ·na.
I Illssktrche.
r~dy . bra\!k!eJ (Bruderrat) B~kel1t. lllec ubIegłego.' oku hczba a~e~zlo ·
J
•
_,
:
•
•
zwołaną do Berłma ,,, wanych pastofU'w ulegla zmmeJszeoości na lercn całego pal1ShV3, wią ostateczną sanację in.te~·eMleszk~ncy Baam całymt dma:;m dzielnicy Dahlem. Na konferencję! niu. W areszcie pozostaje jedn".k
~ystawlaJą przed. pałacem,. oczel~u- przybyło 28 pastorów berlińskich i nadal 15 pastorów, z czego dwuell
chin tając wspólnie z Po,w sz. sów uhc'z pieczollych.
;'.nJd. UbczpicC7Cll. 'Yzaj, \V
J.ąc ?owbt, ll.le nik.t z . krolewsk~ej zamiejscowych.
.
aresztowanych w tym tygodniu.
H
ń
~~U1y_ nie ukazuJ~ S!ę. .w pa!ku.
Wkrót-.:e po rozpoczędu obrad Pastorów zwolnionych dla spędzeIDIł!"O
,_)Czek~jące tłum~ wldzla!y le~y na salę wkroczyli urzędnicy Ge- nia świąt w gronie rodzinnym, pG••
_
'
I.~e ośwletlo~e ok~ta pokOJU dZle- stapo,
zatrzymując
wszystkich zostawiono, jak słychać, dalej na
sparahzowany przez rząd Stanow ljednoczonych ClO?ego, gd~le stOją prz~gotowane uczestników. Po ustaleniu persona- wolności.
LGi\DYN, 12.1. (PAT) _ Odmo- tlaklat zawarty był w imieniu ~w~ ~olyskl. ~e~~a z Ill~h - ko- Iii, wszystkich z wyjątIdem . jedneCzołowy d:t.iałacz Bekentllis"
\·a SI. Zj2<lnoczonych llznania kró- króla WIoch i cesarza AbisyniI. .ys a Jestzclw sdtę~nkY JUvban y, go zwolniono. W ,areszcie pozostał kil"che- pasto!" NiemoeUf!r pozosla
. . sekretarz stanu Hull JCs t w. ks y..u Lł'
u Wl a •X I z malo- Je
. d ełt z pas t orow
' b erI"ms k'tC,
b któ ry je w ares~cjc śledczym bez
' przerwy
Ia "."
"" I k. to.-a E lIlallUel
a 'Jako cesa.za Amerykanskl
Abb~·lIii IlOciągnęła za sobą zawic- odmówić miał temu żądaniu. Prze- k,;ane J . OSCI kS omoweJ, przyhr.ana już po raz trzecI pozbawiony jest od 1 lipca 1937 r. W tym 1ygodlli~
. -'
I·' ł k
k - . . d omagac. Się
- mla
. ł wprowa- _oron k a,
"
'
.
..
f,Zl!hle ro {Owałt w oS'O - amery au I Clwme
. wy onallą przez kobIety woInOS(,I.
przypada
dZlen. urodzlI1
NlC~moellera
sl;ich o trak~a~ bandl~wy. R?kowa i ozc?ia .do. układ~ kl~uzuti stwier-I
°ą#
Incydent t~ll jest charakterystrc.z i pr~y tej okazji wi_ele .osób zapisal .. szq O
ny na tle metlawnych zapewmcn, lo Się w zborzi! dZlelmcy Dablem
ma te były ~uz prawIe zakonczone dZ!ljące" ze podplsame pr7.ez USA.
i przeprowad.zonc b~ly. co do st~o: Jlowe~o tra~tatu ~ie oznacza ani I
Ą ż~ w lwś;!}ele .ewaugeli~kim nastą-j na lis~ę życzeJI dla uwięzionego
Ily rzeczowej pOlllyslme. Mussohm u~łta1l1a de Jure al1l de facto POdbo-l
o o
piła pacyfikaCja umysłow na sku- ,Jastora.
~om.agać 3ię mial jednak, aby nowy I ju _~bisynii przez WIochy.
ZmnZejSZaSZ ezro
e tek oświadczenia ministra Kerrla i
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Wojska francuskie
I

Francuzi

ściągnęli nad granicę dość znaczne

sHy, które w ciągu ostatnich dwucb
tygodni już stoczyły z powstańcami parę krwawych utarczek. DotychcUlS nie udało się jednak ,a ni
otoczyć ani rozgromić żadnego odu7.ialu, gdyż arabowie umieją doskcnale wyzyskać teren i niepogodę, a pozatym są u7.brojeni zupełnie
nowocześnie i mają poddostatkiem
amunicji.
'

J

sangielskimi
ie wwalceIr-z
\V

••

powstańcami

I

'
.
lia pr e iw ombiarzom VI arrz
.

SBnlOsądeftl

przed
PARYZ, '1 ', 1. 'flI'AT). młynielLaouty i Vogel, uesnowam w związlku z wybuchami
na placu Etoile, zost3ili sprowa-

~()IWie

cJzenł cłO Parył.a

I QSIldzen.I

1V

Sanie.

PARYZ, 12 1. (pAT). Dzienni
ki paryskie przepebnione
są
szezeg6ł8lll1ł

dów",

a

'arabskimi

i morderców

.

_

,

POlic,a musiala bronie Inzynier61A1 -Laeuty ' i

więdeniu

I

szoferażyclowskiego miejscowego lIotabla anabskiego I Trallsjordanii, ale rówlIieźw h'akll
Mintza, zamieniona zotała w ostat- Ismaila Mahm\!da. Teroryści odda- , i Syrii. Mówiono o dwuch obszarach
niej chwili na karę dożywotniegt. Ii też kilka strzałów i Mahtnlld zo- autonomicznych, jakie miały b~,
więzienia.
stał ciężko ranny. Kilku arabów by.ć llqyznane żydQm: jeden obejrabinowy.
Dziś wyszło na jaw, że w więzie aresztowano.
tnowałby równ!oę nadmor~ką od
niu 'w Nablu'S zmarł na skutek za-I KAlR, 12.1. (PAT) - p:rasa do,· Jaffy i RamIa do Nakury, włąezaJEROZOLIMA, 12.1. (i:AT) - , trucia główny świadek ze sprawy o nosi, że niektórzy wybitniejsi przed jąc jezioro Tyberjadzkie i Nazaret,
W pobliżu parku miejskiego w Ty zamordowanie Mintza, którego ze- sf,awiciele arabscy emigracji pale-' a dalej na wschód do Bajsan i Jorberiadzie terorysta arabski zadał znania obciążyły m'lrderców, obec styńskiej w Syrii i Egipcie byli za- : danu. ' D~ugi byłby wydzlcton'y w
sztyletem cios przechodzącemu uli- I ni& ułaskawionych.
i pytywan:i ze strony żydowskiej! ale południowej Palest~rnie i Trąu8jor
I cą żydowi
Abrahamowi Mizrachi. I Według dotycbczas<iwych illfor- I poza organizacją sjonistyczną, na danii z dostępem do morze CzerwoW stanie beznadziejnym Mizrachi macJi, cała sprawa przedstawia się temat możliwości porozumienia na uego (popr~ez . Akabe) j do zatoki
lJrzewieziony został do szpitala.
rlość zagadkowo.
warunkach przyznania żydom we- l Suezldej (przez Sinaj).
Arabowie
JEROZOLIMA, 12.1. (:tA.T) - i wnętrznej al:tonol\1ii na terenach ' wyrazić mieli gotowość nawiązania
JEROZOLIMA, 12.1. (tAT) Banda terorystów arabskich pod- I' ściśle określonych i praw osiedleń- 'I t.'ertraktacji, ale z organimlcją 'Woj,
Kara śmierei na dwucb arabskich paliła na przedmieściu Nablus dom czych już' nie tylko w Palestynie . i ną 04 wpływów sjonistycznych. ,

DAMASZEK, 12.1. (PAT) - Na
Ze źródeł arabskich podają, jagranicy syryj3ko - palestyńskiej !.oby w listopadzie i grudniu cztew~jska francuskie współpracują z I ry samoloty angielskie zostały po·
angielskimi w zwalczaniu arabskich ważnie uszkodzone przez ogień kaoddziałów powstańc'lych;

1938

.f~

"kagular-

lX'zede wszysfJdm

szczeg'6łami Śllethtwa w spra~ na

~ia ,budynków,

co pOcią- ko obrońcę adwoikata- deputodwóch , 0- wanego plrawioo.wego Xavier
sób oraz zabójstwo ~ premedy- VaJlat, ktMy je1s t już obrońcą
ta~la.'
~«:n. Duselgllleu.a- oraz , księcia
Oskarionym grozi więc kara Pozzo di Boll'lglo.
śmfe~ chyba, że w stoSUlJl!tm
Władze bezip'ieczeństwa tapo-.
do inz. Lacuty, kt6ry wyja.vił wia,da,ią
dalsze rewe,lacje w
wl&Zystkie szczeg6łyzamachu, splJ."awie zamach6w bombowy:ch
zostanie za,stosowane zl:agodze- oraz w S!J)rawie or€,'anizacji C.
nie kary.
S. A. R.'
Jnł. Laeuty W)'brał sobie Ja..
GłóWlny kierOlWnJik Ś'ledzłwa
~do

za:

sobą śmierć

t:lurnu -

Vogla

w ' s,prawie zamachów bom-bo· 1,nania jego pOltwierdziły tY'lko
wy'Ch, inspektor Sllorete Na.tio- to, co idołruuo ustalić p,o kilkunale p. MOllldtaJleI, kt6ry .wstał mi·esięcznym dr,obiaZ!g\Owym dO
od ZIIl3. cZOilly ,za swą ak~ję OTde- ",bodzeniu.
rem Legii H0'l10Towej, oświad·
Te zapowiedzi.
vo,zwatają,
r,zył, iż władze bezpieczeńs,twa PTZY'PlliSzczać więc, że najb1i!,
mll.ią w ręku szeoreg danych i że szy czas może przynieść dals:re
odkrycie istotnych ~rawców niespodzłallld i sensacyjne .zamachów bombowych nie J18- resztowania. 'Władze poHcyj,ne
stąpiło bynajmniej na skutek interesuJą się ut. tu. topielcem,
zeznań ioż. Lacuty, lecz że ze - z.naleziooym w rzece w pobliżu
Nancy, a którym, jak nstaJ'ClOG,

P1~w:re:~~ ~lii Zabo'J-.
=t,
'- , bra'-I"Rosell- areszlo.anRI
, . ' ~;:!~~os~ m~~j~P~~;~3:
wie zamaehów

..

s:a~~

C ' " d k

1°

. . b d'

t

:~~~:' s!~e;~P::~:~ z:ts~tój:

które odbyły się dzłś rano , na
ełk·
cę" ,padł ofiarą tajnego sądu
dworcu Lyońskim. PubUCZlIlOŚĆ
. Z on OWle "saru
o on~ ,l ws rząs aJąceJ Z :ro Dl·
'k~ptlU'(hv~go ~e $trOiiy org"':przeWatnie robotnie-m., %ljefdta:PARY1;, '1'2 1. '(\PAT). Mini- ,i:l -,Się -00i: ~ FłiitOl;- .Jak~ I
Inwi8ifac,iti braCi ROselli w ,zaC}i terOTystye,m ych.
jąca sfę do iPa.ryta do p-raey d~' ster SiJ)l'aW wewnętnm.ych DOT- Buireux. - \PIolieja
posruk(1)e BagnoIes, , prowadz,ona przez
Dowodom daJ~7,eg:o l'Ot.lłZert8
l1lo11stro'wała pTzeciwko dw6m moy oświadczył ' wiee1JOł'em czwartego; 'r
Bouvier
zorganizowana hyć rua s'ię ~łedztwn jest!. 'r~je7,
gł?WIl<yll! 0hS~~~~h5p~· przedstaWicielom prasy, co naFillioł, cz}'Dlly członek "C. miała _ wedłwg tego ostabnie- faklt, iż st.;dz ita śledczy p'l"Zeshl.
"·le zamae uW .lJUU<IUV''''J'' • 3n- t
.
S AR" uIk.
i6 .-..1 k'lk ~...., _ _ _ .t._.:r~ Tenaille, cha s,zczeg6 owo are.s,zŁo·wane..
La 'u......t... • s ęp:t1,Je:
•
• .,
rywa s" vu I'U "'.....
Il".~" AJJ.un;;
d ł
GSAR
...,..
zyn'lerom
cUl~y i Y"'S.v \VI,
Po, 7 miesiąeacli Cł~hodzeń i miesięcy. Jaikubicz przebywa w wybitneglO odonka "CSAR.", o. g;o Zła aoeza
. ., lllG. lY.1enc:
~!=~ ~~~w.!,~l'! Ctp::;::~~ poszukiwań Surcte Nationale więzieniu od , paźdz-iernika. On beooie zakzymaneg.o.
' ;,~cr ~ lemat ta:ł:IBi~zeg{)
UQ Wl",u ......
-J~
nabrała przekonania. te zabój- to przewoził amUJnic.w ze S~aj
• . . . . ers a, pO~
ne",o swe o
na ogobaeh
go. Obu mka.rtonyeh młl8łala ey brad Carlo ł Nello Roselli carii do F.ra,n eji na raehUlUek . Władze,. ktoryIll1 ~ ~lelkl cz~u w Paryzu
chronłe przed wtJborzonym tłu- ktocvch ciała znaleziono Wi oko C S AR:" ,
.za.szczylt kIerować, . nIe z8medba dwoch działaczy antyfaszystow
mem liczna .eskorta poJlejf..
licach BagIloles
11 cze.rwca "Boi're~ . ;ostał aJl'es7itoWa/tl -. ją, niczego, a~y u~talić , wsz'eIką skich, b~aci Roselli. . . .
Robobniey fabryik:i MicheIin 1937 r., byli związanł ,z "CSAU.'" Zabójcy
mieli
wspólnłkÓ'\~: w~nę i , odpoWledvl3!lno~ć. za o~! · O~zckJ\vana w. ~l~łibhzszynt
w Clenncmf: Ferrand iJla wieść organizacją łerorysfyczn~ odpo Bouv'ier i Fal'Uan, którzy są dny zamach w ~to.fIe l zabo~- czaSIe k~nfroill'~ac.1a ltllZ. ILacuty
o udziale dwóch inzy.merów tej wiedzialną za ohydny .zamach rÓW'llież aresztowani. Bouvicr siwo braci R~lll. wobe~ kto- z przywodcanu GSAR., pp. Deże f'łblJ."V1ki w spisku terorystyez 'fil dzielnicy EtoiJIe.
jest żołnierzem 3 pułiku strzel- ry.ch .to czyn~w wzdryga Sl~ l'JU- loncie: Morea,u de la Meuze i
uym. 7JOl'gan.lzowa\\ demoostraZabó""ów miało być cZilerech. ców af!l'ykań.sikieh ' w c.onstan- mlell'le IUJdzilne.
M9ne~ler, k:lory.ch Lacuty: pD~
cyjny sfrajk i zwrócili się do
d·~.
,ważmc ObClątył w zeZdlanlJ3i~h,
""d--:Trzej z nich są m3.llli. N azywa- tme.
. . przyCz.~mlc
',' SH~
. d o 'WYJa",·
. x.
d yrek ejł f a b ryki s t --=:m umo.ze
sunięcia z pracy wszystkieh po
nienia spra:wy,' uy iSłł)Jnie C.
dejrzanych o współudzłał W taj
a~r
Wbrew krąłąeym pogłoskom
s. A. R.
jest odpowiedzialny za
nych organfzacjach.
.
I ' ~ &: Ja aJ
Ja (, akcję
t(,I'Ol'ystyczną l czy istotŚledzmvo w sptrawie zamad
I g ł6dr.kl . ,," ~ "Hl l '
" l-R nie, :iak twierdzą wła~, C. S.
chów bomhowy~h nie przynio,
e ,
CZYNNY JEST NORMALNIE i CODZIENNIE.
A. 'H. był Ol'gauizacJą, zmierza&lio od wczoraj żadny:ch nojącą . do wywołania przewrotu,
wY'ch
elementów. Oskarżony
W programie wrst~py sił polskich i zagraniczn,ycb. ·
czy też, jak twierdzI oskarżouy
lnż. -LaeułJ pOtwierdził dziś
PODWIECZORKI Z PEŁNYM PROGRAMEM W CZWARTKI, SOBOTY i NIEDZIELE. '
.i)eloucle. jedynie organ1zae.'ą
~-obee sędziego śledczego w Pa
samoobrony przed k{}munista-

mgOl

I

WYJe DJeenjee'

gt.:;;;~
;:r~~ o~O:;r~:
bi~g~ za~achów,. ja,k ró?i~ż
p'ołwlęrd:mt

O lIT

NajwJitworn,ejslJ! .

a nc n

L
'
e
'
k
:.rz
zesz-!l1
U
" , letnl-il"e serce
l
.
tJ

swoJe oskarzema
p.od a,dresem pmÓow. Menetiet',
Z
łP~A
pl""r~jO.s7a
MCłreau de la Meuze l ,Delonc1e,
~
~_., ~...
.~..
~ ~
wv 'Ul'
~
glóWi1lych przywódcó:" .C ..s. A.
. WIC. I
U rąk, ZgJ~
igeodni~ .
R., przebY\fa,lalCych J'UZ połtora \
"
'
l1l1esią.ca w w!ię,zieniu. linżynieNIEŚWIEZ, 12.1. (PAT.) medycynie wypadku.
'wialowego wielu lekarzy, którowie L 3JC wt Y i V:ogel 7io'Stali po' W szpitalu powiatowym. w NieDo szpitala dostarczony zastal' rzy zainteresowali się rekollwastawieni oficjalnie w stan ().. świeżu lekarze są świadkami mieszkaniec miasteczka Horo- lescentem z punktu widzenia na
skarżenia pod zHł'zufem mi- bardzo rzadko
notowanego w dziej, pow. nieświeskiego, Aro- ukowego.
...
_
now, kt6ry na tle nieporozumień
'

l"

"Zlo1lWJ,-"k
&I .
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prz"",zglaml
..

'

Lla"I....
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."ba .

lul 4

policyjne,
pr-o,w a·
Imi,nadzc
dząc nadal cneq~iczne śledztwo,
Clermont Feraresztowały w

rn.n.d domni€manego wspólniI,,"
i uż . Lacuty, równid inżyniera
zaldadów Michelin, p. Vauclarda, który os,karżony .iest o
uła,twia, nip
kontaiktu między
f;ł6W'1lY'mi
działaczaull CSAR..
organizatorem zamachu bOllTIbo
wego p. Menetier a inż. Lacut)".
om_EH

Nr.emrecCJI
",o'·lkowi W Polsce ~~~n;~~I~iął~_Ob~:I~rz;:~o~~~tIHltler
Z Wizytą
IIl zebra, a
...
kę pIerSIOwą

następ,me,

Ił'" ł

ep'

sw

Goer,nga
premierowI
--

brzytwą tą otworzył sobie woKant erz z o",y ",yczema
rek osierdziowy serca.
BERLIN, 12 1. (.p~A,T). Nie-,' I [ansa ·:\Ltkarla..z 19 wi~ku,
WAlłSZAWA~ 12.1. (PAT.) -1dant akademii wojennej w BerDostarczonego natychmiast mieckie biu'l'o informacyjne po
, Dziękują,c za źyczellia i dar,
W najbliższym czasie przybywa linie.
do szpitala operował dokt6r' szpi: daje, że kancl~rz Rzeszy Hitler , premier Goering wygllQsił p'rzedo Polski delegacja wojska nie-I Pobył oficerów niemieckich taIny Łyczkowski, kt6ry zeszył przybył dziś w p'ołudlJ1ie w to- I mówienie, w kt6rym podkrlJŚlił
mieckiego, która zoży rewizytę w Polsce trwać będzie kilka dni tętniące serce. Od chwili opera- warzystwie
szefa p'r asowego wierno'ść i lojalność, cechu.ią(~ą
,w uastępstwie bytności w Niem i obejmie oprócz oficjalnycb wi- cji upłynęło już 4 tygodnie, a Rzes'zy Dietricha do miesl-k:mia współprracow'nikó,," .k andcl'zu,
('z~ch w roku 1935 delegacji pnI zyt i przyjęć zwiedzanie szkol- Al'ODOW żyje i cZuje się coraz le- premiera Goeringa, aby mu, ,ta
skiej z komendautem wyższej uicłwa wojskowego.
plej~ Należy zaznac~yć, że Aro- kó swojemu wiernemu WS P 61-1
BERLIN, 12 1. (PAT), :Milliszkoly wojennej gen. Kutrzeb ą /
now ponadto również brzytwą I pracOWIJlikowi, oso,biście zl-oźyć &ter Slpra,w wojskowych Rzeszy
na cZl.'ll.'.
W najbliższym czasie przyje- przerżnął sobie tchawieę i ZYłY / życzenia. Jako dar wręczył kan ma'rsz~łek Blomber~
zawarł
dzie również do Polski gen. Goe- u rąk.
cJerz Goeringowi obraz, przed-' dziś z:whlzek małż e{lsl.i z P<lllSzefhn delegacJi niemieckieJ ring, o czym donosiła onegdaj-l Nieprawdopodobny tell wy- stawiający d2iiewczynę w stroju ną Gruf'hn.
~wiadkami byli
,bedzie ~eD. Liebmallu, komen- sza "Gazeta Polska".
pad~k ściągnaf ~o . szpitala po- myś:liwskim z sokołem, pędzla kanclerz FI i der i gen. Goering.

Zapowiec;lf wizyty premiera gen. Goeringa
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Zamiast felietonu

GO
K ÓLEWSKIE
z
greckiego

Stoi stu'ent

na Dikiecie•••
Młodzież

walcząca

Wrażenia

,zaślubin

nasłe"cJI tronu

w Polsce o
i sprawiedliwości
społecznej nie miała nigdy
osób w ścisku straciło pl'zy.to.
lO!I1osc.
takiego poparcia w społeczeństwie,
jak dziś, gdy walczy o własne inPierwszy okt'es "miOdowych
tygOdni" spędzi młoda para w
teresy zawodowe. Nigdy ~klepikaf:jl
luksusowej willi niedaleko A~
nie miał takiego zrozumienia i szac\lulw dla akademika. Przeciętny
ten, ~aJ.eżąee.i (10 .;ednego z
burżuj uważał, że każdy student
przyjaCIół domu królewskiego.
ma źle w głowie, że to socjalisty,
Przy)acielem tym jesrt pan Jan
wichrzyciele, że sYllel<, zamiast pilGerfler l,
)dóregO żona (Didi
llować sklepu, poezję czyta.
Dziś
VIa.sto) jest zuaną grecką gwiaz
synek akademik pilnuje nie tylko
dą tenisową. Potyn.n młoda pawłasnego
sklepu, ale sklepu ży
ra uda się na jeden miesjąc na
dowskiego konkurenta. Stoi stu-I
sporty zimowe do Ao~trti. Po
clent na pikiecie, a dziewczyna jak
powrocie do iIi'r aju, grecki nam<llilla i t. €l. Żyjemy w czasach t
stęr,pca tronu zamieszka w willi
prania po mordzie i krajania żylet
na jedrnym z pl'zedmieść Aten.
kami. Póki tak postępują stare byWśród
bOgatych darów we~
ki pod wąsem, możl1:a to ostatecz,
selnych, ofiaTowanych młodej
nie obserwować z pewną melancho·
parze, ~najquje się m. in. nalią, ale gdy te SOłme metod.y przeszyjnik, wysadzany diamentadostają się do szkoły średniej, sy·
mi i sZm.aI'agdami, wartośe1100
tuacja zaczyna być naprawdę dość
tys. złotych. Dar ten złotooy 10
obrzydliwa. Co ma wyro~nąć z
sŁał
mf.odej pan'ze
ws.pólnie
llziecka, któretnu cz)'ta się moralprzez rząd grecJri, armię i urzę
ne książeczki i wierszyki i jednodników. YachtclrUJb ruteński ofia
cześnie pozwala na krajanie scyzorował nowożeńcom yacht za.gIO
J'~;kiem lullegów-zydów?
Nic łatwy,
podczas gdy
prezydent
wiejszego, nii wychować pokoleAteny, w stycmi-u.
wśród nich ksiąię i księżna korony. Potym wręczOinO mlO'- Francji Lebmll przysłał drogo
nie wariatów. l\fłodzieży w wieku
W Silo~icy Grecji nie przesta- Kentu, rumUJński illas.t~pca trO'- dej parze ,,kielich bł{)gosławi~ń ,,'{lnną kOmpIeblą zastawę sewt
szkolnym nie Wpu&zcza się na fil- Ją mówić Q uroczylSbościach nu Michał, regent Jugosławii ks. stwah • Prefekt Chios w:ręczyI ską. Każda gmina greck.a na
rl.y niemoralne lub tylko drastyc~ ślubnych,
przy:pO'miillający.:h Paweł" z małżonką, siOlStry kró- na,stępnie książęcej parze kie- Zl11ak sYllllPatrii i oddania p,r zyIle. Są pewne dziedziny życia poli. do pewill.e~o stO'pnia
ll'łtatn.l la JerzQgo ' ~eckiego, .arcY'kięż- lich z·e szlachetnym willlem.
. słal::t lllłod~j parze jakiś przed.
1~czl1ego, na których powinien być zjazd lllona.r,c hów i dYIP,l qma- ne HelCllla . i lITena, wnu:kO'WIe
Ceremonia zak-ończył'a Się
miot do go,s podal"stwa domO'wenapis: "Osobom niele1nim wstęp tów 7, O'kazji k()ron~.jJi k1."óla ao bóla greckiegO' Jerzy, Andrzej r·oczystym ok.rą,żeniem ołtwrJAl g'o. Bawi=!,cy w Paryżu książę
wzbroniony". Gdy czyta się w bru- ~ip.ls.kiego. Ślub odbył się w o- Mikołaj i Krz).:sztof, kSI. Oskar przez ,dudwW1I1ego i nowozaślu Windsor przesłał również prekowych pisemkach wezw,anie do becnoŚrci 40 czł.onków europ ej- prUski, ksiąrŻęta Wilhelm i Hu~ biollą paJrę, którą O'bsYiPywano zent.
pętaków z trzeciej klasy, wiac1omfl, skrich domów panujących. Na bert pr:tlSCy, jalk i księżniczka kwiata.mi.
.
Z okazji zaśluibim nastę,pey
że rohią to ludzie cynicznie usto- ślubnym ~I()biercu stanPcli w ka Cecvlia{dzieci b. niemieckiego
Gd;y inłoda para >opuściła K'rł tronu poczta grecka
w~ał=
~ullkowani lIo wszelkiej pe-dagogi. łedrze ateńskiej grecki nas1tęp- nars.tę:pcy tJrO'l1.U) , dalej wielki leruę, zabrzmiały dZWOOly w ca
specjalne znaczki, które w na';'
I;.i. Cze~o innego przecież wymaga ca tronu arcyksiążę PaJweł i 20- ksi·ą.żę i wielka księżna Meklen- łym · mieście i roz-legły się po
bHż:szJ1Ch dIIl.iach weJdą w u!ysię od takiego peóa-g o g a w stylu letnia k~iężDric. zka Fryderyka. bmg ii , wielki ksiąię ·i wielka· llowne salwy honorowe kilku cie. Równieź ogłoszono amnerumuńskim, a czego innego od pism btulIlś'wicka. J1liŻ wczesnym ran księżna badeńska, ksiątięta duń baterii, a także oddały salwy 2.3
stię,
która 7lWraea w:oJnośe
w~'dawanych przez r.acbowców i kiem w· niedtl!ielę :roZ'legły się ,w scy Knq;t i A-xel, ksiąięGott-. kotwiczone w p:o.rcie Pireusu oW1SrzyMkim uwięzionym, maJtt.
przeznaczonych
wyłączni.e
dla Atenach salwy honorowe na fried von Hohenlohe. .
bęty ~ojenne.
cym wyroki skamjące 00 6 mie
dzieci.
cześć młOdej pary. W nocy i o
Potym lIO?lpOez~ Slię korG.W drodze p~W1l'otnej księzn3
siflJCY,
"P10myk", pooniecc-ny przez by- brza®ku d/nia napłynęły 'do stó- wód aUJt,' stanowiący drugi FIY<łeryka, której .młode obliSd.. .
lego kuratora MuEiola, nazywa ży- .!cy tysiącz.ne rzesze ludności z fTagim.oot
OIrszaku ślubne~'(). cze JlITomienialo szczęściem, odIłów wroganli Polski. Czy fo aby róż,nyrch stron., .k raju. tWOI1'zą(! , w Pierwsze auto prowadził \ sam pOwłada~ skinieniem głowy i
nie za wcześnie na takie rewela. sW)"Ch strojach lUid()wyeh Ula- na.,~y, naSttęiPCa troou Pa- UJŚmiechemna orbjawyf'adości
cje'! Niewiele potrzeba, abyśmy lownicz,y wddork. Trasa ·wiodąca weł, wySlt~Ui~Y w un.ifcilrmie tłumów. Na »1. KonsfyŁiJ.cji na/;oszli do imponującego strauu u. od pałacu królewskieg'o do ;ka- 'bO'gato ' szamerowanym Z!l:Otem. pór tl!umu b:Yłrtak . dlUŻY, że poU- Poe$. 4. 6. 8. 10
~"iadomienia politycznego wśród tedlry za,pelinioDra była gęstymi J~go ' Po.sŁać (1,00 m. wyrSoko~ cJa zmuszona była torować dal filII. 1d6" WHlSCV IlU" IOIIłIaIłI
dzieci jak w Rosji sowieckiej. Nie- slipa,lerami pulbliczn·oŚrCi. Jak o- ścij przez eały czas UJrOlCZ)<s.to- szą drogę pOS'UlWającemu .się ot"
óawno pisma sowieckie chwaliły blic za.ją , w dniu tym bawiło w ści domioOlWała
nad i'l1!llymi szaX.o,,'i.
(La grande lIIuslon)
się, że kilkunastoletni chłopiec za- stolicy pomad 600,<100 osób, meiczyzlllanii.·
Gkollo ·godz. l-ej w połudttie
..
J.cim trlodllil nktlldo1leP ......
uenuncjował wł.ulllego ojca trock1. przybyłych z najda!l&zyr.h strO'n
W d3.lSrzym ogttiwie orszaku mszak ślubny stanął wreszeie
dzala CEHY "lElSt ZNACZNIE ZIUIOR
slę. Papę rozst(zelall, a synek do- kraJu.
znajdowała się złOta karoca' znowu ' u wrót pałacu królew~tal odznaczenie. "Płomyk" od cza.
Wnętr.ze katedry plfzedstawia państwowa księżlliiczki Frydery "Okiego. W olbr..zymiej sali resu komisarza l\fusiołil uderza w to- ło jednlo wiel.kie mOitze kwi:l- ki, narzeczonej. u boku kfórej cepcyjinej pał~u młoda para
ny bardzo przesadnej "krzepy" i tów.
jechał jej 'ojciec, ksiąiię 'Brun- prrzyj~la powinszrQ,warUia i gralu
ltipernac.ionalizmu. Mamy poważne
~oment ,wymszenia z pałacu świku. Kobiety wPratWiał'
po łacje klfe'w1I1ych i pnyjaciół,
na wszystkie seanse
Wątllliwości, ~zy Jest to najwlaści- c)J·sz.a ku ślubnego ' zwiastowało dziw nifzebogaty strój Jiarzeezo jak teź
od przeds,tawicieIi
wsza droga do obudzenia w dzicc- 21 strzałów armatnich. W pi.ę1"- nej z drOgocennegO jedwabiu, wład.z grookich i kO!l1>u,sU dY'P lo
l", miłości ojczyzny.
Jwszym aucie Jechał król grecki który kosztować miał podobnO matycznego.
. .
t. T. K.
To co się dz;eje obecnie w
erzy u boku matki narzecza- 24,000 zł. Suknia naJrzeczonej
W godzinach
popołudnio- (Piotrkowska 101, tel. 121• •
Związku Nauczycielstwa Polskiego rtej, księżny .BruiIllŚwiku. W dal miała tren dłll!gości 7 'metrów ; wych Odbył się po raz drugi WYCIECZKI DO WARSZAWY
I ZAKOPANEGO.
przypomina
opowiadania Marka szych. dWu.~Zlest? .'oł\\:a rtych au u góry s:pięta była b.r.oszkami z ślub młodej parTy, wedle obrząd
Staraniem sekcji wycie~kowei
Twaina. Po mianowaniu kuratora \ ta~~ J~chah OfICjalnI p'r!=cdista: drog·ocClllnych kamieni i okryta ku protestanckikgo, a tO' w kaMusioła nauczyciele urządzili strajk wIcIele domów panuJą.cY'~h, ,peleryną .z grOOlo.stajów. Księ- plicy starCf,'o pał~u. Tym ra- zostają. zorganizowane następujące
okupacyjny. Musioł nie . musioł, ale I
.
:l;l1iczka, ~tóra s~'oJą modą już zem tren sukni księżny Fryde- \vycieczki: c~ciał _._ i .ZC!ral1g~żował !amistraj- W szkołach, na miejscI! zburzo- n~ w~t~Ple ~odblła ser-ca g.~·e: ryki został skrócony o 3 me~ry, Warszawa: B-dniowa. Wyj:wl w
Iww. Gdy SU~ MUSlOł skoncz~'ł, no.. nych kaplic -)()budować chrom" 'I' kow, WIJtana była okla's kaml I ponieważ kiiipJi,ca jest z'a mał:l i sohotę, 15 b. m. raLo. Powrót w nie
wy kurator l\faciszewski zwolnił I i "tłzeehod;"~ a pismó" świafo- o~'-rzykaJ~i. Na głowie k~,ię~- nawet nie wszy,scy goście wesel Ilzh'lę w godz. wieczornych. Uezest
współpra- wid" niech uczy dzieci o ;róieniu IlIczka mIała wianek z kwIecIa ni lllo.gli się w miej poolieś.dć. uicy zwiedą najciekawsze zabytkt
niewykwalifikowanych
~owników. Musioła. Wobec tego po- z wnętrzllo~'"
w'te
_h W
I pomarańczowego
z OrallŻertl
Wieczorem nastąpił kulmi'Oa- Warszawy, m. in. C. L W. F. na
z rzęcyc.
zno- bł· i
i
.
1.
'
•
W
wstał staJ~ łamistrajków. Paru z \\'ić obrzędSwI "dziadów"
w f7ajacb' ~gO ~:- nl~m eck e go . 7. ;v.J~y ~~?:t .wrocZyS,h)S~\ b pa Bielanach, Cytadelę, Zachętę itp.
rB.
a ą
mIrty, wp l eClo- ~cu o. .r" SIe wspawa ~ . an- Opłata za przejazd w obie
tych 5traJ~ujących łan~istrajków zapełnionych samymi goja~ni j \
w~łamało SIę ze serajku I zdobyw- przy świętych dębach niech ~ce- I ue, do te.go wlanJka, poehodLą z klet dla zaproszonych ~CI, a st,rony, nocleg i obiady oraz zwi~szy dość osobliwy tytuł lamistraJ'- 'nas Kowalsk·1 l am'
m.
krzewów mirtowych z zamku przez Ateny p'tzecią.gnął po- dzanie wynosi zł. 15.-.
• ,
•
•
.C
lennym nozem nr- d
,..
1···. 3 · 1< •
!~OW slraJku
łamistrajków
po.s~lo zadnie Becen<;ona
lla 'ofiarę bogom. IH 10 sor..
~hód . Z1~~y
Z UlUt1, z'Olrfilerzy
Zakopane: Wycieczki 7, 10 i 14-·
UQ domu.
Resztę ~'3un~ła, poliCJa. Księża w czarnych sutannach i ży-' Przed ka.Łedrą. 113Tzecz'ony u- l stu.?-~l.1to~. , .
dniowe. Opłata za wycieczkę lO.
\:Tsz~~tko to ,musI mlee fata1!l~ dzi w ' czarnych chałatach' kryć si~ . Jął swą narzeczoną. pod ramIę. I ~. ~!lCJ~l~l.e ogło!,z~iJ1o kt t;a- dniową wynosi zł. 85.-- i ohejmuj4
~pł.'y" wych~" a~czy n.a młodZ1ez będą po lasach, a młode pocholęta Za nimi pos-tętpowały dl'UJChllly j I sh1~m~ dOpICifO po pO'';T:?cIe l1~ło przejazdy Kolejowo w obie ::trony,
szkolną. UczmowIe, pat~z~c na bar- strzelac będą z łuku do żółtych ła, druż1:J.owJe 'w galowych ' UillifO'r- : ~e.J pary ,do pałac~. kr~lewskla- pełne utrzymanie, klimatykę, kurs
c~ własnych .l1aUC7.ycleh, z tym na płecach rodzonej mamuni albo mach maJrY'narskich. Druchna- I go. Odnosny akt ~a~I~!lJ) odczy uarciarski i wycieczki. Terminy
wJ(~kszą ei1er~lą, w ~hwila~h wol- babuni. Jeśli już prflpagować dzi- mi były księżll1iczka g.r ecka Eu- tal p~e~ydena m'IIOlS.tJrOW Met~- wyjazdćw - dowolne.
nych ~d nauki kate~hlz~u 1.Stare. Iwść, jeśli już uznaje się za najgor- Renia i Cecylia i Adelaida pru- ~as, ktory ode.grał rolę Ufzęd'llW sobotę o godz. 11·ej wyciecz·
~o _Te~taI~lent!J~ ~bleraJą Się ••d~ Eze zlo miłość bliźniego i troskę o ska. Gały OIrSlZak ślubny eskO'r ka stanu _cywIllIle.g, ~. . ,
ka do muzeum im. Bartoszewiczów.
1~:aJal11a zyletkallll !lrzedstawlcleb sprawiedliwość społeczną, to na ca. iowany był przez wsif>auiale W czaS'le, gd)r ulIcamI mla,s ta W niedzielę de Łagiewnik.
narodu wyhranego.
~ lego. Z ryciem panowie! Ale tu, plfereutującą si~ gwardię.
powracał. orsrzak. ślubny, dO- Humor 11 . ŻYdów. Na powyzszy
Wychodzi nowe pismo "Zadru- mam wrażenie, nastąpi pierwszy
Śluib udzielOlIlY ' zOSltał filIo. szło do ~lesz.ez~lI~ych wypad- temat wygłosi p. J. Jelkc:wicz odga", i prZYZ1131! trzeba, że jest to konflikt między sldepik.arzem a jew dei parze przez metropolitę \_ kó~. KI.lku w.ldzO'W doznało cqt w piątek, dn. 14 b. m. o godz,
pierwsze uczciwe po.strawienie spra- go. sy?em-st~d~nt~m. l\fieszćzanie teit. W czasie ślUJbu., w. my§ł ,;y_ z.gmecel1la nóg l rąk, _o_k_-o_I_o_2_0_0__
2_:l.._e.:...j._ _ _-~_ _ _ _ ___
wy stosunku nauki Chrystusa do bOją Się ogm pleklelnyciJ, sklepika- tunłu prawosławnego trzy:mano
.....
nietolerancji rasowej. Oczywiście, j rze hibią nienawiść, a~e z rozgrze- nad ułowami mł-ode/ pary d'll.zc
W 2-im tygodniu
t~ wspaniał2 zJ~bycz intelektuall1a szeni~m. JI~lian Ap'o~ta~a I1?Wego ś~iec"e woskowe. Także wszy,
Pou. o god•. _4~~j . .
.
wygwietlania filml\
me ~est ?rygllla!n~m produktem p~g~nstwa m.e .w,Z~UdZl entuzJazmu. srcy inni. uczestnicy ślubu trzy)lolsklm. NIemcy lUZ oddawna po- MleJmynadZle.lę, ze ta walka dwu mali w rękach zapaloo.e świec' '
'Q
&t?nowi~i,. ~e nie da się dłu~ej la- pokoleń endeek,ich, ~alka !aryze~- Cała ceremonia polegała na w;~
I ze trzella
zer· szy z
skonczy
I
i uroczystym blo
wac z kulturą chrzesclJanską. WieI: obustronną poraz/cą·
gosław!eństwie . . Gdy. nastąpiła I
na I.
k~. ~ięc ~za~ i u ~as propa~owac
ANTONI SŁONIMSKI.
wymiana pierściOltR ów , nałoio '
••
seans
•
I
•
"srod dZIeCI powro1 do poganstwa.
("Wiad, Liter.")
no na głOwy młodej pary złote
ideały

niepodległości
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EHPOSe budżelOwe prezydenla 6odleLUsBieoo

Dopiero w

I
DYŻURY APTEK. -

ł

Nocy dzisiejszej dyżurują uastępuj:!ce arteki: L. Stecl{ela, Limanowskiego 31,
Sz. Jallkiełewic~, Stmy Rynek 9,
T_ Stanielewicza, Pomorska 91,
A. Borkowskiego, Zawadzka 45,
B. Głllchowskiego, Narutowicza 6,
St. Hamburg:'.l i S·ki, Główna $0,
L. Pi'włOwskiego, piotrkowska 307.

wyg oszone zostanie na radzie przybocznej jeszcze w styczniu
Omawialiśmy

jUIŹ niej~dl1o.

kr<l.huie sprawę zam,ierze6 skal'
bowych zarządu miej,skiego m.
Lod7.,j na rok administTacyjny
1935-a9. Preliminart budżelo.
wy naszego samorządu przllszedł jlUŻ, jak wiadomo, przez
wszystkie sita wydziałpwe, o.
raz był przedmiotem specjalny(',h konferencji fill1ansowo _
budżetowych, zwołanych przez
llla.gist'rat i wres1zoie, po uó. ' t
wnOWazelllU go i osła e\:znym
ustaleniu globalnych' sum po
sbI'onie wydatków i dochodów,
oddany został do druku.

PRZfDLUiENIE ULIC. W pią 
tr');: odbedzia się posiedzenie korni'.ii tło z;kupu, &!Jrzedaży i wymiali,'" llicl'I1ChoIllOŚ,~i, na którym zapad
Ilie def'yzj:L w ~!Jrawie nabycia pla{'uw przy ul. Zagajcikowej. Teka-

rZl?w:::kiego, PodmiejEldej, Podgc.ri Ptasiej. Place te władze mufo7-,! lla1Jyć, celem przedłużenia kiJ.ku ulic, a m. in. ul. KiliJ'Iskiego,
zgodnie z planem l'''gulacyjnym
Ohecnie drukowane są preli
lnia:;tiJ,
llliol1a,rzc części resortów. miejltt'j

ZBIóRKA
NA. BEZROBOT-j
NYCH. Pod przewodnictwem

llre~esa Kmiecika odbyła się konfl'reJl('j~, l'reze.3<'.W kół 'LW. rezerWi:ot/jw, oraz przewodniczących kił
rudziuy rezerwistów, poświęcona
(lorażnej 'Lbiórce na pomec zimową
dla tl:z[ebotnych. ~bi(rkę przepr~-I
wadZI 600 członkow zw. rezerWIstów na ulicach, w Iokalarh zamkniętych itp. .Miasto podzielone
l>:tlstało na szereg reJ'onów, które
oIJslugi,,·a.ne będą. przez wyznaczollych kwestarzy.

1

Przed kilku dniami sygnalizu
skicI? i w <lstatniej chwili·, jak' &z"kują si~ jwż w samOł"ządzie waliśmy P~zyjaZd do Łodzi ~elc
WVin1'ka z uZySlKa'llych przez nas do nowej sesji rady przyboez- gata nuę z~?:rodowego. bIUra
informacji, wprowadzane są u.:>' nej. Plenum rady ma być zwo- ~racy przy. l ze narodow, p.
poszczegótnych d,zialów dalsze lane najpóźniej na 25-26 bm. otha, bawlą~e~o w. ~olsce w
zczc zmiany i k(}J~kty. Właś i ml jeg~ porządku cm.enlllym cll~ra~t.erze gOg~la mlmsterstwa
nic dlatego trudno J'eszczc w znaJ'dzie si~" nowy
b··...t.!et. Obra opIekI
UJlU
P T społecz'D.eJ.
th
h . . ł
tej chwHi mówić o zupebnie ści dy zapoczą}tkuje J)'rezydent mia
.' o prz~J~c . ac mla wc~~sł,Yeh,' ogólnych cyfraeh łódz- ~ta, p. God'lewski, który wygłB. ra~. W ?st~tDleJ Jedn~k ch~ił!,
kiego b.udżetu, które znane bę· si obszerne expose o zamierzc- m~n .. opIek~ ~połeczneJ zawIado
dl1; dopIero wó~vc~as, gdy ostl:a- niach sa..arbowych zarządu miej ~Iło m~pekcJę pracy III okręgu,
hu arkusz preltmmarzowy od- "kiego na r. 1938-39.
przYJaz<;! odroczony został do
d3Jny zostanie do dru,ku.
Niezwłocmie po t Vltl , prali- Pli!k~ t~lla 14 ~. ~. .
.
'"
milllarz n<'lwn.rl-·'J·e do radziec.
. .? . zaznaJ~nl1 SIę z dZ13J~st Lo, Jak SIę okaZUJe, kwc k' . k ł'.~ •• '<"-"'finu
_ b".;J'
łalnoSCIą InSpekCjI pracy i zwielej O!J\lJ1S.l'1
a,nsowo
s l'la za 100'
WI·e k'll,kunas'tu d'
111. t w .
t . kt"- UlUze d Zl. szereg f a b ryk łódzkich. Mniej w'ięcej około 21 _ 22 o teJ,. na warsz a<:Ie . o~eJ PO: O spostrzeżeniach swych złoży
stycznia p1'8('C .7,Ostaną osłatecz- Z?S ame r;~z lllle51ąC uty 1 sprawozda:nie instytucji genew.
nie z8.kończone.
pleXWosze jd l~ modarc~.:.. __Pdoczyml skiej, którą reprezenruJ'e obee.
Z.Qowu we me p
()Im.. y p e · ·
P I
W ścisłym zwiąZ'lm z tym, num. (g)
..
! me wsp?;e.·
rzeźnie

ic:s

u:

Wyrazy . szczerego

TI h e ec oWlczowi z

współczucia

W końcu stycznia zebranie

komisji szacunkowej

naszemu

powodu śmierci

'

.:'

.

~
. ~

składa

Prace nad ustaleniem spol'n~.i
sumY•. i;lkąeksploatator;zy rzeźni miejskiej, przy ~; ln1;ynierskiej, żądają, jako -ekwiwalentu
za okres, w którym czynna była ,

, ' .

P E A S O N E L
firmy N• .TELECHOWICZ

wb~e~ bUłumokwie d kb?nce~yjnej,

rzezma

PIOTRKOWSKA 46

Tramwaialze

SANATORIUM W
SKOTNI..;
KACH. - Na 28 b. m. wyznaczone zc~t...ło pcsiedzenie komitetu bu

o

b p OJ I ' Ja. JE fi O
.

piątek

przyjedzie delegat genewskiego biura pracy

U D.

a . c a,

o legają już

końca.

woiewod,

Prace te są utrudnwne, gdyż
koncesjonariusze muszą wykaze.ć pozycje kosztów amortyza.
cyjnych i konserwacji maszyn,
które to pozycje magistrat dO'kładnie skontroluje. Trudność
pogłębia jeszcze okoliczność. że
księgi towarzystwa od r. 1901, a
.
. .
';l ę C za okres .37 lat, znaJduJq
SIę w Wars~awIe, podczas gdy
dokumenty l dowody kasowe w Lodzi.
w tych warunkach sprawdza·
nie oz e"1 za 'mu • b wiele
p y 1 ,.J Jeb '. ..&..~su, cO ~p6znla ze fUle ... au'
misji dla oszaeowania wysokości ekwiwalentu.
Mimo wszystko jednak, d"

<lowy sana.torium miejskiego w
::;kotnikach. Na posiedzeniu za.pad
Z
Ł. rozstrzygnąlIie definitywnie uchwa.ła w spra.wie wyboru projektu budowy noW. dniu 12 b. m. pan wojewo- dzaju. ustal.ani e, wzajemnYCb! słJ'zygania zatargów ekonomiez.
da łódzki, Aleksander Hauke - prawI obowu~.zkow ze strony nyeb oraz zatargów personał.
'H':~O zakhvlu zdrowotnego.
Nowak przyjął delegację pra· pracodawcy i · pracownika. Jed- nych, wynikłyeh na Ue Konocowników,fr~mwajów łódzkicb ?ak0'Yoż instancją powołaną i micznym, . są .organa inspekcji
z. p. StawińskIm, sekretar~em O. Jedyme kompetentną do roz- praey tak stałe, jak i dorywcze.
K. Z. Z. na czele. DelegaCja prosi!a pana woje~odę f! interwenutrzymania rodziny
eJę w zatargu, 18łnieJą~ mięWC'l.Otal odb-yło się \lOsied~nie dzy pracownikami tramwajowyKomisja miejska opracuje plan rozbudowy sieci
komisji dla ustalania kosztów u- mi, a dyrekcją tramwajów, w
.
trzymania 4.osobowej rodziny.
kierunku zadośćuezynienia po.
Dowiadujemy się, ,że wydział
Szczegół<lWY plan projektowaStwierdzono, że w
miesiącu stulatom praeownłków.
prze~siębiorst.w miejskich or.a~ nej rozbudowy sieci ustalony bę
grudniu r. ub. nastąpił w t.odzi
W odpowiedzi na zgłoszone w~dZlał techlllc~ny zarzą~u mIeJ dzie dopiero za dwa, trzy tygodspadek kosztów utrzymania rodzi- postulaty. pan wojewoda w u. ski ego pr~ystąplły obecme do o· nilC, po czym władze sa-roorządony o 0,24 proc.
motywowanym przemówieniu pra~owama 'plan~ rozbu~owy we plan ten przedstawią dyrek- końca stycznia prace te będą
Złożyła ~ię na to zniżka cen: wskazał na to, że juź od kilku si.e~l tramwajowej w ŁOdzI, w cji kolei elektrycznej łódzkiej do ,zakończone i niezwłoezn.ie . .
mąki, kaszy, masła, kiełbasy, słoni- lat stałym jego dążeniem i tro- bIezącym rok~ kalendarzowym. zatwierdzenia i zrealizowania.
tym zostanie zwołana komisji.
ny i mięsa, podczas gdy zdrożały ską było regulowanie wzajem•. ~edłu~. uzyskanych.P!z~z nas
ziemniaId, mleko, laika, uraz kawa nych stosunków między przed. mforma~JJ, zarząd mIejskI zazbożowa, zaś ceny pozostałych arty siębiorcą i pracownikiem za po_ \ propo,n~Je ~~dowę kUk~ pI?'~:
kulów pierwszej pqtrzeby pozostały mocą umowy zbiorowej. Tym· dłuzen I.stllleJących obec~Ie łl?ll
bez zmian.
bardziej aktnalnym to jest i slu- ~ramwaJo~ych w ob.rębie nu~.
Koszt dzienny- utrzymania rodziny sznym w chwili obet~ej, kiedy sta, a m. I~. prz~łu~nie linii
wynosił tv grudniu zł. 4.83, a w li· w tej dziedzinie obowiązują nor- dla. O~łUgl kolo~1l mu:szka~o
"Zatańczymy!ll" - to najnow!wo na pokładzie transoceaniez·
&top.adzie zł. 4.84.
my praWlle zalecające tego ro- weJ Im •• MontWlłła Mlreeklego szy i najlepszy film komediowy· nego statku, częściowo zaś w N.
;;iiiiiiiiii;iiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiii;'iiiiiiii;;;;;iiiii;;;;iiiiii na Pol eslU Konstantynowsklm. królewskiej pary tancerzy: Fre- Jorku. Fred Astaire gra rolę
da Astaire i Ginger Rogers.
słynnego
lancerzarosyjskiego,
calą
Film "Zatańczymy" różni się Pietl'owa, Ginger Rogers zaś magistrat zatrudni
bardzo od wszystkich poprzed· rolę tancerki kabaretowej. Wy537
robotnik6w
nich filmów znakomitych arty· posażony jest film . lepiej _Ź
ił'(ragiczna śmiert blacharza w Rudzie Pabianickiej
'.
.
.
stów.. Różni się przede wszyst· wszystkie filmy poprzednie. WezO'raj po południu, na terenie l W pewne} chwili Mes poślizgnął
N~ ro?otach sezonowych, p.r~-I kim kapitalnym scenarinszem, Obok Ginger . Rogers, Fred Azaiiładów włókienniczych
firmy , się na mokrym dachu i runął z wy- w~dzon}ch przez ~ar:ąd.. mIeJ- specjalnie napisanym dla Freda słaire . tańczy też jeden łaniee z
Adolf Horak w Rudzie Pabjanic- sokości lU piętra na dziedziniec SkI, za!rud'DIonr~h Jes Jeszcz.e AsŁaire i jego partnerki. Dzięki Harriet Hoctor, . primabaleriną
kiej przy ul. Staszyca 84-88, wyda- fabryczny. Padając uderzył głową 6~8 ~sob..Czę~c tych sezono~· temu film ten jest bezwzględnie opery nowojorskiej. Partnerują
rZ~'ł się tragiczny wypadek.
lO kamienic.
cow zostanIe mebawem zwolnI o najlepszą komedią ze wszysł· im Edward EvereŁt Horton i ENa dach:l trzypiE!trowego budynZ Łodzi wezwano
to 'e nap' kich dotychczasowych filmów ric Blore, dwaj niezrównani kopog~ WI. .
rzez całą zimę hez przerwy znanej' pary taneczneJ'.
micy.
lm dokonywał naprawy 26-letul PCK, którego lekarz stwierdził magistrat zatrudni 537 robotniblacharz Helmut Mes, (Piotrkowska zgon bla~ha\'za. .
. _
ków, w tym na robotach wydzia
Muzykę do filmu "ZatańczyWielką atrakcją filmu jest ta160).
Zwłoki zabezpieczono na mieJscu. lu technicznego (budowlane i my" nap.isał George Gershwin, niec Freda AsŁaire z dwudziesto
jeden znajwybitniejszych kom- ma Gi'Dger Rogers. Dwadzieścia
brukarskie) - 218 osób, ne. plan pozvtorów Ameryki, twórca naj tancerek dobranych z kształtów
tacjach - 87, zaś na kanaliza·
'ó
ł ó
G'
•••
Icji
i wodociągach _ 232.
popularniejszych przeboJ w mu do kszla t w mger R<lgers no·
I
zycznych i tanecznych.
si na twarzy woskowe maski ,
Pomysłowa kradzie2: w Łodzi
BiLETY ULGOWE.
Pamiętamy doskonale Freda zdjęte z twarzy GingerRogers.
J. Szwarc (Piłsudskiego 45) wy- cowl1ikiem ekspedycji' że W' ł
Biblioteka, im. Borochowa, Za- Astaire i Ginger Rogers z fil- Jako 21-sza tańczy w tej scenie
slał do eksped.ycji przy ul. Zachod go dLa odebr:mia tow~ru. .Ts ano chod.nia 59, tel. 191·50) urządza móv.: "Wesoł.a rozw~dka", "Pa- same. ~inge~ Rogers, ~t~rej jedJliej 68, kilka sztuk manufaktury
Naiwny tragarz oddał towar nie- w pI~tek, dn .. 14 stycznia 1'. b. nowl~ w cyIIndr~ch, ,,~ekko. n~k Ole mozn~ od:ó.zm.ć ~ p~
wartości 301l ~ł. Towar niósł tra- znajomemu, którym okazał się... o ~oaz. ~,30. ';lecz. w ,!eatrzc Pol- d?ch '. I~cz w za~'D~ JC~zcze mu~dzy dwudzJoestu Jej rOWlesnl1\1"
Bl
11 Listo ada I zawodow złodzie'
ilklID, środmleJska 15, jedyne zr~e- me mIeh tak WIelkIego l tak czek.
garz °lzesz; UlU (
P!
.. ~
J. .
szeniowe przedstawi.:>nie
sztuki wspaniałego pola do popisu, jak
"Zatańczymy" - to "clou" tl' nf. 75).
Własclclel skradZIonego towaru \ p. t. "Gałą.zka rozmarynu". Insce- tym razem, w filmie "Zatańczy· g<lrocznego karnawału. "Zata!"t. ~rzed dO'J.\~nl przy ul. Zac!lo~: ~Jowia~o?,ił o. [lomysło~ej kradzie- nizacja Aleksa.ndra W~gierki.
my".
czymy" rozproszy Wasz e'
me,' 6~J ~o tf.lgarza po~szedł Jakls zy p~hcJę, ktora wdrozyła docboBiblioteka czynna codziennie Cod 1 W filmie tym akcja rozgrywa smutki. "Zatańczymy" dzi,
osobulk ) oświadczył, ze iest pra- dzellle.
10- 2 i od 4 -- 10 wiec,,-.
się częściowo w Paryżu, częścio· premiera w kinie " Rialto"lll
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Nowe .I-lnie
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.
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ZIOdZlelOWI

DZIELNICA GEJSZ
; KURTYZA
Wkrótce "CASI NO"

łs.

Zamkniecie ziazd

,

oświalowegoI Organizac,jne zebranie

Deleaati minilters.,w a opuj[ili

komitetu zbl6rki na fundusz dla szk6ł POlskich
,
na obczyfnie
,

~t;ZO~i:'j lódź

W dniu wczorajszym został I rak ter orienta.cY jny i zadanie Ibliższym czasie opracowany zoW 'dniu wCzOrajszy~ bdbyło S!ę
zamknięty, po trzydniowych ob· I swe spełnił w zupełności. Mini I stanie' ogólny plan działalności, w urz.ędzte. WO~W?dZ~m k' zebr~le

łecznycb.

Zebranie zagaU w Imieniu p. wo
jewody p. inż. J. Jelline"'Po powołJaniu prezydium zebrania z panem prezydentem M. Godlewskim jako przewodniczącym,
przemówienie programowe wygłosi
wice - prezydent p. Antoni Pączek.
Prelegent naświetlił rzeczowo trud
ne warunki bytu ludności polskiej
na obczyźnie, wskazując równocześnie na te wszystkie korzyści
kul1::ralne i ekonomiczne, jakie muszą wyniknąć z dobrze zrozumia-

sterstwo będzie mogło obecnie który przesłany zostanie do wię- or~tant17m.cbróJnkie. oJ,ewd 2 lezkgo In;oruchowi oświaty poza- kszych miast.
I tml e u lZkl• r na un .USZ.S °Dn'.cszkolnej należyte ramy, gdyż , W , dyskusji wzięli m. in. u- ' wa po s legi) zagr:ntcą l " la
. t d os ta t eCZnIe
. pom
. f ormowa- d zla
. 'ł prze d s taWICle
.. le l'd
Jes
o zk'lego polaka z zagranicy •
ne o bolączkach oświaty ,zawo· linspektoratu szkolnego, oraz
W zebraniu wzięli udział przeddowej i' dokształcającej. W ' naj-/liczni deleg{łci z całej Polski.
stawiciele władz i organizacyj spo·

radach, pierwszy ogólnopolski
zjazd kierowników oświaty poza
szkolnej w Lodzi. Delegaci mini.
s t ers t wa wyznan' rel'"
IgIJnyc h ~. 0świecenia publicznego z dyrektorem departamentu, dr. Pola·
Idem na czele, opuścili wieczo·
rem nasze miasto.

nadać

Teat'r . ' ·.I'Iuzy~a i radio

ły ~~~~~:\y~Zi~~.zł~~dUin:lr~~:

~.1

I

Dzienisiewicz wygłosił referat
.TEATR POLS...
>7
I
.
Mendelssohna, Fantazja ' Gadego na
18.40 Odpowiedzi na listy w spra·
p. t. "Koordynacja praey kultu- Dzi~ o godz; 20.30 "Ga,ązka rozma- , 4 głosy ' solowe, fortepian i orkiestrę, wach technicznych.
łego i właściwie zorganizowaneg~
ralno - oświatowej".
rynu".
Symfonia B-dur Brucknera
19.00 "Alkestls" - Eurypidesa.
Instrnktor Skotowski mówił
'
STRASSBURG (349)
20.00 Pogadanka aktualna.
kontaktu z naszymi rodakami n.2
.
f h
.
TEATR KAMERALNY
, 122,30 Koncert fortepianowy Nr. 2
20.10 Kon.::ert rozrywkowy.
obcych ziemiach.
O przygotowamu
ac owym l Dziś o go,dz. 2U.30 "Powrót mamy" Prolog do "Barbarzyńców" Saint
21.45 "Z 'mojego warsztatu" - szkic
kwalifikacjach kierowników 0- Jutro z powodu generalne~ prólJY Saens,a ~
,
'
literacki Skiwskiego.
Prace tegoroczne według nakreświaty pozaszkolnej w większych przedstawienie za:wieszone~
,
'
WROCŁAW (316)
22.00 Ludwik v. Beethoven: Septet
ślonego programu zostaną przeproośrodkach miejskich, wreszcie
'
, 19.10 'tJwertura "Cyd" Comeliusa, Kon Es· dur op. 20.
. ł kt
G'
k'
ł'ł
TEATR POPULARNY'
cert skrzypcowy D·dur Mozarta i
23.00 Muzyka taneczna i piosenki wadzone ze szczególnym rozmams ru or lerOWS l wyg OSI re Dziś o godz. 20.1'5 "Moralność pani Symfonia ;E-moll Czajkowskiego.
(płyty).
chem, Dla Jak najlepszego przeprofcrat O sprawach gospodar- Dulskiej".
SZTUTGART (523)
;,ALKESTIS"
TRAGEDIA EURY- wadzenia akcji powołano komitety
czych, związanych z,e spraw- Jutro przedstawienie zawieszone.
00.00 Suita Bleylego i Koncert skrzyp·
PIDESA
powiatow~, lr.J terenie zaś Łodzi 35
ny.m funkcJ'onowaniem kursów
TEATR W SALI NICIA"RNI
cowy Marteau
O godz. 19.00 klasyczny teatr wyo- komitetów korporacyjnych.
Do
,.. ,
BUKARESZT (365)
braźni nadaje
tragedię
Eury'p idesa
wieczorowych, s'zkół 'zawodo· W piątek 'o ' gpdz. ,20.15 'k,.ąnredia :- 20,15 Uwertura "Don Juan" Mozarta, "Alkestis" w radiofonizacji prof. U. współpracy ptzystąpila ,ówntet
wych, świetlie, uniwersytetów "Po:wrót mam~". ,
'
Wariacje Brahmsa, Koncert forte· S. B., Stefana Sr,ebrnego. "Alkestis" młodzież akademicka, zorganizowaludowych i t. p.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
pianowy Martinu -i Symfonia E-dur jest bo jedno z mniej znanych dzieł li· na w specJalny komitet.
W godzinach popołudniowych
LONDYN (342)
Enescu
tera tury antycznej. Prof. ,Srebrny o·
wywiązała się ożywiona dysku- 21.15 Uwer:tura "Iwan Groźny" KorsaBUDAPESZT (550)
I
pl!:rł się przy ra~iofonizac.ii na zn~ko- I Liczny
udział przedstawicieU
2125
Sieraczky' ego ,
Suita mltym
przekładZIe
Jana KasprOWIcza; / społecze'nst wa lód zk'lego na powyi
. ', U wertura
. I ną
'1
sJ'a nad referatamI'. W deb'acI'e kowa, "Zima" i ,.Wiosna" Blocha, Benedelm
Pastorale Darvasa
i Sym specJa
l ustrację muzyczną opraco·
•
. li d' ł d,el egacI. ~~~IS
. . ' t ~- sa
Koncert fortepianowy D·nioll B r a h m '
Z
szym zebra
d' ły na·
'~Zlę. U Zl~
i Symfonia G-moll Moerana
,
fonia Horusitzky'ego
wał y~munt .Mycielski. Wykonanie
, . m~ oraz po DiOS
r~.alm, ~torzy , po?~re.shh, ze
KALUND.B0R~ . (1,250) .
nzYM (420)
aktorsklC powl,el:zol!e zostało . a rty· strój, Jakl Się wytworzył, każe
ZJazd posIadał wlasclwle cha. ' 20.10 "Bajka o pIęknej Meluzyme" - 21.00 "Chowańszczyzna" - opera ~ sTtom tteatrtu mlde}_Sklk'etg.o w 'YJlme 'l - wierzyć, że prace komitetu osiąg-alą
=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
__iiiiiiiiiiiiiiii.
Mussorgsiłtlego
'
ema em
e II,
o ra Admetosa
Opl ewa osy
'k naj'( epsze rezul taty.
'
•
_
żony
króla rag
ferejskiego,
_ Ja
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lUEDWLAN (3G8)

Alkestis

jest apoteoza gościnności

Ins!~~~~~~. SZPila!. ~Od~rz, .I"'!'~;~~~f~~~;:~:~on,. -PIian, szofer z łosnowca
W

nr .-

Pod przewodnidwem ~ic~prezydenta Pączka, odbędZie SU~
w najbliższym czasie posiedze.
d
. l '
L d .
m e ra y SZplta neJ m. o Zl. .Na porządku dziennym znajduje się sprawa uchwalenia regula
minów czynności dla wszystkich kat~go~ii pra<:owni~ów szpi
talnych -l sanatorYJnych naszego
miastit.
M. in . 'takie regulaminy opraco\~an? ~ostaną ~l~ dyrel,d orów
szpitali l sanatonow, dla leka..

=

I
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*

I

'

I

Targow·lsko
na Placu Boernera

REPREZENTACYJNE KINO

oddąne zostanie do u!ytku
w ciągu lutego r. b.

DZ I Ś W I,E L K A

RI-l ITO

HohoŁy

nad UJporządkQwa
niem unieruchomionego
od
dłuższeg'o czasu tM'gowiska na
Placu' Boernera (zjeJonym Ryn
kur dobiegają końca. Plac wyUadany jest gładką nawierzchnią, iinstaIowane są specjalne
trany wodociągowe, które UIlllO
źliwią szyhkie i dokładne zmywanie bruku i QCz~szczanic tar·
lo wi ska.
Według
, informacji ' mieJ.
Jkich, targ'owislko oddane zosta
ni e do UJŻylJku jm w ciągu lutego r. b.
Niezależ'lri.e od tego OIPll'aeowy
wane są prz,ez komisję technicz
ną projekty j-ednoliotY'Ch straga·
n ów. StJragamy będą miały jednakowe wymiary i pny~zY!~1\
s ię do podniesi~lI1ia estetycz,nego wyglądu tar~;owilska. Dodać
należy,
że proj.ekty straganów
opracowywane są w pooo,z umie
niu z ich właśCicielami.
----------------~'

J

ordynatorów, dla ' le~arz~ I 6.20 _ Gimnastyk~ i muzyka .,~ płyt.
'najechał prżechodnla przy zbiegu ulic A d
mIeJscowych, dla asystentow 11 lU n "Klasycy l romantycy - pon rze a
wolontariuszy, dla kierowników I ranek muzycz~y.
.
j Al. Kościuszki
,
b'
ó
l"
h \ 12.03 AudyCJa połudmowa. ,
p
b'
•
ga met w roentgeno oglcznyc ,' 14.00 Koncert życzeń.
f'LY Z legu uhe Andrzeja ł
Supemiak kierował salbQehodem w
pracowni analitycznych, aptek \ 15.10 Utwory skrzypcowe (płyty). Kościu$zki samochód ciężarowy' stanie pijanym. Policja Śpisała lIltI
szpitalnych, przełożonych szpi- 15.30 Wiadomości gospodaroze. . (nr. rej. C. 75145) najechał na prze- protokół,
tali ' i pielęgniarek; dla feleze- . 15.45 R~Z~{)Wa muzyka z ' młod~le· chodnia 60-letniego Tomasza Duszrów, służby gospodarczej .. Ogó: 1:\6:15 a~:n;:;t rozrywkowy w wyk. nikiewlcza (Napiórkowskiego ' 13).
Na ulicy Limano'W'ltd. został2\.
lem opracowanych z;ostame , lD kapeli ludowej.
Wskutek. wypadku. Dusząikle· najechana przez samochód ....t.
instrukcji 'dla (lt'aC()wilik6W' sip!' -16.50' Pog:rn anka ' aktualna. ·
'wicz doznał poważnych '- obrażeń nla Tamara Bledermatt (Z~
lali •
17.00 UUlwersytet Stefana Batore, cielesnych. L-ekarz poO'otowla opa- 4~) któ
_ł ci'ki
h ' ....br-.s
•
go - !>dczyt.
'
•
'"
'* ,
ra dqZulUa
ęz c ,a -.e6
PrzedI!lIotełIl;
szczególnych l~.li Eu~ene SaJ?uel - Heleman: trzył ?f}arę , WY'padk~ " . ,
cielesnych. Opatrzył ją lekarz; po_
rozważan będz~e sprawa regula" "DZIewczyna w okOle" wyk. Flora \ PohcJa ustaliła, ze samoch6d gotowia.
minów wewnętrzno • porządko. Moulaert • Mass lsop-ran) z tow. ' orkie stanowi whisno~ć firmy Stanisław
wych i gospodarczych, które o'l str1Y7'50 O t
h"': '
'" ~_ Rudecki (K2towice, Stawowa 5), a
.
d od oume,
'l... .
• d
. " ypac l",egaezy
poga
trzymają praw op
Je
- danka.
p!owadZił go szaf er Henryk Supernolite brzmienie.
18.15 Audycja wymien:na.
llIak Z Sosnowca (Dytlowska 6).

Pocz~

4 pp.

OdCZJI

I

KARNAWAŁOWA
Plłfl'llflłJl.
Naiświetniejs~a

i najmelodyiniejsI8 komedia 1938 ·roku

• 1.. Ż. T. OCHROhY KOBIET
wpisy
na KURSY aOTOWANIA- DLA PAŃ.
!{url trwa i5mles.. obejm.je Pl'Q·
l'ządllanie posiłlr6vr i dań .,kwinfnyclt, wypiek ciast i tortów; prz,r.,dllanie sał'!tek, przystawek I krem6w,
KuchnIa jarska i mięsna.
Opiaty niskIe.
~apilly przyjmuje kancelaria Prywat.
Zeńsk. Kursów Gospodarstwa Dom ..
wellO t , Ż, T. Ochrony Kobieł, Cegielniana 21, tel. 143-74, od 11-13.30
oglaslają

WłOskie

Czynny cały dzień bez przerwy.
Bilety 25 gr.. dla mł. ukolnej ,15 lir.

informacje zainteres9wani
w rezerwie, konnej P.
P., (2eromskiego 88) 'W godzinach u rzędowych.

J_

PRYWAT. :tE~S!{.

"FOTOPLASTIKON"
MONIUSZKI 2.

l3liźsze

10""

KURSY GOSPDDARSTWA DDMOWE.

DOLOMITY

Jllog'ł otrzymać

Stowarzyszenie iitżynłer6w ł IIchitektów w Lodzi·,urządza w
tę 15 b. m. o godz. 20,30 w sali Otf.
czytowej stow. (Piotrkowska S1J
odczyt dr. ini. Ignaeego 7Jotow·
I skiego, docenta uniwersytetu
fa Piłsudskiega ,w Warna_ _
temat: "0 zjawiska sztaeme) . . .
Z uwagi aa ta, te Po doeeat •
towski współpracuje z prof. ~
Curie w instytucie radoW)'1ll w ...
ryżu, w odczycie awzgl~ ....
dą przeprowadZ8Jle przez .....
-prace w pol')'ŻSZym laboratorł_
z dziedzłity fizyki I ehemłł ,. "'weJ. Brane będą ró'W1l~,f
gę prace w i1lllJC'" "t_
europejskich i amerykaó$lu\:1lIo

---

KOMUNIKAT
Starostwo grodzkie łódzkie podaje
do pubUcznej wiadomości, że w dniu
~ i.I 1938 r. o godz. lO·ej odbędzie się
w rezerwie konnej policji państwowej
w Łodzi, przy ul. 2eromskiego 88 pu·
bliczna
sprzedaż
wybrakowanych
wierzchowych koni policyjnych.

prof. Jolllot-Curle

mieniotwór~ci".

Program, kt6rym zaohWJce~ sl~ ,
będą wszyscy bez wylątkll

AlPY'

WSD6'.racaWlllb

KRóLEWSKA PARA TANCERZY

FRED
j

ASTAIIE i GINGER ROGEAS

Rada ' uha~-#"1"',@ń
SDoleczn.
Ministerstwo Ol)iekj
_,~Oit:\.

ukonstytllować
radę
ubezpil}czeń społecznych, ktćra bę·

pcstanowilo

' dzie czynna przy ministrze opieki
jako ciało opil1iodawc"
W związku z tym największp.
centrale pracownicze i rcbotpjcze
otrzymały zaproszenia do przedstawiEnia kandydatów na człon,
ków rady ubezpieczeIi spcłeeznycl

I społecznej

~,os

z

SPORTOWY

Łódź,

uadra Nazionale

dnia 13 stycznia

SiW
1~:-

8

lłaliana

d· ardo Mazzia m6wi O swej 6seince i niedzieln,m meczu Polska--Wloch,
(Korespondencja własna "Głosu Porannego" J
BZY?,I. n styczni;; 1938 r.
,\raga półciężka: Terracin3
nok~('rskareprezentacja Settimo (Rzym).
\flo ch na mCl:z międzypaństwo
Waga ciężka: Lazzari Neme·
\Y~' z Polsl_fl w Vlarszawie je<;t sto (Rzym).
o~taLccznjc
nominowana i
przed!llawia się następująco:
\Yag!l musza:
Nardccchia
. lo (Rzym).
.,u kogucia: Sergo Ulderi·

.lUZ;

ula).
I piórkowa:
l\fontanari
Jo (Rimini)
tiu lekka: Faccl.i n :\Ia.rino

~13).

,"aga półśrednia: Pittori UmberŁo (A!>cona).
'Waga grednia: Bin.azzi Otello
1ł1/~' 1lJ)'

Dziś

w,jazd

fódzkich mon,ecarlist6w
na punkt startowy
Dz iś, ,'o cz wartel' , o godz. S-c';
.. anu, "-yjcżdb na pWJlkt s,tMr1,1"-Y do SlaVaijl,gcru w Norwe!., i lódzl~a
ekdpa
montecarli.',ló\\-: Bcllcn - Kulesza.
lót1z,ki żegnać będzd~ 'IV
im'cnin lódzkiego AutomoJJi!·
k ujm wiCqHPZPS inż, Ktlrol
1~;HlC I.Y(lsk i.

,'-M.

. Nie bedzie fuzii
związków

tenisowych

·'wiązh.u

z projektami kollIa',
I ;.!klórych
związków
':L)rl
' .' zarząd Zw. Zw.
"port
jak ju.ż donasiliśI'l~
\\. . .. II z propozycją poł "~fellia Połsk. zw. Tenisu Sto\J1\ t'~o
z l'oJskim Zw. Lawn '\'~· ł1isowym.
Oba jednak te
;f.\-: iązki w~'p()wicdzialy się ne.:::tywnic do tych projektów.

Reprezenlacja
ta przeszła
przez szereg selekcji i ostateczna decyzja zapadła po ostatnim
treningu w Stadio Nazionale,
gdzie Steve Klaus pracuje nad
szlifem formy. Tu, w Stadio Nazionale, załatwia ostatnie sprawy przed wyjazdem do Polski
1:ierowllik ekspedycji, szef hoksu włoskiego, ' wiceprezydent
FIBA cav. uff. Edoordo Mazzia,
który przyobiecał nam wywiad
o sile ósemki italskiej na tychmiast po jej zestawieniu. Zgła!>Z8111y się więc j prosimy o za·
powiedziany wywiad.
Nad biurkiem sig. Mania widnleją transparent,
zawierający
motto Mussoliniego o sporcie:
"voi dovete essere tenaci, cavallereschi. ardimenlosi, ricordataveri che quando combaŁtere
oltre i confini, ai vosłri muscoli
e sopratutto al vostro spirito e
affidato in qucl moment o 1'0110'
re cd ił prestigio sportivo delIa
nazione", co w tłumaczeniu no.
jl!zyk polski brzmi: "Powinniśmy być wytrzymali, rycerscy,
pełni zapału. Pamiętajcie, że kie
dy walczycie zagranicą, waszym
muskułom, a przede wszystkim
waszemu duchowi powiersony
jest honor i prestiż sportowy narodu".
Pytamy o silę drużyny wIoskiej i otrzymujemy następującą odpowiedi:
- Dru:iyn~ która jedzie do
Polski, będzie przynajmniej tak
silna, jak ta, kt6ra walczyła w
maju ub. roku na mistrzostwaeh
Europy w Mediolanie i dlatego

"onfere
cja prezesów \
związków sportowych
w

Łodzi

W nadchodzącą sobotę odbędzie
!ię kOllYerencja
porozumiewawcza
prezesów okręgowych związków
sportowych w Łodzi llrzy współ
I!~ia(e delegatów okręgowego urzę
i miejskiego komitetu WF i PW.
Konferencja ta poświęcona będzie
aktualnym z.agadnieniom sportu
łódzkiego. M. iu. I,oruszona będzie
~l}fawa wspólnego otwarcia sezonu
letniego, sprawa bali sportowej,
boisk itd,

S-II n.

została

dojdzie do meczu

ko do tego, aby

oparcie
ZWyCH~·

stwa raczej na technice, aniżeli
na gwałtownym impecie ataku.
Sig. Mazzia ma jeszcze sze·
reg pilnych spraw do załatwi e
nia, kończymy więc nas,zą roz·
mowę·

Na niedzieLny mecz piękiar
ski PolSIka - Włochy w War·
szawie wyprzedano wszystkie
bilety.
Vl ej~da na mecz otwańe hl~
dą od godz. 10 12.
Reprezentacja Włoch prz)-jł'
dzie do Warszawy w piątek o
. CZORTEK.
dową.
mocny punkt drużyny polskiej,
- W półśredniej Pittori je- godz. 23,12.
spotka się w niedzielę z Montanarim dzic do Warszawy, Punturi do
Bremenhaven, Cuxhaven i Delmam nadzieję, że potrafimy na menhorst. W średniej poważ.
wiązać równą walkę, która tez nym rywalem Binazziego był
wraca w sobotę
stać będzie na świetnym pozio- Serra. W półciężkiej Terracina
mie. Do ostatecznej selekcji \l na sparringu ,,,zrobił" Musinę i
Trener LKS-u Rudolf ScburU\,an
poszczególnych kategoriacb wy jest w świetnej formie. W tej ka wraca z miesięcznego urlopu wypv
znaczonych zostało osiemnastu tegorii mamy jeszcze dwóch do- czynkowego, ldóry spędził w swym
zawodników.
Za
wyjątkiem ,brych pięściarzy Sensi i Rube- rodzinnym Wiedniu, w nadchodząf:a
przedstawiciela wagi ciężkiej ·ca. W ciężkiej, jak już zazna- sobotę i rozpoczyna pracę w nar
Lazzariego, który wśród cięż- czyłem, Lazzari jest bezkonku· bliższy wtorek
'kich amatorów italskich jest rencyjny wśród ciężkich i z pew
Zaprawa pił:{arzy ŁKS-u prownbezkonkurencyjny, wybór był nością zdobędzie złoty pas El"· dzona będzie dwa razy tygodniowo,
trudny i w niejednej wadze trte minia Spalli - nagrodę prze we wtorek i czwartek, w ~li szkoba było wybierać nie między znaczoną na turniej ciężkich, ły włókienniczej przy ut. Żerom
dwoma równymi, ale trzema. który odbędzie się w dnjach od &kiego 115.
W muszej ostatecznie jedzie 19 do 22 bm. w Mediolanie.
I Jak tylko warunki atmosferyc:LNardecchia, duźo bardziej do- Jaki przewiduje Pan wy' ne pozwolą, piłlcarze ŁKS-u treno·
świadczony od znanego w Pol- nik'spotkania?
wać będą na powietrzu, ale . . to
sce Tersigniego. W koguciej
- Nigdy nie bawię się w prze trzeba będzie jeszcze zaczekać.
kontrkandydatem Sergo był Ar- powiednie. Jedno jest pewne~
turo Paoletti, ale i tu Wię~SZ3 że ryeerskic (cavaIleresca) zawo
rutyna mistrza olimpijskiego i dy z najsilniejszą ~qnadra naŁKS-u przełotone
Europy, zdobywcy "golden glo- donaIe polaeea" będą meczem
ves" zadecydowały o paszpor- silnym i pównyeh sobie zespoZapowiedziane na nie~ 2J
cie do Polski. W piórkowej wy- łów. Nasza drużyna jest bardzo b. m. walne roczne zebranie CI:doubór był już dużo trudniejszy, dy silna, a wi~my, te i w Polsce ków ŁKS·u, zostało z PfZJCZ)'Jl
sponowaliśiny
bowiem trzema spotkamy silny bardzo zespół. technicznych przełożone o tydzieu
zawodnikami równej klasy: Mon Tu eheiałbym zaznaczyć, że i odbędzie się 30 b. m. o godz. lS-ej
tanarim, Fabrianim i Proiettim. szkoła włoska dąży nade wszyst w sali Rady Miejskiej, przy ul. Po'
morskiej 16.

Trener Scburman '

I

Walne zgromadzenie

reprezentacja stolic,

wyznaczona na

Skład War.szawy na między
narodowy mecz bokserski z
LO'dzią w dniu 23 b. m. jest już
l'ówtnież z;nany. Przedstawia się
on bardzo silnie, a z gloś.oych
nazwisk brak w nim jest jedynie ".Kajtka" Czortka, który
wyjeżdża na t8n dzi€ń z Okę
ciem do Gdyni.
P.rz.eciwstaWiiaiąc
druri:yillie
warszaws-k<iej ósemkę łódzką.,
(~J
obawiać się należy w'ysokocy'mervl<a-Europa?
frowego relJulta.tu, oczywiście
ki
rz,
~. le;.' ~...
na korzyść stolicy.
~u~niow'i włoskiego dzien
Skład Warszawy wy~ląda na
. 4 Gazettl. delio Sport" gestępująco:
lieral,ly sekretarz amatorskiej fedewaga musza: Runstein (MaJ acji atletycznej miał
oświadczyć, kabi),
że ,amerykańscy.lekkoa tleci nie ma·
waga
kogruda:
Rothole
ją zamiaru udania się do Niemiec (G,,'1iazda.),
dla rozegrania tam zawodów z Ellwaga piórkowa: Malecki (po
ropą. Włoski dzielIllik uważa to za lonia),
dalszy ciąg kampanii bojkotowl:J,
waga lelkka: Woźniaki~licz
prowadzonej przez niektóre sfery (\Varszalwiianka),
':Imerykallskie przeciwko Niemcom.
waga półśrednia: Kolczyński
RówJ1ocześ;1ie paryski
dziennik (Fo.rt Bema),
~pOI to wy "U Auto" donosi, źe lOrwaga średnia: Fabisi.3k (Pog<łnizowanie meczu Europa - Ame Jonia),
.
r~'ka w Berli:Iie napotyka na lliewaga półciężka: J)Ol'Oba Ka't'.
l'rzezwj'cięiil,le wze kody.
Ter- (Legia),
s1 ogóle nie do
wa.ga cię;ika: sowiliski (polomin wr;r.p:;o::;'"..
me.i 6H, do ti'~ ....łer~lki. gdyż \1T tym nin).
osohnik i 0< ją się mistrzostwa
'" meczu tym Łódź ma pew_, . ,dtfety" .. uc
amerykańskich He tylko dwa pookly w wadze
wyższych uczelni.
średn iej,
niezalei-nie od teW związku z tym urzędowy or- gO' kto "'}'stąpi: Chmiel cw 'iki
g;>' sportu lekkoatletycznego Rze- czy Pi,sars'k i.
I;.iy "Der Leichta1hlet" ftw ierd1A!,
Mec7 z Lodz~ą ma dla \Yar.
- pertraldacje w sprawie zorgani- . slawy dOllio5·łe vuaczenie, hę70wania meczu Europa - . Amery-j dz~e bowj~m ostatnim Spil"3.~
I.a są prowadzone nadal 1 wbręw I dZ1all~lU formy przed sensacYJł 041 pogłoskom merz najprawdopo- nym ~,;polkalliem Warszawa ł Poznall, kłóry po wielu Jata~h
bniej dojdzie do cklltkll.

.r

mH~C
prawdopodobieństwa

Arnoldo Montanari pokazał na
ostatnich sparringach doskonałą formę, że zawodu nie ·śmie
zrobić. Fabriani i Proietti zasłu
żyli sobie rówóież na wyjazd i
dostali paszporty do Niemiec,
jeden w piórkowej, drugi w lekJ kiej. Nie mniej
trudny wybór
był w wad,ze lekkiej. Facchin,
mistrz Europy z 1934 roku z Bu
dapesztu, jako zwycięzca Woź·
niakiewicza, uznany zosŁał za
pewOleJszego w tej walce, nii
Rea i Peire, choć Natale Rea ma
za. sobą imponującą listę rekor-

• .
międzymiastowy mecz

przerwy ostatecz.nie dochodzi
do skutku 2 lUJtego (w l!!łolky).
Na 13 lutego WOZB. otrzymał
pr<lpozycję z Ry~:j na mecz mię
dzymia.stowy, ale z oferty iej
nie skor,zys.ta.
N1iEMCY JUŹ GOTOWI NA

MECZ Z

POLSK,Ą.

Niemi€cki związek bok s e<r s.ki
ustalił już skład swej reprezentacji na mecz z PolS1ką, który
się odbędzie w PoznaThiu dnia
13 lutego. Skład ten przeds,tawia liię następująco:
waga musza: Tietsch (Ber
lin), kogucia: Graał (Berlin),
piórkowa: Miner (Wrod.), lekka: Niirnberg (Berlin), półśre·
dnia: Murach (Slchalke), śre·
dnia: Baumga!l'ten (Ha.rrrbUlfgl,
półcif'/lka:
Vogł
(Hambu't'.q),
dężlka: RlIDge (WUiPpertal).
Zdan.jem fachowych kół niemieckich, bokserzy ich będą
mieli w tym roku nieco łatwif:j
sze zadanie ze względu na praw
dO'podobny brak w pO'lskiej r~
prczClntacji Polus-a i Chmielewskiego (?). Należy dodać, 7.e ~o
przedwczesne nadzieje.
'. Niemcy przed meczem z polską wahną z SZlW'ecją w SztO'kholmie i Finlaaldią w Helsinkach.
MISTRZOSTW A BOKSERSKIE
MŁODZIKÓW.

\Ve wtorek wieczór rozpoczę
ły sję misbrzostwa bokserskie
mlod?)ików okręgu łódzkiego.
Pic,rwszego dnia rozegran!() 1 t
walk, co wakazuje, że liczna

a~!: :~!!:!~~je
do klasy A?
związku z będącymi na

bokserski z Łodzią

W
ukOli
, .
.
. •
czeniu misti'zostwami hokejowymI
zgłosz~n ~st ~UiZo. T?meJsza ~ klas A i B w Łodzi, dowiadujen1Y
zaip'O'w\ledzl.anej. P~ęc wal~ pIel I się, że klasa A w Łodzi będzie Uj>.
wszego .dllla _za:ko.nc~yłO' Sl~ no: tlal liczyć 4 kluby, iednak ostaiui
ka~taml. W 1UUSZe] Czarneclu I\lub w tabeli :;padnie automatycz (ZJ.) p~konał na pUiJlli.ty TO'n~: nie do klasy B, a na jego miejsce
szewSllu;go (LKP.), w kOg'UJCl~J zaawansuje do tej klasy równic;;
W3JIlha}l1l (TU~.) PO'konał f}a automatycznie mistrz klasy B.
pll!1lk.ty Epszta.f11a (B3Jl'~KocnW klasie A na czele tabeli kl·OCI.Y
ba), w wadze pJórkowej Rakocz . J.,KS przed Ullion. Touringie~,
(BK.) pO'konał na p'UI~t! Pa~'la 'I Wiruą i SKS (Łódź), tak, że ten
ka (Geyer), w lekkieJ. Plk (IKP) ostatai !dub jest najbardziej zagi'o pokon~ł .przez. tech:nICZ1!Y nok: żony spadl{iem, natomiast widasie
aut 'VI&OleWsklego (SOkół), Wro B pierwsze miejsce w tabeli zajmuje
ble,,"'Ski (Wima) równ,ież w ten KPZjed.IloCZOll~ przed SKS (Zgierz),
sam sposób połkanał AU/gusły- Hakoabem i Makabi. Jlewllym kanoaak.a (G.), Wasse.rmm ,(BR.) dydatem do awansu jest wobec tePO'konał
na pUlllik,ty Blalasa, go drużyna KPZjednoczone.
(IKP.) i Kaczmarek (Sokół) wy- J

i

~~~i~ ~=~ (~~~'\Il~~ IObiecuj., ale czr dadzą
kaubował ,Pawlaka (Wima) i
l\Iallkow~kiemu {KE.) pTZyz.\1~-

Polsce kolarskie mistrzastwa Swiata?

nO' ~yclęstwo przez dyskwatI.
.
f k .
S
. .. k' ednO (Z')
W Brukselt na zebra mu zarządu
i 'acJę .• s:kz~zec)nks 'lto
ł j~lal'l międzynarodowej federacji kolar(S ZCZeclll "I zno au wa .'
..
.
kowSikiego w niedozwolony s.po SkleJ, rozpatr.ywano
propo~ycJ~
soo). W Ślrednri.ej SobiIlSlld (Wi-, PkZIK Vłr.zYbzna~lta POtISC~ ~rgtaaUlzacll
~1_
ł
kŁy J
k
-o ars ilC m\s rzos w sw la w r J.
ma ) pwo.oua n~?~.
as u- ku H141.
łe (G.). W półclęz.kaej SzatkO'wW·
. ...
ł' ..
'· (G
)
k ~ ... S· ł
lcepreZeG 1111ę"zynaccf owej II!'
k
S-l
eyer mo -au LVW:-h la ec d
..
ColI'
< • dł'
k'
(IKP)
eracJl p.
19nQU OsWla czy, ze
lego
..
propozy~a P{)!~k.l została jedno·
MOSZKOWICZ JUŻ JEST W I mYRl,Iie przyjęta.
ŁODZI.
P. Colliglton zaznaczył przy tym,
U.ołlliOSiliśmy j~.
że
znany że zazwycmj o przyznanie praw~
pięściarz śląskJ Mos~owiez z organizacji mi8trzostw świata, 1\10
sos.nowiookiej Ma.k.abi zgłosił re są doskoltałym ilJteresem filtan·
przy-słątpięnie do łódzkieg-o Ha- sowylll, toczy się ostra walka. Po
koah'u w barwach którego wy- wyższa decyzja musi jeszcze być
stąpi jlV~ w najbliższym czasie. usankcjonowana przez walne zebra
Hakoah c~yIll.'i staranie, aby nie międzynarodowej federacji ko'
Mooz'kowicz mógł walczyć jui tarskiej, któr~ się odbędzie w pIer·
w niedzielę przeciwko Fabisia- wszych dniach lutego w Paryiu, co
kowa na mecro z P olQł1i·ą.
~tanowi już tyUm formalność.

I

I

Łoaz,

13 stycznia 1938 r.

POl5 a

GLOS HANDLOW

lamiasf

obniżki

--

Łódf, 13 stycznia 1938."!:!'

zDit;kszł!Dit!

obt:ićlŻ~ń ,

Chemicy ilOlscy dokonali ostatnio Podałek obrotowy po zniesieniu patentów - ma byt podwy2szony i objąć szerszy kr2łg płatników
doniosłego wynalazku, polegające
go na nowym systemie produkowa
Sprawa małej reformy podat obliczone oraz zajęcia zawodo- ją jednak poważne zasll"zeżenia. wego oraz zagadnienie świa
nia syntetycznego kauczuku, nada- kowej nie przestaje absorbować we, wyliczone w ustawie. ZmiaIlość przedsiębiorstw, prowa- dectw przemysłowych, ostatecz;
jącego się do wyrobu opon samo- opinii szerokich sfer gospodar- na ta spowoduje przekreślenie dzących k ięgi handlowe od 1.". ną decyzję powzięło ogólne ze·
chodowych i celów przemysło- czych i wolnych zawodów. Cho- kilkunastoletniego dorobku in- 1935 poważni.e wzrosła, a suma branie związku izb, jako naJwvch.
dzi bowiem o to, czy reforma ta terp.retacyjne~o sądów najwyż· przewidywanych w r. 1939 obro wyższa reprezentacja życia go'Odkrycie polslde, oparte na od· - nie uszczuplając dochodów szych oraz znaczne rozszerzenie łów, obliczanych na 16 mlliar- spodarczego, a zwołane specjalrniennych zasadach od niemieckie- skarbu przyniesie miliono podatku obrotowego.
dów złotych, wydaje się zbyt ni- nie w tym celu w ciągu najbliż ·
go, od dwucil lat wyszło iuż z fazy wym rzeszom płatników istotną
Trudno ustalić dlaczego wlaś- ska. Nierealnym się łakże wyda szych dni.
prac laboratOl·yjnycb. Wyproduko- ulgę. Niestety, narazie nic na to nie obecnie min. skarbu, po je obliczenie związanego z tym
"a1l0 kilka r,y'sięcy kg. syntetyczne nie wskazuje i obawy przed dłuższych 'iudiach, uznało 'la ekwiwalentu za
świadectwa
pieniężny
go kauczuku, zaopatrzono w opony zwiększeniem obciążeń podatko wskazane zwiększenie obciążeń, przemysłowe.
z tego kauc:luku s~ereg samocho· wych są szczególnie aktualne. przeciwko
którym wypowie- Specjalnie kategoryczny sprze
ceduła
dów dla pvl1dania wynalazku próObawom tym i zastrzeżeniom dział się ostatnio szereg najpu- ciw ze strony międzyizbowej ko
giełdy warszawskiej
bie życia, :lastosowano syntetycz· dała m. in. wyraz również korni ważniejszych ekonomistów z po misji skarbowej wywołał pro.l. r a wczorajszym zebraniu.
ny kauczuk .jo róinycb celów tech sja skarbowa związku izb prze- śród fer naukowych, gospodar jekt przekazania samorządowi
walutowo - dewizowej w 'J\
niczllycb i wojskowych.
mysłowo - handlowych,
która czych i kół zbliżonych do rzą- terytorialnemu poboru opłat za
wie tendencja dla dewi~ b~
Syntetyczny I;:auczuk okazał się rozpatrywała ostatnio projekty duo Dość wymienić tu prof. karty rejestracyjne i kontroli tJiejsza, przy obrctach z, 'lt
trwalszy i bardziej
wy trzyma- ustaw, mających wprowadzić Krzyżanowskiego i b. min. Ma- ściągania należnych za te opłaty ny(~h.
' otowano:
.\m t
Jy na zmi.llly temperatury od na-I zmianę dotychczasowego podat- tuszewskiego. Trudno również sum. Takic postawienie kwestii 293,$10, Bruksela 89,45, ·G.
1ul'alnego.
ku przemysłowego przez zniesie ustalić, na jakich podstawaeh stworzyłoby, zdaniem komisj:, 100, Kopenhaga 117,80, Lond;u.
Przy masowej produkcji koszt nie świadeełw przemysłowych, cyfrowych i faktycznych oparte szkodliwą dwutorowość w zakre ~(Un, Nowy Jork 5.27,13, Nowy
~ynletycznego kauczuka ma być niż a wprowadzenie na ich miejsce zostały te projekty, zmierzające sie podatkowym i spowodowało
Jork - kabel 5,27,:38, Oslo 132,5fi,
~ /y od kauczuku naturalnego, w ka,.t rejestracyjnych oraz wpro- w kierunku zwiększenia obcią- by w konsekwencji znaczne rozParyż 17,90, Praga 18,51, Sztokholm
l:rzec!wieństwie do niemieckiego wadzenie odrębnego podatku o- żeń podatkowych.
szerz-enie samorządowego ap a- 135,mj, Zurych 122.10. Bank Polsystemu produkcji, której wadą brotowego.
Ministerstwo skarbu opraco- ratu administracyjnego, którego ski płacił za dolary amerykańskie
jest zbyt wysoki koszt.
Z ważniejszych zmian w po- wując bowiem nO'Wy projekt, 0- koszt ponieśćby musiało życie 5,2-1,50, kanadyjekie 5.24, floreny
W związku z tem przystąpiOilO datku obrotowym projekt prze- pado swoje obliczenia ze wzglę gospodarcze.
.
.
holonderskie 292,90, franki tranm)uo budowy wielkiej fabryki sztucz widuje zmianę przedmiotu po- du na brak danych słatystyczWobec nasuwających SIę za- l!ki·· 17,65, szwajcarekie 121,60,
komisja
skarbowa belgi belgijskie 89,20, funty angielnego kauczuku na terenie okręgu datkowego przez pociągnięcie nyeh, dotyczących podatku 0- strzeżeń,
centralnego w Dębicy pod Rzeszo- do obowiązku
podatkowego brołowego i świa~ectw przemy-\ związku izb przen:ysłow~ - han skie 26,28, funty
pale8tyńskie
wem.
wszelkich ezynnoś~ podczas słowych za ostatme lata, na cy- dlowych postanowIła, azeby w 2ii,93, guldeny gdańskie 99,80, keSyntetyczny kauczuk polski ma gdy dotychczas podatkom podle frach r. 1935 względnie na prze tak ważnej sprawie, jaką. dla o- rOllY czeskie 16,00, duń.kie 117,25,
być pJ'odukowany w kilku gatun- gały przedsiębiorstwa handlo- widywanych danych na rok; gólu kół gospodarczych Jest wy norweskie 131,90, szwedzkie 135,30,
ka{:h, Z/ależnie od celów, dla któ- we, przemysłowe i inne, na zysk 1939. Takie obliczenia nasuwa-I sokość stawek podatku obroto- liry włoskie 21, szylingi austna.!·
rych ma być zastosowany.
kie !ł8,20, marki fińskie 11,25, m&r
Rewelacją techniczną będzie zaki ruemieckie HO,5O, niemieckie
Wł!IOil
stosowanie syntetycznego kauczuku
srebrne 118.
do impregnowania powłoki balonu
.,
~_
.., . . .
~
AKCJE.
Rynek c.eka na redukcję .bioro,..,
Na. rynku akcyjnym tendencjĄ
stratosferyczn\!go, którego budowa
lila być podjęta w najbliższym cza
była nieJ'ednolita, przy większych
Od począ tk-u b . r. na r".....
1.cła coran'la Sl·ę. Patrząc wst...... na lHom nie mog' ł się iednak utr'7.Vfttać
sie. Powłoka impregnowana ł-u
_"m
.. ..au
....
"H'
~
-~_.
obrotach akcjami Ba.nku Polskiego
kauczukiem !lędzie niezwykle -lek- ·bawełny
pall1uje
tendencja rok 1m trzeba stwierdzić, że ~bio- tak. ze pod W!łływem niekorzyst- Nutowano: Bank Polski 116,5U,
ka, a wytrzymała i odporna Da swyżkowa. Ndtowama z 11 b. ry bawehty przyniosły naJwięksą nydl czynników, zwrot był tym do- J.ilpopy 61,50 _ 61,75, Medrze.ii '
zmiany temperatury.
. m. w paróW\ll&niu z 4 b. m. kiedykolwiek
wyprodukowaną tkliwszy. Dla poszczególnycb ga- 14.50 _ 14,75, Ostrowiec 55
Osiągnięcie techniki polskiej u- · w Nowym Jotku zwyżkowały o Jlo~ć. Stosownie do tego ceny bar- tunków wełny, ceny przy końca re- rnebowiM 36,25 _ 36,50, ot
niezależnić nas może w przyszłości 23 do 2D punktów. W Livel1»(). dzo sUnie spadły; aczkolwiek ostat- ku kształtowały się o 30 procent 61.
od zagranicznych źródeł surowca olu zwyżlka kształtowała się w nio miała miejsce nieznaezoa po· poniżej cen rolm poprzedniego.
PAPIERY PROCE'
~
tak waźnego dla przemysłu i obro- granicach od U do 18 J)lJt\k- prawa, to jednak notowania w Br~
D\a. pa.})1\!)t4-w proeen " ...... tenuy p.aństwa, jale kauczuk.
Ma to tów, w N. Orleanie 22 do 25 mle za p6InoCdo-emerykańsq baUpadłość
dencp była :ównież moeoa, pay
rtwnież kolosalne znaczenie dla pulIlktów, w Bremie 30 do 35 ~ełnę by'! jeszcze o koło 4 centy
ł
większych obrotAch 4 i pół ~
d<lłszej motoryzacji kraju.
pUlllktów, w Alek.sandri! M do niższe, niz na początku . roku 1937.
}:~i.. wewnętrzną. j [j pr~. WarszaPo~obne wahania UjawnIły się .rówDo sądu wpłynęło poda.nie firmy wy z r. 1938. Notowano: 3 proc.
Import kaucznku do Polski wy- 40 punktów.
I10sił w 11)34 roku - 5.000.000 kg.
WedłuJg wiadamo&cD ze Sta!- nlez ~l~ egipskiej ł wschodnto-in- "Astra" J. L. Luksenburg i Syno- pot. inwestycyjna lem. 78,75, 1f
kosztem 13 mUionów zł., w 1936 r. nów ZjedIn()lCZODycll, rząd prag- dyjskteJ bawełny. Zwrot w ogól- wie", wyrl-b i sprzedaż ariykulćw t>m. 79,25 - 79 - 79,25, seria H
- 6.000,000 kg. kosztem 16 mUlo- nie Ul5talić zbiOry bawełny na nych 8tosun~ach tynkowych nastą- pa.pierniczycb i materiałów piśm.ien em. ~, 4 proo. dcwo\va 42, 4 pr.
nó, zł.
10 i pół miJioua bel. Zwyżka 00- pU w .,ołowte roka, kłedy światowa nych (Nowomiejska. 11), o otwa.rcie ko~olida.eyjDa. 66,75 - trl, cłroIIDe
hecna jest więe dyskGlllOwa- ~aeJa polityczna osiągnęła wy. postępcwania ukłll.dowt>go.
odcinki 66,75, 5 prot. konwersyjna
niem zwyżki, która miała·by na-' soki podom niepewnośel~ a ~ SlaPrzedsi~biorstwó zaloźone zosta- f:SG,50, 5 proc. kolejowa 64,50, 8 pr.
słąjpić po zmniejszeniu ob5zn· \ Iłaeh ZJednoczonych. Ujawniło .slę ł" w roku 1&5 przez ojca obecnego Przemy;slu Polskiego funtowe 80,
gospodarcze załama~~e.
właściciela., Mordkę Luk!!enb-urga, 4 i pół proc. ziemskie 63,75 - 63,50
bez powatnieJszych zmian rów pod zasiew bawełny.
Z drugiej strOll1y, UJw~ędlniaNa przyszły rozwoJ rynków ba- następnie prowad'tone przez Lajze- 4 i pa proc. listy m. Warszawy
~a rynku walorów tendeneJa dla jąc obecne norowania ba",diny, wełnianych wywrze wpływ nowy ta Joseła. Luksenburga p. f. "L. 66.50,5 proc. Łodzi z r. 1933 - 63
papierów była niejednolita. Kursy kosztu.je ona w zlocie około 6 szae~nek zbiorów bawelny. ~ro' J. Luksenburg". W kwietnlu przed - b2~75 - 68, 6 pr,::c. obJiga.ejł'
nie wykazały poważniejszych od- cent6w, podczas gdy pr:ted woj- dukcla za.. ro~ 1937-38 ocerua1l3 siębiorstwo przekształccno na sp61 m. 'Varsza.wy VI em. 76,50.
chyleń, ulegając normalnym waha. ną vrynosiła około 11 centów. jest na 30,_ mUtonów, wobec 37,96 kę jawną i przystąpił do niego
GIELDA ŁÓDZKA
,iom.
Obecne ceny są katastrofalnie mUionów bel 7r.l 1936-37 r, Wobec Icchok Luksenburg, zasilając Je
Na wczorajszym zebranin giełdoAkcje Branlm Polskiego były niskie i do.prowadzenie ich do I poprzedniego szacu~ku oznacza t~ kwo.tą 10.000 zł.
wym m. l.odzi no\ow:::z:ed:tż K1IpIlo
)\·czoraj nieco słabsze, co sfery poziomu przedwojel1l1lego jest wzr~st o o~oło 2 mdiony bel, gdyz
Przedlliębiofstwo składa 8i~ z la.- Lnwestycyjna 1 em. 79.50 79.00
~iełdowe tłnmaczą chwilowym na, jes.zcze kwestią d~ugiego czasu. powlększema u~)I.awy bawełny do- bryki zeszytów (północna 8), ~ Inwestycyjna 2 ero. 80.00 79.00
~ycel1iem popytu.
Na giełdach bawellniall1ych pa konano przewaznte na pocz~tkll ro' trudniającej przeszło 20 robotmDolarówka
42.50 42.25
Transakcji papierami wartościo- nU.J·e nastr6.)· optV7mist.ycz<ny. i ku kalendarzowego 1937,. kled~ ce- ków oraz ze składu papieru i mateKonsolidacyjna gr. 67.25 67.00
wvmi dokonywano wczoraj według
.;-b
ł
b ł
e wyzsze.
l N
K<>Dsolidaeyjna dr. 66.00 86.7-&
oJ
sfery zainteresowane hczą S1ę ny awe ny y y znaczni
riał<.w piśmiennych, przy u.
owOWewnętrzna
65.00 M.7&
kursów następ;tją~ych:
z dalszą zwyżką bawełny, na Program akcji kredytowej r~du mie-j8kiej, gdzie zatrudniona jest
Konwersyjna
67.00
6&.,7f;
4 i pół proc. państwowa pożycz· którą zapootrzebo.wanie wzra- dla farmerów bawełnianych lest pewna liczba pracowniktw.
Bank Polslci
,.117.50 117.1!f1
ka wewnętrzna: grubsze odcinki stać powinno nadal a zbiory, o stale silnie wykorzystywany przez
Dctychczas firma nie korzystala.
Tendencja mocniej8z~ fir,
podniosły się o 10 pkt. i obracatl? ile zamierzenia rz'ądu zostaną rolników, co wywiera pewien "nor- z odroczenia wypłat, ani nie ogła.
GIEŁDA Z1poszuk
~es (trans.) '~~Yi5
nimi po 64,S(} kupno, 65 sprzedaz. 2')I'ealizowane, 2mmiej.szą się pra malizujący" wpływ. Nie pewnym f.7.an(l jej upadłości i zawsze skroDrobne odcinki zwyżkow,aly o 15 wie dwukrotnie.
natomiast Jest, czy ~apotrzebo~a' . puJatnie wywiązywała się ze swych
Owies jednoJ.
22.25 - 22./~
pkt. osiągając 64.25 w płaceniu,
nie światowe osiągtlle 12,5 mdlO' zobowiazań. Ostatni rok przyniósł
Owies zbier.
21.50 - 21.7.)
64,65 w żądaniu.
•
włOMI-ennlcze nów bel, jak .to oce~ia giełda n~· przedsiębiorstwu trudności finanso- Mąka żytnia 65% 32.00 - 32.50
3 proc. pożyczka inwestyCyjna
wojorska. Nle natezy zapOmiJllolc, we z których nie J'6st w st.arue
Mąka pszenna 30% 47.00 - 48.00
"k
2~
h
'
Mąka pszenna 50% 43.00 - 44.00
I em. wykazała dalszą ZD1Z ę o..
Po niezdrowycb wahaniach su- że konsumcja w samych Stanac WyjŚĆ bez układu.
Mąka psz:~a 6" % 41.M - 4.2.50
pkt. Płacono za nią 78,50, żądano rowców w ciągu całego ub. r. ryn- Zjednoczonych silnie się eofa; róW.
Mąka pszen. fi g. 35.75 - 36.75
79. Identyczną zniżkę zanotowała
niez we Francji i Anglii m.ożna zaSyndyk upadłości fimly Robe.ft
Mąka pszen. II A 30.75 - 31.71>
'
ki.
rówttież
z
początkiem
nowego
l
M-l.
2fi
również II em. tej pożyczkI, kt orą
obąerwować podobne zjawtska, pOl Lieske złożył sądowi sprawozdame,
......a pszen. III g. 28 .25 - 29 .•
79
kupno,
71),50
sprzeroku.
nie
wykazują
wydatniejszych
d
Ni
h
i
Wł
szech
b
.........J
•.
Gryka
20.00
20.25
obracano po
zmian Przede wszystkim ponowne czas g y w
emczec
.0.
z któregc wynika, iż a. y .., J ł..ae1C
Ml\ka ziemniaczana
daż.
•
załam~nie koniunktury gospodar- nie ma tendencji do p?dwy~szeD1a re botnikom należnośc.i za pracQ,
superior 30.00 - 33.00
5 proc. pożyczka ko.nwersyJna
•
A
ce zmniejszyło kon- importu. Do tego dodac nalezy nie- flprzedano niektóre maszyny i za.Ję!!zmień prz.
20.75 - 21.2;;
straciła 25 płd. Za papier ten pla· czeJ
w
meryców
Ogólnie
wskaźpomyślne
wydoki
na
konsunJcję
baciao-nieto
POŻVCZID;:.
Wierz,ycielom
~~~zę~yienp·
s~~~:~
i:.~
~~:~~
mc j
cono 66,25, żądano 66,75.
St!k ę sur~w 'e't słabsz
wełny w Japonii, tak, że &padająca lu·e-.u·=>prz'ywilcJ· c;"'anym należy. się
5 50
t- 75
.
k kl' a umy ni surowcow 1 s
y.
dl k
••
swo'e
. .
Otręby grube
1. -~ .
5 proc. pozycz a o. eJow
W k 'nik ten ma nadal tenden- tendencja a IlnsumclI ma
l d. 197,049 zł., upl"LywlleJowanym
Wyka
19.00 - ?2.00
mała się na 'ioziomie poprzednim.
s az
uzasadnienie.
_ ~ł 174361
Groch polny
29.50 - .:lO.O?
1"
•
ł
'" .
,
.
.,
<)\\"- _ ')97,)
Nadal obracano mą po 64,25 w p a- ID
W wełni" sytuacJ'a statvstycut3
Pl) f'pn.edaniu pnez 'T'owarzyy{lcktona.
.
~2'7'00~1l
~9 00
.
~
•
•
.• ą · a Zlcmn prima. . - ~"
ceniu, 64,75 w żądamu.
.
..
50 kt była na początku roku dość zdro- stwo Kredytowe nieruchomości na Tendencja ~yezekująca.
4 proc. prew. pożyczka doLarowa skle ser. V. o~mzyły się o k P . wa, tynt bardziej, że zapotrzebowa. licytacji wiel"Lyciele przestali inteNOTOW ANIA BAWEŁNY
(dolarówka) obniżyła się o 40 pk... Obracano mm.' po 63,25
lipno, nie w krajach wielkiej koftSumcj~ rasować się upadłością. Cena. licyLIVERPOOL. "Na rynku prywatnym obracan~ mą 63,75 sprze~az.
i z powodu poprawy sytuacji, było tacyjna wynosiła 48.000 zł. i nie
Zamkni~jc z dlJi~ 12~T.
. •
po 41,75 kUll:l0, 42,25 ~llrz~daz. •
5 proc. hS~ .za~ta:ine o ~5 ~~~. szczególnie duże.
pokryła nawet części wierz,ytelności m;.o~~9;·li')i~%ct.~~. 1p~~'d~~~;~~~ ~:~:
4 proc. poz{cz~a. kons~hdacYllla z r. 1933 po Ul~:: ~bracano niPoparcie znalazł ruch zwyżkowy tcwarzy.stwa. , .
.
gruJdzień' 5.Ja..
.
miała tendenCję meJednohtą. Grub- N~ rynku pryw ł
6325
• _ cen przez zakupy Japonii na ryn.
Ponieważ upg.ała fuma posIada Bawełna eglpske - sakellat'.ldis: l0:
Eze odcinki zwyżkowały o 25 pkt. mi ~o 62,75 w p a
u, , w zą i kła b australijskich, po zakończeniu pewne wiel"Lytelności, wytoczone co 6.3~, ~tycze{l 6.07, ma~z~c 6.~2, m~J
i obracano nimi 1>0 66,75 kupn?, damu.
kk.
tenden"J'a . w:jny handloweJ' między Japonia I zOf'tały procesy, które nie dały I (Jd)·O.3,_ 1.lk~le6c066.01~'l.,p~'a-rdze6s~~~ 6.0.l. paz. Dr b odcinki me
Na ryn u a Cjowym
...
-I
P 1b .
d ta . . "
Zlelnt . , 18 v
•.
67,25 sprze:l az.
o ne
.b
Za k c j B nku PoI- a Australią. Następstwem tego by' . ('faktu. oc o me prze s w1aJą l!lę
Giza: loco 7.60, 81yczeli 7.28. mar.lel
wykaZ/ały zmian i nadal płacono by!a sła sza.
;5 ekt a . l .. \ ła ogólna zwyżka "en o 15-20 pro nalezności firmy w innych upadlo- 7.10, maj 7.14, lipiec 7.16, wrzcsiei~ •
sklego płacono o
f17' mnte ~IZ "ent Ten nienormaluie wysoki 1'0' ~dacb. ktćre ~akończono.
7.16. październik 7.17, li~lopad 7.1".
za nie 65,50, żądano 66.
4 i pół proc. listy za!\tawne Zi>:::- . nn@!!dai: 116 ku!,no,
sprzeda z . .
•
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NIEURZĘDOWA

101012
124 68 220
53 363 779 8771638 69 95 17310i S 232 M9 68 810 tiU
570U 150 431 767 10 990 58180
102064 !Ił 188 95 2i7 421 Sił 103108 174078 237 328 515 74 639 740 968 426 790 59295 369 576.
13 425 872 958 10U85 2i2 380 521 57 Wil0\) 321 48 345 176354, 786 891
60101 29 512 97 820 61093 227 4,85
855 983 105063 211 322 446 656 912 177199 214 86 405 535 65 88 717 B9i H2 860 62350 512 97 761 63720 6ł348
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Junosza-Stępowski. Węgrzvn~ Białolz,zv· s .-

Barsz,zewska. Lindorfówna. Kaz.

i [ybulski

NaHępny program: Nieznośna Dziew,zyna Z Danielle Darieux.
Ceny miejsc: Im. 1,09, II m. 90 brr., III m. 50 gr.
Kupony ulgowe po 70 gr. na wszystkie miejsca, w niedfliele i jwi~~
niewa:ł;ne. Początek przedstawień w dni powszednie o godz. 4, w niedziele i świ~~a o godz. 12.

Diwi~kowe

Jadwida Smosal'ska

Kino

II

fuf!~niDSZ

W rolach pozostałych: Ziembińsk;l, Wesołowski, Zn~cz

Sienkiewicza 40, tel. 141-22

Dziś

Dodo

•••

w filmie ludzkich namit:łnoścl, ktdrego akcja
odb,wa si~ w t:ODZI
.

i dni następnych!

Początek

w dni pOWSll:.

O

święta

g. 4, w niedziele i

poło

o g. 12 w

HnYdz;ński

i

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po :

* gr.

WE

(iWJ

PĄCZKI

Wycieczk~~

Do San-Ramo

(ukiernia "ŹRÓDłO"

pełn,m

utrzyma-

Łódź,

Wyjazdy S lutego b. r.
Informacje i zapisy

wyłącznie:

Ł6dź, ul. Piołrkowa:..._____.s.k.8.6.0,.ł.el•.1.0.1-.76_

P·
ha.·P....B·...

ARGOS

IP-----------------------,.
P O l TO R "
II

Ił

"

w Łodzi, Traugutta 2 -

gdy DRZWI i OKNA

lI

Sl}
filcemuezczelnione
(wvłączniespecjalnym
posiadanym)

" .___.u_

C:ellJ obecnie znlżonel

Dzwonić

11:;·!i 1.

W soboty telefon: 222-72.

pp. Lekarze

~OKT()n

ho KLInli BR
jspec.

chor.:

..BALSAM TRIKOLAN-AGE

DR. MED.

..

WENERYCZNYCH,

PhfJmuJe od 9-11 rano I od 6-8 w
W nlecs.lel~ I .§wi~ttł od 10-.2

~!!I(spe,.~~!!A,.,.P RAC A"

Kursy Za\1odowe 2~tlskie pn, .
Tu". Szerzenia P'ar~ Za"odO\1ea
§ ód K b' t ... d
w r
o te ",y.
\Vólczańska 21 te•. t~7-1S
przyjmuJe zapi"y ~a oaM. działy:

p O W HOC l L

I praeprowa d z

Ił

I

s ~ na

,.. 4&

Al • KOSCIUSZII\

f'

• r. part.

tel. niezmieniony- 191-25
Przyjm. od 4.30 do 7 W.
DR. METO'

CHOR.

st!~.sztuka stosowan~

K

WEWNĘTRZNE

Żeromskiego

"lit

~~~-2S

7. Manicure.
Sekretarjat czynny w g. od 9- 13

OOBftOPOL"

Łódź, Piotrkowska 73

w podw. Tel. 159-90

I!IIIt!'E'IIlJI _ _ _ "

" . _ _ !lZI_~III_IDI".fH,(1ID1i1:l:l!liL'i:

-ii

wychowanie

l o/i

i_. ~ :5GiSt.ł=

SUliNA, wełny , welwety i dodt.t
ki krawieckie. Przejazd :36, tel.
269-17.
75-14

-------

HABKA - "Uiwicra" , pehwkom·
[!.Jrtowy pensjonat, z:lI'z:!U li oleJ ma·
na. T~ l e fon: 21)7.
~ ·U-H

------poł .. ,żolla wil·

ZAKOPANE. Pi(;Jmie

la .. Astoria", droga do Bi:1.1egr.
N owoczesny, komforto\l'.v ,}lensjn.
nat pod zarzą:1em doro vej Goldblat. Kuchnia wykwintna. na iąda
POSZl1Kll,n: się lekarza - o.ellty- nie diet!'iyC'zua. Tel. 19· 45. W lityn
49-8
sty (-ki) ctr: urządzonego gal l illetll niu o 20 proc. taniej.
1'r1.y lecznicy w ctJntrum miasta.

Oferty sub "Lecznica".

299-2

I

..._

Lokale

~~ -r~

'h.-I7,~~r.r

~

BUCHALTER ma wolne godziny, 4 POKOJE z kuchnią, bali, rendobre referencje. Warunki b. przy- tralne ogrzewanie, w eleganckim,
stępne. Adres w administraeji.
nowoczesnym domu vis a. vis par31-5 ku Staszica, ul Magistracka 36.
InformMje telef. 124-37 i 210-68.

ZaBUDanegO --------

---'--

DZIŚ wyjeżdżam, bądź

koniecznie o 12 lub 17 w Grand-Cafe

- -

_. _ - - , . -

3 POKaJa WE mieszkania
w nowym domu Ra:- 'vańska 16
UNIEWAżNIAM
zagubiony są do wynajęcia. Infvrmae;e na
zł. '16.30
kwit inkasowy Domu Banko- miejscu.
94-~
wego Józef Hirszberg na nazwisko Ch. Frankenberg na dwa
Posady
, weksle po 100 zł. Nr. Nr. ban~--; -~:
kowe
214987
i
~14988.
" 7
AGENT rutynowany,
dobr:te
Z...PRZYBŁĄKAŁ się pies wilk. wprowadzony
w
l?rzemyśle
Do odebrania za zwrotem kosz- włókienniczym poszuklwany do
tów u dozorcy, Piotrkowska lOljsprzedaży zagranic~nych. a"y- - kulów tkacko- prz~\..zalUlclych.
DR. MED.
Oferty "Zysk".

od 13-17.r.

do warszawlI
od 15- HU.

RAI D

MOleiowo _narclurs8i

- bafciar·

2. Krawiectwo .Jamskle • kr6J.
3. Gorseciarstwo • ItróJ.
4. Modniarstwo - kapelusze.
5. Bieliźniarstwo • krój .
6. Ondulacla. . .

P 01lVroc:il

,

ullltwiaJllo wydzielanie sit:
plwocIny, usuwa kaszel, wsmacnla
organism i samopoczucie chorego,
oras powit:ksS8 wagę ciała.
Do nabycia w Aptekach.

Andrzeia 2, tel. 132-28 DO

,

II

kłórV.

ehordb koblecJch I akullerll SEKSUALNY:;::osÓ~) SKÓRNYCH
te
Piłsu~ski~go
51 •. l. 170-03
PrzYJmUle 8-10 l 4-8 W.

j

LEŻAK6W, HAMAKóW
ROWEROW i drezyn

ro

GRUtLICA

Zapisy i informacje w P. B. P. "POLTOUR'",
Traugutta 2, telef. 107·f>6.

SBW
speoJall8ła

_

O gł

nauka

marki " Rul,ber·

LODOWEK

__'-_.__

POTRZEBNY korepetytor (ka)
_ - - - - - - - , - - - - do 10-cio letniego ehłopca na
PŁUC
kilka godzin poobiednich ze
znajomością ięzyka hebrajskiejest nieubłagalna i coroc:mie, nie
go. Zgłosić się Ch. Turobiner,
robl~c rlSłnlcy dla płci, wieku i
Al. Kościuszki Nr. 32, D1. 18.
· stanu, poai~ga bardzo wiele ofiar.
Przy zwalczanIu chordb płucnych.
bronchitu. g r 'I p 'I. uporczywego
męcl~cel!0 II ~ I Z I u Itp., stosuj"

telaf. 107-56.

Indvwidualne wyjazd,
da WiednIa, Par,ia i Wioch
Wycieczki do Palest,n, i na Bliski Wscb6d

Doktór Medycyny

• fabryczny:n
- - skład_le"

li

ŁÓŻEK komodowych
WYżYMACZEK

MATERACY spreżyn.
.
.Patent·
ŁOZEK polowych

Przejazd 1, tel. 209-87

A. FRYDEHZOHA.

__ _

Wielki wybór.

r
..---.

.

żró

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

Wó~K6W d ziecięcych
Ł6ZEK metalowych
MATERACY wyścielanych

1,-mnY[b mł'n'l'l!lOr
DJ'finm!l.'
~. I\u
u'

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

•

Z

ze zwied'z eniem Italii, Szwajcarii i Austrii
23·dniowa
zł. 620.-

zł.

Sycylię

Ceny powy:l:sze rozumIeJą sl~ wraz _
niem I wszelkleml świadczeniami.

• -

.-...l-gO

Sniadania i kolac:e jarskie
z 4-ch dań zł. 1.10 wra2. z obsługą

i1Alierę

Na

-

Kupo,ci"

ze zwiedzeniem Zurichu, Monte-Carlo i Paryża
23·dniowa
zł. 575.-

Na

-

gr_

375.-

2-tygodniowa

Oddział

po .. 5

CIASTKA DESEROWE po 20 gr.
(przy zakupie od 5 sztuk-15iYo rabatu)
· Wszelkie wyroby cukiernicse n a z a m 6 w i e n i e

d 30 I

O

zł. 175.-

9 II

•. -

. •

Zapisy i informaoje:

Wagons ~Lits/Cook
Łódź, Piotrkowska 68

i 15-19.

Jo"ze' Galdberg

-

........

BlURALISTKA wvkw, ch namiętna (b. pracownica
J.,dbywa si~
'Jpec. ehor. oczu
w Warszawie)'
. głównyclu
Śródmiejska
cia za skromn}u. 'V).larska
(Wólczańska tO).
Tel. 186-13. niem. Zgłoszenia ta 8 Dd O
przyjmuj(1 od 11-1 i od 5-7. 259-36.

20

ł~. . . .mm=-........~....~..................~~~~~~~..~~~~~~~~~::~~..............~~Z:li~.~

•

Dziś i dni następnych!

I.
Poraz p:erwszJ

KINO - TEATR

_

II todzi. Walka terorystów arabskich II woiskami angielskimi w Palestynie, oto film aktualny - pod tyto

Cegielniana2
Tel. 1fr7-34.

W
OGNIU
POCISKi
,v
O ....
roli głównej ...

'a; Dziś i dni

N

WAVNIE

At

t a miesięczna
"Głosu Porannego" ze w!tzystkimi.
rfB
ltUmera
datkami wynosi w Łodzi zł. ł.GO, za odnoszellle 40 gr oszy. z przesylką pucztową w kraju - zł. 6.-, za gral11cą - zł. 9.n
_

.

Redakcja rękopisów nie zwraca.

l\edaktor odp. Lucju Upióald

w swojej najlepszej komedii p. t.

--

Początek o 4-ej, w soboty, niedz. i święta

następnych!

\'

::i w roli Cadyka z Miropola Abram

gr.
· OlIOS .f enla
do-

(en, od 54

serc
i melodii

DEANNA DURBlN

!

N w n~jl1owsz~J. ko- łł
medu polskle] pt.

władczyni

la; Dziś i dni

nasłęDn,ch!

!l\DDbf DYPlSZI\,
IEDORAJ DA
~

Urocza

:. 16 stycznia premiera ..Si6dr.

za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (st~a 5 szpalt): l-sza strona 2 zł.; Re ... ~y te~lItP;""
redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzeź;eniem miejsca 60 gr., .b~z zastn.eźe~la .•-:'"
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne istr. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 g~. za wyraz, naJ~D1ełsz:e. og/o~zenle
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz. najmniejsze zł. 1.20. Ogloszen.la zaręc~vnowe I ~aslubmowe 12 zł
slenia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str. a szp.) 1 zł. Ogłoszenia zamIejscowe ?bhczane Sil o aO% lo
firm zagr. 100 %. Za ogłoszenia tabdaryczne lub fantaz. dodatkowo 50 %. Ogloslellla dwu kolor. ,.. 50 %

Za WydawDictwo: ..Glos Poranny -

L

Jan

Urb:łch

i S-ka" Eugeniusz KronmaIL

W drukarni

własnej

Piob" .)wska 101.

