tr
Re~ak[ja i A~lDinist.
w

Al.
Mies. z dod. HlIlstr. 5:zl
Dl. robotftików
4 zł.
Oanos:z.clo domu 30 gr.
dostawą poczt.
Ptlza Łodzią egz.

!

,Należność

6 zł
21 gr

poeztow

----" -'
opłacona ryeułtęm·.'t'

t.ODZł

Kościuszki

41

TELEfOH 100-28
Konto P.K.O.. 60694
Red. przyjmuje od 5-6
Art. listów anonino\\ycb
nie umies:&Gza się.
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'I,

aoatał

gł6w :I

. ' WUO.....Z' Bumer .RolEwaju"
I
.skollflskowany .Złir artykuł w stępiły A.S•.
p. t "Apoteoza Lenina" Cw którym autor
omawia " ar_kuł łódzkiej liIł Prcu,wdy" doma
gaJą-J siC .tfZluuenła kołfl i spada_la

kark6w"
,
funkcjoRarluBzy poUcli b"ło12~tu. Ka
rabl.iw maszyRowyc;b ani 'bIakO. nłaz.
uWai;,Uimy.
.
...,

..
~:::::::::,,:n,....
.
H

u

1timochodem dodajęJ że od·dw... lat"
w Niemczech, w GliWlcach 04 jeden•
•• lat, a ks. prałata Ulitzkę wdziałem raz w
mojom życiu i to przed jedenastu.
pod.,
ezas plebiscytu w Bytomiu; 2w.ołanej
mIQdzys"JU':;Zllicz, komisję plebi.sC'f5'Y1'. ot
byłem

Je
J_~iemi

oszczerstwami obrzuca

się

J_".f

"fa~tego

ta

,l'ZM

... : Od W .. Ko:dantegodruk·u.jemy nastQPuJt- ł dz1pewJ1ymi ~rganami sanao,'jnemJa skraj d.-uuabl ł.>łmew~uWea~iłzi.'D.f_"
.. oiwiadezeme:
. . • . ."
me. Da~jonalłsyeZnł uKre~eituDg" ••O~UaDJ _heklm '~Q&łSm·. eeaho1lf"1m.
"Urzfdowa PAT. uważała za ,~tosowne I sanacYJne, kt6xe mam na myjli, ~8Jł jak
~esła6 do prasy be :z;komentarzy komunikat wiadomo. ~;ł;ui6w dokazywać. OS:lCZęI e~a ał&
o.. Dłedorzecmej .' wiachnlloś'ci berlińskiej l paU na.. patrjctyczny kler wojew6c1ztwa 81,.
"Kreuzzeitung t ', jakobym ja odbywał kDnfes i kiegO sama·
osądza..
Warszawa, dn.. 24 stycata lUl.'"
reJlcje Z posłami do Reichstagu a w szczegół
II!I__••m
•.•·__........
_ .m_____- _ _

I

l

si, .ZIl.--_______
IIWam---IfII1'

['LE

prałatem Uliłzką'

ft. I

lEI·I' Et.O

POI

.'

D,GsCi z kS.
w sprawie odarli!
'łV8D.ia Górnego Śląska od Polski i utworz.
ma z DIego i ze Śląska Opolskiego 'samodzie1
Po lokaucie 180,000 robotni kÓw a.BO'ielskictl
ilego państwa GÓrncśląsle iego. Dalej ul'zędoBl
we PAT" powtarza bez komentarza wiado~
..
.. "
.
. .
o
.'"
m.ośą' "Kreuzzeitung", jakoby kler katolick~
ACOBINGTON~anc?Shłre) 2'.1 •. Robot czasowym Qd~brać pełn()mÓCD~ctwała ,,' .....
z pOlskiego Śląska nawiązał w tej sprawie nicy pl'z~mysłll włó klenruczeg.oodb Yb.dzii szych rok.owan z prze~ysłowcami.
.
"
ko.tak z niemieckim klerem katolickim z n:e' j glosowame w sprawie dalszego
hwama lo
Uchwala ta oznaczas że lokaut. ' .
mieckiej części Górnego śląska i opowiedział 1 kaułu..
.
.'
.
'. \
lOboblików bQdzłełrwal d.alej ia1e9H• •
sI,za utworzeniem takiego samodzielnego l
Wększością przeszło 75 łys.
głosów li . leiedy się zakończYli
'
pailStwa GórnClśląsktege.
.
.
ehwalili r.obobtniey swoim delegatom d,otych
-:0;:,-

I

I'
J

I

:Na niedol'xeczDe

wiadomości

"Kreuzzei.

E

: tuDg~ i bezkrytyczne rozpowszechnianie ich

i .. ,Polsce,'przez Ul'zędGwą ageucjętelegraficl
~r ~.

me

potrzebowałbym. o(lpowiadać, gdybt .

ł ld,' zachodziły pewne' ,dziwne ok.olicznoicL .
I~'.i pr:l:~d dziesięciu dniamiodwiedzil mnie
nr

WlCatoWICaChpewien b. poseł na Sejm Rzpli
teł i wtbltny przedstawiciel k6ł gos,POdar::
ftFcl:'. i 'ówie:dzłał mi, m. in. ii koła sanacyj

.

~ełnego paiistwa górnoślQskiego. Zadziwia
j,ca to rzecz, ie zaledwie upłynęło dziesi"

dnI, a ju! pojawił si, Ba łamaCh "Kreuzzeb
tuag" atak, skierowany w tym. kierunku na
małe. WidouDle ietaieje ,jakli Ip.luik IPOm.~

PARYZ, 24.1"O..:8cjalnie

SKI

otrz',....: .~, . .,,;"Ld~Yr~c.{
i

Ogl?S.~.ODO;łu, I.e.·.I. . D. . • ~IO.d'fJ.':en.";,~~.'~d.'.t{B.rłan.·'>da.~.···~.eiiia.:. ~.i'1t1

prezy4yden,t repubbki zwródl

.e.

Sił

telegraftu. podj;Qł. si',,~łł: uhvcl'Zenia ··gabińetl. .
er

F

t

S usła.
lit· yez
Krwawabltwa I hltlerowclml

ue wobec 'tego; ie wszystkie łeh oskarienla,
w Z'Wi,zku"z, któ1eDli zamknięto.. _:ulew
Brzełciu, spalłly.napanewee~rozpoczD' t8tf

raz przecIwko mnie 'oszczerczą k~tmpanj"
zm:mcając mI, że dą!, do 'U.tworzenia 'samo

I
I
. . Brland

ła

4

"

BERLIN, 2'.1. W Hohensenhausen d.o \ ki i po użyciu palell: gUl'W)'Wyeh tłQ:my
sdo dziś znów do krwawej bijatyki. na wiecu ddla.. Jeden z po~ród wa\c~:?łeYch ~~l
nacjonal socjalistów. Walkę rozpoczęli komu \ ci,.zko ranny, ił tyciu ieoo .:r'Om .ieh_,ie
I mści, wnet przemieniła się lODa w ionnalną '\ c2e:6.stwo, '/ ~stato liej -po1!'aDUta..,. ,PQliel_
bitwę. Policja w znacznej liczbie skonsY9no aresztowala
Ji)'l:Owod.Vró~
waDa w pobliżu" p~ipieszyk na miejsce 'Wal
~ .

I

tyą\ętą,~l jęjząro\yia, odwoł~~o

ni

ząe~~_

ąz;łąn~ \YY.ątęlłY·

~: ciąg-q qąst~pnych dni ~ast~piłp . Znt

, c;nę. wgp.rs;ęnięz4rQ\via znąkqrn~tęj Att.ii
ki i p0!P!IDą ~i1jusi1ni~j~zlCh zapieg6w l~
rzy, w~rmi !t<Wy.~; Z!łąjdowaJ się 'przyb~łj
aer~rla.na.ml zP~r~żaI}:t:QfeSQrzy l~C~~t
tatnloPOln~areg'~ '.1 ~~~zę.lka J ()ffrę~a,4~
n~ pawło~a z~rłą. :q~~!rytek ąnn~go ZiłBł"

iwt

~. ~a RłąCdl. W$trft§śn1.e.J.>l.,1! łłę~WBWę,~9?, .q~lła;
". .....'
. ~~
Ws~ec4.świao:v~ 8W~ ~ł!lY~ Z§\Y~fi~~.
Anna. Pawło1-va nlesk azltelnem'u stylł)wi' kk
~~g!) pp"cz~~ ~t~t"'Qfł.,

.'

sJ'~2.1~ę~Q j}alę t ł1, ktP,fę8'R Ułfl~ ia~~in~ r~.l'N"e
zenta..p.tką.

. " ", . ~~fl~..

kfr~-

, .W liez~~ na~:p,()p~l~ejs~r~~ '~j~

K.

~~~y'c~J!ąez lli~ ~n*j®w~ł ~. ~.
~ "Śpuę1"Ć m.~ia'4.
", ~ ~~.
.Qt! ~~u 91lH~zf-!~~njął~ji 1 ~hiłłlf:=

I
J
I steowleko jego

WARSZAW4, M..1" ,,Ziemia

nla arystok~aty angielskieg()~ j?a\\'łGW8,

.Iwterzchnt~·ą
strych przedstawion!

PrzeDl'Pła'

wYs",

powała wył#)cznie zagranic~ pnyczem dodlo
'dy z występów cieszących się niesłyehanem

~.il. ~Jt rąl~ł~r_c~

Pfł\V04~enięm,prz~znacza~e byłypnez ni"

"-1:"
'
"
,
kieg~jahł dOfł!WCY Dllłkll~Oraz OmÓW-\tłiłtl
Dowiad.ujem, się :t wiaryg.odD.e~i) irid.ła,. ~.Ieroktl ~ljtU.ątją 'Wf Ptz~nlf$l~ !~6;fl'ła je$jf
h ~becnJ Mwódea DOK. 10" Przem.yil- ge_.! tego rodzaju, że 'po I,Frzęi~iuJ tak W$r4lł ~
tiJw lJ.i4łSSa~lI wysyłą.~ ~o ~i~isterstwa spraw :' sl~owych, ..ja k i cywnny~b,p.ozycj!pł( Bier
~ojsk9",cłl' obs~,r", m€łpl~:rjał, VI lbtÓIJJll ! naekiego jest nie do utrzf~ąpi...
jomagać sit ma .ł.~QW~'~ usunitcia płk" !
Dalszych in:for:ma~ji dj.~m~~', Przem.y~
Kostka Biernackiegoz ~owództw,ł 3S pp. w, ~ Itiej" w tej samej sprawie_ ..,głJdów ~
Przemyśl.. W 'memorjale tym· w $lewar.b Ol: . zuralnych nie możluf pOdaL
'

~. _~~Je. Pomocy dla dzieei
$)!),~1(11.

ę~li~ae~i ,.~
.,

31'

PODiedział~ U: ~ lłJfpia 1931 r.
12.10KQneert·mU~yłi z płyt gramofo~

wych.

.' .'

.

'

tor :5:!J;,fi~i j~~ frąn!,'l!!fl~

la

, 16.1~Prqgfą~'głir 4,zję~~: ,}Co Uaąz: l[~
~\lb~ki r.yl{~f: zwo'r~ 'YiłpWił" (}łł~~e '~r.;l.
Stplńąlf~. 2) .f~łi~,p11~f.·.~~~icki~O··

. . P. "Jł~ll~ Ś-W.t~WJ~ . ter·

, ..•~l,

bęAa.~łYY prZYQy:a1 obecne

!Sfi

Iw

g~PQ'arć~g,

."

at

~~4~~~~ął' JlłY~ g;~9t9n{)~h/

1935- 398, w,1936-39l,W 193'1 -392, w _ '
17.15 "G~n,ący,p~rYZ"p·,:~a,~'łą.~- ft~
gOfi;wiaiow-ego kryf.ysu gospodarczego, przy,:: I 1938 -"- 384, ~'1939 -:- 370j w 1940 -370.
f~
w~~j~, zwła~zcza. w krajach angl~skich
K~~isja l)~wyżs~a uważa, ~~. zam"iast
17.45 Muzyka lekka, z "Gastr()?omJ!"
w NleJllczech l kraJach skndynawskcih, CO~! 180 mIlJ. dolarow, uzytychw 1930 l'. na cele I
lfł.1R SkrzYn~-ę. RQ~zt{nyą. rQ}nle~ ~
rM; większą wagę do ,hipoie'zy' monetarnej. in:rie aniźel bicie' monet, w 1940 r. cyfra ~ Tar'kn)-y~ltł .
" .
.
.\Vedług tej teorji, brak złota, albo raczej wa ! 'wzrośnie do 200,Inilj. dołarthv. \Vobec tego
19.2a~1uzy}{a z płytgl'amoipp.oWYeh,
diiwy :podział zl.ota nliędzy krajan1i ma być 1 znacznie znluiejszy się stGsunkowo ilość złota i
19.40 Praso'\rvy qZ;iępplJr, Ę:ą.ąjQYyy
głównym powodem znżki cen.
ł użyta na cele monetarne jeszcze i z tego. ~ ~
Hl.55 :i\fpz-rką.. z Iłlyt gramp~QnQWfc)i
~~ysłylr~ angięls~a podaje nę.stępuj~~e ł wodu, że ",. tylU czasie lna spąść i sama pro. I
20.(}Q ,,)Y~rAd ltsiłł;~kHprof. ~fq~cickj

I .
I

I

l

l 21)·15 P08"~~~qk~. IlJ»f.Yc;;nl:hStroU1ęrg~:
2Q.3,0 I(m}~~t;t:mleqg;rn~rQt-lo}Vy ~ Hr~
i ~Mrlłfl.UCff~ieIi lCll~~i tlcwąrtę! smYCzkom'"

cyfry, \YYf?f~j~~ cią~ł~ zm~iejszeni~, w ił!:; dukeja świat{)'v~ z.łota, j~k to. 'wynika, z przy
tachpowGJe-nnych ŚWIatOWej produkcji zło" toczonych powyzej danych. Dlatego, że nale" !
ta. Gdy W okresi~ ':.~ll 1913 -1~16 r. ~wiato . ży się spodziewać jednoczesnego zwiększenia
~a. pI"Q(iukeja zł«?ta wahała się w granicach l rozmiarów obrotó"w ha~dlowych,. w*rtość zło
9Q.ł i96.ł ,milj. szterl, w latach 1922-1929 I ta ma się zna.cznie podnieść t a ceny mają l
WJD:OS~ouaroeznie od 65.5 do 83.5 ilJ9 f spaść, dOb!jając sięrównplegle na zwolnięn:~
~~iDgów
,
l tempa działalności gospodarczej.
l
I'

:z,.?5 f~11~tR~~·pt. ,,4 QW, l~pa

I

.

m. I
Z ~ej str?ny . komisja ~osp~arczą Li I

kWll:r(!p

wą lPJękIł~,pap.i Wygł. prp~. ·11P- R~f.ł)~
nń§lr~ . .
'
.'
~,:Ją ~»Hlfa z· P,~yt ~rp.Dłqfmłłł'YY~
ob?Cny
~.1lP \{uzyfa tallęe"lł3,-·

l

.

;j'eżęli wierzyć teo~'ji pOW'y~Z!lj~

I

gl Narodów- uwaza, ze w ptzyszłoscl produk ;:; ; kryzys gospodarczy luetylko ~lę ~9stąl;ue w { - - - - - - - - - - - - - - - - . cja ~.
'.. ta, w... ś:,iec.l.· e. bę.dz.. e. c. .iągle spada
. ła i wy P:ZY~Zło. ~ci·. u.su. nięty, lecz n~w:t .m
.: e. . wszei~ HUlllor
n~_ iw I.I!tb. 4f.łJ}: w 1930 1".-404, w lę31- ł ~H~wldoltl na . dalsze pogłęblCBle l pogorsz~
,
. W TRAMWAJU
- . KondUktor: Proszę pani, pi1lsek Aie m.~ ..
ł~y' ~- łW, Vi 1~3 ~w, VI ł~34 -łJł3 ł .ę·
Błi~jłt 14a ł!ł!iee. niech lIo pau i ..eiitl'C

..

i.

!

I

_ .

ki

-.~. ~.···~.I.'J.#,~a.pł!.eił.,.ąm.,...... z.~. ~ięg.ł. . ,ce,.~"1!Y~.,.~
_'.'il.łl.f.','.'.

::ijaf:i~~ Ząl~C 1l11eJ~~e p~ ła~

','

f:i.'

'·K~pdl.t~*o:r:

Dopr:&e, aleąiedl·Wiłfi '~.'

.,

J

, Nt.

I

urelll

K,,A LENl)AR ZYI(
~.nied$iałek 26 $łyeznia -- Poli~ar~~

......

'
TEATRY
MIejsld: Tragedja Florencka,
dwa, tr~y
1'ęab: Popular~y= .--' PQ' zarządem

przy:::

m:a.sowym
Teątr popularny w ~li GeyeF~: ~aśl;.~ Kar

war'idatu na teiże samej UHCY1 w~lłęd.ie
w poszczególnych wypadkach, w tej $tn:~ej
(bielnicy itd.)
Po:a:a.tem w ~yśł omawianego zar%ltd~~ ..

dni najbHiszyeh

nil. członkiem komisji egzaminacyjnej rllel~ie
ił:uiczej być musi również z obowią~ku jed~D
. przedstawiciel szkoły law9dq~~j..
."
Wre5zcit; .---- zł!':it"ządzenia powyŹłZ. prs.e
widuie. jak: dy~hać. ro'Zs:r;f;trc;~nię' pewnx'Ch .
j

efeh ob.cnię; usta1ifach~ dotJc~ąc,ch r~emio

jatyda
Tealr ltanunąlny: - Debra 'Wl'óika
WIDO"VlSKA KINEMA,'fOGlt(~:1';11 CZN~
Grand Kino: Noc upojeit

lila.

I

•. in.. nowe :a:n:ądzenie prze ..
ęldati ~Qtnisji egzyuli,oa<:.:tjne;j,
maj~eei aadecydować o u:z;dolnieniu ikwalifi~
~~u;j~ch ~emię~lnik~. nie tpeltę zasi,dłJt<: ·leon
Tak

t

kornpę!ellcji bb Rzemie'lniczrch, k~órych. ~a
działania jęst ~<,I'bchcz~s n~d.ę~OIr~i ...

ii .' 'IM

wjdu,jef

CUmą: Sltąd ni~:pla pO\i~ąo~u

kres

C.XO~lY·

fc~reAt e(paminQWAi'ie~o (wJeś4liiciol p,04olmc"

i.u.o: .Q1ll'• •~

Capltol: Bla,ł~. c~ę:flję
Odeon: Maciste - lDlpel'utor

i!j.•

:tosta ł
ną n~we zar%ąd:;;enra~
dotyc.zĄee 3zere~u I
kwe:stJl~·,orus~8:n.Jeh w,lelokrotUlew l~leruOl'Ja ł
lach, kIelowanych przez rzemiosło do władz.
centralnych, w· zwh\zku z niedokładnościami i
usterkami, znajdującemi
w obowił'J,zują..

W

Raz
b

I

.

Dom'LudQ~Y:Ptz,ę4~iwne kła~t~·o Ni~y
, '.' .. J:""""" .:"
'. . "
.
Ii

'M~~r~~Y
:Ptiedwiul1ie: 1 Bitwa nad Sommą

....
n n1J'Vn~

Od dłużs3&eę? JUŻ ezasu, dokou,l"wlWto
napadów na. szosIe lód:Ż.-.Ą.leksand:rów-Zg_

w_~ej

_

pl'ft;7,

noc,", ]Mimo ,9bsta~lop.~~~
poheM; domu, 'X' awrzyma.ko1Yl ~d:a:i~

Ho dłUŹł~em . dochodzeniu, przeprawa" 'się ~~'" vułlPlti przet; 'skno 'mieszkania 'I
dz;eniu. ob$orv,-af:ji i wywiadów. kierownik~o~, . ł~ętr'& I!t'oc'zem %al:~ąl uciekać .w . ki~fuP'-~~

. Wilia II. L
., .oami.ł,kI Zlle

•
opla

przy ut ł..ętC%yekiej 23.
.
',~iVfidÓEf~f{!~ie ,iV(; lnatni."
..
':
W tołs;u dals~ęj Ob$erVf~.:j~ po!ii;;ja Ułit-a" .' . Wc%ora;j' rano ·gdy. si~' juizupdnier~•

~rlez Dł' iałtasen

be:trobotny, by. tałym bywalc:em restauracji lesie, Na' je4łl'tt)'m ,'dr~e!Wa komiłj.ąr:z; P~pr9~ki
zgierskieh. gd;~e c:tęsio. regul!l:w'.l. l"raCbunłd~; prowAd:.ąeyPQści{,i za b3Udytą, ujrz~l ~ieaz'ą
sięaająee ~Hku esięciu ..~łQtylth. . .~,*g~ do ... sm~J.ln.ię w',budpW@ijf;; Z diłl~

nam

.ita' prenum..

li

_

I

misal'j~tu " Zgierzu dowieddał się, n sprS!w":~·i :Ja-a qieukiego. Za :zbiegtym ban(~{:rtą' ~a,rl.~""
eą uap~dó .. j~$t stab miel~i;~ni~c ~ii,fl.$~~'pości~~ q.r~~ .~~O~!qf1ol$il!l,YW. ~lnlQ:'"
24..lebll Ka:dmlerz Wawrzyolak, :utaue:Szka'v aem łas, UlD~ilm07.hWlaJąc. iN ten spr;>~ob °PtY

w
rewIraclI

łiła~ że Wewn.

IUprzeJmle

·isk lar~jestrowany był i~ko .widnilOłpoliłj,.. prt.fstąpj!ądo pąs:tukiWlł'w
f

c'

o .p,l~fill, t,ch "JilllIiiiDli!1SI!I
wprost. administracłi
IQ"

Wobec tak
wytllkąw ~ywlfldoWf ~!.. ~'l~W;C~ N:'f' ",!qo~; ~:y'nllef:e~~:tF~ l~f kara~l
.lu,ndant Lange wydał pole,s;eJai, ą,-"esztowcU!ua. DOWy~~, . b,,u,~,{ę, zę~,ed{ J, dr:l<;ew& 1 0a1 •.
WawrzJlliak3. g

(:10

te~ miało····b~

~ub.,~"f.- ... ~ 'W k~1·· . (pl

.

k
$J"~łłłl

..

Ostrzeżenie.

cały szereg wypadków poślizgnięcia. .

Cheącna.być pl"osz'ki od b61u ało
,KOGtJTKIE,Nl" "fV1igreno.. Nervo ..
siń." n~Ieiy żądać takowych w ory!!inal~
nych opakowaniac.h Gąseckiego, znąny~h
od lat 30. Przy zakupnie proszków ~ "Ko

wv:t

iutkiemn;tMigreno.. Nervosin hl z"'Yraeajuie
u~flgę l}fl .opakowanie i odrz~cajcie . U..
porlzywiEl. polecane pros:a:ki łudząco .. do
naszych podobne. Oryginalne opakowa....
~ia pó 5 P!pszk:ów - pudełkt" 15 ~:ros~y
1 ,.

I,.

Tak

! wiózł pos~'odo\vanQ, do q(nntf.~

Osoby.' dla których '. plJ;yj,~o~~B~!
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