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Czy opty -z. n rządu jest: uzasadniony?
Wielka mowa ' ministra skarbu na ,komisii seimowei
,

Na wczorajszem posiedze·
niu komisji budżetowej w dal·
szej dyslwsji przemawiało kUku
posłów, 'P0czem zahrał g~oS
p.
'
'Uln. skarbu Zawadzki:

Damy

sob~e radę

Przemówienie moje o ogólnej
polityce rządu, koncepc ia budżetu opracowana przez rząd,
spotkały się z licznemi krytykami, m , in. na wczorajszem
posiedzeltin tej komisji. Zarzutv te dadzą Slę streścić
Jo
dwuch: z jedJnt:j s,t rony, że wy
da-tki zostały zapreliminowane
la wysoko, z drugiej - że dochody zosta 'y również za wysoko tapreliminowane i te
deficy~ kt6ry został przewidzia
ny przez wniesiony pl"ojekt rżą
dowy, b~zie znacznie i znacz-,
nie wyiszv.
PrGszę państwa! Ja nie łudtę
się. ż(;by sytuacja nasza
była
łatwa. S,,-tnacja nasza w roku
bieżącym jest trudna, tak samo
trudna, jaJk od 2 lat. Z temi trud
nośQiami przez dwa lata dawaliśmv sobie radę i
., dalszym eiay!u radę sobie damy.
Pomiędzy zarzuf'ami,
kt6re
czytałem w prasie,
spotkałem
się z tern, że to, co mówimy o
utrzymaniu równowagi,
jest

'

, ~aruaulu lIę .,taut~.
zbędnemi? Może być, ~e nie
Widię objektY1'lDe (akty, ' poGdyby się nie znalazło pokryĆIa na dokonanie , t~h wydllt- zwa.1.ające , przypuszczać, źe Się
ków, to właśnie ooe nie zost::t- polepsza. Nie twierdzę, że ta. sytuacja się .polepsza, ~ szczeg61ną dokonane.
Przechodzę do strony docho- ności nie twierdzę, nawet nie
dowej. Istotnie, .. dochody mi'li- sądzę, abv okres na jbliższego
sterstwa skarb'u przedstawiają półrocza, czy ' rOIku mógł
być
się jako najwa'miejsza część ' o' okresem
dobrej konjunktU'ry.
budżeto Przeciwnie, analiza ogóln~j ~'
gó.lJlych doohodów
wych. JRazem z admiD'istra('~ j' toocji gospodarczej doprowadza
nymi,
dochody ministerstwa mnie d() . wmiosiku, że na tę
skarbu WYlJlOStZą około 86 proc. dobrą konjunkturę jeszcze znaeznie mwczcśnie.·
$<J)Qtkałem się
w ostatnich
chwilach z pesymistycznemi ,aWięc nie mówię tu o stwo,
palrywaniami na dochody spo- rzeniu dobrej kOlIljunkturv. M6
łeczne, Uważam. że zapatrywa- wię o pewnem lekkiem polep.:
nia te są istotnie ~ymistyez- szeniu. Jeżeli nawet przyipUŚCI
net my, że jesteśmy . w okresie U·
T~o pes~u rZąd ..trwalal kwidacji kryzysu, okresie, jak
t .,.zpowsżechoW ~CIy nJe, w;adónio, najci pższym, to jedhędzie,
. , " -nait:i tu ą mozliwe pewne unia
mająC 1>0 temu podStawy. Po- tiy, pewne obniżenie się i pod
wtarzam, że żdaję sobie sprawę.. 'Q.osa:ooie się , poziomu. , 'opiera~
z trudności sytuacji. Wiem, że 'się na następują,cyeb ' przesłan
rok 1932 był w póró-wlllatOiu, t kooh: Niema już od dłu,ż.szego
rokiem 1931 znacznie górszy, czuu żadnej nadprodukcji, nietalk, -ja,k rok 1931 był gorszy w ma wytwarzania na stkład. (l'y
por6wJ:t.aniu z rokiem : 19~. , '-:-:-, z, dr:URiej strony objekt pienięż
Jednakie
rozwój wwadków, ny przedstawia jakie ~oine ceidący już od jesieni, ' pozwilla chy? ZnowU przybliżone poróW
przypuszczać, ż. '
Da.~ze cyfry
doprowadzaJą
dalSzego ~~ia ni~ ~e, mnie · do w:nios'k u, że ~ Dle
dlatego, że dalszego pogorsze'uia ma.
n'iema w tej chwili. Jest r nawet Niema ani nadmiaru zapas6w,
pewne, polepszenie.
, . an! braku 'zapotrzebowania , .
Chcia "bYm ZlWródć uy.rlł1{e pa ze strony S'pOleczeÓ5twa. Jest
n?w śdśle na '.0, co mówię: -:- w tej chw-ili trudność połą.cze
Powiadam: nie widzę objektyw nia SIP~żYWCv z wytw6reą.
nych faktów,
.. Niema jednaJt ,ta\dej inicjały11IIJ8$adnjającyc~ twięrcbeDi~ o wy, kt6ra:bv to poł'ączenie i do-

stosowanie produkcji do
po- przewidziany~ nie mamy potne
trzeb spożycia mogła doprowa- by.Deficyt, kt6ry został zaprelidzić do skutku. Akcja rządu od
dłuższego ozasu jest skierowa- minowany, przekracza możliwo
na ku temu, żeby tę inicjaty-, <:: ści zawarte w rezerwach skarpobudzać_
bowych, a więc a.llio b~ziem"
mogli

Zaległości

podatkowe

Przechodząc

do ziu~adnienia
podatkowych mI!)l
ster oświadczy t, że likwidacja
tych zaległości odbywa się dwie
ma drogami: z jednej strony
przez umarzanie zalegloś<:i nieściągalnych. z drugiej przez ułatwienie spłat tyCh zaległości,
które moma Ś<:i~nąć.
Mówiąc o zaległościach egzekucyjnvch minister poruszył
sprawę podatku majątkow~o.
W
i ~praW'ie je t opr&r~-:V~
ny odpowiedni J)'Fojekt.
Pro
jekt polega na tern, żeby obcią
żyć CZystą w'arłość majałku, po
potrąceniu w&zystkich ·cię.żar6w
obciążających tę wartość podatkiem rocznym
w sumie 2
prOIIl'ille, na,t omiast
nie byłbym za wprowadzaniem
innyeh podatk6w.
zaległości

przeprowadzić

poważniejsze 0-

szczędności

tvch oszczędno
wymienione) aj
bo będziemy się ~usieli uciec
do opera~ji kredytowych.
Musimv
w drodze kredytu pokryć resztę
(pewne

ir6dła

ści już zostałv

defł~ytu.

Nie chodzi tu o sumę wz~lęd
n/ie wielIką, chodzi o sumy nieznaczne, które w formie normalnych finansowych operacJI.
formie kOf'Z'Vstnej
lokujących pieniądze będziemy mogli najzupełniei !at'wo , Prz~
prowadzić.

Udz,ał

B.O.K. iI ,~Schei·
blera i Orohmana"

Sprawa BGK. została dosta ..
tec,znie wyjaśniona. Incydenta!
nie była poruszona sprawa
udziału B. G. Kl'. w firmie
Za W1J)rowadzeniem tveh poScheibler i Grohman.
datków, o któryeh m6'wił poseł
Polakiew'ic2,
nie jestem rówAni państwo ani BGK.
nie
nież za tem dlatego, że ściągni~ miały zamiaru wchodzić jako
de łYch podatków byłoby rze, udziałowiec do firmy S<:heibJer
C2:ą trudną i ko:sztowną:
i Grohm~n. Została , zrobiona
nieprawdą,
operacja;
'Ponieważ RGK.
ma
że te.' równowagi niema.
wierzytelnóści nia firmie i poGdy mó<wimv o równowadze
budżetowt j, to mamy na myśli
' Oba",iae się 2'Jl'lOOzoie.lszl'((O nieważ chOdzi o to. abv ' za
00 innego. Mamy na myśJ.i,
że
defleytu niż t~o. który zośtał peWoI!-i~ ciągłość akcji sanacji
teJ firmy, Więc chodziło o zdew ka'źdym okresie mo:żemv prze
ponowanie 50 proc. akcji jako
widzieć pokrycie na wszystkIe
dodatkowa
gwaran~ja ' i , moż
wydatki, że nie przedsiębraliś
ność
dysponowania
zarządem
my i nie przedsię,bierzemy tatej
firmy
dopóki
nie
zostani~
kich wydatków, na które
nie
usanowal1a.
Potem
te
'
50
prą<:,
mamy pokrycia i wobec tego ni
zamiłrza
rząd'
"
I
wrócą ewentualnie
do swv~l!
gdy nie znajdowa,l'iśmy się i nie
Warsz. kor...Głosu Poraune- momoU d6staweom pokrycia prawdopodobnie będzie zwłązaw'aścicieli,
znajdujemy się w tiłlkiej sytua- nego" telefonuje:
zobowiązań podatkowych obll- na :& pewnemi manipulacjami
Teraz ~szcze skierowano do
cji, aby uciekać się
W swem wczorajszem .,n.epożyezkJ~ ' ołrzymaneml lJOCłatkowemł.
mnie
J)'Fośhę, , abvm. przedłożył ,
do .,aki~hkolwiek źródeł nie- m6wieri.iu w komisji , budżeto
od Państwa,
~bi pejyena'
sejmowi dokumenty, odnoszące
bezpi~znyeh
1)'
we.l min. Zawadzki ZIU'JD~zył,
się do , nasz~h pe-rŁraktacji
z
dla podstaw naszej gosrpodarki Ze deficyt, który wyniesie przyrządami
wierzycielstkimi
w
narodowej, w ten sposób czy puszczolnie 390 mil." d., przeszczeg6lności z rządem Stan6w
inaczej pomyśla,nych.
kraeza możliwości zawarte 'tV
Zjednoczonych
co do długów
I re.zerwaeh skarbowydl i przeło
na
stanowiskach
wojewodów
miedzypaństwowych.
Dokumen
ę zlePłlgOrSzenla rząd będzie się musiał uciec do
W związku z zapowIadanemi od tyebczasowy "'ojewoda lubelski. p. ty te zostaną przedstawione tale,
Nie będę tu anałizował wy- operacji kredytowy~h.
pewnego
ezasu zmianami na 8tano Świdziński ma przejść podobno do że to życzenie pan6w będzif'
datków. Wydatki te były przed
Otóż w ~iązku z tem ośwład
wiskach
wojewodów, informują służby w centrali
ministerstwa ' spełlnione.
miotem badań na szeregu po- czeniem. m6wiono w~zoraj '"
nas,
Ze
ze
strony
rządu
będzie
praw
spraw
wewn~znych.
WOjewodą
Z kolei za,brał głos referent
siedzeń poprzednich. PrzYJ>usz- kuluarach se,ijmowy~
że te
lA • __ ~.a
' k ó
dopodobnie przedłożony, wniosek lwowskim w takim wypadku byłby poseł Hołyński.
czam, że analiza ta potwierdzi- łl'anza k c.1'"
lU~ytowe,
t re
•
k ć d f"
hf:d
i p. prezydentowi RzpliteJ o nomina- mIanowany na wniosek rządu obec
W g'osowaniu orzvjęto
w
ła to. że wszystkie wydatki, kt6
~:~
;y
kłl:ul~CU~b.,8:
e~
dótyehczasOwe~o
wojewody
ny
prezydent
m.
Krakowa,
p.
Belidrugiem
czytaniu
budżet
miui.
fe zosta'v za'preliminowane,
:
. i e: Pi erwMJa pOJy~
•
lwowakiego dr. Rółaieekłego na ata na· PraimoWlkI.
ł sters'twa skarbu.
8~ wydatkami potrzebneml.
mIanowIc
.....ł..-&.- .a_ .nowłsko woJewodf lubelski~o. Do
tzv także s, absolutnie nie, premJOwa. "'Uf!ia .....-,,~ Nas~e ' posiedzenie jutro.

D"BraCIe kredytOWI

Jakie opera&ie kredytowe
.przeprowadzit

,,
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(Ro1mowa pa7lJskiego loresp .• Głosu Porannego· z prof. Milukowe,m, znakomitym uczonym ros1J;skim)
paryż, w styczniu.
tach planu pięcioletni~o i er "Q~CZV ludzie w wieku od ~lłł
Zdziwi może Czytelnika, że becnej svtua~ji w Sowietach?
~o do 40. Ze starszych dziłlł,.
Piszę w podtytule mego inter- Pi$ałem o tem 5Jłoro. Pbn czy wymie~!ę poza mną Groń
wif!wU •. wvwi~d ze znakomt- pięcioletni bYł 1.epiej p<>myśła !>kiego, Ma,r kowa, Od, nieea. ~ ..
tvm uczonym".
Publicmość ny, niż ,wvko~any. , W . rezulta loża do zjed.noczenia R. D. O
po)~ka zna Milul1w-wa, bodaj cie doprotradiono kraj 'do po- -pojedyiioc2lY socja li śd ,
wył~znje jako politvkil , iako dobnej sytuacji,.ia-k w r. 1921.
Pozałem działają na clruara
długoletniego teoretyka i wo· W ~yglQ.szon~ nif'd+l~no mo, cji obydwie ps.rtje soojalistyCl
dza !iberalizmu rosyjsk~o. bv wie Sta.lin 'm niej już m6wi o
..
ne: pralIti eserzy i mJcńszewił~o premjen, cz 'owieka, kta- nowem
pl-ioleciu,
w~ej o ·
Wł' h '
. k IIzy ł 'y
..c.y.
p vwv lC me ZWll~
rv odellrał wielką rolę w ży- konieczności dąkońezenia i Da ~!ę. Opierają się oni ua tych
ciu polityezno - spolecznem Ro prawienia tego, co -zostało .raz samych rp.zerwach, jakie mil,!1
sJi ostatnich lat 30.
poe.zęte, oru zapowiada pP,Wlle w chwili wV@JUil::rowa!llia. '\Iło.
W r1.f!<Czvwisości prof. Milu- zmiany. Oczek.iwałew. te zroi ,. dzież do nich nic dopłvw'l
kaw ie~ jednocześnie i może ny będą
~cUiej
wyr,ain.,
.. .. ...
właśnie w pierwszym
rzędzie SkrP.lt "iłnjtljszy,
Tak powimll
Rozmowa !w.hodzi na ł,fI'ł'v
wvbitnvm uczonym , his tory- byliby zresztą zrobić bals.zew,t·
1\3u.kowe.
kiem na wielką miarę.
cy, gdyby hyli mądrzy. To Id\
·
k
Nie naJeżę b~inajmlliej do w ich własnym intt:resic, w m·
- J a k 1e
orace nau owe W'I'
'1 ' I
.., i
d
syn1Ipatylków i-deologji politycz terp.'\ie utrzymania s!ę
prz~' II naD
na emtgracJI
n1t
L_ •
, ?
nej Mi1u.kowa. Daleki jestem w ·ad?Y. Ale trudno im to uczy czem pan Ou=;Dle praCUje.
od podzie~ania jego analizy roI. nić z~ względu
na własnY'lb
- W tei chwili pracuje nad
woJu zwiazku radzieckielZo. od członków,
na miliony lu~bl, .towem znac1.nie r07.szerzonem
. ,Jego svm.p a t"
.
L . ' wvd
'
" .:J:J'
a prob owanIa
JI l. k t ó rY<l h
karmIono
ułoPJ'1m:
aOlem
mOjeJ
• 'storJl" k u1.
" 00l'l'tycznyoh I. spo l eez· " piałi.leŁki". Trocki iest beol tl'TV rosyjslkiej".
nu d zlel
Właściwie
nyeh. Ale negatywny stosunek wz&!lednie madrze.iszv od Stah· miałem w rO'hocic coś innelZo.
00 polityka nie orzeszkadza mi na.
On rozumie dziś.
7JP. • ale w zwią.zlku
z jubileuszem
eenić j podziwiać Mllukowa u- r.hłot>stwem nie mowa !Oie oh· ltalegano na mnie, bym wydaJ
czonego, autora "Hist.orjl !kultu, chodzić tak brutalnie. Chocj~j pc)Oownie tę pracę. Zaczałem
rv rosyjskiej*) i wie\u. wielu w swoim czasie on 'sam prop-. od trzeciego tomu. bo te.n wv·
innych ceo.nY<lh prac z za,k resu now~ł dość nstrv kul"lO i' Stali", l11aga najmniej Popil'awek i ma
hist01'ji i histodi kultury.
wysiedE\'szv SlO z kraju, prze terjałów dvdatlw w",ch . .
.. '" •.
jął i W1J)rowadził w życIe J~( iuż druci tom będzie znaeznll'
Rue Leriche. Mały, skromny, własne Drojekłv
rozszerzony. Dodam wiele 171!
~7.vśdutki 'Pok6j, Prawdziwy
_ CZy uwaia pan za możl' . ,c zy dzif'diinv~ rozwoju religji.
:;:abinet
U<lzonego. Etażerka. wv powrót TrookieQo do Ra. literatury. nauki, rozwoju "t,,biurko. stolik - wszystko za : sji"
!!IImk6w ekonomicznych i t, p
walone bią:i.kami .
Dzieła ' ł.
~ NIe. jego, karjer. poltiycz- poz,at()m dQ'Prowad;<;ę moją hi·
dziedziny historji, hlstorji ' kul· na w Rosji je~t -.oÓ~zona.
stotję kuJturv r~.f.'1jskiej aż do
tu.ry, etnografji, archeo,logj, ('Id
_
Jakte sa n~stroj~ na emt (Ohwili obecnej, ft więc opra~l)soo-isma naukowe i t. d .
ll1'acii, jakie- kierunki ptUlują" ję i omówi~
rÓ'wnież tozw6J
przv ścianie maszyna do p1.
_ W pierw$%VC3h faJach mu kulhnalnv R~ji padc.zas i DO
s3.'1ia, a na niej rozpoczęty i nall'Cruści bvli a6rą. Dziś ' W!pły wnTnif' ,
właśnie opruowywany a,r ty· wv mona:rcpisłó~. stale zmniej
Jeśli ch-odzi o moh dotvcbkul· nt:krolog, poświęcony pa- izają się. S~eaó1nie młod>zip,7 cz.asową dzia 'ałn-ość rsaukowa
mięci zmarłego w tych dniach TQ,1~zarowuJe się
onusZC7lł ua emig'l'8cji, to w,'mieOle n,l
hisŁorvtka rosyjskiego A. Ki· ich szeregi. Czasem 1'.aś pru nu kUlka prac najwainiej.szVfh.
zewettera.
skakuje nawet na s.krajną lewi · Wydałem "Hi&torje rewolnrii
Prof.
Mi1ukow -- stars~J CI? W. samVlll oboz!t> Illona,l rosyjskiej'\ ,y ' nOwcm wv.d!l
m~rezyzna. Siwe włosy. Lago· chistvcznyD'1 nł'..stąJpi'a pewn" ruu z&.mierzal11 znacznie rOI ·
dny uśmiech. Niezwvkle
mą· nvferenc)'a.
Gm"'a ,·.mJodor) ~7p.r'F'r.ć
t" pra~p.
d
'
"
~ T..
.. Odczyty m'o'c>
ra i inteligentna
twarz.
Mówi .. ów" propaduJ'e nap:zyklad CfY~ w Amervce złożyły si{~ na tom
,
...
"
łagodme,
bez nienawiści, bel w rodzaiu na<:ionał bolszew~ oN J'I'7yku
a n.....<1if'lskim pod tvł.
~
.
po d'meeenia. nawet wtedy ;.,"tlv mu. mi~.3aninl: monarchizmu
"Rosja na przełomie". W wy·
rna wszelkie ku temu 'powody, radykalnych n'ieraz haseł Cllłft naniu niemj~ckiem przerobf
- Co pan sądzi o rezulla· łtlf'7.nvch
łem i rozszc'zvlem 'to dzie1u, :I
Rlementy
demokntyezn" w wydaniu rosyjd{iem dod&łki
*) Jest to fundamentalne, jedyne> likoncent,r owaue są w R. D. U b"lv talk znaozm.l, ie ksią'Żka
w swoim rodzaju dzieło, niewyczer
pa.ne tródło. , dla. , ka.źdego kto chce (Zjedno~zeJ\ie , repl1blikańs&.0 ' ukazać się IDlI.;iałll w nwuch
poznaó dzieje i r<nwój kultury ro· de'D1ok~tT~ne), Jest t11 PM'~ łomach.
syjskiej.
.
ważonie młod'5.Ze ._ pok(}lenie, to
Obecnie wYChodzi w języku'

t'raneusldm
optacowywana
prze2!emnie na spó ' ikę ze zmar
łym w twh r}niach Mof. A. KIzewetttlrem ; kiJku innymi u·
clOnvmi "Hi~torja Rosjj~'. Uka
z~lv się ju'ż dwa tomy. K .. iq,l
kc łaskawje poprzedził Ol'1ł!!ł'
mową znakomity historyk frao
~łIski. prof. $eimOlbu.
,..
. o.,H'lIS to"JI.,
~ ,A) paa sąaZJ
rewolucji rosyjsIkiej" TT.ac1Ue·

OlwlęMOWD

Kino -Tealr

"CA IT L"
Dali i dni naSlePftvch!

Piękny i melo<fyJaJ ••c:,ąhn. produJrcli
ell'ope'!llciel wg. sc,lłn!lfluSla I pow'e~cł znaJ/omiłego I •• yryka Rode·Rode
p. I. W••o., O.,nlIl:On

w

-- Spodziewałem się fA) Troc
kim cz~oś więce.f. Oczekiwał~m, że da on jakieś nowe, nil!
wane materjały,
z których
Lvm mógł korzystać
l Ja
w
1)\\>vch prac ich. Tymczasem peł
no lam J)(uemiki, dugich ru7.·
ważaó etc., ale materjałów lIO
wwh niema.

Muszę

rl('CZ ciekawą.

ID
Dziś

"Dza.

i dni

następnych ~

"r

I dni nastaDn,ch

"I)

Clołowy

film pro'

dukcji polskiej!

w

SO'W~t,,~h"

Tam, pie

nie wchodti

w JrJ'e marksiun i linja ~ener.ł

na, to znaczy tam. "dzje ueze
ni mają większą wolność badania, zrobiono sporo. W osła·
tnich dwtieh latach , svtuacJ.
oogorszyła się .
. Wieln uezonych, profesorów, wśród nida
sporo moich l'~'lllli6w i wvcbo",aników, usunięto z katedr, le·'
słano na SyberjP i t. p.
Wiele
7.Tobiono w dziedzinie zbiera. rr-8 t er
.. j a łó w
oia 'l J)U bl'k
l 'owanIa
historycznych. Otworzono ar·
l'hiwa i moc Qokumentów ujnato ~wiatło dzienne . Mi~y
innymi oPuh1.ikowano równiet
materjaly z ll1ego prywatnelfO
archiwom. kthre losta'o w R->·
sji, między ,"'nemi moje nolatki z posiedzeń t. zw••,blok.
~stępowe~o" . Jestem a telfO
bardzo zadowolony, bo w te ..
liiposób .uratowano . dla hłstor,jl
dokument, ld6~ istnie.le w ,je'.
.tnvm jedynYm ~emplanu.
Ni,kt bQwiem poza mną. nie api
s}"Wal sobie liobitelt i fftla hl':
Cltorvcznych pOSjoo~.
. Dużo zrobiono w zat~esi.
~'rajoznaw<stwa. Wysłano .,tereg bogl!to wvp.osażonvch .."
środlki ekspedycji, ,.badano rot
maite zakątki kraju. To sa:mo
J'otvczv prac archeologicznych,
Sam sporo kOl7.vstam z wVlIiku sowiaekich badań archeologicznych i k.rajozna,w~zwh d~a
własnych piTae naukowych.

I

En 1\ s6RC" (lł~~~~~~~y~~~!~~

"K

rolach głównych t

Gustaw Friblich i DOli, Haas.

Bilety ulgowe wa!ne bez ograniczeń!

Początek w dni pOwal. o 4.30, w soboty i ni edziele o g. 12.30.

lON

Jak rozwija sie nauka hi-

.)Oókre4lić
jedną
Trocki w wieh
iA
mit]'~cach prz"zna.
raC".
,',>.
' . .'nu'
..
Dziwnym zbie~lem okolie7fl\ł
ści pasze p.u nktv widzeni!\ ~ehQ
dI.,! się nifljednokrotnie, {"IO"jgihv w ()('ooip. r(lli f\IiPró~ w
r('wolllcji rosyj&kiej, w ocelł'~
zjaw:sIRa, kl.óre przet;~o ,lo ". ~lcrii , jako .. ki~eń<4>Zczvzna"
l [ d.
Słyszał pan chyba o ośmio
toonowych wspomnieniacll 50·
cjalistv Suchanowa. Otóż Su·
chanow j ja doszliśmy z róż
nych punktów widzenia, 'o n ,,1(>
wa, 'ja z llra.wa, loczvwistĄ w
stoS'll'lku do nielItO), do tych
mych wniosków. To samo ma
teraz mk~, jeślj chotizj (.
mnie i Troek:ego.
Eserzy byli moono nil-"Z8do.
waleni z mej książki i zarzu.
cali ,mi. że na'Pisalem nie b.storję, a wspomalienia. Ale t.o
jest niesłusz.ne. Mia~em na my.
śLi nie pisanie pamiętni,ków, 'a
le stworzenle dzieła historycJ!
ne<1O
.... J·I· ..1l~vl''Iklel.
. . o. .rewol·
."
- Ale jdJi chocbi nie o maDałem
tam
nI1'awdzl'wą
ocen p łArjalv, laez o pra~e syntetye~v ' "
TCJ!i
nser,(,.,,·.
Powiedzia'em ne z zakresu historji?
vw
prawdę. Tvl~ bolszewicv wie- Tu sPraWQ pnedirta," "
nzieli wówezas, c1i~O chcą, 40
"ię
J!'I\nej. Pr4C"1l syntetyeaaa
CZ~I::O dąźą i sz)i kons6kwent
r<nwijać się może dobrze tylk.
nie do obranego celu. Czernv t
tam, adzie istnieje callkowib
inni nie wiedzieli natomiast. ffi
wo.1..nołć badań.
S!ę z nimi dzieje.
A co pan . aą<bi o analizie
przvczvn \,P.'wolucji rOiyjski~j,
.4iS&Z&a ...............a..............m.......................................

Cen, miejsc zniźo~el -

l)

_

słOlTCZ'na

-

/lo?

zahl

z

iaka 'łaje Trocki w plerW'SzVIn
te/mi e swej P!'aev? '
_ ~ Przyznam się panu, te
nie przypominam sohie dość
dokładnie. Przaezytam wkrółCt' ponownie wszystkie tnv, to
'TlV. w związku I mO emj • .
snemi pracami.

-

Nastłlpn,

-

Sala mocno ogrzana
proaram: ..MATA- HARI".

w potężnym. dra·
macie sensacyjno'
cowboyskim p. t.
osnuty na ile powieści Jerzego Rosowskiego
W rolach głównyoh: JERZY MARR I Baśka Or.let
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr.

•• SZYS 1.. 23 f f

Poc&ątek

o g. 12 w

poł.

-

okresu r07.paczliwyoh walk

białej

_tO

gwardji

I

bo]szewikam' p, '.
I

rolach

głównych:

M
ril'" HOD~lns
ello kochanka arystokraty
UeOrge Bancroft
jako mar)'nara Kilcnlro

12 w POr. PtlSse' pariouts i bilety woll1Ggo wejaeia niewi\t U B

!8

Nr. !S

naczelnym prokuratorem wojskowym
Warsz. koreap. "GlO6U PorannegO'" telefonule:

Prezydent
RzpUtej
tV'czoraj dekret mianuj--

-

.. GLOS PORANNY- -

tg~;..;.,,

___________________
~

Charakterystyczne incydenty
>

"aresz

Płk.

ł

podpisał

Płk.. Ma-

"T""J

resza oaczelnym prokuratorem woj
skowym ł sutem departamentu
.:prawłedllwośei M. S. Wojsk. Mi~J
see to obJlfł płk. Maresz po gen.
Dancu, uiedawno przeniesionym
w stan spoczynku.

se- ie

\V

Nowaczrński chce Skarż,c DOS. Dabrowskiego.·· Nie wolno naru·
szae nje~,kalności poselskiej.... Sc,sia D. Slrańskiego z marsza k~em
Warsz. koresp. "Głosu Porannego" telefonuje:
Otwierając wczorajsze plenarne
pns:e:lzenle sejmu marsz. świtaTs!d
zawiadomił izbę, że z n..1n. sprawledliwości otrzymał
pismo z wolI)..
oskarłyclela
prywatnego
skiem
Adotra Nowaczyńskiego o zezwole
nie sejmu na wydanie pos. Marjana Dąbrowskiego, red. "I. K. C....

tacji o nietykalności poselskiej
przez starostę w Ropczycach, kt6
ty ukarał grzywną z zan'ianl na
areS7.t pos. StachniI:a ze Str. Lut'
W sprawie tej zabrał g'os wicemlu
Korsak" oświadczahc, Ze starosta
w prawie tej otrzymał upomnhmit
a ponadto został pocl1!gnlęty dt
o:!powiedzialnoEci dyscyplinarne',
zarządzenia jego co do k~ry wymle

Marszałek wniosek ten odesIał do
komisji regulaminowej łoletykal.
noścl poselsldeJ.
Następnie izba pnyJę'a
cały
Stereg projektów ustaw.
Nkugó!
przy tych sprawach dyskusja by.
la jatowa.
Nas~ępnie prZ)"ltąpiono do n.
głoścł wniosku poełów Str. Lud. w
sprawie naruszenia arf. 21 Konsty·

I

rzonej p. Stachllikowi

zostały

cof-

nięte.

Na tem porządek obra~ wyczer .
pano, poczem marsz. ŚwitaIski
oświar:czył, że komisja bud~etowa
poleca sejmowi załatwienie sprawy
hu1żetu do 15 lutego.

Tutaj doszło do pikantnej d~.
skusJI między marsz. ŚwitaIskim,
a POS. Strońskim w 6p rawie kOIltyrgentu przemówień w czasie dywykryta w Zurychu
s!lUsjł bu~ietowej na plenum. Sir.
ZURYCH, 27,1. (pAT) - W ZuNar. JaI, i PPS nie chciało przyjąć
rychu wykryto wielką afer~ handlu
do wia10m~ci oświadczenia mar·
narkotykami. 4S aptekarzy zostałe.
szaTka co do kontyngentu przemów·el\. Pos. Strońska zahlera głos i
oskariOnycb o wydawanie narkoł
Mwiadcza, że S"OTo klub jego ule
tykćw na nieważoe lub sfałszowa
ponosi odpowiedzialności za tak
Wniosek P. P. S. złożony w sejmie
ne recepty. WiększoŚć z nieb twier
przyśpieszone tempo
dyskusJi, to
dzl, Iż nie miala podejrzeń co dO
Wars'!!. koresp. "Glosu Poranne- eksmisje w stosunku do mieszkań wy przewiduje obniżenIe o 50 proc, nie chce się również godzić na ten
l i 2 Izbowych nie mo~ą być wykf. stawek komornego w domach czyn k()Qtyngent, proPQuowany przez:
prawdziwości przedstawionych im go" telef()nule:
PPS
złożył w sel- nane w ciągu 1 roku od dnia wel' szowych, podlegahcych ustaawie o marszałka sejmu, a zres1:tą
Wczora.
l
klub
klub
recept, lecz w paru wypadkach uda
pro~ektu
ustawy. ochronie lokatorów. Za dOili czyn- !ego musi się naradzić nad tą kwemie oastępuhcy wnłosek w spra- ścia w życie
lo się władzom policyjnym dowieść wte zawieszenia eksmisji miesZka., Orzeczone zaś eksmisje w stosunku szowy uwała SIę taki, z kt6!'tgo s(ą•
..,iny aptckarq.
nlowych, Cho"zl o zawieszenie na do mieszl{ań 3 i 4 izbowych nie mo doehćd cali ,-.-:łty przewyisza 4
VI' tym nlomencie pa1a glos I
t rok eksmisji z mieszkań l i '} gą być wykonane w okresie zimo- tys. zł. w lodzi i Warsnw:e, 3 ław B. B.: "U was Jest dyktatura".
izbowych, oraz od l listopa1a 193~ wym.
tys. zł. w miastach liczącyc!t puwy
im-BrĆ
p. Strotski: To pan, panie pośle,
r. do 31 marca 1934 r. z mieszka"
Drugi wniosek w sprawie obniu tej ZOO mieszkańców, 15CO zł. ~
gdy p. 8ławek wchodzi na trybunę,
młodej narciarki
3 i 4 izb, Orzeczone przed dnłem nia staweI{ komornego od mJesz- innych,
dowiaduje się dopiero od niego, co
ZURYCH, 27.1. (pAT) - Koło wejścia w Zycie proJektu ustawy kań 1 do 4 izbowych. projekt usta
pan uc:;.waIił.
Thunn lawina śnieŹtla zasypała 23Po mowie p. Strorlskiego ",ar8t.
letni, narclarkę. Gretę Frieden.
świ : alsld oświadczył, te wobec te·
Kolumna ratunkOwa znalazła jeJ!
go, :te istnie:e sprzeciw, który musi
zwłoki dopiero na drugi dziet1.
trak tować jako sprzeciw definitywny, a ze strony Kl. Nar. eprzeclw
\
. wyb:egający w przyszłOść, poddaI Ję spra~'ę pod głosowanie.
Osią. i~tłe
Izha wię"szością glosóW B. 8.
PARY t, 27.1.
(Tel. wł.).-. ft. rocznie wzwyż, w progresji od rozchodzić się aż do uchwalenia
pny~ę'a propOzycję marsz., w myQ
Miał 105 lat i pozosta- W trakcie wczorajszego posiedze. 2 do 10 proc.
całego proje!(tu. O godz. 9,30 wiektórej 14 godzin przemawiać będą
wił 32 dzieci
Dla izby deputowanych doszło do
Wobec zawarcia telo porozumie- czorem rOzpoczę!o ' się szczegółowe na plenum ministrowie i referend
rządem
a nia większość izby postanowłła nie czytanie projektu. Posiedzenie poZ Londynu dooossą, ie w App1e- porozumienia między
l 19 godzin będz,e trwała OIóIaa
kartelem lewicy na nast~ująeych
trw~ do samego ran~.
ford zmarł naJstaarszJ diOkej jwia
dyska(a.
zuadaclt!
ta John Paulkner w wteku lat 105ar.... -..~- t) rqd uJe będzie sit domagał
Roz~ 011 - ,
,--e ... .r~.. pokrycia ca!ego deficytu w sumie
roli prowiantowców
wą Jako ebłoplee sta)eMy .... wie- 10 milJard6w, OIranl~ S;ł2 do
ku lat 12, hlł dwukrotnie bat) pokrycia 7 miliardów, a dla pozo..
L~nin2I'ad, tlrugi.. "r~ rio wleJ
i pozostawU 32 dzieci. NaJatarue sta~'ch 3 mUjardów wynalezione IeOŚ(:1 rni~sto. VI ZSRR., •• piąte
~ 'rodk
k S J w Europie. hezy obecme 2 m~·
liczy obecnie 76 lat, dokładnłe «7- będ, s
l w ciągu ro a. oc a· l'
937 t "
." '
liści wycołu)'l swój wn.ios: k o po- Jonv
YS1~V mlosz ~n·
le, ile Jego maeceha. Jeszeze w d tk d h dOh '''''
tac ··ów 'Veo:łhlR SpiSU lucłnoscl
a u oc o Owym.
n·u{a p
ń
wieku lat 74 zmarły dtokeJ brał u- \ dla pracowników państwowych, przeprowadz?uego
w ko ~1I
dział w Abingdon 'II WYŚCigach z kol J
zł 'ców i t. d doty- 1926 r.. Lentngrad ,miał ,wflw.
;
"ZlłS ' .614 tvs. mlel'UanCfrw:
e arzy, pOC GW
czyć będzie tylko płac Od ..;0 tys. :>rzyrost wiec jego hLdnośd WN
przeszkodami.
~lińsł w ciągu ostatnich 6 lat
~o proc.
W ciągu uhiegtego
19~·2 roku wybudowano w Le
ningradzie około 7<l0 tys. mtr.
powierrdliI\i nowych rnic·
sztkań, ułożono ""0 klm. no\Vvdl
pr~ez tysiące demonsłru ących taksówek
łor6w tr8~nwajowvch, 500 tys.
WIEDE~, 27.1. (PAT) Dzi- deń~kiego. Poszczególne o1htzialy mtr. kw. je 7.dn i, 50 klm. fur
siaj Wiedeń był widownią nlezwy· polieJi obsadziły teren demonstra- wodociągowych i 80 k,l.m. (~h:
kłej demonstracji. Deputacja przed cjL
k6w betonowych na przy~ą.ezo·
Deputacja szoferów nie została 'wch do miASt/ł. oicc;knnn1łzo
siębiorstw i szoferów samochodów
udała słł2 do ministerstwa skarbu, przyjęta. Oświadczono jej, te Jak wanych
dotąd
peryferjach
aby domagać się obniżenia podat- długo trwać będzie blokada cen- 1'ramwaje miej:.lde otrzymały
ku od benzyny. Dla wywarcia pre- trum miasta, deputacja nie ZOtłta 4'10 nowych wag('uÓ'w, liczba
sji stanęły wszystkie taks"wkl na nie przyjęta.
Autobusów została podwojona . .....--.__...
-=...
'-'-.
....._____
placu św. Szczepana, blokując go.
llruchomiono tramwaje rzoor.P
WJEDE~, 27.1. (PAT) O g0Cała komunikacja
w centrum dzinie 20.'1 demonstracja taks6- ne na Newie. Miastu przvb"o Wysepki na Morzu ółnocnem, od clęte od lądu, zaopatrywane ' lł.
w ciągu roku przesz o 30 nożywność pr.l:tz samoloty.
miasta została w ten sposób unie· wek zos.~a ukończona. Plac
wvch
parków
i
?:ieleńc6w
oru
możliwlona.
Szczep~ i pobliski'. ulice przy.
fl.-13 tys. nowQposadzonycb tirze
Zarządzono alarm garniZOnu wie brały 'I .awu normaluy wygląd.
wek i krzewów.
Potralebom naleivtego o§wtt·
"P""lrosu" z ..Sowpoltorg:em"

I\lera narkotykowa

oma
uef!
us.rzgmaoie na rok eksmisji
I

B:ala

·kompromisu
ra c ski

zą

Zgon nalsfarSllgo
diokiaja

"

ta
sprawie budfe.u

Rozwój Leningradu

I

lokada centrum

.
-e
nlB
l d
"w.

'w.

ord zamkn __11 brg
100

tys i ęcy

I

rollotników bez pracy

LONDYN. 27 sty~nla. (Pał.)

LONDYN, 27 stycada. (pat.)
tu ,,Evenin.c Standard" w wywiaw Amery- dz.Ie ne temat strejku w fabry-

Wielką sensację wywolała
wiadomość

z

Dełr - it

Forda kacb Forda oś\Viad~ że nlezamknął nagle na czas nicogra· którzy bankier~ usiłują
UZYnJczony
wszystkie
oddziały skać nadz-«lr sądowy nad temi
swej fabryld s8łl1oohodowej, po fabrykami, ale że Ford prze7Jbawia.łąc pracy 100 tysięcy ro- ci wsławia sic teJnu wszystklemł
hofn l kńw. Zatarg, który spowoWe wszystkich zakla-I
Forda
lIowar ten lokaut powstal
tUl dach aułoDłobH<!)wych
panuje
spokój
i
wiadomc§ti
o
tle porzucenia ł)racy przez fi
tysleev robotników w oddziale lem. ił' polf("a pUnu.te fabryk
podwozi. którzy urzeclwstawUi
nleprawdz1we.
II, redukcji płac.
ee,

że zarząd zakładów

siłami.

są

umo

łlenia

ulic

ił

zadośćuczyniono

Dzlj upłynął prekluzyJny ter- blisko trzec!J mlesfęeznym pob,min obowiązywania dOtYC~l{!za- cie w Pulsce wy.iccAal do M&soweJ umowy handlowe i mię- skw\' radc02 hamlląwy
poseldzy "Polrosem" a "SowpoItor- stwa polskIe'J p. A. Żmigrodz..
~Iem". Sprawa odroczona
do ki, który w eha!l'akterze rzeczoczasu porozumienia się pem·o· znawcy brał udział w konferenmocników strony sowieckie.ł z cjach o pl'z4!d~użenie umowy
centralnemi władzami.
handlowej "Pob'osu" z".§owTła w'17~pacb.
Jedn~cześnie ageni!.ia "Iskra" poltorgiem".
nookoła st Jrego ILeningrnrłu dowiadu.ie się, że w Ci2.'ra.i po
buduje się S'Zł ref! mla"ł i oliiie·
'-"'_ _~_"-_ _ _.-=____-...
przez ul8ta wienie orzcsdo 4500
·,owych latarń elektrymmvch J
okole. 300 reflEŚ.torów.
Wybudowano i oddain o do użvllku w cią,gu r. ·,b. 3 now~
pnachv sdtolne. Dom Te<:hni'd, dwa kąlpie1iska, pralnię Ole
('hauiczną oraz część wielkiego
"",rku kultury i wypoczynku

I

lil1 robotnkzvch

przv now"'('I,
lamie.lskich z"lkładach J)rzem~
.. łow,'-r.h Na jwieksze z takie'l
no",·..~t. miast. planowane n'·
11(} 1ys. mieszkańców ,
budUJE>

;~S. ,.,okół

fabryki ••Elektrosl·l'

-Q.1(,'.)-* -",.

SI~Y _

_

I
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Najwiece- ro zl sie Ich w miastach•••
'na

świat młode

B" El Świat

Naicześciej .,dają

dziewcz,n, Doniiej 19 lal

w

obrazach

je

Na miljon blisko dzieci, co· daż dysproporcja nie jest JUŻ 7achodn =ch - 23,7 (29,6) I W r.zęsto hltub:o "nżE>: t ..lt w mla
rocznie przvovwil ifłcvch .~ 1""1 ta,k rażąca. pfZ'\'tem wieś (40.3 p-.) udnjowvch - 26.1 (2~.9).
,tach większych (ponad 25.000 I '
scel dzieci niCŚlubne słanow·ą proc.)
przeważa jeszcze nad
Jakkolwiek podany
wv~~J mieszkallców) na 100 dzieei
5~9 pl oc. Odsetek wszakżt' uu. miastem (33.9 p.roc.l. Najwyż odselek dzit>ei njcl;ti,hnvch w miera ślubJ:tych : 12,1, · nieślub
wszęd1il> jest tf'nsam w mia szv oosf'łek również przVpatla Polsce wydawałby się nu ogół nvch - 28,4, t. j. 0134.,7 prO('
stach, licz ących ponad 2;;.1)(11) ' na woj. zachodnie (46.6 pro" I uit'wysfiki. to jedna'k ze <;łan.,- wi~ej, w miastach mniejszV<'D '
luaności. ' wVilOSi 12 proc., po najniższv 'la ~sc:ho(lnie l'\:-. ~ ,viska społec7.negQ duża
- 12.1 i 19.7 (o 62,8 prQc. wię· i
' niżej - 8.1 p'rO<: .. a na w'Ii tvł· proc .).
iłoś(; tych dziet'i jest wiel~
Cf.j), na wsi - .15 i ~2,3 (o 48,7
ko 4 A proe. W ' wpj. cęntralDopiero w wi~ku
pMn:f'jniepoż~dana.
proc. więcej), w woj. ~entralnych - 4,5 proc., wschodnich szvm maLki
zarówno z tego wz,ględu, 1e nvch - 15.8 i 26;2 ' (o 89.9 pl'
, ~ 4.1 proc .• pohidniowvch _ . dzieci ślu1me mają stGlwnkowa i wychowanie ich cZę6tOikroć .,pa więcej), we wschodnich -- 11.6
8-.1 proc. i zachodnich' - , ~. ~
pl~zewa~e uad nieślllbormi.
<ia. na harkJ sp? ~ ecze l't stwa jak
14.9 (o 29.5 proc.), w zacho
prOC. Wynika st14;1. że
.
I}O w\'nika choćtv
1- tego.
j.~ i dlatt'go, że dochodzenie Oj- dnic.h - 15,5 i 30,7 (o 97,4 pr.)
rozwój miast sprzyJa WUo.do- przy wieku matki do 24 łal cow-lwa w naszych wIHlmka4'~ i w potuooiowveh - 17.3 t
wi liczby dzieci nit>śłubnvrh. d1ieci nif'śluhnf' .. lllnowil\ 1~.oł l)JawTlvch j~ .. 1 nietl'ltwp.. r.zęsto 19.7 (o 13.9 proc. więeej).
a najwyższy ich odsetek stwo\.r r,.roc. o?ńłu tych dzi~i. t. i. TIra WTecZ niemoż.1.iwe. i dzie<:k'l
Wszędzie więc
.
dz;ć nale7v
w
cJ~il'lnkllch l wie po ' owę,
a ślubne ty.I1~I) nieślubne,
wvchowvwane'" ;mierłelność dzieC'I nłŃJubny~h
li~zna ludnością mie};<;ka (no 26.8 proc..
a więc nit'wi~l· ...·:mmkach zwykle g.,rszvch. Ił .ieEł znac~ie większa. aniżeli
wuj zachodnie)
więcej ponad czwartą cz~ść.
niż('1i ślubne. cz~sto c,nłkow1cie
ślubnych.
·Nedług wy,znań
.
Że wiek ma lik i i zwiąa;ane z <:lozbawione ciepła rodzinneg?, ·.Im.iżając przez to - przyrost hlna.łwieet'j dzieci nłeś'ubnvr.b tern doświadczenie życiowe
l~tw:f'j paczy ~harlłkter i scbo- dnośei. Na uwagę zas 'uguje f
naliczono wgród żydów.
'lśw;nąomienie
odgrywa du7.'t dzi na manowce.
to. że w miastach. ~zie śmier- . ....._ _ _ _ _ _~_______
d,if'ci te stano:wią bo'wiem t6 .• rolę, najlepszym tego dow()'
Zbyt wielka ilość dzieci nie· teiność
,dziec:i ' w(J~óle
jest i
r 104' ogólnej ilośd ' diie<'i "Vv dem Jesł to. iŻ przeciętny wiek ~),:hnv()h ma ró-wnief
mmeJsza ańiżeli na wsi, wśród
Na zdjęeiu naszem widzimy ohra
zn·mil.1 mojżesz.o\\7P'gn: tłortl/ł matki dz!ecka ni-eśl'..tbnf'~O '\ njemny wpływ Da t. zw. natu· oziC('i nieślubnv<'h jest właśnie
zek ze starego miasta. w Tallinie,
C1V ~lt. to jednak tern. że II 7.v Polsce wynosi 25.3 lat. Ił Ś"IW. Talny przyrost ludnośł'i.
hardzo duża, bez porównania
d6w.
szczególnie w r.~ższvch neg-o - 28,7. w w~ęks7,\'ch min Na 100 1'":>dzell żywych w Pel większa. aniżeli ' na wsi. Nipno- pokrytE'go obfitą powloką śnieżną..
~forsi(h
małżonk(\wi" konten .. łach 26.1 (ślu.bnego 28.6) ·..:e umiera dli·~ci w wieku d') myślne warunki materjaJ.ne l '\-Tamv przed sobą uroczy widok na.
: u.ią się zazwyczaj śhbcm "eli w mniejszych - 26,5 (29.01. na 11 miesil,'CV 15.1. w tern śl'Jb- łrndność wveho.vania dzłe<:ka lesztki murów
fortyfikacyjnych,
,d.in\:n bez ś.l.ubu cvwilTl .:!go wsi - 24,8 (28.7), w woj. '~e!J n,ch 14.fi. a ni~Elubllych 23.1, pozbawionego ,>pieki ojca. nie· pochodzących z czasÓw średnio,.1'Hl tJzieci zroo70ne l! mlł!7.1'{ tralnvch - 25,5
(28.4),
we t. i. o 59,3 proc. więcej Za 1d- watpliwie ma tu wplvw deev ·
wiecza.
stwa noszą "piętrlO" n;l'i,ln! wschodnich
26.7 (28.5). w Itle -od warunków różnice te są ~nkcv.
1Wł Ił Drugie miejsce zaimui~
~;~'!!!!~!!!!!!~!!!!!l!!~!!!!!!~!!!!!:!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!
ewangielicv, liclącv ich - u.1
poc .. dalej greko· kałolicv . 6.1: proc., rzvm. - katolicy 5.1 Ptoc., najmniej pra wo," '~"v
'li. ~dvż tylko 4.5 prO<' PooQh
nie jak w ogólno - polskich st<>
sunkach iloŚĆ dzieci nit'~"h
nych dane~o wvznauia zah~z\
w dużeł mierze od teAQ, ezv TO
dzice są mieszkaileami w~i ~T..
lniaosta. Tak np: ,wśród ~d(\
katolik6'w w milł~tach ..i~
st. MorUs, w styczniu
Mimo znaczneJo:o uaplywu ICO ' mDlej głośne oso!>istości
ze bór -tolika w resłau n .;: _
kszych dzieci te stanowią
OdDoclynek w Sł. Moritz,zi ~i do Sł. Moritz, kilka najwię świata .filmu: J~anette M~e Do, centrum .ikupiają się a~ \ i inan
. ~4f'2 trtoc., na wsi tvlko 6.~ tU mowej stoącv Europy. w śtlież kszvch "palace'ów"
pozostało nald, Clarę B9w, Harolda Lloy- sowe. polityczne, ęportowf: i fil
To samo zachoozi w odniesIe Dvch dekoracjach ~ór, wśród w tym 'sezonie zamk':'llętych, . po ~. Koło wielkicJt JCwiazd
Qlowe, sł'}l.xi, .łt~óre ,.sie- lkzą .
oiu 'do ' innych wyznań.
białej ciszy Alp, jest nietylko niewa! ilość ludzi, mo~ąc\fCh pia się
plejada f(wiazdf'-r.zek, Nikt jednak .nie chce- pozostać
Naj(;iekawie.i wszakże rrzed kura~ją dla chorych i zmęezo· ,plftcić 300 franków :ł7.iennie Ul w.ielbic;"li, dziennikarzy, ::ieita w r.ieni.u, nieposłrzeżony, kaistawiają 'się stosunki, o' ile cie nvch, okazją do zabawy dla lu- oensJon~t. zmniejszyła się na w·ych i p.1.tłtkując-:;ch.
dV pra~nie 1;)łyszczeć, by... ZĄ Jweźmie 'pod uwagę
dzi wszędzie szukających rot- całym świeeie bardzo znacznie.
Dancin~, bale, za,WOO17 }lnb. wafonym,
wspominan~' m
,.
wiek matki.
rvwlki. a).e i tegorocz.ną konieez POlosłnłe hotele hiełą między Itłei~howe, konkur:iY,
IX.lh". "Ske((:hu". "Vogue" lub "By
Okazuje się ::atem.
że o ił" nOSClą towarzyską "wielkie~o 'Ioba
pr%vbyłt' znal'omiŁości : wsją się w naprężone~ :atmosf- sten der". Maitres d'hotf'1 )j,.vIIJ
wiek matki nie przekracza 19 lłwiala". St. Morit? jest ci~le księcia de Bourbon 'lotschilda, rze gry,
współza".-odnictwQ, ją ~ o.liki z centrum. okazując:
lat, to dzieci nieś1.ubne sta!lO- bardzo mo~e i bardzo J)!ekn~. Citroena, całe ~:ono lordów i 'lliędzvnarod. '-'ego
snQhizmu \we wpływy w kierownnill hJ'~
wią 10.5 prO<'. (~ólne.i ilo';";
Zalana Dlezawodnem słon- ladies angie.1.sklch, tU'a7 nie- Sprawą o,~romnej wa~i j~;t w\ rarchją towarzy ~ ką.
tych ' dzieci ś,l.uhne natomiao;ł c:em d(, 4-ei po południu doU- *,., ""+<~_....""" ss • IW • E$L'IIII!II _ _ " Z niezliczC'ł'ej ilości sportów
tvlko 3 p.roc., t. j. 3 i pół rA71ł na, DOprzecin'lna jest pstremi
na lodzie, śniegu i na zamlknię
mniej, przvczem w miastach. h plamami domów. hoteli, te re·
Ćwiczenia wOJ" skowe na lodzie
'vch kortaeh. wybiera katov
czącvch p"Jna d 25000
młt: nów sportowych, ożywionR rułO, co mu najlepiei OdPOWll'
szkańc6w c;dsetek ten WvnO'ij ~hem dz' t'()Diących - tUlDek i
'la. NaleŻ\' przvtem no cłohr,,'9.3 proc. (ślubnvch 2.6 proc.\ aut. Svlwet.ki sp,t'lowców, osa· I
g-o tonu wśród gwiazd sport:>mniejszych - 9 dzone na szynach nart, rozsv-1
wych niepopisywanie się ~pe.
w miastach
proc. (ślubnych - 2.4 proc). pują się
po sa5it'dnich 7. bocjalnością, w której się zdob"
na wsi -;- 11,1' proc. (3.1 proc.ł. f'7Ach. wpełzają
na
strome
ło laury. a p.róhn-war.l~ . 7C"ZI!
. w.. woj. centra1n~h 10 ..6 pr~ szczvty, aby za chwilę zsunąć
~ia w iYlnych dziedzinach. Bo
(~ltibnych 3,.3 proc.), we wsch '> .. j~ ~ nich z ()eIl'omna szybkorotra jeździ na łyżwach. Zu.. d-nieh - 8.4 proc. 13.5 proc \, 4.cią Po zachodzie słollca ruch
zanna
Lenglen
na nartach,
- w zachodnich ~ 16.3, proc. (1." w miaste<:zku ramlern, temile·
Amy Johnson - Mollison na ,>a
pr., w południowych __ 8,3 pr. "qtura spada gwałto'Vnie, i oIIe<:zkach, RoJschild gra w h~ l:-ł.2 proc.), Tym sposobem z :::~ kres rt'zejściowv między klima
lotkę. Szeroki ogół obowi,ązuje
Ją wYTa.zi<lłościa. Występuje nl) tt'm pławie wiosennym. a 05pacer na Corviglia z narłaml
jaw, że
.
strą zimą niebez.piecznie iest
'$l ramieniu.
Rano wyjeżdża
młoda i niedOświadczon'l łbiew spędz.if ol. ~łem niebem. J~się najczęściPj sHnk"mi
na
ezyna najez~elei daJe iyet~, dynie,. na wysoko on ' ożonych
Cnantarellę, po południu na
-'-clzleekl1 po~ . małżeństwem. .tarasach pozostają , otuleni w
Pontresne. Pre>gram ' tinia k 01'1(' zę-k'ej
wsi, aniżeli w mh'- futrzane . pJ.edy
kuracjusze.
czą talice w "ltmosferze dancln·
ście. wbre-w wnioskowi, który spragnieni cbłodne~, ezvste~o Ze względu na obfitość kanałó .. w Holandji. łQłnierze ĆwiClą gu czv baru. du,>znej i 7.aęszclll
moż!Iiaby wydągnąć, z oJ.:ólDej nowietqa.
się m. in,;w poruszaniu 8i~ na tafli lodowej
nej, mimo wysokości ] .ROO m€ilości dzieci nieślublIlvch . w cat,ów nad poziomem morza.
łe; Po.1.sce_ WedJlJg dzielnic naj
Wspomnieć jednak należy ;
I-szy Ofwlękowy KIno-Teatr
Superfilm produkeji SOWKINO MOSKWA
o tyCh orygina ach. którzy uwiocej dzieci nieślubnvch ma·
tek w tak młodYm wieku liczą
porczvwie trt'nują na ślizga w{ e
w-oj. zachodnie, gdyŻ 15.4 pr.,
Kulm Hotelu. kt6rzv zrywają
dalej ,~entralne - 10.6 pr~ . ,
ip, o świcie. bv wyruszyć w gó
wschodnie - 8.4 proc. i 1\ajry, wspinają się
na strome
mnieJ południowe - 8.:l proc.
(Patlowka wiliA)
,7iC7.vty. mieszkaia w scftron ;-"ach . kochaja śl'ieg i niebe7Dzieci nieślubne ma1lt'!k w
wieku 20 - 24 laŁ mają jesz'~80
pie<:zeństwo. Wraca.ją o 7.mr·)·
eze stosunkową przewagę naj
~
ku zmęczeni i zziębnięci. kładą
ślubnemi. gdy? w wieku tv.m
Pocz.
..ię spać o siódm'e j. Ale kron !·
na nieślubne przypada' 37,9 pr,.
o 12.
ka miejscowA . nie' notuje i.:h
a na ślubne ~ 23,8 proc., ch.G"' • .%wisk
1\f. Co
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szcześcia w inn,ch

a'

zdob,ł,

dziedzinach

-li

o

na

SPL6nDID

D 111 D O l'I NI

OSTATNIE DNI!

Cen, ml-eJ·sc na
w5z'SI k-le seanse

"

g

.•

2a~l. Clou Zabaw Maskaradowrch To n1aSBarada łOdzB~el SIralu Daniowej OchOtniCzej 2

1933 r.

FlhHRRrrlDHIR ••

NOC . W

MISZPAN..JI-"

FILHRRrrlOnlA

•

.1.

1933· r.

- -.

~ ---~----- -

,

z kOPlor.,em

j

zwt"klt 'z ~ChW~'ł _gisua.
ta co do wyeksmitowania kilku
rodzin z młeszkat\ 'W osiedlu na
Polesiu KO'1stantynowskIem, oka.
znJe 8ł~ że blisko 300 lokatorów '
zalep z komornem za 2 _
4
kwartaJ6w.
. "
Komorne płacę tam pt74fNainie
tylko ~nlcy miejscy, ktÓil'ym
nalctnoU m mieszkanie potrąca

w

i

pensji (b)

sę z·

W.sku~ek mrozów~ jakie !lstatru~ .
~a.wledzdy cały ~ra.J, a. m. m. i w~
Jewództwo łódzkie, uległ znaczne·J

wody

Z powoda mrozów znaczna ilotlć
domów wskutek pęknięcia lub g.
;narznięcia rur wodociągowych powawiona jest wody.
Wodę sprowadza. się mer&!; z 'dm
giej lub trzeeiej ulicy l g przynle
Bienie wiadra. pła.ei 8~ po 20 groMy. WIei. bozrobotnye1l *-jnlUje'
sj~ obecnłe n~%enlem wody do 'do'
mów, 6zuka.~ 'W ten ' spo$ób za..
.ooku.
'
"
(b)

VJidzBwska

f~ l_t
d
PfZY8"",P ,",wem o
przebudowy gazowni młe~kieJ eeJem obniiJenła kCMIztów produkcli
gazu, aktualną stala się sprawa
opłat miesię!Cznycb za dzłeriawę
Jicznłków, mnowłącycb nadmierny
dod tek d
J~ się
sprawa t11
będzie tematem debaty na najbliż..
szem posiedzeniu rady mlejskJej aa
skutek interpelacJi radzieckiej, według kt.óreJ proponowane będzie
obniżenie ceny dzierżawy licznika
w pierwszycb dwacb iatachpo
łożeniu instalacji na 1 Zł., a w naItępnyeh do 50 gr: miesięcznie od
licznika. (r)
,

°d::::d!;::;,-

za-

' ap'ft'
lIolne dY"Ury
,.
~

Dzl! w nocy dyturują. nutępują
ce apteki: J. Koprowskiego (Nowomiejska 15), S. Trawkowskiej (Brze
zińska. 56), M. Rozenbltmia (Śródmiejska 21),' M. Bartoszewskiego
(Piotrkowska. 95), J. Kłupta (Kąt·
na 54), Lo CzyńskieJrO

u

f,ź . nie nas-tlWią

I

al1i rirzemvsłowców :
włókienni '
robotniczych, ani czych, w okręgach ł6dzkhn, bia
po~o"stenia war-,mlt.ów · pra('v.
łóslockim i ~ielsko - bialskim.
Wbr~ tym oŚwladczeniolQ.
J'lk .wynika z pOwytszcl(o, t~
przemy~ owcy przeprow8~zlł13 dania nasze, domagające ait:,
stal~. ~lmo 0f!0ru robotmkń~ I od .chwi.li wvm6wienia~ ..lilOwy.
obmzkJ. zarobk6w, CO po-tlllRU~ ~l1wareia nowej, były slus1.'lf:',
bezgran1('zny. wyzy~k r~?otn. gdyż okres bezuIqowny wykUftł
k6w - wł6kmarz.y l ~JJa !ilł~ dostatecznie 'io takiego . Ctata·
w .. SP?sób .;tra~z.',lwV na Ich
\lł,rora1nego
stanu
doszło w
fozenIu materJa nem.
.
, przemyśle ' włókienniczym. po4
~rak. umowy zblorow~J,
I względf>m
płac robotniczych
mUjącej warunki plac v •.' pra•. y warunków pracy.
ooprowadza do anarehJI -, w
łVIn przemyśle włó~it-nri'czv1ll,
BIOrąc powyższe pod uwagę·
gdyż jatk 'Panom jest ' wiad()- zwra('amy się do Panów _l .tą
mem, umowy zbiorowe wymó-' daniem lwo·łania wsp6lnej kon
wiły
wszystkie
organizacJe . łerencji, w celu om6wienh na
. .
.
I szYCh żądań",
.

I

PO',

"O:'

«'1.

.

,

"rzewod,niczącv

głównego za·
7wil\zku ' "flbotników
przemysłu w 6kienniczegÓ, poseł Antoni Szczei'kowski, oraz
sekretarz A Walczak.
Nadmienić na'''1v, '.że ' klaSó-

3 ul go r. b.

.Sytuacj~ ... terenie unląD- tem, tak, że dvrekc.ła mogła

jui pierwszym

ehomion:veh, wskutek nagłego I ustalić dokładnie terminy,
'"
wybuchu
strejku, układów' których wypłuły będ l słę udby"Widzews"iej
MaDuiaktury06, wać, Pierv'sza (a właśeiwle trzt'
zoStała obecnIe. iak sle dowha· cia) z kolei wypłata zale~łych
dujemy eałkowicie w:".taśnJon8. tygodniówek z dn. 19 stycznia
Po uskutecznieniu dwueh ko- r. b. rozpocznie si~ dztr.. w solejnych wypłat ~ległych ty- bolę, i h'W:.ć beifde )}!'7.e& pogodniówek, oru po ewakuacji nietkiałe~ wtorek i śl'9dę przyokupujących i: fabryki !IWO szłego tygodnia.
lana ~ostała nadzwyeza,Jłla noDa~o wyplata zaległej tygorada dyrekejl WldsewskJeJ, te*
dnlbwld • dnia 26 styeznla r. b.
lem omówienia --'''łeb
kwe l'OlIpOeDlIe sit: około 4 lutego.
....
stJl, cJGlyez..ycb 1VY1)łały res' ... blef..
ty należnoiel . 1'Obolnikom, a następnJe, ponow• • _ _omie- Następuie dyrekeja posłaftG.ała zaktltdjbr, . ,
wiła aruchomJe zakłady,. w
.,
c
·
Ił
'
~':"I.': y. ~~ ..~
BF.ZKONKURENCYJNY
I _GueJJOM ---,., pv--11D
REPERTUAR FILMOWY
wleaonm. Jak .... polnfonno-

-.J....

Obrad ' ,...

za dzierżawEł liczników lO. stallu na 't erenle fabryk. Cz)gazowych
" ul Gna W .,dallJQm e..... enerZ

$Ołwvch,

obniźk, płac'

n.ńdu

Dalsza 'wypłata zaległych tygodniówek rozpoczni.e się dz!.s~~j

p '

ł k
zw ąz u

•

=~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~U !. ~~o po-wY~e ~d~~:

" I . t'; l' (,~'~: ....." dyrekeJa' dqłJ W8ftJką
•
Ob n "eR e op 8 ee,. nę do zlikwidowania obecne...
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19:RJ

nie zaieli okre'loneao stanowiiIi.

to

.. . .

ZO groszy za wiadro

łelz(ze

.

kiennicze,co w Pamt",;e Pol·
skiem.
Stosownie do uchw;tły zacz,·
du Jl'ł6wnego związka. z dnia 8
grudnia 1932 roku, niniejszem
ponawiamy
nasze
i:tdanill,
p"1.cslane inspektorowi pracy
p~e.myśle włok,lenDlczym.
Ul okręRu. w Łodzi pismem I
Istotnie' pisDlo
zostało W," dnia '24 maja 1932 r., odno~nie
stosowane. do przemyslowców, zawarcia umowy zbiorowej, na
~łównego In8'1>ektora prac V, f). wanmka.c.-h umowy z paździ('fKlotta, . oraz _ oIkr~ow('~o lU- nika 19?~ r., obcimującej cały
s~e~t-ora pracy, inż. WojtJde· przemysł wł6lldenuiczy.
JE"dnocześnie pozwalamy 'o·
WIcza.
Pism\.. to brzmi, jak na'de- bie przypomnieć. że no w"mó
puje.
l
.
wieniu umowy zbiorowej bv1,·
"L6di, dti. 27 stycznła 198-" oś";Viptlrzenill czynników miull
Do związku Przemysłu \\'16. da.~ych, n:ądowvch j prZP-rtl' ·

kt UW

sokości.

•

\\ e .. wczorajszym nume~ze
donoslhś~y, .że .centralny ZWlą
z~ , lVło~Jllarzy wystosować
mJ~ł. ,., dDlU wczorajszym ~
'~lązk&w przemvslow~h Ofl'
~jaJn~ pismo z f~anJem. za·
ware1a
u~~wy ~loro'weJ W

jest objawem przejściowym .

redukcji normalny dowóz ż1WDuścl
do Lodzi.
W zwiłZku :& tem n&.
t3.Tgowiska.ch łódzkich, Oraz w wie'
lu sklepa.ch spo'tywczych .zanoioowana została. zwytka cen nabiału.
I tak np. masło, ser i t. p. podrotaJy o kilkanaście procent w
stosunku do ubiegłego tygodnia...
Rćłwniei podsko~zyły o kilka procent ceny ziemniaków i w8zelkiebpłodów rolnych.
.
Zwyi.ka. cen jest jednak zjaw!
Ene.rgiczna
skiem przejściowe~
interwencja. władz adminiRtracy,·
nych i rygOrystycZD(> kontrole ns·
rynkach, dają gwa.rancję, że c(>ny
wrócą niebawem dl) normalnej wy.
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JOAeBRe ·_ "",. w , ~u....u ozyskanła sum
nIezbędnych da
W}'platy. starania te zosła-Iy n. ~
wien'tzf)ne pOmyglnym rezuJła-

rzed7ie -pnedialnłę. we zwią~ki za1l'.•erzają - Wnaj-

"liższYCh dniaeb _z~"c.)jać wspól
już w dniu 3 lufer.(o '. b.. po- "a konferencję wlLjstldeh zaczem słopnbwo inne l!~iały pro rząd/IW związków wl6kienJli.
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trzepalnię i w~·koń~zalnj~.
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-Łodzi, celem omGwie·

akcji oP umowę

. dalszej

Ponteww.l 3 lute~o ll1'ZYPa d.'\ ~ ~biorową.

w pią. "k, przypuszczaŁ należy,1 ~rl.taJ)~zacje .. P~·a<:y" . or~z
7A! właściwe uru,4!homłenie MWi- I n; lązel~ . chad.ec.!r1 podzlel~JI\
.
"
I całkoWICie OP1,Jlję- klasowcow
dzewskle.ł Manufaklta'y
,a-, eo .do k".nieczDoŚCi z1ikwtdowastąpi dopiero
w pon1edzlalek, · ni:i '-rsb..:ftu beZ'umoW1lletCO wc
dnia 6 lutego 1'. b. Nrueiy 'ta;;' · prumyś.le j 7llwarcia umowy~
znaezy~ i;e jeszeu
Vi _ dnra
Jeś.li- ch
' odZ.I· o 'ńr"""'-ysło-.
... ..~
...
wczora;·--.
-""....
..łeJd.ón,
-.
rów,
to
d,o te.' pory nie ....",..
.... :..oK
_., ....._ ..
Ap
oddzłaly, jak szwalnia, konłek- oni . wyraźn~o stanowiska" ..
eJa I t. ~ zatl'udIl1a.t.e klika- <'alej sprawie.
set ł'Obotnłc I robotników. (W)
Zwi~ECt J)lrzemys}u włóki.·
. ,.., _. \ 0' JlieaeRo w ' państwie polakM.
.~ - ~ .',
.~".
(wielki), .do którejlo:zftóciltłbikwidlcła '
mv się wczoraj z pro~ 'G wy. '. - "
.•_
powi~dzen~e swego stanowiska
W Schlo~.r-ow~klel Ma.· _do PO>t'u$'l'onej p.,.ze.z _łóknla·,
.' Dźwl~kowa90 Kina
nufakturze "
rzv sprawy. oświadelvł. te nie
'I
A
mÓogr'jjokładn;J zapoznać siQ z
II
W dniu -'t~zorajszvm zlikwł-. t.reścią pisma włókniarz.i. albo.
~ . ~_ ';&lu - < _ _ _
dowanv z{)stał ostaleczDle loS ' wiein otrzvmał je PI'L:ed kilku
targ w Schloesserowskiej Ma ~odzinami.
R Hlł~ł"
Ilufakturze . "', 07ol1kowie. . \\'
,
.
.
,,1'ln n
n
ostatniej chwiii odbyłą., się kon.
W k~.żdYln razie nad ~praw,
dramat kobiety kurtyzany
ferenc.ja 111iędzy przedsławw1c' ,tą b~J.e obra~owa! pa .J~dnem
GR.:. TA GARBO1.,'.... 1. st.r~J·kuJ·!l"'vch, a d 7i et;t.'aw z na)bhiszvc.b oos,.ledzeń zal'Ul
NOVARRO.
""U
-........
...,
d
-cą, P. ~'·(l.glem. Na konfł'ren~Ji
u.
zabiłemu
t-t'j. dvrekc.ja wvja.śni1a" . że USU
CbY' llrzemysłQ wc v
~godzll
liV Ił
niętv przez, robotnikó-w z faM'- siQ na zwołr.nie 'wsp6l:nei kon.~~. :A~~~I~tRRotia. ki inż . .T&tat~ki .nie. ma 'ni<: ferencji . dla om6wj~nia żądań,
P. Holmesa.
wspólnego z adnlinistracją i ia jl'szc.ze I;ll.ewiadomo.
ko kierownik tecłAliczny tak'ą
Tum ,sam-o trudno przewiBłQkif
dów nie przyczynił,. się . 1ni · do dz iec , CZ\L il1spektol'-- 'Pracy pot: udziałem CHA łLIIS
. ohniienia '-zarof~b~, ~':ańi ' d~ 'dejmie Ikroki medjacyjne.
FARRELA I JANET G .y_
w'Pro:wad?!enia zmiatt w svo;te· ' Jn~pl'k('ja prac v; zaindagowa
N O R m i e pracv. ~.
na prze~ nas, 5twierdziła.
te
Redukc;.- plac naSJtlllPily po lwiazkl ' robotnicze nie zwróci.
długim strejkU i ' %astosowalle i-v się d" niej z prośbIł o inter
zostały za ~odą de.lega-łó,... ro· wen~J-ę,a.le podały. treść p:sma
• csorujl,C:~ IRENE DUHN
b
.
L
,.
I Joltn BOLES
otnlc!V~·." .
do Drzemvsłowców jedynie d:l
Po wvi.>'Ś1lielliu szeregu ~poT wiad-omośct
nvch punktów osi~nięte zostll
Sjnawa dalszej taktyki into pQro-zumienie, w -wyniku .. nekc';i pracy uzaletniona je'it
::a~ł~:'~~~~::~!:k~:~ ~::~~~
czego
robotnicy ' zllodzili się w pierwszym l'7.('d~ie od stanoje .,hitny artyJ:m w pom,~le,
przvsłąpić do pracy.
wiska, jakie zajmie w całej
reł,.erjl i piękno' oprawie muW 7wiązku z tem SchloessE.- sprawie przemvsł, a nastęyni~
JlyCIDOj
rowsk::. ruszyła jeszcze wczoraj od instru.k cji główue4{u inspek~
w god'zinactJ porannvcb.
tora pracy, p. KJott&. (ie)
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zatargu
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szpiega.

,,[zow!ek, Irbireno
InB
\V Ine
UJ u a
a
zgromadzenie

nadl

'lłZ

członków SOŁo

Zan,ąd

S. D. L.

p~zypchnina.

kole

gom, it w niedl:ie1ę, dnia 29 .styc~
01& r. b. o godło 11 w pierwszym,
a. o· godz. 11,30 w drugim terminie
()dbędzie się w lokalu ~wią.%ku han
Illowcńw poll'kich prwy ul. Piotr·
I
k' J
(1"!fo'W! le t~ ewa Ol&Qyna.. parter)
il.adzwyczaJQe walne sgromadzenie
~ .porządkiem dzIennym, podanym
w ostatnim komunItacIe.
~ ~glę~n na doniosłojć spra.w,
będącyoh na ponądku dziennym te
go zebriuUa, jest pożądany motU·
wie jaknaJlioznlejszy udział e~JonMw S. D. Lo
I

-a Ba psodja .

"BOGZnA Ub ca"

SZATAN Z{4ZDAOICI

J

Diwleko.,

(Jaka iooL.

taka noe)

Paramountu.

o I.

w

Nadprogram: Najnowszy ~ygodnik dźwi~kowy
Początek
12
pol.
zoi2:one!
Passe'partouŁs,
bilety
i_
ulgowe
Widownia
należycie
Dziś
i_
dni
_ _~
_ _następnrch!
_ _ _ _ _ _ _~_Na
_,pierwssy
,_ _ _seans
_ _ _ceny
_ _,
,_ _~'
______
l_#_wolnego
_ _ _ _wejścia
____
_ _ _niew8tn~.
_ _ _ _ _'_
_____
_ _ _ _ogri:ao8.
_ __ _

Grand-Kino
DzII I dni nastepn,ch!
Początek

o 12-ei.

Dla wszystkich, którzy gnili W
okopach. strzeleckich.
Dla matek, ton i sióstr, które
umierały codzien z obą.W1 o t ycie awycb najdtołss)'cb.
Dla pokolenia: które mote jeszeae
"r:~ć krwawą. kaźń wojny

Najwi~kszy obraz osnuty ns tle iycia za fronŁem, według
słynnej powieśoi

Pierre Bcnoit. Re~. William K. Howard
-W rolach głównych: Warner Baxter,

Lella Hyama, Aleksander KIrkiand

Nadprogram: Dodatek dźwi~kowy Foxa m. In. Ceł)
potar okrłttu "Atlantlc·I i pierwszy dźwi~kowy do,
datek PATA oraz. dźwiękowa fąrsa.

Dzis Id 12-3 DO Dol. cenr miejsc 41 gr. I 1.09
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fiebennił priłł:g " Żgrardowie

Echa sł,nnei spraw, Blachowskiego w·procesie Drasow,m wlodzi

Szanowny Panie Redaktorzęt ,
Uprzejmie prosimy o zamieszcze
nie w poczytnem piśmie WPana
'w dniu wczorajszym na wo- rekcja zakładów żyrardowskicL (ikowałi się nieco i ~ądali
Zarobki robotników były nieniniejszego listu:
kandzie sądu, okr~owego ' vt stale hołd owa a szkod1'wej SRO- wyżki mizernych płae,
zwykle niskie. Zdarzało się, że
W ca:ej prawie prasie łódzkiej Ł,odzi znalazła się
niezwylkle łeeZ\1lie i poproslu niedopu'iz- , POpr08tu wyrzucano ich na
za cały tydzień pracy robotnica
ukazały s:ęj wzmianki, że gmina. I c~arakterystyczn~ spray'a, .ZW,lą I czaInej, polity~e "0<;lmładzania"
bruk,
otrzymywała ó dotveh
Ch9r;y p()1Z~l:lwiona została oświe- zana ~zpośre.dm.o -z głosnym pel"Sonel~. DZlało SIę '0 w ten ang3:lŹ'Ując nowych, młodocia- a 6.Zęsto, gdy praca wvm~ała
tlen.a na ul,cach, naskutek oporu w SWOIm czaSIe .
..
sposób, ze
nych i niewykwalifikowanycl). :wuch r~otnic i to J)'racują·
właścic:eli nieruch{)mości
którzy procesem Blachowskiego.
za- przyjmo.wano do pracy robot- Ponieważ nikt prawie z tych cyoh akordowo, otrzymywały
nie wpłacali składek na t~n cel wy
- bójcy, dyr. Koeh1era.
!
nlków nieletnieh,
młodocianych nie of1.epraco· , tme
•
.zzakład?,w żyrardowskich.
poniż~.i 15 lat.
Robotnicv ow f wał w zak adach dłużei jak 8
tyłko 7 zł. do spółki.
znac ..onych.
_:J~k Wiadomo, ~oces ów od ni.e byli ubezpieczani w !kasach miesięcy, dyrekcja wvmawiając
Procent rob<?,mików mJodocia
Dotychcz!l.s
nie . zabier~li~my Mł się głośnem echem w ca ~j chorych i po P'l'zeoracowani.u pracę, nie miala obowiąiZ6m wy- -'ch, zatrudmanych w Zyrargłosu w tej sprawie, obecnie jed- Pols<:e, .wvwołał ożywione dy- kUk'u miesięcy, kiedy wvkwa~'i- placać pieniędzy za urlop.
dowie, sięgał wvs~kiej c:yfry:
pak uważamy, że dOJrza-a ona , d6 skusje, spowOdował enuncjację !!!'!!!!!!!!!!!!!=!!!!~!!a!!!~!·!!!!!!!!!!!!!~I!!!!~~~~. 8 nawet zda·rzało Sl(~, że WIęcej
poruszenia iej na forum publi,!z- czynników miarodajnych itp.
niż połowa robotników na jednem. świat:ó na Chojnach- powstaSprawa '\\'Czorajsza, dotyczył'
nym oddziale, rekrutowała .i~
lo z inicjatywy właścicieli nieru-· la redaktora wyc,hodzącego w
r
~eJ
z młodocianych.
ehom{)ści gm. Cho:ny B., ktcrzy w Lpdzi tygodnika "Prawda" p,
'
Kończąc swój list inst>. Kra·
roku 1919 w:asnym kosztem :z.al~ - Zi~liny, olkarżonego przez gł'>w
Sąd apelacyjny zatwierdził wyrok
cheiska oświadcza, że ni& po..
żyii instalację na ulicy Rzgowskiej ną inspektorkę pracy dla spraw
W , dni'1l wczorajszym zapadł przybyć do Lodzi, postanowił zwoli na powoływ,a;gie si: na o"
pOcząwsry od przejazdu kolejowe- dla ni:e.'.etnich przy min. pracy ' wyrok
sądu apelacyjnego w siebie i. żonę zabić. Strzelił do pinję polskiego inspektora prs ..
go do ul. Cmentarnej na Cbojna~n, i opieki społecznej p. Krachel- głośnej w swoim czasie spra-żony, a nastEWnie sobie w skroń cv tam, gdzie zeznania
były
ustll;wi';ljąc na tym ' odcinku 11 s~ą, o obrazę w druku.
wie kasjera na dworcu Lód! _ Oboje powrócili do zdrowia. I
tendencyjnie fałszywe.

pod-;

I

Trage d-Ja k·
aSJera odzk-

- P. Kra€helska ó/;(osiła
vi ~abrycZ?a: Pioh'a LeOolla Za.Zak.rzewski stanął przed są-I kłaNd y slkz'yUrtardek o(jWWs~k.I?e lizastU,mieścit;
."Ga~C('ie PolskieJ''', ·' w . ZWi<>ZkU-1
k,rzewskle~o.
.
d
t-'~ k
_I.·
J
'1:
~m . I ~os il1 s a·zany :na r~ w "Pra'wdzie" list, dementują~y
,z teznal:i.ami dyr. Waśkiewicza,
Jak wiadomo, Zamewski po w .ZleOla
lę
'.
. enunc.J·acJ·ę p. Krac.helskieJ·. Reł1 O w:;'"()-}~racownika za-I pebnił sze-r An nadużyć, ułegaj'<>c
bli. skic ..
P vu
-..:Ib yClU k ary, "-k
" "I-'
---.~.o
U:d. rze~s k l dakcJ'a ty"oooika zamieściła "O
bitego dyr. l{ oehlera"
że,. J'ako namo-wom sweJ' z·ony.
która cl.-Iał
na Po wrUOL
.t:..
. .. włas.ny, w którym
ł'
.,.
.1J1l;
z.amleszk ac.. z nadoo wstęp
urzęd'l1ic1Jka ministerstwa i in zat>ewniała go, że niedobór
w ZOtną. Ta. lekcewazyła go .Je U- podkreśla, że
spc~t')rka pracy, miafa moż.nQść kasie da się łatwo pokryć fun- nak, z~OIedbYVl'ała g?, a ~Iedy relacja inspektorki jest stekiem
pow",ć dokładnie st9'Sunki, pa- ~ d·u szami z k; posagu. Tymc.za wreszcie przebrała SIę mIarka,
kłam.~tw
p
nujące w Żyrardowie i
sem okazało si",
w l"YI"7yst
'
'" że Zakrzewska Zakrzewski'
'
,
.... ~. ".p ie roz . ZlmierzaJ'ącv~h w konsekwencji
stan?wczo pr~y faktowi, że I ma bieooych rodziców, którzy paczy, zamordował zonę·
do obrony, oskarżoneao o zawyniki iosgCkcji były -zadawa- nie ma ia ilietvlko ma i~tku, lecz
...
łające.
I sami ,~edwo wiążą koniec z kQ{tSąd okręgowy w Łodzi ska- b6jstwo, Blachows-kiego.
I
za - Zakrzewskiego na 8 lat wlęK
tł'
W tym liście otwartym insp. cem.
omen arzem tym uczu a SIę
K
h l l.'
I
zienia. Wczoraj sąd apelacyjny dotknięta P. Kracheiska i wuio·
rac e s~a s~VI'Ierdz3:'. że p~d-I Wówczas Zakrzewski, w oba- w Warszawie wyrok ten
za- sła sP'l'awę do są-du.
czas SWOIch mspekc1I ustahła. wie -przed wynitkami komisji 1u twierdził.
W dniu WClZorajszym, na ro7.
ponad wsze.\ką wąt,p1iwość, że stracyjnej, która waśnie miała
prawie, rzecznik oskarżonCfio
stosunki w Żyrardowie były faadw. Sieradz.ki 'postawił wniotalne,
Europą
sek o p-rzesłuchanie w charakże wY7.yskiwano robotników, oterze świadka dyr. WaśJdew'
mijając -rn:episy
i ulStawy .,
eza, natomiast adw. JanowskI
cza\'iie pracy, zatTUooia.niu niew imieniu oskar:żenia o od!;nletnich or.lz o ubezpieczeniach.
czenie sprawy, i powołanie na
Stwierdzili to zresztą nietylko
świadków min. Dracy J" -kiewi
iD$pektorzy pran, których poo.
eza. oraz insp. pracy "- elkosądzićbv moma
o tendency jwej i Miedziństkiej.
Ponadto
n ość. lecz również 'wojewod~
adw. Janowski pra:edstawił są.'
-'wie Sołtan i Ol;liÓJS8d,
mniej
dowi zaświadczenie
premjera
k.ryt~mie nastawieni.
Prystora i min. Hubickie~o .Aułwka li.stu zaprzecza ,st. ofiarnej pr.acy Krachelskiej.
nQwczo twierdzeniu dyr. WajSąd, poo naradzie, postanowił
kiewicz,ll, te po' insPekcji zda·
sprawę odroczyć i powołać \»'rzało się, że inspektorzy skla·
danych świadków.
dali podzi.Jkowarua dyrekcji za
1a

lamp.

~a pokrycie ~~ztów' prądu- gro

opouatkow~ła. się i stale , reI"
. I. .
g~arn.e p~a~lła
na t"znosci. W rOKU
.
,

mada

•

A

·

1931 elektrownia łódzka przystąpiła do elektryfikowania cąłej g,miny i powstał
wówczas
projek:
oświetlenia elektrycznością 'Wszystkich
ulic na terenie Chojen B.
.
Na. pokrycie
kosztów
światła
ucllwalono odnośny podateK, ktQ.-ry,- miNi płacić abonenci prądu W
• k . 1. t
mlesz -amac.., • j. 10 p:'oc. zrachunku p:aconego elektrowni.

Taki stan trwał kilka miesięcy.
Kiedy jednak ' na prąd nalożOny zostal podatek państwowy, poblera.nie uchwalonego podatku tl)usiało
by~ Zllniechane, a
zebranie gro:madzkie postanowiło opodatkował
się od budynków; w kwocie 10 zł.
od kaMegu' nwner ,usesJI.
Takie załatwienie sprawy. zaJednak wszystkich "łaśei
ci~Ii. , Grupa złoźooa przeważoie s
pQSiadaezy małych Gomków złożyla. prot~t i w rezultacie ponownej
koilferencji
gromady.
uehwa,ła
dQwoliło

URadła.

'Na

.
m

.

"

następnem zebraniu gromadi

ki~m 'w dlllu 4

czerwca

ub.

fOl

I

Fala mrozów nad

chcąc 'j~lu1ajsprawiedIiwiej podzie!Iić podatki od światła, za'iądaJiśm, panujący na tere-nie

wykazu ile mieszkań, lub poee$jl
znajduje się na terenie gmin,., a
ponieważ światło kosztuje rocztlie
6,020 zł., - przeto, mając te dane,
mt}żnaby proporcjonalnie 'rozdzielic
podatki, nie krzywdząc nikogo.
.
.
,Nlestety, urząd gnuny do cfnła '
dzi~iejsze!!p wykazu nie nadesłał i
niewiadomo ile włdciwie mieszka4
istnieje.

P?rz~ek, ICGz by:o

me, n;erc.7

zakładów

przeciw-l '
'

swra..ca1lCł uW"a~~

na Jłl'Zekraeza
.
,
o'"
t}"Ch ezy innych przepisów r.gulujących tok J)1'aCV w Zyrardowłf

.
P. Krach~ka n~eraz. dokony
wała lu~tracJI. TWIerdzi z całą
stanowC1o~cią, że w zakładal;n
s·tosowa~..y · był d;tleko idący wy·
'Natomiast 'wprowadzono poda- .zysk i parę razy sporządziła '"
te~ dWllzlotOWy od · każdego mieSz· tej spra·wie oooo&ne protokułJ.
kania. 'Grupa właściCieli, stoJąena celem ukarania dyrekejt.
gruncie · praworządności, opiera słę
Zdaniem autorki listu,
dypłaceniu podatków, w ten spOl6b
wyznaczonych.

'''sbul·Bk

mrozu

Wkońcu, Illusimy nadmienić, te Połop
dopływ. prądu został wstrzymany
n
tta skutek uchwały r~y lminnel
Woda · zalała kilka
w grudniu ub. - ł'.... ,.,

mieszkań

WyjaśniaJąc ' towszyst1to nłflteJ- W dniu wczorajszym w godziszem stwierdzamy, Ze wł~ściej~1t J.~ch
popołudniowych
centrala.
nieruchomości nie ucnylaJą Sl~ Ot. tra.ty ogniowej zaa.larmowana zopłacenia podatku na ten ee~ eho- ' e~łą wieścią., iż
~kutek
1&eiaż znajdują się w bardzo cięłJdch marlwięcia l'Ui' wodociągowych w
warunkach, lecz żądają sprawier domu nr. 4V przy ul. Kilińskiego
dliwego podziału podatków luli :nastąpiło przepełnienie rezerwuwstawienia ;;um,." ogólnej z.a W)"pt ł u, z którego woda. zalaJa. kilka.
tony prąd do butlźetu gminy.
' Iniż-ej polotony~h miel!zkaiL
I Z .......,,1,.
• ł
' Przybyły na miejsee II oddział
.. ,y<>Vnlem powazan en • -ary zajął się wypompowa.niem
Zarząd Stow. NieruchGmOlŚt, ",.>dy 1 mieszkań. I,nkatorzy
gm. ChoJny.
I ieśli mniejsze lub większe stra.ty.

po-l

••••••••••••••••••••••••
.,Pałac

na

Kółkach I I

W rolach

głównych:

Karolina Lubieftska

Iga S,m

Kal. Irukowski
Sawa n
Grudzińska

Zelwerowicl

Wiadomości

Literackie,
8 stycznia 1933 r.
"PAŁAO NA KóŁKACH"

za.

czyna się niemal od gratulacjr
Jest to przecież pierwszy polski
film, który ma tempo, w którym akcja szozęśliwie zacsęta
slybko zmierza do szczęśliwego
końca, w którym jest jednolity
i jakoś trzyma się w soooe. VI
którym Karolina Lubień-'lka je~
naprawdę pelM wdzięku. Zdję·
cia są czyste, jasne i wesołe, _
którym wogóle jest trochę teoopelamentu wesołego i pogodnego, w którym niema mazgajstwa
mimo, te się kochają.
Najbliższy polski przebój

~RAND

liNA

••••••••••••••••••••••••

Riviera w białym całunie śnie!nvm
....................................................
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

JlSINO
Nleodwołal"le

Ostatole
2 dni!
Foca. o 12.

noc ESĄDY

(eDU lDiełsc: ZDiżOD~'

Od D. 12 dO- 3-ej 80 gr. i 1.09
Od D. 3-ej 1.09, 1.50 i 2.50
Bilety ulgowe w cenie

zł.

1.50.

Co

Eksmisja wdowy

po weteranie

111Bon·.fJłJłRSON

Na posesji przy .~. RokicińskleJ
nr. 49, stanowiącej własność spół
dzielni "Promień", odbyła się wielce charakterystyczna ' , eksmisja..
albowiem usunięto lOkatorkę Frrut·
ciszkę Jmisz, wdowę po weteranie
powstania 1863 roku.

P. !miszow1\
nad

gl<lwą

'4 litości

i
przez

pozostała

uf'zez 'radio?

12 10 Koncert z płyt gramofonowych.
13,t5 Por.~DceJt szkolny ze Lwo·
wa,.
I 15,~5 Komunikat gospodarczy.
·15',35 Słuchowisko dla dzieci' pt.
" Nasza Julka" pg. ' Dą.browskiej.
. 16,00 Płyty gramolonowIo,
: 'c fB,40 ' "T.e:ropy _na,rciarski.l'l Hu.cuIszczyzny" - wygł, p. Antoni

O dniu pogrzebu nastąpi od.dzielne . l&wiadoJllienie .'

bez dachu

przygarniąta

sąsiadó'w.

'

.
,
b. wice-prezydent .m. Łodzi.
la,f. ., _. t:.',.,.,'••.•. . • ' '."
zmarł w Łodzi, :dn. 27 s~ycznia "1-933 r., ' pr~eżywszy t '""

U,łyszymy dziś

została

(a)

Audycja dla chorych VI ().

SZPił aI .,, mI dI IBnBk"b a dz.i B ,1'1mk,il1ł1'-.·· ',mg11t:;;gr7:~:~",,",o
jeśli

Ił...
t,s. złotJch . sllbwenQ'i .' --~

miasto nie 'otrzJn~ J GO

Przed niespełna miesiącem donosiliśmy ,G niewwykle ciężkiej sytu
acji, w jakiej znalazł się ostatnio
'edvny
prGwadzony przez miast!)
l "
szpital .pGd wezwanIem Marji Magdaleny, mieszczący btę w budynku
przy uJ. Tramwaj'Owej 15. Szpital
ten jest jedynem schrGnieniem dla
wenerycznie ch'Orych zawodowych
p r'Os ty tutek oraz dla kGbiet,
dotkniętych dyskretnemi chorobami.
Oddaje on, ze wzglę!tfu na swój
poziom, a przedewszystkiem przez
wzgląd na swe przeznaczenie, nieocenione wpr'Ost ll(bgi. ObecnIe,·
pG blisko 18-letniej egzystencji, fi·
nanse szpitala Marji Magdaleny
zach~ały się dG tego st'Opnia, że
zachGdzi P'Oważna 'Obawa, iż trze·
ba będzie lada dzień zamknąć podwoje szpitala, a jegG pensjonarjuszki wyrzucić na bruk.

mać nadal

,

'/

... ,..

')\

... "

'l"

'na~ roc'znica Wyspiańskiego"
':;~ł,Qtiu~~~:S:~e~~{~w:'::~!~na.

sla

"

. /

.

. '_

-

zagróżGną , placówkę. tala Marji' Magdat.eny · i ,~alcza- ~u. w,;:m~~9-riale -, .ą~gi~tr~r C\P~~ . " ~~,20, Ką-!l1 un!kąt iZby. przemysło

zwrócU się w dniu 'WczorajszyDl nie nierzą.du, świadc~ następujące l-G przyznani,_'r~zpitaJowt, ; p.oczy~a- wP . - handlow~J. w Lodzl.,. .'
.
dG urzędu wGJewódzkiegG w Lo- cyfty.
' ,.'
Ijąc od kWietnia r. b., 60,000· zł. ; ,, 1.9,3(} .:Na . wIdnokręgu •
dzi ze specjalnym memGrJałem, w W. clągu ostatnieg-o 'UzecbleciasubwencJL rocznie. '
"
... ' .' . ~p.OO Mu~yka lekka. W przerwie
. J k
. f
• ... d .
• Wladmnoścl ,sportowe.
którym domaga się pomocy finan· miastG wydałG na ten cel przeszło
a Q,S "m 9.r~uJ.i!, · urzą ,woJ.~' ' 2205'. lJtwo r Cho ina w wyk.
sGwej dla szpitala.
450.000 zł.
Ponieważ JakG zwr~ wQdzki ~W " Ł.C!'!\Zl,:. rąemOJj!lhmalP,- 'Artu~a He eIfna p
W memorjale tym magistrat kosztów leczenia wpłynęłG do ka stratu łódzkiegG_, prze~łal dG ;. :m1ni~ '.,
F
'H l
-B yf1
&twierdza, ie utrzymanie szpita~a sy miejskiej zaledwie 41,OC'{J Zł.. st~~S~;t prący J ~ QP!el~I :~R:Ołe~ZP'~jjSk~;' 40l\fó? J~~r:,iz' fi~~~V ucz
pochłania kolosalne
sumy, które dOpłata samGrządu
zamykała się w Wal'sr.awi~ . z _" wnlGsklem przy,~
, J', J P
Y
. •
mimo pGważnych poczynionych Już kWGtą 405,0® zł.
,
fhylrym. /" .. ' , ',' ' ',' ',,- ", .'ri . 2?,~ 'Muzyka tane-czna;.
oszczędności, zmalały tylkG G znl·
W tym' samym 'Okresj~
mia$to, Gdyb.~ odl1Gwiedź , by'a ~m,~w.
przerw~e .od. 23,30 28,3~
komy odse!ek. Przyczyną tego. .,ta pokry\\'ać , musiało, aczkolwiek ni" ,.~ą,!, sZPltill • ~?Stałb~ ....zamknt~~
"w
.. la~o.~I)ŚCI ,z kr~Ju dla e~łonk6w
n? rzeczy, JeSt fakt, że rew~dyka- 'Otrzymało. iadnych subwencjj, tak- no.'YYm- rO~I~ ~u,dzet?wy.m"., t. .~: .z J?o.lskl~J ~k~ed-:c.J1 Polarnej na wy
f'la kGsztow leczenIa od p.a cjentek że CLęśĆ kosztów, związanych Z: dntem t, kweltnl,a .r...: .b. " . ~e11} . spie NledzWledz!~J'
jest w więl{sz~ci wypadków nie- prGwadzeniem urz~du' sanltarn~ 4: , .I U.iI.! ? $ t ;f- -':'''''--r , , ....- "'-""'"....-..~"'_...., .........
możliwia. Dalej magistrat wska- Gbycza~owegG, na propagandę prze
i l < '
.'
• '\
zuje, że od lq15 rGlm, w ~tó- ciwweneryczną .oraz na prGwadze..
uM
, iasŁo
Gda.ńsk"
rym nastąpit-o załei.enip- sznitala. nie sekcji dG , walki . z chorGbami
,._ ... ". _
'
, . ',.,
'"
.'
...'.
aż do r'OI{u bieią.cego miastG 'Otr7.V weneryczneml, łącznIe około. 35;~0łJ
- - - - -...,.- ,....-..-'c~-----.."..~.-----=------~~
małG 'Od rządu Jedną tylkG p-ożyc r zł. ,do tego d'Oliczyć trzeba jeszcze
kę na P'Okrycie kosztów leczenia. 50,000 zł., w,ydanych na .umies~z.~z.e
Pożyczka ta wynOSiła 50 1li00'Onów I'nie ddewcząt _w d'Omach pop'r;nv.

f

7\

'!

hanzeatyckie.

Magistrat łódzki, zdając so.bie marek. Została ona spłacona je&z czych, . 'Oraz na S.ubwencje dla {owa -.tl~';
z katastrofalnegG stanu cze w rGku 1925.
rzystwa ochrony kobiet.
'
:}
szpitala i maląc na uwadze znaeze·
Jak wielkie są potrzeby miasta
W dalszef c~ci memorjału, ma
nie tej Instytucji dla miasta, Wl'e- 'W dziedzinie zwalczania chOr~b we. gis trat po.dkreśla z . naciskiem, iż
szcie chcąc za wszelką cenę utny- nerycznych, na prowadzenie szpł· wy(~ał zdrowotności
publicznej
sprawę

.•

I ~~;t0iłJ;i~~~~;~jii~;!!~,;:t~;;~;~i'~\\t}:

!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~3 prowadzi .oprócz . teg!, w przychodniach i w
P'Oradni przedślubnej
specjalne gabinety, dla "wenerycz.nie chorych. W gabinetach ' tych
~--- 'Otrzymuje pGmoc biedna ł robotnl'c za ludność, . obsługiwana przez
lekar.zy - specJalistó'lV'. ' Pozatelll"
miastG prowadzi szpifal JN)d we· ,
zwaniem sw. Aleksandra dla weneryt'znie chorych. W szpitalu tym
znajduje się 60 łóżek.

Henry Guilbeaux

-

Jeśli

chodzi o szpital Marji Magdaleny, tG poch"ania on najwięcej.
Szpital Gb'iczony jest na 80 łózek,
a m:mo to stale znajduje się w nint
okGJG '130 ch'Orych. Wiele pros ty-

wmyi:~jz~~:~ . ~tatek~~~o1i'fo'~y~ \~ ~~~' lJ~ra'6,i J~i\irig,~t:iń<j~im
N~ekmoz~rZaeStl:aChdUpj:zet~m
le
n
-..
I

'"

.. ~

,'o

,

.z l~. ttiicb
•

.

prze·
"

usunąć ze szpit.a'a,. mimo, iż Wi.a~"'11 }a~dżek, ,:oa:~aje. ~ ęb<lGGie ', w,., ~t~(l~n~ ~ !l,z@zeCiil.S. ~.iej przedŁużony
~o d'O.kła~a- le,.ze

nlema

Ila-

•

'dzi:ei aby zwrćcił;V ,cho,:! częciGWO
koszta leczen;a. Ten stan rz.acZy'

!~r~:·'~~i::~. d~e:;!~st;:!~ !~tta~~~

pisarz lran.uski, stawiony obecnie przed sąd wojenny pod za
..
aułem upieg08twa w czasie wojny. Obok niego dwaj znakostG widii w P'Omocy ' Ze st ony rzą'
mici obropey. Torree i Klotz
•

l'Iosi but

ł!zgsto!

Walka o sanitarne warunki sprzedaży produktów
W llWiądtu z ujawnionymi ostat k"odzą.cego z pokll!tnyoh piekar!'..
Jlio fakta.mi antysanitarnej sp~e- a b dowożonego ostatnio masow(.
daży artykułów pierw~ej P'Otrze.prowincji w · niesa,l.marnych Wf
by, władze miejskie wydały szt1reg unka!Jh.
rozporządzeń, regulujących te spra Została równiei obostrzona kOli
wy w spOsób , radykalny.
l .. d .
ł
'
W pierwszym rzędiie wydział 1'0 a ua . mlę8~m, .a. zw aSZCza llaC
zdrowl)tnośoi publicznej wydał po. u:gona.Illi, słUZą,~~Dll d~ przewozu
lecenie, aby komisje :sanitarne prz • '{sa.. W ostatmch dmach odbył
prowadzały stałą kontrolę nac.
dodatkowy. p~zegląd tych woprzestrzeg:miem prze.pisów o do a W w .. urz~dZle ~rzem~słowym 1.
zorze nad wyrobem i sprzedażą. mll! nstancJ~ przy. mli,glstraCl~. Wozy,
ki pieCZyWa i wyroM
cukierni- tóre me J)ol'ladały znakow lustraez~ch. W myśl tych p~zepisów na cyjI?-ych _ ,zostii.ły
wycofane
straganach, targach i rynkach do- mIasta.
puszczalna jest sprzedaż tych artv
Należy wkońcu
nadmienić, że
kułów jedynie przy
zastosowani! (·bostrwna zostanie walka z po<llfzl!dzeń,
zabezpieczających
pro i tjemnym ubojem mięsa, odb~a
dnkty od wszelkich zanieczyszczeJ ~:cym się, jak się okazuje,.
dalOsoby trudnią.ce się sprzedai'ą szym ciągu na wielką skalę. W clą.
powinny nosić c;.yste fartuchy , l I ubiegłego miesIąca .łtontrole.rzy
rękawami, mieć czyste ręce i u1;y
bu rzeźni i policja zajęli na. t(\rewać do wydawania
wyrobów en ie Lodzi przeszło 1500 kilogta.Jderniczych specjalnych sżCzypiec lÓw mięsa, pochodzącego z pJta,lub łopatek.
Pieczywo musi byi emnego uboju. Mięso to było sUto
zaopatrzone w kartki z uwidocznia t" we dla zdrowia. Z ogólnej ihścl
na. na nich firma i adreeem
wy konfiskowanego mięsa. trzeba. by~órni. W ten sposób uniemożliwic. o zniszczyć aż 650 klg. (42 pl'oe.),
ma. zostanie sprzedaż chleba, po- a.ko niezdatne do spożycia.
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25, er~·. za ~ zab:łelO ,szc,zura
u
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~r"Y9inal-liy J prO~'ekt, Iwy:tęp:en.a szkodników "
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. "I' nieruchomości
I ~tQ'}<Y41r~.YfiZ~' Ql. e.,~._ W.ła~..1.9.1~~k.l ,; ..:.'Y.". ~W.ląZIk-U, .·... z ,POWY. zszem,
m_., ~Qg.~~ .(Pp,: - ~~wr~camv ~ ś!ę do ma~i.stratu ID.

"
18t;·, _ wfV,~tP'S?W~to
,. " ."V · ŁOdzi ~ , pr9P~7.vcją, bv .
I dniu wf:zOl:ajsz.vm do U1a~lstra miast , ,wy.dawania dziesiątek ty
lu chal'a,kleryslyczny " list.-4\' !i'ięąv zł. na p'reparaty, .jak ce· .
spra wie . akcji odszczurzan~a bula morska
powierzyć całą
miasta'. W piśiuip tern, zwią.zekakc.ft>;· · tęPiehia~ IIzczurów chę
na wiązuje do artYku:'u ; PXa"p- tnypI' do ' walki z tą ,llłl/<ta, orat
wego p. t. "Plaga ' gryzonló"* płacić " za każd;!/lo
zabitego
·,na· iedzi a Ł6dz~': ci stwierdza, s,zczna, W'z~lędJlie szczurzy oże gryzonie .., na, .~alvll' .. , ter:enKe gon pO zł. 0 ,25 AsYglllUjąc ,n a
nasze.gl,) ,miasta ."'", J:astraszający ten ce.l 50.000 ,,'
oc zvś<:iłoby
SPdSÓ}) ni:sz~zą.,clg!ph~k ,.,og6-b i , się I miasto' 7. 200.000
za,bity~h
całość~
f1!'::tdamp~tów stary~b~: s~czuró~,
W,. każdym domu
dom""" ",., .. ,. .
O"~
znajdą się. ludzie. go-towi pod , "To . - .~ie'<')ómQgą""
pisze' 'ją~si~ , ~k~żdej pr~c"u.; , , Przy
' związek. ' n ...lepiei tre~owane . r~;gulowanlU rtale~nOŚ<ll. 7.a za ,
s zczur<..tpv. Akcja. jaką. prowa b!~~ .SZc,~Ul:y, nale1.v.. un~knąć u-o

z.-

I mo~k~

I

I

''''.,,

lłamOD

N :Yarro

i mańge, Euans
. w przepi~knym egzotycsnym
dramaoie miłosnym

Syn In'dl·le",.

_.•••______.Ii:ii1._
"

•

, dzi, m...gistraL,,;zab,M'lOG3'Jceb'!li1j "c~ll;żlIW~J Qlurokr:ł~l~ I. , z.~Jlew.
morskiej, Ikt6ra kQ.~ T.tu.1e · d~~~ , PlC: ka.zden:ll~. Ikto zJa Wl Sl~ \V
sią.tki tysięcy 'zło!y<:.: ·. .nie ,d aje urzędzIe ~amtarnvm. z zabIłem!
pOżądanego ~ rezultatu) gdyż za

trucie .kilkuset czv kilku lysięcy szczurów niE' ma wieiktegr,
znaczen'ia prZY 10 , ~- 11 tvsięcy nierucho-moŚ<l' w mieście
Jeżeli akcia odsz:'fi! ':·",.mia mia
sta ma dać ;>oż ąda n y wynik.,
to powinna być prowadzona

~!:hn=i:~~;cęh, l~~:d:'_~~~;

l ma
u.!ruFi~.ja . c z.d~pyci{' p~żvwie.
sz.kodmkl - Jrryzome g.W>'
l

madza

się

w 7abudo'\V?J\iach.

sZ~ZUIanlI. natychmIastową wy

l,płatę po 25 grOS1-V

za sztutkę,
Tak przeprowad1oua walka kończy ten osohliwv list lwio
T.ek właścicie,lj ' nierucłtomoścł
da do.b rv re~mltat",
~

Sltiadał odzież
i bielil~C dla

b eZl'obotngc: , ~

"

~r

,

-i Tranl~~~~::mPBR.

~d",~;n~~~i1:":::i~·'U.ł~~ -' Ir"!"'····~·-"·T·. ~·I\~·T··R···-;·U··Z··y··-;,iITimifli···..'~..
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sytecluemu Profe.sor-owi Panu.
Otto~owl.
zem.
we
WiedniU Porgleeowl,
IX b., Schwllrzs;us·
nierstra!lse I'IIr. 7 ,ze bez ntere·
sowne i troskliwe leciente' mn e

,111

nołatkl

~~d~~~ o~~g~·a!ti~;:'yatełc~~~

są '

Czynione
przygotowania d"o
towsklemu,' lam. we WIedniu .. turnieju teatrów_narodowycb· ,. Mo
IX b., Kinderapltalgasse ,1'8.1'1
&kwie. W turnieju weźmie udział
troskliwil opiek~
'S paiistwowych teatrów narooo.
MARJA QLATTER .. wy""b'.
"yd""wskł
moskiewskI' teatr
' -_ _ _ _ _ _'_ ' ....._ _ _.....
...
z. v

, lV1

,.

TEATR MIEJSKI
Dzjj "Krzyczcie, . Ohiny".
TEATR
, Dziś "Spra.wy poufJl8 •
.
.
.
OB eRA. '
- TEATR W SALI . Y
o godz.
wiecz, premj~a Dziś
operetki
p. ","8,~5
"Zart}Czyn)'
s prze
zkOOaJnł" w WYkonaniu Całego

I

polsko-holenderska

DuJa 26 b. Dl. bawIla
_ • _..s--ł
lU _ LNWIiI

,
,
PIOSENKI TADEUSZA PALI-

prezes lI:by handlowej pOlsko.
holenderskiej Po Ronikier oraz
B Ik
dyrektor Idty P. łat. an owskI. eelem sfłnalbowanla rekowań w sprawIe wykonania
_..( 1_' h o Jen d enYo
-Ll_
Muruw",n
_o do
.mu holdiqoweco. Jak wf.domo .zamian za OWMe połudI'
d
zak
j
"" _
n owe om teą
uoo e "tI ~
dzi Part je towarów bawełniaayeh, dT'Ukowanyeh, pólwelnianyeh oraz konf('ke;" i koszule.
....
Wizyta prezydjum Izby bandlowe.i . polsko _ bolenderskiej
zakończyła 8i~ pomyślnie, w

SZEW~KIEGO

KAMER~łLl~Y

•

o

Inisiaj gOdz. 20,00 w wiec?A)rn.vm : kQnc·e.rełe _muzyki lekkJej weź.
młe ud~ ulubieniec publicz.nośei
Tadew;:t FaUsze.waki, który ):wystą
Pi z nowym repe rtuarem 'SWOI'eh plo ,
pat\stwowy,łea,tr łotewski, teatr
sonek. '. W progra.młe ·orkiestrowym
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WIECZORNICA TANECZNA.
A wi~e jut dziś odbędzie elę 1ri~
ezornica t&!lt"('lna "MłodPgo W. t
O." (SienkłGWicza. 26),
która

z.

7gromactzł es'ą elegAncką LMt.
Mot ,niespodtianek i atraltcp. Wejście WYłącznie za
zaproszeniami.
Cen)' biletów na.dł!t nJekle•

TOW. PRZYRODNI·
jKOMUN1KAT
CZEGO I1\t ST. STASZYCA

W .LOD~
Za.nlld towarzystwa. przyrodJlł..
,tZE>go iM. Sto Staszyca za na8~m
f')średnicŁwetn zawiadamia., te u ·
miast zapowiedzianego odczytu,
łtóry miał się odbyć w lokalu to1~..arly1ltwa. w pa.rku Sienkiewieta.
, j(d~dzie się wycieczka do
1Mbl'~j staeji ochrony roślin przy u,
~ ~ajnjkowej nr. 88~
Punkt . zborny w nled~(>lę, dni9 stycznła. o godz. 11.80 w loka

I

I

III

towartystwa. w DIUku BieDkle

."ic'z".

lOS SPORTOWY
Kalendarzyk sportowy
na

dziś

dżisiejszvm i jutruj·
odbędą się·
nastę,pują·!e

irnpre~v

sportowe:

SOBOTA: boks; w sali Geye
ra, przy ul. PiobIikowskiej, od
godz. 17: półfina y: •• Pi.-rW"I'7ego kr:>k u bokserskiego".
, Łyżwiarstwo. ' Lodowisko "Ht!
lenów" o godz. 20.30,
wielka
'Impreza 'lyżwiarska paląc'zoną
z pierwszym balem maskowyn
na lodzie
!, NIEDZIELA. Hokej. ' LodoWJ
sko ;,Heknów": o godz. ll·.,j
mecz o mistrzostwo: Tryqmf -.
~liS. (Zgierz). Lodowisko LK~.
o godz .. 11 mecz o mistrzostwo
okręgu: MaIkahi (ł... 6dź).
Zapaśnictwo. W lokalu Wimy o godz. 11 mecz o druży·
nowe mistrzostwo okr.: - W.ima
~ Sok6t. W lokalu Siły, przy
ul. Głównej o godz. 11, meez
(o drużynowe mistrzostwo okr~:
gu: Siła - Kruszender.
B.o·k s. W sali ,.Geyera", przy
ul. Piotrkowskiej,
o godzinie
10,30: Fina v "Pierwszego kJ:O'
ku bokserSIkiego".
Zebrania. W lokalu YMCA.,
przv u.t Piotrkowskiej 89, a
godz. 9.30 doroczne walne ze
branie Ł. O. Z. L. P.

Łódź,

~01fe

talentu ' ukazułą

Pierwszy krok bok.s ers·ki rt ••
hi w . tym I"OIku(urorę. . Klubv
tgłosiłv oJbrzy.mlą . w . por6wnuniu z ·rokiem . ~ic.Ktym ilo,ść
zawod9i~ów. t~ Jeż przewidlla
nY<;Jl na .rozegranie wuvstki.!~)
spotkań trzech . dni n~e wvst'lrczy i . półfina Owe walki mu I.!\
się odbyć dOda~tkowo w· sobotę . .'
Przeważa
waga piórkowa. ' a
z~lasZ('a.q.. lekka. Zaint~Fe.C)wa ,
nie zawodami " jest ' znaczne:
pierwszy ązień przedhoi: <idbv
tych w nh. czwartek w ~I:
Cleveł'a ·· "'Io{'roma~ił około 300

l

::=::.

!!

W oblit:zu,l'Iakabiadg

zapaśnicze

prz~leJlną ~~ytrzym~łosc.

Niezwykk twardy Jarecki stawił opór. trafiony klasycznvm
sierpowym jest knockaut Sę«zia zdążył doliczyć do 8-m,
Itdv y,ong oznajmił koniec wal·
ki.
Szumirajowi
przyzna.no
zwycięstwo na pun,kty_
Orski (G.) - Ostrows·k i (S.)
Zwyciężył na punkty zawodnik
Gevera.
ttołeiner (B.K.) BuchaIskI
(S.). Goteiner silnie krwawi.
Walka .. na czerwClOo" . Buchał
lO11i nie wytrzymał trzeciej run·
dy i przegrał.
Wolslki (G.), wiele obiecują
cy zawodnik, mia·ł d'.1 czynienia
z' dtugim. ja,k tyk!'. Trzaskalskim I (Zj.), .leeL. mimo to,
lTIia'ł zdeevdowaDll
vrZf'wagę ł
zekwalifikował lię do dalszych
spotkań.

Bar... Kochby

W niedzielę, o godzinie 8-;!j
wieczorem urządza zawody po.
kazowe w zapaśnictwie i pod·
noszeniu ciężarów łódzka Bar
Kochba. w lokalu, przy ulicy
Piotrkowskiej 110. Wejśeie nt1
zawody bezphtne.

Tr7.askal~ki (li.)
prze7. cały kseretn i bardzo sVDWPatyczną
~zas ma znacznn pI'zeWB~e. nad sylwetką w rillR'u.
Szumiraj (H.) - Jarecki (S.l.
Najmanęm (lfakoah) i w II·ej
l'n.ndzit.> g0lltZ nie daje mil mo- Zacięta walka rozstrzygniętą zo
'in oŚoC i wygrać orZt>L k_ o. Naj· stała dopiero w III rundzie.

hokejowy"

dnia 28 stycznia l ~i:$3r.

Pok ~zo\Ve zawody

sic na linau

lTIan iest iednak tak wyczeq>a
ny, że podqaje się.
Ja.n as lIIfp.) pokor.ał oość
surowe~o Parvsera (Bar·Koch·
hal n'l punktv.
.
Kt'walewski (lKP.), jeden 1.
lepszych zawor.nikÓVV .. pieT<\''\zee-o . kroku". l.dranzajll<',v nie
nowlOzedni tal'lot w"ltrał zd"
4'vdowanie no Or 'ow"kieeo (L
wirłzów, Hczbę nienotowaną w l{; .S.) na Dunktv
ooprzednjch tego rodzaju im·
AndrzeJewski (IKP.). ornga
prezac-h. Przyg('towanie zawo przv~7.ła gwiazda ri'JlRowa ródników do tego ' pierwszego ich wnież zd~vdowani1>!
wygrał
wystwu midspod:Uewanie sta- swą wa:,kę z Krawc7v.ńsk.itri
ranne, to . też często ' jes.teśmy (G:) na punkty
4wiadkami ~urpełnle dobregQ
Drubkowski (lKP.) reprezen·
bok'liu. · Pociesżającym wrl!s7.cie tuje dobre wl'.lorv. l17.koda lvł·
objawem w bo-ksi~
łódzkim kOt że już dziś jest zma.nierojest to. że niektórzy z młody<.:h wany. Pierwszem zadaniem tre
Ildeptów
sztuki pięściarstwa łl4'l a, który będ je go pmwa·
7.dradzają naprawdę nicprzecię- (bił do dalszych suJkceshw, hę
tuv · t~lt'nt i po .kilku 'l1i~s;ą- dzie wyplenienie t~h "ip.~ste·
cach rzetelnej pracy mogą się tycznych nawyków. Dąbko""
~tać ' nierwsz'~r7.ednvmi · ?a'wo; SKi wv~ra] na n"nkłv z Lesz·
tlnikami. '
.'
"7vńskim (Sokółl
Program
pierwszego
on.ia
Waaa lekka:
5potkllń był nadzwyC'zaj obfity.
H~i')E'l li.U Chodkiewic7.
Prz~.z rinfo _prz.eszło az . 2~ par, (Strz<l~l. WaVla polegała na
,. ' W.l~ memal .trzy. _r",z,y
tyle, wvmlanie_ ciosów. Lepszv jt'st
drużyn szkolnych
, co na. zwyk yc:h ·. ~wpd8~n bo· Heipel, choć uderza . otwarta. fi)
bersluch. przycz:!~ _ l!lU~towa· kawicą i brak mu zupe1nie za,
Wczoraj drużyny szkolne giliul no tv1łko jed~n wvna~ek nicsta słony. Do wal·k i idzie z wieI,
Skorupki i gimo. Zimowskiego re. wimia ,:~. ~ósionego pi~ia. kiem sercem, to też wygrał Ila
zegrały zawody towarzyskie w h~ ł"7.a.Wynik.i
DOS "e,{óJnych punkty. Jest to zawodnik nie.
keju na lodzie, ZWYCięstwo odnio. cPOl!kań są . I'a&t~P.ltią~I!: '
. zwykle wytrzymały.
sł~ drużyna gi~. SkO::UPkl, w kt6
W ... \:oi(Uela;
""Ksawer" (Zj.) _ Bana.~iak
~~J hCZYi~Yk u:;rcr: bPlI. ł'~w~
ltałinoW-'k! (4~KS.) - 7dvw:h II (lKP-l. Baml$ialkowi dalelto
~ ow J~
ac.aszek
utr
- (Geyer). Po niemyt dekaw.!j jeszcze do jego brała znanego
S~I. zwyc;ęzcy mIeli le~sze . Jedno8t walce z~ieżvł KaliDOWski na z ostatnich sukcesów: Matr.rj'1ł
k~, nat~ ast atak clrazyny ~mn. punktv.
dobt·y, dziś jeszcze zbyt 'luro,
z~mo;kl':~O wykazał lepsze zgra
Barań51ti ' (IKP.) wykazał ~ep wy. "l;{sawer" odnosi zatjłużone
n~e.
ynl
~ec~u na korzyść sze Jltl'J'ycolowanie do z.wadÓw zwycięstwo na punkty.
gunn. Skotupki brzmi: 3:0 (2:0, 0:0, • "" pu
., w~ł .. · 1(..-rwae
Durkow'lKI 1fKP, _ -no.
1'0) Bramkł zdobyli' Macialzdt ' 2 Je'
(Ge
l
. . ( )
.
i 'L~trosiń8ki t '
1m
Yf!r.
brzynskI S". Szkoła. IKP. Jest
~!!!!~~~.!!!!!!!!~~~~~=~~!::W:8@=~P~Wk.:.:.~Owa.
___----- lepszą,
to też • oon051
zwyci~·
•
_. ~ ••
t
0-"1...
oJ
•
-,
ę W(ll.
, .... r.lyus k 1' Zd ra:~za
nle-

Pl8CZ

fi lUZ: &2E2:::==i1iiUSS:X

PiBrwsz, · krok boksBrski

i jutro

w dniu
szvm

i!iillhkaIMdAiiiiii'''hMMiM''''iiiiliMMMiłlN''''hiAMiiliR''''i1kililtii''::hiiil&

W·JII domo ś·
CI szachowe
Rozegr::t.ne mecze drużynowe w
.1niach H i 15 stycznia. o drużyno
'iVt; nlistrzostwo okręgu
łódzkIego
lały n:lstępujące wyuikJ:
Klasa .,B".
Makabi - nICA. - 0:12 (valc()
vt'r)). Druźvna Maktbi nie- stawiło się ·rlo gry_ Orlę (Łódź) Orlę
(} ,hjartice) 4:8. I , ódż grała z tr~e ..
ma rezF:rwowynJi. Punkty dla Łodzi
2.dob) Ii: Stasiak 2, oraz 2 valcuv~
rem. Dla Pabjanic: Urbankiewicz
A_, Urbankiewicz Fr., Mirowsld i
KrzesińskL Orlę (Łódź) YMCA.
10:2. Związek Nauczycieli - orlę
rPabjanice.) 12:0 (valcover).

W ostatniej fłal7.e lJorzka
K'asa "O'.
(S.). najlf"pszy zawrJdni'k Strzel
ca, ~v~ał na . punkty z Biegasi
Orl~ (Łódź) - PZzpru~ 6:6. Sło
lri~m (IKP.).
GorZlka walczy lI"aCkL- YMCA 7:5. ZWIązek Nalmrnr.o przytomnie i ma dobre lczycieli - Słowacki 8:4krycie ,
a Eta ot. u $ , Q i P;:4 ; . ,AP

i

Q

Nars.n!"e,isz,
li.
l'

skład

.....

do ToruA.-a
II

wysyła LK.S. na zawody kwalifikacyjne

°

Drużyna hokejowa LKS. wyje!. pismo z pro~bą wyzn~nie medł.a. w niedzielę do Torunia na ozu tego w Lodzi ze względ6w pro
mecz z TLKS w następująeym skła pagandowych, lecz nie otrzymalł
dzie: Jaknbiee, Rusinklewicz, Fren na nie odpowiedzi. R6wniet i decel. Wisławski, Załę@lki, Kr61 oraz pesza wysłana do PZHL. została
Tadeusiewkt:, Lutrosiński, Gałeeki lUWróeona, gdyt nikt nie choiał w
jako drugi atak.
IwarsziLwie pokwitować jE'J odbioM~ od~zie eię
god. 8 po fU. Lodzianie wyjetdzają do Toru·
~
o
• z.
nia tylko na. podstawie oświadese·
~~DlUłod' Pl·n'Y.czem .....~e:~-b~ nia TKSZ., kt6rv doniósł, Ił Jest
..".uZłO
Z anUl p. ~au n.,z O&C
·ad· d' -- PZHL
Zwycięska druz)'lla weźmie udział w pOSt ~mu ecyzJl..
.• na II!'
tum'eh
ke·o
mistrze)
ov
które]
mecz
kwaliflkaeYJny
mIę
W
l ']11
J wym o
d';Y.
LKS & TKSZ m
a listwo Polski
woKrynicy.
. .odb
. ,6 w
, Ciekawe, it do dnia dzisiej!\zego 1orumu.
I,KS nie został przez zarząd PZID, POwyisze okoliczności niezbyt po
oficjalnie powiadomiony, gdzie wła chlE'bnie. świadczą o porządkach w
ściwie zawody te powinny' !dę ód- za.rządzie PZHL. Na listy i depesze
być: Łodzianie wysłali do PZHL. zwyczaj każe udzielać odpowiedzi.
D.

Dobras (Z,I,) - .~nl~dv (~tr7'!
lec). Zaczyna z. wlc).k~ anImu
REPREZENTACJA RUMUNJI. ,uuż ' 'do' Zakopanego. W ' dniu dzisiej S"lem walkę ŚnIady . ~ ma pt'.
Związek "Makabi" w
Rumunji tzym przyjeżdza. żespół jugosło ,,:,n~ prz€~-agę, lecz lUZ w tr1.·~.
nadesłał
defini~,wnie zgłoszanie lwill.óski, jutro
spodziewany jest CleJ rundZie ledwo trzyma SIl!
swej drużyny na igrzyska. Rumuni J 'zyjazd części ekspedycji czesk'ie,l
przejlrvwlI iac 'la
wystawiają sześciu zawodników do 1- orwegowie, 'których przyjazd wy
Pac (S.) BIt.m (Ha.koa~i .
biegu płaskiego 18 kIm., 3 z&y{od w~je zrozumiałą. sensację, przy ja
Blum walczy z prawej pozycJ'
Makabl, pokonana 22:0!
niczki do biegu pań, 1 sztafetę pa.- (11 około niodueli. W tym . mnieji zna tylko jedno uderzenie: le ' ~a lodowisku LKS Odbył ' się pisyWali się tu Król i Załęski. któnów 5xl0 klm. i 1 sztafetę pań i więce!j czasie oezelawany
jest wy sierp. Ra.z tvlQ{Q uda o mu
mecz hokejowv
mistrzostwo Lo- rzy zdobyli największą ich ilość.
3x5 klm. Ponadto biorą
udział w J zyja,zd Mi1ckenbrunna, który -wysię dosi~gnąć pt'7~J wnik!l., 1""'"
dzi pomiędzy ŁKS li. Makahi J'tk 22 bramki zdobyte na Makabl tG
jJżdta we czwa.rtek E Chamonh..
biegu o odznakę sprawności.
kle trafiał w powietrze. Jest
Zespół hokejowy rumuński skła.
przewidywaJiśmy, mecz ten zakoń· akurat tyle, ile tKS udało się uzy·
to· wvbi~ie jednostronny La czył się w~1sokocyfrow~m zwycię
skać w poprzednich czterech spoi
da si~ z 13 graezy.
ZJAZD GWIA2ZISTy.
wodnik bez w;Plkszp.j f)rzyszł ...
W konkurencjach
sanec~·
Orga.niz~wany pn'lz sekcję ~o. ści. . 7.a· La'tdzie'j ' W'&zec'hstronn'l stwem LKS_, a ostateczny wynik kaniach.
Re.kordowem zwycięstwem nad
. .kich startują. rumunowie w bie· :t.oeyk1ow4 "Makabi" - Kraków walkę prz'yznano . zwycięstwo jest rekordowym_ Rekord ten był
by znacznie większy. gdy~y nie to. MakaM. LKS. zakończył swe gry
. $~h jedynek, dwójek i osadaeh t jazd" lrWiaździ8ty niC?t.ocykli i 'B a- Pecowi.
ze Makabi nie. stawiła się do dru- o mistrzo!;two
okrQgu.
Tabela
'mieszanych.
moeho<16w do -~kopanego, wzbur.hvOowski (S.)
Bra:lq giej połówki trzeciej tercji, poda- przedstawia się obecnie jak nas~
figurowej na lodzie dził tywe za.interesowanie. Wpły,.
W jeździe
(H.). Przez ' cały czas ma tJl~ ją~ jako pow6d, że me oz sędziuje puje:
Rumunję reprez6Jltuje 2
zawodni- t lły jut liczne zglo,8zenia z Polski,
bowslri ' przewllgt'! i zwyci~i~ł inny sędzia, nit był wyznaczony
kaw.
Czeeho!lłowacji, _ OOań~ka . i
~he.
1. LKS
10 · 5 44:2
"a punkty. Za wysoce llieodp",
miee. Organizą..torzy uzyskali s~e· wiednie zachowanie się w rin (zamiast p_ Dregera _ p. Brauer).
St Union-T.
6 4 17:6
GoŚCIE JADĄ.
{lg cennych nagród, z któryąh wy
LKS miał pnez cały czas szalo~t Trytlmf
2 2 10:6
gu po walce zasłuŻ.vł ~obie
Zespoły zagraniczne, które pn.y !r "żnić }la.leiy nagrody Dl. ' Ęrą,ko,'
2 8
2:8
dysk walifikację. 'SkOliczyło się ną prze,wagę. Makabi · nie była dlań . 4. SKS (pgierz)
· etdża.ją. na.
igrzyska., . zjeżdżą,ją ..:a, gminy: Zak~plt.Il~.
5. SKS (Łódź)
- 3 2:11
tylko ria surowem u.p()mnit'"\lu. żadnym przeciwnikiem i nie m<'gła
6. Makahi
- 8 0:42
, Olejn;k (('- nale1v ·do· ~ędu się zdoby~ ani na jean" ak~j~. Bra.
mek
padło multum, razem 22! Portajlepszvch :':':.dch · widzit>li4m)
\V rintgtl. Małv krępy, nadzwywysuwa -.Z.Z. i P.~.O. do wielkiej
nagrody sportowej ~r.a i bitny, doskona.Je operuje
.
Pańśtwowy instytut wychowani. cłach, ~lesUłC się Je~nakową · popu- lewą, ciosy ma celne, to lcł
wałkę 7 MuszyÓ.5kim (S.) CO ... •
staje w Badenie 12 narodów
fizycznego otrzymał Juz opinJę Pol lamośe., w k~Ja..
sk:ego
komitetu olimpijskiego i
~ybór jest wyjątkOWO trudny. strzygnął na swą . korzyśe.
W mieJscowOt§ci kuracyjnej Ba- roku pOra~ pierwszy Frafle!a l Bel
Harbicki (IKP.)
KraszZwiązków sportowych w sprawie Wobee. Jedna~ konieczności roz·
1cowski
(H.).
Para
dobrana,
o·
pOtł Wiedniem odbędą si~ m~ gja, natomiast brak Szwecji, która
den
przyznania wielkiej nagrOdy bono- s~rzygntęcia
Związek , .ZWiązków
roweJ PIWF za rok ubiegły
ostatec~nie zdecydował, ze wyczy· bydwaj ma'o przyswoiłi sobie dzy 3t stycznia i 5 lutego br. mi· w roku ubiegłYm odegrała rował
Więcej
inicjatywy strzostwa ping·pongowe świata, na nil rolę, a tak:ie RumunJi i Litwy.
,
'
ny Kusoeińskiego, Jako mętezyzny, z baksu.
Po długich rozwałaoiaeh ł na· maj,ą
większy . wator,
jednak miał Ha rbic'k i. którego U~ł'\a.ill)
które lista zgłoszeń została juz
Jednoeze§nle odbędzie się posie·
mysłach Związek
ZlWią.zk9W dał 11~~lędnia, Ze odznaczenie Wata· 13 zw~ięzcę.
zamknięta.
Zgłosiło
'
się
12
'
oarodzenie
kongresu międzynarodowe
opinię, że kandydatury Kusoeiń· slewiczówny &ędzie Jednocześnie
Wa,(a półśrednIa.
skiego ł Walasiewiczówny, uważa hełJem złoionym Polonii amery·
Węrry, Au· 'o, który zajmie się między innedów,
•
mianowicie:
W tej ~ategorji ni-cmal wszy
za równorzędne, gdyz icb . wyniki kańskiej za Jej ni~wykłą ofiarność 'iCv zawodnicy bvli dobrze p.f7v strja, CuehosłowacJa, Niemcy, Aft mi zagadnieniem amat.o rstwa VI
Sportowe i rekordy światowe st. na rzecz sportu polskiego. To tez t: gotowJlni. Naj!epiej zaprezento glja, Francja, Belgja, Indje, WalJa
cle, w związku z zarzutami,
ją na jednakowo wysokim pozfO. tego względu zarząd Z. Z. ł PcH. wał sie Szumi raj z Hakoahu.
Jugosławja, Łotwa i Stany Zjedno
óre postawiono najlepszemu za·
mle i :ieoboje zdobyli mistrzostwa komitet olimpijski . wysuwają kan· Wadą jego ;est wielka nerwo·
olimpijskie w najcięi.szej konkuren dyd_turę
Walasiewlez6wny
do wość. zalełą - pie.knv cios I czone, które reprezentufe tylko je- wodnikowi węgrowi Szabados, kt
-eji i uważani są dziś za bezkonku· wielkie i honor~eJ nagrody SIWI wymarzone :warunki fizyczne den zawodnik. A więc da walki o ry tez z tego względu nie zost ~
reneyJJ!:fCh w swych speejalooś· toweJ.
Szumi raj jest urodzonym 00- puhar Swaytlinga stanęły w tym dopuszezony do mistrzostwa.

I

Rek.ordowe Zwrcie5two t. .5..u

~~Dok~;~19(!h,

°

""I

Kand,dature ' Wal'asiewlez6w...,
~

Do mistrzostw

Ding-PGnga

lód!.

28

ałycznI.

1933 r.

InllaCJa BonlerenCJI
gOSPOdarCZYCh
Świat wstępuje

w nową fazę mię
1zynarodowych debat gospodarczych. Po zakOdczenłu w Genewie
o.,lTad konferencji w sprawie skrócenia C7.aSU pracy, czynione są przy
gotowania do otwarcia wielkiej mię
dzynarQdowej konferencji gospudar
czeJ w Londynie, która dążyć ma
nie mniej, nie więcej, Jak do poetniesienia cen surowców w skali
światoweJ, do przełamania przesil e
nia I zairdcJowanła nowego okresu

GLOS

HANDLOWY

t.6dź.

28 stycznIa 1933 r.

o
formow
C
J
z
PostulalJ sfer gospodarcz,ch zmlerzaia do

złagodzenia

Sfe" gospodareze. stojąc za· nowić podwalin~ szerzej ujętej .... rewizji podałktl st: .koweJCO l JCMUltow.o
sadni<:zo
na stanowisku, iż reformy podatkowej w okresie
są obecnie przedmiotem narad
gruntowna refonna Dodatkowa po.Jepszenia konjunkturJ.
W pierwszym rzędzie
mUłi sfer miarodajnych 2 J)rZedstajest nie do przeprowadzeDla w
okresie obecnego przesilenia, u- być przeprowadzona likwidaeJa wieielami sfer gospoda,r ezych.
Sfery Rospodareze uwalają
znają mimo to za konieczną ta- zaległości podatkowoyeh.
Ponadto jednak sfery ROSpo- za konieczną reformę podalku
ką
przebadowe systemu podatko- dareze wysuwają szereg dezyd~ dochodowego w s-zezeg6Jino§ci w
~a'tów w zakresie podatków bie- odniesieniu do osób J)l'awoyeh,
wego,
pomyA~noścł.
• więc np. spółek tłkevjnveh.
kt6ra z jednej strony urnotUwi- tącveb.
Projekty dotVC'łree
spółek z oJCl'. odp. Zmianę sksli
Główny cel konferencn stanowi łaby zwycięskie wyjście z krypodniesienie poziomu cen surow- zysu, z drugiej zaś rn~łabv sta zniesienia podatku maJ"łkowe- pod8ilku doehodow~o sfery go·
ców; cel ten nie ~zie mógł być o !I==!!!!~!!!!!~!!!!!!!_!!'~I~'~~!!~~.~.~~~~~!!FF~~.~I~~~:a~a~~~~~~~~!!!:=:$=~'
siągnlęty bez uregulowania innych
podstawowych międzynarodowych
problemów gospodarczych.

Dyskonto
\V bodzi uslalo
Banki
z

-,•

kr,zJfSu

spodarcze proponują pneproetapami.
Tak więc w
pierwszym etalJ)ie bv ·vbv
Il~

wadzać

w~l.ędnione następując.

po-

,tulaty: jednolite tralktow8oie
zysków i strat na przedmiotach
majątkowy<:h, wyłączenie z opo
datkowania zysków t. zw. sanacyjlDvch i zysków
z udziałów
kOlUiorejalnych oraz wyłączenie
z wymiaru kwot, prze\llaczo.
nych na pokrycie strat z ostat·
niego 2·letniego okresu,
W drugiej fazie nastą;piłoby
zwolnienie
z opodatkowanJa
sum, wydzielanych eorocznie s
zysku na kapitał ZQp&'50wy I
wprowadzenie .~dnolitcJ stopy
podałku od osó-b prawn:veh w
wysokości nie przekraczająeeJ
20 proc. dochodu podatkow~o.
W trzecim
etapie dopiero
przeprowadzonoby zasadniczą
rewizję całokształtu
wymiaru
podatku dochodowego.
Dalej sfery gospodarcze stojlli
na stanowisk u
zwolnienia od podatku dochodo
wego wkładów w inslytuejaeh
kredytowych.
Zasadniczym postulatem sfer
gospodarczych w dziedzinie podatJlm obrotowego jest
uznanIe za obrót jedynie wpły
wów ~tówkowyeh.
Z takierni projektami
zmuszone są wvstąrpić naczelne orJ!anizacje gospodareze, umają~
stworzenie podstaw dla Izerszej
reformy podatkowej za jeden z

Problemy te zaś motna w obecnym momencie podzielić na 3 grupy: 1) zagadnienie długów między
kODkorują prg"a~DglDl dgskon.eramł
soju~zniezych, 2) zagadnienie swobodneJ penetracli kapitałów, 3) nNa Drywatnym rynku dyskon l poszczególnych ' dyskonterów Materjału wekslowego łrzeeio
sunięcie przeszkód w handlu mię towvm w Lodzi w dalszym cią' prywatnych zu,pełnie :ndywidu- nędne,co w żadnym wypadku
dzynarodowym. Załatwienie proble , gu
alnie. Za materjał ten uważane nle można było na rynku u""
kować.
mów długów międzysoJu8'Znlczycb
ruCh jest minimalny.
są 0'0.
pa-slada niewątpliwie kluczowe zna
Jakkolwiek materj,ał wetks\o- weksle żyrowane, względnie wy
Również
czenie. Niepodobna bowiem oczeki- wv pierwszorzędny jest ogrom. sławione przez
~rzed8Ięblo..- ustało w zupeJnokJ dyskoI\ło
wać powrotu normalnych warun- nie poszukiwany. to iednak W,J
siwa państwowe,
postdatowanycb czeków,
k->w na śwlato""'cb rynkacb pie- hec zupe lle"o braku ma,t erj'atu względnie jeżeli chodzi o L6dź.
"ol
"
ż
n
r e ft'nuy z.... ~a J'akkolwiek ilość czekórw
t..-b
niętnych, póki sprawa długów nie teno na tute.fS' zvm rvnku,
do yrowa e p z z
.
-...
JV
k
fr
n
""kI'
.....
rz"l
na
tutejszYm
rynku
:e&t
nada~
zostanie definitywnie załatwiona i żadnych tranza'kcji nie docho- OiCZlle. Ja
a c ...., e l ... "
•
to w sensie zrzecunia się Ameryki dzBo, Stopa orientacyjna dy- niektóre z firm, które należą do dość znaczna.
ze znaeznej ez~cł swyth pretensji. skontowa dla t~o materjału zwilł1.ku wielkiego orzemysłu.
Stwierddć wreszcie naleiy. że
.
I ksztal10wała się na tutejszym Materjał wekslowy drugorzc:d - przy dvskoncie materiału we
Póki to nie nastąpi niema mowy o rynku w granicach ()d
nv
kslowego pierwszorzędnego
powrocie Angljl do waluty złote) '
10 do 12 roeent
dyskontowany by~ p"et
dyi likwidowania chaosu, pantJj~
Ił
skon te rów prywatnych przy sto konkuruJ.. Qbeal~
w słłoym
na rynkach pienIężnych, niema mo w stosunku rocznym.
Zazna- pie procentowej, kształtującej stopalu • dJ8konteraml tuteJwy o zainicjowaniu w skali między. cryć naleiv, że klasyfikowanie się waranicach od
ue b_ki prywame.
narodowej akcji pomocy nnanso 1\ weksli na materjał oierwszo1,25 do 1.50 proeeut
które chętnie malerjal ten reaweJ dla stojących przed ruiną kra rzędny i d~orzędnv na'.eiv o- w stosunJku miesięcznym, przy- litzują. tem:bal'dziej, iż podaoZ go podstawow~h środkÓlW' ła~'
jów Europy ~rodkowo - wschodniej becnie do r~eczv ogromnie tru czem obroty były tutaj mini- t6wlki jest ,Eupełnie do6tateezn8. d~enia kryzysu.
" od .
.' .
dnvch i {Taktowane je8t 'P1'IZez malne.
(aIC)
W ogóJnoseJ cmek pleruęz,ay uałltręezaĆ będzie niewątpliwie znlleZ
CalkowiłY
ne trudnośct O postępującej dezor.
przywozu koszu'
ga1lłzacjł łwładezy bowiem z jedw HolandJI
neJ strony lakt odstąpienia od waluty złotej Unji Południowo AftyOd dnIa 25 b. ID. W1H'O'"lc'h..
kdskieJ, z drugiej strony niebezae :llOStaly w Holand." kont)'.
pieczne projekty InnacyJne, COl'al
.euty na wwożone k08ZUIe, ..
w sprawie upadlMcł Akcyjnego opracowania tycb płanów I dla za- grodzealAt, pracowalkom :Id zatrud zwłązku z ezem at do ezasu ••
!\mieJej lansowane w Stanach ZJedPr:z.emys. Juljusz !acwienia kwestJI związanych ze .~ym Jeszcze przed uJladłoAei, ~talenia normy kontyn~enlóW'.
noczonych, a ·przewiduJące m. in. Towarzystwa
fleinze),
odbyły
się
zebrania związ .sprzedażą nierucdomoścl powołano Airm)" - odprawy w stosunku do nie wolno koszul tyeh sprowaemisję banknotów na sumę 3 milku wierzycieli, na które stawiło dWlJch mężów zaufania, którzy Ilości prze1tracowanyeb lal Jednak dzać do Holandji.
iardów dolarów.
(lę szereg adwokatów w imieniu łącznie z syndYkiem sprawv te za nie WfieJ od rocznego WJ'n&Il'ONIemniejsze trudności wyst4MJuJą I wierzycIeli, oraz wierzyciele oso- latwłą.
dzenia.
na odcinku towarowym. Angłia b) .,iście lub przez swych przedstawiWko!lcU postanowlOf1o adzłelłć
Wybrano tei mę!6w zaufania w
aaJmnieJ nie zamierza powrócić do I cieli.
o i p"awy zwolnionym pracownikom, osobach adw. Kempnera ł JulIusza na auk~jach wełnianych
1Volne~o handlu, a przecłwnłe coNa zebraniach zaakceptowano a pf1}'.\ 'tym przez zarząd masy w H.łn7.la i załatwiono kwestię wy- Pocątkowo mocna tendencja na
raz §m'elej kroczy na drodze probł- sprawę przerachowania obligacji wysok~cl trzymiesięcznego wyna· najmu wlęk8zych lołulll.
'Iwełnę surową na aukcjach 1000dys\o

I
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Dalsza
likwidacla
masy
opadloSci 1. PrzeDlgII. .,Jullusz BelDzel"

IllIal

il.

Sli.bsza tendencja

I

~:jo;~:~~i::o::~:n~iJ:: !;:!z::iS!jd!~·ł~~Skt ~~::~ I

ci państw enropeJskfcb ' z FrancJą syndyków ostatecznych zdał sprana czele, a jedynie drobna grupka wozdanie ze sprzedaży 3 nleruchomniejszych pat\stw europeJskicb roMcl centrali, z których osiągnlę.
marzy o zniesieniu barjer ł ograni- to ogólną sumę 507,7OQ zł. R ć wnoczeń przywozowych. Jeżeli d'a uzu, ezdnie wobee
nikłego wynil(u
pełnienia dodamy, Ze trudnOŚci na sprzedaw I nikłych cen oslą!!nlęinnych odcinkach nie zmniejszają tych priy obecnej konJunkt~rze,
się, Ze horyzont polityczny wsłrzą- wY1,owledzlał się za wst r zymat'lle!1l
sany Jest nadal echami gr6tIJ ł ... 1'0 W interesie masy wszelkich sprzeda
wokacji
rewiz!onistycznycb,
te ły nieruchomości.
brak . podstaw • dla przywrócenia
Adw. Kempner sprzeciwił się te
swobodnej wynnany międzynarodo. ma wnioskowi adw. Słonjowskiego
v.:eJ rąk d~ pr~cy! ~ więc. znlesie- co do wstrzymania sprzed.ty niema ograOlczen ImIgracYJnych - I ruchomości jak równlei CO do zat? wówczas w. całej pełni zarysuje \ vlC/'J'ania p;zez syndyków ostatec2:
s.ę, przed namI obraz trudnośei, z łych umów na wynaJem IO'<atj w
Id remi walczyć przyjdzie konferenl yeh nleruehomościach na d'ui.sze
Jkresy czasu, o ile ehoozi o !okalp
cji londyńskiej.
Szanse sukcesu są przeto zniko- powyżej czterech pokol.
Wobee braku zgody pomiędzy
me. Niepodobna w ciągu choćby
p:>szczególnemi
grupami wierzycie.
najlepiej przygotowanycb obrad
wierzycielami
odrobić zło, !(tóre nagromadziło li i poszczególnymi
S!ę w eiągu dziesIątek Jat. W bez- co tło sposobu dalszej likwidacji
Słoniowski oświadczył, ii
nad ziejności sytuacji błysnąć jed· ad'W.
nak może promyk nadzieL Promy- zmuszony jest zrezygnować ze stakiem tym mogłyby być poJaWiaJą nowiska syndyka ostatecznego.
Następnie wierzycieJe
ucbwallli
ce się tu i fwdzie oznaki poprawy
gospodarcZej, oZnaki wychodzenia Irnntynuowanie dalszej likwidacji
z głębokie.! depresłi. O iJeby utrwa- maJ'ltku masy, ze ,"ględ u na to,
H nlen~chom~ć z roku na rok tra·
liły się OI1e i przybrały cbarakter
ci na wartości. JednaliZe wyznaeze
o;rł-ho - ~wi .. toweJ poprawy pOłO.
zeala gospodarczego, to z tą chwl. nie terminów s"r:retłaiv nlelucbomości pozostawili do uznania pozo
lą wz rosłyby równiez znacznie szan
8e po~ytywne,o rozwiąozs.nia trud- stałelro syndyka ostatecznego adw,
Langego. Równfeł postanowiono,
Il~ci międzynarodowych.
celem ułatwienia sprzedały nieru,
A. C.
cbomo!cl, dt)konanłe dalszyeh plan6w podziału nłerucbomoścł, a dla

padlos'CI· nadzo.... uk·ładU Sk~:t:!e;~~a ~:!:~~g:~;:~e.ga_

,
Na ostatniem posiedzeniu sądn
hanolowpgo
rozpoznawana. była
spra,wa. uJ)adłości SpćłdzielczeJ;o
B~mku Ludowego z nioogr. odp. w
Aleksandr(lwie.
W upadłości tej na ostatniem 708
.aniu wierzycieli wobec braku
)ropozycji ukiadowycb ze stron,
zarządu banku, zawarto zwią.zok
wierzycip,Ji. a kwestj~ wyborów
syndyków ()@tatecznych, na wroo~t>k wierzyciela Lewandowskiego,
odroczono na. przeciąg czterech
tygodni. Wierzyciele. proponują wy
bór 8 syndyków, w tem jednego
dotychozasowego syndyka t.ymezasowego adw. Barę i dwuch z pośród siebiA.
Na zebraniu tem również złołył
sprawozdanie ze stanu upadłoś~j
adw, Bara, z którego wierzyciele
dowiedzieli się, it zwołane pol'iedzenie rady nadzorczej i Z3J'Z4dll
upadłego banku. celem uzyskania
środków na. prowadzenie upadłoś·
"'-i, nie doprowadziło do żadnych re
rultatów, jak równiet we~wanjc
do udziałowców banku o dopłate
do udziałów
Atl{ywa mMy przedstawiają war
toM 43,708 zł., a pozatem wniash
no ostrzeżt'lllie na sumę 40000 zł
na nieruchomości Kazimierza Rll·
domi{'skiego, którego nieuczciwe·
mu prowadzeniu zawdzięcza. sł~, łt
bank popadł w niewypła.calnoU.
Do masy zgło!Uo !liQ 121 włerzy-

•• ,
• ków wełny w dniu wczorajszym
cieli i zost.ało prsyjętych na sumę by lv niz~ze przy dalszej slabs.J
[,.28,970 złot.ych.
Iten ,uell.
Syndyk adw. Bara nie wypowieMimo to poziom ogólny cen na
dział się o charakterze upadłoścI, obecnej aukcji Jest 'W dalszym et..
w(.bec nieukończenia sprawy kar- go o kilka ~unktów wył.szy, .....
.nej przeciwko Rudomińskłemu, b. żeli na aukCJI gruanlOweJ,.
kierownikowi banku o naduiycia,
która obecnie jeet jesfcze w tAlku.
.
Sąd zatwierdzU uchwały 'włeny
we włókiennictwie
cieli, wobee w stwierdzeni&, ił
b. kierownik banku Rudomiński do
japońskiem
tychczas zajmuje bezpłatnie 6-poNiezwylde szybka IndostrJaH_
kojowe mieszkanie w gma.chu ban- cja JapoojJ, nieUstająca nawet w
ku, wytknął zarządowi masy nie- latacb kryzysu, ujawnia się ,..
dbalstwo, który powinien był wy- szczególną siłą na terenie wlókienstąpić ze skarg, o eksmisję.
nictwa.
•
Poza gigantycznym wpr06t rew,.
W sprawie powtórnie ogłoszonf\j wojem przemysłu
jedwabne/ro I
upadłości firmy "Bracia Izrael i sztuczno - jedwabnego, bardzo ~i1
Jeszaja. Buskowoda." i jej właści· nie r02.btldowuje sIę przemysł h·
cieli sąd rozpoznawał podanie upa. wełniany.
dłycb o udzieJenie im glejtu, poniE'
Wyrazem tego są dane, zawarte
waż przy ogło!lJeniu upa.dłOŚCi za- w sprawozdaniu rocznem Związku
stosowano wJględem nich przymus ~ przemysłu włókienniczego Japoosobisty. Do pcxtanJa upadłych t nji. Sprawozdanie to podkreśla
przyłą.czyło się 23 wlerzycieli, kt6 że w rO!Ht 1931 liczba wrzecion w
rzy wyrazili pisemną. zgodę na wy japo;<skim przemyśle bawełnianym
danill glejtu JakkOlwiek część zwiększyła się o przeszło 400 tyslę
wierzycieli gwałtownie oponowałll. ty. Jest rzecz,! charakteryStyczną ,
przeciwko glejtowi sąd wydal że import mas:.ym wł-' k'enn iczycb
glt>jt upadłemu Izraelowi BUf>kowl) do Japonii wy? azu2e ostatnio wy.
dzie na 14 dni. a jednocześnie ze· datny ~patle!~, gdyż je·..tnocześnle
zwolił na sprzedaż towarów i przę rozbudo-wa przemy ~łu maszynowe·
dzy, znajdujących się w masie. Jak go um,o-iliwia zwiększenie stanu po
się dowiadujemy, cały mają.tek ma siadania włókiennictwa w oparci!!
8y zn~jduje ~ię w ro~porządzenj1.l o krajową prod111icję maszyn pr~,;
sylidyk& a.d",.. StypuJkowskiego,
dzalniczych.

400.000

I
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Nr. 28

,ne
Warszawska

giełda

pieniężna

Na. wczorajszem zebraniu giełdy
wallltowo - dewizowej w WaJ'tiZQ·
wie tendencja dla dewiz przeważała słabsza, przy obrotach niewiel
kich. ::Xotowano: Holandja 3~ ,8;)
(- 10), Londyn 30,28 (- 7), Nowy
J(lrk - kabel 8,928, Paryż 34..80,
Pr:tga 26.44, Szwajcarja 172.~~

ienieiny

Dom Wypoczynkowy 'I

i pół proc. ziemskie 31,50, drobne
37,25 (plus 25), 7' proc. ziemskie
clqlarowc 40,50 (plus 50), 8 proc.
Warszawy 44,75 - 45 (plus 371), 8
IOC. Lodzi 4A,25 (plus 25).
.
Tranzakeje nicnotowane: 'li proc.
stabilizą('yjna odcinki po 100 do/a"
rów 61,25, 8 proc. di1lonowska 66
- 66,50, odcinki pO-,500 dol. ()1, x
proc. śląska 45.50 7 P:t:oc. Warszaw
ska 41,50, -g proc. ziemskie złoto
we 36, 5 proc. Warszawy 51,50,
odcinki po 100 zł. 5.9.50.. 8 . proc.
Piotrkowa 41, :6 proę. obligacje m..
W.arszawy VI emisja 35,50 ( - 25),
za 4' ipÓł proc. ,~l'arszawy chclanu
płació -16,50, za 5 proc. kolejową

w parku

Tranzakcje nienotowane: BelgJI1.
12::$,95, Nowy JOrk 8,924, Włocby
45,68 ( - 2); w obrotach między
bankowych dewizami na . Berlin
o-bracar.o 21 ~,35. W obrotach pry
walnych: marka niemi<;)~{'L 21~,11J
bauhlloty dolarowe ~,90 h'~t an gldl'ki 30,33, rubel zlot.v 4,()7, (ł-,.
lao~ zlOty 8,98.50,
rubei s~:>bnly
UH. bilon 0,06.
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G6rze

l'

Lichtenfeldów przy lesie sosnowym. Kanalizacja, e·
lektryczność. Park oświetlony.
"':e~andy oSllklone. Lekarz na
mle]Seu. Ceny zni:l:one. Tel• .
~a1-21, lub podmiejski Wiśnio I
wa-Góra telef. 6.
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P R,Z E P I S Y W A N I E
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sanatarlum I'

D-rów Z. Rakowsk~ego
I I. Izygsona ,...
-
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•
zgłaszać I
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;-'/.
zakład olwarty całV rOk ·. Ogło~ze,,11
CHElM·Y~DrlODZIA"<·

MASZYNIE

' POWIELANIE

rp......-

~

~obne

.•.1

Opieka i ubiegi lekarskie. Nowo- . ._ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _
ozesny komfort. Centralne ol!l'z~. ~
,
PŁYTY u~ywane zamieniamy
wanle. $wiatlo. Telefon. KuchnIa
dje'fetyczna. WIadomość w
j
o
na nowe. NarutowI'cTa 6, IYI.
1Chełmach: tel. Zgierz 56 I~b
.... . u
w Łodzi tel. 127·811 122·60
r:7
,
806-3

1e:2! bulla

I

"H

Ł6di,

1\"

Andrzela 1.

UlJahowauls

I·

ANGIELKA udziela lekcji ano
gielskiego.
Akcent londyńsv..i.
Kóresp.ondencja, konwersacja.
Ceny przystęIPJ.1e. Te.l . 245-88.
699·1
----~

P ..,tmule wuetkie roboty, wahodlJ~
oe vi aakres GBvslICI.enla "Vb. hofe'
,owanla. cyklinowania. i druło';Vanla
posaó.ek. 3prll~ł'lnle bIur i miauk ań
ora& esys,clIenle ohien fabrvollnych w
badr.nkacb p!etrow,oh i pańerowvo h
(t. JW. S.edowycb.l oraz odkurCllnie

POLONISTKA (Uniwers. Warsz.)
udziela lekcji dorosłym (chętr.ie
cudzoziemcom) metodą skróconą.
Tel. 114-56 od godz. 1-8
i od
20-Si.
29799-3
el.k~roluxem.
o
- - - - - - - -•.:.---Opekowanie drzwi I okien nil' ~Im~r STENOGRAFJI francuskiej koreCeny hls.le; 'rei • .1015.47 (p",*) spondencjjLandlowej, konwersaćji
i kotepetycji. Zaćbodnia 63 m. 4.
2-3 godz.
., 3569-6
o

DO 'sprZedaŻY 1118Slun

..

i ~nslalacii

lo.;

,o; .'"

~------~

. Kupno i sPi'lodat.

maszrnowrch
poszukiwane

DWA :NIKLOWE Ł6~KA "{materacami w dobrym stanieczyste tanio do spn:edanhl.
WóJczańska 41, · m. lO, od godz.
12 do 7·ej. '
'
786-2

,enerjlic:&ne Q!oby, dobrze wprowadzone w insty'ucjach pańsfwowo
·komunalnych .- Oferty pod: .Zbyt"
do Tow. RekI. Międz. j. r. Rudolf
Mosse, Warszawa, Merszalkowlika 124.

BlORO INKASA WIERIYTflNO![1

"JIJ I"

ZŁOTO. BWTEI;tJĘ i

kwity
lombBl'dowe kupuje i płaoi najwy~sze oeny.
Magazyn. jubi- lerski L Fija.lko. Piotrkowska 7

-

---..------

ZGUBIONO kwit kauoYJny E·
lelitrowni Łódzkiej za Nr; 41489
na zł. 30.- z dn. 5. III. 1921 r.
na nazw. L. Szreter i E. Szot,
land.
)NIEMA BRAKU POSAD! Czv
finna jest 'w opresji, czy prosperuje, zawSze ma duto ' wolnych
miejsc '. dla
zdolnych
współpracównik6w, którzy potrafią firmę z opresji wyprowadzić -:.. lub uczynić i-ą bardziei
prosperuiącą.-' Tysilłce ich czyta codziennie drobne - ogłoszenia
w ' Gło sie Porannym"
"
..
.

-. Posad.

W CIĄGU miesiąca i
rancją wykluczającą

pod gwaabsolutnis
w.szelkie ryzyko, wyucta pra»'
tycznie na ssmodzielnej(o bucbaltera- bilansistę. ...eoJlozn. •
wyższem
wykształoeniem
,
kontroI. svndyk: przemysł.
Bliższych informacji i,V1ko '"
poniedziałki wieczór 7 -10~
Piotrko\\ ska 165, front III p.
784-2

Reprezentacja Verband der V.- •
- -relne .. Credltreforme". V. w Lipsku BRYLANTY, złoto, srebro. różczynne ned.1!1 w pop,zednim lokalu nA. biżuterię oraz kwity lDlllbarprzy ul. ZAWADZKIEJ 18. tel. 208-99"
'J
pod kier. b. długoletnie~o wsp6łpl'e- dow6 kupuje i pluci najwy:tsze
cow'I!ka M. ~IN::SBURGA •• ~rzyjmuie ceny. M. Mizes, Piotrkowska 30. PuKOJ
do wlndykacJI wlerzytelnoscl zaległe _
_
.
l,

---:-- Oglos!lenre.

sldadeJ.'~cych s!ę II obsJl.ernvch WIdnych

•

W18DIU.

ubikaCJI. w m I arę mozno§cl syetemu

•

MASZyNA DO

Lokale
..-.
'Rew
FRONTOWY

" '.

dwu-

PRANIA .~owa, br~~a~, ~~:a:~td:.i~c~";.:.an;,~

Sl'6dmiel,ke 40 _ Piotrkowska 60

K
·

167

11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 ~f;~~:::~7:~~·z \~~~?I;:~~;~:~~odo- nOWA fIUA, PIOTR, OW~KA , -
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Oferty wraz z planami Ola2: warun
!rami najmu i wokaz!lniem powler.chJ:\i
u~yłkowej naleły składać w biurze
Wydziału Gospodarczello przy ul.
Narutowicza Nr. 65, pok6j NI'. 8 w
terminie do dnia 1 illarca 1938 roku
Łódt, dnia 17 stY,!f:nIB 1933 rollu.
Magistrat m. Łodzi

CEnTRAlna tABU1UDIA
A~UMULATDRóW

RRDIOWYCH
SJ\PlOCHODOWYCH
MOTOCYKLOWYCH

•••

WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOtvCZANIE
AKUMULATOR6W

HIINIK4
• CHIRURGICZNA
"S Jl s.N o.Iło., O"

POł.OźNICZO

I

TELEF. 223-38.

PIOTRKOWSKA NR., 89. ' ;;

zB~r~Olczn~, marki "John 0~~-11 lu~ego. do. o~daOla ... WładoI
zy]me tamo do eprBec1am&. mośc: SIenkieWicza 20, 1l? 6,
Meglsfret m. Łod.zi -Wyd~!ał GOSllo-' 1Wiadomość telefonioznie 226-32 w czasie 4 - 6, prócz środy i
na prenumeratą ,.Głosu Porannego"
darc.. y.--:- poslukuJ~ W poblIŻU ~Iacu "
. '
soboty.
. 786-7
N
""2-22
II WolnosCI,. wJ:.f.llępnJ~ w pr~m ' enJu ~1.
.
Wypo!ycza1n a ksląiek
~.
•~
'.'
mozna na r. ~~.
_ . . , I?tołrlrowshle}.lokoh, nada j ących SIę
.. ..
_
" _.
Głos Poranny" dostarczony bądzie nazajutrz po : na po~ieszczenie biur m iejs~ioh e "Rł!b.· liftD(~ o '.02;-3, ·4 · POKOJE Z kuchrią ~
Ił

•

WiśE!iowei

III1.....................................
lamO'II-eOI-a 8Ieloo-cz·ne i= wil~t?liw~o~;ol~~j~.p~"ki~ij "',<0,-

r.• ••••••

5

na

38.

NOTOWANIA BAWELNY
NOWY JORK
1000 6,20 luty 6,04 marzec 6.10
kwiecień 6,15 maj 0,23 czerwiec
AKCJE.
Na rynku akcyjnym tendencjr -628 lipiec 6.35 sierpień 6,42 wrzeby!a bardzo mocna, zarówna dla. sień 6,50 październik 6.55 listopad
akcji Banku Polskiego, jak i me· 6,62 gnldzień 6.69 styc~eń 6.7~
talurgicznych. Notowano:
Bank
NOWY ORLEAN
83,25 8l:l,50
Polski 82,50 _
loco 6,M marze.c 6·07 maj 6,20
(plus 25), Cukier 16 (plus 60); ~iL lipiec 6,34 październik 6.52 gl'U
p"»y 11,25 (plus 50), Starachowice dzień 6, 5~ styczeń 6,68
9.25 - 9.15 (plus 11».
Tranzakcje nienotowane.:
MoLIVERPOOL
drzejów 4,50 (plus 85) .•
loco 5.16 styczeń 4,92 luty 4.9~
marzec 4.94 kwiecień 4,94 maJ' 4,96
PAPIERY PROCENTOW~.
czerwiec 4.97 oljpi~c 4.98 sierp~eJ' .
Dla. papierów procentowych za,.· 4.99 wrzesień 5""'::': ''Październik5,0i2'
rńwno państwowych, jak i prywat listopad 5.03 grudżień 5.05 luty _
nych 'panowała tendencja nadal · 5,10 marzec 5.12.
mocna, zwłaszcza dla papierów do
Egipska: bco · 7,22 sty c zeń 6,94
larowych, notowanych na giełdzie marzec 6,97 maj 7,05 lipiec 7,13
nowojorskiej. WiQkszych obrotów październik 7.21 listopid 7'.26 gru/.
dokonano 7 proc. potyczką stabili- dzień 7,33
zacyjną, 4 proc. dolarową" 3 proc.
Upper: loco 663 styczeń 6,45
pożyczką. budowlaną i 8 proc. lista marzec 6,45 maj &.42 lipiec - 6.39
mi m. Warszawy.
Notowano: 3 pa,ździernik. ą36 listopad 6.32 lP'u-:,
proc. po.zyczka budowlana 44 - dzi eń 6.30
BREMA
44,75 - 44.25 (plus 125), 4 proc.
pożyczka dol. 56,15 58.50 loco 7,M' marzec 705 maj 7,21
• •• _
57.75 (plus 76), 4 proc. potyczka lipiec 733 "aździernik 7,f>;; "'t" ..
inwestycyjna 104 (plus 25), serjo dzień 71,63
wa. 109 - 108,75 - 109 (plus 50),
ALEKSANDRJA
5 proc. konwersyjna 42,'75, 6 proc.
pożyczka dolarowa 59.38 (62),
Sakkela,ridis: . marzec 1329 maj
rl proc. stabiliz&yyjna 57,50 _ 58 13,55 lipiec 13,75 listopad 14,03
- 57.88 (plus 63), 10 proc. kQlej~ , Ashmouni: luty 11,51 kwiecień
wa 100 (- 50), 8 proc. obligaCJe 11,49 cze,rwiec 11,4;9 p~żd?jernil~ ~
budowlane BGK l. emisja
93, 4 11,33.

I
I

1933

~

~l. 213·57
l I " kl •••
Porady" kI. zł. 175.-

Ogrodowe 10.

lóDI

Ifl. ~05·2ł.

•t

WEZWANIE

UL.
~05-2t TEl.
ODBIERAMY I DOSTAR-

Bo

MIESZKANIA słQ-neczne 2, 3 i
4-pokojowe z wszelkiemi wygodami do wynajęcia. Wiadomoś6
ul. Sienkiewicza 102, m. 6.

Dok~6r

--- ,--- ----

ki

ROine

C"AMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.

'-e,

P'lylmcJe od 8.1\0 do 10.30 ,aoo, od
do 2.30 pp., od 6 do 8.30 wIeOl.
• w ruad.lele i ~NIQb od 10-)

Dr.

Dr. med.

MA·~U~~&~!!!!!g PI. ·fBI
DIAT E R MJ A
od 5-7,. W·

Uzdrowis

natychmiast do oddania. Ceuy
przystępne, Łódź, J:>omorska 41~
Telefon- 166-4? '.' ,'"
. 37'1tł-5

"
. •
787-8
- - - - - - ZAKOPANE Willa ,.Łodzianka ''',
'0
Kośeieliska 92, pllleca pokoje z
....
~lnn I.U
całodziennem utrzymaniem. Ca- DO ODDANrA od .zaraz lokal
III H U . ,
na Zł. 5.- Informacje i za.mó- b. restauracji ,. Piccadilly". ZaPiotrkowska TO, tel. 181-83 wienia telefon 136-79.
wadzka 1 oraz 2 mieszkania Pet
4 ookoje z kuchnią z wszelkie'
Choroby sk6rne, wena, ryczne i mo~zopłciowe
mi wygodami. Wiadomość "
- Gabinet RoentQeno-leczniuy
H:otelu Monopol, Zawadzka 7.

PIOtRKOWSIA 167
TELEF.

poleca . .
Ostełnle Nowo§ci w.5 !~Zi~ac;~
od 8-15 e!!zempl. z kazde] ksrąłkl
OPłATA NISKA.

wszelkiemi wygod6m~ bez od-

etępnego, wprost od gospodarza

man

Akuszer-ginekolog

,

Piotrkowska ~OO, fBI. 146-46

Zawadzka 10
przyjmuje 3 -

R

tel. 155.. 77
5 po pol.

MASAŻYSTA hydropata, pielę- - - - - - -

gniarz B długoletnią prakt~k~
poleca się do cborych w mJeJscu i na wyjazd. Łask. oferty
8ub. Wykwalifikowany".
2
Ol

785-~

P.O KÓJ urnebl. z niekrępującem
wejściem do wynajęcia l lub 2
solidnym osobom. Piotrkowska
132, m. 41; g. 1-0-12 i 3-9.
•

1

~

POMNIKI różne, oeuy konku: DUŻY frontowy pokój z wez.lrencyjne dostarcza "GRANiT", kierni wygodami. telefonem, do
Łódź: Pomorska 39 w podwórzu wynajęcia od zaraz. Zawadzka
490-5 15, II piętro front, tel. 114-39.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zp~m
.
• . . . . . ..a~~EIIB. . &

PODOrzelsM8, AnhwiCZOwna. KalinOUJnu, .01IOSZa, Tom, LawiósMl1 CubulBhi.

następny

urogram w metro·· Adria

28.1.

12

r--

głoszenie.

I
I
I
I

Mngii:!trat m. Łodzi wzywa rodziny nitei
wymienion"cb zmarłych, aby w terminie 4tygodniowym od daty ogioszenia zgłosiły się
w miejskim powszechnym szpitalu w Radogoszczu
po od biór p0 7 0stałych rzeczy.
.
Lista zmarłych w czasie od dnia 1 lipca
1931 roku do 31 lipoa 1932 roku:
l. Bo;anowska Antonina zmarła 1. VII. 1931
2. Pasiński l\lateusz
,,3. VII. 'li
3. Bergier Józefa
'li
17. Vll. "
4. Szwarc Jakób
" ~5. VII. 'li
5 S:l;ta': chner Dwoira
., 31. VII. "
6. Machlewski Józef
15. VJII. "
7. Lam HArsz
'li
~3.
IX. 'li
8. Kastrzewa Władysława
'li
25.
X. 'li
9. Klimczak Józef
,,2~.
X. "
10. Lange Karol
'li
9. XII. tt
11. Szternberg Ohaja
.,
6.
12. Szafrańska Bronisława
,,18.
X. "
13. Hokusz Maria
" 16. XII. "
14. Mordkowicz Małka
tt
3.
II. 1932
15. Franas Stanisiaw
., 29.
L "
16. Warszawski Szymon
,,4.
11. .,
17. Podniszewski Stanisław
,,13. V. "
18. Lewkowicz Sala
., 23. HL "

•,
•

20.
21.
22.
2d.
24.
25.

Mikołaiczyk Jan

VL

RYCZAŁTOWE

i markIl
GLOBUSA

WYCIECZKI

Znakiem
;wiatowei slawy
na każdej
kopercie

•

Upraszamy PP. . Fabr~k~ant6w l) udzielanie
• zlece' handlowYch wyłącznie WOl8zerom,
zrzeszonym w Stowarzyszeniu Komiwoja:i:erów Ł. O. H. P., Sienkiewicza 3/a, którzy
odpowiednie kwalitikac;e.

Wszelkich informao .1 udziela kancelllrja Stow. w godz.
10-1 po poł. i 5-7 wlecz.
UY'AGA: Instytucie. które obil'cufą wolny
, wprowadzenie w btlld uczestników.

Wltęp,

Zarząd

maJIl na celu

Zapisy przv;mu;e referent okręgu SIW. ,.Makkabi" w lokalu
biura WagonR-Lits, Piotrkowska 64. codziennie od 4 do 7.

"
"
"
"
"
.,

ORTOPEDYIT " .. ~ Ort STRUKTOB

wykonywa wszelkie prace, wohodząoe w zakres
ortopedji: sziuczne ręce, nogi, aparaty orton ~d.
wszelki oh systemów. gorsety na slU'lIywienie
kręgoslupa. wIdady ort\loedvozne na
płaską
stopę (platfus) z kompozyoji aluminiowej i z masy. 8paraw własnego wynalazku na kr6teze
nogi, z6stępu;ąee obuwie na korku (można na
nic wkładać normalne pantofelki). Pasy rupturowe i brzuszne.

;,

Pracownia ortDJedJClft3

a

Józ~1 Iłol~n · 'f:

PIOTRIOWSKA 114. w DodwlrlU

Przyjmuje od 9-12 i 3-7, a w soboty do 6 pp.
Solidnym i odpowiedr.sialnym udziela się kredytu.
Specjalny dział obuwia ortopedyoznego.

-

Ci

upadłości

Kryzysu

żar

StowBflynenia

Komiwoiażera) l

O. H. P.

OgIOfZen:S.
Sąd Okręgowy w Łouzi na posiedzeniu w
dniu ::lO stycznia 1933 r. postanowił: 1) ogłosi ć
upadłość firmie Sp. Akc. dla Handlu i wyrobu
Towarów Jedwabnych i Bawełnianych Maurycy
Tauman, 2) chwilę otwarcia upadłości oznac2.yć
na dzień 26 lipca 11132 r. tymczasowe, 3) zamianować kuratorem
upadłości adw.
Piotra
Kona, 8 Sędzią Komisarzem - Sędziego Handl.
Roberta Schneea, 4) wyrok opatrzyć rygorem
tvmczasowego wykonania, 5) odpis wyroku zakomunikować Prokuratorowi Sądl:l Okręgowego
w Łodzi.
Za zgodność
Kurator masy upadłości
ad okat P~D1r Kon
Łódź, ul. Przejazd o.
Na zasadzie art. 476 K. H. wzywam ,,,ierzvcieli m .lsy upadłośoi aby w dniu ~ lutego
1933 roku stawili się osobiście lub przez peł
nomocników w Sądzie Okręgowym "'V Łodzi
przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, pokó; Nr. 15
o godz. 12 w calu wysłuchania spraw l'\nia
kuratora i wyboru kandydatów na ,
j ka
tymczasowego.
Sędzia Komisars

adwokat.

_. __

Robert Schnee

----,~.

odczuwają tylko firmy
nie rozumiejące potrzeby
:-:
ogłaszania si~
:-:

DOSKONAŁE

PQClMi "'1:.15 ur.

._--,---~---

Celową

I U P U J CI E Z I-ao Z R 6 D t. A

rek]am~

wł.

Z. 6omoliósBi·
tel. 209-87 i 133-72

I

WYBOR

!:!~~p~~ ~~b~~!!!1W

przeprowadza j e d y ni e
AKWIZYCJA

I

__. . . .~$3. .~. . . . . . . . . .~
WIE LKI

poleca CUKIERNIA

Przejazd 1,

,,0 LLA"

posiada;ą

został odwołanv.

"Zródlo"

prawdziwe
• nazwą

z oałkowitem utrzymaniem oraz WOLNYM WSTĘPEM
na wSlystkie zawody od zł. 65.-

łoszenie.

Głogowski,

wInIen Pan żądać, wszystko inne zaś, rzekomo
tak samo dobre NAśLADOWNICTWA ja~ najenergicznie i odrzucać

"I'IJlKKJlBI"

Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy
,.Fabryka wyrobów drzewnych i fabryka skrzyń
,Skrzynia", wł. Maurycy Bialer"' zawiadamia, że
Vi dniu 21 lutego 1\:ł33 roku o godz. 10 rano
odbędzie się w Sądzie Ukręgowym w Łodzi,
Wydział Handlowy, poJcói Nr. lr; zebranie wierzycieli, któryoh należności zostały sprawdzone
i przYięte do masy upadłości, celem zawarcia
układu,
względnie kontraktu związkowego i
wyboru syndyka ostateClmego. Pierwotnie wyznaczony termin na dzień 28 stycznie. 1933 r.

Ignacy

ItlE PREZERWRTYWY'II
lecz wv?aźnie PREZERWRTYWY "OLLA

I

Mag:strat m. lodzi.

Syndyk tymczasowy

~

Komfortowe pokole z .utrzymaniem zł. 14.- Centralne ogrzewanie.
Kuchnia wykwlntRII i obfita a działem dietetycznym. Własna ś1iz"aw ·
ha, tereny narciarskie, saneczkowe, lełalnie. Lekarz w zakładzie. ,
Nowowybudowane luksusowe salony towauyskie stawiaill zakład na
pOlIIomie zachodnio-europelsltim. •Dłubzy
pobyt po cenach ulgowyoh. r
___________
___________
.;
Telefon. \\ arszawa, PodmieJska 1, Śrddbordw.

Komitet Igrzysk Zimowych

tt

, , 6 . Vl.
Gibalska Karolina
,,5.
V.
Marciniak Michał
,,23.
V.
Jelonek Weronika
" BO. XI.
Lajb Perla-Chaia
" ~9. Vl.
Brudka Amalja
" 17. VlIl.
26. Szpaidel Robert
wypisany 15. VnL
27. Kabacińska Wanda
Łódź; dnia 28 stycznia 1933 roku.

•

'ryłka

Jx. "

,,16.

Nr 28

t933

SW'Doczrnkow,
ODB·OROWIA KA" --~I
w Sr611borowie.

Zakład

Ol

19. Śleziński Stanisław

II

"OJ.OS PORANNY" -

OGŁOSZEN

FUCHS'a

IImetalowvoh
ÓŻ Bk

"PATBNT"

WylYmanak

ameryk8ńllltlch

! "Dii~iii~aDwh~~Biodt.zp~~k;;8k~D1E3,
I

I-------------------.....a""""""""
..................................................._............
Pio~rkowska

UWAGA: Dla szkół, instytucji i związków
udzielamy z ciastek 10% rabat.

Tel. f21 38

linoteatr

"C DRSD"
Zielona 2 14

Pocz<1,tek o 4, w niedziele,
Qoboty i święta o 12.

!ala nalgiy[le ogrzana iwentylowana
Cen,

zniżone!

NaSI bezkonkurencyjn, DOllwójny Drogram I

DzlI I dni nasteDn,ch I

l' Sieri
III'

TBL. lBB-6t,
w podw6rsu.
W

_

~

Dźwiekow,

50

Wroi. Dł. Iwan I'IDzŻUł:b
I prZeSIiCZna SUZJ1 Vernon

K

w sensacyjnym dramacie p.

Władca

•w

SIe

ze swym fenomen. koniem Tar7.anem

w

Dziś

i dni nasteDn,ch!

e

Prymitvwna miłoM człowieka małpv. zna tylko prawo dżungli i bierze to co mu się podoba
W gł. roli naj piękniejszy m~tczyzna Johny WeissmUlIer.
Nadprogr. dodatek dźwi~kowy.
Sala ogrzana.

•

=
miesi o&oa Gło,", Poranne ..
lekleml do-I
renUmBra
a
datka~i wy~oai w Ład....~.80, za 03noll.enle _
t
P
«>ilroe.p. z Duesy ' ha oooz{,..W" w kraju _
saJlranic _ al. ,,_ _
H

WS2

_____________________Q____
t_ {l.-

R~kopisów
'i'

Wielkie arcydzieło
egzotyczne p. t.

alp

zlowiek

Przejazd 2

""

DŻWIĘKOWE KINO - TEATRY

.

redakcja nie zwraCL

Pas.e-partout i bilet, ul,owe oprdu

urz~dow,eh niewałne.

Główna

1

OgłoSZeni-a za wier!!. milimetrowy t-szpaltow, (stronll S szpalt); l-sza strona 2 zł., Reklamy tekst...
.
. redakcyjnym zł. 1.50, w tek'ciOl a zastr~ełeniem miejsca na stronie od a ~o 7 włllc:z:nłe 6O.,r.
bea uatr.etenul mlellca 50 II'" na~eałana od ~tr0!l~ 8-'1 do koń~a tekstu 40 lir., n~kro!oiłl 40 gr. ZWJczalnl
(atr.jO sapaitI 12 gr. Drobni 15 lir. za ",raz. naJlIlnteJsae ogłoszeme ał. 1.50. Poszuklwante pracy to gr. Ell w,·
raz, naimniejlse zl. 1.20. Ogłoszania zaręczynowe jadlubinowe 12 zł. Ogłoszenia IIlmi.lacowe oblicaene ..
o $()Ol" drołoL firm aur. 10())/.. la olll. tabelaryczDe lub fllntaz. dodatk. S(jlltł> 0,1. dwu kolor. o 5CP1. :uołel

Heluan y w dodatku i1ustlowanym za 1 cm. Irwadratowy 1

Redaktor:· EugenjusK Kronman.

t.

Za wydawnictwo .Prasa", Wydawnicza Bp. s ogr. odp. Eugeniusz Kronman.

Ił.

W drukarni własnej Pioirkowua 101

