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PARYZ. 17. I. (PAT). - W kołach politycznych panuje przekonanie, że CHAUTEMPS '[ SKWIE istotnie m.lała miejsr c
Ten krok Sowietów wywoła!
NIE MOŻE LICZYĆ NA POPARCIE SOCJALISTÓW. W rozmowie z przedstawicielami prasy
Chautrmps oświadczył, iż zdaniem jego stanowisko komunistów nie powinno wpłynąć na sto- tylU większe poruszenie i tym
sunki I)omiędzy radykałami społecznymi a socjalistami. Chautemps uważa, iż MÓGŁBY UTWO I ostrzejsze nastroje antykomuni.
styczne w ,iŻbie, że jednocześ'
RZYĆ RZĄD NAWET BEZ l.TIJZIAŁU SOCJALISTÓW, LECZ ZRZEKtBY SIĘ SWEJ MISJI,
GDYBY SPOTKAL SIĘ Z WYRAŹNĄ OPOZYCJĄ SOCJALISTÓW. Gdyby jednak Chautemps nic ofi:cjaLilY organ partii ko·
zdołał UłWOl';'~yć rząd, to I.ostarałby się zapewnić $obie WSPÓLPRACĘ
BONNET'A i DEL- IUUJIlisty<:znej · "H\llll13Juite" proBOS"A, KTÓR\' ZACHOWAŁBY TEKĘ SPRAW ZlGRANICZNYCH. Plcmier objąłby równo- wadzi od kilku dt).i gwałtowną
~eśnie tekę sp.'aw wewnętrznych. Urzeczywistnienie wszystki
!)' jektów . ZALEŻNE kampanię nie tylko przeelwko
kierownikolll pOlityki zagrani.
JEST JEDNAkżE OD STANOWISKA SOCJALISTÓW.
.
W razie niepowodzenia misji Chautemps, prezydent ];ebrun prawdopodobnie zwrócił- ~lDe.i f'raneji, ale przeciwkO An
by się PONOWNIE DO LEON.\ BLUMA LUB TEZ POWIEUZYŁBY MISJĘ
TWORZENIA glii i rządowi JJD.gie1skiemu, oskarżając premi~ra .Chambcl'RZĄDU ALBERTOWI SARRAUT.
laina i angielskich· mężów stanu, że oni to . są właściwymi
sprawcami przcsilenia i że oni
mieli . dyktować
prcmierowi
Chautemps i min. ~Ibosowi za
równo zalnaugurowąnie pOlityki pauzy w zagadnieniach poI'tyki wewnętrznej Franc.ii, jak 1
politykę nieint~rwcncji w Spl'llwach hi-szpańskich, jeśli chodzi
o dziedzinę za.gadnień między
na'rodowyoh.
Kampania orgahu komu,nhl\'
cznego, poprostu OB.ELŹYWA
DLA PREMIERA CHAUTEl\W~
I MIN. DELBOSA I PRZEDS'f,\
WIAJĄCA TYCH MĘŻÓW STA
NU NIEMAL' JAKO AGEI\TÓW
ANGIELSKICH, wywołuje faChauŁemps, któremu prezydent repu.' Fragment z ożywionej rozmowy w kuluarach izby kilku członków b: gabi- trullIle wrazenle na ·terenie izb~'.
~r~igł~" -r-:'cehęci radykałów bliki powierzył misję tworzenia rządu netu. Są to: minister pracy Fevrier, min. ' ~praw wewnętrznych Darmoy, tY'lll bardziej, że na zeVl"ną' rz
po niepowodzeniu misji Bluma.
I min. spraw zagranicznych Delbos, m in. pensji Riviere i min. stanu ViolE'tte za'c zyna ona \\'ytwarza-tS wraże
lucb.'" >
zenia komunistów
nie, jark gdXby ten wielki i
Vars::'
warunkach BLUM zasadnicza decyzja co do dal- koncepcją frontu ludowego. Na niechęcią dlo prowadzonej przez sk(}mplikowan)- ~oll1flikt. któl':;'
b~'y(jNO'\V AL ZE SWEJ MI- szego kierunku, w jakim Chau- pewne osłabienie sytuacji ko- DelbOiSla lub Chautem,ps'a pOo!i- wybuchnął na terenie sytuacji
i i pl'ób~ r?związania kryzy- temps miałby poprowadzić swe munistów wpłynął moment po- tyki za·granicznej Francji, któ- weWlnęLrroej Fran-cji, mial byt":
P?~ naCiskIem prezydenta r~ starania o utworzenie rządu, lityki zagranicznej, we wszyst- ra uważana jest Za p,rzychylną tylko wyrazem nOZGRYWIU
~hkl PODJĄŁ Z KOLEI D'· MOŻE ZAPAŚĆ DOPIERO 0- kich bowiem kołach parlamen- dla rozszerzenia paktu francus- MIĘDZY ANGLT..\ I SOWIETASJONOWANY
PREMIER KOLO 60DZ. 3 NAD RANEM, te.rnych fatalne wrażenie zrob:- ko - sowieckiego, pro.iektowane- M[ NA TIERENIE FRANCl'SKIM •
.~UTE~PS, który ~?-cząl o.d t. j, po spI'ceyzowaniu stanowi- ły wiadomości o INTERWEN- go i żądanego przez Moskwę.
PARYŻ, 17. I. (PAT). Mini~t('r
/V1ązanJa d~ koncepcJl pr~mlr. ska soc.laJisłów przez naczelną CJ[ •.JAKĄ RZ,\D. SOWIECKI
,.Petit Parisien" podaje, że
I THuma,
.lako pozwal::1J~ccJ l'adę pm'tY.illą.
UWAZ:\L ZA l\IOZLIWĄ DO- jeclin.o'cześnie rząd sowiecki. pró- stwo spraw zagranicznych kil.
\Y chwili obecnej uchodzi za KONAC W SPItA WACH ł~RAN- bował wywrzeć w tymże kJerull munikuje: Jeden z dziennil,ów
. :t·l'zyć dotychczasową
,e hontu ludowcgo w słro- rzecz niemal osLatecznie zdecy- CUSKIE.J
POLITYKI
WE- ku presj~ na ambasadora fran- porannych opublikował pogło 
skę,
jakoby ' na nmhasador::
c.~ntl'Ulll., Po szeregu konfe· dowaną sprawa POZOSTA\VIE WNĘTRZNEJ. '
cuskiego w Moskwie.
Francji
w Z. S. R. R. w:wipfn·
leJl r)l·em.l(~r Chauiemps
NL\ \\O)WNISTOW CAŁKOPogło~ld te utrzymywały si~
Przyta'czając te pogłoski, ~o?o'YnIe do ~r;z'yde~ta. re WICH:.:
POZA
NA \'f!ASEl\l .iuż od kill\.1l dni i pojawiły siG dziennik zastrzega si~, że czyrri ny był nacisk, w kierunku SpiJ)!Jk~; ~):. .rozwazyc wspoll1lc z WSZELlUCH
h~Ol\1I?!~ACJł nawet pr~,ed. rozpocz~ci~m kr~- to w nad.ziei, iż staną się one wodowania rozszerzenia pal,tu
:\ri :·.
1 s~ lua···l~·
Ił Z.\DOWYCH. Kon"mHicl CZY- ZyslT. DZlS Jednak .. Petit Parł przedmiotem zaprzeczenia urz,~ francusko - sowieckiego,
spraw
zagranicznych
z:lprzcc
.!
~n CHAUTElUPS.\. N.-\PO! nią ('ozpuczłiwe \y~· .,Hkj, a 'łchy '>len", jeden z uaj,poważniej dowego; jed'nakże wobec blis·
K.\ NA ~A.WOWAŻ:\lIE.J- nic .lać się wyl'lunąć puza nn- szych dzienników informll!cyj- kich kontaktów, istniejących ty 111 pogłoskom.
: T:łLTOl':OSCI ZE STRON\' I wias i 7Wf()cjT; si~ jlli ofi~.iallli ,' n.vch. podnje notatkę, w której między dzjennikiem a Quai
•.JALiSTOVr.
' lórzy
11:C/ cIo part ii socjalisłyczncJ o prze- pisze. że w kolach parlanwnh1lr- d'Orsay. zamieslr.zenie trukicj Ośwpadczenie
'l. all;.;,~;.ować sic: w heli!(. zo-I prownd~eni(: w·I;P?lne.). ~,.k\·j~, n!c. ll.\-eh lllr:,:ymuje sil~ szc.ro~o p~ notatki na łatmaJch "Petit Pad'iąi!rtllla czy lo cto Ildllałll . prcc"!.lIjqC llal'aZJC uIJqulml', Jnl glo!:-ka, Jakoby kOJllllmścJ, zaJ- sien" pot'l'aJdowane zosŁało w pO zło!eniu swej misji
n:nyd dl) pop'u'ela !~ab:lle!l! l,ie for-m)' ia akcja m:~łaby pny muiąc w cLi.lsie debaty czwarl · kołach pa'r lamentarnych jako
PARY t, 17 1. (PA Tl. HI1Wi.
luter! p~ przed obradami na brać, a wsl nzując tylko. że mi'l kowej stanowisko ll'eprzychyI- półurzędowe potwierdzenie, ż~ Oopu.sz·czając paJac ElizF.j~Ll, II I
Inri r· Hh- party!llej. z\'oh-ilahy nn,l na cf'!\l dosłoso\yan ("!le wohe-t~ rządu. uC1!yn i li to Da tego rodzaju Diedo})usuzalna żył nrustępującc oświadczeni"
. lrk;..,r "';~'''1 ;c' na r17i ~ \" ""1 !rr'1s,<",I:'):;o ,.<:;1 11: rl~ :.1.;I.'('Zr-' Ila" f":ut{'k il1:. t rnlu·,i 1• otrzymanych OEMARCHE RZĄDU SOWIEC- pTzedsta wicieJolll pra ,~.:
._---- ,r.
łych W:lr:-1111(;I ~'h sylw'· ilidowycl!, ldórc w w y bUl'al'll\z za~ranicy i jakoby kierowali KIEGO W STOSUJ'j"KU DO AMwyglqda w Jen sposób, że 1936 r. wypowiedziały się za się w samej a:kcji politycznej BASADORA FRANCJI W MO(DokOńczenie na str. 3).

P.-\RYt, 17. T. (PAT). Koncep"Zjednoczenia narodowego j
'ontu Judowego", postawion3
pólnocy z niedzieli na poni!?·
ialek przoz p'remiera Bluma,
'z e Łrwała zaledwie
do rana.
rSJA RLUlIA. KTÓRA OBEJ
flWALA DWA ETAPY, W
t~GU 12 GQDZIN SKOŃCZYSIĘ NIEPOWODZENIEM.
Pierwszy eŁa". t. j. tJklad o
-dRoczeniu narodowym upadł
ikutek odmowy przedstawicie
stronnictw, zllajdujących się
prawo od Uontll ludowego.
ednoczenie narodowe, nie 0jmujące llajsilniejszego ugruwania prawicowego, t. zw.
leracji republikańskiej z pod
'aku depo Marina, byłoby-
) zdaniem - zbyt wąskie.
Po załamaniu si~ tej koncepna skutek odmowy depo Reyud, premier BImn próbował
~1izować koncepcję węższą i
VOf7.yć
gabinet na podobieóVi) konstrukcji
frontu ludoJO, t. j. gabinet, w którym ok socjali.stów i radykałów
.ięliby udział komuniści, a na
. ~ paf' ~sł lwiciele związków
tldow, "et. Gabinet ten nie
_~ł d(iść do skutku wskutek
,l
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"GLOS PORA~ry" -- 1938

po-j możliwości

ZmiaJnę kursu, która ma ozna
ezać
przeję<>.ie władzy prze.

d'llie i oceny na ten temat wy- tereny w Mołdawii do których przedłużenie czasu, a nie
I'hodzą .iedynie z obserwacji bst przywiązYWaJne są
p'od tym wstrzymanie katastrofy.
rząd Gogi w Rumunii zarówno niejących ooecnie źródeł i ni~ względem nadzieje, a obeJmująZ tej pesymistycznej oceny fa
000 wZló:lęd.em p oli tyc z.nym, jak mogą uwzględniać ewenłual- l'e 206.555 hektarów, dały jesz- chowców wynika dla odpowiei go s-po'<iarczym , potrafi zrOlzu, nych flIow~h źródeł, które mo- r,ze dalsze miliony tonn, lo o- dziaJJn~h mężów sta'llU Rumumieć w pełni jedymie 100,
kto ~łyby być wykryte, dlatego też lnacza10by to jedymie pewne nH
.obowiązek uwzló:łędnienia
!II.._______________________II!
orientuje się dostatecznie w wszelkie oceny fachowców
"pecyficz.nyeh .stosunKach tego względne. Ale pomimo to stają
l( l·aju. Należy przvllomnieć fakt się one fUll1damentem dyspozy~ospooarczy, że na całym świe cji na przysz.łość.
cie p-ojęcie ,.Rumunia" łączy
Opi.nia d.Y1l'ektOll'a iWitytUJtu
O
O
j, D
C
się automatycmic z pojęciem geologicmego w RumUlI1ii oce- \
•
•
,,nafta" i że przeszło jedną trze niała zap-a.sy rumuńskie ropy
Oddział w Łodzi, Traugutta 2 teleł. 107~86.
cią wywozu rumuńskiego stano naftow.ej w r. 1935 na 6,100 hek
wi eksport ropy naftowej i jej farów z wydajnością w sumie
In JWI ua ne w,.~az ,
produktów. OkoHczność ta na- naJwyżej 60 milionów tonn, 2
i
biera jeszcze o wiele większego czeg~ wynikał'oby, że przy tej
W
c-ec
klP
le
t
Ws
znaczenia, jeśli silę zważy, że c:amej iilliłensywności ekS!pl.oaila'I Z
I
I A
C
RumUillia jest jednocześnie je- cJi, ealkowite wyczerpanie źróZapisy 1 informaoje w P. B. P. "POLTOUR'.,
dynym krajem europejskim, po dei powinno nastąułć jeszcze
Traugutta 2, teleł. 107-86.
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nastręczał
powaźne trudności.
muszą się jeszcze powIę

które

kszyć wraz ze spadkiem produJ.;
cji 'ropy naftoweJ

PREMIERA!

YlVl1

nast~pnych!

Potętny dramat eroivcznoobyozaiowv polskiej produkeii
filmowej p. ł.

W!'. gt

!fSSUf BAYAKIWA

w fascynującym filmie z życia. ludzi podziemi

,,~kłamałam"

się

głównJch:

W 1'ola,h

JadWiga

~mosarska

i Eugeniusz Bodo
w !,ozosta',ch l'oIaehc
Zlembllłska.

.

Wesolowskl. Znicz
I1adprogram:
W5panlałJ dodetek

Ceny miaise na
wszystkie seanse

I

od 54 ar.

TragICzna

1I7g.

I
I

głośnej powieśoi

J. CONRADA-KORZENIOWSKIEGO
Kulisy machinacyj 61piegowskieh I
Tempo! Napięcie I Emoojal

śmierć

Krakow~e
KRAKÓW, 17 stycznia (PAT)
W domu akademickim ')rzy ul
Jabłonowskich zdarzył się tragiczny wypadek, zakończony
śmiercią jednego :te sŁud-entów.
Student wydziału --filozoficzne
so
U. J. 23-letni ·Wojcicch Klu_
____11 ger, zjeżdżając po por~czy Zł
Ischodów z III piętra, stracił rów
Inowagę i upadł na kamienną

studenta w

FascynU:i\Of film ludzkich namięt

którego akcja odbJwa

być

YI!HIWA8A

CI\PITOL
ności,

mw~zą

niemiec:
ki w Rumunii, FabriciUJs, udzie
!ił wywiad'U, w którym zajmu
je się niemiecko - rumuński.m!
stosunkami go p-odarczymi. Na
pytanie, czy na przyszłość hlMl
deI niemieck() - mmuński któ·
. Ty już i tak od r. 1934 do 193i
l'ium Rumunii.
wz.ró1;ł z 4,3 na 11 miliardó""
Umowy ;t; z-agtaJnicą cllrooią lei. dozna dalszes,'o ożywienia.,
rumunów, 3Jle nie gości, któ. Fabricius nietylko udzielił starych sytuację musimy sam.i u- nowczej potwierdzaJącej odpoporządkować. Chętnie pOwitam wiedzi. I?odnł Q1n, że Niemcy n~
jawną dyskusję na ten temat w przyszłosć kUllować b~ą w Hu
Genewie. Je lem gotów udzielić I unti nie t..,) o imp rtownne d{l
przed fOrt Dl genew im wszeJ- tyebcZ3s towary, ale. je zcze d(ł
kleh
nień i stawiam jed'Y- datko o drze '0, ""0 :I pronie warunek, aby pytania i od- dukty mi~sue.
powiedli mieściły się w raPodobme wyglad·a . prawa l 'l
mach paktu ligi nModów. Oka- WiochamI. Ten Uibog,
~.
że się W!ledy, że ten kompleks ce, . nastawlOn • !la zbr?Jema
kwestii jest czysto wewnętrmą kra), może. rówmeż spoz~:tk?
sprawą rumulbSką., która nie w~ć rozmalfe produkty rumundotknie ani jednego człowieka. l_kle, w płer\\:szym lozędzie zbo.
urodzonego na terytorium nu ze, wzma.ga.Ją'C ,v ten sp·osób
monll
wza jemne stosunrd h:mdlawe.
.
k 1ft18 ~ Dla Francji, ldóra w tej cizie
CO
ro U..
. dzinie na; Ławiona jest łł8 inNa %'WOlanym w tych dniach nvch dostawców, i' dla Anglii
w Paryżu wiecu prot~tacyj- która ze względu na jed!llOŚĆ im
nym przeciwko prześladlOW3lJliu peritnn mu J sprowadzać zbożp
żydów w Rumunii odczytano z za oCeanu, zmiana nastawieprotokół >: publicznego 1.ebra· nili pod t,~ względem jest o
nia w roku 1918 z udziałem de· wiele trud'lliejls-za.
legacji rumuń,skiej, w likład ktć
GOSipodarka rumuńska. która
rej wchodzili obeony premier oparta była zawszc na dwóch
noga. Na zt'.braniu tym Goga o- słupa.ch ,.fnwestyc:C" i "eksśwIadczył, że nowa Wielka Iłu- porl", doznaje pe"\"\-nych trudno
mnnia przyzna ""Cłne prawa n- ści, ~dy inwesłyc.ie pł~ ną z inbywatelskie wgystkfm J:amł~- nel strony~ niż ta. do której
8zkałym w granfcach jej ter,to- sklerowanv Jest ekspOrt. Proribm iydom.
blem utrzymani,a realnej r6w
nowagi w tej dzieu'zinie zawsze

zarz dze

Pfll""',,.

w tODZI.

I

ldóry już dał !Się
193i, w rumach
wielkiej polityki. zagranicznej i
handlowej tego pal'ist wa. Jeśli
zmnle.is~ się rumm'iski cksporl
ropy naftowej, to
fOrsowane możliwOści eksport••
we innycb 11rodukłów, kukurydzy, pszenicy. drzewa, wina i
i. p.
Jakie kraje okazały .si~ do
łychczas zdolne i chętne do im·
portow3Jhia z Rumunii innych
produktów, oprócz nafty? Były
to przc~e wszystkim NIemcy.
Włochy i pewne mułe państwa
europejskie. Niemcy uchwyciły
też w obecnej chwili głębsze
znaczenie przemian ~ospodar

ppr~ze~d~r.~l~94ó~.~I~j~eś.~li~·b~y~na~W~e~-t~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cz~h
w Rumunii.
Właśnie
teraz poseł

o

i dni

AII

I

py naftowej. Rosja ze swym o- ;.
becnym reżymem, nie dopusz•
ezającym iadnyeh obcych inwe
stycji, zupeł!nie się nie lic7.v. A
źródła naftowe w JW7)()S>tałej Eu
ropie (w Pol!s.ce, wystarczajĄce
ewentualnie na potJrze})y 'We~knic
wnętrzne i w Ni~zeeh, () któ
rych nie warto poważnie móCo m6wi II roku 1138... dzinie gOSipooarczej, w znuzwić) nie mają :bldnego ma~enym stopniu przyczyniła si~ do
nia dla eksportu.
Po przybV'Cw do Genewy ru- ogólnej poprawy tyeh Slto:mnOczywiście RumUlllia nie była mooski minister spraw zagra· k(,w.
w . staJnie eksploatować na wł~ nicmyeh udzielił kocestp<xndenNa pV'f:łJr.' c w s.prawie m'1:cj·
ny raehUlnek liclll1ych ~ródeł ro łowi ,,.Pra:ger Tagehlalt" wywia
swści żydow,~k1ej Mi<:es~n odpo
PV na·fłowej, rozdągają<:ych się du, w którym m. in. pOOikreśm
na przestrzeni 165,000 bP.1tta- pnyJaclelskłe atosUDkl JIllędz7 "":<.dział:
rów. To tet olbrzymie truty a· Rumunią l Francją.
- Naleiy w tej d~it:01ilJle
merykańskłe, an~leJskłe, franco
- Nie chcę p(Jominą~ oka,zji, re zp.roozyć przede wszystkim
kie, hOlenderskie łnwesłiOwaIJ aby dać wyl'az mojej radości, ~ 'fTeg nieporozumieil i f·f1(,·
to znaczne kapitały. 'l'en. mo- że w BudaJpeszcie i Wiedlniu po t· ·wsławi.'! się uprawi and "a~ra·
ment, popa.rty przez !Y1Czliwe u- stanowiono pozostać wiernymi ·'·eą prO'p 'i;'; a udzie. H6wIlic1. w
~to,MlIllkow3Jnie ludnośei do Za- lidze narodów. To moje oświad łf j sprawa' Uumunla
e
chodu.
wytworzył
w ciągu ezenie charakteryzuje jedno- ł'olkowlelr. lIa stanowisku istwieJu
laJt odentację poIi- cześnie stOSUl!lek Rumunii dx> in nifiących ttll.ktatów. Chon,i ;l"
dynie i wyłą-cmie o ezystk~ we
tyczmą f ROSPodarczą RumUIlU stvtooji genew-skiej.
ku Zachodowi., nawet wbrew
Na pytanie w spt'awie słOSUll własnym domu. Nie dotyezy ochęciom dynastii, ciąiącej wsku ku do mniejsz'06ei narodowych na tych osób, któryeh 00een·ość w Rumunii mgwarantowa
tek pokrewieństwa ku Niem- minister odpowiedział:
com, Orienłac,ia zachodnia po.
- • prawa mniejszości naro- na jest w ktÓiryll1ś traktacie. Al-ostała w sile, choć nawet skt- dowyeh nie istnJeje, wobec ue- Je żyje w RumonU cały szereg
sunki haJndl-owe Rumunii z An- go zajmowa'nie się nią jest zby- osób, których obecność musi uglią i Francją nie były inten- ~e. przy regulowaniu prz:y- lee lbadaniu. Nie są to ludzie,
ywne. Nawet gdy po niemiec- j~łelskich stOlSwników z kraja- którzy orodzili się na teryt6kiej k~.mp3!ł1ii gospodarczej w mi ościennymi nie może ona
południowo - wsebodlnlej ~1l'r(Joo stanowić
nieprzezwyciężooej
pie mocarstwa zachodnie uzna przesZ:kody. ~ Jeśli pan ma na
ty za konieczne wz:m.oenienie myśli nasze stosunki z Wę,g·ra
,;wy-ch
stosunków gospodu- mi, to podlkreślam, te przy ja(~z,"ch % RUIlllUlIl-ią, 'to i wówez85 cif!lsko - sąsiedzkie stosunki %
rlOwe
kOl11cesje
gospodarc2.t~ W~rami stanowią część moje.
t.vch mocarstw Or-,dJ'ailliczały się ,.,.0 proglra.mu. Najserdeczilliejsza
równie! prawie wyłącznie do współp-raca., szczególnie w rnzie·
importu :rumuńskiej ropy nafto iiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---·----we.l·
Od pewneji,'d czasu zaezyJUI
się chwiać dOgmat nafty rumuń
skiP.J,
jaJko irócRa znaczenia
~os'Pod;arczego Rumunii. Kilka
z:nacz,nie.iszych rnmulwkich iró
Pooz, e. 4. 6. 8. 10
deł naftowych zaczyna wysyr.hać i rozpoczął się spór pomię
dzv fachowcami na temat, czy
ohecnie osm1tecmie skOńczy sł~
DA WNO NIEWIDZIANA
mmuński zapas ropy naftowej.
GENIALNA AKTORKA
Ponieważ wszystkie przepowie-

Dzi~

S

eks.pOO'tQ!\\')~ch narty

rumuńskiej,
odczuć w r.

I

Ce!ł.y miejsc
na. wszystkie

seanse - od
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

posadzkę,

doznając

złamania

trz;~kro,tne~o
złamania kręgosłupa. '1 raglczUlt:

podstawy czaszki i

zmarły student był synem zn:t
nego lekarZ3 'k.rakowS'kie~o

~r.ll

~8. l.

Z

Izmowv telefoniczne l
nagryv~ane

na

RZYM, 17.1. (PAT) -

płyty

illulVu clę wprowadzić ma
I/litego zarząd telefonów

otecll. Mianowicie, na

Ciekal'fiJ
z dlliem
we WIc·
pro I

I

••

••

•

I

n

ftewizia naluralizac,·," W .'Ub·,"e
C"
I

ząuanIe

\\adzącj1ch rozmowę telefoniczną,

rZJlśpieszoftym

•
•
danej rozmowy ~ędzie lIagry
B K:\.HESZ'T', 17. 1. (PAT).-- nie nal)iChmiasL wpTowadz')llY n.li ·~ne.i .1llinist~-ó\Y. rzą·tlu Gug.i, I chl'ześci.ialiskie.i.
Człol1lkGwie
~ alla na płyty gramofonowe: Pły- Po posiedzen.iu rady ekonomi- w
dow
_ życie".
________.
.. Hlid u.:en:?' Sl~, ze przy rewI- bl o k-u
'itudellckiego z. pierwt tę b,:dą dor~cZlane Jlastępnle obu I cznej midli trów, odbytym pod
7..\1
natUl'ao1~acJl. uZ}lSkatllych szych lat p owoj ellill.)·c h , zajmu,Oollento~l1 z~nteresowany1U. W p~'ze,,\'od!T1ictwem premiera Gopr7ez CUdZo.ZlelnCO\\:- brane bIt ją dziś p,o'ważne s-ta.n.owio.;,ka, Zflt~J _.posob utl.walona rozmowa le- gl, ogłosz·ono
następujący ko.
d.ą I?od uwagę publ J ezl1.e donie- rów1J1Q' w zawodach
wQlnych,
,.ło!ll('Z11a nabIerze wartości doku-, muni.kat :
s'ema.
jak i w in ty'Łucjac/J pa6slwole/ltu :.-opisanego, co w handlu ode
wycll i .pT~watnych o.raz w ŻY, rać l.noźe wiell,ą rolę. Pł:,ty tego
"Minisl~r
sprawiedliwości
BUKARC;~ZT. 17 sl\-'lcLll'ia. -ciu społecznym Rumunii.
odza.lu, hędą miały również moc przedstawIł radzie ekOlIlomicz\y Baldd (Besar.abi~l.) ll1ic.is'~IJ
lowcdu sadowego. Poczta wioska 11('.i dekret z macą ustawy o rewy burmistrz wydaŁ zarządze
CZEH.l 'IOWCE. 17. I. (Pxr).
:podziewa się, że dzięki 1ej ino- wizji natllraliz:wji, uzy\c;kal1y·ch
nie zabraniaJące ludflO~ci pO~'o Pru a crcrn+owiecka do.no:,i. że
w<lc.ii, telefon jeszcze bm'dziej spo- przez cudz.oziemców drogą pod
"
zU!lliewallia się w .i~zJku :iydow podczaJs
inspekcji
urz.ad.zetJ
' I....,'-...,.~
'Ulill'yzuje się w sferaell przemy- st0pu. Pos,tanowiQ<ll-o, że rewizja
slum.
miejsld-ch
w
Czemi.o.",,:ca:r-h
owych i handlowych.
ta d~k.ollaJla zostanie w trybie (9Ó. _
... ~
przez nową chrześcijmis.J.. o - nuV~Z!Sples~onym. z~o~nie z ist-\
BliKAHESZT. 17. 1. (p.\T).-- rodową l'adQ miejs.l;:ą w)'szło na
• _
llIeJący~Ul u ta.wam.! l w ramach
~S
O.rgaJl1izacja stu<lcnchl pod nu- jaw, że cała ludność C~l'niO-'
am seszkał W Pozna niu dotyczących
IraktaJow TItIQdzynarodowych,
zwa "Blok !!cncrucJ'i . tudenc, wiec .iadła od lat mi~so, pochO..
~. Z do
CHRONI RĘCE ZMIE,KCZAJ~ • :
"
Z Poznania donoszą.'
." . "
.n1Jl1leJsz.oSC1. a nC.V i WVBIELAJĄCY SKÓRĘ heJ z r. 1922", grupujflJca nie- dzące z ubo.iu l'ytualllt'go, opła
.
nIc to spadmc na organa sądol
'
...
'
,.'
. cając odlno 'ne lUiksv za 'len \11ma W~zy~:J{lch ".- bItnych.
1)0 Pozna1l1a przybyl i zamiesz- we, które zbadaja listy. usłało~'PR
dnu bój. ,V zwinzku .,' lvm należy
Jl(tI
M stałe b kat Mfred Kalt u I IlC
e
ł dzC.ID
' ]"ejsk"le przy
~
aczy .plerwS'zego
o.k.resu
Zy-<'HŁ
.
•
,pl'Z Z w a
T
. D·
..
1 old
•
zywający nazwiska Maciejewski
ł d'
będ • '
~ e R F= e c T lON )ow0.len'lle.J l\t1mUllll, l
UJą- s,ję spodziewaĆ z::\rząd~eń majaZredukow~ny przed kHku l~ty ~Z.Ylll IklW~ ę .Dlona b'l' złe zasacych ~asadom l'uchu narodOwe- cych na celu ograniczenIe 11])0a os arzema pu lcznego w - dO i ant:vselllickie~o
l
P
.in rytualuego do. ro.zmhllrów, od
, .. yk ollawca wyroków zamierza za- wypadku fałszywej dekla\l'acit
BUKAREsr T 17 t
.
..
:
l:O • ~lC lwa :la
Po.życiu mi~"~1
łożyć kiosk z wyrobami ty to nio.
_". _,
.
,,:
.
!~ • . s )'1Czma. --: ~~ spec}al!1ym zebranIU udzle- powiadających
'. . .
t,'
Del... rct otrzyma w CIągU kll- \V ZWIązku z o glos z onyull dZI- he całkowIteJ' pOJUo"y l'ządoWI' przez łudno.ś(~ żydowska
~\\, mI l l!aze
aUli.
1-,u wnl
..l.' f
_
.. [eczuą .
. . . . k omumkatem
.
. j parU"'. narodowo
~
otmQ
OS'La
I ZOSLa sIa.l
rady ekono- premiera Gogi
treść

I

I

B kat Made,"ewsk-,

I

[1trÓW

l

,/

Wszecbświatowej sławy
śpiewak

w swoim nn;no.wszym filmie pi

; artysta

M

pierwszy tenor Opery
l~rólewskie.i 'Y n z y m i e
i medioJallskiej "La Scali II

TO TYI ••
Już

Alpinista, cż, komisl

Blumie

Z

MOJE SZCZĘśCIE

owu (haulemPI

Gwaltown, atak na Kr,lenk

(Dokończenie)

s

Iwiedrwośf

W .. parlamencie"

- Starałem
się
utw'Orz);ć
1,al.11binacj"
rząduwą,
którą
MOSKWA, 1.17. (pAT) Na (,~trych słowach polityk~ obu tych pozwala na swoim terytorium na
,arn. nawet umlałem. za zbyt d;r.isiejszym l~znym posiedzeniu państw. Omawia.jąc stosunki 50- istnienie organizacji, skierowanych
':'miałij. 'alcży przypuszczać, iż Jady z"iązku i r:Ldy narodowej wiecko
fra.ncuskie, Zdano,,;, przeciwko ZSRR. Musimy zapyt.ać
laką byta , bdiyź nie doszła d.) dokonano w~boru prezydium naj. oświadczył, iż nie rozulllie, dlacze- Francję - mGwił Zdanow - czy
Skl\Jtku. Zaznaoczyć jednak mu- wyższej rady ZSRR.
g(J Francja, z którą Związek So- pakt wzajemnej pomocy istnieje,
zę, iż przez o.pinię, publiczną
Przewodniczącym prezydium U). wiecki pozostaje w bliskich i przy- czy nie istnieje'ł
przy.i~ta Ooll::l była z wieH ą sym- stał _~łinin.
.
. jacieIskich stosun~a(',h.i z kUrą
Poza tym Zdanow zaatakowa~
paliC!.. Front Ludowy składa się
"srod 11. ~~tępco;v ~~ze.,Yodn!-1 Z3,warł pakt wzajemneJ pomocy, komisariat transportu wodnego,
z trzeeh najważniejszych stro.n- czą~e~o ~r~2.yC1lUm znaJ. uJą, ..su~ _ _"iUiiiii;;iiii___iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;_iiiiUi__;;;;iiiiiiiiiiiiiiiii;;
niclw p\łlityclillvch: socjałi ·tów, prztdsta'Wlc!cle 11 repubhk Z.VląZto
l'ildykaMw i KOlllunistów. Par- ko,,:ych?
drugo- \
hllll·enfor.na gru, a rad -kałów l'zęune l ma o zIl!lue. .
• 111 ,
.
P b
.} ~
Sckret.·uzem prezydUilll wyl)r:mo Z. Nowakowski l WańkOWICZ wystąpili Z redakcJ-i
.l
iV<:zoraJ~z):-ll ze r~nlL1 zg.,()'~ o,orkina dot -c.hczasoweO'o
sekresiła
Z<i:,Lrze-zellla przeCIwko
'J
. ."
"Kroniki"
'-c' d;
. d
k
. . , _
tarZ:1 centralnego komItetu WYkO-,
. IUG rz~ u
omU!lust~\. ll&WCzeg-o ZSBR.
Warszawsld kOl'esp. "Głosu Po-' PGza tym, przeciwko postępkowi
,\y Ł\ch w:ll'llinkach nie poz.osta
W skład 24 członkćw prezydium raunego" telefonuje:
" IpohorsJdego reagowali już dwaj
wał? ~~ll niC juk zrezygno.wanie ~laJwyżc~ej rad.~- ZSłtR weszli lt>. • W ~wiązku z nap~dt>m ~a SI?-: pi~a~ze pol~cy Zyg~unt. Nowak,o. wz 1I11S.!1 powierzonej mi przez l~.: St?ltn, Bena, Bluecher, .. Bu- 1l1mS~1~go odbyło SIę pos!edz~nte ski 1 ~e!chlOr Wa~~O\VlCZ, ktorzy
prez~'den la rep\"blik~ .. Nic chcą \ dlen?Yl~ Z<La~ow, Kosarew, KruI' P:~Z~dllll~ .S~ndykatll D.Z1ellmk~- I, ~ystąplh z ~~~~kCJl ,nowego t~go.(l
bOWiem, aby dla mOlej osobis.l.~j ska 1 SJdoro'\\.
l'~~, n~ ktor~~ p~stanowlOIlo "~-I tllkoa "K~O?lk .. ,ktory POdpIsuJe
~:l.tysfakc.ii kryzys ?uedłu7.ył
Zr{odnic z artvkułem kODstytu- C~ąglląC Odpowl~dll!e konsekwenCje lP?horskl Jako redaktor odpowie~ i(; _~ ~z.iCl'i, lub choćby naWf\t \ cji w ..;k~au. pre~ydh\Ul nie wesz~j ,\obec napastmł'3 Jpohorskieg.....
dzmlny.

są ł ccoList.ości

EChI. napa dII na

Słoni

kiego

weJI

~(JdZITl( .

nad

·wkrótce!

burza

sowieckim

; wjo~'dząc, i~ komisariat ten pra.cu·
je ile, że katastrofy są ustawiczne.
J" mi~ariat zamiast 12 tys. ton a8'ty dzit>nuie ładuje tylko -ł tys
Dalej Zdanow podda.ł ostrej kr~'
tyce pracę szefa komitew do
spraw IZtuki przy radzl~ komif:arzy ludQwych Kierzenc ''''.1, \)świad
czając: w konkluzji, że nie nadaje
się na kierownika tego dzmlu.
BAmROW krytykował dzialal
1I0Ś\.'! komisarza sprawi'!:Uwości -Kryleo!d. "Kry lenko, 'l1: w·~ Eagi
raw, Uljmowal się dawdej tur;\'s1yką i alpinizmem, a obecnie zaj ..
muje :sIę szachami;
spraw·.mi ZlIS
komisanatu 'wjmuje się tyJko dorywCl\o. ;\lćwea zapytat, kto) 'właści
wie stoi na czele komisariatu !OorawiCdliwości; lIlpinista, czy komisarz sprawiedliwości, z.az~acz<1ją('.
że:
Krylenko nie powinien wejść:
w skład nowego rządu.
KOSIOR poddał ostrej kJ'ytyc~
komitet
dcsfaw
pa{lsŁwtrNycb,
przemianowauy ostatnio na, kom: '
ió:lWlt i kierownika Kolcowa, domagając się jego usunięcia.
Jak wynika z powy~szego nie u
h'ga żadnej wątpliwości, żo los
Krylenid, Kierzencew.a i Kolcowa
został definitywnie przesąd1.Ony.
Kastępnc lączne posiedzenie 'lady związku i rauy naroc1owo8Ci od-o
b~dzie si~ 19 m. b. o godz. li-ej.

czlonkowie rządu oraz pf'lewodmSzalei.sc~
Rngli~
\ cząr.y oLu izb i ich zastępcy.
a~ III
II
Iq
Diety (11a, deputowanych ustal 0spowodowała kilka katastrof na morzu
no ,y na t<:pujących rozmiarach:
dla kaźdego deputowanego tysiąc
LONDYN, 17 stycznia. (PAT)' Poza tym potwierdza się wiadoWARSZAWA, 17.1 (PAT)
Szalejąca
od
ubiegłego mość o katastrofie statku szkocrubli miesięcznie i 150 rubli dzien. ,t i\zi~;jcjsz~:ch
giełda~h walutonie podczas trwania ses,ji, dla prze. piątku nad ~ałą Anglią burza, po- kiego "Lochshira", na którego }loh\ ch dewiza na Paryż
wykazała
wodl1iczącego J,ftżdej izby i jego chłonęła w(;zoraj 10 ofiar ludzkich. kładzie znajdowało się 5-ciu ludzi.
p~llowl1e osłabienie. Fakt ~rzecze 2 i;astępców llchw:alono po 300 t y- Wiele statków znalazło się w nie- Ogółem w katastrofach, jakie sponia s:ę mi~ji tworzenia gabinetu
sięcy rubli dla każdego rocznie. be·zpiec1.eństwie.
wodowała ostatnia burza zginęło
przez b. min. skarl.JlI BOJlneta, cieIstnieją
obawy, że parowiec 30 o:;ób.
t'ząc-ego się zaufaniem kół gospoMOSK'\V;~, 1.17. (PAT)
~a "Glanhyt:" z załogą 25 ludzi oczel!ar{'zych or,a z zagranicy, podziałącznej
raJy kiwany w piątek liano w IrJma dzisiejszej sesji
łał na sytuację waluty francuskiej.
związku i rady narodowości przy- zatonął.
.
:";ależ~r przypuszczać, że i reakcja
jęŁo dekla,rację premiera MołoLoBrytyjski statek cysterna "Wav
na niepowodzenie wysiłków Bluwa
złoi.enie pelnomocnictw !Za- Babedus" znalazł się w wielkim
ma, równoznacznem z przedłuża
dowych, wyrażono mu vot.um za~-' niebezpieczeństwie na Atlantyku.
Rekonstrukcja
.. -,
niem się przesilenia, będzie też fanii' i polecono przedst.awi6 listę I Burza zerwała mu mostki, urządze
ujemna.
RZYM, 17.1. (PAT) - "Corriere \ su we Francji, sllrctwa dojścia do •
1Jowego rządu. przy tym punkcie nia radiowe i łodzie ratownicze.
cwiza lIa Paryż, \lotowana przy porządku dzienneO'o wygłosili prze· Admiralicja wysłała z pomocą za- delia Sera" donosi z Londynu, że skutku obu wizyt .zoswła w LOIlkrążownik udający się w najbliższych dniach dynie ponownie wzięta pod :"O?;.·
so tuim zamknięciu w Londynie m(wienia: Zdallo';, Bagirow, przed grożonemu statkowi
do Berlina podsekretarz stanu w wagę.
14>;,75, dziś przy otwarciu notowa stawiciel Azerbejdżanu i Kosior. "Wolverine".
ministerstwie
spraw wewnętrznych
Pon;ldto pismo notuJE' pogłoski,
ZDANOW, omaWIaJąc działal·
LONDYN, 17.1. (PAT) Jak
na była 151,37, natomiast o godz.
parowiec Ge';ffrey Lloyd przedstawić ma że w najbliższych dniach dojść tlI<I
W teflninowych 1.0;;6 komisariatu Bpr. zagr., zaata- obecnie stwierdzono,
Ili·ej - 150,50.
notowaniach franka w Londynie, kował konsulów niektórych państw "Glanhyd" uległ katastrorie w kanclerzowi Hitlerowi pewne pro- do rekonstrukcji rządu Chamberw Leningradzie i zażądał unormo-I czasie burzy, Jaka s~alała w nocy pozycje rządu brytyjskiego, do ty- laina. Opuścić miałby swe stanowideporty nieco się zmniejszyły w związlm z poważnym spadkiem wania stosunków konsularnych na z 'soboty na niedzielę. Dotychczas czące porozumienia czterecb OtO- sim pierwszy lord admiralicji Duff
wzajemności.
Zdano,'lo, znaleziono na wybrzeżu pod Rho- carstw w Europie. W tym samym Cooper oraz minister l.nictwa
l~lI\'Sów gotówlwwych; l-miesięcz podstawie
ny notowano przy otwarciu 6,25, domagał !'ię zdecydowanego stano· silly w południowej WIllIii ciała ~zasie udać się ma do Rzymu sir lord Swintoll. R.ównież t11tuistrowi
ogólną Robert Vansittart w podobnej ml- Edenowi miałoby zostao! llowit'r:r.ollatom~c1 .. t 3·miesięczny 9:25. W Zu wiska dYlllo!113cji sowioackie.1 wobec \ 3·ch członków załogi na
sji. Jednak wobec r01wojlt kryzy- ne inne 's(anowJ«ko w '7.ą.dzie.
ryc hu Paryż spadł z 14,30 !lo 14.2(). Japonii i l\1andżukuo, atakując w I liczbę 17 -tu.

Spadek franka
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·qdzi

rządu Chamberlain~t'

I

,-----------------------------Votum

nieufnośd

l

_ _~;....;.~__
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"GŁOS

PORANNY" -

'193~

Bomba na uli"
Króla
J
rz
I)ol;c;; angielskie;

dla gen. Źellgowskiego r

Warsz. ]'01'. "Głosu poranne- I
go" telefonuje:
Dziś przy ulicy Wiejs.kie.i oź)'
w.! si\: nieco, a mian.mvicie na
porządku dJzienmym zlllajduje się
lllit:dz,V inJlymi nu ko·m.isji woj~\:i.owe.i sprawa votum nieufnoś
JEHOZOLIMA, 17. 1. (PAT). li ożywlianego ruchu rzucił bO'nt
ci dla gen. Zeligowskiego i ewentua.lny wybór nowego prze- \V centrum Jerozolimy na ulicy bę w tłum przed żydO'wską reNa szcz~ście bomba
wodJniczą,ccgo. przy rzym nu sLfI l\:rób Jerz ego Lero-rysta w \.:hwi stauracją.
llvwisko to " . -."uwana jest kanc'ydatura pos. Ekerta.
TAJEMNICĄ
Sen::! t obrado\\ :'ć b <: dzie nad , ClIl piękna cera, któt/l oaiągn"ć ZIIWSle mojne, ułł'wając s,stematycznie
Ll s ł:J\q o zniesieniu s'ądów przy
~. i r::głvch.
J ednocześll1ie tO'czyć
epRZETtUSZCZONYCH
si(l b~dą dalsze ohrady w sejPUDR6W i KR~M6W
mowej komisji ln vhełowej.

Pomysłowy forleI
skułecznie walczyć

I

.
(i)
l\.

Ksiildz Dotepia
wybryki chuliganerii

Nr. 11

lerorusłami

ta nie poeią.r;nęła za sobą ofiar
w ludz.iach.
'V Napluz tłum po l'U drugi
atakOwał dOm burmistrza Soleiman Bey TU'karna. Policja wy·
miewiła z ter01ryst.ami
szereg
strzałów. Burmistrz zosŁał już
ra·z z.raniony puez terorystów,
którzy mu zarzucali werbowanie arabów do sLr01uu.ictwa umiaTkowaJllego.

POWODZENIA

\MYDEii

,./

Lab. Chem. Farm.

M. MALINOWS·KIEGO

lie,ri W:l'WZ z aula.mi pancernym
j samolotami przeSZUKują cal,
o,kolicę dokoła !1onim.
Do te "
pory wO.isko nie zdołało wykl'Y~
kryJówek tCl'oryslów. Bandy tetorystów mfc,J'mowa,n c są pni"
dop.odobnie przez swych s:zpie
gów o ruchach wojsk.
(ŻAT).
Z<l.:łingażować

JEROZOLIMA, 17. 1.
Rząd pos>lano>\vił

jeszcze 30 pollejantów pomoc·
JEHOZOiLIMA, 17. 1. (Ż AT). niczych na Starym Mieście Je
WiękSlze oddzialy w.ojska i porozolimy. Za.rządzenie to pozostaje w związku z a.sŁai,nil11.i ak-

Wapszawa, ul. Chmielna 4.

Z....cai UWili' -... """ !

z

Dozwala

Warszawski koresp. "Głosu Po·
rannego" telefonuje:
Przed kill.u dniami w Głębinowie
pod Warszawą banda chuliganerii
obn;uciła
kamieniami miejscową
bóźnicę. W związku z tym, w nieprzyjęta zosŁała
Marszałka SmJgłego
nie brytyj'Slk ie wła:dze bezpiedzielnym kazaniu, wygłoszonym
..
,'.
_
\ c~,ellstwa zastols.o'wały . obecnie
przez proboszcza parafii głębinow
. •WARSZAWA, -17. I. (PAT). na groble Nieznanego Zołmcrza głego - Rydza.
l1Ie.zw)"klc pomysłowy ) skut~cz
~lijej, poadły słowa po!ęptające ten
Dnia 17 stycznia rano przybyła pr~y asyście kompanii honoro·
Około godziny 16-ej.
gOSCJC n:r fOI·td, któl'Y niejcdnokrotnie
w~]bJ'yk chuliganerii.
do Warszawy w odwiedziny do wej z chorągwią. Z chwilą prz)' zwiedzili muzeum belwederskie. zdola! zmylić czujuość bandywojska polskiego niemieeka de- bycia gości orkiestra odegrała 'Vieczorcm w sali pompejań- łów. ,,, tym celu policja posLulegacja wojskowa z komendan- 000 hymny niemieckie. przy skiej hotelu Europejskiego od· gujc si~ samochodami ciężaro
tem akademii ,,'ojenne,i gen. czym gen. Liebmat111 dokonał był się obiad wydany przez mi- wymi. które wyglądają pozor.
Liebmannem na ezele. W skład przeglądu kompanii honorowej ,. nisłra spraw wojskowych. 'Vzi~ nie na zwyczaj:ne cięŻ3Tówki, ,"'
Cenzora filmowa francuskia 1'0- delegacji wchodzi paza tym 4 pozdrawiając ją
okrzykiem: li w nim udzia l: ambasador nie- rzeczywislo ści jednak kryją od.
leslała
do wszystkich producell- oficerów. Równocześnie przy je- "Czołem kompania".
miecki von ~[ollk ~ . cała delega- dział:' UZbl·o.ionej policji. Na otów i biur wynajmu filmów okól- chał polski attache wojskowy w
. W chwili składania wi·e lica o.r cja niemiecka; att~che :wojsko- parllccrz~nych śchuYlch tych sa
nik, przypominający nowe rozp~ Berlinie ppłk. dypl. Szymański. klestra odegrała hymn poIsk1. wy płk. von Sludl1łlz , Jego za- mocho.do\\' ' .... yllHtlowUine .są ,oz
\';"ądzenie, dotyczące ~enzurowania
Delegacja została powitana Po skończonej ceremonii, dele- stępca kpt. von I'h ockdorff, wio ma.itc towary. worki mą,ki, ja:.
obrazów. Odtąd zakazane będą bez' na dwOlfcu pr·z ez oficerów z ra· gacja niemiecka złożyła wizytę ccminisłer spraw zagranicznych rzyny itd. O zmierzchu sam o.. pelacyjnie wszelkie filmy, mogące mienia minisłerstwa spraw woj- ministrowi spraw wojskowych Szembek. szef szlabu glównego chody I.e udajq si<: do ..olwlie,
pierw - pierwszy wiceminisler spraw gdzie grasujtt bau1dyci. Gtly taki
szJwdzić opioii francuskiej zagrani- skowych i sztabu głównego oraz p. gen. Kasprzyckiemu,
('ą, narus~jące moralność publicz, przedstawicieli
ambasady nie- szemu wiceministrowi p. gen. wojskowych, komendant wyż- samoc hód zosirunie za.aŁ: kowa,,~ lub też uwłaczające Instytucjom mieckiej z attache
wojskowym Głuchowskiemu, szefowi sLtabu szej szkoły wojennej oraz sze· ny \lrZCZ [crory tów, w cpanc.egłównego p. gen. Stachiewkzo- reg generałów i wyżs·zych ofice- rzol1~-cb ISchmaeh otwierają sitl
TJaństwowym. Również zakazane pHt. von SŁudnjtz na czele.
będą litmy,
ośmiesulj,ce
armię
O godz. 11-ej gen. Liebmann wi praz została przyjęta na. an- rów z G. L S. Z., .M. S. WOj';K nagle okienka, pucz które karabiny maszynowc odpOwiadafrancuską lub też naruszające
jej wraz ze swą świtą złożył wieniec dieneji pruz p. Marszałka Smi- i sztabu głównego.
l,re&tiż, jal{o też filmy, obl!llŹaJące
ją na atak, siejąc spnstoszenie
uczucia patriotyczne innych naroI'ÓW i mogące wywołać incydenty
I
ni.
(.~~plolt1atyczne.
Filmy policyjne j
Poza t) lU wl'al(:h:c p~~
l;angsterskie będą dozwolone jesię Sll1l1'Ochodall'lli, orzemaJI()!Wa·
dynie '" wypadku bezsprzecznej
nY-~l1i na • zwykłe .a'Uto~us.~, 'W
wartości artystycznej. To samo d~ CO· spowodowało
kforyoeh ~ako pasazel'Owle Jego
1~-('zy filmów szpiegowskich.
je~dżą }}oIic.ianci ubrani po e~'
węźle
" "rJłncmu.
. iWARSZAWA, 17. I. (pAT)'. - chał sprawozdania wiceprezesalnej gwarancji wszelkie straty
Władze br:vbyjskie spodziewa
W diUu 17 bm. odbyło się posie B. G. K.
p. Kożuchowskiego, oraz koszty, związane z napr:l- ją się, że ta metoda p~lloży kreG
O O icznościowym
d!:enie 'komitetu ekonomicznego przewodQic~ącego komisji po· wą zeletryfikowanego. taboru. szerzącej się ostatnio pladze .Z
złożonej ministrów pod p'l'zewodnictwem wołanej do zbadania sytuacji obciążą firmy angielskie.
taków na pojazd'Y na swsaoch
'J j
:t wicepremiera KwiaŁkows;kiego.
w przemyśle hutniczym. Jednopale~tyli,skich.
zimową!
'Komitet ekonomiczny wysłu- cz-eśnie komitet upoważnił miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
ni s tra p r zem ysłu i 11 a nd l u d o P o· r
ii
wołania do życia nowej organi-

Delegacja wojska niemi.e.ckiego I:~~i;;;':~::~:~:'i~:;;;:':
..Rydza I

na audiencji przez

Obostrzenie

cenzur, filmow_ei

Ze· sllr sI-e sl-lnl-kl- ang-Belskl-e

':z!r::1 ~~~s~:~t~z:~ająeyeh

perturbacje komunikacyjne na zeIektryfiko
!
kolejowym warszawskim
wanym

Najlepszymprezentem
k l
jest
kwit o.(iary
na pomoc

'lódzka

młodziei ' akademicka ~~j~:ąZ~~!~ł: ,~;:;!~~o~ll~~~ I

przystąpiła do pracy dla dobra ludnoSci polskiej

cowane przez komisję. Nowa ta l
orga.nizacja zdążać - będzie do
zwiększenia
udziału
tworzyw
krajowych,
zorganizowania t
wspólnego zakullu tworzyw za · \
granicznych, zreorganizowani.a
dystrybuoeji żelaza w kierunku
większego zbliżenia producenta
do konsumenta oraz opracowa·
nia racjonalnego planu inweslycyjnego, którego realizacja umo
żliwi zwiększenie produkcji że
laza, lepsze wyzyskanie two·
rzyw krajowych, a w konsekwencji prowadzić będzie do 0bniżenia kosztów własnych pro- I
dukcji żelaza w Polsce.
I
~asłępnie komitet ekonomie!.
ny przyjął do wiadomości prze·
jęcie przez P. K. O. portfelu tJ ·
bezpieczeń, zawartych za po-

na obczyfnie

f

W dniu 16 stycznia

Już w chwili

lokalu,

'fi

obeellej

komitet

z:wiązku - nauc~cielstwa polskiego akademicki przyczynia się poważodbyło się

zebranie

młodzieży

aka
komi1erie akademickim dnia polaka z
zagnanicy i zbiórki na fundusz
szkolnictwa polskiego zagranicą.
\V zebraniu wzięli licznie udział
~złonk(lwie akademickich kół
lo·
dzian, studenci Wolnej Wszechni·
cy Polskiej oraz stude-nci pedagogium.
Zebranie odbyło się w nadzwy'
~.zaj podnii:'słym
a równocześnie
pełnym zapału i młodzieńczego
rozmachu nastroju. Ze złożonego
przez prezydium sprawozdania wyIlikało, że w akcji bierze udział
coraz liczniejszy polska młodzież
akademicka - bez względu na
Iderunki polityczne.

de~ir.liiej z~rganizowanej

'tV

nie do rozszerzenia pr.ac komiteiu
wojew. prźez li~zny udział w akcji propagandowej, zbiórkach P"blicznych) sekcji werbunku CZłOllków tow. pomocy Polonii zagranicznej i t. p.
Komi\tet akademicki pc,s.t anowi!
rozszerzyć swoje prace przez powołanie do życia ogólnomłodzieżowego .komitetu) z którymby wspólnie dzialał dla dobra ludności polskie! pOlia granicami.
Studenci i absolw~nci szkół śred
IIi ch, którzy dotąd nie biorą udziahl w pracach komitetu, proszeni są
o zgłoszenie s;~ uo sekretariatu
przy ul. 11 Listopada 26, tel. średnictwem głównego przcdsła
127-05, codziennie w godz. od wicicia tow. ubezpieczeniowego
16 - 19.
"Phoenix" na Polskę, na pod-

Wielki turniej szachow,
.

6

-

h

Ł

d -

Z udziałem mistrz w zagranlcznyc w o Zl
W niedługim czasie rozpocznie (Czechosłowacja).
Z graczy polskich będą ucrestnie się w Lollzi międzynarodowy
turniej szachowy. Turniej ten orga niczyć: mistrz Polski rlr. Tartakoniwje łódzlde 1owar~ystwo z~ole:1 I wer) ~:ch grac~y warszawski~~:
ników gry szachoweJ z okaZJI 3:>- PrzepIOrka, Pauhn Frydman, NaJlecia swego istnienia.
(\orf l Wojciet'bowski, or.az 4-ch
Z zagr~lJicJ' wezmą w "..im lI(~ziai łó~z~ich: Appel, Reged;r,uiski, Kol
mish z '" łocb - Castalul, mistrz ~kt I Gerstenfeld.
•Iugosławii - Pirc, mistrz Węgier
Turniej obudził wielkie zaintere_ Steinel', mistrz ~.otwy . pe-\ &owanie nie t~lko w kraju, lecz I
trow, mistrz SzwecjI - Stahlberg, w całej Europie.
oraz Thomas (Anglia) i Foltys

I

I

:!~:~~ ~n;s~~Y'

I

zawartej z kura·

'Vreszcic komitet ekollomicl
ny wysłuchał referatu wicemini
stra komunikacji Piaseckiego o
ruchu w węźle kolejowym wal'szawskill1. Odnośnie zepsucia
się urządzel~ elektrot~al~cy jnych \
na tym węzIe - mUllsterstwo
komunikacji slwierdziło, że ule
gły uszkodzeniu silniki
ele~
tryczllc. dostarczone z Anglii •
Powslałe z tego powodu trudno

I

ści są l1at~y przel~lijającej.i ~o
staną usumęte w CJągu 1 mleslą
ca, przy czym na moey udzielo-

--
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NT. 17

•

Studenci U. J. P.
solidaryzują się
techniką

,,'arsz. kor.
telefonuje:

"Głosu

z poliPoranne-

~O"

\V~zo.raj odbył się

" I
Narzeczon,

a króla Faruka

.' zapłaci

Dannie

młodei

""sokie odszkodowanie

strajk stuKAIR, 17. I. Ślub króla!hlą",- pan młody wypłaca tylko HustaIa oJ-Haraghi w otoczep.iu dary dla króla z racji jego zaden.tów uniwersytetu, solid~y
Faruka
odbędzie
się
z zaChOWa-j polowę
"mahru" i "muta- członków najwyższej rady uczo ślubin. Korpus oficerski ofiarulujących
się ze
słuchaczami
"Duchla" . następuje nych teologów. Za tę cZYlJ.ność je drogocenną szablę, sądowni.szkól p·oUtecrunkz:nych. "Vobec niem główniejszych zwyczajów, achhir".
stanu
cywilnego, cy - masywny srebrny serwis.,
tego. uniwersytet zarzą-clził sze- przyjętych w krajach muzul- czasami po paru mi~siącach, a urzędnika
maiiskich: arabs-kich i berberyj- nawet ro'k u i · więcej ' po "kita- Sajch AI"Maraghi musi otny- związek urzędników państworeg ś;rod'ków ochronnych.
skich.
bie".
.
mać, zgodnie z powszechnym wych szczerozłoty
posążek,
Zgodnie z tymi tradycjami,
Akt ślubu króla 'Faruka bę- zwyczajem szal i pewną zapła- kopię jednej z na]znakomitantyżydowskie akt ślubny sporządza się zwykle dzie spisany w pałacu królew~ tę. W .danym wypadku będzie szych rzeźb starożytnego Egiptu
w apelacji warszawskiej w domn oblubienicy. Podpisuje skim Kubla, 9. nie w domu ro- to chusta kaszmirska i tysiąc 1(t. zw. "Pisarza rządowego"),
go w jej imieniu oj~jec z dwo-. dzków . panny . młodej, jak naka funtów złołem w wartościowej gmina żydowska tabliczki
Warsz. koresp .• ,Głosu Porano ma conajmniej świadkami. "V wje tradycj~, · z racji specjal- szkatule. v.,'szyscy obecni otrzy-! złote z wyłożonymi rubinami i
nego" telefonuje: ·
akcie wymienia się sumę "ma- nych znów. zwyczajów, związa- mają tradycyjne migdały lukro r szmaragdami wypisami z niekt{)
.
wane w srebrnych bombonier- rych psalmów Daw,ida, adwoka
W Warszawie znajdzie si~ kil hru" czyli posagu wypłacanego nych z osobą króla.
W iIilieniu panny młodej pod kach. Po "kitahie" odbędzie się ci trybunałów mieszanych (mię
ka spraw ·w apelacji o ekscesy narzeczonej prz,ez narzeczoneanfyzydowskie w Zagłębiu Dą· go, sumę z t. zw. "mutaachhiT" pisze akt ' ślubny jej ojciec Ju- uroczysty ·obiad dla' członków dzynarodowych) - złoi.,: szkabrowskim, a między innymi - czyli odszkodowania (z "je-. suf zu'I-Fikar Basza. No. świad rodziny królewskiej oraz rodli tułkę, ozdobioną drogimi kamie
sprawa Władysława Michny, go strony") vi razie rozwodu, ków zostali wyznaczeni ali Ma- ny panny młodej. Dzień "kita- niami. Szkoły, sierocińce i zaktóry został skazany na 3 mie- wreszcie ew. inne klauzule na hir Basza - szef- ga~inetu kró- by" . będzie jednocześnie dniem kłady rzemieślnicze - wykoń
czają podarki wł.tsnej roboŁs
siące więzienia za wystąpienh życzenie obu stron. Uroczystość lewskiego' i. wielki szambelan "duchli".
Said zu'l-Fika1." Basza (inna' zu-Król ' Faruk urodzH się 11 lu· dla "swego młodego króla".
przeciwko sklepikarzom żydow ta nazywa się "kitabą".
Z chwilą podpisania .. aktu, pełnie rodzina). Ze strony oblu- tego 192Q r., a narzeczona jego Będą tam obrusy i majolika,
skim w p'owiede będzińskim.
•
ślub jest· prawnie · mwar-ty, ale ·bieńca świadkami będą: starsi 5 W1l'i-eśnia 1921- x .. Jednak we- wyroby z drzewa, miedzi, marklauzule dotyczą-ce ."mallru"· i książęta domu królewskiego, dług ksi'ązęcego - kaleridarza, do' muru, rzeźbione i inkrustowa"mutaachhir" obowiązują w ca ministrowie, wielki mufti, pre- tychczas uznanego w Egipci(:;; ne, dywany, wyszycia, albumy.
zakwestionowany
lei roz-ciągłośd dopiero od dnial zes najwyższego trybunału sza-I król liczy już 18 i pół lat, narze. 1Zgodnie z tradycją j upodobasporządzenia aktu złączenia (t. riackiego.
.
.
CZO<lla zaś 1 7 . .
niami Wschodu, najokazalej wy
przez ..Helios"
zw. "duchla"). Jeśli małżeństwo
Zapisu ślubnego, czyli samej· Rozmaite organizacje i stowa stąpią niezawodnie poeci.
W3!tsz. kor. "Głosu Poranne- zostani.e rozwiązane przed "du- 'k itaby, dokona rektor Alazharu rzyszenia już zaczęły , zgłaśzać
Królowa w Egipcie nie mG.
go" teiefoouje:
żadnych przywilejów politycznych i społeczllyeh. SlUllOwisko
Do Najwyi:sz:ego TirY'bu.nału
jej odpo~:iada prawie w zUtH'ł
Adminismwyjneg.o
wpłynęła
ności $t;łl1owisku
królews .-.ich
. skrurga, która r01JPatTywana bę
małżonek
~l;l(lrganatycznych w
dzie 21 b. m. firmy .,Helios" ·
Europie. Nlgd.y nie WYStęf) l,ie
p'l'zeciwko kartelom żarówko
razem z k.ólem na żadnych uwemu. Mianowi~ie zaJSkarżyła
roczystościach, nie bierze udz'a
ona patent k.<mcernu żarówek
lu w intromzacji królewskieJ,
"Osram" na spirale do l~pek
, cJekŁryclln)'cb., powolUJjąc się na
1f
lDi~. ;. I .( U W · pobliżu . If:z~",a
nie ma trOllU lub miejsca przy
troni·e. Za obraz« króla prawo
io, !'e nie .test 011 ~l!O~ i był uTORU~, 17. I. (PAT). - Pod Szofer szczęśliwi~ .wyszedł t ka się . w podobny ~posóbo sąsied- przewiduje l.arę do 5 lat W '~
żywany w róź-n'Y'ch kirajach już
Tczewem wyda.rzyła się niezwy tastrofy bez szwanku. _
nie drzewo samocltód cięźal'owy zienia '. nie mniejszą od 6 11\:.el,-ilka lat temu.
kła katastrofa czterech · samoW kilka minut później rO'J;bił należący do przedsiębiorstwa sięcy; za obrazę królowej i nachodów, które w krótkich odstęprzewozoweg'o Dawida Reinhol· stępcy tronu - do 3 lat więziepach czasu uległy r-ozbi-ciu w
da z 'Varszawy, przy czym 1'0- nia, ale bez ograniczenia mini·
niejlubnych dzieci
tym. samym miejscu. W odległo
.
mocnik szofera Bolesław, Cboj. mum:.~. Bard.zo rozpowszechnio. 'Wa,r&Z. koresp. "Głosu Poran- .ści 13.klm. od. T~wa.'" P?~li .
.
nacki doznał. tak ' Ciężkich ohm. ne jest mni-em9.n~że !l0!a rozoegó" telefonuje;
..
_ iu. '\\TSI Rudno samochod C1~za- -. zajmujących kUka
żeń, że J}O pnewiezieniu do szpi mn..itymi reformami,:jakieh .,,0
.
,.
rowy IJIl'Illy "Pokolm" z Bydgo- . --stanowisk ·
łala W Trzcwie zmarł.'
dziewają się od ].;'r61a Fa.raka ,
, 3 podstaWIe statystyk II! do- szczy przy zjeżdżaniu re stroN'
" . również
sŁanowisJ,o
królowej
mów podrzutków j ze szpitali mej oblodzonej góry zartuciłi IWarsL. koresp. "Głosu Ptira'n~.
. Ieco . pOZl11~J w Iym s-aU1Fll dozna zasadniczych zmian i hl;:'
stwierdzono, że w r. 1937 licZbalwp8dł Da przydrotne drzewo, nego" telefonuje;
~nieJscu uległy katastrofie je- dzie bardziej .,upaństwowionl-':
. ślu b nyeh d'
. . S aIzlba lekarska w \Vtarsza wi-e SUZ-e
Tak samo, J'ak obecnl'e w E.·
me
ZlecI· przektoczyła kt6 re wyrwał z k orzemaml.
d
"dwa inne samochody,
.
b je1)0 tysi"cy
hM
.. ł
ł .
b't powzięła uchwałę, wzywającą ,en Clęz~r?wy, dr;ugl. os-o ow}", :zipcie,. J'esŁ również na dworze
:...
",.
.
moe
ZOSL(l zupe Ule TOZ l y. lekarzy, kŁo'rzy zaJ'InuJ'ą ro'wno na. SZczęSCle
bez ofiar w lu- "
bagdadzkim, w Sundii i Jamaeześnie kilka posad, by w naj- dZlach. .
nie tytuł "królowa" - nie jest
krótsz,~m czasie. zrezygno~ali z , Na miejsce tej niebywałej ka- znany, ;:t o małżonkach kr6lew ·
łf
podwoJnych a meraz potroJnych tastrofy .przybyły wlrulze śled- ski ch nie wolno nawet W-SpOl11;'
n.ać.
planował obłąkaniec, krątący wok6ł zamku
stanowisk.
cze i administracyjne.

EksceSI

I

Patenl I,Osram"

..

M

Na trzynastym kilometrze 1...

Kat feralng.
51ro a· 4- ·. samo,ha

W 1937 roku 50 lis.

Ap.el do lekarz,.·,

Za

ach na ks'. Juli,ane

aMSTERDAM,

li. 1.

(Tel. nieznajomego.

Okazał się

"ŚlePJ Mi1ksl~

on

~l.). Wczoraj po południu ks. :m-esztą niesmtodlliwy, gdyż nie

JuI!aW!llB:Ihw) ~arzys>twie króloweJ
1 e ml!lly oraz matki kJS.
BeTIl1ll1'Oa., ks. Anngard odbyła
otwartym .samorchodem przejai~kę po okolicach So~tdi.ik.
rrL__
uUIIIly mieszikańc6w z najwięk~z~ ~mcunld.~. witały przeJezdża:Jącą kSH~zrucz'kę~ W15trzymująe się jeoo3'k od burzliwych
t;ll3lllifestaeji ze względu na jej

pozostanie w więzieniu

posiadał PlTzy- sobie 'nawet żad-

.....-G·R-A-NI!ID--K-.-N.O--!IIIIIII!--.- - -.

_. IDIIIIIII
. -. -.

Dziś powtórzenie

-

: Z ,Wrurszawy ' donoszą' :

premiery!

Najglośniojszakomedia obecn ei' d_oby

ne.f brooi.
. .
..
Mia.steczlKo i w,s.ie w okolicy
Do ministerstwa gpmwiedliSoestdijk wciąż żyją tylko 0- wo·ści wpłynęła p<rośba obro~y
cZe'kiwaniem na radosną nowi- _ bo,hat~ra glo,śny'Ch . p'l'oceso,,,: ,
. . W roli głównei FF'RNAND GBAVET
Rełyseria: MerYltn Le ROJ. Muzyka: Richard' \ Jlann
n'" z zamku. W parku zamko- kr
. ymll1a 1-ny~"'11 Ma-ks a B( )rnsztaJ
i,
•
...
la
g
Począt. o ~odl. 4-81.
WymiStOją w pog,oŁowiu' baterie ' J ',~Irzez~".wane ,o'
p r ~ e ~ ~ ~"Wla'"
.. ,;". ja.'__n__
. . . ._ _ _ _ _ _lIliIIIlllllllIIiIIlL!l!iMlIl.
_ _ _. ._ _ _ _ _. . .
dział, któ.re mają z.wi.astować podzIemin) .. ,Ślepym M~ks~m ,
..
.
. .. .
narod~,i\I1Y dziedzica tronu. Dwie o pl'Zedt~rmlllowezwQ.lme:lle.. ~..
!9'ł U S'łU
z:m.ian;y koni 1ITzymane są stale B(J-r~Sz.~aJ'l1 cdbyw.a ~pecme kałJ
R
Sla·DI.
.
w zaprzęgach, aby w.każdej ~ę Plęcl~ .lat Wl~ZWllla za term
w drugim dniu obrad kongresu w Warszawie
Wyja1Jd z zamku naJSI~ił ' 00- chwili działa mogły wyjechaĆ l sz,ąmtaze.
.,
lem uspokQjenia holend!e'rskiej poza zameik i oddać bOIl1.o'rowy· 'Y~ad:ze w~mullru .s:prawledh- . "Varsz. koresp. "Głosu Poran- sIu węglowego, hutniczego i naf
tmvego, ·rozszerzenia inspektoraopinii pubticzrnej, wśród ktoo-ej salw!.
WOSCI zał~twlły p!l'os~Q "Ś'lepe nego" telefonuje:
rozeszły się pogłoski, że· nra;s,t~J'eŚ1i naTodziny n,atstąJpią w no f:{? Mak"'l' odmOWnIe, wobec
W drugim dnJu obrad 'kon- t6w pracy, rozbudowy sądowni c
czyni tr-on.u grozi jakieś rniebez- cy, międJzy god.z. lO-tą wieczÓ>r !.: !fmn:y,ch ()'P~nlll. wydanych o gresu organizacji ' zawodowych twa pracy, podwyższenia płac
pieczeństwo, że dokon.a.tn.Ol na i 7~mą ralllO, wówczas salut 0(1- r \n1 prz~~ sąG)' J plTzez władze
pracow'uików umysłowych wy- robotniczych i pracowniczych,
nią ZWJnaiCbu.
.
.
dany zo,stanie d.o'P iero o godz. 1;\ ;(7iel1in~
suni«to postulaty zapewnienia zmniejszenia rozpiętości między
W okolicach zam,ku krążył 7-ej rano, ceremoniał bOwiemwarstwiepracujq.cej rzeczywiste r najwyższymi i TIajniższymi wy:zeczyw,iŚ-Cie od pewnego czaJS.u nie przewiduJe oddawania strLu
Jakiś. ospbnlk, iak się okazało łów w n~y.
go współudziału w rządzeniu nagrodzeniami, przeprowadzeobł~aniec,. który zwierzył się
PierwSIzego ziłlj,ęcia nowO/rod- p. t. łJ Wincenty Witos" państwem, domagano się powro lnie wyborów w łych instytuj::l,kiemuś przecho<1lI1iowi, ze po- \ kadlok,ooa za zezwoleniem kró\\Tarsz. kor. "Głusu POTanne- tu kapitałów polskich z ' zagra- cjach samorządowych, które są
stanowił dokonać zamac,hu na lowej WiIh elll1liny, nie 'fotograf go" teIef()JIJuje:
ks JuJLanę. P.o1.icja ail'es.z.towała dwors.kl, lecz kJs. Bern::il'd.
Z nalk a.zu władz .ooU1i.nistra- nicy, upaństwowienia przemy- pod zarządem komisa'l'ycznym.
cyju}'1Ch zuj,« Lo l1!aJkł3!d br,olszury
p. L "W.inc,enty WitOls" . -wyda:nej w Kmkowie. Sąd konfiSlkatę
Zgon śmieciarza · w niezwykle tragicznych
tę zatwierdził opierając s.ię na
If'--~
~a stacji w Zduńs.kiej Woli
art:v-kule 154 k. k.
okolicznościach
.. ~czOll'aj na. stacji kolej,owej 'sz,Yini1stę siła w-erzellia nie była
. ' Zduńskiej Woli wydarzyła zbyt wielka.
NOWY JORK, 17 stycmia. -Niesz,cz~śJ.iwym
Zlbiegiem. Dsię kataJstrofa kolej!ow-a, która
Mimo to kilka wagollów
(PAT). O niezwykłym, a ::.trasz · kolicz.ności w beczce tej zltla.id'Onie pocią.gnęła Zła sobą ofia.r W ł.-owarowy.ch ora~ lOtk,oilllotywa trzymotorowy samolot nym . wypad'ku d;oooslzą z m'a- wały się wióry dJrewllliaIł1e, ktO.
ludzi3JCh.
podą,gu osobowego zostało uRZYM, 17 stycznia. (PAT) .-- sta TaJJallaiSsee w stanic Flory- re narty·c hmiast zajęły się od zaP,olCiąg QlSobowy nr. 1443, mą 5zkodz'o'lle.
Wczoraj . w pol: MUlS>solini wy- dy. Oto niejrold Matron, zajmu- palooeg-o cyg'am, które MaŁs.oo
ża';'ący w kięmnku Łodzi, 'wSlku
Wsku'tek wyp-ardku , ·.nastą.piła st3Jrtował z lotniSka Guidonia, jący się zbieraniem odtpadkó-w, t.rzymał W Uistach.
tek złego . nastawi,enia zwrotni- przerwa w 1'Ilichu , kbh~jowym. . os,obiście pilo,tując trzymotoro- sięgną':"fSz-y po jajkiś plfzed'llliof
Gdy p'rzechodJnie z wielkim
cy wj-ęchał na tor boczny j
Zwrotniczy wstał przez poli- wy samol0,t MUSlso,lilni dokowu: do wys·okiej a wąskiej beczki lrudem wydobyli nłC'szozęśJiwe
wpadł na stojące tam 7 walgo- cję zatrzymany dlOl d~1S,pOZYCjj ' dwugodziD'ltt'gOl.lo·t u, żaś na wy- blaszanej, stojącej na ulicy, - go z płonącej beczki, górna po·
nów towarowy;ch. Dzięki gwał- j wlooz pll·okUlratorskich.
IsokOści SIIOO MeLrów dokOlaał wpadł w nią i nie potrafił się z łowa jego ciała b:yła .iuJt zupełtoWlllemu hamowaniu pi'zez ma- ,
szeregu .)uuałych ewoiu-cji.
niej wydobyć.,
nie JlW'ęglona.
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Norymberga u asz"

le ar! r ·s

""iernie z TrzeCiej Rzeszy ściągnięte "",zary
badania krwwi dz.adk6w i babek

l 'v

'1

Dstatnim 'numerze raJSistow
skich "ND:win ~pOł~2IDD-Lekar
Sikich" dr. Juliusz Sas - Wislocki z Warszawy z.amieścił artykuł p. t, ~,PrDjekt podziału izb
lekan,kich
ktli1'ie:"
na.
Artyk,W' ten, p.oiświęcony zhliżającym się wyibórom do iiZb lekrurski:ch; zawi>era postulaty co
do r~aniza<cji izb w selllsie
wprowadzenia podziału rasowowyznaniowego.
Na ' wstępie autar eytu-je . cyfry, mające wskaJzać na proces
przesuwania się 'stosunku pro·
centowego p.olaków clio elemmłów ' nie;polSkiJCh, na niekOJ'zyś~
żywiołu polskiego.
.

'W'III..............
'Dwaj. tUrySCl....
..
I
zwle~za~ Gene,,:,ę.

- Dj,J;ąd teraz Jlo!dzle",~'?
- Może do gmachu ligi naro«ów?...
..
- Dobrze, ? kto tam dziś wy.
d t ę P u j e?
s

*

Młod:: aktorka zdaje egzamin' na
prawo jazdy.
- A co pani zrobi, gdy hamulce
przestaną działać?

'llień

Wysiądę

i podłożę wielki kapod przednie lmła auta!...

*

Wydawnictwo angielskie Tbo-mas Nelson and Sons Ltd. wydało
k&iążkę H. E. MarshaUa p. t. "Królowie i ich sprawy".
Celem książki jest zapo~anle
dzieci z historią Anglii. OpislJOY
jest przy tym również romantl
Edwarda VIII i mrs. Simpson.
Oto jak wygląda ten sensacyjny
epizod w języku zrozumiałym dla
11:r.łych anglików i angielek.
"Król Edward kochał pewną panią i chciał się z nią ożeni':, by 'on8
julw jego żona zawsze była .razem
z nim.
W kraju było jedn:ak duio ludzi,
którzy nie chcieli jej widzieć Da
tronie.
- Bardzo dotirze -- powiedział
król Edward. - Wy nie lubicie jej,
ja natomiast kocham R- Kocham
bardzitj, niż kogokolwiek w mołat
imperium. Dlatego też odejdę ł . .
będę więcej waszym królem.
Nie bądźcie jednak smutni. Mam
bardzo mlJelo brata. ~ d0brym kr6ltm.
Bardzo nas to rasmueUo, wie IIIÓ~Iiśmy jednak nic zrobić. WHec
fego powiedzieliśDl7 po prOltB:
"Do widzenia, - nłedl B6C ma ~
w swej opieee".
Król Edward odpowiedział .Do
~idzenia, niechaj Bóg ma was w
'swej opiece".
Po tym odszedł, by bye razem
ze swą ukochan:f.
Dlatego nie nazywa się więcej
król Edw,ard, lecz książę Windso-

*

Rozmowa telefoniczna:
Pierwszy głos: HaUo?
Drugi głos: Hallo!
Pierwszy głos: Co słychać?
Drugi głos: Dziękuję, dvbrze.
lPierwszy głos: Przepraszam, 0-

w sip.o.sób

rii naszego zachodniego sąsiada.
Za maksymalny postulat uwa
ża autor pozbawienie .żyd6w
prawa wykonywania zawodu lekarskiego po uprzednim pozbawieniu ich praw wyboJ:czych w
izbach lekarskich. Tego rooolbju
postulat uważa za tym piIlniejszy, im groźniejsze jCSlt "niebezpiec·zeństw,o zalewu zawodJu lekatrs'kiegD przez żydów".

frach bczwLgędinych stalIc wzrasta j, a la longue wykazuje t-oo.dencje wz,r3iSlają,ce. Stąd sIwlei
autoc wyciąga ""nioski D konioozności
naSltępu.j~ych
reform:
l} Numerus nullus dla żydów
na wydziałach lek anki ch wszystkich wyższych uczelni w Polsce i zakaz nostryfikowania dyplomów, uzyskanych przez ży·
Posłul{''UJą-c się dalej statysty. dów na uczelniach zagraniczką studentów wydziału lekar- nych.
s~!ego uniwersytetu jagieIIOń-1
2) Na izby
lekwrskie nasklego, autor wyciąga wniosek, leży nałDżyć ohoWIązek octła
że ilo,ść żydów - medyków w cy \ sz.ania corocznie drukiem s;isu

wielce naJWIllY wy·

Najsłynniejsza śpiewaczka

pl'()wa~a stąd autor wnioselk,
że te · właśnie ' pI",lesunJ,ędą. po-

E uro py

wodują obniżenie

poziomu mOralnego i fachowego stanu lekał'
sk'lego.
..... OkarmI.je się':"" pisze dlr.
Sas - Wisl'Qoki - że, pomijając

lekrurzy i statysty1ki lekarrskiej,
p!['Z!y' clzym i spis i strutY'styka po
winny zaiWie·rać wypełnioJle ntbryki: narodowoŚĆ i wyznanie.
3) Sądiy dy,s.cyplilIlam.e izb leka.rskioh powinny karać używa
nie przez lekarzy - żyd6w imion
słOWiańskich i chrześcijańSkiCh,
o ile w akcie Ull',odzenia figwruje imię żydowiSkie. Niejednokrotnie bowiem pacjent mme
być wprowadzony w błąd, e>r:ytaJąc na t3ibliczce imię Gustaw,
gdy powimto być Gamszej, al'bo
Maurycy zamla.st Mordka.
4) Izby lekarskie należy pod'zielić na dwie kurie: ogólną l
żydowską, przy czym przed'staIwiciele kurii Qg6},nej nie mogą
posiadać
IllIl1iej., niż 75 pw'C.
stanowisk we wladJzach iziby.
Z,k 001 ei aU/tor omawia Slwoją
kO'llcepreję systcmu kurialnego.
. W"edług niego ordynacja wybar
CŁa d,o rad okr~gowych izb Jekwrs.kich winna zarwic:rać m1'51ę
pU.hec za.<:ady:
I

miniatUIrDwą i2lbę śląslk.ą., ilość
żydów w po5Z'C'Lególn~h i'wach
1 \ \\-szysc.y czl'onkowic ;~by,
lekarskich jest tak pmvaŹllla, że
'posiadają,cy czynme prawo ""Ypodzieleni
mogliby oni tW01'1Zyć Z1lIPelnie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ loo'l'cze,
zostają

wyodlrEjmione jedtlosiJki (iwy
lub kurie), co wi~ej, taka izba
czy kutia żydowlSlka, kT3Ikowska, lwowska., waJl"&zawska czy
łód7ika, byłyby liczebniejsze od
całej izby lekarskiej śląskiej. Okamlje się 'WIresreie, że w 2-<h
i mach 1ek.aJr!Skieh, bo 'W i2'Jbie
lWO'W5kiej j, łódtnk.iej. żydlzł stanowllł już dzisiaj większo6ć (65
i 53 proe.). W' poz~h zM
iTbach. z wyją,tkiem wielkopolskiej i ś1ttSkiej, stanowi.:t oni
tak powatnl!. ' ~ę liczebną. że
.. PrB~ deeJdu.ią. oni o per8aMIDej Cllbsa.dzie włatk samo-

r*u

lekankieg~.

Po tyeh stwierdzeniacn,

Op'ai.

!

na czele plejady najznakomitszych artystów wiedeńskich

KAROL SCHDNBOCK
w naj wspanialszym prze::oju

plod.

II

WiedeńskieJ

1938· r .

dwa

koła

i

wyhorrcze (kurie): o.

ży(lowskie.

kola v.. yburczc~ o ogulzaliczeni lekarze
l nurodowo."ci polskiej oraz lelka.
I rze innych nwrodowo:>ci. z. wyli .1ątkicl!I Jekm'zy pochodzeni:1 iy
rlow'klego.
2) Do
I. nego

zostają

PAUL IEMP

łOJe·

jak sam .aUJtar p'U}'I7lDaje,

I~Ó~lle

FIlEOL CZEPI

Tego rodt;a-

ja sbIMI _ . pisze MIłar ł"OWK nie podobna.
łJdl.

ł

n!ł

3) DO' koła

wyhorcze~o ży

dows.kiego zostają
zaliczeni
W1Szyscy lelka['ze pochodzenia ży
d'O·'Wskiego, przy czym za takiej)
uważa się
wszystkich lekarz~'
wyznania m{).iieszowego l tycb.
którzy wyznanie to opuścłn oraz łych, któl'ych rodzice i
"/dziadkowe byli wyznania mO,iżcszOwego. O ile tylko jedno /
roozków 11yło żydem, wz,gl. I)

GWIAZDA RIVIE Y

ile oboje roozke bY'U. tydk{) pól
na statystykacll nigdzie dotąd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - krwi
żydami, t. j. ()I ile dany
ale ~yeh druldem ' ł wyczłQllek izby posiada t~,llko 50
Jui wkr6tce

magająeyeh pewnyeh korektyw,
Wisłooki wysuwa postula'ty, których protol,p łatwo

W

dr. S8!S maJeź~

klnie ,.PALACE"

we wspóltse.§IIej histo-

proc. krwi żydowskiej. o zaliczenie go do kurii OJgólnej lub
żydo ws.k i ej
decyduje zainteresowany.

,V

Ekran lilmow,

VI kośdele

Próba wprowadzenia "kinematograficznego"

nabożeństwa

pozostałych &po~rn:rch Wy-

padkacll decydującym będzie
wsf3ilenie, jaka krew pl'Ocenrowo przeważa ; llieżydowska cz.y
żydowsKa,
przy CZj"'ln jako
punkt wyjścia p'l'z.y}muje się zasadrQiczo
metryki ur()dzenJa
dziadk6w zainteresowanego.

W
świątymiaeh
Ameryki, nego, który wyjaśnił cel i Zll.la· ziomie i ma,i,dzie si~ w oCl!po·
szczegó1lIlie w tych, które nadc'- czenie tego IIJOwato~s:lwa, po wiednkh r~;:ach.
4) W izbach, w który>ch odseżą .00 rozm.ailych setk.t, bard·lO czym na ekJranie uikazl3iy się sio
_.."
H
tek żydów . nie pT~Clkracz3; 10
p. roc.
Ostatnio wydano rozporządzenie, wydatnie korzysta się z ki'llema wa psalmu, odś.piewanc przez
dn kolo zydo-.vlSlloe
........,d wyblClI'la.
W
aby lderowcy powstrzymywali się tografu, demonstrując je.clno- obecn)"Ch. Słowa wygłaszrunych przydfwiękachgramofonu' ~e ego ~1"'llAa 1'3 y. . !f:czeŚlnie z mszanni r07JłllJaite- fi:l- mod!litw również uikaz"-wa)o,,·
sie.·
bach, w ktDrych odsetek. zydow
'L dawaniem sygnałów.
.J
,y
'(,a ksówka przejechała jakiegoś my religijnego i półreligijnego na ekranie, a podczas śpiewaMi11islers:ŁwoO spraw wewnętrz p!['z~kra<?za 10 proc., me przeprzechodnia.
charakteru. Dot)'chczatS kościól nia psallmów na eikraltlie doemQn nych .opracowało ceremoniał wyzsz~ Jedtna~ 2·5 proc., kQło ł.y
~ Bardźo mi przykro... _ sutni- a.nglika.IÓJSki powst'l'Zymywał si,ę stJrowaIlO mm. l.1!kazujący :wz- "niemieckiego śl't.tb u" , który <Jd dowskle wybl~ra trzech ezton·
tuje się kierowca.
od takich mmod p'l"z.yciągalIlia maite malownicze okolice.
chwili obeCillej s1aje się obo'will ków rady._ W,IZbach, w któryich
Pierwszym filmem, zademon ~u.iący d'la w~,zY5tkjch nhmuec- adsetek zyd?w prz~kraczlł; 2'1
_ To nic _ odpowiada przeje. do k~iołów większych rzesz
chany, 'vydając ostatnie tchnienie wiernych. JedJp.ak nie dawno z strowaJl1ym na ekJranie,
byl kich Thtzędów statllU cywilnego. proc., kolO' zydoo,wSlkIC W1:bIera
_ grunt, że pan ~ie tr:lłbił!_
inil;~atywy biJs'kun3. Chiche5ter obraz "SieWlCY", ukaz.ujący roz
W sali ratus.zowe.i, w której 7 członków rady. WszystkIe po.
pr~eplI'O'Wadzono próbę ,,.kine· ma1te fazy wtm'osW ps,ooniJcy. odbYMł ~ię śluib, musi być obo- z,ostałe mam.darty C~bOlllków Tama'bograficw.ego" naibo1żellslwa' TOWarzyszyło
temu filmO'wi wiązkowo patefon. Przed: rOlo dy obsadza kolio ogo<lne.
Nie ws~tkim wiadomo, źe · za- w kościele
i, wedJ!utg relacji czytanie na gb przy/powieści poczęciem obrzędu z('brailli WYJak więc wid'zimy, aU/toi" w~·.
równo chińczycy, jak japo.ńczycy ,,Dai.ly Mail", stato st~ · to z D SiewlCy. Po tym fiIJJllie l.1ikazal s~uc11lUją "Ciebie, Boże, chwałi- suwa projekt zastoso~ania krynie s", w stanie zmrużyć jednego wi>ełIkiun powodzeniem.
sirę główny obraz p. t. " Gdzie my" Beethovena i ,,lLaJrogO" tel,iów nOl'ymberskich w naok .. , podczas gdy drugie pozostaje
Już na ~'O nrzoo gOO-l. 8-ą, mY''OIŚć., taJIll i Bóg" wedfuJg zna- Haerul:la. NarSł<ę;pnie u:r2:ędlnik, szych organizacjalCll lekarskich.
otwarte.
początkiem pierwsozegO' naibo- neg,QI utworu
Lwa TołlStoJa:. dOlkooywujący obrzędu, wygła- Projekt dr. Sa,g _ Wi.slockiego
Opowiadają, ze kiedy§,
gdy . żeństwa; po1'ąc2IDnego z wyświe FiInl trwał 40 minut. Ten nie- sza ptrzem.ówien:ie o ohawiąz- nie' jest ory<'inamy, a pomysł
dziennikarz angielski fotógrafował tJaniem filmów dźwiękowych zwykły serum; kościelny zakoń- kaeh młJodej paTy w stosU!l1iku zaczerpnięty" został z któreg(),~
panią Czang·Kai·Szek i zmrułył 0- dtrzwi kościoła l.rOo'S1lały Ul- ~Z)i króllld nIm, przedls1tawjają- do Nilemiec i do ra-sy gerrruań- numerów ·"StUl'mera".
C l cnł' . 1· t ł t·
d
ko, patrząc w obiektyw, m,alżonka mknięte . i wystawvorno przed ni- cv ranek pierwJs'lego dtnia Boże- 5k1ej, poczym p'rzy.stęIPude d<)
thiński~/to ntarsZtlłka zawo1ała:
mi pos.le:l"1llllki poliCJi, ktp:re go NarrodzlC:niu w Szwecji, gdy udzielenia ślubu. pod koniec u- .. e,. ego p~oJe" t~ a
- Och, gd~'bym to ja mogła coś ~zu'wały, abv we w,n~trzu ŚI\\-;ą- chł1QPi sz.wcdz,ey podążają do ko roczy-stoś'ci klad,zie sip. na palle- ~z~tu~~ ~~~ail1l.~~o .ust~p.~ a,r )",
l. ,Ol(: 1~~O.
podoimego zrobić!
tyni nie było W)"t wielkiegO' śdola sankami ~zy świe't'le PO-\ fO'n płyh~ "DetlltschklJl1,d iilJC.r u .tU
17.UlI OlI
- Jakto? Nic potrafi panł? tłoku.
chodlni.
al1es",
a n:łJstępnie .,Pieśll" nas ępuJ:lco.
zdziwił się anglik. ·
Ekran ustawi,o.n,o przy ołIta·
lw,olen'l1icy
tego nowator- Griega. Obecni wychodzą z sali
.,\\1 ten spo'ióh glosy źJdo,\'.
-- Tego nie potrafi żaden chiń- rzn, a dwa gł.OŚIIl iki i:l'an'Sll11:ito- \ Sitwa ~·ś.ród kapłanów uważają, przy diwi-ęikaeh ma,rsza z "Lo-' skie nie będą wpływały na obczyk, ani japończyl. - oświad- wały dźwi${JIwą sl;rol1~ filmu. Że film, który s.tał się jedlllym z hegrina".
.
sadzenie stanowisk wC władzarh
czyła pani Cmng· Kai-Szek na Tuż obok po'kranu stała katedTa głównych cZVollników w~pólczes
Cerermoniał ten U/~laIO!l1y zO--I izby, za6Łrzcżonyeh dla lekarzysze oczy są tak zbudowane...
dJa księdza.
nel\lO tycia, ml()lŻe ode~H'ać wieI- tał przez ministra spraw we- po]akór i polski charakter orTrudno jest strz~lać z karabinu,
"Kinetnał:O~rafi:CZil'le nabo<źet'l- ką rolę w życw kościoła, jeśli wtl1.ęt,rz:nych Fricka w ścis-łym ganów samorządu le],ar kiego
nie mogąc przynlknąć oka podczafil s'two" z3JCzęło sioę od przemó deU1o.nM'r'owanie filmów będlzie porozJURnic.nht z kanderzcm Hi- b~-dzie dosta tecznie z~gwarnnIcelowania. A jednak strzelają...
wie'llia zwierzchIl'i~o dtllChMlV' postawione na "'łaściwym po- tlerem.
towruny"

myłka!
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DYŻlJRY APTEK - 1 ocy dzi·
staną
siejszej dyzurują następuJące ap teId: Kon i S-ka, Plac Kościelny 8,
małych
A. Charemzy, Pomorska 12, W.
Wagner i S-ka, Piotrkowska 67, J.
Rybołowicz
Zu.lączkiewicz i Sok:!, Plac Boernera, Z. Gorczyckiego, Przejazd 59,
Donosiliśmy
JUZ, że zarząd diowaniu zagadnienia mie~zka· naczelnik Rybolowicz zosŁał spe
M. Epsztajn3, Piotrkowska 225, Z. miejski w Łodzi wystąpił z ini- niowego, zajął się gorliwie za;- cjalnic wydelegowany do WarSzymańskiegQ, Przędzalniana 75.
('jatywą
rozpoczęcia
budowy nicjowaną przez siebie akcją i szawy, gdzie przeprowadził już
dwóeb osiedli mieszkaniowych zainteresował nią miarodajne pertraktacje z szeregiem instydla robotniczej ludności miasta. czynniki samorządowe.
tucji finansowych oraz mieslof~ara
Inicjatywa wyszła od naczelni
Jak dalece sprawa została po- kaniowych, jak BGK., Towarzy
tii'my Ejtingon na pomoc ka wydziału technicznego, iuż. ważnie potraktowana przez wla stwo osiedli robotniczych ZUS.
Wczoraj
nacz. Rybołowic?
Hybołowicza, który po przesŁu- dze miejskie, świadczy fakt, że
zimo wą

Gdzie

proiekto""ane przez salftorząd
bloki dOlinO"" o
lokalach
przeprowadzi pertraktacje w sprawie kredytów budowlanych dla Łodzi

Nacz.

oina

W odpowiedzi na apel obywatelskiego komitetu pomocy zimowej
bezrobotnym, szereg firm w Lodzi

I
jako w

:lioźyło

znaczne I,woty na pomoc
dla bezrobotnych i najbiedniej;zych.
M. in., jaJ. się dowiadujemy, dyrekcja

zakładów

rOCZnIcę śmierci

b. p. JlNNY HERTZ

przemysłowycn

odbędzie się w synagodze Szpitala
krewnych i znajomych

firmy N. Ejtingon i S-ka w Łodzi
przesłała wczoraj
do dyspozycji
obywatelskiego komitetu
hojną
ofiarę na pomoc zimową w wysolmści 'Z1 tysięcy złotych.

Za

Zawodowi
żebra"
ukarani aresztem

U,

żałobne nabożeństwo,

na które zaprasza

Zarząd

SIDjtala Starozakonnych
fund. mali. Poznańskich w lodli

mało IDł"IU

na

BOIDOC l''·IDOlJJJII

-ponownie udał się do\Varsza
wy, gdzie p.rzeprowadzi l'ozmowy w spl·awle. pl,zy(lz;elenia dla
Łodzi kredytów na cele błldo
wy doinów o małych mieszkaniach.
Poza tym, jak się dowiadt.:Je.·
my, na nadchodzącą so·bob.;,
dnia 22 bm. zwołana została do
magistratu wielka konferencJa
niieszkaniowa.
W pbradach wezmą udział
zainteresowane wydziały znrzą
du miejskiego oraz wydział tech
,niczny, opieki społecznej, go~po
I darczy oraz biuro
planu regionalnego m. Łodzi Posiedzeniu
przewodniczyć będzie p. prezy
dent Godlewski.
. Celem obrad jest rozpęłtrze'
nie całokształtu sprawy, wc'
,dług. wniosku naczelnika Rybo-

:~;:{ld:~:~e~~~!~~!:;~!i:':;
.skicb,
wreszcic wyznaC'reni«'

W II'zora,c.z
- e p ol-ed
. - lmiejsca"na
którym blpki miesz1 Z en-e
I obgwa,"ellk,-eeo' Ił OIDIkaniowe maJ'ą w przyszłości st~
tetu POIDO'., bezrobo:fnglD
ną~yniki tych obrad oczeknva-

Do sądu &tUJrościilSo'kie{!o floprowadzolIlo wczoo:aj 20 żebra.)..
•
J ÓW, ~tóryc<b ~aJtrole ~{)licyjne
w'ilowlły na uihoa.ch mIasta.
:\L in. odJp,olwiadał wielO'kl~ol
W 5ied'Zibi~ wYdziału opie'k~
nic już ka.ram~- za żeMaJl1ill~ 1\1a ~ołec:one) 7.a'rz~dJu t;n. Łom:~
riun Chmielewski (Kazimiers.ku odbyło SIę p-GSledJzeme sekcjI
;~5). TYln razem został on ska· t>rot>~ga'lldowej oby'wlł'le15~iego
zany ~a miesiąc bezwzględnego k:o~D.ltetu P?U1OCY ZImoweJ, na
~Ircsztu i z miejsca osadwny 'v kiOil'~ll złmone ZIO!Sta~ SP~8M'O
wi~zielliu dła o-dbvcia ].~a y. zdama z prowadzonej akcI·
o up owi a daJ: '1.~ż EJi3JS/Z KtbeJ
N~ ~osied'Z~il\t obecn-i byli z
(Xowomiejs'ka 34) rÓVlm,iei pię_/ralJl1!ellla k-onl1te~u p. p~. A. Vo
ciukroLnic już karaIIlY.
Kibel ge~ l p. nacz. WI~ławS!kl..
.
..,! a zany vOSotał na 3 tygodnie
Ze s.praw.oz:dailua. W)lIuk31' Z{'
lJc-zwzględneg'o aresztu.
na rzecz pOl11l-ocy z~moweJ o.po_
..•
• da:tko-waJIlI
zOS'lah w haru![u
Pozostałych 18 zebrakow Ulka 11 561 płatników
na sumę
",IPYCh, lO, stał.Oi beL\\'zględnym a
059 zł. w 'PiizemYlS,'le i 'I",zc1'l'$zlt'11t od 3 do 7 d1ni.
mi~-sle
7021 płatników na
,
."
:I;
*
sum~ 1,223,181 zł., od dJochodu
.,
. (wolne zalW~', właściciele doo.llolesla,~ ~all'Z;YllMiI (Włodzi-. móv.., :retl1Jtierzy, p.ra-cowuicy i
~nlcr k~ l d l Br~o B~:>ner (Gr~ iobom.icy)-7.820 pł3ltnik6w nil
!JłJwa , _O) odipowla~~I, ~oraJ sumę 330.225 zt 40 gr.
p'r zed: sa,dem, .S~3JrOiiCln;skI~ za
Orółem więc opodatkowano
'~Y'\-'oł:l1rl1e bOllU na na.ley 1 po- 26,402 płatników na sumę
smdame ,t>-e.~ zezwQlema re;'-ol- 2,130.465 d. 40 gr.
Wcnt, n~za I sztyłe~. Oba~ RW'Pływy jOO.u.ak ~ niez'nucz-WaJ11,t~łl'UlCY skaz.al\ll zostalI po ne i ro~poozęta zos:taje akcja w
11 dnI bcz,vzg:l~dnego aresz\'u.
kierUJl1k.u: wydos:l31nia gOltóWlki
przekaJzywalllcj na rzecz pO'ln o cy zimowej.
W a>dkn bież. normal!tle świad
czenia znac:onieZlniiOlIlo, a slkut
t; dzi al ligi obrony powie:trz- kiea~ .tych zmian, teg,OtroC~ol1!'
JJej i przeciwgazo'wej w wysta- pre!J~Ularz wpływow Wl'I1!Cł'
wie Tadio\\"ej w Łodzi tQlll,{al szy SIę o t,5oo,000 zł. ZmnJ.eJjur zdecydowany.
~ne ~·wy. -w znacznym stop
L. O. P. P. WYsł.lllpi z ~rtr·oan nlu ograrucza.lą udzielenie pouie c.iekawym stoi.skiem i eksipo mocy w graIIlicach po'łtrzeb. C~1O
nalami. Stoislko to ma pod!kre- cia·ż na rynku p'racy nalSltą'P lła
ślić niezmiernie ważną roloę, ja- pewna yo,'JlIl'av.:a, to j~dnak j~s~
l'ą odgry'wa radio w akcji ooro cze tySiące oso~ ":IUSI ~trzymac
1l,Y
prz.edwlolni-czej;' przeciw- pomoc; s,zczegolme za'~ po:t.TZ€gnQ-wcj- w pmistwie. Bo p'rze- I ba .iej dla d-zieci.
~ież zda.iclll~- ~t:lbie sprawę" te-\ \Vedł'u,g ooipii. lcka~z.v prze·
go, że na wypadek ataku lol:ni- s,zIo 30,000 dzIeci w wIeku szkol
czego., CZy garowego osoby, po-' nym musi by~ dokar';"f~nyc~.
siadn.iące rarlioodbiQlTIliki ZI113.CZ Nie.·~u'llie.iiSlz3 h,czb~ ~ZJeCł . ~H'
nie' '<:z<?śnicj b"'dą powiadomio posIada od P owuxLI1l e.l odw~z'y.
nr o a~akll i znacznie szybciej p,rzez co na'l'aŻOlla jest na choro
lwdą mo,:ły prznrolować się d!() hę, w~kU'te<k zaś tego na przeJ-o
()hron~:. !\ajJcnszym tc~o do'Wo- v."y w nauce.
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L.O. P.P. na wystawie

radiowe;

l

dem
5ą organizowane- gazowe,
próbne
!Itaoki przt~ciwl'olł'njcz,o
w ]'l<'lI'ye!t udział bierze jako
1'/.\ 1I11ik ohnmv radj.o i fo z "de]
.
Lm powodzeniem i pożytkiem .

akcję

Na
potrzeba okolo 600
h-sięcy zł.. gdy nat0l11i.31SŁ wpły

Zimi~ny przy wrmirurze świad- bezrob<?,h?ych. _
cz~n, na pomoc ~Imową. Id~ za
K?llllsJe komltel~, przep<ro:"a
oplmą Slpoleczen~wa! obnIżOno dza.!ą.c e ko~lrole wpla,t od!wIC~dnicze stawkI śwlad~zeń. d~a.lą O'becnle W1S;zy~tklc~ płatZ~lechail1C? polb~ru opłat ~d'. 10- nLkow: InterwefcJ3 l~b, j3-~ się
kah .od OS<?b, ktore pł~ sWlad- ?k.azu,lC, odnos naI.ezyty. l poczema z mnego tytułu, pOlZa ządany skutek. 'V Jed'lle.l tylko
tym mnmiejsrono przecię;łln!e o dz~el~i~y na. 7~1 ?Sób, ktUre odo.
60 proc. ?pł.a1y na.pOlJlloc Zlmo- mowlły W1Ue5Iema optat, 237
wą od .sf.&' ~a<;Uj~lcyeh. . ., cofnęło odmowy. .
J ~ JWZ wyzeJ ~SiP?mnlehsW nrujbliźsz~h dniJaCu Z!Da}my, Inkaso składek !dz~ dotych clą się w SlP-rzed.a!Ży specjalhe ko
czas bardzo opornJe ~ SlPoczą- IOrOw~ nalepki k:cmitetn' 'które
dZO!J1{l z~staiwienia w PO~ZCWgÓ11
_
,
. t. .~,., ~.
n)'ICh dzieLnicach w)"ikaz'llją że w,szY'SC)b" ~~=ąc~ ,.-:>~ucze~.
połowa
płatników
odm~wia rn.a~ća:. CZJ'O' "d YiC ::~l~:
.
~
.
Wlesl
na WI
mIeJwpłaty świadczen. To meZ!l'Oz.u- sca'Ch (1Da' aknaClh
d!'~wiA.eh
miałe Slt3lnowisko musi nat)'lCh- ibp)'
•
mia t być zmieniOllle, albowiem
','
pomoc zimOwa nie moŻe być
WszelJkie wipłatyna . pomoc zi,
przez nikogo potraktowana ja- mową naieży uslmtecZillićll18 kon
ko akt grzeczności., lecz ja.ko 0- ta łódl2'lkiego obywatelISIkiego Ko.
bowiązek pracu.jących i zarob- miLetu: w KKO 01'.319 i w PKO
kujących wobec głodujący-ch i nr. 602-222.

0CUl.,......

ne są ze zrozumiałym zainŁeresowaniem przez szerokie rzesze

mieszkańców, oczekujących zła

godzenia głodu małych i tanich

mieszkań.

Należałoby tylko wyrazić ży.
czenie, aby zanąd miejski przy
zaciąganiu kredytów na eele bu
dOJVD.ietwa
mies%'ka.niowego
miał na . uwadz~ .sprawę zasadni
czą, a mianowIcIe, aby kredyt
był możliwie taai i dogodny,
tak;, . • m~ było lsłoJ;nle Jak
najtaniej 8kalkulowae ' ~ Jr.o.
s__

.10-10.

..:.......

"!~uan~ w k P~~t.....~
nIaC "mleSl amo.... .1,. ..

go

samorząd :u,

_._ __
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Kalendarz. < .
dll w~"'sl"'"
... ....
Jak już dcnOfliliśmr,
księgal&kim ukazał

DIt

lJIIIia

sifl biąZkowy
kaleJi<U;rz encyklopedyczny na rok
1938, wydany pne't Tow. budowy
,
domu żołnierza. we LWOWIE>, W plę~
I nej szacie zewn~trznej, wzorowo
opracowany i zawierajłj,cy ,niez\lC2'one ilustracje (ponad 300) jest
w swoim rodzaju . rewelacjl} w tej
\ dzie-.dziIIie wyda,wnic~j. Bogactwem, pięknym wykonaniem i rozmaJ;tości~ tre~ci prrewyższ.a inne
wydawnictwa kalendarzowe. l'0UJ.,
aktualniejs~i
. wiadomościatni,
jakie zaznaczyły się w życiu społecznym, polityc7.nym, gospodarczym i kulturalnym ubiegłej doby,
zawiera szereg praktycznych wska
zówek i porad. Każdy czytelni1\,
czy czytelnic:i:ka, znajdzie w nim
rlietylko swój ką.cik "GaintereEowail,
ale i szereg pożyteezłlych porad j
w~ka,z<'.wek, z ja.kieh niejednokrotnie w ciągu roku wypadnie sk(l

..

Dnia 17 stycznia 1938 r.
chańsza, przeżywszy

lat 87

B. P.
Z

Jakubow:czów

FRANCISZKA WAJ·S
(Obywatalka m.

Ko~ina)

Wyprowadzenie drogich Mm J:włok nastllDi d~ij, we wtorek,
dnia 18 bm, o god,;. li! po pol. z domu przedpogrlebowego,
o c:sym zawiadamiają pozostali w nieutulon)'m żalu

DZIECI i RODZINA

Panu Wice'Prezesowi Henrykowi Wajsowi i Rodzinie 7. powodu zgonu Matki
b. p. FRANC~SZKI z· JAKUBOWICZ6W

""A"'&O""IE'"

wyraża szczere współczucie

Zarzild Łódzkiego Ż,dowskiego TowarQstwa
~pieki nad StarcamL

rzystać.

DochGd ze ~przedaży pn:eznu('zo
zry został na wykończenie budowy
domu żołpJerza we Lwowie. Cen:]
kalendarza. wynoai ·1 zł. 50 gr.

Patrole motocuklowe czuwal-' •••••••• ~..............~
II

"FOTOPLASTIKON"

wy da,ią 300 1.y;s. zł.
Chcąc zaty'1ll uZy!ilkać braku·
nad ładem i porządkiem na ulicach miasta
MONIUSZKI 2,
.
l
D.:;iś i dni następ~vch:
.
.1ące sumy, na eży wzmóc 0Zgodnie z zarządzeniem .ko- również' przecho~ni.~ .. Nieprze-'
Oawna kolonia niemiecka
fiarIwść Slpołeczeństwa
~V
A\'
<;.<>~-,.c>o!!I""",,,,,,,,._.,, zwiekszenie
świadezeń odP·i.zez
sfel' men d y pol'"
ICJl m, Ł o d Zl,. wczo- strzega·ll.ie przepl'sow dla picn
~I
WSZYSCY 1',".. BIALE LÓŻEC~KA
raj na ulicach miasla ukazały szych poc:ągało za sobą ukaraI
-..
T
I
.
1 l P
zamoŻnieJszych.
powI~kszenie.
nie doraźIlym mandatem lub Bilety
Fotoplastikon
c~ynl\y cały dzień.
l a( )"eYJny la
rzy l u rl' k'a dl a SI. e- li
b
f'~'"
d o ' SIę patrol e na mo t ocy kI
. ac l1.
2S gr.. dla mt. s~kolncł' 15 "r.
: " r. 1-1 , /1'.' jl'~\ ZD"'SZC .,gwoździem" CZ Y O lan'uawcow oraz
raz
P
l
ł
ł'b
sporządzeniem protokulu,
o;
' l 7 I'/I'g() I lIl'Ila \"a l 11, odlJ.; d
'"
.•.kc.'· ,..., _zbl·o'rkową.
atro e rozpoczę y s uz ęj lllU
.. ~
# ..... '!>~ ........ .,,'G' ... "".., • • ~(.j
ł !le
ZIC
Sit: JUz. I)",
",,"
\Y
11l! .ilJ liż~z;! ~()",}\~, :!'~ bm. w Bia,
DOIra Źllłł
pie:rwsza zbiórka jącą na celu dopilnowunie, aby
Dozorcy domó.w byl.i karani' BIBLIOTEKA li\!. B_ BORHCHO \Ą· A
>" j Sali :\C"lłłcufla (111. Zachodnia li3). zorganizowana zostaje 20 b. m. kierowcy
pojazdów szanowali w. '.vYP. B:d.ku slw.lerdzeI1l3. uch.y: org-anizuJ'c 4.dniow:' wycieczkfJ 110
nn,klllJ:lła orki"~\ra i wiele orygiprzepisy d'ro<1owe
'
'I lod
t
d"
r .
l\ ·tlnych a!raJcji rTwaranlują sp,:dze, pod
ha,słem:
.,Nie odmawiaj
t>'
blen, J.es,1 c l
Zł o s an jez 111 I Zakopanego w d1liach 011 291 :,:8 1.
nie w(·sol,.,gn i J)eztro~kiego wieczoru. kv.eslarzolll zbiórki oria,r D3
Nadto patrole czuwały nad chodmkow.
do 3.H 38 r.
l'r' odhl:dzic bit.: pod hasłem bez ocJo·T.i,eż i dożywiani,e dzieci".
handlem ulicznym. Badano, czy I Ogółem. \V ciągu p'ierwszegc
Oplata zł. 30.- obejmuje l,rH'kmlly.
Zl'eszbl łóżeczek".
zawsze je,l lrady·
Zbiórka
pr()l\vadzona bę, sprzedaw.ca posiada d od. nośne dnl'a patrolowania sporządzono I J'azo"J w obie .:trolJY
oraz -l-dnio,,}.'
"j:1
lJalu co.. Białych
_
l kw." I,omilct halowy dokłada dzie na ulicach, w lokaJa:ch pn- zezwoleme, .czY. sprz.e aje a~ty- kilkadziesiąt protokułów i nało,' pohyt w pensjonacie (lllicsib!Jie j
velki~h slarań. by zapewnić go· blkznych i t. d.
[kUłY ~ sta!lIe hl.gl.e\1lCZ~lym l w żono rnan~aly ka~e ~a. różne ,~yżywiell.ie) .. Inf~>rJ~acji oral za.'~Jll
jak najprzyjelllniejsze SP<;dzewNale'z',- podkrcśIic', że ~, roku odpowledl1lm ml,ejsctl ltd..
wYkrocze.ma w dztedZll11e ru· pisy przYJmuJe Bl.bhotek~l, Zac!lOclI ' ie tej
110cy
bez,cHucj, chociaż
J
"
j'
(
1 1
l L! _ 10 '\',
! bieżącym wprowadzOlIle zostały Pod obserwaCją patroli bylI chu publIcznego,
I ma 59, tel.
!) -fiO. oc v
. JJi.alrch 10ieczkach·'.
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areszt.owani zo,s.~ali m. in. prokurent ban,k u Jo.zef UrY'SD'n (ul
PitSf\ldskiego 74) oraz kasjer
Leon Nirenberg (ZawadlZka 50).
Obaj przez przeszło 3 miesią
ce' przebywaJi w więzieniu.
Jak się obec'n ie dowiadujemy,
z ,polecenia sędziego śled-czego
Józef UrY'sloln i Leon Nirenberg
zosŁali
w dniu wczOlrajszym
zwo}nieni z więzienia.
Doch~e.n.ie w sPrawie afery
:Mendelsooa toczy się w dI3JIszym ciągu, lS,zczegóły jednak są
nada,l trzymane przez włard!ze w
tajemnicy.

popularn,
do Warszaw,

POciąg

Jedno ,_ "aJdonloslejsz,ch i naiDilnieisz,ch

Ciekawy,' odczyt"
dwuch
,

redaktorów ' w

Liga Pa'Ó;SltwOlWców w Łod'li ~tzai'isk1ego. Koncepcja' ta, z
urzą,d:ziła onegdaj ,zbior.owY 00.-, p~~~ttl
~rjdlzenia ,
~olSikiej
czyt pp. WłO'dzimierza Bączkaw raCJI, stanu JesŁbardz.o korzys~skieg-o, redaktorą bhlletynu, polo, qa, gdyż w ten .sp Q sób' osłab: Się
sko - qkraińskieg!) w Włirsza- R~ję. ~wentualne porożumiewie oraz Iw&na' Kedryna '- Rud- me nłemJeeko - , ~raińsk.ie jest
nickiegO', redaktora polityczne- dl~. P?lski Iilnie! niebe~e.czne,
gO' .,Dita" we Lwowie. n. f. "P,o- ,anlzeli. .porozumlenie ruemlecko
,rosyjskie. Rosj.;;t 'i Ukraina będą
la'cy a .ukrańc.y".
,RED. WŁ. BĄCZKOWSKI
wo?ec ',;s~ebie W:'~~ ll'~pos,obioprzed plrZ)'lStą,pieniem do w!'aś- ue, co nI~wąrtphw~e ' wl{łłYlllie na
ciwego tema'Lu, poświęcił dł'uż' ,poleps,zeme' S!l:oSiUlllków poltSkó s'zą chwilę obecnej sytuacji mię-' rosyjskich oraz na llzysikanie
dzyo.arodowej. Zd,aniem prele~' możności komuni~acyjnej z mO
genta., sytuacja polit)'ICzna świJa,- , rzem .Czarnym. ,
ta Jest obecnie, !>ardzo sJWI.n.pli;
Te zagadnienia " PO'lityki ,zakowana: -Wyścig, zh.rojeń,,:kOlIl- ' gra'liicznel:naIkazuj-ą Polsce : Żrn.ia
flikt ,n a Dailekim, Wschodzie, nę"polit'yki w ~to!SiU~U 'do 'uba
wreszcie wbjna d;q'mO~a w Hi'SIZ ińcow. Chodzi bowiem o pożypanii nie W1rÓŻ-ą" t.y.chf.ej,pa-cYfi- *an1e żywiołu ukraińskiego ,dla
kacji Sil'osUJIlików;
pTZeciwnie sprawy polskiej i o ich pomoc
prelegen.t UiWaża, iż sytu;J.cja ta w reaJizowaniu Łych ,idei.
prawdOpOdobn~ ulegnie , zaoWid.O'ki na asymilację wkraiń
słrzeniu i konflikty ,J;>atrdziej 'się ców, zamieszkałych na Kresach
jes7.eze rozszerzą· " Na tym 't~e Wschodalieh i w , Małopolsce
sprawa polsko - Ulkraiń,ska na· WSlChodrnieJ~ są .oboorue Illierebiera specj3llinego ch31r3ikt-eru.
alne; Na politykę lłiSymilacyjną
Sytuacja geQPoli~ Pols]{i ńiezibędny jest dłUJgi smnat C'za~
.iest wyjątkJowQ niepomyślina. - sui J}O'WaJŻne ,środ.ki ,fin3ll1'SO'We.
Pllzyr.ost naturalny, w P'olSlCe Na jedno i na drugie Polska ()kur,czy si·ę, zaś w ZSSR, wobecbecnie pozwolić sobie nie może,
i~i~j~)'ICh ,wa~ów ,koloru-' ,wobec. cz.egO' ~ast.()1s?wać należy
zacYJllych, będzIe , staJe WZiI"a· zupclnIe mIle srookl.
stał. P~~ska,. więc,' ja~~lwiek
pierwszym rzędzie chodzi
pr,?wadzlpoli,ty!tę Wyblt.n;rc. po- bO~lem o t~" aby na ~Y1Padek
koJO.
wmna Je~ ~c sta wOJllY' z ~osJą.,. u~o Sl~ lPols'Ce
~~wi$k? wob~ k~epeJL, mo~ ~sk.ać tendettc)e ~dśrodkOżllWOŚCl. ZiI"eall~Wa~u~ "pJanu ~e ..narod~w 8!ed~~zowany~h
p~teJsk!ego; t. j. ,plan,u
w ZSS!ł, ~ row:mez, afbY me
dZlału~ Rosji prze~ ut~l!ie dopUŚCI~. do W)'Iz)'lSkalIlia t)'ICh
ukrahisrdego 'panstwa zadAJe- tendenCjI przez ZSSR w P.oIsce.

I

zadań

Państwowców

Lidze

Ze względów powy.lszych należy qążyć do znormalizowania
s{'()sunk6w z ukraińcami CjIak
r.ównież z ' żydami) w Polsce
pri,ez udzielenie im s.Zoeregu kan
cesji.. Należy popieraoĆ szkolnictwo ukraińskie, przywrócić ka
ted'ry uJk,rarrńskie na uniwersvtecie lwowskim, wreszcie
puścić do częściowego udziału
ukrai,ń,ców w adminisbracji. >Zrozumiałe, iż refonny te nie po
winny narażać interesów polaków, zamieszkały'Ch w tych W.ojewództwach. Nie mniej polski
stan posiadam.ia na tych ziemiach zwiększać się winien
P'l"z-ez intensyfikację, a nie przez
wypierarnie wkraińców.
Następny mó-wca
RED. KEDRYN RUDNICKI
omówił s.p:rawę ukraińską z
punktu widzenia pol siki ej p olityki wewnętrznej. Uważa, że
naJważniejszym warunkiem por-ozwmie.nia jest szczera wymiana zdań.
Polacy mało wiedzą o U!kraińcach. Dlatego też polityka we'Woęłrżna i pO'sunięcia aJdministracji w stOlSU1Ilku do ukraillCÓ)V kolidują z celami polityki
za~ranlcznej POlski.
Zdaruem prelegenta, w palli·
stwie posiadającym tak ZJnacz·
ny odsetek mniejszości narodo~h, totalizlU jest niemożliwy,
zaJŚ głoSIzenie zaJsadiy, że na'l'ód
polski jest jed'}'ll1ym włodarzem
ziem polsikic:h, jeS'l: nietyMco
sprzeczne z konstytucją, ale i

do-

w

Łodzi

szkodliwe dla państwa.
Poł ka w okresie
przygotowania się do obrony powinna.
starać się o poz)'lskanie sympatii Lud!nośd ukraińskiej. "Undo"
pragnie nonoollizarcji stosulllków
składa oświadczenie lojalności

wobec armii polskiej i pozyt~
nie ustosunkowuje się do spra'
wy fundusz6w narodowych.
Czynniki, k,wre odtrącają u·
od myśli pań,gtwo
wych, to basła "państwa narodowego" głoszone przez endecję, dalej część prasy polskiej,
która swoją kalll1Jpandą lłin1.y

kraińc6w

ukraińską

zaotgniła

pQlWaźnie

wzajemne stos ll'nki , wreszcie sy
stem biruroikratyczny, który daje się uknińcom, porządnie we
znaki.
Zawiodły dO'ty.chcza>sowe teorie j posuni.ęda w s.p,rawie likraiIis.kie,i. T('orit> regionalizmu i
bezpośreruniego
zwrócenia s-ic:
do ludności ll'kraińSJkiej p.onad
głow.ami jej
przywódców, nie
dały rezultatów. Zawiódł ró\"nież postulat przewagi żywiołiu
p.O'lsJdego nad ukraińskim, który przez n],gowanie uJi.raiI'ieów
z PO'sad pańsilwowO' . samorzą
d{)wy~h stw.orzył tylko poj~ie
narodu
uprzywilejowanego t
pod1'Zędnego,
co zresztą jest
sprzeczne z konstytucją.
Ukraińcy nie żąd":ją państwa
1\' państwie. J e<1nalkże d'Ol1lag&>;
ją się, aby ich postuhity były uwzgIędlnilłine. P.r.ogram pa.z1\S'twai
wohec ludiności ukraińskiej powinien byoĆ klOnslTuk'tyWD)". SzkO'l'n ictwo ukraillS!h.ie w~
cieszyć się popMciem władz. Prurcelru:ja l'Ołilla winna r6wniet'
objąć malOToJ.nych u kra,ińców-.
Wreszcie winien równiet hyć
zrealizow.amy P O'stull at , dlot:yczącV samorządu.

Na uroczystości obchodu 75-el
rocznicy powstania styczniowego
w dniach od 22 do 23 stycznia r. b.,
organizuje się wycieczkę pociągiem
popularnym, który uruchomiony bę
ozie według następującego rozklaclu jazdy:
dnia 22.1, godz. 7 M. 50. odjazd
z Łodzi Pabr.;
dnia 22.1. godz. 10 m. 08 prZ)'- '
j.ud do Warszawy Gl.·
. dnia 23 I godz 21 .:. 10 odjazd
z War8za~y Gl.;"
dnia 23.1 godz. 23 m. 50 przy_
jazd do Łodzi Pabr.
Op~ata za przejazd w obie stro_ uy w wagonach klasy III wynosi
7 zł. od osoby. Zamiejscowi uczestnil'y wyeiel'zki przy dojeidzJe do
stacji odej~cia pociągu populam~
go i powrocie z miejscowo§ci oddalonych od 20 do 60 kim. korzystać mogą, na podstawie kart kon,
"/':',.
tTotnyeb z 50 proc. JUitek.
Riarty' kontrolne na ten pociąg
są do nabycia do dnia 20 styeznla
r. b. w kasie biletowej na stacji
)t.ódi,' ~abryezna oraz w biurach
Ilodr6Zy ' "OrbIs" I "WagOIle LI....
'plon pracy ' łódzkiej brygady pościgowej
Cook" w Lodzt.
lWI"
'
PrZ1 ełerplenlaeh nerek, _ho....
wywiadowcy II brygady
Ile.ił: międzynarodowego włam)"- trzyrąano złodzieja Jakóba Ennlach dr6g moezoW)'eh, pęeherza mo- działu 'ledczego dokonali w waeza, karanego już w szeregu gla ($r6dmiejska 68).
- Sprawa ub'aiń>Slka w PoIczowego l kiszki stolcowej. naturalna dniu wczorajszym sensacyjnego państw eurO'P'e jskich.
Nadto aresztowani zostali: sce nie powitllIla czeikać na: rotwoda g{)rzka Frane1szka - J6zefa la· aresztowania.
'Również łódzkie władze pro-' Edward Włęekowski (Lel~wela wiązanie.
W obliczu bOwiem
!(?dz.i gwałto~ne_ bole~i przy wrpróż. ' Na ulicy ,Zgierskief zafrzyma kuratorskie O'd dłuższego czasu 29) i Edward P,awlak (Łączna grożącej wOjn należy Ją nem'
Illemu, wyWIerając JednocześnIe do.
St'81
' ' Ksa- pO;zu k'lwał y, K usmlr
( ' . k a ,z~ u- 51')' , kt6
' ~k rau
.;ił'1 St e'f anow;. pr ędzej- zl·k
'
....
oczynny wpływ na prawidło.Wl\ prze no 34 -le t m~g<!
,
aOI awa
, r~y
l w owae• za,k on·
§lianę materii. Zapyt. Wasz. lekarza. werego Kusmlrka, ,. zoa}!ego ,po- dZiał w szeregu właman na KarbowmkowI (Śląska 41) 20 czył swe przemówienie red. Kep
'
terenie naszego miasta. Kuśmi- złO'tych.
'
dTy;I1 - Rudnicki.
rak b yl d o tą ci n i e u ch wytn y. O· ii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

-w:

W".

PO-I

,"

p

'

liodzuna'r06ęUl'U Ulłam'UlaCI ulęru
Obfity "

wy-

Lt

I

<

,

31 b. m••• rada prz,bo'cz,n

l

~f~l~~\~~~~!n~
~~~1~i:~:~
wem wpadł w ręce policji.

Po'stulalu

koleJ·~"e

lodzl-

••
\vY,~łucha expos6 bud!etowego prezydenla Łodzi'
Międzynarodowego przestępprzedłotone zostaną dyrekcji P. K~ P.
T k
. d oWla
. d ujemy.
.
. zapoc'zą łk'
ł ś"
.,a
SIę
w d mu
uJe, wa
,Clwle o bra d y cę osadzono w wi~zieniu przy
..
Zarzą' d mieJ'ski
w Łodzi p' 0- J'eździe koleJ·owym. Ml',lj~wrUj,
.
d
t
Ł
b
d'
t
d
ul,. ' Kopernika dO' dysp01!yCJI dejmie w najbliższych dniach ce często parowozy hamt' ją ruch'
wczorajszym prezy en m. 0- uze owe ra y przyb oczneJ..
dzi wyznaezył pierwsze w tym
Dodać należy, 1-,e radnylP władz.
,interweneję w dyrekcji P. K. P. przechodniów, któr;'" nieraz
roku posiedzenie plenarne łódz wręczony zostanie egzemplarz
w Warszawie w sprawie reali- zmuszeni są po kilkQr~~de mi kie.' rady przybocznej.
preliminarza budżetowego; cO' w ~'ywiadów~y aresztowali rów zacji szeregu postulatów kolejo nut czekać, dopóki ,po~njuic
Posiedzenie to odbędzie się myśl regulaminu O'brad uznane Dlez wczoraj znanet:1o kieszon . wych naszego miasta i usunię- się szlaban.
,
w poniedziałek, dnia 31 stycznia będzie jako pierwsze czytanic kowca 46-letniego Chaima Wol- cia kilku niedomagań w tej dzie
Z tych względów budowa .ia
\ budżetu.
'
fa Rozenberga (południowa 3), dzioie.
duktu czy przejścia paez tory
o godzinie 17-ej.
N a porządku dziennym znaj- . Z plenum budżet powędruje który został zatrzymany' w ' gma
M. in., jak nas infonnują, kolejO'we' na ul. Srebrzyńskiej-dują się dwie sprawy: uchwale- do komisji finansowej~ , ,
chu ubezpieczalni społecznej przedstawiciele władz miejskich jest zagadnieniem piu-wszonęd
nie regulaminu obrad budżeto~omisja finansowo - budżeto- przy uL ' Wólczańskiej 225 w omówią sprawę wykO'nania dal- nej wagi.
wycb na tegoroczną sesję budże- wa zostanie ,poza, tym zwołana chwili, ady zamierzał' ,;O'brobić' o sżego etapu rob6t nad wykońOmówione będą również praLową i expose ' prezy~enta '. Go- jeszcze raz prze~ ~eb:aniem ~lc jednegO' t>z interesantów.
czeniem wiaduktu kolejowego ce przygotowawcze do bod
dlewskiego
o zamJerzemacla num, dla omÓWlema 1 ':zał.atwleRozenberga osadzonO' w aresz na u). Tramwajowej, celem po- wiaduktu przy ul. RżgO'Wskiej.
skarbowych zarządu miejskiego nia szeregu spraw bieżących·cie do dyspozycji władz.
łączenia tej ulicy z ul. Wys.oką.
(gl
na rok administracyjny 1938/39
(g)
Sprawa ta jest o tyle ważna, że Z TOWARZYSTWA FILOZOFICZNEPrzemówienie p. prezydenb
.
.
projektuje się przeprowadzenie GO SOCIETAS SPINOZANA POLOPoza tym w CIągU .dma WCZO', linii tramwajowej pod wiadukNICA
o
rajszego dokO'nanO' kliku aresz tem, która w dużej mierze nrzy- W cżwartek, ' dJ:)ia 20 bm. o godz.
towań.
czyni się do usprawnienia k.o- 20" odbędzie si~ w audytorium 43
ił
'Zatrzymany został sprawca munikacJ'i we wschO'dnieJ' cz"ŚC: Wolnej Wszechnicy Polskiej xur ze·
..
branie naukowe Towarzystwa FiJozoznalazła sh~ pod kluczem
'
napadu rab un k owego na u l ICy miasta.
licznego, ]la którym p. dr. Halina Ko"Głos. Poranny" d?~iósł ~ za: 1d~óch członków s~ajki Dy!e,,:- Orawskiej na Adama GóreckieNastępnie poruszona zosta- walska wygłosi odczyt p. t. "O przestrzelemu przez polICjanta groz sklego. Są to: 'MarIan NOWICkI, go (Blacharska 12). Zatrzyma- nie w dyrekcji PKP sprawa wy_ wadze momentów indywidualistycznego przestępcy 24-letniego Ed- 16-letni chłopiec, który, mimo nym okazał się Franciszek Sza- budowania przejścia przez tory nych w filozofii :':o~:.g~~a_sa_'_'._ __
warda Dylewskiego ze Zgierza, swego
młodego wieku, brał telak (Wrześnieńska 105), który kolejowe na ul. Srebrzyńskiej.
BILEW ULGOWE.
który usiłował umknąć z rąk pO' I czynny udział we włamaniach i pod groźbą' zab6jstwa zrabował I ta kwestil'! łą~zy się ściśle z
Biblioteka im. Borochow<1, Za,
Iicji. Zabity Dylewski ' POSZUki-\ kradzieżach oraz brat zabitego Góreckiemu 23 złote.
przedłożeniem
kom~nikacji chodnia 59 (tel. 191-50) urządza
wany był za gwałt O'raz szereg OylewskiegO', 30·letni Hieronim
Na gorącym uczynku kradzie· tramwajowej do samej kolonii w sobotę, dn. 22 b. m. o godz. 4 ,el
włamań i kradzieży, których do. Dylewski (Głowackiego 15).
ży w mi.eszkaniu Cezarego GO'I- mieszkaniowej na Polesiu KOJl- pc; poło w Teatrze Kameralnym
konał, stojąc na czele zl1chwa·
Obecnie, wszyscy człO'nkowie ca (polna l.7) zatr,zymano zło- slaO,tynowskim.,
I bpecjalne ulgowe przedsta.wieni~
lej szajki przestępców.
bandy DylewSJkiego' znajdują się dzieja JuliuSza Celnera ' (Prusa
Poza (ym wćhodzi w grę mo· sztu},i Tadeusza Rittnera p. t.
ProwaJ.zone
przez' władie już w więzieniu.
o'
' ~4l.
' ,
ment bezpieczeństwa publiczne o.Głupi Jakub" - w loli głó,vnej
śledcze energiczne dochodzenie
Wczoraj ' odbyła się w .. prose·
Ró~,niei na gorącym uczy n- go. Jeszcze w latach ubiegłych Kazimierz Juno5za-Stępowski.
doprowadziło w dniu wczoraj, ktorium miejskim sekcji zwłok ku kradzieży w s'klepie Róży wskazywano na niebezpi'eczeilBiblioteka czynJlJJ. codziennie ud
szym do areszlowania jeszcze złoczyńcy.
Rapoport (Plac Boernera 9) Z(l- stwo, jakie czai się na tym prze· 10- 2 i od 4 - 10 mecz.
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179053 87 136 305.
:t OB ,)ł:t 88 (l09 :12 \l16 60 5 79020 307 Ha. _
MEDJOL.\N (368)
: ::...__ ._.
•_
_._
180254 373 568 97 944 70 181296 528
li9g 828 i 3 88 H8 ~
J 7.'>0 Xiskie temperatury w przyro. \ 21.0.0 Chac :mne Bacha, Ko,:ccrt . l'ol'le- ,
WYJAśNIENIE.
301 2.) :17 49(\ ():3R 62 700 32 9828118(, dzie - pogadanka
pIanowy G-moll Sgambattego, il InW
Do
' a 722 182195 355 183027 128 375 512 649
::07 :I~::I 6 .i9 7X 465 501 655 711 886
18.25 SIl)chowisko p. t. "Styczniowe
~enty S~lviucci~go, "C~d wielko·
~3f>Zeg~ ~czoraJszego spr- 734 956 184061 353 65 491 702 185938
nOj 8226:1 3 10 p'! Hl 77 ;)59 64-8 830:{8 akord,," _ poezjo _ monlaż
piątkowy R." agnera l u""ertuJ'll l wozdam", o ~yrukach wybort.w w- 186319 406 006 950 187346 846 979
,'il Illi 5H 27>7 I$t)::! i\/9 R.J.2 1177 8łOt8
19.00 .,Stabilizacja czy po~zukiwa·
.,Obcron" Webera
II ekręgu do Towarzystwa Kredy- 188076 69 232 6il 189070 71 85 237
~Ij 84 11 J ;{6 ·f 84 4-;)2 7n !l12 8.)!l\;'I :t;,; • nia ?" dyskusja literacka
.. MĄŻ PRZED DRZWIAMI"
t("vego wkradła. się omyłka. M. in. 578 7U.
190119 693 191162 663 192453 85'>
4~ł _ 73~. Sil _8 ~~, 1l1~294. al! :>86 95 R,\;)
19.3? Polska Iwórczość chóralna
Kilkakrotnie słł'sz~li już radiosłu- wybran v został p, Józef Liberman,
&111-1 D3ł -1, " ... n69 803 910 88006 2U:l!aUdyc Jl1
chacze przez radIO Jednoaktowe ope·
• ':1łk
od
B' 193001 148 &5 399 566 718 913 194837
~;~2 :i8G (iOG Sił 89010 280 4ilG iM
111.50 Poga danka aktualna
relki Jakóba Offenbacha, nie zapom: a me Ja" omy owo p ano 1- 913 tS.
!J099-1 6 90 153 2-16 3;)6 480 506 31 773
211.011 .. }tąż ,'od drz",-lamj"
ope· nianego twórcy "Orfeusza w piekle", derma!'
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Pisarski zamiast
Chm[elewskiego
,y związku z międzynarodo
wym mecz-em bokser. kim Łódź
- \VuJr.:zaw3, btóry ochbGdizic
~i~ w nadehodzą'Cą nietLzi~lę, agencja "Centro~1)ort" dowiaduje sir., że po walce z Binazzim na
meczu Pol ika-Włochy, Chmielewskiemu spuchła ponownie
prawu ręka i będzie musiaŁ pau
zować, o zczędzają<: siq lna mecz
/ -j"1l1cami, a zamiast niego
\\',,-·tą.pi w wadze średnliej p,rzeciwk.o "'3Il's7;~wic '-- riS31'sl-i.

Zapaśnicr
w

nie

przyjeżdżają

niedzielę,

~ję odbyć

w

Królewca

dn. 23 b. m.

miał

Łodzi międzynarodo

wy mecz zapaśniczy Lódź - Kró'
lewiec, jednak w dniu wczoraj~1.ym Królewiec zawiadomił ŁOZA,
le wobec trudności z uzyskaniem
urlopów dla swych reprezentantó"
JlrZ~ jazd swój do Łodzi odwołuje.

Din, w reprezentacji
Polski

zapaśniczej

'''' niedzielę odbyła się w Kato""kach eliminacyjna walk.a zapaś
Ilicza w wadze półśredniej międz)'
mistrzem Polski łodzianinem HinC~1l\ (Wima) a olimpijczykiem Szajew~Jdm (Warszawa). Walkę tę wy
grał na punkty tIine, dzięki czemu
zo~tal wstawiony do reprezentacji
: ::paśniclej Polski na mecz międzr1 ::t'lslwow~' z Niemcami.

ZgOn słrnnego boksera
'.
'"
. 7:n~~ Dokser amerykanslu wagi
clt:7kleJ mur~yn .~eorge Godfrey
~.m;lrł w Kalifornu w wieku 37 lat.

ekordowa obsada

hokejowycb mistrzostw
świata

l?

S

Łódź,

o nlu

-"

z

"

przegrała

para amerykańska
Budge - Mako rozegrała mecz
z parą australijską Bromwich Quist. Australijczycy korzystając
z choroby Budge pokonali part<
amerykańską 6:0, 2:6, 7:5, 6:2.

Strzelectwo w lKS-ie
-

znów

się

rozwija

Po czteroletniej prawie przerwie
sekcja strzelecka ł..ódzkiego Klubu
Sportowego wznowUa swoją działaJność. W ..oku 1937 odbyte zostały w ówuch konkurencjach zawody o mistrzostwo klubu, które
zweryfikowane zostały ostatnio. Mi
strzostwo klubu na rok 1937 zdobył api. adw. Antoni Nower; II-i.
miejsce zajął p. Zygmunt Michal.
ski, III - p. Józef Houź'lrieko, IV
- p. Leona Wllkowiez, V....... p.
Ludwik Sznajder.
Sekretariat sekcji strzeleckiej
przyjmuje zapisy w czwartki ka!dego tygodnia od godz. 21 do 22

l

POls
a
wI,hEuro
V
a
mis
rz
pan
-adniu - pan6wv
•

KanadrjruCJ

zwyciętają

z trudem

H•. C. Davos

Kanadyjska drużyna hokeJowa
Sudbury Wolves rozegrała W' Da..
vos mecz hokejowy z klubem H.
W Paryżu odbyły się 2-clnio- nie w IParyżu w dn1ach 3 - 5 Rozdział 100 bez;płabn)"ch miejsc
e. Davos, wygrywając ztrudem 4:2
wc oOIbrady specjalJnej komisji września (sobota, niedziela i po-I dlla posrozególu)"Ch państw na'" (2:0, 1 :0, 1 :2).
międJzyn3lrodowej federacji lek- niedziałek) . Komisja UWZ.gl~dnli- Slhllpi dopiero 1 kwietnia.
koatletYCZJI1ej w sprawie orgaui- la prz€'.de wszylil-im zgłoszenia
Mi Lr70mwa Europy paiÓ, jak
zacji tegoroc2myoh mistrzostw Polski, Niemiec, Austrii, BelgU, u tałono, odhr.drą sit;) definitywwalrz,ć
Europy pa,]). i panów. Obradom Bułga.r~ Danii, Estonii, Finlan- nie w Wiedtniu w dniach 17 i 18
w
strefie
europejskiej
przewodlnicz.ył
w~iel" St.:mko- dii, Anglii, Greeji, Włoch, Wę- wrzesma.
Zgloszenia ImIenne
vits U~z.i~ ;; obradach wzięli: gier, Łotwy. Luksf'mbul'ga, • -or mU5<'Zą być podame orgaatizaJtoW rozgrywkach o puehar DIYJ.,
kJpt. MISll1skl (polska), von Halt wegii , Holandii, Rumunii, zwC 1"O'm dJd dJnia 7 wtrteśl11ia. - Do sa Niemcy waJ~ć będą w etrefill
(Niemcy), W.ra.schtH (Austria), cji, Szwajcarii, Jug08ławU, Cze- tych mistTzooł.w 2\ł{losilo sii'J do- europeJskieJ, a me amerykdaIdeJ,
Gen-et (F,rall1cja)" Pucei (WIo- ehosłowaeji i Francji.
tychtczrus 15 państw, a między jak doniosły niektóre ageacJe a·
chyl, d!r. Misangyi (Węgry) i
Dlmsza dys.kusja toCty1ł.:l. się nimi i Polska. Rozdział 50 bez- graniczne.
.
P'I'~ewodnicz.ący
franctIlSkiego nad dopuszczeniem Irlandii. - plalIoych miejsc nastąpi w p6iPogłoski te ~ Jednak .-.oh
ZlWlą2lku lekawalfJliń)~Z!Jlego Me- OstatOOJ'Jllie po wyjaśnieniu st()- niejszym terminie.
. I!0dstawę, gdyz niemcy ptO.'"
riC3lIllp.
sunków pOIlitycznych lrlamdii
Nrus~ie obraldowa'la kam:- li lut. n~wet pertn.k'---~~ .. .....
Do lekkoa.t1eŁycmycb mi- postamQwioIl.O 1lIW'Zgl~nić zglo- sja rekordów, która ~atwierdzl- wie udztału swe} reprezeaDeJl ..
strzostw Europy panów, które szenie wolnego p3Jństwai ilrlrundz la 9 Tekardów Europy, usła:)o- strefie amerykansJdeJ, ale A.-y~
się odbędą w P3Jl'Y.lu, zgłosiły kiego jako 23-go: pań5twa. Zgło- nY'Ch w 1936 roku.
"
ka nie mogla slf2 zdecydować, a,
się dotychcZ8'5 22 państwa. Mi- szenia imienn-e zawooników mu
Na. tym UlkOlÓezonoob:rady. toz~kf ~ te} atrerie . , .
strZ'o, tW1a odbędą się definiiyw-. szą, nastąpić do 24 sieT!pnia. _
dł 81~ Ila WlO8llę, czy dopiero ..
sierpniu. W tych warunkach NIem
ey zdecydowali się wal. . . . . .
w strefie europejskieJ.

1M' Paryżu

,\fil

beci.

Nieme,

I

l'Ił!(Z luropa-lłmergka
dojdzie Jednak do ak

"1"

..

...

dnia 18 stycznia 1VH8

, znowu
w Australii

I

00 tegorocznych rozgrywek ho·
h('jrmych o mistrzostwo świata,
1.1{.re się odbędą w dniach od 11 do
:0 lutego w Pradze czeskiej, zg."
filo się już 16 państw.
Mistrzostwa z.apowiadają się sen
fa('yjnie ze względu na udział naj.
~iłnb,iszych rlrużyn świata z Kanad" i An'eryką na c:t:ele. Z Europy
zgicsity :>ię Anglia, Fram:ja, Niemcy. Holandia, Włochy, Łotwa, NorW czasie obrad mi ędZ Ylll 8.rO-1 ny-ch plf"zez Niemcy pertraktacji
wegia, Austria, Rumunia, Szwe- dO~'ej federacji J.ekkoałletycz- w ~pr3JWie rozegrania meczu lek
cja, Szwajcaria) Węgry, Polska i nCJ w PalI'yżu dr. von HaIŁ zło- kontl<,tycznego mi~dzy reprezen
Czechosłowacja.
żył sprawozd3ll1ia z ])rQlWadZ'o- tacjami kontynentu europejskie

I

Oz

Para Budge-Ma o

Dojdzie do sensacyjnego rewanzu Sergo-Kociołek

Dziś, we wtocek, w hali repre I
zen łacyjnej targów wiSchodnich
roze§l'3Jl1y zOSItanie międozyrnaro
dowy mecz boksCTsiki pOttlliędzy
reprezentacją Wloch, wyst.~pu
ją.cą pod
finną reprezentacji
Rz}-mu i reprezentacją. Poz.nania.
ReprezellLacja PozJllania walczyć będzie defi'l1ił.yw.nie w następującym
składzie
(kolejno
od Ul'l.LSZej do ci~żkiej):
Czerwiński, Koziołek, pela,
Rata~ .Jarecki,
zułcZYJiski,
Szymura 1 Klimecki •
Rzym wy tąpi w t:ytlll su.mym
Bokllcrska drużyna włoska..
składlzic, kt6ry walczył w niedzielę w "-arszawie, d.o!jdzie
Jako przoomecz tych zawo-I ków ok'l'ęgu poznai'Jiskiego powięc m. in. do SClllJS3ICyjnego re- dów odIbędzie się finał' mi- mi~dzv o..ęł!l'Owia i dT1.1::l.yną H.
wanżu Sergo Koziołek.
strzostw druż}"l1ow)'ch młodzi- C. rP.
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Rekord,
Walasiewia6wo.

go i amerykańskiego. nok'oWla- nie zatwierdzone
nia 1Jllaj~U\ją ;Uę ma na:iJep'S~e~
dl'odze 1 naJP'l"awdo:podlobnieJ
Komitet europejski młędzyDat.
zostruną sfin3lIia'owane
. led. lekkoatletyczne} zatwlerclzł1
Mecz między kontynentamI 9 rekordów europeJskich, asłaDo-

e -I pJI i{:~~$~~ F!:Y'! ......-==-~:"'=
oofł!

(ario

Polskie ekipy automobilowe,
Jedna osada polska startuje jeżdżać będą przez Polskę. Sq
do XVlf mi~dzynar~- z Bukaresztu (3660 km. - 498 to o ady nast.: nr. 18 Buyze do\ow:'o raidu automobilowego pkt.), a mianowicie Zagórna - Stemerdink (Holandia) na Fordo ~JonLe Carlo wyjechały już z Mazurek (nr. startowy 47) na dzie, nr. 34 Siitun (Estonia) na
Polski 11ft miejsce startu. W ub. Chevrolet. Osada ta w r. ub. za- !-ash, 111'. 64 ~Iacher (Niemcy)
tygodniu wyruszyły dwie osady j~ła najlepsze z p·olskich osad na Fordzie, nr. 101 Bravard
a mianowicie: Laurysiewicz - miejsce w rajdzie.
(Francja) nu Hudson, nr. 112
l ' owa k z
pasażerem 'ViszllieZe StavangeJ' (3520 klm. - van der Spek-I{eizer (Holandia
wieckim oraz Pellczvna - Ko- 497 pkt.) startują dwie polskie - Kanada) na Hansa. Z Królew
pel, dalej osada łódzka Bellen - osady, a mianowicie Kołaczkow ca wyjadą oni 26 bm. wieczoKule za wraz z pasażC'rką p. Bel ski - S. Pronaszko (nr. starto- rem, przejadą grankę Polski w
IPllO\Yą, a dziś wyruszą osady wy 54) i Bellen Kulesza (nr. Chorzelach późnym wiecz.orem,
hoJaczko,vski - Prollaszko, Bo startowy 88) obie na Lancii. Tra a przybędą na punkt konŁ'l'olny
rowik - Jakubowski i Zagórna a biegnie przez Oslo, Kopel1ha- w Warszawie po północy z 26
- Mawrek.
gę, Hamburg, Brukselę, Reims, na 27 bm.
Trzy pobl'ie osady startować Grenoble. Spotykają się oni zaDystans Królewiec - \Varsza
hędą z Aten (3813 km. 500 tym z wozami, jadącymi z Bu- wa wynosi 322 klm., aChorzele
pkt.), a mianowicie Laurysie- kareszlu (przez Kluj, Koszyce, - \Varszawa 165 klm. Punkt
wicz - Kowal\: (nr. slartowy 80) Ołomuniec, Pragę, Frankfurt) w kontrolny w Warszawie otwarIlU Fiut 1500, Penczyna Kop· Brukseli.
ty będzie od godz. 4.56 do 10.26
pel (nr. starLowy 55) na Steyer
Z Palerma (4091 klm. - 497 rano 27 bm. Start z Warszawy
220 i Borowik - Jakubowski pkt.) startują 32 osady, z Aten 27 bm. r~no, a przejazd prze!
(nr. sta,rŁow)" 85) na Lancia. Pa- - 44 osady, z Bukaresztu - 11 Poznań i grankę polsko - nier;l Laurysiewicz - ! 'owak zglo osad, z John Groots (3634 klm. miecką w Gorzyczko, na L~pi w
&11a się jeszcze nu wszelki wypa- - 496 pkt.) 25 osad, z Umea ciągu dnia.
.
dek ua start z Palenno, a para (3632 klm. - 496 pkt.) - 5 0Ogółem w
raidzie biorą u·
Borowik - Jakubowski Ila start sad, ze Stavanger - 25 osad, z dział 142 osady, przyczym 20 o'
z Bukaresztu. Start z Aten nastą Amsterdamu (1452 klm. - 468 sad podało dwa punkty starlo,
pi 25 bm. i trasa biegnie przez pkt). - 15 osad, a z Tallina we. Kierowcy ci reprezentują
Saloniki, Sofię, Belgrad, BUda-l' (3792 klm. - 497 pkt.) - 5
21 państw. Start odbywa się 25
peszt, . WiedeI1,
Monachium, sad.
bm., a przybycie do Monte CarUlm, Strasburg, Bijon, L.,'on.
Osady, jadące z Tallina przez lo 29 bm. Próby techniczne 00Grenoblc do ::-'1onle Carlo.
Rygę, Kowno i Królewiec prze- będą się 30 31 bm.
7.gło~zone

tku

sŁadiome ollIlllPljskIm w Berhnie w dniach 10 i 11 września.
PlTogrMl1 f>p,otka.nia przewidUJje cały pełlny olimpijs.ki pTogram lek:koatletycmy za wyjątkiem biegu ll13Jl"atońJskiego, oho
du na 50 klm. i dziesięcioboju.
W każdej konkUl"Cneji Europa i
Ameryka będą reprezentowane
przez dwuch zawOdJlików. Eu~
ropa prQPonuje pUlD.ktalCję 6, 3,
2, t i w tej Sil>l"3Jwi-e Ameryka,
nie udzjeliła jesroze odpowiedzi.
Honoro'\\o-ym 1'\Jfetyden'lem za.

Panowie: 100 mtr. -- Stnmdtierg
(Szwecja) 10,3 sek.; skok wdal ......
Long (Niemcy) 7.90 m.; rzut bfą
-- WoeJlke (NieUlcy) 16,60 m.;
rzut oszczepem - MatU Jaerviaen
(Finlandia) 77,23 m.; rzut młoteaJ
- Hein (Niemcy) 57,22 mu.
Panie: 80 mtr. płotki B_e
(Anglia) 11,6 sek.; skok wdaJ _.
Kraus (Niemcy) 5,96 mtr.; skok
wzwyż'- Rajtan (Niemcy) 1,65 m.
Rekordy Walasiewi~",ny_ w
skoku wd,al (świata i Europy) I na
100 m. (rekord Europy) nie zostały
zatwierdzone z powodu nie nadesła
WodÓIW ma być prtewodniczący Dla protokółów przez PZLA.
mi~z)'lnall'od!owej federaJCji lekJ{Oatletycznej szwed dr. Edg'ebokołc;
stroem. Przewodm.i.czą.cym kOlIJli
sji technicz.nej ma być pil"ezydent zwią.zku węgietr'Slkiego dr.
W tych dniach nurkowi włoskie
mu, wypróbowującemu nowy roStalJlKovi'ts.
:Mecz rewanżowy pOmiędzy dzaj ekwipunku nurkowego, udało
Enropą i Ameryką odbyłby się się osiągnąć głębokość 200 mtr.
Dotychczasowy rekord zanurze·
w 1939 r. w Nowym Jorku w
nia nurka wynosił 150 metrów.
ramach wystawy światowej.
- -"'----Europa najprawd~:modobniej
będ!zie
f'eprezentOW3Jl1a przez
mistrzów j wicemi&ITzów, wyło
niOlIlych na lekko3Jtlet~zn'YCh
I?istnostwach Enropy w
Po powrocie z Paryża
zu.

Nurek na

200 mtr.

pary-\

.....
"...
__orno

wmowila
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,

Unika; chodzenial iOlrko"ska 121 r
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Przewaga nad państwami totalnymi związana Jest jClłle z suprema c),. na morzach

l.łoto, zela'lO i nafta stanowi, "ji światowej wełny znajduje się w "Je.
względami mi1itarnymL
Dysponując 65 procentami Śwła·
Przypuścić 1!~leźy, że Fiibrer i
.rzy glu1fl\e elementy potUi demo- rękach wielkich demokracji. Gor-racji.
sza sytuacja w zakresie stanu po- towej piodukcji bawełny i 62 pro- Duce musieli powyisze porównanie
beL:pośrednio za nimi idą suro w- siadania trzech państw totalnych "entami światowej produkcji weJo. zrobić już przed pewnym czasem.
:e włokiennicze. Bo Stany Zjedno- jest ocZYWist3. leh zaopatrzenie w ny, trzy wielkie demokracje mają Musieli się przekonać, że armie icb
:zone l łIIlperium brytyiskie są czasie wojny wymaga środków w z~kresie tych surowców supre- I ..ie mogą niczego podjąć, o Ue nie
~łownyOli producentami surowców płatniczych, których nie mają ł mb Jra"ję.
będą posiadać pewności, iż nie za\~ .łJkienniczycb. Ostatnia publik:l- żliwcści transportu.
Ałe raz jeszcze okazuje się, że ta braknie im aui odzieży, ani sprzę
, j~ Międzynarodowego Biura PraZ kolei omówimy sytuację pozo- przewaga ściśle połączona jest z u· tu, :Jni :iywnoś ...i i amunicji. Chcie·
l;) p. t. ".-rzemysł włókienniczy na stałych światowych surowców włó- trzymaniem
panowania na mo- Jiby więc umożliwić fabrykację
św iecie" dostarcza nam cyfr, które klenniczych.
rzach. Bo sam fakt posiadania su- tych wszystkich artykułów w oo całkowicie potwierdzają.
Przeszło 82 procent produkcji rowców nie wystarczy,
jeżeli nie parciu o surowce zastępeze plX'hoZa 1937 r. statystyki nie są je- światowej Jedwabiu należy do Ja- można, na wypadek wybuchli woj· dzenia l{falowego. Czy im się tu
!>L:cze znane. Ale znamy cyfry pro- ponił, ale włólmo to ni., ma war- ny światowej, przeszkodzić zaopa· uda?
(ll:kcji każdcgo kraju w latach 10ści w gospodarce wojennej, bo trzeniu Niemiec ł Włoch (bo JapoWYJołilek, który podejmują, jest
'934, 1935 i 1936. Od tego czasu I żadna armia nie 1I0s1 mundurów z nia znajdzie w Chinach olbrzymią gigantyczny. Ale narazłe SI! oni
<;10S UUek
nie w~ele się zmienił, 1kllnin Jedwabnycb.
i1cść surowców, których
potrze- dość jeszcze daleko od sukcesu.
mimo po .,żnyth wysiłków Nie73 procent produkcji światowej buje).
Bo przecid np. w dzi~dzinie suIl1iec i Włoch na rzecz produkcji lnu skonstruowały w swych rękach
Jest tedy jasnym, że w zakresie l'owc6w włókienniczych, niemiecka
'ł6kien sztucznych.
Sowiety.
włókien, jak i w zakresie żelaza fabrykacja "vistry" ł włoska faZacznijlllY od bawełny.
Prawie polowa produkcji świato- l oraz plynntgo paliwa, polityka au- brykacja "lanitalu" nie dały JeZe zbiorami Stanów Zjednoezo- weJ masy drzewnej, służące} do tarcbii i wytwarzanie surowców szcze wyników, które mogłyby za·
11ych, IttlBi, Egiptu i Sudanu, wiel· Labrykacji sztucznego JedwabiU!, syntetycznych w państwach total- niepokoić zwolenników pokoju.
kie demokracie stoją na czele, jest kontrolowana przez demokra- nych
podyktowana Jest lylko
S_ B.
gdyż skoncentrowały
one prze~7 1o 65 procent produkcji - świato
wej bawełny.
iemcy, Włochy ł Japonia, które nawet w czasach pokolowycb
powinny byt wyeliminowane z -clzlałalnoScI gospodarczej
próbuj, obejść się bez dostaw kra·
jów
ideologicznie im wrogich,
Jedlno z pism wrurszawskich karz zapytał czy rozw6j gos.po-I go..o;podaree - bez WZłClędll na
lwracają się obecnie
ku krajom zamieściło oSl!abnio wywiad z durczy państwa uZaJSardnia dzie- to, do kogo należy.
produkuj~ym bawełnę w Amery- prezesem zwią2'Jku izb przemy- lenie obywateli według wyznaRównie! l motywy pollf)'ezne
Cl' Południowej.
Japonia dąży do słowo - hamdloW)'ICh, b. mini- nla lub narodowości.
nie powinny odgrywa~ 1'011 przy
op anowania terytoriów w Chinach, "itrem in!. Czesławem Klarme- Nie - odpowiedział mlnl. regulowaniu zagadnień gospogdzie znajduje się bawełna.
rem.
s~el' ~larner. - W ,s.zelka modc~ darczycb.
Ale, leżeli fioty krajów demo.
• .
. Olzac.1a sŁolSUrnków w handlu ]
•
WY~la;d ten pOS!!lęoony b)lł w przemyśrle musi dawać korzy
Nalezy wyelłmtnowu mOkratycznych potrafią utrzymać panowanie nad morzami, nie będzie OOl1?WlenIU sytuaCjI g.oSPOd~-1 ści calemu s"ołeczeństwu, wszy menty pqlltyczne l 8połr.c~e s
im trudno, na wypadek wojny, ue.. Polski, o ~tóreJ b. mIl!' słkłm obywatelom bez różnicy. dZiałalnoŚci. ~lf.onomlezneJ.
przeszkodzić w zaopatrzeniu
Nie- stcr K~anler ~--razał SIę naogółl Prar,r:rnę, by ka,źdy :kramik, czy
Nas obchodzi głóW1llie
w:c.c i Włocll nie tyllio w żelazo i optym slyczu e.
sklepik był s-klepikiem o wytROZWÓJ GOSPODARCZV
Ilaftę,
ale także
surowce wl~
W trakcie .!ozmawy dzienni- szej kulturze, () racjonalniejszej
PANSTWA.
kiennicze.
Przejdźmy teraz do wełny.
PrzynalmnieJ 62 procent produJ(-

Il

I

otv., w,znaniowe

<

Eksport z

1511 \lIlIOSt
kursów papier6w
a rynku walorów tendencja dla
papierów warto~ciowych była
dalszym ciągu mocniejsza. Niektóre poż~czki państwowe wykazały
bowiem dalszy wzrost kursu, zaś
te, które zwyżki nie zanotował~-,
trzymają się na poprzednim poziomie. Rynek akclowy wykazał duże
oi,ywienie w transakciach. Szczególnie poszukiwane byty akcie Ban
!{u PolSkiego, które
odpowiednio
zwyżkowały.

' l rallSakcji dokonywano według
kursów następujących:
4 i pół proc. państwowa pożyer,
ka ewnętrzna nie wykazała zmian
Za większe odcinki nadal płacono
65,50, żądano 66. Drobnymi zaś odcinkami obracano po 65,25 kupno,
65,75 sprzedaż.
3 proc. pożyczka inwestycyjna
vykazala poważną zwyżkę_ lem.
t.ej pożyczki podniosła ~ię o 150
(Jkt. ł obrac~no nią po &',75 w pła
ceniu, 81,25 w żądaniu. Natomiast
II em. zwyżkowała o 125 pkt.
osiągając kurs 81,75 kupno, 82,2~

i

olski do Palel_gng

natrafia na trudności przeładunkowe w Halfie

a terenie wa'rsrzawskiej izby
Zdaniem eksporte:rów, wyłahamd.lowej odby- dunek towarów polskieh w pornarada w sp.r a- de tark odległym od miejsca
wie eksportu produktów pOI-. konsumcji t~h artykulów-Tel
skicb do Palestyny. Narada ta I Aviv '-obciąża ekspooierów 00zwołana zostarła na skutek sta- datkowymi
kos r..ła mi za pnerań
eksporterów, a dotyezyła wóz do tego miasta, co w kongłównie sp.ramry wyładunku w sekweIreji zmniejsza lUI.!Wł zdOIportaeb palestyńskicb.
nOść konkurencyjnlł.
Na konferencji tej eksp.orrteInne państwa dawno d'OStosorzy podkreśliH., iż jedną z naj- wały się już do zmienion~h
powai:nie}srzyeh przyczyn spad- wanmków palesŁY(lSIkich i W7'!
ku ekSiportu pols.kiego do Pale· ladowu.ją obecnie swe towary w
styrny, jest wyładunek towarów porcie Tel - Ayiv. W interesie
polskich w Hafie.
więc eksportu polstkiego leźy,
przemysłowo ła się ostatnio

-

aby trasa !l~h Unii okręto
wyeh zastała pr~urżona do tego portu, celem mnoiliwienia
im wyładowa.nia towarów.
W wyniku dYsku-sji postanowiono zwrócić si~ do władz linii żegtu~w~h z postulatem
pr'Iletłlui.en1a trasy de Tel-A.-łY.•'

Minister Hempel
przybywa dzlS do

Łodzi

giełdy

warszawskiej -

Na wczorajszym zebraniu giełdy
walutowo - dewizowej w Wal·sza,.
wie tendencja dla dewiz byla nie
jedllulita, przy obntach niedużych.
NotClwllno: . Amsterdam
293,70,
BrukeeJa 89, Gdausk 100, Helsing
117,65.
fors 11,66, Kopenhaga.
Londyn 26,34, Nowy Jork 5,27,38,
Nc.wy Jc.rk - kabel 5,27,68, Oslo
132,50, Pary:!: 17,50, Praga 18,52,
S~tokholm 135,90, Zurych 121,80.
Bank Pc Iski płacił za dolary amerykańt.kie 5,25, kanadyjskie 5.24.50
floreny holenderskie 292,70, fran·
ki francusltie 17, szwajcarskie
121,30, belgi belgijskie 88,75, fun
ty allgielski~ 26,25, palestyńskie
25,95, guldeny gdańskIe 99,80, Jiot(,ny czeskie 16,90, duńskie 117,10,
norweskie
131,85,
szwedzkIe
135.25, liry włoskie 21, szylingi
austriackie 98,20, marki fiJi~kie
11.25, marki niemieckie 109. ni...
ruieckie srebrne 117.
'
AKCJE.
Na rynlm akcyjnym tendencJ.
była. bardzo mocna, przy większych
obrot.1.c.h akejami Banku Polskiego.
Notowano: Bank Polski 117,50 _
120, Cukier 37 - 36,50 (bez kuponu za, 1936-37 r., za, kUry to kupon
płacą 2 złote), Węgiel 81,25 81,75, Lilpopy 64, Modrzejów 14.7'
- 15, Ostrowiee 57 56,75:'7,50, Starachowice 3925 - 40 _
39,75, Hnberbuech 49 - 49,25, 'tyr.,dlw 62,50 - 68.
PAPIERY PROCENTOWE.
Dla papierów procentowyeh ten
dcneja była. r6wnież bardzo mocna, przy wiQkszyeh obrotach 5 pr.
kcnwersyjl14 i 4 i pll proc. wewn.
Notow:mo: S proc. inwestycyJnI!.
I tm. 81, serła 92 - 91,15O. li em.
82, seria 92,50, 4 proe. dolarowi!,
42,25, 4 i pół proc_ we~trznlł
65,75, drobne odcinki 65,50, 4 proc.
k()n~(jlidaeyjna 67,50 68, drobne
udeinlC 66,88 - 67,25, 5 proc. konwersyjna 68.18, 4 i pl.ł proc. listy
zit'm~kie 64,38 64,50, 4 proc.
ziemskie 55,75, 4 i pół proc. poznań~kie ziemtlkie seria "L" 64,50,

Jak już donosił "Głos Poranny", na początek przyszłego tygodnia zapowiedziany był przyGIEŁDA ŁOnZKA
jazd do Łodzi posła polskiego Na wczorajszym
Przeszło
zło_uch
zebraniu ,leMGw Teheranie, ~toliey Persji, mi- wy. m. Lodzl notowano:
Wzrost wkład6w
P. K. O.
roku 1937
nistra Hcmpla.
Trans. Sprzeda z Ku.,n~
Rada zawiadowcza P. K. O. po sumę 1.037.300 tys. zł.
Min. Hempel przybywa do I,Q Dolar6wka 42.50
wysłuchaniu sprawozdania komlsjt
Lłc'tba ksią~eczek oszezędno§cio
Inw. 1 em. 79.50
dzi w dniu dzisiejszym w godd- Inw.
2 em. 80.00
rewizyjnej, zatwierdziła bilnns P. wych wzrosla w ciągu roku spra- naeh porannych.
ciągu całe
Konsol. gr. 67.75
K. O. za r. 1937, zamykający się wozdawczego o 636.439 sztuk do go dnia dzisiejszego min. HemKonsoL dr. 67.25
czystym zyskiem 5.657.418.61 zł. 2.919.747 szt. Ogólny obrót wyni~1 pel udzielać będzie eksporterom Wewnętrzna
66.7!) 88.5ł
WIdady wzrosły W' ciąf!u roku nienotowaną dotąd cyfrę 34,5 ml-' informacji o -możU wościaeh wy Bank Polski
117.50 117.00
Tendencja utrzymana.
ubiegłego o 144.S1łO tys. zł., osią Uardów zł.
wozu na rynek Iranu.
gając na 31 grudnia ub. r. ogólną
Po zakończeniu konferencji
GIEŁDA ZBOZOW A.
informaeyjnyeh z eksporterami
tyto
(trans.)
23.50
Owiel (tranL)
22.75
min. Hempel w godzinach wieOwies jednał.
22.25 - 22.'15
czornyeh
opuści Łódź.
Rlllłl'l!!
Owies zbier.
2t.25 - 21.59

miliard
w

w

w:

PO DII PIEDWSI

sprzedaż.

,

pożyczka konwersyjna
?oprawiła ~ię o 40 pkt. Za papier
lel' płacono 67,90, żądano 68,90.
4 f.1OC. prem. pożyczka dolarowa lJolarówka) utrzymała się na

5 i"roc.

Dwaj genialni artyści ekranu
l sceny polskiej

poZ''pmie poprzednim. Nadal obraD
ca ".0 nią po 42 kupno, 42,50 sprze

USZ
-1-

daż.

4 proc. pożyczka konsolidacyjna
również nie wykazała zmian.
Za
większe odcinki płacono 67,75, żą
dano 68)25, za drobne zaś 67 kup·
67,SC sprzedaż.
.'1 i pół proc. listy zastawne ziem
",ide ser. V zwyżkowały o 25 pkt.
Obracano ninli po 64,25 w płaceniu
6-l) 75 w żądaniu.
5 proc. listy zastawne m. Lodzi
z roku 1933 zwyżkowały o dalsze
25 pkt. Za papier ten płacono
M,50, żądano 65.
Akcje BanIci' Polskiego wywa.
.ty rekordową ~kę. Za akcje te I
p!~cono bowiem o 300 pkt. więcej,
łUZ w obrotach poprzednich, miano
wIcie 119,50 kupno, 1250,50 sprze\10,

dał.

arodowościow

Rqnek pieniężny
Urzeaawa ceduł

w kapitalnej komedii p. t.

I

OBERT
i BERTRAND

II

czyli DWAJ ZŁODZIETE

Jut WKRÓTCE!I

Drobne k_two
podejmuje konsolldacltl
e ODegdaJ oclb"ltI Al, kolejne ze.
i branie bmltetu organizacyjnego
dla zjednoczenia średniego l drobnelo kup~twa iydowskłego.
Na zebrania tyta prezydłtlftł ko, J mitetu zloiyło sprawozdanie z dot)'dlczasoweJ driałalnoścL Ze zło
zOltelo sprawozdania wynika, ii
praee konsolidacyjne na odcinku
kupi«klm posuwają si, ostatnio
w szybkim tempie naprzód i Już tv
I aaJblłŻ8~m czuie należ,. oczek.·
wa~ połączenia kilku zwi,zkw.
\ W pierwszym rzędzie pGł,ezone
będą związki: kupców dewUst6w,
kupt'ów koJonialnyclt, kupców ~
ba! oru wldeieleU ,'włam, których przedstawiciele zgł IiU akees
ba .zastrzeżeń. _ Związek kqpe6w
'ZI aL PG1łIon;JrJ'J, Jakkotwiek w . sadzie Jest za kouS«), (uJ" nadeśle
~Ję w eł'lfU najtJJłższ,.ch dni.

I
I

!

Jęczmień

prz.

20.73 - ".25
29.50 - 29.75
Mąka żytnia 65 % S2.50
Miłka pszenna 65 % 42.50
Miłka pSleft. II g.
35.75 -- 36.75
Mąka puen. II A
30.75 - 31.75
Mąka puen. III g. 28.25 2iU5
Otręby pszenne
15.50 - 15.75
Otręby pSIen. gr.
15.75 - 16.00
Gryka
20.50 - 20.75
KaSIa gryczafls
33.50 - 34.50
Siemie lniane kres. 48.00 - 49.00
Srut Soya
24.75 - 25.25
Tendencja spokojna

Pszenica

NOTOWANIA

BAWEŁNV

NOWY JORK.
Otwarcie z dn. 17. I.
marzec 8.51, maj 8.57, lipiec 8.6!
paidlliernik 8.69, grudden 8.72.
LIVERPOOL.
Otwarcie z dn. 17. I.
styczeń 4.82, marzec 4.84, maj 4.80,
Iipier 4.93, paidziernik 4.99.
ALEt<SANDRIA.
Notowania z 611. 17. I.
Sakellaridis: styczeti U.!/)_ mlłr~
14.26. maj 1U2.
Giz:a: styel!:eń 12.99. marzec 13.02,
maj 13.04, listopad 13.13.
Asbmounh luty 10.42. kwieCI ~ń
10.42,
ezerwi~ 10.46.
paździp.rni k
10.fI3.

12
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Dziś

«>

~

premiera!

• c

Największa

C'$

k orne d'Ja sezonu
c'E ~
li ~~ z ulubienicą publiczności Danielle Darieux
l...':I..!t:

~~ El
.: ~j

•

Na~tępny

i

świetnym jej partnerem Albertem Prejanem

Skłamałam ••• z Jadwigą Smosarską i Eugeniuszem Bodo

główn.

w roJ.

Ceny mIeJSC: lm. 1,on, II m. 90 gr., In m. 50 gr
Ku~ony ulgowe po 70 gr. na wszystkie miejsca, w niedaiele i
nieważne. POClllątek przedstawień w dm powszednie o godz. 4, w niedziele i święta o godz. 12.

1~9-88 . .g ~ .-

t.eromsl<ie/to 74/76. lei.

program:

świ~ta

~~~~~----~----------____m____~

I

Indywtdualne WyjaZdy do:
Paryża. Wiednia i

Wioch

Wycieczki:

Do San-Aelfto
zł.

Na

ZAOSZCZfi:DZISZ

PĄCZKI 2 s~,. ~5

SOBIE

TROSK;

KŁOPOTdW,

..

"Ą-O~ASliJĄC WYRAŹNIE i

375.--

PRZYJMUJĄC

gr.

CIASTKA DESEROWE po 20 gr.
(przy zakupie od 5 sztulr-15010 rabatu)

WSlelkie wyroby cu~ierniclre n a

I

Ił m 6 w i e n i e

5n;adania i kolac~e jarskie

JEDYNIE

ORYGINALN~O .l.J,A'"

z 4-ch dań zł. 1.10 wraz. z obsługą
•

Cukiernia ..Ź

GUM ..?
PATENT FRANC. NR. 790 !50l.!
PATENT AMER. NR.10"9 701

Łódź, PrzeJazd 1, tel. 209-87

UJ·'

••"I""""""",,.

."~--""""""I"~"

1

00 Berlina I

URZĄD

SKARBOWY
w Lodzi
Nr. IV. 46/2/Lc/38

Dnia 17/1 1938 r.

Ob"i~lz(z~ni~ O

29/1 29/1 -

lit:gtat:il

zł.

12/2
28/2

sł.

post~powaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz.

I
-!aUk~ J UlYCbO~~ł~f"'.! ~~~:hh~~1~~~~~ z~~!~ d~Ok!~na~

225.- ~-· . _.~.4_

I

LEKARZ - DENTY8T A

wlnowila

przyjęcia

a I z l. u

plwocfny, usuwa kanel, w.macnia
organi.m i samopoczucie chorego,
ora. powiękslra wagę ciała.
Do nabycia w Aptekach. ,

. Tury

o

23/2

g-owości, obejmujący: rewizję ksiąg

Piotrkowska 68

itp., stosują

..który.
BALSAM
IAIKOLAN-AGE".
ułatwiając wydzielanie się

Dr. I!led.

Lódź,

Pray zwalczaniu chorOb płucnych,
bronchitu, g r y p y, uporczywego
Il

3/3

Wagons • Litsj Cook

jest nieubłagalna i corocznie, nie
różnicy dla płci, wieku i
stanu, pooiQga bardzo wiele ofiar.

męccącego

llERLITZ! 14 rok szko1ny. Kon I jęcia. Wiad.omość: Zarz-ąd Rea.ł
cebjonowaue Kursy Języków Ob· IWSCi.
415-6
l'ycl1 w. jedyuczo j w mulyeh ściśle
___
zł. 280.- dOllranych grupach i l-roczne kur- DO WYNAJ~I,jL\ od ze.raz pokój
8y handlowe, obejmujące: księgo- fronfc,wy, ul Gdańska ~~. m. 6.
wość, arytm€'tykę handlową, ko- Tel. wl'zystkie wygody.
.
responder.cję, ustawodawstwo ban-I_""""""" __
~ ,.".
<1lo,,:e. so:jal~e i skarbowe: s~enoRóżne
~al1ę! . pI;sarue na maSZ!llJe. J ~n. I
_~ ......
lIł. 7.- glE'lski Język. Kurs wyzszeJ kSJę- 'ZGl"BIONO
') k "
' "

Zapisy i informaeje:

robląr.

pp. Lekarze

I

Do akt Nr. Km. 2499/37

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi, rew. I-go Piotr Kęsiak, zamiesz·
kały w Lodzi, przy ulicy Narutowicza
chor. wewnętrzne
Nr. 35 na zasadzie art. 602 IL P. C. oSpec. narządćw trawienIa
DOKTO'R
głasza, że w dn. 25 stycznia 1938 r.
o godz. 13-ej w Łodzi, przy ul. Rlgowskiej
Nr. 46 odbędzie się publiczna
5
licytacja ruchomości, a mianowicie :
177 kg. try kotu bawełnianego orali
slrpulmaszyny o 12 szpulach
..---- _ / spec. ehor.: WENERYCZNYCH, oszacowanych na łąclrną sumę
zł. 1531. ,
SEKSUALNYCH I SKÓRNYCH
które można oglądać w dniu li cylacji w miejscu sprzedaży, w czas i ..
wyżej oznaczonym.
Łódź, dnia 7 stycznia 1938 1'.
Komornik: (-) PlOT~ KĘSJAK
W niedzielę i święta od 10-'2
Sp,awa Józefa Lipka
p-ko Gustawowi Kowalskiemu

ul. "ndr~o~~a g~; tel.. t3~'05
rzeD'ukLwanla Jelit

KLI DIIa R

. b•
~UIlDnłel
' ~~,!!!~~!to~~:o !e~d !32;~
f

.

powrócił

Śródm~eiska 17, tel. 111-81

Higiena

---------

D·ra S. GOLORYNGA
zoslał

ponownie uruchomi onr

Dr. A. ARONS NA

prześw .

r6wniei

W

wykonuje

IS

I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Posad,
LEKAHZ - dentysta-(stka) na ustępstwo poszukiw.'lny. Oferty: Pa.Hanice, Narutowicza 4, m. 7, telefon 91.

_~.._z-_u_z_dr_DUI_II;O&!;~_II!JIIIII2:IoI=.~
;,; iI;

G
Poczlłtek

2222-3.

y KWITNA
BZY
Jeanette Mac Donald i Nelson Eddy

W rol.

gł.:

codziennie o g. 4-eJ, w niedl:elo i święta o godz. 12 w pol.

następnych!

';;

arlena Dielric

•

w

potężnym

prze sy łką

"Głosu

dalkami wynosi w
p.:.czlową w kraju -

RABKA - "Riwiera", pełnokom·
flJrtowy pensjonat, zarząd Goldma2·!1-14
na. Telefon: 267.

Retla!,cja

ręlwpisów

Porannego" ze wszystkimi. do4.60. za odnoszenie zł. 6.-, za granIcą zł. 9.-

nie zwraca.

A A IZBICKA
wykwalifikowana pielęgniarka
z długoletnim doświadczeniem

I

przyjmuJe wszelkie zabiegi.
TEL. 246-3b

DYżURY.

i dni naslepnych!
Piękny film p. t.

a

filmie o temacie rosyjskim

...o•
N

Ceny od 54 gr.

ŁodZI zł .

Dz~ś

~

::: Hrabina Wladinow

:.

Wlt~. Inkasowe

,-

179,90.
pokój Z niekrę
pującym w1ejśdem i w!>ze\kimi
•
d
.'
l p' ... k . SPRZEDAM .psa czystej ruy
w~g~ ann
przy. ~. liOlLr o~: gryfon ' aJlgi€'l~ki, czarny Wł02
skleJ. do W'y'OaJ'ę<Cla. DZWQOlC kręcony. lI11yllarlSka
53. J. Baniewpod 27?·-86 od lO-ej do H-ej.
ski.

PIOTRKOWSKA 33

mIeSi ę czna

~

DUŻY froln~o'w:v

Z powodu rekordowego powódllenia przedłużamy wy'wietlllnie filmu
na jeszcze kilka dni. Jej zloty glos oczar,Jwał tłumy - gdy serce
porwal kto~ nIeznany. nieupomniany ...

Dlna'
enUm'll'
P
.0 groszy z J . a

.'

nie, 4 - cylilndroW'c, małolitrażo.
"re do. sprzedania. DZWOtl1ić w
godzinach bilurowych 9-6, tel.

tel. 202-"14.

Dz< ś i dni

__

I

Piotrkowska 44.

DR. MED.

_

gii

J. HUPERT i S-ka

si~

mieszkaniu pacienta.

_____

b&I:dlowycb a!lalize i krvtvke biJjddz. Kred)' t. w Zglt'rZ\ł. I. Br.
lau"jw etc.' Zapisy- codziennie od I 4152 na nast. wel.sle: 1) na. zł.
12 do 130 . od 5 do 8 Andrze- 200.- pl. 1.12 37; ::3) na zł. 100.ja 3.
.
l
7008-10 pł. 8.12 37; 3) na zł. 100.- pl.
22.12 37; 4) ll'l zł. O{)U, !Jl. :?1.12 87;
5) na zł. 200.- pl. 25.13 ;37. na
KORFPETYTORKA wykwalIfiko- które otrzymano uu. 26.11 nb. r.
wana udziela lekcji. Specjalna me zaliczkę zł. 400.-. 11. nr. 4057 na
toda stosowana dla dzieci: niechQt- WE'k.\'I€': 1) zł. 200.-, pł. ~.11 87:
nych i zaniedbanych w nauce; he- 2) zł. 200.- 111. 0U.11 37, 2aIlczb;
braj!'ki. Tel. 151-99. ł'rot\ić p. Ru- otrzymano un. 26.11 ub. r. 'tł. 200 .
tę·
Ostrzega się przed nabyciem. F-ma
;.1łyn "Victoria.", Zgierz.
~----- ~- - - -_ _
~ ~ ~""~"'-~
•
. -p.t. - ----~
-..
f'TFDEN'l"KA, grunto\vny francuski mllzyka, pomoc szkolna, poHUflno i sprzedaż.
szukuje kondycji. Referencje, WIl- S'3im==-- ... . xa::tM;::41&LlW:;jj.s:: *"~
rllI!ki skromne. Telefon 248-60.
AUTO w pierwsz.orz~dulym •

Cyldinowanie, drutowanie i fro·
terowanie posadze ;t, czyszcze'
nie wystaw i okIen, spn;ątanie
biur i pokoi. odkurzanie elektroluxem. Re"eracje linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.

6 SIERPNIA 7, tel. 127-64
pod kier.
Zdjęcia i

- - - _

to zdrowlel

Gamnet RenlgenUWSMI

Hetmańska 22. W cen-

DO UJarszawu

GRUŹLICA PŁUC

~~14-27

Piotrkowska 80,

19/2 -

!2 -

• Lellla-SIOCB I

·-~I.\ LWóW _

DO LOnfunu

380) podaje się do ogólnej wiadomości, że dnia 19 stycznia 1938 r. o godz.
16 w lokalu zobow. przy ul. Karolewskiej 45/47 celem uregulowania
uależności pod. obrot. 36 i l i II 37 r. odbędzie się sprzedaż z licytacji wy_
mienionych ruchomości:
Mydło w heczkach 1500 kg.
Cena szacunkowa zł. 1.050
Zaj ęte przedmioty można oglądać dn. Hl stycznia 1938 r. od godz. 9
110 godz. 16 w lokalu zobow.
Za Naczelnika Urzędu Skarbowego
(L. WACLA WSKI)
Kierownik Działu Egzekucyjnego
U-

I

ne

"~i"~"I"""".""ll••""_."""",,,

175.-

W myśl § 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25. 6. 1932 r.

(l

Ogłoszenia dra

w roli gł.

Ar

SIMONE SIMON

·a zaredakcyjnym
wiersz milimetrowy l·szpaltowy (strona 5 szpalt) : l-sza strona 2
OUlos
. en .
1.50;
tekscie: z
.. m mie:sca 60 gr.,
50 gr., nekrologi 10 gr. Zwyczajne str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 g:. za wyraz,
zł.

w

zastrze~eni

zł.;

.b~z

Rek~amy te~ste. ID

zastrzcze~la mle;s_ca

naJJ?lnIe~sze. ogło~zenIe ~ł 1,,0)0
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz. najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszen.!a zaręc~vn()we I ~aslubmowe 1~ zł. 0 ....10..
szenia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str. 5 szp.) 1 zł. OgłoszenIa zam eJscowe ?bhczane są o ~O% dro~eJ
firm zagr. 100 % . Za ogło s z enia tab "' )ary,~z'H' lub fantaz. dodatkowo 30 %. Ogłoszenm dwu kolor. (} ;)0% droz('j

~R-e~d~a~k-~-r-o-d~D-.-L~u-c7j~-~.~~~p~i7ó~~~j~---~Z~a~W~y3d~a:w:n:i:c;~=o::-_~G~ł~o:S~I~>;o:~:n:Q:y:~3J:a:n~U~·;r~b:a;~iSk~·Eu~n~~~oom~.

W*~arniwbm~P~kkows~101

