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NIEMC,Y RUSZAJĄ DQ ATAKU 
. na . granice Polski 

Po uzyskaniu r6wnouprawnienla zbroiell 
. . . ". terytorialnych 

rewizja klauzul 

PARYŻ, 2. 1. (PAT) niezręci!l~, , aby mógł mieć l wystąpić p~z~d E~~~ą ~e czas, gdy Francja i Anglja 
W związku z wczorajszem powo.dzerue: sp;awą re~zJ1 graf!1C: nl~lllJe. czynią wysiłki, aby napraw
ośwhi.dczeni~IJl kąnclerza v . Niemcy ~ą zdecy~owane cki~h. t:l'ale~ ~e~ac, że dę posunąć naprzód sprawę 
Schleichera u 'prezydenta Hin- uzyć wszelkich środkow dy- nacJonalizm melllJecki będzie pokoju. 
denburga, ,,,Le . Temps," w plomatycznych oraz wyko- zatruwał atmosferę swemi I -
artykule wstępnym stwierdza rzystać 'wlżelkie okazje, aby egoistycznemi żądaniami, pod-
że słowa kanclerza zasługują _ Wypadek prem era 
na specjalne podkreślenie, 
bowiem stanowią prawdziwą Pra'sa holenderska opolskiem ł_otewsklego 
manifestację polityczną w 'za- RYGA. 2.1 (PAl). - Premjer 

Cena 15 gr. 

• 
I I 

I Rok III 

Nowy; ambasador 
w drodze do Stan. 

Zjednoczonych, 
. WARSZAWA, 2. 1 (PAn. 
W. dniu dzisiejszym o ~odz . 22 

\

mlD. 50 wyjechal z Warszawy 
nowy ambasador polski w Wa
shio~tonie p. Staoi law Patek 
przez Paryż. do Cherbourga 
skąd 15 styczrua wyjeżdża okrę-
t~m "Akwitania" do Stanów 
Zlednoczonych. 

Masło i przędza 
za skóry, 

W~RSZAWA, 2. 1 !PATI. 

kresie polityki zagranicznej. Pomorzu łotewski Skuniejeks i małżonka je-

~ oś~dc~enia teg.o wy- Sprostowanie błędnych informacyj ~~e~j~~Ii:d~~J~O~il~~i~oc~~~~i~i~ 
raźrue W14al: Jaką akCJę ma ROTERO .,.. CIała. p. Skulemeks zaś ~ostała 

W ZWIązku z odbytemi w koń
cu ubiegłego roku rozmowami 
oastąpiła w dniu 31 grudnia 32 
roku ~ymiana not między min. 
Beckklem a poslem oiemieckim 
v. Moltke, mocą których Polska 
otrzymala kootyngent na przy' 
wóz ~o iemi.ec masie. przędz, 
wzaml8n za przyznanie pewnego 
kontyngentu na skóry surowe z 
Niemiec. zamiar prowadzić rząd nie- L' b/M. 2. I. (PAT,) -:- .1. ~zięk i szybkiej interwencji mia- ciężko raniona. 

. ki k b' . _, Im urg. a: onek Rady Stanu I le- rodalnych czYnników polskich, P-
mtec. w o _u lezącrm~ wy Iden z deleg~t6w . ~olendersk) ch na Umburg ogłosił następnie. w .De -
suwaJąc aJtcJę rozhloJeruo.wą z~romadzema Ligi Narod6w oglo- Telegraal~ sprostowanie, w kt6rem . Konferencja piAclu mocarstw 
nie tak jak Francja, która Sil w amsterdamskim . Le Tele- stwierdza, że otrzymał błędne dane ~ 
stawia tę sprawę na płasz- ~ral· arty~uł . o ?omorzu . . OPiera-lodnośnie narodowości 1udności nie odbAdzle slA czyźnie międzynarodowe; _ Jąc się na . przeslance, jak?by lud- Pomorza ·i te wobec tego . nie mo- ~ ~ ł 
l I

' · ł ' no~ Pomorza była w wlększośd te był mowy o podobnym pla- Genewa - ' J'edyne ,, ' d k .. 
e.cz _ wy ą ~me •• w _ p aszczyt- ni~polska, wysunął' Umburg plan. nie. . .. . !D I!'leJSCem ys ·USJI 
me ' mte(e u Nlemtec. at~by , .kor~tarz· zostal prz~unięty. . ,Równocześn ie, zamieścił .pe rozbrOJeniowej 

R'" d..l I ' t. J.' teby Pol~ka ' oddała Niemcom TeJ~graal" .artykuł innego pdblicy- . 
. ..eS a o~aga , S ę ! Pomorze, wzamjań . za o\lpowiedni sty hb)enderskiej!P p. Ctlyperlsl! Jr • L~NDYl':l, 2. 1 (P A 11, Jak Lon.dynu. . Paul Boncour nie 

pr6.cz r6 n~':Ipraw"lenla. W, rzedl«> Ż81lJdriiO~y p.as. Prus> wscho. ~tóry . \\oyraz",e • oświetla r- raWdzii ?onosl . Dally Telellraph, pro- chcIał zraZIć sobie niez~proszo' 
zbroJe " . . • dnlch przy ~ramcy litewskiej. _ _ 'Kie pol~_ char~kter Polllllrzll. JeklOW~~ pne~ Mac I?<?Dalda nycb na t~. kO',llereoc)~, cboć 
terytoria ych trakfawwer-i - - "- w dru~lel pO!OWI8 !YC1:Dla ko.n- ba.rdzo."I' Olei za~~er~sowanych 

I 
. . R.. .. ,.. lerenc)a pIęCIU mocarstw w .pra- SOl(lUOlków FranCJI, lak Polska 

sa sklego jako wS~PIIJ do ' eorsadlzacJa artn]ł rutnunsklej Wie ustale~ia szczególów przy- i C.ze~bosło~acja, Sc~lei~het' .zaś 
wszelkiej org. poko u W o ~ znanego NIemcom równouoraw· spodziewa Się uzyskac Wlęce l w 
te!1 sposób,. pisze dziennik, ObowiązeK powszechnego przysposo- ' nie~ia zbrojeó nie odbędzj*: się; otwart~j, ~ysk~sii na konIe:en~ji 
NIemcy zmierzają do reałi- b". k Zarowno Paul Boileour lak I rozbrO)eOlOWel w GenewIe Dlt 
zacji swego z góry ułożone- lenIa wOJs owego Schl~jcber nie okazali . cbęci w ~<?ndynie, gdzie iemcy mog, 
go planu. Mimo zmian w KISZY!"IÓW, 2,1 _ (PAT). _ BUKARESZT, 2.1 (PAT). _ po przYJazdu na tę konlereqclę do byc Izolowane. 

sferach rządzących Rzeszy Prasa m.'.e)scowa donosi, It pod- parlamentu rumuńskiego wpłynąć 
ciągłość go planu jest wi~ ~zas sesjI stycznLowej rumuńskich ma w najblitszym czasie wniosek 

d K J 
Izb prawodawczych rozpatrywane rządowy o powszech nym obowiąz-

Zgaszone lonty 
Proces zamachowców bombowych oczn~, ampan a r~zpo- być mąją .bardzo wUne projekty ku przysposobienia wojskowego w 

tzęt~ ob tnJe w prasie na- dotyczące reorganizacji armji. Pro- Rumunji. UWzgłędniając fakt; te 
cjonaUstyaznej zarówno pra- jelit y , przewidują ' między innerni nowoczesna wojna obejmuje całe 
wirowej jak i lewicowej óa zorga01zowanie sztabu armji na no~ społeczeństwo. nie zaś tylko siły 

w Hiszpanji -

rzecz zniesienia korytarza wych .zupełnie w~ruńkach . S- ecjal- wojskowe Ja!,e~o narodu. nowa PARYŻ, 2.1 (PAT). - Dziś 
. . . \. ne zamteresowaOle wzbudza pro- ustawa przewIdule powszechny o- przed .sądem przysięglych w Ma
Jest wysoce zDlll;llle~a. G_o~- jekt organizacji wojsk terytorjal- bowiązek zapoznania się z metoda- drycie stanęli uczestnicy wykrytego 
nym ,celem po.lityki zagram- nych. mi obrony. spisku w Barcelonie. Władze poli-
cznej niemieckięj .:w roku 1933 . cyjne wpadły wówczas na ślad 

zgodzili się na i~h namowy. Nie
doszlych zamachowc6w aresz 0'1 a
no. Staną oni prze~ sądem wojen. 
nym. 

Rzezie będzie zmiana granic. , p . d I R d M·· t Ó dwóch osobników. u których 1.ns-oSie zen e a Y Inl5 r W leziono wietkie ilości bomb. \li rę-
Nie sądzi się, pisze .. Le ce policji w Madrycie wpadła rów-

Temps", aby gen. Schleicher Nowelizacja szeregu ustaw nież lisia os6b. do których w~sy- BERLIN. 2. I. (P'IT)- \\'edJu~ 
zaryzykował jakie nieostroż- łano bomby. W Saragossie areszto- otrzymanych wiadomości noc ~ 1-
ne posunięcie. Kalkulacje WARSZAWA, 2. 1. (PAT) Dzi ś wy z 3 lipca 26 roku, zmieniającej wano 125 osób, pcdejrzan)'ch o westrowa r6wnież poza Berline rM 
B l " odbylo się pod przewodnidwem p_ art. 112 ustawy o szkoła.ch akade- udział w spisku barceloń~kim. m la/ą krwawy r rzebieg. Szereg M-

er ina zmterzaJą raczej do premjera Prystora posjedzenie Ra- mickich oraz nowego rozp. Rady jek i napad6w ~ rzewainie na Ile 
postawienia w Genewie na- dir Ministrów. na k!Órem- przyj~to Mlnistr6w z 20 czerwca 30 r. o po- PARYŻ, 2.1 (PAT). - Donosz.) politycznem - pociągnęło za sot ą 
tychmiast po wysunięciu przez kilka projekt6w uSt81V i r zporzą- stępowaniu egzekucyjnem Wladz z Barcelony, te wedłu~ oświadcze- 12 char śmiprtelnych or37. wielk~ 
Francję kwestji bezpieczeć- dzeń Rady Minist~ów ora~ zała- skarbowych. Ponadto Rada Mini · nia gubernalora cy ... lnego ekstre- lic7.be rannych. Wypadki podohne 
stwa kwestję rewizji klauzul twiono sprawy bi eżące. Między in. slrów postanowiła utworzyć w ra- miści barcelońscy rozwijają obecnie miaiy miejsce w Hambur(!u. zal!le 
t t' 'alnych W t 'b Rada Minf~tr6w uchwalił a projekt I mach budt etu Rady MiDistr6 ~' biu- wielką dzia/alnoŚĆ agitacyjną wśród biu ~uhrv, KolOniI. Frankl'Jrcie nad 
e.ry or l • en sposo , ~ ustawyogrobach . 1 cmcptarzach ro personal ne. analogicznie do biur wojska, Ośmiu ekstremist6w us,ło- Menem. Essen i t. d. \li miejsco 

Nlemoy pragną wypaczyc ! wojennych. projekt noweli do usta- przy ministerstwach. wało namówił grupę tolnierzy do I wości Allen zab'ty został przez wła 
jedną z glównvch zasad fran- : wpuszczenia ich ~o wnętrza maga- snego syna pewien wOjsko\\)' 

:~!~ .. ,'!.~.k~~·i::':b;t PersiaodgIradża się od Europy ~""' bm." Zol.,,,,, p~".I, -_-__ .. _ 
Słuszne cele -- niewłaściwe środki 

Dźwiękowy Kino-Teatr TEHERAN. 2.1 (PAT). - Szach dawno traktatu persko·sowieckiego. SamobOJ·Stwo s"dziego 
perski wydał dekret. zabraniający Koła te domagają się powołania J . ~ · ZACHĘT A 'Yyt~zym urzędnikOm i osobom, do życia specjalnej komi$ji. kt6raby • Smierć b wiceprezesa Sądu • i z~jn\ującym stano\Vi~a t1fzedowe, dokonała re\Vi~i traktatu. O·k' 

: potętn \' dramat p. t. odWiedzania kobiet ęuropejskich i ___ ręgowegO 
• Mlło~t I zemsta brania udziału w przYięclacllo wy- . . . . . • dońskiego kozaka: dawanych orzez zamieszkałych w A ' W:4RSZAWA,2. 1_ Wmle- nIcy s~, J~efa pr~y ul. Hozel 
• !lito I.r dukoli So l" • Persji cudzodziemców.· resztowanIe szkaOlu włamem przy uJ. Sko- :50. gdzIe n\1mo WYSiłków łe~arzy, • IV ""0 . f ' k' - 7 t 1'1 • I . od ysk 's p~y O II rol i p:1. ~' y~t~pll, :. Na eży to uważać za objaw re)' enta rup:1 nr. pos rze I SIę ~ re- zmar, ~"e z 8\\ H .• -

: 

A. Ces.rsk_I.,H_ 90dIl6~" • wzra:;tająC)lch wrogich nasfroj6w w - wolweru w celu samobÓJCZym tomno~cl. . .' 
I E~M_k.imowa III: stosunku dó przedstawićieli handlo- . TA~NOW, 2 1. (PAT) ' W Tu- 50-letni Sta~isłalV Różycki. eme- Co .bylo prHczyną. SamObll)

• U\~AU~w~ oraz ',~r~ slY "a o:, . • wycll zagranicznych w związku z chbwle pod Tarnowem aresztowano rytowany wIceprezes sądu ok~ę- st.wa nie usta!on.o, .gdy,- d~spe:31 
: ra~:rJ~c .. , I PIO.Ś'." rO'YJ,kie • zatargiem angielsko-pers~i m. I miejscowego notarjusza, \\ ,".:ente- gow. ego. K~la utkwiła w Szyi. !Ile pozostawił hstow, w~,a n u-• :terOIl!t L A. l. Koła handlowe twierdzą. że lir- lIo Pisarczyka. A;reszt.bwa01e nastą: . Pogotowie ~tunkowi~ ~rze- ląC~ przycaynę tralllczneQo 
• : my sowieckie, dzi-J lające 'na lerenle pilo naskutek ulawf\1enla nadutyc ,,: , ozłl? R61.y~kiego, po udZlele- kroku. 
•••••• ~ ••••••••••• Persli lIadutywaj~ zawartellO nie. oooelnibnych z depozyt6w- OlU p,,~rwszel oot\>(\C.... .'lA l.cz- -

• ~ 1 . \. I", _. 



; DYREKCJA 
Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego Spółki Akc. 

Cllektrown'e L6d.ke) 

zawiadamia odbiorców e!1ergti elektryoloej, li od dnia ~ tyclniA t933 roku wyd&wftne będ4 perso. 
nelowi, peIDj.j~Ce mll czynDo~cj słu 1bowe na . rnieśrut, 

legitymaCje koloru szarego z fotogralJaml, 

, 

zaopa~rzone w pieczęoie, pioluby Cirlllo lfe oraz podplar Dlrekcj i, I •• wierajqc. "Jucze ólnienit fun · 
kcyl slutbo"y~h . DotychcI8sowe legitymacje aost-ały uni wllłnione, nowe zaś 5,! watne do końcn l 933 r. 

PP. OdblorcGw energJllllklryczn'J uprasza się o t,danl' okazania legityma· 
cji słutboweJ prz.d rozpoczęciem czynnołcl przez funkcjonariusza elektrowni. 

Na nlulejne 1'Ozporrlldzenie DyrekcjĄ Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego, pólkl Akcyjnej, 
pecjĄlale Iwraca u"egę PP. odbiorców, nadmi~niając, te zn nadut.ycia osób, nlclaopltrzonych wie· 

gitymacje TO"8rzrs~"a , nie przyjmuie na siebie tadnej odpowiedzi8Ioo~ci. 

tycznI. ' 933 r. 

Autorytet Hltrera maleje 
Nielubordynacja w oddziałach 

szturmowych 
. ESSEN, 2,1 (PA T). - Hltlero· 

WSki oddaiał SlIIm!\Owy W Miin· 
ster wystosowal do Hitlera list. w 
którym domagal .się usunięcia kon
lIiktu Hitler-Slrasser. H,tler na lisI 
ten ule odpowted2lał I pOlecił ko· 
misji !Iedczef tbadać sprawę. Uwa· 

t. j_C POstępowanie oddzlalu za nie
subotdyn,clę, zamierza oddzial ten 
rozwląza~. Kierownicy Odd7. i ału na 
d~wOd, że ząajdują się w op0 1ycji, 
pozdejmowali odznaki parlyj ne i 
grożą , że sami rozw iąż" oddzl.ał. 

W pogoni za ' dłu!niklem 
Zamiast do .łubu - do komornika 
WARSZAWA, 2. I. - Na t1el sługach fi rm samochodowych i za· 

niewypłacalno~ci nabywców samo· dan iem ich jest odbieranie od szo
chod6w, w Słcleg6lno~c l taksówek, lerów niliza ołaconych wozów_ Pro
w Wal zawle rozwinął się specjal· ceder ten nie jest taki łatwy, jakby 
ny proceder • łapalzy samochodo- się wydawało i wymaga od .łapa· 
wych '. Ludzi ci pozostają na u- azy· nierat niezwykłej pomysło

wokI. 

Smiert b. artystki 
w płomieniach 
PARYŻ, 2. I. (PAT) Ubiegłel' 

n ~cy IN mieszkaniu byłe l artystk 
HUK ARMAT ZA Gt·USZA 

Ostatnio w Warszawie zaszedł 
niezwykle ciekawy fakt, ilustrujący 
melody działania .łapaczy samo
chodowych". 

deklamacje o pokoju 
Nowa faza walk ' chlflsko-Japoflsklch . 

dr~maty nej I IJImowej, H ·letniej 
Desganges wybuchł potar. Dym 
wychodzący z okien sDostrzegli 
przechodnie I za.larmowali strat 
ogO\ową. Aczkolwiek akcja strUy 
ud ała się stBruszka spar.htowana 
j nremogąca się oorusllć spłonęła 

W lednej z najwiękSzych firm 
samochodowych VI WltStaVlie lIa· 
byto przed p6ł rokiem 5 taks6wek. 
Nowonabywca niejaki Raclkowski 
po uiszczeniu UlICzki, zaprzestał 
płacenia weksli. Naldało wice wo· 
zy odebrać, jednakie niesumienny 
wlaklclel w nlttwykle sprytny 

Tien Tsinu donoszą o gwałtownej I nOwnie slrzelan ina po przybyciu od rządu sowieckiego dostateezne Dzień przed Botem Narodre' 
SZANGHAJ. 21 (PAT) - Z S%an-Wai-Kan rozpoczęła się po. / ponla powinna wpie rw otrzymać spos6b ukrywa ~woje las6wki. 

Zabity przez prąd stmlanlnle m iędzv oddziałami chiń· oosiłkó'w j apońskich. Z Tien-Tslnu gl\\arancje całkowitego taniechania niem do Raczkow kiego zgłosił Sil( 
WIEDEN, 2. I. (PAT)- W po- ~kleml B japońskieml. Według wla· dono~zą, że samQI.oty l apońskie I pro~atand~ komunistycznej w Ja· jakiś, pan i powiedz ał, te chce. 

dom ości ze zródeł chińsk ich, ja- zrZUCIły na Szan·Walo-Kan 12 bomb, ponJI I ChInach. wynaląć klika taks6wek na sw6j 
blitlJ Gruu dokonano pr6by za· pończycy pierwsi rozpoczęli strze · podczas gdy armaty pOlowe ostrze· jaj{ wynika z tej' wiadomości ś.lub. Uradowa."y RaczkOwski zao· 
machu na przewody elektryczne, lanlnę bez ładnego pOWOd u, Chiń· IIwały miasto. Ze źródeł poir.for- ... . . 'l harował 5 SWOIch woz6w, Zgodzo-
doprowadzające prąd z elek trowni. czycy zaś bronili swych stanowisk. mowanych dbnoslą, te wojska ja- donle~I~h1a u r~ędowel a~enCJI 50- no się co do sumy, poczem urnó. 
S~ rawca zamachu Schwarc wskutek pońskle zajA'Y dworzec kole/owy wwlecklel ,Tus ~ r~ekomei skłon· wiono sio, te do Ractkowskleoo 

. t t o . lo . rzy Wiadomości z terenu walki są '" ności rl"du japonsklego do &Iwar' l' nreos ro neg maOl pu wlnra p jak dOt)'thCZl5 bardlo Sk,pe t po- ~an.\Val·Ka.n, t którego 3000" • zgłostą się drutbowle f polad~ tlo 
przewodnikach został ralony pr.- wodu niemal zupełnego przerwa- zołnlerzy Wyjechać ma do Szln- CI.8 paktrł nieagresJi prz.ez Sowiety domu, skl\d Vlyjdl\ nowoteiicy ate· 
dem i zginął na mIejscu. DZIenniki nla poł"czenla lelelonicznego. Wang-Kao. OI~ odpowlądają prawdZIe. by pojechać do kościoła . Nuatutn 
wskazują na związek międlY za' ~ p Y' trana do garażu %J!łosiło się pię· 
machem a rozruchami ch lopskicmi LONDYN, 2.1. _ Wedlug do. d /t..R łZ) Z. I ~ .Petit Journal ' eiu pan6w w smokingaEh. Każdy 
We WSChodniej Styrjf. LONDYN, 2.1 (PAT), - Pod niesie fi t TOkjO premjer japońsk i ?hOSI.' e ostatOlo. w prasIe zagra- wsiadł dd taksówkI I ~tnUr Samo-
- - ----------- Saito oświad"ył pq;edslawicielom mcz~eJ s~er~one wlado.~oścl ? 1st .. chodów ruszył pbd wskazany adres. 

prasy japońSkiej, te pogłoski onlemll. talnel konwencll p~mlędzy Tuiaj oczekiwał jut komornik l 

50 okl'ęto' W ang.eelsk.·ch mającem wkrótce nastąpić zawarciu FranCl1! a Jap.onill są nleścl.słe. Po- polkjantem. Okazało się, że ,druż
japońsko-sowieckiego paktu nlea- dObny plan me był I . nie le~t na bowle" byli funkcjonariuszami sa-

h b • h gresjl nie odpowlądajl\ prawdżle. Qual d Orsay przedmIotem badań . Ińochodowej fłrmy, kt6rzy w ten 
na manewrac oJO~C: Rząd japońsk w EhwiII :obecnel 1 sprytny spOsób • wabili niesumlen· 

LONDYN, 2. I. - Flota anglel . dra kontrtorpedowców, dwiema es- nie prowadzi z. SOWIetami żadnych • ---; negó naby\\lc~. OczywiśCla • sal\1o· 
ska otrzymala rozkaz wyruszenia w kadrami łodzt pOdwodnyGh. . rOkowań w tej sprawie, gdyż Ja· . chody z miejsca odebrano, dniu 9 b. m. na wielkie manewry rp alej w skład floty manewrulą' t!5liI.I ___________________________________ _ 

wiosenne, mające się odbyć wIdłu! cej wchodzi 1 pancerników, w czem 
wybrrety francuskich od kanelu La okręt aclmlralskl .Nelson' , oraz P I- · k·· · f· I 
Manc~~c~e~eta~~~bwi~~~~~:l · Doty ~~~:e~~:J~m~!~~~;;~~~~i~~;;Z~; Q I~la W pOSZU ·· lwanIU sprawcy pSiego .g a 
staje admiral sir john Kelly. Do· prze~złt) 50 jednostek bojowych. S • ł . dl- • d . .. ' . I 
\\"?dzi~ on b~dzie dwiema eskadra- Zadanie manewr6w trzymane . zczego y smro lWe) emonstracll na p a~u 
mr bOJowemI, dOloneml z krążo. jest w tajeńlnfcy. ' T - tr In W • 
"'flików druga, piąta i z6sla eska· ea a ym w .arszawIe 

Cz stość zasad 
Kradzieże w imię komunizmu 

RYGA, 2. I, - Rewizja sKładu elem dO 'onywania Kradzieiy zbo
o-i: bowego organizacji komun;' t • ta J lierttniaków z magaz)'nów 
(ZOl ch i administracji SOWIeckiej państll'owyoh. Pocj goię ty do od· 
na Ukrarnie, dał3 niespodziew3ne powiedzlalnośd, Krawczenko o
wyniki. W rejOnie Snlhurowskim świadczyl, te kOJlJ unlzm nie uz. 
naclelnik IIl1l1cjl sowl~ckie j , od· naje prawa własności i te działal, 
dZIałów G. P. U. Krawczenk'O, jakO prawd.i .... y komunisla, który 
prz)' pomocy milicji ukrywał zbo. r chciał ubezpieczyć milicję i lud· 
2a w lalym rejonie i wysylal mi· ność rejonu przed glCldeltl. 
licjaDłów do kolektywII.. rolnych, -

WARSZAWAj 2. 1. Policja 
warszawska zajęta jest poszuki· 
waniem złoAliwego sprawcy .za· 
guowani'" w noc aylwestrową 
placu Teatralnego. 

Jak wiadolno, w c~81je naj· 
!1orętszej zabawy w teatrach I 
licznych dancingach, skupionych 
Wokół plac'!f kto' rozlal naprze
ciw teatru Norodowello płyn o 
straszliwym duszl!.cym odone, 
który nieomal lliomentalnie ro%' 
~zedł się po calym placu i są' 
siednlch ulicach. Odór był tak 
przenikliwy i rozszedł się tak 

KLĘSKA A Z S prędko, te jednocześnie niemal 
• • • rozdz.wontły się sygnały alarmo· 

• we w komendzie policji m.War-
W mIstrzostwach hockeyowyc:h sUwy, k.omisa!iacie rządu i w 

A . KHY ICA, 2 I. (PAT) W dniu na bJł. fair z Obu stron AZS. 'rał ratuszowym oddziale straty o-
.. 71~,eJ. zym przed pOłu dniem w mię· wybitnie defenzY\\'JlI~ goiowej. 
d,yna rodowym turnielu hockeyo- Do 11n81u w /Iodzl W. E. V. Odór dotarł nawet do alra. 
'" m WIt ner Eislauf Vereln poko- oraz zwyciętca meczu wieczornego zaka, pelniącello służbę na wie. 
nal AZ. WarszawR w stosunku B. K. E. z Budapeutu, który bę- ży ratuszowej, który też umó' 
4 O (0:0, 1:0, 3:0) Gra prowadzo- dzie walczy f przeciwko . Brar.den- wionym sYllnał~m .gaz" zaalar' Bm:ltr'!'lim_______ bU1ller E. V. % Berlina. mo.wal kapitana oddziału. Nie. 

------------- mai Jednocześnie dyiurny oflcer 
Ciągnienie dolar6wkl ~~~\~~ei:a~ądał pomocy straty 
w·· . I Na mlelsce, z którego roz' 

. cZ(j r~l . odbyło .Slę w war.za- 11395094 111 1479 104~749 2B2315 chodzi/a .i~ wstrętna woń udali 

przerwie znów rozpoczęlo widowi· 
sko, na redude Sylwestrowej kilka 
pań zemdlało, w restauracjach pO' 
bliskich odczuto bardzo przykro 
n a pływ .morowego powietrza· z 
ulicy spowodował zamęt nielada. 

Dopiero po upływie dwu go
dzin gaz ulotnił się zu nelnie. 

Obecnie policja biedzi się nad 
odszukanIem spraw cy owego ata· 

ku gazowego i nad odkryciem ce
lu tel smrodliwej demonstraCji. 

Jot ustalono, te spOSÓb rozla. 
ni, wskatule na to, t e uczyniono 
to VI ruchu z butelki trzema stru· 
mieniAmi. Wydaje się, 1e sprąwca 
jech ał taksówką lub dorotką.-: 
Obecnie poszukule się taks6wkl. 
Kil ku dorotkarty I kierowc6w zo· 
stalo jut pr,esluchanych. 

Uroczysty -pogrzeb 
. b. prezydenta Lwowa 

LWÓW, 2. l (PAT). W dniu Kondukt "alobny prowadzili 
dz isie jszym odbył się tu pogrzeb ks. arcybiskup. dr, 1 wardowski 
b. długóletniel!o przezydenta m, I arcybiskup ormiański, ks. dr. 
LWOWA Ś. p. Neuman8. W cza· Teodorowicz w uyście licznego 
sle uroczysto~ei pogrzebowych duehowieńslwa. W pogrzebie 
przem6.wienła wygłosili obecny wziął udział wojewoda lwowski 
pretydent Lwowa p. Drojanows· Rożn\ewskl, korpu. oficerski, po· 
ki, b. wiceprezydenl miJłsta pro., słowie, senator. i ~n . Na ullcach 
fesor uiliwersytetu lwowskiello, kt6remi przechodZIł kondllkt la· 
dr. Chlamlao~ oraz przedstawi' I tarnie osłonięte były kirem. 
ciele ' stl>Wattyszeń, których . 
zmarły by! wlpółpracownikiem ---
przez wiele iat 

Łotewscy goście u Prez.Rzplitei l'.le CIągOleOle p~eml()Wej pożyczki 1137477 4585~ 397540 11 6874 s,ię ni ezwłOCznie strażacy i .n. 
doluoWel· PremJe padły na ńalt~· 11 a4a~8 146 7!l:' 761ljkO 69~844 ocmi slrum\eniami wody zac~ęli 
pUJące numery: • 10593)1) t 10353 2480':7 1191173 zmywac gryzący w oczy plyn. Reprezentac:yJn~ polowanie 

12.000 dol "'t. t2~864, I IGS23 130820' ' 174110 62~713 Dla -pewności doslarczono stra· B· ł .. 
(I 'UOO dOI. na Nt,: 124706. 78190$ 1 '!b~lge 443"97 1263489 żakom maski gazl>we' japarafy W la oWlezy . 

I~ \)i~ II409l1120i!J( 141 .065 IJ47449 z roztworem wapna ale okazało WARSZAWA, 2, 1. (PAT.)~Dlls IIIISZ, butmistrz Rygr pos. C lh1i"s. 
O 1.00e dol. na Nr.: 3bB!)T7 11 375115 ;l4!J 11W14 ~ 4111 119 się że płyn sCbodzi' pod napo· Pan Prezydent wyjechał do Bialo- dyr Bank u ROlń"go Zelzi ts, poseł 

1 .1 111 (':17 14.'1l~211 J34!J91 1,t'3HIO'j 73:343 99596 1074a04 'rem wody. Ptzeti :zmyellltn 1)0' Widy, I1.dl ie zamle&lka IV pałacu I3t~ik!l.l po!eł Leln8i·Leja Orat ad. 
lU 17.11 .~o GO • U6903l 454740 ta4~6i(J 1~OI800 II . b I óbk I . ' Ik L ki P 

Po II o ~.\)~ 118 Nr. 'r, 371~ 473478 115?JI lli/OaG! -!a2314 st~liłaP:p~:ób i:zJnn~/ ł;~u: U· ~r:~~~:~ i n~:r;~~ł::Ug~~~tt~wk"!~: ~l:~~~~j~\:~~ ~le'Pt1~je~il~ t ~~: 
7!ll.u 1.t3l0~3 ~tH'1 3. ~3I,12., LOII207 . ~1:(j()(!O 48(;6'6 :.OO5CO TymcZlscm zlolifiwy g~. 'lidzie. kie\Nict. mln. Mich.łowsk l . Ilen. wOdu wypadl(u samochouowcj!o 
99l .,6f\;i .,1\ '2 ()" I lll2z8H8o _ 4tOt~~_ U~23~ ',>2?166 rał i~ wSt~dzl," siejąc poploch. Rydz-Smlgly I inni. ktOren1u ule!!' . Po~ Zcrnl!als za. 

I '211UU4, ll~ ,. '.4 ~t l Iii 65,030 Przecllodnit uGiekali & ulic dorot· JednolzeAnie przybyli z Rygi do cMrował na j!rypę i musia ł zre· 
10 ł'~~ ~ 4~~~5Jna ~l9 lr~~tl~9ll~~ I~~J'':;: .IH~.IJ I1J hOl ": coprędzej odjezdtaly, 'II I teatrze Bialowieży w charakterze I!o!ci zyl!rtować z W~laldll . G Ścle lo· 
QIInl:l 4~ ;,025za I ~779!)41 :J~~.>7 Ilt~t'!)~ li 7 ~Ii. L~ 54\.11 7 N.~ro.do~"yrn. pr.ero"ano prz~sla:! P~\Ia PrćzydclI'& Rzeczypospohtel tewscv wezmą udział w polowaniu. 

- '- • "lenIe LdoPlero po p6łgodzlnnel mm. spraw zagranicznych Skau· .'_ 
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R OZI lSTWO CZY _. KRZYWDA Red~kcJa O 20 pI'OC. 
Sprawa pragmatyki dla pracowników Konflikt w fabryce Dancygiera 

ubezp.
-eczen.-owych Sok Zarząd :ir~yąt neSJ"6 DJ'eas~~zYeglpe rzr ed

i 
nowych warunk6w, znlżaiqcych do-a przy u . tychcząsowc . zarobki o 25 proc. W 

św 'ętaml Botello Narodzenia wy- obwleszczeOlU zarząrl fi rmy zazna-

S~rawa . pragmatyki dla pra- \ !at, j~k i obni!enie mu plac y, \nYCh iDstyt~cyi ubezpieczenio- ~O~~I~O~acc wszyst~ im swym ro- c~a , te robotnicy, kt6rzy nie Rodzą 

~~~;~~~~ł;~~i!~::e~i:'f!~li;~ ~~ w1:1~~~~:s::~F' pr~~~;~~~ k!!~~nt~d~~f!~y w1~~:~0 ~:~~ I no ~~b~~~~k~~,or~is~~: ufr~~~j~~~: ~~i;u{~~~ii~::i~tF:l:~:Z:!::~~~ . 
nie tałatwlon.a. oryc l In Dla. cy, Jeśli zgod7.ą Sle 'la przyjecie RobotOlcy w liczbie 480 osób 

Zapowiadano w swoim czasie, podjęli narazie pracę na podykto-
te nOwa pragmalyka dla praco w- W wanych przez dyrek cJę warunkach 
l1ików wspomnianej dykaslerji (Ka- _ ok resie ustawicznych redukcyj p.oc~ynl\1 ledna k zabiel( o Interwen: 

f~~t::JF7.~~~~~U:V ~y~Ied.~ ~~: KIBdy wymówl-en,-D n'-8 ObOW,'"ąZUJ-B ~1e~::~1~~ le konferentjl porozu-

Tymczasem opratowany projekt U 
~~~~ailY:\i~~~~~: s~~s~r~;r~ft~:~, Protesty przeciw "polityce" pracodawc6w 
organizacyj pracowniczych, co t W Związku Handlowców Pol- sób pratownik występował ze skar- d en. Pi el'wsze 
stworzylo komecznoś'ć wprowadze- . skich w Łodzi . omawiano podczas gą o odszkodowanie, albowiem od- te g o. p reoownike, IIwe - , • 
Ola. szeregu poprawek . do ~~11;~ ostatn ich zebra n s"rawy, dotyczące nośne ustawy nie przewidu ją od wi~~~:::,_wydene w ~P~!- , ZWYClęSt O 
nroleklu a WI CC znaczme op n traktowania pracowników przez szkodowania dla zwolnion ch Iv du N ~ orzeczen.e_ ..... 
lego uchwalenIe I w prowadze- lódzki przemysi i niekt6re przed- ten sposób oratowników. y rllgOd~:,zs~:kkO,:!,r:Ic:.::6 prac ok' 
nIe \!':'te!~C!:~ naczyć it po nade- sleblprstwa prywatne Innych brani. Celem stworzenia precedensu - \ p r eoo dewoów prz~ zwel. ° ownl OW sl a ~iu Proiektu pr~gmalyki Unji ,Ko.nlec I ~OkU Ublegl~g<? zazn.a: po~tan.~~lono .przY_nai hJiższej spo- n ianiu n Z m ieJs ca" wypo· ubezpIeczeniowych 
z . ków Zawodowych Pracowm- czy Sl~ w. e oma ~ym WIeOlami t so nO,.;1 wy.tłlP,6 ze aka .. - w i.d.nyoh parokrotnie p r . w,ązU ł h . kt I redukcjami pracowników W zwląz- g~ o od.zkodowanl. dl. oownlków WARSZAWA, 2.1 - Strajk oko-
ków mys owye prole en ZO° ku z lem poświęcono szczegóJną • lo 30~ pracolYnlków 5 towarzystw 
sial rozw~tony w zalO l~resowanyc~ u~agę zaihajomienlu sfer pracow- ubezpiecze ń ~ WarszawIe zda si .. 
organ.lzaClach D~a<;owOlezych , tI . n~. ",czych z obowiązkami pracodaw- Prze ysł # :Isk-I redukuje chylić ku koncowl. DzisiaJ przystą-
slęol1l e do mlD~sterslwa ople~ 1 c6w, wyn ikająceml z ty tulu obo ~ -t! pili Jut d, pracy st raJh u j~cy urzęd-
so~!ecznel Zl1:I05118 Się de! gacla wiązu j ących w Państw ie Polskie m Setki ludzi na bruku nicy, Inkasenci I wot nl Tow •• Przy . 
UnII, w osobach orezesa. MlOkow· uslaw. szłość'. PracownIcy zawarli ugodc 
sk.le l1:o, posl~ Ooetla l prezesa Tak wl~c m. in. wydano w wy_ KATO 'ICI!, 2. I. O.latnie do i krajowca. Czy na O. SI. niemi z dyrekcją, na m"cy którel orzvie-
Nlementowskiego. . nlku tych zebrań przypomnienia stareflo ro'<u przynlosly licznym polskich r. ch mislrzó",? to, It w r. 1933 ładne redukcJe 

. Delegacja przyj ęta przez wice· It ogólne zasady obowi ązywanl~ urzędnikom ko palnianym na Gór- . Skarbofer um" równ et silnie re- personel u nie będą uskulecZJ11ane. 
m!nlslra. ~otnowsklego, przedsla- wymówień są następu jące: nym Sląsku szereg niemilych nip· dukule urzęd ników. - Dolychczas W razIe konieczneJ redukcji doko· 
Wiła 0010 Je, dotyczące nowej prag- Pracodawca ma prawo wypo- soodzianek w poslaci zwolnień, z"'01ni 010 orzeszło 40 pracowni. nana. ona będ~le .albo w por07 u. 
malykl. . . wladać pracownikowi bądź indywl- wzgl. wypowiedzeń . tosunku sI nt· ków umy<łowvch , nie mówiąc o mieniU ze ZWIązkiem pracowników 

. Zsum~w!!ląc wyp~wledzlane w dualnie, bądź wszystkim, trzy razy b6wego. Na kOD . • Emma" z po- 20 jut pOl rzejnio zwolnionych ubezpieczeniowych, a gdyby do po· 
tel sorawl~ pogląd~ I oc~ny dele- zkolei (po trzy miesiące). jednako- zostaŁych 48 urzędników zwolniono z kopalni w Knutowie. W najblit- rozuml.enla nie doszło - o konie
gaCfa ?św la.dczyła , It pr~Jekt prag- wot po taklem trzeciem zkolel wy- za. zgodą komisarza demobili zacyj- szej przys'łośc i przewidziAne są cznoścl redukcj i decydować będz ie 
mat.k l Za llJera worawdzle szere~ powiedzeniu nastąp ić musi pól- nego 25, sześci u urzędn i kom prze- dalsze znaClne redukcje. Spółka a'blter, powolany prz~ Związek . 
paragraf6w, ktllre mogli wy roczna przerwa, albowiem czwarte dłutono stosunek pracy na 3 mie- Wirek zaś uwzięła sIę soecjalnie Umo~ę zawarła dyrekcla ze wszy· 
lworzyt lIutllll poprawy wa- zkolel wym6wlenle u<lzielone pra- siące, a lylko 17 zatrzymano na na czlonków rady urzedniczej i stklml swym pracownikami, przy· 
runków egt ystencJI pracownl- cownlkowi, jest w 'myśl obowiązu- stałe. wszelkiemi silami SIara si ę u ko- c~em tadnych potrąceń za straJk 
k~W ullezplectenlowych, nato· jących przepisów niewaine i po- W kopalniach .Hohenlohe· mlsarza demobilizacyjnego, a po me przeprowadzono. 
nllast ,ednak IstnIele cały tszereg ci ąga za sobą obowiązek wypłaty oraz .Oiesche", gdzie oslatnlo iego odmowie w komisji arbilra. Pomyślne dla pracowników zli· 
~~:~~I pa~gagąrafp~~';kr:ł~~e ;: odszkodowania za dziewięciom l e- zwolniono 4~ urzędników .kop. tonel, o usunięcie 3 czlonków ra- kwidowanle zalargu na terenie Tow. 

m slęczny okres czasu, Ł j. za pól- .Maks"), dziwnym zbiegiem oko- dy (Polaków) z kop • Wirek' w .Przyszłość· obudziło nadzIeje 
:~tOrne tdobycze pracownI· r.oczną przerwę _ ustawową i trzy. licznoś~i ~omiędzy z~olnionymi Kochłowicach oraz 2 z kop. '.Hi!· wśród sl.raj k ujących .dotychczas 270 

w. . . mi esięczne wymówIenIe po upły- zna j du l ą Się przewatOle Polar.y, lebrand . Jest 10 lawn~m pOl!wał- pracownlk6w pozostałych 4 towa
OPut ~! zgłos~on: ~rz~z d~le.: wie tej przerwy, plus ewentualnie podczas, gdy obcokrajowcy nie są eeniem ustawy o radach zakłado- rzyslW. I' roJekty zaostrzenIa strajku 

i!.a~l,ę ~JI, zaw~ra a WIe, czę CI. wynagrodzenie za urlop. I redukowan I. Kopalnia Ferdyn .. nd· wy~b. Komisja arbitia{owa, t(lóra nrzez przerzucenie 11.'0 na prowlhcj ę 
og ną 1 szczeg ową. Po uplywle dwóch okresów wy- zasiliła swą arm ję urzędników, o- po poprzedniem oddaleniu tej chwilowo zostały zaniechane . . Zwl.-

W opinii szczególowej orga- mówieniowych pracodaw~a mote czysz~zoną j uż siln ie z : Iementów sprawy, powlórn ie z" i ęła się nią, zek zaj ąl. pozycjo wyczeku jącą, ma
nizacje pracownicze poddaly kry- przyjąć pracownika na nowych wa- oolsklch, nowym nabytkiem w oso- odroczyła ~ecy!Ję z powodów for- j ~t oadzleJę, t e wkr6tce rozpoczną 
tycznej ocenie poszczeg61ne runkach II tylko na trzy mle. bie rachmistrza p. Dilsdorfa, obco- malnych do t3 b. m. się pertraktacj ę . 
punkty projektu, zaś w ocenie .Iące. Po upływie tego czasu ~rł!" ___ II •• I ... ___ ----------------------"-III!"'''--
ol!ólnej sprecyzowały swoje sta- pracodawca może angażować tego 
nowisko w sposób jasny i zde- samego pracownika z n owu n . 
cvdowany: bardziel pot ytecz- trzy m lesl __ c e - warunkowo. 
nem dla pracownlk6w ubu· Natomiast jeżeliby pracodawca 
plectenlowych byłoby n le- ellciał anga!ować tego pracownika 
wpro wadzanie tadnel wog61e po raz trzecł warunkowo na trzy 
pragmatyki, leieUby mIała miesiące, taka umowa jest nlewat
welłt w t ycie pragmatyka o na i równa się angat owaniu pra
brtmlenlu taklem, lak to prz8- j cownlka na czas nleokreślony. 

STAny ZJ6DnOCZonE W OBLICZU 
przewrotu społecznego 

pokolenie skazane na śmierć 
Spokojnego do Atłantyk,,· wędruj_ 
te dzieci, błagając o kawałek thle
ba I nocleg. Setki malyth .tram
PÓ v· IIInIl pod kołami pocI'IIlÓw• 
setkI umiera ł. z zimna I Ilłodu . W 
sam \ m New Yorku jest sto łyslc=y 
tebraków dzlt:ri. 

widule prole kt mlnlstlrstwa Na zebranIach w Związku Han-opieki społlczneJ. , d łowc6w wskazywano na fakty ka- LONDYN, 2 I Amerykański In- W sze~cloml1Jonowem mieście 
W rezultacie dłuższej kon- rygodnego postępowania przedsię- stytut dla Spraw Społecznych pod· New Yorku zna/duje slo milion 

ferencji postanowiono, iż projekt biorców wobec pracownikÓW, jak kreśla w swem sprawozdaniu do- dwieście pięćdziesiąt tysięcy ludzi 
poc\dany będzie szczególowemu np. w wy~adkach ' następujących : rocznem bezpośredniość niebezpie- bez pracy i bez zasilku, bez jakich-
om6wieniu z udziałem przedsta- W niekt6rych firmach wypowie- czeństwa przewrotu spolecznego w kol wiek oszczednoścl. 
wicieli organizacyj pracowni- dzenla udzielane 511 nieomal stale, Stanach Zjednoczonych, o ile nie Nedza mas nowojorskich nie da 
czych, aby te mOllly zgłosić przy co pewien okres czasu. Pracownicy, będą ~atvehmlast pt;ldjete skutec:zne się wprosI opisać. WiekszOść u: z
definilywnem ustalaniu brzmie- zatrudniani w tych przedsi(bior- środki dla z~alczaOla trudnOŚCI o- ni6w szkół powS7eehnych jest n'e 
nla: poszczególnych punkt6w stwach po kilka Jat, przywykli jut becnego ty~la . .' I dokarmiona, prywatna Inicjatywa 
pragmatyki swoje postulaty. tak dalece do wym6wień, te w wy- Wzr~sta ląca mechaOlzaqa pracy · fil antropijna wyczerpała 510 odda- Wol, wlt:zlenle 

nit głodną wolnośt Zkolei odbyto w następstwie padku katde~o na~tę~nego wyp~- i wadliwa polityka gpspodarcza o- wna. Sler clń=e, szplt le. przytulki 
konferencję z dyrektorem de- wied~en l a liczyć Się mogą con aJ- raz kredytowa, wywołaly dz siejszy s~ przepelnione. Przestę siw" i 
p~rtamen tu ubezpieczet\. w mi- wytej z obniżeniem zarobk~~. chaos IV stosunkach gospodarczych I prostytucja wzra tają ; W i ęzienia q 
OIsterslwie opieki spolecznej, p. Tymczasem zdarza sle nleledno- I spolecznych. Dalsze trwanie na l p rzepełn ione a jedną trzeci~ więź - ESSEN, 2 I (PAl). - Na sku· 
Ig?ckim, lidzie ponownie omó- krotnie, ii nagle ten czy. inny pra- tej drodze i stosowanie .strusiej niów stanowi. młodoc18~1 od 16·tu tek amnestjl zwolnionych zosta le 
Wlono wszystkie kwest je, które cow~ik danego przedsl~blorstwa, polityki · wobec niebez pieczeństw do 21 Jat. w Essen 100 osób Z tych prze3zlo wvloniły się w debatach w apra- na kllkn dni przed upływem okre- chw1i1 bieżącej moźe doprowadzić I Obliczono ostatnio, że w Sta- 50 wzbranlalo się opuścić więzie· 
wie oceny pragmatyki. su wypowiedzenia, otrzymuje ~ole- do wybuchu katastr.oly, IV skutkach . 11ach Zjednoczonych przesuo mil- nie, motywując tern, te nie :-Vie~~ą, 

cenie niezglaszania się wiecel do swych nieobliczalnel· I jon dzieci bezJomnych wędru e z co maią poczoć na wolnOŚCI. le' 
Prace, mające na celu ujęcie pIacy. Usunięty w ten sposób pra- Imlasta do miasta Po szosach I których w/adze wi.ęz enn~ Sl~ą zmu' pra~matylti dla pracowników u- cownik znajduje się n' i le bez ta d- x lC lC drogach amerykańskich od Oceanu siły do opuszczenia wlęZle018 . 

bezpieczeniowych w formę takli, nego przygotowania w takiem po- Dla ilustracji powyższej wiado- -~._---------
ilby nIe była ona sprzeczn a z .Io!eniu, jakgdyby wogóle nie miał mości warto przytoczyć za pisma-
l~t~~sa~~yPmracco, .• WgUn.ICtym, trwa- wypowiedzenia. mi amerykańsk iemi , dane maluj ące W go#clnle U przyJaciół 

.. Jak dotychczas, nie było wy- ot;l'OŻenle bezrobolnych w Stanach ~ 
Oc~ekuje się, że pragmatyka pad ku, aby zwolniony w ten spo- ilednoczonych. ł . ń Jmawl~n~ wejdzie w życie nie _ Wycieczka dziennikarzy jugol OWla • 

wcześD1el, jak około 1 kwietnia skich w Warszawie 
r. bje żeli cbodzi o obecny stan W RosJei nie wolno WARSZAWA 2. t . (PAn-zw'l dzlennikarzv polskich. ówll de 
r~ec:zy _ ,.zdaaiem przedsta.wi. ° h dziennikarzy pol. kich podejmował W czasłe d~seru przem zlenni-
Ciel! .o r!!an~zacyj pracowników podwyzszać płac robotnlczyc dzisia j w restauracji sejmowej śnia., ilości wlclePkrlehzes ~~~~~rn d witając 
ube~p":czeDlowych jest znacznie ' danIem bawll\CII w Warszawie wy- karzy po s c p. , dzien-
dla ' tel . ~antwy pracownicze j RYGA, 2. 1.-Według donIesień dząty interesom panstwa. . cieczkę dzien nikarzy jUj!oslowiaó- s~rdeCfnlelmleDlem polskt!'~,aoń.k lch. 
~orzystnle l szy, aniżeli sytuacja, z Moskwy komlsar!at pracy Z. S. KomIsarjat pracy uchwalił. po- sklch. Na przyjęci II tern poza gośł- OIkarstwa go~cl JUgozslo~ I o· , ak~by wylwo~zyć się mogla po S. R. wyd; 1 nO \l e rozporządzen Ie, nadto wstr zyma~ wypłat~ p/ac .1 po- mi obecnI byli m In przedstawi- W od ,owledll poseł I Y3~CeY c P wel.ŚC' U w życIe nowej pragma- zakatuj ącc pod rygorem ciętklch borów w walUCie zagraDlczn~j mży- ciele wydzialu praso~ ~go MSZ. z ,l z.iękowal ~ole~0!11 polsk:: :I~C~~~ tv"" kar podwyiszenie płac robotnikom nie10m I fachowcom za~rapl~znym za5t~pc. naczelnika P Czosnow- śclOne przęlęcl . l apkoel_~kole 'l iYwznlósl 

Obecnie bowiem, z uwalli na przernysiowym. Kierownicy adml- t. Z IV. specom. Przy. ~awl~ranlu n~: I im na czele, delegat j~J!oslow laii- doznaln na ziem 
ot>ow1azywanie uslawy z ~nia nlstr acił fabryk, k~6rzy wbrpw temu wych !,mów ~ fachOv.c~1 ~.:~~y_ ;~iegO mlni<terstwa oświa ty pro!. toast na czeŚĆ narorlu o/'llskiego' 
I: m..,.c. ! «I3:1 r .. zarówno uwol- zarząd z~nlu . b~dą podwytszaćdoła- ez,nYlnl. d~I~~ciczpa~~~!6w a~~ walucie \ Benesic. rad;a po~elsiwa jugoslo- I jego prasy. 
"Ie~~~ prac :wnika, kt6- ee, pocląg",~c l zostaną do o po' p acaDla l~S . IUllkI...... M OlU e on" I --
ty • .. ~ a"U. I! Diet . wltdlł81n06cl sadowei. jako szko- zagraniczne' ma być usum~y- '1/ .. - p. arlll 
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NA SCENACH ŚWIATA 
Gdzie niema kryzysu teatralnego 

Londyn Ariadną w wielkim stylu. 
Tego rodzaju typ niemiecki 

Życie teatralne Londynu juI przedstawił doskonałe Artur 
tn imo angielskiego konserwatyz- Schnitzler w :Lnanei sztuce . Pan-
mu międzynarodowe. Często na Elza". 
zdarza się, że na afiszu pojawia Londyński nieuletnv klub 
się sztuka napisana przez wie- teatrałny otworzył puy Kingsway 
deóczyka. opracowana przez street niezaletny teatr ekspery
Andlika. z muzyką berlińczyka mentalny, kt6ry cieszy się wiel
a w internretacji gwiazdy pa- Idem powodzeniem, w przeci
rysk;ello Moulin Rouge łub Foli- wieńslwie do Berlina, gdzie im
bergere. Przyznać trzeba, te preu tello rodzaju nie mogła się 
eksperymenty tego rodzaju wca- przez czas dłutszy utrzymać. 
Je nie wplywają na podniesienie O lbsenle w Londynie prawie 
poziomu artystycznego i zszwy- zapomniano i gdyby nie wielki 
cza j pozbawiajll sztukę właści- entuzjada i miłośnik teatru 
\\'e~o kolorytu i tła. p. GodErey, dzieła jego byłyby 

Reivser anllielski C. B. Co- obecnie nad Tamizl>, zupełnie 
chI an wystawi! ostatnio wedłuJl nieznane. Ibsen znalazł swego 
'ej recepty najnowszlI operetkę czasu droJ!ę do angielskiego te
O 'kara Straula .Kobieta wie atTU dzięki przyjacielowi Ber· 
ze~o chce. "Dekoracje i kostju- narda Shawa. Gre inowi. Obecnie 

my do tei sztuki pochodzą od dzięki staraniom GodIreya roz
s' . wne)!o na całą Europę dekora- poczęto cykl przedstawień lbse
tora teatralnego Olivera Messel, nowakich premjerą .. Peer Gynta

c
• 

którego projekty zainteresowały Kompanję Ibsenowską prowa 
nawet wielkiello Re inharda. dzi naidzielniejszy teatr Londynu 

Główną rolę w tej operetce "Gatetheater", który odwaiył aię 
nowiel zono doskonałe j artystce zmodernizować lbsena i cieszy 
f . ancuskiej Alicji Debyaia, która się wielkie m powodzeniem: 
plze~ytsza podobno sławną Fri- Rolę tytułowlI kreu je sam 
ui M.nary. Operetka cleuy projektodawca Godfrey, który 
się n_razie olbrzymiem powodze- z roili swoj" tak prędko umie 
niem i nalety się apodziewać, s ię uporać, te cale przedstawie
te obe jdzie wszystkie aceny nie trwa tylko dwie godziny. 
europe jskie. Strona dekoracyjna jest całko-

Z wielkiem uioteresowaruem wicie oparta na efektach świetl
czekają w Londynie wystawienia nych a muzykę Griega zastąpio-

,' sztuki G. Kaufmana i E. F ar- no iakąś pi ekielną sarabandą 
beraa "Obiad o ósmej" (Dioner młodego angielskiego kompozy
um achtJ w inlcenizacji i opra- tora. 
cowaniu tello samego reżysera, Tak zmodernizowany .. Peer 
którego niezwykłe pomysły ożV- , Gynt" cieszy się dużem powo-

'. wia ją znacznie zwykły szablon dzeniem. 
teatralny. Z komedji stojll obecnie na 

Nie mnie j ciekawie zapowia- pierwszym planie Hirschfelda 
dają si" premjery "Bandy mor_ I "In~eres z A"!~ry~l''' i Lewy'ego 
derc6w' (Moerderbandeł G. Mun- "WIOsna Hers) ego . 
to oraz dramatycznei przeróbki O kryzysie teatralnym w Lon
do.konałej ksiątki L. Goldinga dynie niema mowy, każdy bo
.Magnolia Street", porulzajllcej wiem szanujllcy się Anglik znaj
zagadnienie walki rasowej mię- duje zawsze czas i kilka pensów 
dzy żydami i chrześcijanami, na kulturalną rozrywkę. 
mieszkaj"cymi na tej samej cias- ~ 
nei ulicy pueqm\dcia. Med,' olan 

zon operowy w medjolańskiej 
"La Scali", w królewsklej ope
ue w Rzymie, w teatrze "San 
Carlo" w Neapolu i w teatue 
"Reglo" w Turynie ogranicza 
się do okresu od świllt Botego 
Narodzenia do Wielkiej nocy. 

Jako premjerę inauguracyjną 
wystawiono Verdiego "Macbetb", 
nie graną w stolicy Italji od 
roku 1911. Wykonawc6w wywo
ływano kilkakrotnie prud kur
tynę, urzl>,dzajl>,c im owację kwia
tową. 

Medjola1\ska La Scala rozpo
częla sezon "Zmierzchem Bog6w" 
Wagnera w zupelnie nowej in
scenizacji. 

Również w Neapolu dano 
na inaugurację Wagnera. Pod 
batutą słynnego Edwarda Vitabsa 
wystawiono "Spiewaków Norym 
berskich". 

W Turynie poszedł na pierw
szy ogień ,,Bal maskowy" Ver
diello, podczas gdy Wenecja 

prze~ięknie wystawiła Puccinie-
110 "Turandot", 

Wiedeń 
"Burgtbeater" przygotowuje 

obecnie Schillera " Marję Stuart" 
w zupełnie nowej inscenizacji 
dyrektora Rćibbelinga. 

Przedstawienie to będzie uję
te w zupełnie oryginalne ramy 
i ma się stać rewelaci" sezonu. 

W "Teater in der Josefstadt" 
cieszą się olbrzymiem powodze
niem gościnne występy teatru 
,,Jushnysa", kt6ry wystawił sztu
kę ,.Błękitny Ptak". 

W teatrze rewjowym .. Rakie
ta" wystawiono nowe wspaniałe 
widowisko pi6ra Brenera i De
utscha: "Melpdja ulicy" z dosko
nałl>, Karluach w roli tytułowej. 
Rewja puedstawia się jako wi
dowisko w ciągłej akcji, dzięki 
czemu odbiella od zwykłego 
szabUlnu rewjowego. 

W "Teatrze an der Wieo" 
cieszy się wielkiem powodze. 
niem operetka, Sissy pozatem nie 
scho~zi z a~i,~z8 Abraham' 
"KWIat z Hawal • 

Budapeszt 
Znany pisarz wę!tierskl Ador· 

jan Bonyi z;akończył pisanie no
wej trzyaktowej komedji. Tytuł 
jest narazie jes7.cze nieustalony. 

Wielkiem powodz;eniem cie
szy się w Budapeszcie sztuka 
Józef drugi Szorora oru komedja 
Szella "W mlło§ci niema rozwodu ' 

Monachjum 
Teatr narodowy zdecydował 

się na wystawienie opery Grae
nena "Friedman Bach". Opera 
ta cieszyła się wielkiem powo' 
dzeniem w Wiedniu i Berlinie. 
Ciekaw" jest rzeczą, te głów' 
nym instrumentem przewodnim 
w partyturze SI>, organy. 

Cis 

UZYKA ZAPlIAST nARKOTYKU 
Jazz-band podczas operacyj chirurgicznych 

Angielscy uczeni przeprowa· w~ród wycia rwących się granatów,/ Pewna pacjentka, jut p~ raz 
dzają obecnie próby zastosowania do pewne~o stopnia zapominali trzeci operowana pod CZęŚCiOWą 
muzyki w czas1e operacyj os6b o bólu, który w caleJ pełni OdClU' tylko narkozą mlejsco~~, panicznie 
chorych na serce. Osoby takie wali dopiero w cichym schronie bala się nowej operacJI. udy za· 
nie mogą być usypiane przy po- posterunku sanitarnego. stosowano muzykę, nerwowe pod· 
mocy chloroformu; nawet czasami Murzyni wszelkie operacje, do· niecenie pacjentki znikłO i ~ytrz~
znieczulenie miejscowe mote być konywane w naj prymitywniejszy mała operację, o wiele ~e p l eJ .011 
dokonane tyl ko częsciowo. Otót sposób, bez tadnego zn.ieczulania po~rzednie, katego~y.czOle stwle.r
w takich wypadkach, podobno. mu· dokonywują przy przerathwym hu. dUJąc, te od chwili poslysze ~l~ 
zyka zmniejsza znacznie ból. KU bębnów i wrzasku innych in· silnego dtwięku bębna, n.erwy I~I 

Pozornie wygląda to na hum· strumentów. Tak popularny obec- zostały iakby poratone ł CierpI eOla 
bug, lecz po zastanowieniu się nie jazzband, wzorowany na mU7y' się zmniejszyly. . . 
musimy dojść do wniosku, te len ce murzyńskiej, w istocie bierze Te próby wygląda!ą na ralle 
sposób uśm 'erzania bólu podświ a- początek w muzyce stosowanej groteskowo. Lekarze I asystencI, 
domie stosują wszystkie prawie leczn iczo dla ogluszenia operowa- wśród piekielnego haku, chodza 
zwierzęta, a medycyna ludów pier. nych lub męczonych . z uszami zatkanemi wa.t<t.. muszą 
wolnych śro~ek ten zna oddawna. To te! lekarze angielscy przy- porozumiewać się. na mutl. a. cała 

Ból jest wszak nieodłącznie szli do nrzekonania . te raczej in- operacja przypomma mocno Jakąś 
prawie połączony z krzykiem zra· stalo wać Ilo na!ety w salach ope· krwawą uroczys tość murzyńską. Tt' 
nionego. z jękam i lub zawodze- racyj nych nit w lokalach przezna- tet próbowane jest zastosowanie 
niem, a więc z wydawaniem głosu . Clon ych dla zdrowych, których cichej i debrej louzykl z plyt ~ra

Jęki i krzyki powodują pewne· hal a śliwa muzyka mote przyprawić molonowych, która jednak dZlał.a 
Reżyser COchran nie cbce 

uwypuklić charakteru sztuki 
przy pomocy pierwszoplanowych 
aktorów, jego głównym bohate

go rodzaiu oszołomienie słuchowe, o ból głowy. o wiele slabiej nit muzyka ha.łaśh-
Dla włoskiej opery, stanowi a w następstwie i ośrodków ner- Szereg prób przeprowadzanych wa, ogłuszająca . Jako ostatOl wy-

drugi dzień świąt Bożego Naro- wowycb, tak, że ból d ai~ się o obecnie IV Londynie. dało jut nalazek w tych nowych prÓbach 
dzenia ważną datę, gdyż według wiele mn iej we znaki. Nie tylko wiple ciekawego mater j ału. Leka. zastosowano rodzaj helmu ze sIu· 
dawno utartej tradycji rozpoc7.y- jednak, głos wydawa,y przez cier- rze zanotow21 i najwięcej pozytyw. chaw~ami, zakładane~o na glowę 
na się tego dnia wielki sezon piącego uśmierza ból, podobnie "ych wyOlków przy stosowaniu pacjenta. Operowany . mote być 
operowy. działa bała s, muzyka, huk itp. od· j ękliwych tonów specj3 lnego bę. oj1;łuszony muzyką, ktora do uszu 

rem ma być ulica. 
Pozatem wystawia Cochran 

przeróbkę dramatyczną słynnej 
ksil>,tki "Nymph Erraut", która 
jest hiatorj" nowoczesnej panny 
z Ameryki, która szuka uciech 
na całym jwiecie, atajllc się 

Podczas gdy w całej Europie głosy pochodzące z zewnątrz. Ran· bna, mającego głos pośred ni mię- lekarzy dochodzi mocno przyl/u
słyszymy niemal codziennie u- I ni tołnieue wśród huku ognia dzy murzyńskim tam·tamem, a miona, nie przeszkadzając w pracy 
t~ory oper?we_ . mi~t:zów włos- hur~gano~ego artyleri.i, zgodnie jękiem wydawanym przez zranio. 
kich, niemieckich I muych, se' stwierdzaJ ą. te w taklem piek le, nego człowieka. 

~~------------------------------------~------------------------p, Frank - Pan jesteś? - wyjąkał Ha- nie znaczy. Pan jednak jako m6J ników, rekrutujących się z . pośród 

Umoralniający Instytut dley - Doznał wratenia, jakby mu przyszly spólnik, masz prawo po. złodziei z Louisville. Zam lemono 
luski spadły z oczu. - Więc 10 zn ać całą prawdę. Mam za sobą firmę na sp6łkę z ograniczoną po-
pan? .. burzliwą przeszłość. Dzięki Bogu ręką pod dyrekcją załotyci eli. 

- Tak jest - odparł lamten z latami nabralem doświadczen ia. Slawa fi rmy rozeszła się daleko 

Tomasz Hadley zanim osiadł 
w Louisville w Kenlucky, jako 
detektyw prywatny, próbował z 
powod:Leniem rozmaitych zawo
d6w. Byl aptekarzem, krupie
rem, komponowal ooeretk i, spne
dawał fałszywe dyplomy dok. 
torskie. Jednak nie trzeba przez 
to rozumieć, 7.e wykonywał z 
powodzeniem takte prak~ykę de
tektywa. Przeciwnie, mimo u
mieszczonycb na drzwiach w 
sieni i bramie wywieszek, nie 
z~'aszał s ię nikt do iego biura, 
tak. że po dwu miesil>,cacb bez
owocnego czekania na klienta 
Tomasz Hadley był blizki roz
paczy. 

Aż pewnego doia gwiazda 
jego wzeszła. 

Usłyszawszy dzwonek u 
drzwi wchodowych, mu-
sia ł sam pójść otworzyć, bo od
dawna iuż nie trzymał służllce
!!o. W drzwiach ukazał się 
c7łowiek nieznajomy, któremu 
~niew i wzburzenie nie pozwa
lał v puez dłuższy czas wymó
wić słowa. Wrencie udało mu 
się wykrztusić, że został okra
dziony. Wyciągnięto mu port
fpl - i to w tym domu właśnie, 
w którym Hadley mial swoje 
biuro. Skradziono mu siedemset 
~olarów. 

Detektyw przybrał poważny 
wyraz twar:.<y, w duszy jednak 

sucho. - To ja właśnie, jak pan tak. te od dłuższego jut czasu nie poza granice kraju, a sprawność 
miał radość a zarazem wdzięcz' j uż sam się domyślił. Pragnę tylko mialem nic do czynienia z ludźm i Instylutu stala się przysłow i owa. 
ność dla złodzieja, który właś- jeszcze wyjaśnić panu. te zrobiłem pańskiego fachu . Ale zawsze mote Profesor psychologji w 'un iwersy
nie ten dom wybrał za teren to wyłącznie dlatego IV bramie te· się noga powinąć. A nie chcę być lecie Louisville napisał nawet bar
swojej operacji, nastręczajl>,cej go domu, ażeby okradziony nape· jut narażony na konflikt z sąd ~m!. dzo uczoną książkę o umoralniają
mu oielwszego klienta. wno panu a nie komu innemu po- Dlatego wpadłem na ten pomysł, cym wplywie Instytutu. ' który ty, 

Hadley zanotowął wszystko wierzył poszukiwania za z/odzie który zresztą nie zdaje się być pa. lu przestępców zdoła I naorowa-
skrupulatnie, kazał sobie zapła- jem. nu njesympatyczny... dzić n. ~rogc: poprawy i skruchy. 
cić zadatek i obiecal jak naj- - To bardzo uprzejmie z pań· W ten sposób Harry Osterhass Dzięki te'llu Lousville zasłynę· 
szybszą pracę, kt6ra niewątpJj· skiej strony. Ale jaki pan mote został spól nikiem Tomasza Hadle- lo w Stanach Ziednoczonych jako 
wie zostanie uwieńczona powo- mieć wtem 'interes? ya. miasto o wysokim poziom ie mo· 
dzeniem. - To właśnie pragnę panu wy- Przedsiębiorstwo prosperowalo r a i ności. W uzna niu jego zaslu \,!. 

W pół 1I0dziny pótniej mo· łuszczyć. Chcę mianowicie zostać znakomicie. Co chwJla odzywał sIę romasz Hadley zoslal mianowanI' 
wu odezwał się dzwonek. pańskim wspólnikiem. dzwonek u drzwi kantoru a sława dyrektorem policji. zaś je~o sP.ó!-

Tam do licha - pomyślał - Moim wsp61n ikiem? młodej firmy rozesua się szeroko. ni kowi powierzono d yrekCję mleJ-
H8dJey. - Ten idjota chyba nie - Nie inaczej. Niech pan uwa· Ale pewnego dnia Osterhas ośwlad- scowego w i ę zieni a · . , 
s"dzi, te iuż udało mi się schwy- ta. Pańsk iem zadaniem jest odna- czył, że nie chce dłutej sam Jeden IV d ziesi ęć lat pótn.leJ okaza~a 
tać złodzieja... Albo? ... C:Lytby, letć ~ł?dzieja . Prawda? .. Ja jeslem ponosić ryzyka i czas zmienić role. się t e więzien ie w LOUlSvll.l.e, kto· 
to ktoś inny znowu chciał użyć złOdZIeJem. Jeszcze pan nie rozu- Detektyw o mało nie spadl z re w chwili objęcia dyre kCji przez 
mojei pomocy? W drzwiach u- mle? Przecież to takie proste. O· krz~sla : Jaklo? Ja mam?. Osterhasa byto za ciasne, w dwóch 
l,azał się znowu jakiś niez!lany krad~m ludzi. a pan przychodzi po- Bez wątpienia ty - za mruczał trzecich pozostawało nieza p ełn ; o· 
człowiek, kt6ry stal przez cbwi- !em I powiada: Mam złOdzieja. Ale tamten. - Odtąd ty będz iesz ob- ne. Prócz starych przestępc6w bo
lę przed nim w milczeniu. lest to człowiek młOdy, dotychczas rabiał kieszenie a do mnie będzie wiem, którzy odsiadywa.1i dłu~olet. 

- Jakie są warunki pa1\~k j ej nieposzlakowany. Popełnił ten pler- naleteć inkaso nią karę, nie przybywah nOWI, bo 
pracy? - zapyta! potem. - lle wszy fałszywy krok, którego obee· Wszystkie oerswazje nie od. kaMy ztodziej po okradzemu ko· 
otrzymuje pan od odzyskanej nie tałuje i jest got6w zwrócić ple· niosły skutku. Jedynt, na . co Os. gllŚ, przejęty <kruchą zlVra~al w 
lewoty, panie Badley, poza pali- niądze. Naturalnie pan odciąga so· terbas się zgod z ił, było, It wpro. Instytucie skradzio ne przedlOloty. 
skiem honorarium naturalnie? ble od tego według przyjętej nor- wadzi swojego spótni ka w rzemio. Profesor psycholog!i ogłosił 

- Dziesięć procent. my dziesięć procent I swoje hono· slo. Ten .zresztą. okazat się nie- i uż trzeci tom 5 .vego dZlela. Senno 
= To wedlug przy lętej ntr- rarium. Katdy zgodzi się na to z zwykle zdolnym uczniem i znowu tor Osterhas zosta ł zaproszony 

~y. Tak przypuszczałem. Zr.)- radością. zadowolony z odzyskania interes rozkwital podobnie jak do Paryża ceient przeprowadzenia 
bl, panu pewną propozycję. Da straty i nie będzie nalegał na od- przedtem. Po niejakim czasie sta . reformy Irancuskiego więzien nict
mi pan .pięć procent i połowę dan ie skruszonego grzesznika w rę- n ął uk ład . te obydwaj spóln icy co wa, a uroczysł ości jub)leuszowe. 
honorptlum... . ce ziemskiej sprawiedliwaSci. dwa tygodnie zmieni31i role. jakie urządzono na cześć Toma· 

• - DI.aczeilo mialbym to zro- . - Niewątpliwie.. . Pomysł jest Przed5iębiorstwo zostalo wkról_ szn Iiadl'ya były nawet na aODe · 
biĆ do bcba? ~wJetny. Ale czy pan jest naprawdę ce potem znacznie rozszerzone w ryka(lskie stosunki niebywale Im 

- 010 siedmset dolarów i przy· nieposzla kowany? ten sposóiJ, i~ wciągnięto do ponuj~ce. 
naJetny do nk-h oortfel. - Ani mi s ę śni. Ale lO nic współpracy większe ilość pomoc.- . ~ 
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Czytelnictwo w Polsce Co przewiduje pro e t 
~a jednego mleszkaftca przypada rocznie zaledwie 

11 egzemplarzy gazet 
nowej ustawy o szkołach 

akademickich? 

. W najblltszych dniach ma być świaly odmó ' d 

Ozie~ i oglo.zeniu ostutn io przez blina - 3.1. Uoz,ięLość, jak wi dzi· posiadamy. Wed.lag .Je.dnak przy. przesłany do Sejmu prol'ekt noweJ' b WI prze stawienia .wy. 

O
·II1I .• ter' slwo poczt i telearll frów da ruy. bardzo dUh , cz.telnl· - t 'yO bo. I h bl ranego kandydata do zatwierdzc. 

~ ~ J" puszcza nyc o Iczen, Ilość sprze· ustawy o szkołach akademickłch. nła t . 

,<ch rlo' ycz"cych. Inesylek cz •• o- wiem n. terenie d ł rekcJ' I' lubelskl' eJ' dawan ch I I' N - '!' rz.ymlesięcznym terminl'e 

J • ~ J y . egzemp arzy na u ICy a wstępie stwierdza on, it szkoly od by 

IS lD za 1l0sr. dDlctwem poczty, \IlO' jost przeszlo Ą'2 razy mn iejsze, ani· równa Się mniej więcej ilości prze- te zorj/anizowane są na zasadzie waJ.ą Się nowe wybory. Min. 

' nB się zorjen to wać do pewnego tell poznańskie j . slanvch pocztą . W takim razie na/wolności nauczania. . W. R. I O. P. przed tawia wów 

' opn l'& ,., sprawach czvtelnictwa w Takby si" zatem przedstawl'alo ml'eszk"ń p I d N czas. Prezydentowi do zatwierdze· 

,y 
~ • " 7a w osce przypa loby aczelną władzę i zwierzchni ni cd d 

' ol. ce ",ogóle, jak i o wpływie kry- czytelnictwo.., Polsce, o ile wn io· p~zeCl<tnte około 11 eg7.. iakie !,:oś nadzór nad szkołami akademickie- a l nego z wóch kandydatów 

Y
" l na ł. dZiedzinę. ski w teJ' mierze chcfell' byśmy o. pisma roc t ' . . . d . kt6rzy otrzymali na jw iększą i lośc: 

• "" 
" . ZOle, J. mOlel mt je en mi sprawuje min . W. R. i O. P. głosów 

- IV r. 1927 czasopism przesIano przeć na ilości czasopism, prze· mleSl ęczme . Naczelną władzą kolegjalną Z ' 

19ó1em 156.8ł6 tys .. IV r. 1928 - sylanych za p.ośrednictwem pocz· Z powyt szych wLględów przy- szkoły jest senat : Rektor jest . astępcą rektora jest proreklor, 

• 9.2 proc. więcei (161,815 tys.) w ty. Nalety pam ięt ać, t e nie wzi( - l~czone cyfry, dotyczące ilości przedsiawicielem szkoły nazew. ~i~l~or~ny nl~ 3 klata, w innym jed· 

1929 , Ios'ć t. wZla·. ta o l <," proc. to tutaJ' pod uwag" ani' ks ' ąt k I h u n z " tor I zatwierdz, o)' 

~ v • , . I e, pism plzesy anyc pocztą, cha rak· nątrz. wykonawcą uchwal sena- przez m' '" R . O 

';10 186.448 tr s.) w r, 1930 - o ani przedewszystkiem czasopism, t e ry~owa ć będą .do~~ ściśle czy. tu. przelożonym grona nauczy- R k m. w. • I . P. 

· 5 proc. (do 198.658 tys.) natnmiasL nabywanych w"sprzedaty ulicznej. t~l lllctWO na pro":lnC] I, z wYlącze'l cielSkiegO, oraz zwierzchnikiem per. e lOr czuwa nad porządkiem 

~ roku 1931 - zmniej~za si e 13,3 zwłaszcza w miastach w ilośCI mem d.utych nIlasI. . Z lem za. sonetu. Rektora wybiera z pośród na terenie szkoly i może wzvwat 

lrOO. (do 172.IH tys.) Z liczby tej bardzo znacznej, tak dalece, te strzeżemem p.rzedstawlony obra~ profesorów zwyczajnyc.)1 na okres pomocy o~ganów hezpieczeń~tl\a . 

a ruch kraiowy przypada 94,' pr. niektóre perjodyki byt swój ooie· lest . l1l ewqtphwle dość wieroem 13 lat zebranie delegalów wydzia- Mogą olle Jednak wkroczyć na le-

161 .9~5 tys. l, z Polski zagranicą- rają prawie wyłącznie na sr rze- odbiCiem stosunków, panuj~cych łów. Wybór podlega zatwierdzeniu ren szkoly akademickiej również 

i. B proc. (4.825 tys.) i 7. z"uranicy daty uliczneJ'. Niestety, iadneJ' u nas P d R z własnej inicjalywy. skoro nie 

,,,", . rezy enta zplitej n'd wniosek t . 

10 Polski - 3,1 proc. (5.394 tys.). ścisłej w tej mierze statystyki nie . W R . O p J ślI I mo ~a w, lOny sposób usunąć nie-

Rucb czasopism z Polsk i zagranicę ~- mm. . . I . . e m n. 0_ b.ezpleczenstwa,. zagrata jącego ży-

odbywaJ si~ nader nierównomiemie 
CIU lub zdrOWIU ludzkiemu albo 

dnżemi sko1kami, tak w roku 1928 
odwrócić ciężk ich szk6d dla 'mienia 

IV PorówI,anin z !loplzednim wzrósl Ro WO' - k It I Ch- publicznego 

Q 67,1 proc. (z 6, 119 do 10,227 Z J U ura ny In \V zakresie praw I obowiązków 
tys. " w r. 1929 spadł o 32,5 prec. . 

~uchaczy szkoly akademlckiei pro· 

(do 6.903 tys.) w 'l'nku 1930 pod- E olu· kl· t t t . h 20 I t lekt zaostrza pewne Drzepisy dyscy. 

n i ó sł się O 1,8 proc. (do 7 Ot 7 tys) w cJa sz O nic wa w os a nic a ach p~i narne. Tak więc naruszenie prle· 

i w r. 1931 znÓ'" zmiejszvl się o 
pl sów akademickich , czyny przeciw 

31,7 proc. (do 4.825 ty s ). Podobny Z polecenia Ligi ~arod6w wy· I wzrasta jącej generacji stanowi na· wij ający się przemysł okrętowy po· obyczajności i. porządkowi t ycia a. 

cbarakter ma rówr. iet rucb czaso. sl~~a zosIa la w ubiegłym ro~u czelne zagadnienie cywitizowanego ' chlania w glównej mierze chińską kademlcklego lub wolności naucza

pism I zagranicy do Das _ roku misja ekspertów. szkol."ych do .C.hm, sp?łeczeństwa, za jakie uważają się mlodzież un iwersytecką, studjującą nia i. studjow~nla,. uchybienie god-

1928 w porównaniu z rokiem po. w cel~. prz~st~d!OWa~la na .mlelscu Chmy. ! na uczelniach amerykańsk ich i ano noścl akademIckiel, wreszcie popeł· 

przednim zmniejszył się o 13,2 proc. sytuacJI, wjaklet znalduje Się szkol · Ostatnie 10 lat. zdaniem au lo- gielskich nie~ie zbrodni lub wystepku

(t 4.804 do 4.172 tys ), w roko nictwo w z~e.~oltowanych Chinach. rów raportu , wykazują szczególnie Zagadnienie dokształcania do· pociągać za sobą będzie, niezależ_ 

1929 zwiększ!' się o 14,9 proc. (do W sk~ad miSJI, która mlala charak· postęp na polu rozwoju szkolnic· roslych jest rozwiązywane ze szcze· Ole od odpowiedzialności karnej 

7.295 tys.), w r. 1930 zmiejszyl się ter mI ędzynarodowy. wchodzi I mię· twa elementarnego i średn iego. gól n ą pieczolowitośclą w Chinach. odpowiedz ialność dyscyplinarną slu~ 

o 2,2 proc. (do 7.135 tys.) i IV r . dzy innymi pro!. Falski, dyrektor \V okresie tym zaznacza się rozbu· Aktywność na tym odcinku idzie w chacza. 

1931 r. _ o 24.4 proc. (do 1i.394 De p, Ministerjum Oświaty w War· dowa instytucyj naukowych i mo' Irzech kierunkach: PrOjekt przewiduje, It nazwa 

tys .). Stwierdzić nalety, te do nas szawie, l akoteż eksperci szko tn ic· dernizacj a programów i metod nau· l) kampanja przeciw analfabe· i ~harakter stowarzyszenia akade. 

więcej czasopism przychodzi z zagra- twa z uniwersytetu londy ńskiego, czania. tyz,!,owi. przez stworzenie centrów I m lck l~go .przysługiwać będzie tylko 

nicy, aniteli od nas zagranicę (w r. paryskiego i berlińsk iego. W ostatnim czasie szkolnictwo SOCjalnych dla kształcen ia mas; organizaCjom stosu jącym się do 

1928 stosunek ten był odwrotny) . Obecnie misja opublikowała ra· śred nie przeszło rewolucyjne zmia · 2) subsydjowanie organizacyj, wydanych przez min. W. R. i O, 

Z ogólnej ilośoi 4.825 tys. czaso. port, zatytułowany: .Reorganizacja ny. a liczba zakładów średnich, o mających w programie kształceni e P. przepisów . I działającym pod 

pism przesylanyob zagranice, na kra. szkolnictwa w Chinach, który rzu· charakterze szkół gimnazjalnych I dorosłych, drogą tworzenia bibljo· n~dz?rem I opieką władz akade-

je europejskie przy pada 75.8 pro.. ca niezmiernie ciekawe światlo na i technicznych, orzygotowujących tek lotnych; mlcklch . 

(3 65fi tys.) I pozaeuropejskie _ ewolucję szkolnictwa, jaką przeszły narybek do studjów na politechni- 3) ksztalcenie dobrych manier Zgromadzenia .kademlckie od. 

24,'2 pro~ . (t.170 tys.). Do Czecho w ostatnich 20-tu latach, a wi~c od kach, wzrasta z roku na rok. Poprawa zasad dobrego wychowa~ bywać się będą n~ogły za kaMora-

sJGwac ji idzie 190 proc. (694 t ys.). czasów rewolucji i narodzin Re· Wykształcenie uniwersyteckie nia wśród szerokich ma, . wycho- zowem ~e~woleOlem rektora i 'fi 

ogólnej iloś ' i pism, prze ylanych publiki, Chiny. kobiet poczyniło duże post(py w wanie fizyczne, o,g<\lna kultura. obecnośCi leg? osoby. przez nIego 

do krajów ~u rope skich, do Franoji Na wstępie !apo~t. s ł.wlerdza, .te Chinach' w ciągu ostatnich lat, mi W zakończeniu rapon stwier- wydelegowane). Brać udzl .. ł w tych 

_ 25.2 prot . (920 tys.l i do Ni •. .obecna gen~raCJa c~lOska Jest ofl~- mo to emancypacja kobiet jest dza, że nie jest przesadą twierdze· zgromadzeniach będ.ą magh wyłącz. 

mi~Q _ 17.9 proc. (653 tys.). Do rą splotu meszczęśhwy~h wydarzen: ciągle jeszcze w powijakach. Nao· 1 nie, te nowoczesne Chiny są w nl.e sluchacze daneJ .szkoły, oma

Ameryki, glównie do Stanów Zj ed. klęsk el~l!'entarnych, la~ cl ąglych gól do studjów uniwersyteckich , dużej mierze tworem swych unio wiaĆ ~aś wo!no będzie . tyl.ko spra

noczonyob, idzie 75,9 proc. (888 tys.) powodZI I wylewów, .wolen domo: garn ie się młodz ież męska, stwa. ) wersytetów, które rozwijają się w 'yy ~I~te zWiązane z zyclem aka

pism, prz psylanych poza Europę, do wrch, wstrząsów flOan~owych I rzając kadry urzędników pa ństwo· I kilkunasIu centrach na olbrzymim demICklem . Do . zebrań studentów, 

Azji, (głównie do Pal"styn.) _ 22,3 międzynarodowych komphkacYI. :- wych. nauczycieli w szkołach śred· obszarze państwa niebieskiego. odbywają~ych Się poza ter~nem 

lIroC. (261 Iys.), do .Afryki' 1,3 proc. Mimo to, problem wychowania nich i inżyn ierów . Zwłaszcza roz- - - - szkoły mleć będą zastosowanie o· 
gólne przepisy o zgromadzeniach. 

I do Australji 0,5 prot. Z zagrani 
Ustawa ma wejŚĆ w życie I 

~~e~~i~r~~dZ~ó~~y~:s ;~~~;Pit;!. ~ , Podział habsburskich skarbów sztuki ~b~~~pI9::k:~r/1e~i:6r1~~r~ o~ 
te rn 8R,1 proc. (4.752 tys. l z krajów , • . raz dyscyplinarne _ mają zyskał 

europejskich, przyczem na Czecbo· Spor rozstrzygnięty .po 14 latach moc obowiązującą z dniem I. S. 

8t9.w~elę przypada 11 ,5 proc. ogól· 
1933 r. 

~ej IlOŚCI. CZa$()pism europejski~h : _ . Wielowie~owa sielanka a';l-' ral na, wandalizm, bezprz,!,k1adn.e I Franciszka J~zefa, dw~ skrzv;dła •••••• _ 

a .Franclę -. 9.1 pror . na Gdans" stl'jacko węgierska zakoóczyła SIę - bo dobrowolne - dZieło nt- oHarza - dZieło Memlinga, kilka 

-. ~O.9 proc. l na Niemcy 26.6 pr. raz na zawsze w burzliwym szczenia skarbów, stanowiących obrazów Tintoretla i CarreDa i Nie można myśleć o stabiłizo· 

Z l n ny~b kontynentów na Am l' rykę roku 1918. Podwójna monarcja dobro całej ludzkości! wiele, wiele innych dzieł mi- waniu mi ~dzynarodowego rynku fi

Ig łówme Stan y Zjednoczone) przy· Habsburgów rozpadła się i ni- Rozgorzała oslra, zaciekła po- sŁrzów. Sporo z pośród rewin' nansowego. o ile nasi dłutnicy nie 

pada 83.4 proc., na Azję (gl. Pa le· lidy już chyba się nie skleci. lemika. Węgrzy nie dawał i za dykowanych dziel ma dla Wę- będą się starali wywiązać ze swego 

ot~ nQ) - .9,5 proc.: na Afryk ę Spadkiem po n iej podzi~liły się wYllran.ą .. Powolywali sie?a po gier ZDacz~nie historvczn~. zadania. Nieopatrzna i zagmatwana 

,Droc. l. AustralJę - 0.3 proc. t. zw. państwa sukceSYJne, po- StallowleDla trakIatu w T nanon, Ze swej strony Aust!')a upo- polityka potyczek udzielanych przez 

Czytełm rt wo, O i1eby chodziło zostawiając to co austrjackiego Austrjacy ie kwestionowali. mniala s ie o to i owo. I w re- Amerykę na prawo i na lewo spra-

:' rzasoplsma przpsylaDe pocztą, Austr jakom i niby to, co węgier- Trwało to lat czternaście. zultacie Węgrzy zwrÓC4 jej dwa wiła, że !:uropa obdłutona jest po 

lest u nas ~ader niejednolite. Na skiel!o - Węgrom. Wleszcie spór został woó- staroaustrjackie obrazy z 15 uszy wobec nas. 

led n e~o mIeszkańca woj central · Było na tem tle sporo niepo- czony. Stało się to niedawno wieku, dwa skrzydla oltarza Widząc, że kryzys wdąt Się za

~,:ob I wscbodDlcb .przypada 3.8 ego rozumień a nie obeszło się bez w Wenecji! gdzie zj.echa)i się z rzeźbami, prz.e~staw!ając~I?i ostrza, a sytuacja staje się coraz 

t mplar'a, zacbodDlc~ - 14,3 i po· nich również i w powojennych orzedstawiclele Węgier l Au- cesarza Mak~ymlhana J d~le l e gorsza, zagranica umocniła si( w 

udnlowych - 53, b iorąc Z2Ś pod stosunkach dwóch konkubiDen- strji, aby przedłożyć ostateczne tego panowaDla, troch e zbrOI etc. złudnem przekonaniu , że Ameryka 

uw.g~ wyJącznie I,isma kra lowe, o· tów - Austrii i Węgier. wykazy - z jednej slrony żą- Specjalną rolę odllrvwała w zrzeknie się sWl'ch pretensyj z ty. 

~P\owled lJlo - 3.0 (dla centralnych Przez wiele lat wlókl się dań, z drugiej prop.ozycyj zwro- pertraktaclach korona króla Ste- lulu długów wojennych. 

~l' \ sc.b~dnlChJ , 13,4 - ~Ja zacbod· spÓr o t. zw. dobra moralne i tu odpowiedn i.ch objek~ów - a lana. Byłaby zape.wne zwrócona Niestety, jest to zludzeniel 

d~Cb I ~. I - dla cołudnlOw)'ch. Nie duchowe. W ęl!rv upomniały się obrany zgod~l1e d~ tej soraw~ W ę~~om, gdyby Dle ... protest Ru- Nowy rząd amery.ański pragnit 

e to WSzak te obrazu dość prze j- o swoją część pależności ze sędzia szwalcarskl dr. Soldah munll. Z Bukaresztu orzysłano oczywiście wziąć pod uwa~ę sytu~

rZIstego: gdyt polączono tutaj woj. zbiorów sztuki i zbiorÓw bibljo- spór definitywnie rozstrzygnął. do sędziego dr. Soldati pismo, cję obecną. w jakiej znajduje IC 

~'!~lhodnl~ ze Slabem rozpnwszecb- tecznych Habsburgów. Habsbur- Galerja Rubens~ nie uleg!a wywodzące, ,te . król Ste~n (!'I0c- zagranica. lecz z drugiej strony ~ie 

. .em slowa drukowanego z woj, !lowie byłi przecież królami Wę- rozbiorowi. NatomIast Austria skay) był ~slęclem rumunsklm, a może i nie wolno mu zapomnlec o 

.. enrlt lk"lneml, z .takiemi dutemi o- "I'er nl'e tytularnymI' tylko ko- zWłóci We<!rom m. in,: 66 ręko- ta korona Jest rumuńska. To po obowl'ązkach spraWl'edl1'wości i ,lu

~~~, a'", lak W.r ' 8 .. a, Lód ż i ~on~wanym'i z uroczystą p~mpą pisów z XV ~yieku. i 16 cenn~ch wikłało sprawę i odw.lokło . ją. szności, cią ' ących na nim w sto· 

l). w Budapeszcie mającymi tam druków; rehkwąrlum LudWika Korona pozostała naraZłe wWle- sunku do własnych obywateli. Su-

od ~!~dll l " J La Lem bQdzi e brać drugą swą rezydencję. Wiel~iego, .. jabłko i koronę k~ó- dniu. my, jakie dłużne są nam i.nne. na: 

; . gę IIOSzczególne dyrekCje _ To tylko kwestl'a przy- lowel MarII, kasetę koronaCyjną rody reprezentuj'ą olbrzymią ItOŚĆ 

i'0(' ZlOWf' , P:uUię t · 

h 

re k~ja lupelska ba,,,c,. te "II. dy- padku - argumentowali Węgrzy 
pracy skapitalizowanej naszyc ~. 

,k·e \l oIyós~ ' A o P IIDułe WOJ. pole- - że I! łówne swe tbiory prze- Z,' d -" daków. Nikt nie miałby zatem za-

~enc i i gozelty o ~del' slabej fr <k· chowywali Habsburgowie w Wie- " U zenIe dncj racji występować pod naszy~ 

nallbyśw y Si ę ie ó~cza8 prze~o. dniu. Tak samo mol!li ie prze-
adresem z żądaniem zrezygnowa0l8 

k ań ta d 'b d na JedlIego Imes?,- chowywać w Budapeszcie... • k.. h dł ó z tych sum i poświęcenia wszy~· 

13.4 egz.y~~asj' i~~Skiej ~I'zv~ftda N~ tem t1~ wynikł sp~r, ~~ Ameryka nie zrze nie .u~ swyc ug W kiej pracy, jaką one reprezentuJą 

- 7 k ~ , katowIcklei -'. A usll'ja republtkańska bVlla)mrueJ 
wysiłków, a często i ofiar. 

Ó'6' rako .. :sk.ICI _.- 6.1, lubel. lej nie uważała za wlaściwe uznać W światowem p ;śmie hPlender-/ P~osty,. zdro~y rozsądek .J1a~azu · e 

.' , Iwo.wskl.eJ - ~. , p o znań- kl ej tej argumentacji. skiem .De Telegraf". wyc.hodzą~em ~lerzye.le łowl ~ba~ o ~latwleOJe dlu-

· 1~ o, ""rszaw,klel 6.7, wio Niezależnie od kwestii słusz- w .4.msterdamie, ukazały Się ośwlad- zOlkowt .spel~lenla jego za~aOJa, 

lell~k l.J - 1.? e~z . roct uie. Ce lem ności cz nicsłuszności węgier' czenia przyszlego Prezydenta SI. wyw!ąlama SIę z zobowlązan Z 

:"1 rlZI~1 wyraZ Ilego przed~ t liwJell i a skiej tez: wysunięte inne ważne Zj. p. Franklina J{oos~Ye lt'a w spra· drugl~l. jednak str.ony dłUŻnik musI • •• 

,t~I~1I ,tb.l'l e l ,,'c t \V~, 0;02" a.OznacL.\ ': argument; "ontra. wie dlul!Ów tej UCŚCl : ~ówOlez zd~ć. sobie sprawę z tej!o, PamiętaJcie 

Ire k'7cnCJ~ p~l.lI a nbk lego hcz"ą 1110, Jakto? Podzieli ć j~dyo.1 w D/u!!i zaClągJllę~e prcez za: ~e Ole. powlOJen ?n we II'/a~nyn:' • 

:\lU\\CZ,'> .J !;\ D)'d!l"~1Cay otr7.)'Ill" ';wiecie, bezcenną J!alerję Ru- granicę wobec Amen·kl. muszą byc !nteresle uCle~3ć Się do rozWiązani O Funduszu Pomoc) 

1\ 6'l 7 Kal() W I~ - 39.:> dla War. bellsa?!. Przepołowić ione rów- rze_z prosta. uregulowanp przez I $rodków J~dnostronnych. klÓre Bezrobotnym 

d")' - 3 ,.4 hrakow/\ 81.3, lwo. nie wartościowe kolekcje? _ dlutnik6w ni -zaletnie od Ich cha- nie opierał' SIC na zawartych I ak-

- 15.9, din Wilna - 6.21 Lu . IToż bylabv to zbrnd";» kultu- rakter" i źródła ich ~ochodzenl •. ,~"tow.ny, ,,"'owach wc"ólnych. 



~. . NOWY DZIENNIK tODZK\ - ! !tycznia Im r. Plr . 3 

KRONIKA .Kucbciak i towarzysze przed sądem zwykłym Nowe legitymac~e 
SI, .. ", Oz I.: 

M.kor.go Op. 

3 Ju I rO I 

lVlorok 
O.nlel. M. 

SlnAce: .. ach . 7 «, ••• b. J5 .!16 
K. I ~łyo: • 10.10, Ol.OO 

Motywy decyzji Urzędu Prokuratorskiego ŁOdZ~I~c:,::z~:~?stwa 
Jak donosil ł'my władze "edcze, motywami kierowAł sit Urząd Pro- Roman Kuchciak, Jan Rzet.lskf, 

które prowadziły doclrodzenie prze- kuratorski przy wydaniu decYZii. Fellkt Wi'nlew.ki, Stanisiu Kllm-
ciwko Kochciakowi I je/lo towarzy- P. Prokor.tor oświadcza n' m, te czak, Bołesław Renosik odpowiad.ć 
sIam W trybi. doraźnym przesiały Urząd Prokuratorski na podstaw 'e bed, Z3 za mach bombow y na U
. ,· ta do Urzędu pro kuratorslriegn '" zebrane!!,o m.terjału dos1.edl do rząd wojewód. ki f magistrat łódzki, 
Lodzi, ktary powEią' wozoraJ _miosku, it nie zaszla konIeczność ~raz za usiłowanie zamRchu na 
decyzJ~ _kieroWo I:I Ia apra- oddaniR Kucbciaka i je.o tow.rn- Bank Polski w ŁodzI. 

Dyrekcja Łódzkiego Towarzy. 
sh~a Ele.ktryczhego • . spól ki akcy i
neJ, zaWiadamia odbiorców energii 
elektrycznei, it od dnia 2 slycznia 
1933 r. wyda\vane b~dą personelo-

wy KMohclaka, Wiśnle.akle szy po~ sąd dorażny, gdyi jeat Pontem ' Antoni Rybak, Józef 
. go, Rz.telaldego, Reno_lka to wypadek Indywidualny Grodzicki, szofer Wladysł.w Sml· 

Hocne dy2ury aptek' j l Klimczaka na drogę po- i nlez.letny od wazelklch gielski oraz Kochci.k 0~p.)wlad.6 
. . . . . stltpowanla zwyklego. ugrupo.a~ wrogich palls- b~d. za napad na kaSjera firmy 

:'\ocy dZls!eJszej dyturuJa u.s~ę- I W ten _pos6b KMchciak twu, z tych więc względów wlaś- , Karolewska Manufaktura '. L~czni e 
PU lllcP apttk!: A. Potaqza, Plao hO'j i jego to.arzysze .nikn,!- ci we iest post.wienie oskartonych 1& ławie oskartonych zasi ądzie 8 

wi, spełniającemu czvn n(\ści slu T.
bo we oa mieśc"e. legItymacJe 
kOloru szarego z 'otogra'jaml, 
zaopa lrzonem i w p ie cz~cie, olombv 
!lrmowe ~raz potlpisy Dyrekc ji 
I zawleralące wyszczególnienie 
funkcyj słu tbowych . Dotyohczaso
w.e legitymacje zoslaly uniewa!
OIone, nowe zaś są watn. do koń· 
ca 1933 r. 

śrieln! 10. A .. Obaremu, Pomor · li a~du dor.in_go, od kt6- prIPd Sądem Okręgowym. osób. 
eka 12. E. Millera, PIotrkowsks rego wyrok6w niema od- Dowiadu jemy się poutem, it Urząd prokuratorski przysl~puje 
~ti M. Epsz."lna, Plotrkowsks 226 .ołania. mimo skierowalli. rQ1;prawv na dra obecn ie do opraeowania aktu osk8r 
Z. Gn~cz~oklego, PrzPjazd 59. G. W t.wi,zku z postuowieniem U· gę normalnego post~powania lądo- tenia. Kuchciak I jego to\tarzysze 

PP. Odbiorców energII elek
trycznej uprasza się o tlldanl~ 
okazania legitymacjI słutbowej 
przed rozpoczęciem czynności 
przez funkcjonarjusza elek. 
trownl. 

A nt.omewlcu, PabJanloka 60. rzędu Prokuratorskiego zwróciliśmy wego, rozprawa ~.stan ie wyznacz"- przebywają w dOI'''ym ciągu w \I i ę · 
się do Prokurator. dr. Markowskie- n. prawdopodobnie jeszcze w slycz- .Ieniu przy ulicy Kopernika 

Z wiązek Spółdzielni 
MleczarskiCh i JajCzarskiCh 

aotaJe ceay w sklep.elu 
MASŁO zl. bort deI. zl. 

wybo rowe. 3.05-1.40, 
" deserowe" 2.00-1.20 , 

• " slolo we 2.90- 1.20 _ 
, solone • 2.80-3. - _ 

l gwarantuj ąo za dobroć, 

I
, świerość I łlezwzgl~do'ł 

t oZJslość sprzedawanego, 
~ _ m .. ta. 

Powrót z urlopu 

z dolem wozorajszym powrócił 
• orlopa i objął unQdowanie pre
zydent Ladzi Bronlsla w Ziemłęoki. 

Jłrzerwa W czynnoS

cIach grodzkich. 

Wobec wyj,tkowo wytężonej pr.· 
er w aąciach groddtlcb, mającej na 
celu wj" robieoie saległołci przed 
dniem l stylInia 4". b. poozynając 
od dnia wozorajnego at do soboty, 
dnia 7 b. m" urządzooą lostała w 
s~d30h grodzkich przerwa, Tak 
"ięc w tygodniu bietącym ładne 
rozprawy nie aą wyznaczan. , ani w 
cywilnym, ani VI tarnyll oddzIale 
t qdów. UrzQduJ'I Lylko kancelarie 
,ądów grodzkich. 

Rozerwany pociąg 
~a linji Kraków-L6dł naslą

pile nocy wczorajszej rozdzieleuie 
sio poci,go, zdąS.jącego z Krakowa 
do Lodzi, albowiem kilka w.gonów 
odp ięto się i poz08iało na torze. 

\\"skutek Lego wypadku po.iąg 
kru!.owski, a wła$oiwiei jede ll wa
• on, doczepiany w KołnutAoh, do 
pociągu łódzkiego, nadszedł do Lo-
1ai I p6łtoragodzlnnem OlIutnieniem 
.lbowlem zamiast O godz. 7 rano
O god.. 8 30 rang. 

go o poinformowanie nas, jal;iemi niw r. b. 

z szóstego piętra hotelu 
Śmiertelny skok zubożałego kupca 

Na zarządzenie, ogłoszone w 
dzisiejszym numerze Dyrekcia Łódz· 
kie.go. Towa.rzystwa Elektrycznego, 
spolkl akcYJnel, zwraCa specialną 
~wagę PP. Odbiorców, nadmien ia. 
ląC, te za nadutycia osób, nieza· 
opatrzonych w legitymacje Towa. 
rzyslwa, nie pORosi ~adnej od po· 
wied tialnośc i. 

W dniu wczora 'szym w ho· 
tełu Savoy przy ul. Trauguta 6 
miał miejsce straszny wypadek 
samobójstwa, którego dokonał 
zamieszkały w tymże botelu od 
8 lat Juljusz Heller, 50-letni ku
piec branży bawełnianej . 

Wczoraj o godz. 5 rano służba 
hotelowa zauwa"Żyła na dachu 
parterowej przybudówki leżące 
nierucbomo cialo, obok zaś ka
łużę krwi. 

Gdy przy pomocy drabiOy 
wydostano się na dach, w zmar
/ym rozpoznano Hellera. O wy
padku niezwłocznie powiado-

miono władze śłedcze , które stopr.ia, żo; rezyl/nui z dalszei 
przybyły na miejsce i wdrożyły walki życiowej. 
doehodzenie. Jak ustalono dałe j Heller w 

Jak ustalono Hełłer ostatnio nocy uda! się na 6 pięlro i tam 
znajdował się w sianie silne,' skoczył z balkoou klatki scho-
d dowej. 

epresji psychicznej i pod jej Spadając. denat uderzył gło-
wplywem popełni! samobój - wą o wystający gzyms muru i 
stwo. doznał rozbicia czaszki, poczem 

Wyjaśnił to calkiem list, zna- runął bezwładnie na dach, po. 
leziony w mieszkaniu samobójcy, nosząc śmierć na miejscu wsku
a zaadresowany do córki, za- tek połamania kości i ' rozbi<; ia 
mieszka/e j zagranicą. W liście czaszki. 
tym denat stwierdza, źe niepo- Zwłoki desDerata przewie
wodzenia finansowe, ciągła walka I ziano do proseklorjum przy ul. 
O byt wyczerpała go do tego Łąkowej. 

-------
Komunikaty 

Kolo Przyiaclól Harcers twa prz 
H. L. urządza w dniu 6 b, m. o 
~ odz . 3-ciej ]lO południu w swoim 
lokalu (Ewan~ eiicka 9) tradycyjną 
zabawę dla dzieci p. n. " i{ ról a Mi· 
gdałowego·, na który jak naj ser 
deczniej zaprasza WSJystkioh milu
sińskI ch wraz z rodzicami. 

Wędrówki Bfroima x x x 

W sobotą 7 stycznia li salonach 
ogoiska oficerskiego, przy nI. Je· 
rzego 2, odbędzie się tradyoy jny 
bal na rzecz Sierooińca dla sieroł. 
po pol sglyeh zoln ierzacb, 

Powr6t do rodziny po 18 latach nieobecności 
W roku 191-4 przy ulicy Fran

ciszkańskiej 28 zamieszkał 25-
letni Efroim Kalmanowicz, wraz 
z żoną 2O-letnią Eslerą. 

Na krótko przed wybuchem 
wojny Kalmanowicz powołany 
został do wojska i wysłany do 
Archangielska w Rosji. Przed 
odjazdem pozostawił żonie w 
kasie ogniotrwałej 105.000 rubli 
w gotówce oraz biżuterię, war
tości 14.000 rubli. 

Po wybucbu wojny światowej 
Kałmanowiczowa, w obawie 
przed dewaluacil! nabyła w Ka 
liszu dwa domy. 

Początkowo Kalmanowiez pi· 
sywał do żony, następnie jednak, 
gdy rozdzieliła ich lin ja bojowa . 
korespondencja przerwała się. 

W międzyczasie Kalmanowiczo
wa, nie mając tadnei wieści oel 
!Dęta, poczęła zabiegać o rozwOd. 
Zabiegi te trwa I v bardzo długo, 

al bowiem ~achodziła k.ol~ieczno~ć I i mają!ek slt'Bcll, pomyślał o iooi e 
zgromadzema 100 podplsow rabI' I wrÓCi ł do Lo Izi. W doiu 11 sier 
nów na zezwoleniu rozwodowem. pnia 1932 r. po dlo t3zy ~ h poswki-

W roku 1920 Ka!manowiczow~ w!,niach odoalazl tonQ prz v ulicy 
otrzymała ostatecznie rozwód I PIaskowej 10. 

RaI ten co roku gromadzi naj
wytworniejsz[\ elitę lódzkiego . po· 
leczeństw • . 

O atrakcjaoh zabawy napiszelDj 
oddzielnie. 

x x x 

wyszła po raz drugi zamąt za Po witanie nie bylo przyjazne. 
Menachema Fr.auenbe.rga. Frau~n- Pr zedew.zysŁkiem poraz ił marno
bergowle. zamIeszkali. przy uhcy u;awnegio męta widok gromadki dzie 
Piaskowej 10 w.Łodzl. . CI - nfe jego. co tak rozbolalo 

W Iy.m cza<le Kalmanowlcz z p. na Eroim~, ~e rzuoił się na to- Zarząd A. K. Ł. w Warszawie 
Arch an~lel~k" .wysłany został na nę i poturbował j ą dotkliw ie no t awiadamia ozlonków Ko/a, te 
fronl memleck: I lu ' dostał się do ~e lll. hędzie urzędował w środę dnia ~·-I 
niewoh. W ob.ozi.e jeńcó.w w Awanturę zhkwidowaJa polic ja, 1933 IV godzinach 17-18 w lokalu 
NIemczech czul Się .I ednak nll~zbyl która krewkiego lDęta p o ciągnęła Z. H. P. ul. Ewangelik ka 9. 
dobrze, lo leż zbiegI do Francii do odpowi"dz ' alnosci karnej. x x x 
drogą okrężną, W doi u wczorajsz ym "ąd Grodz . 

W Paryżu . poznał Się z jakąś ki w L'ldzl skazął go na 3 m iesią- W śro~ę,. dn. 4 stycznIa 1933 
Holenderką I zamieszkał z nią ce więzieuia. r. o godzinJe 19,30 w lokalu 
wspólnie. Powodziło lIIU się nie- Kahnanowicz ze swei st ron v Strzeleckie~o Klubu Sportowego 
źle, pozostal więc we F~ancji at ,",szczął kroki o uniewatnieoie rOŹ'I' przy .ul. Skwe~~wej Nr. 1 -
do roku .1932. wodu ź,ny i pra!:nie Iftjść w swe starantem . sekcll wych?w~n l .l 

Gdy Jednak karLa s ię odwróciła prawa. obywatelskiego AkademIckIego 
Oddziału Związku Strzeleck.iego 

P d 
w Lodzi Władysław Kubiak -

ropagan a antyalkoholo wa ~r.°~ie~:h!e~~t t. ~,Ist:t~fek~~~ 
Sprawdzanie świadectw 

przemysłowych 

W szkołach I zysu" - wyg./oszooego w śr?~ę 
dn. 28 grudma 1932 r. Goscle 

Pogądanki o tajnem gorzelnictwie ! mile widziani. 

dzeme poszczególnym dYTekto- go substancje trujące i t. d. , . .................. . 
~urator szkolny wydal zarzą I rzelniach spirytusu, zawieraiące- ! 

Zamknięte sklepy - dla klienłó w 
i kontrolerów 

rom szkół średnich, oraz mspe- Równocześnie kuratorium za- .. O B I A D Y : 
ktoro~ szkolnym, zalecając na- leca, by nauczyciele prowadzący • • 
uczyclelstwu wszelkich kategoryj pogadanki, wykorzystali wiążące • . 4 

Jak donosilimy - okres wyku- dniu wczorajszym skonstatowan o szkół .zarówno w mieście jak i się 7. tem momenty wychowania • domowe, :.;maczne I TA NIO: 
pu patentów nie został przed/użo- szereg wypad ków nieotw ierania na ":Sl, podkreślać przy sposob- obywatełsko'państwowego przez : wydaje lILiatopad. 20 • 
ny. W związku z tem w dniu sklepów z obawy przed pojawie- noścl przeorowadzania pogada- zwrócenie uwagi uczniów na • (Konst~tynowską.l poprz.e- 4 
\Vczo~ajszym poszczególne urzędy niem si~ konIrolera. W przewidy nek - zw.tas~~a na lekcjach obowiązek szanowania zarzą- • czna oficyna - II wejścIe. : 
skarbowe skierowały na miasto waniu, iż obroly. osiągnięte przy przyrody I hlgleny - o wp/y- dzeń władz państwowych, wy_ r. m. 18, parter, .. 
ko ntrolerów. którzy sprawdzali w otwarciu sklepu nie dadzą z pew- wie al~ohołu na o;gani.zm ludzi, dawanvc~ dła dobra ogółu :. •••••••••••••••• 4 
sklepach i zakładach. ery są już nością lakiego zysku. któryby po_ szczegołną szkodliwośc wypro- obywatelI. 
one ZlOpltnoae w patenty. kryl wysokość ewentualnej grzyw. duko~anego w domo:wYcb go-

\V brlku świadectwa przemy- DY, poszczegółni kupcy, nieposia- , d, iI z przer.teniem, Ze zni k nąl oie· 
s/owelZo _ sporządzano protokuł dający jeszcze świadectw przemY- I p. I_ • tyłlto garnitur i futro, lecz równiel. 
i n a kładano Krzywn ę. słowych. Woleli nie otwierać drzwi asazer W neg IZU cały ba.3~ wartości kil ku tysi~cy 

Naleły zaznaczyć, ił do dnia - ani dla klienteli, ani - dla kon- złotych. . 
15 b. m. Irw. okrea ullZowy wy- trolerów. ' Słodki' k' ,Zrozpaczony Le.in zatrzy mał po 
\cupu pa_ów, I j. do wspomnla- I sen I gorz le przebudzenie ciąg, oie nmiał jedoak wskazae ob. 
ne&o lana 'nu Ułdy kapiec i wła- . , .łudze w jakim punkcie linii, ani 
kir'" ~.-.eu ""'adu CI rzed- . YaorJCY Lewtn. (Główna 62) .WY·lfutro, a następnie •• wet marynarkIl nawet ruoiej więclj o któ ' PI godzi-
~.. 1IIoU kil 1, p św' • j echał oa urlop śWląteczuy do Za· I pozostałe 87. ezeg6ly garderoby I nIe zostQI okrad7.ion y, wobec czego 
~ cw-yllowe ""'.,.1 k la kop.&nego I po spędzen Iu tam weso· ułoży! się, 1'1 negliżu oa ławce . pobietne poszu kiwania za złodzie-
_I_L. T-.., nle- ' ol katde

ary 
za łe.6o .Sylwestra - wybrał się w P. I.ewin byl tak dalece zmęczo- jem nie daly re-toltato. • 

•• ""_. onDI~ mu z p ' o t o o nled' I t d. Ad . , .. t '. . P ' bł i(ap06 ... posl _ualDoił. że na . amię alCie zle ę.Z .1)OWr0.em o "" 7.1. ny. prtezyclaml osta OJe} II leprzespa . o przybycin d~ naj iiszej .~. 
wy"... .. ",ludunI. przez kon- o al d Po n\IDI~CIU Krakowa Sk.onstat.o nel nocy , te. zasnąl kamiennym Cli LewIn, kerzy8ta1ąo z potyczc .,a 
~. JorU. n-ao patenlu _ O mw i ach wal p. Lewm z zadowoleOlem, li SnelJ!, za~ olJ!nlawszy uwet zam- mu plaszcza prtez Jednego z runko 
lUII<lłń.,. ~...".na. fWlyct: wOloenny"'h! caly ~rz~dzlal li k18~ Jest pusty, knąc .dr7.wl w przudzia!e. cjonarjGuy kołejo,,?yob: es kon~ja· ... .,."'''C~ ... -..wił ie I~' ... apoolew.ź w.kutek SIlnego ogna- r. LeWtIl zbudZi ł Się ze snu dO'l cYCh poclQ, Iwróoll Si ę f) "i0lCv' 
-." u.-,,_> -, ~~ • . . n!a przewodów Cieplnych ww.go· oiero ·vówczas' kiedy pociąg minąl do polwe.b pultcyjue, o . a .La-

_Iv: ........ _e. Ił . 1 nie - w przedzial" pano~vnl d.o jut Cz~~tocbowę. eJI. 
• Iłowate . .upał, przeto LewlD zdl'! ~ cIo~laI .. WIĆ _ ... _ _ 
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DZIENNIK SPORTOWY PROGRAM RAO JOWY. 
1.6df. 

Wozem po kri.dzlony towar 
Włamanie do .kładu obuwia 

IKP d ła się do ZZ szy wyst~p h?keisl6w zgiersklch wtorak, dn. a a.,cc,lI. 
o WO • walkach o mIstrzostwo. 

IIAO-II .:IO CodzlenDY P .... gl~d Pt.,y 
Polakł"i, 

Wydział Spertowy LOZB o ' O m1'strzostwo 11 .50- 11.5~ l(nmDn lkllm.t.orolo~l.za:v 
Nocy ubie.ltlej cło składu obu. 

wia przy ul. Dworskiej 9, sIano
wilIcego własność Walia Wajn
Irauba nie znani sprawc.y po wy. 
tłoczeniu szyby wVltllwowęl do
siali się do wnętrza sldeou, 
skąd skradli wszy. tka, znajdu. 
jące się obuwie orat zapas ,kór. 

Złoczyńcy niespoltrzetem przez 
nlko,o przygotowanym uorzednio 
WOZłm odjechali wraz z lupem 
w nieznanym kierunku. Irzymał od Zarządu Polslde~o ~Ia Itom unlkoell 10Iolc •• 1 

Związku Sportowe~o z.wlado· robotnicze Europy 1I .5;;j~.io~ ~~:~:~&ez,sQ I IVan U"l. 

mienie że mecz o mlatnoetwo U.O~- ł2. l n (Ide.ytknlo p'OI!1'omn Da 

drużvn'owe Polski W boksi~ J:!l ię· Następnym spotkaniem reDr~. rl.leil b i eląc)' 
dzy IKP a PKS·em 7:0stame le~- ze ntacii (obotniczej Polski VI wal- l~:!~= :i~ ~~~n1~:~~~g~~~0~lcznf 
nok powtórzony i Jako term!n kach O tytuł mistu. Euro y bC' J UII-I Ą.10 Pro.

r 
... 

jego spotkania wyll:nacz~ SIę dzie mecz z Czechoslewacją, który 15.10 -1 5. 1~ Komun. Pań Iw. Inst. Rks. 

dzień 15 stycznia w KatOWicach. zoatanie rozegrany w polowie majl norto ... ~o. 
Jak się dowiadulamy, Wydział w Pols~e Po meczu z Crecho. 1 5. 1 5 -1 ~ .2\ Ko mnnlkAl Oo •• o~ .. c .. 

t Oza wyraził co do tarml.bu słowacją 'reprezentacj ą robotnicza I B. 2;1;;;:~;'Ą Oh.llb lotnI •• , t pn •. 

zawodów sprzeciw, powoluJąc repre,entacja Polski, rolegra mecz 111.'10-15. ' 5 KOtllunlk&1 Pan t_. u .. 6u 

:::, nuap:~~~en~~Ii:~~z:ia mi~: rewanżowy z N'le~cam i w koń cu ::~hpo~:~~"u.gO I Pa ń-Iw. Zwlqz 

mecz bokserski czerwca w .Katowlcach: . . 15.'5,... U lIO . Wgró~ k8lqh k. _ pn e. 

dzymiastowy en. W grupie z8ch~dnlej od~yl SIę RI8d n.'now .. y.b wydawnlot" G-

Łódź-WarszAwa l t~ repru k mecz reprezentaCjI robotnu:zvch .. ó .. , orol. H. nryk 111"'01 oki 

tacja Łodti ,kłada Ilę. po wfę • BelgII i Holandji (w Antwerpji). 15 5O- 1 5.2~ P1yty ~ ramolon""e 
Izej części z "wodnik6w lKP. Po zdartej walce zw yc:iętyła Belgja'I5.25-1&40 O~Cly~ dl. nau~.yel. 1I p.t. 

Gl ś ta i przewlekła sprawa t k 3'2 (2'2) • Wleł I .. Iorm. slk"ln. _ .. y I. 

' o ca . . .l-ak I koóc~ w 6 osun u . " dyr. d. U"lon MendYł 
ca tem Się JeUD b n~ s . -r1 l G40- 17'('() .W o .. 'k,ch "".tynIOoh! ' 

gdyż IE:P po ze raDIu Jeszcze Kt d b d' uh _ ",vnI. p. I(,mll Gl lye!<1 

n iekt6rych dowod6w, zwróci aię! O Z O ę Zle p ar 17.00-17.M 1(9no", symfonIczny .. 

oś"a O inlerwencję I wyda. M Z S? w - le orko F.lh. Wam. pod dy •• C' 

z pr 'I" d " d '1 d . • , , Fl lel b.r~. 
nie odpo~ie 0l~1 ecy~ o ~ar W pierwszej połowie styczflia 17.5.~- lq .OO Odczytaol. programu n. 

wyższej lCstazncI.I, kaó mlanow cle zbierze się komisja PZPN. celem d,loll n •• tępu, ! 

do Związku WiąZ w. d' d . t d f' t80' - IQ.00 Muzyka I.kk. z r.s 
na Inla wę rownel ca ro y O u~. . ,Grl' t. I" _ orko Frag. la I Jakn. 

'łk k' rowln.1 prz.z M. S. . za naJ' bo ... kl.go 
Jeszcze mecz pl ars 1 lepsze wyniki !,olskich klupów 1900-19.20 Rozm,ltolol. 

W Łodz1' pi/karskich z drużynami zagra· 19 >0-10.30 KOm"nlk, 1 Izby P"óe .... 
. . "AudI. IV ł,or1 zł repertuar t eatr w 

DlCzneml. , , IQ 110-1945 Fel!eton mn' rolny 
W oadchodrllCY pll,tek, dn. $ Dołvchcz .. puhar ten zdobyły '9 4~-1!O,OO Praln""II.lonnlk Rad iowY 

stycznia odbędzie się w toodzl na Legja i Garbarnia. Obecnie wsku· 20.00- 21.20 Koncerl popularny. Wy. 

boiSKU Widzewa mecz piłkarski o tek znaeznle mnielstef Iło~c\ s"ot konawo:r: Orko P. R pod dyr. 

mistrzostwO. MianOwicie sDotkaią kań żaden z klub6~ nie wysłu, ~ogz':~:~~~ru~~f:.~~.t~r: •• (.e . 

się w walce rewantowej Widzew łII cął alę zdecydowllllle na ero o. 21 20-:2.OCR.olI. 1 akn ypcowy Graty. 

i KOluszkowskl Klub Sportowy Pod uwagę mOll" być bta,nl: Cra· n, BI .... leIOwu1 . 

(o tytuł mlstrrl klasy C). Po nie· covia, Warta, Wisła, Legia , LI<;S, w przed.". p'adn~~s~t ~~3rlow . 

wat pierwszy mecz roreerany w Garbarnia i drużyny śląsl<J e : 2' (~~~~ K~~d r~: lI:o~a~ !c t _ . N' I' 

Koluszkach, zakończył się twycię·: Ruch i WC. ,/ . ... 1. p. t • • Prot.kola" _ WIndz. 

stwem KKS·u, w razIe zwycięstwa f Per.yilskis,.o. 

W'dzewa III doszłoby do trzeciej Ro'z' ne WI' adomości 22. 1 ~-2l M Mazvta •• Iono". I pl,t 

I j , ki t ' Itram ofonoW)!ch 
ostateczne rozgryw. na ~ren ~e k" g . 22.~6 - 2S.00 Urzęd . Komun. Padsiw 

neutralnym. W kazdymbądzrazle l Z raJu 1 za ranlcy In"t. Meteor. I komu n pÓll c, ln" 

KKS·owi wystarczy do zdobycia _ W KrakOWie odbył się towa. 28.00 - 24.0} MUlyko ton.o .. o I kU'larnl 

tytulu wynik remliowy. ' d ,a .. ttollOm;., Or •• pod tiar W. IVII. 
rzyskl mecz pi~ściarski mIę zy _.::."n;;:":;;!n::... _________ _ 

k Lechją ze Lwowa a krakowskIm 

Dals2:e mistrzows ie Wawelem. Zwyciężyła Le<:hja w Jui ukazała alf: w druku 

zawody hokejowe stosunku 9:7. ' II ' ć UnfAS1ClOna,1 
- Na początku marca b. r l\ S ' ęOOWDS U 

Na nadchodtący piąjek, dn. 6 wyjedZie na tournee'" po .Nie",!czech I) ' I 

Kradzlet spostrzegł wlafciciel 
sklepu dopiero rano. 

Wajntraub oblicza siraty n8 
sumę przeszło 3000 zlotych. 

Wieczór eksperymentalny 
Wł. Me •• inga 

Od. lelszy wieczór ek, p~rymen . 
talnv '.vi~towe ; Ala" y psyeh',loga i 
lelepnty WI. ~! etl nga w"' olal wiei 
kie zAintero 8ł.1wan ie L'mbardzlej, ~e 
na calość prouamu skl.dai ~ siQ e< •• 
perymenly 10 ycbc 7.s, nI . emonstro 
wane. P. ?lessing od , lnnl r·, bek ta 
l emnłcy z dz e 'I!l'r krymIna lnej I 
wykazać ma zebra nej pu blIcznnścl 
sposób u'awnhnia rzeatąpCÓw. 

GDZIE SZU (4C R ~lRY ~ U? 
TRATIł "" SIRf<1 .. I{ rtl'o,"'. o " tl1" 
TRATR KA~rR AI.NY: .. Ir.~", 
I'BA 1'& PIlPU ... \ I{ ~y. L., I.I by6 mnsl 
" ,~: . Gwttdipm\1 n8 kry~vs " 
. W.soly Wle •• ór' ,.)VÓ IkA. 11I~o •. śm IeCh 

ORl A: MI'l"o. ka z M ' nt" "rn.lI. sa~ . 
BA litA: I . • Pr.c, t m, lnłel~ ' 

11. . Zew tlemi-, 
f~ASIN'n .K- ł ętn" fJowlek'a
OA PITO L: .Nenlta kwiat H"",,nny" 
CZARY, I .Pod \T'O. m .. hdsram" 

II ,SlIm VI ArĄ II ' 
CORSO: I K'~Ąle ro ViA dzlkłe~() z~ . 

cbndu" if Slim I Odm w SVbetJl1 
1l()\1 I.UO'IWY· .Odo .. i.k z 1111mu ' 
'IRA '1n·KI'I): . Pod r., .. v .. , fla1ą · 

l.U:O<A· . Wiktorl& t 101 ~u"r" 
,\f fir "o: • \flletlka I M łłntl)arn 1S~e 
JŚW IAT)WY . p,t I Pat •• hou l.ko wy 

Dlllazcy prochn-
PAN: . U,do wie i ma OIL-

I'ALA 'JR: ... au,.1 , IIltd~. 
I'K7.~OWIOS)/II. .B 'Ater.t.,~ Iu ~t\w" 
KAKIEr A: .Je l ek" c ~ lf'rt r. i a rn lloś ~ · 
SPLE'InlO: • 100 m ' ''ów m,l ••• I" 
, TYWW Y: .Ro'. 1914 
!l1lrU KA: .St .. I 'nl libr •• " 
UCI8UIiA' I M I " tk' &~Iorkt" 

1t ,.I)nust , Teks8snu 

ZACHIl'I'A . Mlt~6 I ._m_ta doll' kl."o 
'kola la 

Eks"ervme nlr z dziedzi ny hvr,nnz, 
ró wn 'łt zapowla d .,ą się Interesu t e '. 

Ni ·zA le~nie od togo zebra n , bę . 
dą mieli motnoAó ol l'lvma~ ws lazów. 
ki d . tycząee swych losów 11' roI ku 
1933 
WYStęp p. Messl n~a od b~d1.ie 

s · ~ dzil o god •• 8.30 wieczór w s ,. 
li Filharmonji, Pl ly Ul, Nlru 01\'jcz, 
20 

• 
Z GIEtOY. 

Urzędowa cedllła qlełd, 
warszawskie I 

z dn. 2 atycz .. 1. 11133 r. 

C·'.~:J{ł. 

Rel~i ll 123.70 
GdAÓ'k 17~.3O 
Holon Ifa 358.90 
Lond I n 29.79 
N. York kabe l 8.92a 
Pary" JU5 
Iwaloarr~ 171.80 

Wlooh y 43.76 
Rerlln 212.56 

AIW IE. 
Bank PolskI 88 50 SB.-

PAPIERY PA S1'IVÓWI!: I LI rT 
ZASTA WNE. 

ł"to Inwe~t,cfl na 1 10 25 101.-
6°10 dolaro I' n 55.- (drobnel 
1'/0 atnb!lł ltló ! inA 54. t3 6458 54.75 
I ~Ofo koleIowa 99.)0 
' °10 Ilemskie ,lolito", . 36.75 

b. m.. są wyznaczone kalendarzy· polska bokserska rep.rez: ntaCfa ,t.o- -Porad ~k n e"i1lęilny! _ 41/ . ziemskie zł. 36.- a5. 60~droo.) 
80J0 m. W'l'lII WY H .25 4,.- 44 8 

'klem ŁOZHL dalsze m.ecle o mi· botnlcta złołona z pl~ś.clarzy SKry, ' }.. 

strzostwo okręgu w hokelu, pr1Y' Owl.atdy, .Elektrycznoscl z Warsza· Kupcy II, 1/1 I IV A .el ~rJl Teatr Miel_ki ~ ft 

czem prócz meczU najgroinleJsz)'oh wy I GrafIki za Lwowa, kl6rl ro · ł V V VII l VIII "~ t ~ GIEŁDA ZBOtOWA 

rywali ŁKS- Union, kt~ry zostanie zegra . og6łem 6 spotkań łowa· Prze T.ys owcY. , , ~ , eg O.ii I dol ".stępnv.h wlecz. $. Tu· pOłnal'lska 
SOlo m. Lublina 83.-

rozegrany o godz. II ·eJ na 10dO" rzysklch. Ć d Ik· d b I 'el' tJnkow& .. KrJvescl. Ch iny". 
wisku ŁKS·u odb6dzle ·IA .... Wnlet - Mea plłkarS, ki mled%y WIo- W ySD koś po fl u o o TO U amm . • dn, Gl .tl/CKnla .1 .. P. 

' , o ~ lU • I N . .. n w szona od dnia l bt}cznla J983 r. Te.tr Kamer" ln. . 

na lodowiskU Heleńowa o tel Sll' , cham a l ~mca~~ roze"ra Y . Dali i dni n .... II"yoh wl •••.• ybor Ceny t ran za kcYłne. 14 

mej IIO.lnle mecz miedzy SKS'lm I niedziele w BoloniI IIkoncWł 51~ Wydawnictwo K.'_"lIrłil n. l omldJla IL M.IIM.', »Mldo,' Zyło obroty 80 ton tł. 
ze Zgierza a SKS·eft1 ! Łodzi. Za. , zasłu!onem zwycięstwem łoch Ł6dzkiej , Ceuy orjentacYlne. 13 80 

znacayć należy, że będz ie to pierw· w stosunku 3:1 "CZYTAJ", Pr.z. Narutowioza 2 Teat, PDpularny. Żłto zł. 13.61 _ . _ 

n~ej~r~~~~C!~po'!.-;,z!O~~!?!oC!'" 
I O 18 . 21 ' 3 _ 21.2J 

------------- . Cena zł- • grodowa . pszenloa • 12·25 .... 12.75 

•_._________ Oalł I endzl.onlo o gad_lnie A I 10 l ~ eJmleń Ak •• In.·1,' _ 13.50 

- wIeCIorem po •• " •• h od (40 ar. do 1,601 • 

Urząd Zasiłkowy dla BenobOt., _Nie IIlOie ol,rzyma~ . t apo mogi 

nyc~ magistratu podaje do Wlado· ża~en bezrobotn.y, '! które.go ro; 

mości osób zainteresowanych, że dillDle, pozosta l ące l z. Dlm we 

w ho d ę, dnia 4 stycznia 1953 r wlpólnem gospodarstwie dOm? 

odbędź ie sl ą , reje. tracja burobot· wam, choć leden człone~ zarobkuje 

'1Y~Ji robotników IlaycJnych n. lub posiada jlklekolwlek lr6clło 
państwow~ zapomogę dorainą dochodów. 

• od hter: A do Z. Równlet nie otrzymają pili. 

Prawo do zapomogi doratnej stwowej zapomoiJ doratnej bez. 

przysługuje tylko tym berrobotnym, robotni, korzystający ~ pomo.y 

którzy: Komitetu Pomocy Najbiedniejszym 
. -I) mają radlinę na wvłącznem przy ul. Nawrot 8 ł; w wypadku 

.rtrzymaniu i zamieszkują na tere· !twlerdzenla, te bezrobotny . Iub 

nie m. Łod.zi przynajmniej od dn. członek jego rodziny wspóln~e z 

1:&0 slYCzll1a 1930 r nim gospodarnj~cy, korzYilal ący 
21 otrzym.1i zapomogę doratną z pomocy Komlletu zglasza się po 

w mieSiąCU grudniu 1932 r. , zapomogę do Urzędu Z.IJ łkewego 
3) nie korzystają ze świadczeń interesowany %Osianip. pozbawion~ 

Kas}' ClfotyCh. , 'zapomogi doratnej pod skutkami 

4) D1e pOllieral1! %apomogi anI prawnemi. 
ren ty inwalidzkiej. . . ' . 

. .ó) nie pesiadają majątku ani Puyimowal."e zgłoszell odby. 

. dAne będ.' e ' ... 01 ... I~nwl.ko w I.~ o· bro warowy . 14.51) _ 16.-

Sametni praw-a do zaPOmOgl/ br .. aCb l'. ~ .. Lepi.! b,6 mnsl owie; • 11.75 _ 12-

. . Bllpty .. k •• I. tealm naD1wa~ będł) ' . I 21 __ 22. * 

me mają· . mozn. od godz. 11- 2 od 4 do lO .... mąka tytn 8 • 34'50 _ 36: 0 

Bezrobotny, zjllaszając Się po .. orem. m4k, PSleno • '2' II :iO 

zapomo~ę, powinien okazał : . otr~by tylD le • .<~ -_ ".'30 
I d Teltr ,,Jlr" 7 :>V o 

l) dow6d os~bisty, wzg ę Ole otr~by pszenno 'en _ 9.5) 

inRe zaliwiadczenre urzędowe toto Od. '<I d.I OIym cłę~u •• wl' broa· otr~by ps •. ~ r. • 8"", k ' t 

wala ... '" 18 otr ... ob p. t . • Owlłda.. Ułposn blen lo o 'ólne SJO O n . 
sam ości, 011 kry" " 

2) legitymaCję PU~P., ~twier. :m:.y .:..~;;,. :.-___________ , 

e~~it~~1i s~~~!j ~~~s::J~~ ie il;az ~I P' rawdz'łwym przYJ'aclelem. 
ciagu ostatnIch dwóch tygodni, I 

. 3) ksiąłkę obrachunkewą. swoj ą i i j 
i członków ro~iny, wspólnie za· . . pl.m. je.t ten, kto .regularn : 

rnieszkujących z nim. I opł.ca prenumer.t, • Jedn. m 

4) ksi4tkę Kasy Chory~h swoją r now,ch cz,telników, . 
i człe:J ków rodziny, wspelnre za· I 
mieszku l ących i gospedarujących z I 
bezrobotnym. J.. _____ ""!'_ 

Ja.klchko)wiek dochodów stałych lu b wał się będZie w . lokalu Urzędu 
nle~talycbl równYCh ' lub przewyz. Zaslłkowe~o przy uhty Zerem.skle-

SZ8),,!cych eWentua l ną_ zapomogę. go. H , =Z~ .. 8~,~lÓ~d~0_J4 • .• e~J ' ______ " __ • __________ !BI ____ ... _____ ~--... -~~~II:" 

" ł>i",iękowy mo-łeatr I 

Kopernika 16, tel. 184-66 

. / 

./ Perła naszego repertuaru 

!.d .•. !!!tlt~ .. ~ .... ~ ".HoI.I"~ 
\Y/ róli gł. JERRY Vl:R.O. 

Następny pto~r.: "Królowa Hu:tar6w". ~ roli gr. ~.dy C~r~.~Ia .... 
l . e' hsoll' \\I dfi l S2&lln1 0 o "'ódz. 4 p. p. iI' So~()1 , lIiedllele ł ~"I.ta o godl. ~· el P po 

I>MzĄth ~ po f')oi~l.~ tramila ialui 5, 6. li, 9. 16 

7 I' 

' ZTUHA" , 
-
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~~~ai::~B::C::(~:l t::ffi::::::CB~BD~ 
(OJ 35&&&~&_~M&w_&&!& I Piękny i męlodyiny film egzotyczny ilustrujący malownicze 
~ Dźwiękowy kino- teatr piękno wysp Cłalekich m6rz południowych wg. powieści , 

II $ Lupe Velez, La~rence Tibetł i i Erneste Toren~e .: ł 

CD D"!!"!:--:ffi-~~ffi""~~--:BBi-""'~~:ffi~~-:=B Bi-'"'!~~m""''"'!~~B,Bi-iJ~~ffi-~~ a-~~~~..w (X)~__ -.-.... _ -........ - ----- ----- -.-... - ..... .-_- -. .. ~ -.-.. - -....... - " ----------------------------- --l IDiwiękowy Kino-Teatr I Dziś i dni następnych . Dziś i dni następnych I Przedwiośnie" I Arcydzieło dźw i~koW8 przewyżsmjll':~ rOllU.cbem, lęcboiką i tabolą I\ajśm ielszy ' wymysł fantazj i Indzkiej p'l<\ tytułem: . 

,( .al. I' 1~!~~.~~~~~!.,~,2~m~~~~.~~:.; .11 ~ Na ).~zy seans WSZys t ~ l . mlelsca po 45 ~r. 
I l eromsklego 14-76. I NI BtA}pny program: "Kr61 - to I·u • roli gl6 wnej VI.sta a.rl.n. - I 

róg J( opernikIl. Wi downia ceotraloie ogrzana. -------- ~ -- -----~------~----
•••• ••••••••••• • ••• ••• 1 Dofwiękowe kino-teatry ł ~~~~~~~~~ •• , ••• '.:====== i DZiŚ I DNI NASTĘPNYCH. Najnowszy - przebój francuskie) produkc)1 p. t. . 

i Maleńka z Montpar"asse 

J 
(Ko bieta, wino, śpiew) 

Przep iękny film z życia midinetek paryskich ilustrujący blaski i cienie Pary~8. 

Nadprogram: Dźwiękowe 'dodatki i aktualności. 
Bilety ulgow. i wplnego :wejścia watne. 

~- _ ------------_._-------------.I KINO-TEA TR • ..' I 
ISTYlOWY ~P~.~.!!l~ro~~~.!~~~~~ "R~H: 1914" 
~ dawniej " RESURSA" Witold Conti .i Baz yli Sikiewicz Piegn! kobadaklch eBOR DANA ' 
~ • • kozaków wykona , 
=' Następny , program: "Prawo miłości" .......... . 

UWAGA: Na pierwsz~ s e ans w szyst k ie m iejs ca po 49 gr. 

~oc~ąl.k seansów: VI soboty, niedziele i $)Vięta od godz. 3·ej po poludniu, VI dn i po",uednie od godz. S-ej po południu • 

....... .......... I ... "tłH ••• ~ .... IłI.~ •••••••••••••••••••••••••• 
I ... a\o. t Kr. 1702 1952 r. 

Ogłoszenie. 
Komornik S,du" Urodl~lego w LO' 

I13z~ fewiru12·~o um1eez.kaly .. Łodzi 
vrzy uL Pił amo\11lcu 7, na r:asadzie 
8rt 10 O U. P. C oglas, ... te \Y , dnIu 10 
stycznia 1935 r. od ~odz. 10 rano w 
ŁodzI przy ul . Yielcoarskiegv 4 odbę
at}e się 8pneaat % przetdrgu pu· 
bhczDego ruchom. tel, naletacych do 
O, wlda i Rcab. 11 malt. ,Kle/owakIch I 
IJk la de; ęcych si ę z mebli OSlaco wa 
>jeb na ,u'l'ę zl. 62G 

ł.ódt dOla 19 grudnIa J9 \2 r. 
Komornik A.JAROS ;CYNSIU 

UO akt nr . nr. 17 5 ITó6 I 1757 1932 r. 

Ogłoszenie. 
Komornik ~,!du uroo tk lelłO W. 

ŁQdz~ re~l ru .. . gu zamieszkały 
'" Łodti p~zy ul. Trau~ott4 Pod Nr. 10 
ua zasadlle arl. 1030 U. P. C. o~lasz;' 
ŻII!: VI cJmu 16 styczni" 193, r. oj 
·~odz. 10 rano ", Łodzi przy ul. luliu. 
.... " pod 1-.r. a odbędzie SIę spnc. 
q.t z przetarli" l'Ubll.:znello rucho . 
!POŚCI, .na1etącycb do Leonarda 1 aler!\ 
I .. Jadają"yOD si. " mebli. radjo-apa 

" ra tu 7 .. mio ~3mpk0V!:go, maszyn, do pi 
'JanlA markI .Urga I lampy OSIQCQ\'9a .. 
oych na sumę zl. ;;!lCV 

Łóat, a n.ia 3-l gruc1n ia l95! r. 
,(omornlk S. ZĄJ.O\\'SKl. 

I 
Uo akt Nr J~ 7 J93! r· 

Ogłoszenie. 
Komor nik S!du Uro::1Lkle~o w to · 

dzl, rewiru 4, zamiesz.kały w Lodzi, 
przy nI. Trauęutta nr. 10 na zasadzie 
art 1050 U. P. C, ogłasza, t~ w dniu 

K aufma n He nr)'k 
6 Sjer~ nia 10 

z~ubil legitymaoi ę 
zapomo.t;"ową Wy 
da ną przez FUD . 
dusz ł3ezrobocia 

lI leodwołalnie o_tatnl wy.~p ek_pel"~menb"n~ 

światowe) sławy psychologa WŁ. MESSINGA 
pdhędz ie si ę tlzig t. i we wtorek. dllla 3 b. m. u \!- dl. 8.30 wieci. 

W S~LI FILHARMONJI, Narutowicza nr. 20-
' Pozo~tałe bilety sprzedaJe kas t Pilha.rmonli w cen e 01 1 i gr. do 3 d. 00 gr. 

lG otvcznla 1935 r. od ~odz. 10 rano" 
'" !:.od.i P1ZY uL .Poludnlowel pod 
nr, 2 I ' Plotrlló"'aklei pod nr. 122 
odbędzie sIę l orzedal % przetar$łll pu· 
blfcznello rucho",oSc~ aal etących do Dokt6.. , . 
f"my . Nstau E~el i Rubln .. tajn" I DOKT~R ;. D... ....... . 
~~:::~i~lpi~~~a:u~!~:'::~fóir~:I~~: H WOłKO ' .. YSKI R E·I C H E R n· . · "ż k' • 
mebli, garderoby i hibliotekl, oszaco· ~ I e·w I iI S I 
wBnych ua sumę zł. 1. 7J • . Choroby sk6rne, wenerv -

Ł6dt. dnia 50 ~ru1nia J932 r. , 
Komoraik S. ZĄJKOWSKI. ul C Ił' !ni N 4 czn. i moczopłciowe. Choro b" w ••• r"cz •• , sk6.ne ____ ._______ ." esie ana r.. ·UL. · POLUDIII.OWA '28. I moczopłcl_. 

speclall.~:~~~:b ~:~~~"CZII ch, .. Tel . 20 1-98.. I Andrzeja 5, tel. 159-40 
moczopłciowych I s k6rll l/c:. PrzYl m~J e ~d 8~11 rano I od 6-8 / przyjmu je od 8 - 11 r. i od 5- 9 " 
Przyjmuje od J;0dz. S-2, 5-9 w. w Dledzlele l śwl~t. od 9-1 w niedzieie i świ41ta od 9-1. 
w nie~zie le i święto od goM,iny t 

9- 1. 

Dr. med. 

Z. STACHO~ SKA 
AkuszOIrja i c,"oroby kobiece ____ ________ ~, ~ , ,- Doktór med. - Dr. NADEL 

pl·l.eprn ll'Jl dziła sili 11 11 • H ZIOMK 
ul. PiO!~~I~::'~: M 153, Tanio od 2 zł. 25· OWSKJ .. Akuuerja, 

Chore by. s k6rne ~enery choroby kobiece. 
PnYim ',e oj 3 -6 wiecz. R A M K I czhe I moczopłCiOWe. Godz. pr.y i~ć od ~ -~ i od 7-8 " 

UL. 6-go SiERPIlIlA 2 Pomo_ka 7. Tel. 127-84 

I~~ --l B RDokt6r DO PORTRETÓW Przyjmuje od 8-8.30 rano od 2-el ~~~\"::: E M A N (wl .l kośoi 27 X34) ~o !i:~~~r:ł'i i ś?:ięB;:jjO g~;~ 
kalL, __ M Specla ll_t. ch 6b T lk f' . ERKO" . 10-ej do t -ej w poł. 
~ n"Ch, lIk6rn"ch IO~o.::'';,~:IZ:'~~h y O W lrmle., I Dla pań oddzielna poc~ekalni . . I 

"KO~_,.EK" CEOIELN,ANA 15, tel . 149-07 ul. Kop~rnika nr. 34 (~lilsza) Dla nięzamotnycb ceny lec%nid' 

, _ .... ,_) Oł6 ..... Ił~ p rz~I:~~~;~~;:~1:~;i:i:~~ ~~:~,~.S w. od I '2 \n~'.t ~5, e k QdT~~iO. I ............ . 

Dr. med. 

M. UkraińSka-GoldblnOIl 
Chor. kobi"ce I .kuszerJ. 
Przyj muje od 3- 5. Tel. 11 ~f6 

• ul. Plłsudskllltlo 88 ' 

_=C;;.:I:~.=-:O:~G:_::&:-:O=~.::Z::.=:.:"~:~c-,-l':-3-'-\i-.-rs-Z-II'-.II-i01-c·tr·o-11I·s.·t.·' a-m.~(-s'-ro-n~.-5-,-am-)-i) rZCd te!{s[~ li I \~ tek~oi e 4') . 

~r~~:r~ek~t~m l komunikah f 50 gr .. ne ', rolo'!\ _ 21 ~r .. _ I.J,"I.; l'lllle z t 
, I raz l ~Ih~: (strona 10 łam6~') 10 (! r . o 'l loizpnlTl. rłr':)'l ll l . ,~( Z I 

. '... ,. wy, na tnmelSZI!" zł J 00 dla poszllk"; lIJcych pracy 5 gr "AJ-
droie j. tl rłll .zagran1C:!znych o JOO proe dro,tef Za ł ~ nl.ł. ze o.' o.zenie 60 ~ r. - O 'aSZenl3 ZdnJle.sCJ ~ :;! o s j' 'u .: 
Omyłlrl. które nie zmfenia1a z8sadniczo fre ,ki Or1ł()S:~~il:O~~ o~k I~zlo~zeń~ l(omuUlkatów I ofiar ad nin. stracia nie O:! tJOW.3 19. 
21..,,(U npł.ty (XX) CXXj ł'Y"rV"wUbuuux::CXX~ v ' : ' o 0\".1 nIn 3 *:,'dawnlctwa do DoWtcSr"zenh tedo 0t'o<:;zef11'l Int1 

. ~ ~, II ex;. I x JCXXx):axJ~CXX:OCXX:O:axJ'XXD 'l:m ~ ~ 

ró~ NA rutowiozA. 

WARUNKI PRENUMERATY. 
Prenumera ta wynosi mi esięCZnie: \V f:. .dzi 1.1. ił :.{r. aJ (\\1 tel)'. 

~r. 40 7a odnoszellle do domu) na IlrO\vinQI I zł. 4 ~r. &1, 
IJremllnera!ę nale'-)' opła~t\ć z,!6 rv 1l0 "ułędLY lil :; katde~o m iesiąoa 

Adm lD ls tracla pnYJf1Iu!e zS! toszenia o prze nva ni u pr c:nume
raty tylko od potowy lUb ostatnle!o d ,ła mie31l}C' nast ;;.pujące~1) 
po z~loszenlu. '. 

Konto P. K. O . Nr. 148088 • 
.... ocIp T.~ - ___ Id 

Drat. ••• _~I 5-'&"'1 ••• cn_Ic •• ! W~11I "" vra •. :>-IU Pr.c.) - Karo l VI. P I.lr ... '.k. ...... S~. ~ o. O. u:. Pioirko.... • .. 
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