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PARYŻ, 4 listopada. (pAT.):i:1Vas donosi z lUndrylu:
"-oj ska powstańcze
WKROCZYŁY DO M. GETAFE
u godz. 14.15 po gwałtownym 0sh'zełiwaniu lotniska ogniem art~"I(,I':dskim i karabinowym, wyl)iet'a.iąc kiJku.set mlłi('Jantów,
którz~' osłaniali ' odwrót wójsk
f'ządowych, obsadzając pierwsze
budynki miasteczka.
O godz. 14 min. 30 .
ZAPALIŁY S~Ę ZBIORNIKI
Pł.YNNEGO PALIWA NA
LOTNISKU.
lUIII którym stanął słup czarne-

Według wiadomości z wiary·
i jeńcó", a także "
Dworzec w Humalles godnych źródeł, członkowie milicji ludowej z Malagi, którzy ospłonął.
trzymali znaczne posiłki, przypuścili atak na pozycje powstań
Gwałtowne walki
cze okolo Estepony.
Asturii
Bezustanne deszcze utrudniaSEVILLA, 4 listopada {PAT.) Ją znacznie akcję . powstańców.
Wedlug komunikatu powstań którzy cofnęli się ostatnio okołp
czego, wczoraj w Asturii roze- 2 mil na froncie Estepona
grały się- gwałtowne walki, w
czasie których padło przeszło
NaDad na hiszDań
1.000 górników.
skiego d'DI~malę
Na drodze Gijon--Oviedo doBERLIN. 4 listopada. (PAT}.
~ szło do starcia, które zakończyło
\V pzocaj wieczoa-em, jak dOllOli
się
odparciem
I
zmuszeniem
do
"O dymu.
... ...
ucieczki oddziałów górników. nitamieckle biuro infonnacY]ne,
O godz. 15~~j wojska rządowę I
którzy )lonieśli znaczne straty. dokonano napadu n11 hiszp~l.ń
I'n\kowicie opuściły miasteczko!
Rozbite oddział~' wycofały się w skiego charge d'affaires Rovirę .
Getaie. .
.
Napastnikami byli dwaj emikierunku Santander.
Generał Varela, któl'ego 00granci hiszpańsey, kt6r.zy rzuci
działy zajęły Getaie oświadczył
li się na chaTge d'affaires Hisz·
tłzil~m.likarzom: · i\lożeeie zawiaNa
'froncie
EsleDona
palllii w chwili, gdy opuszczał
domić caly świat, że 'Madryt ZO~
dom, w którym mieszka.
GIBRALT
AR,
4
listopada.
słanie żdobyty w tym tygodniu.
Zlr amiwszy swą ofiar~. napnst
Mapka przedmieść i najbliższych o)l.olic Madrytu. Na połu4niu od (PAT.) Jak donosi agencja
ll.illYŻ; 4 listopada. (PAT.)- stolicy widoczna miejscowośc i .lot nisko Getafe, 'zdobyte przez wojska Reutera, powstaIlcy wysyłają po nicy zbiegli, zabierając tekę t
Havas dono;~i z ~f'adrytu, że odpowstańcze.
śpiesznie posiłki na front Esle- aktami, którą wyn,'ali z rąk na
dział płk. Ąsensio
.
.
.
pona (w prowincji Malaga). Zaj padniętego.
ZAJĄŁ DZIŚ O ŚWICIE
., W dniu dzisiejszym walki do-l LA CORUNA~ 4 listopada.
muJą oni już od mie!!iąca okolice
Niemieckie ministerstwo &pr.
.
. M. ALCORCON. ,
Ikoła :Madrytu ogarnęły odcinek (PAT.) - Rozgłośnia powstań- miasta Estepony. pt?łożone~o zagranicznych wyraziło z powo
()dległe o 11 klm. od ~1~dl'ytU. (20-kilometrowe.i długosei. _
cza o .godz. 1.30 w nocy donosi: nad b~zegiem !"ol'za Sródz!em- du tej napaści ubolewanie hiszPrzedmieście :Madrytu i kosza I :M'Alcorcon będzie stanowił{) I Przy zdobyciu Mostoles l Villa nego, Jc~lnak mgdy dotąd me a- pallskiemu charge d'affaires, a
władze z całą energią przystąpi
"y CARABANCHEL SĄ OBEC-I pozycję wyjściową wojsk pO-l Viciosa przez wojska powstań- łakowalI go.
;\ilE OSTRZELIWANE prz('z ar wsłańczych do BEZPOŚREDNIE cze, trwały b. zacięte waUd. Jak sądzą, miasto to jest sil· ły do poszukiwania spTa+.rców
napadu.
tylerif! powstańczą.
t GO NATARCIA NA STOLICĘ. J Wo.jska rządowe straciły wielu nie ufortyf~kowane.
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WASZYNGTON, 4, listopada.
(pAT.) - Według dotychczas,.wych obliczeń na Roosevelta padło 23.1łiO.3H5 głosów, na Laudona zaś 14.·123.777 głos{,w.
Sekretu!'i. "tanu ~praw zugra
11icznych Hull oświadczył, że n"

witaty wyborów

ÓW glos' W

potwierdzają

przytłaczającą większością

amena rzecz pokoju, decyzję utrzymania ścisłej
neutralności w wypmlku wojny.
ktÓl'a to polityka l)(~dzie koutynuowana.

SKICR AŻ 45 WYPOWIEDZIA·
ŁO SIĘ ZA ROOSEVELTEM A
TYLKO 3 ZA I~ANDONEM.
llooseyelt zapewnił sobie w ko
Jegium wybOl:('zym 519 głosów,
Laudon uzyskał zaś 12.
Laudon sam oficjalnic przy'lllał dziś nad ranem, że jest pobity i uznał zwycięstwo Roosevelta.

rykańskie wysiłki

LOXDYN, 4 listopada. (PAT.)
Dotychczasowe nie oficjalne jesz
cze wiadomości z Ameryki wska
lUją na to, że Roosevelt uzyskaJ
niebywałe wprost zwycięstwo.
większe .jeszcze, aniżeli w roku
1932.
148 STANÓW AMERYKAŃ·

a
ODselelta
ai 45 w'Dowiedzialo sit jego kand,datura

Obniżka

.. Zmietnśm,

Drzeci.n~k6w"
NOWY ,TORI\:, 4 Hs.t opada. (PAT). Jak zdaje s:i~, ogólna i[ość
głosów.
które padły na
rze.cz stronników RoosE'velta wy
niesie około 25 milionów.
W Hyde Parku Roosevelt
lw'rócił sk do zgromadzooych

ZI

rzesz

ludności

słowami:

z

następującymi południowych, na wybrzeżu o·

"Sądząc ze znanycb ceanu

Spokojnego,' w ' stanach
dotychczas wyników głosowa· GÓl" Sltalistych i nawet w sta··
nia, korzystamy, jak si~ zda.le, uaclI Nowe .• Anglii'".
z l1a.iwh:ksLl'.i lawiny głosów, ja
ka kic'dykolwiek spadła przy I
Jak głosował
~łlJsowaniu w stanach Z.iedno
Naw, Jork
czonych.
,
Zmietliśmy przec.hvników sku ł NOWY JORK, 4.11. (PAT) -"
lecznie we wszystkicb stanach Wynik głosowania w mieście Nowy
.
. Jork (City) jest następujący: Za
stronnikami Roosevelta padło-2.016,204 głosów, za stronnikami
Landoml - 659,746 głosów.

l

ce slab-lizacja walu
I

Roosevelt będzie enervicznie wprowadzać w życie swój program Depesza od landona

o
I NOWY JORK, 4.11. (PAT) .WASZYNGTON, 4 listopada. (pAT.) - W kołach politycznych z powodu zwycięstwa wy- \ l~andon przesłał z Topeka (w st.
borczego Roosevelta punuje przekonanie, iż pl'ezydeJlI po zakończeniu okresu wybOl'czego w])ro- l Kansas) następującą depeszę do
wadzać będZie w życie jeszcze energiczniej niż dotychczas swój plan polityki gospodarczej i spoRoosevelta: Naród wypowiedzial
lecznej, licząc się z tym, że obecna jego kandydałUl'a będzie już ostatnią: Według tradycji mne- Qię. Wszyscy amerykanie przyltn~
rykańskiej po raz trzeci ubiegae się o prezydenturę nie woluo. Prezydent RooSevelt będzie więc
werdykt na,r odu i pracować będ"
w najbliższym okresie stopniowo. obniżać ela, aby w t~n sposób ułatwić stabilizację walut i
przlwróeenie normalnego handlu międzynarodowego.
(Dokończenie na str. S-eJJ.
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Pales" a

Londyn, w listopadrie.
Strejk
w Paleatynie
~~tał oficjalnie zakończony co

arabski

Berlin D gnie g DO ila", ia o" o zali rzad belgijskiego

':;!tlcó:Sł~;:bski':~zal~t":s~~~

T
· · koperŁy,
a]emnlCa

Forl),ign OWce zosŁały uwień.
czon~
pomyślnym wyn:kiem.

wręczonej przez hitlerowskiego ministra propagandy

Arab~y wasalowie Anglii inter
..
wenL('wali na rZe<!z Londynu.
Bruksela, w lIstopadZIe.
udzieloną mu przez Trzecią Rz~ 1gii. Bezpol>rednimi przvczynami piło bez ociekunia się do dyktaChociaż Degrelle doznał po· szę, pierwszym 7. jego czynów umożliwiającymi dyktaturę są:' lurr· Dyktatura może więc jedv
Loli'dyn zobowiązał sl~ wonie narzucić się sama i dlateg;)
hec arabskich książąt do pew- raz'ki i szumnie zapowiedziany będzie wyn~grodzenie krzywdy, kryzys, rozkawałl<owanie
nych ~o.nceSji. Istnieje przek()..! "marsz na Brukselę" zakoilczył wyrządzonej Niemcom w spl'a. 1 tyczne i moralne kraju, brm 0- należy wzmocnić władzę rządu
nanie, te zostały one u.i~te w się fiaskiem i aresztowaniem wie terytoriów Eupen • ~falme-I' wanie państwa w p::ulstwie przez i zacieśnić jedno~ć narodową·
pewną formę prawną. Oczywiś. prowodyra, walka między fl'!.- t d y " . .
tworzenie milicji partyjnYCh.', ~[owa ta zawierała również w
cie cała sprawa otoczona jest szyzmem a demokracją w Be.l·
Wprawdzle Degrelle zaprze- Belgia nie znajduje :ię w tych zarysach projekty reform w
zupdnq tajemnicą. Nie wyda je l gii nie jest skończona. Dyna ~za temu spotkaniu, ale taktyka wanmkach.
i dziedzinach: politycznej, społecz
si.ę jedn:fk, aby angli~y wirle o-l mizm Degrelle'a nadal szuka uj· Jego i. ambitne sny o władzy po Zdaniem premiera. kryzys w: nej, dyplomatycznej, ekonomie:.!:
bi~ali. Są zbyt ostrożnymi i do ścia w propagandzie według wzo zwalają przypuszczać, że ZInie- Belgii jest na ukończeniu, w zeI! nej.
brymi strategami, by ule.g&ti la- ru niemieckiego. Nie jest już bo na on do hnportowania do Bel- kie instytucje rządowe i admini
Jeśli chodzi o tę ostatnią dzie·
two. Ponadto obiecanek 31lgiel- wiem tajemnicą jego ostatni:} gii fa~zyzmu a la hitleryzm.
stracyjne pracują sprawnie, a dzinę, projekty reform są już
skich nie należy brać zl'yt se- wizyta", Berlinie l spotkanie z .Jakle jest stanowisko rządu w "milicji prywatnej", państwa w opublikowane. Dotyczą one prze
rio. Mogą coś o tym powjedzieć dr. Goebbelsem. Na ten temat pi tej s~rawie, wypowiedział się pal1.stwie nie ma i nie będzie w de wszystkim poprawy bytu kła
zarówno aTabQl\\;e jak i ZYdZi'l sze antwerpski "Matin":
premIer Van Zeeland przed Belgii, jak długo rząd będzie u sy średniej, której niezadowole·
"Minister pl'opagandy 6oel- czło~kami rz~du, przedstawicie- władzy. Poza tym, Belgia, jako nie DegreIIe łak umiejętnie wyOczeku.ie się przyjazdu korni
s.ii kró ewsk~e~
dla zbadania bels pow szowa} egrelIowi je. ,!anll obc~ch p3ń~~w, palest~ą mo.narchi~, uznaje za jedvnego kOtzy~t~. Niezadowolenie klasy
ska:rg na mIeJscu. 'V cel{'wość go pracy politycznej i zadał mu ltd. Zd?mem premIera, podłozc zWIerzchmka: króla. Odrodze- średmeJ, zwłaszcza drobne.,,"'O ku··
tej wycieczki wątpi wip-Ie osób. pytanie, kiedy obejmie władzę. dla dyktatury nie Istnieje w Bel· nie życia ckonomiczengo nasłą- piectwa, wypływa z druzgocącej
I słusznie. Skargi obu stron są Powiedział DegrelIowi, że nale
••••••••• 11 . . . . . . . . . . . . . . ..,• • 11 • • • • • •11 • • 110 • • • • • •
ich konkurencji wielki.ch do·
z~ane w Londynie i ~ Palesty- ży działać jedynie drogą parlaZRKłUłDY RRDID'ECH1UaZltE II mów tow,arowych: a sz~zególnie
n.le; p~za bezpośr~dmm. U'tkmę ~enta.rną, fascynować i przt'ra.
W łi8DZI
• magazynow . o. JednolItych ce.:
c\~m. s~ę.z przy\~od.canu arab- z~ć tłu~y m~lowaniem zgrozy
J. KALINOWSKI ! na~h. Pr~eds!ęb.lorstwa te, .0l!esk~ml / z~dowsklmJ, c.o hyłoby mebezpleczenstwa bolszewickie
i A. SOBCZYK
r';lJ~ee v.:l:lklml środkamI pl~OSIągalne l w lLond:vme , kornI- go. Zwłaszcza _ oświadczvł dr.
"TRIUMF" B-mio lampowa. 7'mio ! męznyml l poparte przez banki,
sja niczego ię nie dowie.
Goebbels _ należy ubawiać
obwod"'wa.luksusowa. wspaniały ton II wykorzystują trudności finansoAle takie Już są t>bycz:de an tłu • Będąc mniej nndnym, niż
"SYMFONIA" 6-cio lampoWI,7·mio
wc, W jak.ic~ znajdują. się mali
gielskie. Zawsze w wątpliwych inni, będzie go pan miał po swo
obwodowa superheterodyna
II prod~cencl l uzy.lmJą towary
. .
. Cał
"METROPOIolS" S-clo lampowa •
l k t R
wypadkach wyjeżdżają na miej Jej trome.
e zadanie polega
Iluperheterodyna bardzo pomysłowa II pra"ne. po cenac l. o.sz U. ozpO
"ce wydal'zeIl_ komisie królew. na tym, aby być żywym. żyw. •
tr6ibllrwnlI skalo
rząd~ałąr. ",,"z.elklml nowoczes,
'kie. Jeśli wyJazd' teJ komisji szym, niż inni. Tłum, jak kobie- :
"EROS" 4-ro Illmpowy. 3-obwo- • n~ml sro~aml reklamy .. neona
ZO_ tał onóźniony, to. nie dlate- ta, woli lu(lzi, którzy bi.ją, byle- II ŻĄDAJCIE", SKLEPACH
Ił .dowy wysok~ei kIllsy
.
mI, zwra~aJący uwagę mlstrzow
"1). że nie ł)yła ]'eszcle (/otowa_\ by potrafili do nierto przemó\vić I
RADIOTECHNICZNYCH.
..MAIRS
z nha)lepslych l nIl)ską
archItekturą
i . przy
.•
' .
t,
, I
4!psly nIlJta~8Z~
I najtanuyc: •
•.
l l' wystaw
'ć
- •
Tułaj znowu WcllCdzi w gre mż naiwnych głupców. Pan j e s t .
" ciągający PU) lczno:s tamoSCIEł
"':vis'za polityka Otóz istnieie na dobrej drodze, młody człowie
••••••all.. 1!3i1• • • • • • • • • • • • • • • •m••••••
cen magazyn \\ abi klientelę, któ
ob:łwa. że któraś ze stron nłe ku i w oczekiwaniu oficjalnego
ra pozostawała dotychczas wjer
n~ dostawcy Y' swej. dzielnicy
zeth('e sle stawie przed obłłeze powitania w Ber1łnłe nowego
Nleza<iowolem właśclc~el? mnit>j
komisji. To oczywiście prlekre wodza rządu belgijskiego, po~13Iob~' zll1aczenie teJ podr6zy i zwalam sobie wręczyć panu tę
na naibliźsze 100 lat
s~ych s~lep6w zdołah ~Ię przeprac. W chwili obecnej isŁni,e.ją kopertę".
.. •
.
CIWS~Wl~ tak l?otęż.~eJ konku·
wntpJiwośd odnośnie do ty- Co było w tej kopercie?
\ UCz.ohY ~ Pensylwann, . profe·f . 6. P~od~c;la ~-oskon~lych ra· rencJI: Na noweJ sesJ! parlam~'l
dów. Sjoniśd maią pewne zaKorespondent Matina" przy sor. T. Flanek,
opublIkował dJOodblOTDlkow I sta.cJl nadaw- tarne] rząd postanowił tej klas"
"trzeże~ia co do składu komis ii puszc.za, że były t~ broszurv pro ,.'s~uletni plan", który. wedle czych .t.tie więksLY<;h rozmia· prze~e ~szy~tkim da6 zadość\~
~~rólewskiei a ponad to tadają I pagandowe i specjal d}- .
.1e~o zdanla, ma 'przed sobą nau r6 , mz zegarek kIeSZ()nkOWY'j cZyllleme. PIerwszym i na)wn7'
dalszvch '~ormalnych kon....:..I\ty· 'zeb"ane prze
n~. °t\.untleIl ka. W ciągu najbliższego stule· 7. Podróż na księzyc w ma- niejszym krokiem ma by6 Wiła·
.
.
'.VII,.
z nllnlS ers wo'
. . , ełn'ć 2
.
.
j'
.
f
<lentów emj~racyjnych Władze propagandy a rac e' pr
. rt cia uczem wmmp l 1 po- SZyDle dla komumka.c l mIędzy wa zabl'an aJąea otwIeranI. łuI.
~andatowe 'chciały p;zydzielić I filię, urząd 'Antl.K~.!inł~:~. Je!'>:} niższych zada~: •
pJaIIletarnej.,.
powiększania wielkich domów
Artenc" 'lydowskie)' w terminie
p d.k'
•
1. Przedlużellle przedętnej
8. UrzeczYWlstnienle absolut· towarowych l magazyn6w o Jed.
:-;
.t
·.
. IudIZk'lego d o 100 Ia t .
_L
!l!r6tkim
pewna
ilość cE'.rtyfika- 'do omec
. . ,tej rozmowv
.
- .przv'
' , ly~la
n te d osk onał ego sztuez.n,ego o- notltyeh eenaaJ;
następne ••
t'
k sl-'
t"
wo ca re:li:1stow mlał oŚwlad·
2 Szvblde i radykalne lecze- świetlenia słonecznego
Iehwaly mają dotye~~ ulg w pla
0Y" d z dO ·r~· tn~em J~m1.lnu czyć: "Mam za sobą armIę ł wito! nie' raka chor6b wenerycmych
9 Zachowanie urody kobi~- ceniu pudatków ł kwestłl udzie~v.lazt u o n es ~y. b 0 - ką część żandarmerii" oraz przy i adrety~u.
cej . do głeboki.ej starości
lanIa kredyt6w
,Jec
ego
zareagll.1ą
ara
OWle,
rzekł
że
wzamlan
za
pomor
3 C łk . •
l
'
h
'
.
.
.
'
T e re,f ormy, sprowadzające
•
. .p?
kt6rych najistotniejszym postu- ' ''''
.
• .' ~ . a o~lte t; uwame wsze
10. C elm~zne ~dz~W1~nie.
latem iest dalsze wstrzvma'llie
I legO rodzajU bolu.
I 11. Urzeczywistnieme pIa. lepszeme bytu klasy średmeJ.
imigrac.ii. .
4. :\IO~!lloŚĆ .odbyc~~ absolut- s-ty.cznego i kołor()weg~ filmu, pozbaw! może ..exiz~ ~ego gł6w
ILondyn Juz dziś wyciąga pe- CIez tam swoJe własne cele, któ me ~ez~lI'czn.e.1ct podrozy I~uoko- d~.Jąc;g.o pełne złudzeme rzeczy ~ej pozywkl; z.~10blbz~wanym
wne wntosld ze s.treiiku 3rab. rym: wszystko pod:porządkowu lo ..zlenu w CI~"ll 24 godzm.
WIstOSCI.
.'
slło~ demokraCji uda SIę moźe
'kiego. Uldad z ,E~l)tem oma Je, w imię których
przecież ,.D. p;z.es)łam~ bez drutu ener
~2_ Wyn~tlezleme, narkotyku. t'ozwlać wład~ze sny Degrelle'a.
~za pewne przestawienie'" do. p.rzyjmował, czy tei ubiegał gll ele!dryczneJ na. d?wolną od da.ląc~go nLeznane .le~zcz~ zado1 a wtedy Ta~osć dr. Goebbelsa o·
tychczasQwej polityce na BU. SIę o mandat palestYI1ski; o- legło.ś;c, bez wszelkIe] s.traty e- ",?leme, ale absoJUltJme llles1!:ko kaz.'lłaby Się przedwczesną.
kim Wschodzie. Pocią.gnie to Cht'OJia intel'esów na -Bliskim nergu.
l tH\wego.
Hel. Kap.
za sobą i dalszą konsekwcncię. Wschodzie, ochrona drogi do
Palestyna jesł bazą strate- Indii.
-:dCZllą.
Spokój w tym kraiu
Wyrasta nowy konkurent:
.iest dla: W. Brytanii zagadnie- Włochy. Groźby niemjeckie s!a'
niem pi-erwszorzędnej wagi. Tyldą się donioslej" ze, a sprawno' ć
1(0 w atmosferze spokoju mo- ł włoska da.je się Już we znaki.
żoa rozbudować szosy, uUl(Jclli~ Nacjonalizm wr6d narodów l'
wybrzeia. stworzyć bazy mor- Bliskiego ,"Vschodu czy.ni postę
ski e i t. p. O tym wiec1zą obie py. Czy do tego ktoś obcy przy
walczące strony w Palestynie: kłada ręce, jest w zasadzie obo l'
żytłzi i aJI'abowie. Anglia chce jętne.
r~ądzi~ star,ą metodą: wy~ywa
Stre.ik w Palestynie wykazał I
mem JCdne.1 strony przeCiwko np. jak nieoewny jest rurociąg
drugiej. W dalJlY~ wXp~tlku je naftowy z Mossulu' do HaUY.1
(makie PO?s.yc~me rOZl1lC n~r~ Kilkakrotnie. mimo stalej
d?wych mscl SIę r.ó,,:"ie~ ~~ lm chrony woJskowej, został przer
c.JaŁorze. ~tąd WYSIłkI At1g1!I ~la WaJtly. Czyli, ze zaopatrzen!e sa
]wmprom150we,go ~alatwlema. moloŁów i okręfów mogłoby po
w przebojowym, pełnym humoru, muzyki i śpiewu filmie wiedeńskim p. t
Palestyna mUSI bov.'lcm być u- ważnie ucierpieć. Więc tez an-j
~
l:r~yma-?ą jako sŁra1:onica ~n.g!el; gIicy mówią już
konieczności I
SklCh m!eres6w
na BliskIm wykorzystania złóż naftowyell
WschodZIe.
w Palestynie. PO'izukiwan'a by
Ustępstwa Anglii wObec ara- ły kilkakrotnie pooejmowanc,
h6w mote bedą du~e, ale w ża· aJe nie spieszono się
celowo.
dnym wypadku nie p6jdą Rn!lUI gdyź Mossul jest tui poo nocy po linii stwarzania iU'l1ctim sem. Teraz wzglE:dy natury go.
między interesami IIrabów pa- spooarczej
ustąpią polityezle'\ty6skich a wsp6łwymawca- uym. Ka.pitał angi('lski podejmu
mi w innych bajach arab· je w najbli~szym czasie prace
skkh. BynaJmniej nie leży w wiertnkze oraz postmkiwawcze.
interesie W. Brytanii 1.nlaenJa\ Zapowiada się założ<m.ie rafiJneI udziałem
nie stanowiska arabów. .Te~1i rH i t. p. Tam, gdzie :IilB idu,ie
Londyn zwrócił się o pomoc do się nafta, stamtąd nikt nie u·
książąt arabskich, uczynił to w stęnu.ie. JeSli złoia naftowe w
~dzleń rekordowego powodleJlia znakom.
ostatecznej potrzebie_
~alestynie. okażą si~ bo~~te,'poRozma"'.tośc·.' teł.
ł 2-91 gwiudorów
amerylr. L U C Y I M I S Z A GERł·1AN
Walka o Palt.stynę
daleka,' hŁyka an~leJska słanie o;]~ meu- 1& "
112-25
iest od zakcHlczenia.
'Londyn stepliw~.
Dziś, w cz~artek,
mU80i la.wirować- gdy! ma przeT. .
.. aOdz. 9.15 wieCl "
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Regent Horlh, z wizJłta w Rz,mie••• Król iktor Emanuel i Mussolini DOjada
do Bu aDesllu. •• Minister Cia no w,jeżdża do Wiednia
BUDAPESZT, 4 listopada. - j mie regent HOI'thy przyjęty bę- Umberto, celem rewizytowania
(PAT.) - Dzienniki dopiero dzi dzie również pl'zez papieża.
regenta Horthy'ego.
siaj ~onoszą za prasą włoską i
LONDYN, 4 listopada. (PAT.)
WIEDEŃ, 4 listopada. (Pat.)
austrIacką ~ planowanej ?~ dru Reuter w depeszy z Budapesztu Potwi~rd~a. się wiadomość, . że
gą połowę listopada podrozy I'e- podaje pogłoskę,
jakoby król włoskI mimster spraw zagramcl
genta ~orthy'ego. do Rzymu. . Viktor Emanuel i Mussolini za- I nych Clano przybędzie.do Wied
.Zdamem tutejszych czynm· mierzali odwiedzić Węgl'y w o- nia ~raz z małżonką w nicdziek~w urzę~.owy.ch: do~ładny ter- kresie, popl'zedzającym święta lę WIeczorem.
mm podrozy me Jest Jeszcze usta Bożego Nal'odzenia.
~Ve wtorek, 10 b. m. rozpoczlony. "\V każ~ym ~azie wyjazd
Jednocześnie do Budapesztu nie się konferencja ,ministl'ów
re.ge~ta ~astąpI dopIero po prze- przybyłyby i inne wybitne oso- spr.aw zagl'. tl'zech, panstw sy~a
w!dzl~neJ. na yołowę listopada bistości polityczne, reprezentn - ta:m.szy pl'otokułow r.zymskl~h.
wIzycie mlD. Clano w Budapesz- jącc pallstwa obce.
" pIątek, 13 b. m. panstwo CIacie.
.
..
;Wizyta ta ma być rzekomo po no udadzą się do Budapesztu.
J~k Się dowla~uJem~', regen- twiel'dzeniem hal'monii, panujątO\~' ~ towa~zyszyc będz.le w po- cej wśród mocal'stw, reprezen•
Ił
• ..
dr?zy ?TIalzonka, .premIer. DaTa- towanych na tym zjeździe.
Hlfler-Plussollnł
nyIl, "
mm. Kanya
kanReuter zaznacza 'iżJ
bvłaby to
PAR"Ź' 4 l' t
'1" I szefowIe
. k
.
~,
lS opa d a. (PA'f) •_
pierwsza podróż Mussolinieg,) 4,Le Malin" donosi z Berlina, iż
ce aru CyWI neJ 1 wOJs owej.
Pobyt regenta w Rzymie ma od wielu lał poza granice Włoch. nowe pOl'ozumienie niemieckopotrwać 5 dni. W.e~ług wszelkieBUDAPESZT, 4 listopada. włoskie zostanie przypiccz~to·
go .pra~dopodoblenstwa, I:egen,t Jak donosi "Maggyar Orsag", walle przez spotkanie kanclerz:.l
';YJedzIe z Budapesztu dma 23 jeszcze w pierwszej połowie Hitlel'a z Mussolinim, któl'e na·
lIstopada b. r.
grudnia ma przybyć do Buda- stąpi z początkiem przyszłego
Omawiając tę wi2;ytę,
prasa pesztu włoski następca tronu roku.
włoska podkreśla, iż m. in. zło
iy on wizytę królowi Wiktorowi Emanuelowi.
Premier węgierski Daranyi bę
dzie miał sposobność zetknięcia
s ię po raz piel'wszy z szefem rzą
du włoskiego.
W czasie wizyty mężowie staWIEDE~', 4.11. (PAT) W ko- s1aedter - Stuermcrowi resortu bez·
nu włoscy i węgierscy odbędą łaqh politycznych uważają rekon· pieczeństwa publicznego uwaźar, e
~zereg doniosłych rozmów.
strukcję gabinetu za dalszą konS04 jest za. pewien' ukłon w stronę BerDzienniki podkreślają, iż przy lidację szczególnie w dziedzinie 'o lina,
Rekonstrukcja gabinctu oznacza
jazd gości węgierskich do Rzy- spodarczej. Ustąpienie Baar Baaren,
mu wywołał w społeczeństwie felsa i dr. Draxlera, którzy repre· clalsze w7mocnienie autorytetu I{anwłoskim szczerą i głęboką ra- ze'ltowali Heimwehrę w gabinecie cIel za Schuschnigga oraz occniana
dość.
IlwaŻiane jest za ostateczne zlikwido jest jako kolejny krok naprzód w
~Vizyta ta będzie nowym do,· wlill1ie wpływów Starhemberga i je. dziedzinie normalizacji stosunków
pomiędzy Austrią a Rzeszą.
wodem wspólnych uczuć i inte- go przyjaciół.
J utrc odbędzie SIę posiedzenie se}
W kełach dziennikarskich przy
resów politycznych, łączących
oba kraje.
dzielenie G1aise - Holstcnauowi re- mu związkow~go, przed którYI? sta'
~ czasie swego pobytu w Rzy sortu spraw wewnętrznych a Neu- nie nowy gabinet.

l

I

l

Snotkanie

o~nacza ODOL bardzIe} Jesacze udoe.l<onalony; 18#0
działanie antyseptyczne zostało w wysokim stopniu
spotęgowane , Badania bakteriologiczne I kliniczne wy.
kazały przewagę ODOLU pod-w21glE:dem własności bajlterlob6JczYch.
.

Dokładna data i miejsce nie I go spotkania, któI'y będzie ró"
za nie szczegółowo ustalony, .iak

.,ą jeszcze ustalone, jednak

a

8ERLIN, 4.11. (PAT) Głów,
nyllJ objektem zain,tel'esowań niemieckiej opinii publicznej są dziś
sprawy austriackie. Prasa podając
na naczelnych miejsc.ach komunikat
o zmianie rządu austriackiego 01f.ra
nlczyła się do podkreślenia w t'.;'itttarb nazwisk tych polityliów, któ
rzy z rządu wystąpili, co uważać
moźna za oznakę zadowolenia.

'!:wiedzić organizac,1ę
obronną,
chroniącą nasze ~łanice, to do'
znałby
uczucia pukrzepieł)ia.
stwierdziwszy, że bariern .lcst
tam nie do pl'zebyc!a i że hrz·
pieczeńsiwo Fl'allr,ii .jest z tej

tonowe podobne do jstniej~
cych na granicy Alzacji i Lota·
ryngii.
N astępnie minister {Ioddał lny
tycznej ocenie sytuację armii
niemieckiej, która, zdaniem joego, nie posiada dosłatecznyeh
kadr dla tak olbl'zymie.i masy
ludzi, jaką przyjmuje się obf'cnie do szeregów dzięki \' prowa
dzeniu dwuletniej służby woj·
skowej.

I

•

r

zona

Ó

fr. na obrone granic

Poza tym minister na pytania misji, którzy nie biorąc pod u·
członków komisji
udzie!'! do-. wag ę zbroje!1 Rzeszy, doma~alj
kładnych wyjaśnie6.
na temat s ię, by rząd podjął badania w

jestem
sca.

ustąpić

ze swego miej-

Następnie Daladier zapowIe ,
sprawie ewentualnego zmniej dział wńiesienie wkrótce do iz
szenia czasu służby wojskowej by projektu ustawy, mającego
na celu zastąpienie trzytygod- Jeż eli ktoś z panów <- O' niowego okresu ćwiczeń dwoma
5 wiadczył minister- myśli rze' okresami od 13 do 15 dni, aby
czywiścIe i nie ze wzgl ędów wy ułatwić wciągnięcie rezerwistów
borczych, że można osiągnąć do do służby wojskowe.i.
bre wyszkolenie wojskowe w
l\Iuszą oni bowiem oswoić si~
ciągu
jednego roku, to g0tóW z całym nowym sprzętem wojskowym który odnawia się czę
sto, jak również z techniką woj
ny współczesnej. Co do przygo
towania wojskowego młodziei'y,
minister zamierza uczynić ,te o'
bowiązkowym począwszy od 18
roku życia.
Młodzież ta przez kr·Ę.tki ów Londynie
kres czasu przebywałaby 'w obozach wyszkolenia. Dla młodzie
ży do lat 18 wprowadrone by-

stanu motoryzac.ii w arn'ii nie·
mieckieJ, budowy dróg z lamteJ sh'ony gl'anicy, rozwoju linii
stl'ategicznych oraz organizacji
obronnych. ~1inister podkreślił
POWAŻNE WYSIUn ZENon:
NIOWE NIEMIEC
i z ironią potraktował żqcianie
socjalistycznych członków ko·

Q

Wj d

ił

nikarzy zagranicznych. W wywo·
dach dr. Schmidta uwypuklają tli
przedewszystkiem zapowiedź, iż dr
Schmidt w drugiej połowie listGpa·
da u<la się do Berlina. Rozmowy.
jakie odbyć eię mają z tej okazj;
.tlabierają w oczach Berlina jeszcze
większego znaczenia po ostatalch
deklaracjach Mussoliniego. ~wtad·
ezenie dr. Schmidta stanowi, zdaZ duzą przychylnością przyjęto niem kół tutejszych, pomyślną pro
oświadczenie austriackiego !,lek re' gnozę przebiegu tych rozmÓw.
tarza stanu, Schmidta, wobec dzien

Min. Obron, Dalad-er zaiada dodatkowo 500 milio
PARYŻ, 4 listopada:. (PAT} ......:
.Minister obrony narodowej Daladier wygłosił dziś w komisji
wojskowej izby deputowanych
dłuższe przemÓWif.:llie na temat
sytuacji wojskowej Francji, ' k lń
rą uważa za calk.-nvicie zada\':n
lającą. Gdyby wiciu fl'ancuz(I'"
- powll: dział mlll!ster - mo·
gło udać się do uJm'tyfikowanych okl'ęgów północnych i

hr. eiano "

pl,wów Slarhemberga

Ostateczna likwidac;a

Lini

wizyty

C Dł ,-

II I n

•

I

!'ówno w Rzymie jak i w Berli , program
nie opl'acowują już progl'am te· Berlinie.

•

m • Bec

lii

strony zapewnione.
Dzieło to, którego trwałość i
moc minisler podJ;rrf.:ił z naci·
Podczas trzydniowego pobytu
skiem b~dzie .1eSiC)!f; uzupełnia
Ile na gran!('} PÓ~{:n( ne.i i n~ l~
łach strefy, którn. w '" ykOll)nil'
traktatu z l'. nt-l h~ła dQtych·
żgdów
czas otwarta.
'Yarsz. kor. "Glosu POl'anne· zwłaszcza, że Edell jest l'efcl'cn·
Bardzo żywo interesuje się .t ...
Strefa ta grani:':lv z Bn7~' leą
tem spraw gdallskich w komi· go pobytem pl'asa niemiccka,
; Belfortem. Okl'~g JUl'y będzi~ go" telefonu.ie:
piątek min. Beck wyjeżdża tecie trzech ligi nal'odów.
któl'a utrzymu.ic, że wizyta ma
również UfOl'I~' fii\t!"';my, aż " b:
na cclu pl'ze szłwdzić temu, ahy
z td strony za~l'od1.ić dł'o~f' in· do Lond;\'nu.
Wczol'aj b;ył przyj~ty na poUKŁAD NA W SCHODZI,E El·
",a-H armii, },h)"fł!' ,V po..,.-, ald·
słu('haniu u p, Pl'czydenta.
II!
ROPY llozostał bcz .takichkol·
la ncuh'aJnoś{. Sz',v>I.ical'ii.
w niedziclę l)l'zybędzic do STAI\IRUŁ, 4.11. (PAT) - Rząd wiek gwarancji i aby Polska zOl\linister zapnwic(I!'ał , iż za·
Londynu
i zabawi tam trzy dni. turecki postallowił wyplenić zako· słała uznana, jako miarodajny
1
ż ąda niezwłoC7:1i:; o-t p:1rl'1 JH' n
Rząd
angielski
wyda na CZl'ŚĆ rzeniony w niektórych 1l1ie j SCOwoś,! czynnik siły na wschollzie. przy
tu kredytu w w~'SOI~t)~ci 500 mi·
~ościa
obiad
galowy,
podczas ciach zwyc~aj vendetty. Członko- wykluczeniu Sowietów. Próc:l
Iionów dh przf'1l:'fI~' .ldzeni ... 1Jfkh'il'CgO
Pl'z(,l~ówi
min.
Eden..
wie rodzin, POCZll'va~ący sił(. d? tcgo ni('ch~bnie b~dzil' JlOl'Us.z~,
ganizac.ii obrOlHH' ,i na granic'Y'
Prasa an/.{ll'lska utl'zyJllll.11'. ventetty lub przez mą zagro'lem, na SPRA" A EMIGRAC.JI Z\,
zwłaszcza w okr~gll ;,{jjnocnv rr,
"\" pobliżu grani('v belgi '~ldc; 1;(~ łlOdt'7as 110b)' hl ministra nad hędą wysie(ł1ani do miejscowości, I nów no PAU;:STYNY I ZA,
zhudowalle zoStJ.!lą w naih l ." Tamizą będą omawiane m, in.lodległych przyna.il11uiej o 50 Iti m, GADXIENIE KOLONII DLA
SPlUWY GDAŃSKt;l~,
od stałego miejsca zamieszkania.
POLSKI.
szej przyszłp5ci ul'1.:}{lzenia hc'

Oma"iaD~ bCdą

spraw g

8dański~ i ~miera(ji

do Palfsfung

"r

Taplenie vendetty

I

ł~'by obowiązkowe ćwiczenła

fi·

zyczne w szkołach.
N a:cjonalizacja przedsi ębiorstw
pracujących dla obrony na;rodo
",ej dokonana została w sp0sóh
zadawalający.

Energiczne wywody mintstra
wywnrły na członkach
kCJmi~ji głębokie wrażenie. Wyjaśnia
nia jego spotkały się z życzli 
wym przyjęciem ze strony wlęk
szości członków komisji także
i z opozycji, zwłaszcza gdyrnini stcl'
kilkakr olnie
wytykał

sI, rajnym partiom pewne· p'osUnięcia.

~.XI -

•. PreZYdent RZJJlilei
na polowaniu

.\Varsz. koresp. "Głosu Poranoego" telefonuje:
~v, dniu wczorajszym
wyjechał na polowanie do Wisły a
stamtąd do Komory Cieszyńskiej
p. Prezydent Rzplitej. Razem z
p. Prezydentem wyjechali amha
adorowie Francji, Anglii i Niemiec, posłowie: austriacki i wę
gierski oraz ministrowie rolnic·twa i oświaty. Polowanie potrwa 4 dni.
Jak

.,GLOS PORANNY'~ .- 1938.

z

yCI~z

)

denlem Stanów Ziednoczonych

•

Dlaczego

zoslał

I
Roo
wybran" "0 raz dr gi
•

"reZ!I-

W zakresie finansów obniz('
nie stopy procentowej od dług'!
pań twowego z 3,4 na 2,5 proc.
przyniosło blisko Y. miliarda do·
larów. Ilość upadłości banko, wych znacznie się . zmniejszyła .
,\y dziedzinie rolnictwa docho,
dy farmerów były w r. 1935 c
2 miliardy dolarów większe nii
w roku 1932.
I W zakresie akcji pomocy dla
huono'ci od jesieni 1933 r. do 1
!>tycznia r. b. wydano na akcję
ratunkową przeszło 3.600 milio·
nów dol3l'ów.

się

dowiadujemy, na polorównież obecny
inspektor sił zbrojnych generał
dyw. Rydz - Śmigły.
~aniu będzie

Areszto\\: ania burmistrza ZalBlz~zyk

V/yjątkowe

*

swoje ~tano\viskll
opinii całego świata zawd7.i~
ZALESZCZYKI, 4.11. (Tel. wł.).
i cza prezydent Roosevelt kolosal
W związku z nadużyciami w zarzą
nemu .,eksperymentowi go~po
darczemu'", przeprowadzonemu
uzie miejskim w Zaleszczykacb przy
nipJllal od chwili objęcia przez
byli tu sędzir.l śledczy i wiceprokuniego władzy w Białym DOllll'.
rator sądu w Czortkowie.
gdy w marcn 1933 r . Roo;,eYeJl
Po przesłuchaniu aresztowano
zająt miejsce Hoovera. Stall~'
burmistrza Zaleszczyk, .p. Stefana
Zjednoczone przechodziły wla~
Prez. Roosevelt w chwili wygłaszania mo\\'y Wyl>tHCZE'j przez radio.
I nie przez "dno" kryzysu. Cha·
Hebdę l kasjerkę magistratu,
p.
F
'
. ,
. .
,rakterysŁycznymi cechami
te j
Hafner.
l'anklIn Delano Roosevelt u· doznał czę.sclowego porazellla ustawa o Odbu.dowle l'fzen ysłu najgorszej fai" przesilenia go~
Aresztowanych odstawiono do rodził się dnia 30 stycznia 1882 mlecza paclel'zowego, <:zego .re, llaJ'~dow~~o C~, L R. .\.) ,uzy- spodarcz~(Jo b\'h'; olbrzymi kry,
więzienia w Czortkowle.
roku w Hyde Park w stani.e no· zultatem był bezwład nogo ktory ~kuJc dm:1 16 czerwca 1933 1'0h. •
•
.
' .
, Z Y S bankowy oraz masowa u'
wojorskim. Po odbyciu studió,' pomimo energicznych zabiegó'w kI: san,kcJ~ prezydenta. ::\a u::.ta· cieczka l,a p itałów ze Stanów
w Havard University, uczęszczał lekarskich. uie ustąpił do tej po· WIC ' ~ec~' op~rt~' zoslał. p~woł.~lIlY Zjednoczonych. Prezyd. RooseII
on jeszcze przez 31ata tło Colum ry. do Z ~ ,la pJzez Hoo!'>e~elta 11Iząd veIt w krótkim czasie opanował
W Berlinie
bia Law Schooł i w roku 1907
W listopadzie 1930 roku ko- ~~bud?,,?' n~l'~d?:~e.J (N. R, A.l ~ryzys bankowy. jed.noci śnie
BERLIN, 4,11. (PAT) _ WcztJ r?zpoczął w Nowym. Jorku ka- mitet naczelny stronnictwa desl" Ol ZOil) h10\ llle dla ..prze jednak doszedł do wllIosku, że
rllj wieczorem Jan Kiepura wystą. flel'ę adwokacką· ,\ r?ku ~910 mokratów zawiadomił. ŻI' stron- ,,:ysl~t oraz urz~d ł't'gll J ac.1 1 rol- lyllw deprecjacja dolara możł'
I,ił w berlinskiej operze państwowej wybrany był do no~voJorsklego nieLwo to wy, unie kand~'datur<: Dlct~,a (A. ~. A,),
\ otworzyć realne per:-.pekl\'wY
" Cyganerii" P c"e
J k
I senatu stanowego. "
r. 1913 wy Roo 'evelta w wyborach prezy"s.·tyc.'.ZtlIU 19.3~ :,. J:oose,·e,.1t odbU(k~wv ,.,"o"podllrczeJ· Stai,ów
" "
u mI go. a ZWY'/' COfał sip z senatu bpdąc powola- denta StaJ1o'w w roku 1932. - - przepro\'i tlIz" oflcJaIJ]" dc"a
.
kle podczas występu
K'ep
. . , ..
.
'. 1.....
'"
.n
ZJ·cdnotzotl.vch.
Deprcc.J·aeJ·a ta.
.
I ury wszy nym na stanowisko zastępcy se- "r dniu 9 listopada 1932 roku lua~J~ dola el o 4~.?4 llloc.
stopniowo i czę~tokroć celowo
"-łkle
miejsea były oddawna ·wy- kretaI'za'" urzędzl'e nlorskl'm.- Roosevelt '''Y),fan,r zostaJ'e n"
a 1)0" n'tkll 1(\~) l'( 'II Roo e
przedane. Publiczność przyjmowała
....
".,,"
, ,
J·~t .
",l,
)n.
•
,s .. oraz sztucznie pogt(~hiaJla. dnpro
na~zego ~piewaka z entuzJazmem, ~a stan.owls~U t~n~ pozo~tawał prezyd('nła Stanów. uzyskuJąc ,'eH Orlll(.)~J pIerwszą powaZJ1u:,ł- wadzila w sl'I.'czI;in 19:11 rnku
wywołując go kUkanaście razy l w czaSle ~voJny SWl~lo~v~J, przy 472 gl~y pl'zeciw~o, 59 glosom, ~zą .l~,o,,·a~.~~, gdy :~l'l1at od[~~WJ l do ul'zędo\ycg'o lI~falt-J1ia nowe.
zed k
t
N
d t l . czym od hpca do wrzesma 1918 oddanlm na HooH'Ja,
tat'y\\knC]1 pro\okułn o prz.)slą- go pan'te'lu dohra na ollomie
~~~na ':~an~ałio:k~rz:rt ~~ enm l roku b~ł c~łonk~em inspekcji a- Jeszcze prze? objęciem prez):'I' pi·enin Stanó,' Zjedl:ocz.onY:l: 59,0 <p~o('. po~rzednie~o paryy
Y.
j merykanskich Sil morskich na dentury, w dOJU 15 lutego 193;1 do trybunaJu sprawlCdllWO.,CI tetu _
l wodach ell~pejskich.
I r" na Roo evelta dokonano za- l1lię?zynar~dowej ,,- !f'H:ze. Pod
P~liIyka gwpudareza !loos\'
I . Od stycznIa do l?tego 1919 ~'. 'I m~chu J'ewoJ~'erowe?o:
przJ kOl1!ec ~ltlJn .~? ~laJw~-zszv .u' \ n'lta ,,, ciągu ubirglvch ~ i pól
I ~Ier~wał amery~allską demobI- ktorym burnu. tr.z . Clucago -, zna.w dZlałlllnose 1' ..R. A. za 1l.l~·1 la t przechodziła prz~c różpe fahzacJ, w EuropIe. A w.r. 1920 Cermak, zo, tał C1ęZ~O ran~ly. I zgodllą.z.k~nsty~ucJą, .J.ednakze zy. Polityka gospodarcza Roose ,
Warsz. kor. "Głosu P Ol' llIl1·ne- ustąpIł. ze sweg? stanowlska w zmarł w następstwlC odmesiO- te poraz~1 me z1l1cch~caj:l Roo "e nita wJ~iosła niewątpliwie bargo" telefonuje:
urzędZIe morskIm. .W tym sa- nych ra~l.
velta, ktory w stycznIU 1936 r? dzo dużo nowego do Dospod:lI"
'17 din'
b
·-"..Jb' ł'
mym roku wysUll1ęty zostal
\V dnIU 4.marca 1933 rokn ku przeprowadza uchwalem. ki amel'J"kaiiskieJ' poz: h'm zaś
o SU~ w, rpz e z demo kr a t'ow Ja
, k o k an d y- R oosevelt ob'ją ł urocz~' SCle
~ .
l olb fZ~' nue",o
. d pJ'O",łlJUll
<I
b .t
,
. '. .
."
. ' l'. t lUt '4 . m.
. k'uu y_.1t_
urząc
1'0 o pu- wp'vnęfa bardzo wyr'lźnie i C7P
'
IUltllLS
ers WIe ?ple l SpV1t:cZtlle.!. dat na stanowisko wiceprezyden prezvdenta Stanó,v Zjednoc zo . bUcznych. który przewidywa!
':.,.
'
'.<.
,
dyrektora
•
l ecz pOUlOS
,. l porazk~
.
. . przez k
' ,.
, stokroc.
l1Iemnl dec\• dUJllCO
n.l
pod prze wodnlct'''em
..
, ta stanow
nvch" .JUZ. po powzlęcm
'rec vty l
w wYSOkO"CI 4 480 ml.
'.
.
departamentu slll!Żby zdrowia W
k i928 ]
ł' k" Ci'
"h ł
"
r ;,] l "
., '1"
POlltykc: gospodarczlj WIcIu lll d J Ad
k'
.e d '
1'0 U
o JTany zo~ta ~u- ont>res uc wa ~ o p rz 3 znamu J?IlO" (O aro" 11~ W) SI kl w lwch paJ1stw. Charaklcn'sŁYC1. r..:
lego, pOSIli , zem~ bernalorem stanu nowoJorskle- mu dyktatofsklch pelnom()(!- kIerunku zwalczania hczroh'J- ll)'mi cechami akcj'i Cios'pod' r'iekcJI przC<:lwweneryczne,l Pan ero. Od te ero czasu podjął walk~ nictw w zakresie finan ów i ad, cia.
.
<
•
t"
cl
.. lwowej naczelnej rady zaro, t>
•• ~
h'b' ..
....
'
O·
..
cze] prezydenta Roosevelta są·
wia .
o z~lesłeUle pro I ICjl. '('
,lll111~stra.cJJ??
' "
.
Slągiuęcla
ZaU1JCjOWanego pogłębienie interw('n.~.j ·)1J izmu. a
. \\ ,roku 1905 R~os,e, .IL :vst ą · .. \\ dnm :_.D:arca została zmc- przez Roosevelta nowego łndu więc zri~kszenie wpt~·",u rządu
Na posiedzeniu
om'6wiono pił " związ~k małżenski z ku- SlO11a pr?hlbl<::Ja. .
. (l~e,~ d~~~\ przedst:,,~·iają ię c~· federalnego na ŻYci(~ g05podar .
...prawy, związane z przeprowa- zynką swoJ~ Anną. Eleonorą . BezpoHedll1o l1Jemal,Po obJę- ft O" o .P:\. n~!>~~pllje.
cze krnjll. na krecanie koniuktud~eniem w 1937 roku spisu liez- R~oseveJt, corką ~H\jlllło.d~zego cm wł~dzy rozpoczę~a,:Ję "J:OOS~! "~dZl~dz:n~e ~rzeUlyslu '''':'- ry oraz wyraźl~a nuta socjalna
·.ow~o cborych wenerycznie_ brała h. prezydent! stan.o~ Te- velto~ska re~oluc.,a. Pler" - lWÓICZOŚC \~.Zl osła w s~tosunkll w PO:'llllięciach NO:'lpoclarczvc11 .
.odora Roosevelta. Z malzenstwa sZYUll troskaJm nowego prezy- do produkCji z r. 193~ o :)0 proc..
P lit '1' <i <; _ ' ' ' . ,
•
tego zrodziło si~ 4 synów i jedna denŁa było odrodzenie gospodar zaś place l'obotlliczt' zwyżkowa- . kO ) '-~ dt>~ ~~dadr('~~ na od córka.
ki amerykańskiej OTaz akcja po' ły również o 50 proc. Produkcja cm u m)(~ z~ nal? ~\\} 111 nace'" zimie 1921 roku, w J1ast~p- mocy dla 15 milionów bezrobot- energii elektrycznej pr.zewyższ~·- C~l~~~'n~l~ ~:y~~t dąze~lIem ?o.bar.
ąrzYłącza się
slwie kąpieli morskiej Roosevelt I nych. Uchwalona przez kOIl<1re-:; l la cyfrę z roku 1929.
dZI~J 111sk.1e t>0 p~LOzu.I~llell1a T.
t>
•
panslwall11 obcymI. IllZ za czado układu walutowego
~ów
poprzednich prezydentów.

lw
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wenerycznie
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SzwaiBaria

BERNO. 4 listopada. (,P AT) .
O. N. B. donosi, że depaJrtamenl
gospodarczy SzwajcaTii i szwaj
c8il'Slki BaJllk NaTOdowy zostały
upoważnione przez radę związ
kową do wydania oświadczenia,
że
Szwa.tcaria przyłącza się
praktycznie do ame'rykaiJ.sko •
WAR SZA \"'A, 4.1 t. (PAT) ~
amgielsko - francuskiego układu W dn. 4 b. m, w gmachu dyrekcji
vaIutowego.
lasów państwGwych odb, 'Ja się kon
Jerencj.a prasowa. którą zagall wil'
nister rolnictwa i reform rolllyc~
lO
W
p. Juliusz Poniatowski.
Charakteryzując rolę, ,ial,ą lasy
znów ukazały się
państwowe mają w 1Jrodukc.ji drew
nad Finlandią
na i ohsłudze potn:ell kraju, p, miHELSINKI, 4.11. (PAT) - W o' uister podkreśiił szczególne zllacze
l\łatnich .czasach
powtarzają
się uie prac instytutu badawczego laponownie w północnej Finlandii ta, sów państwowych oraz omówił spra
jemnicze loty "samolotów - widm", wę należytego zorganizowania ap a,
Jak donoszą obecnie z Rovaniemi, ratu administracyjnego i posiadamieszkańcy okolicznych wsi lapoli nia wyszkolonego personelu.
~Idcb zauważyli ostatnio krążący
W zakończeniu swego przemowie
~amotot ze zgaszonymi światlanti. liia p. ministar podkreślił, iż głów
Władze wojskowe t'''owadz~ docho· Jlym celem. gospodarki lasów pali·
'lzenie.
stwowych w najbliższym okresie
.
czasu stać się milsi inteusyfikacja

wyniku tej polilyki. obniżo
został zcre u • cel
i zawarto
\\:ielc układów t'huncllowych. M.
in. z paii.stwami t'uropej5kimi.
"-reszcie ostatni układ moneta,
ny trzech mocarstw wskazuj/."
:ił
na pewną chęć współpracy mi~
produkcji, zmierzająca do tego, aby Ilictwa. Umożliwione to zostało dzię dzynarodowej i na 1ym donio·
7apewnić krajowi pokrycie jeg\> ki 70rgallizowaniu specjalnej pla· słym odcinku.
potrzeb i nie uszczuplać zdolności 'ó ki ,.Paged".
... 'ew Deal" prezydenta Hoosc
l'k!>porl""ej.
C kutecznia la w kaldy1l1 roku ella w obecnej jego formie ma
Następnie wy~loszone
zostały wpłata pienięLIla do skarhu stano ha rdzo
wielu
pfzt'dwników
refera,ty, jlu,,(ru;ące gospodarkę wi tylko część osiągnięt~'ch w da" pfzede wszystkim w amerykań-.
lasów państwowych. Dzięki zorgani nym roku dochodów z lasów pan· skim ,~wjecie wit'lkiego kapitału,
zowaniu eksportu samodzielnego j t'twowych, pozostała bowiem czę~ć l' ma .i<,dnak .ieszcze wi~ee.i zwolen
prowadzeniu kon"ekwencJ1e.i l)olit:· tych ,10Chodów zostaje przekazy- llików w t~'('11 warstwach, kłóft
Id eli.spor~owej, l~sy palistwowe ":aJla skarbowi )mlstw~ ?ie w g~.1 cie~l)j~ly od p~zel'.ostów amer)"wprowadziły polsku:: drewno pod towce, lecz w postacI mwestycJl1 kam"klcgo kapitalIzmu. ,,, wywtasną marką na rynki zagraniczne hudowlan~ch. Zysk biIaJlsow~' za nikli kilku lat rządów Rooseve l .
i uniezależniły eksport drewna r rok obrachuukewv 1934-35 (koń ta popra~nt koniuklury w Stan
własnej produkcji od obcego pośred C2.ący się 30 września), W~ll1oszący ZjedlJoczonych pocz)'niła bar- - 34,536,5 tys, zł. stanowi śumę do· dzo duże postępy i wyraziła się
Składa;c;e af~arv na zi- chodu
płynnego, p~dlegającego, ":. olbrzymim wzro~l'.ic JlI'oduk,
dl b _ przelaniu do skarbu panstwa w kwo ('.'1, spadku bezrobOCIa. popramową Dam~c
('!e 22,763 tys- zł. i dochodu nie· wie b~·tu sfer farmerskich ora l.
płvJlne~o w postaci inwestycji n3 kolosalnym wzroście dochodl'
Kanta P.K.O. 70200. k'~otę 11,773 Łys. lł.
. połecznego.
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25 milionów głOSÓW
na Roosevella
(Dokończen

Minisler Ci· no zaproszonJl
RZYM, 4 listopada. (pAT)."Piccolo" douosi z Londxnll, że
w związku z mediolańska mową :Mussoliniego, w londyriskich
kołach politycznych rozważana
,iest możliwość zaproszenia min.
Ciano do Londynu celem przeprowadzenia rozmów na temat
sytuacji na morzu Śródziem
nym.
LONDYN, 4 listopada. (Pat).

WieksIość

Zabierając głos w czasie debaty
nad orędZ1iem króla, lord Halifax imieniem Eądu z}lożył m.
in. następującą deklara,cję w

wabu ilbach

NOWY JORK, 4.11. (PAT)
Według ostatnich danych do izby
sprawie stosulllków \V. Brytanii
reprezentatów na ogólną liczbę 435 z WlochaiJ.ui:
mandatów przypawa na demokra·
"Ni,e jest mo,że zbyteczllle, ani
73, bezcelowe powta.rzać raz, jesz.
tów 288, na republikanów wątpliwych jest 76 mandatów.
Na 96 mandatów w senacie na
demokratów przypada 68, na republikanów - 16. Pozostałe mandaty

w

PARYŻ,

wrażenie
Par,żu

4.11. (PAT)

-

lorda Halifaxa wobec WIoch:

eze, co już niejednokroIŁnie zo- .iesteśmy gotowi powrócić do przy czym dla obu krajów naJ.
stało stwierdzollle, że jeżeli cho· całkowitej przyJaźni z "'łocha· większy interes stanowi pokój".

dzi o nas, to nigdy nie istniały mi, .iaką odznaczały się trady.
żadne nieporozumienia brytyj'l cyjne stosunki między obu na·
sko - włoskie.
szymi: krajami ], ni'e, widzimy
Trudlnośd, jakie były, wy~i-I powodu! ,dlaczego nie. mia!o~y
kły z usiłowań W. Hrytanii, a. być mózhwe łatw~ ?slągmęcle
by lojalnie wykonane zostały pe~~ego porOZUnllenl~ tal.n, zobowiazania międz)l1nail'odowe. gdZIe w pewnych dZledzl'I!a;ch
J . r" h d .
t
isllnialo niepolfozumienie.
eze I c o Zł o nas, o zawsze
Zarówno Wiochy, jak i W.
»e~~ ••••••••••••••• ~ Brytania ma.ią iuteresy na morzu Śródziemnym, bezcelowym
jest spierać się, które z tych in·
teresów są bardzie doniosłe, albowiem na ten temat możnaby
spierać się bez końca. Ale historia obu naifodów wykazała,
że interesy te nie są sprzeczne,
Dr. A. Wandel', S. A'I Kraków.
lecz wzajemnie się uzupetnia.iąl

•

&LiC

MLjl

Powyższa deklaracja lorda
Halifaxri, sta'llOwiąca pt'zy1a'ż'liy
~est wobec Włoch ocenia,n.'a jes1
w k?ła~h pOlityczn.ycI: jako z~
pOWIedz tonu, w J.ak~m bę.dzl~
wygłoszone. w. czasIe . .lutrzeJs~e.!
debaty w IzbIe gmm bardzle,1
szczegółowe oświadczenie min
Edena.
Nie należy oczekiwać, aby ' de.
klaracja min. Edena była tak
daleko idąca, ahy zupełnie za'
dowoIiła Włochy, ale niewątpli·
wie utoruje ona drogę do po'
prawy stosunków brytyisko

I

włoski('h.

Rozrux;hy

I

PORTO AILEGP.L, 4 Jistopad!3
(PAT). 'Wiadomości ze h'ódel
lViarogQ,J nych z l'my p3<l?ją ,
że w Peru panuje ogromlH~ nn·
pręż en ie. Wszystkie siły zhroj ,
Ile morstie i lądowe są w pogo·
wiu, obawiając się wybuchu rOi
ruchów". "Tielka t1lanife~rac.ia
"apri tów" zostala rorpt:d70n3

pomołU zimow~j

Havas

donosi, że wiadomość o zwycięstwie
wyborczym Roosevelta wywarła
w Paryżu jak najlepsze wrażenie,
Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych cieszył się zawsze "te
Francji wielką popularnością, ~
szczególności wobec 'tego, że choć
usiłował on trzymać się z dala OG
wydarzell europejskich, ale jednak
zawsze okazywał gotowość do
wnpółpracy na rzecz organizacji po ..
koJu.

W Peru

z powodu nieuzna'nia
wyborów nowego prezydenta

ODdal
i do Dze z' VI i biletów
na rzet:z
bfzroboinQm

i!ą wątpliwe.

Dobre

gesł

Przyjazn"

ie)

dla wspólnej sprawy i dobl1a kraju.
~wdzięczamy te- duchowi
demokratycznemu naszego kraju. Proszę
przyjąć serde\'zne życzenia.
lONDYN, 4.11. (PAT) Ze
względu na skomplikowany cha rak
ter amerykańskiego systemu wyborczego, kt6ry nigdy nie był upraszczany, o~tateczne oficjalne wy
lli ki wyborów będą znane nie
wcześniej, niż po upływie 24 godzin .

,nu

WARSZA'YA, 4 Ji,stopada. ~ ue będą do biletów kole.iowych. ty pieniężne i tym sal11~'1ll przy(PAT). Ogólnopolski komitet po
Te drobne ofiary, I).ie obcią' czynią się do lLlżenia doli bezmocy zimowej bezrobotnym wy żające niczyjego budże'łu mogą robo,tnych w okresie zimowym.
puszcza specjalne znaczki na przynieść b31rdzo duże rezulta- wami.
-,'zecz pomocy zimowej bezrohoł
nym.

...
gl,~:;C7~~~;:d~~.~~1~ieb::ą 5p!z~~ Zajścia na uniwers,tecie J. P. :~~t~Z 1~~\~~;11f~ł;~~~~~c~,~~:7f)\,'~"
ur.zędy pocztowe. n~ terenie ca'
teJ Rzeczypospoltte.1.
Ponieważ poczta otrzymała

I

Sześciu studentów żydów pobitych

Wśród Indnoś.::; panuje obn
rzenie z powodu nieuznanh wy
Warsz. kor. "Głosu Poranue- tyczno - przyrodniczym W cza· borów nowego prezydenta rejuż oi:lpowiedmą ioołrmkcję w go" telefonuje:
sie przerwy między wykła(lami publiki Haya de la Torre, wy·
tej sprawie, s;pTZed3JŻ r()lzpocz,
W dniu wc:rorajszym znowu wynikły. bÓ.iki na ~ierwszym ,ro branego ogromną większośc.ią
się w 'dnlialCh najbliżsych.
doszło do iucydentów na uniwer ku studiów. SześCIU stude~tow głosów przez rząd PolicJ3. Ści~3
Holenders, finansiści nieNaoywaJIlie
maczków u-z3Jlei- sytecłe warszawskim na wydzia żyd6w zlQżylo zameldowama Q przywódców "apristów", stron.
niezadowoleni
niooe będzlle oczywiście od do· łach humanistycznym l matema pobiciu.
ników d.! la Torre. Podobno sąAMSTERDAM, 4.11: (P~T) brej woli publicz.ności, przy
II
ISiednie republiki
Argentyna
Nadcho~zące ze .Stanow ZJednoczo czym jedll1aikże ustalooo i tu
przegrał
C~ile, ~kwadoT i Urtfgwaj majfl
nyc.h wlado moścl wPki~?,nęłfY dep~)'ł'-!I pewne ~ormy.
I I '
fi'
zaządac przez sWOIch po!ł6w
mUJąco na o en ers e s ery gle·
. ł
hO
Re daktor I•K
C
'
. .
en.
t
.
b p'e'zen
dowe, gdzie nie liczono się z tak
P:rzy przesy kach poleconyc ,
•.
unIewInnIony
za,., ",aran owa ma
ez I c
.
druzgocącym zwycięstwem Roose. przeka:zach pOlCztowych i cze- Warszawski koresp. "Głosu Po- $terstwa sprawiedliwosci, prok, stwa obranego na prezydenta d .
velta, które pozwoli mu prowadzili kowy,ch do 50 zł., - znaczek 5 rannego" tełefo~uJe:
Missuna.
la Torre.
w dalszym ciąg~ ł być może ze ~osrowy, p~zy hstll;Ch wartoś-,
W dniu wczorajszym w procesie
zrlwojoną siłą jego politykę gospo- cłOwych, przelka~ach i czekach redakcji "Płomyka" i Zw. Nauczydarczą. Przebieg operacji giełdo · p.onad 50 zł. - 10 gr., ponad cielstwa Polskiego z redakcją
wych w Amsterdamie wskazuje na lOO zł. - 20 gr.
.
~I. K. C." przemawiały strony:
wielką rezerwę w stosunku do wa·
Zlnaczki będą nalepiane na do adw. Jarosz i Lesman, którzy wylorów amerykańskich. Reakcja gieł wód nadania lub na dowodach stępują w imieniu redakcji "Płomy
w sprawie zajść w Iraku
dy amsterdamskiej o tyle nie jest oodawczyeh.
ka" i Zz. Naucz. Polskiego oraz
LONDYN, 4 listopada. (PAT.) niach z dnia 29 października _.-:
niespo\izianką, że - jak wiadomo
Sprzedaż trwać będzie 5 mic- obrOlieów red. "I. K. C.', SkończYli
po~Iin. Eden odpowiadając w iz- oświadczył dalej minister - sfery wielkiego kapitału są nie· sięcy. "Tladze kolejowe wyrazi- sklego i Brema.
przychylnie nastrojone wobec poli- ty zgodę na spI'ze(laż zuaczków
PrzeU1ówien~a, które trwały kilka, bie gmin na zapytanie w spra- lecilemambasadorowi naszemu
wie Iraku, oświadczył, iż nowy ostrzec nowego premiera przed
tyki gospoilarczej Roosevelta.
lO-groszowych, kł~~,~- godzin, były b. sensac~·jne.
premier
Iraku zapewnił ambasa- smutnymi następstwami, ,iakie
N
Późno wieczorem sąd wydał wyuniewinnia.lący
redaktora dora brytyjskiego w Bagdadzie. wywołać mogą wYlladki w ro,
roli
iż uważa za rzecz niezbędną u- dzaju zamordowania gen. Aska ·
I~kar.:.kił
,.,1. K. C.". Sąd wyszedł z założenia,
.. ~
.,
t;.
"
że miał on prawo oskarżyć reda\\.· trzymywanie ścisłych stosun- l'i i podkreślić, że jednYJ;!1 zgłó,..
nych kryteriów oceny nowef:o
ksiąg władzom cję ,~Płomyka", która w skonfis!w- ków pl'Zy.faznych z rządem brynie pozwala na przedstawienie
rządu poza granicami Iraku bę
tyjskim
i
zakomunikował,
że
wanym numerze przedstawiła obraz
skarbowym
z Rosji sowieckiej tylko ze strony pragnie rządzić zgodnie z kon- dzie humanitarny stosunek jł'go
do mnie1szości.
\Varsz. kor. "Głosu Poranne- płatnika podatkowego ksiąg i dodatniej, co zoslało uznane za stytucją·
Dowiedziawszy
się
o
wydarze
dokumentów
nie
powinien
do·
szkociliwe.
g:>" telefOllluje:
prowadzonych
Osk.arżyciele
zapowiedzieli ap eNaczelna itZba leka.rska złoży· tyczyć ksią.g,
lekarzy, nie zobowiąza-· lac.ię·
ła obszerny memori;:tł, zawieTa- przsz
nazwiska
Rozprawie przez cały czas przy·
.iący postulaty lek31rzy w spra- nych do podawania
wie przep~sów wykO'llawczych swoi;ch pacjentów, gdyż byłoby słuchiwał się przedstawiciel mini·
na temat wyporności statku "Kubań"
do oTdy.na;cji podatkowe,j. Me- to naruszeniem tajemnicy lekar
IThOIl'iał pToponuj~ zastrzeżenie, skiej,
LONDYN, 4.11. (PAT) - DZi.! zasięgnąć opinii rzeczoznawc6"
iż obowiązek doshlircz3ll1ia przez
siejsze ~.osiedzenie ko~itetu niein br~·tyjskiego "Lloydu".
Kaczałowa terwencJI rozpoczęło Się o godz. 11 Sprawa ustanowienia kontroli nś
MOSKWA, 4.11. (PAT) - Znako, przed południem.
terytorium Hiszpanii celem dopił
mity artysta dramatyczny, Kacza
Po dwugndziunych obrla dach za· nowania scisłego przestrzegania neu
Skazanie obywatela japońskiego w Sowietach łow, odznaczony tytułem "Artysty rządzono przerwę. O godz. 16 po trallJości nie była dziś omawiana.
ZSRR" zachorował siedzenie '!Ostało wznowione i
TOKIO, 4 listopada. (PAT.)- sada japońska w ~Ioskwie ikon narodowego
sulat generalny wc 'Vladywo- przed dwoma c1niami na grypę. Z trwało 7 godzin. Prawie 7-godJ311'
Agencja Domei donosi:
Dużą sensację wywołała tu stoku założyły protest wouec grypy wywiązało się obecnie zapa- na dyskusja poświęcona by ta od po'
wiedzi sowieckiej na osimrżenia niewiadomość urzędowa, że Kaicz!- władz centralnych i lokalnych
lenie płuc z komplikac.iami nerko- mieckie. Przy okazji wywią'lala SIę
ro :Kaka, przedstawiciel linii Z. S. S. R. Prokurator sowiecki
okrętowych japońskich we Wl:.l popierał oskarżenie, powołując wymi. Chorego umieszczono w szpl polemika ptlllllędzy ambasadorem
sowieckim Majskim i r.tmbasado;em
dywostoku, został skazany na ię na to, że policjant japoński jalu kremlowskim.
włoskim Grandim ~o do wypornoś
śmierć przez sowiccl<i sąd w: o - otrzymał od Naka zdjęcia portu
ci statkll so. 'ecldego "Kuba!l'.'
wła~lywostockiego
i
mapy.
jenny za szpicg(1 ~ 1 WO.
.
Naka złożył apelację. AmbaAni jedno dziecko Ambasador sowiecId twierdzir,
..-.r
VI Polsce nie może b" że ,~Kuba!l" lUla 4000 ton wyporno·
"
•
n
ści, zaś ambasador wioski twierdził,
głodne.
Kaid,
że wynosi ona 6000 t. Cala dyskuprzed sądem gdańskim
złoion, na konto P.K.O. sja ~braca.ła się do~~la z~gadnienia
GDAŃSK, 4.11. (PAT) - Policja weslde, dUliskie oraz czechoslo- Nr 70 200 ,uz!lniesie czy ~stot.U1e ,,~U~a!l. pOSiadał 20.o~
udańska ujęLa bandę falszerzy pasz wacIde.
•
•
~vlęceJ mOZ~I\\OSCl ładunkowe.1 1
portów, składającą się z 9 osób. Na
Banda staje jutro pr~ed sąd~u~ j Ulgę
.\akl.~go r~d~atu. b?,1 ten. ła~\Inel{:
czele bandy stał 28-letni N. Link'll będzie sądzona w trybie ~rzy&ple tujm, od ziMna a głodu bO\Hem "YJasl1Iema SOWieckIe
do
któr In znaleziono falsz '"e szonym.
..," -'
t~'CZą ładunku bez ~J'ch dW 11Ch. ty·
przy t y I k'
d 1-' ;10r
•••••
slęcy lon. OstateczllIe postanowIOno
~aszpor y po s -le, szwe z \Ie,
•
.
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Na wice - prezydentów m. Lodzi
tostali des~gnowani pp. Szewczyk
i Dratwa.
Ciekawe kOlllu uszyją buty?

*

Pewiea uczony angielski postanewił sprawdzić czy !'zkoci istotnie
.,ą tak skąpi i chciwi, jak wszysry

Pojechał do Aberdeell, stanął
na,iruchliwszym punkcie. Illi~~ta na
rogu Bhteberry Lane l Klllgsley
Street, upuścił ua chodnik monetę
półpensową i czekał... Czekał, rai
tłum szkotów rzud się na monetę i
rozpocznie bÓj)ię o jej zdobycie. Na
prÓżno. Setki przechodniów mijały
pieniądz, nie spostrzegając go.
Wieczorem, w klubie, uczony
opowiedział o sWylll do&wiadczeniu
swym szkockim przyjaciołom i za·

spoleczeńsiwa

!,~~~~.sa,

przy udziale

H. G.

około

500

0-

I

I

RZPli-\

~ Widzę, że wszystkie te dowcipy o szkotach są głupie i oszczer·

czet
W ciągll minuty uczony pozostał
sa tU.
Wszyscy członkowie klubu opu·
ścili lokal pod różnymi pretekstami.
Każdy z nich jednak spieszył na
Jóg Blueberry Lane i Kingsley
Sf,l'eet!...
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I

*

cin,

Dwaj członkowie gabinetu Bluma; ministrowie 7Ay i Monnet zoo
stali w tych dniach szczę!Śliwymi oj-

P~

wydał

banktet z okazJI 70-lecla

l

kończył:

cami

iest zbyt krótkie

" Przewodniczył J. B. Priestley.
gci.:v żaden dalek w gotowc ~ czy spOłeCZJlych sprawdzi,anów - obecni byli również B. Shawnamość na rzecz pomocy zimo- żywności, czy też odzieży, lub nie byłaby wielce wskazana?
Julian Huxley, Andre Maltroi!>
wej dla głodujących bezrobot- opale Jde b~dzie traktowany jak
Nie uwłacza to bowiem niko-I i inni znani p~sarze •.
nych będzie dobrowo·l u3. Uzna- by .,z tasld'" .iBI'by.,n2 Od(.ze p -!l11lJ, nni nie jest żadną presją.
Przemówienie Wellsa miało
nic takie,j zasady wypłyalęło ze pIC" , a z myślą: dać trzeJHl t~'Ie, Jest natomiast jedną z koniecz-I tło
pesymistyczno - ironiczne,
zrozull1ien!a, iż społeczeń'\t:"o aby to ' lall1owiło ,,~aśnie jakby n?ści ~al;l, gdz. ~e p~\Yne. d~iał~-II Po~k1'eślił on .ciężarr' jakie .są
na ze po,s tada bardzo wyroblo- zachęt~ dla " 'ilzystklch do ,.m3- Ule obJąc mUSI Ule dZlesl,ątkJ, udZlalem ludZI w Ich Im-ótklm
ny i.nstynkt wspólnoty, że nie ximum" ~wiadczeii.
('z~- setki ludzi, a ich miliO'l.1Y.
życiu.
trzeba zatem w takiej dzicdziKontrola społeC'tna... Jak.le
Nie ma bowiem żadnej wieI-: - Życie ludzkie jest o połow~
nie. j~k ną.ka:m~eni~ głorh'.1ą- ją., 'Zrozu~ni eć? I jak realilOW?ć? kie,! akcji ,o ta.kim .~),bl'~ymim krótsze, .niż ja bym sobie życzył,
cych 1 UChl'OlllCIlIC bledot. y !ndz \V ,'posob bardzo prost~·, \\ ei- za J.ągu, ktoraby ohe.! c Sl~ mo- .Jestem Jakby małym chłopcem,
kiej przed chłodem, pl'zym 1<;(\- m~' np, świadczenia od lokali w ~ła bez ducha emulacji
bez który otoczony jest mnóstwem
wych form ofialinoścl
domu, zamieszkałym przez kil- kontrolnych cZ)''Il:ności.
zabawek, ułożył je dookoła sieJcdna:k. dobro\volność al,cji.ku lo~atorów: Czyż .nie należa· . A ~óż do~i~ro" gdy chodzi o bie n~ po~łodze, g~y n~g~e prz~'
uznana Jako zasada. wymaga łoby sIworzyc kOlUJtetn dQmo- SIęgające ml,honow złotych fun chodzI opIekunka l mowl: "Juz
zarazem, 'aby ofiarność PUbn~z-! wego_ kŁóryby nie tylko spra- dusze i o dotarcie do milionów jest późno. odłóż zabawki" a ja
na była należycie zorgarnizo N'a- wiedliwie
rozsądziŁ }"vcstje, ludzi. rozsiadłych na tak 01- nie mam najmuiejszej ochoty.
na i - '.IV!1 powsz€Chnoś~ią dota~-! związane z ol,reśleniem : ' iad- br~ymich przestrzeniach
Przeraża mnie myśl, że trzeba
la wszędzie.
czeii, jak np, opłaty od sublo- tą
odejść. Kiektóre tylko z moicll
Jak więc pogodzić tę dubl'<\" katoróy...: aJe rówI~i,eż i czynnie
Powodzenie akcji .zaleźne,.ies! I zabawek zużyłem, a innymi do
woI'ność
z powszechnością, w półdzIałał w zblOrce, kontro- od tego, czy wykazemy wIelkI piero się zacząłem bawić. Naj
braJk wszelkie<fo przymusu z lują,c nrazem. by nie wyłamał zmysł ol'ganiza.cyjny, czy rozwi bardziej nierozumnym w dzisiej
należyŁ.1 orgal~izacją ' zbiórko- się nikt Z sobkostwa, czy też niemy w społeczeń~twie .szla-I szych czasach jest fakt, że tylko
wa?
lekk0111yślnoś.ci
z
ogólnych cheŁnc współ~awodmctwo i czy mała ilość ludzi nie daje się poDokonać tego możemy ty!ko norm 1 punki ualnego śwhdcze- roztoc~;vmy ta_k gęstą sieć &PO-', ciągnąć na prawo, lub na lewo.
wtedy, gdy akcji towarzy ,zyć n~a? Lub czyż w ul'u:dac1l lub łecz,Jle) kontrolI, aby wszyscy. W rzeczywistości w ludzkim ży
będzw szlachetne ' wspólzawo- blUr~('h, w s,zkolach, czy ZTze- n~ Ę.tor~cl~ spad~ moraln~. o~o I cłu nie ma strony prawej, czy
dnictwo i gdy wyniki tej akcji szelllUch sp ołec zn:v ch
pe',?,a wH!,zel~ .swladc::~en, znaleZll SH~ lewej. Wiedza kroczy prosto na
:majda się ped kontrolą .::nme. kontrola dokony -ana OCZYW1S- w orbicIe akc]] pomoc~'.
przód, a nigdy \V lewo lub w prp
~o 'sp~łeczeństwa:.
cie nie biurO'krat~' cznie,
a ze
M.
wo.
(b;
Szlaehetne
współzawodnictwo ... Wcielimy je w cz)"n, gdy OtyłOŚĆ jest skulk'em złej przemiany mlterii Skrzynk~
zarówno w organizacjach ~poZioła "Chol"kinaza" nr. 2 i 3 boratorium Fizjol. Cheinicznym
łeczny'ch i gos.podarczych, jak I)dpowiednio dawkow;tne usu- .. Choleldnazs" H. Niemojewi wśród jednostek, za.jmujących wają obstrukcję- ten najważniej skiego, War!!zawa, N~wy Świat
Jednym z największych utl'u n
pCWIIle stanowiska W !'wym za- sz" czynnik sklonuośd do tv fi oraz w aptekach 1 sklallac1) nień w międzynarodowym hall
wodzie, objawi się pi~klla am~i
Ih:oszury bezpłatnie w IL3 - aptecznych.
dlu owocami była lliemoż o~ ć
cja górowauia w świadczeniftch
sprowadzania z egzotycznych
•
._
krajów niektórych owoców, kj(,
Przyjeliśmy jako zasadę, że

I
wI

sądzą.

że życie

Angielski
- Klub . "Savoy"
w
i tych
.dniach Pen
w .~otelu

pod obgw81flska koni ol.
••

1 H•.Ii. \VBlla uWIża
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1936

raz pierwszy od czasu powita-,I
:1ia Trzeciej Republiki urzędującym
ministrom zdarza się szczęśliw)' I
w~..,adek te~()' rodzaju. .
Po raz pIerwszy aktywU! męzo'
wie stanu olwzali sięaktywoymi
mężami swych żon.

lond,nl- '

p
. IeIe z I
remiera

do OWOCÓW
wosku

nie mogły znieść zbyt długi 'i
Ire
podróży
morskiej. Ob cnie w,-

nalezione zostały w St. Zjedn()
czonych specjalnekrzynki I
zł.
ściankach z wosku do przewol'
nia nawet bardzo delikałft,ll'c' ,
~ra,..
owoców. Doświad~l.enia ;:",,'
•
ł
Ł ,.
J nione z tymi skrzynkami wr kl
Nowa staCja
ę Zje
na awa a uroczys OSCI
oronacYJne zał)', że nawet zupełnie dojl'7:i
l. '
I
.
t
.
,
.
-I łe owoce nie ucicl'l)illh- w cni " ;'
L ea d er b el glJS"lCl re i; l~ \}W~ p.
:W' t'I"machu ' mieszczącrn
10n- ,' Jl\Cll
I co 'HC i> ZelC' ll:lJ C.l f'/";.tly,/.e :nozhwlło za~osowaUle prostej t
t tk- t
l .H'
l
' t ł '
ł
I
•
'.
.
l
It
..
1
.
..
ranspor t u sa
-lenl. llawe
/
DegreIIe, Jes Jeszcze l;upe Ule III' o'I dyńską stacJ'..... telewizYJ'ną, wre
zorgalllzowallle
c
1ara
\.
e1'yzaCJI,
po
egaJąceJ Je- t
.
.
h
h·ł d .
.
..
.
.
,
d .
rzymama lC w c o m, wc~ kt
l
l
d y, a j ego wyg ą( zewnę rzny Jes gorączkowa praca. Po okreSIe własncgo teatru teleWlznI~eg~, yme na.
'.
bowiem chroni doskonale o'trQodpowiednir~czej dla tenora, niż wielomiesięcznych prób 10ndY ń-1 J ak wynika z pr. zemÓWJeJ1la ,,'zDlocnielllU szmmką natural..
d
. P
l't
T 1 .
T
•
d .
, h
' t
ce I Jarzyny o zepsucIa. 0\!1a
d l_a d'aI
Zl acza po I ycznego. o e:t skie studio telewiZYjne zaczęło p. Normana nowa stacJa hę Zj(' I
n~c rysow w:",ZY
rańcze i c,,·trynv wy-trzymu]'ą do
nic dziwnego, że posiada on olbrz~' na da
' wac
I TO' '''11J-ez' nad"y,ah
artystow.
J . .
•
'
,"
. I WystępuJących
•
'..
•
• skonale transport 6-mleslęcZl'IV.
mi~ liczbę zwolenniczek w Bru· pl'ogram"oJ, przeznaczon'dla
pO!
lu'oezystośd
koronacyjne
kl'ola
.
Programy
staCJI
telewIZYJll'JJ
t
t
i?
..
'. '
'
l"
..'
.
d . . .
a cv ryny uawe J.-mleSlecln\"
,
k ~eli•
siadaezy odbiorników telewizyj I
anglclski<,go.
odbierane .są. ZlSlllJ
Opowi34łają, że król Leopold w~,·
nych.
jakie mają ~i~ orlhy(: \\' przy
prom!emu ~koło 100 kl~lo
Obc·.ąl
powiedział z tej okiazji zabawne D " 2 l' t'o d b r o rJodz " il L ł\'Jll roku.
,\ szczegolnoścl zasŁosowaDle Je l
J
IS paprzed
a . obiektYWem!
, ~
- 'ł
,
bon mot. 1 e"~lego razI[ zapy t ano pollIapołudniu
pJ'(,g1':lmy
telewizyjn e powoła pszych antcn ~ db'JOr~zyc l1 ro~,
króla, czym tłumaczy zawrotną ka' telewizyjnym stacji nada.wt:zej ty już do życia 110\"e zawody: {"k ~~~rzył_o znaczme ~~sI~g dtelde ",',Do sądu groflzkiego w Warszawie
rierę pol~!~czn.ą Degrelle:~. J:~o~old stanęli kolejno p. Tyron _ mini koraf.ora telewizyjncgo ora;; cha ZJl. Poz~ cz):n~ynll JU_z o . aW'1 wpłynęła ciekawa sprawa w zw;"z
III zam~shł
SIę l'i odpovt1edzIał.
L 'lo"l
' ollaJen: lIla
oJ- kII Z nową ...
.... ams k ą mo dą. \"
k"Qłle
'
s ter. poczt 'l telerrr"fo',,~ '"
., , lordlraktClTzatora
.J
, ,
bpubllCZn)ml
" ' ) ' "punktamI
..
. k"
IY
R
ex.appea.*
' Selsdon _ przewodniczący ko- ! techniki nadawanh obrazów 11 - .lOrcz)1 ~11 .t,e eWJz,ll pOWlę :sza na Nt.wym Ś"iecie siedział peąl'
't t t l
_.
.
N
SIę sta e J osc
d'k . j k' Pr
.
.. ..J
f'
_
Be
, ml e n e eWlzYJnego l p. l or. 'alu 'ch osiadacz' odbior 1I1'Zę m mle" l. zed mm usł-,a
.Nledav. 110
rn~rd Shaw. WYPO-!man _ prezes radiofonii angiel
pry" "', , p
..) _
- dama w nowym kapelusika z dluwIedział bardzo clek:awe, ruestet~, skiej by w krótkich przemówie
mko" lele.wlzY}U3 ch. ,. gim piórkiem. Pani ta widoczaie
.. ' dZl'esl'
" procen t ac łl niach
-, zobrazować dotychczaso ,
angIelskI• Wył.rl'lscil
d Zl'eWIęC
W
, ęClU
..
IŁ
" Przemysł
J
·
'. przejęta dramatem rozgrywaląc.Jłll '
prawdziwe, zdanie o przyslowiach,! wy przehieg prac nad rozwo·
•
]t~Z około ~O . modeli , odblOrm .. się na ekranie kręciła się we wUJlt
jako o "zwierciadle ludzkiej ogra· I jem telewizji oraz jej zadanie na
urupą
kow telewIzYJnych, p~zez,nacw· kie strony
i
machała piórkłut
niczoności".
i przyszłość.
'
nych do ~lom.o,:ego uzytk~,
przed nosem urzędnika. Zdenet1lllP"
__ Czym są najpopularnieis~I .
Cena odbIOrnikow telewiZYjnych
.
.
Po przemówiemach wstęp·
waha się dziś w granicach od wa.r.J urzę~l1tlr WYJął kles70nkO.~
prZ)'slowia narodowe? To recepty
. . .
. Ilych
"000 do 3000 złot ch
, no7yczkł l poprostu obeiąl p~1
nstroznoscI, formuły obłudy, kallom
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. , .
piórko na kapehrszu Rzecz JaSJM!,
za<:ja przeciętności i strachu!... nadana zostału teh>wIZYln8 kroDroższe modele pos13daJą Jedno ,.
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cdi~esme llorma'll~e . . lOnu db'l~~- który urzędnika , ~·legitymowat.
. t\
bvło wielkiego i godnego uwagi odczaSie przen'iv na e k r ame c
owe,
umoz IWlaJące o lor Pk....
0'1 d
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0#
,
l'"
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d' f
osz 'o",owana wystąpi a o &1ł""I ,
bywało się w sprzeczności z duchem eWJzYJllym u 'aza Się op yczny
normalnych pr<lgl'amow ra 10 o
nieznych na falach od
.lo
przyslów i wbrew nim! Gdybyśmy sygnał przerwy w p~stac~ t~rczy
łółucuaJi tego ducha, to iycie stało zeg~rtl ':1'az z napIsamI ;n.for2000 mtr.
W
U
bv się bagniskiem! i cbraktery' mU.Jqcyml o dal~zych częsclach
Jak zapewniają przedstawi de ,
W Nowym Jorku
'tyczne jest przytym, że co do treś programu. Dalej
le nowego prze~ys~u televvi'7y~' ~ Rockefeller Center, dzielnica " _
c.o,l l kierunku przysłowia wszyst,
kl'ótki program kabaretowy,
ne?o, cena odbwrmków tel~wl: I'ożona między Piątą i Szóstą AV1Iłkich narodów są jednakowe.
na który złożyly się występy
zyJnych .. w wy~adku serrJllC.i: "ue zawiera jui szereg budowli O
Shaw zacytowal kilka przykra- pierwszych "gwiazd" telewizyjp~?dll~CJl ~leglll~ znacz:neJ ob-I bardzo znacznych rozmiarach i ~\(
dów, które podajemy poniżej:
nych m. in, ltlanej nam Bebe
lllzce. l w :lledł~gm] pra,~dopo R. C. A.
Buildillg, 70-pięlrow,r
"lm ciszej jedziesz, tym dalej DanieIs.
d~bn~e .luz cza;'SJe odblOrmk tele gmach o wysokości 254 mtr., kino
będziesz".
Program wiec7orowy ohejmie
\ w~zYJny będzlC cto.stępny dla teatr na 350() miejsc, salę kotlcertłl)
..,'iiedel11 razy odmierz, a rat przcde wszystkim wyświetlenie
WIększego grona radIOsłuchaczy, wą na 6200 miejsc, R. K. O. Bu&odetniJ'''.
• l nego f")
• .
S troJeI11e
..
" k-a telewl'l'ling
,specJa
I DlU łe IeWIZYJoego
I
odblol'lll
o wysokości 124 m. oraz dw~
•• Słowo jest rebrem, milczenie p. t. "Telewizja przybywa do
zyjnego mimo jego skomplil.u- gmachy przy Fifth Avenue: Dom
złotemUo
Londynu", obrazującego rozwój
wanej konstrukcji (około 20 Francuski i Dom Angielski. Obecnit
,.Własny katar jest gorszy od i możliwości nowego wynalazlamp) jest bardzo proste.
jest na ukończeniu budowa dwucb
'~Qdzej dżumy".
ku.
"Premiera" telewizji w Lon· <latszycb gmachów, Domu Włoskie
Ja.k się dowiadujemy, kierowdynie, jak oświadczył p. Nor- go i Domu Międzynarodowego, po
man, pozostanie w dziejllch świ..t łączonych ze sobą zapomocą wiePesyntista: "Co będ:z;ie, jak się nictwo artystyczne radiostaeji.
ta jako wydarzenie historyczne, żowego budynku o 40 piętrach,
sytuacja ekonomiczna poprawi? telewizyjnej przygotowuje szcWówczas będziemy mieli ~etki hez reg ciekawych imprez w postaci Miss Europą na rok 1936 została nie mniejszego znaczenia, niż )lrZeZllaczonego l1a biura. Budowa
robotnych komorników i sekwe- występów znanych. g:,;iazd sce- w.~bra~lą ~rótowa piękności ~i~zpa-I p~m:ws~a audycja programu ra 'I tego gma~hu !,ostępuje bardzo !''l~'h
itratorów".
ny, filmu, transnusIl J,eatl'aJ-: nil, tttoreł podobiznę reproduklllemy cl!ofonIcznego pn,f'd 14 laty.
ko naprzod.
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wyeh poborowych roczników :1915 . Cho<]Z1 bOWiem o to, nby leprzy uliey Jerzego,
tywy tegoż aplikanta w tych dniach
i stars?',vdl, którzy uznani zostali za i
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".:zoraj podpjsan~ zosłało zarzadzenie W spra"Je zwrotu nadpłat;onttl!o podaiko spł€,alneeo

TEłłENY LOPP W LUBLINKU.
- " -ladzo miejskie posiadają tere·
uy w LubUnku, położone bezpośred
uio prz~r lotniEku. Zostały one na.
byte pod budowę stacji oczyszcza
ub, śeieków. W 1926 r. teren teD
oddany został LOPPo-wi na. bezpłat
ne użytkl,wanie na. okres 5-1etru.
Llier.i:aw'l kI. została następnie spr':l
iongow:ll1<t na. dalszyc.h 5 lat. Obec
lIie władze LOPP wystąpiły do ma.
gistratll, aby im wydzierżawiły te
~';lme tereny na dalszych 10 lat. Pi"e
1.ydiurlL miasta, l.:iorąc pod uwagę.
iż za lat kilka trzeba. będzie wybu,
l(owa.Ć stację oczyszct:ania ścieków,

_

...

b, apliliatl

tów sądowych drugi memoriat Apli
kanci wysuwają między innymi SZI;reg postulatów, mających 11a celu

~chowanie
pr~w ?yłyc.h. ~pli~an,
tow sądowych l umemozhwlellle lY
przyszłośd anormablego stanu rze,

_

czy, że byli aplikanci sądowi (po.Na dzieli dzisie.iszy proklamo cz,nic sporządzono li,stę pracow urzędników miejskich ulotkę, w śród których znajdują się tacy, któ
wany byt przez międzyzwiązko nik ów miejskich, którym nale· której zawiadamia ogół o od- l"zy rozpoczęli aplikację sądową jeszcze pod rządem dekretu w przedm,
wą komilSję urzędników miej- ży zwrócić część nadmiernie wy lowaniu stre.iku.
skich stre,ik w magistracie. - mierzonego podatku,
Co się ly-czy iJ1nych postula- stat. Pal, lP. P. z r. 1918) nie mogą
Uchw~łp. tę poprzedziła akcja w
O 7::ll"ząclzeniu iym magistral tów pra:cowników
komunal- mimo długoletnich starali, uzyskać
sprawle zwro-Lu pracownikom pO\\"indomil: komisj~ między· uych, jak awansó,v, komIsja patronó,,'.
samorządowym
~dpłaconycb związ-kowł' ~'a odbyte.i nara-/ międzyzwiązkowa podejmie nie
s~ł1J., Pod~tI,~ s~ec~aJnego: :-god- dz!c pOSfallowiono stre.łk o(1wo· bawem dals,ze sta,~a!l1!a w kier ł·odzl·an,·n
UIC z przyrzeczemem mm!ster·1 łac,
l"lwku zreahzowama lcll
łI
stwa spraw wewnętrzny<:h. da·
J{o!1li"ja w\ ciała wczorai do'
Ja·k się dowiadujemy, w
l~.i z~iegi w przedmiocie awan,.
,
towicacll zatrzymany został i
<;ow ltp,
I
skierowany do obozu izolacyjn~
l'ostanowHo umowę przedłużyć, ale: Po LulaŁy te przedłożoue zo,
go w Berezie Kartusl~iej, .ł~i.,·
1ylll o na lat 3. t, j. do roku :1939. j ł~ły przez t~{"Zęd~lilk?w l.nie,i- za zwroty! uwłaczające czci p, Krzywańskiego nin, 38·1etnl Bernard Cukier.
,
/ 'hlch urzęclovn. wO.1 CWOO zkH:,mu
znany działacz komunistycZllY.
~A ROBOTACH PUBLICZNYCH i zarządowi miejskiemu, Poniedniu wczor<1j~zylll sąd ~ado1skiemu. proboszczowi w . Cukier prowadził w swo~ro
, -- :lI~m~, ~ż sezon,robó~ pl1bl~cznych wa,ż je dJ;l ak , mil,no obiet?j~'1 f:Ęl"odl.ki w L~d7i roz~~JZt1a\Ya~ Aleksandrowie.
czasie nielegalną działalnoś~ polU<L mlluz ku koncowl, na hcznycb sprawy me z a1al\";j()no. ko.l1llr,]a I ~pral\',: IH7tel'Y ks. "ttoJdmn
Oskarżenie w imien.iu pokryw lityczną na terenie Łodzi. Kie!.uJcinkach roboty trwają. je-szcze w n~iędzyzwiązkowa powzięła u-l
dzonego b. ki,ew"''lIlika urzędu dy został zdekonspirowany, wypełni. W dniu 31 paidziemika na chwałę, łlroklamującą sh.'ł'jk od
pocztowe.go w AleksaHdrowie, j~('hał na Śląsk, gdzie z ramie·
,i.ererrie województwa, łódzkiego pra o. b. m.
Mariana Krzywmlskiego wnosi. nia centralnego komitetu K. p,
t~ował:J jeszcze 17,050 osób, w tyu,
Tymczasem w dniu wewraj. I i
li adwokaci Kobyli(lSki i Jeżew P. uprawiał w dalszym ciągu na
~a tereni~ powiatu lódzkieg~ - szym na:tąpif zwrot w sytuacj'i. R
ski, hronili adwokaci Cygański szeroką skalę działalność komut.,076~ klhskiego -, '1.12l, łask10g"u I bowiem z ministerstwa f 5praw
i li . • REKORDOWEGO
j Deczyń&ki.
ni styczną,
-:-- 2:/49, ~ ter~Dle ek&pozytnry węwnętJ mych nadeszło lo ma-o
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POWODZENIA
Oskarżenie zarzu~ało, że ks,
O~egdaj, z polecenia .wła~z
l', P. w PlOtrkowJe - 1,:386, w Ra __o'i~tratu pismo, ,,"yraża,i~ e z<io-I
N d 1l '
k . d
' I'
CukIer został zatrzymany 1 skle·
&li~I1i,aJI
_a 'OSO w -SIę ze zazaen ud B
domsku - 697, w Toma"zowie _. tlę na w~-placcllie praw' Jlikom I
V;Y. HIt'.
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TRAi':~LOKACJA BiUR, -I dla pl'acowników z3l'abi .,f'c'.'cb
I
e~lym t1z zwRrorZyW3JllS
u, "z.ek·Ier?wt• kiem. W Łodzi mieszkał z :rodzi-o
t.l
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Bium l1li?j~kiej jzby oćJkażającej do 220 zł. _ 3 n.roc
••
.
za..~ :dła u·
ł
.
ki
t
t •
I" " caml.przy u. aru
,..
\"CZ OWIC enl os a nIm z u lCy , O t t .
ł
tOWlcza
k' • -i (07.0j"1t
sanita.rno - tecbnicznc!ro
l'z"dników.
. K nywans
,,'k'I w .t ym czaSIe
' pra d s. a :1110 zerwa. s osun l z 1'0,
l
~
' . :zSI'abia,iąc'
" •.-d} od '.
cował równi,eż społecznie, był ZIną,
mirszcz <[I: c' się clJtychczas przy ui·12~O do 350 zł. - 3 pl'OC., licząc i
Ląko"'ej ~7, zost:1~~' ,z dniem t li· lod 1 paździcl'llika 1'. b.
między in.nymi prezesem koła,
btojJilrla
h, przemeslOlle, do
Zarząd mie.hki wydaf w z\\ iąz l
związku rezerwistów.
l
.
go 10kala pi"zy n\. La gWWlllckwJ ku z tym zarządr.cnie \\"ydziało- I
Niezależnie od tego ks, NadoI
za zatrzymanie -- -..
_tli.,. ri:1.:
•.. ,yi pl'czydtialn· mu_,
,bY 1l_ic7,wto r
zarobków
__
..
_ .r'_
ski napisał specjalną skargę do
_ _ luli i
_2
T, K.
min,ister&twa na
działalność' Przed referatem karnym illspek~·
(Pi " LrkU\':I:lka 101. tel. 12L-3J),
Kr~~rwa~sIdego,. przy
czym cji pracy odpowiadali wczoraj dwaj
dZ'-!!!ł
KurSJf j~zyków: W, Llllill dzislej- ZI;OW .uzyl zwrolow uwłaC7..ają- przeclsiębiorcl budowlani Jan Gro'.
I
U
11
! <;r,ynl :w~ttJe nrucholllJony kms Jęz. ,e~Cb Jego czet.
• _ man i Jan Kaszuba, z tytułu za·
ang:id:jkieg.) dl" POCZątklljąCych. ,Na skutek tych ~3Jżaleti -; skar trzymania należności za pracę ro·
Wczoraj stanęło 25 fabryk niezrzeszonych
i\" ch fj h . JlL - kun jęz, franCI!' I gl. zarządzono dochodzE.we dy- botnikom, zatrudnionym przez nich
\:Vczoraj wybuchł w łJodz: czeńsLwo wypowil'<lzenia IlllW- I Skit!~l"l.
!scyplinal'ne, a Krzywańsklego przy tynkowaniu posesJi przy u..
strejk w 25 fabrykach niezrze- wy przez pTzemy~lowcó,,". ldó.j D; hM' zapisy na kur::;y ' llrllchu- przcniesiono na inne sianowi·. Piłsudskiego 6.
szonego przemysłu qzian,ego. _.' rzy ją dotychczas honorują,
- Inione oraz pozo"tałe t, j. na żydow sko do Łodzi.
W wyniku .rozprawy GrobDllu.
Dziś, według uzyskanych przez.
Z tego wzglądu. 7,wiq!.lzi zawo ~ki, wraz literaturą, hebrajski, aJi·
Dochodzenie
twierdziło, 'te Kaszuba sltazani zostali po 2 tynas wiadomości, unieruchomio· do we ogłosiły strejk l1:lrHzic w giplski i Jml1cuski (dla zaawanso· zarzuty podniesione przez ks. godnie bezwzględnego areslitu.
n,,-ch zostanie dalszych 8 fabryk, przemyśle niezrzeszollym 7. tym. w:\nyd'J, r:>peranto pl"zyjll111je sekr;u NllcloJskiego nie odpowł~dają
lak, że caty przemysł niezrzeszo· że o ile w ci~lgn lygodni,\ fuhry - , tariat t Wfi,
ł}rI\wdzle i Krzywański uehaII
.
11'" znpełnie sŁanie,
kand "dzie,,'" nIllO\Y:I' nie zu,,"\":[, Pr7.ed!uzenie terminu wazuośc; MIitowany posŁa,nowił pociąg" na ulicy · WólczańskieJ
Przyczyn~
wyJmcJlll strejku i nie podpol"l.ądl,ujf! ~i~ ouowią, ! legitymacji P Z. r, i S. N. Począw uąć ks, Nadolskiego do odpoje~t to, że niezrzeszon)" przt'J11y.,ł zl1jącej tar:--rie - strej.k zostanie! 1:Z\- ,ltlli:,tol'ada 1'. b, winni wszyscy ",iedzialności za oszczerstv..'o,
Przy zbiegu ulic Wólczalisk{ej
dtiany. mimo 7.awarcia umowy roz:izerzony na cały lóddd prze- I l'zl0nlw\ 'ir ':;r-kcjt narCiHl"i"kiej prze
Na , uiosek obu stron rozpra- i Le'giQnów rozegrało się o g. 7
z~io.ro,~·e.i p.r zez przem,"5ł ,viel: mysl.dzian~'"
" . \1 (lIll~rG ,tt'm'in, v:~żno~;i J~gitY\l~3Cji wa odJ;>yła się przy drzwiach w1eczo.re:rn krwawe zajScie. Na
I", sreclm 1 zarobkowy, do tej
DZI,~ po poludmu udbQdzlC SIę l, Z, ~, (CZ:1111e.l. waznG] 11," to1e- zaanknH~tY'ch,
idącego ulką WoHa Sza,piro, fa
rory umowy tej nie podpisał.
wiec strcjkttjącycll w sali Domu j:telt J;n:skir,h i konwcncyjn?j. U-l Są(!- po ,r ozpozna,nilU ' sp-ra:wy bryka,nta ze ZgierZ-Ct (.K.tlińskie
I:daniem lwjązkó,: zaw?dowy~b Rohotn,ic~-~go" pr~y z~iegn !llic praWlltaJ.ąe'\1 do pl~:e~~r()(,~E'~UJn, ~;':~ ogło.SJ~ wY'l'ok, na ~ocy którego go 5) napadło kilku os.obników,
stwarza to powazne DlcbezplC- 'VysokleJ l ;\Iledzwnej.
PICy pollSko - czesl~Je.J), oraz lEgh)i' ks. 'WIłoM NadolskI skazany zo- którzy zadali
pTzemysło,weowl
,
m3cji. S, N, na rok 1936-37,
słał na 1 miesiąc areszłu, z za- szereg ciosów łomami żelaznyEgzaminy dla sędziów n3rciat· wjeszellli~m wykonania kory o- mi, po cZ;fm zbie~li.
.
- .
ZalewaJą~eg,o SIę krw~ą ,S,z apl
;;kicb. Sekcja narciar~ka t, T. K. raz na 200 zł. grzywny.
nrzyjmujq z~;toszenia kandydatów
Zaznaczyć należy, ż,e już u. 'rego ~TZeWJeZ~o!łlo na: s~a,cJ~ po·
Ila . ~dziów narciarskicb.
Termin przednio ks, Nadobki. został s-ka gotowla~ gdZIe .- powazue rany
~gzamiJlów został wyznaczony na za;ny na 2 t.ygodnie aresztu z 7..8 ~łowy fabryka!llta 9TMtrzrt _(1~;~
Lekcje gr, fortepianowej
grudzień 193G r.
wie z~niem za nazwarue nanczy zurny lekarz.
:..' \ ' .. ".' .
Zgłoszenia przyjmLLje ekret.:'1.rilłt ciela szkoły powszechne.i w Mi.
Policja wdrożyła energiczne
1', wa codziBnrtie. prócz niedziel. leszkach "złOdziejem straźy po· dochodzenie, zmierza.iące do li
ul. Traugutta 12, m. 17
Ceny przystępne
'" goclz 10 ..... 14 i 18 _. 22-ej.
iamej".
Jęcia· sprawców napaści
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fa ryce

przegrowadził badania,

chcee uslalić

30~

r we a
ile brlo

źródeł'ognia

Wizja lokalna '- dziwne sło rza dwupiętrowa czerw Gna fa- zapadaJącego wieczoru, kontu- RÓŻNICE ZDAŃ ZOSTALY N.<\ l..męczącą zagadkę, usiłując dowa budzące lekki . .
bryka, ten właśnie budynek,
ry masżyn wyglądały, jak z!listY
D A L . c i e c do źródła prawdy.
DRESZCZYK EMOCJI.
GDZIE WYBUCHŁ Po.ŻAR.
głe w bezruchu potwory.
Podczas, gdy nacz. Kos i św.
Pr~cowaIi z prawdziwym poma.hce pasm3Jk sensacji i koja:
Zaraz na lewo widzimy braKto' ś z wchodzących dotknął Joachimiak twierdzą stanowczo, święceniem i samozaparciem.
rząc~
się z pojęciem
miP,isca mę wjazdową, w której znajdu- się snowa,r ki. Bęben zakręcił że były dwa źródła pożarowe,
Przewodniczący s. Braun wla
przeMępstwa.
je się mieszkanie do,z orcy N 0- się, zatrajkotał przerywając ci· biegły Kopczyński, inż. Liwoń· snoręcznie skrobał scyZO'rykiem
Nkl też dżiwnego, że
waka.
szę.
ski i inż. Weinberg twierdzą, że deski, chcąc ustalić jak głęboko
w nip.zwykłym llodnieceniu .iePrawą stronę podwórza zaj·
Tymczasem komplet sędziow.
było tylko jedno źródło
sdęga spalenizna,
sędzia Grzech~łem na wizję lokalną
mują już nieco nowsze budYlll- ski zajął się sprawą najważuiej i że ognell z pierwszegO' piętra siowski stojąc na chwiejącej si~
do fa,b ryki Prywesa przy ulicy ki, natomiast w głębi podwórza sząprzedostał się na drugie i tam drabini'e wyłamywał z sufitu I
$1 ódmf'ejskiej 22.
za załamaniem widzimy już zu- USTALENIEM' ILOŚCI ŹRÓ- dorpiero zaczął siać spustosze- piętra opalone desld i trzcinę,
.WidC1k Leona Prywesa, pro- pełnie nowoczesne budynki faDEŁ POŻARU.
nhl,
by ustalić, czy możliwym jest,
wadzonego przez policjanta o- bryczne, szalr e, z dużymi okna·
Oska,rżo'llY stal pod oknem VI
Za tą drugą tezą przemawia by ogiel]. tędy ut~rował so,bj:e dro
raz kilku samochodów, zatrzy- mi i bardzo małą przestrzenią towarzysilwie policjanta i
fakt, że waTunki dla rorzwinię- g·ę do gory, ~ędZla Szumski klę
muj'ących się obook wejścia do międzyokienną.
spoglądał na krząta,iących się cia się o.g nia były dogodniejsze ' cząc na podłodze badał ,stan
fabryki zgromadził na ul. Śród
Za kompletem sędziowskim i koło .szczelin w suficie ludzi, na II piętrze ze względu na więk tych desek od strony II plętra~
miejskiej przy zbiegu W ólc zalI- prokuratorem
na st. przod. Joachimiaka, któskiej wielką gromadę gapiów.- wcho(lzimy po wąskich żelaz- ry starał si!1 odtworzyć obraz, szy obszar, prz ewi'e w itd. Teza DO JAKJEGO PRZEI{ONAN1A
nacz. Kosa uzasadnia się zaś fak
DOSZEDŁ SĄD
Wejścia do fabryki strzeg'ą ·po- nych schodkach na I piętro fa- jaki zastał pO' przybyciu do fa·
tem, że
dowiemy się z motywów wyr(}o
licjanci, . wysłruni przez komisabryki Prywesów.
bryki bezpośrednio po u:gasz'e- NA I PIĘTRZE STRATY SA ku. O jednej .rzeczy nie mfówki?-.
riat pGwiadomiony o mającej
Mijamy pierwszą salę .. na któ- niu pożaru. Opodal oska'I'żoue·
:MINIMALNE
no wcale, t. .]. o samym a Cle
nastąpić wizji.
rej ustawiollle są wars,ztaty go s'tala jego żOllla, zupeŁnie mli()
podpalenia.
Wchoodzimy przez wejście z tkackie i wchodzimy do drugiej da kobieta, spoglądająca wieI· pomimo na~romadzonych tam
materiałów stosunkowo łatwoSąd podczas wizji interesoulicy Śródmiejskiej. Jest to pię - do snGwadni.
kimi oczyma dziecka na męża,
palnych,
wal sj,ę ilością ognisk, bo o kwa
trowy domek mies·zkall ny. Sień
Dziwne właże.nie robi fabry- ongiś młodzieńca, dziś sterane·
PGza tym nacz. Kos rbija hy. stji winy czy niewiny oskarżo
prorwadzi na podwórze, długie ka unieruchomiona. - Ponuro go dziewiędomiesięcznym wię
i bardzo wąskie. Na widok tej sterczą części masz)'ll1, pokryte zieniem, stojącego w dodatku potezę plrzedostania się ognia nego wyTobił sobie pGgląd na
t. zw. w języku 'straż3Jckim "ki- kurzem, zda się wycrągają ra- pod zarzutem podpalenia fabry przez szczeliny w 'Suficie i pod podstawie badań słoików z dotodze, wskasując na deski pod. wodami rzeczowymi. na podsta:
szki" zrozumiał'em dopiero,
miona z niemą prośbą o wlanie ki. Miało się wTażenie, że Pll'
.
wie zeznali świadków, którzy
jakie utrudnienia miała straż w nie życia, o wyrwanie je z trząc na tego brodatego mężczy łog'i,
wymalowali tłO' i postać oskarprzy gaszeniu pożaru,
martwoty, w jaką są pogrążone. znę stara się wywołać jego od- mocnje.i opalone 0(1 strony IJ żonego oraz na oodstawie ksiąg.
gdyż nie można było wprowapi~tra niż od strony I.
Szarzało już, kiedy przy.lecha bid e z połowy marca r. b. bez
Do wyroku pozostały jeszcze
dzić do podwórza
ani jednej liśmy do fabryki i w tym n1e-1 brody, młodszego, żywszego.
Dwie
godziny komplet sę- dwa mGm-enty: mowy prokura"viększej drabiny, a o wykrę<:e wyraźnym
świetle
wcześnie
Po wizji
dziowski starał się r'ozwiązać tętorra: i obrońców.
niu dużym samochodem mowy
być nie mGgło.
'Wyrok spodziewany jest w
Po lewej stronie oid weJśda
piątt'k w · godzinach popołudnio
1/
ciągnie s1ę aż do końca podwówych.

U'H1IlMlłł4ł i łlJVBIElf11łECE -IfRIM I>R4łAłtrłl Pf~FfGTIOn"

(lg bedziC! "UPl.:

eo szkod

wanił!

z t,tulu ubezDieczenia bud,nków, masz,n i lowarów PrJVJesów

·. ' Przew~ó.d są"dowy w głośnym
.prócesie przeC'iwko przeJIllyslow
·cQ'Yi łódzkiemu lLeGnowi Prywesowi, oskarżonemu o podpalenie fabryki, trwa nadal, wzbu
dzając coraz większe zainŁere
sowarn.ie, a jednocześnie rodząc
nowe problemy.
TalkilID nowym pll'oblemem
· dla sZeTokiego ogółu 1-- z wyjął
kiem Gczywiście, fachowców · jest sprawa ubezp'ieczenia, śd·
~lej mówi' ąc, kwestia, czy i ko~u wypłacone zostanie odszkodowanie 9gniowe.
_
Aby ~prawę tę facholw() naświetlić, zwróciliśmy się wcwra.1 do dyrrekcji jednego z największych towarzystw ubezpie'·
czeniowych,
gdzie udzielono
nam wyczerpujących informaljL . . ,
. W· t01czącym się procesie ma-

thy , skomplikowany wypadek,
polisa została scedowana.
Regula:min ubezpieczem'o wy
mÓwi, że ubezpieczać mienie
może nie tylko właściciel, ale
, także osoba, będąca: chwilowo
· w jegO' ppsiadamllu, która wzię
ł~ w zastaw, w dzierżawę, na
przechowanie itp., słowem każ; da osoba zainteresowana w za. hezpiecżeniti mienia od szkody.
Aby wykalać istnienlie" pra,w·
dZIwość i prawno,ść tego zamtere,sowania, olsoba, która ubez·
. piecza mienie, obowiąz!lina jest
przedstawić odpowiedJl1ire dowo
- dy, które zostają w poHsie· wy·
. mienicme.
, W praktyce, a specjalnie w
! (Haktyce
Ndzkiej, z<larza: się
' bardzo często, że towall' oddany
d·o prZl~róbki ·czy· wykończenia.
ubezpiecza wła~('iciel fabryki
· na swoje nazwisko, cedując pru
- ,,'a do 'odszkodowania na właś
cłełela towaru Yl- polisie . zazna
ew.n e ·jest wÓwc7.as, że w wy
padku ~atastrofy, ods2)kodowa
nie otrzymuje · nie właściciel fa'
\ i'lrykr 'C:Zy ptaszyn, na któJ;ych
'-t'owlrr zpstaJe' przerabiany, lecz
'vłaściciel towaru
że

j

z opłatami składek na majątku zachodzą.
.
. . 1 Prywesa zdołała udowodnić, te
Wysokość polisy ·u!'.ialana jest Leon Prywe!'. nie był wsp6łwłeł
wrch.
wspólnie przez właściciela ' mie- ci'Cielęm "Przemysłu jedwabne·
Oczywiście, o ile f9Jbryka zo- nia i towarzystwo asekuracyj- go" (wbrew tw'ieTdzeniu prorku~
staje podpalona przez właścicie ne. Gdyby więc ubezpi,eczony ratOlra,' że , .była · to "spółka rOl-"
la, cedenci po1j.s _ z tytułu u- mógł zmi,e'l1iać stan posiadania dJzinna" i oskarżony był jej ak':
bezpieczen1a za maszyny czy bez :p.O:wiadoonien'ia Łowarzy- cjona'l'iuszem), kwestia . wypł:łce
nieruchomośd _ pieni~zy nie s1:wa, 'Iifgdy nie· mo~naby utrzy- nia odszkodowania z · tytułu
otrzymu.ią. ·Wychodzi się tu z mać proporcji między· wartoś· pierwszej polisy, nie nasuwała..
prostego założenia, że regula- cią :m1iszczOll1ego mienia a wYso. by wątpliwości.
mLn ubezpieczeniowy wyraźnie kości.ą odszkodowania, Byłoby
Towarzystwa: ubezpieczeniodziału.
przewiduje, iż za POŻaJf Sp owo- le) . pot~! do nadużyć ze strony u- we , musiałyby wypłacić odszkoJeżeli więc ma on cesję reje!Il dowany przez ubezpieczonego, bezp~czonego i ryzyk.o to~'a- dowame w wysokości 303.740
, dczoną J' usta l"l SIę odszkodowa,nl··a nLe wy·pla:ca się. r;z;"yst g a· wzrosłoby mepomler· zł. za maszyny i 5'll6.335zl. · za
tajnie pośwIa
że cesja nie jest fikcY.lną, musi Polisa może być conajwyżej za- me. 3' . .
budynki
właścicielom firmy
pieniądze otrzymać, choć jedno bezpieczeniem mienia, a nie pa·
T)j , mówi teoria ubezpiecźe- "Przemysł je(lwabny" oraz Tocześnie towarzystwo nie wypla· pierem wartościowym, czy mo- niowa Zastanówmy się obecnie, warzystwu Kred~,towemu i dr.
ci odszkodowania właścicielowj netą obiegową.
iaki ~'11.oże mieć ona zastos0'wa Weinbergowi, jako cedentom.
fabryki za spalone maszyny, .tcJeszcze jeden punkt przepi- nie'}' procesie Leona Prywesa.
Gdyby natomiast utrzymała
go własny towar, nieruchollloŚ' sów ubezpieczeniowych wszyst\V rachubę wchodzą. dwi-e po się teza oskad'Żenia, że Leon Pry'
ci itp.
kich towaTZystw musi być bra:- lisy: sbHa, zawarta jeszcze w wes był wspólnikiem "Przemy. lat ac h 19')8
Istnie.J·ą wyp3Jdki, że towarzy ny pod uwagę przy oo'zWaŻallllU
- -.')9 pl'~e7i rnmę" P l'ze słu jedwabnego", albo działał
,
• l wa b ny·' l nowsza, z ro- \V porozumieniu, tylko Towarzy
stwa uhezpieczeniowe kwestio" kwestii poc1palema.
mys ł Je(
• k o L eona P r.Y stwo Kredytowe, zgGdnie z umo
nU.J·ą ces.J'ę, mimo reJ'enŁalnego
Chodzi tu o konieezność mel- k u 1935 na na ZWIS
wą, o której
pisaliśmy wyżej,
f>G~wi~~czelllia. ~V ó,:cz,a,s decy- c1owan!a pl'ze~ u~ez~ieCZOl!ego wesa. .
.'
otrzymałoby odszlwdowanie
dUje .luz odpowIedma lllstallC]a I wszelkIch zmIan, .l~l~ w .lego ~ G~)1!Y_obrOll1a w oro'cesie
slądowa.
- - .- Inaczej przedstawia się spra·
wa drugiej po.Jisy na nazwiska
\Vszystkie pr'y~atne towarzy
K IN O
oskarżonego. Ubezpieczony jest
stwa ubezpieczeniowę w Połsce \
towar na 1;iumę 55 tys. zł.
tylko w stosunku do jednego l
Gdyby ustalono, że oska~Żon1.
cedenta zobowiązane są, bez l
jest wi1nllly zarzucanego mu prz~ j
wzg1ę~u 'na przyczyny pożaru, \
stGPstwa i zapadłby wyrok skawypłacić ~dSzTkodowan~e. CeI?en'"
E
zujący w ostatniej instancji, to
teni tym ]estowarzys wo . \.re,
~I·
~1rI·
odszfwdowanienie zostanie wy.
n w
dytowe, · które zawaJfło ' umowę
Od
li
U tv
!l li U ~Il
{)łacone, chyba, że towar nie st~
z ogóLnopolskim vrzesze,n iem
4-5 pp.
w kapitalnej polskiej komedii pt.
nowil własności Prywesa, a pra
asekUJl'acyjnym, że zawsze oceny od
wi właścide'e posiadaja rea1ne
trzymywać będzie odszkodowa,
cesje.
fł
Operrując cyframi ubezpiecze
nie', a wzamii:ll1 za to płaciIĆ będźie premię ~a tych klientów,
ni a, dla orientacji trzeba dodać,
których cesję poosiada, a którzy
że nilgdy, albo prawie nigdy, wy
soikość odszkodowania uie rów i
Największy film szpiegowski
Obsada: Nazwiska mówią l
na się sumie określonej w poliZacłiocJ.zi tea:az pytatnie, czy
w wypadku pOŻ!liTU sipowodowanego przez p odlp 1lI1enie, 3Ile bez
udziału l winy właściciela to~a
ru, otrzyma· on odszkodOlwame
W. tlllkilclll wY'PadlkaJCh' towa·
rzysrtwa wyp~acają odszkodowa
nie, wychodząc z zał'ożenia, że
właściciel towaru nie może od,
powiadać finansowo za prze·
stępstwo dokonane bez jego u·

zalegają

rze~z towarzyiSlw ubeZipieczenio
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NastE}pny program:

•• GRAND - KINA--

I

~~~T~ek~~~!~~~t;~i~a~~u,z;
stały

jeszcze oszacowane i nie
wiadomo, jaki procent odszkodowania wchodziłby. w rachubę.

TllIk

w

Oigólnych zarysacn
kwestia ubpzpi~
c,z eni,a w zmązku z procesem
przedsła:wia się

łódZlkim.

.. ................
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P. KONRAD SKOWROŃSKI.
ubiegłą. sobotę zmarł w Pal.ia\'l.icacb w wiekll lat 53 Ś. p.
KOI."t·ad Skowroliski,
kilkakrot,n:;r
radl\"V miasta, były wiceprezydent
mias~a.
jeden z organizatorów
t-wa ,'pocbodnia" w Pabianicach,
wybit~)y społdzielca i samor?:ą.(lo.
wiec.
Zm:~ly w czasie swej długolet
niej d.ialalności społecznej zyskał
~ obic p1nvszecbne uznanie i ogólną
I;ympat~, to też śmierć Jf'gO wywo·
ł a ła pc.w;5zechny żal i smutek.

W

Brał ()I,l żywy udzial

w

rucha

lliepotlleg-łościowym w okresie nie·
woli i za te zasługi OdZIl3CZ0lJy zo°
:-tał )Ied:!.łem Niepodległości.
Zmarły był

aktywnym

działaczem

stowarzysl:enia KilińcZ!ków i EnzeŁeruweóJW w Pabianicach i w Lo·
dzi.
Pogrzeb ś. p. Konrada Skowroń·
!'kiego odbył się we wtorek, dnia
::: lisŁ,)p:tda r. b. przy udziale licz ·
nych rzeaz. Organizacje łódzkie re'
prezentowali na pogrzl'bie pp. prez.
Zubert, ~L Brzeliński, A. Hilczer,
··('d. J. W ojtyński i Jędra.szczyk.

on Ikarzg

Ol

Tomaszów

ODCZYT PREZ. RĄCZASZKA
Na zaproszenie Poh,kiego Radi~l.
p pr ~ z. Rączaszek wygłosi w dn.
:20 b. m. odczyt radiowy o korzy6Przed sądem okręgowym w nia przedwyborcza ni€uziela w dz.ialnemu "Wieczoru \Varszaw- ciach i znacl.eniu Parku Tury5Łyc i!
Łodzi odbędzie się w dniu .iu- łJodzi. Ostra walka na skrzy- skiego" akt oskarżenia.
nego nacl Błękitne mi 2ródlami dla
\V ul.asadnienin swej kargi, tnry:;l.yki polskiej.
trzejszym c.iekawy proces o zni(' dłach. centrum bez szans" w nu
sławienie w druku, który uzupeł merze z dnia 21 wrzesma napi- pełnomocnik
oskarżyciela móni serię · podobnych procesów. I sal mięuzy innymi:
wi. że wymieniony zwrot arty- PIERWSZA RATA POŻYCZKI.
emocjonujących ostatnio sPole-1 " Szczególnie zacięt e walki rOl kułu zniesławił Oskara Kona. Jak dono sili śmy Polski Bank KoczeńsŁwo łódzkie.
grywają się w dzielnicy Widzew, nie przez poniżenie w opinii pu· lllUllUllly przyznał miastu długoter
Oskarżonym będzie r e daktor gdzie znajduje się słynna .,Wi- blicznej, lecz przez narażenie na minową pOŻyCZKę w wysokości 300
Odpowiedzialny "Wieczoru \VaT dzewska Manufaktura". Właści  utratę zaufania, potrzebnego dla tY8. zł. IV tr7.cC'h. ratach po 100 Łys.
szawskiego", Józef :\fatuszezyk, ciel tej fabryki, p. Uszer Kon, piastosowania stanowiska preze" 'l;!otych.
jako oskarżyciel wystąpi prze· jak donoszą, kieruje agitacją sa rady nadzorczej jednego z naj
przedsiębiorstw w
W najb1iż ... zym Gz;; :;i · IJliasto ()-mysłowiec łódzki. Oskar Kon,
wśród robotników na listę " Fron większych
Polsce.
I t.l'Z'yl1'I:L pier" sz ą fa tę, która prze,
Sprawa dotyczy okresu po· tu Czerwonego" ....
Sprawa wyznaczona zosŁalJ 7.n.ac;l,?~a :o.~~'l.Hie nil pokryc~ e . Daprzedzającego wybory do łódzOskar Kon poczuł się tą no·
kiej rady miejskiej.
tatką zniesławiony i za pośred- na dl.ień 6 listopada i niewątpli. le znOSCI K. K. O W "'y~oko~cl ~4
.,Wieczór Warszawski" w ko- niclwem adw. 'Vachtla wniósł wie wzbudzi duże zainteresowa . ty:,;. zł. oraz. n:1 "p la t~ droollych WIe
"l,\'cidi mi;l~ t<l VI Tamach moilirespondencji z Łodzi p. t. " Ostat przeciwko redaktorowi odpowie nie.

redaktora ",dpowiedzialnego "Wieczoru Warszawskiego"
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prz\' udziale clrh!ata, woj t' wor1zkieTEATR ;\IIEJSKI
l
KALU~l)BORG (tZ50)
sa i Symfonia D-dur Francka
"k'- 't t ' ] !I ' ' "
"l
Dziś o god!':. 20,30 pr.zyjęła bardzo 20.10 Symfonia H-moll Czajkowskiego, I\OENIGSWUSTERHAUSE;\, (tS7t)
b C , ~, nll e u cr ( l1Z ClllO \\ o - o~ze zę.v
gorąco przez prasę
i publiczność
Arie włoski\'. Utwory CoreIlego, U- 20.45 Uwertura "Benvenulo Cellini"~ no~:e lOwc~o .
świetna komedia Zapolskiej "Moralwerlnra ,.Wilhelm Tell" Rossiniego.
Berlioza, Suita BllrgstaIIera i P oe-,
ność pani Dulskiej" w wykonaniu caPARYZ (1648)
mat symfoniczny "Don Juan"~ "
SM1ERC ZŁODZIEJA.
lego zespołu z J. Chojnacką na czele. 21.4:> Symfonia z organami Saint-Saen
Straus a.
I
Ceny zniżone.
sa i Fragmenty "Penelopy" Fa\lrC'a
LA~GENBERG (456)
Zna ny i wickkl'otl!i c llotowalty
\Y piątek premiera ,\esolej atyrycz.
STRASSBURG (349)
22.20 "Służąca - panią " - op era ko- złodzi ,:'j
7,a \\ ol lowy
f-:t anisła.w
nej komedii 'orberta Garai'a "Pan 21.30 .,(iespodzianki miłosne".. ope
miewa Pcrgolpse'a
KU:1j1, kil ka illj (' ~i~r y temu z Of'tał
Stefan w Paryżu" w przekładzie Jó1'a komiczna Boise'a
SZTUTGART (ó23)
rozlJozllany na
miasta. Gdy
LUXEMBURG (1293)
00.00 Utwory Haydna i )'lozarla ( ~L
zefa Witlina. Wyborna ta komedia ukaże się w reżyserii Konstantego Ta- 22.15 {jwerlura .,Coriolan" Beethovena,
in. Symfonia D-dur Haydna iKon· I:·ywiaoow(' n. 7,bl.iiył . ~i ę. do nieg-o,
tarkiewicza.
Koncert forlc-pianowy D-moll Brabm
cert fo-rtepianClw)' Es-dur Mozarta) Kuap jlOl'zlj! l\('wkac. 1:it.rz.,I:l.Uo za
Łódzki oddlłał P. K. O. wpro1lradza
BERO-MUNSTf~R (ó40)
I nhl , i ze" t,1l
11 j,-t\',
ll. u ai't ępnk
coraz to nowe udogodnienia dla swej
Przy sł"bym trawieniu, malokrwi 20.0? .. Wloszkll w Londynie" .- opera pr7.eITJnior,vlto"..
do Hiałobrz e.
TEATR POPULAR:\lY
kUenłell. Niedawno komunikowaliśmy
Dldś przedostatni występ znakomite. stoś'.'i ? wychudnię ciu, blednicy, choClmarosy.
: 7, I'
t
SlTOKHOL:\1 (426)
gu . 'l'1) litl nł I) rnu ~ll:
)]t" ~ z a r C8Z 11.
na 'zym rzyłelnlkom o ułatwłenta~h go artysty scen warszawskich ,ló7.I'f:1
korzystania z bezpłatnego obrotu prae Wl;grzyll!\ w "Kresie w~drówki" She- r."haeh gruczołów, wysypkach . kór· 20.00 litwory Szopena w wyk. rgnacc- l'rzt'Z jal,j': (; 1. (l ,. nkry wal ~i~, pO
uyclt i e~yrakach naturalna woda
' ewowego.
go Friedrila~la (POJOllC7. B·dur i So- CZj' lU ',n ól'ił ',': ok oli ce TOl1la.:,zowa
rjffa.
gorzka Franciszka • Józefa re·
Obpcnle P. K. O., uwzględniając in\Y e w"i Bl o/d"
z ostał
ot'a czoU\
nala H-moll I _
ltZDI (4.2:1)
l' , . ,,- t k'
.•
teresy sfer przemysłowo - handlo~uluje tak ważne aziałanie kiszek.
DZISIEJSZY PROGRAM
20.40
,.Consuelo"
_
npera
Helldnlla.
pl
ze7
po
le,N·
IV
ra
-cw
\vyllll<1it.\
wych, wprowadziła zmianę w przedpo·
RADIOWY
;;trzal{;\\- zo ~h, ł nlnn y i zmarL
ludniowych godzinach kasowych.
6.3t! Gimnastyka i muzyka l płyt
Kasy Lód!':klego Oddzlaln P. K. O.
lI.ao Poranek muzyczny
(Al. Kościuszki 15) czynne będą od
12.03 Trio salonowe
dnia S b. m. od godziny 8.30 do 13.30.
światowa
12.40 Solo na ksylofonie (plytyl
Ułatwi lo klienteli dokonywanie wpłat
13.00
Koncert
hczeń.
Łódzkiego
towarzystwa
muzycznego
na kOD la ezekowe i książeczki oszezęd·
Pogadanka p. t. ,.Zaopatne·
S
.
k lt .
.'
I<
Ś j
•
b t
d
d
ilościowe wykop weksli, podejmowa- nia15.40
inwalidzkie".
zenem\!
Ił uiy
mllz~czne.l ur.:), w rOI y 1 SO O ;y O go l , I
nie wypłat oszezędnośelowyeh i rea·
16.00 Mu!':yka lekka (płyty)
i wzbudzanie zamiłowania do mu- 18 _. 19.
:10 kwietnia 19::19 rok ll b~·
'Izację czeków tallQwych. Po południu
16,20 "Przyrod~ 'Y listopadtie" - ;,yki wśród najszerslGy('h warst",
Przy zapi~ie kandyJ.aci otrz~l11a- 1 dzie ().twarta
na Long Isiand,
~ asy czynne będą Jak · dotychcul od
pogad~nka dla dz!ecI
młodziezy szkolnej, było dotJ'ch- ja prospekt z pr!Jgramem wymaga· p(ld . O\",-m .Tu-rl\ Je m , wy !otawa
\!od!':. n-ej do tV-e;.
16.3<1 Kompozycje Claude Debn~~," e.'
.
.
,
•.. . .k
'
1"0
-'
,O (płyty\
'
czas głownym zadanIem zarządu ny('h do odegra\113 Ila konkurSIe uo I wHlt?Wa 'u m:zczenlU
-.I • .."
~stlllze
17.00 "Młodzież w , 'iemczech" -- t't' tj. T. ~I. W t~'m celu z:uząd L. T. M. tworów nluzycznych.
roc1111c~' ()h.i'~eia przet W.·
p
portai,
przy poparciu wydziału oświaty i
Kandydaci opłacają 1ytułem "'pl szyngto na
nrz ędu pierwsz~o
IGNACY PADEREWRI
••••••~. . . . . . .~•• kultur;\' ~arządu miej~kjego "'. Louzi I :;owego z!. 5.- (uczniowi~ publ~ez prezyd en~a sta n i)" 7 jc rlno.czoIV ludycja z cyklu ra.diowego ,,5yl- Ił-BIO L A M P Y
w o~tatłllm trzechlecllI, orgaJllzo1,;,I Il~'ch szkol po\\ szechnyc1l I pubbrz ny<:h. '\\ ~', -la wa am e ry k.ans·ka
weŁki kompozytorów polskich" po·
~
CZĘŚCI SKł:.ADOWE dla uczniów i uczenie puołi'!:znych nych szkól dokształcających zawo, I ma przewyż"za~ wsz~'stki c do <więcona zO!ltaje mistrzowi Ignacemu
ELEKT. RO, MOTOR.Y szkół powszechJl" h, jak równier dowych zł. l.-}. Wpisowe je~t ty<.:hcza ow e rOlmiara~i i bnt
ł
I
J
!
.
Paderewskiemu. Znakomity ten kom· II
;>ozytor, największy ze współczesnych
ma erJII Instll aC)lJn, dla kształcących się w publicz· bezzwrotne.
gactwcm, ma ona dac wyczerpianistów śwIata, nie ogranicza awej
uych szlwlach zawodowych, szereg
Kandydaci. mają llrzedstawiC .de. p ujący oLraz. now(}C~e~ne.! wie-rh:ialalnośei wyłącznie do muzyki. Czę "
cyklicznych. audy.cj~ muzycznych, o kument, s~wlerdz~jący ich wIek,. dzy. kultury J tcrhlU.kl. Koszt~
s tokroć poświęca swą pracę artystyczŁódź., Piotrkowska 123
d
l d
ł
h prog.ralllac h o'az
szko'"
muz"'cz . ',_wy'h
ouhczonrl
na
ną
celom patriotycznym. lub tei praO pow e mo LI ozonyc
I • zaśwl:\dczellle
, _
,~"
. ~ -.: ''.\'"'. zost'lh, c.
,'
"uje dla kraju na niwie społeczno _ po w podw6rzu
Telef. J11·69 poprzedzanych pogadankami j)rele- lIel, do kto reJ uczęsz('zaJą tub 1.1- \ 12.) lllllJOnow dolaro,," , z czego
litycznej. Paderewski jest dzisiaj chlul ••••••••• ~~· •••••••••••• gentów, ilustrującymi r.łownie w:; częs7.czali, WI". nauczyciela pry' ! 33 mi,} jonó'\'
bąuzie pckryh'
l!ą PC!lski. cenio~y, przez cały św~at,
Iwnywany program.
, watnego.
przez ~· tany. "\\'ystawa zajmie
.lako Jeden. z naJwl~kszych muzY~Ov."1.17.15 . TaJice niemiecId e w wykonaW vkolLawcami t" ch auu"cji lt\'. j Dla Kdżdego działu ustanowione ~90 hektarów prze~trzeni. ". e·
OdtworzenIe utworow Paderewskiego mu orkiestry
. "
"
" ,b d
d' d "
, ', '
.11
l-l"
-1
b' - '
d'
17'0 O
_., .
, } ~ ._ li mieJ's\!owi arlyści muzycy instru
ę ą nagro y, mIę z~ 1111I;)n11. l a· I u ug
przy J l:t lln~ c t o dCZ-eU.
rzeznaczone zostało w aud ..
YCJl ra
pO"lesCI o generae
u· R . O p
k l ";0
.
P
wej o go:<lz: 21.00 .~os~~nalym arty- głym" Romana Zawady '
melltaliści, śpiewacy i śpiewaczki. groda tUllllster t~va ,"' .. I . ., '~'Y l,awa '~· lą l.\ nl.c o ' o o ,l, mI
storn: Ameh SzlemmskleJ i Józefowi
17.50 Transmisja ze zjazdu pracow- I Na żadanie dyrel,torów gimnazjów Zarządu m. ŁodZI, Lodzklego Towa· ltollOW ZWIedzających.
P Ierw"
~U:ClY(lskiemu. N~ pr~gram_ składają ników R. p'.
.,
. _ )Jry\\'~tllych . z aud;vcji t:ch kOr7..j-' r~~-stwa :\ll1zycznego, ~o~se~'\\:ato- 'Z{! l'obo~~' !)J'!Y wystawie roz:·
Się· Sonata, !o~teplall~"~ Es moll op.
18,20 Ennque Granades. Tallcc hJ sz, . _' .'
"
"h
k " t. b num muzycznego H. KIJenskleJ.
poczna SJ~ lUZ teraz w polowle
21, sześć plesm do słow CaluIle Men- paliskie (płyty)
~t(o.1 10Wl1IeZ ,,~c 0'\\ an OVlle ~ c
.
.....,
.
.,
les, oraz kilka drobniejszych. utwo.
18.36 Pogadanka p. t: .. Rozwój ż~-- zakładów.
I Konkurs składa Się z ehmmacllf 11<s~o~~dH . Za]'z~d wystawy są:
rów fortepianowych. w tym 3 z cyklu cia gospodarczego a ruch spółdzicl·
.
.
,
. I oraz z ostatecznych lozgrywek o UZl. lZ rządy panstw obcych l
.,Humore,sques de concer.t". Konct>rt Iczy"
. ' f~lI.d~cJe t~ .kotlt~ Iluowane. będą nag{Gd~·. O terminie nastąpi oddziel I \y~-s l.awcy pr:vwalni przy'.:zynią
poprz:e~zl pogadanka Stamslawa Gola-' 19.00 Wiązanka pieśni ludowych \ \ 0" 11l~l W bleząc~'m roku r.~k.oIII~Il' Ile z.awiadomienie W prasIe.
I sil~ snmą ol,oto 60 milionów do·
"bowsklego.
Slą.ska Cieszyńskiego, w wykonaniu ?b~cnte ch\!ąc zamteresowac i wdro
Laureaci konkursu,
wybrani !aro'" do pokrycia ogólnych kochnru
.
,.
zyc do pntcy nad muzyką oałą mu- przez l'ur" wyst"'pia na koncercie II ,zt6w wielkie I' imprezy wysta '.,"'''
19 ~O Jeslenn\' wIeczoru lekk" 1 k'
ł ' .,
' t
' go
J'
'l.
' ,
.
."PAN Z MILIONA llU
NaJ'wi"kszą sensacJ'ą w śWI'ecio fil.
d'''''''
-'
, 'l~' uJącą 111 OUZlez mlas a nasze , publicznym oraz przed mikrofonem "owej
~
,
au YCJa muzyczna.
za z d L T l\I wesnół z w rdzi~'
I
..
mowym jest obecnie nowy, wielki fihn
20,30 •. Buczac!': - klejnot Pouo!'t",
r ą. .' ' . '
ł'
~ : ' : Polskiego Radia.
,
lem OSwlaty 1 kultury zarządu mteJ
wytwórni "Columbia" p. t. "Pan z mi- reportaż
21.00 Audycja z cykhl .. Sylwetki skiego w Łodzi, organizuje w dniu
lio-nami" (Mr. Deeds Goes to Towll).
Film ten zyskał sobie specjalnie kompozytorów polskich" - Ignacv Pa 19 kwietnia 1937 r. konkurs dla:
przoduje w doborze film ó w
lVielki rozgłos ze względu na osoby der ew ski.
1 Ch"
bl'
b k .ł
wysokiej klasy,
dwueh znakomitych prominentów Fil.
22.10 . ,Płyty dla znawców"
l'
orow.pu ,I~znyc sz. O ponlii, którzy złożyli w darze Sztuce 9"ł'e
22,2:> ~{l1zyka taneczna
I wszechl1ych 1 chorow publtclmycb
Dziś i dni n&ltępn,oh [ Frllpują,cy film erotyclny mistrzowski ej
wielkie zdolności, aby stworzyć film
szkół zawodowych. ,
•
relllizllcji Clllrence Browna
naprawdę imponujący.
AL'DYCJE ZAGRA1'\ICZNE
2. Wszelkich zespołów illstrumen
I,ONDYN (342)
. tahlych W tychie szkołach.
Te dwie osobistości to "król·' reiyserów H~l1ywood'u - Ftank Capra i 121.1:> Utwory Graingera w wyk. orkH~ I 3. Pianistów i skrzypków pkl
artysta z Bożej łaski - Gary Cooper.
try. chóru i l\oli~tó\\',
I obojga, w wieku do lat 15 wlącz.
Odwleclna histori a mllHeńslciego trójkąta \\' krlywym
zwierciadle satyry.
.lak się dowiadujemy, premiera filWIEDEX (507)
i I
mu "Pan z milionami", w którym 0- 21.00 Wiew)!' jednoaktówl'k Czecho · nie. stalych mieszkańców m. Lodz. i
W roi. ·gl.: Clerk Gable. Jeen Harlow. MJrne Loy
hok Gary Coopera występują: Jean
wa, Awcrc7.enki i Tristnnl1. Bernarda
Zgłoszenia knadydatów może l1a·
Jut. następnym programie: WALLACE BEERV w superfilm ie
_BOHATER·.
Ceny miejlIc nil wSlystkie seanse od 54 gr.
ArthuJ' i George Bancroft odbędzie ~ir. 22,20 Recita,l fortepianowy (Drolmc stąl)ić od dn. 18 listopada r. b. najHeslem naszym: Nlltnits:te ceny, nIIjłepsze film
jut wkrótce w Łodzi.
utwory wspolczesne).
póinit'j do kOJica grudnia w lokalu
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Z todzi do Hoskw, i

!

ulJNION llOl'D", tó~ź, Piotrkowska U,

:

Dostawa szybka, pewna, akuratna.
Słałe indywidualne wyjazdy do Z. S. R. R.

i WSIJstkich miast ZSRR

materiały, obuwie, odzież. żywnośc, medyka·
menty, wyroby opt,czne w najwyższvch 9atunkach, również dostarczone - wysyła

I

=
=

•• •••

~L W~~

Zona czy sekretarka

I
I

~S:y:n~dY:k~a~t~u~~~ie:n~n:ik~a~r~zy~.:,~M~o:n~i:u:sZ~k~i~~!!~~~~~~::~~~~~~~~::~::~!!~!!~~~~
MALA i

Dz·ś DOra;O:;~:I:i!

4

! Sala Filharmonii
:

I

=

WYCiECZKI DO PALESTYNY •• lu.1

Naputowicza 2tl
telef. 213-84
cenie od złotych 1.do nabycia w liasie

Bilety w
do 6.-

Filharmonii.

LOTUS bohaterowie "Eskimo '

w nowym przepifJknym filmie p. t.

..

"

OSIATNI POGANIN
WTOREK, dnia 10 listopada 1936 r. o godl. 8,30 wiece.

=ilt~Z-:::~łki Ilnre

Ungar

łel\omel\alny pianista swlatowej lIławJ, Laureat Koniturlu Szopenowskie,o

W

program'. u t w o r r: Bacha, Mo.spta. Beethovena, Schumanna,
Chopina I inl\y.h.

GLOS HANDLOWY
Odbiurokratyzowanie eksportu włókienniczego

Łódź,

5 listopada 1936

Unia

zatwierdziła

W dniu wczorajszym odbyło
sil!' pierwsze posiedzenie zarządu
un\\i włókienniczej pod przewodnic.~wem prezes.a unii p. Karola
Enl1cra.
Z,\rząd unii postanowił zwołać -Ą- styczniu walne zebranie,
aby .,p ten sposób dolrzymać ter
minew przewidzianych przez
statu'i". Poza tym pierwsze posiedzeni,\~ zarządu unii, poświęco
ne było omówieniu techniki postępowania i zakresu działalno
ści tej instytucji, będącej wyrazem zbiorowej opinii włókien
nictwa polskiego. Zarząd un ii
powziął m. in. uchwałę, że sprawy warunków pracy i płac nie
będą przedmiotem
obrad unii.
Dotyczy to również ustaw socjał
nych, co do których nie jest wyłączona,
oczywista, wzajemna
wymiana poglądów pomiędzy

projekt

zrzeszeń

zmuszony

t

reckiej nie

będzie zakupić

vve W'spolna; akcji

clearingowych z Niemcami, Pol lała przewidziana jest realizacja
i innymi państwami również daleko idących poczynań, które
zmierzają do objęcia nowych teutrzymuje
CEl\ry NA WYSOKIM POZIO- renów pod uprawę bawełny. Jest to program zakreślony na
~lIE.
W tych warunkach należy prze- dłuższy okres czasu.
Niezależnie od tego podjęte zo
widzi~ć, że
staną prace nad redukcją koszBA WEŁNY TURECKIE.} LEP- tów własnych i jednoczesną poSZYCH GATUNKÓW DLA NAS prawą jakości snrowca tureckieNIE WYSTARCZY.
go. Rząd słoi na stanowisku, że
Będziemy przeto zmnszeni (10
obecna zwyżka cen bawełny tunabywania bawełny tureckiej
reekie.i w stosunku do cen świa
Z GORSZYCH NASION KRAJO- towych, nie jest zjawiskiem norWYCH.
malnym lecz raczej wyjątko
Podkreślić również należy, , że wym. Wysokie ceny bawełny tn
transport tego surowca do Po]- reckieJ zostały osiągnięte w
ski kształtuJe się stosunkowo związku z transakcJami komdl'oże,i, aniżeli • k.oszt przewozu pensacyjnymi, czego nie można
bawełny tureckie] np. do Bre- utrzymywać a la longue.
Rząd turecki
zamierza rów-,
my. Trudno, oczywista, już dziś nież zrealizować obszerną akcję
przewidzieć, jak nkształtuje się nażyźnłania pól bawełnianych i
dalszy rozwój sytuacji w baweł- regulacji rzek oraz zm~hanłzo
nie tureckiej, a to z uwagi na 1'0- wania procesu uprawy. Proees
lę, jaką surowiec ten odgrywa w ten oprzeć się ma na spółdziel
rządowe.1 akcji aktywizowania czości chłopskiej w formie drob
życia gospod~rczego.
nych kooperatyw finansowanych
Przed kilku tygodniami pre- przez instytucje państwowe. zes rady ministrów udał się oso- Wreszcie rząd turecki zająć się
biście na tereny zajęte pod npra- ma energicznie zwalczaniem rowę bawełny, gdzie zapo~nał sil! bactwa bawełnianego, wyrządza
dGkładnie z sytuac.ią producen- .iąeego olbrzymie szkody rolnitów tego surowca. Na najbliżs7:c kom.
ską

Ironiu
o ceny

uPalan,"

I

I

~starczy!

prz~iwÓI(ÓW

przędzy

bBvw.'niane;

ogólnej. konfiguracji gospodar- wojną dla stukilkudziesięciomi
czej; dostosował się on w tem- lionowej rzeszy jednorodzajopie b. szybkim do zmienionych wych konsumentów, nastawił
'w arunków okresu powojennego, swoją produkcję na masy, znabo kiedy 'w ielki przemysł włó lazł się wobec zmniejszonej do
kienniczy, produkujący przed przeszło jednej piątej liczby kon
~-E-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8umentów i to gatunkowo dość
B'B"":P'E -hM 'w!tU. . . . ' , . " . . l'óżnorodnych (mieszkańcy róż
nych b. zaborów) nie był w sta
Dyrekcja
nie przejść na produkcję różna
na konferencjach w War- rodnych gatunków w ilościach
szawie
mniejszych. Tę rolę przejął śred
W dniu wczorajszym odbyć sil~ ni i drobny przemysł włókienni
miała
konfcrenc.ia przCllstnwi- czy. Struktura ta zresztą zgodna
cieli przem~'słu i rolnictwa, zwi>t jest z ogólną linią ewolucyjną,
zana z zagadnieniamt pozostajll- l;:tóra idzie w kierunku pl'odulicymi w ścisłym związku ze s])ra- e.ii półfabrykatów w zakładach
wą uruchomienia fabryki wełny wielkich i artykułów gotowych
syntet)'cznej z kazeiny, t. zw. la- w zakładach średnich i drobnych.
nitalu.
Stowarzyszenie występuje od
Konferencja ta ze względów
technicznych nie doszła do skut- szeregu lat w obronie przetwórców. Zwyżka cen spowodowana
ku.przemysłem zakłady przemysłu
W dniu dzisie.iszym odb~dzie została socjalnymi warunkami i
wielkiego. ,:v związku z tym i się w Warszawie konferencja in- w jakich znajduje się obecnie
wobec utrzymania cen goto· formacy.ina przedstawicieli spół handel, a mianowicie początko
wych artykułów prawie na po- ki akcyjnej "Polana" a miano- wo wysoka ochrona celna, konziomie z okresu przedzwyżkowe- wicie p. inż. FeJixa i dyrektora tyngentowanie obrotu itd. Ogrago, średni i drobny przemysł teJ spółki p. Kazimierza Tom- niczenia importowe stanowią
bodziec do zwyżki cen na rynku
zmuszony jest stale zmniejszać czaka.
produkcję, pracując poniżej swo
DYl'. Tomczak w dniu wczo- krajowym. Z uwagi na to, że
,ra,iszym bawił w Łodzi, odbył wymienione zarządzenia admińi
jej opłacalności.
$redni i drobny przemysł zdo szereg konferencji informacyj- stracyjne, krępujące swobodę
był sobie w okresie
powojen- nych z prez. Maciszewskim, sen. handlu mają charakter ogólny i
wydane lostały w interesie 0nym b. poważne stanowisko w I Heimanem - Jareckim.

W dniu onegdajszym odbyło
się w StoW. fabrykantów przem.
włók. posiedzenie sekcji bawelnianej stowarzyszenia. SekCja
jednoczy blisko 100 firm, człon·
ków stowarzyszenia, przerabiają
cych przędzę bawełnianą i jest
najliczniejszą, o ile chodzi v
nvią?:ki przetwórcze. Na zebranie przybyło
kilkudziesięciu
przedstawicieli firm. Przedm!o
tern obrad była
SYTUAC,TA NA RYNKU PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ.
P. prez. Gliksman, oświadczył
!n. in., co następuje:
Jak wiadomo od szer egu mie
si~cy przemysł przetwórczy na
skutek zwyżki cen przędzy, zmuSZOJly jest produkować z surow
ca znacznie droższego, aniż elI
półfabrykat zagraniczny, używa
ny przez !:: -:; nkurujące z tym

wywolały

kwestie podatkowe. W tej spra
wie przeważył pogląd, że unia
zajmować się może tylko ,takimi
sprawami, które dotyczą całego
życia gospodarczego. Dla uniknięcia wszelkiego rodzaju dublo
wania prac i dwutorowości. postanowiono inicjatywę w tej mie
rze oprzeć na współdziałaniu ze
związkiem
izb i centralnym
związkiem przemysłu polskiego.

gorsze gatunki tego surowca po wysokich cenach

Na początku b. tygodnia po· Obecnie zbiol'Y bawełny tW'ecwI'ócil do Ło(hi dyrektor Zrze- kiej wynoszą około 200.000 bel
szenia producentów przędzy ba- po 200 kg. Z tej cyfry przypada
wełnianej
NA EKSPORT OKOŁO 120.000
BEL.
P. PAWEŁ BIEDERMAN.
Dyr. P. Biederman bawił ostat- Nadmienić należy, że Jednym z
nio 'w TUl'cji, gdzie lłl'zeprowa na.fwiększych odbiorców baweł
uzU dokładne badania, związa ny turecldej są Niemcy, które w
roku 1935 zakupiły około 60 tyIl~ ze spl'awą bawełny tnrcckiej.
sięcy hel, t. j. l)ołowę całego wyJak wiadomo
'''ozu.
PUZHmS STOSOWANIA BAZbiory
bawełny
tnreckiej
WEŁNY TURECKIEJ
kształtu.i~l się w ten sposób, że
w przemyśle włókienniczym spo okręg Adana daje około 150.000
t)'ka się w sferach gospodar. bel, okręg Smyl'l1y około 50.000
czych z poważnymi zastrzeżenia bel, a niewielkie ilości ponad
mi. Z tych właśnie względów u- 20.000 bel przypada.ią na pozoważaliśmy za wskazane zwróci e stałe okręgi uprawy tego SUl'OWsię do p. dyr. BicdcrIllalla z proś ca. Zbiory bawełny tUl'cckiej dlu
bą o udzielenie nam informacji, gowlóknistej wynoszą z nasion
związanych z wynikami jcgo po amerykańskich 50.000 bel.
Na
bytu w Turcji.
podkl'eślenie zasługuje znaczny
drubnych
przedsięDyr. Biedermau oświadczył, rozwój
że możliwości produkcji baweł· hiorsiw chałupniczych.
Te drobne przedsiębiorstwa
ny w Turcji są olbrzymie. Rząd
subsydiuJe tę akcję i popiera ją wraz z przędzalniami tureckimi
tlnansowo bardzo poważnie. - konsumują około 80.000 bel bai'urcja posiada hardzo rozległe wełny rocznie.
urodzajne tereny, nadające się . Oczywista, wobec znacznego
pOll uprawę tego surowca, przy zapotrzebowania na bawełnę tu~zym rząd dąży do takiego zwię reeką tendencja jest mocna. kszenia produkcji bawełny, aby Z jednej stnmy pI'oducenci
doszła ona do
wSh'z)'mują się z podażą surowPÓŁ MILIONA BEL ROCZNIE. ca, z drugiej zaś zawarcie nmów

(~mfniowaDi~

dyskusję

gólnym, stowarzyszenie ingeruje u władz centralnych w sensie
takiej zmiany tych przepisów,
któreby umożliwiły normalną
pracę całej gałęzi przetwórczego
przemysłu.
Akcja prowadzana
w r. b. znalazła żywy oddźwięk
w ministerstwie, czego dowodem
jest przysłanie do Łodzi kilku
komisji i ostatnia konferencja
w województwie.
Po referacie prez. Gliksmana
wywiązała się dyskusja, w której obecni postanowili nawiązać
w sprawie dalszej akcji kontakt
z innymi związkami przetwórczymi, aby nabrała ona charakteru ogólniejszego. Niezależnie
od tego, postanowiono ingerować w dalszym ciągu bezpośred
nio w min. przem. i handlu. ,V
tym celu ma się udać do ministerstwa specjalna delegacja, któ
ra domag,ać się będzie wobec na
głości
sprawy podjęcia niezwłocznych kroków,
mających
na celu złagodzenie sytuac.ii na
rynku przędzy bawełnianej.

... .........•....... ..
~

f.

pienzęzny

Urzedowa ceduła

matyzowaniu, z wykluczeniem
pierwiastka niepewności i przy
uwzględnieniu
zgóry określ 0nych wszystkich sk~adników kal
kulacyjnych. Komisja czuwać
będzie nad nsprawnieniem polityki eksportowej i wzrostem eks
portu. Zarząd unii przyjął z z,adowoleniem do wiadomości ten
projekt, zgłaszając fo,rmalną po
prawkę co do składu komisji.
Dłuższą
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Rynek

i samorzqdu gospodarczego

poszczególnymi związkami. Nie sowanego. Z tych względów liczdotyczy to zagadnień unormo- ba członków komitetu aukcyjnewanych miedzynarodowymi u- go powinna uwzględniać w więmowami i konwencjami. Zarząd kszej mierze przemysł.
unii postanowił formalnie przeSzczególną uwagę poświęcono
jąć całokształt spraw,
związa- projektom
nych z kwestią zwiększenia sponowej organizacji eksportu
życia wełny krajowej i obrotu
włókienniczego,
wełną krajową. Odnośna komi- opracowanej przez, izbę łódzką i
s,ja dla spraw wełny, która do- zrzeszenia. Projekt ten, nakretychczas prowadziła swe prace ślony przez nas w niedzielnym
na terenie związku, stała się więc "Głosie Porannym", przewiduje
pierwszą komisją unii. W związ autonomizac.ię
ekSI)orłu
włóku z tą sprawą, zaakceptowano kienniczego i jego odbiurokratyrównież stanowisko w sprawie
zowanie.
organizacji
Kierownictwo polityki eksportoaukcji wełnianych na giełdzie wej spocznie w ręku komisji dla
zbożowo- towarowej w Łodzi. spraw popierania eksportu, złoZwrócono jednocześnie uwagę I żonej z przedstawicieli zrzeszeń
na konieczność dopuszczenia w gospodarczych oraz izb przem.szerszym zakresie do tych prac handlowych w Łodzi, ,W ilnie i
przemysłu
wełnianego,
jako Katowicach. Same formy zwiączynnika bezpośrednio zaintere- zane z eksportem uległyby zauŁo

BaVłlełny
Łódzki przemysł

Łódź,

f.

~

Składajcie ofiar, na zimową Domoc dla bez-

robotnych.
Konto P.K.O. 70200.

giełdy

warszawskiej.
Na wczorajszym zebraniu giełdy
walutowo - dewizowej w Warsza
wie tendencja dla dewiz była utrzy
mana, przy obrotach normalnych.
Noiowano~ Amsterdam 287,30, Bruk
se]a 80,55 (Vlus 5), GdańSK 100,
Londyn 25:9ti ( - 1), Nowy Jork
5,30,88, Nowy Jork - kabel 5,31,
PaJyż 24.70, Praga 18:78, Sztok,
holm 133,H5 (plus 5), Zurych 122,10
(plus 5). Bank Polski płacił za: dolary amerykańskie 5,28,50, dol. ka·
nadyjskie 5,27,50, belgi belgijskie
89,30, floreny holenderskie 286,30,
franki francuskie 24,62, szwajcarskie 121,liO. funty angielskie 25,81,
guldeny gdaliskie 99,80, korony cze
~kie 17, duńskie 115,35, norweskie
1il9,8(), szwedzkie 133,30, liry wIo
skie 24,80, marki fińskie 11. nie·
mieckie 107, w srebrze 115, szylingi
auatriackie 93.
AKCJE.
Dla akcji tendencja była słabstll,
przy obrotach ograniczonych. Notowauo: Bank Polski 111, Cukier
31, Węg'iel Hi,25 ( - 25), Lilpopy
14,75 - N,5O (- 20), Obtrowiec
kie 31 (- iD), Starachowice 36
(- 5U). Tranzakeje dokonane a nie
notowana akcjami
Haberbuscha
po 41,75.

PAPIERY PROCENTOWE.
Dla papierów procentowych ten
(lellcja była przeważnie słabsza,
I;rzy większych obrotach 7 p·roc.
stabiiizacyjną i 5 proc. konwen. juą. Notowano: 4 proc. dolarowa
46,75 (plus 25), 3 proc. inwest,ycyj
na lem, 66,75 (- 75). II em. 67,7'5
(- 25), 5 proc. konwersyjna 53,2::i
(.- 25), drobue 52,25, 6 proc. dola
rowa 741 (- 100), 7 proc. stabiliza
cyjna 476 (- 150), po 500 dolaró1\
- 47\:\ (- 400). Wartośc kuponu bie
ią.cego na 4 b. m. zł. 26,41, 8 proc:.
Przemysłu Polskiego funtowe 91, i
proc. listy Przemysłu Polskiego
S4,75, 4 i pół liSf,y ziemskie 48,,75
- 49, 4 i pół proc. listy poznań
skie seria. "L" 44,25 (plus 25), seria "K" - 45,25 (plus 25), :; prce.
Wa.rszawy nowe 55,63 --. 55,50 56,25 (plus 100).
GIEŁDA ŁÓDZKA

Na wczorajszym zebraniu
w Łodzi notowano:

giełdowym

Sprzedat Kupno

Inwestycyjna 1 em. 68.00 67.60
In 'nstycyjna 2 em. '68.15
~!1.2:;
Dolarowka
ł7.0r.
413.1'0
Stabilizacy jna
485.00 480.00
Bank Polski
112.00 111 00
Tendencja niejednolita.

NOTOW ANIA

BAWEŁNY

NOWY JORK

Otwarcie: grudzień 11.73, styueń
11.73, marzec 11.79, maj 11.82, lipiec
11.79.
LIVERPOOL 4.XI
Zamknlęe1e: grudzień 6.68,

s(yez'!

6.67, marzec 6.64, maj 6.59, lipiec 6.54,
październik

6.25.

ALEKSANDRIA 4.XI
Sekellarldls: listopad 18.37, stycze!\
17.97, marzec 17Ji6, maj 17.27, lipiec
17.10.
Ashmounl: grudzień 12.98, luty 13.12 kwiecień 13.22, czerwiec 13.23,
sierpień 13.23, 'październik 13.08.

Dal5z, 5Dldek
przędzy bawełnianej

Jak już donosił wtorkowy
"Glos Poranny" na rynku prz~
dzy bawełnianej nastąpiło lekkie
odprężenie 1ak w zakresil' cen,
jak i warunków pokrycia.
Również

i pierwsza połowa b.
dalsze odprężenie na rynku tego półfabry
katu, co należy powitać z zadowoleniem, .iako oznakę dążności
do unormowania warunków',"
tej dziedzinie.
tygodnia

przyniosła

lo
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.ehiurg urowej

utrudni sytuacj~ w budownictwie

Niektóre branie • kartelizowane
;\Stosowały ostatnio dalszą zwyżkę
e'lJ. Chodzi tutaj m. in. o tekturę
IIi'"OWą, która, jak wiadomo, jesl
ar()'kułem pierwszej potrzeby
w
rz.i"intyśle budowlanym, jako pod·
;larowy artykuł przy ,'robie pa·
łY hchowej. Firma "Tektura suro·
;a", która Jest odgałęzieniem syn·
Jyk:rtu "Centropapieru" i która
prze1aje łącznie tekturę surową
'o pr~dukcji papy dachQwej, za·
dado'Uila wszystkich odbiorców, że
dnieru 27 października l)odwyżs~a
eny fr'lpieru o 15 piOC., to znac~
b zł. 6- na 100 kg" bez względu
a gatJnek papieru. Podwyżkę tę
umaczy "Tektura urowa" w spo·
<ób następujący:
"Z podwyżką tą zwlekaliśmy do
statniej chwili w nadziei, że czyn·
Ud rządowe znajdą 'rodki na za·
amowanie wzrostu ceny surowcJ!
erabianego przez fabryki tektu·
.. surowej, t. j. szmat. Od czasu
ydania naszego ostatniego cenni·
a 12 grudnia 1935 r. cena szroai
zrosła o 50 do 60 proc., przy
~m w dalszym ciągu i przy obec-

..GLOS PORANNr -

n~lch

cenach, fabryl.j nie mogą o·
trzymać tego SUlOwca w dostatecz·
nych ilościach, mając obecnie zal~d
wie 12 proc. tej ilości szmat, jaka
potrzebna jest do 'wykonania zamó

Szkola zjazdowa na Kasprowgm i
ni(zng
D_rciarsiwo a

wień przyjętych.

Ażeby wyrównać

wzrost kosztó",
produkcji, spowodowany dotycbcza
pchną
sowym wzrostem ceny omawianego
toimy W obliczu ewnu naroI doniosłe znaczenie z uwagi na
urowca, cena brutto zbywanycb
przez nas wyrobów winna być pod. ciMskiego. Na śnieżnych sto- fakt, iż Gotąd nie było w Polsce
niesioua conajmniej o zł. 8.-, kach Zakopanego harcnją już nawet kursów zjazdowych, a
pragnąc jednak uchronić ryne11 zawodnicy, sześć tygodni dzieli prz~iet w programie imprez
przed tak poważną podwyżką, ogra nas od ofi.cj3Jlnych milStrzostw międzynarodowych konkurenniczy1iśmy ją do zł. 6.- na 100 Polski.
('je alpeJskie oogrywają poważ·
kg., a kalkulację naszą i tak ju;;
Rada narc.iarska PZN., zehra. n.ą rol~, ostatnio , hodaj czy nie
sprowadzoną do minimum, oparliś na w Krakowie, nakreśliła już wi~kszą od klasycznych konkumy o cenę szmat obecnie przez fa , w grubszych zarysach
plan rencji norweskich.
bryki płaconą)'.
prac na sezon 1936-37. Zawiera
\V europejskim narci~lr!;twie
Zwyżka tektury surowej mus; on bardzo bogaty program w dały się zaobserwować prądy
spowodo lH' lc' zwyz'k ~ cen papy d a· dziedzinie orga.nizacY.łnej, wy- przYJazne
.
dl a sl al omu l. "
z~aZ(lU
cbowej wszystkich gatunków w gra SZkoleniowej sportowej, tury- nra"; pevme oolabienie z3inte .
nicach od 5 do 10 proc., co pod· styczneJ, ilropagandy i krzewie resowań dla długich dystan ów.
czas sezonu budowlanego ma olbrzs nia narciarstwa. Jeżeli chodzi ~T każdym razi~ bez względu na
mie Zl1aczellie dla przedsiębiorc6w o dziedzinę organizacyjną, t<, to., czy utrzyma się hegemonia
budowlanych i dla całej masy kou· PZN. zdekla;rował się za tlalszą klasycz.nych konkurenc.ii. C7.y
s~lmetlt6w • w!aśdcieli llierucho1nQ" l' akcją w kierunku wzmacniania p~.idzlern~ ~\' kierunku dvseyCI, blacharzy ltd.
l\lubów, a .iednocze..~nie prown- phn ~lp.e.lsluch, dobrze. że podzone są dalsze perłrakłncie w wstame nowa. bardzo zr~ , z!ą
som wie sekcji narciarskl"h P. emoc.lonu.iąca. gałęź narclar-T. T. Z uznaniem podkre,'lić ~twa.

Slaba .endencja Irwa!

Akcjami Banku Polskiago obracano po 111.50
trleha parozumienie 7. klubami
~'a łódzkim rynktl ....
aloro·w pan"zn acznym powo d
'
To te'/' wojskowymi
i współpracę z or..
v'
zemem.
'
ganrzacjami
haroerskimf.
'ala wczoraj nadal słabsza tenden w obrotach prywatnych za lem. 74
ja dla wszystkich papierów.
dano 68,50, za II em. 69 - bO,50.
Oczywiście, główny Ilacisk
7 proc. llożyczka stabiliLacyjna
l proc. renta ziemsl"a była z po· położono na sprawy' wyszkoIepadła o dalsze 150 pkt. i Ilotowa wodu braku matetialu, zupełnie be? nłowc>. Akcja obo7.óW rimowych
'a była 476, wobec kursu onegdaj· obrotów, kurs orientacyjny dla te· której wartość pozytywną ust~zego 477,!ro.
go ",,'ruonn wynosi 57 za duże od· Eły popT7.oonie sezony. prowa4 proc. prem. pożyczka dolarowa cinkł, 59 za ill14łe.
d.lona będzie w śdsłvm porozudolarówka) utrzymała kurs oficja1
5 proc. pożyclka konwersyjna mif"niu z P. " "V, F.
r z dnia poprzedniego 46,50 - doznała lelikiego spadku o 25 pkl I :zwHnkuiąca dotąd i niezwy17. :atomiast na rYllku prywatnym Za duże odcinki płacono 53.25, .l~ I kle utrudniona procedura zdouniżyła si~ o 100 pkt. i można bylo małe 52,75.
I L:wa!lia s.topni inst:uktorskich
nabyć w granicach kursów oli·
~ proc. pożyczka k')E~ol.Jac.dll.t 'ze ta,le w roku bleiąc:VJn o
:jaln)'cll.
była bez zmian, ((UI;llI, .t9, sprzedaż l' t.\'Ie uproszczona, że wvbitniej
6 \ltl'!l:. pożyczka dolarow,a wyka 50. Tak b.llllO :; p.oc. Hs1y zastaw- si instruktorzy otrzymają zetala da\~ly spadek kursu o HJO ne JlI. ! fJ(id ser. X K. kupno 49,25. zwolenle
na egzaminowanie
kto Za pa\l!er ten ofiarowano 73,~ p 4edai 49,.>0. •
• kan~y~ałów
pec.ialnydl
4dan o 74, •
l Ta r nku akcJowym B.u:k Polski
kOllllS.lJ.
Dla llIlstru.ktorów dy3 proc .• pOż?czka i~,~e t~cyjna I bez zmian. Akcjami Baa~ Poi~kie· ~!nmow~I~\'ch.. ~or/ZaniT.owany
.adl:t ohclaltlle do 66,/:> za I em \gO ohracano po 110,50 kupno. l,ur. umfIkac.Jn~.
67)7~ za II eOl•• T~(omiast. na ~YI~' 111.50 ~przeda7;
' zkoły- narciarskie zostaną w
,nprj watllym papier ten cle ~ &Ię
1da.lszym ciągu utrzymane. Inoi wacjq.
p()zostaią~ w ścisłym
l'

l'

I

(z

n"

- OjQ

?ez

l związku

l

E

e

aCh

z er
ior

r~Der

O"ł:

•

strzostwa alpe.i~kie 6 i 7 marca
w Zakopanem.
Postanowiono
zaangażować
trenera zagranicznego, specl3,·
listę od koków i trenera z.iazdowego. który w półprarować
będzie ze s7,kołą na Kaspro
wym.
Jeżeli chodzi o wyjazdy za·
granic.zne, to przede wszystkim
przewidzia,n y jest udział w mish'zostwadł Ś ~'iata w ChamoIlix.
Udział na~le.i ekipy w mis[rzosŁwa ch słowimlskich pozo!ltaje pod znakiem zapytania.Impreza ta odbyć się ma Czeehach , polacy woleliby jednak
pojechać tam w r. 1938. Gdybv
pertraktae,ie nie dały skutku ,
trzeba będzie jechać. bowiem
wycofanie sic: pociągu za ~ob:l
zaułal.,
odszkodowania w Wy·
W sprawie programu Z:l pod- olmścł 150 złotlcll dolarów •.
~awę w7.:i~to utrzymanie :;:ruT)V
:'ir 111 "S'l za l ccell' mIę
. d zynaro
olimpijskiej, prz)' czym już te,. ,
.
.
• dowej federacji , kocz.nie zoofaraz zaczną się przygotowama ną zbadane i przedstawione do
d~ pł~;ł)'~h if(rzysk zimowych zatri erdze nia. Krokiew będzie'
Ohmpl,lsluch, . . .
remontowana, projektuJe się po
Ce.lem po.dlUesI.emll pO,z;omu nadto zbudowanie nowej skoo.
narcIarstwa -;ve w~z~~stklrh 0- ni trenin':(owej,
kregach. PZ , ang~zU1e. ",.enera : Dla ułatwienia organizowuob,iazdowelt.o, a mezalezn!p od nin wyci~zek narciarskioCh, wy
tego orga~lzow~.ne będą ku~sy znaczone zostanq pecjalne tra.
doksztaka.lące. l .o~ozy tremn- s~· górskie.
g?w.e dla wybltlllel z~'ch zawod
Wnioski o zmniejzenie skła lllkow.
dek zo s tały odrzucone z uwagi
Związek będzie w tym roku na wi'elk;~
'wiadczenia, jaki.e
zwraca} baczniejszą uwa~ę na PZN da je członkom .
mistrzostwa okr~gów, bowiem
Jeżeli' chodzi o organiza.cj~.
dla prowincji są to zwykle ~łów to zachodnie powiaty ~vojew6dz
ne 7.awody sezonu.
twa łódzkiego przydZIelono dO
:\IistrzosŁwa Polski rozegrane okr ~ gu p07.~nńsko : toruńskiezostaną w tn:eeh terminach: 3.1j gO' \\' LO..dZI natomIast, Jak do"
g~udnia w ZakopaneD?: 30 .s ly<:z nosili~my. powstanie antonom'~
ma do 1 lutego w "Iśle 1 mI- ('zny okr~g.

kolejką linową. bę- ~1·ln.a

r

g

.K.S.-u

' dlie uruchomi.enie kursu ziaz- "
..
ekspedytorów celnych
dowego na Kasprowym. Kurs
zmierzy się w Łodzi z I.K.P. w dniu 15 b. m.
ten prowadzić będzie Bronek
Pierwszy w tym ezollie mecz lony, przypuszczalnie jedl1!ak mistra
WARSZA:\',7 A, 4: ~islopada. :--- ~yc.ii pieni. żllych z~gr~n~q. :l) Czech wraz z wybitnymi in- pIęściarski z drużyną zamiejscową Łodzi wystawi: Popielatego, BartPat). KOmISja dewuowa udZie· mkasowanl1l
nalezno!>cJ
na struktorami pod kontrola PZN.
ki
1ftada na dzień 15 b. m. l\1i&trz 'nial{a, Cze3ławskiego,
'l 1 . '
'
d k
.
pron.
Spoden
·,·a .I\.onces,lonowanym
p,rzed - rze'z c.u(l
Z()ZlemCÓW oraz. . o '0- Instruktorz~- podzieleni zo .. taną
-.H'
B
. keJ
bokserski ł...odzi, IKP, zmierzy siły wicza, Woźniaklewicza, alIaSIa a,
l!~l)\or twom ' ekspedYCYJnym, n}'\ 'allla wypłat z 'Polec.eJlIa cu- 113. grupe zawodowa i amator·- z wicemistrzem Śląska, Polic"J'n~.·m PI~trzaka i Webera.
ając 'm
iedzibę w kraju, a dzoziemców. Okólnik poza tym :ka..
·
>
01
~dącym agentami celnymi, ge· omawia zasady prowadze.uia 1'a
•
Klubem Sportowym z Katowic.
ła zjazdowa będzie miała
PKS nadesłał l'uż swói skład na
Drugizesp6ł IKP rozegr' szereg
łeraIne~o zezwolenia na doko- chunków ebpedytoró,,'
zagrani' iEa_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mecz w Łodzi., Będzie on
~ następu- spotl.ań z drużynami prowincjonał
·
lvwanie - na podsŁawie szcze- cZ!lych oraz warunk-l utrz:rm-Y-j'
uymi. Nawiązany został w tym celu
j'ący:
,6łowo przedstawionych warUn wania przez przedsi~bjorstwa
,
k'
b t
.
k
d'
b k h d .,
Waga nlusza: PawlIca, wicemistrz )tOntakt z TFSJ (Tomaszów), Bryow - w za -resle o ro u ple· e 'spe yCY,Fne 'w an 'ac
eWltl ~u
Sląska.
!{adą (Częstochowa), Kruszenderem
i~żnego z zagranicą oraz obro- lowych , pee,ialnych rachunków
• )
'
dzk,'m
klub,'e
Waga
kilgucia:
owakowski.
b.
(Pabianice)
i Makabi (Sosnowiec.
W Ło
zagranicmymi i kraj o' ~mi walu Łowvch
rodkruui płatniczymi: 1) dyspo
motocyklowym
mistrz Ślą~ka.
, Waga piórkowa: Lipp.
Chmiele)Vs!~i nadal przebywa '"
W czasie uroctysłośd umkDi~IR Sflj Waga lekka: Wfecbuła.
szpitalu wojskowym, gdzie kuruje
lOUU L. K. ~r., która odbyła się'" Zgle
W a~a półśrednia.: Kolonko, mistrz intensywnie swą rękę. W najbUżl tzu 'II! dulu 2i> pażddetnłka r. b. roz- Kralwwa, przebywaJący obecnie na szych dniach znakomity pięściarz
dano nagrody:
Ślasku.
uda ię ponownie na badanie do
l nagrod - tytuł mtstru klubu ,.
Waga średnia: Biskup, wice· Warszaw:, do dr. LevitouJt'a, kt6rok 1936 przyznano p. Stanł8ła1'i'Owł mistrz Śląska.
TY wyda orzeczenie, kiedy Chude·
Ja8łr~~b8klemu,
Waga półciężka: Pllybycin.
lewski będzie mógł rozpoc~ tren nagrodę przyzuRBo p. Staro'skl<,- Waga ciężka: PUat.
ningl.
mu • fateuszowi,
Skład IKP nie zostal jeszcze usta

I

I

I

*

ftnzd!3n·'R nagro"d

*

Przełaz g

indg id

~D P LE ,
pr lez Triest i

Karty

o

n

Oonstanz~

okrątowe

,rab-anie wiz.

Dla studentów

wizy: francuska, belgijska,
niemiecka - zł. 5.-

Wycieczki

na

Kar Car _:IBl i Ha Zian
gowe bilety do Constanzy

arł1ża

OROSr SowieCMłei
t

ag,ons· titS I COD , o

Dl , Piotrkowska 18
telefony' inform. 249·33
turvst. 249-40

III nagrodę przyznano p. Woiniuee
TadeQ@zowl.

Hala Wimy

Lajos Czajsler OD' szeza lO
ale

będzie, być może, trenował inną

Ź

drutynę

ligową
b~dz:ie wkrótce gotowa
w najbliższych dniach opuszcza zacząć pracę szkoleniową· i\ta kU·
W związku z budową bali por- t.ódź długoletni trener LKS·u, p. ka ofert, a między innymi pozostaje
w kontakcie z jednym z klubów U·
towej przez Wimę, dowiadujemy Lajos Czaj,;ler.
Doskonały
ten
:zna
ca
llilkarstwa
gowych w Polsce. Oczywi~cie, narasię ciebwycb zczególów.
przebywał w Łodzi, z przerwami, 1:ie, dopól i nie wiadomo jeszcze nic
. ~ala będzie od~ana d~ użytku przez sześc sezonów, zdobywając konkretnego, nazwa klubu pozostac
J~l z.a parę tygO.dilł Wlma nitu· ,>obłe ogólną sympatię i uznanie dla musi
taJem'licy.
.
ie jest więc wykluczone, że na
II!a Jeden. z. p.aw~onćw po . wyst~. "wych umiejętności
~'Ie rzen\l~ślm~zel .w ŁodZI, P~zJ "
W końcu ubIegłego miesiąca
boisku łódzkim UjlZy1lly w przys7;
~z~m pawd?n .en Jest prz~llosny. płynąl kontrakt z ŁKS·cm i w związ Iym sezonie tak dohrze nam zllaną
SClany pa~t1onu są w izybklm te~ ku z tym p. Czajsler opuszcza lIa sylwetkę rłOpularnego trenera, tyto
{Ile zest~wUll1e ~a wolnym terem.e '!ze miasto. Czeka tylko jeszcze na leo ... w innych barwach.
dewizo.
.
"
.
obok bOIska Wlmy przy ul. Roki' załatwienie formalności
A mOze z zagralllcy dOjdą na
ci{lskiej.
h
wyc ,
.
wieści o sukc~sach druiyny, którl!
lłala posiada 40 mtr. długości ł • Dalsze plany p. Czalslera ~e są kieruje Clal~ler?
' ,
2·; mit. szerokości, tak, Ze będzie Jeszcze skonkretylowane. ZamIerza
.
się nadawać do gier sportowych, odwIedzić rodzinny Budapeszt, naW l afdym razie, ieglldwy go :r.
~a,pas6w, boksu, szeregu konkuren- • stępnie chce Jechać do Londynu na żalem i życzymy powodzenia w dal
eJi lekkoat1ett.~ydl itd.
1meeł Anglia - Węgr. a potem zej prac,'.

l
I

l
l

11-\

I

5.XI.- "GLOS POR~_Y_"_...;;1~9Sft~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.!!:12L
Nr. 304

Wielki Drzeb6j amer,kański
w rol główn.:

Marlena Dietrich

Ceny miejsc na wszystkie seanse od 54 gr. '"

•

l-c:i -udzień
rekordo1ftlego
po""odzenia I

Dr. I. BibBrgal
choroby skórno-weneryczne
i seksualne.

Zawadzka 10.

tel. 106-30

ord. 9-11 i od S-8
w niedllele i 'wicta od 9-1.

---------

-------- ~ --

DR.

~mD.

Szumuo Go

,ng

ie

••

w filmie

40.

•

a

zapO.I~ni

PAŃSTWOWY MONOPOL SPIRYTUSOWY
Wytwórnia w Łodzi.

Ogłoszenie.

Wytwórnia Państwowego Monopolu Spirytnsowego w Łodzi ogIasza przetarg ofertoWy
!la pr.zewó~ ze stacji kolejowej Łódź-Fabryczna
l .KaLska 1 od.wrotn.ie z Wytwórni do wymie.
nIonych stacyj koleJowych. rótnvch materjałów
fabrycznyoh, opakowapyeh
oraz pełnych i
próżnych beczekżelaznycb.

-

DR. MED.

IKrchin
t~di, KiBlńskiego
Tel. 249-7 J
Pnyjmuje od gudz. 6 -

61.

7,00.

'-----_.- - -----

.

o

źródła

Z

'~!i,t _ _

-

Wielki wybór:
WóZK6W d~iecięcych
ŁóŻEK metalowych
MATERACV·wy~cielanyc:h
MATERACY Iprężyn.
ŁOŻEK
I
.Patent·
po owych
w fabrvczny!l'
- - skład_le..

00880POL

ŁÓŻEK Iromodo"ych

WYżYMACZEK
marki "Ru1ber"
LODÓWEK
LEŻAK6W, HAr-tAK6W
ROWERÓW i drelyn
H
tódi, Piotrkowska 73
w podw. Tel. 159.90

III

l-O m o
"'r- - - - - . - -- - - -.. Piotrkowska 121

laszenl-a

e

lOg·
drob II p~przecz~~I~f~Cl5~~5
1 piętro.
I1.
poł.
________••••________• ___..
wycbuwBnle

Lokale
_,==;"

r··

I

"",

.~.

H.11I 1

6'

.,

łPl'IJlN

Kupno i

prJlyjmuje od 8-11 r. 2-4 i 6-8 w

----_._- - ---

ZAMRVR wyciąg roślinny usuwa przy·
czyny i skutki złego trawienia o·

raz reguluje

żołądek.

ANTlHE~IOR wyciąg ziołowy,

sprzsdał.

2 eleganC8ie karet,
i ieden P01AlOZ

grodek w bardzo dobrym słanie do sprzeprzeciw Hemoroidom.
dania. - Teltfon 149-41.
PROSZEK - GLOB od bólu głowy.
KRElU - BOBO dla dzieci.
Poleca Laboratorjum przy Aptece
OKAZYJN1E
do
sprzedania
nr. Far. ~~: ~~~:z~~::~i~~.W Lodzl, 'stół okrągły, 5 krzeseł i fotel
~ ____ ._ _ _. _ _ _ _ _ _ _._
kryte skórą. Zawadzka 23, m · 51

--_.---------

· r. Lu 11M FalM
Choroby słldrnB I \VsnsrJCZDS

Nawrot 7

1

tel. 128-07

przyjmuje od 10-12 i 5-7

~,PAACA

"

Kursy Z<1"odowe 2:>t.skie przy
Tów Szerzenl;t P'ar~ Zawodowej
wśród Kobiet Zyt!.
\V ól"zańska 21. tei. 1{'7- J S
przyjmuje zapi!(y na na!'t. dzialy:
1. Sztuka stosowalll" barciar·
~t\Vo.

Piłsudskiego

028-10

tel. 234-12

(Róg Narutowicza)

Czołowe miejsce na
całym świecie

zajmuje księgowość

I

WErtERDhOGICZnft
chor. skórne i weneryczne
pr:ryjm., 8 rllno - g wiecz.,
w niedz. 9-1 po pol.
Panie przrjmule kobieta lekarz

szwajcarska r

PIOTRKOWS KA 111
PORADA 3 ZŁ.

DRZWI i okna uszcielnione henN)
tycznię spilejalnym filcem ('hl'Uni:~
mieszkanie od zimna, wiatru i ~li·
rzu. Trwałość długoletnia . Dzwo·
nic ~6j·28. A. Frydeu7.on.
Strojenie, reperacje i polerowanie
forteplan6w i pianin
wykonywuje po cenie umiarkowanej
Firma

Karol loischwilz S-c,
ul. Piotrkowska 116, I

pi~tro.

JUBILER M. Kornblum, PiisudEkie
go 57, tel. 255·70 (dawn. Południo·
wa 8), wykonuje roboty artyatycz,
ne pg. najnowszych wzorów zagra' j
nicznyeh. Ceny prz ystępne.

2. Krawiectwo .Jalllskie . krój.
3. Gorseciarstwo • krój.
4. Modniarstwo - I\.apelusze.
5. Bieliźniarstwo· krój.
6. Ondulacja.
rERMOMETRY pokl)juwf' j zaokien
7. Manicure.
11<'>, lekarskie i kąpielo w e w witlSekretarjat czynny w g. od 9- 13 kim wyborze poleca optyk Szymon
huac·u. j'iotrk(\'vsk'l 33.
ł 15 - 19.

_._------

Dziś

i dni

aastepn,ch !

=

PRZYCHODNIA

Prywatna

R61ne

Łódt,

69.

tel. 141.32.

POKÓJ sioneczny umeblo\vany Przyjmuie od g. 8 - 10, 12-2, .'1-8
w nledłiele I świeta od 9 U.
do oddania od zaraz dla pana.
Tel. 223·87, w godz. od 3-ej do - - 4-ej, ul. 11 Listopada 19.

I

MŁODZIENIEC
księgowością

i

ukończoną

na. ma.·

szynie poszukuje praktyki biu·
rowej bez wynagrodzenia. Oferty
"Praktykant".
628-2

Piolrkowsk.
Tel. 129-77

ul.

----- - ------1

MENTOPINOL • GLOB. środek
('iw gruźlicy , astmie i "j",·n'"''''
dróg oddechowych.
"UNIWERSAL" leczy reumatyzm
wszelkie nerwo-bóle.
"HERBOLIN", środek przeciw
jom, egzemie i łuszcl:Ycy.
BOBO • GLOB, przysypka dla
Poleca Laboratorjum przy Aptet!
Dr. Far. St. Trawkowsklej w ŁłHIII
oJ.

Brzezińska

56.

----------_·----------1

L DO

dostawa do
8zkan prywatnvch

ksieUowoś[i

fkspartYIY

i

prowadzeme i kontrola

JAKUB ABRnMD1\

zaprsysiętony biegł)' kllęgowr

Łódź,

_

..........

Plac
Oabrcwskiego l
telefon 169-91 .

_-

Uczcie

się

-_ . _~ .

__ .-

zawodu

Kancelarja T·wa "Ort" W
dzi, Wólczańska 27,
zapisy na następuiące
warsztaty zawodowe:
Pońc:zos_nicłwo mechalllclne
Tkactwo mechaniczne,
Dziewiarstwo mechllnicsne
Wyrób _wetrów i rękawiczek
Krawiectwo damskie 1 IIr61,
Bielitniarstwo i 11l6j,
Gorseciarstwo i 1Ir6j.
Ondulacja i maniane.
Kancelarja czynna codzieult
godz. g·ej rano do 7 -ej wleca.
CZESNE OBNlmNr.

P.ezki 2 szt. 25 gr.
Ciastkl DO 20

przebitkową.

.r.

Kupal_cym od ,s·cia eiutek
15 pro c. rabatu.

KOLACJE JARSKIE

O. R. Pleiller

Łódź,

li

piszący

Zaprowad•• m tet Inne systemy księgowości.
Spolłl\dzam bilanse.
Kontroluję księgi handlowe. .

.raz Z obslug_ 1. poleca

ał.

CUKIERNIA

"ŹRODŁO"

Kopernika 57

Tel. 166-83.
,
Do sprzedanIa maazyna do
ksiegowania i pisania.

lin KII!PURI\
.,

n

I

Posad,

-0 "5'1'

PiSIe się t,lko Jeden raz
a otrzymuie sIę cod_ień bilans
Każdy błąd odrazu jest wy.
kazany.
Wszystkie księ(!i odpadają.
Zaos:aczędl. 70 proc. pracy.
Księgowość robocizny metod"

na

Z I Punktualn~

AN(UELSKIEGO i Niemieckie· 2 SALE fabrYczne po 600 mtr.
go wyuczam w b8rdzo krótkim kw., :!elazo' beton z 3 stron, Spec. chor. skórnych, wenerycln,ch
clBsie. KrysIek, Pomorska 15, ś wiatło, centralne ogrzewanie,
i seksualnych
Tel. 171-28. Zastać moźna od gotowe ur.ądzenie transmisyjne
p,.eprowadzfł sIę na ul.
specjalista chorób wenerycznych
1.30-8. Lekcja. l zł.
28-3 do wynaięcia. Tel. ]88-91.
sk6rnJch. moczopłclowJch

Zawadzka II

PRZBPRO WRDZlła

od llaimnieiszei ilości t1o~ltll.r,"I'1
B. Ruoinek, Południ
skład Nr. 43, tel.

-"

Dr. med.

JE2

Dr. med.

I

stomatolog

godz. od 2 - 7 po
Rano· tyllo
_a wCldniejsJem zamówieniem.
~.

łłauka j

Inni

J---------------I'
Kupulcie
IJ. SadDkl
l-gO

Wszelkie informacje udzielane będą w biu·
rze Wytw6rni przy ul. Rokicińskiej Nr. 26 od
ROENTGENOLOG
I
godz. 10-12.
prześwietlenia i zdjęcia w gabInecie
Termin składania ofert, wg. wzorów otrzy'
łekarsl:im.
Obłoinie c horych w
manych
z biura Wytw6rni, w kopertach za·
:IłuM.d de'"
domu.
Przeprowad. !ł sil)
belpieczonych pieczęcią firmową z n a p i s e m "
na ul. 6-g0
"oferta na przew6z różnych materjałów" I pIętro, front,
t_I. 127-64.
t.. _ _ _
.. _
_ ._
_ ___
do dnia 18 listopada 1936 roku.

Sierpnia 7

!•

i Gary Cooper o

Passepartout i bilety
- ulgowe niewaine.

~enkiewicza

"

PRZEJAZD 1

olśni swą grą·..

:cz~:~:ni~:;:miilmie pt

TEL.: 209-87 i 133-72.

P-'
IBSń

PI-'I Da'C

Przepiękna

muzyk:t - BaJeczne zdjęcia Niezwykła treść Melodyjne piosenki
~a8tępny program : •• -' A D Z I AU. W rJi głównej .... ad
iga Sl'l'losarsk~_
.
Poe z seansów o g. 4, w niedz. i święta o g. 12. Ccny mitjsc; l m. 1,09, II m. 90 g. TrI m. 30 g. Kup. ulg. 70 g

mIes ięczna ~Głosu Porannego " ze wszvstkie:ni do' ~ Ogłoszeniza \Yier~z mlbmetro\Vy J·sz~al.towy (stronl. j .SZp~ lt~: .I-sza strona:.! Zl-ł Rekl.am1 łe~8j~:
datkami wynosi \Y Łodzi zł. 4.60, za odnoszenie _
ił .
redakcYJny~ zl. 1.50; w tek:icle: z zastrz:ez:~n t «:n mIejsca 50 gr..' b~~. zastrze,enl~ ~;e ""0
Grony z przesyłką ,JocztOWI\ w kraju - zł. 6.- , zaQranicą - zł. 9...,0 gr., nekrologI 40 gr. Zwyczalne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne l ,) gr. za wyraz, nalmmeJ!u:e ogto.!ente (, I
•
>
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, naimnie:sze d. 1.~0. Ogłos:teni'l zare::zyn:)\v! i uilubin:>we 12 II. go'
}{ękopisów redakcia nie zwraca.
szenia " dodatku niedzielnym .Rewja· (str. S up.) 1 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane Sc} o 5rfJ/o ~o~e
.
fir.n za~r. 1000'J Za oltltluen ta tabell!lPvcln ~ lub fantaJ. dodlltk. 5fi!/o. vltloszenia dwukolor. o 500/0 ,!..
Redaktor· od.,. Józef Nirnsteill
Za MTydawnictwo "Prasa", wydawnicza sp. z ogr. odp. Eugenjuu KJ'onman.
~ drukarni własn~j Pjotrkow~ka 101.

Prenumerata
to

