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8e/gia z oln;ona z ra 
GENEW~ 26 5. (pA.T) .Dzfś 

j) godL 11 rozpoezęIa .tę nad
zwyezajna sesja ~a 
ligi narodów. 

Po odezytanlu raportn komi
sji zabrał gł08 pierwszy delegat 
Poł8ld, mlnł8ter Komamłeld, 
który zIoojył D88tępu)lee o
świadczenie: 
p~ prezydende! Komisja 

weryfi.kaCJjna pełnomocmłcl:w 
nie nmaJa, z powodów których 
sama jest sędzią, za wskazane 
zają~ 8ię sprawę, ktÓMł pozosta 
wił " _w:leuenłn raport komł 
'Oji weryflbeyjneJ pełnomM-

GENEWA, 26. 5. (PAT). Sekretarz generalny ligi narodów otrzymał od rządów Francji 
i W. Brytanii zawiadomienie, że wymiana zdań, jaka odbyła się między sygnatariuszami trakta
tu w Locarno co do ukladów,dotyczących zawarcia nowego paktu bezpieczeństwa zaehod
nio - europejskiego, wykazała. iż z jednej strony Belgia nie pragnie w nowym układzie być gwa
rantką innych państw, a z drugiej strony, że cztery inne państwa obJęte układami gotowe są zgo 
dzić sięt aby Belgia nie była w Iłowym układzie gwarantką. 

W związku z opóźnieniem w r6kowaniach, dotyczących tego nowego układu, uznano zn 
wskazane zwolnić już dzisiaj Belgię z zobowiązań, wypływa,iących z traktatu w Locarno i u
kładów, zawartych 19 marca 1936 roku. 

Odnośna nota, przesłana w tej sprawie rząd<l\vi belgijskiemu przez rządy Francji i W. 
Brytanii została zarejestrowana, stosownie do po~tanowień paktu ligi narodów. W nocie tej rzą
dy Francji i W. Brytanii oś,,,iadczyły, ~e uważają Belgię za zwolnioną z zobowiązań, wynika
jących z traktatu locarneńskiego i układu z 19 marca 1936 r. i że przyjmu.ią do wiadomości 
pewne zamierzenia, wyrażone prz~z rząd helgijski CO do jego wiel'noŚci do paktu ligi narodów 
i to do jego woli organizowania skułeeznej obrony granie Belgii przeciwko wszelkiej agresji 
lob inwazji. 

nictw ~~ego ~- =-............................ ma .... ~ ................................ .. ma.: . • 
JeteH uznaje się al wskazane wa poruszona pl'zez delegata \ Nastt<pne llOsiedzenie zgroma: Należy zaznaczyć, że wystą· 

nie zajmować slę bt spraw ... o- polskiego min. KomarnickiegD d7'?nia o go-dz. 5-ej po południu. pienie delegata polskiego na 
becnie, eItocNd ~ja istot- dotyczy pełnomocnictw delega- I PARYŻ, 26 5. (PAT). Wystą \ zgromadzeniu ligi narodów nie 
nie nie pozostawia już wątpU"'Q cji abisyńskiej, która oheCllie l pienie min. Komarnick~ego na było niespodzianką dla dobrze 
ści, które jeszeze istniały we nie przybyła do Genewy). zgromadzeniu ligi narodów w poinformowanych kół politycz. 
wrześniu obiegłego rokot chciał Następnie zabrał głns .iedynk "prawie abis:):-:tskiej wywołału: nych. 

RZYM, 26 6. (PAT). Deklara · 
cja, złożona cbiś na zgromadze 
niu ligi narod6w przez min. Ko 

I 
mam.icldego, IJft1J.aa ..ostała 7-

widoemym -.Jowolenlem 
. przez praaę"..... która w 
sprawozdaDiaeh. s pnemówłe-
nla tego ......... na widoez· 
nych młejseaeh. Zadowołeałe tl 

I podzlelaJ.. r6'W1lłei włoskie Iw 
la poUtyeme.. 

BZDI, ,. ó. ~,. II· 
na" dono8L, je: w toku kOldfe ' 
renejl łmperłalnej w Londynk 
minłster Eden mial ~władezyć 
że dalsze nłenmawanle 8UWC 

~ włoskiej D8d AbI.,.ł~ 
przedłużą stan Dk-pnrozamk' 
nia między Wlochaaol ł 4ngli; 
i. może stać sł~ powodMD DO 
wyeh sporów, otrudnłająeyeł1 
Mussoliniemu współprneę z pIłł'i 
stwami, należąeymł do lIet nn· 
lOdów. 

bym IIłwłerdzł~ że MÓJ RZĄD delegat Meksyku, który stwicJ'·1 poważne ccho w kołach poli- I LONDYN, 2u 5. (PAT). Dzi
NIE MAJĄC 2ADNYCII łNTE- dzil, że Polska nie zrobiła żn- tycznych. : siejsze wystąpienie min. Komar 
RESÓW POśREDNICH LUB dnej propozyc,ii i wobec tego Korespondent genewski Hava ' nickiego na zgroma.dzeniu ligi 
BEZPOŚREDNICH W TYM RE nie wchodzi w meritum spra· sa podał oświadczenie min. Ko narodów wywołało w Londynie 
JONIE ŚWIATA, ZAJĘTY wy, jednakże zastrzega się prze-I marniekiego in extenso. ' wrażenie. Dzienniki wieczO'l"ne 
JIEST JEDYNIE PRZYSZł..O- ciw~o wszelkim tendencjom~ . (lrn~wski ~or~spondent ."p~-' i~.fO!rmują obszerl!ie o deklaJra-
ŚCI4 WSPóŁPRACY MIĘDZY- mającym na celu przygotowa· ns SOlT' uwaza, ze wystą'P I C'.I1Ie CJl delegata polskIego. E • • 
NARODOWEJ W RAMA(.'J{ nie wykluczenia członka ligi na I min. Komarni'Ckiego było na.j· 1 B.rytyjskie czynniki kompe· glpt prZ'let, 
LIGI NARODÓW, ąÓR~ PO- rodów. I bardziej interesującym faktem tentne oczekują z zainteresowa do ligi narodów 
W.INlNA OPRZEć S'\\ E ISTNIE W dalszym ciągu odbyły się! pierwszego posiedzenia zgroma niem dalszych skutków wystą· 
NIE NA REALNOŚCI l UW A- wybory przewodniczącego zgro I dzerua ligi narodów. pienia polskieg'o. Jeżeli inicjały GENEWA 28 5. (TeL wł.). -
tA WOBEC TEGO, tE SPRA- madzenia. Wybrany został 46 Dziennik zaopatruje kotre5- wa polska doprOwadzi do UpNl I W dniu werorajszym na poIIe
WA JlEST ZUPEŁNIE DLA głosami na 49 ałosującyclt mini , pondencję z Genewy tytułem: szczenia lak skomplikowane.l 0- dzenin zgromadzenia Iłgi nero
NIEGO lU2 ZAŁATWIONA. ster spraw zagranicznych Tur-I "Polska uznaje imperium wło· 1 be·ceie sytuacji w lidze naro- dów przyjęło jednogWnłe E-

. ~ ~, je 8pi'a- cJ Ruszti Aras. skie wAbisynU". dów, to niewątllliwie reznltaty I gipt do ligi. 

ozbic· rokowań Ir o-ni mieckich 
Dr. 5chachl słara sie o od"reżen;e s!lluac;; 

BERLIN, 26. 5 .(PAT). OtW'ar 
~re pawilonu niemieckiego na 
wystawie paryskiej dokonane 
przez dr. Schachta transmito
wane było przez wszystkie ra
diostacje Rzeszy. Pobytowi dr. 
Schachta w Paryżu nadają tu 
duże znaczenie. 

nikły: l) z odmiennych inter-13) delegaci nicmieecy sprzeciwia I punkcie, a ze strony fl'ancuskiej I wpływ na miarodajne ~nikl 
pretacji ostatniego układu tury Ją się stanowisku Franc.ii odnoś· mówi się rzekomo o możliwości francuskie, celem przekonania 
stycznego, zawartego między I nie eksportu do Niemiec produk I ich zerwania. ich o konieczności zaspokojenia 
Francją a Rzeszą, 2) z żądań nie tów rękodzielniczych, win, arty I Dr. Schacht starać się będzie niemieckich aspiracji kolonial-
mieckich odnośnie do obsługi I knłów zbytku itd. Z tych powo- I prawdopodobnie z .jednej strony nych. . . . ., . , 
pożyczek francuskich; podobnie dów rokowania francusko - nie I odprężyć obecną atmosferę, z * 
jak i pożyczek Davisa i Younga, i mieekic stanęły na martwym ~giej zaś wywrzeć osobisty Ustosunkowanie się prasy pa-

1.200 Ir. przu przejazdach ·nduwidualnuch Na fakt ten wskazują rozmo
wy, które prowadzić będzie dr. 
Schacht zarówno z premierem 
Blumem, min. Delbosem i min. 
Bastidem, jak też z gubemato
}'Ie.JJl banku Francji. Dotyczyć 
będą one stosunków gospodar- PARYŻ, 26. 5. (PAT). Biuro I 1937 r. osobom, nie będącym cu tutu Rozrachunkowego na Ban
czych francusko - niemieckich. komirsji dewizowej zawiadamia, dzoziemcami i legitymującym que Franco - Polonaise w Pary
Toczące się od dłuższego czasu że komisja dewizowa Z'ezwolita I się paszportami zagranicznymi, żu - do wysokości frs. 1.200, 
w Paryżu rokowania francusko- Polskiemu Instytutowi Rozni.- I zaopatrzonymi nadrukiem: "Wy przy wyJazdach indywidua!
niemieckie natrafiły rzekomo w I chunkowemu oraz upoważnio- , stawa międzynarodowa w pary-/ nych, przy podróżach zaś grupo 
ciągu ostatnich dni na poważne nym pTZCZ instytut bankom de- źn 1937" oraz na przymawanie wych - frs. 800 na każdą wy
trudności. Jak słychać ze stro.! wizowym na sprzedaż w czasie I tym osohom prawa wywozu do jeżdżającą osobę i Ila k~ż·ly 
nY k&DCVSkiej trud.!lości te wy- od l czerwcsa do 30 listopada Francji czeków Pokklego Insty- tydzień pobyhl. 

ryskiej do wizyty dra Scha<o.h.ta 
nacechowane jest albo chłodnę 
rezerwą, albo wyraiDą nawet 
niechęcią. 
Podniesienie przez dra Schach

ta sprawy obsługi pożyczek od
biło się również nieprzyehyl
nym echem na dzisiejszym poste 
dzeniu giełdy, gdzie pożyczka 
Younga spadła z 438 do 427 fr. 
Organ finansowy "Information" 
zwraca uwagę na to, że oprocen
towanie pożyczki Younga zosta· 
ło i tak faktycznie zmniejszone 
Da 8błek depNejacJ ki....-.sw 

l 
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Pre~ydent Franeji uroczyłcie otwt>rzył wystawę międ~narodo
"a w Paryiu, o której Już od. szeregu mieelięcy głośno w prasie 
całego 'wlata. Daleką j zcze od wykończenia wystawę otwarto 
dla . zerokiej publicznoścL W zwlązku z tym warto dać przegląd 
dotychcwsowych wystaw świa towych w stolicy nadsekwańskieJ 
oraz przypomnieć sensacje, które oczekują obecnie turystów 
w P.ryiu. 

(REDAKCJA). 

Paryż, w ma,ju. I JOO"ik.u w cią,gn 20 'din i. W IBM 
'\Vie],kie wystawy piI'Zemy~ło- roku za czasów Napoleona III 

~e mają stollullikO'Wo niedlugi. zOIStnje otwarta wystawa. która 
żywot. Okres przemy, lu, który po r. pie1'W8zy n08i nazwę mię 
r01!począł swój rozkwit od chwi dzynarod(}wej i jest wzorem dla 
li wynalnzienia nUlszyny paro- w zy:;tkich woich nrustęp.czyń. 
wej, jest jednocze'Śni-e ojcem du- I Wysłano wtedy do wszystkich 
chowym tych wszystldch wy- l narodów świata zaproszenia, a
staw. Pierwsza wystawa prz>emy by ze swymi produktami wzię
słowa IJ03tała nrząd2lo11a w la· ły udzial' w wystawie. Trwała 
łach 1'156 - 1767 w Londynie, onapńJęć miesięcy. Interesują
ale ukazała pir~ewa.żnie tyIko cym był frukt, że wystawcy nie 
prodUkty artystyeme i' manu- nie płacili za mie.~ee na ekspo
fa.kturę. Na kan,tynenci~ pierw- nały. Brruło w niej udział 23954 
sza' wysmtWA odbyła się w 1791 wystawców z całej kuli zjem
mku w Pradze. N'a'stępnn wy- skiej. POOtCzas te,} wystawy po 
stawa tego rodzaju, która jed- raz pierwszy pobie.rano OIpła.ty 
nak .już nosiła nazw~ przemy- za bilety wejśe.ia. Zwiedziło wy
sJ:OWf'j, zorg'anjzowa'D'a została stawę przeszłoI /) milionów o· 
w 1798 roku w Paryżu_ Od tego sób. Wpływy wynosiły 3 mi)io
czasu powtar7..ały si~ mrnie,t wię ny, wydatki - 11,05 milionów 
cej reą::ulal'll.1ie wystawy przemy franków. - NastęJma wystawa 
słowe w stolicy Fr3lI)leji. Pierw- światowa w rok\! 1867 wyka2a
sza wystawa: w PaJl"yżu w roku la o wiele wi~~ze jeszcze rdz 
1798 Pl"lyn.iosla niemal wyłą.ez- miary. Na Polu Marsowym zbu 
nie produkty franeuskiego ue· dowano z żelalZa ;i cegły, pawiłon 
miosła j szybko rozwijającego wystawowy na terenie, obeJmu
się ze . k'I"omnych POlCZątków jącym 148 tys. metrów kwadra · 
przemysłu. Obe.jm.owała ona towych. Wystawę ob~yło 62 
110 ekJSponatów. Nas.tąpiłal IPO tys. wystawców, a zwiedziło ją 
niej w 1M1 roku druga wysta- 11 milionów gOlŚ'Ci . Wśród wy
wa , zorgani'zowana na podwó- bitnych gości tej wystawy za
nu LOU! e"'. Brał{) w niej u- DiOłowa'Ć się godzi eesarza Fran· 
d~jał 220 wystawców. - Byli clszka Józefa I, Juoó1a pt'usJdego 
wśród nich równid 'ówcześni Wilhelma I w towarzysme Bi
artyści parysey. Wystawa trwa- sD\ar-cka i, Md.llJk.ego, eara Alek· 
ła pi~ dni. Odniosła ona wiel- sandra fi, sułtana, królów Bel
ki SWttCes, eo wyni'ka chocil3żby glif Szweeji, f"ortugalii ełe. 

)'; tego, że wysta;;.~ Q~~a:t;;,; W 1@78 roku. gidy Francla 
n,m roku. ~~ l,Z • PIl"zyszła do siebie po skntltaeh 
ty!!! samym mIeJSCu. zgromadzI WQljny l Niemcami, odbyła się 
lat .JUż. 54() ~s~awe6w. k. Na 1:~ wi·eJtka. wystawa światowa., kt6-
. ,ępJle . ~ wie w '. ~ n ra miala pokazać wszystkim, 
nl~padJ:lanką. by.ty .JUZ włelkle ie pomimo porażk.i w ·latael. 
p()8tępy '!' b.iedzinie przemysłu 1870-71 Francja. wierzy w $1VOj~ 
wlókleft:nJezef,'(o, którego ru~- przyszłość. W wystawie brały 
natv zajmowały poezesne ml;J- udzial: wszystkie narody ~wja'ła 
see. A~e OIbolc. tego oglądano ln- prooz niemr.:, ów. Kosńy wysła
tel'esUJ~e ob~ty z p'l"z.emysłu wy wynosiły 55 mi1S.0'Il6w rTM!.
s.kórza.nego, telaznego l stało- ków, które tyllko w 26 prOiCen-
wego. _ .,1 ._, _ ł btch zdStałv pokryte plI'Ze'Z wpły 

Napoledn T, ktory zapo~na wy. Wysta":wa odbyła się rów
~ z tlł wystawą. podcz~ kIlk~ nioeź na PQlu Mar m\'ym. Zbu
~-n:r.yt, pOlStanowlł OIrgan17!owa -dowano v.'lłedy ""nuy gmaeh 

ysbtwy przenaystowe w sloliClY 
.0 tny lata. z..amaar ten ',jednak ~e,]'O. 

niebawem pokrzyżowała abdy- Zkolei notulf'm: wystaw~ w 
uja:. Cię~kimj, waJkami wy- l~ rOiku, po której poz'ostał 

crerpana Fra:ncja: mogla dOlpie- wido'emy mak do duM' dti!!iej
ro w 1819 fOlkn pomyśleć o WIr- szego w pOi!!tlllCi widy Ełff1 •• -
gąmjzow8Jt1iu nowej wystawy w Zwiedzlło tę wystawę 32 milio· 
·Paryżu. Odu,i06ła o~a pełtny ny gości z całego świata. ,,:y
suktCes i t:rwała 36 dnI, !(roma- Sltawa z roku 1900 dała PalJ'YZo
dz~ 1622 wysta~'1Cow. 'N'8M~· wi i&tniejące do dnia 'rlzisiejsze 
1\8 wystawa odbyła. się w 1823 ~ Grand Pałais I Petit Palałs 
rMu za l'7!ądów Kał'ola: X i' u- na PoIacb Efi2ll';jskicb. W zwi-ąz 
pamięłniła się tym, źe na ni.ej ku z wystawą stwotrZOlIlO wted.Y 
po raz pierwszy demonsłl'Owa- równi'eż PaJatC Narodów, Aleję 
no meebankzną produkeJę obu atraklcji, Stuy Paryż i Djabel
wia.. Następnie co trzy, albo skie koło. !Liczba gości osiągn~· 
cztery la:ła odbywały się wygta- hl rekord, przeklI'aczaj.ąc 51 mi
wy w PaTytu. dając słal\e impo- HOll6w 0IS6b. Od tego eza:sn w 
nu;,ey pn;eglą.d rc;zwojn prze:, Pary-.lu przed WO.ilUą, h'iatdWą 
mysłu, lt~h , wy:na}:ł~k~w l i podczas ni-ej nie było już w.iel 
szy'b'kiego roi2WOju, reehmk1. kicR wyMa:w. Dopiero w 1925 
Czas tt"Wani~ ~taw jest coraz lI'oku uprzał Paryż impO'Jl!Ująeą 
dłJu~. jl()ŚĆ ~staw~6w eornz wystawę szłu i dekoraeyjnej.
'lVięt~za. _ . • '. BYła to osŁa.tnja wystawlł porzeo 

W 184t m'k.1I pdkazu~ JllZ obemą wystaw~ międzyn 1"Odo
maszyny parowe statka tran~ wą, która ma podobno zaćmić 
oeeamJ~ k"t6remn udało wszystko, eo świat dotycbezas 
się odbyć pIOOrM"do Nowego widział w rej dziedzłnle. 

Sensacie minionych lat 
"APUGA KRÓLOWEJ 

TORlI. 
WIK- i turyśd musieli sypiać w LM

aielakiej królowej Wiktorii 1V I1Ych uroczystości j spacerować lnU Sia1li Ducouta: tanftel'Z wy · 
dniu 18 sicflJmia lla noW'oz.budo incognito bez asysty po ulicach lwana muzykę do swego tańe3 
wany d:wK>rzee Saasburrskł. - Paryża, albo między pawitlona- przez elekłJr-yczne odziaływanie 
W J)ierW\Szej chwili elegancko mi wystawy. jego ruehów nQ if)eejalne apa-
ubrane damy paryskie nie mo- NIEBEZPIECZNA WINDA. raty. SpecjatlIlie kOiYtStruowa'ne 
Jłły Dohamować uśmiechu na "W osiem minut nQOkoło jlli\1Zje pozwolą ujrzeć "kino w 
widok stroju podró:mego do- śwłata". Tak bnmiał'8. ałrakeja saU"': osoby grai~ee w klnie o
stdjille.gO gościa, bowiem królo · w 1889 rdku. Na Placu Zgody puszczać będtt plotno i poja
wa' Wiiktorill w sPtI'arwach mody wwialdało się do poci~ lilipu. wia>ć sj~ na san, a kaź<lemu z 
nie Oil'ienwwała się i wysiadła ciej kolc.iki i, w ciągu ośmiu mi. widzów ~dzie ,,;ę Wyu3cWalłO, 
z wagonu z koszyezki~m, na nut p,rzejcżdża,ło się przez wsie że moie sięgnąć ręką za artystą, 
kłóJ.'Cgo ~ej śeian~ wyha,f- lll!\.tr,zyri~kie, p;rzez zagrodę Buf. ldóry zeszedł z ekranu. Cały 
towaua była ... papuga. Ale kr6- fajo 'Billa i jego ezerwOOloskó· izereg urzą.dzeó napelini lttmo· 
lowa przeszła nnu tymi uśmie· ryeh i przez miastQ arabskie do sferę dc>koła naj,ideaJniejszyrni 
chami do p0I'7ądku d7;ienn-cgo i Właściwej atra'kcji, która miała dźwiękami, a ('0 pół godziny i 
powiedziała tyIk'o: stać się symbolem stoliley Iran- t!O godzinę specjalne wesołe P6-

- Ten koszyC'i'.ek jest pierw- cuskiej: do wieży Eiffla. Tylko saże, jaka sygnał cza'Su, będą za 
szą robótką mo.fe.l wnuezki! o windzie nie chciał jeszcze wte stęp<>waly ŚIl'edniowi~ ku· 

W tych kUku skromnych slo dy nilkt słyszeć, bow. wydawała mnb z wi('ż. W liezn~h ma
wach kryło si~ tyje macierzyń- się <ma wS7;~tkim wy t Diebez- łych" saJach widz będzie mógł 
sł.wa, że uśmi'eeh za tygl na WIł:t' pieezlł1l. Nawet ~ZA.ch perskiJ i podziwiać ni~, IilCzonp. kom.bina
gach drw.iących paryżanek. - król mtt-:l.yrt~iti Dhlah Salifo!l eje, Jakie osiągnąć si~ dają 
Królowa WiktO'ria p oz os t ala w woleli p;r.s~u Ul :Ał'8~ zię zasa- przez światło. kolorawą a..fJrno-
Paryż,n przez d7.lesi~-ć dni 1 by- pani na wy .. uł:dć trzystu me- sferę fa!c rutliowe. 
la za'\\"Sze szczęśliwa, ~'dy uda- trów, abf wpisać s:ę d'O złotej NAJCIEKAWSZY OBRAZ 
woło jej it: uwolnić od oficjn~- k\'iięgi gośei na wierzchołku wie ŚWIATA. 

. , _ _ • ty EiWa. Do te.; ksiQgi wpi~ała Zwicdza ,jąey "Pałac elek4:ryCZ 
Znlzka cen Jedna z k iężniezek naSJlę.pnją(;e ności" na paryskiej wystarwi~ 

prac labor.toryJnJ~" !iłowa: ,~Dzi~uk panu Eifflowi. św~atowe.i ~ą n~ewno zdu· 
Skład Aparatów Fotografiullyoh I że umożJhJ/lł nam, kobietom, mieni, gdy w wielkiej !lali bu· 

J MOB6EnSTJ:Rft Piotrkowska 40 przeżywanie tałdch J,awrotuycb d)'ll1lku ujną najwiekszy obraz 
:.- _ L, mord, Solo artykuł! wrMeń". 1l\"lata. Mieny ołn drlesięć me-

Atrakcie W r ku 1937 
PALAC ODKRYĆ I WYNAL z· 

KÓW. 
GłÓW'I1ą. sensacją i oś.rodkiem 

wystawy będzie GTallld Pa'lai-s, 
który na czas ~tawy przyjmn 
~ nazwę "pałaeu DClkTye". Wy-

mi widzów ~'Pa'la się ŚlWiecąca 
kula - słońce - dokoła której 
w przyś!pieszonym ruehu krąży 
dziewięć planet: M kurwsz w 
dziesięć sekund,. Pluton w 
łlr!fy god'Ziny. Nie :z:apOUłl1iano 

trów wysoko~i i 60 mtr. $%ero-
kośei. Najcieknwsze jest to, że 
antor tego ubralZu wyob'raia'jfl
ce"o !-listor~ e1ek~!''Ycznoki , ma 
łan imrresjon.is~y~.ny na:oul 
Dufy malowatł dotychcz~:o! oł*W 
zy barozo sk.ronmydl rmmłłlJ 

rów. 
Raoul Dufy l"heiał. pokaftlĆ; 

NAJPRZEDNIEJSZEJ JAKOŚCI fabryka saloł Blellko • Spnedaf detalln.a' 
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JA 
stawa przykuwa pnede w~zyst- o k~ji międzyt>'lanetaif 
kim dlatego. . te zwiedzający nej. W odtn'OŚnym odduele wy-
18m moł;e brae w rorz;mattyeh ruszać:będą. rak&ety strat08fet"f
cudacb utkiał, te nl8. :tnJOtlilwie ~ Nast~pujc oddział chitrur
o obiście okaz~ zapoznać !~ z giemy. Doldadna kopia .u. 0-
nowościami. i J)'l'lOO'iywae je, a pe.t'aeyjn.ej z m:tmla wydzi~n~ 
nie tylko Qlglą.dać, A wi~ zwie- mi dla. z.nieczuleń, a.S~ytkl 1 

dza'jący ma być wprow~y traJIllsfuzji krwi. Filykoterapia 
do wielkiego labora10l'l\Ul'll., ukazruje lIz.tuc:tny 1'10.0. wytwa'l"'Za 
gdzioe ujrzy maszyny w pełnym nre g01"ąiCzki. pmez 5z~cznc .fa: 
rOMIO il gdzie na jego oc:.zaeh le, a wreszcle powazny dZlllłł. 
ł'ozwljae się będą najbardziej Medy~ l zbrodnJa: Szklany 
frapujące e~. Przez cztowu~k zostal wypozyczotny. z 
nadś:nięcie od:powi'e.dniego guzi muzeum ludo~()i w DreznI~. 
ka gość będzie mógł ~obiście Widzimy prze]t'zystego c71o~le 
1l'I"t1chmnit nia'lam.Qwite ~ośd J@\, 'O!Śv.--.ietł<;ntego p~~ WleJe 
enoergii. "Antomatyczn,. profe- ~erek laTnlO l W'Szyst1ne Jef{o or
~r" będzie dem.onstrdWal roz;- gall1y. "Stół 4'ksp.et'ym.e~tałny 
lDaite ciekawostki·. Obolk Ro1.on. maszvny ludz Jej" 'pQZwO'h kaf
'dy W"ddMA Em.ftJ);llela' W8!jd-o- dellliU. kiło zap!l"3~le, !!prawdrlć 
WIat się będą lI-ak-, 'P~.ę;cone !!~~i.eń g~o.łe.l 7~Ir\Iośe; sk,11-
elek.trycZ'ności. Tam. będan.e ~o plan.la. Slę,. l'a~l,el.' umnej 
żna. być śWladkiem zupcllrll~ !ll~ krwJ, albo siły mlę5nJ. 
zwykłych prób, M6re umozJIw. PIĘĆ Mll.,IONÓW WOLT. : 
olbrzymi generatOO" o 100 tys; Atrakcją wystawy obecnej bę 
amper6w. !)ot sa:l elektrye~l dzle T6wnief słynna maszyna o 
ptrzylega.ilą sale fln~ensc~~ Dapł~ 5 mi<łionów woJt, kt6-
promieni Roentgena l pro'DlJt!'Jll rej olbnymi.e kul sprowadzo
kosmicznych. W intnych salaeb na na: cięmróWlkach. Rozwidla
d~e b~ zapład- .łące się biłytSkarwiee d~'OŚcl wie 
nłanie i rozwój roślin OI'8Z pra. lu me'trów będą ~ łOSKotem 
wo Mendla. Rrzy sk.rzyżowa~iu przesk3,kiwać od jedJnej kuli do 
korn 'Al,berta I z ~v~e ~Iik- drugiej. Pr~ę sobie pomyśleć: 
ton Ematnuela majd.zle gośc.o- () mi.tion. wolt! ~&\le oto ml15'ly
gród 'OOtam.iezrny. ~ast~nie k?- na nagle ~ir. m!łrzyma., !>'Y~awi 
le.t na. sale opt~l. Ujr1ry ~1~ ce Zll~~"ą, :t 'L ku], 'ktOTe !\1ę ~ 
tam di)Świ adczem a , wykam,A- twoNll, z~jdą nR . mUTowa",ycn 
ce, że ~wi'ailto bj('.,gnie '1. ~'lyb- drltbinalreh fi; w18Oko.~ 14 me· 
kO'Ścią 300 ły!s. ldl()Jll.ełlr6w n~ trów d\\la.1 oper-ałOł'Z!. Podczas 
sekundę. W S'a~aeb matematykI fa.brykowania bły~ka,wie nawet 
"mechan.te.ne mózgł".l)~t\ ~eł wychylenie się z kuli każdy oz 
ni'ały ~e rachunkowe, kM- nieh przypłaciłby śmiercią. 
rych mózg lJnddi z tałt-tt s'lyb-
kością wyJr:onać nk J)(1łra,fiL - "·KTORZY SCHODZĄ Z iEKRA-
-w: sruach agtrcmmn!ii !dumie- . . NU. . ' 
wać będzie każdego dc*ł.admt Wymoomć Je.sz.cz.e nalezy "d.a.n 
kopia wszeehświata. NaCI ~owa IIC'S mu.sieie.ll'lle!i" v.'ed!łl1.g sysle -

O.i' 0,.12 
ł 2 dwa po
rantl, cen, 

mielsc od 5 gr Na. wiecz. 
seanse 

• III 

że w naszym świecie wloZ~ 
korzystają r. dobrodziejstw e· 
lektryemości. Widzimy na ~ 
obrazie "aj ~więty, po kłórynt 
Apaeerujt\ do ze pioniet"ó-w 
współezesnł'j nauki, poczynająe 
od Thalesa i A?y~ote1~ .. , ,..a. 
którymi §pie,u,\' cała kawrullkadn 
uczOIDych, . jacy nauc2'.yli ludz
kość korzystać 'L sił elel tryt".?:
ności. A pod tym poohdd<!m iu,nn 
alegoria elektryczności, a m~a
nowicie potężne plromienH\ 
p;rzecinającc cieml1o.' ci i tęeJ'a, 
która. unosi' si.ę nad falami cl€ik 
łrycmośd bez d,ruł\!. W mnrm 
miej.oleu obraz, - ze ~7!~nn~n 
pór roku. fi. ZI!lW!i7.t' WSIe 1 mll1 -

Ma PTomienie,łą. lItkl\JPtl'ltc w 
świetle elektrycznym.. 

Aby stWOl'r.yć takie d7.idó 
Raoul Dufy musial ws<zY'5t1t~ 
. , zorganIzować". Była to jnź 
Dnca ni~ tyle artysty, ile jtnźy
niera i ItOlI150truktora. R~ 
on katdy ze swol~h modełł Ba

go, • po tym dopiero ubhnł .fe 
w kostiumy odpowiednieJ epo
ki. NalStępnie modele fotografo
wano i szkice Pifo.łe'kltowano lUt 
ek,ran, ~lie dopiero inni adyś 
ci kom.poolowali ze szcze.g6łów 
całość. \Vreszeie Dufy nie k 'o
rzystaJ' ze :r.wykłych !arb. olej
nvch, ale ze specjalnej sttb$łan
dl. "ktÓTc.i stosO'Wane ~ p~\1 
rle'kłrvc.7.noś-ei poMcQnl'f' ~I"t 
lcni~ ~la'dajc 5pec,jQłny b1a.ś.
Obl'aZ ren 7!OStaje J'O 7J8:m~
eiu wystawy wysiany do N..,.....
go .T01'Im t tam 7;Rjmłe poezemc 
miejsce na ~awłe w 1939 ,. 

Jak widzimy ohoona wystawa. 
pa.ryska. za,powiarla szere~ WTIl
żelI zupełnie nowych i nie;r,apOO1 
nianych . Fr. R. 

09 160 
rl.1.-;[ 

~yi; jest wydany na. lup 
bestii" '- to było hasło bOjowe 
paryżan w 1856 roku, gdy w re
<'tauracjaeb nie można byto o
t.,.".ać .pożywienia. gdy 110tele 
&lis . ht~ pGDI'.IIIEfłniooe, że g.i.e 

ku Bulońskim, gdy paryżanie 
masowo wyjeżdżali na wieś, a
by pozostawić swoją stalicę na 
pastwę cudzozi-emcoltl. Był~ 
to otwarcie pierwszej prawdzI
wej wystawy światowej. _ Sen
sacj~ slalnow;H)o pł'z,t.yere aa-- ...... rJIIII ... --, 

Młodziet Ii-a walet- 85 I 
De mi";MA i teAft" • 
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6 czerwca 
pierwszy większy proces 

w Brześciu 
Brzeski korespondent "Głosu pl). 

rannego" telefonuje: 

Jak się dowiadujemy w dniu (, 
czerwca odbędzie się w Brześciu 

pierwszy większy proces o kra· 
dzież i rabunek w czasie ekscesów 
ulicznych. 

Von Blomberg 
wyje2dża do Włoch 

BERLIN, 26.5. (PAT) - Oficjal· 
uie komunikują, że na zaproszenie 
szefa rządu włoskiego minister woj 
ny Rzeszy i naczelny dowódca nie
mieckich sił zbrojnych marsz. von 
Blomberg u(l.a się w dniu 2 czerwca 
... Włoch. 

e zarządzenia D. • remiera S la 
mają na celu uporządkowanie mIeJscowości podwarszawskich 
Warszawslri koresp. "Głosu Po· 

rannego" telefonuje: 
W dniu wczorajszym p. premiel 

gen. Sławoj - Składkowski w towa 
rzy.stwie wojewody warszawskiego 
Nakoniecznikow - Klukowskłego 

oraz komłsat7.a Jaroszewicza doko celu całkowite uporządkowanie 
nal inspekcji na terenie Warszawy wszystkich ntie!scowo~ci podmiej
oraz jej okolic. skich i arterii wylotewych z War-

Wyniki lustracji nie były zadaw,a l szawy, wyzna~zając jako ostlatecz· 
lające, wobec czego pan premier wy ny termin dla ukończenia tych prac 
dał surowe zarządzenia, mające na d~ień 2 czerwca r. b. 

51raj glo OUl l' 
Wyższej Szkoły Budowy Maszyn imienia Wawelberga 

Warsz. kor. "GłQSU Poranne- O godz. 7 wlec7.. SłUU~llCi w I zawartość kuchni i śpiżarki roz 
go" telefonu.je: liczbie 300, okupująCl dtl'~ ch- dano biednym na ulicy Poza 

Strajk okupacyjny słllde .. ~ów czas gmach uczelni ogłosili tym studenci całe posiadane 
Wyższej Szkoły Budow~' MR- strajk głodowy. pl'zy sobie pieniądze zebrali i o 

Roosevelt 
chory na grypę 

szyn im. Wawelherga i Rołwnn l fiarowali na Fum1usz Obrony 
~ fia przybrał we~wra.i ~;,l;wznic .Wszystkie .posiad.~e przy so- Narodowe.ł. 
większe rozm1a.?y. ble zapasy zywllosel m'n." całą 

WASZYNGTON,26.5. (PA"") 
Prezydent Rossevelt przechodzi leI; 
q grypę. Wszystkie przyjęcia ikon 
ferencje zostały odwołane, 

Delęgacja zrzeszeń polskiego przemysłu 
20 km. od bieguna MEDIOLAN, 26.5. (PĄT) -+- Od zastępczych w przemyśle ze szcze· ! IUljące przędziwo sztucznego jed-

I d ł kilku dni bawi w Mediolanie de~· gólnym uwzgl~dnieniem kotoniza· wabiu oraz lanital (sztuczna wełna 
~y ą oW~ . gacja zrzeszeń polskiego przemysłu cji kOklopt z kazeiny), jak również największe 

lotnik Afekslejew j włókienniczego, pod przewodnie· Dzięki :lOparciu tutejszego kOllSU I wytwórnie kotonizacji konopi w ea 
MOSKW A, 26.5. (PAT) _ Agen, . twem inż. Dembmvskiego, naczelni- \ latu generalnego Rzplitej Polekiej stellanza i S. Vito Olona. Delega

tja Tass podaje że lotnik Aleksie- I ka wydziału w min. przemysl"u i ąraz tow. S,lia - Viscosa delegacja cia polska udała si.ę następnie do 
lew wylądował ~ 20 klm. od biegu- I handlu, która przepmwadza bada- \ odbyła szereg konferencji informu- Rzymu, celem oąbyria dalszych 
lila. I nia w zal{\',:-ie stosowania włókien cyjnych i zwiedziła zakłady produ· studiów. 

[gon Karola KramarZa! 
PRAGA, 26.5. (PAT) - Dziś na- :1 

,. SlDad w Pradze znany polityk 
~ piet'wszy premier republiki 
~hosłowackiej, dr. Karol Kra
.... z, przeżywszy lat 76. 

lale8 DOW lanczu zbom ardOwOnu 
Samolot marki angielskiej strącony pod Sopelana 

Pogłoski O ślubie 

BARCELONA, 26.5 (PAT) -/ ALl\lERIA, 26.5. (PAT) . ..:. Ko., Statek ten ruiał zatonąć. Załogą 
Donoszą tu, że 11 samolotów rządo respondent Hav,asa donosi, że Al i jego została wyratowana. I 
wych zbombard()walo uzbrojony I meria bombardowana była kilka- BILBAO, 26.5. (PAT) - Reuter I I statopl;: powstańczy na wysokości krotnie przez samoloty pcwstailcze, donosi, że samolot :-!arki angiel. 

II&. Windsoru w Polsce 
'!II włleńskim "Kurierze PI) 

JfaeChnym" ukazała się na pier
Ir8IleJ stronie sensacyjna wiado· 
JUOU, li: "wobec odmowy udziele· 
ała Qubu kościelnego przez głowę 
kokloła anglikańskiego b. królowi 
Edwardowi VIII, a obecnemu ks. 
Włndsora z b. p. Simpson, konsy
.tocz ewangeli.cko - reformowailV 

l portu Pahlla. Statek zatonął. które zrzuciły 25 bomb o wiel!dej sld ej, llale7.ący do f ~ncuskiego fi). 

Ta Sl.lm<l eskadra bomhardowała 18i1e wybuchowej. Jedna z bomb warzystwa lotnicz- () "Air Pyre
mia<;;to Palma, szczegulnie objekty I e!Lplodowała II" daleko olnętu nees", obsługującego ~nię Bajonna I 
wojskowe. angielskiego "Greated", którego ,- Bilbao, strącony został przez są 

wysłał ~o ks. Windsoru propozycJę WA( e~~l~(~:~ do 
udzielema mu ślubu I<ościelnego I - ~ 
w Wilnie". . I BlLBAO, 25.5. (PAT) - Hans 

,Słowo" sprawdziło tę w1'a 1"_ Wam!el .i,;;ot jUl trzecim skazanym 
, • {" I ,., I " ." . .. I \ n i 

mość u superintendenta Jastl'Z b- na ~nuerc O.'IIKlem meulIec {ID •• v 

skiego i w konsystorzu ewangef . I czaSie przewodu sądowego \Vandel, 
ko - reformowanym. Okazuie s~C zapytany o motywy, które skłoniły 

• 1I~, I " ". ł ' k h ze w łnformacJ'j niema nawet . _ go {O WZięCIa Ul: Zła Ił .la·o oc ot· Cle., II • ,. , l.' h nia prawdy. Illli.a w W<l mCtl 111~2panSKIC , 
oświadczył, iż uczynił to celem 

Woblicz In 

kadłub został przedziurawiony moloty powstańcze pod Sopelaną. 

• 
i 

W dniu 22 kwietnia opościł 011 I LO~DYN, 26.5. (PAT) - Reuter 
samolotem Berlin, udaji!c się przez donosi z B:lbao; Rząd baskijski po 
Rzym do Se';~ illi. Re!mltację Wan s tanowił dzisiaj wieczorem stració 
dla przeprowad~ił tV Monachium ja· lotników niemieckich, którzy zoo 
kiś nieznany mu o:;obIlH{. stali skazani tła śmierć. 

_J zwalczania ;wmullizmu. 

m"'l'J';.,.,;;;;;;.."im.,;;R;:;;:.iiiZ-B_;;;;;,:i,.,;Ij;U __ .m- LONDYN, 26.5. (Tel. wł.). 
Pćźnym wiec.wrem lotnicy niemiec 
cy zostali straceni. Na "reientalll 

wyłudzono 60 tys. zł. 
Warszawski koresp. "Gł!)Su Po

rannego~' telefonuje: 

--

W1ECZORSA 
ZOSTAWIA! 

J~sAM4 DOMU 

JUREK MARTWI 
MNIE - ZAWSZE 
MA JAKIEŚ wy. 
MÓWKI, ay NIl! 
ZOSTAĆ WIECZO· 
REM W DOMU. 

IRKAMIAtA 
TEN SAM KtOPOT. 
ALE GDY ZACZĘtA 
STOSOWAĆ ZA. 
BIEG KOSMETYCZ
NY PAlMOLIVE 
DLA SWEJ CERY 
KAZIO ZAKOCHAi 
SIĘÓW NII:J PO
W,. RNIE. 

Katda kobłeta lIlote JWlększyć' twój 
arok I naturalny wdzięk, stosując 

znany ubieg kosmetycmy Palmolive. 
Rano f wieczorem myj twarz, szyję i ra
miona obfit4 pJan4 mydła Palmolive. 
Ta deUkatna piana przenika głęboko 
w pory ł oczyszcza je gruntownie. 
Spłucz j4 ciepłą, a następnie zlmn4 wo
dll. To wszystko. Mydło Palmollve 
dzlęld olejkowi oliwkowemu utytemu 
do jego wyrobu, udellkatnIa Ik6rę ł na
daje jej młodzieńczą śwletość. Cera Pani 
będzie się odznaczała olśniewającą pięk
nością. Mydło Palmolive kosztuje tak 
niewiele, te miliony kobiet utywa go 
r6wnlet do kllplelł 

są Pr~em6wienie rektora liceum w Nadrenis do młodzieży 
z Be~lina dono.szą: wojska. Nie będziecie korzystali Z 
VI dn~u wczorajszym z okazji za- te.i wolności, z której, niegdyś ko" 

konczema roku szkolnego w Pir· rzystali absolwenci szkół. Musicie 

Przed Idlko1ll(.l dniami przybył do 
Warszawy rcemi.grant z Belgii, Mau 
ryc y Tauber, który padł ofiarą kil· 
ku spryciarzy. Nabrano go miano· 
wicie na kwotę 60 tys. zł., które 
wpłacił nieznanym mu bliżej osobo 
I.ikom obiecującym mu w obecnoś
ci "rejenta" monopol na wyrąb la· 
sów hrabiów Braniclcich. Pomysło
wych oszustów poszukuje policja. 

Ustawę o szkołach akademickich wziął pos. Drozd .. 

mas~e? w. Nat!renii dyrektor liceum jednak patrzyć .iasnym okiem ~ 
zwr~lł SIę do absol~e~tów z na· przyszłość i pamiętać, że stoicie w 
Mępującym prze~lÓWlel11em: "Na- obliczu niebe'Qlieczeństwa, które 
skute~ ~arządzenta gen. Goeringa spadnie na obecne pokolenie l-" 
z~staJ~cle o. rok ~~ześniej zwolnie obliczu wojny. . , 
IH Z liceum 1 z miejsca wcielE'ni do 

loża rudg ż~laz 
wykryto w powiecie olkuskim 

OLKUSZ, 26.5. (PAT) - Firma l Obecnie dalsze roboty ł poszuki
~RuuPOI". z ~horzowa, która przed wania zostały wstrzymane do czasu 
- . tygo.dntanll rozpoczęła roboty przybycia specjalnej komisji z okrę 
wle:~Il1C~~ n~ polach. wsi Gorenice gowego urzędu górniczego, celem 
(!lO' ... : oh~usl{.) natrafiła na głę~O'1 zbadania procentowości rudy oraz 
kOSCI .10 mtr: na dość bogate złoz., zapoznania się z pokładami. 
rudy zeIazneJ. 

ilDad na we li laro-, 
Obaj sprawcy ujęci 

93 choro b, 
jednocześnie 

W Paryżu zmad w wieku 35 lal 
robotnik, niejaki Dechant, czlo
wiek, u którego lekarze stwierdzili 

Gierymski, PAL - pos. Pochmarski 
Warszawski koresp. "Głosu Po

rannego" telefonuje: 

Zagadnienie wyboru referentów 
do wniesionych projektów ustaw 
oświatowych zostało wczoraj roz
sirzygnięte. Jak wiadomo począt. 
kowo niłd nie chciał podjąć się refe 
ratu ani noweli ustawy o szkołacb 
akademicldch, ani też projektu u· 
stawy oPolskiej Akademii Lite· 
ratury. 

Po illkcji mediacyjnej marszałka. 

referat noweli do ustawy o szko
łach akademiclr.ich wziął w &ejlDill 
pos. Drozd - Gierymski, w senacie 
Een. prof~ Mildaszewski. Projeki 
ustawy o PAL wziął pos. Pochmar
ski. Narazie prace parlamentarne 
posuwają się bardzo powoli na· 
przód i mimo szczupłych ram prac 
sesja obecna przeciągnąć się może 
znacznie dłużej, niż to było' pf.2ewi 
dziane. 

S lonal alan .1. • 
obecność 95 chorób jednocześnie. Katastrofa aparatu pod Legionowem 
Wyliczenie tych chorób ze szczegó- W k' k Gł arszaws I oresp." OSłt Po- sającą z kosza liną stalową o k~ 
lami trwało godzinę i w klinice Deu rannego" telefonuje: ble wysokjego napięcia. Nastąpiło 
chant był przedmiotem ogólnego Państwowy instytut meteorologicz zwarcie, w wyniku którego po
zainteresowania. Zresztą nie umarł ny zainstalował na lotnisku w Le· wstała iskra; zapalił się gaz, któ-

Warszawski koresp. "Głosu Po· \ dientek wszczęła alarm. Przeehod· on z powodu swoich chorób lecz gionowie balon na uwięzi, służący rym była wypełniona powłoka. 
rannego" telefonuje: niom wraz z policjantem udało się popełnił b" k' k' do pomiarów aerologicznych. Pl b l .. 

W dniu wczorajszym do wędli. aresztować obydwuch sprawców • samo oJotwo, wys a uJąc Wczora' od w ł we ł on~cy a on. przeleCiał Jeszcze 
niarni pr~y '.11. Solec 107 wtargnę- napadu Okazali s'ę nim' Dan' 1 przez okno kliniki na podwórze. J p. P Y m s 'abego dwa kilometry 1 spadł na ogród 
ło nagle ~ osobników, I;tórzy ste- Zych i Edward IMakow;ki o;:j Krok samobójczy Dechanta spowo- pOl~mkl.lc~U ~ałtru. balon ózerwpał Się1 kQiWO~owy, należący do JÓ2efa Sien-

rory~owa I persone I zabrali z ka- mieszkańcy Warszawy. dowady . został depresją, o jaką kimś czasie :JUjani-a w przestwo . Jabłoll~;. a,. : r I . . ' I [Z 111 \ I umos sle w g rę· o Ja, eWlCza z~ wsi Stani"ławów g1l1 

setkI ok. 400 zł. Jedna z eI{s~e- t ,.rzYP.Mwlła go diagnoza lekarska. rzac~ zaczął opadać i zaczepił zwi 
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Dzielili sie zrabowanrmi pienied mi 
Pierwsi świadkowie \IV procesie bandy Dobo5zyńskies10 zeznają że 

uaestnicr 118D1d. szli. ab, coj ldobJe. a nie dła .,iszego interesu' 
(rJ'ełefonem od specjalnego sprawozdawcy "Gł~su Porannego" J 

Dłbłł-O rqfc 
p'ołskii'gb ro&.lSfflil(f;. 

100.000 kilogramów 
mydła warzy się jedno
cześnie w kotłach za
kładów Schicht-lever w 
Warszawie. Tylko o· 
gramne uznanie, jakim 
się cieszy mydło Jeleń 
Schicht umożliwia zdo
bycie tego rekordu, o na 
takie uznanie zasłużyć 
może tylko rzeczywiście 
dobre mydło. 

wego i stwierdu, tie na jego te- aJ, przewodniczący zar.ządza ,,Hurra",. Małecki stracił przyto.. 
Tenie zwiększyły się szeregi Str. p1'.zegrnpowani'El wśród oskarżo- mność wskutek upływu krwi. 
Narodowego w latach 1935 i nych. Kilku z nich zmienia miej Kiedy przyszedł do siebie, ujrzał 
1936. sce. Obrona twierdziła bowiem, jakiegoś osobnika z mapą prze

Na. pytania sądu świadek że mający zeznawać post. Małec wieszoną przez ramię, który po
stwierdza, źe na jego terenie nie ki porozumiewał się z obecnym wiedział: 
było agitacji komtmistycznej, na sali wywiadowcą, który rze- - żal mi paua, że pana tak 
ani nie dochodziło do Zadnycb komo wskazywał mu miejsca, cbaratnęlł_ 
'starć między komunistami a zajmowane przez po6ze~eg6lny-<:h Po zabraniu broni napastnicy 
. Str. Nal'Odowym. oskarżonych. wyulL ;Wówczas świadek. ubrał 

Adw. StypuŁkawski, nawiązu- Po tym incydencie sk.lada ze się i wszczął aiarm. &ał udział 
jąc do t. zw. "wsi komUJllizują- znama komendant postenmku w pościgu i 
cych", zapytuje, czy świadek w Myślenieach, MICHAŁ KA- ZATRZYMAŁ OSKARżONYCH 
wie coś o tym zagadnieniu. Bre- NIK. KNOTKA I PRZYBYLSKIEGO, 
żek odpowiada pll'Zecząco, stwier Świadek opowiada, że został od kłWyeh odebrał rewolwer, 
dza natomiast, że 76 proc. robot zbudzony przez post. Małeekie- ..... i zegarek. 
ników w Myślenicacb należy 'do go, który był cały zalany krwią, Po tych zeznaniadi, ~ 
PPS. ' uPrał się natychmiast i wyszedł nie.zący zarządza 

Z dużym zainteresowaniem n~miasto. Znajomego szofera SZEREG KONFRONTAQI, 
śwdz()n<) zeznania świadka przo posłhl na rekonesans, sam zaś w trakcie których jwiadek ~ 
downlka WINCENTEGO OR- na po:J.ecenie starosty, wysłał poznaje Płonkę, jako tego, ld6-
WOCHA, za.stępcy komendanta meldun'ek do wojewody. ry w8Rdł piel'WHY Da postem-. 
posterunku w Myślenicach. Świad~k brał czynny udział nek i uderzył go Mpłerubl, lau:a 
Świadek kreśli sto'sunki służ- w pościgu_ Został nawet otoczo- Kwintę, jako tego, ktÓl'1 udel'ęł 

bowe na tym poste:runku. Zazwy ny przez grupę napastników. go przy wyjściu s posterunku i I 

czaj, w nocy pełnił służbę jeden Strzelił w6wczas do jednego z Adama Kwintę, jako ~ ktÓ17 
posterunkowy, lm:v~ler, ~ dru?i niell. Był t~ oskarżony Pałka. strzelał na posteranłm R 8IJrj.. , 
spał. PosterunkowI zonaCI sypIa Znaleziono , przy nim torbę z bowego karabinu. 
li w mieśde. Krytyc~nej nocy pel kajdankami, trzy granaty i pie· Na pytanie Jn'okuratora:, Swia 
n~ł służbę posterunko~y Ma~ec- czątkę poste:liunku myślenickie- dek stwierdza, że zmDowano ma 
kl. N~d rane~ Mał.eckI przybIegł go. Palka z("znał przed śmiercią, również jego prywatne rzeczy. 
do mI'esz'kama ŚWIadka, odlegle że zwerbował ich Doboszyński. Jako ostatni świadek zezna... 
go o Jakieś 200 metrów od poste PIENIĘDZMI ZRABOWANYMI je policjant gmhmy ..; Myśle
runku. Małecki miał ranę na glo NA POSTERUNI{U PODZIELI- nioach, WŁADYSŁAW śWIĘcH 
wie i był cały zalany krwią. Za- LI SIĘ MIĘDZY SOBĄ. Świadek. został o godz. 3 oIoe.o 
meldował, że jakaś banda na- :Na pytanie obrony, świad~k ny p~ napastników I rozbro.. 
padła na posterunek, zrabowała stwierdza, że odrazu istniało po. jony. Widział, Jak demoIOW1IIID 
broń, zdemolowała i podpaliła dejrzenie, że napadu dokonali sklepy i mles&a1de ~ 
Sklepy żydowskie w mieście. narodowcy. Nie choi'ano w to lan Kwmta ader_Jł go JMIIIaI pe 

KJU.ROlv.', ~ maja.. ,. ", - .. KrakoW1ie. Stwierdza, że za- Gdy świadek ubrał się i wy- wierzyć, gdyż nie ulegało wątpfi glowie. 
MI'Jczorajszy dzieli na1~ał liez trzymani członkowie ~andy za- szedł na miasto, ujrzał zaraz z wości, że Słyszał., te 1Ilomendaut PIIIIII 

sprzecmie do oajciekawuych w choW)'wali się 8wołłOdnie i ze brzega podpaloną flJJ'llUłnkę· Na UCZESTNICY NAPADU SZLI, mówil, te 
p'rOO8!lie bandy Dobouyń.S'kiego. §mieehem W)'j8ŚniaH, jak to posterunku stwierdził, że szafy ABY COŚ ZDOBYĆ, A NIE DLA NALEtY .NISZCZYĆ ;11. Pa." 

Na sali stanęli plerwsll ZAJADALI CUKIERKI, 10 bronią były rozbite, szuflady WYŻSZEGO INTERESU. KO, CO ZYDOWSKIB. 
8~NI SWIADKO:wJE aoabowane w sklepach myślenic stołów i biurek pootwierane. Zra Świadek mówi dalej, że pod- Trzy kilometry za 'My§1eniCGlld 

ZUść. kłeh. bowano 6 karabinów służbo- czas napadu pobito stal'O$łę, któ puszczono go i oddano mu ... 
Sl\ ta ~jOlUWłaae poIIeJl, Na pytanre prowa:dzącego ba- wyeb, 8 zapasowych, 10 bagne- ry żalił się z tego powodu przed blę. Doboszyński podał mu na 
kłÓ1'Z7 na włunej skórze ocIem- daJnie pod'komi.sall'za, powiedział tów, ponad 400 naboi, li rewolwe świadkiem. pożegnanie rękę, oświadczając: 
li skaodaIIeme W)"P8dtd. 'Wówczas osk. Pyzik: rów z nabojami, torby z kajdan-, Następnie zeznają ŚwiadkO-j - BęcIzle przewr6t .. eałeJ 

Obrona, IWljllC trudne mCJa.. - Cukierki bardzo nam swa- karni, 6 - 6 granatów łzawią- wie straży granicmej TEOFIL Polsce, ty będDeaz ............ 
ni-e, atakuje ooeco:Ue system bez kowały... cyeb, 6 pałek gumowych, ładow- MATUSZKIEWICZ, .JAN WOJ- służył. 
pieczeństwa w Myflenieaeb, dą- Na pytaJnia obrony, świadek nice i pasy, płaszcz i czapkę, 20 NARSKI I WINCENTY LATON. Na pytanie obrony i prW1.ar 
żąc do wykazani~ że na poste- stwierdza, że wobec zatrzyma- zł. w gotówce, które zakwestio- Pll'zytaczają kilka momentów tora. świadek stwierdza. III 
rUDku zn:ajdowal się zawsze tyl- nycb nie stosowano przy bada- nowano przy jakimś osobniku, znanych już z innych zeztllan. wprawdzie Doboszyński pOledl 
to jeden polłejant, podczas gdy nlacb żadnego teroru. Pyzik, od oskarżonym o kradzież, wieczne I Po przerwie zeznają ostatni go ZTewidować i rozbroić, to jed 
inni spałi w młeśde. powiadając na zadawane mu py pióro, które staaowlło własność dwaj świadkowie. nak nie pozwolił bić. 

Jako pierwszy zeznaje ADAM tam, wyraził się w pewnej chwi I komendanta posterunku, a na- Past. STEFAN MAŁECKI peł Przed lJamknięeiem sesji oliro 
SZECHLIŃSKI, komendant po- li>: wet ołówek:.. nił słuŻ'bę wMyślenieach kry- na zgłasza wniosek o przesłae'" 
słerunku w Umanowej, ktÓTy - Z wami się WIIlet skończy, .Adw. Galewkz: Czy na. bm- tycznej nocy. W pewnej chwili nie w charakterze świadka ~ 
brał udział w a'kcji pościgowej. rządy obejmą inni... mle posterunku w Myślemcach obudziło go gwałtowne pukanie dziego śledC7JC.go dr. Zaebarslde 
U dwueh zatr.zymanych, w cza- Następny świadeK, Franci- jest szyld? . do drzwi. Jak1ś głos oświadczył, go na okoliczność, w jaki lIpO
sie badań, zakwestionowano szek Breżek, emerytowany przo - ~ą dwa szyldy z napl<;em: że chce złożyć zameldowanie o s6b odbywało się badanie zabozJ. 
dwie nowe marynarki. Twier- downik policji, był podczas "P~wla~owa. ~omenda P. P. w kradzieży. Kiedy uchylił drzwi, manycb r-złonkÓ'W bandy. 
dzili oni" że znaleźli je na rynku. zajść komendantem posterunku Myslemcach: 1 "P05tertmek P. wpadło trzech osobników. Jeden Prokurator przychyla słę-. 
ŚW. PAJĄK, pnodownik po- w Myślenicaeb, w skład jego re P. w Myśle';Uca~h". nde~ł ~o szp~rutą w głowę, tego wniosku. • 

licji, był obecny przy przesłu- jonu wcbodziły m., iu: Cborowi- - A 00 Jest Jeszcze tam? d~aJ mm ~ęh rabować ~ara-l O godz. 3.15 przew~, 
chiwaniu na posterunku w Mo- ce. Zna DobO'Szynskiego jako - Orzeł... .. Iri,nY. Za cbwiI~ wtłoczyła SIę. ea- zam~ka rozprawę, oclm'aezaJąe ,. 
giilanach i w urzędzie śledczym przywódcę StrQllllnictwa Nall'odo- - A C? powyzeJ orła? la banda z głosnym okrzykiem do pIątku rano. 

M - NIC. _ ' 

-- A moźe na bramie jest wi- DA. d~ILO"'., 
zerunek Matki Bos.kiej? U .... ... " 

- Nie ma. 
Itrtdgfg 

- Jak pan WTóei do My§1enic, na dokończenie rozpoczętych dom6w 
Tak je nazywa naczelny organ endecji nieeh si" pan dobrze prZYJ'rzy, to • I' zł. kr d . 

.. A.B.C.H pismem' komunist,an,m! 
.. WARSZĄWA, 26 5. (PAT) .- milIonów • e y ty bucJowla. 

Wizyta marrsz. Śmigłego--Ry- dy", źe .,ABC" jest .. Ś>wimto- zobh~~z! paJn wizerunek Matki W ŚTod~ dn. 26 b. m., odbyło ne na rok bieżący. Te dodatkct 
dza: na komersie korporacji mym agentem cZeTWOIllej propa BoskIeJ... się pod przewodnictwem p. wi- we kredy~ pr~znaczone będq 
"ArcOIllii" wywohIije duże zde- gandy", że swe artyfkuły wst~p- Przewodn.: Uwaga pana pod cepremiera E. Kwiatkowskiego ~a. dokonc~Dle rozpoczętyet. 
nerwoW'anie w kołach obu odta ne zamienia "na megafOlIly pro- adresem świadka jest zupełnie posiedzenie komitetu ekono- JOZ uprzednio. domów, ~ 
mów p'l'awi~y (N. D. i o. N. R), pa.galn~y f:ootowo - lu~owej". nie na ~iejseu. . rniclme,.p,·o ministrów. celem czym rozdzielone będą przede 
gdyż ?b~ CX?e w w~e kOlllku· . ,PZI~ilUik Narodowy' w za- O~oncy zadają teraz szer~g {)rzyj,ścia z pomOlcą dOltk.niętym wszystkim dla tych miast, w 
reneyJlIle.l me chcą S.lę ,~yrzec ~onczen!e swego ~;t}~kułu okre py~n, dotyczących s~u bezple klęską gradów i powodzi gospo których prowadzone w ramaclt 
przywileju opooycYJIlOŚCl'. Na sla pamow z "ABC , J~,? "ama cz:enstwa, w .MyśleDlca~h, ale darsŁwom roln)'1Ill na teJ'enie ogólnego planu inwestycyjnego 
tym tle między org'anami O. N'I torów zgody narodowej , uwa- wlę'kszośc. z mch zostaje przez l województw: kieleckie:go ki-a- roboty dały najmniejsze rezulta 
R i SłT01lnictwa Narodowego żających się wciąż za nacjOln~- przewodmczl!cego ~chyl~a. kow-skiego i pomorskiego: korni ty w liczbie zatrudnienia bezro 
dochodz>i. do tM'Ć i scysji, jakich listów. W ten sposób endecja Po przerWIe, na ządlanle obro tet ekonomiczny pOlStallowił bolnycb. 
nie byiIiśmy .świadk~ na'wet opatruj~ przekleI'isłJwe~ tych przeznaczyć dm<.tźnie· dodacje 
w r . 1934, t. J. w okresIe roiła'- wszystkIch młodych, ktor,zy bez Oliary na pomoc sieWll1ą w kwocie 700 Apelacja 
mu oeQ1er~kiego. . jej :z.g~~ idą na' ~litykę p00l'O'- tys. złotych. ~ędzie ona użyta Szanl-awskl-ego 

Wczora]\Szy "Wa'l"Szawskl Z~mlenIa. Ja;k WIadomo. bo- złożone w admlnłst'racji na: za.cxpaItrzeDlle poszkodowa-
Dziennik Na;rodowy" p r·zypusz " ~Ie~, endocJ3. zachOWUje dla "Głosu PorannegoU ny~h i niezamOŻlnych rołnilk?w 31 b. m. w Warszawie 
cza lilowy atak na legalny O. N. SIebIe monopol na zgodę naro- w niezbędne nasiOll1a, sadzema- W k' k Gl P 
R~, 06karża.iąc pismo .,ABC·' () dową. Nie oznacza to oczrwiś- Na rzecz ofiar zajść anty~ydow. ni i pa:sz~.Ponadto min'stersłwo ars~~~sl ~ ore~p." osu o-
politykę wrogą gen. F'l'anoo i cie, aby ona sama na p'ohtykę skich w Brześciu n.-B. złożyli: komUll1ikacji przystąpi do na-\ ra~egod . e e o~uje .. 
ci komunizm. "Dzi-ennik Naro te nie szła i żeby za kulisanl! L. P..omband1owie zŁ 2.- prawienia 1.IJSzkodzonych Unii są zle a{!e dacYJny~ w~zna~o 
d~~y" pisze poprostu, iż "ABC" nie odbywały się odpowiednie Firma A. Rabinowic%, PiotrKow- kolejowych, dróg i mostów. no rokzprawę a eusł~d kiamadw8kr8ę 

. . .t.k· Chod . t lk t a,' ska 10 zł 50 go, s azaneao przez o z są o występuje zgodme ze WSZYS'L I manewry. ' ZI y ' o o o, - ,..- I to l ..• dzłeU 
". t m' 'iydo,wsko - komuni- by drugi endecki konkurent nie Dodatkowo zł. 10.- personel Na!Stę,pll1ie komitet ekon<>mi,cz gowy na 12 at WlęzleD1a na 

~~=: _ I m&.~llskiej. propa~all1 wyp'l'zedził. \firmy .lJnion Te;ml Koscbes & Co" DYi postanowił zwiększyć o 15 31 maja r. b. 
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Ek D • • ro I J 
Jak pracowalo tó zkie TowarzJ1stwo Elelt'rJlczne w 1936 roku 

Elektrownia Łódzka, należąca ;Wobec ujemnych wyników na Porównanie z Elek- tomiast przeciętna na 1937 rok przykład zakłady Scheiblera i 
d.o ł"ódzkiego Towa<rzystwa Elek początku 1935 r., gdy nastąpiło t - W k pozostanie bez zmiany. Gxohmana, Poznańskiego, Geye-
trycznego, Sp. Akc., wytworzyła poważne zmniejszenie ilości rownlą arszaws CI Na. 1 kW. szczytowej mocy rów, Ejtingona, Widzewska Ma-
w ciągu 1936 roku - 149.903.800 sprzedanej €iDergii i otrzyma- .Wypowiadane są opinie, że E- przypada wpływów po potTące- nufaktura, Silbersteina, Buble-
kilowatogodzin (kWh), sprzedała nych wpływów, prtedsiębior- lektrownia Łódzka sprzedaje e- mu podanych wyżej obciążell: w go, Allarta, Ossera, Eiserta, Ro
- 188.879.511 kWh, otrzymała stwo było zmuszone do nergię elektrycmą macznie dro- Łodzi - 436 zł., a w Warszawi-e senblata, Schweiikerta, Barciń
od odbioreów - 22.082.495.03 POSZUKIWANIA OSZCZĘDNO- żej od ElektroWllli Warszawskie! z uwzględn~eniem zniżki w 1937 ski'Ch i t. d. ftzeszło 30 fabryik 
zł., czyn ŚCI wobec czego należy porównac r .. - 617 zł., czyli o 41 % więcej. posilada turbiny lub maszyny pa-
PRZECIĘTNIE PO 18,58 GR. ZA w wydatkach i skasowało, prze- wyniki eksploatacyjne ty'Ch elek Pnytoczooe dane wY'kazują, rowe o mocy ponad 500 KM. lst-

1 KWH. ważnie w końcu roku, niektóre trowni. że w porównaniu z Elektrownią nieją fabry'ki, w któll'ych moc u-
sp-nooaną. yV porównaruu z ro- dodatki wypłacane pracowni- Elektrownia .\Varszawska wy- Warszawską Elektrownia Łódz· rządzeń napędowych wynosi po 
kiem poprzednim ilość wytworzo kom. ,Wskutek tego przeciętny tworzyła w ciągu 1936 roku - ka ponosi ciężary publiczne zna· kilka tysięcy kW .. Jednak dzię
nej energii wzrosła o 14.735.300 kosz1: 1 pracownika umysłowego, 129.176.000 kWh., sprzedała - cznie większe, urządzenia ,ie.i P 'Pll ki należytej taryfikacji, ilość 
kWh. (+ 10,9%), ilość sprzeda- nie licząc 6 członków dyrekcji, 109.700.504 kWh., otrzymała cują mniej korzystnie, a mimo to własnych maszyn stopniowo się 
nej - o 13.386.526 kWh. (+ 12,7 obniżył się z 828 zł. miesięcznie wpływów - 28.332.881.85 zł., SPRZEDAJE ENERGIĘ ZNACZ zmniejsza; napl'zykład w ciągu 
proc.). w 1934 r. do 700 zł. w 1936 r.; z czyli przeciętnie po 25,83 gr. ~ NIE TANIEJ. 1936 roku zostały zatrzymane 

Pomimo talk znacznego wzro- kwoty tej wypłacono gotówką 1 kWh. sprzedaną. Zwiększeme Elektrownia Warszawska obni· maszyny o ogólnej mocy prze-
stu ilości sprzedanej energii i po przeciętnie 592 zł., a reszta sta- produkc.ii wyniosło 11,8 proc. żyła pobierane maksymalne ce- szło 4.000 KM. 
mimo oszczędności, osiągnię- nowi dodatkowe świadczenia w Porównując powyższe liczby z ny, co oczywi~cie może dokony- Miarą należytego spełniania 
tych w ciągu 1935 i 1936 roiku, naturze oraz świadczenia spo- przytoczonymi na początku art y wać chociażby kosztem skarbu, swego zadania przez zakłady u
wynilci finansowe nie polepszy- łeclJIle. Odpowiednio przeciętny kułu danymi o Elektrowni Lódz- który nie otrzymuje dochodu z żyteczności publicznej jest sto
ły się. 'wyZlJlacZIOt .. a przez walne koszt 1 pracownika fizycznego kiej, można stwu.erdzić, że Elek- podatków, natomiast zachowuje, pień rozwoju ich produkcji. _ 
zgromadzenie dyw'idenda za r. obniżył się z 436 zł. miesięcznie łrownia Warszawska pobrała o- ona minimalne ceny na wyższym Przytoczon€ wyżej dane wskazu-
1936 wynosi 4,5%, t. l tyleż C9 i do 389 zł., z których wypłacono koło 6 milionów zł. więcej, cho- poziomie i wskutek tego ma ją, że pomimo niesprzyjających 
w 1935 roku, gdy w riągu trzech gotówką 319 zł. yVysoki wymiar ciaż sprzedała około 9 milionów mniejsze spożycie w zakładach 0},9licZUlości i utrudnionej kon
poprzednich lat było wyphcam: świadczeń jest spowodowany wy kWh. mniej, i otrzymała prze- przemysłowych. Elektrownia k:-:fen~.~ .'i' własnymi siłowniaIhi 
po 5 %, a przed tym więcej. Uy płatą na rzecz Kasy Emerytalnej ciętnie Łód7Jka stosuje większą rOZ]Jię- wlększy~ł.t zakładów przemysło
widenda w wysokości 1,5%, a na pracowników 13% - ~ stałych ZA 1 KWH. SPRZEDANĄ O 39,5 tmć cen i ustala je w za}eżności wych, Elektrownia Lódzka po-
wet i 5 %, jest znacznie ni:Łsn od wynagrodzeń. PROC. WIĘCEJ od ilości pobranej energii, ilośc: trafiła zd?być 
dochodu, jaki przynoszą po\~ił' Jeśli uwzględnić, że wedle da- Dd Elektrowni Łódzkiej. godzin użytkowania przyłączo· CZOŁOWE STANOWISKO 
papiery wartościowe państwowe nych statystycznych Zakładu u· Elektrownia Łódzka rozporzą nej mocy oraz czasu i warun- wśród elektrowni pDlskich pod 
i prywat:.na. to też w ogóle nic bezpieczeń sp. przeciętny mie- dza turbogeneratorami o mocy ków pobierania; stosowany' względem ilości wytwarzanej e
mDże zachęcać kapitalistów za- sięezny zarobek pracowników u- 70.750 kilowatów (kW) i szczy- przez nią system taryfikacji bar· nergii, przypadającej na 1 mie
granicznych dO' lDkat w polskich mysłowych wynosił w 1934 roku lowe obeiążerue w ciągu 1936 r. dziej odpowiada teoretycznym szkmlca. Zostało to osiągnięte 
przcdsi~biorstwach. w całej Polsce - 261 zł., a w 1.0- wyniosło 40.300 kW. Otrzymane zasadom, aniżeli w Elektro,yn~ przez stoIsowanie należytej ta-
Ażeby wyjaśnić, jakie czynni- dzi 301 zł., zaś pracowników fi· wpływy stanowią na 1 kW. mo- ·Warszawskiej, i powoduje ryfikacji, powodującej cora,; 

ki wpłynęły na zmniejszenie dy- zyeznych, w sierpniu 1935 r .. w cy maszyn 312 zł. i na 1 kW. WIĘKSZE ZASTOSOWANIE wiQksze pobieranie energii. W 
wMendy i jakie zmiany zaszły całej Polsce 117 zł., a w woje- szczytowej mocy - 548 zł. Elek- W PRZEMYŚLE. 19025 roku, gdy Łódzkie TDwa-
w obrotach przedsiębiDrstwa, na wództwłe łódddm 121 zł. (M. Ro tToW'Ilia Warszawska posiada To tei stosunkowa ilość wy- rzystwo Eleklbryczne pr:zyjęło 
leży porównać wyni,ki 1936 r. z cznik Stat.), należy uznać, że na- turbogeneratory o mocy 57.900 łwarzanej energii w Łodzi jest ElektrDwlllię Łódzką" ilość W"J'" 
wynikami 1934 rok.n, gdy wypła- wet zmniejszone wynagrodzenie kW. i sz~zytowe obciążenie wy. znacznie większa i wynosi prze.- tworzone.) energii wyniosła 41 
cona dywidenda wynosiła. jesz- pracowników niosło 41.200 kW .. Wpływy na 1 clęlnie na 1 mieszkańca 212 kW. milionów kWh, a w 1936 r. _ 
eze 6". ZNACZNIE PRZEWYZSZA kW. mocy maszyn stanowią 489 w obrębie m. Łodzi, 84 kWh. po- prawie 150 milionów kWh. _ 
Por6 ... nie z 1934 r. istniej,ee w kra.il;t n.?~y ~ że za· zł. i IlI3. 1 kW. szczytowej mocy za granicami ~iasła i 185 kWh W ty~ samym okrresie. Elelo-

. pewne mało znajdzIe su: w Pol- - 687 zł. . na całym zasIlanym obszarze, troW!ma W aI"Sza'Ws~a ZWlękazy,. 
Dokonane w eUlP dwuch C)o see przedsiębiorstw o równym Porównanie tych danych wy- gdy w Warszawie w obrębie mia ła swą prodrukcjęz 60 ~ 

statnich 1M miżki taryf znacznie lub wyższym poziomie wynagro kazuje, o ile korzystniej p.racują sta tylko około 100 kWh. do 129 miIionów kWh. iPomimo 
zmniejszyły otrzymane wpływy. dzeń. Mniej niż 200 zł. miesięcz· urządzenia Elektrowni Warszaw Należy mieć na względzie, że spadkU! dywidendy iro ... ,. 
W, 1934 r. sprzedano 105.637.~ nie otrzymuje z ogólnej liCZbYjSkiej . lWpływy na .1 kW. usta- Warszawa jest bardziej korzyst· stwo stale obniża., pobierane ee,. 
kWh. i otrzymano od odbl()l"- pl'a~owników umysłowych - 3 wiDnej mocy są o 56,7%, a na 1 nym terenem dla sprzedaży ener ny. Przeciętna cena sprzedanej .' 
ców - 22.552.128.« zł., a udem proe., a fizycznych - 12 proc. kW szczytDwej mDcy - o 25,5% gii elektrycznej z elektrowni 0- kWh wynosiła w 1925 rokn __ 
w porównaniu z 1936 r. Równie! nastąpiło zmniejsze- większe niż w Blekłrowni Łódz· gólnego użytku. Posiada OnJa sto 32,83 gr., a' w 1936 r. - 18,58 
WPŁYWY BYŁY WIĘKSZE O nie U7Jależnionych od wyników kiej. sunkowD większą ilość ludności gr., jak było podane wyżej. 

470.000 ZŁ., finansowych wynagrodzeń człon ElektroW'Ilia Warszawska ob- zamożnej, również większą ilość Naleźy zaznaczyć, że ~ 
fJhodaż spnedano o 13,2 miliona ków Zarządu, Rady i Dyrekeji z niżyła od początku 1937 r. po- praeowników umysto'!vych, któ· przewozu węglla do Warszawy 

kWh mniej. tą rÓŻ!llicą, że rozpoczęło się onobieral1e opłaty za energię do o· ra wedle statystyki wynosiła w jest większy, co zwiększa cenę 
ł>rzecięma cena 1 kWh. sprzeda- przed kilku laty w mi,arę pogor- świeHe'l1ia, wskutek czego, we 1931 r. - 102.350, czyli około węgla loco elekrbwWIl1ia; wodle 
llej wynosiła 21,35 ~r .. czy? o szenia tych wyni:ków, gdy wyna dle oświadczenia naezelnego dy· 8,4% całej ludności, gdy w Lo· posiadanych wi.adomości róż-
2.77 gr. (+14,9%) więcej mż w grodzenie pracowników pozosta- .rektora tej elektrowni na konfe- dzi tylko - 28.146, czyli okołG nica ta wynolSi okołO' 5 zł. :Ka-
1936 r. Gdyby zostały zachowa- wało prawie bez zasadDJiczych rencji prasowej, wpływy zmniej· 4,4 proc. \Vskutek tego elektrow tomiast eleJdrowni-a w "Varsza
ne taryfy 1934 r. i ta s~ma prze- zmian i zmniejszenia dokonano szą się o 1 mi,lion zł., o ile nie nia w W:lrszawie powmna miee wie pobiera wodę do chłodzc
ciętna wpływów, odbIorCY za- dDpiero w ciągu 1935 r., jak było zwiększy się spożycie. Jeśli u- większe zapotrzebowanie ener· nia pary bezpoŚlrednio z Wisły. 
płaciliby w: 1936 r. dodat~owo wskaZJane wyżej. Napnykład względnić podaną stratę, gii do OŚwietlenia oraz na uży· gdy elektro'wnia w Łodzi musi'. 
około 3,3 mIl. zł. W szczegolno- TANTIEMA WŁADZ SPOLKI PRZECIĘTNA CENA SPRZEDA tek domowy, co też odpowiada korzysłać z kosztownych chłod· 
ści na początku 1935 i 1936 roku wyniosła: za 1930 T. 317.188 zł., NEJ KWH. WYNIESIE 24,91 rzeczywistości. nic i zużywać dodatkową ener-
ooniż,ono dwukrotnie pobierane za 1934 r. - 149.272 zł. i za 1936 gr., czyli pozostanie o 34% wię- Następnie , gię na obsługę llQmp, pOOnoozą· 
maksymalne taryfy za oświeUe- r. - 97.801 zł. ksza od przeciętnej w Łodzi, gdy ILOŚĆ ZAI{LADÓVl PRZEMY-l {'ych wodę na chłodnice oraz ze 
nie na licznikach i wskutek tego ;Wreszcie obnHyły się wypła- obecnie jest o 39,5% większa, SŁOWYCH W WARSZAWIE studni. artezyjskiei głębokości 
wpływy od tej kategDrii odbior- cone procenty od pożyczek za- Jak wskazano wyżej. wynosi 19,517, w Łodzi 10.673. ponad 700 m. P<lll1ieważ odbior
ców zmniejszyły się prnwie o granicznych wskutek zmniejsze- Należy jednak mieć na wzglę- Zakłady w Warszawie są wielce uikami w Łodzi: są przeważ!llie 
640.000 zł., chociaż spożycie nia stopy procentowej, spłaty czę dzie, że Elektrownil3. Warszaw- różnorodne wedle specjalności i siLniki, a iIlie la.mIPY, .jak 'w War 
wz.rosslo o 195.000 kWh., co ści długu oraz spadku niektó- ska jest przedsiębiorstwem miej przeważnie małego lub średnie- szawie, maszyny pracują z gDr
zmniejszyło stratę wpływów w rych walut. Doroczne wypłaty skim, a zatem nie olMaca podał- go wymiaru. Stwarza to dogod- sZYln spółczynnikiem mocy 
przybliżeniu o 100.000 zł. Nie zagranicą z tytułu dywidendy, I ków państwowych i jedyne ob- ne warunki dla elektrowni miej- COS. Ro, co zwięk'Sza koszt u
były to więc zniżki tak "nikłe", procentów od pożyczek, wyna- ciążenie słanowi opłata na necz skiej, ponieważ ta,kie zakłady nie, rządzenia ora'z wyw&uje dodat
jak je określały niektóre orga- grodzenia członków władz spół- miasta, która wyniosła w 1936 r. mogą wytwarzać stosunikowo ta- kDwe stra'ły 'ooergii. Te dwie 
ny p:rasy. ki ł t. p. zmniejszyły się w po- 1.882.433,06 zł., czyli 6,7 % wpły niej energii napędowej za pomo- przyczyny pOiWodują, że Elek; 

Jednocześnie znacznie wzro- równaniu z 1934 r. o przeszło 1 wów. Jak byro wyjaśn~one wy- cą własnych silników, a poza trownia Łódzka ma wog61e 
sły w 1936 r. ciężary publiczne. milion zł., co wykazuje, D ile są żej, Elektrownia Lódzka wypła- tym różnorodność zakładów za- więklSze 

PODATKI I OPŁATY słuszne twierdzenia niektórych ciła za 1936 r. bezpiJCcza większą stałość zapo- STRATY ENlERGll . 
na rzecz skarbu łącznie z reZeT- pism partyjnych, że zmniejsze- PODATKÓW I RÓŻNYC,H trzebowania i mniejszą zależność i bardziej kosZił:DWIl1e ur:ząPze-
wą na pDdatek dochodowy wy- 'nie wynagrodzenia pracowni- OPŁAT Dd 'koniunktury w po,szczegół- nia; dodatkowe wydatki z tego 
niosły w 1934 r. 2.376.564.84 zł., ków oraz in!l1e oszczQdnośei mi a- na rzecz skarbu i miasta łącznie nych dziedzinach. Przemysł łódz powodu nie mogą być skompen 
opłaty' na rzecz m. Łodzi - ły na celu jedynie zwiększenie 4.515.077,55 zł., czyli 20,4 proc. ki jest przeważnie włókienni- sOWane ID!l1.ieJszą ceną węgla. 
553.335.36 zł. i in. gmin 6.ę62.73 wypłat zagranicznych. swych wpływów. Jeśli potrącić czy, tO' też zapotrzebowanie e- Naif:omi3JSt Elek.t.rDW1l11a War
zł., razem 2.936.862.93 zł., zaś w A zatem w porównaniu z 1934 wskazane obciążenia z otrzyma· nergii podlega znaez:uym walia- szawska obsbuguje prawie dwa 
1936 roku na r:recz skarbu - r. odbiorcy uzyskali w 1936 r. nych wpływów, przeciętna poro- niom w zależności od koninnk- razy więlkszą ilość odbiorców i 
3.967.258.22 zł., na rzecz m. Ło- poważne zmniejszenie Dpłat, zna stałość wpływów na 1 kWh. tury. Następnie większość pro- W1Skutek tego ma wi~'ksze wy
dzi 539.719,84 zł. i in. gmin - czuie sprzedaną wyniesie w Łodzi - dukcji jest skoncentrowana w datki bi'1llwwe oraz przy inka-
8.099.49 zł., razem 4.515.077.55 ZWIĘKSZYŁ SIĘ DOCHÓD 14,8 gr., zaś w Warszawie-- 24,1 wielkich zakładach przemysło- sowa!l1iu rach11l1ków. Dodatk'o-
zł., czyli przeszło o 1.5 milion. zł. SKARBU, gr., a po uwzględnieniu zniż- wych, które posiadają dostatecz wy wydatek z tego poW1CJldu nro-
więcej. Ciężary te pochłonęły - natomla,st zmniejszyły się do ki w 1937 rolm - 23,2 gr., czyli pie ekonomicz'n,e własne sHow- że wyn.osić około 500.000 zł. 
204% wpływów (w 1934: r. - 13 chody akcjonariuszów, wierzy. odpowiednio więcej o 62,5 proc., nie, zbudowane w okresie, gdy rocznie, licząc wed'le skali Elek 
proc.), aczkolwiek podane kwoty cieli, członków władz i pracow· względnie 56,7 proc. Pierwsza z elektrownia ogólnego użytku trowni Łódzkiej. 
nie zawierają wszystkich opłat ników Spółki. Również zmniej- dwuch ostatnich liczb nie jest jeszcze nie iiStniała (przed 1907 Przytoczone wyLej porÓWll1a
na rzecz m. Łodzi, jak to będzie szył się dochód zarządu miej- , ścisła, ponieważ miasto Warsza- r.) lub w okresie powojeunym, nie mie.rscO'Wych warunków pn 
wyjaśnione dalej. ,SkiegO, który otrzymał mniejSzą ·, wa przejęło elek'kownię na po I gdy elektrownia pod zarządem cy elektrowni w WaI"Szawie i w 

Zmniejszenie wpływów i zwię- kwotę dywidendy od posiada- czą~ku lipca 1936 r. i z tego po- pa~sif:wowym nie mogła 1:::tspa- Ł?<it.i wykazuje, że . E1ekłr~
kszenie ciężarów publicznych zo nych akcji, mniejsze opłaty kon- wodu wypłacono podatki za kajać zapotrzebowania. To też n!Ia WamzaW1Ska ma' WlSzelkH~ 
stało częściowo wyrównane I cesyjne wobec spadku WPłYWÓWj część roku. Podobno ogólna kWOj dotychczas większe zakłady prze mDżliwDści cO!Ilajmniej podwo
tmniejszeniem wydatl{6w eksplo i mniejsz" wynagrodzenie za u .. ta wynosi około 300.000 zł., co mysłowe korzystają z WłaSIlYCh] ić ilość wytwarzane,j energii i 
atacyjnych oraz zmniejszeniem J dział w Zarządzie i Radzie Spół- zmniejszyłoby przeciętną za 1936 siłowni i pobierają z elektrowni MF 

Jdeżarów finansowych. 4ki r. stosunkowo uiemaez;nie, na- tylko energię dodatkową. pk. na łl>okońezenie na str. 6). 
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i li zkiej 
• (Dokończe!lJ.!e .ze str. 5). I i .oszczędności m. Łodzi stano-l przy przedstawieniu rachunku I i często dokooywuje się z opóź-, niejszyeh koncesjach przed,""" 

me tylk.o zr?wnac SIę, l..~e na,wet Wlą 1.064.537,24 zł., gdy War- przez inkasenta - 62 gr. rueniem nawet ponad termin, jennych rÓŻln.ie - jako opła~ 
przewyzszyc Ele:ktroWlmę Łodz- szawa o.trzymuje z tego źródła Ud' l . t k . przewidziany w uprawnieniu, za liczniki za dzierżawę maJ 
ką pod ,,:zgl~dem. ilości e<ne;grt - 1.882,453 zł. W przeliczeniu I zle anIe a. znaczne.! I pod groźbą wyłączenia pf'ądu. I ników, od 'mocy przyłączone .. 
~rz'ypadaJąceJ na Jednego mwsz na jedneg~ mieszkańca stanowi BO~IFIKATY . SYSTEM BONIFIKAT ~ najlwyżSlzej mocy pobieranej 
l,-anca. to w ŁodZI - około 1,67 zł., w za natychml'3.stowe opłacallle . I' . ł Itp. W poJsbch uprawni~niae6 

'Varszawie _ około 154 zł. rachunków ma na celu zachę- w raZIe n~łyc 1lllJa~toweJ zap a rz d h' ;tn' okreś'.-> -
Korz,ści 

Zarządu Miejskiego 

. ' .. , ty odpowIada pomekąd stoso- ą owyc plerwo le Ul/" 
A za tym korzyśc1, które 0- ceme odblorcow do tego syste- , _ " no je jako opłaty za wyetrjeId 

trzymuje Zarząd Miejoski w Ło- mu inkasa i zaoszczędzenie im ~~nym prz~z ko.I~Le panstwowe licz.ników obecnle stosuje słt5 
dzi z ~lektroW1lli prywatnej, straty czasu na wpłaty bądź w u tra!llwb~.11e ~mz, om ~~_en Pl rzy nazwę opłaty stałe, aby unłkną6 

Podane wyżej O'płaty Elektrow 
ni Łódzkiej na rzecz m. Łodzi 
w kwocie - 539.719,880 zł. nie 
stanowią całkowitych korzyści 
Zarządu Miejskiego. Przy nada
niu nowej koncesji w 1925 roku 
m. Łódź otrzymało bezpłatnie 
12.800 szt. ak<;ji Łódzkieg:o To
warzystwa Elektrycznego nO'mi 
nalnej wartO'ści 6.400.000 zł.; 
dywidenda od tych akcji za r. 
1936 wynosi 288.000 zł. Następ
nie za udział we władzach SpóJ 
ki mi·asto otl'zynlało 66.567,40 
i na utrzymanie inspekŁoca -
12.()()O zł. A wreszcie 

SĄ NIE MNIiEJS~' ' kasach To.warzystwa bądź wY'kup1e l' etow na utl>.res one I h' t ~ ji 
he. "1 ' . . d' t'" my nyc ID el'p .. -.c~ae • 

od otrzymywanych przez Za- przez PKO. Praktyka wykazuje, ! OOCl p;z.eJaz ow z ą roz~llcą, 
rząd Miejski z własnej elektrow że przeszło 91 proc. rachunków ze zmme.Jszone opłaty pobloca
ni. .fest opłacanych na mi~.iscu. _ ne s:,! w tych wypadkach za 

Inkasenci odwiedzają odbior- przejazdy, ~t.óre b~dą dokooane 
ców możIiwioe W te same dni mie w przyszłoscl w CIągU pewne?o 
sięcy, a odbiorcy zwykle zosta- okresu, .g.dy .ele.l>;troWI?a udzle
wiają należność domO'wnikom la ~~lflka!y Jedyme w ~el~ 
w przybliżonej wysokości u- przyspleszema zapłat,Y nalezn.eJ 
przednich rachunków. In,kasen. za pobraną uprzedmo energIę· 

M. ŁÓDŹ PŁACI 
za en(' ,' gię do oświetlenia ulic 

Dodatkowe 
w,jaśnienia 

Taryfy i opłaty pobierane 
przez Łódzkie Towarzystwo E
lektrycZllle oraz ich zmienność 
są ustalone przez nadane upraw 
nie:ni'e rządowe Nr. 12. W rze
czywisto,ści Spół'ka nigdy nie 
pobierała dopuszczalnych na za 
sadzie uprawnienia cen maksy
malnych, ale zawsze z własnej 
woli 

po 12,30 gr. za 1 kWh, gdy w STOSOWAŁA NIźSZE 
'Varszawie oplata wJIllosi 16,52/ dla ogółu odbiorców. Na przy
gr.; przy 3.750.000 kWh zuży- kład maksymalna cena wedle u
tych w cią.gu roku do oświetle- prawnienia wynosi obecnie 80 
ni'a ulic, oszczędność m. Łodzi I g.r. za 1 kWh do oświetlenia, 
wskutek niższej taryfy wynio- gdy pobierana w obrębie mia
sła 158.250 zł. Ogółem kO'rzyści sta - 69 gr., a w razie zapłaty 

ci O'trzymują dodatkowe wyna· NiejednokrO'tnie poOdnoszone 
grodzenie za ilość opłaconych są zarzuty, że Spółka pobiera 
rachunków, to też leży w ich nadmierne opłaty za liczniki, 
interesie powtórne odwiedzenie kO'szt których wedle mozolnych 
odbiorcy na jego życzenie. Po- obliczeń oskarżających amor ty
za tym elektrow'lria udziela zuje się w ciągu paru lat, a za
chętnie tej samej booifikaty, tym po pewnym okresie pobie· 
gdy należność nie była zapłaco- ranie połaty powinno ustać. -
na na miej'scu wskutek uzasad· Zachodzi tu nieporozumienie, 
nionych p.rzyczyn, a nie wsku- ponieważ opłata ma na celu nie 
tek systematycznegO' uchylania tylko amortyzację kosztu Iicz
się. Odkładają zapłatę z utratą nika, ale i pokrycie kosztów le
bonHikaty przeważnie odbior- gaIizac.ii i .iego obsługi technicz
cy, od których otrzymanie na- neJ i handlowe.i. Odpowiednie 
leŹ'l1ości jest wogóle utrudnione opłaty były określane w daw-

Naw, kierownik 
oddziału prawnego 

magistratu 
Zaiegnan, straik W gazowni 

W. dniu wczorajszym objął u Konferencja komisji międzyzwiązkowej z wiceprez. Pączkiem 
do żądań prac O'WIIliezych , ustalo 
no, że sporne punkty z~taną 
omówione na specjalnej konfe
reneji, która odbędzie się za 
kiJka dml• 

Wobec takiego oświadczenia 
koonilSja międ'Zyzwią.zkowa po
stanowiła narazie odwO'lać ogło 
szone strajki prO'testacyjne na 
czas nieO'kreślony. 

rzędowanie nowy kierownik od Pod priewodniiCtwem wrce
działu prawnego zarządu miej- pt'ezydenta Pączka odbyła się 
skiego w Łodzi, p. Aleksander wezoraj w magistracie koofe
Aneyporowiez, dotychczasowy rencja z przedstawicielami 
kierownik oddziału prawnego wszystkich związk6w zawodo-

wych w~awk wy~ętycb iiii ............................................ ... 
dyrekcji P. K. P. w Warszawie. w ostatnim ezasle żądań pra .. 

P. Ancyporowicz objął stano- wnlk6w ł robotnik6w guownł 
. k Z l k' kt6 miejskiej w ŁodzI. . WiS o po p. a ews lm, ry ~_,.,;a" k' • 

.. VUJC5uaJ WIeczorem OIlllSJa 
przeszedł, Jak. WIadomo, IIIl e- międzyzwiązkowa, w skład któ 

poeloslłi falszg,,~ 
O awansach i zmianach personalnych w magistracie 

Spółlka PO'biera opłaty 'za liez; 
niki ściśle w gralllieach prze-
widzianych w nadanym jej u~ 
prawnieniu rządowym Nr. 12, l( 

przy tym należy zaznaczyć, ż~ 
opłaty te są znacznie mniejsze 
od przewidzianych w wielu 10-
nych uprawnieniach i prawdo
podobnie w żadnym nprawnie
niu niema opłat niższych. Wpły 
wy z tegO' źródła wyniosły mniej 
niż 4 p.roc. O'gólnych wpływów 
w 1936 roku, gdy w Warszawie 
- 8,8 proc. Przeciętna opłata 
roczna za jeden licznik wynio
sła w Łodzi ~ 7,80 zł., gdy n:r 
przykład uwidoczniona w spra· 
wozdaniu m,iej6kiej elektrowni 
w Krakowie - 16 zł. 

Tak wyglądają poruszone 
sprawy, jeśli chodzi o rzeczowe 
ich wyjaśnienie. 

•••••••••••••••••••••••• 
Nogi tI sle poc,' D I -.J O l 
Stosuj p ra SI e II 1 .. 

Sześfdziesieriolerie 
Ochotniczej stra2y po2ar

neJ w Łodzi 
w roku bieżącym OchotuJcza 

straż pożarna w Łodzi obcbodzł~ 
będzie sześćdzi2Sięciolecie swej 
zbożne!, ofiarnej i pożytecznej pra· 
cy. Całkowity progf!am uroczy' 
stości ustalony został na okres od 
14 do 20 czerwca włącznie. 

mery'turę. rej wchodzUi przedstawiciele 
klasowego zw. prac. użyteczno
ści publicznej, "Pracy" i Z. Z. 
Z., powzięła ochwałę w spra
wie proklamowania na terenie 
gazowni dwugodzinnych straj
ków protestacyjnych przeciwko 
nieuwzględnieniu niektórych 
postulatów, zwłaszcza odnośnie 
przedłużenia urlop6w. Stra.iiki 
te miały rozpocząć si~ począw 
szy od wloq-ku, 1 czerwca r. b. 

Od szeregu dni w biurach za
rządu miejskiego oraz na mie
ście lansowane były najrozmait
sze, dość sensacyjnie brzmiące 
wersje i pogłoski o rzekomo ma 
jących nastąpić w samorządzie 
łódzkim zmianach persO'nalnych 
awansach, dymisjach itp. Pogło
ski te, zupełnie zTesltą bezpod
stawne, kolportowane były, jak 
się po tym okazało, przez urzęd
ników miejskich. 

prezydent zwraca uwagę na to, Zarząd w trosce o bezpieczeń
że rozgłaszanie pogłosek wyrzą stwo życia i mienia wsp610bywateIJ 
dza szkodę magistratowi i mą-/ pragnie w okresie tyg(\dnia iubileu. 
ci spokój na terenie samorządu, szowego zaprezentować spoleczeń
demO'ralizując urzędników. stwu osiągnięte już zdobycze w po· 

Okólnik wzywa do zaprzesŁa- staci nowego taboru, ufundowane. 
nia rozsiewalllia plotek pod groź go przez zarzą:l miasta, a jedno. 
bą pociągnięcia do odpowiedzial cześnie zaapelować do spoleczeń· 
ności dyscyplinarnej. stwa o sldadanie ofiar na niezbędPOCI. s 12. 2. 4. 6. 8. 10. 

Dziś premiera! 
Naj czarownie;sza 
opowieść miłosna 

utkana. z tęczowych 
kolorów w takt 

cudownych melodii 

RAIonA 
W rolach gl6wnycht 

lorella Young 
i Don Ameche 

Film w rewelacyjnych 
kolorach nafuralnyeh 1 

Dziś O g. 12 i 2 

2 PORA~~lod 

Na konferencji wczoraJszej 
del~aci komisji międzyzwiqz
kowej pp. Lenk, Orlel i Nowa
kowski pil"Zedstawili p. wicep're 
zydentO'wi pączkowi wszystkie 
postulaŁy, oraz zakomunikowa
li mu decyzję w sprawie straj
ku. 

W wyniku obrad, w cza~ie 
których p. wiceprez. Pącze:k 0-

bi-ecał pTZychylnie odnieść sIę 

Gdzie składaf ofiar, 
na poszkodowanych 

w Brześciu 
,W dniu wczorajszym egzeku

tywa łódzkiego komitetu pomo-

l cy poszkodowanym w Brześciu 
nad Bugiem, wydała odezwę do 
obywateli Łodzi, wzywającą do 
składania ofiar na rzecz poszko 
dowanych w zajściach. 

Ofiary przyjmują na rachu
nek komitetu: 

. Łódzki Bank Depozytowy, 
Piotrkowska 5. 

\VarsZlawski Bank Depozyto
wy, oddział w Łodzi, Piotrkow
ska 57. 
Łódzki Bank Dyskontowy, 

Piotrkowska 43. 
Bank Kupiecko - Kr,edytowy 

Sp., Piotrkowska 29. 
Sekretariat komitetu, Piotr

kowska 18. 80 gr. ~:~ti:og Stow. Humanitarne "Bnej 
____ ~!II __ ._ .. ~lBrite'\ PiottkQ.wska 90 

W ścisłym związku z tym pre
zydent miasta, Godlewski, wydał 
okólnik do wszystkich agend 
miejskich. W. okólnrku tym p. 

Przy cierpieniach hemoroidalnych j 
powiększeniu , wątroby specjalnie u 
osób, które się nadmiernie odżywiają, 
prowadząc siedzący tryb życia i czę
sto cierpią na zaparcie stolca, należy 
pić codziennie szklankę nieco ogrza
nej naturalnej w o d Y g o r z k i ej 
Franciszka - Józefa. Zalec. przez lek. 

Ile warta jest rzeźnia 
Komisja szacunkowa zbierze się niebawem 

Jak nas informują, w najbliŻ-\ ul. Inżynierskiej, celem ustale
szym czasie ma być zwolane nia wartości urządzeń rzeźni. 
przez inż. Michelisa posiedzenie Obliczenia te byłyby wzięte pod 
komisji szacunkowej, powołanej uwagę w razie przedterminowe
przez zarząd miejski w Łodzi, go wykupu rzeźni przez miasto 
oraz eksploatatorów - koncesjo- od koncesjona:riuszy. 
nariuszy rzeźni miejskiej przy 

Kino-Europa Dziś 
Pecz. 12. 2 .•. 6. 8. 10 PremIera' 

Wlelki pOdw6in, program! 
I. SłJnne kanadYJskla 

PIICIORACZKI 
w filmie p. t. 

,,5 Dziewcz,nek Z Kanad," 
II. Wspaniała komedia muzJcp.na 

Kariera Pann, Joannv 
w r. al. Allce FIlre. Adolf Menjou OrllZ fenomenalni 110m I" Bracia .IZt 

Ceny miejsc na poranki o g. 
J 2 i 2 or.. nil wszy stkie 

pozostałe seanse od BO 

ne i bardzo pilnt: inwestycje, któ· 
uymi są: Natychmiastowa koniecz 
ność nabycia nowoczesnej drabiny 
mechanlczn~j, 2) położenie kamie
nia węgielnego pod przystosowaną 
do obecnych wymogów i potrzeb 
życiowych strażnicę, Która stanie 
na własnych placach przy ul. W ól
ezańskiej nr. fu - 113 - 115. Bu
dowa strażnicy to nakaz obowiązku ' 
wypływającego z troski O bezpie
czeństwo. Musimy w trybie przy
śpieszonym przystąpić do wycofa
nia centralnego oddziału z ulicy 
Przejazd, na której przy obecnym 
ogromie rucbu pieszego, kołowego 
i dwuch torów tramwajowych, co. 
dem poprostu zapobiega się czyha
jącej na katdym kroku katastrone. 

Ta gwałtowna potrzeba wymie-
nionych dwltcb poważnych inwesty. 
rp napełnia nas wiarą, że całe spo-

I łeczeń!ltwo weźmie udział, -Jdziela· 
jąe Gwego ofiarnego poparcia na
szym zamierzeniom. 

Obywatele! 
W stępem do naszych poczyna4 

finansowych będzie zbiórka uUcz. 
na w niedzielę, dnia 30 maja r. Ii. 
W cźcie w niej czynny udział prze
składanie do puszek większych dat
ków, w przeświadczeniu, że składa
cie ofiary na asekuracje własnegb 
życia i mienia. Pamiętajcie, że ofiar 
DOŚĆ Wasza jest zarazem bodźcem 
do ofiarnej służby strażaka - oby
watela, śpieszącego Wam nl,l ratu

I uek o każdej porze dnia i godzinie, 
! w imię szczytnych haseł wypisa-

I 
nych na sztandarach naszych. 

Bogu na chwałę - Ojczyźnie i 
I ~p'ołeczeństwu na pożytek. 
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Nowa filia 
centrali tTK w Łodzi 
Jak wiadomo, decyzją władz sta 

I'ościńsldch został opieczętowany 
oddział łód~ki 2TK, mieszczący się 
w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 
nr. 10t. 

!'T. v. . ,:GCOS PORANNr \:.....o t9~' !Itr. 7 

oda na .. paragraf, a i 
Po ogrOdnikach i lekarzach - inż,nierowie-elektr,c, 

Jak się obecnie dowiadujemy, na .Fala: rasiliIIlu. tworzy coraz Na por.ządku dzieIl!llym figo.· grn,py Zagłębia węglowego, jamą. współpra:cę wszys.tkich 
miejsce zlikwidowanego oddziału. wIększe rozlew~sko W różnych rowały dwa wil1,ioski, tYlCząCQ gdyi: .. jest to sprawa dla: każ· kolegów, bądź W komi'sjach nau 
powstaje obecnie nowa filia centra- dziedzinach życia, szczelinami się zmiany statutu. dego polaka zrozumiała". kowych i normalizaeyjnyeh, 
li żTK w Łodzi, na czele które) wdziera się poprzez z.rupQll'y po- lPierwszy - Ł'arządu głó~ Wniosek inż. Szpotań-5kiego bądź Pil"ZY o,pracowywan[u 
stanie nowy zarząd. ł-ożo.ne obowiąZlUjącymi pliZepi- go treśei następującej: p;rzeszedł i b. mitni'Sler Kiihlll wszellkich spraw, dotYlCzących 
..... ~~~.o-o ••••••••••• sami praW1J1ymi i zatapia coraz Przyjmowanie do stowa- poddał pod głosowanie wniosek całokształ!tu zadań elekŁrO<Łech-

Ceny kąpieli i zabieg6w 
umiarkowane. 

Pożar 

nowe tereny, wnoszą.c z sobą rzyszenia odbywa się przez grupy zagłębia, który uzyskał. ni-ki. Człolllkowie SiEP. indywi-
wszędzie powiew średniowie- balotowanie, przy czym ba- 398 głosów przeciwko 139. dua'lnie i zbiorowe usilnie sta-
cza. Ta niechęć do uzasadniania rali się podInieść znaczenie i ro 

Niema prawie tygodnia. by wniosku jest bardzo charaktery lę StowalTzyszenia w żydu. g.os-
nie odbywały się Jakieś zebra- stycm.a. Może panowie inzynie- podarczym krraju, WSip6ł~a-
ni-a, zjazdy, na któ:ryeh ludzie rowie poprostu wstydzili się mó j~ w !rozwoju rodzimego pTZe· 
skądinąd poważni nie poświof!ca wić i uzasadniać rzeczy, któ- mj1Słu elektrotechnicznego, a. 
liby wiele czasu na debaty na ~J,,,'_l'A_ rych uzasadnić nie można, a także honoruJąc i: dbaj-ąc o 
temat t. zw. prura~afu aryjskie,~,łA.K# które UJChwalić musieli, ebcąc przesłlrzegalIlie znaku przepiso-
go, słowa zll!pożyczonego, a tak POT~woŃ .,iść z prądem". wego. 
obecnie modnego w Polsce. Fakt jest, że WIIlilOSek pne- Połiły<ka' ma charaklter kon-

DoIpiero kilka dni temu u- szedł znacmą większością gło- jtmtktu:ra1ny, natomiast nauka 
Wczoraj o godz. 3 po południu chwaJo.no taki paraJglraf w Iotowauie nie dołv,..,.. ... "If1.ee- sów pl1"zeciwtko głOiSOill 52 mży- jest wieczna i dlat€go uchwała 

na terenie fabryki firmy Gustaw związku ogrodnik6w, gdzie od rów w słvi'·· uierów żyd6w i 87 głosom tYlCh, tli, p.rzeniesiona na D$Z grunt 

w firmie Pattberg 

Pattberg przy ul. Kopernika 3, wy- czasu istnienia tego stowarzy i drugi ldórzy mieli! odwagę potępić przez wiatry obce i Wll"ogie na-
bucht pożar. Zapaliła się tam go- szenia nie było ani jednego P. ' 'li osek , wy!raźn.ie sprzecm.y z szym założenioon ideologicz. 
towana smoła. Ogniem został mo- członka żyda, ()IIlegdaj podobną ,stytu.cją.. Qym, nie zdoła żadną miarą 
mentalnie objęty pobliski płot. uchwalę akceptował 7:an~ "~ośrednio poi uoliwaleniu zmazać wybitnych zasług poło-

Zaalarmowano straż ogniową, łódzkiego obwodu związku lliosiku inżynierowie ty- żonych nad nnwojem poI:skiej 
która po krótkiej akcji ugasiła pło- karzy państwa polskiegc" ~U salę obrad, odczy- elektrotecłmiki i zorgatlli:zowa-
mienie. Straty nieduże. Ten pierwszy pnyJ ~.d tym deklarację tre- niem naszego StowarzY5zetnia . 
.,. ________ .. __ .. mianQwide ogrodnicy. ' lllee): Ma~ na względzie wyżej wy 
II dzo charakJterystyczI' powzi.ęil:a przez mieniOlIle pł"Zesłankj" crlonko-

mówiący. a'dzenie, uniemmli wie Stowarzyszenia Elelkt.ryków GRAND-KINO 
Dziś 

dawno oczekiwana 

pralniera! 
wspaniałego film u 

reżya. CIarence Browna 
p. t. 

Zwolenlllicy hasł! '{ dost~p do Słowa Pol.gkich, nie zgadzający się z 
twierdzą, że musz 'om narodowości brzmieniem powz-iętej uchwały, 
t. zw. ,,niebezpiec! J pochodzenia ty w poczuciu swej srus.ztnośd i 
dowskim" i stojąc st w wyrainej przysługujących im prarw, skła 
formie, st3lrają si'ę podstawami sy- dają U!l'oczysty protest, nadmie 
stęp do wielu WI o państwaJ pol- niając, że caalkowitą odpowie-
dów i ilDnych zaJI cego się na usta dziaJnOŚlĆ za -wytworzOllly stan 
kom. rjnej, plfzepojo- rzeczy ponoszą e71łon:kowie, któ 

Tym tłumaczą l5 • ności obywatel- rzy głosowaU za omaWUliIl·ą 11-

palragrafie ary,iskL chwałą i oświadczają, te w m -
wQlkatulrze, medyc~ I-ywająe:tl z tra- zie u.saIll1rejonOW8lllia pnt'W'llego 

Ciekawe jednak, f tolerancji, jest obecnie uehwalOlllego wniosku, 

I 
maczą. swą uchwał ią,ca., że p~ię %#oszą solidarnie wystąpienie 
grodnicy? Przecif - zehram.ie o cha ze SEPl'"d. Obecnie opuszczają 

I czeństwo żydowsk . e nau!kowym, a wame .-omadzenie [ aż do' 

JYlK~ R~l K~[HntA 
.... -_ -,J~_,~ (o' •• "/. ~ ~ 

W l'oL ,ł. I wodzie nie istnie n, w myś'l ni~re- czasu oetaltecm,ej decy~ji 
! lliemlł' tam przysł' eznych przesła'- wstrzymają się ~ wSzelk{el Jean Crawford 

Robert 18'1lor 
Rewela[yjna zniżka [en I 

Na I-say as gr 
seans od • 

na wlecz. ".09 
Ozi' 2 poranki 8!:. gr 
o g.12 i 2. Ceny od d . 

Nowe wladze 
miasta Zgierza 

Onegdaj odbyło się posiedze
nie rady miejskiej w Zgierzu, po 
święcone wyborowi wicepTezy
denta miasta Zgierza. ~W wyni· 
ku głosowania wybrany został 
wiceprezydentem Zgierza kandy 
dat Str. Narodowego, Zającz
kowski, który uzyskał 17 głosów. 
Frakcja PPS. złożyła oświadcz e 
nie, że nie mogąc przeprowadzić 
własnego kandydata, opuszcza 
pO'siedzenie. Ponadto dokona
no wyboru 4 ławników, którymi 
wybrani zastali: inż. Tadeusz 
Malinowski z ramienia Polsko 
Komitetu Wyborczego, Bolesław 
Stasiński z ramienia PPS., Lod· 
wig z ramienia Str. NaTodowego 
oraz R. Miihle z ramienia frakcji 
niemieckiej. 

Z MŁ. WIZO 
W sobo lf,), dn. 2\l bm. o gQdz. 17·ej 

1\' lokalu własnym przy ul. Piotrkow
skiej 86 na zwykłym zebraniu człon
kiń st. asyst. W. W. P. p. J. Ro.zooberg 
wygłosi referat p. t. ,,0 witaminach". 

ki o stragan"? P. le zdyskredytowa W\Spó4>raey w Staw8lIzyszerD.u
ft

• 

"obcych" tym pat: vh współozesnaj Dalsze koleje tego wnioskU 
cji nie robi' są Dardz() ci~ W myfl 

5Ć tej delCyzji jest obowiązujących przepi~ów 
WłaŚlJlie ta uch _, jeśli ~ weimie wszystk1e zmiany statutowe mu 

ków je'Slt char, dO<Łychcza5ową. pTzy szą być zalegalizowane I usanIi 
wskazuje ona bO" cjonowane pnes ,wł:acIIIe pII6-
wyraźni-e na istni stwowe. 
o które.i wspon Nie ulegaJ (fwUtCn zaan, te "'-
wstępie, zadaje kl dze wniosku tego me ~ 
hasłom o t. zw, , E III E dzą, jako wyraimie sprzecmego 
ruchu", pOlłwierdz , K z konstytucją, ale zdaje się, te 
że istnieje prąd. J ' panom, którzy wnioosek ten 1P 
cych stran., prąd chwaJiJi., nie chodziło naw~ " 
na polskiej glebie je~'O legaliz~.k i:wcielenie , ~ 

Obecnie mamy życie. I' .. 
nia jeszcze j.edną QhodziJo tyl!l2o 10 ~ 
wprowadzeniu p~ ~J/CI-elskl- nie, że si~ "idzie z prą.dem !r 
ski ego, tym razem . chodziło tylJk.o o niermra.tanie 
szeniu Elektrykf wiaty się na ~iano ,tInaSona", . "pa. 
które odbył? dW1 ' . . . .. .. chol1ka żydow&kie" f t.. Ji; 
w Wa.rszawIe. ' .!eJ !Imema. l W~I~C gre- epitetów, w ja.kie obfittrje slow 

R ł t kl· \lał w uroczystOSCl w mu n'oc tych którzy hasła: ra:siznrcr 
v o o eJII1Y . . nych Z tych względów I • '. .~ 

ny. Na pierwszyc.. k ł . absolwentćw któ- staTaJą SIę. przeszczepI .-
d h kt' t 1:' . ,um o a. ''''rtllIlt polski ac, ore oczy y SIę • " . d' b ·eści się w murach h • 

sferze koleżeń,gkośd i przYF- ."\ l "le h
ZO

, ~ :: 'um przy ul Na- ' A"hitekci tei uchwalOi 
ni, atmosferze, jruka przystoI l'd""-' _ I .., loKO ~yc gIm zJ. . I paragraf ar'l,-skill 

z ·.azdowi ludzi k~lturalnyCh ~ l Zasłużona jUb11i:l.L1C<Io .ozpollzę1a I utOWIcza 68, zwra~ ~I~ za. naszym " 
J • k t_lo' • nI· ą r"c" ped"goo-iczną w LubU. apelem do wszystkIch wychowa.n. Warszawsld koresp. "Głosu Pwfr wyzszynl wy sz iX1cemem 1 sw p.,." 0 , "'- •• • - "I ł ' 

komu do głowy nawet nie przy I nie, gdzie pracowała przez lat 15, k<. w szkoły w. kraJ~ l Z~"TaI?'Icą. rannego . te efonu.e! . 
s~o wysuwać jaJkichś rasi,stow- I fOCZym przeniosła swą działalnośó I których ~esow me z.d~a~o Jes~- Przy Olezwykle bcznym udziatQ 
k' h t·" 'N tr" b ł p~ do gimnazjum męskiego Z!!romadz.e cze ustalić, aby zechCIeli Jak naJ' członków, odbyło się zebranie war 

s I~ ~or~l'. d as hOJ Y,. tro n'a K' upców ID. Lodzi gd~e pracu- \ śpieszniej zgłosić swój akces ł szawskiego oddziału stowarzysze-
wazny o'ura y cec ()owada . l I , &dr • h· któ Rz lit . 
ska: o byt i rozwój stowarzysz" je już nieprzerwanie lat 35. Dla szcze~ółowe esy ~ ręce prze Dla arc .tte • w p ej. -

. . . łon:kó'w uczczenia ni~zmiernyeh zasług dłu'j wodruczą.cego prezydIUm kol. Wa· KulnunacYlnym punktem zebra-
ma 1 Jego c.z . . ol'3tnie' pr:~y p. A. W olanow- I clnwa Dzieniakowskiego pod adre· nia było ~głoszenie przez 8 inZynłe-

Obe?TIY ~.l'azd toczył Stę w :kie' k~lo absolwentów gimnazjum sem szkoły.. . . rów archttektów \vnłosku, aby de-
zgoła mne] ~tm~s~e~ze. Troska uch~aliło ufundować stypendium I Wszystkie pISma zamIeJscowe legaci na ogólnym walnym zebra-
o spraw?" na.,wazme.)Sze zeszł~ proszone są. o prz~k powyższe· niu przeprowadzili paragraf aryjski. 
na ~rugI. plan, na pl'erws.zy za~ - go komunikatu. Po przeczytaniu wniosku podniosła 
wybIła SIę ~prawa; arYJskOŚCI WYST PY ARTYSTYCZNE się burza. __ 
stowru-zyszema. .: "ANKARZE". Owoce reklam, Złożono wniosek, atiy nie dyska-

K . . &n1r""a" ul. Piotr W p·lSD1ach amerykańskich ma), tować tej sprawy. Głosowano jaw-
a Wl:UlIla ~ , - • Za 

6' .PIIOI Dziś i dni "JW. naSlepnJch ! 

l' owska 48 wprowadziła na sezon dujemy następującą notatkę z mia- Ole, wbrew głosom opozycjL 
~ zw. ogórkowy występy artystyl'Z sta Sto Petersburg w St. ZJednoczo.. ~ioskiem padło 105 głosów, prze
De. Poziom ich jest na ~okośei nych: CIW. 52. J~t ~ na razie dezy-
adania A więc ulubieniee Lod7.i Sprawozdanie wydatków miej- derat ObOWIąZUJąCY delegatów od-Oramet serc I nBmi~tności ludzkich, rzucony na fascynu'ące 

tło najstreszliwszej wojny, jakll pamięta ~wiat 

DROG DO StAWY 
Rei. HOWARO HAWKS 

Najpiękniejs:la opowieść wojenna, przewy;isnii\clI pod kaidym 
względem .Ne Zachodzie bez ~mian' dzięki wspaniałei obsadzie: 
lune Lang, Fredric March. LIGne' BarrJmGre. Warner Bader 

miejsc na wszystkiIi seanse od 54 gr. 

~leś G~o~wski w lekkich piosen- ~kicb wykazuje, że 2lIl każdy dolar, działu warszawskiego S. A: ~. P. 
kach, dalej świetny humorysta pol- wYdany przez miasto na oglosze· Przeciw paragrafowi arylskl~m~ 
~ko _ źydowski M. Miksne. Gwoź- ni~, uzyskało się 700 dol. W ciągu występował b. o~tro arch. BabcIu 

l
łlZit'!Jl programu jest jednakźe duet 25 lat mia!;to Si. Petersburg inwe- i dlateg? postaWIono wniosek o "'!Y 
Zdejko. znany sołist& baletu opery litowało około 1.000.000 dol. na o- kt~czeD1e go z zeb~ia. ~ wnlO-

ki . głaszanie letnisk. R ... klama ta spro- skiem głosowała Wlększośc. Arch. wan;%aWs eJ. •• b· • t 
Codziennie od 6 _ 8 wiecz. dan- wadzt1a około 2.250.000 turystów, Baltckl~o z ze ranla US1tOlę?, ~ 

cingi i wK>ezorem wystepy i da.n· kt6r~ wydan tam przeszło 700 mi- wraz z mm wyszli wszyscy zydzl 
. ki ' OMÓW dolarów. .. ~, którzY. mien po temu odwagę· 

CI,!li toW&rsy:s 
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i woźni(.a WIAbOl'lośCl SPORTOWE 
komendan.a Dziś mecz: ŁKS--Pogoń 

O egzystencJę w lidze piłkarskiej Przechodnie ulicy KilhlSkie-1 Wczoraj Skoni ecki odpowia- skim, który PQ rozpoznaniu 
g'o h yli świadkami niezwyk1ego dal za znęcanie sioę nad swymi sprawy skazał. woźnicę na 6 
wypadku. Na środku ulicy za- końmi pned sądem starościń- dni bezwzględnego aJresztu. Program dzisiejszego ezwa.rtkll I' całej sympa.tji dla Garnami, dta 
trzymał się wóz po brzegi zapeł ligowego prztlwiduje t1'Zy mecze Lodzi byłoby lepiej, gdyby mecz 
nio·ny węglem. Wy,chudzone ko l UWID. 6'J M .... 1"~1. D'''' ŁKS - Pogoń w Łodzi, Warsza.- rozstrzygnęła dla siebie Warsza-
nie nie mogły podołać ciężaro-.. ~" a ... " J--. n _ wjanka --. Garbarnia w stolicy i I wianka. 
wio Woźnica jednak, nie li- SALONU SZTUKI Cracovia. - Wisła, oczywiście, w * 
c ząc się z tym, w niemiłosierny Krakowie. W dniu dzisiejezym odbędą ~i« 
sposób bił ni-eszczęśliwe zwie- Abe Guł:n'lajera Z Warszaw, Każdy mecz ligowy jest wa.żny, w Lodt:i następujące mecze piłkar 
rzęta., a tq;um p,rzechodniów ŁÓDŹ, UL PIOTRKOWSKA 106, TEL. 266-88. żadnego przeciwnika nie wolno lek· skie. 
przyglądał się tej strasznej wal WYstawa uzupełniona nowoprzybyłymi arcydziełamI z Pary!a. ceważyć. O tytule mistrza może I Na bcisku przy Al. Unii o godz. 
~ e bata z siłlą zwierząt. C E N Y z powodu likwidacjI ZNACZNIE UDOSTĘPNIONE. śnić tylko ta. drużyna, która do 17.30 mecz ligowy: ŁKS - POgOD 

N I 
JJIo .,,}·ł· _. Si.... ' każdego spotkania przystępuje ~ (Lwów). 

ag e z l1umu W.pOIlI a SIC: r ł. L silną. wolą zwycięstwa, niebaczni i Mecze o mistrzostwo kI. A: 
tak bnrdzo popul3!rna w Łodzi ea r muz KB pechowcy muszą ratować słę przed Na boisku WKS o godz. 11·ej 
sylwetka ofif:era policji. Był to TEATR -.nEJSKI POPlS 'fANECZNY UCZENIC sradkiem. . przed poł. SKS - Widzew. Na bo-
komendant policji na mi-as to nu D .. • . l 
Lód " El N'ed . l Dziś O 12·eJ· ostatni w bieżącym sezo H. KrukowskieJ' i P. Halbersładlówny . ziSIeJSle trzy mec:>;e maJą Je(· isku KE o godz. 11-ej: PTC - Wi-

z, 1'IlSp. zesser - l Zle - l . k 'ć dl . d nie poranek "Gdzie diabeł nie nlOże". W nadchcdzącą niedzielę o gcdz, . na t wYJąt ową wartos a Je· ma i na boisku Sokoła o gods. 
ski. . Ceny zniżone. 1~.30 r';\llo w te~trz~ Polskim, Cegie~. : nych i drugich. Traf chce, że w jad 17.15: Burza - LKS Ib. 

K d . d • l'k' O godz. 4-ej pop. ostatnie powtórze- TIlana w7 odbędzIe Slę doroczny pOplS , nym meczu spotykaJ'ą się kandyrla· Na boisku Widzewa o "'o dz. 11-eJ' 
., ?me'Il a:r:t NIe Zle s JI oso- nie sensacji Speyera "Adwokat i za- szkol" _ • _ I... l:> 

biSCle wylegItymował okrutne- bójca". Ceny zniżone. (' ~'-: .... udział bierze 65 CI do mIstrza a w drugIm kandyda- mecz o mistrz. kI. B.: Hakoah -
go woźnicę, którym okaza·l się . TEATR . Por,SKI r""~ d do spadku. Jednym idzie o tytu Zjednoczone. Poztym odbędą się, 
Jan Skoniecki (Bnezińska: 80), Dziś. o godz. 20·ej w ~alsz~:n ;i~gu .. 1 .",~ ły, f'lrugim o egzysfenr.ję· dalsze mecze o mistrzostwt' junio-
po<:zYII!- sp.isal mu p,;ot?kół za ~~~~~~:~t!!~l~!fą ';;~~~~~:~~:~k~,g~lł "W-święta wojna krakowslm ma już rllw i o imstrzost"IVo kI. C. 
znęca'l1le SIę nad konml'. pUSoZaliska. PiIarska, LesZCZYliski, I " ~roją historię· Ostatnie wyniki 

wrooki, Wichniarz i Zoner. ,mawiają. za Cracovią, ale pasa ł . 
Następnie kotmendant Nic- TEATR LETNI W PARKU STJ lzenia trwa u niej j:lkoś zbyt I W jakim sk adZie 

dzielski rozkazał woźnicy wy- Dziś i codziennie o 9·ej w p iedy3 .... musi się skollczyc wb-.egną na boisko? 
przE:gnąć wyczerpane koni~, we szica grany jest przebój bil.': "'ltwie nad Wartą powinna . 

. zonu, doskonała komedi'a -
zwal funkcjonariusza pOliCjI, "Małżeństwo". _ ia w wyjątkowym na I 
któremu polecił ooprowa- ADA SARI W HEr 'rm, jest w dodatb 
dzi-ć kOlIlie do rezerwy kO!IUlej. Dzisiejszy koncert A, li. jcżo]i jts'lcze w r 

Do dzisiejszego meczu ligowego 
z Pogonią. drużyna łódzka przy,tę
IłUje w najsiluiejszym składzie, ja
ki stoi do dyspozycji. Pisallśmy już 
o zmianach, jakie w składzie czer
wonych mają zajść, dziś przynosi
my wiadomość o korekcie, jaką po
czyniło kierownictwo w Unii pomo
cy. Z czwórki: Pegza 1 I II, Tade
usiewiez I Przygoński, przeciwko 
Pogoni grać hędzle pier..wsza tróJ
ka. 

S ląd skieTowlłJIlo zwierzęta do odbędzie się o godz. 21 a, zdystansujo lokal I 
. . W'k wie wzbudził wielkie ~ lecz.mcy ZWIe.rzą.t arn owa, Obszerny program irej pozycja j~st po· 

gdZIe poddane one zostały kura loper i pieśni polskich 'sza od białoczeTwo" 
cji na koszt SkOlllieckiego. kompozytorów. 'muje wprawdzie u 

ale de facto jest 
"zS a przed Graco
fbem. I dla Wisły 
~ie E!lme znaczenie 
- jednym słowem 

KINO 

A ILA\(IE- prf. 
Naiweselsza Dolska komed 

~ .. 
• • .. ,,1lr'_ ... ., .... ~- --.......... "....., 

niedzielę na Bło· 

)ten~ję będzie mec2 1 
~nie! W dotych . 
łui zdobyła tylko 
pkt .- pasa niepo-
Y t dłngo. Pozycj~ 
łva pllnkty, zdoby· 
epsza. Przegrywa. 
,wczas Pogoń WY" 
ł. będzie. w o tyle 
ze ma Jeszcze re· 

{ygrywa dziś LKS 
~yż choc w tabeli 

to jeanak ouda.ii 
<J 4 pkt. ŁKS musi 
!łać, ze nie wolno 
~u na własnym bo· 

j d ' • " zis wygrac, 
rdzo Pogoni: 
rać? 
:, jeżeli będzie wal 
,nut, jeżeli w parze 
va pójitzie równie~ 
.. jożeli... wówczas 

Ostateczny skład, jaki wblegnie 
na hoisko, przedstawia się Dulę
pująco: 

Andrzejewski 
Fliegel Galeekl 

I'egza I, Pegza n, Tadeuslewlc:s 
~IUler, LewandowskI, Wolski 
Mucharski Król 
Pogoń jest spodziewana w ..,. 

silniejszym składzie. 
Mecz sędziuje p. BugtaL 

lLlK-PLlK 
grają dziś na kortach 

Helenowa 
Dziś, od rana, !lA kortaclb w He

IE,nowie odbędzie się ostaw ćwieŃ
finałowy mecz tenisowy o :misłno
stwo kI. B. Lódzki LTK. podejmuje 
u siebie nieznanych zupełnie tani
eistów Piotrkowskiego LTK., któ· 
rych bez wysiłku powinien zwycię· 
żyć. 

Łodzianie wystawiają skład na
stępujący: do gier pojedyt.\czycb -
Crammer-Johnową., EIsnera. i Schea 
nerW., do gry podwtjnej - parę 
Grohman i Scheunert, a. do gry, 
podwónej mieszanej - pa.rę K,.. 

_ warszawski ma mandtówna wzgl. KindermanóWDII 
duże znaczenie. I i Grohma.n. 

tvle za :ł.KS-em \ 'fenisistó\V piotrkowskich na","" 
tosunkiem bramek, z na.zwisk nie znamy, nie ~ 

.3St przed LKS-em. I bo~em s.kładu, choć do tego SIł o-
'" _:fe tu zwycięstwa? Przy l b('Wlązam. 
~~""H* 

DINOL Płyn - przy poceniu pilch od POIIJ 
proslek - przy poceniu nóg 

ROŚLINY I DYM 

Duio się robi w Łodzi w dziedzinie CO·' usl,sz,m, dZ·ls· DrZeZ rad.·o.· zadrzewia.nia miasta. Jest to jedna z , 
form walki z zailymieniem Łodzi, wal 
ka, w której bardzo częst~ pada .ofia- DZISIEJSZY PROGRAM Wehtra (tenor). 
rą roślinność. O schorzen1U rośhn, o 22.30 Muzyka taneczna 'W wyk. ..... 
patologicznych zmianach roślin pO<l - RADI~WY ". . łej orkies>try z lldz. Olgi KamiaU1dej 
wpływem dymów z . łódzkich fabryk 8.03 Koncert. ~rkiestry. ",:oJskoweJ' (piosenki). 
mówić będzie o godz. 18.45 dr. Kon- 9.00 TransmISja nabozenstwa. . AUDYCJE ZAGRANICZNE 
stanty Strawiiiski, 10.30 Płyty. . LONDYN (342) 

ARTYSTA OPERY RYSKIEJ 12.03 Por:mek muzyczny. z. Wdna. 20.05 Suita "Holberg" Griep, Pieini, 
Wymiana artystyczna m.iędzy Pol: 1~.()0 ReglOna!na transmlsjQ z My- Mala suita Debussy'ego. 

ską a Łotwą rozwija się pomyślnie l szynca na KUrpla.ch. , WlEDEN (50'7) 
wykazuje znaczne ożywienie. Polska 14.30 Konce~t zyczen.. :U.OO Dusolina Giannini i A_clio Mat 

W h ł ' h l b' , bl' , '. publiczność radiowa poznała już dzię· 15.30 AudyCJa dla w~,~. cato śpiewają arie i duety. 
. rolac g ownyc U U lency pu lcznosCl· ki temu nie jednego wybitnego prtyst~ 16.00 "Chwilka l~ytan . ... PARy;t (1648) 

A R J A B O G D A MIECZ #WIKLIN' SKA tego kraju. Tym razem o gotl~. 21.30 16.15 ,,1000 t~ktow: ~uzykl.." 21.45 "Serce i ręka" - operetka Le-M I. " I ' wystąpi przed mikrofonem poIsk,im I 17.15 "Radość w zycm dZIecka cooqa. 

BRODZISZ ANTONI F E Rl N E R śpiewak Maris Wehtra, tellor opery pogadanka. LIPSK (382) ADAM I I ryskiej. Artysta wykona pieśni kompo I 17.30 K?~ysl!-n.ki róźny~h n~o~ów w 19.4.5 "Wesele F,igara" - komi~na 

W 5IELAN" SKI JÓZEF ORWID! zyto.rÓw swego kraju. wyk. ZbomskleJ - Rusz ows ej. opera Mozarta. 
STANISŁA 18.00 Pogadanka aktualna. SOTI'ENS (4łS) 

I Z DO~IU DZIURDZIULEWICZÓWNA 18.10 Odpawied7Ji na listy technicz- 20.35 Symfonia B-dur Szuberta, Psalm 
Humor! - Tempo! - Wspania.łe melodie! I Dzień dzisiejszy przyniesie wiele po ne. . . i Tantum ergo Berlioza, Nocna pro 

go.dnych audycJi. M. i~. audycję na~a: 18.25 Wlązankl charakterysty~ne cesja Rabauda, Ave Maria i Psalm 

9 
wallą z Wilna na fah ogólnopolskIej (płyty).. Nr. 13 Brahmsa, Uwertura "Leono-

Na wiec~. O o godz. 19.00 p. t. "z domu Dziur~iu-I 118.4-5 "Wpływ. m .. l~sta fabrycznego na ra Nr. S" Beethovena. 
seanse Iewic.;ówna". · Cóż 'ta muzyczna au4y- zdrQwotność roslm -:- po~adan~. RZYM (420) 

cja przyniesie? Co może dziać si~ w I ~,9.00"Z d~mu D,z1Urdz1UleWlczów- 21.00 Wesele Figa.ra - komiczna ope-
ceny miejsc domu Dziurdziulewiczów. cąby dalo na - audyCja muz? czna... ra Mozarta. 

od zł. się oblec 7fT formy muzyczne? Na py-I 19.30 "Do słuchu l do tań.ea '.. MEDIOLAN (368) 
tania te znajdą wszyscy od.powiedź w , 20.3.0"W kraju młodszeJ Hellady 2'2.15 Recital Ikraypcowy i fortepiano 
audycji railiowej, która naJpra'\Vdopo'l- felieton. wy 
dol>niej przyniesie im chwile wesołe. 21.00 PoLsk:a kapela. ludowa. . 
pełne prawdziwego humOnL \ 21.30 Recital śpIewaczy Maris 

gr. 
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Kto wygrał na 
w d;,:czor.ajszoym p.aodłO 00 

na nr. 74683 

.lak 
również Zł. 15.000 na nr. 65717 

w znanej 
kolekturze N. J AT K A Piotrkowska 22. 

Piotrkowska M. 
Nowomielska 1. 

TABELA WYGR,\NYCH 247 82 456 809 38 979 79039 211 362 
(NIEURZĘDOWA) 436 78 551 94 821 32 

. 801106 39 254 434 53 81 652 771 898 
li.OOO zł. - 58502 980 81160 406 790 973 82086 151 62 243 
50.000 zł. - 66409 86713 422 643 860 93105 93 459 76514 53 752 
30.000 zł. - 89898 834 931 84050 247 304 685 856 972 
15.000 zł. - 130809 186520 85085 94 146 561 716 86234 305 33 518 

5 000 ł 704818 94 87051 81 191 219 339 473 576 
• z • - 110708 1665 88239 362 452 591 691 89032 74 75 

2.000 zł. - 1034 41977 66135 3994125950222899971 
72635 72859 107438 114562 90060 98 210 46 63 333 563 677 729 
132168 142790 144858 147895 73 987 91028 232 371 422 25 527 874 

160916 1 ~5652 176225 93 962 98 92320 696 844 901 60 93109 
I 307 45 49 549 801 62 914 56 94021 225 

1.000 zł. - 7968 39738 45834 63 334 438 73 700 44 79 951 61 95015 27 
45988 50648 59900 69464 74175 51 234 301 26 556 67 606 744 81 890 
75026 82163 85806 92931 120110 96024 303 601 809 21 78 939 97311 408 
126527 140974 155425 167911 4B 66500 12 18 709 22 89 838 98002 95 

184390 186068 1891 
·185 291 378 494 518 601 95 953 57 

65 189780 99067 114 543 682 
179248 179730 

Wygrane po 200 złotych 
35 74 165 211 89 308 55 533 73 621 

68 817 92 912 36 55 77 1102 427 48 539 
86 99 604 64 67 729 72 989 2029 44 132 
51 215 462 566 627 854 3053 221 485 
584 606 745 48 59 837 907 4021 102 206 
555 810 58 5120 227 709 940 45 6205 06 
372 698 721 80 899 902 39 7026 37 336 
647 896 961 8035 38 99 133 48 204 32 
635 863 905 12 9052 71 161 362 771 847 
87 911 

10068 159 492 501 36 94 642 70 721 
979 11178 448 76 520 33 933 12083 127 
295 316 32 417 42 510 19 28 31 671 734 
36 821 65 922 51 13246 309 531 789 821 
985 14054 217 90 368 92 436 866 75 958 
15049 108 274 98 315 467 563 72 16029 
154492512 635 736805 67 908 56 17109 
90 236 375 414 35 547 47 684 792 94 
809 18153 336 57 72 437 661 86 819 
19105 420 92 502 23 70 74 900 

20067 307 497 699 711 48 21027 53 

100124 535 600 745 888 948 101030 
100 222 88 566 658 721 47 102127 40 
51 258 93 519 57 661 62 776 811 26 98 
906 103074 116 271 377 522 60 791 899 
104004 107 760 301 78 500 66 77 693 
763 105552 779 993 106183 214 393 418 
515 89 649 771 76 84 845 51 73 99 
107511 634 56 728 903 108010 58 799 
109304 41 45 68 76 81 410 46 668 76 
735 

110252 303 26 549 56 845 52 911 
111005 198 201 10 77 99 365 434 36 510 
837 112032 140 272 641 741 810 53 
113378 580 682 797 936 114050 74 94 
101 223 309 463 955 115011 31 319 94 
415 99 571 693 838 55 116020 148 219 
82 88383 645 52 983 117217 29 492 546 
62 717 44 826 46 58 967 118166 287 400 
762 950 119123 761 813 32 41 

120197 246 50 71 75 347 626 837 71 
121046 117 200 361 728 77 891 122017 
317 777 855 919 123006 215 314 410 68 
79 524 608 745 804 42 124181 320 575 
636 790 830 54 929 125186 213 322 509 

W 15-tym 

Zł. 
dniu ciągnienia IV. Id. padłQ znów 

10.000.- na Nr. 194769 

Zł. 5.000.- na Nr. 58502 

w szcześliwej 
kolekturze K41141'4 

Lod •• PiotrkoW'ska 54. 

loterii? 
562 674 757 ~ 183294 311 469 614 723 
942 184076 210 480 5&9 610 19 765 83 
992 195161 403 16 95 523 611 764 992 
86324 46 66 73 415 93 624 707 9161 
187262 80 718 24 47 188018 385 455 84 
644 7ł1 866 902 41 80 189204 453 521 
64 92 881 975 

190088 245 684 737 191097 121 393 
4008254264971 870977 192174321 48 
523 619 825 193019 51 237 51 523 618 
749 50 974 194010 86 lOS 329 557 681 
718 86 822 985 

CIĄGNIENIE DRUGIE 
'Wygrane po 200 złotych 

185 341 64 628 735 943 1073 466 525 
74 2519 652 874 92 3647 4104 599 5168 
73· 281 425 533 619 6084 161 221 367 
833 955 7222 419 618 150 8004 680 856 
9191 544 46 622 795 868 79 908 95 

10158 82 223 827 11100 356 738 12005 
120 333 660 783 868 982 13657 901 77 
14334 853 981 15062 166 94 730 87 
16406 18 927 17141 202 385 92 659 
18877 933 19814 

20090 123 214 475 819 52 21301 486 
545 22021 102 438 617 23034 352 440 
24227 336 25142 614 962 26750 27245 
895 28839 29110 800 

30167 242 335 601 31171 267 471 576 
672 704 32739 941 33166 722 77 34~50 
~2 35120 49 518 43 94 665 762 923 
36547 614 64 65 37293 868 922 38375 
405 695 39376 523 

40025 125 72 201 352 60 419 730 916 
92 41076 406 567 42087 217 496 634 936 
43092 171 78 218 558 736 972 44413 698 
45163 77 392 626 775 46137 78 47051 83 
607 923 48240 378 687 777 853 9 49233 
660 

50019 130 929 67 51020 231 425 534 
860 52077 303 24 727 884 83 956 53026 

Zł. 1.000.000 
maili. wvgrał w szaeśliwej koleletaRe 

CH W"LmAn Harutowicza 38 
• U Pla, Re,mollta 3/4 

do PARYŻA 

do DALMACJI 

do ITALII 
SEDlE 
EIJDOPY 
od PIRAMID 
poFIORDY 

11-dniowe wycieczki na Wystawę 
Światową i do Berlina. Ceona Zł. 295.
Wyjazdy co tydzień od maja do listo
pada. Liczba uczestników każdej wy-

cieczki ściśle ograniczona. 

;Z5 • dniowe wycieczki wypoczynkowe 
do Dubrovnika. Zwiedzanie Wiednia, 
Budapesztu i całego wybrzeża Dalma
tyńskiego. Wyjazdy 5.VI, 3.VII, 31.VII, 

4.IX i 2.X. 

)!s·dniowe wycieczki wypoczynkowe 
na plaże Italii - Viareggio. Lipiec, 
sierpień i wrzesień. Cena Zł. 455.-

29-dniowe wyciecz~i: Berlin - Paryż 
Riviera - Rzym - NeapO'l -;- Capri -
Florencja - Wenecja - Buda·peszt. 
Lipiec, sierpień i wrzesień. 

Cena Zł. 795.-

Letnie wycieczki morskie do Turcji, 
Grecji, Egiptu, Italii, Norwegii, Danii, 
Szwecji, Finlandi,i, Anglii, Holandii, 

Portugalii, Madery itp. 

FRANeOPOl ~~!!~~!~ 
10.000 zł. - 74683 8986'3 

172300 194769 
7178413980 923 125006 86 303 770 816 
126052 54 939 127548 606 806 85 128994 
129281 324 407 623 64 842 

5.000 zł. - 157707 
2.000 zł. - 413 61577 61609 

63837 91975 101530 102699 
116616 145774 147426 174629 
176246 191857 

1.000 zł. - 1378 3686 5935 
18466 25582 26425 28284 34195 
35930 41084 101089 103335 
103217 106601 122134 133r:9G 
13~107 161707 163034 166529 
166638 171189 174927 180fi7~ 

130097 428 96 512 131109 562 71 85 
747 76 132010 68 153 488 776 957 
133272 387 548 719 949 134007 220 351 
742 135326 620 35 99 742 959 136627 
972 137362 94 814 138500 62 631 851 
139110 290 314 414 730 83 

140457 602 742 58 70 907 141192 98 
704 142591 7000 804 930 143417 74 520 
621 40 878 957 144228 538 145348 703 
97 954 146082 553 41 902 147117 597 
728 148063 337 542 604 779 804 83 985 
149088 

250 371 437 56 97 703 816 54076 313 43 192540 
150728 825 903 82 151106 906 152142 

698 811 153578 607 825 76 154085 101 
367 522 53 758 964 155305 452 60 502 
634 65 735 156022 823 157713 56 917 es 
158379 81 416 74 555 159157 S56 łIO 
31 70 520 65 886 939 54 

415 82 55002 62 351 61 649 944 56299/ 
311 600 718 53 838 70 932 57157 444 
90 549 831 58257 85 570 931 59501 942 

60424 732 61002 86 91 279 332 62109 
403 622 77 63197 274 306 404 16 766 
998 64072 175 526 610 73 768 934 
65478 714 21 68 66168 457 580 67045 
169 947 68679 709 69707 907 

70068 80 425 71209 399 441 45 546 76 
719 28 87 858 72 72605 73773 936 
74096 204 44 902 16 75152 788 76839 

Wygrane po 200 :Lłotych 
123 247 823 56 1635 995 2234 614 711 

92 2013 51 219 674 885 964 4325 484 
669 5065 490 872 6107 11 265 847 7016 
241 373 472 532 861 8156 265 500 622 
903 9134 260 327 706 829 

10015 253 547 692 794 11042 13414 
959 14227 312 63 579 715 24 807 26 
15078 123 59 430 35 994 16003 465 541 

771101 03 08 78942 79399 539 52 -------------
80200 354 614 759 968 81340 64 744 W 15 dniu cią~ienia padło 

82056 119 83401 764 74775 865 932 zł 10000 ..... 172JOO 
85183 291 404 512 608 86187 542 671 738.· oraz 
88 87501 88022 115 100 000 na nr. 5696' 10,000 na nr. 58923 

90114 457 66 748 91371 515 42 71 78 50,000,. • 5695 10.000" • t26142 
7M 94 828 948 92077 318 467 828 74 oraz wiele innych wlęlrsaych wura-
93061' 195 302 405 51 660 708 841 985 nych w sZClęśłiwej kolektuue 

94148 98 254 331 445 508 610 95130 363 G. CwaJ-gballa, BzgoIska • 
97091 673 991 98190 663 771 99314 642 
87 892 953 

100461 744 850 101332 707 102595 71 629 728 974 17054 17.'1 3i8 608 787 
825 76 924 103450 803 961 104006 84 849 18017 709 98 921 19025 452 520 
452 538 87 970 105045 173 290 561 634 20085 380 406 39 758 828 43 74 21320 
985 106069 143 107093 280 337 981 413 764 847 964 22363 635 786 95 812 
108025 31 216 350 421 109317 22 59 457 23006 74 358 97' 419 50 24048 164 722 

160126 320 627 799 865 974 85 161_ 
147 300 631 37 59 781 905 78 1621et 
323 44 440 67 984 163267 Ma 803 tJ2 
164415 764 926 74 165097 274 603 ~ 
166115 901 54 167213 48 738 843 ~ 
168268 72 321 607 720 825 94 m a ' 
90 169166 

170085 106 250 95 801 171138 iM _ 
801 22 71 172084 191 359 IiD .. *' 
173055 93 324 408 74162 620 700 77 m. 
175085 231 76 764 919 91 177095 2ftr 
545 71 965 178031 502 640 179211 ... 
864 

180128 4 77 515 181493 182070 3M 
414 607 183695 748 955 60 184407 711 
78 185465 639 186048 108 4.oa 963 
187277 450 500 854 85 918 188171 111 
33 518 189117 8M 

190302 863 73 915 191021 65 '1'OS 
192126 28 78 268 93 93420 194102 99 
389 503 10 633 53 764 805 16 925 

803395797 605 08 55 725 858 84 22183 759 895 126073 190 221 76 536 63 665 777 951 25187 738 26042 334 529 92 73265 •••••••••••••••••••••••• 

LODU 205 347 468 560 89 650 706 15 23053 820 127017 85 338 501 26 767 93 862 110051 279 484 111003 98 111 303 891 28010 
97 435 37 642 712 24022 126 91 252 481 128106 313 709 853 129035 60 865 21 44 558 649 830 112259 308 55 673 30076 557 963 31752 996 32116 399 
617 731 61 25171 21884 339 53 495 637 66455 65 81 606 15 890 980 113277 66096851 1144396886 551616 447 707 33239 356 34091 146 293 498 
798930 56 26275 509 846 902 27111 201 130213 346 61 458 530 56 69 75 948 . 726 39 58 992 115437 553 664 917 594 769 35043 627 36089 1~9 309 521 
372401 4673555815954597428086 131092 245 326 79994296428569721116030 467 763895 117003 19595 731 938 37061 597 623 824 38051 118 218 
289 308 53 56 58 73 423 943 29154 249 132013 108 57 91 287 88 335 490 652 892 118018 93 126 402 585 859 119132 21 570 99 292 39515 
85 525 638 775 68 896 133055 84 219 28 391 460 697 303 99 474 81 564 711 973 40013 151 407 15 595 748 41094 238 

30058 79 226 52 318 34 407 52 65 515 70<1 54 801 65 76 134144 338 685 731 120161 373 701 121161 379 122023 44 53 878 42061 69 124 26 260 620 43052 
3855 629 949 31093 117 94 570 684 790 135093 256 399 417 35 55 571 136136 380 338 742 946 123259 897 12422;; 507 7481223 398 449 562 73 44000 284 392 45120 
804 90 929 32223 7'6 417 64 593 651 74 603 20 752 800 25 953 137305 13 419 828 125339 411 512 849 126235 74 436 42 290 608 56 869 918 74 46374 492 820 
816 33237 300 04 439 528 33 630 80 707 807 55 906 36 138033 466 537 720 843 127413 92 530 758 924 128209 25 908 47233 38 60 618 767 889 916 48241 
34145 259 345 423 556 690 720 978 894 901 139066 255 386 447 98 778 882 969 129092 155 237 382 600 72 388 427 758 846 49160 359 

od najmniejszei ilości dostarcB" 
B. Rubinek, Południowa 39. 
skład Nr. 43, tel. 148-05 
Punktualna dostawa do mie· 

szkań prywatnych. 
vO*~~.~o ••••••••••• 

35188 363 70 482 711 52 63 77 727 42 140067 114 517 680 748 99 844 89 86 l 50154 603 51121 89 952 63 52380 91 
94 832 934 36 74 36203 96 355 483 663 141024 322 439 57 765 91 142083 489 130248 88 376 465 503 91 610 131194 909 31 53009 336 54060 133 87 663 873 PAN REDAKTOR SZALEJE! 
874 97637337 605 35 38264 321 409 96 661 77 98 710 18 811 56 962 143030 132179 98 133017 264 330 904 134145 935 55600 785 883 94 56020 77 93 146 Na ekran kina "Palace" wchodzi 
547 770 846 39036 153 228 73 98 99 581 117 47 87 281 82 407 80 591 678 144061 54 231 305 425 646 844 135200 783 9841625 788 961 95 57714 839 58346 49 787 dziś znakomita polska komedia p. t-
88 624 901 211 82 440 99 665 75 767 73 145237 307 136051 302 849 995 137145 248 930 89 99 59105 333 473 669 829 79 "Pan redaktor szaleje! ... " w rekordo-

40143 238 671 741 41287 370 547 702 41 477 739 63 87 853 68 H6002 81 118 859 904 138998 139015 93 227 81 543 60086 335 506 09 85 679 771 849 wej obsadzie, na której czele widnie-
62 802 947 42369 469 92 619 76 86 824 20 27 36 330 510 675 876 92 971 87 773 850 89 944 61193 312 678 62133 204 402 34 781 ją nazwiska wszystkich asów f'Jlmu pol 
88 43149 53 602 919 51 44413 47 5061147134 231 307 67 453 696 776 88 837 140074 75 159 142044 84 730 840 95 63212 45 77 89 443 538 91 783 85 842 skiego: Marii Bogdy. MieczysłaW)' 
659 727 451193845 75 298 347 529 620 148177 247 98 279 720 97 841 149048 997 143309 437 144117 618 937 8B 44 64141 68 279 377 543 808 87 961 Cwiklińskiej, Adama Brodzi_. SłaBi-
30 826 921 46108 10 265 547 687 733 241 74 814 960 145041 194 331 519 146292 676 801 78 65148 85 485 782 907 15 91 66307 630 sława Sielańskiego, Antoniego FertDe-
4 i008 287 334 444 541 96 711 75 879 150116 54 200 94 436 513 616 56 634 147080 341 970 148025 94 355 441 684 67&20 98 68947 69075 368 ra i Józefa Orwida. 
972 4,8004 35 68 149 72 BO 233 456 587 64 151074 169 255 342 530 834 152001 709 149061 179 237 810 70044 171 305 58 431 71039 310 89 "Pan redaktor szalejel_." to Dieby-
784 983 49054 102 266 90 393 507 635 50 52 98 100 254 417 524 84 636 725 814 150043 302 66 581 679 796 151159 457 550 613 72236 83 634 891 982 wały splot najkomiczniejs.zycll sytu-
49 65 704 816 52 990 75 898 153049 55 190 977 154005 72 458 611 794 918 20 152049 323 57 781 73280 929 74771 75156 76263 83 634 891 acji, które wzniecać będą huragany 

50099 135 44 609 64 831 51082 112 68 185 327 417 79 544 690 917 155012 53 965 153095 404 725 154141 470 72 982 73280 929 74771 75106 76263 486 śn:tiechu na, widO'WIli. W~a~y' 
206 07 79 322 70 624 804 43 ~2 948 83 84 238 53 74 343 99 557 822 977 156218 155009 882 156710 74 893 157114 6841721 936 77170 359 559 76 729 74 90 I WIęc w: letnI sezon pod znakIem Dle-
88 52056 168 335 434 567 75 691 789905 67 357 91 417 157178 613 30 158079 407 723 807 15 64 158010 418 644 159064 84 78433 80 520 774 79063 347 438 517 697 frasO'bln; ego ~u.mo.ru, zdo.1negO' ule-
38 53095 230 74 340 594 629 725 854 64 605 28 709 953 159223 90 352 96 655 265 429 535 806 939 71 czyć n~JbardzleJ zatwa.rdzIałego me-
914 39 54253 54 86 990 55286 353 411 817 67 82 927 160122 69 552 757 813 54 64 72 92 97 80213 441 547 61 63 754 81549 712 lanchoIika. 
603 753 91 56047 91 56047 53 70 621 160064 106 36 216 97 31 71 77 477 162624 897 163200 517 63 164071 374 82144 311 541 734 938 83183 289 486 Na specjalI.le p~kreślenie z:tsługuje 
767 98 813 71 934 54 57075 124 51 269 863 76 161116 ~5 367 71 415 553 651 498 896 154012 487 525 94 166865 602 989 84;426 57 645 918 85061 182 454 dosk~nała rezysena ~a~a Nowmy-~ 
392 467 507 28 690 94 720 44 77 90 70 824 49 162137 ;)32 429 604 13 38 38 167532 667 75 971 168231 91 361 568 691 774 86330 430 54 505 682 86 709 96 byls~Iego. P~zyhylskl Jest nadzwyczaj 
58327 411 52 562 718 63 829 52 902 73 822 914 163079 112 232 564 408 :} 743 169033 59 164 264 472 76 528 676 87006 36 206 75 410 88479 89 660 89004 sumIennym I subt,elny-m twór~ szere 
59078 117 69 250 53 418 61 794 840 97142 939 164257 83 86 95 325 514 64 725 170252 60 96 796 929 57 59 171098 138 82 523 704 gu doskonałych filmów polskIch (ID-
905 933 165200 313 69 956 68 166052 117 338 505 660 172131 61 301 865 173050 90187 533 69 648 701 800 993 98 il!' "Manewrów . mił.~nych"), le~ do-

60205 14 64 68 449 503 30 633 725 320 33 72 78 426 844 927 167002 87 104 322 67 435 948 174265 482 501 686 91187 236 581 617 973 92204 321 469 plero przy realiZaCjI swegO' naJnow-
940 61095 145 392 401 50 72 513 638 59 82 218 28 389 550 930 52 168060 193 175320 567 774 176951 177004 127 32 585 600 17 838 93133 260 94071 123 81 szego filmu "l:'an redaktor szaleje! ... " 
028 32 62112 22 273 379 S83 855 63023 388404601 7323782661 62924169126 194001 150 878 992 95079 251 96340 545 876 91254 wykazał m~kslmum sw:go talentu. 
252 361 447 594 690 882 6ł007 165 347 26139799414 680 753 84894648 363 524683 877 178125 280 771 179359 443 800 917 68 94 98041 173 385 495 Oz~()bę fIl~u st~now}~ prócz ar~-
72 411 72 573 685 826 51 57 95 903 170014 170 74 78 86 344 93 452 546 488 966 99011 52 74 244 511 72 654 831 60 doworpnych dmlogow shczne melodIe 
65006 43 196 365 590 66043 260 339 504 49 615 43 817 171230 334 433 566 86 180258 67 71 181082 436 683 89 818 100660 722 814 37 60 101601 102002 znanego kompozytora Fred - Schera 
41 86648 83 759 898 67017 93 135 327 648 B46 945 172011 180 233 74350668 182043 268 478 586 641 83 183874 935 90 499 103190 286 401 104415 673 do tekstów JUTandota. 
600 86 717 803 21 42 58 63 68159 256 948 173015 160 267 32,5 86 446 553 698 184086 185032 385 648 186128 25'5 523 105151 229 301 17 591 746 97 106647 Część akcji filmu "Pau redaktor sza 
58 327 97 506 98 693 878 69054 102 36 729 174144 72 349 41l 626 30 37 851 779 187297 476 644 882 188083 129 423 107073 534 660 760 977 108035 220 707 leje! ... " rO'Zgrywa się na tle olśniewa-
83 389 614 24 739 982 175166 246 397 432 558 836 52 176113 630 80 189321 950 859 984 109285 397 495 571 715 jąc)'\Ch szc.z;y-tów gór. Znany opera-

70118 70 237 386 59 437 500 685 772 46 218 39 395 583 729 37 38 63 979 190419 576 834 923 ł9 191314 814 110050 261 445 833 56 999 111620 tor H. Vlassak wybrał do przeniesienia 
75 887 993 71104368640 66 69 830 39 177038 72 172 315 460 534 74 702 61 19%170 204 23 28 756 1~158 589 69%~ 112186 851 935 113010 532 114082 na taśmę filmową najpiękniejsze par-
51 72021 163 83 219 29 484 557 69 614 872 924 178010 23 77 96 527 676 178001 602 970 115459 89 98 545 1503 772 89 tie Tatr. 
64 878 73139 51 349 91 447 577 767 801 67342431 521 25 61 67650 796 833 909 CL<\GNIENIE TRZECIE 1160165293 347 450930 117936 118442 Wszystkie te elementy złO'Źll się nie-
74193 248 418 23 40 618 845 75149 8B 31 I 83 89 550 61 996 119381 449542809 wątpliwie na to, że film ,Pan redak10r 
241 392 720 77 920 76048 522 627 94 180096 224 43 539 885 939 181314 20.000 zL - 192740 12Oł168 940 121026 80s 98 916 122560 S%a1ejeI-" cieszyć się będZiie długo· 
\14177213.; 491_5511>6771578045199373 847 ~ 9_4.8,:~~~~ .~. ~ ($1 1!~~ ,~~ ~ _ . ,8Il .123li12 ~~ 1240la 1'10 3Q3 .'34 tlt-..a1Y.JD iwie1kim po~odzeniem. 



ł,6df. 27 maja 1937 r. GLOS HA DLOWY 

s ą Vłlziiąc S ro""ce kraJo""ę? 
MaimY ich za ..... a.o i "" nieodpo1łWiednich gatunkaCh 

Jak już doniósł "Głos Poranny",: Przede wszystkim bowiem nale
wicedyrektor uep:l!'t. przemysł0we-1 żr starać się, aby uprawa lnu i ko
gc- min, IH'zcmysłu i handlu p. Wie-, konopi został:!. dostatecznie rozsze
rusz-Kowalski' wygłosił ostatnio od- rzona, gdyż głowienie się, czy na
C7.yt p. t. "Zagadnienie surowców leży stllsować przymus mieszania 
jako podstawowy czynnik aktual- lnu, czy też premiowanie w chwili, 
nej polityki gospodarczej". e;dy 
,;:y odczycie ty:.: prelegent m. in. produktu tego wogóle niema na 
[-oruszył rćwnież sprawę zastąpie- rynku, 
uia importu bawełny - produkcją może wytworzyć tylko psychozę 
namiastek, a więc kotoniny orcaz haussy, hez żadnego praktycznego 
:.ztucznych włókien ciętych, który- zMczenia. 
~t1i to namiastkami da się zastąpić I Teraz dalej. Przypuśćmy, że po
.. arazie 10 tys. ton bawełny rocz- siadamy już dost.ateczną ilość lnn 

na. rynku. Czy należy popierać' mie
k:zanie tego lnu z rowełną., co jest 
i droższe i psuje gatunkowo towar 
- czy też należy lepiej propago
'VIflC i popierać produkoję materia
łów czysto lnianych, jak to ma 
miejsce w innych kra.jach? 
Włókno oięte, jak wspomnieliś

my, posiada więcej cech dodatnich 
dla mieszanki. Ale czy zastanawia
JlO się nad tym, skąd weźmie się 

h." kilka tysięcy ton. Wiadomo bo
wiem, iż mimo droższych cen za 
włókno u nas, nie opłaca. się pro-

ducentom wydanie ptłfabrykatu, 
gdyż popyt na przędzę jest ta.k 
~naczny, a ceny o tyle rentowniej' 
8ze, że producenci sztucznych włć
kien byli1,y poprostu aniołami, gdy
by zrezygnowali z przeróbki półfa
brykatu na przędzę. Zachodzi prz& 
to pytanie, 01.y należy !liłą we
pchnąć droższe włókna cięte, ku 
%ti~dow(lleniu producentów, przę· 
dzalnik<' w i konsumentów. 

Należy prac~ zacząć od dołu, a 
uie od góry. 

~~ hcle~~w~omci~~wn~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ż drożyzna namiastek jest tylko 
powierzchowll:t, gdyż przy ich kal
kulacji należy również wziąć pod 
uwagę ceny eksportowe naszych 

Nowe Dodał"i zallamula "ODrawe 
towarćw. 

- stwierdzają zgodnie przedstawiciele naszego łycia gospodarczego 
Podzielając stanowiSKO prelegen- Pod przewodn>icłwem posła 

ta co do zmniejszenia przywozu za- Sowińskiego, plrezesa: izby prze 
granicznego na rzecz surowcćw mysłowo - handlowej w So
krajowycłl, nasuwają. nam się jad- snowcu, odbyło sią wczCJłra;.i w 
llak zastrzeżenia dwojakiego rodza- WaTS,zawie posiedzenie między
ju: natury technicznej i handlo- izbowej k'Omils.ii sklłJrbowej_ Na 
wej. posiedzeniJu tym, prócz delega-

Jeżeli chodzi o techniczne uster tów POlSZc.zegó1ll1ych iW obecni 
I{i kotoniny, to, zdaniem poważ- byli: prezydffilt m. st. W all"s'Za· 
nych przedstawicieli przemysłu wy S.tarzyński, dyu:etktor zwi-ąz
l,rzędzalniczegu, dotychczasowe ku miJast p. P'Orows.ki, oraz 
wynalazki w tej dziedzinie dokona- przrostawiciele mitnisterstwa 
ne u nas, nie rozwiązują całkowi pT'!:emysłu] ha!ndlu. 
de sprawy mieszania lnu z bawel- Tematem obrad był projekt 
ną. 'W pierwszym rzędzie dlatego, 1'7.ądowy w spl'awie wprowadzt" 
że nietylko dewastują. maszyny, nJia podatków od placów budo
ktĆlre psują się przy przędzeniu wlanych oraz projekt grupy po 
cierównych włókien, ale ketonina słów w sprawie dodatku do po 
wpływa również na jakość towaru datku dochodowego na rzecz 
w sensie ujemnym. . samorządów. 

Jedynym praktycznym wynalaz- Projekt rzą.dowy OIpo.datkow3 
kłem w tej dzied~Jrie okazał się nia placów budowlrunych idzie 
wynalazek angielski, kUry kotoni- w kierunku uchylenilr górnej 
%uje nietylko głćwki lnu, czy kono. granicy podatkowej, zaś pro 
pi, ale słomę i nawet ... pokrzywy. jekt samwz::tdowc6w przewid1.1-
Wynalazek ten nie został dotych- 'je opodatkowanie płatników 
czas kupiony prawdopodobnie dla- f działu I ł fi, t. j. przedsię
tkgO, że mimo całego rozgłosu i re- biorsłw i pracowników. Pirojekt 
ldamy nie posiadamy w dostatecz- 1 ostatni został na posiedzeniu 
uej ilości lnu, konopi i nawet po- uzasadniooty przez prez, S:ta-
krzyw. rzyń'Skiego. 

Włókna cięte są istotnie prOdU-\ DłllŻiSzy referat o niece'kYwo-
tern nadają.cym się do mieszanki, ści powyŻiSzych plrojektów wy
Il:'ez nie do wszystkich artykułów, głOS1't wicedyrektOll' izby ł6dz
I;dyż nie pr:!:yjmują. blichu, wobec kiej, dr. li. Slłind.. Referent 
('zego rulleiałoby albo przeprowa- wska:mł, ilŹ na!l'~enle norwy.ch 
dzić selekcję artykułów, albo też podai!ków w ()Ikresie dopiero 
przestawić ilrodukcję. \ co odradzającej si~ kooiunktu-

Zastrzeżenia nasze w sprawie ry może zniweczyć całą naszą 
mieszania surowcćw nabierają je- poprawę. Mbowiem przedsi,~
i'zc.ze wvmowniejszego znaczenia, biorstwa obciążooe tym poda't
o ile do' kwestii tej podejdziemy l kiem będą musiały zaniechać 
od strony handlowej. inwestycji, zaś sferom praco-

Izba pols"O·palf§~lIń§"ił 
interweniuje w sprawie utrudnień eksportowych 

do Palestyny 

W!llJliczym grozi. dalsza redukcja 
faktycznych płac, co siłą rze
czy odbić się musi na k~)llsum
c.ii- teJ wamtwy. 

Referent pO<Hm-eśla, iż sytua
<::ja salIllo:rządów poprawi się 
automatycznie przy postępują
cej popmwie ~'ospodarczej, któ 
ra przyczyni się do zwiększenia 
ogólnych wpływ6w podatko
wych. 

Stojąc na tym s1anowi'sku iz
by przemysłowo - handlowe wy 
pOlWiedziały się przeciwkO pro
jektowi rz:,łdowemu, dotyczące
mu wprowadzenia podatków 

od placów budowlanych, OII'az 
- z wyjąltJkiem izb: gdyńskie}, 
(>OZII1ańskieJ i katowickiej, po
nieważ dodatek do podatku do 
chodowego tam obowill\Zuje \-
zajęły zdec}'dowane negatywne 
stalIlowisko Wobec dodatkn do 
podatku dochodowego. 

Jak wiadomo, S'p<rawa wpro
wadzffilia dodatku do podatku 
dochod()lwego znalazła si~ o
negdaj na forum sejmowej ko
misji. Wobec zgłoszenia jednlł'k 
sz-eregu poprawek, dyskus.ta 
nad tym p,rojektem rozpocznie 
się dopiwo 31 b. m. 

Hałdg "i~rO"Dik zaltladu 
winien byt zgłoszony w inspekcji pracy 

Z zestawienia przepisów art. 19 
ustawy o czasie pracy w przemyśle 
i handlu poz. 734-33 Dz. Ust. i art. 
9 rozporządzenia o umowie o pracę 
robotników poz. 324-28 Dz. Ust. 
wynika, fe jeżeli pracodawca po
wierzył kierownictwo zakładem 
pracy innej osobie, lecz bez podania 
jej nazwiska obwodowemu inspek
torowi pracy, to za przekroczenie 
przepisów ustawy o czasie pracy 
w przemyśle i handlu odpowiada 

właściciel zakładu, choćby nawet 
sam zakładem nie kierował (wyrok 
S. N. z 14. XII. 1934 2 k. 1375-34). 

Z powyższego wyroku wynika, 
iż· każdy właściciel zakładu pracy, 
który powierza nadzór nad zakła
dem kierownikowi, obowiązany 
jest, pod rygorem wyŻ(lj przytoczo
nych skutków, zgłosić nazwisko 
kierownika dD obwodowego inspek
toratu pracy. 

Kasa bezproc:entoww. 
dla kupiectwa detalicznego 

Konieczność zorganizowania ka~ iyczkowej przy Zrzeszeniu kupców 
bezprocentowych dla kupiectwa de- detalistów woj. łódzkiego, zyskała 
taticznego była wielokrotnie oma- uznanie wszystkich członków tego 
wiana. Kupiec detaliczny, który z zrzeszenia. 
powodu struktury jego przedsiębiol Jak się dowiadujemy, sprawa 0-

stwa nie moźe najczęściej korzy- twarcia kasy bezprocentowej posu
stać z kredytu bankowego, zdany nęla się ostatnio znacznie naprzód. 
jest na łaskę i niełaskę przygod- Przeważająca część członków wpła
nych dyskonterów, na których w dła juz bowięm zadeklarowane u
dodatlm nie zawsze może liczyć. działy, wobec czego należy liczyć 

Ze względów powyższych myśl !!ię z uruchomieniem tej kasy juz 
załoźenia bezprocentowej kasy po- w najbliższej przyszłości. 

Slabsza tendencja 

Ł6df. 27 maja 1937 r. 

Runek pieniężnq 
Urzedowa ceduła 
giełdy warszawskiej. 

s 

Na. wczorajszym zebraniu giełdy 
walutowo - dewizowej w Warsza
wie tendencja dla dewiz była. utrsy 
mana., przy obrotach niewielkich. 
Notowano. Amsterdam 290,55 (plus 
15), Bruksela 89,10, Helsingfors 
11,55, Londyn 26.12, Mediolan 
27,851 ~owy Jork 5,28, Nowy Jork 
- kabel 5,28,38, Oslo 131,25, Pa
ryż 23,62, Praga 18,38, ~ztokholJll 
134,65, Zurych 120,80. 

Bank Polski płacił za dolary ame 
rykańskie i kan!\dyjskie 5,26. flo
r('ny holenderskie 289,55. franki 
frnncuskie 23,54, franki szwajcar
we 120,30, belgi belgijskie 88,85, 
funty angielskie i palestyńskie 
26.03, guldeny gdańskie 99,80. ko· 
rony czeakie 17,60, duńskie 116,30, 
norweskie 130,60, szwedzkie 134, 
liry wlo~kie 22,80, szylingi auatriae 
kie 08, marki fińskie 11,20, nie
mieckie 122, niemieckie srebrne 
131.iW. 

AKCJE. 
Dla akcji tendencja była słabsza. 

~otowano: Bank Polski 101,75 -
101 - 101,50, Cukier 29,50. I..ilpo
py t:!,40 -- 12,50. 

PAPIERY PROCENTOWE. 
Dla papierów procentowych, wo· 

bec dlilszej realizacji zYi'kćw, ten
dencja byla. sła.bsza. Obrotćw więk, 
~zych dokonano 4 proc. kons., "j 

prl)/:'. śląską. i 7 proc. poż. stabili-
7.a.cyjną. Notowano: 3 proc. inwe
stycyjna lem. 63,75, seria 83, seria 
n Nn. 8-12ii, 4 proc. dolarowa. 39,25 
4 proc. konsolidacyjna 54, drobne 
5.'l.25 - 53,13 - 53,25, 5 pIOe. 
koleJowa 53, 6 proc. dolarowa 54,'10 
- 54,25, kupon 16,95, 7 proc ... 
hilit3cyjna 370, kupon 20,17, b
pon 8 proc. TKZ 63.29, 8 pcoe. 
Frzem. Polskiego funtowe 68," j 
v(,ł proc. ziemskie pozna.ńf'kie aeria 
_,L", 49:13'), 5 proc. Warszawy ~ 
~7.50 - 57,25 - 57,50, l) ~ .. 
uzi stare 54., nowe 2 - 2,0, ... 
obligacje ID.. Wa.rszawy vm i JX 
911\. 56,50. 

Upadlość labrrlei 
armatur 

Sąd handlowy rozpoznawał ~ 
sek Krystyny Starna.wskiej, cizia1&
jącej w imieniu firmy "Fab~ 
armatur i odlewni metali B. UłAeC 
ki, Spadkobiercy" w Łodzi o ogło
i'zenie upadłości tej fU'IDie. 

Niezależnie od przyczyn gospo
da.rczych zruia.ny w osobach wła
ścicieli, śmierć założyciela firmy i 
powstała stąd niejeinolitość admi
nistracji i gospodarki, oddziałały 
na pogorszenie warunków przedsię 
biorstwa. 

Jak już rlonosił "Głos Poran- Ostatnio donosiliśmy również, iż na rynku walorów 
llY" podpisana została umowa cle- eksporterom do Palestyny cofnięto Rok 1936 wykazuje deficyt 
aringow,a między Polską a Pale- ułatwienia wywozowe, co nietylko Na rynku walorów panowała dolarowa (dolarówka) straciła 25 zł. 33,190,78. 
styną, która w zasadzie miała umo- !Oprawę emigracji, ale cały nasz eks wczoraj w dalszym ciągu tendencja pkt. i obracano nią po kursie 39 I W bilansie pasywa przewytsza. 
:i.liwić emigrację średniego stanu do port do Palestyny stawia pod zna- zniżkowa dla pożyczek państwo· kupno, 39,50 sprzedaż. ją wartość aktywów, tymbardz.iej, 
Palestyny w związku z eksportem kiem zapytania. wych. Obroty naogół były niewiel- 3 proc. pożyczka inwestycyjna że maszyny: urządzenia i narzędzia 
jowal ów polskich. W zrozumieniu grożących skuł- kie i no~~ły charakter przypadko· była bez zmian. Za I em. płacono nie mogą. być brane pod uwagę dla 

Po opublikowaniu umowy okaza- ków z powodu wprowadzenia tych wy. . • • 63,50, żą,l:mo 64. Za II em. która raspokojenia wierzycieli, a 'wartość 
lo się jetlnak, iż poważna, niemal inowacj~ - izh~ na\1dlow~ polsko· \ 7 proc. P?życzka stablllzacYJ~a nie była wczf\raj oficjalnie notGwa- . , Działu instalacJi" jest obecnie bel 
że najbardziej wzięta, część artyku- pulestynska podjęła tll,~ra~l~ na te- utrzymała Się nadal na poziomie na - płal!ono 64,50, tądano 65. r.rzedmiotowa, wobec strat jakitl 
łów wyłączona zostala z umowy o \ renie zail1~er~sow~nych mJDlsterstw, 370. . ' 5 proc. pożyczka kolejowa, po dział ten poniósł .'13. skutek nieszczQ 
clearingu co znacznie utrudni re- e:elem wyswletlema tej sprawy. 8 proc. pozyczka ddlonowska w dłuższej przerwie była wczoraj no' śliwych operacji. 
alizacJ'ę' ~mowy. obrotach prywatnych 51 kupno, 52 towana śre,lnio 53. Jest to spadek 

t k d k ' statlll'ego o W tych warunkach :vz.edsiębiot-sprzedaż. • w. s osun u n ur",u O • .1;" 

b bl k 200 J t Ob n ą po stwo znalazło si~ w niemożności 
L - t dO Palestyny 6 pl'OC. pożyczka dolarowa. o Dl IS o r. { . racano . I 

15 Y żyła się (! 13 pkt. i obracano mą po [52,75 kupno, .53.25 sprzeda~. . płacenia zob,')wią.zań. 
docierają samolotem . w 27 godzin 54 w płacelliu 55 w żądaniu. 4 proc. pozyczka konsobdacYllla Sąd ogłosił upadłość i wezwał 

- Również 4 ~;·oc. prem. pożyczka miała tenrl~!1cję niejed!-....itą: grubo wierzycieli aby zgłosili sędziemu 
Niedawno wprowadzona taryfa gramów, pobierana jest drobna do- sze odcinki spadły o 25 pkt. i obra komisarzowi wierzytelności do 25 

pocztowa dla listów lotniczych z datkowa dopłata. cano nimi po 53,75 kupno, 54,2:5 czerwca. 
Polski do Palestyny zniosła dodat- Samoloty odlatują z Polski (War NOTOW ANIA BAWEŁNY sprzedaż, drobne zaś spadły tylko 
kowe opiaty, a pozostała normalna szawa) do Palestyny w poniedział- NOWY JORK, !W. 5. o 10 pkt. do poziomu 53 w płace. !_!RIEII·ElII _________ ~ 
oplata, przewidziana za przewóz li- ki, środy i pąitki o godz. 13-ej. OtwaTcie: lipiec 12.68, paźd-ziernik niu, 53,50 w żądaniu. Gabinet kosmetyki 
stów za granicę. Opłata wynosi 55 Jeżeli chodzi o miejscowości, nie 12,60, grudzień 12.87. styczeń 12.61, W dziale listów zastawnych ten. leo.nlo.eJ i toaletowe, 
groszy. Aby skorzystać z tej ni- posiadające - jak np. Łódź - ko- I maj 12.68. dencja była mocniejsza. Za 5 proc. Z. 5Z ALBE 

. 'm' go munikacl'i lotniczej, to stamtąd li-! LZIVEkR~O~~, 26a·J·ó·707 lipl'ec 709 ł skiej opłaty l przewozu .0 Icze . P !lm ruęcle. m ., ' , listy zastawne m. Łodzi nowe p a-
trzeba, by list spełnia! następujące sty z n~pisell1 "Lotmcz~::- _ar p'lździernik 7.03, grudzień 6.98. sty- cono O 50 pkt. więcej nii onegdaj, \ ' dyplom Uniwersytecki 
warunki: waga jego me może !łrze- I Avion" klerow~~e są ~!bhzSz~m czeń 6.98, marzec 6.99. a mianowicie 52,25 kupno, 52,75 . Moniu91:ki 1, tel. 121-99. 
kraczać 10 gl1amów, na kopercie pociągiem do mlelscowoSCI, posla- ALEKSANDRIA, !W •• 5.. _. ed • Usuwanie w8Eełklch 
.<lbok adresu winie.l być napis kolo • . dających komunikację lotniczą, liS~:~nii~~;, S~~~~~dt~.:t~:~~ sP;:a ;~u akcjowym :- nadal, sła , U8uwa:~~~=wCr~~le i bel: I 
rowym ołówkiem "Lotnicza -- Par gdzie prz.eła?owan~ są n~ samol?t: 19.29. . .. bo. Akcje Banku PolskIego mizko- ~ 91ad6w "pecących włosów. 
Avion" lub nalepka tej samej tre- OdpOWiedz na hst ~oze nadelśc Ashmonni: czerwiee 11.58,. s~erplen l wały o dals7.e 25 pkt., osiągając ~ P,eylmule 10-2 i 4 -8 wieolI 
Ad. z. Palestyny dr?gą lotmczą w prze- 16.40, październik 14.94, grudzlen 14 84 101 W' kupnie, 102 w sprzedaiy. iiIrł 

Jeżeli Ust waży' więcej, jak 10 cIągu S-ciu dm. Juty 14.81. 
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oraz ostatni! Dramat, który wstrząśnie 8umlemem ludzkości p. t. 

niana ,t apo Oli -
W roli głównej: najleps~y tragik doby obecnej .JIEAN HEA MOL T 

1\ast~pny program: T ... Sprawa 444", 'II. "Kapr,s pieknel Danilł 

O, W ~ ~ El i fi A SA I w progrą1Tlie arJe :t opery .Mefistofeles·, Cyganeri/l, .Lakmee 
OPU 

~ '? utwoły Monius.ki, I'rlem/ll\ll, Griega, Oounodn, MOZ/lrl'4 I in. Bilety do 
1i ~ o 1I0d:l, Jedyny "OD[llrt nil bycia W kasie Filharmonii, culJjerni Anlellrs, Plotrk. 48, cukierJlI tu-

~~ ___________ ~_.·.9 •. ~~_w .. _~~~I~~I~~~~Q~~~~~~I~~;-·na~~~~R~~~~~ ~c~~~bmb~iw~ub~rlu~~2p~w~kM~~ -

10 Uraqd Skarbow, W ŁOdzi Dnia 26 mala 1937 r, 

ObW-~SZł:lenie O litU,.cli 
. W myjl Ił 83 Rozporządzenia Rady Minlstr6w z dnia ~5.VI.32 o po. 

;fępowanlU eg~ekucyjllym Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 pOl;. 580) 
podaje lę .do o~61~ej wiadomości, że dnia 31 maja 1937 roku onadz. 9 -HJ 
tv lokal?ch. Illit nltO!, cele .... uregulow.nnill naletnoścl 1 ,-!nędll Sknrbowego 
w !-OdZl i mnyGh Wle~7iyoleh odbl)dlle się spuednł :II hcytllljl niłej W'l. 
mIenionych ruchomoscl: 

1) S:zlezynger Most:ek I, Pr2!eJat:d 40, meble, redioapa,af, dywan, łyran
dole, .szacowane nil .ł. 1.3QO.-, I termi". 

2) Sp~!d.!elcZ!l Wytwórnia Wędll~ Zjedn. Rse'". Żydowskich z ogr. odp. 
Klhnsklego 60, s~moGh6d p6łcl~żarowy, osob., maą.Jn)" meble,
d. 905.-, I termm, ruchomo4cI sklepowe łeji. firmy pr.y ul. Piotr
kow.lciej 48, l1'l zł. 1188.-, I termin. 

3) M. Ollrfinklel i !?-ka. Zllgajnlkowe 3S, wagon meblow, (w6s), 1 szt, 
sł. 900.-, I termm. 

ADMINISTRATOR 
dQmu pOBlukiwanv - mogący 

2lotyć kaueję do 4000 zł. 
Kaucja może być zabelpieczo· 
na n.a tym n\lmeue hypoteki 
domu, wadości 300 tysięcy.
Oferty do a.dministracji Bub "MS" 

I Dr. R. Bornslein 
CIECHOCINEK 

DW •• MILBRA-. 

OlIEUJClETI: 
do nauki krAwieccsyzll;, haf tir, kwili
tów, nil prakt,kę do skle1l6w, ns po
syłaj, do podawania, do fabryk i f. p. 

w wielnI od 15 do 18 lał 
p o I e c al 

Oddział Pośrednictwa Pra .. 
c, dla Młodocian,ch 

Wo!ewód.kiego Biura Fuadu ... 
PraG, IW l:.od.i 

Naclelnik Urzędu (-) O. lielke 

Instytut 
i SZKOlA KOSMETYKI 
MIMA 

SIENKIEWICZA 37. TEL. 122-09 

~ ;zapisy na 
~ letni kurs __ . ____ ._r~ __________ ~ 

OrurllDe ogpod .. -
DII, p'l. 

/lIan" lralnln, po-
leclI firmll 

RUDOLF JUN G 
W6IcJI.ń.ke 1151 łeL 128-97 

Rok IlIlołenia 1894. 

Do akt. Nr. Km. 873/37 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sqdu Grodzkiego w Ło

d,ł rew. l3-go :lllImleszk!lł, w todli 
puy III. Andrzeja 11 

nil ZI!IsadJle art. 510, 547 i 610 Ko
deksu HlIl\dlowego ogłasu, ie dlll 
ści~lIn i,cla nlllotnośoi firmy .Dom 
Transportowo- Ehped,eyjny S. JelIn 
1 J. Rudomin Sp. Akc. - w sumie zł. 
600, w dJl. 2 czerwca 1937 r. odbędzie 
się publiczna Jicytllcla ruchomości 
T. Silllera, 1\ mianowicie: 
l-ej PlikI d,kty (fornier) wagi 193 kg. 

w lll:\rowym stanie, 
które można oglądać w dnia licytaeji 
w miejscu sprzedały, w na,le ad 
godz, ff -ej. LicvtllCjll odbędzie si.; 
pPt:J ul. WóJczańskiej 73. 

Lódi, dn. 22 maJa 1937 r. 

PRZ TARG. 
Zara\d Miejski w Łodzi ogla.ua publicznv 

przetarg na remont projektowanego "Domu 
Pracy" przy ul. Brzeźnej 3. 

Oferty pisemne, odpowiadajllce treśoi kOB~
torysu ślepego, nalezy składać w ZBPZlldlllie 
Mieiskim, Plac Wolności Nr. H, III piętro, w 
pokoju nr. 44, do dnia 9. VI. 1937 foku do 
god~. 11 rano, w kopercie należycie lamkniętej 
i zalakowanej, z napisem (wymienić roboty). 

S~ezegółowe hllformae]e oraz ślepy koszto
ry z warunkami przętargu otrzymać można 
w Wydziale Teehnioznym, PIM Wolności 14, 
II pi~$ro, w pokoju nr. 25. Otwarcie ofert na
stąpi w tym sarp.ym dniu o gOdI. 12 W po}', 

Wadium przetargowe zgo(Jnie z prupiaami 
w wysokości 5000.- zł. nalezy :do,tyó w k6l1ie 
Zarząd u Miejllkiego, zaś kwit dO}llc,;yć do oferty 

r~ódź, dnia 26. V. 1937 r. 

Zarząd Mieiski w lOdli. 
---------------~-------
Kupcy i Gospodynie! 
Zakłlldaji\ n/\ swoje okna naltańsze 

i najtrwal~le 

Rolety Okienne l Drutu Orzewleuo 
n!ljlep~za ochrona "pled uplllnł'm 
slońeem i świ.tłem dziennym, piękne 

desen:e olbr.ymi w,bór. 
Do nabycia 6-go Sierpnia 39 

m. 10 front II piętro, teJ. 211 -BO. 

~------------------~--------------lOBY 
wyborowe w 10 gatunkaeh 

porcia 3~ .łOSZ 
wru J: wod/\ ~odową , .vaf)ern czekoł dowJm. 

Śniadania i kOlacje jarskie 
zł. 1.10 wra~ z obsługą 

,. TEATR POLSKI - CEGIELNIANA 27. 
NIEDZIELA, 30 MAJA, GODZ. 11.30 RANO 

POPIS TANECZNY 
UCZENie 

SZKOtY H. KRU KOWSKIEJ 
pod kierownictwem 

H. EUASBERGOWEJ i P. HALBERSTADTOWMY 
Bilet .. do nabycia w cukierni nZiemillń.kll~, w 

\. dniu popisu w hsie te/ltru. 

PRZETA G. 
Zarz~d Miejski w .f.odzi ogłasza publiczny 

przetarg na. wykonanie rob6t remontowych na 
posesji. miejskiej pr:;y ul. Kątnej 10. 

Oferty pisomne, odpowiadające treści kos." 
torysu ślepego, naleiy składać w Za.rządzie 
Miejskim, Plao WolnoścI l1f. 14, III pi~tro. w 
pokoju nr. 44, do dnia 9. VI. 1937 roku do 
godz: 1~ l'an?, W ko~ercie należ:yci~ _ zamkniętej 
i zalakowaneJ, z naplsem (wymIenie roboty). 

Szezegółowe informacje oraz ślepv koszto
rys z wa.runkami przetargu otrzymać matna 
w Wydziale Technicznym, Plac Wolnośoi 14, 
11 piętro. w pokoju nr. 25. Otwarcie ofert na
stąpi w tym samym dniu o g~dl. 12 w ~oł. . 

Wadium przetargowe zgodme z pr2!eplBaml 
w wysokości 5.500.- zł. należy złożyć W kasie 
Za.rzlłdu Miejskiego; zaś kwit dołąclIIYć do ołeny. 

ł~ódź, dnia 26. V. 1937 r. 

Zarząd Miejski w lodli 

H P leie 
z l-go źródła 
-~.:,:~~""~~-

Wielki wybór: 
wó.ZKdW dliecięcycłt ŁÓŻEK komodowych 
ŁóZEK metalowych WYźYMACZEK 
MATERACY wyściełllnyołl marki "Rubber· 
MATERACY .prężyn. LODÓWEK 

.Plltenł' LEŻAKóW, HAMAKóW 
floleea tOŻEK polowych ROWEROW i ckes,,, 

C U k i e r n i a •• Z r 6 d I o" w fabryoznym 008ROPOL" Łódź, Piotrkowska 73 

Przejazd 1. tel. 209_8~7;;;;;;;;;;~::~:S:k:łO:d:.ł:e:t':::::W:P;Od;/:,.;T;el;. ;,sg;-90:&!~ tódf. ul. POdleśnia 6. tel. 142-84 
Sumlonność kandydatek aepewnlonll 
pisemnymi porQczenillml rodaieów 

lub opiekun6w. _ 

Zapofr.ebowanla p,.,lmuj. sięt nafnle, 
pisemnIe i telefonie.nle od godz. 8 

Komornik (-) M. Lipiń8kl. na plaie Adriatyku 
HENiYKawsKI 8 do 28.VI zł 260·-1 LUucieCzMa DO I D 11\ , 

do 15-ej. 
UWAGI: 

H Na illdanie kandyda"lI będą 
'derOWIIM do P. P. Procodaw· 
c6w z rocble&mi lub ollieku-
nll'llli. 

2) Połred"icłwo młodo
oianych bezpłatne. 

AKUSZER .. GINEKOLOG 
Pamarslca 7. tel. 127-84 

Przvimnje od 8-el do lo-ej rano 
i od 4-7 wieca. 

wlnowil prz'iecia Do' WARNY 

. " " . . -- -~ 

1. VI .. - 14. VI. 1.135.-
Do .lUgOSI .. 1Ni-

ze zwiedzeniem WiedI'lia. i F3udapae:ztu - zł. 33fi.-

1-21. Vi 

Do Paryż 15. VI. - 30. Vi 
3utokarem przez Wiedeń i SzwajcarjfJ zł. 4S5.-

na słonenne plaie Italii I,ido, Viar~g~io, nimini 
15. VI - 30. Vl. Zł. 350.-

Powyłsze ceny obejmulll. wllzelkie przejąidy. ~wied.z~nie oraz. h.otele 
i utrz,manie PUlt I cliły CEli!. lIosć mieJsc ogran1czol'a. 

IlIformaoje i zapisy: _ 
olskie Biuro podrozy 

,UnIO" LltOYO" ł Łódź, Piotrkowska 42, tel. 101-87 

( E fi 14 nIEwYKiSKI ----_. -~ do sprzedania tel. 122-18. 9peoJelleta chOf6b ... ~ .... 
stIl6rnJch i "uuełn,oh DR. MED. 

.ł Slf N 
Chor. wewnętrane 

prseprowad?il siQ na ul. 

PIł.SUDSKIEGO 36, 
tel. 142-75 

Ilrlyjmuje od 3,30 do 4.30 i od 7.30-9 w. 

D::-. med. Doktór Medycyny 

. ryńska liostaw Kohn -6łOS-Porannu'~ 
Chor .kórne I wene"c-M epeeJallata " 

. (lIobIet, I d.leoi) Ihor6b koblecJch I akUIIBrU nabyć można w Teofi10wie, 

SłeoRl8wlaa lł talet. 1'6-10 ul. Pił~udB~iego 51,. tel. 170-03 l:~n~:~:~~uu ip~1°~~~b~:;a. 
gad •. pupj. od 11-1 i 3- 4 pp PrzYJmule 8-10 l 4-8 w-

Andfleia 5, tełef. ł5SJ.4t') 
a-lI!pJmJr~ od II-l' rano i od .5~ ., 

w nied.tele i &-Wli~ta od 9-f2 
1 MtMUM b.'11{ y ).l\)lwJuwe J zllokien 
De, lekarskie i ką.pielowe w wiel
kim wyborze poleca optyk SzymOf 
urlJu('b, Piot rko \vaka 38. 

K I W N ajpiękniejsza operetka 

DziŚ i dni następnYCh I ~~:a~; ~Iil~~\~i ~czasó~ 
W roI. O"ł.: 'RED MURAAY I GLADYS SWARIHGUJ. . .. Rei!Seria E. LU BICZA 

b Na.dpt'ogram: Pi~k_J.\Y dodatek kolol'Owy ~3 IWIal • .,.Iczk.·· 
D 6. Z poranki o "'12 i Z - C ny od 54 g", .Passe-partouts niewaŹn8. z.~ 



8tr U "GŁOS PORANNY"' "- 193' 

r .. I "'"11_ TEATR POLSKI -
Ił ' . d I Kapna i IPrudai. tel. 1 Hl 25 POPIS tańca artystycznego 

L~lz~nl8 robne J EEl:~:fk:±i; EsI, Z,lberszlajnÓ\VDJ 
5482-25 Czwllrtek 27 mlljll wraz JI uczenieami 

I Posad, I .. 4 po pot Puedsprzedaż bileMw w cu1rie'Ri .Ziemhlł.lfej" :; .. ____ . ___ -=____ pt·ACE ... polIlit.1l PabiaDiekiej prze Do akl Nr. Km. ~37 łłaoka i wycbowanle - -
ANCHELSKIEGO i Niemieckie
go wyuczam w b61'dzo krótkim 
czasie. .Kl'ysaek. Pomo1'8ka 15, 
'[Pl. 171-28. Z6stać można od 
J :3\J--3. Lekcja l zł . 75-3 

STCD ENTKA po powrocie JI 

WYKWALIFIKOWANA odpo
wiedzialna osoba, pierwszorzęd
ne referencje, prsyjmle po
sadę do dziecka na wyjazd, ew. 
do starszej Pani (w eleganckim 
domu). Sub. ~Kulturalna". 

977-2 

l'Itrzem od 600 metrtw do sprzeda. OBWIESZCZENIE ~ 
rua.. Przystanek tramwajowy na Komornik Sądu Grodzkiego w ~o-
miejscu. Otton Krause, Lódź, Pabia- dsi rew. 13-go zamieszkały w todzi 
nicka 47. 523-9 przy al. Andrzeja 11 
_ _ _~ nl!\ zasadzie IIrt. 510, 547 i 670 Ko-

G 
• debli Handlowego ogłasza, !e dla 

aza ~o okien l' ?~~~;pi:~:wo~a~i:;;,~~~Cy~~;y s. 're~~ u ! J. Rudomin Sp. AJrc.· w sumie zł. 
rtagranicy udziela lekcji fran- • - -----
I· uskiego. Adr.: M. Pytel, Aleja AGENT do sprzedały art. biu
l go Ma.ja 4. Zgłaszać się od rowych może się zgło8ić Legio-
~ --4 p. p. nów 17, m. H. 

SpecJ_mott n"", 250, w dniu 2 czerwca 1937 r. o godz. Dr. med. 
11 w todzi. prsy ul. Wólczańskiej 73, [ W , kk· Edmund BOISLEITNER odbędzie sIę publiczna Iicytllcla ru- O OWYS I 

~6d;f Sienkiewicza 79 lei . 141-79 chom.o§ci M. Flunk!I' ~ mianowicie: • 
, , 1 beh przędzy wełnIanej w pudełk lich S e h-b ________ wilgi brutto 27 kg., P c. O 001 weneryc.nJOh. 

II W Jł ~ Jl R Jł D I O ]a B O -.J -.: -.J .. I' SPRZEDAM parę dobranych powo- które możn/I ogll,dać w dniu licytacji ~SUl!lnyCh I _6,..,et. 
U , Hl ~ .., ~ ., ?!owych koni lub zamienię na. sa- w miejscu s;m;eda!y, w czasie wyłej Cegielniana 11 tII..,.,. 

d 'k ( h'd n~'! 'ć oznaczonym. . ,.....,.. Automatycne o I!romnI i aziemiacze anten przed burz,,). - I •• I e j: mor, II • n 1:\1 omos: Gdańska 87 Lódi, dn. 22 maja 1937 r. PI'.Yf!nuJe od 8-12, ~ .. 
aparaty bateryjne. - Okasyjna sprsedaż dobrych apuatów starszych typów: l ' Boó"anowski god 16 18 ( w nleda. I świ .. ta od 9 do • ....J 

oryginalne PHILIPS 33" lELEFUIUI, B.EI1RIT I t. III- -, Ol' ,z. 92~ Komornik -) M. Lipiński. " J .. -

Ił Jł D I O • J\ II D lON, l,allluHI 1 Wg~ _. - - - --:----- Do akt. Nr. Km. 611 ·137' 
KLEPAK mały z grempli pnę- OBWIESZCZENIE 

Dr. med. 

TREPMIl UldIowilka 
ORLOWO-MORSKIE PensjOM dla dzalniczych u~ywanv lub nowy Komol'nik Sądu GrodzJriE"go w Łodlli 
dzieci i m!od"ieży Ma.m Frenkeh. kapię, 11,1. Gdańska 138, portier rew. 18.go, samiesskały w todsi. prS} 
bergowej i Cecylii Zemlowej. Willa wska~e. 89-4 Andrsejll 11 specJalista chorób weMl,-,_ 
skanalizowana, wygody; pokojtl su- ~ . ___ na zasadzie art. 510, 547 i 670 Ko · skómJoh. moczopłc'~ 

iW;"a 
che, słoneczne z widckiem na mo- 10 PAROEL leśnyeh w Sokol- de~su Handlowego ogłasza. że w Zawadzka 6. tel. 284-)1 

. . . , dmu 2 czerwca 1937 r. o gods. H-ej 

w Juracie l rze. Zgłoszenia: Szt.erlinga 18, tel. m~acb sprzeda.m bardzo tamo. dla §ciągnięcia na)eżnoś~i fir. .Dom przyjmuje od 8-11 r. J-4 i 8-0- •. 
262-21 i 174-42 oraz ul. Andrzeja WIad. Srebrzynska 1. 90-2 !ransportowo -EkspedYCYjny S._ Jelin 
85, DL 8. - ,--- -- - - I J. Rudornin Sp. Akc.. odbędZIe się D SIO-b II 

do w,naiecia . . e bergIl, w ŁodZI, puy uhcv W6lulIn-LINY transmisYJ'ne bawełnian publiczna licyt~cja rucho.mości H. RO!-' r . I eru 
PENSJONAT "Melantlt" Głowno, w dobrym stame tamo sprze- ski ej 73, a mianowi cie : 1-e' beli • 
po za,r~. Róży Fuchsowej, czynny. dam. Obe'.·raeć ul. Gdańska 138 tkaniny wełnianej' i bawełnianell l-go w pięknym ogrodsie (300 r6ł), Z .1 

3 pokoje, 4-ty duty ouklony, gł. teI.: 263-11, od 9 - 11 r . i .portjer wskaże. ~8-4 lrossll!kaniny lAelnlaneJ i bawełnia.nej, choroby skórnO-W&Det'TCSDe 
kuchnia, slułbowy, łazienka, wiecz. 51~ . kto:~ można. ?glądać w dmu i seksualne. 
taras a leżakami, komfortowe I .... ·· s_ I'·.... hcytacJI w mieJscu sprzedaży, w Z d k 10 
urJ:lldzenie, kuchenne i .toło- PEu"'JO~ -W ': ." -. Różne czasie wyżej oznaczonym. awa I a • tal 106-30 . .,l:;. l,AT ,. iktona w Głow __ Łódź, dn. 22 . . 5.1937 r. _ ord. 9-"1 l' od. .. we nllcsynia. Oferty sub .2000· • ( __ _ J ~ 
do Biura Ogł. F U C H S A, me willa p. Pokorowekiego) pod -",... Komormk (-l M. Lipinsld w nledaiele i ~wleta od 51-1. 

Piotrko •• b 87. zarząuem R. Konarskiej, położony PLASZCZj~ impi'egnowane damskie 
Im ___________ .. / w pięknym S-morgowym parku j męskie WJk?n~ję sOli'lllie: Ceny 

l JLONI A ok t w~ród lasć w Duże słrnecr,ne poko· llTZystepne. Łodz, Zachodma 31, 
\1 _'1. wypoczy owo - urf' . ' . '. u F '- . k l 11346 7n 16 
I~('zna w K'lrwi nad Bałtykiem. Je. ?(!ny przystępne. OtwarCJ~ na , _u. aJllwa s, te. -. v--

\I ilht "Bałtyk" pod kielownictwem r;~~1 l-go czerw~. Zgłoszema n~ - . ._ - -:---. ---
I"\' U. LichtellSzta.jnowej i L Grond mleJsclI od ?6 maja lub w Lod7.J CZYSZCZĘ suehym chemlclnym 
. : lIla. Pierwsza. grupa wyjeżdża 1. Piotrkowska 120, m. 41, od 3 - 5 sposobem sufi ty, ściany i tape
·Lt·rwca. Inf~rm. i zapisy: hibl. "Lek po poł. Tel. 100-90. 919-4 ty. także myję olejne. 11 Liilto

{I)1'" Śrc)dmiejs'ka. 7, oodriennie od ---- - - - ----,- pada 75, m.23. Tel. 126·68 od 
11 J o 2J bez przerWJ; w sobotę _ K.RYNICA. Pensjona.t - Restaura- 9-ej do 7 -ej wiec •. , prócz niedz. 

yPj 
ROWERKI. drezy
ny, samochodllki, 
w6zki drllbinkowe 
d.iecięc:e I wszelkie 
reperacje wykonuje 

B. Michalak 
ANDRZEJA 24. w podwórKU 

•• 

Dr. lUDWIK ftn~{ftBfHfi 
ordynuje 

lAI Krynicy 

I=--«~=mf_· -_sL~ok-=:llale_~1 willa Ulana 
ud 18 _ 21. cja Liehtingerowej. Willa. Maria. - i świąt 394-5 
________ .e_ • Ma.}gorzata, telefon 121. poleca >------ - . - - 4 POKOJE z kuch nią, wszelkie DĄ meCI. 

WIŚNIOWA GóRĘ d piękne, komfortowe poltoje. Kuch· "RDlEE", Al. Kościuszki 9, m. 4. wygody. sloneezne, ciepłe, JI p. L. N' T E CK' 
- A ~. o ; Dia rytualna. Dawniej Węgierska - tfl. 147-05, poleca stale świ eże mo· fr. do wynaiącia. Piotrkowska 
lJJerwszorz~dnego penS]OUlltu Korona.. 5069-" dele ))ask( w, rękawiczek ' i inneJ' I 161. Wiadomość u gospodarza. 
zabi orę kilkoro dzieci VI wieku" Speojallsta chor6b .kórnych, 
t)-12 lat Opieka troskliwa. ga)U1l terii sk<irzal1ej. 893-20 548-2 wenerycznych i moc.opłcloWJch 
Hytmika, gimnastyka pod kier. CIECHOCINEK. Pensjonat pod za -- ---,-- - Q ~-- - Nawrot 32, front I piętro 
ru tynowo siły. Zgłosz.: Maryla rządem ioż.-owej H. RUf!sakowej j GARAŻ na samochód osobowy 2 POKOJE z kuchnią oraz po- telefon 213.18. 
:,lincowa. Gdańska 5/22, w godz. inż. · owej C. Hollenbergowej, willa do wynajęcia. Gdańska 56. kój z ku~hnią, wygody do wy- przyjm. od 8-9.30 rano i od 5.30--9 w. 
10-1 i 3-5 pp. -3 ,.Własna.", Aleja Piłsudskiego 7. Wiadom. u dozorcy. Tel. 115-85 naj~cia. Zeromskiego U, nowy W niedr:. i święta od 9 -12 w poło 

____ Z::łoszenia, w Łodzi teI. 245-08. 006-2 dom, tel. 23g-03. 
ORLOWO MORSKIE. Blisko pla 135-10 _~ _______ - .---- -----
ży przy lesie, pensjonat dla. mło- ----------- - POKóJ umeblowany, oddzielne 
dzieży pod kierown. Belli Hal- PENSJONAT ,.R6żana" w Wło- PIERWSZO RZĘDNY zakład do wejście, wygody, ew. z używal-

d ·· . O odświeżania mebli. Na żądanie .. k h' takt ł d . trecht _ Cukiarowej i Marii No,ve- ZlmleraOWle. twariy z dniem nOSClą uc Dl, e ca o Zlfln-
1 . P wykonu]'ę roboty na mie'.·scu t . (80 ł) ruwej. Zgłoszenia.: Wólcza.llska 62, mala. oezta Przygłów. .1 nym u rzymamem z .. 

Dl. 16, teleL 168-74, od 9 __ 12 w najlepszym porządkl'l. Jest Związek Majstr6w, 6 'go Sierp-
w pol. 5752- 2 LETN1SKO w lesie. 2 i 3 po- też sypialka do sprzedania w nia 4. 

koje z kuchnią tanio w ~yna- najnowszym stylu. Piotrkowska ----~- ---
jęcia. Elektryczność. Komuni- 19 u stolarza. UMEBLOWANY, frontowy, slo
kacja tramwajowa. Wiadomość .. - -_._-;,...., - -- --, neczny pokój do wynajęcia. 

--------------~------LETNISKA. W malowniczej 
wolnej od kurzu mi@jscowośei, 
mieszkania umeblowane z bie
żącą wodą i nowoczesnymi wy
godami do wynajęcia. Plaża, 
kąpiele, llll, park, tenis etc. 
Oeny przystępne. Dojazd auto
stradą Łagiewnicką albo przez 
Zgierz. Osada młynarska Skot
niki obok Smardzewa tel. 112-27 

tel. 165-13. ~<"""' nRJWłE;.KSZYWYBOR Winda, oentralne ogrzewanie. 
" '" Tel. 122-11. 

(""1JI. J'O btanfZ'dardL ~---~-~~-----LETNISKO dla dzieci we WIy- KOMFORTOWE 2, 3-pokojowe 
niu, pow. Sieradzki. Zakład mieszkania nowoczesne, centralne 
przyrodoleezniczy. Informacje: - ogrzewanie, wszelkie wygody do 
Łódź. Brzeźna 6, mieszko 4 (róg ŁODZ. PIOTRKOWSKA 107 wynajęcia od lipca w nowym domu 
PiotrkowskieJ' 2(2) od 3 - 4, KIER. AUGUSTA (iOEPPERT I 

O 
N'arutowicza 00. nformacje: na 

tel. 162-15. 924-4 dswieżanie kapelusz\,J miejscll lub teł 132-32. 846-11 

Dr. med. 

M. Da idowicz 
chor. wewn. 

ELEKTROKARDJOGRAFJA 
(zdjęcia prlldów c:lynnośclowych sePce) 

ul. Narulowicza 42 
Tel. 184-91 Godz. 5-1. 

--_ ... -~ ... '";~ -
DR. MED. 

PI. Taubenhaus 
AKUSZER-GINEKOLOG 
preyJmuje od 8-9 .. i .t-e .. 

Z g i e r 5 k a 1'1 
tel:M6-09 

~ i.a....I ~_4 _ 

:::: ::z::::: -......, 
:.;J c:::::t "' -oa-

Dz" i dni nlstepn. Największy film od istnienia kinematografii p .t. 

"IlOł!DieSlDark" . 
Taką wystawą, reżyserią. gr, artystów, frapuj,~ łM
ścią, porywającą akej~, niebywałą technik, nie mołe 
poszczycić się taden film. W roli głównej; 
naJznllk0n:'ltsza Elissa LAN ..... artystka filmowa .., 

;.t. e=:a 
~ ~ Nabtępny p1'ogram: ~ W cieniu samotnej sosnv~, w roli g-łównej Sylvia Sidney 
'" Cł::: Ce ll y miejsc n a I-:v seans p o 50 g r. -- Ceny miejsc: I m. 1,09, II m. 90 g.Ul m. 50 g. Kup. ulg. 70 g-
C; t:=-:.. V:cl'oms ldc~1I 74/76. leJ. 12!J-88. Poc 2Iątek >'eansów O g. 4 ej . w n iedzicle i ś'więta o . 12- e~ 
~~~ ~~:~~~~~ .. .m~~~~ .............. ~ ........ ~~"";i1mgRB~~~mf 

id~iRlif~ H;,jSeirW;iiiliiis,d'jiin,i,mOwai,ii"ka 
Początek w dni powsz. o g. 4, w niedziele i święta o 12 w poło Jła pierwszy seans wsaystkie miejsca po 54 gt. 

Nast~pny program: ~PENNY Sienkiewicza 40, tel. 141~22 

anumerata m i esięczna "Głosu Porannego" ze wszystkiemi dO-' Ogłoszenła za wier~z mIlimetrowy 1-sz~ał.towy (strona. 5 :,zpalt~ ; .ł-sza strona 2 zł.; Reklam, te~!lłetn fil datkami wynosi w to dzi :Ił. 4.60, Zll odnoszenie _ . redakcy,ny~ zł. 1.SQ; VII tekscle: z zllStrzezem~m mIejsca 60 gr.,' b~z. zastr:zeżem~ mleJ.oa 
1{l!ilroS1:Y z przesyłką ,JocztOWq w kraju - zł. 6.-. zllgranicą - d. 9.- 50. gr., nekrologI 40 gr. ZwyczaJne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 10 gr. "a wyrllz, najmmeJsze ogłoszeme zł. f~ 

.' Poszukiwanie prllcy 10 gr. za wyrat;, najmniei.sze zł. 1.20. Ogłoszenia :&Ilr~cllynowe i zaślubinowe 12 .1. Ollło· 
Hękopisów redakcia nie zwraca. szenia w dodatłcu niedl'Jielnym .Rewja· (str. 5 SJp.) 1 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane Sil o 500/0 drołej 

fR'.n zllQr. 10001J. Za o~~zenia tabelarvcane \.ub fanta:a. dodatk. srfJ/n- Oąłoszenia dwukolor. o 50°/0 droże 

iltedaktOil' odp. Lucjan Lipiński Za Wydawnictwo: .GIos Poranny - Jan Urbaeh i S-Jta" Henryk Kronman. W drukarni wła~nej Piotrkowska 101 




