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u truII1ny bohatera narodo""ego zebrali 
się przedsta""iciele całego ś""iata 

BRUKSELA, 22 II. (PAT). -
t) Jlod'l. 1,30 I"1lno trumna ze 
twłokami króla Alberta, f)"ry 
la szlandaTcm belgiskim, Ul 
,tala wyprowadzol\:\ nil plao 
orzed zamJdem. 

slępea trollU wlo~kjcRo ksiąi~ 
Humherl. W odle:;:łości p~ru 
mctr6w za ntmi szedł prezy· 

denl Fr3neji T..<'brun i k6! bill· 
garski Boc~'c . dalej ksi:}żę Wa
lji, ksią'ię' Feliks LlI:cemhur 

~i, ksill:i.;: KlIrol s7.wcd71d, 'li· 
dec ohecnej kró!{"IwE'j )w4:ij 
skiej, ks_ Gust:lw· Adf\lf 

żałobne \V Polsce 

'l7w('dzld, Tlosl~ca trnnu łtf 
Olaf norwesk i, książ<,: malM 
nek holende~ki, Iks. Mikołaj 
r uulI.tJ'l'ski, ks. Axc~ 'mi· ki, "n
stęp-nie svn króla Sjamu, k'!. 
Chul, li wrc~1':ci(: misic t!)gf''' 

II icr.nc. Dyl lo sygnał Uo 
1I0:tPOCZĘCIE OEl'IL,\IJY. 

KHk'''';cs;.t ty.h,cy b. woj; Pose:1 Be:IAji W Warszawie: wzruszong łe:"i do- PrzedstawicIele PolsIlI 
uoW'Vch maszef'Owal0 pf'%ec. Iii _ _ " 
(rumn, Iu;,!ewsk, .. el,,,,, wodami wspóluuCla t:ale:lio krajU 
IJr7.CSzło 2 i f)6ł godoz.iatv. 

Pn:ed trumnę zajechała ar. ZAKOPANE, 22. 2. (PAT). Na i.Y/ Przed katafalkiem uloł:ono na .po- talobną m<;"ę jw. celebrował kał 
mala zaprzęiona w 6 el!arnych czenJe pana Pruydenta Ruezypo- duszce Insy,nł!l order6. polskich, dyna' Kakowskl lV asystt'ncji licz.· 
konL Trumnę przymocowann vpo1itej odb~'D się dd§ o godz .• 10 "t6reml. odzn~:::on~ był zmarlyl ne.[o duchowieństwa. 
no lawet sami m Uflll rano w kOŚ:=lcle pararplnym w Ko- .,Orła Blalego I wielką. wstęg" 2: * 
:tlo\\3ł ~r ~M1.ak ~bn}" ~cieli"kacb tJroc7.~:;te na~ołetlst"o /CWiazda .. Virtuti "1Ii~ri" SZ1)aler 

~ .. . ulDbne za spokÓj duszy s. p_ Alber wśród na""y środ,l(oweJ trt)"mal 36 Od 1Il.'~.e_;o kOl'\!"!;p"ln:denta war 
0h?k ltlJmo'\l ofleer nJC~II! la ł króla bdgów. pułk plecboty W prubiterJum, w .. zawsk!ep: 

.. powItV w 'krepp': proporcryk W tnboł.ethtwle ",rlqł adJ.ial pan plel'Wsz;yt:'l rtęd7.le z.t-uadl poseł bel Po dzi!>iej'io!em nabobńst~ ie i.a 
w.łlJCn:'Y 1r:ró~a; 7."3. proPO:ez~ Prezydent Rx:eexypos(lołite} z 1'0- gljski, min. Jacque Davignon wraz lobnem za spokóJ duny lo. p. Ałber. 
k!cm mny of.lcer PTowad%t ko dziną oraz: prze'lslawkielc władz cy " personelem posel:łtwll w komple ta l, odprawionen1 w kościele św. 
ma kr61e~teRO w iałobnym wilnych l wojskowych. cie, dalej ko~pus dyplomatyczny :r ((1'%)'7.8 poseł nadzwyC%ajny j min 
aaprakn. e • • 4mbasadorami nD czete. pełnomocny BelgJI tv WarszawIe 

Z Wars:tawy donOIq: P. Prezy.d~lt. R.~'!czypospoIitej wicehrabia d'Avlgnon ~wladczyr, Orszak Salobny 
Na przodzie orszaku szec'.l 

oddl.iał chorąiycb, niosących 

SZT~\NDA RY WSZYSTKICJ' 
Itlfł..KÓW BELGIJSKICH. 

WC'toraj w polujllie odbyło się fepreuutowal szef kancelarii cywil ie jest głęboko wzruszony dowoda· 
"kościele św. Krzyża uroczyste nej, dr. Swierzawskl, prezesa rady mi prOlwdzlweg,) I z głębi serca Ilły 
naboZeństwo iałobne za spokÓj du~ ministrów zas!ępOwał min. spraw nącego w8pćlcZllcia, J3kie okaz31 
lizy króla belg6w, Alberta I. śwlq. wewn~trznych Pienckl, ministra naród polsld, rząd i glowa pańs!wa 
łYllię wypelnili nletylk~) pued:llawi ~pt3w wojskowych - 1 wicemin. rarodowi belgij'lkiemu. W ciągu 
ciele srer oficjalnych, zarówno pol· :en. Fabrycy. tycb kilk.u dni _ stwierdza min!· 
skich, Jak i zagr.loi>:tnycb, lecz! Parlament reprezentowali pp. mar .. ter _ odebralem nie:rłiczone kOR' 
liczna publiczność. liZ&łkomc: seJn1U _ dr. Switalski i dolencje z caleg-o kraju, od wielkich 

OELEGAf.lA POLSKA 
była widoczna zdała. MlIIld'1~ 
ty ofił:crów polski,.b wvrMnia 
Iy sle: od czerni. k cO' ląc} 'h ., . 
bok njcb dyplomlllhw. 

Nil, acie pol .. kiE'i delc;: ,(".1; 
'udt g('n. KOotlr7{'w,>ki i J)O 

~d Jackow'Ski. 
W PORTzcbie brsl 

udział '\II' ehaT'alktel"lf' 
nvm 

JGN . .\CY P.\I)Ę;REWSKI. 
Zaznaczyć należy. ic I!ltlac, 
PadeTewski 

tYł. W WELKTEJ PII7.1'Id
!\'l Z BELGI.ISKĄ P.\RĄ 

KJlÓWWSK,\. 
Podczas pobytu w Brukseli bv 
\Vał zawsze rroscicnl !kr6lowej. 
Para królewska była l"ntu7jd M 

slami jego talenlu. Nic opUŚC1-
li jadnpgo je~o koncortu. Gd:1 

dalej postępował kler z pryma· 
~cm Bt'I:;:ji karo}'n3Iem \'a~ 
Rocv oraz: nuncjuszem apost'll 
~kim )ticara. Za trumną pn'itp, 
powali Iksią·ż~ Leopold i ksiai(.: 
Karol, obok ni:eh kroczył na· 

W środkowej nawie kaBciola usla senatu _ Raczkiewicz nol czele liC! .1 od prosł}'ch ludzi. Bę~zie to dla 
wiollo s:rmbolic:my katafalk, {lokI)' "ycb pos1ów i senatorów. Obttnl cnnie niezatartem wspomoieniem, I 
ty zielenią, przy którym strat hono byli równi~i lic,tni ministrowie, wi I e~wiadczyl wkońcll wicehrabia 
rową trzym:.h warta oficerska. t"eminlslrowie i genMnllcJa. d<Avlgnon. 

(Oalezy ciąg wiadomo'ci 
na stronicy 4-ej) 

w niedziele 

I.O~"DYN. 22 TJ. WIadre hru: 
f)lcet'elistwa w Londynie przy· 
gotowuj~ sie g01'l!llzkQWO na 
•• przyj(cie" kllkudzicsieelu ty· 
~Ięey uct.e<iln!k(JW .. murszów 
I!loou", posuwa,f.łcyeh sfe od 
dwu l)1todnf plc~hotą ., r6ż.. 
Ił yeh oSf'Odk6v.- l)r7.emyslo . 
n-veb W. Brytauji w klerun1ua 
Lond:,.nn. 

N udejIŚc1n ~łó,,'nyeh sił "g'o· 
.1u.iąeyeh" spodziewllją sit W' 
sobotę· 

W niedz.lel~ odbęchie się 
wielka manifestacja bezrobot. 
nvch fi' Iłyde Parku. Do porno· 
ł".V polltji l!IDO-biliZOWMO 20 . 
lysi«.'CZ0Y kO'l'ptl'" pomocnler:y, 
skład:łjąey ~i~ I; OSób cywil· 
nyeh. Wltlśclcie-Ie skl~pów w 
()ok(.IiC'w.~ll Hyde Parku poslalll) 
,.111 wysławM ",łasne posterun 

• • 
I U 
W stolicY odbędą sie wielkie 

kI. które mają nalyc.hmlasl ay. Grup" SYkoc)la, ktm nczy 400 Najważniejszym momentem t(Ol 
gnaliwwać n:ldej.~de bezrobot bezrobD(nych I jest najllclllliej!''la, dt'moltstracji będ'l:ie zapowiedziany 
nyclt. mn Ic.upey lIa czas mogli rtotarła dli§ wieczorem do pÓłnoc· na nledtielę w połud'lie wiec w H)' 
7.8h1knąt: "'Iepy. obawiaj:t ste n~'c.h peryf:!rji Londynu i utrzyma de Parku, kt6ry zapewne zgromadzi 
bowiem, że głodny Ilum lCot()w 1.1 sie na przedmieŚCł3ch Eh.nenton ponad 20.000 ueze~tnlków, oraz 
prtJ'sląpić tło rllbunku. i Totte~ham, ~d7.ie silne odd'liał;y wtorkowy pochód "glodomftrów" 

policji strzcgą porządku. I do parlamentu, celen, dor~czenb 
LONDYN, 22. 2. (PAT). Policja 

londynska c:!yni na uaJbliżuą nie· 
d'Zielt: gorączkowc pr.r:ygotol\ ania, 
aby :upewnić sto!icy ład ł bezflłe
czeó$łwo. Zapowiedziane s, b0-
wiem w godzinach popołudniowych 
w Hyde Parku olbrzymie demon
!>tracIe z udziałem maszerujących_w 
kierunku Lo!1'lynn beuobotnYCh, 
czyli t. zw. "POCHÓD uLODOł\lO · 
RóW". 

Pierwsi "giodoRlony" wyru'JZ)1i 
rrl.eJ 4 tygodniami w Iit'zble 400 z 
Glasgow w Szkocji, prowadzeni 
przez posta lIie!.alriRei Ulbotlr Par 
ty Mac GowetTa. 

Inne grupy również zbliżają si~ Mac Don:tldowi pet)'cji, t.ądającej 
ku LO'1Jynowi, wśród nich grupa polep9zenia bytu bezrobotnych. 
"iD kobiet, maszerujących z Derh- Wobec z.abun:eń, jakie ostatnio 
I)gółcm W DRODZE ZNAJDUJ P miały miejsce IN Paryżu i Wiedniu, 
SIĘ 12r.O BEZROBOTNYCH, którzy rząd brytyj!;ki jest w najw;,.~i.sz)"1l1 
OC't'ywUcl2 samI, lako tacy. nie sts· lItopniu zainteresowany, aby OB· 
nowią dl,). Lood)'nu :ładnego Ille- MONSTRACJE BEZROBOTNYCH 
b~leezeńst'ft1t. Groinc lnogą byQ "GŁODOMORÓW·' nie wywołały 
natoltli<:.st obJaw~ sympatJI i odru· krwawych ofiar. W tym celu zost3 
t'by solidarności 7.~ strony bC'U'Obol Iy prz.eprowadz!me specjalne zarzą' 
nycb londy6ikleh, • rwlaszCl':a lA! dzeniu. Cala umundurowana pollqa 
strony komun!s1ów l 1I1egającrcb 6koncentrow.łna będzie dokola Hy· 
corat siłniet>zej radykallucJi 'lWO' de Parku. Denlons!rantom ni~ n,ają 
lenników r:iet2.ldnej L.bour Party, być czynione iadne trudności, zwla 
która wł3&clwy pochód "glodomo- 6?:ez.a w obrębłe Hyde Parku. PoTi· 
f~'''' 'C0ł"X8nbowa'" I ft"O"'1Id7i. ('ja otrzymała speocJalny mam u-

demons racje 
• 
ntkllnła konrtiktów :t: thhnelD ł • 
żadnym wYtladku NIE MA ut\"(:; 
BRONI PALNEJ. Posłowie niezrud 
Rej parlji so-;:jalistycmej odbyli kon 
reren('ję z ministrem spraw we· 
wnętn;nych i zapewnili go, że de· 
monstrancl nia będą prowokowali 
:r.aC'Zepek z po1it'J;t. 

Cbarakterystycznem dla ~eny 
sytuacji jeJt o':itrzeienie, jakie flo
H<:ja IDndyńs'{3 wystoso)wala du 
wielkich maga'l:yn6w wzdlui. ulic, 
któremi bo:llą pr'l:eci1od'l:;H demon
stranci, proszą.:, aby wh§ciciele 
!>klepów USUSĘLI Z OKIEN WY
STAWOWYCH WSZYSTKIE TO· 
WARY LUKSUSOWE, mogące spe· 
cJalnl(' draillić bezrobotnych, poll· 
('ja bowiem nic jest w stanie z3pew 
nić bezpleeteń<;twa szyb wy<lfawo
wych. 
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Hlllerowskl USlrOI 
W mrowisku termitów 
Rektor monachijskiego un1wersy 

tetu otwonył nowy semestr wiei
kiem przemówieniem na lemat 
"Państwa termitów". W swem prze 
mówieniu wykazywał konlecwo'C 
naśladowania przez ludzko§ć wz0.-

Codzienne trzesienie ziemi 
Cale życie przepracowane na 'fleczkach 

Koszmarne obrazu bU.u naszut:b aórnikó", " laelebiu 
rów przyrody i ksztaleenla się u ter W samym środku Grodźca wiek przez 8 ROdzin mógł pra- Nopotykamy na "przec:Wkę;" 
mitów w sztuce ustroju państWł>" w pow. będziiiskim, na zboczu cować w takiej norze, gdzie R'órnicy chroniłl się przed 
\Vego. t jd' . t I· .. · t' _ Mrowisk'!) termitów jest ideał- g6ry św, Doro Y. zna uje SI" Dochorlzbnv wreszcie do ee- ,,5 na arolIpros ujemy zgll! 
nem społeczeństwem _ ośw!adaył mala i nicpC'torna !kopalnia lu i nasi g6rnrev "uwroi'lV'!zy" bione postacie. Czujemy ból wc 
niemiecki uczony. - tolnierze zaJ· węgla •. Marja", naleźą.<,a obce- 5ię w specjalne, skórzane nako wszystkich członkach_ Mamy 
~ują się swojcmi sp~a''la~t, robot· I nie do Tow, "Solway". Z wy lennik i, wypełniane !kOl'iskim juź dość naszych sludińw i 
111"1 5wo!eml i matlu &woJeml. Za· .lrodu ze .... lIl.trLllego niczem DU włosem i .. nbra wszy narz,..I-ia, choć nieŚIDiało wyraŻ8.mv chęć 
den ternut nie może nie pracować '~. .• .... Ul; 

w interesie kolektywu, bowiem po r6z01 Się I)d tylu 1fll]ycb II o· k1ękah i na czworakach jut powrotu. Zdaj..: nam się, ie je
siada z.byt słabo rozwinięty system I paló, łI jednak praca wew.rH}tn POSUW!lją się naprzód. Inaczej żeli jesz.cze dłużej pozostanie. 
lIerwowr l dlatego kieruje się wy" odbywa się w tak odmiennych nie moż.Ua, poniewat cienkie my na miejscu, to poprostu u
łącznie Instynktem. l\lądra pr~roda warunkach, że choćby z ICRo pokladv węgla nie pozwalają dusimv się % beaku powietrza 
przeprowadzi~a kastrację ctęłcl ter-I wZf:lędu zasługuje na specjalną na w ...... ucie wytszycb ku""ta- i przestrzeni. Wyobratamy .0' 
Inltów, dziękI czemu zapewniony )'....J 

jest D13kSYDl3.lny poty tek z elernen- ' u",,-agę· l'zy. Naśladujemy jednak gór· bie mekę górników, zmuu;n· 
16w robotni~cb. Niejtden gómik który cale nkków i ostTotnie idzłemv za nycb pracować w ta\o.ieh wa
Nalety jednak ~twlerdz.i6-cią.gn41 swoje praeowi.te iycie spędził nimi. Zdaje nam się. te droga runkach. 

dalej reKtor - ze funkcje socJalne. • trwa wiecznie, Kilkakrotnie za. Jeden z górników, uśmiecha 
wypełniane sa przez. termity tylkO w caemnyeb czeluśclach, nie się smęt:nie, mówiąc: 
w 99 procentach. OkaxuJe się, że l ma poprostu pojęcia, }ak ci~ż· pomin!lmy się i cheąc się nieco _ Jut 10 lat pracuję n. a 
''1 teru społeczeństwie. nie ba~e liko pracuje jego kolega M wyprostować, podnosimy ~o· 
na d(l6konalooć przyrody, zaobser. "Marji". wę, która uderza w sklep-ienif', klęczkach, codziennj~ muszę 
wować moZoa koru!)Cję 7.e strony to tet h61 ttllUSla nas do jesz • • ~wybić" kilkanaście "dziur", 
termłtów, które przypadkowo dosta Chcąc osobiście zobaczyć pra eze nitsze,;:o poebylenia. postawić Cdlka ste~ii i zabu-
JIł się do obcego nM'owlska: odciąga cę g6mik-6w. udaje nam d-: dować. W ciqau "sz.ychty·' dro. 
ja one nłektóre jednostki 04 Ich podstępem zjechać w podzie NAKŁADEM KSIĘGARNI ŁOOZ- g. na kI ..... z.kach, trzeba odbyć 
bezpo'rednieh łunkclł ł wnOSzą w\')',' • . KlEJ "C Z Y T A J" .. ~ 
bec tego do iycia kolektywu pewne mla, Z grupą majomych robol t.68.t, ul, Pre'. Norutol1l'lcn nr. 2 kUkakromie, a oddychanie gę-
elementy rozkładu. Posłus'Ule mą· I nmów przy jwietle lamp kar"bi· uho.oly .i~ Id stem od pyłu węg1owCłirO po, 
dremu instynktowi ~ermlty - go-J dowych, id-z·iem, dlugiemi kil- "ORZECHY WIELKIE60 wiełn:em, jest bardzo ciężkie 
spodane eHminuN tych przybyszów ryta nami. Po obydwuch stro· Po slkoliezonej pracy czuję za. 
I niszcą iC"h. nach, co kilkanaście metr6w, miASTA" wrót głowy, koJana uginają się, 

W ten sposób rektor mOl13.chiJ. widz-imy ciemne, mote trzy H H a nogi drtą. Jak w febr.ze", 
skiego uniwersytetu znalaz! u terml czwarte metra wysokie "c.hod- filmo·romon. Wienymv i bez te,ro i s.7.yb-
tów wszystkie dobrodziejstwa pań- .... • •. S Bo d • I 
8twa narodowo _ socjalistycznego: niAn I Rdz-Ie kopią. węgiel. C.ho- zymone 9 an oWlcza ko uciekamy t teao żIweRo 
zupełne podporządkowanie jedn08t. cił'.t znamy dobrze prac~ w Do nobycio we wszy .iich bilO- grobu.. 
k.i społeczeństwu, kastrację, usuwaj podziemiach, to jednak 1\ie lIornillch. Kopalnia "M8Tja" zbudowa. 

nie i 1Ikwidowanie "nIearyjskich" cChc~e~'~i!,~W~ie;r~z!,~.ć!.!.!,~e~b!v!!;,~z;ln~.~!!!!!!!!!!!!!!c~e~n~e~~2~Z~I~'~;.;.~'O;'~";;ł.;:"'=~18~9~4~ro;k~U~;pr;",~, elementów e~t_e~. ___ ! 0:& S ss. #; 

łlicylaclll II Witosa 
.,Naprzód" donosi, że komornik 

sądu grodzkiego.", Tarnowie zaJą1 
ruchomości u Witosa dl:a ściągnlę 
cia l<oszt6w procet-u brze'lkiego w 
kwo<:ie 24)20 zł. W domu Witosa 
w Włerzch06l;;wlcach zajął on: 

2 szafy warto{;cl pG 20 zl. 
2 szafki nocne warlośei '10 10 zł. 

1 zegar ~art~cl 15 d. 
1 lustro wartoliellO zł. 
1 biurko warto§ci 30 zł. 
1 masl,vl:,} do szycia ,,'lm 7u zl 
1 w6zek do wyj.udu wart. 70 zl. 
Licyl.tc\u zn!>tala wy7nanona ł a 

17 lutego r. b. 
poniewai niektóre z zaJet,\·cb rb 

('homości stanowią własność 7.or.l, 
względnie c6rkl, przeto wniosły on!! 
skargę o wyłącz. tych ruchomości 
z pod zajęcia i zawieSzenia poetępo 
"anta egz.ckucyjnego - do czego 
foię sąd przychylił za złożeniem 
przez petentki kaucU· 
Równocześnie zaintabulowała 

prokutatorja skarbu na realnoścł 
Witosa. prawo zasta1Vu dla kosstÓ"lf 
i przystąpi do sprzedały 1\. drodze 
1lubUcznej Ucytacji telie realnoAcL 

Prezydent Rzplitej wśród narciarzy 

Prezyd-l!'llt Mościcki 
zawodów narciarskich 

prztllnRwia do zebranych narciaNy.uClestnik6w międzynarodowo 
w Zakopanem, przybyłych celem rłortenia mu hołda. 

p, Ciecoonowskiego. Pn:ed nie· 
dawnym rusem kopalnię na

było Tow, "Jolway", które zu· 
iywa catkowHfl produkcję w 
swoich zakładach w Polsc", Ze 
wlf.l'iędu na to kopalnia :znaj. 
duje się w doŚĆ korzyslncm 
położeniu finf nsowem. ił za· 
trudnionych jest oliwio 450 lu
dzi, przycze1U proca Odbywa 
się na trzv Lmblly. Kopalnia 
posiada dwa szyby: stary. shl
Żfjcy obecnie do wentylacJi 
podziemi i nowy z ciekawemi 
i prawie źe jedyne mi urząd{e
niami w ZaJ:łQbiu. 
'" ozasie ruchu na powierzch 

nię wyjeżdżają puste na pozór 
windy, bez woo..k6w. w~~e'J bo· 
wiem umieszczany jest w s~e· 
cjalnie ' zmontowanych ko· 
szach pod windami. wprowa. 
dzanemi w ruch automatycz
nie, 

Brną-c ";/ R'rzĄskiew bloc~. 
idziemy przez u!it..ę l Ma jn 'fI 

Grodźcu, Po obydwut'-h .tro
nach widać murnwane, parterCł 
we domki robotnicze i {'błop. 

&kic. Niektóre II aich JD'tj1l 
Uczne gł~l;ie TJ'&J, • Ifty 
ClZy cztery podparte S:ł we-
wnątr.z, słupami. W.szyst&de jed 
nak zamieszkałe, Pytamy .dę, 

dlaczego solidne % wyglądu do
my podpinane aą słupami i stu 
.mamy zd.umiewających lW.,jI" 
bieÓ. 

- Pod nami 3topią w~cl 

- mówi jedna z miesuanek ._-
to też miesl<kamy jak iI1Q wul· 
kanie. Co nocy !MVCJl' Ć .. iłne 
~moty podziemne, domy ~_ 
kają i tnzęS(\ si~ w posadach, 
sypie się tynk, przewracają 

meble, obr:uy sp::adajl\. ze ścian. 
Począ,tkcwo 'Wvwołvwało to 
pmr:eraienie i panikę. T.udzie w 
Qe~itu zrywali siQ 7, ~óif!k, u· 
(.łpkaj~c na ulicę. tnraz icd1U~k 
prrzyz-w}'C7uiliśmy j",j(! do bu· 
kó", 

Wskutek rabunkowej gospo' 
darld górniacj wszystkie d0.
my przy tej ulicy zagrożone 

są motliwościq zawalenia alę, 

to td opewnello dnia. cr.y ftOCy 
mote ITUDl\Ć dom, ~bią,e pod 

mieszkańc6w. 

'Polonl.'. 

Dziś iewidzial y Czlowie 
Najpiękniejsza 
aktorka 
francuska 

J 

wg. powieŚCi H, G. WELLS'A 

BRYGIDA HELM 
W swoim najwlQkSlum I nałnOWSlum orzebołu •• Hrabina Honłe-Chrlsło·· 

T 

.Jean Harlow 
Clark Gable 

w filmie W twoich 
Do godz. 6.30 .. ny zniżone. 

ramionach 
Bilety bezpła.tne i ulg. niewulMI 
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Cztery punkty Hitlera 
Godzi sie na kontrole swoich organizacji S. A. i S. S. 

pod warunkit:m prnprowadzt:nia badań w inngcb pańs.wach 
BERLIN. 22. 2. (PAT), Un.ędowo 

komunik:Jją, ż., lord piccu:t'i pry. 
watneJ Eden odwjcd~ił dziś przed 
IlOłut1niem ministra spraw zagra
ulcznycb RteSzy von Neuratha, 
1,rzyczem kon'er~ncja, będąca dat
"1.ynł ciagiem rozmów wczoralszycb 
zo~talu doprowadzona do kodca. 

Prasa niemiecl.,::. 19odnie podkre 
.;Ja, ie formowy berJiliskie Edena 
I,rzyc<:ynily się do wyjaśnienia sto.
lIowiska flądów Rzeszy i AnglJi, 
nie przynosząc nowych umów co 
'tresztą nie hyło et!lenl podrÓ'ly mi· 
lllstra brytyJskiego. 

DalSle roznlCWy Edenu z Mus-so-

linlm oraz z r:r.ądenl trancuskim w 
Ilrodze powrotnej do Anglji posia. 
dae będą - jak twierdzą pisma -
doniosie i decydujące znaczenie. 

tądania Niemiec AtreszczaJą się 
IV 4 punktacb: 

1) Niemcy don'llgafą się tyJko 
broni ddenzyl"neJ. 

2) God~ się na pUyzl'anle Uvtym 
IV ograluczonych rozmiarach środ· 
kó"' ocbronnych l\' zakresie lotnic
twa, 

3) Przyjmują kontrolę formacji 
S. A. i S. S., celem 8twlerdzerua, 
c~ posiadają Me charakter wojsko 
wy, pod warunkiem, że zasada kon 

troli pn:eprowaduma zostnnie rów 
"iei w odniesieniu do orpnizacji 
paramlliłarnyt'h " (nnycb krajach, 

4) Godzą się na utrzymanie armji 
300·tysięczneJ n króUum «asie ałut. 
by. 

Eden jest zadowolony 
RERLIN, 22. 2. (PAT). Lord Eden 

wyrazU wobec Jzlennikarzy niemiec 
kich zado"olenl~ z rOUDÓw łW)'tłI 
z uuędo1V)'ml pn.edstawicielamJ 
NfE'miec. 
O'wladczył on, że misja )ero po

legała na zorjentowanin się " sta· 

nowieku pa..6atw f:;oołynenlalnycb 
wobec plQ!1u angielSkiego. MInister' 
przyznal, ie pt.n ten przedstll.wia 
dute trudnośd .. przykcin prsez l 
Niemcy, ehoćby z powoda kwestP 
lotuict"a. Roll:ow3Jlia befll6skie a· 
IUnęł.y JecfWlk nkpotommienie 
OLłwładeął Eden _ i okazały sil! 
n'arlośclowe równlei: x iun)'ch po
wod6w. 

Wobec p~wlcie1i prasy za· 
grallicznej .. chował Eden całko
wJte mUczenhl 

PASTI LlES 

VAL[)A 
na 

I<ATAR 

Mjn. Eden jedzie "tY niątek d ... 

Wlocb. l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

wo bronia sie aferzyści 
HaDichf·człoWlek 

Hitlera 
WtEOER, l1. 2. _ Prap.a wiedeń 

ska, podajQe treść ultimatum, wy
stosowanego pr'lez przywódeę au
s(rjaekich narodowych socjalistów 
Habichta Zol po§.tednictwe:u rudjo
s lacji monachijskiej, stwierdza po-
1\"'8'l.ecboie, ie miarodajn6 

100 t,s. franków nagrod, za ujawnienie morderc6w Princea 
ł:it;ildt: oskarżt:nit: pod adrt:lt:m b. prt:mjera lardit:u 

PAHYZ, 2:!. 2. {Tel. wł.) Rod.:l 
na z:amortl~w~l'cgo r:tdcy J.\rawnego 
paryskiego UJbunalu apelac)'jne.go 
Pr;nce je a p'zek'lnaU3, że Illord 
le:1 1I!.l IlI)JIQi<~ rolityczne. 

S.fll 'i'amofdo~:lIlego, w Vi'y\\ia 
ul:!e, ud'Ji{:!-=nym \\";1.6I[uaCowniko> 
wi • Echo dc P,ujs" slwi~rdzil, 7.C 
oj(·,ee jega często mówil mu o 1ern' 
iż "op1'~cow~"Walt)'ch prz.e& niego 
Ilktach, odnośnie sprawy Stawiskif' 
go ;;:najdują slę nazwie:ka P()wai· 
lIyd1 ():;Obi"to6ci. zalUies;<::luycll" 
:lferę. Miedzy uimi Z1L'1jduJe się kil. 
kAt b. mII1ls-tr6w oraz b. radca Pre5-
tard. Id6r~go jur. uprzednio ()SttO 
l'aal;o.k4wa!a prasa prawicowa. We· 
".Iug przypusz.czeń rodziny, Prince 
zOSla~ iprąlllięty p~ wysoko po 
etawitm!! osoby, które obawialy się 
kompromitacji. 

narada premjm 
z ministrami 

PARvt, 22. 2. (Tel. wf.) Po na· 
rad7ie, faka millla miej:;ce między 
1,remjerem DOlllller~uem, Illi" . spra· 
" Iłflliw~ci CheronclU : min. spraw 
W2l\'llętrznyl':b Sarraut, P03tallowio
IlO w$Zelkimi nloiliwyni środkami 
dąłyć do ujawniel1h morderców 
PrhH.~ i i~h ewelltualnyeh inspira 
IO'!I\\' Rząd po<;·allo .\>jl wyzna· 
czyć uagyodo;:: 100.000 Jrallkó\v dla 
tf'go, kt6ry potrafi podać; jakip.t 
blibze- s1:czegóły zbrodnJ. 

lIIarsal oskartony 
PARVt. 22 2. (Tel. wł.) Sędzia 

tiledc1.)' (,klerOiVal do sądu osl,arże. 
de na b. ministra Francob l\!;ltsa1/ 
IHeU.lS z,afZą:1t· SOciete Commef" 
dalles de L'Quesl • Atrica za macbj 
II.leje paflier!l'1I1 wartośclow)'rni 
Razem l nim p:J.sta" iono \ol' sta" o· 
tlk~r1.e"ia W;'ilystkicb pozO'.>ł.llyc;' 
czlonk.sw zarządu w!;pomnianego to 
"-arzYl;twa, W aferę tę lest taki" 
'l.;l.rniesza.ny bani. łrnncIIsko • afry' 
kaM.ki, 'kiórego ~pekuhcjc nnra;i 
I~ towanystwo Ila .:;traty 35 miljo' 
nów franków. 

I\tera reklamowa lhiennlk przypomina., ile w eza· 
ile konfliktu pomiędzy łowany-

panję wyborczą w roku 1932. 

PĄ.RYt. 22. 2. (PAT). Socjall· stwem koleI potlzle,unej a tonny 
styct,ny "L~ Populalre" rozpoe.z.ąl dwcnl kOD,unikacli autobusowej i 
kampallję ?ol włączeniem do zakre. tramwajowej b. prere~t departamen 
su pra~ pariamentarnej k~llsll tu SE'kwany Renar1 zajmował s~n 
ś!edu..ej takle afery ogłoszeniowej nicU' stanowiSko na korzyść"me
!OWll1loYstwa, eksploatuJącegG llar.)- tra". Dziennik tWłetltU. Ze prefekt 
~ką kolej podziemną. d:ciąlal 7; polee'!llia 6wczeenego pre-

Dziennik zapowiada interpelację 

w izbie i w radzie m!ej9kiej Paryia 
orat; akeję za pomocą afiszów, prze 
mówień itp., dopóki odpowIednie 
czynnIki parlanlentarne nie przy· 
stąpią do W)iwietienla tej Sprawy. 

Badłet uchwalony Jak twierdzi dziennik, ." bilansie mjera Tardfeu. 
tego towarzystw ... w latacb 1930, ,'populałr~1I wyrab. następcle PARY~ 22. %. (Tel. wt. "GIosu 
1931 i 1932 figuruje kwota :II mil· puekonanie, te sumy w,Ydawane Da Porannego''). 
10llÓw Franków" rabryce "specJal- te "specjalne reklamy"', ZOSłaIJ.. O ,od.zlnie f,.. no.."Y, "lęklliZO
ne reklamy". C::. do sposobu ztriy- znacznej czę§ci zutytkoWCfte przn ścl, 469 przeciWkO IZS, izba depu· 
cia tej sumy nfe możni 'ylo lIZy- Tardiea ł Jego przyJad6ł .. ka. towaal'eh ac:bwalUa budżet na 1934 
skac bliższych wyJaśnień. roL 

Pieracki , 
• 

lapowit:di nowg(h wgborów do Il,mu ł st:nafu 
Warno kor. "Glusu POI'aonł!, kl~ I Becka. N. możUwoM p~ a następuJe W)'borów 

go" lelefoQuje: powołlłłlla mblIslra PJerae.JUe. do sejmu j senatu. Biorąe pod 
W Warszawie krJlŹ\· eoraz /.(0 wskasują oli lego po'WOdl1, ift nwaa~ ootye.łtezasowe l"e'LltltR 

uport1ywJej I)<»głoska, ie po mln. Pieaekl p:rzcprowathil tv dzfalalooścl min. Pieraek,h .... 
~ońezeuiu ~jJ buclietowej wybory samon.ądowe. a .., d" go, czynniki miarodajne uwa · 
premjer Jtcb'x.ejen·Ju ze wątlę gu biei;ąeego roku uJdde Jesz iaJą. ie jest on najwlaklw# 
dów osobisty('b ustąpi. Na St.1 me ... daJs.lym cI..cu konleez- uym kAndydatem na slnn()wi· 
nowisko jego wymieniano Sil uaSi pueprowadtJe.nia .'}'IKl. liko premjera. 
kandl'datury ministró,,· Pler~(' rów samoP7..1dowyeb w eałeJ 

Kwalifikacje dla kupców 
Nowt: przt:plsg wgda nit: st:Jm, It:u mlnisft:r 

przt:mgslu i handlu 
Wllr~, kOI' .•• Glmm PoraJlllP 

go" tc-lefonujc: 
1'0 wysluellauiu oJ,jnJi _ prU' stwierd-łla wyraźnie. re do po. 
mysłowo • buudlowyC"b mioi· jęt.ia prscmyslu .zaliea:n si .. uic 
"1('1' przemysłu i halUUU BlO'lc tylko 't:uohkowanfe Jlrremyshl' 
wprowad.tić w drodze ror.pu· we. ale ł handlowf'. lo 'Znllc"y, 
rz:ttI.z.cnia obowiązCk posiadania że zndlodzi moiJiwo.ść wpro· 
prz<"Ł O!S6by. Ilrowąd1.ąc:e! 'H,dulIia kwallfikac,ii (Ua kUJt 
liallłoisłny przt'my3ł kw.alifika· c6w. Pozałcru pr:tewidduol! 
rji, IwrzepJs.'loyeh odpowit(l- taBl s, koncesje dla trngun~-. 
\licm rozporządz.enieUl". mO'mo,U ~rnuicn'łlill tt:raw do 

Art. t ustawy pt.ftwysłowej mokrlfŻ.O{,,,' l t. do 

fiandhi .. komunist .. 
Propaguje wywłaszczenie ludzi bogatych 

PARYŻ, 22 n. (PAT}. i.e }II'Ogram polity~my, oparly 
"ł'Jgaro" donosi z Bontbaju, te n8 lUISIdMh kumlmlr.mu, ~t 

CZYNNIKI AUSTR.JACKIE 
USTOSUKOWALV SIĘ 00 
PROPOZYCJI HABICHTA ZU 

PELNIE NEGATYWNIE. 

Na tle tych wywodów dzietlników 
wielh."óskich nieZlnierui-e charakte-
rys~ycz:ny pruc sw6J 

NIEZDECVDOW ANY I LA
GODNY TON 

jest artykuł półoficjalnej .PoIHł
sehe Korre;pontlełU". 

Zr.aJdujeruy blm tep rod1.łlJu W'/ 
wod)': Hablebt Jest: wyzuacto~ 
przez Hitlera eficjalnym rn.:tndatar .. 
Ja_m do 8Ol'U.W a.ltJackielt, a 
" ... 

ZA ULTIMATUM, POSTAWIO 
NE PRZeZ NIEGO, OOP().. 
WIEOZIALNY JEST RZĄO 

HlEMIEOCJ.. 

Hablc:bt mówi tajemniczo o speł
nieniu iaklchś warunków, które )elf 
nak n:ądowl ausłrJack~ma .. __ 
pełnie nieznane_ 

Dziennik pisze dalej, :ile lego ro
dzaJu ważne oświadczenia przeli}'· 
lane są zazw)'czaj 

DROGA OYPLQ;\IATYCZNt\. 
Habicht dezawuuje ufląd spra" 
zagranicznych Rzeszy, który w od
ruwlcd~i n4 notę austriack;J w.naj 
nie oświadcz:.a, że odczyty o Aus1r}i 
wygłaszane w radjo monachTjSklt!1D 
przeznaczone są tylko dla słucha.

co:ów niemieckich. Tyntezasem Ha· 
bicllt w ostatniej mowie zwracał ~ 
nietylko do słuchaczów allstrja~

kich, ale nawet do rZildu au.~trjae
kiego. 

Zdaniem ,.rolitiscbe Komvon· 
denz" 

OśWJAOCZENIE HABICIITA 
:\IUSt BVĆ TRAKTOWANB 
TAK, JAK SIĘ TRAKTUJE 
URZĘDOWE f WIĄtĄCE 
OśWIADCZENIA RZADOW 

ZAGRANICZNYCH. 

[hietlnik podkteśla dalej fokt. ił 

mowy Habichta uie ogloslło tallll. 
pbmo lIiem:eckie, co wyma"a bU;.> 
,,2~gO wyjaśnienia. 

Z innego punktu witlzenia zapa
truje .się na ultimalum Habicbta 
chrzCŚCijail'.iko . !lpołC!:wa "Relc;a:s 
post". Dvennik ten uwaZa, że Ha· 
bichl mową ')woił potwi"r"zlt, H: 
al,t~' terroru, popeiniane w Austr}i 
przez narodowych socj.llistów. na
kazywane są przez odpowiednie 
czynniki Rz~'z.v. 

WCZ()l'ltj miału .'<ie udbll: po 
.. iedzenie komis.ji IUUldlowo -
pl zł:IU;\słuwej % dysku"'jlł nał' 
nowMą do u ... łllwy o pri,lwie 
prz.cmybłowclII. ,1etJIUlki.c ](0-

mu.j41 :r.ostuła \\ ostatniej ł:.bwi 

li odwuhullI. Twicrdll:ą. ie od
wolauic lUt::itąpilo naskutek po 
wlłintj róinley zdłlli. w łonie 
8B .• jWniewlli ooJy _Nt:ł UIl' 
iihmo\\'i.('U tej tlllwCJi jest 
Iipl'Z"eCzny lIictylko z kunslylu
cj., :Ii 1.7 marca, alt' ua"'ct z u· 
t.':hwuloll:t ostatnio 26 dYf'Ulia, 
;t:dl'Ż przekreśl... IUOi.n~ aa-
moishlego zarllblanln. Wnłesi.o 
1111 lt..06tała młęd,..y Inntm) na · 
"h~ptlj!fffl popl'M\kn: "Na wnln 
lI('k Ilr1k1llysłf)\\"c(~w po.s%C:t('. 

g(,lnY~'h rodzajów Iu·.z:emyslu 

.. j.!dncj. "" .... tolob owy,b oł .. będfty dł. ludów Indjl. Wy lló4 d -E, II 
mów Gandlli wypowlelWeć gt,\ wJaszcrenie bogatytlb miałoby .. Zla O are 
"do! za •• t",jem kon_ .... e.t nasląpif jednak ~ P"""" na margnarkt; 
n)~wiad«)t on ml"'."ld .. , ~· wojt:nn .. 



POG 
(Dokończenie) 

Paderewski pojawia.ł sił: n_ l! • 

.. Irudz,ic, zaWl;l.!: 
W51'AWALl Z l\UEJsc, 

oddająe hołd jCłło ~plii1.ow,. 
Ostatnio koncertował on w 
IU32 r. r~cd k'ólcru 11:' ndc· 
inwalidów wojenllVc1), Parte
'""",sld jest wstrzlłŚIli(!l) tr;!· 
\fic.:znfl ~jnicr('j:t II;r~a • Il.nVl'l

ciela. 
Jeduoc,Zcśnic do li Hedry 

~r-zyh}ła króo1nw~\ he4;ijsk!l E \~ 
hl<'ła i h. A.słrid, k1.6~(' w or. 
~l~:".1 pogrzC'uowYfll nWioł .l 
nie bion\. wcdll1~ lllie,r,cowych 
1\\ YC/lJjÓW, 

Trumna króla Ąlhcru zu,lJ
lu ~f()lOnn na wysokim kata.
falku. Na trumnie lamiast t .. J. 
d)cyjJlcj korony i pła!izczn kcó 
·'\w::.kic~o, lluli p s7clony })\'I 

STALOWY KASK WOJ· 
SKOWY. 

li lurcJ.to król uiywał w 01..0-
paeb w czasie wielkiej wOJny 
ocaz jc,lilO mundur polowv. 

Po odprawieniu uroczystości 
.;\\ło})nVt:h trumnQ wynielliono 
l ko;Ciola i przewieziono do 
ko<Ci()ła w Laeken. 

W Ldlnź ulic, któ.remi pUc, 
('j:wał p~7ak żaloM)', ~taty po 
!lr;,iolll w gl"bokirm roLteze· 
!liu oU>r'Z)'mic tłumy, ustawia· 
'li: 

W 30. A NAW ... ::r łłl SZE· 
REGACH. 

Orsz31 7,~łobnv kTOC7.yl zwoi 
na ulicami , a przechnd7.ąc ko· 
lo ~Tobu Nie.z.n.ancf:o lołnit"rz.a 
fałnym_l .. ię, uczciwszy tę 

ebwil~ jf'dnOJnlllutowem mU· 
czeniem. 

Defilada wojskolIla 
Po przybyciu do llAeł.en 

trumnę miano prted kOŚoC:io
tem na katafalku, przed kl6-
I'ym rozpoc.zda się defilada 
wojs.kowa, Na czele aly 
ODDZIAŁY FRANCUSKIE l 

ANGIELSKIE, 
oraz del~cja A1nerican Le· 
aion, Nutępnie IIIUV oddział, 
bel~ijskie, SV:, .. równie! delep 
eje b. kombatantów z uliP'aJ'Ii 
ey ze S'Złandarami m. in, 

DELEGACJA POLSKA. 
Po deCilad1:ie trumnę zdjęto 

1. katafalku i V~eJlie5jouo -ta 
krypty kościoła w Laeiken 
gdzie znajdują się grab, cal,.! 
wdziny królt:wskicj, 

Po d:oipniu I!r'umnv na mił'j 
<sec wieezne/il:o spoczynku 
DOSTĘP DO NIEJ MAJĄ 

jtdyoie r.złonlwwie roozin kr6 
lewSkieh i głQwy państw. 

OW3cJe na cześ e Polski 
BRUKSELA. 22 11 (PAT). -

Gd.v po naboieiisŁwie w k:>te 
drze o"zak 7.Błobnv wy ru ....... \'ł 
7 BruKseli do Lacken, 

ZA TRUMNĄ KROLA 
post~owali \\' czasie 7 kilo'.I'Jł~ 
t.rowei drogi gt"n. Kon3.tzrwsk. 
I oficerowie polsc", !3v1i OlU 

przedmiot1.:11l gorącej tlWał ji 
ze stron" zarĆłW1lo b. komba· 
tant6w, jak j publiczności. \V 
Laf'k ~n przed brumnn krrólł\ r, '" 
była się defilada. Napnr.ci"w 
trumny ustawiona bvla .'l.uł·c;al 

TRYBUNA HONOROWA, 
gd'tie obok Leopolda trzeciego 
i jego małżonki , prezyrlenla , ,(' 
hrunlł i króla Borysa i t1!ł~tc!(l 
er trODU zasiedli tvlk{\ Re\! 
Konar:zewsGd, ~rallcu!.ki min~· 
.. Jer spTaw zarz,runiCln\eh 
marszałek Pełain . 

Delegacja polska 
składa wieńce 

BRUI(SELA. 22 II. (PAT). -
Gen. dvw. KOllUrzcw'l.ki jako 
amhasador na<uwvczajll\' w to 
",a"yslwie posła Jacl<owskit;· 

• 
.23.1l- •. Gt.O~ ł'OIuNN\·· , ..... I'Ir. SI! 

BELGÓW ALBERT 

Skala "I\łarche . les • Dames" pod NamUl, ~ któ
rej spadł król Albert 

Miejsce, gdw znaleziono zwłoki królu, 

!lO l płk. Błeszyńskiego orał 
L,TIlOV oPeerów j cz~on1ców po· 
selstwa' złoiył dziś .,a t.!'umnit' 
~Tóła Alberta 
DWA WSPANli\LE WIE~CE, 
ieden fl wst~:;lach c"t.erwonu
białych w imieniu pana prezy' 
den~1 Rzeczyt)Ospolilcj, dru!łl 
w imieniu an:nji polskiej ('I 

Ivstęgach oroeru "Virlutj Mili
tui", które~o kawalerem bv1 
król Albert, przy ceremonji o 
heen'W był szef s.r.łahu J:cnl"ral 
n~RO Nevten orsu: ("derej 
'iAlSTARSI lIANGĄ GENER~ 

LOWIE ADroT ONCI 

Dziś koronacja I z ehwil. wjarou kró!a d. 
RrukaeU, danynb będzie '\ 11 

BRUKSELA, 22 1L (PAT). - strzałów armatnieh. Na WS1.y· 
,lutro w Iliątek o godz. Hej J'8 słkieh uJlt:ach. przez kl·ile 
no nłLSł.ąpi w parlamenci ... UP'Il pil'"Zejedzłe nowy kŃI. ustawio· 
czyste .pr .. klamowanie ks Leo, ne będą pałkl W.OjlJllI. 

Iłolda królf'ut b"Jgów. W związku ,z tem w t:hl~'" 
.Jutro .. ~odL 9 min. 15 \.rÓl 23 ł 24 b. m. tałoha. '" Oeliii 

~npold Ul W)"jeddc de um· zostaje ,alIHl0D8. 
ku na koniu p d i k • 

NA CZELĘ GRUPY GENE· O Z' owa nIe 
belK'l"'I.h , RA~em ... tąpi dla polskiej młodzieSy 
łrywn1alny prwejazd prt..cz 
mjaslo. 

()r.aakowi temu b4:ds1e ~Q. 

unarłeRQ kr6hl, W'W"a;rsr;ył oddz.lal kawalerjt 

!!!!!!!!!!!!!~~ 

BRUKSELA. 22 11. (PAT). -
Bel~iiski minister oświaty Lip 
~ns nsdesłał 08 Tęte po,la 
Jackowś.ieRO 

ODPOWIEDZ ?\" TEL1XIHA~ 
J(O~I)OLEl\'C\' J:'\X 

w:lrszaw:;kicj nrl'odzici} ~lkol 
IICj, wyslan" do młod l il'h lw' 
;.:ijs.kiej. ;\!iu I-ipPcll\ komuni 
kl'~' w swo .. n li~;~:il'. ~i Ick 
~um ten 
KAZAL ()(iLOSIt'. "E WSlrA 

Sl'KICH SZKOL.\CH 
b('~l.(i.kkirh, Jrdnor1:('r"if' milI' 
:'ilcr prolIi po~l, •. aJ1" pod.ii~kp 
will rułod?i. ;':y pol'k:", za .:c~l 
symputji, jak; ',kazała w ~ 
kil ~ ObcCIHI ;{\Iob~ w Betf;Ji, 
zapewlIliaj=l,c, iż mlodziei bel
r.ij.~ka b"1n lwu objawem pn\' 
jaini ~~I,l)ko wtnlsZOD3.. 

Sotjaliśti ja do Wi~dnia 
Kara śmierci dalei obowiazuie w Austrii 

001110" zamgka polskie ,towarzguenia robotni(zc 

Po krwawych dnłach Wiednia 
Przy osiedlu robotniC1:em "Ka roI Marx: Haf", które bvło naj· 
wainiejszym ośrodkiem walk. gromadzą si~ Uumy eiekuiyc.h, 
pra~ą.oych prtekon:lĆ ~ię!la własne OC%y Q rozmiarach 

csu pewieo tv osobnym Obo-ale kon 
eenttacyfuytD. 

boluików pol3k.icb "Sila". 

tnis~z ('nia. 

W ten sp08Ół) ZOłtaly rozwi..
tny pclSkłe stowarzyszenia roW
nlczt; a mianowicie: .,Slła" "Prok· 
1arjat" i "Naprzód". 

WIEDE1I, 22. 2. (PAT). Wez«aj 
opie~towany zoetal przez pollC!ję 

PARYZ, 22 n. (Tel. wI. "Glo trzem robotnikom soejal-demokra. wiedeńską lokal sto".nyszeola f0-

tycznym, oskdr:ionynl () zamordo-I~~~!!i!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! wanie ppłk. Nadera I 2 żołnierzy 
su I l orrumego"l. 

Dzłii wit"-'Prezes komis,ii db pułku strukÓ'N alpeJakicb. Oskar· 
spraw UlgrnntcZłlyw ~ izby iel1l skatani zostali na karę 'mlu-
Lu (~., u.st ) I ci. Jeden z nich nazwiskiem Bulgań 

• ug~ ;Q('J~. u 'r pP'rOZl - został stracony dzł.i o gOO'Z. 17,30. 
mu'OIu z UUIII~trew .spra,,· za· Dwóm innym zamieniono karę 

gt'anłCZD)dl Btlł'UlOlU '\\'yj~ 'ntierci Da dol;ywMnie wlę:deuie. 
dża do \\'iedniu_ 'l'owarzy.!!"Z)' 
nUt przedsławhid ltn!(ielsklcj 
Labour PRł'I~'. Jednout'Śnłc u
d8~ ma sił!. do Wicdni~ pr.z.cd· 
sla",lcl,,} socjalistów be-lglj
skieb Bnloker. 

WlEDBJQ', 22. 2. (pAT). .tWelt. 
blatt" donosi, te liczba 056b, aren· 
towanych sa udział w ostatnich rM 
ruchacb, nieustannie wua&ta.~" 

wynłAi ona już 800. Aresztowani 
pttywódcy so:cJaI·demokl"3tyanł, 

WIED"~ 22 2 (PAT) W L· przedw któ ..... m nfe toczy si" śl~ 1;0.l'0I, _.. ,ltlZU ." '( 

odbyln się dziś rozprawa przeciwko two karne. int~nowani będą prtea 

Br. Sehac:ht broni 
. marki niemieckiej przed dewaluacją 

BERLIN, 22. 2. (PAT). Prez,y- kim planom tlewaluacji . 
dent banku Rzeszy dr. Sc.bacltt wy· Ciekawe b)~(t O!iwiadcuuic dr. 
glosR na posiedzeniu centtalnej ko Schachfa, że 70 proc. kapitałów nie 
misji banków nłeml':!Ckicb przem6 mJeckiclt banków al;cy!nych 'Ulaj· 
wIenie, w któ~m 10. in, oiwiadc7o)'ł. duje siQ obecnie ~Lpośrednio lub 
że n.td nie zgodzi się na pf2)'OlUSO I pośrednio pod kOlltrot@ państwa. 
we obniżenie stopy ~towej. 

Dr. BebaeM ponownie wypowie. 
dział Się s naciskiem za utnyma· 
niem dotychcxaaowego parytetu nie 
młeckiej marki i przeciwko wsz'!1· 

IIlźgi n«;dzg 
bezrobotngch 
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Centralne I/IrcbJWUD} rosyj 
~de opubJi.kowalo obecnie n, 
slaulią S('rj~ Iisló\', i telegra
ml)W, zamienionych między ('3 
rem i carową w grudniu,o 
ku 1916 oraz lutYDl i marcu J 
H117. Car Mikołaj li Ilawil 
wÓwczas na froncie. Po WN' 
jebizie , Carskie~ Sioła rOli

poczę:Ju .'iię na d ..... or-z.e o.stta 
kampania przeciwko Ra!>pulino 
wi i jclol:u wply,.owi llfl Ca7f)Wą. 
Lib<:rllll i umiarkowani kOruier 
\\atyfei źą<iali utworzenia mi 
nist<>t\li.lWu, odpoMe&.ia1nego 
przed Dumą. Ca1'(lwQ jednak 
nie omiJała źadnej sposobno: 
:)cj, ałJv nakłonić cara do ruia
' ... ·""ania ministrem spraw we
w"drzny~h prolegowancj;O Ha 
sputiaa. Protopopowa. 

stwcm. Kto chcc teraz wp:ro 
wadzić libcrnlhC rządy, jest 
Tbrodniarzem lub Rtupcem, -
Gdvby Rosja otrzymała konsty. 
tucję Pl"ZCstałaby być Rosjq. 
Byłobv to jej zgubą. To jest 
.,..danie wszyslkkh rosjau. Wo· 
łałabym pi.sac Ci cz.tJto.sci, 81(' 
jako iona, matka - i matka 
Ros ii, muszę Ci 1.3 spraw~ ,,)le 
la Bożego" otworzyć oczy, Jr. 
;...e'H spotykasz ~ep!l':tyjaci-ela 
na polu wałki, to walczyS'7J Jt 
nim jak )c,,'. Mici doŚĆ siły. a
by 7walczyć J:'rott\ad~ łOtrów j 
rewolucjoni!>16w " . 

NA ten Ust odpoWli-edział car. 
źe wmierza po7.bvć się Trepo· 
wa i roz.wi:!,:zać Dum~. 

rosgłskic:lio anbiwum 
W kttka dni p6tniej Raspu· 

tiu 7.ostał zamoro:)wanv. Ca't'Q
wa dODOS'Z.ąC m(!zowi o zamor· 
dowaniu "idl wielkiego prz,l:" 
jaciela", zakollczyła słowami: 
"Nic mogę w to uwierzyć., że 
go zabili! Niech Bóg zlituje się, 
nad nami". 

Listy. Iktóre w ciągu lutego 
codziennie carowa pisywała do 
głównej kwatery, Ulwi-erają 
pełno ostrrz:e.źeń i bła,qań. ru)y 
car oka:zal się silny itimiał opa 
nować ,,,'rogów. W pćńniej. 
szych jest mowa ., zatuiesz· 

W dro(lle poci:,!1{ jeRQ zoslał 
zatrzymany, 2 marca napisała 
C3TOW(l do męża dwa listy. ROl 
wodzi się ono. w nich ze ,karga 
mi na los cara \Vs1.echro.'Jji. 

.. Dowicdz.ialam się - pisze 
- ż-e ratTlymano Twój pociąg 
To jasne, ie nie chcq pozwolió 
na to, ahy'-my się wid:deli, za, 
nim nie podpisze$Z. lego strau 
nego dok Ulllcntu, który się na, 
zywa ,,ikonstytuoją", czv tei 
oze.mś rÓ\\"nie 03ł.TopneOl. A cM 
możes;r: POCl.:t,ć sam, ~ opar
cia o a-rmjQ. gdy schlwytali cię 
jak mysz do pułapki? To jcst bch w Petenburgu, 

Car wysłał 27 lut~ do 
ny dCPCSl{. te powr.aca, 

najwiq'ksza podłość i nikczcm, 
to- ność, jaką kiedykol\\;c4>. l!api 

I sała łl istor j.'\ ..... 

"Oprze) się ut 'l;l.im - pisaŁa 
carowa do nlęi..a. - Nie us!ę
"ruj, bo inac.t.ej nigdy nie doj
dz';clUv do pokoju. Jeśli wbo· 
czą, że dn.ies~ na siebie W{lły. 
wać, to na przyszło.-ić ~d~ 
de jeszcze bardziej naciskać j 

Masow, udzial prze ,siu 
w Ił larliatb 

dn;'c~yć. Z takim samtro. upo. Z WQrsz.awy donosUł: 
Staraniem polsko . l,alesłyńsldeJ rem i ladekłOOciq, z jakimi 

Trepow. Rod?;anko i ich stwu. tzby handlowej na terenie T:l:rgów 
nic\' w)'slt!Pują przed", ,.ŚwiQ' Lew~ntyńskicb w Tel Avivle został 
temu Mężowi", ja r6<wnici hę. wybudowany sbty murowany p:;l\'1 
d~ ~ nimi ?lalczyła. TvN<o Ty lon, l!:t6ry będzie mógł Słuiyc pol· 
nil' oomagaj im. nl(t nant. Pl)' ~k;m wysta~n::om wc wszystkich tar 
mir:taj, że iyjcm", tylko wyl~c.z gach nast~puyeb, a w okresach mię 
ni~~ rlla Ciebie, d'a d7.icckn i dzytargowych ma mieścić stałą wy 
dla Hosji. Musimy wicr7.yć, ŻC ęt.'\wę 'Wlorów produkcji polst.iej o 
nit,m:l rZ(-el,Y. k.t6re byłvby taj- duiem znaczenIu informlcyjno· pro 
HI' d/a ,.Boźc,qo męia". bo R~ pagandoweru. 
"b:iawin mil "·$ly&tko. I kied~ Jednnkie w c~ l~ałnlcb ty. 
On ('os pobłogosławi, lo spełni godni napłynęły tak liczne 7.fłosze 
sir. to 5zc1;~liwje. '( c;4owielt. "ia ze strony wystawców, że izba 
ktlire;!u On zaleci jest z pcw. była znnr8ron ... wybtl\1owac dwa no 
tl<l~cią człowiekiem dobrym", we pawilony prowi'lOr,vcme, a lnia 

CaTo"il uwa7,3ła Dum~ ~ nowlcie Jedcn ogólny, drugi ZAś 
SWQjc/Ilo osobi:słe#:o WTO@, To SPECJALNm DLA PRZB,.fYStU 

ł~ODZKIEOO, 
h,'j w liM:ie do c;tr8, pisIlny10 . ' 

lewan.qńskłtb w Palc:s.gnie 
Ilą. NaJeiy pr2.ypomnieć, Ze w roku 
19J3, kleay po r<'iZ pierwszy prze· 
my~ł J1o)~ki wziął udział w Targach 
Le>AantY{I!'.kicb, wyw6z z Polski 
do paJe..~tyny 06iągnął 3,207 tys. 

M -.-·· .. • I 

zł, W NASTĘPNYM ZAŚ ROKU 
JUt. S,7S! TYS. Zł..., podC!.llS gdy 
w roku 1931, a wi~ przed targami 
wywóz nasz do Palestyny wynosił 

tylko 1.634 tys. d. 

goście 
JEROZOLIMA, 22 II. (PAT). Linie" rozdawała brosZ!fl'k i , 

Duie obul''Ll'mie \ciród micjscu 7rcdagowanc w j~,,'ku niemil'lc 
\Vego spttleczelisŁwll iydow kim i anR;i(!lskiIn, (I treś('i :\11. 
skje~o wywołał fakt, it załoga tyiydowskiej. 
stojącego w poreie HaUy stat., Broszu:rki te rozdn"aJj r6w
ktt niemie-ckieJIo .. Erp-el", n. - met- w niektórych dzielni · .. t.'tl 
Iciącego do "DeutscllC Le"ant, HaJtv chłopcy arabscy, 

Emerrtura Prez,denta IZDlitei 
wynosić będzie 3 tys. zlotych mIesięcznIe 

H. Konarzewski 
zwolniony z aresztu 
z W8f"8Zawy dooOEtlq! 

Wru:oraj ~wolnlono z wlęile 
ola śledczego w W~e 
dz:lalllCza narodowego z Lodd, 
Henryka Konarz.e~'Skteg~ ue. 
sztow'Ulego wraz z Janem pt~ 
5ZtIlatowsklm pod zarzule .. 
kolportowania nłel~~alnyeJl tł'" 
lotek. 

Tragedia na ślizgawce 
SZTOKHOLM, 22, 2 (PAT) ....... 

czas zabawy nl. ślizgawce wczoraj 
wiecUlrem załamał się !ód i około 
lO Q3Ób wpadlo do wody. WołJec (Ml 
nikl, lału powstała dotychczas łntd. 
00 Jest stwierdzić, czy wS~K'y zo-. 
;(aU uratowani. 

Orkan śnietny 
szaleje na Wllgrzech 
BUDAPESZT, 22. 2. (PAT). Całe 

Węgry nawiedzjly tlług01,'wałe orka 
oy śnieżne, które wyrząd3ily wiel
kie SZkody. W Iicznycb mletscowo-
~Iach przenvane zostały linje leJe-
Foniczne i telegraJicr.te. Ruch kole 
Jawy między wielu ośrodkami kraJn 
uległ równle"i: prurwie. 
••••••••••••••••••••••• r 

jOi l/ei leij I 
Racjom, lne masak , 

,ieląg:lowanie odpowi .. 
drtimi łrodkarui wy5a1a.o 
chetnia i wydE'likałnłll 
naskÓTck. oraz usuwa 
pn·SlC· '. 7nlpr<'If'7\d pk. 

I) /{rlltloifl. nalegała jak naju' P'br.atem rn:t powsbc lcDkanaŚl::le 
~Huif'j, ai:cb" rondlfuł Dum~ łUnltj:;zyeh kIOSków dla rirm ale,,· WarszaW5kl kof"eł>p, .Głosu Po· 
j odsuoął 'J'lrepowa, Na to od. tlU'OW'yeh, kt~ potneh"y jest re.nnego" telefonuje: 

887,000 d. na rowerach 
zł. na kł6dkach, a " 

t 200 ~d do 
sprze.iano 12 i to ponliej 

powiedział car: "Od1ofyłem wi~k!lzy mełTa?, Ogółem wylIławe)' Na. wczorajsr:em poslebeDlu ko
'ludjencję Trepowa i postanowi p?lsq' t.a}ft>~ dła swycb ebpona- misli budżetowej sejmu ulatwlono 
tem działać szybko i bezwzględ' taw na VI Targach Lewanty6sklch w plerwsZYIb rzędzie zntionę uch," 
nip" w Teł-Avivle pnesl:f!) 1000 metrów ty w sprawie emerytnt'1 Prezyden-

kwadratowych pow!et<tebnł. ta Rzplitej w tym sensie, '2 Prny-

kOiZhl produkcJI. 
rachunków po dy8ka 

do zatwłerdLaj4eeJ wfa 

Piotrkowska 121 
poprzeczna ofioyn&, l pifJtro 

Tel. l6S'Iii 

•••••••••••••••••••••••• 

Krzyż Zasługi 

Duma miała zostać Z3mk{li~ 
ta 13 grudnia. Alc jej ponowo 
J\I' ~wohUJ.ic miało M,st1lPic w 
Sl\'t.z;niu, Posłowie po7Młali 
falem \V PetP.l'Sburgu. Carowa 
h"ła z Lego powodu w rozpa. 
('zy i dala temu wyraz. w nastę 
~uj:le}'m 'jśde: 

W «nłralnym pa",i!onle polskim delie po ustąpieniu otrzymur. eme
b~ve się mieścił oddział PKO .• Iyturę, która równa się pensji pre
!lloiska reprez~nlacyjne pGrtó" pol mjera (3.000 d.). Następnie f'OIh'a. 
skich oraz Iinji okr~towei Gdynia ;.arIO zamknlę-::ltt- rachnnków 28 
_ Ameryka. Pawilon ten będzie rok 1931 i 32. W dySkusji zabrał 
prawie w całośd 2ajęty przez insty I głos pos. Ryrtl:1r, kt6ry zwrócłł n· 
fucje polskie o charakterze puhlicz I wagę. rotpntrując 8p05tndenla na 
nyrn, "''lględnie pań'twow)'m. Szcze ez:ehtej Izby kontroli pańMwa, że 

na piersiach 80-letniego żyda 

"Z!l.mknij bc~"łoczllie Du gólnie interesiljąco Z3powladają się przemysi wojenny zbyt rozszerzył 
mr:. lidy mówiłc!-\ z Trepowcm, stoiska polskiego przemysłu wló' łwe kompet~cje na rynka prywat 
nic miałeś poj~cia, jakie Sil i!:h kiennic:rego. Ogółem tldz:ał w Tar· nym. NIK stwierdza, ii: zakl. 
l.amiarv. Z czystem sumieniem gach Lewantyńskich weźnlic 7górą lenia poniosły poważne straty,;II 
wysłałabym jcJ,::o, Milukowa, 250 wystawców poJskich. • ••••••••••••••••••••••• 
Buc::zkowa, PoliwaJlowa i ich W deracb prwmysłow;ych i el.s, 
,kompanów na Sybir. Podczas l~rtoWJo'('h przewiduje się w 2wiąz, DźwiekoWJ Kinoteatr 
wojny wewnętrzne zaOlj"s:z.ki ku z felorocznemi targami mac~· I'IIJ lll" 
~~~'O~!~ą~O~k~'~o~p~n~e~n~'~n~;~c~be~.~p~"'~e~'~e'~·'~, ~n~;e~j~sz~y~~~.,,~.~s~'~ob~'~.~,ó~w~'~p~.~'e~'~ty~·1 " 

IJznanił! Sowił!iów 
' przez państwa Malej Ententy 

(dawniej "Luna-) 

Dziś i dni nasleDn,ch I 
Najpi~knieiszy film c'tzotyCZDy 

wytwórni FOXA 

D. O. K. w Gr(Jdnie 
dekoracja Krzyiem Za· 

żyda, Jakuba Bo
promu na Nie 

1920, ,,, czasie ",Qlk 
oo'l:eał strzelców 

znalazł '!'tę ... tragiez 
gdy podczas cofania 

się przeprawić przez Nle
Na Niemnie nie było atoli pro 

a.ni statku. Nagle 7.glosił się Q 

komenda.nta oddziału pewien żyd 
, 06wiadczyl, z.! gotów Jest prze,. 
prawić żotnietJ;y na drugą stronę 
Niemna. W§r6tl gradu l<uI ostJ'1.eli· 
wującyeb Niemen woji~ bols1ewlc
kich, przewiózł BoJiltlIki prty po-

mocy swego syna Judy nietyllio ci 
ty oddział lecz iakie amunicję i kan 
celarję pułkową, W roku 1928 wy~ 
stawiono w Mostach, gdzie miesz' 
kał Boj.trski pomnil .. ku czci pole
głych w walkach w roku 1920, Po-
muik WJo'stawlohO na tereni'!, który 
był własn~cją Bojdrskiego, a ~ 
jarski bezpłatnie oddal do dyspozy~ 
cjf władzOm teren pod pomnik. Za 
szczególny patrJotyznt D. Q, K. w 
Groonie przeds;tlwilo BojarsJ..iego 
władzom do odznaczenia, a onegdaj 
zost3ł 8O-Ietni Bojarski udekoro
WaIIy przez generala Litwfnowkra 
Krzyżem ZaSlugi 'IV obccno&ci wSZJ' 
atklcb wy.16:z.ych oficerów D. O. 1t. 

PRAGA, 22. 2, (PAT). "Ce.skc 
Slovo" przynosi następującą notat· 
,,~. liNa konrerencji stalej rauy Ma· 
lej Entenly tt:>hl"1J;l Ijnje wytyczlIe 
w spr3"ie ut!l,'lnia de lute ZSSR 
przez. paClItwa Malej Ententy. W 
C7Jec.ho!:tlowacji czyniOIle są przygo 
~ow .. nia do rozpQC1:ęci.t rokowań o 

umowę handlową z Sowietami. 
Wystąpienie narodowej demokra 

eji z rUldu uiaiwia sprawę uznania 
Rosji de jure cbociai; "~wet ze stro 
l1y nl!.rodowy..-:It demokrat6w me 
występowano przeciw temu w 06ta: 
"ich c%4l$ach tak ostro, jak po
prxednio. 

Brilł:ia londł!kowił! 

IJwi~ził!Di W lodac:h 
Ciężkie chwile rozbitków "Czeluskina" 

~w L\.\\'A, 22 li. (P'AT). 
DOI)'{:hclll~OW.· !lróh\' )lr7yl' 
ki:t z )OUIOCI, r07J.litkvm .. C'te· 
Itiskino" ni(" wydały żatłnycn 
rc~t1lt:tlów z powodu zomicf'1 
4niei:1l\<·h. t.tore nie pozwom)' 
llialUolotonl odnaletć oboT'1 IOZ: 
hlt~ow. Pole lodow(', na k~( 
rpOl tnujduJc sie oboz o~ lOS 
tJ. m, do 21 b. m,. przcsun'Jb 

.,i~ o:.?8 khl1. n:1 półnOC"· 
'lll1O('hód Lód \\' ~:ieltl mlej. 
~caeh t.:"l_~k:lł, Z ,ruxbi ~':Jm; 
icst stolic utrzymywanp k.l'HU 
nikacj..t ladjowQ, ~' nadd1o-!z:}, 
ce whdomo~ci 3wi:iQC1.lt i, po· 
mimo II udncj svtu:\cJi. "s'~'_ 
SC\' !>ft, zdrowi 3 w obrn:i-: pa· 
n'.ljc ~Uł'owa dyscYvlina. 

pracują naukowo w Anglji 

e I O d J-a I ~G1.;:~:=ne. n:"I~'W;SkO brnd Zondek'" się calemu śwbłu na· 
z powodu prxeśJBdowań. 

dwuch kobiet: pięknej ei c~terel wybitni uczeni 
1 ~~:;~:i~ i wyrafinowanej Ame- nanien{ w bitlcrowłllricb II o miłość K8i~eift z I Ńien"", .. IL Wszystkie kraje stara· 

Rajskioj wyspy. :ńę pot)'&kac jednego z czterech 
W roli głównej ml:skiei ('Saro- dla swoIch unIwetS,i'tełów, 
jllcy art.ysta o wewtllającym m. in. i starania takle podjęte tei 

głosie ?06łaly Ile strony pewnych instyhl 

J O S f 1'1 O J I (; Ił Ci;.; :'''::'',., ... k; , .. , .. I jeden' 
W rolach kobiecvcb: braci. Trzej pozostali: Herman, 

Mona Maris Samuel i Bernard - ",nyscy pro-
(oncllita Monlenegro losor.,.;' .. edycyny - ."""mat; I ót"'"le. jak donosi "Pariser Tage· 

NADPROGRAMY! rnoino6t wydatnej pracy w 
Poozątek seansów o g. Wszyscy Ulej pracuJą '" 

eob. i Dieds. • goda. dla Dicb stwfX"l;Ol!lC;DI la· 

aoratorjurn chemiczno· Iekarskie1R 
przy żydowskieu szpiblu w Malll::be 
sterze, w którym brllcia He.man I 
Samuel pracują jUL od 6 mlesięc~.y. 
Trzeci brat, rrof. Bernard Zondek, 
pn.ez pewien Cl.3.S pracował w illsłY. 
tucje Rockefellerowskim w Sttok· 
holmie. Uczony ten zażywa sla"., 
światowej jako ginekolog, wap6l. 
*yznawca t. zw. próby Asebhelm
londeka. 

LaooratorJllm !Jr3ci Zol1deJ..cht 
powstalo głównie dzięki staraniom 
Nathana Las!ty'ego. pr~ lo\\'a
rzy.;łwa przyjaciół wspomnianego 
szpitala. Kierownicy i labo~lorjttm 
otnym.alj do swej d)'~ozy~ji 10.000 
lunlÓWo. 



sa,ll- "GLOS PORANNY" - 1_ .... ". 

Trzecie gniazdo lódz ich ,.nazi" 
Narodowi sotjaliśd, dla którgtb bitlergzm jest takim 

samgm wroaiem, jak dla... 19dów! 
Prezes Anilowicz w walce z .. BIJSkawica-- i bialo-amarantowa swast,ka 

Jak j,"oZ podkreślaliśmy, mał .... mianq, bramę. Szukamy z za· ny szyld. Zainte1'esowaIiśmy jest niesłychane, aby laki ezł(l· PYt nIe p. prezes - mimo. ił 
powanIe hitleryzmu llIcmicc- ciekawieniem szyldu. lub napi. się, dlaczego właściciel domu wiek, jaok Bednarczyk, zajmo· nie chciał nic powiedzieć 
kic"o objawiło się II nas w IJo- su, kt6rybv wskazywał, dol,;ąd polC1!ił j;,o USUOqć z nad bra- wał cz.oło .... e slanowiAko w O"r- w~iqż ... mówi: 
wsłaniu nu naszym f.:Iruncie 3 skierować k'OIki. my. Pan F .• właściciel domu. ganizacji SpOł~7..nt"i. M"2likip - Chodzi nam o cele spł) 
odlum6w narodowych soejali· Za brumq spotykamy dozor oświadczył nam lakonicmie: panowie osmarować p. Obr~.b· łcc7.ne. o dobro palisiwa •. 
stów polskicll.lktÓlrzyotworzyli cę domu, który informuje, że "Taki mały pokol~ a takI du- skieRo :z jeRo .,judenhecą", A dalej następuje znowu ~d· 
awoJt! sklepiki partv;ne w istotnie dopiero ubiegłego dnia ty szyld ... " j\ry zIemi partjllDli nie mamy ny , 
trzech punktach miasta. Nic narodowi - socjaliści wywie'lUi Wizylę odłotyliśmy poru Illc wspólnego I mice we chce- potok kry.y«lnyeh uwa,t pod 
~kr~powani i niekonlroiowa.ni nad bramą duży, nowy szvld. trzeci. Za -:Z\· artym razem I my. adresem lnnycb polskich org. 
przez nikogo, sieją wok6ł zgni Wlaśclelel domu poiecU jed' stwierdziliśmy, il spłatano nam U nas niP"H' illd7.i Q brud- nizacJi narodown • socjalbtytw 
liznę i łowią w IIwą h1'ldoą łlak szyld ten natyc.hmIM' fi~ln. Pole~ał on na lem, 1e... _,· .. h rękach, nych. 
fiicć r6tnych wykolejeft.ców, e- lIotunąi. 1JOlieniono tabliezkę na Prosimy profesor3. aby ty1- _ " Błyskawica" z p. Red. 
lementy ciemne i nieuświarlo· co te! zostało wykonane. drzwiach, przesunięto ,,'Od,ziny len kr6tko i rzeczowo powie· narczykiclU i p. ObTęb5ki za 
mione, kl{rre idą nD. lep nioe- '- A Rrlzie ~o pan scbow'l)? i dni przyj~ć Tn4ba tu za· dział m,m parę sł(iw o progra· równo w swych programach, 
plZ~myś1a.nycb haseł i napuszo - pytamy. znaczyć, te uprzedziliśmy kle· młe PNS. p. Aniłowicz 0PI)- jak i euuncjacjacb <lali do. 
nych frazesów. Postanowiliś· - Poprowadl~ na mie~c i rowniclwo sekretarjRtu o za nuje, ale ,,"oniec koń('{:m', weiąg wód swej małej i.ntel4cencji i 
my zdemaskować tę ukodll' pokażę. mieraonej wizycie. Ilj~ty w Will dy .. kusii .,rozgrze· proslactwa. Pod każdym wzglę 
wą działalno~ ....... odz6w", ma· Idziemy za pnzcwod.nikiem wa się". dem S;l ludimi o"-retlkowymi. 
n,cyeh o karjer,ze .,pięknego Jesteśmy na mie,,' cu. Nad Wreszc ie "łapiemy" ich w ł'-

d I niedzielne przeopołudnie, kiedy - Proszę pana, my mamy Dostali dobrą odprrawę. Cho-
Adolfa" i w tvm celu wyce· drzwiami wisi wielom6wią<,:s' program i lo lepiej opracowa. ciaż _ dodaje nasi. rozmówca 
nowa1iśmy s'~c,'alne"o nosze- oapis •• ·tocy nieJ'edne"'o. P"'" lo zwykle odhywają zebrania . .., 1"-'" • .., \\. h d . d ś dk Z b" ny od pr0l.'1'aml1 R. fi. Pisaliś· - nic zgad2am si~ z takiem 
.0 sprawozdawcę. kt6r" d<ltarl ""'''dkowe'''''. Gościa nrz"'prawić c o ZlmV o ro a. e -
... • ł'~ ,..~ " r' 1 • ..., N'e 'el cie o tern, je "Rłv~kawk.a" ujęcicm, jak ieście to panowie 
do same,' ,.pasz~zv lwa" i w motc o I'łooot.. ma oczyw:scle niema. I Wl • , , k ' I I d kó' . k pros::ramu jeszcze nie ma, ..... !}. uczynili... Dlatego - lama· 
szcr",au reportaż" wykazr.ł, ,'.. .Kln,,", u dozorcy". '1, sc 1 u nv pO' I Z nlS·t) za· --a-

~ • . I S dzam się Pan ObrQbski , ko- cza p. Aniłowicz - proszQ na· 
n,dmie i kOluicznie przedsta· •• Sezam" si", otwor,ył. Za wlcs.zon.ym pu apcm. prawI" , ". \\' lk mendant PPNS. również pro A ra-zie się nami nie z.a,;mować, 
wia si. bao,.dŻ ideowy naszl'cb picrwszemi ubikal.J'ami ukazu· Wra7.Cnle pouoasza. szys o .. ci 

N 15 kI d h gl'amu jeszcze nie posiada i I.Iy w}'win ów panom nie n-
•. hakenkreuzler6w". J'ak '"'u, ,'c si, w cnłe,' o,zdobic pralnia nowe, I nwc.t S' n anyc 

!"t' • Ik ł t l d l dopiero teraz tworzy go spbie, d7.iclimy. Porozumiem się s 
hemi nićmi szvta jest ich nęd2 do użytku lokatorów domu. I rz.cse, ~s ,aWIOII~'C l pr~c s ('I opicraj~c się na jakichś tam 7.aI'Z~dcm centralnym w War-
na robota, Reporiate lias ze (}O). Kuchnia, wodoci;~ i wiele, wic ł::!.m w PI~CJU rz~dach N~ śCla dzieła('h, Nj<>ch o;ohie robi, ,\11' sza wie j z3rz~deru łódzkim, • 
wlórzvlu za .. Gloo;em Pora n- le baIJ·i. wanienek i s"kopków. me krzyL. kulEmdarz. I par" 

d b 'k D ,. pt> .. , tarzam jesz0C7C' ra1;: potem zaprosimy prasę i ta'PO-
lIym" w dlu~ich cytatach ""'''4, Mi,dzy niemi. obok próżnycb .'ro nos c ' .. o pOl>oJu w.S[leM ,- I b ś 1'- \V I b m..v prottram mam,! znamy j:] z naszym programem 
sa niemal całcgo kraju. pny· butelek monopolowych , 7:l\a- SI!;:: s a e wla w. ~ ~ I , W _ \Yc.bec tego. Uloie onI] b~. nic uclwlimy się w6~czas od 
,.n'J'ąc nnm AusznośC pod tym lazł tv. mCJasowy spoczynek pe. p61mro-k,',u .' dostrz~gam, y człc- d 

re<:h "\\)SOkiCb m~LCZ)U1 l't. dzie łaskuw... yskusji. 
wZRlęd.em, żeśmy odsłonili ku· chowy szyld ł6dJki('J\ ,aazi". . ,. _ Jeszcze nie czas go oJ,"lo· Zapewniamy solennie ... 
lisy działalności polskich "na- WidniejE: na nim napis: p~ltach l kapeluszach na glo· sit. Wydamy do społeczeństwa dUł partji narodowych. socjali.-
7.i" i zWI~i1iśmy uW'g, onnłc· "parlja DartMlow,-cb .!ilOC;~li_ wie. ~v pnó!trac.zamy prog Lo. ".- .... k d k l proklamacje, mamy swoją p1'łl Sl .... v, że będziemy cierpliwie 
czeilstwa na rozwijający się stów. Zarząd okrQgowy w Lo- po ?Ju" t epnuJ:l. "apc. usze. I k I 
pod naszym bokiem szkodliwy dzi". I WYJa~mamy ~el Wl1ytv l - sę {? dQtrzp.my do naszego cze a i na ... program, 

'zc" z,ozum,'I. ,wl.s,',. czyłewJi.a... N,', ;",'e', my pe--", e~ "' •• ruch. mogący, Rdv się go w A więt. dopiero w pralni .... "". ~_:-. nw ~y 
(>ON: nie obezwładni _ rot-· (symbol?) dowiedzielBmy się. P? !las.zych artykułach o rOdz· - To jedno panu mORę no· czywiśeie program ten ,jest jU 
l'lZcrzrć Sl~ i stać s i~ doprawdy li trzecie. organizacja narodo~ kIcb hllle-rowe~<:h - nast~pujC' wiecb:ieć - dodaje p, Anilo· opracowany, czy tei z.najdu;e 
nief:ounieeznym. wo • socjaU,gtycz.na jest odd7.1.iI' cbłod~e. ~ebv ~le rz,ee, 7.unne ;:i~~~i ~y ni~e :as::;mz~~i~:~ się. w i'obocie. W każdym razie 

Po pierwszych wiz:rtach w rem jakiejś centrali. przrwlt~llIe, Nikt me. wyclqEr-' warto pocze4tać, To UWSi brt 
J;"lównveh sz:tabach wiśniowych Opuszcmmy praini ••• by u. ~ękl: ~hęd .. :I.V Obeen)'JI11 zn1'Jdu· nicować ich program6.w, jak coś oryginalnego. Narodowi so' 

Jc SI, lakzc to robi p. Obrębski, czr p . Bed· ... J·.Ii ..... ,· . kló-y ,-,1--,', •• ty. koszul i srebrnej blJilkawJcy dać się do kwatery PNS. Znaj- : .. ... i)\.; ....... ... ""'" 

na PiotrkO'wskicj ora ... bromo- duje się ona Da pierwszem pię- p:e~es ~arlJI narodowych namzyk, 00 • semil}UJll i bratnie orRanizacjł 
wyeh munduT6w ze swastyką trze Irontower.o budyntu. Dm- sooJahst6l\,. b .. proJe60r mate- din nas bitleI')'UD jest talum narodowo - socjalislyczne. 
biało _ 3'1narantową, na W61· ~a prowadzi przez dł.ugic scho. rual:~ki, Andowiez. . samym wro~lem, Jak dla ą· Zallim opuściliśmy siedzibę 
I.!zulhkiej, ddsiaj pragniemy dy, Lewe ruzwi. mies.zikanie nu WysokI, .sz.czuply mrv.cz.y,z- d6w ('I. PNS., prezes Aniłowig podk.ł'~ 

na ° bladcJ lu'", W naszym progtramie - Ja' ·"','1, te 
złożyć relację z naszej bytno· mer 6. 010 kres wędrówki. Nad " y, .'\.1 

. F l' d pewnia nas ::,olennie z !>CWIlem nie ,'y-ylby -~I .. "'.~ 
śc i w trzeciej orgwlzacji, drzwiami zawieszono niewiei "tfZ)'S ępu Jemy o rzeczy, d .... - .-u .. a-..:r . I h dz'ć' d z enerwowanicm p. pcezes - ez1onk6w J'NltO -an' .......... w p8J'tji narodowye.h &OeJaJl- ki szyldzik, oznajmiaJ',cy, że c cąc.. przepr.o\\a I .wyWla ' "?t .... & ---.t. 

b d t Al ż niema rasy:-.rou, nazywall hll1eł'Owcamł. Slów, mleszoz.ątej się prsy uL seki'etarjat c:lynflv jest w oa l. na s °lllCO .. e r.u na MV nie robimy awantur I ni,. , 
Na""ol36. czwartki, soboty j wtorlki rni ą.[ ws~~ple prezes A~lłow)ll!iI. ,). bi'em . dó_r - Gdyby nas panowie u· 

Od ze\\mątrrz, to jest od stro, dzv 17.30, a 19-tą . Pukamy, śW18de1!l przc7.orRle: . J ~ zy. zwati bitJero\\-eami, uciek1iby~' 
!IV ulicy, nic nie wskazuje na lecz nikt nie odpowiada, Nara .,Wywlad~w żRdnyeb 'li" br.: - Wl~, co Jest treścIą pro- my się nawet do wytoc1:enia 
lo , że w dom.u znajduje się po· zie musieliśmv zrezygnować t J d7.lcmy ud21elaćl" "tramu PN~. ? . I redakcji sknlt{i sądowej, Na· 
dobna or~ani ... acja, Do fronlo· wizyty. Lecz jakież ogarnęło "Po lem, co .,Głos Porannv" - Nasz P'l'0gram opartv Jcsl zwa ta jest obrailiwa i sąd 1.. 
\Vego, iednopiętrowego budyn nas ździewienie, Rdv za dru· napisal o J,BłySlkawicy" i ,. or· no zasadach społecznych, naro· laką obrazę wydał już wyrok 
!ku wcjście prowadzi prLł'Z dre· gim razem po paru dniach _ ganizacji na Wótcza6skiej. ni' dowych i państwowo ~ twór· Trochę lo dziwne, ale osta· 
........................ lokal był takt.e zamknięty, A chcemy się ośmieS7ać _ doda czych, Nie szukamy rozgłosu, tec~nie jeśli ktoś posiada po ' 

pneciet był to właśnie czwar· je senlencjonalnie, uprzeimvm chcemv narazie pracować spo· c1.Ucie wstydu .... 
K I N O tdl i zjawiliśmy się. 'fil ~odzi. tonem pan profesor. - Mogli4 kojnie. 81. GeJ. 

I 011'" nach urz~wania, oznacza- cie panowie połraktowll,ć DA W tern miejscu praRDęliśmy !r--------~-:.;;;.."'I 
nycb na tabl~zce. wesoło .,Błyskawicę" i swasty· zapytać, CZV czasem part ja na· mubieniec publiczności 

" 

Dowiadujemy się od lokato- kowc6w, bo to tą lIZ'lczvwiści,. rodowych soc.ialisł6w nie je:it 

NARUTOWLCZA 20 rów. te part ja jest młoda. operetkowe orf.::\tl>acjc. To porzybudówką. jaildeiś illJ1.ei gru- liusł , \11 
w.prowad3:ila sic przed niespeł.1 !!!!!!!!!!!!!!! 

Dliś i dni naslt=lIn"II I na 6 tygodniami. I 
W.ln, .. j", mm w.p" .... " Mj· eon"al. jej mI"'l si ... War· Śladami DJ'ogenesa... frohl,och _owuel produktji europe jskiej 1934r, 8Zawle. 

\V Łodzi ma niewielu twolen-
uik6w, Na r.zadkie resztą dv
iurv przychodzi zaledwie parę 
os6b. PNS. zajmuje jeden po
kój, Zebrania odbywają, się 
przewainie przed połudnj(lm 
VI niedziele. 

Musimy lunnczvć, ie w po. 
rÓ""lHlniu l. " ..... iśniowemi koszu 
1urni" czy "swastykowcami" ta 
Irzccia ich bratnia or.::nnizncja 
od pierwszego wejrzenia spra
wia wrażenie 

kIIrła, mającego pretensje 
do wielkości. 

Chociaż z drugiej strony, kot· 
wg. głośnej powioś<>i xnakomi. porlow,:me sq, pogłoslki , że P. 
tego B. Kellermana odzoa. N. S. jest zalq~kiem silnej or· 

e.onego złotym medalem. ganizacji, klóra ma podobno 
A,c,d,lelo, kt6re w",owodzilo w zdu. na ccln rozbicie pierwszych 

mlen,e caly świat III dwu ch J{'rup narodowo • sQcja-
Ar.,d.ido, zdll,saillce sl,= ~z n. listYCZflych '/r Lodzi, aby za~ 

dzlesl"tkl tet. I bzymać Jla siebie monopol .... 
Jrfadpro"" NaJ"owlz, tJJ"d_ik FOJ:ałTa ambicja nakazała iei nawet 

-.-.... JOd •. "'1 .. pol. wywiNie ddy I pr._joD_l. 

W mieście VermiUioo w słanie Ohio bezrobotni urUl" 
dz.iIj sobie mieSlikania ,.. star ych wietkk.ll beC\ltach od wi
na. Kaide :z. tycb micst.kali lHl opal:rzone jest w ~i:.tUo tłlek
tQeme i 1ł' biel""" -odt. 

nie widziany na ekranie 
od czasu filmu p, l 

"Komenda S e r c· 
ukaże się obecnie w 
superfilmie najnowszej 
europejskiej produkcji 

wraz z niezrównaną 

Annabellą 
p. t. 

Życie iest 
piękne 
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NOCN'E DvtURy 
Dziś \'. o:).'y dył.uruJ. .. 
nptoki: SukI.'. K. 

Finanse i gosDodar • • 
amlelS 

Wł·lno~cl 2) S. BartmaD3 

IIkr.. 1), v.'' Dani~.~le:~';kl;iiego~~~~:,~~~ I 
wedle zamierzeń. zreferowan,ch przez kom. Wojewódzkiego 
Budłd na rok 19lł·15. - Robotu s«!Zono,\'( bt;dą t""'alg 

'i mit:si~(g. - (iaz stan~t:jt: o 10 pro(t:nt ko~ka 12"'), A. 
0::1,'1"3, 82), J Cymera 
;~7). S'lkr. F. Wljcickicgo (N3piór· Dnia 21 lutc~o b. r. odbyło 
kowskil'go 27). się w lokalu rady "rod .~;.j 

DO SUBSKRYBENTÓW BBWR. w Łodzi zebranie in· 
tYCZKI N~\RODOWEJ. _ K,ml_ltormacYłnc, pOSWlęCOOC "p1'3 
-.<In I::fllrraJny pC'tynki narodowej wom hl,dżetu m. {,od li, I\r,·q 
poda do wia10mcści subskrybentów minowpnego przez obeco\' "1 
S!'lłlUaj~oych oaJetnoAci UJ. rzqd miastll OB rok 1934·:15 
cjo w 8%!l~iu ratach, 3. RuMet r('(e .. o\\ał komisar.1 
't płatnością pcpTzednich rat., r7lldowv r. io.!. Wacław Woje 
do dnitl. 5 marca. t~ j. do krtJcowo- w6dzki kt6rv szczegółowo n 
go terminu płatności t!,ZÓSWj rat} pornał słuchaczy z c9łnk~~t .ł. 
poiyC'zkl narodowej uiici ratę bie. t4"m ~()spodarki mieJSkiej. J." 
i!'l~1ł oraz wtmtkie raty ulegle, lo wYQikało z rehratu, popar 
temu pnysJu~iwae będl pr.:Lwa. aub tt>~o &ianemi cyfroweml w 
skrybenta wpłacającego r.lty w ter chwili objecia rządów kom' 
minie. t. zn. te 1 lipca br. otnvma. ryczll\'ch, w lipcu ub. r bud 
Gblig-acjil potyt'1.ki nvodowei i łMt- żet poprzedoie~o zarl.ąo·" min
dzie mógł zre3.łizowae pic.rwS"ly ~ta , .. yłta.zywał po~"lline puP 
kupon ZJ. okres od dnia 1 ,tycz.n.l:t krorzenia. Niedob6r w b'~d 1,'· 
110 30 eurwca.. cie 'ldminisŁracyjny.n wvku\ 

DYREKTOR RZE2NJ ODZY· 

wał ~i{ó-rą 80.000 zł. Picrw!>l:ą 
l.ulr'l1 troską korui'!i\r,a \\"<.Jj(\ 
wórl(..kiego b)ło u/d:owie-lł~o.l 

hudi:etu, J>fzyczem uic ehc'l~ Ił 

cieJ.-ać się do redukcji P"'-~UDC 
tu tn'eba było pol.krvć n:cdo· 
bór jaknajdalej idącemi osz.ezę 
JIl'I~iami rzeczowemi, ::') w 
::.n~cznei mierze ._o'ihlu iui .j,
d·Ute4::f.oł1ion~. 

1jVed!Ug ws:r.ełkieRO pr-cl· ... ·do· 
podobielistwa, preliminiwany 
N rok 1934-3:; budżet uil' t.c· 
<łzie przekrl.lClony, J' i.d, jt.·d
osk moŻ)iwo~ tA.l.:a z"jdlie. 
In jedynie W kwocie -nr1li 1'1\' 
uei, a to wskutek stafq:~o Wit., 
litu świadczcli. wywhłłJlrCł) 
ci~t'k", sytuacją ubogio:h rlt~~7. 
t'laszCIl'O miasta. 

SKAL FUTRO. - Z mieszkania 

Mikołaja KOPczy6!kie;",,~, :~~~~~~ I 
ta rteini b&łuckJej, ~ 

Po krótkich i ci~łkiob cierpieniach rozstaj 
z tym świa'em na!lz uaiukocbańt1ly 

IV Ratiogoszczu Dt'Zy ul. gpn. 
wińskieg() 4 przed kilkoma. dniami 
"kradli tłodzieje kilko przedmiotów 
oroz rutro war1oAc.i przeszło 1000 
zlotycb, 

Poszukiwania. policji dały wyru'k 
pozytywny. Fulro dyrektora Kop· 
czylr.skiego odna.1c;"Ziono 'fil jednf7j t 
m('lin na Bałutach IV flt:lnie porię· 

tym. Sprawcy wł4lllania 'Z.O&ts.U osa. 
dzeni w ue-:U'ie. 

ALARM SYREN. - Jak jał do
nosnl&m::r, dUś o 3'oclzutIe 12 mln. 
30 Od~zle aj, prllba alarmowania 
miasta prsy pomocy l;yteft 'abryez.
"yck.. LadnoU mluta ale powhtaa 
lię niąokoit, Sdyi aJatm ddsleł· 
ny ma -. :a.dan~ Iprawdl-enle 
ddałałn06d Iyren b.bryemyeh. 
AIano ..... ~ będzie 3 ...m..v. 

KANOLD 
W tych dniacb aoetab. otwarta 

tv Lodd prsy nI. PiotrkoWllklej 111 
,kJadnic3. wb.snl\ świato .. eJ ela.w1 
fabryki oulderkt.w "Kanold"!!fI, 
nkc. 
Za.znMsyć nat0ty, te wyroby Ka 

liOld cie!Z~ eię trndycyjtJie wielkim 
popytem w~'lód konsumentów i to 
wlaśnie IlpoJwoo!owalo otwarcie wy· 
acj wymienionej placówki, celem 
6ta'r~o ta.?p&tnenia rvuku w iwi, 
iy tow:sr. 

B_ P. 

tius.aw Ho.lit:ki 
przeiy-wszy lał 53. 

Wyprowadzenie droKicłl nam zwłok z domu 
pr.edpogrzebowego na cmentarzu starozakonnym 
odb~dzie 8i~ dtiś. 'fi piątek, o godz. 2·ej po poł .• 
o ezem xawtadamiallł pozostali w Ilioutulonym talu 

ł Rod.łna 

Wobec przepełnienia wiezień 
wstrzymanie wykonywania kar krotkotermi nowych 

W zWiązku ze WU'8stająeem 
pn:epełnieniem Vo';ęrien, którc 
przekroczyły już Rfubo swoią 
właściwą. pojemnoić, w łonia 
władz roz:watany jest projekt 
W'l5tnym.ania ~ony~in 
b-óJkoterminowycb kar do O 
miesięcy włącznie, Jak wy 

ka%Uj, cyfry, w obecnej ch,,·~ 
przehywa w więzieniach 12.31111 
osób, skazanych na karę are~1. 
lu 3, 4 lub 5 miesiQCz:nego, Ta 
właśnie katef:Orja . wykazuje 
stale tendencję wzrostu. 

Sumy budżetowe, J)'rtlez.na· 
czone na więziennictwo. WO, 

bce nagłego wzrostu przcstcp
czości, okazują sip. w wiplH W~ 
padkach niewystarczaj:j.cc. 

Same tylko !\,wienie wiei 

ni6w pochła.nia TOCMie prze
szł:o 6 miljf)(l6w dotyah.. Pro
jekt wstrzymania wykooywlI 
nla wyroków WSkazuje Da 11m· 
nestję, jako na środek. kt6ry 
odciąży radykalnie ,uarł' t{,.,. 

my" pnkutr. 

Dekoracja IZłORków 
honorowych 

aeroklubu łódzkiego 
Uchwalą u.adzv:ycu..jncgo walne· 

go zgroffi1'W:eoia. ~roklubu łódzkie 
go za. ualugi polotollc około "la.lo-
2f:n!a. org:miz:l.cji i rozwoju aerokJu 
bu ul'.du.1lS ZOSt.ał:l odzo.'\ka. i god· 
dT'<':Ić cuonków honorowych gen 
llałACbowski~mu oraz pułk. dypl 
Clt,larskiem", 

Nifbtzpift:zna woda 
\V wykonaniu powy~zej ochwa

ły dl'lcga.cje aerokJubu w OIohach 
rrez."'~ pulk. int ROL.'lNkiego, ini. 
Czajkowskiego została. przyjęł.:l. w 
dniu 15 b. m. na. audiencji w do
wództwie 0_ K. w cZ:L!fe której wrfj 
czono dyptomy i odzIl3.ki boDorD. 

Wladze opieczętowały 21 studzień 
Wobec: staJe groqeego m. lodzl 

niehezpieeZeństwa duru brzuSznego 
- wydział zdrowotności publicznej 
larz.tdu mleJ!~c.lego ", Łodzi prze· 
prowadził kontrolę studzien, Zbada 
ni) pod qlędem teelllllc:z:nym 36'ł 

IItudrlen, x których 53 zakwalillko
"ano Iło napmwy. 

Pod wzglęjern chemlez.nym zba· 
dano wodę ze 5tudzlen w 480 przy 
padkacb. Stwierdzono l:d?tn~ do 
picia w t12 przypadk:lch, 1\odę na 
daj:]cą sIę do picia po pn:egotowCl 
niu w 94, nlenad"Jąelł się do [IicIa 
'IV t03, wodę stilodliwą dla tdr01~ia 
w t t przypadkacb. 

Pod wzglę;Je'fl bakterjologlcznym 
zbadano 1\'odę ze 5t\ld1..ien w 528 
1\·ypadkarh. Stwierdzono dobrą wo 
d~ w 436 pnyp3dkaeb, potIeJr:r.ettie 
O zdatn~~ do picia" 36 w~·pad· 
kacb f nleberpiette1\stwo dla zdro
wia w 54. rt~adkach. 

W zwIązku z wynikami badania 
IrYdano szereg rarzą'I:te1i w spra
.... Ie uporl.::ldkowanła slud-.:len, do
łów ustępOwych I filtrów biol~ 
gleznycb, które mogły by~ przy. 
ezyDlł zanleczyszc1.ellLa wody oraz 

21 studtien z,oslalo unlE'rucłsomio
nych, jako zagraiąjąeycb zdrowiu 
PQIJIIClltemu. we. 

Scisła djeta 

PANI LWICA: Najdrolszy, łJzJes% tero 
ticgo. MtWt-ę przeclt-l dba~ o sw,Unk. 

REGULACJA DŁUGOW. I bard;:icj odpowiada i~c,' WY'II,I 
Nil budżecie m. ł,O<l2.1 .il\i)' Kom hv~ell\', prlyCl.COI uz.)' 

powafnie nieoględnii! łaci:} .. kano nitsz\' '1\'nIl1 l-oq)o'uili 
gnięta poiyczka 'J milju,(Jw nr. 
dolarów 7.ołlych ameryk. w J~d)'(!m l' donio'lej\ZI\'h 
Banku go.spodar.slw.l kru:OJ'lc posulli~ć była SIlraWA nbni~',-
go w roku 1928 na 10 p:m· .• niu cn·n.sw w dantach n11 Pol .. 
pc!ZVCZClll poprwdni zl\rzqu siu KonslanllJnow:;kiem, Idót\ 
miasta 'Ini r".lZU mi' 1:l1lb,'ił przestał kOr)kurf'}w'lc z cenami 
Pl'oIoypadających pr~ent)"" micsz.karl w llli~~cie Forą\ 
CZE'm wzmó~ oIoadłużenie ..ni:J· Dod tl\\u!o:~ kOfozl J.:.omtUlI'nl~j.i. 

'itd. Suma procent6w n łr~~lll NOWE LrXJE 'rnA:UW A. 
do powamel kwoty Ił n~l'.J0· JOWE. 
o6w .. t., przyczem t młlJon 
wynO'iiZq sa.me odsdki .. k: 1.1a· 
n' 

Obca::Iie na podstawie po:'')' 
z.umienia z BGK. spłaC'ani: la 
ległych proc~nlów rozłożone 
zostalo na raty z tCfIl, te :ui:! 
sto płacić l)~zie "I,nn~ .Ił 
J50,000 miesięcznie. POZalf'1l1 
Qi!-Sć narosłych o<belek. :.,:' IOJ 
nych 7';,slała anlllowa'.a, r'z,;:k 
7aś !>uruv udało się p zenie:.": 
pod pozycję funduszu bud.-,wi·j 
nego, podlegaj:lcego oprocen
towaniu 4,5 pr'..IC. 

UEDVKCJA PERSONELU. 
Jednym Ze :;Todków, p:OWi!' 

dzp.cyeh do .trównoważC'ni:1 
budrelu, jest sprawa r'~duk\:ji 
persorollu, klóra spadJa j.lk', 
wi\'łki obowi:\zek na kOUl.~a· 
na ;Q:lldoweRQ, slanowią.c puy 

spadek po popnCd"!L~'l 
wlad: .. ch miejskieb., kt 'ut> 
przyjęły wy zastęp Qow)ch 
praeoo,mików, najczęściej ItIC 

wyka.zlljqcycll doslatccUł\'h 
k walifikaejL . 

ZATRUDNIENIE SEZo
NOWCOW. 

Budżet preliminowany na 
rok 1934·35 pnewfduje :r.altu 
dnienie z.nacmej lierby robot· 
ni*.6w .sezonowych, przye.:em 
roboty ro:z:poc-zc;:te będQ, b ... f ze 
~,bowiem jut w majll i 
Irwać ~ą około 7 miesi..;,;\·, 
aby nie popełniać bł~ów po
przednich wł1l<h mie~kich i 
nie pomawiać rObotn.kl.w 
praw de- zosiłków 

W pozycji budżetoweJ. nbci 
OlująCCj wydział oświaty i ktd 
tury nie moma robić wię
kS1seh oS1.czedno(.ei. Ud:lło si~ 
to jednak uc:-ynić prro1. rlllDla 
nę częś>ci lokali stkoln""h 'la 

.... nraw'l ~omulllkacłi lilie} 
~kil'j l.o!>tnla z <hr. rru!ll\',aiow 
w.latwiol.a 'v kn \OPOS.,') w \\ 
b T. M,t;lunic \nl udow::lIla nu· 
I':a linJa na ul. Laj,(icwnicb.il'j, 
Ił hLnit"j,lc:'\ prz'. ul. to:arutowr 
l'/" .Iu"talli,· p1'7l'dłui,omu do tli 
Z:.;.:ajlli I..owc J 

Z!\lZKA cr.:Sl talU. 
°OLaLcm PI'Z'!1 zm11lCJst.\'J·"· 

ko~zLów w.dmi.Jlblraq"jnyoeh l.(l 

7.QI\'1li uda sil.: ol)JIiż"ć CJ'IH' J.I 
·w 'ld lU do 12 proc 

nnUKI I wonO('),\Gł. 
~ajw:t;ko,lcmi j.!ldaJ b .. lac .. 

kUlili ł~adt.l ~11 "DrA....-", h"'\',16-
i wodocil!~ÓW. OLie le spralI V 
win.i·ą "iI! ." '-nba. III • '\';("1' . 'ł' 
pod"Dn3 tlly,lC'ć L) t'l'wułcro 11 
nądz,"liu Illlwi('rtl' Uli ulH'_ ~ 

póki lill do \\ ';konania jak;!:kul 
...'iek roLal"\" ziemne p-r.r-: II 

kładaniu wszelkiego rodll I .. 
przewodOwo Plan budowy Wt' 
dociągów oraz budowy .\'łiłSnt"J 
kJin'kiemi w maialko d ... 1P.Jo 

s.kim Rste~'ic zostal opracowa· 
ny. Jnwc!';lycje te jcdoaL ni. 
mopll hvć rOzDOCzl?:le pr7~'r. b' 
rząd kom.:"at}·C7JlY, pkll lr ... 
".:ra~owy. 

Prcliminowanv nil rok 193ł 
;15 hudtet z:w)'c:rajny z.llJ_I,k;! 
:si~ następuj~cllli cytC!lml: 

w}'datki - 21.867.000, ... pły 
wy - 23,743,000; leszłoroc:tu\ 

bud:i.cl: wydatki - 22.700.0011 
wph wy - 2-1802.00U. 

To szczc.g6towe omówienie 
spr.a w /ilospodark i mlej.:;t tl!l 
wrbudtiło Ż\'....-e l!dnłćrć$uw!l. 

nie .• ~l:~O dowodem bylo dlui;· 
U:I dyskmja. iaka si~ ....-."",ją;,·r 
lu lIJa W!iz\'stkie zr.łos7.0ne p\ 
lanin komisflf/. \\'ojewód,~k ... 
dzif'lił wyc7crpująeych Odll' 
",'I.~d'li. 

Niebolzcz,k spłanał W trumnie 
w nocy po rozstaniu się z tym światem 

Niewykły wypadek wydarzył się 
onegdaj we wsi Mokradle w powie· 

brzezil\sklm. 

wsi tej zami~zkuje roddna 
właściciele gospodarstwa, 

dniami ojciec rodziny 
KmJta, zmarł po dlutszel 

Rodzina q,kupiła w pobIIskiem 
trumnę, do której wio. 

żono nlebotozcZ)'ka. Wieczorem do
kola trumny ustawiono świece i do 
mownicy za~i §piewać (lIdo I po
"",_ .. 

O północy rodthta udala 8~ 03 

o1e po,aslwszy świec. 
pewnej ch" iII jeden I- domowal 

l;:ów zoełlrl zbudton)' blaskiem 
o~ "ydoby"aJ4Ctgo slę :z pako 
la, " kt6ty.n .iltaly zwłokL 

ieniem 

domownic)! 
"l rn:HiII· 

trumna Wt1l2 

lit t:Wlokantł 8plooęta. 

011, ... 10 się, te tramna "nocy 
się od świecy. 

N. nc:z.ę6cle połar ule przybrał 
'l'ł'ię.ksącb ro.unJarów. Orfeli 7.dofl 

no ugasić przed prL)'byeiem 
'c: ogniow~J. --
R~.tina z.nutlego Kmity maałla

la zakupić nową. trumnę, w któr-t 
pogr:r.ebano SLezątki go,podan.. 

Warto zaznaczyć, Le jest to JuI 
trzeei tego rodzaju wypadek". 
wspomnianej wsi. (p) 

Oszukańczy agent 
warszawsKiej firmy 

Do Ludwika Wilczyń'łklego (R&' 
kicińska 93) zgłosił się Jakiś JE"go
fIIOIłć i poda.ląc się :ta inl.asenla I 
przedstav.-ieiel~ .. BlblJcteki Nowo
ki" ,., War~za"".ic utyskal dO«ć 
maczne zamówle.nie na ksiąikl. Wil 
CQ'ńskl wp13.cil pewoą iiumę a eon
lo i o.ekal nadejścia ksiąt.ek. Wre
Izcle, zniecierpliwiony, napisat dn 
WaT$uwy, iądr.Jąc ndl!Slanła icb, 
Ku S\\'emu zdziwieniu oTrzymał od· 
powiedi, że bIbljotek'! nie nie wie o 
l.amó1\'ie .. lu. WilC3YńskI zgłosił się 
do policji Po prt.eprowadzenlu do· 
choo:lzcnia ustalooo.. ta pseujo a· 
J:erltem byl nIeJaki A. PilIch. Pili 
cha oddan? do dyspozycji wł3d!, 

J 



I 

Zamia6t je/jetonu 

Pam przy sąsiednim 
sloliku 

_ Pa:,kudn8 pogoda dzi· 
siaj, - powicdl.inł nagle Ry· 
~zard, dono~oylll, zmięolonym 
głoselll. Gdybym nic miał 
t.,-Je roboh, pojechałbym na 
purę Iyr,orl.ni do Włoch. • 

SpojI'lałant nań zrlulllioua. 
Słowa jct.:o r.upduic nic dot\"
cl\'ly naszej rozmowy. Popeu
wił krawat i oparł się o po
r~z knesła z wylwol'ną Ilon· 
slnlutlotjQ. Jcdllocz.einic us1::,. 
l>l.:tłum sl.l\1cr za plecam i i o· 
l.wjNa/um :-.ię ostrożnie . Tak, 
olu bylo ZIl;JWIJ ona, mój od. 
wic('l.llv \\ ró~. ona, która od 
birrala mi .szcz~~ie i spokój -
pal1i przy sąsiednim sloliku. 
Zam:}conc l'Ostało spotkanie 
z ukochanym ml.:żczy ... .ną, do 
kt6rel-;o tuk tęskniłam; w oa· 
~l.Clll low<lrzyslwic 7.nalazla się 
tu trzecia. z którą musial:lIo 
sil.; <!rt.jdi<: jc,l(o lIWfI~a> ta trze· 
da, +kIÓT:' llloic wcale nie byłu 
ładniejs~ ani oo.rdz'iej pocią. 
uaj:jca odemnie, a któr;1 mial!l 
jednak oJJ)r1.)"ll1ią pn;e .... aJ;~ nOt 
Jemną, Udyż był:l osnuta eza· 
n'lU Clcgos niCZJlanego, 1aJcm· 
niczCAO. Czyż mjał:lIU si~ pod.. 
dać bez walki? Nic! 

- Chcialbyii pojechaf do 
Wioch? - zapylałam vłośno 
irOlliczll\'m tonem. - Pr.zeciei 
miałeś już Swe dW:l ly~dllle 
urlopu! l właśnie tel'az., kiedy 
przypada tcnnrn płalnośei rai 
1:'1 wózek d.decinnv j pokiel, 
1\\\.ll<Im I.U \\ysocC 1li~!)I01jow· 
T1t: I>r9jCiktowuilie podróży roz 
n'wkowej! 

- Co t:'lki('~o? - YaPl-'tal 
Ihs/ard J w1.slcncmcrul 7.C xdu 
mil·nia O<:'l)"lUa. 

_ POlałem wą1pię błłJrd'lO, 

('ty rmdllb.'llobv bil! w obcyell 
krajlIch Łobii". który je:.tcś I~k 
I'P' wią.tany do swych eodzie.Q. 
Il'\\'h rrL)-lW)ezajel'l. IJdyby' 
11 il' miał codziennie swej go. 
J<ml.i " ,::rocbem, byłby! pn.e

il'L :::ł~boko nic'Szezęś1iwyl 

Od s:lsiednie~o stolika rDz.· 
legł sie; prtytłumiony śmiecb. 
l\)'szard napróz.n.o starał się 
~Hłleić odpowiednie słowo. 
:11'>\1 odpowied!zieć. Jest panem 
~W('t::D czasu i może w każdej 
("hwili pQdejmować wycieez·ki 
zagrallic:r.ne, dokąd chce. Ni
gdv nie kupował wóz.ków dzie
dnnycb, ani pDścieli, a galon
kc;. z grochem zna pra\.aopo
oodobnie ze słyszenia, 

W7.rokicm zranionego jele· 
nia palr;lał to na mnie, lo pa 
,śmiejąca sic;. panią. 
~ J)t.aClC/:OŚ to powiedziala ? 

_ zap~'l~ł cicbu. 
_ To i:art, - odparłam, -

wyraz me;:lo dobr~go h.umoru, 
Podoba mi się tu. 

- Mnie lli()! Nudny lo'uJ, 
CJlOdi. pójdziemy stąd. 

Z w)':mko trsumf;tlnie pod· 
niesiona głową OI)lIścilam u bo 
ku Hyszarda ":l1~, Ale mate 
zwycięstwo nic ue7.yniło mnie
szczęśliwą. Bowiem ni.gdv nie 
hęd~ mogła j()j oslatcc7.;n1e i 
IlaprawdQ zwycif!życ, tej wieoz
Ilf'j ryw'llki w sercu mętcz:iz... 
n)', tej kuszft,cej njcznajomej 
- pani przy sąsiednim sloliku. 

D. F. 

OzU dawno lipowi adm 
sensacuina oremiera! 

f)~iś poelątek o goda. 12·ej 
Na pierwsty lellOS miejsca 

od 54 gr. 

23.11- .. GLOS PORANNY" - toM 

po 500 złot,ch Sześł ." . " ," .; -.l", , , . ~ . " ,-~ ' .. 
fabrgkan. pOótzo(b oskarżong o (bet 

kupienia urzednlka skarboweao 
prze· 

PAPRYKA 'Illd okr.;-gowy ro.lpat ywał 
Ck>lk:lW11 spraw~ prLcmvsł!lwc.1 
OUona Hana, 

Otton Han zoslał oskarlAll\V 
o to, ii J»".l~mle v.--pł}nqć na iz 
bę sk:trbową, aby la ~muit:_JsJ,y 
ta n)U podatek dochodlJwy 
prze:dal kierownikuwi u~dzitl· 
hl izby p. SOWb'l~kjcmu 3.0nO 
d. O wlIollótuodał, polcguJ'lC'Y 
Ila napisaniu lislu i wri!cL<uiu 
wspomnianej kWOI" :':;owlh;,okia 
mu, została równiet post.nwio, 
Ila w slan oskarżenia sekl etar' 
ka, a rówatoczcśnię kU1.,n~'3 
Hnna, J. Sz-ubart!ówna, 

Na przewonzie fodO\\;ym 
jiwiad<,k So ..... iń~i ust:łlił. 1-;, fa 
bryk.a pOltczoch OUona H.ula, 
..... edlu):! ZCZUaJ'l jej włn.~i.c;l'ln, 
miału prz }JllCsC 7a r. I !)2.'S i 
1929 :] i pół mLljonn dO('~lil,h' 
brutto, i na lej potlstawic mIa
lono wysokość pOtlatku do·~ho 
dowcj:l:o w sumic 56 tys. 21. I,· 
bic skarbo .... ej wydało si~ ~c· 
emanie to nicścisłe, dlatego ee· 
ICf:ow.:lllO urz~nik6w. ktÓT't> 
przeprowadzili rewizk ksi(}j,t I 

na lej podstawie w)'mienono 
dodatkowo podatek, \\yno!:>7.ą· 
cy około ·tO ty~, zł. Oska 'żony 
miał prawo wnieść oowołatlie. 
z elf.,(o też skorzyshł, wn\) 
,ząc rekur& do komisji odw!)· 
Ławczej pUy izbic s.karł>ow':j, 
OdwDłanie to miało hyc rozp3 
tryw:ule 11) maja ub. r . Takim 
rO'qlr.3wom świadek ~owiński, 
jako kierownik odd.t:illłu, c.'l~' 
slo puewodniuył. 7 .. 'lWSlt' za~ 
ta.siadat w C'h1\f~ktC1'>le edon
ka \omisji. 

Teru chyba :;:notna sobie wy· 
tł.onlnc7.yf, Ho ] 6 maja, w P')
rzc obia.do?'ej, a "'i~ na krót· 
ko przed rozpoez;~cjelU kom;· 
sji, l)l'łosiła 3ię do mijsz'kani.l 
n.iadka jakaś p:.ni, która Z3. 

trzymr. wszy się ". przedpoko· 
ju, zażądała widzenj~ się z 
nim. Sowiński wyszedł do 
rnedpokoju i paruą OW:,\. %fe'!;, 
tl\ L powodu tmroku panuitee 
go w przedpokoju. bnrdzo mll· 
ło widocz.ną, poprosił uo pakf"l· 
ju. a jednak wręczyła SowiII 
skiemu list. prz,'iczt'm szv1:k' 
ode~zla., Sowhiski rozj>ieel.:tQ 
wał list, podpisan" przez Otto 
na HUllU. w którym ten prosi 
go o Zlnlliejsze:lie ".-ymip'r1IH1h 
go podatku, Najw;;::hl,e zdzi· 
\\ ienie o~arnę1o SowiilSkiego 
gdv w kopercie 000;" lislu z.113 
lazł 6 banknolów po ;;00 zł. 
każdv, Nie namyślaj(}c si.; .lłu· 

go, JIl01.lenlalDle wybicl:,ł ., mj,! 
szkania, chcąc dop~zić ową 
lajemniezą panią, J.eez tej nic 
mó;.:ł ani w klatce scllodowei, 
ani na ulicy w pobliżu mic
st.lo.ilpil.l qduukać. Zaroeloo. 
wał Oł) o tem naczebłllkowi R.Y 
dzewskiclUU, a ten zkolei lJTor 
?esowi i1lby skarbowej, 

Eksperlyl.ll w.przysiężouy(,oł) 
biegłych - kaligrafów w)'kazR' 
ła, że HsL pi~anv był charakte· 
rcm sHucz-nym p.rtXC-z J. St.u· 
I>erlówdlQ. 

OS'karż-ony, b~dany w tej 
"prawie, do winy sjQ Jlic przy· 
·wnł. Twieróził on, te list zła· 
pówką mÓRl byc w\'słan..,'m a· 
Je nie na poleceu..io jego, Jct'f 
kierownika administracji h
bryki, p. Lenka, siostrzcń~a o· 
i'kar.i.ollt!f;:u. P, LCllk cicsl..\'ł 
IOię 7.aufaniem ostarżon('go
...am na własną rl;lk~ n1era.z; .zSl
łahvinł sprawy podatkowe, nie 
wyklucza lo "",·i,;:c moż:noM::i po. 
dania owyeh 3 t.fsiecy - bea 

7.l(ody osk'lrŻollcgo. 
Osknr):onn Szubcrt6wDa rów 

Ooku%allc do ..... ody w postaci k.o. 
perty i listu uważa z.a nił\pi. 

-a.ne przez ni" poOt:n:ymUfe 
r6"'"noczcśnie ,tl'/YPUIioUf.en,ę 
O5ot.arionego Hana, Vi: },enl; 
mógł beL wiedzy oskartonego 
zanucony mu ctyu wykolVłć. 

W tcakcie ro7.prawl adw 
Biłvk prosił sqd o sp.row«dze· 
u~ Specjalisty • bie~ł~o kalio 
grafa z WaT'SlZ.awy. OblOlka 
motywuje liwój wniosek ł()m. 
te do łódzkioh ekspertów zau· 
rania nie mn - wafoJogja jest 
bowiem flauką młodą - i w 
Loó;.i Jud'ti o faehowem wy· 
kształceniu '" tym kierunk.u nie .... 

ProCturator Ską.pski &asadni· 
1.."7.0 '''''I1ios.kowi si~ nie sprzcci· 
winł, poczem s1I;od wydał dec:y. 
zk. odraczają.cą sprawę do 6 
marr,a . 

Na ten termin %Ostanie we
twany na koszt oskar:if)De~o 

biegły in.ż, Sz:ymankiewiez, kt6 
rv ma ustaUć eh:!.T3kt('r pisma 
list.u j oskarfonei S/·ubcrl6w· 

nicz qo winy siQ nie przymaie; [)y, 

(APITOL wy~wiet!a dziś i 
dni następnychl 

Czarujący poemat miłosny o fascynuja,cej tre.'ści 
Reż. John M. Stahl'. p. ~ 

Zaledwie 
Żywa karta ne2~ i nami~tno~ci ludzkich, 
owisna czarem sentymentu i poświ~eeni •. 

Rolę głównc- ,.. wykonaniu świetnego l:e8poł. 
gwiazd Universalu: 

I'IJlD6JlDE1IJl SilU\' 4N 
JOHN BOtES 
BilDDY NODION 

lfkarsił .. a z apif" 
na koszt ubezpieczalni społecznych 

\\- aniach najhliższreh wcj· 
dzie w życic rozporz!,!dzenie 
mi.nis lr:l opieki '5pOłCc7..t1ej w 
sprawie opuslu (Id Ren ozna-

WSCd - es 

CWJl\,ch w faksic aptekarskiej 
za lckarshwa wydawane na 
koszl ubez.pieczalni społecz. 
n)'ch, 

to 
najweselszy 

splol 
zabawnych 

wydarzeń 

'.' . 
i ., . '.' f .~~ ' . 

, '" _~ I'··· , 

D tych. co lIIygrilli 
.lai< już dODOsił~r. w ostat

nim dniu ciągnieni::t pierwszej 
kl::tsv ~łó\\ma wygrtlll:.l 100.000 
z ł. padła na .numer 91 :)5~. 
zakupionv w 'VaTSlawie. S7.c:t,;: 
śli.wym posiadaczcm całe;.(o lo
su był p, P. B .. właścidcl h 
b('yki WiCt"lCÓW metalowych. 
Tym razcm zatem ślepy los 
\\ybrnł cuowidw sLusunkowo 
z:lmo7.l\ego, którcmu z,11aCl.U1l 
~otó\\-ka poZ!woli rozwinąć in· 
tcres i wZ010cnić dziahlno!>Ć 

pr-;:cn\""low:l" 
Ci~awe natomiast były cbie 

je- lo&u nt, 15.231, na który .,... 
(Lto kj.lkadzjesiąt tysiQCl. -
Ćwiartka 1('1;0 losu In'h .,." p.o. 
siadaniu młodcj dziewczyll'y II 
otałcj wioski koło TOma!ilOW 
Uawskic,::o, Jullka było jl' ł MI 
imit:. WKhiała ru we ~nic IlU' 
rn~r i lo całkiem wyrainie, Za 
p.'lmi~tała &::0 dokładnie: 162.'1 
Opowiedziała o tem we....t ł 
stani poradz:iłi jej, bv kupiła 
los tego numeru. Prz~'pad~k 
zN'ąd7ił, że los był jes7c7c nic 
sprtedany i znajdował ~ir: VI 
jednej kolektu.-ze w SosnO. 
eu. Jullka kupiła tt 6wilLl1k40 
g'łęboko llT7.ckonau3. , i.e -wyR". 
[ rIlc07.ywi.4I..iE> w:v~ałtt . SeIł 
sprawdził 5i~, 

Tornaszów 
ZBoduie l Ir~cią rozporzą· 

dzenia , 7.a lekarstwu i środki 
opatrunkowe, wydawani' na 

Ki.!1..an:łście lysi1.o'CY ""Yj:;mł 
rówuież J)C\\;en młooy w:\r· 
sznwski urzędnik b:\Ilkow\" -
Kolektor _adyszauy ptl)'szcdf 
do nicgo do mies7.lkania zaraz 
l radosną nowiną. :.\Uod·';enicc 
lei!!ł jcs1('/e w łóż.ku. Ił o,h·· 
sza wszy o s-wojcj wygranej, od· 
wrócił !:>ię na drugi bok. rn.nt. 
CM!C: "Jeśli wygnłem , 1(1 mo' 
f,{\: 1iiQ d7.-iś wyspać i "ił! i-.V 
do hiura". 

koszt ube7.pieczalni sJlołocz· ,.SĄD NAD KOPCIUSZKIEM". 

ARESZTOWANIE ZLODZJEJA 
Przed kilku tygOdniami zostala 

aresztowana w TOmas:O:owie n,lesz,
I.anka Piotrkowa, niej3t(3 Lriniew· 
ska, która po dokonaniu s:teregu 
krad:tiei:y uilrywala się w naszem 
mieście. Ldnie\\'ską przewieziono 
tlo wię:!ienia w Piotrkowie, gdzie 
przebywała do dnia rozprawy s.do 
wel. Ostatnio mą'i, Li$nlewskiej stn 
rał się o pOzwj)lenie wldu!nia się z 
żoną_ Gdy o lem dowiedzial:ł się p~ 
HcJa pootanowiln go aresztować, ja 
ko podejrzanego o wsp6łudzl31 w 

t:reb I<radzir.i..'eh. L~I,iewski, wi.. 
I!Ol:znie poinbmlOwlny o zamia· 
rach policji do sądl\ nie slewil się. 
Wncz~le jednak doch~:b:enje do· 
ptowaltzilo do uj~cia go. Leśniew· 
I;I;;ie-gc> aresztowallo 1<i1ka ldtome· 
trów od Tomaszowa w ledn~'m z 
autobusów. Przy arC!:~towanym zna 
lezlono gar'lerobę wartoAci 500 d. 
Pochodzlla (lna, jak stwierdzono z 
laad'2.ieiy i stanowiła wlasność 
FraIlCl2"><t, (Karpaty 26). LcSniew
~klego oddl'no do dyspozycji sE:dzit' 
go śledc:r:('go. 

PierwsłY raz II Łodzi! 

nych, apteki obo .... ;;17.3ne sq P..3djowy feJjt~t'm Jitl'racl.i Jan!. 
odliczać od cen prLcwidzła' Wa.śniel\-ski«gv p. t. ,,~ąd n3d 
nyrh w tuk !ii e aptekarskiej 25 KOJl('ju'u,ki ~rn\ który wyglosr..ony 
proc. od cen" lekarsł,w prze· h~dz.i(' ",. mojo w djalup:tlw:LIlcj for
pbanych w formie recepty. 10 mie ozisi:Lj o godz. 2:!-ej, pn('d. 
proc. od. ceny ~rooków lecznj· sta...,j StO!'iI1Ud'. (lgółl1 do litt'rnhlTY, 
<:z~cb OIeprzepLSanyc~ 'IV for· ~t!!r!lją.c l'oiQ rozwi:~z3.ć w oryginał
mlC recepty (sprzcda!. odr~cz- "y l!pol'.(,h prohll'lIl (.1.vte!ni<'t"' .... 
nft), orrrz 10 proc. od ceny SPI'_I . 
cyfikó,w f~rlll3ceutycznrch i Ofiary 
~r()dknw opntrunkowych. 

Haclltmki mit'~iQ<:lJl(" wy- złoIone w admInistracji 
stawiflnC pr7.e7. apteki. llbcl- "Głosu Porannego" 
piecza!nic "pott'CllIl' powinny nr w. na lI('hodżet.",· 2 Xiemice 
rCj:lulować w eiqgu 30 ' skład;~ ,,1. 3.-. 

Arcyfilm osnuty na tle amerykańskiego 
Przebój nalDowszej prodllkcji ParamOtlDtu 193·1 r. 
procesu GORGONOWEJ p. t. 

Sprawca Nieznany 
Dramat zagadkowego morderstwa ~realizowany na podstawie prawdziwego procesu w .\meryce .il1eut,\' 1.1I(,~f.) z e 
sprawą. Gorgonowej. - Film zrealizowany pr,t;y współudziale wybitnych facbowc6w w cłzlpdziuie krw(l'ilJlistvki 

W rola.ch 
głównych: Franc:es Dee, Jean Hersholl i Wynne G b1łon 

Nadprogramy: l) Tygodnik: dtwi"ikowy, 2) Komedyjka rysullkowa :lA 1'0 PAX z~.\.:r 



"'1'I"'r"" . .!."'. ___________________ "~3~.~1I,,. = .. GLOS PORANNY"' - 193< • 
.. Polika wyprawa 

polarna" 
Odczyt w Polskiej YMCA 

w uJblit!l~ą. eobotę, l j. dnU. :N 
lute-go o godz. 19 na 't&pro!IZCole 
Pol~kiej Y~C.\ 'PI T .. OIhi {"t. Cze 
~b.W" ('I'ntki!ll'{ic~· '1 War;;za.wy. u
t'll'!\truk I'l,~pcuycji na wyspę !\iedi 
wicdzią, wypło!<i oo<n;yt pt. "Pol· 
tk;t wyrt:l\'V'1 pt)l:tm/l:", 

O,lr,zyt kn, iln<.;trow:ł.I'lY ll~·-U'o-

1W.llli. (lr\bf',hi~ ~h< w ri~kuej sali 
corr.!) .. ri('w<lkń\\ przy liI. 1 f Lil!lo
r ttil:l ~!. 

N,l pol ~,o'dny prL! (I ollCZyłRlll 
~~st;'jpi orki,· .. ·r:l, ~yl11roniczn.3. Pol 
łkif'j YMCA. 

Chcąc unikll:)(\ nn'loku prL}' kar 
"iI' hih.lowej. ",,'\"'rctarjat. niCA, 
I'iotrkowt-J..;t bG. rront, fil pi{!tro 
~' godz. od lt. d .... 13 I od 17 do 21 
~pr'ltdaje jut hi1·~ty 11 cenie zł. 1.
frr. 45 i dl.l. ffiło\1:z;ieiy Mkoln.JJ po 
gr. 8lo ..•....•. ~ ........ , .. ... 
II. Kanfor S·cy. Grand·Hofsl 

kupuje bryl.nt} I złoto 
pNcl n.JwJin:. c.n,. 

•••••••••••••••••••••••• 

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

I TEATR MUZYKA i SZTUKA I ......................................................................... 
Z e6lradg Iconctrtowej 

łl-fU konł:f!rf l. I, 1'1. 
Łódzkie Towarzystwo Mu· 

zyczne zakreśliło sobie zadanie 
ułatwiania wyl>lęplrw na estra
dzie młodym siłom, które w 
innym 'wypadku nic mogłyby 
sobie na ten luksus pozwolić. 
Nie jest lo właściwem powoła· 
niem towar-lystw mwzyc1Joych 
ja~ r6wnież Ulm.1er.re.niem 00-
wopowstałej pls(;6wki, która 
początkowo chciała stan~ć na 
stanGwisku instytucji kszlare'l' 
cej i prz.ygotowująeej rnłOtlzlet 
do słuchania powaJ:nej muzy
ki. prawdziwych dzieł szłluki, 
a nie lej mUJyki. któr~ dają 
wielkie sale koneertowe. Nie 
udało się tej pla(,awc:e twa}
czyć oporu naszej publicznoki, 

_·('go i barwnego l>W~O sopra· 
nu do sze .. szej kanlyleny, a u
le~lłj:lc cią:i:cniu dlidd giętko
ści orRunu glosowe,,::o w kie· 
runlkll koloratury, p. Nadi za-
mie.ta specjalizować się n~ 
śpicwacUtę koloraturow:}" na 
co zrcsztq wskazuje program. 
A szkoda hyłoby poświęcić na 
bezduszność literal:u:ry kolora
turowej i ten glos i cłispresję 
i te kas-Ianiely slaocat i to 
w~zySI"o. co u p. Nadi wykwi
ta prosto z wibrującej lin f! 
kantyleny. Warto się nad tern 
ustanowić! 

.... Hlllpern. 

T AOEUSZ WCZAJ o SOBm 
Dzisia.j ~ godz. 1!ł.6..1 skrzynkI!. 

poe!.towa. rozj:;l06ni ;ó(ldticj nadll 
u.ten:sujący wyw-lad z mł,yl)nl j 
uta.lentowa.nym b:LIIC'm _ barytonem 
l'adeuszem Lucz.ajcm, llUJrc.l.t.em II 
mic:dzyu.uooowego konkul1iu ~pil" 
waczego we Wiedniu. Pr:r.Yllomnitó 
warto, te łód%.ka skrzynka. pocztA· 
wa. od peWllegO czasu pł't('Jlrow:~' 
dt.a podobne "'ywiady z jlllpulruuy· 
mi a.rt.y!t.a.llti Polskiogo 1t.'ldj'L Do· 
tychcz.aa Wybtą))iJi w jej rMlach. 
Mieczysław Fogg. Anioła Ftzlemin
Rh i chór Dana.. Po wywiar)<;ic l 

'radeuszem LuczaJrnl kh'rownictwlJ 
"skn:ynki" J:9.prosi jll""Led mikrofon 
pierwstego sreako:'r~ radjnat{l(jL 
\v8l1I..awskiej p. T. BochellEkJep:o. 
"króla. akomp:mj"tor(w pelskich" 
- prof. L. Ursteina, p. :\ji( halinc 
M&kowiej;k", p. A. W;łllirh 1 i .. 

(r) 

z..,l. w;ę.: do rzędu zwy~ly,h W."ecz6r poezii sowieckiei imprez koncertowych. Czy to 
będde motliwem na dłui.5zą 
mel,. eza. pokat.. MOĆ skąd. W salonach instytutu propagandy .ztuki 

Co Usłyszymy dziś 
przez radio? 

'j.!JlJ l;imn:H;t~ka i l'Jyt) gl.,mo
(ono,,.,·. 

1!?(I,j .\tnzyka l'OIIUb"I\;l z IJlyl. 
2a.~:) Wi:Hlouu) .... i {. {'k>l[)orri,' 

r·ol~kiUl. 
15.:łO KmULluik;11 ;llt.\ r,ntmy",!.· 

h:tndlo\\ ej ,.,- Lodzi. 
1.5.40 KOllf'('rt z{'''!lOh:. j:lZZOll' I!0 

Arkadi Flatto. 
Jti.łO net:it~ll ronq,j;Jltowy ~Iurjj 

:'ttiN-kipj. (Arja z w .... rjM'jami HUMt 
1U:~. hoprowb:!\Cjn. (:ricgll. ,'linl
"tr!.'1!! Dl'łJu~sy'ego, :2 etiudy All)e
"iz:1, 'J\Uli('~ dni'iw Mat' J.)owdl:J., 
P!trarraz:~ 1. ,.Higolett:l.·' Liszta). 

lu.!);'i TadPm,lz Bochl'liski w lolł 
ZO(l.W<'y 

(rHytyl. 
17.:;?,j 

go. 

l1if'ktf.rych justT'llm"1Il.6w 

18.00 Odt'z~t p. L ,Sowa lIslawA. 
:lk.ld('m;ckll IV !'w"unkn do miodzie 
i;.:" _ wyg!. n:l"z .. 1 A1.'k~nder 

K!lwałkowski . 
1830 PoT!;kll ml1z~·k:!. lurłuw" w 

wyk. k:l.ltl'1i Dzi('riallow~l:.i(1!"O i Su
chOt'kiego. 

18.50 :-krzynka rorZlllwa IÓflrk:l. 
19.2:) F('łY·t"n :\kłualIlY. 
2<J.OO .. lly~1i wybrane". 

co TO JEST REGJONALIZM mlld dosUa nas ",-iadomość, tł' Fal'lzywe r.t:'~VIW:!f.~~;";:h~ Więc Majakowski, Jesienin. Gtl-
w L TM. mają nastąpić grun- sądy o tyciu -k.. l < • oz jednej stron,., 3. 'lo drugiC1 

W na.jbHtuą niedzitlę o g<idt. łowne zmiany. Oby tak byłol powoluj;~ ł>ię ~ upa.lem na ,..';·1 AIIiejł'w, Swietlow, Bezymicuskij, 

20.()2 Pog.~,łallk;\ nnlzyczlI<l 
wyd. Karol StrUIIlI'W!N. 

20_15 Tt:lh~mi~jl" 7. filio !)"Ulonji 
WaNZ:l\~·bki(\ j rr;\~ml'ntll knnc( rtn 
l".\·mroni(·ln"/!,fl. Wyk. OIkio' L lr:t fil· 
""rm. )lod Il,vr. J~n. XOUll1ur\..;l i 
.\d;\ S:lri (,..łlpmnl. {l;wf'rtur.~ .,111,,· 
mCłI('O·· :\rflZ:1I·t~l. ~ :\rj~'. W:".rjl(';n 
ork1eslto\l (' n"!!('I'2). 

19.80 lit.a.raniem Polskiej YMCA., w __ l - < b . h, -_. d'ad Wielką lTIudność dla teJ' lu- gę 2:ag.w.rueli łoec n1cznyc loaUafl mogą. &ć J 112.1: "" pobictnym z~ 
lokalu p..nr uL Piotrkowskiej 86 I d •. I' '1 b .... 0'· . b ... Ó • • _~ stytucji. prwedstawin nieposia- o !(:l:;rJ:l. Iz.:l..('J, Ą Y wy............... ze rysie o rat. zro ...... w tw rcz(\S(li po-
(front. III piętro) prof. Z. J.ort'otz I', . k .,. U . ".'.' , .. . danie v .. łasnc ...... loku lu, J znów I erawr'l. plę na, :~ szc7.ego me - ] Jouv6 "tIl.&Z Y I "·CląZ za-
wygłosi '''''lOwledzlany MCZyt pod ....... ,. . . ....... F k j' I .....,. koncert ostatni odbył si.. w ry .. a USUW:Lne są. w Clen. A p~ech:u. a Wrn est WI~C ll~'ZyW 
"o-"zym tytuJ;!m. .. f ki dó 'oJ. •• • k l' "7- nieprrybu.lnej i zimnej sali cy r~' na.' a w poWlmlCl, et.y WieI' znamIenne a centy I'go· 

Prelegent. wyJallOi Istotę pracy Gimnazjum im. Pibudskieil:o, lny, masowe odbiory "6zelkie~] \III wiers?8.Ch Ml\ja.kowskie-
dla dobra. stron rodzinnych w d-zfe %gola nieodpowiedniej dla kon. rodzaju pocZYn&D kulturalnych, od t.upelności jut straciły SW{l' 

dzinie gospooa.rczej I kulturalnej. cert&w wokalno _ imb'umen- wydawnictw powidciowych do wie :t na.wet r:\tą w :('~tawlf'niłl 
2LOO Trl·n<..:ui"j:l 7. H1·I,mIIJII, 

OlU zapozna. alucbaezy ~ hiator]\ tamych. I znowu garstka pu. C1.orÓw pootyckicl1 włącznie - opan<)WaJlym, mę~kim ')ol 
regjoo.a.l.mnu we Francji l Po1soe. blicznośc:i, składającej się % świada.ą. o ezew supełnie inDem, lirycz.nym takiego A"i{1jf'~'1l. 

Fr:l).'Hl. J...4.lH I'!II1 mi~Jzrll.)rr:l(kw ... -
VIl. fl(I.~lI'i1't·oll'·.t-!'o lllUZy('f' jUI!O!Iło 
wi:uieki"j w wyknnaniu orkieriry 
~rWar1lji kro',ln\ ~l, i,'J . W~ dla wnptkieh ber;plat.n,., edonk6w zan.ądu oraz loWolen 3 mianowicie) te "ogóle z aktyw- Besym.ienskiegn. 

• ""'''''''''''''''''''''''''''''1 Dik6w 'piewu. w futrach wy. nym ud.,w'.m na.JS.· "'. n!.1ch mas .. 1_ • II II...... ............. b d tw 1 .,... i .... Równie! alabtej, :I, to jut r-zę6ociu-
słuchał. produkcji młodej Ś1)ie ? OWllIO le SOCJ& 11·7~uem -r I powodu Uumacuil, ez;ęAciowo 

2'2.00 .,:":ąu n:'ll) KUJldu,..zkJf:m' 
- wy~ł. Jl'n W;"\"ui,,'lcki. (Ft·1J"t.oe 
literackh. SALA FILHARMONJI 

Tel.21a-M. 
Wf...... 4.;, .. l",,, 
11 RUII , D lodlJ. e.3O .sces. 

IDZIEMY NA DYMSZĘ 
1(,61 b1ll1\6", ".IWJbttnleIHJ pia .. 
dol' emft'CI I .e.II, ujpo,ul.rnlel • .., 
ertJd. " calet Police., ,,16_, Hla, 
featrd_ .. Ouł Pro 0.0'. ..Band,", 
.. C,t.nerW', .,Relt''. bob.t.r lallep-

,.,ch. komedii fiI"o"",ch 

ADOlf DYI'ISlA 
Ud,I.} blo'la: 

ClOIo"a puedstllwlclelka tafio6. 
akroba"c.nJch ELA ANTO UWNA 

Kr6low. o,lIańslritlh romana6w 
VARia ŁASKA 

Prs)' fortepi anIe .Iynna planl.t" 
jauowa PelIcIa Btrlńs'o 

BIlet, do nab,cI. " h.l. 
JUhllrmonji 

, ..•..............•..••. 
BILETY ULOOWB 

Odds. łoea.tr. art. przy lIłow. Kul
tur Liga. wydaje ulgowe bilety do 
w~zystkfcb kin na. wezntkie !eall 
~e po cena.ch uitonyeb. 

WycleezkJ: dnia 24 bm. 'II sobotę 
o godz. 10 rano do mi(ljakiego mu· 
zeum dnogyaficwego w sohot~, o 
C'oozinie 16 zbiorowe .wi.:dz.enie 
w~1!ta.wy dncworytćw .. Sowiel.y j 
Pol!u". 

W niedzielę, dnia 2i5 bm. o godz. 
11 r3.nO do s7.koły głucboniemycb. 
Zblórb na. powy:!sze wyoiec'tlti w 
lok3Ju Kultur Ligi (Zachodmo. 68) 

W sobotę, dni" 24 bm. n godz. 
B wiecz.. zbiorowy oorzyt pt.. "Wro,l 
i:1!tUa. oz; podróty" (Tatry. Egipt. Pa.
le!tyna.). W nied7..iel~, dnia 25 bm. 
o gods. 7,30 odcz)·t dr. Jakllbo\~i· 

na. !. cyklu: .. Chorohr Z:lwoor.W\·'· 
(alk'lholizltl, gtuW(I.'). Bilety uJgo 
"fO, zapisy i in{orn13l'Jc w !ekrH .. 'l1 
jaeitt Kulb.r LigI. (ZlI.c.hodnh 68) 
od 10 rano do 10 wifoCZ. 1',,1 191-Hi 

SPROSTOWAN1E 
Wobee mylnie podaol'go III'1.f'Z 

_ezo:n.j&tO pi:o.ma lt·rminu oliez)' lu 
p. prof. .\d:un;J Swllcl&kirg"o )l. t. 
Geneu i ilSf.;)t.I, koufiiktu Jlo.1I-ko
rosyj~ki('go, liga. pau'ltv-o.veów po.
da.je do wl3domosci, łlo powyt .. zy 
odcz.yt odhędzie!Ił' dzisial, unia 
!3 lutego o gOOziw<?I 8.30 w loka.Ju 
ligi paDStwowców ul W 6kz:tJj~ka 
11. 

wami {rodem J: Krakowa) p ma społet'snem WJ"rałftie t.aZD&eU powodu &wo;" ....... iod-idnalisty" 
• • aiQ muowy pęd. do o.a.Ui, liklr&łIl. """,v ./ .. 

CNili!" Nadl przy ~ompanja. r'1, kultu". C"j,.kawt. ~ oo.Uwłęk piętra. wypadł,. ""cl",t jtdnak 
mencte p. Leona Li.bennana. ~jdtlje jt1f. nJ"t,.lko Uterałm'a, eu.ru f n.a~tCteruej poe'I~. 

~.I.'ill. I'. k(Il\,.(irll\ 'I. rilh.'r·l!onłi 

\'.lr J;.lw::ki.,j. 
Pl'o«ram składał się li: utwo- m"rotyrycuie i formalnie. odłwier.1wi,."e Jf!~lenjl1a (Wiersz o suc:to. 
r6w r6tnorodnych. i dał nam cl:ad1a.i\etto walkę goepodaf'Ct4 tego wiem). 1.&\0 .. Dnit!pro· 

2'1.40 Mlttyb trulr'·ZM. 

AUDYCJE ZAGRA~ICZNE. motnaść pomanla WDech· społ~efl&lw&, &1e 1 utwory o wało- zoetał dWllkroLnie powt6n.o-
ItrooneRO MtukJ odł.wckczej rsoh ozytilo eflłetytZ!I.Ych (patrz 
~ptewa.~, . poru pierwsz,. a.rtykul o Eoble A J\ielyja. .... lO
okuująceJ SIę !: naszej estra· wieC'kbn num('ne .. WiaduDto6cł JA. 
dy. - terackłeb", w którym pn.ybeu. 11-

Artystka wykuała "K arjacb aty robotlllków z lto?łeOOsll;. Te
operowych podat.no~ tembro- go rodulu potrr.eby eflt.ętycme 
_____________ świadcq jut wyn.tllie o pn.echodze 

niu w dzicUinie kulturalnej od no
ści do ja.koAci, czyli Q ,"nOfJuni. 
siC! Da. wytszy poziom kultunJny. 

TEATR MIEJSKI 
D'LiH, w pią.tek, w sobot( i 'iI' nie

dzielę wiecz... komedja Kazimien:a 
WroesyUkiego ,.Kobiet3 j intere· ..,... 

w 1000t,ę o godz. 4 oraz w nie
tb.icłf,! popoI. "bar Kl"C1J&,E'r·'. 

DZISIEJSZE KONCERTY. 

Po sl.ereęu audycji omawiają
cych imt.rumenty muzyCZn\~, kto 
rym pilnie pl"Z~'!łuehiwal si~ Sile:. 
ker Polskiego Radja., p. l'a.:leUs1. 
Boch",6ski, nada.na h~l.ie d7i~i3.j o 
!rOdz. 16.55 3.udycja.. w którt'j p. Bu 
cbeński wyst.')pi, j~ko • intruOlen
tolog". Będzie to jl'!Z('ZE' j(ldf'n do
"ód kor1.yści jakie motna o1ni.!~e 
przez pilne słuchanie fltdjn, lIa jakie 
!'ą skazani spe!l.keny. 

\V trnI'smitowa.oyro dzisiaj kon. 
ccrcie s7mfonieznvm z rilharmonji 
warszawskiej wetmie udział sb,wn", 
~picw9.Czka polllka., Ada. Sari, kt.órll. 
csbtnio c:rarow.!1.ła. radjosluo.;ha..cz.ów 
rodCz38 transmisji opery "MllrtT" z 
Krakowa. ArtYf.tka. obok arji Wag'
nf'f:\ i C'afpentiNa. odśpiewa w dni 
c-icj r.zę~: koncertu n{'r~~ Jlidnl 
'l towanyfwnif'tn rorlcpbn'l. KI:n 
{;f'rt('m rtyryg-ujf' ?:n:lllV za~rrlQi,':! 

I:apdmist.n pol"-kJ, fgnaC'f Neu
ma.rk. 

\Ii re",u.i!.' dzisiaj (I godt. '!1.00 
rOl.ql(!:,cir. europp;"k.ic iraosmitnją 
I Belgradu koncert z cyklu L tw. 
,.KIlIlC<:rWw Eurol"lC·jskich··, organl 
ZQwanych 00 pewien CU1.3 prLt"t JKo
szcze~ólno 1;ozgłośnle. Koncert bel· 
gradzki wypełnią. utwory kt)In(.Ctay. 
torńw j:sgClslo'\\"iansltiolt. :I. ).'ł.k.l 
wykoDaWl'y wyst.ąpią: Orkitl8tra. 
!j"tILlooICt.ll:1. Dragutłna Pokorni'cgo 
i śll:cwaczka. Vla.deta. Popowicz. (r) 

W Rosji działa. bka masa pisa.
ny i poetów, te jakieł pobiełne 
cbodatby sobratowarue zdobyc'Y 
JlOf'tyckich " ciągu jełlnego wiocto 
ru je;;t. T7A'Cr...,. nader t.rudną. Zwl~ 
I~, te wciąt jes.zcze bra.k tłuma
czeń, a kolumna świat.oycb zr~ •• .." I 
"lcr5zy wIOwieckim nomclUl 
"WiadomoA.:i Literackich" _ to 
j('~zC%r bwso roa.ło. 

Z szeregll ozoł,,,rycb nazwisk 
!lOf'tyddch. kt.6re U!ły"zeliśm] w 
",Iowie wstępuem GrLegoru. Tim.o... 
fiejewa, kilk'] l.ylkn pozns1iśmy na. 
stępnie z wierny. I tak jednak za 
nader Wne i pra.wi-s jedynie motli· 
we, wobec nikłej ilości nowych 
tlumaezeit, uwa.ł.&ó ll3ła!y ZelOtA

wienie i podkreAlenie w ulataniu: 
programu utwort."" pochodzących 
oz płerwucgo om!u rewolucji i dti 
Biejszych. 
........................ 

Langellberg (456) 
20.00 llwpł'blr.' .. Ei!lllonf· nf'~ 

Do po1lfOdJ:MJ1& trieetonJ, który thoven.'!.. i Koncert brand~nłllrskł 
brzegi . salę 1II1t.y\utu 

równie! świetne re. a-du!' Bacba. 
23.00 Mut.yk:~ kameralM tI.& n.r 

teatru m.Iej&kiego. t('t IIlIlyczl{owy (Ave vcrum If .. f 
i DunbJnskieg1J. hl, Kwart.()t op_ 76 nr_ 3 Haydna 

mo .... 
,."po· wrotyć Madrygal l\Iout.::lverdiego, Kwintłt 
I""" recyta.toree poeZji, \ 

piękn~ pnyszłol6. fortepianowy Es-dur Scbumana . 
. . MedjcJan (368) 

• Ogólny ~ZIW W'lobud~,dł' 1't"6~\'1 2".&.00 Koncert (UwerlUI"& "l.ata.
nlale recr.ta.o,l8 "Gron.s.dy I ,.nmr.- jf(cy Holender" Wagner:"!. Tdo ea.. 
pro!trGjn • (rl). ~elli, Rylllfonj(l. JIl Bactbo"!'n:'l). 

Z caJ&IitO liwiata nadohodzą wia· 
domości o nielwykłym sukcosi .. • 

nowego filmu LO BICZA 

Z ud-z.: 

p. t, 

Garr COODer 
Fred. March 
Miriam HODkins 

"Sz.oka luda" 

Początek o godz. 4·ej 
ChI·,b. Opery Wiedeńskiej 

Maria Jerilza 
Znakomity komik 

Sziike Szakali 
wkraczaj& dziś tryumfalnie w 

-gi tydzień rekordowego 
powodzenia. w filmie 

WInKA K~IUHA 
AUKUHOftA 
(wersja niemiecka) 

Nadprogram, Tygodnik Paramountu (Rozruchy 
Arabów w Palestynie) i P. A. T. 



Ł6dt, 2S lutego 1934 r, GLOS HANDLOWY Łódź, 28 lutego 1934 r 

Wal a z "ra iem lodzie, nltfH ~lfHlfln~ 
Ceduła giełdy łódz kiej 

N3. wozorajl;zelll zebraniu gicldo
WCm w Lodzi notowano: Akcie przeciwko anonimowe; produkcii pode;

mu;e calJl wiel"i, średni i drobnJl przemJlsI tr'1lł\t !=pr'I'~ hl. kupn~ 
FttJ1ty ang. 2'7.15 

Komi.sja mh;:d'ly'wiązko'foU 
prz.emyshl wł6k. woj, łódllkie
go Z~'3ócU'b> W$~ępc'l\ fazę 
swycb pra"!, uchwalająe stalul 
1.:omisji. 

K.,)Oli:.ja opraco~.ała obszer
II\" memorjał do min. przcm\'· 
!)lu i handlu, min. skarbu, opie 
ki społecznej, głównego inspck 
l.ora pracy i m. 
Memorjał ten uzasadnia woia 

.. ck komisji o konie<:zności 
pnyrDU80wegO zrzeszania ~ 

pncm,ysłowc6w. 
11l-wający od kilku lal kzy' 

7VS odbił się ujenmie na ksztaJ 
l.owaniu się sytuacji w pne· 
myś1e w1ókienniozym. który 
.~łl\nowĄ jedno z poważnych 
iródeł Q.....ehod~· skarbu pań-...... 

l\.rylyc..ma sytuacja przemy 
:-.lu włókienniczego, wią.tąca 
siq ściśle ze sprawą. be'lEooocia 
w.)maga radykalnych środków 
napT~wy. 

Rynek włóldenn.lez, opanowa
ny jeSt prI'ZN prumyą ąnow· 

mOWJt 
kLóry ullwrywa się przed władza 
iłU skarbow· mi. nie ponosi żad 
lWch §wiadczeli socjalnych i w 
II3.jwyi.nym stopniu wyzysku· 
je robotników. W wy11.lku cha· 
olycUlej ",,"a.Ik.i konkurencyjnej 
l1..runiast Ltdrowych. sihnyeh 
l'nedsiębiOMłw powstają. 
firmy obliaeone t,.~o na "'ót~ 

kołrwale 1&tnlenJc. 
FirmV te 51Jkodzą lJlrowno 

prywatoym wielW.ycielom, jat 
j skarbo .. ., państwa, ponicwaJ 
zał~i podatkowe i iwiad. 
czenia soejalne stają się ... tych 
warunkaelt lIIieścią,:rahe. VI 
tych warunkach 
Z819'aaleae traci do 11M _uf. 

ak, 
nic m,ówitlC już o brak. zaufa. 
uia dosta'trICÓ.. do odbi()ll;Ów 
na rytJku. wewnętrznym. Jako 
!iTodek. zaradczy na le bolaczGi;; 
memorjał WISkazuje 
lłnymusową pnyuaJem086 kri 
delto prt:emy8l0"\\'ca do zwl.,.
ku, oraz prawo reguJow>8nla 

Likwidacja masy 
upadłości Majera Rzep. 

kowlcza 
Ogl~2,3.j.'ł~ upad10M Ma.jemwj 

nzepkowiczowil prowadt..,.eemu 
pnęl\t1lnię (Karola 5) !ląd ozna~ 
(,zyl chwil~ otwarcia. upadło:iei tym 
\'Zll&OWO n:t 28 lutego 1928 r. 
Pełnomocnik wil't~yciela. Knu\.ra 

rloży! s.1dowi podal'io o pl'1,c~uoię. 
t·in daty otwarcia. IIp:tdllli~i na 1!\ 
1'~.('rwC3. 1928 l-

PrY'"/ dlutszy okrOfi l'U\SU świad· 
kowie byli b:L<b.ni ~a. pc~I·f'dnie· 
IWf'm J'6tnyeb 8ą<1uW. I.'\.k, '.te obc..:· 
nit' ~pr;l.w:\. znlll:l7.ł:!, Bi~ n;;. wnJr!tn· 
t1?ir 5WU. który ost.'\tecznie rezw:t 
~.;J.ł kwet'tj~ pttc~mr.i~cia. da.ty omar 
ch up.'\(Uośc.i. W międzyez.al'iie 
ukres syneykost.wa tymOtil~oW(,~O 

"koJ\(lyl !'ir: i zawa.rto zwij\zek wio 
1"f.:ve-ielL Nil syndyków ost.,!..cc:t· 
nyC"h "yhr I\! wic""'Ycioli Asz;t i 
Pruszyullwl>kiego. którz,\' 1"1(; pcw 
nym caasie ZI"ll'kli si~ i pro!'ili (l 

"")"Zfl:vzE'nil" innych ,,·i('ny!':il>li syn 
d/karni osb,t..<:le:Ioymi. 

~t..l.tnio !tyndyka.mi CłSt.,tf'l·zny 

Mi .... \'lJrarU Zf)H~'I.li r. BekGrktm!tt. i 
11.. S~l. DOfMnk]flwicz. ktłr:w.·dl wy 
bór .!'(ąd zatwil'rt:1:ół. 

Ib ostałnil'j ilofl~ji !t~·l IIsw.lił d.a.t~ 
6twMCi!t JJ!laulości na. 15 t'Zf>rWC!1 
1~28 r,. t J. 'U!'oonic ,. i,ą<ł:t1'iem 

wit"\l"l.y6eln Knnstrn. 
Ohf>cnle syndyr.y (lSllV't'zni prt) 

.tąpi:t- do zlikwirlownuia. m~jątJm 
tu;!.."'" np.\dln;,·i i j1<\Ib.i.\ln l:lkO\H\ 

co j"łNh:y "ien:rci('lf. 

przEl$ związek czasu prac,.. co umożlliwiłoby :jcisle bonoro· 
Meruorj3ł podkreśla. jc .... anie umów :rJbiorowych. pla 

nie zaehodalłnhy tnlaj absolut· cenie reKulame podatk~ i 

cia energiez.uej 'W'alkli 7. prze· 
mysłem anonimowym., w dniu 
21 b. m. odbyło się w lokalu 
lrWi"'u nadzwyaa)le 7.ebra· 
nie. 

Dol:uy ,j.M 5.&~ 
Bodow];Ul& ·11.85 .J L;)O 
Dolarówka. M.75 53.50 
(nwetyc. 100.00 107,75 nie karłeILz3cja przemysłu. ś\\-;adczen socjalnych. 
Sta.bilizael'jna. 57,'m &7.50 lec.z utwollZył}lv się stan urno· \'" d '_', jbI~" 

żliwiająev z.drOWl\ !k.Onkl1Ttm'I" ' ~. nla ...... na I".-.-.Y".u ... y. 
cję jednostek J{1\. •• nodarczo. il. JCG~a do Wan.zawy Z" tym m~' 

B3łlk Pol!!kl 87.00 86.!lO 

d 
• ~ł' • s morJałcm speeJlllna delegacjCl 

nydl, aJącvch /itlwaran-cJę ZU, k ". .,.A " rtk e" 
pełnego wy·pełniani;:t naJaio. OroJSJJ ml\,-u.zyzWlą ow J. 

Na zebraniu lem poslauawio 
no przekazać sp.rar"'ę prowadz.c 
n;a tej walki z&nUłdowi zwią% 
kn oraz dokooptowanej spe· 
cjalnie w tym celu komisji. 

TendencJa. IlLr"ymanZl, 
(a;,,") 

nych na nie obowiąz.ków, 
Normowanie e2'.68U pracy w za· 
leżności od konjunktury WMl· 
n(loby olljwłękSll:ą boląt.'tkę 

przemysłu, nadproduka,iQ. 
W ten spos6b pt'zywr6cić 

morna będzie rentowność 
przedsiębiorstw w~6kicnnicllycb 

Specjalna komlsla 
przy Zw, Przem.. Włók n, 
w Państwie Polsklem 
W zwi:IZok.u z. inicjatywll Zw. 

PiPZcm. Włókien. w pal'lStwie 
polski('m w sprawie romoczę-

W zwi=lz.k.u ~ lem następna 
konferencja zarz-ądu ZlwittiZ'ku 
oraz komisji z prezesem izby 
skarbowej odbędzie sit: natycb 
miast po powrocie p. Kucbar-
skiej;{o .% Wanzawy. 

!!!!!! 

Warszawska giełda 
pieniężna 

Walka 100 z baw~loą 

Na. wczorajszem 'Z&branfu gicldy 
walutowo _ dewizowej w WaTsz..".
Wie t.eodf>lI.cjll. dl:\, d&wh hyła llt.r'l.y 
mana. przy obrot.'\Ch rUf'wj('lkich. 
B:'Lnk Polaki płwił :ta. bll.n.lmoty dl) 
larowe 5.31 (-1). N"olm\'ano :kOTW 
dewiz: Belgja. 123,80, Gdn1'lsk""':" 
t 78,00 (plns 6), Holaodj8, 357.10 
(,..,1115), Kopenhaga J21,75 (pllIs :?5\ 
I..onoiyn 27,20 (plu:-\ 5), ~o",,'y Jork 
li 84,50 (-l i pól), wypłatl!' "elcgm 
ficz.na D.1. ?-.'CJwy .Jork 0.3--ł.50 (_1), 
Oslo 136,85 (plus 15). pary t _ 
34.93,;;0, Praga ~I,!)S (-1). ~zwnj

stanowi jeden z punktów programu rolniczego rządu 
W lolkalu zwi~z.ku tp.ap;.l1·(IW 

województwa ł6dzltiCjilO 
re'1. Mieczysław Kołtoó<lłtl 

wy~losiJ )ntcresuj~y oduyt 
na temat: .. Len czy bawełna?" 
ZaJ!~dn.ienie to, bardzo o~· 
nie aktualD-t ze wz.gl~u n:l 

uł"rnko 'prowadzoną ak.ej~ 
lniarską, ma dla Łodzi spcejal 
[Je l:llaczenie ","obcol: 
&l'oiby ?.ois2lczeuja pr~'8łu 

bawełnJanqro. 
.Na wst~pie 'l)telegent .. sh

~tił gelle~e rozwoju. akcji ],1110'
s-kiej. W k.ołaeh społeezeMt'lllos 
i u.ądu uta.m ,ję. mrtiem.:lUie, 
te lipadek gospodarezv p6ł.noc 
no - wsebodnich połaci uaju 
gano.",i dla gospodarsŁ'we pol. 
skiego czynnik w najwyższym 
~opoiu ujemny. Ta właśnie CI' 

kolierncść była powaŻllym 

bodźcem dla działalności arl\. 
ZeliKowsłd-ego i Towanyshr,'a 
Lnia-rskiego w Wi:łni4ł. Cbod.1~
lo o wyka-zanie społeczeństwu. 
że \Vileń'!lot.Czym8 mn:i".e być nie 
t}~lko obciąieniem dla ((OSpo· 
darki polskiej, ale przeciwnie 
- oS-rodkiem rozwoju i ro", 
k'wit,.. 
Prop~atorzy lnu pr.zywjl\Zu 

ją do ~wej a"cji doniosłe zna· 
~enie og61'110 - gospodarcu 
I'w1i.erdzą, te zwiększenie oh· 
&1)Qrów pod uprawę luu 
a:llkwiduje prawie Mlłk.owitii-e 

rosnące bezroboeie '"''' 
tembardz'iej. że Jen wyma~3 
znacznej ilo,;ci <hll pracy w ty 
=::OOniu. Dalszym argltTlleute O" 

jest \\'Il4tląd na 
bilans handlowy. 

W r3:t'i(' zwiększe.nia !potyci3 

surowca. dla ~okrycia zapofru; konł'rałakiem. PrzelUy~ bay,cł c:l.rja 171.39, \\'10 'lI)' -16.:.0. \V n· 
oowQnia ludllOśei polsddei. Kit niany zwakzał nie cltłość pru brotMb mięJzyh;1.nkowYlliJ ot'\'I'izy 
mat nasz idcaluic odpowi9.1J gramu, a tylko pos"cl:ea(~,.le na. Berlin 210.60. W ObłC,Llth Pl'Y 
tJprawle. Dla zaspokojenia Dł"i punkty. A TJT'Jccid prtemvsl watnych: marka. llkmiccka ~~,:?:J 
tr7t.·b llldności 'fi zakresk' : 8· bawełnia.ny ma doŚĆ mocnycl. (--151, !:lzy1in!; ulI:->trjllcki 07.25 {_ 
nin lnia.nych kooi('t"zne b"to· argumł''ltów. Prze'lcw"'lvst· 50}, koron'\. aesb ~O.60 (-20), 
bv k<iem ar,gumentv o charakterzt' [rank szwajr!'lrski 171.2;), rr:mk 
Il.8lDslalowOllle jesz.cz.e. około 50 gospodu'CZo historycznY"l fmne'lski 3~.!1I ,50, fuut !togiel(:.ki 

I J W --, b nasf"'"'nie niew<>'''*''liw. ni.i"zo~; 27 ~ dol" "nt -, 0' -~ l '>' -1,-1 )'8. \\'I'Z« on. r...-..OD. a· ,........"t' ... ,""v. • "'v. I .• "). ,,~, -_, ,d ,. 
wełnian.e dla pl'odukcl.i Wyro, koszlów produkeji, wicd.ką wy· zloty Hi9 (!lhl'''. 21, ·lo1ar 'llc>tr ~. 

!)ów lnłanych 8'ł nlezdatne. trzymal<>śt i estct)·('ZIlV \.)'. rubd sr ... l.Irny lAl. lJiIon 0.66. 
Postulat)' .Lniarstw .. _ CI' g1ąd. Gdyby umienić .oo'WcI ARC'JE 
, dal' l , I Bę na leG, WZ-Tostoby hezrnoo WlIe ej pre egen - S '!e· • N:\ rynku l\keYJ'''ym w ..... :<'Zukt-. . h eie Ollost, P<.hka aara !i1'lhy 0'-

~"aJą ail,2 .. nastQ{JU.'=lcyc.t waniu byly :tkcjl" M(Mlro:f·jl)w , jrt'ł. 
punktach: 1) ugwrarantoW)Oil się ue cła odwetowe. Jt<hhy nak t. braku z .. lofiart, .... allill (le 
~'k nie ebciała sprowad'Zac bawet· 
,·lIrtn na ryn u ""'ewnętr nynt nr. Poniewat realizac·' planu ,vlllbr.yrh trlllzakcji.nir rlo::zlo .. Ntt 
2) rowudo\\"a labncm~go ln'iankieJ:O Wł'rWilgał~ 'Z:IaCI tow~o: Bank Po!skl ~7 - 81\'1ó 
pl'lemysłu Jnia"kiCRO. 3) Mpo Bego okre.."u o:trulU h"?Poi a.b (-20). Sł3ral·I,QwlI'C 10,40, ll:l.ber 
nftdkowanie tkactwa douIOw\;, doŚĆ dłtłillO sp!'O'\\'adzać ~) "'l~ t'UlH'b as .(-100). Tran1.r;.k~j!J dok()
go, ~) ""P'l'owadzenie cebrO!!' granicy ~to'tW fabrykat" oe9 nue J\ nte~ot.()w;lnc: CukIer 16,~~ 
celnej Lnu, 5) utworzenie ra_- nie byloby poiq.dane. ze wt'.'," Cement,ow.ma. L.~:ŁY 0.20 ... 1.:\ !lkc.1@ 
du$ro dla popjuan. lttia. d na b"1 ~~ dlo W' l ~(ltłr1.eJf»,a. chCiano płl\CI\' 3A!). 
nwa. 6) lą'orządkowan~ ek~. B I ans .... n wv. z:: f!' 
portn . 7) jednolit pt"Olf!'iłm dy obrony j>alłl!ltwa nie łIłO'łlł P!\PIERY PkOCE.NTOWE 
rządu ,: a.kc·j o ie! an. "o. odgrywać. roli,. Rd:vt nie mM,.· DI~ ra.picrów p.r~eeDto'l'l"y('h U!n· 
du.k .• ID 1 P P P I my spodZlewae Się takiej pro· C"pncJa byla mo,~me/WL. Netowano' 
~~I a~' maks mam IniM' duJteji }nu, aby wv-tła.rr.if13 lu 4 pr~_. dcl. ":,3 75---.5S,85 (pltr! ~, 

sma ;:-anoWi po!ażne YuiellCz dności. po zamknięciu rynków 4 »ft)~. lR~!st. I,07~, 5 proc. kOD' 
piec7.eństwo .Iiu bawełny. Tl'fL. Ul.J;~ta'llJlC,Znycb, w(>~v.na 0 1,50, \-:(0), 6 proc. d~1. 
>--rd ", k" In' - łj? ,:e; - (,J8 (pili>, 2.,), 'j flrce ... tab!!. 
Uil ZHlJ, ze a CJI lany "I~ Rząd popiera akcJ'. ;nia.r'ilr. '7'7- -'03 (1 13' 4 ' " , ta 'l ' l b .') - ;..I'. Jl u" I fil przccrw's \\'1 Się przemy'> a intendenlura czyli i wielkie)li 1 00 lir-MSklo ." "l{) . -" ( -O) 
wełniany dostateczllie i si:ni... k /' " k' 1 r. . .. ~.. -=_:J. _ --;) , 
fcśIj ... kc'" !niarska O<X'l:\,":li" upy, mansll}e Sl~ a CJ(,: po· \'Vproyc'647.1~15"okB'P~1. .il,zu,',. a ,P"'''''7-

k 6tk'~ 't k' -,.,'1 tep'>1.ania I{tltunkÓ .. '. -w::. , .. c. Alit,1 " (~ 
W ot" 1m czasie a l~ W1~ ':l..le Os C o- -bl'g n -W ' 8 'n, 49"n t t odb'ł . to· latec'tne roz.wi:17Ilnic 11'1:0 pr.., . .., I ." ~ 1;J lm. .0". 
ros ęp?,. o ) o SIę ~Ie problemu upllllruje auto!' w Trtlnznkcje ni.~n()ttJw<.lnt': ~ prO('. 
bez weny pr-temysłu bawebl;l· k d b 1 117- - n O 'I -- " 

SI 
" 

, . s 'oor ynowalliu poslulat6w Ul. , J • ., (.- l'. "., •• J.). I pro/'. 
nego, wonya $11: .,~ naqa, 13Lnteresllwanllcb nynn.itkó'Yo stahi1. 62, ł i pół prOl". zicmatde 
k~ra wymap,n aby 1~9 msłruJ... , ' _, ' I (jl.7-5, 4 i nót proc. ?iem~kie wileil' ,... ",,_:to. >d .). lVłDlctwa, pt1Lemys t:, Pl)' -
cYJn.v 'P:0f:nlm pr .... c l, .... l9>. • du i kO\lSumenta. skie 41),5f'l, 6 proc. W''Iry 6 m. -
powle.dzH~e ró .... -nlcr. mof'1l~rc 1)0,75, 9 "roc. di!Iol~CI'.\,,!kif' RO,er>-

Dalsze osłabienie dolara 
PO 50, 7 ~rOt·. til:tl'ik!l 62--01,75. '1.a 

7 pr«. wntszllwską rht;ano pl:loł~ 
liO.7ft.. 

lnu, moi.naby - zdaniem a.·n. NOTOWANIA BAWELNY. 
ŻeligowSikiCRo _ wydatnie tl'C W obrotach prywatnych kurs notowano 5135-5,33 NOW.i ,lORg 
C:ZukQwać przywóz zagrunicz. WttOl'aj na rynJrn. Jódzldm nego Ql3.połncbowan1a. hyla Loco 1"2 10 mnrzC'c e.oo - ~ 
tlych t.\U'owc6w, a w p~r1\" ~anofowano dlłl"lJ:le os.lllbie.blc 7.upcłnie wyslaruająea i braku kwieciclI 1:l.~ lipiec 12.~ "Wl'!:~. 
'i7.)'Tn J'7,~dw:i(' baweŁny. ltO'po.t tendelli."jl flln dołara. - tV obro. cfolul'iiw nie notowano. si<.>ń 12.46 grudzicil j2.61 51,yt1:(l1'I 
len \\yraża się pow.ainl~ cyfrą. lącll pr~'w:lłny~b rU~l dolara. Dolary notowllUo w grani. 1263. 
lIl\o}1) pół m.iliartia locwi ... ilU J fuutaml był bardzo slaby. C:łch od ,.,.. 5.35 do %l. 5.33, łun. N')\\"" Om.EA!\' 

nI. \"'reszcie lrzC(3im argument~l:J ,rw,kolwiek pociart bl-'ła nieco ty '1\' gt'łłule-..Hili od zł. 27.20 do 1.oco 12'.14 m~l'2oc l~.OO 
jest kweslia, ~n1.Ujei'i~a, wob« 7,mnle,is'ro- d. 27.10. Podw}, lunl6w b)'ła maj 1~.1'j - 18. lipir-c 12.~ . .'ł. !lty 
obrony paustwa na .. ·.v~dP.k nleto zwiększona. 2:apotrzcllO- l'Z~Ji. eM. 

wojny. I -waRle mniejge. Dolar~' złote T.lVEUroor .. 
Gllou:ti lu o d~,jenic <ki .~3mo· 'I pod ki I d , --o 06" , h, G 36 .. -, "nO"Y"1l clln' no owano ,;na ('om e en-- ,,,,o !. w \"'." .' ln;'r1.r" u.'), 
wy,starezalno';c:i, wobec fakt" • " ejl nl~o moeniej!tr;ej od. zł. k....-if.'rirl, 6.~O tll.lj G.::!!) ('z(>r'vdC'1' 
i:c x chwilą rOlpOCll,.'<lia dzia Odczyt prof. Krzyża- 9.00 do d. 8.98. Podu:i; dol..-6w G.21 Jjpire 6.~G ~if'(l'inń r..~:i "W1'U 

ła(l wojcnu}'h, n.i.ewqtpliwie III nowsklego '1lłotych b~'ła nieeo mntojsza, sirjl 6.~-ł )l:lMziC'rnik G-=?3 1i~lormd 
flraniczne rynki zoslan~ ~:..' ,. • przy sl1nlejsl:em n.intert!80wa~ 6.24 grudziC'ń 6.2:> lIt.p·'l."ń 6.25 !II' 
mknięte. Akcja f:t'łl łl:elt;.:ow. W dniU dz.i8leJs%ym ... To"arzy· nhl. ty 6.25 mance 6.26. 
s-kiE'g'O trariła na spccja.1nic p(o "twie kredytowem m. Lodd przy Bank Polski obniż.fl kutSj F.~p5Ikl\: 101''' 9.07 mR.rt{\(' 80M 
datu,\" /{l'unt. N-ru:astanie kq"tv ul. Pomorskiej W)'gł051 na %aprosze doltu'Ów j funtów. phlt:ąe _ lIlaj S,R·! Jipkf' 8.RI l'n;.d1.it·TlJik 
<;11 'wiat1lwCf.l"O, rlrriclli~ do $ij. nie ;Stowarzys2!enia ekonomist6w dolary al. G.30, d. 5.31. B. 5,3.~ S.53 116t ... '111!vl 8.:i1 ~rudli('ń 8.!VI 
mowystarezahlOśd i walk... ., pol!1klC~b. Stowarzyszenia techn) - Ut łllDty lit 27.00 "i)·C1.eil 8.::i3, 
f'ó"nowag~ bilaJlsu bandIowr. ków oraz To.,..arz)'8ł"Wa polityki p Podd dolnr6w i funló.· _j Uftpcr: ll)"r, T.W 111!'lI'Z"C 6.87 ma} 
go - to byly Ul!adnicu C7VIl 'podarezeJ '! Lodz~. odczyt !t. prof. I nanku Pobłdm była lNwdzo G.!}(l lipiN' 6.9$ l'l:żfl7.iem;k B.no li· 
Hiki, '-pn.:yiJj:lce propa~HI Adam Kr,tJzanowskl Mo temat slaba, tak, te obl'oty w porów- f'Ulwu1 G.fla jfnld~l<.>U G.Ot:) sty"Zl'l'I 
dzie lalU - mówi Pfclegc.rt "Nożyce eenft

• unio _ dniem prt:edw0loOraj. I>!\l'l. 

Gdybv więc - zdaniem ZW.":! Odczyt ten Ul względu na MObę .ym., były OlJlłejHze. 'Ilum .. 
lenników lniarstwa - z;\\;!:- prelegenta I elekawy temat, wzbu· ~ć '0 n,leży tem, li na mi4-' 
k'llyc pola upra~l' ,·,.te rn dzit w iutejsqrch kołach ~O!IpOtIar· ~e pOr8lad8A':'M' walut ,"O!,!U ,. 
ltrotnk, (Jlt'zymllliby<m\ d'J~"; eU'~1l niebY""ał~ zaintertSO"lrnnie. ~llllot! eflłY wy'iJize. 

SIlEMA. 
Loco H!.~ marzC'.: 1:).20 IIl!'lJ 

lll.45 li!,iC'r' 1:1.64 1t.'ti.\l7.i, ruik t~.~ l 
grur\.Y.jl'fI 13.1)1 "IY(,1.<,I'! 13.~ 
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T rzy mecze piłkarskie 
Mislrz Łodzi rozpoczyna 

sezon 
W nadcbodzątą niedzielę, obok 

rapowledzLlnego spotkania WKS z 
t.. TSG odbędą !Oię jes:tcu dwa tOW3 

uys.kie mecze piJkarskie. Drużyna 
Strzeleckiego K. S. rozegra trzeci 
swój mecz w obecnym sezonIe, przy 
cum wybrala sobie za przeriwnłka 
te~pńł Wimy. Zawody odbędą 'iię 
na boisku Wimy o godz. 11 przed 
polul!niem. 

R6wnleż i mistrZOWska drulyna 
Łodzi Uniou • Touring postanowiła 
rozpoc2ąc sezon w nalbliższą nie-
dzielę. Rozegra ona swój pierwszy 
mecz na wlasnem b01SKU przy ul. 
Nawrot 't robotnłcz!,tn Widzewem o 
gadz. 11 przed poluctniem. 

6arncareB na mislrzoslwach POlsMi Walne obrcdy 
związk w 

z Warszawą i Poznaniem walczy "alne zgloma~lzt'llil' polsk;,,~t) 

t.wiązlql ~ier sportowych odbquzi(ł 

takonuaktowany na t5 marca z tem iię w dniu ci maren. o godz. 10 w 
jednak zastrzef.enłem,. że mote być gmllchu YMCA w Warsza.wie. WaI
zmieniony, Jeśli w dniu tym dojdzie OU 7.gr()U1adzl.'nie Polskiego związl~u 
do skutku mecz MOSkwa _ War. (ClW:H7ysLw kolarskioh wyznacwnu 
szu,a. Ponlewai jednak petrakta- oa la Illarca w Warszawie, a walnIJ 
cJe w sprawIe mec:!:u z pięściarzami rzrOIll!luzenie zw.i:!zlm atlety.ezne. 
YOw!eckimi przewlekają slę i, co (!" !';, ~J01n gam dZlefJ do Katown:-. \V 
wainfejsza, zarząd PZH. za!>trzegł kWlo.tmu ~dbQd:l ~Iq walne 7.grODlilt 
tie ii mecz Wars7.llwa _ Moskwa IIlZ('nJtl ZWląZJ...-U J)ot~k. zw. sporto-. 
rn~że sIę odbyć dopiero po meczu wyth Crtlz [lol. zw. hol'f\ja. lodowe· 
mlę'dzypaństwow;ym Pols!.a _ So- go. 

Łódź w marcu 
Dowiadujemy się, ii; w mistrf,O

I:twach płęściarsl,icn Polski, które 
odbędą się w poznaniu w dniach 
2-4 marca wezmą udział 0PfóC3 
ChlOielcw~kiego i Banasiaka, jako 
mistrzuw Polski, wszyscy mistrzo. 
wie Okręgu łódzkiego, a takie I 
Garncarek, który stawali będzie w 
swej kategorIi, to znaczy w wadze 
półśredttleJ. 

Garncarek startować będzie do.
datkowo, ponlewai Banasiak stre
nuje do wagi lekkiej i startule w 
mistrzostwacb Polski w tel katego 
rJi, jako rul!ltrz z roku ubiegłego, 
natomia.!t ." myśl regulaminu ok('ęg 

n:ys7.yć Jej będzie w charakterr.e 
~el(undanta Konarzewlkl 

DOpiero w marcu t..6dź doczeka 
~ię powabdejszej imprezy bokser· 
~Iclej. Prowadzone od dłoł..szego cza 
.. u pertraktacje z okręgami War
Stawy i Poznania doprowadzUy 
wreszcie do uzgodnienia terminów 
meczów mi~dzymiastowycb L6dt-
Warszawa, o.,az L6dź - Poznań. 

Obydwie imprezy te odbędą się 
w Łodzi. Mecz z Warszawą zostal 

widy, o któtym na\'azie zupelnle 
głucho, prreto moiemy nlieć na-
4zlejt, li. rlasi repre-d!Dtlnci w dniu 
15 marca unieną 8we siły z repIe· 
...:entantaml stolicy. 

]Z6 bramek 
w 33 meczach 

nartach lódzki pO!llad'l p('awo, pomimo zdo 
bycia mlstf"W/Itwa okręgu prze~ 

W ciągu jednej godziny BanRslaka w "adze póMrednłeJ. wy 
'tuaczyć na jego miejsce innego 

135 klm. na 
Drutynowe zawody 

nermiercze 
w sobotę, dnia 24 bm. oooędą 

się 'v sali gimn. okręgCowego cśrod· 
!ta. wycb. lizy.::znego i p. w. przy ul. 
dr. St.erling3. 24 ° godz. 17 dorocz· 
ne drllt.ynowe 7awody szermiercze 
l) n~ode przccbodr.i:'j dr. Rosolow 
6ldego. Udzial biorą drutyny szer 
miercze LKS., WRS., PKS. i POC?:' 
towego P. W. N:tgrody broni zeszło 
rocz,ny zwycięzca - PKS. Odbędą 
się wl.'.lki lIa florety, szpady i gUl-

ble. Zawody prowadzić będz.ie wie· 
lokrotny mi:;trz Po'~Id - kpt 
SegdP.. 

Natomiast co się tyczy meczu z 
reprezentacją Poznania, to ma on 
dojść do skutku o tydzień póinlel, 
a więc w dniu 25 marca również 
w -LottzJ. Prowadzone w tej spra· 
wie pertraktacje będą sfL'1alizowa· 
110 zapewne je'S:r.cze w przyszłym ty 
(odniu. 

padło w Medjołanle 
Na. bokeju\\ c mi:;U7,o!!Lwa. świaf.a.t 

kture> się odhy!y w i\ledjola.nie r&

z0gr:tno ug61"m 3:3 !lpotkania, w 
kt6rvdl ${rwlnno 1~6 bramek. Naj-
wit;.ct'oj hr:unuk strwlili sz.wajeauy: 

Fantastyczną :u;ybko§ć ua nar. repre-zentanta Łodzi w lej katego
(ach osią;nął znany zawodnik fJL Z uprawnienia tego skorzystał 
austrjacki Leo Gasperl w biegu kapitan ZWiąZkowy f dodatkowa 
uarclarsldm "kilometr Jance'l. któ-- tgłoszono GamC'arka do mistrzostw 
ry o::lbyl się ostatnio w Stwalcarfl Polgkł. 
niedaleko :maIJej miejscowokl SL Ek~pedycja pięściarzy lódzkich 
l\lorJtz. Mi"nowicie Gasperl w ciągu wyJel1zle do Poznania w przyszły 
jednej godziny przebył 135.849 piątek pod kierunkiem kapilana 
klm. I zwIązkowego p. Sikorskiego i towlt 

Nieme, Drz,s,'a!a zawodników 
na zawody lekkoatletyczne w Polsce 

Tegot'oc%ny lezon lekko· 
ullelycz.ny w Pol.sce oo.z.pocz
nIc się w dUłu 22 kwietnj". 
jak zwykle bicg2mi wiosenny
PU napr;l,e1aj o misłrLostwf) 
Polski, przyczeto Wc,:: kobiecy 
odbedzie się we Lwowie, nato
wiast biel: męski w Kraknwie 

wicie PflUJ;tB do biCiU na 100 
mu., który na tym dV~lo.osie 

Mistrzostwa szar
mierne D.K.IV. 

Pozatem Łódi pOitanowłła dać 
('twani pięściarzom Wrocl:\wia. Ja· 
ko przypuszczalny termin wyjazdu 
loddan do Wrocławia lansowany 
Jest miesiąc czerwiec. 

Polska 

Torr:tni J (87.\Vajc~rja) 'ldobył lWl1 
11 iml.mt'l~ Cattiui l (Szwajcarjal 
stneJll 9 orallwk. L:l.-kf>, Wolsb (Ka· 
n:tda,), DttVf>,V (An~lja) i Torrilllli 1( 
(S.w:tjl.'uj;t uz~ ~l.;ttl; pu :; hramek, 
itd. 

w mistrzostwach Europy 
SZTOKHOLM. 22 n. {PAT}. 

W konkursie skolk6w do kom· 
binacji jak i w biegu 'Złoto 
nym zwyciężył norwe~ H:ta:f'n. 
Uzyskał 00 w skoku 67 mt,. 
Stanisław Marusarz skoczył w 
pięknym styłu 60 mtr. t ł .. UR 
czak 67 mu., a Czech 53 mtr. 

W k~asyfika()ji pań zwyciQ 
tyla Norweł.ia przed Fintan 

djn. Polska zaj~la bardzo za 
uczytne trzecie miePce prte(J 
Szwecją, Austrją i Niemcanł. 

~ó1em l'o' konkursie *n· 
ków staITlowało 45 .. awodni 
ków. 

Prasa sz..wedz:ka wyrata Wc 
z wielkiem umanlem " pol 
"kich narciar,lacll. 

W dniu 3 maja rozegrany zo 
"itanie tradycyjny bieg narodo
wy Dapuela; na {lOlu moko
towskiem. Poutem lcalenda 
nyk ~ł6w.niejsz.ycb imprez: lek 
konl1elycrnycb uległ pewnl!j 
zrui mie. I tak: dz.ień P~A. wy 
'tuacronV zosłał w całym kra
ju na JO czerwca, kobiece głó· 
wne za wody o mistrzostwo Pol 
\oki odbędą. siQ w Warszawie w 
dniach 2 - 8 lipca, li główne 
mislrza" wa .. neskie w Pozna· 
uiu w tym samym terminie. 

osi~ga czas 10(5 S., Wichmana. W sobotę i niedzle!ę, 24 i 25 hm. 
specjalnością którego jest.t.1y Odbędzie Eię w !':Jli przy ul. dr. Sł.et 
stans 1500 mlr., czus 3:57, Sy- !ing;'!. (N. Targl.lwa) 24 doroczny 
rillł{a na fi klm., 14,45, 09tCZCp turniej lIzermlerczy o mistno!two 
nika Stocka - 68 mtT. i ",,'rf!<;z DOK TV. Woliki odbyw~ się bęl1:t 
cie jedn::J, sprinterkę panuQ [}o· IV' godz. od 10 do 14. p:-zyozcm 1.0' 
Jinger, klóra na 100 mtr. osiąga sWl:Ji l'Q~gl"l\ne spotkania. db ofi· 
cza-s 12,t, a na 200 młr. - '5 terów I podoficerów na. npady J 
sek. szable. Dla. ofieerów walki odbędl\ 

Je.Ai start ntwodnikl·w nit'· lip, 'IV klMMn I i UJ zaś dla. podo
mi«kich dos7.edl'hv do skulku l"i 'crów _ w kn.tegorji fcehtrui· 
niemiecki Lwią'l'.ck leokkoalle· ~trzów. Do zawGdów ;:głosili tdę 
tyczny domagać. siQ bę<1z1C qa naj'(>ł)~i !-z9rmierze okręgu "t czoło· 

Mecz Dań Polska-Nieme, 

••• 
. Ja'k donosz~~ l Rr.rlios. nie· 

luiecki llIWiązek lekkoatletycz
ny wyraził ~olowość przysła· 
nia do Polski na 7.aw~Jdv lekko 
:ltJely~znv W PozDaniu lub w 
Warszawie w Jniach tfi - 17 
czerwca l-ilku Moło"'~'eh 
.. wych zawodników, a miano· 

Hokfścl S. K. S. 
uzupełnili A klasę 

y.·:na.1owy mecz bJ)kejowy o tvtuł 
m ;:,\r1a klasy H. pon~iądzy LX", U 
;\ &trzeleckiru K. S. hyl już wipl/)· 
krotnie odJ..ład:my za wz~lfJdu. D;\ 

f1il'r .. lpowiednie warunki abnos{e 
ryune. O Ho tym razem pogodA do 
pi~Zl', mec.? wn odbędzIe sic w n:uJ 
dlodzrtcą niedzielę. W każdym .,a. 
zi~'. g<lyhy na.wet mocz. ten nip od 
byl si~ zespól Strzeleckiego 1(. S. 
zostamt> zaliczony do lódzkioj kla
sy A, zas rozgrywka. a tytul BU· 
s;trzs. Z(ł \\'zgl~.du na. IcoliCtą.<'·y soię 
F{;lOU zOIl13uic llrzelotona nu. rok 
r·zysziy. 

C'ł 

'a 
N ... .-Gl 

i 
Ceoy miejsc: l sosna 54 i ~5 gr. 
put. III m. 85 gr., II m. 1.09 

r m. - 1.30 

już zaakceptował zarząd P.Z.L.A. 
tasadzie rewa'l:iu wyde-lego ..... a· wym s~crnJlcr'l~m polskim mistrzem Sprawa mlętfzypaltstwowego me
nia de BerlioQ kilku ('7olo· DOK IV por. Kuinickim (w grupie ~l.U lekk03t1etyeme,o pań polska 
wy ch zawodników polskich. w ofiCl'r::kicj) i wielolcrotnym mi· _ Niemcy zostal.l. już defmltywnle 
pierwszym rr.rd"Lic KtI~ocjńsrkj!.! str%cm w grupie podoficerskiej st. załatwiona. zarząd polskiego zwią!. 

go na zawodv w d~n~;~U~I~U~P~"~"~. ~,~;e~~:,~.I<~U~d~n~k~k~h~n~.~===== I ku Jekk0611etyeznego odnl66ł się • ss • 3 $ 3 • _ przychylnie do propozycji niemiec-
kieJ i ostatecznie ustalił termin za· 
wodów na dzień 25 Upca. Mecz ten 
odbędzie się w Warszawie . 

Mistrzowie Warszawy w boksie 
Pozatem ustalony Jut został pro· 

gram tych zawodów, który obejmu. 
T~ następujące konkurencje: 

Biegi na 100, 200 i 800 mir. z 
płotkami, sk01d wzwyż i wdał, rzu, 
Iy kulą. dyskiem ł oszczepem, ~ra1 

bIeg sztafetowy 60-75-100-200 
"' ... 

Ostoją polskitj repret.młaeji 1ię . 
dzie Wala5j\!W;'\Zówna, bez udzjału 
której spotkanie nie fest do porrry. 
ślt>nia. Drugim najmocniejszym pUli 

ktem bę:dzie Wajsówna. Jeśli 0b02~' 
treningowe, które zamierza ZOł'gani 

lowae PZLA n3 Bielanacb przed mi 
.,trrostwaml kobiecemi w Londynie 
~pelnJą pokładane w nich lIadzleje 
polska drużyna repre-z.entacyjna 
stanie do me.:zu z Niemcami jak9 
prz~ciwllil;: równorv.:dny_ 

Oxłord··(ambride~ 
86 pojedynek osad wioślarskich 

Rozc}.;m31e lnstatv w ub. niedzielę 1iI13łV bokser:.kicb 
mistrzostw Warszawy. 

Na zdjęciu - grupa 2l'wycięre6w. Od lewej: AntczU. (wa
Ra półcięi'kal. Oiarck.. (waJ;(a średnia), Seweryniak rwo półśre. 
łnial. B:tkowski (waga lekka), PaslurC'7ak (w. piórkowa), Ka 

2.imierl>ki (w. kogucia) i Rai..niewski (musza). 

Na historyczuym szlaku na 
Tamizie od Putnev do Mor· 
llake ~oz('graDv zost,l\l1ie słyn
ny wyścig wioSla~kich 6.,,· 

r Illek uniwersytetów O'!\fordu i 
CambridJ(e. 
Wyścig ten, jedna,t. uaj:.l<Ir 

'>lycb konkurencji sportowych 
~wiata, odbędzie się w daliu 17 

I 
marca i będzie już SG z kolf'i 
,potkaniem rywalizujących z(! 
.. obą tych drużyn. Ootycbcza .. 
.:tuda Cam.bridfłe .zwyciężyla 
14 razy, a Oxford '- 40 razy. 
Jedvny 'faz wyści~ uzDano 7A'1 

nierozcgrany, ~yż obydwie (J. 

Dziś i dni następnych! Poraz pierwszy w Łodzi! 

ultł!r Hł!atoD 
POLLY MORAN i JIMMY OURANDE w filmie p. t 

•• Pośrednik Miłości •• Najnowsza i najweselsza. komedja prod. 1934. 
Passe-partouts i biJety ulgowe meważne. 

sady niemal jednocześnie pfP.f 
b;yły do mely 

Należy zaznaczyć, iż w ci~!I 
ostatnich 10 lal zwycięża1a nie 
prlerwanie reprezentacja CaU1 
brids::e. I 'w łynt roku w ku . 
łacb sportowych An:.:Jji osad" 
uniwcrsyteht Cambrid,::(' t1CllO' 
ozi Ut fnworyln wyścij(U. Z\V~, 
cillslwa Cllmbri~~ Itolll:lCz:l 
'iię zasłosowaniem Ilowego ty
DU łodzi. podczul> gdv ftsad" 
Oxfordu, hołdujflc tnldycji, .,.. 
faden :'PC»óó nie ChC4~ 1)Ój.';;V 
~lad'Cm przeciwlli!kp. 

Cl • • • • • • • • • 
f .. • RD.RIA .. 

I I I I II łl I 
Ceny mieJsc: J soanrt 54 i S5 ~" 
nast. lU m. 54 gr., n 1lJ. 85 gr. 

.l m. - 1.f!V 



Ił !3.1I ~ ,l:ŁOS PORANNY· - 19M Nr. 53 

Z dniem Jułn:eJezym urzl!łdzamv wiei kil 
dwutygodniową Sala tow. ,.Forszrllu", nawrOl23 

WYPRZEDAŻ W sobo~, dnia 24 lutego o godz. 5 p. p. 
odbedl'e sio 

OdUg': tOIll. W. JlUera 
dvwanów rącznych. maszynowvch i chodników 

Wersaawsk. Fabryka DYW8nów; 
(c WlIrulI\I\'Y) na tamIII : 

Nowe prądy W ruchu socjalistycznym 
(Belgijlllki plan p,acy. nowy pro,rllfft S. O. ni.· DYWAN !p.Akt 

PIOTRKOWSKA 53. 
MENDEL Ko§clalnll 3 

m[eokich, ko)ngJ~ P. p, S. i in) 

BiI.ty welicie ... cenie gr. 15 do niby_iII _ .. K.I. 
tu, l.ldle", Zachodnia 68 I .. dniu odu,tu pu, 

wci§ciu. 

• 
KllNOlD SP. Akc. 

FABRYKA CUKIERK6W LEIZNO 
ZAWIADAMIA O OTWARCIU SKUDNICY WŁASNEJ 

W ŁODZI. IIrzr ul. Piotrkowskiej 111, Jel. 129-29. 

Do akt. Nr. Km. 113411934 
OBWIESZCZENIE. 

Homom1k Sądu. Gfl)d.Jdcao 'fi to
(bi. Leon. W"lows)d umienllały .. 
Łodzi puy lIl. N.rułowlcu 10 

nQ moc," nrt. 60B «. P. C. oBłane, 
:i;r; w dn. 7 marca 1034 1'. o godll-

11 r. odbQd,io siQ licytacjo. publice. 
ne ruchomojci w Łodzi przy .L 

CeeieJ.ianej 19 
akladają.cych się:l masayny tdal:-

nej meeh. dutej do drukowanio. 
osucowlInel na łl)cl"nl1 sumę .t. 1.~ 
kt6re. moł.na 01l14da6 w dniu licytacji 
w miejscu sprzedały, w cn.sie Wf
~eJ o~naez;onJm 

Ł6d:ł:. 20.2.1934 r. 
___ K:.:.:::m:;;~Ji!:!!,!~ą..owslli 

Do akL Km. Nr. 208I!i4 

OGLOSZENIE. 
J\omopnlk S/ldu OrodlJtlego • !'odll 

r .. ,.ila 6-(10, Leon Wlllowl!lkl :M

mitu.aly w Łodl:i pUl' ul. 
Naruto_len tO 

na lIar;odlle an. 602 K. P.e. 
Clgłnna, te • dniu a łłlaTlIl 1964. r. 

od gods. 12-e1 .. Łodd pn, .1. 
Cegielnianel as 

odbod.le elc .pnedd I pudup: 
l'ubllCl.fteIJIJ raohomCl.ci .k'ad_j"c,ch 
.się I snty do neca, dCboft~ kre· 
den,. dębowe,o ... al" pokojowego. 
otoman, d.bowei. ! Roenfch stoli~ 
hÓw. łOlJletki:l ~ lasłn,"i. 31a". do 
rues, ,"ahonio~j, dywanu k,.~ f0-

telu "p,ęż,aoweao t patefonu 
...oo"'ftC,ch na łtUI\Q ~ tł. 7«) 
II'fdro mojn. olhadat w d,,'a !Iq
tleli .. miejlC'« :lprledat,. ,., eMlle 
wytej o~na .. on,m. 

ł.6di, 20.1.54 
XotDOm1k Leo. W,sowlki 

Do akt Nr. Kin. 211 I 1954 
Obwle.zcEenłe. 

KomornIk S.d.· Grodlklego _lo· 
d%!, Je.IN 8-10 lamiu.kał, w tobi 

pu, uJ. J1 LIItopada In 
no :;IIIladile arl.6OI K. P. o. 

oglasza, te w dniu 9 mil". 
19M foku o "ocb. 1ł w z.odli pUl 

.1. Pomon~iej 30 
odb~dlie s ę spuedat I przela,,. pu
ł.1icznei!o ,uehomo~ci l! mianowiclcc 
szofy do ilarde.oby, dWloch slllła\ 
nocnych, umJwallli JIIahonio,,·ej. ko· 
zetki. Io.mp, do elelltryClno~ei, obili
lU "kwi"ły", legeru". .j.szlłcej lIalce,. 
:.7ieullka. lodówki, kredensu, etołu I 

S krse2eł 
o6lacowllnych na Ią.e.n. S1lmQ ~ 745 
które motM ogl"dać w dntu IIc,tacji 
w mlej,cu IIpuedał" w cnafe w,teJ 
unllczon,m. 

Udł, l 5.2 - &4 r. 
KODlornik (o) Sł. SI Ope',"I~ 

I 
Dfwlt;kowy Klno·Teatr 

"Przedwiośnie" 

Żeromskiego 74:. 
wg Kopernika, tel. 129·1:ł8 

zabawa 

ZlItW. prl"cl" Mln. Opiekł SpGl. Do akt. Nr. Km. 2396133 
OBWIESZCZENIE 

Komornik 8~u Grochk1.~ "'!.o. 
dsi, rew. S-Ifo um. " l.ochi PI'SJ 

ul. 11 Listopada 91 

Szkoła Kosmetyczna 
pre, INSTYTUCIE 

na .M&dato an. 602 K. P. C. olfła. 
Sili, .0 '" dniu ~ muca 1964 r. .. HIHAA" 

o g. 11 11' Łod.! prz, vI. 
No_omiejlilej If 

o&lQdzfe IdQ publlclna licJ'taeJa 
ohomo'ci. mianowicie: 

ł..6di, Narukłwlcu 9, lele'. ln.M 
p,*yjmuje zapisy od 19-fO.ej 

Pro,rllm, be.pletnie 
12 kilo hafta białego 

Dr. med. -
Olllo.cowanych na ',cln\ 'i';:i';:.I;;;;:~ii kl6re motna ollh,dać • ~ 
w miellIcu sprzedat" w .aasie 
ozno.tzon}'m. 

z platerami, kryształami, porcelaną itp. 
jstniejący od wielu lat, w <,entrum 
miasta. Warunki b. korzystne. Oferty 
do administracji 8ub. "Z. Z." 

Artur Banasz 
1.6dj. 10.2. 34 

Komomik (-) Sł, Stopn,ńs.i 

Związek lawoóowy Iplle4awIOw, 
RotDoIlIlelI I RozwozilielI 5az!! 

'" POLSCE 
Oddlleł 110' Łodzi, ul. Plotrkowsh 

Komunikat. 
Dnie 25 

OgłUlenia 
karata 

chirurg-urolog 
W61czańska 23 

pn,jmule od .. do 6 pp. 
DJe nl ••• mołn,ch eeny 

tee.nlcow. 
OI.,tv8ub .A. ----~D;;':'.-:m:::.::d •. ----

.Glo.u S K .. k 
~~~u;~r.;:r~;;;-~ ~;I :ho .. 'k~"~! .. n.a 

1 n. • PRyJ. od 10.30-12 I 3-4,~ 
Poraą.dek lhlenn,1 w niedliele 11.lela od 3-4 

i ~·,\,j~·;: • .,.dl~ WÓZKI DUECJĘCE _ lótk. me· kawol.... Slao.lawlna U !aIBl. IW-ID 
.s. Spr •• oeduie II: łłlia!alllO§e.1 1 •• Jo.,·, w na.]WiękSzyrń wybor'lO liG D 

Z .... d. • --~ 
4. Plemlano.anle. Z.~.h I ce.",~ naJt,ails~ycb. L B. Wołka- do I Blt' -

Zkdnoczule Na.rot.ooa>icza. 11. łJ~.!Ó ~.'" • Z· au"r 
5. W,W, ftO.,c:łI wlad~ I:;~~----~::-~-~~::~~ I :~~B~~~~~~~~~~ .. ... ;. g;~k~:J:Ołyc.kl NIlrodowej -V Pa· lIaruławlna ", II piętro 
8. Wol" •• "foIlM WóZKI dMeoięoe Kon-Kon po zaru po. Tel. 128~98 

&Inefen; B. CIurapakI oenaob znacznio znitonyeb po- sio I: d~ I,~~~~~~l~~~~~ ____ ;.;.;.;.;.;.;..:....:.....:..;..:..:.-_ IGCn Maria Jakobi. Piotrkowska kumentem osobistym codaiennie wener,c:ane. 
Dr. med. 107, sklep w pod wórzu. miedzy 4-7 SienkiewiC'l. 39, ' ~!,.!rn. 

l. Nllfł:KI ChorObY Z W i e r Z a I ;~~~~~~: in ..... , pod,óh· 
Spec. ohot6b clt6rnvah. wen.. ($pecJolnoAć- psy domowe) ją.oy na woj. Pot:na.Dskie i Po· 

rvcan,oh I mo"opłclowpoh Lekllrll: medycyn, morskie przyjmie aprsede.t to· KLlnOER Nawrot 32 teł. 2:18 .. 18 weterynaryjnej warów s branży wł6kieonic.zej 
p"7Imul~ od 8-10 r. I od 5 - 9 \SI l'I lł. Ił e i t h i poJiczo8zniczei i t. d. Zglosz. 
,., ftledsl~,!fl;ltll od 9-{il~ pn.,imule ~"dzlennie od 9 do do. ad~ini8traoji 9ub. .Komi-

1 i od 4-7 p.p. WOjażer • 

spec. fJhor. wen." .. "., .... 6rn~h 
I włoa6w (porad, s".ualne) 

Dr. SL 
Ohoroby sk6rne I weneryczne 

Elektroterapja 
Zawadzka lO Tel. 106-30 
Ordynuje od 9-1 I od ,s-I! w nie· 
dzielę i j.ięle od 9-1. D a pań 

oddaieh,1I pocaeklllnia 

Nawrot1a. II p. Tel. 175-77 
Cen,. lecanloOWL 

= 
2 POKOJE Z centralnem ogrze
waniom, tiw1eh 
bez mobli. 
kowska., froot. 
karzll, gabinet 
lub modystki. Tol. 

Piotr
dla lo-

Dził i dni nas':(pDvcb' 

PLAC 113 ogród 
WQ cal~ mor~, 

AndrzeJ" 2. leI. 132-28 
P"rlmuJe od g-H rano I od 5-8 •. 

W niedsielc t '.Icło od 'o-łl -NlIfutC.",lcZA. Wiadomoić: 3-5·CIU pokojów od gospoda-

; ..... ;~4~2~.;I;OI~.;I~S~1~.2;O~..,~i~~~ln& W eentrum miasta I wygo-dami poszukuje. - Oferty lino' 
J: mahni" • Gollpodan" do biora Fuohla. 

p. I wygodami AL l-go PiokkowskA 60. 254-1 

Potęzne widowisko filmowe p. to 
KAWALKADA - lo film, • którym ~ 

będ~ tny pokolenia. 
Film ten wszyscy widzieć muMĄ. 

~ó:;~~; Olana wunnard I Cliue Broo. 
N .. l<!pny program; Nie bedliesllcurtJlaną 

W roL gŁ Mag Lamonni .. i Henri GaraI 

Dnia 24 lutego 1934 r. o godz. 12-ej i 25 lutego o godz. 11 wyświetlany będzie poranek dla młodzieży 
Początek seanSów o godz. 4·ej, w niedzielę o goch. 12o.ej 

DZiŚ I codzienni. 
od go dl. 5-0 w. 

Varlałe .. Danclngu Od g 11'. do ,./Ina IIRZEBOJOWY PROGRĄM 
ATRAKCVJN'i 

naJlepszy program 
w 

"TJlBJlIłIN" 
Narulowle •• 20. Tel. 150·66 154·«1 

"f I ,. l" 
",III;P' arlysłyc.zna. 

Kon"umeja 80 gr. I obsra,. 

KABARET· DANCING 
GAB I HETY 
CENY KUCHNI 

Kon •. 1 zł. 

OBNIZONEI 

Prenumerata mlelięelna .. Oto'u Porannego- ~e wazystklemi dl)
detitllmi wynoli '" l.od~ zL 4.60, p odnoszen$e -

c prlesyłk'ł pOCiło ..... w kraju - d. 6.-, SIlunicą - IL 9.-40 groley, 

Rękopisów redakcja nie awraca. 

Ogłoszenl·a la wier .. mlllrnetrow, I_upelłowy ("Irono 5 szpalt): 1'8.111 ,,!tona ~ al.i Rekl11m, telJlfam' 
redo"CJ'inym d. 1.50; w leldeie: z luh'aeteniem mlelsca 60 "., be. HIInOlłenl1l miejlC 

50 gr., nolnololll 40 gr. Z.,.c_lna (.tr. 10 all:po!t) 121Jr. Drobno 15 gr. lUI w,.alf. nojmnleJ,.e oaloltienle .r. 150 
POSJulliwllnle praCJ 10 "', :la wyroI., M!mniojsle al 1.JO. 0sloasł!nia Irarę.cz,no...e i zdlublnowe 12.Ł Ogro 
ssenin samicJ.cowe obUcaane 8Il o ,5O)/odtołej, firm la#. 1000/o.. Za oglo.!lenhs tabela".elne lub fantu. dodatk 

!rPlo- O lonenl .. dwullolor. o 3011 drołel. Reklam, w dodcał/ta lIulłtowan,m ca f O:Q. lI:!Plld,olow, t cI. 

li.doktor. 6agenjua: Kronman. Ze. Wvdnwoiotwo odp. ElugeojllSE K.IoDmoo .• Ptasn .... wyd .... lIP- & ogr. odp. W drukarni wloan.aj Piok-koWIU. 101 
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