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odbyła się""

cz ery oczy i nosila· bardzo serdeczny charakter

. BUKARESZT, 23.IV. (PAT.)-r
Król Karol przyjął dziś w polud
nie minish'a spraw zagranicznycb Józefa necka na dłuższej I
audiencji. Rozmowa króla Karo- I
!a z min. Beckiem przekroczyła
ramy protokułu, stosowanego w I
podobnych wypadkach, i NOSIŁA BARDZO SERDECZNY CHA
RAKTER.

ka kawalerii z orderem "Virtuti

l

jęła była dzisiaj na audieneJl
przez ki'ólowę - matkę Marię w
pałacu Cotrocenł.

i odznakami orderu
prawej stro- 1
Po południu odbyła się konp. Jadwiga
ferencja z min. spr•. zagraniezBeck owa, po lewej małźonka pr('
nych Antonescn. Konfereucja
miera rumuńsklego p. Arelia Ta
trwała
około półtorej godziny i
tal'escn. Naprzeciw króla, po dn
dotyczyła spraw politycznych.
~łe.i stronie stołu, zasiadł nast~J
C'a tronu "\V. Ks. Micbał. Po prR- I
BUKARESZT, 23 kwietnia.(P AT). Dziś przed południem
'Ve.i stronie królewicza Michała i
~ajął miejsce min. Beck, po leminister Beck złożył wizytę prePo audiencji król Karol pomierowi Tatarescu, który nawej
premier
Tatarescu.
KróleI
dł'jmował min, Becka z małżon· I
wicz Michał był ubrany w munstępnie rewizytował polskłego
ką śniadaniem w pałacu królew
ciur podoficera szkoły kadecministra spraw zagranicznych.
skim na Calea Vietoriei, W śnia·
kiej.
RUKARESZT, 23 kwietnia.daniu wzięły udział 42 osoby.(P AT). Dziś o godz. 20.30 m.łtt1Po śniadaniu odbył się ~ercle,
Przybywającego do pałacu krósler spr. zagat. ~łonescu wydaJ
podczas tórego król Karol pro
lewskiego min. Becka powitała I
obiad na cześć inłnislra IIpI'Bw
wadził ożywione rozmowy z
warta honorowa gwardii królew
zagr. Becka z udziałem członków
tzłonkami delegacji polskiej.~kie.i z orkiestrą, w malownirządu, poselstWa polskiego i deNastępnie
~oście
zwiedzali
pa·
('zych, galowych mundurach, od'1leKacji polskiej. W czasie obłałac
królewski, po czym mln.
dając honory woJskowe. MiniMIN. SPR. ZAGR. IÓZEF BECK
dn min. Antonescu wygłosił
Beck odjechał do swoich aparstra Becka po powitaniu wproKAROL n, KRóL RmlUNII
przemówienie, na które odpotamentów. odprowadzony przez
wadził do salonów królewskich
marszałka
dworu z honorami raz druJd na audiencii w dniu wiedział min. Beck Po obi~dzIe
marszałek dworu Urdareanu.
W b
• l·' d I •
r.;
o szerncJ sa I Ja a neJ zam wojskowymi.
jutrzejszym.
odbył się w salonach ministerPO DŁUZS~EJ ROZMOWIE Z Im królewskiego ustawiony był
~twa spr. zagr. wielki raut z II"
KIłÓLEM KAROLEM, KTÓIłA długi stół, pięknie udekorowany
BUKARESZT, 23 kwietniu. BUKARESŻT, 23 kwietnia. działem przedstawicieli kół po"
ODBYŁA SIĘ W CZTERY OCZY storczykami. Pośrodkn zasiadl (PAT). l\finisłer Beck przyjęty (PAT). Małżonka ministra spr. litycznych, wojskowych, nauko.
l'ozpoczęło się śniadanie.
król Karol w mundurze marszał- będzie przez króla Karola po z&gr. p. Jadwiga Beckowa przy- wych i prasy.
Militari"

"Orła Białego". Po
oje króla zasiadła

I
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Pancernik brytyjski · "Hood" stanął w .pozycji bojowej i przygotował swe potężne działa, ·grożąc--otwarciem ognia
Blokada
LO~DYN,

23.IV

(~AT.).

Bilbea

okazal.

-I stacjonowany w St. Jean de Luz,

s , . .1IIyklylft

blu.......

.~kuteczna, ~taJe SIę znowu aktu
alna. Na k~otko przed północą 3
pozóstałe Jeszcze· w SL Jean de
Luz statki brytyjskie z ładunkiem żywności dla BiIbao wyp!ynęły z porlu francuskiego,
b~ol'ąc kurs na zachód, a więc w
kIerunku wybrzeża baskijskiego
Wszystkie światła tych statków
zostały po~aszone i płynęły one
w ciemności.

inr;~~a~~i:Ł~~~:t~
~~t~!:~~o;
Ct trzej pIlOCl wraz z

BIlbao.

~~' wek~~~r:~C~~Śl~::~u P,~o~~~
bao słatek angielski "Seven seas
spray", przylecieli wczoraj do
St. Jean de Luz specjalnym samolołem rządu baskijskiego.
Mają oni przeprowadzić statki.po przez zagrody minowe, załowne przez powstańców u wej
~cia do wód terytorialnych.
PancerojJ{ ... Hood~ ktQ!:lr bJ>:ł

transportowców angielskich, o.

puścił port.

LOKDYN, 2:J.IV. (P.A.T.) Trzy statki brytyjskie "Hamsłer
~ey", .,Mac Gregor" i "Stanhrook", k1óre załadowane żyw·
nością odpłynęły w nocy ze St.
.

I

Jean de Luz, przybyły dzisiaj o STRZELIŁ KILKAKROTNIE W tyjskiej,
GROŻĄC, ŻE OTWORZĄ
BUbao.
TYJSKICH.
OGIEŃ W KIERUNKU FLOTY
Przed dopłynięciem do granic
Działo się to w odległoścł S-eh
POWSTAŃCZEJ,
wód terytorialnych, statki bry. mił od wybrzeża.
o ile nie zaprzestanie ona natyeh
tvjskie zauważone zostały przez
Pancernik "Hood". i towarzy- iniast strzelania.
J~dnostki bo,iowe floty generała ~zące mu kontrtorpedowce wyPancernik "Hood" stanął w
Franco i
słały wobec tego drogą iskrową pozycJi do ataku i przygotował
JEDEN Z KONTRTORPEDOW- ostrzeżenie, aby .flota powstań- swoje 15 cm. wielkie armaty. CÓW POWSTAŃCZYCH WY- cza nie zaczepiala żeglugi bry- Widząc to, flota powstańcza pośpiesznie się oddaliła i statki bry
tyjskie bez przeszkód wpłynęły
do wód terytorialnych, ~dzie Co-

l\. .vestIa czy b!ok~da BI1bao Jest jW niespełna godzinę po wyjściu ~odz. D-ej ~ano szczęśliwie do KIERUNKU STATKÓW BRY-

h
·
.
-.
.
.
W
·
C na pocz'le Ul arszaUlle j!,:~!ę r~~~uP~:J:trs~:;~~
~

Pancermk "Hood"

wo·

odpłynął

Jeden u zt;dnik ,Iełko poparzono - trze,b lieJ I~:r;~~tem w kierunku St. Jean
•

•

Dwa inne brytyjskie statki z

~V~rsz. kore~p: "Głosu Poran- p~czek. Zatrudniony tam urzęd·
Gl'usz~zynsklego w. stanie bar żywnością przybyły dzisiaj do
nego telefonUJe.
mk 27-1etnł Czes1aw Gruszezyń- dzo groZD)'m przeWieziono do St. Jean de Luz i zamierzają rów
Wczoraj o godzinie tS-ej w ~~ OD~IÓSŁ_ti~~__ ~~~~EG szpitala.
ni,cż udać się do Bilbao.
głównym gmachu poczty w War ł
'
m. W'3 u
pop
mu
Wszczęte natychmiast duchoW Londynie panuje obecnie

r'

warz
przy Plac~ Napoleona.l.
r~~
.
.
rozległa Się OGŁUSZAJĄCA DETrzech innych urzędników za·
TONAC.JA.
' . trudnionych w sortowni uległo
Wybuch nastąpił w sortowni I mniej dolkliW)'Jll . P,Opaneęiolll.
Rzawie,

dzenle ustaliło, że eksplodowała
paczka, zawierająca naboje do
korkowców. Dalsze śledztwo w
loka.

przekonanie, że
T. ZW. BLOKADA GEN. FRAN·
CO W OGÓLE NIE ISTNIEJE
1 jest popr~ bluff'em.·

•
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t,lajng kOlDunisfa" t:bt:e zdobgt Rlasg i ... Iro

Arcvks OHon Habsburg przemawia językiem wszystkich dzisi jSQch uszczęśliwiaczy ludzko ci
r

:feden z. ~arysk~cll tygodni- czt' Ilied~w.no pewna. część niekow przyno l wyw ad z preten- mieckiej prasy na'tJwala taj(lente~ ~o tronu austriackiego. nym komunistą'" i kto ni~po~cykslęCJ~m Oltone~ HabSbl1~-1 k/)i również pewne sfery ,,~łoglcm klGry .odstą,:J;Ht wre 'zew l ,"kie, oświadczaj·ąc otwarcie, że
od zasady lllIlczema. zacJl0wy", jego obowiązkiem jest służyó
wanego dotychczas uporczywie wszystk.im austriakom, niezależ
p.rzy w z~l~ich. :'ipotkaniad\ 'I: nie od tego, do jakiej partii na
przedstawlclelanu prasy.
Ileżą i czy mają prawe czy leWspółpracowlJ.lik pisma tak wc przekonania.
rozpoczyna swe opowiadanie:
-je, my nie chcemy aby
- Pokó.i .•, pierws7JC piętro nasza restauracja była skie~- z radosną miną
piskowca wamI p~~lwko. k~uk.olwlek.
konlU'nilmjc mi półgłosem POT- - ~~da.1e arcyksląZę. Otton po
lier.
chWJh namy łu. - Zbyt poZwykły paryski. prawie sta- lrz~bt~y jest nam pokój dla spo
romoOdny hotel. Jedynie na ko. kO.1!1~.l. pracy.
., .
rytarzu,
zaz,y:y~za.i
pustym,
h. J(lZ~ z ~ł.p.bol,.ą ZJl~\Jomoc!~
przechadza się obecnie na war- rzeczy omaWla sytuacJe: Austrii,
cie jasnowłosy olbrzym: wpro- której lo. wciąż pozostaje nie~e
wadza on dziem11karza do pier wny. nIe bacząc na w.zełklC
Otton Habsburg
"sz('go pokoju z zajmowanych trudy ]u~nderza SChuschu!gga.
przez arcyksięcia apartameD!z~aU1em Ottona bez zj~dn()o jak i wśród stanu Ś>redniego. t\
tów. Sekretarz, bardzo uprzej- rzen.'.a calego J1~'odu ,,~okoł dy w oczach arcyksięcia refonna
my,
hrabia von Deh'enCeld, llash! ~ebu~lul1g~ ~lC. dług,! socjalna jest rzeczą główną l
w taje od maSz}'ny doO pisanin. będzl~ w słaJUC 0l)l('rnc ~I~ nacI na.iważnie.lszą.
\V pokoju nawet na Mżku rOl- skowI nUl'odowego SocAabzmll,
- Na'z socjalny prol;Ta?, zje
r;mc.onp. są gazety.
ta.jneJ. systematyezn('.i robocie unoc7.y wszystkich, pODlcważ
_ J(>go w 'ooa-o~ć c7eka na ":. !cl'arb PI'Of.~SUl!, jn teJi gen- Jest ~n oparty na idei "VoJk;pana.
C.!l ! studell.terJt. l 'arodowy ;>-/ gememschaft" -:- z,łt'dnoczema
Je&zczf' nic przehrzmiał' le c.lnllznl Od<'lągll w ten spasoJ> ('"łego narodu l w ten l>posób
słowa, ~dy na progu p6łotwar. od pro !ej .drogi nnjlppsze umy- każdy ~trzYJlla .'Z~ezni(' wj~e.'
tych drzwi ukazuje si~ arcyksill ,,,ł~- kraJu. l przl' zkndza rcfo~·1 ~I'a,!', mż przy .iakimk.olwiek re
tę OUon Habsburg.
ll~om socJalnpn. ~o r6~ 'nocze: " zymle partyj:"y~. Co ię tyczy
me wywołUje llIezadowoleme klasy Tobo1lnJcze], to uważamy,
Dziennikarz
pełnymi enlu- 7nró\'\'ll0 w'ród robotnik\~w, że za~adnienie to jesŁ nietylko
7jazmu słoOW • opisuje wrażenie,
iakie wywołuje ,.promiennie
młody" areyksiążę i zdumiewa

I
l

l

!

,'ię równowagą.

~cią ;
kowo

ASln D

między żywo- K I N O

cierpieniem, które jedna·

wyraźnie można odczytać

w spojrzeniu W-letniego

mlo-

-lT-ieńca.

, - Wydaje mi siQ, że lUySl Pocz.
•• Anschl1lSS albo Habsburg" we·zła koniec końców do głów pe~
w'l1ych Jdeologów - rozpoczyna swój w'''Wiad dziennikarz. OczYwiście dochodzą o:ni do jdei restauracji bynaJmniej nic
z lekkim sercem, ale ,.nazizm"
powoli otwiera im oczy.
Arcyksiążę Otton shtdla u·
ważnie i odpoOwiada skinieniem

II.

12. 2. 4. 6. 8.10

WIELKI SUKCE
SEZONU!

l:lłowy:
- Oczywiście.
Słowo to brzmi w jego ustach
szczególnie poważnie, podobnie
do zaklęcia, w które wkłada ea

czysto ekonomiczne, ale i ozysto prawne. Rozstrzygnąć je mo
ma me przy -pomocy danych
statys1:ycz,nych,
ale zagłęhieniem się w jego istotę,
to
~st podchodząc doń z punktu
widzenia spTawiedliwości. równośei praw i zyciowości. Chcę
powiedzieć, ze nie zamierr..amy
wyliczać podstawowych stawek
płacy, syndyk.aI!n:rch praw i t.
d. zgodnie z surowymi admini.stracyjnymi przepisami, wypracowanymi
w komisjach, ale
chcemy sprawi('(Uiwlc l'Ozdzielić wśród klasy robotnł~j wy
twory produkcJI. 'V ten sposób
nie je t to problemat siły, mas.
liczebności.
Nie jest to z nasz~ strony prób:,! pociągnięcia
za sobą ma drogą demagogiidemagogia :r.awsze koniec kOIIc6w zwraca i~ przeciwko gO~ie samej - hl idzie jedynie t')
to. aby przehudować wszY'Stko
na podst.'lwaeb prawi~dliwości
j zasad cbrześdjml 'kj~h n rówu(),~ci wszystkich Judzi.
-- ~."jy chcem:v - kont:rnnaje
orcyks'ążc: _
równych pr~n\1
;;Ja w. zy::;tkich funkcji, ktlre
nIo' iek ~p lnia w :Tyciu. Chn my nie teorf'tycznego. lec7. lud~·
kiego roz lrzrgni~cia zagadnie.
nia; duchowedo, a nie materiali~czneCfo. Chcem"\,." ażeby 7;'\1.,'-

I

"""~.J

Najpikantniejsza komedia francuska.

I p

n

Dziś O

g.

cie odniosło zw-yclęstwo nad
administracyjnymi papierkamI.
Kryzys ekonomiclillY przekonał
na, o l';łębolkiej solidarnoOści
wszystkich klas między ~obą..
Powinien on był p'l"7.ekonać równiez niektórycb przemysłow
ców
j
właścicieli
przed-się
bior: tw, że minęły owe czasy,
kiedy mOżna było pJ'aeowail tył
ko dla własnych .zysków, a nie
dla powszechnego dobra. RoObot
nikom trzeba dać sprawiedliwość, a nie tylko pewne przywi
leje ekonomic7lOe, jak to przy..
rzeka marksizm,
.
Widocznie -- 7-allW~Ul dziel\l1~Lkarz:

2 PORANKI
Cen"

W r. g'ł. niezapomniana bohaterka. ~:Mayerlingu c

DJłNIEllf D4lłRIEIJI
i niezrównany HENRI GARAT

gr

...

•

S raik

YZ
pracownikÓW unieruchomi
(V
I\.orespon dencja

arcybiąż~l Otto~

nie nadaremnie był Jednym I
najlepszych studentów uniwer...
sytetu w LoOllVam (Belgia) ł
gnmtownie studiował tam na11-o
ki ekonomiczne i 1'>'0 lityczne..
Przemyślał on poważnie nic~
ko zagadnienie l'obotnicze. ~
równie7: sytuacją austriacki.
iitann śr{'d'nie~o, który jego roal-,
niem ~tał i~ ofiarą parIament~
llcj repubJiJ-i, która nooenvnła
jego syt11acjt: Finansową i pcha:
~o obecnie prosto ~ rlłmionai
austriackif'go "nazizmu". UW';J~
7.ft on, że jeclnym 7. gł(ywnyd\
zadalI monarchii hędzie 1'6w..
niei uzdrowienie sytna("·.li smmt
śTcdniego. Wszystko to zamte..
J':ta p~p1'OWadzić • reyksiął.ę
Otton, w wypadku powrotu Ja
12 I 2 tron, zwracająe się fronk'-m «III
e710wleka i ludzkośei.
.
' - Należy wrócić do 8pI'fM
duchowych, ponieważ wUJ'"
od
ko to są zagadnienia daet.. MIl'
leży być gotowym. do l'01:p~~
cia pracy cboc"by jutro. Rl'SIZl:al
~ zależna od woli
:J3.oriej-.
zakańczył arcvksiążę swój pier
. , wszy wywiad, ])I"iZemac1:ooy d1s
.,. s-z;erokiej opmTi EaTopy'.

z

DrzibJlki

orannego"J

M.Z.

x muz,

tego p.roblematu,
wł
Q'J. •
D
.lak człowiek. który zwazył z
lOSU r
góry całą swą odpowiedzial.
ność. Nie wpadnie on w pułap-.
!')aryż, \\' kwietniu.
I rabia. 1\awiarni{'. Prze,vażnie i Bo weźmy rzecz trochę po- ozyć o pra'Wa pracowników ki~
kę i nie wystawi na ryzykoO
Paryż bel .kin: .. Czy nie brzmi ~e,. które sąsiad:lją l J~jnami. w.a;;n!~j: 7..atarg wła~cici~~j kino- nowych aż do zwycięstwa. GdJ
koju europejskie~o dla przed- to trochę dzrwme?...
DZIwny zwyczaJ ;o; Paryzu. Je- teatrow z pracowmkaml trwa przedstawiciel syndykatu kuje
wczesneJ awanh;~~r, ale b~dZie! Tak, brzmi to dziwni(' i Pu- m ktoś chce . i~ czegoś dowie- już oddawna. Obydwie stroOny rów Mnowych zaproOPonował ~
działa1" w świadomości tego, je r 'i. dzi\Ynif' d7i~ ·~·~ląd:1 . ~ ~a d7ieć, ~u.iła.hvi:) przyjdzie m~ to zgodziły. ~iQ na arbitraż. Gdy i branym, ażeby nie rmpoezynK
od jego dzialaJl zależy utrzyma bul ;\'arach dOll1aJc Sl~ wralC- w kaw13rl11 . . JI:' tedy o 'oblnvc- ten z<l\v1Qdł, rząd wyznaczył su "trajku ber. uprzedniego przyp
nie pokoju i ze narod)-, których nia, jakhy. ~o~ w tym huczącym !:(?, że in~crcsu.i~cy si~ przebi~- per~rbitra w o~o~ie d~pu~owane towa?ia do le~o paryskich ki.no7.danie w tej sprawie jest po- law ze .1 l.11eSCIC naraz zamarło. glt'n1 strajku .,kmowego· odwle go l byłego mnu tra, Mlstlera, Imano"" rnuclł ktoś z tryblłllJi
dzieloOne. dojdą wreszcie do po- .Jakgd;bv jakieś kółko potężnej dzają bulwarowe kawiamie. W Pan Mistler zrobił swoje, to zna zdanie: "Nie, nie będziemy atd
rozumienia.
. machiny zatrzymało i~ nagle. ni("h prze iafluje personel kina. czy: arbitro ryał i wydał wYll"ok. chw:ili czekać. Paryż nas popne
' - Obawiam się. ŻP zll1ianu
Strajk... Portale kin świecą w nieh przyjmuje delegat ma- Tak się jednak niefortunnie zło lak, jak poparł '"'obotników bfrollJtu przez niektórych polity- róimobarwnym neonem. Przed szynis1:ów na audien'Cji przed ta żyło, że czę~ć przeciwników by- hrycznych".
k6w
spowodowana
z;ostnhl. wyslflvdonymi z zewnątrlZ foto- wiciela dyrekcji, w nich podpi- la zdania, iż wy.rak ten nie jest
Strajk kin w Paryżu nie może
prawdopodobnie.
jedynie icl~ . ami g~on~a~lą ,ię przechodnie; suje si.ę umowy ....T .i~st ~zec~ą zgodny T: duchem noOwrch re- długo trwać. N:ie tylko dtateg(),
stosunkiem do Hitlera _ zno- oglądają sWJctną maskę Ilarry zupełnie pewną, ze lrkwldacJa form oCJalnych. Pewnej kate- żc ni'e do pomyślenia jest, ażeby
wu zarzuca wędkę dziennikarz .. Banra. ~kllpioną twan Laughto- strajku również dokona się w gorii pracowników obniża on bo 500 . al codzjennie świeciło pustArcyksiąż<: zwleka zanim z na w filmie "Rembrandt", roz- kawiarni. Przynajmniej zanosi wiem zarobek. I tak np. maszy- kami, ale i z tego względn, że
charakterystyczną
miękościa. koszuy uśmiech Annabelli...
ię na to, że strajk nie prędkoby nista. zarabiający dotychczas ozęść właścicieli kin zawiera uale jednocześnie bardzo twaiT na tym koniec, filmu zoba- się zakończył, gdyby pertrakta- tygodnio 425 frs. (107 zl.) miał- mowy ze swynli przeciwnikami
dym tonem odpowiada pi~knym czyć nie można. Kino zamknię- cje obu stron miały się odby- by dziś otrzymywać tylko 385 po myśli icb żądań, nie czekając
językiem francuskim. takim. ja te. Strajk, ,'je wszy cy mogą się wać w gabinetach ministerial- frs. N,a to llla~2yniści odpowie. wcale na o tateczny wynik ak.
kiego można nauczyć sit; .i~dY- p.ogodzi~ z tym f!lkt~m; 7~liżają nych.
dziel.i lak~mic~nym: l~ie! .Z ma· cji strajkowej.
nie w dziedll t",';('.
SJp' do kasy, cofają S1ę z mczado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I szyn1strum solidaryZUją SIę ope.'
.
_ ,"le chcemy przcprowadzac ,'~ol(>nkm.. ·ie~t.órzy ,7.. oburze:
DANCING
r~torzy, po t.ym bileterzy, następ' .Wle'Czorem. nll. b~~warach
I'esbtul"acji pl'zcdwko l\omukol lt1em. Inni 7 w~clckluCH1· Ale T
Ja
-Ił
l1ile: kas.) T'kl: k()ntro~erz).'" el.cl. ~oc-m.o. J~U~~IC ~e ~~lltktem. spo
wiek. przeciwko jakienlllkol- tym humor ~7yhko wraca. O
J.-.
~
trotechDlCY J wreszcie odz" Jer· "lądUJą .Tła zarzą"('. SIę neoD~ re
wiek f!!SiednieUlu I1·arodowi. 3- pięf krn'kó" od liina je I kilka "
,ni. A stało się to ws·zysiko tn k kJam k !now ·ch. P~7.ybytkl ..
nj tet przeciwkoO luh Zft z~,'odą kawial'tli. .\ w każdej z nich
Dsi§ i codziennie
szybko, że trwało nie więcej, niź muzy z-3ma rły. Gdy• .'ilQ elłowJek
iakie~kolwick paIlstwa.· Dla można przl"eież i zagrać w beloA T RAK O J A
jedno przedpołudnie. Za Gau- p:zecha~1l3 po .głownych arie'nas ~ie j~lnieją problemnły ze- tę i wypić aperitif. Nie ma więc I
A6
-JAZZU. mont-PaJace poszły inne kina nach ~Ja~ta, ,nle trudno spo·wnętrz.nc, istnieje jedynIe' pro-I po ;vollu do zmarlwień o jakiś AD. ROSNER ze swoim
za jednym teatr·zykiem poszedł <;lr~ec, ze ~a~<ls srubk~ .'" potęt.bIemal we :\'nqtTl,ny, problemat ł '~1m strajk.
drug.i. I oOto mamy w Paryżu pe.! m~cl1mle p3ry.'ku'1 załrzy,
społem, oraz atrakc}inv program t
k
mała SIę
wvłącznie austriacki.
, Tie wiadomo kło wygra; czy
PIERI ET JEAN WAR
s raJ.
'.
:
Dziennikarz uważa to zdanie pracownicy, czy dyrektorzy. Na
Tańce hi.zpańskle
Na zgromadzeniu. ZWOłanymj DZlW11H: smurno wygląd::l PAza niezwykk ~rc:hokj(' i l"ozsa- Inmin.l ])('7 wahania 1ll0';,n:t po- LOTHAR - fenomenelny śpiewek. przez Federację ~rid-owiskową ryż bez km ...
d.~ '" ll"t~('h t('go, kogo jes/'· "il'rl:ri,pr'-, Ido chi'; l1a 'otrajkIl zn . . .
• ••••••••• było J500 o",ól). l'chwalono wal·
J. HnlamoJtł.
łą trudność

asna"
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szeregach

flłddzial powsiańezu ",gmordował
szedł

ANDUJAR, 23.4. (PAT) ~ Kot·esponllellt Havasa podaje, iż na
stronę w';jsk rz;!dowych przeszła
kompania powstańców, która broniła miejscowości Penas Blancas na
drodze z Villanueva dei Duque do
Belmez. Przejścić nastąpiło podczas
ataku, podjęlego przez oddziały rzą
dowe, kompania ta należała do
pułku San Fernando, którego gar.
nizon zna,idujtl się w Maroku.
Zbiegowie oświadczyli, iż wysła·
ni zostali wprost z Maroka do Alge
ciras, a następllie skierowani na
front Pozoblanco.
Dezerterzy pr:/:oo wykonaniem
pIano, zamordowali kapitana i 3 o·
ficerów.
Wiadomość o dezercji kompanii
piechoty powstańczej wywolaja w
Madrycie duże wrażenie. Ministrowie, ldÓl'zy dowi2dzieli się o nim w
czasie
posiedzenia
gabinetu,
oświadczyli, iź jest to początek roz.
kładu w obozie powstańczym. Praw
dopodobnie deze:'terzy objęci zostaną dekretem z dnia 7 kwietnia,
przywracającym tym, którzy dobrowolnie przejdl na stronę wojsk rzą
dowych, poprzednie tytuły i funkt je .

na sirone

generała

Franco

swoitb do"ódtów i przerządu

Downe ostrzeliwanie Madrytu prza , - Salatayud, a l1aStępnie most kO" Morgado, g~śclnę na bry1yjski1.l1
lejowy pod Monreal dei Campo. okręcie wojennym "Woolwich".
przerywając w ten sposób połącze
l\forgado nie przyjął tego zapl'oLiczba ofiar nie jest dotychczas u. nia pomiędzy oddzialami powstań· szenia i przebywa nadal w Walen
stalona.
czymi w tym rejonie.
cji.
artylerię powstaaczą Kilkana~cie po
cisków upadło na ulice śródmieścia

LONDYN 23.4. (PAT) _ Agen.! Korpus dyplomaty~zny,. u!edyto
R t'
d
'. B .ty j k' wany przy rządzie hi&zpanskJm, ze~~ ~r~
onWosl. '9 s. I . braI się w celu naradzenia się na4
"
c arge a aires w alencJl zaolla sytuacja wytworzoną przez doko
~~st, leżący tla drodze Teruel ro\vał ambasadorowi chilijskiemu, nanie r~~izli bagażu ambas.adora
1IIliIIIłlII.
; l\1orgado. Dotj'chczas nie zapadła
iadna w tej sprawie decyzja.
WALENCJA,

23.4. (PAT) '-'

Z frontu Teruel donoszą, iż oddzia· .
ły rządowe w ITsadzily pod Camill' C

1

,~

Ostry kurs wobec faszystów węgierskich

hansbury

U

Edena

nia, przy czym tl'Ybunał apelacyjn,
LONDYN, 23.4. (PAT) Min
odrzucił wniosek sędziego śledcze
Eden przyjął w dniu dzisiejszym w
go o wypuszcze!1ie oskarżonego na Poreign Orfice Lansbury'ego.
wolną stopę. Dwa te wyroki wywołaty wielką sensację w prawicowy~h kołMh i interpretowane są ja.•
lm zdecydowane dążenie rządu do wyjeżdża w n:edzielę
nietolerowania jaki2jkolwiek akcjI
do Brukseli

Plinister Eden

podburzająceJ.

Napad 500 bandgtó"

WENECJA, 23 kwietnia. _
T'P AT). Agencja Stefam podaje
następująey o.tiicjalny komunikat z rozmów MU!SSoliniego ~
kanelerzem Sełmscl:lniggiem:
Szef rządu włoskiego oraz
Szef rządu austriackiego przeprowadzili w eZ8lSie spo.tkania
w Wenecji szereg rozmów, naeeeho.wanych serdeczną p.rzyjaź
nią, łączą-cą oba kraje. W czasie
tych ro'z,mów poddano zbadaniu
stosunki, łączące Włoehy i Austrię z innymi państwami oraz
zagadnienia, interesujące bez.po.
średlnio oba kraje.
MUlssolini i kanclerz Schuscb.
nigg stw.ierdzili z wielkłm za.
dowoleniem identyczność poglą
dów obu krajów j potwierdzili
przy tej sposobności zasady, bę
dące podstawą ich przyjaznycb
stosunków.

unaiskicb

odciągnai Austrie od wszelkich wplrwów Czechosłowacji
rzystal
do. grun-, dla podkl'C§lenia, jak wybitnie kG - austriackich towarów. Oby. . BERLIN, 23 kwietnia. (PAT),
łownego zbadania z Mnss,o.Unim Włochy przyczyniły się do. gO-I dwaJ szefowie rząd6w zdecydo. Prasa
niemiecka
prołeltD.j.

Niem"

starają

...

ile po rutycłtt połowy mby
kremu do golenia Palmolfve
nie będzie Pan naprawdę przeświadczony, te golenie stało sfę
łatwIejsze j szybsze i te nie powoduje podratnJenia skóry, mote Pan
oprótnioną do polowy tubę przesłać do firmy Colgate-Palmolive
Sp. z o. o., Warszawa, Jerozolimska 20, a zwrócimy Panu wy- _
dane pieniądze. Krem do golenia
Palmolive zmiękcza nawet
nlljtwardszy zarost. Powinien Pan rozpocząć
próbę
nIltychmiast ~~""",,".M
i kupić jeszcze dzisiaj tubę kremu
do golenia
Palmolive
bez ryzyka.

-I

l

Plan rozwiązani zag nień -na
Włochr i

laliIII

PIlmIlI...

O

LONDYN, 23.IV (PAT.) - Agencja Reutera donosi, że min.
Eden ma w niedzil'lę wyjechać
Podpalili szkołę i 30 domów
do Brukseli, gdzie pozostanie do
•
TOKIO, 23.4. (PAT) Szajka Podpalono szkołę i 30 domów, któ- wto.rku. DeklaracJa francusko.
bandytów, złożona z 500 osób, ZOl" re spłonęły doszczętnie. Liczba brytyjska w sprawie Lo.carna 0..
MADRY,!" 23.4. (PAT) -- Dzią ganizowała napad w Huat Czuen w I Gfiar napadu jest znaczna, choć na czekiwana jest dziś po. południu J
o godz. 5·e.l rano rozpoczęło się po- p61nocno - zachodniej Man·jiuku{J. ('azie nieustalona.
lub jutro.

l

••nenle 1'tD1Ihkl1lD de

~~

--

1'Iir. Szallassu skazang
BUDAPESZT, 23:4. (PAT) W dniu dzisiej$zym stanął przed
sądem w Budapeszzie mjr. Szallass)'
aresztowany swego czasu pod za
rzutem kierowarua skrajnym stron
nictwem "Wola Narodowa".
Szaltas~y o5kariony był o agitaclę wywrotową· Wyroldem sądu ska
2I.·my został na 3 miesiące więzie-

~~ D

sie

tę sposobność

I

sprawy stosunków gospodar· 'j SPo.darczej odbudo.wy Austrii wali się postępować
czych wiosko. -austriackich ora:tl przez intensywn~ wymianę włos tej samej drodze.·

Po chu , nigg

•

nadal po przeciwko. seru;acyjnym pGIłcM
kGm zagranicmym na temat
konferencji kanclerza SehtllSCh
nigga z Musso.linim.
WyraZa Dna jedno.myślną o

erlng

pinię, iż Włochy sto.Ją nłettwu

znacznie na linii osi BerUn _ .
Rzym, CO uwydatniło się
Mussolini przemawiał po niemiecku na statku "Milwaukee"
nie podczas rozmów MussolJnle..
lto
•
włoskiej.
Mussolini
odpowiego.
z kanclerzem austriackim I
23.4.
(PAT)
MussoWENECJA,
NEAPOL, 23.4. (PAT) - Premier
rlział
w
języku
niemieckim,
składaodciągnie
Wiedeń od wszelkich
lini
udał
się
na
pokła:1
niemieckieGoering zwiedził w dniu dzisiej·
jąc życzenia marynarce niemieckiej. zabieg6l,V .~agi.
~zym Pompeę i Herculanum. W nIe. go okrętu transatlantyckiego, "Mił·
Następnie Mussolini powrócU do
RównIe: l sprawa ~tauraej\
waukee", gdzie powitany został
~zielę opuści Goering Neapol, uda·
przez
kapitana
oraz
podróżnych. pałacu Corner, gdzie odbył drugą Habsbm:go'! nie budzi, zdaniem
jąc się na rhvudniowy pobyt do Rzy
mu, małżonka zaś pre,niera pozosta Dyrektor niemieckiego tow. okręto rozmowę polityczną z kanclerzem pra~ ~eDlleeklej, żadnych o·
baw. I.JeSt. w dalszym clągu cal
nie jeszcze przez miesiąc we Wło· wego, Hoftman, wygiosił do Musso· Schuschniggiem.
Po południu Mussolini powrócił ko.wlCle me~ktuaJna.
szecb, celem przeprowadzenia kura · liniego przemówienie, w którym
Sądzą-c z hcznyeh głos6w prapodniósł znaczenie
gospodarcze j samolotem z Wenecji do Rzymu.
cji w Agnano.
sy niemieokiej, uważa ona jed·
cywilizacyjne wspólptl:lcy niemiecna·k rozmowy weneckie za spr8
wę dla Niemiec bardzo doniosłą·
Interesującym dla Berlina pyStwierdzili orni zwlaszoza raz
taniem jest m. in. sprawa, jak
:leszcze dodatnie rezultaty stowpłynie na przebieg roz.mów osowania protokul6w rzymskicb
s1atni układ włosko • jugosło·
odbyv>'ającego się w zupełnym
wiański. Dzienniki niemieckie
porozumieniu z Węgrami i wy- Znany artysta
Bonecki uderzony przez recenzenta teatralnego stwierdzają, że program rozrazili wiarę, ze wspóŁpraca icb
-m6w ma być niezwykle o.bszer·
posłuży do mcieśnienia węzłów
Pirzed sądem grodzkim w So. wiada jego czy:nnemu wystąjpie- ptrrleiywane podczas akcji sztu- ny. Niekt6re pisma noht1ją po·.
przyjaźni między Włochami i SllOweu odbyła się ro.zprawa niu za kulisami.
ki z tymi, jakich się doznaje na głoski nadeszłe z Budapesztu, H
AU'strią·
przeciwko red. "Kuriera Zachod
Sztuka "Ludzie na krze" gra- widok ... bitej prostytutki.
Mussolini przygotował DOW)'
'Vyrazili oni prócz tego pew . niego" p. St. Arnoldowi, z oSlkar na była na wszystkieh polskich
Czytająe tę krytykę trudno plan rozwiązania zagadnień nad
ność, że współpraca ta dop'r o· 'lenia aktora scen stołecznycb scenach, a ze szczególnym po- się dziwić, że red. Arnold nie dunajskich i w tym celu nawią·
wadzi do wspólnego celu, któ Jana Boneckiego, dohrze znane- wodzeniem także w Łodzi. Ja· z:nalazł illlJIlegD śro.dka o.brony zuje konŁl\M z wszystkimi pań·
rym jest stworzenie warunków go łódzkiej publiczności. Tłem ko bardzo aktualna, zo.stała swego. hono.ru, jak laskę. Cała słwami bezpośrednio zaintere·
do uregulowania prohlemu nad sprawy było głoŚlJ1e zajście za przyjęta goląco przez szeroką ta sprawa jest niezmiernię cha- sowanymi i z są.siadami, celem
dunaj.slkiego. MuS\')olini i kan- kulisami teatru miejskiel<,'o w publiczność. Omawia ona palą.- rakterystyczna dla czasów, w zasięgnięcia ich opinii.
clerz Schuscbrnigg są przekona Sosnowcu podczas przedstawie- ce zagadnienie bezrobotnej mlo. których żyjemy, szczególnie, że
W1EDE~, 23 kwietnia. (PAT)
ni, że Ul·e~ulo.waJ1.ic to nie może uia: ,.Ludzie na krze".
dzieży, kt6ra nie znajdując o· zdarzył:a się w środowisku, kt6- "Neue Freie Presse" w ko.rebyć. zł-eaIi~owane bez czynnego ' P. Bonecki poczuł się dotkni~ parcia w domu rodzicielskim re przywykliśmy nazywać kul- spondencji z Wenecji zaznacza,
udZiału Nlemiee.
ty uszczypliwą krytyką p. Ar- (rozdźwięk między dziećmi i ro-- htralnym. - Coprawda powoli ie Włochy przepoj'one są wielką
Są. oni r6WID.iei przekonani, nolda w recenzji teatralnej i nit' dzicami), częstO. się wykoleja. zmuszeni jesteśmy przyzwycza- nieufnością w stosunku do dzła
te p1rotokóły rzymskie, którE' odpowiedział mu w przejściu Ludźmi na krze nazywa aut oc jać się do tego, te w stommach lalnÓ§ci Pragi w Europie środ
sto.ją otwoTem również i dla in· na ukłon. Podczas p:rzedstawie- zastępy młodziety, kt6ra wstę- między ludźmi rozstrzyga 'Oał- kowej, natomiast uważają, że
nych państw naddunajskich, na nia, za kulisami, red. Arnold u- pując w życie z gorąeym ser- ka i ka9tet. Dotychczas istnialy 1.Jm:!oStawia prawie została ja.
warunkach, które zostaną usta· derzvł p. Boneckiego laską w cem i szlachetnymi celami, zo- pewne przyjęte przez cały świat wc.iągnięta do systemu rzym
lone w miarę możnoś<ci, zarów głowę.
staje unoszona na krze, częstO. środki obrony honoru ludzkie- skieh protokuł6w.
no jak i układy, zawarte w n·
W wyniku rozprawy sądowej ku zupełnemu rozbiciu. Wola- go, teraz zapanowała pięść. biegłym ro.ku
przez Austrię j red. Arnold został skazany na 2 niem S. O. S. o ratunek, ko.ńczy Nie wchodząc w meritum spraWłochy z NiJemcatui oraz wresz miesiące aresztu i 100 zł. grzyw autor sztukę, pełną szlachetne- wy i nie kwestionując prawa
prof. Halbana
cie ostatni układ włosko - jugo. uy.
go b6lu: chęci niesienia pomo-- wolno.ści krytyki, p. red. Arnold
słowia.ński, są zdolne zapew<ni~
Tyle suehe fakty. Ale cO. nas ey młodemu po.koleniu.
jako. inteligent, jako. redaktor
WI~DE~, 23.4. (PAT) - Zmarł
korzy."Stny rozwóJ sytuacji w E o;zczególnie interesuje w tej spra
Red. Arno.ld w krytyce swej i jako krytyk teatralny powi- tu dZisiaj światowej sławy lekarz
uropie centralnej zaróWlJlo w in wie. Recenzja teatraLna, jaką podkreślił, te sztuka jest amo-- nien był maleźć bardziej 00'00- ginekolog dr. Josep~ H~lb~n, proteresie krajów, biorąeycb udziaJ zamieścił red. Arnold w "Kurie. rałna i aspołeczna, te przemyca wiedni sposób reakcji wGbec j resor uniwersytetu wIE'd~nsklego.
W łych układach, jak i winte, rze Zachodnim", jest jednocześ tendenc.ie wywTotowe i fe pod- znanef','o i cenionego artysty, na·
Proł. Halban był męzem. zmarłej
resie ogólnego pokoju Europy nie wyrazem jego światoooglą- suwa fałszywe pTawdy. Pełen wet jeśli cwł się dotknięty.
przed kilku laty słynnej śtnewaczkł
Kanclerz ScblUsc~ JY.l'1ko· du i D_oziomem zUiPellnie .<>dpa;- 9bune;o.ia ooróWlWlł wzruszenia Ikr.
Setmy Kuru.
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p. re ie na .inspekcii woi. łó z

Szel

rządu badał ' w

poszczeg61nych Inieiscowościach rozmiary %atrudn;en;a ; zarobki robotników

o pobycie p. premiera na tetenie woj. łódzkieg·o komunikuje nam PAT. co następuje:
Prezes rady ministrów i mini~ter spraw wewnętrznych gen.
Sławoj - Składkowski w towarzystwie wojewody Alle lksandra
Hauke-Nowaka przeprowadził w
dniu 22 kwietnia r. b. inspekcję
na teerenie powiatów brzeziń
skiego, łódzkiego , łaskiego, sieradzkiego i piotrkowskiego w
woj. łódzkim.
Jnspekcja była poświęcona
zbadaniu w poszczególnych miej
scowościach rozmiarów zatrudnienia oraz zal'obków robotników.
W POW. BRZEZIŃSKIM
na drodze Łowicz - Łódź pod
Bratoszewicami hadał p. premier wysokość zarobków i ilość
dni
zatrudnienia robotników
p,'zy tłuczce kamieni i budowie
skrótu nowej drogi Łowicz t.ódź.

W ZGIERZU
po odbyciu konferencji z prezydentem miasta, p. premier zwiedził tefloo ofiarowany prz.ez miaslo na F. O. N., na którym w naj
bliższej przyszłości mają stanąć

koszary wojskowe. Pozwoli to
w okresie budowy zatrudnić wię
kszą ilość bezrobotnych.
,W lesie pod Zgierzem p. premier interesował się pracą zatrudnionych tam pl"zy sadzeniu
świerków 92 bezrobotnych.
Na ręce prezydenta m. Zgierza p. premier pozostawił 300 zł.
do podziału między rodziny najbiedniejszych.
:w POW. LASKIM
p. premier zwiedził cegielnię
Ksawer6w, gdzie interesował się
kalkulaeją ceny cegły, ilośeią za

PocIsk na imietniku

trudnionych robotnik6w oraz
ich zarobkami.
.\ V konferencji ze starostą oraz prezydentem m. Pabianic p.
premier interesował się przede
wszystkim robotami miejskimi,

oraz spl'awą zatrudnienIa bezrobotnyeh i eeaami cegły. P. premi er stwierdzil, że ilość zatrudnionych w Pabianicach przy robolach miejskich bezrobotnych
jest zbyt mała l że ilość tę nale-

ty w

mial'ę możności w najblli-I mi,

zatrudnionymi przy robotach ziemnych i pracujących aNastępnie p. premier przepro- . kordowo, p. premier stwierdził
wadził inspekcję robót brukar-: zbyt duże odchylenie zarobków,
skieh przy ul. Pustej w pabiani-I wahających się w granicach od
cad!..
rozmowie 1. robotnika! 12 do 24 zł. za tydzień pracy.
Sprawę
tę p. premier polecił
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;I zbadać
i ustalić przybliżoną nor
szym czasie zwiększyć.
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P.
Korsak
prez,dentem
stolic"
~ł!~ri~;~g~;tf
P rez. ., arzg I.. na «zeIe 1IO ..
zw.
~.
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L

-
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landomierlkiedo
planu
li

Wal'Sz. korcsp. "Glosu Poran- swoje ezynnoki w zarządzle
nego" telefonuje:
miejskim wiceprezydentom. M6wią, że jest to stopnIowe wyNa ratuszu warszawsklm zworo cofywanłe się ze stanowiska kocono uwagę, że komis81'yczny mislll'7cznego prezydenta mlaprezydent miasta p. Starzyński, sta. Jako Jego następcę wym.leod czasu objęcia agend sektora nlają podsekretarza stanu w mlmiejskiego O. Z. N., przekazał nlsterstwle spl'aw wewnętrznych

p. KOl'Saka, któl'emu obecnie
podlegają sprawy samorządowe.
P. Starzyński, jak mówią, miałby stanąć na czele wykonania
tak zwanego sandomierskiego
planu wicepremiera Kwiatkowskiego.

..2Czarna
środa" VI Pradze
miliardg koron I'racili spekula.Dt:i
PRAGA, 23 kwietnia.\- (Tel.
finansowe Czechosło
wacji pozostają ciągle jeszcze
pod wrażeniem katastrofalnej
zniżki kursów
akcji podczas
wtorkowego i środQweg() zebrania giełdy.
Dopiero obecnie można sobie
choć w części zdać sprawę z 0gromnych strat, jakie ponieśli
fiInaru;iśd i drobni spekulanci
wł.). Koła

giełdowi, którzy chdeli wyzyskać sztucznie
naciąganą ko-

niunkturę

{i,iełdową.

ciągu
środy"
straty wyniosły 2 miJł81'dy ko-

jednej tylko

W

"ezarnej

ron.
~zecięt.nie
spadły o 15 -

wszystkie kU'I'SY
20 proe., a przy
nlektóryeh
papieraeh zniżka
wynosila nawet 40 proc.
W. bankach przez cały t y-

raz staroście powiatowemu laskiemu zł. 100 do podziału między rodziny najbiedniejszych.
W POW. SIERADZKIM
p. premier interesował się robotami przy budowie szosy Łask
Zduńska Wola.
W ZDUŃSKIEJ WOLI
p. premier dokonał inspekcji tła
robotach betoniarskich i w rozmowach z robotnikami informo
wał się o ich zarobkach.
Burmistrz Zduńskiej Woli otrzymał od p. premiera zł. 200
na pomoc dla na.ibiedniejszycb.
W PIOTRKOWIE
p. premier odbył konferencję z
prezydentem miasta i starostą ,

analizuJąc

dzień trwają

nieustanne narady
i konferencje, jak złagodzić katastrofalne dla finansów skutki
krachu giełdowego, jakiego Cze
chosłowacja nigdy jeszcze nie
przeźywała. Niektórzy finansiś
cl w ciągu jednej nocy straciIł
cale fortuny. Na straty narażo
ne zostały również banki, które
dokonały terminowych tranzak
cji papierami ..

Ks. Windsoru grozi procesem

budżety,

zwłaszcza

pozycje, przcznaczone na zat ..ud
nienie. P. premier wl'ęczył prezydentowi m. Pioh'kowa zł. 500,
jako pomoc dla najbiedniejszych
rodzin.
Przebieg całej inspekcji wykazał znaczną
poprawę stana
zatrudnienia w stosunku do mit'
siąca kwietnia ub. roku.

EoOka wielkiCh dol
Dowstania
listopadowego

autorowi i wydawcy książki p. t. "Komentarze do koronacji"

obiegu. Dennłs w ksiątee tej ostro ne w stosunku do autora i wydaw.
LONDYN, 234. (Pjg) -- Adwo krytykuje b. króla Edwarda "lit. cy. Dennis jest pisarzem dość zna·
Waru. kOl'. "Głosu P&ranne· k
' . W'ID d soru AlI en og Ia· Adwokat Allen oskarża Dennisa nym, a przed niedawnym czasem
atkSlęCla
gO'" telefonuje:
sza, że zażądał, by wydawca k~jąź- o zniesławienie i zapowiada, że je- był współpraco>wnikiem ligi naro·
Przy ulicy Pawiej 38 znalezlo ki p. t. "Komentarze do korona- żeli książłta nie zostanie wycofana dów.
no na śmietniku bombę lotni· cji" Geoffret Dennis
czą o wielkiej sile wybuchowej, •
którą
przesiano władzom do,
zbadania. Policja wdrożyła ener
~iezne dochodzeme.

Zamiast bomby

wycofał ją :I

z handlu, to podejmie kroki praw-

•

•

ziemi
rZeSlenl
nie

ugrządziło źadngth

Prelent

Porlu
alii
wic;kszQt:h szkód

VI

nieba

l

Ku olności

LIZBONA, 23 kwietni·a . (pa.t }'l
Z
naJcZy sądzić po świetlnym pasDnia 20 b. m. o godz. 0.25 dało
_
.,
mie i huku, z jakim przelały·
WiIeilski kOł". " Głosu Poran .. 8ię odczuć tak w lizbonie, jak
LIZBONA, 23 kWl~tma. (pat) . I wal. Rzadki ten wypadek za
Największ e wydarzenie w
tego" telefonuje:
i w najbliższych okolicach słabe . Donoszą tu z ~eru lOZ . Santa · ; niepokoił bardzo okolicznych
b
dziejach kinematografii!W sklepie Teleranla w .... 'ilnjn trzęsienie ziemi.
CJara - Velha, ze w ruu 21 . ,. wieśniaków, którzy nie umieją
VVl
~
m o godz. 6 spadł w okol1ey
b'
ytłu
,.. k
Dramat polskiego otieera
pozostawił ktoś owiniętą w paPublicroość wychod'ząca z te· wielkich rozmiarów aerolit, jak so Je w
maczyc ZJaWlS a.
z czasów powstania 1831 r.
pier paczkę, podłużnego kształ· alrów l kinematografów odczuF i l m zrealizowany przy
tu. Ku przerażeniu wlaśdcieli, ła to trzęsienie, co spo.w odowapo parciu Biura Historyczpo rozwinięciu jednego papieru lo pewne zaniepokojenie. nag-o M. S. Woisk i przy
ukazał się drugi z napisem: "o. ·w miejscowości Ioures trzęsieD
udziale
5 go pułku ułanO w
strożnie, bomba!'" To też "bom· uic było tak silne, że mieszkań
Talna radiostacja nadal nieuchwytna
Zasławskich!
bę" z wielką ostrożnością prze· cy opuścili w pośpiechu domy.
niesiono do komisariatu poHcji,
Na stacji centraJnej teleqrafiGdański koresp. "Głosu PoraD stosować się do ducha epoki. Jui
rólce
Partia położy temu kres. Główgdzie bliższe badania WYkUZałY, ] cznej trzęsienie spowodowa!o nego" telefonuje:
w kinie
ŻC .lesł to stary termos nie do u· zamieszanie w funkcjonowanIu
Audycje tajnej radiostacji 0- ny komendant policji Daluege
żytku, napełniony trocinami. aparatów nadawczych i odbior· pozycji niemieckiej wywołały 0- przemawiał w Berlinie i oświad
Sprawcy głupieg'o żartu nie _u · czych. Wypadków, ani szkód strą reakcję ze strony przyw6d- ("Zył, źe zastosuje do wrogów
.iGto.
I trzęsienie się wyrządziło.
ców
partii
hitlerowskiej w Niem- ~~.:łw~a~n~a~js~u~r~o~w~s~ze~r:e~p~r~es~J~·e~.~~::-.~-::::a;~lIII;:~iJ&:.:.:""'::
czech.
Wystąpili oni z przemó'F'SS'i
KINO
wieniami o wrogu wewnętrznym
który podnosi znowu głowę. Alfred Rosenberg na zjeździe paTtyjnym w Karlsruhe, oświad
Ostatnie 2 dni!
w,woluią
czył, że w ostatnich ezasach zna
lazły się znowu w Nlemczecb uW bistorii polskll'j produkcji fIImo- wy, rząd, duebowleństwo, dyplomacj~
grupowanIa, które nie chcą przy wej nastąpił zasadniczy zwrot. Skoń- świat poUtyczny I kulturalny. Żywio
l'zylo się utyskiwanie, że Jesteśmy da- łowe oklaskI, jakle towarzyszyły wfll'ko w tyle za produkcją zagraniczną, śwletlaoiu rumu były zapoczątkowa•
że brak nam rozmaehu i taleoło.
olem zachw;!°tu, jaki ten obraz otacza.
w filmie
Na tę decydującl! zmianę WP. lynęlo . Wszystko jest w nim wspaniale, zapojawienie się na ekranacb wspaniale I r6wno treść Jak rozmach bogata 0.. SONATA KSIE;:i:VCOWA:WIEDE~, 23.4. (pAT) -:
go filmu p. L "Płomienne Serca", kt6- 1prawa, reiy;erla, wreszcie' gra kwiatu
W pozostałych rolach ~ł6wnych:
raj pod Wiedniem zderzył SIę clę1.a· ry za jednym zamacbem pod~ił pu- aktorstwa z Barszczewską, Cybulskim,
BARBARA GAEENE i CHARLES FARRELL
rowy samochód wojskowy z mOlO' lbuczność I spotkal się z entuzJastycz- Junoszą Slępowskim na czele.
. j
20 . ół i
nym przyJęciem. Prapremiera filmu
Reż. LOTHAR MENDES
c~' klem policy nym.
_ z nerzy, "I-Iomlenue Serca" \IV Wanzawle była "Płomienne Serca" nkażą się wk.r6tPADEREWSKI wylron}'wa utwory Beethoven!!, Chopin!!, Uslła i włe.ne
Jadących w samochodzIe, zostało prawdziwlI nroczysto8clll.
t'e w Łodzi. Niewątpliwie stanll się .".,raDn)'ch.
Repre&ellło1ł'aDJ IJJI świat :wojsko- darzeniem dula.

stary termos

I
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zgodn, entuziazm

ZO iolnlerzy rannYCh,
":czo-
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Warsz. kor. "GłooSll Poranne·
go" telefonuje:
"Mon.itor Polski" nr. 93 z dn,
23 kwietnia :r. b. podaje nową
iistG odznacz,onych
Krzyżem
Niepodległości
z
mieczami,
Krzyżem Niepodległości i Meda.
lem Niepodległości.
Lista odznaezonych Krzyżem
Niepodległośd zawiera 1.000 nf}
zwlsk, a lista odznaczonych Me
dalem Niepodległości :.- blisko
0.000 nazwisk.

willa
w Otwocku

SołolTęla

.

' - 19!T

m rz z I zka gm:in wieiskich
Przeciwnic, P. Polakiewicza
papier" ksiegi i protokul,.
•

WARSZAWA. 23.IV (PAT.) Pun Prezydent RzpliŁej przyjął
w dniu dzisiejszym prezesa Banku Polskiego \Vł. Byrkę·
Pan Prezydent Rzplitej przyWarsz. koresp. "Głosu Poran·
Jął dziś p. ministra rolnictwa i nego" telefonuje:
reform rolnych J. Poniatowskie . W alka, prowadzona przez gro
go. no członków zarządu gmin wiej
ski ch przeciwko b. wicemarszał
Kowi Polakiewiezowi przybiera
łlowe
Krzyżem i Medalem
Niepodległości

PORil~

•

Zamku

odznaczenia

.. GLOS

wywieźli

I

czterej J)o(}wi członkowie z,arzą- ",łedni protokuł i doltwueuty
du, przeciwnicy p. PGllakie:wicza, wywieźli z lokalu związl\u, skla
zabrali z biura samowolnie dając je, jak oświadczyli, do dewszystkie księgi handlowe, ka. pozytu sądowego.
Związek gmin wiejskieJl rOlsę porlręczną, kwity kasowe, pro
'toknły i papiery, spisując odpo- porządza na koneie os'zczędno
ściowym w K. K. O. miasta War
szawy sumą 60.000 zł.
Prawo do podejmowania tych
pieniędzy posiada tylko prezes
Polakiewlcz i jeden z członków
zarzadu.
St;onnicy Polakiewicza przeIfZ1folłni~
szli do kc.mtrnatarcia i zakwestio
'Varsz. kor. "Głosu poraIllIle.! dyplomacji i zaproszonych goś. przeprowadzenie zbiórek
w nowali legalność ostatniego ze-,
go" telefonuje:
ci.
szkOlnictwie
powszechnym j brania rady naczelnej. Wobec
tego stal'ostwo grodzkie WarszaPodjęto już przygotowanJa 1 . Rewię przyjąć ma ~ 9;becnoś. śre.~ui~ z okazji 3 maja."
wa _ południe wydelegowało wido wiekiej rewii na pl. Marszał· CI p. ~rezydenta Rzphte.1 na,cz~J Zblor~l ~a "Dar Narodowy od- eestarostę Riidigel'a, który wczo
ka Piłsudskiego, która odbędzie ny wodz Marszałe~ ~ydz.- sml'l byw~c SJ,ę mogą w s~kolach w raj przybył do lokalu związlm
się w dniu 3 maja, tradycją lal gł~. Wez~ą w mej u.dzlał~od c~asle od 2 do 20 ~a.Ja. War~n. gmin wi,ejskich i przeprowadził
ubiegłych
dZIały WOJskowe stacJotnowane klem tych kwest Jest całkOWIta dochodzenie.
.
.
w garnizonie stołecznym i miel i~h do~rowolno.ść, przy, czym
Przesłuchał p. Polakiewicza i
Na pl. Marszałka Piłsudskie· scowoś-ciach okolicznych.
me mOl',ą one plzekraczac nOldrnlJ kilku członków rady naczelnej.
go ustawiane już są trybuny
Minister oświaty udzielił w ulStalonych w swoim czasie a . Raport o tym dochodzeniu, w
dla członków rządu, generaIicPt drodze wyjątku zezwolenia na składek szkoLnych.
l('zasie którego przeeiwnicy p.
Pola,k iewicza zachowywali się

..
I

formy bardzo dl'astyczne. ,
Wprawdzie p. Polakiewicz zre
zygnował z prezesury zarządu,
ale postanowił pełnić obowiązki
dopóty, dopóki nowy prezes nie
obejmie władzy. Wobec tego

ka r wia

W

dniu 3 maja

na zbiórki '" Izkolac:b

I
I

Be'lwederze

"'IUrOCZJlS OS

nalcżne-

wobec
wicestarosty
go
szacunku,
został bez
przedstawło
W MSZ. koresp. "Głosu Poran' n y wyższym władzom administracyjnym.
llego" telefonuje:
W ł'oc:znlc:~ podpilan~a kODStg~uc:ji
Jak mówią, ma być mianowa·
:w Otwocku spłonęła wczoraj
ny komisarz rządowy dla związ
w nocy willa, należąca do zega~W ARSZ~W,A, 23 kwietnia.
zy~ent.a Rzplitej i dosto.iników
Po złożeniu wieńców p. Pre- ku gmin wie,iskich. P. Polakiemistrza Rafała Panemana. MI- (PAT). DZIS, Jako w dmgą roc? paustwowych.
zydeut Rzplitej oraz obecni na wicz występuje ze skargą o znte
mo bardzo energicznej akcji ra- mcę podpisania ustawy Konsty
Przed godz. 12 zgromadzili uroezystośd dHstojtnicy wpisali sławienie przeciwkO gazetom .,A,
•
.
I tucyjnej z din.. 23 kwietnia 19351 się na dziedziń.;u przed pała się do specjalnej księgi, wyłożo B. C.", "Czas" i "Wieczór War·
towniczeJ, cały budynek wraz :li! roku, odbyła się uroczystość zlo cem belwederskim: 1). Marsza· nej w pałaeu belwederskim.
szawski".
ruchomościami spłonął.
tenia wieńców na stopniach pa· lek Śmigły - Rydz, p. pl'ClniCl' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP
Straty bardzo znaczne.
mCłł belwederskiego przez p~. I gen. Sławoj _ Składkowski, mar
g+
M
szałek senatu Prystor, mat'szalek sejmu Car, pp. ministrowie,
prezes NIK gen. dr. Jakób Krze
Jeden oficer zginął w płomieniach, drugi mieńsld, podsekretarze stanu,
generaUcja, senatorowie i posło.
ciężko poparzony
Sensacyjny proces b. konsula Peru z poselstwem wie oraz wyżsi urzędnicy pań·
słwtowi.
PARY2, 23.IV (PAT.) - "Le dór, wypełniający balon. Dwueb
handlowy~ Z.S.R.R. w Warszawie
Przed pałacem ustawiła się Id'atin" ~onosi z Vitry le Fran- oficerów, znajdujących się w gon
Warsz. kor. "Głosu PoranneMikiciński skierował sprawę
kompani.a chorągwiana wojska cois, iż w czasie ćwiczeń wojsko doli nie zdołało na czas wyako go" telefonuje:
do komornika X rewiJr'u i zaO god-z. 12 ..,rzybył do Belwe, wych piorun uderzył w balon ob czyć tak, iż jeden z nich poal6sl
Od dłutszego czasu ~ szedł rzadko spotykany wytpa- deru pan Prezydent Rzplitej, :etwacyjny nr. B. D. 3095, nale- śmierć w pł,omieniach, drogieo;ię zawile procesy cywilne po- dek obłożenia. arresztem konta
powitany hymnem narodowym zący. do 51 półbrygady. Od ude- go zaś, ciężko poparzonego, prze
między sowieclcim. przedstawi- bankowego placówki handlowej
W chwilę po przybyciu pan l rzama piorunu zapalił się wo- wieziono do szpitala
cielstwem hwndlowym w War- państwa obcego w BGK. - W
szawie a b. konsulem Peru, myśl obowiązujących przepisów Prezydent Rz,pIitej przy diw!ę'
łi::.;a. '.o~bo
'
".."
..
..
Samsonem Mikiciń6kim.
misja handlowa ZSRR nie ko- kach hymnu narodowego :dozył
Tłem
tych pTocesów była riysta z eksterytoriaLności przy na stopniach pałacu belwederProjekt ustawy ramowej już opracowany
sprzedaż rozmai.tych towarów prowadzeniu tranzakcji handlo sltiego wieniec laurowy, przepasany
wstęgrami
o
barwach
naJeżeli nabywca nie ureguluje
3prowadzanych z Rosji przez wych. Torgpredstwo rHszcząC
Warsz. kor. "G'ło~u Porannedwu kolejnych rat, sąd może
Torgpredstwo. Ostatnio w wy- wzajemne pretensje do Mikiciń rodowych.
gO''' telefonuje:
NastępUJie złO'żyli wieńce: maoT
dziale cywilnym sądu okręgowe skiego, uzyskało w sądzie zabezS'p 'rawa sprrzedaży samocho- wydać nakaz zw'rotu samocho-·
go zapadł wyrok zasądzający pieczenie
przez
częściowe szalek senaolu Prysłor i marszadów
na raty doczekała się naresz duo
łek sejmu Car.
Ponieważ ustawa zabez1'liecza
kilka tysięcy złotych kosztów wstrZymanie te.l,.!g~ekucji.
cie rozwiązatnia. Opracowano
'Ja rzeez b. konsula.
sprzedawcy
terminową spłatę,
już pro~kt ustawy ramowej (na
rat
firmy
samochodowe bę
majową sesję sejmową) o rejedą, mogiły znacznie rozszerzvć
Dokt6r
strowym zastawie na samochoswą sprzedaż.
dy.
spowodowały zarzuty o zbytniej ugodowości
Ustawa stworzy coś w rodzatradycją."
.iu hipoteki samochodowej, na
Warsz. koc. "Gło'su Poranne- organu Stronnietwa Ludowego.
Konfiskata "Zielonego Sztanktórej
firma
sprzedająca samogO''' telefonuje:
Śródmie;ska 7
'\Tarsz. kor. "Głosu Po,r annechód na raty - kładzie tytuł go" telefonuje:
Wobec i.nfonnacjio wycofa- daru" nastąpiła m. in. za artylARINGOlOG
własnośe;i do chwili
spłacenia
niu się b. marszałka Rataja z kuł wstępny p. t. "Po zakazie
Dowiadujemy się, że otwatlcie
POWRÓCIŁ
przez nabywcę wszystkich rat. trzecich tegorocznych aukcji
powodu choroby z kderowni- Racławic".
ctwa polityką st'rolllr.:ctwa lukolonialnych w lLondYlllie, które
dowego, w kołach politycznych KINO
BrodD;ew~cz. Wiszniewska, Cwiklińska. były wyznaczone "n a 2'6 kwiet·
mówią" że właściwym powodem
nia, tak, aby można je by'ł.o
Junosza-Stępowski, Grabowski
tego wycofania się jest nasłró.1.
zamknąć przed uroczystościami
panujący w stronnictwie, zarzu
koronaeyjnymi, zostały odroDalszy ciąg filmu "Trądowata CI;
cafący p. Ratajowi zbytnią ugoczone do 27 kwietnia.
dowość.
Powodem tego jest, źe 26-go
Między inn)"mi w stronnikwietnia pl'zypada na poniedzia .
ctwie panuje przekonanie, że w
tek, a w tym dniu łiradycyjnie w
sPtawie powr'o tu Witosa moźna DZIS
Anglii nie inau~uruje się imprez
byJo i należało wystąpić bar
gospodarczY'Ch i PolitYCZllych ,
dziej stanowczo. Mikołajczyk,
Pod młotem dnia 27 kwietni:J
który objął obecnie kierO'wni.
majdzie się 64.000 bel wełny.
od 12-2 i 2- 4
ct~o sprawami stronnictwa lu·
GR.
wg. powieś<,i Heleny Mniszek
ceny od
dowegO', należy właściwie dO'
Złodziei łódzki
?rawego skrzydła stronnictwa,
jakI) były piastowiec, jed.nakże
aresztowany w WarNajdowcipniejsz8 polska komedia telefonowizyjna
jednocześnie,
jak mówią, jesł
szawie
~tronnildem bardziej rady~(31
Warsz. kor. "Głosu Poran.ne·
(lej postawy.
go" telefom,uje:
IKSIA - RAK OWIECKI szawie
Wczoraj aresztowano w \VarPocz. s. 12. 2. 4. 6. 8. 10
W r. gł. HALAMA - IUBIEl"
znanego złodzieja łódz.
ORWID - KONRADT - FERTNER
kiego Józefa Jurkiewic~a, któ·
"Zielonego Sztandaru"
i poraz pierwszy na ekranie
ry pod fałszywym nazwiskiem
, \Tusz. koresp. "Głosu Poran11
eh6r
kobfec,eh
rewelersOw
..
Te
4
b~~~~~tawi,
ał się za dyrektora fa
nego' telefonuje:
Dziś o godz. 12 i 2
Z nakazu władz administra------------~-------------.-----------------------Nadprogram: rewelac~ Inv kolorowy f1lrA rysunkowy reż. D. FlelSGherll] .Podk .pozorem
'.JI
ł wynajęcia
cyjnych zajęty został nakład 0'- Poranki ulgowe
.
mlesz 'ama od wleoza
on r ó·zoo
Ceny
miejsc
na
statn~go
numeru tygodni.ka
W V S P A S V N D B A. D A mieszkania i <»t.radał właśdcie"Ziehny Sztandar", oficjalnego wszystkie seanse od
• KUBUSIEM - MARYNARZEM • 101 i ,ł6wnei.
Ii.
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Felieton

Uświadomienie
w

81asowe

ea

a Macso

s

fto' z·a Rosenberg _. prawa reka

związku

z wprowadzeniem
drugiego święta we Francji, w poniedziałek, jedno z pism paryskich ft
zamieszcza następujący felieton:
., ;

"! i' ,'.

Donalda

Nie~wykła
się
skłonić
Franio: Nie pracujesz dzisiaj,
tatusiu?
RamsaY"Mac DO'nald, jeden z tym stawia życiu niewielkie wy, zasługi dla państwa, jej dZiel-I sO'waĆ. On sam o'J'{reśla pann~
Ojciec: Przecież dzisiaj jest
najpO'pularniejszych mężów sta ' mag ania. PrzyzwyczajO'na jest ność i dyskrecja, uznane zO'sta- Patch jakO' idealną sekretarkę,
p O'niedziałek.
nu Anglii, odejdzie jednO'cześnie I pilnie pracO'wać. Nie zna absO'-; ły przez państwO', które przy- która dalekO' wyrosła poza raFl'anio: A więc masz dzisiaj z Baldwinem za parę tygO'dni na lutnie żadnych godzin biuro- małO' jej wysDki order.
my tegO' pojęcia. Zna ona każdy
jakby dzień WO'lny. Nie potrze- emeryturę i mi'knie t areny po-, wych. Czasami zaczynał się je.i
J
- d
k b wiersz literackiej produkcji
bujesz nic robić przez cały litycznej. Już dziś dziejom jego dzicń pl'acy o godz. 6 rano i koń
Je en ar
Shawa ostatnich dziesiątków lat,
dzień.
kariel'y politycznej poświęcanc: czyi o 2 po północy. Czasami
Żaden inny ministcr nie po- zna przebieg PO'wstawania jego
Ojciec: Oczywiście, jak wszy są obszel'ne nekrologi; cLci się' musiała też przepracO'wać całą siada sekretarki. Większość po- dzieł od niedbałego szkicu do
,>cy rO'botllIcy.
go JakO' jedne.gO' z n.ewielu wiel-: noc. Jej oficjalna pensja jest sto; liIyków zda.ie się n~e ufać kobie ,. wykO'ńczO'nego tworu.
Franio: Ale gdy ja mam wol kich polityków .i maluje jego I sunkowo niewielka, Otrzymuje tom i zatrudnia męzczyzn w c~a
Shaw nigdy nie dyktuje, SaIJl
ny dzień, to muszę przecież od· wspaniałą karierę mocnymi ko-I ze skarbu zaledwie 400 funtów rakt~rze sekretarzy. Baldwlllj zapisuje wszystko, 'stenografuje
rabiać zadane lekcje. Jak jed- IO'rami. Nie zapO'mina się także rO'cznie. Pewien bogaty przy ja· ma Ich trzech; Lloy? Geor~e lepiej od najszybszego parlamen
nak dO'brze jest prO'letariuszom: Q jego współpracownikach. Przy ciel Mac Donalda dO'daje PO'dO'b I dwuch, N. Chamberlam będZie tarnego stenO'grafa i wszystkie
Ojciec: Co ci właściwie na pomina się Artura Hendcrsona, no do tej pensji jeszcze 600 fun. miał nawet cz!erech sek.ret~- ,>we dzieła pisze tym systemem.
myśl wpada?
jegO' wielkiego ministra spraw tów rO'cznie, tak że panna RO'sen rzy. "'\tV. S. Mornson, ostatm ml- Nie pisze również nigdy ołów.
. zagranicznycb,
Lansbury'ego, berg zarabiała 1.000 funtów nister rolnictwa, posiada jednak kiem, lecz zawsze atramentem.
Fl'~Dlo: ~a~zyna~z . p:acowa~! SnO'wdena, "żelaznegO' kanele- rO'cznie, CO' czyni z niej niewąt- że sekr~tarkę,. która. PO'd w~glę- Jego notatki stenograficzne są
(J 9-.eJ g?aZlDle, a J.a J~z. o. 8-e J,1 rza" oraz niekt6rych innych tO'- pliwie jedną z
najlepit'j płat-, dem ~Zlel!10ścl moze wSPO'łza- dla niewtajemniczonych wprost
A o 5-eJ pop?łudmu JU~ jestes warzyszy pracy byłegO' premie'l nych osobistych sekretal'ek An- I WO'?llICZYC z panną Rosenb.erg. nie do odcyfrowania. Jedynie
~volny. Teraz Je~t 6-t~, a Ja ~am ra. Zapomina się tylkO' o jednej . glii. DlategO' też niełatwO' jest jej IObJęła ona
s~e stanow~sko panna Patch zna doskonale zna
J~szcz~ prz.er?bIĆ d~le konIUga- osobie, która tO'warzyszyła mu obecnie znaleźć również dobrze I prze~ 14 laty, kIedy: MornsO'n czenie tych hieroglifów, które
cJe, me m.owląc o 1!1~y~h za,da- w jegO' karierze, a muże jest na- płatne stanO'wiskO', aczkolwiek Isam Jeszcze był O'SO'bl~ty~ .sekre przenO'si maszyną do pisania na
ny~h l~kcjach. Wła~clwle mogł- wet współtwórczynią niejed-! wiele wybitnych osobistO'ści ubie Ira paJlstwa. W rok poźllIeJ pan-, papier.
bys mI trO'chę pomoc.
nych jego sukcesów pOlitycz_ 1 ga się Q jej pracę. Jej wybitne tarzem generalne~o prokuraŁ?W odróżnieniu od większości
Ojciec: Mój kochany Franiu. nych: nikt nie pamięta o Róży 1
I na I{atarzyna Alhson Swan, CDr pisarzy Shaw sam umie pisać na
mam wrażenie, że łamiesz sobie Rosenberg.
ka .prO'bO'szcza Sw~n Z South I maszynie, a PO'za tym je~O' nDrmoją rrłowę. Stajesz się zbyt uLleId, ~yszła zamąz za wówczas maIny charakter pIsma JesŁ tak
świado"miony klasowO'....
Z,we "taine arch~wum"
PłOTRKaW~KA
32-letmego adwO'kata "Ma ~n II wyraźny, że jegO' rękopisy mo•
..
Gdyby pani Rcsenberg, ta uro
\V sobie wszystkie dane, aby kle "'ą iść bezpO'średnio dO' dF\,lkar~raDlo: UŚWiadomiony. klaso- cza ciemnowłosa kO'bieLa z madyś zostać pl'cmim'em", ~6~i. ~;. Shaw był zresztą również owo. Co to znaczy, tatusIU? To rzycielskimi oczyma, napisała
SUKNA"O
ła z dumą dO' swych przYJacIó- pisywany jakO' doskonały sekreI~st . z~~~t, ~t6ry wyczytałem "'!' swe pamiętniki, to mogłyby one ,
l I\. RTY,' ~ek i ?d tego ~zasu pracuje stale tarz, ponieważ zna on wszystko,
tWO'JeJ oazecl~. ~ardl~ c~ęsto su: bodaj zmienić obraz świata. Zna
_
JukO' JegO' polItyczna asystentka, I czego wymagamy od nienaganpowtarza. yswladomlem kla.so- ona wszystkie tajemnice po!ityld
nie zaniedbuląc przy tym domu . negO' sekretarza. "Tylko milczeć
wo rob~m~y. TylkO'.o tym Jest angielskiej, zna wszystkie ścii wy~hO'wa~ia trzee? ~ynkó~ ni~ potl'afi", - mówi sam o somowa.
Yt omacz mi to...
śle tajne dOknmenty,
które
~alezy sO'ble zapanuętac pamą bie, charakteryzując jednO'cześOjciec: Jesteś jeszcze zby. oprócz premiera znane były je- \
l\1O'rrisO'n. Stan.je się on:'l kied~ś I nie główną zaletę idealnej sekre
młody...
dynie nielicznej garstce wtajetak sławną, jak pam LUCIe tarki, która musi wszystko wi.
Franio: Ahal Teraz rozumiem, mniczonych, zna ona dokładny
Baldwin.
dzieć i o wszystkim milczeć.
d~acz~go w twojej gazecie ~igdy przebieg wszystkich dramatycz :
Shaw i Dan!1 Palch
Panna Cerber"
m~ pISZą o k.lasowo uśwlado- nych konferencji pod "nume-,I
Ponieważ bawimy właśnie n a "
•
młOnych uczmach.
rem 10" słynnego dO'mu premieWhitehall, odwiedźmy szybko
Ed~ar Wallace zab'udn!al '!'
Ojciec: Jesleś małym głupta· 1'a na Downing Street. Wystar-' I
jednego znajsłynniejszych an- ostamch lalach przed śI~lłerclą
seml I zabraniam ci czytać moją cZ'yło~y, aby .spisała jedyn~e
• • : ~l1ków, który tu dziś mieszka. ,sckretal'~ę, .. aby UC~l'O?IĆ się
gazetę!
wlerme wszystkie swe wSPO'mme
Na czwartym piętrze potężnego przed Dle~ozą.danynu w~tam1
'.'
..,
nia i powierzyła je wydawcy,
_ Rzuć te sporty, droga Zosiu. Whitehall Court siedzi przy Nazywał Ją tez przy ?ka~J1 ,,Pan
F:~n~t N.le ~~ę JeJ'd ,:ngd~l ,który chętnie ofiarowałby jej za __ woła maż znanej lekJwatletki, biurku wysoki stary mężczyz- na Cerber", ac.zkolwl~k jest ona
C zy at' d U~ll~. bole ~rzYJ ~Ie .mst nie
dziesięciokrotną sumę jej __ bo jak t~ dalej pójdzie to nasze na. Wiatr z wybrzeża Tamizy b~rdzo ładna l. uprzejma. NatO't o z ru nOSClą,
WIem me Je rO'czneJ' P, en sJ'i a całv świat za- l' . b d
. ł d -' h . '
.
l' .
.
h
~ ... l
miast kolega JegO', słynny poJna tak interesująca _jak, . mój .. .; . ' . . '
. J "
( zlecI
ę ą rola y
"OC
oJcow J sze escI w paplerac
na "".0 e.
. ś"
k
. l
E P
_
"
'
•
,.J mlemłby SIę w słuch.
.
ani jednej matki!
W głębi wielkiego pokoju szczu wie cJOpl.sarz rymm~ ny . .
"Mały cowbO'y . ~le ostateczme
Panna Rosenberg jest barł '
k k b' ta
ł dk Oppenhelm, nazywał jego sekre
czytałem raz tWOją gazetę. M6- dziej dyskretna niż J'akiekol
p a, wyso ~ ? le '. ~ ~ a ~ tarkę "Panna Sfinks", ponieważ
wi si" w nieJ' wciąż o walce kla
, zaczesanymI meco SIWIejącymi t k ś . tn'
. ł
'1
Ć
-;
..
Iwiek' tajne archiwum.
1\1a w paMr. Jne Plumldns z Chicago przy \.... łosami bardzo elegancko a a
wie Ie ~mIa a. ~I cze .
sow~J. Czy :uwazas~, . ze klasy mięci tysiące dO'niO'słych doku- był do Londynu na Uloczystości ko- przy ty:" niezwykle dyskretnie
Jedną z ~aJbardzI~J :uroczych
po,,:mny S}ę . n~wzaJem zwal- r mentów, zna wszystkie kulisy' rOllacY.ine i zajechał do hotelu.
ubrana, trwa przy stole sekretar sekretarek jest MarJol'le :",eIls;
czac? Ja rowmez. Mam ochO'tę wielkich
wydarzeń politycz
Niestety wszystIde pokoje za· I' . ,
. d synowa poety H. G. WeIls a, kto
przystąpić do strajku, jak ty nych O'raz ludzi < działających z~ . jęte _ oświadczył _ Ja sam śpię i <~ I ~racuJe przy maszynIe (} ra załatwia wszystkie jego sprato uczyniłeś, tatusiu. A jeśli mO'i tvmi' kulisami 'KO'nferencj'e de I z żoną w łazience' a jedyny pokoik I pisama. l
. .
ed t
'ć' wy. Inne sekretarki robią wieltu arzysze p"d
z
t U
.
,
Czy WO' no mI Ją prz s aWI l k' k '
. k SI 11 Ch
d,
, -~k',
°kj ą a, m~ą~ Q t - cydujące o IO'sach krajów, ostre I pozostały do nas'lej dyspozycji zaj- Panna Dorota Pat ch, od prze kIóe artIer y , ~a
Ck=' Rarnd~u
l
l
zy~ .lmy w.sz o e rO~~lez cz er debaty pO'między odpow:iedzial- mu je moja córl,a...
szło 20 lat sekretarka najwięk
t ra s a a Sl.ę mar lZą ea mg,
dZIestO'godzmny tydZlen!
nymi
m"żami stanu Analii
wy- Very weU'• - wola oJvankes
. l k' d
swe
. "
I"l
,
"
szego d rama t urga angle
s JenO' będąc przed tym. sekretarką
ł'
O.iciec: Sprobuj tylko, a za buchy gniewu, obrazy, osobi- Żenię się z pańską cćrką! Proszę a<:ystentka G. B. Sha~a, Rów- go obecneg? męza, gdy by wice
u~zy cię zawlokę do szkołyl
st: walk~ p~~ięd~y wpływo\~y- za~ieść walizy do n a s z e g o po- nież panna Patch wie wszystko. królem IndiI.
Franio: To jest niesprawiedli mI OSO'bIstoSCIaml, rewelaCyjne kOJu!
Morrlaby niejedno powiedzieć .. ,
Świat jednak wie o nich ws~
wel Naszym wyzyskiwaczem jes1 O'dsłanianie tajemnic O'bcych mO'
p"anna Patch 'przyjmuje tele- !ltkich bardzo niewiele, albo zgo
nauczyciel. Dlaczego nie mam~ carstw - wszystko tO' odbywało
.
i fO'ny załatwia całą korespon-I ła nic. Sa one wszechobecne, a
J
'ę
.. b
' .
Znany warszawskI malarz o t r z y ' . .
'. 'd
. ,
również piąć się w górę i popra SI l\';:-cJÓ o ~~no~c~
l l!łt . mał zamówienie na namalowanie dencJę, wszelkIe spra~y han- I jed~ mewI o~zn~,
p.r~~?J:
wi.ać swój byt? Uważasz widO'CZ 'cst . : ona . o
~'ll
me obrazl<a przedstawiającego pólmi. dlO'we - ale zawsze dO'Plero po anoDlmowo ,,! CIhemu ~ek Ie •
k toryc
JUz premierem.
e panna
, ,
ł uzyskaniu zgody
swego szefa. męzow,
nazwls aml
nl'e z'e dla nas ucznI'ów I'stnI'eJ'a J
,
,
,
. F.osenberg aczkO'lwiek oficjal- sek OWOCGW. Malarz przygotowla
81 l t
l ' t d Ś' b
. ś . t
tylko obO'wiązki? A przecież tW<J ~ie przen{esiona wraz ze s~ym sobie tedy kilIm pięknych jab!ek,! ~haw ma . a, at~' Jes. t o c rzmI Wla.
E. M. SI.
ja gazeta wciąż powtarza: wszy· szefem do
kancelarii Privy złociste pomarańcze, grape-fruita j zywy, aby Się ws;::z;iy=s==Jm=:::lD:=e=r=e-=======
slkie prawa dla prolztariuszy, Council, PO'została jednak miaro ananasa.
wszystkie obO'wiązki dla wyzy- dajną OSO'bistością w prezydium!
l\6 a l'onka
a r t ysty edz"'''a
Sl'ę'•
wyświetla najprz edniejsze
'7.
oJ ,.
skiwaczy! Dlacze!!o
to
samo
nie
Na
e
'e
bę,t ę
OrYla
zJ'es'~
filmv I
~
r3dy ministrów. Ministrowie zJ'a
- . r 3ZCI
u
m '"
~.
ma obowiązywać w szkole? Wte wiają się i odchodzą, są oni po- 1110 delk'I mOJeg
. o m ę;""
.........
dy nauczyciel musiałby odra·
Greta Garbo
infO'rmO'wani jedynie o okresie
biać lekcje... O, jakie to byłoby swego urzędowania. Panna RoRobert Taylor
piękne!
senberg jest jednak żywym arw przeplęknJm romansie miłosnym reż. G. CUKORA
Ojciec: Czy mam ci wygarbo chiwum wszystkich doniosłych
wać skórę?
wydarzeń polityki angielskiej w
Franio: A więc w ten sposół ciągu ostatnich 15 lat. Trzeba
chcesz traktO'wać słabych i ucH ją pytać o referencje, trzeba się
do niej zwracać, jeśli się chce
nionych?
miejsc na
odnaleźć stare dokumenty lub
Ojciec: Mówię teraz z tobą po zrekonstruować debaty na konważnie, Franiu. Dyrektor szkoły ferencjach,
skarżył się na ciebie. Jesteś
Wycieczka
krnąbrny, dużo gadasz, a co naj Pożegnanie z WhiteltaU
gorsze, stałeś się strasznie leniNikomu nie uda się nigdy
wy. Powi·edz mi, ty łobuzie, co skłonić panny Rosenberg do
zrobisz w życiu, jeśli nie bę- mówienia. W najbliższych ty.
1ziesz chciał pracow;tć?
godniach opus.zcza ona Whiteod 5-17 maia
Franio: Zrobię, to co ty zrO'bi- hall, ulicę ministerstw, kuźnię
Wycieczka do LONDVNU
Monumentalny film, który
leś, tatusiul
losów
milIonO'wego
narodu
oczaruje miasto.
od 8-23 maja
Ojciec: TO', co ja zrobiłem?
Przez kilka miesięcy będzie odInformacje i zapby:
Wycieczki
morskie.
Franio: No tak. ZosŁanę kła· poczywała, będzie żyła dla włas- \
sowo uświadomionym proleta-, nej przyjemnO'ści, czytała i upra
U RZEŹNIKA
polskie Biuro Podroży
duszem!
l wiała muzykę. Ma ona wielkie _ Czy ten móżdżek jest świeży?
Łódź,
element VaulcJ lzamiłO'wanie dla poważnej lite- - ~oja paniu~ju, przed ~o~zi.ną jesz
LParyż).
.ratury i dobrej muzyki, a poza cze Cielę myślało tym mózdzklem.
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Piotrkowlka 42, tel. l07-D7

'1

HIFer:~I(zlowiek,

kfórg sfrat:il pami.;t

Rozbi.ek fgciowg, wladają.:g piCt:ioDla jczq"alDi, nie wie
jak sie nazuwa I Idzie mieszka
W nocy z 20 na 21 kwietnia l prószone lekko siwizną, nosi Posiada tewłeZą bliznę 118 - zgię.
r. b. zgbosił się do komisariatu bródkę, jest krótkowidzem, nosi elo kUci lewej rękl.
Nosi kapelusz c. P9pielaty 7
policji w Tomaszowie mężczyz okulary. Włada Językami pol~
na w sile wieku, którego zacho skłm, rosyjskim, francoskim, czarną wstężką firmy ~1~Młod· '
wanie i sposób mówienia wska niemieckim i słabo angielskim kowsld", Warszawa, Pl.- Trzeeb
jest to
inte· • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _• •_ _. . . . . .
Iigentny i wykształcony.
Jutro, w niedlielę, dnia 26 kwietnia, w pierW8ztł boPrzy badaniu stwierdzono u
Jesną rocznic~ śmierci naszego ukochanego
niego znpełny' zanik pamięci. Nie może 0Il1 podać żadnych in
formacJi, dotyczących nazwi·1
odb~dzie si~ o godz. 1 pp. nad Jego grobem odsłonięeie
ska, miejsca zamieszkania itp.
pomnika i nabołeństwo ~ałobne. o czym zawiadamia.ią
Mężczyzna ten liczy około 40
do 50 lat, jest wysmukły, posiaRodzice I Brat
~ da włosy ciemno - blond, prz v .
zywały,

że

człowiek

NATANA

SZAFAA~~OWICZA-

j

Program
został

Tryumfalny powrót
wędkarza

DYŻURY

Nocy dziapteki: L. Steckela, Limanowskiego 37,
Sz. Jaakielewicza, Stary Rynek !J,
T. Stanielewicza, Pomorsl(a 91, A.
Borkowskiego, Zawadzka 45, Ił.
Gluchowskiego, Narutowicza 6, Slo
Hamburg i S-ka, Główna 50, L. Pawlowsltiego, Piotrkowska 30/.
APTEK. -

~iejszei dyżurują następujące

ZAPOMOGI DLA BEZROBOTNYCH. - Według danych staty·
stycznych wojewćdzki~go biura
fundus~u pracy w Lodzi w okresie
od 5 do 17 kwietnia 1937 r. wypłacono zasiłki ustawowe 12,955
bezrobotnym.
W tym okresie zarejestrowano
1.312 nowozgloszonych., zdjęto zaa
'l ewidencji
pobierających 'Zasiłki
2,600 bezrobotnych nn. skutek skie·
rowania do pracy za.robkowej, wzgl.
7. powodu całkowitego wyczerpania
przYJ>ł'lgujQ cych im świadczeń.

ZAPISY NA KURSY WYCHO·

uroczJslośd

W gabinecie prezydenta God- stalUl nabożeństwa w świąt ylewskiego odbyło się w dniu niach wszystkich wyznań dla
wczorajszym posiedzenie prezy- młodzieży szkol:nej.
dium obywatelskiego komitetu
O godz. 10 rano odbędzie się
obchodu uroczystości w Łodzi. uroczyste nabożeństwo w kateNa posiedzeniu tym, w wyniku drze przy udziale reprezentand.łuższej debaty, ostalony został tów władz pańslwowych, wojprogrąm tegorocznego obchodu skowych, samorządowych etc.
święta 3 ma~ w Łodzi.
O godz. 12 odbedzie się den- W wigilię święta, dnia 2 ma- lada wojskowa, której szczegóły
ja wieczorem, na ulicaeh łódz- nie zostały jednak omówione
kich odegrany zosłanie cap- przez komitet, albowiem jej OTganizacją zajmą się władze wojstrzyk orkiest'r wojskowych i cy skowe.
wilnych.
Tak samo komitet nie ustalił
Przed wszystkimi
domami szczegół6w pochodu. Niewiad~
łódzkimi wywieszone zostaną -"!o b?wiem jeszcze: które. orgachoragwie Q barwaeh JIaI'Odo. mzacJe wezmą w OIm udZiał.
wyeh.
O godz. 15 odb~zie się w TeGmachy urzędów panstwo. ame
Popularnym be'zpłatllf'
wych i samorządowych zostaną przedst,~wenje s~uki "Damy i
odświętnie udekorowane. Kate- huzary dla t ohuerzy. zaś.o ~.
dra, gmachy, DOK, urzędu woje 16-ei bezpłatn.e. p~zedsławlente
w6dz~iego, mn~istrll:tu i Banku w '!'eatrze MieJSkIm ."Grubych
Polsklef(o będą Ilummowane.
ryb dla członków zWlązk6w Ul
W dniu 3 maja o godz. 7-ej w?,,~wych. Obydwa przedsłarano sygnałem do rozpoczęcia· Wlema poprzedzone zostan.ą ?obchodu będzie hejnał odegra-I kolic:mościowymi przem6wlenla
ny z pięciu wież, a mianowicie mi.
_.
•
z wieży katedralnej i kilku ko§
O Rodz. lG-eJ odbc:dzle sIę podołów oraz z wieży fabrycznej za tym wIelka rewi~,. sportoI. K. Pomańskiego.
wa na placu IKP. WeJSCle na re
O 9-ej rano odprawione 'lO- wię bezpłatne.

z~~:go:~~~~~ ż~

Pod kola ml- 4ram""a,-u

Fatalny upadek

w czasie czyszczenia
szyb
Przechodnie byli wczoraj na
Placu W 0!Jn o ści świadkami nier.wylkłego wypadku.
W domu przy Placu W olnoś
ci 10 na I piętrze czyściła szybę
służą,ca Genowefa Pierasówna.
która nagle straciła równowagę
i runęła z okna na chodnik.
Wezwany
stwierdził u
manie ręki

lekarz pogotowia
ofiary wypad!ku zła
i nogi.

53mochótl J'rze:echał kobietę
domem Al. Kościuszki t, obrażeń. W stanie ciężkim

Przed
wczoraj w południe dostała się pod
koła tramwaju powracająca ze
szkoły uczenica 8-letnia Hanusia
Beitenteil (Piotrkowska 116).
Wezwany lektarz
pogotowia
t-twiedził u ofiary wypadku rany
twarzy i tułowia oraz wybicie zębów.
Przez samochód ciężarowy firmy
"Pierwsza" ,v Rudzie Pabianickiej
PI
. b
zosta ł a wczora j przcl.ec ana na acu Reymoltta 20-letma Chana Brze2ińska (Nowo - ~arze,,:s~a 5). Doznała ona złamama nogi I ogolnych

*______• __________________III!

WY(

przewieziono Brz~zińską do szpitala w .Ra
dogoszczu. Szolerowi jtolicia t;pisała

I

protokół.

Na Fiordy Norwwegil
~6.

VlI -

od

&ł.

330.-

Informacje i zapisy:

I

na biedne matki w Łodzi
~ d' • d •
d
k'
00 zł ty h któ
UA ONę
GWI!3 u.remy, przc
Godlews lego 8
o c,
wyjazdem z Łodzi, p. premJer, re przeznaczył na zapomogi dla
gen. Sławoj - Składkowski złO-I biednych małek łódzkich.
żył JUl ręee pl'ezJdenta młasta,

I

s-..:

O~

"'1-.,tll-Dł-"
61
':'ZO-='~
"

3... ..,...,

!ączących WarszBwłł ze stolicami wojew6dztw
Pomimo kilkakrotnych ostrze gi bite, na których panuje Dajżeń polskich władz drogowych. większy ruch somochodowy ł ~
licznych ok61ników i z'arządzeń których nie można usUlUl6 poskierowanych do województw, jazd6w koooych.
starostw i związków sa morzą"
dowych przez ministerstwo koP?Szcz~gólni proJśtodawey
rmmikacji oraz specjalnego za- ośwletle~Ia . głównyc~ tra~tów
rzl\dzenia p. premiera Składkow r~zp'atr;uJą kIlka mołl~w~śel r~ _
skieRo. chaos drogowy nie mta-\ w.ląZQm8 tego za~admema .. PO"
je. W dalszym ciągu na szosach me,,:aź koszt o~wleU~n~a kIlku
polskich notowane są katastro- setkIlometrowej dr~1 Jest bar
f y których przyczyną są naj- dzo kos~towny, róz.ne ir6dła
cz~śeiej wozy chłopskie. Stały- wspo~ma?ych proJ~kt~w wy
styka wykazuje, fe największa suwa,l~ rózn~ pok~ycla fmanso

Vłlagons- Lita/Cook

P4otrkowska 68.
Piotrkowska 6,

wypadk6w nothowana jest
na. głównych traktac
I5k' o znacze-t
m~ dogóln~ po Im,.; ,!:w:
ml~
zyna~ na
owym. •. 0'r11 W
zarządzema
mardzIej rygory. _..l_
•
styczne me uwuoszą
zamIerza.r
h
6
nego stkutku, w s erac _zar w" ,
no działaczy samorządowych,
'ak i w kołach inżynierów dra~owych wysuwany jest projekt
oświetlenia głównych traktów
Polski, łączących Warszawę ze
t l'
.
• "dzt Chodz'l O
s o Icaml wO lewo w.
,to, aby oświ'etlone były te dra·

ź

do ~a w lresle
Fllharrnonli
Przy fortepr:mTe Artar BaJsam.

SRJaR PIJal RRPlOIłIl

20.:

Telefon

~3-84

tel. 170-70

Narułowicsa

tel. 170-71

Bilety do Dllb.Jcia w kaaie Filharmonii

:..........aa~........·~........~,,~..................1ii

w ms a aC]1 l u rzymama odróg na właścicieli
samochodów, motocykli i rowea t "'...
n..... '1 a""
r ó w, głó W1Jlą czę~~ć n'
SI
cI'ęz'ar6w, płyną"ych
z
tytułu
te
"
b' k
. ł b
ok"""ć
go. o ow~ąz u mla o y p 'J.
'?3nstwo l sa.rnor;ądy. WszelkIe
Jedn~k propozycJe. na ten t~mat
?alezy. traktować .Jako p:oJ~kty
~ndywldualne: me llI?-aJdu~ącp
Jeszcze narazle poparcIa w sfe
hr' 1 h
rac o ICJa nyc .

świetlenia

Konirola largOw-lsk .- skleDOw'
.

Starostwo

ukarało

wiele osób za przekroczerda

W dniu ~zorajszym funk

I

Bileł,

::'j::~~::e:::l:::eP:~~~~':~
tó
. t l '"
t
.

I

,,~twonl!ejszej publicz~ości ~t?łecz- zar6w i targowisk łódzkich. _
neJ. PanIe, ubra.ne z naJb.ardzleJ ~- L uslracJa
. mla
. ła na ce lu zb a d a·
szukaną eleganCJą. stanowIły przeclWwagę ś1iczll;}'ch modelek, demonstru- nie stanu sanitarnego stoisk o·
jącyt'b z wdziękiem ostatnie kreacje raz ustalenie, czy nie są pobiemody. Powietrze przepojone było cu:
t kuły żywnOściowe
downvm zapachem wody 10aletoweJ ran e za ar y
Forvii Cinq Fleurs, gdy! jak się oka- ceny wyższe od obowiązujących
zało, o~romna większość pań, hołdu-I W wyniku lustracji stwierdzo
jqc.ych mod~i~ uznała ~apa~h te? za no, że stan sanita.r ny targowisk
na~,,:ylworDl~Jszy. obe~Dle l naJbard 'ósł l'" Jedynie w trzech
dZIeJ
nI
S ",. ukarano dorazme
" •
gusl(}m.odpOWIadaJący Ich wybrednym po
wypadkach

I

od 15 do

P. premier ofiarowal 800 z •

WIOSENNA REWIA MODY
cjonariusze starostwa grodzkie
w holelu Brislol zgromadziła elitę naj go przeprowadzili lustrację ba

f(l~i!d ~!i. WIEBNIJl Sala Ft!~~!mOnli

Narazie umieszczono ~o w
przytutku miejskim.
Urząd śledczy w Łodzi »'l"OSl
osoby, któreby cokolwiek wiedziały o wspomnianym mężczyi
nie, by niezwłocznie powiadomi
ły o tym najbliższy posterunek
policji.

Komitet zwraca się z apelem
do wszystkich organizacji społecznych
i sportowych, aby
sw6j udział w obchodzie zgłosi
ły do wydziału prezydialnego
magistratu.

Grand-Kina oDz1'2 '122.pCe°r:ynkO~ 85 gr. ilość

l'Ill0 III l....

18. Na wewnętrmym ob
szyciu wydziurkowane trzy li·
łI~ry "c. H. S.", palto koloru
bnmatnego w kraty zielone o·
raz nakrapiane kolorem zielonym, białym i czarnym, z koł
nierzem barankowym koloru
szarego. Dalej nosi swetr koloru żółłego, czarną kamizelkę.
spodnie marengo, pantofle czar
ne, zniszczone, getry szare, 1< tszulę w paski, białą, przetykaną nitkami ceglasto - niebieskimi. skarpetki żólte w niebieskie
pa~ki.
- ,
Posiada przy sobie lusterko
w skórzanej oprawie, grzebyk
masowy kol. fioletowego i pilniczek do czyszczenia paznokci,
stalową papierośnicę i - pąrtme>
nelkę skórzaną
koloru - brązo
we~o.

ustalony przez prezydium obywatelskiego komitetu

ś
do
_
.
l
h
przy angażowaruu persona u wyc o·
wawczego na. kolonie i p6łkolowe
Pot~żny film wedłuO' słynnej sztuki Fodora pod tyto
letnie uwzględniać będzie przedeIł
"
wszyst.kim te osoby, ktćre ukończą
·
.
k-urs wvc h owawccw, zorgamzowll-. 'd k' k ·
d
...
ny przp,z WOJOWO z I omltet
O "
MON
Hpr::lW kolonii letnich.
W roli głównej SIMONIE SI
Z~ł(')szeni.'], na kurs przyjmuje se ·
kretariat Y}ICA do dnia 25 kwietlila r. b. włącznie.
•
....

~~:~~:je

3 maja

Krzyży

JUTRO, w

mandatami karnymi właścicieli
stoisk za uchybienie prze~isom
porządkowym.

Jednocześnie fUll1kcjollariusze
starostwa stwI'erdzl'll', z· e w wI'elu wypadkach pobierane są
przez kupców ceny wyższe od
ustalonych. W zwią.zku z tyn:
pociągnięto do od.powiedzialnoś
ci karno - administracyjnej 16
kupców. Poza tym spisano protokuły 2 właścicielom piekarń
za brak należytej waf,1 chleba.

dnia 25 kwietnia b. r. o godz. '1.45 wiecz.
Jedyny występ przed wyjazdem zagranit'ę

niedzielę,

DORV KALIN6""NV
W programie: Niedollłll królowa Negro S!)iritulll (Piosenka murz\'ńskll), .
Piose"ka ukraińska, KsIężniczka Windso,.,wll, Corn;dre franl;llise, Polka
charakterysłycme i cały sr:ereg aktualnych piosenełc I recytacil.
DZiŚ,

W SOB"TĘ, dnia 24 kwietnia b. r. o go IZ, g-ei wiecz:.
Jedyny koncert ~wllltowei sla\\ y

NADKANTORA SALOMONA SZTERNA
kł6rf

..,lrona saerell pieśni religijnych I ludowych oras arje a opery
Z,dówka, To,ca, La Ciacondo i t. p.
Dny fortepianie: ARTUR BALSAM

,l

8
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W dniu 23 kwietnia r. b. po krótkich lecz ciężkich cierpieniach rozstała SIę
światem

z tym

B. P.
REGI

A

Z

BOANSTEINÓ1Al

•

,

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi z domu przedpogrzebowego w niedn. 25 b. m. o godz. l-ej po pot, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim

dzielę,

smutku

S!lftowie. synowe. wnuczki i rodzina
Uprasza

w

si~

o

nieskładl.nie

Zmiany

SBarOi na elehlrOlniQ PiOlrBOISBQ

sądownictwie

Pan Włodzimierz Wiszniewski sę·
(ha grodzlti, odwołany z delegacji
d c) pemienia obowiązków sędzieg(l
:::.lcdcz.)go III rejonu w Łodzi lJrzydzielony został do oddziału cywil
l1('go sądu grodzkiego w ł.odzi.
P Zygmunt Skarżyń5ki, asesor
sądowy z sądu grodzkiego w Lo
d~,i wy z;naczony został do pełnie
,ria c~ynności sędziowskich z dniem
:!Ii b\ietnia r. b. w sądzie grodUtiu'
IV Pabianicach.
P. Stefan Korporowicz asesor są
(lawy, odwołany został z dniem
J maja. r. b. z 3 rejonu śledczego i
l'Tzydzielvny do pełnienia czynnoś
ci s~dziowBkich w sądzie grodzkim
\~: ł..odli, zaś na. jego miejsce wy.
maczono p_ Tadeusza Rawskiego,
;I :;t'SOfa sądowego z sądu grodzkie
go w Łodzi,
P. Edward Orlik, mianowany ase.
. arem sądowym, wywac70ny zo
~t'ał do pełnienia ezynno!ei sędziow
::-ldch w oddziale karnytri rsąd1ł
grodzkiego w Lodzi.
P. Cbawa Motel mianowana zo
4'tała apI. sąd. z przydziałem do I.'l}
'in okręgowego w Lcdzi.
P. Ą.dam Neugebauer (pabianiee)
t1~tafio)wiony został biegłym

złożone

Tramwaj roz

towarzyskim",

organizowanym przez
w salach klubu towaJ'7yskieg<> stowarzyszenia kupców (ul.
Piotrkowska 73).
Początek o godzinie 22·ej. Weiście
fI,,,łącznie za zaproszeniami
młodą palestrę

w Tomaszowie

I

-1
WÓZ
•

*

j

pO-"1

:.. 'WIECZORNICA U PRAWNIKÓW
.Tuź jutro, I. ,j. w sobol~, dnia 24 b.
Inies. cała inteligencja naszego miasta
spotka się na ,,\Viosennym wieczorzE'

przez konsumentów

o

Donosiliśmy

SKmJ

prądu
.Tak się dO'wiadujemy, w śro.
. • .
dę przybędzie do Łodzi
nowy
Tomaszowskl. korł'sp. "Glosu porano' Plaskota uwab, ze elekh'owula jest 40 gr. wnlt:, a elektrownia w Plotrko- naczelnik wydziału oświaty i
m'lto" telefonnJe:
zllsadnlczu takim samym przedslębloJ' wie od '.70 gr. a zatym o '.75 proc. dro·
T
-...
d
Kilkakrotnie nil posiedzeniach rady I sIwem, jak bi(lł' ~nJ1e I Ucznłkl, kt6- I żej. ~wierdzl, że przy własnej elck- J-u.tury .zarzą~lu nlle.lsklego, .1'.
nd('j~klej była poru'Szana sprawa anor I re ustalają kontrołę zużytego prądu, trowOl, przy umiejętnym prowadzeniu Adam BlaleckI. Nowy naczelmk
Imtlnł'l{o ustosunkbwanla się elektro~ I winny być przcz elł'ktrownlę wstawia I koszt 1 kllowatu wynl6słby od 4 do I przy j ęty zostanie przez prezyd.
n! ~ Piotrkowie ~o swych ~onsumen- De konsu';"l'ntom bezpłat?ie, gdY"l D_on r 5 groszy.
GodJ'e,,:skiego i na konferencji
tow w Tomaszowic. Wyłomona z08tal "ł'nBem me do pomyślema byłoby zą-I Pan Zakrzewski były radny miasta ! '
t J
t' t
. b
la w swoim ezasie komIsja eełem zba ilanlc Impea lub przemysłowca, by podczas zawarci" w swoim ezasle .eJ .us a ony Z?S anIe er.mm o tJa~tia ca~Ok5Zł?łłU tej svrawy i przed kUent płacił za zużycie wagi lub mla przez były zarząd miejski z elektrow Jęcia 'przez~m ~tanowlska. , sl( ~1.l~r1.1 mozlhvych krok6w w kie- ry przy kupnie towaru.
nią w Piotrkowic sławetnej umowy,
P. Bwłeclo, Jdory pochodZI Z
runku Uzdlowlenia holączkl eleklrJtlz Pan Szeps, właściciel nleruchomo- stwIerdza, żc cena za prąd była kaiku kieleckiego, studiował, jak się
net .. kt6ra gnębi nasze miasto.
ścl,omawla dyktatorski (jak się wy- lowana w stosunku do ówczesnych d . " d •
1't
t
.
'0'" nrlązku z przyjazdem do Toma- razIł) stosunek elektrowni do swych ren w la, kt6 kosztowal rzecięlnie o~ la uJemy. ~ era lm'ę l SOC]
8'0.,a rade:r urzędu wojew6dzkiego klientów. Nabył on w swoim nasle zł O.!.g za 1001g Wobec t:go źe ce. IOglę na
unIwersytetach w
i.nt. ~zyszko w celu przyjmowania za- IlcZl1ik ua wlasnoś~ Elcktro\V1lla jed- n~ ~ 100 kg. obeenle wyno;i prze- Strasburgu i Paryżu. Ma rów·
~ulł'n na działalność elektro\V1l1, zwo nak pobierala oplatę 50 g~. mleslę~z-I eiętnle BI. 3.20, następnie, że roboclz. nież za sobą czterolełlllie studia
łane ,..ostalo zebranie, na kt6re zarząd nie. Ze względu na nikiq, Jak dla nle- na również maczule .padla, cena prl! filozoficz,ne.
'
miasta zaprosll radnycb, przedsiawl· f!o kwotę, nie zareago'l\'al na ten ba- du winna być odpowiednio obniżona
. l
k:<ł '-ed'
elell zwlązk6w i obywateli.
rucz, co spowodowalo, źe elektrownia
Był nauczycIe em sz o ;:Ol
Konferencji przewodniczył wleeprf nadesłała mu pismo, lt oplata zamlad Na pówyiszy temat wypowiedział- nich i przez 5 lat był radnY1Jl
7.fdenł dr. Gajewski, który zreferowłlf :-;0 gr. WyDusić będzie zł. -1.20 gr. mi~- 1Ił.ę .leszcze IJ/ereg móweów. Poza .,m 111 Sandomierza. W roku ub. zo
ogólny stan tej sprawy ł om6wił " sięcznle (od licznika, kt617 jest jego l zwr6cono uwagę, te Elektrownia nIe'
, . , ,
K
ogólnych Za17s3cb treść zawartego " wła:moścla). P. Sups uważa to za nie- omija ładnf'J motUwoścl w ktenmkn stał odznac~on} srebrnym rzy
swoim czasie przł'Z byly Barząd mla słychany Wyzysk, który nie tylko na- wyzysJdwauJa swych klientów.
żem Zasrugi za pracę zawodową
tta kontraktu, punkty kt6rego" dal nie powinien hy~ tolerowany, lecz
Nutępnie omawiano bieg Inkasowa
społeczną.
pr1ie1l'ażająeej części uwzględniają If wobec og6lnych oheenie dążeń do obm nla naldnoAel przeB
elektrownię·
tyla o korzy~i elektrownl w Plotrko' żenIa cen wszelkich artykuł6w pierw. Mówel uważajIł, że Elektrownia nie
•
włl~.
szej potrzeby, do kt6ryc~ prąd ośwlt jest I nie powinna hyć więcej uprz)'t
wOj"ew6dztwa
Następnie zabrał głos radny Plasko- tleniowy winien być zaliczony, Elek· wilejowaną, niż Ubupieezalnla Spo- Z
aren,;,.
"
ta, któr:r stwierdza, że za Iicznlkłltrownia.'I\'I~na być pociągnięta do od- leczna i podoboe Instytueje, które ma
odbędZie SIę w ŁodZI
wstawione przez elektro\V1llę konsu- powiedzlalności karne.i·
ia ur:tędnlk6w inkasujących u płatni
mł"ntowi, tenie olc mając Innego wyjRadny inż. Dudziński r6wnież omó t..6w naleinoŚcL Natomiast kllcnci
W drniach 26 i 27 b. m. ~
§ela, płaci bez określonł',j granicy cza wił i to w szerszym zaltresle, wyzysk elt'ktrownl zmuszeni są piaciIIi nalcż- dlZie się w Łodzi zjazd lekar~
su po 50 gr. miesięcznie, co w stosnn stosowany Ilrzez elektrownię do swych ności za prąd w jej biurze. Przy tym powiatowych i lekarzy miast wd
ku do wartości licznika dochodzi do I konsument6w, szczeg61nie eo do nad-, biuro to jut takich szczuplych rozmla
ł d k'
Z' d
absurdalnej wysokości. Jako. charakte · miernej. "':Ysokości ceny pobieranej za rów, że może pomieścić tylko klika jewód.ztwa ó z legO. ,Jaz po~!;tyczn:r w ty~ przedmioclc dowód prąd osw.lel!eniowy. ~.rzyta.cza r~żn~- os6b, • płatników każdorazowo zbie- siadać będzie
charakter zampodano naslł~puJący fakt: Jedna 'z ~o rodzajU fakly, między lIIIłymI, ze- ra się kilkudziesięciu' zmuszeni są knięty.
większych finn przemysłowych za Warszawo, gdzlc wszelkie koszty woni (funkcjonuje tylko' 1 kasa) wycze
Jak się dowiadujemy. pieI'w4
lłczni~, kt6rcgo wartość ~ynos~ mniej P?łącze~iu z .pro~adzen.iem elcktrow- kiwać swej kolcjki godzinami w 0.
f
włęcł"J zl•. 1.200.- zapłacIła juz około III są lIlep?~lcrOJc wyzszc, liczy za ~onku na dworze. W związku z rzym szy dzie11 obrad wypełmą re e6.000 zl. J nadal płacić musi. Radny '!lrątł do oswletlenla rozpoczynając od plamicy, z kt6rych przeważna część raty, wygłoszone pxzez inspek- - - -- składa się ze sfer robotniczycb i rze- tora sanitarnego urzędu wojemieśInIezych, odrywani są od pracy j wódzkiego, dr. Stefana Ładyńtracą dużo czasu, ponosząc straty. Po- sldego i przez dr. \Veylantla na
zatym -w zimie narażeni są na przezię
bienie l choroby. Elektrownia za nic- tematy następująrce: "Stan sapłacenic w terminie wylącza pr~d i za nital'11y województwR
łód7,kie
Woźnica śmiertelnie ranny
I,onowne następne przyłączenie pobit go w osŁalalich latach", ,.Akc,jn
. 1
ra zl. 3.- Celem uniknięcia powyż- przeciwbłonkza" , "AkcJ'a polif
Wczoraj o godzi nic 10 rano Irek odwieziony do szpIta a e· szych anormalnych faktów, elcktrow
SZOsą Zgicrską jechał wóz z kar wangdickief-;o przy ulicy PÓ~ nla włnna zaangażować 2 - 3 inka· cyjlIlo - sanitarna". Nad re e~cnt6w z pośród bezrobotne.i illteU- ratami toczyć się będzie dyskutonami, prowadzony pr7,ez wlaś' nocnej.
Janowi Za- gcncji, co spowoduje stosunkowo nic sja. po czynl odh~da sil.' ohrady
ciciela sklepu wędlin w Zgierzu
\fotorniczellll1
znaczny wyd"tek.
M61\'cy :z:atym k
."
.
(Bazylijska 1) 44-lclniego Leo· 13~i{l'skiemu policja spi. ała p:rO' stwIerdzają, że oszczędność elektrowni omls,ll..
PrzeWIdywane są poza tym
w Piotrkowie na koszt strat materialpolda Wieczorka.
tokót.
nych I zdrowia swych konsumentów wycieczki na odcinki robót puNagle nadjechał tramwaj li·
~o ZOSI· ..., dochodzi do nledopuszczalnyeh gra-I blicZ11'Vch do oś<rodków 7,d1'oW cwraj wieczol em na o,
nili. ł. . ód!i - Zgierz, który wllą(1I p b' . k' . l
. r .. L'd' nie. W k06cu przew.odniczący prosił wia szpitali fabryk Hp.
N'
: . . d któ
d
na wóz, rozbi.jając go njeDl,d do a labn~c ~eJ ra!1l~a{ mu l o z 1\rszystklch, szczeg61nle tych, którzy
~ ot~"arCle z.Jaz u,
. ~y ? .szczętl1ie.
~ p~ lamce ]la~eC la w pe nym się wypowiedzieli na tej konferencji,
by zażalenIa swe na elektrownIę zgło będZIe SIę w sah rady mlc.lsklel,
oz
Wict'zorek dosŁ'łł się pod ko. pędZIC58 ~a.to. .w
Ap~QIW~dz~y sili d? II. radcy wojew6dzkiego nrzę' przybędzie p. wo iewoda Haukela łran;wai~
c
p.l'.:lCZ.
- C lle~o n ~e.~a U· dn lnz. Szyszko.
N owa k.
c
.'
_
Sl~lsklego ~e :WSI Kożec wm, poZaalarmowano pogotowie, le- wlatu kaliskIego. Wskutek zde
karz którego stwierdził u ofia'l rzenia wóz został strzaskany, a
ry wypadku wewnętrzny krwo- Kusiński i siedząc)' obok mego
tok i p~knięeic jelit.
stanic syn, 20-lclni Jan odnieśli obra
. l
ogołociła mieszkanie swego chlebodawcy
beznadziejnym zoslał "7icczo· icuia Cle esne.
•
Wydział śled-czy w Lodzi po- w szafce radioaparatu wyjęła
!I
wiadcnniony
został o kradzidy, przechowywane tam 2.500 zł. w
iiI
jakiej dopuŚoCiła się 25-letnia slu golówce.
za podrzucenie dz'ecka w walizce
iąca Janina Minkowska.
Obłowiona łupem ponad 7 t yMinkowską do p.racy przyjąl sięcy zł. Minkowska zbiegła.
Sąd okręgowy rozpatrywał wezo· i 30 mlr. od drogi. Dziecko udusiło
przed 8 dniami Dawid Różewicz
Jak ustalono wsiadła ona do
I'a.l sprawę 2O-btniej Rajzli Klejnot, się·
Makabryczną walizkę z noworod· (Gdańska 5), kierownik składu taksówki przy zbiegu ulioe ll-go
która watanie depresji porzuciłCl
kiem znalazł robotnik Józef Łuczyn żelaza przy uli~y Północnej 7. Listopada i Gdańskiej i odjecha
swoje kilkutygodniowe dziecko.
ski, idący do piacy. Wezczęte śledJ
Gdy wczoraJ Różewkz wy- ła w nieznanym kierunku.
Okoliczności, w których oskarźo
two doprowadLilo do ujęcia wyrod· szed!ł z mieszkania, Minkowska I Powiadomiona o kradzie~y
rota popełniła przestępstwo nie moź
spakowała dwa futra, rozbiła I policja rozesłała za złodziejką
na nazwać łagodzącymi.
RaJzla nej matki.
Sąd skazał Klejnot z uwagi na przymocowaną do szafy ulaJ' listy gończe.
Kle,inot podrzuciła mianowicie swoje dziecko w małej walizce w polu wyrainą chęć zgładzenia dziecka ną łtasetkę, z której wyjęła hi-\ Wyniki śledztwa łJ'7.ymanc s{l
łoteri~ a D8IItępnie ze schowka narazie w tajemnicy.
o 400 mtr. 0:1 najbliższego osiedla na l i pół roku więzienia.

I

na komisja

We wl.orek, dnia 27 b. m. odbędzie
~ię wykład krytyka literackicgo i
('lv dr. ,ruliuszll Feldberga na temat:
_.Udział żyd,)w w literaturze polskiej".
Po wykłlldzil' dYSJwsjll.
Poc7.ątl'k ptl1lktualnie o godzinie 9
min. l;', po czym drzwi na salę z<>stalIą zaml1ni-:te.

środę

ŁodZI

Zjazd lekarzy

została
zakończona

z In,UJm lNTELIGENCJJ ŻYDOW-

do

I

Ilustracja w gm~nie
wczoraj
.

.

przy;edzie w

I

wym przy sądzie okręgowym w Lo·
hi z. dziedziny księgowości

~vc.

nacz. Adam Bialecki

I

sądo

o tym, ze specjał
lustracyjna staro
H ~'a grodzlk.iego dokonała lu
at racji działaJ.ności gminy ży,
rlowskiej w Lodzi. Komisja ta,
jak nas informują, zakończyła
s'n~ prace w dniu wczorajszym.
-Po sprawdzeniu ksiąg i zako"11
chcniu kontroli p.rac kancelaryj
nych gminy komisja zhmtrowa·
h\, instytucje gminne, dążąc do
zaznfljomienia się z ich działał.
. d '1
.
no'\cią· KomiSJa zWIe Zl a m.. m
cmentarz starozakonnych, zar,;ład dla umysłowo chorych
przy ulicy 'Wesołej, zakład ką
pielowy pr7,y ul. Gdallskiej, boż·
ni<'ę przy ul. \VolbQirskiej, instylucje oniekUllcze i oświato

kondolencji.

I
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GlOS SPORTOWY
t(alIDdarzykSDOrfoUl,
Imprezy w

niedzielę

w

Łódź,

-

dnia 24 kwietnia 1937

•• SIlnisław Wilol
Zamiasl
Zolii
,.(zuic siC jak nowonarodzone
ale jes.elD Il(zCI'i" g"-

dniu dzisiejszym rozpoczną się
lokalu PKS przy ul. Zeromskieg o 88, o godz_ 18-ej zawody szer.
oświadczgł
miercze seniorów o puchar PKS-u.
W dniu jutrzejszym t. j_ w nieTymi słowami powitał nas w szę się ogromnie z tego, że jeWarsz. Koresp. "Głosu Poran- udała się pieszo na salę operadzielę odbędą się w Łodzi imprezy
nego" telefonuje:
eyjną, gdzie otrzymała dożylny szpitalu p. Smętek, jeszcze do stem już chłopcem i że przed ni·
ttll s tę puj ą ce:
Przemiana t>. Zofii Smętków zastrzyk środka nasennego "Sen- niedawna ... Smętkówna. Na koń- kim nie potrzebuję się kryć Ile
Piłka nożna: Boisko ŁKS-u przy lly w mężczyznę jest już faktem narkolu". Wkrótce po tym, gdy cówce. wyrazu "szczęśliwy" po- swoją tajemnicą·
Al. Unii o godz. 16.30 mecz ligowy dokonanym!
pacjentka zapadła w głęboki łożył przy tym specjalny akcent..
Ze sportem rozłąki nie biorę,
ŁKS - Warta, poprzedzony przed- Można już zawiadomić mo- bo zanadto go kocham. Zostanę
Wczoraj w godzjnach rannych sen, rozpoczął się zabieg.
meczem. Mecze o mistrzostwo klasy w sali operacyjnej oddziału Vlb
Operacja trwała pr.zeszło pół ją mamę - oświadczył. - Nie w "Warszawiance" i mam naA.: o godz. li-ej przed południem s'zpitala Dzi,eciątka Jezus dokona godziny i odbyła się bez żadnych chciałem jej dotychczas spra- dzieję, że klubowi jeszcze się na
n:t boi3ku ŁKS-u przy Al. Unii. no zabiegu chirurgicznego zmia- komplikacji.
wiać zmartwienia. Niech się do- coś przydam.
LKS - PTC, na boisku WKS-u: ny płci.
Po zabiegu-teraz już p. Smęt wie o wszystkim teraz, kiedy już
Na momoot twarz młodego
.
WKS SKS; na boisku UT_:
Operacji do'konał docent dr. ka - przewieziono z powrotem .lestem mężczyzną! Napiszcie na mężczyzny poważnieje i w 0L'rSG - Widzew: na boisku Wimy; H. Beck w asyście dr. H. Wóy- do separatki nr. 1, gdzie przy lychmiast do Kalisza, gdyż sam ezach ukazują się łzy. Łzy praw
Wima - UT i na boisku Sokoła cickiego i dr. Jasińskiego_ Opera łóżku czuwa pielęgniarka.
jeszcze nie jestem w stanie skre- dziwie kobiece! Smętek jest tym
w Pabianicach: Burza Sokół. cję obserwowało
Około godz. l2-ej w południe ślić choćby kilku słów.
wyraźnie zażenowany i ociera okilku wybit- Jak pan zamierza ułożyć czy chusteczką·
Mecze o mistrzostwo klasy B: Na nych lekarzy stołecznych, wśród nastąpiło przebudzenie pacjenta.
- Jestem szczęśliwy, że ope- sobie życie?
- Wiem, - mówi, - :be jako
boisku Widzewa {) godz. li-ej przed których znajdował się lekarz
- W tej chwili jeszcze nic nie chłopcu nie wypada mi Już pła
macierzystego pacjentki, rację mam już poza sobą i że
poł.: Bar-Kochba - Sokół (Zgierz); klubu
1 wiem. Jestem jak nowo narodzo koć, ale tak Jakoś dziwnie na seP
nareszcie mogę rozpocząć nowe 1
Ila boisku Tllru o godz. 16,15: TUl dr. Luxemburg.
ne dziecko. W każdym razie cie-I eu. Ni to dobrze, ni to źle...
Smętkówna ze swego pokoju życie...
~ Zjednoczone j na boisku Sokoła
- Jak się pan czuje?
w ZgIel'Zll o gorlz. 11,30 Boruta Fizycznie czuję się zupełMakabi (Łódź).
nie dobrze, tylko mOl'alne samoLekkoatletyka. N.:1 ooislm ŁKS-u
poczucie takie niewyraźne.
\I' przerwie meczu ligowego ŁK8 - Jak będzie mial nowy Sm~,
vrarta, bieg 1500 :utr. i sztafeta
tek na imię ?
i x1O{} mtr. prq udziale zawodm·
ków ŁKS i KPZjerlnoczone.
W

dzi~cko,

Iv

SlDc_ek po operacji

Biegi
nlrodowe
w
Polsce
oreanizowane l Blala mias.at:h wsiat:b

bCdą

ł

Boks. W sali Halwu,hu przy ul
PZLA dla nadania tegorocznym 6l'Owego społeczeństwa.
f'iotrkowskiej 61, o godz. 17-ej mię· biegom naprzełaj charr.1kteru maso·
Okręgowe ZLA przeprowadzają
dzyklubowe zawody boksp,rEkie, or wego i powszechnego zamierza sięg we własnym zakresie wyłącznie bie
g'anizow:me przez "Gwiazdę -. nąć głęboko w teren i objąć, obok gi w obrrjiie siedziby OZLA. fugat: ztern".
ośrodków miejskich, również wieś.
nizację natomia<;t biegów na pozoPZLA nawiązał kontakt z centra' 'ltałym terenie przekazują przedeSzermierka. W lokalu PKS-u
przy ul. Żeromskiego 88, o g'odz nymi stowarzyszenia WF i PW "'szystkim Itlubom zrzeszonym, a w
10 ej przed poł. dalszy ciąg turnie , dla poparcia akcji biegów tak w za· braku icb, klubom niezrzeszonym
j u s eniorć w o puchar PKS (szpada) kresie organizacji jakoteź masowe· względnie organizacjom WF i PW.
PUWF i PW, z uwagi na Zllaczego startu zawodników. W ośrodGry sportowe. W sali YMCA przy kach wiejskich, do których obecnie lilie propagandow,: tego biegu dla
tlI. Traugutt-.'l. dalsze mecze turnie· nie docierają jeszcze wpływy PZLA WF i sportu lek:(oatletycznego, wy
ju międzyszkolnego. Na boisku IKP organizacją zajmie się najiywotnieJ dał zarzadzenie podległym organom
przy ul. Ogrodowej 283. o god:t Ize stowarzyszeltie WF i PW powo. WF i PW. popracia imprezy, a "
15-ej zawody gier sportowych przy łując komitet organizacyjny, złoZo I)zczpgó1ności zajęcia się organizoIltlziale wlu s.~aw8kiego KPW.
l1Y z przedstawicieli samorządu, waniem biegu i przeprowadzenia
akoły, lokalnych organizacji ł miej zaprawy przez komendantów po-

wiatowych PW w tych miejscowoś• h
któ h ..
d
~Iac ,w . r~c _ me moze SIę po
'ąć organt:liacJI z:łdne stowarz"sze~ .
.
'_
Ule społeczne. KomendancI powlatowi PW mają prz~jść .z najdalej idącą pomocą orgamzacJom, urządza•)ącym b-'
. h t ereme
- oraz zalegI na IC
'
-, I f k'
pewnIc te e omczne prze azame wy
ników do radia, natychmiast po

łe;-.!~~;;t::u!~ża:j~~~:dO~;

pamiątkę jednego z moich opiekunów obiorę sobi,e imiona: Witołd Stanisław.

D ys k-re tny zna k- SlOS
' try SZpl.
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- . k •

l l ' .

'c~ ~eJ ~~w~~u.J~~e tCZ~ ~::a ~:~

SY ę
•
tk kt ory
. ' . . mę a,
l'ś
zasypia, zanIm Jeszcze wysz l k ' vi d
.
k
:ny ~ po O.J U · dl ?ełZ~le nar o1
t
b'
za me przes a a Z13 ac_
Docent dr. Beck, który dokolegu.
,
.
Rr.ldio, na prosbę PZLA naQa na ał
er"
. . dał a I_
program ogólnopolski transmisję :& D OPd kaC.lI'luwia.za, tze u hor
lo·'
d
h
d' 3
. ona os ona e Zł' s an c
"8vlegow ~aro .ow~~ w nlu maja poprawi się w szybkim czasie.
o godz.. 6 mm. •
Smętek spędzi w szpitalu jestWyndd poda riatomiast o godz.
koł lA dn'
ł' k~
2030 (20 • t)
cze o o '1:
l, po up ywIe IV
;1ou
tr
Is'ą rych wróci już do swej pracy Dr
zczeg y zw ązane z ansm.l wodowej w Państwowydl Za.
r~di()wą s:! przed!Diotem załatwla- kładach Lotniczych, jako LWJ.
ma komiSJI organIZacyjno - propa- t Id St . ł
d
• PZLA
f
t
o
ams aw.
gan owej
z re era em sporWczoraj odwiedzili go w szpitowym P. R.
•
talu koledzy z dziecinnych la~
Okręgowe ZLA wy~ały Jaz zarzą kt6rych Smętek prosił o zajęcie
dzenia w sprawie bIegów w dnłu się sprawieniem dla niego garde.
W
meczach
mistrzowskich
3 maja ł wyznaczyły z ~ośród klu- roby męskiej.
Kary na piłkarzy za przewinienia
Mw zrzeszonych orgaOlzatorów.
Smętek przez miesiąc będzie
PZLA
otrzymuje
już
do
wiado-I
pod
obserwacją lekarską, pc;
W dniu jutrzejszym odbęd~ żyna gospodarzy. Zawody pro- (Makabi) wszystkich surową na
mości komunikaty w spraw'le bie- czym zostanie poddany drugiej
si ę dalsze spotkania o mistrzo- wadzić będzie p. Kowalski Z
ganą.
gów. wydane przez kluby organi- operacji, przemieniającej go .."
stwo grupy łódzkiej kI. B.
Na boisku Widzewa o godz
zujące
imprezę.
i stu procentowego mężczyznę.
Na boisku Turu o godz. 16.15 , 16.1.'> Bar _ Kochba gościć bę.
Jak się dowiadujemy do migospodarze zmierzą siły ze Zje d dzie faworyta mistrzostw kI. B strzostw Łodzi juniorów zgłosinoclOnymi.
Sokół (Zgierz).
lo się w przewidzianym termiZawody zapowiadają się cieGoście w spotkaniu z Hakoa- nie 20 drużY'Il.
kawie , bowiem drużyna robot- hem ubiegłej niedzieli wykazali
Władze piłkarskie przeprowa
nicza , po remisie z Makabi dą- doskQn~lą formę, zwłaszcza w dzą tegoroC?me mistrzostwa w
na mistrzostwa świata w Rydze
żyć będzie do zwycięstwa i u - linii ataku. Zapewne i tym ra czte~ech grupach po ~ ?-~żYI!'
Jak donosiliśmy, w dniach 3- Łódź, godz. 10.45: Tarłu -Kra~
trzymania pierwszego mieJ'sca zem zdołaJ'ą zgierzanie uzyskać
MIstrzostwa ŁodzI JUlIllOrow 7 maja
. o db ę d ą SH~
. W R y d ze mI- k'
.ow, go d z. 1130
. : Ł o'd'z - War..
w tabeli mistrzowskiej.
zwyckstwo nad słabą drużyną ~OZPOCZDą Się w początkach ma- s!rzostwa świata w koszykówce szawa, godz. 12.15: Ryga - Ta\'"
Drużyny wystąpią w zdekom· Bar - Kochby.
Ja r. b . .
. ' męskiej. Mistrzostwa zapowiada tu, godz. 17.00: Kraków--Łódź,
pletowanych składa c h. TUR bez
Arbitrem mecz,u będzie p. Ko
Tytuł? mlstTZa ŁodZi brom ją się bardzo interesująoo, gdyż godz. 17.45: TarŁu-Warszawa,
zawieszonego Szcligi, a Zjedno walewski.
RTS WIdzew.
r
bierze w nich udział dziewięć re- godz. 18.30: Ryga - Kraków,
czone bez Jaworskiego i Ruschi
\,~ Z~ier7U na boisku Sokoła
prezentacji pallstwowych: Pol- godz. 19.15: zamknięcie turnieju
la. Faworytem meczu jest dru- o r;;odz. 11.30 Boruta grać bęIł L
ski, 'Włoch, Szwajcarii, Czecho- i wręczenie nagrody przez ofiaR
d,'t' z łódzką Makabi.
ligowego ŁKS-u
słowacji, Egiptu, Estonii, Fran- rodawcę.
Do zawodów tych przystępu.·
Po czwartkowym treningu kie. cji, Litwy i Łotwy.
Składy drużyn będą następuje Boruta bez zdyskwalifikowa. rownictwo sekcji piłkarskiej ŁKS-u
Skład reprezentacji Pols'k i zo- jące:
\lego Próchniewskiego, Makahl ustaliło ostatecznie DastępUJąc~ st~ł ",:czoraj ust.:;tlony i przedstaTARTU: Erikson , VocraDf.
w k ·: szykówce męSkiej zaś
bez Herszkorna, odbywają· skład drużyny na jutrzejszy mecz w~~ Się. nas_tę~u~ąco:. Kasprzak, Sokk, Mals, Saimo, Kitsing, Birk
W dniu dzisiejszym i jutrzejszym cego służbę woJskową·
z Wartą: Andrzejewski. Fliegel, Ga ,RozrckI, S~Iglelski. !A~S. p~ . (ASK), Malivere i Niggol (Ka..
odbędą się rozgrywki eliminacyjne
Drużyna "białooiebieskich" łecki,
T,adeusiewicz,
Rudnicki, znan), Reslc~, PlucmskI, CzaJ- lev)_
o utrzymanie się w kl. A w koszy· bardzieJ' rLlt:vnowana i zaawan
k czyk (CracovIa) Stok (YMCA
RYGA: Akmenkalno (LBS.),
Lewandows i, Kk'
kówce męsltiej.
snwana .teehnicznie, winna po Osi~zki,
W I I' •Miller,
N . Klól,
k'
ra ow)'I N owa k' ows'k'I (W)'
owa . Buiva, Grundmano (KS. Kuzo).
I OW1C
lo
- d'
' 10 1:'lt
W wym'k11 wery f'k"
l aCJI, do ki . A. l{Onac' prvmt't yW11V, 1ecz amb't
].
Ws II
Dlec~u
z Wartą
wypróbowany O go'ł em. z~ t em Je
Zle d
oR
ygl
c ermane, Grapmano, J ansono'
zakwalifikowały się drużyny: IKP, ny zespól gospodarzy.
Sędzią
_
k
'łk
zawodmkow.
(Unięersitatos Sporto), I. StedeWKS, HKS, TUR oraz jedna z dru meczu będzie p. Janez.
zHostame nONwoP.ozk~s any Prl dar~
Drużyna polska, która zajęła laube, N. Stedelaube, Zarino (La
.
ł h
l"
.- ŁK
uraganu, OWIC l, gracz m o y I
t
' .
l"
d' t ' J
t )
S.
szybki. Wystąpi on na prawym czw~~ e • ~IeJ~ce na .0 ~mpla. z~e _VlU aUIlan e zyn wy OUlonyc z e lmmacll
Grad kar spadł na pitkarzy sltrz dle zaś Król zagra na pozy. berlmskleJ, n.Ie~ął~hwIe ~aJmle
ŁÓDZ: Tutantówna, Latków·
PSG, Zjednoczone j Wima.
W dniu dzisiejszym na sali przy 'la przewinienia na zawodach o l'ji l;wegO łącznilta.
zaSlzezhytn e .mIeJsce I na mlstrzo- nha, L. kZelżaAndka, Sk' ZeKlżanka, Ckie
ul. Rokicińskiej 41, o godz. tS-ej mistrzostwo ubiegłej niedzieli.
Sowiak miał obchodzić na meczu stwac
Wlata.
(' oms a,
ams a, ramars' a
grać będą: Wima - Zjednoczone
Wydział gier i dyscypliny
WI t j b'l
300 tn
(Harcerski KS.), Kwaśni'e<\Vska,

KI sa B W WI Ile
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Reprezentacia koszykarz,
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Zm-'I!n'ony alak

Eliminacje allfsideróUl
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ś
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~:::;~~~je~~~:y~:~~:o b:j:~n: ~a~:~ik~~~rał następuJ~ycb i~z~::~~:!~~;~~n~:3!:p::!~~!.':~ sk~j~!~~::~~s; ';o~::!~w~~i:e~ BO~~X~~~T7~i~~!~k:, ~~1~
Wiśniewski.
Jutro, w sali przy ul. Sterlinga
() godz. 10, koszykarze ŁKS-u zrclę
rzą swe siły z Wimą. Przewiduje
my wysokie zwycięstwo "czerwo
nyeh". Arbitruje p. Joachimiak.
O godz. 11 Pab. Stow. Gimn. grać
będzie ze Zjednoczonymi. Przewi·
dujemy zwycięstwo drużyny fa.
bryeznej. Sędzią meczu będzie
!'Il'owak.

Klimczaka (UT) l-tygodlniową

Sędzią meczu LKS _ Warta bę
JS b
L
(Zle p. zy:l ze wowa.
•
_

jutro w Warszawie. W turnieju weźmie udział pięć zespozawodach SKS _ UT.
łów, m. in. z Rygi i Tartu.
Program zawodów przedstaPełkę .~. (Ł.KS.) 2-D?iesięc.zną
Ani Jedno d~leeką wia się następująco:
dyskwahfIkacJ~ z zaw!es.zemem W
nie mOle
Sobota (24 b. m.), godz. 17.30
kary l!-a. pl~zecląg 6 mleSlęcv za aładne
otwarcie turnieju, godz. 18.00 l prZeW!'T11Pnte na zawodach ŁKS
k
P K O' mecz Ryga-Warszawa, godzina
Ib - ŁTSG.
~
18.45: Tartu - Ł6dź, godz. 19.30
Michalskiego A. (UT), RanKraków - Warszawa.
cherla A (Burza), Graudensa A.
ulg
Niedziela, godz. 10.00: Ryga-

p.l

dyskwaIifikac.l-ą za przewinienie

na

b,e
Kaid" grosz
- ·
t
]1J.,Nr.oro."
na on o ._.
70.200 prZrnleSle
e bezrobotnrm.
Polsce

tówna, W. Popłatkówn.a, J. Popłatkówna, Węglarska, Jelonk6wna, Tomasikówna (KPW. 01
sza), Rotowska, Haraschinowa)
(YMCA), Podborska (Cracovia).
WARSZAWA:
Bruszkiewiczówna, Brzustowska, Holfejerówna, Jaśnikowska, Stefańska,
Wardyńska, Wiszniewska- Bednarkowa (AZS.), Kamecka (Polonia) .

Ł6dź,

24 kwietnia 1937 r.

GLOS HANDLOWV

Dlaczego

1ftIęgiel

nie tanieje?

24

Itwiełnia

1937 r.

=

Runek

pieniężnq

Urzedowa

ceduła
giełdy warszawskiej.
(Od specjalnego w!Jsłannika .. Głosu Porannego"')
Na wczorajszym zebraniu giełd.)
walutowo - dewizowej w WarbzaSosnowi~ w kwietniu.
przez odpowiednią korektur.;' sztów wlasnych.
Sprzedaż węgla pod postacią wie tendencja. .ila dewiz hyła. nieNa zaproszenie sosnowieckiej łych obydwu elementów.
Koszty s'bale na skutek nie- prądu jest napewno najta.ńszym ;ednolita, pny obrotach niewielIzby przemysłowo - handlowej
Niewątpliwie w interesie 0 - wątpliwego wzrostu konsumeji rozwiązani,ero. kwestii trampor- kich. Notowtl.'lo: Amsterdam 289,15,
Bruksela 89,15, Helsingfors 11,53,
ndała się do Sosnowca wyciecz· gólnym leżałoby stworzenie dla węgla na rynku krajowym ma- tu tego surowca.
Wymagają ciągłego nacisku Londyn 26,08, Metliola.n 27,85, Noka przedstawicieli prasy war· przemysłu węglowego warun· Ją tendencję zniżkową. Wzmocszawskiej i prowincjonalnej.
ków praey rentownych .droga- nienie tej tendencji dzisiaj, wo- oszczędnościowego i inne ele- wy Jork 5.27,63, Nowy JorkCelem tej wycieczki było omó mi innymi niż zwyżka ceny wę- bec rosnącego ożywienia, wyda- menty kosz,tów właSlIlyeh, jak k.'l.bel 5,28, Paryż 23,43, Praga. 18.39
koszty dystrybucji i t. d.
E7tokhoim 134,35, Zurych 120,90.
wi,eni,e w obecności przedstawi- gla na rynku kraJowym, która je się możliwe.
c.ieli hby krakowskiej i katowic- bezsprzecznie stawiałaby poważ
Dużą przeszk{)dą w rozpoDokładna analiza rzeczywisto B:tnk P"lski płacił za: dolary aro&ll:iej oraz r eprezentantów zagłę· oe trudności w sytuacji we- wszechnianiu się węgla na ryn- ści z uwzględnieniem ewentnal- rykańskie 5.25,50, kanad. 5.25,50,
ku kraJowym są wysokie koszty nych dodatnich zmian koniunk- floreny holenderskie 288,15, franki
bi - całokształtu zagadnień prz~ wn~h'ZnQ - gospodarczej.
Ze środków, które mogłyby transportu.
turalnych i przy zach'Owaniu o- C.rancuskie
23,35, "zwajcar~kie
mysłu węglowego.
być brane w rachubę jako moRozbudowa
dróg
wodnych
ka
hecnej
ceny,
wykazuje,
iż kopal- 120,4/), funty a.ngielskie 25,99, belgi
Na program wycieczki zl'Oży·
to się m . in. zwiedzenie jednej 2 gące wpłynąć na popraw ę sytu- pitalnie wpłynie na obniżenie ko nie na najpiluiejsze p'Otrzeby in- belgijskie 88,90, guldeny gdailskie
&cji przemysłu węgl{)weg o wy- s,Ztów transportu i choć jest to westycyjne środków dostatecz- 99,80, korony czeskie 15,80, duń
kopalń, referat prezesa izby so·
ragadnienie długofalowe, nie po- nych sobie nie zapewniły. Wy- skie 115,90, norweskie 130,4{),
sosnowieckiej posła Sowińs'kie mienić można następujące:
Wobec
polepszenia
się ko- winno schodzić z uwagi czynni- daje się, iż problem ten może ~zwedzkie
133,70, liry włoskie
go oraz dyskusja uad referatem.
niunktury światowej , można H- ków państwowych i gospodar- być pomyślnie 7.alatwiony tylko ~3,50, llzyliagi austriackie S6,50,
'\V referacie swym prezes Soprzy pomocy operacji kredytQ- marki fińskie 11, ma.rki niemieckie
wil1ski obszernie uzasadnił k'O- czyć na pewną dalszą poprawt: czych.
cen
na
rynkacJl
eksportowycb.
Znacznie
szybciej
i
taniej
rozwych.
121, niemieckie srebrne 126.
llleCZ'llOŚć
istnienia konwencji
Nie
załatwi to problemu, dla- wiąże zagadnienie zwiększenia
W
zakończeniu swego inłereAKCJE.
węglowej.
sującego referatu, którego treść
Dla akcji te:J.dencja była słabsza,
tego też trzeba szukać poprawy konsumcji węgla
Bez konwencji nie m'Ogłyby rentowności w kompresji koelektryfikacja kraju.
przytoczyliśmy
w obszernym przy większych obrotach papierami
mi.eć miejsca porozumienia eks·
skrócie, prez. Sowiński podkre- metalurgicznymi i akcjami Banku
portowe, które dają możność ~
...
""
ślił, iż sytuacja przemysłu w~- Polskiego. Notowano: Bank Polski
utrzy mania wyższych cen na
~owego jest poważna i musi być 100,25, Bank Handlowy w Wareza"ynkaeh hnportującycb, a wi~c
rozpatrywana w atmosferze pel- wie 45, Cukier 3D,50, Lilpopy 13,3E
i możność wprowadzenia wię
1/ A
ne-go zrozumienia i troskliwej - 1~,30, Ostrowieckie 28.50 - 28
kszej ilości walut do kraju.
L V
L
życzliwości o dobro tej podsta- Harachowic.e 32,75 - 32,90, Haber
Bez konwencji nie byłoby kon
wowej gałę zi naszego gospodar- busch 36,
troli cen nd. rynkach zagranicz
jest, obok delikatności , najważn i ejszą cechą pierwszorzędnego surowstwa, gdyż sprawa przemysłu wę
PAPIERY PROCENTOWE.
nych i dzika wzajemna konku
ca włókienniczego do produkcji wysokogatnnkowych m a t e r i a łów.
f/lowego jest sprawą nie tylko teDla papiarćw procentowych tenrencja obniżyłaby znacznie ceGruntowne badania dowiodły, że tylko 13 do 30% we~y południowo~o, czy innego kapitału, lecz spra dencja była słabsza, przy
więkny. afrykańskiej wykazuje nierównoś~i. Wobec tak niskiego procentu wełwą Polski.
szych obrot:lch 4 proc. konsolidarBez konwencji byłaby ogromna południowo - aIrykaJlska z łatwością wytrzymuje porównanie z naj
W dyskusji, jaka się rOZWLllę- eyjną i 4 i pćl proc. ziemskimi.
nie utrudniona kontrola dewiz.
delikatniejszymi włóknami.
ła nad tym referatem, poruszo- Notowa.no: 3 proc. inwestycyjua. 1
wpływających do kraju z ekspol
,
no sz'e reg zagadnień, wykracza- emisja 65,50. II emisja 64,50, 4 pro
tu. Wf'łnę południowo-afrykańską otrzymać moina f t
jących poza ramy rozważań nad konsolidacyjna. 55,50 - 55,25, (}rob
Bez konwencji niewątpliwie
wszystkich najpoważnicjszych firm zagranicsn"eh
sytuacją przemysłu węglowego, ne odcinki 54 - 53,75, 5 proc. kon:
uległby zamknięciu szereg em,
ale obejmująeych również i sze- wersyjM 59 - 59,50, 6 proc. poi
r
Bliższych informacji udziela.
k opal na
reg zagadnień strukturalnych d olarowa 54,50, k upon 677
. , 7 prO&.
Istnienie konwencji jest poCommercial Counsellor, "outh Afriean Legation, Berlin.
gospodarstwa polskilelgo.
~tabilizaeyjM 368, kupon 3,92, lr»frzebn-e re względów socjalnych, \.. B. C. P. 8
.J
Mieez. K.
pon 8 TKZ 49,69, 4, i pól proc.
gdyż rozwiązanie tej organizacji
ziemskie 51,75, 4 i pół 'proe.pozna.6
spowodowaJ1oby poważne pertll'J'
skie seria "L" 51,50, 4 j pół proc.
bac.le w spokoju społecznym za·
Wars'I.3.wy 54,63,5 proo- Wannawy.
głębi, dalszą koncentrację pro
IIIIł b"dzi~
I~rił'
mare 59,50,5 proc. Wa.rsrawy .....
duk~ji, a więc zamykanie ko.,
'IJ
5S,25, 5 proc. Łodzi nowe M -palli". wydalanie robotników.
handlarzom za przędzę bawar.lnianą"
51.75, 6 proc. obliga.cje m. WarssaIstnienie konwencji jest po-•
wv VI em. drobne odcinki 60, VIIT
trzebne dla państwa również ze
Onegdaj odbyto się kolejne potrzebę !~tnienia handau, któNiezależnie od S~owlSka
i ix em. 58,25.
względów politycmych, gdy:; posiedzenie komisji porozumie- reg') skł.1óy zaopatrzone są 'fil ię!ego przez kOmISję pororuGIEŁDA I.ODZKA
dzięki zgrupowaniu całego prze wawczej. Na porzą,dlk.u dzien- bogaty asortyment i gdzie naby mlewawczą - spraw:a
zysku j Na wezoraJszym zebrania Jdełdo",..
mysłu węglowego w jalnej moc. tlym figuTowała sprawa ustale- wać mOŻI".3 mniejszą ilość p.rzę dla handlarzy zostanIe przed!o. ~ w Łodzi nolowano:
nej organizacji, n;ąd ma moŹ- nia Celll przędzy (numery wyż· azy.
żona ministerntwu przemysłu i ~
Trans. Spnedał Kapeo
•
d ~eyd·
sze, t. J•. od nr. 40 wzwyż) oraz
Celem umożliwieni.a dalszeg(J handlu.
~ Inwestye.
I em.
66.00
no'c
.... J ....eraDla
uJącego
Inw. 2 ero.
65.00
Ś J:. ~~.
wpływu na kierunek ogólnej po s-prawa cen, jakie mo,gą być po- prowadzenia
przedsięibiorf:tw
Dolarówka
4-5.00
"t
-".l
I
..
dl
go
bierane
przez
handel.
handlowv.ch,
konieczne
jest
utendenc.-a
Konsolidac.
gr.
56.25 5&,00
lI
przemys u w"tl"o owe
w
. J .
K{)nsolidac. dr.
55.00
54-.75
Polsce.
Ustalenie cen na numery wyż stanowienie dla nich pewneJ
na rynku walorów.
Ban'k Polski
101.00 100.00
Ze szczególnym naciskiem pod sze, po szeregu wyjaśnie11, od- marży zysku. Zdaniem handlaKoleJ' EL L.
&25.00 620.00
.
, .
b
e l·
TendencJ'a na rynku walorów mia
kreślił następnie prez. Sowiński I OŻ'O'l1e został o na 2 ty'f,'{) d me, ze rzy, ZyCIe wymaga, a y prz p .
GIEŁDA ZBOZOW A•
.~
k
'
ś'
. . t ers t wa w sprawie
. C'u'"
""" la wczoraj' przebieg niel-ednolity.
2'...00
katastrofalną syluacj~ pl"Zemy' wzglę'l,lu na
omeczn{}
'c umo- sy m)'ms
żyto l gal
23.75 sIu w".,IQwegQ pod w"'''I~dem żliwienia sferom gospodarczym przędzy bawełnianej zostały w Papiery dolarowe nie wykazał}
2yto II gal.
23.50 - 23.76
""l'
~
••
k d h dl
od
zmian, złotowe ulegały pewnym
Pszenica
30.00 - 30.25
niedoma~ań technicmo - inwe· zoriemowania się w sytuacJ'I.
StOSUIIl ·u o an arzy zm y. wahaniom.
Pszenica zbier.
29.75 - 30.00
,tycv.J·nych.
W okresie tym ma być b'O- fikowane w kierunku zastrzeżE
• Mąka żytnia 70 proc.
7 pro_c. pożyczka stabilizacyjna
• dla handln pewnego d opuWyni'ka to, jego zdaniem, stąd Wlem zbadana reakcja rynku ma
(nowy słandart)
~_
ł wędlowy w Polsce r.a obecne cen"', wvsoko\Ść za- szcza!nego procentowo zysku. bez zmian. Transakcji dokonywano
Mąka pszenna
= przemys
I'>
.J
.J
367 w łaceniu, 368 w ·ądaniu
(stary standar't) ł&.50 - ł8J1O
;&d szeregu lat pracuje w warun- pqŁrze110wania o,r az warunki.
\V tym celu wskazane byłobJ po
p
z.
Mąka pszenna 65 pr.
ł ł
d k
t
' d 'k ,..
ń.
6 proc. pożyczka doltarowa utrzy,
·
kach nierentownych i zJ·ada wiu
Dłuższ· ą d ys lmSN
wywoa
a
o
'
oop
owac
o
'O'l111SJ1
pv·
(no•
d
.
'
d I i·... mała się na poziood,e poprzednim
.. J standart) 43.00 - «.005
sną substancję majątkową. PakI kwestia ustalenla cen przę zy rozumieWaWCZe] pioze s aw CkOwies
22.50 - 22.7
., dla handlu.
la handlal"7.V, kłóryby brał u Płacono 54, żądano 55.
Otręby pszenne
13,75 - U.OO
. d
t en z.os t a ł s t Wler zony przez roz
a_oJ
8 proc. pożyczką diUonowską naOtręby pszen. gr.
14.00 - U.5O
ne komiSJ'e, wyznaczane przez
Insl1ukcja minislerstwa stwo dział w pracach komisJi.
50
i
Rzepak
"'5.00 - 56.00
\H'
k t
tł· d
g~""'! dal obracano po 51,
w płacen u,
..1550 - 16.50
.
nąd.
n:yła d)a l lUndlu sytuacj ę wręcz
v mose' en zos a Je. no, '-'v~
Łubin niebieski
.
l
'
.
ty
.
t
O
a
52,
.
25
w
żądaniu.
17 !tA
Niesłyclianie słabe tempo in· ~liun03l!wą ,
gdyż me pozwa a me przYJę
I pos anoW10n n
Lubin ŻÓłty
16.&0 .UY
~
jbl'"
d
'
·ć
4
proc.
prem.
pożyczka dolarow~
G
b
In
2700
2800
westycJ'i w z.akresie uzupełnia- mu pobiera\: żadmego wynagro-I na lzsze poSIe zeme zaprOSI
rac po y
. .
.
1
h dl
ch akt
nie była oficjalnie notowana. PryFasola
3{f.00 4-0.00
uia naJ'niezbędnieJ'szych potrzeb d'lenia za swoje czynnoś cJ. A I de egataan u w
ar
erze watnie obracano ruą:
. 44"'"
k
Seradela
....
.50
24.50
,~,
upno,
...,
Gryka
3U;0 - 32.50
Pwd,ukeyJ'nych powoduje, iż wy przemysł przetwórczy od czuwa rzeczoznawcy.
44,75 sprzedał.
dzieranie się kopalń szybko po·
__
Tendencja spokojna.
stępuje u,aprz.ód, co stwarza slan Q!W9
e
3 proc. pożyczka inwestycyjna
NOTOWANIA BAWEŁNY
•
•
straciła 50 pkt. Za I ero. płacono
NOWY JORK, 23.IV
:::!~a~!:e;:r::ro'::~:.OWUl
przemJ/śle
65.25, żądano 65,75, za II em, pła, tlz?e:f:~~.:,ajg:!d~~~!iP;;~,S.~~J:
cono 64,25, żądallo 64,75.
Słyszy si~ często zarzut, dl a· '
Obawy przed masowymi plajłami
12.92, marzec 12.9-1
czego kopalnie nie inwestowały
5 proc. pożyczka konwersyjna
LIVERPOOL, 23.1V
należycie w latach koniunktury.
Sytuacja przemysłu i handlu ' mysł i handel galanteryjny, mo- podniosła się o 50 pkt. Prywatnie
Zamknięcie: maj 7.26, lipiec 7.80.
I
1937
październik 7.21, grudzień 7.15, str·
Należy wyjaśnić, iż kryzys fina n grllanteryjneg,o pr~dstawia Się\glY zamknąć &el.on w roku
obracano nią po 59,25 w płaceniu, czeń 7.16, marzec 17.16.
sowy w kopalniach węgla trwa obecnie kałastrofalme.
saldem dodatnIm z powodu 59,75 w żądaniu.
ALEKSANDRIA 2S.IV
. l l t .
.
h
Zamknięcie: Sakclłaridis: maj 20.8&
od wIe
u a, ze sz,ereg waznyc
Zupełny zanik tranzakcji na strat, \ dotychczas poniesionych.
5 proc. pOZyczkla k()lejowa oficjal lipiec 20.50, listopad 20.54-, styezeń -"
inwestycji Iwpalnianych uie mo
_.l:
-...Ir
ul
uie nie noł!'wana w obrotacb
że być robi,ony na zapas.
rynlm, o którym donosiliśmy
Wypłacalnlm ć , na 'J~u
e20.51.
prywatnycł.
podniosła
się o 25 pkt
i
ni
W tej sytuacji, która omówio· niedawno występuje w dalszym gla poważnemu pogorsu u
Płacono~"'. nią 56,75, żądano 57.25.
Fabryka Prussak a
na została przez prez. Sowińskie ciągu w całej rozciągłości. Kup- przewidnje się zawies.zt>nie wynadal w pełnym ruchu.
.. b g t
.
•
4, proc...-pożyczka konsolidacyjna
DowiaduJ·emy się, że w sprawte
go b ar d zo o b szerme l o a o Zl· cy z prowinc.,·i w oaó1e nie po- pIał nawet przez szereg powaz' ł
~
- grubsze odcinki straciły 50 pkt.
Ius t rowana obfl'tym ma tena
ero 1,aZ1.1ją się. Zamówień na prowin niejszycb kupców.
i obracano nimi po 55 '" płaceniu, upadłości f-my "Przemysł welnla·
eyfrowo - statystycznym - ko·
h
•
N . h akt
t
'.szym
uy A. Prussak" złożona zostala
nieczne są jaknajszybsu, środki cję agenci firm łódzkic praWIe
aJc ar
erys ycznIeJ
55,50 w żądaniu. Drobne odcinki
laradcze.
zupełnie nie otrzymali. Podaż to momentem jest to, że załamanie spadły o 10 pkt. 53,50 kupno, 54 skarga kasacyjna.
,przedał.
Wobec powyzszego sąd apelaąJDążenie do przywrócenia r~n warów jest stosunkowo duża, a si-: koniunktury na rynku gitoy '" W~zawie w dniu 23 marca
towności w tym przemyśle win sezon letni mija bardzo szybko lanteryjnym ma miejsce w okre
W Iistacb zastawnycb tendencja r. b, nakazał wstrzymanie llkwida00 nastąpić zdaniem prez. So.
d
Ć
b
~.I·e,
który sfery gospodareze w była nieco sł:tbsza.
"JI maJ'ątku firmy.
·ń 'k'
lb
e
dpowied l tru no przypuszcza, a y, na ;:.~ ~~~a ce~, P:I~ :rzez zniż: wet przy poprawie obrotów w ł.odzi zaliczają do okresu wua- Na rynktt akcjowym tendencja
Przedsiębiorstwo upadłej firm,
tę kosztów produkeii,. albo tei pajbHższych tygodniach, prze, st.a.jllcej koniunktury.
' \1ł1ła ró1nlłeź słabsza.
~ostaie nadal w pełnym mełta.

Stoi temu na przeszkodzie -

W

zdaniem przemysłu węglowego
kopalń
zanik rentowności

t.ódź,

zniszczenie techniczne
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- radio

atr, Inuzyk

"Dziady"

Kownie

Ul

Z Kowna donosur.
"Lietuvos Aidas" podaje, że w
'Hy('znill roku przyszłego lHewski
państwowy teatr dramatyczny wy:-tawi "Dziady" l\1ickiewic1.a wedłu~
pomysłtl inscenizacyjnego
t. Wyspiańskiego
tłumaczenil1
litew·
.kim J. Giry.

YSTĘP

PIERWSZYCH

LAUREA·

D

DZISIEJSZY PROGRAM
RADIOWY

T()W KOlli"KUlłSU ~mZYCZNEGo.
Na zebraniu KIt-u w sobotę, dnia
24 b. m., wystąpią o<UMozem pierwszą nagrodą laureaci konkursu L6dzkiego Tow. Muzycznego Bolimowaki
~ krzypee). Holcman i Waldman (for·
tepian), Ponadto prof. Segał omówi
sprawę dwudniowej wycieczki człon
ków klubu. w Zielone Swięta. - Lkz.
ba ucze blików ograniczona_
Początek zebrania klubowego o g0dzinie 9.15.

pożarg

l

zi

Paliło się przy ul. Andrze;a

60 i Adwokackie~ 11

o

godz.. 9 ranu znów '·Clwa.

Ył cZ'Oraj około godziny ;) nad
6.33 Gimnastyka i MUzyka t; płyt.
ranem
wybuchł pożar w farbiar
11.30 ..Spi-.jmy pioIenkr' - auni, naletącej do Stanisława Ma·
dycja dla szkół.

straż ogniowt} do domu
)ająka przy ul. Andrzeja 60.

no

F'

12.03 Zespól Almar i Otton ., mlr:ia· jerczyka, przy ul. Adwokackiej 'V mieszczącym siq lam zakł~

11. :Wskutek nadmiernego gorą dzie lakierniczym .M. I aca po·
ea zapaliły się lE'żące ."ltrowce w wsIał pożar wskutek nieostroż
suszami.
nego obchodzenia sj~ z ognit'Ol
Przybyły lm miejser. V pluton
Na
miejsce
pożaru
pl"Zybyły
las?".
15.15 .. Arie z oper polskich" (płyty) II i IV plutony, którym udało się straży po 30 minutach pożar zlo·
TEATR .\fłEJ,.Kf
,
Z KONSERWATORlUl\( KlmNSKJEJ kalizował.
ogień po półgodzinie ugasić.
16.15 "Z .... eży Maria~j patrzymy
Dzi< i w nir-dzil'lę o ~odz:. l6·cj szla
DOBKIEWICZOWE.J
Straty
wyno
zą
ponad
3.000
Straty stosHllkm'o nieduże.
na
Krak6w"
audycja.
;.<;el' komedIOWy Nic iar()wicza .,Gdzie
W niedzielę, dnia 25 b. m. o godz.
'c'm :2 fortepie6 ...

f%.50 Reeytll'Cje poezji (płyty)
14.30 KGDkorA "DJ~zego kochacie
las?" i słuchowisko ..O c:um numi

16.50 Koncert popularny 'I\" wyk. or. złotych.
4 po południu '1\' sali konser"''Ilłcxrium
(Traugutta n) odhędzie się VI wieczo- kiestry dętej.
~
BRZ\H PAUADOKSALNm
rek muzyczny uczniowski. Udział w
17.50 .,Przegląd wyda'CW\ict'W".
a jednak słuszne je t 1\ 'ierdzenie, 7.('
wieczorku biorą klasy fortepianQwe,
18.20 Audycja poetycka. Wier~Ee •
Odol przyczynia si' do utrzvmania
skrzypcowe, instrumentów dętych j ze- Mariana Piechala.
\\)'smukłej linii. 'porloWl'Y -" zarów
~połowe prof. Bromirskiej, Dohkiewi18.S5 Jan Strauss BarOtll cygali- W malowniczej. wo1nej od kUNU miej· no kobiety. jak i m~żczyźni potwier·
ez:a, Kijeńskiej - Dobkiewicz:owej, Lesoowości, mieszkania umeblowane z dznją. że Odol najlepiej chłodzi i o·
wand<7Wskiego, Lewensteina, Wilko- ~ki - potpourri (płyty).
mirskiego, Nagujewskiego, Brandta, p.
18.50 "Kraków i Po-znań 'W' tyciu bieżącą wodą i nowoczesnymi wygo- rzeżwia, i że płukanie list Odolem znadami do ~ajęcia. Plaża. kąpiele, las. k?micie .gasi ~ragnienic. Pr!=yjmowaJarzębowskiej, Romanowskiej i Wro- kulturalnym Polski".
TEATR POLSKI
cławskiej. Bilety po gr. 50 i d. 1 ero
19.00 Audycja dla polaków agrarn· park, tellls etc. Ceny przystępne. Do- me płynow ZWIększa wagę CIała i pojaro autostradą łagiewnieką albo przez woduje otyłość. Kto prz, wykonyw9
JJziś o :::odzinic 20.30 oraz jutro o 11sbycia przy wejściu na salę.
cą "Co budujemy teraz .. Pol.'lce".
Zgierz. Osada młynarska Skotniki obok niu sportów stosuje Odo!, :r.acho'W'.
;~o dz. 16.30 (po cenach zuiżonych) i
19.30
"Przy
'friecaornej
herhałee"
Smardzewa. Tel. 11-227.
wysmukłą linię ciała.
:W.:30 dana będzie . 'ietna satyra Gakoncert.
hricli Zapol kicj p. t. ,.PanTJ& Mali20.30 Nowoki Ułe~kie - omówi
ezl'w ·ka".
Jan LorentowicJ:•
• S I A M- dalelca kraina świlłł,ń
\Y roli głównej Ja'!.lzia .\ndrzejew·
Mi~dz,naro
~k'ł..
i dzikich .loni
!!1.00 Koncert.
Wstęp 25 gr., młodr:. i5 gr
TEATR POPULARNY
21.50"p0l golhmy imperiytrencji
Dziś o godzinie 20.15 j w niedzielę
bez dmttt".
lo godz. 16.15
i o godz. 20.15 świetna
22.20 Mała orkiNt1:••
l;ullledia Stefana Kiedr7.ylJskiegQ "Rat
Otwarte cały rok.
23.30 Koncert iycze6.
Wolne Mia.to Odańsk.
,i" l) 11.0 ży,ie".
Wolny wywóz: wygranJ.h I
z terenu okręgu
diabeł

nic może'. Ceny zniźone.
O godz. 20.30 premiera głośnego e·
wencmentu W. Speyera .,Adwokat i ,Eahójca". W rolach głównych wy ,tąpią:
/'adcusz Białoszczyński. Ankwicz Szyj
kowska, Chojnacka, Skwarska, Kali.
nowski, :\fatuszltiewicz i inni. Reży.
'eria Henryka SzletYIi.skiego. Dekoracje Konstantego Mackiewicza.

ISKA

I

I

.
FOTOPLASTIKOn Moniuszki 2

owe

Ziazd harcerstwa

JlOICA KALI~ÓW;'\'A

"r FJLHARMONlI

łódzkiego

AUDYCJE ZAGRANICZNE

Jl\frzc.i~zy występ Dory Kalin6wny
" filharmonii o godz;. 20.41) wzbudzH
Jutro odbędzie się w Lodzi etCl'
LONDYN (342)
"ielkie zuinlerC'sow31li!' ze wzglc:du na toczny walny zJ'azd okrpłNl łódzkie- 20.00 Rondo i Oktet Es-dur na insłrumenty dęte :Beethovena.
:·cpertuar .. klury arfy łka prz)'gotowa go związku harcerstwa ";b'polskiego.
WIEDEN' (507)
,a zagranlcą.
O godz, 8 min. 5(1 1l~ placu kate- HI.l0 "Książątko" __ operefka Leharn
BALET .,~IE, AKA"
dralnym p. woje ""da Hauke·No· 22.20 Wariacje na 2 fortepiany Rcgera
1 1l dyjski ua!cl .. \1cllaka". kl<iry na wak jako reprezentant rządu i prze
PAR\'t (1648)
oliol(. liadzic w roku llhieglvm \t7Y~kał wodniczący zarządu okręgo"'ego 17.00 erenada na limyczki BeethoveI nagrnd.;>. 11rzybywa wkl'l,'tcc do PolZHP przyjmie raport hufców harcer ' na, Koncert fortepial1<lWY MareeIIa,
~"i i zawita do Lodzi. gdzil! W) stąpi
Siedem hiszpańskich pieśni ludo·
\\ srodę i czwartC'k o godz. 20. .f5 ",,' skich. O 9·ej odbędzie się w katewych de Falli, Sonata Jaqberta, Ron
':I li fi lharmonii wraz zc znauo hindudrze nabołeńsłwo.
eert brandenburski Bacha.
~k;J orkiC'strą.
.
Otwarcie zjazdu nastąpi o g'odz. 20.30 Msza D-dur Beetho\·cna.
II",,'S .JAR l" J LIU DARWAS
11,30 w sali rady miejskiej.
Na,
PAR~~ (432)
.
\\' dniach 28 i 29 b. m. (I godzinie otwarcie zjazdu przybędą przedsla- ~'O.to Opera PllcclDlego Tosca , Balet
~O ..jO odbf'dą się w T~trzc Polskim
•• l
ł fi
. t
h,
l
Delannoy'a "Pantofelek".
dwa ystępy aktoró" wiedeńskich w wlcJe e waz pans wowyc
w~.
BERLIN (303)
l.11 ilkomitej komf'dii Bu .Fckctego - ' sko~ch, sam~rządowych. CYWll- 20.10 Uwertura .. Romeo i Julia" Czaj
.J('III1".
1oych I ~ołeczenstwa.
k<7Wskiego, "Idylla Zygfryda" R.
\Y rolach głównych wystąpią: uro·
Wagnera, Utwór konceroowy na for
ClU Liii Darwas, slyllny amant filmoBACZNOŚC llŁODZIEŻn
tepian !Z orkiestrą Wcbera i Seren;,.
'~y Hans Jaray, . ~. '!erwin _ Mois,si,
PiętnaScie lat mija od chwili, kiedy
da Regera.
~urt von Lessen I mm.
żołnierz Polski odrodzonej objął w
SZTUTGART (628)
posiadanie ziemię Piastów - Gómy 00.00 Muzyka staro - angielska.
Sląs~. Ten lIr~zysty d~ieil o1x:hodzić
MONACHIUM (405)
D1ETA_
bę~~:~yw:s::l~r:a:~;~je wystąpią 19.30 "Cosi van tutle" - komiczna
(\ \'waI!3 pa:edc wszystkim ści.!łego za w pochQdzie J'ak naJ'licznicJ' i J'ak naJ'.
opera Mozarta.
-,'os')wania się d,:> wskaz6wek teka·
n:a. odnosz:ącyrh się do potra,,'. Kawa okaz:alej.
MEDIOLAN (368)
lIag, polecnna przez lekarzy licznym
iech wszystka was1.'a energia z~- 21.00 "Napój mił05J1Y" - opera Do·
,'~obom. chorującym na serce, nerwy. ~po1i ~i~ w )~dnym dążeniu: wystąpić
nlzctti'ego.
'lerki i z'ołądek a cz t k ' ó . . JaknaJPI~kllleJ!
'
ę o -roc r wmez
A J'ak to zrobić. do,,'iecie si .. w hiuJ,odczas stosowania diet w razie za."
RAUT MAKABI
•.
('horowania na cukrzycę, jest kawą r7.~ k~,mHetu, o~cl~odu, "Legionu Slą•. "
" - DZ~S!
pod gwarancją hezkofeinową. Kawa s~ego., ul. ZWI~kl 4, tel. 23·402, co:
DZiŚ eht.a towa.rzyska Łod.za spo~
Fag 5est _ polecaną przez przeszło. ~~~e.;.g~,~~!~~::.1!",~0.~~~. k~, się na .wiosennym rauci.e ".I~ka,
10.000 lekarz}.
O
kt N K
1971 1361 II bl. BędZIe to oolsprzeczIlle naJ lep,

II

n

aSlno-Hotel najpi~lrniejsay

i nlljnowoc.eśniejssy hotel nad
Bałtykiem, otwarty od Zielonyoh ŚwIątek.
odnowiony i zmodernbowanv.
•
d
Bezpośre nIe wejście do KASYNA ORY.
_ _ _II'II_ _ _ _IiII_ _ _II2!DElJ.aI_~m=_ _ _!!lI!I~I!II-rii

u'rbaus Hotel

BIL

firmy Handel

Włóklenoiczy
na

S.

dzień

Eisn r.

Spółka

Akcyjna wŁodzi

31 Grudni

1936 r.
Aktywa. :Majątek stały: PInce zł. 30.000, Budynki mieszkamt

z1 136.500.-, Ruchomości zł. 11 .411.75, Należnoścl hipoteczne zł.
24.290.-, razem zł. 202.201.75. lUająłell płynny: Kasa zł. 935.30.
.Weksle zł. 1.506.58. Banki zł. 21.240.3il, Papiery wartościowe zł.
2.970.-, Dłużnicy zł. 267.308.51, Materiały opałowe zł. 570.-, M.
zem xl. 294.530.72, Koszta organizacyjne zł. 7.309.88, Sumy przechodni.e zł. 1.140.50, Pozostałość straty z roku 1934 zł. 2.857.37,
ogółem zł. 508.040.22. Sumy pozabilansowe: Różni z tyt. kaucji
h'
ł 142000
Ot
k ' h'
ł 7000
Obł'
lp. Z •
.
.-.
rz rmane aucJe lp. Z . .
.-.
IgO wekslowe zł. 25.589.31. Pasywa. Kapitały wł nc: akc jny zł. 300.000,
rezerwowy zł. 10.000, 1Ja.pasowy zł. 3.277.22, razem d. 313.277.22.
Kapitał amortyzacyjny pozostałość zł. 9.823.60, odpisano W' roku 1936 zł. 2.533.24, dopisano w 1936 roku zł. 2.193.84. razem zł.
9.48,1.20. Zobowiązania: ~Vierzyc;ele - Banki zł. 68.- , Hóżni zł..
44.692.11, Pożyczka długoterminowa zł. 15.617.95, Akcep(v zł.
.)
66.000.-, raz·em zł. 126.438.06, Sumy przechodnie zł. :-12.928.32,
Straty i zyski: zysk za 1936 r. zł. 25.912.42, ogółem zł. 508.040.22.
Sumy pozabilansowe: Kaucje hipoteczne zł. U2.000.-, \Vierzyciel e z tyto k
' .. l .
ł 7O O
.
' .zyrowc z ł . fi"
5
aucJl
up. z.
. O .--, Z ObowlązU'ma
~a. 8U.Sl.
Rachunek strat j zysków za 1936 :. Przychód: Zys1' tlT"utto na pf7~dzy zł. 324.98, Zysk na 1Iprzed Dleruchom. zł. 57..1,3:1.24. \Vpły~~'
l. nieruchomości zł. lt6.880.35~ Procenty ~trz~.lIlallC z"ł. :5; G.O i .02,
:razem zI. 180.::!45.59. Rozchód: WydatkI mernchomOSCl złoI.
o a. r. m.
sza zabawa w sezonie, najrruJsza 21.296.19, Roszty handlowe zł. 30.52-1.75, Podatki i świadczenia s'{).
OBWIESZCZENIE
inauguracja "zielonego karnavrohC. cjalne zł. 72.995.57, Procenty wypłacone zł. 17.5MI.08. Koszty orgaKomornik Sl1 du GrodJkiego w ŁoOrganizatorzy przygotowali roni nizacyjne zł. 7309.88, AmortyzacJ'a nieruchomości 1 ruchomości
d:ri, rew. 2-go, zamieszlcały w Łod%i,
pra}' ulicy KiliJlsktego 114
stwo atrakcji, doskonały bufet, pier zl. 2.293.84, Straty na dłużnikach zł. 2.363.86, (~zysty zys1- za H)~(l
na zasadzie art. 602 K. P. C ogłasza wszorzędną orkiestrę. Biała sala rok zł. 25.912.42, ogółem zł. 180.245.59.
że w dniu 30 kwietnIa 19371'. o godz;. "Manteufla", gdzie odbędzie siQ

I

K A N CEL A R I A
TŁUMACZA
PRZYSIĘGŁEGO

12 w Łodzi, przy ulicy
Piotrkowskiej 164
odbędzie się publiczna licytacja ruchomości, a mianowicie:
mebli I obrazów
\ PRZENIESIONA ZOSTAŁA os.acowanych na łąCJ1\11 sum e
zł. 950.NA ULICĘ
kt6re oglądać można w
dnin. licyt~c~i w miejscu sprzedaży, w
czasie wyzeJ oznaczonym.
L6dź, dnia 15 kwietnia 1937 r.
- - - - - - - - - - - -_ _....:
Komornik ' (-) Aniserewlez.

O-ra Arman~a Aker~er~a

PIOTRKOWSKĄ 80
Dźwi~kowe

ł

kino

Dziś l

dni

L'~\"

."

.'.

"(l:·.~.. ··. .

'

.•

Sienkiewicza 40, tel. 141-22

"

o g. 4 pp., 'W obot)
niedziele o godz. 12.

en od 50 gr.

~~~~~~~

w

sobol~,

zdnia
łlL. 24W.I.Z.O.
b. m.

o godzinic
17.ej w lokalu włalinym. przy ul. Piotr
kowskiej 86 na zwykłym zebraniul
członkiń i?-i. chem. F. Szac-RogozJńska wygłOSI referl!t D. t. "Obecna sytuacja w PalestynIe".

Arcydzieło treś ci,
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PIERWSZA

l e.: z D i .: a Siam iOloe-'z a
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LÓZKAl\-n

D

•

e S d
b"

Irurgla Zę OW, SZCZę

PIOTRKOWSKA 56

gry i reżyserii: wg.

e

•

k . "

-

I

.
Jamy ustnej

o

TEL. 129-77.

Przychodnia csynna od god);. 9 do 12

głośnego

utworu Piotra Benoit,
W rolach głównych:

czł. Ak~d.

Frane.

E iS:»4I::U

-..JOhn

Na pierwszy soans wszystkitl mieisoa po 54 gr•

. .____E~~· ~S~____~~~~~~~~~~~~
i dni nastepnJch!
Wielk- pod1Aroiny pr

IJlY"

le81 Harloi

STAŁYMI

Ch"'

w dni powsz. o g. 4, w niedziele i święta o l~ w pol.

Dziś

''łf~

Początek
j

Początek

so
.'f.. -. -

. '.

raut została pięknie udekorowa1l3.
p
k
d 22"
W
ocząt€' - o go~. ..,-leJ.
Rtęp
ł.ylko za zapros;/;eniami.

e Ig m r

RA IETI\
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następnych!
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WSTRZĄSAJĄCY FILM

SZPIEGOWSKI

fraDcbot Tone -

W 1'01aob

tiary

GraBł

o"h
D
.,

królowi~

g-łównyeb.

.- Lawll

Słone

P'L.

humorl1

i F L-,,,,,·

w nl!jlepSZfl1\
fllmie $czonA

Dodatek: Zakochana paraNast. progr.: .. ,",mierć eayha w dtungli'" w roli gł. Warner Raxter.
__~~~~~~~~=-~I. . . . . . . . . . . .____________________a5~E:DB__. .
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Polska komedia muzyc:ma.
,V roli 'głównej

O

.

N

'"

O

D..

"

Dziś

2 poranki o g. 12 i 2

•

%4.n- "GLOS · pon~

........ t9S'7

/

'IORI\ D-fa JUnOH'A JBRZY PlILL pmIRK~W~Ka 73
, " .':

,111 nie~zielę, cłDill 25 kwIetnia br. o g. 12,30 w połudnIe WIELKI WARSZAWSKI FESTIVAL MODY
•
"
• JUTRO,
ULlzl3ł blOl1\
firmy! Dom Modelowy "Ewelina" (toalety) W.wa, Chmielna 24, Lamartre (futra) W-wa Ja vn,°osen;t:letn'eJ.ta~el1eJ!

telef. !:?13 84

,,~nlv~ł:l~e

Bilety do nabycia w kasie Filharmonii •

Inecło

.

W pięknym suchym lesie

włos6w),

Mielscowość

Iieznie odwiedzlIna CAI:.Y
ROK, siml\ NARTY. Stala komunikacja
AUTOBUSOWA .apewnlona.

metalowe
dla dorosłych i dzieci
Specjalny !lkład mebli lakierowan'y€:h "S P R Z Ę T D O M O WY"
Poznań, Św. Marcina 9/10.
Prospekty wysyłamy na żądanie.
Ł6żka

~

Do akt Nr. Km 589/37 In

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi
rew. 2-go, zamieszkały w Lodzi przy
ul. Kilińskiego nr. !i4, na za~adzie
art. 6.02 K. P. C. ogłasza, że w dniu
4 maja 1937 roku o godz. l2-ej w Lo·
d.zi, prz~ ul. W:igury nr. 29 odbędzie

do. WYnAJJ:[IA
,.,.

(WUldOmo~CI
Tel.l

~_ ,

GUM ..? JE\T DOWODNIE NAJBARDZIU
ROZPOW~Zf'HNIOHIJ\ MARą NA KULr ZIEHSKrEJt
NIE ISTNIEJE MARKA LEP$ZA,C.ZV TEŻ PEWNte.;.sZA

..OlLA

208-86
203-9:1

Sl~ pub!I~zna ,hcyt~cja ruchomości,

5 ~'.nU

/UIntx.d.

10-2.4-8
bl.201-89

Do akt Nr. Km 575f37/n
ltomornik Sądu Grodzkiego 'W Łodzi i
rew•. 2-go, zamieszkały w Lodzi, przy I
ul. Kilińskiego nr. 114, na zasadzie
art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu
5 maja 1937 roku, o godz. 12-ej w Ło 
dzi, przy ul. Kilińskiego 73 i Głównej
nr. 67 odbędzie się publiezna licytacja
ruchomości, a mianowicie: mebli, kryształów,
garderoby męskiej, pianina,
lampy wiszącej, oszacowanych na łącz .
n ą sumę zł. 2.185, które można oglą
dać w dniu licytacji w miejscu sprze·
daży, w czasie wyżej oznaczonym.
Lódi, dnia 16 kwietnia 1937 r.
Komornik: (-) Anlserewlez
Sprawa Ch. M, Mandla przeciwko I
W. L. Gliksmanowi i Fr. Warszaw- •
skiej.

I

~eIt

"..,uuU. ~~ ~

WM

Związek

4otulJl.ó1'~,·

ilal[irlell

Pnadlałó

Zgrzebnych

wojew.
ł6dzkiego

lawiadamia, ił w dniu 28 kwietnia 1937 r.
o godl. 19 odbęd2ie się

Zwyczajne Walne Zebranie
z

Członków

następującym porządkiem

dziennym:
• 1) Zagajenie zebrania, 2) Wybór przewodm.cz~cej:fo, 3) OdczvtaI?-ie protokułu Komisji Re-WIZYJne], 4) Odczytame sprawozdania Zarządu,
5) wybory nowyoh władz Związku, 6) Wolne

DR. MED.

IfI.Taubenhilus
AKUSZER-GINEKOLOG
pnyJmuje ad 8-9 r. i 4-8 w.

Zg .- e r s k a 11
tel. ~46-09

wnioski.
•

I

BRD. l i[,"d. I (; l rI

. W rasie nie doj§cia do skutku Walnego Zebrania
w pIerwszym terminie, wyznacza sie drugi termin (§ 26)
na dzień 28 kwietnia 1937 r. o g, 20-ej.

--:-I

a

mla,nowIcle: bllardow, stołu, aparatu
radiowego, nszacowanych na łączną su
mę. zł. 682, które można o"'lądać w dniu
li.cytac~i .w miejscu sprzedaży, w eza·
sle wyzeJ oznaczonym.
Łódź, dnia 20 kwietnia 1937 roku.
Knmornik: (-) An!serewiez
Sprawa H. Bornetowej i Innych przf
ciwko malż. Stender.

oo"OL~A·Gu.H ..~.GDYŻ.OLLA·JE~T BEZSPRZECZNIE
NIEPRZESUIiJ,IIONA TAK • SWEJ JAKOŚCI.IA'" OEUJ<ATNOSO!

OBWIESZCZENIE

KL1

C~~e~uWI~dZ~~w~~re~~s.

na

(

AUTOSTRADĄ (4 i p6ł km. od tram- (
waju 1 i 6). 2 WILLE odremontowane 11 pokoi umebląwane i , 4 kuchnie.

OGRODOWE
STALOWE

t.

(os~~tn%ok~~!!k~ ;odyR?~~~f~;aqJard·

- I
l Iglewniki ' A• oeoslona

fh~
l'I f D l f

r

luksusowe}
W-wa. Krl!cJa 34, A. Zaremba (stroje męskie) W' W!! Wsoólna 36, Barb!!ra- (dessous) W-wa Jasn!! l '
sna..
aISo':l-~ arlette (kapeJuue)
H. SzenWl/: (wJr,oby d.łane-modele wiedeńskie) Ł6di, Piotrk. 128, "Szwarc i Jabłoński (ucze~anie) Ł6~' .Dora. (go~sety I pasy) W'wa, Hota 34.
czochy),
p de• Be(a!'te ó_Cedib- (kosdmetyki) .
Raptd-Paris (farba do
Worth-Pari's
. (1'0)11

•

~~~_~~~~__aRmmmm~_~m.__________~~YC~C~t~S~-~a~r~ls~~ru~e;u~w~n;a~n~y~t;=;u;~~o~o~c~z~u~~~_L~u~m:i:~~~bnb~.~~.
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n-lia
Sala Fi;lh!trmG
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ReDeracie
giór
na mielIcu

robne 1I

..
, _ _ _ __
.,

P R A C A ff

Kursy Zawodowe

T••

2~(lskie

przy

w::;E:k:~~~::.:t::··1
działy:

przyjmuje zapi!:y na naM.
1. Sztuka stosowanI' bafclar. praeprowadzlł się na u l . "
_ _ _ _w
-_ . . stwo.
spec. chor. sek sus I nych ,
N
t
:
14
.
'.
.
'
t;...ł.J.
wenerycznych I sk6rnych
OWLCZa
ili··'·"'''''~~-'''''''
~ ~Ii OKAZYJNIE sprzella.m wózek głę'2 Krawiectwo damI'kie --.v
(włos6w)
(R6g PiłSlldskiego).
Tel. 141-32. II
I wycbowaDlB I boki dla bliźniąt. Obajrzeć można 3. Gorsectarstwo • Ilrój.
g.• 8 -: 10, 12 - 2,5 - 8 ..
- - ul.
3, m. 4.
4. Modniarstwo - kapelusze.
n
~,.
w medz1ele 1 śWlęta od 9 _ 11
W YKWALIFIKOW AN A
wycho5. Bieliźniarstwo • krój.
Pbflmule od 9-U rano i od 6-8 w
wawczyni do
lub .do
6.
W nled.iele I §wi~ta od 10-12
7. Manicure.
DOKTOR
I>tarszego dzieck.'t, władająca gnrn- _.
..
____*"'III1Ii::11_ _ _
Spec chor
k'
h
h
.
, i8s:~~~~I~yc'henerycsnfc

IlndrzeJ-a .. tel 132-28

aru
Przyjm~je ~d

--.---

RBICHBR

~

LEKARZ. DENTYSTA

Helena HaloerO
NARVTO ZVtCZA

2

,;.~.

----------.--------------

Mielczarskieg~
II Posad"

ni9mowlęcia

II
=

jęz
zajęd'
· ',
g~spo yru prz!J"
~~~~f~r~yŻ~~~~~ło;~~n:or~~:~:~ ::ieW:Od~~;in;:h e!~~~ki::~~~'

tcwnie
niemieckim, szuka
RUTYNOWk'1A
cia w mieści9 lu!) na wyjazd od \ .
"1

• l' ta h 'b
k'
h
. peC18 18
c aro
s ornve
S
wenerycznych i seksualnych

1>"
orannego •

~"'"

Zb.

POłudnlo wlI

DR. MED.

dla chorych

I ts -

."...

------ .-----

Haltrechl

r. J.. adel

KUPUJĘ i sprz·~da.ję meble. dywa-

d

'.SI.' O-'bergal ::
Dr.
choroby skórno-wenervczne
l

I

N
tel. 106-30 O

seksualne.

tri-a

r
e

Zamenhofa)
~

r

_

10.
Zawadzka
ord. 9-11 i od ' S-8

• nled.lele i 'wleta od 9-1.

KASĘ ogniotrwałą

-----..- ----Ił! ( Z D i ( ił
d I a P o' ..., l

RndrzBia 4, tel. m-g2

..I.

--~---~._---.

ALĄ ONDULACJĘ

wykonuje specjalista w zajdadzie
fryzjerskim. Andrzeja. 10. Cęna
zł.

5.-"

960-t2

I--=-=--=--LO-ka-le~' 1
~

GB

J

•

KOMFORTOWE 3-pokojowe miesz.
kanie, nowoczesne urządzenia, eeDtralne ogrzewanie, z wszelkimi wygodami do wynajęcia w nowym domu. Gdańska. 57. WiadomoiC łelef. .

185 94.

--_......

557-:ł

175-71 ~~::e;''':4~~ do wyD>"'' ' '- Ki :~::i=. ~~~~:o~l:"'w. J_ Hener- POKÓJ z.
meblami dtt
oddg,nia. Piotrkowska 51, m. 52, ad
RUSY KEELER, JAME' CAGNEY o,.. 300 nal,'.kn'.I..y,' kob'" 10 - 4 pp.
świata w pelnej przepychu i pomy &Jo"n
l'I O i q I e ---._- ~
oIow,,' .ytu"i' kom,dii m.,y""' i- ~ . . . . .
POKÓ.J umeblowany z wszelkimi
~
Nadprogram I Mrożąca krew w żyłach sensacla DOKT6R x.
ktlchni~

Z"

D

-~-----

b·

T

•

Najweselsza komedia polskiej produkcji pod tyto

Dziś i dni nasteDn"ch!

lEDZIE LEPIEJ

W rolach głównych:
W pozost. rol.: Nlemirzanka,

miesięczna "Głosu Porannego" ze wszystkiemi do'
datkami wynosi w todzi zł. 4.60, %8 odnoszenie

40 !1roszy, z przesyłką ,Jocztową w kraju Rękopisów

48-16

---------(komplet),
TRW

W rolach gł.! Fay Wray I Llonel Atw:U re!yse ' Michael Curtiz wy~odarr:i w eleganckim domu d4
Następny program: "Je I c1erws~a m . łość"
wynajęcia. Narutowicza 39, tł
Po Cli. seansów 4-6-8-10, w niedzielę poranek o god •. 12 w poł.
23605•
Dziś i dni następnJch I
w sobotę o godz. 2-ej popoł.,

O
A

Prenumerata

M. Fajnwaks, tet 113-46.

--~--

•

N •
CN
w

PLASZCZE impregnowane damskie
i męsltia wykonuj~ solidnie. Ceny
przystępne.
Lódf, Zachodnia. 81,

_. _ _ _ _ _ .

Kopernika 16.

".:!!O

UJ,

ELEGANCCY panowie szyją sobie
spodnie tylko u pierwszorzędnego
d
posa y do specjalisty, który powrócił z Pary
D .,
.
lub
5. 51-2 ża. B. Fajwlewicz, Al. I Maja. 2,
fr. I p.
.

firmy Arenheim~
Berlin, okazyjnie sprzedam. ZeromPRZEPISYW ANIE na maszynie
'IOTRKOWSKA 88 chor. skórne i weneryczne ~kiego 41, m. 31, drugie podwMze.
5.181'-3 oraz powielanie wykonuje rutynoCzynna od IJ r. do 9 w
ul. Piotrkowskiej 10
ulczeniB chor. weneryczno i sUrnych prseprowadził się.
wana m3.szynistka. Piotrko\''iilka
---------~
na ul.
Speejalny gabinet kosmetyczny.
0KAZYJNIE
do
sprzedania
~abi, 107, prawa ofiJyrut, parttlr (w Zwilf'l'
Panie przyjmuje kobieta - lekarz Plofrkowską 161, fBI. Z45-Z1
541-2
net, sypialnia lakierowJ,na :::tylowa ku Lokatorćw).
od 8 -2 i od 7 -9 wiecz.
PORADA 3 ZL
c,raz inne mebla. Andrzeja 7, sklad
W niedlielę i święta g-f p p.
--~-------------------.-Ul€'bli.
301-2 PLAC
do wydzierzawi€'nia oraz staj
uia na kilka par koni, blisko boczPSY MI.ODE czystej rasy Cocker - nicy kolC'jowej. Wiad~mość: WólSpaniele, Buldo('~lti francuskIe, (,za il ska 91, I piętro, front, mioszk.
dl.
~zkockie Te:riery, Ratlerki. it~. ma U; od godz. 10 - 12 i od S - :5 pp.
..
. . do sprzedruna Zakład ZoclOglczny
AKUSZER-GINEKOLOG
(strzyżenie psów)
O. FolkmaIm, ul. Andrzeja 7,_ tel --- *----., _.. .. __ ._ _..
pr,zYjmuje· od 10-12 i od 4-8 w.
124-76.
555-2 ZGUBIONO 2 kwity inkasowe za
lek. wet. M. A. Relcha
_~
,
_
Nr. 572261, 57~62 na. zł. 300 i 100,
Ja
,_
fidańska
DO~ z obszernym placem. d~ sprz.€' wyd. przez Bank Kupiecko Kredy.

wweneryc:zne

Sekretarjat czynny' w g. od 9=- 13

;;:;:;::;:;;;;;':;;::';-Ob"go
domu
z 6·klasowym gimnazjalnym wy-

I tł'
"
;:5Z a cemem pOS7.UKuJa
oszycia, porcelanę i d' l
or
b M
Zlec {a.
erty su " .
różne sprzęty domowe. Andrzeja 'I, dzwonić: 266·19, od 3 skład mebli, tel. 258-99.
30i-8

Ff

PRYWATNA PRZYCHODNIA

I

"lJ

ny, maszyny

Ondulacła.

PENSJONAT kQffiPl-et-nt-e-wqdJo---ferty p(,d "Rutynowana do admm. ny do wy(lzierżawiania.. Wiadomość:
_ E. Nakielska, Glowno, bufet k.aleOOO-~
•
jowy.
547-:t

316-9
..

lenenle promieniami
Roentgena IP~.!!I.~ i .!!~d~Ż.
' a Z8, fel. ZOI-"lI

z"Jm. od 8-11 rano \' S-8 ~.
pr ~
w nledllllele i §wlęłl1 od' 9-12 pp.

TEL. 170·96
Godz. przyjęć: od 11-2 i 4--7.

,-

nauka

zł. 6.-, ngranicą -

redakcia nie zwraca.

zł. 9.-

""'"

Fertner

I

o

Zabcz,ński

i

•

ońko

Sielański

"B"I'
a ' zaredakcyjnym
Wler~t m.lllin~tr.:JNi
(stroni
I-sz;a strona :.4
Reklamy tekatem
la JI
zł. 1.53; w tek3cie: z zutrzeż~niem miejsca 60 gr., bez zastrzeżenia miejsca
OgtOS
SO gr., nekrololZi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, najmniejsze ogłoszenie ał. !.~
l-sl:palt.:J"vi

j

SZp!llt):

ZI.;

POSlukiwanie pracy 10 !Zr. za wyraz, naimnieisz;e zł. 1.20. Ozłcnzenia zQr~czynJM~ i zdlubinowe 12 sł. Ogło.
szenia w dodatku niedzielnym .Rewla- (str. S up.) 1 d. Ogło ~zenia zamiejscowe obliclane 9~ o SOOJo drożej
firm zagr. 100010. Za oglonen la tabełaryc:J:n~ lub fant al, dodatk. sao/(!o Oltloszenia dwukolol'. o 50°/0 drab

~a ~dawJlictYi.Q ,.P..~". l'i.r.d.wnicJa

sp-. z ogr. odp. Eugenjusz KrODman

Y-l drukarni

własJl~j l'iotrkowska lOt.

