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z_ki nadbałtyckie zatapiają wsie i letkl 
HALLEROWO. 20 lutego.

(Pat;) - Odwi1t i trwający , na " 
dal porywisty wiatr południo' 
wo - zachodni spowodował 
podnłesłellłe się stanu w6d ns 

Szerec domów zostało zaJanych , GDA~SKł 20 lutego. (Pat.} - 'W miejseowości Prangszynie 'O ' słrzenie 'tV okolicy Pruszczv . 
w RumJi - Zagórzu, Naskutek odwilży i ulewnych raz uszkodziła poważnie drew- test 

pow. morski, gdzie równiei I deszczów rzeki Motława i Ha- niany most, prowadz,\cy 2 najpowainiejszy w obeencuJ 
bardzo ucierpiały pola i ogro· dunia wezbrały, stwarzając bar dworea do wsi, tak, iż stuleciu. 

dy. Obecnie płynąea z łąk tor- dZf) • • • I przerwan~ została wszelka ku- Dzięki szy~kiemu i Sk,utPCl ' 
Kaszubaeh l W'11ew szereaa,. 

nek l rzeczek. 
fowych woda zaczyna pomału I grozną sytnacJę dla ludnosel ik • ' , nemu podwyzszeniu wałowo., 

.•. mun RCJa. l h h dł' b' 

Pod Puckiem wylała na oko· 
liczne łąki i torfowiska rzek .. 
Płutnica, uchochąea do zatOUI 
równie! zauważyć się daje sil· 
ny przybór wody Da neezee 
Waleczce. 

opadać, tak, it większych wy· powiatu GdansklC Wyzyn~ I " . I e ron~yc u a o SIę. za~o 11;"-

lewów spodziewać sie nie nale- I Powłoka lodowa ruszyła pod MÓWIą , ze wylew rzekI Rn · dalszemu rOZfi7erranJ1l 'q r. 1:,. 
ty. - , I naporem wody i zerwała lamę I duni, któr~ ~alała znaczne prZl"1 tastrofy. 

Dr aa w a tła Poważny i groiny jest wy 
lew rzeki Redy. 
Znaczna bowiem przestrzeD 

łąk wzdłuż koryta rzekł majdu 
Prezrdent chce nadal zwalczac trust" kar ele i IDe'kulacie, 

a bronić Draw robotnik6w i. lojalne; ' onkuren,)" . je si, pod woq. 
Gwałtownym był również' wy . 
lew rzeki amfonki. Ltaki po 
pra wej tronie koryta i lewej 
,tronie drogi, prowadzącej na 
dworzec kolejowy w Kościuq 
nie, są eałkowicie załaoe. 
Woda utworzyła miejscami oJ· 

brzymłe jeziora. 

Wezbrane wody Kamionki 
wtargnęły obok elektrowni ko 
ścierskiej do baraku, umiesz· 
Iialego pr:tez kilka rodzin 1'0-

notniezyeh. Strat po~ eWA· 

kuowała mieszkańe6w •. 
Woda w Izbaeh barab ... 

do 70 ellll, 
Snny opad deszczowy SPOWO 

dował 

zaianłe elektrowni w Botszewłe 
pod Wejherow .... 

Maszyny zostały unierucho
mione. Szkody materjalne sa 
bardzo poważne. 

Pod cementownill w Wejhe
rowie wylała rzeka Biała" do
pływ rzeki Redy. 

WASZYNGTON, 20 lutego- parcia". gał~rle przemysb winno hy~! mu i być ZI ny. fi popier:1l1e. 
(P~t.) '- W orędziu do kongre Prezydent daJf' w orędZIU pupierane, Zasudy w;rI,H'zlłc USłlłW~' pn ~ 
su l?rezydent Roosevelt zaleca szkic nowego porządku w sto· ale jeżeli ten, lub ów przemy51 i d\l\' trustom wiDn~' byc .tosu 
pr:tedłużenic dzł8lalności NRA Bunkach w przemyśle, stwier nie może dojść do porozllmtC' . ' waJl{,~ 
(National Recovery Ac'.) na 2 dzając , źe przybiera on coral nia , rząd musi mieć prawo nil' :\loll~I )O h' i lI ' łalani. l 'ell pr:ll" 

lata wyraźniejsze formy. Cele i za· zaprzeczone do ustąlenia pcw. karll'k nit' mOl by" lo lero:y;) 
Prezydent daje w orędzłu sady NRA. są zdrowe. nego minimum, pozwalającego oe, a ('o do pcwnyl'1l okrl · .. j" 

przegląd działalności NRA. Porzucenie ich byłoby ni :) na , . I nych produktów SPO? ,~·\ · ia , ogC.f 
cele jej. do pomyślenia, bo wprowadzi lojalną k,.oukul'eucję w stOSIlU' nego, jak wc:git'J. nafta rzy ~:v 

NRA. zrobiła wielkie wraże łoby chaos do produkcji i pra · kach pracy. lIaród, Stanów 'Zjeduor'zónycl, 
Ilie na narodzie amerykańskim cy. - , Prawo pracowników do swa' mu~i korz:yst.ać ·~· opieki · rza<łu , 
- pisze prezydent - i ' cały Dobrowolne zawieranie umów bodnego organizowania , się dla ,która ' zapohleg IC ' marnotraw 
naród udzielił jej swego po- zbiorowych ' przez poszczególne rokowań o umowy, zbiorowe, stwu. Kontrola \ld . tą prod\lk 
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~ cją ulusi hy6 p~l'cMln. ' 

S I ł · .lI'.:. 

Tri,,, reaulam- wg 
unieszkodliwi widmo kwalifikowanej większości w sejmie 

Warszawski koresp. "Głosu 
Porannego" telefonuje: 
Zwołanie komisji konstytu 

eyjnej sejmu dla rozważania 
poprawek senackich dotych 
czas jeszcze nie nastąpiło. 
Pormalnie zwołanie to może 
nastąpić dopiero, na najbliź · 
szem posiedzeniu plenarnem 

~ 

!;cjmu, t. j. dzisiaj, w czwartek. 
Jak mówią w kolach poli 

Są to wszystko przewidywa 
nia, snute na ten wypadek, gdy 
by istotnie czynniki miarodaj 
tle domagały siG szybkiego za· 
łatwienia konstytucji w czasie 
bieżącej sesji, ąle czy takie do 
maganie się nastąpi, czy nie, o 
tem w gruncie rzeczy jeszcze 
nikt nie wie. . -- -

, pc ~u at'Y.lna ZI1J:.:.-.a t:cn, zu 
równo , jak dążenia do nieuzll 
s~dnionych zysków. b~dą stz 

IlOWCZO zwalczanI'. 
~fctody stosowania praw, li 

mów i regulaminów, dotyczą' 
cych przemysłu , 
nie polegają na wyszukiwaaill 

okaz.ii dla więdeuia ludzi. 
Trzeba nam innych metod. 

bardziej skutecznych, aby na· 
tychmiast położyć kres pra k l.\ 
kom poszc.zególnych ugru p'" 
wali sprzecznych z na:szemi za · 
sadami - kończy prezydei1i 
swe orędzie. ' 

Ustawa o NRA. wygasa tS-go 
czerwca. 

e.,icyt budżetu 

tycznych pomiędzy większo 
5cią izby a opozycją spór skojj 
centruje się na procedurze. -
Większość, jak to już niera;J 
stwierdzaliśmy, stoi na stano 
wisku. że dla uchwalenia po 
prawek wystarcza normalna 
większość. Opozycja domaga 
się większości kwalifikowanej 
dwuch trzecich, Takiej większ(; 
ści przy najbardziej spi"zyjają 
cej konjunktUl'ze obecna wię 
kszość izby zgromadzić nie 
może, wynosiłoby to bowiem 
296 głosów na plenum sejmu. 

[~[e!l Plkoju, nykuj ~i~ do wojny 
chce powiększyć senat, skreślając 2~ milj. zł. 

z dochodów 
Warszawsld koresp. "Głosu 

Porannego" telefonuje: 
Przy obradach nad budże· 

tem konrlsił skarbowo - budże. 
łowej senatu wynikły niespo , 
dziewanie ... óżniee zdań pomię
dzy projektem, przedstawio· 
nym przez geneJ·alnego referen 
ta, Sen. Poplawskiego, a pro· 
jektem, przedstawionym przez 
sejm. Różnice zdań pomiędzy 
większością senacką, a sejmem 
ujawniły się w trakcie prac nad 
poszczególnymi preliminaJ'7.R 

mL Jak mówią. to było właśni" 
powodem, że sell Szarski. od 

wielu lat generalny referent 
budżetu w senacie, w tym 1'0 

ku zrezygnował z referatu. _ 
Powodem. formalnym jest nie
domaganie sen. Szarskiego, mó 
wią jednak, że jest to choroba 
dyplomatyczna. 
Tendencją większości komi· 

sji senackiej jest skreśleni '! 
jeszcze 20 milionów złotych 
dochodów, tak, że suma dl)fi 
cyt u, raz już powiększona w 
sejmie w stosunku do projektu 
rządowego, uległaby w decyzjI 
senatorskiej nowemu powi~. 
kszeniu. 

Wobec tego należy się spo 
dziewać, że marszałek sejmu 
przedłoży sprawę proeedury do 
głosowania, które zwykłą wi~· 
kszością, a tylko taka potrzeb 
na jest przy sprawach regula
minowych, zadecyduje sloso, 
wanie do poprawek senatu zwy 
klej większości, a nic kwalifi 
kowanej. Po powzięciu tej for · 
malnej decyzji losy projeldu 
będą oczywiści!' już zdecydo'l\P:t 
oe, opozycja, zapewne tak, jak 
to było poprzednio, opuści 'IDh~ 
ollr:Hł ~e.imu. 

Włosi rokują z abisyńczykami, a jednocześnie 
pChają wojsko da Afryki 

RZL\I, 20 lutego. (Pat.) - / uegro" oddział ,"ojsk technicz ' 
Wed1uJ;!' wiadomości, nade nych, złożony z i50 żołnierzy j 
szłych z Addis- Abeby, rokowa 40 oficerów. Cdjeżdżającycb 
nia włosko • abIsyllskie dopro./I żegnał następca tronu ks. Hun: 
wadziły do uzgodnienia wielu bert. 
spraw, związanych z ustale 

niem strefy neutralnej na gra· PARYZ, 20 lutego. (Pat.) _ 
nicy Somali włoskiej . Włosi Agencja Havasa donosi z Rxy 
mają nadzicj~ , iż po zalatwil ' mu: W kołach miarodajnych 
niu tej sprawy uda im się uzy ' zaprzeczają pogłoskom, wc 
skać odszkodowanie za wy dług których ambasador ja. 
pndki w Cal-FaJ poń ski w Rzymit> miał dok o 

I nać demarche dyplomaLyczDP 
RZYM, 20 lutego. (Pat.) - go w sprawie zatargu włoskn . 

Dziś zrana odpłynął z Neapolu I 'lbisyńskie~(l 
cło Afrvki na ekreaie .. MODle. 



! 

• 
SW~81 bez nerwtw 

Obraz nieS1.częślil\'ej Zony Haupt
OlaJlI1a, wystającej wtftZ ze swe .. 
dzieckiem godzinami przed sądem 
"W Flemington, musiał przecież 
WUUf,7)'ć ludzi, musiał podpowie
d7..it'Ć im słowa nie samej jeno · mścl 
wosd? Nic podobnego. Do ostatka 
wszyscy pozostali zaślepieni zemstą 
a łzy tych czterech kobiet-sędziów 
w cbwili odczytywania wyroku nie 
oie mówią o... czułości ich serc. 

W Paryzu przed dwoma dnłaml 
toczył się inny proces. Jaki' włoch 
de Bono, zamordował swego tdcia 
siedmIoletniego synka, postrzelił 
żonę i wreszcie siebie. Uratowano 
mu życie - został Jednak ślepy na 
zawsze - postawiono go przed są
dem - przed tym franeuskim są
dem przysięgłych, który uniewłnnD 
już tyle żon, strzelaJąeycb do mę
iów. czy kocharkÓ'W, tylu znako
mitych finansistów, rabuJących 0-
statni grosz naiwnym swym kUJen
tom. Sądowi udowodniono, że de 
Bono był podczas wojny ranny" 
głowę, że przebywał juz w zakła
ode dla ob1ąl(anych. tadne oko
liczności nie wpłynęły na złag04ze 
nie wyroku: ślepca skazano na 'a. 
rę ~mjercł. 

Wyroków sądowych nłe wolno 
podobno nigdzie krytykowa~ -
więc ślepego de Bono zaprowadzą 
pod ręce na gilotynę. Bo sprawie
dliwości musi się sta~ zadoAć... Mu
si! Chyba, że zaJd, takie okoUczno 
ści, które przed 10 dniami ocalUy 
życie pewnemu skazańcowi w Ame· 
ryce. Murzyna jakiegoś posadzono 
już na krześle elektryeznem i obec
ny przy skazaniu prokurator wyci, 
gnął rękę do guzika elektrycznego, 
by pnepuścić przez ciało skazatica 
śmiereiono§ny tok, kiedy ruch Jego 
zostal powstrzymany przez szeryfa. 
,,.Przepraszam - to do mnie nale
ży" .... "Nic podobnego, do mnle!o ... 
Zawiązał i9łę sp6r .. " W' obecnoścł 
przypiętego pasami do fotelu ma
rzyna. 

Aby r0Z5trzygną~ 1ątpllwo8cł, 
posIano do kancelarji więzienne) po 
kodeks. Kie~ go przyniesiono ł 0-
kazało się, że sze~ miał racJę, ze 
to do niego należy przywilej pozba 
wiania łycła - obrodea murzyna o 
świadezył, że teraz nawet f szeryf 
nie ma prawa n&cisną6 guzika. Mi· 
nęło bowiem dzln Jęć minut od 
chwili, kiedy ska~lnY zasiadł na 
fotelu, a prawo !S.rewiduje, ił wy
rok musi by~ Aonany przed u
pływem tego czai"'u. 

Murzynowi oealiła Zycie dysku
sja proceduralna. Nerwy ludzkie 
zaczynają b.y6 doprawdy postron-
kami. K. P. 
........................ 

at.1I - "GLOS PORANNY" - iW 

Umożliwić naukę lałaaia It.ażdemu, kto tego pragnie 

Dlaczego zrez,gnowaliśm, ••. 
General Berbeck; zapowiada nowa 

w;ellf" IInP,eze lotnicza 

f.E!!1l. 
Wariat z Jarosławia 

Upłynęło już kilkanaście dot 
od Ghww. f,{dy ~połeczf.listwo 
zaskoczone zostało niespod7.j(~ 
waną wiadomością o 

"anizacyjnycb tto ~OWf!"O 
Challenge'u. Czyniono to w 
nadziei, że uda si~ na terenie 
międzynarodowym, w FAI., u· 
zyskać przełotenie rozgrywki 
challenge'owej &a okres znacz 
nie póiniejszy. ora7. doprowa· 
dzić do -zasadniczej zmiany J'e· 

W Jarosławiu wydarzył się dość 
ciekawy wypadek, który nasuwa 
pewne reflek~Je. Oto ktoś doradził 
Teodorowi Bochnie, by ten celem 
pomy«lnego załatwiellia postęp:Jwa 
nia spadkowego wręczył rejestrato 
rowi są·du grodzIdego w Jarosławiu 

postanowiono ogłosi~ wiado- Aleksandrowi Urzyńskiemu, kwotę 
mośł dopiero w ponledzłalek II 30 zł., co tei się stało. Wiadomość 

za pośrednictwem cagencji o tem dotarła do władz i prokura· 

rezygnacji Polski z dalsze"n 
•• Iskra", torja l.ostawiła obu w stan oskar· 

Tymczasem ienia. 
udziału w Challenge,., 

którl"lgo dwie ostatnie r07.gryv· 
ki przysporzyły na szerokiDł 
świecie dużo sławy polski~ 
skrzydłom, a naród cały POpu 
«hUy do żywego zainteresowlt 
nia się lotnictwem. W ci~u 
tych kilkunastu dni nie prz( 
stawano powszechnie komen
tować decyzji kierowniczycD 
czynników naszego lotnictwa. 

już w sobot~ berlińskie &gen· Dotąd wszystko jest niestety 
eje telegrafłc~e • cum zgoła nienadzwyczajnem. U-

gulami nu zawodów. 
Warunki te dałyby się ująć 

w dwach zasaclnkz'yt.h punk

rozesłały ~a ~ły śWla~ depesze rzędnik wziął sobie oczywiście o
o wycofamu SU~ PolskI z Chal· brod.cę, a obrońca uważając sprawę 
lenge:U. Depes~e te. otr~ym~ za pr7.egraną, postawił wniosel, N 

r6~eż z Berlina I dzien~kl zbadanie poczytalności oskal':l.o("!!-
polskie. wychodzące w me· go. . 

M,il O ",cofaniu sle 
k.e .. ,owiI.a D ... ~awna 

taeh: po pIerwsze 
Palska utądala prsesunięeia 

terminów zaw0d6w 
conajmniej o rok. a najch~. 
twej o dwa lotn. Drugim. nie 
mniej zasadniczym warUD· 
kiem była taka 

malana regulamłnu, 

dzielę. W ten sposób 
Polska otrzymała płerwsq 
wiadomość o wycofanin się 

swojem z Challenge'n -
przez Berlin. 

Nowa w~elka impreza 
lotnicza O tem. te Challenge w awo któraby z Challang~'u ucryQi· 

jej dotychczasowej postaci nj •. ła istotnie zawody spurtnwe i Wycofanie się Polski z Chal 
spełnia w stu procentach 5W. umo'HiwUa udział w nim lenge'u automatycznie odsunę· 
go zadania głownego, popula· . {łł1otom • amatołOm na zwy ło datę następnej tozgrywki 00 

ryzacji lotnictwa sportoweiu! klyeh i tanich maszynach, pro najmniej du roku 1937. Dy· 
i że stał . si~ właściwie dukowanyeh seryjnie. skusję nad tą sprawą odłożo· 

osl1'ym konkursem teehnic.·, no w FAL do zebrania wrze 

Sąd zgodzłł się I oSkarioll<'go 
poddano badaniom psycbjatrycz
nym. Psycbjatrzy, po zbadaniu 0-

skar:i.onego, oświadczyli zgodnic, 
że jest on cbo"ty umysłowo, wobec 
czego sąd uwolnił go od wszelkiej 
odpowiedziabtoścL 

Gdyby ów oskarżony nie wziął 
przypadkowo 30 złotych łapówki, 
urzędowałby do dzisiaj i przez sze 
reg dalszych lat na swojem wcale 
odpowiedz/runem stanowisku. 

Echa wizyly 
nym Poiska dowiedziała s~ę ~niowego. postanawiając zajął 

opartym na bezpośredniej o O swe.- rezrgnaCil- się jednocześnie zmianą rcgu Wzruszony wspaniałością i ser· 
cenie samych maszyn, plloto- _ I laminu. Nie jest Wl-(!C wyklu decZIlością przyjęcia w Polsce, mi]). 
wanych w praktyc., bvnaj· ... Drzez Berlin czone, ze Goeting opowiada bardzo szczeg6-
mniej nie przez amatorów· Jednak ł' F JI (M' postulały polskie b .. dą c~lłko łowo n.a łamach prasy bertińsl(J.·,~, 

t . l . I • W onle .~. lę- . ... .... l ' l' ł . spor owcow. ecz przAz specJa. dzynar d e' L' d . .. \ I ,,'Ide uwzględnione \\ razellla swoJe z .owo.", na owJ\!' 
nie szk l h d h I o ow J .... e eracJI .: ero- skicb Prze cal' " b t . • o onye '-awo owyc nautycznej) nurtowały ... ólnc . I jeżeli rozgrywka przesunil!tfł . '.. z ~ .cza. po ~ " w 
p~otow . ~kro~9.t~c~nych - ł) prądy, nie brakowało rów. ' bQdzie na r. 1938, Blalowle~ . ~. ~~e~~ng ~z ł Slę _do-
iem mowiło Sl~ JU% 1la dłllgn nież ole'" . ł"' . kto wie, czy Polska nie wei. skonale 1 b;y! " s'Hetn~ m htllllO, z· ... 
prze~ zeszłoroc~nym.i wrześnio Cha!.'~ng~;: w Zjeg: 1J~:u;rIe~ mle w niej udziału? P?uobnie zre'Sztą, .iak i inni \lei". /. 
wym1 zawodami. Przytem kon sowc' . t • y: )c~a. .. " nicy dynlcmatyclur:go polowam '. 
kurs ten J I?~s :aCl, pn.ynaJlUllH'J W kaidym raZIe stwlerdw..' , J(,dnym' z naJ'w"'selszvch epizod;}'" 

kosztował grube pieniądze . o <! ~ar.lla pu aru· I n~ e y. ~c ecyzJa" lelOW.ll· _. opouiada p. Goering __ hv ' w~· do chwili r 7 g . h Iż' d ' k'· .. l . " '. , .. 
(sama Polska wydała na Chał- Co Cle.ka.wsze. ?ptnJę tę repr~. i kow lotl1lctw~ pObdOCgO. wrócenie się sań, w których ~;Cddl! 
lange 1934 r. zgórą 4- mjjJony zentow;~.ll m. lll. I?r7~dstawl' była trafna 1 ze wsze~hmlał' li pp. min. MiciIalow"ki i h. P .~. 
zł) ~ ponadto absorbował cal clele ~ekt.órych panstw, wo· korzys(n8 ,Ua kraJU. mier Jędrzeejv;icz. 
k · '. . . .. I góle we bIorących udzk.łu w Argumenty, które w oficjał ". . 

OWICie nasze fabrykI lotrucz(: tych zawodach h' . l t r Polowani,. trwalo coditE'll1'jc (Il 

i szczupłe siły konstruktor· W· nyc RenU1kl~jaC.Jac l prBzy °bczYk·
1 

golizin\.) 7 20 rano do go(izillY 5 ',"0 
skie w ciągu kilkunastu miesit: Warszawie rozwa~ano gen. ays l l gen. er ec l. -:, !. _ , ',': 

T .. tymczasem skrupulatrJe wszy· \lic moSą być przez nikogo I pot., rOWIe] oblad, za!. po oblt:dzl\' 
ey. O tez Jut p~zed zawo~. stkie pro i contra w sprawie kwćstjonowant! l zapt:wne spo _. brydż, khl;-Y trwał do godziny J 
uu zeszłorocznymI ppłk. KWle· ChalI ' ł 't tak k w noc'-' Goeriug "prawdzie prze •• k' ó ił . enge u. lO eczens wo, Ja me szc.7.~ · I .,. , 
~ln$ J, m w prasIe) o d'ł f' Ch 11 . grywał ale YiaUOll"O It10 nj"' 
konieczności zasadniczeJ o zmJa. Decyzja ostateczna o wyeu. ZIO o. l~r n~ . a. ange, ~lle _ ', " -.: • -- .' ..... 

f · . P l k' Ch II 'poskąpI 1eh rownl€.Z na wId- ma SZCZ~Sl:la \\ I.artach, ten .Ie .. · .. i.1 uv Wll1'unkó... amu Się o s t z a engc u I d' d" I' . '\". .. 
1# ,. owzi ta tał I ka. alicję popularyzacji lotnie· . Uje g ZleUH Złe,l. , l(iOCznte I h '", 

następnego Cha.u.enge u I prze· p ę zos a t p I I"a.:em przvslowie sip sprawd71"" 
ł . dosłowni t t i j eh U' wa w o see. .,. - , .- , v. 
otenlu daty rozgrywek COWlJ e w os a n e w I I .. . p. Gcerillg bowiem obiecuje sole'1 

mniej na rok 1937. Prze widy· j.wieczOle~ w dniu 1 lutego .wycofUjąc S1l. :! ,laworJO\"\i ;lie że będ~il:; odtad czestYIn ~o~-
wało się również. iż po osta· nlJr. Chramlec, obecny sekrł~. ml~dzynaro~o""ych. . •. cie~l w Polsce. . ., 
tecznej rozgrywce puharu g. tarz. .gener~n.y. . Aerokluh~, nie rezygnuleuly byuaJmmeJ ,. 
wody te nie będą jui. wznowio Rzphtej, wYJezdzaJąccy włas- wielkich imprez lotniczych, 
ne. nie do Paryża na zja7d FAI Są już nawet Konkretne projek 

Po Challenge'u enraz ~ZłJ otrzy~ odpowiednią. in ty. ba, nawet więcej, rozpocz~· 

Pożarów w Białowieży i olwlicy 
.- według zapewniell goś"in - pod 
czas pobytu jego na łowach nie I,n· 
towano, iciej słyszało &ię w polskich .. trukcJę·o to prace przygotowa;-,cze. 

sferach lotniczych opinję Teraz pozostawało tylko po Prezes zarzt1du glo",:uego L. _ e 

O koniel'ZIlośel nalychmiasto dać tę decyzję do wiadomoścI 0: P. !' .. gen. Berbc~:kl, nn sP.'!! Ofen YWI prz8CnVlłO 
wego wyeolan!a ~ię z ,.,awn- publicznej. cJal~ej .. ko~fe~ellcJ' \lchyhl br.łzrO~t O"·IU 

. d?w. .. Jak się zwierzał później rąbka taJenl1l~c),. I "Ul ił 
"koro JUż clruglem z kolet t I dziel'nikarzom p. Tadeusl - WycofUJemy SU~ z Chał- Rząd angielsL\i ~)odejl11uje ila 
bp.zapela,:y)nem. ~wycięstw~m Swięcicki. szef biura prasowe.;- j lenge'u, tak, ale !o nie znac'Jly wielką skalę zakrojoną ofcnzywę 
Qdowo~nlliśmy SWlatu, te (W!( I go prezydjum rady ministrów .• bynajmniej, abysmy nie dali przr('lwko bezrobociu. W płerw-

Re
't. . .. TlIBIlKIl " OBDll'DU wsze n~e było przy~adkowe. . z ogołszeniem tego fa.ktu, który znat gwlatu o .post.ępach nasze szym rzęrl1ie rząd brytyjski l,rze· 
~ " n n .-.. Nie. a~s<?rbuJemy: na niewątpliwie musiał poruszy': =lO lotnictwa. Zam!8st Challen znaczy pewne kwoty na subsydjc-

Nllrutowiua 20. szych naJcennleJszYCq sił lrl\ll' całą opinję publiczną _ był--:> g'eu przygotowujemy nową wanie przemysłu w okręga('b, szcze 
D,j§ i codziennie :s~ktorskieh i elity naszy~l? wiele kłopotów. Wahano lilt:. wielką im~rez42 I.otniezą" gólnie ~ilni~ dotknię~ych klęską 
światowa atrakcja TRIO o HAYO otlotów C.hallE'ngem _ •. mówlII I 00 do formy i drogi, za pośre ru obecny mjr. WOJtyga cos o I bezrobOCIa. JednoczeŚllle częś~ 1K>z 
To mllximum p .·zyałowiowf'j lapońskiej kierownicy lotnictw 'l polskie dniclwem której' wiatlomoić tem ","ie. ale nie zechce nape· robotnych ?rzesiedlona zostanie 
J:r~czno'ci i siły oraz pełny prog:·am 
artystyc:zny. Codziennie od 5-8 Five go - lecz skierujmy cały wy miała być opublikowana. W wno powiedzieć tego głośno. de tych ol{ręgów, w których kon· 
kons. 1 zł. z całkowitym pro~ram'm !Alłe~ na rze.czywistą populary· I sob(\łę ~ b. m. pr"'ypadło właś Wystarczy, j~żeli przYI?omIlę junl~tura ~o~lVija . ~ię . ~omy~lnie. i 
tatr. - Od 10 w. do rllna D.sncing zacJę lotnIctwa sportowego· nie świętp, w n:3dziel~ 7.aŚ z 1'0 panu. że AnglJa. która me bra gdZIe istnteJI}. mozhw3SCI zatrudmc 
•••••••••••••••••••••••• wśród najszerszych warstw wodu zbiegu dwuch świąt wię la udziału w Chal1en~e'u. zor· ula bezrobotnych. Wreszcie pewna 

. społeczellstwa. budujmy )1OW(' kszość gazet nie wyszła. W re ganizowała tymczasem wielki liczba robotników miejskicb pozba 

WUc[eczk-. i przeJazdy <;amoloty. staraJmy .. iQ t:ultacie lot Londyn - Melbourne. wionych pracy ma być przesiedlo-
• grupowe I nmożliwlć naukę latania każ· .......... ••••• •••••• .... Włochy zaś. także słabo. in., na na rolę· Akcję zwalczania bezro 

O~ PllL~STYnY demo, kto tego pragnie. l~KABz.on"STA teresujące się Challenge'm, bocla prowadzić będzie nie urzęd:· n 1.1 L LII zrealizowały gigantyczny łoł nik, lecz kierownik wielkiego kOD' 

od zł. 630.-
1"!orm~Gje O R B I ~" 

J za '15YI " " 
Piotrkowska 18, telefon 249·33, 

• 66, • 101·01. 
........................ .. ' ... a 

" 

" .~ • ( : : 't". •• ~ .::t~' . ';"":~ II,' ...... ' •• _. 

Jakie warunki stawiala 8 M-l I- k l rI h eska?r~ generała Balbo. cemu cegielni, !\falc?lm Stuart, ktć 

Poiska! .ul. 1 rOó1d[m1t.e-JeSBkOaU! u
2
1
1
f.' Moze I m:o';:~:!:~ o ezemś ~e o:~:wr~d za~';;,~~:~neW::t 

Mimo tych coraz silnieJ' Kto wie. czy nie czekają nas bezrobociem i otrzymał od rządu 
szych prądów w sferach lotni sukcesy większe j głośniejsze w tej dziedrlnie nieograniczone, 
czych, Polska nie ~ani(!chDła PRZYJMUJE: w świecie, niż te, które mogli· wprost dyktatorskie pełnomocnl-
bynajmiej przygotowań or· od lO-U-ej i od 5-7·ej. w byśmy osiągnąć W Challenge'u. ctwa. 

Dziś poraz ostatni wy
świetlania wspaniałego 

filmu s Ul " 



Nr, 51 21.n.--' "GLOS PORANNyt1 .:... f935 

• • • z r n n 
Niemt:g są pł!Wne li~bi~ i dlaifaO nie, ~zpift:zn~ 

Simon pojedzie do Berlina dopiero w połowie' marca 
Walka 

dwuch cywilizacji 
Prawo przed s:łą, czy 
sita przed prawem? 
PARYŻ, 20.2. (PAT) _ Były pre 

zydent republiki, Millerand, wyglo 
li! dziś na dOlOcznym łJunkiecje 
związku przemysłu i handlu dłu7;
~7,() p rzemówienie, poświęcone fran
cuskiej polityce zagranicznej, 
Omawiając ID. in. znaczenie ukłą 

uó-w londYliskicu MiUerand pod
kreślił pomyślnie l"Jzwój polityki 
::l.Ilgielskiaj, czego wynikiem byJ 
plOjekt kO'lwencji lotniczej. Nie 
stety, zarówno losy tej konwencji 
jak i ogćlnego układu, gwarantu
jącego bezpieczeństwo, są. uzalez 
nione od stanowiska Niemiec. 

"Rzesza, powiedział MiUerand, 
nie przestała stanowić wielkiego 

niebe'~pieczeństwa 
illa innych nal'odćw, którym nię 
będzie zagrażała tylko wtedy, gdy 
pozna dokładnie, it może się nara. 
zić na ewentualność klęski". 

ZdanieIa mówcy należy przede 
wszystkiem liozyć tylko na własne 
siły i uczynić wszystko, aby zwięk, 
szyć efektywy armji francuskiej 
Wprowadzenie 2-letniej słuźby woj
skowej jest więc koniecznością. w 
grę bowiem wchodzą. niety!ko sRy 
~a.terjalne. 

Walka rozstrzygnie o istnieniu 
c1wueh cywilizacji. 

Jeana kone~pcja głosi halSIo pra.wa 
przed siłą., druga. naodwrót opiera 
się na. przekonaniu, te siła powin· 
na. D&l'Zuca.6 pra.wo. losy świata 
~a.l6ą od wg."), kU,ra " tych kon 
łl6pCji zwyeięty. 

ROlla \l18rZY 
., system pakt6w 

regJonalnych 
BERLIN, 20.2. (pAT) _ Nie 

tnieckie biuro informacyjne donosi 
9; :Moskwy: 

Rząd ZSRlł, polecił swoim amba, I pogląd~w pomiędzy rządami brytyj 
sadorom w Londynie i Paryżu zło skim i fr.mcuskim system tych 
żyć oświadczerue, ' iż rząd ZSH-H paktów ' został uznany za niezbęd 
wita wyniki narad londyńskich i że nr. Jakna.jrychlejB~ zastosowanie 
komunikat londyński zyskał przy· takich paktów dla. wszystkich czę~ 
jazne przyjęcie w ZSRR. ci ,Europy byłoby chętnie powita-ht> 
Rząd ZSRR doszedł do przekona· przez ZSRH-. 
l1ia _ głosi to oświadczenie _ Ze Rząd ZSH-R sądzi, ze 

Simon pomówi 
I Hitlerem 

LONDYN, 20.2. (PAT) _ Agen 
cja Reutera dQnosi: W toku wy· 
eilkćw, zmierzają.cych do uregulo, 
wania sytuacji europejskiej nastą 

mieekich mogłoby Mlstąpić dopiero · 
IV pierwszej połowijl marca. 

Sfreicher zabijałby -
żydów, 

którzy żyją z aryjkami 
eałkowite rozbrojenie, lub nawe1 system paktów regjonalnych nie 
częściowe, nie jest dziś moźlłwe, powinjeg być wprowadzony w ży' 
Niebezpieczeństwo wojn.y może jed cle w drodze umów ' dwustronnych, 
nak być usunięte przez system pak· lecz powinleo. być zawarty wielo 

tów regionalnych. stronnie przez Wszystkie państwa, 
Rząd ZSRR z zadowoleniem przy· wymienione:w. komunikacie londyń
jął do wiadomości, że w wymianie sklm. 

pi pra.wdopodobnie wizyta sir Joh BERLIN, 20.2. (PAT) - Na ze· 
na Simona w Berlinie w celu bez· braniu związku prawników narodo
p~śl'edniej ,rozmowy ~ . kancle~zem wo. socjalistycznych Streieber 
HItlerem. Taką 'OpwJę -wyrazano • '. "J' 
dziś wieczorem w kołach parlamen 1 dawca tygodnika antysemickiego 
tarnycli. Jednak ewentualne spot- "Der Stuermer" wygłosił przemó
kanie miniętrć w angielskich i nie- t wienie, w którem żądał wprowad2".e 

=======================.=:=========:::======~ nla w najbliższym czasie kary 
śmierci dla żydów, utrzymujący~h 

" , I .. • . ... '. • ~ , 

• ';ł" I .J ' • ~. ... •• • 

Zawarliśtn' traktat z ngra. 
l'IiDi§~ro"ie obo krajó" omówili , możliwojc;i 

rozwiniccia oblo.u bandlowf_O 
LONDYN, 20 lutego. (Pat) - po łechnicznem opracowaniu. angielskiego minislI'a handlu 

Runcimana Rokowania handlowe pomiędzy obu obow~ązujących tekstów 
Wielką Brytanją a Polskl\, któ polskiego i angielskiego. 

re trwały w Londynie od 0-' Traktat podpiszą: ze strony 
śmiu miesięcy, zostały dzisia1 angielskiej minister spraw za-

i odb)'ł z nim godzinną rozmo· 

wę· 

szczęśliwie zakończone. 

Nowy traktat handlowy mię· 

dzy Polską a Wielką Brytanją 
zostal parafowany dzisiaj o go-

dzinie 7 -ej wleczor~m. 
Parafowania dokonali Z~ 

granicznych sir John Simon j 

minister handlu Runciman, Z4' 

strony polskiej minister prZi\ ' 

mysłu i handlu Floyar - Rajch , 
man i ambasador Raczyński. 

Konferencja obu ministrów 
dotyczyła całokszlałtu stosu n 
ków handlowych między Pol· 
ską a Wielką Brytanją oraz 
możliwości, ,które powstają 

wraz z nowym traktatem hnn 

LONDYN, 20 lutego. '(Pat) i dlowym. Ministrowie szczegó-
Minister przemysłu i handlu łowo rozważyli te moźliwo§ci 
Floyar - Rajchman w łowarzy- pod kątem widzenia " rozwinił!· 
slwic ambasadora 'Raczyńskie. ·' cia wzmożonego obrotu han
~o odwiedziJ dziś popo1udni:u dloweJUl,' 

stosunki " erotyczne z nieZYdówka· 
mi. 

Święta Wołana 
i Hałdura 

w kalendarzu hitle
rowskim 

BERLIN, 20.2. - Wydano ol;tat 
nio w Niemc?.ecb "Kalendarz ch.lop 
sk1", który je~t naprawdę nie.t ,"y_ 
kłym dokumen1em~ W kalendal'~u 
tym wszystlde nazwy świąt zostat~ 
plano~o usunięte' i zastąpione na· 
zwami germanskich świąt poga:}
skich. 

strony Wielkiej Brytanji mini 
ster handlu zagranicznego pod 
sekretarz stanu Colvin, ze suo 
n7 Polski -- przewodniczlłcj' 
delegacji polskiej dyr. Sokolo ...... 
ski. 

Ogłoszenie trak tatu nastąpi 

niezadługo przy okazji jego 
podpisania, którego spodzl.,· 
wacS sI~ należy w przyszlJm 

Wielki piątek 'przezwany zostal 
"dniem pawiątkowym po wymorllt) 
wanych przez Karola Rzezaka sa
sach Graz po torturowanych i za· 
bity~h boJownikacb o prawo, kace· 
rzacb i czarownicach". Wielkanoc 
t>taje się swiętem bogini germań 
skiej "wiosny, a święto Wniebowstą 
pienia - dniem powrotu W otana. 
Wigilję Bożego Narodzenia przemin 
nOwano na święto narodzin germaf! 

r -, 8 IC A Zł M' ~ R K skiego boga światła Baldura. a. or • ~, , w zwj~ku- ~ -tem "Berłinet' T:f-'~ 
• •• • . ł geblatt" plsze, ze " przez samo prze 

t~ ~odniu 

PIotrkowska 78, tel. 128-34 :: Badanu matenały anUleIskle :yb::~~~ n:ianow.anie. dni bJendarzowyeh 
me mozna Jeszcze stworzyć nowej 
religji". 

Mniejszość akcjonariusz, 
Do poziomu rzemieślnik6w znajdzie obronę sU~~~:ie interesów w nowej j Cz, wiecie, ze ... 

t-'e • . . , , ... w ciągu ostatniego tygodnia winna być dostosowana procedura w instytu
cjach Ubezpieczeniowych 

Warszawski koresp. "Głosu 
P0rannego" telefonuje: 

Minister opieki społecznej 
p. Paciorkowski przyjął wczo· 
raj delegację związku izb rze· 
mieślniczych, która mu przed 
stawiła memorjał o aktualnych 
sprawach reformy ustawodaw· 
stwa socjalnego. Związek izb 
rzemieślniczych wysuwa na · 
st<,:pujące postulaty: ' 

wielkie trudności i komplika
cje i wobec tego nie należy, je 
go zdaniem, oczekiwać rychłe 
go załatwienia tej sprawy. Je , 
den tylko postulat rzemieślni, 
czy minister obiecał uwzględ
nić i załatwić szybko, miano W) 

de ostatni o wprowadzeniu 
48-godzinnego tygodnia pracy 
w rzemiośle. 

WarszawsKi koresp. "Głosu ŚClICl II mUSI byc zwoływane 'lmarło w SaragQsie na grypę prze. 
Porannego" telefonuje: walne zgl'omadzeniet które, m. tw:ło 1'00 osób 

Ministerstwo skarbu opl'aco · in. może decydować o wytoc?':c . 
wało projekt ustawy o obliga- niu powództwa przeciwko spór · ... król bułgarsld, Bor~'s jest lek-
cjach. Projekt ten spowodowa- ce o szkody i stl'aty. ko chory na grypę· 
n~ jest ost3:tniemi wkydal'Zzenia. Jest to bardzo daleko idące ... aresztowano w Biatogrotlzie b. 
mI na tereme tow. a c. " yrar· zabezpieczenie interesów mniej ministra Nikicza, zamieszanego w 
dów" i in., a ma na celu za- szości akcjonarjuszy, którzY, aferę oszukańczą. 
pewnienie ochrany interesów ' jak wiemy, dotychczas bywali 
posiadaczy akcji. PrzewiduJe często narażeni na f10tkliwe ... na dlień 17 luiego liczba UlIe,,) 
on organizację właścicieli obli straty i majoryzowanie na wal- li:ańców Moskwy wynosiła 3.618,4'76 

... k" o('ó-b. ' ' gaCJl l a CJl. nych zgromadzeniach. 
Na żądanie ó proc. ogółu wla-

1) Uzemiosło, narówni z 1'01· 
nictwem, winno być · 'traktowa 
ne, zarówno pod względem ob 
ciążeń, jak i świadczeń dla 
pracowników,. inaczej niż prze· 
mysł; 

n,lerz lustrj- W • 
Z 

.•• w pobliżu Tyflisu nastąpiło 
zderzenie pociągu pasażel'skiego z 
pociągiem tow::\rowym, " przyczem 
zginęły 3 osoby, a 12 jest ciężko 
rannycb. 

.... na torze kolei plld Combe au'!i 
Fees, gdzie w nocy, z 20 na 21 lu· 
tego 1934 r. znaleziono zwłoki sę· 
dziego Prince'a, dzisia,j zrana llle· 
~iane osoby położyły wieniec 
z kwiatów. 

2) we wszystkich instytu· 
cjach ubezpieczeniowych nale 
ży uprościć procedurę idosto, 
sować ją do po,jomu rzemieśl 
uików; 

3) w zakładach ubezpieczel'l 
od wypadkó'w zakłady rze 
micślnicze winny stanowić o· 
sobną ka tegorję; 

4) l'zcmi-eślni<:y, kształcący 
terminatorów, winni być zwol 
nieni od płacenia składek 1.;1 

terminatorów; 
5) w zakładadl rzemieślni · 

czych winien być 11stalony 48 · 
miogodzillny tydzień pracy za 
miast 8-miogodzinllego dnia 
pracy. 

Min. Paciorkowski w odpo 
wiedzi na m-emorjal oświad-
czył, że r eformn uslawoda . ' 
'lwa społecznego wywołuje 

omówi 5z,zeeólg paki.. DadduDajs"i~f!o 
P AR YŻ" 20.2. (pA T) - "Paris 

Soir". Dziś przybywają do Paryia 
kanclerz austrjacki Schu8cbnigg ł 

minister spraw zagranicznych Ber

ger - Wal <lenegg. W ciągu 2 dnio
wego pobytu nad Sekwaną austrjat 
ey mężowie stall U pl'zepl'owadzą 

szereg rozlllów z kierownika,mi rzą 
du francuskiego, poczem udadzą 

sję do Londynu. 

Jak zapewnia ;,Le Temps" wizy
ta Sehllschni~ga ma charakter ści
śle liurtullzyjny i nie posiada spre, 
cyzowanych celów. 

"Paris Soj1''' twierdzi, że przed· 
miotem narad będzie przedewszyst 

kiem sprawa paktu naddunajskie· 
go, którego zawarcie natrafia na 
pewne trudności. Pierwszą z nich 

Ołłary wilków 
SOFJA, 20.2. (PAT) - W zachod 

uiej części Bułgarji w pobliżu mia
sta Kustenclil wydarzył się wstrzą 
sa,iący wypadek. Stado zgłodnia
łych wilków nap3dlo na dwoje 
dzieci, powracają\!ycb ze szkoły 
miejskiej do pobliskiej wioski, Jed 
110 z dzieci zostało rozszarpanI! 
przez wilki, a drugie, któremu uda· 
ło się schronić na dr:r;ewo, zostało 
znalezione p-o ,k;lktl godzinacb 
zmarwete. 

jest żądanie małej Ententy, ab;y 
sprawa t'estauracji Habsburgów. 
która nie figuruje w traktataeh 110' 

kojowycb została włączona do 
projeldu paktu. Rząd austrjacki u
waża, Ze nie mozna od niego wyma 
gać przyjęcia tak w~lżnyeh zobo-

... wczoraj odbył się 1'" RZY1t1t~ 
uroczysty pogrzeb naczelnego rabi
na Sacerdoti przy bardzo licznym 
ud~iale ludności oraz przedstawi
cieli władz cywilu,vcll wojs'w
wyc·h. 

wiązań, ternb"-ll'dziej, że sprawa ~a I!gZda"U"J- 2 
nie jest obecnie aktualna. Druga li i1 n ~ ~ 
trudność polega na te111, żeby uzy- HaUpfmanna 
~kać przys tąpienie do paktu wę· została odroczona 
gier bez domagania się od nich re- ' TRENTON 20 2 (pAT S 

.. ' h' , " ) "ąd sta· 7ygmlcJI z pewnyc asptracji; Co N J 
• ilU cw ersey przyznał Haunt 

razlłoby ich uczucia narodowe,. t" • 
•. . ••. mannOWI prawo npelac,ji. wobe(' 

Trzec1a l 113jWazmeJsza sprawa, 10 ] • 
" . . czego e"'ze wCJa, wyznaczona ną 

przystąpIenie Nlemlec do paktu. I 1 ' t ł d marca, zos a a o .. oczona. 
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Plotki 
Jest w Berlinie "klinika dla ła

lek", gdzie przywraca się zdrowie 
ofiarom gier dziecięcych. 

Ostatnio zgłosiła się do tego za
),ładu pięcioletnia dziewczynka z 
wspaniałą "Józefiną Baker". Mu
rzyńska gwiazda miała złamaną 
rękę, które to uszkodzenie jej ma
ła właścicielka z wielkiem przeJę
ciem prosi:a naprawić, co tej; jej 
uroczyście przyrzeczono. 

Gdy w parę dni później mała 
klijentka przyszła po swą latkę, 
usłyszała, co następuje : 

- Jesteśmy niepocieszeni, pa
nienecz!m, ale nie mogliśmy wyko 
nać zamówienia. Naprawianie czar
nych laJ(!k jest nam surowo wzbro
niont. 

* Bywalcy pewnej kawiarni znają 
dobrze eleganckieg~, starszego pa
na, podającego się za dyrektora 
jakiegoś nieistniejącego przedsię
biorstwa j nie cieszącego się naJlep 
szą opinją. 

P~wnego dnia pan "iłyrektor" 
podszedł do stolika, przy którym 
siedział mecenas A ... i zawołał, po
trząsaJąc jakąś kartką: 

- Dziś rano dostałem ten ano
nim, w którym jakiś nikczemnik 
nazywa mnie złodziejem i oszu
stem. Ach, gdybym wiedział, kto 
to napisał! ..• 

Adwokat ogląda list na wszyst
kie strony i mówi, uśmiechając 
~ię: 

- Hm... cbaraliter pisma prolia
ratora!_. 

* Malarz Piscin, w czasie swych 
ciężkicb monachijskich pOczątków 
miał mecenasa, od którego poży
czał większe sumy, dochodzące do 
20 koron. 

Pewnego i1nia mecenas znaJazł 
się w konnikeie z prawem. Ponie
waż słabszy ZOIltaje zwykle pokona 
ny, dostał się do więzienia śledcze
go. 

Po kUku tygosJ'niach uwolniono 
go i PaSM zaraz pożyczył od nie
go parę koron. 

- Nie dlatego pożyczyłem 
zwierzał się przyjaciołom - abym 
potrzebował pieniędzy, ale chodzi 
mi O to, aby on nie my&lał, Ze stra
cil~ do niego zaufanie. 

* . \dam Anama~i (annamita) wyru-
szył w podróż naokoło świata
t~'łem. Geldalny wynalazek! Jakby 
uie objechać śwłat - zawsze ktoś 
już w ten sposób tego dokonał. 
Ale na takie głupstwo, jak łażenie 
t~'łem to jeszcze nikt nie wpadł. 

Anamazi twierdzi, że chodzenie 
tyłem nie spławia mu żadnej trud 
ności, że chodzi tym sposobem prę
dzej, niż kto Inny przodem. 

* Pewien pastor ameryk'ańsJ(i iłat 
się ukąsić kobrze, aby d'owieść 
prawdziwości biblji. "Bóg _ za
pewnił swoje owieczki - będzie 
się troszczył o swoich" i przytoczył 
Łukasza X. 19 na dowód; że nic 
złego mu· się nie stanie. Wolelibyś
my coprawda, aby przełknął co
prawda ćwierć kilo arszeniku lub 
wypił kwartę stężonego kwasu siar 
czanego. Pastor ma się dobrze, co 
dowodzi, że kobra została prawdo 
podobnie przedtem unieszkodliwio-
'aa. 

W pewnem piśmie zamieszczone 
zostało na podstawie artykułu 
prawnego następujące sprostowa
nie: 
"Nieprawdą jest, jakoby"" SZI,i-

1alu tutejszym pacjenci umierali 
w~kutek braku należytej opieki 
lekarskiej, natonliast prawdą jest, 
Ze pacjenci tutejszego szpitala 11 

mierają wśród barazo troskliweJ 
opieki lekarskie.". 

* - ~ntoni Gwiżdż! - wywołuje 
sę(Jzia w jednym z oddziałów sądu 
grodzkiego. - Oskarżony jest o 
kradzież roweru na cmentarzu. 
Czy przyznaje się do winy i CO 

~hce wyjaśnić? 
- Proszę sądu - oiłpowiada , zło 

"złej -- wziąłem ten rower ł bo my
........ te JeIo wldelciel umarL 
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Gospodarka w K. K. O. 
b,'a Doddana ostrei kr,~,ce na Dosiedzeniu komilii radzieckiei 

Wczoraj odbyło się kolejne 
posiedzenie komisji finansowo 
budżetowej , rady miejskiej m 
Łodzi. Obrady toczyły się prze
ważnie pod znakiem druzgo· 
cącej krytyki dli:ałalności ko· 
munalej . kasy ; oszczedności. 

Komisarz, KKO. wystąpił ze 
sprawozdaniem z działalnośd 

tej instytucji, nastawionem 
przeciwko b. władzom KKO 
Zdaniem jego, stworzyły ODe 
straszny bałagan, który on mu 
siał usunąć. - Dalej stwierdza p , 
Chudzyński, że 2aufanie społe· 
czeństwa do KKO. wzrosło, że 
wkłady powięks7yły się I l do 
3 milj. złotych. Straty KKO. 
powstały wskutek złego zabez 
pieczenia pożyczek, oraz wsku· 
tek nadużyć b. dyr. Naruszkie
wicza, sięgających ' 26.000 zł. 

PrlJkre DJlania 
Pó 'referacie r. , Milman ' za-

pytuje: Dlaczego umorzono 
wielu osobom długi kilkuty 
siączne, mimo, iż można je by· 
ło ściągnąć? Dlaczego zwolnio 
no zasłużonych bojowników 

wolnościowych, . a na ich · miej· 
sce przyjęto synów lustratorów 
KKO.? Ile zgłoszono podań o 
pożyczki i według jakiego miel 
nika udzielano kredytów? Dla, 
czego magistrat ma płacić 111 
tys. złotych, skoro te pieniądze 
nie są jeszcze zupełnie straco
ne. bo można je częściowo wy
rewindykować od żyrant6w 
skazanego dyr. Nanaszkiewi
cza? 

- A polałem - (towodził 
m6wca - miasło statutowo od 
powiada za straty KKO. tylko 
wledy. o Ue iDSlytucja- ta sta~ 
się nłewypłacaln .. 
KKO. prosperuje dobrze" a , dlo 
ciał teru ponł081a slPalJ, lo 
za rok - dwa będzie dawala 

SJskL 
R. Walczak (PPS.)" 'WskazuJe 

na to, że KKO. nabyła gmach 
przy ul. Andrzeja-3 za 420.000 
złotych, wiedząc o tem. że 
przed nią pertraktowano o 
sprzedaż tej posesji z jednym 
z banków, który ofiarował zna· 
cznie mniejszą sumę. 

Po sprawozdaniu r. Milman 

zażądał otwarcia · dyskusji, lecz 
sprzeciwił się temu kom. ,Woje 
wódzki, uważając referat za 
informacyjny. 

R. Młlman: Pan jest miano· 
wanym przez władze nadzor~ 
cze komisarzem, ale zarządza 
pan kasą, za którą odpowie. 
dzialne jest miasto. Mamy prze 
to prawo na ' ten temat dysku
towaćt 

PrIechrko no_ 
alMlaienlo. .acI kwestj, pabtku drogowe 

P trwała dlap dJ8k1l&ja.. R. Wat· 
czak _kual, te preliminowano 
wpływy • ~o podatku w wyso, 
koAeł 180,000 zł. Wobeo ogólnego 
mbołeDfa. ladnoAei nie należałoby 
wprowadza6 IłOwyeh obt'ilłieil. Je 
~Ii jednak podatek zostanie uchwa
l(\onv, to socjaliści wniosą. 
poprawkę, aby nie obciąiono po· 
datkiem ludzi pracy, zarabiają· 

cych poniżeJ 400 zł., 
oraz ty.~h furman4'w, lub właścicie· 
li samochodów, ktćrzy sami obsłu, 
gują. wozy. 

PrMciwko podatkowi występuj:! 

j€szcze radni 
endeccy, I{apczyński i Bartczak, 
kfór~ bronią przemysłowców, po
siadaczy saolochodów cięiarowych 

ł t. p. 
W rezultacie postanowiono wy

brać komi:lję S-osobową dla. dokła<l 
ne-gQ p!:Zestwljowania projektu. (g) 

Zawody 
im. Gordon-Bennettll 
odbędą się we wrześniu 

Termin tegorocznych zaWt), 

d6w o nagrodę im. Gordon 'J 

Bennetta został ustalony na 
dzień 15 września r. b. Orga ' 
nizacją tegorocznych aawo
dów zajmuje się Aerokluh 
Rzeczypospolitej Polskiej. Za
wody odbędą się w WarS7a
wie. 

Termin ten został wybrany, 
z uwagi na najkorzystniejsze 
warunki dla lotów baloDO< 
wych, panujące wczesną je.i .... 
nią, oraz ze względu na przy. 
padającą w tym czasie pełni~ 
księżyca. 

DZłlCKO myC-TYl4<O JP~CJ4łln~m MYDłEM BEBE SIOFMANA 
Ohecnie komisja sportowa 

Aeroklubu kończy opraco ..... 
nie szczegółowego regulaminu 
zawodów. -Ko,mornik zdeimie·, SZyny SZACHY 

'jeśli belgowie nie pogodzą się . z Warszawą ' Fr,dman W Dierwszej clw6rce 
Warszawski ' koresp. "Głosu jak słychać, dyrekcja kolejek na turnieju eliminacyjnym w Łodzi 

Porannego" telefonuje: ma zobowiązać się do przepro· 
W ,dniu wczorajszym zrana wadzenia motoryzacji 'w ciągu W dniu w,czorajszym rozegrano I wadzki wygrał z Abrahamem. S" 

radca prawny magistratu mia najkrótszego okresu i zamówi. w łódzkiem towarzystwie gry sza- tel - Prydman rozegrali part" na 
sta Warszawy otrzymał od są la już podobno ~O motorowych cbowej 7·mą rundę turnieju elłmi- remis. Wojciechowski komblnaeJJ.. 
du okręgowego tytuł wykona', lokomotyw w ILondynie, skła nacyjnego. Z powodu nagłego wy- !Ją grą z\\}'Cięzył NowodworskJero. 
czy w sprawie kolejek podmiej 'dając przyrzeczenie, że wago ' padki! w rodzinie Sztęrnfeld z War S.lpiro uległ Gerstenfeldowi. W roz 
skich, dziś wręczy go komorni· ny będą budowane w Polsce. szawy wystąpił z turniejU. Partję grywce poprzednlej Szplro "'1l'al 
kowi i o ile dyrekcja bel3ijskic Gdyby jednak władze miej- jego zostają wyeliminowane. ~ prol. Zawadzkim, a Kahane s Bi· 
go towarzystwa kolejek nie zło skie nie uznały zobowiązali to · Wyniki wczorajszego dnia były dermClt~kim. 
ży , wiążących, zobowiąza6, ju, warzystwa belgijsldego za do- nas!ępujące:.. Stan tabeli po 7 rWidach przet 
tro komornik przystąpi do zdej stateczne, będziemy świadkami hydman (Łódz) popelmł błąd w stawia się lak następuje: 
mowania szyn kolejowych, niebywałego widowiska zdej · debjucie ~ przegrał. z Młynk~em w Prydman (Lwów), Kahane, F!'yd 
przechodzących w obrębie m mowania szyn kolejowych 2O

p1 
posuntęCi~ ~op:el .. zm~ ,::. man (Lódi} i Nowodworski pe .. 

Warszawy. przez komornika. attera do apltu aCJ'. o. - pkt. Sztert.feld, Młynek, Woleie-
Pod groźbą · tego komornika, Ludzie otyli osiągajll wydajne i chowski j prot Zawadzki po 3 i pół 

obfite wypr6żnienie, uływając odpo- punkta. Popiel, Szechtel j Bidarmań 
wiednio i regularnie nałura1ną wodę ski po 2 j pół pkt. Hr. Platłer ' ,i 
Bor.ką "Fr .nalsaka-J6z.f.'· Cudzoziemcy DO '10 latach 

mogą ' wykonywać zawód lekarski we Francj~ 
PARY2, 20.2. (PAT) - Komisja gą rozpocząć wykonywania zawo' 

prawna izby deputowanych przyję· du lekarskiego przed upływem 10 
la z poprawkami wniosek depo lat od chwili uzyskania naturaliza· 
Dommange o ograniczeniu praw cji. Dopuszczalne będą jednak wy 
cudzoziemców , w wykonywaniu 7.8' jątki dla tych, którzy odbyli we 
wodu lel{arskiego. W zasadzie po· Francji cZylVlą shJżb~ wojskową· 
stanowiono, że cudzoziemcy nie mo 

S1piro po 2 pkt. Abraham pół pkt. 

lotwinni~ Wflrll l ROmBnOW!~im 
MOSKWA, 20.2. (PAT) _ Wczo· 

raj wieczorem na międzynawdo. 
wym turnieju 3zacho"vym dokończo 
110 trzy part ja, przenvane w po· 
przednich rundach. ·Dwie z nich: Rt 
binowicz _ Go,?,'lidze i Rabinowic'l 
- Hag·nin zakończyły się na re · 
mis; trzild9. - Romanowski _ Bot 
\vinnik dała zwycięstwo Bot"'inni· 
kowi. 

Sta.n turnieju: Flohr, LOweniisch 

i Botwinnik po 3 i pół pkt. , Riumin 
i Lasker po 3 pkt., Liiienthal i B.a
guzin po 2 i pół pkt.. Spielmann, 
Lisicyn, C!lp~blaneil i Rabinowicz 
]lo 2 kpt, Romanowski, Pirc. Kan, 
Bogatyr.~zuk i GC'glióhe po 1 i pĆ'! 
pkt., Czechow9r, Stahlberg i Ala· 
tnrcew p.) 1 pkt. oraz ,"~T era Mień
czyk O pkt. 

D'l.i'3ń dzisiejszy Jwświęcony jest 
I)dl)cf~lynkc)wi. --------

Komun;kat oficjalny 
Ł.O.Z.Sz. 

1. Podaje się do wiadomości ueze 
sŁnikóvr turnieju indywidualnego 
o mistrzostwo :.-1. '"B", iż r runda 
odbędzie się w czwartek, 21 b. m. 
o godz. 19-e.j w lokalu Makabi, Al. 
Kośch.lJ3zki 2. 

2. Przedłuża. się termin zapiEuw 
do turn~ej;I :ndywidualnego o mi· 
st.rzostwo kI. "C" na rok 1935 de 
27 b. m. Zgłoszenia kierować pod 
adresem klub. Makabi dla. p. Spek
tora. 

Mistrzostwa drużynowe 
klasy B 

w cla.?szym .ciągu ro:tglyweli o 
mistrzostwo drużynowe kl. B. od· 
były się następu.iilce mecz!.' : 
Słowacki _ Jutrznia J. i nól do 

t j pół. 

Sensacją '11Cl:Z\l b y ła przegrana 
Tandetnika .Jo Mikllłv. 

l\fakabi - Orlę (Pabianice) 3:1. 
Z~słUŻ·0.11() zwyci';)sbyo i:' 1\r. ej druży
ny Makabi, :.~tór:1. w ch, uch IlTanYl:h 
OlE'czach nie przegra!;, ani jtdn('j 
partji. W yrć 1;nili sie: ~ oiyc i o li
ceDlSztaJn. 

Sukces, Dolskiego lennisa 
$wietne wyniki Hebdy, i Tar:owskiego 

BEA'eLlEU, 20.2. (PAT) - W na Il3.jlcp1izym szwajcarskim h' l;nisi
rodowym turnieju rennisowym "' , stą BUmerem 7:5, 6:3. 
Beaulieu nasi tennisiści odnieśli sze Duży sulmes odniósł równieł 
reg nowych sukcesów. Tar1owski, bijąc znanego w Wal-

Rebda pokonał Jaquement'a w ezawie tennisistę francuskiego Le
Pierwszy odd~iał 3000 fołńieny włoskicłi, tegna.ny "przez MUl!l!oli· trzech setach 6:3, 2:6, 6:3, a. w dru sueure'a w trzech setach 6:0, 1:6, 
ttieco , przed odmarszem na. okret. który ieh za.wiezie do Abisynji. gim meczu odniłsł zwyeięstwo nad 6:3 , 
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lak uniknąć grypy? 
1). 'Lnikać podczn~' epidemii na-Z 

Duni owski 
z lA 

wJllfrvl ulepszony system. 
sam nie rozumie 

tłoczonych sa] i pomieszcze:il. 
2). Szczagólnie wystrzegać się Llo' teftO kichających i kasz1ących nam 

ft ::II w twarz. 
3). Nie ,oddyohaę 4stami .. 
,4). 'Dezynfekować. jamę ~stpą 
, , kilka razy dZlOnni() środkiem 

Od kilku lat ('o pewien czas na r.kazał się realnym) spowodowałby w obecności eksperta Dunikowski WartośtS wynalazku Dunikow- odkażaiącym np. tabletki 
~:t,paltach prasy pojawia si~ nazwi- przewrót w gospodal'ce świata. wyprodukOwał złoto. Należy więc skiego _ oświadczył on - zależy Paramint-Erbe. 
Eko Przy obecnem pryrnitywnem wydo. przyjąć, że jest to moiłi,,'e". od tego, 5). )l VĆ często ręce, szczególnie 

Dunikowskiego, który i' uporem bywaniu koszt produkcji 1 kg. zło- Z punktu widzenia naukowego Ue wyniesie rzeczywisty koszt wy- przed jedzeniem i ndaniem 
twier"zi, że wynalazł sposób na wy ta wynosi 3,00') franków, czyli jed- dr. Cellerier nie uważa. bynajmniej dobywania złota przy zastosowaniu się na spoczynek. 

dobywanie złota z piaslm ną szóstą część wartości kilograma za wykluczone, że Jego metody. 6). Unikać przemoc%enia nog i 
Gelem sfina0J5owania swego wy na- złota. Dunikowski znalazł nową i dosko- Co. do tego. nie będzie 6ię maina zziębnięcio. 
Jr7k,~ wyszukał Dunikowski przed Zapytany przez dziennikarzy dr, nalszą od dotychczasowych metodę wypowiedziać przed ogłoszeniem 7). Wrazie odczuwania dreszczy. 
kilkoma laty' paru finansistów, kM C~llericr) dyrektor doświadczalne- wydobywania złota. przez eksperta kompletnych cyfr. febry, łamania w kościach, 
lZy dali mu pieniądze na. wyd oby go labor~torjum paryskiej akade- Dr. Celletier przypuszcza, iż Du- Wkońcu - dojał Cellerier - na bólu głowy, podwyższenia 
w:;,nie złota, ale, nie 'doczekawszy mji sztuki i rzemiosł, odpowiedział: nikowski wykrył system, którego leża.łoby wiedzieć, jakie będą temperatury i t. d; bez-
hię w)'nikćw doświadczeń; zaskar- "Jedno jest pewne, a. mianowicie sam nie rozumie i nie uIIiie wytło- konsekwencje nagłego pQwiększe.. względnie pOlostać w domu, 
żyli Duni~owskiegó'·do sądu. ktćry że maczyć. Dla produkcji złoła. kładąc ~ię do łóżka, 
po wysłuchaniu ekspertów z dzie- 8). Przy;mować środki· odpo. 
dziny ohemji, skazaJ Dunikowskie-wiednie np. tabletki Togal, 

go na d i ' które zwalczają gryp~ i za· 
dwa lata więzienia z zaliczeniem Ho·b,-~i PO OPO"ID pobiegają jej rozwojowi. 

kary prewencyJbej. ., 9), Wl"8zie powikłań i :silnego 
Dunikow.ski zarówno w toku proce. napięcia choroby, wezwać 
su, jak i podczas odbywania kary l kk· k· . d dł· · . k lekarza. więziennej oraz pJ wy.iściu na wol- Przedstawicie i arys, to racji prus lej z ra za y tajemnice WO]S owe 
n0ś6 na.dal twierdzi, te ••• ł •••••••••••••••••••• 

,:'!wynalazek jego opiera się na ' pod- Jak już donieśliśmy. "kal:8' czerwonych, l'ozleplonfch po woj.sk niemieckiGh w r.zasie ' 
. stawach nauko~ch ne zostały wyrokiem lndowt'~o "alem mieście, WOjny światowej, Erykiem 

i że kaJllpanję przeciw niemu pro- trybunału Rzeszy 'la karp lIa których dużcmi literami wy von Falkenhayn, który 
wadzą właściciele kopalń złota o. limierci za zdradc: . tajemni(, drukowane były lIłowa: "Zosta do roku 1914 był pruskim mi· 

k wOJ'skowych dWle kobiety, Be Iy stracone". Jak łwierrlzą po- nistrcm wojny, patem oeiem raz ci . wszY"cy, tórzy zaiIitereso, 
'wani' są w utrz.V1Ilaniu obecnej go- nita von Falkęnhayn i Renata wszechnie, martwe ciała wspo- sztabu generalnego, ' 
spod'arki światowej. opierającej się von Natzner. Kanclerz Hitler Ullllanych kobiet zostały spalo a wkońcu, w 1917, kierował 
na złO<'ie·) jako mierniku wf:zelkich nie skorzystał z pl."3Wn łaski, ue. Wszystkie wydania berliń- armją sprzymierzonych, która 
wartości. wvro"k zosłał wykonanv. '.;kich gazet przynoszą wiado- zdobyła Rumunje:. 

Nawet Korl'lspondent "United PrE\ss" mość o straceniu Renity von C)sknrżona 
dowiaduje się obecnie o całym Falkenhayn i Renaty von Irena von Jena, któ~a skazana 

siedząc w więzieniu, Dunikowski ~zere:{U s.zczegółów tej afery Natzner w większych notat· z~stała na dożywotnie wie-

Br~ Taraszkiewicz 
slracony 

Według nadeszłych do War' 
szawy wiadomości, 'b. poseł ua 
sł'!jm, pl'zywódca słynnej !twe
goczasu ,,Białoruskiej Hroma
dy", Bronisław · Taraszldewie:r., 
został rozstrzelany w Mińskn 

Lit('w~kim z l'ozkazu GPU. "'le zaniechał swych doświadczeń, (Ificjalna kach, wydrukowanych tłustym zienie, 
które prowadził pod nadzorem pań drukiem pod dużymi krzYCZIl' jest najstarszą córką zmarłego Taraszkiewicz należał w Ja . 
stwowym. Doświadczenia. te nie da wladomog~ o wykonaniu wyro 0cymi nagłówkami. w roku 1924 pruskiego genI'" tach 1919--1920 do najw)'bit 
ły dodatniego wyniku. eo Dunikow k.u podana zosłała publi~o 1ylko z wielkim trudem u- ral _ ma.jo!'a, Edwarda "on Ja nieJ'szych zwolenników t. sw. 
l'l-J pnYPisywał systema,tyczni·e u- ~ci drogą ogromnych afiszów ł" . ł" . 

dało się wys annikowl "Um- na. Jej dZIadek. b.y .rO\vmez gf orJ'entacii polskieJ' w spoleezeii Tirnwia.nemu przez JE'go pl'!e~iwni . . •. f k h d 

$ów·. sabQtatowi. Wteszcłe Już wkrótce! ł"d Pres" zasIęgnąc m orma- l1eralem prus 'lej pIec o!y. tstwic hialornskiem. PóźnieJ 
ej! ., 

1,od~a8 Jednego II eksperyment6w Żaden z urz~lków nie ehciał UJJrowad"sn.-s zmienił swoją' Iinj~ polity(~zn4~ 
, aparat Danłkowskłego eksplodował. udzielić dokładnej odpowiedzi t. b:rł skazan~' w "Polsr'C nB~' 

',:. ;,};:f~;:iśem I ~ęri~i& Dunikow-· ~o do PSpQsobu i rodzaju litra- żony komun.lsty ~eg:ltłt i tlJif 11 ia ~ęt " udział 
; :01'o!!łedtił się '" SaiI:RemG. ~Cltłe tilit.' ' a. na tery,torjum aary rochn komun 't. (·"o,m. " 

d Wfioo,6 ak Podejrzane o zdradl} stanu, . i ZSRR . :.....1_ 
0, ZO ' prymltyWI1Y.h& ° Ato ami Gdbu· . ' , Z DutweiIM na terenie Saary do mlen ono go z • na 'łł'~ 

~ obecnie stracone kobiety, .. , 
dowal 1IW61 aparat noszą, Ze ubiegłej nocy uproViadZQ znlów polskich. Teraz bm. 

i znowu twierd~I,· te wydoo".,.,. zł... przytrzymane zostały podobno tal l ikó l 
ol"- ... viedawno przez policj~ 'led na zos a przez: ptztC"l1 - w, po-, właśnie _ .według ,PQg ~_. 

to Z plasku. Co więeej, DunłknW1l}d Clą litycznych żona komunistycznego zginął., 
twjerdzi, te od chwili opuszezenla członka rady gmineJ l krajowej 

, więzienia utrzymuje się wral z to- w jednym z naJeleguł.sZfch Heya. Hey w ostatnich dniach zwró lto7.poeząlTaraszkiewicz 
. ną, i czworgiem dzieei jedynie ze Jokalf Berlina. cil na slelłie uwagę tem, 'Że na po swoje życie śwjadome. takp 
złota., kt.óre : . W pewnej chwili ('tworzyly siedzeniu rady gminnej z Oudwei. współkierownik mlod:deży ka 
co tydzied wydobywa w D~cł tO~ ~j~ nagle drzwi i Wkl'oczyli tt.e ler nadal siedział, gdy zaintonowa· toJicko _ radykalnej" w. Wilni .. 

15 gramów, I,roszeni go~cie· H W I" K 
l t • tę' d . fil" B "T~ina noIic .. 'a pansIwowa'. no pieśń" orb~ ese a '. , azano ! (, \VY2'wolenie") w Jatnch 19011 ~ore na;s prue sprze aJe Jl aD- • ,. go za to wydahc przez pchcJę ~ sa ' ; •• • 
ku Włoskiego w Sm Remo. orAz Niech nikt nie opuszcza loka- li posiedze~ - 1911. Uwazał slelne wtedy 
miejscowym jubilerom. Mógłby \ \ I lu! Prosze o dokumenty!'" za "syntezę" polaka i biał01'u 
zwiękezy6 wydobyeie. ale do tego ",-_,.,J,.. Pewna dama błagała oficera Reorganizacja It. R. R. siJ,Ul • . Potem stopniowo oddal 
potrzebny mu jest większy aparat, poJicyjnego, by nie pytał o jej swoje siły wyłącznie Diałorusi. 
na zbudowanie któregó nie stać' go nazwisko, w przeciwnym ruie Unitet Press don~~;t z Wnszyngtv 
j('szeze, bowiem, jeśli dowie Sl~ Q lem nu, że w llajbliis.lym czasie Roose- Należał do ludzi szczerze ,ideo· 

W tych dniach Dunikowski doko jej mąż i rodzina, ~st sfraco , 'elt zamierza przeprowadzić ponew wych, nie miał w sobie nic z 
naJ swego doświadczenia,. w obecno ua. Inua nie centralizację N. R. A., na czele IUlrjerowicz3; ntkt uie ppłrafił 
E'<.'i eksperta trybUll3.łu apelneyjne- wskoczyła na ,okno w zamia- której stanąłby jeden tylko kierow b l' . 
go, int .. Bonna., dwuch 'swoich o' rze popełnienia a.amobójstwa. nik. y flo prze rUpIe. 
brońdw-, oraz ca.łego ~2,eregu dzien w ostatniej chwili Jf'dnali Motywem tego zamiaru są ro~ 
IInta.rzy. chwycił ją za rękę jeden z po- bieżności zdań wśród 7 członków 

Dunikowski licyjnych agentów. Była to zarządu mianowanYCh po ustąpie 
z 250 gramów piasltu, Ittórego ana ł. o. d" właśnie stracona obecnie niu generała Johnsona. Rozbiewoś 

Ofiary 
liza nie wykazała najmniejszych w filmie oIrJo Benita von Falkenhayn, z do- ci te w wielu wypadkach okazały 
śle dów złota, wYdobył 25-miligra- .~- mu ZoJikofel' _ AltenkJingcn. się niemożhwe do usunięcia. Zamiast kwiatów l:[t gi·ób''b. p. 
mów czystego 13-katatowego złota fl!ID Pochodzi ona ze starej szla Kiercwnikiem tej instytucji miałby OjC~L' p:J.n:t .Broili?ł~w~Llbhinowi()za 
Doświadczenie Dunikowskiego po, (~hecIdej rodziny i jest spokre- być Henry Wood, prezydent kOll- zl. 15 na Dom SiC'f(1t (ul. Pl.hlocua) 

, wtćrzył na,stępnie inź. Bonn pod '. ._ _ • \voiona z byłym dowódcą cernu domów towarowych. . skladają. koledzy. 
kierunkiem wynalazcy i osiągną! .. 13I.-----IBI---------_m _______ IIJ!!!!!!!I-II!III!!I!! _________________ &�_m __ _ 

złożone w administracji 
;,Głosu Porannego" 

ten sam wynilc MM 6i &&3 Hif?4*-WM&****$MMWJ • 

Prasa. paryska pełna. jest opisów 'ala F.alharmanJ-.-
doświadczeń Dunikowskiego. które , 
wywołują, sensację w całym świe-
cie. 

te:. 213·84 

Dziś, dnia 21 lutego 
o godz. 8.30 wiecz. 

Koncert M5slrzowski JlJtl 
Gdyby wynalazek DuniltOwskiego 

Bilety do nabycia w kasie 
Filharmonji Światowej sławy skrzypek, kompozytor i dyrygent państwowej narodowej opery \Y Barcelonie 

Kino "PALACE" 
Dziśl Cenr zn-· 

na najlepszy film wiedeński 

4-1, ,t,dzień 
rehordOwego DOwodzenIa 

I. O~ • 
z franc:ilzką fiaal 

." 

" 
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DEMAGOGIA ENDEKOW NIE MA GRANIC 

Obniżenie tarr" tramwaio • 

uc:bwalila riłdzi~c:'-a komisja, nie lic:ząe siC; absolulnif 
. z kalkulat:ją prz~dsicbior5twa 

Bilet norma In, w mrśl ż,czeń obozu narodowego koszlowac ma 15 grosz, 
Od t mart. przgwr6cong zOlianie w lodzl IO-minutowg ruch elekiro"ozó", 

W gmachu rady miejskiej przywrócenia 10-ciominutowe· Po dłuższej debacie .R. Zerbe składa wniosek o wniosku endecji zwraca td: po 
odbyło się go. ruchu, komisja postanowiła jednak redukcję cen biletów o 20 proc średnio uwag Q nacz. Brzozo\\" 

pierwsze posiedzenie dyrekcja Kolei Elektrycznej przywrócić w Łodzi lO-eiomi tak, aby przejazd ko.szto.wał ski, który przedstawia komisj i 
radzieckiej komisji : do spraw Lódzkiej zwrócDa się do zarzlI- nntowy ruch ~amwajowy, nie 25, lecz 20 groszy. Dalsl)' o.bliczenie, iż P'!) obniż 'uiu ec 
ogólnych. , Obradom pizewodlii du miejskiego z nową propoZ)' przyczem propozycje radnych. jego wniosek domaga ~ię wprCJ .. ny biletów normalnych do V 
czyI z urzędu ko.misarz rządo· cją· odnośnie dalszych udogo.dnień wadzenia tygo.dniowych bile i 10 gro.szy 
wy, inż. Wojewćdzki. Miano.wicie dyrekcja przed- komunikacyjnych, oraz propo' Łów dla ludzi pracy w cenie 7l tramwaje miałyby koJosnlny 

Na porządku dziennym znaj kłada utrzymanie nadal 12-to zycje dyrekcji KEL. 1.20 za 12 przejazdów (obce deficyt. 
dował się cały szereg donio minutowego ruchu z tern, że potraktować jako dezyderaty, nie bilet poranny do godz Mimo, iż dowiedziono cndt: 
słych i aktualnych spraw, po. do krańco.wych stacji na pery· z tem, że komisarz Wojewódz S·ej kosztuje 15 groszy). cji czarno Ha blałem, iż \\'uio 
ruszonych na pIerwszych ze ferje Puszczo.ne zo.staną ki poczyni dalsze starania o ich Inż. Wojewódzki komuniku· sek jest nierealny, 

. . podwóJ·ne linJ'c tramwaJ·owe. li' J'e ko.nll·SJ'lo, l° ,Z' otrzymał od (l' obóz narodowy uchwulił tan .. · braniach parlamentu mleJskie rea zacJę· 
go, bądź to w interpelacjach Na ' ulicę Kątną jechałaby o· Po przyjęciu tej uchwały ID:! piek szkolnych pismo; ' w spra.. fę obniżyć w tuk znacznym 
radnych, bądź też w nagłych prócz "czternastki" także "je- gistrat wyjaśnił, że udzieHJ wie . stopniu. 
wnioskach, zgłoszonych prze2 'dyDka", swej aprobaty na 12-tominuto. obniżenia cen biletów dla mlo Charakterystycznem jest, ż;: 
poszczególne kluby. Wnioski której trasa uległaby w ten ' dzieży szkolnej do 10 groszy. oprócz sanacji, iydów i socja 
le zostały, jak wiado.mo, prze sposób zmianie, żc z Piotrkow SZCZAWNICKA woda JOZEFINA W tej sprawi~ toczą się pel' listów, którzy ~łosowali prze 
lil~nc bez merytorycznego roz skiej skręcałaby ona na ulice uśmierza kaszel. traktacje z dyrekcją KEŁ. i ciwko zbyt dalckoidącclllu WIli" 

p,atrzenią do komisji. Czerwo.ną, Wóleżańską, Kątną. jest nadzieja, że kwest ja ta lO skowi obozu narodowego, 
Na samym wstępie obrad do Pasażerowie, którzy pragnęł!, wy ruch tramwajowy tylko do stanie załatwiona. p. hllOrr ('udek) l'ównit>ż nil 

szło do zabawnego incydentu by z Bałuckiego Rynku jechać 1 marca i, że wobec tego ruc~l R. Slolarek imieniem k1ubu udzielił swej zgody 
który wywołał wśród człon. na Pl. Reymonta mieliby do 10·eiominutowy przywróconv narodowego składa następnic I na. tal~ic po"t~~ wicnic lak p~ 
ków komisji ogólną weso.łoŚĆ. dyspo.zycji tramwaj nr. 11. zostanie rlemonstrucyjny wniosek' o jeS:ł' ~azneJ sprawy l od głosowum:. 
Mianowicie komisarz rządowy, Na ul. Lagiewnickiej kursowa- dopiero od dnia 1 marca r. b cze większą redukcję taryfy I SIę wstrzymał. 
zagajając posiedzenie zwrÓC!ił łaby oprócz "piątki" także Zkolei komisja zajęl-<t sj~ tramwajowej, od p'ropollowa· Następnie k01llisja prz.Y~tąi" 
si~ do obecnych z zapylaniem: "dziesiątka", wreszcie na ui sprawą \lej przez r. Zerbego. ' la do rozpatrzcnia sprawy 

_ Kogo brak z pośród el!'.łen. Morską zostałaby skierowaua przedłużenia biegu łódzkich Obóz narodo';';'Y, który przez wykupu rzeźni mif!jskiej. 
ków komisji? oprócz "czwórki';' jeszcze li tramwajów do granic miasta. cały czas w dyskusji mówił o Jak wiadomo, rzez ma P~) 

Radny Stolarek (endecja): _ nja nr. 14. Po referacie inż. Brzozowsklp. ' biletach a<)-togroszowych, wy- siana koncesję, która wygas'J 
Niema p. Gustawa Ewalda. Prz:\T wprowadzeniu podwój go, kom. 'Wojewódzki ' wyiaoj . skoczył'- nagle z projektem re. w koiicu grudnHt 1940 roklf 

Na to odezwał się jeden l nych linji tramwaje jeidziłyb~ nia, że sprawa ta zależna jes1 dukcji' ceu· liiletów do ... 15gr.- Koncesjonarjusze zaprzekaza-
c%łonków klubu narodowego: nie co.12, lecz co G minut. od wielu okoliczności, ' a prze Dokładny projek't endeków n~e miastu rzeźni ż~dają wyso· 

- Aha, to ten 2; niemieckich W propozycji swej dyrekcja dewszystkiem wygląda, jak następuje: ~lego odszk~do~am~. .. ' 
~ocjaUstów1 tramwai wskazała, iż wprawa utrudnia jej ~słealizację koncesjo bilet normalny ~ 15 groszy, hi . Kom. "Vojewodzkl wY,Ja~JIln. 

R. ~rbe (N8PP): Nie, to J·es. 4zenie dodatkowej linji , nr. ') pan wowa ( t ' '.1' ze 
( 

,. ., . ) - ' .. 1 , . ".~ e . .z przesJaIJ!1łDlem . ....-. 20 gro- k . ~ . . 
przecież ten z- endecji. oprócz "trójki" na Polesi,. ~r~ana .. kolej~m doj.azQOW)·?l !~zy" bilet poranny dla piacują- westJa ta D10ZC 'byc real~ 

Komisja ·.pnystą.pUa do po- Ko.l'lstaritynowskie i tramw~ ' ~lędzy dyrekCJą KEL. a dyre.k eyeh _ 10 groszy i bilet dla lef-z .. tn~ba , 'Prze~ewszystk~el1l 
rtądku dziennego. Na pierw nr~ 11, 9 i 4, utrzymujących kra cją LKWD. to.czy się oddawna młodzieiyszkoluej _ 10. -gro- ~badać Ją po.n~wme, ~rewldo 
sivm punkcie filrurowała kwe· munikacil!! w Cho.jnami, dal.... pro.ces. Wko.ńeu komisarz . 0- szy. ~a? r~~nel< Itp., S?yz lll:~ 
stja przy"1O'tóeel1ia lO.:.ciomiliu·" 'liom-e ,w)lJliki, , :zaś" na~ przvwl'b świadczył, iż dQłoży wsżelkich Wnio.sek ten wywołujc HO . bert, -d ry ~ SWOlll1. cl:as~,' 
towego ruchu tramwajów . ł"b:- cenie lO-ciominutoweao ru starań, 'aby spór ten zostal ja~ - zumiałe ździwienie 'Komisarz y. PI.rzt~ sta:-vlOnr .na ządamt 
kich, zawarta w nagłym wnio- chll . d' t . t . socJa IS ow, JesŁ JUZ przesta 

najprę zeJ r.o. zs rzy.gUlę y. . rządowy, W o.j' e'wódżki zwraca Tzał· . sku klubu BBWR. brak w tej chwili taboru. Y 
Pr~y okaZJI wywI.ązała .SIę d.v . się do endecji następującemi K .. dz'ł' 

Naczelnik wydziału przedsię W dyskusji nad tą sprawą, skusJa nad t. zw. bIletamI kom ł . omlsja zgo I a Się na 
biorstw miejskich, inż. Brzo- r. ' Zerbe zwrócił uwagę, iż pFf" binowanvmi sowy Zd' . .. " . powołanie speeja1nej komisji 
zowski wygłasza referat, w kt6 po.nowane przez · dyr.ekcię KEł, . o' ° -. 3Je ~1l s~~, ~c P:,!OWJf: magisłracldej dla Jl1'zeIJrowa. 
rym informuje, że zmiany byłyby Dłuzszą dyskUSję wywołała chceCie komeczme prz hcyto· d~enia nowego szacunku ob' .. 
magistrat łódzki udzielD wawo doskonalem udogodnieuiem dłt.l spr~wa. obniżenia. taryfy tram wa~ r. zerbego: łów i Ul'ządzeń rzeźni. je 
im czasie dyrekcji KEL. swego peryferji, podczas, gdy w śró,l wajowej w Lodu. Na demagogIczny chal'a~ter Z wyniku tych badail zło.żo.. 
~zwolenia na wprowadzenie mieściu sytnacja nie uległabl' na zostanie dokładna relacja 
t2-tominułowełlo ruchu trrun- żaduej zmianie. Bezpieczniki korkowe są kłopotem każdego. , lokalu komisji do spraw o.gólnych. 

wajliw, R. Zerbe wnosi przy sposou PEWNEi pnAWID.01IIEIABE'P5ECZENIE Na porządku dziennym znaj-
gdyż sprawa ta leży w jego no.ści, aby nad ranem tramwa R" 'r;w,. dowały , się jeszcze sprawy: re-
lwmpetencji. Ponieważ jednak je z:\czelv każdci instalacji elektr,cznei daie wizji taryfy za energję elek · 
zmiana ta wywo.łała niezadQ' wcześniej kursować o 20 mimll WYLIlCZłf:iK f l S'" tryczną i sprawa emerytur dla 
wolenie, ze względu na niewy- tak, aby śpieszący do fabryk Ił b. członków magistratu, pp.: 
gody, dyrekcja tramwajów po robotnicy mogli zdążyć 00 Dra SAMOCZYłłłiY " wiceprezydentów WieliJlskiego 
stanowiła uruchomić dodatko · c\' . .-.· i RapaIskiego, oraz ławników: 
wo. w 'dzielI linję nr. A, oral I . Radni narodowi wskazali Jla' 'Wyrób kraiowy firmy Adamskiego, Harasza i Smoli· 
Iinję n~. 9, kursującą na Pole· stępnie, żc wobec braku n(w.· I I: L E IW , ft A U T O M ATII ka. Endecy oświadczyli . jed· 
sie Konstantynowskie dla od· llej komunikacH tramwa.iowe~ I "I; r.. U · nak, że są już zmęczeni o.bra· 
ciążenia nadmiernego. ruc.hu w mieście należałohY ' 1 w Warszawie. I dami, wo.bec cz~go komisarz 
na pewny~h o.dcinkach. ' . przesunąć ó jedną godzinc t(,(·· I l rządowy zamknął posiedzenie 

Ob- ' k'ed' l·ł . . .0 ·d· . elekt ó' Do nabycia w ka7.dylll powazOJelszym składzie art y- po godzinie 12-eJ' w noc'-'. 
een.l'e; .' l . ~ ~. om a SH~ mm zJez zam.a _ . rowoz '" l kulów elektroteohnicznych. J na radue · mIeJskiej sprawa do l'emlZ, :.-________ _________________ GeJ. 

M* 

Capilol 
początek o g. 4.30 

\v sobotą i niedzielę 12.30. 
Nadprogram: Aktualności 
P. A. fr. oraz tygodnik Foxa 
Sala mocno ' og rzana ! 

lirand-Kino 
s 

Pocz. o 4-e.i 

W# • 
Dziś prezentujemy! 

" D . a 

Najpie,koie,iszą wiedeńską komedję muzyczną w języku niemieckim pt. ~ 

(~russ und ku ss Ver0nika) 
Jedna z najwspanialszych kreacji uroczej 

CISZKI GAAL 
2-gi tydzień rekordowego powodzenia! IiITTA ALPAK 

"AłłS J" R A.Y ,~D Ił l W S Jl" O ł"lJ" 
(~ng zniŻOD~ na WlzQsikie I~anle 1.0g1 l50 i Z.ZO 
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Wiadomoi[i ~iela[e 
NOCNE DVtURY APTEK. 

Dziś w nocy d~ują. naG!tępuj~ 
3pteki: A. Potasza (Pla.c Kościelny 
10); A. Charemzy (pomorska 12); 
E. Millera (Piotrkowska 46); M. 
Epsztajna (PiJtrkowska 225); Z_ 
Gorczyckieg() (Przejazd 59); G. An
t oniewicza (pabjanicka 50). 

OSOBISTE. - Tłumacz przysię 
gly języka francuskiego j rosyj 
&hiego inż. Aleksander Russak, zo 
st:1.ł mianowany przez ministra spra 
,,· iedliwości tłumaczem przysięgłym 
dh jęz. hebrajskiego i żydow,skiegl) 
w okr~gu są.du apelacyjnego w Wa .. 
f7awie, z siedzibą. w Łodzi. 

Rada miejska Rudy 
zbierze się w sobotę 
W Rudzie Pabjanickiej zwoła.ne 

7ostało na sobotę, dnia 23 b. m. po 
siedzenie rady miejskiej. Na porząq 
ku dziennym znajdltją. się spra.wy 
dod'ttkowe budżetu, skreślenie nie
ściągalnych naleźności miasta. i in
ne sprawy, które w ó!woim czasie 
spowodowały opuszczenie posiedze 
nia przez większość członków rady. 

Posiedzenie wzbudziło wielkie 
eainteresowanie. 

I TEKAFONI 
NIE 

nailańsz" 
ALE 

. naileDSZJI 
ODBIORNIK RADJOWY 

Skład fab'Jcny, 

l6di. Plotr.owska 87 

PowrOÓła fala ergpg 
D"rekcja szpi.ala im. Prczgden.. l'Iośtitkieao 

dopuszcza .glko patzki dla tborgcb 
Od kilku dni osłabło nieco w szeń. chorych do lecznic, punk- cych z epidemją Szpital im. 

Łodzi nasilenie. epitlemji gry- tów itp., co zmusiło ubezpie prez. Mościckiego próbował po 
py, kt6ra jeszcze przed tygod czalnię do uruchomienia wyco czątkowo w drodze -apelu wply 
niem szalała w każdym niemal fanych już częściowo sił le- nąć na zredukowanie wizyt 
domu. Zdawałoby. się, że nie- karskich i farmaceutycznych. szpitalnych do minimum, lecz 
zwykle wytężona i niezmordo W 'szpitaln małż. Poznali. gdy to nie poskutkowało i na 
wana akcja łódzkiego świata skich nadal utrzymano zakaz oddziałach zanotowano zaraże 
lekarskiego oraz, wszystkich za odwiedzania chorych. nie się grypą przez chorych, lc 
kładów i instytucji leczniczych żących na chirurgji, czy in· 
z ubezpieczalnią społeczną i wy W szpitalu ubezpieczalni spo nych wydziałach, wydanie za' 

Oblolony jęZYk ... 
brak apetytu ... Zwróćcie uwap. ~ 
na działanie żołądka. Zazvjci. ' 
kilka razy zioła francuskie Th~ 
Cbambard, które niezawodoie 
regulują wypróżnienie. Cena 
torebki 35 gr. 
• •••••••••••••• e •••••••• 

Tomaszó .• 
DZIECI BIJA SIĘ· 

Zwraciliśmy już' uwagę, że po 
między dziećmi szkoły powszech· 
nej nr. 1 a nr. 6 powstają, bćjki 
Władze szkolne dotychczas nil' 
wycią.gnęły z tego żadn~'ch konse 
kwencji. Bijatyka na ulicach trwa 
nadal. Czas najwyż,szy położyć te· 
mu kres. 

działem zdrowotności pub licz . łecznej zakaz ten obowiązuje kazu okazało się koniec1.nem. 
nej na czele, zdoła powoli opa r6wnież. W dniach widzeil Obecnie krewni chorych mo 
nować sytuację i wpłynąć na zgłaszają się do szpitala niezli gą w dniach widzeń tylko przl' 
stopniowe, lecz zupełne wygaś czone masy krewnych, pragną· nosić paczki. Paczki te odbie· 
nięcie epidemji. cyeh złożyć wizyty chorym. Po rają pielęgniarki, kt6re wrę. SPóR O PLOT. 

l• • ł'b' W sądzie grodzkim:r,nal.·az;.a pł9 
Tymczasem ."'n.otowany · w lCJa, oraz s uz a Ole wpuszcza czaJ',. J'e chorym Zarządzona .... . d k'k do t .. . dekawa ·sprawa na tle· ljjeaokła.dlli~ 

dniu onegdaJ' szym i wczoraJ'. Je na nI ogo wnę rza. została również rewizja tycb go sporządzenia ·aktu rejfllltalnego 
szym poważny wzrost · tempera Należy podkreślić, że p.bli· paczek przez lekarzy szpital Małżonkowie Marjanna j WOjcił~ch 
tury i og6lne ocieplenie. spara czność łódzka jest naogół nie· nych, gdyż stwierdzono usiło· Małek zakupili od hr. Ostt'owf<ki0. 
liżowały w poważnym stopniu wyrozumiała dla władz zd;o- wania przesłania alkoholu dla pol l 

( go owę pacu, w.f11osu!.cego ok 
te wysiłki i oto, jak donoszą ' wotności publicznej, walczą- chorych. g) S tys. mtr. kw. Rozmiar ten je'dnal; 
nam miarodajne czynniki . le- ~ _________________________ ~I «je był poda:1y w akcie rejcnt~l ' 

karskie, mamy obecnie do za-I Koledzena .. emu p. BroniSławowi Rablnowlczowl z; powoda r.ym kupna. Po niejakim CZ :l il io l 1'11 

notowania powrotną - falę .. epi- .gonu Ojca Jego L e ° n a ~a część placu zostaln rÓi\"llll!Z 

demji grypy w .Łodzi. wyyllia. najserdeczniej .. e współczucie sprzedana i now.".T n::tb,.-\\·ca Cl! (; I<l : 
Peraonel biurowy I fabryczn, 

W ciągu tych dwuch ·dni na· firm)' Józef B.bad odgrodzić swą posesję od p(y:;f'~I' 
stąpił .- kolosalny · wzrost zgło- Małkćw płotem. 

Sirzał dOlBajsira 
Na wybudow:wie plotlt )[alk.j\\·il 

oie. zgodzili się . Sprawa zn31azla 
się w sądzie, który orzekI, że pc 
nie,,·uż plac był rozparcelowalIv I';). 

dwie rÓW110 części, przeto Malkcni,' 
r:ie mogą czynić trudności S\yrm c:~-
8iadom w odgrodzeniu posesji. 'raIliczne nas.t;ps.wa~szgkanowaDia robo.nika 

Głośne przed kilkoma miesiąca
mi zajście w tkalni SzmulowicZ<1 
(1 Maja 13 t5), w trakcie którego 
robotnik usiłował zastrzeUć maj
stra, znalazło wczora) swój epilog 
w sądzie. 
Pomiędzy Zygmuntem Baldinem, 

• ciosów nożeOl w plecy. 
Zajśc!e :(likwidowała przybyła WYSOkOŚĆ 30 klm. 

()oHcja. osiągnęła 'radjosonda 
B<lldin został przewieziony do 

szpitala, gdzie przebywał przez Z górą dwa miesiące temu wypu
czas dluiszy. PrzeCiw Jegerom wy szczona została radjosonda syste
teczono sprawę i zostali skazani DlU prof. Mołczanowa do badań nad 
przez sąd grodzki iUl parę miesięcy stratosrerą, zaopatrzona w aparai. 
więzienia. rejestracyjny. Wzniosłszy się na b. 

P.l'Iiedziiilka ·w· łodzi 

tkaczem kortowym, a jego zwierzcb 
nikiem, majstrem Franciszkiem Je
gerem panowały od dawna naprę'io
ne stosunki Baldin skarżył się, iż 
majster daje mu gorsze osnowy j 

nie chce naprawiać często psujące· 
go się krosn."l. W wyniku tych rze
komych szykan zarobki Baldina 
miały być znacznie mniejsze niż in
nych robotników. Stosunki dozna· 
ły dalszego zaostrzenia, kiedy Je· 
ger odmówił przyjęcia do pracy 
brata Baldina, Roberta. Do otwar· 
tej nienawiści między -majstrem 
i tkaczem doszło wtedy, kiedy ten 
ostatni udał alę ze skargą do kle 
rownika tkalni. 

Na wczorajs~ej rozprawie Bałdill znaczną wysokość, radjosonda zgi· 
uie przyznał się do winy i twierdził, nęła. Teraz dopiero odnaleziono a 
że strzelał dla odstrar.ze'lia Jege. parat rejestracyjny radjosondy ; . 
rów, którzy· zamierzali dokonać nall przewieziono go do ~loskwy. Jak 
uapadu. Oskariony ci1!rpi · od wieltt a·PiU'llt ten wykazJ:rJe, radjoeonda 
lat na epilepsję. osiągnęła wysokość' : rekordowa 

wygłosiła wczoraj odczyt o Sowie.łae:h· w Klubie 
Obywatelskim 

w 4Dia waoraiszJm ., lodz. włeekieJ. Jeden z tych odezytów 
12-ej przyjechała do Łodzi b. icma odbył się wczoraj wieczorem 'tV klu-

. posła Młedzińsk'-go, dyrektora de- bie obywatel'3kim przy ul. Moniusz 
partamentu miu. opieki społeczllej i ki 9, drugi odbędzie się dzisiaj w 
delegatka wydziału ochrony pracy lokalu ligi państwowców przy ul. 
kobiet i młodocianych robotników Wólczańskiej. 
\V głównym . inspektoracie pracy. Niezależnie od tego, p. Miedziń 
Pani Janina Miedzińska, jak już do- lilka już w dniu jutrzej8zym rozpo· 
nosiliśmy, przybyła do na!łzego mia ezyna 'tV Lodzi pięciodnlową lu
sta na zaproszenie ldlku organiza- strację zakładów pr:temyslowych, 
cji społecznych, celem wygłoszenia celem zbadania warunków pracy i 
odczytów o podróży po Rosji 80- płacy kobiet i młodo~iatlycb. 

loiku. Z uli, budki' 
Nareszcie i Łódź się stanie miastem europejskiem 

Onegdaj popołudniu odbyła 
się w starostwie grodzkiem 
czwarta zkolei konferencja w 
spra wie ruchu ulicznego nil 
terenie miasta. 

się handel uliczny. Budki te, 
zasłaniając widok przechod 
niom na jezdnię, przyczyniaj~! 
się do licznych wypadków. 

Dalej postanowiono wydać 
ponowne zarządzenie organom 

W dniu t6 października ub. roku 
Baldin przybył do fabryki około 
godziny 7 rMO i począł przygoto· 
wywać krosno do pracy; w par~ 
Olinut potem przybył do sali fa, 
brycznej Jeger i \V chwili kiedy 
witał się z jednym z robotników, 
stojący w odległości 10 metrów 
Baldin wyciągnął z kie~zeni rewol· 
wer i oddał w kierunku Jegera 2 
strzały. Dalszej strzelaninie prze· 
szkodziło zacięcie się rewolweru. 
Pracujący w pobliżu Baldina 

brat Jegera, Herman, dosl,oczył do 
strzelającego i z1czął zadawać mu 
I'iosy czółenkiem. Baldin rzu<'il si~ 
do ucieczki i wybiegł na podwórze, 
a za nim podążXli bracia Jegerowie 
i inni. Na_ podwórzlJ Jegerowie do· 
padli Baldina i zadali mu szereg 

policyjnym ścislego przł'strze- BEZDZIETNOśĆ 
gania przez przechodniów i I Rabin do mełameda: 
prowadzących pojazdy przepi· _ Powiadają, że zaczyna si~ szc.' 
sów o ruchu ulicznym. rzyć wśró.l żydów bezQzietno~ć ... 

Po omówieniu jeszcze in _ Non!leu'l. Mam przeszło 40 dzie 
nych spraw, konferencja zo- e;, bez uroku, w klasie, a :i;adne nilo 
stała zam~nięta. · llOchodti z f('f.hków bezdziftnych 

30 i pól kilometra. 
Przewód sądowy ustalił) że Bal- _ 

din od dawna O'dgraiał si(- f -S'\ftmU . Z- · ToWARZ~STWA PSYCHOL{ -, 
majstrowi, ~ drugiej jednak strony GICZNEGO. 
zostało ujawnionem, Ze postępowa W dniu 22 lutego (piątek) o go 
nie Jegera wobec robotników, było dzinie 21-ej odbędzie się w lokahl 
('zęsto niewłaściwe. t-wa. przy ul. Wólczań6kiej 17, pIc ' 

Po wysłuchaniu opinji , biegłycb narne naukowe zebranie, na któren! 
lekarzy oraz przemówień· stron, p. Marja Grzywacz - Kaczyńska 
t'ąd' skazał Baldina na 2 Jata wię- z Warszawy wygłosi odczyt p. t.. 
zienia, za usiłowanie popełnienia "Przyczyny powodzeń i niepowl' · 
zabój<;twa w afekcie. dzeń szkolnych". 

-~ 
15 i 16 marca w DUJku 

muszą się stawić imiennie p~wołani do piechot~ 
Po wcieleniu turnusu wiosen 

nego szeregowych artylerji (w 
roku bieżącym wyjątkowo 

wcześniej - już w dniu 14 b. 
m.) powiatowe komendy uzu · 
pełnieI'i Łódź - Miasto I, Łódź 
Miasto II i Łódź - Powiat przy· 
stąpiły w dniu wczorajszym dl) 
rozsyłania kart powołania dla 
wiosennego turnusu szerego· 

wych piechoty rocznika 1913, 
oraz roczników 1912 i 1911, 
których poborowi początkow' 
posiadali odroczenie słuib~ 
wojskowej, a w czasie osłałniit

go poboru uznanizogtali · ZtT 

zdolnych do odbywinia . CZyil- __ :.. 

nej służby wojskowej kat. "A"; 

,v obradach, którym prze
wodniczył starosta dr. Wrona, 
brali udział prz(>dstawiciele za 
rządu miasta, komendant 1'0-
licji na m. Łódź insp. Niedziel 
ski, przedstawiciele tramwa
jów miejskich i dojazdowych. 
przedstawiciele jzby przemysło 
wo - handlowej, komendy mi~ 
sta, delegaci Automobil- klubu 
i straży ogniowe i. 

Na konferencji omawiana Jutro premiera w "Lunie" 

Również rozsyłane są karty 
powołania poborowym roczn;· 
ków 1913, 1912 ~ 1911, zaliczo · 
nym do t. zw. "nadkontyngen 
tu", 

Rozsyłanie kart powołania była sprawa usprawnienia ru· 
chu na ulicach centralnych. -.• 
Po dłuższej dyskusji postano 
wio no znieść na ulicach w śród 
mieściu, a Szcz\!góln ie na ulic~' 
Piotrkowsldej }.randel okrężny. 
oraz stopniowo wyrugować :! 

ul. Piotrkowski"j i Nowomiej 
skiej, oraz innych centralnych 
ulic budki, w których odbywa 

@ -

Kino Dźwiękowe 

~.(ZARyll 
Dziś i dni nasłtlpnyc:h 

...,;.eJJd pc>rh:>' binv '~.r.Q!"J:',!iI.~' 

emocjonującego i frapującego filmu dla szeregowych piechoty 

Bella Donna 
trwać będzie przez 1 O dni, t. i . 
do dnia 2 marca r. h. 

Terminy stawiennIctwa d .. 
pułk6w ustalono na dni 15 i H'. 
marca r. b_, a więc o ~ tygod
I~ie wcześniej, aniżeli Vi' IJ)O 

przednich lata~h. (n) 
z Conr.deln Veidteln 

1.- Pal i Paia,bo'o 
~ajWeSels!~~!ia!'~t1~'~~~!!!!~!a zyskała 
zaszczytny tvtuł "Miss Europy". Koncert gry najlepszych na 

- i,,:,,; ... ~ k<:Lrnw"" PAT ;, PATA_Cl:TO .J,1 - T:Iup;!.(!.-!' ; ~MP.';~! 

II. - \Vymarzona para kochanków ekranl1 

Jfan (ra",ford oral tiary (OOPfJ. 
~ potężn)'ID drama- BZI· ~ Z· UJ· 6łm "j 
Cle wspołczesnym ~ .., 

Pa~~~tek ~ gOdz. 4-eL 
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, uzrk -I~ •• i I 
poc:blaniają ' lwią (zeit żgt:ia 

f~eo wiriooza 
znakomi-

(Pogawędka w kawiarni z dzisiejszym solistą Juanem Manen'em) 
Juan Mannen rozpo{lzął swe wjel temu. 

kie tournee artystyczne jeszcze w Mieszkalem wówczas, przypomin,1,m 
raździel'l1iku ub. r. Opuścił swą. slo scbi.e, w "Victorji" na Piotrkow 
lIeczną ojczyznę, Hiszpanję i po Wiol f)kiej. Dałem Jed~n koncert, na ktc 
lu sukM:'ach we Francji, Austrji. · rym był ,sam -gubern:ttor rosyjski 
Niemczech i Czechosłowacji zawj· l\'a3tępnego dnia si!:'cziall.'m z ojcem 

-far de Polsltl. -Koncertownł ' w Kra. w kawbIni i patrzał!:'m przez okno 
"ko~ie i Bydgo~2',Cży, a od wczoraj Ga defiladę wojskową. Pamiętam, 
'j~'rSt· g0ś~iem Lodzi. że duże wrażenie zrobiłv na mnie 

'j' -·Naszznakomity goe'Ć' ZWf3.Ca po obnażOne bagnety ' zołnier:lY, któ· 
'ws:iiechną, uwagę. -.' : rzy eskorto:wali ~bernatora. 

'·::·Risowa;' rnę-ska, twarz o: południo· Ktoś' w pobliżu mówił o jakimś za· 
wym' typie, machu. Balem· się nawet Żl"9V bom· 

przepaściste myślące oczy i miły ba, którą. rzuci zamacl:owiec, nie 
L'śmiech muszą mu zjednać o~óln'l trafiła i mnie. Uspokoił mnie.)j. 

ale rola m1)ja. polegać będzie tylko 
Ha grze na skrzypoach, kLóra wy 
pe;łńia nieomal film. Zwrócono się 
do mnie, poniewaZ 
sttidjowałeni życie Paganiniego 

i jego twórczość. 
, - Czy mistrz grywa własce kom 
pozycje? 

_ Owszem. W Lodzi będę gral 
dwie lub trzy. Pozatem dyrygowa. 
km już. 
własneJlli operami "Nero i Acte'l 

, i "Heros". 
Pi8ałem do nich muzyk~ i libretto .. 
A le oto :dzie mćj kolega ... 

symp2tję. ('iee, ale wrażenie dotąd pozo staJo, 
Siedzimy razem w kawiarn\ Łódź była pierw~zem miastł3m ja- Od\vracam się i szukam. Obok 

:\~jstrz ma przy sobie skriY!>C6. Po kie odwiedziłem w Pol"ce. ' "tolika przechodzi jakiś męz'czyz, 
tlobno Spotltałem się tu z dużym apI~u- na, niosąc futerał ze skrzypcami ... 

wogóle nie rozstaje się z niemi. zem, chociaż nie byłem wtedy Ś~nieję Gię ale mój, rozmówca. ma 
Rozmowa toczy się uczywiście do sławny. • zupełnie pow;l,żną minę. 
koh muzyki i sztuki. - Dawno mistrz gra? Musim,v się, niestety, pożegnać 
Mćwimy właśnie c Nif'lDczech. - Zaeząłt'm grać, mai'i!c 7 lat ~,1istrz śp:eszy posłuchać koncertu 
- Koncertowałem w Rzesz) Potem prz!:'rwałem na 'dwa 1::lta i na.. rzecz bezrobotl~ych w fUharmo. 

hzy lata, temn, a ost.atnio przej od tego czasu gram do tej ehwili r.ji. J. Nir. 
paroma miel.iiąc:tmi _ mówi wir· - mówi, pipszczotliwie ~łal'1.CZllc 
tuoz i kompozytor. Nie ma pan po· futerał ~wych skrzypiec. _ (,r:uJl,. 
Jęch co za zmiana nastrojów. Je· bo naprawdę kocham muzyk~. Ki~
bzcze stosunkowo niodawno publi".1 cham pracę, ona wypeIlIi.l, mi zy
noM niemiecka była. nieomal po de, uprzyjemnia.. •• 
jJJawni9 obojętaa. wotee ał'tysty. - Nie mll pan n'tprawdę żadnych 
Teraz witany byłem z prawdziwym in!lyrh namiętności? 

entu7.jazm~m. - Praca. jest mi niezbędn:t, 
Zaskoczyło mnie to pOpl'ostu, milI' przyjemność sprawia mi sztuka 
rozczarowało. Niemcy są. zgłodnia i kobiety. 
le, a. ten głód .\rtystyczny wycho Tak, kobiet.y ... 

Kino 

a 
' '',l;TaruŁo\vicza. 20 

dzi na dobre artystom. Grałem kC) Patrzę w piękną rasową twarz 
Jf'jno w Berlinie, Stuttgarc!e. 1I1anena~ Ani przez ·motiJOnt nit' 
Drezniel Erfurci'3, Monachjum l wątpię~ 1:6 , ma powodzenie u kobiet ' 
K arlsruhe. PllblbznośC jakby się _ Nie piję, palę mało _ ciągnie 

"I ()~llJi~ił~ Zdaje się, że przejrzała, wirtuoz - nie grywam w karty, ·Pocz. 4. 6. 8 i 10.15 
, 'lI). rilOtna. ' n1ówic o tenes:ttu;ilt.. hie t'Ubię.' jeść. PMostaje," 'lńuzykl!;, 

_ W sztuce, & w p(llityce? sttuka i kobiety. • ••• 
- Ni~\1h mi pan wierzy, ze mnie - Po łódzkim koncercie dokąd · 

interesuje tyUw sztuka. Z pośróil mistrz wyjeżdia? Dziś i dni nasteDn,Cn! 
\ysiąca miast jakie odwiedzałem \'Ii - Z Lodzi do Wilna, potem do 
1·13.sie 4;ourUAe, Kopenhagi, . Sztokholmu, Oslo i na 
poznałem tylko hotele, "ale koncer IĘ.łandję. 

tCłwe i .tworce. Objechałem kulę ziem&ką już 
Zamierzam n:twet w czasie wolnyw sześciokrotnie, 
uJ pracy objechać specjalnie Euro a nie byłem jeszcze w Islandji, 
lJę, by zwiedzi~ te miasta, w któ ~10je koncerty z Północy będą 

H) W porywaJ'a,cym filmie p. t. rych byłem ju:iJ po kilka razy, a transmitowane na cały świat. " 
których zupełnie nie zun.m. Hzymie dokąd, jadę na wiOGnę, 

- Czy miiltn pieJ wszy raJ mam grać 'IN filmie p. t. "tycie Pa· 
w Lodzi? gani niego" • 

- Nie. Nie jestem wprawdzie zupelnie po· 
B~rlent .tu. bliskI) ,trzy.dzif8Ci. lal ,dobny. do tego wielkiego artysty. 

" .. -.... 
Co uSł,szymy dziś Drze: radio? 

6.45 Gimnastyka i muzyka z płyt. 
12.10 "Tam szum Prutu. Czere· 

moszu ... " _ pogadanka o . Huct{l· 
szczyżnie. 

'12.30 Poranek szkolny. 
, 15.45 :Muzyka salonowa w wyko. 

" na:niu Oktetu Squire 'a, 'Orkiestry 
R~ymondea z udziałem solistów 
(płyty). , .' 

'16.45 Lekcja język:t fmnc1.ltSkiego 
17.00 Sluchowi~kp l>, t.. "ŻyCie 

Szopena". . 

Monachjum (405) 
20.10 Koncert . (,~r.. iu. Ę0l1l'ert 

wiolonczel01,"y Dworzaka l Eiymfo· 
nja E.nioll Czajkow:>kiego. 

Stuttgart (523) 
~1.no Symfonja.VII Beet.hovena 

i Eantazj;1 na fortepian z orkiestrą 
C,ajkowskiC'go). 

. ){alundbcrg (12.63) 

• 
I 

Ponadto olśniewająca, 
przebogata, wspaniała 

Rewja 
iao€eł:znO

a ",ustawa 
pra~ prof. Władysława Skoczylasa w I. P. S. 

Niema j~szcze roku, jak inicja
tor i twórca w~półczesncgo drze· 
worytu w Polsce, b. dyrektor depar 
tam!:'ntu sztuki ministerstwa oświa 
ty, b. Fezes inotytutu propagandy 
sztuki, jeden z najbardziej zasIużo
nych działaczy polskiego ruchu ar 
tyRtycznego j rektor akademji 
sztuk pięknych w Warszawie, prof. 
Wladyr,!aw Ekoczylas, bawił w Lo 
dzi z odczyt ('m na temat rozwojtr 
polskir-j grafiki. 

Jcszcze żywo mamy w pamlęcl 
'.yspomnienia o przedwcz'3śnie zga
s?ym mistrzu rodzimego drzewory
tu, a oto już oglądamy jego po 
śmierną wystawę_ 

Wystawa IPS·u zorganizowana 
zestała pod !ll'otel<;toratem komite
tu honorowego. 

Organizatorzy z niemałym tru
dem «'brali porGzrzucone po całym 
kraju dzieła Skoczylasa. Oprćcz 
ni('zliczcnych drzeworytów, ~kw'1-
tint, sztychów, rysunkow, akwarel, 
pasteli i obrazów olejnych, wysta
wiono w gablotkacb tragiczne kloe 
ki i plyt,v dr7.eworytnicze; których 
mistrz nip ,lckoilezvt gdyż śmierć 
wytn1ciła mu z rąk dinŁa i rylce. 

O. ~kocz:vla~ie pisano bardzo wie 
le. Jego drzew(:rvty były zawsże 
bardzc popnhrne i krytyka wyraża 
ła eię (I nich jaknajlepiej. Dla tego 
nic·zwykłego artysty, który mocą 
s", dj sugestywn!:'j siły 'potrafił nie
skovrdynowane rzemiosło drzewo
rytniMw polokich lOi"ganizowa,ć w 
sqementowany ruch ksylograficzny, 
flie było nigdy żadnych przeęzkód. 
~koezylas pierwszy wziął sobie 
drzewo~yt do serca l llpramał go 
JJietyJko s.alll, lecz wpl~'wał na licz
~:i }lIcj'ufę artyslów, :.tby i Ól~i. szt.n 
kę tę pGglf:bili. H\lzultatem tycl1 
wysiłków je .. t grupa "Ryt", która. 
Fl)raz pierwszy wystawiła swe pra 
ce w 1924 roku. W ten to sposób ma 
ło znana i zaniedbana dziedzina rze 
roiosła artystyczn9go, uprawiana 
dawniej przez górali zakopiańskich, 
podnieSiona, została do rzędu samo· 
dzielnych sztuk, ktćre przyniosły 
Polsce zaszczyt i rozgłos w świecie. 

Wystawa pośmiertna nic jest zbio 
:-em popisowych plac Skoczylasa, 
~le ouzwicrciacllenhm calej jego 
dlogj życiowej. Widzimy tam rz.~. 
ery olejne ł akwarele, w kt/.p·C'h 
\\ yezuwa się obce wpływy. Pertate 
z Kazimierza nad Wisłą, "Kopanie 
J:.ur3.ków·:, krajQbraz z IIncul6zczy, 
zny, tatrzańskie i t. p., pochodźące 
z najwczeElliejszego okresu twórczo 
~ci artysty, niezawsze orlp'lwiada. 
J11ce jego m'~ntaJności, a ll3,wet je. 
z.) 1l10i1iwościtlm. 

Skoczylas przechodzi szybko do 
alqvdorty, a właściwie do J:ozmai· 
tych rodzajów grafiki, początkGWO 
_ g-rafiki użytkowej. Cholliaż 

absorbuje go pl'zedewszys.tkiem 
urzewOl Y t, uprawia również tech 
nikQ metalową. W pracach tYCfl 
jest Olyg·inalny. Technice impresjo 
uistYl'zno·linca.rncj o ja.skrawyoh 
p~a\llarh b,viatlocicnia przeciwsta-

wia linję ' spókojną i uom.inllJ!!ry 
ton f.zarawy. Skoczylas przeory,ytlt 
swymi rylcami i dht Lam i gł:1dkh) 
tafle grusz l tmkszp::mów . . ni,~ szu
kając łatwych ofehów .. hko ~wie
tny rysownik najmniej' uwagi ZWl':t 

cal na rrz('!3z('zcpienie l;a !!:rlln~ 
drzeworytu walorew,. \l'kt~l:iwy ~h 

malowidłom. Pod jego mi.3tl·zow~lq 
clIonią technika drzew')rytl.iuz:t "b· 
je się sztuką samodzielną. o swoJ
i[;tych możliwościach rk"prp<;ji 
m'tystycznej. Forma. jęgo krzep
nie coraz bardZIej i tak o' ,) 
1. prymitywnych, a 'I"Ia~cL 
wie prootych, realistyezp.ych głów 
g6ral~kic:h prz-'ldl<Jrlli do tematów 
zbójeckich, będących' wytworem 
fantazji 'Twórca "Teki zbójr:ricldcj" 
ullic ~~, leżnia f.ie 2uneJnl:! cd natll, 
ty :\1" li· f rmt;j~ :;'i, ::lp IIł/in!t ją. 
do swoich koncepcji, tworząc w 
tpn sposób oryginalną. szttikę o cha: 
rakterze ludowym. Jest to sztuka. 
szlachetna, przepojona : pierwiast
kiem fantastycznym, .pełna nie wy
pc:wiedzianego czaru, a jednocze_ 
8r.ie niezwykle . bezpo~Tednia i upro 
Szczona.. 

W k~talogu fi~uruje bliSKO 2Qt, 
drzeworytów, z ktorych. naJmniej 
połowa to chieła skończone i doj
nałe artY15tycinie. Port1;ety gc.ra.l~ 
skie, dokładne w rysunku 'i Wierne 
poe! wzglęoem charakter~ cała ga
I~.ia wyimaginowanych 'pNt.retl~w 
świętych (~w. Krzy~ztof", św. Sa
h:tstjan", .,Madon~a"), t,ńce zbój
nkkie, łucznicy, ~:)nnice,' kobie
ty, motywy z Kazimierza,kompozy 
cje urbaniiltyczD9, maski, autopor
trety, grupy żydl)wskie -.: oto fra. 
gm~nty, które mi~trz sobie JJajbar
dzi~j llpod.obal i którym dał nłeba
nalną interprpta.eję, dotąd nłewyzy 
E-k~ną przez nikogo. We 'WSzyetkjch 
pracach dominuje śmiała kompozv 
cJa i dekoracyjny rytm form. Wy. 
E'tawa należy do niezwykle rzad
kich zjawisk i daje .nieeap9mniane 
przeżY0ia emocjonalno-artY'lityczne. 

Całość, oddająca. wiernie doro~ 
bek mistrza, jest znakomitym do
wodem tężyzny artystycznej twór
cy polskiego drzeworytu i trwałym 
pomniIdem zasług SkoczyJasa, kló 
l ego imię zapisane zostało zlotemi 
7gloskumi w historji ~ nowoczesnej 
sztuki polskiej . 

St. GeJ. 
, 

TEATR MIEJSKI. 
Dziś "Ten i tamten". ~ . 
W niedzi91ę o godz. 12-ej w pol. 

"C0sarz i sbwik". 

STOW. KUL TUR LIGA 
wydaje ulgowe bilety -do kin, na: 
dzisiejszy koncert Juan:t Mnneua. j 
do tea.tru Rozm:titości (występy 
artysty Granacha). 

Stowarzyszenie przyjmuje zapisy 
r.<I, kurs języka angi!:'l"kiea-o dla. 
zaawansowanych. Sekretarjat (ul. 
Zachodnia. 68, tel. 191-15) czynny 
codziennie od 10 - 12 i od 4-1V 
wieez. 

18.00 Lódz1w skrzynka pocztowa 
'18:15' ~Iuźyka U)lyty)~ . 
18.25 Trio St. RavmowicZll. 
18.-15 ."Co czyuc?;' 

20.10 Kono~rt (I'ol'mat symfo· 
niczny "Iheria" Debussy'ego, KOD· 

t ert fortepianowy G~moll Sauit 
beJlJ5:t w wyk. A. Rubin:stoin:t 
"ymfonja, C-dur Szuberta). 

( Paryi (1648) 

jpi~wna PRO~LA~UJEMY _ 

_,p. t. DZI~n I .mlf(bu , ~!) . .oo. KoncCI,t .. z ,eyldu ,, ~on:tly .1,. 
\-:1.11 'Beęthovena". . 

19.30 :\IuiykfL (płyty}. :, ! 
20.0(} . A mery!<:\)i ski kw:trtE't ko. 

biecy i Kwintet snlollow,v (płyty) 
, 21:00 "Fg'zutyezna l;odrói" 
f: l'l1flv('jn, 1lI1l'l.veZl1:t, 

?i.45 . .. 0 ;irojonveh l,j\;fh"tcł! ~.= 
',~kowy(;h" _ OLk~yt. 

22.15 )[nzyk'l t:tner::m:1. 

AUDYCJE ZAGRANICZNE 
Konigswusterhauseu (tS1l) 
21.25 JQh:tnnes ~tr:tll Sló gra Prc· 

lUdjnID 3zo1'l:lIa. 

:łl A5 KonCf'rt (Byulfonja C· moll 
r1ol\:trta, "Istar" d'Indy'ego, Ra. 
pl>od.ia na khrnet z orkie5trą, De 
kssy'ego, Śmi",rć Izoldy R. Wag· 
nora). 

Stras"bllrg (349) 
::? 1. 30 Koneert skl·7.Y1?oO\~y i 

rragm\..·nty z ,,·W,~ ... dx F'ig;.:lrn" ~fo· 
,,~ub. 

MEtijolan _ (368) 
:.'1.00 Opera ciH .. Adrj,tllna. Le 

l:OllVreur". 
Praga (470) 
JO.:-\U Up('ra SJ1ll'tilny .)Dalibor". 

,,42 U I 
realizacji amerykańsko króla 

operetki 

George· hite's 

na premjerą filmu 

"AnTEK POLlClnAJ JER" 
ADOLF DYM ZA 
M. Ćwiklińska, Marja S'ogda, 
A. Fertner; Konrad Tom ' 
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Łódź, dnia 21 lntego 1935 r. 

Chmielewski 
wraca na ring Nardars.lwo polSkie na biednej. dra ze 

W niedzielę w sali Geyera. 
przy ul. Piotrkowskiej' odbędą 
się o godzinie 11.30 międzyklu 
bowe za wody pięściarskie, w 
których weźmie udział szereg 
wybitniejszych zawodników, a 

Kilk~ lepsz,ch· skoczków, pleiada marn,ch biegacz,., zupeln, 
brak zjazdowców·· 010 WSZJSlko. czem motemr sie Doszcz,clć 

Nor.ellowie i sZ"ł!dzi s.ariai. '" Dlil.rzosi,,'.tb Poliki 
WŚł"ód nich znajdzie się rów· Nie.3zczególnie spisaJ1 się nasi 
nież Chmielewski po raz pierw l'eprezentanci na mistrzostwach 

te przez p<>laków za.czynają. być nie niu z innymi narodami europejski· 
tylko s{Dutne, lecz już irytujące. mi znajdują się na cBzarym kodo1&, 

F'IS w Czethosłowacji. Rotczarowa 
szy od czasu wyzdrowieni.a. nie jest teru większe, że opinja pu-

Ustalone zosłały następują IJ!iczna przywyczaiła się widzieć w 
ce pa~y waga musza - Gluba, narciarzach jeden z filarów sportu 
_ YVojcicchowski; waga kogu· polskiego na terenie ::niędzynarodo
cia: Spodenkicwicz _ Wojcie. wym. Ostatnie olimpjady, szereg za 

wodów międzynarodowych rozegra
chowski II, waga piórkowa: nych zagranicą j w kraju potwier-
W oźniakiewicz - Mikołajczy~. dziły tezę, ze poza hippiką, lekką 
i Zajbert - Bagrowski, na· atletyką, tennisem i szerDlil~rką, a 
stępnie Birnbaum - ' Gołębiow takie i wioślarstwem, narciarze pol 
ski. Pozatem w dniu dzisiej- ,ey. stoją na poziomie pierwPzł:'j 

d' ta • kla.sy europejskiej i za.wsze hODoro 
s~ym program zawo.ow zos - we. miejs('a wywalczyć potrafią. 
me skompletowany l wyszuka Tak w każdym razie wydaje się 

Narciarstwo nasze poszło po dro Legendy o "fenomenalnych" umia
dze szybkiego realizowania wkła-I jętnościach zjazdowców zakopiad
dów pracy i trudów. i rzuciło się skich prysnęły przy pierwszem 
odrazu na skoki. Niemalą roję Od" 'l.ctknięciu się z kJa,są. europejską. 
grywa w tym wypadku zapewne Niewesolo przedstawia ~ię stan 
fakt, że popisy te są hardw erek- nclskiego narciarstwa sportowego. 
towne, natomiast biegi narcla.rskie I • biegach, gdzie powinniJŚmy dojŚĆ 
są konkurencją. sza.rą, besbarwną l najlepszych stosunkowo wyni
j mało efekłowq. PRy długim: .. w, gdyt wanmki mamy doskona 
('hoeiuby w najgorszym stylu od· le, nie chce się pracować- Na Wł
danym skoku. widownia zaehłystu- !'Jńszezytnie są. pierwszorzędne te
je się z zachwytu, natomiast na kła leny do wychowania biega.czy, nie
sie biegacza pozna 8ię zaledwie kU ma tylko chętnych do pra.ey i dIate 
kUllclStu specćw i na tem koniee. go tei; poziom klasy naszyeh biega 

ni przeciwnicy dla Surkow· powierzchownym obst?rwatorom ~y-
Pozostawiliśmy za.tem I!,..ar~ pra- "-Y obnita. sięs.ta.le. . 

skiego, Kłodasa i Cbroielew- cia sportowego w }'lO[:;(:;3, tak prze-
"kiego. dewszystkiem wydaje Się... samym 

narciarzom. 

cę biegową innym narodom j ddt, Najlepiej stosunkowo wiedzie 8i, 
poza skandynawami bij~ nas bel w. skokach, chociaż i ta. grupa. opie 
pardonu niemcy, ezesi, ba _ nawał 1'3. 1!1re powodzenie przedewszyst
włosi. kitm na · doskonałym Marusarzu 

PoiSKa-Czecha
słowacia 

Tymczasem sukcesy z lat ubit?o 
głych, uśpiły ost.'1tellznil3 czujność 
ludzi powołanych do opieki nad 
narciarstwem, li rezultaty osiągnię-

Ale na skokach i biegach nie kOil 8t:l.nisła.wi-a i bardzo dobrym Br. 
czy się narciarstwo sportowe. ~ Cżechu. Pozost'tli skoczkowie, . to 
jeszcze biegi zjazdowe: konkurea- 7.Aledwie klasa B. 

29 kwietnia w Pradze 
cje, w których polacy w porewna- Tak wyglą.da sytuacja w Polsce 

Zarzą.d Polskieg;) związku bokser 
t.kiego zatwierdt:ił termi,ft meczu 
bokserskiego o puhar środkowo 
f·\!.ropejski Polska _ Czechosłowar 
c ja; na. 29 kwietnia w Pradze. W 
rozgrywkach o puhar pozostały 
j('8zcze Polsce trzy mecze a miano 
wicie z Austrją w Wiedniu (ma.j), 
2 Niemcami w Poznaniu (listopad) 
i z Czechosłowacją w PQlsce, 1t 

miejsce uniewa.:I-'Dionego meczu 
w Warszawie. 

Kłopotg bok~iltów 
(zesi dos.ali dobrą nautzkc. - Dokończenie 

mis'rzosiw w roku przgsllgM 

Pli,dzylllubOWI 
zawody bokserskie 

Zarząd Polskiego związku hOI cbji i Czarnych, następnie Cra· 
keja na lodzie postanowił zwró covii. Czwartego finalistę mają 
cić się do zwią.zku cze~hoslo· wyłonić dwa spotkania waJ' 
wackiego z protestem przeciw szawskiej !Legji z poznańskim 
ko licznym nieforn::~lnościom, AZS. Ze względu na odwilż za· 
popełnionym prTy sędziowaniu kończenie mistrzostw napoty· 
meczu hokejowego między kom ka na poważne przeszkody i 
binowaną. drużyną polską. a chociaż Krynica i Lwów zło 

W nachodzącą. niedzielę organi· Opawą przegranego prze~ po}:. żyły oferty na zorganizowani€: 
luic klnh Mal{.abi w sa.li Geyera ków w stosunku 1:2. turnieju finalistów, rozegranil 
l'rzy ul. Piotrkowskiej 295 ciekawe Sędzia czecho!>łowacki nie dwuch spotkań AZS. z Legją. 
Htiędzyklubowe zawody boloserskie uznał wtedy dwuch brawek re. ze względu na brak lOGU napo 
Vi których wezmą. udział rćwniei gularnie zdobytych, a pozalem tyka na poważne łnldnośei. 
czolowi bokserzy łćdzcy. M. in. za nie zarządził przerwy podczas Nie jest też wykluczonem. 
J'owniony jest udział Gluby, Spo· · trzeciej tercji, dzięki czemu że ostatnie mecze o mislrzo· 
dc-nkiewicza, W ożniakiewicza, Bur.. polska drużyna grala cały stwo Polski przeło:rone 70llitana 
J;owskiego (lKP.), Tomaszewskie- czas pod wiatr. Jednocześni(: na zimę 1935-6 r. i rozegram' 
go, 'Yojci'3chowskieg{), Mikołajczy· zarząd PZHL. nie omieszkał w czasie świąt Bożego Naro· 
ka (Geyer), Zajbarta, Birnbauma wspomnieć o niegościnnem dzenia. . 
(Makabi). Zawody rozpoczn~ się ' ::l przyjęciu polskich hokei"tów \l' * 
godz. 11,30 przed DOł. Opawie i jako odwet nakazał Po ukończeniu mistrzostw 

Bokserzy \Vimy 
jadą do Gniezna 

Na. niedzielę 3 marca druzyna 
r.okserska Wimy wyjeżdża do 
Gniezruł, gdzio rozegra towarzyski 
drużynowy mecz z ' tamtejszą 
,.Stellą!'. Mecz ten zost!l.Die rozegra 
ny we wszystkich ośmiu wagach 
od muszej do ciężkiej włącznie. 

lwowskim Czarnym ·zerwani., hojekowych łódzkiej klasy A, 
pertraktacji rozpoc~t;'tych ~ (l kolejność miejsc zajętych 
pawą w sprawie rozcgr:mia ml' przez uczestników rozłrI'ywek 
czu we Lwowie. jest następująca: ŁKS. - Try * umf, Strzelecki K. Sp. - i U-

Sprawa rozegrania finałó nion - Touring. Ten ostatni 
wych m~czów o mi<;trz"stwo 
Polski będzie załatwiona osła· 
tecznie na najbliższem posi .. 
dzenin zarządu. Do finału Z9 

kwalifikowały się zespoły L~ 

Trójkowy tarniej' 
siatkówki 

W dniach 3 i 4 marca rozpocznie 
się w Łodzi turniej siatkówki teń
skiej i męskiej organizowany w ce 
lu propagandy gier sportowych w 
Łodzi przez zarząd LOZG-S. Tur
niej ten będzie rozgrywany poraz 
pierwszy w Łodzi syetemem trójko 
wyro, t. zn. każda drużyna składać 
się będzie z trzech zawodniczek 
'Wz~l. zawodników. W turnieju mo
gą. bra-ć udział wszystkie kluhy 
!ćdzkie, przyczem kluh może wysta 
'\&o;Ć dowolną. iloŚĆ zespołów. Dla 
zwycięzców przeznaczone są puha
ry przechodnie, ktćre urzechodzą 
na własność klubów po zdobyciu 
ich trzykrotnie (niekoniecznie ko· 
lejno). Turniej będzie się odbywać 
corocznie w okresie zimowym na 
salach. Poza puharami turniej roz
grywany będzie w sa.\ach przy ul. 
Zagajnikowej i Kowo-Targowej. 

Walne zebranie IiKS-u 

ma jeszcze do rozegrania mecz 
z mistrzem klasy B o utrzyma
nie się w A klasie. W razie po· 
rażki spada do klasy B. Union 
Touring, a na jego miejsce we· 
szłaby nąjlepsza drużyna B-kla 
sowa. W tym wypadku jest to 
jednak bardzo wątpliwe, gdyż 
zarówno Hakoah, jak i Makabj 
prezentują tak niski poziom, 
że ich zwycięstwa nad Union . 
Touringiem są nie do pomyśliJ 
nia. 

Wobec gwałtownie wzrasta· 
jącej temperatury przypusz· 
czać należy, że sport hokejowy 
w Łodzi w tym sezonie będzie 
musiał skapitulować i pozosta · 
łe mecze o mistrzostwo nie bę· 
dą. mogły być doprowadzone 
do skutku. Siłą' rzeczy przesu 
nięte one m~szą być na pnv· 
sd:v okres zimowy. 

- kraju sp.:>rtu narciarskiego. Kil
ku skoczków, p<>tem długo, długo 
nic, a ' p<>tem.... także nic. Czas naj· 
wyższy, ażeby czynniki w PZN zda 
ły sobie wreszcie sprawę z tej sy
tuacji i wszystkie wysilk~ skiero
wały właAnie w kierunku krzewie
nia narciarstwa. biegowego. 

* Szesnaste mistrzostwa narciar-
skie Polski odbędą. się w Zakopa
nem w dniach 22 _ 26 bm. Młstrzo 
stwa rozegrane będą ~ konkurencji 
międzynarodowej, bardzo silnej. 
Udział w zawodach wezmą świetni 
za.wodnicy norwescy i szwedzcy. 
N orwegję reprezentować będll= Ił.. 
Andersen i Gundersen, ze Szwecji 
na.tomiast prsyjełdta.ją Engbmd, 
Laraon, Ma.tsbo, VIklund, Carlquikt 
Johansson, LillieMk i Wiken. N&~ 
miast na.rciarze czescy i niemieccy 
świecić będą nieobecnością. 

Program zawodów jest następu,. 
ey: 

W sobotę tiieg na. 18 klm:. otwar
ty i do kombinacji. Star.t i meta. • 
Lipkach. 

W niedzielę na. KroJtwi rozecN'. 
ny zostanie konkure skoków utwar.· 
ty i do kombinacji. 

W poniedzialek bieg sjaa'GW7I 
pań i panów. Biegi zjazdowe ~ 
dą się na Hali Goryczkowej. 

We wtorek slalom pU i panc:" 
na Hali KQndrat<. wej, .' v, 

Tylko 3 kandydatur, 
do nagrody PUWF. 

w czoraJ upłynął termia akłaiIJi .. 
nia kandyda.tur do wielkiej honoro· 
wej nagrody sp<>rtowej PUWF. W, 
przewidzianym terminie zgłoszone 
zost:lly tylko trzy kandyd'ltury, =' 
mianowicie W alasiewiczówny, Waj· 
"ćwny i K 1ukowskiej - Spychajo
wej. Innych kandydatur nie zgłasza 
no, wobac czego nagroda. sportowa 
dostanie się w ręce jednej z tnecb' 
lI1istrzyń świata.. 

DotychJzas nagrodę zdoliyły: Ko 
nopacka. - Ma~:.J.szeW!Ska w 1927 i 28 
r., nsstępnie Petkiewirz, pćiniej 
wioślarze B~dzyńaki i Mikołajczyk. 
Kusociński i dwukrotnie Walasie· 
wiczćwna.. 

Swietny kierowca niemiecki Hans Stnck pobił na trasie Via· 
reggio - Lucca we 'Vłoszech rekord klasowy szybkości na 
l milę, osiągając przeciętną s1.ybkoŚć ;J20,267 km. Na ilustra · 
pji widzimy Stucka obok maSi yny, na której osiągnął ten 

w nadchodzącą. niedzielę odbę
dzie .sią w sali rady miejskiej przy 
ul. Pomor . .,kiej doroczne walne ze
branie Lćdzkiego Klubu SportowI" 
go. Początek zebrania zostal wy 
maczony na godz. 15 w l · terminie, 
i Da Il'odz. 16 w drugim terminie. 

Na wsp3.uiałym stadjonie am'!terd;1mskim odbyło się spotkanr~ re· 
prezentacji Niemiec i Holandii, któ re. jak to jL:.i dOllosili.timy, zakoń· 
ezyło się zwycięstwem ~iemiee 3:2. ~a ilustr:1Cji widzimy marsz orki a 
sb'y hoJenderskiEj na stadjon. Xa dole moment E"t:-zclenia 

świetny wynik. przez niemców dec:vdującego trzeciego gola. 
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winno odb,wać sie \V krajolI c owarzrslwach asekurac1'jn" 
J ednem z z.agadnieó, ZWill":a 

nych z obrotem surową hliweł
llf1 jest sawa 

uhezpieczania b·anspOl·lów. 
Transpol'ty, przychodzące d:.t 
Łodzi na konsygnacje, lub h~ż 
jako sprzl'dane z terminem wy 
knpu (t. zw. ZeitgeschiHtc), za 
:;adnkzo ubezpieczone są d.1 
momentu nadejścia do stacji 
ł .. ódź. W jednym tylko wyparł · 
ku przy bawełnie spotykamy 
sil: z dwiema mQżliwościami: 

li bawełna, ubezpieczona 
j(.st 'IV czasie transportu ~W,' 
l, pm cif Gdynia; I 

przesyłać za to rachunek. 
W tE'n ~pos6b bOWIem Qdbiol.'· 
ca,t, j. 
przemysłowieu łódzki pla('ilh~' 

za ubezpieczenie dwa razy: 
raz zagranicą i drugi raz tl 

krajowego eksper1ytorn. 
Ten anormalny i :olptzec1.ny 

:r. ustawą, stan rzeczy winien 1.1 

lec jaknajszyb zej likwidacji, 

a"eln 

gdyż udbywa si~ z wybitną 
szkodą dla życia gospodarcze.
go, Zmiana ta może być prze
pl'uwadzona w 5posób zupełnie 
łatwy w tym sensie, aby towa
ry zalegające '" kraju 1. ozna
aonym odbiorcą 
ubezpiec?anc były bezwzglę

dnie w towauyslwach 
krajowych. 

Iko za 

Dotychczas bowiem całkow ile 
ubezpieczenie transportu i :,kła 
du odbywa siQ 

na terenie zagranicy, 
dokąd w ten sposób odpływa
ją bardzo poważne kwoty, eze 
'{O z punktu widzenia 

bilansu płatniczego Polski 

lnie można uznać za zjawisko 
dodatnie. 

oli"kel 2) a.lbo też na czas trwania I 
ładU11k\t do łJod1.i, w 30 dni oe i 
daty przybycia do Łodzi. 

Obroty tym surowcem w Łodzi spadają do minimum 
Odmiennie przedstawia się 

sprawa 
ubezpieczenia bawełny, 

gdy. zalega ona w konsygna 
:;:~ch Gdyni, jako zakupiona 
przez Lódź fow. (franco wagon 
Gdynia) i od wysyłki ubc~pi~ 
c;~·na jest 

lla )'yzyko i koszt odbiorcy. 
J Oll!-e towary ubezpieczane są. 
lIą oas transportu tIo Lodzi. 

~1.~tatnio zaobserwować si~ 
.. hła va tle tych 7sgadnień nie 
torzvstna zmiar'.a, odbijająca 
sio: wybitnie 
ujemnie na pracy krajowych 
przedsiębiorstw asekuracyJ .. 

nych i ekspedycyjnych. 
Polityka ta zmierza w tym 
kierunku, że transporty VI 

myśl dyspozycji agentów za 
granicznych, t. j. bremeńskirh 

W t ygodniu , ubiegłym na giełdzie zwiększyło się o blisko 2 tysiące 
bawełnianej w Nowym Jorku noto- bel dziennie, co świadczyłoby o po 
waDO sytua~ję wyczekującą. Wy- prawie we włókiennictwie. 

rok w sprawie klauzuli złota posia W sprawie międzynarodowego 
da dla rynku bawełnianego wiel- paktu regulującego światową pro
Ide znaczenie, ponieważ sankcjonu- dukcję bawełny wydaje się nie
je dotychczasowy stan rzeczy i u- prawdopodobne, aby inne kraje, 
macnia pozycję dłużnika, który za produkujące ten surowie~ (Chiny, 
bawełnę płacić będzie tylko dolara Indje i ZSSR) wyraziły zgodę na 
mi efektywnymi i stwierdza, ze, ustanowienie wspólnych norm i o
państwo, występując w Jakiej- graniczenie swojej własnej inicJaty
kolwiekbądż tranzakcji bawełnia-
nej. płacić będzie wierzycielowi tj. wy • 
farmerowi w dolarach po kursie Zbiory bawełny indyjskiej okre-
1,99. ślane są na ok. 4,800,000 bel w sto 

Zgodnie z naszemi przewldywa- H!.Dku dl) 5,640,000 bel z r. ub. To 
niami giełda zareagowała natych- usprawiedliwia poważniejszą Zwy7;
miastową zwyżką do 20 punktów, a Jtę cen baweł·ty illaY.iskiej w ostat
w d'nia<::h najbliższych oczekiwać nich miesiącacll. Zwyżka ta docho-
należy dalszej zwyżki. dzi do jednego pensa na funcie. 

Spożycie bawełny ameryka6skiej I Sytuację w Łodzi sfery zaintere· 
w Ameryce, w stosunku do r. ub. SGwane oceniają niepomyślnic. Do 

wodem tego są zlllniejszające się o
broty. 

W pierwszY"l ' rzęDzie na zmniej
szenie się obrotów wpłynął, zda
niem tych sfer, bezkartelowy 'stan 
w przędzalnictwie bawełnianem, 
gdyż wielkie przędzalnie, §rednie j 

maJe pCWlltrzymują się od tranzak
cji, zajmując stanowisko wyczeku· 
jące. Nieltorzystna sytuacja wpły
nęła na zaostrzenie kredytów, u
dzielanych ptze~ agentów. Niektó
rzy agenci sprzedają bawełnę tylka 
za gotówkę, gdyl takie rzekome 
polecenie otrz~'l1lali od rep re zen to 
wanych przez siebie zagranicznych 
dflmów. To wpływa z l.olei ujemllj~ 
na wysokość obrotów, ponieważ 
śred'ni i mali przedsiębiorcy llie są 
w stanie płacić Z<'l bawełnę wyłącz
nie gotówką. 

oraz subagentów krajowy~h 
przedsiębiorstw ekspedycyj· 
nych otrzym~ją rlyspozycj~ 
nieubE'zpieczania bawełny, 
gdyż jest ona ubezpieczana do 

przemusI led ahnu przed s.ezonem 
odbioru towaru przez wskazu· Kl~ska zwrotów 
nego przyszłego odbiorc~ ja ko 
mająca ulegać miesiącami w 
.. 4.ładach wolnocłowych w PQJ 

towarowych. - Konkurencja 
Stabilizacja cen przędzy 

anonimowców. 

see. Sytuacja w prlemyśle jfld-j kpnsoltdacji przemy~w~w. 
Ubezpieczenie hawełn)' tej 04 wabnym kształtuje się niepo, P~óby w tym kierunku czyni" 
byWa si~ w zagramczn)'ch to, myślnie. Sezon zimowy w prze ne już były w r. ub. Pertrakta 

warzystwach asekuracyjych. ciwiCJństwie do r. ub. pr7.ynióllł cje nie dały jedn~k żadnego re 
'\V ten sposób dokonywane jesl pogorszenie, 7.ultatu. Obecnie nie czyni sil 
jawne obchodzenie wydanego 
w swoim uasie rozporządze. obroty obniżyły się o 20 w tym kierunku iadnych wy 
ula min. skarbu w spraw,e procent. siłków. 

scc w CJO proc. Konsumuje ~ię 
przędzę jedwabną krajową 

kt6r,ej ceny <;,ą tak same usta 
bilizowane, jak z9.fi!ranjcznej. 

Na rynku 
jedwabiu sztucznego 

ubezpieczeń. "faterjały jedwabne były .v Niemniej poważną o }101ączl;'ł 
O ile się zdarza. że wysyłając V } swoim czasie towarem wyl>O w tym przemyśle jest Obecnie fabryki sztucznegn 

(lys~onuJe towarem .. do chw!ł; kogatunkowym i wysoktlwarlC1 konl.urcneja anonimowców ł jedwabiu zwiększyły produk 
ł.ld~aelema dyspozycJI wydama, ściowym, Obecnie, z POWOd\l1 fabr3-kanłów pJ'al'lIlących cję, zastoso\Vując ją do po 

w marcu ub. r., t. j. w okresiE: 
sezonu zac1'akło sttroWC9. 

t . J. wykupu przez przemysłow. ., .• 
~:a łódzkiego _ sprawa kompLi ~ub~zem~ o~blOrcow produk.u zarobkowo. trzeb sezonu letl1lego, to tl.'Ż w 
kuje się przez to, że towar za Je SIę głowme artykuły tam" t. zn. nakładców. N"kł~dclo b.1'. przemysł otrzyma po-
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Spokój na rynku 
dolara 

Pożyczka stabilizacyjna 
mocna 

W I.Iniu 19 bm. na giełdzie w 'u 
wym Jorku notowano 7 proc. po
życzkę stabilizacyjną na poziomie 
dol. 123, a więc pod znakiem ten· 
dencjl b. mocnej, Również 11a na
sqm rynku pożyczka ta wydatnie 
zwyżkowała, kształtując się w gra 
nicach od 74,50 do 73,75 przy Jl"" 
daży wydatnie zmniej 'zonet i jed 
noczesnem zwiększeniu zapotrzebo
wania. Illne"papiery państwowe 110, 

towano w granicaeh dotychczaso
wych przy llie-Lbyt wielldch obr~
tach. 

Sytuacja na rynku pieniężnym 
uie uległa zmianom. Bank Polsld 
podwyższył kurs dolara o 1 punkt, 
płacąc 5,24, 5,23, 5,26. 

W obrotach prywatnych dolar 
kształtował się od 5.26 do 5,24. 

Kurs funta zarówno w BanKU 
PolSkim, jak i w obrotach prywat
nych nie uległ zmianom, 

Kto kupule 
fabrykę Leonhardta? 
Według pogłosek z kół prze, 

mysłowycll miały zosta~ osta
tnio sfinalizowalle rokowania. 
które odbywały się w Londy
nie pomiędzy zarządem firmy 
Leonhardł, W oelker i Girbardł 

a Jedną z firm prz('mysłu kOD
fekl'yjnego "Bracia P." w tym 
sensie, iż IU'ma ta wydzieri.a
wić ma na dłuższy okres etl8n 
wszystkie oddziały fahl7kt Le· 
onhardta. 

Zaznaczyć naleźy, Iż, jakkol
wiek obłe załntf're owane fł: 

my, do których zWI'ół'łliśm~ 

,"iił', eelf'OJ spr~nV(lzenia tej in 
formacji, odmawiają udziele
nia wyjaśnień, według pogło

sek sfer gospodarczych, tran 
zakeja ta miała być snnalizo
wana ostateeznie, tak ze uru
chomienie zakładów pod no 
wem Jderownicfwem nastvDo 
by w najbliższym czasie. 
........................ 
Teatr "ROZMAITOśCI" 

Cegielniana 27, tel. 112-25 
Gościnne występy słynnel[o artysty 

Aleksandra GRANACHA 
DZiŚ, w czwartek o g. 9.30 po cenech 

ulgowych, cały parter 1 zloty 

"S. mienie świata" 
Jutro, w piątek powt6uenlc premjery 

.. Shylok" E Aleks. Granachem lega w składach wolnoclo, Boll1czką w tej branży jes l produkują swoje wY"oby na trzehna jll)ŚĆ przędzy. 
wych polskich, nie jako to to, że wymagania konsuDl"11 krosnach angielskich. na" kt6 iiiiiiiiiiiiiiiii._.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiii. 
war ,kon~ygnacyjny f~rmy za- tek z jr.dnej, a ~rudności osią 
gramczneJ, ale Jako rueodebra .. . . ryr'h koszty' robocizny, ustawą 
nv towar. Łódź nie posiada bo gll1ęCla zysku z ru:ugleJ strony przewidziane, są o około 3'0 
wiem transportów 1oagraniC1.· zmusza fabrykantow do wy proc. mmeJsze. Konkurencja 
Jlych jeszcze tu niesprzeda- twarz ania materjałów fantaz)' i ta daj c się szczególnie odczuł. 
nych .. Gdyby firma z~granic1.- nych, które w razie nagłel:~' w artykułach gładkich. Wobec 
Ha lmał~ tu to~vary ~Iesprzed~ skurc7enia zbytu są wyprZ~n'ł 
Ile. musIałaby Jak kazdy pr7e(.1 tego przemysł jedwabny pra 
sławiciel wane. cujący na własnych krosnach, 
wykupywać w Polsce patent, łł ramS7.owane, ('zęsto pouii.e~ w wi~kszycll pzedsiębior 

kosztu. 
płaca~ podatki i t. d. stwach, zmuszony jest wytwll 

I ,· ., t Sytuacja taka zmusza pozosta ; lrmy zagramczne me u rzy rzać jedynie artylmły fantaZYJ 
lIlUją. jednak składów "'onsy- łych fabrykantów również de, d ne, mo ne. 
gnacyJnych właśnie, ramszowania i powodult olemo 

aby Imikąć tych obciążeń. ralizację klijenteli. Wypłacalność w branży jed· 
Powstaje więc zagadni ~me pr'ł 1)rugą bolączką Jest wabnej jest niezła. 
wne, czy towar, który zostnl Jako pokrycie obowiązują 

d db· k klęska zwrotów. 
sprze a 11y ma o lOrcę ws:t- przeważnie wek'!Je ~ łernllut:n' 

IJpadłoit "Pł!p~lie" 
ma być ogłoszona 26 b. m. 

26 b. m. ma się odbyć posiedze·! ~k('jami nowej emisji. Poniewai 
nie wierzycieli firmy Polski Prze- jednak należności skarbowe i hy
mysi Gumowy "Pepege", S. A. poteczlle wynoszą ok. 10 mili. zł. 
w Grudziądzu. i ci uprzywilejowani wierzyciele 

Firma pro})ollowała początkowo l naj~wniej nie .~g~dz~ ~ię na te'.l 
regulację w wysokości 70 proc., sposob regulaCJI, lstnteJe przypu· 
płatnych w ciągu dwuch Jat, co 5zczeuie, że ugoda jest fikcją, wo
było propozycją nierealną. Obecna bec czego w tym stanie i'zeezy nad
propozycja firmy idzie w kierunku zór sądowy niewątpliwie wypowie 
regulacji w wysokości 40 proCo, z się za oglos.teni~m llpadłoki firmy 
których 5 proc. płatnych gotówką, "Pepege". 
a 35 proc. ma być uregulowane 

zanego, jak to wynika z ksiąg Zwroty te w głć-wnej 1l1l~rZ(-

e.,speuyi.orów, czy taki town'l' deprymują fabrykantów, wy- .1-4 miesięcy. ~ ~ 
ni 'e IIIUSI' byc' bezwzględnie J'a • h k ł f Sezon letni • twarzającyl.' art y u y anta O O 
~forl~v~r ze wskazanym od· zyjne b. wart?ś-:i?we. DO

d 
zwro tow~;~~ J.::;:~~kys:~,g~ ,) ~:?I~~ł; ~ 

to~" iJl'zyczyma ~l~ pnc wcze!5 -
uhl'zpieczolly w kraJowrm wiada się 
pi'zedsiębim'słwie asekq,o ne .amszowanie, zubożeni( 

racyjnem? kupców i ich polityka, części.. dość pomyślnie. 

Dziś i dni następnych! 

Dnwno niewidziana gwiazda 

liana Haid 
oraz Leo !Iezak i Herman Tbimlg 

{'.dyby wysyłającyelicla! uhe? wo spowodowana nadproduk- Sytuacja na rynku pn.ęchy 
pieczyć towar na swój rachu· I l'jl\. jest ustabilizowana. Narazi.~ 

nek i. własne .ryzyl~o, to jE'<ot w I Sprawy rams7.0wania. uregu nie należy oczekiwać \Vi~o 
praWIe ubezpleczyc go zagJ'alll l . d k ... 16 kszych wahań cen. Ostatnie

zaCHwycać będą swym lliefrasobliwym humorem w 
komedji wiec1ellskiej, mówionej po niemiecku p. t. 

Płuszą BYć łaD eą, ale żadną mIarą nie ma 'l1l I owallla ~ro u ~Jl l ZWl'O w 

In-awa ubeZ.l)jeczać Ingr'1I1icflo dt.łł},Oby '1'-.:. mlJpmwdopodl)l,· daje się zauważyć pewna zwy; 
. . l b' , .. - P l p(\~7,. o 4-el·, l"arlnr,: _-\ktua)no~ci Paramountu a odbiorcy w Polsce llleJ U5ltn,lt', j)rzy ,a lec wa 111 surowego." o - 1\ 

I •••• 
P. A. T 
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R,nek pienieino-towarow, ~::::: i~ ~~:~~:' s: E I Prz"krł! prz~b . zł!Die 
Ceduła giełdy ł6dzklej (~111S 1), Paryż 34,94,5C?, S~tok:olm E.tabiIizacyjna 73.88 _. 74,25 _I ranionego w nogę, pijanego Inwalidy 

Na welloraje~ zebra.niu giełdo (pH~3.151)(Ph; 1~. ~~Jca.rJ3 l
t
,
l,4: 74,13 (plus 1.13), 8 proc. listy Prze. . Zamiestkały przy ul. ~Iatejki 7' cił do c1ol1m kOffil-llotnie pijany t '" 

~('m w Lodzl notowano: llSk '. • ° kro prywa n~c mysłu Polsluego funtowc 88 (plus l' inwalich wojenny Czesław Studziul ubraniu pobżyć, siQ spac. :>';on:1 Stil 
d • ku mar a ll1emtec a. 201,75, uyhng 50) 4 j plł proc ziemskie 54 7r: k' .. d 'l 'ń k' .' h' ł spno az pno austrja.eki 9S 75 korona. eMska ~' . , D - r l nocy wczoraJszeJ o go z. 3 wrG I (2·1 S. lo.go U1.C c CIa a rano mf:ż,l 

Dolary 5,25 5,24 2181 frank ~;a.n~ sk' 34 92 f k 5;:0 (plus 50), 5 proc. Warsza.wy eta hlldzll: l ,J0pI,)ro gdy o 12.ej Stli 
Budowla.na 46,50 46,2ll sz~a.?carski i71 al: llir '~ł:~ re }1,25 (plus 50),. n~wo 62.25 - rlziJiski nie wst.awał pode~zł:t do 
Dola.rówka. 55.- 54,50 44 7~ funt angielrl'ki 9t85 dol; 62.00 (plus 25), odcmki po ~OOO do NOWy ORLEAN niego. Stwi:)rdzi!'l. i'e mąt Jes! 
T t · 11750 117 " " - .. tyCll 6275 5 proc ŁodZI nowe ' . 11 bI" . 'ł t nwes yCYJna ,.-: 5.27, rubel złoty ~t55 50, dolar zło:" - _. ,,'. ~r.::" 10('0 12,0::; marzec 12,43 maj - !I!czW},,·> a.'..l~ 1 1K 11:7.;0.-' ()~J1l? 
Stabilizacyjna 74,50 73,70 ty 88825 rrlbel sTabmv 160 bi p~.13 - 54, ... 5 (P~Us _<J), o proc. 1252 lioiec 12,59 październik 1:?,48 J bdy odkl'ył:t ];:ollrf:. {,tWl(\I'UZJł:l, 7 

)~ank Polski 010.- 99.- lon (,00. Bank Polski' l)la.~ił· za l.otrkowa. no~e 01, 5 proc. Rado· gr;dzie~ 12,55 I przrrażpni"lIl, :i,j :'tu(h.iń"J~i l0-i,y 
F proe. Łodzi 33 r. 54,50 5.4,25' _ mI:!. nowe 45,50 (phlS 87). Ttanza· , w kałnży krwi 
?i proc. I.odzi 9 serja 63,50 63.- banknoty dQhrowe 0.24 (plus 1). keje dokona.ne a. nienotowane: 7 pr. LIVERPOOL, 
1- i pól proc. Łodzi 58.- 51,50 _ AK?JE F.ląska. 74 - 74.25, 7 proc. war- k l?e~ ?,1: ~lty ~.946 8~am.\J 6:91 

Tendencja. mocniejsza. Na, .rynku akcYJnym obroty były 8~WSk:l. dolarowa 73,75 - 73,50, 6:21e('1~e~ '680ma} .'. 67c4zerWlec 

Warszawska giełda 
pieniężna 

Na. w"zorajszI3ID zebra.niu giełdy 
w9Jutowo • dewizowe; w Warsza. 
wie ten.iec0ja. dla dewiz hyła. nie· 
j<>dnolita, pny obrotll.eh normat· 
lI'\'cb. Notm·i'&no: Berlin 212,5:i 
(:... 5), Amstlll"dl1.ID 358,15, Bntkile 
la 123,62, Gd:n'l':lk 172,00 ('plu;; 4) 
Londyn ~3.S I (pll!'" .j" J{::d~ ~i .2. Ii) 
.\lPdjol:lllll,'-:O (._ I.'» ). 'I-.q,l:,!;! t··· 
Ip'!T:lfi c'zI)(' T\:' :\ ('\(.'i' .l (Id; 0.:,~.;::" 

og;amcz .. one. ~otowa.no: Bank Po!· t.dcinki po 500 doJ:trćw _ 74, 3 .'0. lplec '. .,Ble~pIl3~., . wrze· 
skl 99,2,:}, Oukier 28.25 (_ 75), ~Jl [..!(le. panstwOw:t renta zicm~k3, od. 818I'1 6,70 ~a~dZle~lJk 6,6~ l~stopad 
[I09Y 9.75 _ 9,90, Starachowwe cinki po 1000 złotych _ \76, za. 8 6,66 grudzlen 6,6::> styczeu 6,65 In· 
14 - 14.25 (plus 25). Akrje C'ukrow moc. dił1()now.~ką. chciano pła.cić ty 6,65 
ui Częstocice _ bez kuponu za r. 92.50. Egipska: loe.o S,8!} marzec 8,33 
W33,34, za ktfry płacą 3 złote. ' maj 8,54 lipioc 8,53 październik 

PAPIERY PROCENTOWE NOTOWANIA BA WELNY 8,45 listolnld 8,45 styczeń 8A5 lu· 
Dla papiarów !)rocentowych ten NOWY JORK ty 8,45. _ ~ . 

rlencja. byh hardzo mocna, prL)' loco 12,65 luty 12,41 marzec _ _ !Jp~e~: loco 7,69 .m~rze~ 1 ~~') maj 
v;iększvch obrotach 5 proc. kon 12,44 kwiecień 12,48 mai 12.53 czef (,il6 hplec 7,47 p3.ZdZlermk 1,49 li
wflrc;y.i~ą. Notowano: 3 proc. budo wiec 12.55 lipiec 12,58 sierpien f'top:Jd 7.49 '1tyezeń 7,5~ J11ty 7.[i;~ 
~~ bnn. f.IHiO,t prl)(:. r1nl:'lrow:l M.5O 1 12,5a wrzesicli 12,5:! p:1-ździemik BREMA 
:. )11'11"'. inw,~:itF:v.in;,. ;:.wvkł:l 117;5 J:?.fO łi~tOp8rl 1:U;~ ~rudz;pń e.!l!) I 10('0 14,88 lil:1n('r' 1:~,(1:1 Jn;.J.j -
(_ :?:)1. :'j prY. 1, .. m,,"'y:, in:! (,;O.!~P ~!~'(''l('ń f~)j'7 ! ·1.~:1 linil'c U. n. 

Ztl::Ll'trn,owała nif·zwło"ZJll:, P0l!(' 
tnwie, któreg') lekarz >lt,wiprdzil 
PTZ('i<trzeleni" lewej nogi i groźny 
stan WSkllt,'k npłY"'11 krwi. 

Odzy~lmw~zy ~)rzytt)mnoM~ :;:tll 
dzh'lSki stwierotit. to p:dv "'J'arnl 
d<> (łomu, 70ilt.:t1 llaJ)adni~ty przt'Z 
S nioznanych mu o~oh!lików, ktf> 
rzy ranili g'o w no!!'~ 

Stlldt:iil"ki. J,ędąc kOlllplctuif' pija 
ny . roc'l.ątkowo nip. or1t.zllw:lł \"":1 

Ip. hólu \V dani' ~rnźnym n(twi,' 
1if)11') ofi.l'·P n(1~tT7., kpi:! . (1{) ~7.pit:1 
l" \y r:;1~1l\~"\"Z('7.11 



al.fi- "GŁOS PO"RANNY'" - 1935 

If~YWAtA KAllA. SPRlEDAZ POlnWEnlABlOlUA :;'ó~a~!~;e=r;h Józef POlażnlM, ŚrOdmiejSMa 23 
Od 20 ';'.,30% niże; ' cen 'a~rJlcznJ1clll 

ZAPRASZAMY 
Dr. med. 

P. BRAUn 
Dowr6cil 

choroby sk6rne i weneryczne 
pn:yjmuje od 8-1, 4-8 w. 

ol. ł:eeielniana LI 
Tel. 216-90 

lECZNIC 
chor6b 

uszu. nosa i gardł. 
,e lltałemi lóżkami 

Dr, Dr. J. Imich 
i A. Wo'yilaki 

Pio.rkowska 55 
fr. I p •• tel. 174-74. 

Dr. med. 

Wiktor Miller 
cboroby reumatyczne 
przeprowadził się na 

ul. Sienkiewicza 40 
Tel. 146-11 

przyjmuje od 4 i pół do 7. 

nowoczesne i starożytne 
PO CENACH NAJNIŹSZYCH 

I. WAleMAN 
Sienkiewicza & 

Tel. 191-00 
UWAGA: Kupuj~ uływane meble, dy
wan" porcelanę i r6łne ap..-ęły do' 

mowe. Płac~ najwyłllze cen,. 

, .... 
RUTYNOWANY 

BUCHALTER -BILANSISTA 

J. D Ił S S A Ił, łódź 
NARUTOWICZA 49. Tel. 217-70 

Absolw,nt Akademji handlowej i dłu' 
~oletni kierownik buchalterII poważ' 
nych pf%edsi~b. p..-em.·handl. prsyj
muje wuelkie roboty wchodzące w 

nkres kaięgowości. 
- CAł.KOWITA GWARANCJA. -

dZfi, dnia 21 b. m. 

oa OTWARCIE 
NOWOCZESNEJ • O U' K E I " PRZY UL. 

K IW I A R N I ,:" , łt"R~1L~~J!!1R Ił 

W myśl par. 82 rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 19 lIX. 1934 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 91, poz. 821). termin płatności IV raty po
datku od nieruchomo~ci przypada " okruie 
do dnia 31 styeznia 1935 r. 

Poniewal w nakazach płatniczyoh na po
datek od nieruchomości za 1934: rok płatnicy 
zostali zawiadomieni, zgodnie II obowillzuj,ce
mi w6wczas przepiElami, o innym terminie 
płatności, niż ten o którym powyżej mowa, a 
mianowicie o dniu 28 lutego 1935 r.t przeto 
dla uniknięcia wątpliwości, Izba Skarbowa 
obwief!J:cza, że w roku bielącym zostały utrzy
mane w mocy te terminy, które podano płatni
kom do wiadomości w doręezonyoh im naka
zach płatniczych. 

W roku bieżącym zatem IV rata podatku 
od nieruchomości t:a rok 1934 winna być wp!a· 
oona do dn. 28 lutego 1935 r. 

ET 

--
Coftlerola •• Zródlo" 
Pnejazd L ' - TeL 209-81 i 133-12 
poleca Szanownei Klijenteli w SWWl po
włok_onym i nowoo.eśnie un;ądz. lokalu 

\Vyb~rawe pączki pa 15 er. 
śniadania i kolacie pa 90 lir .. 

Wielki wyb6r ozasopism i dziennik6w. 

Do akt. fu. Km. 1778/34 

Obwieszczenie 
Komomtk Sądu Grod.Jtłego w to· 
dlli rew. 2 aBm. w ł.odlli przy ul. 

Przelud 40 

Karnawał niceiski 1935 r. 
na 2Bead,ie art. 602 K. P. C. 

ogłasza, że w dn. 28 lutego 1935 
r. o godr; 12 w Łodzi prz1 ulic)' 

Piotrkowskiej 182 
odbędzie się publiczna licytacja ru· 
ohomo~ci, II mianowicie lilII' -NADlEł: 

Bogaty program imprez - zniżki kolejowe 
Informacje: 

OFICJRLłłB BIURO KOLEI FRAnCUSKICH 
Warsllwl. OssolińskIch ł, teJ. 684-85, oral Biura Podróiy 

.. . . L. JAS. iSKI 

haCleJi 266 pudełek, 30 kg. kalafonji, 
38 arkussy blachy c1nowej, oraz 200 

kg. pllnik6w 
oSI8l1!lowanych na łączną sumę zł. 865 
kt6re mo~na oglądać w dniu licyta
cji w miejscu sprzedaży, '" cusie wy' 
łej o%nauonym. 

tódil, dn . .16.2.35 r. 
KomornIk (-) Ludwik HolJas 

Sprawa Wł. Lic:htenfeldll 
p·ko F'mle ~Białek i S-wie" 

1== + ---

Składy prowadzone od 1870 r. ~ Ch b . t 
w ŁodzI, ul. AndrEe]a 10, tel. oro II l UJ , e r z ą 
168·56, w L~c.ycy, ul. Poznafl- r.. iV I OgłOJlenl8~robne I II __ II 

ska 30, tel. 125. i (&paoJalnołt- pay domowe) 
Poleca;" pierwsaej jakości NA- Lekarz weterynaryjny 

• 

amerykańskich. Zgłoszenit\ pnIJ 
IIBiurka ameryk811"kie ~ clo ndlU. 

"Głosu Por." 
__ ....... _._ .......... - .... 7 ____ _ 

"HYIiIEn,," 
Ł6dj, And ... eJa 1. 

Ph,'mu,e w.,elkie roboty, waHadll1 
Cle' w .aleres o,vsllo.enla słI)'b, &Otl 
IOwanlll, c,kllnowanla. i dratowllnla 
posad.elt. Sprłllltanłe biur i mlesw1łati 
oraz pakowanie okien I d .... , ne 

zimę 
Cen, niskie. "eI. 10S.4J pr,.. firm, RESTa. 

ea,nn, do gOdz. 7 .. 

------'~ --------
Do skł. Nr. Km. 1'777 l 34 

OBWIESZCZENm 
Komornik Sił&! GrodUłego w Ło. 

dzi. rew. 2 zam. w l.odsi pny ul. 
Przeja.d 40 

na lal3adałe art. 602 K. P. Co ogłasza, 
ie w dn. 28 lutego 1935 r. o godz. 12 
w Łodzi, prlly ul. Piotrkowskiej 182 
odbędzIe się publicsna licytacja ,1Jo 
chomości a mianowicie: 
gło~nlka talersowago, herbaty huem 
i herbaty w blaszanych puszkach 

or8Z mebli 
oszlIcowllnych na łącllnąsumę "t, 624 
ld6re można oglądać w dniu licytacji 
w miejscu spr,edilły, w czasie wyżej 
o.nac,onym. 
ł.ód~ 16. '. 35 

K Imornik (.) Ludwik Hojlas 
Sprawa Wł. LichtenfeJda 

p·ko mali. Welnberll 

~eeeeefteeeeMlleeeeeeft& 

DR. NIEZWYKŁA o K A Z J A do 
nabycia ziemi i nieruehomości 
w Palestynie. Przyjechał do na
s?ego miasta kierownik wi~k
szego biura w Palestynie ,i bę
dzie udzielał bezpłatnie infor
macji do końca b. m. codzien
nie od 4-6 Śródmielska łir. 18 
w mieszko J. Wegmajstra. 

SIONA rolne, traw, drzew, wa· 

rZ:;:~:%!d;wl:;~:d~ic~~:S~~~f~t 1'1. 4. Ił e i, b 'Arman~ A~er~erl cze. NAWOZY preparaty i środki ~ prlrJjmule codaiennie od 9 do 
chemiczne do celów ogrodniczych, o; 1 i od 4-7 p.p. 

~:tJ~!~~r'~~~~:lI~~6!0 i ~~a;~~~~ ~~ Wyjazd do [borych zWierząt 
czami owad o i grzybob6jczeml. ł Na t 1 II T l 1 r'r 77 I 

------ - --_ .... - - -p 

POSZUKIWANY technik kana
lizacyjno-wodociągowy z pierw
szorz~dnemi referenojami. Oferty 
sub. tlE. R." 

Cenniki ł::e ~~jt~z;~~~~~~ ro%s,· W~~nyaiecfnioo~e. 'o- T t U M A [l P R Z Y S I Ę fi t Y "-------------' ---=-----.--- języka NIEMIECKIEGO • 
3 POKOJE z kuchnią, parter 4-POKOJOWE mieszkanie z 
na mieszkanie lub biuro od 1 wtlzelkiemi wygodami od 1 
kwietnia do wynajęcia. Wutke kwietnia do wynajęcia. Nawrot 
Cegieluiana 42. 784-2 34, m. 8. 785-3 

ŁODZ, 

~ołu~niowa l. I~l.ll4-~1. 

MIMOZA ~~a~~,r~~. ~~. l~e:~ 1~35i~~ Kobiet, w jego żrciu ~tcW~R~E~~LiiER.RE 
II-goi obraz. Kto się przyozyni do ujęcia herszta międzynArodowej N A U L I C V" OTRZYMA 10.000 
bandv DlLLINGERA-JERZEGO LERANDA znanego pod nazwą: " ZŁ . .NAGRODY 

Kilińskiego 178 00). tramw. Nr, O, 4, 6, to i 17. Następny program: 1) Co Mój Mąż Robi W Nocy. - 2) Katastrofa Czeluskina 

Klno-łeałr 

"PI B T R D" 
+ 

PRZEJAZD 2 

Początek o g. 4-ej 

Kino Teałr 

l'Illł 
11 listopada 16 

(Konstantynowska) 
Sala dobrze ogrzana 

-Z 

• 
Kino-teałr 

Dziś Drem;era! 

,,1\ D R 11\" Od dawna niewidziana Ciura law 
rudowłosa gwiazda ekranu 

w najnowszem arcydziele filmowem p. t. II 
100·proc. erotyki, pikant8rji, zmysłowości 

Nadprogram: Tygodnik P. A. T. oraz dodatek Paramountn. 
iiR !ii!!!ltf!i\jf4Q 

Dziś i doi naSI8POUCh I 
W spaniały film prod. 

POLSKIEJ ZABAW 

GŁóWNA 1 

Początek o g. 5-ej 

~ó~:: "Ima Kar, lula POgOrzelSMa, EuneoiUsz BOdO, Konrad rom, Jerzu Marr, SielaósMi 
Nadprogram: Dodatek Paramountu Oeny miejsc: III m. 54, II m. 85 gr., I m. 1.09, Balkon 75 gr. 

iii ""t miesięczna .Głosu Porannego " ze wS'l:ystkiemi do· II Ogłoszenl- ~ za wier~z mIlimetrowo)' 1.sz~aJ.towy (strona. 5 ,szpalt~ '-sza SłlOf1/l 2 zL., Relrlllmr tekstom I"renUmerd' a datkami wynosi w Łodzi :d. 4.60, za odnoszenie - _ ' "" redakC:YJnyn:' zł. 1.50; w łelBcle: z zastrz;azent~m mlelsca 60 1Jl'''! b~lt łlllllłrBelłenł~ mieJaoll 
40' I!roslly r; przesylką pocltOWą w kraju - zł. 6.-, zagranicą - zł. 9.- .)0 g.r.,. nek.rologl 40 gr. Zwyczajne (str,. 10. s.zpalt) 1.2 gr. Drobne 1~ gr. za wyra" n~,mnlelalle oiJłoa.enlc .,. fAO 

, Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, naJmnl61Slle zł. 1.20. Oglos8emll &!lreC"nowe I ea.1lublnowe 12 K OQło ' 
RękofJisów redakcja nie zwraca. szenia r:amlefacowe obliczane 9il o 5rfJ/o droteJ. flr:o lIasr. 10()lllo. Za Ojfł<Hzenia łabelaPJune lab fanła.. dodatl 

5rfJ/f)o Ogłoszenia dwukolor. o 50/10 drołel. 

Redakto, odp.- Stsnisław Rożniecki 7,3 Wvdawnio'wo ~ PJ'asa", wyaaWlliua lP. 2: QIl'J'. odp. EuA-eDlu6z lboDman W dr~d'tnQi .,..,łalnąj Pioklco .. k. 101 
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