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Bomba dynamitowa wśród pOdarunków
ulacyjnrch
Dzic;ki r'ł!wizii ' nił po(z(ie udarł!lDuioDO wgbuC!b
zdrowia zaszło Bieoezekiwanłe
MIAM~ 22 lutc«o. o- bardzo znaeznłe. Stan zdrowll
znaczne pogorsu.ni•.
stataiej ehwlli
dowiadujemy rannego budzi bardzo poważm
bUl'- obawy.
Gdyby burmistrz Czerma.k u- się, że w stanie zdrowia
mistrza
Czermaka
nastawiło
na
marł, wówezas Zangarę czeka
głe
l
knesJo elektryczne. Adwokaci
NIEOCZEKIWANE POGORZan~ary postanowili nie apelo
SZENIE.
wać do wyiMe.i instanc,ii
w
WASZYNGTON. 22 lut~o--
sprawie swego klijenta.
Tempe1'8tura podniosła się
W senacie toe:zyly ~ię w dniu'
ft~t~~u~z~~~ m~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ wcwra.is.z.ym gorące obrady. Pa;
nów Zjednoczonych setki JHI-::
wie&ugockinnycb., ezęśeiowo bu
rzliwych debatach,
obie izby

WASZYNGTON. 22 lutego--Wielkie podni~enie w całej Ameryce wywołała wiadomoś~
O NOWYM USIŁOWANYM ZA
MACHU
NA PREZYDENTA
ROOSEVELTA.
Z okaz.ii ma.lącego nastąpii
ob,ięcia rządów prezydent Roo-

ford (Florida). po wydaniu wyroku, SlkazująOOf.(o ~o na
120
lat więzienia.
Nie .lest .iednakże wykluczo..
ne. że sprawa o usiłowanie zabÓ.fshva Czermaka zostanie wyłączona, ostatnie bowiem depesze donoszą~ że w stanie ~o

~k~~ai'::~:DA:~: Pogłoski
KÓW

ZNA~~~~.SIĘ TAKżE

Na poczcie waszyngtońskiej
przebywa stale kilku urzędni
ków uolicii. którzy badają zawartość paczek. Paezk~ w które.i zna.idowala się bomb~ wydawała się urzędnikom

WYJĄTKOWO CIĘŻKĄ.
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l"OZwinięto

bombę

Była

unieszkodliwiono.
ona tak spreparowana,

że

WALA WYBUCHNĄC
W CHWILI
PODNOSZENIA
WIEKA SKRZYNKI,
w której była umiesJ'JCZona.
Bomba była zrobiona li pnpocisku,
WYPEŁNIONEGO SZCZELNIE PROCHEM I DYNAMITEM.
Pocisk na:zewnąt.rz był owini~_v zardzewiałym drptem.
st~o

MIAMI, 22 Intego. rator, który

oskarżał

ProkuZan~arę,

oświadi!Zył, iż wobee tego,
że
w stanie zdrowia
burmistrza
Czermaka i pani GlU nastąpiło
polepszenie. w czwartek
wystąpi przeciwko sprawcy
zamacbu na prezydenta Roosevel
ta z oskarżeniem dodatkowem
o usiłowanie
zabóistwa dwu
wymienionyc:h osób.
Zarq(ara, który odpowiadał
ta usiłowanie zabó.istwa ezłe
reeh osób, przyczem w te.i liczbie nie było ani Czermaka, ani
pani Gm. został. .iak wiadomo,
skazany na łąe:l'.Dą karę wię
zienia, sięgająca 80 lat.
Z tytułu dwu dodatkowych
wym~erzoruł
oskarżeń
kara
Za~arze zostanie
Z'\"'iększona
o lat 40.
Władze stanowe czynią
już
p'rzy~otf}wania (wobec nieul('_ającego wątpliwości wynikli

dyktatorem?

o· zmianach

\II rządzie

kon~resu

powzięlX

decyzję

u~

dzielenia przyszłemu prezydenPłk.
premjerem, płk. Miedziński - ministrem skarbu towi Franklinowi Rooseveltowi
nadzwyczajnych
pełnoJDoe
Przesądzona podobno ma być
skiemi wyborami
prezydenta
Z Warszawy donoszą:
nictw dyktatorskich. RoOSN,v e\t
W związku
z dobieganiem RzeczV1>OlSpootej. Jak wiadomo taokże dymisja ministra skarbu,
Następcą je~ będzie miał wolną ręke w deJdo końca obecnej sesji sejmo- od dłużSlZC1{o już czasu utrzv· Zawadzkiego.
wej, w kotach politvclZnych co- muje się o ozekO'Danie, że kan- ma zostać plik. Bogusław Mie niosłe.i kwestji zrÓWftOWahlł'.
Rze· dziński, obecny redaktor "Ga- budżetu i reo~anizac.U adminiraz więceJ mówi się o zamie- dydatem na prezydenta
rzonych zaraz 1)0 zakończeniu czypospolitej obozu aanaeyjae- zetv Polskiej".
stracji zwiąukowej.
~ jest' l)ł:k.
tor. Prezydent
sesji zmianach w rządzie.
M6wi się !'Ównież i o innyeh
podobno Qdniówit
Zmian tych wymienia
się MOŚceicki
jak o ustą:pieniu
pozostania zmianach,
bardzo wiele.
We wszys1lkich prośbom da1szeRO
nrinisbra ZarzvekIego,
dużyeh
jednak poglo&kach powtar.za na stanowisku.
przesunięciach na Dlacówkach
W
razie
objęcia
przez
plk.
się jedno i to samo, a mianGszeregu
LONDYN, 22 lute~. Pat.) zatrzy- dyplomatycz-nyoh,
wicie, że p)k. Prvstor ust~uje Becka premjerostwa,
zmian
na
stanowiskach
podseRoosevelt oglo&łł
z premJerostwa i że następcą małby on ta,kże tekę ministTa kretarzy stanu, ale pogłoski tt' Prezydent
jego rostanie mianowany płk. spraw zagranicznych, choć nif' nie przybrały
trzy
pierwsze
i na.Vwaipie !s.ie
jeswze form
Beck. Ustąp.ienie premjera Pt..V brak i takich pogłosek, że minominacje członków swe~o rz,ą
kondtretnych.
stora, które ma być już jakoby nistrem spraw zaRfanicznych
du, a mianowicie: sekl'etal'Za
prz,esądzone, will'Że się
z bli- zostałby płk. SchoetzeI.
stan~ skarbu i marynarki.
Sekretarzem stanu zostanie
sen. CordeIl Holi. liczący lat 61
znany J)l'awnik i sędzia, do l'.
1931 wielokrotny i długoletni
członek
izby
rellrezentantów,
stwierdził to Czang-Sue-Liang Bernardowi Shaw'owi
'
od roku 1931 ,s enator. Jest on
i7
TOKIO, 22 l'lllteRo. (Pat.) - zagranicznych informują,
PEKIN, 22 ~utego. (Pat.) zwolennikiem obniżenia taryf
Marszałek Czang .' Sue - Liang. Według niepotwierdzonei whl· rząd ja'J)Ońslki
celnych.
nie zamierza wyoofRe
głównodowodzący
armjami domości.
Sekretarzem skarbu zosta.ie
chińskiemi na froncie. północ
japońezyey za.łęli Pei - Piao. swych dyplomatów z Chin.
Rząd japoński zamierza wkrót- znany parlamentarzysta,
nym, w wywiadzie z BernarWilUltimatum jrupońskie do rzą ce poinformować a,mbasadorów
dem Shaw, który zatrzymał si~
liam
W
oodin~- liczący klt 64domagające
mocarstw w Tokio, iż Jap,)tu w swej podróży
nao'koło du nankińskiego,
się
wycofa'Bia
wojsk
chińskich nja nie pragnie prowad,zić woj- Jest on prezesem zarządu wJeJ
świata, oświadczył, iż
WG.ina z Ja~on.ią jest nlennik- z prowineji - Dżehol, będzie skie ny na tervtorjach, położonych kiej fabryki wa~()nów i lokoD!
rowane dzis-ia.i ' ;ednoc.ześJ i.e do na południe od wielkiego muru tyw oraz .lednym z dyrektoról
nlona
chińskiego. i jest na,.et gotowa Federal Reserve Bank.
ze względu na obeone stosunki Na.nkinu i Pekinu.
do wveofania
garnizonu z
polityczne w Tokio.
TOKIO, 22 lutego. (Pat.)
Szanghaj - Kwan, o ile chińc.zySekretru'zem marynarki zet
Dopóki obecny rząd japoń Z kół zbliżO'D~ch do min. SDTaw
cv dadzą konieczne gwarancje. I staje znany senator Klaud.iuSI
ski jest u władzy, nie może być
I Swanson, liczący lat 70, któJ
mowy o uni'knięciu wojny. Nie
.iako na.istarszy senator dem'
ma innego wyjścia dla Chin.,
kJ'atyczny
wysuwany był n
W s'z ystko zależy obecnie od
prezesa
komis.U
spraw ~ra
japońskich kół
wojsJkowych.
Chiny są zmuszone do porzu·
nicznych zamiast sen. Borah
cenia swej taktyki - biernego oSwanson .lest jednym z na.iwy
poru.
bitnie.lszvch parlamentarzystów
parHi demokratycznej.
TOKIO, 22 lu~o. (Pal)
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Szczegółowy

plan ofeoywy

Ba ~ kł \V
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prz$tawiony cesM'Z.,wi
Hirohito przez księcia Ruszima
i szefów sztabu 'Reneralnego a-rmji i marynarki. W całej Japonji, a w szcze/lólności w Tt-lkio, panuje wielkie podniecenie. Odbywają się patrjotycznc
manifestacje. Opinja publiozna
sprawy) do przewiezienia Zan- całkowicie popiera zamierzenia
do więzienia w RaI- kół wojskQwych.
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NOWY JORK, 22 lutego. (P
A. T.) - Banki w stanie Mich
gan wznowią swe czvnności '
dniu 23 b. m. Wvcofanie kap
talów będzie oguaniczone. gd'
banki będą musiałv mieć odp
amunicjI< wiednia rezerwv na cele kI
l'iPezne.
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s. H. S. .- lo nadal

trzu sobne· litery

w jugosiowia:,skim

parlamencie
gdzie dotychczas istniało jedno tył
lm ugrupowanie prorządowe, utwo
Wyszła
niedawno nlieduża blenicy alehcru.ików". A. La• •
turalnego, .. p rzedew..o zvsłklen \
rzyła s:ę nowa frakcja parlamen- kslft1lkn iQŻ. T. Zamoyskił'~(J voisier rcnwiązuje zagadke spa
Chemja w polityce.., ,Jakie Japon.li, Chin, Przykładów nie
tarna pod przewodnictwem byłego od
tul
Z
k 11
't'
i ł b
pod t
hcd '
mnożyi,
ministra Pr"aki
p
ty em "a
u Rami ama c a ,urząc
s awy często chemja
wprQwadzłł~
ZJemy
W ubiegłym tygodniu odczytał współ('zesne.t eh('mji". W przed I óWC7lesne.i chem.ii· Stało sie to zmiany w stosunki gospoda!'Pronka 'W Lb:e program nowoutwo mowie aut01' m. In. oodno",i w okresie wieJkj~.i I'ewolu('ji cro _ pOlityczne. Jeszcze nieDroga
rozwoju przemyshł
rrolleJ frakcji. Frakcja ta stoi na brak w naszej Iłterarurze prac francuskiej, kiedy łrvumfowa- dawnO' rozwÓ.l rolnictwa olc. chemiczneJCo nie była usiana
gruncie monarchistycznego pau-" ~nkresu ..naukopis9l's1wa i ., la zasada: "La RepubIique n'a I mf" cał~o świata opierał si~ różami. Tak więc jedoo z najstwa, opartego na suwerenn()Ś(!1 na P'Oswięcoovc,h sprawie poipuJa· pas hesoin de sav8nts, U faut In8 ""kładach ustu1ralnc.; sale- większych pism niemieckICH
I'~
,I
rodu, ODRZUCA JEDNAK DOTYCHCZASOWY SYSTEM RZĄ- ryzowania (leclZ nie wlIIgaryzo- que la jUl~ti{'e sui"e son oou~·'. ł1'y w Chili, mała l'epubIika by •• KOJnische z,eitung" przed 100
DóW CENTRALISTYCZNYCH l wania) pOStępów nauki ł Ilrw- Lecz ~lIotyna, ten para(loks Ja jedynym kra.lem, który ~ały lały pr~eiwstawła się załołe
DOMAGA SIĘ DLA KROACJI SA· mysłu. młode.i demokracji, nie polra- nj~mal .,wój budżet opierał na niu gazowni w Kolonji, pOt~
MODZIELNOśCI, OPARTEJ NA
Zadanie swoj(' autol' spełnił fila zabić Idei, kłól'a słała 8le opiatach wywozow~',,~ od 108- ula.ląc myśJ wprowaumfa ~o
t~iA~~5:R.tt~~~~grJ~~:CH, w sposób Żywy i interesują.')'. uieśrnierłelną.., ;'eszeze dużo letry,
~ow~o oświetlenia z następuKiedy Pronka oświadczył dalej, wprowadzają~
czytelnika
imion znanych i nie7.nanyeh
Lecz ~en.lu8z ludzki. wyna- ią<wch względÓW': 1) ze w~I~Ze kwestJa kroacka nie została do. nawet 7JUpełnie do czytania szerokiemu ouółowi:
l\lendedów teologieznych, ~dyż oświ('
Jazł inne źródło pl'Od'ukeii natychczas naleZycie rozwiązana, pOd książek cl!emicznyeh nlepl'ZY- lejew. Wróblewski. OlszewskI.
tlenie jest wkraC7sniem w poJ
ł
h
wOZÓw azotowychh, źródło bU~::~~ięk~ó~a a::::!o~i~:1:t- ~otowanego - za kulisy wsPÓJ-, ktńrv pierwsz~' r011wiązał J)'ł'tJ- skie i łatwo dostępll:e: powie- rządek przez Stwóree l}rzepisany; 2) ze względÓW prawczesnello pnemysłu chemia· hlernat skrs»larua powietrzl/\.
@ze odczytywanie programu,
~. Nad jednym kHometreru
Podobne wyjaśnienie odczytane n~o i odsłaniając rąbek tajl'- Mar.ia Skłodowska - Curie...
kwadlMltowym ziemi. 7lDa.idu.ie nych, gdyż koszty o§wietlenia
zostalo jeszcze w czwart~k w sena- mnic tego pnemysłu, stanoRomantyzm ch~mii przechu- sie pokład azotu w ilości wy~ muszą być pokl'yte przez pocie, gdzie również ntworzyła się włące«o dzi'ś o potędze wielu dzi od entuzjastów
ki
datki, ściągane z łych. którz~'
mała ·grupa kroocka, Składająca krajów.
nau
"w star.czającej do nawożenia }V t h
d :al
J
ręce entuz:astów prz;l'mysło. "
I t
i)t° h
61 o yi! urz.ą zen wc e n e prasie przeważnie % byłych minłstró\l,
Autor mówi o romantyzmu'
CI~U ' . a, ws~~s tC P • I .!(I1lH a) ~ wz~l«:.tlów z,lrowolOświadczenie jej zostało przyjęte h
fi R
t
,- ł którzy zamieniają szkło praco- łak kuJl zjcmskl~Jo Powstsla
b
J'
1~)
Ob Ja k w seJ'
ci
em.
yzm <Aonczy
.. iłY" Ó • ";' yzk.JIWyZH~W~' Sual.'Unye 1
w t en ~poso,
mle.
· .oman
..
o wni naukowych na melal pot.." f a·b ry k'I syntetycznveh zwi ązbe
ś d .
ków (u nas Moś.. ice i ChO-\ ~az w, sz -?,u.ą
zpo re '010
Tego rodzaju tendencje federali-I s ę W poerLJI, a "Wierną roman- inych maszyn i aparatów"
styczne nie są zbyt bezpieczne dla tyzmowi potl)08tclła .tedna tyl~o
ó )
d
• Chil' or~amzmowl lud1,kjemuo
poJ I lUHltO zaś oświetlenie dozwala
ich wyznawców, jeżeli przypomni- kocltanka _ nanka". Najwicl'- •••••••••••••••••••••••• Ś:';k'. u~a zn1t::rue
.mł' sobie los internowanych przy- nlej.szą wśród tyeh wiernych
l na ,owe.
emy WS'l.! ludzi,.m na przebywanie w no·
ą
CY
I...t
boSt •
wdpoh- cv na ulicy, ('0 pl,zyczynia
ł I
k - i ł h
"-yce w 8l"We) n3 ta . .:otą ~()- d
. b"
k
I oI t
d
by:ego ministra Tumbicza, który w H.. nDa z nau se s ye, - łUPI"ez",
o Z1l7'f,' Jen,
asz u o ta aru;
""
sł'
rąc.zkowe
wysl{kl.
otoczom'
0)
l
I~'I
f'
listopadzie roku 1918 proklamował dna InDa Je al.... przemy u Ule
,
1 zł'
wzg ęt C\\
I I ozo )(,zm~łą ta,.\'l.'mnicy, w kicrunku O-I
.
..
,
przyłączenie Kroacji do Serbji.
ma w sobie tyle niekłamane;l(o
•
nyeh '!dvz CS1'It't!~1lJ(" wpl~'wa
P arl amen t J~gos
111.
łowI·
trzymania
syntetYC2J1veh na[t~o I ujemnie
. ' : ' . na J))o;'{-]J10liit'
- -: 5). ze
anski zatra- romantyzmu, Ue ma ~o ehc"
clI swój jednolity charakter, a ma- m.ia".
I w~13 ..,
wz~l~dów n!ł.l'odowyel>
~dy1
]utł{a grupa kroackich
autonnmlsŁów, która przeszła do parlamentu AJberłus Ma~1IS - mnich śreBarwniki anilinowe
J)l'Z(\- struta
na ~JHłczcnlu Uu.mina·.
:II listy rządowej, stanowi charakte- cJnlowleczny, Michał Sędziwó.ł
6-go Sierpnia Nr. 3,
kreś1ily istnienie plantacji in- ('.Ie. tuk dodatuio wpływa.łące
rystyczne §wiadectwo, że dotych- - Jtarokowy szIacoolc polski
D piętro, front. Tel. 204-91
d --ga w Indjach WschodniCh, na podniesienie uczuć patr.loczasowe rządy nie potrafiły spopu- 8ZIlkaJą kamienia UlozoIndjach Ho"'endel'Ski~h, Ame- tycznych.
laryzować idei centralistycznego flezn~o... Chodzi Lm nletvlko
Usuwanie piegów, wągrów
ryee środkowej i stały sł~ źróPodobnie po wyb1u'.owaniu
państwa.
...................
P orywa i Ch 'We
ł łi zmarszczek.- Rac]·onalny
dł cm dl u~ołrwa, YCll
1_
k .• ,,~
Rzeczą ważna Jest wledzłe'< te O ....,. __n .. O.
n wa.suw pierwsze.i
kolei żelaznei w
'r
..,
k'd
•
masa~ twarz.y. Fachowe
d ypI oma'oTcZllyc
h .
h", Rozw 6j pro , NieUlczN!h ktnś dowadził, że
7.ar6wno przeciwnicy,
J"ak ł zwoJen.
a I ea przetUłany
c lał• I .al l ę
wskazówki w dziedzinie
'
__ pielęgnowania cery. _
dukdi jedwabiu sz,tuezn~o i I kolej nle odllowiarla eharaklenicy obeenego stanu rzeczy, nie re- ideę, romantyzm myśli twórkrutują się specjalnie z jednego z r.!IIeJ. ginęU często łamani kokatastrofa
~ospodacrza kra- I rowi narodowf'mu, Adyż nietrzech narodów, wchoflzących w ł~ wleszan.ł na tellll'lAeJ "szu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jów· wYtwórców .iedwabfu na I mlec nie potrafi sie śpieszyć .. .
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się
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skład państwa

jugosłowiańskiego.

Istnieje
naprzykład
nieIiczna
wprawdzie, słoweńska grupa Iłberalna, ~ąca za obecnym reglmem
natomiast większość katolieka Jest
nastawiona federalistycznie.
Najcharakterystycznłejszem jest
Jednak fal.t, że do przeciwników obeenego regimu moma również za.
liczyć serbów, pochodzących ze sIO
weńców ł wschodnich
węgrów,
chociaż, Jako najzagorzaJsi
przed Role
wojną przeciwnicy monarchJI habsburSkiej, stanowili oni po wojnie
najsiJniejszą pOOPorę dla nowych
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Czarowna komedja paryska, utkana z humoru, fantazji i charme'u.
główne:

urocza i wytworna

Anna Bella

zach~a:~iący

Albe,' Preiean

rządów
Można powiedZieć, że te W8zy8tIde czę§ci S. H, S. pragną autonomji, gdzie kończy się dawna pół
nocna i zachodnia granica histOryczneJ Serbji.
We wszystkich tych częścłach
doszli obywatele do wniosku, 1.e
mozna samemu o wiele lepiej ną
dzić i ze całkiem ~miało obejŚĆ się
bez pomocy Białogrodu
Nasuwa sł~ tedy możliwoŚĆ kompromisowego załatwIenia tej sprawy. Problem rozwiązania tej kweIItji nie jest tak łatwy, jakby się to
napozór wydawało, a spec'alnie
trudny jest on tam, gdzie sprawa
autonomji łączy się z kwest ją na-

źl'ódło
związków

•

zbiór fBljetonów red. Gustawa Wassercuga (gii)
pod
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spełni°olA~~JĄcE z~A~1sltóh E~A~U

na.isubtelniej~cb
paC!OmącY'Ch,

sztucane perfumy
o zapachach konwal.ti, eyklamenu. A WJmarzanie łych subtelnych rzeczy romałyeznyeh
J'JWiązanł
jest ściśle z jednym Il naj8tr_
nJe.fszych Jeat.ów tru.iąeych.
Wieje paradoIksów
eh~fi
współc1lesnej prrzytaeza
autor
na tych stu stronach
swojej
książki, wspomina o wielu tajemnicach, dotąd jeszcze nie-

we wszystkich księgarniach łódzkioh oraz
Administracji "Głosu Porannego" (PiotrJwwska 70)

W

rodOWOŚCiOWą.

"

Obrazowo i ~ro7.umiaJe dla
laików przedstawiony jc>sł prz~
bi('J( produke,ie w kilku dzhl·
ła('b
przemysłu
eh('micznego.
Na.iwięk~y w
Polsec wal'S7J~at luacy, przerahin.łąey 1101"·~etr1le Mo.'icice.
Magiez·
'le wlaściwcśd ))roduktów w~·
glopachodnyt'h, Pot~żna kh 1'(1
la w wo.lnie i w życiu eodzien·
nem. Historja flakonu perfum
i niedyskretne odsłonięcie taołemnic fab~'k perfumeryjnydL
Czarna smoła węglowa,
jaka

I

B. L

Liljana Harve,. Henru Baral i P;erre Brasseur

w superfilmie najnowszej produkoji sławnego ERtCKA POMMER'A Muzyka: W. R. Heymaoa
LILJAN.A ~ ARy~V pod I!'iatuowskiem kierowni.:twem p. M8rtJn'e prze"ł"
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saml\ Siebie ... Jej lekko'c;, naturalnodć, CI8fUjlłc8 5wobota są niedośdgnlone
NA DPROGR;AM: Aktualności oraz groteska rysunkowa.
PaSlle-pllrtovts I bilety bezpłatne bezwzględnIe nieważne do odwołanIe.

R~welacyjny dra.mat •. O?SłaE iający niecne praktyki
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rodzen-u adwokatów

unormowane zosŁało rozporządzeniem min.

sprawiedliwości

VETO

lest naJpewnleJszvm. powszechnym środkiem

prz eclwwenerycznym.

Warsz. kor ..• Głosu Poranne- nej instancji wynosi 15 złotych zJ.eceń klijenta. W razie wyjazlest dowodem rozwoju
w postępowaniu przed sądem du do innej miejscowości na
~o" telefonuje:
wiedzy. oznakI!! w1elklege
Og.l oszono urzędowo roztpO- g·r odzkim, 30 złotvch - przed zlecenie klijenta, adwokat 0.postlllPu pracy u C Z 0rządzenie ministra s.prawiedli- sądem okręgowym, 50 złotych kzymuje, prócz zwykłych sta·
nych naCi ochron ..
ludzkości przed gro~
również
przed sądem apelacyjnym i 75 wek wynagrodzenia,
wości
nem
niebezpieczeńoraz
o wynaJ(rodzeniu adwokatów złotych przed sądem najwyż zwrot kosztów podróży,
stwem.
wynajlrodz.enie specjalne, kt6re
Za wykonywal1!ie czynności za· szym.
wynosi najmnieJ 50 złotych
Ponadto
wodowych. Rozporządzenie wy
Do nabycia
we wszystkich .pto· "/'
za każdy rozpoczęty dzień.
dane zosŁało na podstawie prze adwokatowi należy si., zwrot
leach I droger ! ach.
Rozl}Orządzenie ministra spra
pis6w prawa o ustroju adwoka opłat pocztowych, teLegraficz·
tury i przewiduje, że adwokat nych i telefonica;nvch, oraz in- wiedliwości o wyn~rodzeniu
pobiera od klijenta honorar- nych wydatków, których do- adwokatów wchodzi w życie l'
konał
przy orzeprowadzaniu z dniem 1 marca r. b.
jum według umowy,
a w braku umowy
wedle
f
'AU
pl'zepisów rozporządzenia.
Minister sprawiedliwości ustala zasadę, głoszącą., że wyna
grodzenie należy się adwokatowi
bez w1J~lędu na wynik sprawy,
a umowa między adwokaŁem a
klijenŁem nie ma wpływu na
wysokość Ikosztów
prowadzenia sprawy, ule~ających zas~·
dzeniu od osoby, która według
S~Haw. parl.
"Głosu PoranPoniewa'ż ten ~ląd podzi,~, wiał nasz minister spraw
za
przepisów prawa obowiązana
Następnie zabrał głos miDJjest je ponosić.
neeo" telefonuje:
lam, chętnie byłbym dyskusl~ Rranicznych.
ster Beck, który w mowie swej
Sąd może podwyższyć
wynaNa wczorajszem posiedzeniu te zarządził wcześniej, gdybv
Pragnę powinszować _ mó. dawał jeszcze raz wyiaśnienia
~rodzenie
sejmowej komisji spraw zagra to było możliwe. W ciąRU te~.) wił poseł Radziwiłł _
panu co do naszej polityki za.granicz
adwokata w sprawach
zawinicznych
w
obecności
ministra
tygodnia
m6wi
dalej
pos.!ł
ministrowi
tego
spokoju
i
po_ nej a to w zwią:zku z Za8trzełych, bądź wymrugającyoh zwię
kS!lonego naJiJadu pracy, ale Becka podjęŁo dyskusję nad Je Radziwiłł - doszło do nas ZE" dziękować mu. Jest to dowód żeniami nieJktórych posłów co
jednak podwyż·sz enie wynagro- go expose, wy!{toszonem przed świata wiele sensacyjnych wie-I poczucia
wielkiej odpowie- do sojuszów. Omówił obszerdzenia przez sąd
tygodniem.
ści i zaszło wiele ważnych fak.-, dzialności za każde wypowie. nie stanowisko delegacji pol·
uie może ]l'J'\Zenosić 100 JM"OC!.
Obradom tym przewodniczył t6w. Z Dalekiego W~hOdu rio- i dziane słowo, które ma rezu skiej na kooferenc,łi rozbrojewyn.a!~rodzenia ustalonego.
wiceprezes ikomisji poseł lJy· chodzą odgłosy walkl, z Ge''1t:- r nans nietylko w kraju 1e<"Z
niowej, zapewniając jeszcze raz
W dziedzinie spraw
cvwilW dyskusji wy pogłoski, że Japonja wyco da.1.e1ko p~za jego orani~ami.
że taktyka de.1egacjj pOlskiej na
nych roz,poI'zqdzenie ustala, że bowski (B. B.)
.
...
podstawą wynagrodzenia
jest pierwszy głos zabrał f)1"Uwod, fuje się z ligi narodów, wiadokonferencji rozbrojeniowej nie
niczlłt!y
komisji
poseł
Radzimoki
o
nowych
wa.lkach
doKończąc,
mówca
zauważył, może być uwwźana za jakąkol
wartość egzekwO'wan~o
ros.zwiU (B. B.)
chodzą także 'z Ameryki.
W że ,polityka polska ma na celu wiek kolizję z naszvm so.tuoni
czenia.
Zasadnicze wynagrodzenie
- Chwila, jaką plrzeżywamy Stanach Zjednoczonych dolto- u.trzvmanie pokoju, współpra· kiem Francjll. Po min. Beek.
wynosi przy wartości roszcze- _ rOl'poezął poseł RadziwiR - nano zamachu na prezydentl cv z narodami i bezwzględną oprzemawiał jeszcze cały szere«
nia do 150 złotych - 15 złot., jest tak poważna, ii UWrulllltll, Roosevelta, są tei wieki o no- bronę naszych interesów.
posłów i na t:lm dyskusję o IP'
ponad 150 złotYCh do 250 zl.
Zabrał następnie głos
tmJe- d-linie 10 wieez. zakot.~oll6...
- 25 zł. , a ponad 250 d. - za że ze strony Bloku Be.zparłYJ- wych wstrząucb ekonomiOl:pierwsze 250 zł. - 25 ;dotych n.ego należy si-ę
uzasadnienie nv'bh w Ameryce, a z kontynen niem Obrz. Dem.
b. premjer
i za każde rozpoczęte 50 zło- · motywów, dla .iafkich popiera- tu europe.jskiego dochodzą Hia- poseł pTof. Antoni Ponikow,gk;.
tych 6 złotych. Przy spra- my pailitykę Z3!Rralllicmą ną- do:moŚoCi o walkaeh wewn~rz- Niestety, expose p. miniwach do 1.000 zl. - za pierwd'U.
Pan
minister
przemawiał nych w Niem.~ech, niepokoju s1ra świadczy. że rząd w talt po
sze 500 zł. wynagrodzenie wywybierany pr zez
ważnej sytuaeji,
jaką Polska
nosi 50 złotych, a za karoe roz tu przed tYRodniem. Wiem., t! we Francji i t. d., i t. d.
plebiscyt
Nastr6j pewne~o zdenerwo- przeżywa, nie umiał zdobyć się
J)OCzęte 100 dotveh 8 dot. okres tegO tygodnia, którv od
! t. d. Rozpor.ządzenie ministra chwili tej upłynął, jest prze1 wa.nia ogarnął więc cal" ku~ę na powalŹlle oot.ralktowa.nie roTALLIN, 22 lutego. - Para
~prawied1iwośc.i zawiera
nieddÓ!rVch panów wwaiany u ziemską i na tern tle wydatniej li ministra w komisji spraw la lament uchwalił zmianę koDIty
pełną taryfe wyna~rodzenia
zbyt dllugi jako przerwa w dy· uwypukla się wielki spokój i 0- ~ranicznych sejmu. Trudno so tucji estollskiej w tym sensie,
adwokatów.
panowanie, z jakiem przema- bie wyobrazić, żeby opin.ia DU- że prezydent rzeczypospolitej
POlałem rozporządzenie nor- skusji nad expose.
!nuje sprawy
wynagrodzenia ~!!!!!I.!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~~~~~ bliczna mogla uznać za "'Yt'tar będzie wybierany na lat ó w
adwokatów za sprawy z pozwu
czające tych pa'rę słów, w któ- drodze głosowania powszechne
i la sprawv egzelkucyjne.
rych nie zostały na wet doLknię go. W sprawie tej rząd odwoła
W ro.zdziale mówiącym
te sprawy tak pierwszorz-:dne się do referendum narodv\'eRo,
o sprawach upadłościowych
sen. Boguszewski
dla Polski,
jak np. sŁosili.ek co odbędzie się w drugiej pOrozporządzenie przewiduje,
że
Sen.
Boguszewski w dalszycb do zaprzyjaźnionych państw, a łowie maja.
adwoka,t otrzymuje łąc.zne wyswych wywodaCh porusza momen~ pnedewslystkiem do FranCjI.
naga-odzenie od czynnej masy
polityk! zagranicznej j mówi o zbli- Społeczeństwo nasze
(aktvwów): 1) w wYf:;Okości za·
takiego
Zaniu się rewolucji. Marszałek kilka stwierdzenia głqbOlkiej przYJazsadniczego wynagrodzenia za
\V
krotnie przywołuje go do porządkt1.
pełnienie ez:ynnośd
kuraJtora
rozszerza się
Zkolei zabrał głos sprawozdawca ni między Polską a Francją oma.osv upadłościowej; 2) w wyczekiwało.
sen Szarski i na tem dyskusję wysokości podwójnej zasadniczego wynagrodzenia za neIlnieni·e
czynności syndyka tymczarowe
go lub ostatecznego; 3) w wysokości 500 proc. zasadniczego
wY,Jlagrodzenia za czynnoś<:'i za
rząd<:v masy upadłościowej w
w ypadk u uchyJenia upadłości
p rzez podział lub ugodę przym usowa,. W inny<:h wypadkach
wynagl'odzenie zmnie.isza się
w zależ'no~ci od st r .u P'Ostępo
wania. "\V sprawach wymagają·
c vcb
z\vi ększonego
nalkładu
ora<:y.
wynaig rodzenie moie
być podwyższone
nie więcej
jed nak , niż o 200 proc.
\V post ~powaniu zapobiega.i tl·cem ll p adłoś-c i i postę,powa
n il! ugodowem adwokat otrlYm uje za sprawowanie czynnośc i nadzorcy s ą dowego lub zaNOWY BYTOM, 22 lute~
r z['dc v ugoodowego
(Tel.
wł.) Wobec zapowiellolowe za8adll i('~o w:vna~l'O
dzianej
red'ukcjj
tvsiaca robot·
dzenia
od Cz vnnc.i m a s,,-.
ników w kopalni " Pokój"
.....
dniu
wczorajszym
załoga
.
li'" spra wach karnvch wyna·
~rOdZ f?Ili c adwokata r,ależv od
cząca 1.600 osób ogłosiła strejk
charakte ru spra wy, ilości i jawłos· ki. Ma on trwać aż do odk ośd w ł o żonej pracy i czasu,
wołania redukcji. Wczoraj ju2
oraz ce l m·.-o~~ i
I):" z e dsięwzię 
załoga nie opuszczała ani
na
łych <: zYll nośc i. :\1inimum W"'chw~l~ kopuJ.ni.
n l~r0117.~J1 in U l cz '1Ul0SCI lwią
lane & obr o ną spra-wy w jed-
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uchwaliła
Wczorajsze pOSiedzenie parlamen
tu miejskiego upłynęło
pod zna·
kiem dyskusji szczegół<twej nad
budżetem Lodzi. Wobec zakończe
nia generalnej debaty na zeszłem
posiedzeniu, nastąpiło odczytywanie poszczególnych pozycji paragra
fów i działów.
W czasie dyskusji
radni składali poprawki, uzasadnia
ją<: je nieraz w bardzo przekqny·
wujący sposób.
Ogółem
przyjęto
trzy działy, a mianowicie: adminiKomunałny i
stracyjny, majątek
przedsiębiorstwa komunalne. Obra
dy miaiły naogół bardzo
OtYWIONY PRZEBIEG.
Chwilami dochodziło nawet do
gwałtownych scysji. Już po pierwszym dzwonku przewodniczącego
dr. Szyfmana doszło do incydentu
z r. Wojewód:z.kim. Radny ten zapytywał dlaczego marnuje się czas
radnyc~ i otwiera się posiedzenie
z dtliern op1źnieniem. Dr. Szytman
~Nie
otworzyi~m
odp()wiada:
jeszcze posiedzenia, nie daje mi pan
dojść do glosu. Ogłaszam pOSiedzenie za otwarte".
Następnie odczytano komunikat
z którego wynika, ż.e do budż.etu
zgłoszouo dwa sprzeCiwy na
ręce
magistratu, ,ieden w sprawie subwencji dla straży ognioweJ, drugi
_ dla szpitala dla umysłowo cbO-

'-letnia księżnicvka ja,pońska,
powraca
z wywczasów z.imoW)'OO do sto.\icv.
'.

Eskadra w zasadzce
Jak angl.cy zn:szczyli
hr. Spee

flotę admirała

w najbliż.szych

dniach ukaż.e się
niezwyk: '. ciel{awa
).siąika, zawierająca
wspomnienie
tajnego agenla nit.miecldego wywiallu. kapitana
von
Rintelen.
I\'łie~zka on od sreregli lat w Londynie, a w czasie Wf jay współpra
('awal z ówczesnym aHaches wojsko.wym ambasady niemieckiej
Waszyngtonie, b. kancł~rzem i ,).
becnym ministerm von Papenem.
W jednym z rozdualów tej cieka
wej książki przeds1awio;m jest geneza bitwy morskiej pod Falklandami, która doprowadziła do kl~
ski floty niemieckiej. Z roznwwy
von Rintelena z szefem angielskiej
tajnej służby marynarki, admirałem Reginaldem Hallem dowiedział
się Rintelen, w Jaki sposób udało
się anglikom
wciągnąć
hrąbtegn
Spee i jego eskadrę w pułapkę, z
której się już nie wydostał.
Admiralicja angIelska już w pier
wszych dniach wybuchu wojny zna
lazła się w posir.daniu taJl!ego nIemiecidego klucza, zawierającego
szyfry do tajnych depesz. Niezależ
nie od tego agenci angielscy w Ber
linie wydostali oficjalne formularze
depesz adm:ralicji Oraz pieczęcIe
szefostwa marynarki. Admiralicja
angielska przYfillowywała się I)ardzostarannie i ostJ'O'Lme.
Zadanie zniszczenia eskadrv niemieckiej powierzone zostało dwu"
wielkim krąwwnikom an~ielskim,
"Invincible" oraz
"Inflectible".
Oba te }{fążowniki znajdowały się
wellług informacji dow. marynarki
niemieckiej na morzu Egejskiem.
Anglicy więc pod osłoną nocy wybudowali dwa pot~żne drewniane
szkielety okrętów, przypominające
do złudzenia angielskie krążowni
ki. Obie jednostki bojow2 zaś pełną
parą odpłynęły do wysp angielskich na południowym cyplu Ameryki południowej. Es}{ac1ra admira
ła hr. Spee znajdowała się na wysokości Walparaiso.
w

Lonuynie

w

W tym czasie goniec (oczywista
agent angielski) w Berlinie dostał
czyi szyfrowany kabel na formularzu szefi>stwa marynarki do głów
J1~go urzędu telegraficznego. Kabel
ów zawierał pod adresem admirała
Spee rozkaz podpłynięcia pełną
parą ku wyspom Falklandzkim i
zniszczenia . radjostacji w Port
Stanley. Oficerowie sztabu admiraja Spee odradzali tego kroku. Jasnem było, 7..e anglicy zgromadzili I
tani znaczne siły J1l()l'skie, przez l
które nie było się moina przedostać, Admirał Spee sądził, że nie
wolno mu nie usłuchać "rozkazu"
niemieckiego szefostwa marynarki
ł podjął tę ryzykowną wyprawę ze
IWą eskadrą, ponosząc w nierównej
walce śmierć.
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rada mieis a

którego preliminowano między innymi na każdy kilogram herbaty
40 kg. cukru.
,
Wielka dyskus.la rozgorzała nad
omawianiem drugiego działu. Frak
cja Bund składa wniosek by magiCZE~IE
strat wystąpił do KEL o obniżenie
w imieniu frakcji Ch. D., Ze stano- ceny ulgowych biletów tramwajo·
wisko p. Kulamowicza w odniesie. wych z 15 do 10 zł. Oprócz tej poniu do budżetu Łodzi jest wyrazem prawki przyjęto również wniosek
jego osobistych poglądów i zapa-I Bllndu, aby wobec kryzysu spotę
trywań, do któryeh nie został upo- gowanej nędzy i bezrobocia szero·
wainiony przez
frał{cję, w skład kich rzesz ludności magistrat naldórej wchodzą
między innymi łożył na klasy pOSiadające
dwaj ławnicy: Adamski i Harasz. SPECJAI.NY PODATEK KRYZY"
Aczkolwiek, mówi p. Cyrański,
SOWY,
mamy pewne zastrzeżenia, to Jed- celem rozszerzenia świadczeń w
nak- głosować będziemy Za
dziale op~eki społecznej i zdrowot
ścią budżetu.
ności. Podat~ kryzysowy uchwaNastępuje
odczytanie pozycji 10no z poprawką prez. Ziemięckiedzla!u administracyjnego. W dy- go, że magistrat złoży w tej spra!rlmsJi gl~ zabiera radny FAJFER wie radzie projekt realizacji tego
(NSR), który mówi: Zacllwalacie podatku.
budżet. a ja zacznę od ,
Inż. WOJEWÓDZKI znów atakuSŁODKICH RZECZY,
'e Polesie Konstantynowskie. Prez.
od wydatl{ów na culiier (Głos na sa Ziemięcki korzysta ze sposobności
li: _ Cukier krzepi). W wydatkaCh aby stwierdzić, Ze gospodarka osie
rady mielsl'ie,j preliminowano za!m ,Ha jest dobra, że jest zamieszkiwa·
pienie 6 kg. llerbatv i 30 I{g. cu- na przez sfery pracujące, a nie boImt. Stosunek herb~ty do culml I gaczy, czego' dowodem §ą zaległorówna s:ę 1:6, w ~dzi.ale opieklI ścl w komorr.em po 12 mieSięcy.
społecznej jest jeszcze słodziej Jes'!cze rok a kolon,ia będzie samo(1 ~1~), ale "a 'słodziej
jest w wy- wystarczalna. Gorzej przedstawia
dziale wojsl{owym, w wydatkac~ I si~

korporacje w Gdańsku
wypadkiem Korporacji Z. A. G. Wisła, której, jak wiadomo
"iliewyśled7.enł"
sprawcy
skradli :II: haUu poIitecboiki 1Vmnrowany w filar herb, w czerwcu ub.
roku, postanowiły dać wyraz swej
polsk~ci
przez wywieszenie nOwych herbów.
Po długich staraniach, motywe>.
wanych równouprawnieniem poła
ków na terenie uczelń~ władze tejż.e zgodziły się "łaskawie" na żą·
danie korporacji pc.srdcb.
'Zaznaczyć należy, Ze w tymże
lokalu wisi około 30 Iterbów kMpOrac.ii niemieckich.
Dla ..ochrorlf" władze politecbni
ki poleciły zawiesić herby w szafkach za . szkłem. Jak było do przewidzenia Juz na drugi dzień. sund
zostały
uszl{odzone i znalazły się
na nich napisy "Danzig bleibt
deutsch" (Gdańsk pozostanie niE'
mieckiml.
Polskie

~rierwszu

beZSzmerOWI
polski film, absolutnie
czyste nagranie

i'

-

I

Fakt ten przyję!y liczne J'R'l'7e hel bu polskiej korporacji ściągała
burszów niemie«:kich z niel{łamaną przez cale przedpołudnie dnia naradością.
stwnegl> ma§y hitlerowskiej studen
Wobec powyższego, władze poli- terJI, wyrlłZającej niedwuznaczllie
techniki polecry zdjąć herby i 0- swe niezadowolenie. I heczywlScie
świadczyły, ze po ponownem zawie między godz. 14 a 14,30, a więc w
szeniu tych7..e nie biorą żadnej 01- bi.. 1v dzień, herb został przemocą
powiedzialn~i za ich. całość. Nie- ,~ ......lny Z muru razem z bakazraz(}Da tem , Korpor~cja Z. A. G. mi (I) i skradziony. Na jego miejWisła, wywieszająca już po raz cu złoczyńcy dali wyraz swej "kulczwarty herb, wznowiła starania tury", zawie'lzająe napis "Es war
i ostatecznie h2rb, już bez Ci:~rony einmal..." (byla sobie pewnego razostał wmurowanay dnia 13 lutego zu. ..).
Spodzi~wamy się, ze kompetenroku b:eżącego.
W'~'\ " nonow,....., 'I'"r>v;<>C'7<>-;'1 t ... ~ c"'''''-!''; 7~"-" ~'t> t., ~prawą.

CIOS DLA FINANSóW MIASTA.
Rad. Szott: - Tak Jest.
Prez. Ziemięcki: Widzę, że
pan o tern wie. (Na sali rozlegają się krzyki: Wstyd!). Mimo, ił
stosowaliśmy p!'zymus łagouny, eta
pami, kamienicznicy w Warszawie
zrobili swoje. Częściowe przyłączenia do sieci sparaliżują cały rozwój kanalizacji, a tu inz.. Wojewódzki krytykuje l{analizację.
.
.
Na t?bun~ ~chodzl ..p. WOJ~
~ÓD,Z~I i S'~lerdza, ~z z całą l
~alnosclą podz.ela. ZGanle prezydent\;i'I. TO, ~~ rob!
~~t~ett!est
sz
.twe .. a ml.as a. alcI
~.
~ze~ les~, IZ br~DJ on rspraw • tych
judZI, ktorych Ole rep ezentuJe.
Wescłość wywołuje na sali kolej
ne przemówienie p. SZOTTA. Prawda - powiada On _. ze sprawa nie dotyczy mnie, a innych
właścicieli nieruchomcści. Ale u nas
bronimy, bo nasza sytuacja
Jest
straszna. My już nic nie mamy
(śmieCh na sali). Kiedy p. Szott
zaczyna podnieconym głosem wygłaszać demagogiczne frazesy, ata-·
kUląc samorząd, radni z lewic,. ...
sują obstrukcję,
KRZYCZĄ I BIJĄ W PULPITY..
Rad. Szott wo'a: _ Ja JDOg4ll panów wszysHdch przekrzyczeć, Budowę kanalizacji trzeba prze"'"
na kilka lat. (Dalsze słowa wi1wą
giną we wrzawie).

I

I

rg

ł.odzi

SPRAWA KANALIZACJI.
Wskutek akcji właścicieli nierucho
mości wymierzonej
przeciwko tej
inwesty('ji cała praca i majątek w
nią włożony idą na marne. Oto magistrat otrzymał z Warszawy Zll
rządzenie, aby natychmiast wStIZy
mać egzekucje i przyml1S
przyłą
czania domów do Imnalizncji. ole.,t
to szkodliwa rzecz dla ludno-Aci,
narażonej na epidemje i

cal°-1

-

w

pobierać

rych przy ul. Wesołej.
Zkolei nastąpił epilog paradoksalnego Mwiadczenia r. Kulamowtcza
(Ch. D.), złoźone~o na ub. posiedzeniu.
R. CYRA~SKI SKŁADA OśWlAD

hltlerow.:ó", •
nłeustraszone

1933

• Z rad. S~ttem rozprawia słę d.
plero r. Mdman. Zaczyna on aw,
mowę od słów:. - P. Szott miał
odwagę za to, ze wzywałem lon.
~orów do niepłacenia .• wygórowanego komornego, grOZIC mi prokuratorem.
R SZOTT: - Czekaj pan, to

I

nastąpi.

pau będzie
pan szpiclem... Na sali zapanowdo wielkie
poruszenie. R. S:rott wymachuje rę·
karni i krzyczy w uniesieniu: - Ja
wszystl.o podtrzymuję!

R. l\l1LMAN: -

denuncjował,

Jeśli

będzie

R. MILMAN: Ja tez, panie
Szott.
Następnie mÓWCa powiada, Ze ...
botą aalypaństwową jest
raczej
postępowanie właścicieli
domólt,
którzy uniemożliwiają budowę kanalizacji, przeciwstawiają si~ słua
nej obmzce komornego i t. p. Pamiętacie - powiada r. Młlman KAZAł.
W KTóRE MIEJSCE
MARSZ. PIŁSUDSKI UDERZYC
POSŁÓW

interwenjujących

w sprawie wyborów. A la~ sanacja traktuje właścl
cieli d<Jmów, łażących po koryt'!rzach m":lsterjanych. Na interwen.
cję p"~:a Szymla cofnię)to przymus
kanalizacyjny. W Europie ntema
miasta półmiljonowego, w ktćt'em
nie byłoby kanalizacji, a w Łodzi
grożą epidemje.
Rą6ny SZOTT:
- Idź pan do
prokura tora.
R. MILMAN: - Ja tam nie pójdę
bo się brzydzę funkcją jaką cł.tCI.!
przyjąć p. Szott.
-Pod koniec swego przemńwienia
mówca powoluje się na Wiedeń,
gdzie z podatków na'ożonych na
SfC1y posiadające wyoudowano 60

z Maszyńskim, DvmSZIl.
Skoniecznym. Zimińsk"
i

Zielińską.

tysięcy mieszkań.

Na tem przerwano posiedzenie,
dalszy ciąg dyslmsji do
dnia &biiiejszego.
51:., GeJ.

odkładając
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;e ulożoftJ1 budżet na lok 1933-34

' Dziś.

Nominacje otrzymali inż. Holcgreber, pos. Szaniawski, p. Konarzewski, p. Fiedler i p. Leopold

Nominacja komtsji OSZICZęd
Komis,ii tei minister two po- nośdowej, która badać będzie
budżet, prawdopodobnie w madniu wczorajszym do ma,\{istra życia specjalną
komllSję
0- lecHo
w łonie
tu łódzkiego reskrypt minisłer- szczędnościową. która urzędo- dokładnie zbadat5 budżet mia· gistracie, wywołała
władz komunalnych
słwa spraw wewnętrznych
w wać będzie w m:łJ{isŁracie,
a
sto Łodzi
spra,wie opraoowywanego obec kt6rej zadaniem będzie dokład· i poczynić w nim ja'k'llajwi,ęk
wielkie wrażenie.
nie p.rzez władze mieJskie bu· ue zbadanie zamierzeń skarbo- sze kom.presje.
Magistratowj
Powsaechnie uważa się.
jt
dżetu m. Łodzi na rok admini- , wych miasta i
I zaś polecono budżet, po u<lhwa komisja powolana została
w
stracyjny 1933-34.
przeprowadzenie
w budżecie leniu gO przez radl} miejską, ,wiązlku z zamiarem odebrania
Ja'k wiadomo, 'Preliminarz n!ol
da!.ekoidącyeh OSlZ(zędnośei.
przedstawić komisji do skon- miastu prawa wymiaru i poboprzyszły rok
administracyjny
Komisja ta składać się hę- trolowania.
ru podatków od loka.li i od nie·
ułożony został pod ką.tem wio dzie l pięciu osób. Najwięknl\
Obecnie p.rocedura zatwier- ruchomości, stanow'~ych
w
dzenia
sensację wywołał f81kt. iż jcd- dzenia budżetu została,
jak budżecie powaŻ'ną pozycję.
redukcji i oszezę:lnośei.
nym z członków komisji
0- wyniJka z powyż<sźego znacznie Sam pomysł spotkał się
Jeszcze przed przystą:picniem szczędnościowej przy magistra, skomplikowana. Po skonłrolo, z niep.rzychylnem przyjęeiem,
do prac budżetowY'ch władze cie m. Lodzi mi'a nowany zoo waniu powędruje do wydziału zwłaszcza, że wypłynął ()IIl w
samorządowe otrzymały
odstał były prez.es łódzkiej rady samorządowego,
zaś wkoń<:u momencie, gdy w.ptywV kurczą,
\Ą ładz centralnych
w stolicy miejskiej inż. Jan Holcgreber, na stół sekcyjny wydziału wo- się w niesamowity sp.o sób. a
dwa zalecenia OISZczOOnościo- który, jak wiadomo,
wycofał jewódzk.iego przy urzędzie WC). pot eby miasta na cele opieki
we, a mianowicie od minister się w swoim oz~ie z PPS. oraz jewództkim w UJdzi,
społecznej, zdrowotności
pustwa spraw wewnętrrnych, za· z pracy samorządowej. Oprócz gdzie zostanie ostateeznie za· bliczneJ i t. p., a więc na rzeczy zwią,za,ne bezpośrednio· z
leca.iące duż-e kompres.ie
we p. Holcgrebera w skład korni·
łwierdoony.
ciężkim kryzysem
gospodar ,
wszystkkh wydabkach i zalece sji oszcz~nościowej wejdą rów
Poniewrui prace te potrwać
nie, wydane w formie dekrebu rueż nominowani przez miniczym i bezrobociem wzrastają·
mus.za czaS d.l:uŻiSzy. przewidy·
prezydenta
Rzecz:'t"'"P'Ospolitej sterstwo spraw wewne-trznycjl:
wać należy, że bud~>et zatwier·
Zarządzenie
min;sterstwa
poleca jące 10 proc.
redwkcję poseł SzaniaWSki (B. B.), bvl,·
ulOny zostanie
jut
w pr:ly- przyczyniło sic
do oowzięcia
wydatków administracyjnych. prezydent m. Zdu{l$kiej Woli,
szłvm wku budżetowym. Z ko· decyzji w sprawie natychmiaObecnie okazuje się, iż mim- Kon8r:t~w8ki, pisar,z hipotecz- nieczności więc władze miej- stowego wysłania do sejmu l
ste~two postanowiło
jesrlCze ny w Łodzi, Zy~u.nt F 1edlel', skie zmusrone będą na jednem N!ądu. uchwałonej przez radę
wiceprezes izhy p.rzemysłowo - z na.jbliżs.zyoo posiedzeń rady
hardziej
miejską rezoluc,ii
w spraiWie
obostrzyć kontrolę nad ~po handlowej w Lodzi, oraz p. Le· miejskiej wystąpić o
oJmmiczenia
kOll1jpEtencji
Opold, obywaItel ziems.ki z po
darką saJnMządu
zmniejszania iT6deł dochodu
prowiwrjum Da mies*
w IPrzys.złvm
roku billdieto- wiaJtu laskiego. Przewodniczą.
miasta.
deD.
Ge.
cym komis.n oszczędnościowej
wym.
Oto w d.niu. ~ora,j8Zym za- mianowlł!IlY »ostał b. prezydent
Wielką sensację wzbudził w \WiadOmiono władze
miejskie,
naszem mieście nadesłany
w ii. ministerstwo powołało
do

Zduńskiej

PllY ~ólatb

nerwowych i głowy należy niezwłocznie zastosowa6 tableiki Toga}, które nśmie·
rzają te bóle. Spróbujcie i przekonajcie ei~ sami, lecz żąda.łeie we własnym interesie tylko tabletek TogalI Do nabycia we wszvstkich aptekach. Cena Zł. 2,-.
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Powieść

dla Isproszonych przedel
prasy i władz.

Głód
w

mieszkanIowy

pokonany

Niemczech wybudowano w
ciągu ośmiu lat, od rolru 1924 dG
1932, dwa mil;ony dwieście tysię.
cy mieszkań. W tej liczbie prawie
połowa przypada
na mieszh.ania
dwu i trzy-pot(ojowe, przystosowaDe do skromnych budietów i zarobków. Największy przyrost małych
mieszkań wykazały lata budowla.
ne 1930, 1931 ł 1932. W roka 1931
liczba nowych mieszkań dwa-pokojGwych wynosiła 57 proc. ogólne,
liczby przyrostu mieszkaalowep.
W
!>Morca.: -

2# g g

ZABOROWSKI

oryginalna na tle
(Ciąg

łódzkiem

d&lszy).

Porucw;k Tsu - ruki byłby ZUipCl1nie z.adowolonip z życia i 10'\u, Ildyby nie to, że Wi -' Dschu leża
ło na koreańskim hrzeglu
Ammoku i należaŁo ao
obszaru etapowego wraz z eta'p owymi porządkami,
a larmami i strachami, idącymi od strony Tokio
i Seulu aral z etapowym dodatkiem slużbowym
i etapową sławą. Gdy po wojnie wróci na pięlkllą
wyspę Szilkoku do rodzilI1lJlego Kotszi co odpowie
znajomym, pytającym się: ..gdzie walczyłeś?".
W Korei? - Już widzi ich rozczarow,a ne twar1.e
i pogardłJ.we uśmieszki. Wi • Dschu mogło przedei
leżeć na maod:iJUrsk'.m hIl'zegu, wówczas je~o Odptr
wiedź
brzmiaJabv zupełnie inaczej: "Walczyłem
w Schong - Kingu w osłonie Korei P'l'zed bandam
operującemu na południowy-wschód od Mukdenu" ,
Tak, teren operacyjny leźał tuż -, buź pod uosemi
Na tamtym brzegu rzeki już nie było eta'pów, tylko
baony i dyw~je, szwadrony j brygady, baŁerje i dywIzJony; nie b1'ło stu przełożonych, siedzącyoc
o 1.000 mil z tylu i alannujących z hyle powodu
stoa,rego dow6dc~ etapu, ale - wód.z o jednej, si,llIlel
woli, prowadzącej do zwycięstwa. PorucZJlik T'iu
TUki bez mrugnięcia oka odda dla szcT.ę;śda Ce'SIt
rza i narorIu swe młode życie, ale sł'u'żh~ etapow!o
rnę<'''v gO i wyczerpuje nerwy swą bezmyślnoŚ>ctą·
Naprzykład ostatnio otrzymał stary Ko-mesz rozka·'
I Seulu
wzmocnić czujno~ć 7. powodu możliwo'c:.
napadu lotnkze,go w uniu 14 H'pca. Sta'r y Ko-mesz

nad otrzymanem ostrzeżeniem, at
wresZ'Cie zamiast odłożyć go do Il1kt, jak zrO'bilby
'lfl jeRo miejscu Tsu - ruki, zawołał obydwu por.UCI·
nik ów i rozk.azał im wobec mo.żliwości na'Padu Jot·
niczego kontrolować na zmianę co noc wszystkie
posterunki ochr<mne w obozie i czuwać nad tem.,
aby światła były pogas~ne. Kto widział lub slys1a ł
o nieprzyjacielu, napadającym w nocy, jei"eli mot~
to samo bezka.rnie uczynić we dni,,? Co innego
Paryż albo Londyn, których broniły liczne haterj('
zenitowe i s~~i karabinów maszynowych, a co innego nęd·zny etap Wi - D~,h.u, nie posiadający anI
jednego działa i zaledwje 2 ~a.rahinv mallzYnowe
bez podstaw do strzelania przeciwlomiczego.
Gdvby dowódca eta pu rozkazał 6{asić ognie po
7.Rchodzie słońca oraz kryć ,;ię na odgłos gong,u
W~ dnie wystarczyłoby, to aż nadto do bierneJ
obrony. Pozbawienie snu mhdszych oficerów hyło
,n iepotrzebne. Porucznik Tsu - fuki bynajmniej wc
ma zamiaru krytykować pne}.oźonych, on tZotów
nie spać nawet cały miesi ą.. , ale chciallby znać sens
tego czuwania; bo Pl"'lypuś6my, ie nanad lotniczy
naprawdę odheuzie sie w nocy C::Zf>.Jn się r&ini
w takiem OO'I();;eniu wartownik czuwający od

mokrązny

śpiew

koblet, zaw.fJdzłlCych
dostojnej Fu • pej.

Rozmyślając

szedł

h&nd~l

przy

łota

gejsza" kona - pomyślał
Nic dziwnego, ta stara miała ostatnio
cięiide
życie.
Podoficerowie nie są S'prawiedliwi.,
Chcąc poz:vskać wa;~lędy młodych
dają im lżejs~
pr.-ace, .::.. nA starych w'tlą l.a dużo". Odprawieni ko-rr-ańczycy
~zyhko · znikli w pOmIoku nagłej nocy,
1aś porucznik Tsu-.ruki wlS7.edl do obozowego domu
oficersk:l'.go.
l)!a oficer6w był zbudow!lJny w oh<nie lekki
fl.re'Wllliany domek z ciężlkim dac'h em, jak "lyby
i:ywccm prze,ńlesiony z k'l'aiu y, s(',hodząceg«> słoIka .
wychodzący jedną (~orszą) stron.ą na drog~,
zaj
drugą (lepslZą) na ogródek. Tsu-ruki us~dł w ogród··
ku. lecz nieu,sł8lnne wyd<'! ponownie przypomniałQ
mu starą Fu -pej, która. poznał, gdy p.rzysda pro'
sić o łaskf: dla swe~o męia, are·s ztowanego za szpiegostwo wkrótce po rozpoc.zęeiu operacji wojennych. Była ona wówczalS jeszcze bogato ubrana,
miała twarz przyzwoicie wybieloną z ładną owalną
plamą czerwoną na polioz,kach ora,z 111'1zymała za rę'
ke córeczkę, Kin -' taj, bardzo miłe dziecko. Tylko
przez upór Ko • Olesza, ktłiry uważa, tc oficer japoński nie moie poniżać swej godności przez poufalenie się z tubylcami, obsliuguje Kin - taj teraz
dwuch oodoficer6w. chociaż TS'u .. ruki DrG~ił o nią
- Aha,
porucznik. -

~iacego?

w lł':n SpOsób poruc'tnik 'fsu l'Ukl
o zachodzie słollca dnia 13 li!J)(;a pocztową
orol!ą z Wi - Dschu do o'hozu. Był ju' ż u celu, gdy
posłyszał nag.le jakieś przeci:młe w}'(:ie, jak gdyby
ktoś wziąwszy iedną wysoką nwtę falsetHm ciągnął
ją bez ko' ca. Nuta ta działała na nerwy swą monotonją i miało się w'raienie, że śpiewając V cbJce wywiereić słuchaczom dziUl'ę w brzuchu. Porucznikowi Tsu • ruki pl"Xyszło nn myśl haraklń. "Co to za
wycie '1" - zapytał pogardliwie
prz~hod.zących
dro~ą korcnńc7.vków, którzy na mak szacunJku zsu
nęli oburącz w,v rawo swe czarne, lakierowane, splecione z bamo.Jsa kapelusze o szerokich rondach
i oświadczyli. że uszy lVLlacbetnego ryeerza ru:

MO'teeie .... wp
nakleja.nie ma.rek . .
bo wyplatanie koszyków.
Więzień: A czy nie mógłbym
pozwoleni:" na
do
gotowynu wyrobami?
brać robotę:

umierającej

i

WIĘZIENIU

lOnYałIotrz~ać

I nikczemny

długo rozmyślał

12 w nOCJ

pokaz filmu

Woli, Szaniawski.

_Je-

WACŁAW

o godz.

na

"śmierdząca

))ocząt!kru.

Tsu - ruki wolał usługi Rin .taj, niż plcszczrJt)l
Rficjalnej geJszy ze złoconemi w3Jrgami, wygo.l()nemi brwiami i czarnemi jak heban z ęroaOl i , którn
przy jeż,jżala co miesiąc '1 komen.dv eta1Jowego
okr~ w And - szu.
Mała Kin-taj, tłumiąc łzy długo stała pmed obliczem ,,~rotnego wojownllka", nim porucznik Tsu ruki ją zauważył raczył łaskawie zapytać: "Czegfl
c·hcesz Olała?"
l

,d. So. Ił.l

mJ.ll. -
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Z włókniarzami

Jak sił! dowiadujemy z miarodajnego
źródła. zauowiedziado Łodzi z I<.alisza inspektor pracy
na
na
dzień
dzisiejszy i oczeIII okręgu, ini Wojtkiewicz. Pan
inspektor bawił dwa dni w Kali- kiwana z W'i~'kiem zainteresoszu, gdzie odbył lustrację tamtejsze waniem konferenc.ia czterech
go obwodu inspekcji pracy.
związków ' przemysłowych z orPodział m'aJątku
ganizac.iami' włókniarzy "Pl'aca", Ch. D. i ZZZ.,
kartelu Z.Z.P.
NIE DOJDZIE DO SKUTlHJ.
Po otwarciu lokalu kartelu ZZP,
Konferencja ta została mimo
wkrótce po skazaniu b. prezesa przygotowań związków robottego związku, Kuchciaka i towarzy
szy, wyłOni!a się kwest ja dalszej niczych odwołana.
działalności kartelu. Ostatnim jego
W czora.i z samego rana związ
prezesem po Tomeszu
był Wale· ki robotnicze, zaproszone przez
rjan Gust.
Obecnie poszczególne
wielki przemysł na konferenzwiązki kartelu roszczą sobie pre- cje otrzymały spec.iaJne pisma,
tensje do części ogólnego inwen_których n-l'Zemysłowcy
kotarza związku. Zapytana w tej
fi
sprawie centrala warszawska pole- munikują,
iż
1)1'7 i~zyn od
cHa przekazać urządzenie związ· -nich niezależnych
l\om z ul. Wólczańskiej 98, poczern 'ZMUSZENI SĄ ODWOŁAĆ
po przyjeździe specjalnego deJega wyzna~ną wspólną konfereuta ze &1olicy, dokonany zostanie
podział majątku ltartetu.
cię
NA CZAS NIE OGRANICZONY.
Naralie kartel ZZP jako związt>k
I
•
•• t
• •
Jednocześnie związki
przeau<onc,mtczny me tS nteJe.
mysIowe don~, że o terminie zwołania nowe.i konierenc.U
włókniarze zostallią iPowiadomieni i otrzyma.tą na nią speWedług ostatnich
danych pań.
stwowych urzędów pośrednictwa c.i alnc zaproszenia.
Natomiast ZZZ., które prosipracy, liczba bezrobotnych, zarejes.trowap.ych na terenie całej Polski w dniu 18 b. m. wynosiła ogółem 28il,799 osób, co w por~wna
niu ze stanem z poprzedniego tygo
dnia stanowi wzrost bezrobocia o
4,i24 osoby. Liczba bezrobotnych i~st Emulsja Tranowa Scoita.
Wa_rszawie (wraz z okręgiem) wyno Swiadczy o tern wielka ilość Po.siła
29,554
osoby, wykazuJąe dzięko.wań wielu matek. Emulwzrost o 949 osób. Liczba bezro- sja Trano.wa Sco.tta bowiem jest
botnych w Łodzi (z okręgiem) śro.dkiem wzmacniającym dla
zmniejszyła się o 2 osoby i wynosi- dzieci, '-' szczególnie w pierwła 41,994 osoby. Liczba bezrobot- szym o.kresie ro.zwo.ju. Emulsja
nych na śląsku wynosiła 85,475 Trano.wa Scotta zawiera tak Po.osób, t. J. o 369 osób wicej, niż w trzebne dla o.rganizmu - dziecię
cego. witaminy A. i D, w natutygodniu poprzednim.

ły

onegdaj związek wielkiego
o odroczenie konfeI'en ił do czwartku, gdyż poseł
Gardecki nie ~oże przyjechać
do Lodzi, otrzymały od przemysłowców inne pismo. W piśmie tern pj'zemysłowcy don 0SU}, iż nwaŻ8.ią niestawiennictwo t~o związku na wyznaczo
na jeszcze na wtorek konferencję, za rezygnac.ie ZZZ. z konferenc.ii na temat zawarcia umowy zbiorowe.i i
WIĘCEJ ZWIĄZKU TEGO
NIE ZAPROSZĄ.
. Wiadomość o odroczeniu ro·
kowań z przemysłowcami wywolała w kołach robntniczych
wielką konsternac.ię.
Spodziewano się DOv,szechnie, że w dniu dzisieiszym na·
przemysłu

w

reszcie sprawa umowy 'liorowe.i i zlikwidowania stanu bezumowne!!o
w przemyśle tex~
tylnym
RUSZY Z MARTWEGO PUNKTU,
tak, że związki zawodowe będą mo~ły ustosunkować
się
zarowno do stanowiska prze-

Dalszy wzrost

hazfo ocia

rzriacielem dzieci

o prawie kartelowem
W

pią.tek o godzinie 8 wieczorem
Łódzkiego ~t(Jwarzyszenilł.

w sali

ołana

Przem,slowc, w OSlalniej chwili cofneli z8Droszenia

'nspektoru Wojtkiewicza
w dniu wczorajszym powrócił

Projekt uBtaWy

od

ralnei Po.staci i dlatego. przewytsza wszelkie sztuozne preparaty
witamino~e. Emulsja Trano.wa
Sco.tta jest lekkostrawna i o
przyjemnym smaku. Ostatnio.
oeny na Emuls;ę Trano.wą SCo.tta obńi~one zostały Q o.ko.ło.
400'0. No.rmalna flaszka ko.sztuje
obecnie Zł. 3.-, duł& podwójna zł.' 4.50.

m.,-słowców,

które
zostałoby
sprecyzowane.
Tymczase~ niemal w ostatniej ł'hwili,
kiedy wszystkie przygotowania
do obrad zostały już noc.zynione i Z3proszone- związki
USTALIŁY JUZ PLATFORMĘ
na jakiej bronić będą
swych
żądań, nastąpił niespodziewany zwrot w sytuacji.
Jak zdołaliśmy się poinformować w kołach
D"*wysłowy ch, odroczeDlie rokowań nastąpiło nas-kutek
NAGŁEGO WYJAZDU,
kilku członków zarządu związku przemysłowców do Warszawy. M. in. wY.łechał równi~ do
WarsZ8WY kierownik zwi~ku
wielki~o przemysłu, inż. Rumpel. Cel wyjazdu przemysłowo
ó
.
c w trzymany .teSt w ~isłej ta·
.iemniey.
J
ak przyp~Z8ją, przemy·
słowcy zamierzają przed odby
ciem konferencji z włókniarza·
mi odbyi
NARADY Z GŁÓWNYM
INSPEKTOREM PRACY,
p. KloHem.
Ofioe.ialnego potwierdzenia
te.i hipotezy niema. Niezależnie od odwołani~
dzisie.fszej kOnferencji odbyły
sie wczoraj o ~odz. 4 po połu.
dniu narady wszystkich związ
ków robotniczych w loka," 0kr~O'Wej kOmisji związków zawodowych.
Na naradzie wydano następujący komunikat:' .
dziś

"Wczora.i wieczorem odbyła
wsp -'~na konferencja przedstawicieli trzech związków wit')
kiennJczych, amianowiele kJ».
sowego, "Pracy" i Ch. U.
Przedstawiciele ~ązk.ów ,.Pra
es". i Ch. D. złożyli na nar.
dzie oświadczenie, ze rvwnleż
stoJą na stanowisku klasowe.o
związk~ t. i. doma~dą sie
ZA WARCIA UMOWY ZBIORO
WEJ NA WARUNKACH UMOWY Z 1928 ROKU.
W obee
teli{o
stanowisko
wspomnianych zwlązków jest
.iednolite i U7Ąi(odnione.
Jednocześnie zebrani,
biorąc pod uw~e. że przemysłow
cy świadomie dążą do przewlekania udzielenia jasnej I konkretne.i
odpowiedzi
wyżej
wspomnianym związkom
w
sprawie żądań
roIwtnie:IWeh,
Jednogłośnie uchwaJ.ili
ustalj~
termin dla odbycia konferencji
i przenrowacmenia pertrakta.
cji z przemysłowcami
DO DNIA 2 MARCA R. B.
się

WŁĄCZNffi.

Po tym terminie związki zastrzega.tą sobie wolna rękę w
daIszem postępowantu.
O powyższej u~hwale postanowiono zawiadomić głównCf(o
inspektora pracy w Warszawie·
i ponowić swo.ie żądanla eo do
zwołania konferencji w wyżej
wymienionym terminIe s zainteresowanemi
w tej lIIPI'&wie
stronami".

Sfrejk'. POńC;ZOSZD -kóW
utkwił na martw-y m punkcie

Profł!liał:gjng
zakończył się

w

Łodzi

Techników (Piotrkowska 102) adw.
Do wiadomości władz bezpieczeń
dr. Michał Sztykgold, wygłosi od.
ezyt na temat: _"Projekt polskiego stwa w Lodzi dos1ło, że na dzieli
wczorajszy komuniści zapowiedzie!i
prawą. kartelowego".
akcję protestacyjną przeciwko usta
wie o !;caleniu ube't:pieczeń spOłecz
nych • .
łłocne dYŻury

absolutnem fiaskiem

ulotki, "ywieszając odezwy i · afisze.
W związku z tem, władze bezpie
cZf'ńs1.wa przedsięwzięły _energiczne
kroki zara~cze. Od samego ral11l
IItcami miasta przeciągały patrole
Dziś w nocy dyż~Irują następują ·
Akcja ta połączona być miała :t policyjne. Poważniejsze gmachy i
ce apteki: A. Dancerowej (Zgier· jednOdniowym strejkiem protesta- urzędy obsadzone były przez speska 57); W. Groszkowskiego (11 cyjnym we wszystkich zakładach cjalne posterunki, niezależnie od
Listopada 15); Sukc. S. GOI felna na 1erenie miasta i OKręgu ze spe- liczl1t>go sżtabu policji tajnej, która
(Piłsudskiego 54); S.
Bartoszew'- cjalnem uwzgl~nieniem zakładów patrolowała w śrćdmieściu i na pe
skiego (Pio~rkowska 164); R. Rem- przemy!'lu włókienniczego. Komu- ryf~rjach.
hielińskiego (Andrzeja 26): A. Szy- niści jui od szeregu dni przygoto·
Jak brzmią meldunki z całej Lomańskiego (przędzalniana 15).
wywali. się do akcji, kolportując dzi i województwa, nigdzie spokój
=----'~!·~~~~~~~~.~H!!!~!!!!!J~2d~.!!I~r.~h::.!t~a~5~a~~.~=~ nie został zakłócony. Nieliczne pró
by były energicznie tłumione w zarodku. bez rozglosu.

aatek

F ala mrozów w Ameryce

Strejk k~t~oniarzy_ w Łodzi trwa umów. Projekty te zostały kategow dal~zym C!ągu. Wszystkie fa bry- rycznie odrzucone.
Ponieważ ani robotnicy, ani prze.
ki ponCZOSZDlCze są całkowicie unieruchomłone, a komisje strejkowe mys:owcy nie zwrócili się do władz
obChodz~ zakłady
przemySłowe, z prośbą o interwencj~ inspekcja
J[ontrol~Ją. ~ uchwały strejkowe pracy nie zwołała ponownej konft
są nalez~cle przes!rzegane.
ferencji i sprawa likwidacji zatargu
W dmu wczorajszYm odbyły się utkwiła na martwym pWlkcie. Nadalsze z~~rania POńCZOSZllików 'tV leży zazna<:zyć, Ze wśród strejkuloJ~lu ~Ią..!ku zawodowego. Dele- jących panują tendencje do przeg~cI złoz~h ~prawozdanie z prze- dłużenia strejku, aż do chwil~ gdy
bIegu akCJI. NIektórzy z nich wska przemysłowcy wyraża zgodę na
zali w r~lacJach, iż przemysłowe) podpisanie nowej wDowy zbiorozwróc!li si~ do. robotników z pro- wej i podwyższenie tabeli płac.
pozycJą zawarcia
indywidualnych

•

Propaganda kolei w Niemczech

We wszystk·ich fabrykach łódz
kich praca odbywała się normalnym trybem i jedynie na tererne
Widzewskiej
l\fanufałdury przez
dwie godziny ro~tnicy strejkowa li.

Wyc?eczki nauczycieli
zwiedzają szkoły łódzkie

W dniu "cwrajszym 'nwiły 1\
nauczycie l-i szkÓl
\-"~~~ir. 1 powszechnYCh ni Do'.Jra i oktllicy
(pawiat kaliski), Dra ( z Rudy Pa.
bjanickiej i olcolicy.
Wycieczki 1,W edzi'y sZł,oły p<
wszechne w f..odzi. V.'feStnicy :la
roznali się z :MLodą wykładów,
szczególnie w d'Z~ed7.:lIie praktyCln"go nauczania.
Spodziewane 'ol dalsze wycicukj
r.auczycielstwa z okolicy, albowiem
rJzkolnictwo łódzkie zarówno pod
względem technicznego zaopatrzePlakat, któr~ u widacznJa , jak dłu~o żyć musi czło.wiek w
FawŁulyc7illY wy~ąd domu. na wiedz o.nego pożarem w Chicago nia, jak i metod, przodujt>. (al
I!OOJf'. zanim orzvtrafi mm się katastrofa.
Łodzi wyci~czki

WM ..

__~~~r.~5~4~__________~__________________________~~~3~11~~,,~G~L~O~S~P~O~R~A~N~N~y~u~~19~33~___________________________________ '

Karol
zmarł

ś.

t p.

liernandł

M6j serdeczny prsyjaciel

de lossle

Ś.

t p.

Karol Gernandl de Jossae

po kr6tkich cierpieniach lImarł w Smarazewie dnia 20 lutego 1933 r.
Wyprowadzenie drogich mi zwłok odbc:d,de si~ w piątek, dnie
24 lutego o g. 2-el po poło ze Smardzewa na cmentarz ewan~ielicki
w Glinnikach.
Leon W ac h s

ob ,watel szwedzki
w Smardzewie dnia 20 lutego 1933 r. w wieku lat 53.

Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 24 lute~o r. b. o godz. Z-ej po poło ze
Smardzewa na cmentarz eWllngielicki w Glinoikacb. o czem zawiadamia

Krdlewsko-Slwedzkf WicekonSulaf W laodzl

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła
dnia 22 lutego r. b. nasza najukochań8za Matka

frau,isz"a Z Breslauerów

Zmora Funduszu
drogowego
_..ksówek oddaje wszgsfkit:

KORNfi01D

Zwiiłzek wlaśt:i'ieli

.

Pogrzeb

auta miasio

Uchwała ta
wywołana jest
nadmiernem obcią.ieniem wla·
ścicieli dorożek opłatą za fundusz dro~wy. której wobec ni·
kłych za·robków
nie są w słanie uiścić
w przepisanym czasie. nie mówią.c już o odsetkach, kanch
za zwłokę, kosztach maniJ)'Ulacv.inych itd.
W memorjale, jaki redakcje
pism otrzymały Od Z. W. D.
S. fUja Tczew - czytamy
m. in. w tej sprawle:
"Jeżeli decydujemy się
na
ten krok, to tylko dlatego. by
uniknąć sprzedaży na.sqreh do~

Dwu rolnie zarazii' żone

Z PRUSAKÓW

Helena Kwiatkowa

wdowa po obywatelu m. Pło.kB
plletywlIIJ lat 90.
dnia 23 lutego o gods. H-el rano
a domu pr.edpogrzebowego na cmentarau żydowskim, o czem
smarła dnia 21 h"ego r. b.
Pogr~eb odbęd.ie się
zawi·~damiaj~

I

zbiera swoje

Pani B. Malir ak, kUTa ~ orce Samopomocy wyraża
slezere współczucie z powodu śmierci Matki

b. p. Franciszki Maliniako"ej

żniwo.

Stan dróg, o którego poprawę chodziło
projektodawcom
W listopadde 1931 r. mąż zoie- Funduszu ~ nie u'legł zmiawolU k- W kUka mieslęey późnieJ nie, chyba na gorsze; właJŚCi
skonstatowała a lekana, li jest .ciele zduszeni
wygórowanemi
chor. Da kU,opłatami rezv~ują :r; posiadaN. podstawie tep doatesłenla nia samochodów;
wszczęte zostało dochodzenie.
iIoś~ kursującym aut maleje
21-letni Jan Tenclya (Kiema 31)
nienstannie...
8~,ł w zwłązku. . . . w dała
Rezultaty odmienne "nieco"
wczorajszym przed ....em okrfao- od oczekiwanych...
WJ1Ił.
..C.zvilhv oozewski oddział Z.
S" skazał
Da , .te
W. D. S. miał dać
początek
siąee więzieDia.
dalszym podobnym decyij:>m?
Z uwagi na to, ił

ZARZĄD SAMOPOMOCY
przy gimn. M. Hochstelnowej

strasznemi chorobami weneryczneml

w

sąd okręrozpatrywał sprawę szczegół
~e znamienną, wobec niezwykłego
jej tła.
11 stycznia t. ub. do wydział
śledczego zgłos. Sł4l! BroDisława
Tendys (Dworska 28), składając na

dniu wczorajszym

gowy

stępujące

zameldowaDJe:

W dniu 3(ł sierpDia 1930 r. wys~ła zamąi

za Jana

cztery dni

później spostrzegła. Ił

Tendysa. W

Dabawiła się

.ar......""""0

choroby wenerycznej.
Po!fdała Się tedy długotrwałej kuracji i wreszcie wyleczyła si~ zu- popełnioae było przed dniem 1
pełnie. Zadnych bliir~ych stosun- wrzdnla r. ub., • w danym wypadków z mężem nie utrzymywała, kn ma zastosowanie amd.t)a, 0obawiając się, iż znów zachoruje.
tę umorzono. (P)

łtajDoWSZY

aparat

TornaszOww
ADRES DLA WOJ. JASZCZOLTA.
W obec opuszczenia przez p. Jauczołta
stanowiska
wojewody
łódzkiego komitet utworzony z rólDych sfer społeczeństwa postanowił wyrazić mu podziękowanie za
7-letnią pracę na tem stanowisku.
Wyraz tego ma być dany wadre·
sie podpisaqym przez przedstawicieli społeczeństwa tOmaszowsklego. Składanie podpisów nastąpi na
specjalnych arkuszach w magistracie z dniem dzisjejs~Jim.

w Warszawie, o ozem

Synowie, synowI i wnulzki.

rożek drogą IicytMji.
przvczem maszyny wartości kil
k.u tysięcy złotych sp.rzedawane byłyby - jak to zwykle by·
wa - za kihkadzieŚląt złotych
spekulantom i hyenom licytacyilIlvm.
DecYdujemv się
ten krok, bo
nie ('.h~emy być nielojalni
wobec. władz a zarazem
nie
chcemy być ci~żarem dla mhsta. Inne i drogi
wyjścia nie
widzimy".
Domki z kart;
budowane
przez ekooomistów naszych na
podstawie papierowych
obliczeń, walą sie: Funduc-z drogomiesięcznem.
.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~ wy - tak zachwiany przez pro
jektodawców. Funduc:z drogowv - na kt6rym tyle
naiw-·.
nych nadziei spoozvwałO -

Ciekawy,
niezwyłtłv
znak
cza6U ...
Na wahIem zebranilu związku właścicieli dorożek samo·
chodowych. oddział w Toze""ie - jedn~łośnie
postanowiono zaofiarowae magistratowi miasta Tczewa
wszystkie dorożki samochodowe związkowców,
waJrtości Ołkoło 100.000 złotych,
znajdujące się w zup.ełnym porzą.dku, z tem, że miasto
da
właścicielom zatrudnienie
na
tvoh samych doroilkach,
za skromnem wyn~l'Odzeniem

odb~dzie się

donoszą

Brak kredrtów budowlan,ch

I

stwarza ciemne horyzonty na

przyszłość

Nadchodzący sezon
budowlany wykończenia gmachu szkoły pobudzi w sferach zainteresowanych wszechnej przy ul. Rokich;s!tiej 43,
zaniepokojenie, a to z braku jakich który przed 3-ma laty wzniesiony
koJwiek kred)"tów na budownictwo. został pod dach i od te} 'łfJIl7 atoł
Jeszcze w roku ubiegłypt prze- bezużytecznie.
widziallO minimalne kredyty, które
Magist "at oraz rada szkolna zakomitet rozbudowy przydzielił W). mierzają wszcząć odpowiednie krołącznie na wykończenie
budowli ki u władz rządowycb, w kierunb.u
jut rozpoczętych.
wyjednania kredytu. (a)
Na nadchodzący sezon przewl- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dziane są znaczne sumy na roboty
Uporczywo zaparcie. katary lepubliczne innej kategori4 gdy na- Iitll grubego, wzdęcia. osłabione funktomiast na budownictwo nic nie cje łoł~dkowe, s!lsfoina ogólna, osła
błone funkcje wlitroby, bóle w bokach
przeznaczono.

i pod tebrami przechodllą przy uży.
waniu rano i wiecIorem po s.lkla<
również władze miejskie oraz rada neczce n a t u rai n e j wody gorzkiej
szkolna, albowiem brak Jakichkol- "Franclszka-J6zef.". Zal. przez lek
Sprawą

CZy PIECZYWO ZDRomJEl
Na onegdaj5zem posiedzenia komisja cennikowa u<l.łwaliła pod"
wyżkę cep pieczywa. Chleb zdrOŻał
by o 5 gr, na kg. i kosztowałby
35 gr., a bułki o 20 gr. na kg. i ko~towalyby 90 gr. Czem powodowa
la się komisja cennikowa ustala·
jąc takie ceny na pie~o? Podwyżka wynosi około 30 proc., a
przecież ani żyto, ani m,ka w tym
stosunku Die podrożały, a koszta
robocizny w ostatnich czasach zma
lały. Zachłanność
piekarzy i nieU7.asadnlona uchwała kOmiSji eenniko\vej wyrołaty oburzenie tute)S7.ej ludn~cl, która jest przekonana, iż magistrat tak wygórowanych
cen na artykuł pierwszej potrzeby
nie zatwierdzi.

tą

zainteresowały

się

moż1iwo§~

wt"k kredytów wyklucza

•••••••••••••••••••

~"-$.

Or,ginalna "Iikwidacja-· fa rrki'
została

udaremniona przez prokuratora

w

sądzie okręgowym pod prze
wodnictwem sęd.iego Olszewskie.·

WOLAL PRZYSIĘGAĆ•••
Wczoraj w sądzie grodzkim mieszkauiec Tomaszowa, niejaki Himme:farb, zam. przy ul. Piekarskiej
został !Okazany na 1 miesiIJc are!Oztu i grzywnę zł. 300 za odmowt
złoienia przysięgi w sprawie cywilnej, w której występował on w cha
ROBOTy PUBLICZNE DO
raIderze świadka. Po upływie nie15 MARCA.
spełna godziny Himmelfarb zgłosił
W zwią7.ku
z;
przydzieletdem
się do są.du i oznajmił, Ze got.<w pr~ez urząd wojewódzki
pewnych
jest przysi~ać, Sąd prośbę Himmel funduszów na prowadzenie ro'b6t pl1Zeznaczony dla ralowania tofarba uwzględnił i zniósł nałożona publicznych w Tomas"owie, magi- nących, a używany obecnie
strat przedłuźył pracę na robotach z J)OwoCzeniem w Ameryce,
nall kar~.
~~~~~~~~~~~~~ 5ezonowych do
dnia 15 marCa z
l!zienną stawką płacy zł. 4. Jak nas
WYCIECZKA BIBLJOTEKARZY informują w najblił.szym czasie ma
Zal74d miejscowego koła robót
Ł(,DZKICH DO
ZGIERZA . być zatrudnionych przy robotach
publicznych
około
1200
osób.
ręeznyeh
i . rysunków urządza. w
Zarząd koła łódzkiego Związku
ZEBRANIA.
dniu 26 lutego r. b. wycieczkę na
bibljotekarzv polskich organizuje w
W dniu 1 marCa w lokalu komł- wystawę ' zimową. <10 ' Instytutu
dniu ~(l b. ~. (w niedzielę) wyciecz
sarjatu
odbędzie się walne zebranie Prcpagandy Sztuki w p:U'ku Sien·
kę (10 Miejskicj BiblJoteki Publiczkiewicza. Zbiórka przy wejściu do
nej w 7rzierzu celem zapoznania się Policyjnego K. S.
prEJj
in!>tytlltu
o godz. 11 rano. Wejście
W
dniu
5
marca
w
lokalu
te l'\tanCm c'Łytelnictwa na terenie
ul.
Antoniego
24,
odbędzie
się
zena
wystawę
20 gr. Na ' wycieczkę
tego mhsta Wvj,tzd z Rynku Balue
kie!!'o punktualnie o godz. 3 po po branie członków związku podofice- I'rol3ztni są. · wszyscy kol~;y mił()rów rezerą.
śnicy aztuld"
łudniu.

Komunikat

szając im na
karę o połowę.

zasadzie amnestJi
Oprócz tego skazago oabyła sit:! sprawa H. Rzepnika., ni pmbawieni zostali praw honoro
współwłaściciela
fabryki
wa ' wych i obywatelskich na przeciąg
"Omega" (Wodna 12) i D.
r. pięciu lat. Skazanych wypuszczono
munta, oskarł..onych o sfałszowani! na wolność za kaucją.
weksla na 5000 zł. dla celów oszu·
kańczych.

KozłoW6k1.

Os)tarźał

Z pnewodu

prokurątOl

sądowego

wynika
Ze Rzepnik, chcąc pOZbyć się swe
go wspólnika Grynszpana, namó
wił Wermunta do pOdpisania
we
ksla na sum t:! 5000 zł. fIkcyjnem
nazwiskiem J. Rosenberg. Wekse'
Z8ZyJ'OWaJi
obydwaj oskarZenl
Oczywiście, Ze poszedł on do protestu.
W dniu 26 czerwca do fabryk'
przybył komornik cełem zlicytowa
nia urządzeń. Grynszpan, wiedząc
iż firma nigdy nie posiadała
we
ksla na 5000 zł. złQzył zaOlcldowa
nie do prokuratora, Który wstrzy
mał licytację i opieczętował
ta·
brykę.

I

W toku

dochodzenia

ustalono,

iż WermUńt nietylko żyrował ale
i podpisał w~ksel. Ekspertyza są

dowa

potwie-dziła fałszerstwO.

Sąd skazał obydwu ch oskarionych po 1 rokll więzienia, zmnieJ

Casin O
Bezsprzecznie najweselsza
komedja polska

Ko

BO iJulcla

SP. z ogr. odp.
OBSADA:
ZULA POGORZELSKA,
ADOLF DYMSZA,
KONRAD TOM.
ANTONI FERTNER.
STAN. SIELAŃSKI i in.

Nadprogram:
Groteska rysunkowa Flelschera
Dziś początek o gadl. 4.30

Cen, mfeisc

zniżone:

zl. 1. 9. 1.50
i 2.50
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TEAT • MUZYKA i SZ LIK

BF,ZKONKURENCY~

REPERTUAR FILMOWY
Dźwiękowego Kina

Dawniej, kiedy na świecie bylI) .8•••••••••• ~ •••••••••• &.M •••••••••••••• a •••••••••••• ~ •••••••• a •••••••••••
normalnie, kiedy człowiek wiedział
DZISIEJSZY KONCERT MITEATR MIEJSKI
że Ul tyle a tyle rubli, marek, czy
STRZOWSKL
Dziś,
w
czwartek
i
dni
następ
złotych, może kupić tyle a tyle butelel, wódki, wody sodowej czy ko.Grupa orllltologów amerykań nych wiecz. doskonała. sztuka senDziś, w czwartek odbędzie się v
lońskiej, wiadomo było, że np. w skicb w porozumIeniu ze sferami sacyjno - kryminalna, trzymająca filharmonji 12 koncert mistrzowsfu
grudniu, styczniu i lutym nosi się muzycz! emi udaje się na wiosnę przez cały ciąg swej barwnej akcji który uświetni sławny niewidom~'
s csarującą IRENE DUNN
ł'utro i melonik, w marcu cieplą je- na Rivierę włoską, aby utrwalić nn uwagę widza w hajwytszem napię piani~t.a Inne ungar, laureat konIJohn BOLES
siotkę, w maju leklii płaszcz desz- płytach gramofcnowych ~Jliew slo- ciu ,,Pokój Nr. 17 na. IIIplętne". kursu szopenowskiego.
Artysta
czowy, polem chodzi się do figury, wiMw, których mnóstwo kryje
W sC'botę o godz. 4 dyr. St. Wy- daje w'3paniały program, złożou;}
a dopiero w ostatnich dniach pai- się w lasach liguryJSkich.
socka raz jeszcze wystą.pi w koma z arcydzieł Beethovena, Brahmsa,
Od
naldawniejszych
uas6w
dziernika trzeba wyciągnąć zapeBeli Eartoka. Liszta, Szopena. i in.
c1ji Devala "Mademoiselle".
fa:ulla Bankhead-liary Iloopu
k10wane palto.
śpiew słowika sluZył kompozstoPoczą.tek koncertu o godz. 8,30 w.
Wkrótce
rozpoczynają
swe
wy
'j eraz nic nie wiadomo.
rom za motyw do icb utworów, wy
\\-stajesz obywatelu rano, wyglą starczy pnytoczyć szereg nazwisk: stępy w teatrze Miejskim znakvmi, ŁÓDZKA ORKIESTRA FILHARdas~ przez okno. Piękna słoneczna Janequin (Śpiew płaliÓW), Coupe· ci artyści teatrów warszawskich
MONICZNA.
Film rosyjski z GEORGEM
pogoda. $nieg, który jeszcze wczo- rin (Słowik
zakochany),
Liszt Marja Przybyłko Potocka i Aleksan
BANKROFTEM oraz DOS,,·
W
nadchodzącą' niedzielę,
dnia
gową MIRIAM HOPKINS
raj bielił się 11a dachu sąs!ednlego (Śpiew Słow!k a); ..Saint S~e~ (Slo- df't Węgierko w głośnej sztuce 26 b. m. o godz. 4-ej po poło odbę
domu
zni~mął
niepostrze~nie wik L!)1i), RlmsklJ (Słowik ł róŻa), Passeura "Kobieta., która kupiła dzie się w fi1ha r monji 3-ci koncert
.. 1 i (Śplew
•
męża".
mróz,, I(tóry wymalował ci Jtwiaty' ~tr
~ aW1l1Sl'
sł GW ik,
a.
symfonirzny Lódzkiej orkiestry fil
na szybach, wsiąkł gdzieś i tylki)..
harmonil!znej
pod dyrekcją znane·
' TEATR KAMERALNY
z b~hllte,ką .Parlld, Mistrugi wody, toczące się ospal~ po
Smcla.ir Lewis wydał ostatnio no
go kapelmistrza Adolfa Bautze. Ja
łości- J E A N E T T A MAC
Dziś. jutro j pojutrze wiecz. głoś
wybolRtym bruku mówią o minio wą powieść zatytułowaną "Anna
ko
solistka
wystąpi
utalentowana.
DONALD i niezapomnianym
nej 7.imie". WsU:jesz, ubier:sz się Vicker~". Powieść OSnuta Jest na na sztuka Morozowicz Szczepkow- skrzypaczka Bronisława RotSlta..
"Pieśniarsem PIII'yłII
skit"j
"Sprawa.
Moniki".
i rado~J'iie, Jak przystało na wiosnę tle tycia działacz~i sJJO!eczneJ, .któ
Mlluricem CHEVALIEREM
tówna, która z tow. orkiestry wywybiegasz lekJdm krOkiem, w lek- ra 7. czasem p~wlf~ca Się ~u~hc!
kona przepiękny koncert skrzypc')
TEATR W SALI GEYERA
01'81 te wszystkie, ktdre cechuIdem paletku i pięknYm jasnym ka sty~e. Jest to ple~sza poWleśC SIR
wy Beethovena. Oprucz tego pru,
je wybitny artyzm w pomyśle,
W sob(ltę o godz. 8,15 wiecz. i w
peluszu na ulicę. Wokół wesoło, clalra , Lewisa, napisana w ciągu orełyserjl i pięknej oprawie mugram
zapowiada:
Uwerturę Moniusz
zd.. się, że za chwilę drzewa zakwi- statnt.c~ lat cz!erech. Autor przebył nicdzi~lę o godz. 4,15 po pol i 8,Hi ki "Bajkę" oraz symfonję Haydna
.,csaej
iną, ptaki zaświergolą, bociany nietIiwno ciężką chorobę płuc w wiecz. "Wiktorja i Jej huzar".
PaukeD~('hlag. Bilety sprzedaje ka.
nadlecą... W chodzisz do kawiarnl Londynie i odbywa obecnie kurację
sa. filmharmonji.
"CYRULIK SEWILSKI"
Tradycyjne półcUlrnej zastąpiły na Semmerln.gu.
BAL TOZ'U ODŁOtONY.
ju~ mazagrany i mrożone kawy, za! ,
.
ł Dzisiaj O gocłz. 20,00 w związku JUTRZEJSZY WYSTĘP OLI Ll·
Z TOZ'u komunikują, że bal lemiast poważnych ciężkich kapel u-I ,,:orwame ~ur?py'. T.ak~ tytu 1. przypadającą st:'tną rocznicą te
LIT I GODlKA.
karzy na rzecz kolonji letnich wyszy damskich widzisz powiewne, I nosI nowa pOWleśC znanego I w Pol atru \ViE'lkiego w Warszawie, rozPo kilkuletniej nieobecności przy ~naczony na 25 lute.go r. b. zos~
holorowe słomkl Jesteś wesół i I see pisarza rosyjskiego Koostante- glośnie PolskiE'go Radja transmitujeżdżają ulubieńcy Lodzi _ świetni Je z powodów techDIcznych odłozo
gdyby nie zmora weksla, który . go Fiedina. "Porwanie EuropwiT' "tO i-ł oJ.lerę ,.Cyntlik Sewilski" G. Ros :J.rtyści Ola Lilit i W. Godik i wy- ny i odbędzie się w dniu 11 marca.
masz piacić, byłbyś szczęśliwy nie. pierwsza rzecz autora po e"C1 einiego, pierwszą operę, Którą wYomal. Dowcipy sąsiadów są dzi- "Miasta i Lata" po jego powrocie IOtawiono w teatrzE' Wielkim przej stąpią w dniu jutrzejszym w sali I r. b.
si a) jakoś mniej smutne, ~ niektó- ~o Leningradll z zagranicy, gdzie Stu laty. Uroczyste przedstawienIe filharmonji o godz. 9 wiecz. Art:}
rych śmiejesz się nawet. Starsza pisarz prżebywał po' clę-ikieJ choro- "Cyrulika" Mdane ~dzie s udzia- ści przygotowali dla Lodzi piękny
program, w którym WYKonają kil·
pani, 1tt6ra zawsze siedzi pod
bie I)CU'Z kilka lat na kuracji.
łem Zofji ~ruigrod Fedyczkowskiej
kanaście nowych i nieśpiewanych
Aoarua Dobosza, Ady Lenezew·
knelU i n truwa ci god:dny kaw18rnianc 8zeptaniem jakichś zakl~ dO
Z współudziałem z~ycb retyse skit>j, ~ygruunt3 M08S0('zegO i Gu- jeszcze nigdy w ł.odzi piosenek ży
.zeszłorocznego pisma i1ustrowan~ ró,,! Meyerh~da, .Stamsławskiego, st.a.wa Bolko. Dyryguje Tadeusz dowskich oraz naj celniejsze nume·
go wyda le się nieomal dobrą wróż Trurowa, EisensteIna, Pudowkina Mazurkiewicz. Re'!yser _ Al. Zeł· ry swego repertuaru. Prasa w
I'ą: kt6ra tu przyszła, by WieśĆ ! szeregu ,artystów ' sceny. i ekranu wt"rowilJz. Chóry prowadzi Jerzy Ameryce przyjęła. wystęPy Lilit i
Godika % wielkim entuzjazmem.
cie w krainę wiecznej ~liwoś- powołano w Moskwie do zycia ko- SU1kh.
(r)
Bilety Od groS2<y 85 sprzedaje ka·
ci.
mitet" który ma się zająć dokłads& filha.rmonii.
Przez ",iceenne siatkówki twyeb nem łłlmowaniem najlepszych prsed
oczu widzisz wszystko w pięknych sławleJ\ teatrałnydJ w RosJI.
Dziś wieaorem powtónone W·
L KOtODNY W SCALI"
Z~ałlY ~rtyst~ fil~ no.agtas stanie znakomite arcydzieło Ireny
W &rod~ l marca
b. wy;tą.pi
barwach. Wierzysz, te ten gruby
Jegomość w kącie pożyczy ci za Fairbanks odpłynął z Nowego "Jor Niemirowskiej, "Dawid Golder' , - w "Scali" lo jedynym koncertem
chwilę 50 zł., :Ze sekwestrator za- ku pa Daleki Wschód. BędZie on dr. Pa~ł~D). Baratowem [w roll ty· popularny humorysta. _ śpiew~ •
pomni o twoim adresie, te tonę tam pracował nad '""'YtD rumem tułoweJ.
autor w swoim specjąlnym repertu
ktoś uprowadzi i nie zwr6ei, te zo- kt.órego akcja dzieje s~ w Tybecie' Jutro, w pią.tek Uroczysta. pro arze, Genre Kołodnego jest spec:v
staniesz nagle adwokatem i kura- 1 indochinach.
mjera z oka.zji 70-1etnlego jubileu- liczny i nikt mu nit" dorówna w wy
Ro%bi6rka domu
torem jaldej§ złotodajnej upadłoś* * *
S?1l
znakomitego (lramaturga. konywaniu nastrojów z tycia Ż)
CI'
SI'ę
na
Senator
Walcott
wniósł
do
konG
h
d
H
.
dó
D
d
.
Iki
k
C i. z'e jakas' upadła rzu"l'
...
Ter ar a
auptmana, wylItawlOny
w. owo em wie ego su ce'3t"
- Słuchaj, mam wraż-ente,
szyu.
i "padnl'e
po raz wtóry.
gresu amerykańskiego wniosek o 7.0S tan'"
~_.- t " W oznlca.
.
. t przeszło 100 wyprze danycl! że zaczęliśmv rozbierać
d"(
..
lb BWle t ny ura.wa.
Jes
inny
Siedzl~z, uśmiechając 8i~ do wła ,wydanie znaczka pocztowego z po. Henszel".
przedstawień w Wan.u.l.\vJ.e.
doml
snych myślł. Wtem, budzisz aię, doblzną Kościuszki z okazji przyszarpnięty brutalną ręką rzeczywi- padającej w tym roku 150-eJ roczstości. To kelner. Mazagran, dwa nicy nadania Kościuszce obywatel
cia~tka, kawa przyjaciela, zakrapia stwa Stanów Zjednoozonych.
na jego przyjaciółkI, papierosy Uwag-a filatelistów należy zwrÓo
!) zł. 40 n.
cić na fakt, Ze dnia 13 lutego wy_ Co?_
dano w Ameryce n<1Wy 3-centowy
_ Tak. Było dobrze _ płać. U znaczek pocztowy dla uczczenia
A mężczyzna? Czem }est W tyciu
na!ll niema darmo...
200-lecla założenia kolonU Georgla
Ciekawa w kon~epcji, fascynuJą- ty"ioweJ i niezdolnOŚci spojrzenia
CO& si~ zmieniło. Gdzie nastróJ?' przez gen. Jamesa Edwarda O~le- ca aktol'sko sztulta Marji Morozo- nagiej prawdzie w oczy. Dlaczego? kobiety. Mężczyzna - to samlee,
Gdzie wiosna i jej uroki? ściemniło thQrpe'a. ZnaczeIt ten sprzedawany wicz-Szczepkowsldej jest głęboltO Bo żyje w miłoŚci, która zasłania węszący za seksualnemł wrateniasię, wfeJe przejmujący wiatr. ludzie był wyłącznie w urzędach poczto- pomyślaną i uzasadnioną klęską przed nią prawdziwie ludzkie bla- mi. Umieć mu dogodzić, a juz go
się ma. Antosia zna tę brutalną
uciekają do domów, ldną. Zaczyna wych ' IItanu Georgia.
sprawy Moniki - klęską jej św ato ski i nędzę.
prawdę i śle mu swą :(.8powiedi
lać, jak z cebra, deszcz zmYwa z
. •• • •
poglą~u i stosunku do życia. DlaOparłszy swe Zycie na miłości
tiebie ostatnie sz('z;Jtkl wiosennycb
Wt06łue radJO nabyło niedawnO .czego?... Czemu kocllająca, dobra wyłącznej dla męża i jego dla niej zwycięstwa. Mężczyzna dla niej, to
barw. Ze zmoczonemi nogam~ ze teatr turrńsld, ,VI kt6rym po prze- i dzielna Monika przcgrYwa swą UlłnmuJe się, gdy tę jego miłoś(! źródło uzycia, szczebel w drodze do
zmiętemi spodniami i w takimi na budowanut sceny zainstalowano no sprawę? Czemu zwycięstwo Jest traci. W tern tkwi jej klęska, jej zdobycia woln~ci i siły. Zdaje im
~110jU, wracasz w dOmOwe piele- woczesne aparaty elektroa~u9tycz. po stronie Anny, cynicznej i chłOCl slabołć i potępienie - teraz zwy- się, że igrają kobietą - ale to do
sze. Żony nikt nie ukradł, skradzio- ne. Teatr ten będzie słuzyf ,lako nej, dlaczego tryumfuje Antosia - cięZa Anna i ona ma głos rozstrzy czasn - aż przyJdzie taki, "co to
no ci tylko futro i jakieś drobnost. Itabina nadawcza dla rad ja w Tu- brutalna i bezwzględna? Jak usto- gający. Teraz ł Antosia uczy ją f 0- nie tylko ciało swoje, ale I kaid,
ki. Sekwestrator pamiętał Jednak rynie. W czasie przedstawień sc~- sunkowuje się do przegranej Moni- zumu.
myśl 8woją jej da" - wtedy wybio adresie, a w dowód pamięci pozo nicznycb sala będzie dostępna dla 'ki autorka., co myślą o niej odtwór
A oto credo Zyciowe Anny. Czło· je godzina zupełnego Jej tryumfu ł
stawił ci wizytówld na wszystkich tlubllc 7 ności.
czynie postaci tej sztuki?
wiek uwiecznia się w pracy twór- szczęścia OSObistego.
•••• •••• . . . . . . . . . . . . . ••••
Ortpowiedź SzczepkOWIklej płymeblar.b.
Co myśli pani Labuńska o awoJe.)
czej. Przedmioty realne przeżywa
Ze Aciśniętem sercem kładziesz
W dowód szczerogo wapółczu- nie z samej Ilztuki. J\!onika kooha ją dążenia i tęsknoty. Sen o dziec- roli? Monika jest Jej bliską - poswe skołatane ciało do "zajętego" cia, z powodu zgonu Franciszki sweio mę-i.a.. Miłość ta Jest naJgłęb ku te mieszczańskie złudzenie: nię dziela jej sto~unek do tycia i miłóżka.
Maliniakowej, Matki drogiei na- szą treścią jej tycia - miłośc nie- fest istotr.em łono, które dziecko ł0\4ci. Klęską Moniki nie są Q10QJen
Rano - znowu zupełnie coś in- sze; wychowawczyni, składamy podzielna i jedyna z jej i jego wydało, lecz ręka, która je w tycie ty zasadnicze, lecz Jedynie to, że
nego. Zima w całej okazałości. zł. 38.50 na rzecz .Domu sie- strony. 'Monika tęskni do macierzyń wprowadziła. Macierzyństwo nie za natrafiła na małego człowieka, Ze
Grube płaty śniegu, przypominają rot"" VI Helenówku.
siwa, do dziecka, jako symbolu tcb wsze jest szczęściem - moŻe być i nie miała szczęścia.
ci o byłem futrze, podczas, gdy mo
KI. III i VI
zespolenia miłosnego, Jako cuau klęską, gdy nie jest upragnionem.
Jaki jest stosunek pani Małyfticl
l,re plamv mi suficie mówią o le- gimn. p . M. Hoohstei nowej. wy&nionego z jej łona. Poprzez mlInstynkt
macierzyństwa to
do
Jej roli Anny? Rozumie i po~ie
sionce i ~asnvm kapeluszu. tona
łość swą dla męża i tęsknotę do
nietylko
tęsknota za swojem dziec- la jej entuzjazm dla pracy twórs;.;e!lce coś o botach i przybraniu
• • •
ich dziecka, ustosunkowuJe się Modo palta, o l'ryzjerze i karnawale,
Zamiast kwiatów ns, grób nika do -swego zawodu lekarza kiern, lecz emanacja kobiecości od- czeJ, ceni jej męski stosunek do tytwarzającej i twórcuj.
cia, ale iąda głębszego wyżycia
oltrąl!:łe niebieskie kartki - o ,,1'l- nieodżałowanej b. p. Franciezk dzieci. Wid1,j ona w nim wielkie
A
miłość?
Miłość
to
uczta,
to
zby
się
w miłcśc4 gdyż pOlnniejszają~
teresie". zima - o jej rozkoszach. Maliniakowei składaią zł. 5 na zadanie społeczne
8tworzenle
Z rozpacz~' idziesz na śll'l gawI<ę. ,. :. iedolę Dziecięoę" Marja i n<1Wego pokolenia ludzi gO'illycb tek, godzina rozrywki po dniu pra- uczucie swe dla mężczyzny, pocy.
mlliel~zamy tern samem eiebie.
Płacll'lz 50 groszy, tłuczesz sobie Zygmunt Frydmanowie.
I FZCZfiśliwyeh. Macie!zyń~twu
N!)wa
kobieta
idzie
w
świat,
koPaLi l\fysłakowska twierdzi, Ze
nicuszltodzone przez izbę skarbowi' ~ •••••••••••••••••+... to Ideał, to najgłębsze w-yży'cie się
cześ ci clała, a suwa!ąc się,
popy
kobiet~ .
bieta wolna z pęt miłosnych, twół miło~~ j('st jedynym mota.n~m i treś
clą życia kobiety. Jeżeli
Jest inachany przez tłum wysportowanych od czasu jak żydzi wzięli się do
Monik<- jht lekarzem, jelłt koble- cza i zdohywC7.a.
Do niej należy przyszł~ć, ona czej .- nie zazna ona prawdziwego
młodych ludzi, "nisz o laurach na sportu, a goJe do interes6w, Jest tą lI8modzłelną, utrzymującą mę}.a,
pokole- szczdcia.
na.ihliższej Makabiadzie...
l<ryzys...
slwarzaJącą jemu i sobie dom - a wyda i wychowa nowe
H. B.
I tu leży rozwiązanie kwestji?
Jen.
jednak jest w niej wiele naiwnoścł nie lud7J
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GlOS SPORTOWY
Zapaśnicy łódzcy
na m istrzostwach Czechosłowacji

Dnia 1 i 2 kwietnia odbędą. się
w Pradze miQdzynarO'dO'we mistrzo
stwa Czecbol:owacji w zapasach
i podnoszt>p.iu ciężarów, w których
prócz gospodal'zy wezmą !!dział
Wllgry, Polska i Nielllcy.
Jak się dO'wiadujemy na zawody
te ze strony PO'lski zost.ali wyznaczeni zną.ni zawodnicy
łódzcy w
podno~zeniu ciężarów, a mianO'wi·
cie wielokrotny mistrz Polski Wein
garten (~lakabi) oraz Łażny (Siła). Dutkiewi~z, VI ajnwurcel i ZyIlwrhaull1 (M:1kabi).
Pozatem wy'
jadą również z Łodzi najprawd0podobniej najlepsi zawodnicy w
zapas:tcb.

III,i gj nc;dzg

bezrobot ut:b

Hokeiści
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U.S.I\.zaimponowali Pradze

PRAGA, 22 lutego. - (Telegram s,pe<:jalnego wysłannika
"Głosu Porannego") Zainteresowanie światowym
turniejem hokejowym w Pradze
wzmaga się
z każdym
dniem,
Zresztą niema wtem
nic dziwnej;to:
są to przecież
.Już półfinały, gdzie ważą
się
losy drużyny
c.zec3O'slowacji,
którą wszyscy tUJtaj pragl'ęJiby
ujrzeć we finale w zaszczyL,em
sąsiedztwie Kanady i Ameryki.
Widzieliśmy już przy pracy
wszystkie zespoły, sikład każd~
gO' znamy na pamlęc.
Nawd
korzystające
ztl specjaolnych
przywilejów reprezentacje U.
S. A. i Kanady ruszyły ostatniO'
w bój. Narazie trudnO' sil;' zorjentować kto jest lepszy. Tym

Po ska przeBrala z

czasem mamy do porównania
tylko jedyny mecz. To jednak
Co zaprodukowali nam k..!nll·
dyjczycy w walce z niemcami,
&. yankesi
ze szwajcaraml
prz~mawia bezwzględrie na ko
rzyść drużyny USA.
AJperykanie mają Ikilka jednO'stek. które odrazu
~ucają
się w oczy i cała drużyna
dysponuje szaloną
szybkością
Mają też fenomena.1.nego
Palmera, najlepszegO' gracza świa·
ta. Rekordowem zwycięstwem
7:0 nad Szwajcarją amerykanie
zaimponowali 'Vszvstkim.
Kanadyjczycv natomia,gt spra
wiają wrażenie, że ~ją tylko
O'kresami. kiedy chcą,
kiedy
przyjdzie fantazja. Krótkie nu·
nuty takiej gry starczą jednak,

gra we linale
(ze"a

JllDergką

O:tI. - Dzil

nas przeprawa ze 5zwaj(arji\

Papana - Hubert

dma 2;) lutego

U:!;)3 r.

BngnesłBogen

Kanadyjczycy grają od niechcenia. - Niemcy się rozkręcili.-
Wszyscy chcą Czechosłowację ujrzeć we finale

słowacja
PRAGA, 22.2. (Telegram specjalnego wysłannika "Głosu Porannego"). - Wczorajsze rozgrywki pół
finałowe wyjaśniły ostatecznie sytuację w pierwszej grupie. Czecho.
[;łowacja odniosła zwycięstwo nad
Szwaj carią i, obok Ameryki, wchodzi do finału. Czechom spadł
kamień z serca, gdyż w ten
sposób
dalsze powodzenie turnieju je<Jt
zapewnione.
W drugiej grupie sytuacja jest
lliejasna. Niemcy i Austrja mają Po
jednem zwycięstwie i Jednej pora~
ce. To też bezpośrednie spotkanie
tych drużyn da drugiego, obok Ka"!Idy, finalistę.
W drugim. dniu póHinał6w roze.
grano nast~ujące zaW()(1y:
NIEMCY - W~GRY 4:0.
W spotkaniu z Niemcami węgrzy
grali nadzwyczaj ambitnie, lecz
okazali się słabszą drużyną, za wy-

Łódź,

jątkiem drugiej tercji, kiedy to wę bardzo dobrze. W drugiej tercji w
grzy wałczyli jak równy z równym. 5-ej minucie KEYN zmylił ładnie
Wyniki w tercjach są następujące: obronę i uzyskał pierwszy pun~t.
W 13 minucie ten sam gracz krót2:0, 0:0, 2:0.
kim, błyskawicznym strzałem zdoAMERYKA - POLSKA 4:0.
był drugą bramkę. Pierwsza poło
W godzinach
popołudniOWYCh wa trzeciej tercji upływa bezbram.
odbył się mecz Ameryki z PolSką. kowo. Natomiast w 11 i 13 "'ucle
Nasza reprezentacja uzyskała w nast~ują piękne akcje kanadyjczy
sumie dość dobry wynik. Rezultat k6w, uwieńczone zdobyciem dwuch
zawodów byłby zapewne lepszy, dalszych bramek.
Liczne strzały
gdyby od początku grał w bramce wyłapuje WEISS, wreszcie s ataSTOGOWSKJ.
Polacy, nie mając kiem Kanady daje
sobie
radę
nic do stracenia, postanowili wy. Trachtenberg. Kanadyjczyc,y popi.
próbować SZNAJDERA. W rezulta sywali się ładnymi trickami, świa4
cie w pierwszej tercji przepuścił on czącymi o ich kolosalnej teebnice.
trzy goale. W drugiej tercji grał Ostateczny wynik 4:0 dla Kanady.
już Stogowski i wynik był zerowy,
Dzisiaj w ostatnim dniu tOZgfJwreszcie w ostatniej - amerykanie
podwyższają rezultat o jedną zdo- wek półfinałowych odbędą się nabytą bramkę.
Polacy pozostawili stępujl!ce mecze: Kanada - Wę
po meczu tym jaknajlepsze wra- gry, Polska - Szwajcaria, AmeryCzechosłowacja i Niemcy żenie. Grali dobrze, ambitnie, pro. ka Austrja.
wadzili grę otwartą.
Jutro Polskę czeka ostatni mecz
z cyklu półfinałowych rozgrywek,
a mianowicie spotkanie ze Szwaj-

carJą.

CZECHOSLOWACJA SZW AJCARJA 1:0.
Po wczorajszym pogromie jaldego doznali szwajcarzy ogólnie spodziewano się dość łatwego zwycięstwa Czechosłowacji. Tymczasem
pierwsze dwie tercje upłynęły bezbramkowo. Rozpoczęto trzeci okres
gry i znów w ciągu 10 minut niema
bramki. Już miny publiczności wydłułają się, gdy nagle w 12-ej minucie przerywa się MALECZEK i
strzałem nie do obrony rozstrzyga
mecz. Szwajcarzy atakują w ostat.
Niebynich minutach zawzięcie.
wale napręrienie trwa do końca me
czu. Czesi jednak potrafili utrzymać wynik. Wśród szalonych aplau
zów i okrzyków radości druryna
czeska opuszcza lód, mając już
zapewnione mieisce w finale. Wynik tego meczu • przekreślił jednocześnie WSzelkie nadzieje Polski
na zakwalifikowanie się do finału.

SiisshO'lm

najlepszy strzelec
oraz dosko- rłv bram·
:karz Geddes. Czv to samo lekdrużyny,

ceważenie cechować będzie ~rę

kanadyjczyków gdy przyjdzie
im walczyć z Ameryką, czy tur·
niej praski ziści wreszcie najgorętsze marzenia amervka.n I
doprowadzi do detronizacji Ka
nad:v. oddając im tytuł mistrza
świata, ot
pytanie,
które z
dnia na dzień st~je się bardziej zdobYł w DrO'nthoeimie mistrzociekawe. Na odpowiedź czeka stwo śwjata w s'lvbkiej jeździe
na lodzie.
dziś cała Praga. a , nia i cały
świat z niebywałem zacieka·
wieniem.
władze
W ~rzy nad-rabiają braki sza
lona ambicją. Drużyna --jest 0- Łódzkiego Tow. Kolarsłabiona, tak jak i polski
z..eskiego
spół, a co ciekawsze. nawet
z
Odbyło
się
walne zebranie ŁTK,
tych samych powodów. Pra.'ia
zagraniczna szeroko rozpisuk na którem przeprowadzone zostały
się o braku w polskim zespO'le nowe wybory władz. Prezesem zoMarchewc7."'ka i Nowaka i wy· stał ponownie wybrany przez akla.raża zdumienie,
lZ
władza mację P. Pol, wiceprezesem p. Gra..
szkolna mogła odmówić im po- bowski, kapitanem sportO'wymzwolenia na wyjazd dO' P :gi. p. M. Karpiński, sekretarzem p.
Niemcy począłlkowo
grali M. Bud:dak, zast~pcą - Trautówzbyt sztywno, dopiero w dal- na, skarbnikiem p, P. Kermer, goszych mec.zach jakoś się rOl- spodarzem p. Werwas. Do komisji
ruszali i włoży.J.i wie.l.e serca i rewizyjnej weszli pp. Chrza.now.
ski, Binek i FokczyJiski.
energji do gry.
Wreszcie Austrja i ~wajcD·
Zebranie na wniO'sek ustępujące
rja. Pierwsza o bardzo dobrej go zarządu postanOWIłO nadać ty1
teehniee judy wykazuje jakby tul członka honorowego Po Teodopewne przemęczenie, lecz do- rowi Finstrowi.
tychczas na brak szcz.ęśoCia narzekać nie może. Z równem po.
wodzemem mecz z W ~ami Wieluń został Odłą
m~ lię zakońayć ich pora!.
ZPłł·u
ka,
~VŻ świetnej
postawy
bramkarza Hirscaka nie mógł
Jak się dotwiadujemy, Wielała
przełamać atak austrjacki.
rSzwajcarja to drużyna Torianie który naleŻ'al do Łódzkiego ok.ręgo..
go. Cbocia.ż nie
w najlepszej wego związku piłki nożnej został
Iwej ,f onnie. jest on duszą ze- przeniesiony do okręgu kieleckiog<t.
spobu i na nim palcaa cala ak - Prz€:niesienie to nastąpiło naskutek
cja ofenz~\\:na. Porząd~ą na-/st:trań ŁOZPN, gdyż komunikac.ia
uc.zke dalI lm amerykanIe, lOW'elu -e
. t b trud
.
baczymy cz~o dokaże z nimi ~
1
Dl m Jes..
na., co Sltt
P?lska w czwarllkowem s,potka'j ~ w~!o we znakI przy. przeprowa..
mu,
.
dza.mu rozgrywek o mIstrzostwo.

nowe

czony od t

Lekkoatleci
w
obliczu
sezo
u
Kalendarzgk imprez
oprat:owang
już

Łódzcy

lekkoatleci

postanowili

rozpocząć tegoroczny sezon bal
dzo wcześnie. ŚciSłą datę oficjalne.
go wyjścia na boisko wyznaczono
na dzień 9 kwietnia. Sezon roz.
poczną wiosenne biegi na przełaj,
później pójdą inóe konkurencje.
Z ważniejszych imprez lekkoatlc:
tycznych, jakie odbędą się w 1933

roku w Łodzi, wymienić należy mię
dzymiastowe zawody lekkoatletycz
ne Łódź - Kraków - Śląsk, bieg
naprzełaj pań o mistrzostwo Polski
ora~ pierwszy of!~jalny występ naszeJ reprezentacjI kobiecej w zawodach ~ięd.zymiastowycb Łód~
Poznano N~estety, pierwszy ból
ten przypadme rozegrać nam na
obcym gruncie (w Poznaniu).
Kalenda~zyk. szczegółowy lekkoatletów łodzklch opracowano na·

1-

stępująco:

KANADA Kanadyjczycy
zdobYł w Schreiberhan mistrzo
stwO' bO'bsleighowe świata n 'l wadze nie mogą
uzyskać bramki,
loOankaoeh "Rumunja l".

by pokazać, że mogą oni zrohić z pq;eciwnikiem
co tylko
zechcą. W ataku wyróżnia się

9 k,vietnia: wiosenne biegi na·
AUSTRJA 4:0.
w znacznej prze- przełaj.
24 kwietnia: bieg naprzeła) pań
w pierwszej tercji
gdyz Weiss broni o mistrzostwo PolskI.

3 maja: 5 klm. bieg o mistrzostwo ŁOZLA dla panów.
7 maja: bieg sztafetowy PabJa·
nice - Łódź.
14 maja: trójmecz ŁKS-
Kruszender - Zjednoczone z okazji »dnia olimpijskiegO".
20 i 21 maja: mistrzostwa okrę
gu dla zawodników klasy C.
25 maja: zawody dla "młodzików
o mistrzostwo LOZLA i odznakę
PZLA i POS.
Z1 i 28 maja: zawody dla pań
i panów o mistrzostwo ŁOZLA w
klasie A i B.
11 czerwca: trójbój pań i pięciO
bój panów o mistrzostwo okręgu.
15 czerwca: bieg 3 klm. z prze·
szkodami dla panó\ł.
17 I 18 czerwca: dziesięciobój o
mistrzostwo okręgu.
6 sierpnia: bieg sztafetowy w
dniu legjonów.
20 sierpnia: zawody o odznakę
POS i PZLA.
10 września: trójmecz lekkoatle-

tyczny pań i panów Lódź - ~
ków - Śląsl{.
17 września: pięciobój pań o mlstrzostwo okręgu.
24 wrze§nia:
drużynowy bi.
męski o mistrzostwo LOZLA; bieg
1 klm. naprzełaj paó.
1 października: zakończenie sezonu: biegi naprzełaj.
Zapowiedziany mecz
Kobleq
Poznań - Lódź wyznaczony został
na dzień 7 maja. Poza wymiento.
nemi imprezami szr ~ zawodó,.
zorganizują również i kluby. Z tych
imprez na pierwszy plan wysuwaJ4
się zawody o charakterze ogólnopolskim, zorganizowane przez Silk.
cję lekkoatletyczną ŁKS z okazJI
jubileuszowych uroczystości klubu.
Odbędą się one
najprawdopodobniej w czerwcu.
Jak widzimy, sezon
lekkoatletyczny w Łodzi zapowiada si~ doś~
bogato. tyczyć by sobie tylko wypadało, by kalerdarzyk ten został
w całości wypełniOtI'y.

swoj~ najnowszą kapitalną kreacją

- czyzni
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os. Wlślicki zapowiada na w·o.ne DODrawe s,tuacii gospodarczej
Na za,p.roszenie stow. 'ku.p
eów m. !"'odzi Pll'zybyli 01U"
da i z Warszawy p:p. poseł Wi ·
ślicki, wice:clyrekłor warszawsldej izby przem. - handl., dr.
LubowidZIki, dyrektor centrsh
związku kupców, iuż. Zajol'n man i radca praWT..ly cent.rali,
adw. Kaliski.
Po poludniu odbyła się ko'U
ferencja z udziałem 7arzaił'J
stowarzyszenia.
Na konf'!reu-cn tej poseł Wj
ślicki omówił
szer~.g
aktual·
nvch
za~adnień
jotospl"Hlar·
~zych. w pierwszym zaś r~~c1zie sprawy
7.aIA<tłości
nodatkowyeh p~~>ał
~...
.,...
ku mająłkowCf!o oraz 3f'aleni:l
podatku obrotow~o we włókiennictw:ie.
Wieczorem w t.okalu klubu
!.towarzvszenia odbv~a się wieI
ka
'konferencja z nd7inł€m
przeszło 100 osób.
Na konferencję p!l"zybyli m.
in. ol'zedstawiciele iZlbv prze
my .. łowo - bandlowej z dyr.
Ba jerem i wi~edvr Berkowiczem i Sandem, przedstawicieIe włqdz skarhowych, nr.gani·
zacji gospodaJ"Czvch i t. d.
l{opf~rencję zagnił wkepretes Mieczysla'w HertlZ, lJoczem

1!łQS zabrał ,poseł Wiś1icki.
...

Omarwiaj'""" syruac.J·p w ban-""
!Ul! _ t>obf'p. mówca wska.zał..

ił'.

~ ~~ w Polsce knnjee.
.II""" ..~~
-,,
rwo. Ide .łn,;; niema hrotdlu.
.,_.
Nil.' ule~a żadneJ' wo'Ln:}iwośd,
~
7:(' PnIska ""rzy właściw"ch po....
T
cią.g;nięciaeh
i zarządzeniach
mogłaby o wiele łagodniej prze
f:hod7ić kryzys, Rdvż xnajduje
się w t.em szc1.ęśli'Wetn poła że·
niu, że w najglóW!Qie~!Zych ar.tvłtllłach pOkrywa własną Ikon
slłmcję. Pomimo fJl'Zewa~i lud·
Jlości rolniczej czynnik wiejski nie odegrał w parlamencit.
Pobyt wielkiej ·r oli. NatQmiast
n

"

.r1zil':k i zakulisowym grom w~·
tW'orwno dla rolnictwa 'PfZ'7chy:!,ną atmosfer,!. W Polsce
bowiem
na. każdy ddał życia gospodar
I'ze~o przychodzi moda. Od 2
lat więc mam v w Polsce nlod~
na rolnlclwo.
Była już moda na pI~zemysł, na
handel natomiast jesroze mo
·~v nie uvłu. Faworyzowame
rolnictwa wydaje się ń,becn:e
t, 'nhardziei dziwne. że
''\o' i~ś
w bilansie handlowym
państwa nie OO$-ywa POW8init)jszej roIł.
Swiadczv o tem sta·tystyka eks
portu, .wyka·zująoea, ze wywozimv 60 p!l"OC. prodUlkc.ti przemy·
sJowe.i i 40 proc. artykułów
iii

rolnych. Handel w Polsce żył
~
paru lat
bez kredytów,
Pl'Zy anłykupiNkich ustawach
i .fatalnej pvli~yce podatkowej,
~Vł wł'asnyru :'l>rytem i nie
słabnącą C':JeJgją.
Ozisiaj widzim'"
w handlu deklasacje,
~'lnj.k
I)rzedsiębiorstw pierw·
szej i dru~iej kategorji, zastęnowanej kat. III i IV, co 0-

rolnilk~w, udenając znowu w Bank Polski otrzyma wolne pfe
skórę kupca. Wreszcie
niądze, kt6re bęcbie m~ł pomonopole na posuz~ólnyclt. święcić dla obrotu duszął.'f'-2o
frontach handlu
się w obroży, skurczonego
dokonały reszty wiszc-zenia.
obiegu pienlęŻl1egu.
W tych ,,;aru.nkach utworzo Handel z tej konjunk.tu.ry, któ
na została kvmis.ia dla ratowa· ra może r·rzyjść na wiosnę. hl.<
nia haiIldlu. Zrobiła ona dot~h dzie mial niewiele. Ale w tym
czas mało. ale przecież
momencie handel Ull1'si mieć
; na handel prZY.fdzlc moda. ~wobodę ruchu, bo inlł('zej kon
Komisja b
utrwaliła jed.m.k sumenŁ nie wyz:vsJta
.,oł>iadaz.nac~a
w nmyśJ.e m 'ni'Stra - generała,' nia pieniądza. Ta sW'lboda fU
eał1wwitą
pauperyzację i nt- że tak w handlu być n:e może. chu ~zie
możliwa
plTlede·
szC'U'inie aparatu wymiany.
,W mi~dzyczasie za ..ozęłv się wszvsfCtit'm pOd warJIMiem
Ch"~ieliśmv zamias-t handlu pro wyłaniać nowe fonny handlu - zlikwidowania N1CłClośel podał
W'a~zić
Ikompensacje, oz,nac.lające pokowycll w handlu.
politykę popierania ~dzie1nt, wrót do średniowiecza i dalS3ł!
.
..
a1.e Si:nółdzie1nl'e ni~ od<><Tt"ały elimiowanie handlu
którv W przeciwnym raZIe moma
' t"
~,
~....
•
.n
"
' •
przegrać moment konjun'kt u l1"'adn ej roli. Po polityce s.pM- Je~t p1'zecle~ tylko
wiosennej, Prócz 7aJf'~ł{lści roz
rlzielni maIUV
imeJatywą myśli I t:amanleOl wiąlZać trzeba spraw~ podatku
politykę karteli,
.
d~ego. •
mają,tkowe.go, który w obecnej
kt6re z lnupca uczyniły mane· Są ~l~k o~Jawy ś'W·a,:!?Zące .. fOI"'llie S'J)otkał się z protestem
~dnl\ w rękach dyrektora hiumozl:wośC1!lClh ~pręzenla.
i ma być zmieniony pmv za1'a
sprzedaży.
Jednocześnie Przez zhberal:.zowaDlł\ pokry . mierzonej jednocze~('!
przyszły dekrety pomocy dla' ::.a
pod'Wyżce podatku IlMlJlłow~o
_
Realiza~ia tego pro"ramu przy
.1 ZTo.:r.umienru inŁere..ów W'SZyst
kich wal"!'tw da pozytywne 're•
U
•• I "
'1I1JtJłtv i _
przeciwko zgłoszeniU nowych warunków układu pl'uzwyefę!enle depresji uhar
dłu ł J
al
Widzewska Manufaktura sp. akc. cieli w odstępach najdalej 14-dnio tC"ł'anemn ~
~ e w ee
jak już donosiliśmy zgłosiła nowe wych, a tymczasem w sprawie tej
kUPleetw~ •
propozycje ukł:,lowe, przewidują- wyznaczony został Jui trzeci terPo tem pmemóV1lemu ad",
ce spłatę 70 proc. nalełno§ef po mln tego zebrania
ali ski omówił orace nad 1.
t
•• d I •
d d
. '
kwidac;ą
podatkowych,
za
ernume wtl etmm o
aty upraPrzy ę"le nowycb p--cJi Ił. . i
ł d ! "
·-r--,J
które mają być UZID.3.ne ws'Zyst
wottJOCmema s ę uk a u.
kI d
b
t
te inie, t J.
J d'
b ni
a owye po ym
rm
• kie
e noezesnie na tem ze ra u 17 b. m. skariący uważaj' za .al-I.. --a"Ik' tłO 1 IIJfSDła
adw. Emil Montlak w imieniu n-e lsaml~""
~ ........
i
h
f'
--2
et I k spnJeCZne od
z p ... p
' - r•-• - '
1933 r.
gran cznye
Jrm
WIerzy e e d eni
ta
łat.......
E
L
F
z a o
roczen wyp
I ........ Min. ekadMt nie ~dza się Qa
"Thomas vans et Co. td.",,, en ....... teg s daj uchyl-ta odroeze
"""
o1 tz;ą Ił....
l1.enera.~nll JUtwidację nłefClo··
derl et Co"
' , "a asoo, Burget _I.
t
1"0_'
,
H
Bt..-ho"
Co"
lIIi\ wyp a •
§Ci. ale zamierza
e
UlI" ,
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"""
II et
•,
"Weatherfotd, Crttmp et Cd>
Skargę pow,2są.-poaa •
.eIOko IJło!Mnvd 1DDIIN8ft1r
oraz adwokat Laehmanowlez w na posiedzeniu w dołu 28 b. aL
lDdywłdualne.
imieniu firm "Cicurel et Barda-, oóeXXXXX:XXX~
"Siemat" i dwuch Innych zagranlez
nych oświadezyl~ Ił: zgłaszanłe no- KINO-TUTR
....ycb propozycji a.kładowyeb Jest &:
spóźnłone i zdaniem łeh ułe mme "
..,
UUI
być poddane dysku8)t.
Do oświadczenła tego przyłączył
NARUTOWICZA 20.

S arg!!l wlerZUC"!
. . I_I W.d
. I zewa

P lE ND I D

się również adw. Menasae, pełno
MoorzeJowskieh Zakładów.
S-ędzła komisarz jednak po6tanowił zebranie odroezyć na inny ter·
mln.
Na tę decyzję sędziego komłsa·
rza adw. Montlak w imienin wszystkieh wierzycłel~ adw. Lachmano
wiez w imIeniu f. "Cicurel et Barda" oraz ad1\'. Wellisch z Warsuwy w imieniu firmy ,,8icmat" złoźyli ska.rgę, w której domagali 5łę
uchylenia decyzji sędziego komlsarza I stwierdzenia, ił wskutek upły
WU .terminu odroezenia wypłat postępowanie układowe wygasło.

W skardze tej twierdzą,
iż".
pr-repis6w rozp. o zap()bleganiu upad/Mej przewidziane są tylko
dwa termi11y zgr/)lt]adzenla wierzy.
myśl

le ruchomości firm, E. W.·cke
sprzedane na licytacji za 238.000
Na tebranin związku wierzycieli
firmy "TkacJ-ro - Gum"
wa Manufaktura Emil Wicke sp.
Bkc." syndyk ostateczny od cz,yta{
sprawozdanie, z którego wynika,
że postanOwiono zi\wrzeć zwią,zek
wiel'zy'~ie1i i wybrano
syndyka,mi
ostatecz,;ymi ' adw. Daliga i kupca
Leona Mokrskiego.
Z braku z.'limówie~, wobec ~.
czerpania. surowr,ów, fabrykę za·
ntkni~to i
do dnia. dzisiejszego
jest ona nierzvnna.
Wierzyciel
bipotcezny - 'hasi\
emerytalo}t
pr:1Cowników K. E. L. wystą.pi!
przeciwko upadłej firmie o zasądz~
nie zabezpirczenia na ni9rucbomo
ści firmy sumy 10.000 dolarów 2t
koszta.mi i procenta.mi od 19 Itpca
1930 roku i uzyskawszy wyrok na
tę sumę, dokonał za pOMT"ldnictwem
komornika. Gałczyńskiego tak-f,ia.
upadlości

zł.

nieruchomOści i maszyn upadłej fIrmy.
W obe~ braku licyt3.lltów sprzed,ai w pierwszym terminie nio doszła do skutku, w drugim tennlnie
licytncji wierzyciel egzekwujący _
Imga emerytalna. nabył~. nieruchu.
mość wraz maszynami za 238,000
de tych.

Bilans Da. 1 lut<.'go lUS3 r. po
aktywów zamyka się kwob~ 570,1)14$6 zł., po stronie passy
wów 436.46.-'3.57 zł., wobec czegG
nadwy.i;k3, pa~sywów
wynOSi
378.948.71 zł. Wvmienione w bila.n.
sie pozyr.je: t.owary, utensylja i pa.
sy !1ą zupełnie nierealne, poniewai
są. t.o rzeczy ' stare, zleżał-e, z przed
Jat 8, na. które wog6le niema nabywców.
Zebrani sprawoza.a.rue to przyjęli
do wiadomości i zatwierdzema..
~tronie

Łódź,

OZ-'BI,-ąl,

w roli głównej

nr

081....1·1 dni I.

Kochanek

ndra

23 lutego 1933 r.

RynfK 'lfHlfiUł
Warszawska

giełda

pieniężna

Na wcsorajszem zebraniu giełdy
walutowo - dewizowej w Warl3zawie tendencja. dla dewiz przewatala
mocniejsza %& wyją.tkiem dewizy
na. Londyn, której kurs ksztaJto wal się słabiej. Obroty były nieco
zwiększone. Notowano: Belgja 125
(plus 15), Gdańsk 174.20 (plus lO;,
HQlandja 36025 (plus 65), Londyn
30.52 _ 30.55 (_ 12), Nowy Jork
~.901. Nowy Jork _ kabel 8.000,
Paryż 35.12 (pluli l), Praga 26.42
(plus l), Szwajcarja 173.65, Włochy 45.60.
•
.
Tram.a.kcJe menotowane: Sztokholm 1'11.90 (- 1); w obrotach

,nłędzyl>ankowyth J(>wlz1.

n,

Pet.

Ib ,WHO (plus 5).

. W. obrotach prywatnycb: marka
ruemlel:ka 212.60 (pIu! 5), dolar g..:.
tówkowy 8.90,75, dolar złoty 9.02,
rubel ~Joty 4.7Y1,75, rubel srebrny
1.29, bilon 0.5~.
AKCJE
Na. rynku akcyjnym tendencja.
tyła slabsza przy dość <Yl"ywionych
o~t{)tach akeJ~mi Staracho,,:iecldeJDl. Notowano. Bank PolskI. 76.50
- 56.25 (- 100), StarachOWlCtl 10
10 15
.•
Tnnzakeje nlenototwane: Lilpopy 11.25 (- 25), Ostrowieckie 2;1.50
(plll~ 50).

-

PAPIERy PROCENTOWE
Dla papierów procentowych l
zw. preDlJ·r.-,rcb tendencJ'a. p~
-~oJ
tała morniEll·I5.... • .. .1 dla nlWl\Jlta,....., -...
,..,-łych _ "trzymana.
Notowano: 8
I\roo.
budGwJalla 45.25 _ 44.75 ( l'
25).4 ~.nroo_ ó.olarowa 58.50 _ \lU
e::c.90
- 58.80 (- 45), 4 proc. inweetycyj
na zwykła 106.75 (plus 50), 86rj\t
W& 112.50 W!Us 50), 5 proc. konwer
syjna 44.50 ( - 50), 5 proe. kolejowa. 4:'\ ('H'»), 6 pl"Oe. dolarowa drott
ne odeioki t.9.90 ( - 10), '7 proc.
stabi1iza.~YJna 58.50 58.75 58.25, 10 proc. kolejowa. lOS (plUlI
."i(\) , Ih.t~· ~:'Is::lwne i o1>liga.eje bm.
ków pailstwowych

~

zmian,.. " t

pół proc. ziE'mskie 88 - 37.50 (Plug
50), odcinki drobne 37.50, 7 proc.
cipnlskie dolarowe odcinki Po 500

duhu6w 40, 8 proc. Warszawy
44.25 - 43.75 - 44, 8 proc. poż.
szkolna m. Warsza.wv I do P! OOlisji 8S.
•
Tranzakcje dokonane & nienotc>wa.ne: 7 proc. stabilizacyjoa. odcin
Początek seansów o godzinie 4-ei po pol w soboty,
ki po 100 d0laró\v 62, 8 proc. «liIniedziele i świ~ta o godz. l2·ej
Aparatura Western Electric. lonowska 69.~
7 proc.
śląska.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " •••••••••••••••••••• 4.').36 _ 4:,).2n, 7 proc. Warszawska.
41.36 _ 41.25. 8 proc. Loozi 41.75.
6 proc. obligaeje m. Warszawy vi
emisja. 3łt75 (_ 25), VIII i IX emi.
władze korzystać będą z pomocy rzeczoznawców sja 35 ~pl\1s 50), 6 proc. bony magi·
strat u m.. Warszawy 58.50.
Izba przemysłowo- handlowa za rok .1932 izba dała wyraz de
odbyła konferencję 31 prezesem zyderał.owi, by akcję ową w od
NOTOWANIA BAWELNY
iz.b v skarbowej.
powiednim sto-puiu dostosowaLIVERPOOL
Na konferencji izba I()r.zedsta no do reaLnych wyników obroloco 4,98 luty 4,81 marZflc 4,82
wiła postulaty,
.nastręczające Wwvch
J)'I"Zedsiębiorstw,
w
kwiecień 4,82 maj
4,83 c%erwiee
si.ę w kwestji załatwienia
zwią~k'll ,. ozem delegaci izby 4,84 lipiec 4,85 sierpień 4.86 wrze.
odwołań z tytułu podatkn pn:e połotvli nadsk na sp,rawę
mysłowego,
l"Ównomiemego p~~nla sień 4.88 październik 4.90 listopad.
4.91 grudzień 4,93 styczeń 4,95 lujako tet poruszyła sprawę ujed
rzeczoznawców
ty
4.97 marzee 4.99.
nolicenia ,praktyki, dotvczą.cej z lislv osób zap.roponow8lllych
Egipska:
loco 7.06 marzec 6,75
traJktow9.piSl
przez s-amorząd gOSipoda.rczy.
maj 6,84 lipiec 6,92 październik
odłliSań nmorły. acY.łnyeh pn)
Pre.res izby skarbowej o i,le 6,98 listopad 7,04 styczeń 7,11 luty
wymiarze podatku doehodowe;dzie o WYmiar ,podatku prze· 71.11.
Z uW8#C'i na zbliŻ'ają('v sie wy mvstowego, zapowiedział wyUpper: loco 6.43 marzec 6.25 ma;
miar podal'ku przemysłowe~ danie specjalnego okól.nilka, za- 6.23 lipi~c 6,21 październik 6.17 li
lecaJą.c·ego w~adzom I instalncji
wydatne k~tanie z pomocy o;;topad 6.16 styczeń 6,1f7 luty 6,1'(.

Prz, .,ml-arach DodatkGwreb

"o.

ao marca

podniesienie upadłości
Banku Handl. w Łodzi

w sprawie upadłości Banku JJan
dlowego "p. ake. w Lodzi wy~j~
czony ~'ł stał :·rzez sędziego k ,misar~a pO\\;VZszeJ upad!ośc l , p. sę
dziego !J?rdtowego Konarzewsl,iego termi11 ostatecznego zeb"al'ia
wierzy~ eh, celem zawarcia u !~adu
na dzień 30 marca r. b.

~w,

desy.gnowanych
przez
iz;bę
przemysłowo - handlową.
Celem omówienia s.pornych
zagadnień, iwa J)Il'zemvsłowo
handlowa odbędzi-e
ponowną
konferendę
z iWą s'ka..rbową
bezpośrednio przed zjazdem na
czelników urzędów, co z koleI
umożliwić winn-o
definitywne
wyjaŚonienic odnośnych spraw
w ramach wiSlponmia:nego zjaz·
duo -

BR~MA

loco rl.27 marzec 6,91 maj 7,00
lipiec 7.16 pażdziernik 7.39 gru ·
dzit'll 7,48

Rtyczrń

71,5R.

ALEKSANDRJA
Sakkelaridis: marzec 12,49 maj
12,78 lipiec 13 (}9, listopad 13,44
styczeń

13 80

Ashmouni: Juty 11.- kwiecień
11_ cterwiec iO,9D październik
j 0,87 g-rud ziel) 11_

-

n n.·

~,. 5~
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Dziś

Dziś

T L"
ino

i dni nasteDft,ch I

i dni nasteDn,ch!

Początek

Wspaniałe arcydzieło
dźwiękowe superpro-

I

dukcji MetroGoldwyn-Mayer p. t.

"

JaDeł

Przecudna rapaodja dwóeh serc...

prezentowanym

walką klasową
pienięinym, re-

przez

kartele, a

władzą gospodarczą, którą powłnno mieć społeczeństwo I państwo
nie drogą etatyzmu, lecz przez wykonanie pieniężnego przywileju e-

centralna klasowych
zawodowych powzięła w
maju roku t 932 uchwałę programo
wą w kwestji charakteru światowe
go kryzysu gospodarczego, podkre
ślaJąc te jedynym i Istotnym celem
produkcji jest zaspokojenie potrzeb
szerokich mas ludowych. Uchwala
wypowiada zapatrywanie, i..e cel
ten jest Dli)iliwy do zrealizowania
"skoro istnieją wszelkie ku temu
warunki i czynniki, jak: niezutyte
surowce, niewykorzystane narzę.
dzia pracy, marniejąca siła robo«!Za i dostateczQe zapasy
źywnoś
('I". Polityka cospodarcza państwa
winna iść w kierunku stałego i cią.
głego naginania produkcJi do Jedynego celu - zaspakajania potrzeb
mas. Abv podporządkować Zycie
gospodarcze łntere~ ludnoścl, do
magać się nalety zmIany systemu
finansowego tak, by polityka finan
'iowa podporządkowana była cał
kowicie potrzebom produkcji i kóo
lIumcjł, a nie Jak obecnie, by produkcla i konsumcJa podporządko
wana była systemowi finansowemu.

misyJr.ego przez pa(18two I to w ca
Wywody prelegenta, oparte na
łoścl. Walka ta rozegra się do koń
cyfrach
i głębokich atudJach, przeca i dopiero wtedy, gdy państwo
ostatecznie zwyci~y. nastąpi od- myślane i podane w przystępnej ł
tTeściw~j formie, zostały przez słu
prężenie. Dopćł{i nie zrewidujemy
ustroju pieniężnego, dopóty kryzy- chaczy prZ)'jęt~ huczneani oklaskami..
su nie usuniemy.

Co

y

12.10 Koncert z

dziś

r ez radj

gramofono- handlowej w Łodzi.
19.30 Kwalirans literacki ,,1.C'ś-12,35 Koncert szkolny z filhar- ka" Stanisława Karzyckiego. Gwa·
monji warsza.wskiel
rą podhalańską odczyta. p.
Jall
15,25 Płyty graro01onowe.
uałdyn.
15·35 . ,Przegląd czasopism kobie20,00 "Stuletnia rocznica teatru
cych".
Wielkiego w Warsz.'twie.
13,50 Płyty gramOfonowe.
20,15 Transmisja z teatru WieI16.25 Lekcja języka. francusklp.- kif'go. Opera pt. "Oyrulik Sewil·
go (kurs średni).
ski" Rossiniego.
16,40 "Stat.ystyka we wnętrtu
21\.40 Transmi!!ja z teatru Wielciału. ludzkjrg'o" wygł. dr. Fa· ld($go. Diverti<;semcnt baletowe.
Eks Burdecki.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
. LipSk (390)
1'7.00 Koncert kameralny.
17·40 Odczyt p. t. ,,0 małem pań20.00 Oratorj1lln Handla. "Se~twie wielki'3go narodu".
mele'"
18,00 Odczyt dla maturzystów
KaIundborg ,1133)
c. t. "Jan Korhanowski".
PO.l0 Koncert (Symfonja C.dur
1825 Muzyka. lf>kka..
Szuberta, Koncert fortepianowy G·
18,45 Skrzynka pocztOwa łódzka dur Bf~E'tholvena. i Uwertura "Obe.
19 :10 Komunikat jzby przem. ron" 'YeberJt.
płyt

wvch.

Londyn (45fJ)

"Od

Stambułu

nadal pr~edstawicielkq
niciarni widzewskieJ

Pod powyższym tytułem został
Komisja
wygłoszony odczyt przez senatora związków

zwałbym ostatnią
między kapitałem

nad pieśniami II Wzruszy! Olśni! Oczaruje
nialeml melodjami, wystawił i grą!

dźwiEłkowy

Jak wiadomo, pJ."Z,edstawlelel
siwo Towa:rzystwa akey.fnego
łódzkiej

fabryki niei

zostało 0-

debrane firmie C. Padowlez z
powodu faktów, o -których w
swoim czasie donosiIlśmy.
Obecnie, .lak się dowiaduje·
my, finalizowane są rokowania w sprawie
przywl'ócenJa
te.i fił'Dlle prrzedstawicielstwa
ni~larnl wldzewskleJ.
Jak nam komunikują, pertraktacje te są na dobrej dl'C)o
dze I zakończenia łeh nalety
w najbliższych

się spodziewać

dnJaeh.
"GOSPODARKA

George'a Fit",maurice·a.

Dramat kobiet y- kurtyzan'y-sz~

Ston~.

w najnowszym
filmie p. t.

Lionel Barr,more •.

NARODOWA"

ORtatni
numer dwtttygodnika.
"Uol>podarka Narodowa" z 15 bm.
przynosi na. wstępie omówienie obecnych tendencji sfer gospodarczych w kierunku ograniczenia. obci~beń społE'cznych, redukji
płat.
,robouzych i złagod'lenia UBtaW,*
dawstwa. ochronnego. Zagadnieniom tym poświęcony jeet szereg
cifkn.wych artykulów w dziale
uwag. Tak więc p. Zygmunt Szemplińl!ki oma ja. kł'ytYkę polskiej
l)olitytki społecznej. p. Władysław
Diamand porusza problem postępu
terbnic:.lnego na tle powstania. i na
silt'nia kryzysu, p. Czesław Bobrow
ski omawia politykę społeczną, p.
Snk(:!lnvslti - problem plac roboczy dl.
Dział ten omaJWia cało.
.k!>ztult poruszonych
zagadnień,
przyl'ZEtn ciekawie zapowiada. lIię
artykuł l). Diamanda, który ukazać się ma w następaym numerze
"Gosp!JJal"ki Narodowej", a pOświę
eony l.'.((uzie rozpatrzeniu poIit.ykl
traktatowej pod kątem wIilzcuia.
"pr:twa pracy".
.
P. Poniatvwski, olńawia~ ~
gadnienia
reformy podatkowe),
shu;imie podkrEśla. koniecznoŚĆ odnowienia ka1lry kierowniczej urzę·
dów skarbuwych. P. Łączkowski
zaDłif'Sl.rZa (~iekawy
artykuł p. t.
"Tuży11ierowie", w którym omawia
prl'blf:m "mentalności" inż'ynler
skiej. mogącej przysp(ll'zy\~ nieobliczalne szkody naezej gospod.m;(!
naroOowej.
P. Kaczorowski podkreśla., że wa
runkiem zwiększenia. i odciążenia.
dochodu nn.rodowego oraz przywró.
cenia równowagi między produkcją.
i konsumcj:t .jest wzmożenie ruchu
inwestycyjnego.
W dziale notatek zUltjdujemy
'Wzmiankę, wypowiadającą się pneciwko funduszowi pracy.

Czar Jej elU

każdego

wielkością

do Bagdadu", tygodnik Foxa i

Firma 'adowicz

!DO!ób la~oń[ly Jie ~rYlYJ

dr. Grossa na zgromadzeniu, zwoJanem przez łódzki komitet P. P. S.
w dniu 19 lutego 1933 roku w sali
filharmonji.
Senator Daniel GrOS8 jest znanym ekonomistą, którego teorje o
pieniądzu wywołują namiętne dy·
ikusje w 'kolach naukowych.
Władza kapitału pieniężnego ma
lOię ku końcowi mówi prelegent
- jako socjalista powinienem się
cieszyć, ł..e w obecnych czasach
'wiatowe
przeobrażenia wbijają
gwó:hdź do trumny ustroJu kapitali
6tycznego, lecz nie pragn" by wraz
z upadkiem dotychczasowych form
ginęła łudność.
gospadarstwa PI'óZni między starym a nowym ustrojem być nie powinno. Rozgrywa się obecnie walka, którą na-
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CeDY miejsc popularne r BIlety ulgowe wazne bez ogramCZCJJ .

6auDor i Charles Farrell
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"GLOS PORANNY'" -

tematu. wspa·

aktualności krajowe

ZARZĄD

lUldzelSMlel Dla ufa Biuru
Spółki

Akcyjnej w Łodzi

zawiadamia PP. Akojonarjuszy, że wobec niedojścia do skutku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 2
grudnia 1932 roku, zwołnje się

powtórne lWy[l~jne Walne l~roma~leni~,

które Odbędzie się dnia 7 kwietnia 1933 ro~u o godzinie 4·ej
popołudniu w. lokal? .. ~id~e:wskie] Manuf~ktury~ Sp. .~ke.
w Łodzi przy ulwy Środmłe]sklcJ 13, z następującym porl':ą.dk10m
dziennym:
l. Wybór Przewodoicz'lcego Zgromadzenia.
2. Akceptowanie uchwał powziętych na Walnem Zgromu·
dzeniu Akcjouariuszów Spółki z dnia 19 lutego 1932 r.
w przedmiocie:
a) Zatwierdzenia Bilansu oraz Rachunku Strat i Zyskuw
za rok 1930 i absolutorjum eUa Zarządu.
b) Określenia poborów Członków Zarządu za rok 19:\«(
oraz za pierwsze osiem miesięcy 1931 roku.
e) Powiększenia ilości Członków Rady Nadzorczej i
wyborów uzupełniających do Rady Nadzorr:zej.
d) Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie sprzejaży
obligacji dokonanyoh w celu zastawienia tychże
obligaoil U wierzycieli Widzewskiej :Manufaktury,
Spółki Akcyjnej, stosownie do protokułu Walnego
Zgromadzenia z dnia 3 września 1931 roku.
e) Wniosku w przedmiooie przepisania na rzecz Spółki
nieruchomości N. rep. 3968 Nr. bip. 258 oraz N. rep.
711 Nr. bip. 272 F.
f) Wniosku w sprawie zrezygnowania przez Zarząd.s
cz~ści poborów prz'VZnanych Zarządowi na podstaWlII
uchwały Walnego Zgromadzenia z .d nia 20 wrześuia
1929 roku.
3. Sprawozdanie Zarządu za rok operacyjny 1931,
4. Sprawozdanie Radv Nadzorlzej za rok operacyjny 193L
5. Zatwierdzenie Bilansu i Rachunku Strat i Zysków za
rok operacyjny 1931, sposobu pokrycja strat za rok
1930 i 1931, oraz udzielenie absolutorj um Zarządowi
i Radzie Nadzorczej.
6. Określenie poborów Rady Nadzorczej.
7. Wybory do Rady Nadzorczej i ustalenie iloŚĆ Członków
Rady Nadzorczej.
8. . Sprawozdanie Zarządu o przebiegu postępowania ukła
dowego.
9. Zmiana par. 25 Statutu' Spółki, który zamiast dotyeh
czasowego brzmienia:
'
"Rozwiązanie Spółki może być dobrowolne, na zasadzie
Uchwały Walnego Zgromadzenia, lub obowią!kowa. Rozwiązanie Spółki nBstępuje obowiązkowo, poza wypadkami
przewidzianemi przez' prawo, je~eli bilans wykaże strat~
przekraczającą sumę Kapitału Rezerwowego, Nadz~ycza].
nego Kapitału Rezerwowego, ewentualnych speł]alnych
Kapitałów Rezerwowych ł jedną trzecią część Kapitału
Zakładowego, a akcionarjllsze nie pokryją jej w ciągu pół
roku od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzeni.
sprawozdania, które t~ stratę wykazało"
mil otrzymać now. treść nas~pującą:
Par. 15. "Rozwiązani. i likwidacja Spółki dokonywane
będą w wypadkach i w sposób puez prawo
przewidziany oh ~ •
Zarząd zwraoa uwagę PP. Akcjonarjuszy n8 to, ~e wspomniane wytej Walne Zgromadzenie, jako odbywające się w drugim terminie, jest stosownie do art. 9 Statutu prawomocne bez
względu na ilość reprezentowanych na niem akcyj, i te na
Zgromadzeniu tem rozpatrywane mogą być tylko te sprawy.
których nie rozstrzygnięto na pierwszem Zgromadzeniu ni~
dOl!złem do skutku.

21.15 Konr.ert (M. in. Symfonja.
F-dur Beethovena i Symfonja Fan·
tastyczna B<:>rIinza.).
MedJolan (332)
POLSKIE RADJO W STYCZNIU
21.0e Opera. :,Tosca" Pucciniego.
W CYFRACH
Sztokholm (435)
W stvcznhl rb. centralna rozgłoś
21.00 K\vintt't smyczkOWy C-dm
nia polska nad3,b. ogółem 352 go- Szucerta..
dziny i 17 minut aUdyoji. Na. audycje muzyczne przypada 169 godzin
33 min., wtem 44 godziny 47 min.
ln\lzyki powa.żnej, 10 godz. 37 min.
muzyki operowej, 4 godz. 25 min.
Sulejówek-Belweder
(Ipf:n~ tek i rewji, 62 godziny 17 minnt ro~lzyki l",kkiej i 37 godzin 271 Dort:(,znJm zwycza.jem komenda wodników wrs.z z; drużynowym oraz
minut muzyki tanecznej. Muzyka okręgu sttlecznego nr. XI zwią,zku jednego kolana..
Spółki Akcyjnej.
pow.l.Źlla sta.nowi 36,81 proc. audyo
strzeleckiE'r. organizuje w dniu 19 Zgłaszane do ma.rszu drużyny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~
cji muzycznych, reszta. zat, a więc marca
T. b. :,VlII marsz Sulejówek 'Wykazać się winny eona.jmniej dwu
~J""H~·~
H3 .19 proc. przypada na muzykę - Belweder im. marsz. Piłsuds~ie~ krotną. zaprawą. marszową z bronią
lekką, taneczną Oraz operetki. Mu- go". Regulamin marszu został lUZ na dystansie przynajmniej 25 klm.
zyki z płyt gramofonowych nada- opracowany I rozesłany kierown'l. Zgłoszenia drutyn przyjmuje k()
no w tym ntiesiącu 58 godz. 07 mt- kom ckręgQ>wych urzędów W. l. mend1 okręgu stołecznego nr. XI
nut. W t<:n sposób audycje muzycz i P. W. oraz komendantom okrę· J:&W. ią1.kU strzpleckiego, Wa.rsza.wa,
De ~,Polskiego Radja." st.anowłą. gów %w. !trz.el.
IDEĄLHA
BALSAMICZNA WZMAcr ~
Al Jarololłm!kft' %71, m. 4, tel.
61 17 proc. ogółu audycji nada.nYCl?
Odmi~e od zeszłego roku, drl1 9-75--28 do. dnia 10 tIl&rea. r. b.
~qjIIJC.' 1It;~ nIJ.~1!
• tym miesiącu.
(r)
i1na.ma.rsz.owa składa. ~~ z 13 za·

ial radia
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Ogłoszenie.

CHIrIfiOSOL to zb - wca w wielu

Chroni przed katarem, jłrYPIl etc. Skutecznie stosowany
do kom ~res6w dezynfeku j ących. obmywań, płókań. pr y
obrałeniach skóry, bard,lO ws~alany przy odmro!eniach oraz nadmiernem poceniu s ; ~. Chinosoi w tablp.tkach z powytszym znakiem ochronnym do nabycia w aptekach I składach aptecznych ,
Sposób utycia w każdem opakowan!u.
Chinosoi

ORTOPEDYST:\-KON STR UKTOB
wykonywa wszelkie prace, wchodząoe w zakres
ortopedji: sziuozne ręce. nogi. aparaty ortoped.
wszelkioh systemów. gorsety na s~l'llywienie
kręgosiupa. wkłady ortopedvczne na
płasJ'ą
stopę (platfus) z kompozycji aluminiowej i z masy. .6 paratv własnego wynalazku na kr6teze
nogi, z6stępuiąee obuwie na korku (mo~na na
nic wkładać normalne pantofelki). Pasy rupturowe i brzuszne.
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w swoim oryginalnym repertuarze.

"Zródlo' wł. Z.6omoliósMi

Kołodny pobił rekord powodzenia w Warszawie-przeszło 100
wyprzedanych przedstawień.

Przejazd 1, .el. 209-87 i 133-72
UWAGA: Dla szkół, instytucji i związków
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wunajęCi8:

murowany trzypiętrowy budynek fabryozny,
dług. 30.85 mtr., szeroko 18.65 mtr., murowany jednopiętrowy dom mieszkalny,
szopy drewniRue i murowane orl:lz 48 krosien 44 calowe z motorami i 2 szarpacze.
Wianomość : M. Fogel. ul. Piotrkowska 5.
" .. ...

WIBLKł

jedynym koncertem
znany humorysta

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

M

K U P U J CI E Z l-go ZR 6 D l A

Teatr "Scala" ~ródmig:lka 15

Pracownia orloDed,clna

odczuwaią tylko firmy
rozumieiące potrzeby
~
ogłaszania sią
:-:

nalYChmiast dO

Syndyk tymczasowy masy upadłości Moszka
Joskowicza na mocy art. 502 K. H. wzywa
wierzycieli powyższej upadłości. aby w ciągu
dni 40 stawili lię osobiście lub przez pełno
mocników z dowodami. usprawiedliwiająeemi
ich wierzytelności w ka lcelarji jello w Łodzi
przy ul. Piłsudskiego 23, w godzinach 5-7 i
oświadczyli, z iakiego tytułu i do iakiei sumy
są wierzycielami masy upadłości oraz złożyli
tytuły posiadanych wierzytelności.
Sprawdzenie wierzytelności na mocy art 503
i nast. K. H .. nastąpi w obecności Sędziego
Komisarza w dniu 8 kwietnia 1933 r. o godz.
11 w Wydziale 111 Handlowym Sądu Okręgo
wego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego Nr. 5, pokój ~r. 15.
Syndyk tymozasowy
Józef Pines, adwokat
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udzielamy z ciastek 10% rabat.
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AKWIZYCJA

Chorobr sk6me Iweneryc.ne

OGŁ08ZEN

tel. 128-07.
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Piotrkow.ska 50
Tel. 121-38
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Maguyn]U 1- rum miasta
o o stąplema. OlU aa,aaaaenle olIlen fabrya.n,ah w
leraki L Fijalko. Piotrkowska 7 Ohriy sub. "Narutowicza" w bu~,nIraGh p1otrow,oh l partarowvah
adm. oisma.
(t. lIor. Saado.Job) ONa odk"rzanle

wy~eze oony.

elektrol"xem.

BRY~AN~, doto, ~ebro, ról;·
ną bltutel'J~ oraz kWlty ~ombardo we kupuje i płaci najwytsze
ceny. Mo Mizes, Piotrkowska 30.
~-

,
..
Opakowanie drzwi I okien na simęjl
PO.KÓJ um~bl.ow8ny z Dl~kr~- Cenr nle.le. Tal. '100.41 (Prrw)
pu]ą~em we]śClem do wynajęCIa
PrzSI]azd 40, m. 32, parter, od
- - - - - - - - - - 5-7 w.

MASZYNA DO PRANIA nowa.
zagraniozna, marki "Jobn" okazyjnie tanio do sprsedania.
Wiadomość telefonicznie 226-32

DWA POKOJE z kuchni" z
wsselkiemi wygodami,
I-sze
piff.l'~ do wynajęcia. Cegielniana
41, m. ;&6, od 2-3 i od 7-ej
wiecz.

FORTEPIANY, pianina i fisharmonje poleea po cenach fabry- PUKóJ słoneczny umeblowanv
cli!Inych Karol Koischwitz, Mo- do wynai~cia. Sienkiewioza 40,
niuszki 2.
1312-10 lewa ofie., 11 p. m. 23.

i-

POKóJ dwuokienny, frontowy,
umeblowany zaraz od wejścia
do wynaj~cia. Sienkiewicza 20,
NIEMA BRAKU POSADl CZy U piętro u prof. Halperna.
001-3
firma jest w opresji, osy prosperuje, zaWBJle ma duto wolnych
mle]sc
dla lIdolnyoh MIESZKANIE 4: lub 3-pokojowe
z wszelkiemi wygodami bez
współpraoownik6w, którzy poodst~pnego do wynajęcia. Aleja
trafią firm~ z opresji wyprowa l -go Maja 4. Wiadomość na
'
dzić - lub uezynić i'ł: bardziei miejscu.
prosperuiąoą. - Ty8iąee ich czyPOKóJ umeblowany z telefonem
ta codziennie drobne ogłoszenia
do wynaięcia. Mielczarskiego 24,
w "Głosie Porannym"
m. 5. Telefon 1ba-50.

I

R6ine

---

•

Poranne.," .....,atkleml
datkami wynosi w
..
4.00... odnouenlePrenumerata
«lpoezv. c
"oaat".", w ba!u 'Beranic, t.·
mleslęalna

_Clloeu

p.. eey ·bll

~kopiaów

mogił SIl okazaniem kwitu :I opłaconej lIa ostatni mie·
slQc prenumeraty &aabonować w naszej administracji
(ul. PIotrkowska 70, telefon 222-~2)

Ład

redakcja nie .",rao&.

Redaktor: EugenjusII Krorwnan.

chl'Jpktt. zakatal'llenla
nosa, gardła, oskrzeli itp.

li&.

•• EPOKA··
po .nl~onej cenie

ZIOŁA

"POLANA"

ntwierdc. p,.ez M.S.W. Nr. rej. 1349

Cana

zł.

.1. 4:.- zamiast

zł.

6.- kwartalni..

Tygodnik .EPOKA·, wychodzQcy pod nacr;elnll redakei,
wybitnego publicYllty p. JÓllefa Wa!lowskiego, gr omadal
wśród sWJch współpracowników elitę umysłów demO'
kratycznych w Polsce, którzy w interesuji\ceJ formie
o§wietlalQ najbard.leJ plIIQce problemy IIpołeczl\e ł pO'
lityollne doby biełi\c:el.
d

usuwlljQ

2.-

-

do nabycia w APTECE

Dr. farm. B. BEM81UI
ńSKlf60
w
Łodzi

ul. Andrzeja 28. łel. 149-91
Apteka praylmuje mOCII, plwociny
i t. p. do analiay.
Wypolyczaln.

Zaprowadzanie!

keląlek

"D~Daillan,e"
Sródmielska 40 - Piotrkowska 60

HOWA flUAt PIOTRKOWSKA 167

poleca
Ostatnie Nowości w 5 językach
od 8-15 egzempl. li każdej ksiQłki
OPŁATA NISKA.

oraz stałe prowad zenie przepisowych,
uproszczonych ksiąg handlowych
przez pierwszorz~dnego rzeclliozIl8WCę
księgowego uskutecznia biuro

"IRENIT"
PIOTRKOWSKA 89, tel. 223-38

la wier~1 milimetrowy 1·npllltow, (Itrona 5 lIII",alt): 1"%11 strona 2 ~ł., Reklamy tekst••
redakcyjnym d. 1.50, w tekiłcitłl I lasłJ'sełeniem miejsca na stronie od 3 tło 7 włllcznie 60"
bu saltrnłenia mieJsca 50 ,r., na -leelane od mony S-ej do końca tekstu 40 lir., nekrologi 40 ~r. Zwyczajni
Istr.10upaltl 12 gr. Drobne 15 ". III WJral, naj_niejue ogłoszenie .ł. 1.50. PoslIukiwanie pracy 10 (/1'. ~a
rlll, najmniejsn zł. 1.20. Ogłon.nh uręc:zynolll'a I lIulubinolll'e 12 zł. Ogłoszenia lamillsc:owe obliczane ..
o SllJI. drołel. tir.. &IUIr. 10001~ Ze ollł. tabalorycue lub fantu. dodatlt. 5rjl/f)o Ogl. dwukolor. o 50~/ o :irołel
Hetrllln y w dOGatKu lIustrowanym za 1 cm. kwadratowy 1 III.
-a

Ogłoszenl

do-

~

t. 6,-

Kaszel

JedYBY nlezaleiDJ, daIDokratyrny Tygodnik

J

Za wydawnictwo 5Prasa", Wydawnicza sp.

w,'

li:

o~r. odp. Eugeniusz Kronman,

W dmkarni

wł6snei

.Pio'rKO N:3k:a 10 L

