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spływają

Nielncy

cOdz-

ie

Ostre szgkaDg lewitg.•• )\ Hitler bawi
BERLIN. 23 lutego. (Pat.) Kampanja wyooroza
strOl!nictw lewicowych natrafia na
duże Drzeszkody.
W Manchei·
mer J)l"ezydent policii zażądał
od socjal - demokratów
przedkładania do cenzury pre-

Niemiec

muszą być 7.apłacon~. wprowadzić
zapłaty

nie jest kwelecz możności.
PorUJSza.iąc sprawy konferen
cji rozbrojeniowej
Hitler 0świadczył m. in., że rozstrzyst.lą chęci

wen,e yjnej przemówień,
gającą jest nie sprawa systemu
jakie mają. być wygłaszane na wojsk,
zgromadzeniach
przedwyborlecz I'Ówno1liPrawnienie.
czych. W Berlinie
Zasadniczo Niemcom .iest zUzakazano un;ądzania pochodów pebnie w5ZystkO jedno,
ja.ki
republikańsk~o Reichsbann~- system wojskowy
zamierzają

ro.

W Magdeburgu zakazano odbvwania zebrań komunistyeznvch. Dzij w południe J)()1ieja
obstawiła ..Dom Liebkneehta"
~ówną siedz.ibc
komunistów.
przeprowadzając ~tGwną re
wizję.

KATOWICE, 23 lutego (Pat.)
Ze Śląska opolskiego donoszą:
Agitacja wyborcza
na Ślą6ku
niemieckim
przybiera eoraz esłrzejsze formy I pochwza krwawe ofiary
w ludziach. W Zabrzu w starcilU hitlero~6w z pl'Zeciwnik?mi 14 osM> odniosło rany. Do
krwaw~h starć doS;Z' -.. również
w Gliwicach i Kl'llozhorku,

II~ W

nie na, skąd udała się wieczorem
re na Śląsk do swoich majątków
jeden naród posiada
100.000 Powrót do Doorn ma nastlt'Pić
żo1!nierzv bez rezerw
a inny w ciągu dnia jutrzej~·zego.
rozporządza 12-miljonową
ar·
mją. na wypadek wypowiedze
nia wojny,
BERLIN. 23 lutego. (pat.)
"Deuł.sche Al'.gemeine Zeitung"
W
U
donosi,
że w z,wiąZlku z zaoBERLIN. 23 lutego. (Pat.) - strzoną. sytuac.ią polityczną od·
Zona byłego cesarza
Niemiec będzie się dziś w Ber1 :nie kOll
'Vilhehna II, Hermina J}rzY-1 ferencja przywódców
pąrtji
była ~zoraj z Doorn do Berli- centrowej. Prezes stronnictwa
inne narody,

przypominając zastrzeżenie, że obojętną zaś jest kwest.i a,

sprawa

Centrum radzi

Herml-na nlem"zech

jakil ponieśli

do_g(h~zas

niez~
noszą

z

O
ostrych starciach do

miejscowości

Grossbee-

ren pod Poczdamem.

Uca;esŁnl

ev pochodu hitlerowskiego
wdarli sle tam do mieszkania
członka

repuhHkań:s:t.

Reichs-

hannellU. W czasie te!!o
wYbuehł pożar.
Spłonął cały dom, zamieszkały
przez wiele rodzin. Reich5banoerowiec wraz z rodziną
ratował sl~ ucieczką prmez
okno.

Ritlero~y
ucieczkę.

ostrzeliwali jego
Otrzymał on
ciężkie

rany.

Wynurzenia Hitlera
BERLIN. 23 lutego. (Pat.) Kanclerz Hitler udzie.lił berlinJkiemu korespondentowi "Asociattion Press" wywiadu ,
\\'
którvrn c;twierdził, że
JMYwatne długi zagraBlezne

centrowego Kaas i b. kanclerz
Briining przerwali swe objazdy
agitacyjne PO kraju i przybędą
na narady do Berlina.

" bezrobocie wzrasta
BERLIN. 23 lutego. (PaL) wykaz,u biura pośred
nictwa pracy ilość
bezrobot·
nych w Niemczech od 1 do 15
lutego r. b. wzrosła
33 tysi",
ce i .wvnosi 6.047.000 0IÓb.
Według

o

na tereńif (je

propoozy- dany bYł pierwszy pod głosltwanie. Delegat NadoJlllY ' w.ygłosił przed głosowaniem dltuifrancuską.
Wniosek niemiecki, mtier,zą. sze pl'lZeIDówienie, nie przeknjący do odr~enia decyzji ... ż nał je~k nilkogo. W glłosowado załatwienia sprawy materja niu
glosował
łów woje'IU1Vch i
JmZedłożema Nadolny sam jeden
as swym wni()S~dem.
przez komitet efektywów poJest to pierwszy wypadek, że
stanowień co do
redukcji i
zrównania sił zbrojnych, pod- w głosowaniu w sprawach roz·

z,gloszonemi trzema
cjami: niemiecką,

włoską

padło

ev podmiejskiej Standawa.

wgwiadg

fW

ZWJrciestwo francuskie; tezy krótkie; służb" wojskowe;. · -- Polska zachowuje -reczerwe

GENEWA, 23 lut~. (Pat.)
Komisja
główna konfereD<'ji
rozbrojeniowej zakończyła dziś
dyskusję nad k westją ujedno
stajnienia typu armji europeJskich przez zniesienie armji zawodowych' jak Reicnswehra i
w!J)rowadz.enia
powszechnej
BERLIN. 23 łuteRO. (Pat.)
Ofiarami ~orajszvch krwa- Ikrótkiej sruŻ1by wojskowej, i
pr.zystąrpiła do głosowania nad
~ starć w BerJ.inie
dwueh zabitych
podc.zaa strzelanmv w dzielni-

krwi~

alera
Ule
Wiedniu
blrienberlka przemgcana do Wcaier

niesłychana
Broń

Dyrektor kolei usiłował przekupić prezesa kolejarzy

,.leJ

WIEDEŃ, 23 lutego. (Telegr., Seefa.'Unera natychmiast w czyn
interesie )ml)ewlezien.ie tego
-~h.
Ir
rtu d o W ~i er I zob 0wl. "Głosu Porann~o"l _
nUM;lac..
~
Przy te) okaZJI kan"lerz de- wI~le swoje spełni.
Dziś w Wiedniu wyboohla żvł deklarac.łę, że Austr.ia zetHistoria ta wywołała Zl'OZUnlczwykła afera. Dyrektor k.,- bowiązała się do nłeprzepusz- miałą selUlaeję
lei aosb.'.łackich Seefiillner osi- czania broni, że nie leżało w
•
łowal J)rzekupi~ prezesa zwlązku kole.łal'7Jy Kiinig~ ofiarująe
mu 150 tys. szylillf(ów, aby ciOla ~or
chaczem przemycił słynną bl'Oń
• ~~
WAl.
:,..
hirlenbcrską do W~ier. Prl"Sensacyjna sprawa w Krakowie
zes związku
kole.tanv Kanig
Koresp. "Głosu Poran." teleSprawa ta budzi sensację " .
zawiadomił o tem partję 80- 'efonuje z Xrakowa:
Kraikowie.
Wezwano międzv
cjalistyemą., a ta ze swe.ł slroByły sędzia śledczy dr. Wą· innymi świadJkow
z wydziału
ny kanderza Dollfusa.
Kan- tor wystąlPił na dro~ s..,dową -?e~ieczeń.stwa:
Spodziewają
;
ał d
. bi
See przeciwko redakcji "Dziennika Się, ze. w tr~kcle te:-'o l?rocesu
c:.el"Z w~w
o sle e p.
.' Ludowego". w którvrn ukazała zostame dopiero wV .Jaśmona
fallnera I_ po stwierdzeniu, ze ł się wiadomość o tern,
jakoby iemnica k.adzieżv kosztownoudzielone mn wladomMeI
są on miał wziąć łap6wkf' od te ści l.l Ciu.nkiewiczowej.
.zgodDe s prawdą, .wlesiJ p. warzystwa asekuracyjneao

B ""dzl-a

n

.:.k .:arig

brojenia c.zv to w komisjacli
przygotowawczych czv na Ik onferencji r07.Drojeniowej
przedstawiciel Niemiec i~st
całkowicie odOSoObniollY.
Wynik głosowania był ko·
mentowany jako wyraz
zupełnego
odosobnienJa Niemiec hitlerowskich.
W kołach genewskich oce
nia .ją go jako
najcię'ŻSZa porażk~, jaka nielII'
cy w Genewie ponieśli.
Proj.ekt włoski wypowiadają.
cy się za generalizacja s·y stemu
konce~yjnego i połąc~enia
•
nim
kwest.li materjału wO.i enncgo
Głosowały

upadł.

za nim jedynie

Włochy, Sowiety, Austrja, Wę-

gry i Szwa.rcarja.
Propozycja francuska, wypo·
wiadająca się -za generalizacją
systemu !krótkiej służby wojskowej, jako najbardzie.i
de
fenzywne.i
Prze8Zla r.(Iosami 21 pal'iSlw
DelCf(acja polska wstrzymahi
sle od ~łosow'łni ••
Uważała ona. że będzie mo~L
za.jąć stanowisko w::lbec
pro
pozycji francuskiej gdy wy jaś
nią się losv całego oJ.anu fran .

ta].
.
cusklego, z którym ~Ieodłączn,..·
część stanowi wysunu~ta propo

,ycj&.

t
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zbrojna Ja onli

ie

.Tlflbol mUS7.:l <;i~ teraz zaoezer-l t,)ŚĆ i l~li'Wość l~j narodów stępliwYtn. Jest to , ie'4lO zdawiflnić waszą krwią., by ŚWIat rozzuchwaliła japonozyków. A niem, część nowego
PIUJ·s twa
widział,
2~
JI'ho~,
nni!ODnle zresz,tą prawO' bez siły to lna- mand,żurski~·go, a zatem japoń
.lak trzy inne prowincje wscho ło. L4!a zaś nie zamie~~a i 111l ezycy jaJko sojusznicy Mandżu,luie, są ziemią chińską".
wet nie może 7.dobyć się na po Go, są obowiazani
wVTZUlCil!
Premjer chbj,s'ki mÓtWił jC$~. purcie praw Chin pr1.ęll użv<lie •. ba'n dv" chińskie poza ..WicI.
cze $wvm słuchaczom o poroo- ·'ił" .
ld mur" .
cv lilli narlOdów. Stwierdził. ża
Liga narodów będzie mote
Otóż na tym punkcie porDZU
komitet t9-tu Ilures.zcie slauął .leszcze terai usiłowała pośre- mienie jest ni<emożl" we. Chiny
po stronie Chitl i wyraził p,r ze dniczvć, kOltY'$tając z tego, że się nie cofną, bo tę pil'owincję
k01'lani.e. że żadne pań'1ltwo nie Japonia cru:e ~8chować newne uważają za :tiemię ~hińską. a
będz.ie
mogIo przec wst8.fWiĆ ~oiory szanowania praWll mię! po-pareie li,d narodów doda.le
sil;!
"obudzonemu
sumieniu O:%vnarodowego. A więc ost... - im otuchy. Ja'J}Onja sie też nie
4:wiata".
tnio rzad Ja.poński oświadczył, cofnie. bo roznamiętnione ItoNiestet\', to sumienie świa'ta że je~o wo.rJka nie przekroctą la nacjonalistyc.zne iądają jesz
j-est dO'ść p.l'Zvtę.pione. Pn:aeież .. Wielki(\go muru", który we- Cl;e "energiczniejszej" polityja'PDńsldej
oddziela ki. Minister, któryl)v ~i7jł
iuż z.naeznie wez.eŚlniei powin dle tezy
od
właściwych się na ustępstwa, padliby ofiarą
na była liga narodów pot~pić Mandżurię
równanie mniejsza. A więc po na.-paść Ja1ponji, przecież nie co Chin. Me w spraw/i e prowincji nalCjonalisłycznych fanatyków,
O'bu stronach rzucono do walki innego, jeno właśnil€ ocięia- Jehol jest rzlld ja UOI],S ki nieuNajpi.lnie,iszem zadaniem .\i1n~CZn;łi! większe siły,
mz w
lutym 1932 r. pod S~hajem.
Poseł ehińsld
jeszcze J)t'JI!
hywa w Tokio, a w rozmo
waJCh genewskich ni<: jeszcl'~
nie mówi się o stronach woju
j ących. Mimo to wojna .l uz \0 c::zv się i to właściwie . od roku, a hera/z przybiera cora·z
większe
rozmiary.
Operac,jc
wojenne, rO'zpooz~t(! m'll'l j:&
llOIICZyków w Ptfowincji Jebol
(łJłehol) , zakrojone są na szerokIt slkalę. Wedle dość -praw·
dopodobnych obliczeń. ja.poń
(',zvcv zmobidizowali blisko 50
tysięcy J.u dzi. Chińcz VCv .. ą Ai·
ezebni e conajm.niej dwa razy
.ilnieisi, ale wartość bojowa
gddział6w chińskich jest n-iepu

Wa'lka będ 7 ie !akŻ'.e bodaj za

d et"za,

niż

przed rokiem.

Chiń

t l, YC V zamie rzaj ą hroni ć si ę do
ostatka, wiedzl1iC dobrze.
t.c
fr.on Ł hojowv biegnie już tylko
w odl ,.gl:o ś<:i 201) - 300 kilome
tr 6w
od Pekinu.
A teraz
..... prawdzie
stolicą Chin
jest
Nankjn, aJ.e Pekin to dara stolica Chi.n cesarskich. Tu już
chi ń-c zycv są oor.sprzecz.nie na
zi{'mi chiń'skiej. Tu więc powin
ui broLić się dO' wpadłe~o.

Chhl s:ki
\';wiadczvł

premier

Su~

0-

na wieIokim wiecu:

"W imienilll

mądu

oświadczam, że

central·

nego
nigdy nie
wycDfamv się % pół:nocnowschodniej części kraJu, że nt~ civ L-Je oddamv prowincji Je-

Wr6g

hol.

IDOM zaj~

Nrunkln,

1~'~Z

",ie znajczie tam niko:.ro
tk tobv podpisał waru Ik i kapitulacji. Jesteśmv -pewni,
że
zwyc i ęstwo będzie nli'sze. Po)a
BF.ZKONKURENCY~

REPERTUAR FILMOWY
Dźwiękowego Kina

"CAPITOL"=
"BOCZltA
UIaIC""
•
IRENE DUNN
csarulllcą

IJohn BOLES

Szatan

Zazdrości

Talalll BankhBad-Garv Caopu

,JfODOIJA-!fWASTOPOL"
rosyf~lri z GEORGEM
BANKROFTEM oraz DOSIlgowIa MIRIAM HOPKINS

Film

"Kocha; mnie

dziś"

b~hllte,kq .Pllrad, Mi.
łości- JEANETT Ą MAC

z

DONALD i niezapomnianym
-, Pieśniaraem Pllryła

8

MauriC'em CHEVALIEREM
oras fe wszystkie, które cechuje wybitny artyzm w pomyśle,
reżY!lerji i pięknej oprawie mu:aycsDe;

obeonj~
gi n-arodów byłoby
wezwanie Dbu sbron do !anie chania
operacji wojskowych
w prowincji Jehoł. Na skutt>,J.
energicznego żądania 1i~i na·
rodów rząd ja'Poński kazałby
chyba SWYm ~~neralom ~tr1.y
mać operację na ja/kiś czas.
Ale W jaki sposób moŻlna.bv :FA
kol'iczvć tę niewypowiedziana .
ale faktyczną wojnę? Tyłko ...
\en sposób, że ludność Mun ·
dturii
otnvmałaJbv możllt~ć
swobodn~o
wypowiedzenia
się, czy chce tworzyć "niepII-

dległa

Mandżiurję",

czv

t!:'i

woli być częścią Chin. Musiał
bv zatem odbyć się b~m p~eb'
scyt, kontrolO'Wanv ptl'zez lillr.:
narodw, ale l)f.z~dtem trzebab'i
tam za/prowadzić neutralną :Mi
ministrację i umieścić Rarniz l;'
ny, podległe Ud'ze na.r od6w .
Pl.lmija.iąc .luz inne
trudn.'
~ci , nalE'zv prz'ypuszcza ć, że Ja
fI1łiłal\
pon.ia Jl.ie zgodziłaby si ę na lX
dne badanie ,,-oli ludności Man
jeśli w witrynie pracować będzi e
dŻul'ji. Żąda ona bv "niepoc!l e
:dość"
nowego państwa ni·.)
PDdlegała żadnej dyskUFjj
Prtewidvwać wiec J:ależv 101
Minimalne zużycie prądu
nv
obrót rzeczy: Jrupon.ia w,'(godzina 2 i pół grosza)
p'fze wojska chiń.~kie z r,T' ł
wincji Jehol, a lilga n-arodów
18 gotówkę
będzie tem niemile
dotknięta.
Moż'e nawet obul'Zona. Ale gdy
walIki ustaną, to kto wie, .,:;""
świat nie pogodzi się z taklaWSZELKIE POKAZY /NIE OBOWIĄ.ZUJĄ. DO KUPNA,
mi .dokollanymi, czy nie b~di.'.: e
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -.. się cie.,zvl, że ja.poń<:zvey I.a jąwszy Jehoł, zostawili w '110 '
koju przynajmu:ej
PekuI i
Nankin. A,lee jeśli Chiny W~p,)·
wiedzą wojnę Ja POI' Ji, to .>,,'t>j.i manifestują oziębienie stosunków z hitlerowskiemi Niemcami ska
jalpOńs'kie
cpomalSzer '. ! Jił
Z okazji ratyfikacji sowiecko- twierdzi pismo moskiewskie - za i gospodarczych z Francją i Polską jeszeze dalej.
francuskiego paktu o nieagresji za wsze zabiegał o zbliżenie g06podar w kołach sowieckich niewątpliwie
Zanosi lilie na WOJIlI,; '<tei .~ l 't
n~stąpiło znaczne oziębienie stosun i k1:'wawa.
mieszcza naczelny organ f1.ądu so- cze.
W tym samym duchu utrzymane ków z Niemcami. "Prawda" np.
wieckie,o "Izwiestja'· znamienny

SZYBA WYSTAWDWA nlBDY n:E lftmARlnlE
"t6 Z"JOlIE

Rtll

Wenlrlator-

Wiatra zek

Sprzeda! wszeJkitb aparatów grzejnych

W Sklepie

na rafy

i

EleMlrowni, ul. PiotrBnwlh8

Sowiety

artykuł w sprawie moi1iwości zbIi
ienia Sowietów z Francją i jej 50-.
jusznikaml, w pierwszym r~ie z
Polską. Pismo to stwierdza, te wła
ściwie pomiędzy Francją a Zwią.z,
kiem sowiecJdm niema żadnych
sprzeczności, które uniemożliwiły
by utrzymanie ścisłej współpracy
na terenie politycznym i gospodarrównież
takich
czym.
Niema

nr.

115 Telel. 13q·q2.

kokietują Polskę

artykuły ukazały się równocześnie

twierdzi, ie deklaracja Hitlera, glo
i w innych pismach moskiewskich, l'ąca hasło bezwzględnej walki ~
m. in. w "Prawdzie", Francja i jej komunizmem, wymaga specjalnej
80jUSmłCy ~ pi$~ m. In. "Praw. czuJno~ci ze stro-ny klasy pracuJą
da" - dążą w obecnym okresie do ceJ Sowietów, a współpraca mię
realizacji tych ~amych haseł, CO dzy Sowietami i Niemcami staje
Związek sowiecki, a mianowicie się coraz bardziej iluzoryczna. a
umymania pokoju światowego, o. nawet WYkluczona.
raz do współpracy . w zaufaniu w
Czy ten nowy kurs, oblic?;ony !Ul
wymianie gospodarczej.
"bJiżenie 7J Polską przy zachowaniu
Z treści Innych artykułów prasy zasady niemieszania się do spraw
sprzeczności pomiędzy państwem
kaM ego
z tych
Rad a Polską. Co się tyczy róznic sowieckiej lIJoźna wywnioskl)wać, wewnętrznych
społecznych mi~7;y systemem kapi 7.e w parze z nawoływaniem do za- państw, da się utrzymać na. dłuiszą
taIistyczt1YID a socjalistycznym, tO cie4nłenia stosJtnków politycznycb metc:, ok,że najblłt.&za przyszłość.
nie powinny one odgrywać roli w
unormowaniu stosunków z temi ~~
luajwi.

W dal~m ciągu "IMestja" pQd
kreślaJą ogól ue znaczellle zbliienia
obu państw, jako czynnika pokoju
na terenie europejskim i na kontynencie azjatyckim. Szczególną uwa
pismo sowieckie do

gę przywiązuje

;:~~:~!:j:c, d:;e::~:J;:::~a::t

Pierwszy

bezszmerowv

polski film , absolutnie
czyste nagranie

KINC)-TE~TR

SPlfNDID

Ostatnie dni I

D· · ly KOC hiJDBk
NARUTOWICZA 20.

IlaSlą

II

.

.
nich czasach w różnych kraJącb w l'oli głównej
daje się zauważyć dążenie dO' samo
wystarczalności
gospodarczej, to
jednak Związek sowiecki nie zmierza do izolacji, gdyź Sowiety nigdy
nie ogłaszały zasady ignorowania
życia gospodnrezego innych kra- Początek seans6w o godzinie 4-ej po poło w soboty,
jów. Przeciwnie - kraj nasz - niedziele i świ*.lta o godz. l2 -ej
Aparatura Western Electric.

r

swoją

najnowsz8/ kapitalo3.!

kreacją

Mężczyzni W
saómieW8 wszystkie swoje poprzednie

NI'. As'her

j

rol~

Rober

z MaBzyń8kitn, Dymsł',
Skoniecznym, Zimińską
i Zielió$ką.

w filmie

je-

ż
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"GLOS PORANNYM -

16 na policie ~

salwą karablnową

4 polic;antów i 2 osoby z
Warszawski koresp. "Głosu PorC\nnego" telefonuje:
W ubiegłą środę 1<0111unisto01, wy
,., olującym demonstrację przeciwka
lIstawie scaleniowej, zdo ł ali zgroma
,1zić wiece i demonstracje na SIą
sl\u Cie~zyńskim. Wiiadze be~le
cz(· ństwa w Cieszynie aresztowały
po tych demonstracjach 15 osób.
Wsl<lltek tego wczoraj o godz. 11
I ano przed aresztem w Goleszowie
pod Cieszynem, gdzie
uwięziono
aresztowanych, zgromadził się tłum
zlewny z tysiąca osób, . żądający
llwolni{"ll ia aresztowanych. Kom<'!lfdant nietkznego posterunku wzywał do spokoju. Wywiązała się pomi ęuzy policją a tłumem utarczlta,
w ktćre.i 2 policjantów ciężl<o ranio
no I<amieniami, a 2 lżej. Wśród l'a

w

's .raszliwa

duie o młodoścL S4mC.)OCzUCłC
zaleh w C:lle'wsz,rn ncdzfc od

ranne

zawierucha na

RYGA, 23 luteJ-to. (Tel. wł.)
od!"""o.,, f,l'żonh
nionych znalazł się komendant poSowie<:kie pisma dono~zą. o nie
zW'r1ldej zamieci, panując·ej od
sterunku. Policja dała wówczas sal ,
wę OsCl'zeaawczą, a potem drugą w ,
~
........._ _~:.:..:::.::::.._"'____
~
, z{)regu dni na pómocv Rosji.
Linja kolejowa L e nin~rad tłum. 2 osohy zostały ranione. Prze
c:odtt,"nl. Dozwoli Ci ucho.
ilIurmarlsk została zameSIOna
wieziono je do szpitala w Cieszy- ;:;
WK .,IodoK C"eI . . T_ C'''Q
śniegiem i zupe1'n ie nie dzi.ała .
nie.
,drowe. I tl.,tycznc-.
Pociągi dochodzą do tednej ze
P,oM,
I booszu .... .wysyl_ bupl"._
!) gcdz. 1 popołudniu zapanował
'obry'. Ch-...łU"o.FOTWHKeułyU . .
stacji o 80 kilometrów na pół
spokój.
o,. A. WANDfR S A. Krokó..
noc od IL eningradu.

OVOMALTINE

fb

eakł!iapp.
• i~ ~rlD

lenat radzi
nad

L god

za

ił 1f

"Naszgm P

przed

ich

'z~e ą

:li

z e"

Rosji

Miasto Chibino~'rsk_położo
n e na linji kolei mun_lańskiej
i liczące przeszło 20.000 ludności zostało zasypane ś.niegiem.
Połączenie z miastem utrzy·
muje si ę jedynie dzi ęki istńie
niu w 111leSCle
krótikofa.1owca
ama tora, k tórv podaje. iż śnieg
w Chibinog·orslku sięga 5 metrowej wysokości.
Zawieja i padanie śniegu nie
ustaje ani na go'dzin(:, a czasami nawet przybiera formy huraganu śnieżnego.
Na linji kolejowej znajduje
się .kilka zasypanych s.ntegiem
poci ~ gów towarowych i osobowvch, na ratunek których ruszvłv pługi śnieŻll1e z Leningra-"11 . Na razie udało si",
- !itować
.~(' d en pocip.g osobowy.

\.,ówczas innych redalttorów ,,Naszego Przeglądu" w liczbie 6. Wów
czas p. Obarski ponowił swoje zapytanie. P. Hirszhorll oświadczył,
premjera Prystora
że jako sekretarz redakcji poczuwa
Warszawaski lwresp. "Głosu Posię do odpowiedzialności za wszyrannego" telefonuje:
stko, co ukazuje się w "Naszyua
Jal{ się dowiadujemy, p. premje!.'
Przeglądzie".
Na to p. Obarski Aleksander Prystor rozpocznie w
oświadczył:
dn. 24 b. m. parodniowy urlop wy- Nie policzkuję pana, bo jestem poczynkowy.
przeciwnikiem tego rodzaju sposobaw, ale stwierdzam, że zamie- Burm ~ słrz
szczając nikczemny
paszkwil na
śmiercią
człowieka tej miary, co Liberman,
MlAi\U, 23.2. (PAT)
Stan
pOJlEolniłi panowie po~Uość. Wszystuległ
zurowia
burmistrza
Czermaka
l,icb panów, którzy ponosicie oaDokturzy
ptwiedzialność
za ten artykuł, dalszemu pogorszeniu.
uważają, iż życiu jego grozi poważ
uważam za łobuzów i łajdaków.
Ile niebezpieczeilstwv.
Po tern oświadczeniu pp. Obarski i Dubois wstawili swoje kai'ty
kob~ et
w1zytowe j opuścili pokój redakcyJ
pędzących w samony. W redakcji podniósł się krzyk,

Ur"Ol! Wypoczynkowy

Czermak

chodach

do odchodzących doleciały nastę
pujące słowa: "To jest napaść, tł)
jest gwałt. Jak można nas nazywać
uprawiać łDtJ aml".

mówił

północy

39

ta boea(i"
ina

la~a bedził!mg

koleJkŁvwów

"

bois i Obarlkł~eo za ł~ .. ei

o godz. 1.45 popołudniu red.
Adam Obarski, • współpracownik
,~Robotnika", zapytał przez telefon
redakcję ,,Naszego Przeglądu", czy
jest tam obecny ktoś z redaktorów
naczelnych. Otrzymał odpowiedź.
ż~ jest p. Hirszhorll. O godz. 2.15
pJzybyli do redakcji "Naszego Prze
glądu" poseł Stanisław
Dubois ,
ff>d. Adam Obarsld. przyjął ich p.
Hirszhorn, któremu p. Obarski odre(wi podania ręki i zapytał, czy
przyjmuje on O1Ipowiedzialność za
artykuł~ zawierający napaść na pos.
LibEfmana. P. Hirszhorn ośw iad
c2'ył, że nie może dać odpowiedz!,
ponieważ jest sam.
Sprowadzono

WiJ

"la dwa lub lfrzg

ścian,

J.dnaH.

nie latao,lec.z samopoczuc~ decy.

Warszawski k oresp. "Głosu Pvranrego" telefonuje:
Wczoraj w "Naszym Przeglą
dzie" ukazał się feljeton popisany
"Ni4;lk", pod tytułem: "Liberman·'.
Feljetoll zawie rał cały szereg insybudżetem
Warszawski koresp. "Głosu Po- lIuacji pOd adresem p. Libermana,
ram:ego" telefonuje:
~tóry rz~lwmo wstydzi .się sw~jeg()
Na wezorajszem posiedzeniu se- zyd:wsklego pochodzenia. FeIJeton
natu
debatach n"lI preliminarzem I zamIeszczony był z powodu wystąw
..
I
••
L'b
. k
bud żetowym załatwiono
budżet: i plem~ p.
I ermana
przeC1_w ,o uprezydenta Rzplitej, sejmu, senatu, stawie o szkołach akademIckIch.
kontroli państwowej,
prezydjum
W ~odzinach wieczornych z kół
rady ministrów, trybunału admtnł- socjalistycznych przesłano do prasy
siracyjnego, ,:vi. S. Wojsk., wreszcie \ kcmunil, at o zaJściu, które wynikło
m'n. op. SPQI.
na tle tego feljetonu. Poniżej ko'. alszy c i ąg debaty dzisiaj.
munilcat ten streszczamy:

MOSKW A, 23 liutego. (Pat.)
\" mowie na kongresie kolhozów Stalin .oświadczył na wstępie. Ż'e jeszcze niemało chlol>ÓW żywi w !\lir!>Jiowo <ci , czy dr/)
4ta. kolektywizacji jest właściwa. AczJkolwiek dawny kalJ)itallstvcznv ustrój wsi
nie spotkał się z aprobatą wło-

nie Mot... c>ozosl.t.

tłum

tłumu

młodą I

Wiecznie

I

•

1933

PARYZ, 23 lutego. - Wczoraj rano wystartowało stąd 39
samochodów,
prowadzonych
Punktem
Wówczas p. Dubois jeszcze raz przez sportsmenki.
otworzył drzwi i powiedział: "Pan krarlcowvm jest Saint Raphael,
Obarski nazwał panów łobuzami, położone o 1.000 kilometrów
od Paryża .
a nie łotrami".
Raid odbywa się etapami. Ze strony "Naszego Przeglądu" Przyjazd do Saint Rwphael nażacnego komunikatu nie ogłoszono. stlllpj w sobotę.

Stalin- lepie.i
i dbać o włas'lość spoStalin wym~a jedynie uczet- lec ZiJ1 ą. Czlonków kolektywów,
wej praey
uchylających się od pracy nai uS'u.walłlia z pośród .:ebie w.ro leźy traktować, jako tych, co
chcą żyć z cudzej pracy.
gich elementów 's'Połe"znvch.
Z kolei mówca
oświadczył,
Powszechną U""'3gę zwróciła
że zadaniem władzy sowieckiej oikoliczność. że powv~ze prze --------jest uczynić wszystkich człon· mówienie StaJ.ma
~.
ków kolektywu ludźmi zammnvmi,
przvcz.em daw;..! wska- było jego pierwsrzem wystąpiebezrobotnych w Radomsku
zówki, w jaki sposób człOn/k0- niem publiCllJllem, utrzymanem
RADOMSKO, 23.2. (PAT)
wisko, zagrażając spokojowi puwie kolektywów
w tak niezwykle łagOOnym toDziś przed pohldniem przed gma- hlicznemu. Interwenjowała policja,
maJą się stać zamożnymi i to
nie.
chem starostwa zebrał się tłum bez rozpędzaj ąc demOnstrantów.
w ci~u dwueh lub trzech łat.
Nie zawi,e rato ouo ani jednej robotnych, który podburzany pr1:CZ
W innym punkcie miasta poczęły
agitatorów zajął agresywne stano- zbierać się grupki demonstrantów,
Należv przedewszvstkiem groźby represji.
l!

y

wro~ami.

Od

chłopów

ziemię

II

sira

D§

jednak była to utarta drol!a.
Droga
kolektywizacji nie ma
precedensu, to tei wśród szere·
gów chllopskich pows aje pvtanie, "czy nowe życie nie będzie
gorsze od starego".
II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M! pragnąć zorganizować pochód. Zamiar ten policja udaremniła.
Pytanie to nie jest kierowane W mieście panuje spokój.

waj nowi

w.próżnię

i

wą;bpIiwości

te boJ.szewicv mu

szą rozwiać.

Zdaniem Stalina, lliStró_i kolektywnv ma n& celu podniesienie materjalne i kulturalne
poziomu wsi.
V\-T sz o 1ka inna
drog3., poza kolektywizacją pro
wadzi do odrodzenia '. apitali zmu. W tern mie'scu
mówca os1l'o zaatakował "waha.ią-cyeh sie"
towarzyszy, domagających stę
powrotu dQ gospodarki i,nuywidua.1.nej bez kapitalistów i ob
szarni'kórw.
W J)'Ojęci'U Stalina gospodarka indvwiduaI.na na wsi prowadzi do odrodzenia ikułactwa.
obszarnictwa i kapitalizlJlll.l, a
w rezultacie
musi doprowadzić do obalenia
władzy sowieckie.i
a tego, zdaniem mówcy, wię
kszość chłopska sobie ni,c żv
czy, to też popiera II trój kolektv\vny.
Członkowie kolektywów ma.ją grunty, nowoczesne maszynv i rząd sowiecki, udziela jąCV
pomocy materjalnej oraz bro-

Dr.

•

I

DOŻRowsk-

e

Odroczenie terminu

w Ikarb!e, dr. Bu.:b

w Opif(e

składania zeznań

datkowych

społł!(znej

P. Moraczewski na czele funduszu pracy
Wal'sz. kol'esp. "Głosu Porau stąpieniem P. wiceministra Stetelefonu.te:
fana Słarzyńsldego, a mianoDowiaduJemv się. że w naj- wicie
Koc,
JastrzębskI
bliższym ClZ3sie b. wi{!ewo.iewo- Kozłowski i dr. Rożnowski.
da krakowski, a obecnie poseł
•
d K .,
D b
Mówią, że ustąpią z minister
na seJm
r. aZlmlerz ue. t
sk b
•
ł:.....
ł
,
s wa
ar u WIcem,
~.row e
ma byc powołauy na stanowlJ
t
ęb k j K
T
t
łoI
• o as rz .. i
oc. en os a
sko podsekretarza stanu w ml- L....t
b
• ł
' ople
• k'I 8p() łeewel·
. rj .1"'''' podo no przeznaczony
ms
el'S twIe
. na
• k
t •, .
prezesa nowego Bankn Akeepta
W ZWJąz u z tern us ąplC ma
podsekretarz stanu w ministerstwie opieki społeczne.l p. Roż
nowski.
P. ROŻDowski słyehać
- przechodzi na stanowisko wi
cemjnisba skarbn.
W ministerstwie opieki spDPEKIN, 23.2. (pAT) - Aeropla·
łeczne.' będzie zatem ~wu pod- ny japońskie zbombardowały Nan·
sekretarzy stanu a mianowi~ie Hng, Peipiao i Czao - Vang. Japoń. . , .'.
czycy kIerują transporty wojskowe
dl; ~lestrzynskl I dr. Duch, w I w kierunku kolei, prowadzącej do
mInIsterstwie zaś skal'bn czte- Nanling. Oddziały Japońskie, które
rech potlsekrełarzy stanu. jak znajdowały się dotychczas " Sui·
to było do niedawna przed u- I czung na wschodniej granicy Dzeoe~o"

p....

.'ak

Woj

cyjnego, który ma być u~Ol'ZO
ny ". zwi~ku z ..roiektaml g.
staw. uchwalone mi
WCZOl'sj
przez rade. ministrów.
Jak wiadomo, sejm uchwalił
przed kilkoma dniami ostawt:
o funduszu pracy.
W ed~
pogłosek, na czele tego fundu'
szu stanąć ma 'Po Moraczewski,

---8

"

(

roz.orzala '" (alej
holu
cbód.

zostały

po-

skierowane

na

W ARSZA W A, 23 lutego. (PAT.) - Ministerstwo Slkarbu
przesunęło termin
składania
ohliczell różnicy w t><>datku dochodowym, wvnikającei J Iwmulae,ii uposażerl, otrzymanych
w cią..nu 1932 roku od rÓŻIllych
służbodawców,
oraz termin
wplacenia jt'dnej czwartej czę
ści tej różnicy z dnia 5~
marca na dzień 15 marca 1933
roku.

-

8th

pełni

za- na prowincje

chińskie

na froncie

DZehoł.

CZANG Czm1, 23.2. (PAT) NANKIN, 23.2. (pAT) Chlny
Zgodnie z rozkazem ministra woJ- odrzuciły kategorycznie żQdanie
ny, Mandżuko, oddziały mandzur- Japonj1 wycofania wojsk z terenu
skie pod wodzą gen. Cang - Hai . prowincji Dżehel.
Penga Yozpoczęły o północy atak

~4.n. -

ł

Skład

gab!nelu Roose ella
został już

stępujący:

Sekretarz stanu do spraw bandlu - Daniel O'Roper, z północne)
Karoliny;
ministerstwo spraw wojskowych:
gubernator Jerzy Bero, ze stanu
Uatha;
HaroId
sprawy wewnętrzne _
Iokes z Chicago;
departament stanu (sprawy zagraniczne) - senator Cordel Hull,
z Tennessee;
SEN. CORDELL HULL
skarb - William h. Woodin z minister spraw zagranicznych U. S.
Nowego Jorku;
A., powołany przez Roosevelb~.

I

lł-dniowg

prOf:fS

Oficerowie baonu mostowego przed sądem
Warsz. kor... Głosu Porannetelefonuje:
Sąd wojskowy'
roz.patrywał
wczoraj seru;acvjny proces prze
ciwko trzem oficerom z baonu
mostowego w Kazuniu, o nadutycia dUWowe i pienięŻlU~.
~o"

są:

Su

ustalony

WASZYNGTON, 23.2. (PAT) -! rolnictwo - Henryk Wallace ze
Z kół demokratycznych, zbliżonych stanu lowa;
do prezydenta Roosevelta, informu-l marynarka _. senator Swanson
ją, iż gabinet Roosevelta już za- z Wirginji;
stał uformowany, chociaż oficjalnie
praca - panna Perkins z Nowenie zostało to podane do publicz. go Jorku;
Jameb
nej wiadomości. Według nieoficjal'j poczmistrz generalny .
nych danych, pochodzących z kół a. Farley.
demokratycznych, skład przyszłego
gabinetu po objęciu przez Roosevelta władzy prezydenta będzie na-

Oskarżonymi

"GLOS PORANNY- -

prawie
przewodniczy
mjr.
Skrzywan, oskarżenie popiera
prokurator wojskowy mj.r. Bielecki.
odczytano alkt 0Wczoraj
skarżenia.

s d,j a i szpił a ni t w
na lorum radg

nik Pollubiński Ja.n , b. dowódca
baonu. z'w olniony ostatnio z
wojska. a w ubi~ą sobotę uwięziony w więzieniu wojskowem; mj. Wierzbowski Wojciech, kwatermistrz baonu, odpowiadający z wolnej stopy
i
par. MarczewSlki
WJ'adysław,
płatnik baoIli1l. przebywajlłCV w

lDiC!j5ki~j

Na wczorajszem posiedzeniu ra- iż wydatki na ten cel preliminowady miejskiej toczyła się głównie no w zbyt małym zakresie.
Powalka o subweqcje. Naogół debato trzeby wzrosły, bezrobotni stracili
wano rzeczowo nad poprawkami i l prawo do świadczeń w kasie chojest do
przyjmowano działy w tempie nie- rych i miasto powo:ane
zwykle szybkiem, Większe ożywie· udzielenia im pomocy lekarskie).
nie wzbudziła krytyka szpitalni- Mówca krytykuje dalej działalność
('twa i dyskusja nad kwestją nie- dozorów sanitarnych. Każdy dozór
sienia pomocy i opieki zubożałej obejmuje dwa komisarjaty i 100
wskutek kryzysu i bezrobocia lud- tys. mieszkallców, a ponad leka;ności.
skich udziela dziennie tylko 4. W
Na wstępie prezydent Ziemięcki rezultacie r. Mi1man proponuje, aby
składa oświadczenie w sprawie tzą dozory udzielały dziennie 20 wizyt.
dowej komisji oszczędnościowej,
Wniosek popierar. Bialer.
urzęr:łującej już w Łodzi w urzędzie
Dłuższe przemówienie
wygłasza
wojewódzkim.
wiceprezes dr. Szyfman.
. Następnie przystąpiono do dal- Nie jest tajemnicą - mówi on
szego ciągu dełlat. W dyskusji nad - iż Łćdź posiada za mato szpidziałem IV "Spłata dług :: w" wy- talio Wystarczy najmniejsza nawet
wołała poważną polemikię popraw epidemja, aby szpitale były zakorka r. Pfeifera (NE'jł), domagająca Ji:owane. Łódź, miasto proletarjasię wniesienia do budżetu, skreślo- tu i ognisko choroby prolctarjacnej przez magistrat pozycji na opro kiej gruźlicy, niedostatecznie dba
centowanie miejskiej pożyczki obli o lecznictwo.
Samorząd posiada
gacyjnej w kwocie 301,000 zł. p", tylko jeden oddział dla gruźlików
Zyczka ta zac:ągnięta
została u w szpitalu Radogoskim i
to dla
mieszka'ńców za czasów okupacji mężczyzn. Szpital św. Aleksandra,
niemiec!·dej w 1916 r. w drodze w ldó~lru jest oddział dla gruźli
przymusowej i dziś trzeba obywa te czek znajrluj~ się
w opłakanym
10m dług ten w części choć spła- stanie i żaden lekarz nie pochwali
cić.
takiej gospodarki.
Obok chorych
Przeciwko tej poprawce wystę- wenerycznie przebywają tam gruź
puje r. Holenderski (poalej SjonJ. licy. Szpital Poznańsldch, w któW głosowaniu poprawka r. Fa)- rym miasto utrzymuje pewną ilość
fera upada.
lóżek, stał się atrakc!ą dla cho.
W dyskusji nad działem zdrowia rych. Ławnilc Margolis znajduje się
publicznego r. Milman oświadcza, w tragicznej sytuacji, gdyż rzadko

FE

podpułkow

1935

przyjęty.

Odrzucono równiet wniosek t.
Holenderskiego w spra wie pod wy.
szenia Sum na dokarmianie dziatwy
żydowskiej w szkołach Boroehowa
i Medema.
Pewne poruszenie wywołało ukazanie się pO'>ła r. Mincberga (Agoda) na trybunie.
_ Wid~ - powiada on - te
się nie spóźniłem, bo odrzuca się
nasze wnioski.
Spróbuję jednak

fi

Jak pracuje propaganda niemiecka

więzieniu.

szczęścia.

Akt os·k arienia zarzuca wlk.
PobubiI'iskiemu niedbalstwo słut
bowe, przy .p rowadzeniu ~o
spodarki
pienięi.nej
wbrew
prze.pisom. pożyczanie pieniQdzy od podwładnych oraz wyłudzenie 40.000 złotych od narzeczonej swej Chiżyjowej która otruła się.. Samobójstwo to
podnosi sensację tego ostat.nieji(O zarzutu.
Majorowi W ierz.bows-kiem1u
tarzuca
oskarżenie
niedbal·
,two i polecenie wydawania so
bie zalic:rek.
Por. .Mal'czewstki oskatiPBY
jest o defraudację 48.000 zło
t,~h z kaSy baonu, co do którei to sumy. nie umie dę wyliC'zyć, oświadczając, że nie wie.
co się z pieniędzmi stało, czy
skradziono mu ową sumę, czy
też zaginęły dowody kasowe i
w ten s'POsóh powstała luka.
Proces wYZtllaczony jest na
p<fZeciąJg dwuch tygodni.
Roz-

Następnie sldada on wnioeek o
subwencje dla instytucji przy gminie żydowskiej. Wniosek odrzucono
W dziale 12, bezpieczeństwo publiczne, dyskutowano Bad sprawą
podwyższenia subwencJi Idla straży ogniowej do 200 tys.
Radni
Wojewódzki i Popielawski uważa.
ją, że 170 tys. jest za mało aby u·
trzymać straż, Wniosek ten Jednak
upadł.

Na tern przerwano obrady, a rad
ni po trudach posiedzenia delektowali się tłustoczwartkowymi pączkami.
St. GeL

Cmentarzysko
Niemcv w usiLnej akcji przeciw ko polsIkiemu Pomorzu używa .ia wszelkich środków. W ostatnich czasach rzucili oni na Fl'a ncję i An.glję karty agitacyjne z mapkami tych krajów, kt6r~
mają wykazać rzekoma nies{J '&wi,e d1 jwość rozdarcia Rzeszy. Napisv na tych kartach ~łOSZlł;
,.Co powiedziałbyś. gdyby Ikraj twój, tak }ak Niemcy został pr zeclęty podobnym korvtarzem?
CZy twoje palist wo pogodzHobv się z istnielll~ m takich granic?".

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

DZiś bezMonMurencuina
- I. PiarwSlY raz \I lodzi f
Napotążniejszy

film

SENSAOJA.

premiera
repertuaru.

- II. -

produkcji angielskiej 1933 r.
MIŁOŚĆ.
BOHATERSTWO

W spaniały film pro d 'lkcji polskiej

Perła D8SleQO

dźwiękowy

głównej najsłynniejszy

NAT PI
pozostałych

detektyw

KE

świata,

t.

JE.

TON

rolach:

posągowa

-------

wieiB.egO POdWÓjnego programu.

Emocjonująoy dramat detektywno-kryminalny odtwarzający walkę policji
z szajką. gangsterów w kanałach Sekwany. Film, trzymający w napieciu od pierwszej do ostatniej Bceny.

W roli

pnad 5.000 lat

1

ATENY, 23 lutego. - W 00ległości ki.l,kunaslm kilometrów
od miasta odkryto starożytne
cme-ntarzysko, sięga.iące okre·
su prahe~en1stvcznego.
Grobowce z rzed 5.000 lat
zachowane są doskonale. Dalsze prace w toku.

Dźwiękaw,

"TAlENniCA SEKWAny"
w

uda mu się tam umieścić chorego,
magistrat bnwiem utrzymuje tam
zaledwie 40 lóżek. Dr. Szyfman pro
jektuje powięlcszenie kredytów na
ten cel.
Wszystkie poprawki, zgłoszone
do tego działu zosta:y jednak od·
rzucone. _
Następnie rada
przechodzi do
dyskusji nad działem opieki społecznej. W trakcie debaty r.
Milman składa wniosek o wstawienie
do budżetu specjalnej
pozycji na
niesienie pomocy bezrobotnym w
kwocie pół milj. zł.
Radna Piechctkówna, ku zdziwie
ni u, oświadcza, iż wnioselt ten pol,rze, albowiem w budżecie są na
to fundusze.
Prez Ziemięcld: - Jakie?
R. Piechotkówna: - Nadwyżka
650 tys. zł.
Prez. Ziemi~ki: - A roboty sezonowe?
Następnie przemawia r. Potkań
ski, ktery stwierdza, że magistrat
zgodz\łby się na ten wniosek, lecz
nie ma nań pokrycia.
Ławnik wydz. opiel{i spoi. w dłuż
szem przemówieniu odtwarza dzia~
!alność swego resortu. Zrobiono
dosyć duZo,
niestety,
potrzeby
wzrasta.ią, a dochody miasta maleją. Przyczynę zła widzi on w obecnym ",.troju gospodarczym.
Wniosek r. Milmana nie został

IzabC!la-Jeans i urona Benita Kama

według

popularnej sztuki

GABRY ELI ZAPOLSKIEJ

oralność

pani Dulski i

Dramat erotyczno-obyczajowy w lO-ciu aktach.
W rolach

głównych:

Zoila BatDeMu, IdOli Dumsza i Tadeusz WesOłowsML
Poc2.ątek

seansów o godz. 4-ej.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po

RaSPUlin nie
mÓWI

buł "święlym"

Jego córka -

Córka Rasputina: Mar.i:l Gn
J(orjewna Has.putin - Sol·.JW j"'WQ, d-zieli cięŻlki los współrOQLl
ków. w,;:;getrujących na ooc.zyź
nie. Natru,r alnie postać eórki
"śwdętego" męża skupia n::t sobie U'wa~ę vrzedew~zyst.kiem
prasy, a to re w:l:ględu na koleje jej życia, nie ushlDe~1) bynajmnje.1 rozami. Przedwr.ic
- z jej własnych <>powiactail
wynilka, Ż1e przecierpIała duże. .
Obecnie MarJa Grigorjewn'l ha
wi w Rydze, gdzie w jednvLU 'T
najwdęlk.szych cyrków POT);suje
!';ię... tresurą
koni. W h:~h
dniach odwiedzili ją dzi'<..nnikarze, którym przedstawiła l:~'
henn.ę swego życia.
W okresie rewQlucji K~ ; r('.ll
Skiego wyszła zamą.ż za bogate
go oficera Sołowjewa, właści
ciela kopam na Uralu OJ h'go
czasu moc była w miejs~..,wośd
~odzhm.ej ojca: Peh·t'WSKOic ..
Pamięta dokładnie f17:~ń załnorldow2I.'nia
RaspUJtina.
Do
mieszlk~nia
w
Petersburgu
przybył
serdeczny prz'f ia<,iel
ojca Jussupow, który w.: rTZ~'
stępie
wesołośd
trzytkTo{Uie
ucałował RasJlIu!łliltlS, zapU1HSjąc go do siebie.
..- Ojdec, nie Pflz~zl1.wając
podsteuu. za'prosz'eni~ przyjął
W dniu tym Jussupow zamordował ojca, rzekomo dla zbawienia Ros.ii.
Twierdzenie to
- mówi córka - jest fałszem.
Nikt lepiej nLe ży.czył Rosji, niż
Rasl>'llltin, kt6rv Ulraltował życie
nastelPCY tronu i był najbliż
szym pnyjacielem i doradcą
rodziny pallującej. GdVby Ras'Plltin !IOZostał lPr.zv
żvciu.,
karta Europy wyglądałaby dziś
zupełnie inaczej.
Wiem pozytywnie, że RalS'pU'l:in był J>Il"Zcde
w.szy:Slikiem zwolenniUdem pokoju. Znał duszę chłopa, :l;nał
~ycho]ogję masy
rosyjskiej,
lalmlą,eej pokoju
i sWQbodnej
pracy.
Rasputin nie był allli
"świętym", a.ni "dja.błem.". Były t() 'Przvdomki nadane
mu

ani

"d"abłem"

dzisiejsza artystka filmowa

pl~zez zwolenniików, wzgłędInie notów sie wyczerpały i nie by
J)'Tzez wro,goÓw. Jedni i drudzy ło co zastalwić - ex-oficer row d·eniu jego potężnej postaci sy.;ski i b. właścicięl kopalń oopuszczali się łajdactw. Ni- stał się pomywączem llJut. Nagdy też ojciec nie żył w takiej bawił się chorohy pJJucnej 1
ahno>Sferze. w jakiej go pTzed- \\'1krótce zmarł. Marja GrigorTranowa
ił Bown.
stawiają w sensacyjnych powie jewna
RaSlJ)utin. - Sorowiewa
śda<lh i filmach.
pozostała z dwojgiem dzieci Często u dzieci niedomagania cielesne
są przyczyną złych postępów w nauce.
Prawdą jest: R3JS lp utin
był na bruku zdana na własną injDajcie swym dzieciom E.mul5jtt Traczłowiekiem głęboko
rel'i~!j- cjatywę zarobku, na własne sinową Scott &. Bowne, która zawiera
nym i eoJowiekiem wsi.
Gdy Iv. Ostatecznie niedawno umiesubstancje, potrzebne dla rozwoju orgapl1zez przypadek przybył do Pe ściła dzieci w klasztorze, a sa~ ._~ nizmu dziecięcego, a mi.anowicie
terSll:mf'ga odwiedził IkiJiku du- ma dzięki poparciu znajomych
chownych, z którymi pll'owa- otrzymała po·sadę tancerki
w
't~~ witaminy i fosfor, a już po kilku
.... . tygodniach zauważycie, że dzieci
dził dłJUgie dysputy na najza- mocnym loka·,lm.
,
'.
wasze będą znów weselsze, pilniej·
wiLs·z e tematy sipołeczno - poliCórka Rasputina jako tan:
~ze, a przedewszystkiem zdrowe.
tyczne, odkryto w nim światle- cer;k~ kabaretQwa.
Rozglos".
."
Ządajcie wyraźnie Tranowej
go idealistę i wkrótce utorowa powodz,enie ... Frekwencja lokano mU drogę na dwór ca,rsk'i ;. lu wzrosła, wzrósł zastęp męż
firmy
&. Bowne
do na.jprzedniej's zych
d,pmów ozy:vn, łaknących ".przeżycIa"
stolicy. Prawdą dalej jest, że z córką "Ś'wi~tego" Rosji. ZaNormalna Flaszka .
zł 3.wśród l>rzejaskrawioIl!ego nim- częło się więc nocne życie, piDuża podwójna Flaszka " 4-.50 .
bu ja:k1m go otac.zano, Ra,sp~- jatyki, taIice na rozkaz i t. d.
tin niejednok'l'otnie zgrzeszyl- To podkopało zdrowie wziętej
uczynił to jednak pod
wiJ)ły- tancerki, a gdy dokoła jej oso·
wero wrogich mu osób. Nieje<!- bv zaczeła się tWOl1ZYĆ
nie·
nokrołll1ioe
kamall"yla dworslka zdrowa atmosfera sensacji, gdy
użyła postaci Rasputina, jako w s:porze o je.1 względy od!byłY
tarczy ochronnej, osłaniającej się d,...-a l)o.iedynki - 'zrezygndgrube nadużycia i zakulisowe wala z laurów na polu kaba~b h d i
bl·k
szanctalże polityczne i intry1{i. towo _ sceniozuem i ptl'Zeniosła
O C O Z repu I a estońska
'''śród tych, którzy uprawiali si~ do cyrku. Począlłlkowo jakO'
Dziś, dnia 24 b. m. republika giem większem miastem Estonjł
swe nieCIIle dzido sprzedajno. tancel'ka i woltyżerka, potem estońska obchodzi 15-lecie swego jest uniwersyteckie miasto Tartu
ści i przekupstwa byli j mini· jako mistrzyni tresury koni - istnienia.
(Dorpat) z ok. 70,000 mieszkańca
strawie i wysocy
dworzanie. zaczt;'la zarabiać na życie. NajEstonja jako kraj o dogodnych mi. Oprócz portu Tallin, Imany też
Ras.putin był gorącym zwo.1:<,m- · wi<;kszym jak twierdzi - portach morskich, była zawsze ła- jest port parm., leżący w połuamo-'
nikiem AU1str.ti i Niemiec i u- skarbcem jej są dzieci. Reszta kornYm kąskiem dla sąsiednich wej części kraju, nad zatoką. Ry-'
prawiaa: w stQsunku
do tydl - nic... pus1:tka...
państw Przez XIII wiek panuje ską. Parlament estońsKi jest jedno-..
pańJst,,: polit,:,kę na'WSlkroś U~.()Obecnie bawi w Rydze, gdzie nad nią Danja. W r. 1346 przechO- izbowy. składa się z 100 posłów wJ
dową l poIkO.lOw.ą.
wvst~ude w cyrku. Ma })Owo dzi pod panowanie Zakonu Teutoń- bieranycb na przeciąg a lat. Na ezt.
Tyle o, Rasrputinie
.ie/t9 dzenie. Nagle JłOlicja wyda?a skkiego . W dwieście lat potem - w le państwa stoi prezes rady mini..
własna cOr'~a.
naika'Z wydalenia jej z. miasta, rO u 1561 zagarnia. Estonję Szwe- 8tr6w, ~dący jednocześnie naczel.. ·
A o sobIe?
moty,Wlu.jac to powstaniem nie- cja, pa.nuj~ nad nią a~ do ro~u nikif'm państwa. (ObeenJe je8ł DiII
01:0 gaT§Ć sw.zeg6łów:
zdrowej sem;acji na t'!.e rodo- 1781, w ktorym t~ ro~';ł- Szwecja Konsta.nty Pasts).
W dniach przewrotu bolsze- wego nal,wiS'k a, Ra.s.pu:tin, pod o?łltępu~ft~~n kraEJ R~Jl, Panowa- ••••••••••••••••••••••••
~. .. _"_.
..
. . m,ęL!)
~
ktocem -Gn·.noriP
.....,....a WystPJnl11.'
me wyb
roSyJ_le
trwa
... lU1\.WgO U'Wlęz'lO'Il0 .leJ
... ..~.....
. "'P~ ..
h w l stODJI
li
'. a.t
Solowiewa apolem ja samą,. - Prosi więc w wywiadach rH'a- ~f
ue. t1 rewo ue ~. ~OSJI,. p~o
Przy pomocy łapó"vlki w posta- sow.vch - o obronI;:.
k~~o~~n~e ~ 2:~P t hlu estonci dr~ocel1ln:vch
brylantó"';
Chcę *,Ó.. ,
s ltl] o y o s1ę
u;ego 1918 rt)..
zd01lała przek~it sowieckich W crtelll'że -zawiniła,. że "SWlę ku.
.
solida,Łów i zbiec z mężem
do ty" mątL Rosji J)OZ()1Ita wił po
Stolicą republiki estońskiej jest
Paryża. W stoliJcy nadsek""all- sobie smuł!ną sławę'
Tallin (Rewel) załoOOny w roku
skiej życie ich na·t rafialo na
Ona w to nie '9t,ielYLY. Ludzie 1219 nad zatoką Fińską, dUiy port
cierniową drogę niepowodzet\ są. i bvli ili...
bałtycki. I.t1dność stolicy wynosi
Chce żyć.:.
lokoło 150,000 mieszkańców. Drui niesZiClZęść. Gdy zaipR'Sy kIeł-

Wychowanie dzieci,
a Emulsja
Scott

~

Emulsji

•

1!:-lecie nrepodle
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Nr. Z7 Sp.. ojliln, Dodatek powleściowr notOSU PORANNEGO"
z dnia 24 lutego 193;5 roku.

Powieść

ZABOROWSKI

oryginalna na tle

D

łódzkiem

(Cbtg dalszy).
rzekła Kin - taj poa ~t()s tw6j jest pos'kaenem tbrQ:dniarzy. Dostojna Fu .. pej. któ·r a w bólach urodziła . niewolnicę, ośmielającą się ,stać przed
twem obliJczem, umiera i · Kin-taj chce być pmy jej
łożu, bo dostojna F:u·'pej nioe ma ani męża, ani syna. RoZ'każ więc panie, aby Kin - taj pr,zez dzisiejszą noc była zWlOlniona
od obsługiwania rycerzy
słOlIca i mogla nikc.zemnie opłakiwać ~n matki.
- NiP.C'h talk hę.d:zie -- rU$l vorucznik T/m '
roJki i wysłał gQllea powiadomić o swej decvzii
podoficerów. - Możesz iść - 7fWTÓdł c;ię do chin.
ki - i ucisz to .przer'aźliwe wycie,
Ale mała Kin - taj nie mogła speł.nić rozkazu,
bo ,p odoficerowie pogllliewani za otrzymane zarzą'
dzenie ZiwollIl.i!i wszystkie stare kobiet:v
ObsłU '
giwania żołnierzy i polecili im udać się do lOZI?

-

~

Piękny

lości

>O

ił

WACŁAW

Scott

rycerzu, -

twa nie zna granie,

on

umierającej.

Dostojna FlJl-.'J)e.i rzeczywIscle umierała, }e~~
na wyjętym z szafy brudnym materacu z pospolitą
podpórką pod głQwą w ciemnej,
u1inianej , dusznej fanzie, Zlhudowanej na wzólr Ikoreaf1skiej,
w ob{)l7.i~ wQjennym wro~a, ona, właścicielka na i.
piękniejszego ilomu w "Vi - Dschu, wdowa po naJ bogatszym i na.iszatl1owniejszym k'1l:))Cu, dostojnym
Fu-czal'le z Szansi. NaoFoło Dodścianami sied'z ia
tv w kucZ'ki \kobiety chiń:skie i kore3'llskie i pijąc
I Rlinianvch
filiżanek
odwar żi.nżenga i imbIrU.

Bezpośrednio. przy ł1lżU umien·
byly urzędnik. jej hył'ego :męża Wucrmn oraz mała Kin-taj, Dostojua Fu-pej umierała
ho ~hciała umrzeć. Ostatec.z[)je nic gwałtoWlJleg n
się iLziś nie stalo. a ude'l"zenia kijem same przez Sl~
śmierci
nie moglv spow orlQwać. Przed oczyml1
umieTającej
poraz dru~i przesuną.ł się film ost,,·
tnkl-t miesięcy życia, w por6wuauiu do których
reszta wydawała Itię C7.emŚ dalekiem
niewiary-

monotonnie

wyły.

jąICej klęczreli

~dnem.

Fu - pe.i była prawą. małżonką zamożnego
kU!p(;.a z · Szansi, nosząceuo dostojne im.ię Fru - czan
()ra.z matką dorodnego Pej· c:ZllJna, który mi~}
z czasem zastąipić swego ojca w iIllteresie i w <1.)'nu, jako jej opieJ.\.un i władca. Dostojny Fu czan,
.lalk i większość kUlpców; pochodzących z Szan-s;,
handlował począ.1Jwwo w Mand21urji; później traf ·
nil\ oceIłlaJflJC kor~yści
handlu pogranicZlI1ego
osiadł w 'Vi . Dschu ' po kOIea(l~.kie.i stronie. ,gdzk
zbudował sobie przepiękny dom oraz pozwolił żo·
nie mieć CÓl'i~. Fu-pej dopóki żył Fu·~an byJia
Iz'g odnie 7. prawem, posłuszna mężowi i nigdy n.(·
ośmieliła się krytykować jego zarządzeII,
a.te po
jego śmierci uWariala, ż.e ml\lż zrobił wi~1ki błą.Q ,
osiadając w Wi - Uscbu.
Kiedy

rozpoczęła się

wojna japoilsko - chiIlslki:l

w Mandżurji, Fu-czau nie pmerwał handlu, aż pe·

wnego dnia odgłos wojny dotail"ł do samego Wi .
Dschu w pos>tacidow6rlz·t wa etapu. DostoJny Fu·
C7.an wra,z z syn.em byli zbyt -pewni siebie i w mo',
mencie wtkroczenia wojsk jrupollskich do miasŁecz
ka spokojnie st'a li na ~a'lllklll, oblicrtając, ja.k ie zyski
będą mieć ze sprzedaży herbaty, tytoniu i sake żoł
nierzom. Ta śmial'ość była zauważona przez dowódcę etapu tego sa!Jlego dnia F-u-czau i Pej.czatIl
zostali aresztowani i stawieni pIlled sąd doraŹlllY
pod zarzut.e m slZ'piegostwa na r'l ecz Cllin.
Na

sąd'Zie

doramym

nawe.t nie

dys;k>UłowaIllQ

.

Af U:W!U$2J5il44tWi: t ....

na t~at istnienia winy, 'bo ostatoomie: .. , ,poco
chiIIczyk _" ied'zi w Korei?" Ohodziło jedynie o tai
czy Fu - czan jest niehezpiec'z nym szpiegiem, czy
też wystarczy tylko
skonfiskować
mu majątek:
i wvoędzić. Zadecydował wv~ąd domu, gdyż jodnogłośnie Ulznano, że kupiec musi in.i€ć bardJzo
duże do~hody ze sZipiegostwa, .Jeżeli wybudował - s~
bie taki ładny dom. Skazano Fu-C'zana i ' P,ej-<czan.:
na karę ~mierci pflzez l'O'zstrzeIanie (J)() to p'l'ędzej).·
Pani Fu-tpej, dostojna małżonka. i matka · aT~• .
sztowanych wyszła oc;.obiście wral % córką' Kin-taI
z domu i Ikomic~nie kołys'ząc się na swych maleń ..
kich nóź,kach do1)j.iWła do komendy etap<U, aby;
Po.pJ·osić pokornie
rycerzy słOlltCa o łas:kę dla jej
męża i syna. Widać pokora, P.'ł"zeczność i Jeny wie·
le zdziałały, ho w·reszcie d'O'pusZICzono ją 'Pl'rled
groźne ohlicze jednego z oficerów. Oficer był Uiprzedza jąco g'r zeczny i z czaruJątCym wyraz·em twarzy
wytłomaczył, że jej pil"ośba nie , ulOze być uwz~lę
dni<?,n a, gdyż skaizani byli szpi,e gaml generała Ma.a,
bo każdy chińc:zyk, mieszkający w Korei jf'.st s~pie ,
giem i nie ulega to żadnej wątpIiwo'ści. Właściwi~
na.1.eżałoby
wszystJkich chińczylków
uśmiercić.
a więc również i dostojną Fu-pej wraz z córec~ką.
I\:in-taj, ale wojenny sąd ja.poński jest W~OTel11 nies'kończonej dobroci, 'l. te,g o też pOWocill., wbrew 1'0gice i elementarnej sprawiedliwości, Fu-pej i Kin ·
taj oraz wielu innych chińczyków, utmies~lkałych
w Wi - Dsc11Ju, nie będą rozstrzelani. Chcąc umo ·
7.liwić im wykazanie wdzięc,znośei dla wojsk japo-ń ·
skich, dobrotliwy dowódca etaipu ,Postanowił majq ·
telk ułaskawionychh slkonfiSikować na f!zecz skarbu
pa· ńlStwa,
ponosząlCego
Qgromne kosZlty w wQjnif]
z Chinami, zaś same osoby utrzymywać na koszt
pań-stwa, karmiąoe i dając moimość wygodnego. h'
cia w charakterze robotniikÓlw 'Przv dowódz.łw~ ~'
eła'J}u.
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•
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odbędzie się

uw ów

d

PosIedzenie
magistratu

włókniarze zażądali
zwołania konferencji w

Wczoraj

jutro

w dniu wczora.jszym posiedzenia
Jllagistratu nie było ze względu na
toczące się obrady
budżetowe w
radzie miejskiej. Posiedzenie magistr&tu odbędzie się w tym tygodniu wyjątkowo w dniu jutrz;ejszym.

KatasIrola kolejowa
wskutek zasypania toru
śniegiem

Donosiliśmy
JUZ
w ·dnit..
wczorajszym o stanowisku, jakie zajęły w stosunku do pnemysłowców
przedstawiciele
związków włókniarzy klasowego, "Praca" i Ch. D.
Na wspót1nej naradzie
postanowiono w całej rozcią~to
ści podtrzymać żądanie w spra
wie za'\varcia umowy zbiorowej w przemyśle
wlóki,e:nni·
czym łódzkie~ ołkr~u, ściśle
na warunkach umowy z roku
1928. Ponadto uchwalono udlZ'iel.ić przemysłowcom
osta tecznego terminu na zwołanie
konferencji. celem nawią,zania
pertraktacji.

Co

od głównego Inspektora pracy
terminie do 2 marca r. b.

międzyzw~k..wa
w Komis.ia
.
ł
d"
ZIOŁodzi.
s!arue powo an.a .. .zy>Cla doPodkreślić należy, iż zwiąlZ pu~ro .~ ewentual.jel k~feren
ki włókiennicze
ell
· z .J)'l"ZemysłoWC3D1l
, --'.
T71 tła
ni~ utworzyły komis.H międ.zy~ po d a'uSpIC.laml
InSp.
lUO.
związkowej,
Wiz,ględnie mi:nisterstwa pTacy
.
.
k'
ł'
jak to
podano w nielkt6rych lapIe I spo eczneJ.
dziennikac,h , ale ujednost&jniły Konferencja ta odbyć się ma,
'k si h' ~
'e
LodZl , looz
swe poog'lądy na kwestj!) umo- ]a
Y'C ae, nI
ot'.
W Warszawie.
wy zbiorowej oraz zajęły konOczywiście,
że w ostatlIliej
kreLne stanowisko do faktu od
pod tym
wołania w ostatniej chwili kon chwi.li zajść m~ą
.
ferencji.
względem znuany.
okr~.u

spektora pracy III

WskUJtelk dużych zasp śnież
na odciorku Rożdżały W pierwsz" bolesn" roc~nicę śmierci jedynego brata mego
l{obierno, w powiecie koniń
skim wydarzyła się kata,gtrof~_
kolejowa.
Bezpośrednio
PO IUll~adzi;odbędzie się w niedzielę, dnia 26 lutego r. b. o godzinie 12-ej
Nieoslioniony
przed śnie~ wszystkicll :z;wiąwków odbyło
w południe odsłonięcie pomnika, na które .apr'!sza
giem tor zosŁał zasypany w terll się specjalne. _
sposór iż gdy pociąg towaro nadzwyczame DOsiedzenie ko~
wy linji wąskotorowej wjec-hał mif.ełu wyk.onaw~o klasow~
w większą zaspę Śonie~u - lo{!ów.
komotywa wywróciła się, po~
Komitet nietylko, że zaakcep
cią~ając killka wagonów.
U
.., ~
..
towal uzgodnione stanowisko
Dwaj l.udzie z obsliugi pOClą trz,ech zwiąlZłk6w, których postawiono wobec faktu odwolabadać będzie budżet Łodzi
~u: maszynista i jego pomockonferencji,
W zwią.zku z artykułem p. t. "Ko
Prawdą natomiast jest, że
nik, zostali przysypani roz~a nia wyznaczonej
ale przyjął rezolucję,
misJ'a rzndowa w magistracie kury1
yśl
- • -".:I •
rzon->!:l węglami.
wzywa.~ąeą. włókniarzy do p r z y . . . .
) w m
art. 2 rozpor<ĄUztlma
Poszkodowanych frunkcjonar /,{otowania się do akcji, która gować będzie ułoiony budżet na prezydenta Rzplitej z dnia 21 paź
juszv kolejowych przewieziono wszczęła wstanie na wypadek. rok 1933 --34", zamieszczonym '!'. dziernika 1932 roku w sprawie
obniżenia kosztów administracj\ ko
GO szpitala w Kaliszu. Na mie.l- /,{dyby pl'zemysłowey zi~lloro~ nr. 54 "Głosu Por:lImego" z dm:"
l
- munalnej ("Dz.. U. R. P."
ultimatum
robotników
ł
23-go
lutego
1933
roku
mag
nr. 91,
wali
scc katastrofy udała siG druży
poz. 7717) - powOłana została do
Ha robotnicza, która po kil~a odrzucili wysunięte żądania. strat lll. Łodzi prosi Sza.n: Reda.~,
Ponadto, jak się dowiaduje- cję o łaskawe z3,mieszczeme pom z- życia wojewódzka komisja oszczęd
godzinnej pracy
przywfóciła
my, w zwią.z.ku
z uchwalamt szego .wyjaś?ienia:
nościowa, ma.jąca na celu postawie
normalną komunilkac,k. (p)
narady trzech zwi~.ków, korni
Niesrisle Jest, "że ministerstwo nic wniosków co do ewentualnego
tet wykonawczy postanowił wv l;praw wewnętrznych postanowiło obniż'enia kosztów administra.cji
....... ać
obostrzyć kontl'olę nad gospodarką ogólnej i kosztów administracji
s~ow
. .
.
'1
~pismo
do
~łównego
inspektora
samor~ą~u. l ze powtad.?ml o w~ przedsiębiorstw komunalnYCh w po
Mistrzowski
pracy
II żądaniem
zwołania dze mleJskle o powołaruu do życia szczególnych związkach komunalkonfC1"elliCji z ,pl'7JeDlysłowcami spe.cjalnej komisji os.cz~dn*i~ nych wojewódiztwa łódzkiego;
w tenninie do dnia 2 marca PO- wel, która urzędowa.ć bęckle W' ma
2) te tego rodza.ju komisje o~
ku bieżącego.
gistracie, 8. której za.da.ni~ hę- szczędnościowe powołane zostały
Pismo ta'kie zostało vr dniu dzie dokładne zbadanie za,rruelzel'l. do tycia. na ea.łym obNane RzpU.
wczorajszym skierowane
pod skart;x>wYch mias~a. i prz~prow& tej Polskiej;
pokaże nam już w najadresem
głównego
ilIlSpekbora
dzeme w budtecle daleko Idących
3) te ma.gistrat ID. Lod:r.i m.dnegO
bliższym czasie czarującl\
KWtta, oraz w oclipisie do in- oszczędności".
za.wiadomienia o powołaniu do ży~
cia. i składzie 'Wojewódzkiej komi~
sji oszc~dnościowej z urzędu 'Wojewódzkiego nie otrzymał;
4) te, jak magistratowi ID. LoAuto ciężarowe najechało na motocyklistę
dzi wiadomo - wojewódzka komiWczoraj w godzinach połn-l pogotowia J)l"Zewiozl:a nies~'Zę sja oszc~dnościowa, urzędująca. w
dniowych, zdążał w stronę Lo- śliwego motocyklistę do szpita- urzędzie wojewódzkim, odbyła już
w najpiękniejszym filmie
dzi samochód ciężarowy
Nr. Ja ewangelickiego. Szofera, do kilka. posiedzeń, na których rozpa·
bieżącego sezonu,
zamierzenia
skarbowe
ŁD. 81897, należący do firmy w.yjaśnienia sprawy, zatrzyma- trywała
związków
komunalnych
wojewód~
produkcji fran"R.
Kindler",
pro~ad:zony no. Frontczak tłumaczy się. iż
przez
szofera
Fr]..Ilcisz.~ powooem była oślil7.g10Ść SZlO- twa łódzkiego i te obecnie przysłR,
cuskiej pi.
puje do rozpa.trywania
zamierzeń
Fronłczaka
(Pabjanice, War~ sv. (p)
skarbowych
zarządu
In.
Łodzi
na
szawska 4).
~.~.~.~
MI.~.~.~.~.H. rok administracyjny 1933-34.
W pobliŻJu parku .,"Venec.ia" ł
Prezydent:
samochód ciężarowy wpadł na
środhi:
BrOnisław
Ziemięeki.
motocvlcl, prowadzony przez
Dyrektor Za.nądu Miejskiego
35-letmiego Henryka Neszperla
łupież
Mieczysław Kalinowskl
(Ruda PabjaniJcka,
Fami.1,ijaa
ńych

d-ra med. Józela Karpelowicza

iBI.:.k.:;a

Joe mag

I\nRabełlę

i Siraszliwe

Jean Plurata

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

ilość

W Aucie

niezawodne

4), z IV
OIl.lliowej.

nT.

Motoc~l

łtocne dYŻury
.

Dziś

w nocy

aptek

dyżurują następują,.

te apteki: Sukc. M. Kacperkiewicza

(Zgierska. 54); Sukc. J. Sitkiewicza
J. Zundelewicza
(Kopernika. 26);
(piotrkowska 27); W. Sokolewicza
i W. Szata. (przejazd 19); M. Lipca
(piotrkow.ska 193); A. Rychtera i
B. Łobody (11 Listopada 86).

"

Dziś

4"

i dni nasteDftych !

Pocz. o 4: pp., w soboty, niedz:
i święta poranki o g. 12-ej

zdł!rz~nie

oddział'll

na

straży

I

=~~~~~~~~~~~~

~nsWu{ de "Beauhf

rostał

dosłownie

strza~kany, zaś Neszperl wyleciał z siodełka i upadł na szosę, tracąc przytomność.

I-o·m(]
6-go Sier{)nfa Nr. 3,

IJ piętro, front. TeJ. ~04-91
Zaalarmowano be.zzwl'oc1Jllie
pogotowie ratunkowe a ponieważ nie było w tym czasie kaUsuwanie piegów, wągrów
retki pogotowia w remizie, na ł i zmarszczek.- Racjonalny
miej.sce wypadku P'f'Zyjechat lemasaż twarzy. Fachowe
karz dzielnicowy kasy, który
wskazówki w dziedzinie
stwierdził u Neszperla wstrząs
- pielęgnowania cery. móz.g'll i złamanie lewego uda.
Przybyła nast~ie
kare tlka ...
MII.MII.~.~.~.~~.~.~.~.~

4I.......

Film

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

spełnioCIA~~JĄcE Z~A~~S~Oh E~~~~U

JUBILEUSZ ZASLUtONEJ FIRM\'
W dniu 21 b. m. znana firroa. Tell.
Sanne przy ul. Piotrkowskiej 175,
skład szkła i porcelany obchodziła
jubileusz 25-letniego istnienia.. Za.~
ł<Y2ycielka firmy, p. Tea Sanne, zna
na jest na terenie Lodzi jako rutynowana siła. kupiecka. i dzielna organizatorka... Spręiystością i umiejętnością umiała zyskać sobie licz
ny zastęp stałej klijenteli, doprowa
dzająr, przedsiębiorstwo swe do
pięknego rozwoju i ustalonej
renomy.

WIłOSY

przez radJo Y

12,10 Koncert z płyt gramofonowych.
15,35 Odczyt p. t. "Kierunek ligo
nowy polskiej myśli politycznej w
latach 1865 - 1904" wygł. p
Wl. Malinowski.
15.50 Płyty gramofonowe.
16.20 Odczyt dla matUl'ZTŚtów
t IT t ó'
blik'
D~
"
O. -" s r l repu
anski .lWoymu
"'l
f
R
Go
tk
Id
w
s WIł
- l 6 Y40" . DProś .. d' aln °kró likl" (
.
,. o WIa cz e
z
klu B d . b' l '
Im
cy
,,'\ ama 10 ~e,.ne 'l W'7a....
prof Stamsław Sumińskl
17 00 M ka l M ••
,uzy
e_
~R,OO Odcz~, dla maturzylt6w '"
"Piotr. Skarga - wygi. prof. K.
GÓl'akL
18,20 Wiadomości biatące.
lR25 Muzyka estońska W' W'J'konaniu Hansa Ropfała (fort.).
19,20 Komunikat izby pl'f.elllJ'lło
wo - handlowej w Lodz.i.
19.30 Feljeton pt. "NaWłÓł cło
handlu wymiennego" wygl po
Tadeus~ Garczyński.

?oO,OO Pogadanka muzy~
20,15 Koncert symfoniczny II
harmonji warszawskiej. Wykonawry: Orkieetra filharmoniczna pod
dyr. Grzegorza Fitelberga i Va.ea
Prihoda (skrzypce).
W przerwie Feljeton literaeki
p. t. "Kłopoty krytyka" - wygi
p. Karol Irzykowski.
23,00 Muzyka taneczna..
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Mos){wa. _ 10.00. "Noc majowa"
opera Rimskij Korsakowa. Transmł
~ja z Teatru Stanisławskiego.
Rzym. - 16.00 Koncert kwarte·
tu Calveta.
Budapeszt. - 19,30 Transmi:-ija.
z opery królewskiej.
Bukareszt. - 20.00 Koncert sym
foniczny.
Królewiec. - 20.00 KGDOIR l7a
foniczny.
Praga. - 20.15 "Zy-gfryr, op.
ra. Wa..,o-nera.. Transmisja s TeatnI
Niemieckiego.
Langenberg. 20,80 ,.Za1iJII*,
opera. Mozarta..
Daventry. - 21.00. ~0DeIft . .
foniczny.
Hilversum. - 21.10. Becft.a.l klawesynowy Wandy Landowakiej.

m-

•

GLOS PRZESTROGI
Zima sroiyła się przez pewiea
czas w całym kraju. Suche i mroine powietrze zapobiegało do pe".
nego stopnia rozwijaniu się chorób
zakaźnych. Lecz obecnie istnieje
niebezpieczeństwo, że fa.la grypy.
która w mniejszym lub większym
stopniu }I::l.lluje w innych krajach
i posuw!!' się jak się zdaje z zacho..
du na wschód, dosięgnie takte n&l!zego kraju. Należv więc jut teru
udzielać wskazówek dotyc~ycłl
postępowa.niu na wypadek ewen'"
epidernji grypowej. Zapobiec motna grypie zapomocą. dezynfekcji
wrót od zarazków, tak jak usta. i
gardło pastylkami Panflavin, które
niszrzą znajdujące się tam bakterje
Jeśli jednak choroba już zdążyła
się rozwinąć, to
niema lepszego
~posoblI na. tego podstępm'go wro
gil., jak zażywanie znanych ogólnie
pastylek Aspirin, które łagodzą wy
Etępująca w orszaku grypy
bóle
głowy , i łamanie w kościach i wply
wają korzystnie na ogólny przebieg choroby. Radzimy wszystkim;
aby w obecnej porze wystrzegalf
się grypy i mieli zawsze Panflavinę
i Aspirin pod ręką..

Li liana Harve,~ Henru 6arat" i P~erre Brasseur

w superfilmie najnowszej produkcii sławnego ERICKA POMMER'A -

lAS

usłyszymy dziś

Muzyka: W. R. Heymana

LILJANA HARVEV pod mistrzowskiem kierowniE:twem p. Martln'a

S

samą

siebie..• jej

lekko§ć, natulalno~ć,

CJIIPujllca 8wobocla

są

przenła

niedo§clgalolle

NADPROGRAM: Aktualności oraz groteska rysunkowa.
PlIsse-pllrtouts I bilety

beepłatne

bez;wz;glednle

nieważne

do

odwołania.

Rewelacyjny dramat, odsłaRiający niecne praktyki
międzynarodowej szajki handlarzy żywym iowarem
W gi~l.

DZiŚ

i dni DasloDnuch I

Dl\nIELR PAROLA i JEAłł PlURl\T

NADPROGRAM:
dź?,iękowy

Początek

codziennie ogouz. 4 pp., w soboty i

świ~ta

o 12 w

poŁ

-

Komedia kreskowa, tygodnik
i aktualności krajowe.

N. pierwszy seans (;elll

zdi.łQlle.

Nr.

fJ~

24, II.

.,GLOS PORANNY"
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notatki
francuski Jacques

3koncert symfoniczny

TEATR MIEJSKI
jutro i pojutrze wiecz. fra·
Znany reżyser
pują.cy "Pokój 117 na ID piętrze"
Copeau bawi obecnie we Florencji, L. Zilahy.
gdzie pod jego kier. rozpoczęły się
Jutro o godz. 4-ej ,.Medor".
próby średniowiecznego misterjum,
jakie będzie wystawione z okazji
W niedzielę, o godz. 4-ej po raz
"maja muzycznego". przedstawie- ostatni "Pani nie chce mieć dzieci"
nie odbędzie się w wirydarzu klasz
toru Santa Croce.
(r)
TEATR KAMERALNY
Dziś, jutro i pojutrze wiecz. szt•.!
•
•
Morozowicz
Szczepkowsldej
Zrealizowanie projel{tu wprowa- ka
dzenia we Włoszech mody narodo- "Sprawa Moniki".
wej post~puje szybko naprzód. W
ogrodzie
publicznym
Valentino KONCERT OLI LILITH I W. GODIKA.
stanie wielki Pałac Mody, w któ
Dziś przyjeżdżają ulubieńcy Lo
rym artyści i przedsiębiorcy bęaą
dzi, znakomici artyści Ola. Lilith
wystawiali perjodyczne m1)dele u·
i W. Godik, którzy o godz. 9 wiecz.
biorów damskich i męskich. Ogło
wykonają w filharmonji wielce u·
szone zostaną specjalne konlwrsy
rozmaicony program, składający się
na modele strojów damskich z naz piosenek angielskich, żydowskich,
grodami powyżej 5,000 lirów. Wło
chasydskich, rosyjskich, polskich,
chy kategorycznie chcą się wyzwomurzyńskich oraz charakterystycz.
lić z pod jarzma mody, narzucanej
Prasa amerykailsl~a podkreś
nych.
z zagranicy i od płacenia znaczla wyjątkowy tale.nt Oli Lilith i W.
nych SUm za modele sprowadzane
z ParyZa i Londynu. Prasa rozpo- Godika, a ich wysUlPy na Broadwaczęła
energiczną
propagandę
na yu cieszyły się kolosalnem powodze
niem. Publiczność łódzka niewątph
'zecz mody narodowej.
wie przyjmie owacyjnie swoich uluDziś,

z udziałem
Br. Rotsztadtówny

A

t

ó i

R A

J

oI

Tornas
SPRYTNY OSZUST
Kilka dni temu zgłosił si; do jeLl
nego z funkcjonarjuszy policji pań
stwowej w Tomaszowie
niejaki
Tennenbaum (Krzy~owa 1) z pro(lo
zycją nabycia losów loteryjnYCh na
loterję urządzoną przez firmę "Kon
Sum" w Łodzi (Roktcińska 54). Posterunkowy kupił trzy losy, a po
upływie paru dni Tennenbaum przy
niósł mu 6 małych kaiwałków reklamowego mydełka wspomnianej iirmy, mówiąc że właśnie to jest wygrana, na którą padły losy. Posterunkowy podejrzewając Tennenbauma
o
oszustwo, postanowił
sprawdzić wszystko na miejscu w
"Konsumie". Tu oświadczon'il mu,
że wog·~le w ostatnich czasach nie
była urządzona Zadna loterja, i że
padł ofiarą pomysłowego oszusta.
Tannenbaumem zajęła się pnlic.ia,
która po ukończeniu dochodzenia,
przekaże go władzom sądowym.

wy"agrodzeni.l .Z~
od różnych służ
bo:lawców, obowi,!zane są w terminie do dnia 5 marca r. b. złożyć
władzom
podatItowym oiJliczenie
różnicy pomiędzy podatkiem docho
dowym od uposażeń, przypadają
cym do zapłaty według skali wart.
111 ustawy o państwOwym podatIm dochorlowym, od łącznego wyna
grodzenia, otrzymanego w ciągu
1932 r. od ws",ystkicl1 slużbodaw
ców razem, a Sumą po({atku potrą·
conego w ciągu ub:eg ego
roku
przez poszczególnych służbodaw.
ców.
Obliczenie różnicy należy złożyć
na specjalnym druku, ktery mO ma
otrzymać w każdym urzęp.zie skar
bowym, wpłacając równocz~nie
je-dną czwartą część rM..nicy tytałem pierwszej raty kwartalnej.
Przy obliczaniu różnicy nie należy brać pod uwagę dodatku mieszkaniowego, wypłacanego funkcjo
narjuszom państwowym i komunał_
nym, od którego pob:r po~atku dochodowego jest odraczany a następ
nie umarzany w trybie art. 126 u.
stawy o państwowym podatku dochodowvm.
Kto ~ie spełni w terminie obowiązku obliczenia różnicy
ulegnie
grzywnie według przepisów art.
94 ustawy o państwowym podatku
dochodowym.
kiego ro-uzaltl

najemną pracę),

W nadchodzącą niedzielę, dnia
26 b. m. odbędzie się w filharmonji
o godz. 4-ej po poł. 3-ci koncert
symfoniczny łódzkiej orkiestry filharmonicznej pod dyrekcją znanego utalentowanego kapelmistrza A•
do1fa Bautze. Jako solistka wystą·
pi wielce utalentowana skrzypaczka Rotsztatówna, która z towarzy·
szeniem orkiestry wykona' koncert
skrzypcowy Beethovena.
Oprócz
tego program zapowiada Haydna
symfonję nr. 6
(paukenschlag)
oraz uwerturę Moniąszki "Bajka".
Ceny biletów zostały uprzystępnio
ne dla wszystkich, a mianowicie od
groszy 80 do zł. 3.TEATR POPULARNY
Dziś o godz. 8.15 wiecz. premjera
operetki "Orłow". Bilety do nabycia w biurze "Orbis".
Jutro o godz. 4.15 i w niedzielę
PRZESTĘPCZA LICHWA.
o godz. 12 bajka Ul śpiewami i ta.ń
W 1929 roku Karol Diefmabach
cami p. t. ,,0 królu Pasternaku l (Wojciechowskiego 60), założył na
Janku
Szewczyku".
terenie Tomaszowa fabrykę win
•
bieńców.
"tRÓDŁA KRYZYSU śWIATO- i wódek. Ponieważ dla uruchomieUkazało się niemieckie tlumacze
WEGO".
nia fabryki potrzebny mu był jeTEATR "SCALA".
nie świeżo wydanej książki Józefa
rady
grodzkiej
B.
B. szcze drobny kapitał pożyczył 1200
Staraniem
Dziś wieczorem uroczysta premje
Capl!;.a pt. "Historja o kotkach i
I,ieskach", ilustrowanej przez auto ra z okazji 70-letniego jubileuszu W. R. w Łodzi w niedzielę, dnia zł. od Józefa Szczepańskiego (Szeznakomitego dramaturga Gerhard- 26 b. m. o godz. 11-ej w sali I od- roka 6). Na sum~ tę wystawił weFa. Książka ukazała się w Stuttga r
łódzkiej straż'y ogniowej ksel in blanco, obowią2ując się
ta
Hauptma~a, wystawiony zostaje działu
cie w tłumaczeniu Liii Robitschel{,
nakładem Union
Deutschen Ver- dramat "Woźnica Henszel" z dr. ochotniczej przy ul. 11 Listopada płacić procenty w wysokOści 5 pr.
Pawłem B3.ratowem w roli tytuło da nr. 4 odbędzie się zebranie, na miesięcznie. Po upływie
dwuch i
lagsanstalt.
BAL MASKOWY.
wej.
którem poseł Jerzy Schimmel wy- pół roku Diefmabach zapłacił w ten
Staraniem stowarzyszenia "Rodzl
głosi
odczyt
pod
tytułem
"Źródła
sposób
1587
zł.
samych
procentów.
Jutro, t. j. w soboUl o godz. 4
na Policyjna" i "POliCYjny Klub
po poło powtón:enie dramatu J. GOr kryzysu światowf'g'o". Karty wstę- Kilka dni temu Szczepański zwró- Sportowy" w dniu jutrzejszym w
dina "Pociecha z dzieci", wieczo- pu wydaje sekretarjat rady grodzo cił się do swego dłużnika, aby od- sali ratusza odbędzie się tradycyjDziś, w pl Iltek, lutra, w sobotę, o g,
rem
powtórzenie dzisiejszej P'ł" Idej BBWR, ul. Piotrkowska 96, co. ~ał mu całą. sumę. Ponieważ stan ny bal maskowy. Dochód na raca
9 w. po cenach od 70 gr. do 3 zł
dziennie w godz. 18 _ 20.
Interesów Dle~a~acha jest bardro
Uroczysta premiera z okazji 70- mjary.
zły, a SzczepaoslCt nalegał uporczy stowarzyszenia.
letniego jubileuszu .nakomitejlo drawie, cierpliwy dotąd i wyzyskiwa.
maturlla GERHARDTA HAUPTMANA
KRADZIEZ Z MIESZKANIA.
ny dłużnik złożył skargę do pro• D-rem PAWŁEM BARATOWEM
Zofja Szeps zameldowała w komł
kuratury w Piotrkowie o lichw,,~
WOłNICA HENSZEL
sarjacie policji o kradzieży, jakłeJ
Jutro, o godz. 4-ej po pał.
Narazie dochodzenie prowadzi ko.
dokonali nieznani sprawcy z Jeł
po cenach od 60 gr. do 2.20
misarjat policji w TomaSZOWie.
POCIECHA Z DZIECI
mieszkania przy ul. M~ckiego 4Dziewczynka żywcem spalona
W niedzielę, dn. 26 o godz. 12-eJ w
Łupem złodziei padł płaszcz, WIU'
PODATEK DOCHODOWY.
południe po cenach od 49 gr. do
Przv ul. Moniuszki 3, w Pa- bę, ŹIOna je~o wyszła ,{,wnież z
tości około 150 zł.
Władze
skarbowe
komunikują:
1,50 zł. PORANIlK d a oracującej hjaillicach, miał mieJsce wypa- domu, zamykając
drzwi na
inteligencjI HINKEMAN
W
myśl
ustawy
z
dnia
7.11.
1931
dek sŁras'znej śmierci dzieck.l, Iklucz .
Bilety sprzedaje kasa .ScaliW mieszkaniu Krawczyków o zmianie niektórych postaoowieó
Obafrukcję, tłe II. . . . .
pozostawione~o bez opieki.
usuwalll
4-.1etnia córeczk'ł, ustawy o państwowym podatku do
Mianowicie,
kiedy w dniu pozostała
ZIoła Przeczyszcsajllce
TEATR W SALI GEYERA
wc.zorajslZym listonosz Kra w- Jadwi.ga siedząca przy rozpalo- chodowym, osoby, które w ciągu
KARPIŃSKIEGO
W sobo~ O godz. 8·15 wiecz. ope czyk, zamieszkały pod wskaza- nYm do czerwoności piecykn. 1932 r. otrzymywały wynagrC'dze~
(uposażenia,
emerytury,
wszelnie
wróciła
rctka. p. t. "Wil\.torja i jej huzar". nym adresem, wyszedł na służ- Kicdv Krawczykowa
do mieszkania, spostrzegła. iż
na podłodz.e okolo pieca le*v
jakaś okopcona bryła.
Było
Karnawał w
to dziec1ko, .ł spalonej s·ukien·
ce. prosta opowieść
Po prz{)prowadzeniiU
miłości ojca do syna...
policję dochodzenia zmar~e~o dziecka pozo'Ławiono
na mie.iscu.
(p)
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Teatr "SCB bA" Śródmiejska 1~

Straszna

śmierć

dzi cka

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

••••••••••••••••••••••••

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

p

CZE

Nicei

Orary
złotone

I

Z okazji przypadającej rocznicy ślubu naszej kierowniczki
p. Zofji Spaniero wej personel
szkoły powsz. Nr. 154 w Łodzi
składa Zł. 10. (dziesięć) na
fundusz
dożywiania
dziatwy
szkół powszechnych.
...
,
Zamiast kwiatów na. grób nieodżałowane} b. p. Franciszki Maliruakowej ofiaruje zł. 5.- na najbied
niejszych Ró:i:a Drajcerowa.

realizacji

King Vidora
w wykonaniu

Wallace'a Beer,
i 7-ioletniego

Jackie Coopera

Wkrótce Casino

OlwięhowU

Kino -Teatr

w admln~s~recii
"Głosu PoriSnnego!$

Gmpa

-

Wspaniałe arcydzieło
dźwiękowe superpro-

1\
I
"
"
lira d. · i odaRet 6aunor i Charles Farrell
dukcji Metro·
GoldwYD:-Mayer p. t.

Dziś

i dni nastepn,ch !

Dziś i dni nastepn,ch!
I>oczl\tek o g. 4-ei

"
W rolach głównycb:

Początek

fJ.guI z pochodu karnawałowego

"

Reżyserja

George'a Fitzmaurice'a.

Dramat kobiety- kurtyzany-szpiega

GRETA GARBO, lamIn NaVARRO. Lewls 5tone, Lione. Barr,more.

w dni powsz. o 4.30, w soboty i niedz. o g. l-ej.

Pieśń nad pieśniami!!

Ceny miejsc popularne!

Bilety ulgowe wa~ne bez ograniczeń;

•
w najnowszym
filmie p. t.

Czar dei oczu

Wzruszy! Olśni!
Oczaruje każdego wielko«cią tematu. wspanialemi melodjami, wystawą i grą!
dźwiąkowy •• Od 5tambułu do Bagdadu", tygodnik Foxa i aktualności krajowe

Przecudna rapsodja dwóeh serc...

Nadprogram: ooaatek

wesołyoh
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PIecz hokejowy
Ł.K.S.-Warszawianka

w

nadchodzącą niedzielę

odJJę

dzic się na lodowisku LK~ o gud'b.
11 1l1ecr. towarzysl,j hokejowy mie;.
dzv ŁKS a stołeczną 'Ya.rsz::t,\ylanką: \Varszawianka 'v sezonie bIeżąCym zn:1jduje się w
znakomitej
formie, gdyż zaawansowała do kI.
A., zwycię,żając Skrę'. nIaryDlont
i t. d. ŁKS wystawia prze.ciwko go
ściom swój najlepszy
zespół, tak
że mecz zapowiada sil'; ciekawIe.
\tV związku z me\:z,.m ŁKS Warszawianka, dowiadujemy się,
że mecz towarzyski ŁKS - Union
TOUl'ing, propollowa,Tly na, niedzie,.
lę odb(:c1zie si<;: w
przyszłym tygodniu.

Polscy narciarze
na mistrzostwach
Wysokich Tatr

z Zakopanego

wy,jechała

na czenarciarska polska, tUłająca się na mistrzG~twa
Wysoldch Tatr. Zawody te odbędą
się w dniach 23 26 b. m. w Westerowie.
s!{ą stronę drużyna

W skład drużyny tej weszli: Sta,
nislaw, Andrzej i Jan Marusa:-ze,
mistrzyni Polsld Stopli:ówna oraz
Nowacl{i i Stopl.a.

Jeszcze jedna
skocznia narciarska
VI; Horoehowie

zo~t<lla już

oudana
wybudowana
~kocznia narciarska, a. pozatem tor
saneczkowy i boisko łyżwiarskie.

do

użytku

~a

","ch

świeżo

t.ych nowych terenach sporlo
zapanowało odrMll ogcomne

oż,Y"·icnic.

4usirji.

potrafił wykorzystać

do-

asino
Dziś

Doraz oslatni!

Bezsprzecznie najweselsza
komedja polska

Romeo iJułcla

potwierdzą,

a kogo nie

Flieger podpisał zgłoszenie do ŁKS. i Warszawianki
w związku z wprowadzeniem chodzi przeto zasadnicze pytanie:
dwuletniej karencji dla piłkarzy
potwierdza się wiadomość, iż Maurer i Marjan, jak i ci, którzy po
otrzymaniu zwolnień nie podpisali
deklaracji do innych klubów przed
t('rmillem 19 lutego, b~dą musieli
powrócić do swych
dawnych klubów, a więc d9 Garbarni i Cracovii.
Co się zaś tyczy nal>astnika Wl.
sły, Kisielińskiego II, który zgłO
sił się do Cracovii, zachodzi kwestja sperna. Mianowicie zgłoszenie
Kisie1ińskiego wysłane zostało do-piero w dniu 20 b. m. a więc wąt
pliwe czy PZPN zgłoszenie to potwierdzi.
Dowiadujemy się, te takie sam~
obawy mM:na wysunąć i odnośnie
graczy łódzkiego Orkanu, którzy
wstąpili do ŁKS-u. Gracze ci zgło
aili się w przeddzień
uchwalenia
przepisu o karencji, a więc potwier
dzenie ich przez PZPN może na~łtąpić tylko w dniu 19 lutego. Za·

I

obowiązuje
zg~oszenia przez

czy

data podpisania
zawodnika, C7Jy I
też data potwierdzenia przez PZPN.
JednOcześnie
dOWIadujemy się,
że pozyskany przez
ŁKS
były
obrollca Orkanu i WKS, F1igier ,
który ostatnio przebywał w Skarżysku i grał w tamteJszym "Grana.
cie", podpisał również zgłoszenie
dla Warf.l.Gawianki. qzy Warszawianka zechce dziś, gdy ŁKS zgło-
sił tego zawodnika, zrobić użytek
z podpisanej 11rzez Fligera deklaracji i prześle ją do PZPN, narazie
niewiadomo.
Zgłoszenie StolIenwerka zostało
dla Warszawianki już potwier.lzoue, tak sarno jak zgłoszenie Sośni
cy dla Polonii. Kwest ja gracza Herischa, który podpisał zgłoszenie
dla Polonii, a później dla Warszawianki jest narazie otwarta i zdecydowana będzie po przeprowadzeniu dochodzenia.

...

iłrmji

.Jak sir:: dowiadujemy, mistrzowie
DOK IV w szermierce por. Kuźnic,
ki i st. sierż . Rudnicki wyjechaJI
do Lwowa na mistrzostwa armji,
które odb~clą. się dziś, w sobotę,
i niedzieJę. IV mistrzostwach biorą
udział niemal wszyscy najlepsi szal'
mierze polscy.

Popisy

łyżwiarskie

w Helenowie
w

nadchodzącą. niedzielę odbędą

się

na torze lodowym w Helenowie
o godz. 17-ej popisy łyżwiarskie
w jeździe figurowej najlepszych za
wodników łódzkich trenowanych
przez p. Juroka. Popisy połączone
~ą z konkursem walca" wykonanego na lodzie. W związku z tern
przyjazd łytwiarzy śl!}!!3kich został
odloż:ony do
przys\Złpj
nie<lzieU
(dn. 5 marca).

Dźwiganie ciężarów
Mistrzostwa klubowe
Makabi

w

sobotę, dnia. 25 b. m. odbędą
w lokalu Makabi zawody o mistrzostwo klu~u w podnoszeniu

się

cięrlarów.

ZawlJdy

zapowiada.ją się

ciekawie ,ze

względu

na

bardzo
wysoką'

zawodników. Udział biorą nal
lepsi zawodnicy, z siedmiokrotnym
Wajngartenem i
mistrzem Polski
mistrzami Lodzi, Dutkiewiczem,
f
Wajnwurclem, Zylberbamnem
Suchowolskim na czele.
Sędziować będzie p. Cherudro\·
niej pocieszenia. w ktÓlrym uAUSTRJA - NIEMCY 2:0
ski. Czołowi 'lawoinicy Makabi sa.
Gra bal'dzo ostrożna z ()by- dział bio.rą: Po1ska, Stzwajcarja,
dwu stron. Drużyny ni>e chcą W~ry. Niemcy, Włochy, Bel- powiadają próbę pobicia Mordów '
Polski.
nic ryzy,kować. S:taWlką
jest ~ja, Lotwa i R'1lmtlmja.

udział w fmale, 00 w na.igorszvm razie da.je
na pewnaa.k a
tytuł wicemistrza Europy.
Pierwsza i dr~a tel1!:a upływa
be.zlhramkOtWo.
Napad Au.strji

z mecxu BelR:.ia - Niemcv w chiwi'li
hr!lIDtk.i nrze.z dr nŹVTIę ooNińską,

lUB3 r .

na mistrzostwach

Honorowg

KANADA WĘGRY 3:1
godnego momentu. Niemcy re ·
PRAGA, 23 lute~o. (Telegram
Sensacją meczu tego było u- wal1'żują się p.ięłk:nym. strzałem,
specjalnego wysłannika "Głosu
zyskanie
honorowIej bramki ktMy na szczęście dla Weissa
Porannego") nad groźnym zespołem Ikana-j przechodZI tuż około bramki.
Roz,gry\v'k i DóJ1finalowe zQsta
dY.lczykó,w. Gra zamorskich go W ostatniej tercji w drugiej po
ty
.łUZ
zakOlIczone.
Dzień
ści w s'P'otJka:niu
z ambibnymi łowie niemcy gwałtownie ataczwartkowvc.Il
zmagań
miał
węl{l'ami nie mogła zachwycIĆ kują, pó~niej WJprowadzają rewła~'Ciwie za zadanil! wyloniewidowni.
Kanadyjczycy nic zerwowy afa,k .
W tej właśnie
nie dl"L1Jgiego finalisty z drugiej
PIzykładali serca do gry. Wi- chwi.1i nastę)puJe atak Austrji i
grnpy, :zdyż w pierwszej sytudać było,
że odbywają'
pań- kapitan drużyny TraCthtenberg,
acja już p.rzed,tem była wyjaś
sz,c.zyznę. Do prawdziwej \Yal- ten sam,
który rozstrzygr.ą!
niona.
Rywalizacja AThStrji i
ki mogą ich zmusić tyłko aJ~e- mecz z Węgrami, strzelił pierw
Ni-emiec zapowiadała się nierYkani.e.
Wynilki w tercJac'h : szą, bramkę.. POl'uszooie og.rom
ZWyłklc ciekawie i
ostatecznie
1 :0, 1:0 i 1:1.
ue. Niem<:v gwałtownie ata.kuzwydQżyła
Austrja,
mając
.ją. JaneOl(e
i
Orbanowsld
wszelkie szanse llll powtórze- AMERYKA - CZECHOSLOW A WlProst szaleją, chcą za wlSzelnie swego sukces.u z przed dwu
CJA 6:0.
ką cenę wyrównać i dopfowalat w Krynicy. Po),sce znów się
Zainteresowanie
zawodami dzić do przedllużenia gry. Aunie powiodło.
Przegraliśmy
o~brzymie.
Wszystkie miejscd strjacy świetnie kry ja pr,z eciwmecz ze Szwajcarją. Słaby d.z.ień wyprzedane. PocząjbkQlW1O czesi uików i nie dopus'zczają
lC....
·miała drużyna Czechosłowacji,
bronią si~ dość dobrz·e, Colasa- do s~rza~u. Przerywa się wreszktoca ~mtbo przeg,r ala do ze- mi przecJlodzą
do ofenzywv. de Kirchherg
i
z prawego
społu USA. O wyniJk Kalllady
Widownia zachęca ich do ata- skrzydła zdobywa
efektowną
z vV ęgra'llli nikt się nie kłopo Iku okrzykami: tempo, tempo! bramkę, przesądzaj~ zwycię
Lał. Tu p-oraŻlka europej.czyków
W pierwszej tercji
Ameryka stwo dla swej dTużyny. Austrja
byla nieunikniona. Ciekawe je- przechodzi do geI1lerallllt~go ata- g,ra w fmaIe!
dnulk, że i wc.zora i daleko le - roll.. TellllP<> szalone, czesi z mi.piej wypadła gra amerykanów, nuty na minutę więcej w:v czcr W ten sposób
do
finału
nrż kanadyjc.zyków. Co b~dzie pani, nie są w stanie stawić sku wchodzą: Kanada,
Ameryk~.
we final,e?
tecwoe,g o oporn. W odstę:pacn Austrja i Gzoohosfowacja. Tadwull11.inmtowych padają cztery belki 'PÓllfmałowe przedstawiaSZWAJCARJA - POLSKA 3:1 goale, z któryCh jeden z winy .ją się następująco:
I grlllPa:
Nie poszczęściło się Polsce w bramka,rza Peki. W ostatnie]
Ameryka 6 pikli:, 17:0.
ostatnim meczu. Przegtraliśmy tercji wyczer,pan.i.e czechów zaCzechosłowacja 4: pikli:. 2 :6.
ze S,zwu}carją 1 :3. A jednak 0- równo fi zycZlIle, jak i nel"Wo,
Sizlwajcarja 2 Plkt. 3~,
czekiwano z'wycięstwa, zwłasz we jest jes7JC'ze większe, loecz
PollSIka O "Pkt. 1 :8.
c:za po dobrej formie, wykaza- amerykanie też się oszczędzaII ~a:
nej p.rzez nusaą repTClZenłację ją. Biłys.kawiczny Palmer wyłaKanada 6 ,p kit. 12:1.
w mecz,ach z Czechosłowacją i Plu.le IklI'ąJŻek z podania czeskie.A!us1>rja 4 Pkt. 3:4.
Ameryką.
W ynilki w tercjach go i strzela nie do obrOOlY. 6:0
dla AIlllery.ki.
Porażlka ~uba,
Ndemcy 2 pikli:. 4:7.
hrzmią: 2:0, 1:1 i 0:0.
z.nacznie wyższa, ni'ż p'rz.egrona
W ęgry O pk,t. 1 :8.
Polski.
W pią;tek rOZJPOCz:vna się tur

~:

Kogo

er

dnia :2-1: lutego

Por. Kuźnicki
i st. sierż. Rudnicki

iurnlcej pocieszenia

Mistrzostwa hokejowe w. Pradze

Fr~leot

Łódź,

i.

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

Nadprogram:
Groteska rysunkowa Flelsohera
Dziś pocz(\tek o go d •• 4.30
Dla udollfępnienia tego bezsprzecllnie najwe,eluego filmu nl!lszerslIym warstwom ceny zostały
znacznie zniżone -

Poraika
W

klasę

Bar-Kochb,
zawody organizuje IKP

Dleściarz,

niedzielę międzyklubowe

Onegdaj w sali Geyera przy ul
Piotrkowskiej odbyły się zawody
pięściarskiej
pomic,lzy zespołami
Geyera i Bar Kochby. Spotkania
tego nie można jednak nazwa~
meczem drużynowym, ponieważ,
jak np. w muszej walczyło po kUka par_ Razem dało to 10 poszcze,
gólnych walk, przebieg których do
speejalnie interesujących nie należal, bowiem w ringu występowali
przewaznie młodsi pięściarze bez
odpowiedniego obycia i rutyny.
W kategorji muszej walczyły -ł
pary, przyczem wszystkie 4 walki
dały wynik remisowy. Tylko dwie
z pośród nich były bardziej godne
uwagi, a mianowicie walka Libermana z Gdańskim i Szymszewicza
z Wojciechowskim. W wadze koguciej znów wynik remisowy pomiędzy Fiszerem (B. K.) a MikołaJczykiem.
Większe zainteresowanie i lepszy
poziom walki dała para Wolfowicz
- Krum, zakończona zwycięstwem

I

80

er.

Już

do nabycia

ostatniego na punkty. W tej same~
kategorji Zając odniósł zwycięstwo
nad Pariserem. Obiecywano sobie
wiele ze spotkania Woźniakiewicza
z Białymstokiem.
Dopisał jednak
tylko W oźoiakiewicz. Sędzia przerwał walkę w trzeeiej rundzie, przy
znając WoŹniakiewiclOwi iZwycię

n.

stwo przez techniczne k. o' Wreszcie Ostrowski (G) zwyciężył
punkty Gotheimera.
W ringu sędziował p. Sierobl.

Na

najbliższą niedzielę

I

we wszystkich ksiągarniach łódzkich oraz
Administracji "Głosu Porannego" (Piotrkowska 70)

W

zbiór feljetonów red. Gustawa Wasse,cuga (gtk)
pod

tytułem

,,111 E AŻERJI\
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ZŁ.
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między-

klubowe zawody zapowiada sekcja
pięściarska IKP. Program przewiduje spotkanie 10 par. Walczyć hę
dą: Woźniakiewicz ze Spodenkiewtczeto,
Rundo z WojciechowskilD)
Grabor z Karwackim, Graczyk II
Michalakiem, K()waleW!>ki z Rokaszewskim, LestLCzyński z Trzaskał
skim, Taborek z Dobrasem, Owczarek z Marczewskim, Rencz II ().
strowskim i Lompieś ze Stankiewi·
czem. Zawody odbędą się w sali
teatru popularnego o g()dz. 11,30.

bUD
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t.c5df, 24 lutego 1933 r.

u

H

Znaczna

zw"żka

°

Łódź,

Cie znacznych ilości od właści\\<cj konsumc .ii. NajbJiż.szy o·
kres wykaże, czy nastąJpi
odwrót Ikonj'1lnktlllralny, czy też
ceny, .dosz'cdłsz y do pewnej wy[

Warszawska

sok ości , na tym poziomie ustaM\izują
się
i zapoczątkują
pierwszy etap poprawy, jakim
w naszych warunkach musi
być sanacja s1-hlac.ji rolnictwa

~

W dniu
31 stycznia:
1450
1·0
żyto
.
5.D .
pszenica 28 - 28.50.

31.1. i 23.11. 1933

owiec 13 14.
mąka żytnia - 2~.50-26.50.
mąka ps~enna 44 - 45.

23 lutegr '
19 _ 20.
37 -

38 .

15.50 - 17.
29 - 30.
55.50 - 57.50.

*~~r~w_ęz~-~~~~~~~~~!_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~w~~:
~~
sem na światowych rynkach ' : _ .
212,40 (_ 20\ dolar
zbożowych,

należ,- wnioSlkować. że

l

D Ska CI

T rgiI Ch L,- psk,- ch
ił
i

l

dz

w tym okl'esie zmusz6ło ~o do
NI)ielliężenia swoich
rI.apasów,
•••
•
zwłaszcza .leżeli chodzi o "słab·
od UjaWmenla W hIpotece układu
sze ręce". Przy słabej chłonno
ści przemysłu
przetwórczego,
Firma "Towarzystwo Akcyjne pełnomocnika firmy, ogłosił lej 11,
zboże musiało wobec tego
Manufaktury Bawełnianej Loręntz padłość.
prte.i~ć w "sUne ręce",
i Krusche w Zgierzu" w 1929 r. llZy
Na zebraniu wierzycieli llełnodyspon.ujące gotówką,
celem I skała odroczenie wypłat na 3 ftlie- mocnik upadłej firmy,
w
myśl
przetrzymania go aż do popra- siące. Bilans wówczas zamknięty uchwały
walnego zgromadzenia
wy kon.Tunktury.
był sumą 6.319,906,59 zł., przyczem akcjonarjuszy, zgłosił następujące
DalsZle momenty, coprawda kapitał akcyjny wykazano kWOli). propozycje układowe: zobowiąza,
przeJsclowC ,
wlpływają.cc na 2.000,000 zł.,
a
zapasowy- nia upadłej firmy zostają zredukopOprawę kon.iunkt'llTY,
były, 260,393,18 zł. Przed upływem 3-mit: wane do 20 proc. pierwotnej wysoak ja zakupów, dokonywanych sięcznego terminu nadzoru, pełno kości bez
procentów i kosztów,
przez intendentur~
wojSikową mocnik firmy złOżył do sądu puda- płatnych w dwuch ratach, a miano·
we wszystkich ośrodkach kra.fu nie, w którem wyjaśnia, ze załączo wicie: 10 proc. po .upływie 6 mi~
a nadto, o ile chodzi o pszeni- ny do sprawy plan sanacji przedsię sięcy od daty uprawomocnienia się
cę, zapOhrzebowanie
surowca biorstwa okazał się IJrzy ówczesnej wyrOku zatwierdzającego układ,
na
konjunkturze gospodarczej zupelnie pozostałe zaś 10 proc. po upływie
przemiał mąki świątecznC".l dla nierealny oraz wobt>c tego, że firma 24 miesięcy od tejże daty.
. żydów.
nie posiada środków na płacenie
Przeciwko temu układowi wypo,
\Va.ŻllYm ozynnikiem w odhy swych bieżących zobowiązań, :trze
wiedziało się kilku wierzycieli, za
wającvm się procesie .lest sta- kając się: dalaszego korzystania z
l,owisko ostatecznego
kO'llSll' dObrodzie,istw odroczenia wypłat. układem - więks7JOŚĆ wierzycieli.
menta przetworów zbożowych. prosi o ogłoszenie Hrmie tej upa- Układ ten zawarto i przedstawiono
sądowi do zatwierdzenia.
Jak to wynika ·z cyfr nA wst~. dłości.
wniosek
pie podanych.
Sąd przychyłaJąc się do podania
Sąd układ zatwierdził,
zwyżka cen mąki nie postępuJe
w tern samem tempie jak zho-

T. A.

I

a

Czynnikiem hamującym jest
tutaj opór konsumenta, przy
zw yczajonego raczej do spadlku
<:en urtyk!ułów
spożywczych,
h ez wszel,kiej;{o nacisku :p; .ieRo
s trony. Ale właśnie dlate"o, że
c env te spadły już ooni.żej 0.becnego slandartu życiowego,
uzasadnionego siJJlą
deflacją,
zwyżka c~n zboża, a w konse- Role
J, w encji i mą,ki względnie chleba ~mieści się jeszcze w ma,l'ży,

y
(Hoł:banek Z

wiosennej Imprezie

-

I

I

I

ów

i

OWOll

wlalDeJ woli)

oraz

zachwycający

AKCJE

niczne nadają imprezie lipsldej cha
Na rynku akcyjnym moemeJs~
rakterystyczne piętno. Można po- tende~cja panowała dla akcji mewiedzieć bez przesady, że ekspona talurgl~zny:h, a. zwłasz~z.a dla Staty techniczne ściągają świat tech-! racho:Vlc, Jedyme.. słabIej kształ~o
niczny z wszystkich części kuli wał Sl~ kurs akCJI B.anku Polskieziemskiej, który z wiełkiem zai.f.1.e- Jgo ..WI~k!lzYCh obroto:w d?konano
resowaniem ogląda i studjuje wszy akCJa.mI _Ba;nku PolskIego 1 Starastko. Nowości wystawy technicLllej ehOWICkleIll1. Notowano: Bank POI
dają miarę oceniania możliwości ~~i 715 - 75.25 (- 125), Staracborozwoju technicznego juz na nat}- wI~e 1~ - 10.25 (plus. 50). Tranucho,gzące najbliższe lata. MOŻna w kCJe menotowane: Lilpopy 11,30
Lipsitu poczynić to spostrzezenie, (plus 5).
że właśnie pawilon techniczny wyJcazuje największą frekwencję polPAPIERY PROCENTOWE
'!!kich gości. Nic w tern dziwnego,
W grupie pożyczek procentowych
jl'Śłi się zważy, że PoIska wciąż tendencja była wybitnie moena.,
jeszcze znajduje się w stadjum od- zwłaszcza dla papierów dolarOWYCh
bUdowy, a aby dzieło to przyspie- Większych obrotów
dokona.no 5
szyć, korzystać musi z naJnow- proc. konwersyjną. i 7, proc. sta.'bili·
szych zdobyczy świata techniczne- zacyjną. Notowano: 3 proc. btld~
go.
wlana 45 - 44.'7'5, 4 proc. dol&rtJ
Tak tedy należy oczekiwae i na wa 58;75 - 58·50 - 58.715 (- 5_
wiosennych targach odp()wiednio 4 proc. inwest. 106.50 ( - 25), •
duiej frekwencji ze strony PolSki proc. konwersyjna 44,50 - 45_26
kHrej znaczenie jako eksponent~ (plus 75), 5 proc. kolejowa 40i nabywcy w Lipsku ujawnia się 39.50 - 39.75 (- 25), 6 proc. dols
coraz silniej.
rowa 60 (plus 10), 7 proc. stabiłi~
zacyjna 58.38 - 59.50 59, 10
proc. kolejowa 103, 4 i pół proc.
ziemskie 37,50, 7 proc. ziemskil'
dolarowe 39.50 (- 50), drobne oUcinki 40, 8 proc. Warszawy 44 -44.38 - 44.25 (plus 25), 10 pro/!.
Siedlec 33.50 (- 00). Ttanzakcje
pienotowane: 8 proc. diUonowska
LorenŁz
Krusche
69.25 - 69.50, '1 proc. śląska. 45.25
wierzycieli o lliewniesienie treści - 45.36, 7 proc. warszawska. 41.13.
41.63, 5 proc. War.ezawy 50.2S
układu do wykazu hipotecznego od (plus 75), 8 proc. Częstochowy 39
dałił.
(- 125), 8 proc. Piotrkowa 38,'7fł
Tę '06tatnią decyzję pełnomocnik - 39.
upadłej firmy oraz
pełnomocnik
wierzycieli zaskarżyli do sądu ape·
NOTOWANIA BAWEŁNY
lacyjnego w Warszawie, żądając
LIVERPOOL
uchylenia decyzji sądu łódzkiego
loco 5,01 luty 4,78 marzec 4,80
i zwolnienia syndyków tymczasowych od obowiązku wniesienia u- kwiecień 4,80 maj 4,81 czerwiee
4,82 lipiec 4,83 sierpień 4,84 pał
kładu do wykazu hipotecznego niedziernik
4,87 wrzesień 4,85 lll!topacl
ruchomości, stanowią.cyeh własność
4.88
grud7;ień 4.90 styC'Leń 4.92 luupadłe; firmy_
ty 4,94 marzec 4,96.
Sąd
apelacyjny decyzję sądu
Egipska: loco 7,07 marzec 6,7.3
łódzkiego uchylił i zwolnił syndy- maj 6·82 lipiec 6,90 październtl;
ków masy upadłości firmy "To- 6.96 listopa.d 7,02 styczeń 7.09 luty
warzystwo Akcyjne Manufaktury 1,09.
Bawełnianej Lorentz i Krusche w
Upper: loco 6,42 marzec 6;20
Zgierzu" od obowiązku ujawniania
maj
6.19 lipiec 6.13 październik w hipotece układu z wierzycielami.
6.15 li"topad 6,14 sf-yczeń 6.15 luty
6.15,

urooza i wytworna

Anna Bella

złoty

ty 90150
(- 50),
rnbe( 1.29, bilon
4,76
(_
17:5), rubel
srebrny
0,59.

Czarowna komedja paryska, utkana z humoru, fantazji i charme'u.
główne:

~~~

gotówkowy
8.91 _ 8.91,25 (plus 50), dolar zło.-

to, mo-'
ile tylko ,przejściowe, odezwanie się rynklU kraJowego
ma
swoje PTzvezvnv w SpecyfiCiZnych okol~cZlIloś<:iach wewnętrz
Udział naszego przemysłu
kupiectwa w
nych.
W ażnym czynnikiem dla ekono- szcze2:ólności w związku z popraO ile chodzi o pszenicę, zdak się nie ulegać wą.tpliwości , micznego zbliżenia między Polsl,,! wieniem stosunków gospodarczych
że klęska rdzy jednak za'Waty- a Niemcami jest wzajemny udz iał między Niemcami a Polską wobec
tego ga1.1l1nlfU w targach. Oceniając należycie z kOllcem roku 1932 przyznanych
la na zbiorach
zboża tak, że
ten fakt, polski przemysł eksporto-j wzajemnie kontyngentów towarozapasy, mimo 1.mnieiSILon.e.1 kon wy, idąc za przykładem Austrji i wych, Polska w dalszym ciągu I<on
~llmcji.
może niezupClnie pfł. Czechosłowacji, urządził w roku tynuować będzie podjęte już dziekry ją zapotrzebowania aż
do 1~30 i 1931 zbiorową wystawę na to urządzania wJ'staw zbiorowych
nowych zbiorów.
Targa..!h wiosennych w Lipsku, za- w Lipsku.
Natomiast zapasy
żyta
są mierza.ląc na stałe zadomowić się
Udział Polski w Targach Jipsl<ich
znaczne i d).atego też zwyżka na lipskim rynku światowym; spo, ma na celu pomożenie własnemu
cen po s Ł e puje powolniej
w dziewano się, że tak zapoczątkowa przemysłowi w wyszukiwaniu rynmlIliejszych slkokach niż przy 111.' dzieło będzie stale kontynuowa- !rów zbytu. Ta świadomość, że w
p szenicy. Podczas .gdy dzienna ne _. niestety, już na zeszłorocz- Lipsku nietylko wchodzi się w kon
p IOf{resja kursowa wyno i przy nvch targach stwierdzono p(fwien takt z niemieckimi odbiorcami, alt>
życie 25 50 groszy,
marża za tój. spowodowany w pierwszym z całym handlem ś'wiatowym, który
zwy żkowa przy pszenicy
roz- rzędzie pogorszeniem się ogólnego niejako wyznacza tam sobie spotka
cią,ga si ę od 50 gro5.!:y do 1 zł. położenia gospodarczego, a z dfU- nie, czyni także i tegoroczne targl
To samo dotyczy mą'ki obu ga- giej strony spadkiem polsko - nie- szczególnie cennemi dla polskIego
tunków.
mieckicb obrotów. I w tym roku przemysłu eksportowego. Jak wiaS tosunkowo
Polska nie wystawia w Lipsku domo, targi wiosenne ciestą si~
nieznacma podaż, zwła~ zbiorowo. Niezale-inie od tego caly szczególnie licznym udziałem ucze
.
żyła,
szereg poszczególnych, pierwszo- stników z wszystkich krajów świa
na<sU'wa p ytanie, czy ]-. oże znaj rzędnych firm zgłosiło swój udział. ta, których liczba w ostatnim roku
dU.l e się jeszcze w pierwszych Zarówno w polsl{ich kołach prze- obejmowała 120,000. Wystaw~ tech
r ękach , t. j. u producenta. Acz- mysłowych jakotei i w Lipsku iy- niczną odwiedzi w tym roku około
kolwiek niska cer.6l, utrzymu- wią nadzieię, że w zwią'zIm z pole- 1,500 zakładów przemysłowych z
.i ąca się w pierwszych
pięciu p<;zeniem ogólnego położenia, a w Niemiec i zagranicy.
Targi techmiesiącach nowego sezonu , nie
zachęcała .r olnika do wyJ~cia
ze swoUn prod,ul!dcm na
rvnek, to jednak
zapołl'zebowanie ~otówki

giełda

Na wczorajszem zebraniu giełd;ł
walutowo - dewizowej w Wansza ·
wie tendencja dla dewiz przeważa ·
ła mocniejsza, za --=~jątkiem dcwi7
na Londyn i Sztokholm,
I;tó"yd;
kurs kształtował się slab16j. Ubroty
dewizami
były w d3J8Z};n eiągh
ogranicz()ne.
NotOW.:l.ilO: Belv,j;.
L'5.10 (plus 10), Gdańs ~ l ".'.J ,::\\l
(plt.s 10), Holandja 360.30 (plus 5),
Londyn 30.38 _ 30.33 (_ 22), No
wy Jork kabel 8.905, Paryż
55.12, Sztokholm 161,65 (_ 25).
Szwajcarja. 17,3 ,65; tranzakcje nie·
notowane _ Nowy J ork 8.90, Praga 26.43, WłOChy 45,60, w obro·
tach międzybankowych dewizy na
Berlin 213,05 (- 5).
W obrotacb

•

~

f.

pieniężna

lO
nny OrjnDt'
B[YJnn DlU ryn ~n łor~llm
~

24 lutego 1933

~YnfK ~Ifnlfinl

ZE
cen psczenle" ; ie; "rzetworów

którą ma w rezerwie siła na bywcza ludności.
Tymczasowo stoimy tedy pod
Wlraż'8niem, że powodem zwyżki zboża są raczej
warunki natul'y zewnetrzne.l,
pewien zbieg oIkoliczności , wywof.ujących chwilowo większe
zapotrzebowanie
Jak paradoksalnie to brzmi,
haussa postępu.te w zbył szybkiem tempie, aby d.opah·zeć
się w nie.l ~ospodarezo uzasadnionC.i zmiany kon.lunktury na
lepsze
w okresie, kiedy u za hodnich
sąsiadów mówią o konieczności
waloryzacji zboża puez U1s\mię

(ros) Od 4'\'1'uch tygodni odby
wa się proc(:~ konjunkturalny,
którego przyczyny jeszcze nie
są ściśle określone.
Zboż.e wszystkich "ałunków
oraz Jego przetwory, t. j. mąka
i otręby, .stopniowo zwyżkują
a tendenc.ta jest m0il118.
Od początku lutego
ceny
żyta podniosły się o o.koło 25
proc.,
ps'zenicv O 30 proc..
mąki żytniej
15 proc. , pszennej o 20 proc., innych gatun_"1-_'
15
ąb
kó
• w <UlUza o
prOC., a otr
.
.
t
k
10
o
proc. Pod az Jes .. tosun o wo nieznac:ma przy żywym pOpvde.
Ponieważ haussa ta

DLOW

Albert Preiean

BREMA
loco 71,17 marzec 6,89 maj 7,04
lipiec ' ,15 październik l7.32 grn
dzień 7;42 st.yczeń 7,48.
ALEKSANDRJA
8akkelaridis: marzec 12,61 maJ
12,94 lipiec 13·16 li t.opad 13·61
styczeń 18,90
Ashmouni: Juty 10,82 kw ieeie 1\
10.95 czerwiec 10,97 pa,ździel'nil
10;92 grudzień 11,02.

!4. IJ.- .. GLOS PORANNY" -

SALA FILHARMONJI
dnia 26-go lutego 1933
o godz. 4-eJ po poł.

3-ci Koncert Symfoniczny

nielllert:ergzowa e.

POPOŁUDNIOWY

Dyrygent:

Adolf

UIZE

Solistka:

BROniSŁAWA

•

Niniejazem ostrzegamy naszych P. T. Klijentów przed dawaniem wiary
tendencyjnie rozpuszczanym wersjom przez naszą konkurencję, jakobv towary (popeliny,
zefiry i t. p.) oddawane do wykończenia naszej firmie były

Tel. 213-84.

"lEDZIELA,

~r.

Ostrzeżenie.

tódzkft Orkiestra filharmonlnoa
II

t~

imię

DOTSITATOWnA

Nieuczciwych konkurentów, któ~zy rozsiewają kłamliwe wieści, godzące w dobre
naszej firmy, pociągamy do odpowiedzialności sądowej.

(Skrzypce)
W programie:
1. Monhrszko: "Bajka-. 2. Beethovenl
Koncelt skrsypcowy. 3. Haydn: Symfonia Nr. 6. Q-dur (Paukenscblag)

Spółka

Ak[yjna

PnemYlłn Bawełnlaneao

8. freidenberg

od 80 groszy do zł. 3-ch j
ć motna w Kasie Fi1horm
D~WIĘKOWE

KINO - TEATRY

Buster Keaton
D O b roez"nea
.,
I U d ZftOSel
L
., ."
spędzicie

~ Dzii

i dni nasteDn,ch!
'B Pa raz Dierwsz, w łodzi!

m
o

li

III w komedji odznaczonej
' . na konkursie śmiechu p t . . .
t!
Bą~źcie pewni. ~e na tym filmie
najweselszy wieczór w tvm sezonie J
A.
Kroi h~moru lluster Keaton daje koncert we sołości w swoim naidowcipniejRzym filmie.

WPOlOSt. roll Anlia

r--

I

--.-

- ..

Ogłoszenia drobne

. . . . . . ..
1 . . . . . . . . . . . . . . ._

I

• _•. . . . . . . . . . . . . . ..
1 . . .. .

&.:_-

KIIPRD I IprlBdai.

R6ine

ZŁOTO. BlŻUTERJĘ i kwity ZAGUBIONO kwit zaliczeniowy
lombBl'dowe kupuje i płaoi naj- firmy eksp. H. Przedborski i

.Msgazyn jubi- S-ka, Oddział w Łodzi Nr. 1885
lerski l Fijałko. Piotrkowska 7 poz. 1538 na Zł. 51.15. Kwit
ten unieważnia Bi~.
BRYLANTY, słoto, 8rebro, per·
ły, kwity lombardowe płacę o NIEMA BRAKU POSAD I Czv
50% drożej ]L H. Lissak, .Piotr· firma jest w opresji, czy prokowska 5.
speruje, ~awsze ma duto wolnyoh
miejsc dla zdolnych
BRYLANTY. doto, Bl'ebro. rót- współpracowników, którzy ponf} bituterj~ oraz kwity lombar- trafi, firm<l II opresji wyprowadowe kupuje i płaci najwyisze dzić - lub uczynić ią bardziei
ceny. M. Mizes, Piotrkowska 30. prosperoiącą.- Tysiąee ich czy·
ta codziennie drobne ogłoszenia
w "Głosie Porannym"
wy~sze

oeny.

Na.uchlDiA'.

poszukiwany asysty, słoneczny
pok61 • ",godami i uływlllno
~clll kuchni. Oferty _Centrum".

I

Lokale

I

.MASZYNA DO PRANIA nowa, W PJERWSZORZĘDNYM dolI8granioma. marki "Joho" oka- mu do wynajęcia lokal, składa
zyjnie tanio do sprsedania. jąoy si~ z 2 pokoi, nadaje się
Wiadomość telefonioznie 226-82 na biuro lub skłeD. Gdańska
67, wprost od gospodarza.
~94-3
POSZUKIWANY Elektr. -Motor
60-75 H. P. Oferty pod "Motor" uprasza si~ złotyć w adm. POKóJ umeblowany z telefonem
Din. gazety.
912-3 do wynajęcia. Mielczarskiego 24,
~_ _ _ _ _ _• _ _ _- .
m. 6. Telefon 1b3-50.
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Ma~istrat

Zamń

le ia lele n"czne I•

m. Łodzi ogłasza
przetarg publiczny na zwózkę
opału ze składu mieiskiego przy
ul. Rokicińskiei Nr. 28a do biur
i instytucyj mieiskich wozami
na prenumeratę ItGłosu Porannego" zgłaszać
kryte mi w ciągu 1 roku, poczymożna na Nr. 222-22.
:
nając od dnia 1 kwietnia 1933 r.
"Głos Poranny" dostarczony będzie nazajutrz po •
Oferty składać należy w Wydziale Gospodarczym, ul. ~ aruzamówieniu.
towicza Nr. 65, pokói Nr. 5 do
5.~ ••••••••••• B•••••• ~1I
dnia 6 marea 1933 roku do godzłny 12-e] rano w kOI ertach
Prof.
podwójnych, zalakowanych i o•
patrzonych pieczęcią firmową.
kaMa z napisem: "Oferta do
c::::J'
przetargu na z'\Yózkę opału" z I
równoczesnem podaniem nazwy:
po powrocie
firmy oraz adresu.
wznowił lekc:e gry
Wewnętrzna koperta powinna
fortep;a nowej
zawierać samI} ofertę, zewnętrz
na natomiast, próoz wspomnianej koperty, także dowód zło
front, III p.
żeni a wadjum do depozvtu Głó
wnej Kasy Miejskiej w wysokości 1000 (tysiąca) złotych.
Wadium składać należy w go. ,
towiźnie lub innych wartościach
wymienionych w ogólnych warunkach przetargowych.
Otwarcie ofert nastąpi w dn.
6 marca HJ33 roku o ~odzinie
front owy od zaraz
13-aj w wspomnianym Wydzia
do wyna~ęcia.
le, gdzie można się zapoznać
Wiadomość u gospollDrzednio ze szczegółami zwózki i otrzym ać wzór oferty.
darza Zachodnia 17.
Łódź, dnia 24.11. 1933 r.
dyplomy, rysunki i t. p. WYkO-I
nywuie ~fektownie
1. ._ _ _ _ _ _ _ _. .
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irnstein

ul. Traugutta Nr. 12

ADRESy, PLAKAT y,

Plagistrat m. liodz(.

_ _ _ _o

_

E. SCHMIDT, Ks. MI,n 5

Dr. med. Ludwlft Rapeport .

126-~ _ _

Tel.

DOKT6R

H. WOłkowYSki

1 POKóJ na I piętrze, sło
Dr. med.
UROLOG
i panów z gwa- neczny, częściowo umeblowany,
z
oddziełnem
weiśeiem
nstyehchoroby
nerek,
PttChena
I
dr6g
ram'jami do akwizycji. Za.kątna. 30
moc:5owych
miast do wynajęcia od gospoCagieln61118 Nr. 4
m. 30 od godz. 3 - 5.
darza. WóJczańska 97.
telefon 218-90.
prseprowadsił się
Chor. weneryczna. skórne
I
mOCllopłclowe
Specjalista
chor6b weneryClllny.
BIEGLEJ maszynistki dla. języka.
moczopłcIowych I sleO rnJoh
(dawniej 40)
telef. 159-40
niemieek.i~go na kilka. godzin dzien POKÓJ lub 2 z niekrępującem wej
BIftI,Jmn'e 0(1 S--g i od. 5-40.
tel. 238·90
nie poszukuję. Ofert.y pod ,,§§" do ściem do oddania natychmiast. P~
pr.Jjmuje od 8-11 rano i od s-g"
VI nłedelele i Sw1Qta od 9-l.
w
nled.lele
i
§wlęta
od
9-1
God
•.
.
JluJIQć
9-10
i
6-8
wlees.
łudniowa 2 m. 21.
186f>--2
adm. "Głosu Porannego".

POSZUKUJĘ pań

Niewiażski

na ul. Ceglelnian. 8 Andnej.5,

Dziś

Djwltakowy Kino-Teatr

"PrZEdwiośnie"

nieMoronowanu Car Rosii! Demon 80biell

i dni nasleDnJch I

Dramat ciemnoty, zgrozy i rozpusty,
w~dług autentycznych rękopisów zabójcy Raspuiina księcia J usupowa.

_

W rolach

głównych:

COnrad Ueidl i Bernard 60elzMe
Nastfpoy program: .,RONNY" w roli głównej Kiithe von Nagy
Ceny mie.jso: I 1.09, 11 90 gr., lU 45 gr.
Kupony ulgowe po 75 gr.
W sobotę, dnia 25-go o godz. 12 J w niedzielą, 26 o godz. 11 rano wyświetlany będzie
Początek o 4 pp., w niedliel~ o ~ p. p.

·

.

Żeromskiego 74,

róg Kopernika

Prenumerata

mleslec~na .CUoaa Porilfll\eeo MI _,alkleml dodllthaml wynosi w t.odsł fi, 4.eo, MI odnouenle «»"0"'. c DYpes17 ' be DOO1lI,._ w kralu - t_ 60- SII~entc:.. -... g. -

R"'k

. 6

4"'i OpIS

d

L"

W re a,,-c]a nIe zwra

Bedak.ior: EUQen~us& Kronman.

ca.

I

dzież, p. 1. ..

Z,., Pocisk"

DOranek dla mlo-

po 20 gr.

oglosz8nl-.

•

Widownia mocno ogrzana.
\

aa wie",. m\llmetroWJ l·upaltow, (.trona 5 sapalt): I-aza strona 2 zł., ReKlamy tekst••
redaltCYln,1II Ił. ,~ "tek'cies • aastr.deniem miejsca na stronie od :I 407 wlllcznie CIO ar.
be. . .at,..łenia mle,.CF 50 ,r.I .adealane od .tron, hj do końca tekstu 40 gr., nekrologi 40 gr. Zw,uajnt
\str. 10 ..palt) U". Drobna 15 " ••• ."u, naj.niejsse ogłoszenie al. 1.50. Poszukiwanie pracy 10 gr. ca wy..u. "allIlniej... Ił. t.2O. OQloazaniJ Aręc:z,nowe I rdlubinowe 12 zł. Ogłoszenia sami.jscowe obliczane ..
oWI. droML firlll . . . . 1001{". ' - GAll. tahelarycsae lllb futu. dodlltk. S(iJI/ło
Ogł. dwu"olor. oSOUfo :!rołet
ł<elS.an y w dodatkU Ilustrowanym za 1 cm . kwadratowy 1 sI.

Za wydawniotwo .Prasa·" Wydawnioza

BP. &

oal'. odp. Eu~.nJuBz

KrQIli.llaQ.

W drukarw własnej ..Pio'r~o-N~a lOJ

