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BERLIN, 27 n. (PA". In!··
81a.1 o J(odziJlJie lO-ej dwieczo •
rem w llIDachu Releluda:(u wy·
buchl olbrzymi POżal'.
CAŁY BUDYNEK STANĄł. SA
GLE W PŁOMIENIACH.
Ogień ukazał sie odrazu z czterech stron i objął całą kopul~
J,(machu. Słup OI(Dia bil wysoko w ~óre. Łunę widać by'" ~
wielkiej odleJ(lośei.
Akc.1e ratunkową prowadziło
dziesi~ć

odchiałów

straży

Straty
slęJ(ają
milłonowyeb
sum. Zachodzi niebezpieczeń·
siwo zawalenia się J(łównej kopuły llIDachu.
Policja, po wkroczeniu do
płouąceJ(o f(m8ebu, ujęła
OSOBNIKA,
KTORY PRZY·
ZNAŁ SIĘ DO PODPALENIA,
oświ:łllezająe, że .lest członkiem
holende!l'Sklej parUi ltomunistycznej. AresdowaneJ(o pod
silną strażą
przewieZIono do
prezyd.ium polie,ii, gdzie podda
no lO natychmiast przesłucha·
niu. Dotychczas ustalono jui
SZEŚĆ MIEJsc. W KTÓRYCH
NASTĄPIŁO PODPALENIE
l gdzie małeziono łesreze butelkl. ben.yną. Liezlł 8ię, ie
PODPALENIE NASTĄPIŁO OGÓŁEM W 20 30 MIEJ-

0-

~lłiowc.i.
Urzędowo

stwierdzaj,," że
WYPADEK POD·
PALENIA.
OIbrzymł teren wokoło
przed
r.;machem Relebstagu zamkdlę
to kordonem poliey!aym.
Ogłoswny sostal
najwyższy
słupień
poJ.!otowia alarmowego. Dokoła Plaeu R~lłkl Rro
madz:t się tłumy.
WiadOJru)§ć o JlM.81'Ze "o.~·
na jest z wielkJem natężenIem
szła się lot.em błyskawicy po
zblorow~o wYsiłku oddziałów
calem ml4!ścle.
straŻy oJ(niowei którYm . udało
BERLIN, 27 n. (P AT). . Do się CZ'f:Ściowo :
półnoey pOŻar ReJchst8lU trwa. ROZSZERZANIE SIĘ POŻAR l;
ZASZEDŁ

Akeja rału.nkowa prowadzo-

ZAHAMOWAĆ.

~ACH WEWNĄTRZ

GMACHU.
W

Walki uliczne
Kara

śmierci odżyla

BERLIN, Z7. 2. (PAT) Gabinet
Rzeszy na dzisiejszem posiedzeniu
uchwalił projekt rozporządzenia, Za
ostrzającego kary za zdradę wobec
narodu i inne wykroczenia wobec
państwa. Równocześnie projektowa
ne jest uproszczenie postępowania
karnego w tych wypadkachh. Doty
czy to przedewszyftkiem zdrad'y ta
jemnic wojskowych.. Przestępstwa
te karane będą o wiele ostrzej, niż
dotychczas, przyczem za ciężkie
wypadki przewiduje się karę śmier
ci, lub dożywotnie ciężkie wił(zie
llie.
Ciężkie kary przewiduje się rów
niei przeciwko wszelkim aktom
gwałtu wobec władzy,
za rozpowszechnianie ezkodliwych wiadomo
~ei zagranicą i za strejki w instytucjach użyteczności publicznej z
motywów politycznych.

bikvtdowanie prasy

QERLIN, Z'I. 2. (PAT). W dniu

lkisiejsz~m

~kazan~ch

zostało

patrolują

zwIększone oddziały poIie.łi

pie

~ień wewnątrz «machu u- szej i konne.i. Krąią również
czy~ił olbrzymie spustoszenia. liczne
oddziałv
"łurmówe~.

Zarówno .rlówna
W okolicach Placu Republiki
SAJ.A P6SIEDZE~, JAK I KU- POJAWIŁY SIĘ SAMOCHODY
LVARY ORAZ TRYBUNY ~A.PANCERNE.
DŁY PASTWĄ PŁOMIENI.
Ze strony dobrze poinformo-

z dr krwi i' śmier i
Niesl,chane reDresie

śródmieściu

\V

stosunku

wane.l Bim'o W olffa donosI, te
stwiel'dzenie faktu nodpalelllia
ze strony komunist6w po.ciągnie za sobq bardzo
ENERGICZNE ZARZĄDZENi.\
PRZEf:IWKO RUCHOWI KO ·
MVNISTYCZNEMV.
BERLIN,

wiele dzienników niemieckich. W
Berlinie zawieszono organ związku
młodoniemieckiego
"Der
Jungdeutsche" na trzy tygodnie, zaś re.
publikański "Reichsb.anner" na dwa
miesiące. Na
żądanie
m~nistra
spraw wewnętrznych rząd bawarski zawiesił dziennik socjał - de~()
kratyczny "Muenchener Post" ' oraz
katolicki organ "Bayerischer Volks
blatt".
BERLIN, 'Z'I. 2. (PAT). Central·
ny organ partji
komunistycznej
"Rote Fahne" został ponownie ' za·
wieszony przez prezyJjum policji
w Berlinie aż do 15 kwietnia.
W Lipsku zawieszono na czas nie
ograniczony komunistyczną "Saech
sesche Arbeiterzeitung" za oszczer
stwa pod adresem policji drezdeń
skiej.
Prezydent policji berlińskiej zasił do dnia 12 marca wlącznie, wychodzący w
stolicy Niemiec codzienny organ polSki "Dzienni1{
Berliński".
.
LIPSK, Z1, 2. (PAT). Nowy bitle
rowski prezydent Wiesbadenu za'ka

Po północy J,(macb Rcjc~hsw·
J,(u przed8tawiat niezwykle roz·
paczliwy widok. Głó-vna "zęść
budynku, a p~'zedewszystkiem
sala posietbeń i tryhuny. st.·
nowią
kupę
:1,gliszcz i rumowisk.
Zaaresztowanv sprawca pod
patenia nazywa się
VAN DER LUBBE I LICZY
LAT 24.
U.tęto J(o w czasie przeszuildwania korytarzy płonącego J(m3
chu.
BYŁ UBRANY TYLKO W
SPODNIE.
Przyzna.ł sie natychnfiast do
podpal.enia.
Znalezione przy
nim s7,maty płócienne, któl"2 .
.tak twiel-rlził, służyły mu do
podkładania ognia.

•

I

do .wszelkiei

pena w Hamburgu, oddŻialy ' Stahl·
zał ' związkowi
stycznych wyświetlania znanego fil helmu urządziły capstrzyk, w czasie którego doszło. do nowych starć.
mu "Na zachodzie bez zmian".
Ogółem naliczono 17 rannych, w
tem 6 rięiko.
b:czn~
Zgromad Lenie socjał - demokra·
w starciach' h;tl ~rowców tyczne w Dortmundzie, na którem
przemawiał b. ' minister spraw we·
z komunistami
BERLIN, Z'I. 2. (PAT). W ostat- wnętrznych Rzeszy Soli mann, zosta
nią niedzielę przed
wyborami do lo przez ' policję rozwiązane.
Oprórz zgromadzeń odbyły się
Reichstagu przywódcy wszystkich
stronnictw przemawiali na wielkich w niedzielę liczne wielkie manifesta
zgromadzeniach przedwyborczycll. cje hitlerowców. W Magdeburgu
Po przemówieniu kanclerza von Pa- odbył się marsz hitlerowskich od·
działów szturmowych,
do których
przemawiał m. in. syn b. cesarza
ks. August Wilhelm. W czasie na·
rodowo - socjalistycznych manife·
stacji, urządzonych w Lipsku pod
JEROZOLIMA, '.!'I. 2. W źyduw· pomnikiem "Bitwy Narodów", wyskich kolonjach rolniczych w Pal~ glaszano przemówienia przeciwko
litynie panuje obecnie wielkie pont traktatowi wersalskiemu.
W czasie zgromadzenia narodoszenie z powodu zbrojnego napad11.
dokonanego przez arabów na kołcr wych socjalistów w Darmstacle
"Podczas tego doszło, podobnie Jak w Wuppertal,
• A tA
nJę " wa - waram •
do ostrego starcia, przyczem jeden
napadu kUku żydów zabito i raniO-j hitlerowiec został zabity w bójce &
no.
komunistami.

zabici I ranni

napady w Palestynie

(Tel. wl

"Cłosu Porann~"o"l.

Opozycji

toczą . się 1M cały.~

.
robOtników socJali-

27 II.

kraj

Według

dotychczasowych doniew czasie niedzielnych star~ w
Niemczt'ch padło trzech zabitych.
Po zgromadzeniu oddziałów Stahl·
helmu pod Poczdamem (ios zło rÓ\V
nież do bójki z lmmunistami, pr~·
czem trzech hitlerOWCÓw zostało
cięż}tO ranionych.
Władze policyjne odebrały z rąk czynników mit.}scowych dowództwo policji z pOW{l
du niedostatecznie energicznej jtlterwencji.
W Bellinie, podczas wielkich de
mOtlEtracji hHlerowców do.,;zło do
ostrej wymiany strzałów z komnni
stami. Kilka o3ób ciężko ral1:onycb
OdwieZIono do szpitala. Policja do
I\o"ała ltczn~ ch areszto,", ań.
Po demOTJstracJi członl(ó" .Żek
nego (rontu" w Dreznie, ~oszlo d(
starć z policją.
Tlum (O, r~ ·. lOI"
pałkami r.uDlowem.
PoIic,i~ I 'yła
również broni palnej przeciwko v·
pornym demonsi ."' .111, raI. 4 ci~
bo kiIlm uczestnikOw manife<;tac'
sień

LIPSK 27, 2, (P AT). Liczba bel
botnych wzrosła w Saksonji do "
notowanej dotąd liczby 724,009.
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Cz, Amerrka

wtraci sieI

konflikcie japońsko - cbh\.
Stany Zjedn. były pierw·
&Zem państwem które wypowiadało
się otwarcie przeciw polityce Japonji. Anty - japoński front Stanów
Zjednoczonych naleźy tłumaczye
jednak nietyle gorącą miłością ku
chińczykom, Ue potrzebą
obrony
własnych interesów zarówna na Pa
cyfiku,
Jak i na kontynencie
wschodnio - u!ntycirim. Interesy
U. S. A. mają charakter po.tłtyczny
i ekonomiczny.
Stany Zjednoczone, trzeba to
przyznać, występują stale w o f)o
nie politycznej niezależności i terytorjalnej nienaruszalności Cbiu. T
politykę dyktuje U. S. A. obawa,
by Chiny Jedno z największ. państw
świata, nie uległy
podziałOWI pomiędzy mocarstwa europejskie, co
nieuniknienie pociągnęłoby za sobą
W

skim

wojnę

~wiatową

i

wytworzyłOby

nieopisany chaos na W scbodzie.
Poza tern rozbiór Chin zaszkodziłby
Interesom ekonomicznym ·Stanów
Zjednoczonych w tym kraju.
Utrzymanie równowagi sit mor,
skich na PacyfiJ,u oto druga
zrzędu ~rawa doniosłej wagi dla
St. Zjednoczonych. Wraz ze wzr0.stem floty japońskiej podczas wojny ś wiatowej wytwonyło się powabe niebezpieczeństwo rywalizacji na morzu pomiędzy Japonją a
~ tanami Zjednoczonemi.
Wydatki
.JRponj! na flotę wzrosły z 85 mUj.
dol. w r. 1917 do 245 milJ. dol. w
r. 1925. Na to St. Zjednoczone 00J)owiedzialy
hasłem
stworzenia
,.bezkonkurencyjnej floty", dążąc
wszelkiemi siłami do utrzymania
równowagi noty na Pacyfiku, co
jest jedną li gwarancji bezpieczet\stwa wzajemnego obu zainteresowanych patistw.
powamą rolę w polityce amerykańskiej
na
Dalekłm
Wschodzie odgrywają interesy eko-

Niemniej

.Jak

został

Jeden, tygodników niemiee·
kich dntkuje pamiętniki byłego
szefa carskiej ochrany Gierassimowa; opisa.na jest tam rola.
słynnego prowokatora. i zdra.jcy,
Azefa., podwójne jego oblicze i
podwójna działalnoM, 18f!, ja.ko
jednego 7. kierownikow akcji
terorysty;: znej , powtóre jako
zwykłego szpiega i
płatnego
l\genb. ochrany. Podajemy, wodług tyoh 5amyeh źródeł, ~zcze
góly Z karjery A~ela i końca·
m-go jej okresu.

el'" skowany

z

Była to isto~i'e opowieść nie
szpieg i denł1ll11<:jator dll:iał tera~
o swoje, cenne życie ...
wiarogodna. Jakto? ŁOlluchin
Gie'r asimow bVł sz<:zerze WIZ.TU komunikowałby sk z rewolucjo
szony. Zapvtał o szczegóły zde- nistami?! Zdradzał im. tajemnimaskowania, pytał,
ezemby ce państwowe? Zgroza ...
Uradzono, że ~ef pójdzie
mó~ służyć.
Azef opowiedział zdumiewa- niezwłooznie do Łopuchina. Wzdra1lał się, ale wreszcie się
jącą historję.
Stawał przed sądem rewolu· ,decydował.
Pewncf:o dnia listonadowego cyjnym. Bronił się sprytnie i
Wród'ł jesze~e bard~iej
Z~l:i
1908 roku zjawił się niespodzia .. kułecznie. Jut sYIDpat.ie $ądu moo\', i Zro.z;paczony. LopuclJJin
nie u Głera-simowa. Był blady i były 1)0 jego stronie.
U\'N :uty nie W'P'Uśdł RO do mieszkania.
drż~y , wyglądał
jak śc~a.ne Burcewa
chwiały się.
Gdy Mówił z nim tylko w przedpowyniośle,
z wyraźną
zwierzę·
wtem Burcew użył O$tatnieg,1j kO'ju.
- Wszystko Slkon"'''onel
argumentu: O roli Azefa poin- wzgardą. wymijająco. Niema się
zawO'łał z rOZlpac.zą, padając na fOmlował go sam Loouchin, by 00 łudzić. To wszystko prawda.
fotel.
- Moja rola policyJna Iy szef calej rosyjskiej po.\icji! Lopuchin "zdradził" już raz
została wykryta.
Za'biją mnie,
To było miażdżące. Ale ci z 7(Jrad7.i powtórnie.
Gierasimow zdecydował się
zabiją!. ·
pośród sądu, kt6rzy l'lie m~li
Ten człowiek. który śmierci ~ię wyzbyć wiary w Azefa, l.a- .,am iść do Łopuchina. Znał ~10
tylu ludzi stał się pnyczyną, żądali zwłdki. Do czasu o50bi· oddawna. Za je~o szefostwa poslanowilSko.
ten niJw1.emuv nłatnv z4rajca, stego przesłuchania Lopuchina. licji uzvskał swe
Potem LopucMn popadł w nie!!~~==:::!~~~~~~~~~~~~~~::~::~~~
łaslke. wskutek zatargów z Tre powem a także
i Stołypinem ,
poszedł " w odstawkę" , Gicrasi m-ow U!waUił nawet,
że
go
skrzvwdzono.
Nie PTZVilnano
mu nawet emerylmry.
Rozmowa Gierasimowa z Lo»
puchinem chybiła celu. Lopuchin DaTował Azera "kanalją" i
slanowczo oświadczyl, te ,,dla
aby 10
nie.oo nic nie z:robi " ,
chronić pn;ed
niebezzpieczeń·

stwwionv przed sąd partyjny, z
powodu zarz;utli z,drady, wy toWOllellO mu puez BUl'cewa, zna
ne~o historYka i
rewolucjonistę. -

Zdemaskowanie
prowokatora

Spotkanie króla i cara
W roku 1908 król a,ngjebl~i
Edward VII zamiJenał złożyć ca
rowi wizytę w Petersburgu. Bylo to trochę żenujące odwodzić
władcę Wielkiej Brytan.ji od teJ:O zamiaru, ale nie było na to
rady. Musiano "postawić sprawę
jasno, te nie jest wogóle momiwe urządzić na terenie Rosji
dla an~el'Skiego ,mona-rchy z nalemlł o~rentacją i ce
re.mo.njałem, że niestety policja
nie może parantować bezpieczeństwa. Musiano za,,",ać w otwarte ka,r ty, bo Edward VII upierał się.
Był cifAtaw poznać
Rosję i wybierał się do niej niemał jak na J)l'zcja.żdi:kę na R!vi erę.
Spotkanie monarehów na<stą
piło wl~ w DOreie Rewłu i to...
na wocbie. ZłotoDo sobie qyty na okrętach wojennych.
Był 10 eięłJki dzień dla szef.
ochrany Giuasimowa. Car jechał, ea'l" musiał bądź eo bądź
przedostać się :akoś ~ez ulice
RewIa do »Ortu i wr6c.ić, A ,,pra
wa ręka" polic.ii Azel od pewne·
go ezasu szef bojówki,
Jdóra
miała dolkOlla6 zamachu na cara (I), nie m~ oczywiście odwie§ć swycl) podwładnYch
od
powziętego zamłllł"U. ..
Udało się wlprawd.zie zmylić
trop w samym PetersbUIr~ (car
miał jt!(:hać ok.rętem do RewIa
a pojechał pociąmem), ale w Re
wIu rozstawione były rewolucyjne posterunlki.

z

I

przyjęcie

htwem .

l

Ul

otwarfe

karłY

Gierasimow wylożll
wted,
jasno. Wiadomo mu, te
Ne1dy mJet lIf: De becznoIcl
l.opucllln komunikował się z
U. S. A. Do wojny światowej St.
I przy plerwuym oólowle pneclw.
Buroewem ora,z., że staaąt ma
Zjednoczone kierowały do Azji za
dzfołat. NoJwlemłeJs.zym $pr&\'isiko świadek w s!łld!Zie rewolumJene6cem
lit
prowdllwe
ledwie 5,6 proc. całego swego ekstabletki
cyinvm. on. były szef policji!!
portu, w r. 1931 procent ten
Yryniósl jnż 15.9 proc. To też nie
Lopuehin oświadczył:
dziwnego, że St. Zjednoczone sprze
- Przed talkim sądem oczyOddano Inone te toblełłd UIOciwiają się wszelkiej polityce, któ.
wiście nie stanę, ale ktokolwiek
woj, I ło~ bóle głowy, przeraby nie pozwalała amerykańskim
zh.blen1o,
e
przez
oiyw1enle
krwimnie
7.3'Pyba, powiem:
Azef
obywatelom brać udziału w handlu
obiegu unJernoillwlaJ, wyat~len1e
,..dradzał rewolucjonis,t6w przed
na rynku chińskim na jednakowycb
Irypy, e tern ,omem I lJor,akL
nami a nas przed nimil
prawach z obywatelami innych
NGleiy aewsze ŹIldGĆ toblełek
pallstw. Krótko mówiąc, St. Zjedno
Alpirin w Ol')'8lnoJnem OPokoPrzejęty rozmową z Łopuehi·
wenJu I czerwon,& benderohl I
Czone podi."~rmują polityk~ "otwar
nem
Gierasimow powrócił do
lII'eJatrowonym makiem
tyeh drzwi" - politykę, stwarzają
..",.
oczekują.cego go Azera, d~ mu
cą jednakowe możliwości dla każ
na drogę ~ jak pis.ze - kilka
dego państwa..
Wszvstko
wsza,kże
pos.zlo
tV.!lięcV rubli i kUka fałszywyoo.
Do r . 1931 mogło Się wydawać,
gładko,
SfPO'tkn.nie
monarohów
paszportów. Odtąd nie. widzia"
i:i: stworzonej przez układ waszyngtoński równowadze sil na PaCyfiku odbyłO' się bez wypadku.
go więcd
nic nie 7..agraia. Jednak wkroczeW jalkiś czas potem wvjeobał
nie Japonji do Mandżurji zmieniło
Lopuchi<n dO' LondyIllU. A.g~i
całkowicie sytuację. Japoński atak
Giera.simowa śledzili ~. I dGzbrojny naruszył pakt 9 mocarstw,
W jakiś czas potem Az-ef wynieśli,
te komunikował się tam
jako tt"ź i pakt KelIoga. To teŻ', .jechał na kilAta tv~odni zagraWalka konkurencyjna dwuch lekarzy
gdy sytuacja w Mandżurji zacz~a nicę. Na1r.zekał. że jest nierorów
z ozłonkami cen-traLnego kotni~
Włacbe zalegalizowały towarzy
Po przewrocie bolszewickim zja- tu rewolucyjnego _
Czern~
się przechylać na ko.-t:yśl! Japonji,
dowodził,
że musi wyrpoczą.ć, stwo przyjaciół medyeyny tybetań. wH się w WarSlawłe buly lekarz,
St. 7.:ednoczone zawiadomiły Chiny
tybetańsk~ eks - asystent starep wem. Argunowem
i Sawin.kotkiej w Warszawie.
i Japonję, że nie
mogą
uznać ~oził. że w l)Irzeciwnvm ruie
Warto
zajrzeć
za
kulisy
nowego
Piotra
Badmajerra,
p.
Mieczysław
wem.
To
wystarczyło.
StolypiJJI
porzuci
słuŻlbf>
w
ochranie.
Giesłuszll!lŚcj faktycznego stanu rzetowarzystwa.
Załoiycielem
Jest
Piastuszkiewiez.
ueteł'Ował
SlJ)rawę
call'owi.
Loczy, i że nie będą SJCfOnne uznac rasimow musiał się
~zić,
Wytworzyła się sytuacja, przy- puehina postawiono
p!l"Zed są
żadnego paktu, który naruszy pra- zwłaszcza, że Azef się skarżył, dr. Włoddmierz Bedmajeff, wycho
wanek uniwersytetu moskiewskie- pominaJąca wesołe sceny z arey· dem., który go skwzał na cztery
przysługujące jej z
wa Ameryki,
że jego pozycja w partji rewogo, z pochodzenia nie tybetaóc-ąk, I d~ieł komediowych MoIJera. Dwal lata więzienia, z pozbawieniem
tYtułu zawartych uprzednio umów.
IueV.ine i do·znała osłahienia.
lecz burjat.
lekarze tępią się nawzajem, a choDla zademonstrowania słuszności Cz/uje, że traci zaufanie, że go
Dr. Badrnajeff w Petersburgu rzy nie wiedz" komu mają wierzy eS praw. W drugiej instancji ,,zIaswoich preteńsji, Stany Zjednoczomiał stryja Piotra Bedmajełfa któ- W interesującym nas wypadku, Rodzono" ten wyrok, zmieniająe
ne jeszcze w r. 1932 skoncentrowa- podejrzewają i śled:zą..
ry zasłynął jako cudowny lekarl& konkurenci rozporzIIdzaJ' nastfłła- go na ... dOżywotnie zesłanie na
Jy na Pacyfiku całą swoją flotę
Płacono mu na urlopie w daltybetański, bywał na dworze cesa. cymi argumentami. Pierwszy Jest Syberji. Było to w roku 1909.
wojenną w liczbie:.ro2 Jednostek. szym ci:Jllu 1>0 tysiąe rubli mie~kim i wspólnie z 'Rasputinem Je, bratankiem petersburskie.ro cwdo- 'V ezte1ry Jata potem LO'J>\lchin
",Manewry" floty amerykańskiej na sięcZ'nie. W'zamian. za to Z8rpe- czył carewicza.
twórcy; a drugi asystentem, poslaPacyfiku powtarzają si~ od tego
WII1ił , że ~Y'h~' ~i<: o czemś walz - - - . : . . . . - - - - - - - - - IIa pr~2'! tego Iłsty od wdowy Bad- powrócił do PetersbulI"lla. dzi~
C'!laSll dość czę;to. Obecnie za~ olmaJerroweJ, które po~erdzają wy ki cal'5'kiej amn€stji
brzymie sImpienie sil morskieh nem za~ank ą dowiedział, da
syłki
lekarstw tybetańskich drogą
• • •
U. S. A. na południowym Pacyfiku znać.
pocztową.
A:r.ef uszedł karz€ Ś1llierei 7.
w celu odbycia manewrów w waWłoszech
Jego nieobecność trwała póit
Spór przedstawicieli medycyny ręki rewolucjonistów. Po latach
runkach najbardziej zbtiwnyeh do roklu. Przysyłał list y-a w nich
We Włoszech w dn. 31 styenia tybetańskiej w Warszawie toczy tułaczki. po wszystkich
krabitwy morskiej, ma niedwuznaczną •
t
1933 r. bezrobocie oSią"nęlo cY'rę się przy pomocy drukowanego slo- . h ~.
. d
. .
o organizac ach re- 1.225 470 3
dnI
b
fr w8. Pp. BadmaJeff i Piastusz.1dewłez .lac sWlal~. ~SIa
wymowę argumentu
skierowanego mformacje
ł w Berlmle
l
•
h .
óln h
' . 1 lru a r. u • ey a
pod adresem JaponJL
Jakle będą wo UCVJDYO
l posZ<!z,eg
~
ta była mnłejsza i nie I1rzekrac:tała nie załuja środkÓw na a"-ze ulot. pod naZWiskIem
Aleksandra
•
'I.>J,
I
Iktttki tego ostrzeieafa - opokałe dzialaezach - z FraneJi, Hisz- 1.129.654.
ki I brosn.rv. Ostatnio dr Badma- Neumeiera i tam mna.rł natural
_)bU. . przyszł~.
panji i Ang-1.1i. W ostatnich li,.
Zasiłki pobit!ra tylko 305,łOO' bez ieft zaczął . wydawa~ miesięcznik \ ną śmiereią. jako wh~ci<.'iel nif'~ D.
st.a<:h wsvomi'nal. że... ll:\i;l. ..lly,(;J lloO-' robot~ch.
p. t. ,,Lekarz; Tybetański".
L d·uźe~ sklepiku..
nomiczne Sto Zjednoczonych w
Azji. Po Europie i Kanadzie, Azja
jest najlepszym rynkiem zbytu

Szpieg na urlopie

10th,

li, poJawU ..
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Medycrna

Bezrobocia
we

.'~

trbetańska

sprawę

wł~

BODli

bowych wiceministrów opieki
Z Warsza~ doInosq:

Prezydent

społecznej

~
oyo MALTI

i skarbu

w czasie zaciętej wIlIki o byt musi.. pod-

spoleeznej. JedD1)prezydent RzeeJl,Jpogoo

rwe

sahutować
nerwf I Fiłltankll

ł'zg kasćłt;b
lfIorałor;um
n.

NOWY JORK. 27 li. ('..ak'
NEW YORK, 27
w Jndhł
Stany Zjednoozone żY.ią ptlil llopolis banki ogłosiły
'wrażeniem
OGRANICZENIE WYCOFYWA
MASOWEGO BANKRUf;TW-, NIA WKLADÓW DO Il PROC.
AMERYKAŃSKICH INSTYTI1. Ograniczenie to ma obowiązy
C..JI BANKOWYCH.
wać aż do odwołania.
We wszystkie slanaeh wła~
W identyczne.i sytuac.li znadze odbywaJą ci~le narad,' lazło się siedem banków w Clenad środkami, któreby uelwol' i veland w stanie Ohio. Czte:ry
Iy banki 00 ZIlmknięcla oWę· wielkie banki w c,ansas City
nek kasowych., a .~ednocześnlf' J)ł'Zel)l'Owadzilv reol'j(aniJZaeję,
przewidywały
także
mom4'nł ŁĄCZĄC SIĘ W JEl>NĄ WrnL
ochron" kli,tentów bankowyeb
l{Ą INSTYTUCJĘ FINAN·
COl'ąz głośniej odzywają sj~ 'ł 
SOW.\.
pin.le. wypowiada.lące sie za
Suma depozyt6w si~a 5 mlljo
POWSZECH~ El\l
JUORATO- nów dolarow.
RJUM W CAŁYCH STANACR
W Akl'OU w .słanie Ohio po_
ZJEDNOCZONYCH.
DOwnie otwaT'ło ó banków 'I
Gnbemat01'OwJe stanów, nai tern .iednru" że można łtf;d7;ie
bm-dzie.i dotkni~tyC'h katastro- WYCOFYWAĆ TYLKO 1 PRO
fa h.anknlctw~
wnieśli
do
Ę
Ó
swych kO~I'e5ÓW J»'O.iekty u- CENT W ,,-n W OS1.eZ DNOŚCłvWYCR
·)fiF...
stawy, nadającej nieomal że

SIĘCZNIE.

DYKTATORSKĄ Wł.ADZf.t

24 miljony

N

E

w

()opóźnieniem

banków
całJlch

PRZEZ PUBLICZNOŚĆ l3 MILJONÓW DOLARÓW WKŁA
DÓW.
IltUbernator
-nl1liial Nnądził'
łnydniowe moratorjum.
Giełda efeklów w Baltimol'c
został" .. amknięta. Izba rozrachunkowa w Detroit ])OStanowi
la
WYPUŚCIĆ SERJĘ BONÓW.
które ma.ią słutyć jako środek
ptatniezy do I'C4(nlowania 16'
bowiapań mi~bankowych.

NOWY JORK, 27 II. Wobec
a1alszego posł~pu kryzysu bankow~o s lD1Y, potrzebne na sa
nae.le banków w Miehi"an,
WZROSŁY ZE 130 MILJO·
NÓW NA 180 MILJONÓW.
Nar • jest do dyspozycji tyłko D8 miljonów dolań.w, oflaIOW81lyeh
przes "~ederal Re~rve Bank J przez lD6łytocje
nowo.iorskle.
Kola finallsowe :I wielklem
napięeiem śledzą. obrady kon·
.cresu, gdde w tym ły"dnlu od
bedzie sIe kfłńeGwe «hł8owanie
nad kmY60w ą QStawą banko·
wą.,
])l"Z}"ZoIlająea
n..ooowym
bankom stanowym
PRAWO ZAWIESZANIA I 0GRANICZANIA WYPŁAT.
W zwiazku :I clerilką ~'Vhlaeją
finansową nowy kO'D~ amerykaliskl zbiene si~ na pierwsze ~edzenie J~ 16 mą~
'lIMłllast 16 kwietni&.

złotych

wydatki skarbu
1.861 mUj. ~o.
1.686 miIj. ~łO
tych. Deficyt wynost zatem 17~ mił
jonów złotych. Jeźelibyśmy nie wli
czyli do dochodów bezprocentowego kredytu w Banku P(}lskim, skąd
skarb wziął w okresie od kwietnla
wynMi 24,621,000 złotych.
Od początku ro.ku budżetowego, do stycznia 70 miłjonów złotych,
to Jest od kwietnia ubiegłego roku deficyt wynióSłby 245 milj złotych.

Ostatnio opublikowano z pewnem
dane tymczasowe o wy
datkach i docltodach państwa w
styczniu br.
na billdllnie lub prledDochody w styczniu wynosiły
splinIe m wzmocnia ner156,227,000
złotych, zaś wyćatki
wv. dodaje sił i zwiększa
180,898,000 złotych. Deficyt zatem
odpo'l\o§ć.

ml.an~wał posła na sejm dr. Iitel mianował dołychc7.8SOWf· ·
KAZIMIERZA DUCHA pod~ go IJ{)dsPkreiana stanu w JWd
kretarzem slanu w minister- nislerstwle oo1ekl .soołee2;n<e,t
ROZNOWMOSKWA, Z'l. 2. (PAT). Zastęp p. KAZIMIERZA
SKIEGO
pood.8l'..k!l'eW?1.f.m
staa
ca ]{omisarza ludowego rolnictwa
Z. S. S. R., Markiewicz, otrzyma' w ministel'slwre slu.mu.
Próbki i broszur, wysyła bezpłatnie
Ddlreły nomv.J8!Cyjne pod.~ F II bry ka Chem ie_nC) - F IIrmoc:eułyczfta
dymisję z fAljm()wanego sta~
~ka.
sal ~ydent w Zakopanem.
Dr. A. WANDER S. A. Krak6w

P ni a
szech e

W Ifg(!zniu

wyniósł przeszło

trzymać ł

stwłe ~ekl

~1ej C'lJeŚrue

Bfłitgt

Właśnie teraz

19.

do stycznia b. r.

wynosiły ogółem
tych, zaś dQchody

ńskłt:b

ił

Z·ednoczonych

Stan

Od 1 stycznia " Stanach ZJedn&w które wdały się wspoJllłlla
ne pl'udsiębiorstwa samochc.- tzonych uległo zamknięciu 348 ban
ków, których wkłady wyn08Uy 195
dowe.
Z tCł(O kł'óIestwa pnemy,łu miljonów dolarów.
automobilowego
niepokój o

.lak zaraza

wkłady,
pnerzllcił się
Z.iednoczon~

becnej żyją w pan1ezu'VOl strachu o
DOLARA, KTÓRY PRZy W
POSADACH.
Nie bez znaczenia .test taktt'
fakt ukazania się na rynku wa
lutowym Stanów Z.Jednocz"
nyeh olbrzymlei lIoś,,1
100 MILJONÓW FAt.'IZY·
WYCH DOLARÓW,
wykonanych przez Rosie ... •
włeekat

Ford bankierem

dżumy.

na eałe Stany
które • ehwtU o-

~I'

LONDYN, ZI. 2. (pAT). "Fłnan·
cial Times" stwierdza, że w chwłlł
obecnej w 13 stanach obowiązuje
moratorJum. Ogółem ogt'aniczenia
dotkn~y w chwili obecnej 20.000
banków, Jakie Istnieją w Ameryce.
Zamknięcie wszystkich banków w
stanie Maryland ze stolicą Ba1timore na 3 dni od soboty do wtOrku
dotknęło 205 banków, reprezentujących wkłady w wysok~cl 800
mUjon6w dolarów.

LONDYN,

27 II.

Z Detroit

donosz~ ie Henryk Ford V e
.łął dwa J!ló'\\'Ile banki w Mlehi·

lI(an pod wal'unkl,ero, 7.e po~.ostan le on jedynym akc.ionarjuszem i usłali sam skład dyrck·
cil. J('.8ł l-~eet. .. u.amienna. i!'
Ford pO raz p!Cl'wszy samodzielnie kienJ!lC baukami.

I

WASZYNGTON, Z7. 2. (pAT) Henryk Ford miał rzekomo złożyć
8,500 tysięcy dolarów, przeznaczając tę urnę na reorganlzae)., "Flrst
Natlonal and Quardłan Natlonal
Bank or Commerce'J w Detroit. We
dług pogłosek rzekomo z miarodajnego źródła na ten &am cel ma
przeznaczyć Reconstructłon Plnance Corporatloll 70 mIljonów, Pederai Reserve Board 20 ntłlJonów. Do
akcJi stabilizacji stosunkó" bankowycb w Detroit mają się równie7.
przyczynić finansowe instytucje no
woJorskie l chicagowskie 5111D4 2ft
mIljonów.

R6wni~ jest ~Nlniez,one ' "
W
stanach:
nowojorsk.im, eofywarue wkładów ~ ra('h
New Jersey, Vel'mont J Jowa, ków handlowyeh. W Dayton
Nebl'oska, zostały J)rZyjęte lista Clły w Hanie Ohło
CZYNNOśc.f
wy, zwięksrza:~e prer~alywy ZAWIESZONO
WE
WSZYSTKICH
BANKAfR
władz stanowych w celn oka:ru
~A 3 DNI.
nia pomocy bankom t przys.ple
Pt-ezydent Roosevelt . DłłrlulJ.a
.enia ich roor,{anizac.ii.
się 7P swoim przyszłym miniNEW YORK, 27 H. Wt'Ude strem skarbu WoodJinem nad
tvraienie wywołała tu włado- krytyczną sytuacją banków w
mość o
Maryland i Michi~au.
nYMISJI JEDNEGO Z NAJ·
.Jak słychać, banki w Dek'olf
TĘŻSZYCH FINANSIST()W
i BaItiore ma,ią ołr.zymać znacz
Stanów ZJednoczonych, prew- niejsze pożyczki od Finance
.
. Com. Szczegół* * •
swych posłów i senator6w ze zg~omadzenia
,'>a rady administracyjnej Na- Reconstl'uetion
Bliższych
SIi('~6Iów o podtiomU City Bank w Nowym nie krytycznie .przedstawia ~l~
narodowego
Jorku, Charlesa Miłe.hell. który położenie w Maryland. gdzie łwlu runu na banki amerykańskie narazie brak. Należy jed·
Warslll. koresp. "Głosu Poranne· nych ciał ustawodawczych i przedziś raaJo złnż)ł podanie o
wobee
"
pr()wadzenia nowych uczciwych wy
przypuszczać, że wydarze- go" telefonuje:
flak
mis.i«:.
NAGŁEGO WYCOFANIA
nia, zobra7,owane prz~ powyż
Wczoraj od~yłO się posiedzenie. borówJ co jest nieollzonym warun&Ze depes7.e ~ają w bezpo- rady naczelnej Ch. D. w Radomiu, kiem 'Wyboru prezydenta państwa.
średnim zwłlJ,Zk11 fi' 7,apoe7·ątko- na którem postanowiono odwołać cieszącego się powszechnem zaufawaną
w Stanaeh Zjednoero- się d~ k~toli~k!ch stronn~ct~ Rze- niem.
"yel! dwa lała temu
SLy D1emleckleJ, aby w Jmlę Zllsad
Na wypade~ gdyby nowych wy
. INFLACJĄ KREDYTOWĄ.
chrześcijańskicb,
Doowiązujących
borów nie rozpisano i obecna sytuPowołana wówczas i sze.roko takie w życiu narod6w, przeciWlita
acja polityczna w państwie nie doreklamowana 'instyłlle.ła
FI- wili się wojującemu i :r.ahorczemu znała ZadneJ zmiany, rada naczelna
nance
Reeonstructlon Corp., nacJonalizmowi niemieckiemu.
poleciła p08łom i senatorom stron·
kt6ra m.lała ożywIć żyele goPowołując się na uchwały kOlt.
nictwa Ch. D. nie bra6 uduaha w
spod&reZJe, nietylko łeł(o nie u- gresu Ot. D. w LodzJ, rada naczel· zgromadzeniu narodowem.
czyniła,
lecz,łeqeR
hardlliej na domaga się 1'OZWią.zan l a obeeSkomplikowała l tak już J.8wl. klane stoSunki bankDWe w Sła·
nach Z.ied;toezonych.
lycie gospoda.t'czc Stanów
Zjednoezonyeh, .lak
okazunawiedziły Anglję i Irlandję
.le, nie może dzisiaj
LONDYN, 27. 2. Z powodu na· wodą, k!ótej poziom dosięga 1,8t
otrzyma każdy prenuPODOŁAĆ CIEŻAROM OLU- glej zmiany temperatury w całej cm., w Cbipenham dochodzi do
flłÓW BANKOWYCH.
Anglji nastąpiły wielkie powodzie. 2,50 cm. Przedmieścia Londynu tą
merator, który w dniu
Ob~ne trudności banków a- Szereg rzek wystąpiło z brzegów równie z zalane wodą. Ruch koleJo.d z i s i e j s z y m, t. j. we
mel'ykańskieh ujawniły się bo- i zalało grunta na przestrzeni kilku wy jest w wielu punktach utmdn~o
wtorek, dnia 28 lutego
dajże na.imOMtiej. n9.fjaskra· kilometrów.
ny.
wiei w .stanie Miehjf(~ ('..en·
Tamiza w ci""'u 12 godzin podW północne,i Anglji paw.ją nadal
"
• k"
mysi sa'pe
trał l,
OInUS uJąceJ prze.
• niosła się o 60 cmt. Najwięlisu
obfite
śniegi. Pokrywa śniegu wY'
I moehodowy.
Jak podaAC Jeden szkody wyrządziła powódź
hrab
lae:~
nosi
w
wielu miejscowościacll 2
! z dzienników, ~ki pI'7AmlysJu stwie Surrey. Rzeka Wey w:stąpt- Cm. Szaleją
gwałtowne burze śnIeż
mi~s-_(
I "łlDloehodow~f) w roku 1929
.
'1 V 40 mI·llIn.'
dola-"w
ła z brzegow, zrywając mosty i w ne, które w ciągu ub. tygodnia apo
WynOSI
-"",now
olV, • d
.
j
t
.
i
I/ Ił iuż w dwa lala potem zamic- Je nem mle scu worzy Jez or~ ? wodowały 15 wypadków śmiertel.
. straty
szerokoscl. t!yeh.
nI'1" y Sl~ w o Ił..ul'zynllC
. . , ....J.."" długości 7 klm. I 3 klm.
.
ga;ące 54 milionów dolarów.
Setki sztuk bydła zgtnę~o w wez.bra
do administracji
Z Dublina donoszą o wielkich oNiew9tpliwi~ jedną s prsy_ llych fa~acb.
..
•
padach śnieinych w - IrlandJi. Pię
czyn zachwiania sle banków UJ
W Wildshire 1 Ulnych połudmGsłanie MiehiJ(Rn są
wych hrabstwach wiele mieJscowoś cioro dzieci w wielm szkolnym, kM
rych zaskoczyła w ctro.dze do szkr.
NIE OGLĘDNE INTERESY
ci jest odciętych od świata.
Iy
zadymh śniezna, z,iJl~o.
I
KREDYTOWE,
W Trowbridge ulice Gl! zalane
______
__________- - - - - - - -__
NAD BA:\TKAl'\fJ.
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Jednodniowy streJk

n. -

"GLOS PORANNY" -

19mł

, CZYCY o chiński

pracowników m ejskich
w stolicy

m

Warsz. koresp. "Głosu Pl)ranne·
go" telefonuje:
Wczoraj w godzinacb wiecwrowycb odbył się wiec pracowników
miejskich, na którym uchwalol1()
jednodniowy strejk protestacyjn)
w środ~ jako protest przeciwko
ponoszą
zaciętych
poważne
odebraniu urzędnikom t. zw. dOdat
ku stołecznego. Pon~eważ jednak
i Hsiawo. Mieszane oduchwała 8trejkowa nie zapadła Jeuoddał Yan.g
łłiezdobyta
przełęcz
dzi.h.
mandżurskie i jallońliikie
nomyślnie, więc
sama realizacja
po.suwają się również ku stoli- będą uniemożliwione ...
uchwały znajduje się pod znakiem
PEKIN, 27 II. (PAT). GłÓw - .
pro",inc~
Dżehol 7 . 'IllW przyszłości
zapytania.
ne dowództw· ~ armji chińskiej
TOKIO, 27· II. (PAT). ~;h "v
Szung. Wazmy węzeł koleJow'v
ooenia swe dG cychc-lasowe str8 japoI1skie i mandżurskie, d7.ią LiIlJ{-UlliIl na linji ' SUi-czung-1 LONDYN. 27 II.
(Tel. ~'ł.
tv w bitwie o ,,~zełęcz g6rsk~ łające w nżehol, zostały zna. ,. Czen.g - Ten wedtu~ ostatnich .Głosu Porann~o").
się
nie W7 "llocnione pr1ez prz!!J wiadomości
opu~cjh wojska >. W . .
.
ł
PARYt, 27. 2. (PAT). Po ożywtQ Pai - szi - tsu na 1000 żołnie ście
na stronę ni~zal("ŻJw~o "hińsk;e.
Izbie gnu.n toczva się
Ilej dyskusji, w toku której premJer rzy zabitych. Straty iap"ńskio! państwa mandżurskiego al~n.
wielka dyskusja na temat doDaladier energicznie interwenjował maj? wynosić 600 za.r'tych . Szi Wen- Hua, dowódcy brYfCa
starczania
broni pa.ńsłwo.m wo
stawiając wkońeu kwestję zaufania
Japończycy prą
Wszystkie dotYClho('7,a,sov'~ prl)- dy kawalerji. Fakt ten nastą
jU.lącvm.
Z
d'!k laracią, którą VI
senat ucbwalił redukcję kredytów
pił w pohl i :7.u ważnego ll'unktu
bv
jauoiiSlkie
owJddni~ia
p.rzeimieniu rządu złożył minister
wojennych 180 przeciwko 118 gło
strategiczne~o,
stanowiącego
tęcza zostały odpt,r te.
som.
wynika,
ze An~łja
klucz do środkowego Dżeholu.
LONDYN, 27 II. (Tel. wJ Simon.
- - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.al•• Wojska
gen.
. .,Gło.rou Porannego").
wprawdzie wvpo.wiada się kaznajdujące się ohecnie
w 1\7..Wiadomości,
nad<!hodzące z tegorvcmie Jl'l"zeciwko dostarFanI'!. przygotowują się ~o mar placu boju w Chinach, wskaz'Is?U na stolicę orowincf Dżeho 1 ią , ż.e optvmi7.m komunikatów czannl broni, za,r ówno do Azji,
Ozeng-Teh, której upadeJk spo- c>hiń5łkich jest nieuzasudnionv. jak ~ do :~mer~ ki Południowej
dziewanv jest w r.ia~"l Idllo! Wprpwdzie armia jP.JlOil"ka po (woj<M boliwijsko - paragwajna iib1i7s7.voh dni.
nosi znaczne skaty, ale posu- ska), ale z za 'jtrz-eieniem, Żł' za
Wed1<uq informacji, otrzymn· wa się sta1e na'przód, wypiera- warte dotyohczas kont-akty do
nvch z T~kio , w szereg!l{;h o- 1ą( chińczyków z Z:ł. .lmowa
stawy P10r~ J.wif '.,rVR on:> f\e. Ta
brońcó w O:zen~-Teh l>anuje już nych okopów i miast Obecnie
oczywi~hecniE.' zamieszanie z powOdU oddziały arm.ii japońskiei 7.naj kie zasłrzeżtmie czyni
niepowstrzvman,e.'~o
naporu dują się jui bardzo. blisko wicI ście całe potę,pjenie dostaw har
wojsk japońskich i m!'ndżu,r kil'p,o muru chińskiego, które- dzo orohl('m~t./e:tne.
skich, któr~ ~u:ż zajęłv CZ80' go, jeśli wierzyć dawanYm WIeuq
• 94& , W4P4#. li CEP
$i Ol
lokrotnie pr1Y"7~.z(,'tliom. ;a
poIlJC.zyCV nie maja zamiaru

Dowódca brJlgady kawaler;i zdradził i
na strone najeźdźcy
Obydwie strony

w

walkach

straty

Dostawy broni

Izi-Wen-Hua
klucz

Prancja

przeszedł

rozbraia

naprzód

Szi-"Ven-Hulł

Bandyci
Dwaj

\V

potrzasku

popełnili

samo-

bójstwo

z Brześcia

Kai~emu

woloo ko[~at

pierwszy polski bezszmerowy film
premjera jutro - tirand-Kino
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WACŁAW

ZABOROWSKI

MORD

Powieść

oryginalna na tle łódzkiem

(Cqg daJszy).
.- Jqcy wy wstrę,tlllil - wstydźcie si~ tak ~v
dzić z kolegi rzuciła na pożegnani<e A.nia i po
powrocie do swego pokoju na złość tym "mądra
lom" w.pisała do swego panieńskiego albumu:
"Umia'r i taM ~ są cechami kamego ku.1Jturalne2u
c1!łowieka ".
Oeen.iająe WiSzy&tkich przyjaciół Ania U'Wuała
Romskiego za najmądrzejsze~o, Rheinbabena za
najzaooWilli-ejszego, zaś RenlIlR za na.'kochańszego ...
Dopóki Renn opietkował si ę nią jako chorą,
uczucie przywiązania do niego drzemało w sercu,
p!l'awie nie oając o sobi~ ZIIlać, ale z chw11 ~ zmiany
w;zajemnego stosunku, kiedy jako rekonwall'sccnLka musiała W\Ziąć francuza w obron ę przed nap",·
ściami przyjaciół,
wys)1uchiw3ć jego żalów , nocies'zać i uspokajać, obudził się w Ani inctynkt macier, zyński i miłość
gJ:ęboka i .lasna
do ,,biednego.
chłopca". Ania utraciła rówtnowagę duchową i siedząc
w iectZorami rozmarzona .
słodJko
tęskniła
w oczekiwan~tl jakiejś wielkiej niez'llanej rado.ści.
Miłość wydeIikałmi'la duszę AIIli i
wysubtelniła
wszystki6 J;c'Zuda i Iildruchy, które niera," przybierały formy sentymentalne i niepokojące.
Pewnego
razu naprzykład ucałowała w rękę Romskiego,
elego nie zr.obihbv T'oprz.dnio .
Histoda tego "hołdu za,nzew,ski~o" była nast~·

nad Bugiem donoszą:
Wczoraj nad ranem w kolonji
Zagłusze w powiecie Kamień Koszyrski polieja osaczyła trzech ban
dytów, poszukiwanych od szeregu
Il"esięcy, k"kakrotnie
karanych
więzieniem za napady i za ostatnio
dokonany napad w Wysokiem Litewskiem. W czasie osaczenia kryjówki dwaj bandyci Konstanty An
typa i Stanisław Regułski ~opełniU
samobójstwo, trzeci zaś Dymi' r
Hryciuk, został ujęty z raną postrzałową. Stanie on przed sądem

••••••••••••••••••••••••

przeKroczyć.

niezawOdne środBi
BohaterskI optymizm
na łuPież I

PEKIN. 27 II. (PAT). rJfUoorJ)7~hol TanYu-Lin oświadczył, iż japońelY
"v będą mogli opanować podIe~dą mu prowi'De.le dopiero
wtedy, Ikiedy wszyscy c.hińclY
cy padną na polu bitw". Japoń
"'ZV(:y - oświa'.lc.zVł generał _
naŁor prowincji

mogą zabijać

dziesięciu

chiń

"zyków,
tracąc jednocześnie
tylko
jedneRQ człowiekll. ze
swych własnych szer~6w, ale
niech nie upominają, iż wa~
cZą ~hecnie z całemi Chinami.
Zobaczymy, .;ak dłlQgo potrafią

~nsHtut

I

de 'Beau.U

orno

6-go Sierpnia Nr. 3,
II piętro, front. Tel. ~04-91
Usuwanie piegów, wtłgrów
i zmarszczek.- Racjonalny
masaż twarzy. Fachowe
wskazówki w dziedsinie
- pielęgnowania cery. -

ozvnić.
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pująca: Aniłę oddawna niepokoiła myśl: dlaczego
plliIl Andrzej omawiając swe 7.amiary na przyszło.ść
ni,Jtdy nie wspomniał o Polsce?
Ania w rodzinie i w szkole stale słyszała, Zf
wlS,zvstkie wzniosłe czyny i dzieła wielJkich ludzi:
Kościuszki, Miekiewicza, Pillsudskie-go .... miały
n~
C6\u "Polskę"; stopIlliowo wyrobiło. się w Ani Jl'l"Uświadczenie, że Polska to jedyna ziemska idea, która może porywać serca ludzi poza ich codziennemi
sprawami. A tu raptem - jest Romski, którego Ania
uważa za wielikiego czło.wieka,
ma wielką ide~,
a o Polsce nic nie mówi. To nie mogło po.mieśclć
się w patrjotycznej głowie wychowanki państwowe
f!O gimnazjum. "Tu musi być coś nie w porz~k.u,
on coś ukrywa, cze~oś nie dom awia".
W wigilję lo~u, kiedy całe owarzystwo poszło
na sp ac eT w stronę cmentarza za,l"'zewskiego Anta

- Ach, nie - nie jestem taka już głupia - 00parła dziewczyna zapominając .obrazić się. Mózg jej

doraźnym.

Ito

za~adnęła:

- Panie ka.pita~ie! Dlaczego l>an wciąż mówi
o ludzkości , a nie wspomina o Polsce? - Czy Poisce pański lot coś p!fzyniesie? Czy Polska na
tern wygra?
- Nie myślałem o tern - odrzelkł Romski
ale jestem pewny, że lud polski jako c.ząstka · ogółu
musi wygrać z chwilą wprowadzenia w życie pacyfikacji i powszecooego braterstwa. Jeżeli natomiast
pod wyrazem "wyg.ra" rozumieS<l korzyści terytO'l'~alne a nie budżetowo - mo.ralne państwa to musisz się rozczarować: Rzec,z posp oIita Polska obszaru
nie powiękJszy.
- Skoro l>an nie <biała w imieniu narooll
i państwa, to w czy jem?
- W imieniu ludzkości. gdyż uważam, że ludzkość i jej sZlCzęście więce.l znaczą niż Pol.slka i jej
interesy. Wogóle. Aniu.. zadajes.z dziś niezbyt mą
dre pytania.

pracował gorączkowo wchłaniając

nowe tezy ..,LU<1l-

kość znaczy więcej niż Polska", "SZCizęście ludzkości je~t wa'Żlliejsze od interesu
narodoweRQ",-

br.zmiaJ"(, w jej serou jak hvnm rewolucyjnypowodując przewrót
i p'r zeszacowanie wartości.
&zła i patrzała podejrzliwie na aurora tych haseł,
który śmiał bluźnierczo podeptać jej dotychczasową drabinkę ideową, bo jeżeli tak to śmierć poJ.e.głyclh w powstaniach była umiej potrzebna i mniej
chwalebna od śmierci uczonych, ginących w czasie
doświadczell w lahoratorjac::h, lelk.arzy
zwalczaJą,
c::ych choroby i rewolucjonistów padających na barvkadach w obronie haseł o znaczeniu ogólnoludzkiem. Kto jej to mówi? Słyszała o panu Andrzeju, że jesZlCze w 1905 roku jako chłopak był skatowany przez kozaków, że w trzy lata póimiej za
,,niepodległość" bYł zesłany na katorgę, Slkąd powrócił dopiero po rewolucji w RosJi w szeregach dyW1zji 2e1.i.gowskiego. Ileż' ten człowiek musiał wvc::ie~ieć i przezyć d1a Polski; wie, że był pięć razy
raDlDy; widzi, te pierś jego zdobią kolory wstążek
orderów bojowych - i nie może uwierzyć. pojąć
i ogarnąć te:;:o, CO on powiedział. A jeśli tylko za··
żartował, aż·ebv się od niej odczepić? lJUh nie zd.aj~
sobie sprawy?
Ania nagle DOczuła Dotrzebe DOstawienia kropki nad i:
- Proszę pma, a gdyby zaszła Ik oHzja pomię
dzy szozęściem ludzkości a interesem Polski? Gdyby panu l>rzyszło do wyboru nie pomi ~ dzy ludzkością a zburzeniem Tokio, lecz pomiędzy ludzkością
a zburzeniem Warsz~wy? Cobv pan ,vówczas zro.bił? To się może Zdal"iZYć nieprawdaż?
(d. ~ D.}

lO
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iMo2na

Się

I w chodzę

przeliCzuc...

do sklepu, aby coś ku-

li pić. Nagle robi si~ małe zamieszanie.

Jakiś

dać

reszty z

pan twierdzi,

że wręczył

Pamietnik CI O ie 8, kór, I la sie z wiezienia do wlez enia l ~~:~::~~i~!~=~:::!~ z:a~~~;~
Piolir pochodzi z Mińslka i był
rosjaninem. Dziś jest CZeIllŚ w
rodzaju obywatela ... więzień pol
skich. Pierwszą karę odbył w
więzieniu jako 15-1etni wywiadawca r()syjskiego wywiadu. -D-ziś Piotr ma 32 lała i siedzi
w więzieniu. Za cztery miesiące, opuści je. Czv pooto, by za
raz doń wróclć?
Nie mial szczęścia od pierw·
s'lVCh godzin swej praCY. Are'iz
towany, gdy sze<U na pierwsz,·
wywiad, skatowany do omdł.enia tego samego dnia, katowany potwornie za ruparte milczenie nazajutrz, umyka dnia trzecieJ(o z więzienia i pod osłoną
nocv" pod k'lllami karabinów
wydostaje si~ z rąlk niemców.
\V ucieczce nat,rafia
na rz-eikę
Szczare. Musi ją przebyć w,pław
mimo, że jest grudzień.
Ale
strach przed stJrvczkiem każe
mu rzuCić się w nurt.
Rzekę
przepłynął. Na brrwg się wyd/)-

wn ej instytUJCji, opie.kującej się
takimi "straconymi ludźmi". Za
stał jakąś panią i wyspowiadał
si ę przed nią. "Ona wyslucllĄła
i dała boohen€łk chleba",
NIt'
pr.zvjq.ł, mó\viac , że prosi nie o
jałmużnę, ,lecz o "wvratowani (!
całego życia, l;\.tÓTego sam ocalić nie potrafi". Odprawiono riO
jednak z nic7.em.
Ktoś mu poradził zadą~nięcie się do wojska. Bvła wojU:l
z bolszewi'kami. Piotr się zap:sał, ale wówczas koled-zv
na·
straszyli go, że jako b. wywiadowcę rosyjskiego,
skazanego
na 10 lat przez n'.emców, cw
ka go kula w łeb. Wezmą go howiem za szpiega na. rzecz Ro sji. Więc PiotT
nie sta wił si~
do pubku, Ale żył i tak w dągłym strachu, bo wyszedł wl'aśnie dekret, skazuiacv dezert,,rów na karę śmierci.
Raz wpadł w ręce żandarmów
Dokumentu nie miał żadnego.

\'otał: nadł he~ P'l"zytonmości.

'V

urz~dzie ś,\edcznn podał

fal-

Nazajutrz w kajdanach zaprowadzono go
do więzienia.
Już nie torturowano,
widząc
hezee.l.owość tego środłka, Pode
słano koofidenta, wód,kę. I to
nie pomoJrło.
Piotr milczał,
niemcy spoglądali na tego dzie·
ciaka z szacooldem: oto charak
ter. Nastą<pił sąd polowy i wyrok: 10 lat więzienia. Słrycl p k
IlO ominął M względu na wiek
młodociany.

Urzędowy

szywe nazwisko. Nie spostrze·
gli się. choć tam tkwiły już 2
jego fotograf je z dwoma. innemi nazwiskami...
Kupił sobie
prZfmusLke żołnierska. zezwalającą na mieszkanie poza
~o ·
sZ~l1'ami.
I{upił sobi e mundur.
Poszedł na wyprawę:
chwycił
pare butów w skleni e i zaczął
uciekać . Złapali , wszystko
SIl;
wydało. Więzienie. Dwa t Vgodobroń- nie wolności,
nowa krlldzież,

znów 8 miesięcy wif}zie.nia. Za ,
sLrz"knął sobie nafty "l nogę.
Szpital, groźba amp<utacji nogi.
Operacja. WoboŚć. Nowa kradzież.
Sąd wo.iskowv skazuje
na 2 lata za kradzież i... dezercję pod cudzem nazwislkiem.
Odsiedział w Stanisławowie.
Przyjechawszy do Warszawy,
spotkał "ZlIlujomego". Była
to
noc. Przywiia.1.i się. Piotr nie
mógł się był odrazu domyśleć.
że "znajomy" stoi na czatach.
że szajka w tej chwili
okrad~
pobliski magazyn" Obława. \Vszyscy wpadają w rC'Ce nolicji. Piotr z nimi. Za .. usiłowa
nip. kradzieżv". do którei ręki
nie przyloż'vl - 6 miesięcy.
Orlsiedział tę karę w Mokotowie. Na wspomnienie tego ok re
Sil Slkóra mU cierrmie, alhowiem
był to czas, ~dv trzech st'rażni
k6w padło z rąk dłu~otennino ·
w'.'ch 'wi ę ź'nić\\', wiec inni dozorcy mścili się za śmierć kolegów. "Trzystu za trzech" - bOy'ł o haslem jednego z dozorców .
Opuściws zy mury tego
do ,
mlJ. Piotr postanov,'ił wyj echać
d rl1 eko, by .. w razie ('zego" ;"~m
nie wrć-cić \Vi€!<.; do s tał sie "M.
gap ę" do Katowic. Tam. o-CZYwi ~cie złapano go no pierwszej
zaraz wyprawie po cud7.e mienie. gdy łup wl6z~ w w6zku d~ie
cięcym. Za uporcz\ilVe zata ienie naz;~iska w5p6.1,nika ołTzy
mat wielkie baty - m . in.
w

ca mekł doń: tf mały SZpiegu.I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!~!!!!!!!!
nie masz si~ czego martwić, bn
jak się wojna skończy, to odzy·
skasz wolność..;:
Przysłano RO do
wi~łel)ia
d.!.a nieletnich do WM'Szawv. W
celi siedziało 15 ehlopców "mało podobnych dO ludzi':
je$ł
się
Ale Piotr upalnył sobie,
następstwem
zęóów:
idąc do roboty w obrębie więod I1Qjwaeś1'JiejstegQ dziecińst
7ienia, oŁw6.r w mw-ze. Po t y~odniu wvmJmął się. Na ulicy,
naJeżypielęgnować zęby
w więziennem ubraniu...
co
czynić? Obce miasto! Ale
jakiś przeohodzień odgadł los, Za
wołał lito do bramy. Oddał swoje palto i kapelusz, kazał iść
za sobą. UkTywał go w jakiemś
mieszkaniu. Wystarał siQ o ubranie, Dał mu troch~ pienię
dzv na drogę
i poradzil, by
Piotr próbował si~ dostać d"
granicy rosyjskie;.
Piotr poszedł
przed daleką
drogą do kościoła, P'l'zerobioncqo z dawnej cel'lkwi (róg Miodo
wej i Dłu~iej).
Tam wstał do
noc v . A odchodząc, miłował zabrać kielich
z tabernaculum.
Schwytany, wrócił do więzienia
~ębówOJJOL,dzię}(i ~~sokiej zawardla nieletnioh, gdzie ~ 7;nmv
tości 5kladnjkówkoloidaJny'ch~posiada wielltą
skatowano.
W wię'Zieniu wzięŁo ~ wralZ
silę absorpcyjną,czyści więc zęby
z innvmi do obierania k~rtof.1j.
dok/adnie,usuwając
Z nożv zrobili sobie piłki, prl~
ZQnżec~Y$~cłenia, barWJ1iJa
piłowali kraty i JrI'omadnie u·
ciekli.
oraz 1'Jiemi/y zapacIJ.
Piotr udał się do
1)ewn~o
"pana", kt6rv mu w WIęzIeniu
podał sw6j adres i powied7.iQł,
że mu ofiaruje pracę.
"Pan"
przyjął Piotra z olwartemi ra·
Niesamowity wypadek w koszarach
mionami i daJ mU ową ."pracę":
nazajutrz wysłał
na wyprawę
Pewien włóczęga belgrarlzki clhem, która była do połowy
złod7.iejską,
ktÓTa dla Piotra
Gdy biedaclysko
przeskoczył nocą przez plot w n rupelniona.
skończyła się mów fatalnie: po
nadziei
,
że za tym płotem "naJ dowiedział się o lem, dostał Ze
raz trzeci wrócił do więzienia .
dzie jakiś budyD(~k. w którym strachu napadu konwulsji.
Tam pn;esiedział
do czasu b~dzie móg.ł przenocować, Dorozbrojenia Niemców. Wladl~ słał się w ten sposób do jaki\!·
Pl"l~kie wY'JY1.l4ŚlCilv
Pioka na goś niezamieszka~ego domku
obywateli polsldch
wolność.
w
którym
słało
mnóstwo
w Berlinie
"Pracował" J)'J'lzez kHka mie· skrzyń. W ędrowiec wybrał sosięcv i znów aresztowanie i bie jedną ze s.tcr-zynek i uIożył
:BERLIN, 27 II. HHlerow'iki
wyrok na pMtora roku.
A1t' si~ w niej do snu. Sen ten o "Allgri ,ł'f" donosi, że p!'ezyPiotr jest majstrem od ucie- malo nie stał się jego ostatnim djum policji w Berlinie zamieczek. Umkną.ł Wlęc z więzien:a snem na ziemi.
rza
wszcząt
w na łbIiższym
w S'Pale i przywędrowal' pieszo
Nazajutrz rano wyciąJgnąl ({,) ~zasie a'kcję p!l'zeciwko zagrado Warszawy. Tu /lO złapan(). ze Slkrzynki jakiś żołnierz z o- nicznYm właśdcielo1ll
nieruPo sz€ściu
miesiącach znów znakami najwyższego przeraże· chomości.
Chodzi fn.I przedepuS7JCzono na wolność.
nia. Areszl'Oy,ał go
nat)ch- ws-zystlkiem o te niel'l1chomo"Postanowiłem za wszelką C~ miast i odstawił wpro,sl do wi!! ści. któr,e kaopitaliści zagranicz
nę zmienić życie. bo czułem , re zienia: okazało się bowi em , że ni nabyli w Nicmczec.ih w cza.Ito-pn.i()wo ,ginę". Udał się do pe wł6czę;.(a spał w skrzyni l pen· sie inflacji oraz p6źniej.

J.ietu1UlłtUlie

' d4ied

poif/lJJienia :

pnyaynq twonenia
zieJonetp
tJsadu,ct.ego
sq chorolJy

D/ategoi14
wa

Pasta.

pastą do ze/Jów

..

OD OL,

do

wszelkiego rodzaju.

Schronisko w skrzrni DrG hu
Zamach na domy

.

.

p~ę'ty, cO .bv ło Łak ~~as~~. ze

I -

dłuzłotówki.

Dałem panu z pewnością pi ć

PI.otr ."oblecał sypac . "NI~ po- :dotycb _ twierdzi kupujący.
wiedZIałem prawdy, ale I tak I _ Ja natomiast stanowczo twier
mię ~śc!li. Ale gdy w celi. do dzę, że o-trzymałem monetę dwu złu
Iktóre.,. ml~ wrzucono, zobac~y- I tową _ twierdzi uparcie kupiee.
łrm ~1~.IJk , ~broc,zon~, krwIą,
_ Ależ mój panie, dałem pant\
to !pl sIg z,roblło mdło ..:.
5 złotycb! Ponieważ płaeę zł. 1.80,
I nazajutrz było badanIe, w przeto należy mnie sięj reszty zło
czasie k t.6reRo Piotr. c~w,:cił ~a I tych 3.201 •
łasz, stoJący W ką.cle I mm <;J ~ : _ To niemożliwe, pan musi sit.
broni!. Protok.ulanta, ld:6ry pro- mylić!
wadzlł bad~me w. ten S'Pos6b,
Kupiec Jest zażenowany. Mozna
uka,ra~o .. Pl?tr zas dostał tr~y to odrazu spotrzec. Sytuacja staje
lała WJ?ZI?m~,.
sie niemHa ...
~ Czy był może ktoś z pa6stwa
W wlę~len~ach me był g.rzecz
ny. Narazał Się dozorco~, co " d świadkiem, jak kładłem na ladzie
p~kut?wywał za,wsze .m.ewspo,ł - pieniądze? _ zwraca się kupuJący
mIerme ,do .przY.lemnOSCI
hardel
bec nych .
. T
..
(00
go SlaWJallla SIę· a częsc paK b'le t ml'lez Jed k' 'ede&
miębnika jest jednak bardzo in°ó Yd
ą,.
na ze J
. dl b d
b t' 1 l z pan w o zywa SIę nagle:
k tvwna
a
a
acza
es
la
.
W'd
'
ł
ł
~ i
"f,rul
t
.
dyzm
I zla em z ca ą pewn""c
iti
s Wpa It ~ ~ k
\
l miej'
jak pan Idadł na lad~ monetę pięo eJ arze rzve
przy- c'ozłotową
szła womość - oh, jakże krót- I
.
•
koŁrwała. Wyszedł z więzienia , Obecni zac~naJą szeptać m~ędzy
w sŁrzę.pac!h jak strach na wró- I wbą, zdająć SIę brać stronę Uptl~
hIe". Mial b'\;r coprawda lens.ze jącetro. .
,
ubranie ale sprzedał je za t y- Jezeli l ten pan to potwterto-ń(I). '
I dza... -:- mówi Jedna kobieta rio
Trzeba było się ogarnl'J.ć. Skąd druJP:le]
•
.
jednak wzią;ć pieniędzy? PoJe-- Czy zechce m~ pan wresz~e
t'hał do Swiptochlowic do daw- wydać reszty czy tez mam... - gł(\S
nego kamrata. Ten dobrotliwie kupltJą(ego zadiwięczał n.J.!ł tr01.U
ustą!Pit mu świetnei okazji: wy- miało'IW m,lecie"pliwienia.
Od!1r'tIoi
pra wv na sklep rze Ź'Ilidk i , wy- się ,,) ~?eDl;,. :ze p~n te~ za ~bwllę
godny do obrabowania.
l.agr07. ~ , ,,hcJą, KIlku :wpu14ryrb
Piotr skorzystał z uprzejmo- Opl.s.r:cza ~ kłlp, ponlewu nie zosia
śd kol.e gi, Wyniósł ze skleuu w li na czas obsłuZeni. Sklepi'-arz pod
nocy 60 złotv~ h.
Postanowił chodzi do kasy i prędko wręcza
.jeszcze jeden atak do wr6t for- kupuJącemu reszty z 5 Ił. 'hetunv - jeszcze jedelll u.patrzył t~ odchod~i, zaś pan, b1I'J,.,..
sobie sklep bv zuobić" na po-- ŚWIadczył Jego
prawd0m6wooM,
Wll'ó!l do R~sji . Ale tu noga mu prosi o dwa pudelka zapał. I . . .
się posunęła: złapano go.
1Ila niez opuszeza 8klep.
dobitek właściciel1ka iklepu, w · ·
•
którvrn nie on kTadł ~ed 10
Przypadkow.o w kilka dni . . .
dnami, , ;poznała" go, wskutek niej zachodzę do piekarza.
JUłI
czego dosiał się mów do wie- pan twierdzi, Ze wręczJł ........
zienia ~ tYm razem tylko n3 wf pięć złotych, piekarz aałoalłaeł
3 mi-esiątee, bo parpiery, świad· przysięga na to, co naJłwłętszego
czące o jego danych "'Praw · w życiu, że otr2ymał dwuztot6wk"
kach, dOM;.ły dopiero po Uipc!· W sklepie Jest dwuch kupakeyeh,
nomocnieniu sip. wy,r oku. Gdy- między nimi oezywlśeie l łwłacWt.
bv nie to! Ale i tak po 3 mje
- Widziałem, twierdzi, weswaą
siącach nie odzyskał wolności, przez pierwszego, Ze pan ten
gdyż
pr.z'Cd bramą wi~if}niil połozył na ladzie 5 złotych.
czekał nań t>Olicjant, by go znNagle odzywa się drugi z pan6wt
prowadzić
do aresztu woJsk,,·
- A jednatt twierdzę, Ze pan powego - poszulkiwano go bo- łożył na ladzie tylko dwa złote.
wiem za dezercje. ldór~ nOT)"}- To jest niemożliwe - oponuje
nil '[lod innem fałszywem na- świadek. - Przecież kiedy ten pan
zwilSkiem (juź za jedtną dezer- kładł na' ladę pieniąd.7.e, pan dopiecję odsiedziałl).
1'0 wcbodził do sklepu.
Więc znów więzienie! De f~lł·
- To nic - odpowiadam chłod
szywych nazwisk, ty~,e srpraw! no, - poznałem pi~lozłotówkę tet
Po' odcierpieniu tego w~-zVd- go pana Już parę dni temu w sklekiego pos tanowi! iść ni~c'~ ·,tą pie kolonjalnym...
do granicy rOoSyjskiej i nie
Konsternacja,. Swiadek s.:ybko
knść., nie kraść.
ĄIe ,głód po opuszcza skl~p. Ponieważ właśnie w
drodze zIlllusil go do odwietłze tej chwili ob:)k sklepu pl'7ecbodzł
nia cudzego sadu. W dhJwil! , posterunkow; ', polecam jego opiee6
p'dv Drztlsad,zal partkan, pob zdenerwowanego pana.
cjant go chwycił. Było to w s,.·
.. * •
snowcu, Tym rzem powiodło
W komisarjacie zameldowało się
mIl się jednak.
Uwierzono, ie potem jeszcze bardzo wielu innych
jest rosjaninem i odesłano eta- poszkodowanych. Okazuje sH3, że
pem do ~anicy. Tam stTnż gr!l aferzyści od dłttiszego czasu upra
nicma w nocy przoc:pluś<cil'a ~o wiali już swój proceder, aż im się
na \V schód,
noga powinęła. O tak, nawet w ta·
Patrol bolszewicki " ,r eszto- kich pewnych stuprocentowo jnte'Vat Piobra i uwib.z.l do Molty- resach moma sj~ przeliczvć.
lowa, Tam - błaganie, hy mu
K. N.N-t.
-pozwolono udać się do rodl1n- ~~~~~~~~~~~~~
nego Miń5lka. Niestety, .,kom3Ju •
1ir" oświad,czył: "jakżeż może
my was przyjąć? Może .te~teś wantll'r w więzieniach i n~wd
cie sZ'Piegiem? Wracajcie".
r.orszącej sceny w sądzie, ~zi>e
To była najstrasz.niejsza chwl zamierza się krucyfik ~em na
la w tuła~ce tego ~złowieka komplet sędziowski...
St:u!pll'ocoentowa beznadziejność.
Ten niePTawrlopodobnili! dłu·
A więc już nj~qv nie skouczy gi łańcuch udręk zwalnia na s
się .jegO męka!
od cytowania . na,stę:rmych etaWil'ócił
więc
na
Zachód pów, Ostatnim, jak sie rzć'kło ,
od<;i~dywnna 1(Q.
Wrócił na bruk warszaWlSki. jest obecnie
Pod,jął zawód złodziejski. Ply- ra, która
za 4 mie<" ;ace się \1ną lata wś.ród cia~łych areszto kc-ńczy. Siedzi tam Piot'r, zła 
wań zasłużonych
i ~('mytko  maTly sw ą miłością do niewic!'
'Vych. Śdgają go dale; jeszcze nej Sabiny - w czerwcu o
sl\dy
wojskowe,
gdyż
nle detchnie powietrzem wolnOŚCI,
cofnięto
J)'rZIfZ nicdopl\trzenie
Na jak dbu~? ("Jv .r~t w
listu gończego .
społeczeiistwie ja kaś siła , ikt6l'Jp,rwv Piotra s ą ~oraz gor · raby pn:e!l'wała
t~
karuzele:
~.ze, DOtp'Uszcza się wiel!kich a- UdT~i~
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Umorzenie
podatku
lokalowego
jest
jedgnie od
Ikarbowgt:h
zależne

Łpdzianka p.
Barkai uZYlikała

władz

Ail1.na B:rod'aczzgłaszać ~ię mogą
tytuł doktora
na uniwersytecie paryskim za
w
ohronę
tezy
"Action
de1l
Podatek lokalowy w Łodzi zawie podanie o umorzenie podatku, któ'Ravons de courte l ouguem'
d'onc:le sur le Vims Vaccina,' et ra 129 tys pozycji, tyle bowiem re to podanie za;atwiano w ten spO
jest w naszem mieście mieszkań, sób, że urzędnik komisji społeczses GelllDes adventices"
nie licząc nowówybudowanych' do- nej magistratu, na miejscu, 'V
mieszkaniu podatnika, badał jego
mów.
Piekarze żądają dalszej Rok rocznie, około 60 tys. płatni stan materjalny i po stwierdzenIU
stwierdzonem
jeszcU'
podwyżki cen chleba ków podatku lokalowego, przewa~ ubóstwa,
nie robotników; zgłasza się do orzę przez dwuch . sąsiadów podatnika
Dopiero przed tnema dnili . du podatkowego o umorzenie wy spisywał protokur bezowocnej egze·
mi podwyż,szona została 4'C!na mierzonej daniny, z tytułu czy te kucji.
pj'e czywa, a już piekarze PUJ ubóstwa, czy też bezrobocia.
Z dniem 1 października 1932 rO
Sprawy te dotychczas były ta ku; jak wiadomo, ~ynności egzeku
stępują znów do podwvlJki, tł-.
łatwiane w ten sposób, że bezrobot cyjne powierzono · urzędom skarbo
macząc się zwvż:ką ceny mąki
ni składali odpowiednie poilania wym. W związku z tem, magistrat
na rynkac.h wewnętrznych.
do wydziału podatkowego i po otrzymał
zawiad(}mienie
władz
W tym ty.godniu zwrócą !i : ~ przedstawieniu w magistracie za- slcarbowycb, że wnioski o umarzaorganizac.ie pieka,r zy do mali świadczenia właściciela nierucho- nie podatku lokalowego stawiać
stratu o ponowne zwołanie k,o mości, ze płatnik nie ma żadnych mogą tylko u r7.ędy skarbowe.
Magistrat zwrócił się do minister
misji cennikowej w sprawie dochodów - podatek umarzano.
Inni podatnicy, którzy nie posi:> stwa skarbu z prośbą o pozostawie
cen na pieczywo. (bl
dali legitymacji państwowego uIV nie dotychczasowego stanu rzeczy,
du pośrednictwa pracy, zgłaszali przynajmniej w stosunku do płacą-

Do

magistratu

bezrobotni

tylko
P. U.P.P.

zarejestrowani

I

cych podatek za mieszkania robotnicze, czynsz za które wynosi do
150 rubli rocznie.
Na to podanie przyszła odpowiedź odmowna.
Jak z powyższego wynika, kiero
wanie podań do magistratu o umorzenie podatku lokalowego jest obecnie bezcelowe. Po' rozesłaniu na
kaZów płatniczych za rok 1933, na
pływają do wydziału podatkowego
m. Łodzi setki próśb i podań o umo
rzenie. Podania owe nie mogą być
teraz rozpatrywane, gdyż jedynie
sekwesrator urzędu skarbowego po
wołany jest obecnie do badania sta
nu materjalnego petenta i tylko
on, w dziale' egzekucji, moZe przed
stawić
swej władzy przełożonej
wniosek o umorzenie podatIiu, na
podstawie protokułu bezowocnej ~
gzekucji.
Bezrobotni, posiadający legityma
Ohniżka
węgla
cje PUPU., w dalszym ciągu zgła
szać się mogą do magistratu (plac
w kj,e!rllDku onniżent'ł
cenAlkcja
wę,gla znajduje się w pełWolności 2, w podwórzu, na partenYm toku. Wyliczenia władz
rze), gdzie wydaje im się formulacentraLnych wskazują, iż obu.rze do podania o umorzenie podał
żcnie mogłoby nastą,pi~ bez u
.
.
szczerbku dla w~.l.arzy. ZaznaZa 08tat01 okres czas~ hczne sposóbwzmacniaorganizmswych ku oraz formularze zaświadczeń
czyć Jlnvtew n.llleżv. te opór pr~~e ~auk?w~ ,?odkreślalą war- dzieci. Emulsja Tranowa Scotta właścicieli nieruchomości.
Po wypełnieniu obu formularzy
ich oclbija się fatalnie na cało- tos~ wltamm l l?h ogromną ro- jest doprawdy nieocenionym
kS7tnlcie
Dolitvki obniżenia Ilę ..]a~ą odgry,,:aH o.ne. przy roz- środkiem odżywczym o wysokiej zainteresowany powtórnie zgłasza
cpn.
wOJu l wzrośCIe dZlec1. Szeze- zawartości witamin A. i D. w for- się do magistratu, poczem, z. ty tulu
gólnie ważnym czynnikiem są mie lekkostrawnej i o przy jem- działania ustawy, podatek zostaje
'Vska'ZIU.i€ się na ~waż'l1ą po witaminy w leczeniu rachitvcz· nvm smaku. Ceny na EmulsiA umorzony.
mvtJ,:ę,
jaka zaszła w cało .
J
'<i
Zwracanie się natomiast wszyst
kształ'cie akcji ohniżenia cen. nych i skrofulicznych dzieci. Każ· tranową Scotta obniżone zostały
da
matka
winna
więc swemu o około' 40%. Normalna flaszka kich innych płatnikÓW, nie bezroOtóż
zanim ro,~poczęto pertraktacje z poszczególnemi gru dziecku dawać Emuls]ę Tranową. Ikosztuje obecnie zł. 3.-, dUla botnych zarejestrowanych i posiadaJącyeh legitymacje, Jest dotąd zu
pami przemysłowemi, należało Scotta w ciągu kilku tygodni podwójna zł. 4.50.
pełnie
bezcelowe.
uzySkać 7.ni!Żiki eoo na w~iel. jesienią i zimą, ponieważ w ten
..

Jeszcze im malo ! 7

cen

Radzl-ce' \VI-nnl- dbac' O zdrowI-e
- swreh d·
I wJehowanie
ZleCI-

,

. ~awa stanieje
Kawy nam nie zbraknie.

Cała

Gdynia został" ostatnio zawaloll8
ładunkiem 66,000 worków (3,600

tOl,ui), kawy. Wielki statek "Uba"
z Brazylji 44 dni. Wartość
transportu wynosi przeszło 5 mlljonów ' złotych. Dzieki . sprowadZeniu
co Poleki kawy 1)0 raz pierwszy
ładunkiem całookretowym i wprost
z kraju produkującego cena tego
artykułu ma sit:! w Polsce obniżyć.
WYładunek telo transportu ma
być skuteczniony w el~gu 4 dni, co
świadczy o
nadzwyczaj chlbnie
urządzeniach
technicznych portu
wi~ł ją

~dyńskiego.

Konferencia

urzędników

starostwa grOdzkiego
W dniu wczorajszym, pod prze,
wodnictwem p, starosty Podobin.·
skiego odbyła się konferencja wszy
stkich urzędników zatrudnionyclt
w starostwie grodzkiem i eksp~y
turach.
K~nferencja miała na celu omówienie spraw administracyjnych I
usprawnienie działalności. Na te.
mat ten wygłosił dłuższy referat
wicestarosta Rosicki.
Równocześnie kiero:-rnik wydziału
bezpieczeństwa
publicznego p.
Nowakowski wygłosił referat na te
mat: "Sądownictwo administracyjne i' ostatnie orzecznictwo N. T.

A."_

"

·

l

.

.

przet:ictoie 5 osób

niepokojąCO.
Już

spis w roku 1921 wykazał.
że niemal trzecia
część
ludności
mieści si~ w mieszkaniach jednopokojowych, wówczas gdy w Anglji
tylko 1 proc. a mieszkania jednoizbowe stanowią u nas dominujący
typ ludzkich siedzib w Polsce. Od
tego czaSu nic się nie :Dmieniło mi.
lepsze, ale bodaj położenie znacznie

nowych izb mieszkalnych, a w r0ku 1932 w tymZe czasie - tylko
110 t. ,i. prawie o 25 procent mniej.
W okr~ie tym rozpoczęto budowę
w roku 1931 - 26,390 nowych izb
a w roku 1932 - 24,653 t. J. prawie o 7 proc. mniej.
Wynika z tego, że corocznie doprowadza si~ do końca zaledwie po
łowę tego, CO się zaczyna budować.
Jest to ilość niesłychanie mała,
nawet jak na nasze stosunki, gdyż

••••••••••••••••••••••••
Przy objawach przeczulenI.,
sirachu, bezsennośol, dolesercowyoh, ucisku w piersiach n a t u, a l n a 11'0 d a 1I0rzka
"FranclszkaaJ~.efa .. otywia krwiobieg w organach podbnussa i dsiala przez to uspahlal~co na I4burzenia w nich. Zalec. puez lek.
uc:mciu

gliwościach

........................,

aptek

się pogorszyło.

ltocne

Według ostatnich danych głów
nego urzędu statystycznego o ruchu budowlanym, w drugim i trze·
cim kwartale, a więe w okresach
najintensywniejszego budownictwa,
w roku 1931 wykończono ogółem
i oddano do użytku (po odjęciu noś
ci wycofanej z uzytkowania) 12,136

Dziś w nocy dyżurują następują
ce apteki: Sukc. K. Leinwebera
(Plac Wolności 2), Sukc. J. Hartma
na (Młynarska 1), W, Danieleckiego (Piotrl(owska 127), A. Perelmana (Cegielniana 32), J. Cymera
(W ćlczańska 31), Sukc. F. WóJcickiego (Napiórkowskiego 27).

dYŻury

spełni~IA~~JĄCE z1A~~sIlobEK~~~U

w superfilmiGl najnowszej produkcii
sławnego ERlCKA POMMER 'A

~

I oni U8SIępnUCh J

małe.o

Problem pomieszczenia ludności
jest obecnie aktualny na całym
świecie. Szybki stosunkowo przyrost ludności, z wyjątkiem Francji,
dotkniętej fatalnemi skutkami systemu "dwojga dzieci" przenoszą
cej obecnie 2 mil jardy głów, spowodował obawy, gdzie pomieScić
owo mrowie ludzkie.
Zwłaszcza u nas w Polsce, a
szczególnie w Łodzi, mieście pracy
i rekordowego przyrostu ludności,
spra",a mieszkań przedstawia się

Film

Bilety ulgowe ważne!

DZiŚ

Coraz
ciaśniej wmieslkaaiach
w jednej izdebc:e
domu

4"I
(a)

&

Początek

codziennie o

anieździ

.. .

ZANIEDBANE
I ZNISZCZONE

RĘCIE
udelikatnia natychmiastowo, WJbiełe.
chroni od łusacaenia i od_iębienia
KREM PRAł.ATÓW
PERFECTION
Do nabycia w pierws&orzędn,ch per_
fumerjach i skład. eptecsn,cb.

5 tys.

złożył

złotych

Jak już donosiliśmy - adw. Marek Lipszyc został wypUSZCZOll)' . .
wolność do chwili ' r~raWJ'.
Obecnie dowiadujemy się, li ....
LipszY1: odzyskał wołność _ bacją w sumie 5,000 d.

Pod lufem

Szofer uciekł
W dniu wczorajSzym w pdsInach
popołudniowy~h na
alłey
Piotrkowskiej kolo domu Nr. 160
został przejechany przez taksówkę ,
53-letni Eugenjusz Pawłowski (Nawrot 15).
Po wypadku, szofer zwłękłZ)'ł
szybkość i zdołał zbiec.
Lekarz pogotowia 1'0 naloł.enhl
nieszczęśliwemu
opatrunku pruwieW go do szpitala im. Pozoa6skich.
Ze względu na to, iż numer 8IlJD6
chodu został zauważony przez pne
chodniów, aresztowanie szofera jeSt
kwestJą kilku godzin.
(P)

Dziś DOlegnanie
kaInawału

w"TIVOLl'f
Michał Znicz
Irena Grewicz6wna
K. Slersl,ńslri

oraz duet -Patkowsklcb
w przebojowym repertuarze

. Wiece lokatorskie
przy

wyJ

.asno---łosy

4 pp .• w soboty i

--

świ~ta Q

~

adw. Lipszyc

IenIe

Liljana Harve,. Henru 6arat i Pierre

""'"

...
kaucJi

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

na jedn, Izbę lIOWozbudowaną
Onegdaj odbyło się pięć wieipada około to - 1 t osób przyrokich
wi,e~ów. zwołany~h pr,zez
stu ludności miejskiej. Ponieważ w
związek lokatorów i sublokatodomach nowych takiej g~tości załódz,kie,.-:o
ludnienia zwykle nie bywa, przeto rów województwa
(Piotrkowska
107),
w
miejscotrzeba przypuścić, że więcej niż powościach: Kalisz, Piotrtków, To
łowa przyrostu ludności miejskiej
maszów, Pabjanice iZ~ierz. Po
mieści si~ w domach i miesz~a
niach starych, w których panuje przemówieniach delegatów centrali łócbkiej pp. Urbacha, Cho-.
ciasnota wręcz nieopisana.
dyń.skiego, Kowa:lskiego i NQ..
Popyt na mieszkania " miastach wińskiego, przyjęte zostałv jedwywołują przewainie młode mał
nomyś,l.nie rezolucje,
żądająee
żeństwa; a Jakkolwiek - ilość ich 50 proc. obniżki komoroe,ro,
zmniejszyła si4; ostatnio z przyczyn
wstrzymania eksmisji i rekwizr.
ściśle kryzysowych, to Jednak n~ cji wolnych mieszkań dła bez.wych mieszkań nie wystarcza na- don1Dyeh. W wiooach OR6łeaa
wet dla tych malże6stw, nie licząc lK"zestniczyło około 20.000 0powaineJ liczby przyrostu.
sób. Re~o]uc.i€ zostały wysła·ne
Już w roku 1931 na jedll4 izbę do województwa. rządu i sejoul.
w małych mieszkaniach u nas przy
padało 5 osób, W"czas ,dy W Aftl..
~
glji tylko 2,2, obecnie stosunki pod
a~n
tym względem niewątpliwie uległy
Proszeni jesteśmy o wyjaśnłenle. '
te do komunikatu zamieszczonego
znacznemu pogorszenia.
~ak zaznaczyliśmy, w Łodzi Jest w dniu 25 b. m. o fundullzu -~aJeP.
najgorzej bodaj. Ale dobrze tym, nt>j pomOCy przy Tow. "Ostatnia
którzy maM dach nad głową. KU- posługa" wkradła. się pomyłka. p~
kaset osób !"i~ka w barakach, kil lega. ona. n:l. «m, te każdy średnio
~aset w z~enua~ach i schronach, zamożny obywatel może za.bezpie.
Jak ludzie JaskimoWf.
czyć swoją rodzinę na tmmę sł.
W mieszkaniach robi sit ciasno, 10 000 przez wpłacenie do "Ostatciaśniej niż gdzIeindziej.
niej posługi" nie 15 zł. leez pięcia.
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Rewelacyjny dramat, odsłaBiaiący niecne praktyki
mi~dzynarodowej szajki handlarzy żywym 'owarem
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NADPROGRAM: Komedia kreskowa,

tygodnik
. dźwiękowy i aktualności krajowe.

-

Na pierwszy seans ceny

zniłolls.

,"'.B!

!B.

Tomaszów
KRWAWA BóJKA
Onegdajszej nocy na mbawie we
trai Komorów pod Tomaszowem
wynikła bójka pomiędzy mieszkaócami tej wsi braómi Kobusami z
jednej strony, oraz niejakim Antonim Tomczykiem, mieszkańcem To
maszowa (Główna 17). W wyniku
bójki tej Tomczyk został dotkliwie
pobity i poraniony. Bójka wynikła
na tle porachunków OSObistych.
Toruczyka w stanie groźnym przewieziono do szpitala miejskiego.
Otrzymał on szereg ran
ciężkich,
zadanych bagnetem. Braci Kobusów aresztowała zawiadomiona o
zajściu policja i skierowała przeciw
ko nim sprawę na drogę sądową..
ZAWODY BOKSERSKIE W TFSJ
W najbliższą niedziel~ dnia 5
marca klub sportowy przy Toma8zowskieJ fabryce
sztucznego tedwabiu organizuje propagandowe
zawody bokserskie w ramach "pier
wszego kroku". Walki trwać będą
.,o trzy rundy dwuminutowe.
CHOROBY ZAKAźNE
1Vydz~ zdrowia
publicznego
przy magistracie zanotował w okre
sie od dnia 12 do 25 b. m. nastę
PUJące choroby mkaźne: dwa wypadki OSpy wietrznej, dwa - duru
płonicy, 5
bnuszoego, cztery krztuśca, dwa gruźlicy i po jednym
jaglic:r i róży.

Coraz

więcej

Nowa stacja iskrowa o sile 35
Kw. w Rydze wysyłać będzie komunikaty na falach 500 mtr. dłu
gości.
Rząd franCUSki postanowił

wybu

dować nową stację nadawczą dla
całej Riwiery w Nicei o sile 60 Kw,

Nowa stacja nadawcza
chodniego wybrzeUi Anglji
wkrótce uruchomiona w
długość rall wyniesie 312,8

na informac,jna konferencje

dla zazostanie
Cardiff,
mtr. (r)

Co usl,szrm,
12.10 Koncert

1ó płyt

bedą

I

•

Władze sani~rne -roiejsk i(',.
celem przeciwc:b:iałapia ~pidc
mji,
w każdym
~'.vpadku
stwierdzonego zaslahn;ęcia, poc]
dają <lezynfekcji całe nrządze
nie mi,e szkania. Dla zaipobież~
nin ~7;erzeniu się enidemji t yf"ISt' wśród
dzia.twv · 'izkolnej
zamknięto

•

ef(idą rzlł'lu.

Wersje na ten temat pnybrllh
w godzinaCh popoliudniowy<,o
wyolbrzymione fanny. Mówi/)no na mieście już o tem, że
że naskutelk
interwencji ppsłów w ministershv~e. wydal"
ono ~ównemu insrpektol'owli po
lecenia wyznaczenia konfe'l'oocji w dniu 2 b. m., przyczem
wstępnVID
rozmowom na temat umowy z-biorowej w łódt
kim przem.yśJe textylnym. milI
przewodniczyć inspektor pr9<.'r

szkołę powi7.echną

na ut Sta,r ka. (p)

dziś DrZ!Z

gramofono-

sprawie umow, zbiorowej

Jak jUi donosi.Hśmy, s1)rawa III okr-ęgą!. Nastęalwe wsks!,,Nie·p rawdziw" jest również
zawarcia umowy zbiorowej w wano na to, iż rząd dąży do wersja, głosząca, że rzą.d polepl'lzemyśle włókieun1.ozym Ło tego,
aby za wszrlką cenę u cił zwołać konferencję z p,r ze dzi zostala prze,z zwilłi71d 7-awo- niknąć na gruncie łód.zlkim uu· mysłowcami w dniu 2 ma~a r.
dowe ski~rowana na texen stQ- wego,
h. w głównym inspektora<:le
licv. Do ~ównego inspektora ostrego konfliktu między włók pcracv.
pracy. KloUa. wystosowane ~o·
nianami a pr.zemy~łowcamJ
.lak. zdołaliśmy się poinforstało znane pismo.
i dl.atego wys Lnie on na konfe:: · mować, zatar~i.em łó(hkim
domaga.łące się
zwołania kon- rencji szereg wniosków, zmi~ - zainteresowały się rzeczywiście
fereacii z przemysłoweami w rzających do kompromisowe~{J "~nnikl miaroda.łne w War ·
terminie 00 dnia 2 marca r. b. rozst.r7ygnięcia całej sp.rawy.
szawie9
Na tern ')rganiJzacje robotnicz~
Jak jednak "Głos Por<tnr.v" Któ,rych poinformowano o wvnarazie poprzeSltałv i czekają ~ię dowiaduje, wszystkie wyżej stosowaniu ultimatum do przedalszego bi~ wypadków.
wspomniane i lansowane po- mvs~owc6w. Władze centralne
·
"arazie jednak w zatargu łódz
Tvmozasem w dniu w(l(loraj- głoski
szym rozeszły· się na mieśclf nie zawiet·aJą absolubtie cienia kim ingerować nie b~dą, al:bo·
praWdy; ·
wiem stoją na stunC'wisku, li
fantastyczne worost Jlogłos~1
dotyczące daLszych posunięć Ol Br'zede'Wszvs,bkiem
należy
Z.. - sDrawa nie jest jeszcze tak zai)
ganizacji robotniczych. W IW- 7,nac:zyć, że żaden z po:;łów ro-· g'Jlio.na, aby trzeba było doraź
wnych pismach U1ka.zały się np . bo,tniczych, ani p. SLczerkow- nie pra:enieść ją na 'eren stoliwiadomości o tem, że naskulek siki , ani p. Was,zkicwicz nie wv cv.
Pozatem rząd stoi na stauchwał
Z8'l'ząd6w
wszvstkicb jechali do ministerstwa i pozo- nowistku. jż nie zostdv jeszcze
związków wyjechali do War· stają w Łodzi .
wvczel"Pane w sporze o umowę
szawy
posłowie
robotnic~v
Li2&ww;
s
G
li
m
S7cz·erkowski (oZ ramienia klasowców) iWaszkiewicz (Pr-ł
cal, aby illterweoJować w ULIm wi'łcej radjosłuchaczy
nisterstwie pracy i opieki SP'l- tem lopsze programy •••
lecz.nej i
d~ać się zwołania
konfe·

Władze sanitarne zamkn~ły 'szkoł~

W c.i~ ostatnich tYAodni
w dzielnicy bałuckiej zaa;naczy
la się niezwykle silnie epidemja tyfusu. W sa;eregu wypadków zanotOWAno, '7 zppadły
na t.vfus całe rodziny. Skrajna
nędza. głód i antysanitarne wa
runki mieszkalne rodzin robotmiC'zv<:h na Bahttach tWOrl,ą
wa·run.ki aiezw~le §Lłn-e2Q natężenia epidemji.

Ul

zaprosił włókniarzy

Ws_cpne rozmowg przeprowadzone

Balutał:b

·lglul Da

ł
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Inspektor Woitkiewicz

rencji pod

stacii

n.

ra 1io

AUDYCJE ZAGRANICZNE
Stuttgart (360)
15.35 "Nowe drogi gospodarcze- . 19,30 Operetka Lehara. "C logo rozwoju świata" wygI. dl. Clv'·,
Feliks Burdecki_
Wiedeń (516)
15.50 Płyty gramofonowe.
20.45 Tańce i marsze wielkich
16.20 Odczyt dla maturzystów
kompozytorów.
p. t. "Sztuka grecka a rzymska",
Kalund&org (1153)
16.40 Odczyt "O znakomitym ma.
21,20 Trio fortepianowe G-moll
larzu Janie Stanisławskim" - wySmetany.
głosi dr. Artur Schroeder.
Medjolan (332)
17,00 Koncert popołudniowy w
2031l Operetka Ziehrera "Włóof(.
wykonaniu orko filharmonji warsz.
ga".
pod dyr. Grzegorza. Fitelberg&.
18,00 Odczyt dla maturzystów
Bukareszt (394)
p. t_ "Mickiewicz". Odczyt pierwszy
20,00 Koncert kameralny Zadora
wygI. prof. Konrad Górski.
Koncert fortepianowy C-dur Bee18.25 Muzyka lekka.
thovena, Suita w klasycznym sty19.20 Kom,unikat Izby przemysł. lu Ghigi.
handlowej w Łodzi.
21,15 Symfonja B-dur Sebumana..
19.30 Feljeton muzyczny p. t.
"Królowie - Jazz i Dawid" - wySłuchowiska
głosi red. Cezary Jellenta.
20.00 Wesoła audycja zapustna:
Dzisiaj o godz. 20.00 ra.djostacja
warazawska nadaje wesołą audycję
"Hallo! Tu Polskie Radjo!"
20.55 Wiadomości sportowe.
zapustną p. t. "Hallo! Tu Polskie
21.05 Audycja konkursowa. "Mu- Radjo!", która będzie pełna. humozyki".
ru kroniką wydarzeń świata. w ~
22.00 Kwadrans literacki _ Hu- statnim roku.
morystyczne opowiadanie sportoDnia 2.3 o godz. 21.30 nadane
we Stanisława Zaleskiego p. t. "Rę zostanie słuchowisko eiekawe, o
kawiee śmierci" z nagrodzonej na nastroju głębokiej powagi p. t.
konkursie przedOlimpijskim książki "Syn wszystkich matek" pióra Geno OhIischlaegera., w przekładzie
p. t. " Najwi~ksze zwycięstwo".
28.00 Muzyka t..'1.neezna.
Doroty Wygardowej. (r)
wych.

radiOWI

Niechaj więc każdy radjosłuchacz przyczyni się
do jeszcze większ ego udoskonalenia programów
przez zachęcanie innych do zakładania radja

o p ł a t a m i •• Iq c z n _

Hotioniarze
Dziś odbyć si~

t YI k O

3

zł.

strejkują

ma wspólna konferencja

w lOdzi

zbiorową

wszystkie
kalne i dlatego

środki

lo-

należałoby

racze.l kontynuonad zlikwidowaniem
w samej Lodzi.
W związku z tem stanow ;
skiem czynników rządo,wVch.

wać. pl'ace
zat~u

sprawą całą zajął się okręgowy

inspektor pracy, inż. Wojtkie·
wicz, ·iktórv do te.i pory orle14F'1ł
odnośnie
do całego konfliktu
rolę obserwatora. J?rzedewszy·
stkiem postanowił on rozmówić się ze strcnami, celem u .. talenia, czy istnieje jakaś mo
żl"iwość polubownego załatwie
nia sprawy.
Dotyckezas bowiem wypowie
dzieli sie Jedynie włókniane,
którzy sprecyzowali swoje stadowi ..ko, wysuwając żądania
podpisania umowy na warunkach 1923 r. Z tych wzl(.lęd6w
inspektor Wojłokiewicz zwołał
na dzień dzisiejszy na godzinę
11 rano IkonfereJJcję z przed~hl
wicielami związków klasowego. Pracy i Ch. D., OflU drugą
konferencję ze związk.ami ZZZ.
Na konferencji re'P["~zentanci
związków przedstawią inspektorowi dokładnie swe ża,dani ł.
poczem il!s'Dektor pracy złożV
oświadczenie o tem, jak uslo·
sunkuje się do wysuni~tvch
postulatów.
Prawdopodobni e
po konferencjach z robotnika mi j,n,g.pektor pracy

zaprosi do' siebie na luJoIerea·
cJe pl"IJedsławicieli wssystkidJ
związków przemysłowyeb w
Łodzi,

celem wysondowania ieb opinji o możliwościach za waJ"Ci.
umowy. Należy SIJ>O(iziewać Iię;
że jeszcze przed dniem 2 marca r. b. dojdzie do skutku
wspólna
konferencja
obu
stron na gruncie ł6d:zkim z mi·
cjatvwv wspetkoora Wojtkiewi·
cza, iktóry całą sprawc wzi4ł "
swoje . ręce.

Na dzień wczorajszy wyznaczo- rencJę. Termin jej ustalony został
na została do okręgowej inspekcji przez inspektora pracy na ri. j
pracy konferencja kottoniarzy z dzisiejszy.
przemysłowcami
pończoszniczymi.
Należy zaznaczyć, iż w ostatnich
Mimo, iż związek fabrykantów po- dwuch dniach strejk w kUku fabry
stanowił w konferencji tej nie brać kach się załamał. Naogół jednak
udziału, do inspekcji pracy przybył ogarnia on jeszcze lwi, część fasekretarz stowarzyszenia fabrykan bryk.
tów. Obradom przewodniczył w zastępstwie insp. Wojtkiewicza insp.
Rutkowski. W tolm OlJrad sekre
tarz związku fabrykantów oświad
czył, ii przemysłowcy uważają za
bezcelowe kontynuować pertraKtaStraszne samob6~stwo bezrobotnego
cje z kottoniarzami, ponieważ strelDom przy ul. Kilińskiego 113 był rzut oka skonstatował zgon. Spa~
kujący stosują terror w stosunku
w dniu wczorajszym widownią · dające ze znacznej wyso.kości ciado robobików, którzy dobrowolnie strasznej tragedji. Około godZln~ ło odbiło się formalnie od kręgosłu
stawili się do pracy.
9 min. 30 mieszkańcy domu usły- pa. To już wystarczyło, by spowoZ kolei inspektor pracy oświad szeli głuchy odgłos spadającego z dować śmierć.
czył, że wobec zakończenia prac ko wysokości ciała. Wybiegli mniepo
Wdrożone przez policję! dócbod~
misji mieszanej, która miała uzgod kojeni na podwórze, gdzie ujrzeli nie ustaliło, że był to mmach samo
nić stawki cennika płac, uwaźa,
mrożący krew w żyłach widok.
bójczy_ Przypadkowym świadkiem
iż pertraktacje powinny być wznoNa
bruku
podwórza
leżało
zmaokazało
się dziecko, które widziało
wione i apelowaf do przemysłow
sakrowane
ciało
jakiegoś
męZczyzjak
jakiś
mężczyzna stanął w oknie
ców, aby stawili się do inspekcji.
ny. Niesamowicie wygięł:Y korpus, trzeciego piętra. Przez chwilę! wa·
Przedstawiciele strejkujących wy obficie zroszony krwią, fantastycz- kał się a następnie rzucił się w prze
razili zgodę na ponOwną konferen- nie powyginane, połamane członki strzeń. Przeprowadzona przy denację, ale podkreślili, że do czasu zu- i zmiażdżona głowa
tworzyły wl- cie rewizja nie dała skutków. Nie
pełnego zliltwidowanta konfliktu, dok naprawdę nie do zniesienia.
znaleziono żadnego szczegółu, IdGbędą kontynuowali strejk. Sekreryby pozwolił na ustalenie totsaNiezwłocznie wezwano lekarza mości samobójcy. Był to męicz)'S
tarz związku fabrykantów obiecał
ratunkowego i policję. na mniej więcej trzydziestoletni, .porozumieć się z za r 7.ądem i wpły pogotowia
nąć na nich, aby przybyli na konfe Przybyły lekarz już na pierwszy brany ubogo. Z tych względów
~~8~ istnieje
przypuszczenie, Ze sam0bójstwo dokonane zostało z braku
środków do życia.
Pocz~tek O g. 4
Zwłoki denata przewieziono do
prosektorjum dla dokonania sek('ji. Policja prowadzi dochodzenie.

l :i pit;ira na bruk

I

SPLEnDID

Joan (rawford

:o~::ij ~:!~cji

Mężczyzni W jej życiu
W

gł6wn,ch

rolach

męskich

. Hils 15ther I Robert Montgomer,.

• •
Jak się w ostatniej chwili dowiadujemy, denatem był Lajb Miner,
(Abramowskiego 23) bezrobotny.
Przyczyną
rozpaczliwego kroku
był brak środków do życia.
(P)

ts

re t

-Ostatni
b I...
feljldoJf. ·

Bal na prowincji!
Najpierw nastrój. Obszerna wy.
bielona sala, w lutym umajona zielenią. Dwie orkiestry: jedna konie
cznle straiacka, druga tei moiA
być ochotnicza. Towarzys·wo mie
szane: Ja, moja kompanja ·21 Lodzi
(stopniowanie wg. skali towarzy·
skiej autora .•.). Oświetlenie l.ryzysowe i takież humory. Muzyka nIe
Peters.burskiego i Golda czy Katasz
ka i Ski, lecz Lewandowskiego, Na
mysłowskiego i
innych autorów
Ojry - ojry!
Przyjęcie: entuzjastyczne!
Bez
chleba i soli, lecz z wódką i.... pomarańczam.i.

Polonez. Tak należy. Starosta,
rejent, rejentowa, doktór, owa, dyrektor, Owa, straiak
i nie owa, lecz... kucharka od pailstwa co to mają na rynku kamienistarościna,

n.
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ŻołQdek, kiszkI

ieg e

.j przemian,
TlllterJi utl'zymull\ w porządku
ZIoła Przeczyszczające

KARPIŃSKIEGO

,

Morderca ujęty w chwili, gdy spokojnie słuchał radja

Przed dwoma tygodniami na
ul. Pomorskiej w sali tańca
ciężko
poraniono
w bójc<'
dWUIOh rZ0źników. brad Lubie ·
kich: 25-letniego Lajba zn~Dl··
go siłacza i .Toska. Bójka bvh
aktem zemsty,
a pożganie
członlków - bandy "Zoi.1ech" wykonaniem wyrolKu ,.dintojry"
Lajh Lubicki w nast~pstwte
ntI1zymanvch ran zmarł w szp·
talu na ul. Drewnowskiej.
Na miejscu zbrodni aj.~,zto
wano Moszka Wolfr Nusbauma, recte "Geile - Mojszc", a~
bo Mojsz'c Pjp.cucha
jego
młodszego brata.
W drodze od ~f..d7iego §'ledczego do więzienia na ulicy
Rooerni-k a ~oszt'k Wolf Nnsba

um w dniu 14 b. m. 7lIllylił ~zuj
ność poJkjanta i zbiegł.
Poszukiwania za udekinierem · bvłv przez czas dłużs,lv
bezsk utecz.ne.
Niezależnie
od listów ' goń
czych,
również
czl{lnlkowie
.. Zoilecha"·. przyjaciele i znajo ·
mi zabitego siłacza, cZ'rnili pu"7"ukiw~nia na wł.asnl' rękę.
o."tatecznie poszukiwania za
zaginionym . oowiodłv się i, 00
iest charakterystyczne mi<!jsce
po-bytu Ulkrywającego się Moszka - WoJf:ł Nll.... banma oonaleźli jcdJ10cześuie wvwiarlowcv
policji i adherenci zabitego Lu
bickie~o.

Mianowicie,

wedhlg

dencion.aJiIly~h danych,
otrzvmanych przez policję, poszukiwanv złoczyń<:a ukrYwał się w
mieszikllniu
swe~o
hliskiego
krewnego. orzv uJ. ZamŁ_ Ulof"
nr, 24.
Gdv wvwiado'W(:v w1{roczvli
do wskazanego mie "·"ania. Mo
szek Wolf Nusbaum sip.d-zial
s'Pokojnie pny odlbiorniku ra
djowvm. słuchając jakiejś ])re·
lekcji.
Moska - Wolfa Nu.sbauma Qres·z towa·no i od'plrowadzono do
wydziału śledC7ego,

a

nast~p

nie pod silna eslkorłą i okute·
go w ka.tdany odstawi.ono do
wiezi-euia przy u'\. Kopernika.
gdzie morf.erea b~zie przebykonfi- wał aż do rozprawy sądowej.

cę murowaną. Tę naJwiększą.·.

Przy naszym stole - elita. Paru dyrektorów z pobliskiej fabryki
reżyser (8rm Dt!
z żonami (frak, smoking, tużurek,
ma zaszczyt pr&edsta~ć
,iaskółka). Rozmowy, flirty o prowincjonalnem napięcIu i plotki na
miarę stolicy.
- Ta się ubrała... Widział kto
taki dekolt z przodu?... A doktorowa?.._
w najnowszej, tryskającej humorem i fantazją komedji oraz w najlepszym
- Patrz Jak on koło niej ehodzi,
filmie obecnego sezonu
a ona nic. Mówiłam, ie zima_ W0Wkrótce w kinie
góle głupia gęś...
- Dyrektor dziś nIe w humorze...
Aha, ona nie przyszła, a była przecież u fryzjera. Nie widziała pani?.. • ••••••••••••••••••••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ja si~ dziwię. ••
Pano.wie, skrępowani gorsami i
zaZenowani białemi rękawiczkami,
przy bufecie klepią się dystyngo~
wanie po ramionach. Hierarchja · za
TEATR MIEJSKI
tem wielce uta.lentowany i cieszą,
. chowana: dyrektor klepIe in:iynieDziś. z powodu próby generalnej cy się niebywałem powodzenIem.
.. ra, inżynIer buchaltera, buchalter
łodzianina
ze sztuki .."Kobieta, która kupiła humorysta L Kołodny.
po.mocnika... W kątaeh sali wesel. nej: tam klepie się bez hierarchli
W tych doiach odbył si~ w BerU męża", przedstawienie zawieszone.
Artysta ten, jako świetny odi z całkowitem równouprawnieniem nie recital znakomitego skrzypka
Jutro premjera p~cboju teatru twórca. typów tydowskich, jedyny
płci ...
łódzkiego, p. Stanisława Frydber- Pol~kięgo 1f Wa.rszawie, głośnej w swoim rodzaju, stanął
bezA teraz atrakcja: artyści z LOcIzf ga. O · wielkim sukcesie naszego sztuki Passeut'a "Kobieta, -która;- sp~ecznie ·na · ozołowem miej~c1ł
.
.
. na parkiecie!
męea".
Z ~t.a.wienlem tego genr'ru".
współobywatela świadczy miano.wi kupiła
Reakcja widzów: od "ympatycz- cie recenzja Jednego z najpowaz.. sztuki tej zwią·za.ne Bił występy 'Zt1&
Występ L Kołodnego
'lV"tbudził
nego kiwania głowami w takt mu- niejszyeh znawców w stolicy Nie- komitych gości w&l1Izawakich, M. w mieście ogromne zainteresowarecenzenta Pl'7ybyłko - Pot.oekiej i A. W~er
zyki, poprzez nonszalanckie roz· miec, a mianowicie
nie.
glądanle Się wokoło, do najszerszej: "Berłiner Tageblattu". Pisze on o ki.
Nieliczne. ilość pozostałych bilerozdziawionej gęby i uśmiechnięte), grze p. Frydberga:
tów do nabycia w kasie teatru
"Wieczór reeitalowy Stanisława
TEATR KAMERALNY
spoconej czerwonej twarzy.
'
D~ś premjera dramatu H. lbeena. "Scala".
Bis! Jeszcze
go raz!
Brawo, Frydberga. pozostawił silne, nieprzemijające wraienie. W tym nie- "Upiory". Rolę p. Alving kreuje
braaawo!... (skata jak wyieD.
dotychczas w Berlinie znakorrJta odtwórczyni tej postaci,
Potem nastrój Jut zupełnie roz· znanym
krochmalony. Pan dyrektor omylłł skrzypku, poznaliśmy nowego mi- dyr. St. Wysocka. Pozostałą obs&ZJAZD LEKARSKI TOZ
się raz, klepnął nie inżyniera, l~ strza jego instrumentu. Suwerenne dę stanowią: Z. Szletyńska, W. SuTOZ'u komunikuje, że w dniach
buchaltera, ten się rorauchwalił, opano.wanie całej strony technicz- ' f'lyński, J. Winawer i H. Szletyń
5 i 6 marca r. b. w Warszawie od·
klepnął panią dyrektorową, potem ne; stało się u niego oczywistością. ski.
będzie się II Kra,iowy zjazd lekar
ona kogoś tam pierwszego z brze- do. tego. stopnia, że nieomal zapomi
ski
TOZ. Na zjeździe rozpatrywaTEATR
POPULARNY
gu i zabawa na trzy pas...
na się o technice pGd wpływem czy
ne
będą
zagadnienia z biologji i pa
Dziś w dalszym cIągu o godz.
Nie obeszło si~ takie bez zgrzy- sto. muzycznych wraZeń. Poprostu
tologji
żYdów,
sprawy szpitalnictu, fatalnego w skutkach. Oto, przy nie do wiary, co dają te skrzypce 8,15 MecZ. operetka. Granischstaedtwa żydowskiego oraz sprawy 0bufecie jakiś pan gwałtownie obra- pod względem pięknego tonu, siły tena. p. t. "Orłow".
chrony zdrowia ludności żydow.
caJą.c się do partnerki,
strzepnął i pełni wyrazu. Podziwia się ktmszt
skieJ.
DZISIEJSZE
KONCERTY
cieniowania, subtelności i werwę
ogień z papierosa za Jej dekolt.
Dzisiaj o godz. 17,00 rozgłośnia
Reakcja: drgawki a la św. Wit, wytwornej gry, obok kultury artyDo obrad zjazdu zgłoszono 51 re
~kromne dmuchanie z
zazcmowa stycznej, która zriakomicie opano- warszawska. nadaje swój zwykły feratów m. in. prof. dr. Straussa tem oglądaniem się wokoło, wresz. wała temperament. Pierwsza częsc koncert symfoniczny w wykonaniu Berlin, dr. Lewina, dr. Bycho.wskie
tie niezdarny sukurs winowajcy lH. wieczoru poświęJCona była polskim orkiestry filbarmonji warszawskiej gG, dr. Higiera (Warszawa), dr.
łckki policzek z mniej lekkim od- kompo.zytorom, Wertheimowi i Kar pod dyrekcją. Grzegorza Fitelberga C. .Szabada, dr. Wirstubskiego (WiJ
zawiera szereg mniej- no), dr. L. Szyfmana, dr. M. Wolfgłosem. Zajści.e zlikwidowała straż łowiczow~ natomiast w części dru- Progra.m
po kilkuminutowej aKcJi.
gieJ wirtuoz. I kompozytor doszedł szych utworów symfonicznych; na ~ona (Łódź) i In.
Był równiei bridge. Trwał kr6t· do glosu, jako wykonawca ko.mpo- uwagę zasługują, "Tańce Rumuń
skie" Bartoka i Mazur Piotra Mako, może dlatego, że i ja
byłem zycji. własnych i transkrypcji".
Jak widaó z powyższej recenzj' szy:ńskiego. Obydwa te utwory. bę
partnerem a nie należę do cierpliwych i, jak pewnie pomyśleIł, do p. Frydberg nietyUto sławi imię dą wykonane w radjo po raz picI'
dobrze wychowanych. Poprostu za Polski zagranicą, jako znakomity wszy.
Również dzisiaj w mą·zku z za
ohcwywałem się niemożliwie. Na)· skrzypek, ale jednocześnie zapozna
pierw gwizdałem zlekka, leżąc bez je obce §rodowis!{a z polskim do- kończeniem karnawału nadany bę
trzech z recontrą, potem śpiewałem, robkiem Itomp()zyto!l."skim, za co dzie koncert muzyki lekkiej o godz.
kiedy nie udąły się trzy szlemiki z mu się szczególnie słowa uznania 21.05 w wykonaniu orkiestry "Pol- 'I
potęiną kartą, wreszcie wybtIChną nalezą·
skiego Radja" pod dyrekcją St. Na
Ilem satanicrznym uśmiechem, kiewrota z udziałem H. Dudiczówn~, .
WYSTAWA ROZANIECKIEGO Ze wzglę du na dziett progTalli
[ly moja partnerka
spasowała z
Wystawa ' obrazów art. mala.rza aktualny o tanecznym żywym chatrzynastoma trenami, tłumacząc
mi przytem, że nie mogła się ode, Rozanie('kiego, mieszcząca się w lo rald.erze. (r)
kaJu Bnej Brith przy uJ. Piotrkowzwać nie mając nic na boku ..•
Potem miała... Zemściłem Się i skiej 90 otwarta będzie jeszcze JUTRZEJSZY WYSTEp I. KOLODNEGO
"dostawiłem" do niej
jednego z przez krótki okres czasu.
,
W
dniu
jutrzejszym
WystąpI w
Wystawa
otwarta
od
godz.
2
do
mych towarzyszy. Po ltwadransie
teatrze ,,scala" z jedynYm koncerwyszła z sali z objawami zatrucia 8-cj wieczorem.
śmiertelną nudą ...
W róciJiśmy do Łodzi. Nie ,.,jem,
mało
Jakie pozostawiliśmy wrażenie. W
każdym razie ja długo," długo wspo
minać b~t1 z łezką w oku mól o.stat .
pi bal w karnawale 1933 roku ...

(allon.e
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"PALACE"
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owy
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krwi

składnik

Odkrył

go prof. Seyderheim z
z Frankfurtu n. M, Jest to pewien
odczynnik drażniący, który staje
się ,,aktywnym"
po naświetleniu
proruianiami ultrafioletowemi. Spe·
cjalną reakcją tego czynnika jest
przyśpieszenie tworzenla sięj czerwonych ciałek krwi, t. j. hemoglobiny i wydzielania się ich z mlecza
poeierzowego, źródła ich powstania. Profesor
Seyderheim nazwał
ten odczynnik "Cytageniną". Zdaniem prof. S. "Cytagen~a" może
mieć pewne zastosowanie w leczeniu anemji, gruźlicy, raka id1. w6w
czas, gdy podziała się na nią promieniami ultrafioletowymi w celu
wzmożenia Jej aktywności.

Kwadranse literackie
Dzisiaj w dziale radjowych kwa.
dransów lit43rackich odczytane zostanie opowiadanie humorystyczne
sportowe p. t. "Rękawice śmierci"
z nagrodzonej na. konkursie pf"~ed
olimpijskim książki p. to "Najwię,
ksze zwycięstwo".
Dnia. 2.3. o godz. 19.30 kwa.dran!\
literacki
przypomni słwchaczom
fragment z noweli Henryka Sienkie
wicza - "Bartek zwycię.zca". w
której uwydatni się mocne pióro
autora. "Trylogji", malującego nie·
dolę chłopa polskiego. (r)

,.

Występy artystYCZne
TEATR,
MUZYKA
i
SZTUKA
i
..................................................... ...................:
\V Tivoll
f

.

Wielki sukces

ParlJz·•••, .

r

I

WIC

Tak
kosztuje
a tyle daje=

Jen.

"
restauracji

'

Zarząd
tował swo.im
"podziankę w

"TivolP' zgo.bywalcom miłę niepostaci produkcji artystów SCE'n łódzkich w szeregu na
merów śpiewno - recytacyjno - tan~cznych.

Okazało się, że przy odrołrinie
dobrej woli, czujnej ·opiece nad poszczególnemi prOdukcjami ł doborze produkcji dało się stworzyć
program zajmujący i gorąco okla.
sJdwany.
Lwią część zasługi w powodzeniu tych pod każdym . lPgtędem
sympatycznych wieczorów przypisać RoNe moze Michał Znicz, który
slmpia 11a 'lobie uwagę publicznoś
ci. wywołując ho.meryczne wybuchy śnliechu. Obok Znicza rzęsiście
oklaski zbiera urot'za pieśniarka
p. l. Grewiczówna oraz świetny
~pif'wak ~erszyń"ki za przt!bojowe
1anga. ChoreografJa ma miłych
przed'3tawicieli w osobach duetu
Patko.wskich. Te niezawOdne sny
zapewniają wesołe spędzenie

trady

eylne~o

wieczoru ostatków w milym lokalu "Tivolł".
Należy mieć nadzłeJę,

te

IUlied

tej miłej imprezy skłOni zatąd
"Tivoli" do stworzenia stałe placówki niefrasoblłwej rozrywki, C!O
liczni stall bywalcy tej restauraeJI
przyjmą nłewątp1łwie s
prawdaf.
wem zadowoleniem.

,. ,
Z•••

Z•••

Iftoże Pal11ź,"

WkrOlce lobaClDCie

lOS SPORTOWY
TłoCZyńSki

Hebda t

sięczny.

Petftiewicz uderzył
w pokorę
Znany doskonale w Polsce lekko
atleta Stanisław Petldewicz, który
został
zdyskwalifikowany
przez
PZLA za uprawianie zawodowstwa
a który ostatnio przebywa w Argen
tynie, nadesłał w dniu wczorajszym
pismo do PZL A., w którem prosi
o zniesienie nałożonej nań dożywot
niej dyskwalifikacji.
Narazie niewiadonlO, jakie stano
wisko w tej sprawie zajmie zarząd
PZLA. Przypuszczalnie jednak Pet
kiewicz winien się spodziewać odpowiedzi odmownej.

Hokei
Kuba spotyka swego przyJaciela,
który wraca właśnie z meczu ~o
kejowego.
- Jak tam było? - pyta.
-

-

0:0.
A do przerwy?_

*

obejrzeć

drużyny,

dwa

kobiety,

walczące

osłupienie.

Polska drużyna wyruszyła z Pragi w poniedziałl.'k rano. W drodze
powrotnej do Polski nasi hokeiści
rozegrają trzy mecze. W poniedziałek pierwszy mecz grają w Opowie z Troppaner Eislauf Verein, W~
wtor~k w Ołomuńcu,
wreszcie w
środę w Morawslde.i Ostrawie. Naał
hokeiści występować będą w meczach tych pod nazwą "teamu polo
sldego" . W związku z tern polaą
nie mogli być wzięci w rachu".
DJ'u iyna Europy. 7łożona Ly I partnerów, lecz mimo to nie przy zestawianiu reprezentacyjnej
ł'ł z uraczy czeSlkicb i austr.iac mogli oni strzelić bramki. Osta drużyny Europy, chociaż w 1IJda,.
kich, a ponadto 7agrnt w niej tecznie zwvci~.7.yła Kanada w dzie jej miłem okiem widzianobJ
Sokołowskiego oraz Wołkowsklec,
kana·dvjc.zV'k
dr.
Watt~oil stos-unku 2:0.
Slkład jej był następujący: Peka. Trauttenberg, dr. Pnsbllue'f ,
Hromadka ., Malecek, Tozicka i
ErU, \Vattson . Hirsch' erger.
Świetnych pięściarzy ujrzymy w Łodzi 10 marca

zapOwiada to nie mogło wpłynąć dodatnio na
hokeja amery- formę drużyny. Wprawdzie w niedzielę gracze kanadyjscy spali i
kańskiego.
przyszli na lód wypoczęci, lecz eJak się to stało?
Wygrała większa szybkość. Siła skapady poprzednich nocy zrobiły
i doskonała o,b rona, oraz żywioł'.} swoje. Amerykanie byli o ułamek
we przeboje yankesów, zatryumfo- sekundy szybsi, a to wystarczyło
willy nad finezyjnemi pociągnięcia by zwyciężyli. Złośliwi twierdzą,
mi doskonale zgranego i p:ęknie że kar..adyjczycy zgubili tytuł mikombinującego ataklt kanadyjsliie- strza świata w nocnych lokalach
go. Amerylcanie nie dawali pardo- praskich.
Jak to ostatecznie będzie z tem
nu - rozno<;ili poprostu lekkich na
pastniMw Kanady. Okazuje się, ~e mistrzostwem, Jeszcze niewiadomo.
Dopiero teraz wyszerlł na jaw
Toronto National, jako zdobywca
AUan Cup w 1932 T., uważany jest bardzo pikantny szczegół, którym
za najlepszy zespół kanadyjski :wstał poprzedzany finałowy mecz,
(Edmonton Superiors był rapiem a który może zaważyć na lotach
na trzecie m miejscu), a reprezenta, świeżo upieczonego mistrza.
Oto amerykanie zażlJ.dali przed
cja USA, to lylko zesp(lł I,lubowy
Massaclll1sset Rangers z Bostonu. ro·zpoczęciem meczu z Kanadą od
A jednak mistrzowie świata zo- dyrekcji lodowiska praSkiego pz.rll
~tali zdetronizowani.
Kanadyjczy- tysię,cy koron grożąc, że w przeciw
cy byli zbyt pewni siebie. Wprost nym razie nie staną do walki. Piez pok adu okrętowego na lód. Tny niąd~e te zostały im natychmiast
mecze hokejowe ro:;;egrare na ~iOn wyp!acone. Dowiejzieli się o tem
tynl.'ncie europejskim po drodze do :ednak kanadyjc: ycy (już po me,
Pragi, wreszde niespol'towy tryb czul i zalożyli . protest przeciwk(i
'~ycia w samej Pradze, balaganienie takim . met(}dom pust~powallia. Pro
nauczyciela. Re s:ę po nocIly~h lokalach tego we- test ten bę:l - ie rozpatrywa'ly prze,
najpotęiniejsze. sołego miasta do świtu... ws-ystk r komisję sędziowską i być moU

*

PRAGA, 27 II.
wysłan.

"Głosu

Te dwa mOCne akordy, plus nI.
słychane stanowisko drużyny am"
rykań~kiej, która w tak dosadny
spos~b zdradziła swój wielki apetyt na czes!de korony, zakończyły

turniej hokejowy 'W Pradze. Amerykanie jako mistrzowie hokejom
świata, otrzymali kryształOWY puhar p!'ezydenta Massaryka, przedstawiają cy wartość około 5 tys . . zL
a Malerzel" bohater meczu z Austrją, ooeb!' ał stos depesz gratulacyjnych od ~portowców całej Czechosłowacji.

2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

P ..adz~.· Swl~~na era dr. Wa~~sona

(Te~eglr. s'p ecj,
POTann~-4tO").

W poniedziałek w godzinaell
Aktualny dialog.
_ KIedy była bitwa pod Mara- wieczorowych został ro.zegrany
tonem?
na sztuCZIDem lotlowisku "apo
- Nie mam pojęcia...
wiedziany mecz hokejowy Ka,
- Kiedy umarł Beethoven?
nada - Eua.-pa. Mecz ten ze
- ~ około 1930 r...
wzelędu na pOTlL7.ke. iakiej do.
- KIedy były mIStrzostwa E u - .
topy w hokeju?
znali k:madyj<:zycy w SQotl~_ 1911 Berlin, 1914 Berlin, 1920 niu z Ameryką, nie wzbudzti
Antwerpja. 1925...
już tak wielkiego zainterelloWil
nia, jak się s,~dziewano, choć
- Jak wielka jest liczba ludnoŚ- na stadjonie hvło pdno, gdyż
ci Kanady?
ouhliczność . zd<lłała siQ wcze- 2357 zespołów hokejowych...
~niej zaopatrzyć w bilety.

I

świecie,

rorlzącą się potęgę

Kanada •• Buropa

aby

teamy...

Ameryka :aostanie zdyskwalifikowa
na, a tytuł mistrza świata przyzna
ny będzie Kanadzie. Czy uratuje to
honor hokeja kanadyjskiego?
Drugim mocnym akordem turnie
ju był dramatyczny mecz Czechosłowacji z Austrją o tytuł mistrza
Europy. Ostatecznie zwycięiyła nat
prawdę lepsza drużyna.
Czesi pOraz wtóry wygrali z austrja'kamJ,
tylko że tym razem przedłużanO
grę dwukrotnie.

go narodu na

jo:~~~:' :;tZ:VI:~i=ec~~: Ol~a~ni me(Z W
stwo swej

..

ZgórlJ tydzień trwał zazarty bój
o mistrzostwo hokejowe świata i
Europy. Wszystko odbywało się
zgodni2 z programem. Początkowo
ani jednej sensacji: przegrywała Ru
munja, Belgja, przegrywała Łotwa
i Włochy, faworyci natomiast krOczyli od zwycięstwa do zwycię
stwa. tadnego urozmaicenia, żad
nej niespodzianki. Co najwyżej lep
sza, lub gorsza forma jakiejś drużyny w tym lub innym meczu. Pew
ne urozmaicenie dały wyni1ii tUl'
nieju pOCieszenia, lecz była to kropla w morzu tej monotonji.
Okazało się jednak, że sensac.ii
nie zbraknie, tylko los jakby 0szczędzał je specjalnie na
ostat!!'
dzień a ściślej mówiąc na ostatni
mecz. Fakt, iż Kanaua przegrała
do Ameryki, tracąc przez to piasto
wany od lat tytuł mistrza świata,
był największem wydarzeniem tur
nieJu, najwięlcszą sensacją, która
po drutach telefonicznych i telegra
ficznych obiega całą kulę ziemską,
wprowadzając świat sportowy w
prezentacja FSA,

za krążkiem hokejowym,
Jest równie niebezpiecznie, jak za
kobietą. Bardzo łatwo o wypadek_o
Różnica polega jedynie na tern, Ze
w hokeju ryzYkuje slę tylko kości. •.

dnia 28 lutego l ~;)3 r .

Apelrl amerrkanów na czeskie koro u,. •• Prolesl kanadrjczrków. •• Cenna nagroda. •• Ostatnie mecze pOlaków

Uczeń zwyciężył

*

Gonić

Łódź,

cneakordyl rnieiupras i D

jutro wyjeżdżają
na R,vierę
Dwaj najlepsi polscy tennisiści
mistrz i wicemistrz Polski, Rebda
i Tłoczyński wyjeżdżają z Warszawy w dniu jutrzejszym, to znaczy
w śro!lę. Tłoczyński i Rebda udają
.,ię w podrói na Rivierę, gdzie prze
prowa<!zą intensywny trening mie-

L i iJ!i!illillililiAiliiliiiilllhihlikililiilhkiliiliililM"'hMiiNiNldkhkNiiiUiNiiikiJiihihiiMihiliikkkiiiiiiiiUh"'ii1iAMiJUaauiJMSUiliAtE."Uiiihi!itE

Bawarcz""

prz,jeżdżają

I

Gra była bardzl) ładna. 'W
Prowadzone od dłu~szego Cla st ę.pują na .łwybitniejsi pięści.pierwszej tercji ka'ndyir.zvcy. ~u pertraktacje przez JKP. z do rz~ ~iemieccv, a lOiędzv nimi I
kt6rzv arali w n<lmalnvm slkla_/"konałą urut:vn~ bawarską "Al mlsllz Europv w waąze lek•
"'dol' l'
,
k ' . d- , I min" w sprawie .o.r~ani7..owa · kiej, Schleinhoffer, ktÓ!ry w
c!,7H',
z a.I
:l.Z)S ac
l
d wuc h lllec.z()''''·
'ł d' b dz'
. ł za przeCIWni
..
" ,
':le na. ma w P osce
,o ZI ę le mJa
hramke. \V drugIej terCJI bar pIęśdarskich, zostały. jak sil . ka Banasiaka. Drugim niezwydzo ładnie zagrat team europcj obecnip. dowiadujemy. ..finali· kle mOi:nym punktem drużyn~
s.ki. strzelał cz~sto, lecz wszvst· t:owane.
bawarskie i będzie wicemistrz
~0'l00000000000C
ko obronił bramkarz kanadvjPonieważ s'Pr<lwadzenie pię Europy wagi koguciej Hef·
ski Gaddes. Ani l\.Jaleceok, !'\ni śeiarzy bawarskich na je d en stiHter.
•
drł \Vattson nie mo~1i 700 ZlP" meGZ nie wytrzymywało ka~ku
W
związku
z zap:>wiedziasić do k?pitll'lacji. Kanadvle7.V lacji finansowej, przeto I1\.P.
weszło w porozumienie z War- nvin mec.zem IKP. z bawarsk,
scebarjusz, o który cv natomiast z~ .,trzułu l{errr. !...:awą. \V wyniku tego zakon- drużyną pięściarskI!, z wielwalczyły wytwó!'nie p<ldwvż.szvli wvnilk do 2:0 jUi traktowapo bswu,rf.1vków na kiem zaciekawieni(:m oczeki ....
n€ są mistrzostwa pięściarskie
.lwa spoi kania.
w trzeciei minucie.
filmowe całego
IKP., które wyznaczone zostały
W ostatniej t~rc.ij dr. Watt
świata! !
W dni u wczfj1'ajszvm pod na najbliższą zdl,.dzielę. MisŁrzo
son grał z Maleckiem i To.zie- adresem JKP. nadpstła z Mo·, stwa te l';,:,dą w niektórych kat·d eg.r aficznn wiado- tegorjach eliminacjami przed
ką. Tercia ta bvła zwpelnie ,.,v naclhjum
mość, akceptując!} ostatooznie z,e'S Ławieniem drużyny IKP. na
równana. Dr, Wattson, mimo
zapr<lponowane warunki. Ba- mecz z br.warczykami. Mistrzo
braku: treninf;'(lu, g.rał świetnó<! warczvcy przyl'~ędą do Łodzi i
wg. Vicki Baum
stwa IKP. odbędą sie w u.ti
znajd ując zrozumienie u swych tu rozelZrają pierwszy mocz z teatru Popularnego o godz. 11.
IKP. Zawody te odbędą się w prZVi:zem specjalnie ciekawie
dni,u 10 marca, w piątek w sali zaTlowiadają się spotkania tao!lzi~z teabru "Scala". Naromiast dru- Ikich paJ", jak: Garncarek .gi mec,z w Warszawie " Armin" Stahl II w wadz.e półś.redni~j.
sloczv w niedzielę z reprezen· Banasiak - Taborek w wadze
bi~liznt;
tacją stolicy.
lekkiej i Krencz z Kempą, w
b~zrobo'ng,h
W drużynie ba warskiej wy- wadze półcięikiej.

*
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Dwiazd II

greta garbo
john barrymore
joan crawford
wallace beery
lionel barrymore
lewis stone
jean hersholt
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Djwląkowy

Kino-Teatr

.Przedwiośnie"

T

Dziś

•

........................
Slfladai
i

dla

premiera!

Pięć arcydzieł

Emery ka Kalmana, to: "Ozardaszka c,
" Marica ", "Droga do raju", Kongres tańczy" i "Bonny"
Wspaniała i bogata inscenizacja.
Piękna muzyka.
Porywające sceny zbiorowe i taneczne w filmie p. t.
W roli głównej: urocza, tchnąca młodością

Katbe von Nag,

NSBt4}pny program: "Skoticzona Pieśti" w róli gł. Liana Haid. Dwie nejpopularniejBze pieśni w języku niemieckim
Poozątek o 4 pp., W niedzielę o ~ p. p.
Cer;ły miejec: I 1.09. II 90 gr., lU 45 gr.
Kupony ulgowe po '15 gr.
Żeromskiego 74,

róg Kopernika

W sobotę, dnia 4-go o godz. 12 i w niedzielę, 5-go o godz. 11 rano wyświetlany będzie
dzież,_ Oeny miejsc po 20 gr. •
Widownia mocno ogrzana.

poranek dla

mło-

Łódź,

GLOS
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front kUDiectwa
Na froncie kupieckim sytuacja
kształtuje się coraz bardzie! ponuro. Front ten zaczyna się powoll
załamYwać i 2rozi zupełnem
znlI>zczeniem spauperyzowanego handlu. Niewiele juz trzeba, aby front
ten ugiął się całkowicie
nietylko
nod naporem kryzysu. ale w du2ej
mierze pod ciosami antyhandlowych
nastawień zarówno społeczeństwa,
jak i czynników rząaowych.
Według danych statystycznych,
opracowywanych przez poszczególne izby skarbowe, ilość świadectw
przemysłowych, wykupionych przez
prz~dsiębiorstwa hanalowe na dzień
1 stycznia r. b. spadła o przeszło
15.000, osiągając zaledwie 191,413
Zmniejszenie ilości przedsiębiorstw
kupieckich
wyl<azuje Warszawa
oraz województwa warszawslcie,
łódzlcie, lcrakowskie, lwowskie, sta
nisławow$kie, tarnopolskie i nowOgrodzkie. Widzimy WięiC w świetle
cyfr statystycznych stopniow~ li·
kwidację handlu,
ogarniającą dosłownie cały
kraj
00 kresów
wschodnicil poprzez woj~wództwa
centralne az ku pólnocy.
To jest
zjawisko symptomatyczne, św,iadczące o pot~gowal.iu się nie tylko
kryzysu gospodarczego, ale prze. psy
dewszystl<iem o silnej depresji
· o~arl1laNcej
. . . nalszersze
.
c h·
lczneJ,
rzesze IHtpiectwa. Mamy wrażenie,
że da saę to wytłomaczyć wyłącznie tylko niedostatecznem zrozumieniem istoty funkcji wymiany.
Jakże smutnym jest paradoks, '1.~
min. przem. i handlu, powołane prz
cież do opieki nad kształtowaniem
pracy handlu w Polsce, ma na dG.
bór tych środków w gruncie rzecZ}'
wpływ mniejszy, niż inne resorty.
W tych warunkach trudno byłG
oczel{iwać od komisji do spraw haft
dlu poważniejszych wyników. Ale
jednak to co komisja dot.:chcza~
uczyniła jest Jeszcze mnirj ~:Iii.elł
miano się prawo spodziewać. Wynik'
.... ysto teoret"\1czne . polega
I są ...~
J
•
l
Ją na zapewnianiu przez przedstawicieli rządu współpracującyclt ze
sferami gospodarczemi na tereniJl'
~omisji o calkowite~ zroz~mieniu
zywotnych postulatow kupIectwa
Jeżeli ch-3dzi jednaI. o efel<ty ma·
terjalne, to. są One niezmiernie nI
kłe i !l:,~')z,tają w jaskrawej dyspro
porcji do wielkiej icoscl truaĆW !
dobrej woli włożonej w to dzieł(
przez min. Zarzyckiego i wszyst·
kich uczestnil.ów prac komisji. Tli
taj dochodzimy znowb do sedna
sprawy, niedoceniania
zagadni 11
funkcji wymiany. Poszczególne za·
gaclnienia omawiane na komisji na
potykają później w swej reaiizac!
na tysiące przeszkód i utrudnieó

OWy

H

W najbUż,szYm C'lasie przeprowadzone zostaną bardzo po
ważne r~duk'Cje
pensji całego
p e.rs0d1e.\u izby plI"Zem.-handlowej.
Na skutek żądania min. pUf'
mysłu i handlu, które doma~a

uposażenia

wyŻoWYch unędnJ

ków obniwne zostaną przecię
tnie o 10 proc., średnich kalegor.U -- o 15 proe., a urzęcJni·
ków kontraktowych i djełłłr.ilI·
szy o 18 pl'oc.
Ministerstwo zażądaŁo tych ,e·
duk-:.ji w katetgorYCIlrnei fonn.i~,
a jednocześnie rząd o:pracow~ł
projekt ustawy, przewidu.iący

się xompresji budżetów izby
reduki:je te obejmą
wszystkie pens.'e od dyrektol'u
poprzez wyżs>zych i niższych u~ików stałych do urzędników kontraktowych i cljeła-

nabytych praw
do zaopatrzeń emerytalny eh "e
strODiy urz~ników izb.
ł'c(lukcje

jut

duszów.
Naj,powa7..niej zredukowan~ , .. ,- Usta wa ta daje ministrowi
J)1'3WO
l'OZWiązania izb. kUtst ie pensja dyrektora,

I

ryeh okr~ 7.08tał zmienlonJ
przed upływem kadencji.
Zmienione
zostały
rt>wnitd'
wS1!ysł1kie
ptrzep1sy słuiJ)()\w
dla pracowników itb p'xzem·
handlowych j ujednosła.jnion(·
te przepisy podle~ać będą za
twierdzeniu
pnez
mini' słr!ł
pl"!Zetmysłu i ha,ndlu oraz mini·
sllra pil"acv i opieki społe~neł.
Ujednostajnione przepisy t..
merytalne przewidują. że uprawnienia P'f!icownilk6w izb J>rzelDvsłowo - hllndJowvch
uJe mo~ą odbie"ać od pn;epl.
sów o zaopatrzeniu emerytal~

izbie.

P. K. O. i monopolach
1

dl"
·
Dl
OSCI,
I

a

10

,ukiad,

"Wyd zia.ł handlowy rozpoznawaf zwolanie zebrania wIerzycieli dla
sprawę upadłości Wilhelma Wie- ustalenia kandydatów na syndyka

l.

I

Posunięcie

to motywawaoe je..t
pr:zez min. piI"Zetn. i handlu DO ·'
welą do ustawy emerytalnej oraz rozporządzeniem o
~raniezeniu nadmiernyeh wy~zeń urzędników w ~ed
ldęblorstwM.h

pnemysłowo·

hand1owyeb.
Całokształt tych spraw
jest
obecnie pnedmiotem n8lfad na
tCTt!nie zwiłtJZ'ku izb. które w:v·
powiedziałv się

przeciwko

tym

J)OSUIllęciom'

knyw~ym

ministerstwa.

R,nek pie .ież ,

państwowych
Warszawska giełda
KO
pieniAżna
Jak już donosi,liś1l1Y w nie
udzielany przez P
•
"'S
dzielnym numerze "Głosu" oci- Ta forma kredytowa dala bar
Na wczoraJ'szem zebraniu giełdy
było siq w sobotę posierlzenie dzo dodatnie wynild, przyczem walutonro
.. - dewizoweJ' -w Warsz"L'
komi" ji dl:1 spraw hancllu, po- należy podkreślić, iż
wie tendencja dla dewiz przeważaświ~cone zagad nieniom kredytu ;mpiN'!wo ~ałlmwicie wywłą· la słabsza przy obrotach nadal 0 <lin .k}lpiectwa. .
wo się ze swych zo~wi~.ań, graniczonych. Notowano: Belgja
,\ cel'u sz·czegołowego prze· ~dvż pełna sum3 naJe1JQoŚCl zo 125 (plus 5), Gdańsk 1'7,40, Holan·
(hslnltowullia
całokształtu stała w 100 proc. w ustało- dja 360·20 Londvn 30.42 - 3043
spraw kredytuw <ila handlu
n:rch telminach zwróc~na.
(plus fi). Nowy iork '8.903 (~t)
podjęła pracę spei:jalna podko· Obe-cnie więc kupiectwo za'b ie- Nowy J~rk - kabel 8907 (plus 4)'
misja kredvto.wa, obTadująca ga o DTzywrócenie tego ue· Paryż 35,12 Szwajcarjd 173.55 (-5)
pod prze~o~lllctwen~ dyrekto- d v t u ; .
Włochy 4fi.60 45,62 (plus 2), tranra B~czynslklego z. ml!1. ska:r.bu.
Rownoc;ześ~le zosłała llt~~- zakcJ'e dokonane a nienotowane:
Gł'
.
k
ln
dk
ownYm postulatem wplec- rzona
s-pei:.1a a po OmI!!.)<l Kopenhaga 18610 Praga. 26,48,
twa. który jest mater,ia.łem pod dla spraw,: kredytów mono~ Sztokholm 161,55 (-5), w obrotach
st~\~·.o~vm d,l.a T?rac te., podko- lowvch, ktora m~ na celu bI;z- międzybankowych dewitami na. Ber
11l1S.11 .l~st z~daD'le
sze s'Pr~yzowalD.'le postulatow lin obracano po kursie 213. W &przyw.'l'6Cema fOl'my kredytu. t.e~ kruI?lei:twa, dotvczący~h mu brota.ch prvwatnych marka. niemiec
Ud'lllel:m~ na okJres 10 kwar- Z'IWOŚCI
"
tałów
~skan.ia pNe'l: handel kfttJy. ka. 212,15 (-10), dQla.r gotowkowy
.:..'
.
";"1
b 8,916 (plus 20). dolar złoty 9.02 (Tcn kredyt 2 l po~ - letni .
tow na tereme poszcze.." nye l) rubel złoty 4,77 rubel srebrny
był ilri w la'łach pop"WdU1~h
monopolów'
. ,
. .
1.29, bilon 0.60.

W
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omóim, bez-
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zad ogranicza prawa emerytalne pracowników
samorzadu gosJ)odarczego

senberga, (Gdańska 136).
.z listy adwokatów, przyczem zeNa zebraniu wierzycieli up:tdJy b~'an~e to ,,:im:o się onbyć w termizgłosił Jlast~pujące propozycje: zo- nIC JednOmIeSlc:cznym.
bowią.zauia ulegną. redukcji do 20
* * *
proc .. bez odsetek i kosztów w 3
Szulka
ratach: pierwsza 5 proc. po 12 mk
W sprawie
upadłości
i"iącach od uprawomocnienia się Wy Baumgartena - sprzedaż pończoch,
roku z:.\twierdzającC'g'o układ. dru- sr: c1z ja, komisart, s~dzia handlowy
0"3, w Ó proc.. po 18
miesią.c ., 10 Gross wystą.pił do s~dtl o wyzna~roc. po 20:1 miesiącach od tejże czenie nowego dwumiesięcznego ter
chtv
milllt f'prawdzania wierzytelności.
~ międzyczasie następują z~rządZ4'
N:~d wykonaniem układu czuwa(~
S:);d wy:-naczył nowy dwumiesięma ude~zające . b~z~zgl<iidme _, • ";\ l b~rt[J. \Vic~'zycielc Polecz i Druto,; c?l~y termin sprawdzania wierzy tel·
handel 1. przek:~~la.ląc~ . .tOOW1I10 l ski, bez których zgody dłużnik me-I nosl l
p~z.ynafi1a. ICOn:lSJI. Dopokl zagatl bc: dzic miał prawa sprzedać Y. poDlema hanalu J1\e. :wst~ną skoncel1 siadanych m~~szyn do wykonania
trowane na tereme mIn. przem.
uklarln.
I
IUiI"
handlu, dopóki nie zostanie bel!;
S-edZia. komisarr. uznał układ za
przybywa do Łodzi
względnie przeprowadzony obowią- zaw;rty. a są(l układ r.atwit'rnzlł.
zek uzgadniania posunięć, obejmują
Naczelnicy poszczególnych urzę
cych handel przez wszystkie reWyrok ter. upra\Yomocni się 24 dów skarbowych na terenie wojesorty ministerJalne, dopóki wreS:ll' Ul:l.rc"n" o ile lctoś z wierzycirJj nie wództw~ łódzkiego czynią gorącz
cie komisja handlowa nie będLie- z::tł01:y skargi apelacyjnej.
kowe
przygotowania
mn.terjału
miała zagwarantowanego
udział\f
* "" ..
spra wozdawczego na !.ljazd naczelwe wszystkich pracach tych resoW sprawie l1p a.dło~ci firmy "L. ników urzędów skm;oowych w dniu
łów -- cala jlzialalność komisji b~· Augustln" sc:dzia komi!;!1rz wyst.ą 2 i ~ marca r. b. W' L~zi.
«łzie fikcją., przesłaniającą gwLl:e pił do sądu z wnioskiem o wyznaN:l zjazd ten, jak donosiliśmy,
niebezpieczellstwo, jakie pow. tai" czenil' nowl3go jeclnomiesięcZllegu , przybędą: dyrektor departamentu
na zalamującym się froncie kupiec o -tatp c7,nego terminu sorawdzanin ministerstwa 3Farbu p. Michalski
twa.
\Yif'r1.ytelnoścL
oraz inspektor min. skarbu p. Lipiń
Ten fragmentaryczny !,T2.egląd
Sąd wyznaczył dooatkowy jedno ski, którzy na, miejscu 'lapoznają
poszczególnych odcinków załamu- mie;;i~czny termin sprawdzania wio sie. z warunk ami i poło1:eniem gojącego się frontu nasuwa konlecz- rzvtelności.
spOd;trczem Qkręgu łódzkiego.
ność szybldego ratunku dla spaw
•
*
*
Zjazd nacl.13lnikó" odbędzie się
peryzowanego handlu. M(}że się bo
W sprn.wie upadłości firmy "L. F.
wiem okazać, Ze już niebawem ko· R." Lódzka Fabryka Radjotechnicz pod pnewo~nict\Vbul prezesa izby
misja nie będzie mia!a dla kogo i na, wł. KalmanOWicz j ~eimitz, sę sk:1rbowejp. Kucharskiego przy
udzi:J.le
wszystkich naczelników
poco pracować, bo front kupiecld dzia komisart,
sędzia. handlowy
izby s~arbowej i ma .na. c~lu uno.r
w Polsce runie.
Miecz. K.
Gros". nie CllCąC ponosić odpowiemowame ró' -nych ~awlłycb l wątphkt.óry od
~. .~ee ••••••• ~ •••••• dziaJ~ości za syndyka,
wych . sp:aw tU?W~Ż . s~czeg6ło;ve
dłu~szf'go C7.aSU nie 7.głasza Się, pro
WSDółn,m wysllklem sił sad o zwolnienie go ze st:~no omówIeme duałalnosCl urz~ow
skarbowych na nailchodzą.cy rok
wiska s<:dzirgo komisarza. .
.
budżetowy 1933 - 34.
Sąd zlecił sc:dziemu kowt\arZOWl
fobołnvm

ofiar

W
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51.- 8 proc.p
proc. obligacje
emisje 35.25.

Łodzi

41 (-75), 6
\"arf'zawy 8 i 9-a

NOTOWANIA RA\lTELNY
...
~OWY JOHK
Loco 5,95 marzec 5.84 kwieciel"
5,89 maj 5,96 czerwiec 6.00 lipiec
6.08 sierpień 6.13 wrzesień 6.20
październik 6.28 listopad 6.32 gro
dzień 640 styczeń 6.47 luty 6.5:~.
NOWY ORLEAN
Loco 5.82 marzec 5.82 maj 5.93
lipiec 6.05 październik 6.22 KMl.Ll·~ń 6 "3
=
.- ..:>
LIVERPOOL
Loco 4.99 luty 4.78 marzec 4.'79
kwiecień 4.80 maj 4.82 czerwit'e
4.83 lipiec 4..84 sierpień 4.86 wno. ń 488
'd . .r 'k 489 l' ....... Ił
Sle.
paz zle nI
.
lstvl-'"
4.90 grudzień 4.92 styezeń 4.94 luty 496 marzec 498
E" k. l
7' 05'
.. .,
gips a. oco ~
ma.rzee o. 4
lipiec 6.92 październik 6.98 listopad
r; 04 st:vczeń 7.11 luty 7\.1!.
AKCJE
Upper : loco 6.42 mlU"7.ee 1.18
Na rynku akcyjnym obroty były maj 6.20 lipiec 6.20 paŹ\lziernik
doŚĆ ograniczone przy tendencji na. 0.22 listopad 6.18 styczeń 6.20 111tv .
ogół słabej. Interesowano się głów ~.20
BREMA
nie akcjami metalurgiczneroi. Noto
Loco 7.22 marzec 6.R6 mll.j 7.wano: Bank Polski 75,50 _ '75,75
(-25" tranzakcje dokonane a. nie- liDiee 7.13 październik '(.29 grllnoto~;ne: Starachowice 9,50, za dzipq 7.41 słvezeń 7.44.
ALEKSANDRJA
akcje Lilpopa chciano pła.ci~ 11.
Sakkelaridis: marzec 12.64 ma)
12.91 lipiec 13.12 listopari 18.5!'\ sty
PAPIERY PROCENTOWE
Dla papierów procentowych za.- p.l.eń 13.80.
Ashmouni: kwiecień 11.02 ('Zerrówno ]1:lństwowych jak i prywat·
nych przeważała tendencja słab wiec 11.01 październik 10.98 gna.
sza. Większych obrotów dokonan(\ dzień 11.07.
"7 proC'. pOŹ'. stabilizacyjną. i 8 proc.
listami Wa.rszawv. Notowano: 3
proc. poi. budowlana 44,80-44.53
(-45), 4 proc. premjowa dolarowa
Dziś, o godz. 12 w nocy od58,7'5 - 58,25 (-50), 5 proc. poo,.
konwersyjna 45. 6 proc. dolarowa będzie się pr7.edstawienie inaufilmu
,.Ka~dem1ł
drobne odcinki 60;25, 7, proc. stabi- guracyjne
lizacyjna 58,50 - 57.75 - 58.13 wolno koehać" dla władz, prasy
(-62). 10 proc. kolejowa 103. 4 i i zaproszonych gości. Speojal·
pół proc. ziemskie 37.75, drobne od nych uproszeń dyrekcja Grandcinki 37.50, 8 proc. Warszawy 43.50 Kina nie rozsyła, natomiast
_ 43,715, odcinki po 1000 złotych ewentualny koszt tych~e prze43,63 - 44. 8 proc. Piotrkowa kazała na Fundusz Bezrobotnych
39.10 10 proc. Siedlec 33 (-50),
7 pr~c. L. Z. Panstwow<'go Banku
Rolnego 88.25, 8 proc. P. B. R .
Giełda zbożowa
94.- 7' proc. listy zastawne Banku
Gosp. Kraj. II emisja, 83,25, 8 proc.
listv z:1stawne Banku GospodarNa r~c Ikomisarza gicM'ł
stw'a Kra.jowego lem. 94.- 7 proc. zboZuwo - towarowej w Łodl\,
obligacje komunalne Banku Gospo p. radcy Ładewskiego mln
darstW:1 Krajowego II emisja 83,25 p-rzem. i haudlu nadesłało 7·~ ·
8 proc. oblig:1c,ie komunalne BGK. twierdz·c nie
rady'
giełdowrl
I emisj:t 94. 8 proc. Obligacje bud!> giełdy zbożowo - towarowej HI
wlane Banku Gospodarstwa Kra.io- Łodzi.
\Vego I emisja 93.- rrranzakcje do
\V związku z POWYŻS11)1l1
konane anienotowane: 4 proc. iu- ukonstyluowanie siG rady gi<'ł
westycyjna zwykła 106,75 (plus dowej nasląpi jll7. w c1nlMCI"
25), 7 proc. st:\bHizacyjna" odcinki najbliższych, Doczem 7.Il~tLlO=-l
po 100 dobrów 61.25. 8 proc. dillo- zrealizowane
dalsze
pracl '
nowska. 69,25 _ 69 _
68$8, 7 zmicrza.iqcc dn nruchomien"1
lproc . śląska 45,~5 _ 45,- 7' proc. ~icł(h zhożowo - lowarowej \Y
warszawska 41. 5 rroc. Warszawy Lodzi. fai)

-=Kai~~mD wolno ko[~at
w lIodzl

!\',.

5~

~8n.

n

"GLOS PORANNr

Syndyk tymczasowy upadłośei firmy Jakób
Goldberg
i Pinkus Heiman orali: jej współ
ZEMYS10WO·TOW AROWY
właścicieli Jakóba Goldberga, Pinkusa Haimana, Mendla Goldberga, Lajba Handelsmana i
Borucha Handelsmana, - adwokat Kazimierz
w GDYNI
GDYNIA.PORT
Hartman, (Łódź, ul. 6-go Sierpnia 3), zawiadamia
wierzycieli tejże upadłości, że Sąd Okrę
poleca z wlasnev,o zakładu
gowy
w
Łodzi, w WydzIale Handlowym, wywykwl.,łną mieszank~ kompotową
znaczył dodatkowy miesięczny termin sprawdzenia wierzytelności. W związku z tem wierzymarki
'-"kladadająca. się I owooów suszonych w gwarantowanem
ciele, którzy nie zgłosili swoich pretensyi 'w
zestawieniu:
pierwszym terminie sprawdzenia, winni zglosić
!iO°,'o moreli, brzoskwiń, jabłek i slleptałów
obecnie w kanoelarji syndyka tymczasowego
i 50°0 śliwek kalifornijskich
osobiście lub przez uprawnionych pełnomocniw paczkach celofowanych
ków tytuły swych wierzytelności.
po 1/4 kg., w cenie Zł. 1.- w detalu
Sprawdzenie wierzytelności w drugim terpo 1/2 kg., w cenie Zł. 2.- w detalu
I minie odbędzie się w dniu 31 marca 1933 roku
do nabycia w sklepach kolonjalnych i owocarniach.
w Sądzie Okręgowym w Łodzi, Plac DąbrowPuy kupnie pro"lmy zwrac:a6 uwag~ nil markę J. F • .,EXCIEL ORKo
5, pokój Nr. 15 o godz. 12.30 w poło
ia______a ____IJII_ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _..; skiego
Zebranie wierzycieli upadłości. w eelu zawarcia ukladu lub zawiązania kontraktu związ
kowego wyznaczone zostało przez Sędgiego
KomIsarza na dzień 7 kwietnia 1933 roku i
odbędzie się o godz. 12.30 w Sądzie Okręgo
wym w Łodzi, pokój Nr. 15.
Syndyk tymczasowy

17

• ,lp.

Ile.

J. f. "f J: f l § I
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WIELKI WYBOR

~!!~f~!' ~:~~!!!!C~lW

"

pPATBNY"

11metalowvoh
ÓŻ Bk wyr ymBElek
am~lPyJtańliłdgh

Nabyć

moina w FABRYCZNYM

,. DDBRD'IJ~"
l'BL..

ŁódL

1Ba..ffi, w

SKŁADJZIE

Piotrkowska 1l,

podw6rtu.

I

_._-----.,
OSZ nis dr
I

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

(-) Kazimierz Hartman
adwokat.

Itauka i wJabo6lilOle

ROżne

NIEMIECKIEGO udziela absolwentka Niemieckiego Gimnazjum. Dzwonić tel. 127-34 od
2-3 pop. lub 8-91/1 wieoz.

NIEMA BRAKU POSAD! CZy
firma jest w opresji, czy prosperuje, zawsze ma dużo wolnych
miejsc
dla sdolnych
współpracowników, którzy potrt\fią firmę z opresji wyprowadzić lub uczynić ią bardziei
prosperuiącą.- Tysiące ich czyta codziennie drobne ogłoBzenia
w "Głosie Porannym"

048-3

---- --------

DOSKONAŁE

ezBI tUI:: 5 ur.
połeea

LEKCJE gry fortepianowej, teorji. metodyki, z
gwarancją
szybkich post~pów na warunkach przystępnych. Chętnie wzsmian za wyroby włókiennicze,
dziane, skórzane, galanteryjne,
Lokale
porcelanowe, kwiaty, artykuły
spoźyw~ze~ prace ~rawieek~e, POKóJ umeblowany z telefonem
stol~rskle l t. p. NaplOrkows~le do wynajęcia. Mielczarskiego 24,
go 16 m. 8.
943-.3 m. 5. Telefon lb3-50.

POKóJ dwuokienny, frontowy,
umeblowany zaraz od wejścia
dla pojedyńczej osoby do wyZbOTO, BlZUTERJĘ i kwity najęcia. Sienkiewicza 20,
p.
lombardowe kupuje i płaci naj- u prof. Halperna.
007-4
wy~sze oony.
Magazyn jubilerski L Fijalko. Piotrkowska 7 POKÓJ frontowy umeblowany przy
BRYLANTY, złoto, srebro, róź- inteligentnej rodzinie do wynajęcia. Zielona. 30 IIL 1.
ną biżuterj~ oraz kwity lombar- _
_ _ _~
do we kupuje i płaci naiwytaze
.
ceny. M. Mizea Piotrkowska 30. JEDEN lub dwa pokOle el?_______' _ _ _ _ _ . gEmoko umeblowane, wtlzelkie
MASZYNA DO PRANIA nowa, wygody, niekrllpując.e. we.iście
2agraniczna, marki "John" okn- od ~Braz do wyn8Ję018 • Pozyjnie tanio do sprsedauia. łudmowa 20, m. 51.
Wiadomość telefonicznie 2.26-82 ADWOKATOwi~-~~' -k-an-c-e-1a-r-J·ę-.-od-o
stąpię 2 pokoje. L. Szejnfeld., ZarIANINO firmy Sehroder, prawie wadzka 23.

"Zr6 lo" wł. Z.6omolióski
Przejazd 1, tel. 209-87 i 133-72

UW AGA: Dla szkół, instytucji i Iwiąlk6w
udzielamy z ciastek 10°/0 rabat.

RA CJONALNA KOSMETYKA
Dyplomowana asystentka
HELENY PEłłL we WIodniu
Wykonywuje wszelkie zabiegi kosmetyczne. Niezawodne preparaty
na porost wlos6w oraa: artystyczne
fllrbowanie.

Pusad,

H.ORZEŁOWA

iYDOWSKA insLytur.ja filantropij/Ja poszukuje rutynowanej gospouyni. Oferty w 3.dministracji niniej
szf'go pisma. pod literami .,A. B."

PIłsudskIego

48 tel. 237·64

chrypkEł. zakata ...enla
nosa, gardła, oskrzeli itp.

usuwajll

ZIOłA

"P LANA"
sahrlerd•. pr.u M.S.W.Nr. rej.

•

·czne I•

I

"Głosu Porannego" zgła.za~
•• na prenumeratą
można
na Nr. 222-22.
•=
• "GłOB Poranny" dostarczony
bp'dzie nazajutrz po
•
zamówiemu.
•
•••••••••••••••••••• ••••
a ••
111111•
II
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"

PrzedsiEłbiorsłwa

winne prowadziĆ

"
Lódi, Andrzeja 1.

P..,lmule wSlJeJkie robot" wahoct.~
oe w .akres C.VBIIGIISnla 9IIVb, frołe'
.owanle, ovltlinowllnła. i d.ułowllnle
poslIl'lllelt. 3prslłtanle biur i mlea.k a6
ora. c'Jesallenie oltlen fabryanJch w
bad,nłttlch pletrowJoh i pllrterowroh
(t .W. S.edowycb) oraz odkurzenie
elektroluxem.
OplIkowanie drzwi I okien na a:im~ I
Cen)' nls"le. Tel. 103-41 (p"w)

Gabinet kosmetyki
lecznlozeJ I toaletowej

Z.dyplomZUniwersytecki
AL E
Moniuszki 1, tel. 127-99.
UsuwanIe w.zelldch
defekt6w cery.
Usuwanie beapowro'"Ie I bu:
ślad6w •• pecącylDh włos6w.
Przyjmuie 10-2 i 4 -8 wiecL

...11311 • • • •

KsfęgowoŚć.

Belułe

KOSMETYCZNA

::atw;erdzona orzez

Ta

_ ...~~~~_ ksIęgowość

zaosnZe
l~
70°:
0

Pd~i!'
'!odzłannc
Iłr fl.n SB

Zaprowadzenie w każ JeJ eh.m
motUwe.
Zaprowadzenie teł Innych
metod
Sporządzanie bllanaOw.
Kontrola lrsilllJ handlowych
Prowadzenie ksi~g handlowych
pnyjmuje

O. R.·Kopernika
Pfeiffer
57

Łódź,

Tel. 180-88.
Do sprzedania maszyna .Ruf·
do księgowania i pisania.

PIotrkowska 111 tel 163·77
16 teJ. 169·92
Racjonalna kosmetyka lecznicza i to·
aletowa. Odmllldzlln:e. Radyhalne U·
..!IU\ęanie S1ipec:'lll.c , ch włosów. Farbo
wanle wlo!lów. Poradnio oraz indywi·
dualne atosowanie hyg.-koslTI. prepa·
ratów .IBAP". Pra:yjmuje od 10 - S
wiec.. Porady bezpłatnie. Ceny
Śr6dmleJ~kll

przystępne.

6ABIHfTY KO!MfTUI LfKAB!KIIJ
chor. sk6ry i
SZKOtA KOSM TYCZNI
włosów

zatw. przez

Or. med.

władze Państw.

hEWUłSDłłOWBJ
pueniellone na

Piotrkowską 85, tel.
od 10 r. - 8 w.

143-6{

ChlrurgJa kosmetynna, iylakl
odmro"enle. Usuw. owłosienia.

KINO· TEATRY

•

głównych:

Smolar lia,

Doskonała gra art y tów!

nnzcc.

II

Królowa ekranów polskich

WęgrZyn,

Zelwerowlcz,

Najlepiej nagrany film polski!

Gruszczyński.
•

Passe-partouts i bilety ulgowe uieważ,Il('
w

. "łoszenia za wier~_ milimetrowy 1-8Zp~lto., (atrona ~ 9lIpa~t~: I-ua stro,!a 2 zł.; Reklamy tekst. m
dlltkllmi wynosi w Łodst .t. 4.60, ze cdnos"enie _
~
. . redakCYjnym zł. 1.SO! w tekjcla. & nstr~etenIem mleJSCII na strome od a do 7 wł"cznie 60 ar
4ORroa.,. z P,. es l1,b/\ ooet:trw." w łrralu _ ~_ { l . - :reClrllnicll _ III 9. _
be_ zastrsdema mlejsclI SO ,roi nadellane.,d ~tron~ 8-eJ do koń~1I łekstu 40 IiIr.1 n~kro!oQi 40 gr. Zwyczlljne
• .
(str.10~lpll.lt! 12 gr. Drobne 15 gr.... wpraa, neJ.n!eJ9Se oąło9zeme tł. 1.50. Posz~klwlln!e pracy 10 gr. za wy.
Unkopieów redakcja nie Iwraca.
fU, naJmmeJue zl. 1.20. OgłolZ.ru~ luęczynowe I .dlublnowe 12 zł. OgłoszenIa SIImlaJscowe obliczane ..
"''''ó'
o W/Q drołll1. flnD.ur. 1QDa1.,. ~. oJll. tabalarycaae lub fanł4a:. dodlltk. 500/11' Ogl. dw\lkolor. o SOry1o drołol
c
Redlllrry w dodatku Ilustrowllnym za 1 cm. kWlldratowy 1 ał.
~edaktor: Eugenju&. Kronman.
Za wydawnictwo "Prasa .... Wvdawniczn ~p. z Og"r. odo. EllQenillS7. Kron m 11
W drukarni własnej Pio'r~OW:3.~a 10J

Prenumarata

wł

ANNA RYDEL

daje ulgI
podatkowe

S WAJCARSKA

SZKOŁA
:lInloł. 1924 r.

Państwowe

Księgowość

~~!BJt:

Institut de

Dremiera naiwieklzego Dolskiego filmu

W rolach

_

Adwokat

I•• lamÓlie"O

ul. Andrzeja 28. tel. 14:9-91
prayJmuje mocz, plwociny
i t. p. do analisy.

DZWIĘKOWE

Niebywały przepych wystawy!

Kazimierz '{owalski

1I···u••••••••••••••••••••••u.&•• m. ..11."..... 111l1li II!!II

Apłeka

.Piotrkowska 2:..4:, tel. 18t:!-03
MŁODA, zna.ill" a się na gvspodar- PoradniII c:.zynna
w ilonledzillłki,
st.wie domowem, z dobrcmi referen
środy i pillłki od 12-2 pp.
ejaJlli l)Oszukuje posauy. Wiado- W pi"tki be.płatnie dla d::ieci bezrobotnych.
1l10":'Ó KiliJ'lskirg-o 89 u dozorcy.

Jildw~ga

Syndyk tymczasowy masv upadłości firm.,
"Hercko Litowski" w Łodzi - Składowa 23
na mocy art. 502 K. H. wzywa wierzycieli
powyższej upadłości, aby w ciągu dni 40 stawili
się osobiście lub przez pełnomocników z dowodami, usprawiedliwiająeemi ich wierzytelności
w kancelarji je!l;o w Łodzi przy ul. Śródmiei
skiej 27, w godr;inach 5-1 i oświadczyli, z jakiego tytułu i do jakiej sumy są wierzycielami
masy upadłości oraz z}ożyli tytuły posiadanych wierzytelności.
Sprawdzenie wierzytelno::icl na mocy art 503
i nast. K. H. nastąpi w obecności Sędziego
Komisarza w dniu 1 maja 1903 1'. o godz.
10 w Wydziale III Handlowym Sądu Okręgo
wego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego Nr. 5, pokój Nr. 15.
Syndyk tymozaso\\y

ł.odZlI

Dr. W. SPEKTOROWEJ

•

2.-

Dr. farm. R. BEMO
IfU88K1f60
w

leuoi[lO· Wy[bow Hilla

Dziś

zł.

do nabycia w APTECE

PORADNIA

fet~

1349

Cena

Ceny niskie. Porada bezpłatna
sodz: PrJlyjęć od 10-2 I od 4 - 8.

Po'rRZEBNA bufetowa do zakładu gastronomicznego z gwa
rancją 100 zł. Oferty pod "Bu-

I

5Z

n

nowe, okazy jaiu ta.nio lio sprzedallia. KaTol Kni--chwit.z, Monillszki 2.
l863-:3

CUKIERNIA

ie.

miesięczna _Głosu POJilftneQlO" sa wu~atklemi do-

,

28 h. -

l'

.,GLOS PORANNY" -

19:13

Nr. 59

Dr.

I. ynenson
powrócił
Doktór

H.

SZUPlACHER

Dźwiękowy Teatr Świetlny

"

"C

wInIen Pan :lądać, wuystko inne za§ . rzekomo
tllk samo dobre NAśLADOWNICTWA jak najenergiczniei odrzucać

"lka

prawdziwe

Dzil

Choroby skórne i weneryczne

=

nIE PRBZERWRTYWY'lecz wv ra
PREZERWRTYWY "OLlAI i

prłlD

li

era'

PrzyjmuJe od 11/a-4 pp. i o 6- 9 ..
.. nied.. i święta od 10 - 1 Pll.

Z••h;em

światowej sławy

nil kaidej
kopercie

"OLLA"
i mark"
GLOBUSA

Wielka parada serc
Prosta opowie~ć o miłości oJca. i syna

Piotrkowska 56 tel. 148-62

•

nar:wą

DoIri6r

W.
lalUIIOW ki
Piotrkowska 10, tel. 181-83
Choroby sk6rne, weneryczne i moczopłciowe

dnIa 5-go mar•• , .
o Ilodz. 4-eJ po pol.
4-ą Koncert Symfonlczn~

nIEDZlfLA,
realizacji wielkiego King Vidora.

POPOŁUDNIOWY

z powodu

W roli tytulowej

SZARDA
koncer ••

Gabinet Roentgeno-Iecznic.y
Pr.."ma,e od a.ao do 10.30 raDO, od
'-ej do 2.30 pp •• od 6 do 8.30 wlaa •.
w medJIlele i §wl~t!l od 10-1

_._---

lun8eB Nlumark
Imre UNGAR

Dr. med.

Solista:

Niewia -slłi
Chor. wenervczne, skóme
i

(Fortepian)
W programie:
Uwertura .Egmont&
• Koncert fortepiaDowy
G· dur

moc:lo~clowe

Andrle~a

5,

Beethoyen'

telef. 159-40

pr.yjmuje od 8-11 rano i od 5-9.
.. niechiele i święta od 9-1

Biliard Wauner:
1~~~n:~n'!P.
z op .• Parciyal·

---------------------

Wyjątki
Cwałowanie

Lekan: dentysta

Walkirjl • dzieła
muz.• Walkiria·
Uwertura do op. • Tannhause,·
od zł. 1.- do zł. 5.moina w Kasie

Jak6b

O
Al.

enberg
22

I(oś«iuszki

(Piotrkowska 79, II brema).
leI. 164-24

(lfKJnłIlH(
'l
"Elektropraca
6-go Sierpnia 1, tel. 226-23
IUJJftlft[J(

Przyjm. od 9-1 i 3-8 w.

------

Swiatła, siły i reklam .ykonywa

OGtOSZENIE.

Magl.trat m. Łod_i ogłasza prsetarg publiczny nil chowenie na kosd
miasta •• łolr biednych zmarłych mieIlIkańców m. Łodzi
praea prywatne
przedsiębioratwa pogrzebowe.
Oferty s kładać należy w WJd_Ia]e GOlpodarc5ym, ul. Narutowic&ll nr.
~, pok6j nr. 5, do dnia 13 marca r.
b. godziny 11-el rano, w kopertach
podwójnych, .alakowanych pieczęclll
firmowa, kllłda li napisem: ,.Oferta do
prr:etargu na choWllnie zwłok biednych mieszkllńc6w miasta". równoc_esnem podlIniem adresu i auwy
,rlledsięblorstwlI.
Wewnętuna koperta powinna
.Ierać sa mil ofp.rtę, zewnętrzna

.a
na·
tomlast, pr6cz wspomnianej koperty,
także kwIt Gł6wnej Kasy MieJskiej na
sumę sł. 200.-, jllko dow6d złołenia
wadjum do przetllrgu, kt6re można
Ikładać w gotowi'nie lub innych wartościach, wymienionych w § 9 instrukcji Magistratu o pnetargllch (Dziennik Zauądu m. Łodzi nr. 27 z dnia 7
lipca 1931 roku).
Blibzych informacji %aslęgnllć
moina _ biurze Wydziału Gospodarczego, pok6j nr. 5, gd.ie r6wnież Sil
do p..ejrzenla og6lne warunki prlletargu i gdzie otrzymllć można •• 6r
oferty.
Ud'. dnia 28 lutego 193:5 rollu.
Magistrat m. ŁOdzi

50 rocznl.:y .mierci RY·
WAGNERA druga c.ę.~
poświęcona będzie R. WĄ(]"
NEROWI
Dyrygent:

Ogłoszenie.

er·

Wallac
w roli

głównej

I

9-Clolet

Syndycy Tymczasowi Masy Upadłości Bank\..
Handlowego w Łodzi, S. A. niniejszom zawiadamiają wierzycieli, sprawdzonych i przyjętych
do powyższej Masv, źe p. Sędzia Komisarz wyznaczył termin zebrania wierzyciAli na dzień 30
marca 1933 roku w Sądzie Okręgowym w Ło·
dzi o godz. lO-ej rano w przedmiocie zawarcia
układu II wierzycielami względnie związku wierzycieli i wyboru Syndyków Ostatecznych.
Wobec powyższego Syndyey Tymczaeowi na
zasadzie art. 515 i następnych K.. H. wzywają
sprawdzonych i przyjętych do Masy wierzycieli,
aby w powyższym terminie stawili si~ w SI}'
dzje Okręgowym w Łodzi osobiście lub przeł
pełnomocników w celu wysłuchania sprawozdania Syndyków Tymczasowych i zawarcia ukła
du względnie związku wierzvoieli i wybol'l
Syndyków Ostatecznych.
Syndycy Tymczasowi:
Adwokat (-) Słefan Cyąal"iskl
Adwokat (-) Edward Filipkowsld
.Adwokat (-) Stefan Szłromajer.

OP

Nadprogram: Tygodnik dźwiękowy PARA MOUNTU.
Początek seansów o godz. 4-ej po poło
Pa8se-partouts, bilety ulgowe i wolne wejścia bezwzgltldnie
w pierwszym tygodniu niewa~ne.
UWAGA: Dyrekcia kina zwraca się z prośbą do posiadaclY
passe-partouts o łaskawe niewvkorzystywanie ich
w pierws:lvm tygodniu, tembardziei. że były rozesłane zaproszenia na pokaz tego filmu w ubiegłym
tygodniu.

rBmjBral
Wspaniałe arcydzieło

przepychu,

śpiewu

filmowe, pełne
i humoru reżyserji

ROUBEN MAMOULIANA

••

W rolach gł6wnych:
urocza bohaterka "Parady Mjło~ci·

Jłane••e

l'Iac Donald

oraz niezapomniany

l'Iaowite

"Pieśniarz Paryża"

ł:bewaller

Poozątek

w dni powszednie o godz. 4.30 pp.,

w soboty i niedziele o godz. l-ej po poŁ

Cen, miejsc zniżone!
Bilet, Ulgowe ważne bez ogranEczefi

