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Pogłoski O "osławleniu

"rzez Nieme" ultimatum Czechosło
wacii i mobllizac;i we Franc;i wJlwol.,,, reakci na giełdzie

Musso in-

PARY2. 2ó 5. (Tel. wł.). -WczoraJ na giełdzie pojawiły
się fa"łast~- czne pogłoski, mającc na ceJu sianie zamętu.
noz.~zerzaJło wieści o całkowitym zerwaniu rozmów w\osko • francuskich o POSTAWIE.' :IE PRZEZ RZESZĘ NIE
MIECKĄ ULTIMATUM CZ.E ·
CHOSLOWAC.JJ.
O ZARZĄDZ E;\T U; MOBILIZACJI WE
pR.-\l\"Cn i t. d. Rz,ecz naturaI
na, 7,c łak.i(' pogłoski musiały
~wołae wielkie zdenerwowanie siei' gospodarczych i linansówycb, . wrażliwych na ~szeI'de wersJe. Otłdziałały td silnie na ' giełd~.
Władze wystąpiły zdecydmn
nie przeciwko srewoom paniki.
Ogłoszollo uspokajające komunikaty, a policja aresztowała ~
osób za rozsiewanie paniczn)'clt al3!'tnów.

.chmur!Wona s,tuacl-a

Za

..
. Nie mniej sytuacJa międzyna
rodowa uległa zachmurzeniu,
a powodem tego ]est lakt~ :re 1'0
kowanl a
francusko' włoskie
utknęły na manwym punkcie.
Utrzymuią tutu'_ iż pł'zyczyna
główna leży w Hiszpanii i w:
niel'ozstrzygniętej dotąd. wałce
domowej o drogi w polityce Zł!
granicznej. Mussolini zarzucił
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/świadczeniem,

PARYŻ, 20 maja. (PAT.) Aczkolwiek obecna sytuacja w rokowaniach fl'aueusko - wio skich oceniana jest w dalszym ciągu z daleko idącym sceptycyzmem, jednak po rozmowie między
ambasadorem angIclskim w RZ}'mie a hl'. Ciano, wZI'OSły nie<-"O nadżieje na podjęcie rozmów na
nowo dzięki angielskiemu pośrednictwu.
W tej chwili uwaga kół politycznych paryskich i prasy francuskie.l ZWRACA SIĘ CORAZ
BARDZIEJ KU OCZEKIWANEMU POSIEDZENIU LONDYŃSKIEGO KOMITETU NIEINTERWENCJJ.
'Wyrażana jest nadzieja, że w razie osiągnięcia porozumienia na tym komitecie <''0 do angieIskiego projektu wycofania ochotników przy jednoczesnym przywróceniu kontroli na grani cy pirenejskiej i na morzu, jeden z najtrudniejszych momentów w obecnych stosunkach fł'anclIsko - włoskich, t. j. zagadnienie hiszpańskie, straci w macznej mierze na swej ostrości, ułatwia-

PRZJ': CIWKO
SZERZENIU ALARMUJĄC\CH
PLOTEK, które w czasie środowego posiedzenia giełdowego wy
wołały zniżkową tendenc,lf : .Uo
kursów ua giełdzie paryskiej.
PI'emier oświadczył m. in., Ź('
od kilku dni. rollpowszechniaut'
są we Fraucji pogłoski wygląda
jące na to, jakgdyby chciano. Wf'
Francji rozpętać ofensywę fał Iszywych wiadomości. Przy tof czywszy kilka charaklerystyczI nych przykładów premier o-

I

I

jąc nawiązanie rokowań.
Największe obawy budzi obecnie w prasie paryskiej ewentualne stanowisko Nit>miec, al -

świadczył, że obowiązkiem rzą

du jest obrona opinii publiczll('.i
bowiem po ukłaelzie angielsko - włoskim prasa francuska liczy na to, że włosi nie
wystąpią
przed dalszym pojawianiem słę
zbyt otwarcie, ani zbyt ostro przeciwko projekto wanemu układowi.
tego rodzaju pogłosek.
Rozważając ostatnie trudności, wynikłe 'l' rokowaniach z Rzymem, PRASA .F RANCUSKA
- Nie będę nic więccj mówil
OSKARŻA NIEMCY O GRĘ ZAKULISOWĄ, której następstwem .test przewlekanie rokowalI - oświadczył pI'emier o szerz;,,przez Rzym.
clclach fałszywych wiadoł o 't",
Niezależnie od tego wyrażana jest przez publicystów francuskich obawa, aby taktyka - ci, któI'zy działają prze'~ le włoska, utrudniająca zawarcie układów z Francją, nie doprowadziła do pewnego zwrotu w po - ! komyślność. zostaną spl'owadze
myce angielskiej. Przedłużenie się niezdecydowanej sytuacji w wO.lnie domowej w Hiszpanii. I Iti na wła~iwą dl'Og~ I)UCZ P I' Oopóźniając zbyt długo we.iście w życie układu między Londynem a Rzymem, mogłoby sktoni~ stą naukę l'aktów. Wobcc IJ(~h
Londyn do przejścia do porządku dziennego nad sprawą hiszpańską. Rząd angielski bowiem, by inatomiast, którzy służą tajn~ Ul i
nie dopuścić do tego, ażeby sprawa hisqlańska mogła zakwestionować wyniki, uzyskane w ro- uierzetelnym inłere~om, zostan ą
kowaniach z Włochami, mógłby zdecydować si~ na uznanie imperium etiop kicgo, co wprowadzi- 7.3StO owane sankcje karne. loby na pewien czas rozbie.żnoś4i w taktycc między Pal'yżem a Londynem.
Francja jednak pozostanie ni eI
dza'JU k 8mpal1l. t',
~
czuła na tego 1'0
•
LONDYN. 20 maja. (PAT.) - Bawiący w Londynie francuski minister sprawiedliwoś ci gdyż wszystko pozwala na sp ~'Paul Reynaud odwiedził dziś lorda Halifaxa.- W kołach dobrze poinformowanych zapewnia- !!lądanie w przyszłość z oplym ,,,
ją, że rozmowa dotyczyła obecnych trudności, powstałych pomiędzy Francją a Włochami.
mcm. Kaźela akcja rządu zm icRząd brytyjski, a zwłaszcza premier Chamberlain i lord Halifax dąży do tego, aby zała- rza do obrony pokoju. ,test to
godzić powstały spór w obawie, że trwanie tego sporu i ewentualne pogłębienie go odbić się mo - h'wała doktryna Frauc,ii. HOLI \ ..
że niekorzystnie na pol'OZ1lmieniu francusko - b rytyjskim.
wy londyńskie pozwoliły WZII W -

I

w~wk~~~~ ~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~ćM~~hanw~o - b~ty}

żc udziela

I

rządowi walenckieską. kti.ra nie grozi nikom u. ,\
_ żliwicnie
lnu pomocv •
tego porozumienia' w tej sprawie. ą. POŁOŹEl\'1E
rLONJ?YN,. 20 5,'
AT~. ' ~\ naodwr.ót .jest gwarancją poko.lll
J
STAWIA CAŁY UKŁAD AN- UWAŻAJ"
ZA POWAŻNE. \\czora, WleC:~OIelll pOla\\tłv
Kwestia hisipańSka wywołaq .
:..
."
europeJskle"o.
GLO - WŁOSKI POD ZNA· Gdyby nie doszł~ do wy.iaśnic- Się domcslema () chorobIe pl'C~.
,
..
ła silne zanieooko_~e w Lon- KlEM iP'YTANIA.
nia sytuacii, w takim razie Eu- miera Chamberlaina. 'V kuSiła i wola pokOjowa 1<I'au('.1'
dynie. •
' Fr
'
Wł
połoz'
ropa ~a.i~zie się w syłuac.ii ~ lach politycznych zaczt;to mó- jest je_i najwyższą gWaI'allcją. Pomlęd~y g~n.
auco a
o
•
dobne.l, .lak po AnschluSSle. WIC o możli~ości przesHcnin .!a.kic.kohv~ek byłyby ok.?li~z,."o('_hami wynikły pewne nieporoAml'lasador angielski w Rzy- Mussolini, czu,ląe po wizycie Hi rzadowC!!o.
SCI, franc.la ~DOLNA JES'I Z,\ zumienia co do dalszych sposo mie, lord Perthy, inte~lował tlera i uchwałach ~enewskich,
.
l"I
REZPIECZYC WŁASNYMI ~,~
bów w&!k~. O .i1e Włoeh~ r~de w te.i sprawie fi hr. Clano. jak uznających faktycznie podbój
Oświadczenie
LA'MI
NIENARUSZALNO~(:
bv wkbace na.1szvbsze złikwJdo i ambasador Grandi otrzymał Abisynii, korz)-sblą dla siebie
D I d"
GUANie swego imperium, prLewanie całej kamuanIi, _.• o ~le odpowiednie zapytania co do syttiac.ię _ gra na zwłokę i
~ er2 ciwko wszelkim próbom gwałtu.
ł'"'r~eo nie chce prZedSJęWZłął\linii polityki włoskiej.
radby uzyskae lakieś nowe
PARYZ, 20 lOa.ia. (PAT,) -- Cheiałem popl'ostu przypomnieć
natychmiast ~bkic~ zdeeydo.
Pomiędzy Londynem a Pary- konces.łe.
Premier Daladier w~'stąpił ostal - oświadczył premier Daladłer
wonych krokow w~.1CJll1ych, li: żem toczą się ciągłe rozmowy
nio z bardzo energiczuym 0 - - wytrwałość celów pokojoczac na w~·C7..erpame pr7..eciwu1 _ _iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii_~iiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiii~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiii w,rch. do których zmierza my oka.
.
raz poczucie bez;pieezeilstwa, k tr,
re siła Francji nadaje kaidem u
Włoska
je.i (lzialaniu.

er

T

Powaz-ne

enie

i

I

Dremlera cha.

eJ-

pomoc

dla

powstańc6w

w

Lond,,-nic otr~ymano wia
domości, że MUSSOLINI POSTANOWIŁ ZA.SII.IĆ POWAŻ
NIE GEN. FRANCO, żeby skoń
czvć rychlej walkę. W takim
stanie rzeczy Londyn uważa, iż
nie mogą weJść w życie postanowienia układu angiesko.
,\"r~oskleg , które .iako warunek
stawiają
wycofanie oehotników z terenu hiszpaliskiel!o.
KompUkae.ie takie mogą bar4zo poważnie oddziałać na po-zycję rMlrlu Chamberlain~ kłó
Py mocno zaangażował się wo~ Włoch. Wobec współdzia
nia AnglU i Francji poroz~llnic
nie włosko - francuskie wehodzi w całość olanu dynlomaLtymn~o ang.id~kieg~ i uniemo

Pociąg

r

Ataki prasy totalnei

motorowy zdruzgotał drezynę pod Skierniewicami

PARYŻ. :łO maja . (Tel. wL) -

11 iemi<'e'k a
i ,yjos l a ,...
kUomefrzc od Warszawy, zdą_ l cnergic~nl' dochodzClli~,
c i ~l g u nic szci'~{l z~ (tża,tąca z Łodzi do stolicy "lux- rzające do ustalenia, kto lłOl10 ' sh'~' ('h słów krytyki 110cl adl'{'!orpeda"'
NAJEC.HAŁA
NA si winę za wypadek.
sem FJ'ancji i przcei ·s tawia j.!
DlłEZYNĘ, ·,U.rą prowadził za
stan owisko Francji s la n owis.kll
wiadowea stllcji w ~Idernicwiśrodki
w, Brytanii.
wpadł
cac~ Władysław SItoblewski.
W edlug dOlJi e~ icJl. ni cmi eckich
Wskutek Zdcl'zcnia D1tI~ZY- pieczeństwiI W
Londyn dąży do I)Oroz1łmicnia z
BUKARESZT, 20 5, (oPAT),' NA Z.OSTAł... :\. S-rlł1.ASF..:ANA..
W arSZiawsk·t k ores\) "Głosu Po- BcrJillcul, a usiłowania l e lliwe Sko bl ewsk l '" o s!.ntniej c I1"'1Kol'o TecllICi doszło do ka'las·łro
CZ" Par"ż )H'Z eZ swa. IJO lil'-l, {:
• -.101 ł
k
.
d e ny rannego" telefonuje:
.J,}
.J
fy. ILądujący samolot zawadzi ł II?JU .·a wy~ m~:t.~·(, z r z~ ,
N· . 1
.
lti~ z p:l.lhkcl .
o jadący wóz,
~lękl
czemu
UNIKN.V,
temtec ta prasa emJgracvjna elo ·
Dwie kobiety :tostały zabite, SMIERCI.
.
nosi, że z rozpol'ządzenia Hitlera,
Pra a wlosl,a ze !'.\ 'ej sLro ny
dwóch mężczyz;l1 ciężko ranWskutek wypadku "lux-łor- jakoby wydano w Rzeszy ~pecjalJ\e podkreśla , że Fran cja L~ lko dla
nych.
I peda" łódzka przybyła. DO instrukcje, przygotowujące przed- I lego subsyd iuj'C' rz ąd f <' pub lika !'i
Samolol wstał silnie USZko-l WARSZAWY
Z
OPÓZNIE- sięwzięcie szczegółowych środków
w Hiszpanii. all y ]1l'ZC.Z przed z0111 y, pilot w~-szedł z wypad- NIEM.
' .
bezpieczeństwa w kraju, poczyna- ciąganic wO.iny słOl'pcdować 1)0ku calo
Władzc kolejowe prowadzą jąc od 2::; łnaj<J r. b
l'OZlłlUi('ui(' :wgh'lsko - wlosk;e.

\Varsz. kor. "Głosu Porannel{(\" telefonu.te:
W dniu wczorajszym w godzinach Jlopoludniowyr.h na 60

___..

• ... O _ F

Samolot

ll"i~

na wóz

Prasa
:fInk- dni zym

Specjalne

bez-

Austrii

ISki

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~___~_~L".-

PORANNY'" -

"l'iŁOS

19~
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ieczrslaw ich

I

wę obywatelsk.ą
M'ifhałowicla de wszystkim jako obywatel-pa-lparcie dla swych dążności postę wiem hier.archia
wstecznictv.-l:j
ośmielono się zestawić ze smnt- triom, poczuwający się do naj- pu, nie zaś sankcję lub zachętę werbuje swych urzędników i o
ną pamięcią 'Sicińskiego, staro- szczytniejszej tradycji polskiej, dla pOlkus zastoju i wstecrlnie- fice~ów, swych pretOlrian. Bez
szlacheCikiego posła z Upjty. Czy oparł się temu, co uznał za sa- twa. Nade wszystko zaś we- pozyskania choć części sfer intew nikczemnym pomieSlZani'll po- mowolę i bezprawie. Potępił dy- wnątrz własnego społeczeństwa ligenckich nie znalazłby on w
jęć i odwracania wartości moż- skrymiuację obywateli opartą zwracają się ku tym żywiołom. spol,eczeństwie gruntu, na któ

W dniu jutrzejszym przybywa
rio Łodzi i wygłosi odczyt prO'f.
m~czysław Michałowicz. Wybituy uczony, profesor uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Wart:lzawie, brał zawsze wybitny u·
lział w ruchu niepodległościo
wym, nader blisko stojąc środo
whka Józefa Piłsudskiego. i po·wstają.c
zawsze wierny Jego
ideologii w najczyst~zej jej for,
mie. Oto jego sylwetka:

IlJa

,iść dalej?'Czy można głośniej na różnicach rasy,

dać wy:raz
czyła się -

upadkowi, w jaki stOi
w objęciach pamfi'ańszczyzny - myśl polska w
trzecim roku po zgonie Józefa
Piłsudsk~go?
Nieszczęśni

kr"'ykaoze, opętaProf. Mieczysław Mi'chiało- ni szałem, który z nich czyni
W1CZ, prezes
Klubu DemQkra- bezwiednioh przewodników hitycznego, jest cdowieki,em, który tleryzmu, nie pomną już, że prood pewnegQ czasu nie mQże test samotny w naszych dziesk.arżyć się na obojętność Qgółu: jach wcielał się nietylkQ w Skiń
na rozgłQs i pop'll~amość jego na skich; że bywał protest inny, któzwiska pracuje cały obóz oene- ry w popr,ve1k pijanej lub z'aprze
rowski. A wiemy w jakie donoś- dańczej thIszczy rzucał samotne
ue wyposażony jest on głośniki! męstwo Rey.tana. Gdy wj~ usłyJak rozległe we wszystk,i;c'h graj szymy głos protestującej jednodOłkaoh odpOIwiada chór na każ sfki, tNeba napNód pHnie i smdy glos podany z centrali C~em- rann1e rozeznać, czy to odzywa
nogTQdu.
się staroszlacheckie "liberum vel iewybredna napastliwość śd to", czy apel do opamiętania?
ga się w tym ohóme z uciechą
Gdy jedIlJalk chodzi o smnowikalumniatorstwa; s~zecząca po sko, które wobec zapędów tOlłasp oJitość
współ~awodniczy z lizmu w Polsce zajął prof. Mibarbarzyństwem; zapewnia. nie chałowicz, Mędem byłoby mnie1J(lwiś~, ~as'U~ zatruta ~łości" mać, .że jest to stanowisko osarywalJ.zuJe z CIemnQtą, ktom fiole motmone. Samotny był tylko
rozumie sama, CZIettnu złorzeczy ów akt odwagi, z jaką w~tąpił
i sama, na prawdę, nie wie, eze- on na terenie uniwersyteckim,
mu talk ponuro wyje...
labY przełamać gnuśne milczenie
W. tyC h "glOsaC
'lo
h '!'ś r ód nocy'" k-oonp·roonl~
• .~ opo......
_.
J.a•
•• ",,,Izmu.
me zabrakłQ .osoblIwego zarzu- ko profesor I jako senatQr, stoJątu, w którym naizwis'ko i poSlta- cy na gnmcie legalizmu, a prze
W'

wyznania i z których płynie moc, prężność rymby mógł oprzeć swą najezdni

Uderzył w ś·redniQ i energi·a zdolbywcza, nie zaś sta- czą stopę.
wieczną zmorę "g,hetta". Ale nie m trOIsika o przywilej pasożytaI ponieważ

pochodzenia.

sam OIn to dolhru
wania na cudzej pracy, na cu-I rozumie, prz·eto tak wie1k.ą przy
dlJed kTwi, na cudzym dorobku. klada wagę do formowania ka
Nie upłynęło wiele czasu Qd drów posłusznej, wytresowaneJ
pierwszych wystąpień prof. Mi- i oddanej sobie czeladzi i dlatechałowkza, a osoba jegQ wyro- go to zaczyna od zdemontowa
sła na żywy drogowskaz, dający nia i opanQwania· uniwersy'łe'
kierunek zast~om inteligencji tów,
pmcQwniozej, na symbol demoZerwawszy mas,kę pOZOll"'ów.
kracj~, idącej n aprlZód. Ten czło nie tai się z tym, że ogniska owiek, którego nazwiskQ zapali- światy i kultury, jakimi PQwin,
ło się niedawno jak samotny sy- ny być wyższe uczelnie, ehee
gnał, jest dzisiaj symbolem roz- zmienić w tereny werbunik.u i
leg,legQ i żywQ1nego ruchu. W tresury dla młodzieży. Dlatego
tak szybką potęgę WymOIwy ura- tQ wszędzie tam, gdzie wk,raczastają te tyl'ko sym'bO'le, które Ją na uczelnie podobne hasła,
tr.eść swą czerpią z doJrzałych mUknie myśl, gaśnie nauka, w
potrzeb i nieprzepartych dążeń poruewierlkę idzie książka i birze!?z ludzkich.
bliote'ka. deptany by,,":a. autOiryy jednak zarówno rohoŁni- tet katedry profesorskIej, a górę
widząc najpewniejszą rękojmię ey jak chłQpi od dawna w par- biorą pałki i łomy żelazne, kabytu i rozwoju Polski, Ci ostat- tiach s\voioh znaleźli rÓWnQW37. stety i żyletki. :Walecz!lli mloni nie odrzucają przymierza i ny wyraz polHyczny, inteligeu, dzieńcy, puszczając w ruch tę
współdziaŁania zimnymi kraja- cja. pracQwnioza, Skupiona w broń "szlachetną'" próbują jej
mi, ale szUJkają ich tam, gdzie zWlązika('.h zawodowych, dotąd tymczasem na głowach swych
państwOI polskie znaleźć może 0- nie wykrystalizOIwała politycznie kolegów i koleżanek i!Iln~j rasy
.
swego obHcZJa w sposób wyraź- lub innego wyznania i przeko
1-y tanI sezon tylko do 15 czerwaa ny.
nama, nim wezwani Z'ostaną do
IUUOE
RYCZAŁTOWE zł • tr=r=
A 'przeCIe~
. • ona tQ gł'OW?ą sta- ~st
"
•
t
Informacje:
dd.~SQwaU'la . Jej w rQZS rzyg4łIDTO-.JII'IIBIłÓJ nQWI pozycJę we wszyst'k.ich ra- JąeeJ ofenSywIe.
n
~.,
•
chubach fa:szyzmu. Z niej boZrozumiała to na ~ClZęście, ..
swym trzonie z,asadmc.zym tak·
ze i inteligencja praoown:iea.
Zdała sobie sprawę z tej roti, , .
ką synom jej ehcialby zgotował
ustrój totaH7JDlI1L Zromm:iał:i,k

tylkQ w nią. Przeciwstawił się
tej co.łej obcej, antypolskiej fali,:
na której "ghetto ławkowe" wypłynęło. Uderzył w i,nwazję obcej
dQkt·ryny, dla której "Wialka z
żydami" jest tyłko pierwszym
eta'p em, a mo'że tylkQ osłoną dla
rozprawy z ideo'logią polslkiej
demQkracji, a więc z dąŹl€ttliami
całego naszego świata pracy.
I tak przyjęło czyn Micllalowiem całe społeczeństwo.. Tak
rozumieli go jedni i drudzy: d,
którzy dali się naciskom i wpłyWQm obcym omoł'Omić lub zastraszyć, oraz ci, którzy stoją
na gruncie wiary w niewyczerpane siły i z.asoby własnego narodu, w ich uprawie j skupieniu

·
e
rumuński \V War za
Patriarcha Miron powitanr Da dworcu przez gen.

•

jeśli ni'eszczęśeiem

Składkowskiego

,WARSZAWA. 20 maja (PAT.) oraz PTzybrany:m zielenią, dostoj
o godz, 22.33 przybył do nego gQści a powitał pan premier
·Warszawy premier rumuński pa gen. Slawoj - Składkowski w 0triarcha Miron Cristea.
toozeniu wysokich dygnWteny.
Na dWQrcu Głównym, młekO-\
towanym flagami o barwach naPatriaroha Mi,ron przed wy"odowych rumuńsklioh i polskich jazdem do Polski złożył ha ręce
Dziś

*

KINO

ASI

Dziś
szampańska

o

premiera I

Ulubieńcy całego świata

po raz pierwszy razem!!

(Iaud~_ie

(01BERI

kOl'l€:Spondenta PAT'a dila prasy
pQlskiej następujące oświadc~enie:
"POOTÓŹ moja do Polski, prO'j~t()wana początkowo w chamk
terze patriarchy, a obeenie również jako premiera Rumunii, napełniła mnie głęboką radością.
Kraj, który wdJ.ogacił kulturę świ,atową, wydJając takich gorący~h p.a triotów, jak KOŚCłUSZk.o i Piłsudski, takich poetów i
pisarzy, jak Mickiewicz, Słowac
ki i Sienkiewicz, w malarstwie
takiego Matejk~ kompozytorów

jak Szopen, Moni'uszko, Szymanowskł ł Paderewski .::...- ten kraj
musi się pomyślnie rozwi~ać nie
tylkQ dla dobra swego nar-ooru,
ale i dla dobra cywildtzacji całej dąc ~a~ U1ew1O~, moZt
ludtkości.
kar~ Innym nleWo~6w de
Szcz·ęśli-wy jestem przeto, ze ptac. ~ ren sp?~b .n.iegdył .ta
dana mi jest SIposobn.oŚć pOiZnacry ea.~at rOSYJski jętmył i za
Polsikę i być wobec waszego na- s~a~aJal fałsz~ą .. dumę nryC~l
l"odu wyrazicielem s'zozerych i "l~blnno -. m~lIe~
naejoDaIl"
głębokOl 'P·rtzyjaznych uczuć całej stQW: ~z.Ier~Jąc le~ z 'praw na
Rumunii, związanej z waszym v.:ła~neJ ZIemI rOOZlI?UeJ, poz;w~
bohaterskim kra:jem wyższymi !ał ~ za tQ. S"Le,rzyc bezlt?rawlt'
interesami: politycznymi, kul'tu- l UCI~ na Zlem.tach po~skl~.
raJnymi i gOlSlpooarczymi".
Czyz Pols~a - pyta mif:eligel'i'
C.J3 pTaCiOWIIllCUl - odrodziła się
po tO', a!by w drodze okólnej, po

I.

NowiLiniakrzewiciele
ascel,zm
marszu"
Budzytisklego

I~~z~~~n;,~c!~~=ię

posła

i fiarg (OOPED

'"
Warsz. ko~ ... Głosu poranne-l
go" ~e'lefonu.1e:.
.
DZIŚ wkazu.te SIę ntYWy numer czasopisma "Jutro Pracy".
Zapowiada .on, że nowa sesja

w kapita.lnej komedii Alfreda. Savoira-Poznańskiego
.
p. t.

sejmowa będzie gorąea.
Poz~ t!fi zawiera. on t. zw.
0IlUUC}3C}ę programową· p, t.

jest stać się

ofiant niewoli, to słutyć komnś
za narzęd.zie nd,ew'(J1i eutkej
bywa hańbą i upodleniem.
Bo tylko eham duchowy moZ!
wolność, ~a'SD.ą ~ _.pru
wo współzerowanJa Da aeiltkL
ilJlllYch, Tylko. cham mołe .u
kać zadowol.elUa "! !'YID' ile b~

=:

wanych . wzorów eamtu? l ez
na to zdobyliśmy państwo nie
"Nasza lini~ ~arszu". . ,
. podległ·e, aby w nim, zamiuł.
P. B~ZY~5kl. z pr~Y1ax:lółml wolnych obywateli, iJły różne
w enuuc1ac.11 tej wołają o ~ro- kategorie :umiej 11th W'lęeej lIpOwe .iycle, prostotę obyczajów, śledzonych, mniej lub więcej ua nawet ascetyzm. Roza tylU PO~przywiilejo,wa.nyeb pod&w'tarza.ją frazesy
.o WlSNząBie, lnych?
w któ~ 1I1arod~ą się nowel Nw! - zdecydował się ~oIak~
fOO'my Z~la polskIego.
świat praeowniezy. I pomewaz
dla orientacji swej sroka. jasnIe..

Pierwsza
iona
ks. Radziwilla f~:'()~!:~~~Z~=~':
do
z pow6dztwem w wysok oic
sądu

sollJdamością otoczył i ~arł
odrazn stanQwisko prof. MiIebaf ran k6 \V
łowicza. W jego PO'stawie odnazapowiada.jąJc
wniesienie po- lad swoją własną· W, jego oby
nru do są4u okręgowegQ w 0- wałeiskim, ZInlzru indywiduals'fntwiie W4ellkopQJs:kim..
nym. piOczuciu ujr:mł posterunek
własnej zbiorowej obrony j welki.
I n~ tym nrwlega trclć E donio

2 mIII on6 w
Wanz. kor. "Głosu ParaDnego" telłefOiJlU~

-==

~

r~~

VI biudząeej ~iął

f~~

DJlCh b.
stlliP iło

Michała
Radziwiłła lila
lIlOWe
pogmatwanie.

Bankructwo Birmana

t"~

tona b. Radziwiłła, włałciciela ziemskieg O I słdośbć tłe g{) aktu odwagi, na. jaki
li
hiszpaDka s pochodzenia, Joawe Włod%imierzowle
o y się prof. M.ichalowicI.
ehIma Martinez de MegineJla.
kładąc protest przOOlW Zfllewo:

l

li bo Mł~hałt'ai
PIOTRKÓW, 20 maja (P:",-T.) Iwi oświaty i knltury polsn:~
11:9 ~ W)'8łąpBa Du:iJe wrażenie wśr6d mleJsco- Iprzez dQktrynę, obcą tradYCJI

1'000iedJdo.o.a

Rudym

ERNESTA LUBICZA

2i~oi·~~l!. 85

.sensację

I'iOmaJIltyez-

Pierwsza

o~. SINOBRODEGO 'r1
Reżyseria mistrza

pnygód

spraWie

ur. i 1~
I

W'

.. porw6dzlwem ~wko b.
Jb(I.owL DOmaga sIę usądzenła
Da Jej neez 2 milionów &anków z jej sum J)OSIłcowJclt i
&kreślenia MJmy hipotecznej 1
mim. h., zahezpiee2.'O!nej na. wij
li w BilllTitz.
Wezwanie ~ zalłłatę tych
sum ...,st~ał pe1!ltom~
p. de Magin.elle, adw. Jan Km.

vego kupiectwa wywołała wi.adomoś~ O bankructwie. M.
man:a z Snlejowa, właśetclela dn:
i;eog.o kompleksu wiU we Włodzl
mierzowie pod Piotrk.owem.
W zwhpku z bankructwem
Bł~.na, poszkodowani :rostali
118 ZD8e1;De 81D11y właściciele tar
taljó- ~W1l,eh' w Sole.łowie
MM szereg dosłarwców.

W;ogą

a.
interesom BzeBu-I polskJej
ezypospohteJ.
Akt ów, z indywidualnej

I
l

'~.

dzOlIly WIOli, stał się dziś redutą,
za którą stOli cały świat pracy,
reprezentQwany p1"1zez swe naj-

świ~tlej~.ze, I?-ajba~i~j p~st~Q

we ] naJpatnootyczmejs.ze Zyw1.Oły.
.
,
IV. RzymO"ft'SkJ

,Nr, lS8

El. P.

ich

ZeZvwikiels

WA O

wdowa po b. p. Ilbrabamie

zmarła

po

długich i ciężkich

cierpieniach dnia 20 maja 1938 roku.

O strasznym tym ciosie zawiadamiają

o

dniu pogrzebu

nastąpią

Dzieci.

oddzielne zawiadomienia.
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in
dąży do pl 15(
(z
cha
h
; werbuie glos" "rzJI pomocy obietnic
j łeroru

Niemcy sudeccy nie zaczną rozrn61łV z rządem
nie nastąpi uspokojenie VłI kraju
PRA-GA, 2'0 5. (Tel.

PRAGA, 20.5, (PAT) -

wł.).

Sim'o 1

Wohec WytwoflOuCj sytuacji, wy

Z'bliźa.iąiCe si~ wyhory sa'llwrzą prasowe partii sudecko - niemiec- II dział polityczny postanawia zako-

miejscowości w Alp,ac!J
sumienia, prasy,
Prasa uonosi, ż~ w rokowaniach
z!:,'1''.lmadzeń i stowarzyszania się.
w sprawie statutu mniejszościoWt'
Neogein
go ze stroily niemców sudeckkh
elu
l
występować hęrlzie nie HenIem, ,.
,
reprezentacja parlamentarna parti:
PRAGA, ?Q,5, (PAT) - Według Według innych źródeł, w przyszłym
informacji pochodzących z dobrego Jygodniu dojść ma do bezpośred
źródła, Henlein w towarzystwie nich rozmów pomiędzy premierem
małionki wyje,~hał na wypoczynek Hodżą a Henleinem.
ciługe:,

prawo

nie :wst.ln;e zagwarantowane · do pewnej
wolności

kiej ogłasza komunikat, który munikować premierowi Hodży, że
charak- stwierdza, że z powodu otrzyma- I par1ia s!ldecko - niemiecka nie
ter plebiscytu. Dąży do tego nych wiadomośl~i o antyniemieckich będzie w moź:wści rozpocząć rozw.}'l·aźnie Henlein,
a1e i czesi wystąpieniach vr Pradze, Brnie j mów co ,do statub narodowościo
bQdą mimo woli uważać te wy, szeregu innych miast, zebrał się wego z rządem, jak długo nie ZQboll'y
za wyp()wiedzenie sit) dzislaj wydział polityczny główne- stanie zagwa,aatowany spokój i
nhm~c6w czeskich w
,fJ))!'awie go kierownictwa partU sudecJw - porządek w okręgazh zamieszkałych prz.ez sudeckich niemców i jak
przyłączenia Sudet6w
do Rze- niemieckiej.
szy, Każdv bOwiem głos, e.dd:t·
uy na Henleina oznaczać bę
dzie ".'Ślepe pOSłuS1:eńsłwo",
wszysey pt'Zeeiei dobrze wie- "
<łzą, do e:r~o te;" ,.w6dz·' zmie,·za
,V wyborach
samorządo,.,vdi zełirą się nie tylko J(łosy
("',n.oskk i niemieckie. ale eo dla
ruchu he~\ei?owskiego j~st ,o
PRAGA, 20,5, (PAT) - PreOlier 'I pewne podstawowe Ulsady w ten \ ustawowe, a z drugiej strony być
wicIe wa:tnieJs.xt. głosy nu~mlCc Hodża wygłosił dziś na konferencii fposób, aby z jednej strony mogły przedmbtem rol.owań z zaiutert:,
~~ z. łl:f.entle~k\~\. ,Jak po~law!Ł prasowej przemówienie na temat być one rozwinięte w zarządzenia !>owanymi czynnikami.
W,~bec struktury narodow~ścio$my .lut pr-7~'O kllk~ llOlanll, aktualnych "agadnień poli(vrznych
, :<; grę w ~hOJTą
OOrwli)ID taltŻe
Jeżeli chodzi o statut narocJcPrll1\"drlwa Karlsbadzka sól regular- wej Cze~hosłowacji premier Hodża
kandydaci wysunięci przez dn- wościowy - oświadczył Hodża __ lnie s.tosowan~ dzj~la dol~l'~e przy zwal wYllowiad:t się za rozwiązaniem
Wlle stronnictwa niemieckich stwierdzić należy, iż rząd ustalił czaJllU nadrtHerncJ olyłoSCJ.
zagadnieii. narodowościowych w
aktywist6w, które w wielu m i e j '
dowe

w obwodach o

mieszanej

lud'llośd

I

będą nosiły

p6ki

reprezentacJ-a

I

illerJzm zmo ą z slanowia

Premier

Hodża oświadcz,l, że

sojusznic, nie

dobnie

glosy,

~:~etna

zrażonych

katolików

do

uiemiec-

,I
pełnej

gwarancji

sposób podstawowy i całkowity,
OPARTY NA ZASADZIE ADMINI·
STRACJI AUTONOMICz"I'ItEJ l

l

~~O~~~i~~~:OlC~:l:ó!~7.~a~J=~
dydatow tych padną p.rawdopo

••

PROPORCJONALNOśCI.
W l1ajbliźs:~ej jli'zyszhści odbęd •.I

się rokowanIa

:t.

mniejszościami,

Rokowania z 'l.lrtią niemców sudeckIch oznacują stopniowe prze.

NOWe zaJ- s" '1- a w SudeI a«h

~~:~I~:~Ctę
;~~~:,iedZialnOŚCi
Rok obecny - oświadczyi

,

Lł:l:a -

rów·
Ho·

ma być rokiem rozwią~llia

Kr.a",~ siar(i~ ludnoś,i niemi~(ki~j Z żandar . jąo:;::w~;~;~:cz:g~~n~:~i~::::i~:'

.. pod .Ha..

Od il 00 ci
giłos6w, uzy'Skam~ria ,z~sk
lsbad~m
NAROD NASZ MUSI BYć GO,
nyreh pil'zez aktywistów, zależeć
l
'
_
•••
.
• •
•
TÓW DO W ALKI, ldóra go czeka.
b~dz!~ przyszłość ruehu heu- "BE~LlN" 20.;). {PA,T) - Nle~mec ll~ zaart::\kował.~ Iudn?sc blał~ ~r?- \ Chol~otau '; Sud:tae~ dosz!o tło Utrzymamy się we wszystkich oko.
lehlowskiego wśród sud,ecki-eh kle ?IUW !.n!orma~YJ?e ~l)nOSI z I mą, " ' Iele I)SO,) odmoslo {'H~zkle si:~rc~a ponu~d,z:( zo.łm~rzaml cze- licznościach _ oświadczył premier
"
r.:
.
••
SkiOlI a ,Iudnos:lą ~llemlecką, przy Hodża - mInimy jednak wytężyć
r.tiemeów oraz siła jego wystą- Pr~gl, o. za,lsclach',lalue nuały wc.zo rauy.
pielI przeciwko Czechosłowac.ii, ra~ mleJSC~ w Brm:. Grupa czech~w .BE~LIN,.20.:.>, (PA!) - Nle~lec- czym wle!e osob .test ..p0t~rbov:a, wszystkie siły, Jeżeli potrafim~'
Tam, gdzie nie może trafićU~lło"":ałla ,;'lta;gnąc do "Domu; N~e'll{le ~lU~~ :'li!o,r~acYJne dono:l z nych,. Jll. l~. ;lO!leł partII memCOl,Y dokonać ORGANiZACJI NARODU
ideowa propaganda, stosuje się m~eclue~o ,wyłamując Imnlle~la. PragI, n dł:lslaJ po połudl!lll w sudeckich Nem€'fz,
I GRUP ETNICZNYCH wehodząlukl'atywne obietnice, a gdy i 1m drZWI,
cZ:ls!e gdy ~czestmcy I
4
cych w skład Czechosłowacji, sta.
one zawodzą - pogróżki, Agen z~rol~adz.el1la op~szczah
"Do~
niemy si~ wówczas konieczni,
ci HClJllcil1u obcllOdzą pr)Tlwat.nc Nlenneckl" Zi)st:lh
zaatakowam
M~nn wm'illrA'U~ł
Sojusznicy i sojusze stanowi:
luies'z kania .,niepewaly.ch" i pro ~rzez tłum. Po~icj~ ~zmocnioIl~
U
II VWU
gwarancję, ale nie są wszystkim.!
lłonu.ią pl'zeróinę korzyści mu- (iWO~~ kOillpa'1~aml zandartnen,
tadne z państw ni~ było jeszcze
[cl'julut'. iak nI). posag dla O~zys~lł~, pla~ przej "Dom::m Nie" kamień węgielny pod pawilon palestyński w N. Jorku w takiej sytuacji, w jakiej znajduje
,,(,.·ki, pOsuda dla SJ'1l3, pożyez- mteckun' , .
.
.
NOWY JORK, 20 maja (ZAT) 'sIiiego dzieła odbudowy Palesty- się Czechosłowacja - oświadczył
ki i f. I),
J ,aJ{. słychac, w czasie starcia pa- Wczoraj po poŁudniu na tere, ny,
dalej Hodża- wskazując na ogrom
"\.
ra.nnych:..
" · wystawy uo'WoZ (o:oycze
l ~
'
~
ny wzrost ruchu narodowo - socjali
\
sLO~Ul1 k-u
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d
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w P a'~ekupców i rzcmleś.JJti·ków slo~m- cL.ech ~ Je etl.menuec zos.alI UJlue' J·orskie· której· otwarcie nasta p '/ stynie
oś 'd ł T m
st~'cznego, Rozrost tego ruchu fltaszczem w s~pltaltt.
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,Wla czy
o' asz wia rząd czeski wobec J'ednego 2
,i e się bojkot gospodarczy, Wy ·
w roku pr,Z y s.zł Y 111. , ~o:-'Q!D,a~lC zoo, ~anl1 --:- są do,:,o~elll P!ra~y,
); ij:l1lie 'izyb. niszczenie towan!
PRAGA 20'" (PAT)
B' , I stało uroczyste poswu~eel1Je ka-, ze pl'zesladowama l łm'tury, JR- najpoważniejszych zadań polityJ, '
.
, .tl·'•..,.sud""l. _,' lUIO
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G'" /I~W<':":V' on m. JIl.:
\ gacJu memleel.. ,eJ IUUlloSCt Chodau somlOścI przemowu~mu, znako- stawę n()owe.i kultury palestyn- słowacJ1 Sullo 1 Jaros'l.
Cze cho,~!o~"';.cj:.1 ,l.e~,t na~z.YI~l, pali- i ?:ażądała zwolnieni:!, obu ar:-,zto- mity ,pisar~ d?ł wyra:z u~ciom I skiei., .
.
...
Cele~ ich wizyt~r będzi~ poillf~",
.. ,':,e n, . clI.cem,r lluce mo:mosc swo I '~an)'cb. Żan.:l:trmena odrzuciła to podZIWU mIłu,lącego pokoJ. d~o I KróiJkH! przemowteme w lmIe mowame [>arJamentarzystow anglel
!m!lncli:,:' \Yr'~ i1 awallia przelwnań na · iiIdanie, po czym doszło do demoll- kratycznego Śowiała cywilizowane l' niu miasta N. Jo,t 'ku wygłosił skich o )Jołożeniu i postulatach
"oclowo - ~~ocjalist~' czn:/ch.
1stracji lllduośd. Czeska żandarme, go dla wielkiego sukcesu iydtm bUl'ml'ltrz Fj()t'eJlo La Guardia. mniejs7.ości węgierskiej.
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Tomasz

I

Londunu
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Zjazd naczelników
urzęd6w

PORANNY" -

Nr.

Hlil~

U~B

POiedrnek Bernslein-Bourdel sli m a J

skarbowych

\\'a>rsz. kor. .,Głosu Poranne·
gu" telefonuje:
\\' dni u dzisiejszym w izbic

OJ/rektor "Comedie Francaisell rann'U

~I~arbod~e1 . wo~~kj~.i ,~War-I;1

~;.~. ~
) l. ow

.GU)~

UJ

ramie

PAHYŻ, 20 maja. (PAT.) --: największego teatru francuskie, I ,,,iddullli paryski-cgo ~wiat8. •~·-I ~ 'Wj~kszości w~'l)adków ohro-wlą
Poprzedzony głośną kampanią go "Comcdic Fl'aneaise" Bo-m'de- tystycznego, była wymiana li- ]'ęką, a nawet jako zwyc;ęzoo..
prasową, odbył się w pi'ątek po tern.
stów na łamach dzienników w
.
południu pod Paryżem pojedy-I .W wyniku spo~kania Bow'del związku Ż p'l'zygotowanym wy_'. ~oJed~nek był f?lografO_l'tliłny
nek na szpady między znanym otrzymał ranę w ramię aż do ko- staw1eni(!lU s.ztuki Rernstein:t J fdmo~v ny przez hczną ek'lłę rr
autorem dramatycznym Henry- ści, co spowo(lowało przerwanie "Judyta".
portcrow.
kiem Bet'nsleinem, któreg{) S>zttl- walki.
Bernsiein poczuł sIę dot~\.llięly
Popołuuniowe iliicnuiki jHU1' ki wystawiane były m. in. i na
P.owodem zalargu między t y- Łon'em Hstów Bourdeta, od które- \Skie, h'aktujące caIa.-t sprawę .&ascenach polskich, a dyrckłol'em mi dwoma czołowymi przedstu- go :oo.żąd~l satysfakcji. NaJeży ko scns>3cję towarzyską, zdąt.yzresztą zazJll.uczyć, że jest to jui ły już w kilka godzin po poie-

~ ~~e Sl~ Z~UL

ar.acze.:
Ul.Z ., U s ar owe",o z l:a
,eJ lPOls.kl,' .
.
_
Na zJezdzJe ?m~WlUne bQdą
"prawy
W)"l'lJarOW podalkowych, ściąganie należ.ności i
pr?cedllra rozpatrywuma odwe'
1::1.IL, podatkowych.
_

Komisja narodowościowa O.Z.N. ~zt:::c~a~ ~~~:;:C~sB!~~~:~~~i' ~~~~~~hP~~;~~e~~j~~~l~a~f~~.Z(';~sali

obradowala Bad

kweSlią żgdowska

WARSZAWA', 20 5. (PAT).- Górecki, referat o zasadach ra"\Y piątek 20 b. m. toczyły się cjonalnego prog.ramu inwestyJbrady poszczególnych komis.ii cyjnego wygłosił inż. Gajkozagadnienio-wyeh, wyłoniOnych wicz.
prZE!<7 radę lIlaczelną Obozu ZjeKomis.fu
narodowościowa
dnoczenia NaTodowego.
pod przewodnictwem dyr. KaKomisja rolna, której p'l'Zewo telbacha obradowała nad kwe(;niczył gen. ~alic~ debatowa-\ stią żydowską.
la nad zaga.anH~niami racjonalKomisja oowiatowa,
której
nej organizacJi rolnich't'a, zre· pTZewodniczyt pi"Of. Bystroń,
f~row3ll1ynni przez dr. W{)jty- \ obradowała nad sprawą likwisiu~a. ,Na. komisji ~westycyj- flacji analfabetyzmu, zTefell'olH'.t, ktore,J przewodmczył gen. waną przez dr. Dąbrowskiego.

--

Katastrofa auta pod Poznaniem
Cztery osoby

poniosły śmiert

na miejscu

POZNAŃ, 20 .'). (PAT). WCZ{) stępuje w pełnym pędzie
na
ra.i około f,·odz. 9-ej wiecz. wy- przydroŻne drzewo i ~U się·
darzyła się na ·s'zosie KornieP. KwiatkO'W1Ski, kJtóry sieki ej, w pobliżu wsi .1aTyszki, w f1ział
przy kierownicy, oraz
odległości 1 kIm. od !PoZlJlania, trzej
pasażerowie:
właściciel
Słl'3SZna w skutkach katastrofa "Gara>żów mi ędtYID aJl'od OlWych "
.samochOdowa.
iEdward SicjkOWski oraz dwaj
Pędzący w stronę Pozlllania z panowie, pil'zytpaiLkowo o idenszyhkością 120 klm na godzi- tycznym nazwisku Roman MallC: samochód właściciela firmy tuszewski, z któIych jeden jest
.,Wol'gmn", Antoniego Kwiat-/ inzynierem architełdem z Pokowskiego, zawadziwszy błotni znalDia,
ponIeśli
śmierć
na
kiem o wóz k onlIl y, wpadł na- miejscu.

I

Fabr,kowanie masonów

Fahrykowanie
"masonów"
ulwbiOtllym zaJ~lem
naszych nacjonalistów.
Każdy, kto nie zgadza -s.ię z
pp. HOiPpe, lPia's eckimi, czy innymi ieh politycznymi kompanami to: mason, bolszewik i
w ogóle "żydOkomuna".
Bardzo ostro atakowane były
przez oenerowską prasę t. zw.
Rotary Kluby, oskarżane o dzia
~aJnflŚĆ masońską.

Przeciwiko tym atakom wy"I. K. C.", który ob'Sur
ny artykuł poświt::cony Rolall'y
st~puje

komisji rolnej
szef OZN., gen.

O godz. 19--ej oobyło się plellarne posiedzenie rady naczelne.i OZN., na którym referat o
wal'UJllkach opła'Cal:nośd intensywnej produkc.ji rolnej wyglo.. ił p1!k. Tadeusz Leclmickl.

Odwalana audiencja
ludowc6w na Zamku
WaJl".sz. kor. "Głosu Porannego" telefO'l1uje:
Wyzna:czona na śTodt:: audiencja
f,TUpy ludowców z
prof. SolaTZem na Zamku, zostala telefoniczmie odwdłana .
Termin nOlWej audiencji b!!,dzie
wyznaczOlJly.
Jak wiadomo.
tymczasem
sprawa, która miała być p'r zed
miotem audi enc.ri , a mianowicie ułaSiltawiooie skaa::mych za
zaJścia w K:rzeszowicach ludow
ców, została pomyślnie zała
twiona.

Doboszrński
zachorował Da grJDe

Bezpieczeństwo

Drac,

W dniu wcz'lrajszym w sali OdO, pasó\v, pr.)\vod.u!e, ż~ w~padko'1V
czytoweJ na terenie fabryki tirmy J"a ter~nie lirmy iest znacznie mni~j
"N. Ejtingon i S-ka" zebrani człon- niż gdziei:tdziej. Akcja prof!1aktycz
kowie zorganizowanych kół bezpie- na podjęta 7.Qsi;ała ze względu nil
czeństwa pracy w liczbie 200 prze-I jej walory i charakter społeczny
szlo osóh - pracl)wniliów firmy -- wyrabiający poczucie konieczJlośd
po zagajeniu zebrania przez p. sen. wzajemnej pomocy i współdziała
E. Pepłowskiego i przy udz.iale pp. lIia mięrlzy wszYStlilUti szczeblami
B. Dynensona, b. starosty Podobi!,- , pracy i klerownietwa w fabryce.
skiego, inż. Lewina i kierownictwa \ Działalność służby bezpieczellfabryki, wysłuchali barwnego od- siwa polega na kontroli zabezpiecze
czy tu IJ. Podgórskiego, jak unikać nia maszyn, urządzeń i przyrządów
wypadków przy pracy. Odczyt był oraz ochrDJ1 tego rodzaju jak rę
ilustrowany przezroczami.
kawice, okulary, dłonice itp., na
Znaną jest walka, jalią prowadzi badaniu p rzyczy: l
poszczególnych
ministerstwo opieki społecznej, a w wYf,adków ~ stosowaniu środków
ostatnich dwuch latach i Zakład zapobiegających, ulepszeniu oświe·
Ubezpieczeń S]lołecznych i orga- tlenia, wentylacji, ogrzewania, zra·
nizacje przemysłowe, z klęską WY-I cjonalizowani!l dróg komunil{acyj·
vadków przy pracy, które zbiera- J1ych i ratownictwa wewnątrz fają oblite żniwo 'IV szeregach robot-l bryid, opracowywaniu
odpowied'
niczycb. StatyGtyka l'1}kazuje bo-. nich instrukcji i prl,>pagandzie bez·
wiem, że dziennie wydarza się w \ pieczeństwa pracy.
polskich zakładach fabrycznych
Jednoczcśnłe z ciekawymi
wyprzeciętnie trzy wypadki śmiertelne wodami prelegenta inż. Podgóri okolo 100 ciężkich przy pracy.
I ski ego, byłego inspektora prac)',
Zakła'l Ubezpieczeń Społecznych; I który bierze "zynny udział w pracy
aby zachęcić do stosowania najllo-, szeregu instytucji, prowadzących
wocześlliejs:,;ych urządzeń zapobie- I akcje zapobiegania wypadkom,
a
gających W""J'padf<om przy
pracy, \ teren łódzki zna z licznych inspekstosuje naw~t obniżenie składki' cii iakie odbywał, przed oez,.a
"bezpie'i!zeniowej dla tych fabryk, widzów przesuwały się zd1ęela wy.
które prowadzą przy pomocy siut· padków, tak lIiestety częstych w
by bezpieczeństwa pracy systema- fabrykach, a tak łatwych do unik·
tyczną i
dającą trwałe rez!lltaty uięcia przy zastosowaniu prostych

I

Wa,rsz. kor. "Głosu Porannego" telefonuje:
Dowiadujemy się, że przeby- ~kcję profilaktyczną.
środków Dsłrożności.
Klubom kOllCZY:
wający w więzieniu lwowskim
Akcję
taltą
inicjują
między
innyCiekawe wywody prelegenta zoo
".Żyjemy w PolS'Ce w 'jakie}'€, na Brygidkach Adam Doboszyń
maniaekie.l psychozie wzajem- ski zachorował na g.rypę. !Prze- mi zakłady przemysłowe Sp. Akc. stały wysłuchane z największą u"N. Ejtingon i Soka". Myliłby się wagą i zainteresowaniem. Możemy
nego oskarżania się.
niesiooo go z celi do s,zpitala jednak ten, ktoby przypuszczał, śmiało stwierdzić, źe zakłady firmy
Jeśili gdzie wybije się ktoś umy
wię'lielDuego.
źe ~irma skłoniona została do tego "Ejtingoll
i S-ka" zainicjowały
siJ:ero, chaT ak t e<r etn, zdolnośtCill
1byt
licznymi
wypadliami,
jakie
w
łódzkim
przemyśle
włókienni
organizacyjną,
to znajdzie sią
li <;jebie notuje. Bynajmniej. Daleko ('zym pożyteczną i, miejmy nadziepr zedwiIlilk , Co go publicznie na
posunięta
etektryfikac.ia i prawle ję, owocną ak('je bezpieczeństwa
zwie ma~on~~ill1. M~owe nżyde U prezydenta Roosevelta (·ałkowitc zaniechanie uźywalnośei pracy. (z)
tych pociskow słuzy do za,mglr
nia wszelkich społecznych sy.1 WASZYNGTON, 20 5. (PAT).
tuacJi oraz polHy.cznych kształ Pl'czydent Roosevelt przyjął
tów".
ilziś dr. Eckener8 w towarzyNajwspanialsza para aktor6.
Maniacka psychoza wzajem- słwic ambasador u nicmi~ckicc
nego oskarżania się...
go.

Maniacka psychoza wzajemnego oskartania
;,lało się

W obradach
brał
ndziaJł
SkwarczyńskL

OrJc~qtorJJej

się

I

Dr. Eckener

--

Claudelte Colbert i GarJ CooDer
w kapitalnej komedii Savoira Pl.

"Osma iona Sinobrodego"

Kino

IPA\ILA (lE
Dziś wspaniała

premiera!

ŚWlatowej sławy operetka filmowa
pełna humoru,
czarujących

l

dowcipu
melodyj

ASPARONE

Pikanteria! Dowcip! - Wspaniała między
l1arodowa obsada artystyczna:

• MARIKA RtiKK Węgry
• Joh. HEESTERS Holandia
• LEO SLEZAK Austria

2

Dziś O

g. 12 i 2

Poranki
Ceny miejsc od

Ernest Lubitsch, Cłaudett~
i Gary Cooper. Te trzy
nazwiska mają swą wymowę
dla miłośników kina. EriUest
lLubitsch jest od lat uznany za
jednego z najlepszych reżyse
rów świata. Lubits'Ch w swe1
błyskotliwej karierze nie stworzył dot~ żadJnego miernego
mmu. Wiedzą Q tym produ.cen
którzy dostM'czają
Luci,
bitschQlWi Co na.ilepszych tema
tów, wie o tym takie pUJb1iczność, która tłumnie podąIŻa na
każdy film tego reżysera. Tym
razem otrzymał lLubitsch bodaj
czy lIlie najlepszy lemat w swej
ka>rie.rze.
PI zoo paru laty obiegła wszy
s tJk.i e ,sceny świata wspaniała
komedia Alfl"eda Savoh"'a p. t.
"Ósma żOllla Sinobrodego", 'V
Polsce niez3JpOil1llt1ianą lt'l'eację
Sinobrodego stworzył 'wielki
aktor J{azimierz Junosza Stt:'
pow.ski.
Obecnie wytwómia
Paramoll!Ilt zrealizowała na pódstawie sztuki Savoi'l"a, film, którego reaHzaeję powierzyła wła~,
00lberŁ

80 gr.

nie Lubit'5ChOwL
Pasta.nowiono

tłić

'lihiO'Wt

najlepszą obsadę, na jaką. 1IiOgła się zdo:być 'Wytw6mia. I rzeczywiście, ('Ole gliówne
lkJeają

artyści tej mirury, co: Clau:dełte
Colber,t - w lI"oli .,ósmej fOlO,."
nowoczesnego Sinobr~ i
Gary Co~er - w roli tytuło
wej.
Pnek<mńcroc azieJe bUrzliwego ma1źeńlStwa przedstawil
niezwykle dowcipnie Lubitseb,
1\ zag.rali kODcertOlWo Claudette
i Ga'l'y. ,.,Ósma żO!lla SinobTodp.
~o" b~zic niewąłjpliwir 'l1ajweselszą komedią sezonu.
Należy dodać, że o,pra'W~ mu
zyczną stworzył Fryderylk Holl and er , jeden z najpopulamiejszych
twórców
nlubiOllyCh
p.r·z ehojów.
Dla wiel>bicielek
Gary C()Opera jeszcze .redna Wf'
soła wiadomość.
Gary Cooper
śpiewa w filllnie świetną i weSO
łą piosenkę.

Film ,,6sma żona Sinobnide.
go" uJkaże się dziś na e!krap;~
kina "Casi'l1o".

m. t38
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feiielon

Cebulą

101 •••

Pisma zal'ranicznc doniosły, że
w niemieckiej prasie ukazało sil)
oficjalne wyjaśnienie z powodu'
braku eebuli na rynkach, WYjaś.!
ulenie stwierdza, że zahamowanie
hnportu eebuli nastąpiło na sku-I
tek tajemniczych machinacji handłowych żyd6w, dążących do mat-:rialnego Zlll!zcz.enia Nlem}ec. PIsma polecają Jednocześme zamiast cebuli, prawdziwie aryjskie
lłory.
(Z prasy).
Jak to było L tą cebulową wojną?
Któregoś dnia, w jednej z zakonspirowanych miejscowości na BUski m Wschodzie, zebrał się o północy synhedrion co mądrzejszych
żydów z całego świata,
Długo radzili brodaci mędrcy,
wertując uczone księgi, jak tu ZOlszczyć Niemcy i zwalczyć Hitlera.
AZ wymyślili!
Poszedł w świat rozkaz: na
gwałt wykupywać zbiory cebuli!
Posłuszni wezwaniu mędrców, żydzi rzucili wszystkie interesy i zabrali się do handlu cebulą. Fl9tylle
okrętów handlowych, długie węże
wagonów towarowych, wypełniotlych po brzegi cebulą, wędrowały
do tajemniczo ukrytych w skałach
nadmorskich magazynów, Cebula
poczęła znikać z powierzchni świata_

Absolwen,-.

otrzymają

19:ł8

w służbie

wojskowej UpraWnienil oficerskie
lO

,.
.
,
.
~u. klIka .WIJ l><kOllCZą SH~ I)~ta
i) Jicl'a handlowe
I admini·
Przed absolwenlami, kiŁocz) .
ltlle ('g7.ammy m3 turaltu'. Re- sll>ac;rjne,
by chcieli kształcić si~ dale),
forma szk01nict wa w zakresie
jl licea rolnicze i gOS{Jodyi\ stoją też otworem szkoły akade
szkoły średnic i zo~lanie wyczcr wie.l'skieh.
nuekie. po zdanill potrzebnych
.
'
.
pana 1 nowy l'ok szkOlny pl'zy"KaUlka w liccach. w zaJcż.n/)- egzaminów uzupełniających,
niesie zc SObą d l'lIgą klas.; Ii- ś,;i od typu. trwać bt:dl.ic dwa
Tak. np. nbsolwenci liceum
cealną.
Jub trzy lata,
I1l€chunjczl1ei':o będą mieli, na
Dla
zerokich rzl:'SZ rodzi.
Do ~\.. zysl.ildch łych liceów podstawie
przedstawionego
ciclskicb j dla młodzieży iizkol, przyjm,lljf: si~ po - ukOńczeniu świadectwa. prawo wstępn na
nej staje sit: aktualnym pyta- ezwa·rtl'.i klasy gimnazj~m ogól wyd:lialy l?"eclt3J~iczny i eteknie. jakie b~dziemy mieli licea no - kształcącego (z la<:JJlą) Ill'b h'yCZlly pohtechnik; absolwen·
j jarlde będą upraWl1~enj3
teh uczniów .. kszlałconych w gim· ci drogowe.go, mierniczego , wo
absolwentów.
uazjach pTzemysłowych".
dno - mC'lioracyjnego --na wy.
Do ob rcnC'j chwili zorganizo
Absolwenci licc'ów zawodo· dział inżynierii l,oJiter.bn'k; ahwano
Wy.dl będą Hli(']i w słuibie woj solwcnci
liceó"
handlowycb
10 TYPÓW LICEÓW TECH· skowe.i
na wszystkic uczelnie Jtandlo,
NICZNO - P'RZEMYSLOWYCH UPRHI\-'XIENlA OFICERSKIE. ~'C (więc akademic h::wdlowe,
a mianowicie:
w pal'istwowej służbie cywilnej I"ksportowe).
al Ucetlm mechaniczne o~ól- Ul)rawni('nia urzędników d!'uO pl'lLchodzCl1iu
do s7Jkóf
ue, z 'wariantami: 1) o "'wIzja- giej kat('gol'j[, w w.y.konywaniu \\Tższych na inne ,,,ydziały, niC"
Ie loiniczym i 2) o ,'y(]Zial"":I za'w o(hl llpra wnicllia lawodo- T,ol'rC'wne kierunkom ksrhllcemochodowym.
we. w~'nikH.iące z u.s lnwy o Dia w da.nv·ch liccach, ".. ydane
b) liceum eh'kh'yc.z:ne.
przemyśle
koncesjonowanym, h~dą osohne przepis~'.
c) liceum t f ·!('k OmIUJikal·Y.lnt·, oDrawic budowla.ln'JTI i zabuAbsolwenci liccrlw przemydl ]~L'eum budOwlane,
tło~nll1in 0~iC'(1li oraz .7. u.s tawy .. rawo - lrchIJlcZl1ych (lf'chnie) h(!Cum drogowe,
o 11lirrni~z~'cl! prz~'si~gtych.
cv) są pn:eznacleni (lo llplni('f) liceum wodno • ll1eliorac~-j
ni::t tl1nkc:vj
ne,
Czy Państwo .znaiil
VOMOCNIKÓ\Y l~;ŻY.'\'JEg) liceum mierulcZ('.
I.JAPOŃ~KI HIAŁY
nó,,,,
W Ni
h
b' hl
'k
i)l liceum krawiel~kic Izen.'
Iłi!
Ił
L
łLs
.
• I
k'
emczec wy uc a pam a.
Perfumy. Ivody, pudry, mydła.
wyJ'~czaIlJa
IC l
w. 7:1 . 1'<:'>1 C
Cel będzie bez cebuli?
skie) ,
I mniej [uh '".'I'cej orlpowH'dztal
Związek gospodyń
domowych,
nie czekając na wyniki memoriału A
Gl
skierowanego do najwyższych czyn
ników państwowych, postanowił
demonstrować.
Na ulice Berlina
wyległa milionowa rzesza pań do-

I

I

*

BJ:Z" S"ACHA'.

..

n~ych czynnośei Za,rÓW1l1U w pro
dukcji i ruchu, jak w pra'Cacll
biurowych i konstrukcY.łnych.
Po dostatecZ'Dym wyrobieniu
mogą zostać kierownikami nawet większych przedsi~biol'slw.
Z,naJ.dą r6Wlllleż zatrudnienie w
działach
technicznych służby
państwo" ej lub sam{)fI'ządowrj.
a laikic w szkolnictwie, jakn
nauczyciele 1 instnnkrtorzy wie
lu szkó! przemysłowych.

Pomi.itljąc~zczegółowo

nży'

cic ab~olwentów
poszczegól.
nych typów li ~c6w techniczno'
przemy:stowych. doda.:emy tyl·
ko, że absolwentki "Żeńskic,i
szkoły krawieckieJ
stOpnia Ii('caln('~o"
będą mo-gly. po odbyciu pmktyki ~ fl.wodowej, ol'·
ganizować i prowadzić o.rzetl"i<:
hi orstwa krawieckie l.lh pl'{\COwać w charakterze
nauczycie·
Ie'k (insl'ruktor u ){) w szkoł~'l:S
krill.... i('ckich ·;·,op·nia ni'Ź!oJ7.cgo ;
:! i 'lNJaz.i'l Jnego
Kobicfy w odmicnnym

!

II}'

słani c porwin-'

zllJwhic~ać niestrawności, ~ :cwłasz·

eza zaparCIU, przez stosowaDlC sz'kla11 ('czki 11 a t li r a l n e j wody gorzkiej
Pralll'i.~zka-JÓzefa. Zapyt. Wa~z. lek.

=---

Tr al n wierz, nil ziele" ( , k
•

I

::~ał~ g':"~~:;~~~:~\r::;:~

renty z napisami; "~damy cebuli!"
,,.Cebula to potęga!", "Na cebuli
ład i porządek stoU"
Ooszło do odrych ajść, 11kwido·'
wanych w porę przez dzielne od·
działy ·S. S. i S. A.
W minis.terstwie "praw wewnętrz
lIych zebrali się dostoinicy dla odbycia narady w ciężkiej sytuac1i,
spowodowanej brakiem cebuli.

rojekl prZeDisó" O urządzaniu DO wórz

I

Zaniedbane.
nieur qdzoue, estetyczJ1~mi parkanami jlrzej.
p0zba",ionc,bntJ.u" .·zal:C rZJ~t~Jlli (s,zlachety, siaLl,i, 1,TU
J posr.pne
pcdworze IOdzklC ty Ul!1ZIlf) I t. p.).
~tało sit~ .iUl przy~łow;0WC. PoPrzepisy u U'rządzaniu po·
dWÓl'Z3 łódzk:t~ twOl'z:! ,iakie~ dwórz~' w Lodzi rcgulują dow~ęzienl1e, ponUl't'. zimne i pO' kładnie
p·t'aw~ !I1iezahudowa.,bawiOne świana ll}chy. Zanicd nych czc:gci działek na podwó}':l.nic kh b~:dl-~.i .icsze?(' p0r.:l~ rzach, ml 'których z,rln.idują si<;:
bia posę.pność A ja] ż: iuuezrj bud:vul,i. l·l'1.:1dzanit> Iych cz,~·
wyglqdałyby o'•. gdy i" utlpo- -Sd podwórza mu!>! oupowiadać
wiednia
u·. '~!'l<lzić, przebudo, wa-runl,oUl ()<kl'eślon~'l11,
wać, zaopaŁu\{ w troI': 1.,: zich'-,
CZI~Ć działe1" po których od
ni.
',bywa si0 ruch kol'ow~, a klóre
\VydlOdzą: 7 ~1'g<J zalohr..iu. ma.ią bezpośrednIe
połą.clenie
:r.n.rzą·d
mi~.j .ki
postanuwił ,,, z ulicami
miasta za pom.ocą
miarę możliwości
'W'płynląć lin pr7ej-u·zdów kr~' Ł~' ch lub nielkry
zmian~ jstnie.i~(;('go
stDJlU rlC· tych, Jl1'1.1JSzą b~'ć wyłożone na
("zy. \V lym ('1 ~t~ rrzy~'c[r)',y[lł całej swcj powicrzchni, łącz·
projekt
przepisów
mieJsco· nie z przejazdami, trwałą na"'ych o urzą(lzaniu podwórzy wiel,zchnią gładką.
1\' Łodzi.
Przepisy uważają za. Irwałą
Przewidują one
lIl'ządzanie nawicrzchnię glndką: z płyt bena podwó1'zaeb }losc-s.ii łódz' łonowych, betonu asfaltu, kosł
kich zieleńców, kwictników
ki kamienne.i · o górnych czOogródków, które muszą być od la,,1J ~ładkicb, kostki kamienl?l'odzone od przylegają.cydl do 00 - betollow('.i i klinkieru, zanich chod'ników i powierzchllillewanych zalnawą piaskowo jezdIJ),ch krawężnikami z ply! cementową lub asfaltem, Oraz
hetonowych lub kamicnny{:h ,vszclkie bruki mozaikowe, ulo
należycie osadzonych.
żone z kamie'l1.ia naturalnego ,
. ~i<:zależ.nie . od. 1~r3,:v~:i;ni~6 ': I'?sia<lają:ce~o górne czoło gład
zlelC'llee, kw letmkl l ogrodklllUt!, kaullcma .< ztu.czot!go albo
mogę być ogrodzone doda llWIY o . z ma~eriałów ceramicZil1)'ch
o

i ?zęsto

- To
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żydowski

cnan.ewr, obliczo.
na zniszczen'.e nasI _ krzykną)
prz wOdnicząCJ zebrania.
Wszyscy wstali i karnie bm
braw.,.
Po tym ode.zytano meldunki, na.
deslane od ;;pecjalllych wysłanuj.
ków na BlIski Wschód, które całko.
wicie potwierdziły tezę przewodniD;(

czącego_

- Trzeba si~ bronić!... -

krzyk.

nął znów w krasomówczym 7Jlłpale
przewodnieząC"J,

Wszyscy wstali
karnie bili
lJrawo .
Po tym wydano okólnil.: do prasy: że demaskujemy, że żyĆ<owskie
jedzenie, że trzeba się bronić...
Niemcy się obronią. i;ydowski ma
newr spali na panewce, tymbardziej, że w porę nadeszła ekspertyUl z urzęJu badania
pochOdzenia
produktów pierwszej potrzeby. JaJk
naukowo i niezbicie stwierdzonu,
cebula pochodzi w prostej linii od
żydów, Już podobno babka cebuli /
popełniła
mezalians.
Natomiast
pory i selary mają krew nie zbrukaną żadnym stosunkiem z żyda·
mi. Uc~;:iwe, aryjskie pory zastą'
pią żydowską cebulę. Heil! .. ,

*

żydzi zdema~kowani~
ci. Zawiodła taka broń!
Cóż będzie teraz'?

I znów

l

Jutro, dn. 22 h. m. o god)';. 13, iako w
bolesną rocznicę :;mierci

b.

D.

pierwszą

DANIELA KLEIDTA

odb\,'dzie o:;ię na ementarzu żydowskim poś,,"i.ęcenie pomniku,
O tej smutnej uroczystości zawiadamia znaiomych

Rodzina

pobi·

obolJl kanalizac,jne

VI gelni

W najbliższym czasie, jak ię do·
wiadujemy, zbierze się ponownie
Wodociągowy rurociąg tłoczny długości 11 km.
synhedriO':l, celem wyboru nowej
-:\':1 Dlldach Stokt·\yskich wykonabroni. Jak twierdzą wtajemniczeni,
f)tlll'l8,tluj-'n'r :3i~, że przed kilku
1ym ra~em chodzi o ... szczypiorek. (: uimlli rozpoczęto \Y Lodzi prace m· zo~t,l.ną. komory za~uw wloto'1ie cebulą go, a :szczypiorkiem.
ua~. IJUt10\\;~ gIÓ"'\'llPgO kanalu przy wych i wylotowych. Jednocześnie
j. b.
ul. rj"trkowskiej, który służyc he C2'~' ni się p~zygot~wania do ukł:ul!lr
"1IIIII!IIIJII_ _" '_ _II!_.,~RltNIIó~ (hie rlla c 'lów u .. cgulow~mia rzeki nia ruroci.'l.gtl tłocznego wodocią
gó,y. RUl'iJcią.g ten ll10iony zostanie
Z um MORSKIEJ J~KOiOi'i[AL 'E,J I J~~ironj.
na prze3trzQui 1.1 kilometlów i pro\" związku z dorocz11yDl świt;'lem I
l'rzL'cl",i,~lJiu"t-it . .\ o r1L,whzacja.
W. F .. i. ~. W . . obw.ody Jód~k!c ,ligi \ \\-odo{'jł~'i pJ'/.);olowuje J'lwnież wadzić będzie od ~tudDi na ChojJIlorsh.JCJ J koloJ11a~llej ZWr~C3ją SIt;' z l,nv ul. ::li0Ilkkwicz:t. p:JclPjście do nach i Górk!1dl przez wieś Dąbrów
apelem do wszy tklcll ot/dzJał6w' L. !\-I.I
' .
.
K., by W dniu 22 maJa r. b. wys1a1r 11,' \n dl Clą.gU. ~ozn. t.ym pr?waclzonc k~ i Wid7,l)w 11.'1.. BlICly Stokowskio
J.('S,acj{' i po~zty SZłaUd~ro~.'e na,
;,,!l \I' 1;,1JCr;!JC7.iI.,rm tf:lIlp~l' robot,v W zwią1.hl oz tym ~budowaDy zost~
ZCllstwo, ktore odprawlVlle będzll' o 12, nau ure"'lI[uwlllllCllI ł ,oc! "-I przy ul. lIj~ spet'jltlny tor dla kolejki dl)
lO-ej. p.rzcd fl:onl?l~ell1 kościoła )'Ia tl, i }'Jł<;udk'feg-o. \.Y mi 'iKr.'l tV111 rLcez przewozIl mat.Jriałów budowlanych
BoskJeJ Zw)'cu:sloej. przy 111. Bandnr I k'
"lI . " .... , . l', t
i ruroeiągt
~kjcgo.
\ ,( 1.0NUllIO J,L :;:0i\ tU'. Z~1 ~ry .!>

nab')-I

.L.

• .

w~sohiej
Gzęśe

wytrz:o,. maŁości.
dziale]. pod':\'óml ,

l liwie
na

których znajdują. i~ hud\ liki,
przeznaczone nH pob,\'t luc1l.i,
mogą być bądź wyłożolle trwafą llnwierzdmią. bąili tej urzą'
dzone jalw !iplC'rlcr. kwietniki
!Uh o~ródld.
l'iu dzjałkr.dl , na I lór~eh bu
".,'uli posiadają wC'jśt:iu 00 podwórza. muszą by" ufząd70nr
dla "u,chu piesz('~o ('hodniki z
trwałeJ
nawierzcłwi
Szerokość chodni'kó"

--

być

Przepisy

mmej6la. nii ().7$ . .
regwluj-ą
równie.li

sl)J'aw~ łr)żyska ścieków, kł6le

muszą b~'ć kryte.

mOwHnia
pod

I'Ztl

sprawę

raJ.

ez~ści d~iałek podw6o
przemysł kOll1Cel~

<lz"']ek pod bud0W4 . .
budyn.ków.
Pn:cpisy t') 11!pOrządlk'owanłlr
podwórzy w Łodzi podlega", Dr
lwicrdzeniu przez rade ~
boczl1l1, <I wejdą w tycie •
głHdkiej. (lnicm ogtoslcnia ich
w ł6c1:t.
tych nic kim dzitmniku wojewódzkim'.
\Yun',

Wy·~lt

Unieruchomi

J6zefa Jersaka w Zelowie

z,utl.ua fabryl a płócioo w Ze Kartuskiej.
lowie, ;naleiąca do ,Ió7.efa J&Obecnic robotnit'y .ICi·saka
saka została onegdaj całkowi ' wystąpili przeciwko firmie l:
eie uniel·ucbomiona. Ze wzglc:- żądaniem ,,~-ypłacenia im ,..aletiu na to 250 l"ObOblików pOzo- glych należności.
staj.- obecnie bez pracy.
(Pretensje .robotników w"noJak wia-domo, Jersak za zło. :5:lą ogóle-m 8 lY!:ii~lc-y złotych.
9liwe obniżanie stawek rOboto, \V związku z powyższym,
nikOlU był d",,'Ulkrotnie karany wszczęły im.terwencje 11 miaro·
;przez inspekcję pracy. a na- dojnych
czy;nników związki
s t ę!P'n i c osadzony w Bel'~zje l zawodowe na te.r(,llie ł.. oozi.

Nad cz,m bedzie debatowac
we wtorek rada przyboczna m.

Dono~iłiśmy wczoraj~ że na wto·
rek, Z4 b, m, wyznaczone zostało
posiedzenie rady przybocznej m.
Łodzi. Jak się dowiadujemy, na po
rządkil dziennym tego posiedzenia
znajdą się m. in. następu~ące spra·
wy: wybór 6 opiekunów społecz
nych, dzielnicowych na miejsce u'
stępujących, ustalenie
serwitut6w
w Górkach Starych i Chojnach dla

wodociągu tłocznego, przystąpienie

gminy miejskiej do okręgowej spół
l'zietni mleczarskiej z l:llzialem 10
tys. zł., upoważnienie prezydenta
miasta do umarzania w ,::astępstwie
rady miejskiej należności gminy
miejskiej ' z tytułów prywatno prawnych do wysokości 1 tys. zł.,
przystąpie tle przez gazownie
do
budowy nowego piec.! l,c'11orowega
oraz zaciągnięcia w Z\\'jązku z tym
pożyczki,
odst~ '); ~ 11 je
spółce
"Chłodnia i składy portowe w Gdy
ni" placu przy ul. Rokicińskiej, na·
bycie placów pod regulację ulic,
zatwierdzenie w nowyJD humienlu

Łodzi

7 przepisów o zaopatrzeni«
emerytalnym pracowników miejskich, zatwierdzenie przepisów •
urząc,zeniu podwórzy na terenie Dl,
Łodzi, wreszcie wolne wnioski i j ..
terpelacje.

})ar.

Nowr

związku

zarząd
leglcnistek

Odbyło się roc~tle zebrania walne
członkiń Związku :!:..egionistek, odliział w Lodzi, na kturym zostal wy
brany zarząd na okres 3-letni w na·
stępującym

skladr.ie: prezes p. l)ywice - prezes I
- p. Pawlik!1jtis Jadwiga, wicc prezes III - p. Witkowska Hali·
na, sakreta.rz - p. Derkacz Maria,
skarbnik -- p. Ant'ezakowa AUreda, bibliotekarka. -- p. Krurnchol·
cowa Genowafa., e,;Ł za.rz!łdu: pp.
WawrZL'nowska Ludwik.a. Trzaskom. E weJiM..
t1ińska Stanisława.,

.. GU1S
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Wszystkim, którzy okazali dowody współczucia i wzięli tak serdeczny udział w odprowadzeniu na miejsce wieczn ego spoczynku drogich nam zwłok

b.

składa

•
serdeczne

o

podziękowanie

RODZINA

Jutro, w niedzielę, dnia 22 maja r. b. o godz. l-ej pp. odbędzie się na cmentarzu ży
dowskim w Łodzi nabożeństwo żałobne oraz odsłonięcie pomnika naszego nieodżałowanego

b p.

ELA AB
•

na które zapraszają

Zona. C6rka. Syn i

Ko trola przeciwpoiarowiI W lodzi

sąsiadujących
składami łatwvopalnych rnateriał61A1

P. wojeWOda Józewski Zabezpieczenie· budynk61A1
ze

powrócił do Łodzi
ze zjazdu wojewod6w

Ostatnie pożrury
w Łodzi
dniu wezora.lszym woje- z,wródły uwag'ę władz adminiwoda łódzki, p. Henryk Józew- stracyjnych i straży na fakt, że
ski powrócił ze z.lazdu wojew., były one następstwem niezabez
d6w w Warszawie do Łodzi i pieczenia budynków, gromad.ze
ob.iął urzędowanie.
nla łatwOpalnych materiałów,
P. wO.iewoda, jak: nas infor· ~asnoły zabudowań i t. d.
mują.,
złożył wczoraj
wizyty
Komenda straży celem. poddyrektorowi łódzkiegO! oddzia- niesienia stanu bezpieczeństwa
łu Pocztowej
Kasv ()sT;czędno iprzeciWjpożarowego
zWIl'ócił,a
ści, p. Jana,
dyrektorowi od- się do władz administracyjdziału Banku Polskiego, po Rei nych.
cherowi, dyrektorowi oddziału
Wyłoo"IOiJla zos.tała specjalna
łódzkie~o Banku Gospodarstwa komisja
k().D.troIna, w skład
Krajowego, dr. Chodacźkowi,
dyrektorowi lPowsz~hnego Zakładu
Ubezpieczeń
WzajemDnia 20 maja 1938 r.
lJych, p. Antoniemu Remiszcwskiemu, prezesoM izby rolniczej, p. J. Piotrowskiemu, prezesowi bIDy rzemieślniczej, p.
St. Kopczyńskiemu.

w

której weszli z ramienia staroStwierdz01l.10,
że
zakłady
stwa grodzkiego kier. refer. znaJdują się w są,siedzlwie liczspoł.-polit.,
p. Musiał, z wy- nych budynków mieszlka.lnych,
działu przemysłoweJJo zarządu częstokroć drewnianych, oraz,
m. Łodzi kieł'. Lange, komen- ie na terenie
fabrycznym,
dant straży inSI). KalinOwski i dość szcz1.liPłym, zgromadzono
naczelno Górski.
około 50 wagonów drzewa.
Komisja w dniu wczOTajszym
KomisJa wydała. za-rzą,dzenie,
.rozpoczęl>a
kontrol"
zakła aby niezbędna ilość dnewa, po
dów przemysłowych. W pierw- trzeooa dla fabry'kacji, uloko'
szymrzędzie
IOrzepirowadzOll1o wana została w budynkach oOlltrolę fabryki szpulek i wy- gniotrwałych, ilo.ŚĆ drzewa zorobów drZewnych firmy Wyss stała zmniejszona i ulokowana
w innym miejscu, gdzie na wyprzy ul. Kopernika 17.
rozstała

sie z tym światem nasza. najukoebańsza

B. P.

z Nelkenów Olgil Imichowa

padeIi pOż:;. a nie 7Ą.,nramblir
budynkom mieszkalnym.
Dalej komisja przepTowadzila kontrolę 4 składów dJozewa
,p rzy ul. ŁagieWIDickiej 31 oraz
na dalszym odci.nku międz;y:
Niecałą i S!paeeTową..
Wl skła
dach tych po gJrOŹlJlym potarae,
który 7JIliszczył mienie kilku.
dziesię;cm rodzin,. :na Skuteti
wydan}1lCh zarządzeń, 1Jl'Z~
nO wprawdzie ~T ogniOtrwałe, ale w rozmiarach niedosta.
tecznych i olbrzymia ilość dr.
wa, bo okolo 100 ~ ....
dal zm~azyuowana jelit . . . .
\wartei powierzehnł, « J)ODie.
waż w sąsiedztwie i to oajbIitszytm; ZJIUljdują si~ drewni8!l1e
domT mieszkalne I i 2 - piętro
we, tudzież duże domy 3-piętro
we, niebezpieczeństwo :rozszerzenia
pożaTU
jest bIadzo

DYŻURY APTEK. - Nocy dziZil1aeme;
I
żona lekarza
przeżywszy lat 33.
siejszej dyżurują następujące apteI w tym: wY'PaOku Iromfsja
Pogrzeb odb~dzie ei~ I Domu PJ'zedpo~rzebowego w nił!dziel~, dnia 22 b. m.
ki: Duszkiewiczowej, Zgierska 146,
wydała zarządzenia, maJące na
o god%. 1 po południu
J. Hartmana, Brzezińska 24, W. Ro
celu zabe21pieezenie całkowi(!ie
Mąż. Rodzice i ROdzina
wińskiej, Plac Wolności 2, A. PezgrOmadzonych materiałów ła
rt'lmana i S-ka, Cegielniana 32, W.
twopalnych, oddzielenia ieh od
Danieleckiego, Piotrkowska 127,
dalszych
miejsc
przeróbki,
F
Wójcickiego, Napiórkowskie·
przez co zmniejsza się możli,
go 27, K. Kempińskiego, Karole,,·
wość l'ozszerzenia ognia.
~ka 48, J. Cymera, Wólczańska 37.
Komisja w nadchodzącym ty
POBÓR ROCZNIKA 1917. -~
godniu przeprowadzać będzie
D~iR winni się F-tawić do przeglądu
lustracje.
przedłużona została
Prc;lcy
miesiąc
\y,)jskowego:
INOWROCLA w - ZDRÓJ MIEJSCEM
Przed komisją poborową nr. 1
Wojew6dzkk })iu'l"o Fundu- l'()hotnym pl'zedłużona została zł. 160,700 i pokryte zostały z
ZJAZDÓW I ZLOTÓW
10grodowa 34) poborowi rocznika szu Pracy w Łodzi obejmuje pJ'zez wojewódzkie biurO na mie funduszów komitelu Zil1lOWr j l Dzit:ki doskonałym warunkom &1!)11, :w.mies6kali na terenie 5-go pomocą dorainą bezrobOtnych siąc maj, a to z uwagi, ~ nie pomocy bezrobotnym w Lodzi. Illunikacy)nym i .urbanistycznym,. 11
szczególnIe wspanIałym urządzem1lill
komisariatu o nazwiskach na litery: i ich rOdziny w m. Lodzi i gmi- wszyscy bezrobotni będą mogli
.Takkolwiek wartość de(luta- kuracyjnym Inowrocław. Zdr6j stal
,\, B.
nach pOdmie.tskich oraz wię znaleźć w tym czasie zatrlldnie tów jest stosunkowo nie dUża, si~ porpularnym miejscem w~zelkief;()
Przed komisją. poborową Dr. 2 kszych ośrodkach )łrzemyslo nie, mimo ł'ozpoczyuająeycb to jednaok z uwagi, że woje- rodzaju zlotów, kongresów i wycieczek Już z początkiem sezOOllU odby!
(Al. Ko~ciuszki Hl) poboro\\'j wych województwa łódzkiego; się już robót sezonowych.
wód:z:kie biuro. prowadzi zakup się w Inowrocławiu - Zdroju i obraccznika 1917, zamieszkali na tero· w Łodzi i gminach po.dmiejDla dzicci ro.dziców bezTobot towarów hUJrtowo drog'ą prze· dował w wielkim halu Zakładu przy.
uie 7 komisariatu o nazwiskach na skich ukcj~ wojewódzkie biuro nych, niezależnie od pomocy targów i że sprowadza je p.rzy rodoleczniczego I-y zjazd dziennika
rzy Wielkiego Pomorza. przy tej okalitery H, I, J, K.
prowadzi za poś,rednictwem od zasadniczej,
pobieranej
dla za'slosowaniu ulg kolejowych zji
dziennikarze pomorscy mieli m'Oż,
działu pomocy doraźnej w Lo- nich przez rodziców, wojewódz oraz rozdaje
we własn~m za- ność zapoznać się szczegółowo z urzą
STAN ZATRUDNIENIA
NA dzi, ul. Podleśna 6, zaś poza kie hiuro prowadzi ·specjal ną kresie, ceny tyc.h towarów kal- dzeniem zakładów },ąpielowych od naj
PLANTACJACH. - 'Wydział plan. Łodzią za pośrednictwem eks- akcję dożywiania w świetli kulują się o 30 prOc. tauie.l od starszych założonych w 1871 r. przez
t;l(:Ji miejskich w chwili ohecnej pozy tur w Pabianicach, Toma- cach, d.zicciticach, pl'zelLszk.o- rynkowych detalicznych, w le.1l dr. Zygmunta \VilkOllskicgo aż do naj,
bardziej IlOWOCZCSllydl, poprzez lu!
zatrudnia ogółem oSO robotników, szowic Maz." Piotrkowie Trybu lach i stac.lach "Kropli 1\łłeka". sposób bezrobotni otrz)"'mują piele
solankowe, kwaso\Y~glowe, bo,
u w liczbie tej 163 kobiety. Gros nnlskim l Hadomsku.
"'ydalki na o.mawianą akcję pomoc wyższą, niż gdyby otrzy rOI\ inowe, oddziały inhalacyjne, wol t botnik.jw zajęta je,3t w parku luPomoc udzielalla jesl w fOI'- wyniosły w m. kwietniu b. T. mywali ekwiwalent w gotówce. dolccznieze i elektroterapię z ciekawymi aparatami juótkofalowymi. dowym przy oadowie kwietników mie deputatów żywnościowych
Wspaniały park zdrojowy i efektowne
oraz niwelacji terenów wystawoJ na okres jednego
miesiąca.
rozplanowanie kwietników na terenie
wvcb.
Skład dc-putatu obejmuje art ymiasta zachw.Yeiły również wycieczkt;
JANUSZ KONRAD URBACB
[ polaków z niemieckiego Pomorza. "
kuły spożywcze nierwszej poMiasto - ogród, jakim slaje siQ popular
BEZROBOCIE W ŁODZI. - WIJ lrzeby, jak chleb, mieszanka
\ ne uzdrowisko, upiększa się z każdym
dln~ Janych statystycznych woje kawowo
cukrowa,
mąka
dniem, tak, że zapowiedziany na nie,,,óclzkiego biura funduszu pracy w pszenna, ~\.asza, groch, sól, tłu
dzielę 10 lipca wielki zlot do InowroLodzi w okrc'fie od 2 do 14.V.38 T. ~'lCze, m)~dło i t. p.
cławia - Zdroju będzie nową olmzją
r
zaprezentowania w jak najkorzystniej·
wyplaf'ono zasiłki usk'1.wowe 7044
W miesiącu kwietniu objęto
szym świetle tej chluby zdrojowisli
bezrobolnym.
pomocą 9.984 rOdziuy, CO słano
polskich. Zlot len zwróci na Inowro·
W wyiej wskazanym okre~ic 7a· wi około 30,000 osób. a według
cław - Zdrój szczególną uwagę prasy,
gdy ż regnlamin przewidnje jJCWlUl ilo~c
l'l'j'_'st.ro\\':alo .21:::7 nowozgloszo- oudziału na grupy rodlin ue ~k
JUŻ DO NABYCIA WE WSZYSTKICU
punktów na korzyść tych samolotó"',
lIY!'!). zdjc:to za~ z ewidencji pobio. l cja
pomocy pn;edstawia SIę,
KSIĘGARNIACH
które· zabiorą ze sobą dzicnnikarzy. rających za~iłki ~56:2 j)czrobotnvch j.iak następuje: 53? l·od:z~ny d.u);ależy przYllu~zczać, że sezon tego2742
J'Oazmy
sl'cdllJe.
na ::-kul.ł'k skierowania (10 pracy ŻC,
roczny bl:dzic nowym sukcesem solanki ino"Tocht \\ ,kjcj i wyka2c lllljwyż
zar 'lokowcj, ,\ zglr.dnic z ]10,,"0(1.,11 14712 rodzin małycb, 1997 osób
STRONIC 216
= JLUSTRAC.J1 !ił = CENA ł.- ZL.
~zą na przestrzclli lal lil'zl,,: kuracjucałkowitego wyczerpania przysJu- s:unotnych.
glijl~'J'(;b i111 ~wiadczeiL
Akcja pomOcy dorllźncj bez- I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....J szów, przekraczając znaczllic zcszłuro·

Pom ,

dorilźna

bezrobotnym

przez Fundusz

na

maj

I

I

IJDlIlll ŻYDÓW W WJlttE
O NIEPODlffilOS( POlSKI

I

===

I

czną cyfrę

6.500

gości.

Na

ławie oskarżonych

Echa tragedii .w
ro zlny
Sąd

odd alił powództwo

zostając chwIlow.?. bez opiekI,. wy-

PO-l

W

Znaczne znii I-

Działoszyńskiego

skoczył. z .3-~0 p!ęt~a. na bruK,
t.c;~ąc .snllerc .na mle.Jsc~.
. ,\Ot['l..lDa ?zlaloszYllSkl;go wystą
piła z powolbtwem cywdnym prze kosci pOllad 1200 zł.

pańS~~~~~yFUndUSz

rzem,cali
10war,
·
t

Z

Niemiec

dami rejestracyjnymi

i karta-

~~3_~~~ntr~I!lemopla;asto!~wa~~

względem nj.ch ulg ustawowych w opłatach państwowego

TaJemmczy ransport w. aucie bez numeru

d wOl'(~ach kolejo" yoh,
'Vobcc tak poważnej ulgl 11alet)
się spodziewać lieznego przyjazuIJ
I,a Targi Katowickie, tym bardziej
że śląskie towarzystwo wy~taw
propagandy gospodarczej doklac1~
starań, by na czas trwania llllprJlV
zwiedzający targi z całej
Polski
mogli korzystać z wszelkich ulg
w hotelach, rel'tauracjach, kawiar
niach, lokalach rozrywkowycn, ki
nach, tramwajach, autobul'ach etc:

I

1

•

o JO
na X Targi Katowickie

oplatarh

.
~Iilli3!;9r",two
konwnikacji
w
Dowiadujemy sil'. że właści- zwlą,zku z X Targami Katowickimi,
. ,
cide pojazdów mechanicznych,
I.'Hvko ubezpieczalni,. dowodząc, ii ,cięża ro~ych, zare.iestrowal~ych ktćrc odbędą. się w czasie od 22 do
wyrajek wydarzył SIę na. skutC'~( po raz pierw.szy w dniu 1 gru- 6 0zerwca 1938 r. przyznało ulgi
braku dozof'l na-d chorymI w SZpl- dnia' 1936 ,r., oraz po iazdów 0- 0cobowe w wysokości 75 proc. w
talu
sobow)nch za,rob'ko'Wych (lalisó- droaze powrotnej z Katowi0 na Z:1,·
Proce.s ciągnął się trzy lat:1 i wek), zrurejestrowanych po raz sadzie indywidualnych kart uczest·
wczoraj ~ąd okręgowy wydał swoj~ pierw\Szy po 1 stycznia Hl36 r" nictwa ligi popierania turystyki.
c l'zeezeJlle
"vmni. .Zo<1ł' aszae" SIe
•
d o Uol'zę d u
Kuty te D.1,by,,·ać możva przed
' .
;oWództwo rodziny D-.dałoszYli- wojewódzkiego (wvdział komu wyjazdem do Katuwic we wszvstskleg~ zostało oddalone, a ubezPie-j niikacyj,no _ budowlany) w go- kich placówkach biur podróży
cz~IIll zasądzono koszty w wy~o- dzinach Qd 10 do 12 l dowo- kioskach towarzystwa "Rue:h" na
d

Wielkie poru;3zeni~ w Łodzi wyIh·lał w swoim czasie tragiczny
wypadek, jaki wydarzył się w szpi
talu ubezpiecz~lni społecznej: P<.'d
wplywem . S~Jh.U !}ooper",;cy~nc:;o,
pa('Je~lt Eha~z D~aałosz~ns~l, po·

SZD •ta I u na

Ulgi

7

1938

~1.v.- "GŁOS PORANNY"
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Tea-t-rKameralnr

Od

dziś C?eny zniłone I

HABWYSTĘPY
IMY

o:~~If~~~doo~.3zJ'

109

do d. 5.-

::d.

popoI.
wr:;-J;
z gard.
Dzi§ o 4 pp. Korona Dawida
.
Dziś
o 8.30 w. po raz ostatni DYBUK
Nied.iela o 4 pp, i 8.30 •• URIEL AKOSTA

OSTATNIE

W dniu 27 listopaJa ub. roku
W toku dalszego dochodzeuia fundus<zu drogowego , obowią{Jolicja za.uważyła na rogatce przy wyszło na jaw, że Osadnik i jego zujących od dnia 1 kwietnia
ul. Rzgowskiej prywatne auto, któ- tcwarzysz Jóuf Mencel, obydwaj 1938 !Tolku.
re nie miało znaku rejestracyjnegc. pcrhodzą.cy z pod Katowic, byli
~ J
•••
_~~lto zat~zymano. W czasio rewi- już kar~n\ za przemyt z Niemiec.
Działalność
Jak organizować wycieczki na wystaw,= higieniczną
ZJl znaleZIOno w skrytce
przeszło
W dnIU wczorajszym ohyd waj
•
•
.' - "
"
.
1000 kilo skór~k futrzanyeh znac
Rsiedt' n'! ławi
k'
h
, ,,Kropli. .Mleka" w. ŁodzI
Wlellue zallltere:sowallle wystawą ciekawe filmy 8taDQwiąC~ uzul>el..
•
•
'.
2. z.
. J "
e os a:zlJnyc
~"
. .
hiaie.lkzuą w Łodzi powoduje że oieoie tego działa.
ne tlOŚCI porcelany, ozdób chomko- eądzJe okręgowym. NIe przyznali
.I ow opIekI ,~3d llHlll'ą l llzle<:klcm, '" _
"
' ..
We
wszystldch
trzech
pawilonach
wych i inny~h przedmiotów ogćl- się do winy, twiernzac ŻJ nie wie, .. Kropla Mlek~ '. wcdług dal~yc.h slaty- park 1111. Stasz.ca ,tes.t sta~e. oblęzow ciągu całego dnia czynni są in,
neJ' wart"ś~i około 20000 ł 'U J'ed- dzieli co uansp t " .
." .. _I stycznydl udzl~liło w ub. llllCSląCU PO-I ny przez tłumy pubhcZl10SC1.
\,; . .
.'
z.
'.
or za~lera. 0":1 mocy 4Au,2 dZIeCIOm.
Porad lel<ar·
Aby li I"Z stc nie
wsz slkim formatorzy, którzy udzielają objaś.
nego z osobnikow, Jadących autem, ry otrzymah w Kat.owlCach od mo skich udzlclono 2.n16, odwiedzin do.
..
. p y ~ ,p
y
Franciszka Osadnika, znalezione jakIego Madla, który miał ich oczo- mowych ~okonano ~.3-1.7..: wydallo rulc. , Z~\ le~~CI1lC ":~",ta~y, .:r.a~ząd wpro- nień zwiedzającym. O godz. 19.01'
Dctatnik, w którym figurowały kiwać w Łodzi na ZgierskiEj i CU!? ka slcryltz?wanego 3~.~~1 IJlrów. 1I1IC-, wadZi. w pawt!nnie, gdZie zo~razo- stale wygłaszane ą POgadanki le·
'ź
h f'
. . k' h \ . · t
szanek o·dzywczych I."n.
wana Jest wal~la z chorobami we, karskie o gruźlicy, higienie osobi,
a d resy ,
ro nyc.
Irm memJec "IC z urae
owal'.
26-3 d ZICCI
.' . I{Ol.zys Ił'
'
. llfz'![,/;;
.
...
. : i)
ił o Z III l L lHl .~ t
C' uerveznyfilt
porządkowy
stej, o chorobach zakaźnych, we
branży .. utrzanneJ.
To nasunęło
..,ą.d skazał OblI po 14 ty':;H;0y zI. ryllzowallcgo. \\' Iym ;307 - II<I nlchu- , -I', .
. . ' t'crycznycb, o alkohoIiźmi~ ~a.t o
władzom podejrzenia, że mają do grzywny, a O~aJnika !Jadto na lilek _opiekunów wz!!!(;dllic rod~iców i I'~ e~a~1'!cy .rl~. tyt~~ z~.. »awdon t_en bezpieczeństwie pracy.
czynienia z przemytnikami.
<!reszt..
,1.1\),>. lIa r~chlll1ek ]))·Zl'lll.\'slu \/U". n.' i ~l~ Z,l\łUllę z~ledza~ą I •. Z grupy korachunek .1< lU)(~U;ZU Pracy 1\) na ra: ', Ulet, rrlZ męlcr.yzlI. G1'IIpy te po
Aby unikru!ć zbytniego aatłokn
ch~tnl'l;: ntlasta 1 110 lIa rar'h!l.llc~;: m:l'J obejrzeniu cksponató-,y wypuszcza- zarząd wystawy przyjmuje zamó'
sklego kOlllltelu pomocy dZlcc.om i' n '.'
Id' I '
.,ś .
wienia na wycieczki, organizowa,
młodzieży.
111~ .,~ oc Zl~ I~ym w J.1 cIem.
Zywllof.ć i mleko wydawanc by)o \\"1
R"wno,ezesme zarząd wystawy ne przez stowarzyszenia, zwi<.p:ki,
kt6rzy chcieli zbyt gwałto wnie pozbyć się pieniędz~ nasl~pującycb 10 punkiach "Kroplt od:lal do użyticl publ:czności pa- f'abryki i iastytucje. Zgłoszenia na:
Sroczyński, po powrocie dtl tlo- ;\łll'lla": Pio~rkows~a 10:\.
Zawadzl,d ,viIalI iJi,.rieny :wltury i bezpieczei:' leży kierować do sekcji administ:a.
W domu przy ul. Ką.tnej 34 DJiesz
lJoli 41.. cnatorsl,a Jn, Zgicrslw 1;30, Hol,;-.
"'., .
.
kn niejaki Edward Sroczyński, z za mu, FGwiadomił o IU':1dzicżv
.,
cillska 85. Dworska 10, SrchrzYJlska 7;', ~~w;.t pró:cy, k~Gr,y w . dmu otwar- cyjnej ubezpieczalni społecznej" tci
wodu r(!botnik. SLoczyński uch')uzi cję· Tymcz...1sem tegoż ullia wif'CZO- Sanocka 36, Pryncypalna ~l, Slaszyc.l I cm wystawy me był .leszcze całko- 197-65 (wewnętrzny Dr. 5).
za człowieka. pracowitego i sąsiedzi !'Elli I,oaterunkowy policji zauważ.d .. 00. Kątlla 37.
II wicie zmontowany.
Wstęp na wystawę, która trwa~
w Ozorkowie i~.kichś dwu przesad·
Zwicuza,jąey ten niezmiernie in- będzie tylko do dIlia 19 czerwca
wiedzieli, że posiada oszczędności.
W dniu 9 marca r. b. Sroczyński nie - ubranych osobnil,ów, którz'y I
I teresując.:y, b~Jidz0 ważn;J i poucza· -- jest beLpłatny. W niedzielę na
jak zwykle o 4 nad ra.nem udał się S~l)ali_ na prawo i ~a lewo Pi~niędz'l'
jiF,' dla LJuzi pa'Nilull, są następ- terenie parku ~ ~GS!R..wać
na kolonie letnie
nie kierowani do kina, aby obejrzeć będzie or~
UIJ fabryki. PoJczas jego nieouec- lIU. , \ yJału :ml S!ę il' l!c,dPJrzalll.
]wści do mieszkania włamali się wl.bec c~c#,o zatr~Yll1~l ich. h)d·1
W imIeniu ty~i~cy dz.ieci zagrozłodzieje, ktćrzy je dosłownie ogu· czas reWIZJI znurez,l(}no u zatrzyma- :{'(,lJvch chorobami
źle
odżywia.
7 tydzień I 0staIIIIe aU
lOClli ze wszystkiego co cenniejsże. l1y~h p~ze~zło 800 z~..
. .
nycil, mie~zka,jący~h w v, ilgotnych
Ceny miejsc znacsnie
Zlodz;ieje zabrali SToczyńskiemu
~k::I~iUt:llwwano Slfl z polJ(',I:~ w I)iwllilach lu1) 11uSZI1vch poc111:ls;:ach
Dziś2 oPORANKI
Q. 12 i 2
całą garderobę,
pościel,
bieliznę ~Ol.lzl l ~wba,\ <'Ill. ~wy.~zl? . !la J:n\
l
•
t-wo kokllIii letnich Illlb!. SŁK.
oraz inne przemioty, wartości oko· ze t:J ~m dokonali h~adzl~zy li Sro l'OWtiZ m. Lodzi jak w Jatach pcOd 3-ej
lo 10110 złotych. Ponadto, ze skryt- cZY!lsklego: Zdradz~ła Ich. zlot.! pzellnic.h ZWTaca się do wypróboki wydobyli oni złotą szpilkę war- szpI.lka, kto.rą lnalez~oJlo .u Jel:lnego \\'~:nej tylokrotnie o[iarno~ci łćdz
tości paruset złotych oraz 1200 zł. z. n~ch. Byb
braCia Jozef l Ku· J.:iego spoleczeJlstwa o materialne
w gotówce. Wszystkie skradzioM ZlJmerz. KalulOl.
"
. poparcie i umożliwienie t-wu koloTEATR LETNI
l,rzedmicty złod7Jieje zapa.kowali . ])aleJ wyszło na Ja\~, ze. ~kradzlo ilU letnich SlJulniania nadal dobro,
dabzym dwa at1Ika Mam Koowtoac·
~ajm ilej wieczór sobotni i niedzielw w(.Bk od węgla.
li~ g~rlerob.ę sp.rzeuah. OJ~\ za 5!l \\1 lilie vrzyjl~iP.i tilużhyq,(,kc'/.lJcj. ny spędzimy w Teatrze Letnim w par- kiej p. t. ,,0 straszu.,m SIDCIb i dziel
zł. ~a~erowl ~haszo.w~. Zy.l~erber~:l podrta,wic z('zw(l[enia p. sta- ku Staszica, gdzic grana jest komedia nym szewczyku, pięamej laólewnie j
królu Gwoidzilku".
go.wI.
czaSIe reWIZJi cz~c e :;Iu:;. rOt'ty groclzkiegC' w nie:1ziclt;, dnia "Małe szczęście Agnieszki". Początek
Dziś .w sobotę i ju.tro w niedzielę po
dZlcncJ ~arderoby zdoJane, ode braI., ::~ maja odbędzie się zbiórka, ulicz- o godz. 21-ej. Powrót tramwajlłmi za- połudnIU, przedstawienia ~iooe.
pewniony.
W dmu wczorajszym wszysey na i w IC'kaJacb p'lolicznych.
tl'z('j zn~i·~dli n:t ła~ne oskarżonych.
WYSTĘPY TEATRU BABIMA
P~BK ,~NOW-.
P:Jmiętać l1alcży, że nawet dr oh
Wobec przedłużającej się go~cil1Y . W ruedZ1elę, dnia 22.b. In. o ~ll
_ Na gorącym uczynku kradzieży f:-!d ~kazał Zygmunta .Kałuż~eg~ De (,fiary pl:zyc~ynią. sj~ do polepdnliem nastąpI ()
w m:es;,;kaniu LeOI11a ALEKSANDRA, na poltora rol{u, blala Jl'gO, Ka7.l· szclIia zdr" .\yia mle,flzi oży na::.zcgo Tealr Habima gra obecnie przy cenach nIe 1~.30 p.rz,ed J?O!U
przy .u}. Kami.ennej l? za<tuymano 2 1 mierza - na 3 lata więzienia, zaś nlia~!.a: a wi~c nie Ot11ij:ljmy kwC'· zlliżonych dziś o g. 16-ej "KorO'llę Da· tw~rcle DaJPlęknleJs,~ego zakątka Lo·
dZI park~ ",~elemów. .
_
wida.' a o 20.30 "Dybuka".
złodzlro: BroIll~ława SAGANOWSKIE- pasera Zylbermana na ~ i pół
\V niedziel" o godz. 16-ej i 20.30 "U"Helenow słmZ'Iue uchodzi ElL per
starzy, ktI',rzy w jrTli'~niu potrzolmGO (Zbożowa 6) i Franciszka CUMIE. •. .
~
łę paI'k(}wą Lodzi. Park został zmoder·
LEWSKIEGO (Strumykowa 10).
loku WIęZIenia ilr,az g.·zywnę 300 zł. ~ącej ozi:Itwy zwrceą. się do na~ l'iel Acosta".'
nizowany i odświeżony, a przez; nowe
- 71-letni Józef Rykiert (Graniczna
Vf r,iedziel~, 2~ maja..
WYSTĘPY JÓZEFlNY BAKER
in~e.stycJe. postawiony na poz.iomi~
ll), usiłując przekroczyć tOT k(}lejowy
Józefina Baker olśniła publiczn1lść naJPlęklllieJszych parlt6w w Europie.
oskarżonr
fIN
pobliiżu Szosy Pabia:nick,iej d(}stal
fenomenalnym kunsztem swej 5z,tuki
Na miejscu zw.ierzyllliee, staw z lód
lóię pod koła IQkom(}tywy,
któ.re go o zniesławienie lokatora
Sąd starościński
i fantastycznie ba'l'Wl1ymi toaletami. kami oraz korty teniwwe. Restauracja
zmasakrowały.
Słynna artystka l·a wystąpi jeszcze dziś i ~awi.aTl1ia w bieżącym sezonie majKomornik sądu grodzkiego w
_ W restauracjJ przy St. Ryn:ku 8
skazał:
w sobotę i w niedzielę po dwa razy. a dUJe SIę pod DO'Wym zarządem. Otwar
pobita została Jadwiga MIKOŁAJ Łodzi, Leon W ąsowsld, jest właści·
to: o godz. 20-ej i 22-ej.
I ci.e zainaugurowane zostanie poran·
CZYK (Lutomierska 75).
<"ielem d,:mu przy ul. KarutowlB. ZELDOWICZA (Piotrkowska 42)
W niedzielę, o godz. 16·ej "Fauny" kH;m muzycZ'nym orkiesky symfonia
- Przy ulicy Ceglanej 3 przejecha- eza 10.
na 100 zł. grzywny za to, iż utrzymy- Pagnola po cenach zniżonych.
neJ pod dyr. Teodora Rydera. Tego sa
na została przez wóz 3-lemia Gen~a
"KOT W BUTACH"
mego dnia o godz. 17-ej kaneert po.
,V Jllarcu r. rio vVasowski WymL· wał w sianie antysanilarnym swój
BERGER.
I
Jut'ro o godzinie 12 w południe w pulaTny.
- Na ulicy Emilii zemdlał z gł{)du wił mi(~szkan.i) jedn;mu z loi,ato· plac. przy ul. Szklancj.
18-letni Stefan PASTUSIAK (Pabianic- rć w, jubilerowi Leonowi GliksmaA. MARKIEWICZA (Zgierska 42),
ka 44).
nowiJ pr/lając jako powód, że za- właściciela domu - na 100 zł. grzyw- Na ul. Ką~nej spadła z tramwaju
ny. ora;,; g(}spodarza domu przy ulicy
i dOlinała złamania nogi 31-letnia We- miast zajmować się swym zawodem 6 Sierpnia 36 D. ROZENGARTA - na
ten zamienił swoje mieszkanie na ... 150 złotych, z tytułu antysanitarnego
ronika KWIECIŃSKA (Kątna 24).
- W fabryce przy ul. W ólczańskiej dom scharlzek.
sta'llU ich posesji.
27 poclJwycony został prze;,; tryby maG1ike.man poclllł się tym dotknię
J. WIDERKIEWICZ (28 p. Strzel~zyny, doznając z.miażdżenia dłOllli 28na czele własnego :lespołu
ty i za:5karżyl Wąsowsldego do są ców Kaniowskich 32) na ł dni be:t;lelIli N. ZAJFMAN (Składowa H).
wzslędnego
aresztu
za
to,
iż
na
Al.
I
oraz
własnej
orkiestry
jazzowej THE BAKER - BOYS
_ Przy ul. Zabiej 7 najechana zo- du o znie;;ławienie. Sąd odl'oczyl
Maja zaczepiła jakąś kobietę. wszczywystąpi w 'Teatrze Polskim (Śródmiejska 15, tel. 161-16)
siała przez rowerzystę 75-letnia JÓze· jednak rozprawę, b'dyż m:karżolly
nając z nią bójkę.
fa GAJDLOWA (Stefana 16), która doCodziennie 2
~
Bilety ulgowe
Wąsowski we'Łwal szereg
świrrd
Ił/łka _ •
pRedslawienia
~
I passe-partout
znała złamania nogi.
A. GRYNBERGA (Limanowskiego
ków,
celem
przeprowadzenia
do·
_ Ofiarami bójek i napaści padli:
24) - na 100 zł. grzywny, za bezprawo g. 8 i 10 W.
niewaine.
na uJ. Jakóba Moniek GLATER (Pic- wodu praWiły.
ne uprawianie dentystycznej praktyki
p .. zowa 1:1), Ha ul. Srebrzyńskiej Ed·
i przyjmowanie pacjentó,,'.
Illltllll SZPAK (Okrzei 7), na ul. Żwir
S. POLA, J. MICHALAKA, M. WOJ·
l,i Witold !'AWLAK (Gdańska 154),
CIECHOWSKIEGO, S. ZAW ADZKIEna ul. 28 p. Strzelców Kaniowskich S.
:\1JELCZAREK (5 Sierpnia 96), na Po- ofiarowali robotnicy i pra- GO i S. WYRWĘ, zam. we wsi Place
gm. NowoSI01na, członków miejlt'Sil! KOllstantynowskim Hinda RO- cownicy f. M. Fogel i S-ka Stoki,
słuchają radia darmo w okresie letnim
scowego koła PPS. - po 5 zł. grzywny
ZENBERG (Berka Joselewicza 10~!, na
W
końcu
kwietnia
rb.
robotnic.v
J;
zamianą
w
razie
nieściągalności
na
W uadcho(llą.cym okresie letnim \'ZCl'WCU, lipcu i sierpniu ocl 'JjJlaty
lIl. lwirki JNZy KWIECIEŃ (Wileń
2 dni beZ'względnego aresztu, za to, iż
,ha J2), lIa ul. Bazarnej Eryk lJU~
i pr,acownicy f. M. Fogel i Spółka, w dniu 3 maja wybil'i szyby " lokalu l_o\\"i~k:lzy siQ z całą pewnością llbonarneutu radiowego, a wl~c \I
I\\'rzl'~niellska 19).
ilo~ć posiadac.l,y odbiorników
de- vraktyce bęu~ mogli darmo sl\l\.;!iJ.t;
dzierźawa Zakładów
Schliisseron Stronllict wa Narodowego.
_ Emilia (,LAZER (Kołowa 23) w
tel\torowycb. Wszyscy amal01'zy radia pl"f.eZ trzy miesiące let,llic.
skich
W
Ozorkowie,
ofiarowali
je
d40
,,-laśeicieli
nieruchomości
Ila
tcrc·
t'la~ie ~porządzallia pasty do POdtl'l;;
Zatnnczyć należy przy tym, że
dozbrojen iE: nie Chojen - na grzywny od ;) do 30 radia, skorzystają bowiem napeWlltl
spowodowaŁa wybuch benzyny i cięzkll 110dniowy zarobek na
sic: poparzyła. Pożar ugasili domowni- armii. Zebralla suma pozwoli na zł. z .tytułu antysanitarnego stanu ich z okazji nabycia odbiomikLw de· I każdy nowy nubywea odlJiomika
cy. (l)
tektorowych: "Echo" lub Detefou" , .. Echo" lub .;Detabn" 11l0Ż(' sta(:
zakupienie 3 karabinów maszyno. posesJI.
_ Przy ul. SliOrupki 11 powiesiła wycb, które z03tuna wreczolJoe woj I 10 rzeźników z Chojen lin gl'z):wn.y \V cz.u;ic od 1 czerwca do 31 e.icrp· bk; :?OO·tytiięcwyll1 pu:;iatlal'z('111
.
.'
. od 30 do 100 złotych za UpraWlal11C nia r. h. ~nwi abonenci, nat·ywcy <'l,aralu det0ktoroWJEP .tej :narl,j
sic: 22·lctllia .\polonia KANIEWSKA,
roholnica. Przyczyna samobójstwa - !:ku w dmu. 11 hstopada 193~ r. handlu mi~seru, pochodzącym z pota· tych aparatów będ:1 zwolnieni w i uzy:!kać W:!lmą. p'remiQ.
w (}J;orkoWle.
!jcmncgo uboju.
VI
redukcja. li}
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TABELA NIEUnZĘDOWA
BEZ GWARANCJI
5.000 zł. _ 150075
100.000 zł. -1019"5

' 99810 8:J UJ;) j7 Bl 7UOj6 82 97 16:!119 1,.930-1 H::? 637195::i72 i60 8j[ 3:łIU7 Gj9 793 2,12;) 62 jj2 /37 915 2i.lIUO 1)68 7J 14,j19:1 ;;0,) HJ 7:l UO 847 90))
S;).! 49;) 568 82 608 29 972.
)53 :Si.!.
. .!36 70 llOO 56 80ii 959 297.,0 Ui.!,j 9U.
116917 27 14.7500 UO.; U 12 348349 520
8(){)60 289 800 8lO.!7 250 82116 321
1;)003:1 C,2 2801[6 151112 708 81S
3002 1ii5 262 63\) :l1087 118 419 ;,O\J fi02 761 909 H93H 77'2817967.
42? 87 ~90 914 588318993205 2ł ;;661990 152Hll 22Y li8 70 132 ·13 jO'" 2;) 51 19 u]4. 747 ;j!lU7 ;;8·1 430551686836 \ 15052i 637 717 li7 1"1078 136 3~0
v
.!6".69 001 l o 87 84011 103 ' 41 S3 208 607 42 781 97 93\1 153398 492 554 690 3:\037 S5 111 34108 11 229 385 93 4:14 9j4 93 1::i217li ,')(j2 8-12 !~~H I ['3196 3~O
10.000 zł. 109007 113297 ~9 ,180 S? ~~1 703y .?:l5 G7 85 8~1:f) ?!1 8~7 1:)407.8.117 G~.237 72 3~B 4~:1 ~?1 ;~:iIH):/.82 9?
3?16Li 2~2 340 J~ 'i ' u n8 U05 71 l.j!O-U JJl :)1;/.:1 661 90
122130.
33154 -t68 aA 49603 iH 801 41 86029 ~,~ 6~0 UB 8?6 ~12 ~l~oOSO 138' 601 v~ :~2J ~20 3~1l6 .2~ 22~ _~09 443 513 6/1'l1 f5521Y :H8 1.36061 71 :\1 -1 43:3 71(j
5.000 zł. _
23967
971531~52 479 5U 26 3544 686 721 822 7;1 ~38 1a602~~:J 1~8 /6 313 47.6~6 2.~ ,,816, 89.!3n723~~a11858:
, , _ tfi7255 81 87 1~,H20-l G 1:'9249 :3\)8 480
100004 1106.tS 1;i7 577
•
_~29 ((j,~~48 28800i\0~ ~}~07~i93 1[°241 22ł6~13?548\)f,.~ :;01 1~8 ~Jl S.!l> ~122 1.)7004 10 :J"O 39,' ·118
40034 129 ,,8-1 d:iO 943 62 411a3 _,.l !)02 J o ;J8.
v
v "'v
.~
'v V n
70 734 7'1. 15B244 M 370 98 4M Ji32 7(1 77 :i08 491 99 562 !)o8 42ii08 4308::
2.000 zł. - 9\H 4647 7592 1 UO SlG 9.!J 89181 (1)6, GOj 76 77290 9H Ij02 52 Bi? 912 12 1j\)011 81 153 22,j ll9 ~3 :l24 42 815IJHO 4.J.l2;; 603 G 8S;:'
CIĄG~IEl\lE DRUGIE
18754 28559 :l7ł10 ł2408 44301, 9001/\ W, 275450 8P 533 617 \)20 H 32314- 519 ,,38 7J2 85~l 78919.
99ii ,t5259 ·105 6 4(j03(j 129 Ui 43l 4:\
'Vy"r,lIlc )0 ?50 zł
50385 57087 62430 64976 79018' ~~0~~0~7040 1?7 12214559_ 692 777 8~1.
CL~GNIENIE TRZECIE
~4234' 97~43 4}402244980027982°(j'37(j 702 902 ·181i3 [02 ~(j7 7~1 85 1199 H~4 56 ~564 ~s
89905 159714
31 4368098512 2a 523 .!O 7/8
"I:
u
v
U
•
_.
.
87 836 S9 905 93120 87 222 68 354 75
50.000
zł. - 129351
.50371 ,;)9 51276 9:> 30-1 422 9-1 00:, ~~9?<,421 ~03~ 50 -~1~9 ?~ 259 370 530
1.000 zł. - 127 1454 15710 68.! 707 48 \)-1010 217 387 400 614- 37
10.000 zł. _
19697 ')0030 , RI 52068276311 49758') 661 786 530~(; " . j aA1 -Ib,1 118 888 60ab 198 204 \T8J
16311 21270 22133 31393 32200 1 881 968 95036 76 HI5 211 l . 538 98J 39306 10tl06:>.
~01 706 806 542:S1 552~78 56J 63\1 :in i36:1 822':; 782 (J.11 !l1;8 213 ;)6 970.
;l6922 36815 475')6 5')533 54149/96022236216235445753240648881
45160
938ł;~ S87 96 919 56189 87157021179 208 :\~l
t0377 G4J 96:.1 l'Hil S24 77 9\)8
56413 r:
"981 97149 93 202 27 418 68 70\) 898
5.000 zł. \114 58419 55 693 860 912 59165 68 451 [2014 563 1 il2·! 4 20 510 662 M6 14091
u5193 ... 5899 60422 64:172 962 98038 130 84 435 65 8,5 90 784 838 152924 153812.
714 854 80 94.
1:34 3:J4 625 74 746 15341 724 948 16462
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Zł. I •
•
li. 5.000.li. 5.000.padł,V

na Nr. !J7153
na Nr. 36903

wczoraj znów w kolekturze

~ .1 ]1 Al , li( ~
l>6211 67739 67408 78170 88566
H7886 87260 89198 91190 90320
101469 106099 107731
113278
113791 115581 119071 116565
'21284 126393 125159 129082
134141 130935 131522 13206'1
u
139419 157010 156779 158629.
Wygran~

na Nr. 109017

po 250

zł.

228 H 323 460 87 1012 86 121 45 75
203 57 84 319 22 56 442 49 565 608
73 707 58 897 . 2363 441 47 528 802 973
:3 t29 294 334 433 45 74 514 93 990 4038
1:J8 234 306 462 541 744 885 \)25 39 81
.-'060 143 248 70 313 51 415 61 76 5-51
iOI 3 31 (;011 167 72 243 421 34 37 31 ()
.l7 65 77 690 7097 102 12 89 278 301
123 529 66695 8174 327 44 56 407 607
i I 77 71>.3 808 69 959 83 003ł 44> 304

Piotrkowska 22
Piotrkowska 66
Nowomiejska 1

73 912 9901\) 32 126 229 387 468 690
707922.
100120 5298963889 978 101036 195
212 366 817 926 32 97 102106 72 306
675 744 92 803 90 960 103055 236 89
307 411 505 43 830 32 104386 408 598
664 758 69 948 105047 129 326 438 577
619 53 720 63 106014 28 161 76 240 58
311 .72 733 88 842 960 107021 124 57
448 626 716 33 47 108047 74 98 154 302
6497 550 833 93 981 109305 22 500 32
59 543 714 944 72.
110003 79 85 100 29 295 526 45 784
846 111115 24 30 503 53 645 7G9 94 862
84 \)35 112162 522 98 611 47 898 \)46
113-101 9 710 54 72 864 114027 237 320
479 624 82 885 948 11501R ::l-8 66 .194
25033393191 \)7 50576728853 116D-10
53 119 260 439 758 912 117087 100 34-5

2.000 zł. - 1221 7804 32095
32952 44624 57116 77146 82583
91184
95866 96368
117859
125083 142204 149991.
1.000

2

wygrane

ł.~ •

zł. -

10628 24530 31931
39108 47685 51529 52666 64874
67785 67561 68024 72747 73012
74169 74936 77919 78373 79539
82254 82988 91904 95555 97474
99947 101571 104488 108897
111683 112887 119775 12030]
120778 131099 132162 134941
136941 137288 143274 144219
154. 442 153640.

48~~fr;~e8rOO 1~~~

Zł.

0.00

padły

wczoraj w

8zegęśliwej

W. IAF
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~
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Nr~

122130

kolekturze
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Łódź,

Piotrkowska 54.
to s,nonim szc!e~da!

52.~

z
36
4
99 6-27
936 2025 90 253 543 634 52 761 3173
394 848 87 4168 300 478 526 918 74
5110 263 530 31 6054 133 44 463 343
702 816 7328 85 521 93 8470 520 99
711 804 4887 9071 13052 220.
10149 608 952 73 11144 448 878 86
12148 281 668 785 803 13061 263 394585 769 835 14068 106 432 33 1544Li
756 804 83 16211 86 172\)0 76<1 70 807
18199 451 5\) 84 641 740 808 ]\)218 391
745
20001 287 ;l50 500 8-97 976 21120 288
338 618 34 812 \)80 22059 6a 231 498
u35 23110 3J 7\)4 2i015 309 90 490 771
2ii013 4.0 301 18() 7:.10 843 990 26289 54~
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r. 88789
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60297 673 898 969 61347
7231143070 100 13 79(j
G2 144108 211
02287735608626358174988093 (4051) 680 173Q3 625 731 902 6 18284 472 659
75 141 321 759 822 65121 287 438 :,03 779 974 l !l01j3 89 .J2G 7013-1 800 35 932
724 853 66043 70 340 17 /lI 111 5113 Bil
20365 4:18 GóJ 7!)!) 1'\28 916 )l1 21518
900 10 67210 911 08126 64 2;)7 321 J26 719 22:l30 505 23082 18G 4n 540 70
HIi 605 772 69052 225 405 s-~~ !l21i,
8,.3 93721092 288 :l30 HO 606 891 990
70100 30 75 369 453 71089 568 8.!0 1 2574i.! 870 72 21)27.! 397 432 535 610 93. 5
914 72235 669 858 98 73481 500 625 27325 381 518 4-! 708 21 31 <;):\9 2804t
H054 232 66 501 632 133 718 27 941 1105 628 30 953 98 29075 113 223 48 6i
75116 35 512 94 735 S3 7628G 412 5M 658 985_
8M 95 77394 423 78893 79488 531) 69, :\008;:' 388 690 72.! 9U ;)1336 632 9.!3
761.
I '}2228 H5 132 ~l!;; 33392 ;}57 6'0-! 34203
80:535 7-17 66 8150g 770 837 \)01 82122 ł 18 773 3552il 59 360i4 108 10 68 262
50 87 288 3B\) 417 63 843 59 83ll\) 9:\9! :311 527 nos 11 i_lO 37059 :-181 426 591
1'\4098 118 583 6511 09 726 813 8300!l11l1G iJ80l,U 114 :l!łi' 7.,4 i3H09~ 252•
560 672 \l\}6 77 86030 35 167 52$1 77) 10078 ii3a J1157 2.!7 333 ·J-,!O 795 803
\l9 758 87052 187 617 705 942 88031 4.UO \Jil9 .!252ii 748 SiłO ::J07 ,:13182 434, 78.-1
•••• OIU •• " . . . . . . . . . . . . . . 545 807 12 25 940 89011 46 60 167 3961 H309 S3 51:! 758 86r. 58t 15175 504,

SALA fiLHARMONII

UI3 481 95 855 97 942.
~~58!r9~~! !;29?~13812;ln!2a
,955.444546;
611 967.
'16057 62 70 287 188 539 85 6'11 4i07!l
uv~
go
90148 401 61 986 889127392212 21 '198 388 766 970 48084 19 83 375 77~
10020 72 186466 693 809 66 61 900
112-!6 434 38 55 518 807 986 12178 261
120040192300 72881990450121174662 75\) 93095 282 405 25 94620 816 \)7 ~ 843 49110 254 782.
~59 6.67 7048141676930 76 13174291 242440505 196566663916 122(}45 54
fel. 213·84.
9.!0 62 93093 687961734182088 9709i' 5008245.1 51360 j2HO 421 .>3,1 53094
•
414 5U 739 98129 282 95 342 46 434 1009689754111229353744764932
,,38 91 560 877 14028 53 175 279 340 3074049 91 795 807 8 ' 3762 123003' DZI'Ś O
~o l 28 72 582 98 634 719 15133 204 77 82 425 524 815 32 998 124130 87 205
godz. 9,30 Wlecz,
644. 791 99345 649 826 990.
70 5-5269 B86 56000 125 734 57009 385
:303 30 49 413 5684 88 632 99 743 986 24 71 477 90 517 67 644 .735 867 972
i._codziennie
100215 300 997 101064 83 l05 537 825 94 5803\) 271) 584. 716 96ł H022
1(jOJ2 51 216301 7087417516760 833 79 125033 52 199 295 99 4384057685
58 552 75914 103152 329 4034 500 814 321 6140 74.0_
li07 1700374 121 85 229 61 390 400 30 659 713 822 99 87 126259 89 355 400
Gościnne występy .
104220 48 105128 248 346 504 683 'i65
60392 52S 60 G88 8~1 904 'G1U7 M
.j8\) 646 50 767 802 93 18024 209 18 87 t27MO 144 205 60 71 579 763 852
Warszawskiego Teatru
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meczu bokserskiego
Poiska - Francja
:\liędzYlpaI1,st wowy

••łAłia"

gU'dMi&iUii_.ii~&n&iiinlii.'iLZZ

meez bokseI'ski Po!sl"a - Frwncja, kt6
ry miał siG odbyć 15 cz·erwca w
Ł,, -!zi, został ,przez zan,ą,d P. Z,.
'Vczoraj miJał się rozpocząć w I Tymczasem plany or.ganilZaLo
Organizatorzy postanowili wo stępujące wynik,i :
B. definitywuie prz.mliesiony Mediolanie mecz tenisowy o pu- rów p'rzekreślil ulewny deszcz, bcc tego przesunąć termin rozVV soboLę walczyć będą Heibd..
do 'Yarsz:n",-. Łódzki okrf'110- char Davisa pomiędzy reprezen- który p,a da od wczoraj po 3-mie- J pooz.ęeja meczu o 24 godz~ny.
z Canepcle i Tłoczyński z de Stewy związek bokserski pOwzhtł tacjami PolsIki i vVloch.
Isięcznym okresie suszy.
Losowanl1e zawodów dało na- fanim.
p r zed ),aru (Iniami decyz.i ..", żc
. zk
•
• od
W niedzielę pa,r a Ta1'Oni-

został przelożoftJl

l

*r:;~;~ ~~ąS:i?~ Dl ecl PoIsft a•Francia

w War szawie! ~:t:~:f:~b{:~in~~~~c~!:~

się pOdjąć

cwcnt. orgrunizacji w
tym samym dniu meczu bokser
Termin . walnego zebrania P.Z.B. przesunięty na 10 lipca
skiego POlska - Francja, gdyż
byłyby to dwie zbyt poważne
••
1 Eliminacje do meczu pOlska-1 Z uwagi na to, że rozliczcnie
imprezy konkurencyjne. O dr.Zarząd polskiego zWIązku bo- Francja odbędą się w dniu 4.VI finansowc zawodów Polska ..
.
. ksers":ego
po··st''''''O''·'1'ł
organl'za-I w p oznamu.
• D O t ych e I"lOunaC.Jl
•• · F'rancja
• ukon~ne
•
b"
CYZJl S·WC.I zarząd LOZB. zu,wia.....
mo :
yc mozc d 0e10mił PZB. w PoznM1iu, kt6ry Cję meCZ1! boksers~lego ~?lska wyznaczono definiływnie nasłę-! piero około 20 czerwca, zarząd
,la sWYIlu ostahlUn posiedzeniu - FI'anCja odebrac ŁodZI l po- lmjących zawodników: Jasiński PZB. postanowił przesunąć ter••
S obkowla
• k
lmIn
. waI nego zeb
' PZB • na
laa k ceptował strunowisiko związ wIerzy
C warszawsI.:
....cmu o k ręgo- i - Cz"
eI'wIDSk'I,
-I
rama
ku łódzkiego i powierzył orga-, wemu związkowi bokserskiemu. I Koziole'k , Czortek - Jarnowczyk ! dzień 10 lipca, gdyż w myśl stallizaeję meczu z Francją war- Powodem tcj decyzji było urzą- , Woźniakiewicz - Kowalski, Le-: tutu PZB. sprawozdanie mrzą~zawskiemn OZB.
dzenie w Łodzi w tym samym lewski - Janczak, Pisarski
du musi być rozesłane na 14 dni
dniu konkurcncyjnej imprezy Ozarek, Szymw'a - Karolak, przed terminem zebrania.
Eliminacje przed ustaleniem narodowej.
l Piłat - Doroba.
re,p -rezentacji ll1a mecz z F,rancją odbędą się dn. 4 czerwca w
Poznaniu. 'V ;ramach tych eHminacji o-d.bę!dą się według ko-leJności
w:lig (od muszej
do

-I

1923

5iJlski - następujące
Cze.rwiIiski ,walki:
Sobkociężkiej.)
Ja- 1 5 - l e ( l - e
Czor't ekwia'k -

Koziołek,
J ruJ1owczyik, W oźniakie:wicz

1938

lekko a lelo" \V lo"dzk-Ich

iW

poni, edziałek

J'lozegrane zo-

staną singl:e. Hebda walczyć b~-

dzie ze Stefanim, a Tłoczyński 'I
Canepele.
.. . ., .
N3:SIl
temslśCJ,
ktorzy pod •k.i~.
•
.
' .
rowmc~wem !radcy
Oloh~wlcza
p:rdzbybl~h w śr0trdę ~o ~ed!>oJant1,
od ' y l . szereg
d b enmgow
•f
• l znajUją SIę w o rej ormle. .
Prasa włoska poświęca duło
miejsca zawodom, przy czym "Oceniając bardzo wysoko zalety
naszych tenisistów, przy'Pu~cza
jednak, że Włochom uda się wy
l

I

walczyć zwycięstwo.

Mecz Anglia-Jugosławia
r6wnie2:

przeło2:ony

W Zag.rzebiu

miał się

:r0zpO-

w pi.ąbelk mecz tenisowy •
pucha!I' Davisa pomiędzy Anglią
Kowalski, LeleWlski Jan"Głosu Porannego" z prezesem ŁOZLA i Jugosławi'ą. Tymczasem gwałcZIlk, Pisarski - Ożareik, Szy- Okolicznościowy
towna buTTza, połąc.zOllla z ulew"
mura - Karolak i ·Piłalt - Dop.
U WI lem
zum
ews
1m
zmusiła ol"garuzatorów do przeroba.
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łożenia
zawodów na sobotę.
- ręgowy
wląz,e - WI uana JC's
uroczys' osc JUul- WJe Olą oprawę orgamzacYJną J
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Ło z l
Walne zC'b'l'3Jnie P,Z,B. zostało
Lekkoatletyczny
obchodzi
jutro
leuszowa.
mieć
w
programie
ciekawe
pojeprzooiesi01l1ena 10 lipca (w Pojubileus.z swego piętnastolecia.
Na. temat dynki.
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Od chwili, kiedy w r. 1923 CzeJ ' r07JW()JU.
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Morweglą
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- E
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• lód k' • b ł Ir~· ~
dzieła i za- ki
z lej ya~_
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:n'1'l}
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.. Sl'ę -... -.Da
•
liny pod zorganizowany sport
tnim",_U~
__ I t
lYW'J Pl'ątek.' ........
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S'".welł,-a-Szwa.·,ar.-a
ID!ierzeń na na, ale przez .....,a
e ~ ar'
t'
ucllar Da
lekkoa:tletyczny Lodri i pierwprzyszłość, prowadzona od nnodd_ dopięła ~1'C m~-'I~rowyN' o p •• N
Rozpoczą ł się w Sztokholmie szym p!l'ezesem był dr. Marks •.
i
ki-~-".
nsa pom.1"U-<-,Y lemeatnl l 0.Inecz tenisowy o pucha,r Davisa. ŁOZLA rouósł się w P'otężllą Ol'
odbyliśmy !~ poz. omu,
Ol'egG m&JJemy wegią, Pierwszego dnia meIIIIJ.
w m:ug1ej rundzie pomiędzy ganizację, liczącą dziś ponad
r.ozmowę z JUZ ~ WUll'ą w Jakna~epszą ~- odnieśli dwa zwycięstwa
?OO
l
d 'k' .
\V1e
•• lee zadsł1U ~OStĆ ~oglą~ać •. Juó'z ehocla<Żby .....d~.. 2:0.
StarłuJ'- w
Szwecją i Szwajcarią. Po pjer,,-- 1 .~
czynnyc l zawo mi ow l uz.onym.
a mIS I".Z-=twa jitrUlOl' w, :razegra- "~N' . M~ '-'iooa1
:'Z) m dniu slan meczu br.zmi 1:1. trzymującą ok'rą-gly rok llOTmalłó.dzi.ikiej lek-o u. e przed tygodniem, p'OtJwienł:z. a Hwaaan....are2~.65 ••' 6- ' •• ;7.11! •
me funkcjonująoe b1uro - selkred
fi d
t
"0, , ...., .., ou,
Schroeder pokonał szwajc.arra Fi ,t ariat. Wśród związków sporto~'l~J atletyki J~ z 'ro~e 'lin amen y, na Ja- HenkeI wygrał z lenssenem &O,
shera 8:6, 6:2, 6:0, a Maneff wy- wych Łodzi _
ŁOZLA pod Ludwik Szumlew.ski Jej preze- kich opIeramy swą przyszłość, 6'0 "1
•
Prezes L. O. Z. L. A. sem, p. Lud Zaprawa zimowa, prowadr»na . , ••
. ..
ęd
grał ze szwedem Rohlssonem 6:1 \ wzgl em organIzacyjnym i dow i k i e m przez związek, daje efekty. Fre\Warto r7AWliaUyC, ile w lJlIeC:d
13:4, 2:6, 6:1.
konanego dzieła rozwoju zajmu SzumIewskim.
kwencja na treningach zimo- Metaxa - Haanes w ostałDilD.
je poczesne miejsce, to też w
wych była nadspodziewanie liez c1e, decydującym, Metau plOdniu jubileuszu zbierać będzie
.
na. Podtrzymujemy również i w wadził 5:2, ale Haanes wyró....
szczeJ'e gratulacje. Pierwszy oee
- Coprawda ~l1e mamy sztan- sezonie treningi 7JWiązltowe.
nał. Ostatnie d'Wla gemy, a rzarahasłem miesiąca propa- nil wysilk! i konkretne efekty darowych nazwIsk, ale ze stan,!
zem s-eta i meoz :wygmł ~
gandowego t.K.S. Makabi p'racy ZWląZ~U lelkkoai~etycz?e- posiadania możemy być w pelm - Dzwlgamy na swych bar- Metan
.
go za,r.ząd mwsta ŁodzI, ktory zadowoleni, mamy bowiem ma- kach wielki ciężar i w pracy tej '
.
Pragnąc
uprzystępnić
jakllajszer- w prezenc1e jub~leuszowym spra sy, a z ilości wyłuskamy jakość. nie ,'Vo:lno na,~ .ani no.. chw.iJę od
------szym masom uprawianie wszelkich wił mu komplet nowych, prz'e pi Lekka atletyka wywalczyła już począć, rOlZluzmła:by SIę momensportów i ćwiczeń cielesnych, zorgani sowych płotków, wartości około sobie w Łodzi popularność i po- taJnie, jak to już niestety rarz byzowal zarząd "Makabi" miesiąc pro- tysiąca złotych, które będą już siada też swoją nubliczność, któ lo, dyscyp'l ina. Jest nam jednak mistrzostw pływackiCh
pagandowy, trwający ou 15 b. m. do użyte na jutrzejszych elimilIl,a- Ta ilekroć spodziewa się zooba- ciasno. Zaczynamy odczuwać
uczni6w gimnazjum
1 (l czer\vca, w trak'cie którego wszyscy cjach, w :f.a mach których prze- czyć walkę p,rzyjdlZi,e niezawod- brak boisk, a nowa hala sporto2:ydowskiego
nowowstępujący zwalniani są z w5Zelme. Oczy,;iście, j,eż.eli ,W ·a jsów- wa terl nie ~,i~e sprawy.
kich opłat.
W czwartek w basenie zgie:rt!łCml
na sama będz.ie ł'Zucać, i to w g'Ta Od(;"'~uw~y rowmez w kl~bach
Za,pi-sy przyjmuje i informacji unicach rekordu świata, to nie bę brak ludZI do pracy, a w każdym odbyły się mistnostwa ~
dziela sekretariat klubu (Al. Kościusz·
dzie to t~k oiekawe, jak jej po- bądź razie wstręt do pracy i or- I i II gimn. żyd.
Id 21, tel. 241.07) codziennie oprócz
QI
jedynek, powiedzmy z Mauer- ganizację imprez mistrzowskich
Za wojy
wypadły imponl1j'.,.
niedziel w godz. 11 - 14 i 18 - 22-ej
dla łodzianina, który
meyer na gorszym pOlZiomie. Go ~erzanych: dotąd ~Iu~m, mu pe,d każdym względem. Poziom za.
oraz sckretaTiat boiska klubowego (ul. uzyska najlepszy wyni k tów jestem przypuścić, ż, e gdyby Slehsmy przejąć na SIebIe ••Wraz wodów był nadspodziewanie dobry.
Slerlinga 2, tel. 241.17) czynny coŁodzi powierzono dziś mecz mię z postęl!em sportowym, me .po- Wyniki uzyskane przez uewów
W z,r ozumieniu atrakcyjlIlo- dzypaństwowy, czy też mistrzo- szedł, mesteły, postęp organJZa- żyd. gim.n. są aJbo lepsze, lub midziennie bez przerwy przez cały dzień.
'V ramacli miesiąca propagandowe- ści jutrzej-szej imprezv lekko- I stwa Polski, to powodzenie im- cyjny w klubach.
nimalnie gorsze od wyników mi·
go odbędzie się specjalny kurs nauki atlelycznej, redakcja sportuwa i pI'ezy byłoby oIbl'Zymie. Na podZadanio. na przyszł~ć? strzostw uczniowskich Łodzi, w któ
l)lywania, który przeprowadzony zo- "Głosu pOl'annego" ufundowa- sławie obserwacji z terenu łódz Pr'zez okrągły rok prowadzić bę rych żyd. gimn. udziału nie brały.
slanie przez wykwalifikowanych in- la spec.tamą nagrodę dla łodzia kiego, głoszę nawet nową teorię, dziemy trenin'g,i Z'Wi-ązkowe, z
Na za.wodach był obecny komen
struktorów P. Z. P. na basenie L.K.S. nina.. który uZYJSka najlepszy że "królowa sportów" jest popu specjalnym uwzględnieniem za- dat hufców su..olnych P. W. mjr.
Zapisy przyjmuje sekretariat klubu.
wynik. dnia.
IIli'Ila, musi jednak micć odpo- prnwy zimowej. WV zimie pl"Ze· Za.protk.iawic~,
pr:awadzimy ku.r1S dla działaczy
Wyuiki dokładne ~ następujące~
sportowych i w porozumieniu z uczniowie młodai: 30 mtr. st. klae.
OkTęgowym
u~ęder.n ~ obozy
1) Podlaski 27,1 sek.; 30 mtr. st.
wypoczynkowo - kondycyjne. IW dew. : 1) Sapoeznikow 25,2 l:'ek,
p:ro-grar.nie sportowym por.rewidu
Uczniowie starsi. 50 rotr. s t.. kl,
jemy międzymil3 stowy mecz juświata
kolar§iwi~, Igżwiarl~",ił niorów Warszawa - Łódź, meez l ) 15letni ~it,ro w:lki 4l,:3 ~C'k ( !I );
międzyokręgowy pań i patn6w 2) Pop0wski 42 sek (l), 2) .ibramolodzi~
Śląsk - Łódź, na Śląskn (3. VII wicz w t.ym sa.mym czasie. 50 mtl'.
roku
biez.), mecze reprezentłW.ii st. dow. 1) R eich::lrt 37,1 tek. 100
Zal'ząd związku polskich związ: zowania poważnych imprez o3) bl'ak SZ8lllS na większe sukna
prowincji,
w Osł1'Owin po- lr..tr. st. klas. 1) Brawerman 1,So
ków spol'lowych wypowiedział ' l'az bl'a]l odpowiedniego sztucz- ccsy sportowe z naszej strony,
Bek.(!) 100 mtr. st. dow. 1) Ok sensię pl'zeciwko Ol'gallizowauill w I nego lodowiska na tel'enach, co macznie mtniejszyłoby zajn- znańskim i Kaliszu. PO'z a tym
bug 1,18 sek.(I), 2) ReiehLl't 1,22
cały
szereg
k>Onlkurencji
miPolsce mish'zoshv świata w
gdzie miały się odbyć mistrzo- I teresowanic polskiej publi<.."ZIlos'trzlOwskioh
prxerz.ucar.ny
na
}»'O sek.
ke.iu uh lodzie i w łyżwiarstwie siwa w hO'ke.ill i łyżwiarstwie.
ści tymi zawodami i powiększywincję, do Tomaszowa, Kalisza,
Z dziewaą.t nal aży wyró:i.:n:ic
w 1939 roku oraz w kola'l 'slwic
2) brak w Polsce dość dużych loby deficyty tych imprez.
w 1941 l'oku. Stanowisko swoje widowni, mogących zapewnić u- I 4) konieczność obracania w o- Pabianic. Starać się będziemy o Szajuć wnę i Perebla.nów !1 ~.
Na zakończenie odbvłv ~ie skoki
motywuje Z. Z. w następujący dział dostatecznej ilości widzów becne.i chwili szczupłych środ otrzymanie w sezO'11ie p'r:zyszłym
sposób:
dla pokrycia kosztów organiza- ków finansowych, którymi roz- mistrzostw Polski męskich i mo- i sztafety, PubIicznoś~i' 0k~10 600
1) brak w Polsce odpowied- cyjnych i niemożność znalczie- porządza nasz sport, głównie na żliwie r.ncczu mi,ęd.zypaństwowe- os6b! Crga:\iza.cja zawodów b3.rdzo
~rawna..
ruch urządzcil i torów kolat'- nia funduszów na tego rodzaju cele "l'szkolenia i pracę wszerz. go .. ,
skich, na(lających się do organi- inwestycje,
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Da BałHanach

W 1937 rol,u olJroty z Nierucal111
stanowily następujący odsetek ogólnych obrotów zagranicznych:
Bułgarii - 47 proc., Węgier - 41
]Jroc., Grec,ii - 32 proc., Jugosła
wii - 35 pruc., oraz Rumunii -.I
27 proc.
Udział Niemiec w handlu zagraiczI1ym I,rajów bafk::lńskieh iWę·
gier w ciągu flsl<ltnich 9 lai wzró"l
b. wydatnie, lecz jednocześnie należy podkreślić inne zjawisko, mial10wicie nie mniej wydatny spa!iek
ullziału Austrii w handlu zagranic z
nym ty(;h krajów.
11

21 maja 1938 r.

Ł6dt,

==

Inferwencia dJlDlomałJlczna Polski -Rqnek pieniężny
W sprawie trudności eksportowych włókiennictwa na rynku egipskim
Urzędowa ceduła

Niemcy pr:tywi,!zywa!y w ostatllich latach szczególną wagę do
Pod prze", od lliclwClD gen.
,wzmożenia swojej cl{spilltsji halldl0
:\fadsze",skiego
oubylo się zewej na ranki bałkańskie - do
Bułgarii, Rumunii, Jugosławii, Gre· branie zarządu izb, h:l11dlowPj
pobko - pgipskiej.
c,ii oraz do Węgier.
Obok kOl1s~lnventl1ie prowadzo(lej polityki traktatow~j Niemcy w
wieln 1\'ypadkach inwestowały }{al·i1ały w niektórych działacb produkcji, co ró",uież simwodowało za
deśnienie GtoGunI,ów bandlowvch
z tymi państwami.
~

OWy

AND

21 maja 1938 r.
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plomatycznc Anglii i 'Vłoch,
gdzie d o 11La,g Wll o się re\Yizji llOwowprowadzony<:h stu wek celnych. Nie jest \Vię,c przesądzo
ue, że Slprawa ta ulegnie jeszcze
\Y zebraniu volZięli udział pra pewuYi1ll zmianom.
wie wszyscy czł01Ukowie zal'ZąTrzeba tutaj zazlllaczyć, że
du, delegaci ministerstwa prze- tak w)nsokie podw)Tższooie stal1l\sru i ha,ndlu oraz minis,ter- wek ce}nvch udel'za s.pecjalnie
stwu ~praw ,zagranicznych j dotkliwie w ekspol't polski. _
d~uc? delegato'... poscl.s:twa e- Jest to spowodowane fałdem,
gllP'skle1go., !Poza tym l~ler~s~ że lPollslk~ elksiportuj,e do Eg1p.
eksporterow bawe~Jly. eg l? si!o eJ. tu tkaniny ciężkie i tanie, a
rep'r~zB?tował W~~SCJCleJ .led~eJ więc na podwyżce oeł b'aci po.
z na.lwJększy,ch fI~m ba'welimn-I dwó.lnie, g'dyz cło się płaci od
nyJch w Ale'k!sarndrll.
wagi, a w stosunku do tkanin
"~ lrali:cie zebrania
przedy- tanich wynosi ono procentowo
~kutowa~o w pierwszy;m
rzę- znl1!cznie więcej, niż w stosun
dzie zagadrrlienia wynikłe z pod ku do tkanin drogich.
wyżki ceł w Egipcie na przyWychodząc z tego zało,ienia
wóz tkantn bawełnianych. Pod- zarząd izby stanął na stano,wiwyż.ka ta .ie.~t baTdzo dO'tkli'i'a, SkUl, że niezbędJll~ jest takle ingdyż "·;,)'.11osi u11a 1łl'2ieeietllie 0- terwencja
dyplomatyCZll3 l'Zą
koło 100 proc. w stosnn,lm do du polskiego. Jak wiadomo izsŁawek dawtniejiszY1ch i w[pływa ba
polsko - egipska
jes z.c Z e
hamująoeo na eksport tikaniu ba przed zebrallliem zwracała się
wełuiany;ch do Egiptu. \V spra- w tej sprawie do
władz polwic teJ były już jnterwencje dy- skich oraz do pos,elstwa egip-

sklego w \Varl>zawie.
Drugim poważnym zagadnie·
nil~lll, o!ll~awiaoUym na zebraniu
była sprawa tl'allzwkcji wiąza
nych. 11a bawetnę egipską. Niewą.tpliwie podwyższenie staweK
celnych w pewnym stopniu
zniechęciło pI'zemysł l)olski do
baweblY egi.pskie.i.
POllicważ Jednak sp,rawa Lych
ceł Illi,e jest całkowicie przesą
dzona i być motŻc, będzie załat
wiona w Siposób uwzględniający
postulaty polskie. pTobleru tran
zakcji wiązanych na bawełlllę
egipską jest ciąJgle jeszcze aktualtny. \ĄT obecnej chwili izba 0pracowuj'c materiały, któ.re zostaną przedstawione
ministerstwu przemysłu i handlu.
Stosunek władz polSlkich do
te.i sprawy jest pozy'1;yWJ1y i nuleży sądzić, że ministerstwo ~
dzie sprawę tę popierać.
Ponadto na zebraniu omówiono cały szereg sporaw bieżą
cych i oTganizacymy,ch.

giełdy

warszawskiej

.Na wczoraj~zylIJ. zC'lJraniLt giełdy
lI:iIutowo - dewizowej w Wan1zawic tC'udaueja dla dewiz byla, utrzy
mana, IJl'''Y Obl'otach małych. ~o·
towauv: Amsterdam .293,90, Brukse
la 89,45, Londyn 26,37, Mediolan
2'7.97. N(;\vy Jork 5,30.75, Nowy
Jrrk - kabel 5,31, Paryż J4,84,
Prag:t 18,47, Sztokhulol 136,10,
Zurych 121,45, Bank Polsld płacił
7..a dolary' umerykal'Jt'kie 5,?7.50,
kanadyjskie 5,24, florez;y holender·
fIde i!\:)2,OO, hanki francuskie 14,61
szwajcarskie 120-95, belgi belgijskie 89,20, funty augiel.'!kie 20,28,
palestyńskie 25,95, guldeny gila}l
l'kie 9!l,75, korony czeskie 9,7(\.
dUlif::kiB - 117,20, norweskie 131,8:"
:::z.wedzkie 135,45, liry włoskie 21,()(
marki fitlskie 11,25, lliemieekic 8-1
niemier.Jde sl'~brne 10.1.

AKOJE
Na rynku
była słabsla,

akcyjnym tendenCJa
przy ,,,iększych obro.

·
I

tach akcjami Banku Polskiego. No·

l towano.

Bank Polski 117, Węg'iel
28, Modrzejów 12, N orblir. 85, ,St:l
AustrU w wywozie spad!
w ·1l)37 roku w prn'ównaniu do 1929
rachcwice 36,25, Żyrardćw 55.
roku W sposóh następujący: w wy·
Li 1Nidlacja arnalych 1N'ytvworni suroVłl'c:a
PAPIERY PROCENTOWE
wozie 7. Bułgarli z 12.6 proc. do 4
Dla.
papiortw
procentowyeh
rrocent olgólilcgo wywozu, z Ru\v ostatni~h dniat:b odbyło małych placówek. kotonizacyj- szczególnych pI'oducc:ntów, to
munii z ().4 proc. do 7.1 procent, się zebranie wszystkich właści nych, przeważnie przy farbia!l.'- też sądzić należy ,że powołanie tendencj.t była rÓwn1p.ż nieco slab.
~ Węgier:: 30.4 proc. do 16.9 proc., cieli więklS~ych 2iakładów koto- ni ach, rozpoczynając proouk- do żyeia, syndyli:ału produeen- sza, przy obrotach na ogół małych.
( Grec.ii ~ 2.5 proc. do 1.7 proc. W lljzacY.iny.~b, ua kt6rym oma- c.fę wedhtg własnych ~,wynalaz- tów kotonFuy nie uuh'afi na spe Natowano: 3 proc. inwestycyjna
II em. 82,25, 4 proc. ziomskic 65,23
przywozie do Bułgarii spadł z 7.G wiana była spł'awa nhv{)1'Zcnia ków" Pl'zyclZyniają się do zwięk c.falne trudności.
- 64,75, 5 proc. Wa.rsza.wy z r.
!,-roc. do 3.4 proc., do Jugosławii z syndykatu l)l'o(]ueenłów kotoni- s.zenia podaży kotoniny ga,łuu1933 - 73, 5 proc. konwersyjna
17.4 proc. do 10.3 proc., do Rumu, uy w Łodzi.
kowo gorSL:.',i, CO jt>,szcze baręZ
70,25, 4 i pół proc. ~:iemskie 6..',,~0
!lii z 12.5 proc., ~o 10:3 proc, ogół.; • Syhtacja zakładów kotOlliza- dzie,l odstrasza konsumentów.
na rynku papierów
- 64,75, 5 proc. Warszawy z roku
n.ego przyw.ozu; le.dyme w .~rzywo- cy,jnych. według spl'awozdal1
Zdaniem zebranych, .iedynym
Na rynku walorów tendencja dla 1933 - 73, 5 proc. Częstochowy
z!e do Wę~p.r mlzlał Austtli wzrósł poszemgólnyeh
produci"ntów,
wyjśoeiem z te.t sytuacji. byłoby papierów wartościowych była w dąl stare 66,50, 5 proc. Klele z r. 100i;
z 132 ;Jroc. do 18 procent.
,jest niewspółmiel'na.
utworzenie syndykatu powu- szym ciągu niejednolita; Kursy po 62,BR, 5 proe. z r. 1988 - 64,88.
Oczywiście,
po dokonaniu AnW pierwszym rzędzie nil, po.- uiejszych wytwórni. SyndY'k~t :łyczek państwowych lekko zniżko~cblussl1 rJależ~' liczby te przedsta· gorM:eni:e się syłua.q.i~ wpływa ten
uł-e.gułowałby IM'odukcJę wały, zaś listów _ uległy nieznacz
GIEŁDA ŁÓDZKA
wiajl!Ce obroty Niemiec j Austrii słaby popyt na kotO!llinę ze sh'o przez opracowooie tablicy stan nemu wzmocnieniu.
Na wezorajszym zebraniu Biet~
i. aktować łącznie, nie mniej jednak uy }»'ZeJUysłl1
włókienniczego, da'l'yzsc-yjnej
dla poszczegóJ4 i pół proc. państwowa pożycz. .... Łodzi DOtoWMlO:
wNkazują one, że przed włączeniem który tłumaczy to ty lU, re ko- nych gatt1l1k6w, ustalenie jakoś ka wewnętrzna obniżyła się o 15
tU'll6. 1Ip~..,..
Austrii do Rzeszy Niemieckiej ta tonh1:u w o~cD:ym stan;(' proci itd.
pkt. Obracano nią po 64,75 knpno, I.nwesty-e. I em. 812.20
ostatnia ~t1ołała znakomicie osła· dukcj~ "odpada" przy miesza· • Sy~d~kat
za,jm~'a.łby· się 65,25 sprzedaż.
Inwestyc. n em. 812.'15
hit pozycj~ austriacką w hantlht nin z bawełną oraz w wypadku, l'owmez opracowamem planu
3 proc. pożycŁkr.ł inwestycyjna: KODsolidae.
68m;
południowo-europejskim. Dość przy gdy da,je $ię juź mieszać ,,zaryprodukcJi! flkanin. CZlyS'Ilo ~=- l em. nie była oficjalnie notowana, Wewnęłl'zDa
66.20
toczyć, ze łączne obroty z wymie- wa" na niektórych maszynach. ninowych ;lO nlezna:czną
•. o zaś II em. tej pożyczki obniżyła się Konwer&yjna
70;25
llionymi krajami w 1937 roku wzroW mniejszym ,jednak stop- domieszką bawełny.
o 75 pkt. do poziomu 81,75 w pła- Bank Po1słd
l--Iy w porównaniu z 1933 r. w ta· mu na pogol'szenie się sytuacji
Zebranie to urzyc.zyniło si~ ceniu, 82,25 w żądaniu.
Dolarowa
kim stosunku: przywóz z Niemiec wpływa )łowstawooie licznych do wy.iaśllienia sta!llO'Wiska
5 proc. pożyczka konwersyjna
o 183 proc., a przyw6z z Austrii o
utrzymała się na poziomie dotychGmŁDA ZBOŻOWA
31 proc. oraz wywóz do Niemiec o
zł.
JUGOSŁAWII
czasowym. W, dalszym ciągu za
Mąka pąennA
«.25 _ 49.25
182 proc" zaś wywóz do Austrii o
pożyczkę tę płacono 70,
żądano..
4036 - 41.25
zł.
BUŁGARII
J4 procent.
70,50.
"
39.25 - 40.25
34.76 - 35.75
Wymowa tych liczb jest bardzo
4 Proc. prem. pozyczk.a dolarowa"
zł.
30.00 - 3UO
wyraźna. Niewątpliwie przy rozbu
(dolarówka) zwyżkowała o 25 pkt.
Mąka ps'Z~nłl raz. 32.00 - 33.00
zł.
d~wie swoich stosunków z' krajami
Na rynku prywatnym obracano nią
Mąka żytnia
32.00 - 3~.50
po 41,50 kupno, 42 sprzedaż.
29.75 - 30.25
hałkańskimi i Węgrami Niemcy po·
zł.
4 proc. pożyczka konsolidacyjna
21.00 - 22.00
~iadały tę wyższośc, że będąc wieI·
•
b
""
25.50 - 2i6.00
zł.
j,im konsumentem surowców! mogły I
straciła 25 pkt. Pap!el'em tym o ra·
" memn. superior 30.00 _ 33.00
cano po 67,75 w płaceniu, 68,25
Ot,ręby pszenne gr. 14.00 - 14.2';
!'.twarzać dogodne warunki dla uzł.
PARYżA
" 13.75 - 14.00
w :Zadani({.
mieszczania na swym rynku produk
4 i pół proc. list\.' zastawne zienJ.
Ot';ęby żytnie
14.50 - 14.7[,
(ów tych państw) tolerując przy
zł.
oJ
Viktoria
29.00 - 31.00
tym nadwyż!,ę przywozu nad wy·,
skie ser. V obniżyły się o 50 pkt.
Mąka ziemn, prima 27.00 _ 27.30
zł.
Obracano nimi p~ 64,50 kupno,
Słoma
6.75 7.00
wozem.
65 sprzedaż.
Kasza gryczana.
30.00 - 31.00
Jeśli mówimy ohecnie o wzroście·
zł.
5 proc. listy zastawne m. War.
Reszta notQ'Wań bez zmiany. Tendcn
tlllziału Niemiec. łącznie z Austrią,
cja na pszenicę i żytQ - chwiej.na, na
zł.
CZECHOSŁOW
szawy z rok~l 1933 utrzyma.ły się jęczmień, owies, otręby spokOJna.
na wymienionych rynkach, to nana poziomie poprzednim. W dal·
leży wspomnieć, że odbył się 011
Zapisy l informacje;
szym ciągu obracano nimi po kurkosztem spadku obrorow z innymi
sie 72,75 w płaceniu, 73,25 w żą
j;:raja1l1i, a w pie~ws'le.i mierze 2.
daniu.
Czechosłowacją oraz z Italią. Dla
5 proc Jh3ly zaqlluwne m. Lodzl
przykładu przytoczymy, że np. U·
I~uro
Podróżr
nowe po dwudniowej przerwie
dział Italii w halldlu zagranicznym
ł.ÓDŹ, TRAUG.1JTTA 2.
TEL. 107-86
. notowane były o 30 pkt. wyżej niź
.Jtlgo~lawii sparH
w przywozie 'f.
poprzednio. Placono za nie 64.55,
1łl.H proc. UO 8.2 proc. w 19311'0k1l,
żadano 65.15.
Epope!! poświ-:cenia, patriotyzmu,
~l W wywozie z 24.9 proc. do 9.4'Na rynku akcjowym - 1elidenbohaterstw!! i miłości.
procent. "" wywozie z Bułgarii ~.
Olbrzymie
straty
włókiennictwa
w
Małopolsce
cIa
przeważnte
słabsza.
Akcje
BanHl 5 proc. do 4.2 proc. j w przywo·
Gre'taGarbo
ku Polskiego obniżyły się o 50 pkt.
zie do Bllłg<:di z 10.7 proc. do 5.!!
\Y ostatnich dl1iach włókien- Ilości handlu. z dl'ulgicj stron~: j obracano nimi po 116,50 kupno, Charles EI,o y
r
proc.; po(!oblle zjawisko obserwu nicłwo zostało zaalarlllowane kurczą się mażli wo~ci zbytu 11a 117,50 "przedaż. Natomiast ak~łje
w areyd~iele
.lemy i w h.ladlu ;lagrankznym licznymi ni e",-"nłaca lnośchll'ili rozlegly,n.l rynku.
:zrakładów żyrardowskich stracI y
Metro Goldwyn Mayer
Grce.ii, gdzie udział Italii ~padł w lmj)c6w ,y głów~iVeh ośrodkach
Przytczyną tego je.st szalana 150 pkt. i płacono za nie 54,50, 7.ąa
przywozie z 5.7 do 2.9 1lroc. oraz Małopolski wscbcdnirj.
'Ve- koukUl'encja pomiQdzy kupie- dano 55,50.
w """ozie z 18.3 do 6.4 proc .ledy· drwI 1 "ell 'v\'iadllll1os,ri ,CZOIl 7,3- dwem małopol~I],jll1, 7,własz,cz::i
,
\'
nie 'obrnty itabko-węgierskie ule
"ł' b,- <;1<;
. u.11 n ·t~o('1'
, llU'I'Cl·C. Poł:wicrclza Lo sytua- NOWY
l'<OTOWANJA
BA'\.VEł..N\
,
m,~lUl
;~I ~ hl•[l'l <lml' ..
n
JORK.
;:.lY 'l.więkbzeniu.
B. k.
w· wV'so:l, ości )Ul'U milionów zło cja \Yilna i k:resów w~chod.nlch,
Otwarcie z dnia 20.5.
U.dział

S)/nd"kał Droducenłów

kotoniny

B

DO
DO
DO
DO
DO
NA
DO
DO

I

I

HELSINEK
KOPENHAGI
SZTOKHOLMU
FIORDY NORWEGII

DO BERLINA

PO

Pelskie

190
170
90
84

260
326

170
375
160
345

LONDYNU

DO PALESTYNY
DO

-

ZmlilD

AC]I

115

DL

O

SP. Akc.

-

LL-=.::.::..:::.........__________. . ___....____. . . -:
"'-,
Plajty-koszt ell'n Lod ...

Ostatnie dni!

e

rlfP

'-J~ iJ

I)zi~

11m.

.."

aMia""

po przedstawieniu
go~cimy

...JózeTinę

tych.
. . ' gdzie ostaj)Jlio nastąlPlłn pOlp,ra\\' StaJlblawowJe l LWOWie wa.

Środek 2. Lipiec 8.65, paździ,'rnik - \

~rudzień 8.6!,

slyczeli 8.oB,

marzec

. 'l
N"' t
r lec"do\~rłlo O kaLa- 8.73, maj 8.78.
powużnc fi 'my z:n'llC"l~' wyl J.~ ~ zac
.:. < _
'.
LIVERPOOL.
,
płat~·, lub ZIl:ljdują -it: w lrud;lrohe fl.nanso~~.J o lal, !~O_W,al_ Zamknięcie z dnia 20.:;.
I
nościacłl. :\lllsialo- to wy\,,"olac nym zaSlęg~ .• Zrodel 'l13Jez~ ~zu
:Maj .1.;;4,. l~pjec 4.00 •. ~aź:lzi, ~I~ IInu rynku włókienniczym silnel kać w ZDlllJeJsZOnym zbyCH~ to-I 4.71, gr~dZll'\1 4.71 sl)czeu ·l.Ii'L ma

ani
lUalewsha"

iJl'zoróIJka l 'U"\ ic~ci
ViTacJawa Gąs'ioI'OiY~\i(Jgo

\\' ClJ!1a

()

,

rei..ys:. CL.\RENT'f, JW \\".
.
~.
malOllolskiej eo rzec 4.82.
--_._zalliepokojenie.
\ Wal'Uw WSl . . •
','.'
ALEKSANDRL\.
c.'llV lllicis<: 11<1 ~.::;. ~~,I.!JJ Rn
Z .ipdtl('~i stron' l'1'oclul'en:·j i jes.L zholei, ":~'l11klel~l ,1.~ll11C.lSZ~
.Jotow:H~h~ z dl1~l1 ~[~.:). " . I ~.:j 1.1 \\ "Z}·~t kic '-0<.1 II"" ;,} '! ~k~ 9U •
J up ('y łódzcy n uj]. ic~li dGłkhwc ne] zdolnuscl nabywczej luc1no" Sakl'llundls: maj 1.2.2;1, }'1"".
S~t.ni;'. okt(lrć ł pogh;hia.ill lrud. ci.
listopad 13.11, slyl'zru 13.::U.
__
C_Hi<';'~7""'.r-·;;m"!l<"':l'"

er I
~----------------~

t

pmI~K~W~KA

Co niedziela o godz. l!!-el

- DZIŚ zaprCLszamy na
mM

I

AlA 4&4

CZY I Willa Wt~~HA"
, S1\ nnAT DRI II
nBrith Hacbajar
1'1
.im. Wl.

ioi. H. RUSSAKOWEJ
ini.l HOLlENBERGOWEJ

Zwiazek Rezerwisłów-Ż,d6w
ODDZIAŁ

,

w

z okalji S-eio lecill istnienia "Brith-Hacha}eł- w Łodzi, połączona
z po~więceniem satandllru, na kt6ril członk6w l sympatyk6w ZllprllS.1l
Wstęp bezpłatny.
Z A R Z Ą D.
.

DLA

lanee'aria

•
t6di,

'I

W61czańska

I"27

puyjmuje Z8Risr na kUH mechanicznego uyem trykotów na następuj,
cych maszynach:
l. over],OIk
2. guldc.zarka
3. dz:ilJ1"karlka.
4. kapmaszyna
5. gumiarka
6.

,

7.

8. stebnówka dwuigłowa
9. stebnówka zwykła.
Informaeji ud~iela kaneełarla w
dzinach: 9 - 1 i 3 - 7.

!O-Ietnill

go-

Tel. 1152-28. Godz.

.-

ECZNI A

.. ORT

proszone są o zgło&zenie się we włas
nym interesie w kancelarii Towar.r.:y,twa "ORT" w godz. 9-1 j 4-7, gdzie
otrzymają ważne dla nich iDfonnaeje.

lI:e stałem I ł6tł(sml
DLA CHORYCH NA

UHJ. nOI. gardło

pnyjęć:

9-11 i 6-8

- ---.,---

--~

Rabce

--=-:::..;::.;:....;:;.-=...-;;:

willa "L I LL Ali

Do akt Nr. V Km

OBWIESZCZENIE

Al. Piłsudskiego.
- - - - - ~--"'

DOKTÓR

HENRYKO Sil

10.

Specjalista chorób wenerycanych
skómych i seksualnych

prlllrł,lllo

.ł". med.

9

",lIGI_dkl
I uuyunu

front, I p

,Tel. 262-96
I'Rvimuje od 8-11 i od 6-!ł ,.,
• "'eda. i §wlętll od 9-1lL30 pp.

•

§

------------------~-

Dr. med.

---

Paulina LelUI ;!l'~!~

ooo/ss

Komornik Sądu Grod1:kieg~ w Lodzi
rew. 5-go, zamieszkały w Łodzi, pr,z)
AL I-go Maja 34, na zasadzie art. 602
K. P. C. ogłasza, te w dniu 25 maja
1938 roiku o godzinie 12-ej w Lodzl
przy ul. Piramowieza nr. 5 odbędzit'
się publiczna licytaeja ru~homości, 11
mianowicie: mebli, żyrandoli, kryszta
łów, dywanu, futra karakuławegG, palta damskiego i szlafroka męskiego, (I
szacowanych na łttemą SUIDę d. 72ó
które można oogląda6 '" duła lłeytaeji
w miejseu sprzeda ty. 'III' aE8IJIh "'71ie'
oznaczooym.
Lód!, dnia 9 maja J9S8 L

. DuIJi:owł!ał
Berka R'O'Zenberp pnecfw-

Komornik: (-)
~Tawa

ko Jakubowi Aronowi
sterze Kryszek..

EmsłO'Wł

I E-

i wenerycznych

ałHmlb ~ObIB.CJ.cb I alIuIlarII UL PIOTHOWIO 90

Gabinet Rentgena.
dla praeśwletlati I 2:dJęć

OBWIESZCZENIE

na

Dr. EUGENIA

ordynuje ""

specjalista

i drogi oddechowe

"00 akt Nr. Km 341 i 34>2-3'/1

I

nOWAK-MIR~W~Kn_

UWAGA: Dla ubespieczon~ch w Ubetpieczelnł Społ. .naczne i llpecjalne ulgi. - NOWOŚĆ ORTOPEDYCZNA: Pończochy gumowe
(IDEAL) na żylaki, i formIltory gum. ni! grube nogi.

o\BSOLWENTKI ŻmSKlCB KURSÓW
ZAWODOWYCH

T.Wllca

przeprowadził się

ZAWADZKA 8 2~~~;~
Wólczańska

(Śródmiejska 15)

ul. Przeja.zd 17

ZE LWOWA

dawniej

or!:loek
· 'enn
n

KLI

APAPORT

lIbecnie

dla cierpiących na.

opieka lekarska. Wszelkie za% nasłępuj<}cym prof'ramem:
biegi. Fizykalno-elektro-terapia. Gim- 1) Defilada dz.ieclj 2) ..Misler Twlster
nastyka oddechowa. INHALATORIUM dzieje pewne i podróty w 3-eh odsło
I KAMERA PRZECIWASTMOWA. nach; 3) Chór sllkolny; 4) .Pomoce
,\v.'Uldomość tel. 122-60 i 127-81
naukowe· - obrazek sceniczny.
Reżyserill, rytmikIl, plastyka: p. l. Ima
Spe(:jalne dekorllcje Oryginalne
OOKTOR
kostiumy. Czysty zysk przeznac",ony nil kolonie letnie dlll Slkoły.
Bilety w cenie od 50 gr. do 2 zł. do
nabycia w Szkole (Cegielllianll 17),
Ku:ltu-r-Lldze (Zachodnia 68). zaś w
dniu przedstawienia - przy kasie.

SpeeJ. ortop.

obrębiarka
okrętkowa

Cegielniana 17.
Dnlll 22-'0 b, m. o godł!o 10.30 .. ~

Słała

CHORYCH

•

~~

( l ')
w sosnowym e31e

ASTMĘ,
CHOROBY SERCA i NACZYN
stany wyczerpaniaJ rekonwalescentów

(przepukliny) skrzywienie kręgosłupa
(garby) paraliże, grotHce kości ł różne
kalectwa!!! Specjalne orlop. bandaie
gumowe dla mężczyzn, kobiet i dzieci
Da bardzo zastarzałe niebezpieczne
słany i r u p t u r y pachwiny, pępka
i brzucha największych rozmiarów
jak głowy dziecka i głowy ludzkiej.
na wypad macicy, obniżenie żołądka,
wnętrzności, po operacji ślepej kiszki,
wielkie obwisłe brzuchy i t. d.. Na płaskie bolesne stopy (platfuss)
wkładki aluminiowe. Specjalne lecznicze gorsety ortopedyczne
(korektory) prostołrzymacze, aparaty różnych systemów na skrócone
Dogi i wszelkie ułomności ciała. Sztuczne Dogi i rllce (PROTEZY).

_--..I-.

.

I CHEłMACH pod 161fRlfM odbęd:l: WTeatrze POlskim

NA RUPTURY

_"-

ŁODZI

telefon 245-08

Pryw. Szk. Powsz. Zjedn. Szk. t'd.
(Szkoła
i1ED§MA)

w Bielej Sad MIIIIteIIftIa.

UrOczysta AKADEMIA

W

te

ALEJĄ PiŁSUDSKIEGO

•

l

się

......

Telefon nr. 223

ŁODZI

odbędzie

Dnia 22-go maja br. o g_ 11-ej
ZlIdlodnlll 45

,

Licsne nagrody dlll tańczllcych. Kolo szezęśeill
ę~I"Ba""~"""aB~=--=~~~~~~~

SrodmleJska 28
ł I 129 45
Komornik Sądu Grodzkiego w LodU
telef. !240-10
-ew. S-go, zamieszkały w Łodzi, przy
teL 121·81
\!. I-go Maja 34, na zasadzie art. 602 9-3i 5.30-8 w. prllyjm. Dr. Z. Rakowski przpłmuje od 12-2 i od 4-8 wiecIC. Pnrjmuje od 8-2 I od 6-9 "en
W nJed.. I §wlęła od 8-2.
Specialieta ohorób skornydh,
K. P. C. ogłasza, że w dniu 25 maja
Wezwania na miasto.
1938 roku () godz. 13 i H-ej w Lodzi,
wenerycznych i sekaualuyeh
LEKARZ· DENTYSTA
LEKARZ _ DENTYSTA
przy ul. Piotrk'ow.s.kiiej nr. 50 i 96 odbędzie się publiczna licytacja ruchomości, ol mianowicie: urządzenia sklepO/wego, radioodbiorników róŻllYch
firm, kasetki stalOIWej, lampy biuropreyJm. od 8-11 rano i .s.....s.pp.
""ej, żarówek, słuchawek, poduszek ew niedlliele i Iwf ~ła od 9-..1% ..
lektrycznych, lam'pek elektrycznych
AKUSZER-GINEKOLOG
pnyjmu~l.°~~go~ i 3-S
kieszonkowych, baterii do lampek klie- lirzyjmuje od 10-12 i od 4-8 w.
szonkowych, żelazek elektryemych,
TE~ 17.0-96
lermCkSów, lampek nocnych, lampek
Godz.
od 11-2 i 4-7.
biurowych, 2 wentylatorów, k1~s'zy do
lamp i t. p., oszac{)fWaillyi:h na łąezną
sumę z:. 23.198, które można oglądać
Dziś I dni nastąpnyeh I
S CZOLOW. GWIAZDY EKRANU
K --.-#- !~Jf~~
VI' dniu licytacji w miejscu !;przedaiy.
BARBARĄ STANWYCK, JOHN BOLES, ANNA SHIRLEY w dramacie
tV czasie wyżej oznaczonym.
jYCliow,m, potężniejszym niż "BocznIl ulica- i .Zaledwie wc'lorai- lekerzs weterynarii A. III. RełcIIa
I
Łódź, dnia 16 maja 1938 r.

Piotrkowska 67.

NARUTOWICZA 2

ftI1drzeia 4J

Komornik: (-) St. Dulkowski

KINO - TEATR

N
O

łHt.

W Z G A fftt D Z

--tHl+-J--_--łilll--____-IS'-łII!I--

••
Pocz~łek

Kopernika 16, teL 140-71

T. -

'II

dni powszednie o

Ił-

-

KiNG VIOOR
4, .. meda!ele i 'wiefe " lo 12 w pol.

I

Diii i dni nastegRve,,1

Poraz pierwszy w Lodzi I

oto atuty bohaterów dzikioh step6w p. to

Obrońcy Rio Granda
w

leulnie uromleniBmi Roentu

PoludniD\V8 ZB, fBL 10

let;z
ił
d ił IÓ

A .a IGl

Rd,serlllwllł

Cuda odwagi i brawury... 100% sensacji i emocji... Niebywałe
męstwo

przyjęć:

22B-gz _Dgiu.. cal" nOt:
_____. . .

--Ilk---_łilll-ł'iil'ł--_łił_

-

_---.--

-

-

fi B · s~!!!,!icz! Helena HalnerD

• •

Sprawa .. Zjednoczona Fabryka 2:atówek" j f. "Elektrit" , przeciw,ko Ja'.:ubOlWl i Danielowi Lajbom.

e•

ans a.. 74
•

Strz,zenle

Wielki podwójny program!

Znów powita Wat'! słodkim uśmieehem
i piosenką, ulubienica wszystkich

m'

Ił:

eąma
DSÓW.

(róg Zamenhofa) tel_ 175-71,

siu i

-

"'.

DU!lnoo
OURBI
U

roli gł. Niezwvci~żony cowboy BOB BAKER
mJe
Następny program: Nowy wielki podwójny program 1. Oddzla' śmiałych - w roli głównej BUCK JONES
II. WiEłzy miłości - w roli gł6wnej WALLACE BEERY. - Poez2łltek o g. 4-ej. w soboty. niedziele i świę&ita_o~~~~

Cegielniana 2
Tel. 107-34.

KlET

Dziś

i

ani

następnych!

Jed,ne Kino
Diwiekowe w ogrodzie

W roI.

M'

Sienkiewicza 40, tel. 141-22

'a;

Początek

pOWSl!:.

o

gł.:
g.

w na.jllowi1>?iym filmie p.

; "Ma'- e' siwo z

10 J\

wiedeńska.

śpiewana

po niemiecb

l

Z

Gusli Hu beri Reinl Rlhman.

sezonu, mówiona i

Hans Moser i theo

Lingell

4, w soboty, niedziele i świem o g. 12 w pot Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 54 ~.

Dziś i dni następnJch'

~B
iii

w dni

Najweselsza kom.ediiL

VIS

Łzoru"[

'ą; Dziś i dni nastep" ch!
..

Ulubienica wszystkIch

:5 I E

.

Ceny od 54 gr.

!l.V. • "t;L~ 1'CmANNY-,_--_~...:l.::;;~~~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-----...!~~.!!łS8!!,.

M
AUJfDffl
POP S TANECZNY
I

NAJMIL8ZY OGRóD

Teatr Kameralny. [egielniana 27

Jutro, dn. 22-go maja 38

UCZ8mc

szkoły

f.

godz. 11.45 rano

H. Krukowskiei
P. Halberstadtówny
E. ZYlbersztajnówny

Biloty do nabycia w "Ziemiańskiej" Piotrk.
r\r. 74, w dniu popisu w kasie teatru

poleca:

"Wl6KNO KRAJOWE"

Wyst~py pierwsllorzędnyc:h

sit artystyc:znych. W CJwartki, soboty, niedsiele i

świ~ta

IZYITKI~

o godz. 5.30

t=ive o·clocki

JUl CZynny!

MATEAlALV) damskie: na

B I E L S K I E

Codziennie od lO·ej w, DANCING,

l~[H~DHIA ł~

z

pełnym

P 'A N I E

programem

które

płaszcze, kostiumy i Buknie

cerę. idą

za przykładem
pil;'knej arlgstl:i

męskie: na ubrania i palta

wł.

Frydman i Winograd. Piotrk.I'. fr. I

Ballik. Handlowy w Łodzi, Sp. Ake. w likwidacji. Bi,lans floozn'y (netto) w dniu 31 grudnia
1~.37 r. Stan czynny: t) Kasa i sumy do dyspooy-

pragną uzgsla:tć piękną

p.

tą

W LODZIMIERZ6W. PensjonatkoloLia "Kmita,", istniejąca. od \)
lat, zosta.je uruchomiona 20 czerwca pod zarządem Józefsonowej i
Krzakowej. DzjetlJlie zł. 3 gr. 25.
Prosimy o wcześniejsze zamówienia
miej ..c, gdyż Szkoła Przemysłowa
zarevrwowa.ła pewną ileść miejse.
Zapl~y przyjmują: Józefsonowa, Al.
Kościuszki 31, Krzakowa,
6-go
SieI pnia 10.

Zarząd Fabryki Wyrob6w '\Vlókiennlczyeh
CJl zł. 87.550.77; 2) Papli ery warlośóowe złotych
HIRSZBERG I BIRl\~AUM W ŁODZI, SPÓŁKA AKCYJNA. 950.38; 3) Banki k·rajowe zł. 7.761.-; 4) Dyskonma zaszczyt zawiadomić p.p. Akcjonariuszów, że dnia 31 to zł. 17.183.20; 5) Protesty zł. 73.355.05; 6) Kremaja 1938 roku o godz. 6-ej po południu w biurze Zarzą- d~ly w rach:u~kach bieżących zł. 216.666.11; 7)
du w Lo<lzi, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 96 odb~zie się NlCruohomoscl zł. 430.732.46; 8) Różne rachnnZwyczajne Walne Zgromadzenie Akejo:nariuszów, z na- ki zł. 25.110.24; 9) S~raty zł. 3.627.669.33' Suma
~tępl1jącym porządkiem obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwier- bilansowa zł. 4.486.978.54. Stan biel'ny: 1) Kapi clzenie sprawozdania, bilarulU oraz rachunku zysków i Lał zakładowy zł. 4.400.000.-; 2) :Wierz'Yciele w
strat za rok 1937 wraz z podziałem zysku. Udzielenie Za- myśl układu zł. 46.159.26; 3) Fun.dusz emerytal·
KARWfA - otwarte morze. Penrządo'Wi absolutorium. 2) Wybory do Zarządu i Komis.ii ny i fUD'?'Usze wieczyste zł. 18.062.87; 4) Różne
Rewizyjnej. 3) a) Zatwierdzenie preliminarza bu1'l.żetowe- natychmlast płatne zobowiązania zł. 12.744.88~ ~jonat "Jasna" pod z!lrzą~em Zelgo na rok 1938, b) Sprawa Rachunku Rezerwy Waloryza 5) Różne rachunki zł. 10.011.53; Suma bilans{)\va 'wiailskich. Otwarcie 1.VI. Zgło8za
. zł. 4.486.978.54. Inkaso zł. 11.083.75. Rachunek Jlla: Udź, Bandur.~ldego 4. ("Wiecyjllej. 1) Wnioski p.p. Akejonariuszów.
P.P. Akcjooariusze, życzący so.bie w~iąć u<lział w strat i zysków za 1937 rok. Winien: 1) Pozost...'l- dza") teL 147-75, lub Magistracka
136-2
Zgromadzeniu, winni złożyć sw{)je akcje, lub dowody de- ło~ć. st.mt z lat ubiegłych zł. 3.535.873.61; 2) Pro-o . nr. 28, (jd 3 clo 6 po pol.
pozytowe Zarządo~"i przynajmniej na 7 dni przed Zgro- wH"Je wypłacone zł. 964:.07; 3) Koszty handł-owc
! J.~Tn.01't. Peubjonat ],omforLl)wy
m«dzenicm, t. j. nie później. niż 25 maja 1938 r. włącznie. zł. 149.611.33; 4) Podatki zł. 2.614.70; 5) Odpisy
na dłużnikach zł. 4.553.02; 6) Różnice kursowe ,,'\\7 esoła:' Finkelsteinov. ej, tel. 67,
gruntownie wyremontowany, wszyna rachunkach walutowych zł. 306.07; Ra.zem
skie pokoje z wodą bicżącą ci<.:pl:}
zł. 3,693.922,80. Ma: 1) Procenty i prowizje pobrane zł. 18.485.83; 2) Różnice kursowe na pa.zimną kuchnia ~'ykVl'i!ltna 11f?·I·-1
pozostawia się ten krem na skócse.
czeJ'\VICC
pie:ach wartościowych zł. 2.052.62; 3) Dochody 1l13lCona. Ceny maj po czym ściera się go miękkim. litz meruchomości zł. 1.527.04; 4) Zwrot sum dawZllaClll~Z:Ż:le. _____336-!
cznikiem lub serwet~ papiervwla
jniej odpisanych zł. 37.067.39; 5) Różne złotych
DO '\'YKAJl<~l' L\ w CllPJm<H:h pOIl i Pond's. - Dzięki temu zabi..,n
7.120.59; 6) Strata zł. 3.627.669.33:
Razem" zł.
lat 30-35 dla bawełnianych, wełnianych
""zeJkie uieczystoiici :lostajlt _ .
3.693.922.80.
,Z~icJ'zl'm 3 [lokojp '{. kurlll!ią I
i jedwabnych tkanin.
ni'ltc z porów skóry.
holem, 2 l,okoje z l~L1l'JllIią. i holl'lI1,
Pond's Vanłshlng Cream ..,...
Ofer'Y • ~yciorysem i odpisami świadectw
\ oraz 4 pojedyńc:r. e mllicjsz ~ pokojiJ
sub "Apreter" do adm. niniejszego pisma.
I (week-endowe)
Wiac1om(~ć na I si~ w ciągu dnia. Ten nietłusty krem
czyni skórę delikatnIl j aksam.itme
J1Iif'j~I'11 ChełmEk::t 0 luh w :L Otli.: i
miękką, nadtljąc cerze pj~ _ .
trlebu 111)-98.
'
towo 'ć .
Pond's Vanlshlng CnaIII ~
Wł.O DZIMJER'tóW•.
też doskonały podkład pod Puder
'~j :!''!---''·r -.,L;~F4
Właz z wodą sodową i kruchym ciastkiem
\ \'r~~.&~'" ~~ ł
Pensjonat "R6żana u Pond's.
J
poleca
Puder Pond'1I ", 5 odeieaiMb:
jui czynny.
w maju ceny zniżone. - DoJazd do· Rachel 1 1 2, Nałurelle, P~e l
godny. Światło elektryczne. - Garaż' Brunetłe jest niezwykle cienld, . . .
E
na miejscu.
teInie perfumowany j ~Ie
Przejazd
tel.
przylega do twarzy.
llYTH,v. Przyjm~ kijku mzniów na
Próbki obydwóch kremlrw
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._.'
;
ferie. Dr. Fallek, Pomorska 91, tĄ,1.
du odcieni pudru otrzyIn4l~
KOLONI:\. wypoczynkowo - tury· ł'iiO-\:l7.
267-3
na po nadesłaniu Zllaczka poc:ao.
wego za 15 groszy Da k0Rt7
~t:vczna w Kl~rwi llad Baltyki-)!n - - - - - - - - - - - - r-od kierownictwem G. Licbteu- PEN~.J()KAT .,'Melania"
Głowno
przesyłki przez
~~tajll0w.ej i I. Gr~lld':lana ]))i~5ei zarząd RMy Fuchsowej czynny. In~ D./H. WŁADYSIAW GI.AZER,
Warszawa, AL lerozollmlUe •
Się w WIllI "Bałtyk '. PIerwsza grll-I fnmacje tel. 263-11, cd 3 - 5 pr·
r a wyj<,żdia 1-go czerwca. lnfot'·
4235-3
Nazwisko
..
RUDA _ PABIANICKA, willa w !nacje i z'lpisy: Bibl. "Lektor",
~hlłW
Ę
""~""'=Adres
parku i place do sprzedania. TaIJl- $ródmił}ji;~'1 7, c,>dziennit! od gOd~·11
lokale
Kupno i Ipnadai.
7D
że letniska. Tel. 14254.
-2 11 do 13 l od 16 - 21.
-3
M
ZAiOPANE.
27r:;';::e
w
PŁASZCZE
impregnowane dam.
Uzdrowiska
P!u.sjo.nat "Ams~'lzja". ulic:>., Za-! z nickręp'Jj:pym wejściem, z uiyRóżne
~.kic. męski.:) oraz z własnego i 1'0·
wierzonego materiału poleca M. :_:'hiilCil____r._.4!IIOa_.,..~_~ ~oJsluego., PokoJe sło))e~z~e Kuch waluc.ścią telefonu do odda.nia. na·
CE uy pnystępne.
1911-15 PELNOKOMFORTOWY pensJ·oD2.t lila wykwmtna. Ceny mskle. Tele-, tychmiast. Oferty sl.b "Dla adwo· KLUCZE za.gnbiono 18.V. h . .
fon 13-44.
4289-4- kata lul· lekarza''.
2062-3 zwróci za. wynagrodzeniem. A S&ąr
Marii Szerowej w Nowym Otwoc·
kowski, Piotrkowska 62. ~.
PŁASZCZE
impregnowane j ku już czynny.
ill1.......
Mimo wysokich WI,(IIJZIMLERZÓW. Znany pem;j,·.- G-POKOJOWE słoneczne mieszka,·
jedwabne w dużym wyborze świadczeń
ceny niskie. Adres: nat "Zaehę:-.::L·' czynny. ŚwiatI(1 nie z wygodami, front, 2-gie piętro
lłłaU'lfa
pol~ca "MODERNE", Piotrkow- Glowno, Nowy Otwock, Skrz. elektryczne, w!"zelkie wygl)dy. In_
do wynajęcia. Narut.owicza 36, m. 6
"ka 10, fr. II p.
219-10 }'(.czt. Dr. 6. Tęl. nr. 26.
100--2 formacje tel. 2J3·08.
122-2 M. ROZENBLUM. Angielski, fbmett.;
ski.
2:eromskiego 'n-l9, .. ..
WU.LA mur Jw:ma, 14·pc:kojowa,
SŁONECZNE frontowe 4-5-poko- tel. 186·97 (9-10 r-),
I/1Grga lasu ,v Włodzimierzowie do
jowe mieszkanie wraz z kuchnią j
~I rzctlania za. zł. 7.000.-. Wiado·
wygl)dami na pierwszym piętrze
Posa_
wość w admiu. niniejszego pisma.
do wynajęcia przy Al. 1 Maja. nr. 5.
2073-3
Wiadomość u dozorcy.... 128-2 POSZUKUJE
SIlQ
- - (ewent. pnysięgłego), esyDDep w:
UWAGA, Panowie Cu..\iernky!! Po·
Do akt Nr. Km 818/38 bankowości DIo 2 godziny al ..
~jadamy na składzie miąż jahłkowy I..':iLOWXO. Stary War'!hałćw. P!1!l- CHEŁMY POD ZGIERZEM. PensjoOBWIESZCZENIE
Zgło~eoia pod "Dołwład~
Komomi'k Są~u Grodzkiego w Łodzi
•
~ztam) z czystej antonówki, jasny, s:ollat dla d·Ó03ci i młodzie,iy He- nat "Z3cisze" w piękr.vm ogrodzit
rew. 13-go, :tiam. w Łodzi przy ulicy
1,:'0. c;J1.ie p~zy:;,~p~ej w. dowo~i'j. }(ny Streisellbergow'3j cZyllDy od Las ,;')<:nowy, Willa shanali?;owa1l2.,
Andrzeja nr. 11 na zasadzie art. 602 P R Z Y M A L O WA N I rT
I~OS\~J. Spddzle.lma 'pl..oducento\\, l-go C7.erwca. Zg-loszcni1.: An&ztad- I światło elektr" łazienki i wszystkie K. P. C. ogłasza, że w dniu 27 maja 1
.,
2003-·~ w,,!!·oth·. Kuchnia wykwintna. Ceny 1938 roku o g01'l.zinie 13-ej w Łodzi,
",arzyw l owocow, Lodz, ż:rorr- I ta 5 td"f. 10-1-38.
,kieo'o 37
li>l-i I
'
. .. "
. .
'.
ul. A~dnej~ nr. 12 od~~dzie s~ę
,
,
e
•
, - -, -. - - " ' - -'--'- ,--~_ • . - l'l'Z:V"'. tę.rr;c [ufol'macJe w I_odZI. przy.
pubhczna hcytaqa ruchom()SCl, amia
.-Ko)LFMN A Pensjonat Emopejski' tel. 144-13
130-2 nawicie: luster, 40 fateHków, 16 stoli-j dodać koniecznie do wapDł
:YPL\~ .. -~ ,.\ nOl\'o~'Ł~sna (fornicl'l w kOIrlfortowej willi P. Szczrch'l" PENsjoNAT ,M'ARI~~, ków, 13 stołów, 8 kanapek, 4 lamp wiszących, kQnlualI'u, szafy sklepOIWej, ra
mdy JS}u raz) okazYJ me do >'przeda- :;hiego, Warszawska 10, teJ. 31. t l 17
.' .
Ul r ł' dioaparatu, f.iranek, zasłon, kuchenki
•
Hia. Dz\\' nić 271-82. między 2-7. c\;vnny
Informacje
w
Łoclzi
te"
e.
,
,przPierutCkSlOnYk·D~
d
'
lanoa.
•
.
.
.. cową, rog lo·r ows lej o pe - gazowej i 8 rondli, oszacowan~ na I' którv dopiero czyni malowanie
łączną sumę zł. 1.5&7, które mazna o·
. II •
••
--,-:-._-- ---- ..- - . - - - 178·:27. Wlasc. Baumberg.
10·1-3 komfortowego gmachu C~yDDY.
glądać w dniu licytacji w miejscu nl8SCleralne I niezmywalne.
'KUPIĘ 7 krv:::ien kortowych firmy - - - - - - - -----'
• 356.-10
sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym. Prospekty
,~(,;h0hrher" lub "Schwabe" w DJ.j LET~ISKO w Zaciszu L~śnym.
.,
,_.....-.~Łódź, dnia 5 maja 1938 r.
i pr6bki u
,fpfzym stani!'. Oferty do admini- I Jeszczll 1(11;:1. mic~zkań tanio do LETNISKO pięknie położone w
Komornik (-) Marian Lipiński
SKŁAD FARB
Sprawa firmy "Altvater" prz~wko;
.<.iH'(ji rjsllla pod "Krosna korte·1 wynaj':\'ia. Iuformacje tel. 212-90. 11grodzie prLy samym le:!ie do wyI
wc".
338--2 I
2081-3 najęcia. Piotrkow~ka 118, II p. m. G. JanQwi MajczakOlWi.
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Pocz. w dni pOWSli:cdnie o 4

w soboty i niedziele o g. 12·ej

Cenr od 50 gr.

Dziś i dni nast-=Dn,ch! -

I.

Wjelki DOdw6in, program

- II. -

,,~ [lYM MARII K~BUJY" .1I!~~!Og~~s:~!~~!Z
w

roI.

gł. Żelichowska, Cybulski. Sieialiski

Za Wydawnictwo: .GIos PoraDIIY

Homor -

Jan Urbach i S·ka" Eue:oiusz Kronm.an.

Film o niebvwalym napi~cio. Ni; drukarni

Humo)

własnej Piotrkows. 101.

