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lAI trakcie

izbę
ust.lAIą SBlftOrządolAlą

uscila

'anga •• Sz"oda twoich łez·· o zamówionych
stolikach w Oazie; Adr;;

Pos. Stacoo·j k przemawia pol. Dubois (PPS.),
Warsz. kor. "GJiosu Por'łlllll(, W<l p.f1.emawiać dl) 15 mi!l1UJt, przemawiać".
go" telefonuje:
wV'f)ada też
pr:zema wda, ale nadal
który mówi:
Wczora jsze posiedzenie SIej
58 i pół ~od7lny)
posługru,ie się skry.phm!..
",To eo panowie wy'pftlwiacle
mu było poświ~one wvłącznit> T\i-ezależnie od ~tosowaniSl po- Marszałek znów gIl'ozi mu ode- z temi ka,r tkami o orze rwanie
Wreszcie p. dyskusji... (wl'lZawa na ławach
dyskus.ii nad ustawą SaDlOł'l'l4ł' prawek i t. d. Oczywiście, ie braniem głQsu.
dową.
dyskusja w ten &posóh prowa- Stachnm podaje marszałkowi BB .• ",kl'2y1ki "Co za s'Posób mó
Projekt ustawy .. amon:ąOQ\Vel. dzona p.rzvbilP.ra
ogronmy p.li,k papiC1"u. zawiera- wienia U ) .
nad którą debatuje sejm, zaWiło
fO'lmę karykałuTalolJo
ją(:y
Marszałek
przywołuje mówc~
1':1 117 al'tytkul'{1W. a jedn'\k Z'l' A wip,<: dla prz··klladu: P'fzemakilka tysi~y at"kuuy,
do porzad-ku.
padła decyzja, że
wia posłanka PeplQw.o:ka (kl. są to petycje -przeciw ~e
Fos. Dubois mówi da1.ej: ,,~a
w ciągu nocy zasadniczo U8ta nar.), która domaga .. ip usu zbiorowej.
powadze t~o sejmu talk wy
wa ta musi być prze.pl'oW1t·
nif:C1a artykułu o prawa-ch glo
Również pos. Grwlmr ('1.tk.r.) branego nic nam nie zależy,
drona,
.m 1.3wodowych vrojskowych odc?:ybuje swą mowę i jemu
wszystko to jest ordynarną
zabrania
czytać.
mimo iż każdy artykuł tej :'" w słu7,bie czynnej; na wywody marszałek
kOmedją"
stawy hudzi zasłJ:lzeżenia.
jej z ław BR nuci się piosen- Pos. Czukur powołuje się na (wrzawa na ławach BB.). MarTo też sejm pó.fuym wieczo- Qtę - tango:
to, że nie włada do.statecz,oie ję "załek przywołuje pos. Dubois
rem i nocą przedstawiał widok
"szkoda twoich łez dZiewŁykiem polsOdm; marsułek wo
do PO<l"Ządku z zapisaniem do
niesamowity. ~ybko J)Il"zeprClez:vno".
hec t~o z(>,xwala na odczytywa protokułu (45 zł. kary).
wadzono dyskusję ogóWł\. w
ROdz. 12 w nocy na ky- n~e mowy.
POIS. Dubois mówi dalej:
której przemawiał również wi bunie staje pos. St~ohniJk (str.
Po
mowie
pos. Cz:utk'łll"8 "Gilotynowaniem me zamkni~
ceminister spraw wewn. n. lud.) i zaczyna czytać swe prze I W1Pł:v'ną;t wniosf.·k o prLerwanioe
de nam
r"
Korsak. Zdawało !;ię, U' <tysku mówienie. Marszałek: "Proszę d vskusji , J)lI'zcciwko
I
kowi
Pos.
Dm-o
(str.
lud.)
-przysja ta potrwa dalej, jednak na
W
ten
sposób
toczy
się dy
wniIQsek formalny POS. S1a.rzaskusja~
CJbarakte!'vstvc.znem
ka z BB. dyskusję przerwano.
iest, te
•
W tym momencie na ławach
poMowie BB. Kłosu ni~
lewicy rozlegaja się ~osy;
Trzej
dyrektorzy
kopalni
w
więzieniu
stępuje
do (%fłania swej mo"To niemożliwe, to skandal!"
Ą1arszal'ek sejmu W'lywa pos.
Warsz. koresp. "Głosu poranne- wał on tam ostatnio " Grabowie wy; mars1:ałek zabrania. Pos.
Cio1!kosZlll. z PPS. do por~ądku go" telefonuje:
pod Zamościem.
Duru:
z z,apilSaniem do pil"otokullu (kaWczoraj aresztowano rejenta BaJa tak. sobie troche mówl~ lro
m 45 zł.).
chańskiego pod zarzutem popełnieKATOWICE, 15. 2. (TeJ. "ł.
ł'.be czytam..
Mrurszałek kilka razy -pm-erywa
lzba przyst~.ie de <lvslru'ip nia nadużyć na szkod«:! skarbn :,Glosu Porannego")
szczegółowej: WlQbec t~, że do państwa, których miał się dopuści~
Wcwraj z polecenia prokuratora m~y w momOOłtach, gdy zakażdego ze 117 Ilrtykułów la· w czasie pełnienia OBowiązków w sądu w Sosnowcu aresztowano 3 czyna czytać.
pisuJe się do głosu większa tyrardowie. Suma nadużyć sIęga dyrektorów kopalni ~Helet1a" w
Pos. DuTo:
ilość posłów, dyskusja ~aIPOwia około 7 tys. złotych. Aresztowanie Niwce, a
mianowicie: Sa1~a N~y się nie naprzykrz,dem
dała się bodajże na dłużej, niż Bachańskiego nastąpiło z polecenia ł.aznowskiego, Markusa Humburge
panu marszałkowi,
~(VIllllla
prokuratora sądu warszawskiego. ra i M~ Spiro. Aresztowanie pO raz pief'W5zy w tym roku
,łebata w parlamencie
franeu- Aresztowanego osadzono w więzie- nastąpiło pod zarzutem naduZy~ na chcę p.rzemawiać i mam notato'
skioJ,
niu w Zamościu, ponieważ urzędo- szkodę skarbu na sumę 200 tys. zł. I ki (mówca czyta). Ma.l'iSzałek
która się odbyła w b. twodniu
(posiedzenie parLamentu f.ran('lIli"kieRO trwało 38 godzin).
Ale większość r.ządowa ma i
na to swój s~ób, Irdy b0wiem przv ja!k.imkolwie'k.bądź
artyku.1,e przemawi1ł w:i~ej niż
2 posłów nat~hmia.st re strorł'l/ BB. wpływa
wniosek o przerwanie dySl1wsji.
Le<:z na wet j w tym wypadIw,
"VoIkstrmme"
Ol'az
kontrolą !:O:~:h~ołiCja w prowincjach za- cjalistyczny
wobec te~, ze kg.i dy ma pra"Rheinische Zeitung" jeden z najPodobno ma on prawo posługt- starszych inajpoczytniejszych cIzien
Br.RLIN, 15, 2. (PAT). Radjo nie wania się w razie po~rzeby oddzia- ników socjal - demokratycznych w
ruieckie poddane będzie bezpośred- łarni szturmówek hitlerowskich i Nadrenji, którego współpracowni
niej kontroli kanclerza Hitlera. Ma St.ahlhelm~, ~1a~ którym! komendę kami swego czasu byli Marka i Engels.
być powołana do życia t. zw. cen- Imałby obJąc oficer poliCJi.
tlała propagandowa pod kierowniC
twem szefa propagandy stronniclwa narodowych socjalistów dr.
BERLIN, 15, 2. Policja dokonała
BERLIN. 15, 2. (PAT). Represje
Gcebelsa.
wczoraj
wieczorem rewizji w lokalu
prasowe w stosunku do organów
frakcji komunistycznej w gmachu
lewicowych nie ustają. W Berlinie
zawieszono do 23 b. m. "Vorwaerts" Reichstagu, gdzie odbywało slft
wła§nie zebranie delegatów OI'ganł
oraz ,,8 Uht Abendblatt".
zacJi zawodowych.
IORL
N
A)
Komisa·
Zawieszeniu
i
kGnfiskacie
ulegl'
Br. l , 15, 2. (P T.
Policja wylegitymowała około
ryc'>'ny minister spraw wewnętrz.- ponadto magdeburski dziennik 50-.
100
osób. W biurach frakcji komunych Prus Goering, mianował wyż..
• •
•
nistycznej
skonfiskowano
wiele
szego oficera policjI kpt. Heydeakt.
karupa specjalnym komisarzem pro
paewodniczący Reichstagu mIn.
wlncji Westfalskiej i NadrenJi. Wy
Goering
udzielił zezwolenia ua pT~e
.. jalne p.ełBRUKSELA, 15. 2. (PAT). OabilDia być mianowana posłem Sto pos.ażony on został w spec
1Jfowadzenie
rewizJi.
n~ictwa.
-lego
w~!I;Y.
~eget
~I,ijsld
podał
się
,lo
dyJnisJi.
~n~h yv, KQD.e1lha.dze.
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lłresziowanie

re-e

111ft

I

Hitl er

Bal niewoli nad
Radio pod
I

IDolec,eńslwem

•

e
niemieckiem

1'llCJw przerywa.
..bieraJą.
Wreszcie ~dy glos ma zabrać
pos. Ara szk iewicz (str. lud..) ,
~den
z posłów BB. stawia
wnios'f·k o pr7.erwanie dyskusji; mimo l»'2yjęcia wnilOsklU,
po!I Arasz,kiewic.z mówi:
"ChodA wam o pośpieeh, tn
zwłasz~
pano-wie II PICl'WM-yt'Jh rLędów tych ław mają
zamówione stoliki w "Oal:ie"
l "Adrii"
(śmiech na ławach ooozvcji).
Gdy zakończono SiZClZCgółową
dys<k'.lsję
o godz. 2 W' nocy,
pr.zystą'Piono
do głosowama
imiennego nad
poprawkami..
W imiennem ~()Sowan!'ll po-prawki
oPOZycji
odrZJucono
maemą
iększością
gł1os6
BB. Groziła przclo perapekty-

wa glosowania nad wszystlkiemi poprawkami orpoz~ji,
eo mlOOtdoby potrwae 26
~odzin.
marszałek

W tem mieJscu

....

oświadczył, że

Die godzi sit: na ~łosowat\ie

imienne
nad dalszemi poprawkami. Przeci"
ko temu zaprotestował p06. StroIł
ski, przyczem wywody jego były
ciągle przerywane z ław BB.
Marszałek nie bierze pod uwagę
argumentów p. Strońskiego i nie
poddaje pod głosowanie wniosku o
dalsze imienne głosowanie nad poprawkami opozycji. Na ławach opozycji lewicy i prawicy zrywa sił;
wielka burza.
Pps., Str. Lud. NPR. i Str. Nar.
GpIIMJCZ8ją salę.

Po opuszczeniu sali przez opoąc"
marszałek poddaje pod głosowanie

wszystkie poprawki i jedynie p08.
Sommerstein z Koła żydowskiego

;!:~~ :~:i ~:I~::::~1~~~ą";r:~

jęto

w II czytaniu o godz.

2,30 w

nocy.

kanclerza

Buth Owen

Sir William Robertson

Zawieszone gazety Rewizja w Reichstagu

POlicJ-anl--dyktatorem
prowincji

l

DymiSJI gabinetu
belg-IJ-skl-ego

1).

szef armJi brytyjskiej,

.w...U-". ~

zmarł

te. n.- "Gt;os POllA~ -
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I "P" I
maaali Dllce w buncie na pancerniku .

Organ prasowy skrajnego łewe&o
narodowych socjalistów
niemieckich, ,,~chtwarze
Front"
(Czarny front), pozostający pod re
dakcją Ottonjl
Strassera,
brata
Grzegorza Strassera, zamieścił blBunt ma·r ynarzy na ho.\enW odpowiedzi na ro bunto· sprawiedliwością w porówna ·
zlinezowali HiJa.-owski. i
teresu jący i symptomatyczny artykuł w sprawie sytuacJI obecnej w derskim krążowniku
lmpa wynadll za bQńę,
"Zeven
wnicy zaiądali bezkarności. W niu z marynarzami białymi ,
Niemczech.
Proyincien" (Siedem Prowinej:) na s tępnje
zaś
wYlIlordowali toku tej krótkiej wymiany de· lrtórvm obcięto tylko 14 proc.
Dla Strassera, skrajnego lewicow
pośeUt i kapitulacja załogi po wszystkich oficerów,
a nawet pesz ota~ająee "Zeven Pro- Skutki nie dały długo na siebi e
ca w sensie narodowo - socjalistycz
kilku
dniach
hłtlkan,ia
się
po
Ul
strzelili
uciekające,tO
W<l)ław vinzien" kontrtorpedo,,'C~ i ło c~ekać. Wśród tubylczych manym, który odrzuca a priori nazwę
"hitleryzm" j ,,hitlerowcy", jakO morzu ma w sobie coś z; frapu· dOktora ()k'l'eł'ow~ E. Smir- ~e podwodne Cfłyniły pr:zyRQ' rvnarzy zapanowało WZbrll'l'lCsymbol i synonim zdrady Interesów .iąC€~O scenarjusza filmow'~. nowa.
Demons-tracja białych kole
tn-wania
do ])Odjęcia
akcji
mas idących za hasłami i prograOd czasów głośnc!ro
Po zalahvienr1u się z. oficera- zbroJnej, Po ulJ)łyruęciu 10 mi· gów była zaohętą do analoJ{icz
mem narodowo - socjalistyc7,nym,
wystą!Pień.
Istotnie w
na pokładzie
odbył si.ę nut wvruszyłv przeciw zbUJnto- '"łych
Hitler i .iego " niby rząd" jest nt huntu na rosY.iskim pancel'niku nu,
wanym
2
wodnopłarowce,
towa
d".a
dni
potem
marynaru
w
wiec,
na
któ-rym
obrano
na
do"Kninź Potiomkin" ,
czem innem, jak zjawiskiem przejściowem, któremu w hlstorJI Nie· na morzu Czarnem w róku 1906 wódcę
Surahaja
nie
sławUi
się
na
SłUl
l'z~'sz~e
e$kadme.
OKrąriyw
jedne~ z boMnanów.
miec współczesnych sąGzono Ode· jest to bodaj pierwszy wypa· Z głów neRO masztu śei'W(nl~ SLV "Zeven Pro-rin%ien",
hę. Tym razem żanda-merja hi:>
grać rolę żyrondystów :I wielkiej
leGderska zmW!lZona była do o·
dek buntu, który przyjął takle "zŁandar państwo"" i Mwie&to
JftMł)- salllOlctf7 boaII»ę,
rewolucji francuskiej.
1rozmiary. Historja ostatnich lat '10 czerwony '7tandar. Pod tą która spadła do wody tttż obok liad.zenia w więzieniu N 428 0Stras ser pisze:
"Jak nazwać gabinet Hitler - \ dwud:ziestu zna dość liczne pTÓ- banderą ruszYł "Potiomkin" po krążownika. Druga bomba 50 • pOmych. Dodało fe) jedynie Mi·
Papen - Hugenberg? Reakcyjnym, t by niesubordynacji, wśród ma· węgi-eł do FiedO$ji, gdzie
kilowa spadła na pokład zbun· wy do OAIIlia. Wieść o wV1Płld
czy "żyfondystycznym"? pozornie l'ynarzy flot wojennych, wszyst 'pOd groźbą zbombanłowania towanego okrętru, CIE\'Iliąe po- "ach w Slu-rabaja rozeszła się
mimo wvsił:kÓ..,. wł_<IE w kie·
gabinet ten ma charakter reakcyj- kie jednak były liJkwidowane miasta i portu 7.80PRtrzył się ważniejsze spustoszenie.
ny: Hugenberg i Papen reprezentu-..l·k
' Z~"łasz"'za ostatnI'
runk u zachowania sekretu-ją reakcję ekonomiczną, Schwerin w za,rUUl u.
"
"
w paliwo,
KllkUłbłeJięt'liu IIW'yuarę
lotem
błyskaw~v
po s ..ie·
_ Krosigh i Neurath _
reakcję fel111ent we flocie an§2'ielskiej, a nastę:p.nie poplvnął do Ode(łY
zwaliło 514: na pokład,
dnich
portach,
buruąe
sympapolityczną. Wrażenie złudne zatem wynikły
»O obniżeniu żołdu, PO zapasy żywności. które zdoobficie hrocząe krwią, wi'llll tje dla U'więzionyeh i WlZbutrze·
jest tald e - Hitler jest jeńcem re- został
szybko zJilkwidowauy był w podobny S'POsób.
ros,ta'ło rozerwan~h na itr.tę' nie marynarzy. Wyra.zem szczy
akcji.
przez admirali~.ię angielską. Po
py.
Ale przyglądając się
rzeczom za ki'l koma wvpadkam~ odmo1.bunŁowany pancernik bu·
towvm tych nastrojów był bunt
zbliska widzimy, iż gabinet Hitlera
jał po lD()r.1.U ki-lkanaście dni,
Na pokładzie wybuchł nnżar na "Zeven Provinzien", który
.
wy przez załogi okr~towe wyru
I~
je-s t gabInetem "Żytonoy".
aż wreszcie zawlinął do Con- Gd
.
ł'
szenia na pm:episowe ćwiczenia ,
v sytuacja sta a SIę dla wu.a odeRI'al n:t ;S uma trze ~ samą
Od lat już twierdzimy, że 7.asad·
"mnzy, gdzie
towanyeh bemadziei.... ur.raP, ie
rolę, co w 1917 r. od~ała w
niczym błędem liberałów i marksi- do żadnych zaJść nie dos-zło.
......t> ~ ,. stów jest porównywanie faszyzmu
Kapitan .,Zcven Provinci~n" poddał sie wła.hom rumuń- szono biał,ą flaRę. a załoga po- Krons'złacie słynna " Aurora",
z nawd()wym socjalizmem. Od lat był, jak gj'oszą rela~.ie , zawiado
skin.,
częla opuszczać pOkład, scllo- jakkoI'Wliek z mniej doni~łvm
dowodzimy, że narOdowy socJit
.
;~aloga zdezerterowała i ukryła dząc
do łodz1i. Zbliżyły si~ skutkiem.
lizm jest ruchem rewol11cyjnym i mlO<?Y
w swoim . czasie. ż.e się w Rnm\'nji. Dopiero po pe. tYlnc'z asem kont.rtOI1Pedowee i
Gl'Zmotowi dzi8ł .,Aurory" 0lIlże mylą się ci, którzy sądzą o na· w środ m ar ynarzYJego okn, lu
wn".-m czasi<! okrp.t zo ' tał z,w ró łodzie
podwodne
ota-zaJ·"'" pmviedzł.1 boWiem łoskot . . .
rodowym socjalizmie pooług hitle· pa,n uje niezadowoleni e
z po.
.J
.
,
"'I'"
.
cony Ro, ji .
zbuntowany okręjł, i zabiera'"''
ryzn1l1,
s korumpowanego
przez wodu obniżenia
żołdu , ale ""jalor
IlIUj sie w ~ monarebjl
w pływy liberalistyczne i reakcyjne. domości te zbagatelizował i spo
Ma'f~'11arze z .. Zeyen Provi-u· ka-Pltulu,;ącVCh
na
pokładyrosyjs.tdej.
Mylą się ci, ldórzy sądzą, że "fa· kO.i ni e opuścił pokład krążow '[..en "
nie mają na sum-ieniu Komendant
"Zeven
ProviQ·
W wywad-zie,
udaieloo,.
$zyzm przyszedł do władzy".
W .
swyoh ofioorrmv, gd~-i; muzy- zien" JXlwrócił na pokład wt'U
rzeczywis tości jest to pierwszy mka. Być może , g-dybv pozostał
przez jednego z ~! . .
mali ich · iylko jako l.akładni- z częścią marynarzy, ttórzy nie
zwiastun rewolucji narodowo _ 80- na posłerun&u .nie doszłoby do
rzę.dników minj,sterstwa
obro- l'ISty c~nej
byli obecni na pokładzie w
spętaneJ
jeszcze btmtu luh nie przvbral!bv I)n \Q - łtów.
cJa
ny krajał pr.zeds,taw1c:·f!Ilow" poprzez reakcję, która jutro wyzwoli kich rozmi-9rów. Pr.z~vllą hun
ZałoRa krą.iownrka holender chwili wybuchu buntu i objął ważnej
28.zety lY.,lenderskiej
si~ jednak i stanie pOd sztandarem tu nakifąrowni'kn "Siedem Prr> skieJ{o w chwi,1'i buntu ,składa. okręt w posiadanie. OJrjeń .l.~:
.. Ale,gemeyen
HandelhIad".
" J akobinów rewolucji niemieckiej". wWncji" było
la aięz 16 oficerów i 9 podofi ' stał . wkrrółce . ~aszoo.v,
podk'I"eś:łlił
On
J>OWaRę
.,cuacUi.
Okres Hitler - Kiereński skoli·
B t -- j
___1_
ni~O'Wolenie znl-..i ~ ---o cerów eu.ropejczyk(tw, 3 podoli
łJD, _ a ęey t n - - . r I dni,
dodając,
rzecz zrozumiała, ił
czy si ę prędko, gdy ujawni się nie.
-.,r;
~ •
moc ekonomiczna, polityczna i kul.
du obniżenia żołdu.
cerów tubylców, 44 marynarzy ktÓlreao przebit!f{ z wielldem wła<be były poinformowane O
auralna rządu Hitlera. żródłem nę- I Gdv atmosfera jest naprężo1l3, białych i 180 marynarzy tJub y l. zainteresowaniem śledzony był "PftYJIOtowywanye.h )II"Ha afedzy niemieckiej jest: kapitalizm) n'ie LrZf~ba wicJ~ , zwykle J)Qwo- ('ów . Jest r..ze<lzą <:ha,r aktery- przez całv 'wiat, Z06tał zlikwl' ry rewoI~yjae f3Di'rd
parlamentaryzm i Wersal. Czy rząd dem wyhu~hu
by~ają rzeczy styczną, że
dowatly. Nie wiadomo jednak
Śled.ztwn ujaW'lliło, że buIlt .a
Hitlera b~zie chciał, będzie mógł
.
.
.
.
.
.. t
.
\
błahe
kwestJa
która
l·
n
ny"'h
W bU.łlA.'e ...·-1· Al,' ...d-tal ro'wno- czy Oli'la ff.7ftle.
.,/..eveo
PToviozien" wywołany
obalić kodeks cywilny, konstytucję
,
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.
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"
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UUId
weimarską, traktat wersalski? warunkach załatwIona byłaby
~tześnie marynarze biali i
Jak się oka.z.uje, już 30 stra został przea:
Skład gabinetu Hitlera, jego zależ,.. be'i 'żadnych na'St~pstw .
tubyh:y,
nia
większość
llla.ryoan;v
agitatorów
noRĆ od centrum i od prezydenta r Na p'ancenlik.u Po1iomk i u" mimo is,t niejqcego zaw!Szc an- irzech halen<lerskich okil'ętów
W O$łatnich czasacłh - gło·
Rzeszy oraz sama mentalność Hitle
"
wojP,nllYch "Java", "Evertsen"
ra są gwarancją niemożliwości cze.1 np. powodem bunł'u był
!a~onizmn
IIi
dalej wywiad -- wykrywać
~oś podobnego. Pochody z POChOd, robak kapuśl'iany, zna1c:Łiony
Jak wynika z osLatn~ch rela- i "Piet Hein"; stojąocveh na kol za~~ na okrętach w Indjach
nian1i nie nakarmią nikogo, okrzyki w młpie pr~e-.l jrdnego li mary- cji, krążownik "Siedem Prowin ~'lCV w noroie SIlIrabaja (Suma
holenders'kich
svsteJUat~e
"Heil" nie obalą traktatu wersalnarzy.
~ii" ujętv został i mllU!Szony do tral.
kol'PorflO'wa.ną bibułę. wzywaMskiego, a przysięgając na konstytu- 6
nie stawiło się na apel
c.ię wejmarską nie przygotowuje
w fatalny robak IoDrawił, h: kapitulacji u wybrzeży Suma~
eą, do twOC7.enia komttetów ioł
poranny,
się szturmu na ustrój burżuazyjny zało~a .p orz uciła obiad i i1ału try.
nierskich. Po wybuchu buntu
i kapitalizm.
wyl~gła na pokład, abv za'Pro.,
Po spotkaniu s4Q f10tv ho,len wYTaźą.jąc w ten sposób Pro- na "Zeven Proviruien" uja-waiD
Jeżeli Hitlerowi sie
zdaje, Zł: testować puzec.i'W'ko złemu od· de rSlk iej z krą,żowniikiem "Ze test pruciwko podwy~eniu no odezwy, W%ywająee do pÓjobecną swoją polityką pomaga -do żyw;aniu . JF;den z głównv,:,h VłlO Prow,i nziffi" i po okrą.że. redulkcji żołdu z 10 na U proc.
ścia
z. ,,bra1erskim przyidaut,rwalenia się ustroju socjalistycz· podże"'a~z'.-, Inarvn"- Je"-t,u '
- d
tk' bo'
"ego, jeżeli mu się zdaje, że będzie
...
.,
.
..
...
OlU ~o pr~ez .JC nos , -I
J()we, Zanosiło się na wvlJ1Uc.h otrw,a,r rl.em" zbun.ł.owameiO okrp..
mógł wyrzec się swych zobowią- srenko, o-twa'l'ClC zaCZął ' A1Z 'Y - stojące pod dowództwem ko- ftł,to bul'tu.
Zaehod.z.iło bardzo pow.,m e "
zań wobec socjalizmu radykalne· wać do buntu i dopiero wów- mendanŁa krąj&wnj'ka " Jawa",
Energiczna J)OS'ława dowódz- dejrzeuie. iż
go szczując masy na komunistów , czas slarszv oficer Okrę~u lej <lowooca es.kadr\"
twa zapOlbie,::ła wled" rozwo.)o- we floeie kolonjalnej 1Itbde)t
€twiel'dzimy, iż Zyronda zdradziła tenant lIilarowski ;Wy ,.Jiikwi.
wezwał zblmtow8nych cło
wt w Y'padk ów. Z.. nd-'''tnerja a·
iui 7JOrgannowane i--Jkl
~ocjalizm narodowy i wyrzekniemy dnwać . a '. .
.'
..l'k
. .."
z Jscle w zarou! u
kapitulacji,
resdowała 40 inicjatorów de·
komunistyane,
81«: JeJ.
trz )'1 •
.,
...:'
't
mo.nstucji. Mll.l'Yl\arz;e holm.I ten głos też jest przyczynkiem s .e 1 l ram w ty>ers ąg. a- grQŻąc ' w p.rź~~Iw<nVU': razie
działające
jak ruedawoo w
dn wyświetlenia sytuacji wewnętrz·
tora.
ivciem siły. Zażą<Jał dalej, aby Cl~" narazie p'ZyeiehJi Było
r.hill.laeh. na tle budz~ ~
"ej w Niemczech.
E. k.
Dalsze wypadki roze~rały sic: krążownik wywiesił flagę.b(). to jednak, jak się pó~niej okatam rucfru nacjonalislyemegtO.
w ciągu kilku se'kUllld. Roza~i· lender:;.ką i flagę białą na UlU 1;ało, jedynie preludium.
Tyle ów dy~i'ł.aT1l.
· spełUl'1 jej sen o to'wani mar:vnan.e, l"lOdniecani l kapitulacji, pozostawiaJ:tc bun·
l mteRQ ~łoszono redrtrlte.łę
J a k- 8H~
Trudno oczywdście p1Uesą'
H ollywoodzie pokaże nam kf7.\'kami rannego Jewtuszen " townilk om 10 minut QO nam"J toMu marynarzy tubylców o dlZać w jaki~ 5topniu
~.
~fu.
17 proc. Było to oe.zvwiśeie nie
Komintern maezal ...Iee w wy'
padkach n. SUDU.trze,
I.uy DźwiEłkowr KIno-Te.',
Nie
ttle~a .łecłnak 11IJjmniejszei
wy~wietla wyboJ.'ow, komedjł rnu'yc.o.ą p. i.
w~t:pliW6Śei. że bunt na " Zeven
ProV'inzien" nie był zwykłym
wybrykiem
n.ie. zą.dowolonyc h
mą.ryna·rzy ,
jak również n il'
skrzydła
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Ceny miejsc na
wszystkie seanse

Dla uc~ni6w ~i}e,y w cenie

4.

.r.

B&

wszY5ikie miej&Ca.

Ull-ega

wąłpliwośti. że

podminowanie ~runłu w In·
djach HolendM'Ski..h nie ograniczyło się tylko do wymit>nio·
Begu ok r~tu.
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Przedewszrstkiem

W

roboty publiczne z funduszu pracy

WARSZAWA 15.2 Na wczoraJISkollcentrować przyszłe roboty pu,
•
~zem posiedzeniu komisji ochrony bliczne rzedewszystkiem w o§rOd.
.
p
pracy przedmiotem obra~ był .wnlo ka ;.h pzemysłowych, a więc n..
aek klubu B. B. w sprawie projektu Górnym Śląsku, w zagłębiu j,ra
ustawy o funduszu pracy.
kowskiem, dąbrGwskiem w OKRĘWa~zawle.
l:chwalona została rezoluc''l hy on ŁóDZKIM i
I ,

W

Streik koleiow,
Agent komunistyczny

W

popełnił

BUKARESZT, 15, 2. (PAT). ~
Strejk robotników kolejowych 0garnął około 4 tysiące robotników.
Wybuch strejku nastąpił - zdaniem kół miarodajnych - naskutek agitacji komunistycznej. W
związku z tem w całej Rumunji
przeprl)wadzono rewizje w lokalach
komunis znych, aresztując prz.)'
tem wiele .osób. W samym Bukareszcie aresztowano 84 osoby. W

Rumunii
samobójstwo

Konstancy aresztowano agenta ko
munistycznego, CI) do którego usta
lonem jest, że był on kur jerem utrzymuJącym łączność między Sowietami a organizacjami komunistycznemi w Dobrudży. Agent ten
popełnił samobójstwo.
Znaleziono
przy nim wiele wainych dokumentów.
Strejk w warsztatach kolejowych
w Cluj został zakończony.
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Manipulacje przemytników spirytusu

d",.o"""dolc1.S.IftOI>OC''''''~
ule" .. 0""""_ ncd••• od
od
..... FIlit.....

ke

GDYNIA, 15,2. (PAT). W dniulpelnem morzu, spirytus przełado·
dz" •
k'
ł' t
ot . k . rze Mn
ISle~szym za onczy Się u proces wywano na m OtoW ę l P w.......
ływ4
przeciwko grasującej od dłuzszego no z powrotem na ląd. Na tych ma
czasu na wybrzeżu bandzie prze- nipulacjach przemytnicy zarabiali
-=
mytników, uprawiającej prz.emyt wielkie sumy. Litr spirytusu prze.
.od., ....... oo.wo~ Ci ••c'- spirytusu.
znaczonego na eksport kupowali
t
- ........t.e.,..* ,_ ct.!e
Oszukańcze kombinacje, na któ po 60 fenigów, sprzedawali zaś po
...... _ • • •1.... CI~_
rych skarb poni6sł olbrzymie stra- 6 zł.
~ I Iwoo..,,, ......'" bor~-'''nio
ty, polegały na tem, że przemytni.
Sąd wydał wyrok, mocą którege>
,...".. c.....~......_
d
k
k
Ot. A. WUDU S. A,
cy po pozorem e sportu za upy- hersztowie bandy Wardęga i Mswali spirytus w wolnych składach Iwłajczyk oraz 10 innych skązan;
w Gdańsku i ładowali na okręt, po zostali na kary więzienia
czem gdy okręt znajdował się na

OVO MALTI N E
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Bank Rngielski
skupuje

Kalastrofa nad

złoto

LONDYN, 15, 2. (PAT). Bank
angielski zakupił znOWu w dniu
dzisiejszym złota na l!Iumę 2 mUlonów funtów, ogółem więc w ciągu
ostatnich
pięciu
tygodni bank
zakupił złota za sumę przeszło 12
miljon6w funtów szterlingów.

Baikałem

z powodu zamarzni~cla motoru
MOSKWA, 15, 2. (PAT). Odbywa molot został strzaskany, mechanik
jąey lot na szlaku Moskwa - Kam zginął na miejscu. Ciężko rannego
czatka lotnik Wodopianow z mech.. lotnika przewieziono do szpitala w
:tikiem Sierjoginem ulegli katastm Irkucku. Przyczyną katastrofy mia
fie w pobliżu Irkucka, podczas prze lo być zamarzni~cie motoru I powo
lotu nad jeziorem Bajkaiskiem. Sa- du 60-stopniowego mrozu.

MINISTR
A
na
wywiad kanclerza Hitlera
głośny

\Varsz. kor. "Glosu Poranllt.· ułożyła swe stosunki z Rosją
go" tcle fon u je:
na tych samych podstawach,
\Vczoraj
przed południem nzięki czemu cały ten system
odbyło się posiedzenie komis ii układów nabiera ogólnicjsp,e~o
spraw zagranicznych sejmu. Jl3 I znaczenia i uważać można, 'i.~.
ktÓl'em p, min. Beck \\"v~łosil Pl)lska urwczynił1l ~ie tą 4l'o.llą
po raz pienvszy od czasu qb k do wytworz·enia dodatnie.; nda swego urzędu exnose o po tmosfel'v dla prac międ7.VJlarnlityce zag.ranicz.ne.i.
.1owvch.
Expose rozpoczął p. Beck od
LIGA NARODÓW.
sL wif'rdzeuia 7e najbardzej bez
Nas t ęp'llie minister mówił o
pośrednio
tendencje po.1.ityki
li c· . ~ narodów.
która nie jest
polskic.i wyrazić się moeą Vi
"
całej pelmi onganizacją śwla
stosulllkach i 11l11owach hila te
tową,
ani beż illlstrumentem,
ralnych.
mającym
załatwić
wszy.s tk.i e
PAKT Z SOWIETAML
obchodz~e Polskę sprawy. sta
~fówiąc
o pakcie nieagre· nowi natomiast w zna~1.enlU
sji i um.o"\\·ie knncyJiącvin,!j 1 europe,Js>kiem bardzo istotny
z. S, R. R., jako o poważnym czynnik s ŁabiliJzacji .stosunków.
kroku naprzód. w stosulIlkach Praca na terenie ligi nie jest
sqsiedzkkh, stwierdza, że je!'t dl.a Polc:,ki
pozbawiona peon zdrową forma układu, ~rlvi wnych trudności,
wynikają
bYł potwierdzeniem i utJrwaJe cvch z chęci
ni'em dol{on:111ej już dorllltniej
nadużywania t~o f()rum
ewolucji stosunków miedz,
do celów. nie mających nic
dwoma państwami.
wspólnego z tą ·organizają. 1)0
Szczęśliwą jest OłkoIiczność. Ż~ tyCZY to p.I'lZedewszysŁkiem
:malogicznc umowv zawflrte 1.0 2tbyt wielkie.i dowo)nGŚeI w tustały jednocześnie między Z. S. terl"retowaniu traktatów mniejR. R, a trzema państw!lmi h'-\l
8zościowych.
tyckiemi, jak również, że 80- Mini.ster .p nyp()miuR, iC na 0jusznicza z nami Francja
statniej sesjj rady JiRi zmuszoMM

--

:=u==

lodzi ~~ Wieczni. m'odq Z okrelu na mot

Japonja się nie bawi

ny był w dosyć itanowczv spo kach międzynarodowych i w stosun
sÓ'b oslrzedz. że rząd polski ta- kach polsko - niemiedticb.
kich procederów tolerować nie Kto ma czas i pienlądze~ może
robić propagandę jaką ehee
może.
i zawsze znajdzie pewną iloŚĆ klijen
"KONF'ERENCJA ROZBROJE- t6w. Nie sądzę, żeby znaczenie te
go należało przeceniać.
NIOWA.
Nikt jeue.Ie słowami zmiany
Mówiąc
O konferencji rOlstatutu Europy nie dokonaJ..
brojeru.'Owe.i. J). Beck podkre- W ostatnich dnIach zajmowałem
śla, że Polska pragnie pokoju. się jednak sprawą., gdy' Vi artykule
prasy angielskiej, traktuj~ym o
Chcąc widzieć trwały rezultat
sprawach z tej dziedziny, wymienio
konferencji, PoIska s~uka go no nazwisko kanclerza Rzeszy.
na drogach realnych i konkret
Niemiecka agencja urzędowa w
nych. Po roku "Tac konferen . przedwczorajszym
komunikacie
eji na.l.ety obecnie ooeniać jej przywróciła jednak tej enuncjacji
rezultat i moż.liwośd Rezult-aŁ formę dopuszczalną w stosunkach
.
.
..
międzynarodowych. Enuncjacje te
tej OCl!ny . s1>?wodował mInIstra go rodzaju, niezaletDie od ich zna.
do WYS1Jłlleela
cze.nia mi~dzynarodowogo, odgrypoł&kJelCo projektu praktJU- wać muszą, zawsze pewną r()l~ w
MCo
bezpośrednich
stosunkach polskozakończenia
obeene.l(lO etalJ)U niemieckich. Stosunkl te są. bard-ro
..
h . Obeaue
. proste.
prac roz rOJemowyc

b
min.ister sądzi że dla konferen

..
.'.
-,_. d .
cJl .p.recyzUJą 811~ wyrau.le WJe
altematywy:
albo skromny Proer~
()partv na "'l'ostych zasadach,
łatwych dla dokładnE'go okre
ślenia i k()ntroli, albo niepo.
wodzenie, Wywotujące atmosfe-

rę znieohęcenia i obniŹlenia zali
fania.

KONFERENCJA PIĘCIU
MOCARSTW.
Mówiąc o t. zw. konfcren~ji
5-du
mocarstw,
minisłeł
stwierdza z zadowole·niem, iż ze
strony najbardzie.i miarodajnych czynników deleRaeja pól
ska otrZYmała· zapeWlUienie, te
nie chodziło tu o stworzenie
specjalnego or.g~nu międzynaro
doweRo ponad, czy poza liRą
konferencją, gdyŻ inaczej

niedopuszczalna
iednoczesność

Gdy p. minister skończył, przewodniczący komisji spraw zagranicznych pos. J. Radziwiłł (BB) zapowiedział, że dyskusja nad expose rozpocznie się na dzisiejszem po
siedzeniu komisji.
Pos. Stroński zwrócił
jednocześnie z komisją

...~ ie
IIpraw zagranicznych obraduje od S-ej rano
komisja oświatwa nad ust&w~ o
szkołach akademickich. Przewodni
cząca tej komisji nie chciała pned
chwilą zarządzić
nawet krótki~
przerwy, by umotliwić poełom wysłuchanie expose min. Becka. Mów
ca zwraca uwagę, że regula.min
obrad przewiduje konieCUlość UC'U!I
stniczenia posłów w pracach kilka
równocześnie komisji. Wobec ter'
prosi p. przewodnicząeego o odpowiednie porozumienie się z p. marszałkiem sejmu dla stworzenia syNasz stosunek do Niemiec i ich tuacji, któraby umotliwiła posłom
spraw będzie dokładnie taki
sam, jak stosunek Niemiec do uczciwe> spełniE'nie obowią2kow.
Polski.
~
W praktyce zatem więcej zależy
w tej dziedzinie od Berlina, niż od
Warszawy.
i jego Jasnowłosy Sen
Calem naszem postępowamem
wykazujemy, że. Polska gotowa
jest do lojalnej i twórczej współ
- olśnią Was i zdobOdą
pracy międzynarodowej, jednak niserca Wasze.
gdy nie będzie igraszką w niczyim

.......................

Henr, Garal

.

Uja a Har,e,

......................

ręku".

Nie

WIZJlSCJI

~

•
wiedza. ze
•••

..:w ostatnim roku do urzędu pa· strze.ń
międzykomórkowa równa
tentowego zostało zgłoszonych oko jest stosunkowo przestrzeni dzielą
lo 800 wynalazków w dziedzinie cej jedną gwia.r.dę od drugiej.
ulepszeń fotografji flln10wej.
,.. człowiE'k wieczorem jest eonaj...według relacji specjalnie na mniej o kilka milimetrów mniej.
too cel powołanej strai.nicy ptar KZY, niż rano.
siej, najszybszym ptakiem jest
.. .ludzie rosną. podczas obł<Y1neJ
jastrząh kalifornijski, który podob chorobv·
no w ciągu szeregu godzin lata, rO-l
musiałby sl~ zastnee fota·
•.. zmYKł słuchu człowieka z08t&ł
wijająC' szybkość od 2{iO do 280 Jd
Jlowew,
przez
wzmagający się,
ostatnienti
lometrów na godzinę.
te żadne postanowienia, od·noczasy hałas ,spowod6wany rozwo... ciało ludzkie składa się z GO .iem techniki. przytępiony i w swym
szące sit:
do naszych bezpotryljonów komórek, przyczem prze rozwoju wzgl~dnie cofnięty.
średnich czy pOŚrednich inłere
s6w, la powzięte bet naszego
współdziałania, nie mOl?a rn.ieć
dla Ilas oczvwiścitt żadnej mocy obowiąrującej.

REWIZJA GRANIC.

jest dziś sprawą aktualną dla wielu zredukowanych, lub stojE!minister oświadczył: cych w?bec rerlukcji praoowników umysłowych. Osoby repre·
"W znanych Uli ze sprawozdań dy- zentac~]ne, wymowne. posiadające stosun Id. znajomości i wpływy
skuljaeh Daaz~o sejmu, omawia- m0ltą le wykorzystać dzięki współpracy dla iednego z Dajwięk
nych równiet często na lamach pra
szych Koncerntlw ubezpieczeniowyoh.
sy, puewijał się oltatnio stały
moment propagandy rewizjonistycz Jui ad plBrwszeJ chwili WYSOkie dochody zl1pBwołons.
nej nIemieckie' i jej roli .", stoeunZgłoszenia Dod: .Zmiana zawodtl " do adm. plsma.
Kończąc,

ponieważ

inni

chcą jej zabrać

zabawke

Mandłuko.

Zmiana za odu

15.n. -
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CIOS
banki

Prł!z.Hoowł!r raiuj~
żone
ćlm~rg
l'Iiljong dolarów wgslano pośpiesznie do Belroii
~OWY JORK, 15. 2. Koła. giełd()
... e spodziewają się, że chaos finan
.owy. spowodowany
zamknięciem kas przez Union Gua r
dian BanK
zostanie opanowany w ciągu 8 dni
ogłoszonego przez gubernatora moratorjum bankowego.
W obe.c dalszego podniecenia lud
noś ci, która
obawia się utraty swych

Banku za·jął się
sam prezydent HooveJ,
który, mimo wycofania przez Forda swych gwarancji, polecił senatorowi Couzensowi
przyznać dla Union Guardian 60
miljonów dolarów.
kredytów w Finance Reconstruction Corporation, tak, te po upły
wie moratorjum bank ten będzie
mógł podjąć swe normalne czynnoś
oszczędnU8cł
ci.
IstniejE" takte nadzieja, że
wszystkie banki strzeżone są prz.ez Forda uda się skłonić do ulokowania w banku wycofanych 7 i' pół
silne posterunki policyjne.
miljona dOlarów.
Sprawa sanacji Dnron Guardian

Chaos

BF.ZKONKURENCYJNY
REPERTUAR FILMOWY
Dźwiękowego Kina

"CAPITOL"

'm

__

"RIala Hari"

dramat kobiety kurtyzImy
szpiella. GRE.TA GARBONOVARRO.

Błękit"I
•

udziałem

Rapsodia

CHAPL.S
FARRELA I JANET G.WNOR

"BOCZIł"
• claru!IlCIl

UIaIC""
IRENE DUNN

IJohn BOLES

"Szatan

D Bniężny

W stanie Michigan banki znala·
zły się w rozpaczliwej sytuacji, wy
wołanej wycofaniem przez Forda
jego wkładów.
W zwią.zku z tflIIl w Detroit, najbardziej uprzemysłowionym okrę
gu Stanów Zjednoczonych, nastąpił
zupełny chaos w ruchu pieniężnym.
Właściciele t.eatrów, kin i restauracji, w których zgromadzono
wielkie ilośri gotówki,
zaZądali ochrony policyjnej.
Również kasy banków chronione są
przez oudziały pOlicyjne..
Federal Reserve Bank w Chica.go wysłał do Detroit pod zwiększ::>
ną. eskortą detektywów i stramików
20 miljonów oOlarów,
celem 7'.asilenia. tamtejszych k.a.s
skarbowych.
I Równocześnie z bankami ogłoeiły
Iwczora.j 8~dniowe moratorjum towa
rzystwa gazowe, elektryczne i tele
'feniezn@.

Bank Forda

Zazdrości"

Ford od początku 1932 r. tak sil
nie zaangażowal się w "Union
l1uardian Bank", że można. było uważać tę instytucję finansową za.
Jego prywatny 1taDk.
Obecnie bank ten uległ a.takom

'l'aluUa alnkhaad-liary llooper
ora. te wuystkie, ktdre cechuje wybitny artyzm w pomyśle,
rełyserjl i pięknej oprawie muzycznej
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Dodatek powleściow, "GŁOSU PORANNEGO"
z dnia 10 lutego 1935 roku.

łódzkiem

daJszy).

przeeiet tak J;'.zadlko Chorulje! ate
skoro chO'l"uje chciałby mieć pewne korzyści z tego
stanu rzeczy, widilieć około siebie stroskane twarze
otocz~nia, być UlPr.zedzanym w każdem swojem tyczeniu, jeść tylko smacme, nieeodzien.ne potrawy,
wąchać przynoszone kwiaty, cruć,
ż,e
cała uwaga
bliskich Ikoncentruje się na nim, być ()Ibsługiwanym,
pieszczonym, koclhaIlYlDl.... A zamiast tego W1Szystkiego? - proszę leżeć w niezupełJnie pospr.ząrtrunym
i nieprzewi~ zonym pokoju, zamiast kwiatów mieć
()Ikoło siebie na stG1.iiku lyi!kę
i dwi.e fla-szeczki
z lekar~twami, parę bułek, zegarelk, menaiJkę ordynansa Romskiego z mlekiem i wiedzieć, że mama
przy jdzie nie WlCześniej jak o godzwe szÓ\'!te j wieczór, że leka'r stwo trzeba "samej sobie" dawać co
dwie godziny, a bubki i mleko jeŚĆ: "jak hędziesl
się cT-uła głodną" ... Zresztą ta. choroba była wyjąt·
kowo pTlyl{'r a, bo wypadJa w czasie wakacyjnym,
nie zwolniła od żaooej k.lasówki i nie t>Ozoliła ~ .
cbać na wieś.
Ania , ~na złość" czekała na matlkę już od godl.I
,ty 12 w połud:n!ie, płakała, ze ona się s'PÓfnia i nie
kocha swej jedytnac:llld; "na złość" piła lekarstwo

ie

nia się banków w Detroit jest od- i służyły ja.ko gwarancja !iOżyczki.
mowa Forda przyjęcia kredytów Według doni esień prasy
od Finance Reconstruction Corpor.:J.
Ford zgodził się' na to,
rion dl:l. ratowania "Union Guar- jednaIde pod warunkiCl~ iż inni
dian Trust Company". Inne insty- więksi depozytarjusze również wytucje, zaangażowane w tym banku raż'ą swą. zgodę ·
jak m. in. "GeneraI Motors i Chrysiębiorstwa
sler, zgodziły się na przyjęcie dal"Generał Motor Trust".
szych kredytów. ł'Ol'd wycufał
Zawi€'szenie wypłat przez banki u- swe dep<nyty w wysokości 7 i pól
mrcziło SUmy w 'wysOkości
miljona dolarów.
1,200 miłjonów dolarów.
NOWY JORK, 15. 2. (pAT). Nie.zwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia
gubernatora odbyło się Dzięki zarządzeniOm władz pań
w Waszyngtonie ,.ebranie pod prze stwowych oraz instytucji prywatwcdnictwem Hoovera i sekretarza. nych. panuje przekonanie, że sytustanu Millsa z udziałem guberna- acja poprawi się o tyle, Ż"e banki
tora "FederaI Reserve Bank" Harrt stanu Michigan będą mogły być
sona, uraz dyrektora "Ferleral Re- otwarte przed upływem terminu
moratorjum.
SfIve. Boa.rd" Eugenjusza Meyem
c.elem naradzenia się nad środkami 'Miljony dolarów wysłane zostały
zararlczemi, mającemi powstrzyma~ pl)spiesznie do Detroit przez oddzia
ły Federal Reserve Bank w NoWYm
zupełne bankructwo banków
Jorku i Chicago i przed północą.
w stanie Michigan.
We środę kasy państwowe i m1ej nadeszło już około 40 miljonów.
Dalsze sumy są w arodze i przy!'kip w Detroit
nie mogły wypłacić już zarobków będą prawdopodobnie do Detroit
robotnikom, ani pensji urzędnikom. w dniu dzisiejszym.
Na. gie.łdach amerykańskich zaZDaczyJa się wczoraj bardzo silna
zniżka kursów.
Równocześnie z bankami
ogłosiły
DETROIT, 15. 2. (PAT). Zatarg
R-dniowe
moratorjum gazownie, elektrownie między Henry Fordem a. senatorem
James Couzensem spowodowany
i towarzystwa telefoniczne.
został niepowodzeniem rokowań w
sprawie udzielenia. przez Finance
Reconstr. Corp. pożyczki wystarzałamania się
czającej na przywrócenie równo·
w dalszym ciągu z N owego Jor- wagi " interesach Union GuardiaI!.
ku donoszą, że przyczyną wamar TruaL Sen. Couzens jest przewodnicz4CytD komitetu finansoweg(),
najidealniejsza
którego zadaniem jest kontrolowa
para
kochanków
LILJANA HARVEY,
nie potyczek, udzielanych przez
w najnowszym superprzeboju
HENRY GARAT,
F. R. C. ł był niegdyś
p. l
ERYK POMMER
wyższym urzędnikiem firmy Forda.
i W. R. HEYMANN Couzens domaga. się, &by 7,500 tysięcy dolarów złożonych prsez For
da. w U. G. T. zoeta.ły "za.m.rotone"
Wkrótce w Łodzi.
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Powieść
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banków konkurencYJnych. Od sobo
ty odbywały się nieustanne konfereJl('jc, :r.mierzające do powstrzymania runu na ten bank Forda. Ro
kowania nie doprowadziły do wyników pozytywnych, z powodu
kontrakcji konkurencyjnego przed-

!liueq)OI .
'11I1Si1Za
&3eWe,

,..

tylko w6wozas, gdy C7JUtI'a si,ę gtodną.. zaś bul..'"
i mleka prawie nie dotykała ...
W tym s'tanie rzecT,y kiJJUl razy przychodził jej
na myśl pan Renn. Była przekonalna. że francuz
nic nie wie o chorobie, ale gdyb-v mu Romski 1)0wiecbiał,
ni-e ulega wąłlp.liwośei, przys;:r;edłb-v niezwłocznie i przyniósl:lby kwiaty: - .,lPiękne róże".
Mógł przyjść kaid.ej chwiH, więc me wypadało, aby
nocnik stał tuż pod łóżikiem: - zepsułoby to w:ra
żenie. Niepoczciwe, lecz niezbędne w pewn~'C'h
okolicZIllościach życia naczynie, zostało dyskretnie
umiesrozone za skrzynią w ~ąsied,nim pokoju i nie
nadarmo, bo pewnego dnia o ~dzilllie trzeciej po
południu ktoś zapulkał do drzwi i po chwili zjawił
się "on", coprawda bez kwaatów, "ale i tak . było
cudownie ... " Ania bezwładnie oparła głiowę o po
d1JlSz.kę, jej "wyciąJ,..<I11ięte, Nade moma nawp.t okreśU.ć zbolałe ręce spoczęły na rozłożonych zż,6ł\kłych
kartach staroświeckiego voluminu", "I; pod pny
mkniętych powiek patrzały rozpaczne
i głębokie
oozy umierającej", zaś z ust .,spadł w ciszę pOlkojll
ledwi~ dosłysza1ny szept powitania".
Ale on zaohował się jak ostabni cymbał... Mógł
przecież klęknąć przed łóżkiem i wytłomaczyć się
w SIpOsób przyzwoity, naprzykład: "wybaez mi,
wiosenko i światło życia mojego, boje ~ saraoenami
i ciężka rana nic pozwoliły mi wcześniej przylgnąć
dlO twyc,h łabędzich piers.il" albo "przyjmij z·a miast
róż serce gorąco miłujące I".
Nic z tego nie wyszło. Powiedziews-zy ,.dzień
dobry" - ~T pokrf.'C1ł nosem i rzekł arhitra1ni~:
"Macie tJu średniowieczne sJ>Osoby lecZlllictwa. Jak
można wy\ldrowieć w takim zaduchu?" poc.:r;em
otworzył ll1l oścież ohvclwa 01~na.
,.A ona l ~···"l ...

-

~~·,~~-"'l

'

lOr

-

mą/i osierooona, sa.molm.a i z~adJkQWa jak glu",
Daremny trud: on się zupełnie na Illiezem nie pom~ł. "Ci francuzi wog6le są e~iści i prozaicy". Zamiast: ,,0 nieba, 00 widzę, 1'l.1Jba1 li to śe i I ona umiera!" - ten jełop zawołał: "PaIlli zU1pełnie meźle
wygląda! Zresztą, grypa b~;ła straszna w 1917 roku.
ale teraz słyszałem zdania, że lekarstwa są zbytecz-

ne: wystarczy

leżeć

i unitkać zaziębienia ..... - "Te
p.ociesza'
jej otuchy" ...

si·ę nazywa u niektórych dientehnenów
chorą

i

dodawać

Ania chciała sprosłiO'wać błąd iniyllliera,
ltJt
nie wiedziała, jak to zrobić. Nie wypada komu! powLedzieć: ,oipan się my1.i proszę się przypatrzeć _
przecież ja umieram!", wi~ dała s'pokój i rzekła;
- Myślałam, że już nikt do mnie nie przyjd.z.ie
i te WlSzySCY zapomnkli o mnie!
:- Gzy pani naprawdę nilkt nie
zaniepokoH się ilIlżynier - myślałem,

odwiedzał?
że

Andrzej....

-

Pana krupitana tyle obchodzi moja osaba, etl
zaraz po wy je źdzli e pani Heleny na wieś, a potem an; nawet zaglądnlłŁ
reszłorocz·ny śnieg. Był

- Tak, rzeczywiście - to suchy człowiek Co
do mnie: wybierałem się już parę razy, ale nie wiedziałem, czy wypadl:\ VI ni'e-obeoności pani Wilbik.)
wej tu wchodxić... Właśnie Andrzej powi.edział mi
przed chwilą. że mamusia pani jru~ WlrÓCiła. Wię
~ałem za stosowne ....
- mamrusi niema - pośpieszyla SlppO '
Ania.
I-- To w takim razie, p.r:zepraszam najmoonieJ.
bo prawdopodobnie przeszkadzam ...
-

Ależ

stawać

t el
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JaSnOwłoSY

'~tóry objawi Ci się

Sen,

Lun-e s

W

\V połowie maf(;a r. h. wej
dzie w życie nowe rozpGrząd7.'~
nie, zawierające obszerne
PacyHsła
ul'e~ulowauie przepisów o I'Uchu po.iazdów mccllanicznycJl
Przed sądem wojskowym w Krana dl'~ach puh'ieznych.
kowie stanął żołnierz, 22-letni Pa\V rozdziale, omawiaJącym
weł Przaduniec z 5 psk., oskarżOny warunki techniczne pojazoów
że podczas wr~zania broni oomó- mechanicznych, rozporządzen . ~
wił rotmistrzowi przyjęcia szabli i m. in. stwierdza, że do ruchll
karabinu, twierdząc, że nie pozwa- Ila drogach publicznych mO~fJ
la mu na to jego wiara. Czynu tego być dopuszczone tvlJw takie on
dopuścił się w obecności innych żol jazdy, które nie 7.3~r'lhja. hel
lIierzy.
piecz'el1stwu
publicznemu, a
Dochodzenia wykazały, że oskar, specjalnie bezpieczeiistwu "użony przystąpił do zboru baptystów chu, nie niszczą zbytnio drłi~ ,
1 czerwca 1930 roku, a więc tuz nie zakh1ca.tą FillOkfliu ')ntldi·
przed wcieleniem do szeregów, tak,
wym halasem
że zapisany jest do ksiąg jeszcz~ i nie wydzielają dymu lub swą
jako prawosławny.
duo W zwiltzku z tem ul';wan H
Na rozprawie odczytano pismo metalowych obręczy kół dopu·
biskupa baptystów, Który oświad- srezalne będzie tyłko dla po
eza, że wiara ta zabrania Zabijania'ljaZdÓW~ . k.tÓlre .nie.~olwijal:-J
Oskarżony podtrzymywał mimo szybkoSCI wlęk~zeJ, UlZ 10 klm.
to że i w przySZłości nie weźmie na godzinę.
br~ni do ręki.
Mówiąc o za3adach dopu
Po przeprowadzonej rozprawie szczania po.jazdów mechalllczzostał On skazany na cztery mie· nych do ruchu na drogach Pllsiące wię:zienia. Oskarżony wyro.k bHcznych, roz'porząd.wllie lU.
przyjął.
in. stw~erdza. że krajowe wytwórnie mogą uzys'kać zaśw;ad
czenia o dopuszczalności do ru

z pobudek

religijnych

na pełnych obr~zach gu
mowych nie moż~ Tlrl.~kra('zać
40 klIn. na godzin~, na pneumatykach zaś - 60 km. 'la go
dziue. W 7.3budowanych dzielnicach miast szyhk{l:;ć <;;amochodÓ1w na ohr~czach metaIowvch nie może px-7.f~kr<)czać 10
klm. na godzin~, na ,>hrc;czach
~umo\Yych p~]nych --- 'lO klm
na godzinę, wrrpcie "amoch}
nów osohowVC,h -- 40 km. na
godzine.
Pozwolenia na )ll'Ow:lf]zenie po
J~łZdów mct'halliezn)'ch
("r>zpPr7.udzenie rozhi.ra na trzy
~rnp,·. Do lri nalp·i.n, pozwole·
nia 113 prowadzel1 ip. pojazdów.
nie przeznaczonych do użyUku

Iprzeznaczonych
pu'h Ucznego,
do 2-ej
do

osoby, które nie ukończyły 21
lat życia, stużą w wojsku,
Jb
nie J10siadają kwalifikacji AOnieclZnyc'h d)a kierowców sa·
mochodów, pl'Zeznaczonych do
IJ'żybku publicznego.
,
~ozpor.!ąozenie
przewid uje,

dla.
puhlicznego, wreszcie do 3-ej p01;wol.enia na prowad~enie po
jazdów wojslkowych. Pozwo!.ell
pierwszego rodzaju nie mogą
uzyskać osoby, ktÓ!l'p. nie u<\.C/,ń
r.7.yf" 18 lat żyCia, a jeśli chodzi o prowadz'en,ie motocykli
bez wózków pr,zvczcpnYch16 Jat życia, dalej o'ioby, po
'iiadające wady Ol'~aniczne lub
Dsvchirzne,
uni-emoWwiającr
lub utrudniające prowadzenie,
wresz{".ie
ns.cb.v nie l'ol:lmi(,.~3ce język~
volskie~o, lub uie "Dlie.ią~
ezvtać po pol~lm
w takim stopniu, aby mogły
_
-.-~~~'\t\&fiW __ orj.entować się
w przepisach
ruchu drogowego. Pozwolt'ń na
~1(ARPIASI(IE6C1
orowadzenie pojazdów dru~ie
.. "' ZIOŁA PRZECZYSZCZAJĄCE .0 rodza.hl poza tymi wyjątAa·
miłe w smaku - pewne wskutkach mi me mogą ponadto uzySKać
DUSU

-

użvt.ku

7,e
wyśe~i

pojazdów mechanicznych
mj()<ŻIIla llil'ządzać na drogach po
blicznych tyllko na podsta\\ ie
pozwolenia,
wydanego Pf'lez
władzę administracyjną II instancji, jeśli chodzi o wvścig~
na oh'>zarre jednego wojew..:d>:
twa, wzg>lędsnie p.rzez ministra
komunikacji w porozumieniu l
mdnistrelJ.1
spraw WeWtl1~il7'
nych. jeśli chodzi o wyścigi n'!;
ohszarz~ kilku wQjewództw.

-

•••

slrz z

nie ~yralJiany~:h. ny.

<16w . przez

S·lę

Dz·ealenJo:moZaPl,no~:ząrl7.'CO'lf! ,~\7na:; ' ~.
•

T

dowód l'e.iestracyjoy !!I~moc~o• du czy motocyklu wazny test
- d nocz~em o k. aGrasuje międzynarodowa szaj- tylk
. .0 przy .te
• .
•
.
,za.uJu karty kontroli opiat na
ka. morfinist6w l usypIaczy. ,państwowy fundusz drogowy.
Przelri
Sz vbk ość
ruchu
pojazdów
mec.hani<Cznyeh winna hyć ta ,
ka,
aby kierowca w kaide.i ~hwili
arJlź.
panował nad pO.iazdem
i bezpieczell.sŁwo puhljezne n ile
byto zagrożone. Szybkość auto-

Ha m b u rg.

P- b
,Z

O
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...zupełnie pozbawione
Whb~ciwych barw jabłka mOŻM zabarwic
przez 48 godzinne n:lliwietlenie pro
mieniami słonecznymi.
...w s ta'
Dle I n d'lana w St. Z'-->
JIaLU-o czonych zorano elektrycznym płu·
giem zapoIDocą. promIenI radjo.
wych ze znacznej odległości pewien
Obsz. ar rolny.
.. w St. Zjednoczonych Aroe.ryiQ
Północnej na 170739 zarejestrowanych lotników są 532 kobiety.
...obliczono, t.e glob ziemski IicZ"l2 miljardy lat, tycie trwa ~OO

przez wytworne salon y i tajemne spelunki prowadzi policja pościg za bandą handlarzy żywym towarem
z filmu

'

lat, od chwili nadania, gdyż tak
wielkiego czaSLl potrzebuje lUt i)"zebynie tej drogi prom iM elektry':z,
ny.
,r~
...ziemia waży 600 ''' frylJ(;nów
ton, słon' ce zas' J'est 33_9 , u
ii()l) r:1.z~.
,
cię'isze.

... istnieją, elastyczne tapety, k~6
re przy pe.wnej ciepłocie przyiegaJą
do ścian na. stałe.
.
".pewna. stacja radjowa w AnH~ry
ce nadawała wprost z pod kratertl
czynnf'go wulkanu Halemanman
na Hawai podziemne ~zm:lty i lo-·
sl\Oty.

I
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Dlii i dni nastepn,ch!

lira
Początek o

Dziś

usisl ZObaczyć Czempa I
Czło'tlliek.
E.

Pa~yż!

Ceny miejsc zniżone: od 4-5-ej 49 gr., 80 gr. i 109. fta DOlostałg seanse zł. 109, 1~0 i 2.50

4 pp.

•

i dni nastupnuch I

dni

- Ha lO.

Przepiękny film mówiony prawie we wszystkich językach, reżyserji gen~ialDego Juliana Duviviera, twórcy: Dawida Gold~ra.
NADPROGRAMY! Komedja kreskowa Fleischera oraz uwertura z opery ~Oberon Webera w w~k.onan:u pełne] orkiestry
opery berlińskiej pod dyr. znakomitego prof. Eberbarda Frobeina, ponadto aktUBlnosCl kraJowe.

"

j

którego zabiłe.n

Lubicza.
W rolach głównych: Philips Holmes. NancJ Carroll. Lianel . Barr,more
Poezątek w dni powsz. o 4.30, w soboty i niedz. o g. l·ej. Ceny miejsc .nilone l Bilety ulgowe ważne bez ograniczeń I
Reż. mistrza

Naipięknisjszy

film Eryka Pommera
Film. który bawi oryginalną fabułą,
Ill r hwyca melodyjną muzyką,
~a;cynuje przepyszną wystawą pt .

nasłeDDVib!

a.\V

dzień ...

w nocy...

ty

W roI. gł.: urocza Kite von Nag, oraz Fernand GfaVe,
Muzyka: W. R. Heymann. Nadprogramy: Tygodnik dźwiąkowy oraz aktualilości krajowe. Poezątek o g. 4 ej,
w soboty, niedz. i święta poranki o g. 12 w poło
Bilety ulgowe walne.
,
g

c

Illii

stanie się hasłem, które
niebawem obleci cał!\ Łódź

GIGANTYCZNE ARCYDZIEŁO'
GENJALNY TWóR DUCHA LUDZKIEGO!
. Nieśmiertelna idea pokoju i bra.
terstwa na ziemi, zaklęta w przeczystą forme poetycką, puez słynnego MAURICE'A ROSTANDA p. t.

Hallo.

OsiainiC! do",
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Danielą Parolą

Jean'em Murat
Wkr6tce kino PALACE.

na balu

L:iś już wszyscy wiedzą <) tern.,
z) \\' dniu 18 lutego br. U'l l;l:1larh
teat/1I "Scala" (,dbędzie się jedyny w swcim rodzaju hal łódzkiej ro
dziny radjowej p. n. "Wieczór to·
warzyski".
Łódzka rodzina radjowa zerwała.
z szablonem, zerwała z dawneml
tradycjami balów karnawałowych,
gdzie publiczność zmuszona była
bawić się sama. Nowe pomysły, nO
we atrakcje, publiczność my bawimy! - oto de.wiza. oTganizatorów
"Wieczoru towarzyskiego". O WSZy
stkich atrakcjach, jakie ~ przewidziane na balu Ł. R. R., trudno po
wiedzieć w krótkiej w7Jmi&llce kr0nikarskiej. Wystarczyć powinno,
je-ślisię wymieni,
że
Mieozysław
Fogg, znany i popularny piosel1.
karz jest prz.ewodniczącym jury
wszystkich konkursów, jakie będą
na. "Wieczorze towarzyskim" przeprowadzone, że Tadeusz Luezaj pro
wadzi ogólnego polou&za. i walca,
że Jan Mrozinski, sympatyczny a.rtysta teatru miejskiego organizuj"
na. miejscu teatrzyk, w którym udział weźmie publiczność Oraz mili goście z Warszawy Fcgg i Luc.zaj,ie spe.aker rozgłośni łódzkiej
szykuje na gwałt coś, z czego si~
narazie nie chce zdradzić. To chyba w tej chwili wystarczy.
Należy nadmienić, ~e
cały fundusz przeznaczony jest na budowę
internat.u dla dzieci ociemniały.ch
województwa łódzkiego.

...ptaki ląC7...:1 sią w naturall.lyrll ruiljonów lat, a ludzie istnieją oko·
doborze w sposób monog·:l.lnłczny. to 300 tys. lat.
.',w każdym, nawet na.jbardzieJ
...przypuszczalni mieszkańcy naj
wvkwitl1vm środku
odżywczYlli b1ii:szego ciała drogi mle0Zlloj u-

-OWCl
~~cz~s~~1fi:jh t;;~~ic~~i;~~ :~l~~il;j!:Od~~ g~:~~Y,s~~'~~śn;ł~:~~ ~~;:~e~~r:z:n;:r~:~~~~w:~ ~a~[:~~~
lI a
ll -C,-O r
Ił,

łiódź

rodziny radjowej

ł

•

Nadprogram: Najnowszy tygodnik dźwiElkoWJ "Paramountu".
.
Passe·partouts. bilety wolnego wejścia i kupony ulgowe nieważne.

•

Rewelacyjne arcydzieło o niezwykle
oryginalne; i frllpujilcej treści.

Wg{ol.

CHue Brook

I Claudette Col bert
Początek

Widownia

seansów' o godz. 4. .

należycie

ogrzana

!~.ll. -

naiwieltszego moru dwudziestego wieku

dZlś-w sobotę

zwykle w ~zwar
lek posiedzenie magistratu, zostało w tygodniu bieżącym przesunięte na sob()tę, dnia 18 b. m.
(p)

w rolto

.o'o1iJywające Się

kar

Zniesien~e
c~lesnych \II SZKołach
W "Dzienniku Ustaw" nr. 9 z
dnia 15 b. m. ogłoszona została ustawa o zniesieniu kar cielesnych
w szkołach na obszarze b. zaboru
prusIdego.

Kandydaci izby
na

sędz i ów

handlowych

W marcu i kwietniu r. b. upływa
okres kadencji 14 sędziów handlowych przy sądzie okręgow ym w
Łodzi.

1918 epidemIa pochloneJa

Gdybyśmy zestawili obok siebie
w rzędzie najwięksxych katastrof
stulecia wojnę światową i epidemję grypy z 1918 r., spotkalibyśmy
się z żywymi protestami.
- Jak można nawet porównywać
morderczą wojnę, która kosztolvala
ludzlmŚi! 8 miljonów
zabitych z
największą choćby
epidemją tak
niewinnej właściwie
choroby!
Gdzież pmporcja
i miara?
Jc;totnie, jeśli weźmiemy
rzec:c
ściśle, prQPorcja jest mOCno zwich
l1ięta. ale... w
kiertmku
wprost
przeCiwnym. Kilkumiesięczna
bowiem
EPIUEMJA GRYPY Z 1918 R.
POCHŁONĘŁA
20
MILJONóW
ŚMIERTELNYCH OFIAR,
a wi~c przeszło dwukrotnie wit(cej,
niż krwawa 4-letnia rzeź na wszyst
kich frontach Europy. Dodajmy, że
liczba ofiar ostatniej epidemji grypy nie jest
pełna.
Gdybyśmy
uwzględnili straty, jakie
poniosła
ludność krajów nawpół cywilizowa
nych i dzikich, gdzie nie prowadzi
się dokładnych statystyk, ostatecz
na liczba by~aby daleko większa.
Same Indje an~ielskie
notują w

W związku z tem, prezes okręgo
wego sądu zwrócił się do izby prze
mysłowo handlowej o wysunięcie
nowych kandydatów w trzykrotnie
większej liczbie, niż wakanse.
W izbie przemysłowo - handlowej odbyła się kOTlferencja z udzia
lem przewodniczących wszystkich
sekcji, na l,tórej wybrano 42 kandy
datów na stanowisko sędziów handlowych.
.
przybliżeniu
Lista liandydatów została prze7 MILJONóW ZGONÓW Z POWOstana na ręce prezesa sądu okręgo
DU EPIDEMJI GRYPY.
\Vego do zatwierdzenia.
(a)
Ale nie o to chodzi, nie o smutne
pierwszeństwo w rzędzie najwięk
szych katfłstrof ludzkości. Chodzi
o rzecz daleko poważniejszą: widmo ponownej epidemJi grypy grozi
W E'lrHug ostatnich danych pa.u nam w niedalekiej przyszłości, ży
st.wowych urzędów
pośrednictwa jemy pod strachem recydywy niepracy, Iir,zba bezrobotnych, zare. bezpiecznej choroby. KaMa wiadojestrowanych na terenie ca.łej Pol· mość o lokalnej epidemji napelnia
ski w dniu 11 b. m., wynosiła ogó- nas obawą, cxy nie nadchodzi chw!
,
łem 216,075 osób, Co w porównaniu la odnowienia się
ze Rtanem II ubiegłego tygodni:.. NAJSTRASZNI~JSZEGO MORDt1,
JAKI ZNA WIEK X:X.
stanowi wzrost bezrobocia o 6"tl)~
Stąd nerwowość, z Jaką przyJmujeosób.
my telegramy z Zachodu o wystą
pieniu tam masowych zachorowań.
łłocne dyżury
Zanim zdamy sobie sprawę z nie,
Dziś w n.x:y dyżurują następują bezpieczeństwa, które nam w obecce apteki: Sukc. K. I,einwebera nej chwili grozi, rzućmy okiem na
(plac Wolnośc(i 2), Sukc. J. Hart- historję poprzednich lat, zrekonmana (Młynarska 1), W. Daniel<;c- struujmy zwłaszcza o,b raz ostatniej
ll.iego (Piotrkowska 127), A. Perel światowej pandemji grypy, o któmana (Cegielniana 32), J. Cymera rej ze względu na czasy wojenne.
(Wólczańska 37), Sukc. F. Wójcic- na
kiegQ (Napiórkowsklego 27).
ZWYCZAJ OKł,AMYW ANIA OPI-

Dalszy wzrost

bezrobocia

aptek

R E VI E LA CYJ N A znlilfa
wszelkich

Nr U

1933

z

P.O D G

Obrady magistratu
z:amiast
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cen
biurowych

urządzeń

WNĘTRZNEJ,
naieżytego wyobrażenia.

tal;:

że

PUBLICZNĄ,
wcześniej
dowiedzieliśmy

się o wybuchu epidemji w Hiszpanji, nie posiadającej cenzury wojen
nej, nH; o wcześniejszem wystąpie
nht choroby w papstwach sprzymie
rzonych. Włakiwem ogniskiem była prawdopodobnie
Ameryka Pół·
nocna, gdzie w samym początku
1918 r, zanotowano wię1~sze epidemje grypy. Z Ameryki, wraz z
transportami wojsk,
CHOROBA ZOST M,A ZA WLECZO
NA DO FRANCJI
i stąd szerzyła się na wszystkie
..trony, .. zczegćlnie na południe i
na wschód, przekraczając nawet
nieprzyjacielskie okopy i granice
ladów.
. Pierwsza fala wiosenna była
dość łagodna, dotknęła zaledwie 10
proc. ogółu ludności, śmiertelność
nigdzie nie przekraczała 2 proc.
Po niej przyszła druga fala, jesienna, która
DO ŁODZI DOSZŁA DOPIERO W
GRUDNIU 1918 ROKU.
Była ona przynajmniej dwukrotnie
bardziej złośliwa, niż na wiosnę.
Atakowała przedew8'Zystkiem ludzi
młodych, zarówno mężczyzn, wy·
czerpanych walką na froncie, jak i
kobiety.
Oszczędzała
natomiast
dzieci i starców.
Ogarnęła cały świat, za wyJątldem Australji, gdzie na pierwszą
wieść o epidemji grypy zaprowadzo
no kwarantannę wszystkich okrę
tów. Nie na duro to jednak się

mlllonó" ofiar

i kaszlenia, zamykanie szkół, teatrów itp. okazały się również bez·
celowe. Straszna zaraza jakby sobie kpiła ze wszystkich naszych wy
siłków, wygasła
sama dopiero w
lecie 1919 roku.
Przejście okropnej pandemji gry'
py w roku 1918
NIE NAUCZYŁO NAS DUŻO,
Co najwyżej dało nam pewne negatywne wiadomości, że t. zw.
prątek Pfeiffera, uważany poprz.ed
nio za sprawcę grypy, nie jest nim
w rzeczywistości.. Przed ostatnią
pan dem ją grypy obiecywano sobie
po odkryciu rzekomeg() zarazka
grypy bardzo wiele.
Sądzono, że zapomocą szczepio·
nek uda się uodpornić ludzi JH~e·
ciwko tej chorobie.

NJI WEWNĘTRZNEJ I ZEnie mamy
B~dzie to bardzo puuczający przykład gigantycznych i niestety bezskutecznych imag;ań ludzkOści
medycyny zaś w szcze~ólności. z
nieznanym do dzisiejszego dnia zarazkiem.
Według powszechnego
mniemania 'Ogniskiem pandemji
grypy,
która wybuchła na wiosnę 1918 r·
miała być Hiszpanja.
NAZYW ANO JĄ NAWET
HlSZP ANKĄ.
Dziś wiemy, ' ŻE' tak nie było. O
miesiąc wcześniej, niż w Madrycie,
pojawiły się wypadki masowych za
chorowań w marynarce angielskiej
i w wojsl,ach sprzymierzonych we
Francji Tylko
CENZURA WOJENNA UKRYŁA
JE SKRZĘTNIE PRZED OPINJĄ

~O

RZECZYWISTOśĆ

PRZYNIOSŁA

SZYBKO ROZCZAROW Al~IE.
SzczepiQnki z prątków Pleiffera
okazały
się
w
pierwsxych już
dniach epidemii bezskuteczne. Co
więcej, w przeciwieństwie do poprzednich epidemji grypy, w świa
towej pandemji w 1918 roku nie
spotykano u wi~szości chorych
prątków Pfeiffera.
Było
jasnem,
że nastąpiła
tragiczna pomyłka.
Właściwy zarazek grypy
pozostał
nadal nieznany.
Lecz i ta nauka nie jest do pogar
dzenia. Uchroni nas na przyszlość
od tego rodzaju pomyłek. Jak naj
dalej posunięty sceptycyzm wobec
nowych odkryć jest tu potrzebny
ze względu na następstwa, jakie
sprowadza każda pomyłka. Jeśli w
roku 1918' nie odkryto zarazka gry
py, to tylko dlatego ,że bakterjologja pozostawała
POD SILNĄ SUGEST JĄ ODKRYCIA PFEIFFERA.
W przyszłości zapewne już nic
podobnego nie przydarzy się medycynie.
Narazie jest jednak faktem, że
do najbliższej pandemji grypy jesteśmy zupełnie
nieprzygotowani.
Mimo gorączkowych badań zarazek
grypy nie został wykryty. Czy i'lą
jakieś nadzieje, by udało si~ w naj
bliższej

przyszłości

dokonać

od-

krycia? Prawdopodobnie nie, ud&
nam się to dopiero w czasie najbliż
szej pandemji,
GDY ROZPOWSZECHNIENIE ZA
RAZKA BĘDZIE WIĘKSZB.
Tak przynajmniej zapatruje się na
to zagadnienie większość bakterjologów. Niemniej jednak nie czekamy na pandemję grypy z założone
mi rękami . Gorączkowe, choć dotychczas bezskuteczne poszukiwania nie ustają.
Kiedy należy się spodziewać nO.
wej pandemji grypy?
Trudno określić. Jest to zjawisko
tak tajemnicze i zależne od nieznanych czynników, :re niepodobień·
stwem jest powiedzieć coś ścisłego.
Rytm
dotychczasowych świato
wych pandemji był bardzo nierówny. Notowano w ub. stuleciu wielkie pandemje w roku 1830, 1836,
1850, 1874 i w r. 1889. Potem nastąpiła dłuższa przerwa aż do roku
1918. 15 lat, które nas dzieli od ().
statniej pandemji jest już dostatecznYm ol{resem C:t.<tbU,
BYśMY SIĘ JEJ SPODZIEW ALI
DOSł,OWNIE
LADA DZIEli/.
A teraz jeszcze jedno ważne pytanie: czy obecne alarmy z Anglji
i Francji o masowych zachorol.,.ą
niach nie są pierwszemi hasłami
nadchodzącej pandemJt?
Bardzo moiliwe. rA> najbardzie.i
niep()koi, to gwałtowność srerzenia
się grypy. Zjawisko to jest niezwler
nie charakterystyczne dla pan;:lemji. Kronika Paryża z roku 1889
notuje, że
JEDNEJ NOCY ZACHOROW ALO
50,000 OSóB NA GRYPĘ.
To samo np. w FiladeHji w rok..
1918: 3 września nie było ani jedne
go wypadku śmierci z powoou gr,
py, w następnym zaś tygodnia zmar
lo 5,000 osób na grypę. T~ sam,
eksplozywność
widZimy i obecnie
na Zachodzie. Or.y jednak fala za·
chorowań przesunie si~ dalej, aJ
też motA! chwilowo ucichnie i dopiero na wiosnę odrodzi się z więk
szą gwałtownością,
tego w te)
chwili przewidzieć me mozna.
Dr. E. P.

Regulacja rzek " Dowiecie

się w znacznym stopniu do zmniejTYLKO WYBUCH
szenia bezrobocia
i
PANDEMJI,
i która w Australji rozpoczęła się do W ezasie narad budżetowych robót regulacyjnych i asygnuJ, :&II
piero na wiosnę 1919 roku. W 1u- gmin miejskich i wiejsldch na te- QlVej strony fundusze na zakup naBiurka od zł. 13~.- Krzesła ma.Jwne dłłbowe od zł. 10.I nych miejscach globu,
gdzie kon- renie p()wiatu łódzkiego, poruszono rzędzi pracy. Niektóre ,z nich, jak
poleca.
l takt ze światem był luźny, wystą- między innymi sprawę regulacji Ruda Pabjanicka, asygnowały na
piła jeszcze później; np. w Nowej brzegów rzek,
ten cel fundusze, od 1,000 do 2,000
Józef Leion Przejazd 4, tel. 10-223.
Ka~edonji dopiero w 1921 r. PozaOpracowany w tej mierze plan zł., czynią jednak zabiegi o wyeli_ _ _ _.: I tem cały świat, wszystkie większe okręgowego urzędu
ziemskiego w minowanie konieczności zwrotu 30
kontynenty chorowały na grypę Piotrkowie, przewiduje, iż koszta proc. kosztów, bądź też o ~łoże.
w 1918 roku.
przeprowadzenia robót niwelacyj- nie tej spłaty na dłuższy okrea
Opór, jaki stawiła medycyna "hi- nych i wykopowych, pokryte zosta czasu.
&Zpance" powstał bez ..k\1tku. U ną ze. sk;arbu • państwa, przycze~
Spodziewać się należY, że wobee
przerwała komunikację autobusową
nas, jak pamiętamy, nie robiło się. przew~dzlany Jest zwrot 30 proc. wielkiej liczby bezrobotnych, salD6
.
.
. '
prawie nic w tym kierunku lecz kosztow, przez oonośne glllln).
rządy dołożą starań, hy w nadchoW cią.g'u M:~orarJszeJ n~cy bywa! S.lę r IW1'IIDalme, lecz PTz.ez W AMERYCE I ANGLJI
ALZainteresowane samorządy godzą dzącym sezonie umchomić na surnad terenem wOjewod7Jł:wa 10m cały dZlen czynne były specjal CZONO BARDZO ENERGICZNIE, się w zasadzie na przeprowadzenie szą skalę roboty.
(a)
kiego i Łodzią przeciągnęły na ne kadry robotniciZe, które c,zU chwytając się wszelkich dostęp-

przyczyni

zdało:

OPÓŹNIŁO

I

awalnitft

ŚDi~ŻDił

I

\\'ałlIlice śnieŻlIle, J)Owodując u
trudnienie w komuni'k acji.

za-

równo kolejowej, .laik tramwa
jów dojazdowy<:h oraz ~.uJtobu·
sów.
Łod~ ruch tramwajów od

'V

••••••••••••••••••••••••

WRR ÓTOE
i Ty marzyć
tylko

będziesz

O Jasnowłosym Śnie.-

LiliancB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . łłł ••"

w~ly P-"ld torami.

W

I

LekkomUs'lnos'c· owala

nych środków, nieraz aż śmiesz;nych. Wj\ławiło Qię najwięcej pod
•
Natomiast ruch kolejowyodl tym względem San Francisco w
r
o
by",al się z pewnem opóźnilC' /Kalifornii, gdzie oprócz zwyczaj
Grozny pozar na
niem, p-.:;!Zyczem na w zystkich nych zarządzeń s.4.(1itarnych w eza , Wczoraj sąd okręgowy rozpatryLniach
uruchomIono
pł~i I s~e epidemji, nakazano całej !udnoś wał niezw~kłą spra~ę z oska.de,
f CI, p;-~ wysoką .kar~ doszeme ma- ma 36-letmego Feliksa Wypycha
odśnieżne.
sek ochronnych na twarzy. 90 pro- ! (Kilińskiego 148).
Najsmlulmiej przedstawia sięl' cent lu~ności zas.tosow~ło się dO, Wypych jest właści~jelem kuźni
'.'
d
l A:to polecema, lecz komec koncem efekt pod wskazanym adres~m.
IkomumkacJa na rogac l. u I równał się zeru.
l W dniu 20 paździef1;·'!. r. ub. w
bm;y przychodziły ze znac'z nem ZAPADALNOść I ŚMIERTEL· ku:ini wybuchł poiar który mógł
opóźnieniem, w1z,ględnie nawet
NOŚĆ NIE BYŁA ZUPEŁNIE
prxybl'ać rozmiary ~atastrofalnb,
na niektÓlrych '
lilIjach ruch
MNIEJSZA, NIt U NAS,
.. Ibowiem ogień z.tg,azał budyn
cal'kowicie zaJllad. Z tych też! a nawet przeciwnie, nieco większa. !Com mieszkalnym i rab(~'{'znym, a
.
ł 'ł I W inny. ch miejscach stosowane ł m. in. pobliskiej szopie, mieszcz.1o~raniozony
J)
P owodów
.' ; środki, jak np. przymus szczepienia cej kilkana§cie beczek benzyny i oznacznie dowóz do Lodzi w:- i dezynfekcji jamy ustnej zapomoc~! liwy.
mioD,łodó,w. (a l
• wody utlenionej, zakaxy plucia
Dzi~k:i energię~nej akcji stra~

I

I

I

I

I

1

• •

•

o

ulicy Klllńsklego

ogniowej pożar został umie]'ic.owfo
n:;-, spł~~ jedynie aach kutni.
Jak sit;! oł{azało - pożar ~owstał
wskutek ułożenia przez Wypycha
drzewa na piecu, mimo, iż ogień
jeszcze nie wygasł.
Oskarżony oświadczył ' na rozpra
wie, że niejednokrotnie już układał
drzewo do wysuszenia, lecz w żaddym wypadku pożaru nie było.

Sąd

potraktował

postępowanie

oskarżonego jaliO lekliOmyślne narażenie życia i mienia bliźnich na
szwank i skazał go na 75 zł. grzJW
ny z zamiaJl<J na 1 mlesl!1c aresztu.

,Itr.

n .
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Redukcie i

ntJarzcbskizmmar
wczoraj
wiec:zore. przed operatj.

obniżki

u Krusche i Endera

w dniu

onegdajszym firma Kruscbe i Ender w Pabjanicach obnii,y
późng.
la stawki robotnikom do 15 proc.
Jednocześnie z dniem
wczorajI\tan zdrowia rejenrta Stefa .l a Roz'.mnie si~. że w tych warun nadzieję utrzymania go ptrzy
szym administracja wymówlla wszy
Jall'z~kieg.o, kt6ry, jak don.>· kach n,je można było myśleć o życi,u .
stkim majstrom pracę ł, jak nas in
formują, firma ma zamiar przyjąć siHśany, popełnił zamach samo jakimkolwiek zahiejfll CZY qpeich po upływie wymówienia na no- bójo.zv wystrzałem z: reWOlwe racji.
Jak si~ w ostatniej chwili do
(P)
wych, gorszych warunkach.
władujemy, rejent Jarzębski do
ru w skroń, w ei3I/!U dnia w ~zo
rajszego uJegl znacznemu JI("
Późnym wieczorem &łan re- późnych godzin wieczornych
gorszeniu. Qhorv od chwili wy. jellita Janębskiego nie uleRł Za nie odzyskał przytoDlDOŚci. ODad.$u
nie odzyskał ·DTZytomn(1' dnej DO!Prawie. Lekarze szpita- koło godziny 10 mln. 30, mImo
w fabryce Serejskiego
ści nawet na jeden mOlIIleG." la "BetIeem" straclli wszelką
lekarzy, denat zmarł.
wczorajszym.
cen'k p. • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _wysiłków
la 'v MilUogniowej
zaalarmowa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

.. -

Poiar

stTażv

na została do pożaru. jaki wyhuchł w fabryce włókiennwttj

SZYBA WYSTAWOWA nl6DY niE lAlARzniE

S. Serejski i S-8ta J)rIZv uJ. C»<laI1
skiej 93. Niezwłocznie na miej
soe wyjec,bały dwa oddziały,
które P'l'Zvstą!Piłv do wkcji raro
wniczej. Okazało się, że WIS'k ut~k tarcia na maszynach źa.kar
dowyob zapalił siQ kUJl'lZ, jaki
zwykle się tam tworzy.
Od
iskry za'Palił się matt'rjal. Wohec szyt&.iego przybycia straży
vożar zdołano zlikwidować zanim roz:przestrzenił się. Stlraty
niewielkie.

Bnl (tlIIII" "lE ZAJDZIE
jeśli

Minimalne zużycie prądu
(godzina 2 i pół grosla)

WentrlatorWiatraczek

sprzeda2 WSIllkiEb aparatów grzejDy[h na rafy i za gotówka
W S81epie Ele8trowni, ul. PiotrBowsBa
115

nr.

Powiesił się

w obawie przed

w witrynie pracować będzie

służbą

WSZELKIE POKAZY NIE

OBOWIĄZUJĄ

wojskową
w dniu onegdajszym w godzinach rannych, wieśniacy, przecho
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_
dzący przez las, w pobliżu wsi Stosłowice natknęli się
na wiszące

Telel. 13q-q2.

DO KUPNA.

EKSKURSJA DO PALESTyNY
Rozpocz~ły się zapisy na. wie~

do Palestyny
21 marca.
.-------------------------------------__1 ruszyć
wycieczkę
turystyczną.,dnia.mając,
wy

A
TEATR
MUZYKAn I- SZTJ1K
n
1'1
u n

!•

zwłoki jakiegoś młodzieńca.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. b. Kierownictwo wycieczki C'Ly-

I• ~~~~~~O~~%d'L~~e~~;!:;~~~

f
szych ośrodków w kraju, zapoznaPowiadomiona o odkryciu policja odl'ięła wisielca, wszelka jed- : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: ~ie się z wszeJkiemi zdobyczami na
• I
olu gospodarczem, społecznem itd.
nak pomoc lekarska okazała się
TEATR
MIEJSKI
jeszcze
dostatee!:Die
udoskonaloub,
Po
drodze do Palestyny turyści hę
zbędną..
. Dziś, jutro i pojutrze Wfstępy a. kODCEl~ berliński ma. charakter dą mieli możność zwiedzenia ParyPolicja, prowadząc dochodzenie
Akademja sztuk Jił~mych w Pa- 1DB.ty~utu Rcdut~,. prezentującego clek~weJ próby. Program wiec~oru ża, Marsylji, Aleksandrji, Kairu itd.
ustaliła, iż denatem był 21-letni
Marjan Witalewski, który został ryżu na ostatniem posiedzeniu W) nalW1ę~szy prz?boJ ~a.trów war- zaWIera. utwory s repertuaru . ~ Pobyt w · Palestynie pnewidzia.ny
brala swym członkiem Pawła Al· S7.aW81?~h, głosną szt~~" Sr.ozep. syoznego, ora.z utwory,. specJalrue jest na. miesiąc kwiecie6, ł. j. w
wcielony do szeregów i na wiosnę
berta Laurensa, na miejsce zgasłe- kowskieJ »Sprawa MODJki .
skomponowane na nowe. lDstrumeu- najodpowi~dniejszej dla. DAlI pod
miał być powołany do wojska. Mlo
go
niedawno
Friant'a.
W
sobotę
i
W' niedziel~ popoład- ~, k~re usłyM,
ra.dJuałuehacze, względem klimatycznym })On&- lOdzieniec tak się tem przejął, że poPaweł
Albe,!
Laurens
urodzony
niu
"K.nyczeie
Chiny".
Jako
m8~umenty
solo~~,
w ze@p"'. ku. Wycieczkę tę urądza łódtzk.&
stanowił popełnić samob6jstw~
w r. 1~70, syn 1 brat .znanych maW próbach pod ret~er~ dyr. le. oraz jako akompan]UJą.ee np. do organizacja sjonistyezna (Śródmi~
Zwłoki wisielca zabezpieczyła po
ska 29).
Iicja do czasu zejścia władz sądo- larzy JeSt autorem WIelu cennych Sto Wysockiej sensacyjna IRtulra śp1ewu. (r)
płócien,
z
których
kilka
Jak
np
•
.,Ar
Zilahy
ru
piętro
pokÓj
17"
....0 - śledczych.
(P)
tyata z rodziną" "Portret Gide'a"
"
,
•
i "ZIota suknla" zostały ukupione
TEATR KAMERALNY
do muzeum Luksemburskiego. Jest
Dziś, W' c~wartek i w ~ 1ńe-on laureatem Prix de Rome i wielu CZOl'em "Egipska. pnerue&...
pod koła auta
Porzucić mają pracę już jutro w piątek
innych nagród.
W sobotę ,,szczęście od jutn".
~
w dniu wczorajszym przy zbiegu
Wczoraj odbyło się ot{6lne cielami robomikÓ'W, biorąc~i
Autorka "Sprawy Monild" ukońTEATR POPULARNY
ulic Karola i W ólczańskiej dostał
zebranie deleRat6w
robotni· u.dzi~ł
w naradach komisji:
Dziś o godz. 8,15 sztuka ... 3-ch czvch w zw'ią.zk..1t zawodowym podbrzymując całkowide wv~n·
bię pod kGła
samochodu 48-letni czyła przed paru dniami nOWą utu
Wincenty Chojnowski, pracownik kę, zatyłowaną "Milcząca siła". W aktach p. t. ,,zMk na dnwia.eh".
kotton.iarzy.
wane przez nich postulaty.
kolejowy, który w stanie nietrzei- ~1uce tej Szczepkowska idzie daPostanowiono, i,ż w dniu dzi
TEATR "seALA"
Na zebraniu c:don.kowie ko
wym usiłował przejść przez je~ lej po linji trzeciego aktu "Sprawy
siejszvm,
po następnem DOsi'e Dziś wieczorem "Dawid Golder" misji,
powołanej dla zawareia
dnię. Chojnowski doznał
licznych Monikl". Przedstawione są tam ko- z dr. Pawłem Baratowem. Jutro umowy zbiorowej, przedstawi!. dzenru komisji, odbędzie sk
ran tłuczonych głowy.
biety, które zorganizowały się w wieczorem prapremjera. dramatu J. wynbk'i pierwszego posiedzenia. nast~ne o~ólne l-E'bra:nie nele Wezwany lekarz pogotowia prze odrębnych warsztatach pracy, na Gordina "Obcy". "Obey" jest jedgafów i roOOtni!ków T. ndziaJak ze sprawozdania tego WV lem członków komisji. GdybV
wi6zł go w
stanie osłabionym do marginesie życia mężczyzn, którzy ną z najwspa.nial8zych kreacji zna.domu.
chcieli je właśnie pracy pOZbawić, komitego artysty. W niedzielę, nitkał'o, włll.ŚCiciele fabryk. 1tO- stanowisko przemysłl()~ó'W hvPozatem p. SzczepkowSka pracuje dnia 19 b. m, o god.z.. 12-ej w pot <łzą się . ~a U&1a~i~ ~ta",:<:k ło nadal nielU'St@liwe. wf. ,,poc.zYlIlaj~ od piąt •. U.
nad komedją "Małienstwo".
odbędzie się pierwszy poranek dla płacy. n'l.żiSzV'Ch IDnleJ W1ooo1 ' czas,
w pnzemyś.1..e kol
• * "
pracut npj inteligencji. Dany bę ~ołowę od wysokości. stawr,k, . ctma 17 b.
ządanych prrez robotJmków.
tonowym łódzkim,
7arówno
Nagroda muzyczna czeskiej aka- dzie "l.Jdec" A. Stnndberga.
demji umiejętności
im. Teodora
Qgól ubranyoh postanowił rlU?:VIn, jak średnim i małym,
Mastny'ego, w wyosk<*i 1200 kc. Z LÓDZKIEOO TOW. MUzYCl- solidary.zować się z przedstawi pod.jętyby rostal strejk. (V)
została przyznana int. Jar06ławowi
NEGO.
L. T. M. urządza dziś, dnia 16 lul\1astalikowi za suitę f()1"tepianową
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tego o godz. 8.30 wiecz. w sali
.;:
gimn. miejsk. im. P"tłsudskiegoJ
D\(Ifaj synalkowie skazani na więzienie
(Sienkiewicza. 46) koncert z udziaW dniu wczorajszym na la· · ma żadneRo dochodu i dlatego
łem
Wall!zawskiego
kwartetu
wie osk.&lrio.n~-ch sądu okł"ęf.o nie mó«ł UJtl'2ymywać sta.rusw
smyczkowego.
WieŚĆ o tym koncercie L. T. M. W!egJo w Łodzi zasiedli 29~etlll ma,t,ki.
Aresztowanie kupca za usiłowanie wręczenia
l!zeslaw F4la jest robotni
rozeszła się w n8.8wm
mieście z Czesław Figa (11 listopada 176)
łapówki
zarabia tygodniowo 45
błyskawiczną. 8zybkością i zaintere i 36-letni Leon Figa (Kl"llIkow· kiem.
ska 3\.
zł., r6wnież nie prrzyznał się do
Pil".zed paru dniami do pań· , wspomnianej fabryce, Henryk sowała szerokie koła muzyC2ne.
Akt oska!l"żenia ZaN:rlJCa (Ibu W1iny, oświadczając na sw'~ uW programie: kwartety Bocchestwo'w ej fabryki wyTobów ty- Wa./."(lIler.
wymienionym
hraciom, iż w sprawiedliwienie, iż przez 3 la
riniego,
Beethovena.
i
Debu8syego
Smolarski oświadczył Wagne
toniowych w Lod·zi 7~ło ...ił .. ię
Bilety w cenie 1.50 (dla. C7lou- dniu 12 ~dnJ.a r. ub. do 6 ko ta utrzymywał wvłąoznie ma ł
kup.iec łódzki, M. Smola~ki rowie iIż po odbiór zallmpionego
towaru przybędzie nazajutrz, ków L. T. M. i młodzieiy) i 2- zł. mi,'\arjatu P. P. zgłosiła się nIe kę. Brat jego, któremu o wieic
(Cegielniana 23).
jalka Marja Wojtkiewicz i za lepiej się powodzi, n~e dawał
jednocześnie
ła do nabycia przy wejściu.
Smolar<;ki nabył tran,sriOrt ju p.roponując
mp.ldowała,
Źle w komórce 11::1 ani grosza, wobec tego i on od ty, który miał mu wydać na- pÓIWkę w kwocie 150 zł. wzaposesji
przy
ul. 11 Listopada mówił, dając matce z litości ja
mian
za
wy/lanie
większej
ilo"MUZYKA
ELEKTRYCZNA"
I'zelnik straży Ogll1iowej przy
ści towaru i leps~ego gatunku,
Dzisiaj o godz. 20,00 rozgłośnie 176, pel1ne.i s zc,z u r6-w , wyżej wy ko s.cąronienie, komórke prz:-,
swą ma,tk~ ul. 11 Listopada 176.
niż zaku'p iony
,'polskiego Radja"
transmitują ~ mienif"t\i uwięflili
75·1etndą
Wiktorję
Figę.
W
a~ner
nie
s})!\'Zooiwił
się,
Berlina.
ciekawy
koncert
wykonany
ZAKŁAD FRYZJERSKI
w
charaktcrz\:
VVezwana
Na zasadzie powyżs7.ego l.a
nowiadomil je4nak dyr~ktora na nowych, bą~ź też udoskonaloH. BRAUERA
świadka i poszkodo\... anej
75Znany i cie szą ey się uznaniem monopolu, P. Giż:vń5kiego, a nych da.WD.~ch lnstrum.entach elek- meldowania policja wdrożyla letnia Wiktorja Figa, skorzyilocill(ldze!llie,
które
potwierdt.itryc~nych, Jak trauto_mum, elektrozakład fryzjerski H. Brauera przy nłlstę!P'l1ie wydział śledczy.
stała z dobrodzie.rstwa u-&.taw,·
Gdv Smolarski l.głosił s.i~, ?ho~d. Neo - ~echstetn,
skrzypce Jo DTawdziwość zeznaI1 Wojt·
ul. Cegiolnianej 8 w zrozumieniu
odmówiła zeznań.
i
1U.ewiczowej.
najietotniejszych potrteb i panują z,rodnie z za·powiedzią PO od· I WIOlonczela I t. p.
Sąd ])O rozpatr1Zcnif\.! sprawy,
Na
rol'J)rawie
sądowej
Leon
Oczywiście, ż~ nie są to inst;ueego kryz ysu - obniżył ceny w hi6r transportu i wr~zył Wa·
salonie damskim do minimum, przy P'llerowi 150 zł.. zostal zatl"zy- menty samograJą.ce, lecz przeClw~ Figa. który okazał się właści wvsł'Uchanif\.! przemówi·e li stron.
cielem domu pr.zv ul.. Krakow wydał wyrok, skazujący <lbu
jednoczesnej nadzwyczajnej smran manv ml'e<z. wvwiadowców i o · nie. - ind~i~ualność artysty
..kiei 3, nie przyznał się 00 wl zw"Todnia~'lch svnÓI\Y po jed
sad'wnv
w
aref:7.dit>,
do
dyspo
dUJe
tu
.wIelkIe
.pole
do
p~ISU.
oej i !;umi<.' nnej obsłudze wybitnych
" sedZliepq ś1edczepQ W)
Wszystkie te
mstrumenty Dle są. ny, twierdząc, iJż z domu nie nym roku więzienia. (pl
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Wstrząsające dzieje bohaterów "Kawalkady" Naela eowarda
Dnia 31 grudnia 1899 roku. 11a
minut przed półnoeą wchodzi
Robert Marryot do sypialni swych
dzieci i budzi je. W myśl tradycji
patrycjuszowskiego (Jomu angiel-.
skiego, w tym samym czasie napeł
nia małżonka wysolde szklanic~
brunatno - czerwonym ponczem.
'Służba o d świ~tnie odziana, stoi w
przyzwoitem oddaleniu, c7lekaJąc
a.a tradycyjny uścisk ręki an,:iet,kiego państwa. Kiedy punktual:Ue o godzinie 12 odezwą się dzwo1Y z westminsterskiego cpactwa,
}odniesie Robert Marryot szklanieę do ust i powie synom "Dosiego
Edward i
Roku". Dwunastoletni
ośmioletni Joe Marryot
podnoszą
również szklanice do ust i odpowia·
dają ojcu "Prosit". Nowe poh.olenie
wita Nowy Rok.
pięć

*

-

~

ki, które nadają martwemu ryliunIcowi złudzenie ruchu.
Trzecia zaś grupa - to kopiści,
którzy rysunki te przerysowują na
ceUuloidowe płytki.
Film jest gotów.
Powodzenie, jakiem cieszą si~ na
całym świecie
filmy rysunkowe,
czyni trudnym do uwierzenia fakt,
że jeszcze parę lat temu ich twóCIca, Walt Disney, był skromnym
rysownikiem w prowincjonalneOl
piśmie.

"Watt Disney - mówi znany r
Ernt Lubitsch jest jednym
z
nielicznych genjUS7JÓw
współczesnego filmu".

żyser

........................

RYSUnKI, PLAKATY,
dyplomy, adresy i t. p. wyko2!.lwui e efektownie

E. S"'MIDT, KI. MIJn 5

Kiedy Noel Covard święcił pu
!zatek XX wieku, liczył sobie 11
at. Kiedy zaś pisał powy~zą sce·
.lę i nią rozpoczął sztukę "Kawalkada", był już lO-letnim mę:iczyzną. Cieszył się już podówczas slawą świetnęgo aktora i znanego autora komedji to.warzyskich i satyrycznych rewji. Pisząc tę scenę. nie
zdawał sobie jednak sprawy, że
przez nią kładzie podwalinę pO«
wszechświatową sławę sztuki, l;:tórej najlepszym wykładnikiem jest
Jel zwycięski pochód przez okres
ptefw8~ych trzech dziesiątków owego wieku. Powodzenie tej sztuki
w londyńskim teatu.e Drury - Lane trwało półtora roku.
Anglja
widziała w tej sztuce o.dzwiercia~
dlenie epoki ludzi, którzy sobie
pozostali wierni nawet wtedy, gdy
wierność stała się
już
pustym
dźwiękiem. Powodzenie filmu potrwa niewątpliwie dłużej. Film ten
nakręcony przez wytwórnię ,'poxa", inscenizowany przez angtelskiego reżysera
z
Hollywood,
Franka Lloyda, przekona ostatecznie o racji bytu kinematografji

Tel 126-89.
łI!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~!!!!!~!!!!!!!!~!!!!~~IIiiIII~
-

Drobl·azs,· f,·'mowe

tych wszystkich, którzy jeszcze po na polu krwawych zmagań hartuje
się duch ludzki. Pięknie podana jest
zwolna pustoszejąca ulica. Ale za
chwilę ulica rozbrzmiewa piosenka
"Film jednego pokolenia"
WoT
krzykują reklamy świetlne New - mi z rozlicznych lokali.
W lokayorku. Tak jest' - to film współ lach siedzą i popijają jednodniowi
czesne.i generacji, dla której poeząt urlGpnicy. J oe MartyGt jest mię
kiem były narQ'J 1:iny XX wieku, a dzy nimi. Nie przepija już do zwy
cięstwa, lecz do djabła. Na scenie
końcem - wojna ŚWIatowa.
Ledwo obwieściły
noworoczne produkuje się dziewczyna, która
dzwony narodziny nowego wieku, ongiś była w służbie u jego matki.
k iedy oto zrodziła się
troska, w Joe podąża do jej garderoby i
się
za portjerą. Fanzwiązku z wybuchem wojny boe- ukrywa
r 6w. Robert Ma rryot podąża do ny nie spodziewając się niczego,
·1'ranswaalu. Znamienna jest sce- 1rzuca ~ siebie z całą swobodą krę
!la pożegnania z żoną, przy akom· pującą tGalete. Kochankowie spępanjameucie orkiestry wojskowej i dzają rozkoszne godziny zakazanej
ryku syreny okrętowej.
Tłumione miklB.ci. A tak bombowy przerywa
·l:oy •. EC!SZony szl<Qch, oczy goniące słodką sielankę. Joe wraca na
w bezkresną dal, zasnutą pióropu- front, odprowadzany przez zrozpa
szem dymu. wion,!cego z kominów czoną matkę. "Wojna nie burzy ca
okretu, {loJąi.ającego na teren woj- łel.!:o ówiata" - rzekł jej swego
ny.
Współtowarzyską
niedoli czasu mąz. "Mój świat jest maleJ1J a ny l\1arryot, jest wesoła z usposÓ'- ki" - Odpowiedziała. Teraz t~
hienia Małgorzata Harris,
której ~D ym wzrokiem śdga oddalają
wreszcie udaje się pewnego dnia cy się pociąg na dworcu wiktorjal1
wyci ągnąć trapioną najgorszemi slkim. Czerwony krzyż jaskrawo
!JrzeczuciaRli Jane do jakiegoś mu- odcinający się od białego tła chosic - hallu.
Tu z ust dyr(~tora rągwi. łopoce nad wagonem sani·1kalu dowiadują się goście o Z\.. ~ tarnym...
Matka Fanny stara się wybadać
ięskiem za!{ollczeniu wojny. Tłum
szaleje z radości. Ogromny wiktor- zapatrywania matki Joego co do
jański bal. .,Sir Robert ' Marryot l pol{ącvenia m łodych węzIlem mał:lądv Jane" - melduje mistrz cere· żeńskim. Aie pani Jane wie tylka,
mo~ji. W Gjna
boerska
ro.zdaje że syn jeJ leży teraz w okopach na
frentowej linii.
przychodzi teleordery.
Przemija radosne upojenie z od- gram. "Odpowiedzi nie będzie" niesio.nego zwycięstwa. Zwolna to- szepce Jane, zbielalemi wargatllt.
ery się życie normalnym . trybem Joe nie żyje. Wojna światowa biecodzienności. I oto. nad Anglją Zb. rze swoje ofiary.
wisa nowe nieszczęście:
Królowa
umiera. Wionie smutek od wierKawalkada lat przewala się bunycli tłumów,
odprowadzających rzą nad warzeniami ·dnia. Czteroszczątki na' miejsce wiecznego spo- letnia'
agonja
niebezpieczeństw
czynlm. Ze ŚDli,ercią królowej kofl- śmierci wyładowuje się w muzyce
czy się sławetna epoka jej rzadO". jamu. Generacja wieku
tonie w
Dziesięć lat. :Anglja w niczem nie alkoholu i erotycznem użyciu~
zmieniła swego oblicza. Młódzi ·Mar. cia. Nowe siły wzmagają · się i rozryotowie podrośli i pokończyli stu rywają narodowe więzy. Obdarodja. Stanowią oni młodą genera- wane wolnością słowo pieni się w
cję, wiernie legitymującą tradycję, ekstazie i rwie ku wyżynom. Nowy
Marryot
ojców: są wyfraczeni i dystyngowa Rok 1933. Robert i Jalll~
ni. Starszy Edward poślubill mlo .~yją jeszcze i pędzą dostojny żywot
dziutką artystkę i udaje się z n~;, w swym patrjachalnym domu. Staw podróż poślubną. . przed młodą re pokolenie przeżyło młode. "Pijparą rozwiera
się perspektywa my", - mówi Jane, - "acz synopięknego., nieznanego jutra. Nad wie nasi,· acz serca nasze już nie
g;łowanli młodych krąży szczęście. żyją" i podnosi drżącą ręką do ust
Wspaniała podzwrotnikowa ąoe i... szklankę. "Pijmy, w nadziei, że otO
:oło ratunkowe "Titanic - Sou- skończy to się p ie.kło, że ojczyzna
:l1ampton"... pierwsza noc jest za- nasza oprze swą wielkość i swe
ra'7.em ostatnią
.mocarstwowe stanowisko. o powszechny pokój świata. Muzyka!"
Sierpień 1914 zastaje ojca i sy- "God save the King" •.• Amerykań
na Marryot nad szklankami wina. ska publiczność powstaje z miejsc.
Za zwycięstwO.. Jane Marryot po. Nie dla
uczczenia
narodowego
trząsa tylko głową. Ona w·ie, .że w hymnu angielskiego,
lecz w wiei.
.tej chwili cierpią
matki całego Idej, skupionej czci dla niedoli jed·
świata., ze w tej samej
chwili v.: e 'ilnego poko.lenia i dla wielkielo
wszvstl,ich państwacn wychyla SIę ~ragjzmu jego przeżyć.
ptlh~ry na zwycięstwo. Rule Britannia ... Ojciec i syn podą"tają.za
kawalkadą wojny. W zamieci bOJU,
watpiewają .

*"

*

01.y można widzieć tony i melo- się w a.kademji malarskiej na Mont
dje? Odpowiedź na to pytanie da,.;l;·~~~l'\se, przyezeru. kaZdyz uczni
li dwaj niemcy: dr. Marjanoff, zięć l~emji jest innej narodowości.
Einsteina i inżynier Aleksander
Prasa wł~ ene!'giczllil~ pro te·
Weschke, którzy wykryli sensa.cyj
ny związek między harmonją archi- stuje przeciwko wyświetlaniu filmu
tektury i muzyki.
.Projektują oni Paramountu "Poiegnanie z bronią"
film, gdzie przedstawić chcą ksztal którego scenarjusz został zaczel '
ty architektoniczne, j:tko śpiewa, pnięty z popularnej powieści Hejącc miasto.
mingway'a, a która - jak wiadomo opisuje przebieg wojny
W Palestynie, gdzie mieszka oko- ś~iatowej na froncie włoskim 11
lo 200,000 tysięcy żydów europej- zwłaszcZa pOrażkę pod Caporetto.
sldcb, najbardziej pożądane są IiI- Film ten reżyserji Franka Borzage
my niemieckie. Napisy są wtedy z udziałem Gary Coppera, Helen
zbyteczne, gdyi: język niemiecki Hayes, Adolfa Menjou już w najblH
jest niemal powszechnie znany. Spo szych dniach ukaże się na ekranach
cjalnem powodzeniem cieszą się fil europejskich.
my pacyfistyczne, jak naprzykla/.l
Dziennil{i pi~tnując umniejszanie
.•
•
Przy otyłości pobudza natupałna woZiemia Dic~yja", "Front zachodni boh aterstwa :zołDlerza włoskIego 110 d
l
Franclszka-J6zefa" prse,
.
.
od
b
'
'l
d
b'
II gorz ,a "
lJ18" i "BraLe.rstwo'
magaJą SIę .
e raDl a wogo e e 1- mianęmaterji worganiłmie iwp 'ywa nil
tu .filmom Paramountu.
wysmuktość ksztalt6w. ialec, przez 'ell.
1W
"Król zapałczany': _ wytwórnia
Hi W
........#
Wa rner Bros. Temat: "Karje.ra Ivara Kreugera. Podstawa: bluff ...
lvar Kreuget nosi tu nazwisko
~~""""""
Paula Kroll~ ~ zaczyna od roli pu.
cybuta Da placu sportowym w Cbi·
C?,go. ZI10bywszy kilkaset dolarów
)lrzvszłv "match kingI' powraca do
S z~-erjj , g'dzie zapomo cą zrQcznegc
bluffu rozwija wspaniale przemysł

*

*

*

*

Emil Jann"ings

zapałcz an y ,

*

Jury ogło szonego przez Comite
lI.tNnat.ional de DiHusion Artistiqn e et litte.raire par le Cinema konkur1'u mię dz y narodo wego na scellarjllfJ 'l. filmu pr o pag uj ą c ego zbliż e
ni.e mi ędzynarodowe przyznało dyplom !Jonorowy oraz nagrodę pie·nię żn lj. w w y soko ś ci 10 tys. fran ków al'ty8cie maj anowi francuskiemu p. Don za scen:u jllsz filmu p. t.
.. Les pclerins de l'art" ("Pielgrzymi sztuki"). Akcja filmu odbywa

w swoJe] najnowsz ej roli filmowej "Król Pau801e''

I
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16 lutego 1933 r.

na łódzkich ekranalh
"Gasnące

płomienie"

w "Palace"
Clive Brook i Claudetłe Colben,
idealnie dobrana para· artystów.
Dystynkcja, elegancja, ani odrobiny szarZy. Treść filmu: tragedja ofiary wojny i historia poświęcenia
kobiety, a wi~ nic specjalnie nowe
go. A jednak? Jest w tym filmie
coś, co każe zwrócić uwagę. To po"Gasnące płomienie"
ziom gry.
przypominają filmy z klasycznego
repertuaru niemych. Niema tam za
stasowania udoskonalonej .tecbnil,j
kinematograficznej, niema genjalnych tńcków reżyserskich, ani pięk
nych melodji, a mimo wszystko śle
dzi się akcj~ z napięciem. Wystarczy bowiem obserwować twarz Clive Brooka: tysiące nastrojów odda
nych z taką naturalnością z taką
życiową realnością. że widz chcąc
niechcąc przeżywa z nim razem radości i smutki. Sceny batalistyczne
potraktowane bardzo ogólnlkoW4P,
lecz podejście dobre: niema śwłatu
kul i skrzywionych bolem twarzy
rannych, lecz są kulisy wojny: ambulanse i szpitale, bodaj jeszcze
malujące
grenę po.doskonalej
wszechnej rzezi_
Oaudette Colhert bodaj nie u·
stępuje swemu wielkiemu partnero
wio Jest czarująca w swej urodzie
i wzruszająca w grze.

"Ja w dzień... ty w nocy"
w "Lunie"
"Ja w dzień, ty w nOC)'" - to
okaz sztuki komedjowej w naJlepszym stylu. Jest to prawdziwy Ide)
not sztuki filmowej, który zrzadka
tylko błyska z ekranów. GenJaInY
Eryk Pommer ma już ...~ opinj~ w
kinematogratji. Nuwtsko
jego starczy za wszelką reklamę
a tym r~ przeszedł GIl samegQ
siebie.
"Ona" i "On" nietylko mieszkają w jednym pokoju,
ale cbielą
nawet wspólne łoże, a mimo to nie
znają się wcale. Albowiem pspody
ni wynajmuje jeden pokój dwum
współlokatorom, przyczem on, kelner, pracujący w nocy, korzysta 2
pokoju tylko we dnie, ona za~
manicu.--zystka, zatrudniona przez
cały dzień, przychodzi
do domu
tyłl{O na noc.
Na tle tego wspólnego po7.ycia "na
niewidZianegO" wynikają niezwykłe
perypetje. ObGje płatają sobie ze
złości niezwykłe kawały. A gdy się
przypadkowo poznają na ulicy, n.ił;.
wiedząc wcale, że to
wła.§nie oni
są tymi lokatorami wspólnego ło
Za, wynika cały szereg tak świet
nych qui pro quo, jakich już dawno
nie oglądaliśmy na ekranach. Film
zrobiony jest z nerwem i inwencją!
a za oprawę ma przecudne melodje. Tricki pomysłowe - nadzwyczajne. Kate de Nagy czaruje ~ ekranu, zdobywając się na najwyż
szy wyraz talentu komediowego.

ieckie muzeum filmowe

Optyczne i akustyczne archiwum przywódców
narodu
Ciekawy ·plan filmowy realizuje
obecnie w Rosji Sowieckiej.
Mianowicie ~twiera się muzeun, fil
mowe, w którem gromadzone będą
filmy nieme oraz dźwię1mwe o tr(",
ści historycznej. Ten d.ział mu zeainy ma zadanie zgromadzenia obra
zÓ'W optyczno - akustycznych, od
twarzających
naszą epGkę, dla
przekazania ich potomności. Wsz-y
scy mężowie stanu, politycy, uczeni, artyści i wogó łe ci wszyscy, z
których życiem związane są losy
jakiegokolwiek kraj.., a lttórzy kiedykolwiek stawali lub staną pr ...ed
objektywem filmowym, zostaną w
muzeum tern skolekcjonowani.
Już dziś gromadzi się w Moskwie bardzo ciekawy i źródłowy
materjał do tych zbiorów. Niedaw
no znal.eziono w starym pałacu cesarskim film z okresu wczesneg'>
d z ieciństwa X muzy, przedstawi:l·
jący cara nietyłłw podczas rewji
wo.jskowe}, ale i. na przyjęciach oy
się

plomatycznych. Również Rasputia
jest .filmowany, a kilka metrów wy
świetla Rasputina w
rozmowie z
carem. Oczywiście i te filmy przechodzą do muzeum. Dumą jednakże
moskiewskiego archiwum- są zdję
cia filmowe z Leninem, oraz płyta
,.namówiona" przez wodza bolszewizn1U rosyjskiego, na pół roku
przed jego śmiercią. W ten sp06ób
przechował się głos Lenina, mlm<t
ie podówczas nieznano jeszcze fUDlU dźwiękowego. Płyta
jest fok
rocznie) w rocznice śmi~rci Lenina
transmitowana vr7~1. rozgłośnie 80.
wieckie,
Dom muzeUm filmowego budowa
ny jest z zacho.waniem najdalej idą
cej przezo:-ności. luzie bowiem nieiylko o zabezpiee,:enie eksponatów
przed pożarem, ale również o prze·
"howanie ich w pewnej stałej i nie
zmiennej temperaturze, l<tóra pozwoli na konserwowanie zbiorów
na całe wieki

I
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Łódź,

Do
Pragi
na
mistrzostwo
świata
wgrusza
polska reprezenia'ia hokejowa
dziś

pod

wodzą

dnia 16 lutego

l !:103 r.

Saar~nen

4damowlkieeo

zmmejSzenia
ilości
nczestn;' finał tegorocznych mistrzostw
kórw. To też przYPllszc,zać nale· świata zapowiada się nie mniej
SeDSa(!yjnie niż w Kryni(!y.
ży,
że pra wdopodobnite
sk(.·~·
Polska drużyna
hokejowa
czy się na podziale na dWle
lub trzy grupy, przyczem repre staje przed trudnem zadaniem
zentacje, którym nioe uda się za Walczyć będziemy o piI'awo doj
do finału. PIIZygotow mo
jąć pierwsze~ miejsca,
będą ścia
miały możnO'ść poprawienia się si.ę do tego niezwykle wa,żnegc
w repesaŻiU.
występu
możliwie
staranni\!.
Dziś, dopóki nie znany iest Dwutygodniowy obóz trem,lgosposób rozgrywek, trudno wy- wy w Krynicy prowadził tak
WłoehV.
snuwać horoskopy. Jedno nie wybitny fachowiec jak znany
Do ostam.iej chwili niema pe- lJle~a wąllpliwości:
gracz Adamowski. Ten stary
wnOSCl, --.xy w Pradze zj·awla.
wyga torów lodowych. u5ta.lił
finał rozew-ają Kanada U. d
'
któ1'a ma b
się anglicy i szwedzi, a jak <io
ruzynę,
yc "
najlep
chodzą słuchy z zagranicy, coS. A.
szą i która ma reprezentować
prawda niesprawdzone, udzial Kanadyjczyków reprezen-towac istotne umiejętności polskieg<.<
tych l>8ństw jest mocno wąti)li będzie iob
hokeja.
mistrz Finlandji, wygrał w
tt8.Uepsza druiylla Toronto
Czv jesteŚ[nv do5ć siLni,
wy.
Innsbrucku
maratot1ski hie~
To też dziś or~anizatQrzy m"
National,
wydostać się "matni ro'2'..grv narciarski w czasie 4 god'Z. 13
gą Jiczyć n8Jpe'WlIlO- tylko na Móra już p:rzybyła do Europy ~~k g~po.w,:,~h pokażą ttam
min. 49,2 sek.
start 12 drużyn. Z te~o .,Kana. Toronto NationaJ Jest znaną z JUZ dm najbl.i.ż.sze.
da jAmeryka, Jwrzystają,c ze I'Oz~rywek w 1924 r. w Cha ·
Skład naszej reprezentacji '0
specjalnych J)TrlywiJejó'w,
"ą monix, gdzie zdobyta tytuł mi- stał UlStalony jak następtUjc~
zwoLnione od rozgrywelk w ~ru str,z a nUmpijskiego. W tym tv bramka - Stogowski (Tornń\,
pach i odrazu stają, do finału turnieju kanadyjczycy strzelili rezerwa -- '\znajder (WarszaFinał drużynowych
Same roz.grywki organizatorz:y 110 hramek, inkzsując na swój wa);
obrona - Sokołl)w:kl
projektowali początkowo prze- rachunek zaledwie 3 bramki (Lwów), A. Kowalski (Wars1.ft
m~strzostw Polski
ptl"Owadzić w czterech jlTupach Owczesne wyniki brzmialy ')cn wa); piel"Wszy atak złożony za
na czele których przez rozsta s ac yini e, trafił się nawet re- sŁał z graczy kra1kowskich: MaI I Finał
drużvnow\'cJl
miwienie maleźli!by się ostaLni mi kord światowy. I talk
cheW(!zyk, Wolkowski, Nowgk, I strzostw Polski w boks' c wyj 22 O drugi prowad,zi
Adamowsk i .
. '.
. E
T
t
k
Na jeziorze Kamhmkowskiem w s,trzoWlle uropy:
. .o ron o po onal Szwec ę
: , (W
)'
ś'
maczony został na ndjbl'l~lą
Szw ja
N
Anglję
19:2, Czechosłowację
arszawa, mając w asy Cle. .
.
.
.
00. ,Austrja,
iemcy i
30:0, Szwa.tcarję 33:0 (rekord Schabińskie;ro (Lwów) i Go· medzlelę. Odbf,'dzle ~H~ ,jl~ Ąe·
Warszawie rozpoczęły się zawody
pań i panów w jeździe szybkie) na
Czechosłowacja,
światowy). a w finale Stany dlewlSkiego (Wilno). Jako re;tCf finitywnie w Katowl';3·~ . W
Z'edfl
61
WQ1Wi wyruszają WTaz z ,k:iy' ringu staną zespoły P JlJcyine·
lodzie. W biegach pań riartowała reSZlta zaś miała być ~ielo WalasiewiCJtÓwna, osiągając wynI. na drogą losowania.
.1 . oczone :.
ną lLudwicz~k (Poznań) i Pie- go K. S. i poowat1.s kieJ Wart).
ki słabe, 00 tłumaczy fakt, że
Ten Ijystem rozgrywek, barTa szalona przewaga hokeja ehota (KrynICa). Brak gnlc?}' PKS
t'
kł w' e' Nl{omita nasza lekkoatletka miała dzo dobry, jeśli chodzi o kaso kanadyjskiego należy już dziś tej miarv co Ma terslk i i S;:e
. wys ąjJ)1 W \O 8 1 . . o
1
po raz pierwszy łyżwy na nogach we rezultaty. nie da się utrzy- do przeszłości. Jeśli dT1llżyny najch w nasze.i revrczr.utacji wakow.ski. wz.g. ędnie Moou.o
w sezonie bieżącym. Zupełny brak mać. Natrafi on na sprzeclw~ europejskie pozostają nadaJ w Jest trochę dziwny.
11, Cichy, Matuszczyk, Z&chlod.
treuingu tłumaczy jeJ dOt§ć hlabą ze strony uczestników, gdyz tyle, groźnym rywal~m dla nie
JakO' kapitan naszej rept'ezen Gburski, Wie<'zore'll., ·Wy"tr'lch
formę. Styl i technika, zaprezento- zmusza. drużyny do ~ każd('- pokonanych
kanadyjczyków I!!cji wyjeżdża najl~psz" s~rllia i WrazidJo II. Skład Warty Da
,~ ane przez Walasiewiczówo"
WV1UI
"O ..J-~a.
Poza.~
u"-ymanie jest
reprezentacja
USA.
Będzie
'T d
..., " J r - r.
UUIl
""'lU""40
•
d
'
M
h
R
poI Sk'1 ~-'.
1UUfI.lanm~.
a cusz razie me jest jeszc.ze wtau<'Dl"
..
dly doskonale.
.je~ jest niemożliwe
wobec n'lą rwzy.na aoSsac ussets an Sachs.
.~
ders, która dała się poz.nać w
Europie może na wet z leplSzej !!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
strony, niż kanadyjczycy. Ame·
rykanie nie mają coprawda tej
technhld, lecz za to dysponują
niesamowitą
wprost s.zyłko·
Czy łodzianin zrewanżuje się za Dortmund
Por. Kuźnicki najpoważniejszym kandydatem
ścią. Na czele tego z('społu
Pragnąc dać Cbmi ele WlSkie- ku te~ sensacyjn~o spotka-I
stoi znakomity Palmer,
do nagrody
mu rewanż za porażkę, jalkiej nia. Obecnie chodti tytko o u- najlepszy ęrac,z, ja.k iego kiedyw zwtią.zku z mistIMostwami '!lanse zdobycia nagrody prze
doznał od znakomitego bokse- ,taJoerue terminu. l,odzianie pro kolwiek wydał hokej. Dziwne, szermierczemi
armji odbędą chodni ej,
ofia'rCJwanej przez
ra niemieckiego Bernlóra pod jektują datę 12 kwietnia, nato- że amerykanie wygrywają tak ~ię w bieżącVill tygQdniu roo;- d-cę OK. IV, Iktórą zdobył Już
niezn.acznie i stalr. z rÓŻJlicą .je
czas meczu międ.zypańlStwowe miast &mlor wyraził iycilenie, dnej bramki, miano szalonej ,zrywki \\ pos·z czególnych okrę dW'UJkrotnie i która w razie trze
gach korpusu. W Łodzi jak jui tioego zwycięstwa przeszłaby na
g'O Polska - Niemey w Dorł hv odbyła się ona we.Ześniej.
faktycznej przewagi. Ameryka- oodawaliśmy, mistrzostwa zo
jego wła.,:nrJść. Sędzią głównym
u ·ullldzie, kioerow!Ilictwo klub!'
S<potkanie Chmie'lewskiego z nie przegrali tylko raz w Euro daną l'OfZiegrane w cdą~u sobo- zawodów będzie mistrz Polski
IKP. podjęło starania w celu najleps.zym pięśca.arzem Euro- pie, le<:z z kanadyjsJkim Edmon ty i niedzieli, przyczem p.ier~ w szpadzie, olimpijc.zvk kpt.
ton Superiors. Czy zrewanżują "'1.ego dnia odbe.<Ją t.ię spotka- Segda. Zawocy w sobote i niesprowadzenia niemieckiego mi- py wagi średniej byłoby nieJa
się
7a tę porażkę
w Pradze? nia podoficerów, 711Ś drog: ~go dzielę odbędą się w sali przy>
slJrza pięści na z8,wody do Lo · da wydarzeniem dla polskie'go Tak czy inacz-ej
"ficerów.
ulicy Nowo - Targowej 24, od.
boksu. Oprócz ł~o spotkania
O~ółem zostało 19łoszonych godz. 10 rctno.
do mistrzostw OK. IV 30 szerW wyn,i,ku przeOll'owad:zonej IKP praglllie pozys1kać jednego
1nierzy. Walki tełlorooz:ne zapo
korespondencji
z
,,.poHzei z powaŻllliejszych pięściarzy n,ie
ZWYCięŻYł
Druż'yuowe mistrzostwa szermier
wiMają się
bardzo ciekJlwie,
s.port - Verein" w Stuttgarcie, miecJd.ch ~ wagi półśredniej, z
u.dyż
w grupie podoficerskioej cze Lodzi odbędą się w ciągu miedo iktórego Bern,lor należy, na- którym !by mó~d walczyć Garnwezmą udział
sami 'O}struktO' siąca marca. W sobotę natomiast
w 10 rundowej walce rzy .' fec·h..nisłrze z obrońcą t y- zostanie zakończona pierwsz& runleży oczekiwać dojścia do skuł- carek.
Polski bokser, Ran, walczył w tułlu , st. sierż. Rudnickim i da turnieju drużynowego, który
ringu nowojorskim mając za. prz')· sierż. Ur:ba.tlSkim i Papus.z.ką odbywa się już od szeregu tygodni
pływacki
ciwuika znanego pięściarz.'L ćl.m~ry na czele, zaś w grUipie O'fJcer· w nasze m mieście o nagrodę d-ra.
kal!skiego Philipsa, Mecz obliczony skiej }}ró<:z olim'PijclZvka kpt. Rosołowskiego, w którym po osta.t
był na 10 rund.
Szemplińskiego
sp.o1:!kaja się nich rozgrywkach prowadzi PKS.
znani
szermieme
OkT~ll,
por. przed LKS i WKS. Spotkania odbę
~!emal we wszystkich
l"'((~dach
R'tn miał znaczną przewagę. l'r'llia Kuźnicki, Gajewski, Mytkowicz. dą się w sobotę, 18 b. m. w eaJi
szkoły im. kro Jadwigi, przy ul, Ce
ny morderczemi ciosami Rana, Phi- Sas i irnni.
gielnianej
26 o godz. 18-ej.
Por.
Kufuioki
ma
pow8l:l..ne
lirs znalazł sift sześć razy na des!.atb ringu, jednak za każ.1YID Taz~m podnosił się i wytrzymał cale
10 rund, przegrywając jednak wysoke na punkty.
Olbrzym włoski aresztowany
,Dziś W\'l1"us:za
~
Warszaw\,
i Krynicy reprezentacyjny ze·
spół polskich hokeistów ua mi
sl:Tzoslwa świata w Pradze, któ
re rozpoozynają "ię w (lniu
18 b. m.
Do roz~rvwek t~h,
obok Polsk~ sta.lą: Austrja.
Ameryka, anada, Belgja. Fran
e~ Czechosłowacja,
Niemcy,
Rumunja. Łotwa. "zWa~arja ,
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P.K,SI-Warta

zna-I

ID - elewlki-BernlOr

Mistrzostwa szermiercze O.K.IV.

*

Ran
Philipsa

Nowy rekord

Tragiczn, mecz Carnera-Shaaf

Prof.

f(lIK~ HAlP(~n
wznowił

lekcje gry
fortepianowej

ostanowiła
łeB Ouden

na 100 mtr. crawlem 16-lełn-ia holenderka wnUe
(na lewo) w Kopen hadze p:rze'Z dunłką Lili Ander..en (na prawo) w czasie 1 min. 7 sek.

SIENKIEWICZA 20
front. II p.

W Nowym Yorku odbył sir:
mecz olbrzyma włoskiego C'lr ·
nery z pdęściarzem Shaatem.
Podczas walki włoch zadał swe
mu J)Il"zeciwnikowi tak silu y
cios w głowę. że OC'll poszedł na
deski i zemdlał. Po przewiezieniu Shaafa do SlZpitala okazało
się, że niezbędna .fest orperacja
czaszki. Operacja ta trwała 3
I:odzinv, lecz Shaaf zmarł n,ie
odzysku .ląc p'rzytomnośc;

Policja wdrożyła dochodze·
llie. Skrupulatnie badane są rę
Ikawice obu bokserów. Wydany
wstał nakaz a.resztowa,r ua Car
"ery pod zarzutem zabójstwa.
Wszystkie osoby, które były
świadkami meczu, zostały wcz
wane do złożenia zeznań, b)
oświetlić przebieR wa.I.ki.
Tra·
giczny wypadek ten wvwolał \~
Ilmervkallskich kołach sporto
wvch wielkie wrażenie.

Ł6dź,

GLOS

16 lutego 1933 r.

Grabszcz,zna

W ()negdajszym "Głosie Porannym" zamieściliśmy
streszczenie
projektu ustawy o stałym podatku
majątkowym. Jak wiadomo, podatek ten zastąpić ma dotychczasowy
podatek majątllowy. Nie należy ani
na chwilę wątpić, że Zycie gospodarcze, powitało tę zapowiedź nowego obciążenia z nieukrywallem
zdumieniem, jeśli zważyć, że zalf'Jd
wie prze-d kilkunastu dniami w
czasie dyskusji sejmowej, min. skar
bu zapewnił, że o wprowadzeniu
nowych podatków niema mowy.
Z drugiej strony podatek majątkO
wy wprowadzony zostaje w okresie
silnego zaostrzenia kryzysu gospodarczego w Polsce, a jednocześnie
min. skarbu przedkładając ten projekt oświadczył, że nie jest to ża
den nowy podatek, lecz podatek
stary.
Jeden jeszcze tnOIJlt!dt w związku
z przed'oZeniem ustawy zasluguie
na podkreślenie:
projekt ten nie
został przedstawiony
samorządowi
gospodarczemu do zaopinjowania i
z przyl{rOścią stwierdzić należy, ze
opinje związku izb przem.-handlowych coraz częściej pomijane są
przy realizowaniu najważniejszych
lIstaw.
Całokształt
tego Zilgadnlenti~
oświetla obszerny artykuł w ostatnim uumerze oficjalnego tygOdnika
,.Polska GOspodarcza". W artykule
tym stwierdzono szereg
wad dotychczasowej ustawy o podatl{u
majątkowym, podkreślając, że wadliwa strukura samej ustawy, nadmierne obciążenie pła tników i pogorszenie sytuacji gospodarczej U·
niemożliwiły
aoi5łe
wy1ronaoif!
ustawy.
Już z chwiłą
wprowadzenia w
"życie ustawy o podatku majątkowym z dn. 11.8. 1923 r. Slery

iBpBwność
ciąży

Pjerwsza polowa lutego na
rynku włókienniczym
Lodzi
pr,z:Y1l1ios<ła wreszcie ob.la,w v odprężenia, świadc.z~-e o ~wi ększeniu się aktywności odbio-r
eów w związku ze zbl'i,żającemi
się tra-nzakc.iami sezonu wiosen
no - letniego. Pierwszy tydza-eń.
lutego minął jeszcze pod znakiem Z'upełnego zastoju na rynIk u, gdyż ożywi' enie
nastąpiło
dopiero w dJ"u,gim tygodniu. Po
c, zątkowo rynek ZIIlam~-ono}Vał
zupełny brak obrotów we
wszystkich branżach. Na rynku towarów bawełnianych
uJSkurec,zruiJOno WlP'r awd.zie kiJJk:ł
tralltzakcji, aJe bez

żadne.~o

posobie prawo z·wrotu towarów, co oczywista bardzo dop-rYIllująco ffilusia·

k~ia , zast.rzega.iąc

lo

oddziałać

na t'y.neik.

Na rynku J)l"Z~zy bawełniane..
zapasy przekroczyły horendalną wysok-ość 2 mil1,jonów k~. co
oczywista fatalnie wlplyv.ra na
~ytuację produkcyjną
caleg')

przędza1n.iJctwa bawełnianego
Ceny przędzy baweł,nianej wy·

go-\

rządowe

łódzkim

nad rynkiem

ka,zywały tend<:>ncję znililkową·
Nieco mocniej ks'ztaltowala się
sytuacja na r:Y1l1lk:u towarów wel
nianyeh, ia·k'kQlwi~k i tutaj 0.t:b.·
:'otv bvłv
nJ·ew.!'-,·"'),-ie.
.J
m.
'
Drugi tydz.ień
l'UłejtO przy~podarcze przewidywały, iż prełim~ niósł ozęś(:iow" ~awę sytnanowane sumy nie będą mogły byc di wobu ~i.ęk.\'ł:zone,to zaipOściągnięte bez naruszenia sub6tan-'
.
.
•
ów
cji majątku. Rzeczywistość gospo- tJ'l7.eboWanUl odblOt'e<YW za,r
darcza potwierdziła at nadto ja.
skl'awOczynniki
te pr2lewidywaruaprzyznaj.,
i dsisiaj
nawet
że załoZenia ustawy były błędne,
a jej wykoname Jaknajfatalnłe,i&ze.

HANDLOWY

produkcy-jna
mimo chwilowego

Tow. Drogi Żelaznej
Fabryczno-Łódzkiej

ożywienia

W Monitorze Polskim

Ino mie.jscowych. jak

i zalll'iej vty:kułów bawełnianych cało
scowych. W tym okoo'Sie przy~
rocznych.
byli do Łodzi kupcy s~jalnie
AnaJ(l1{icznie i na ry,llok-u wełz' Kresów, którzy zaku.pyw a li nianYm w drugim tygodniu lu.
wyłącznie towary letnie: \\To- tego wyłwor.zył się nastrój niehec tego, iż na S1kładaeh fabrycz co bardziej optYillllstycZ.l:r Za
nvch towarów l~ich je~t sto- mknięcie londyńskich aukcj:
Slllnkowo mał?, gdyż. pIl'\Zemysł I wełnianych prz! cenach zwyż
przystosował produkcję do roz- Ikowych SUTOWej weby wpł\'
miarów zapotTzebowania, pra- "~.ęto częściowo na svtu'h~ JG rV:1'
cując ostatnio . bardzo ostroż ku przędzy c,lesankoV\'~; w sen ..
nie - przeto dał się zauwa'żyć sie wrzrnocnienia tendenc.ii cen.
nawet
Od!bil-o się to rÓ""Il'ocześuie n~
brak niektórych J(atunków to- :.:ybua<:ji rYł1 k'll f!kamD, lem barwarów bawełnianych.
dzic.i, że odlbiorcy pl'Qwincjo\Vobce tej ezęscJ-owej po- naJoni objeli swemi
zakupami
pil"awv syt'uacji warunki i. ceny c7.ęś(:iowo i towa'J:"Y
weł"ll1iane,
w ok,r esie dr~iego tygooma lu- zwłaszcza d~kie czesanlkowe
tego wykazywały p.orprawę na na na.Ita
i suknie. Czv
ożuurieł'"
.J
.J •••
I'ZeCZ dos1a,wców.
Znllmienne ni·....
w
tu.-.h
d"''''''''h
L...,~"'
;"ch u~
J-'
. . . .'"
.&.n_......
je,,! pr,lytem, że
ważać moma iuż za zapocząItko
odbiorcy w wiekszości wypad- wanie tra'nzakcJl" sezonowych,
ków warunki te ~ooPtowali'l które miałyby potrwać dłużlSzy
Cenv w tym okreSIe z~zęły okres ClZ3SU, czy też jest to tył sit! stabiliilować, ksztabbując si~ ko ehwilow,., dość S'il1nv głód
w w-all'wach cen lewego sezo-I towarowy _ trudno dziś jesz.
ilU zeszłorocznego,
wrzględnie r.ze UiStalić. W każdym bądź rak
.
l kk'
h'
J
wy .azuJą.c e Je wa ama.. c- zie zanotować należy z zadowooyme towary poclhodiz~ce Jesz- . leniem te pcierwsze ovnaki barcze z produkcji
z*:,szł"orocznej dzqej opłymistyeznyoh na.stro
s.przedawane były
pO oenach ihw.
niższych. Wail"UJlltk i w dalSLym .
ciągu IkMtalltowałv się indywi-,
Wybitnie ujemnym czynnidualnie, z82lllaczyć jednak nale- kiem
w kuta!l!łiowanm
...,1_,
n:ydt
nastrojów
rytnkowych l'est
iv że tertmÓlllV p.okryeia wriS o
.
.
·.k
. ł
'-~~h zupełna niepewność sy.buacji i
we~ UJe ptl"ze !l'ac.za a L'l~
. ,
.
.
miesięcy. POIZa tran.zalkejami
~wm_a mer:;:JJD()ŚĆ .ZOT,Jenł'Owarami se'Zonowemi ltSkukcl" walna ~ co
rOU1uaTÓW ser.jUll() również zakuP"
zonow~ zaq)Owzebowa.nOa.

I

I

I

ooec ·

flo,

ogłoszone

zostało

obwieszczenie min. skarbu
z dnia 7 b. m. o umorzeniu długb
obligacyjnego Towarzystwa Drogi
Żelaznej
Fabryczno - Łódzkiej 4procentowych obligacji tego T-wa
z 1901 r. na ogólną sumę marek
Rzeszy niemieckiej 354,000 w odcinkach po 500 Mk. sztuk 45, po
1000 Mk, -- szt. 50, oraz po 2,OO()
Mk. sztuk 25.

Z.400 kU. tkanin
do Holandji
z W'prowad.ze .
W zwią'zkn
niem kontyngentów ~ ~mlport
manufakturv bawełlnil3.Dej fa,rbowanej, d,r ukowanej i kolorowej w Holandji - eksport wJóMenniczy Polski na ten rynek
do'znał ZI1l0WJU dalszego skurczema. KOIJ1tyngent na towary ba ·
wełniane dla Polski będJzie minimaJnv i nie pr.zeklf'OCzy dla
tkanin farbowanych 2-400 kg.
a kontyngent dla towa.r6w ocukowanw(!h kształtować się bę
dzie w granicach jeszClze ni.ż .
s.zych.

Obniżeni e opłat
za kontroię bawełny
Min, skarbu wydało zarządzenie,
które obniża opłaty za kontrolę
nad uZyciem bawełny, sprowadzanej z ulgą celną przez Prod
firmy, nie
naleiące do Zrzeszeni:ucenłów Przędzy Bawełnlane) ... Polsee, Dotychczas firmy nie należące
do kartelu opłacały stawkę wyższą
niż firmy zrzeszone, Obecnie nowe
zarządzenie normy dla firm nie oalezących do zrzeszenia zrównało z

opłat,

poziomem
firmy
zrzeszone. wnoszonych
Opłata więcprzez
za
,
kontrolę nad użyciem bawełny,
sprowadzanej za cłem ulgowem wy
j& 1981 r., & protelłowny przez DO n08ić ~dzie Jedną trzecią procentarjuua Samtd. y dniu 2S maJa tu cia normalnego, niezaleiuJe OlI
1982 r.
kwoty przypadającego cła.
Sąd pnyehylił się do proltby syndyb i okre6Uł datę otwarcia upa.dłMei na dzie.ń 23 ma.ja 1932 r.
wełny

,

lów wełnia.nych i jedwabnyoh pny
ul. Piotrkowskiej 152,
dawniej
Sienkie·wicza fJ7, syndyk teji:e ma.sy, adw. Boliński, złoŻył do sądu
podanie o cofnięcie daty otwarcia.
upadłości na dzień 23 ma.ja. 1932 r.
Prośbę swą motywuje tem, 'Że '!'
• • •
pierwszym terminie IIprawdzenta
wie.rzytelności zgłosiła się m. in.
Jak już dl)nolliliśmy kIlkA dni
i firma "Kahan i Szpigiel" Spadko- tęmu w sprawie upadł0Śei firmy
biercy, która zło tyła szereg weksli "Dom Towarowy wł. Julju81. Rozprotestowanych, a w/lród nich je- ner, Spadkobiercy" Piotrkowska 98
den na sumę 125 zł., płatny 21 mar został zawa.rty ' układ między upa.dł~ finnlł & jej wie~yeielami.
. . . . . . . . . . ..
Propozycje układowe brzmi:tl: nr
mit upadła ZObOwiązuje się spłacić
ws;:ystkie swoje długi w 4 ratach,
wszystkie w wysokości 10 p~.

C as -I n o .

Jarmark

w Poznaniu
Tennin

trzeci~

jarma.rltu

weł1nian-ego w Po,marou, kt&y
miał się odbyć w dffia.ch 14 i
15 b . m. prz'esuni ę;tv zoSltał o ty
dz,ieJ'i i oo'będ.zie się w dniac.b.

21

i 22 Jru.t ego.

Powodem

przesunięcia termilIllU jannarku
było życzenie hodowców, gdyż

wslkutek ostrych mrozów, ja'k ie
panowały w kooou stycznia
i
poc:ząfka~h lutego,
rOZjJ)OCzęto
Slld Da wczorajesem posiedzeniu słmzyże.nie ze znaoznem opó.i
postanowił układ ten za.twierd"ió.
nienńem.

Dziś i doi następnych i
Bezsprzecznie najweseleza
komedja polska

I

3.000

•••

~ łP~~~ ~o.~

16 lutego 1938 r.

Umorzenie obligacji

UpiI dIDSC,- niI dz I r, ukIiI d,

W tych warunkach wydawałoby
W sprawie odroozema. wypla.t
Jię, Ze nie powtórzylPY
starych firmy "J. Rozenthal" przedsiębłędów i, że po(latek przystOf!Owa- biorstwo importu
zagranicznych
ny zostanie do obecnej sytuacji go- pończoch i rękawiczek, przy ul.
spodarczej_ Jak się jednak okazuje Piotrkowskiej 156 jak już donosi7.apomnieli~my zupełnie o katastro- 1iśmy swego czasu, został zawar.ty
falnych skutkach pOlityki ministra między firmą nadzorowaną l!' Jej
Grabskiego i mozna bez zbytniej wierzycielami układ następuJący:
przesady powiedzieć, iż w nowet 60 proc. SUmy ogólnej wierzytelnoś
ustawie o stałym podatku maJąt- ·d bez odsetek i kosztów, płatne Zo
kowym znajdujemy pewne elemen- staną w czterech kolejnych, pólty. które jaknajbardziej
ujemnie rocznych, równych ratach. Ponieoddziałały na życie gospodarcze w waż jednak firma Rozenthal pookresie poinflacyjnyru.
wyższych rat układowych nie plaNie można bowiem wytłomaczyć ci, mimo, iż termin płatności dwuch
sobie, dlaczego popelniamy znOwu Tat już upłynął, wyrokiem zaś są,
ten sam błąd, iż wymiar podatku du okręgowego w Łodzi ogłoszona
majątkowego oparty jest na obró została firmie "J. Ro~enthal" upacie. Przecież niema iadnej łącznoś- dłość i układ nie będzie jut mógł
ci między majątkiem podatnika a byc przez nią wykonany, firma wieobrotami jego
przedsiębiorstwa: rzycielka złożyła podanie do sądu
przedsiębiorstwo człowieka zamoi- o ·unieważnienie. układu zapobienego moze wykazywać ,.. małe obro- gr~wczego, z'lwartego przez firmę
ty i naodwrót, często wielkie obro- .,J. Rozenthal" z jej wierzycielami.
ty o~art~ s~ na fi~cji gospod~rczel, ' Sąd postanowił postępowanie w
ktory w sprawie ninie-js'lej odroc.zyć.
na 11lewlelklm majątku,
ien sposób nie stanowi iadnej slusz
Dej pod"tawy do wymiaru_
Drugim momentem, na który naW sprawie upadłości Edmunda
Jeży zwrócić uwagę jako na krzyw Wasilewskiego, sprzedaż materjaczący przepis, jest
niewątpliwie
ustalanie wymiaru dla przedsię.·
biorstw nie prowadzących lf.siąg· S1.ereg wątpliwości nasuwających
Obawiamy się, że tutaj
wymiary się juz przy powierzchownej anatraktowane będą zupełnie dowolnie, lizie projektu ustawy. Istnieje cag;dyż
dotychczasowa
praktyka ły szereg momentów, które nakat
d t
• . _.
b ynaltullleJ
~lIe nas ręcza po'.
y~ zywałyby likwidację starego podat
, .. zględem 1,adnych
wątpltWOŚCl_ ku majątkowego, bez nakładania
Wreszc:ie wskaza~ należy na doko: na Zycie gospodarcze nowych ob.
nywame wymiaTo~. p~z~z urz~~. ciążeń. Zwłaszcza ściąganie już
sJ.arbowe, ~ pOMlmęClem koml~j11 dziś zaliczek na pierwszy
olu'es
ch
szactlDikkOWYb . t Ift~~yeHmdl1l~a~!ee &zacunkowy, który właściwie TOZ~zynn a o ywa e ~I~go .~'; .mvz . pocznie się dopiero za 15 miesięcy,
Jeszcze gorsze W~U1~I, aRlleh do- wyda się specjalnie dla podatników
tychczasowa w tej mlene pr•.ktyka •
wykazała. Dlaczego więc, zupełnie clęzkiem.
nielogIcznie, pozostaw iono czynnik
Wątpliwem si~ włęe wydaje, esy
()bywatelski w komisjach odwo- i!ltotnie roczny wpływ • ty tuI a noławczych - trudno się zaiste do- w,eg? podatku ~aMtkowego przyłJlyśłić.
nIeSIe skarbowI prelhninowane 2S
P:or~.z~ijś.w ZJłp.~łDie

Łódź,

ecion lnianych

uruchomił ostatnio "Żyrardów"

I

W związku

% pracami
nad
zastosowan-ia lnu
w oolskiei J)1'ooUkcji włókien ·
nic~ej i praami sPecjalnej ko·
misji pny ministerstwie roLnic
twa - podkreślić należy,
te
ostatnio hMd!Zo powa,mie roz-

zwięk.szen:iem

Biuro pośrednictwa małżeństw
i kursy salonowych manier

Romeo ,. JUICIiI

Sp. z ogr. odp.
OBSADA:
ZULA POGORZELSKA,
ADOLF DYMSZA,
KONRAD TOM.
j'

N d

ANTONI FERTNER•
STAN. SIELAŃSKl i in.
oh.,.

o:o::r:'
:;.Unkowa ,....
D.i~

poe"t•• o ,od.. 4.50

'At. .1o . U
___fillł_IIILIII.. . . ._ _ _ _ _ _ •

dalsze z-większenie ilości czyn,
nych wrzecioo lnianych przy
jednocZ'es>nem d!llżeni'll do roz!tluzenia rynku zby1ru.

Naskutek pOwaŻ\Ilego rozwoju pil"odukcji przemysłu lnianego w Polsce zaznaczyć się dał
w·inęła si~ wodukeja w ytw ÓII'- O&Łdnio
na rynku krajowym
c'7.ości ;J,nianej na tererue zakła- Slpad'e k i'llllPortu całe~o szeregu
dów żVlfardorws~ich. Dział ten
produkcji lnianej,
jmż Od dłum-e4(o czasu
uległ arly.kuMw
które
dotYClhczas
importowan e
w·...tatn..J· roroudOWI'e o A"'''m
.T U ' " '
,
......
były z zagraiJ1i~y. Na terenie fa ··
świadczy fakt. że w okresie o· brVlki pil"owadzl()ne są prZVgotostatni.ch paru miesięcy lroWa
wania , zmierzające do wypuszczynn~h
wrzecion lnian·rI'h·
k 1
.J~
ClCJlla na ryll1e - ca"e~o szeregu
W'Zrosła
. z 5.000 na 8000
'.
artykułów , które zas,tąlPią moW Drowami-e produk~yjnym v.vwie w sz erokim zakresie im . ŻYI'a.rdowo
])rzewichiallle jest P9rt zagratłlicw:v,
"V

Nr.

ł'

16. ll.- "GLOS PORANNY. -
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Orzecznictwo
podatkowe

Co

Najwyższego Trybunału

Już

Administracyjnego
I Sądu Najwyższego
Na. pólkach księgarskich uka.u.ł
1ri~ z,biór wyroków dotyczących po
datku dochodowego i przemysłowe
go N ajwyiszego Trybunału Administracyjnego i Sądu Na.jwyiszego
w opracowaniu Bronisława Hasfelda, radcy skarbowego w Wa.rsz.a.wie, obejmujący okres 1932 r. Praca ta, stanowiąca. da.ls~y ciąg identycznego wydawnictwa, obejmuj,...
cego okres 1924 - 1981 r., wypeł
nia dotkliwą luk~ w naazean piś
miennictwie. DotychMa.8 bowiem
odszukanie potrzebnego wyroku z
zakresu prawa. podatkowego było
rzeczą. trudną na.wet dla specjalistów. Naleiy przytem uprzytomnić
sobie, że w materji pra.wa poda.tko
wego orzecznictwo Najw. Trybun&łu Admin. i Sądu Najwyższego odgrywa niezwykle doniosłą. rolę, a
to z tego powodu, Ze obowiązujące
118tawy wymagają kome.ntarzy i na
lezytej wykładni, pozatem zaś usta
wy te zawiera.ją, jak powszechnie
wiadomo, tylko ogólnikowe post,a.,
nowienia w przedmiocie procedury
'vymiaru i obrony 2Wych pra.w
przez podatników; wyroki Najw.
Tryb. Adm. i Sądu Najwyższego
stanowią w tym stanie rzeczy jedyny drogowskaz, a !arazem trwa.łą. podstawę postępow:tnia zarówn0
dla władz TJociatkowych, jak i dla
podatników.
Praca oma.wiana podaje tmy
prawne, odnośnych wyroków. tu,kież ich uzasadnienie. :Materjał 7/.)
!IW rozmieszczony w sposób niezwykle przystępny. W końcu pracy znajdujemy dla każdego poaat,
ku skorowidz zarówno chronologic?;
ny, jak i liczhowy, a ponadto szcze·
gółowo opracowany skorowidt rL6~
czowy. Dzięki temu zbiór wyroków
może być niezmiernIe użyteczny
nietylko w ręku fachowca, lecz tak
te i laika. Skład główny w księgar
IIi F. Hoesicks w Warszawie.

••••••••••••••••••••••••

niezawodne Srodli
na łupież I
~nsHkt

6-go Sierpnia Nr. 3,
piętro, front. Tel. 204-91

IJ

zbiór f,ljeionów red.

ił

ZŁ.

Rynek
WarszaWSka

giełda

pieniężna

Na wczorajszem zebraniu giehly
walutowo - dewizowej w \Y ar::;z3.wie tend~ncja dla. dewiz przeważa
ła. ~łabsza, przy obrotach
nieco
zwiększonych. N otowa.no kursy uc.
wiz:
Belgja 124,35
(plus
10),
Gdańsk 174,25 (-5), 1ł.olanC1ja .~
358,30 (-20), Londyn 30,72 (-3),
Nowy Jork 8,92"2 (-1), Nowy Jork
- kabeł 8,926 (-1) Pary-i: 34,89
(plus 2), Szwajcarja 17&,20, WIochy 45,67 (-1). Tra.nzakcje dokonane a. nienotowane: Pra.ga 26,43;
w obrotach międzybankowych de~' i
zalUi na Berlin obr:.wano po kuri<j(l
212,15. W obrotach prywatnych:
marka niemiecka 211,95, funt angiel!'ki w gotówce 30,90. szyling
a.ustrjaeki 103,7'5, korona czeska
25,90, dolar gotówkowy 8,92,3;'.
mbrl złoty 4.7:4 dolar złoty 8,97,
rubel 'rt'brny 1,32, OIlon 0.60.
.. UOJ'"
.~
JJ

Na rynku a.kcyjnym większych
obrotów dokonano akcjami Bank"
Polskiego po kursach wyiszych,
dla. pozostalych akCJi tendencja by
la utrzymana, przy obrotach ogra.niC'zonych. Notowano: Bank.. Polskl
S
h •
713,50 - 74 (pIu!! 25), tarac OWICe
8,75 (-25). Tra.nzakcje dokonane
a. nienotowane: Lilpopy 10,50 (25), Ostrowie~kie 22 (-25), za ak...
t'je M(ldrzejowskie chciano płacić.

PAPIERY PROCENTOWE
Dla papierów procentowych prze
waiał& tendencja słaba, przy obro.
tach większych poi. stabilizacyjną
budowlaną. i 8 proc. Jistami Warsza.

.;

W kioskach gazetowych A.
C"urapsklej w Rynku oraz
przy ul. Łęczyckiej motna zamówić prenumeratę pism oraz
przyjmowane są ogłoszenia do
pism krajowyeh i zagranicznych.
. . . . . . .~ • • • • • • • • • • • • • • • ł

r

f!W
ChinosoI

OSTROtNIE

ca"

6,22 wn;6-

6.41 grudzień 6,4.8 styczeń 6,52.
NQWY ORLEAN
loco 5,89 marzec 5,89 maj 6,02
lipiec 6,14 pażduemik 6.32 grodzi('t\ 6,45 styczeń t;,óO
LIVERPOOL
lt'cO 5,02 luty 4.73 ma,r~e 4,1P
kwie.cień 4,76 maj 4,77> czerwiec
4,73 lipiec 4,80 sierpień 4,81 wneSltlll 4,$3 listopad 4.86 grud'tień 4.>i:3 styczeń 4.90 luty 4.91 ma.rze~
4,9.3 kwiecień 4,96
Egipska: loco 7,15 marzec 6,92
maj 6,91 lipie.c 6.99 październik 7 ,05 listopad 7,11 styczeń 7,18 lu..
ty 71,18.
Upper: loco 6,60 marzec 6~33 maj
6,2!! lipiec 6,25 paźd2iernik! 6,21
listopad 6,11 I!!tycteń 6,18 luty 6.18

C

-Tuła('z".

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _1
Gabinet kosmetyki
I...nlo••) I toaletowej

Z SZWALBE
•

dyplom Uniwersytecki

Moniuszki 1, tel. 127-99.
U.uwanle wszelkIch
defekt6w cery.
U.uwanle be3lpowro'nle I bu

OdcZJ/tJ/

ślad6w SlIpeCłlcyah włosów.

:

ODCZYT DYR. GRZYBOW-

pnysłęp"e .

sierpień

rano I wleca.ram
hlno.ol.... nie
nal,., a .. "tatS •• .pnell~dn, .lIt!'oł.~ośtS, ,lecz .z,a chl;ć'
16cbwan!a zdrowia f ochrane pne4 zalldne..1 chorobanu, Nie·
zllcdne dla dzlaci. C:hln08ol, 40 spora,dlenia rOlt.oru, do nllb,cria
w lIptekach i sldllclllch IIpteC:lny~ła .• tabletJraeh I po~"ąll1
Jlnakiem ochronn,m. Spos6b utycIa "" kalde", opa.o"'lI~uu.

Inst ·I tUt d"e BB t

00 pol

(\,Otl lipiec 6.16

~i6ń 6,28 pa.źdzjernik 6,36 listopa.d

Pł6kania gardła

SI\lEGO
Kursy Zawodowe Żeńskie przy •••••••••••••••••••••••• StanL~iflm ~ad~ grod~iej B. B.
Tow. Szerzenia Pracy Zawod.
w Łod~l w ruedzlelę, dJU& 19 b. ut..
wśród Kobiet Żyd.
I
e'
~ JdDa. "stylowy"
I U ~riyodzui. 11Kil~il~ki~o
1~ odbęd~ic
Wólczańska 21, tel. 167-15
SZKOLA KOSMETYQZNA się zebranie, DA którem dyr. ZW.
Przyjmuje zapisy na nast. działy:
ulot. 1924 r. c,!~jerckpn. 'CIPler; ..ł. izb l"ZflmieślnicZfeh p. Yieezysła.w
1.. Gorseciarstwo - Krój
PaMt"owe
Hn:ybomki omówi sprawY zwiątr.a
2. Krawiectwo- damskie
A N N A R YDE L !Je S rzelDiosłMIL.
::l. konfekcja dziecinna
Piotrkowska 111 tel. 163-77
Karty wstępu wydaje 6ekrebr4. Haft, roboty rączne i
Śródmiejska
18
łel.
161-92
ja.t
rady grodUdej B. B. W. R. eo·
robof&y weneckie
RaoJonalna kO'lDet,~ lecanic:.a i to: d!i~nnł6 w godz. 18-20.
G. Modniarstwo-kapelusze
aletowa. Odml.d•• nle. Rlld,lralDe u
Bieliźniarstwo
Kr6J suwaaie .apeoallc,ch włos6w. F.rbo·
ODCZYT PROF. LOTHA
6. Ondulacja
. wanle \"':J96",,. Poradnia ord i"d,wI: W pią.wk dnia. 1'7 b. JI).. O gods.
d.alne Jsowanle h".·kolm. prepa
..'
li ł6dUi.....:\
7. Manicure
rtłt6w "JBAp·. P,a,jmuJe .d 10 - 8 8";l wIeczorem W ~a
. _~
Sekretarjat caynny od 9-1
wiac:.. Porad, bezpłlltnle. Cen,
stow:<.o • .!J'!zenla. teehnlk ,,,,. P'tf1 at.

i 8-7

2.-

PRZY PRZEZIĘBIENIACH!

ODCZYT W POLSKIM ZWI~
MYŚLI WOI,NEJ
W niedzielę) .dnia. 10 lutego rb.
Gdbęd2ie się powtórzenie odczytu
dr. Z. :Mierzyńskiago na. tfl!llat: "FII>
8Zyzm jako objaw nawrotu do
pierwotnego sposobu myślenia.". W
celu
tiniknięeia.
niep~ycb
przerw warunki w!>tępu będą C)gto.
szone w sobotę, dnia. 19 lutego rb.
Odczyt wygłoszony ~zie w lokalu własnym Łódzkiego Koła. Polskiego Z~ią,zku Myśli Wolnej, W ólczańska. 77 o gock 11"Poprzedni odczyt n& ten Nm temat. wyzDlI.C'LOny na. qbieg~ nl~
dzielę, został w
trakcje trwa.nia.
rOzwi!Jtl.3łlY przez p~1icję z p\'JWodu
niedopełnienia. pewnych formalnoś
ci przez organiza.to[()W.

l

radłO'

AUDYCJE ZAGRANICZNE
KonigswusteI'hausen (1631»
16,30 Tria. fortepianowe: Spohu,
E-moll i Volkmana B-moll.
Monachjum (533)
21,30 Sonaty skrzypcowe, Richtera, Lec1aira i HaydDA .
Bruksela (509)
21,00 Utwory Griega (Tańce nOI,
weskie, Koncert fortepianowy A
moll, Tańce symfonłC'Zn~
Manchester (486)
BREMA.
20,30 Koncert (M. iB. Symfonja
loco 7.25 ma.rzec 7,88 maj 7,02 Es-dur Sibelius&" Koncen Iońepia
lipiec.', 7,13 pa.ździernik 7,35 gru,
B
łl Cu,'k
...:-. S1Ótf
d'
7
7 50
nowy -mO
] OWtl......o,
Zleń ,42 styczeń ,
Strawińskiego).
ALEKSANDRJA
Paryż (1724)
ma.f'Z.tc 12,80 maj 18,11 lipiec
22.15 Opera Ma~ ..,ayCld
18:38 listopad 18,81 styczeń 14,01 skość wieśniacza",
AMlmoum: luty 11,39 kwiecień
MedJolan (331)
11,31 eurwiee 11~,Ił październik
21,00 Opera Rossini. . . . . . ."
w Al"'; erze".
11~03 grudzień 11,18,
lO_--------------------'-~--.., Bukareszt (394)
19.30 Opera Wagnera. "lłotet\(l~r

. . . . . . . . . . . . •••••••••••
.

--RKdW

ZŁ.

arii itny

43,25 - 43,50, 4 proc. dolarowa.
58,50 (-30), 4 }woc. inwestycyjna
serjowa. 111,50 (7'5), 5 proc. konwer;
syjna 43.25 (-25) 6 proc. dola,rowa
58, odciuki po 100 dolarów 61,50-.
62,25 _ 61.75, 10 proc. pOi. kole.jowa 102. Li~t,y zastawne i oblig&cje ba.nków państwowych _ bez
zmian 4 i pół proc. listy ziemskie
36,75, drobne odcinKi 36,50, 7 proc.
ziemskie dohtrowe odcinki po 500
dolarów 40,50 - 40,25. 5 proc.
Warszawy -19,75 (Plus ~5), 8 proc.
Warszawy 43,1;) - -13,25 - 4.3,50
(-38), O proc. Lublina 36,50 (850), 10 proc. 1ladomia 36,50 ( 150). Tranzakcje dokona,ne a niono
towane: 4 pro!'. inwestycyjna. zwykla 105 - 104.50 (~25), 5 proc.
kolejowa 38,25 (plus 25), 8 proc.
dillonow"ka 67,25 - 66,7i5 - 66,63
7 proc. ~ląska 44 - 43,75 - 43,63,
1 proc. warszawska 40 - 39,88 89.75, 4 i pół proc. Warszawy 45,50
(plus 25), 8 proc. Częstochowy 42
(plus 1715), 8 proc. Piotrkowi\. 40,30
10 proc. Radomia 36,50 (-150), 6
})roc. obliga.cje W&'tS7Awy vm i
TX emisja 34,50.
NOTOWANIA BAWELNf
NOWY JORK
loeo 6..- lut.,," 5,86 m~e 5,9!
kwiecień 5,96 ma.j 6.04 czerwiec -

W-:'-. Notowano; 3 proc. budowlana

••••••••••••••••••••••••
.,: ,.1/.: '.'.

CENA

2.-

Usuwanie piegów, wągrów
i zmarszczek.- Racjonalny
masa~ twarzy. Fachowe
wskazówki w dziedzinie
- pielęgnowania cery. -

":.

Wasse"cuga (gti)

GU$tafDa

"NEnA'E~i LUDZKĄ"
CENA

przez

12.10 Koncert z płyt gramofon'J
cb .
12.8 Koncert szkolny z filhĄ.l'mo·
nji warszawskiej.
15.25 Płyty gramofonowe.
l.ó.:-ł5 "Białe czepeczki' wyg·i.
Janina Wyczółkowska - Sllr~nowa.
15.50 Płyty gramofonowe.
16,15 Lekcja języka francuskie·
go (kurs średni).
.
16.40 "Ksią:ża.cy Wielkopolscy"
- wygł. prof. Aleksander Janow ·
ski.
17.00 Płyty gramofonowe.
17.40 Odczyt p. t. "Uzdrowisko
Wisła. zimą" wygI. prof. Kilarskl
18.00 Muzyka. lekka..
18.~5 Skrzynka pocztowa łód~ka
- omówi red. Jan Piotrowski.
19.20 Komunikat izby pnemys!.·
haJldlowej w Lodzi.
19,30 Kwadrans literacki - Opo.
wiadanie Pawła. Szu.mila.sa p. t..
"Opowiadanie.
starego Ma.eieja·'
(z czasów 63 roku).
20.00 Transmisja z Berlina.. Mu·
zyka na. instrumentach elektry~
nych.
21.80 Słuchowisko p. t.. "Kwiat
pomarańczowy" pg. Birabea.ll.
22,15 Muzyka. t:tneezn&

wr

we wszystkich ksi~garniaoh łódzkich orai _ _ _ _ _ __
w Administracji "Głosu Porannego" (Piotrkowska 70)

3.25.

de 'Beau-t4

lorno

do nabllcla

usłyszymy dziś

Pi ·t :I"w"skiej 100 dr, fil.

i

... ~.

"f•• lw:tr,t Loth ttrofesor ::I.n..,to '.'ji V.

Wa.rsza.wskiego wygło ..
si CdC'lyt na temat: "O dyluwjum
w l'olf,ce i nosofO'LCU ze Staruni" . .
Od('zyt bę<kie ilustzowany filmem.

Prz,Jmuje 10-2 i 4-8 wiees.

lliw~'lIyłetu

ODOZYT

GRINBERGA ODł,o

tONY
Z
eji
Owi
C'lyt

powodu chwilowe.j niedysp«».y
zn&kMnitego prelegenta . Uri
hrinberga., zapowiedzia.ny 00nIL dzień d'dsiejszy zosta.je od
ł~ony do poniedziałku, dni!' 20 lukgo b, r. o gode. 9.e.j wiecwrcm.
Nabyte. bilety zaehowujlto BWOją.
Wltrtośe.

--------~--------------

"HYGIBnA"
ł.6di,

Andrzeja 1.

P",'muJe ws.ellde robołJ. wabocSao
.. w .aues ••r ••Cleenla ••,b, frot.·
,owllnla, oJ.UnowllIlla i d,ułowaDla
posad.ek. SpPlll1łanle blm I mlee.k.t
owu a., ••o.enie ollen fllb.,a.a,oh •
badrn.ach p1ot.ow,oh l parterowr.'
(t. IW. S.edo.Jeb) oraz: odkurzenie
elektroluxem.
Opakowanie d,.wi l okien nil simo!
Cenr
Tel. 1004Y (p".)

n""1e.

•••••••••••••••••••• 4 •••• _ •••••••••••••••••• •• e44

ORTOPEDYSTR..KOB ITR UKTOK
wykonywa ~"8aelkie prace, wchodz~oe "fi( zakres
ortopedii: s.luo:lne ręoe, nogi, apBl'aty ortopedo
welelkioh systemów, gorsety na skrzywienie
kr~oełupa, wkłady ortoped yOl!lne na płMką
s~ (platfus) z kompoayoji aluminiowej i • masy. Ąpara~ własnego wynalazku na kr6tell:c
nogi. .Mt~puiąee obuwie na korku (można no
nie wkładać normalne pantofelki).
Pasy rUD '
torowe i brzusane.

Pracownia ortoJed,clna

Józef

Iłosenbere

PIOTRKOWSKA 114. w JodwOrlu

Pnfimoje od 9-12 i 3-7, a w soboty do 6 pp
Solidnym i odpowied!lialoym udziela się kredytu
Spocjalny dJIiał obuwia ortopedyoznego.

16 II..- "GLOS PORANNY- -
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'Nr.

iaMo

n

Dobroczyńca

Ludzko',;
Wkrótce w

l'Ie.ro-Jldria

Dglaszen· e.
w Łodzi na posiedzeniu w
dniu 7 lutego 1933 r. postanowił: 1) ogłosić
upadłość firmie "Janina Sokołowska" orllS
Stanisławowi Nowogórskiemu i Janinie z Sokołowskioh Nowogórskiej, 2) chwilę otwarcia
upadłości oznact.yć na dzień 2 lutego 1933 r.
tymczasowo, 3) zamianować kuratorem upadłości adw. Halin~ Suską. 4) oddać upadłych
pod dozór policji, 5) wyrok opatrzyć rygorem
tymczasowego wykonania, 6) odpis wyroku
iakomunikować Prokuratorowi Sądu Okręgo
wego w Łochi.
Za zgodność
Kurator m6sy upadłości
adwokat Helina Su.ka
Łódź, ul. Gdańska 35.
Na zasadzie art. 476 K. H. wzywam wie1Zyeieli wyżej wymienionej upadłośoi. aby w
dniu 20 lutego 1933 roku stawili się osobiście
lub przez pełnomocników w Sądzie Okręgo
wym .." Łodzi przy Placu D~browskiego Nr. 5,
pokój Nr. 15, o godz. 12 w celu wysłuchania
sprawozdania kuratora i wyboru kandydatów
na syndyka tymczasowego.
Sędzia Komisarz

lO DZ II E TOW. MUZ Y
CZ N E
Slenklowlcza

Aula GimnllzJum mie;skielto im.

Sąd Okręgowy

którzy polecają
swoje towary

---

I

WTOREK,

Tel. 213-84
dnia 21-go lutego 19~3 r.
o god:i. 9-eJ wlen.

Chai ł SOber
w pieśni i dramacie.
Nowy repertuar:
PIEŚNI LUDOWE, DZIECIĘCE,
CHASYDSKIE.
OB!I1-AZ~1 i PIEśNI

Tel. 136-05

Zapi.y do NOWYCH kompletdw cod.. od 5-8 w.
Poclllłtek wykładów 20 lutego r. b.

WSCHODNIE

Sąd Ok~gowy w Łodzi wyrokiem I
lutego 1933 r. ogłosił upadłość firmie

Bilet, od 111.1.- do :d. 4 jut nabywać
moina w Ka!lie filharmonji.

&

K U P U J CI E Z l-go Z R 6 D t A
WlIiLKł

I

WVBGR

metalow~oh

Nebyć

motna w FABRYCZNYM

"DDBBOPOb"
Ud!.
Piotrkowska 1l,
'lHL.
w podwdrsu.
1aS-6ł,

Lekarz-dentysta

JULJUSl
OLSlanlECKI
chor. chirurgiczne Jam, u!ltllej
pn:eprowad.lł .Ię

7Z, tel. 228-64
I Piotrkowska
(GRAND-HOTEL)

= .. prenumeratą "Głosu Porannego" zgłaszać
=
można na Nr. 222-22.
=
= "Głos Poranny· dostarczony ~zie nazajutrz po =
zam óWlemu.
. .

•

'I

IT"
.

";,

:
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~. ~~

,,:,)

. .;,,,.
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PIOTRKOWSKA NR. 89•

-..

PRZEPISYWANIE

POWIELANIE
DRUKÓW-

_moso

«lgrOlIS,. II

",.esył l!/ł

~opisów

do-

.to

w

et.

(1.-

8.-

redakcja nie awraCL

Reduior; EugenjusJI: Kronman.

Za wydaw~o

.J?ru&".

Praoy

al
chrypką. zakatal'llenla
nosa, gardła, oskrzeli itp.

usuwaj(\

ZIOŁA "P

"

utwierdz. przez M S.W.Nr. rej.1349

Cena

zł.

2.,-

Dr. farm. H. RU1
H łEUHsKlf60
w
ł.ochzl

kwity
lombardowe kupuje i płaoi najwy~sze ceny.
Magazyn jubilerski L Fijałko, Piotrkowska 7

ul. Andrzeja 28, tel. 149-91
Apteka przyjmuje mocz, plwociny
i t. p. do anali.:y.
.~

loka~e

róż

POSZUKUJĘ
w śródmieściu
słonecznego pokoju z v. szeJkie-

dowe kupuje i płaci najwyższe
ceny. M. Mizes, Piotrkowska 30.

mi wygodami i używalności~
FORTEPIANY, pianina i fishar- kuchni. Of. sub. "Śródmieś cie"
~15-2
monje poleca po cenach fabrycznych Karol Koischwitz, Moniuszki 2.
1372 -10 DO WYNAJĘCIA dwa lokale
biurowe i czteropokojowe mies.MASZYNA DO PRANIA nowa, kanie z kuchnią i wygodami na
zagraniozna, marki .. Jobn" oka- I-szem piętrze w oficynie. Wiazyjnie tanio do spmedania. domość u dozorcy przy ul. Ale944-1
Wiadomość telefonioznie 226-82 je Kościuszki Nr. 93.

I

ROlne

I

DOBRZE umeblowany pok6j •

;;_iiia_ _• •_ _ _ _ _.-3I1iiiiiiii wygodami do wynalęcia Sisakiewicza 48 m. 7 tel. l36-3D.
DYWANY perskie i maslynowe
naprawia.
Ual'derobę damską POKóJ z kuchnią do wynaj~cia
i męską cernje artystycznie. Aleksandryjska 34: Lipińska I p.

pCl!eca
Nowości w 5 językach
Ostatnie
od 8-15 egzem pl. li: każdej ksilałk!
OPł.ATA NISKA.

PIĘCIOP?KO JOWE

•_ _ _.....................;;,;;,;0;0,_ _. . . "

Ullesleo&na
Po..ftncto-· .. ...,atklemi
Prenumerata poOtltnW'l
dathami Vi}'nosi w !:.odM
".80, .. odnouenleMaJu :l1I$lrenic, -...

Balu

do nabycia w APTECE

traru.

tiOWA flUI, PIOTRKOWSKA 167

NA MASZYNIE

na

front.
2:- 3,~-.4~
......P...O-K-O-J-O-W-E-(-z-k-u-ch-n-i""ą)
mieszkania
z wszelkie
mi wygod'
b
aml p~ ~enac. przystępnych
d0 OdnaJęCIa: Łod~, Pomorska
418. - Szta]nszna]der, Telefon
166-4~.
948-'
3-POKOJOWE słoneczne miesz
kanie w centrum miasta, front
l piętro do wynajęcia od zaral
Wiadomość tele_f._13_2-_06.:.. _ _

"Dena" slao€e"

TŁUMACZENIA

M-

Piotrkowska 92. Tkalnia IIZlUcllna.
26-7
NiEMA
BRAKU
POSAD!
Czv
Choroby sk6rne i .eneryc_ne
tel. 128-07.
firma jest w opresji, czy proNawrot 7.
speruje, zawsze ma dużo wolprzyjmuje 10-12 i od S - 7.
nych
miejsc dla zdolnych
. - - - - -- - - - - - - współpracowników, którzy po----~-!"'---.
firm~ z opresji wyprowaWypoiyczaln,a kslą!ek
dzić lub uczynić ;'ł bardziei
pr08p8ru ląClł·- Tysią:ee ich czySródmieJska 40 - Piotrkowska 60 ta codziennie drobne ogłoszenia
w "Głosie Porannym"

:--__

TELEF. 223·38.

.I

niezłotą branzoletkę ramiątkow'ł
Znalazev zwrot wartości. Praca,
W ólczańska 21.
94~-3

POLONISTKA - dyplomowana
- Dauczyci elka ud!iela korepetynji. Przygotowuje do matury grupami lub pojedyńclIO.
Cmentarna 3, m. 19, lub telef.
114-56 od S-ej do li-ej wiecz.
444-3

~r. Ludwik Palk

11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11
..

przyjmuje od 11-1 1 od 4-7 w.

bne I
____

ZGUBIONO

I

złoto,

SKŁADJZIE

- ..

mie zastępstwo bran1y baweł
nianei. Zgłosz. sub. ,Akwizytordo Adm. "Głosu Porannego"
b63-2

LEKCJE gry fortepianowej, teorji, metodyki, z gwarancją
szybkich postępów na warunkach przystępnvoh. Chętnie wzamian sa wyroby włókiennicze,
dziane, skórzane, gl1lanteryjnf:\,
porcelanowe, kwiaty, artykuły
sPożywcze,
prace krawieokie,
stolarskie i t. p. N apiórkowskie
go 76 m. 8.
94::3-3

biiuterj~

ameryltańlJdah

_

ZDOLNY akwizytor, stale

BRYLANTY,
srebro,
!!!~F~~ ~~et!!~!!
W
nil
oraz
kwity
lombar.PATBNT·

II li że k WrUmauuk

~

mieszkujący w Warszawie, przyj-

I

ZŁOTO. BIZUTERJĘ i

I•• Zamówienia leleloniczne I••
•

· UlJlhouraole I r

IaukI

I. Kopno ( sprlBdiIi.

.................................................

•

-_._,

I1.________
OgłOSzenia

........ w.ce..... . ,.

HEN YI BERMAN

Bilety w Mnie 1.!O (dla młodzlety szkolne' ł c:słon'''wL T.
2 zł. do nabycIa wie cz. przy kasie.

r--

obrotów

Hanjlowy.

dnia
7
.. Produkcja Włókiennicza Józef Dawidowicz oral
Józefowi Dawidowiczowi osobiście, oznaczająa
tymczasowo początek upadłości na dzień la
atyeznia 1931 1'. Sędzilł Komisarzem mianowany lostał Sędzia Handlowy Marku. Halpem,
"kuratorem adwokat KazimieR Konc.y6ski.
Kurator upadłości
(-) adw. Konczy6skl
Z mooy ut. ,'ł6 K. H. wzywam wierzyoiełi firmy ,Produkcja WłókienniozĄ" Józef Dawidowioa oraz osobiście Jó~efa Dawidowicza.
aby w dniu 22 lutego 1933 r. o godz. 12 w
południe stawili si~ osobiśoie lub prze. pełno
mocników w Wydziale Handlowym Slldu Okrę
gowego w Łodzi eelem wyboru kandydatów na
syndyków tymczasowych.
~dzia Komisarz upadłości
.
80dua HandloWJ (-) Markus Halpern

W,konawc'l J. K.ml ....kl. M. Thuf'Sch,
J. Gombw.kl. M. Neutelch.
W ,""amle kwartet,: M. Boccherlni'ego, Beethoyena, De~

znaią

zmnie~szenia

~~
/J ~!!J~ n~m~~.~f.~.1

ul. Przejazd 19.

WARSZAWSKIEGO KWRRtE'U SNYCZKOWEOD

w,,6ŁOSIE PORAnnym"
nie

o «od •• 8.30 wiec..

KonCERT HAmERAln

Rowiński

Napoleon
l:l~dzia

c..

K

Dzii

48

Piłsudskiego

ZGUBIONO kwit kaucyjny za
, 7 łlD
782 El k
Nr.
'
e trowOl. Ł o. d zk'leJ.
na zł. 15.- na nazw. Henryk
Grynfeld, Piotrkowska H2.

...redakc:yjn,.mllhlletroWJ
' ... tow, (atrona
aL
w teldollll a

mieszkanie
lkl
i
d
' zaraz
o
z wsze em 'YYg aml
do wynajęcia. Żeromskiego 46
u rządcy.
951-~

.spalt): I-aza atrona 2 zł., Reklamy tekst...
nil stronie od lł so 7 wł'łcznie 60 gr.
be. n.trułenla mie'aca!O ,roJ lIadeałane ed
40 ,r., nekrologi 40 gr. Zwyczajn.
(sir. 10 aspalt) 12". Drobn. 15 " . . . . "... uj_niej... oalonenie al. 1.50. POSJIukiwanie pracy 10 gr. sa wrru, "ajmniej... ał. t.1Q. 06lłon.m. &aiQCiYIIO.. 1 .ulubilIOwe 12 sł. Oglouenia nmiajBcowe obliczane ..
o.WI. dmAe1. finD . . .~ 1CDV.. ~ .... taWary,... bib faatu. cIoliAtJc. S()O!. OgL dwukolor. o'5(jJ/o ~ołClJ
Reklarr y w dodatku illlsł ..owanym za 1 cm. kwadratowy 1 .1.
,
W.lldawoicza lip. a Q&r, od.p. Eupg.j.QN .s.r~
W drukąflli whw1ęj Pip~kowek.a l,OJ.

Ogłoszenl

-.

wi.rllS

1.50s

pa

S

sastl'Jlełeniem miejsca
.tlon, hj cło kolle. tekstu

