Nr. 54

Opł&ta

pocztowa niszczona

ryczałtem.

lódź,

Czwartek, 23 lulego 1939 r.

~~~~~(~I
___
ł"~
. ~~""""",,,,"""""

DZIENNIK SPOlECZNY. POLITYCZNY
Redokejo:

(»Iołrkowska

101. Tel. 144-44. 166-66. 1 i7-77
11R~ RR Hł'flnl"nr nrzyimnif' od !!O(lz. r,:e.i -- i-eJ wieez.

Iii

(~Da ~O

-

I

III

ero8zg

Rok__
____
~

XI.

..

Ka~a-

LITERACKI
=

Administraeja: Piotrkowsko 70. Telef.: 222·22 i 2ijij·ijij
TI'!. no!'nl': 14-t··:l4 i 177-.7. Nr. konł:l P. T,. () ('

•

•

I

Urlopy ot=icer6"" i żołnierzy odwolane.Rozkaz do ..... aryna~ki

zla ó ang:e skie a i .' francuskie

Z
WASZYNGTON, 22.II.

LONDYN, 22 lutego. (Tel. wł.) -

(Tel.

wł.) - Do manyeh polityków amerykońskich, którzy prowadzą
kampanię przeciw państwom au
torytatywnym, przyłączył się
przewodniczący komisji mary·
Darki 'izby reprezentantów, poseł

Korespondent "New ChronicIe"

donosi

z Berlina,

w NIEMCZECH TOCZĄ SIĘ WYRAŹNE PRZYGOTOWANI:\ DO WOJNY.
Spodziewanł' są wielkie ··}vydarzenia już w mal'cu.

iż

Oświadczył on podczas otwareia debaty nad wnioskiem o krcdyty na budowę nowych baz 18tniezych, że ,,AMERYKA MUSI
ODPOWIEDZIEĆ DYKTATO-

HoI2nd,- ~ lor-gl.- ku,-

ROM W ICH WŁASNYM JĘZYKU. Świat musi wiedzi1!ć, że Stany
Zjednoczone nie hędą razem z In
Dymi nieprzygotowanymi demo
uacjami czekać na zniszczenie.
Dotychczas wszystkie rokowa
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HAGA, 22lult'go. (PAT.) _ Minisłel' obrony oświadczył dziś w parlamencie, że wkrótce
wybudowana zostanie wzdłuż wszystkich granic holenderskich wielka ilość fortyfikacji.

u

doprowadzały

rua
dyktatorami
do zniedwuzuacznej
kapituł '1
jeh kontrahentów.
Warunki pokoju przypomina .
tv' te, które stawiali rzymiani;

~::f!;z~~~m;rzyg(ftowoni

ber Ia·

_
•

marzg O konlłr~n,ji
kOnferl'ncj~

I

NOŚCI.

URLOPY OFICERÓW I ŻOŁNIERZY ZOSTU.Y ODWOŁANE.
Okr~lom wyjeżdżającym zezwolono zawijać tylko do purtów włoskich luh niemieckich.
Flota podwodna wyjeehnła na manewry na Atlantyk.
Poza tym korespondent donosi, m. ' in., iż żelazne siand, drzwi, sztachety a nawet krzyże
na cmenlarzach są zdejmowime z powodu braku żelaza.
.
BERLIN, 22 Intego. (PAT.) - Pełnomocnik dla planu cztt'I'olł'łniego wydał rozporządzenie.
zobowiązujące wszystkie instytncje do najskrupulatniejszego ezuwania nad racjonalnym i oszezf:d
nym zużyciem drzewa. Nad spusobem zużycia drzewa czuwać będą llonadto wszystkił' urzędy
budowlane i policyjne.

Windson.

TRZYMANIE ZASADY OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIAL-

tI
-

rozbroieDiow~i

okazało by się nierzuce'nie na ,szalę
wszystkicb llaszyeh zasDbów -oświadczył MOl'risO'n a jedyną kwestią, jaka w ta'k iej chwili
powstanie, będzie zadecydowanie najbardzie.i skutecznego h'h

Wówczas

zbędnym

użycia.

Co dO' tego nie morie być Żad·

nych wątpliwości, podkreślił 7;
naciskiem Momson. ObowiązIdem naszym jest rozważenie
przede wszYstkim tych przygotowań, jakie musielibyśmy po'
czynić w początkowym Dkresie
wojny, o ileby ona wynikła.
Churchill _.- mówił dalej 1\Ior·
- uwua, że nasze kDntakty z frOlllcuzami powinny być
jak najbardziej ścisłe.

rłson

lly:~ą~:dr!to~jsel.kiwniUedzi~Je·~~niu:iadl'~

dO'
LONDYN, 22.II. (PAT.) - Pre l ne.,
rDZbrOjeniowej'l ten krok naprzód na drodze han'
WOJNY N A I' miel' Chamberlain wygłosił dziś I Mówca przytoczył wymowne Ik,~ dlu, na której mamy wspólne inWLASNĄ RĘKĘ. W chwili kie- wieczorem w Blackburn przcmó 1 by, świadczące o p~tępie dozbro teresy, stać si(;! może uajlepszym Churchillowi zapewnienia, któ1
dy ś"iatu grozi opanoJanje wfenie, w którym podkreślił SW:1 jcnia W. BrytanH, co pozwflla 1 sposobem stworzenia lepszego ~li Si~~;M~.:;~g~Z~~~~~~
przez dyktatorów Wioch Nie- wiarę w: potęgę W. Bl'ytanii i wy stawić czoło wszelkiej ewentual· pOl'ozumienia między obu narO·
Ó
.
miee i Japonii każdy musi sobie raził gorące pragnienie, aby Jak ności. W zaLończeniu premier damie Dobra wDla po obu stro- KT RE SIĘ JUZ ROZPOCZĘ.1asno zdawać ~prawę, że decYdUlnaj~z.y~ci~j powstały.warunki, IJ- wspomni,a} o p.odróży ~inist:a n~c.h powinna dać skuteczne wy- ~~, ~~~Ł;ri ?!!;~=w?:tt
jąee znaczenie ma skupienie ca· mozhwla.Jące zwołame powszecll handlu do Berlma, dodając, ze !illkl.
dotyczyć będą wtajemnych r<>I,
lej uwagi na przygotowaniu u·
_
.jakie nam przypadłyby w począł
brown y •
•
B'"
• •
C ·
.
b'
kowej fazie konfliktu.
naszym interesIe leży,
... w spraWIe prDgramu zbl'oJen bry I KLE DONIOSŁĄ DEKLARA JĘ ranO' wychodZI na mIasto, za le·1
'
NASZE FABRYKI DOSTARCZA- tyjskich, przemawiał w imieniu która wywarła w izbie i równi('ź ra ze sobą swóJ parasol. Ozna·
Projekt rządowy, udziełający
LY SAMOLOTÓW
DWUM rządu min. Morrison, referujący w prasie brytyjskiej wielkic wI'a-1 eza to, że zabeZ}licczył się na wy- rządowi upoważnienia do zacią
WIELKIM DEMOKRACJOM -- w izbie gmin sprawy koordyna- żenie.
padek deszczu, ale nie jest on gania pożyczek wewn~tl'Znych
FRANCJI I ANGI.II,. by sanle c.ji obrony, jako przydzielony da
Morrison Dświadczył, że nie u' dlatego prDrokiem deszczu.
DO WYSOKOŚCI 800 MILIOmogły wytrzymać pierwszy na- lorda Chałfielda, głównego mi· I waża, aby słusznym był wniosek.
Rząd zgadza się całkowicie Z NÓW FpNTÓW N A CELE
pór i nie zostały zniszczone przez (nistra koordynacji obrony, zasia że ponieważ W, Brytania podej., CburchUIem,żc Z. CHWILĄ, ZBROJEN, przy,ięty zosłał wizo
państwo dyktatury.
dającego w izbie lordów.
muje :maczne zarządzenia obro1l1 GDY W. BRYTANIA BYŁABY:. bie Olbrzymią wi~kszością przy
. LONDYN, 22.11. (PAT.) - Na
Zamykając debatę, Morrison,' ne, to zgadza się z tezą, iż wojDa WCIĄG~IĘTA DO WOJNY, TOJ""ielkich owar.jach posłów rządu
zakończenie wczorajszej debaty. w imieniu rządu złożył NIEZWY jest nieuniklliDna. Premier, gdy NIEMOZLIWYM BYLOBY ' U· . wych.
PROWADZENIA
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I
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·zvl, min. ,

Rokowania angielsko-niemieckie maia bJlć lalf "rowadzone.
. bJl nie sIJowodowalJl szkody interesom Lodzi
LONDYN, 22 2. (Tel. wL). - ' CHARAKTER POLITYCZNY. I ,,Daily Telegraph" zwraca u., BY NIE DOSZŁO DO MONA-I mów będą pDruszone zagadniezainteresowanie prasy 1 Zwracają uwagę na poprawia wagę, że .jeszcze przed Mona· ClIIUM, A W KAŻDYM RAZIE nia eksportu węgla i mat~ria
t:Jlgielskie.i sta,nowi teraz oczeki iące się stosunki polsko - so- cbium minister llec~ miał wyro MONACHIUM WYPADŁO BY łów włókienniczycb; rokowania
wanę wizyta min Becka w r.on-: wieckie i na zawarcie układu zić życzenie spotkania się z Ha INACZEJ. '
.
angielsko - niemIeckie. mialyby
dynie. Słychać częste zdania, że handlowego, rOZSQ!erzającego do lifaxem. Gdyby do tego doszło, I Min. Beck mo być zwolennl- być tak prowadzone, ZEB=i NIE
tylkO' rozważna polityko na I tychcza~ową wymianę handlo- w takim razie nie wiadomo, .tak kiem ściśle.iszej współpracy pol SPOWODOW ALY SZKODY IN
wschodzie może doprowadzić wą między P~lską a ~()sją.
l by się ułożyły stosunki: MOŻE-I sko -. angiellSkle.i i w toku roz- TERESOM ŁODZI.
do utrwalenia po'k o ju.
iiiiiiiiiiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~'ii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ni~ .test wykluczone, czy miPolska sta.te si~ cora~ wtę ·
' nister Beck nie będzie traktował
rS
kszym objektem zainłereso\Va.
uzyskanie .pożyczki angiel.
run sfer poHf;)·cznych.
"
.
skiej w wysokości 10 mlIlonów
Jakkolwiek n8 tle zapowiedzi
Siły t=rancuskie i .r'oskie ,
ł. szt. (przeszło ćwierć miliarda
wizyt podsekretarza stanu Budzłotyeh) na dozbrajanie Polski.
50na do stolic wschodnich móLONDYN, 22.2. (Tel. wł.) -lilia. nowych 6O:0~ żołnierzy. pod posiada w Tunisie przeszło 50.000 Nie przypuszczają . by minist~r
wl się wiele o .prawach g~spo.· "Daily Telegra~h" dO,nosi z Rzy- bron na dopełnIenie garnizonow l\' żolnierzy, a w Somali dysponuje Beek wysuwał kwestię ko13ułt
~Ilrczyeh, wskazują tu. że WI· \ IłHI, że WIOił zwlększ~lą stan ewy~h Afryce.
8.00(1 strzelww senegalskich.
I.łakkotwfek b~de prapął %0f-YTA BECKA BĘDZIE POSIA- wojsk w Libii. Nalezy się SPOdZIe-I, BERLIN, 22.2. (TeJ. wł.) - Prarientowr.ć si", w stanowisku AD
DALA PRZEDE WSZYSTKIM wać w najbliższym ezusic powola &a herlińska d(}wodzj, że Fruncja
(glii W tym zngU(blkuiu.
Główne

ZbroJ-ny pOk6 i W A .ryce·\)
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nerwowa ioln;erz" odegra declldu;aca role

- Celem wo'j ny jest z1l1usze·' go by nie dotarło lotnictwo nie· fI'ontu przypndało około 150
Sartówna
nie nieprz::,jaciela ,do P?dpOrząd' przyjacielskie, \\', ~kutek c~e~'o dział i JDoździerzy, a na jedneJunoszaStępowski
k~wa~la SH~ na~zc.J w,oh: Srodka l obszary tyło\\'(' nic ~ape~maJą go zabJtcgo około tonny POCi-,
POI::l:. 4. 6. 8. 10
2-gl tvdzleń!
Sodo - Pichelski
1111 zas te~o .lak mO:"I!. ma~ Z'I dostatcezne~o bl'zpleCZe!lst,;a, s~ów. ~am::llo w~~~ ducha żol- .
Foch - Jest łączne uzycIe wIe]· co powodUJe, że nerwy zołnlc- merza I oglllem zIejących kara· I
kości mOralnych i matcrialnych. rzat niezależnie -od tego czy znaj binów maszynowych, i ciężkich
Jakież są środki mora,lne,
a duje się on w pierwszej linii, miotaczy min, i a.rtyleTii wszeljakie materiaLne?
czy też dal-ekOo od niej. wsz~dzie kich kalibrów z pociskami o
Do moralnych wielki filo·zo·f są 1l1O>c.no szarpane.
wadze do jednej tonny, i mio.t.a
wojny Clausevitz zalicza talcnt
Za czasów Napoleona boje ezami płomieni, oraz gazami bo
• Ozy dzieci odpowiadają za winy rodziców?
wOdza, oraz cnQty i duch wOj' trwały jeden lub kilka dni; dzi~ jowymi, ł wreszcie morderczym
• Ozy ludzie z przeszłością ma;ą prawo do zvcia?
ska. Do materialnych - resztę, zaś tygOdnie, miesiące. Podqas ogniem czołgów, czy samymi
~ więc słany liczebne, uzbroje- nich na żołnierzy spadają cale ich m3&wmi, tudzież o~niem bro DOŚĆ p'Sychic~ną waJcząeyc.h.
wątpliwooŚei, że w naszych 0nie, zaopatrzenie, warunki tere- lawiny różnego l'OdzlljU pOeis- ni maszyno·wej lotnictwa lu\b je
Wynika z tego niezbicie, :tc~ gólnych warUlnkadl pod wzglr
nowe itp. Podział ten na ogół ków, które nawet wówcza.<; gdy go bombami.
wytrzymałość nerwOwa żołnie- dem wartości moralnych musIjest do.tvchczas aktualny, a oba uie zabija.ią, potworną de-tonaCzyż można wię'C dzilSiejsze rzy w wojlIlach przyszłości pO-I my je prześci.t{uąc.
rodzaje czynników często zwa- c.ią wywO'lują wielką grozę, któ- śr~dki walki po.rów!1 ać z siłą o- winna być coraz większa. Nie
() jakież tu chodzi wartości?
ne są poprostu duchem i techni rą potęgują chmury gazów i nie gnlOwą da,,:n~ch, Jednostrzalo. ma więc podstaw do przypusz- _ O warlośd. o których mówiką·
powstrzymanie sutnące cielska wych karabmow lub armat la-I ezania te stan moralny wojska liśmy na wstępie: wartości doJalki .les~ .wpływ każdego Zezolgów. Jluż więć choćby z tego dowa,~ych O? ~vylotu lufy. 'Trze: będzie' w dzisiejszej wojnie od- w(SIków, cnoty wojska i spo~etych czynmkow?
powodu wytrzymałość nerwów ba zas dodac, ze w przysłeJ wOJ I grywlłł mniejszą niż rlawniej czcńsŁwa j o ich ducha.
Największy z wodzów Napo, żołnierzy walczą.cych nms.j być nie zobaezymy jeszcze więksJ;c , roie.'
Co (lo zdolności dowódców,
leon, twierdził, ż·e wynik bi·t wy więkJsza' niż dawniej.
s~otęgowanie istni('.fących środile jednak metody walki j to .tak wykazała już uie raz hiw trzech czwartych zależy od
Ongiś żolnierze szli do boju w kow ,!a~ki. oraz. sze~eg DOW~~ll wyposaiŻenie techniczne nowo- ~toria, nie nie pomoglJ nawet
czynnika mOralnego. Ale od te- zwartych
kolum!11a.ch. ramię: ~l'~dl~~w, na ra~Je DIC zna?3' c~: czesnych woj,sk są og'óln!e zna- na.iwięks~, gdy brak silnego
go czasu wiele się zmieniło. - przy ramieniu i to dodawało im
szy:tko to ,'~ Sp?S óJb nt.esl:\ ne i jasne. o tyle ok.reśleUle stop. ducba u walczącyc~.
.
Z cnót żołniers.krch naJw3ZTechlIlika wojenna w ciągu o- odwagi. Dowódca mógł łatwo chan~ . spOłęgu3 c gl ~zę • 'WaI~. nia przygotowania moralneao,
, Łatnich dziesięcioleci bardziej . dopilno,wać swoich podwlad- G·roza. ta za.ś w sto'Pn!~l meporo- wykracza po za dziedzinę wie- niejs7e. to karnogć. niepokolllaprzeobraziła wojnę, niż w ciągu nvch i zmusić ich do walki.
wnallle W):zszyn~, 1HZ doŁych- dzy ~,cisłej. "Albowiem warto.. na wola zwycięstwa, wiara \v
całych stuleci, pacząrwszy od wy Dziś żołnierz walczy'w lUŹnej! czas będZIe nIszczyla odpor~ ści moralne _ jak mówił Clau- w.odza, odwaga i wytrwałość,
nalezienia prochu arruz broni tyralierze, często nawet nie wi- I}
•
.
, ro.evitz _ o ile należą do najwaz inicjatywa, uczchvoś<~ j ~umienpalnej. 'Vystarczy ty1Jko przy- dząc sąsiada i nie widziany I
InNO
niej" .z ych na wojnie, o tYlle unl· ność w wykonaniu każdego za'
pomnie~ lotnictwo, ezo~gi, m O- przez dowódc~. Wywołuje to w
ka'ją wsze~kiej mądrości książ- dania, ufność w swe siły i w
toryzacJę, ~azy oraz Ich rolę człowieku pOcznci~ osamotni e'" P'
tJ;;
kowe.i, gdyż nie możlIla i.ch ani sDrawę, za którą się walczy. We
podcza,s WO;jIIl:y.
••
nia i zmnieJsza wplyw OSObisty
UftJ!ftoI~ANTuIEJS'A
ująć w liczby, ani klasyfikować, ws.zy,stkich pal1stwach w oj5ko·
Dlatego tez w lllektorych u- dOwódcy. O ile przeto więcej
n~ fi" o~
ft
L.
ale trz.e ba je dos.trzec i odczuć", wo przodujących. cnoty te są
l.nysłach po',:s.tało mniemanie! musi mieć człowiek walczący, komedia fra~~~:~! wszystkich
!)obtego przygotowanie ducho. krzewi0D;e. w ca.łyu:. ~arrod~ie,
duc~ ~ibecme odgrywa w wOJ ha'rŁu ducha, by w tych warun'l
we narodu moŻ'na nazwać zada· bo przeCIez on dZISIaJ wOJI1ę
me llli1ltcJsz:;t rolę·
. • kach utrzymać się na płaszczyźniE'm o wielkieJ ilości niewiado- prowadzi.
Czy
tak
Jest
w
rzeczywlstosnie
obowiązku
mych
a od jego rozwiązania
O d h
• 'I
.
•
uc u Zb'o
l rowym wOJ'ska
'
CI .
..
Za czasów napoleoń~kich ui\'
hedzie zaleZal wynik przyszłej _ według ClausevHza __ "łów.
~eby odp?wl.edzlC~ na t~ py' wano głównie .s~~bli~ bagne~u i
wO:iny. Ni~ bo~i;m nie pomoie nie stano~yią wiara w z':yciętame, por:óvm~.łmy "aru.nkI no: granatu; 3mulllc.Jl mIano zmkonalle·p sza I obfICIe zaopatrzona stwo i zapal'. Ale tu musimy
woczeSllleJ W'QlJIIlY z warunkamI me ilości. Dziś działania szablą
tllchnika, j~liby żołnierz f cały wprowadzić pewną poprawkę
za cza~?w. N3i1??I:OiD.a. C~ym. fe łbagnetem naJeż=l raczeJ do
naród nie chciał się bić, albo do tez tego. filozofa wojtąy, poaw.rUillkI SIę rozn.lą? Otóz 'Yle~- rzadkOści. Wystarozy przy'POo
nie umiał wytrwać o kwadra~ns prawkę wywołaną biecr'iem czakoścf~ przesłrz~";I, 'na któreJ bIt mnieć, te Sitra·t y od nich w różdłużej od przeciWlIlika. Mocno su i -odmiennymob1ie~em dziwa Się tocz~. Jej długoywałoś- ny~h okr~ach wo,iony ś,wiato·
podkr.eślal !o i Wi.elki .Marsza- s.ie}szej wojny. W wojnach bOclą, odosObnIeniem żOłn erzy o- we] wynosIły zaledWIe od 2 do
łek PIłsudskI, mÓWIąc, ze czyn- wiem dzisiejszych znacznie mo" 0 .skutk~mi działania nOwOeze 10 pro.cent
straŁ ogniowych,
nlków'mol'alllych nie da się za- że więliszą . rolę odgrywa wysneJbrOnl.
. .
przy ?~e~n:y~l zaś . zwięk~zeniu
stąpić wartościami techniczny- trwałość ł niepohamowany nRozpatrzmy to bardZIej SlZcze pOt~gl I 1losCI brom palnej promI.
pór w przeprowadzaniu zamiegółowo.
Cf"llt. !en jeszcze. bardziej. się
Przygotowani.e za'~~m mor al- rzeń, .niż zapal. Trudno szukać
NOTmaIny zasięg ogniu kara- zmmejlSzy. Żeby zllustrowac, na
ne narodu pOW1llno ISĆ w parze wiecznego zapału w zołnierzu.
binów w począ'tku ubiegłego. stu .iak potężne działalllie broni palz przygo~owanienl technicznym który o głodzie, chłod-zie i
lecia wynosił kilkaset metrów, a nej narażał się żoJ,nieTZ w cza-lw r. gf. fenomeneln" komik
sił zbwJnych. POd względem wrs.zelkich brak~h będziezmuartylerii nie przekraczał paru ki ęie wielkieJ WO .~lY, przypomni.!RA IMU
techniki woJenneJ stoimy na szony tygodniami i miesiąea.mi
I~D1etrów. pz.iś ogie? aTtvlerii my, że w .11iektó!,ych bitwach
Pocz. seansów: 4. 6. 8. 10 w. JII t'ó~vni Z pań~łwamj przodujqcy: tkwiĆ w' oko.paJCh. nękany nieusIęga na dZlesląłld kIlOmetrów, na zachodZie na ,lcden kilOmetr
fi' IDI w ,E uropie. ale mc ule~a tez stal'lillym ogniem i innymi naja może przekraczać i setkę (,n p,
ba,rdziej w~'rafino'Wanymi środostrzeliwanie przez niemców Pa
kami waliki.
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(zg JlDalia i fraD€ia
PASZPORTY
•
I WIZY

a z me ,ki

ideolo~ią
powinniś.my może

Dlatego po za
skową

więcej rozwijać

z~wa~lg

mę-

paki z~.śmie~(~. ~I~;~: !;;~~~~:eb~~eteil!~:tyi
l

~o r?ku w hstop~dzle, odby' p~gand.oweJ ~ O('hot~ll~zeJ słu~- i UCZelWOŚC, cnoty. zre~zt~ tak
terackim "Micl'omegas" poświę- waJą SIę w !~ondY~le, w Earls ble w~.JskoweJ •. T-o tez .Jest - ,pI. ba:dzo potrzebne J w zyCltl cocono zwięzły szki,c poglądom li · Co~rt, /3r g l ksi.ązkowe . Book I ~~e Ble~el. - Je~~l1 z dowo~ow. dZIennym.

,w pary;;kim

miesięczni,ku li·

kamośc!,

wojnaj-

teratów i pi,s arzy amerykańskich FaI~ .. " roku u~ległY1ll Jedn?'!lz A!1gha me mysh zstępowac do
W pokoleJliu, które wycll0na sprawy europejskie, ściślej czesme i': targamI o.elbY,wała, s~: grODU..
" >'.'
wujemy, po.winniśmy je podno.
zaś mówiąc na sprawy angiel- wystawa
autoll1obllou a. Fr",
ZamepOkO]CllI sy ŁuacJą w Ell' ., d
" k
.
t'
n ....Ol l' ndywidualne przeJ:azdy
•
. '
CI
l1 k"
k ·
..
k '
'. ilC D na]Wlę !ozeJ po ęgl. Wi
skIe.
Od czasu Monachium Opl'
kwencJa na tar.,ac
srąz o., ropIe plsar.ze. amery auscy mI!
HANDLOWE• KURAOYJNE
. t Ylk o. me
. uCI~rpla
.
. l a na IlU
. t e:es>o~a l 1 SI ę ' .tak sa mo zreSł :
n.
nia tych sfer w Ameryce ul,egła wych me
TURYSTYCZNE
naporowi fal sceptycyzmu. IL skutek otwa:c~a drugIej wysta' tą, .lak I co/tell1lcy, ~prawa~l
rrrDO
Briffault, pisarz amerykański, wy, ale prz,escIgnęła. tamtą~
Starego Ś~l~ta, Ob~1Ue zadają
wydał książkę, w której poddał
53.000 osob zwiedZIło tar~~, pł~ , cor.az zęśc.leJ PY~~l1lc: "Dokąd
';I'
krytyce Anglię, twierdząc m. ia. cąe prz~ tym 1.50 ~ł .•za.weJscle l zmierza E,!ropa'l.
.
iż potęga jej jest mitem, iż - jak n!łbywając przewazme .1 ed•en czy .Zresz!ą, Jak t'wlerdzl autor, s~
dowodzi tego polityka angielska ktl.k~ egzemplarzy wysłaWionych n11 angl'l cy ~ osob.a<:h S~Ch!y~lDziś i dni następnych!
ostatnich dwóch lat - państwo kSląze~:
.
•.
.
I sarzy przec1ws~~vlaJą SI~ pObląto przeżarte jest marazmem sta-;- ~le, lllech SIę pan. me da don~, w u:yś1 ~torych Il'!13no by Pełen czaru i poezji pierwszy
WŁOCH
rości, pożąda sytego, błogiego z~leśc ~lasnym złud:eu!oJ?! - w p:lch wldzi'ec d.efety~tow, pr:y długometrażowy film kolorowy Walta Dlsney",
spoko,lU, zawarło pa·kl ze śmier' pIsze BI~mel -:- AngJ~a zYJe. - z~aJąc bezstro'l1me, du.zą zasłu.~ę
dą Ten sam zarzut stawia i 'V przeCiągu kIlku dm 9 drukar- pIsarzom amerykansklm w dZleFr~Dcji.
ni IondYllskich rzuciło na rynek le budzenia i uświadamiania o'f 20 miln. egzempJ. broszury pro- , płnB.
PolemIZUjąc z ~wodam.1 Bn ,
,
fauIta, autor. SZkICU, R. ~!. e.meI,
BOZ'Y~ZCZE KOBIET
zarzuca mu ,Jednostronnoso I do·
fi
t3
i innych krajów
wolność w wyborze argumeneuropejskich i zamorskich tów. Wśród swoich kontrarguP. 4. 6. 8. 10
Iii ft
mentów kładzie Biemel nacisk
w najnowszym przeboju Sclzonu
załatwia;
na fakty, które - jego zdaniem
podważają opinię Briffaulta
Film w jezyku pDlskim.
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1939

"OS lał"
"rzez rząd

ant"semickie

sa w 'rakcie rozpatr"wania

Warsz. kor. "Głosu porarnne-I sjooowanego
wprowadza się ny na bal w jydowskim ban- drogą Ui:zci'Wą, prawną, legaJ- ... połec,zeń ... twa. n także ",fer mi!fo" telefonuje:
specjalną pollłykę anłyżydow- delku. Czas najwyższy zorgami- ną, by handel znajdował się w nisterialnych, za co z tego miei
Wczora.jsza dys,kusja budteto ską, niszczy się plac6wki istnie zować silny i niezależny własny rękach pOliskich - to nieprawo sca mówca dzięku.fe.
wa w sejmie była poświęco·na jące od 60 la.t, wymawia się u- przemysł radiowy, zrealizować ści nie widzę.
budtetowl mtnisterstwa przemy mowy, zawarte przez mono1pole . pokutujący od 1934 r. pomysł
Gdyby żydzi rzeczywiście mie
stu ł harndlu. Jeżeli przy każ· z kupcami tydowskimi, udziela popula'rnego radio()dbior.n ika, li taki talent do handlu, to nasz Jako ostatni w dyskusji zodym budżecie moma było pOru się kom cesji ludziom, którzy odieglIlać się od żerująlCego ka- aparat handlowy byłby pierw- braI glos pan minister Uoman,
tzać kwestię tydOWskJk to jui nie posiadaJą ani kaułtału, anł . piłału obcego. Cały naor6d stanie I szym w wymianie towarowej który odpowiadał kol. na pTzeprzy
budżecie
ministerstwa inicJatywy, ani kwalifikacJi.
przy ministrze, gdy . przYpuści świa,ta. Tymczasem jes,t 0'11 t:a~- mówienia posłów.
przemysłu i handlu żaden z
Ministerstwo przemysłu i han szturm, żeby zdobyć pazycJ~ dla dzo prymItywny. (Głosy: NaJNa poruszoną pil"Zez po.slp
mówców nie omijał tej kwestii. dlu tr81ktuje odmiennie obywa- narodowego przemysłu radiowe gorszy). Tymczasem w Skandy- Dobkowskiego kwestię pan miNiektórzy nawet już mówili teli i odnosi się do nich ze sta- go.
nawii, ~dzi'e nie ma żydów, apa nistelI' odpowiedział, że Philips
z pamięci. W ciągu kilku mie- nQwiska wyznaniOwego. MiejPostulał,
rat halJldloJwy jest świetnie zor- jest
międzynarodowym kartesię<:y urzędowania tego sejmu my na,dzieję, że poIitY'ka mi.niDOS. Marhleida
ga.nizowany. Doskonało.ść rupa.ra lem i działanie przeciwko niemotoa si~ Jut było wyuczyć I't't- s,terstwa zmieni się.
tu handIo'wego jest odwrotnie mu nie należy do ingeI·eneji młeytowanła kiJku zdań przeciw
Pos. MACHLEJD polemizuje pifO,p0;rcjOiJlalna do ~dset.ku za- nisterstwa, Jednak trwają badako łydom, zarzucać Im nadII •
z twierdzeniem pos. Trockenhei trudmonych
w mm zydów. nia co do. cen lamp. Pan miillimiar j'nic,iatywy, lub brak inl ma. P. Tro-ckenheim postawił (Glosy: brawo, słusznie - okla- ster wierzy, Że lampy do 3-Iam
eJatywy, trzymanie eksportu '"
Pos. DOBKOWSKI wska.zuje, !arzut, że naSlZe usiłowrunia una ski). (P. .sommcrstein: Ale z powego aparatu odbinrczego
swych rękach lub brak inicjały że firmy za~aniczne radiotechjakiego powodu'?)
nie przekroczą c('oy 80 zł.
wy w dziedzinie eksportu, mo- niczne zawładnęły naszym rynImieniem kupiectwa chrześci
W odpowiedzi lloosłowi Trocżna było prowadzić krucjatę kiem i nie pozwoliły rozwinąć
j81ńs~ie:go pos. Machlcjd prze~- kenbeimowi pan minister 0'pod różnymi ~aml..
_ się zwyeięsko młodym placówstaWIa sz~eg P?stu!atów: kto- świadczył,
że przecież p 0001
Na.iprnśdej i lIlaj,trarfniej cłly- kom krajowym. Od 1'. 1930 rozry.ch zrea.hzowalJll,? :le&t mezbę- Trockenheim był sam pierwszy
b$ okreŚlIił to pose'ł BARANSKI, począł sie Okres całkowitej bedne da unarodowlema . handlu: z tych, którzy występowali prze
Dar'Zywają-c to na~tn~ienie ..wY"' gemonit Phłlipsa.
Za,w ity syNależy dą.żyć,. by sp.Oł~eństwo ciwko jednostronnym kartelom.
powiedzenie umowyc.;.
stem przvwi,lej6w prawno _ pap~ls~le WiedZiało, .t akie p~zed- .,A czyż nie należy rozbić - py
Trudno ustali~, komu nalleżv tentowY'ch, celnych i t. d. broni
su~blorsłwa są polskie, a jalde ta minister - tak jedn{)stronsię na~troda w tym wyśdgu, kto 'Philipsa, usuWIł.lą.C na naszym
~ydowsk:ie. Domagamy sIę, by nego kartelu, .iak. monopol hankogo pobił w rekordzie za,rzu rynku hawet możliwOŚĆ konkumstytuc.le rządowe i samorząd.o I dlu w małych miasteczkach?
tów, w każdym razie stwierdzić renc.n Urm amerykańskich, pro r
w. e przeprowadzały transakCje Wieśniacy muszą chodzić do
należy, że nie ooyło słę to b~ dukuJących znacznie taniej doI tyntO z kupca~ ł. przedsłębior- waszych nakładców ł pracować
inicjatywy kierownika resortu. bre odbiorniki. .
\{01\l
słwaml chrześcl]anskiml ({)lda- Jako chałupnicy. A my na to
ktMy tej dyskusji nadał G.$obliNasza nieza,leźność, ani o,bron
"faGO St>°'Z'f'l'lJ\.l
ski).. Konłe~znym jest zmonto- nie pozwolimy".
wy łon.
OoOŚć nie leży w sferze zainteret>\.~:;'1JJ\,N\!'C\l\.WSt.. warne polskIego hurtu.
W odpowiedzi na postulały
WalczO'no jeduocześ·nie z ka sowa;).l PhiJipsa, a,le my musi\ O"'J:~1..0-W ll'-'
Następnym po.stuJatem jest pOsła Maehlejda oświadczył mi
pitałem zagranicznym.
z
my zawczasu starać się o to, że
NO" ~
przydział odpowiednich kontyn n ioSlte·r, że przeważna część Q'ch
by nie powiedzieć sobie p6źniej:
"entów przyw~owych dla ku- postula:tów jest w stadium rea•
mądry polalk po szkodzie.
rodo'Wienia handlu są niepraw- piectwa chrześci.fańskiego. Kon- lizacji.
Philips sprawia, że potężna ne. Dążenie do tego, abyśmy by ees.te monopolow~ winny być
Pod a.dre:sem ukraiI'ic6w doPo. ministrze, którego przem6 w n8SlZych cza:sach gałąź gospo li panami we własnym kraju oddawane w polskie ręce ł t. d. da-ł, że wObec nich obOwiązuje
wienie daJ·emy. oddzieLnie. za darstwa Jeży na naszym narOdo { nie mOże być nieprawnym (0Sp,r awa podniesieni,a ha,ndlu 1 deklarac.ia OZONU, .fako wobrał głos pOs. TROCKENHElM. wym cleJe jak frak wypożyczo- klaski). Jcieli dążymy do tego Slpoi\:y1ka się ze zrozumiooiem I bec mniejszości słowiańskiej.
l

Min. Roma .. odDowiada

I

Unarodow'enie
Drzemvs!u radiowego

I

Przem 6wienle
IIOsla Trockenhelma

I

który oświadczył:
- Nie jest ta.iemnicą. te ż y -/
dowski przemysłowiec czy rzemieMni.k jeM w słanie produko
wać swe wyroby po niuzej ce.ł
nie i. lepiej dOstosować sIę
swym zarobkiem do mGtliwoścl
swOleh koosmnentów, niż chlze P. minister przemysłu t lian-, ważny czynmirk hamujący.
ścijamin. To samo dotyczy kUll- dJu Romam w swej mowi~, wyPotrzeba
planowania
jest
ta tydowsklego, kieru.iącel:to się gloozonej na wczorajszym. posie- zwłruszeza
nieodzowna
przy
dewizą "mały zysk duły obrót". rlzeniu plenarnym sejmu zanali wszelkich inwestycjach paliZ kollei min. Roma:n omawiał
By więc zwiększyć obrały nasze zował problema,t y ogólne ,s,wego stwOwych. Pozytywne owoce te zagadnienie autarkii.
go handlu, należy pOpierał! prze resortu.
,.,'0 planowa,nia os-iągnięto np.
Następnie, wskazawszy wzrost
mysł i handel żydowski, udzieP.r zooe w~zystkim podni6sł na odcinku surowcowym, inwe- importu, wywołany faktem ulat im kredytów, z których ko- potrzebę prQlWadzenia narodO- stycji mo.rskich, energetyczny('Jl przemysławiania
się
kraju,
rzysłają kupcy nieżydowsICY. a weJ polityki gospOdarc"zej" _ oraz na odcinku rozbudowy C. zwrócił min. Roman uwagę na
.lUrż narpewno nie należy tego polityki, opierającej się na zalo O. P.
.
potrzebę odpowiedniego lwię
handlu bojkotOwa~ Gwałty i teniach, zrucze.-nlli .. t""'h z lekcj'i
Co do po.wstama pla. nu, to kszen(a naszego eksportu i na
ekscesy, dokonywane na żyda.ch wfa.s nei historii
• t'i wyzna.czonych
'" .1'~
~-I
-tuzj'azmu ek"..
wy>1\.
UlCza mm. R oman lC ll na- woływa'!1~ d o ,,"'"
przez pewne WM'stwv nie mogą przez ~pecyficzne, odrębne wa- rzucarue przez czynnik urzędu- port.owego",
zarpe;vmająe 7{'
się p.rzyezynić do stworzenia runkl ludnościowe i geopolity~z wy. ~oniecme jest dalej popr~el swej strooy poparcie wsze!khnl
niezbędnej dla rozwoJu hannlldlu ne Po!ski, a nie oparte na ",zo- dzan!e W's~elkI~o pianOlWanIa ~oSł~pniymł Śłyrodkodamił Pkrz~Jai,,:łłl
atmosfery spo.ko.iu l harmo •
ach bc h
spec.lalinyml studIamI, kaZdy ho .1ące.l s c na m
c n u ID cJaPOs. DUDZIŃSKI: A wy chce r T ko .yc.
.
' Wipro t
'
d
<t l
h WIem
plan zb yt poeh
opme
yWle.
• a' o .~e e~ z. po s ~w~wyc. wadzony, choćby łcoor.etycznie
Następnie minister omawiał
cie grać na tei ha,rmonii...
POs. TROCKENHEIM: - ey- c~lów tej pohtykl. w~101enHt ~ll. słuszny, ale nieHczący się z istot problemat karteli i zagadnienie
(ry statystyczne dowodzą. te w nI~teo.: Ro~an d~zeme do WClą- nym stanem rzeczy, mo'że przy interwencjonizmu.
miastach, w których..". handel gJl1lskęcI.a Jak nad·lszdcrszYCod,h rk~es~ nieść niepOwetowane szkOdy ty
Co do 'z81gadmenia ~talyzmll
Pr u ChYł ciu gospodarczemu.
znAJduje się wyłąemie w I'ę- po h lego na;o u o d
mówca stwierdził, Że stanOW1.
k1.ch chrz.eścijall, ".rzedc wsz~'s.t nyc pwcesow grupo arczyc I - - - .
.
kim w Poznańskim, ceny arty- zapobieganie wszelkiemu ma,r- !,rotllca plo~ je.s~ nieubłag.aną i eoro~~nie, nie r~biąe różnicy dla płci, wiekn
kułów
pierwszeJ'
nntrzeby llotrawstwu istnieią-ce~o poten- I stanu~ ItOSI milIony ludZI. PRZY ZWALCZA.'1(,U • CH.ORÓB ~ł..UL'NYCH,
1"-.
'.
BRONUłfTU uporczywego, męcząceg<l kaszlu, (.Rl'PY Itp. stosuJą p. p. lekakształtu.tą się znacznie wyżej, . .Iału pr~cy. Na ~eJ .dTo,dze. szu- rze "Bl"SA \I TRIK OLA N" Gąseckl'.!go, który 1l1ałwia wvdzielanie się plw',nilt w' miastach, gdzie handel 0- kać bo.Wlem nalezy Jedynej mo- ciny, w~nlacnia organizm i samopocwcie ch" .. ~qo oraz powiększa wagę ciała
panowa,ny jest w przeważnej Hiwości likwidacji istniejącego
i USUW'l kaszel. Sprzedają apteki.
•
mierze przez kupców żydow- hezrobocia i absorhcji coroczne
skich. Nie llU1leżv zazd,rościć Żv- go przyrostu ludności. Stą.d pro
dom zysków z tytułu trudnie- ces uprzt'mysłOwienia ~tanowi,
nia się handlem. Każdy żyd w zdaniem min. Homana, na,iis,to-l.
mieście ch~tnie zamieni &wą niejsze zagadnienie go.s,pod.'u· U
placówkę handlową na skro- cze w narodowY'm sy5temie poli
Wczoraj o godz. 9 min. 10 rano I O godz. 10 min. 45 delegacja l{Om
mną posad e na kolei lub na tyki go.spodarczej.
z 12-minutowym opóźnieniem, spo- i baiantów niemieckich udała się na
poc7,cie.
wodowanym śnieżycą, przybyła na grób Nieznanego 1:ołnierza, gdzie
Dążenie do znalezienia midII
Dworzec Główny w Warszawie po- dożyła wieniec. Następnie przyje·
sea dla ludności pOllskiej w ham
Nrus.tępJIlie mi'n. ROfilan on16. ciągiem z Bilrlina delegacja komba· ' chała do Belwederu, gdzie o gQdz.
dlu nie może być równoznacz- wił zagadnienie plan&wania.
tantów niemieckich Iz; prezesem ~ 11 złożyła wiązankę kwiatów i zwie
ne z mgOwanlem z tej dze(lzlKOIJlieczność planowego. roz-' Międzynarodowego związlm komba· I dziLa domek magdeburski.
ny kupców żydOwSkich • .Test do wiązywania doniosłych zooań I tantów (C. I P.) lI:s. Karolem Edwar
O godz. 12 min. 15 delegaci zo!lyć miejsca dla wszystkich, ale go.spodarczyc~ w:v:ni,k a. ?ie ty.1 I <lem von S~chse~-Coburg Gotha na s!ali przyjęci. przez p. Marszałka
lin nies7..ezęściu i nedZY Jednych ko z Od~?~ledzla,l~oS-Cl pau- czele. G~CI pO'V1t~ł na dworcl~ ~re Edwarda śnl1gł~go-Rydza.
nie można budowa~ nadziei dru .. twa. z racJI Jego roll w kształt o Z~8 Pol.,(i.Iego ZWIązku obr?ncow
O godz. 13 mm. 15 (ts. Karol Edf(ich.
wanm gospodarstwa narodowe· oJczyzny gen. Roman G{;recłu w 0- wanl v. Sachsen-Coburg Gotha w
Monopole pa.ństwowe
oraz go, a,le wypły,~a ~a1(Że z ~lrzeb I to~zełtiu rep~eze~tantów armii ~zyn f~wa~zys.tv:ie ambasadora Rzeszy
przedsiębiorstwa państwO'We 11- samej przedslębHH'CZOŚCl pry- neJ oraz zV'lJązlww byłych wOJ8łm· Illemlecklel v. Moltke oraz gett.
prawiają politykę ograniczania watnej, dla któreJ brak wyraź.: wycb. Ks. Korolowi Edwardowi to-, Rom.ana Góreckiego był przyjęty
wo~mości obrotów ich wyroba- ~ic. wytkniętych kie:~ut;tkó~, ~. I warzys:z:ą ge~. mjr. Wilhelm Reill- r~zez p. Prezydenta R. P. Po al~mi.
.Jal~l~h ma SIę rozWIJac dz~ałaJ. hardt,_ ?aułelt~r Schwede-ColJllrg, {l~encjl.~. Pre~ydent zatrzymał gos ·
\V dziedzinie bailld,lu karnce· nosc goopodarcza, s.tanoWI po I oraz sWlta, złozona z 8 osób.
CI na smuclamu.

olrze
nJ
n
m
uż;azm ks
Minister Roman stawia wielkopolan za wz6r do

II

I

..Entuzjazm
eksDortow,"

I'

Pol-t k l ·
a anowanla

l

I

I

l

l

naśladowania

sko jego połcrY'wa się z odpowi...
dnim ISIformuJ"owank'l1l deklara .
c.ii pułk. Koca.

Mechaniczna o niika
Przy omawiaJniu zagadnicnhl
cen przypomina min. Roman,
że cema nie
jest samoilstnym
czynnikiem gospodarczyln, lec?
czynnikiem związanY'lll fUllkcjQ
natnie z szeregiem innJICh e1e··
mentów gospodarczJICh, a 11awet pozagospodarczych. Samo
więc mechaniczne obniienil' ceny artykułów przemysłowych.
gdy nie mamy do czynienia z
instytucJą
momopolo'Wlt,
uic
prowadzi do skutku, a nawM
gorzej, bo oddziaływa na zanik
produkcji ł w rezultacie na
zwyżikę cen lub
konieczno8e
sprowad.tania towaru z l.aatt'ftut
cy.
Mu/simy zatem taid sposob od
dzin.t ywania na ceny stanowclO
wykluczyć jako
alitygospodarczy i nielogiezny, podohnie jak
nielo:;!lezne byłoby postanowienie po-dwyżki cen rolnvch. ni ...
oddzdiaływu.fąc
na elementy,
które słan()IWią przyczyn~ 'tlt·
skiego ich pOlziomu.

Bez obc,ch wzorów
.Prz?,chodr.q,c do sprawy aktyWIZaC]l elementu polskle~o w
:::ospodarce, minister slwlprdzit:
_
Uważam 7.a koniecznclJoc1kreślić, że nie pOtrzebujemy
szukać obcych w,IIlor. ów. Wystat
czy zwrócić uwagę na naszą
prastarą dzielnicę Wielkupolskę i tarm przekornać się
jak
prawdziwy polak może' O'śi ą gnąć wysoki poziom jako ezło
wiek gospodarujący, który przy
tvm, pI·zed~sła.iąc się (10 innyeit
naszych dZIelnie, służy przykła
dem, jak należy pracować".

I
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A POLSK

konłlikiu

wlosko-lrao(UlkifeO

RZYM, 22.2. (PA T) Odjazd Ilych hr Ciano w Warszawie i te· CUSKIEGO. Min. Ciano chce wie- wie prasa francuska kładzie duży ką. Kombinacje prasowe idą tak
ministra spraw zagranicz matem jego rozmów będzie próba dzieć jaki obowiązek nakłada na nacisk 13a pobyt premiera Skład dalelm, że po tej wizycie premiera
uych hr eiano do Warszawy nastą ustalenia, JAK SIĘ ZACHOW A Warszawę 5\ojusz z Francją.
kowskiego w Paryżu i podkreśla oczekuią rawet konferencji przedpi w czwartek wieczorem. Ministro POLSKA W RAZIE ~AOSTRZE.
PARY1;, 22.2. (Tel. wł.) W związ Ilrzy tej spof'obności, że triałżonka stawicieli sztabu polskiego i lranwi towarzyszyć będą: Ambasador NIA KONFLIKTU WŁOSKO-FRAN ku z wizytą min. Ci.ano w Warsza- szefa rząt'u polskiego jest fr,!lllcuz- cuskiego.
Buti, dyrektor spraw europejskich
i śródziemnomorskich w min. spr.
zagr., minister br. Vitetti, dyretttor
ogólnych spraw politycznych, minio,
ster Bonareli, dyrektor protokółu
dyplo-matycznego, p. Natali, szef sekretariatu ministra oraz dwaj selcre
tarze osobiści, markiz d' Ajefa i p.
Belia.
Tym Siamym podągiem wyjeżdża
RZYM, 22.2. (PAT) - Gen. Fran cią są znakomite oddziały legioni- dla swych kolegów włoskich dolą- filując przed panem w Barcelonie,
do Warszawy ambasador R. P. przy co wysłał do Mussoliniego następu-I !>tów włoskich. Podczas przemarszu czam moje najlepsze pozdrowienia". odzyskanej dla wielkiej i wolnej
tych okrytych chwałą wojsk naród
Mussolini odpowiedział w nastę· Hiszplilnii. Przesyłam panu najserKwirynale dr. Wieniawa - Długo- jącą depeszę:
!!zQwski z małżonką. W charakterze I .:Po zakończeniu kampanii kata· . hiszpański wzn(}sił okrzyki na cześć pujących słowach:
deczniejsze ukł(}ny wraz z zapew.
"Dzięlwję panu za zaszczyt, któ. nieniem, że legioniści włoscy stoją
sekretarza. towarzyszyć będzie am· lońsldej odbyłem w Barcel&nie prze Włoch i ic'h wodza. Do entuzjastycz
basadorowi p. uasocki, urzędnik gląd armii zwycięskiej, której częś nych p(}zdl'Owień armii hiszpański(.'j rego doznali legioniści włoscy, de- do pańskiej dyspozycji aż do ostaambasady.
.
, tecznego zwycięstwa".
Punadto wraz z min. Ciano wyjeżdża do Warszawy zastępca dyDokąd DOjadą
rektora do spraw prasy zagt·.anicz.
uc ekin"erz,!
uej w ministerstwie kultury ludowej
BARCELONA,
22.2. (PAT)
radca Nenni~, jak również Ii~zna
Donoszą
tu
z
Madrytu,
że rząd Ne~upa dz~ennika:zy włoskich. J:?zien
DI~
kwallłikowaofj łł'iekSZO'cl grina za pośrednictwem Prieto, ba·
nikarzom włoskIm towarzyszyc b ę ./
wiącego obecnie w Meksyku, zwró
dzie korespondent rzymski PAT.,
K Jr
k' k
Gl
bkieao. W głosowaniu uzyskał on lu nie wzięli.
.
ra .ows l oresp. " osu p(} . " • .
.
F Chrzanow"ki
cił się do rządu meKsykańskiego z
.
~ .
, rannego" telefonuje:
~9 głos?w l 6 kartek ~Iałyc~. Oz~u
W ?~ec braku l{watifikow!lnej wię
prośbą o zezwolenie na osiedlenie
(T Ił)
p
1
l e.ndecJa w głosowafilll udzIalu file . I,SZOSCl Kraków nie ma narazie ani
PARY "L, 22?
Na wc
'
. d'
b la l'I.
I · · ·
k d •••. . .e . w.I - . rasa
t
zoraJ~zym posle zentu ra·
prezydenIs, ant wlceprezydentow. się 100 tysięcy hiszpanów w MepalyS. a on?~J, 1Z ce em WIZ~ y dy miejskiej przystąpiono do wy-I Na wiceprezydenta PPS wysunę-I Dokonano jedrnie wyboru 8 ław ni· ksyku.
~~It!gO mlfilstl'Jlł' spraw zagrantc~ i boru. prezydenta, wicepre~ydenta I , ła p. po~ła .Stań~zy\{a, ~ostał on i Ic?w (3 - PPS, 3 -- OZN i 1 stron
ławl11Mw. Na prezydenja PPS wy- 31 głosow l 4 białe karHu. 01:011 i lllctwa Narodowego}.
sunęło kandydaturę b. posła Żutaw endecja i w tym głosowaniu udzia-l
przez nieznaną ł6df
podwodną
Warszawski koresp. "Głosu PoLONDYN, 22.2. (PAT) - Reuter
rannego" telefonuje:
donosi, fe ze statl{u "Pece" otrzyPremier Składkowski wrócił do
lUano wiadomość radiową, iż niezna
Warszawy z Paryża, gdzie bawił w
na łódź podwodna storpedowała go
w
sprawla-eh prywatnych w związku
w odległości 200 mil na południe
ze stanem zdrowia swej małżonki
od
wysp Azorskich.
WAf(,.3ZAWA, 2\.2. (PAT)
cze domów mieszkalnycb, zgodnie leży w tym miejscu zwrócić uwagę,
i w dniu wczorajszym już urzędo
vr Dzienniku Ustaw R. P. nr, 11} z przepisami tego rozporządzenia, a. mianowicie na to, że niektóre jedwał w---sejmie na posiedzeniu plepoz. 54, ukl\.?ało się rozporządzenie obowiązani f.ą do pokrywania kosz nostki rozsiewają nieprawdziwe wia
narnym.
rady ministrćw z dnia 24 styeznia tów zaopatJ:zenia w sprzęt, środkł domości, jalc~by rozporządzenie z
193 '.1 r. o obowiązkach osób fizycz i urządze!1ia personelu, wyznaczo- dnia 24 stycznia 1939 r. nie miało
U
5
U ,nych i prawnych (,raz władz i in- nego do ,uganów obrony przeciw- faktycznej mocy obowiązującej, polityczne W Szanghaju
SZANGHAJ, 22.2. (Tel. wł.). _
gdyż nie zawierając postanowień
W senackiej komisji
I stytucji w dziedzinie przygotowakarnych n~e daje uprawnień wla- W Szanghaju w dniu dzisiejszym
nia personel,. obrony przeciwlotniWarszawsln ko~esp. ~,Ołosu Po- czcj i przeciwgazowej w czasie o"zom do karania tych wszystkicb, znów dokonano trzech mordów po.fannego" telefonuJe:
ko'u
p
którzy się nie zastosują do odpowied Iityezaych.
J.
•
W dniu wczorajszym obradowała
W zwią2ku z tym utrzymuje się w
tnich nakazów, wydanych na podsenacka komisja budżetow,a nad
Jednym z najważniejl'!zych momieście wersja, że rząd japoński
stawie tego rO'lpe>rządzenia.
dżetem ministerstwa skarbu. W cza mentlw jest . ustalenie ol:owiązków "..r.J:IIi....'-I. . . . . .
zrezygnować ma z utworzenia cen~ie dyskusji przemawiał pan w~ce- !akie ciąią na wlaśc.icielach, dzier '
~
W ' wi~zku z tym wyjaśniamy, traJnego rządu chińskiego.
premier Kwiatkowski i wicepremier zawcach lub sprawujących zarząd
że sar I:cje kilrne są zawarte wart.
skarbu Orodyński. Następne posie- : z~kładów l>rZemysłowych, przed8 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o
dzenie w 'SCtbotę. Na porządku dzien slęborstw bankowych, domów hanohronie przeciwlotniczej i przeciwnym sprawozdanie genet1alne i usta ' dl owych towarowych i t. p. w
gazowej (Dz. U. R. P. nr, 80, poz.
W
związku lekarzy
wa skarbowa_
dziedzini~
wyznaczania
perso·
742), który stanowi, że "kto wykas chorych
nelu do organ.Jw obrony llrzeciwlot
kracza prz~ciw rozporządzeniom,
Warsza, sk' ko
Gł
p .
· . d
t. ł d
d '
V
l
resp." osu o
J)~c/:~J
anego zań a u, przy~posowy anym na pod~t~wle art. ~ podle rannego" telefonuje:
blem~ ttlgo. pe~gonelu do obrOl~y , I(}Uliczcj i przeciwgazowej tych d(}. ga w drodze ~dmlmstrlacylneJ karze
W najbliższych dniach odbędzie
przeCl:vlotmc~eJ oraz pokrywama I mów o(az przystosowania i zabez. ! aresztu do mIesięcy 3 lub grzywny I się doroczne walne zgromadzenie
lw!'ztow, zWlaz::mych z zaopatrze . 'e e'
.
.. d
II I do 3.000 złotyeh albo obIJ tym ka- związl-u lekarzy' bezpiecz l . s o
•
>l
o.. ' ' b
' ' . 1 _ III I!'Z ma pon\leszczen o przec 0ł
r • "
,.
u
a fil • P •
WIEbEN', 22 2. (.PAT).
l11(,l .. or",::m cw o rony
prZ~ C1W,{lt
"
. t
t . . dk"
rom ąCZ.,l1e.
łecznych
· .
. b d
. dl" wywafila ego sprzę u l sro OW.
.
'
W Wiedniu rozpoczął się pro- rtJ.CZCJ
s1'o {}
'l:>
..
. .
'
.
. •
D' k t
' 500 1
. . dw' nH'7,
. ę ny EI,rzet,
.
(.~tanOWIel11a te są. zupełme J8.8RC7poną.clzerue rady mmtstrów
o ZWląZ u e~o na Iezy
eCf,1! przeciw jednemu z adwoka- .
l~e i nie wymagają jakichkolwiek ,: dnia, 24. styczni;}. 1939 1'". (Dz.
karzy, w tym 85 zydów. .
tów, który wrruz ze swą sle k,r e- l nrzą zerua.
Także i właściciele lub posiada. kOJlJCIitan;y. Na jEcl(;r, moment na· R. P. m . 10 poz. 54) jest właśnie
Zapowiedziane zebranie jest ntełar\ą
oskarż·ony został o dosta,r czenie żydom fałszywych
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' , l wyllane na potlsta"ie art. 5 ustawy zmie.rnie intere~ujące.z tego wzglę ..
o obronie przp.ciwlotniczej i przeciw du, ze ma na mm. byc rozpatrzony
meltryk urodzenia.
Na TARGI LIPSKIE
gazowej; a zatem w peł~i 0patrzo- wniose~ o zmianę statutu z~iązku,
przez BERLIN i WROCŁAW. Wyjazdy indywidualne
ne sankcjami karnymi.
polegającą na wproWiadzemu "papokoioWJłch
.
ragrafu aryjsldego".
przem6wień [ha mb erPO~ULARNE
włoskiego

I

..Wojska wloskie do pana dyspozycji

ll

W,miana depesz miedz, gen. Franco ·i Mussolinim

I

l

l

I
j

Kraków
bez
prez,denla
"'g borg
d.lg

l

StorpedowanJ statek

l

P. premier w sejmie

ROZD.orządzenie radr ministrów
d2.iedzinie przygotowania do obrony przeciwlotniczej

Nowe mordy

· t mln.
. karb 1
B dze

.

I

I

Paragraf arviski

Proces fabr,kanta
metrYk

I

I

I

r-

,

Zbiór

laina

!LONDYN, 22 2. (PAT). Pre·
miel' Chamiberlain wydaje zbiór
gwv:~h przemówień
na temat
pokoju. Książka ta opublikowana zOIs tanie wW. Brytanii w
początku kwietnia. Tytuł książ
t-.i nie zostal jesz<:ze ustalony.

Trag~cznJł

wIPadek

Zary Leander
BERLIN, 22 2. (Tel. wł.)". ~
Znana aktorka szwedzka zarahl
ILeander, która bawi sŁale w
Berlinie, wystę;pując w "Ufie"
została ciężko rauna
w czasie
nakręcania Hlmu. Wskutek nic
uwagi jedneg.o z robotników,
kierujących ref1ektoumi, aktOJ

ka

doz.nała dężkiego obrażenia
tW3'r zy i musinła poddać się o-

peracji.

przez

WYJAZDY DO ANGLII

Paryż, Brukselę

i

Holandię

za

paszpor·

tami indywidualnymi
NA ŚWIĘTA DO PALESTVNV
Wyjazdy indywidualne i tanie wycieczki.

Po

słońce Południa na M/S Piłsudski

Ind,.,lduelne wvjlzd, do

Anglii, Belgii. Francji i WIoch

Indywidualne i rodzinne wyjazdy do Australii, Argentyny. Brazylii, Boliwii, Kanady i innych krajów europejskich i zamorskich

P B P ARGUS
•

u.1I

•

."

Traugutta 1

II Łódź,
- tel. 107-86.

Co sie dzieje t.V Wiedniu l

Angielskie informacje o samob6jstwie Klausnera
i aresztowaniach
WIEDEŃ, 22.2. (TeJ. wł.) - An· wet Hitler osobiście, odebrał sobie
gielscy dziennikarze zostali wezwa- życie, że we Wiedniu ostatnio zani do urzędu hitlerowskiego, gdzie aresztowano 123 wyNtnyclt hi tleim czyniono wymówki, że szerzą rowców za wyraźne objawy niezapanil.ę na tematy austriackie.
1 dowolenia. Korespondentom oświad
KOI'espondenci pisali, iż .gauleiter . czono, że te wszystkie informacje
Globocnik został zesłany do obozu są nieścisIe i że na przyszłość winw Dachau, a Klausner, na którego ni powstrzymywać się od takiego
pogrzebie, jak pisała prasa był na- oświełtania faktów.

I

I Pł)

()
od 7 do 3C.IV.

Zapisy i informacje:

zl. GGO.-

WaaODI·liis~(oo", Pioirkowska 68.

tel.

170-70

•
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Wobec diametralnie s"rzecznych stanowisk o'bu stron nie ma
nadziei na oSiagniecie kompromisu
I

LONDYN, 22.n. (Tel. wł.) - posiedzenJa tego nie naleźy trak
Istnieje jednak bardzo mała
Bezpłodne dysJ<~sje, w których tować bynajmniej jako dowodu, nadzieja, aby znaleźć jakąkoI
gubi si~ od dwuch tygodni kon· że konferencja . weszła obecnie wiek płaszczyznę poroznmienla

I

h!"encja palestyńska, wejdą ju- na lepsze tGry. Przeciwnle, w y-, między żydami s arabami.
tro - Jak się zdaje w · no·w~ daje się, że jest to ostatnia próStanowiska zajmowane pr,:ez
. lazł:.
:ba uniknięcia ofkjaIuego stwier- obłe strony w sprawie imigra«.-.fi
Stan obecny, który równa 'lię dzenia niepowodzenia konfercn-I żydowskiej do Palestyny są tak
ea.lkowi.temu impasowi, zakon- cji.
.
diametralnie sprzeczne, iż trud.
C7:1 się i albo znajdzie się jaka-' Charakterystycmą jest rzeczą, no sobie wyobrazić ich pogod,zekolwłek możliwość komp1'01Ui- . że arabowie palestyńscy w posie. nie.
SD mi~ arabami.t żydam,i, at- d~niu jułr~ejsz.ym udziału nie I Co się tyczy stan.owiska rządu
bo tez rz,d narzUCI ~we 'Yłasne bIOrą, obst:'Jąc przy s~m 8t~: I brytyjskiego, to coraz wyraźniej
komp~~owe ~u,zanIe.
nowisku .~e uznawania AgenrJl ; szą rzeczą staje się, że W. Bry~
W. dnIU JutrzeJs~y~ p.~ze~ po- I ~yd~skleJ do spraw PalC'$tyny I tania będzie musiała udzielić spe
łudm~m ~astąpi rł)~ niez pler'!- i Jako CIała.' p'owołanego. do .repre- . cjalnej uwagi rozważaniom na~ a ~oze I. ostatnie ~kanu~ zenh~wa~lla 'Interesów zydow pa-I' tury strategicznej i z tego wzglę
łlJ'abó~ I żr~ów. . . ..
.. lesłynsklch.
"
.
du w eweutualnych swoi~b proW s~edz~b~e obrad kon~erencJl
Ze strony bry!y}skl~J .zazna- pozycjach rozwiązania Impasu
parlest~ńskJeJ w pałacu. sw. Ja· czono zresztą ofłcJalmej ~ zgl)- będzie musiała zade«.-ydować r8kóba odbędz~e się ni~oflcjalne i Idy poszczególnych delegatów E- czcj na koJ'Z'yŚć arabów aniżeli
nłeobowłązuJące. po~edzenie, w: giptu i Iraku ONZ ewentualnie ós kofty§ć żydów.
.
którym We;mtą ummł ze strony Saudii na udział w jutrzejszym
ar;tbów niektórzy dreI~aei Egi!ł-, nieobowiązującym
nie o.ficjaltu i Iraku, a może łakze Saudd, nym posiedzeniu nie należy inR strony zaś. żydowskiej • dr: I terpretowae w tym sensie, że te
lWeizman i trzeJ lub czterej mm delegacje sąsiądujących z PaleJEROZOLIMA, 22.II (PAT.)Jego ~otedz>:'
.
. słyną państw arabskich uznały
W pobliżu bramy Heroda dziPMled'zeme. to odb~dz.Ie SIę Agencję Żydowską lub w jakim- siaj rano został postrzelony Fun
.pod prze~()dmctw~m mm. Mac I kolwiek stopniu odbiegły od sta- di Naszaszibi; kuzyn Ragheb BeI?onal~a l.prz~ ~dZlale lorda Ha- nowiska, zajmowanego przez:.fa Naszaszibi, przywódcy stronhfaxa l W'lc~mtnlstra Butle~.: - zwolenników muftiego.
t nicŁwa arabskiego obrony, bio~ brytyjskich. kołac~ ?flcJal'
DelegG,oi palistwarabskich I rącego udział w rozmowach lon· !ych p.odkreślaJą z nacls!luem, :~e chcą przez jutrzejszy udział w I dyńskich. Stronnictwo to sprzeoora.dzie j,erdynie wykazać swą I ciwiające się zbrojnemu powstadobrą wolę wob~ nłesłrudzo-: n.iu, a przede ,,:szys~kim je~o
wiedeficzyk6w· od . mlęsa nycb wysiłków min. Mac Donal- Iprzywódcy, byh wleIoorotme
da znalezienia kompromisowego przedmiotem ataków ze strony

I

I

Kuzyn NaszaSzibiego
Dostrzelon"

I

Hiller odzwrcllja

tueCU
Oło opinia wszystkich gospodyń o mydle Jeleń Schlchł.
Jesł ono rzeczywiście czyste,
wydajne i bez trudu usuwa
wszelki brud'. chroniąc przy
tym bieliznę.

l

(iPA~.

~wy~jŚ~cl~a~Z~ob:e~en~eg~o~·~łm~pas~u~.iiiiii~~te~r~o~ry~s~to~'w~a~r~ab~Sk~i~Ch~-i.~'
iiiiiiiiiiii~'::==:===:===~=~~~~~~~=~~
-

la WIEDEN,
oMwycz-.jen·
22 2:I a wlooeuc--zy'Y ce·
· kó,.. do kornsumo.wania ulubione

a

łr0 przez nich mięsa,
Slk.łcmie
nia ieb do lliPotywania ryb, załOiOllo w Wiedniu 60 filii nie·mieckiego towuzystwa h8ndlu

Drotokuł·

uciekaia

da '1Ilasl

T eleki

oświadczył, że

22 2. ·w Drełnie
~Uliko~ył swe obrady 5-t,. 0BUDAPESZT, 22 2. (pAT). Uęg.C1WY Zj. a~d Chł0I!Ski .. stwier"j Podnlsanie protokółu o przystą
..dżano tam, ze połozenie ludno- j pleniu Węgier do paktu anty.. ~l r()l:nictej ~ N!emrCzećh JeST I kominternowskiego
odb~zi.e
. J'lJes~yehanie ClęzkIe, gdy t p.r_a~a I się w piątek o godz. 11 w 1D.lWna roli o~ywa się w n·krOp'Dle łiłcrsłwie spraw zagraniemych.
w~~erpu)ących warunk~c~l, •a POdpisania dokonają: węgierski
dZIen t:.oiboczy tr~a ' pr~e:cIętDle minister spraw za.a{raoicznych,
od H do 16 godzlln; Tołe! odby hl'. Csaky poscł niemiecki von
wa się gwałtowna ucieczka do Erdmann~orff, poseł .lapoński
roiut elementu chłopskiego, a Mał.su-Miya i chnrge d'affaires
na jego miejsce Nietncy zmu.szo włoski FOł'men.łinł.
ne są spro'Wadzać robotników z
ze·w11t\łn;.
.

Dl\EZN<>,

•

•

e rro rz,staDieniu
J .o

".balDli .móts,kimi.

OłODi

•

do Daktu

Z

anl,kominternowskiego

program jego jest identyczny z pr'o gramem Imredy'ego

stli żydowskiej oraz reformy agrarne.f, nie stra~ą swej aktu alno~ei. Urzeczywistnienie ustawo
dawstwa żydowskiego jest procesem bolesnym, nie może być
jednak ~iechane ze względu
na konieczność utrzymnnia charakteru etnicznego narodu.
no w dzied:dnłe polityki 'We- Ni·kt jednruk zarówno wewnątrz
wnętrzne.ij jak ł zagranicznej. kraju, jak i zrugranicą, nie pOPrzedłoźono
Darla.mootowi winien sądzić, że ustawy te zonrojekty ustaw, dotyczące kwe-l stały wydane pod p.resją zagra-

BUDAPESZT,22 2. (PAT)". p.re.~~ ~oleki ~'ygło.'lłl w i~.
bl~ mzszeJ z O'ka.zjl pnedstawl<e
nia się lI1ówe~o rządu e~pose.' w
którym raZ' Jeszcze sŁwJ.~rdzlł z
c.alą slaJl1GW cz.ośeią, ze ploOgram
jego jest idenłyezny , . '1; . protP:a'
mem rządu poprzedlJle~o"'zarow

niczną. W ęg.ry uroały już P'l"'led

20 laty k.oniecznoŚć uregulowania zagadnienia żydomkiep,
tymbardzie.i, źe . na Węgrzech
liczba żydów jest stosunkowo
!lJoaczn.a. .
SkollllplikO'Wane to zagad'lli$ie
musi więc być, z uwagi na niezlom.nll wolę całego na'rotlu, w
najbliższym czasie za.łatwiont>.
P.rzC<:hodząc następnie do ' fagad'llienia pomyki zitg,ranicroej,
.
premier Teleki <>świadczył, . że
siła węgierskiej polityki zag.r aniczneJ pC!.lega lila jeJ Illiezmie'llT\o.ści i ciąlglośd. W
dążności
do utrzymrunia pokoju - dodał
premier Tele!ki - Opieramysi~
na osi Rzym - Berlin, pamięla
NI~EA, 22.2.H (PAT) - W ~fO- wracają
Z . 1 Wl
In
.iąc na zawsze, że nazwiska H.idę ~a międzynarodowym turnieju
Warsz. kol'. "Głosu Poranne- tlera i MuS%oHni~o J'.apisały
tenisowym w Beaulieu. wszyscy pol
BERlLIN j 22 2. (Tel. wł.), -1 także tIbiegać o pozwolenie na
się w historii W ęgie.r•
.scy tenisiści ponieśli pora~kł.
Wczoraj przybyła tU z POIIski wjarZ(} d.o Polski członkowie rO- go" telefonu.te:
W
poJedyńczeJ panów Tło. pierwsza partia żyd6w, wydalo dzin wydalonych żydów, którzy
W bieźącym tygodniu minął
Nasza przyjaźń z Polską clyński w trzeciej turze przegrał . nych z Niemiec w paidzłernł- ułracłIi obywałelshvo.,; w liczbie termin składania podań do de- mówił premier - jest rzeczywize Swole.n (Holandia) 4:6, 1:6.
ku, którym zezwolono na po- około 16.000.
legatury dla ~p·raw uehodźców stośdą. po Iity'Czną, nie wymaga.grze pojedy~czej pań Siodów- wrót dla zli.kwi~owania mienia:
Władze niemieckie spodziewa z lWeszy niemi~ki-e.t w Nowym .ląCą tadnej motywacJi ł słano
~ .została. W'~ebC1inowana przez
~ozwoleOJ~ ~.Jaz~u ortrz.ymah 11ł. sie, ze do sierpnia w Nif!m- Tumyślu. Zgłosiło się ~ umożli- wi podstawowy czynnik k()n\\ ~łwers 0.6, 0.6. •
0'l11 od. ko~nlls.J.l _mleszaneJ . poJ: czech nie zoManie więcej niż wtenie wy.iazdu tlo Niemiec 10 cepc.fi węgiel'skiej polityki Zff1granicznej.
W g~ze podwójnt"J panow para sko - m e'l illecbeJ, : urzęduJąceJ , tl-8 tysięcy żydów z PnIski, tys .. osób.
Tloczynskł - Baworowski przegra \ w Nowym Zbąsz,ymu.
I kt6rym władze po1sIJ de odebra·ła z.parą Schałr - B~laford 1:6, 2:61 Do 31 lipca• .Ź'YdZi muszą U-Itv ob}-watel5two.
Słodówn:l walezy leszcze' w grze I k.ończyć likWIdację swych łnłe- .
po(IwóJnej pań i mieszanej.
resów. Do tego czasu będą się
Z Sowietami po ~ilrJarciu układu

l

I

Ż

Poraiki
nasz,clI tenisistów

.dzi .Z obozu W Z i1zrni
do Rzeszy, aby do 31 lipca

l ·k ·d
owacr
swe. t eresy

,rze

'Y!

Awanse jaka nagrOda l
za zwyclt: stwa w Zako'

· .

panem

-,

8,f:RLIN, 22.2. (PAT) Niemlec L3ntscbnc:r, zwycięzca biegu
zjazdGwego FIS w Zakopanem oraz
Josęf Bradl, zwyc'ęzca otwartego
konkursu skoków FIS w Zakopa·
Iłem, są członk(lmi SA w grupie
alpejskiej.
W nagrodę za wymienione wyżej
~cłęstwa w Zakopl.lnem szef sz!a
bu łAjUę zarządził awans w słuzbie SA ob!l świetnych n~tciarzy
Ilemleekicll.

'\

l
l

P~erWI!e Derlrak'łacje handlowe

*

l

KSI-ez· n!llg Jula-ana DO

rodz .• nie tydowskiej na WAgrzech

~

f.lI

..
AMSTERDAM, 22.2. '(:lAT) .:....) ze jt"go jedyn:1 c6tcczlła ptzyszła na
Księżna następczyni trOllU Juliana świat w tym sam~rm dniu, co Itsięi·
otrzymała Hilt od mIeszkańera De- na Beatrice.
breczyna żyda, Alojzego Sicgfrieda, I Księżna. Juliana przesłała dla rok16ry prosi ltsiężnę o udzielenie rlziny Siegfrieda trzy karty ol{ręto
mu pomocy do wyemigrowania do wc do Indii Holenderskich i ~zek
którejś z posiadłości holendersI,iclI, na 600 gulltenów, prosząc Siegfriejałto że stracił p~sadę i ni~ ma wi o da, aby w d.r~dze do. Indii odwiedził
doków na nalczlenie inncJ pracy. w Hadze Its!ę7,nę, Ittora chce poznać
Siegfried dM:'!, ŻE) pozwala soh:e jego córeczkę.
zwrócić z tą p'1'ośbi! z uwagi na to> I

"Głosu

Warsz. kor.
poranne'j nych dla sowieckich instytucji.
go" telefonuje:
Dotyczy to m. in'.
'iowieckie przed5.(awi~ielstwo I trans'por~ów tasic_m. do ma.s.zY'll
handlowe w P ()1lsce' t. zw. Torg- I do pIsama, ka·l!kl I
pre'(lsŁwo podJęło jut pierwsze biuro.wy.c h.
pertr'akłac.ie w sprawie wię-I Poza tym z3fł1otnwar6 na,leży,
kszych znkuIIÓW łOW.aI'o~vyeh.
iż: wkrótce udaje się do Mo.
. ~~owa:dzo.ne są ohecnle ~o~o- skwy prezes polskiego. przemyWama na dostarwę do SO·WJetow I siu garbarskiego p. Pfciffcr ćc.
z Polski c1r.żkich wyrObów luia lem prze<])rQw~<1zenia ro,z~ó\\'
nyeh, .lak brezenłów, tkanin o· ' w spl'a'Wie cksporLu z Polski
jłUinowych i t. d. ~Ia być rów-I skór Po.deszwowych i chTomo.
Ilie-~ ~a\Yarta traI!sak-cja .z ,;a. / wych, w zamian 7a Co Snwic.t y
szyrnl fabrylt3ml matcrHiłow i mają imp(1 ·rtować do PolsJd sunłśmit'nnyrh 110 (ł~s~aw~ rOzma I roW'c 1>kóry fUltrzane.
iłych ał'tykułów, pueznaezo-

większych
artykułów

l

I

•
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GLOS PORANNY

•

Minister Poniatowski
Ul BrJlskach

o

o GWanll

Praca w Watykanie' trwa dniem ; noca
Rzym, w lutym,
,W ,W atykanie, zazwyczaj tak
spokojnym, panuje niezwykły
ruch. Plac św. Damazego, gdzie
przechodniów zwykle można polJiczyć na palcach, sŁal się punktem, na którym krzyżują się
nieustannie długie, po cichu jadące samochody
kardynałów i
trzęsące się ciężarówki.
Conclave otwarte będzie l
marca i dlatego mało jest czasu
na stworzenie pomieszczeń na

272 osoby.

Kto bedzie zamkniet,!
w

ub.

niedzielę odbyło się,

jak
dol nosiliśmy, uroczyst.e otwarcie uniwersytetu wirj~kiego w Bryskach
Na uroczystość tę przybył p. min.
Poniatowski, którego widzimy na
zdjęciu w towarzystwie p. wojewody J óze wskisgt).

Na

tych

272

conclavistów
składają się: 62 kardynałów (o
ile kardynał Poggiani, cierpiący
na cukrzycę, będzie mógł opuścić swoje mieszkanit», 62 sekretM"zy, 62 służących, 24 osoby
służby, 10 inżynierów, lekarzy,
aptekarzy i pielęgniarzy, 4 urzęd
ni'k ów cenzury, 48 oficerów ceremonial'iuszy i in,
Aby robotnicy, których druży
ny bezustanni,e zmieniają się,
mogli szybcie.l· pracować, opróż.
niono
całkowicie wszystkie ubikacje. Wszyscy, mieszkający w

tament finansowy.
Dwóch kardynałów, mieszkających w obrębi'e conclave, nie
usunięto. Jednym jest kardynał
Marj,ani, zajmujący pokoje na
drugim piętrze, który jest ministrem skarbu stolicy świętej i
który do sitehie zahiera dwóch
kolegów. ,W tej właśnie celi
mies-zkał w 1922 roku kardynał
Ratti.
Jedynioe kardynał PaccelIi, 0becna głowa kościoła. zachowa
swoje mieszkanie bez żadnego
współlo'katora. Zajmuje on stanowisko wielce uprzywilejowane i cieszy się w Rzymde szczególnym poważaniem.
śmierci

służącym Malvesti- sta watykallskiego, zręcznie probędą przez pięciu wadzony przez chevaliera Calokardynałów. Nietknięte pozosta- lę·
wia się gabinet, kaplicę i sypia 1Inną trudnością, na jaką nalra
nię Piusa XI. I tak jeden kardy- fiają organizatorzy jest ulokowa
nał będzie spał w odległości kil· nie ołtarzy. Trzeba ich przygo-

fall<mierim i
li, zajęte one

I

ku metrów od żelaznego łóżka,
na którym przed kilku dniami
wydal ostat-nie tchnienie Pius XL
Kto wie? Może tam już pozostaJ;l.'ie. Pius XI po wybraniu go na
papieża, za,trzymał ja,ko skl"omne miesvkanie dla siebie, trzy ma
łe pokoje, które los przydzielił
mu jako kard.vnałowi podc1.a~
cOl11clave.

(.-eIAc-lna
~
i , mączne Dotraw,

Obok loia

Piusa XI.

IJS'

EUROPA

lon
KINO
Dzl~
obrębie PrzySZ1tt:tgO
conclav~,
;a
'ć
.
.
powt6rzen-.e
musielti opUŚCI swe mIeszkama,
Prałat Vigone, tajny jalmużni'k, p . 4, 6. 8. 10,
premiery!
przeniósł się do bud yn'k u śW.
Marty,
pozostawi'ając jednak
. .
SWIC meble. MieszkanIe Jego bę'
.
I
l " dl
Prasa zagraniczna donosi o wydzIe stanowi o trzy "ce e
o.
jeździe do Moskwy przedstawiciela kardynałów, z których każda bę
,
działu
społeczno ~ gospodarczego dzie miała trzy pokOJe: dla kaTniemieckiego M. S. z., dr. Schno- dynala, jego sekretarza i służące
.
rera.
go. Również e k smltowano ' gwarb
Cel ""'l'azdu
""'słannika Trzeciej dię szlachecką, która b ędzle o o
\IV ,woJ'el naJ'nowszeJ, pot"'żneJ'
"J
"J
h
' "
Rzeszy, to omówienie z czynnika- zowała w słynnych "slanzac,'
kreacji w filmie p. t.
mi moskiewskimi możliwości rozwo Rafaela. Posterunek komendy 1'D
ju niemiecko • sowieckich stosun- staI,owany jest w sali Heliodora.
!Ta:kże żandarmeria papieska zoo
ków gospodarczych.
Wyraz "Schnorer" znaczy po sŁała eW3JkuO'W~na, ~ pułtkownik
fttemiecku natrętnv żebrak.
Mandato przemósł Się do budynku, w którym znajduje się depar

WA LLA( E

.

BE'EAY
PORT SIEDMIU
N6 RZ

*

21y Culbertson, który rozgrywa

::.;::!~.~t!~i:!~~~~o.~~: :;o~:~

mow bndge'owo _ pobtycznych.

Bridge jest najlepszym przepęjak
miłQśc, ale trwa dłuzej.
- Byłoby pożądane, aby zatargi
-

dzeni~Dl cz~su ... rów~ie dobrym,

międzynarodowe rozgrywały

*

,,'.

Komunikacja

ze

światem

ze-

ną kuchnię.

Spi5 potraw z,nany już jelSt z
góry: potrawy mączne i cJelęci·
IUl, cielęcina i potrawy mączne
we wszelkich postaciach. Dowóz
żywności załatwia ek<momat mia

pod ścisłym nadzorem przy pomocy dużych wind, które znajdll
ją się w budowie. Jedna dla korespondencji, druga dla dostawy
żywności.
Ale conclave będzie s>zczegół'
nie ściśle przestrzegane. Kardynalowie po raz pierwszy postan_owili: l. ,W szystkie okna, wyPrzy bólach głowy i zawrotach, wywołanych przez zaparcie stolca, należy
tiżywać wieczorem i rano na czczo pol
szklanki naturalnej wo d y gorzkiej
Franciszka-Józefa
Zapyl. Wasz. lek.

chodzące na zewnątrz. będą
plombowane. 2. To samo odno,;i
się do okiennic. 3. Tam, gdzie
nie ma okiennic, okna b"dą
za·
..
kryte nieprzezroczystą zasłoną.
Zresztą nie chodzi tylko o zapewnienie taJ'emnicy w konkh·
we, ale także o taJ'emnicę na uwnątrz, t. zn. o przeszkodzen~e.
aby syllnały optyczne nie poucza
~
ły dziennikarzy o przebi"""u gło
.~-e
s-owań, aby imię nowego papieża nie wyszło na jaw, zanim nie
będzie oficjalnie ogłoszone przez
kardynała
MercaUiego z zewnętrznego balkoou. wychodzącego na plac św, Piotra i przez
ojca Chocorci przez radiQ watykańskie.
W szystkie te kwestie są bada
ne pmez koogregacje, które kar-

133 IDI-ell-t;(zne (on€lawe dynałowie odbywają każdego
•

Pomimo nacisku
Sąazą,c wedłl1t5'

kardynałowie

niektórych da

się nych n3JS.tępca 'Piusa XI wybraprzy stoliku bridge'owym, gdzie nr bę.dzie dość szybko _ możlipartnerzy rzucają sobie wyzwanie, we, że już w cią.gu pierwszych
ale nie bio('ą się za czuby.
dni conclave. W każdym razie

"

Wzmocniona kontrola

wnętrznym będzie się odbywała

Najtrudniejszą jest sprawa wy
żywitel11ia przez okres kilku dni
blisko 300 osób. Buduje si~ więc
dwie kuchnie wewnąh'z kOlllkla
we .!Y
'\'fontuJ'e. Sl'ę U"I'''''lkl'e
piece
i
,., "' ,
rury o przekroju 30 centyme
tro'w które wychodzą na podw6
,
rza jalk o kominy. :Wydrąia się
b"
ł
ł
mury, prze IJa powa y, s owem
pal11uJ'e nI' eop any zamęt w po kojach S)rikstusa Piątego, gdZie
zapach starego pałacu ustąpił
woni świeżego wapna i cementu.
Równocześnie z kuchniami n.
rządza si-ę
pięć
refektarzy dla
konklawistów, straży, urzędnl '
ków, służby i kardynałów. Ci 0stalni będą jadali na sali "paramenti", gdzie biskupi ubierają
.
.
się przed wielkimi ceremOnIanll
ł
w bazylice św. Piotra i która s uży także jako sala jadalna przy
oficjalnych przyjęciach i z tego
.
.
.
ł
powodu pOSIada
JUż swoJą w as

Wsz~dzie ,indziej dzielą sale
\Vatykanu na cztery, sześć lub
osiem części', nawet zużyte będf1·t
na ten cel prywatne aparŁame!lty papieża; aczkolwiek są to mnłe pokoje, w których ledwo mit'ścił si .. Pius XI ze swoim otocze'
...
niem.. prałatami VeIrllinim i 'Con

tować na 200 mszy każdego poranku. Coprawda wiele apartamentów posiada Już swoje olta·
rze, Ale stwQrzono specjalną ka
plicę z 20 ołtarzami, przerobi'ając
w tym celu słynną salę Chiaroscuri,

COQ.clave,

nie mogli

składające się

z 17 czas pochodu w Tunisie.

na

Jego

kardynałów, zebrało się wtedy syn. Filip III, przybył z resztkaw mieście Viterbo, w odległości mi swoje.; armii do Włoch i w
94 kilometrów od Rzymu. Sytu- towarzystwie k,r óIa Sycylii udał
a.cja międzyna.rodowa była nie- się do Viterbo, żądając, aby con

If kardynałowie zamierzają słychaIl'ie
Budz-et zwuczaJ-nu czu nadzwUczaJ-n"
nie

się zdecydować

trudna, Pochód krzy- clave

jak najszybciej

wybrało

"D~tenn~ ~owszechn~ pl~ze.
radzać się przez 33 miesiące, żowy, przedsięwzięty przez Kle- nową głowę kościoła kałolickie,,~' LodZl I ?kręgu łodzklm, , ~ jak to miało miejsce po śmierci mensa IX, skończył się kataslro go, poniewa'Ż bezkrólewie na sto
kolejach, na uhcacb, n~ d.ro~ac~ I ~ papieża Klemensa IV w 12-ó8 r, fą, ILudwik Święty zmarł pod- licy św. Piotra groziło poważny

po
ranku. W ten sposób po dwudniowej dyskusji uregulowali
sposób wypuszezenia specjalnej emisji znaczków pocztowych,
Pierwsza, obecnie wydana przez
miasto watykańskie, obejmuje
wartości 5, 10, 20, 25, 30 i 75 cef}.
tymów z nadrukiem: "Sede Vacante 1939" ('Wakujący tron
1939"); będ7ie wydrukowanych
150.000 kompletnych kolekcji 0prócz oddzielnej emitSji 300.000
sztuk znaczków wartości 25 cen
tymów. Całe tomy listów poleco
nych nadchodzą do Watykanu z
zamówieni,a mi na te wyjątk.owe
znaczki orruz tI a monety srebrne
pięcio i dz,j,esi.ęcio-złotowe, które
będą wybite równocześnie z trze
ma medalami na pamiątkę oonclave. - Modele tych medali,
prZ'edstawiających kardynała ka
merlenga, gubernatora miasta i
kustosza, zostały przez kardynała Paccelliego aprobowane. Medale wybite będą w złocie, srebrze i bronzie.
H. G.

urzędach pocztowych WIdZI SIę nlemi komplikacjami.
lts1.annie ludzi, witających. s~ę !,uAle ikardynałowie jąkoś w żakłonem Rapaporta" (pOdDJeSlelllem
• • •
•
den sposób nie mogli się porodłoni) i sal{ramentalnymi słowa:
Powinniśmy w naszym życiu co' mainego budżetu i pocisB7ali się zumieć. Codziennie głosowaLi,
"ajlitla". Jest to charakterystycz. dziennym kierować się jakimś pl a- tym" że log zrobi za nru:; to, czeg(\ ale ani jedno glosowanie nie dane zwłaszcza dla górnych dzielnic ucm Odnosi sie to również do abro my zr('bić nie ..!hc'3my, lub nie umie- wabo potrzebnego rezuHatu, Lo'dzi, gdzie zdumiewa ilość mlo- tu gotćwki, ktÓrą zarabiamy, gdyż my.
Tak minęły dwa lata. Ludność
dzieńców, pO'.1bierany('h w wysolde niejedl1okrotnie bywa.my nieopatrz
Gdy ta,k, postawimy sprawę, to oburzyła się i pewnego pię'kuebuty, czarne spodnie i czarne, aksa· ni i lekkomyślni. Każdy w zasadzie ani saIDO kupno losu, ani ilas~. sto- go dnia zamurowała wszystkie
mit~e b~lera. W ~la~i~ znaczki, powinien żyć według pewnego bu- sunek do niego w niczym nie pod- wyjścia z pałacu, w któ'r ym zab~on Boze swatyka, lakles młotecz-, dżetu, uwzgIędniaj~cego wpływy ważą naszych zasad, przewidują· siadało conclave. Od tej chwili
kI, kółeczł{a.
normalne i dodatkowe i dzielącego eyeh of'z<Jzędną. S'ospoda,rkę, Dajemy przyjąll: się zwycza i. że członkoOkręg łódzki zwany jest przez wydatki na niezbędne i na takie,. I!obie radę sarni, a lcteria jest przy wie conclave nie mogą opUS z:'itlerowców, podohnie jak Gau Ber- ktćre można czynić po zaspokojeniu jadOką, kUm. od czasu do czasu \ czać swe'; siedziby, aż do chwili
lin, Gau Danzig - ~a? Stadt Lod~. normalnych potrzeb. Jakże w ta- przychndzi nam z nadprogramową. wybrania nowego papieża i żyTen gau ma oczywlś('Je swego lel- kim budżecie człowieka ....of'poda- l f\mocą, Gdy nastąpi ten szcz~śli- ją w całkowitej izolaeji od ota•
ter,~ (kierownika),. któ,~ynt jest nie- rującrgo racjonalnie, ktÓry'" dla ,n~s wy wypaoek, możemy rozszerzyć czającego świata.
Przy defelllach skóry zaleca się myjakI pa.? E.,ugen N~ppe • .
.
-powinien być normą" przed~tawIaJą Dasz budżet nadtwyczajny. !lowięk'l Ale w Viterbo ten kl'lok lud- dła ~ecznicze, k,tĆlre dzi~ki .zaw~rłokśd
l '
,
, .l_ Ś •
.
o''··'·
<kuLkował ~pecJalnych lekowoboK dZIałanIa ' 0w zargome łódzkich
(" AJI ItIa
" , , ' się wydatki n:l. loterię i wp ywy s~yc n~sz? oszctę~.~ ~I, ~przYJeII1, I n ,~CI ro,,:.m~z mc pc. .
. , ' smetycznego mają również działanie
niemców ·znaczy "HeJl Hitler ).
z loterii?
mć solne l urozmalclC zycIe.
MIJały mIesIące. '-- Mleszkaney lecznicze,
!I1ydła takie Lab. Chem .
.........~. . . .~........
Wydateli na loterię, to cena lcWielka wygrana może wpłynąć i mias1a zastosowali do kardyna- Farm. M. Malinowskiego wyrabia w 25
BIBLIOTEKA
f,u. Oczywiście pokrycie jej może na nasz normalny budżet który jest' łów .. reżym głodowy": zlikwido I odcieniach. Przy ta,k zW!lnej .. brudnej"
.
'
I' ,
t w oraz WI' cerze wystarczy uzywac Mydlo Marim. B. BOROCHOWA
nastąpić po zaspokojE'niu niezbęd- ElkonOI1Il?ZDym wyrazem na8zrgo wa I lm ~orą~e po .ra y .
murowe o konsystencji pasty i przyZachodnia 59, tel. 191-50
r:y('h potrzeb, ale cena ta jest tak życia. Wtedy rozszerzamy podsta- no, podaJąc JedyDle chleb I wo- jemnym zapachu. Przy wytryskach i
ul1ądza W piątek, du. 24 lutego Jli~ka, że ka~dego stać na ten f,i- wy tego życ:a, opieramy sam budżet dę· Gdy i to nie pomog~o zaczę- trądzi.ku słosujmy. mydła Ichtiolowe
J'edYIlE' ahona- nansflwy wyslł~k. Wystarczy w bl.t- na innej nlatformie, Dzięki pomory to rozbierać dach pałacu. Kał'- lub SJa.rko~c !ączme z ~armurowym.
() go(lz, 8.30 WI'RCZ.
..
.
dł'
l T'
od '
Sposob UZyCl3 następuJący: namydla
H1p.utowe przedstawienie w teatrze dżec.ic potrzeb ::hlszych poc~ymc lotem tWOf,!;ymy sobIe, nowy teren yna ~wle zna ez I Slł~ p
~o- my miejsca pokryte trądzikiem myPolskim, ul. CegiEJniaTIa 27, w nie· drobne skreślema, aLy uzysku od- działalności iltĆrv zlwIci otwiera lym nIebem, na deszczu ... - dłem Ichtiolowym lub Siarkowym, nal
d' l
tę
d<1lej jeszcz~ sięg~jące moźli wości. Dwó~h z pośród nich zachoro- stępnie bio~ą~ odrobinę mydła M~rmubywałej komedii Deval'a w 3-c l p(!wie mą {wo .
.
Wvrrrać może tylko ten który wało, ale pozostałych 15 zasia-' rO~'ego zWllzamy. wod ą. gorącą 1 ma aktaeh .p. t. "Subretki". W roli t yEwentualna wygrana . 10.terYJna
.. !:>"
•
,
..
sUJemy brzuszcaml pa l cow przez 1 - 2
tuloWE-j wystąpi ulubienica Łodzi stnuc:wi możliwe dopelnwme n;l- gra. A że dzisiaj za('z?~.a się cią~:- dal,o nadal.
minuty.
:-::trfania Jal'kow~ka.
szych normalnych wpływów. Po~t.1, ni;nie d,o I.Klasy Lotem Kla~o~t'J:
Wreszcie po upływie 2 lat i 9 Po taJtim zabiegu zaleca się wytrz:!ć
'
. t rozme,
.,
CZl>S
miesięc",', i 2 dni wybrano nowe- spirytusem Salicylowym i wetrzeć odBikty uo nabycia w bibliotece IJI'l'b
I ysmy
Jlleos
g d y by Ś my wIPr
. .. . naJwyzszy
.
"
-. ' aby zrlazj'c
' .
:' .
robinę Kremu Lanolinowego lub Sporo
im. R Borochowa ('(\(lzirnnie od lla loterię, jako na rozdawczymę J('~z:z: I WZląC udZiał w J'ozgrywrp ~? papleza ~ skrlo n~l~go arcy- towego i lekko przypudrować Pudrem
('utkona z Llege, ktory wszecH Hygienicznym Lab. Chem. Farm. M.
g Ofl;: lO-ej .rano do 2,rj l 00 4 PO! l.'ort,nny., z.n.l.wili tro.".kę o zaSPokO-! o usmH'ch Fortully.
do historii, J'ako Grze!torz
X.
I Malinowskiego,
l
ROI. do lQ·ej wiccz.
JeDle j,HIE'JS
pozycJI na::zego n oru

I
I

!

Jakie mvdla uzrwac"
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Dramatyczne' sceny na cmentarzu
w czaSIe pogrzebu młodej kobiety, wysiedlonej, z Niemiec
Duże poruszenie wśród uchodź! miee przybyła. do Lodżi i zosl·a la
ców z Niemiec, przebywających ' ulokowana w "Uzdrowisku" w
w Łodzi, wywołała tragedia ich Kałach. Mąż jle j' w czasie akcji
towarzyszki niedoli - 22-1etnie.i wysi,edleńczej z(lolał w ostatniej
Loty NUDEL TREGER z LiPSk:t.[ chwili zbiec do Holandii, gdzie
P. Lota Nudeltrcger, młoda dotąd przebywa.
mężatka po wysiedleniu z Nie- I Ostatnio przebywających w "lL

I

-

.Akademia miedz,szkolna
z okazji rocznicy dojScia wojsk polskich do morza
nadchodzącą niedzielę,

dnia
2G b. m. staraniem oddziału grodzkiego I"igi Morskiej i Kolonialnej
w Lodzi odbędzie się w sali ~to·wa·
rzysz('nia śpiewaków przy ul. 11 Li
stopa<1a 21, akJademia międzyszkol
na, zorganizowana z okazji 19·ej
roc'lnicy dojścia wojsk polskich
do morza.
Program l1kademii, która rozpocz.
nie się o godz. 11.30 rano, przewi.
duje odegranie hymnu państwowe~o
prze~ orkiestrę,
zagajenie przez
mITr. vVitolcla Bagińskiego, prozc:sa
oł~vodu p6łnoc.:J.ego LMK, a następ
nie sbwo wstępne 1)rof. Jana Bolecbowskiego.
W' dalszym cią.gu programu uczenice szkoły rękodzielniczej "Prze:r.omość" (Koło LMK nr. 3) wykonają. pieśni ~ deklamacje, oraz taW

t

ni('c maryna.rski, poczym oabędą.
się produk.3je m~zyczne i taneczne
oruz deklamacje i pieśni w wykonaniu uczniów poszczegćlnych kół
szkolnych LMK, gimnazjów oraz
członkć w k:~ł

LMK.

Konferansjerkę będzie prowadził

Zygmunt N owicki, kierownik
~wi('tlicy publicznej szkoły dokształ
cnjącl'j zawodowej nr. 1 w J.odzi.

p.

zdrowisk.u" wysde'dleńcow prże
translokowano dQ nowej siedz·iby komitetu pomocy uchodźcom
z Niemiec, przy ul. Gdańskiej nr.
138 ..W cza.sie translokacji NudeI
tregerowa zaziębiła się i zach~ro
wała na grypę. Ponieważ w tym
samym czasie dosłała bólów po·
rodowych, przewieziono ją do
kliniki, przy , uL Południowej,
gdz,ie mimo wysiłków lekarzy,
na skutek komplikacji, w czasie
porodu, zmarła. Również ni·e udało się uratować dziecka.
.W czoraj po południu odbył
się pogrzeb. Na pogrzebie ni·e było nikogo z rodziny, natomiast
stawili ' się ni'e ntal wszyscy u-,
chodźcy z Niemiec, przebywają
cy na terenie Lodzi.
Na cmentarzu żydowskim, w
czasie pogrzebu rozgrywały się
dramatyczne sceny... (l)
.

-
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---=-umoźliwiajqce pierwszorzędny '
~odbi6r kralkotalowy.
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firmach radiowych

Sensacja
w
procesie
pastora
Gerhar a
propaeul.c:u Ideolqle

!!t(zlowł~łI,
wrod. koś,iolowi

w , jezuito

•

Darodo"o·lot:łali§ig(ZDćl~
ewaDRlelic:kiemu". - falszg"e m~.ruki
niemiet:kilD.
Wgrok spodziew8nD w pićltek ,

I

Sp'e,cjalny wysłannik "Głom cał robotnikom, udającym si,ę ~a wowany oskarż·ony p~stO'r Ger~V dalszym ciąg.u zeznań paPorannego" telefonuje z Pi<otr- roboty do Niemiec, wysyłać swe hard zapytuje św~adka:
stolr Dim z·aznaCZR, że pastor Ger
Kowa:
oszczędności na ręce jego syn3,
~ A czy świ-a-dek nie pr~ypo- ha·r d, jakkolwiek nie był ścisłym
W. drugim dniu procesu prze- a sam wypłacał w Polsce odszko- mina sobie, że wystawił sam w \ członkiem "Deutscher VolksverDYżURY
APTEK. Nocy ciwko p·a storowi G.l'rh·a rdowi w dowania, będącc niejednokrot-/ Języku niemieckim wykaz kilku- bandu", to jednak organizację t~
następujące sądzie dkręgowym na sesji wy- nie powatnym pok.rzywd~niem dziesięciu osób ze s'jVojej parafii popierai i był przez nią wzajemdzisiejszej dyżurują
apteki; M. Kasperldewicz (Lima- jazdowej w Bełchatowie, sąd finansowym na kursie., pastor z podaniem danych metrykal- nie popierąny. , Na dowód tego
przytacza 'fakt, że w wyboracll
nowskiego 1); A. Rychter i B. Lo- przystąpH do postępowania do- Dim na pytanie sędziego stwier- nych i p'rzesłał g,o mnie?
Pas(o-r Dim: - Istotnie, przy- sen~ora diecezji pi<otll'kowskiej
boda (11 Listopada 86); M. Zunde , wodowego i przesłuchania świad dza, że tSlfołnj'e otrzymał pewnepomi'llam sobie dokładnie, że wy "Volksverband" lansował barlewicz (Piotrkowska 25); S. BoJar , ków.
P.rzed sądem przesunęło się w
kaz taki na proś'bę pastora Ger· dzo energicznie kandydatnrę paski i W. Schatz (Przejazd 19); Cz,
harda został spoTZądzony przez stora Gerharda i w rezultacie wi!!
PIERWSZORZĘDNE
Rytel (Kopernika 26); Mo Lipiec dniu wczorajszym kilkadziesiąt
osób,
wśród
których
byJ.o
kilku
mego kantora, a ja pod spool€m kszośoią- 2 głosów jego kandyd:l(piotrkowska 193); A. Kowalsld
pa·s tarów i nauczycieli, oraz ropodpis,a lem się i postawiłem da- turę przeforsował. ;Wybór ten
MYDłO
i S·ka (Rzgowska 147).
botników - parafian pastora ·Ger .
tę, ale ni·e przykładałem żadn'.!j .iednak nie został zatwierdzony
pieczęci i uważałem lo z-a. nor- prz'ez naczelne w~adze kościoła
DODATKOWA KOMISJA POBO ·harda. Z pośr~'cf ~oty;hcza.s pr': emalną przysługę, jaką nieraz 0- ewangelickiego w Polsce.
ROWA. - W. dniu 28 lutego r. b. sł.uchanych sWladkow. oskar~e
kazują s·ob1e wzajemnie pastoPF.zesłuQhany nauczyciel, kourzęduje dodatkowa komisja pobo- '~'la wM;ySCy ~znawah obcią~a
rowie, a korzystają z niej we mendant miejs~owego oddziału
rowa dla RKU :Miasto II.
~ąco dla oskarzonego, odsł,amaPJENISIE
Jąc bardzo wiele momęntow o
własnym za1kresie. Natomiast w związku strzeleckiego zeznał, że
8taw~ć się winni wszyscy potioro charakterze wprost sensacyjnym
tAGODNE
ostatnim czasie stwierdziłem ku pod wpływem działalności i pro_o
wi rocznika 1917 i starszych roczTANIE
memu zdumieniu, że na podsta- pagandy, uprawianej przez panikew. zamieszkali na t~r~nie 1, '4;
Największe wrażenie wywoławie
tyl'h notatek pastor Gerhard stora Gerharda, wszyscy członko
6, 7, 10, 12, 13 i 14 komisariaUw Jo zeznanie pastora sąsiedniej
wystawił metryki
na urzędo- wie związku strzeleckiego - ewall
folicji, kUrzy z jakichkolwiek po~ parafii ewangelickie.i Dima. wych
formuhłrzach w językn nie geIicy wystąpili z orga.n izacji.
wodów nie stawili "ię w wyznaczo- Na wsłępie pastor Dim słwier
mieckhn z moim
podpisem,
Inni świ'adkowie potwieruz,ają
Dvm terminid do przeglądu wojsko dza, że ki·erowni'kom parafii nic
stwierdzajłlc na końcu własnym dane aktu oskarżenia, nie wnowego i otrzymali imienne wez,va. woln~ w~sta:vi~ć żad~ych. doku- go razu' od pastora Gerharda kar
podpisem, że są to rzekomo od- sząc do sprawy nic nowego.
nie z łćdzkiego sta.roetwa. grodz- ~en~ow l •.zas71~~czen w In~y~ teczkę, w której ten prosi go o
pisy dokumentów, których w
Dziś od rana dalszy c,iąg przeki€,ao.
Języ u, DlZ po s. lm, a. na~e Dl; Izakomunikowanie swoim pararzeczywistości
nigdy
nie
wystasłuchiwania
świ,adków i ewentu"
.
. .
.
wolnO'
'
iez
· 'ICh ....
I.
•
Dodatkowa.
konusJa
poborowa.
d k dO' takIch
t'
dzaśwladczen
l
' tł If·lanom, a b
y rowu
rewDł. wiałem.
alnie przemówienie prokurnJtor3,
urzęduje w lokalu wydziału WOJ-I czy o :umen. ow _ . o ąkczaWc l u- przebywający w Niemczech, k~
Znowu wielkie poruszenie na PrzemówilCnie obrońcy adwoka• k'l 19• Imaczema
skowego przy Al . K oŚ CIUSZ
t
. ,na Inny
. t.k ]ęzy. . do nol
; rzys t a I·l z "prywa tn ego b an k"
u sali. Prokurator coś szybko no- ta Nowodworski,ego i wyrok spo'
.o uczyruc wYJą OW? ]~ yn,e syna pastora Gerharda.
dzi·e wane są w piątek.
OSOBISTE - P roc1
"1
l t
przy n?tatkach, posIadaJącycb, Przew.: - A co n.an z<1'obił 'l tuje.
. z t r o- wyraźDłe charakter prywatny z I k
.
r'
pll wypoczynl.:owego l obJął urzę,
.
t . ' k l'
'ś '·1tą artką? ,
. WIcestarosta
.
.
zaznaczeniem
P astor
' D'1m: - R
l. 'Ją d o
dowame
arodzkl. łodz.
.
t t ejOO'kO''lICzno CI
ZUCI'em
"
•
o
na same) no a cl'. sarzony pa-.
'.
t
G'l d
kI Ii Glełc~yński
t
G'h d
t · ł . d k IpIeca, po,mewaz pas Or er 18r
s or er ar wys aWI8 Je na - znany mi jest jako człowiek pro~e dokumen~y i ~świadcz~nia w Ipagu,jący IDEOLOGIĘ NAROHolandia zam6wiła odrazu 20 sztuk
Ję~yk~ niemleckl~: co stOI ~ w~ DOWO _ SOCJALISTYCZN \,
raz?-eJ s'przecz.noscl,z.przepls~ml Iwrogą kościołowi ewang~Uckie~cig'aICze nie są nowym t y- tish POWeT Boat Compa.ny" n3.
za długoletnią służbt: w~z~zych .~ła~z koscl.e !nych l ad I mu, nie chciałem więc, aby moi pem okrętów wojennych. Nowo .. Ioczni . holenderskiej Gusto w
parafianie z nim się stykali.
czesny ścigacz jest młodszym Schiedam. Są to oikręty p'o 21
mlDlstraC]l panstwowej.
W środę, dn. 22 b. m. pan woje,
Przechodząc do momentu oO"
d
. t
ol'
l bratem tarpedowca parowc!,o metrów długości o wyp.orno§ci
woda łódzki Henryk Józewski udeSV{Ia czeme o wyw Uje o - z przM sz~śćdziesięciu lat. Jed- 32 tonny. Napę<l stanowią 3 mo
korował w sali konferencyjnej tIrz'!. skarżenia, w którym zar.zuca się brnmie poruszenie na sali.
~,1.
ó'
.
h to.ry MeTlin (R.oll-Royce) po 1000
rozw. ,! , .n owo'Czesnej tec du wojewódzkiego srebrnymi i brą' pa'litorowi Gerhardowi, żle pole- . W pewnym momencie zdener n:m"k'
ni 1 umoz l lWI
pono·w.ne pozy- KM. każdy. Szybkość 44 węzł)· .
zowymi medalami za długoletnią
•_
. tywne wykonysta.nie tych Ie:k- 71lłoga 2 oHcer6w i 7 ludzio,bsłużhę 44 urzędników
i niższych
funkcjonariuszy urzędu wojewódz·
..
kiego, starostwa grodzkiego i powii3
szybko
zlikwidowała strat ogniowa
.
Pr?cz wielkic~ mo~ars.tw, jruk prz€ciwlotnicze i bo·m by głębi
towego.
,WIelka Bry tama, NIemcy, Frall !owe przeciwko okrętom podWczoraj o godzinie 11 rano wy, 'dant straży - insp. Biedroń - Ka- cja, Italia i Sowiety (.Japonia i wodnym. POInadto ści,gacze te
M: in. dekorowani byli nacz. dr.
'
Struny Zj·e dnoczone są w spe- wYfPosażone są w stacJe radioWrona, nac~. A. Tymieniecki, pacz. bucbł pożar w 1-piętrowym domu linowski.
Szyhlta i energiczna praca straż~ cjalnych warUJllkach) obecnie we odbioll'cze i nadawcze. Są to
dr. Sałak, dr. Friedrich, p. Gidyń mieszkJalnym .,rzy ul. Sanockiej
6-8. Z nie ustalonych narazie przy- doprowadziła do rychłego opanowa ' D()siadają po ki>llka lub kilka-wi ęc w istocie małe O'krQciki ,
sld i inni.
czyn zapaliły się zapasy węgla . oraz ,.ia groźnej sytuacji. Już po godzi- naście śdgaczy m. in. Jugosła- lecz zna'Cznie groźniejlS ze od tor
rupiecie w mieszczących się na stry nie pożar został całkowicie ug.4J wia, Turcja, Syjam, s.zwecja, pooowców z przed 60 lat.
chu komórkach, należących do lo- szony. Spłonęły ('zęśdowo lwmórki Finlandia. Ostatnio ta/Ide P,olIza drobne przekroczenia katorów Wiśni,ewsldej, Szymaliskiej wraz z zapasami węgla i drżewa. Iska, Estonia, Dania i HolaJlldia OF,łARNOicIA" MOCA, JTAr l
i Wieczorka.
Policja ·pt'Owadzi . dochodzenfł~,' zamówiły nowe ścigacze.
'NOLNOSC S,IĘ · UTRWAL
w roku 1938
..O~ień z~czął się p.rzedOS!;lWa~ ~lo zmierzają:!e ~o ustalenia przyczyny
Holandia zamówiła np. osta-I" ~~~'~~~~~~~~
OgłosZ9:1a w tych dnia(~h staty- IlIzeJ p~łozonych mleszk~lI1. W~rod wybuchu p(}zaru. (l)
tnio odrazu 20 ścigaczy w cestyka stwierdza, ze w roku 1938 lokato~ow . domu powstała pan~ka"
nie po około 1 milion złotych
za wszelkiego rodzaju przekrocze- Zacz~l~ 0111 wyrzucać na podworze ODCZYT CZERWONEGO KRZY1:A
za jednostkę, 8 z pośród nich
nia przepisów sani1.utIlych, porząd cenmeJs~y dobyte,k.
Staraniem p, C. K. w niedzielę, dnia przeznaczonych jest do floty in
kowych itp. ukarano w Łodzi og6ml~dzyczasle . z.aalarmowano 26 lutego b. roku o godz. 12 min. :łO dyjskiej, a 12 pozostaJe w skIa·t w'd o·.Jczys t yC.
h Z
'
łem 21.693 osoby. Ściągnięte grzyw straz ogruowa. Na 'mIejSCe przybyły w sali P. C. K., przy ul. Piotrkowskiej dz'e
""
. •
• . , 190 p. dr. Malenda wygłosi odczyt 11. t.
l
SIO,
a,m o,..n",\o.·~tt."'."A ŁonZI l WOJ. iÓDZ
ny z tegQ tytułu wyniosły około plutony y, VII 1 IX. KIt:row1l1ctwo " Uzdrowiska polskie" . Wstęp bezpłat. ' wienia wykonywane są według
P.I<O.Il2.()()8
323,000 złotych.
nad akCją ratunkową obJął komen- ny. planów wllgielskiej stocz.ni "Bri-

r

I

.

0w:

Pospieszna budowa

ŚCigacz,

Dekoracja urzednikó\V

ł

Pozar W domu mIeSZkalnym ' ~~.~:ed~e:~~!tek,

21.693 o50bl ukarano

W.

j:~tOif~:l~~~ :~~~dyUz~;~'.ie~~l st;no~~~łk;

•-'----
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U I RS ET •• UKORO OWANI MROZWOJU lODZI
Konferencja prasowa,

poświecona sprawie. utworzenia wliszei uczelni lekarskiej
patdotami lokalnymi Icji u ministrów i j. p. org~niza'l Z kolei zabrał głos nacz. ·dr. nię l ektU'Slką, ponieważ u,niwer·

Nie 'ma chyba łodziani'na, któ- I Zostańmy
I
ry nie cieszyłby się Ila myśl o i dajmy przede wszystkim na torzy uchwałą rady mićjski-ej o· Salak, który PO'dkreślił znaczp.- _sytet jest rzeczą najwain~ejszą.
tym, że Łódź ma być, z woli rzą- własne cele. Zbudujmy własny trzymali plac pod budowę uczcl- : nie budO'wy uczelni lekarskiej ponieważ wydział lekarski b~·
du, podniesiona do godności mia ! uniwersytet.
ni, otrzymali statut, mogą dzia- dla Łodzi i Polski. Skonstatował dzłe fundamentem wielkiego
sta uniweł'syteekiego.
Akcje. utworz,enia uo.zelni le- lać. Na wiosnę przyszłego roku' on, że czynniki rządowe pozytyw uniwersytetu ze wszystkimi faTo też z prawdziwym zadO'wo- karskiej natrafiła na pewne prze- odbędz,ie się zapewne pO'święce. I nie oceniły poz~om szpitalnictwa I kultetami.
leniem udaliśmy się wczGraj, na szkody. Protestowano, były strnj I nie kamieni'a węgielnego pod n- lódzkieqo, które stanie się pod·
W pi'e rwszych awuch latacll.
zap ros
, zenie prcr.esa StO'w. "Or- ki studentów i t. p. Ale niechęć niwersytet, a w końcu roku 1940 waliną przyszłych klinik uniwel' organizatorzy pragną wyb1140.
gan~zacja wyższej uczelni lek:ll"j ta zdaniem dr. MO'gilnkkiego gmach będzie gotowy.
syŁeckich. W Polsce jest tylkQ 5 wa~: Instytut anatomlł Opisowfj,
skiej w ł.olO'dzi", dr. T. Mogilnic- - spowodO'wana była ni-eznajo·
Z kolei s~ . lIajman - Jareckt l' uniwersytetów, gdy we W1oszech , instytut histologii, fizjolOgU, Inl!kiegO', do mieszkania b. senato-I mO'ścią Łodzi. J{raków, Lwów, przedstawił prasie zasady sfinan jest 22. Musimy utwGrzyć conaj- dycyny.
ra Hajmana - Jareckiego na kOD I Luhlin mają swe uniwersytety, n sowania budowy uC7A'.lni. Min. mniej jeszcze dwa uniwersytety.
Na konferenc.ii wywiązała sIę
ferencję prasową, poświęconą Łódź, posiadająca tyle ludności 10Pieki społecznej przyznało 1..0- Obawy. że nie mamy teoretyków ożywiona dysku~j,a, w kt6rej
sprawie reaUzaeji projektu po- I co te trzy miasta razem, uważa- dzi na ten cel 2 miliony złotych. I $'1 płonne. Mamy pGdatny i przy wzięli uddał dziennikarze. M. in.
wołania teJ uezelni do życia.
na Jest przez nie za prowinc.lę- drugie. tyle ma dać społeczeń- I gO'tO'wany teren. Nie brak uczo- poruszono sprawę żydowską. Na kO'nferencję przybył nacz.;l MO'żemy się jednak wykazać I słwo łódzkie. Uniwersytet lódz.l d nych MO'gliby do nas przy jeż-I DO'maganQ się, wobec o:statnich
n~k wydziału zdrO'wia urzędu wo : chlubnym dorohkiem. Pierwsi będzie szósty w POlIso€'. Starały : dżać, ja.k do WWP. Młodzież n- , zajść na wyższych uczelniach, o ·
jewódzkiego, rll', B. Sałak. Poza I wprowadziliśmy pl'zymus
się o tę uczelnię inne mi-a sta, ale boga skorzystałaby na budowie ra'z wobec pot~pienia eksces,Ów
tym obecni byloi z ra.mieni.a Grga- wszechnego nauczania, PQWQli Łódź swO'imi szpitalami, swym I uniwersytetu jaknajwięc:ej. Da- I przez ministra oświaty, Święto
ni,zatorów uczelni, pp.: dr.
stajemy się także ośrodkiem kU~-j charakterem przekonała rząd, : lcj dr. Salak podkreślił, że w sławskiego i szeregu senatorów,
l\1ogilnicki, JIil.lmall - .Jarecki, turaInO' - oświatO'wym. W Łodzi który umaI ją za najodpowied- , swej praktyce napotyka wciąż na aby organizatorzy określili swó.•
docent, dr. DyJewski, Qraz przed istnieją obiektywn.e wamnki dla niejszy teren.
trudności, związane z obsadą st.. słósunek do łycb zagadnień. sławi-ciele prasy łódzkiej i za- ' powstania uczelni, w Łodzi j.est
Na sfinansowa,nie robót wstęp nowlsk. Brok . lekarzy Jest kat.a- Słusznie p·owoływanO' się na
mitejscO'we.j.
atmosfera odpowiednia. .
nych, jak ne. hono-r ruia dla uczo- ł ~trO'falny. W Po-Isce jest 2.000 ' smutną praktykę ze s'zkołą Wa Konferencję zagaił dr. Mogił·
Nie pracować w Łodzi nie mO'~ nych, którzy oprac.ują prQgram, felc'z erów, ale zawód ten zamie-: welberga i Ro>twanda. wyrażanic.ki, wygłaszając interesujący na. Łódzcy studenci napewno nIe dla arcMtektów oraz na nagrO'· ra, gdyż najmlO'dszy felczer ma jąc przeświadc-zenie, :Ze protesty
referat o potrzebie utworzenia l urządzą strajków przeciwko za- dy konkursowe potrzebna jest; 50 lat. Trzeba tych ludzi zastąpić I przeciwko utworzeniu uezelni
w naszym mieście wyższego za- I kładunlu uniwersyte.tów w Toru- kwota kilkudziesł~ciu tys. Zło-,· lekarzami. Jeśli chodzi o Łódź" łódzkiej biorą swoje źródło '"
kładu naukowego. Na wstępie, niu, czy Gdyni, będą się cle- tych. Suma ta ma wpłynąć od tQ szpitale są mało wyzyskane momentach natury poJityeznej.
zw:rócił się on do prasy z prośbą ' szyli, że podnosi się kultura pol członków ~tQw., oraz z o.fiarnO'śd dla c-elów naukO'wych.
Znaną bO'wiem jest rz~czą, Że
o pomoc i współdziałanie. Stwier ska. Niejeden z protestujących sPO'łecznej. Na z·asadnicze wyP. Hajman - .ra,recld, a następ, prasa prawicowa pisała o p~
dził dalej, że uczelnia lekarska I profesO'rów ubie!{ać się będzie o datki, joak na budowę Słowo roz- nie doc_ Dylewski wskazali na- szlej uczelni lt'karsklcj w Łodzi~
będzie piCl'wszym obok WWP. katedrę łódzką. Łódzki uniwer- pisze w przyszłości pożyczkę. stępnie, że w łJodzi mamy już że będzle.to uniwersytet żydow·
wyższym za'kładem naukowym, sytet będzie pełnowartościowy j Łódź zechce chyba .dO'wieść, że i zakład bygłeny, zakład bakterio; ski. Skoro więc apeluje si-ę do
który ' przyctynl się do podnle- posiadać będzie taki sant prO-I dQcenia nau~ę i kulturę i, że dla' logiczny, wydział chemii l fizyki, sPO'lecztlustwa całegO' o pomoc,
sienia kultury naszego grodu.
gram . i takie same uprawnienia, stwQrzenia tak wielkiego ośrod-l że te p~acówki będą w przyszłO-: trzeha rzeczy te jasno oświetlić.
Chodz,i o to - oświadczył dr. jak inne uniwersytety w Polsce. ~ ka wiedzy, jakim będzi.e wydział śei pOdporządkowane uniwersyW odpowiedzi dr. Mogilnieki
Mogiln·jcki -- aby ta uczelnia nie I Następnie p. dr , Mogiłnkki wy I lekarski, potrali złożyć ofial'ę. - j' łetowi.
'.
I i p. Hajman - Jareckł ośwIadczy
tylko i,stnlała, ale aby stała I jaśnił zleobranym, 00 uczyniono Uniwersytet ma wszak być ukoKie tworzy się w naszym mr7·IU, że organizatorzy c~ą tylko
na ja<kn'a jwyzszym poziO'mie.
już w spra.w ie utworzenia uczel- ronO'waniem rozwQju naszegu śdc- ani poIiteehniki, ani wyż-, wybudować unłw~rsytet, Ze spra
Mi,n. spraw wojsko·wych ciągle ni, złOIżył sprawozdanie z audien, iOO-tysięcznego grodu.
szej szkoły handlowej, a uczel- . wa żydowska, to rzecz później·
wskazuje na brak lekarzy, min.
'sza, szezegÓlnłe, że uniW"er5ytet
opieki sPO'łecznej uskarża się, ż'e
łódzki będzie podlegał młnłstep·
nie ma sił lekarskich na obsadze
w smutku Rodzinie
I slwu oświaty a wi~e będą w nł~
nie stanowisk. w kraju. Polska,
obowi~zywały normy, 8rosowa~
w której przyrost naturalny lud• •
De wobec innych wyiszyeh gllQści wynosi 400.000 ro~zni,e, nie
I czelni w kraju.
ma prawie z~pe,łnio przyrostu.le,W końcu l>orUStZonoo jesze'łe
kal"zy. Z fyeh względów rząd wy
••
sprawę stypendiów dla ubog.ich
stąpił z inicjatywą utworzenia
akademików, oraz IJprawę bud.() nowej wyźnej uczelni lekarskiej.
składamy tą drogą wyrazy serdecznego współc7Iuoia
\' wy domu a,kademićkIego.
Łódź była . zawsze kopcius'zZamknął konferen-cję dr. Mo"
kiem, jeśli chodzi o to, CO' si, ę jej
gHnicki jeszcze ra·z apelując do
qawało. n~ltorni.ast branO' od niej
I zmobilizowania społeczeństwa
zawsze tak, jakby była "bO'gadla doniosłej sprawy ułworz;enia
tym wujasz,ki-em".
SpO'łeczeó'
: wyzszej uczelni l e-karski.ej. Ap ol
stwo łódzkie było miino to zawten noiewątpliwie PO'djęty ZóSłaue ofiarne, a-Ie ta ofiarność poGłęboko. wzruszeni śmiercią nieodżałowanego
nie z entuzjazmem.
winna znuenić swo.ie koryto.
St. Gel.
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Plutzar i BrUII. Bielsko
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Skrzynkatlolist6w

Ugoda teatrów z ubezpleczalnią

B. P •

ANA P ZE DA KI GO

OJr. Klass

odznaczony Złe tym
Krzy2em Zasługi

'
wyrazy głębokiego współczueia pozostałej Rodzinie składaią

Wi~lce · Szanowny Panic Redakteorze!
Uprzejmie proszę o łllskawe za- I

II.
...

~~:~z~~~!ż::e~:ń~~~~fo~~~rr'
Y" Nr. 5.... ;,GłOS~l POJa.nnfg~ z 'spraw'iI
"

KoRner i

slrza1o'w na ul Zboz·owe,·
, .

J

Magistral

Jaa\. Slitę dowiadujemy, został
odznalCzony ztotym Korzyi:ett1.
Zasługi p. War.ła.w Kloss. d-y.-

przeJ-mie Il ~fak!~'
R~~i:Ul:z~sz~~e~ł~d~~
tłłtL..~olelni dvrfllk.tOll'
w:vzszeJ

~. 7:aauesZcz?na zostaJ~
został wczoraj -aresztowany
cz«:Sf kompetencji staro-, szkO'ły rea'Ilnej z wydtiałem ha'n
llokitka dZlenmkarska Jakoby "U,
stwa W sprawach .woJ- dlowvm Z~rOmad7.C11ia kupców
bezpieczalnia. ,gpołeczna nałożyła w
J)ot>.Ofliliśmy o ~rwawym UiJściu tycznego :.;prawcy usiłowania za·
skowych
miarsta ł,odzi.
dniu wczorajszym a.reszt na przy- jakie się rozegrało ubiegłoj nie· bójstwa, którym okazał się 18-letrli
szle raty subwencyjne Dyrekcji . (]zieli przy 111. Zbożowej 5, gdzie Kazimie.·z OLCZAK vel LADECKI
RozPO'rządzeniem min. spraw
juź odbierał ·
Teatrów Mieojskich w Zarządzie Cię:i.Ito posłrzelo,ny został z rewoJ- (ZóraWia 16).
wewnętrznych, wydanym w po·
'
.
...
Miejskim", jakoby "zaległości obee- weru w brzuch loltator tego domul Ład(>cki ze'1Mł, źe strzelał w obto , rO'zumieniu z właściwymi mini~ezwolenla na broń
I:ej dyrekcji za składki przekracza. - Kazlmierz KWIATKOWSKI.
nie własnej, bowiem Kwiatkowski,' strami, kompetencje zastrzeżone
Starostwo ~od:lk.ie · ł6dzkie
ją 100.000 złotych" , co "O'znaczałoW czasie dochodzenia. policja wany w 0kolioy awa.nturnik. mi at powiatowym władzom admini-, pOda,je do. wiadomości iż osóey, ie dyrekcja. nie będzie Dlogh.l j z8trzyruala Czesława. JĘDRZEJCZA się nari rztlcić z siekierą w ręku.
stracji w ustawie o powszecb-j . .
.'.
już IJodjąć pieniędzy z kasy mil~j- KA (Zbożow!\. 11), jalto podejrzane
Spra wcę ~ost.rzelenia osadzono w , nym obowiązku wojskowym, ode I by, kt6re do dma 3_1 grudnIa
skiej",
go o postrzelenie Kwiatł<owskiego. więzieniu do dyspozy(~jl władz. są- brane będą l kwietnia r. hiet. 1938 r. zlożytypodama: o pr~tW imieniu plactwki nie~łusznie Rychło je,lna1( oł,azałC) się, że Ję· dowych.
jstarostwu grodzkiemu w LO'dzq dłużenie im ważpośd zezwooeii
&knywdzonej pogłoską~ proszę o drzejczak nic wspólnego z tą spraPrzebyw~jący w $zpital11 św.•H - j i prz.e ke.zane zarządowi łódzki('-j na broń ' - mogą si~ już zgła.
~P!ol:to,:a~ie P~~~!Ż~zogo i? po- , wą nie ma, wOb:c czego wypuszczo z('f.. postrzelo!1y .Kw}at~~wslti na, I mu ":. Łodzi, JakO' władzy I in-I szać po odbiór tych zezwolell
wUI.dvnl1ellle OpInl1, ze w dmu 21 no go na wolnosć.
dal wałczy ze śmu~rctą l Jest słaha Sta:ncJl.
- od'
h
d' 10 j d 12 •
b. Dl. zost.'l.ła za.wart!\. ugoda. pornię
Dalsze
śledztwo
dopiero
w('10raJ'
nadzieJ'a utrzv.,mania go prZ1;,' życiu.
w g. z mac. . .0
W magistrade zostały już pot
k I -ein oŚ 0. -ej
dzy dyrekcją a Ubezpieczalnitl, Sp'J' doprowadziło do .aresztowania rakczynione niezbędne przygQtowa- w nas ę,pu.Ją,ce.l
o e o Cl; na
łeczną, co do spłat na raty zale_
nia do przejęcia nowych oho- literę A. B, C i D - 24 lutego
głości'z biei'llcego sazonu, wyno.
łlD~1 z~ba1lW1g wiązków.
1939 l'.; na literę: E,F, G,
szącyoh O'gć.łem 13.00Q.- zł. (trzy".. "..
.. . .
..
U
...
25 lutego 1939 r. na ' literę: I
naście tysięcy), spłat z ogólnej sumy',
'
•
J K II.. Ł'
:
",32000
. S
b
Rozpłatał
27 lutego 1939 r.,
J
.
.Zl
_ 'Jak'le w f ormIe
l l
. -głOWA
" swemu gołelowi
•
'l'
becna. d'yl·ekcJ·......., w my;11
n'r
."
.
k a- n.
TJ'łó'"
hl
d'l'
W dniu wczorajszym
.
w€n~ J o
;
'" -CZOl'QJszeJ
nocy w mI,esz
. ~llla ryc o przero Z1 a SIlę ''"
dyrektor.ua hŁe.rę:
,
, M, .N, O, . P, R. - 28
tIlllO'WY ·z gmIną, ot;zyma. od dlll~ niu Antoniego PIETRUSZKI (ul. bójkę, w czasie której Pietrusl- na~zelny łódzkich teatrów miej- mtego 1939. r., n~ hterę S --1
1 marca. r. b: do .konca sezonu t.
WO'lna 10) O'dbyła się libacja, kM ka chwycił siekierę i zadaJ nhl ski-ch p. Kaz. Wroczyński O'PUbli . marca, na hterę: r, U, W, Z, Z
do. dnia. 31 sler~llla r. b.
rą właściciel mieszkania urzą -, kilka ciosów swemu gościowi. - kował list,' gdzie zazna,cza, że po- - ~ marca 1939 r.
Za sezon ublOgły obecna dyrek. dził dla swoich znajomych.
. I ciąga dO' odpowiedzialności karP' 1
.
J . I . IlA
.
- . t'
Ub eZpH?Cz:t
.
l - . ~ad ranem, gdy .wszy,scy. bylI
'Vezw3l1ly
lekarz pogO'towla
'
OSHl( aCle
z~zwo en, Z10zu·
Cła mc me .l_es wJnna
. ;
' ne~ radnegQ ~otkanskiego
(PPS),
. '
,., . •
m Społecznej.
JUZ mO'cno podchmielem mlędly stwIerdził u SO~D1era złama!l~e ldory wystąpIł z krytyką gospo- I nych ,dO' pTZ.edł~ellla waino®el
Łączę wyrazy poważania
Pi,etf:ruszką ' a jegO' gośc'iem 38- czaszki ł przewlozł go w staBle da!rki teatrów miejskkh, oraz au I po 31 grudma 1938 r. będą PQDyrektor Naczelny:
letnim Arturem SOMMEREM beznadziejnym do szpitala.
tora artykułów na ten temat
wjadomieni o termina~h odhló(-l Kazimierz Wroczyńskt_I(Piwna 42) doszło do kłótni. -I Pietruszka został aresztO'wany, prasie miejscowej.
ru za pośrednictwem. prasy.
urua 22 b
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1939.

wniosk- ndecii

Pi:;;rk~~'~S~~\~2)L~k~~~;~~!~W;Od\~~·1 wJlwolJlwal" raz DO raz wesołość na "ierwszJlm

ftos,-edzen,·u Lomls,·,· budz· ełowe,·

'rz~rb~~~ń~~?Z~~io~~,~:~ŚC~l~d!~owi
WAWRZYŃSKIEMU

(Piotrkowska nr.
."
"
277) skradziono z przedpokoju fut:-o
męskie, wartości 800 zl.
W sali konferencyjnej magistratn
rierwszy wniosek, jaki rozpatrz/) wnio~k6w endecja skomprOmitowa-, szkół po-wszechnych.
się
wczoraj wieczurem no dotyczył wstawiellia. do budżetu la się całkowicie.
Okanło się, że w budżecie pre- Na gorącym uczynku kradzieży odbyło
dwuch .I'ar rękawiczek w sklepie ga- pierwsze posiedzenie radzieckiej kwoty 50 tys. zł. dla wyeksmitowa
Endecy nie umieli bowiem ani DCl Iiminowano na ten cel 88 tys. zł. a
lanterYJnym Jana HOFFMANA, przy ' k ' .. f'
b d'
"
.
.
.
ul. Piotrkowskiej 284 zatrzymano E-I omlsJI lUansowo - U zetoweJ. Na Ilych polaków. Był to wniosek Obo· leżycie uzasadnić swych propozycjI, pODleważ suma ta okazała się nie.
milię NOWOTNĄ i Janinę KRA W- po::jptlzcnie przybyli p. prez. Go· zu Narodowego.
ani wskazać źródel pokrycia.
I dostateczna, przeto magistrat u·
CZYK, obie z Sosnowca.
dlewsld, wiceprezydenci i naczelni·
R. Grzegorzak, uzasadniając go
PIl'ponowali oni, by zatrudniono chwalił dodatkowo przeznaczyć 47
- - Aresztowano Stanisława GRU- cy wydziałów
stale pvwoływał ~ię na to, że "Pol- w;;zy~tkich sezoIlowców~do 1 kwiat tys. zł.
DZINSKIEGO (Limanowskiego 96) PQU
..
.
zarzutem dokonania oszustwa na
Na samym wstępIe rozpatrywano ska winna być dla polaków".
nia, oraz aby tych, ktćrzy do tego
O tej dodatkowej sumie endeey
szkodę dozorcy domu. przy ul. Lagiew regul~min obrad budżetowych, kt6Prez. GOdlewski, a następnie nacz czasu nie będą pracowali wynagro- nie wiedzieli, skoro' zaproponowali
nickiej 45 - Stanisława Orlińskiego, TV przyjęto z iedna drobna pc- wydziału opieki społ. Wisławski, dzić L'kwiwalmtem w wysokości 50 al y wogóle wydać na dożywia.nie ...
od którego Grudziński wyłudził zlo- p~awką.
wi"kazywali, że sumy przeznaczone ,·ł. dla osoby.
50 tys. zł.
tych 32.60 n~ zakup dolarówki.
. .
.
_ Przed domem nr. 21 przy ulicy
Następme przys~plOno do wy- na ten cel w budżecie przekraczają
R. PotkaIlski podkreślił w dyNa. tym posiedzerde zamkniętct.
Kiliń,kiego przechodzącą Idesę WAKS boru generalnego referenta budże- kwotę 50 tys. i że są niewystar· skusji. że "narodowcy" są niekon(G.)
~~N (Do~a 20) jaka& ni.eznan~ ~o- towego '1'1. plenum. PPS wysunęła czające.
sekwelltni. Skoro uchwala się, aby
ble!a. ~ro~ll~ o ~otrzymallle dZieCKa kanuydaturę adw. Hartmana Obóz
R. Potkański zan, roponował w WSZy. :;cy sezcnowcv. pracowali do 1
pIci zensklej w wleku o.koło 8 tygodnI. ,
'.
A~D
po czym zbiegła w niewiadomym kic- Nart !lO wy r. Grzegorzaka, zas O'lN . imieniu PPS inny wniosel" upoważ I kWiE'tnia, to nie można jednocześ·
runku. Podrrutka przekazano do żlob- I ._- r. Wasilewsldego.
niaj.!cy magistrat do przeluoczenia nie wnosić o to, aby ci co nie będą
DZISIEJSZY PROGRAM
~a. miejskiego, zaś za .ową. kobietą po-\ Refe;entem wybrano mec. Hart- preli.llinowanych sum na pomoc dla : pracowali otrzymali po 50 zł. od.
RADIO\VY
bCJa
wszczęła POszukIwanIa.
.
h ~dyż .gdy'y
l
. Tfll dn (I d"
535 Muzyka pora nna (pły ty)'l gnlt.
_ W
kuchni stowarzyszenia "Tom- Dl~na. Re f er~ntów. p(1szczegclnyc~
bC7domnyc,
ogram-. i szkodow~Dla.
ZIS ol,:e6'l'Iv.~ nastyka.
ch aj Orchim", przy ul. Pomorskiej 13' dZJałów budzetu me wybrano, gdyz (zonc, tę pozycJę, wowczas zarząJ kto b;.:dzle pracowa.ł, a kto me, co
11.00 "Król pieśni _ Franciszek Szu
P?drzucono dziecko płci ~ęskiej, owi- merytoticznie preliminarz rozpa-j micj~ki byłby skrępowany i nie nasuwa trudności przy ustalaniu bert" - audycja dla szkół powszech.
n.lęte w szmaty. P!zy. dZl~c~u zn~le- trywany będzie na dalszych POSie. , Hlf.glloy nieść pomoc wyeksmitowa- pozycji, jaka ma pójść na ekwiwa- Dych.
Zlono kartkę, z ktorej tresCI wyll1ka, I . h k .•, l '
db
ć
11euty.
. Tf'lP.Clą. -Kwes ti ą bV ła by sf,ra 11.25
Utwory fortepianowe (płyty).
że liczy ono 2 miesiące że matka na- (ZeUlaC
omlsJI, dcre O ywa I nym.
12.0-3 Audycja południowa.
zywa się Rajzla i że prosi ona, by ~ię llędą. 3 do 4 razy w tygodniu.
R. Grzegc,rzak w mętny spos<'.b wa pokrycia.
14.00 Melodie z filmów dźwiękadz~ecko nazwan.o "Uszer:' .. P?drzutka
Zal.rał jedynie przed dalszymi wyjaślliał, skąd wziąć kredyt na'
Na sali zapanowała wesołośĆ', ;'I':vch (płyty).
skIerowano do zł?bka. m~e~sklego.
debatami głos prez. Godlewski któ I=.o krvcie owych 50 tys. zł. przy- gdy minto wezwań, narodowcy nie
15.00 "Lokomotywa" - pogadanka
- Przy ul. LaglewmckleJ 64 została
' . , .'
•
•
.
.'.
'1
k
,. ó ł
k
.
dla młodzieży.
napadnięta 1 po'bita Bronisława JA- ry w ogólnym zarysie omowtł sy· czym proponował, aby WZIęto Ją potr,afl i ws azac zr d a po rycia.
15.15 "Plotki, plotki" _ dialog.
NIAK.
tuację finansową miasta, opierając z emerytur, wypłacanych żydom,
Zdetonowani radni endeccy zna15.30 Muzyka obiadowa.
- Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i głl'wc.ie swe wywody na znanym wreszl.'ie oświadczył, iż magistrat leźli takie źródło, proponując prze.
i6.05 Wiadom:>ści gospodarcze.
5all1 ... wie, skąd te SHIDy wziąć.
znaczenie dla sezonowców subwen·
16.20 "Kapitał, własność, praca"
Narutowicza nastąpiło zderzenie auta już c'Cpose.
osobowego nr. A 63-572 z dorożką ;:U.
Zk l .
.
d
pogadanka dla młodzieży licealnej.
505. Samochód i dorożka zostały u-(I ~I
przy~tąpI?nO
? naJc~e. W dy:;}{usj.i zabrał g ł ~s a d-;V. CJI.. T ea t ru M"le~sk',e~~..
16.40 Recital śpiewaczy Margerit~y
szkodzone. Na szczęście oheszło się bl!z ka wezeJ CZęŚCI posIedzellla., a rola- ' Sztrauch, ktory wrkazał, ze wnlo"
R. Potkań~lu WYJaslllł, ze Jest to Couperus (Holandia).
n~~wicie do nagłych wniosków ende-' !tek endecji obliczony jest .na. de- , ::zecz niemoiliwa, po~ewa~ .ist?i~. 17,10 Samochody pędzone drewnem
ofiar w lUdzliach.. " ..
POkłu~;z~o~~:~~~~~t~le~~~~/~t~~ ell i OZN, przesłanych na ostat- rnonstrację, a pozatym kohduJe l. Je umowa 7 teatrami mleJsklJnl'l-lf~ga~an~ai
W'd sk'
JEWSKI.
nim posiedzeniu plenum komisjI. zasadą równości obywatelskiej, kon Gdyby nie została dotrzymana de- I go.'
eCI a organowy
lomle·
- Zanot~,,:,aliś~y kilk.a wypadkó.~v
Wiadomo było zgary, że w tej stytucyjnie 7Jllgwarantowanej. Rad- ryzja prez. Godlewskiego, wówczas
18.00 Odpowiedzi na listy w spra.
ws~utek poshzgmęć. Oflaraml pad.l: . czcści obrad endecja uzasadniać bę I d pOt0 :;ię zebral, al v r:ldzió Il:l<l teatry zaskarżyłyby miasto, a w rc- wach technicznych.
Fnm
(MasaTska
9) - (La
zla- \ d Zle
: swe wruo~kl
"
. fraZei:laml, i nobrem
•
.
C'<
t. kl' t b b ł b
ł'ć
b
18.10
Muzyka
manie GOTLIEB
nogi , Moszek
KLAJNMAN
starymI
mI:l.~ta. '.:rdy.y wmose - en·, zu aCIe rze a yo y zap aCl su·
1.
Wczasy fplyty).
' " - pogll0 20
.
,
I.
k'
o.
"
ro bl)tnICie
giewnicka 37) - złamanie nogi, Regi-I z.właszcza., że wszystkie dezydera· de::ki był aktualny.
Wowczas r' wenc]ę wraz z -osztaml.
danka.
nil RÓ~AŃSK~ (Zagajlli~owa 61) ty nosiły charakter czysto demon-l E:ztrauch byłby zmuszony do wnieW wyniku dyskusji przyjęto wnit·
18.30 Pogadanka aktualna.
złamanie. kOŚCI kolru,toweJ. JAZWI~-I stracyjny.
f:ienia poprawki aby sumy dla wy Eek, przcIfazujący całą sprawę ma·
18.40 "Muzyka lekka i poważna" .SKA MarIanna (Karpla 42) - złamame
. . . . . . , . '
.
gawęda muzyczna.
nQgi, Moszek PATENGREGER z War- , I'~~ewIdywarua te ZlSCIły SIę, al· l' eksrmt()wanych zost:tły pr.zeznaczo I gistra.to\~1 i wz~~ający. go ~o • za~
HI.05 "Pociąg w niezhaDe" _ kon.
ty - ogólne potluczenia, Izrael CHA-I btWlem "narodowcy" często opero· ne dla wszystkich mleszkanców bez trudmama mozhwie laknalwlęceJ cert rozrywkowy,
ms (S.ienkiewie~a 22) - ogólne po-, wali chwytami antysemickimi.
rÓ:tnicy narodowości.
!;ezonowców.
20.35 Dzien!lik wie~orDy.
tłucz,ema, FranclsZ'ka S~MCZ:'K (ul., toku debat kompromitowali się tak
W głosowaniu przeszedł wniosek
Trzeci i ostatni wniosek endec.
21.00 .',Zawlsza CzaTDy" - dramat
Gdans'ka 67) - złamarue nogł, Ewa I
'
..
. SłowackIego.
STOPNICKA (2ydowska 2ł) - dama. I że sala rozbrzmiewała często śmie· r. Potkańskiego.
kl <1utyczył @prawy wyasygnowama
22.10 Produkujemy prawdriwy je•
..ie ręki.
(l)
chem.
Przy rozpatrzeniu dalszych dwu 50 tys. zł. na doźywi.«nie dziatwy dwab" ~ pogadanka.
22.20 Koncert życzeń.
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rf,=.rJ~wi;~~;~;:;'~~1~~ Akwiz,tor •• szust i kokainista 22~~~~jl~~~1~:~::~:
na 51a' ". *'zienia pozbawienie praw
TEATRV
TEATR MIEJSKI

mi era głośnej sztuki ThorutO'lla Wilde
ra p. t. "Nasze miasto". Sztukę tę -którą równocześnie wystawia war-szaw
ski Teatr Narodowy - reżyseruje Leon Schiller.
TEATR POLSKI
Występy ulubienicy Lodzi Stefanii
Jarkowskiej cieszą się w Lodzi zasłuźonym powodzeniem. Nieuównana ar·
tystka ta kreować będzie dziś, w piątek i w sobotę o godz. 20.30 tytułową
rolę w komedii Devala "Subretka".
CZERWONY .
KAPTUREK
. l
.,
.W na dch odzącą Uledzle ę, o godzlUle
12.30 odegra po raz ostatni zespół "Tea,tru dla dzied" pod kier. Józefa Pilar
ski ego w sali Teatru Geyera, Piotrkow
ka 295, piękną bajkę w 3 aktach p. t.
"Czerwony Kapturek".
IGNACY FRIEDMAN W FILHARMONII.
Dziś, w czwartek. dnia 23 h. m. o

~01!d:~y~ wk~~~:rt':msa~i~~~~~~~~~

niezrównany pianista światowej sławy
Ignacy Friedman, zwany Paganinim
fortepia. nu. Ig~acy Friedman należy
do plejady
najwybitni('jszycQ
stów
doby obecnej
i każdy jego pianiwystęp na estradzie koncertowej stanowi
nielada ucztę artystyczną. W programie koncertu świetny ten pianis1a wykona utwory
Szopena. Beethovena
Schumanna,i
Haydna.
Gliick-Brahmsa,
innych. Pozostałe nieliczne zresztą już
bilety sprzedaje kasa filharmoni~.
4$

Na

AUDYCJE ZAGRANICZNE
LONDYN (261) l DROITWICH (1500)
22,23 Koncert fortepianowy F-moll S1:0

ławie oskarżonych

de' k' h G'l
ns I~ALU~:ORG (1250)
~
120.10 Uwertura "Wolny strzelec" WeWł"
l
d
polecI'ł wydrukować sO'bie wlasbera, Kon.cert fort.epianowy B-dur.
d,n iu wczoraj.szym na a-I nych, bądź ishlleJą:cyc l wy aB h
S f
N S
wie olSkarżOll1ych sądu okrę.go- wnictw, zbierał zgłoszenia na ne deklar3JCje. upoważniające
ra msa I ym OUle r. ZlostakoWl
wego w ŁDdzi zasiadł 35.letnil prenumeratę i ogłoszenia, które go do pohierania odpowiednich cza.
PARYZ (1648)
F~Iiks PILIP. oskadOiny o do- nigdy i nigdzie nie miały uj- wpłat,
fałszując jednocześnie 21.30 Mała symfonia D-dur Mozarta,
pieczątkI>. Klientom swoim obie
Symfo~ia E-moll Brahmsa i Sinfonia
kO'nanie całego szeregu Q<szustw, rzeć światła dziennego.
-; k'd
t
domeshca R. Straussa.
przywlaszczel1 i fałszerstw. dO-j Po odcierpieniu O'statnie.i ka- cyw~ł, ze. -az y p,r enumera.m
BORDEAUX (279)
konanych pod maską rukwizyto- ry w grudniu roku 1937 zaauga będZIe mIał prawO' do umle- 21.30 "Mała narzeczona" - operetka
1 t
'
szczenl'a kI'lku bezpłatllych o· Lecocqa.
ra og ł o.szeniowegO'. Jaik wynika żował się w c h aral{
erze a kWIZy
erlo'szen'. Nal'wnych nl'e brakłO' i K~ENIGSWUSTł..RBAUSEN (1.571).
'7 oer.s.onaJii, hył on Już 15 razy tora
prenumeraty, otrzymując 1'>. t
"
dł'
l d b
20.3i> Uwertura "Don Juan" 1 Aria
karany za tego rodzaju prze deklara'cję bez prruwa iukasa w "ID e~es
sze. wca e o rz~.
Mozarta, Suita balelowa Regera. Sy'll
titepstwa.
wydawnictwie "Świat Pięknej Gdy Jednak lIczne reklamaCje fonia H-moll Borodina.
:P lroceder SWÓJ' wykouywał Ol- Pani" w Warszawie. P'ilin przy-czytelników w administrac.ii wy
HEJLSBERG (291)
.
W··
d 20 10 Trag'
l' K
tf
S'karzOlI1y w ten sposób, że wy- .ł·echał do Łodzi i roz...nczął
dawnictwa
w
aorszawle
nIe
o
'
.
lczna
uwer Brahmsa,
nra l on cer
ar
1', '.
_
l- d
. teplanowy D-moll
SymfostępująrC w imieniu bądź fikcyj- "prac~". \V pierwszym rzędzie n,olSlh
c;.I\.utku, posz ,-o O'wam nia D-moll Brucknera
poczęli zwracać się do pOlicji.
WROCLA W (316)

i

slłazanu

Chel-al DrzekuD-.·C" w,w&.adowce

I.

któ

d' d

ry go prowa Zlł

.

k
- - t
O omlsarla U

' u b . 1'o.'U
k
' Ch• FLIS ,za.IIuesz
'. k a~y
~
.D'
,ma 4 grudnla
wy-letm
wlUdowca urzędu śledczegO' w przy ul. SkładO'wej 21. W d-niu
ŁDdzi Czesław Sabelski
obser- wczo'l'a.isz)~m F1i<s. zasiadł na ławował na skwerku pTZy dwor- wie oskarżonych oskarżony o
"b n ·Ika p O ch ~ ć przc kup.u~nla
"
CU. Łód'z Fab.
ryczna ~v
wyw ia dowdejrzanego O kradziez. W pew- cy. Na ro,zpt'awie tłumaczył się
nej chwili zauważył, że ohser- on, że w chwili, gdy dOlszcdł do
wowany przez niego po["ozumie niego wywiadowca, oduiósł on
wa się Z jakimś przechodniem. wrażenie, że jest to łObuZ, któ'
WALNE ZKGÓRWO'.pA.DZcE. ~!.E
CZLON- I NI as. kutek tego SlpO&trze.żenia po rv
pr6hu.;e
dokona~ na nim wy
Ił.
-.
,I
Zarząd oddziału łódzkiego Polskieg.) eClł. on t()lwarzys~ącemu ~1U muszenia, wohec cze~o wolał
Czerwonego Krzyża zwojuje na nie· WYWIadowcy JanowI Rzepeckle. ~m dać mu pewną sum~.
dzielę, dnia 26 lutego b. roku zwyczaj- mU zatrzymrunie tegO' przechoPrzewód
""'dow'V.·
ust:łJ1ił
l
d'
ł
k' k t ó '
~t
ne
wa
Ile
zgroma
zenIe
cz
on
ow,
dnia
wpTawdzie,
że Flis nie miał nic
re odbędzie się w lo·kalu Czerwoneg)
•.
••
Krzvża, uJ. Piotrkowska 236 o godzinie
Gdy Rzepee,k I ośwJadczył Ó, wspólnegO' ze sprawą Dbserwo12-ej.
wemu przechodniowi, aby udał wanego przez wywiadowców 0Na porządku dziennym: rozpatrzenie się Z nim na posterunek dwoT- 30bnika, podejorza.negCJ o krai .zat.wit;rdzenie roc~nego spra,--:o~da- cowy policji, ten ostatni usił o - . dzicl:, Jednakowo·ż sąd nIe dał
ma I bilansu ?ddztalu, uzupełn.laJące wał wręczyć wywiadowcy 10 wiary tłumaczeniu
Flisa w
wybory członkow zarządu, wybor de.:
legata do rady okręgowej i załatwien:', złot!Cb, zaprasza.ląc • ~o Jedno· związku z Incydentem z wywia
dOwcą, kt6ry usiłował gO' zawniosków przedstawionych przez za- czesnic do restauraCJi.
rząd, ~omisję rewizyjną .Iub czlonków~ . "Vywiado1wca propozyeję tę trzymać i skazał go na 8 mieUdZIał .w zgr'Jma~zenl~ mog:t. bra~ odrzucił i dOlprowadzil go dO' sięcy więziooia Z zawieszeniem
członkOWIe honorowI, dozywotJu I rzc•..
czywiści. Jako dowód członkostwa stu dworcowego komlsail'latu poh- kary na 3 lail:a oraz la 100 złoży' legitymacja za 1938 r
cji. Zatrzyilllan)~m okazał się 53- tych grzywny.

"'Q

I

l

Pilin,
widzą:c. żeuciekł
grunt dO'
muWar
się 20.10
Uwertura
,,~oriolan"A-moll
BeethoveU3,
Koncert
fortepIanowy
SehuP ali pod noctami
~
'.
.
.
mana, Uwertura romantyczna Thull
sza wy, gdZie tez w slerp,m u lego, Symfonia Nr. 3 Schumana.
1938 rOIku ZDstał ujęty. Podczas
LIPSK (382)
t ral1spor t olWaUIa
. go d o urzę du '~.
>2 35' .
Suita Kon stant'lll~wa 1. Kon cerł
1~lćedcze~o~l:~ Łokdzi lz~ołał zmy- fortePla~~;trtGi~l(~;~)'
t
c~u.ln"",c ~ ~r u]ącego go 00.00 "Requiem" Mozarta, Ko.ncert for
WYWIadOWcy I uCiec. Na skutek tepianowy C-dur Beethovena, P,ieśni
za nun' 11'sł6w gon'Schumana'
Kw:utet.
smyczkowy
Sm"
w Y'słaJnych
'
'
~zych z.olStał w. st:yczniu .r. b. u- tany, Utw~k~~~Y(~~~)'
Jęty w KrakO'wle I w dmu wczo 20.40 Kwintet smyczkowy F-dur Brucl.:
ra.iszym stanął przed sądem 0- nera. BUKARE
(
kręgo.wym w Łodzi OskarżOny
SZT 365)
o dokonanIe fałszerstwa i oszu- 20.15
UwerturaD-dur
"Coriolan"
i Koneert
skrzypcowy
Beethovena,
Sym
siwa na szkod~ całego szeregu fO'llia Nr. 8 Brucknera.
osób, których spólne pretell8je
BUDAPESZT (550)
si~a.lą sumy 2,000 zł.
17.40 Wariacje Regera i Symfonia Emoll Brahmsa.
Na rozprrawie oska.rżony przy
MEDIOLAN (368)
znał się do winy i zeznał, że do 21.00 "Ernani" - opera Verdiego.
ciągłych przest~pstw peha go !u~a!d 'lltIaAoqtaag Jnp- AMoull!dQt
hrak kokai,ny, bez które.] nie
wyObraża s~bie ~ycia: ~ąd pO' Z LEGIONU IM. PLK. BERKA JOSE.
przesłuchalllu śWlard 1-ow I przed
LEWICZA
Ą
stawiciela oskarżenia publiczne- W czwartek, dnia 23 lutego b. roku
erO' prok. ZimińskiegO' skazał o godz. 21-ej w lokalu Legionu, prlY
Piiłna na 5 Jat włęzien'ia i po- ul. Piotrkowskiej 61 wygłosi dr. Paweł
zbawl'eru'e
•
r: Klinger odczyt p. t. "Na bezdrożach .....
praw na p~ze~~ąg a cia seksualnego" Wstęp bezplatn'lat.
członków i posiadaczy kart (Y'
wych.

I I ""!ffift.\; . . .
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Łódź,

dnia 23 lutego 1939

r.

Jak radl "z dei,11I Birgera Ru da I

Starania

nowej pływalni

WY

Łodzi

•

Okręgowy związek pływacki

•
eszcze
""spania
yrn poj e d y nku najlep_
szych skoczk61Ar .""Iata na Krok"".

czy ...
O
ni już od dłuższego el/asu starania,
by w związlm z projeldowaną bu
dową nowego zaldadu kąpielowego
Z górą dwadzieścia tysięcy pu ' WUr<JWOl, ale nie' skaka'li tak jak dwój.ną punktację: jedną za "NJ,EMIECK:'- KOMBINACJA".
na Bałutach, wybudowana została blicznośd oglądającej niedziel-I RUUidowie; ich .sylwetki w cza· długość, drugą za styl. - Obie
BradI w plewszym sko~~ wr:
obok. tego zakładu. nowo~zesna pły lny konkurs skoków o tegorocz- I sie lotu nie miały teglO zachwy- . punktacje sumuJe się razem.
szedł z pro~u da.leko wyzej, m~
waIma, któraby mlał,a duze znacze- ne mistrzostwo narciarsl-ie §wia' cają,cego piękna co sylwetki Ru
..
. Ruud, przez powletrze part ~ s~a
nie dla rozwoju sportu pływackie ta
k
b ł ~
I o' ' udów
,.
NaJdłuzszy skok w kOlllkursle loną brawurą, ale niespoko}l11e.
Y
' p-rzeB,oillan.e
d o,, złe? 1 CI'
'
otrzymuje notę 20 pkt" niezale'Ź , nogi ściskaj w kostkach, chcąc
go w Łodzi.
. • .
norweg Irger R uu mla pIerw
. _.. J ,
'o •
40
.
d
l' wąsko proiWadZlć narty, co
oSprawa znaJdUje SJę obecnie na szy skok stosunkowo krótld ale RUUOOWIE MISTRZAMI STY- me IJ'U tejl.o, czy wyn s~ ~
dobrej drodze i najprawdopodobniejd
"l ę d '
t lu . k' 'I p
LU.
czy ,8~ metrów. T~n naJdłuzlS. zy szło do przesady i dało poprze1
budowa nowe i pływalni krytej' w po wdzl'>k kem ~ y , JBa. zdel ,e
B'lr"- Ruud ma na swym sl\.ok 1 te 20 punktow są podsta- czne skrzyżowanie nart, za co
." ' .
"
szy o s· o.·u nlenlJCa ra a, to
.n " " .
.,.
d
l"
l t
..
'
Łodzl zostanle zrealizowana
. ił k d . k'
. ł
k
konele pięć mLstrzolstw ohmPlJ- wą o p'r ze lczellla na pun {. y I tmcl SH~ punkty. - Lądowame
.
~e n~ - ~ę l. v:span.I.a em~t~' o: skich i mistrzostw FIS Na igrzy dalszych skoków, czego dok ortu mial Brad1 pewne. Długość skok~m
W'w; ~ z:tg~ek sem'dl <I ś' re~ skach w iLake Placid j~gQ' rodak Je się na pOd,s tawie specjalnych ku? - Sędzio,wie ocenili na 78
kuzysk<a .naJwIę'ds~ą
llooOdc • w i Beck mial nad nim półton me- tabel.
mtr. _ Na zeskoku zj,awiło się
•
W naIicfiodzącą niedzielę 'on urSle, w:n Złe z zaw ow I
' •
•
•
,
bT
zwycięzcą. Niektó-rzy nawet za- tra przewagi w długosclach,. ale
dwóc~ memeow, ktony zrO. l l
W związku z naszą wiadomością <;tanawi.ali si ,cz 'Bradl zna "1 zwycięzcą wyszedł Ruud. NlkoTRZECH SĘDZIÓW.
tak .Dlepraw~opodobną awantu·
o zwróceniu Jię Union - Touringu d"
dę . Y
t ~ ~o to nie dziwiło. Skakał przeNoty za styl ustala trzech sę- rę, ze dla mIłej zgody ogłoszono
do warszawskiej Polonii z propozy .ZIe Sl~ ~a rUalI~ czy ~a Er~k - deż piękniej. Na olimpiadzie w J d,ziów. Naj,wyższa noiła, ja.ką mo skok BradIa na 80 lntr. Nie by·
cJ'ą rozegrania dwuch meczów to- Clm m,eJ"'-cu, g Y szwe
fI - I G
. h p.
k' h
ed'
t
' skoczek .est 20 r'
a
kok
.
oo<1liśmy
skakaJ: w sumie od niemca ~ anmsc
:arten •Lrc ..e? szw . ze t~ :zymac . . '. d k J .
l~my n, ~s. ć 'lu, JlI:t~ ~
k'
'warzyskich w dniach 26 b. m. (w tylko o pół metra krócej, a moi-I Erikson mI~ł rownlez ł skokI p1.11ll" o;' ,co. SIę' Je na . J~Z- me tv: Ier. ZI '; e \~ ~1~ ~ ~
Warszawie) i 5 marca (w Łodzi), l~a był!) dYls,kutolwać, który z dłuższe Q1d Blrgera, s~aka pr~y fze~: w~~cle n~t~illlU ~Ie u ~ czy k Dle?1~ec, ~ ~ ze~
~ ~
duwiadujemy się, że do środy Po· tych dwórh zawodników był sty tym bardzo poprawme, al,e BIr· .0.. . ocz'. Ilek~'h orydo f zym19 a5 1 zn.a .oml'Cl e .0 s aWI?'ll~. s ZI~
lonia nie nade~łała jesz('ze odpowie l o l . r
ger był kl!llSą p·od względem sty .luz na WIe lC zawo ach
"~I n11, ze wy d a,le na,m SIę, lZ pomp
dzi i wobel! tego Union - Touring O'W epsz~.
lu i zwyciężył. W roku ub. Sta- pkt. jes,t właśnie Birger Ruud.-· ki były wykluczone.
chcąc wykorzystać wolny termin,
nisław l\Iarusrurz skakał dalej
.
postanowił sprowadzić na niedzielę l' SKOMPLIKOWANE OBLICZE- niż A.sbi~ern Ruud, ale zwycię: ~ zaJ.eż,nO'śd
błędb~w POIPeł-1 TAJEMNICE PUNKT0'Y ANIA.
do Łodzi cz~tocbowską Brygadę.
NIE.
. ł
.
d . t l
nlOnych w czasIe roz Iegu, otu
RUlUd OItrzyrnał za plerwis zy
zv norv;l'e~, łg dYZ s'y owo prze- i zeskoku sędziowie O'rzeka ;ą~y , skok od sedzi.ego niemieckiego
O
Jeśliby Brygada nie zgodziła się
bliezanie wyników w ska- wa.ga naeza a o mego
.. d
t
d
'00"
11a przyjazd, piłkarze Union _ Tou- ' kach je's t rzeczą doM skompliko
.
.
uJ?'!uJą o : - u o 'p0~I . mą l: 18,5, od norweskiego 18,5, od
ringu rozegrają w niedzielę mecz ' waną, w której szeroki ogół nie JAK SIĘ PUNKTUJE SKOKI? Jose punk tow. Za Jakle biłędy I polskiego 18,0. Warto tu przytowarzysld z jedną z drużyn lokal- wiele się orientuje. Każdy jed·
Nie jest więc rzadkością, że ile należy o-de.rmo·wać, jest to pomnieć, że Stanisław Marusarz
nyc!:.
' n a k widz potrafi ocenić na oI{o, skoczek skaczą,cy daleko, w 0- doŚĆ wyraźnie okreś.lone specjał w konkursie skoków do kombi.................................." pewne ogólne różnice zacho-dzą- statecznej klasyfikacji zo·staje nym regulaminem. - Trudmość nacji mimo że lest on skoczce w stylach poszczególnych ulokowany za zawodnikami ma .test j'ednruk ta, że skoczek w cza kiem' stylowo od Ruuda daleko
DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE skóc.zk6~.. Każ~y ~idz potrafi l.ią~y~i od n~ego skoki krótsze. si~ lQltu może pOlI?ełnić kilka błę słabszym, O'trzymał od pol'Skied
kr zyw da . - dow równo.rzędnte, może ile u· go sędziego p. lLoteczki nmę
przy chorObach- tOŁĄDKA
KISZEK powIedzlec po n l edz l eln Y m kon N le les t '~
vv za na
WATROBY. przy KAMIENIACH ~Ol..CIO- kursie, że Ruud to skoczek, z Intencją konkursów na,r ciar. kł~dać ciało i m()l'~e z1e .prowa- 19,01 Gdyby więc norweski sęWVCH.
WZDECIU BRZUCHA , ODBIJANIU którego e l egancJą,
. PłynnO:.CIą
~..
'
. ty lk'0 S..1.{Q- dZIĆ narty
Stąd tez sędZIa one d'
n
• p. L..,Jec
l.'
sle
LUB SKl..ONNOSCIACH DO ZAPARCIA
I s k'
'lCl l są b
oWlem
me
'
.
•
ZIa sze dł d ro",aml
"L ZlAl,
$tosuje &I~, .. SZWAJCARSKIE GORZKIE onanowamiem w czasie lotUl mo ki długie ale przede wszystkim kający musi wykazywać nie tyl mógł przecież punktować swego
ZIOł.A·· Gą$eCklc:go, naturalny lagodny .
.
•
• lk . d
'k
k k' '. 'k
t '1
ko kolOlSalną znaJ'omO'ŚĆ przepi - r oda k a wyze),
. ' t o b y nI:'knt:lo'e
środek przeczyszczający, ulatwlający 'unk~je ze SIę rownac ty o Je en s 0- s o l plę ne. poprawne s'Y o~ ni
organów trawieni •. stosowane ,ówniet przy czek na świecie, jego brat Asb- wo zgodne z nieklórvmi zasada sów. znajomość stylów skO'ko- dziwiło, gdyż Ruud był pod
n.dmlerneJ otyłości Sprzedają apteki Iskla·
.
. . dobrze, ska- ; .1. ' a-erodynamlkJ.
. . Kazdy
.y .
wych
stylowe wzgl ę dm s t y l u sła·b szym t y lko
ci, .ptcc:r.ne,
.10em.
Inm. Sikakah
sko
. - ' ZIlaĆ włas'cI'wOŚCl'
'
kali pięknie skakali daleko i bra czek otrzymuje w konkursie po- czołowych skolCzków, a,l e też mu od swego brata. Sędzia norwessi pnsiadać wybitną Slpostrze- ki był jednak bardzo uezciwy,
ga wczość
nie tylko w odniesieniu do
SIWych rooa:k ów, ale wog61e dOi
.JAK SI,RZ'VWDZONO ~mGE wszystkich uczes'lnik6w konkur
RA HOODA.
su. Bradl otrzymaJ za pierwszy
W arŁY'kule niniejszym cho- skołk. n«y: od niemea 18,5, od
dzi
wykazanie, że niedzielny nO'rwega i polaka po 18,0.
konkurs o m.istrzostwo świata
nie zost3ł ooeniOllly w sposób ZA REKORDOWY SKOK właściwy. Skrzywdzono w nim
NAJNIŻSZA NOTA.
wyratnie Birgera Ruuda. Zajmij
w wywiadzie, udzielonym "Głosowi Porannemu"
W
drugiej
56Tii skdk6w Ruud
my się więc omówieniem jego
przeszed1 samegO' siebie. Mimo o
Od dłui:szego czasu bawi służbo· nięty. Zakupienie takiego apar,atu ' gromnie ważną) jeśli chodzi o szli- I skoków i s.lwków jlego ryw:,-la gra:niczenia rQlZ'biegu, który pOi
190 w Łodzi wiceprezes Polskiegb będzie krokiem naprzód, gdyż da to I iowanie formy i zdobywanie rutY-I· t):rokzy~a. Bradla. . Bradl Jest
zwalał na maksymallllY skok 80
związkl' szermierczego dr. Adan. możność objddywniejszej oceny ny.
ntewątphwI.e po StanIsławie Ma mtr., Ruwd w ws,paniałym stylu
Papee Korzy..tając z nadarzające) walorów szpadzistów.
W czas!e mego luótkiego pc- : rusarzu na.JwIę:ks~y~ talentem zdobył się na skO'k 81,5 mtr. się a tak nieC'odziennej okazji zwró
Na podstawie te.I!O co widziałem b~'tu w Ło.dzi w dodatku przy tak skokowym na sWlecle, z tym tył Bradl, chociaż chciał iiŚoć nat dłu.
cili~my 3ię doń z prośbą o wypowie- tutaj stwierdzam, że szpadziści wy. znacznej ilości ćwiczących trudno Iw, że Marusarz jest już dziś ta- gość, chociaż cią~ął w po.w ie·
dzenie swych uwag co do rozwoju kazują postęp, zdradzają dużą bo- mi było zorientować się w materia. }e-ntem zll1arno w a,n ym, a przed trzu z ogromną siłą, nie potra:·
ł poziomu tej gałęzi sportu na tere· jtJwość, nabierając juź rutyny. Dru· . le ludzkim i w możliwościa"h po- Br~d:em stoj.ą kolosalne. mOlź.li fil dorównać nQlrwegowi i >Slko'nie łódzkim.
gim ujemnym momentem szermier' szczegćJnycb zawodników. Są tu- WC:~'Cl. rozwoJu: Zawo.dmk me- czył od nieg(} znacznie krócej,
ki łÓdzkiej jest brak planszy na ' taj jednak
szpadziści. któ~zy mi lll!eckl ~~dąc .łe~~ak od ba,;dzo będąe pl'lzy tym stylowo słabo
Nie ma chyba szermierza w Pol- sali treningowej, przez co praca "'padli w 01\0. Taki naprzykład wczesne.! młodO'&cl nastaWIony szym od n QIl'wega.
sce, któryby nie zn ..ł ur. Papee, te- nóg na śliskiej podlodze nie moie Dajwłowski pracuje z wielką ener. na skokI reko,il'dowe, I??,p.adł w
go dośwla'i'lczonego, najstarszego dawać żadnych wyniltów.
gią i zacięciem, ale z pewną prze. ~zereg nawykow, obmzaJący<;h
Drugi s·kOk Runda był o·a j·
działacza sze.mierczego a jedno_ O ile wiem okręgowy urząd sadną manierą. Następnie lepszy Jeg? kla.sę stylową, czego me wSipamiaLszy:m srko'kiem, jaki wicześnie i wielce rutynowanego za· w. r. i miejski komitet w. f. w 'Lo- . poziom wyka.:ują Domańl'ld, Kaus, 1l1OZ'lla z~rzucać ~orwegoo:n, u- działa Krokiew, I za ten S'kOlk sę
wodnika. Jego szczupła sylwetka dzi mają w tym względzie przyjść Bartnicki i Siekierka. Co się tyczy czącyn~ Slę szluki skakalllIa na dzia niemiecki Raell1e·r dał mu
jest nie.zwykle popularna. · Znają ~~ z pomocą _ informujemy naszeg'> . szablistów tr> zarówno z techniką skOCZnIach małych.
tylko 17,:5 pkt. Te 17,5 pikt. zadecydowało o zwycięstwie Brad
!~~eciez ~oskonal: plansze olimpIJ' rozmówcę.
jak i rutyną ,łest jeszi'ze bardzt.
_ Tak, .,łyszałE1D już o tym. Po. słabo. Zawodnicy walczą wprawdzie
PECH N.ORWE~A.
" la, norweg stano'Wczo zasłużył
"kle Par~z~! Ams.e~~~mu. Los An·
geles i ~etll~a;_!la k~~rycb to ezte- mijając te dwa mankamenty, mvja z dużym zacięciem i bojowością,
Ab~ do,kładnI~ ocen:ć wa~tos~ na lepszą. notę, ale p. RaeŁl1er
rokrotnte~ a jakze ~od~ie, ,re}lrezen-I opinia (to szermierce łódzkiej jest ale czystość prowadzonych akcji l' sk?l(,ow, trzeba ..le kOllllec~nle :W~ wolał tego nie ~enić ])O sportował nasze bar~ panst~o.we. Z~- \ "aogół dodatnia. Najważniejsze, Le pOZOStawia wiele do życzenia.
dZlec ~ ?o'ku .1 z odpowle.dmeJ towemu.
~Iugą dr. ~~p~e: to w lWIeJ ~ZęŚCI, potrafiliście w Łodzi pozyskać dla - Resumując te spostrzeżenia wysokOS>CI,. a nIe. z ~aprZ€Clw~a.
le~t 'przecJe~ S":latowUl pozycJa pol· tego sportu młodzież szkolną. Te- _ kończy wywDdy dr. Papce
DIateg.o tez S~d'ZIowle oiTzeka.l,ą- SĘDZIA NIEMIECKI POMÓGŁ
Sklej szerm.erkl.
raz musicie się pląć w górę. Rozu- przyznać mtJs~ę, że w ł.odzi szer- cy maiN specJalną trybunę.
BRADLOWI.
-. Zacznę od stron dodatnich -: miem, iż do tego potrzebna jest po- mierka. kro.czy n~~rzó~. Robicie po. 'I Ruud skakał w niedzielnym
P. Raether ocenił skOlk Ruuda
mówI dr. Papee. - Godnym uwagi UlOC trenerów. Macie ich wpraw- &tępy IlOŚCIOwe J Jakosclowe. Wlel- kOJlkur,~ie przed Bradlem. Była ta:k samo jak skoki: Stanisława
i specjalnego podkreślenia jest, że dzie, lecz w ilości niewystarczającej kim wysiłkieOl pi'acy potrafiliście to przewacta dla austriaka. Tak Ma,r us.arza, .słabych
stylowo
macie w Łodzi dużą ilość klubów, gdyż c1, ldórzy są nie mogą nale- zdobyć sobie publlczność, co mnie jednak pr;esądziło losowanie.- lLahra i Marra O'raz J. Kuli. Nie
uprawiających szermierkę i pokainy życie obsłużyć wszystkich Idub6w. cieszy specjalnie. Sądzę, że postępy Zawodnik, skaczący później, ma ma ani jednego mawcy na świe
zastęp ćwiczących. Pod tym wzglę- Jeśli chodzi o zawodników to szermierlti Mdzltjej są wynikiem zawsze możliwość do,s tosowania cie, któryby po.wiedział że Madem zajmujecie, jako okręg - dru· sądzę, że nasz olimpijczyk, Kantor, wspólnych wysiłków i harmo.nijnell swego skoku do wyników prze- rusarz .jest lepszym styloiWo
gie .miejsce w ~olsce, ustępując je· nie jest jeszcze w łor~ie. Przyczy- ~spółpracy takicb czynników, ja!. ci wnika, co jest dla slmczącego skoczkiem od Runda; sam Mad;xme ŚląskOWI.
Znaczne kadry na prosta - brak treningu i poważ okręgowego urzędu w. 1., miejskie- wczeŚoniej niemożliwe. Pierwszy rusarz nie ma do tego preteulsji;
szermjerzy ł6tlzkich wykazują pew niejszych r:Jrzeciwników.
Kantor go ltOmitetu w. f. i p. w. w ł.odzi, skok Ruuda był niezwykle płyn co tu dopiero mówić o takich
ną przewagą c;zpadzislów. Zauważy miał w tym sezonie zaledwie trzy wreszcie łódz{deJ prasy sportowej, nj". Po wybiciu się z progów wy skoczkach jak Marr czy Lahr.
lem, że szpada jest lepiej robi o- treningi ł czterokrotnie walczył 'w wykazuJącej, jak to zdążyłem zau- szedł skOocze'k daleko w przód, Skoki Ruuda a ich, to niebo i zie
Jla, niź szabla. Wiell{ą wadą roboty I\onkurencjllokalnej. Równil"z i dru ważyć, duże zrozumienie dla tej tak spokO'jnie ba'r dzo pracując ra- mia. Mało tego, p. Raether dał
szpadowej jest jednak brak spraw- gi czołowy szermierz łódzki, Ban3Ś Niskiej memu serc,!' gałęzi sportu. mionami, narty prowadząc wąS-I KraulSowi za drugi sko,k notę
dzianu w postaci aparatu elektryez nie jest jeszcze w należytej formie.
Sądzimy, źe eenne uwagi krzewi· ko i równo, Na kilka metrów 18,0, choć skokiem swym Kraus
nego. W walce na szpady dużą róż· Dla obu tych zawodników bardzo ciela polskiej szermierki. dr. Papee przed zeskokiem zatrzymał pra nie umył się nawet do skoku Ru
nicę stanowi czy posługu.temy się korzystne bY~'by (obok regulanych będa dla łódzkich władz oltręgo. c~ ramion, co się udaje tylko nie I uda. \Vidać z tego, ż·e sedzia nie
aparatem, cz~ tez walc~y bez nie treningów) wyjazdy do ~arszawy ~ch i zastę;m ćwiczących zachętą licznym skoczkom na świecie,- J miecki, alb~ ~ ier~wał się z~ą
niego. Daje S1ę to wyrazUJe odczuć na dokształcanie się, gdyz tam 010' J wskazówl'ą do dalszej pracy nad Lądowanie Ruuda było ogrom- f '\";Tolą. albo tez 11 1(' onentowat S.JE~
,1opiero w powamieJszych spotka- gą znaleźć odpowiednich partnerów IUwignięciem sportu sz~rmjerczego nie pewne i wąskie, wyJazd bez' zupełnie w warto'!'ci stylów poI.,
Słyszałem, że ten dotkliwy z grupy oHmfliJskieJ. Taka właśnIe do J1oziomu godnego wielkiej ł_ odzi. 'zachwiania, skok był jednaki szczególnych SkOClków,
Z.
~dzie w niedługim cz!,słe usu różnorodność przeciwników jest o·
Pol.
do,ść krótki, gdyż tylko 72 mir.
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Domagać się tego ma kupiectwo polskie na konferencji warszawskiej
Urzeciowa ceduła
W czorajszy "Głos Poranny" zowanie konferencji importo. ' stęp do SUl'OWrĆłw kolonia1- j giełd, warszawsk- ej
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włoskJm "w dzie~lzinie e~ono?Jicz~ej'''12 I 3 mar~a. term mu wIe le .• g~ądów sfer ~os~dar~zych na! • Po refer;atach tych ? ę zle , dencja dla dewiz b:vła przeważnie słabo
Fal..IY wykazują jednak, ze o lIe NI~m-1 konfeI'eneJl Importowej w War kierunek politykI panstwa
na SU~ dyskus.la, a Dllstępllle wygło sza, przy obrotach malych. Notowano:
,:y zainteresowane są p.rzyłączeDlem szawie.
tvrn odcinku i na ki~runek dzia szony będzie referat sprawo- Amsterdam 283.60, Brulisela 8IJ.30, Ko'·D swego systemu
wymiany towaroJ
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wej sąsiedniego półwyspu, Włochy m .. k ak WI~ orno, w Ił lc.:g:md~ I a n°aksel c;zynn t... wI!lry~a 11yC I zha~~zkiY' p. (l'. ;\nŚrzde~~
ar ldYll 2!.86, N~wy Jork 5.JO, No\~'y Jorl.;
szą się obawiać zb~t da~eko posuni~t"j
U .p: m!n. przernys U I an U W Z resle ra.c.""na Izae.ll prz y - , e ~!11S ego. 1). t. "l'~ l }'ea 1- i kabel 5.30, Oslo 12+.90, Pary~ U.O:!,
wsp6~noty e~on0!lllczne~.
. zwrocll SIę do rady handlu za-I wozu.
zaCJl wysunIętych wllloskow". I Sztokholm 128.10, Zurych 120..15. Bank
Juz w. OSI ~ol~tyc~eJ Włochy :uc oranic:mego R. P. Z poleceni-em
.Jak iuż donosiliśmy termin I Niezależnie od tych l'cf-erałów Polski plac ił Z:l dolary amerykaIl.skie
°td\gkrywa,śJą ~°tnh rowneJkRZedszYt' S~ on,:Vc "'p' od,"'cia ba(lall nad ordanizacją konferencłi usłalony ~ostał na I syntetycznych zostaną przedsta- !5.20,:i0, l~anadY.jsldc 5.2~,50. f1oren.y ho
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·lendersk,e 28260, irankI francuskie ._
bl~ku . . ekon~lInicZDym zajm?wałyby przywollu (1,1) Polski artykułów 2 1 3 ~larca b. r. OtwarcIe Je .• ~lOne konfer(,llć.~i referaty brau : 13.95. szwaj,~arskie 119.95, funty anna~wyzeJ miejsce p()dob~e, jak iUu,c O charakterze masowym, a w nastąpI (lała 2 m8ł'Ca b. r. w go zowe, które zo'stały oprac.owa- Igielskie U.77, g\1ldeny gdańskie 99.15,
p~~slw~ Europy połudl1Io~'o-ws_choq- szczególności surowców.
fłzinach rannych w sali Resur- ne, wydru!wwanc i 1'ozesłanc belbi belgijskie 89.05, korony norwemej,
lezące w orbicie zamlerzen nill" 1
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rony szwoozlue
127.<>0
liry włosl'le
od~yfry .mówią, ż~. włosi kupuj!l wi;:· cCl~U~ oM~nych form ?rgamza- ..Na por~ąd.ku obl'ad Itonferen przednio:
• cil~ki do 100 lirów i6.2Ó, marki fiń.
cel od. Dl~mców! DlZ I~ sprzedają. Po· I cY.lnych I ;Il1etod oraz zródeł hn C.11 przewIdzIane są referaty: p.
W zwIązku z pl'z:ygntowuma- , slue 10.iO, niemieckie ~rel>l'ne 71.
n1ewaz. we mają deWIZ, a tr~k~at 1)- portu pud kątem długofalowych I tir. ,tiitanislawa Woocbk: na te- ' Uli (10 konferencji zancltować
l'APlEllY PROCENTOWE
parły Jest na clearingu, włOSI odgry- I
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Na rvnku papierów procento".-y.::h
wają r?lę stałego dłużnika w stosunku I p{}trzeb l mteresów "OSPO a~- mat s u nry • J'og re o~~y ualczy ~g os l, we mg
0- tendencja była utrzymana, przy wip,do _~ąslada.
I siw.a
.narndowego,.
nsłaleme I przywozu ~Isku~go, p. Emlha- ~ycIl pe"ne gr~py, reprezen!l~- I kszych obrotach 4 i pół proc. pożyczNIemcy, według swych własny~h . WJllosknw. wskazUjących for- na BobkowJCza na temat braku ]ące sfery kU P ICC1W.3 chrzescI- l'ą we\\'I.J(~Lrzną . Notowano: 3 proc. !nstatystyk, sprzedały wl?~h0l!l w 1938 my metody i źródła zakupu naj l i potrzeby przedsi~biorstw han- iańskie~o practuęłybY przeforso- j weslycYJna lem. - 93. seria 97, II em.
roku towarów za lJ49 mlUonow marek,
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. 94, seria 98, 4 proc. dolarowa 44.75 leple.1 zabezpIeczająCe intełes~ dło"yc~ w 1?tpnrCl~~. \arO a wa. n~ konferenc".l .postul~t' I H.50, 4 proc. konsolidacyjna 68, drob '
• zaknplły u nich za 284 miliony.
~':łochy, według rzym~kich statystyk gospod'31'stwa
narodowe~o
l LasłowIłsehk. w Sp.raWH! obsłU-, 7nucrza.Jący do wyelumnowarua ne odcinki 07.75,
4 i pół proc. we.
ofiCjalnych sprzcdały Nlemc.0!D ~ r~ wreszrie wSkaza.R.łe sposobu pO- gi finansowe.i p~zywOZl1, p. Win żydów z hand"!u imp4>ł'towego •• 1 ~vns!rzl1a 6~.25 .. 4 i pół proc. zi~mskje
k? 1938 to~arów za 1987 miho~ow ,h- , stępowania zaleconego przy u-I cellteoo Bal-loslaka I\a temat
Ma,ływy polityczne tej akcji 6ł./,) - 6ł.;)I), ::> proc. konwersY.llla row, a kupiły 11 nich za 2981 mdionow
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71.25 odcinki po 100 zł - 69 dl'ohllićj
lirów.
rzecxywisb1łanm tych op tym al- metod I sr kow prze.łmow8'l11a mogły być wySUlllę.fC na plan sze ddcillki 07.50 5 pr~c koiejow3Obie statystyki wykazują poważny nyc.h form, metod i źród-eł za- pomocniczych funkcji bandlO- pierwszy, przf'sJani.ająe w tcn · 68.75, drobne o.d~inki 07,'5 proc. Wal'11eficyt bilansu llandlowego włoskiego kupna
, wych (pr~wóz, ~pe~y~ja, ma- 1 s~sób istotne cele te.i ini- s~a\~ z roku 1933 -,,?ł.~8.- 7ł.25, Tod
w stosunku do Rzes~y.
Po przeprowadzeni n tych ba- . kle-rstwo) I dyr. KaZImIerza Ga c)atvwy
Iszawy
cml.1 po 1.000 zł. - ,;).2,), D proc. '~al'
,'V 1938 roku udZiał Rzeszy w han• •
•
• I
.
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.
fUl'e i8, 5 proc. Łodzi z roku
dlu włoskim wynosił w eksporcie 25 " dań p. mJDlster polecIł zorganJ- 1 domsklego p. t. "O własny do1933 - G7.75 - 08.i.; - 67./5,5 proc.
Luhlina z roJw 1933 - 63. ~ proc.
procent a w imporcie 27.8 proc., udzial
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Przemysłu
82, 6%
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K
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obligacje m.Polskiego
Warszawyfunlowe
VI em. - 83.25
nosil w eksporcie 6.2 proc., a w imporcie 4.5 proc.
AKCJE
Udział Włoch w wymianie towaroPodrotenie przewozu w .~ łłtnie na ceny manufaktury
Na rynku akcyjnym telld p'!cja była
wej Rzcszy jest nieznaczny obok udllia
~
nieco słabsza, przy wi~kszycll obr,)tu Rzeszy w wy~ianie t?warowcj
.
.,
ryfy za przewóz o 40 procent. cze, gdyż po Lwowie może nn · łach akcjami Banku Polskiego. NołoWłoch. Obraz ten Ujawnia tez, że Wio
Jak .lUli donosił "Głos Pora n..
.
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•
wano: Bank Polski 1.35, Bank RancHo·
chy pozwolił;\' handlowi niemieckiemu ny" wybuchł w Łodzi "ISJtrajk"
O~e'cllle ma być .upracowan. ~tąpić pO wyz a łlrzeWozu l na wy 60, Bank Zachodni 41.50. Mo.drze.
na zajc:cle !la P?łwysple a_penińskim ! k, , dYlo ów
r cu·
ch na speCJalny plan, mający na cel~ mnyeh trasach..
.. .
I jów 21, Ostrowiec iS - 77, łIab~rbu5Cll
~o~I, anal~glczneJ do te,J, ~tor!ł zdob~1 C sl!e Ł' .;.
~w Ją.cy
\. powa,iniejszą popraw
. 'ę sytUGCJl
Wobec tego, z~ detalIŚCI l hur 68.?5, Cukier 38:25 _-_ 38.50~ Li~pop'y
JO~ w krajach naddunajskich l balkau- tra,sle O z.- ,~o.
.
firm
ekspedycyjnych przede townicy sprzedają manufakturę 94.;)0, StarachOWIce ;)8.;)0 - o>8-iJ8.2J,
sklCh.
W ostatlllch dlllach strajk zo
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h d Żyrardów 67.
W bloku ekonondcznym WIochy nie stal zakończony, ił przew6z to- Wszystkl:n zas pOprawę IC ren po cen~c.
prz) s osowanyc
o W obrotach pozagiełdowych: 3 proc.
mogłyby sta~ na równi z Niemcami.
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zdolnoscl rynkowych, kontentu- renta ziemska odcinki grube 6ł .A imperium włoSk~e'l. Nie przedslo: war w
ywa Sll~ norma me.
Aczlkolwiek QlStatnistra.fk n~~ .iąc się minimalnyll'! zail'obkiem. ~5.50, ,odcinki p~_100 zł?tY,ch. - R~,
wla. ono n!c w wymlaDle !owa!Ow~J
Kupiectw lwowskie zaakc ....... j I\.:-z'"niósł żadnvch komplikacJI. należy przypuszczac, że podwyż h~dz.lu.13 _- 12.1<> • • Wllenskl Ban"
krajU maclerzysle~o: 206 milionow hO
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ZJ{'mskl 10iJ w płacenIU.
rów importu, a 2.5 miliona lirów eks- towało postulaty ekspedytorow to lednak zwyżka przewozu wy lm przewozu o IJe srę również
portu. Tym Włochy oie mogą zrówno- i zgodziło się na podwyżkę ta- wola pewne refleksy g.ospodar- I na cenach w detaln.
GIEŁDA LODZKA
ważyć elężaru Niemiec w swej wymJaNa wczorajszym zeb.-aniu gietdowym
nie towarowej.
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Sankcie na n;eso,d nJfCII o d b lor(ow
Sześć związk6w przeciwko zwrotom towarów włókienniczych
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pis'!"y traktat ma tylko wartość zwyCzynni1ci "ospodarcze Łodzi . knpionego towaru i stosowania do oprocowania regulaminu, nor
cWJnego układu clearingowego z kil.
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koma dodatkami, dotyczącymi Triestu przystąpIły do kontynuowamu sankc.ii wobec mcsohdnye o - mUjącego proce urę jej post~i wymiany turystycznej. .Nie wzmacnia,' podjętej w roku uh. przy udzJl3.- biorców.
powania i sankcje ua kupców
00 osi, jak by można przypuszczać.
le izby przemysłowo - handluKomisja posi,a da charakter in- niesolidnych, po czym niezwlo~z
~Y:...:. wej akcji, zmierzającej do u.kró- stytucji międzyorganizacyjTI'~.i, nie podejmie swą normalną dZHl
ceni a szkolUiwe,j praktyki zwra- reprezentującej
6 czolowyrl1 łalność.
:;:~~~~~~~~ I eania przez odbiorców łódzkiego zrzeszeń przemysłu i handlu włó
Przemysłu i handlu włókienni. kienniezego, a mianowicie ZW!ą

_

~

~

*.
LIPSKIE
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NA TARGI
w pań'5twie polskim, Krajowy [
związek przemysłu włókiennicze
I• DO BERLINA

~~~~~~~~~~~ czego aiesprzedanyeh towarów. zek przemysłu wlókicnmczego

I

.W ramach tej akcji utworzono

komisję rozjemczą, której zada'

sw, Zrzeszenie wytwórców przep' tr wanl'e k..... ~
l'em będ 'e r
n
Zl
oz a y
.
uu· mysłu .włókienn.iczego,
S!o,va:
kretnych wypadków zwrotn, za- rzyszeme polskIch kupcow I
iliiiiiii_iRi_imiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iii"iUiiii;;::__;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ przemysłowców chrz('ścijan, Sto

(bw.

Głowo

slab.-eJ- na gl'"eldzl-e lo"dzkl-eJ-

.

wycieczki indywidualne

IWYCIECZKI NA SYCYLIE
(Pobyt w Taorminie)

\varzyszenie kupców Ul. Łodzi i Wyjaztly 1-go każdego
Centralne stowarzyszenie kur')
Zł. 865.-

miesiąca

fI ~~'.

sr;.~daż ft~i;;n~
~~:~~

~g~

Konsolidacyjna
68.50 68.25
\Vewnętrzna
67.25 67.15
Bank Polsld
13,1,.00 133.00
Tendencja utrzymana.
GIEŁDA Z80ŹOW A
Zyto
U.25 _ 14.50
Pszenica
20.7~ - 21.00
Pszenica zbiel'.
20.25 - 20.50
Mąka pszenna 30% 39.00 - 40.00
35% 38.00 - 39.00
50 % 34.50 ~ . 36.00
65% 33.00 - 3ł.00
Otręhy pszenne gr. 11.50 - 11.75
Otręby żytuie
9.75 - 10.00
Jęczmień przem.
16.25 - 16.75
Gryka
21.50 - 22.00
Kasza gryczana
38.00 - 39.00
Peluszka
22.00 - 2ł.00

~~l?~~e~iebieski

~k~g

=~~:~g

20.50
Mocniejsza ostatnio tendencja dla
::
woj.
llapierów wartościowych
uległa
67,25.
KomiSja
p](:'rwsze konH
Makuch lniany
23.00 - 2.5.00
wczoraj nie1.uacznemu osłabieniu.
, od 3 - 27 marca
Zł 595
Makuch rzepakowy 15.00 - 16.00
4 i pół proc. listy .zastawne ziem- stytuujące pOlsiedzenie, na kto.
.- Siemie lniane
59.00 - 6000
Kursy pożyczek i listów były nieco niższe od poprzednich, transak· skie ser. V nie zanotowały znJian~ rym do,k onano wyboru prezyPOłUDNIA I Siano I gat. -6.50 - 7.50
64.25 kupno, 64.75 sprzedaż.
dium, powołując na przewodni·
. Stoma żytnia
4.50 - 5.00
cje --- nievvielkle.
5 proc. listy zastawne m. War- ezącego inż, Kazimiel'za Barcińna 1\1-S "Piłsudnki
TGorcdzyc~
. l 58.00 --: 60.?0
Kursy p03zczególnych walorów
•
.
d' 7
Zł 660
en encJa na Z,V o, pszenIC'), .IęC1.'
szawy miały tendencję niejednolitą: sklego oraz na wleeprzewo Dl:
- 3'U l"V1e. t ma•
. 1 . - mień i owies ożywiona, na inne spoko.i
kształtowały się następująco:
4 i pół proc. państwowa pożycz listy stare nie zanotowały zmian~ w czącyeh p. Gnstawa Knocha i INDYWrDUALNE WYJAZDY Do. 1na.
Ogólny obrót 1.808 tonn.
ka wewllętrZl1a utrzymała się na po- płacenhl 77,75, w żądaniu 78.25 mgr. Jerzcgo Mandeltorta.
. k 'ml'~J'a przystąpih
ANGLII, FRANCJI, BELGII,
.~",q,o~"""''''~~'6~.~'ti'.~.''••••
Ob eCllle
ziomie poprzednim. Grubszymi od- Listy Z 1933 r. grubsze odcinki
o,.,
.
'PALESTYNY
OOKTOR
dnkami obClaCClno po 67 w płaceniu, straciły 15 pkt.: 74 kupno, 74,50
,
h"
. . h
••
II
•
i Inl1yc • kraJuw e!lrOpeJskIc
67,50 w żądaniu, drobnymi po 67.50 sprzedaż; drobne odcinki obniżyły
się. o 50 pld. 75 kupno, 75.50 sprzezamor!1klch.
kupno, 68 sprzedaż.
3 proc. pożyczka inwestycyjna
z
z
SrECJ. clIon. WENERYCZNYCH, SEmiała tendencję niejeduo1i'tą: I elU_ da;. proc. listy Ziastawlle m·
Towarzystwo "Bergbutte" (BallKSUALN\'CH I SKÓUNYCH (włosów)
obniżyła się o 50 pkt,: 92.75 w pła roku 1933 poprawiły się o 50 pl{t.
P O W Ił Ó C I L
ceniu, 93.25 w żądaniu; II em. bez i obracano niwi po 68,50 kupno, ti9 ska a butni spotecnost) w Pradze
wykupiło z rąk zaldadów włókien.
Z. Piotrkowska 104-a ul. Przejazd .. "
zmian: 93.75 ltUpno, 94.25 sprzedaż. sprzedaż.
6 proc. obligacje m. Warszawy : niczycil J. Hernych i Syn !:p. akc. fa
teJ. 240--10.
GODZINY rRZYJEC: od 9-11 ł ud
Bez z~l1ian były również serie, przy
,
6--8.
- Tel. 132·28.
~'z;ym lem. o>bracano po 96.75 i ~7,25 VI eOl.: obracano nimi po 83. kup-I brykę w Vamberku, Idóra już od
110, 83,50 sprzedaż.
kill{u lat jest nieczynna i zamierza
2aś II eOl. 97,75 i :)8,~5.
4 proc. prem. pożyczka dolarowla
la
3 proc. renta ziemska: odcinki po ją uruchomić.
(dolarówka) obniżyła się o 25 pkt. 500 zł. zyskały 50 pkt. i płacono za
Jak słychać w fabryce tej "Bernie 65.25, żądano 65.75, zaś za od- ghiitte" ma produl\ować te wyroby
Płacono za nią 44,50, żądano 45.
Przychylne załatwianie Indywidualnych podań
4 proc. pożyczka lwnsolidacyjraa <.'inki po 100 zł. pła~ono 85.75, żą- metalowe, które dotychczas były
straciła 50 pkt.: grubszymi odcinka tlano 86.~5.
wytwarzane na odstąpionych tere- I Izba przemysłowo - handlowa' lałwiać pl'zycbyluh~ wszysłkh~ !n
mi obracano po 67,75 w płaceniu,
Na rynku akcjowym tendencja uach, Ponieważ dl) niedawna w rę I komunikuje, że we(Uug otl'zyma dy'whll1alne podania llrowadzą
68.25 w żądaniu, 7l1Ś drobnymi po niejednolita. Akcje Banku p<"11skie- , kacb "Berghiitte" spoczywał zarząd ! llyCb \V ostatniej cbwili informa ' cych księgi handlowc o",(,b fizygo poprawiły się o dalsze 100 pkt., Trzyńcc1, nasuwa się przypllszcze- I c,ii, ministerstwo skarbu wyda .)- czllych i spadków wakują~ych o
67,50 kupno, 68 sprzedaż.
5 proc. pożyczka konwer.-yjna po do 134,50 w J{Upnie, 135.50 w sprze uie, iż właśnie przeciwlco tym od· kólnik w 1'. b. o h'eści idenlyrz- : odroczenie tf'I'llliun do skla(1'lprawiła się o 25 pkt. Za grubsze od· daży. Bank HamUowy w Warsza.! :::tąpionym Polsce zakładom ma być I tlej, jak w I'oku ub. w przedmio · nia zeznalI o dochodzie na rok
cinki płaCOM 71, żądano 71.50, zaś wie -: Bank Zachodni - 41 kupno wymierzona nowa konkurencja.
cie pI'zesunięcia tcmtinu do skła / llOdatkowy 1938. uie dłużej niż
I Rzecz znamienna, że zarówno dania zeznań o dochodzie na do 1 kwietnia 1938 roku, nawet
za drobne 68.75 kupno, 69.25 sprze- ,t2 sprze'laż. .
Akcje "Żyrardowa" straciły
Trzyniec, jak .,Berghiitte" należą do rok pOflatkowy 1939.
gdyby podania te nie zawierały
dai.
Okólu!kiem z dnia 5 hl tego szczegółowych motywów.
5 l'rQC. połyezi'1J k&Jejowa straci- sze 51t pkt.: 66,50 w płaceniu, 67,50 franc1!~kiego holdingu "UlljOl1 Ruro
pienne".
1938 r. ministerstwo polecl.ło :;ałll 25 pkt. erubszymi odebtkalUZ o- w żądalttu.

:~~~~~

żądano

d~!~e k~:~~n~ ~:.;;: ~~;~~. ~r~emYSlOwcÓ.W

odbyła

Wyka jara

łódZ- t WYCIECZKA Ił

PO StON'CE

"Bergbulle podeJmie

~~:g:~ j:~~Y

uD SAn-BEMO

19.50 -

t.t.: =~~:g~

I

KER

•

FRHnNCOPOL I

Łodzi konkurencję Trzyńcem? I

Il6d'

.

I

Od roczenle
- zeza
'
·
n"cI
o Geni dzle

I

rIal-l

l

l

_1;;;...2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _---._ _ _ _ _ _ _ _ _-"--___..::.:2<~'3._2::.:._=~G~Ł~O~S~P~OR}'NN_"::-·_ _1::.;9:..:;3..:.9::-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~N;;;..r.~5..;;4_
Dziś

dni nasteon,ch!

i

Film, ilustrujący dramat pensionarki. której rodzice żyją w rozł;;ce

MOI RODZICE ROZWODZI\ Się

'in
Gorczyńska.
J. Andrze~ M.
jewska.
K. Junosza-Stepow~
ski i F. Brodoiewicz

III

Ceny mle]Sc:

W niedziele i
74/76. tP.1. 12S-8e

R1\ KIET"
B O' I e

w dni powszednie o gOc1l. 4·ej, VI niedzi.ele i

a

..

KINO

ś wię ta

w,

o godz. 12-ej w pol. Na pierwszy seans

-moza
"'!!~:r'?!i
!;~:f:
PlI

ert •••,c.n.
U"'~t,c.n.
pod_gryc.n.

""wICce' dokucUI, O. &Illlane DOIIOCIY. •

CI ..lt . ~łmna . sloty l olepollOdY. Ńleinołnyml
wled, Ita'. lIC bóle w eta wach. kośclacb I
aalclnlach, powataj, bolesne obrzmIenia. cJlo.

szampańskiej komeiłii

Następny program: •• G

Muzyka: Oskara Strausa
Początek

w

.

14 O( INl'(U

KlłolfSlW

.-.
premiera!

Si 7E

.-

An,.na Neagle. Ferdynand Gravet

Sienkiewicz. 40, tel. 141-22

Dziś

I m. 1,09,. II m. 90 gr., III m. 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem galmOwania dowolnych miejsc
Pocz. przedst w. dni pOWSZ. o godz. 4. w soboty, niedziele i święta o godz. 12
Następny program : " GEHENNA" :- w rolach gl Cwiklillska i Samborski

ś więta mewazne.

-Od wtorku 21 do poniedziałku 27 lutego

uśmiechu,

b. r.

A

~ohat:r~mi są

E H IE N N A'··

wszystkie miejsca po 54 gr.

•
-

:~:~r:'la

I.

II

II-gi. Film pagody 'i
którego
•• tuy międ~ynarodowe gwiazdy. Rado~ćl Młodość! Pięknol
D
I ' W roli gł6wnej LUCIEM IORSUX
Wiełki wyb6r:
ULICA KILISSKIEGO Nr. 178.
H
Hł" 12-miesięcsny FILIPEK
WóZKóW dziecięcych
ŁÓŻEK komodowych
Następny program: "UI6STWIAMA" Z MART" EGGERT"
ŁóŻEK metalowych
WYżYMACZEK
Dojazd tramw. N!';Nr. O, 4, 10, 16, 17.
Poclątek seanSOWi w dni POWS%. o godz. :5 pp., w niedziele i święta o 12 w p., ostatni 9 w.
MATERACY wyścielanych
marki Rubber·
.
•
,
MATERACY sprężyn.
LODÓWEK "
Do akt. Ńr. Km. 303 l 39
.Patent·
LEŻAK6W, HAMAK6W
OBWIESZCZENIE
ŁOZEK polowych
ROWERÓW i drer:yn
Komornik Sądu Grodzkiego w to· StOW••• U
U
g
w fab~yczny!I'
Łódź, Piołrlrowslla 75
dzi rew. l2-go nmieszkały w ŁGdzi
- - składl!ae .,
w podw. Tel. 159.90
przy ul. Gdańskiej 67
arządJ:a
w piątek, 24 bm .. 8.30 wiecz.
~:::~~::::::::~~~~~~~~~~~~~u~
na zasadzie art. 602 K, P. C. ogłasza
w TeatrJ:e PolskIm
Do akt Nr. Km. 323/38/XV1
w dniu 28 lutego 1939 r. o s;!Gdz, OS T A T N I E U L G O W E
i
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
11
w
ul. Piotrkowskiej
51 (PRZEDSTAWIENIE
NIERUCHOMOŚCI
Gdbędzie
się przy
publiczna
Iicytacia rucho_AJ
świetnej kGmedii p. t. _
•
PONCZOCRY, skarpetki również z
Komornik S ądu Grodzkiego w Łodzi, moścI os%acowanych na łącznq surewiru l6-go, mający kancelarię w m .
metrów
skazkami. Bielizna
Lodzi, przy ul. U-go Listopada nr. 51,
Ib d~lm!:k~, .szlafroki, piżumy, bonjour11a ppdstawie art. 681 § 3 K. P. C. po- które można oglądać w dniu licytacji
W roli tytułowej
Posady
III kl. NaJWIększy wybćr. Sprzedaż de·
daje do publicznej wiadomo§ci, że dnia w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej
29 marca 1939 roku, o godz·inie lO-ej < l z n a c z o n y m . S l e f s n i a Jarkowska
taliezna, ceny ściśle fabryczne.
ł.ódź. dn. 9 luteIto 1939 r.
. '
w Sądzie Grodzkim w Lodzi, w saH
Komornik. (_) ST. GASINSKJ Bilety do nabycia w Stow. "Kultur- BUCHALTER.-bilansista repre- Srćdmiejsk3. 21, l<1wa oficyna.
nr. 4. odbędzie się sprzedaż w drodze
LigaU, Zachodnia68, tel. 191·15
zentacyjny, korespondent pol451-1&
publicznego przetargu, celem zniesie · Sprawa Chaima Doktorczyka
łlia wsp ółwłasności nieruchomości, po·
.
p-ko Dawidowi J'1incowi
sko-niemiecki. długoletnia prak- , "
łożonej w m. Lodzi. prz.y ul. DrukarDo akt Nr. Km. 2535 I 38 ' tyka, doskonale obznajOl.niony KUPIMY zaraz kocioł parowy
skiej nr. pol. 9, zapis. do wykazu hip.
Do lIkt. Nr. Km. 311 l 39
OBWIESZCZENIE
w sprawach podatkowy eh po- stojący ' do 1000 litrów, Clsn.
w Balutach Nowych Nr. 6-21, rep. hip.
OBWIESZCZENIE
Nr. 16.720, składającej się z placu zaKomornik Sądu Grodzkiego w Łodzi szukuie posady. Zgłoszenia pod 8-10 Atm. w dobrym stanie z
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, rewiru 12-go z~mies'!:kały w Łodzi. "Gwaranc.l·a 10.UOO" do Biura książkll.. Oferty sub. "Atlas".
hu-dowanego o powierzchni 836 mtr.
przy ul. Gdańskiej 67
..
kw., budynków miesz'k alnych i go~P() rew. 5·go, ~am l eSllkaly w Łodzi. przy
ul. Al. I-go MajA 34
na zasadzie' Ilrt. 602 K. P. c. ogłasza Ogłoszeń Stattera, Kraków, Rydarczych.
Nieruchomość
oszacowana zosŁała na zasadzie art. 602 K P C. ogłasza, w dnIU 28 lutego 1939 r. o godz. nok 8.
698-2
j Uł)'chawanłB
na sumę zł. 40.000, cena zaś wywołan:a że w dniu 28 lutego 1939 r. o godz. 11 w Łodzi, przy ul.
wynosi zł. 30.000 w pierwszym termi- 12 w Łodzi, przy ul.
6 go Sierpnia 7
ZASTĘPCóW rejonowych faKllińskiego 24/26
odbędzie się publiczna licytacja rul1~e.
ru- chomości o.!lzacowanych na lączną chowców na zaprowadzone maPl'lystępujący doo przetargu, obowią odbędzie się publiczna licytacja
zany je~ t złoży ć rękojmię w wysolw - chomości, a mianowicie :
sumę zł. 850. a mianowicie:
szyny budowlane i silniki spaprasy do prasowllnia towarów komści zł. 4.000.
dywanu perskiego
linowe na okręgi: warsz;a.wski,
pletna czynna i maszyny do nawija- które moźna oglądać w dniu licytacji
Lódź , dnia 21 lutego 1939 r.
KOMORNIK: (-) SI. Słopczyńskl nia towarów mechanicznej komplet- w miejscu sprzedaży, w cZ3sie wyżej łódzki, poznański, lwowski, kaRóżne
towicki i pomorski poszukuje
nej czynnej
Olmaczonvm.
Lódź. dnia 9 lutego 1939 r.
się.
Szczegółowe oferty pod
Do akt Nr. Km 255/39 oszacowanych na łączną sumę zł.
1500.. Komornik: (-) ST: GASINSKJ "Maszyny budowlan@" do Biura ZAGINĘŁO' zezwolenie przywo ·
OBWIESZCZENIE
które można oglądać w dniu licytacji
. . Ogłoszeń Stattera, Kraków.
'I zowe za Nr. 199340 na przekaz
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej Spra.wa Banku Sp6łek Nle~.
p-ko RyszardOWI
Vo"lowl
.
.'
,
rew. 5-go, z,amiesr.kały w Lodzi, przy oznaczonym.
~
--.- .- --- - - - deWIZ.
Własc. ZgIerska Społka
.
nI. Al. l·go Maja 3i na zasadzie art.
Lódź. dn. 13 lutego 1939 r.
.
POSZUKl WANY młody inży- Przędzalnicza - B. Trocki i L.
~----------------------~
602 K. P. C. nglaslll., że w dniu 27 lu·
Komornik 1-) Sł Dulkowski
TYLKO REKLAMA
nier lub technik ze znajomośCią,Wainsltajn.
722-a
tego 1939 roku o godz. 12·ej w Lodzi,
ul. Ki1ińskiego nr. 46 odbędzie się pu·
w dziale
roboty kanaJizacyinej i niwe'
----...
iW
'
4
m
bliczna licytacja ruchomości a miano·
DROB~YCH OGŁOSZEN lacji. Oferty sub. "Hydrotechnik ~
wicie: maszyny okrągłej do wyrobu to·
warów dzianych na swetry żakardowe,
oraz przY'r ządu do sztancowania dese·
GLOSU PQRANNEGO
RUTYNOWANY buchalter. bini do tej maszyny. nawijarki, maszydaje odpowiednie rezclfaty!
b
lansi~ta sp?rządza. Han.se, pro- dwupokojowe mieszkanie od zany saneczkowej do wyrobu swetrów
wadZi
kSlęgowośc,
pIerwszo' raz do wynajęcia. Pogonowskicręcznej i maszynki do wyrobu man·
telef.
Do akt Nr. XV Km. 2iJ/39/X\' rzędne re fl:lrencjc. Telef. 169·~8 00- 26 od 12-3.
kietów do swetrów, oszacowanych na
'
55-·3
216-66
łączną sumę zł. 2.180, które można o·
771-2 o
,
OBWIESZCZENIE
glądać w dniu licytacji w
miejs~u
przyjm. od 5-7.
Komornik S ą du Grodzldego w Łod .~ i,
sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym.
rewiru XV-go Zygmunt Dzicran, za- I O
BNA
1
y - 5-POKOJOWE pierwszorzędne
Łódź, dnia 11 lutego 1939 r.
DOKTOR
mieszkały w Ło dzi , przy ul. kpt. pilJ- P T~.ZE
inte igentna
Komornik: (-l st. Dulkowski.
la lwirki nr. 26, na zasadzie art. (j0:~ kwalIfikowana krawcowa z me· mieszkanie i 3-pokojowe mieK.P.C. ogłasza. że w dn iu ' 3 mai"~ a mieckim i kartą rzemieślniczą. szkanie na biuro (parter) z
DR. MED.
1939 r. od gad •. U·ej w Łodzi , przy Oferty J H·
769-2 wszelkimi wygodami do wvna
Specjalista chorób wenerycznych ul. Kątnej ii odbecl zie s ię publiczna L.",.
jęcia. Piotrkowska 164, telefo:n
s~ómych i seksualnyoh
cytacja l'11chom0 5. ci a l1liaIlo~'d cie: s zta~J - - - - - -- - - - - - - - - 127-83
700·3
front I p cy mlmośrodowe.! o ]~apędZle mechanl- MAG ISTER praw kawaler, poi weneryczne
' '"
cznym, oszacowaneJ na łączną sul'
b' '
.
d'
ehorob'l1r sko'r"'e
u
I
Tel. 26a·~8 Inę zł. 1.100, którą można oglądać
s~u (u]e . pr~cy
mroweJ; a ml- --------.-----~--------~
przyjmuje od 8 - 11-ej iod 6 - 9 W., dniu licytacji w miejscu sprzedaży, \" nlstracy]ne], W przemysIe, han· 1-2 POKOJE z kue:hnią poszuki"
waJle od Z'iraz. Oferty z podaniem
w niedziele i święta od 9 - 12.30 pp. l' czuie ,,'yżej oznaczonym.
dJu. Oferty pod ",A. O."
tel. 166-35
Dla sk6rnie chorych godz. ambulałor.:
Łódź, dnia (j lutego 1~3 9 r
7'10-2
ceny pud "P. M.".
WZNOWIŁA PRlY JĘCIA
od 10 - 11-ej i od godz. 5 - 6-ej pp.
Komornik: (-) Z. DZlERAN
.

GUlIle. • -aawet tI01'uszanle słe bywa' alluo
dnione. CIellIleni. te powstaje skutlclem _
~om.dzenl. Ile kwasu m_ego " 11&11"0Ilu /, letel! .nle bedą racjonalnIe zwalczano,
";d, sIc JwlękllUć
a2 wres-zcłe Da etał.
{przykuJ, do ló2ka. \v tych wypadkach atoluje
tlt w.wnclnnJ lek "UIlEMOSAN" 04SEc..
\I<IEOO. ktOt, rozpulzczając kw.. moczoWJ
)W ot,anltmle. w,wo/ule oblJtf wydzlolanla
leł. łakowego wraz I moczem , wapó/dzlała
I u'troJem w walce lego I artretyzmem, r_
DI.~Yłmrm. podagrą. lechla.em. kamic, Der.
.' kow. oraz .ł4 pr.emlanlł materII.
~r!a'Olla,
.. U R E MO SA N .. 04SECK1BQO
. 40 Dabycl. w. aDtekacb. - -
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Dr. med. Aleksander
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CHIRURG

4ndrz~ia ~,
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HENRYKOWS I
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OWlczowa

Traugutla 9

l'Ionioszki
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Cegielniana2
Tel. 107-340

Łodzi r

dla kochanków, kochanek, narzeczony.ch

",:. ~~~,,_

W roJ.

gł.

"!:.

i do i następnYCh wielki podwójny program!

P IEKlOS AHARY
"

ALBERT PREJEAN i KETTI GALlIAN

_

,~-J:

Poraz pierwsz, w lOQzi!

Pjęść i serce. odwaga i tchórzostwo, występek i wielkoduszność - oto film po;;.

•

"LORD .JEFF"
W roI.

gł. Freddle Bartholomew i Mickey Roone,

POCI. w dni powu. o g.4. w sobot" niedziele i świł!ta o g. 11.30

Og·108 .en 'a
wiersz mJlimetrowy l·szpaltowy (strona 5 szpalt): l-sza strona 2 zł.; Reklamy
'redakcy jnyru zl. 1.50; w tekscie: z zastrzeżeniem miejsca 60 gr., bez zastrzeżenla

tekstem
miejsca
5Q gr., nekrobgi 40 gr Zwycza j D t' str. 10 szpaltl 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, najmniejsze ogłoszenie zŁ UiO.
Poszukiwanie pracv 10 gr. za wyru, nUJmniejue zł. 1.20. Ogłoszenia zareczvnowe i zaślubinowe 12 zł. 0Rło·
stenia w dodatku nied~ : elnym "Rewia" (str. i up.) l zł. OgłoJT.enia zamIejscowe ebliezane Sił o 60% droźej.
firm ~agr. 100~. Za ogłoszenia tabdarye'lle lub fantal:. dodat~owo 5CZ? 9igłoszenhl dwukolor. o 30% dl'o&l!
Z3

nie zwraca.
, _

uc(~tor : Jakub Wal'haHig

.,,~

silniejszego...

:.

rękopisów

Dziś

~ ;;,

Imponujące sceny walk na pustvni...
:Miłość, k.tóra prowadzi
do zbrodni i obłędu ... Kraj. gdzie jedynym prawem iest prawo

U

Redalteja

żon,

EZ

<'

II

l

W rol. · gł.: -Iean Muir. Beverly Roberta. Warren ...... 11 '

miesięcz. na "Gł?SU Porannego" ze wszystkimi. do·
datkamI wynosI w Lodzl zŁ 40.60, za odnoszente _
60..
z. przesyłką poeztową w kraju _ zł. 6.-, za grantcą _ zł. 9.~
_

enumeral
Prnarnr
..

mężów

SE

Poraz PlerWSZy w

KINO - TEATR

Film dla

dni nastepn,ch!

t

Za ~ydawnictwo; "Głos

Poranny -

Jan Urbach i S kil" Eugeniusz Kronman.

W. drukarni własnej Piotrko_wsk. 101.

