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LILLE, 10. 12. (PAT). przed: adresowane do niego do Vall':'l'j PRAGA, 10. ~udnia. (PAT)., PolicJa praska poinformowa- ! . Oświadczył on,iż jest b. żoł:
miesiącem poUcja aresztowała ciennes i do Saint Amand.
W zwjlłZk~ z wladom~cią o a' l na została przez policję pary- merzem legii cudzozie~skieJ'
w Valenciennes pewnego wp'gra
Odszyfrowanie tych listów po I resztowanm we Franc.•• terory- ską o tym al'esztowaniu i o wy ma amputowaną uo~ę i ze opa·
nazwiskiem Budał Kolemana, zwoliło wykryć dwa przygoło- sty węgierskiego Kolomana Bu- kl'yciu w papierach Budaja li, ·towany .l est ideą, iż MA PRAktóry, Jak się okazało, jest S7e. wywane zamachy: JEDEN MIAL i dał pod zarzułem przygotowy- łów, wysłanych z Pra~i
WO WYSTĘPOWAĆ PRZECIWKO RZĄDO,WI FRANCU~·
Jem niebezpiecznej bandy t~ro. 1 BYĆ DOKONANY W PRADZE I wanla zamachu na min. Delbo·
rysiów.
NA MINISTRA DELBOSA po je. , sa w ezasie .iego pobytu w Pra·
W ~wi~ godziny. po ?t~zy~ .' -nEMU. Twie..dzi on, że ni,>
go podróży po Europie środko· dze. czechosłowackie koła mia- niu tej wIadomoścI pohc.•a pra. t' hodzi tu o spisek i te nje m I'
Po jego aresztowaniu policja wej, drugł na generalnego guber l J'Odajne poda.ią
następuJące ka aresztowała autora tych lis- ;s~ólnikÓw.
przejęła dwa . szyfrowane ,listy., nalora AlgerlL
j szczegóły:
tów.
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Kemisia skarbowa'

r
ucbwalila sensac,jna rezolucie
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VI~y\Vajilcai rzad do' rozlui-

. nienia s,slemu koncesJjnego Drz, w,robie

droidż, ... . . . '"
Sprzeda""cy. detali.c zni pi""a ' i ""in oVtroc:ovvych zW'olnien'i
będą od wvykupywwania patentu akcyzo",,~gó ' .

.WARSZAWA, 10.12. (PAT). j6waIkoholoW}'eh.
, Sprzedawcy ci obowiązani bę nia zmIan warunków dzierżawy li dO dn. l lipca 1938 r. peJńomłH'.
Na posiedzeniu dzisiejszym sej- . Nowela ' ta upoważnia mini- . dą odtąd wykupywać tylko nor- m, onopoluzapalczanego. Projekt nictwa ministra skarbu do okr('
mowa komisja skarbowa rozpa- stra skarbu do zmiany w dro- \ malne świadectwa przemysłowe. przyjęto z kilku poprawkami , ślenia ' warunków i rodzaju patrywała prrede wszystkim pro· dze rozporządzeń stawki podat- \ Ponadto przyjęto rezolucję które ograniczają w czasie upo- , pierów wartościowych, którym :
jekl noweli do ustawy o opodat- ł ku od drożdży oraz do uchyla- treści następującej:
ważnienie dane na mocy tej usta spółka dzierżawna ma praw 1
kowanło piwa.
nia pobierania opłat od poszczei
wy ministrowi skarbu do wpro- spłacać swe należności do skl' l. , mml. , g ól nych
k a t egorll
.. za kła d'o w
"Pon .
ew aż karleI drożdżowy
.zmIan
, waru n kó w d'
. t wa. · .
. , .
.
upowazma
. i l wa d zema
uer b u pans
,-P rOJek\ ten
.
.
.
rz c Dla si
do
odrazan a .
.
.
stm do zmiany w drodze rozpo sprzedazy spirytusu, kwasu octo p y zy. . ę WZY~ A
SIĘ zawnych panstwowego ~onoPo- 1 Zaznaczyć należy, że pierWSI"
rządzeń stawki podatku od tego ' wego, drożdży itd.
cen drozdzy,
Ilu zapałczanego, ustalając ter - dwa projekty ustaw idąc w kh'
.
I
.
.
RZĄD DO ROZWIĄZANIA KAR
.
.
. ' .
artykułu. Nowelę przyjęto w I Projekt ten przYJęto z popraw ELU DROZDZOWEGO l
_I mm ten do dn. l lIpca 1938 r. ' rnnku obniżenia opłat względ·
brzmjeniu rządowym. Następnie ką, idącą w kierunku zwolnie· T
roz I (Projekt rządowy przewidywał nie stawek podatkowych tym sa
.
.
I
luinienla systemu koncesyjnego t
. . . d
b
rozpatrywano projekt nowelI do nia sprzedawców detalicznych
. . "
j o upowazmeme
o czasu o 0 - mym zmierzają do obniżenla cen
.
i
I
ł i
na
wyrób
drozdzy
•
.
.
.
d'
rozporządzenIa Prezydenta R. P. p wa,w u owocowych m ~du od
wIązywaDIa umowy
ZIerzaw- łych artykułów, przez co W"troso monopolu spłrytusoW}'m, 0,0' wykupywania patentu akcyzowe
Wreszcie
komisja przyjęła nej ze spółką szwedzką t. j . do ną~ ma koąsumcja piwa I drnZda\kowanlu kwasu octowego i go, poczynając od dnia 1 Ilpca projekt ustawy upoważniającej 19G5 r.). Poza tym inna popraw diy.
'
drożdży oraz o sprzedaży napo· 1938 r.
ministra skarbu do wprowadzc- ka również ogranicza w czasie
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Generalne natarcie·

r
nasla,·lo

DO o rzuceniu II limalu~ gen.
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TOKIO, 10. 12. (PAT). W liŚ- ' Japonia ma jednak nndzieję, \.w ich postępowaniu naprzód. I pońskich w Chinach:
które zostały zajęte \\' godzinaeh
de przesłanym przez generała źe nie będzie zmuszona do doTOKIO. 10. 12. (PAT) . O go O godz. 17-eJ wcdlu'" czasu ·wleczornych.
M~t.sui. do d o wó~ltwa wojsk kon~n i a ~ego .dz.~eła zniszcz eni~ '1 dzin~e 12;30. (czas loka}ny) woj- I miejscowego wojska j~pońskie Atak na bramy Nankinu pr~.1
chmsklch w Nanklllle naczelny WOjska JUp0l1Skle me ruszą Się ska .,apansklc przystąpiły do gc. l.vkroczyly do stolicy Chin, Nan. wadzony był
koncen.tryczllw
wódz armii japOJlskiej oświa d -, do południ a dnia dZisiejszego, a neralnego natarcia na pozyejc. kinu przez bramę I~uan"'hua w przy udziale lotnictwa I artylf'
~za, iż je5t zdecydowany znj-I ich przedstawi~iele będą gotowi chińskie w Nankinie.
! południowo - wschodniej e~ści rU. ,
..
szczyć całkowicie Nankin, j~eU. rozpocząć w każdej chwili rolw I Dowództwo cWńskie ,o~osła: ! miasta.
TOKIO, 10. 12. (PAT) . \\ła·
lo będdc konieczne wraz ze wania z władzami wojskowy.m i wiło ultimatum generała Mat~U1 ,
. .
d:r:e 'japońskie ośWiadcują. U ,
wszystkimi dzielami sztuki i zdo chińskimi. Jeżeli ultimatum to I bez odpowiedzi.
Nasku.te~. ~aJęcla . bram:r Hll- wojska iłlpońskle zdob)'1y 'd p.byezami ostatnich dziesięciu lat, nie osiągnie skutliu, japoń('zyey .j
l angh~a chlOczycy.wycofah swe 1"
'6 b a~ N8~inu na o ·
'O Ue chiJiczyey nie wyrzekną się wznowią ofenzywę, by obalić I TOKIO, 10. 12. lP AT). ~ ~o. ząl.ogl. z~ ~SZY:ltkl?h bram. na tyeJtczas . l'
oporu.
I wszystko, 00 będzie opierało si~ lllunikat dowództwa WOJsk Jtl- wscllodzle 1 połudnIU Nankmu, g6lną łloU 18-
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,Jotalizm

Wywody poniższe nie pokrypod żndnjm względem
ze stanowiski~m redakcji i ata,.
nowią jedynie wyraz o~obiatych
poglądów autora.
REDAKCJA.
Dzisiaj stało się w świecie i u nas
modnym słowo "totallzm", "wojna
totalna" I t. p. Dokładnego I denni1ywnego określenia tego słowa
jeszcze nJt dano. Przeciwnicy polityczni nawzajem zarzucają sobie
hołdowanie zasadom totalizmu.
Jeleli sprawę rozpatrywać w rozmiarach światowych, totalnymi pań
stwamł nazywają: z jt>dne.l strony ustrój państwowy Trze{'tej Rze5zy I ustr6j państwowy Włoch, i ustrój państwowy Z. S. S. R.
z drugiej; a nawet są t:l~y, którzy
są skłonn- - i nie bez pewnej doozy racji - ł prezydenta Stanów
Zjednoczonych, Roosevelta, zaliczyć do zwolenników totalizmu, a
którzy twierdzą, ze J·ego posunięcia
- w gospodarce nc.szą właśnie cechy
t01,a1iz:mu.
Jak pogodzić te !lprzeemości? ! czy rzeczywiście są to sprzecz.
wa.~1 się

noś('i?

Kierunek", kt6ry ostatnio nazywają "totaJJzmem" - przejawia
się w różnych dziedzll'ach naszer,o
życia: gospodarczej, kulturalne],
fT'ołcczno • politycznej ł Innych.
Jedną z głównyeh, a mołe I nal'
wainiej:;zą cecb., tego łdentnku
jest pewne ł to dość duie ogranłczenie wolno~cl (w obszernym tego

:~~;:. znaczeniu) Jednostki na rzeC2!

slroje

•
I
I

Drzad iulrzejszrmi
VlJborami do ,.Darlamentu" sowiee lego
I

Moskwa, ~ grudniu.
wych.
tU .dla prowadzenia rozmów na' napisem "Dzięki Stalinowi, któ
\Y ost~tU1m tygodniu ~rze.d
Na ostatni tydzień nie zapo-Ilemat, jak, dlaczego i gdzie na-! ry życie naszc czyni r ados nym ".
głosowamem Moskwa znaJduJe, wiedziano wielkich zebrań w ' leży głosować.
Najlepiej wygląda Moskwa W
się ~ pe~ni kampanii wyborczej. I stylu jakie odbywały się przy W zebraniach ulicznych, od- , nocy. Snieg, prószący na wspaW medZl'elę przeszło 1100 po-I wystawianiu 12 kandydatów dla bywających się w dzień, biorą ' niale oświetlonym Placu Czcrwo
~łów będ~ie .wy~ranych do obu mia~ta. Mo.skwy, .wśród który~h r udział ludzie w ciężkich futrach I nym pada na szeregi małych
Izb nowej NaJwyzsze.l Rady Z. S. znajduje SIę SlalIn. Ale pome-/ w karakułowych czapkach lub z choinek u stóp murów Kremla
R. R. Na każdym rogu ulicy po- waż w tym tygodniu przypadły szalami, mocno okręconymi do-I i nadaje uroku fantastycznie p o
~i.ewają. wielki~ sztandary, od~i dwa święta, ludność miała dość okoła głowy. Cisną się oni gęsto malowanym kopułom. katedry
JaJące SIę swą Jaskrawą czerWIe I sposobności do wzięcia udzia- dookoła mówcy, lub agitatora, I św. Bazylego, ubierając je jaknią od bi~Ii ś~ieżego śniegu, no lu w niezliczonej ilości mniej- jak go tam nazywają, który zwy gdyby w białe czapki. Ponad
sząc deWIZy Jak "Kaźdy do ur- szych zebrań na ostatnio świeżo kle stoi na platformie wozu. murami stoją oświetlone olma
ny", "Nasze glosy padną na uko poszerzonych ulicach, alho - co Często znajduje się obok druga l budynków rządowych, a nad nicl~an~go ~t?lina", .•,12 grud~ia jest bardziej skutecz.nym, n!ź platforma, na której sprzedają : mi błyszczą na tle szarego nieba
wlClkl dZlen dla ojczyzny socJa- propaganda - do pr!YJmoWaOlG gorące potrawy; ozdobiona jest i dwie ogromne cz'erwone pięciolist ycz n e)". .
u siebie odwiedzin członków par ona czerwonym sztandarem z ramienne gwi~zdy, które, jako
TechOlczme wszystko przygoiluminację, ostatnio ustawiono
towane jest do głosowania. \\T SZę
na szczycie. Nie daleko na placu
dzie wystawiono kandydatów, a
KINO
N a]Wlę
. . kszy sukces
Świerdłowskim ogromne tłumy
. k
,.
lk •
.
w Wlę SZOSCI wypac ow Ole ma
"
gromadzą się w śniegu dookoła
w ogóle opozycji. Dlatego kamkinematografii
trupy artystów, którzy w st:ropania jest zupełnie prosta i
austriackiej
ja ch wieczorowych lallczą i śp i e
wszelkie metody propagandy są
Ił ~
~
Ił
wają· A wysoko, ponad wszyststosowane - publiczne zcbraJoB
\kim, widnieje jasny świecący
nia, prywatne rozmowy, pocho- .
. napis: "Pijcie sok z pomidody uliczne z orkiestrami i sztan
rei. genialnego WILLI FORSTA
rów".
darami, przemówien:a przcz me
Dziś O g. 12 i 2
Tak wygląda zewnętrzna sza·
gafony z dachów budynków i
p
ta tego, co pisma nazywają " wy.
wszędzie plakaty, począwszy od
Ceny od
•
bory zwycięskiego socjalizmu i
holeli, a skończywszy na przeprawdziwej demokracji". Kamdziałach w wagonach kolejopania bynajmniej ni E m a cha rak
teru gwałtownego. O czeldwano,
że
postanowienie konst ytucj i,
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Do 1914 rot(u, do wojny, "anoobwodu. będzie wykcrzystane w
wały na świecie (być moze za maszerszym rozmiarze. \Y obecnej
łymi wyjątkami u narodów w kutokręgu
i
sytuacji, głosu.iący otrzymają
turze zacofanych) prądy liberal!dwie kartki, jedną z nazwiskiem
"tye.'zno-denI0kratyczne. W ka7.dym
Do redakcji "Krak. Kuriera r Rynek krakowski, gdzie będzie- na Rynku, zaczepiają prz~chod- kandydata do Rady Związku Socie świadkami dziwnych rzeczy. niów: starszych, poważnych 0- wieckiego, a drugą z nazwirazie te prądy miały przewagę l ·W iecz.":
rzec mozna, ze ieb zwolennicy rZI!"My, mieszknńcy miasta KraZobaczycie masy wyrostków bywateli, Q nawet kobiety.
skiem kandydata do Rady Naro
(1zili w6wc2ltts śwIatem. Mam tu na kowa, ojcowie i matki, zwraca- w mundurkach gimnazjalnych,
Grupki tych sludentów włóczą dowej. Jeźeli wyborca zgadza
myśli nt", tylko dzłedzinę po1ilykl, my się do panów z prośbą o u- z tarczami numerowanymi, kt6- się następnie po mieście do go- I się na obu kandydatów wrzuca
ale tei i c1ziedzlnę gospodarczą i kul Idanie się w godzinach wieczor- re wśród dzikich okr:ryków i pry dziny 11 ·- 12 w nocy.
kartki dQ urny wyhorczej bez
ttJralną tycia paedwoJennego. Ale InYCh między 7·mą a 8 na Stary mitywnych wrzasków harcując
Zobaczycie dalej, ze młodzież zadnej zmiany. Jeżeli nie zgajuz wtedy tu ł ówdzie, w tej lub
ta wpada i wyp.ada z Szarej ka- I dza si~ - co znaczy, że sprzed
innej dzIedzinie zarysowały Ilię my-,
Ś
mienicy, w które~ jak wiadomo, wia się wewnętrzneJ i zngranicz
śłi n potrzebfe ograniezenia Iłbe·
WIĄ
zna,iduje się zn/a na organizacja nej polityce.•S,?wietó:, - wtedy
l'21łzmu dla dc.bra ngółu, potrzeby
polItyczna
. musI skreśhc Jedno łUb oba naolr'"anłcze"frtl wolnośeł ~edno!ltkl dla
Pan kurator okręgu szkolnego I zwi.ska.. .w. sferac~ ofi.cja.lnych
dobra ogółu. By"'.' to łednak mysli
A
A
k
krakowskiego, panowie dyrekto-', w. YJaś!lla}ą, ze pon:ewaz nIe mo
I.".
Wycieczka Narciarska w lpy ustriac ia
b
r1 d
śc
do zasad
22.XII. - 2. l. zł. 275.- r~Yl gki.mnazjów .oraz ~ołha ro~zi=rzn'~ICzyYccllnpleozd"'sot,,~op~Ii~Oyki nie ·za
sporadyczne, rzadkie, nie slu)f)rdyCle s le przy glmnazJac WlOO1
.
u
• '.
•
nnwane, ~e sobą słabo, tub wcale
nie związane.
Wycieczka do Wiednia; Sylwester w Budapeszcie
si~ koniecznie tymi harcami go- ch?dz~ .P?trzeba wystawlanIa w~ę
Doytłero woJna I zwi~zane z nlą
22.XIJ .. - 2. I. ,zł. 290.- rąco zająć, gdyż opiekę nad wy. cej, nIZ Jednego .kundy~ata. Kle
potrzeby zmu~iły umysły ludzkie Wycieczka do Rzymu
22.XII. - 3. 1. zł. 300.- chowaniem młodzieży winni pa- dy pod~oszono, ze .dr?gl. k~ndy
do przyznania. wprawdzie na po- Wycieczka Narciarska do Szwecji
21.XII. - 4. l . zł. 390.- nowie roztoczyć i poza mury dat moze byłby milej wldz13n) .
ez~tkt1 bezwiednłe i nłeświadontie, Świpta na Riwierze Francuskiej; Sylwester w Paryżu
szkolne.
Ija,ko l.okalnie. lepiej znan ~, odpo
•.
I
d
J
l;'
•
XII
5
I
ł
420
J
.
l'
.
k'lk
t
wIcdzIano,
kandydalow
wm
yrar.!1 tym ~ osom prze wo ennym,
22.
. . . z.
.eze I panOWIe -l unas u r~z brano
m. in.ze właśnie
pod ty
brykanych wyrostków relegUją k t
'd'
kt6re mówiły o potr7.ebie ogrant- Sporty Zimowe w KitzbUbel i St. Moritz
(t:lenia wolno§cl jednostki dla do
II
I
ł 5"0
z gimnazjów krakowsJdch za bi- ą em WI zCOIa.
.
22.X '. - 7. . z. ...- jałyki, burdy publiczne i awanL'IS f a k an d y d a tó w Jes
. t - po
bra ogólu.
.
Na poez~łłiu zmuszano Jed.,ostkl
Codzienne indYWIdualne WVl a z d y
_
tury z prostytutkami, młodziez minąwszy przywódców - pełna
dn wstąpienia w szerelrl armii, p6iŁ
gimnazjalna wróci do swych wła młodych mężczyzn 1 k,.biel, kt~
nieJ dn dyscypliny woJskowej zmu·
O
I
l.
W
lO
ściwych. zajęć, t. zn. do nauki, rzy. w ciąg~ .o~t~tl1lch lal ~'1~\lI
szano i tych, co zosłr.tli w domu, Prospekty i n forŁódź, ul. Piotrkowska 60 l szkolneJ.
byh ~e s~~J JDJc.Jat~:\"~ ~a:O\\ ne
pMnie,t ngranłezofto swobodę m..' i .
I
tel. 107-86.
Mieszkańcy miasta Krakowa", w dZIedZInIe pOJlty~... I, jak l przc:
chów i trl'\nzhkl\clt. dalei ogranl- mMle J znp By.
n.yslu. NI11,WlSko Slachnnowa f,
czono lIwobodę 81'o~vwanln ł t. d. •
gUTuje wśród iniyOler6w, rol'\J~
i t. d. J(rok za krnidem odbierano ~arczym poszczególnvch pruistw ł
Wojna 1914-1918 przySPiesZYła, siwa w zyciu gospo(tarc~. Do ników met~lowych, gó~ni!:ó.w.
1'~sz('ze~61nym jednostlu'lm swobo- całego świata.
~
.
ten .proces. Potrzeby wojny zmusiły nteh naleźy: zmiąn~ w:1łnty (jej de- ak~orów.'. dZIewcząt od krow l lO
dę osobistą. 11 wszysttto' to !;ię dzłllDl ty b którzy sprawy te stu•. kierowników nawy państwowej do preejacJa), ograniczenia dewizowe, telIgencJl.
T T
lo w Imłe wyższych Ideał6w I dla diow:n i cobserwowali przert wolną, wydan~ takich zarząd~e~, którehy reglamentacją Importu i eksp~rtt1.
. .
b 'I l
.e usi nastąpić mo- zabezpIeczały tyły n:"tr,ti na f.oncie reglamentacja stosllnf[ów 1UIędzy
;I
dobra o~ółn.
Jak pokazaJj~mv o".,:tnJ~enła te ~ Ot ~~~y ~'\ń:wo dla dobra o- w sZ.f'roldm tego słowa znaczt>niu. j kap,tałem I praclh między wierzyII
~'Złv w różnych kłemnJ.aeh - 1'0- gm:r~ 'obyI w~teli wkroczy w tę dzłe. v,.obec tego, ze wolna zanosiła się eielem ,t dłużnłJdem I t. d.
Ji1~cznvcb, ~ospodarc~'cb ł innych. ,
odrazt1 na dlugotrWl:lłn _ należało
Na kryzys gospodarczy tat 1929
Wojna I Jei potrzeby zmusiły na· llzinę.
ter pomył.leć o przyszłości.
- 1937 zapatrujemy stę jako na D' . d .
hl
rr.dy d("l planoweJ
gost'!odarkl
Juz na kilkanaście lat przed woJZ druaiei strony'l obywatel prę- I.ryzy:::: strukturalny, a nie Imniunk. .
ZlŚ 1 nI następnye ,
wszvstkiml SWYmi d"'n""mi mate- tlą rząd rosyjski uważał za sto- eze! roz~mie podczas wojny, ze na. turaJny, twIerdząc, ze ustr6J libe- :
Potężne arcydzieło filmowe
rialnvmi. "0 :r.nów f)o~łebift'J ol!Tanł-, sowne uregulowanie słosunltów ~ lezy składać ofiary na ołtarzu oJ- raJno kapitalistyczny XIX i począt•. \
wg. poczytnej powieści Ta('zenie wolnoścl łedno'ltJd ~h dobra przemv~Je cukrown~c?ym tego pan- e.'zyzny, prędzeJ I łatWie' sie r;ocizł ku XX wteków.pne!Y'V'a kryzys i I
deusza Dołęgi- Mostowicza
~~Alne~o w różnych dZledzłMeb f5twa. Reglam9ntaC]a iego przemy~ na ~granlezenla ~e~ wotn~ci.
przechodzI do hIs toni, a powstaJe
iycia gosf'odarczego. Vf tym w1a~· sIu była przem,,:śla~a do n.aJmnieJ:
Wprow!ułzl'ny podc7.1ls woJny t IIOwy ustr6J ~ospodar!.'M-społeczny, l
nie momen('ie po,,:sta]e pł~r,,:otna szych szczeg?łow I trzeba oddac wywołany Jej Dotrzebam! szerp.~ G, k!~ry nazwaliśmy koICkływno-k~.!
.- 'WT'rawdzte nles~iadomle.l nie rprawłedliwośc! cały przemysł .ten , graniczeń "wolnej konJmrencli" _ pttalistyt'znym. ~alka między ~ml
~
2tlpełnie jasno, - ulea 1otahznm. był doskO!,~tłe l wzoro,,:o zor1!amzo- został późnieJ utrzymany być mo. dwom~ astro)nftll wytwarza własnie! "
~>!~a ta, co Jest cłelmwe i syn!oto- wany.
Reglamentac!a dziabła ze z pewnymi mot!yfitmc.iaml. Jeźe- &trukturn'ny kryzys, kt~rego §wlad
Najwspanialsza kreacia tytana
matyczne, powstaje zupełnie meza- sprawnie: państwo. producent i l.on Ji w latacb 1923 _ ,11)21) te .ogrant· kami ~esteśmy.
sceny i ekranu
leznle ł w pll~stwaeh tr?,poroZtlr sument - był :tmdow()lony, ł prze- ('zenla byfv w nłeł,t6rycli pat\.
W ustroju kolelttywno-lCapita1łmienia I w panstwach trolPrzymłe- mysł ten. mimo nibyto k1"ępul~~y~h f>tw,lleb rozh,~lonc. to kry7'11S ~ stycznYm państwo, Jal{o czynnik 1
na.
11:0 wip'7.".W fe~ta,,!;ntl\c'ł •• "otę'lI1.'l~ srodare7.". który ,,6ł.n!e1 nawłedził nadn';'nv (pomimo, li mM~ by~
w dlllszych rolach głównychI
Omawła.ł~e totan"1D w ~ensie J!'o~ I r6st. R'"oSł równi 7-byt I konsum cn'v §wbt. zmusił rządy, sto!l)ce ' przedsIębIorca) musi mieć prawo
Cwlklll\ska. Barsz,zewska,
~o"arcz"rn. ZW'r~-ei.( n"I~~ wv:tp"e, ('jn wewnętrzna cukru.
wf~"v n w'ad'lV ,o:f10W" do zMł-';- ł"fPe~"ełi w' nntdmbnleJ!ize ~ae.
Zacharewicz, Gieras tiski i (nni.
ze.' kOl1~~ntra~i'\
JU n1"~~ wn1·
B"ł to rtienvszv kr~k do tot~tiz- n'pnl'\ tv"łt n"f!t", ...,,,Ą , n!ł ....."t do gMy łycia gosnndarezeg/.). T~ą
nlJ (ł'1""o..r"olzł '\ ".,U
c; :wa~ft mu w n"l'izym ujęciu tego nowego wnrnwadzt'nh nowyeh. Pł)g:'ębł~e ",,'aiMfe In,ereneJę,
tak'\ wlasme
Ceny mieisc na
wszystkie seanse
t. zw. 7,,,Ą",,,""
Al1" ",. "l'lI;""w ł t;rminu.
kr:,'zvsn WYWOł"'e znów ze !nftJ l' ~G'eł.n~M Życia gosporłll1"eze~o nd
U. S. A.l rł'l ,.nP:1\Z tn wio ~" ...e".o
zł ' P l
1:1 kra &tron" ""'lsze obostrzenia tych et- rołrnb pa"stwa _ takt system
Passa partouts i bIlety
ZT""łei~'Ze!!t" il(1,s"l oF"odk~w dv"'''o,
W b"'fd e,1 CV\'I o:nwnnvc
. l graniczeń.
..elery nuwa6 totalizmem g~owolnego we;ścia bez,el' gospodarczeJ, do coraz wiek- Jach tvlko "arę b:tnków Jednoczylo I'
.
..
względnie nlewaine.
\&zef;O zwę~~li1i~' się kr~! o!lób, w sobie większą czę~ć Jednostek
Tymi ograniczenIami q naJr6i- clarCZ)'lllo
LP
nlei~ze sposoby Interwenr)ł paftc
.
•
\lttóre dysponowały w życiu gospo· przemysłowych.
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WARS7.A\V A, 10 grudnia. - niu powyższej mta wy okresem .test przygotowana do obrony waniu planów prac.
teryzowal cele P. W. na wyż
(PAT). \V z\"·iązku z zarządze- l)rze.iścio wym, po którym na paJłStwa.
Po przeprowadzeniu rejestra- szych uczelniach, jak następu
niem p. ministra SPI aw wojsko- wyższych uczciniach zna.fdą się
\V okresie przejściowym, o c.ii rozpocznie się właściwa pra je: Chodzi tu o psychiczne na\\'vch o utworzeniu legii akade- POdchorążowie i oficerOwie re- którym powyżej była mowa, ca.
stawienie młodzieży do spraw
lllickich dl a spraw przysposo- zerwy.
młodzież akademioka, w m~-śl
Ppłk. Tomaszewski zazna- wO.iskowych, wyrobienie poczu
bienia wojskowego, w dniu dziWówczas będzie można po- obeCllego z:tl.'ządzenia p. mIn. czył, że praea ta odbywać się cia indywidualne.ł i zbiorowej
"iejszym ppłk. dypl. Tadeusz myśle o daniu młodzieży uni- spr. woJsk. zostanie również b~dzic nie na terenie uniwersy- odpowiedzialności za sprawy 0Tomaszewski, organizator i ko- wersyteckiej prawidłowego prze przeszkolOna wO.lakowo w le- tetu, który jest przeznaczony brony i potęgi militarne.i pań
lnendant legii akademickiej na szkolcnia wyższego z dziedziny ~i:lch akademicldch.
tylko dla naulł:, ale na terenach stwa OI'U przygotowanie ludzi
konferenc.ii prasowej zobrazo- zadań, dotyczących obronności
Obecnie prace organizacyjne wO.iskowych.
we wszystkich zawodach cywilwał cele, zadania i przyszłe for- oal'Istwa.
przyszłych legii akademickich
Prace na uniwersytecie w za. nych zdolnych do skutecznej i
my wo]'skowedo
organizacy,ineakademików.
przJ-sposobic .' G rup y, z~liczone przez 1"oml.
'
l.
.
t'
kresl'e prz'.'sposobienia
WO.l· ko - czynneJ współpracy z woJskiem.
nia
pol
egaJą na z nera,nw ma ena.1
Na całokształt prac P. \V.
··t
.
~
lk
T
s]e
lekarsluc
do
słabszej
kaleo
In,
hvalifikacji
jego
i
oprac(Jwego,
b~dą
prowadzone
w forN a ws GPle pp . omuSlC\' - , " ' d
. .
mie wykładów, których pro- złoży się właściwe przyspOSO.~ki zobrazował w krótkich 310- tr~1 przeJ.ą ~1a u.l1lwe~·syte- i
gram zostanie opracowany z bienie wo.iskowe oraz uwo.isk...
wach, Jak sprawa PI':l..ysposobie-) a~ odpowiedl1le do ]~h ~lZYCZ~ .
przedstawicielami świata uau- wienie
przedmiotów naukonia woiskowedo llostawiona j~st n e,... o stanu prz:v posobleme wOJ .
~
.•
skowe w
·'1
d":' I
ki.
wych, w~l. uzupełnienie st...
.\
w innych pal1stwach a zwla&z- ' .
• mys .z~sa ~'. lZ ll!e I
I
cza w' sąsiednich.'
mOze byc młodz1ezy, klora ule.
Ppłk Tomaszewski schal'ak- diów studiami wO.iskowymi.
W związku z tym ostatnim
Jak wynika z przedstawio·
punktem opraeowu.ie się jut
nych przez mówcę danych ,
program przyszłych prac z dzle
sprawa przysposobienai wojsko
clziny ogólneJ wiedzy wO.iskowe~o Ila uczelniach akademicwcJ, tak niezbędne.' dla każd~o
kich i stworzenia rezerw wojobywatela z wyższym wykształ
skowych, gotowych w każdej
ceniem bez względu na ,;ego
~hwiU stanąć w szeregach ru"prz~'s zły zawód i rodza.t pracy
mii obronne" tych pallstw, jest
cywilne.i, by w przyszłości mógł
u.,stawl '1:a zagranicą dO<jy,~ "y
korzystnie
współpracować
z
soko.
•.'tV ~Wiąlk~ z pan1J(~tnylU~ zaj' szc ~,Nowy KurkI'" - ci pny- sia.i sła~ia.jłł w~'ż~.i. c~l.c p3l'ł~.i ,,:o.iskicm nad ka~dym zagadnie
Niezaleznie od samego przy- :-'CI~ll11 n~ ulIcach .Poznanla w I szli ofi~cNnvie w dniu 11 listo-; no - politycz":~, a!m.:eh nIeę pod- nle~l, !~czący~n Sl~ obrony ł ~
~posobienia, w wielu pal1stwach dnlt1 11 lIstopada, kiedy to mło- pa dowiedH. że w siosunku do porządkowmna mę. ,'zy tylko 11- t~1!1 ntllltru'neJ paustwa.
na uniwersytetach wykła(lane dzież endeck~ dokonała napa- ul'mli }Jo)sIdr,i i minish'u sIna\\' sz?~OWanill rozk~<zu. ! WUw~l:.tia
\\1 najhliźs1;ym c,~:1s.i~ po
Slł dla studentów prz~dmioty z d~ I!a ~złonk.ow po('hodl~ z okn-I wO.iskowycll. pl'Ott'klOl'a tych u- mlOlsłP:a slu'uW WO.1SZ.ow.ych.
przepr.owadzemu kwahfikaeji.
rlziedziny wiedzy wO.lskowe.i.- ZJl SWlęta Nlepodlt'~łoś(,l . 'l'O-II'ncZ"/;fnŚ('1. nit' lwt'howali mlleż
.,Słu.,ba ty('lt w;;zysIJuch na- 7.0Stłl11 1 C wybranych 400 studen\\·ykłady te postawionc są na wy Kurier" pisze, że napastnj(';\, Jlt>gó SZ2Cllllku, :mi nawet lojal- JUIsłników pisze d.lłe.l "Nowy tów, kU.rzy będą przeszkoleni
wysokim poziomie i prowadzo- re~r~Iłowali się z pośród mło- ności. Jałtą winien .iest każdy 0- Kuriel'" - zallJóca.ią('ych UI'(I- na 5-dniowym kursIe o zada-.
Ile przez wybitnych znawców dZlezy z cenzusem naukowym, b'\'w: tel wla(Izy.
czysto'-ci armii i młodzieży pol- niach i celach P. W. Stworz, •
wiedzy wojskowe.i.
'.
sJde,i cgl'ani('zy się w Ill'zyszło- ni zasadniczą kadrę legii ak..a więc z tyeh sfer skąd czel'pic i ..
Jeśli chodzi o PolSKę, to (to- się kandydatów na oficerów ar-I
"Oto władze WOjskowe posta- ści do l'oli pl'ostych szeregow- demickiej.
lvćhezas mamy studium woJsko mU polskiej.
IJowiły Zl:ezy~nowa~ z ty~h. prz! ców, a ni e odf1owi( :Jzialnych i
Oficerowie zawaaowi o'6e~
we na pOlitechnice warszaw"Postępowaniem swym - pi- szłych OfICCI'OW, ktOJ'zy lUZ "Zł- zdyscyplinowanych dowó(lców". tyllw stanowiska kierownicze.
skieJ. gdzie młodzież akademicka dopełnia sweJ wiedzy i kształ
ci sie fachowo w sprawach woj
skowych spec.ialnych, przede
wszystkim technicznych.
Ppłk. Tomaszewski przeszedł
lkolei do omówienia noweJ ustawy o powszechnej służbie
wo.iskoweJ, która zosŁała już uchwalona przez radę min'strów
i zosŁanie w ciągu bieżącej sesji
rozpatrzona przez s'e jm.
'. USfaWaj t.a m. in. orzew!du·~e,
!LONDYK, 10. 12. (PAT). _ na m!ędzy ~h)mcami i Zw.
Niemeami .lest niemożl!wa i .!ed krajów europeJskich, ale taIItI
17.: młodz ez,
kt6ra • skonc~~a ,,)1:anchester Guardian", oma- wietów, prowadzi polit;\'kę neu- no z głównych
mebezpu:- sprawę kolonii ł ich podziała,
SZłioły Iic~alne, zostaJe 'rwO: - wia.iąc w arlykule wstępnym t 'alności i równowagi. Tą poli- ~zełistw, ~agI'aża.iących EuropIe kwestie mandatów or8J!J prawa
na do ~o.1ska J?O ?~po" ledn m podróż min. Delbosa stwierdza, tyką Polska przyczynia się na lesł łlsumęte'"
POlski do kolonii własnych, kł6
~a.k!"ahflkOw~nl?
.le.1 Pl'Z~Z kO~ że };:ażd:v z krajów, które fran. l'ze('tz llo ko,iu ctll'ope.isldego, a
reby dały możność rozwo.tu naRIO DE J.~~EI.RO, 10. 12. nUS.le ekarsk e 1 uzyska 1. u ka cuski min. spraw zagrankz- tym samym na J'~ecz bezpic. (PAT). Podroz mm. Dclbosa ~o rodowi, liczącemu 34 mUtony
te~?rh A: przede WSzy~kllll. zo~ nych odwiedza. przedstawia za- I czcllstwa FI" nC.ii, a nawet bez- \Y:=trszawy ob~ldziła olbrzY~l.{, ludności.
sta.le wCl~lona na,5 . t~,.,cdm. d gaclnienic zupełnie odn;:hnc.
J}jeezcńsłwa nu'J wszystkich.
za~n!ere.,o;,,'allJc pras,Y brazyh.1:
Nac.ionaIistyezna ,.A Nota"
obozów d~a hufco~ .TunnrkICh./ "Dotvczy to przede ·wszystDopółd Polska będzie prowa. slue.l, ktora .0mawIa przy teJ pisze: "Wydaje się rzeezą trud·
Nast~pme zostu.te wc eI~al kim Pólski" _ pisze . ,"lnn~ he-l (lzić .tę poJityk~ neutralności, sf;l0sohności n1etYJko ~aga.dnte- ną do wiary, że Polska, kraj Jl.
flo. wO.lska na skrócoll~ słuzbę, s!rr Guardian·'. Po)sIm polożo wO.inu m!t:dzy Sowietami i nIC ~łodu SUI'OWCOW Jllektol'ych czący 34 miliony ludności, nie
k 01'a h'wa 1 rok.
"
,
ma udziału w kolonIach afryTvmczasem młodzież lwdzie ....i;.%iW I!!lli§ - _,m_!IfjC t4i11WUcI"J'I'\:;jin."••jl'!I'z·",'WW fi
*MWlflill?
lir....
_&ii
kańskich, gdzie kraje o ludnośmo~ła pl'zy~ołować się do" e~-,
• •
ci bardzo nieliczne.i pOsiadają
zllmin6w na wyższe uczelnie j
1:9
~
olbrzymie obszary". "A Nota"
zdać .ie.
wyraża nadzieję, ze pod.róz mi·
Ppłk. Toma zewski wskazał
nistra Delbosa będzie dlań l
na niezwykle dobre strony 5-ty
wielldm poży·tkiem, ~yZ naocz
goc1niowego pobytu młodzieży
Przewidziane są rozmowy z wybitnymi po ity am!
nie u.irzy i przekona się, ~dzIe
w obozach junackich. Zapoznależy sedno ~adnień ekono.
nic się z pracą szarpgo robotniBEllLIK. 10. grudnia. (PAT), l Flandin bawi ohccnie w Kopcn-l czneg.o pob) tow.i w .Berli.nie p. mieznych i politycznych Euro
ha oraz Z31)rtn ,ienic si~ do fi- \\'i ad O 111 o "..c i pras~' .~ran cuskif'j hndze, gdz.ic wy::,'łosi ?dczyt, P? ore~n.le,ra F}andl11u, ~es~, J~~nak J)y.
z.',~zne.i l)NICY, .T nk l'ówllież Z.'1- o 11la.i:lc~·m w na.lh!~zszym eza· czym zauuerza wstąpIĆ do BCl- mozlmc, z;c pr1;CpIO\:adzI?,n
BERLIN, 10 grudnia. (Tel.
pH:ffla lie si~ z .lej wllruu"amt , if' na-tąpić przyj E'ździe do Ber· l i n a . .
l rO;~10w'y ~ :wybllnyn~l. 0'7sob~S- wł.). Żądania kolonialne Polski,
dosl-on nłe pl'zy~otownnie lina b. prrlllieru FlaJl(lina W\.Ja~kol\Ylek urząd spraw z~-l tosc~mn~ S~Iat~. P~l!l)Cdle,.,o: które stały "ię w tej chwili znodo J)J'Zvszll'i sluihy żołnil'I'skiej. wołnły dllże wrażcnie w tutcJ- gran'cznych Rzeszy l1le nadaje m. Jll. z mlJl. Hze z,) Neuru wu aktualne podczas wizyty mi
D31ej ppłk. Toma:"zewski 0-. szych k .łach politycznych. specjalnego charakteru polity- them.
nistra Delbosa w Warszawie,
1'1 ówił te paragra f y prz~·szłe.i u-:
traktowane są tu, .iako dogod,lawy o. pOWSZ.E'f'llll y m ObOWi ą 7 '.
na odskocznia dla niemieckich
ku slu:,bv wojskowE'.i, VI' myśl
l'oszczeń kOlonialnych.
I: tórych ministe' snra ' v:U,iSkOSkoro Polska, kraj tak mało
1
wych bf'dzie lIó~ł _ nalożyć w
upI'zemysłowiony, zgłasza pre('zHsie llol"oiu obowIązek przy_I
,.
tensje o kolonie i surowce, o II' USO'Ve~f) l)rze~zk{l!t'n;u IlObiet 1
prał:ownikow samorzą
leż bardzie.l zatym są npraw'
(lo l:Jt 45. pO~lIlrl:.łlący('h WY-,
•
d •
pracowllików samorządowych w nione niemieck. ie rosz.czenla ko, .. ~nle-~ · e średnic lub wyźsz('.,
•
. . . . . . . . . 1zł. i dla pracowlllków z ro ~Illal i I
N ht
(1
"linisler spraw WOjSkOWYCh\ \\ClOl'aJ mH~?z)Z\'lązko"a ko mi -100 zł.
sali straży ogniowej (11 Listopa· on a ne! - pisze" ac aus..,3
misl'a pracowników samorzą l(l·
,
"
da 4)
J be",
\V
rnzporządzenlll
wy],ona"
- wych
' . otrzyma ł'
.. ·
PI'z'-'znany
zostal 10Wl1leZ do.
Lecz zn'~3Jnia
Polski - doda.
,
a pismo pre'\
J
'ł"-'
cz 'm )1'1 że okrcśł1ć sposob pl'zt' d
G di
k' er
'l l:tó datek komunalny w wysokości
Na wiecu zebrani ł)rzyję1i po- je wspomniany dziennik _ ni~
·~·)'olenia.
cata
ews ' ler>0' w mys \,
15 .oc
{)czyn~jąc od dnia l wyższe do wiatlol1lnści i npowai sto.tą w żadnym związku anI
Ot'zywi~cie. "1 żba kobiet ~. rego ~arząd miasta dPrzy~"u~ p~~ kwi~~ni~' 1~38 1'.
niIi międzyzwiązkową komis.ię pOlitycznym, ani praWllo-naroJ (lzic h· ko l)UJ)loCni- cownlkom samorzą ow~m 0.1
. • k
k'
k'
d
d ' l'e kich z'ądnń
O• l
~. ]s.m 1~
, :.1 J dz'
d tek zimowy t zw świąteczny w
Sprawa oddłużenia pracowl1l do wszezęcla 1'0 ow w lerun- owym o nIem c
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Rada ministrów powziela uchwale w sprawie odwolania
WJE DEi\',

wydalenia i zwrotu dóbr

I

l

stall, Mannersdorf nad Litawą, stanowiono zWI'ócić urządzenie Prateru, który dotyehczas był I mic należące dotycbczas do gmi
Voesendorf w dolne.i Austrii, zamku w Neuberg w Styrii.
własnością państwa,
gminie ny obszary w Aspern celem rozKI'umpen w Styrii i ~Iattighofen
Rada ministrów ustaliła rów- Wiednia.
szerzenia znajdującego się tam
w dolne.i Austrii. Prócz tego po- nież przekazanie wiedeńskiego I Wzamian za to państwo pI'ze.i lotniska.

10. 12. (PAT). -

i

l'l'Z~dowo donoszą: Rada mini ·
~trów postanowiła dziś wpl'owa
(bić
w życic uchwaloną już
lll'zed tym ustawę w spI'awie
ODWOŁANIA WYDALENIA Z

l<RAJU HABSBURGOW ORAZ
ZWROTU ICH DOBR.
/.o s taną zwrócone
następujące
majątki: zamek LaXellbul'g pod
'Viedniem, zamek Muel'zsteg w
Słyrii, dobl'a Ol'tb wraz z zamkiem Eekcl'lsau, dobl'a Poegg-

a s

(

•
.··Ze wanie z I ga

Cale Wioch, Dołączane z Dalacem wenecki
przesadzone. •• Nowe stanowisko wob c ,szDanii

Aresztowanie
par, szp~egowskiei

l !,ty

Jutro Ca-'l'ad Y faszyGtowskiej stosowany jest mnóstwo pllglosek i domysłów, krą
tylko w
wyjąll{OWO ważnycb. żących zarówno w społeczeństwie
okilłzjach.
włoskim, jak i w kołach dyplqma·
tycznych. Za najbardziej prawdo·
LEODIUM, 10. 12. (PAT). - z balkonu pał(.lcu ogłoszone zostaRZYM, 10.12, (PAT) - Całkowi- podobną uchodzi wiadomość, że
Policja aresztowała Henriettę ną uchwały wi-elkiej rady faszySteven oraz sierżanta IO'lnicŁwa stowskiej. Ogłos~ellie uchwał ocze- te milczenie, jakie zachowują tutej- \"ielka rada faszjstowska powe~mie
Hubeaux pod zarzutem szpiego kiwane jest z olbrzymim zaintere sze koł? oficjalne i półurzędowe na I decyzjt< o definitywnym wystąpie·
~lwa na rzecz Niemiec. Areszto- sowaniem. Dzienniki podkreślają, temat jutrzejszego posiedzenia wieI' uiu Włoch z ligi narodów. Równo·
że ten sposób ogłaszania uchwał kiej rady faszystowskiej, zrodziło cześnie jednak specjalnie uroczywani przyznali się do winy
RZYM, 10.12. (PAT) -

charakter jutrzejszego posiedze
tlia wielkiej rad.y faszystow&kiej
I oraz nawoływania prasy do ptebiscytowego udziału społeczeństwa w
decyzjach, które będą zakomuniko",ane ludt'wi z balkonu pałacu we·
neckiego, zrodziły przypuszczenie,
że wiell,a rada
faszystowska powezuue uchwały, przekraczające
a my zagadnień, związanych z Ge·
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iii . rnewą.
Nie b,.,ak przypu&zczeń, że
l{eryzie wieUdej rady faszystm't
skiej dotyczyć będą stanowiska
Wlo"h wobec t. zw. demokracyj
• rachodnich, z którymi ostro .,ole·
A..., A 1:1.fU mizował niedawno "Popolo d'ltalia"
stud~nióD'
wg~liminowania _ . . g f i .
zapowiadając, iż na pogróżki ekono
Ulicznego okrążenia pallstw totalżgt:i·a ilkftd~mic:ki~eo
nych. Włochy odpowiedzą wzmocpogotowia
wszystkich
Wal'sz. koresp. "Głosu Poran- tów kolidują z etyką Chl""eŚCi-\ wpuszczeni do S. G. H. Uzbro- nieniem
jańską i z kulturą polską.
jone w palki i kastety bO.iówki swych sił mor,alnych, ekonomłez
nego" telefonuje:
Rektor apeluje do studentów oenel'owskie pilnowały wszyst- nych i wojskowych. Mówi się ~z
W związku z zajściami na S.
kich wejść.
o możliwości zajęcia przez Włochy
G. H. rektal' prof. Makowski wy i kończy odezwę słowami:
"Mam nadzieję, że zastosujeStudenci żydzi odbyli wiec i nowego stanowiska wobec Hłszpadal odezwę do młodzieży.
W odezwie p. rektor podkre- eie się do mej prośby i nie do- postauowili zwrócić się listem nii i komitetu londyńskiego.
ślił, że stosowanie gwałtów po- puściele do nowych ekscesów" otwartym do ('ektorów i pl'oft'so
Pomimo wydania tej odezwy l'ÓW.
winno być wyeliminowane z ży
cia akademickiego. Metody gwal studenci żydzi nie byli wczoraj
łe Włochy połącz~>ne będą drogą
radiową z pałacem wenecl(im, gdzie

l

525 klm. na godzine

wzgwa

w kopalni

PRAGA, 10. grudnia. (PAT).
\\. PTibram, w miejscowej kopalni srebra
wydarzyła
Soię
w<:zoraj straszna katastrofa. 'Vinda robocza, w której znajdowało si~ 11 górników , zerwała się i rozbiła na d.nie szybu.Sześciu górników odniosło b'l
ciężkie rany, 5 zaś lżejsze.

z

Nil
_

"

Lans bury ma

Tomaszów
DALEJ NIEMA WICEPREZYDENTA.
Odbyło się zapowiedziane posie
uzenie rady miejsldej, z jedynym
punktem porządku dziennego: wynor wice·prezydenta.
Sprawa ta od dłuższego czasu
absorbuje ojców naszego miasta,
.Jednak nieustająca rozbieżność poglądów stoi na przeszkodzie defini1ywnemu .jej załatwieniu.
Kandydowali: 1) ławnik Waclaw
Smulski, b. prezydent m. Tomaszo
wa, wysunięty z frakcji PPS, 2)
.lan Bednarski, radny z łona NPR.
Pierwszy z liczby obecnych 31
radnych (na 32) otrzymał 14 gło ·
.;ów. Drugi otrzymał 10 głos<\w.
~Iosowanie pozostało znów bez rezultatu,

do

l

l

dzin~ .

Katastrofa

s.

Od~zwa r~kfor

RZYM, 10. 12. ~PAT). Lekki
rlwumotorowy samolot bombowy typu "Bredo." pilotowany
przez inż. Furio ~iclot pobił
dziś rekord szybkości na dystan
~ic 1.000 ldm..
osiągając przeciętną szybkość 525 klm. na go·
dzinę. Poprzedni rekord , ustano
wiony przez lotników niemiec·
kic-h wynosił 504 klm. lIa go-

_

a dobrej woli"

nadzieję, że będ,zie przyjęty przez
~ Marszałka Smigłego-Rydza

Donosiliśmy przed dwoma dniami
o zamierzonym wyjeździe posJa
Lansbury'ego do Warszaw J'. Obecnie londyński korespondent "Kurie-

nowi posel partii pracy Lansbury,
k.s. ~rter i sekretarz sto~, pop~r('la mIędzynarodowego pOlednama,
Barlett
. ,' .
.
MISJa uda SIę do Pragi, a stamtąd
ra WarszawskIego" dOIlOSI, ze w do Warszawy, doką(l przyjedzie
środę wyjechała ze stolicy W. Bry 13 b. m., zabawi dwa dni i wyje·
tanii "mISja dobrej woli", którą sta l dzie do Wiednia.

.

Bom J

" I

l

p. Prezydenta

szałka śmigłego - Rydza. Mi~ja jego ma cnarakter czysto prywatny,

I ale przecl~z
. . Lansbury w cIągu
. teg~
I 101m odWiedził
I

Roosevelta, ;Wu'lsoh

J!iego i Hitlera,

'

• •
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e

wynagrodzeniach

łącznych

W związku z obowiązkiem skIa·
dania władzom skarbowym lIII:Dań
obliczenia różnicy podatku docho·
dowego od łącznych wynagrodzeń
do t. zw. "kumulacji", ukazało się
nowe wyjaśnienie władz skarbowych. Obowiązkowi temu podlega·
ją osoby, zatrudnione u Jednego
słuzbodawcy, jeżeli tyłko otrzymują dwa lub więcej wynagrodzeń periody.cznych (? p, ob ok st~ łe j pensji mIesięcznej co kwartalme prowlzję od dokonanego obrotu), bądź
też obok wynagrodzenia periodycz
nego otrzymały wynagrodzenie jed
norazowo, jak np. gratyfikaclę, zapomogę, bilansowe itp. jeśli tylko łączna kwota wszystkich wynagrodzeń, otrzymanych
w eiągu
roku, a więc zarówno periodycz-

śubernaiora 4Ddr~",sa ~;::~y~~k Zł~ t:;,~ra;ow~~~;ą~~:

JEROZOLIMA, 10. 12. J?AT): Rzut był w!,celowan;y do jedn~- '
Teroryści arabscy rzucIli dZls go z urzędow, w ktorym pelnu!
bombę w pobliżu ecntralnegr, służbę urzędnicy żydowscy.
gmachu I'ządu l)alesłyńskiego.
Bomba wybuchła jednak nieiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d a l ek o in n e g o ur z~ d li i t Ylk o
cudem nie było ofiar w lud,dach.
HAlFA, 10. 12. (PAT). W IJai
fie zaskoczony w chwili, gdy
pl'zygotowywał się do rzucenia
Z pod gruzów wydobyto zwłoki 22 osób
bomby terol'ysta al'abski zbił-gl
LONDYN, 10. 12. (PAT) . - niona jest poważnie przez śnie· ostrzeliwując się z rewolweru.
Pod Edynburgiem wpadły na życę, która szalała również w Jedna z kul ci~żko l'aniła młode
siebie 2 pociągi pospieszne. Oba czasie katastrofy. Przez zaspy go 13-letniego żyda.
pociągi są dos,lczętnie rozbite.
śnieżne przedzierają się do miej
\V innej dzielnicy Haify wyDotychczas wydobyŁo zwłoki sca wypadku lekarze i ambulan buchła na Illi~y bomba, nil' WY'~2 osób. Akcja ratunkowa utrud se.
l'ządzając jednakże poważniej
szycb szkód.
•
\V wiosce w pobliżu Nazaretu
wO.iska brytyjskie zhm'zyły dom,
zapowiadają meteorologowie
którego mieszkańcy byli pnd(jNa najbliższe dni bieżąc('go mie- ną drogę n:t Europę środkową. Jest rzani o udział w nietlawnym na
$!ąca wybitni meteorologowie Euro- to teza profesora Sandstrijma.
padzie na autobus.
p:v środkowej w Wiec!niu zapowiaDrugą przyczyną są plamy 1Ia
JEROZOLIMA, 10 grudnia.(łają wielkie mrozy i duże opady słońcu, które jak wiadomn, w swym (PAT). \Vysiłki, podjęte w o·
śniegowe.
jedenastoletnim okresie zwiększają slaLnich tygodniach przez wła·
Jeden z wybitniejszych rzeczo- się lub też ulegaJą powolnej liliWi- dze w celu stłumienia teroru.
Ltlawców, prof. dr. Myrbach, prze· dacji. W rołU! 1938-ym zwiększenie zadały _ jak się zdaje _ do·
rowiadając niczwylde srogą zimIt, I r,ię plam słonecznych osiągnie swój tkliwy cios ru(!bowi powst31i·
uzasadnia to twierdzenie cieph~ punkt kulminil\cyjny, powodując czemu.
temperaturą fał Golfstrolllu z ubie- silną obniżkę temperatury.
Zdaniem policji, sprawcy zaglego lata, powO!Jującą napływ cieNależy przYPollln:eć, źe ostatnią machów należą do dwuch band.
plego powielrza w. kierunlw Północ-l srogą zimę w Europie zanotowano , z ~tórych k.aźda liczy koło 6~
11?J1l, W na~tęp5lwle czego zd?bywa w roku 1929
?sob, op~ru.J~cych,
północnej
!zlmne OOwletrze z terenu ROS.II wol
l połudl1loweJ CZęSCI Palestyny.

Katastrofa kolejowa w Szkocji

I śniegi

l

I
I

przy

Lansbury ma nadzieję, że będzie
przyjęty przez p. Prezydenta i Mar-

Jerozo -mie i

\V

S'h"glanie morder(ów

Wielkie mrozy

Podatek skumulowanI

v:

FOI:lllac.ie ter~I'ystyezll~ ~lrZ!
nlll]ą z za~t'anlcy ])OmOc plcnl~żną i alllunic.i~.
'V ul1iegłym I.ygodniu terar y ~ c i o (I'zym ać mi e Ii 600 f un'
łów palestYliskich i matel'ialy
wybuchowe.
Polkja aresztowała 3 osoby,
pOdejl'zanc o zamordowanie gu
bel'uatol'a Antll'ewsa, Jeden z
aresztowanycb przyznał się do
zbrodni. Wszyscy trze.i należą
do ligi tel'OI'ystyczne.i Szeika
}{assama.
Ponadto policja ustaliła toż
samość szefa
zbro.rnej bandy
północnej BadalIaha Anbaba.

przez służbodawcę przy wypłacie
wynagrodzenia pod~.łtek nie daje w
sumie kwoty podatku, jaka się na·
leży według sk.ali art. 43 ustawy o
)Jodatku dochodowym od łącznej
kwoty pobranych wynagrodzell.
Osoby, które nie złoży1y tych
obliczeń za rok 1935 przez nieświa
domość - winny je złożyć w ciągu
najbliższych dni, przez co uzyskają
znaczne złagodzenie grzywny, albo
też nawet całkowite zwolnienie od
niej.

Da;ąc

szubko na
POMOC ZiMOWĄ
zmniejszasz bezrobocie

But", Dlaszcze i swetr
dla dzieci rodzin bezrobotnych

WARSZAWA,10.12.

(PAT) --, wych

chałupnikó,y.

T\oUlitt ty pomocy zimowej crganiP,za tym ~ zwalJlil' oJ'g;.\lI j·l<lt·,1'
zują w ciągu nacichodzących sffi(!t spolecznych wykonują zamówiollE'
Bożt>go Nandzerua akcję gwiazd- 20 tys. plas z c~y zimow~.'ch .
k!lwą

l

dla dzieci rod1in hezrohot·
Zaku~,iono rówLieź 9 tys. SW ('nyeh Z'ikupując ok. 27 tys. par bu· trów. lo óre wraz z płaszczami i bu
tów .dla dzieci. 13 ty·, . par buŁć w f"\ikami rozdane zosta~ą .dz!l'elom
zaml)wionc przez centralę hallulo· t(~zf(botnym w okresJC SWl ąte cz
wą rzrmb"ła , 13 tys. Z:1S za.kupią nym t. j. w dniach 24 i 31 b. m.
poszcz('g<,,]ne komitety u miejsco·

Nr.

~4()

Premier i wicepremier
na Zamku

J' .XII -

., a

•

"GŁOS

PORANNY" -

•

1931

.,

Ol, cesl'z

, I Ul•••,

I~

WARSZAWA, 10. 12. (PAT).
ran Prezydent Rzeczypospolitej
przy jął w dniu dzisiejszym pre"murowan~i
"Jlnl!ielskl~do"
/.esa rady ministrów gen. Sła
woja Składkowskiego i wice,
WARSZAWA, 10.12. (PAT) -I mieści się Hotel Angielski ustawiła, O godz. n-ej przybył p. minister wiluzyszenia polsko - francu'lkiegG
premiera inż. Eugeniusza Kwiat
Dziś o godz. l1 -ej przed południem się kompania honorowa ze sztanda spraw wojskowych gen. Kasprzycb. min. A. Zaleski, prezydent mfa.
kowskiego, którzy informowali
odbyła się !Il'oczys1ość odsłonięcia rem i orlde3trą. Przeglądu kompanii I ki, który przy dźwiękach hymnu
Pana Prezydenta Rzeczypospoli tablicy pamiątkowej, wmurowanej dokonał w imienia komendanta mia narodowego przeszedł prżed fron- sta Starzyński i ;.mbasador NoeL
Po przemówieniach wszyscy obee
tej o bieżących pracach rządu. w fasadę Hotelu Angielskiego przy sta ppU<. CZ:lruk, a następnie do- tem kompanii.
ni przeszli przed dom, przed któul. Wict'zbowej nr. 6, celem upa- wódca O. K. gen. TrojanowskL
W chwilę później przybył pan rym odbyła się uroczystość odsł~
K~ZJŹ Niepodleglości miętnienia 125-tej rocznicy pobytu Na uroczystość przybyli: amba· Marszałe.'i Śmig~-Rydz, powitany nięcia toblicy.
w tyru domu cesarza Napoleona w sador Frrutcji Noel z członkami am hymnem narodowym. Po przejściu
dla Warszawy
Odsłonięcia dokonał p. Marsza.
czasie odwrotu z Moskwy.
basady, przedstawiciele MSZ z dy- przed frontem kompanii honoroweJ
łek $migły-Rydz.
Warsz. koresp. "Głosu PoranTablicę z brązu, na której wyryto rel<torem protokółu dypl. Romerem w otoczeniu p. ministra spraw wojW tym podniosłym momencie od
nego" telefonuje:
napis w języku polskim i francu i wicedyr. dep politycznego Potac I skowycb i dowódcy okręgu kurpuDo komitetu Krzyia i Medalu skim "Pamięci Napoleona, cesarza Idm, wojewoda Jaro~zewicz, gene- su. P. Marszałek przywitał się z o- słonię~ia tablicy otkiestra odegrała
Niepodległości został wczoraj zło francuzów, który w domu tym spę- ralicja, przadstawit'iele władz mlej becnymi na uroczystości dostojnika hymn~l n'ilrodowe francuski i polsld.
żony wniosek, podpisany przez dził dzier 10 grudnia 1812 roku" c;kkh z prezydentem Starzyńskim, mi a następnie uda.ł się do s.tlonów
W czasie swego przemówienia b.
77 instytucji robotniczych, p0li- ufundowali właściciele domu z ini- l.'złonkowie towarzystwa polsko . hotelu.
ministr Zaleski przypomniał, że dziś
tycznych, kulturaln!J - oświato· cjatywy stowarzyszenia POlSkO-I francuskiego z prezesem rady towa
Po zajęciu miejsc. przez p. 1\Iar- upływa 125 lat od' chwili, gdy 10 ~
wych i zawodowych, ideowo francusldego w Warsza.wie.
rzystwa A. Zale3ldm i kolonia tran· szalka, dostojników ,i gości wygło- grudnia 1812 r. cesarz Napol@c!n
związanych z Polską Partią SoPrzed frontem domu, w którym Cli ska.
sili przemówienia prezes rady sto- był poraz ostatni w Warszawie.
dalistyczną d. FrakCją RewoluPobyt ten niczym nIe przypominał
UNJVERSITt:
cyjną o odznaczenie m. st. Warwspaniałego prZY,ięcia, jakie zgoto
~#1~ _f,.,,,...,~-""""'''''
DE ae;AvrE;
!>zawy Krzyżem Niepodległości z
PARIS I ~ ĄJ...V~I łlL-V I ~.
wano mu przed 5 laty. WracaJąc z
\Iieczami.
nieszczęśliwej
wyprawy do Rosji,
\Vniosek został uzasadniony
Napoleon pragJ1ął przejechać przez
historią walk z najeźdźcą, które
Warszawę Incognito i w Jak na.)od roku 1863 toczyły się na uliszybszym tempie. Po przejechaniu
cach Warszawy.
przez most, cesarz wysiadł z sań ł
udał się dalej piechotą. Ntepoznany
frzez nikogo szedł on przodem w
sDmi~DiD
towarzystwie St. Wąsowicza, poCztery osoby poniosły
rucznika polskiego pułku szwoleże
PARYŻ, 10. 12. (PAT). Sen!>a-lwątPliwości i który cie zyl się przy ekshumacji jej zwłok.
rów
gwudii, przy.hielonego do
Smiert
cyjna sprawa morder~y Wiede- l sympatią wszystkich.
Zbrodniarz nawet niecbcial
osoby cesarza w ,:l1arakterz~ tJuma
TORUN, 10. 12. (PAT). Dziś w mana pasjonuje dalej całą. oJ?i-, Wiedem~n, .któr~ wczasic
~l~wić jej nazwiska, lecz w~
Za nimi postępowali generała
;;odzinach
przedpołudniowych nię francuską. Przed w1ęZle-j sta~ pełnił funkcJc przeworlm- pls.al Je ll~ ka.rtce. "':ł~dze polt- cza.
wje CaulainciJurł ł Lefebre.
zderzyły się dwa samoloty ćwi- niem w \Versalu, gdzie. przeby, ka l tłumacza ~ystawow~o, był . c~Jne maJą Jakoby, JUz. wszystPrzez Krakowskie Przedmieście ł
t'zehne. Czterech członków zało, , wa tymczasowo zbrodnIarz, wy bywalc~11l na.JwylwormeJ~zycb 11ile dowody ~a to, ze Wlcc1cman
.. : ''1111010t6w poniosło śmierć. czeku ją tłumy ludzi, aby go uj- barów l hoteli paryskich, mc wy pełnił funkCje zawodowego mor Trębacką udał się cesarz do gma,.,.
<
rzeć ńa własne oczy, gdy pod łąeza.ląc Ritza, gdzie dzięki zna- dercy w bandzie gangsterskiej z chu. w którym się znajdujemy. M~
ł' ,.
ocbrona detektywów odbywa po .iomości języków ponawiązywał I niejakim Rogerem MiJlionem, że idą~ przypomniał on sobie tę
• iI
~
drÓŻ do· Paryża do sędziego śled liczne stosunki z wybitnymi oso lat 36, jego przyjaciółką Colełtc wspaniałą deriladę, , jaką przyjął
W składzie aptecznym
czedo.
bistościami.
Tricot, lat 27 ł niejakim Janem wśród nieollisane,e:o entuzJazmu
tłumów na Krak. Przedmieściu ze
Dzienniki paryskie są przep~ł
Prasa don?s.i, żoe ~?rderca, któ BIa";c•.
T'I{ÓLEWIEC, 19. ł','rudnia.- nione szczegółami z jego ~ycla ry do ?statmeJ ChWl~1 zdumle\vał
Mllhon, syn ~kromn:go re- &wego pierwszego pobytu w War.
tPAT). ,"" Rastenburg (Prusy oraz szczegółami wyników sledz swą ZImną krwią I cynizmem, stauratora paryskIego, zajmował szawie, Po przybyciu do hotelu,
\\'seh,) w jednym ze składów twa.
nie mógł jednak powstrzymać się bandlem narkotykami i bro- Napoleon sprowadził ambasadora
de Pradt'a, który mieszkał
~~,Pls."tnel~O·zllll",~~l~l ploH~~;rJ~ e~s np~~~vJ';~ ,W szyscy sąsiedzi Wiedemana łez, gdy podając swe pers~ualia, nlą ,?raz znany jest policji fran- Francji
naprzeciwko
w pałacu BrOhlow,l ~
,
••
ś'
La Celle Sl wspomniał o rodzicach, mieszka cusklej.
ił • kulek powhtałego'akPo~aru CWIO~~e~yc~~~J.Cąl si" o nim J'ako ~ IjąCYCb dW~ F~ankfu~t'ie nad Mhe- śl PdARYŻ, 10' 12. ł(PAT): ~ok~icja skim, a następnie spożywszy obiad
,. , )IUllął zarównu skład, ]' - l są..
g
c eszą s ę powszec
a a meJa 'ledO przyjął jeszcze Stanisława hr. PoZJe kl.
.Ik
Ż - Re cza Ma:lel~z t o!".
. 'ó"'ł
• solidnym, sympatycznym mło-· nem,
kI
<iadujący z nim S' ep towarow d
człowieku, którego tryb ży nym szacun l~m, .lO: o zamo na og~ra l l0!lI,Jego przYJacI - tockiego, prezesa rady ministr6w
l· uJonialoych. Powstała szkoda !ID. b d.t
n'kim żadnych skromna rodzma mIeszczańska. kę, Jako wspolmków aresztowa- Ks. W ars~awskiegf) oraz ministra
":':\\i't;illjOiSiiiOikioiłiOiiliOOi·iOiOi°gizłi·iiiiiiiiiciIaiinilieiiuiiiziIiiiwiiiI. .
"Paris Soir" publikuje wy- nego wczoraj Wiedmana. Zbrod skarbu MatuszewiC7.a.
O 7-ej wieczorem cesarz opuAclt
-.----wiad z matką mordercy, która niczą szajkę oskarżają o popełWarsmwę.
- zbolała - oświadczyła, że je- nienie 5 morderstw.
dynym wyjściem dla syna jest _ . .. .
...... ... .
.
.
śmierć, kłóraby go wyzwoliła
w cylindrach z podw6jnymi dnami
z Jego oblędu zbrodniczego.
~O~O~Il'IWiedeman również stracił pa
1~
... ~ ..
GDYNIA, 10. 12. (Tel. wl.).- walizkach z.najdowaly się tylko
nowa nie w czasie zeznań, doły- ECHA KOMERSU "ARKONIl". odwołania ł wskutek tegc sankcji
\Y pocią,glt poś,piesznym, zdą- stare ~azety j cylindry. Przy czących morderstwa, jakie poPrasa donosi, że władze Stroll- dotychczas mu nie cofnięto.
i,J..itlCylll do Gdańska, w prze- bliższych oglę.dzinach
stwier- pełnił na osobie 19-1etniej łan- nic iwa Narodowego złagodziły ka·
dziale I klasy, przeprowadzają- dzono w cylindrach podwójne cerki amerykańskiej Dekoven i rę, wymierzoną adwokatowi Janu- B. CZLONKOWIE STRON. NAROSTRONNICTWIE
et! rcwizj~ slraż graniczna doko dna, w których ukryte były fun odmówił
- ----- wręcz.. - asystowania
- szowi Rabsldemn, który został za- DOWEGO WPRACY.
KOSZE
GWIAZDKOWE
I
wieszony
w
prawach
członka
~tron
TIUla odkrycia niezwvklego prze ty angielskie, dolary i inne obW skład zarządu wojewódzkłegG
nictwa Narodowego za udZIał w
mylu. ,V przedziale Jechała mlo ce waluty, wartości kiJkudzie~
głośnym komersie Arconil, który Stronnictwa Pracy w Krakowie
tla para małżcllska, udająca się sięciu tysięcy.
PIOTRKOWSKA 64.
się odbył ,'łZY udziale Marsz. Śmi. weszli em. kpt. Pawłowski,
Jako
" podróż poślubną do Danii.
'W roli młodej pary małieńgłego - Rydza. Zawieszenie cofnięto wiceprezes zarządu, oraz em. mjr.
i udzielono adwokatowi Rabskie- Styś. Jak twierdzą z kół Stron:.łc
Do towarzystwa przyłączyło skiej wystąpili znani z procesu
mu surowej nagany.
twa Narodowego, obydwaj wymie~i~ l'iIlw wytwornych panów.- przemytniczego M. i S. PrumuDrugi zawieszony w prawach nieni zostali swego czasu skreśleni
\\' przedziah: na półkach pełno nowie.
Slanowny Panie Redaktorze! członek z tych samyeh przyczyn z listy członków Stronnictwa Naro
h:vło waliz, oblepionych etykieTowarzyszący li1łodej parze
Uprzejmie proszę \VP. Redak adwokat Stypullwwski, nie wniósł dowego.
l <.I 111 i różnych hoteli zagranicz- panowie w cylindrach, to znani toru o umieszczenie następująn:vch oraz pudla z cylindrami. przemytnicy i aferzyści Robbe. ceh'O listu, titwierdzającego fak!
~e
p'oniewai całe to towarzystwo Kartman i Korsztajll.
udzielenia mi jak najdalej idą-..
II
t
cei pomocy przez instytucję
i
wvdalo siE: mocno podejrzane I Cale "wy h,·o rn e
owarzy- "Linas Hacedek" _ Pogotowie I
przekazany sądowi okręgowemu we Lwow e
wladzom celnym, przystąpiono sIwo" w tej oryginalnej podró- rIocne.
-ł WARSZAWA, 10. 12. (PAT) bezpieczenie prawidłowego W1'
do przeprowadzenia szcze~;óło- ży poślubnej zajechało aż do
Przed kilku dniami zachoro-! Sąd najwyższy na wniosek sądn miaru sprawiedliwości, przekaWf'j rewizji. .Jak ~i~ okazuIn, w wi~zienia.
wała mi żona, która w nocy dO-I' okl'ęgowego w Krakowi(' w dniu zał sprawę Doboszyńskiego sąstała ataku i wiła się w strasl- dzisieJszym na zasl.l(lzic ar tyku- dowi okręgowemu we Lwowie.
~
nych bólach. l!dałeI~l się do p~- lu 40 k. p. k. ze względu na zabli,skiego telefonu 1 zadzwolllZ nazwiskami kandydatów do parlamentu
lem do pogotowia miejskiego.
złowany I

!łIar:;zal~h Śmililg-Rgdz dokonał ods oD~eti8 pami.tkowej

w fasad.; hoielu

fablic:u,
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CZERNIOWCE. 10. grudnia. ?a\\a)~ia ich wśród wybo.rców,
lako srodka propagandowego.
( PAT). Prasa podaje, Że niektól
'w
' 1 t' h k gach 1\101rzv kandydaci do parlamen u w
.. Uleli oryc. ~) rQ < •
'li
zamówili
w
monopolu
dawll
rozdano .
.luz
p.a
Rumun
'1 ' .
"
.('ale hmasy
aZ"'1
tytoniowym więl,sze 1 OSCI pa: \ plcrosow, zaw~~raJącyc n.
:
pierosów
z. wy~rukowanyml ska k~n~lyda ,ow na po, łow J
swymi naZWIskamI, celem roz- sena[oro".

~~lI~~;~~o~ian~~er:~~~~~ol1:::;

.
ó . ż
. d 'w'ono
za, r Wl11e n11 o mo I
.Dopiero gdy wezwałem pomocy
t ' '!L'
Hacedo.k"
na'pogo OWIa" mas
~
tychmiast przvi.echalo i prze\~iozło moją żonę do szpitala
Poznańskich, gdzie po godzinie
dokonano operacji ślepej kisz·
ki. Żona moja zo tala dzięki po
mocy pogotowia żydowskiej in,
slylucji "ILinas Hacedek" ur~skazano w Jarosławiu 4 osoby
towana. Niech mi więc będz'le
JAROSŁAW, 10. 12. (pAT). I czas sLrajku rolnego w powie~ie woJno chociaż na tej drodze

Za u zis

z

·ścia·

Sąd okr~gowy w Przemyślu l~a jarosłnwslulll, D\"u~h oskar~o
sc~ji. ,\·y.iaz~ow('j w ~aroslawltll ll;VC~ sk~zano na (h, a lat.a ~'H~~

wydał IV dnIU 'Yczorrqszym wY_I ZH·l1ln . ,ll'dnego 11~ ~O nl1e.sH~,C~
'rok przc('iw~o czlel::n~ oSI-ar-l i .iedncgo na 8 lllJ('f,I<?CY wlQzletźvn:ym o udZiał w zaJscHtch pod 11m..

l

SzewcI

sZJ/n' kiego

O

kare

Obaj zbiegli z sądU- przestępcy są Jut w więzieniU
"Głos

Poranny" donosił w
swoim czasie, że policja areszto
wała 46-letniego Bolesława Nawrockiego, który wraz z 34,letnim Stanisławem Szewczykiem
w dniu 22 ub. m. zbiegł z sądu
grodzkiego w Łodzi przed ogłosze.niem wyroku.
Poszukiwania za zbiegłym
Szewczykiem trwały przez t.rzy
tygodnie. W wyniku obser~acji
ZłOlyĆ podziękowanie.
stwierdzono że ukrywa SIę on
IGNACY .JAGlELŁO
w mieszkan'iu walierto policji
lc~iollista " 1914 T. 1-/.1;0. p~lku złodzieja SliwiIlskiego" przy uJ.
al'mU gen. Dowbol'-Muśn1ck1ego Drewnowskiej ()3...

\Vczoraj,szej nocy wywiadow
. l u s') edcze cy II b rVl:'a d v wv d Zla
go z jej kierowniki~m podkomisarzem Sokołowskim na cze·
Je otoczyli dom. Wywiadowcy
wyłamali łomem drzwi mieSZkania Śliwińskiego, w którym
spał Szewczyk. Na widok polie,łi, wkraczającej do mieszkania zbudzony Szewczyk usiło
!"ał dobyć bron ł • ~Z'Ybko został
,lcdnak obezwładnIony.
Obecnie obaj zbiegli 7. slld"
przestępcy znajdują si~ już pod
kluczem,

I
I

•
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Prywatny olei kró

,

·Z wizyta u Itsiec;a Portlandu na zamku Welbeclt
lam,
Primadonna opery kijowskiej Petruszellko oraz śpiewak Donet zostali niedawno przyjęci na Kremlu
przez Stalina, który udekorował ich
wysokimi odznaczentand, obecnie
zaś skazano ich na śmierć i ro~,
'!trzelano.
Prawdopodobnie, żeby nadmierny
zaszczyt nie przewróeił im w gło
wie.

*

Nad brzegiem Renu sied2;ą dwaj
rybacy: francuz i niemiec.
Pierwszy złowił już kilkanaście wspaniałych ryb, drugi jest "bez początku".

- Nic nie rozumiem! - wola
vreszcie. Łowimy przecież w
,m samym miejscu...
Francuz wskazuje na odznakę
partyjną w klapie marynarki swego towarzysza i mówi:
,... Radzę panu zdjąć to.
- Dlaczego?
- Źeby nie płoszyć ryb. Nie są
one głupsze od ludzi. Widząc ]lailski znaczek, żadna z niell nie śmie
otworzyć' pyska!

*

~

Czy oskarżony był jui poprzednio karany sądownie?
- Tak, panie sędzio, przed pięciu laty, za kąpiel w niedozwolo·
llym mieJscu.
-- A potem?
- Potem już się więcej nie ką-

l'ałem.

.. * . .

W wIęzIemu w śmatymu pano,
w'llły idealne stosunki. Wię:llliowie

wychodzili na ~ilkunastodnio~e
urlopy, stoJowali Się w mieszkamu
prywatnym dozorcy, przyjmowali
gości.
Opowiadają następującą

skąd

pot:bodli

Londyn, w grudniu.
Żaluzje w oknach prawego
skrzydła zamku Welbeek w Nottingsbamshire są podniesione,
ale poprzez grube firanki niczyj
wzrok nie może przeniknąć do
środka i tylko but1er oraz część
służby zamku, składającej się z
80 osób, ma dostęp do pokojów
gościnnych, w których od paru
dni mieszkają król belgijski Leopold nI i królowa - matka EIżbieta. Usunięto również jedwabne pokrowce z krzeseł i foteli w
sali balowej zamku, która mierzy długości 160 stóp. Jest ona
obok
sali
balowej
pałacu
Buckingham, największą w Imperium, a niewątpliwie najpiękniejsza i najbardziej reprezenta
cyjna w całym kraju: 160 stóp
długa, 80 szeroka, na ścianach
kilkaset cennych obrazów, 40
świeczników kryształowych zwisa z pięknie wymalowanego sufitu.
Właścicielem tego zamku jest
Artur Cavendish .Bentick, VI Du
ke of Portland, jeden z najpotężniejszych arystokratów Anglii, który w roku bieżącym świę
cH 80-tą rocznicę uradzin, a którego wnuczka, 21-Jetnia Jady
Anna jest dziś punktem centralnym zainteresowania bodaj całe
go świata. Mieszka ona thwiIowo w lewym skrzydle zamku
wraz ze swym ojcem, markizem
Titchfield i sztabem dam dworskich. Ale nawet ci, którzy zna,J'ą dokładnie wszelkie intymne
sprawy domu Portlandzkiego i
przypominają sob~e, że już w r.
1932 Karol książ~ Flandrii zda-

I

obIDbł~nit:a

brata króla bell!ijskifl!o

wał si~ mocno interesować w6w- był on szczególnie dumny ze
czas 16-letnłą lady Anną, nie po- swej umiejętności gry w bilard,
trafią dziś powiedzieć, czy fawo- to też z tego względu zawsze po·
rytem jest książę Karol czy też zwalano mu wygrywać. Ospra·
sam król Leopold belgijski. Dom wowanic rządów dba znacznie
Portlandzki jest od dziesiąlków mniej.
lat serdecznie zaprzyjaźniony z
Alfons XIII był na zamku cobelgijskim domem królewskim. najmniej z tuzin razy. Po abdyDuke of Portland udzielał swego kacji przybył tu jeszcze dwukrot
czasu dziadkowi obecnego króla, nie, ostatnio w roku ubiegłym,
królowi Leopoldowi n cctOlnych przy czym w przeciwieństwie do
rąd w sprawie jego polityki w dawniejszych czasów, kiedy prze
Kongo. Jedno można powie- ważnie polowano lub grano w
dzieć: jeśli król Leopold III czy karty, tym razem miały miejsce
książę Karol ożenią się z lady poważne rozmowy. Aczkolwiek
Anną, to nie popełnią mezalian- Duke of Portland jest już za sta·
su. Bowiem dom Portlandzki ry i osobiście nie zajmuje się injest tak stary, jak 'dzieje Anglii, teresami, jednak stosunki jego z
a co się tyczy majątku rodowe- londyiiską City są dość wielkie.
go i prywatnego, to wynosi on I aby móc .odpowiednio zaprote
okrągłe 30 miIi(Jnów funtów.
gować nawet byłych królów.
Zamek \Velbeck jest w rze·
Stosunek księcia Portlandu l
czywistości "drugim
pałacem Jerzym VI
jest jaknajlepszy,
Buckinghamskim", a obecny podobnie jak to było z Jerzym V
Duke of Portland niewątpliwie i Edwardem VII. Mniej intymnE'
gości u siebie conajmniej taką stosunki łączyły go z Edwardem
samą ilość królewskich i książę- VIII; Duke of Portland jest
cych gości, co którykolwiek z szlachcicem epoki wiktoriań
królów angielskich w ostatnich skiej, ultra-konserwatywnym.czasach.
Był on jednym z tych mężów,
Karol portugalski przybywał którzy zajęli wraz z grupą lortu tak często, że wyprO\vadzało dów jeden front z arcybiskupem
to prawie z równowagi właści· Canterbury. Wówczas, wczesną
ciela zamku, tymbardziej, że zimą 1936 roku, zamek Welbeck
król był strasznym pyszałkiem; był pełen gości, którzy przyby•• ",..<i/) . . . .....,e-C\AĄ ..~ ............. _ wali i odjeżdżali, a Duke of Port
land, który nie znosi telefonu,
rozmawiał niejednokrotnie gop. t.• Przygotowujemy święta"
dzinami z Londynem.
(nakrycie stołu wigilijnego, wellelne)
Niektórzy ludzie, znający bliIlO, pierniki, makowce, przepisy i t. p.- żeJ' pana zamku, uważaJ"ą "O za
Organi:r:u'e S.zkoła Gospodarcza
l'>
Wodna 40, w dn. 11, H!, 13 grudnia rb. dziwaka, ale .jest to prawdopoW~.tawa otwllrta W sobotę od godc. dobnie prz·esild. OjCiec jego byJ
17-20, w nie d •. i pon!eds. od ]0-20 miano,"vicie ~hory umysłowo,
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",dla z Iusów DO kawie

anegdo-

tę:

Rzecz dzieje się w więzieniu
w porze obiadowej.
- To skandal! - woła jeden z
Cukiernie restauracje mają nowe źródło dochodu
więźniów. Do indyka dostałem
kompot z.amiast borówek! Jeśli
l'żywane są przewazme do wy
Niemcy sprowadzają co roku
jeszcze raz zdarzy się coś podob- duże i1uści kawy, w r. 1936 np. fabryki fusów odbywa się przy rc,bu mydh średniego gatunku.
użyciu benzyny, cO pozwa,1t wy
nego, przenoszę się do innego wię- 150,000 to.nn wartości 120 miIio.
ciągnąć około 20 proc. (w slo- Już ~becn e wy~it.:zono, ie o ;Je
zienia.
nów marek . .Kawa, jak dotąd, sunku do wag: !'UI't,wca) tłusz· l",eróbka 1.;a V\T ohejmie c.a:.
uzywana była do właściwego czu, wosku l źywi'·y. POlpsla- k.aj, t'J ')łrZ',mallH l ' ! ' t~
Aktor X ... stara się o przedłuie- celu: przygotowania napoju. 0- ły brunatny pro,;. t-k .za w J," "a i> zeróbce nOW~ ' I'TlJdukty .__
nie kontraktu.
becnie, po wprowadzeniu autar ct'lulozę i j ::',t przlI abia ny tła wyniosą ph;; minu" pOJIo\\"!: Co
- Niestety będziemy musieli si~ kii i gospodarki namiastkowej, masę elasty~zną .jla .różnych ce ści zużytP.g.~ SurOWC,l, a WI~<:
tozstać - oświadcza mu katego- zabrano się w Niem~zech do lo,""" technh7,l".yd •.
dałoby ło rOC'7.Ili,' około, Ul łys.
ryrznie dyrek,tor teatru - mam już baczniej,s zego badania kawy, a
Otrzyman'! 1. przeróbki fu· tonn.' (or)'
dosyć tych ciągłych awantur!
właściwie fusów po kawie i 5ĆW po ka w:c tłuszcze i ole.11> i
- Ale}; ja nie robiłem żadnych stwierdzono przy pomocy laboratori6w chemicznych, iż w 0awantur!...
Starożytny mur Nankinu
- Pan nie, ale publiczność!
wych fusach kryje się dużo cep
nych składników,
fl
więc:
Do księgarni - wchodzi kUent.
tłuszcz, wosk, żywica i celuloza.
- Poprosi:bym o atlas szkolny. W kawie surowej znajduje się
- Nowy czy używany?
pOlno 16 pł'oe. (w stosunku do
- MOle być stary, ale w każdym wagi) tłus'zczu.
razie żeby Ameryka już w nim
była!
Taka grat.ka nie mogla oczywiście pójść na marne i oto 0.'
W Niemczerh wynaleziono ostat- becnie w Berlinie powsta je fanio sposób wyrabiania myf!ła z wę- bryka chemiczna, która przeragla.
bia wyłącZJlie fusy po kawie.
Podobno mydło to nie nadaje się Fabryka ta otrzymuje, co ni<>
wprawdzie do mycia, ale od biedy .Iest rzeczą codzienną, swój sumożna palić nim w piecu.
rowiec darmo, bo fusy po kawie nie są materiałem sprzedaż
nym i jako odpadki były dotąd
wyrzucane. Teraz inaczej. No~niatyńskim

i

*

dość podobny do Ludwika D
króla Bawarii. Zamieszkiwał zupełnie samotnie w swym olbrzymim pałacu i nie znosił żadnych
gości. Dopiero gdy zmarł, dowiedziano się prawdy: cierpiąc na
manię prześladowczą, kazał założyć w tajemnicy, przy pomocy
armii wynajętych przez siebie
osobiście ' robotników, dziesiątki
ta.lnych przejść i podziemnych
piwnic do 30 mtr. głębokości.
niesamowity labirynt z zapadniami, pokojami bez podłogi ł
podobnymi przerażającymi pomysłami. Gdy obecny Duke of
Portland, kiedy mając zaledwie
20 lat objął dziedzictwo i obejrzał ten cały podminowany za·
mek, przerażony wyjechał i oświadczył, że nigdy już jego noga tam nie postanie. Później jednak za namową przyjaciół, wyremontował gruntownie i rozbudował zamek kosztem kilku milionów funtów.
Po panu zamku nie widać jego wieku; siwowłosy, z białym
wąsem, trzyma się prosto, a jegG
zainteresowanie polityką bynajmniej się nie zmniejszyło. Przy
całej godnośd.
jaką wykazuje
nazewnątrz w oficjainych wystą
pieniach, posiada jednak ostry
dowcip i wypowiada zupełnie
swobodnie swe obserwacje i uwagi. Przed paru latyopublikował swe wspomnienia, co wzięto
mu nieco za złe wśród wysokiej
arystokracji, ponieważ prawdziwy arystokrata nie powinien tego czynić. W książce tej charakteryzuje on bardzo trafnie, a eza
sami nawet złośliwie, swych kr6
lewskich gości i wysokie QSObistości, które poznał. N ajbard7.iej
wzięto mu za złe jedno miejsce
w tej książce, gdzie opisuje scenę, kiedy nowowybrany prałat
Windsoru, jeszcze bardzo mło
dy, miał po raz pierwszy wygło
sić kazanie na zamku Wlndsor
przed królową Mary, i zapytał
bojaźliwie ówczesnego sekretarza królowej, sir Henry Ponsonby'ego, jak się ma zachować. Na
to sir Henry miał podobno do-

słownie powiedzieć:
- Ach, to nie odgrywa żadnej

roli, co pan powie, ponieważ kró
lowa bardzo kiepsko słyszy; a
poza tym i tak prav.dopodobnie
zaraz zaśnie. W każdym razie
radzę panu, aby ka-zanie pańskie
:~. trwało dłużej, jak pięć mJ

I
I

*

I

*

we przedsiębiorstwo
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MARLENA

: IETRICH
w najwspaniaJszym arcydzielo
reżvserii
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zapewniło

sobie odhiór fusów we wszystkich wil}kszych berlińśkich gos
podarsŁwach, omija iąe na razie
prywatne domy. Fusy czerpie
s,ię zatym z hotelów, w restaura
cjach, kawiarniach, harach etc.
Zakłady te otrzymują od fabry
ki mieszczące 20 kilo kubły bIll'
szane, do których zlewa się fusy po kawie. COt!;-:eń odwiedza
tą swych dostawców dęfar6w
ki fabryczne, zabierając kt,Lly
pełne
i zostawia.jq
prózne.
Dziennie zbiera się w tt"n sr o·
sl'lh o-koło 9 tonn fiIsów,
liC którym
Przeróbka dostarczQnycn . dQ

I

Tylko Duke of Portland mógł
na opublikowanie
takiej anegdoty. Dwór musiał
zrobić dobrą minę do złej gry.
bowiem nikt nie chciał narazi~
na szwank przyjaźni z księciem
Portlandu, którego zamek jest
botelem dla prZ) jeżdża.fącycb do
AngHi nieoficjalnie królów ikstą
żąt.
A są to wizyty, w trakcie
których traktuje się o ważniej
szych sprawach, niż podczas oficjalnych wizyt państwowych.
W wielkiej sali' balowej w
olbrzymim gabinede księcia
Portlandu na pierwszym piętrze
skąd rozciąga się wspaniały widok na olbrzymI park, "robiło
się" może więcej h:storii Europy, niż w jakimkolwiek innym
zamku. I gdy butler. prawie rów
nie stary, jak jego pan, z pełnym
szacunku ukłonem wręcza czarną teczkę skórzaną, którą przed
chwilą przywiózł kurier z poselI stwa belgijskiego w Londynie, a
w której znajdują się również
akta z Foreign Office. to wiadomo, że i tym razp.m idzie nie
tylko o to, aby omówić i przeprowadzić
prajekt małżeJistwa
1k'ro'l ev,,'s k'l.e~O brata.
Lady Patricia Cral'en

J'apońc'1Vcy

doe:tall"
si"
-J

fiając na opór ze

na drabinach do miast..'l, nie llatra-

!5tl'0Dy chińcz;yków.

się odważyć

Rr. 34tl
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długich

i

cięiJkich

cierpieniach

rozstała sią

b. p. I D tl
przeżywszy

żałoby

.,GŁOS PORANNY" -

z tym

światem

,

1931

nasza naj ukochańsza

IłIJ1'IKOWS

(urodz. Bender).

lat 60.

Wyprowadzenie c1rogich nam zwłok odbędzie się w niedzielę, dnia 12 grudnia 1937 r. o godz. 11.30 w poło z domu
przy ul. Kilińskiego 105, o czym zawiadamiają w nieutulon \ m żalu

Mąż. Siąst:.-a.

Bracia. Sz""agier. Brato1ftle i Rodzina

•

•

Przyszłe państw

le

Z

Dv;tURY APTEK. - Nocy dzi·
siejszej dyżurują następujące apteki: Sadowskiej - DanceroweJ, Zgier.
lOka 63, W. Groszkowskielo, 11 LI·
stopada 15. T. Karlina, Piłsudskae·
go 54, R. Rembielillstuego, Andrze·
ja 28, J. Chądzyńskiej, Piotrkow·
Do Łodzi przyjechał WYbitnyl nOwali . ulicy. Naszaszibi np. kra.lu. I dlatego każdy dzień
Wszystkich interesuje, czy są
~ka 165, E. MInera, Piotrkowska 4b,
przedstawiciel
piśmieimicŁwa jest :typowym
reprezentantem przynosi tam nową zdobycz.
przy zao~:nionych stosu:nkach
G. Antoniewieza. Pabianicka 56,
hebra.tskiego· w Palestynie i za· kierunku umiarkowanego i uPrzechodzac do omawiania arabsko - żydowsIkich możliwoś
J. UnleizowskielCo. DQbrowska 24-a.
razem znailly działacz p. N!ltan godowego w obozie arabskim, sytuacji gospodarczej Palesty· ci wykupu ziemi dla żydów. Bystrzycki. Gość wYl'."łosił w fil tylko, że liberałowie arabscy są ny, p. Bystrzycki wskazuje, że Bezwzględnie takie możliwości
harmonii odczyt na tematy pa- zastraszeni terorem, kierowa., h'udnośei ekonomiczne rozpo- istnieją i istnieć będą, bo sprzelestyńskie, następnie zagadnie- nym przez wielkiego muftiego. c!zęły się przed rozl'uchami, a daż ziemi, która i tak od setek
sądownictwie
nia te poruszył i omówił szczc- Jedynie dlatego sfery umiarko- r mianowicie po wybuchu wojny lat leżała odło"iem, jest dla a·
Z okazji minlonE'j w dniu 1 wrześ gółowo podczas zorganizowa- wane nic mogą dojść do głosu. włosko· abisyń,gkiej i z.m ianach rabów koniecznością "ospOdar'
nia r. b. Xx rocznicy wznowienia ne~o s,potkania zdziennil,arzaN"
.
_y
t • . d . w poli'lyce PaIlstw śródziemno- cz~ tak, jak dla żydów kupno
"
..~
•
•
j IC
I('st pra-w..... WI~I·;(.1
.
sądOWnictwa panstwowego polskie· mi \Vynul'zema p Bystrzyckic d I ' .' B t
k:t
. A r morskich. Po tym przyszła de- tej ziemi. Rolnictwo arabskie
go zostali odznaczeni następujący gO' są bardzo ciek~we i rzucają, ta e.l'p' ~~/~c I - .z~ łl~kla waluacja franka, która odbiła jest zadłużone po uszy, a przy
o: y o~s, ą, się DlGCno na ryuku syryJskim, pomocy środków, uzyskanych
pracownicy sądowi łódzkiego o~rę- światło na splot współczesnych s ~l~.le po I ~ ę
gu sądowego:
wydarzeń politvczn"ch i' e'ko- adul ze uprawia pc y ę au yzY· sililic związanY~l z o,r ganizmem wskutek sprzedaży zbytecznej
.
ł
.1
.1
ows k ą
,
srehrnym krzyzem zas uj!t - p. nomicznych w Palestynie.
Al I:
l•
n k
'J gQ\''Po<larczym Palestyny. Na- ziemi, może się oddłużyć. RząS tanisław Stopczyńsld, komornik
. .
.
19 l~ 1'0)1
J!O .I y ~ an~le - "trpnie
przyszły ograniczenia dowa komisja angielska usilosądowy oraz p. Anna Berndtówna,
Na. w tęple p. Bystrzyckt o· s~ą, kt~ra b~dzle konsekw~llt- de"wizo.we wielu ' państw, wresz- wała wiele razy rozwikłać prourzędniczka rilchuby sądu okręgo· m aw!a. ttak~kę"bstotS~wkaną Pl'z('dZ Inlewl'('a)BIZowa~.a. 0pbelcna h~Kty- cic te~'or i bO.fkot oraz nadpro· blem uratowania ro,l nych gos-po
wego i p. Maria Brzozowska, urzęd- a~1~1I1l~ rac.lę Fy ~.lS ą w o. - ~a . ' ryLanll w a ~s t?'nlc 0- dukcia pomarańcz. 'Wiele by- darstw arabs,k ich, Wyjednał.
!liczka sądu grodzkiego w Łodzi;
Dl~SICDlU do arabo~ palislyn- słablła ,· tero.r,. wzm~cn~a.Jąc zu- lo takich wstrząsów, które mo- dla arabów 2 miliony funtów
bronzowym krzyżem zasługi: woź sklch. Taktyka ta.nl~dy u e by' razem POZ) CN . u~l1!arl... o~~negO' glyby podważyć równO'wagę go szterli,n,gów, ale wszellkie usiło
ni - p. Franciszek Sobieraj z sądu la ta~ stauowc~a I ko?sekweut· o~łamu .arabskleJ lud,nosc~. spodarcźą -Palestyny. Kraj .led· wania i próby, robione w tym
okręgowego w Łodzi i Ignacy Sku- n~, .1a~ obccme Alł1ghc~ odpo· ~IIcszkancy P!1lestyJ1Y. ':I~rz.ą, nak wykazał niebywałą odpol" kiemnku, zawiodły. Zydzi są
za z sądu grodzkiego w Łodzi.
":lad~J.ą na ter OT arabski rf;pre. ze ter?}'. zupełnIe ustaule I zYJą ność, pokonał licz.ne klęski, da· jednak zdania, że .fedynym r3Ponadto za zasługi n~ polu pracy s.lanu l to bardz? .surowY~ll. 7" s,?okO,lwe no!mał?ym tr~'~, jąc dowód tężyzny swego orga-' tunkiem dla arabów jest..~ kt)..
sądowej zostali odznaczeni srebr· Gdyby to uczy1l1h w kWIetnIU me dostrzegając niemal za.1 sc. - ~lizmu ekonomicznego. :
lonłzac.ia żydowska, gdyż kapinym l{rzyiem zasługi ławnicy sądu 1936. roku, podeza~ wy~uchu Pod .tY~l względem mamy dO' -. 17 milionów funtów szłerIin- tały, rzucQIIle na kupno> ziemi,
pracy w Łodzi;
'. PaJmęt~ych rozruchow, n~e. do: cZyl1lel1l:ł ~ par~doksem. POd-, gów. leży .w baultach _uaIestyń- podniosą stan rO'lnych łłOIPO'
p Stanisł.aw Dekuczyński _ kie- szłoby . ter~.z do tak. powaz.n,c.l czas, gdy caly swial spogląda .skich. Gdyby ten chwilowo za· darstw arabskich.
rownm. administracyjny fabryki radykahza~.11 nastr?Jow. ~.środ na ~alestynę ~~'zez pryzm~t set.n. mrożony kapitał puścić w ruch
" L, Geyer", p. Frąnciszek Gości· muzulman.ow. Nac.lonall.sCl a- saCJI, pa.lestynczycy oddalą s ~ _ nastąl)l'łoby PO:nowI1I'e ' oz·y. . Dalej
, . . p. Bystrzycki
h '1' 1.. wsKazu• k'
rabscy mimO wszystko me opa· mozolne.l pracy uad odbudową "'l'enl·e. Ale d'o kryz"su ~ospo. Je, ze JUZ w c WI l ouecnej, leo
ciński, robotnik z zaldadów cera·
" J
~
dy sprawa utworzenia państwa
miczllyclt "Praca" i p. Paweł Pia·
I
$M
darczego nie dQjdzie, nawet bez z'ydo""skr'ego j'est na warsztacI'c
..
U '
Dnia 10 grudnia 1937 r. po długich i ciężkich cierpieniach
h · 'j'
,
f t6
Ż d .
..
skowski, robotmk f.rmy " mOll
.marła nasza najukochańsl8 M~.tka i Babcia
ty~ - lin lOllow _;u:ń . W. .
Y Zl kongresów, komisji brytyjskich
Texti1e".
.
b
fi'
6
powinni . uczynić wszystko, aby i kOiIlfereneji dyplomatycznych
F
c: i
a e'K~:
i
k la
pomóc Palestynie. Trzeba tam - w samej Palestynie bada się
" II
.,
~
I
11"""
.' im 'cstować, hudować, wykupy- przede wSZystkl'IU kwestl'e pO'}l·'
WYPJowaclzenie drogich nam zwłok nastl10 i w niedzielę, dnia 12
ć"
• t
f d
'
kape ,ana O• K• IV • rabina
rrrudnia r b. o Itodzinie 1Z-ej w południe z Domu Przedpogrzebo.
: w~ zlenuę I O Z un USZOW )lu tyki terenowej. Obliczają, że na
kpt. Drimmera
\ wego, o clfym zl\wiadamia;ą pO'1rą~eni w nieutulonvm talu
I bUczuyc.h . Polityka terenowa w 5 milionów dunamów ziemi, ja·
\
tO,rka, swn. slI'nowa. ziei. wnuk i rodzina
Palestynie jest jednym z poważ kie zajmie powierzchnia przyW niedzielę, dnia 12 grudnia
Uorasza sie o niesklaoanie kon-101pncvi .
nych problemów dnia. "Keren szłego paIlstwa żydowskiego, 3
r . b . o godz. 12-ej w· południe
Kajemeth" w ciągu ostatnichmiUony dunamów należeć hę'
o dbędzie się w synagod.ze, przy
dwuch lat, mimo największego dzie do 300.000 arabCw, zamie.
ul. Kościuszki w obecności naj~~~~~:tl~il~er~l;.~~~ó~;n~~~~~ił z~~ szkalych na terytarium przywy ższych władz wOJ'skowych 0.
, k
't ł
t
9 s złego pań, twa żydowskiego,
1111, zas
apI a prywa ny . 1.200.000 dunumów do żydów, a
kręgu łódzkiego, uroczyste ślutys. dunamów. 'Wskazuje to, że przes zło 300.000 do rządu palei kapitał
prywa,[ny uci '! kał z ryn . . '
..
.'
bawanie kapelana OK . IV· Ł·ó d Ź,
U· k' ~ b . . . t'd l' stynsklego (Zlemlę tę ZydZI o(u. Cle a"
o nIe les l ea 1- t
. d
) 1"\ ,1 ..1'
•
•e
r abina, kpt. S. Drimmera.
stycrny jak każdy ~resztą ka. I rzyma.Ją ar mo .• ~:!JJ lcza.lą, z
Uroczyste nabOŻell.stwo zosta't l ., . .
(lIa 300.000 arabow wystarczy
pl a .
przy intensywnej gospo(laroo 1
ni c o~rawione puez na~clne- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ip~mhLdu~mów~mii~
go rabina W. P. majora B. Steill
pozos-tanie do wykupu dla źy-

Pisarz i DolilJlk, N. Brstrzrcki o WSD6lczesn,ch zagadnieniach
DolitJfcznÓ-gOSDOdarcz,ch Palest,n,

Odznaczenia
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współudziale kan to·
ślubowaniu okolicznościo-

berga,
przy synagogi.
ra i chóru
Po

,

we kazanie wygłosi nowy ka.pe·
lan O. K. IV rabin Drimmer.
. UrO'czystość tę organizuje Zw
Z)"d . UCzc~tn. \Valk oNiepodlc .
głość Polski, oddział w Łodzi, o·
raz specjalnie wyłoniony komit < b
l l 1.
.
e.\V~ ywade s u , .
,
s lGP o synagogI wyłąCZnIC
za zapro szeniami.

pod rima'h
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Jak już don 15l!i~ :-ny, w daiu znali religiJnych i oświecenia 1 zydenla m. Łodzi OTaz odczydzisiejszytr.. o ~0dl. l2-ej w po pubJiczne"o prof. dl' • .\Vo,{eiech I tanie aktu erekcyjnego przez
ludn!e ?dbędzic s!c: óh"ŚWięCCllic Św~ętosła,,:Ski, który ,~y~tos.i
rektora W~VP .w Łodzi.
.
kamIenIa
,~(~~telne~~o •
pOd, kohc~n?ŚclO,:,' e prz~m~wleme:
Po podplsamll aktu er ekcyJ~Illaeh Wolut] \Vszechnlcy 1'01
PoswH:cellla lmmlema wę,glel nego przez obecnych, akt zoskic.,' W Łodzi -.H'Z".·
" o dokona biskup Jasiilski. stanie zamurowal)"J w funda.ul.
,PO\V.
, . .Ile.
,
Na uroczysto~ ~ tę l))'z~'b('rlzje
\V programie przewidziane mentach h1Uachu.
z \Vw'szawy pau minister wy- jest ponadto przemówienie pre·
fil
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WIELKA BOMBA HUMORU i ŚMIEOHU

ójka hulia·s

młodzieży szkolnej

Woliński- Kondrat
za okaz. legitymacii na wszyst.kie miejsca i seanse

S-l.liI/COOK, ul. Pi .Irkowska 68
uprasza o wczef'me]Sze rezerwowanie lllleH3C sypialnych na

Boże

Narodzenie.

SD.ecjalne ""agony z · LOdzi do Zakopanego!
BIL~TY

KOLEJOWE PO OENAOH NORMALNYOH

~~~o:~~):~; r~f~~z:Ji~~ł~:~.i~:~

stwa żydowskiego została odro>·
czona na rok, czy dwa lata. _
Zydzi palestyńscy z niecierpIiwOśeią oczekuJą przyjazdu i de
cyz.fi rządowe., komis.fi brytyjskiej w sprawie paI'istwa żydow
skiego , ho Palestynę kochają i
budują wytrwale i hudować b~·
dr, niezal e żnie od wszelkich
prz es zk ód i trudno ś ci
(gel.),

1···..••..•......Ą

ił

W ro1. gł. Sielański -

Dla

dów
2 miliony dunamów.
To
jest zagadnienie
konkretne, na·

• • • • • 4U·

KRÓL

HUMORU

P. 4. 6. 8. 10
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za wielokrotne "rze raezanie "rzepisów saniłarnJlcll.
wlanych ; o czasie "racJI robotników
I

I

Polska Agencja Telegrafie.m.a dwa kolejne strajki połączone
Wczoraj ' z polecenia '\Vłaoz dzeniu go w obozie odosobnie-I zosłanie zaskarżony.
donosi: W dniu 9 grndnia zosłał z okupacją.
bezpieczeństwa
opieczętowano Inia, robotnicy wystąpią do sądu
Posiada on sklep burtowy na
zatrzymany i skierowany dol Jersak z reguły uchylał się od kodoł w jego fabryce, to h-i, o zabezpieczenie swych należ- ul. Zgierskiej 4, będzie więc moż
miejsca odosobnienia Józef Jer·, przybycia na konferencję, zwo· trwający strajk okupacyjny zo-I ności i z powództwem cywiI- na uzyskać zabezpieczenie.
sak, właściciel tkalni w Zelowie ływane w inspekcji pracy. Nic stanie w dniu dzisiejszym zlikwi nym.
To był prawdziwy korsarz,
powiatu łaskiego.
pamiętamy poprostu C,;zasu, aby dowany jako bezprzedmiotowy.
Jersak mieszko.ł w Lodzi, tu żerujący na niedoli robotniczej
Jersak był wielokrotnie kara-, u Jersaka był spokój.
Niewątpliwie obecnie, po osa- więc, w łódzkim sądzie pracy, - kończy p. Krzynowek.
uy administracyjnie grzywną i
luesztem bezwzględnym za przc
kraczanie pr~pisów sauitar,1ych, budowlanych i przemysło
wych, a w szczególności przepisów o czasie pracy i uDłowie
pracy robotników, przy czym
stosunek .lego do pracowników
Przed- kłl~u dniami w jednym z
Taką cerę mają tu zresztą do 2.50 zł. dziennie 15 zł. t y- robotników, kłórzy nie mogU
zatrudnionych w tkalni nosił zde
pism warszawskich ukazał się re- wszyscy otaczający nas robotni- godniowo.
"wyrobić"
podwyższanych coeydowanie charakter szykany,
porW z Zelowa, który poniżej w
skróde przytaezamy.
cy. Jest ich coraz więcej, z su·
Rozmowie przysłuchuje się raz bardzie., norm pracy.
co powodowało szereg zakłóceń
szarni, farbiarni i magazynów tłum. Potakują, przypominają
Stosowano politykę napomina
w pracy i zagrażało bezpieczeń
Fabryka Jersaka mieści się w schodzą się pojedyńczo i grupa- szczegóły, opowiada,ią jak bar- nia ... wymówieniami.
stwn publicznemu.
srunym środku osady, przy ul. mi, tworząc zo.cieśniający się co dzo ciężko z zarobków ich było
Gdy tylko ktoś przepisanej
Św. Anny, o kilkaset kroków od raz bardziej krąg.
wyżyć.
normy nie osiągnął, dosi~galo
"To był Drawdziw, głównego rynku, standartowego
I '
go wymówienie, z tym, że bęniemal rynku wszystkich miastc
CO DOSZ O •
Gd,b, maszJ/n,
dzie ponownie przyjęty, jeśli w
korsarz"
S
Niezwłocznie
po otrzymaniu czek w Kongresówce,
zmer ·
U~ICh a,
g dy zaczyna
. ,lu
. m"'w~~
li ."...
o k res i e wyro ó w i en i a s Ię "p o praJowyższej' wiadomości, zwróeiUlica
zabudowana
jest
z
Jed
mówić delegat.
wl",
"poprawiali się";
Tliśmy się do p. Krzynowka, kie- nej strony: nędznie. niechlujnie - Pracuję u Jersaka od wie- t Z tłu~ku b~Ytrywa się okrzyk dłużejNiektórzy
ślęczeli nad migającymi
·· t o k'I Ol'eh ru k 0- lu lat. Warunki pracy w tym naJ' s arszeJ
le y:
tam i z powrotem
krosnami
rownika klasowego 7wiązku za- ł b ru dno. R ynsz
Gdyby omaszyny
umiały mó·
.
d ' l. tkac
wodowego robotników i robot- wanej, napęczaniałej wilgocią większym. zelowskim zakładzie ić'
kich warsztatow, z waJa I pra·
nic przemysłu włókiellnic1.:ego jezdni spływają w pole brudny- przemysłowym . nigdy nie były w....
..
S
cowitość i uwagę·
6w
w Polsce, aby uzyskać bliższe mi kałużami ścieków, W rzad- dobre, ostatnio jednak pogorszy . Ale dmas~yny Ole '1x.n • Ią. kto:
Nie pomogło ... Przed dwoma
· h promiemac
. . h ś WIa
. tła o db'1- Ily się strasznie•
Ją fZę. aml,h prz,eraz
IWIe
szczegóły, dotyczące osoby J Ó' k lC
•
ł
N spo o11\ tygodlll'am'l 2
- z pośro'd 7, którzy
..
. h fI k
. k t ł
Nie honorowano posłanowien ne, zmeruc om!a.e. . a r~~a(,.l poprawić się" nie potrafili zcfa Jersaka i jego ustosunkowa Ja Się w mc re e s ZOle sz a
warsztatów tu I owdZie WISI me " d l
nia się do robotników.
conej tęczy.
zawartej dla okręgu łódzkiego
k'
ł ht d k
wy a ono.
'l • t . 'e
'
.
.
nmowy zbiorowej, wszelkie na, wy onczona p ac a ru owa- ~
~
d
t
l
t
l
Od
y
y u a, o I U lS nIeJ
~hcę pnstą. I bezludną za:n - pomnienia i uwagi Inspekcji Pra nej bawełny.
WJ/mowrenle
w Zelowie fabryka Jersaka - kaJą olbr~ymle zabudowan.a z cy zbywano niczym.
Leżą zwoj~. J~j . naprzedw
hasło strat'ku
mówi p. Krzynowek - nie ho- cz~rwoneJ cegły, odgrodzone od
Wprowadzone stosowane chy okno.. Jeszcze I JUz me zaczęte ...
norował on cennika płae, ani miasta murowanym płotem
ba wśród murzynów tylko stawNiegograwnJ/cb
Wyciśnięci do ostatnich iii.
obowiązujących przepisów o
Jesteśmy na miejscu - w fa- ki teoretyczne, z tym, że każdy
wyeksploatowani Donad graniczasie i warnnkach pracy.
bryce Je.rsaka.
musi J"e osiągnąć pracą akordoce możliwości ludzie pójść miePrzez dłuższy okres czasu, po
W k f b
d ó k
li na bruk.
stępowanie to uchodzllo mu pła- prow~~;~ d! ~~~~e po ~. r
wą. Ró~nocześniekstobPni0ełwo p~
Opowiadanie ludzi wyświetla
Wszyscy oprzytomnieli. Stało
zem był bowiem nleZl'zeszony i
.
garszano gatune
aw ny 1 historię stuszliwego wyzysku się przeraźliwie jasnt, że w naU1n~wy zbiorowe nie dotyczyły
Przed n~ą kontro)o., to poste- Obnliano ceny jednos.tkowe od dalej.
stępnej kolejce pójść mog, 1.0go.
run ki strajkowe.
metra utkaneg~ materIału..
_ Długi czas znoszono to spo ni, że nic nie pcwstrzyma bez·
Kierowano wprawdzie spraWprowadzają nas za chwilę
Tr~eba ~yło .IC~. utkać o. w.le. kojnie. Żyć trlicba, każily dzień przykładnej fali wyzysku.
wy przeciwko niemu do sądu, do hali maszyn, do delegata.
Ide •. ,,?ele w. !ęc:J, mZ w~zęd~l~ I~- nieprzepracowany to przy 50-cio
Wymówienie stało się hasłem
tu bronił się i tłomo.czył ale p o · .
.'
1 ZleJ, zamlas na 2 ·c, ja o złotowym mlesi~cznym budżecie strajku - pierwszego strajku o·
nieważ zwykle tylko częŚć robot ~est I on - młody Jeszcze, a e jest ~szędzie, kazano pracować rodziny zelowskiego robotnika kupacy.;nego w dziejach małej
.
ki JUZ zniszczony robociarz o
na 3 I 4 warsztatach.
n:ków składała skargt:, wyro
dłej kJatee piersiowej, g a r c J l o - .
.
s~a!a ~iepow.et~wan~. Pra.C?WA chałupniczej osady.
me był~ dla niego zbyt bol~ne, wym głosie i eerze przdaH~J kit . ~tawkl t~ore!yczIle wynOSiły 11 WI~C I Clerpl~h - mechęc I po
Żadania robotnik6w
a w każdym razie nie znłeeh~eł· rzem najli.chszej bawełny, opa'I6 I 5 zł. dZlenme.
czucie własnej krzywdy rosły .., .
...
ły go dhO kO~~~lUowanla krzyw· rami barwników i wyziewami W praktyce, przy najwięk- Dopełniła się miara, gdy kie- . Zaządar~ pr~YJęcI~ ~~~:~;zi
dZOącdycd .me Ol
. b
k· d przegrzanej oliwy.
szym wysiłku zarabiano od 1.50 rownik fabryki począł wydalać me Zt WO mo~yc
ro o Ibl'oro
ma 2 s erpma . r., le y
,
przes rzegama umowy z
to umowa zbiorowa rozciągni~wej co do warunków pracy, o·
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nych przez robotników na konferencji w Warszawie postula·
tów, obowiązywał również Jersaka, nie było tygodnia bez
targów, strajków I oknpacji.
Jersak wyraźnie kpił -z zarządzeń inspekcji pracy: starostwa
~zykanował robotników, obnt.l
zał samowolni~ stawki, wSłrzy-\
mywal zarobkI.
Po jednym z licznych strajków, Jersak zgodził się wl'c~zcle
zapł~cić 50.p~0e. zale~ło~cl robotmkom, JUZ j)rz~ W,ZlęCIU pod
u~agę upust?W, Jakle I?r~ysłu:
~Iwały. mu Jako. właścIC~elo\':1
f abrykl w Zelowle. ~le l' tej,
krzywdzącej robotlllków umowy, nie dotrzymał. Wybuchły

Rada przuboczna zbl-era

Slcę

15 b m

.

rz~::;j:
~!z~~t~~~C)~dna~
za·
iądano wypłaty
rozmcy ?II~dzy

otrzymanymi za pracę pl~Dlędz
mi, a istotnymi zarob~aml, u.st~
y onanie u żetu za ata u leg e zosta o zaa ceptowane
lonymi przez orzeczeme komIs.ll
przez korni sJ' p rewizYJ' n ą
arbitrażowej dla okręgu łódzkie
, , go, Różnica ta od cbwili wydannia 15 grudnia o godz. 19-e.i wodnictwem
wiceprezydenta za kwiecień 1935 roku.
nia orzeczenia wynosi około 30
odbędzie się w sali pos.ierlzeń Pączka odbyło się posiedzeu\c \V okresie od 23 lutego do S łys. zł.
••
__
rady miej~ldej ósme posicdze- lwmis,1i finansowo- budżetowej. grudnia komisja odbyła 16 po
"PredzeJ InSDekcJI
nie rady przyboc:znej.
Omawiano sprawę przyznania siedzeń. Po raz pierwszy prace
b k;
'U"
Porządek dzienl1Y' pTZewidu- jednorazowej zapomogi dla komisji przepro\vadzone zostaza ra n~e DaD~er
Je: zagajenie, sprawozdanie ko- Mie,lskiej Szkoły Pracy w związ ły w ten sposób, iż powołano
Natychmiast
po
wybuchu
misJi rewizy,;nej KKO _ Łódź, ku z przeniesieniem się tej in- po dwuch referentów dla każ-' strajku Inspekcja Pracy zwoła
sprawozda'nie komisji •fina,nso- stytucji do nowego lokalu. Po- dego działu gospoda1'ld samO- I la konferencję. Właściciel na
wo _ budżetowej (zacląg11l~cie stanowiono sprawę przekazać rządowe.f, którzy badali nie tył-I nią się nie sławił, nie stawił się
krótkoterminowej pOżyCZkI w zarządowi miejskiemu dla o'ta- ko księgi i cyfry, ale równIeż też na kilka konferencji następ
wysokOŚci 50 tys. złotych z B. tecz1l'ego zdecydowania.
i wszelkie dokumenty, a następ-Illych. Ukarano go kilku mandaG. K.), sprawozdanie komisji
Ponadto wyZll1aezono referen nie na plenum komisji składali tarni za niestawiennIctwo.
do spraw ogólny.ch (przedłuże- tów poszczególnyeh spraw na szczegółowe sprawozdanie.
Gr.zywnę chętn~e zapłacił a ronie czasu ~mrsowania nocnych na,ibliższe
posiedzenie
rady
'V wyniku zakoiiczenia prac botnIkom powledz!ał przez
tramwai,
przedłużenie trasy przybocznej.
komisj( rewizyjnej, ostateczny "trzeci'e usta", że pr~dze.t inspek
tramwaju nr. 3).
Pl'otokuł przedstawiony zOsta- c.fi zabraknie papIeru ł atraKomisja rewizyjna rady przy nie na najbliższy.m posi~dze.niu ~~n!u do pis~ia p[otokułó~'~
'Wczoraj pod przewodnIctwem boczne,i zakończyła już swe pra rady przyboczue] z W11l0Sklem llIZ Jemu plemędzy na płaeellu
Jadwiga SMOSARSKA
wiceprezydenta Pączka odbyło ce nad badaniem wykonania o zatwierdzenie sprawozdania i mandató~.
.
.
Eugenir:.asz BODO
komis,i,i do budżetu zarządu miejskiego na ,'uznanie wykonania budżetoweZ~ta.rglCm . z.aJęłY Się władz'
w filmie Jndzkich namiętności, się posiedzenie
admmlstracyjne.
,
kt6rego akcja odbywa sie w lodzi spraw ogólnych. Na posledze-l rok administracyjny 1936-37 0- go.
niu tym omawiana bvłl'! sprawa rll7. bilansu zap'ądu miejskipf:o
. W La~ku w st!lrostwle -odb~ła
wniosku o przedłużenIe c z a s u ·
SIę W tej sprawie KonferenCja
kursowania tramwajów noeI ona spełzła na niczym,
nych i przedłużenia h'asy tramStral~k trwa
W3.1u nr. 3. Po [anowiono nie
przy,imować do wiadomości pi. spędzimy mile wakacie mimowe na kolonii zorganizowanej przez
Strajk więc trwa. W mart~cj
sma Łódzkich Kolei Elektrycz. Ł. Ż. T: G. S. "BAR-KOCHBA" Łódź, w pełnokomfortowym cbzy zelowskich zakładów JerW rolach pOriostalych:
nvch, odmawiającego załatwie••
saka ożywają lliedaWlle wspom·
ZnICll-Zlomb'ńska
nia tego po tulaŁu, skierować
nienia innych podobnych metod
Wesołowski-TatarkIewicz:
. d
'
(d Zlerżawca
.
Man d elb aum)
b ,sprawę na posle
zeme
ra d y
i równie podobnego protestu.
ora. tłumy odz~an, kt6rztYSri~YgI! o a~~ny: przybocznej z wnioskiem o po- Pokol'e z bieżąc~ wodą ciepłą i zimną. Kurs narciarski. Wycieczki
To Żyrardów za czasów Iranpl zy nil (fl:camu powy
.,
l
ł
śl zgło
.
~
.
O'j
k·
. t
ki h k
•
• ó
dzieła na ulicach naszego miasta' wZIęele ue 1\va y w my
. - i inne rozrywki towarzy·skle. go na _lerowmc wo spoczywa I c~s c
o~cesJonal'lUsz.W tu
D,iś 2 porank: o g. 12
szonego dez,rde*i'atu,
w rękath prof. A. Segała. ~Ot~arCle 24., XII. b. r.'
•
mIastdo pOd l ,łez, k~trasz~l\Vł'~h
Ceny m eis c o d .
•
Informaę:JI udzielI!! i zgłoszenia pr~YI~uJe s.ekreł~flll~ "Bar-Kochba ,
me~o
cu zozl~ms ,ego. .apI .1 ,
~,Piotrkowska 111. felef. !69·09 codzlennte prOCri niedziel od g, 18,-22,
lu l upokorzenIa robotmkow,
,Równiez wczoraj pod l)rzl

za·
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DR. LEOPOLD LUBLINER
niedawno w Warszawie dr. Płomienie zagrażaly
Leopold LubJlner nalciał do najslar1AIybuc:hła
szyeh laryngologów polskich. Po stu"
diach uniwersyteckich, odbytych w
"Warszawie, Berl!nle i Wiedniu praco", Wczoraj na kr"ótko przed
Wśród chorych dzieci i obsłu posiadał przy
sobie dozorca,
wał w szpitalu sw. Roch:, w 'Yarsza- dziną 7 wieczór na posesji spad ~i szpitala powstała. panika. _ który z przerażenia stracił głowie. \V roku 1899 zalulclował I ulwo- - . ,
_.
..
_
.
ł J
:ozył pierwszy w kraju oddział olo-Ia- kobl.e~~o~ ł:ęczycklego przy. ul. i K.a~celafla
szpItala czemprę- wę i pobIegł z kluczem wg ą)
ryngologiczuy przy szpilalu na Czy- RoklclllskleJ 7 wybuchł pozar, I dze.1 zaalarmowała centralę stra olbrzymiego placu, pr6bują·c
stem, którym kierował następnie aż który poważnie zagrażał sitsied- ży ogniowej, która kolejno wy- przy pomocy domowników uga
do roku 1933.
niemu gmachowi szpitala Anny delegowała na miejsce plutony sić pożar. Przystąpiono więe do
Polo żył zasługi nB polo uspołeczoie- Marii.
IV. VI i VIII. Natychmiast wy- rozbicia zamka furlki. 'V mięnia zagadnienia walki z gruźlicą· Byl
Pielę,gniarki i chore dzieci w ruszyli też do pożaru komen- dzycza.s ie pierwsze wozy straprzezczłonkiem
długie lata
prezesem, aPolskiego
następ- szpitalu zauważyły w pewnym dani straży insp. Kalinowski, ży og11iowej skierowano przez
nie
honorowym
Towarzystwa Oto - Laryngologicznego momencie dobywaJące się plo- który wraz z naczelnikami Ko- wrota mie.lskie~o szpitala Anny
i aktywnie pracował naukowo w tym mienie i kłęby dymu z poblis- sem i KOmorowskim objął kie- Marii do palącego s1ę budynku.
towarzystwie do końca życia.
Brai kiego drewnianego budynku, rownictwo nad akcją ratunkoPo pewnym czasie zdołano
mlzlal w szeregu zjazdów międzynaro- mieszczącego się na posesji Wl}.
otworzyć zamkniętą bramę polIowych, a m. in. był ezłonkiem stałego komitetu kongresów Oto-Laryngo- przy ulicy Rokicińsłdej 7.
"V chwili przybycia pierw- sesji, na której wybuchł pożar
logicznych międzynarodowych,
pol~omienie
zwięlkszały się z szych wozów straży ogniowej, i wgłąb placu wjechały dalsze
skleh zjazdów laryngologicznych oraz każdą chwilą i docierały już do wyłoniła
się niespodziewana auta.
sekcji choróh gardła, krtani, nosa i u- budynku sz,pitala, którego dach przeszkoda. Oto brama posesji
Teraz dopiero rozpoczęła się
szu, zjazdów przyrodników i lekarzy. został zasypany snopami iskier. była zamknięta. Klucz od furtki właściwa akcja ratuukO\"·a. _
Zmarły

"" kt6rym
gO-I

szpitalo1Ali Anny Marii.
panika

Przede wszy tkim straż dąży1a
do oehrony nag1'omadzonych w
pObliżu w tartaku zapasów drze
wa, dale.l budynku szpitala Anny lUal'ii, następnie mieszczącej
się między szpitalem a palący~
się objektem
stajni, w które"
znajdowały
się
konie i wozy
właściciela tartaku J, Kwaśne
ra. Palił się natomiast budynek
drewniany, w którym mieściła
się pralnia.
Energiczna akcja straży 0gJniowei doprowadziła wkI'ótce
do całkowitego opanowania sytuacJi. Sąsiednie objeIdy zosta·
ły ochronione. Pożar po półto
ragodzinnej akcji ratunkowej
Był członkiem międzynarodowej azostał zlikwidowany.
kademU laryngologów "Collegium OtoZniszczeniu uległ' jedynie lmUhino-Laryng. Amicltiae Sacrum", do
którego należą najwyhiłniejsl specjalldynek, w którym mieściła sil~
~el świata, którzy położyli zasIngi napralnia Kwaśnera, '\'ysokość
ukowe dła tej dziedziny medycyny. strat nic została narazie ustalaZ pośród polaków do akademII należą
na.
tylko 3 osohy.
Ł
t
'
Ogietl powstał wskutek wa(~
Pozostawił szezery żal pośród Uel:pro amowana ę Złe w o Zł -młnu owa przerwa w pracy wej konstrukcji przc-wodu hOnych szeregów swych uczniów 1 asystentów, oraz wśród mas pacjentów,
• • .
minowego w pralni.
Jak się dowiadujemy, w dniu zyd-:nta _RzeczypospolIteJ PoJ- r ~V dmu 19 b. 111: P. P. S .. zwo- "\v t~'m cza ' je gdy' alarmoWullt.
którzy podziwiali jego dobroć, ludzki
stosunek do chorych i bezinteresow- 16 bm., t. j. w nadchodzący sklej - s. p. G~ry~la Narut~-. łUJe. 8. zg~omadzcn ~ Ł.od~l, d!a cenlralę straży o~niowej o poność wohec ehorych ubogich.
czwartek, P. P. S. w porozumie- ,,:ic~ a to w ~wlązku z 15 rocz- OmO~l~nIa wypadko~, jakle. mla, żarze prz~' ulicy Hokicilbkiej 7,
Był odznaczony Zlotym Krzyfem Za niu z klasowymi związkami za- nIcą J~go t~aglc~nego zgon~..
Iły ~IeJ~ce . przed 1~. l~ty I d~a I nast~pit drugi alar111; Wzywano
sługi. wodowymi, postanowiła prokla
W spraWIe tej odbędą .Slę ł e - podkre.slen.la stanO\\ I.ska . kla~y stl'az o~niow~ł do poza.-u na po.
Zma~ był ojcem zaslnżonego dzia- mować na terenie naszego mia- szcze w nadchod~ący pOl1ledZla- robotn.lcz.~J,
domagającej
SIę sesJi A. Drcwicza przy Ałr.i3~h
łacza niepodległościowego red. Stela· sta pięciominutową
przerwę w łe~ .n~rady z ud~lałem przedsta- , przywllejO\v
demokratycznych I(ościuszki 89 (WóJc-zańska 116)
'la LublInera.
pracy, dla uczczenia paJQięcl za wlcreh P. P. S. l klasowych zW.j w Polsce.
Tu l~a podwórzu palon~ ~101l1\"
mordowanego pierwszego Pre- zawodowych.
jllalezącą, do, lok~~lora ." Hj::.a. _
OlbrzYł11lc Języki ognia przerw
Do fabryki rękawiczek DtwkIa
<'iły się na pobli:>kie komórki,
(Płac Wolności 11) przybył wczoraj
kt<?re z~.cz~ły płon~ć',Straży (1inkasent firmy, S. Kupermine (Ma~r
WYSTAWY
ełk·
.
"
.
.
<li
h·
.
gmoweJ
udało '.Sit'
gistracka 15), który mfał zainkasoZAu~ ... ~1E
z on oWle organlzaCJ1 J zrzeszen o' l
a Iszpanska na fortepia.n Buso· hIio;ko <rodzin
k:':'!c>onak
" [ l po
FEUERRINGA
1
ŚLIWNIAXA
,
raz
młodzież
s;p;koIna
korzystają
ze
niego
i
"Steilka
Razin"
Głallunowa
'.
':'
ue;l.
a
.
J
I I;J II 11 ' IJwac! a Dankla pmmą kwotę z tytJl'ządzona w salach "WIZO" przy zniżek. - Zapowiedi koncertu wywo·
WIEDEŃ (507)
weJ pozur ugaslc,
tułu dostawy towar6w.
al Piotrkowskiej 86 wystawa Maksy- łała duie zainteresowanie.
20.30 "Bal dworski w Schoenbrunnie"
Ounkel odmówił uiszczenia nalet- miliana Feuerri!lga i Józ~fa Śliwniaka
BILETY ULGOWE.
operetka Pepoecka
O- godz. 10,30 wieczorem wcności, w związka z czym doszło ~ę.dzie otwarta leszcze dziś od 11 - 20
B~bl' tek .
B
h
(7.
B~,!KSELA (484)
zwano zkolei straż ogniową do
I Jutro od 11 17.
'J
lO
Ił.
lID..
or.oo
owa.
20.25
"Walkll'Ie"
~
opera
R,
Wagne-.
_
..
do kłótnI, w trakcie której Ounkel
Wstęp wolny.
cllodnia 59, tel. 191·50) urządza
ra
pozaru ~ domu NatalII FersŁer
chwycił Jakl~ tępe narzędzie i zaTEATR W SALI P1LRABMONU
w sobotę, dnia. 11 b. m. () gOdz.
LYON (463)
przy ulIcy Trauguł~a. PoI.ar
dał nim szereg clo56w '" głowę laDm! o 4 i ~ 9 oraz )a.tro odbęd, w 4 po poło w Teatrze Kameralnym 21.30 Transmisja opery
powstał o~ r~zpal.ol1eJ :u'ry' piekasentowi.
sali fi~rmon~i ostatnIe WYł.tępy arty- (sta.tnia ulgowe przedstawienie ~ztu 21.00 "J~~!?;~~:a~!~~ń~a~~-' _ o. ca, od ktore.l zaJęła SIę drew......
'-....
-e.o
K..-rml-...a
-"t~
zy~_~wsklch
.. scen sto
eeznych, a ki"P'
l·" Z WęgIer
. k ą..
niana :;ciana, Prz'"byłv
na mieJ·rv AIJlvu e
"1'ID" VJ"~ --~ st~w
mlanOWl1:le
S. DZlgana,
L Szumaehera,
,}gmalon
_
pera Mussorgskiego J
J
:
"
_'
~ pogotowie.
Raeheli Holeer, L. Folman i łoi. OppenNa wtorek, 14 b. m. biblioteka
MEDIOLAN (368)
sc~ VI. plUtD:Il strazy po. półgoheima "'! rewela~y~nYJ!l programie bu· równie:i: wydaje bilety ulgowe do 21~er~AfrYkanka"
(}pera Meyer· dZIDl:eJ akcjI ratunkowej potar
moru, PłOS;:';";:I~~L~irry·
~~~~ Polskiego na "Tes!f:" zWę- _ _ _
ugasIł.
w
o 4 abonamentowe pneClstawie gt • ~
•
• "
W du1u wczorajszym przepro nieDzi§
ukolne "Noe listopadowa".
BIblioteka. ezynna. ccdzlenme od
wadaona została PTzez wieesła
Dziś o 8.30, a w niedzielę dwukrot· 10 - 2 i od 4 - 10 wieczór.
rostę Giełczyńskieg.o na ta.rgo- nie, a więc: o 4 (po cenach Z.Jl·iionych)
Z KONSERWATORIUM MUZYCZNEi o 8.30 kapitalna "Tessa" w reżyserii GO
wisikach łódzkich lustracja.
H. KUEŃSKIE.J - DOBKIEWICZO- wykonanie uchwały przemianowania ul. Przejazu
i
z
udziałem Al. Węgierki.
Lustracja wY'kazała znaczną
WE.J
TEATR KAMERALNY
na im. Daszyńskiego
W niedzielę, dn. 12 bm. (I godz. 16
poprawę stanu sanitarnego.
Dziś o 4 dana będzie ra"z jeszcze jeW związku ze zbliżającymi den świełna sztuka Shaw'a "Pygma- w sali Konserwatorium (Traugutta 9
,V dniu wczorajszym udała
Natomiast jeśli chodzi o u]iC t'
tel. 210-86) odbędzie się nI w roku
si~ świętami nad targowiskami Iion" z Al. Węgierką i B. Ludw,iiankll szkol.
bież. wieczorek
muzyczny się do prezydenta miasta Golri- P.r zejazd, [o Ul'ząd wo.lcwódz!d
i halami łódzkim; wzmożono w rolach popisowych.
uczniowski. Udział biorą klasy forte- lew.skiego rltlegacja PPS" kt.)- zawiesił wykommie uchwały od
Dziś i jutro o 8.30 oraz jutro o 4 pianowe, skrzypcowe, wiolonczelowa,
nadzór, by sprzedaJący wobec
(po eenach zniżonych) peł-na humoru śpiewu solowego, instrumentów dę ra poru5zyła r,prawę przem~a1'!o n?,śnie pł'Zemianowania .ił',i na
przedświątecznej
koniunktury "Rozkoszna dziewczyna".
tych j zespołowe: kameralna i chóral- w~ia ~ll!:y P~z~.tazd ~a Daszyl; UIICC Daszyliskiego. poniew!lż
nie przekraczali plTZepisów saTEATR POPULARNY
na prof. Bromirskiej, DobkiewJcza, sIneg?, I .Zal'!'aJIUkowe,l na un. wz.nicsiono przeciwko tej unitarnyeh i cennikowych.
Dla bywalców teatru Popularnego 'da Kijeńskiej - Dobkiewiczowej, Wiłko KOPClllSkH.gO,
chwale sprzeciwy ze slronv Tona będzie dziś o godz. 8.15 w or'lZ w mirskiego, Brandta, Comte - Wilgoc· . Na zapyta~ie delegacji, j~k warzystwa Prz)-jaciół Ło'dzi i
niedzielę o 4.30 j 8.15 potężna s·;p;tuka kiej. Bilety d(} nabycia przy wejśeiu
SIę prz~stawla ~prawa przen1l3 parafij św. Krzyża.
Rostworowskieg·o "Niespodzianka".
na salę.
TEATR W SALI GEYERA
nowama ~ych ulIC, P: prezyde~t
"\Vobec tego delegacja PPS
złożone w administracji gra dziś o 8, a w niedzielę o 12 i 4 prze
DZISIEJSZY PROGRA:M
Go:illewskl .zakolJ~u1l1JJkow~ł,. ze zakomunikowała p, prezydenwyborną komedię Al. Fredry "Wielki
RADIOWY
"Głosu Porannego"
o Ile chodZI o UllC~ Z~:::aJI~lko- tO~"i Go~Iewskiel11u, żc podC'j.
człowiek do małych interesów".
6.20 Gimnastyka i muz)"ka z płyt
~~L "Linas - Hacedek" zł. 4.- PORANEK SYMFONICZNY L. T. M.
11.15 Spiewajmy piosenki - audy. wą, to urząd wo.,ewodzkl za- mle kroki " . kierunku rychłe r1 ()
~. Zarzewski.
Jutro o godz. 12 m. 30 w sali filhar cja
twierdził zT!an,ę .1e .l. n~y na W\:k?Dalli,a ~lc!lwa~y rad~ mi;i monii przy ul. Narutowicza 20 odbę11.40 Utwory Eryka Coatesa (płyty) ul dr. Kopc nsk1cg? I nIebawem ~kleJ, Zl11lemU.ląceJ nUlwr ulicy
PrzepięknIe ",ad AdrIatykiem
dzie się I poranek symfoniczny Łódzk.
12.03 Audycja połudmowa
uchwala ta zostanIe wykonana. Przejazd na Daszyi'!sld ego.
.
połoiony kra) słońoa Tow. Muzycznego.
15.10 Gra orkiestra "Boheme" (płyKraIna w'eoznel wIosny
'V programie utwory Moniuszki, ty) D A L M A C..J A Brucha, Sarasati'ego, BizeŁa i Czaj· 15.45 Baśń p. t. "Jaś i Małgosia" według tekstu Or-Ota
Dzlś i codzIennIe
kowskiego..
.
Wykonawcy: Lodzka orkiestra sym16.15 Koncert solistów: Halina Hrafoniczna pod dyrekcją Teodora Ryde· bi·Szałkiewiczowa (śpiew) i Aleksander
Akademie P.P.S. ku czci Andrzeja Struga
W FOTOP
MONIUSZKI 2.
ra oral: p. Bronisława Rotsztat-Neyo- Brah<lcki (fortepian). .
dniu
wczOł'ajszym zarzą.d
Bilety 25 gr.• dla mt s:lkolnej 15 I!r. wa (skrzypce).
16.50 Pogadanka aktualna
spoIite,;, członku nacz elne j rady
17~00 Spory literackie w starodaw- miejski w Łodzi wystosował na
PtP S i niestrudzonego bo"iowni
nym Rzymie - odc;p;yt
stę.pu.fąA:!ą depeszę:
ku o "Wolność.
17.15 Migawki z dziejów opery
"WiPani Alndrzejowa Strugowa
18.15 Pogadanka p. t. "Fałszerstwa" Galecka, Warszawa, Topolowa
18.25 Utwory ksylofonowe (płyty)
1"8.45 Rozmowa z radiosłuchaczami nr. 2.
~twarty będzie w Łodzi w pierwszych dniach lutego
19.00 "Zwiedzajmy Kraków" - au- I Z , powodu Zg·OllU Męża Pan i, wyje2:d2a z to óza óC5 fe..
\V pierwsz'ch dniach luteao' go za lała powołana na stano- dycja dla dllieci oraz Wiee;p;ór poezji wielkiego pisarza i laureata nagacja P. P.
~
polskiej
.,
. t
kt·ory d . ł
.
l n38 roku odbędzie się poświę- wisko lekarza miejskiego szpi19,50 Pogadanka aktualna.
sze,.,o . mlas ba,
.ł
Zl~ a~1
.
SwyOll
wz. n
o"'acI
cenie i otwarcie szpitala miej- tala św. Antoniego dr. JadWIga
I 20.00 Koncert rozrywkowy.
• p ISI1llIennl
•. - S ,Na pogrzeb Ś, p. Andrzc,j·a
· ć lat berów i bOJe
. k Ct wo pO lS k'Ie nowymI war t OSCla 1 truga,
znakomite,.,oo
pisarza,
-ki ego pod wezwaniem ŚW, Tc- Odnicz - Cze'rniewska na sta- I\ 21.30" D
zieslę·
nowisko
lekarza ~iejskiego l' :>Iąskich K~rlika z Kocyndra" - we- mi i wprowadził do literatury aureata nagrody literackiej mia
resy.
t""
, . t pracy I. waIk'
sta Łodzi wYJ·eżdża ~ ŁodZI' deOlwarcil' lla,"[ąpi uezpoś!"ecl- s,zpilala św Teresy dr. Adela soła audyCJa
.,rar d y SWla
-I,
·
.
.
"
t
I
Górz"""lska
.
na
stanowisko
or-.
22.00
Koncert
popularny
wyrazy
naj,g'ł~bszego
wspólczulegacja łódzkiej P. P. S. i klaso11io po uzupe ł lllelllll l zums a 0"'
'.
.,
- 23.00 Muzyka taneczna
piosenki'
ł
wych zwiazko'w
d
l
'
l
'
l
l
l'
l
(1"11alor'a
oddZIału chIrur.cICZl1e
ł t )
cIa
przesy
a
zawoG owyc
"'
.,
pyY
'7_
d uje' l-i
~odz·"
pp. Szczerkowskim,
l·' k'l z
WanUl urząc zell e ;:ars uc 1. Szpital po 'ia dać b~dzie guLine- go szpitala w Radoaoszczu dr.
23.30 Koncert życzeń.
~zą m,
W ~
l.
Stawińskim. Z .dl
o ms 1m,
ty: odmowy, roentgenologiczny, Aleksander Lesiewicz, a na sta1 aj em!la czele.
zahicgow:\, laryngologiczny i nowi.ko asystenta oddziału neu
AUDYCJE ZAGRANICZNE
Wczora,j wieczorem łódzki 0- l ~adto na murach .mlasta rozamhulatorium chemiczno- bak- rologiczne<ro szpitala w Rado. LOND.YN (342). . . .
krę,g PPS urządził szereg aka- p a ato~vano wczoraJ klepsydry,
" -.
I:' \1 t
t
_ B<I- 20.30 TrIO fortepIanowe, Plesru I Kwar demii w związku ze śmiercią nawołUjące klasę robotnicza do
'eriologiczne,
"oszczu (I . . ar a
1I1 er
~
tet SIU czko""·y Haydna
dd . h '
kowsku.
21.00 UJertura "Król Lear" Bałaklre- znanego literata Andrzeja stru- o a~la 01'<1U tlnarlemu pis~Decyzją p, prez, Godlew:;kicW3, uW ogrodzie" Deli US3, Rapso· ga, byłego senatora
Rzec7.yt)o- nowJ.,
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GLOS H A N D LOWV

Rzelniosło

potrzebuje kredyt6w

Centralna szkola, rzellTlie.lnicza
Onegdaj odbyło się walne zebra
nie izby rzemieślniczej w 1... 0dzi. Na zebraniu tym, które odbyło się w nowym gmachu izby, z ramienia władz nadzorczych obecny był naczelnik wydziału piJ."Zemysłoweg'o
w urzę
dzie wojewódzkim, inż. E. Gło
gowski.
q

lekka

zniżka

~ t
h
papier w pans wowyc

-

Ó

Tendencja mocniej..za, jaka ujaw
ostatnio na rynku walorów
ulegta wczoraj pewnemu zabamowaniu. Kursy
papierów 'Wskutek
zmniejszonego popytu doznały lekkiej zniżki, tracąc po kilkadziesiąt
punktów.
4 i pół proc, państwowa pOZyczka wewnętrzna: grubsze odcinki
zniżkowały o 80 pkt! do poziomu
58,50 kupno, 59 sprzedaż. _ Drobne
odcinki straciły tylko 50 pkt. i obra
cauo nimi po 58.25 w płaceniu,
58.75 w żądaniu.
3 proc. pożyczka inwestycyjna
[ em. straciła 50 Jtkt. wskutek czego obracano nią 75.25 kupno, 75.75
sprzedaż. Identyczną zniżkę 'wyka,ala również II em. tej pożyczki,
za którą płacono n,25, żądano
uiła się

Łódf,11

Zebranie zagaił tlrezes KopcZY11>ski, po czym dyr. Dobo,sz
zreferował sprawę potyczkI na
wykoliczenie gmachu. Z oświad
czenia dyr. Dobosza wynika, iż
Bank Gos-poda,r stwa Kraj,owego, do którego zwrócono się po
pożyczkę w wysokości 50 tys.
złotych, przyznał tylko 30 tys.
zł. pod warunkiem, iż izba poweźmie oonośną uchwałę w 0becności notariusza. Zebrani po
wzięli przeto uchwałę i upoważnili za.rząd do podjęcla pfeniędzy.
Następnie, naczelnik 'Wydzialu podatkowel:(o związku izb
rzemieślniczych KozI'owski wyglosił referat n, t. aktualnych
zagadnień i postulatów nemiosla w dziedzilIlie obciąteń pubUcznych.
.
Na wstępie referent om'ówił
preliminarz budżetowy na rok

1938-9. przewidywaną reformę
podatkową i jej wpływ na rzemiosło. Referent nrzyznaje, iż

pOWłifstanie 1łW

naJlepszym dowo'}em jest budo
wa centralnego okręgu przcmysłowe(o przez fachowców, wyłącznie kl'a.iowych. ll:emuic.i w
niektórych zawodach. .lak no.
w metalowym zaczyna iSię już
odczuwać brak wykwalifikowanych facbowców.
"Sprawa szkolnictwa zawodo
wego. - oświadcza nacz. Glogowski - leży nam na sercu i
mo'gę p:mom powiedzieć, iż fun
dusze na ten cel napewno się
znajdą. Chodzi tylko o to, ażeby znaleźli się odpowiedni ludzie, kłórzyby umiejętnie i uczciwie pokierowali tą sprawą.
Czynnikom państwowym mocno zależy na równomiernym i
równOległym dokształcaniu mlo
dzieży rzemieślniczej, na nawią
zaniu ścisłego kontaktu między
izbami a dyrekc.jami' szkół zawooowych. W tym celu powołooo do życia cechy, aby wcią
gnąć do pracy nietylko zarząd
izby, ale wszystkich zaiJlteresowanych.
Jeżeli chodzi o wykładowców, to ci napewno się majdą.
W polsce kaidy pracn.;ący iJnte
Iigent chętnie świadczy na rzecz

ży

wypadek

r. '1938
następujący :

M1nisłersłwo przemysłu

i han
d~U wyda~{) instrukcję w sprawie doKu::.tl (·lłInia wLotnikóow
przemy.,lowy('h. Pu.c..y tej chę
tnie podjęli ~lę pra~l1jący w da
nej gal~ zi inżyniernwie, odrzu.
caJąc zao(h,'owaoe jm wynagrodzenie. l'rl ;' (~ orzyjazdem
do ŁodZI s~i'lziłem, ie łodzianie
k er'ttją S:i; t~' :lw materiaIizIII!: nI, tYI11." in 'il :Ja
~-idzę ·nasę
it: ('OWCÓW.'
W roku przyszłym flowstanic
t.UJ 1'arZtnlh·~:I:~na. Na te,:} cel
u,. nisterstwo prz€.Znaczyło już
5 ty&. złotych.
PTzemówie.nie 1m. Głogow
skiego uzupeŁnił dyr. Dobos.'l
uwagami na temat szkolenia
wykładowców.
Ostatni referat wygłosił ref.
Andrzejewski o najlPiLniejszych
potrzebach kredytowych rzemiosła.

grudnia 1937 ,.

Rqnek pieniężny

, Urzeaowa
giełdy

ceduła
warszawskiej

Na wczorajszym zebtaniu giełdy
walutowo - dewizowej w Warslo&wie tendencja dla dewiz była mc.ecieJsza przy obrotach zwi~kszonych
Notowano'
Amsterdam 293,7b,
Bruksela 89,75, Helsingfors 11,60,
Londyn 26.39, Nowy Jork 5,27,&;~
Nowy Jork kabel 5.27,63, Paryz
17,96, Praga 18,56, Sztokholm
135,95, Zurych 122,15, Bank Pol·
Elki płacił za; dolary amerykańRkie
i bnadyjskie 5,24, fkreny hlllenderskie 292,75, franki francuskie
17,71, szwajcarskie 121,65, belgi
89,50, funty angielskie 26,30, palestyńskie 25,95, guldeny gdańskie
~)9,80, korony czeskie 17, duńskie
117,30, norweskie 131,95. szwedz~
Ide 135,30, liry włoskie 21, szylingi austriackie 98,20, marki finskie
11,25, niemieckie 114, nif'mif'ckie
srebrne 121.
AKCJE.

Dla akcji tendencja Dyla ~łabs z8.
Notowano: Banlc Polski 10S,50, Wę
giel 25,63 - 25,50, Lilpopy 57,50
- 57, Modrzejów 9,50, Norblin 64,
8tarachowice 31,25, Siła i Światło
-- bez kuponu, za który płacą 5 zł.
PAPIERY PROCENTOWE.
Dla papierć. w procentowych tendencja była również słabsza przy
więk s zych cbrotach 4 i pół proc.
l'OZ. wewnętrzną. Notowano: 3 proc,
inwest. lem. 75,50, II em. 74,50, seria II em. 8:5,75, 4 proc. dol. 40,25
- 40, 4 proc. konsol. 62,5() - 62,
drobne 60,20, 5 proc. konwers.
li3,75, 4 i pół proc. wewn. 58,88 59,25, ' drobne 58,50, 4 i pół ziemf'kie 57 - 57,25, 5 proc. Warszawy
I'tare 65,50, 5 prcc. Warszawy Dewe 1933 r . 65,25 - 65, 5 pr~ .
Warszawy 1936 r. 65,50,5 proc. u,.
(lzi 1933 r. !"i8,38.

\V dłuższym przemówieniu
referent zobrazował sytuacj,ę finansową rzemiosła, po czym
reforma podatkowa nie przyno
przedłożył szereg wniosków, do
si rzemiosłu żadnych korzyśc1,
tyczących stworzenia instytucji
posiada Jednak tę zaletę, iż obrejestru kl'edytowego pod zaniża op~dat~owani~ w niektóstaw maszyn;
uruchomienia
rych dZIedZInach, .rak np. przy
kredytów
inwes.tycyjnych
i
sp6~ac~ ~ ogr. odpow., które O!fółu.
stworzenia
spól'ki
poręczyeiel
są rowruez reprezentowane na"
.
.
'
74.75.
terenie rzemieślniczym.
Dla chara~tE'rystyki nIech słu skie,i.
5 proc. poZyczka konwersyjna uPrzechodząc do sprawy ulg
trzymała się na poziomie poprzed- dla prowadzących ksi ...gt' bannim. Obracano nią po 63,50 kupno, dlowe. referent podkreśla, iż na
Śr6dmiejska 16. tel. 242-27, I p. fr.
64 sprzedaż'.
•
terenie rzemiosła księgi handlo
organizuje
i Drowadzl księgowość w biurze i na mleJsc:a wg. wymagań
4 proc. prem. pozyczka dolarowa we mają b~rdzo słabe zastosoWładz Skarbowych.
(dolarówkla) obniżyła się o 40 pkt. wanie. dlatego tef normy śred
Na rynku prywatnym obracano nią niej dochodowości, na kt6rych
po 39,75 w płaceniu, 40.25 w żąda- opiera się wymiar podatku dochodowego dla warsztatów rzeniu.
Zniżka
4 proc. pożyczka konsolidacyjna mieślniczych, powinny być wła
GIEŁDA ŁÓDZKA
Uliała tendeneję niejednolitą: ~ub ściwie oszacowane.
Zry,c zalto- Producenci oczekują potanienia towarów wełnianych
Na wc:torajszym zebraniu giełd..
wany
podatek
dochodowy
jest
sze odcinki zniżkowały o 75 pkt. do
Obecny spadek cen wełny su- wym w Łodzi notowanI):
W związku ze spadkiem cen
poziomu 61,75 kupno, 62,25 sprze.. f~ą !>ardzo dog,OOn;t, ale witrans. sprz e daż kllJl'llt
rowej,
poniżej poziomu dotychnlen
mleć
zastosowanIe
wyłączwełny
surowej
na
rynkach
świa
(faź. Natomiast drobne odcinki spa
I nw. 1 em . 76.00
czasowej
kalkulacji,
zdaniem
nie
wobec
tych
warsztatów,
któ
I
towych,
sprawa
ukształtowania
dly o 100 pkt. i obracano nimi po
Inw. 2 em. 75.00
re ustawowo pOdlegają temu się cen tkanin wełnianycb w przemysłowców wełnianych, po- Dolarówka
60 kupno, 60,50 sprzedaż.
40.50
•.
nadchodzącym sezonie letuim, winien wpłynąć na redukcję cen
Konsol. gr. 63.00
4 i pół proc. listy zastawne złem podatkowi. .
łkanin, przy czym redukcja ta
Konsol. dr. 61.50
Ponadto referent wJPowlIida nabiera aktualności.
skie ser. V obniżyły się o 50 pkt.
5% L. Z. Lodzi S. X 5/f.75
obracano: 57 w płaceniu, 57,50 " c;ię za mfeslenłem opłat stem-, Jak wiadomo, pier)Vsza w tym przy niektórych gatunkach wyWewnętr:tna
60.00
59.7b
płOwYch dla rzemiosła, które roku zniżka cen wełny surowej, nosić winna od 5 - 10 proc.
iądania.
_
Konwersyjna
63.75
63.10
wynoszą zaledwie 30 tys. zł.
108.76 10l.Il
5 proc. tlsty zastawne m. Lodzi
Jak jednak sprawa ta będzie Bank porski
Tendeneja nieje<Jnolita
wyglądać w praktyce, na razie
z r. 1933 58,15 kupno, 58,65 sprze- roc~ie. oraz przeciwkO projektowanym nowym oooiąfeniom
GIEŁDA ZBOŻOWA.
nie wiadomo. Należy bowiem
daź.
Zyto
23,00 - 23.25
na
necz
samorządów łerytorial
Na rynku akcjowym tende-oc)a
wziąć pod uwagę, iż ,mów zimoPs:tenica
29.00
- 29.50
wy sezon zakończył się dla prze- Pszenica zbiel'.
była utrzymana.
Akcjami Banku n.~h. Wreszcie ' wspomniał rów
27.73 - 28.50
nież o obnJżcnłn podatku od uOwies
22.00 - 22.50
mysłu wełnianego Wpl'ost katapolskiego nadal obrracano po 108
bO.lU, przynajnmiej do wysokoMąka żytnia
33.25 - 34.00
_ strofalnie, wobec czego przygo~upno, 109 sprzedaż.
Mąka żytnia
31.50 - 32.25
ści poobiermej
w województowanie do sezonu lctlłiego ceMąka żytnia
21.75 - 22.75
twach wschodnich, a to ze
chować będzie daleko idąca oMąka żytllfa razowa 26.25 27.00
układ w7.ględu na ciężkie położenie
Mąka żytnia 65 %
(trans.) 32.00
strożność.
branży
rzeźniczo - wcdliniarMąka pszenna
47.00 - 48 .00
firmy A. Pippel
.
43.00 - 44.00
Zdaniem naszych informatoskiej.
Wierzyciele firmy "Alfred Pip41.50 - 42.50
Na zakoń;czenie re·fer~nt z~l.a
rów, produkcja artykułów weł
36.00 - 37.00
pel, wł. Alfons Fiedler", która kosza odpowiedrn ie Tf~zollJJcje ,nianych, celem nie wywoływa
"
31.00 - 32.00
. rzystała z odroczenia wypłat~ za- prośbą o przyję.cie i,c h, motywu
nia sztucznego popytu, będzie na
,...
28 ;; 0 - 29.50
warli układ, mocą ktc.rego firma
Groch polny
29.50 - 31 .00
iąrc to tym, że czyn.niki nadzorpoczątku okresu produkcyjnego
" Alfred Pippel, wł. Alfons Fiedler" cze Hczą się w mUlczncj mierze
Victoria
29.00 - 31.00
bardzo nieznaczna, przy czym Groch
Gryka
18.25 - Hl.2;;
zobowiązała się należncRei wierzyz opinią izby łódzkiej .
warunki sprzedaży również uKasza gryczana
:3 1.50 - 32.50
<lieli spłacić w wy~oko~ci 40 proc.
Następnie referat
p. t. " Zalegną pewnej zmianie.
Reszta bez ·zmiany.
llominalnej ich w:utości, hez odse- wodowe dO'ksLtałcanie młodzil
Z kredytów poważniejszych Tendencja słabsza.
tllk i k08ztów w 4-ch ratacll, z ktć i" w rzemiośle " wygło,sił inż. A~
NOTOWANIA BAWELNY
korzystać będą tylko kupcy firvch I - 10 proc. poczyna.jąc od Tymieniecki. Referent rozwi}al
NOWY JORK.
nansowo
bardzo
mocni.
Nato15 września 1938 r.
z dn. 10. 12.
plan załażenia eentralne.l snOmiast wobec słabszy,ch, sŁosowa Otwarcie
Grudzień 8.05, s tyczeń 8.04, mar zet
Ponieważ za układem na. powyt- ły zawodoweJ, w której ucznioUe będą pewne restrykcje, celem 8.09, maj 8.13, lipiec 8.17, październik
tzych warunkaeh wypovdedziała się wie
przebywaliby w ("ią~;!l
uchronienia przemysłu przed 8.22.
większość cbecnych na
zebraniu trzech lat po kilka tygodni ceALEKSANDRIA.
plagą zwrotów.
Notowania z dn. 10. 12.
';vjpfz ycieli, reprezentująca lącmie lem doskonaJeni~ się w swoim
Jeżeli chodzi o wzory i dese·
Sak ella l'ldi s : styczeń 14.15, m arzee
ponad 4/5 ogólneJ smny wierzytel- rzemiośle . Przy b 71~ole teJ pnnie, to jak zwykle, również nad-113.9~, maj 13.?9.
JlOści, które uprawniają do uczest- winna istnieć również bursa
chodzący sezon letni zaprezen~lza: styc;zen 11.74, marzec 11.88,
niczenia w zgromadzeniu - układ dla uczniów. Fundusze na ten
.
d . . . . maj 11.97, listopad 12.32.
tUJe _nowe esenIe l Wlązama, Ashmouni: grudzień 9.68, luty 9.72,
uznany zQstał za zawarty i przed- ('~l wi'lIDV się znaleźć z (lpł.!\
co miałoby zachęcić klientelę.
I' kwieciClI 9.77, czerwiec 9.82, vaździer
sta"' i~nv sądowi do zatwierdzenia. świadectw przemysłowych, do nik 10.08.
fącji,
zasiłków
za
'nte'f
'
'50W3
Sąrl l~ldad zat.wierdził.
nych sallloO'l'zardów i t . ,l
Referat ten zo.:;tnl uzupełni!)- miała miejsce w okresie przygo:I
III
•
l1Y uwagami inż. Hvrtglasa ,
towań produkcyjnych do sezol'lU
N01N8
ma byt ujawniona
Dłuższe
przemll\.yjp 11i'3, j)0- zimowego. Zniżka cpn surowca,
galanterzyst6w warszawskich
S\VH.·corne spTawie s:;koltu ich"3 nie mogła jednak przyczynić się
W preliminarzu b udżetowym na
.
k'
ł .
'lawodowego wydl0SIł
do obniżema cen t ·anm we marok 1938-39, wstawiony został \V
I">
nych ze względu na to że wslmJak już donosił wczorajszy ciszkańskiej na sumę zł. 100.000
blld~ecie ministerstwa przemysłu i
N ,,"CZ. INż. tl}LOr.OWSKI. t '1'j arbitrażu' rządow e- "Glos Poranny" sytuacja w bran drugieJ na Nalcwkach na sumę
handlu, kredyt na druk sprawozda
Referent zauważył. iż dotych g~" w e;::~Ulyśle włókienniczym, I ży galanteryjnej jest w chwili ok. 150.000 zł.
nia Iwmisji dla zhadania )lrzedsię- czasowc ooczvnal1;n na polu o przyznano robotnikom wyzszc obecnej wysoce niepomyślna.
biorstw państwowych zwanej POPU-\ światy zawodowc} były tylko ł k'
NIHlmienić należy, że o ile nie
półśrodkami. K LU ~y i wykłady s~ ~.
Szczególnie
niepomyśłnk wypłacalność firmy na Fl'aneisz
larnie komisją antyetatystycZl1ą.
Wskazuje to na to, że rząd nosi mają charalder ,ior:vwl~l.y, wo
b~
przedstawia się sytuacja w War- kańskiej jest .już ja\\-:ua, o tyle
się z zamiarem opublil\Owania ~;..·a· bec czel:(o należy zacząć od pod
a7ąe SZli ,<-O na 1szawie. Wcznraj bowicm nade- fil'ma na Nalewk aeh siara si~
wozdania tej komis,ii, które jak wia staw. posiadam,;' wpraw(1zic W
W.Ą szła do Łodzi wiadomość o dal- l ugodęwo załatwić tę spl'awę
!omo killm tygodni ternu przedło:i:o P'o lscc znaczna ilo~.! rzemicślni· .
••
szych plajtach dwóch firm ga- pl'ZCZ l'cdukeję wj~:ks];j·dl zobo!l1e zostalo ministrowi Romanowi.
ków w:\'kwalifiko~vanych cze~o ZmnIejSZaSZ ezro OCIe lanłel'Y.inych: jedne.i na ul. Fran wią'l.ail. .-

:~~~ALTERYJNE

S. BRAWI:RMAN
cen tkanin

Zatwferdzonv
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I
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Ozial!'.llllnos',' etatuzmu .

plajty
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POMOC ZIMO
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,Kr.840
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Dr. med.

TREPMAN

spec}_"_ ohor6b wenery"n,_
akór",oh.

o dobrym pieczywIe

234-12

--------

preraujy'e od 8-11 r. 2-4 i 1-9 w

śwlqtecznym'
Placek. babko. lorf czy let krucbe

I,~i~,....

moczopłciowych

Zawadzka 6. tel.

I'leczywo udo się nopewno, ieSli
m,\kt; zmiesza .io: z II, MONDAłAlN
Natomiast cia ciosło no herbatniki.
makaroniki, biszkoply lip, utyć naj·
lepiei płolków owsionych ~.
Broszurkę I przepisami wysyłomy
tqdonie belpłołftl~

Kaida sk6ra, sfosownie do
swoieh właściwości, wymaga innego kremu do pielę
gnacji. Sucha i więdnqca
wymaga nasycania łagodnym CR~ME NEUTRE.
Cerę tłustą, błyszczqca nareży nacierać kremem bex·.
tłuszczowym SETA. Cerze
normalnej odpowiada
krem pośredni, p6łtłusty
V I R G I N I A, odżywczy
i udelikafnialacy. Ustalenie
właściwości cery ,i wyb6r
odpowiedniego kremu jest
.podstawowym warunkiem
pielęgnacji sk6ry twarzy.

DOKTOR

KLInliBR
epec. ehor. sekaualnych,

~ .Pozno'" "

wenerycznJch I sk6m)'ch
(włosóW)

• K AP Y 'i ~ t. W 4 l D 1'1 4 N Rndrzeja 2,
$nJdmlejsu 22. tel. 18-677
Pr.,lmule od 9-11 rano i od 6-8 w
OlRUSY nA
f' e NaJnowsze modele stale na składzie
W nledaiel,= i bli~tll od 10-12
= -•
,.=,.,
- .= ,~ . .

---==~-:::--==:::.--::;.=-.

~

-=-

.

".

----- ~.,

--= .

ON

gn nie D •
r,sla
przez okrt;2owe
spor.owe odbedzie siC
•

•

związki

Do akt. Nr. Km. XV/2S84 I 37
Dt. med.
OBWIESZCZENIE
Komomik S~du Grodzkiego VI Łodz'
rewiru 15--$to, '>:/I",ie'ltlcalv \v Łodzi.
Prl, ul. Piofl'kowskh i 277
Endego, Jako pam1lltkę l oma- nfl zasadzie
Ilrt. 602 K. P. (' "'!Iaszll.
sllec)aliata
nie za opiekę nad sportem lódz te w tłn'u 20 Itfudnla 1937 r. o
ł
khn l h8J'monłjną z nim współ «odz. 12 w l..oc'%i, prly ulic,
5krzywanll 6
Sró:imle'ska 28
pracę podczas trzech lat orzę
I'Idbędzle się publiczna IicytllcJa rufelef. 2.10-10
dowonła.
chomości oSllacowlI"Yc" na łllcrmą przyJmuje od 12-2 i od 4-8 wie. .
Ppłk. dypl. Jan GADRY~
sume zł. 4.600.- a m'anowicie:
bo kierownik okręgowego or-ę- zespołu maszyn "rz~dZllln;czych. szarpaoz, konłania i pelcówkll oraz 400
du wf. 1 pw. w Łodzi.
It, wełnIanych odplldllów
kt6r~
motnIl ol:lądnć w dniu łlcyłll~ji 11~~~L1:~~~~~~~~:
w mit jseu sprzedaży, w czasie wyżej

a roa Lewi

w dniu dzisielszgm
wołany został na inne stanowi·

sko w administracji wojskowej.
Płk. Gabrysia tegnać będą
łódzkie okręgowe związki sportowe, przedstawiciele których
wręczą b. kierownikowi piękny
obraz, przcds.tawiający motyw
zakopiański, pędzla art. maI.

chordb kobiecych akuslerll

I

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

Merz IKpaHakoah na lialv Irzvi
odbędzie się

!)zn.e~onym.

Lódt. dn. 6 grudnlll 1937 r.
Komornik l-l Adam Mr6z

jutr:o w sali teatru Popularnego

Sprawa 5z:oelll Klainberlla
p-ko Abramowi Lifsz:,cowl
Jak już podawaliśmy, w dniu (H) Rumpel (lKP) i waga
~ _ .. - - - - _
~~k' kdypl• Jan Gabr:~ b. f ~I!row- jutrzejszym, t. j. w niedzielę półcię,fka Waldman (H) - PieDo alef. Nr. Km. 1228 l 31/VI
D Ol\TOR
li
O cęgowego urzę u w. • p. w. odbędzie się o godz. 1 t.30 przed łrzak lIKP).
w Łodzi•
•
Z wa Ik zapowIe
. d zlanye
•
h pro- . K
OBWIESZCZENIE
po ł u d mem
w sa l'I tea t ru Popu'k
S d G d k'
t d •
d
.
.
.
. k'
omoml
Ił u
ro z If'go w o ZI
.
• • •
od l arnego przy ul. n..
...,.,..ro owe.! 18 gramem specjalnIe ele aWle za- rew. 6-go aam:e~zk"ly VI tod.i pr.J
dmu dZlsleJsz~ o" z: ciekawy mecz bokserski IKP\- powiadają się walki: Tauber ' ul Żwirki 26
'
ibe.1 prze? połudmem w sa.h Hakoah, z którego całkowity Szwed. Białystok _ Czesław- na Z8SaaZ;? art. 60~ K. .P. C.o!tłasza. Spec;alista chorób skórnych
konferenc"l'ne] DOV. odbędZIe \dOChÓd przeznaczony jest na ski Mosman _ Kowalewski j te w dnIU 15 Ilrudnla 1937 roku
wenerycznych i seksualnych,
ję uroczyste pożegnanie b. kie- rzecz Białego Krzyża.
Wdowiński _ Wieckowski _ od lIodz, 12 w Łodzi.
'k
krn.noweno urz..Au
. . .
prl)' ul. Drewnowskie! 5
rownJ a . 0 : " ,
~
."~
Program walk został ustalo- W drużynie Hakoahu me wyu Mordki Szajbego
wycho~a,!la flz~cznego I prz y -. ny następująco: wal-ta musza stą.pią Fagot i BHbauT' WSkU-, odbędzie. się 'I?ublic~~a 'i,c.ytacla ru:
loludnłowa ZB,
ZlU-ai
posobtema wOJs~oweg? płk, Tauber (H) _ Szwed (IKP), wa tek doznanych konluz.ll na me- ehomo§cl ~ mlanowl~,e:
. .'
przyjm. od 8-11 rano i 5-8pp
d'ypl. J'ana GabrysIa, klory po-I ga kogucia Birnbaum (H)-Mar czu z warszawską Polonią.
160 kg. I~kleru m~r1n .N~blte~ '. 873 w niedl:iele i śwlętll od 9-12 w.
. k . k' (ITTP)
'ó k
lk' kg. emalll- markI .Noblles I In. "'
cm o~ s ł
n.
,waga pl r oZe yrzg lęd'
u .na cleka.we wa ~ puszkach, 46 kg. aluminium I złota
wa BIałystok (H) Czesław- spodzIewać SIę nalczv du:leJ w paczkach marki "Sygm!l·. 1000 kil.
ski (lKP) i Buchman (H)- SpO- frekwencji. Bilety w przeds'prz~ farby zielone; w proszku w becIkaoh,
denkiewicz (lKP), waga lekka daiy nab'ywać można w seł,reta 302 kl!. farby cl:erwo".'ei w proszku.
bokserów I.K.P.
M
(H)
K
l
k' . t' h k'l b II{P
l J
1000 kil· fllrby t6łtel w beczklIch,
Sek'a bokserska klubu IKP ( osman
owa ew~ J rla ae
u u
przy u. e- 3000 szt. r6łne!1o koloru farby do.
CJ j
h •
sk" IKP), waga p61'rednia WdO- rzego 22 i Hakoahu przy ulicy mowej w tor"ebkach marki Farb,n»
pertralttu e o. ecme z wa~szaw ." witiski (H) _ Więekowski (I. Piotrkowskiej 61.
i in.
"
Polonią l OkęCiem, gdyńs~lm Strzel K. P.), waga średnia Jabłoński
oszacowanych nil htczn" sum~
cem j z Ostrowią (Ostrow Wlkp.) _
zł. 4249 gr. 10
S~1PRZEZIEBIENIU
W celu rozegrania z tymi klubami =
któl'!' m"żO!l. ~gl"dać w ~niu
llINIl/ .
i
w cia ...u stycznia i lutego meczów J
hCyt~CJl
w, mIejSCU sprzedazy, w
czasie wyżel o'l:n!l~zonym,
bokserskich towarzyskich.
mllłdzynarodowy turniej hOke'owy w KatowIcach
ł.ódi, dn 21),11 .. 1\)37 r . .
Do ~kt. Nr. Km 17471371Vl
ł
Komornik (-l Z. DZlorlln
OBWIESZCZENIE
Międzynarodowy
turniej ho- [ Kraków: Maciejko, Czarnik. Sprawa f-mJ "Setzer i Werner·.
Komornik Slldu Grodzkiego w to.
. J
'
p-ko J' .ordce r:ilalbemll dzi rew. 6-Qo zlImieszka ł y W t od a,I
•
• k' odb d "
k e]owy,
III
Ja
I
ę zle SH~ w MIC
laIJ'k,
Mare h ewczyk il,
W
in
dniach od 11 do 13 b. m. w Ka- Wołkowski _ Kowalski, Sla- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przy ul. ŻwirkI 26
. to· t o~lcac
.
h • w kt'oryn~ wezmą \1- \ c h ura - T
'
K
'
k·
nil zlIsa.dzie art. ~()2 K. P. C. 04Ias18,
Cafy szereg zw ł ązkó ~ spcr
om upczyns J.
te w dniu 11 IIrudnia 1937 r. od god••
w. ch przesIało luz do ZWiązku pol- dZIa~ reprezent~cyłfte zespo~
Śląsk: Tarłowski, lLudwiczak
•
•
•
przy ul.
'2 w ŁodziPiotrkowskiej
skich ~wJązków sportowyc? kandy- Berlma, Pozna.~ua, K~akowa I _ Kas rzycki Urson _ Wili\V
19.
datur" dt> nagrody dla nallenszego Sląska, zapOWiada SIę bardzo
k P G'ó 'k' K
•• k'
u Wolfa Belchatowsklello
.'~....,
mYClllS
•
ruchO'
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