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Prusac:g Wsc:bodu nie

ani

" rodzinie narodów

małą

jedn~ao przgjiłc:i~la

aport komiS;i 19·Iu. pole"i i
zoSIa w Genew·e r

za ",
· ty ie

Zdaniem delegata JaDekI3mac.-e naJ-eidicy czytany.
ponji, nie zrozumiano,
pro·

GE~EWA, ~4 lutego:,- L~~ 1
narodow przezywa dzIS d:Zlen
historyczny.
Reprezentant Japonjł,
Zgromadzenie l~i ma
poMałsuoka,
wziąć dz,isiaj decyzję tak waż· na wstę.pie dtui'Sze~o
DnemÓlną, że zadecyduje ona o dal· wienia oświadczył, że rząd jaszym rozwoju genewskiej insty poIlski z wielkim żalem J)'Owzią.ł
tucji. Na stole obrad znajd1u.je decyzję odrzucenia raportu. Ko
się ra'p ort komitetu 19-m,
mitet 19-łJu nie zrozumiał obee·
potępiający akcj~ J8IpOnji
'" nej sytuacji na Dalekim Wscho
Mandżurji.
dzie, kt&rej cechą oharaktery·
J~ponja przed kilku dniami stv<:zną jest
zawiadomiła sekreta·rjat gC'tle·
anRrChja w Chinaeb.
ralnv, iż raport ten odrr"lca.
Soharakteryzowawsz. svtlMTo hiostoryczne znaczenie dt:i cię wewnętrzną Chin, ł\-~t&uo·
siej.szego zgromadzenia uzew,nę ka zaznaczył, że ten stan n:etrznia się m. in. w nastrojach czy, jak rÓWll1ież sytuacja dn.·
na wde\kiej sali szklanej pałacu giego sąsiada Jatpollji, t. j. Roligj.
sji S()wie<:kiej. stanowi dla JaW zv.stkie miejsca dele~atów ponji od 20 lat Dł'lVCZynt; tro·
pOszczególnych państw zajęte. ski i ~ę.bokiego n~epoko.łu. Nie
Dziennikarze,
akredytowani pokój ten ieszc~e nie mitut!.
przy lidze narodów, zjawili się
Japonja SłłOdąda w pon1ll'tl
w kQIllJplecie.
pnyszłość, nie m~ąc d04!ltnee
Trybuny
dla publicmości
przebłysku nadziel.
przepełnione. W S7:yscy mówią o
Te słows. delegata japońskie·
przypuszczalnYm wyniiku gloso \ go, dotyczące
zarówno Chin,
wania nad raportem.
jak i Z. S. S. R, zwróciły po.
Ogólnie twierdzą, że raport w&ze<:hną uwa,gę, prz~zem bvzostanie przyjęty, a tern samem ły
zestawiane
z dtełkla.rac.ią
potępiona
zostanie Japon.ia, Małisuok<i. z listopada roku uh.,
wielkie moea'l'Stwo, stały czlo- kiedy delegat Japon., 741powianek rady liai, współzałożyeiel- dał rychłe zawarcie paktu nieo instytue.ii I(enewskiej ł jej agresji z Sowieotami.
J(łówna ostoja w Azji.
Matsuou Ol~a,wia nas>t~e
Posiedsze'Ilie rozpoczęło
się tendencje
niepodległościowe
od d~racji przewodniozącego Mandżur.li. wyrażaJąc ubolewa·
Hymansa, zabierającego
. ~ nie, że
w imieniu komitetu 1()-tu. Hy- komitet 19-1u nie znaluł słowa
mans oświadczył, że członko- uznania dla działalQ(lŚei cywUiwie tego komitątu, 1)TZestudjo- z8CY.lnej Japonii w Mandżurii.
WBwszy starannie uwagi rządu
Mówca wyraż'a
wątpliwośe,
japońskiego, nie widlzą powod'U czy c"lłonkowie
z,gIromadzenia
do zmiany raportu. Ze wtZ,gllęd:u prreczytali historję Cbin, gdyż
na to, że rap()Tt jes-t wyniJkiem nawet r3JporŁ LYltona, zdaniem
drobi:tzlROwych sbud.jótw, człon- mówev, nie bYł sŁara'lllll,ie J)l'IUkCJWie komitetu
nie zabierają
głosu 11>' dyskusji.

są

ChińCZYCY

zadowoleni

ż.e

klamowana w ra~e LyUona
zasada międzynarodowej współ
pracy przy odbudowie Chin oznacza w pra'k tyce miedzynarodową kontrolę nad Chinami. W
Ikonkluzji Matsuoka zapewnia,
że

pragnieniem Japonji jest dopomóc Chinom.
i kieruje do z,gromad.zt!rua pate·
tyczny atpe)., aby nie pn;yjm.c-.
wało ra,p ortu.

Decydujące
głosowanie

ść

I

••'s ..nów słońca··
$. . e
'. \

chociaż dziś Japonja
odrzuca doradczy, k,t6rV będ-:e śledził
ra:port, to ]edna·k kiedyś przyj. sytuację dla ułatwien'" z~oma

dzie chwila. że raport ten będzie przyjęty przez obie stron,.
Przy niesłychanem naPTęże·
niu ogólll1ej uwagi ~hodzi na
trybunę Matsuokil. Delegat Japonji w krótkiej deklaracjj wy·
ra,ża gł~ok,i żal, że raport zo

dzen.iu jego misji. Komitet bę·
d\zie się składał z członków komi.tetu 19-tu oraz reprezentan·
tów Kanady i Roland.li i zaprosi do ws'półrpracv rządy StanÓIw
Zjednoczonyoo i ZSSR.
poDbuŻ'Sze p;rzemówienie,

s.tał

święcone

przyjęty.

Rząd japoński

musi stwi-eordzić, że Japonja i
inni członkowie l~,i mają rozbieilne poglądy na sposoby za·
peWlllienia pokoju na Dalekim
Wschodzie, i że
Japonja ma.fdnje się n ostat~z
ne«o krańca swych wysiłków
wspótpraey z l~ą narodów
w dziedlzinie D"ohlemów japońs-ko - cbi:riskich. Niemniej Ja'Ponja uczyrni wszystiko dla zapew
nienia pokoju . na
Oalekim
Wschodzie i będzie kontynuo-

Po p,rz.-ezvtaniu przez pne
wOÓfti<:ttąt:ego te'kslo oo.tpowied·
nieh pwr~raf&w pakbu, nad·
ZWYCZ8.ine z~omadzenie przy·
sŁąrpilo do gt06Owania. W gło .. o
wahlu W1Zięły udział
44 pań· wać S'wą politykę ws,p6łlpracy
stwa.
w dziele p<)WSzeohm.egO pokoju.
42 pa6stwa f(~ałv za I'apor.
Po złożeruu
tej deklaracji
tem.
Mahsouka i inn.i c.złonk wie de·
a w ich liczbie jedna ze stron, legacji jaońskiej wśród glębo·
mianowicie Chiny. Siam po./ kiej cLS ... y
wstrzymał się od głosowania, a opuśeiłi grem.ialnie salę obrad
Japonja wypowiedziała się prze
ligi narodów.
ciwko raport~i. Wobee t~o,
Komlołel
że głosy stron nie są brane W · •
rachu,hę,
Nadzwyczajne z~romadzeIYe
raport zosłaJ pn:tyjęty
jedno- listi zebrało się znowu popoł.
myślnle. .
Przewodniczący
przedlłożył
Widocznie wlZrusZOlIlY ~e· projekt rezoloo,ji,
w któreJ
wodniczącv Rymans podkrp.ś!a zgromadzenie, biorąc pod uwa·
doniosłość dokOlIlanego
faktu gę, że według art. 3 paktu jest
Pnypomnia wszy , że wd~ pa- ~ompetentne
we wszystkich
km
sprawach. dotyczącv<:h 1>O'k o.'"
ezłonkowłe H«i mają
obowlą- świata, i że wobec tego
zek nie ociekać sl~ do wO.łny nie może przestać się złdmowaf
przeciw państwu. które stosuje dalszym l'O'ZWojem zatarJ(U ehiD
sie do uchwalOUydt zaleceń.
sko - JIl1JOń&k.lego,
Hymans wyrazi) nadrzieję, że. postanawia utwOll"ZYĆ komitet

dOrldC'Zy

otwarla
wojna
w
Dżebol
8 aiaków
baeneiu.·
'hióst:g poBa

Jako pierwszy
zabiera «108 dele.gat ChJn,
który daje wyraz SWYm uCZUw pierają
dom ulgi i zadowolenia. U1,(irLONDYN, 24.2. (Tel. wł. "Gfosu
że p~ałccnie J)OIkoju z()Slało
Porannego").
-- Wojska mandiur·
potępione i ż,e ..AaJ)QIl.ia,
na·
s·k utek uzurpacji władzy pTzez skie zdobyły dzisiaj miasto Kałswv<:h
szefów
woJskowych, Lu, gdzie miało swoją siedzibę doznajduje się w caI\kowitem odo wództwo chińskie dla obrony prosoooieniu. Zadowolenia ż-e wincji Dźehol. Zdobycie miasta na·
polityka ' Chin doroała a,proba· Etąpiło po trzykrotnem bombardoty i że cierpienia narodu chiń· waniu. Natychmiast po wojskaca
s'k iego w ci~u ostatnich 17 mie mandźurskich wkroczyli do zdobysięcy nie były daremne.
Pod· tego miasta japoticZ)\-")'. dawszy nast~pn.ie analizie poszczególne części raportu, deleNANKIN, 24.2. (PAT) W związ
gat Ohin
wV'raził .całko~i~ą ku z odrzuceniem przez C~iny ultf
zgodę na za warte w Olch opmje matum japo!iskiego w sprawie wyi zalecenia i oświadczył. te
cofania wojsk chińskich 2l prowinChiny będą głosować za rapor-t1i Diehol, Chiny gotują sl~ do
.
.
t~.
.
(11twartej wojny z JaponJą.
, że po .lego prZYJęciU przYJmą
bez zastrzeżeń zawarte w nim
W walkach w okolicach wielldeaa.lecenia.
o muru cbi68k1eao oble
p

Banłllerzg

położeniu w Dżehol
wygłosił
przedstawiciel Chin,
Welington Koo. Podkreślił on,
że chodzi tu o teryto.rjum wi~
sze od Czechosłowacii, zansieszkane przez 3,5 mhljona ehi-ńay
~ów. J-eie.li Diehol b,ędlz:ie zdo-

byty przez japończyków, to ca.le północne Chiny będą nara»
ne na inwazję j&..pońską. Dlate·
go też '
.
elb.i1iczyey będą bronić Dł.e~
dO ostatka.
Ooeracje w Dżeho1u - dodał WeIington - Koo będą
groź·nie,łsze, niż wszystkie inne,
które się widziało od czaw iMnienia li~i narod6w. WeliIllgtonKoo wzywa zgromadzenie, aby
nadal .zajmowało się
położ€niem
na Dalekim Wschodzie.
T:yliI~o . działając ~zybko i ~odme z paktem, ktorv przeWIdUJe
sankde własne
na wypadetk
takiej sytuacji, jak obecna na
'J.)a,l ekim Wsehodzie, liga może
p.rzekonać świat,
. że nieły)Jw
dha o sp.rawiedliwość. a,le że
jest
zdecydowana wypę.linić
swą mMsję utrzymania pokoju.
Z,gromadzenie przyjęło rezolucję,
zaproponowaną
przez
porzewodnk'zącego.

NowO'lltworzona komisja zbie
rze się w najblitszY1ll czasie.

"Synowie

uciekają

słonea"

w mroki wo:ny

GENEWA, 24.2. (PAT) Jlodsekretarz generalny ligi narodów
narodowoŚcł japońskiej, Sudimura,
podał się dzisiaj do dymisji.

GENEWA, 24.2. (PAT) rZ_d.-floia aBlerykańska w poeotogiu dowe
zawiadomienie

I

auo..r

Urzę·
japońskie o

niosły juz ciężkie straty. Pod Nan-

LONDYN, 24.2. Jak donoszą wystąpieniu z ligi narodów oezekł.
Ling Japoticzycy zorganizowali' z ManOU, dowódca amerykańskiej wane jest za 7 _ 10 dni, po przyosiem ataków na bagnety. Według noty wojennej w portach fmpbl. jęciu ostatecznego postanowienia
wiado~ci ze źródeł chfńskich, skiC'h wstrzymał nagle wszystkie przez ct'sarza i radę koronną.
nad terytorJum walki unosiły aię urlopy dla oficerów I marynarzy.
Jak wiadomo, dymisia członka
samOloty japońskie, rzucając boOl
Zarządzenie to naleźy tłumaczyć ligi staje się faktem w dwa lata po
by, które powodowały wielkie ZOI- niezwykłem naprężeniem na Dale· notyfil,acji zamiaru dymisji, pod
szczenIe. Na graniey prowincJi kim Wschodzie.
warunkiem wypefnienia
wszyst.
Dtehot koncentruJIł się cbłt\skle Amerykańskie Okręty stale sto- kich zobowiązań międzynarodo
wojska r~uJarne Mas oddziały j, pod parą, by w każdej chwiU wych łącznie ze zobowiązaniami wy
powstadcze.
mogly wpłynąć
do
Szanghaju, nikaJącymi z paktu ligI.
względnie do innego portu cnJóMatsouko oraz reprezentant Japo
SZANGHAJ,24.2. (pAT) - Tu- skiego.
oji w radzie!łgł, ambasador Na·
tejsi bankierzy złożyli do dyspOlZYWiadomość o pogotowiu alarmo- ga'}ka, wyjeżdżają z Gel:ewy jutro.
r.ji rządn- 10 miljon6w .dolar6w .na went noty amerykańskiej aa Fill·
llelegaci na konferencję rozbro.
wydatki, :zwłą!ane & akcją wojsko pioaC'h wywarła w Japońsl,ieh ko- )eaiową, ambasador Matsude1ra i
wą w prowincji J)lehol. Bankier'Y łach poUtycznych wielkie wraienl~ISato wyjadą W najbliższych dnłach
~wjadczyll, te gotowi" do daJ- a niektóre japońskie gazety dopa- Japonja będzie reprezentowana lIa
~aycb ofiar ałenl~eII.
truJ. ~ wtem antyJapodskleJ de- IlonferenC'jl rozbrojeniowej ątko
laI~tracłL

p'rzea obserwatorów.

I
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Id oki

Co Drz,nlesie zesz, i Europie 5 marca ••

,

dzień

nim Hitlf.!'
został
wybrany ~uje sic wszelkieh zebrań pod
kanclerzem., a narodowi socja- galem niebem dla pali.U soejgliści stanowili uW'Upowan1e r.llą li~tyeznej
i komumstyewlc i".
dowe, z obozu broU1JOwych sy- Rozporządzenie w~b.odzi w ży
że
piel'wszeu) f'le z dnłem 22 Int~o r. b.
t!l1a1iww8D1),
dziełem. po dojściu Hitlera do
Wprawdzie w ni ..któl,ytlt 1)•.
władzy, bęlkie skreślenie
t~g(i kręgach zniesiono M!aa,. zebrań
AU'tykuło.
dla ~ocjaIistów l ,.ŻC\lazn~o
Wyrrazem te.ł polłtyki było o· .fl·ontu", to Jednak, ,mlieja re ..
tie.taJne l'OfJPOrządzenie mini· prawo odmówić ~z··t'olc-nill nlł
~lron.
ąra spraw wewnętrznyeh Rze- zebranie, o ile zagraża ono bez
Lłc7.ba partji, które zaa~.a szy Frlcka, oparte na par. Li 11- pieczeÓlStwu pubUcznemu. A że
~wały się do rozgrywki wybul' stawy o oebronie
narodu nie- niema zebrania bez udziału bo
ezej, jest tym razem więkMa. mieekiego, które ~osi: "Zaka- jówek hitlerowskich. nf(!M::t ró
Ale i wiE-ksza, dużo więk§~ •••••••••••••••• 0 •••••• , ~, ......... M,......... .. , ,' ?~.l est liczba zabitych i rann"V.e1l
- ofiar namietnośei pr7.edwybol"I'..zvch. Ponu.re, . ociekające
krwią meldunki
tI całych Niemiec, każą J#rzYPuMIl-'"Z8Ć, że A
BERLIN, w lutym.
Nigdy
jeszcze
Niemey, at
wraz z niemi cala Europa uje
ucze,kiwały z taką niecierpliw.,··
śe;ą wyników wyborów. Dzień
5 marca nabiera historyeznego
znaczenia. Decyzja narodu nicmiePkiego zaważyć mnie na
6aa(i 1000W niety1ko lbeszy, a~
le i jej s~iadów se wszystk~,h

w,borów do eichslagu

zalegalizowanych Z4'!bł'aIIi nie pl'wlal" ~wej --a.i1e~cj
socjalistów CZy komuni~tów.
knvi za Nicmcy~ ~dyb~' wiełhh
ły, że . za 15 lłlt, w ich niepodDuże wrażenie w kQłaeh po·
litycznych wywołał list. wysto- legle.t o.icxyźnie, uznani zostasowany ..rzez przewodnl~ąee ną za el.emenł Idegodny pracy

wnleż

go związku b. żołnierzy froulo
wych Grassmanna do prezyden
ta Rzeszy,
w ktÓl'vm Grassmann wyraża oburzenie na o.
statnie zarządzenie policy,ine,
które wyraźnie stwaloza fawOl'y
zowanie pewne.l ""up,' i dwoistość praw:!: innego dla hitle.
l'oweów
i illll~o dla res.z.ty
społeczeństwa
nien.ieckicf!o.

twórcze.i"...
'ipecjalne stan~wi<;:ko
wytworzoue.i ~ytuac.łi

wobet
Ul.t~a

Bawa~.ia.
PJ.'zcwodlliczący
.Baycl'waf'hł", von Lex, zal)O-

wiedział, że FawaJ'ja nic pOrlrl~1
"ie ani dyktałw'zc książąt an1

..broll7lOwych koszul" . W fłSta·
tnic.i nawet chwili zna idziE' .,ię
tyle sił, aby wystawił arm_ię.
k.łóra /OprostlI w w!llce z h ił",.·
Pt)nicwai w Si.-cJ'cgach iołlł'I~'II,f}WSkiem
.tncc,jem
pall,.
r1l:v frontow:l'ch znajduJą ..ię In ~tw~m".
«kic o naJ'różJ)ie.~z"'cłt
przeko·
,'" .,
DLI~.o Wl'znwy
w Ill'asie wy ··
nania.ch polityc~yeh.
Gl'as(~- wołal)' plakuły ł},!' zt'(l w-,' buJ"('7.'~
zorg. przez Sjonisł. Organiz. w Łodzi wyjeżdża mann czule sit: w obowią7.ku w K1Ólcwcu. ::'\arodO\~· i sodaJ:
21 marca rb.
~wrócić nwag~ pl'ezydenta na ści l'o7.,)laka lowaf.i ati ,ze z IICPod róź w jedną i drugą stronę - zł. 1.080.- t~n mutnv. objaw, ~iliit Iwńt'~ j' I .łoh;~nami JH'I·m .icI·:l 1'7..tl du )."Ił
SIę słowami: .,te milJony lud.t :.1 ~Id('~o EI' UIIJHI i mi:t i"lru St·.
OSTATNIE DNI ZAPISóW.
~~ru~wanyc.h w zwią7,"lll 1.1· 1 .. t'l. i;I:~a. Wf'Ja.u":lJj~c nu nich . ;!lZgłOSI. przyjm. Biuro Sjoniet., Śródmi 'jska 29.
zołmcrzy frontowych, ni~d~hr 5>0 ~łw~zicj mil'uhl l}ublil'ZaC~~),
"'ti}rz~· skr udli ,h\'l; m :l.i' n y m •.
I ,'ck na wa Jk e urz~ciw !l i : (>I' I\\\" ·
\ "om. "To .~zenH,"i zd l'l .iey. ~ ł

W[I([lKA ~o PAl(~JYnY

tydzień b~e ~ąee

4ft

vJ'··

eaeh Rzeszy.
Żadnemu rządowi

nie udalo

sie dotąd ~y ntrzymać rupeł
nego spokoju I porządku ondczas wyborów i żaden rząd nle
mógł

zapobiec ofl.rom w 'u-

dziach. Wszelkie środki, przed
sięwzi~te
eelem utrzymania
spokoju i przceiwdsiałanJa qe
J'~lOODlU sic ł~rrOl"Owi polłtyez
nemu. nł~dy nie dawały całko- .
witych wyników. Ale. mimo
wszystko, udawało się wła
dmm, lUłlyehmłast po wybo1'ach, opanowae QłuaeJe l pny
wrócić ład.
Obecny rząd RzeiWlY umywa ręce i .óry lII'Zeka
się wszelkiej
odpowiedzialnojej za dalay biej( wypadków.
W eharakterystyeznem wezwaniu Hitlera do narodowych
IiOCjalistów, w .iakiem kanderz
domaga sj~ enel~dl"~O wystą
pienia
))l'2eeiw "elemenrom
1H'0wokaeyjnym", które pod
"pł~zezykłem pańyjnym" siae
bedą

'II

bB D

'~scJ1nuiaca

miera

.iłów" zniszczyć doszezętnie.

I 'H uskiego

naJeży

się

. zyć z za

1..,'

•

".. ;.'"

••

'.v''''-(

:: ...

I

:•• ;

obawy w
naJlepwstępne luty

~o

SZYm wyrazcm są
kuJy w prasie eenłroweJ,
"Gfą'1nsllja"
stwierdza np.,
iiC w łych wybor.aeh rewolwer
i pięść b~ą na.łwa-m.te.~zym ar
Jtnmentem politY'cznvm. to nie
llJ~a wątpJiwo.~cl
Ale uśwla
"'()J~enie ńal'odu, z.daniem pisma, zwyeit,i.v i niemey nic dadzą naf;{iąć swe., woli
prz~
tooen teNor. bez w~ledu na
j~o kolor: broMOWY, (oqlY CZeil'-

wony.
Obawy stwa!'za llrzedewszyst
kiem k01L5t,~-tuc.~ wajmarska,
ściślej jej 109 art., któl'y mówi
n I'ówności wszystkich obywałeli Ibes<zy wobec sąclu I poUe.fl. WS1.ysłko bvł o})" dobrze,
,ldvbl nit' fl'kt, że icszcu aa-
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Budzi to ,poważne
społ~ństwie,

że

~

•

pg.

powieści
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Letty Lynton
W

głównych

rolach

~

-' ,ł

reż.

.:

_ .

-

Clarence Brown

męskich

i SASlher I Bo erl RlonlBOmeru
Pocz.
Passe-partoułs,

O

12. Od 12 do 4 ceny zniżone.

bilety wolnyob

wejś6

~p<l'aw
wydało

wył&ory

.~.

LalldtHgu odbędł'
jednocześnie. Jedni) kal'łl.1I

"Vybol'C~ służyć

boiówkarską,
~

Awa
kUu'c

""ichs!~u i

~łos

eięb walką.

"'al'zll:d~\t'IJ.1'

mjlli.~tć'J

ł'ozporządzcnie.

wart pałae Paca...

sie powrinie

dokoła

' wc\"n~trznych,

i zarówno ~Iaznv front". jak
i narodowi soc.tallści. maJą za
sobą długoletnią praktyk~ i bo
~atą pneszłość

,
I

"ówuież

w swej najnowszej, najwybiiniejszej
kapitalnej kreacji wielkim współczesnym dramacie
erotycznym p. t.

o wiele więcei. Kty.lą się tam metody walkł, jakle
będą stosowane 5 marca, aby
~. ~a
państwa komun 1-

Bl'aun jłtl( i St>veuzyskali wyrok sądlłwy.
zabł'lInia.ią{'~· kolJ>0l1owania
i
1"Jlokl.t.>.iania afisz)'. W motywarb sąd zaznac~ył. źe J"WlWf't
... walcc pt1litYCZllI'.i nalt'-iy sza
\l-Qwać hOl1()I' osohistJ".
Silnym wynzCn: polityki .1a··
~ll zamieI'za.i a
\V
najbliżs1.:y 1 11
, CZ3i5ic łH'Gwmlzić hitJcl'uwc..,..
.ic."t złllM)w~(!i ()(l"zytn m.in. n"iwiaty \ kultul'Y v. nusta, któ ·
I'y mó,,,Sć bęi!zie o Spccilllnvm
pro~Nl.mic waIld z "bezhoż;uik..1
ani", .iak JUłZ"ywa lwmunisłóv. .
Ożywiona tł~'&kus.ia to:'zy si f>
i'JłJ~

Dziś

•

wyczytać

~.i() .. i

ZUI'ÓWIlO

NARUTOWICZA 20.

~ólny popłoch, można

Ponieważ

kh)I'ymi h'7.A~ba 8koń~' z y ć "
..,.·lt'lki ~ mi liteJ'ami afisz.

KINO-TEATR

l kupony ulgowe bezwzględnie niewatne.

I)(~dzjc

jako

do obu instytuC.ii,

Wyr8Zf'm sH.lle.ł ręki prz('d·
wyborcze.i są liczne ~onfiskat,
uism opozycy-iJlypJJ wszystkieh
odeleni. OSlahlio
zamkni~to.
wzgl~dHie zawic8>'.tOno na okre.
<uj Jednego
do sześciu miesie ·
ev, pięt! pism komunisty~·
nych, .iedno centrowe l jednI.
..ae.ialislveznc. Wywołało to sil~(! wzbtrrzcnie, któretnu dano
wyraz w kilku demol'oQlracjac-h
ulicznych, zał"ończonv~h królłdmi meldunkf mi poUe.ii I pogotowia: "aresztownnł' tyle 8 ły
I,. osób, tyle rannvtJl, dwu~b
·'.abityeh"...
Oto dotychozasowy ~ilan~
~qJki pl'zedwyborczci. A prze.
ei~ż jeszcz.e t:l'le dni dzieli n.~
od 5 marca,. .
H. T

~N~r~.~S8~

______________________________________2=5~I~I~~,~,G~~~-O~S~P~O~R~A~N~N~Y_M~~l~~~ ___________________________________~

Pogłoski O

zmianach

na stanowiskach wojewodów

z Warszawy donol\ą:
'Wedlug pogłosek, wojewoda ślą
ski, dr. Grażyński, ma. być mianow:my wkrótce posłem polskim w
Berlinie. Wojewodą śląskim ma być
mianowany wojewoda warszawski,
Twardo, zaś na. jego miejsce _ p.
Kościałkowski.

KIJowskie

będą częściowo wypła

cone
"Głosu

Po-

W ci.Oraj w sądzie najwyższym
rozWaialla była skarga posiadaczy wkładów w kijowskim oddziele
Banku Handlowego. Bank ten odmówił w swoim czasie wypłac~nia
wldadów, powołując S:1ę na siłę
wyższą, t. J. ha rewolucję, która po
zbawiła bank funduszów, posiadanych w KiJowie.
Sąd najwyższy wydał dzisiaj wy
rok zasadniczy, nakazujący bankI),
wi wypłacenie 25 procent wkładów.

ubezpIeczenie
donoszą.:

W dniu wczorajszym jedno z
,,;jelkich towarzystwasekuracyj·
nych stolicy wypłaciło małwnce
tragicznie zmarłego wydawcy WIa
dysława KościeIskiego polisę ubez
pieczeniową w kwocie 50,000 dolarów.
wiadomo,

Wł. KościeIski,

oddziały

nizowany dla uzyskania podstawy W roli stróż6w bezph!do
zarządzeń represyjnych przeczeństwa
LONDYN, 24.2. (PAT) - "Dailly
ciwko robotnikom. Mówca wezwał
(PAT) _
Express" zamieszcza depeszę swe- do
organizowania maso.wej samOBERLIN, 24 lutego.
go kore'lpondenta z Berlina, opisu· obrony robotniczej.
Rozpoczęto prace nad reorganiza·
jącą szczegółowo spotkanie żony
cją rozbudowy policji politycznej
b. cesarza WilheJma, Herminy, w
w Prusach.
jednym z arystokratycznych doDzienniki ogłaszają rozporządztl
mów w Berlinie z Hitlerem.
nie komisarycznego ministra spraw
jawnym wrogiem
W rozmowie z żoną Wilhelma
wewnętrznych, Goringa, zarządza
miał Hitler oświadczyć, że chwila
jące utworzenie t. zw.
odd:l.iałów
republiki
obecna nie dojrzała jęszcze do
pomocniczych do wspierania akcji
BERLIN, 24 lutego. (PAT)
powrotu cesarza. Trudności polipolicji. W zakrps obowiąz1[ów od·
Na konferencji prasowej dla przed
tyczne I gOllporlarcze Niemiec są
działów pomocniczych wchodzi i'tl.
tak wielI{ie, że mimo szacunku stawicieli dziennikó\v nacjonali- in ochrona zgromadzeń oraz laka·
stycznych prezydent policji berliń
! uznania, jaJde Hitler żywi dla
li politycznych. Do Służby w tych
skiej, admirał Levetzow, złożył
Hohenzollernów. ni~ można obecnie
oddziałach dopuszczeni będą tylko
oświadczenie o swych zamiarach.
ryzykować PO~()tu dynastJi na
obywatele niemieccy o wypróbowa
Na czelp jego zadań znajdować się
tron.
nych przekonaniach narodowych.
będzie według oświadezenia pre
Prasa podaje równocześnie wiazydenta policji - zapewnienie-sno
domość, że w niektórych miejscokoju i porządku, prZ"jczem wystę
wościach Marchji
brandenburskiej

Prezydent policJi

z

wypłacone wdowie
po p. Kościeiskim

J~lk

li-

organizacją komuni.
styczną

BERLIN, 24 lutego. (PAT) Po przeprowadzeniu wczoraj szczegółowych rewizji zamknięto centralę komunistyczną w Berlinie, mieszczącą się w t. zw. "Domu Lieb.
lmtchta" na Placu Biilowa. JednOcześnie zamknięto drukarnię komu
ni'ltycll1ą, znajdującą s~ę w tynt
domu i nałożono sekwestr na W'lZV
stkie znalezicne druki. Kilka osób
aresztowano,
a przed gmachem
ustawiono ł.osterunki policyjne.

HomedJ-a zama"howa

terat i właśeiciel wielkich zakładó",
w,)'dawnitlzyt:h oraZ
gra.ficznych
'"
::Bibljotek& Polska", przed paru
BERLIN, 24 lutego. (PAT) dniami padł ofiarą tragl\:.zncgo ~ j Meeting wyborczy komunistów w
padku.
Pałacu Sportowym zosłał wczoraj
Bawiąc w Pozna.niu, w hotelu wiecrorem rozwiązany przez poUI,Bazar" i bęWi-c trawiony gorlf-i.41 clę.
po niad~wno przebytej grypie, usiJak donosi "Vossiscbe Zeitung",
łował o.two:zyĆ o~o? które roz- poseł Jcomuni:tyczny PlecIe, cytuw~rlo SIę O!espod~lall1e, a. Kościel- jąc doniesienia prasy mieszczań
skI wyp~d~ z III plę~ra: na. bruk, po skiej o rzekomych planach zama,
nosząc smlerć na mIeJSCu.
ehowych na kanclerza
Hitlera,

-

omarnicJf

awanturnikowi

Szturmówki .bl.lerows"ie " roli pomotnłtzu€h oreanów poli.:ł.
hitlerowskie
obecnie
Adolf I Hermina :;~::e::;:e~~:~b;~;~jU =e~~ BlAdy opryszków
w policji

rreublagana walka

Półmilionowe

z W:USZf1,WY

władz"

łaknilcemu

n
niepodzielne;

Pogawędka w Berlinie

wkłady

Warszawski. koresp.
tamtego" telefonuje:

h
rót
nie iest dziliai na reke

U

kom rni a

f)obierał kaucje-pożyczki od swych pracowników

z

Warszawy donoszą:
nak zosta1a w porę zażegnana.
Został zawi-aszony w czynno·
Podobnież pobrał on tytułem

~ciach
pożyczki sumę kilku tysięcy zł.,
komornik VII Tewh'U~ Gustaw wzamian za ofiarowanie p1racy
Zawadzki,
w swej kancelarii, od
em. maJ'OT wojsk polskich. Vł!' nle.iaki~o Pin~ielskiego, b. kocyzję tę powzięto
w wyni,k u
mornika w Lodzi,
orzeprowadzonej przed kilku usuniętego z tego stanowiska
dniami kontroli aktów
jt>Pp przez władze sądowe. Pingielkancelarji.
ski orI.rzymał od komornilka ZaJuż od dłuższego czas l.~ l.r!l- wadzkiego weksle.
Nie otrzyżyły bowiem pogłOSki
mawszy ani zapłaty za pra(;ę
o nieporządkach w kancelarii ani pożyczonych pieniędzy, Pin
kome,ruika Zawadzkiego. ZnaJ- gielSJki oddał weksl~ do prołe
dował SIt: on w ostatnich CZet stu. a nast ępnie uzyskał
~a{'h w dużych tarapatach pic klauzu!.ę
wy~zekwowafu.;
niC,"żnych. chociaż rewir VII naswych należności.
lei.y do jednych z Ilajlel}~t"ch
Zdolał on jednak obłożyć aw \Varszawie. Pozatem Ikomor· resztcm tybko ka·ucję, jaką kł\ż
nik Zawadzki posiada emcrvtn· dv komornik musi złożyć sądo
rę jako b. major, si~ającą !i·.l- wi przy obejmowani'll
swych
knset zlot"ch
l11'icsi PL'
zn i"'.
C'
""
• k
.
"~,,zynnoscl,
sll~aJącą. Ja,
Wla,
,,- kłopotli.wych sytuuc.ia~h domo, 2 tvslące złotych, na pokOIllOlt,i!: llwadzki rat{)wał się zostałą zaś kwotę nie mÓR! naw ten sposób, że angażował do łożvć nawet aresztu.
Okazało
n'. ej k:meelarji prac o Wl1 i'ków, się bowiem, że
lJobjer~Jąe od nicb kam'Je komornik ZawadUii wszystkie
pożycz,ki.
m blc i rucbomości swe posiada
I l:.k prtyiął Oon do pr:l":v flli..! 2's1l.!:ęłe l)I'ZeZ swych !<olrgów )m
la l' iego W róblewskiego , od k t6 ;
faehu.
r.·~o pożyczył dwa tysiące 110·
Po zawieszeniu
w czynno'Tch .
Ponieważ nie ~'v:J1aca! ściach, sprawę komornika Zanu pensji,
tak samo zreszLą, wadzkie~o przekazano komi.sji
jak i innym
pracownikom, dyscyp.lir 'lrnej. Pozatem trwa
W'ról.;.l.ewski za.żąd uł
zwrotu dochodzeuie, czy nie zostały na
ka,u cji - pó7ycllki.
Już wtedy rażone
na szwanJk
interesy
Iprawu groitiła ~kal1dale111, jcd- karbu oraz kIijentów.

n.,

pować bęrlzie z całą bezwzględno
ścią i starannością przeciwko ele·

Już

pełnią służbę pomocniczą

prasa

don()s~ że

do policyjnych od-

działćw pomocniczych
powołani
będą, prócz hitlerowców,
rówoje7

i stahlhelmowcy.

Roboln!cy franCUSCY

solidaryzują się

z towarzyszami niemieckimi

PARYZ, 24.2. (PAT) - Generalna konferencja pracy oraz francu·
ska part ja socjalistyczna wyd~
wczoraj odezwę do robotników nie
mieckich, w której m. in. zwracaj.
uwagę na "najwyższe niebezpieczeń
&two dla wolności robotniczej i demokratycznej, istniejące w łl1em
czech". Jednocześnie zapewnia się
robotników niemieckich osolidar.
ności robotników francuskich 1ł
walce o wolność.

mentom wywrotowym i przeciwnikom rządu narodowego.
W spełnieniu swych zadań posła
ram się - oświadczył dalej pre~· nie przestaje interesować polityków, profesorów
dent policji - aby sl{reślono z d7ie
i sb..: d3ntów
jów Niemiec dzień 9 listopada 1918
roku. Obok ochrony autorytetu
Wal'sz. koresp. "Głosu Poran w dniu wczorajszym, wVJ>OMepaństwowego szczególnie leiy adnego" t.e·l efonuje:
działa się kategorycznie
prze·
mirałowi na
sercu
zwalczanie
W dniu wczorajszym obrado- ciwko projektowi sejmowemu i
wszelkich objawów bolszewizmu.
Klub poleciła rektorowi
Kutrlebie
Zacięt~ walkę wypowiada on przy- wał klub senactki B. B.
...
tern "nieodpowiedzialnym" elemen- ten ma zamiar zaprol>O'll()wać reprezentować jej opinię
tom prasy berlińskiej.
dwie poprawki do sejmowe~l dzisiejszej komisji oświatow~
tekstu ustawy uniwersyteckiej, senatu.
a mianowicie:
* * *
l) Rektor wybierany będzle
W
dniu
wczorajszvm
. . __
Najnowsze arcydzieło
na dwa, a nie na trzy lata. Po- we'rsytecie miały miejece D8genjalnego reżysera
prawka ta nie zmienia zasady. stępujące
humorystyczne zaj·
że rektor zostaje zatwierdzony
śeia:
na wruosek ministra przez preZrana m.tśeili studeDCi
zvdenta Rzplitej.
!korytarzu Ullliwersvtetu. l)rOIiaZl Zwijanie wydziału może ka z napisem: "Jędrzej". Woźnł
nasŁ:wić tylko za uchwalą rady
z trudem USUillęIi
rozbrykam'
minist.rów (proJekt rządowy m6 zwieTz~.
wli ty1lk.o o wniosku ministra),
Popołudniu w jednej z auli
natomiast zwijanie katedr po,tO uniwersyteckioh puszczono na
staje nadal w komootencji ~ .
sufit baloniki z karykaturą minisłr.
nistra. I w tym wypadku
J
•
wielkim trudem baloniki mm(Podróż po szczęście)
KonfeTenc,ia rektorów wvi- nięto szeregiem ceolnyc.h
wy·
szych uczelni , któ,r a się odbyła strzałów z t'JoweNl.

Usla a uniwer , ecka

UJ

Z I\n

i Jeanem

•

BI~ą

rat

największy

sukces Paryża zakontraktowany
przez kinoteatr Luna ukaże się w

Trof:· G; ie
podczas
Warsz. koresp.
ne:go" telefonuje:

pogawędki
"GłoS/u

starszych panów

Poran my, to wlSzyscy polacy

się

spot.

kają.

sen. Kłuszyńska: - Gdzie'ł
Na wczoraj,Sozelll posiedzeniu
W
Brześciu 'i
senatu w czasie dvs![usji nad
Sen. Wielowie.iski : - Brze~
budżetem ministerstwa
spraw
następ' nym
za.gTa·nicznvch w trakcie prze- proszę panów, nie wyczerpuje
programie!
mówienia senatora Wielowiej całej polityki oolskie.i.
Sen. Kłnszyńska: - Ale .lest
skiego miała miejsce następują
jej podstawą.
ca rozmówka:
Sen. Wielowiejski: - Tylko
W pewnym momencie senaw waszej opinji, a ' nie w naszei
t()r Wielowieiski zwraca się do
ani w światowe.H
lewicy i, potwierdzając, że w
z Warszawy donoszą:
W czasie zabiegu kosmetycznego stosUlllku do Niemiec cały na·
ród jest jednomyślny, wzywa le
dokonywanego przez dwu ch chiwicę, aby przekonała o tem lena komunistów.intelirurgów warszawskich w ojllb"'U 7
wicę francuSlką.
gentów
godzin, a mianowicie przy tak
Idźcie
o.świadcza
za
Z
Warszawy
donoszą;
zw. operacji upiększtają.cej biustu,
przYkładem
p·
a
na
Witosa
i
jeW
procesie
komunistycznych
li.
pacjentka, zm:uła. na atak sercowy.
go
ostatniego
wywiadu,
który
,teratów
w
warszawskim
sądzie DWła.dze
prokuratorskie wszczęły
bYł jednym z najszczęśU.wszvcb kręgowym zapadł wyrok. Edward
w tej sprawie dochodzenia, zwraw ostatni€'j dobie.
~ch~h skazany został na 6 lat wię
cając się z prośbą o opinję facho·
Z1enta, Andrzej Wolica na 5 lat,
Sen. Woźnicki: - I za to do Ryszard Deperasiński na 4 lata Lu
wą do wydziałów medycznych w
Warszawie i Krakowie. Nazwiska stanie póbtora roku więzienia! domir Marc!ak na 3 lata P~weł
Landau na 3 lata, Menasz~ !\faty.
chirurgów i zma.rłej pacjentki trzySen. Wielowiejski: - Nie za wiecki na 2 lata i Hersz Reibe~·
mane są w tajemnic,;
wywiad. Jef.l.i t r rłTOg::J nó irlzip.- bach na 2 lat_

Śmierfelny

zabieg

kosmetyczny

Surowy wyrok

•. Gł~OS PORANNY"

26. II.

,,111
Dził

i dni

"

naSlęDn,ch!

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

Film spełnionych snów..

słonecznych marzeń...

CZARUJĄCE ZJAWISKO EKRANU

JA

Nr. 51

1933

L-II-ana Harve

Bn

Henru

Oarał

i PlerrH

~rasseur
e,p:~e.azla
sami\ siebie ... jej lekkość, naturalność, ollorujllca swobode są nledosclgnJOne
ł

w..

w su erfilmie najnowszej produkcji sławnego ERlCKA POY,MER'A
MtJzy~a:
R. .Heymanu
,
p
LILJANA HARVEV pod mistrzowsklem klerown (f Jem p. Mar.fln

Y

W

NADPROGRAM: Aktualności oraz groteska rysunkowa.
Posse-partou:ts I bilety

bee:płatne bezwzględnIe nieważne

do

odwołania

tt

Rewelacyjny dramat, . o.dsłaBiający ~iecne praktyk
mi r dzynarodowej szaJkt handlarzy zywym \0 waren:
W

DZiŚ

~~~.t. DAłłlELA PAROlali i lEIUł MUR"T
.l.

i dni naSIQPnUCh I

ADPH0GRAM:
dźv.iękowy

Początek codziennie o godz.

4 pp., w soboty i

święta o

12 w

poło

Komedia kreskowa. tygodnik
i aktualności krajowe.

Na pierwszy S93ns ceny zni!OJl8.

iM

Dzień

Święto narodowe w Estonji

postu

zarządzili rabini
palestyńscy

JEROZOLIMA, 24 lutego. (P.
W związku z krytyczn~:·.l położeniem żydów w Rosji
sowieckiej odlbyło się w Jerozo
limie zebranie rabinów
palestyńskich. Na zebraniru tern uchwalono m. in. prokJ.amowanie na ostatni dzień
miesiąca
Nissen ogólny post, rozpocząć
akcję zbiórkown na rzecz 1':'100Ilych żydów w Rosji i zwrócie
się z apelem do całego świata
cywilizowanego o niesieni4 pombcy prześlado'\vanym w Rosji
żydom, których los
w Sowietach przypomina najgorsze c'za
.,y inkwizycji hiszpa'1 'kiej.

A. T.) -

Burze

śnieżne .

szaleją

we Włoszech
i w Anglji

WIEDEŃ, 24 lutego.
całych

Włoszech

W

palllowały

wczoraj niebywałe burz·e i śnież
Ile zawieje. Szczególnie ~va1to
wna zawierUICha śnieżna szalała
w 5I'odkowej i póltnoc~j części
k ra.flJ.

W dniu 24 b. m. republika estońska obchodziła uroczyscle rocznicę ogłoszenia swej ni:tpod1.egłości. na.łwi clkszego święta
paIJ,stwowego i narodowego. W związku z tern
podajemy na zdjęciu na,gzem piękny widok na górę Zamkową w Tallinie
i grupę włościan estońskich w tańcll narodowym

:

Wiei ·fj sla y międzynarodowe
przed miltrofonami Po skleeo Rad;a

Kierownictwo Programowe PoI- t 'skiego, zdobywcę I nagrody na Mię
Huraglau w N~apolu by~ ta~ skiego Radja dokłada wszelkich I' dzynarodowym KOnkursie im. Cho
silny, że uszkodził w porCIe k'll starań, aby przed mikrofonem ra- pina, oraz młodego, wielce cenIone
ka statków.
'djowym przesunęły się w sezonie 1 go zagranicą kompozytora polskieN a1pływa,ią wiadomości o zna) zimowym największe sławy arty- go i pianistę Aleksandra Tansm.
czuych sztkodach,
wyrządzo- styczne. Poza powszechnie znaneml na,
nych p~zez burze
i mróz ;ta nazw~skami wybitnych. artystów
Najwybituiejszy polski kompozy])lantac]ach owoców porudmo- polskich, których radJosłuchacze tor i jeden znajwybitniejszych
wych.
zdołali już bliżej poznać, należy współczesnY~h _ Karol Szymanow
p~kr~lić
występy ~rtyst?w o sla- I ski występował również przed mi!LONDYN, 24 Iurte.go. (Pat.)wie
międzynarodoweJ,
ktorych na Ikrofonem
sali Filharmonji war"Tys'PV brytV.lskie ,nawiedzono<: , . k
o d'
bla I
pol- '
w
s ( na
szawskiej jako współwykonawca
zostały dzisiaj przez niebywale Z\~JS a spr wa zaJ~
swej ostatniej IV~j Symfonji Ol'az
sUną zamieć śnieżną.
Zamieć sine pro'2"ramy radJowe.
Począwszy od jesieni 1932 roku w specjalnym koncercie kompozyta połączona była z nie,zwykle
w grudniu ro~ilnym wiatrem. Daw~ha się ona radjosłuchacze polscy mogli mogą torskim w studjo odczuć zwłas zc za w całej środ i będą napawać się grą szer;gu naj ku ubiegłego.
kowei i zachodniej An.glji oraz l~pszyc~ w~konawców. we wszys~Wśród śpiewaków wyrÓŻniła się
Walji. Z powodu śnieżycy Dra- kich dZledzmach sztukI muzyczneJ. mistrzyni koloratury Marja Kurenwie wszystkie połączenia ko.1eW październiku słyszeliśmy z ko? znana pozatem ze swych krejowe z zachodni,ą An~lją
i
Wiednia
recital słynnej śpiewaczki aCJi na płytach gramofonowych.
\Valją oraz Irlandją są p,r zerwa
Elżbiety
Schumann Oraz pianistów
W grudniu występowali przed mi
ne. Zamieć uszkodziła
także
: krofonem wszechświatowej sławy
komunikację telefoniczną i te- Backhausa i Alfreda Hoehna.
.
.. "
. -, l pianiści: W. Horowitz i Artur Ru·
legraficzaą. Komunikacja lotniW h~opa~zle mlehsmy. ~zn?s.c l binstein, jak również raz jeszeze
cza z Ikontynentem europejskim
słuchama Jedneg~ z naAwybltm~.l- Aleksander Uniński, oraz słynny
jest również ulllieruchomiona.
szych kompozytorow doby współ- kompozytor niemiecki i wirtuoz alczesnej Sergjusza Prokofjewa, towiolista Paweł Hindemith
p
który grał na wielJdm koncercie
.
symfonicznym Filharmonji warszaw
Jako dyrygenci wzięli udział w
skiej oraz w studjo Polskiego Ra- koncertach Massimo Freccia, Fritz
dja w Warszawie. Wśród pianistów Mahler, G. Hoeber_g.~ K. Georgescu.
, należy wymienić Aleksandra UnińPodczas transmiSji :li Drezna opery Glucka "Ifigenja w Aulidzie"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M!!!!* oraz
"Tristana i Izoldy" Wagnera
mieliśmy sposobność słuchania najwybitniejszych wykonawców opero
podczas biegu pociągu wych niemieckich.
Należy również wspomnieć
o
GDAŃS K, 24.2. Jak donoszą transmisji z Genewy występu miz Olsztyna. (Plusy W chodni e), ma !itrzów jazzu fortepianowego Wieszyni3ta b~rliński pociągu po- nera i Douceta, którzy w nieporówśpiesznego w czasie pełnego biegu nany sposób in terpretowaJi szereg
nowości taneeznycu.
zmarł nagle po wyJp,ździe pociągu
W najbliższym czasie przewidzia
z niemiE'ckiego Iłowa . Przyczyną
ne są występy skrzypka Vasy Prizgonu był udar serca.. Przytoll111y hody, dnia 26. II ze studja, znakopalacz obją,ł kierownictwo nad lo· mitych pianistów:
francuskiego
komotywą i doprowadził pociąg 'tV Roberta Cassadessus, włocha Carlo
wolnem tempie do stacji Osteroda. Zecc~ Alfreda Hoehna, oraz Mikołaja Oilowa. Pozatem przewidziane
są koncerty międzynarodowe: 3. III
Składaj odzi~i z Genewy ~ udziałem wybitnych ar
!ystów szwajcarskich oraz w dniu
łwórca instytutu biologicznego
8. III. z Berlina z programem zawie
., Berlinie zmarł w 69 roku żv
rającym IX Symfonję Beethovena
cia na aapalenie płuc.
do odtworzenia której zaangażOwa-

i

I
I

I

, f d K l
ro. r. aro ..orrenl

Śmierć

no najznakomitszych solistów opery berlińskiej.
POWYZej przytoczony szereg zna
komitości stanowi wyraźny dOwód
dbałości kierownictwa programowe
go Polskiego Radja o dostarczenie
swym abonentom jaknajlepszych
wykonawców - o utrwalonej sła
wie międzynarodowej.
Na podkreślenie zasługuje fakt,
Polskie Radjo daje Swym abC).
nE'ntom możność słuchania pierw
szorzędnych
wykonawców przy
szczupłym stanie abonentów
dOChodzącym zaledwie do 300 tyże

ł!ięcy.

Warunkiem nieodzownym umożli
wiE'nia PolskieOlu Radju dostarczenia swym słuchaczom doborowych
wykonawców w jeszcze szerszym
zakresie jest zwiększenie liczby abo
nentów, a Co zatem idzie, wzrost
za<;obów finansowych PolSkiego Ra
dja, który umożliwi większe wydat
ki na 1{onrer 1owych artystów o c;ła
wie międzynarodowej,

R..

Ogniwa P1eidingera ,.
Niektórzy radjosłuchacze stosuJIł
do ładowania akumulatorów żarze
nia ogniwa Meidingera. Ładowanie
takie jest wysoce nieekonomiczne.
Pocóż bowiem przelewać energk
z ogniw do a!{umulatora, Ikortł
można je użyć bezpośrednio do Zarzenia lamp w odbiorniku. Cztery
ogniwa Leclanche'a lub Meidingera
połączone szeregowo, wystarczą w
zupełności do zasilania obwodu ża·
rzenia w 3-lampowym odbiorniku,
posiadającym lampy os1.czędnościo
we.
Przy stosowaniu zarzenia z czte
rech ogo;w należy w ol: ",ód żarze
nia włączyć szeregowo lO-omowy
regulowany opornik, lry zapobiedz
ewentualnemu przeżarzeniu lamp.
Baterja żarzenia z ogniw start.'za
przy codziennem użyciu około czte
rech godzin na przeciąg kilku mi~
sięcy. Z chwilą gdy elektrody, t. J.
cynk i woreczki węglowe zażyj.
się należy je wymienić. Kto chce
7.Większyć pojemrość batp.rji żarze
nia, mOże zaopatrzyć się w dwie
baterje i połączyć je ze f,obą równo
legle, t. j. plus z plusem, minus.
minusem, wówczas baterja taka
wytrwa bez jakichkolwiek uzupełnień około jednego roku.
(r)

Nowy japoński a ttache wojskowy

maszynisty

••••••••••••••••••••••••
i bieliznc dla
bezrobo.ngch

W sobotę wieczorem odbył o się w salonach attn che wo j
skowego poselstwa japońskiego w \Varszawie poż e .\:(lla nie d o
tychczasowego attache ppł1k. Hi kosaburo Hata, który po killk!'
letnim pobycie w Polsce powra ea do Japon.fi. Na zdjęciu 1l ~
szem widzimy płk. Hatę i .ie~.., następcę mjr. Yanagitę wśr ćH

lI!Iu~ro"7.nnvch gOŚC;

•

5e

Nr.

~5

z
oznan;u niema

słowie

w jednem z małych miast belgijskich zdarzył się wypadek, który
stanowi novum w dziedzinie testamentu. Poważny kupiec miejscowy
był przez cale życie
odludłdem l
pozostał do końca
tycia kawalerem. Kochał tylko swego siostr:teń
ta, z którym zresztą się nie widywał. Czując podczas choroby, że
już nie dużo życia mu pozostąło,
zwołał wszystkich dooQch adwoklt
łów z miasta i okolicy, areby zrobić testament. Dlaczego zebrał ich
tylu? Otóż testament miał zawIerać
jp.dno jedyne słowo.
naradzali

prawn,lcy,
wre8zcie jednogłOŚnie orzekli, że ta
ka rzecz jest niemoiliwa. Kupiec
w~ciekał się) i krzyczał uparde: ".Ja
pnliażę tym uczonym pan0\1, że p()..
trafię znaleźć to
potrzebJie ~łÓW1,0!" Kazał wezwać natychmiast
s ilJstl'zeńca i o.d!'ał mu walizę, sto
j:}cą cbok łóika. W walizie znajdował się ca ły mają tek kupca,
jego
zapjsk~ spis nieruchomości, słowem
wszyst!w, Co mógł naz wać wla'lnem.

nf:'m słowem: ~ WOla.
rawmcy
t!znali, że to oddanie spctdku jest
ważne wedlug litery prawa, pon'eważ odbyło się W obecności dosta, . dk'owo U spokOJO'
tel'zneJ. ł'Iczby sWla
uy ułożył się stary dziwak na po,
d uszka eh, oświad.czając, że umrze
śpokojnie szczęśłiwy, 7.e
chociaż
1;11; w życiu swoim
prostym rozu~m zapędził w kozi róg zgromadzenie tylu ~łOWaCl!'.

•

19:J3

•

O
(zupełnie

studentów

W ostatniell czasach często
O(l'I'US7anO w prasi'e kwe.st.i<:
stosunków narodowościowych,
(Ianujących
w nas,zych wyższych uczelniach. Dok!-adnej od
rwwiedzi na odnośne pytanie
nar. ni0podobna, ponieważ stalysŁyki naS:l(e słabo uW.tględnia
.ią zagadnienie narodowości, do
pewne~o
stopnia mOŻllla srę
wS7.akże w tej mierze
orjentować 7. danych, dotyczących w,"
znania. Nie będzie to wpellli':!

się

'tV obecności wszyst.liich adwoka
iów, ktorych do sizole zaprosił, od
dał walizę do rąk Sif/stl'Ze,1ca z jed
T . ,,, p
.
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Testament wjednem

Długo

II.

w Krl'lkowie, najbardziej obsa- stwa odsetetk ten wynosi 63,8
dzonv po wlirszawskim. posia- proc.), greko - katolicy - 4,5
dający 7.114 studentów.
liczv proc.
(wśród ludności
11,2
katolików 67,1 proc., IV'.-kato- proc .), ewan~eH#~y - 2,5 proc.
lików 5 proc., cwan~e.lilkó\\ (3,8 proc.l, prawosławni - 2,2
1,4 proc., ż:vdów 26 proc. Um- proc. (10,6 proc.) i żydzi
wersytet Jana Kazimie.rza w,' 18,3 proc. (10,5 pTO.). W ten
Lwowie na 6,276 student6w II sposób odsetek katolików i ży
CZy 49,4 proc katolików,
16,3 d6w wśród słuchacz6w wvż
proc. greko-katolików, 31.!l pr. szych ucz lni jest większy, aOI
żydów;
politechnika tamie Ił .. żeli to wypada z danych dla za
2.120 studentó,w liczy 71,9 pl hldnienia całego państwa, odkatolików, 11,3 pr. §!r.-katoli· setek zaś innych wyznań ścisle , ponieważ
tków, 12,2 p.r oc. żydów i t. d.
mniejszy i to c,zęstokroć dość
nfe wszvsev katolicy są
Z przytoczonych wyżej cyfr 7.tllacznie.
p"lakami
. wynika, że zależnie od . miasta.
Pr<zv sposobnoŚCi warto chwi
(pewna część bowiem za.lkza w którem się dany zakflld nau lę zatrzymać się przy wvsuwa~ie do narodowości białoru- kowy znajduje, stosunki w nim nej przez reakcję :S'Prawie t.
skiej lub nien~ieckiej), jak rów układają się nader wz-naicie. IW numerus clausus. Zasadę tę
nież nie wszyscy ewallgelky są Tak np. w uniwer vłecic lu · mo'żnabv
stosować bądź do
pjen1JCami, znane są bowiem ro lJp'l,skim (katolickim) i
W87.vst'k ich, bądź tylko do pewihinv polskie, należące do WYpoznańskim żydów niema
nej vrupy wyznaniowe, (wz~l.
znania ewangelickiego. Poniezupełnie,
Ilarodowoś-ciowej). Skutek bvłw~ż chodzi .iednak nie o ma- natomiast w iJ:l:lVch jest i~h bv ten, że o ile tktoś chciałby
f"mat 'c zną dokładność, leez o więcej, anireH to wypada ze w całej nieskazitelne.i czystości
zor.i entowanie się w stosun- stosul1łku w calem państwie. To 7astosować numerus clauSlus
kaeh w tei dziedzinie, przeto samo dotyc,zv i innych wv- w llczf'tniach poJ.skich, to
wy .. larczy
J"lrzvtoczenie
da- znall, gdyż zależy to w dużej
nych , dotyczących wvznallla mlerze (Id stosunków miejsco- należałoby ZlDniejs:tyć ilość ka
słHr,h a ~zów Jl.~szvch Wyższych wvch.
tolików o 3.580, a :lydów o
uczelni
3.740 osób.
Prz~ho-JzalC
następnie
.to
W"dług ostatnic.h wylkalZÓw, w",zysŁkich Wyżs~ych zakład6w f}owiększając liczbę studentów
uniw'ersvte:t warszawski. liczą- nal1kowvch w Polsce, przcko- .,mvch wyznań "g6łem o ') ,320
cy 9.158 stmde~t~w, ).")()l\iad::l namv się, że na 18,1!15 .. tuden- .... hh. w tern gr.-katolików o
IlR,5 proc . katohkow, 0,3 proc. t6
3.i12. a wiec wiecej niż dwua,r.-l{ato}.I·ko'w , 3,7 oro<:. ewan.w.
i 712
k'
J:._..'
"
katolicy stanow Ił
,proc.
rotme w porlJ1wnamu ze stagclików. 3,1 proc. prawosław- {wśród
ludności ca~ego pań- n1!m obecnym, -prawosławnych
nyc'h i 25 ,8 proc. żydów. Poli-I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
h~chnik~
war~zaws~a,
(4,318
studentow) - 1'1,1"
" atohkO'W
83.6
proc.. ewange I~OW 2,8 proc .,
prawosławnych 3 proc., źydów
10.2 proc. W
uniwersytecie dle pokrzywdzonych przez ustawę robotników
wi·leńskim na 3 .618 shIchaczów
łódzkich
na kałolik6w przVl>ada 5~ l>r.•
U,;tawą sejmową z dnia 17 mar- przyznane Z06tały Lodzi zasiłki dla
na ewan:.!clików 1,3 proc., na
pra wosła wnych 8,4 proc.. !Da ca 1932 roku wprowadzono prze- kilkunastu tysięcy robotników, kM
żydÓIW 29,7 · proc., ' Uniwersytet pis, li z as1awowych zasłłków na rzy wpłacili składki w fWlduszu
wypadek bezrobocia mogą korzyst. bezrobocia, a przepracowali .ntnieJtylko ci robotnicy, którzy przepra- szą UOŚĆ dni w ciągu 26 tygodni.
Władze miejskie poczyniły stacowali 26 pełnych tygodni '" crągu
roku. Magistrat ł6dzkl WUlowil • rania w kierunku przyznania zapobecnie starania w ministerstwie móg naskutek specjalnej uchwały,
spraw wewnętnnych l w zarządzie przyjętej przez rad~ miejską.
głównym funduszu bezrobocia, aby

I

Magistrat

KTO S RONI OD ADJA
TE ZUBOŻA SWEGO DUCHA

kołata

o

zasiłki

żydów

o 4.045 (prawie 5-krotnie) itd.
TAkie wszakźe stawianie' sprawy miałoby iedvnie ten skuteik, że ogólna ilość młodzieży
akademickiej zmniejszyłabv sie
o 7 tys . osób ]~osz;tem katol
ków i żydów.

Z. K.

WędrÓWki
i ich
od

plaków

zależność
księżyca

Meteorolog austrjacki dr. Józef
Norbert DBrr ogłasza w sprawo?daniaoh wiedei!.sklej
akademji
nauk wyniki swoich badań nad
w~drówkami ptaków
przelot.nych.
Na podstawie obfitego materjału
faktycznego dochodzi dr. Dorr do
wniosku, że terminy przelotu pta.ków pozostają w ścisłym związKU
z fazami księ'tyc.a. Tenniny głów
nego przelotu przypadają na Cza;,
pierwszej kwadry, pełni i ostatniej
kwadry, to znaozy na czas, w któ rym światło księżyca jest dla lot'l
najkorzystniejsze. Odlot ptactwa z
danego kraju lub z danego mIt!)
sca przypada na czas po nowiu
wr!tz ze zwiększającem siQ świa
tłem ksi~życowem. Jeszcze wyraź
niej objawia się związek między lotem ptaków a światłem księiyca,
jeteIi porównamy terminy przybycia ptaków przelotnych I. datami
pełni. Im wcześniejszą. jest w danym miesią.eu i roku pełnia, tern
wcześniejszy jest przylot ptactwa.
Te sa me fazy księ,życa powtarzają
się co 19 lat. Opróc[ ttwo okre.su
istnieje jeszcze okres ośmio i trzyletni. Ptactwo przelotne stosuje się
ściśle do tych termiIiów. KSiężyc
jest dla ptaków przelotnych nieja. '
ko latarnią. i drogowskazem.

s
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WACŁAW

Powieść

ZABOROWSKI

oryginalna na tle
(Ciąg

Naskutek tego

łó dzkiem

da.lszy).

zar. ządzenia ,

które pirzecbodzl
i wie.'ikod.m~z.nością, najdalej sięgające marzenia o dOSlkonałości, wszyscy
chińczycy,
zamiesz·k ali w Wi-Dshu, będą, użyci
plTlez dowództwo etap,u jako robołlIlicy ziemni d~1
budO'Wy obozu wojskowego, zaś wszystkie chinki
iako posługaczki przy żołnierzach.
!\Iwą

wspaniałomyślnością

Porucznik Tsu-ruki miał racj~, gdyż następn~
dnia F,u - pej
Kin · taj wra.'f z 30 irunymi
chińczykami
i chinkami oraz 60 podej;rzanymi
o sprzyjanie Chino1p. koreańczykami wypęd7on·~
na południowy - w(;hód od '"Vi - DscJJ.IU. porozdzielano pomiędzy dozorującvch z kijan:i żołnie
1'Zy i kazano kopae rowy obwodowe Dl"zyszłe~{l
obozu. To była ciężka praca. zwłaszc.z& dla Fu ,p ej
która nie umiała twardo stać na nog:;l ...·h i którą
od ciągłegQ zginania się bolał delikatny grzbiet
Ostatecznie nie moma było narzeka':, gdyż dozorcy zachęcali do pracy prawie wyłącznie 'kr:z~ikjem
i tylko, gdy Fu-pej po sześciogodzinnem kopanj:J
upadła i chciała trochQ odpocząć, dozorca smagnqł
ją niezbyt boleśnie.
~o

Pracowano z krótkiemi przerwami cały dzidl,
nte nic jedząc i nie pijQc. \Vszvscv się cieslyli, że
po po,vrocie do domów wydo s taną ze skrytek tru
ch ę hoh u l.ub groc.hu i zasPQkoj ą gł 6d, ale do domu nikogo nie puszczono i kazano spa-ć pośrodku

obwiedzionego rowami kwadratu. wysławiając na- ból, o ile nie liczy się łez, ronionych po m~żtJ
we"'; ';t'artowniika.
i synu. Los Kin-taj hył świetny ~ porównaniu do
To była haniebna noc! Fu"'P"'j. musiała s'P3Ć jej własnego losu, bo ona musiała obsługiwać
przy tylu mQu."1c.zyzna.ch (pófuiej nabyła przyzwy
12 prostych żołnierzy. Ci żollIlierze nie byli ku'otu.
czajenia j nie zwracała na ni~to"ow!DOŚĆ podobneralni i nie porozumieli się ze sobą co do kolejki.
go postępowania uwa«i).
Kiedy Fu"pe., obsbugując ich zasypiała, bili ją i buNa drugi dzień zaczęto budc:YWę hara'ków i trze- dzili, wymyślając ordynarnie i obrzydliwie. NIC
ba było dźwi,gać cięŻ1kie bal e ideSIki. DobrotHwv ilziwnego! Po całodzierlillej cięŻ1kiei PNiCy Fu-pej
dowódca etaipU spellnił ohietnice pooruozlIlika Ts:u- bolały r~e, nogi i każdy mięsień, więc ciyź mogła
rukii troszcząc się o zd" lwie ułaJSka.wiOlny~h daro- ona należycie obsłużyć tyJ,u m ężc'zyz.n ? Zresztą bra .
wał im w polludlUie
dutO tatarc7.aJD.ei kaszy
ora~
kowało jej praktylki, za'wsze była wierną małŻOM,
godzinQ oopoczynkl\L 'Właściwie życif'.. M.óre proFu-czana. Żo1Jn.ierze nie lubili .. starej" za lenistwo
wadzili obecnie - dla biednych koreańczyków n t"
i nieczułość; we dnie staTali sie ~rzydzielać je'
najwstręmiejszą pracę.
wydawało się ciężikiem, ho internowani męi.czyźr.i
otrzymali dla siebie s:pecjail.nV baralk, gdzie wv
Pomiędzy Wi - Dschu a obozem, w miejscu,
godnie sypia>li po P'l'acy. Było nawet tr.z~ch mlo
gdzie odbywał się oddawna ł.a.rg bydłem, cuchnęłl)
dych szczęśliwców, którzy wo~Ói]p prowadzili r't.! · ,;nąskie gnojowisko, ~t6re ob~ia.dły muchy obozosJkie życie, bo zosŁali przydziel€ni jako riksze do we. Komendant etapu pnvszedł do przekonania.
kurumów ofice rsildch.
że dla uniknięcia 7:aruy w,lOjowisko należy za.sypać. Do tej IJra~y pflZ"dzidoJl.o Fu-pej i tnv innI!
Z kobietami było gorz-ejl Kobiet było mało,
iotare
kobiety.
a jrupońskich żołnierzy dużo. W myśl postanowienia dQwódcv etapu kobiety musiały obsl'1.l.giwa.ć żoł
Praca była taka sama cięilka jak i ~~rieindzki.
nierzy. Stare kobiety miały bardzo cię.Ż1kie zada- ty,l ko nogi grzęzły do potowy łydek w płynnym
nie, bo je przydzielO'll.o do prostych żołnierzy, tą
nawozie i całe ciało przesiąlkało cuchnącym odo(
dających łask biciem.
Kin-taj dosłała się dwullI rem. Teraz bito starą. po nocach .lUz nie za sen
podoficerom. To byli ludzie kulturallIli, oni poro- ! brak ucz.ucia, lp.c,z zalo , że wydziela niemiły za,
z'lmieli się ze sobą i $talili kole.fkę, dzięki czelJlltl pach i że jest bmdaską. PrzezwaJIi ją "śmierdząq
Kin-ta.i mogła zawsze wyspać się i wypocząć. ej gejszą" i kiedy szla p:rzez obóz, wszyscy się śmiali,
podoficerowie mieli dużą władzę i bardzo lubilJ
wlIkazując palcami i kO'Pju.iąc kołyszący siG" cięŻlk;
chód i zgięte plecy. Gdyby to robili tylko żolłnt.'
małą Kin-taj,
więc tak urządzili,
że dziewczyn'l
rze?,,, Czegoż można wymagać od barbarzyiiców?
miała wie dl1k lekką prac~ przv zmywaniu naczyll,
Ale "śmierdzącą :,:ejszą" nazywali ją również chi)"!
pobrzebnych do jedzenia. Kin-taj wv~lądał:a. dosko
na.1,e i choć liczv!a sobie tyl1ko 10 wiosen praca czycy - wyrahniey jej męża, a nawet pewnego razu
dzienna i ohsłuJ.{iwanie dwuch podoficerów jej nJ~ słyszała ... och, '.epiei o tem nie myślećr... pewneg...'1
raz·u ona słyszała, iak Kin-taj" powiedziała do
zaszkodziły_
Fu~pej
coprawda inaczej myślal:l
o przyszłości Kin-taj, ale trzeba było pogodzić s;~ podoficcrn: ,.jaka śmies2lna je"t ta "śmierdząc::>
gejsza".
? Iosl'm . \Vu-cz<un miał trzy c6rki. a więc przeży
wał
trzy bóle, a Fu .pej przeżywała tylko jeden
.(d. c. oj
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ZI chwa on
Budietl
Rada miejska Doslanowlla
cz,nsz komornian, kolonii

nareslcie!

Łódź

obniż,ć

opracowuje
jazdy

rozkład

mieszkaniowej im. Montwilla Mireckiego

Zarząd .węzła kolejowego łódz

kiego, op·racQwuje obecnie proKońcowe obrady parlamentu I pozycyjlJ1ej, ni'erealności zamie·
jekt rozkŁadu jazdy, który oho miejskiego nad budżetem mia· rzeń skarbowych samorządu.
wiązywać ma od dnia 15 maja
sta Łodzi na rok 1933-34 toczyPo
uchwatenili wplywów.
roktu bież.
ły się w blyskawicznem
tern przystąpiono do budżetu przed
siębiorstw miejskich.
W pozySystem ten wprowadzony zo pie.
stał pora:.. pierwszy,
albowiem . Po roz'Patrzooiu i pnyjęció cjach tego preliminarza figuruzwycza.l- je pozycja 419.000 złotych, ja.
dotychczas rozkład jazdy
na budżetu wydatków
do osiedla
terenie całego kraJu uzgadnia- nych w drugiem CZyt:lJllilU, rad 'l. ko ' dopłata miasta
ny był jedynie przez dyrekcję. przvs.Łą/pila do c,z ytania pOZYCjI im. Montwiłła Mireclkiego. 0czvwista, że w .trakcie dyskusji
Ponieważ zaś połączenia \ole· dochodowych preliminarza. że
znów spróbowano zakwestj'Ono
jowe dla Łodzi opracowywano Charakterystycz.nem jest,
w dyreJkcji w Wal'S2:awie, Łódź budżet wydziału podatkowego wać celowość tej imoonującej
z reguły była
pokrzywdzona, magistratu o.icowie miasta przy inwęstycji samorządowej, ataotrzymując połączenia
niewy· jęli bez na.fmnieisze.i dyskusjt. kują.c · magistrat za · jego gospo
ehoeiaż w czasie debaty gene- darkę na Polesiu.
Wldne, lub też niedosta tecme.
ralnej
właśnie
preliminarz
W dalszej debacioe
nad la
Sprawą powyższą zailIltereso",pIywów podatkowych spotkał sprawą zabrał głos
wały się sfery naszesc miasta,
sie bodajże z najostrzejszą kryradny Poznański (Bund),
które czynią st:1Jlania u odnoś
tyką
który
wystą,pił z sensacyjnym
nych cz:y,uników, aby w nowytn
dla poparcia wysuniętej te,z y 0- projektem obniżenia czynszu
toz~ładzie jazdy uwzględniono
potrzeby komunikacyjne Łodzi
i W1prowadzono dogodne połą
czenia oraz pnyśpieszono bieg
Iliektór rch pocit)gów. (a)

Zadowolim, ~lt:
ono samowystarc,z al
ne. Uzyskana nadwyŻlka pozwoli właśnie magiSltratowi na oblllzenie czynszu
w xnieszka·
niach
na Polesru Konstantynowskiem.
Po tern przemówienilu radu.y
Szott 'Polemirzuje z wywod8.Jll!.
mówcy i ieszcze raz powtarza.
i że kolonja jest chybionem przed

komornianego na Polesiu KonstantY'nowski·cm. Mówca nawią
do przyjętej
przez radę
mieJską
uchwały
w sprawie
zmniejszenia Ikomornego w domach nowych i starych, wy!l'ażając pogląd, iż przedewszystkiem
samOI'7.ąd powinien świecić przy

w.re

kładem

właścicielom nier1.lJChomości

projekt jego zreaIizowa·ć. Ob~
nie - powiada p. Pozna6.s·k i miasto dopłaca do koJ.onji prze
s-zło 400 tys. zł'Otych. Al.e jak
panom wykażę, nietylko, że nie
będziemy · potrzebowali pokryć
niedoboru
z gos'p odarowania
Polesiem. ale
osiągniemy całkowitą samowy·
starczalność tej inwestycjI.

CZEMP

wrólba

Pomyślna
na

pogodną wiosnę

Lud polski 7.ywi przekonanie, iż
pogoda z dnia 24 lutego jest nietemperatury l
jako prognozą do
npadów atmosferycznych w okresie
zbliiającej się wiosny.
Wiara ta
znalazła swój wyraz w przysłowiu
gospodarskiem: "ŚWięty Maciej zimę traci, albo ją bogaci".
Ponieważ w dniu
wczorajszym
temperatura podniosła się do zera,
przy wiosennej atmosferze, należałoby przypaścza~ li
dzień 24
lutego r. b. prorokuje ciepł4 i po~odną wiosnę. (p)

Inspektorz, p'rauy
kontrolują fabryki
łódzkie

w dnia wUGl'ajaym okrU0"'7
inspektor pracy, Inłynier Wojtkiewicz, na czele szeregu inspektor6w
obwodowych, dokonał lustraeji fabryk łódzkich.
W każdym wypadku stwierdzenia, iż firma zatrudnia robotników
poza godzinami, jak również w wypadkach zatrudniania robotników
młodocianych,

<.ltotokuly i

sporządzane

nakładane

były

grzywny. (P)

Przerwa

Ul urzędowanIu
biura wojskowego
Z powodu
przeniesienia biura
wojskowego magistratu Dl. Lodzi
do nowego lokalu w poniedzialek,
dnia 27 b. m. biuro· to nie będzie
czynne.
We wtorek, dnia 28 b. m. normal
ne czynności wznowi biuro wojsko
we w nowym lokalu przy ulicy
Piotrkoskiej 165, tel. nr. 102-93.

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: A. Potasza (plac Kościelny 10); A. Charemzy (Pornor.
ska 12); E. Miillera (Piotrkowska
46)'
M. Epsztajna (piotrkowska
,
nr. 225); Z. Gorczyekiego (Prze. d 59) G Abt . .
(p b'
J~z
;.
ol1leWJcza
a Jam~~)
.
CIĘtKI

DYLEMAT.
sobie włosy z
przyglądają.c się swojemu

.lanek

wyrywał

głowy.
~e8zyt.owi.

Co ci

się stało?

-

pyta sta.rszy

bra;·,

-

ta.
-

~ie wiem Co zrobić!
odr'owiedź.

-

bnmta

O co chodai?

- Napisałem wyraz "profesor"
p1"&e dwa. f, a teraz nie wrem., któ-

re f mam

wykreślić,.

zarabiać.

jeśli będzie

sięwzięciem

(?).

. W glosowaniu
przY.łęto większośeią

,dosów

wniosek r. Por/lIlańskiego
w
sprawie obniżenia komornego
w kolon.\i 'm ie.lskiei.
Podczas dysik'u towania gospo
da'rki majątkami miejskimi ła
wnik wydziału gOf>Podarczego
stwierdza w odpowiedzi na. z ... ·
pytanie
inż, W o.iewódl!kiego. iż dotychczas sprzedanJO zaledwie dwie
działki w Ł~iewnikaeh.
Na tem zakończono drugie
czytanie catego budżetu i przystą/piono do czytania trzeciego
Zanim przyst~piono do głosc.
wa,nia, głos zabiera
ławnik
Adamski,
zgłas.zając w myśl
regulamiuu
popra ,,'h,ę, podpisan~ przez 10
radnych,

Magistrat wydał na kolonję
20 miljonów
złotych.
Część
tych kredytów pochodzi z poprosta opowieść
ż"czlki
śląskiej,
oprocentowamiłoeci ojca do syna...
nej w stosunku 10 od sta rocznie. \V myśl ustawy konwersyj
' nej
stopa procentowa od tej J)OŹyez
. ki ma być zmnie.iszona do 3-ch
procent.
Jeśli miasł'O z:1Jkończy
pertraktacje w s'Prawie skon werto
wania te i pożyczki otrzymamy
l wielką
rÓŻJlicę na roc.znem o
doma~a.łącą się
pc)dwyższcllm
I
•
realizacji
procentowamu.
subwencji mie.łSikiej dla straży
Różnica ta wyniesie 600,000
og.niowe.i do 200.000 złotych.
złotych.
SytJuacja straży jest okrOipna
w wykonaniu
Z sumy te i nietyMw, że po- - mówi p. Adamski - i
kryjemy niedobór i pozbędzi.e bliski jest dzień. kiedy straż a,,!
s·ię koniecznoŚ(:'i doplacenla larmowana do pożaru nie bę ,
i 7 -ioletniego
do 'kolonji roc~ie 419 tysięcy, dzie mo~ła wyruszyć z k~...
Miast.o pow1nno znaleźć na
ale zarohimv jeszcze na kolonji sto kilkadziesiąt tysięcy zła ten ce.\ fnnduS7.e. M07uahy bytyoh. M.y jednak._stoimy nasta::. lo je uzyskać ~rzez zred'Jkowanowisku. że na osiedlu nie na- nie subwencji wszystkich o 15
proc. do wysokości, projektow.i
I
nei
pr,zez magistrat. RedUlkcJa
,
ta dałaby pozycję 42 tys. zło
tych, podczas, gdy dodatko'w a
subwencja dla straży wynieść
ma 30 tysięcy zł.
Wniosek
w głosowaniu upadł.
lądu
Odrzucono
również wniose:k
łodzi
środka
w sprawie podwyżiSzoenia subPrzed kilku miesiącami
do łąezył również i . swó.i wniosek Imec. Kobyliński wniósł odwo- wencji dla "Orhf'.
NastęłJfIlie poseł r. ~incberg
unędu prokuratorski~o w Lo· wYI'ażający
sprzeciw
co do łanie od decyz.ii sądu okr~odzi wpłynęła skarga na syndy- zwolnienia . adw. Lipszyea z weJ(o w Łodzi do sądu apela- składa krótlde i demag-ogiczue
oświadczenie. w którem stwier
ka masy upadłości firmy "A G. wi~ienia za kaucJą, domagając cyjnego w Warszawie.
BorsI" w Zaierzu, adw. l\łarka sie utrzymania w mocy dotychSąd apelacY.ioy przychylił się dza, iż WlI1ioski opozycji są stai że potrzeby
Lipszy~a, posiada.iąeego kance- czasowego środka zapobiegaw- do wniosku adw. Kol>vliń~kie le ignorowane
Jar.łe swą przy ul. Piotrkowskiej czego.
~o i uchylił deeYZ.ie sądu okrę ludnoŚ(:i żydowskiej nie są u ..
VI
nr. 87.
posiedzeniu gospodar- ~owego w Łodzi, poleca.iąe wy- wz,ględniane przez miasto
Na
W skard7.e tej .lak wiadomo czem wydziału
karnego sądu pus~czenle z wifllZienia
adw. dostat,ecznej mierze.
Głosować będzie p,r zeciwko. .....
wymieniono n.ekome fakty. ].a- okr~~owego w Łodzi. sąd od- LiPszyca za kaucją,
dżetowi,
koby syndyk masy
upadłolSci rzucił wniosek sędziego śledcze
W dniu wczora.łszym po zło
zdaniem.
adw. Lipszyc miał działać na go i przychylił sie do wniosku żeniu wyznaczone.' kaue.ii, adw. ponieważ jest jego
szkodę upadłej firmy.
urzędu prokuratorskiego.
Lipszyc został wypuszczony z nierealny. Podobną deklarac~.
ale .umotywowaną
w srpQsób
Decyzją prokuratora
przy
Pełnomocnik adw. Upszyea, wiezienia. (p)
ba,rdziej rzeczowy składa _
sądZIe okregowym w Łodzi
inż. WojewódZki,
adw. Lipszyc ~tał aresztowapoczem budżet przyj~ty został
oy i osadzony
w
więzieniu.
Mościcki w
w brzeciem . czytaniu. Zamyka
przy ul. Kopemika.
się on po stronie
dochodów
W imieniu aresztowanego a·
globalną
dwokata mec. Kobyliński wy
sumą 23.840.229 złotych,
stąpił z wni~iem do ur~u
zaś
po sł:roni-e wydatków prokuratorskiego •w • ŁodZI d
23.186.686 zł,
wyznae7Je!"e kaucli .lako środPrzewyilka dochodów
nad
ka zapoble~awezego..
.
wydatkami wynosi więc 653.000
Ze ~~Iędu. na to. ze • śle Mzł. Na poszcze~ó.\ną uwagę zatwo Ule było .leszcze ukoIrerone
urząd prokuratorski w Lodzi
sbug'ują preliminowane pozyc.;e
k d
K b l"
uun,UCI wniose
a w. o y IDz tytułu udziału Łodzi w poskiedo -tanawia}'ąe dotyehdatkach państwowych 2.600.000
~'P.
.
ezasowy środek zapobiegawczy
zI:otych, z tytułem dodatków do
bezwzgl~ny areszt
uttzymać
podatków 13.035.000 złotych i
w mocy.
z tytułu podatków samoistnych
Po ukońCzeniu śledztwa, pil'O
2.630.000 zł.
walbouego
przez
s~zie~o
Przyjęty budżet bedzie obecBrauna, s~ia ten skierował
nie przedstawiony komis.ii oakta sprawy do urzędu prokuszczędnościowej.
a . następnie
ratorskiego celem sporządzeUla
powędruje on do władz nadzoraktu oskarżenia.
czych. Ponieważ prawdopodob·
Do aktów sprawy
~ia
nie budżet nie zostanie
za·
śledczy Braun podał wniosek o
twierdzony przed
1 kwiemis
zwolnienie adw. Lipszyca z wie
r. biteż., ma.gistrat na najbliJ
zienfa za kaudą 10.000 zł.
szem pos·iedzeniu plenum W1j
Po SJ)Orzą:dreniu aktu oskarstąjpi o prowizorjum
witany przez Il.Ór~1i \II n=.loun.niczvch s-trojach
żenia, prokurator do aktów doSt. GeJ.
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Adwokat Lipszyc na
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Krwawa eksmisja na Cho·nach
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"Obrońcy" lokatorki por~nili gospodarza i dozorcę domu

Wczoraj przed sądem grodzkim cz~ ~OŁ)'odiŻ, jeśli nal tY,c~miast nie olekar dzie pUSCI
zł, wypa ą Jej oczy.
t anęll, d r. Ar t ur M'lk
P'lasl{Owsk'I (K'
i
l
30)
s
z
l
•
'
osc e na
"IV k
h I he, (
W'dze
Na wlllosek
ob
roncy
osk. dokt o·
H'leromm
' P 'las k ows k'l (Koś Cle
. lna 17) mcy
"asy
c
oryc
na
l
1'lk
d
J
I
b
, ) . l k
t"
'k'eao ra 1\ I e, a w, a {U a K oh na, sąd
"~l
. . rozpatrywame
,
Graz Z-enon R ensz (uv
na 19). Ran- wIek l. e. arz pogo
.. GWla
d'mleJs
9 I ."• zarząd zlł
sprawy
d . ł
.
os ar1.em o to, IZ w mu
paz.
,
nych (} WIOZ o pogotowIe.
d' 'k
b
ól '
l ' l' przy drZWIach zamkmętych. , _.
. d ujemy,
.
'k
asc ' c
o<
Jak się doWla
w mlesz"a
.Zlernl
lk da r. u . wsp
bl' me z w
Sabiną
~prawa'
me została za k'
oncz&"a.
niu Kado mieścił
się potajemny cle ą omu pu Icznego,
'bo'e sędz'a Barck' postanowił
Bukowską oraz z jej kochankiem, a. WI ~ •
Ib
l. lt . , '
mu i dozorCA
Wreszcie przybyła dom publiczny, do którego prz~cho
odroczvc Ja wo E.'C mes aWleula Sle
~
Antonim
KE.'mpą, ślusarzem, paro- A
Hd ' k' ,
policja, kładąc kres awanturze. dzili często notowani w pOlicji osob k t ' k
kr d . ' gronny __ Q ur ieWlCz..
Bardziej agresywni przybysze zo- nicy. Aresztowani znani byli rów- ,r? me . aranym ~a , a zleze,
•
RO,zJ)~.awa. WZbl:/1zjJa zrozumiałą
• S ą mml:
, . St8m' mez
•. pos t erun k
' na ChoJ' n
ach.
zdl Anme Hodurklewlcz (Narutowl' . Sa la.,posle
.' d zen, "s'fUu.,
~d gro
,.
dz
sła l'I aresz t owam.
OWI
.. . sensacJę,
"!!~~~!!!!~!!!!!!~~!!~_~~~!!~~!!~~!!~~~!!~!!!!!!!!~!!~~!!~~!!! ki,ego była W~Rełniona ,. po, brzegi
:
publiczności!! ze _wszystkich sfęr.
Z chwilą )l:arządzenia tajności rOz
praw, sala została opróźniGna. (p)
ma zaszczyt przedstawić

• wczorajszym
•
Ch'
' usunęli się na bok,worząc
t
W dmu
oJny b
y, zorme
•
kI
d
'
k
ks
i
ty terenem rwawej e m sJt, w Wy krzy iwe au ytorJum.
niku k tórej interwenjowało pogot oObrońcy KadG mieli znaczną prze
. od'
Z1enne wagę, rozporządzając bronią w powie i pGlicja., Tło tE.'go mec
"
byo
ł
'
go za~cla
następuJące.
staci łopat, siekiE.'r i łomów. PoraW domu przv. ul. Dolnej 12. sta- nili też dGtkliwie gospodarza do-
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nowiącym własność Marcina Boja.

nowskiego, mieszkała od
kUku
miE.'się~y nIejaka Marta Kado, Po.."zątkowo lokatorka zachowywała
się przyzwoicie, spokojnie i płaciła
czynsz komorniany regularnie. W
('jągu ostatnich jednak trzech mie,

sięcy coś się poczęło psuć.

Do

mieszkania Kado przychodzili czę-
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lokatora, za-

skarżył Kado do sądu
wyrok eksmisyjny.

s ław

Z k'

sto mężczyźni,
pija
tyki
i awanturyurządzane
a ponadtobyły
lokatorpozbyć się "miłego"

w najnowszej, tryskającej humorem i fantazią komedji oraz w najlepszym

mi~~C~n~o:;::~:j:ZY:rz~rz~t;!!o~; ~
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Bezsprzeezni,e najweselsza '
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filmie obecnego sezonu

gospodarza oraz dozorcy

nia Kado. Ta stawiła jednak opór,
Krzyki zwa-
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uzyskał

wywołując awantur~

niewiasty

ZU' chwał '

właman-JB

,
czy Kado znalazły sIę na podwó.
rzu, W tym momencie ~jawili się
obrońcy lokatorki, rekrutujący sIt;
Złodziej"
z jej gości,
Nie zważając na okrzyki i inter-I W dniu wczorajszym nad ranem
wencję gospodarza,
komornika i władze śledcze powiadomione ZJ)Sta
dozorcy, przybysze siłą wnieśli rze- ły o zuchwałej kradzieży z włama
czy napowrót na górę, To wywoła. niem dokonanej l!o sklepu z galanło zkolei opór gospodarza, a lV re- terją meską E. Hattberta przy ul.
zultacie stało się zarzewiem ogól- Andrzeja 4.
nej bijatyki. Lokatorzy domu przeOkoło godziny 5-ej nad ranem

e skradli

galanterję

w s'ro' dml-Bs'C-lU

ze sk lepu E. H aub er ta
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Nadprogram:

Groteska rysunkowa FlelsQhers
DziŚ pocJlątek o godi, 12-ej--

jakiŚ robotnik śpieszący do pobij, dni sprawcy zostaną uj~i. Są to ' Dla 'udo1'ltępnienia tego b~21sprżecaskiej fabryki zauważył, ie ze skle- najprawdopodobniej
przestępcy , nIe najwese)ssego ' filinu ' najs'zerJI-y-m
warstwom
pu Han ber t a k'lk
I u osob m'kó w wy- łódzcy.., doskonale obznajmieni z sy :5,anaclnie
Iniion.e _ ,cen, ' zostaŁy
nosi załadowane worl{i. Ponieważ tnacją, godziną patrolowania, fOl
wydało to się mu podejrzanem kładem sklepu i t. p.
obserwował przez pewien czas taDorożkarz, który odwoził łup zojemniczy transport, a następnie, stał przE.'z policję zatrzymany.
kiedy osobnicy ci wsiedli do doroż·
- .:..:. ; -.'
ki, zapamiętał jej numer i szybko
zawiadomił pełniącego na rogu słui
W najwspanialsllsj polskiej
hę posterunkowego, Ponieważ do,
komed]i muzycznej p . t,
rożka w międzyczasie pojecilafa
Zimińska
wdół ul. Piotrkowskiej, robotnik i Strejku;ący kołtoniarze nie stosują terroru, gdyż
policjant zrezygnowali z pogoni i
Maszyński
- nikt nie wyłamał się z- akcji
pośpieszYli do sklepu.
Zielińska
Okazało się, że krata ocbranłaW dniu wczorajszym roze!4zły Dowali kołtoniarzom podJęcie prająca drzwi wejściowe od frontu jest się w mieści~ pogł~ki o rzekomem cy, ż.aden z nich propozycji tej nie
od dołu wyłamana a drzwi otwar- załamaniu SIę trwającego od kllk."r. ~PJ.',zyJ'łł. .. ,:,.; ,~' . f, ,;
te wytrychem.
Wewnątrz sklepu na&tu dni strejku kóttoniarży w t,Q". . W całej ' Lodzi e-zytinli' 'Jest zalepanował nieład, świadczący wy- dzi. Jak. się Jedn~k okazuje, ~ogto.. dwie ' jedna fabryka ·' pot\cZosznicza
mownie o niemiłej wizycie włamy- ska ta me odpG~lada ~raw~Z1e. Ca . firmy Nikla, zatrudniająca okOło
I-SZJ bezszmerowJ
waczy.
• ły p.r~emysł ponCZOS~Jltcz~ lee! cal 50 robotników. Należy tiadmiehic,
""
film
~wiadomiono
urząd
śledczy
1
kow.ICJe unie~uchomlony 1 kOmlS!e ' z~ , robotnicy ci nie są .łąrnistrejkaDolski
l
własciciela sklepu.
Haubert po st~eJk~we, d!zur~Jące stale na mle mi i że fabryka Nikla.;: jest Jedyną,
Wkrótce - "Grand Kino"
przybyciu na miejsce skonstatował śCle,. me. stWIerdZIły wyp~dku. wyła 'w której .praca mimo prl>klamowa brak pokaźnej ilGŚci koszul ~ę- mama SIę z. pod. obo~ląz~J.ący~h nia strE.'jku, nie została przerwana.
skich krawatów, spinek, szali 1tp.,. uchwał strelkowych. 'Rownrez. mef
~ .
,t t -na ' prawdziwe są krążące wersje -o 'pró . Kon erencjl ze zWłązlnem- fabry,
ybl" .
.
ockeołn aJąc tyw .prz ;zetynt: s ra t:I
bach stosowania terroru .przez ' ko- kantów . pończoszniczych nie zwa·
L
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·
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. , 'ano.
f Irmy
oren Z I au e
Charakterystycznym jest fakt, mt.~Je strE.'~kowe wo~ee ro~o!l11kOW .
,
ł"
ktorzy mlelt pod')
W dniu wczorajszym centra- kanilu robotnika Romana KeJ- ie złoczyncy,
po wamamu
SIę do ponczoszmczych,
.. ,
• ••••••••••••••••••••••••
la straży o<1Jlliowe.J' zaaJ.armowa
ł '
,
sklepu w pierwszym rzędzie poga bno zgłol!IC SIę do pracy. OkaZUJe
"..
ne, po ozonem na plerwszem sili ws~ystkie światła które zwykle się bowiem, Ze mimo, iż przemyna została wiekią o wybuchu piętrze z-apaliła się stojąca
w paliły się do samego' rana.
Pod I słowcy w wielu wypaąkaćh pr'Opo-,
I
pożaru w fabryce fill'my "Lo- pobliżu pieca bańka z naftą,
osłoną ciemności, maskując "rooo- '
. _
łupież
rentz i Hauke"
(ul. Gdallska
Zaalarmowany VI oddział (fol tę" zamkniętemi drzwiami i opubryczny) straży, po kilkurninu- s~czon!! kratą (}Chronną, byli bez- BUDDYZM A CHRZEśCIJANSTWO
133).
..
k"
pleczm nawet w wypadku, gdyby
Na mIejSCe
W . d . l d' 26 l t
b
s Ierowano OlC- tOW.el' akcJ'I' ra"~wnioczeJ', 1V\ożar
tV
t"~
ktoś zatrzymał się przed
sklepem.
me Złe ę, ma
u eg() r. .
zwłocznie II oddział straży o · zlokall'zował,
l
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.
d
god.z
11
e'
lO'
k
altl
włac;uym
Ponieważ
po iCJa
posla a '" o ,
_'
-J w
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.,
~ni(}W'ej, który ustalił, ioi pożar
Strat~ spowodowane pożarem swych rękach wazne nici, wydaje Lo~z:luego ~oła pol~kle~o ZWlą'L~U
wybochł w szarparni, gdzie za- dość znaczne, (p)
się, ze w ciągu najbliższych parta mysh wolneJ odbędZIe SIę tygodni o
. 6-go ' Sierpnia Nr. ' 3,
paliły się odpadki. Pożar,
w ~~~ we zebranie, na którem p, B. Szyf
llpiętro, fro~t, Tel. 204-91
wygł'osi
odczyt
na
temat:
"Budmiędzyczasie, ugasili sami
ruDziś, o g, 8,30 w, odbędzie się
dyzm 3. chrześcijaństwo". Uprasza
Usuwanie piegów, wągrów
botnicy przed przybyciem s tra "
~r
It:'
się
członków
koła
o
zaopatrzenie
i zmarszczek-Racjonalny
2y ogI(liowej,
e
ft
się w legitymacje, które służą ,jako :m.8saż twarzy, - Fachowe
9'
z ud.ialem .olist6w, ch6!u i orkles!ry T-w~ pod karty wstępu na zebranie, Człon wskazówki w dziedxinie
Dru~i pożar mi,aJ mie,jsce
w
dyr, prof_ I. Z~ksa I dyr_ S, ~Ie~ruszkl,
kowie koła, którzy będą mieli prlY
-- pielęgnewa.nia cery, _ :
Pr.y fortepianie: Lachs6wna 1 PletruS8koWII, . b'
l 't
,ł _I.
k"
oomach famili .łnych, przy ulicy
Ssc.ególy w program !Ich,
ISO ~e
egl ymacJe
~z OłJ,L\.O~s l~
Bilety od 1 &ł. - 2 zł. spnedaje sekretariat T-wa maJą prawo wprowadzIć gOŚCI.
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Wspaniałe arcydzieło
dźwiękowe superprodukcji Mełro

Goldwyn-Mayer p, t,

,

W rolach głównych:
Początek w dni powsz. o

"

,

Reżyseria

George'a Fitzmauriee'a,

Dramat kobiety- kurtyzany- s z~

GRETA GARBO, Ramln NOVARRO, LeWls Stone. ·Uonel Barr,mDre.'

4,30, w BOboty i niedz, o g, l-ej.

Ceny miejsc popularne! -Bilety ulgowe

ważn e bez ogranic~eń !

A

lira d. Kino
Dziś

i dni

następnJch!

Początek

o g, 12-ej

Jutro od 12-3 od 49

gr.

JaDeł

6aunor i Charles Farrell

Przecudna rapsodja dwóeh serc .. ,

Pieśń nad pieśniami

l! Wzruszy l Olśnil
Oczaruje
. nialemi melod-iami, wystawą i grą!

S

każdego" wielkością '-terńatu,
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Nadprogram: Dodatek dźwiękowy "Od Stambułu do Bagdadu", tygodnik Foxa i akt\ia]f1o~ci- kra.jd~yt::
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odczyt

c

z elro ociem

t'iep'f zebrane
bogactwa, z dru!/o{iej - mi1.l0l1V
głodlJj~ych.
Z iedneJ stron)!
ograniczanie
potrzeL życiowych, brJ)k kultury i cywillt-acji. z dru~iej - bezrobOcie
Źródłem te"o r.ienormalubgo stanu rzeczy j-est wszech~wiatowy kryzys, który coraz
jJotężniejszemi Ikleszczami dusi i dławi .życie ~o-sl>odareze,
W fabrykach kopalniach. hutach, w kUJpiectwi~ zamiera ży
(~il!. Mamy iakohv dość wszvstkiego, mamy jakoby nadmiar
,tuż wyprodukuwanych płodów,
t::.k ż~ je n:szczvć trzeha na
miejscu. gdzie powstały. Kawa,

Jutro, w niedzielę o godz. 10,3()
rano odb~dzie się w Grand Kinie po
kaz 4 filmów z dziedziny nOwoczesnego budownictwa mieszkaniowego, a mianowicie filmy: "Architecture d'aujourd.hui", "Wohnungsnot und Zukunftwohnung", "Das
neue Haus" i "Neues Wohnen".
W spaniałe te filmy które obiegły
całą Europę, zawierają
najnowoC2eśniejsze kreacje ..renitektomcz:ne, a ujęte przytem niezmiernie cie
kawie i popularnie, niewątpli'#l'ii
zainteresują szerokIe sfery inteugencji naszego miasta..
Zaproszenia motlla. otrzymać w
Biurze planu regjonalnego m. Lodzi, Kole architektów Dl. Lodm ł
Stow. architektów łódzkich, Piotr·
kowska. 102.

lllie macv" o tyle ciekawie. :be
nipłv·1Jko wytknął palcem
zło,
t10d
kt6rem si(" uginamy, ale
wskazał jak należy \;alczyć z
uiem. abv śmierć nie zmo~1a.
~vcia. Odcz~t radjowv p. FuJarskiego bYł nieŁylko interesu ią.cv, ale jednocześnie poży
'''cznv i zaoładniającv myśl sIu
chacza. Należał on do kategorii tych T}relekcji, za uwzglę
tJnienie których w programl~
audycii należy się .. Polskiemu
'łSłd in" nietvłko aprobata, ale
najwY?Jsze uznanie. (,r )

I

Danem chwili: W Pol~e Q'f'
hrak robót. Dużo dałoby się
zrobić. Chłop polski gosp-odatUje antycznie, drogi są f!\talne, bagna poleskie proszą sIę
o osuszenie, lasy o karc,zowH'
'1 ie
ft ludzie. tłlllmy ludzi w TQZ
maitvch ośrodkach - o pracę
Robo!'" {}ubliczne mogą stać się.

wizję. Wzory już islmieią,. Nie,
ma wiec potrzeby improwi,zować. Trzeba tylko zerwać z na·
\7el 'łniem i rozllooząf dzieło
kulturalnp.tZo i ~konomicznego
podniesienia życia ludzkiego.
00 tego wzywał p. M. Fularski na Calach eteru. Pan FularSIki ujął swój temat p. t. "M-

M••• ~a ••••••• ma ••••••••• a ................................................ .

•

•

I...........................
TEATR. MUZYKA
i SZTUKA
I
..................•............•..............
~

•••••••••• *••••• •••••••
~

P,em}e'1J fea,,.alne

ko" i Nr. 17 na III D=etrze

SI

nowoczesne budownictwo na' filmie

dloWJI p. M. Fularskiego

tid~:bv na planetę naszą I;JU:V ~~5 lat, a potem na królIko b~ dobrodziejstwem i palJsŁwo po
szedł ~ość ,z zaświatów i J)I'zyJ d7ie t.rochę lepiej.
"'ill,no ie lOraanizować na wicl
tzał się bytowani·u narodów w
N'lleiv raczej brać nod "WIł- ką. '1 1kalę. . 0 zakr('~Jonej na.
obecnej dobie, mógłby słusz- gę fakty, a nie proroctwa. ~ olbr7:vmie rozmiary pracy na·le
nie pomyśleć, że wpaf~ł do kra! I'nkty zmuszają nas do jaknaj- tv zacią..,onąć ludzi, stwo,rzvć I
nv absurdu. Cóż sie bowiem szvbs.zej naprawy naszc~o ty nich karną armję, a chociażby
dzieje? Z jednej strony leża "ia gospodarczego. Głód jest pierwszą jak na początek d:v
HieZ11żvtkowane,

nr.

l~

"GLOS PORANNY"" -

OdClyt
O PRAWIE PRACY•
W c wtorek, dnia 28 lutego r. h.
o godz. 8.30 wiecz. mee. Marek

Kutner wygłosi w loka.lu związku
Sobota, niedziela, poniedziałek majstrów przemysłu włókiennicze
go woj. łódzkiego (Zachodnia. 68),
WESOŁE OSTATKI
pierwszy odczyt z cyklu ,,0 pra,wie
mu
pracy".
. . . " IlłOll"
.

pszenica,
DerłvwymOW1Jlym
są, tego stanu
rzeczy
nadal'
doi
_
wadem. Kawa służv za <mał,
S
t
k
JXzenica staje się pastwą ploZ U a
w 5 obrazach Ludwika Z IIa h y
Niewątpliwie aktualność tema"
mieni, miast chlebem wygłoW Teatrze Miejskim
PRZEBOJOWE WYSTĘPY
skupi
dużo słuchaczy. Wstęp da
d?:'0U'f(!h: l'!Z es z, perły giną w fa
Cała historja kręci się dokoła trochę więcej talentu w kłamania, -ULUBIEŃCóW ŁODZI(,'złonków i gości bezpłatny.
lach morskich, bo ich Japónja zagadnienia: "Kto zabił Pawła Ga- a
mniej aluzji mimicznych do
na csele
zbyt wiele wVDrodukowała.
'
,,
brieJa?" Rzecz jest najpierw ta.lem- swej właściwej roli w sztuce. Ale
Walczono z kryzysem. Pierw .
.
ib
j ś i
M
l'" J J k
'i?cm hasłeto była oszczędność , Ulcza, potem SIę n y wy a n a, muszę p. , orską uspoko.,. e
re.
o'tttaniczanie potrzeb. ILudzie ale fałszywie. W rezultacie nikt acja jest dla przeciętnego widza o
7,ll(!.Zcli istotnie o:graniczać swo nie może domyśleć sł~ oczywi&cie, wiele bardziej przekony",ujlłCa.. ni'~
HANDEL WĘDLINAMI
je p otrz:ebv , ścieśniać je do mi jeżeli nie ma rutyny w oclc)frowa- wspomniana powyieJ
koncepcja
Początek o godz. 11 wiecz.
NA RYNKU.
nimum. Skutki tego są więcej, niu Wallace'a już po przeczytaniu odtwórcza. W każdym razie w ra- ••••••••••••••••••••••••
Zarządzeniem starostwa w B~
rlwudziestu stronic jego powieści. mach swojej konstrukcji była konniż opla.k ane. , Jeszcze Wliększą
zinach handel wędlinami na rynka
martwota
zacd:ęła
ogarniać Jednem słowem frapująca historyj- sekwentna od początku do końca, łła.-br"sze
odbywać się może bez wykupu spe
wszvstkie dzi~lziny życia 1(0- ka kryminalna. Niestety, autor tro- a w calaym szeregu scen. zresztą
la
cjalnych patentów, o ile rzeźnicy
spodarezego. Pra<la ,jeszcze bar chę Ją zepsuł. A mianowicie po na- najtrudniejszycb, wznosiła się na W teatrach sto.ecznych mają stałą siedzibę p~ysłową
dziej stawała sie nie potrzebna, pisaniu czterech obrazów oblał ją poziom
nieprzeciętnej
kreacji
w Tomaszowie. Jeżeli za! rzeźnicy
coral mniejsze jest za:potrzebo- rumieńcem wstydu na myśl, że na- aktorskiej.
Teat.r Narodo,w y po wystawieniu chcą prowadzić handel i w łnnyth
wanie rąk roboczych. Biura li- pisał historję 100-procentowo kryMałą rólkę Marietty z wdzlęki"lll "Keana" wznaWia 9d kilkunastu miejscowościach Odległych od 'foIti narOd6w podają, że PlI'oduk- minalną- i postanowił nagwałt się i prostotą zagrała p. Wasiu.,óska. lat niegran/ł w Warszawie sztukę maszowa o 15 klm., zmuszeni są
cja
w Jatach ostatnich , spa- zre~il.itQwać. Stąd w 5. obrazie W ostatnim obrazie credo rzekome K. a Rostworow:skięgo p. t. "Ja- do wykupienia patentów. Tak \IV
dła we w<szystkich pańs!lwll~h ni z .tego, ni z owego sentencje o współczesnej panny wypowiedziała dasz" Z Ludwikiem Solskim w ro- pierwszym, jak i w drugim wypado 2~ -- 45 nrocenł.
wychowywaniu
dzieci, o wzaje- pięknie i bezpretensjonalnie, zdoby li tytułowej.
kU. handel prowadzony być może
Niszczące d:dalanie kryzysu mnem""nlerozumieniu się dwuch po.. waJąc uznanie widowni, oczywiście Teatr Letni rozpoczyna. próby jedynie w straganach zamkniętycb
jest . \V:prawdzie ollólno§wia'to koleń etecera bomba, Pasuje to, za formę, nie za tres~ za którą "Dramatu Kaliny" Zygmunta Ka,. i urZ'ądzonych wedł'ug W1S7Jelklob
we. ale mimo to mdżemv za- iak kwiatek do kożucha. świętym zreszta nie ona jest odpowiedzialna. weckip.go; Sztuka ta. wystawiona. wymogów sanitarnych.
obserwować ~łebokie kontrasty obowiązkiem płówka reiysersklego'
tro będzie w związku z jubileuszem
w różnych państwach, z 'kt6. było przejechanie się bez litości po
Doskonały epizod, c~ może
pra<lv literackiej autora. W rolach
BRUDY W PIEKARNIACH.
rvch każde na sw6i sposób tej "społecznej" wstawce.
szeczkę jednostajny w jaskrawoścl, głównych wyst.1oią.. Gorczyńska.
W nocy z dnia 23 na 24 b...
walczy te dem. To też rezuIJe§1i jednak na pięć obrazów tył dała p. Sktzydłowska.
KurIlllkowicz (rola. tytułowa.) i l'"er~ została przeprowadzona kontrola
taty tego działania b"najr~lI:iiej 1[0 jeden jest kiepski i nieodpowied
Wśród męskiej obsady najlepiej tner.
'
piekarń, przyczem mandatami karnie w2zę.dzie są lra~j~zne. Fron ni, to jeszcze pół biedy. Naogół spisał się, niezawodny zresztą w re
,
nymi ukarano
Dawida
Hechta
cja, Włochy, St.Zjednoc7.one bywa gorzej. Dlatego też sztuki zO;lerskich rolaćh, p. Lenk, JakO
'Ien.tr Polski pnygotowuje sztu- (Tkacka 4) za to, że układano tam
zor,aani.zowałv roboty publicz- Zilahy'ego słucha się z zaciekawie- radca dr. Horn. Dzielnie spisał się kę zmarłe~o ~edawno mł~dego chleb na brudnej podłodze, zaś Ja
De, kt6rfl zatrudniają ty~iącfl niem i z dostatecznym dreszczy w trudnej roli Franciszka Ketera arutora angIelskiego Me Kenzle pt. kóba Federmana (Antoniego 29) obvwał'dl,
kiem grozy i wzrus~nia, szczegół p. l\Iodrzeński Zrtakomitym w epi- "Igraszki muzye1.ne". Akcja tej że układano chleb na brudn1m far
WalIkI" z bezrobociem przy nie, że nie brak jej równie~ tanie- zodycznej ról~e dozorcy był p. La- sz,tuki odbywa się. m. in.
Borysła tuchu, w którym chodził jego cze.
p.omocv robót publicznych zna go tragizmu, który do szeroldch będzki, ni~eniony inspicjent tea- WIU. W sztuce tej, WrstąPlą pp. ~o ladnik.
na ,jut była w starf,żyłt(vnt E- rzesz publiczności z łatwością prze- tru, Idóry ma wielką za~ługę w ~~n6wna.., Maszynski, Zelwerowlcz
SPĄDL Z ROWERU.
uipcie. WDrawdzie' tam decydo mawia,.
sprawnym prrebiegu l{aidego przed I moł.
Wczoraj niejaki Jan Pecyna, wf
wała nie konieezność życia 1(0Na czOło wykonawców wysunęła stawienia, a o ldórym prawie nigdy
Na.jbli:i:szą premjerą teatru "Nospodarezego, lecz wola m-onar ,się p. Morska w ~oli EHbiety, ko niema okazji wspomnieć.
we Ateneum" będzie "Dorota. An- mijając na ul. Antoniego sanie
chy i batóg, al,,! w każdYm ra- chającej matki i żony, morrlerc~ '
Dekoracje p. Jarockiego kon- germa.n" Hauptmana z l!;wą Kunce Jabłkowskiego (wieś Wąwal pod
Tomaszowem) spadł z roweru I poe
zie była owocna. Zdają sobie l ni z p~więeenia, a anioła Z' powo- sekwentnie doskOnałe.
wiczówną. w roli tytułowej.
tłukł się dotkliwie. Wypadek nate~o
s·prawę
państwa,
jak łania. MOże wolałbym osobiście
G. Was.
Niemcy i Bttlgarja , które zorTelltr l{ameralny przygotowuje stąpił z tego powodu, że wotnł..
gani.zowałv armje pracy, aby
wystawienie sztuki pagnola p. t. wywijając batem dosięgnął nim
opanować po;:~iaoe się w
TEATR MIEJSKI
"Haotllarze Sławy" z udziałem A- Pecynę i okręcił nim jego szyJt. P.fI
swej grozie bezroboci!':
w
Dziś o 4-ej po pol. ;,Medor".
dwentowicza.
czem ściągnął, z roweru.
Zatrudnienie _ mas jest ko- ' wystąpi ,na jutrzejszym
Dziś ),Pokój nr. 17 na III piętrze"
Tea.tr im. Zeromskiego w Padzie
ZARZĄD PCK.
nieeznością i _j~ko , ą-bowią.~('k
koncercie symfoniw niedzielę o 4-ej po poł. "Pani miu przygotowuje sztukQ Shaw'a Na NOWy
walnem zgromadzenia polcią,żV , na Dańst",,!t;!, ,Człowiek
cznym
nic chce mieć dzieci".
p. t.. "Androkles j Lew".
skiego czerwonego krzyża wybrano
bez pracy sta.ie się , po pewnym
czasie niezdolnYm dl) wy .. iłku
Jutro o godz. 4-ej po południu
TEATR KAMERALN\'
Najbliższą premjerą. teatru "Ban n()wy zarząd w ' składzie następują
Mięśni1e z powodu złego orli\>- odbędzie się ' w filha r monji ząpoDziś wiecz. ,Sprawa Moniki". ,dy" będzie komedja m':lzyczna. Be- cym: prezes dr. Szyszkowski, wicewiania wiotczeją,
' organiz,ul wiedziany 3-ci koncert symfoniczW niedzielę ~ godz. 5-ej po pol. l natzky'ego p. t. "Moja siostra i ja" prezesi: p. Smulska i Beduarsk.,
słabnie naskutelk F,łodowania. ny łódzkiej orkiestry filharmonicz.. Sprawy poufne".
z udziałem ModzeleW1lkiej, Zimiń- skarbnicy: p. Segiet i p. Szulczew~
ska, sekretarze: pp. Majchrowski •
wola się zat-ra,ca. Podobnie,
nej. W programie Beethovena - "
•
sklej, Dymszy, Lawińskiego etc.
bo w jeszcze większym stop. koncert
skrzypcowy, Moniuszki
J?~I~IEJSZE KONCERTY
Teatr ,,8,30" przygotowuje ope- Rozpędowski.
nin, daie SIl< zauwazvć destruk - Uwertura "Bajltu" Oraz Haydna łDśzl.SJaJ o godz· 20,OO dna,da. roz- retkę Kuhneke'go p. t. "S~zęśIi, OOOOOCOOCOCOOOO
(:yjne działani!' braku pracy - Symfonja nr. 6 (Paukenschlag). g 'l.'ma . w~rsz3,ws k a na ~r zywą wej podróży!" z udziałem Brochwiu ludzi
pr~cujących umys!o U pulpitu kapelmistrzowskiego sta haTmolllzuJą.Cą z nastroJem luto-' czówny.
wo. Moralność .. ię rOZ'Dr~7a. nie znany dyrygent Adolf Bautze, W?01 audycję muzyczną p. t. "Co
Dziś, w sobołę I lutro, w niedzielę,
prowadzi do wvkrocz~p . często a jako solisU.a wystąpi utalento- ChC':6cie państwo zat~ńczyć?.': Ur?z WIELKI KONCERT W HĄZ<).
powł. premjery () g, 9 w.
1
do zbr~dni.
wana skrzypaczka BrOnisława Rot- 1U3 cony program teJ audyCJI zlO'to
MIRZ
po cenach od 70 gr. do 3 zł
• D-rem PAWŁEM BARATOWEM
\V pierwszych Mtt'lcll krY7Y sztatówna. Ceny biletów zostały ny z dwudziestu kilku różnych tan
E.
WOiNICA HliNSZBL
su n-mrokowano, że ,. ~tan tell uprzystępwlle dla wszystkich, a ców wykonają: orkiestra P. R. poe.
Dziś, w sobotę o godz. 8,30 wiecz.
Dziś. o god~. 4-ej po poło
dłtuw
trwać nie może.
'ip mianowicie od 80 gr. do zł. 3..-.
dyr<lkcją. St. Nawrota, popularny odbędzie się pierwszy koncert w
po cenach od 60 gr. do 2.20
śpil:'wak Aston, Karol Olcsinski bieźą.cym sezonie z udziałem solipr?ej<17j'e, że należy 112hroić się
POCIECHA Z DZIECI
,~ rierpliwość ,i znale,-źć tyle ,'_
(harmonja), oraz J. Zyński i M. stów, .:lb6ru i orkiestry t-wa pod Jutro, w n· ' dzielę. dn. 26 o godz.
TEATR POP.ULARNY
El
d yre k'
f
Iy woli, ' ~by złe ~zas,v pru"
' en (2 fortepiany).
cJą pro. l. Za.k.sa i Sewery- 12-eJ w połudn i e po cenach od 49
gr. do 1,bv zł. PORANIK d B Dracu.
trwać. Ohec.l1ie lli:e słvszvmv
Dziś o godz. 8.15 wiecz. operetl«'t
O godz. 22,05 w ramach trady- na Pietruszld.
jącej inteligencll HINKEMAN
Bilety sprzedaje kasa .Scali·
Już tak op' imisł_vcznvch 'lł.' w 3 aktac)l "Orłow''.
cyjU'3j "Soboty szopenowskiej" w I W programie utwory Mozarta
~ńw . Przedwn~e, pnzeważają
Dziś o 4.15 i jutro O 12 w . pot. I~'adh usłyszą {J1<.lstwo, znaneg-o JUż Bensmaml. Liowa, Zabl1_ Zylberc~
Desymis~"c'lDe" (1 nawp.t (lefefv wesoła bajka ,,0 królu Pasternaku Ina terytorjum Polski utalentowam. i innych. Koncert wywołał zrozuIJligł
go IIlzopenistę, węgr:1, Imre Unga- miałe. zainteresowanie wśród melo.
'Itvcznc , .Jeden z profesor6w i Janku SzewczyI u".
powiedział, że kryzys potrwa
ra.
(r)
manów nnS'lf\!!,o mi:=tst:l,

michał

Zniczl

Tomaszów

preml-.ry

\

v:

Br. Rolsztato·1lllna

I

a'

I

I
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nc;dzg

bezroboingeb

GłOS

SPORTOWY

nOwy
rBKord Runda
Skok narciarski
na 86 mtr.
Znany skoczelk norweSlki Sik
mund RUIUd, kt&rv w ubie~tą
niedzielę ustlłJIlOWM nieoficjalny
rekord świa,ta, długości skoku
l1arciarslkiego na 84 me'try, nie
poprzestał na tym wyniku, lecz
podjął dalsze prooy.
Pr<X'oy te uwieI'iczone zOtS.tały
pełnym sukcesem, bowieJ.ll
w
.ledn ym z oddanych skoków" udało się Ruudowi skoczyć
na
odległość 86 metrów.
Jednak
należy z' a'znaczyć, że rekordy w
skokach narcia.rskrich nie są oficjalnie prowadzone, dbugo:łć
je,h bowi'em uzaleŻilliollla jest w
znacznej mi~ze od budowy danej Slkoczni.

i

ira.łli

Dziś

Łódź,

Itaźdem

ną grę,

. POLSKA - WĘGRY 1:1.
Polacy grali w normalnym skJa
dzie, węgrzy natomiast bez bramkarza Hircaka, który - musiał powrócić do Budapesztu.
Pietwsza
te-rcja upływa
na wzajemnych
BF,ZKONKURENCY~

REPERTUAR FILMOWY
Dźwiękowego

Kina

I,CAPIT01':
"BUCZtU\ IRENE
UbIC""
DUNN
II cllerującą

iJohn BOLES

Szatan
'alalia

Zazdrości

Banłthsad-lial'Y

Cupu

"TfOOOIJA-Sf1r4STOPOL"
Film rosyJslci II OEOROEM
BANKROFTEM oraz DOS,go .." MIRIAM HOPKINS

bohaterII" .Parad, Milo'ci· J E A N E T T A MAC
DONALD i niezapomnianym

:I

się do A klasy

Onegdaj odbył się mecz hokejowy między drużynami Union - Touriug
a TryllIlllfem.
Grano tylko 37 i pół minuty po
nieważ meoz
ten rozpoczęto

42
W y.nl'k os t a t ecznv:
na k 0rzyść U'llion - TourilJlPlU, który

ReprezentaCja
hokejowa Europy
na mecz z
w poniedziałek

Ameryką
odbędzie

się VI

Pradze po ukończeniu mistrzostw
sensacyjny
hokejowych świata
mecz hOkejowy między Ameryk..'1:
atakach i dopiero w drugiej udaje (USA i Kanada) a Europą. Rcpre
się Adamowskiemu uzyskać bram-ty zentacja Europy będzie się składać
!tę. Pod Czas meczu
pa d a ł g ..,... ' .
. .
.
śnieg, to też w przerwie w połowie naJprawdopodobmeJ z następuJą.
tercji zawody przerwano i czyszczo! cych hokeistów: Puttce (peka)
no lodowisko.
iDerasii, Trautenberg (Beroni), Tor
Po wznowieniu polacy częście) ńani II, Maleczek, dr. Wattsen.
są stroną atakującą.. Stogowski raz B-n . C tt' • .
.
Ni
(I,ll l
a lm.
tylko b Ył powazUle zagr01JOny. estety, polacy nie potrafili utrZY~llć
zwycięstwa. W ostatniej minucie,
klęska
dzięki chwilowej nieuwadze obroń
bokserów Austrji
ców. przerywa si4ll atak węgrów i
strzela nieuchronnie, zyskując wyW Pradze czeskiej odbył się
równanie. Niemal natychmiast po
wznowieniu gry syrena daje znak międzynarodowy ID€ICZ bokser
zakończenia zawodów. Zwycięstwa ski Czechosłowacja Austrja
nie potrafiliśmy utr~ymać.
o puhar środkowej Europv.
W sobotę rozpoczynają się roz. Zwyciężyła wysoko Czechosło
grywki finarowe.
Na pierwszy wacja 14:2. Czesi nie przegral;
ogień pójdzil' mecz Kanada - Cze- am.•]te d nego spot k
' Aus t·
aUla.
rJa
('hosłowacja, który je~t w Pradze
oczekiwany z kolosalnem zaintert- cv oddalri w wadze cię-żikiej 2
sowaniem. Bilety na finalowe spot- punkty wa~kowerem, a w 2-ch
kania są już
wszJlStKie
dawn" najlżejszyoh wagach wywalczy
sprzedane.
li remisy.
Drugi finał rozegrają drużyny
Ameryki i Austrji. Wreszcie mecz
finałQwy o puhar pocieszenia uzu.,
.,
pełnia sobotni program mistrzosUt.
hokeistów "Oświaty"

już w ubiegtą niedzielę. Druży

._ange.

"Pieśnianem Peryłll

e

Mallricem CHEVALlEREM

Katastrofalna

Z....yfrowl ZWYC.- Dslwo

Krótkie wiadomoścI
lokalne

Hokejowa. drutyD.a. szkolna p..
mnazjum "Oświata" rozegrała. mecz
towa.rzyski z drużyną giro. Kopami
Na. niedzielę wyjeżdŻ'ają do War- ka., odnosząc dwucyfrowe, SW1~
szawy na
~umiej, organizo.. etwo. Wynik brzmi 13:0 «(:O, 6:0,
wa.ny prrez OIOlllę, zespoły łeń- 4:0\ B
ki ad!
• __ ) L - lAskie gier sportowych LKS-u.
. J~.
p .y ze s .... _
_ W niedzielę, dnia. 5 marea ot- )tr08.lńki:e~ RUSlll~ , Ileg&n.imje mistnostw& klubowe 'W eiaarb..
boksie klub IKP.

wi;lki

r:m

Do mistrzosiw okregowreh
mote

stanąć

każdy pięściarz

Zmia.n& przepisów o tytule etlojo lv.Aą. się mogi zgłosić "VICV M·
...
. . bokserzy,
. . " którzy
,
ra. uchwalona. pnez osbtnie wa.lnE' ,
njony,
to .
znactj

zgromadzenie PZR pow\>luje zmia
ny w indywidualnych mistrzo.
stwach okręgowych Będą one pod
p.
wieloma. względami ró~niły eię od
, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . dotychczasowych.
Do mistrzostw

tą wygraną zakwalifikował się
obok ŁKS. do A-klasy.
Sędziował bardzo dobrze

spotkaniu pokazują injednak najniekorzystnie,isze wrażenie pozostawili po sobie
właśnie po meezu z Niemcami. Obydwie drużyny
grały
bardzo
ostro, C7..ęsto faul, a jednak w po.
wolnem tempie. G1'a nieład na, bodajże jedna z najgorszych jakie wi
dzieli§my w tym turmeJu.
Bramki padły: Dla Niemiec ze
strzału Rudi BalIa, a dla Szwajcarji źe strzału Cattina.

w

"Kochai mnie dziS"

Union· auring •• 'rrum' 4:2
Zwycięzcy zakwalifikowali

o'rzgmat zwgt:ics_wa

dnia 25 lutego 1~o3 r.

pierwszy dzień finałów o mistrzostwa hokejowe

Kalendarzyk sportowy

wystawiłv
składy.

iiiiiliiiiiil'liiMi""'iiAiiiiiiiRiUhiihMRiiiiiiiiiiiiiii'''''iJllhillRMiMMiii:ilhiAiftiiiUiiiU:i1'ii'U:Sn_:St_ZZ&iJJ

Hensacje
puharu
pocieszenia
Rumuoja loiwa w finale. - Polat:g nie po-

PRAGA, 24.2. (Telegram specjał
nego wysłannika "Głosu Porannego"). - W dalszym ciągu rozgrywek hokejowych
o mistrwstwo
świata, odbywających się w Pradze
rozegrano cztery mecze. Drużyny>
które zakwalifikowały się do fina.
łu, korzystały
z jednodniowego
odpoczynku, czynne natomiast lri'ły
zespoły, biorące udział w turnieju
pocieszenia, a więc Rumunja, Belgja, Włochy' i Łotwa, oraz te, któ
re w rozgrywkach półfinałowych
zajęły w
swych grupach dalsze
miejsca, a więc PoIska, Szwajcarja,
na dziś i jutro
W ęgry i Niemcy.
w dniu dziSiejszym i jutrzejszYm Turniej pocieszenia dal dwa sen·
odłx:dą. się w
Łodzi
na.stępujące sacyjne wyniki.
imprezy sportowe:
SOBOTA:
RUMUNJA - BELGJA 3:2.
Hokej. Lodowisko ŁKS przy AJ.
Sensacyjne zwycięstwo drużyny
Unji, o godz. 19 mecz o mistrzo- rumuńskiej, na4 faworytem Belgją·
stwo Tryumf - Stl'z. K. S. (Łódź). Belgowie przegl'ali głównie dzięki
Ci~żk:1 atletyka. W lokalu Ma- temu, że grali z rezel'wowym bram
ka.bi przy ul. Gdańskiej o godz. 20 karzem..
'l.awody w podnoszeniu cię'Żarów.
Szerrnicl·k:1. W lokalu szkoły im.
ŁOTWA WLOCHy 2:0.
J:l dwigi przy ul. Cegielnianej, o
Również i drugie spotkanie
w
godz. 17 dalszy ciąg orużynoweg\l turnieju pocieszenia zakończyło się
turnieju szermierczego.
niemniej nieoczekiwanem i sensaNIEDZIELA.
~yjnem zwycięstwem
Łotwy ' nad
popularnym Wiochami. Zaznaczyć należy, ii
Boks. W teatrze
prz~T ul. Ogrodowej o godz. 11,00 łotysze w
mistrzostwach świata
l'l ic:dzyklubowe zawody bokserskJE biorą udział poraz pierwszy.
IKP.
W sobotę rozegrany zostanie fiHokej. Lodowisko ŁKS przy Al. nał turnieju pocieszenia, do które1'llji o godz. 11 towarzyski mec1./: go dz1ęki powyższym wynikom
'V~lrszawjanka LKS.
zakwalifikowały
się
Rumunja i
Łyżwiarstwo.
Lodowisko Hele- Łotwa.
110 W, o godz. 17 popisy w
jeździe
fig' IlJ'O wej czołowych lyiwiarzy lo- SZW AJCARJA NIEMCY 1:1.
kall\~·('h .
Mecz nieciekawy.
Szwajearzy

nv

_

ores fe wszystkie, 1rt6re cechuje wybitny artyzm w pomyśle,
rdyserjt i pięknej oprawie muzyclIDej

swe naisilniejsze

przekroczyli la lat zycia, bez w%glę
du na to, z jakimi wynikami walczyli dotych0za.~ w ringu. Dawniej
obowią.zywał pt".cpi'l o dopusz('zaniu tylko tych zawoclllik(.w, któny

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
mogli
się zwycięstwamI.
wylogitym<Jwać conaJmniej 10
MelCz rozpoczyna si,ę odrazu
By za.pobiee udziałowi w mistno..
szynkiem tempem. Każda drustwach nadmi~l'llt'j liczbie zawadż"na atakuje Thll zmianę, wresz
ŁOZB zWJ'.)cił SIę!: apelem
nikow
cie
udaje się GI.kensteinowir-_........_ _...._ _ _...._ _
lo klubów, ażeby zgłasza.no d(l mi·
przejechać ohronę Tryumfu
i
3trzostw rzeczywiede D.'tjlepszych,
oddc.ć krążek lepiej ustawione~onajwyżej po Jwuch w kólżd~j kamu Próchniewiczowi, któ,r y pe~egorji. Spotkania trwać będą trzy
wnym strzałem z czterech mL:undy, przyC'Zem dodatkowe, tak
trów zdobywa prowadzenie. \V
~wane decydujące rundy
zostaną
nies pełna dwie minuty później
:meSIOne. Trzecia runda będzie
Gliccll1steilll orzerywa się sam
:zterominutowa i sędziowie muszą
i strzela z dwuch metrów po,
wydać decyzję na korzyść jednego
,vic;kszając wynik.
Nastęfpuje
z zawodników, gdyż wyniki remi·
jeszcze parę obustronnycJl ata·
,owe w mistrzostwach zosta.ł, mil
ków ale bez rezultatu.
,ione.
Druga tercja rozpoczyna się
Pierwsze spotkania ćwiećfinało
w szaloneau tempie.
Dressler
we
odbtldą się we wtorek, dnia. 21
strzela na wylatującego z bram
marca, półfinały natomiast dopiero
Na lewo: Rzut maczugą z pozycji leżącej na odległość 32,4 mtr.
;.~ Kobyl.iński'l..;"o
i uzysku.re
w czwartek, dn. 23 marca., & fina,.
Po środku: Bieog 3 ki.1ometrowv z PTzeszkodami.
punkt dla Tryumfu. W niespeł
ły w niedzielę, dn. 26 marca. Dłut
Na prawo: Strzelanie z broni malokaHbrowej.
na minutę potem Próchniewicz
sze
przerwy ŁOZB zdecydował się
'zys kuje tr'ZCtCłą bramkę. Trze-,
wprowadzić
. z tego względu, by dać
cia tercja grana ~yła bardzo omożność odpoczynku tYm pięścia
stro pTlez Tryumf, któ,ry stale
rzom, któny zakwalifikują się do
zwiększa tempo. 'V tei tercji odalszych walk, oraz ażeby w razie
brona zielonych bardzo często
wielkiej ilości uczestników była do
musi inte:rwenjować. Wspomadyspozycji
wiqksza iloŚĆ terminów.
we wszystkich księgarniach łódzkich oraz
ga ją Glic ~ nstein,
likwidując
za.powiadają. się wyMistrzostwa
'groźne atalki. W szóstej minuW Administracji "Głosu Porannego" (Piotr~owska 70)
ją.tkowo ciekawie, gdyi klasa nacie Próclmiewicz oddaje z poszych czołowych pięściarzy jest nie
łowy boiska niski
nie8'podz~p
(gik)
Należy sp!).
zwykla wyrównana..
wanv slrzał i wynik brzmi 4:1
pod tytułem
dziewać się szeregu zaCIętych i emo
dla Zidonvch.
Tryumf stale
cjonujących walk. Od udziału
w
fauluje na co i zieloni odpomistrzostwach okręgowych zwolnie
wiadają, to też ko.lejno Stetka i
ni są tylko mistrzowie Polski.
Glicensleiu dostają karne minu
Po
wyjeździe
Seweryniaka
tv. Pod koniec m€JCzu zamieszaCENA ZŁ. 2.CENA ZŁ. 2.mamy tylko jednego. Jest nim Konie pod bramką UnioOou i krą
narzewski, który jak się dowiadużek wślizguje się
do bramki.
jemy, i w roku bieżąCym ma zamlat
Jeszcze parę ladnych
aŁakólW
bronić swego tytułu.
Unionu nie zmienia rezultatu.

Trójbój sportowy;
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Wśród powodzi mniej lub więcej
trafnych analiz obecnego przesilenia, jego przyczyn, rozwoju iskut·
wierzytelności
Obniżenie
Warszawska giełda
ków, na wyrói.nienłe zasługuje pra
pieniężna
ea dr. Rogera Battagli, która oRada ministrów J)Ow.zięł.a upaździernika 1934 roku.
będzie płacił odsetki wyższe, to
Na. wczorajszem zebraniu giełdy
"tatnio ul.azala się na pólkach chwałę projektów ustaw z <łzie
Art. 3 - zawiesza do teRo wysokość tych odsetek
walutowo - dewizowej w WarlizaI{sięga"l;J;i('h p. t. "Kryzys i meta·
dziny kredytowej, ligłos.zonych samego tenniIliu egzekucję ka- nie może przekraczać 10 proc. wie t.endencja dla deWlz przewaJ:ałn
I.ryzys". Zdaniem autora scepty·
pit&.łru wierzyt~dlości.
Art. 11 - postanawia, że je- mocmejsza, przy obrotach nadal
cyzm w ooniesieniu do klasycznej przez min. skarbu.
Poniżej zamieszczamy niekt6
Art. 5 - uchyla wszys.łlkie śliby zdolność płatnicza dłutni- zmniejszonych. Notowano: Belgja
teorji kryzysowej nie znajduje do
Gdańsk 174,40
statecznego uzasadnienia. Zródłea re szczegóły P'l"ojektÓ'W:
postanowienia
zawartych u- ka !)Oz walała mI' na spłacenie 125,20 (plus 10),
(plus
10),
Holandja
360,25 (plus 5).
tego sceptycyzmu jest przedłuże
Ustawa o ulgach w zakl'CISie mów, w któryM dJtuź.nik zrzekł kapitału wierzytelności, to wie- Londyn 30,42 - 30,43 (Plus 10),
nie się przesilenia, jego pogłębieni<
i terminów sie korzyśd, wynikających dla rzvciel ma prawo żądać uchyle- Nowy Jork - kabel 8.904 (- 1).
w rozmiarach dotychczas niespoty oprocentowania
!ianych. Jakkolwiek u podstaw kl'J spłaty wierzytelności hipotecz. niego z tytułu obnbienia ods e- nia odroczenia spłały, przewi- Paryi 35.12, Praga 26.43, Sztok
ttltk. bądź też z,god.ził się, że w dzianeogo wart. 2. Do orzekania holm 161,60 (- 5), Szwajcarja 174
ZySll obecnego znajduje 8i~ klasyC'. nych przewiduje
na przyczyna - nadprodukcja, tCl obniżenie oprocentowania wie- mzie ustawowego obnLżenia od powołane są sądy lub jeśli (plus 35).
Tranzakcje nienotowane: Nowy
jednak dalszy rozwój objawów prl(. l'zyłelności hipotecznych, 'PO" setek, wierzytelność staje
się chodzi o gospodarstwa rolne Jork 8.90, Włochy 45.60.
~iIeJliowych nie odbywa się w spn...
cząwszy t.d dnia 1 kwietnia b. wymagalną lub może być przed urzędy rozjemcze.
W obrotach międzybankowych
"ćb normalny, opóźniając automa
w stosunku teMIlinowo wymówiona.
Art. 12 - wyłącza % pod d.zia dewizy na Berlin 213.05. W obrotyczne zl.il{widowanie przesilenia. roku do 6 proe.
Wypływa to stąd, iż obok ł~l
rocznym.
. Ą.rt. 8 - postanawia, że 'II łania ustawy wierzytelności in- tach prywatnych: marka niemieckll,
pIel,su gospodarczego kryzysu wy
Przepis J)OwYŻoSzy
dotyczy razie, gdyby dłuź.nilk po 1.ym stytucji kredvtu d~otenniJOo- 212.25 (- 15), funt angtelski w go.
tówce 40.60 (plus 5), szyling &ustępuje w obecnej epoce zespół no- wierzyt'8'lności zetbezpieczonych kwietnia 1933 roku zalegał dłu- ~o, zabez.p ieczonvch
w li- strjacki 103,50,
korona czeska
wych, a więc nieobjętycb teorJą
Mpotelką umowną
(umownem iej niż 6 miesięcy z zaptatą bie- stach zasławnych i obligacJach, 25.90, dolar gotówkowy 8.91,25,
i przez nią nieprzewidzianych zjawierzyciel wierzytelności
banków pań- dolar złoty 9.02, rubel złoty 4.7ó,
wisli. Kryzys, jaki dziś przeZywa- prawem za·sławu) oraz długów ią<:y<:h odsetek gruntowy<:h.
Z
pod
działania
może
słwowych
i
akcyjnych
oraz rubel srebrny 1.29, bilon 0.6U.
my, powstał w znacnej mierze pod
AKCJE
wpływem przyczyn
pozagospodar- ustawy
wy,powiedziee przedterminowo kas komunalnych oszczędności,
Na rynku akcyjnym większych
czych. U kolebId nadprodukcji sta- wyłącrone są kaucj~ hlpotccrzkapitał wierzytelno8cl.
~inny<:h
kas osuzędności,
obrotów dokonano akcjami B!lnku
ły takie czynniki, jak związana z
ne.
Art. 9 - przewiduje, że w spóklzie~ni kredvoowych oraz Polskiego i Starachowicami po kurwojną nadmierna
rozbudowa warAJrL 2 pil'zewiduje
wypadku, goybv strony się u- instytucji finansowych i uibez- sach mocniejszych. Po raz pierwszy
sztatów przemysłowych, rolniczych
i transportowych, jak postępy tech odroczenie spłaty kapitału wie- mówity, iż w razie niezapłace- pieczeniowyoh, maJących sie- zanotowano akcje Spółki Landan
i WeHe po kursie 13 zł. za 10(}..zło.
niki produlicyjnej itp. Od strony J'zyłell1ośei hipotecznych
do nia w terminie odsetek, dłużnik dzibę zagranicą.
tową akcję.. Notowano: Bank Polkonsumcji działały takie momenty
ski 76.50 - 76 (plus 100), StaracbCj
Jlozago.spodarcze, jak wyl~czenie
wice 10.25 - 10.15 (- 10).
Rosji i Chin poza obręb normalnej
Tranzakeje nienotowanr.; CllOdt
wymiany międzynarooowej.
dorów 70, za akcje Lilpopa chcian"
Działalność
czyJlników pozagopłacić 11.40.
koncentrowała
się
spodarczych
jednak głównie na odcłnltu, który
PAPIERY PROCENTOWE
autor nazywa metakryzysowym. Me
Dla. papierów procentowych ten1akryzys bowiem 10 obecna polity\V dniu wCZO'l'ajs;ly:m
wy- sŁa,nowiącv 7..naCz.ną rezerwę ma pada 1932 roku, po przesln.tdjowani'll na pods.tawie bilansów denrja. była utrzymana, przy zwięk·
ka państw zewnętrzna i wewnętrz dział handlowy .:lądu okręgowe- jątkową spółki.
na, a następnie wpływ tej polityki go ogłosił Ulpadłość handlowej
\V tym czasie powstał z zy- stanu Dr-zeosiębiorstwa - ener- szonych obrotach 7 proc. pot. stabilizacyjną. i 8 proc. listami ID. War
na usposobienie kapitałów. U źró spółce akcyjnej p. n.
sków !krupiłał zasobowy w ~y- gicznie wystWi1i
deł
metakryzysu znajdujemy: aj "Towarzystwo
Sehliisserow- sok ości zł. 670.986 W:. 32, który przeciwko wnioskowi rady nad szawy. Notowano: 3 proe. budowla
na zorczeJ o ogłoszenie upa.dłośei. na. 44.85 - 44.70, 4 proc. pot. dopierwotny interwencjonizm niektó- skie.i Pr~edzalni i Tkalni w O- zużyŁy zosŁał całkowicie
larowa 58.75 - 59. (plus 25), 5
zorkowie".
wyrównanie strat z roku 1930,
rych państw w międzynarodowym
Rozwijając plan sanacji
proc. konwersyjna 45 5 proc. kOobrocie towarów, sił do pracy I ka na Sllmt'Ck z,gloszone,go podania a pona,dto przy prz.elicze'lliu re
u,padłej manentów markowych stwo spółlka wydzierżawiła swe za- lejowa 39.7' _ 39.50, 6 proc. dol.
pitałów, płynący z założeń egotyc7. ,przez ;peltnomoc.ni:k'll
kłady pnenlysłowe, lecz przez 60, 7 proc. stabilizaeyina, 59.50 nej polityki handlowej, bądź mer- fiIrmv - adw ..Jerzego Sieradz- rzona została
~"'Pecjalna rezerwa w wy.soko- wvstwieJtie na drogę egzekucji 58.68 _ 58.75 (- 26), 10 proc. kukantylnej, bądź autarkicznej; b) kie~.
sądowej
szereJrQ wie~vdeli lejowa. 103, clrobne 102,50, 8 proc_
Upadła finna powstała w rości zł. 604.698 fI!. 48.
popłoch kapitałów i jego przyczyPo roku 1930, który
stal drobnyeh - została ~ak skrę- obligacje budowla.ne BGK I emi~ja
ny;
c) interwencjonizm wtórny ku 1894 z przekszta'kenia: zapaństw w międzynarodowYm obro· kładów przemysłowych, należą się przełomowym w J(ospodar- J)Owana w m02mościach repara 93, 4 i pół proc. ziemskie 87.50UJPrzednio
do rodziny ce spóJiki, PN:vstą'Pi -no do re- cvjnvch, iż chcą.c uniknąć nie- 37.75, drobne 37.25, 7' proc. ziemcie spowodowany popłochem kapi- cych
zaSIPokojenia skie dolarowe 39.50, 5 proc. W~
Schlos 'erów - w s<półkę akCyj-! dUikcji ryzyka whl.",nego fabry- równomiernego
tałów i jego skutkamI.
wierzycieli
phlniejszvch
kosz- !!zawy 51, 8 proc Warszawy 44.25
ną, której kapiłał zakładowy k~cjj,
Klasyczny przykład pierwotnegO"
tern
pozostałych.
zmuszona
zo- _ 44.13 (_ 12), 6 proc. obligacje
od
lip<:a
1928
roiku
wynosi
przechodząe
~ęściowo
na
pra·
interwencjonizmu państw stanowi
słała wystąIPić do sądu
Wars7Ą'l.WY VII i IX. emisja 35.25
ce 7.arobkową.
merkantylna polityl.a Stanów Zjed 4.500.000 złotych.
Odbud()wane
po
zniszczeniu
Masowa
jednak
niewwfacaJ.
o
~łoszen_ie
lIIP'1dłośei.
(plus
25).
noczonych. które ~ąc państwem
ność odbiorców i kolosalna zniż
wiel'zycielskiem
uniemożliwiły wojennem Maj~tek nieruchomy spól'ki,. Tranzak.cje nienotowane : 4 proc:
SCbliisserowskie Zaklady do ka cen
towarów włókienni- mieszczą<:y się
przez prohibicyjną taryfę celną
w Ozot1kowie, ;~wes~ycYJua. 10~,50, 7 proc. stabl
roku
1929
wykazuj~
stały
czych
i
podrożenie
kredytu nie posiada
urządzoną hiJpotekę I.zM'YJua odClnl{~ po 100 dol~r6w
dłui.nilwm spłacanie długów w drO
nadel' intensywny rozwój,
pozwoliły na unikniecie
nader przy wydziale hipoteąnym w 62.50, 8 proc ..<hllonowska 69./5dze naturalnej, a więc przez przywobec ł.ę<:zycy, spółka jest
ponadto 69.50, 7 proc. sląska 45.50,.7 proc.
wóz towarów, ściągając ku sobie:: zatrudniając przy pcłnem urn- znacznych strat, które
dużej ro~piętośd doŁychczaso właścicielką
placu w Łodzi, warszawska 41.50, 8 proo. hsty fno
znaczną część światowych zapasów <:homicniu 2.300 robotników Kredytoweg:J
złota, a równocześnie dewrgal;lzu- na 726 krosnach i 36.000 wr.ze- wych obrotów sp ól1k.i , w rOiku przy ul. Piotrkowkiej 245 oraz towe TowarIlY'lt.wa
1931 wyniosły
kwote złotych 23 hp'k tarów ziemi ornej pod Przemysłu PolskIego 54.
jąc polityką lekkomyślnego udzie- cion.
Jak stwierdzają złożone bi 4.027.604 gr. 72. Strat ta wp·l v OzorkQwem, równid hipotekol.ania luedytów system pieuięiny
NOTOWANIA BAWEŁNY
la.nse z lat 1924 - ]931 w o· n~la
decvdu.iąlCo
na losy wanych. S'kłady wła&ne spółJki
państw dłużniczych. W odróżui~niu
~OWY JORK
kresie
tym
przy
biI~nsowej
sza
przcdsiębi'Orstwa,
nie
pozwalaod merkantylizmu północno-amer:/'
w Łodzi, w Warszawie, Lwoloco
6,05
wrzesień 6,27 paździer
lHu;skiego, interwencjonizm wi~l{ cunkowej wartości mają,tku nie hlC na poprawi'enie sytuacji w wie. Krakowie, Katowicach i nik 6,35 li"topad 6,40 grudziel
rulCllomeg·o,
maszyn,
urządzeń i roku 1932.
szuści palistw europejskich był zja
Poznaniu zo,stałv w nrzeciągu r.;47 styczeń 0,52.
wynoszą<:ej zlot.
\V akcji ratunkowe1 wpadła
wisIdem wtórnem, środkiem obro- ruchomoś<:i,
roku 1932 zlikwidowane.
13.533,005 glr. 13, stworzony spM,k a znalazła catlkowite zroNOWY ORLEAN
Ily przeciwko temu merl,antylizmoSędzią komisarzem
upadło
zu'lllienie i popar<:ie ze strony
loco 5,89 marzec 5,89 maj 6,01
wi, przeciwko dt1m},ingowi, oraz został niewspółimiernie duży
kapitał amortyz3CY.łnv gruPY głównych wierzycieli. któ ści został zamianowany sędzia lipiec 6.14 październik 6.31 gru'
trudnościom w sferze polityki mię
zł. 9.391.374 ~'. 70,
rzy w piśmie swem z 14 listo- ha,ndlowy M. Maczewski, za~ lzień 6,44 styczeń U.4\J
dzynarodowej.
kuratorem
adw. Bolesław
Drugi liOmpleks mE'tal{ryzysolVy
LIVERPUUL
Fichna.
stanowi nieufność, a nawet popłQch
loco 5,04 luty 4.80 marzec 4,81
kapitułu. Nieufność ta spowodowa- ny,
oraz autarldczny, pierwotne gólną opieką nietylko warstwy
kwiecień 4;82 maj 4·83 czerwiec
na jest bądź to polityką zewnętrz- przyczyny )Joplochu kapitału (obja upośledzone, lecz również kapitał
Sąd roz, poznawał sprawę z po 4,84 lipiec 4,86 sierpień 4.87 Wl"Le
ną, b~dź wewnętrzną państw. Piel'- wy wojen, przerost bu dżetów pu- i zysk przedsiębiorcy, jako współ dania firmy "Wewer"
Gustaw sień 4,89 październik 4,91 listopad
"sza doprowadzila do zawikłania bHcznych i polityki socjalnej, anty czynniki produkcji. Niewątpliwie Pattberg i S-ka"
({{opernika 4.92 grudzień 4.94 styczeń 4·96 ]usytuacji międ1:ynarodowej, niepoko kapitalistyczny fiskalizm) usnnąć za pomyślny objaw należy uznać 3) o ogłoszenie upadłości fir- ty 4,89 maftl~c 5.- kwiecień 5.0.'3
ju i gróźb wojennych. Druga, I,rę· lub złagCtdzić fatalne skutki do- fakt, że podczas gdy przez szereg mie
EgipSka: loco 7,17 marzec 6,77
pująl; swobi}dę ruchów i dyspozy- tychczasowych błędów w zaltresie lat prace międzynarodowe atakowa
maj 686 lipiec 694 październik 7.
cii rrzedsiębiorstw, a więc kapita- nadmiernego obdłutenia - reszta ~ nieraz jedynie odcinki wtórne, •,JakÓh J. CwiUing" i Jakóbo- listo{l3.d 7.06 styrzeli 7,13 luty 7,13
",i CwiUingowi.
lu, zagraiajac ich rentowności, u- zaś doł,ona się sama. Wtedy znilt- to ostatnio daje się zauważyć konUpper: loco 648 marzec 6.20 maj
trut"łJlia!ch akuUlulację i renowa· nie samoczynnie interwencjonizm r.~lItracja na podstawowych spraCwilliug - prowadzi pod fil' 6. 9 !) lipiec 619 październik 6,19 lirozbrojenia,
oddłużenia, mą "Ja!kób J. Cwilling" burto- <otopad 6,15 styczeli 6,16 luty 6,1 G
cję.
PrzerOST budżetów publicz.. wtórny po usunięciu jego przyczyn wach:
llych, przerost świadczeń podatltO- a kryzys funkcjonalny przy znacz- wzmocnienia finansowego chwieją wą sprzedażgalanterji (Północ
BREMA
wycb, regulowanie produkcji, han- nie swobodniejszym, niż obecnie o- cych się organizmów t. j. zasilenia na 1).
loro 7,21 marzec (jD2 m;tj 7,08
elltt i cen, jednem sIowem daleko lrocie towarów i kapitałów zacz- tch w kapitały.
Sąd upadłość firmie
Jakób lipiec 7,18 naź(lzi eruik 7'.37 gru
Głęboka analiza ewolucji wypad
idąca ingerencja państwa w Zycie .de się IiI;:widować sam w klasyczJ. Cwilling i osobiście Jakóbp "zień 7:47 n'l?.l'Z P C 7,01
gospodarcze, wszystko to wpływa tly sposób.
ków przesilelliowych rzuca Jasne wi Józefowi Cwillingowi ogłona niepokój kapitałów i ich nieAutor stwierdza, że trud.··tOści, światło na ten kompleks problemów sił, wyznaczając sędzią komisaALEKSANDRJA
rhęć do al1~aiowania się w proces piętrzące się przed tsklem rozw1ą gospodarczych, który oieJednokrGt rzetu sędziego handlowego
J
Sakkclaric1i .. : ma.rzec 12.79 maj
produkcyjny.
,
zaniem są wielkie I że łcb prze:lnVy- nie zaciemniony został w sposób u Mintza. a kuratorem 'ldwokata 1301 lipiec 13,30 listopad 18,71'
Kor.klu":je do których dochodzi ciężenie zaleiy od zwycięstwa idei niemożliwiający wyrobienie sobie M. Zelmanowicza oraz osadził lstyczeil 14.00.
autor są proste. Wystarczy usunąć !C;Olidaryzmu międzypaństwowego, o poglądu na bieg wypadków 'tV do- llf!l~dłego w areszcie dla dłui- ..AShU101ll1i: k~\'ie_('i el~ 11,11 CZN
interwencjonizm. handlowo - poJi- raz solidaryzmu wewnętrzno - go- bie obecnei
mków.
Wlec 11.11 paz;r~ZJ~rnJk 10.07 gl'lI
A.C.
. tyczny l)ierwotny, merkanty'listycz. spodarczego, obejmuJącego szczcdzicA 11.1ó
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Jak walczyć z licznemi przeszkodami odbiorów?
OdlJiór radjowy, przy użyciu 1.orzys1ać takie z pewnemi ogranio</biornil,ów lampowych, zainstaJo czeniami. Silne stacje nie rozw.ąZ\l
wanych w większych miastach, jest ją w zlIJielności zadania. Pozostaje
peJen brzęków, pisków, charczt:n!a zwalczenie przeszkód na mie!scll.
i trzasków.
Pral.tyka i częściowa teorja wykaTłomaczy się to Ilaogół słabszYIl' :..:ala, iż zwalczanie przeszkód' zao db 'lorem l. gorszeml- z na t ury r ze_' burzeń powinno rozciągać się na
. t li1ac j aml. an t enowem,
i ki'0- unieszkodliwienie źródeł zabur:t.eń,
I:zy ms
re zakładane są zwykle gromadnie. a więc tych instalacji elektrycz.
Lecz na to nie znaleziono dotąd nych, które są ich powodem. Walrady_ Rzecz ma się inaczej, gdy ka ta jest trudna nietylko tI'Jchchodzi o cały szereg przeszkód na- nicznie, lecz i wobec luk w odpowiedniem ustawodawstwie.
.
1ury eIe k tryczne,
l występujących
Pozostaje zatem mO'iliwość zwal
w naszych odbio~nikach w postaci
drobn~ch, lecz . sIlnych tr~Sk?W', czallia przeszkód przy samym odrozmalty~h tonow, warczema Itp. I biorniku. Rzecz to nłełatwa: przeUrząd.zema elektryczne: wszelk.iego ~7.kody są przeważnie impulsaml
rodzaJu. nio!ory, aparaty lec~mcze, elektrycznymi wielkiej częstotlidzwonkI wmdy, reklamy ŚWietlne, wo§ci a więc kondensatory i dławi
wytwarzają w mi~ście jakby pewną ki, włączc>ne w połączenia sieciowe
atmosferę, otaczającą nasze domy, niewiele tu pomogą. Równie· nie

pomagają różne elektryczne filtry,

tembardziej, iż zakłócenia te ogarnłają szerokie pasmo i oddziaływuJą niezależnie od tego, czy słuchamy prostym, czy też wieloobwo
dowym odbiornikiem. Jedyna rada
to odbiór przy JaknaJ'mnieJ'szem
wzmocnieniu i reakcji.
W odbiornikach, wyposażonych
w regulatory tonów, pomaga nasta
wienie na niski ton odbioru, gdyż
większość zaburzeń leiy w zakresie
wysok'ICh t onó w ........
I lAT'" ta Je
w t en
sposób odci~ta.
W wielu wypadkach znacznie po
maga dabra, wysoka, lecz krótka
alltena z ekranowanem odprGwadzeniem. Wisi Ona zwykle poza obr~bem atmosfery zaburze, a ekranowane odprowadzenie nie dopuszcza ich po drodze.
(1")

wych.
13,15 Por:lnek flzkolny ze Lwowa.
15,35 "Od kuliga do kuliga". Słu
,:howisko dl:\, dzieci
16,00 Płyty gramofonowe.
16,20 Odczyt dla maturzystów p.
t. "Oesarstwo rzymskie" _ wygI.
prof. R Gostkow ki.
16,40 "MoZliwości
zwycięstwa
podczas wojny polsko . rosyjskiej
w roku 1831" _ wygł. p. Aleksallder Kawalkowski.
17,00 Transmisja ze LWOwa audy
eJ'i dla chorych.
l'7,30 Płyty gramofonowe.
1740 Odczyt aktualny.
18,00 Od('zyt d13. maturzystów
p. t. "Ignacy Krasicki" _
wygI.
prof K. Górski.
18,25 'Muzyka lekka.
19,20 KOluunikat izby przemyslowo - handlowej w Lodzi.
19,20 "Na widnokręgu".

,,00 chcecie państwo tailCzyć". W~
Orkiestra pod dyr. St:l1~.
Nawr,) ta, Aston (śpiew), Jar. Żyń ·
ski i M. Elen (2 fortepiany), KIlroI
Oiesil'lski (harmollja).
22,05 Utwory Szopena w wyk
KUJ'ta Engla.
22.40 Feljeton p. t. "Dolina śnież
na i słoneczna" wygł. Bolesław Li
. l,'
wo t YD3"l.
"3
00
"I uzy k-a tanl<l'Jllta.
~,
AVOYCJE ZAGRANICZN~
17.25 Moskwa (Dol1w.) .,Pskowiar.
ka" - opera Rimsldj Korsakow8
Tr. :>: tf'atru Wielkif'g'o.
20 'OOazy
B
Iea. K oncert symfo
niczny pod dyr. Feliksa Weingart·
nera..
20,00 Belgrad. Tr. z opery Narodowej w Zagrzebiu.
konllwą:

j}

FUNDUSZ WZAJEMNEJ POMOC"
przy towarzystwie Ostatniej Poslugi (Chesed Szel Emes) w Łodzi,

aW~i~~O~~~Th~~!~~~~~~~~~~~!z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!wci~~~Wn~~~
wypłacił s,umę asekuracyjną. fi-ciu

sfera przeszkód oddziaływa na Odbiór w postaci wspomnianych zabu

rzeń

DUSBOnIerl u.. BonMurenIamI- 10m bardo" I

pewnej zmiennej
ności,o tworząc
tak zwany intensywtechnicznie poziom zaburzeń. Przez nasze
anteny i przewody, zasilające odbiornik z sieci, przeszkGdy te przeOp~ra,,~ w~kslow~
dostają się wraz z falami eteru, nio
sącemi muzykę i mowę do naszego
Jak już wskazywaliśmy kilka- lńem weksli, a chcąc jednakie uloodbiornika. Dotychczas niema sp o- krotnie, w warunkach obecnych, kować w pewnych źródłach posia.
sohu ua wyodrębnienie tych przy jakkolwiek poszczególni dyskonte- daną przez siebie gotówkę, dyskon
krych dźwięli.ów.
rzy prywatni posiadają poważne terzy prywatni wpadli obe~jie ua
zasoby gotówkowe, to jednak jest cillkawy p!>mysł, :t mianowicie :ttle
Z powyźszego rozumowania wycoraz trudniej zrealizować materjał cydowali się oni na tutejszym rynnika, Ze o ile stacja, której chcemy wp.k~lowy, nawet pierwszorzędny, ku konkurować z lombardem. Wicsłuchać, odbierana jest z siłą rówzaufanie bowiem do weksli maleje lu dyskonterów prywatnych wysy~
n~., lub mniejszą od poziomu przecoraz bardziej.
la mianowicie do lombardu swych
szk6d: odbiór jej jest niemożIiwy.
Dziś coraz trudniej klasyfikują agentów, którzy wchodzą w poroTrzaski zagłuszają go zupełnie,
dysk<tntet·zy prywatni materjał we zumienie z osobami mającemi zagdyż odbiGrnik
nasz wzmacnIa z
kslowy , niewiadomo popr06tu, Któ miar zastawiać cenniejsze przedmio
jednakową siłą wszystkie
odebrary "eksh za!iczyć należy do mater ty w lombardzie i oferują im znacZ
ne impulsy elektryczne. Na szczę
jału wekslowego pierwszorzędnego
ście w
uchu naszem posbdamy
który z.d Jest wekslem drugorzędwspaniały
instrument odbiorczy,
który jest w stanie częściOWo od- n)'m.
Celem uniknięcia ewentualnego
dzielać ł
zagłusza~
niepoiadane
ryzyka, połąezonego z dyskontowa

zanikai. (OraZ bardziej
nie dogodniejsze warunki, amzeli
lombard, szacując przedmioty te
wedlug skali znacznie wyższej. Jest
rZł"czą jasną, że kUJent, który deeyduje się lla zastawienie swych
rzeczy w lombardzie, woli je zastawić u dyskontera prywatnego, otrzymuje bowiem o wiele więcej go
tówki.
Fakt powyższy dostatecznie cha
rakteryzuj~ obecne stosunki na
Jódzkim rynku dyskontowym i ma
lejące zaufanie do weksli.
(ag)

Obn.·z·en,8e greml8,8 eksportowJeh

odgłOl'Y·

Nowy cios dla wywozu wł6kienniczeg~.

na lepszy odbiór
budowa jaknajsilniejszycn staej' - cdbiór ich powinien silą ·wą
ożywienie
na tyle przewyższać poziom przena rynku przędzy
szkód. ż eby częściowo lub zupeł
bawełnianej
nie ,le zagłuszał. Tem się tłomaczy
w tygodniu bieżącym zaznaczytenJencja wszystkich pańs~w flo
budo" ania potężnych stacji i ~ypo lo się na tutejszym rynku przędzy
saiania icb w specjalne anteny, bawełnianej poważnie1sze GŻywle
l'romieuiujące możliwie tylko fale nie w zwią~ku ze znacznie zwięk·
~zonem
zapGtrzeb()waniem na poprzyziemne, nieodbite.
<;.Zczególne numery przędzy. :5peZ tego dobrodziejstwa mOi.em,y
""jaJnie zwiększony popyt notow ..110
J!a numery 24 pojedyńczy i podwól
ny oraz 33 pojedyńczy i podwójny
R.ównieź zwiększone zapotrzebowanie zaobserwowano przy sprzedaDziś odbędzie się reprezenbl
7.y przędzy trykotażowej. Powyzcyjn,,· bal stowarzyszenia apli.· s:-"e zwiększenie się popytu tlomakantów adwokackich
i sądo c~ć należy rGzpocz~lem się serowych.
nil letniego w branży włókienni
Bal ten, dorocznym zwycza· c7.ej.
jem, zgromadzi e;ljłę Lodzi
i
bedzie .ied.ną z na.iwvtW()fnie.i-j Na skuteJ, zwi~kszonego popytu
szych zabaw sezonu.
p~zczególne
przędzalnie
łódz1de
'''stęp tylko za zaproszenia· pOllwyższyły ceny przędzy o 1 cent
mi.
na Idg.
(ag)
Jed}'ną radą

i<) ~t

Dallze

Bal aplikantó\V

OlwlęMOWB

KinoaTealr

w tutejszYCh kolaeh eks,por
towyeh rozesdy sł~ chij poJ(łoski brzmiące wręcz nieprawdo·
podobnie o zamierzonej ponownej redul{{~ji zwrotów
eła
przy eksporcie wJTObów wló·
kienniczyeb.
InfOl'macie powyżsu otrzymane Drzez tutejsze kola gospodarcze z Izby przemysł~
handlowe.' w Wilnie wywołały
w sferach przemysłowych Ło
dzi 7JN)zu.miałe zanie$)Okojenie
i zdener ",owanie.
Eksport wyt'~w włókienm
ezyeh wykazu.fe z miesiąctJ na
miesiąc spadek i spadł
juź obecnie do niezwykle niski~"o
I)OZi orou. Eks])()rt ten utrz} muie się w tych ~ranicMh jedvnie
kosztem wielkich ofiar ze sl1'O
ny przemysłu.

Ewentualna dalsrLa redukc.ta
ZW'l'otów cła równałaby sie pt'Qwie całkowitemu
pnekreślt
ntu dot~bC2.8sowyeb wysiłków
i ofiar przemys~ dosłownie
zabi,iająe nasz wywóz włókienniczy z u)(bJ.
interesie

W

nasze~o

ź)' cia

~ospodarczCJi(o leży zdee~'dowa

ne zetr'Wanie z wS/U~kieł(o rodzaju podobnymi pomys4ami
wrooz gl'OŹnymi dla ł.-odzł.
Sferv gospodareze Łod~i nu-ekują od czynników
misl'odajnyeh .stanowczego zaprzeczenia w spl'awie krążąc.reh w
teł ' OlIerze informacji. khlre
sieją ZI'OZtłmiale

obawy ł 2,de.-

rodzinom pozostałym po zmarłych

członkach

towarzystwa; suma.
w Ypłacona nieszczę6liwym
uratowala
ich od nędzy.
Fundusz wzajemnej pomocy nie
ogranicza wszakże swej uziaialności wyłącznie do swych członków ~
ich rodzin, ale również roztacza
opiekę nad najbiedniejszemi wdowami i sierotami naszego miasta.
Fundusz wzajemnej
pomocy w
dzisiejszych czasach cię,i'kiego prz~
silenia gospodarczego. jest prawdzi
w6m dobrodziejstwem dl}1 współ
obywateli naszego miasta, gdyt
każdy ijrcdniozamoiny obywatel
może
zabezpieczyć
swoją ro.
dzinę na sumę zł. 19.000 przez wpłf
cenie tylko zł. 15.~.
Jednocześnie każdy cllónet. pła• .

cąc miesięczną składkę

konywania
rzystwa.

DZiŚ

i dni

następnUCh!

Diwiekow, inoleatr

"

"
Zielona 2 I 4

POCZ(l,teK. IN dni powsz. • o 3,
w so boty i niedziele o 12.Nadprogram: Wspaniałe
fElrse i aktualności krajowa

doniosłyc.h zadań

towa-

BAL LEKARZY NA RZECZ TO~
Zrozumiałe
zainteresowanie w
sZĘlrokich kołach naszego miasta.
wywolało posta,nowiGnie licznej gru
py lekarzy urządzenia balu, którego dochód organizatorzy przf'7.l1:t
czyli na rze~z kolonji letnich TOZ.
TOZ. oc1<hiał w Lorlzi, r(jzwin~'
lo na, terenie naszego ffil:lStn. szerOką akcję
profilaktyc'>:aQ - hygjcniczną n:1 polu nzdrowiouia dziec·
ka. Oprócz czynnyeh w ciąg'u enłrp:o roku ~ ~t,acji opieki naf! nIMką i dzieckirm. poradni ella <'ir;Ż:l "
nych. domu wyehowal\'('zPg'o dla
niemowląt i przychodni szkolnych.
TOZ wysyb na okres· Ielni na wIasne kolonje w Krzyżówce przeszło
800 dzieci niczamoi:nych rodziców.
Doniosły cel
balII niezawodnie
przyczyni się, że szerokie warstwy
tłumnie zaszczy('ą, hal swojt~ obecnością·

Bal wyznaczony nn. dziś, z po.
nerwowanie. są bowiem szko- wodów technicloych 'wstał od.ło
dliwe w na.iwyższym sto.pniu żony i odbędzie SIę' 11 marca
nlełylko dla życia gospodarcze- w lokalu "Łódzkiego tow. śpiewa
czego" (Piotrkowska 243) .
go Łoebł. ale ~ cale.i Ibplitej.

•

Najpotężniejsze arcydzieło filmowe ostatnich czasów!
Najoryginalniejszy i na~ciekawszy film doby obecnej pt.

Następny

program:

"
U-go Listopada 16.

na nee.

towarzystwa przyczynia 8~ do wy-

I-szy polski film salo·
nowo-senjacyjny
mówiony i

~piewa.ny w języku rosyjskim.

MICHAŁ ~AROW,

mówne role

MARIA GONTA, IWAN

Początek codziennie o godz. 4-ej, w

Dziś

I)

dramat senlllcyjny.

Kan M

. W roll

głównej:

Mistrz sensacJi

ynard

ze swym fenomenalnym koniem

TARZANEM.

Walka z opryszkami o miło§~ i serce kobIety.
Ludzie bez jutra,
DD.ikiego Zachodu·. - - Muzyka l Śpiew I Tempo I Humor I

Cen)' miejsc na I seans zniżone

mroku

KIRŁA i MICHAŁ DRAGOWAROW
soboty i niedziele o godz. 12.

i dni następnych!
"HIłWA WY W1\ Wól"

Prsepiękny

Iłg(erz~

odtwarzają:

40 i 49 gr.

Poraz
II)

pi~rwszg

Bomba śmiechu!

'" lodzi!

LI\UR6LMezi oWI-e
HARDY

w niebywałej komedji
w l:! aktach p. t. "

8

Huragan śmiechu!
Następny program: :Przebój sezonu

i

żon,"

Arcyciekawa

treść)

"Noce PDrtowe"

n.-

MI.

Komitet balu lekarzy
na rzecz·

Smosarska
Wegrz,n
Jaracz
Zelwerowicz

W

NAJWIĘKSZYM

"

.: " . . "

NA OSTATNIE DNI

n-w

STENO l'YPISTKA niemiecko - pol
ABSOLWENT uniwelsytetu
udziela lekcji polskie~o, nie- ska, pierwszorzędna samodzielna
mieckiego, łaciny. Nauczam do- ~Pa, poszukuje od zaro\l.z posady.
4017-2
rosłych.
szybko - I!runtownie Oferty sub. "Steno''.
polskiego. Telefon 232-93, od
5-9 ·wieczÓr.
ROżne

II

ZŁOTO, BI~UTERJĘ i

kwity
lombardowe kupuje i płaci najwy~ze oeny.
Magazyn jubi!erski L Fijalko. Piotrkowska 7
BRYLANTY, złoto, srebro. rotną biżuterję oraz kwity lombardowa kupuje i płaoi najwyższe
ceny. M. Mizes, Piotrkowska 30.

MEBLE

łódzka

niEDZIELA

Dyrygent:

I

Adolf B UTZE
Solistlta:

DRonlUAWA IłOUlTATóWNA

poleca CUKIERNIA

"Zródlo·· wł. Z. 6omoliósMi
Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72

(Skrzypce)
W programie:
1. Moniuszko: "Bajka~. 2. Beethove...
Koncelt skr.ypcowy. 3. Haydn: Symfonia Nr. 6. G-dur (Paukenschlllg)

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

lety od 80 groszy do zł. 3-ch ju
motnIl w Kasie Filharmoni

Przedsiębiorstwa
winne prowadzić
Księgowość.
Księgowość daje ulgi
podatkowe
Ta
_-oiIII!~lm~_... kslęgo'wość

KRÓ CONA

Dr. med.

dwuokienny, frontowy,
stołowe.,
sypialki,
gabinety, umeblowany zaraz od wejścia
krzesła dębowe,
stoły
owalne dla pojedyńozej osoby do wytapozany oraz wszelkie me~le najęcia. Sienkiewicza 20, Ił p.
007-3
najnoWBzycb fasonów. Ceny ni- u prof. Halperna.
skie, warunki dogodne
61 Piotrkowska 61
w podwórzu tel 136-75
poszukiwany uysty, słoneczny

Na.gtbml8st

pok6i z wygodami i uływalno
~cllł kuchni. Oferty 8Centrum".

MASZYNA DO PRANIA nowa, ŁADNY
umeblowany pokój
..:agraniczna, marki .John" oka- frontowy, dla jednego lub dwu ch
zyjnie tanio do sprsedauia. panów od zaraz do wynajęoia.
Wiadomość telefonioznie 226-82 Piotrkowska 64, m. 4, tel. 10j-6:&
PIANINO firmy

d

•Akuszer.g inekologaOI
Zawadzka 10 tel. 155-77
przyjmuje 3 -

5 po

poło

Lekarz dentysta

Jak6b

olen ergi

ł.Qosznedza
70Ofo
pracy,
daje

ZaprowadJenie w kał Jej chwili
możliwe.

Zaprowadaenie teł Innych
metod
Sporządzanie bllans6w.
Ko"trola ksillg handlowych
Prow~d.~nie ksilłg handlowych
pr.J]mu]9

(Piotrkowska 79, II brama).
'reI. 164-24

Tel:...:!.!!. 88.
Do sprzedanIa maszyna .Ruf·
do księgowania i pisania.

DZWIĘKOWE

....

..
N

A.

"

Prenumerata

śmiechu

.łl1NIK4

I

- CHIRURGICZNA

,,5 Jł s.Nz Jl
l O"
o. o.

Ogrodowa 10, tel. 213·57
I I II klasa

Porody .. kl.

zł.

175.-

p
frontowy od zaraz
do wynajęcia.
Wiadomość u gospodarza Zachodnia 17.

pt.

•

(enu miejs( zniżone!
..
Ogłoszeni

mlesięocna _Olo_ PoraMefO" .. __ lełklemł dodatllami wynosi " Ład• .to 4.60, f t odnonenl.40"0"". c puesy 'ba pootllr.w.; w belu - ~_ 6,-' sll~lInicQ -.... 9.. -

Rtkopiaów redakcia nie IWfaCL

Eugenjusa Kronman.

poleca
Ostatnie Nowości w 5 ięzykach
od 8-15 egzempJ. z każdej ksiąłki
OPtATA NISKA.

obroczyńca ludzkości"

I pózost roli Anita Paee.

~idakwJ':

nOWA flUAt PIOTRKOW~KA 167

KINO - TEATRY

w komedji odznaczonej na konkursie

ID
&8

Piotrkowska 60

Buster Keaton

: Ostatuie dni!
~

Sr6dmielska 40 -

~.~. Pfe~ffer

Łodz, Kope~nlka 57

zniżone.

książek

,.Ił>tna :5~aDte"

codzienne
bilanse

Al. Kośaiuszki 22
Cen, znacznie

Wypotyczaln a

POŁOżNICZO

Schroder, prawie DO WYNAJĘCIA duźy słoneczny
nowe, okazyjnie tanio do sprzeda- pokój z niekrępują.cem wejściem. POKóJ umeblowany z telefonem DOBRZE umeblowany pokój z wynia. Karol KQischwitz, Moniuszki 2. Plac Wolności 9, fr. II p. ID. 30.
do wynaięcia. MieJczarskiego 24, Jodami do wynajęcia. Sienkiewicza
1863-3
4018--2 m. 5. Telefon 1b3-50.
48 m. 7 tel. 136-35.

N

Tel. 213-84.
dnIa 26-go lutego 1933
, o godz. 4· ej po poł.

POPOŁUDNIOWY

PUClBi ~gl:: 15 ur.

REICHE

Lokale

Orki uslra filharmonitlua

SALA FILHARMONJI

DOSKONAŁE

" BRAKU POSADI CZy
NIEMA
Dr. med.
firma jest w opresji. ozy prosperuje, zawsze ma duto wolnych
miejsc dla zdolnych
współpracownik6w, którzy poChoroby skórne. weneryozne
trafią firmę I: opresji wyprowai moczopłciowe
dzić lub uczynić ią bardziei
prosperuiącą.- Tysiące ich czy- Po!odnliJwli Z/lI, faft. Z01·ga
ta codziennie drobne ogłoszenia przyjm. od B-11 rllno i 5-8 w.
w n!ed_iele i ~wjc:ła od 9--1 po poł
w .,Głosie Porannym"

J POKóJ

MEBLON

KARNAWAŁU

3-ci Koncert Symfoniczny

11'01811'

Kupno l sprzBdai.

i mark"
GLOBUSA

PtOTRKOWSKA 100
-TELEFON DLA ZAMÓWIEŃ 111-92.-

lOgi
,zenia drobne I
L _ _...._ _..... _ _ _ _.I

Znakiem
lwiatowei sławy
nil kałdej
kopercie

•

"O LLA"

..ESPLANADA··

•

II

",Ika

prawdziwe
:I nazwll

poleca

............~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n. . . . . . .. .

nBuka i "'JabowilBle

_

winien Pan :l:qdać. wuystko inne za§, rzekomo
tak samo dobre NAśLADOWNICTWA jak naje·
nergiccniel od.. ucllć

t,lkO 20 grosz,

Przyjmuje od 9-12 i 3-7, a w soboty do 6 pp.
Solidnym i odpowiedzialnym udziela się kredY'u.
Specialny dział obuwia ortopedyoznego.
~o!

9·

nIE PRBZERWRTYWY!lecz wyrdnie PREZERWRTYWY "OLLA

PA CZ K,- ananasy

PIOTRKOWSKA 114. w Dodw6rlu

... ·t.··~

Wkrdtce "Metro-Adria"

Ogłoszenie.

óz~ł ROI~Db~rl!

.....:..-

Tow. SPieWaCZegO

POLSKIM FILMIE

"KlicznA lowi(ka" e
STR UKTOR

r'

11 marca. r. b.

przy ul. Piotrkowskiej 243.

Syndyk tymczasowy upadłości Arno Dietla
DRTDPBDYS'I\·KDłt
wykonywa wszelkie prace, wohodząoe w zakres zawiadamia, że w dniu 9 marca 1933 l. o
ortopedji: sziuozne ręoe, nogi, aparaty ortoped. godz. 11 odbędzie się w Sądlie ukręgowvm w
wszelkioh systemów, gorsety na sltrllywienie Łodzi, Wydział Handlowy Plac Dąbrowskiego 5,
eala 1\r. 111 .zebranie wierzycieli. których nakręgoslupa. wkłady ortoped vozne nR płaską
stopę (platfus) z kompozyoji aluminjowej i B ma- . Je ~ ności 20staly sprawdzone i przyjęte do mnsy
sy. A paraw własnego wynalazku na kr6telle upadłości, celem zawarcia układu, względnie
nogi, zastępuią(łe obuwie na korku (motna na kpntraktu zwi~zkowego i wyboru syndyka
nic wkładać normalne palltofelki). Pasy rup- ostatecznego.
Syndyk tymcaaeowy
turowe i brzuslne.
adwokat Tadeus:. Liplfiskl
Pracownia ortoDed,clna

~"

sobOle.

W SaU ŁÓdZ8ieuO

z powod.
technicznych

że

ft'r. 88

i odbędzie się lir

zosta.ł

Toz'u

za wia.{lamia,

"GLOS PORANNY· -- 19~

-a

•

Bilety ulgowe ważne
NADPROGRAM, MAMA KOCHA

PAPĘ

wier". mllłmetro.., j-ecpaltoWJ (.trona I "pIlIt): 1-lZa .trona 2 zł., Reklamy tekst...
redakcJjn),m zł. 1.5OJ "te~ciea s CIIst,.eteniem miej!lca na stronie od a eo 7 włlłcznle 60 gr.
be. n.tr.ełenla miel.ca 50
nadeałane od atron)' 8-ej do kotica tekstu 40 lir., nekrologi 40 gr. Zwyczajna
(str. 10 sapaił) III lir. Drobne 15 gr••• ",ra., nej.niejs.e ogłoszenie .ł. 1.50. Poszukiwanie pracy 10 gr. za w)"
ru, nelmniejace Ił. 1.20. OQłOazWI caręcz)'nowe I .dlubinowo 12 zł. Ogłoszenia camillscowe obliczane ..
oWI. clroaaL &na .... 1001t. ~. 0& tabelarycae 11&b fantu. dodałk. SfiJ/".
O"ł. dwu kolor. 050°10 :;!.rotel
Rekla/t y w dodatku ilustrowanym za 1 cm. kwadratowy 1 Ił.

,r.,

Za wydawnictwo .PrliSA", Wyclawwou lip. a 02r. odp. Eugonjwz Kronmao.

W drukarw własnej .Pio~rko ·N i3ka lOl

