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LONDYN, 30 maja. (PAT.)- ; marlwym punkcie.
Imieeey. I ja o dalszy argument ; RZt\D . 'IEMIECKI .·m (jWA_1 PLATNICZE POMIĘDZY R,ZEltokowania, jakie się odbywają
Rząd niemiecki oświadczył, ie wskazuje si~ na to, że pożyczka i ZA ABY MIAŁ SPŁACAĆ Tft II SZĄ A W. BRYTANIĄ·
pomiędzy rządem niemieckim a SIE UWAŻA SIE ZA LEGALNE udzielona . 1932 roku Austrii i
POŻYCZKĘ.
- .
, •
delegaeją brytyjską, której prze GO SUKCESORA' JEŻELI CHO- '.warantowana przez rźąd bry_
·
1
Nalez)' za~a~e, ze ogół~n~
wClodniczy doradca fin8Jl8Owy rzą DZI O DŁUGI AUSTRIACKIE. ~yjski lUiała na celu niemOŻIiWic-1 O ile l'Ząd niemiecki t .. wać bt,- obsługa . pozyedu •• austrła~Ut',l
dlL brytyjskiego sir Frederic L'I W. Brytania nic przyjęła swe- ~ie Anschlussu.
dzie pr!y swy~ stanowisku, W. w?~ec.
B!'Y taru1
pól
Boss, a które ~otyezą sprawy go czasu długu w Transwalu,
Poniewai więc pożyezku ta , B!ytall1~ n3~0~~' ?r~l\\'(lopod?I!-, l~lł~on.l l,lIntow szte..lłn~ów rodługówaustriackieh, utknęły na twierdzą
przedstawiciele nic- miała charakter polityczny,
I mc CLEAIUNG ~A STOSUNKI I cZUJe.
I"

Wl'!OSl

'y.
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zginąl

alec

pl. .

'.;emniczJI osobni". znany "od nsz iskiem Waluell, dorecZJlł mu "aczke. "łóra eksplodowała
~ybuch

bOlnby nie

"'1 '

zi leni

przypad

u

WNDYiN, 30 5.( PAT). o wy Pilsner". Kelner zauważył, że z powrotem ku ~W'ellllt hot~lo- rewizję w hotelu w pokoju n!.'. paszport na nazwilIILo WIad~'~
darzeniach,
których
ofiarą nowoprzybyły gość doręczył No wi
t04.
łCewlz_,a
wykazała, że !\ława Bora, obywatela tzeehOpadł płk. Konowalec. kore~pon wakowi pa iet 4rcJ~,i(j wł(!lko
EksDlo ,·a aClki
wśród b~ażów zabite~(J znajdo słowackief!o. l-'T1.yllyły Ild~l ,,;c:
dent P_ A. T. w Lond~'nie 0- śc~ :ygląłlajtl(!Y ja ł;.v zapako
wal si~ obfił~ materiał -'ropa- najpierw do hotelu .,,\ll:; nlu" i
trz}"'Illuje te trooeł holender- wana książka: Po do ~clcniu lcl lid~' ?egar
na C )olsin~l'lf!ando-"'y ukrahiski, z clego \VV lu pytał o Nowaka.
skich nastęjpując~ szc2.e~óły:
go pakietu, który Nowak !Jolo- wskazywał god7inę 12,11j w ;lO wnioskowano, że zabity był za
Portier hotc:.!ov;y 'za\,'iadomił
W ponieiJ~lałt"k, 23 maJa, o żył obok siebie na krzl'Śle, p6- łudnie, nastąpiła nagle e.kslłlO interesowany w akcji ukrajó- poli,;::t! k,tón Ilatychr.,iast puy
godz.11m. 20 przed polu- l.nicjszy przybysz haustem wy- z,ta, wSktłtck której J'ljtlwak zo- skiej, Dokładnie.is:rc ~badanie bvła j ares~ t)w~la Borę. Bora z
dniem pociągiem pos.piesZillym pił piwo i nie zapłaciwszy, po- stał ' rozerwany ńa kawałki. paszportu wykuzałcl, 'lł" .lest on pocz~tku ollmuwiSlł wszdkich
z Niemiec przybył do Rotterdn żegnał się z Nowakiem i szyb- Ek plozja spowodowała rów- sfałszowany.
ZP7uań. Gdv oZi1ajmid" I mu,
mu
pewien osobnik, nazwi- ko wyszedł z kawIarni. Nowak !licz poranienie kilku osób,
B
B
że Nowak )13(11 ofiarą za masJdem Nowak, posiadający pa- posiedział jeszcze chwil~. a tUl- które przechodził\' ooo,k NO\~
ora- aranowskl
"hu i pOka" uul> zwłOk:. Bora
upOrt niemiecld.
stEW'nie, WSUJlląwszv pakiet do ka.
)~olic.ia znalazła
wśród
Tego samego ri"ia oj ~odz. ,.r zemdlał JW mit-jscu.
Wprost z dworca Nowak u zewnę-trznej kieszeni marynar-I zwłok paszport Nowaka, jak po poło samoJo~( m CLI skich .IiDopiero nas1tc.:pncgo dnia TLedał się taksówką do Grand Ho- ki, wyszedł z kawiarni. kieru r6wnież kwit hotelowy, wObee I.ii lo,ttnicz:vch pl'z~·był do Eot- l·oIn\" Bora.
który twierdził
leI Central, gdzie zajął pokój jąc się powoli przeL Ccolsi!1gd rzego natychmiast zarządzono terdamu osobnik. posiadając~· przcd tym, żc jesl obywatelem
nr. 1M. Do rejestru hotelowecze!>kim, urodzonym w r. 1906
go osobnik WlPisał się ,jako Now Pradle, a którego paszpo:it
wak. s.p()ory kufer Nowaka, WQokazał
f>i~ rówmcz fałszywy,
Hz,ka oraz maszyna do pisania
•
złoŻył obszerne zeznanie i ujaw
zosłały wniesione na górę do
•
•
ilU, że nazywa się Władysław
pokoju_ Maszyna do pisanIa,
ł
dł'
Baranowski. Ozna.imił on najak później ustalono, miała uamac oWIec mla o p ynąc z
otter amu na stat u SOWlec lm I st~pnie, że 7.abitym jest iEngekrałńskie Jltery. Nowak wyjął
niusz Konowalec.
•
b
HAGA, 30 5.' (TeJ. wł.). 01- norcie
stał
ouet sowiecki sem. W 1915 roku w cza!>ic biodr
SWe p . oŹllle przy ory l po u- brzymie
wrażenie wywołała .J',lieDŻyński'·, który nazajutrz twy pod Makówką dostał si~
Kim jest Walach t
myciu i oglOleniu wysz~ł na sensacyjna wiadomość dzienni- pO zamachu odpłynął do Lenin do niewoli rosyjskiej. Po przemiasto.. Przed wyjściem rozlo'- ka holenderskiego. "Der Tele- gradu. Zdaniem prasy niemiec- wrocie bolszewickim, został ko
Baranowski zeznał, fe w nie
żył na łóżku nocną bieliznę i na graph". Dziennik ten donosi 'jej, nie ulega , wat1)IiwoŚci, że mendantem batalionu strzel- dzielę, będąc w 'Wiedniu otrzy
nocnym stoHku po.łożył książ- mianowicie, że ofiarą wybuchu zamachowiec zbiegł na tym 0- ców siczowy;ch, a po objęciu na mał od Konowalca z Berlina tckę niemiecką "Die Geschiebte bomby koło Coo,J.sin.ghu' w Rot kręcie.
. Uk'rainie władzy przez Skoro- lefoniczne pOlecenie, aby przyd~.· Fa5Chistisehen bewegung". terdamie 1ladł o;;;ławiony ukrapadskiego został mianowany był do Rotterdamu odebrać od
"'skazywało
na" to hiski "atam:m" płk. Eugeniusz
k
"Konowalca wi..'{kszą sum"
W "'z"'stko
."' ,
n
,
W latach ('slatnich popular- dOwó(lcą
żagonu
"orpusu
- .. picże Nowak ma. zamiar rychło po KOnowalec. Stwierdzono nie- ność Konowaka wśród ukraili- strzelców siCzOwych w Białej nit;jną· Umówiono spotkanie"
wrócić do hotelu i odpocząć po
Rotterdamie o 4-ej po połuwątpliwie, że wybuch bomby ców znacznie soadła i .leżeli nie I Cerkwi.
•
podróży.
w dniu 23 maja nie był przy- zaprzestał on swej działalności
N
-,1_
t
K
dniu. Ponieważ Baranowski nie
SlIotkanie
W kawiarni padkiem, lea
miał eharukter politycznej, to tylko dlatego, że' l a. sl!anOkWl'~U . Ydm hO\lOWamógł już zdążyć, aby przyjeIW
•
B b
.
(!oC me wy a'za1. za nyc
S'P e · chać na czas koJ.eją, udał się do
zamachu
pohtyczne~o.
om
~ był finansowany kole.PlO przez '- l
h'
d
l
śc·
•
k
wolit d
l t
'UTa
Nowak skierował się na głó podrzucił niejaki Walu~h. Jest, państwa, którym raleiało na ~il_a, 'llYc z o no .1, .Ja Od aJ- R o.:er
-arou samo o em.
-n ....
.
M\.owy a n<r'zeClwnlC o zn - dl;'"'''' zeznań
BaranoWlSlkiego,
wny skwer Rotterdamu Ccol- td a~ent sowjeck~
którv
prawwywoływaniu
niepOkojów,
wł '; " ;I· ł
'.'
pu
.....,
,
•
ol ł
.•. H
('.zy Się ~y.nIe .y;m. ze o. - Konowalee -udal 8łę d8 Bottersingel i ws1ąpił do położonej
dopodobme zd
0- Polsce
• :ł b ez:re
. dnego s t rzału 'K'lJOW,
-,
damu, aby s..-ar.....c
• da • OptlSCIC a
'
SCI
.,........- - sł6>
. . ........ Z
tam kawiarni "Atlanta". U- ł d · b
an
lę ezposre nto PO zam I
tak.
korzystał on z pomod
hl':
ł·
.
a
boiszcptwn"'"'
osobnikiem,
figarnią
~jadłszy przy stoliku, blisko chu. Wiadomoś'c i te potwier- cy niemie~kie.i, czeskiej i lilew
r: łza a SH~ arml
JO-okna od ulicy, Nowak zażądał dza w zupełności holenderska a skic.l·. Kierownic'" antypolskie- WIC a.
.
cym pOd nazwiskiem Wał-.h,
-'
I
sl
l
z którym K....owalee ulHymy·
kieliszka
"Cherry".
Kelner gC1Dcja telegraficzna.
go kursu polityki litewskiej fiSi~zowi strze ~y. za ynę l na mai jaź od pnenlo roku kolt'
zwrócił uwagę na gościa, który
Płk. KOllO\....alec mieszkał ko- nall'sowali i popierali g~ p.od to;ml.ast z okl'UlClen~twa, szcz~- takt.
w południe żądał "cberry", cO
!f'ino
w Berlinie, Szwajcarii i każdym względem. udzlela.lą'c g?lme wobec polaków. Po o.bję
Konowalee ~ł się już
w Holandii .iest r.leezą llic:SlloC~f!Ghosłowacji,
skąd kierował paszpoctów agenlo.m Konowal- cm władzy przez. Petlurę, J{o~ z Wa.Jueh.em popnednio. kilkatykaną. Po kl!ku ~hwilach okoc
ło godz. 12-ej
do kawiarni akcją polityc~ną, która w osta ea, co wyszło na jaw na pro:e: - nowalec z~~tał_ mlanowa11J .po: k'l'otnie m. iB. rbwIliet 'W Rot·
łnich
eza
ach
była
nie
na
r~lkę
sie
o
zabójstwo
min.
Pieracklc,
słem U!kralOSlkl~ kW Berl~:e ~ terdamie W ..... ptA&:jlwal
ł.nzybył nOw:'1 osobnik. wysoki
także
i
Sowielom.
Dlatego
też
go:
,
'
na
tym stROOW1,s·U t)rzeu,r'wa Konow~.......
brunet i zobaczywszy Nowaka.
GPIY,
wy
duło
rOzkaz
zamol'doon
do
; .. 1921, w k~ó:Y'ln to ro- tościłł płłId~tr" . . ... Jeprzysiadł się do nief,(o. Kdllc:,wa"ja J{(l'llowalca j nrzygotowa
Konowalec był oftcer~m a~- 1m wroclł do Polski l !ozp6ezął den zamłaIIł pIeinłęIhf W' JMlC't"
iwrórił się do niego
,I zapyta.....,eIIt I paniem, co zam:J",ia i, sl~f.. Zą.·, że lo ucierzkę z3machowra. Jest mii austriacldej. W CZ3!SJe WOJ- swą tel'orystyc~ą d~l~a~no~ć. ee
rzeczą
charaktcrvstyczna. że w ny wcielono go do. 35 pułku ~kr~lce
~UiSlał
ucl.e. ae
o
- ,
Ó'ba.t rozmawiaJą w lJif'mallym czasie ady Rono'wa'lec został w landwehl'Y w 8tO])11111 "fenry- NICmlec: gdZie w BerlInIe zało
j~.zyku, zapytał po lIi(>miecku,
Holle;d;nlic zamordowauy. w cha". ł. j. cbOl'~go z c:enzu- żył sWOJą główną kwałe-l'e.
,na Co otrzymał odpowiedź •. ei!l
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ODiero za 8 lat moga w,stawie lalfa armie. jak w ch

wojn

,
Jednym z czynników, decydu z republiką weimar&ką, dlatego zdławiła ambitne zamiary bru-I są jeszcze gotowe do wojny. I rmiliony, a FrancjI łącznie z ko
,iących dotąd o sukcesach poli- występowała zarówno przeciw nalnej armii i sprowadziła ją nie będą aż za Jat kilka. Trudno Iloniami - 107 milionów.
tycznych Trzeciej Rzeszy, glów- puczom prawicowym, jak lewi- do roli wyłącznie politycznej. przypuszczać, by Trzecia RzeTerytorium Imperium brytyjnym argumentem wobec opinii cowym, tłumiąc zarówno próby Na wiosnę 1935 roku zostaje sza zaryzykowała odwet, znojdu \kiego wynosi 33.013.000 km. kw.
t>Ul"opejskiej, jest przekonanie o rewolucji Kappa, jak Spartaku- wprowadzO'I1a powszechna służ- jąc się w sytuacji gorszej, niż w Francji z koloniami 11.885.000
pot~dze miHtarnej Niemiec. Jak sa; dlatego wreszcie pogodziła ba wojskowa, stawiając Niemcy roku 1914 tak pod względem km. kw .
.,ię to przekonanie zrodziło? Jak się z ustrojem hitlerowskim, po wobec niebywale trudnego zada ściśle wojskowym, jak finansoImperium
brytyjskie może
si~ słało, że armia niemiecka po mimQ nriechęci do jego posunięć nia przekształcenia
stutysięez- wym i &urowcowym.
zmobilizować w razie wojny 8.2
k)~sce 1918 roku uchod'zi znów dyplomatycznych,
do przymie- nej Reiehswehry w sześi5settyiniliona ludzi w wi~kn od 20 do
~a najg,·oźnie.iszą w Europie'?
rza z Italią i Japonią, do wojny si~czną armię narodową, wymaW celach porównawczych war 45 lat, FrancJa - 7.5 miliona•
• Jazajutrz po wojnIe zniszczo- hiszpańskiej i mimo odrazy do gającą ogromnych kadr oficer-jto się zapoznać z cyframi, które
Rezerwy złota Imperium bry
no olbrzymie zapasy materiałów polityki rządu
w dziedzinie skich i podoficerskich. A ka- obrazują potęgę mocarstw za- tyjsldego wynoszą 2 miliard\'
wojennych, z czterdziestu tysi~- spraw kulturalnych, a przede drów Łych było za mało, mimo chodn.ich i ewentnalnej ententy dolarów, Francji - półtora miey
oficerów
dawnej armii wszystkim religijnych.
wciągnięcia do szeregów dosko- francuskO' - brytyjskiej.
liarda dolarów, łąC'Xnie S.O mi
Hckhswehra zacllowała ich tył"W ogólnym upojeniu, które nale wyćwiczonej policji, mimo
Należy zaznaczyć, że cyfry nie liarda dolaró,,; złotj-eJl. cz.yli 4·9
ko cztery tysiące, nie pozwolono nastąpiło po dojściu do władzy powoływania
emerytowanych wyraiają sumy sił potencjonal- Droc. ~\ -iatowego zapasu złota .
na utworzenie sztabu głównego, - pisze historyk francuski, p. przedwcześnie oficerów, mimo nych danego kmju, są one wyo-I Oba imperia produkują łąez
:mi na eksperymentowanie i fa- Benoit Mechilll - nominacje nie szybkiego awansowania podofi- brażeniem jego podstawy i struk nie 27 proc. światowej produkbrykację nowych środków wal- zawsze po'krywały się z zasługą. cerów na ofieerów, a zdolniej- tury materialnej.
cji węgla, 20 proc. energii elekki. Armia narodowa, oparta na Młodzi ludzie, ambitni i pozba- szych oficerów ui.źszYch na wyż
Z tego tyl·ko ograniczonego trycz.nej, 18 proc. stali, 17 proe
powszechnej służbie wojskowej, wieni skrupułów, dostawali po szych.
punktu widzenia oceniając potę surówki.
w tala zastąpiona przez armię kilku miesiącach stopień generaOd tego czasu minęły trzy la- gę realną nowopowstałej - na
Posiadają w tej chwili 16 p!l'O~awodową, bez możliwości two łów dywi,zji lub dowództwo kor ta. Dzięki dwuletniej słU'żme woj tle i na skutek ataku kolejnego cent ogólnej liczby aeroplan6v..
rzenia rezerw.
pusów. W wieku, w którym by- skowej, armia niemieoka liczy imperializmu niemieckiego na wojskowych i 21 proc. ludzi zdoł
Utrzymanie siły moralnej, za- liby
conajwyżej
dowódcami obecnie 800.000 Jndzi. Rezerwy CzechosłowacJę - ententy fran : nych do słuŻ'by warmii czynnej.
dlOwanie tradycji militarnych z kompaniii w Reichswehrze, zna- składają się z dwóch roczników, ko-brytyjskiej, przyznać trzeba,
Rezerwą dalszą tej ententy III
czasów cesarstwa, przygotowa- leźli się, bez żadnego przygoto-j1914 i 1915. IW ra·zie wojny ar- iż jest ona dostatecznie silna, Stany Zjednoczone których ponie do utworzenia wielkiej armii wania, na czele 100.000 ludzi". mia może być podwojona. Do- aby w razie nieuniknionej po- parcie w razie potrzeby jest pewnarodowej stało się od roku
,Wcielenie S. A. do Reichs- prowadzenie jej do stanu roku łrzeby wygrać batalię.
a pomoc w zakresie zbrojeń
1918 celem generalIcji niemiec- wehry oznaczałoby zupehtą de- 1914 m6że nastąpić, według 0Ludność Imperium brytyjskie i dostaw już dziSliaj realizowana
kiej. Jest rzeczą charaktery- zorganizację tej ostatni~j. Poglą bUczeń generała francuskiego go łącmie z koloniami lioezy 503
K. M.
'i tyczną, że mimo wielkiego przy dy ministra wojny i naczelnego Bal'atier, dopiero pod koniec ro_
dązania do
dawnego ustroju dowódcy, generała VO'I1 BIomber ku 1940, gdy cz.tery roczniki
.iłrmia nigdy nie dala si~ opano- ga przekreśliły w umyśle kanele Z'Ilajdą się w l'ezerwie. Będzie to
.vać polityce. Dlatego też popie- rza Hitlera sympatię, jaką okazy stan daleki jeszcze od efektyrała zawsze wszystkie
rządy, wał zawsze Roehmowi. szefowi wów z końca wielkiej wojny, IiCharakterystyczna odpowiedf na Interpelację
'llogące 7.apewnić spokój i po- oddziałów hitlerowskich. Krwa- czących 240 dywizji. Teoretyczw izbie gmin
r ządek; dlatego żyła w zgodzie wa noc 30 czerwca 1934 roku nie Trzecia Rzesza mogłaby wy
~_-_ _ _- -_ _- - _ - -_ _- - - - - - . . . . . stawić armię o takiej sile dopie!LONDYN, 30 5. W odpowie- porządku dziennegu interpela"
.,. 1'6 W roku 1946 (wlioezając już w dzi na interpelację W odgwooda cji, stwierdzając, iż nie można
KINO
to b. armię austriacką).
premier Chamberlain oświad· wspominać o reli!;'ii ~oby "
Czy możliwe jest wcześniejsze czył, że komitet koordynacyjny sprawie, która z daną religi '
Dziś
osiągnięcie gotowości bojowej? do spraw uchodźców
z Nie- się nie łączy i łe podobne uję
Od dwóch lat prowadzi się miec i AusllJrii jest ciałem o cha cie inter;pclaeji przyczynić lię
trzymiesięczne
przeszkołen-ic rak terze dobrowolnym; i
rząd mofe do szerzenia J)t'z~
Pocz. 4. 6. 8. 10
roczni'ków starszych, poczyna- za jego poczy!l1ania odpowie- wyznaniowych ez!, rasowym.
Porywający dramat miłosny, ukazujący blask i nę
.iąc od 1910 roku. Naleźy jednak dzialllości nie ponosi. ~remier
wątpić, by nadawały s-i.ę one do . nic nie wie o istnieniu loomi\edzą sławy za kulisami Hollywood'u p. t.
sł~żby l':n1owej. Na p~zesz,k?-' tn międzydep~rtamental.nego do
dZle stanąłby zres.ztą daJący SIę spraw uchooz,ców.
II
jeszcze ciągle odczuwać brak ka
Na posiedzeniu izby gmin
drów oficerskich.
konserwoaty5ta Flamin.g zgłosiłl "
.
Wniosek z tych przesłanek na do rządu interpelację w spra-I .if-Ime~d~noszą t Z ~1::
suwa si{;J sam przez się. Pomimo wie pewnej kobiety _ żydówki, ~ usse. . le ~~ ąpl o
•
nowoczesnego sprzętu bojowego, która przybyła do Anglii z Au- , ~e. ~tyz!dOWSk~~wy. po
ZlWyr '1 treJ ~\Uy
p~mimo r~~budowy swego prze- strii rzekomo z pominięciem ,,:~ęc~eJ
YS
mysłu wojennego, Niemcy nie formalności praWlI1ych. Jeden z ce .. d'e'k aw:1,.; :u ~s . :>W8. _ma
p.osłów zwrócił uwagę, że iniłer- "upa
muz"...... memleclk lej ~
pelacja Jest zredagowana w tell latach 192? - 193~ ,~a s'ltll:tek
sp os ob, że implikuje momen.t wpłr.wów zY<1:0w~kich . Z tej ?rasowy w sprawie, która nic k.az]l pl"3.'Sa. menueeka obszernIe
w~pólonego
z
pochodzeniem SIę roz.wo.d'Zl w z.nan~m stylu n~d
sprawcy nie ma.
zgułm.~,~ wpływanu mu.zyki zy
Speaker zarządził zdjęcie l dow~kleJ etc.

*
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lepieni
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Dr!

sa
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premiera I

..zwJradniala
mUI,ka
t

I

Dr. Hugo Eckener

I

Wielkie pr eilcie
Czy istnieje na świecie młoda
k<.bieta, której nie nęciłaby sława
i popularność gwiazdy filmowej?
.Jedne jawni,.) przyznają się do !Iwoich marzeń, inne udają obojętność
i na pozór nie dba.ją. o sukcesy zna. rych "gwiazd", w głębi serca jedllak na pewno czekają. na spusohI\CJEĆ, która postawiłaby je w rzę
d1ie "ulubienic świata". Sposobwść
talm zdarza się jednak rzadko: jak
w~ka:r;t1ją. statystyki wielkie!l wytwćrni, zaledwie jedna na. 101) t ysię('y kandydatek osiąga npmgnio
ny cd. Powodem tego jest. przade
.
.. .
Wfz'I:'stkiem brak dostępu milionów
słynny nIemiecki konstruktor sterOlW- d'·
t d
t ' - . f'l l
h
c6w, bawi w Ameryce w celu nakło.n-ie- I ZJewczą. O wy :,c.rm 1 m( wyc .
nia rządu amerykańskiego do dostawy SZl'reg pll~knych l utal<:lnttlwanych
Niemcom gazu hellum, niezbędnego , k('biet nie ma. poprostu sposubnośri
dla uruchomienia komunikacji sterow- żwróccnia na siebie uwagi l'eżyse·
.
k h nkó
cowej, przerwanej po ostat.niej strasz- , . . d
tó
W r. g.ł czarUjąca
para oc a
w
nej katastrofie "Hindenburga". Tym- rew l Pl? ucen . w.
.
,
czasem Stany Zjednoczone zazdrośnie
LWllg'l powyzsze nasuwa.Ją
S1ę
I
.
strzegą tego cennego gazu i nie chcą np. marginesie j~dnego z najnow_ _ _ _ _ _ _ _ _~.-._~---.~
go dać Niemcom. w obawie,. że mógłby szych i najbardziej udanych filmów
Ostatni wyraz tecbmkl koloroweJ! M IbYĆ
on użyty dla ce1ó~ wOJennych. - "IDE'rvka.ń!<kich p t.
Narodziny
Dr. Eckener był przYJęty nawet przez "" . - ., ~
•
".' "
"',• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •r
prezydenta Roosevelta.
gWIazdy , wykonanego cad.owIcll!

HARI~lIHY ~WIAlDY

I

JANET GAYNO R • FREDRIC MARCH

Po niezapomnianych
tryumfach filmów:

"X - 27"
"Mata Hariii
..Tajna Brygada"

NAJWIĘKSZY

•

FILM SZPIEGOWSKI

Janeł

GaJnor ,

w kolorach ru:tturalnych, w których
główne role odtwarzają. Janet Gay.
vor, Fredrio March i Ad(·li .Manjou.
Tematem filmu są dzieje skr~nllleJ
ral!ienki z prowincji, kUra. zdt'Lywa w Hollywood sła.wę i milośc
TC'mat na.poz(,r nie nowy, l~.. za·
wsze fascynujący, gdyż ma. w 10
bi~ urok czarodziejskiej bajki XX
wi€ku. został w tym fiIJnie potraktowany w sI!osób tak zywy pełen
rrawd~, ze "Narodziny gwiazdy'
struy e.ię na całym świeci<' Il3!więJr
!:'zą seH3cją

sezonu.

J'owrt.t na ekran .Jllnet Ga.ynm
j<::t;t również dla miłośników lilmtl
wielką niespodzianką. Po dziś dzień
pamiętamy w~pania:łe kreacje tej
mt:vstki w filmach "Siódme nieho"
i "Wschtd słońca". Janetka zyskala wiele, j!~źeIi chcdzi o urodę i 8Jlosćb interpretacji. W iilmie .,Naro.
dziny gwiazdy" stworzyła jedną. 7
ll&jw:!'panialszycb kreacji ostatnich

lat.
Premiera

dziś

w kinie "Casino".

Ze wszystkich stolic europejskich donoszą o kolosalnym sukcesie tego filmu:
C
Paryż: lO-ty tydzień w kinie "Marignan
Bruksela: 9-ty tydzień w kini~ "Empire~
Londyn: 7-my tydzień w kinie "Tivoli"

PREMIERA Jut JUTRO W KINIE ..E U R O P A" f

!b. 148

31. Y. -

r
HenleinowcJI

'odnieśli

.. Gl,OS P01UNNY" -

sukces tylko 'na terenach

'1MB

JIrZIprzez samych r

zamieszkałych

niem,ó~

W Pradze niemcy uzyskali SZf'ŚĆ i 6 senatorów, nie odlJOwiada woli I!te mają. się odbyć w dniu 12 czerw - - - - - - - - - - - - - - mandatów, które zdobyli henleinow- narodu. Na podstawie ostatr.l2go ca r. b. rozwinęła się już ożywiona
ey. Niemiecki blok demokratyczny gII,sow~ia powinni oni mieć tylko kampania wyborcza.
l l
Ź [j
został bez nl'l,ndatu. Niemcy wyst& 5 posłów i ani jednegc senatora.
Stronnictwa cedralistyczne poPrasa czeska, przyzmjąc 'lwyciQ- stanowiły ut.vorzyć bl(\k wyborczy.
wili listy ·ka.udydatów tylko w ~r{d
mieściu.
stwo henleinowcow, stwierdza jed- W ostatniej jednak chwili w łonie
PRAGA, 30.5. (PAT) _ Według lIQczcśnie, że żywioł czeski w okrę- tych stronnictw doszło do konflik
obliczeń praoy henleinowskiej na gach pogranicznych nie uległ osła· tu na tle rozdziału mandatów wsku \
llity tl'go stronnictwa padło 92 bieniu, przeciwnie wzmocnił on leli czego blok możę nie dojść do .
proc. wszystkich glosów, oddanych gdzieniegjzie swój dotychczasowy skutku.
Prztdwko blokowi stronnictw
przez niemców, podczas gdy w u- stan posiadania.
biegłą. ni~dzi':llę tylko 90 proc. gloStąd prasa. czeska wycIąga wnio- centralistycznych stoją w pier•
-.
J
e(.w niemieckich pacao na 'listy hen· EEk, że nie można mówić o teryfo- Wl>zyro rzędzie autonomiści słowat'- stosuJąc LEBEWOHL, nJezawodl1~
lEinowskie.
rium, zamieGzkałym przez samych cy IJa.stępnie zjednoczone st.ronnie, I plaster na ODCISKI. Przy kupni!'
niemców, lecz najwyżej o tery to- tw'a węgierskie oraz henleinowskif, I żądac
oryginalne~o
pudeD\<1
d(.r':P~y!~:~=:~~i:jac::~j:f~ dum mieszanym.
strJnnictwo karpacko _ niemieckie
LEBEWOHL. Na kazdym plasterku
jest też napis
KamDanl~a
demokracji i dochodzi do wniosku.
Poza tym kandydują samodzieliż skład niemie()kiej reprezenta.cji
W Brat~sławie
nie komuniści, niemifccy socjalni
EJ
parlamentarnej, gdzie SOcjał ~ de·
BRATISLAWA, 30.5. (PAT) -- ćlemokraci, żydzi i inne mniejsze
mokra.ci niemieccy mają 11 p08ł~w! W Bratisławie, gdzie wybory gmin- grupy.

PHAGA, 30.5. (PAT) Ogólny
(bra, sytulJcji powyborczej nie jest
j~sz('ze dostatecznie jasQy.
l' aj 'Vai;niejszym
wydarzeniem
jCtit lla.lsży !:lilny wzrost glosćw koffiunistycz.nych w Pradze. Skrajna
prawica (liga narodowa i faszyści)
poniosła dotkliwe straty.
Według obilczeń "Prager .\bend.Zt~." ilość głosów, które padły na
listy hcnłeinowskie, wzro..ła do 85
proc. W Lrostowi głosów na listy
-udecko ~ niemieckie towarzyszy
~r,adek głosó,v Bocjaldemokr:Jtów.

l

W Waffersdorf w miejseowości
llrodzeoia Henleina stronnictwo suclecko - niemie0hle zdobyło 34 m3J1daty, (!zesi 6, niemcy socjal - demokraCi i komuniści po jednym mandacie.

L E

Premier Hodia '

.

,

te n d sial le

PRAGA, 30 maja. (PAT.) Premier Hodża w ciągu niedzic~
li kontynuował konferencje z
przedstawicielami partii niemców sudeckich.
,w. ciągu dm!ia dzi,siejszego premier zajmował się w dalszym cią
gu sprawami mniejszości i pnyjął posła ezeskosłowackiego w
Londynie Jana Masaryka oraz
posła czeskoslowaekiego w :Wal'
suwie Slavika.

ekko prze; d ies przez y e

E W O H L

m
OWOS I
a
konferuje
z Drzedstawicielami niemc6w sudeckich
.
Wyniki z 31 gmin ~·ą:
Polacy I byli 314 głosów i lU mandatótr.
zdobyli 10,530 i 299 mandatów. I Zydzi zdobyli 85 głosów i 1 mandat.
MOR. OSTRAWA, 30.5. (PAT) o
I 'W zestawieniu z wyborami parlaOst.atechzny ~ntik fWYbOró,": w 3~ Czesdi Zt,~ObYNli. 10;405 dgłObSÓI~ i 2 3""4' mentalnymi w r. 1935 polacy zd,.
gmmac pOWIa u rysztac {lego 1 mau a OWo letnC'y . z o y l 1,29 b r 2941 ł
'ęccJ'
'
czpskiego Cies:yna.
(W jednej głosy i 18 mandatów. Komuniści y l o .. _ g ~s Wl . '
•
z ~y'ch. gmin, W~erzbicy, listy pol· I z?Qb~li 1.966 głosów i 37 .manda . . <-zesl zl10byh W por~,:na~l.1U z ~o:
skleJ me wystawiono).
110w. slązacy (grupa Kozdoma) zdc- kl~m 1935 tylko o 659 ""to_ow WJę
(:eJ.
Komuniści w porównaniu z r0kiem 1935 zdobyii o 3,158 głosÓ'łl'
mniej (w r. 1935 mieli 5.124 gł.).

Sukces I!SI, Dolskiej

P:rzes'Zkodę

w osiągnięciu tego
widzą tu dziś w
pośrednim zachęcaniu Prag[ w
jej oporze przez stanowis'ko niektórych państw. Najwięk~ nacisk kładą tu więc na wpływ, jaki WYWl'zeć by mógł puede
wszystkim Londyn na zrozumienie przez Pragę konieczności naj
szybszego rozwiązania kwestil
porozumienia

I'

I

mniejszościowej.

Każda

Jeżeli by
oświadczają

strona angIelska tu nie uczyniła
PRAGA, 30 maja. (PAT.)' nie
w
tym
kilerunku,
oznaczało
Prezydent Benesz przyją.ł 29 ma
by
to,
że
rząd
b~tyjski
wzbraja r. b. posła czecbosł'Owaclciego
nia się wyciągnąć konsekwencje
w w.arszawie ck. Slavika.
z przyjętej dobrowolnie odpoPRAGA, 30 maja. (pAT.)' - wiedzial;ności za pokój europejl{om.1tet polityczny mi,Illistrow, ski. obradujący dziś wieczorem po•
święcić się ma wyłącznie zagadSledztwo W SDrawie
nieniom narodowośelowym.
Drzelotłw
Jak twierdzą, ostateczne rozmowy informacyjne przeprawaPRAGA. 30 maja. (PAT.)
dzone przez premiiera Hodżę z Urzędowo komunikują: Dyrekprliedstawicielami stronnictwa tor departamentu poUtyc~negQ
niemców sudeckieh umożliwiły w Czechosłowacji p. Krno poinprzejście od.obrad o charakterze fQrmował dziś ran.o posła i miogólnym do omawiania 8JJCzegÓ- nis,tra pełnomocnegQ Rzeszy w
łów.
Pro.(be p. Eisenlohra o wynikach
Ze względu jednak na objętość dochodzeń, przeprowadzonych
materiału, który musi być lLzgod na skutek demarehes pDseIstwa
niony wewll'ątrJZ koalicji rząd9- niemieckiego w' sprawie wieIowej, zanim będzie mógł być krO'tnych przelotów WOjSkO'wych
przedmiotem wspólnych n31l"ad samO'IO'tów czeskich nad tery toczeskO' _ niemieokkh, pogłoski rium Rzeszy.
• k b
d' ł
1
l
Ja o y r:, mla na 5 cz~' 'wea
P. Kl"no Qświadczył' m. in., ż·e
~wtOłać
s J,~ kit p~(lstadw!ć m..lI ,we wszystkich wy'padkach, w
'·0 OWY plO'Je
me wy aJą SI'"
~
,
'" k~órych stwier,oz'one zostało naprawdopodobne.
'/ruszenie granicy, Iobtiey zO'stali
ukarani, a dla uniknięcia na przy
D ~ERL~N;J~ ma~, (PAT·).Ć szłość podobnych incydentów, .
o
aJące ~L~
'yg
la .zauwazy. właściwe władze wydały rMJpO'~akaJ~.lące wpływa.Ule na 0Pl-, rządzenie rozszerzające z 5 dO'
Ulę ~ub!lezną w ZWIązku z ~-II0 klm. strefę nadgraniczną, w
g~d~eUl~ b cze~ho~ł~,~ac~l!Dl, której loty samolotów wojsk 10me ow
•~aJmUleJ ~ z~- wych czeSJkoslQwacki..ch zostały
s~ nie ~rzyw!ązywała .nada~ nal- zakazane.
WIększej wagI do rozwlązama te~
go zagadnie~ia i nie uważała go
~

przynosi

l

graczom kolektury

LA

.'Jechał

do .Paryia

BERLU" 30 maja. (pAT.)
:Wczoraj wieczorem ,W ill1ams
S tI:'ang, szef sekcji w ForreigIl
Office wyjechał do Paryża.

LI•S_a · olwarll.·e
"

Zakup wiEle los do I.ej klasy 42-ej Loterii w
śliwej

dziennikarza

Strang

lloty[h
•
•

11

W,dalenie

PRAGA, 30.5, (Tel. wł.) - . .
l etl,ondent
dziennika par,.s~
"La Republique" Andre Germain 10
stał wydalony z Czechosłowacji Z8.
wysyłani€'. tendenr.yjnyrh i fllł~'l..\·
wych donif-i'1ień.

wielkie wygrane. RównIeż w ub. Loterii padła tam wialka
ilość wygranych na około:

SICZę-

"iM

kolekturze

Uroczuste

~

konferencji naukowej
w . Warszawie

WARSZAWA, 30.5. (PAT) ......
Dziś rano w :luli uniwersytetu R. P.
odbylo się uroczyste otwarcie mięrlz". narodoweJ' konferencl'i naukowe.i
Zamówienia listowne załatwia się odwrotoie.'
na temat nowych ii:lei fizyki, zorgaNa ż.\'cze.nie wysyłamy Urzędowy Plan Gry
nizowanej przez międzynarodowy
instytut współpracy intelektualne,i
bezpłatnie.
przy lidze narodów przy współudziale polskiej komisji międzyna.
Konto P. K. O. Nr. 3D·t 761.
rodowej współpracy intelektualne;
Na otwarcie konferell(:ji przybyli
reprezel1tujący pana Prezydentr
Rzplitej minister W. R. j O. P. prot
Świętosławski, wicendnister W. R
i O. ' P. Aleksandrowicz, członkowie

16di. ul. Piotrkowska 54.

i

I

szczęśliwym

Loteria

I KAFTAL..-TO SYNONIM SZCZEs'CIA I
.

SWIi eIne ul broJ. en'I- e ar'm1"1- " Cl esIInI- e ~::::;~w':~!:m::!:~nego
O'I-ara kl-dnaPDero·w

i~~~!:.al'~{ii~TI:!:in~ąc:y~~{

J-

niemieckie widzą nadal w fakcie
jż problem ten pozO'staje wciąż

ołwa'rły, najpoważniejszą grO'ź- Cipżkie

bę

działa

o skuteczności ognia na 90 kilomeŁrów.- Znaleziono zwłoki
porwa
d
k t
Armaty przeciwlotnIcze
na 15 klm.
nego syna a wo a a

dla stosunków międzynarO'"
dowych.
bijące
"Mylnym jest więc - !)świadczają tu -mówić już dziś Q odPARVZ, 30.5. (Tel. wł.) ..:.-, cały świat zaIdady broni S'mda wy·
vrężeniu. Brak bowiem wszel- W związku z groźbą zatargu zbrojo rabiaj4 obecnie dwa nadzwyczajne
kich oznak tego odprężenia w sa nego między Niewc;ami a Czechosło rodzaje dział, klóry~h czecbosło·
mej Pradze. gdzie panu.ie wciąż wa('ją wojskowi pisarze francuscy, waclliej armii zazdroszczą artyle·
stan alarmu". Politycy nilerrniec- włoscy i angielscy dużo uwagi po- rzyści innych państw.
cy wska'zują przy tym z naC'i - święcajq uzbrojeniu i wartości armii
Do pierwszego rodzaju dział
slJciem, jak bardiro zależy Rzeszy cze(·hosłowackiej.
nalElą ciężkie o sltuteczności ognia
na pokojowym rozwiązaniu pl'O
Jednoru~ślnie stwierdzają
oni, na 90 kilometrów. Do drugiego bIemu nal'OdowościO'wego'W Cze· że uzbrojenie i ekwipunek armii ~z;ała przeciwlotnicze. mogące skue-hosłowacji w drO'dze bezpośred ('zechosłowackiej jest dOSkOnałY! teczni! ostrzeliwać samoloty, lecące
niegO' porozumienia między r-zą- i najnowoczcśniejszy.
na wysokości 10 kilometrów. Zasięg
denl czeskim a niemcami slIdec-l Szczególnie świetną posiada Cze· ich guia wynosi nawet 15 klJn.
chosłowacia artylerię.
Słynne na
D:r,iał tych do&tarcza Skoda tył}klmJ.

I

I

i liezll'

I

NOWY JORK, 30 maja. (PAT)
ko dla armii czechosłowackiej. Na Na plaży Long Island znalelJiQwet sprzj'mierzone z Czecbosłowa- no zwłQki 12-letniego Piotra LE'
('ją państwa nie mogły do tej pory vina, syna
adwokata lłowojor
uzyskać pozwolenia na zakup tych skiego, którego ojciec po'szuki ;
dział. Tak zazdrośnie armia czecho- wał napróżUlo od 3-e;h mie::.ięcy.
słowacka strzeże swojej tajemnicy. IChłopiec · był porwany przez kid·
Również mocno
Eą
chwalone \ uapperów, którzy żądali 60.000
przez wspomnianych piSil1fzy wojsko, dolarów okupu. Adwokat Levill
wyc:h czechosłow~ckie karabiny ma-I ofiarowywał 25.000. - Zwłoki
szynowe. Szczególnie c:iężkie, ktM.;) chłopca były w stanie zupeblel-!u
miały się okazać niezrównane w rozkładu.
Utożsamiono je 1H
zwal('zaniu broni pancerneJ.
podstawie ubrania, które rozplJo
mała rodzina.

~1.~~

"Zespól·· chce

.. GL~PORA~~-~~'=9.R~~~_________~__________~N~r~._I~~~

ustria bJla rozsadzona od we nq z

nową ordynację wyborczą

\Varsz. kor. "Głosu Poranne·
~o" telefonuje:
pOlic-ą ",,-edeiiską
Numer czasopismu .,Zespól",
który ukaic s,ię lada dl.i ell , a
J,tóry stanowi wyraz opinii kół,
zhliźooY'ch do milnistra iPonia\V momencie wzmożonego a- ska pisze obecnie "Das Schwar- cją austriacką", która w okresie go i radiostacji "Rawag".
tym miała zwalozać hitleryzm w
R egularna formacja hitlerow·
lowskiego, zamicszcza artyKuł taku hitleryzmu na republikę ze Korps":
"Urzędnky
policyjni ska, podległa głównemu komen Z usuniętych żołnierzy naro- Austrii.
wstęlpny
na temat "Tl'oclll~ c'lechosłowadką warto przypomprawd~' o ordynacji wybor- nieć nieznany szczegół :Ł dziejów dowo - socjahlstyeznych utworzo wcieleni zostali do organi.zacji darntowi S. S. w Rzeszy, "użyta
.
akcJ'i .hitlerowskie
i w Austrii. ny został batalion wojskowy. - jako służba wywiadowcza i służ- została" do akcji wczasi!! rze'k o<1'
.:' . '
•
r.zej". W aą'l lykule lym shnCt:d:za ię, ŻC z obecncj OI'd~'1lac.1i · d S~czet>doł .tśen UJ,H"nlOny zsosttał Do pierwszych jego członków ba łączności. Dzięki temu uie- mego "powstania ludowego" w
nikt nie jest zadowolony. Po- l opIero 'ZI pf'~,ez Ol'gan " z a- zaliczali się koledzy Planettn, które akcje władz przeciw bata- \Viedniru. Nłedwuznaczna opinia
.
d
.. d fet Ochronnych
(S. S.) "Da~ Holzwebel' i Domes, którzy zgi- lionowi zostały sparaliżowane •.• oficjalnego organu niemieckich
, d d'
W1'ot o aWll1ej or ynacJl, z a S h
K " (N
d ' l')
Wyśmienity kontakt informa- "Sztafet Ochronnych" kładzie
niem "Z{;społu"~ byłby t.eź szko c .warz~) OTps
'l". z
ma u nęli śmiercią bohater$ką za nielegellmiecką Austrię. W marcu 1934 r. cyjny z naJważnicjszymi placów kres rozpowszechniane.i
dliwy. Auto'r wypowiada się za manJa .r. 6'
1933
d
.,' .
k i ' . . . ..
'07
Ula
czerwca
r. r.zą batalion wojsk·owy wcielony zo- kami rządowymi tego systemu dzie o spontanicznym chru'akh'
W~.Jsclem,
orc :na.zywa " I .. - Dollfussa zdelegalizował ausłriae sŁal do "Sztafet Ochron.nych" (S. oddał całemu ruchowi narooo- rze wydarzeń wiedeńskich z lip·
dZIałem praw poht"cznych cd k
tię narU'
--.l.dowo - s o CJ3
.••ISty- S.). Naczelny dowódca S. S., Hen wo - socjalistycznemu naikwy- ca 1934. Była to poprostu jedl1u
J
ludzkich". Z mgławicowych
wy ą pat' R'
..
6
•
z licznych akcji zagranicznyclI,
wodów na ten temat
należy cz~~.
ownoczesme . wczesny ryk Hiau'l1ller, (szef Gestapo) na- czajne usługi'.
Po tak gruntowny lU przygoto- zorganizowanych j kierowanych
. . kw'
że
Zes.u>.lowl" mllIllster
spraw wOjskowych dał batalionowi nazwę ,,89 cho'" lHOS. o ac,
."
ł"~"
Vaugoin (wtrącony obecnie do rągiew Sztafet Ochronnych".
waniu pod fachowym kierownic pl'zeZ władzc niemieckie.
o :dynaclę la w!t':::::: obozlU konoe,ntracyjl!ego w pa" Gestap'o" i
W ;prawuzic nazajutrz po Z ~I
Już zatem w marcu 1934 roku tw.em niemieckiej
k .or y u ~mywa . ~
.
chau) usunął z armii austrlac- rozporządzały Niemcy regular- jej dO\yódcy Himmlera. hitlel'ow mordowaniu Dollfussa ówczcs·
me na naZWIska: a me ~~ hs~y~ kiej znaczną liczbę oficer6w i ną, choć nielegalną lormacją ty- cy austriaccy mogli podjąć po- ny ambasador niemiecki w Whale .z roz~zerzemem mozhwOsCl żołnierzy podejrzanych o udział pu wojskowego na terenie Au- ważniejszą akcję przeciw rządo- dniu p. ,'on ,P appen na piśmie
wysuwama kandydatW'.
w ruchu hitlerowskim.
strii.
Charakrtervstyc·z na jest wi Dollfussa. Dnia 25 lipca 193·1 dOŻył OŚwiadczenie, że zamach
wybucha w
vViedniu przeciw austriackiemu kanclc!Wśród usuniętych znajdowali wzmianka hitlerowskiego orga- roku
si-ę m, in. Planetta i Holzweber, nu, że szef "Gestapo" Oficjalne rzowi
związkOwemu
.,Rząd
tajn~j "pucz" hitlerowski.
narodowo-państwowego późniejsi mordercy kanclerza policji niemieckiej, potrafił ,,na- źródła niemieokie, przynajmniej Rzeszy jak l1a.ioslrzej potępia i
niemniej jednak
Doilfussa.
wiązać bardzo ścisłe i doskonale do niedawna, wydarzenia tego ubolewa" 'Varsz. kor. "Gl'osu Porann.eO losach zwolnionych z woj- funkcjonujące kontakty z poli- dnia określały mi.allem "powsta- faktem jest, iż zamach ten był
~o" telefonuje:
nia ludowego" i kategorycznie dziełem mOcOdawców p. von
W ubiegłą niedzielI} oma dowypierały się jakiegokolwiek u- Pappena.
wal w Warszawie zjazd t. zw.
działu władz niemieckich w wy- Pod naciskiem hi\Ueryzmu
ruchu narodow,o - iPaIlstwowepadkach lipcowych. Dziś jednak rząd czechosłowacki pO'UJnąt
gu. ItO jest organizacji, w której
, nie ma powodu do dalszego u- swą kompromisowość tak dalc. l,.l'pia si~ endecja. przyst~ują
krywania prawdy. - 'W szak Au- ko, że zezwolił na zorganizowa
f!a do organizacji
prorządo 
Przygotowane według najnowszych zdobyczy stria przestała. iSll~ieć. I oto ~is- nie w CzechosłOwac.ii hitJel'oww~- ch. Obradom przewodnkzył
wiedzy w dwunastu naj modniejszych odcie mo hItlerowslkIe pIsze otwarCIe: skieh szturmówek. Po cloświad
b. redaktor "KUlriera POTanne- . b
d'
. '.' .
ł d . .
l d
"Podczas powstania lipcowe- czeniach austria,cki:ch nic może
go". p. Piestrzyński. Q1n także mac , na alą cerze SW16zy. m o zlenczy wyg ą ,
eJO 1934 roku 89 batalion Szła- chyba budzić w~tpliwości praw
wygłosił referat polityczny. Na Zwracać uwag~ na firm .. !
Lab. Chem. Farm.
fet Ochronnych'· użyty został do dziwy
charakter
oddziałów
ingo wnios€k uchwalono jednoul. ChmIelna 4.
obsa(lzenia· ul'zędu kanc]erskie- .,Deuls.che FreiwilIi<ge SellJst.
m.vślnie rezolucję , która brzmi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; schut~' (Niemiecka Sa~obro
jak następuje:
_
na Ochotni<cza), dzial'ającyd'
"Zarząd główny ruchu narodziś w kraJu Sudeckim. Zapc\\ ··
dowo - państwowego stwierdza,
ne w,k rótce dOwiemy sit:, .iaki
mimo wszelkie przeszkody, Istuumer ha talionu o~ólno ~ nienh'nic nieodpartej konłec2J'D.o
mieckie,i formacji •• 'S,· po~ia.
óici wył1'wałego i konsekwentne
dają poszczególne oddziały jej
~o
kontynuowania wysiłk6w,
sudeckiego korpusu, chwilowo
7Jllierzających do konsolidaeji
Z Gdal1.ska donoszą, że wo- domysły
w kOlach
cie powzięcia takiej uchwały oznaczonego naz~ą "FS". Na
zdrowych sil narodu poJskiiego bec zbliża,jącego się pięcioleeia Ilveh wolnCJ(o miasta.
mie,is<:e p. Greisera zająłl1>y p. terenie Czechosłowacji działa
dokoła! ()S()by ł wskazań NaczeJ rządów narodowo _ soejalistycz
Według' pogłosek, pochodzą- Forster, który zresztą faktycz- \ obecni(' le~aln:J fo.rmacja,
pol1cgo Wodza Marszałka Śmigłe nych w wolnym mieście, zapO- cych ze źródeł narodowo - so·
oddawna już jest czynni- dlegla niewątpliwie szefo" i ni :!
~o - RydR'·.
wiedziano tu. zwołanie DR 19 ejalistycznych, na posiedzeniu kiem decydującym w Gdańsku. mieckiej Ita.rnf'j policji.
\V dalszy.eh słowach ll'eZolu- ezerwea Folkslagu.
Fol!kst,a gu w czerwcu ma być ~~iiiii_iiii;;;;_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiii_
cji ~nówi się o działa1Jnośd O Z.
Zbliżająey się ter,m in Itlego uchwalona zmiana konstytucji
X. jako przyś'wieca'j .lłJCej nIlCho posiedzenia i niedawne oświad w kierunku mouOolar1yjnOśeł
wi lWllJsolidacy,jnemu, wreszcie ezeme gau:1eirtera Forstera o parlamenttL Monoparityjność ta
l' uch
narodowo - państwowy I tym, że proces "z-gleichos.c halto- de fado już od dłuższego czasu
na sesję międzynarodowej konferencji pracy
domaga się, aby skry;stalizować w3lllia" posłów .już jest dopro' jest wprowadzona w życie, ale
WARSZAWA, 30.5, (PAT) -- wypoczynku. kie-rowców pojazdów
pol, ską myśl politycZIllą i pro- wadzony do końca. wywołuje wp'rowadzenie Jej do konstytugram ,n arodowo - państwowy. najrozmaiłsze przypuszczenia i cji formalnie wymaga zgody za W dniu 2 czerwca rozpoczyna 5ię itd., jak również doroczne spt·a·
w Genewie 24-ta se~ja J\1iędzyna- wozdanie dyrektora międzynarodo.
równo Polski, Jak. ligi narodów.
rodowej konferencji pracy. Porzą- wego biura pracy. będące przegl:j'
Na Łejże 'S,esji Folkstagu, pudek obrad tegorocznej sesji przewi. Ilem ogólnej sytuacji gospodarcze,'
duje m. in. sprawy: ogólnego skró'l i socjalnej świ.ata.
cenia czasu pracy, rekrutacji, poNa konferencję udaje się delega·
w Niemczech za
stanu
politycznego wszel.kie.
średnicŁwcl pracY'i warunków pra- cja polsk', złożona z trzech grllp.·
między
Rzeszą
ruenuecką
a
BERLIN, 30 maja. (PAT.) - nu jest nie tylko słuchanie radia wOlnym miastem, ma być Łakże cy pracowników migrujących, nau· rządowej, pracodawców i robotu;
\V czasopiśmie prawnliczym sowieckiego w celu propagandy powzięta uchwała o połączeniu ('zania technicznego i zawodowego czej.
"Deutsche Justitz" omawiany komunistycznej, ale również i funkcji przewodniczącego par. oraz terminatorstwa, czasu pracy i
jest wyrok trybunału w sprawie bez tego zamiaru.
tii narodowo. socjalistycznf'j
~dl'ady stanu pod postacią słuObciążającą okoHc.znością jest w wolnym mieśde z fUJl1kcj-ą
ch unia stae,ji nadawczej sowiec- tworiZenDe więkS'zych grup celem prezydenJta senatu. W rezultaTeroryści zastrzelili 3 kobiety za złamanie bojkotu
kiej.
wspólnego przysłuchiwallia się
Sąd roz;5'Lrzygnął, iiż zdradą sta moskiewskim audycjom,
JEROZOLIMA. 30 5. (PAT). które złamały bojkot w stosun·
W całej Palestynie trwają. w ku do żydów.
na kongresie lotnlcl;ym dal5zym ciągu zamieszki. jak Nie ma !)oTawie dnia, aby nie
równie! represje
stosowane u3zkodzono naftowego rUJrocią~
w Hadze
przez brytyjskie władzc malłlda vu i nie zapalono wyciekającej
(Dokończenie).
damie.
Olboona
była
rówtJiel'osy. Otoczenie KOllOwa1cn me'Z żona Konowalca, która
HAGA, 30 maja. (PAT.)- towe.
z niego nafty.
Ba1'2110Wski, jak rrównież przybyła w piątek do RotŁerda- Przybył tu na międzynarodowy
Codziennie dokonvwalIle są
.JEROZ.OLIMA, 30 5, (ŻATi.
malżorrka Konowa1ca odno- mu.
'kongres lotniczy poosekretarz liczne aresztowania i wysadzasili się z wieJką nienfnością do
Poza tym z Wiednia przybyli stanu w ministerstwie komuni· ne w pOwietrze domy arabSikie. \V arabskiej plantacji pomaraIl
czowej między Kfa'r Saba a Ra" ' ahlcha i ostrzegali KOnowal dwaj dcle~'aci ukraińscy, lliewy kacji Bobkowski.
A·k!tywiście arabscy
zastrze- mat - Hakowesz policja wykrycn pl'Zcd nilU.
mienieni z na'z wiska.
lili nad Jordanem. na granicy ła fabryczkę bOmb i min, które
Gdy ""ałuch doręczył KonoDla
1l!S/talellia
wszystkich
między Palestyną a Transjo·rda przezua.czone były
dla tel'ol'ywulcowi paczkę z papierosami, szczegółów zamachu. które mo
O
wózek
z
dzieckiem
nią
brytyjskiego
stramika.
stów.
Policja
aresztowała
()toczenie KOnowaJca nie dOpu- ,głyby doprowadzić do ",chwyta
vVe wsi Salafi zastrzeJili tero dwóch synów muchtara z lia1
ściło, by Konowalec papierosy nia mordercy Konowalca, poliWILNO, 30 maja. - ,W slzkoryśei
trzy arabskie kObiety, k.ilio oraz jego siostrzeńea,
le J)alil, pOnieważ obawiano cJa hOlendel'ska skomunikowa- le szybowcowej pod Wilnem nasię, iż mogą być zatrute.
la się poJic.ią niemiea-k=t I trzech t 'ł
t
t
. t
.
. L . t · · " " " · · •.••
S ąpl o Ul"oczys e o warcu~ egoBaranowski przekonany Jest,
przeU"~ aWlClv.l!l nlClOl.~· ...e.J po
ZC tY'Il1 razem pa,c zka, ' którq Jicji politycznej bawi obeCllie rocznego sezonu szybowcowego.
'Vaiuch wręczył Kon()walcowi, w ROHerdamie. współdziałając
W c1:asie próbnego lotu pro- Cztery domy zatopione. siedmiu grozi zawaleniem
PRAGA, 30,S. (PAT) Nieby- [ wezbrała dach się zawalił i nie·
zawierała
bombę
zegarową, z pOlicją hOlenderską.
pagandowego wydarzył si~ wyktóra wybuchła wkrótce, gdy
_ padek, który na szcz~ście nic po- wała ulewa, jaka spadła w okoli- szczęśliwa kobieta uton.ęła. Beto·
WaJucb si~ oddalił, _ __
NagrOda za SChwrtanlejci.ągnął za sobą poważniejszych cach ws2 Hal'tmanow (północne nowy most pod tą. wsią wody zllio
Czechy) 7.atopiła i zniszczyła cał- I sły całkowicie. Betonowa SZO~I\
Prace DollcJI
Walucha
następstw,
kowicie 4 domy, 20 silnie Ilszkodzi- państw(,wa, prowadząca do Sano'
Pogrzeb Konowalca odb)'! się
HAGA, 30 maja. (PAT.) - Jak
Szybowiec na starcie zatoczył la a 7 domów' grozi zawaleniem (Schoenau) została zni8zczona na
w sobote w RoUerdamie. Ponie donosi holenderska agencja teleł k
d
br
. . . skutkiem podmycia fundamentów. przestrzeni 4 klm. Upr,awy na ole
waż oka'zal-o się, że Konowale" graficz.n a, rząd wyznaozył wysO-1 ~a y -rąg na pu lCZllOSCl~ 1 Jedna z mieszkant'k wsi, 6O-letnia licznych polach stoją pod wod,! ;
był
Obywatelem
litewskim, ką nagrodę za schwytanie Vial- , .Jednym skrzydłem nakrył dZIec- Anna PetzoM uciekając
przed należy uważać je za stracone. Szli.o
I)a
pogrz('-bie
Obccł1~'
b~' ł Jucha, sprawcy zamachu na Ko- ; ko, spocz~'wającc w wózku. - - poIokami wody schroniła się na da- dy obliczaią na 15 wilj. koron.
litewski
w Uotłer- nowaka.
IDziecko cudem unikndo śmierci. chu, a Zdy po półgodzinie woda
kOnsul

ontakty sze• • Gest po z
Pr.1AIdziWII. oblicze szturlno1Alek He... leina.
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Jak
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Os'try protest rządu r:'rancji \\ftI Burgos. - S'ta- I.ttl~>.~.:~--..:..~~~
tek "francuski płonie 1M' porcie· "".Ienc-i
Lo:
PA~YŻ,

Ghetto na plaiy

i przemalowane

na kOloJ'Y wojl>k bli.lu. Cerber: zuaj~u.it.[ ~i~ dwi~1 no został na wyso~ości Ceuty zaHząd francuski polecIł konsulo- narodowych.
Isekt.le ~rzecl\vlotmezych karMł trzymany przez llleZIl311~' statek
sopockiej
wi genuraluernn VI' San Sebastian
Prasa paryska, pi5ZąC o prute- ' nów maszynowych.
IhiszpańSki i zmuszony do wcjGDAŃSK, 30 5. (PAT) . Kiera·
złożyć energiczny protest u rzą- · ście, zachowuje daleko idącą re-I P·oza lym w ok-olicy r-ozmiesz- ścia do tego portu.
.
.
wnik
stroun1ctwa 1larodowo·
da gf'n. Franco z powodu bom-Izerwę VI' kOlll'f'llfovyaniu tej spril czono liczne aparGty podsłucho.
w
GdaJI,tlku
bm'dawania fl'a.ncuskiej miC'lseo-, wy, wyraźnie dążąc do tego. ah~' we, ~ygnalizującl' zbli-żanjp sil;
MA. DB.YT, 30 maja. (PXr.) -- so(~jalistycz,nego
wości pogranicznej Cel'bel'e.
bOlllbarll:owanie, które wJ'rządzi I samolotów.
Ag. Reutera donosi: Dziś ranu w FUl'srter wy.głosU na. zebrruniu
. Komunikat, dornoszący o tym lo w Cel'here stosunkowo niewieli Na morzu w pobliżu Cerbere czasie bombardowania vValencji pa.r tyjnyrn w Sopotach przemó
proteście, głosi, że dochodzenie, kie szkody, nie stało się po ",aż- pełni straż kauonierka "Lassi- przez lotników powstallozych zo
wienie, w którym twierdził, Ż~
l)rZepJ'owad~ne przez władze nie.lszym incydentem, mtlgąc~' m · gllj'''. Zarządzenia te w najbliż- stało ciężko rannych 3 marynafrancuskie na miejscu, dostar- skompUkować stosllnki nie tyłko szych dniach maj-ą być jeszcze rzy brytyjskich.
Jeden z nkh w bieżącym sezonie 'p o 1'lJZ picJ'
czyło l'Ządowi francuskiemu da-, między Francją j Hiszpanią 11a-\ bardziej wZ1llocni-one przez przy prawdopodobnie
umrze. Pod- . wszy wyznaczOny będ~ie ży
nych, obciążających wojska na- J'oclową, ale rówuiC"i; wysiłki, czy .(uzd nowych oddziałów artylerii czas bombardowania portu tra- dom specja:lny odcinek plah.
l'odowej Hiszpanii, choć ko.mu- nione przez londyński komitet przeciwlotniczej i karabinów ma fiony został bombą francuski stu
D
t
h
,.
I .nikaty rządu w Burgos przypi- nieinterwencji. . '
szynowych. Poza tym CD pewien tek. "El Djem". Jeden z CzłO'llo J~O~o~ a y:c .częSCJ p :zy
sywały to bombardOW8illie samoPARYŻ, 30 maja. (PAT.) - czas nad Cerbere, Banyuls Sur ków jego załogi został zabity.
s.opockICJ z~"(}7.1 nie b~:c1n mIeJ
lotom rządu walenekiego, które Donoszą z Perpignan, że wobec :Mer i po·r tem Vendres, patrolują
dost~pu.
miały być w tym celu specjalnie ostatnich ataków samol-otów hisz I myśliwskie eskadry francuskie.
WALENCJA, 30 maja. (PAT.)
pańSkich na pograniczn.e mia-I
Pożar paro~ca francuskiego ..El
stecz:ko francuskie Cerbere, fran
TANGER, 30 maja. (PAT.) - Djem" trwa nadal. Statek będzie
cuskire władze wojskowe przed- Francuski statek ,.Sikiang" za-I musiol być wyprowadzony p'oza
~O WY JOB.K, 30. 5. (ŻAT) ..si.ęwzi~ły szereg środków bez- wiadomił prz·ez radio, że dziś ra- obręb porłu. Połowę ładunkI! u-\;n -letnia EHse Wolff, żydówka
I
pleezensł,,:a.
.
S}(ÓRA JĘDRNA, CERA ZDROWA ratO'wano. Samoloty po,:"s~ancze r z Niemiec, popełniła samobó'lWIARSZAWA, 30 maja, (PAT)
Na wzgDrzu, otaczającym sa.
.
bombardowały Sagonte l Culera, I
J
Pan prezes rady ministrów gen. mo miasteczkO' umieszczono ;-1
nie powodu.ią~ ofiar.
Ist.wo; ~yskoczyła z okna wysoSławoj w Składkowski przyjął baterie artylerii. P-oza tym w po-l
WODA LAWIiNUOWA
!lueg o plętm na skulek odanowy
dziś wydział wykonawczy Z wiąz •~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___iiiiiiiHiiiii
__
iiii~iiiiiiiiii
____
iii1iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiii_a.-iil.;-_iii-_----w1 a d z p r z et! ł II Ż en ia Jej w LZV
a·
M i . az
u
ft'"5==;--==m&łl
.J
30.maja .. (PAT.) -
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Tragedia 1938

Dziennikarze
p. premiera
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Walki na Dalekim Wschodzie

\I11cr;:kfl1·lSkk'j.

Adw. Gwoskop'

i

bo miea.

wykreślony

.,jazd do Az,ml

z listy adwokatów

ambąsadora gen. Wieniawy-Długoszowsklego
Warszawski k(lresp. "Głosu Po-.
rannego" telefonuJ~:
Wyjazd
nowo/Igo amtiasadora
RzpHteJ przy Kwirynale, gen. dr.
Bolesława Wienławy

Warszawsl,i i-i.orcsp,
rannego" telefollujw

I

Zallłh::', zany w :lferę

Michalskiego
owa ....:" ..;>;.) ;ltlW. Natan Groskopt,
którego O'soba lak często wymienIa.f na jest \7 toczącym się obecnie
procel>ie, z&stał IV dniu wczoraj,>zym
skreślony z Hsty u,lwokatów.

Długoszow

Odcz,t radiOWI

dyrs T. Kałelbacha
wARSZ.A wA, 30.5, (PAT)
Dn 31 b. w.') godz. 19,20 dyr.
Tadel/sz Katelbach, członek prezy'
dhl/U rady nacl.etllej OZN wygłosi
przez radio ~dcz~·t p. t. "O po!':)'tywny program' sprawie żydo\\'
skiej".

Mjr. Makowski

w Natalu

,WARSZAWA, 80 maja. (pAT)
l-olsk.le linłe lotnicze "LO'r' o-

~ł?r:j~al=P=t!.:ł~~os~

że lądował w Nałalu 29 b. m. o Wysuni~te gniazdo karabinów ma s7.ynowych. w skali~ty(;h górach na froncie Hsi - Czau

godzinie 14.21> według czasu miej

seowego.p•

Warszawskie

billiro filmowe

otrzymało wiadomość, że jako-

by jeden Z większych ko:ncernóW amerykańskich pertrakłował z panią Suchestow, propunująe jej engagement do filmu,
nakręcanego. w Stanach Zjedno
r:zf)llych.
. -

Uchwała

w

TaiemniEze
aeroplan,
nad Japonią

Chinach

TOKIO, 30.5. (PAT) -

Komwt\·

wUDoW18edz,8 e11 umowU ;a~i~~!~~~!er~:~:~I~;!r~tó~~d~~~el~~

UJ ł O' Bn8, ar ze'

Suclleslow

ma propozycje do filmu

p",

Ii

skiego do R~u nastąpi w dn.
1 czerwca. o godz. 16 min. 35.
Jak się dowiaduJ1!my, oficerowie,
podkomendni, przyjaciele i znajomi
ambasadora gen. Wieniawy Długo
szowskiego zbiorą się tłumnię na
Dworcu Głównym, celem zgotowania p. amba'ladorowiserdeeznego
rozegnania.
wylądował

"Głosu

8

dały

nall

Japonią,

s~'gnalizowalll:'

były w chwili przclotu nad połud·

ta zapadła na wczorajszym posiedzeniu jednogłośnie uiową czę~cią

prowincji Kago8zin~a
Jedno z; pIsm w KlImaUloto podilJe,
Wczoraj odbyło się POSledze-/ sprawa ewentual~ego ",!pDW1C- wił prze'prO'wadzić na własną rę- ie samoloty przeleciały wczorajl
nie przedstawicieli wszystkich dzellia umowy zbiOrOWej w prze kę starania w kierunku uwzgl~d lO .godz. 22,30 na półno(' od teg '
związków zrzeszających robotni myśle.
r."
.. ~.!!!:!.~~.
(I)
I młasta,
ków, .tau'udnionych w przemyPo pl'ZelUOWlelll~ch l d~S~USJI
śle włókienniczym.
l,;ehl'ani 'jedllogłośme przY.JęlI u~
Na zebraniu omawiana była chwałę, niewYllowiadania Un1~"'"
I
~
__ wy zbiorowej w przemyśle wIopbchodzono w całych Włoszech

•

.

.

'

Dz,- ..,; n'" solidarnos"c·. z H'-Sllanie

· dZII.
· I w",cemarsz• M.-edz".ńtk".1 ki~~~~~~~~'icie1('
związku
Co odczas
powie
Złożyli. oświade.
ł
inauguracji praca OZON .. u · w Poznaniu

wł.)

ność przyjaźni włosko ·

klaso
RZYM 30.S, (Tel.
- W niehlszpru\zenie, iz.·. co dzi€'lę obchodzono w całych Wlo- ~kjej, jak również pOd~reślił, że
szech dzień solidarności z narodem Hiszpania w~półpracowac będzie z
się tyczy ll~eza a t W10~YCh Jes~P
.
(~ze postulałow robobnczyeh, ł•.1. hiszpańskim.
Włochami po zakończeni~ wOi?Y
Wa'r sz, kor. "GłosUJ poran'lle-\ Chcemy, aby hlni stanęli l1if. sprawy postQjów, obsługi maW Rzymie szef misji hiszpańskie} dl Ulowej celem l!trzymama pokOJU.
~o" telef(}nuje:
pod nami, nie nad nami. ale 0- szyn i t. ·d., to związek postano- gen. Astray przemawiał w teatrze
Mowę tę zakończvły manifestacje
W Poznaniu szeroko komen- bok nas w reaIizowauiu łych;;;=- - - A~rian~ do 'publicznoś~i: wśród ~~ publiczności na cz;ść Mu~sólinje~(?
towane jest zdanie, Wypowledzla prac. ~le b~dzlemy zwracali urej byli wyz3i dostoJnICY . partyJIll . er
Fnar: co
ne p'rzez wieemarszalka Mie- wagi na gdel'liwoś~, na Picniae-!
ł
oraz przedstawiciete wojska w mun-I} ben.
l.
, •
d:t.i11ski-ego w ubief.'lą niedzielQ two, a swo.ie zrobimy, ho z!,odurach galowych.
Mówca sławił. Podobn~ ~roczystos~l poł,czol~e
w czasie lnaugumcji pra~ O. Z, bić lIlusimy"'.
\ podczas próbnego lotu bohaterstwo legionistów wł?skich, z ~~E'lekcJaml ~el~gat~w blszpu,nN. Zdanie to brzmi:
. . _ '._
•
, .
,
nocnego
Wlcllczących pod sztanda~aml gen. SklCh odby~ S1ę l w mnych mta
""I I • . • . •
'acy
Nlektorz chcą w itym zda.
FrBneo oraz podniósł lllenarusza1- stach włoskiCh.
,,11' y, eglomscl l
peowl
'niu dopatry'Wać się echa nieda-\ . BERLIN, 30.5. (PAT) - w. oko-I
'
•
zapoczątkowaliśmy
pracepolski
nad Wine?o. wY's;!:ą'Pi~nia :wjceprc1ll~(' J,cac h wyspy L~l1gwenO<lg, ~r:h Ip et,a- \
:włączeniem i budowa.
wą
1'a h wHllkowskJ(>~O 1 u,zu,pelO1>l gll wysp Fryz]l
schodm~l, 1\ yJlloenę,i i wi<,lId<,.l, nad J't'lili~.
dł'
t'
'atastrofa
'
bó"Jcę c6r k'I
"\" ł,'lll'eln tl'stmncntll J\!llll'sżałkll i~łceg)) 1,omenlafll,3 wic('mn 1- arzya SIę. raglczna K
I
Teściowa zraniła tasakiem za
•s/':,lł,ka l\liedzi(lsl-ieao.
nowego prr,bnego samolotu poczto-\
..
Pibmd,skiego.
.
.h
eO'o '" I atastrofie te' znaleźli
Wars'L. koresp. "Gł. Por." telef.: trupem na mieJscu.
~v ~ '. znany
n' kilpltan
. _. pilot
~
Krwawe za·.(.ie
rozegrało się
.Na widok '
zwłok eórki
teściowa.
..
:illuerc
mi.t'10J""
.
ner powietrz.ny FaU{e, jedet; z pio-I wczoraj w domu prz;y ul. Luckiej 22. Grabowskiego chwyciła tas~k ~ z~·
nu
U II
~»
nierów lotów nocnych. W katl:\stro- Między zamieszkałymi tam małź~n- dała nim • ci.()S 'W ~łttwę. Z!ęCIOW",
przez Belgijski Bank Narodowy
\ He zginął pOThadto radiotelegrafista \ karni Grabowskimi .powstała ~łot. Grabow~ki odniósł niezbyt powaz'
A
305 (PAT) ·- Bel. 1 nej- obnii1d leI' :T.waŻ\'wszv na wv- Kirchhoff, znany z~ !lwoich rrudów nia, w trakcie któreJ G'abowskl za- nepobrnałRzen!a ·
t nkó
. e
BRlllJ'SEI
,,~~ .~.
••
•
.l .,
••
J
• 1 ..1 ki
ób t- tować
o
oze u oparu
w pl?: gi.iski Bani, N.,u:o{iQwy, k(ą,ry nie- I stępujące Odpfęż.~t1ie gOf.pO(!arcLe I'onad. Atlantykiem pó!nocn!m I ~zął w n!e u z spos
wieziono żonobójc do włęzienira, a
O<lWlIO _
w obliczu poO'urszajacej I i polityczne. Stopa dyskontowa ob \ [loftldnJOwym ()raz drugI radtOtele· zonę· Sąsiedzi ~alar:~Wjt )o:cJ~
ł ki zabitej Gra\oWSkłeJ "kiero
s:ę "yt,tacji gosPodarczo'" - fill~~SO- : nizona zO,st~ła z 4 do 3 proc, sto- I grafista. Kolba. Kat:ls~oła wyda- przed przybYCle~ł b t re
: na _ ~::o do proJektoriam. ~bodzewe' _ wydaLl\e podniósł stopę pa od pozyczek z.astawowych zaś z '\ rzyła SIę pudczas pro~llego lotu Grabows!d ~hWYCl rzytb~ę
P
-J_
lad _ .....___
J,
•
O'
.
derinął zome O'ardło. Ko leta pa d 11'0 UH:! W
11.... _ _
l!.orne.,o.
...
[Jfocentowa-, Jokomll obecme ,.new 5 do 4, p oc,

n;

we go

Ka astrofa samolotu

I

BrZIII

l

ft'-niika sto

zamordowal zone

procentOWej

nł

ta.

.

l

.

?.
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Codreanu

mieszańcem

krwi polskiej, wegierskiej i niemieckiej
Elsą Bauel'ówDą,

której rDdzice
pewnych przyczyn
przenieśli się z BukDwiny dO' Bu·
munii. Później zastał nauczycie
lem języka niemieckiegO' ,.... gim·
nazjum rumUllskiru.
.W rDku 1902, pO' urO'dzenil1
się Carnelia CD dlfeanu , boha lern
zakO'ńCZDnegO' właśnie prDcesu ,
Zieliński
zmienił sobie llalZ\vi·
sko na "Zdea" i dodał dOJl przy d01nck "Codreanu" cO' O'znacza
"leśny"; mieszkańcy wios,k i Igesti na BukDwinie. pDłO'żO'nej
wśród lasów nazywali się "CO'dreani". PDd iylll nazwiskiem
wyra lal przyszły przywódca na
zistów rUI111n'lskich. który tak
niefDrl UJ111ic 'i [;;m'!czył SW,) kari,
rÓwJli.ez

U iuternisty

dr. Ygreka zjawia
l)ewien starszy pan.
- Czy pan się czuje chory? pyta profesor. - Czy ma pan bóle?
- Nie, panie profesorze. Ale mut;zę sobie kupić nowy garnitur zę
bów, który kosztuje 700 złotych.
\\' obec tego chciałbym, aby pan
mnie zbadał i orzekł, czy warto jeszcze inwestować we mnie taką dusię

żą sumę?

*

Nigdzie chyba ludzie nie są tak
przepoJem drobnDmieszczaństwem,
jak w Holandii. Ostatnio ukazało się ~
w "Rotterdamsche. Courant" nastę-I

rę.

plljące ogłoszenie:

"Pani z dobrego domu chce sprze ~
dać piękną szafę pani z dObregoI
domu".

z

*

'"Zelazna Gwardi,u" , nacjDJluJi
SlYCZ11u' org:łllizacja rumuńska
DddzielDna Dyła murem tajemnicy DU reszty spO'łeczeństwa.
Arystokratyczną dziel!licę Paryża
'
..' .
MałO' ktO' wiedział, CD się dzieje
czeka nie byle jakie wydarzenie. _
w komórkach tej O'rgani,z acji.
kto rv
sk(!nczył SIę wyrokIem w wyso, koścl 10 lat robot przymusowych.
1:> roce. Jej
.. przywouc)
'
, --', - CD I{s iężniczk.a Eugenia grecka, Codreanu brom SIę. na procesie,
~
.
_
.
dreanu zdart zfłslDnę z tej orgawlluczk::l zamo,dD~anego króla Je- p
rzego J, kuzynka ks. Kentu wstę'
Na f.emal przywódcy hacjona- dZ'etnia, że jest mieszańcem krwi'we wsi Igesti. Po w Y ZdrOWienilł!llizac i i. l:j:J\Yl1iony zDstał I'Jp.
11llje _~ ~wiązl{i. małżeńskie _z, ks. list~cz~ych wywrotowców n.~- P?I~kiej, węgierskiej l niemiec- żołnierz wca~e nie pospieszył ~c regu\;lll1 in 'd la członków ,.Zeln!
Dommlktem Ramerem RadZIWIłłem muns'l uch, ZeJea Codreanu, ktO'- klej.
SW)'1l1
oddz1ałem l Dstateczl1lc'!lle i Gwardii".
z Balic, synem ks, Hieronima i ar- ry w tych dniach skazany zO'stał
Były dyrektor ministerialny gdy zakończona została kampa ·
OtO' niektóre przepi :; y:
cyksięźny Renaty Malii Habsburg. na dziesi~ć lat robót przymusO'- dla Besarabii, dr. MO'ldDVanu" nia węgi.er'ska, pDstal~Dwił pozo-I
.. Śmiercią
Ukarml\' będzie
Panna młoda liczy 28 lat. Urodziła wych, pisanO' już wiele, o. cO' do POChDdzący z Bukowiny, U'zupeł , stać na Bukowinie. W roku 185:~ >każdy rumun. s'PrzeJający ię
5ię W P,aryżu, na wygnaniu. Pali pochodz,e nia jegO' snutO' najroz- nił rO'dowód Zelea-CO'dreanu nic- ożenił się tam z ukrainką•.leg) I ~yclD11I".
młody jest o rok młodszy.
maitsze dO'mysły_ Zanim rozpD- którymi nDwymi szczegółami. 0- 'syn, I wan Zieliń~ki studiował w
.• Śmiercią uJ,aranv hędzie każ
Ponieważ matka narzeczonej czął się prO'ces, którego przebieg pisuje Dn jak pDwstała wieś bu-' gimnazjum suczawskim. \V 1'0- dy rumlln, przyjacie l rumuna,
księżna Maria pochodzi z rodzu... śledzony był w Rumunii z ogrom kowińska Jgesti, w której Co- ku 1898 wydalony został z tego spnedająccgD się żydom".
Bonaparte, od starszego brata Na- nym napięciem, władze przeprO' dreo.nu się urodził. i\Ve wsi tej zakładu, a równocześnie unie"Śmiercią ukarany będzie każ
poleona - Lucjana - ślub odbę. wadzily s'krupulatne śledztwO', mieszały się żywioły rumuńskie. lllDżl'iwionD lUU zapisanie się do dy człDnek .. Zelazn ej Gwardii"
dzie się w kościele św. Ludwika u celem stwierdzenia faktycmego polskie i ukraińskie. StwierdzD- jakiejkDlwiek g,ZkDły średniej w który 1l~0 wykDna danegO' mu
Inwalidów, gdzie pochowany jest pochodzenia przywódcy nazi- no, że dziadek Zelea Cod<reanu cał1ej lllonarehii ausłro-w~gier- rO'zkazu".
cesarz.
stów l'Ulllnńskieh.
.
był ŻOłnierzem rosyjskiej armii skiej. Z za>kładu wykluczony zo
" Śmiercią ukarany będzie kat
KsiężniCZKa Eugenia przez pe~ tych dniach urzędowo opu- ekspedycyjn~j, którą car Mik{)- 5tał za uprawianie agitaeji ałei- dy czł()'l1ek "Żelaznej Gwardii",
wien czas uchodziła za przyszłą blikowa'll{) dane, dotyczące jego łaj I wysłał do \Vęgier celem stłu stycznej. P.onieważ zdawał SD- który bl}dzie krytykDwał wydakrólowę Wielkiej Brytanii. Podczas pochodzenia.
.
mienia rewolucji w r. 1848. PO' bie sprawę z tegO', że kariera je- ny mu rozkaz".
ślubu swej kuzynki księżniczki MaZ danych tych wymiko, że by- przybyciu wDjska, żołnierz Zie- go skDńczyła się, młDdy ZieliiiI tak dalej. Codreanu nie znal
ryny z ks. Kenttt poznała w Londy- ty przywódca .. Gwardii Żela'!:-, Iiński, pol k z Kongresówki, ski udał się do Rumunii , guzie I widocznie inlle.i kary w sW)'11l
nie ówczesnego ks. Walii. Pooobno n>ej" nie jest rmnunem z PO'cho- zachorował i pOZ<lsta'\viono gO' w Jassach ożenił si~ z niemką kodeksie, jak kara śmie~ci.
księciu bardzo spodobała się młoda,
. ~V łDnie "Żelaznej Gwardii"
rozumna,
elegancka księŹl1iczka
Zl1-ajdowała się elita. składająca

*
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londyńskiel\

grecka_
W dziennikach
codziennie
ukazywały się jej zdję
cia. Gazeta dworska donosiła, że
księżniczka zaproszona była przez
parę królewską na obiad, że wyje·
chała razem z dworem na weekend
do Sandringham.
W klubach plotkowano, że na nią
padł wybór przyszłego króla Wieikiej Brytanii.
i\fariaż jed'lak nie doszedł do
skutku. W miesiąc później książę
poznał amerykankę mrs. Simpson.
CD z tego wynikło - wiadomo. .
Księcia DDminika poznała ks_
Eugenia w Polsce. Kilk.akrDtnie w
przejeździe dO' Grecji, po restauracli monarchii, zatrzymywała siłt
wraz z ojcem l{s. Jerz~'nt w Krakowie i Lwowie . Ks. Jerzy ma licznych przyjaciół w Polsce. Pewnego
razu ks. Je~zy odwiedził swego znajomego I,s. Hieronima Radziwiłła
w Balicach pod Krakowem. Towal'zyszyła mu jego córka ks. Eugenia
oraz syn książę Petros. 21 kwietnia
h, r. podczas uroczystości weselnych siostry l<s_ DDminika księżli:czki Eleonory z hrabią DominiJdelll 1'yszldewiczem, na k1óre zje·
.:hał się "kwiat" arystokracji oglo<ZOIlO zarę.:zyny ks. Dominika z ks.
Eugenią-

*

Letni-a. ak,,-a Deml·owa RadDa

Samochody, motocykle, motorowery, odbiorniki -, - jako . nagrody
Polskie Radio organizuje w bieżącym lc'ezonie. letnim akcję premiową· szczególnie interesującą przez

Poza tym każdy mde wysłać do· sąd ak(:ji letniej, złożony z przedsta
kuponów z ro?,wiąza- wicit'li Drgani za CjI społecznych,
niami.
pzcmyabl radiotechnicznego i mo·
toryzacyjaego or:J.z przedstawicieli
~Iożl1;t zatym, z tytulu jednej Pclski~go Radia. rozuzif'li 113.g'rody
]':"łl'ty reJ·,, ~tr:1C.': J·j)L'J· :rłosowa(~
na więc1zy tych uezr.stnik6w, ktorz)!
'
_u
~.
\;ilka sygnał 'Jw rozgłośni. Większa [jndali sygnał l'adiofonicznv. 'uzYil(iśĆ n~vle::łanyeh k.uporl w m?ikże skują e największą ilość zwolenni;·uważv_. c na korz.vsc uczestn a k(',w.
akcji.
Jak widzimy, ·\l... ielk~t letnia akcj.l
ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI PRE'\I . remiowa Polskiego Radia organi J\UOWEJ,
Zllwana j3St w roku lrieżąr.ym porl
W drugiej polo\\ic ,YTześnia r. b. hasłem mDtoryzacji i radidonizacji.
wolną ilDŚĆ

rozszerzenie szans znoby('ia wyso;,0 war"ościowyeh nagród rćwnież
· ahonentów 1'8.na cz l /Juków rodZIn
diowyeh.
Jak się dowia.dujemy, na naglDuy
.
w wIelkiej
letniaj akcji premiowe
c której tu mDW!!, przezna('zono~
"amocbody, mDtocykle, motorowe·
ry, luksusowe Ddbiorniki radiow~
i wiele innych cennych rulgród.
Udział w akcji jest niezmiel'nil'
łatwy, \Vystarczy:
I
,1. hyó abonentem acliowym w \
n,iesiąea('h letni.c.h w czerwcu, lipclll
i 8i'.l~pniu r. b. 1938 r.;
[
2. wysłuchać choć.by jednej spe· l
cja\nej audycji radiowej, w której I
między i!lnymi, n2,C.ane
żostaną
&ygnały rozgłośni Polskiego Radia;,
:1. wybrać z pośr{d tych sygua - :
ll: w najbardliej, w edług własnego
lIznania, radiofoniczny sygnał jed!lej z ro~głośni i wypełnić dokładnie kupon, zamieszczony w tygorllliku radiowym "Antl.lua";
4. wypełniony kupDn przesłać
nn,ipóżni ,'j rio dn. 1 września 1938
r. pod adres3m: Polskie Radio
,,:\kcja letnia", Mazowiecka 5, War-

I

Towarzyskie ) artystyczne obo\\'iązld parys!dego sezonu zimowegu podziałały bal'''zo nużąco na
Tristana B:!rnarda.
Jest zdener·
w{,wał1Y, zmęCZDny i nie może spać. ~n.wa I.
Lel.arz zapisał mu przeto środek UDZIAL BIORĄ CZ\ŁONKOWIE
nasenn;y, który ma mu być przysyRODZINY ABONENT A
łany CD wieczór z apteki.
Ważnym uzupelnieniem pDdanych
.:... Marysiu - pyta 1'ris1ao Ber- \\yżcj s'/,czc-gółów j "Ęt wiadomDść,
nant pewnego wieczoru s!u1:ącej- .. Żt' w wielkiej letniej akcji premioczy mój środek nasenny jest jUl wrj Pll\.3kiego TI:lCli::t mogą wzią.ó
w domu'?
udział także człol1kcwie rodziny
_ NIe, jeszcze nie.
(~,ona, mą,ż lub dzieci) ~bonenta
_ Fro5z~ tedy zatelefona-;'",ć de, (wzgol. abonentki) o ilt: bę'lą zamel aptel, i, że jeżeli nie przyślą go za dowani w tym samym mif'j;;ru
piętnaście minut, pójdę pDprostu l' mie"zk:J.~i~: , co i _wl~ścici c l rartiowej
tak spać...
karŁy reJ estracYJno).

I
za.-l

L

się

50 ludzi, nad
przeznaczonych
do zczuwania
bezpieczeń·
stwem "kapitana".
;\V parlamencie Ddczytano ohecnie fDrmułę przysięgi, jaką
Codreallu Ddbierał Dd tej pię(~·
dziesiątki:

- Jest was tylkO' pięćd.zi>esięciu - mówił dO' nich - 50 ]udzi , 50 nabitych rewDlwerów.
Ale wy. mDi ludzie, pDwinniście
w pięćdzii::s,ięciu rDzpDrzą d'z ac. 1a
ką siłą. by sami zdobyć cały
kraj ...
. d a l a~
A pięćdziesiątka DdpO'wla
-- Przysięg,uny wDbec Bog:!
wykDnywać rozkazy llas.zego ka
pitana. Bez wahania, bez krytyki, bez hDjaźni , jakiekolwiek
byłyby to 1'6zkazy.
O ,.Żelaznej Gwardii" i Jej la jemnicąch dawnO' kursDwały p 'l
Węgier
Buka'res,zeie
najfantastyczni(',i
sze w1eś.ci.
PewnegO' dnia w jednym I
większych
dzie1ll1ików bukareszteńs'kich ukazał się artylm t
dziennikarza, który za sfałsz0 7
waną kartą członkow ską dosl d
się dO' !>iedziby " Gwar d :: " d ,} Z: ..
looego Domu.
OtO' CO' napisał
- Dom kapitana jesl malulki .
otoczony fosami, zasiekami z
drutów kolczastych i okopam:.
Pilnuje go stule warta_ i\Vewnąt'rz sypialnia kapitana , ume·
blowana łóżkiem żeląznym , stołem i stDłkiem. Nad łóżkiem
istny arsenał brDni: rewolwe-I'~',
dubeltówki, pistolety.
Na ściani·e na wprost łÓŻKa 01 brzymi obra.z, na którym widni e
je... tysiąc trumien. Kilkanaścil'
trumien opailrz'Dnych jest nan\!
skami zomordDwanych przez Z'1
machy "Gwardii",
reszta td
przyszłe O'fiary. Napis głDSi:
",Gdy wszystkie trlllUOy h<:d.!
rrzed mikrofonem radiowym, pod czas wygłaszania. przemó ąjenia pro pełne, kapitan będzie panem Hugramowego do narodu wt}giar3kiego#
monii".
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DY:iURY APTEK. - Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteId: L. Steckei, Limanowskiego 37,
Sz. JankIelewieza, Stary Rynek 9,
T. Stanielewicza! Pomorska 91,
A. Borkowskiego, Zawadzka 45,
B. Głuchowskiego, Narutowicza b,
St. Hamburga i S-ki, Główna 50,
L. Pawłowskiego, Piotrkowska 307,
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lodzież

Okólnik ministra Swietoslawskiego o .organizacji roku szkolnego 1938-39 \V szkolnictwie powszechnym i średnim
Do łódzk<ich władz szkolnych Iniczych, nale'ly brać pod nwagę
nadszedł nowy okólnik minisb'a I mniejszą łatwość wypowiadania
oświaty, W. Świę~osławskil'go, się oraz wi~ksze skrępowanie

\V sprawie organizacji nowego ro ~ kandydaLów,
wynikające z waku szkolnego 1938/9 w szkolnic- runków środowlis'ka, a ni,e utoż
twie powszechnym i średnim.
samiać tego z niooostatecZll1ym
Okólnik o orgal1izacji nauki przygotowarniem lub uzd;olniew szkołach powszechnych zwra- niem kandydatów.
ca uwag~, że w nowym l'OIku oboMłodzież pochodzącą z tych
wi'ązkowj szkoilnemu podlega ro środowisk, jako mającą do poeznik 1931 i zaleca, aby przypil- konania wi~ksze trudności, ponowano, by szczególniJe starsze winna sz'~oła
POBÓR ROCZNIKA 1917. -'ł
roczn1ki nie opuszczały przed- OTOCZYC żYCZLIWĄ OPIEKĄ
D... i~ winnl się ::;tawić do przeglądu wc:zesme szkół powszechnych, zwłaszcz'a w pierwszych latach
w,)jskowl3go;
co się cz.ęsŁo w dQtychczasowej nauki.
Przed komisją. poborową nr. l
praktyce zdarzało. Młodzież mu
Opieka ta może dotyczyć nie
(Ogrodowa 34) poborowi rocznika si.
tylko strony materialnej, np. ulg
1917, zamie:5<1kali na terenie 5-go
DĄŻYĆ DO UKO~CZENIA
w tak's ie administracyjnej, oplakomisariatu o nazwiskach na 1iterl~
PRZYNAJMNIEJ SZKOŁY
tach za dożywianie, pomieszczeP, U, Z.
POWSZECHNEJ
nita w internacie lub bursie, wyP U~L'"' S A PUDER
Przed komisją poborową, nr. 2 j uzyskania prawa do otrzyma- pożyczamia podręczników szkol(AJ. Kościuszki 19)
poborowi nia świadectwa ukońozenia szko nych i t. p., ale obejmować ta!lde
rccznika 1917, zamieszkali na. tero· ły. pomoc moralną, jak większą
.. 15 kolorach
;Iic 12 komisadatu o nazwiskach na
Dalej czytamy w okólniku:
cierpliwość i wyrozumiałość w
Idealnie przylega, mily.w ui.ydu.
iiterv od )l' do Z włacznie.
Nadaje się do każdej cery.
Aczkolwiek zwiększenie licz- traktowaniu, odpowiednie rady
Zgłaszają.l~Y się do" przeglądu win- by etatów nauczycielskich na r. i instrukcje ze strO'lly wychoui p0sladac dowód c,sobisty, za- 1937/8 wydatnie podniosło stan wawców klasowych oraz nau6wiadcl'3 nie o rejestracji, świildec
s~ko~idwa powszech~~. bra-, cz~ci;li zw~aszcza tyC? .przedtwo szkolne i. zawodowe,
ki są .leszcze barclro duze l dlate- ,~IotOW, ktore sprawllaJą ucz·
go niezbędna jest dalsza a"c.fa, mam takim szczególne trudin.oW ALKA Z CHOROBAMI ZA· by możliwie więcej dzieci Z'lala- ści i t. p.
RAŹNYMI. - Miejski zakład od- zło miejsce w szkołach powszecb
Z uwagi na niezamożność znak1:l.ający dokonał 21 odkażań i'~) nyeh oraz by zwiększyła się nn czUtej części młodzi,eży pobiera..
•
. ,
(lmze plamistym w 517 uhikacjach, wsi Eczha szkół II i III stopnia. jącej naukę w szkołach średnich . \V pl.ame godZin w kl?sle IV I zyc do ograniczenia udziału U·
1,0 durzo bnusznym w
183, po
VI[ ramach oboonych możliwo. ogólnokształcących i zakładach, glmna~.,u~ wpr.owadza SU~ prz!- czniów liceum we wszelkich za·
l'zerwonec 3, po płonicy 4~7, 1l1 ) ści budżetowych nie można jesz- kszlałoenia nauczycieli, należy sposobleme .woJskowe ~ wynna jęoiach dodatkowych, a samą
błonicy 251. po róży 55, po nagmill- cze za rÓW\llie pilne uważać ?~ł'an!~ć i sprowadzić. do wla- rze. 1 godzi?y tygodmowo. na naukę szkolną organizować w
Ilych zap~leniach opon mózgowych wprowadztelIlia normalnych liczb : sClweJ miary wymagam3 szkół każdy oddZiał z .osobna, Jako ten sposób, aby uniknąć nadHl, po HeID~ - Medme 2 , po gorąc z uozniów w klasach
jako etap w zakresie pomocy i przyborów przedmiot oboWlązkowy
dla miernego ohciążania młodzieży
ce połogowej 10, po gruźlic.y 100 jednak 'n a drodze do poprawie- szk~lnyeh.
chłopców ~ szkołach męskich i zaJęcian.rl domowymi.
i po cborobach różnycb 83.
nia warunków nauki dziatwy i
NIe należy zatem wymagać koedukaCYJnych.
W celu zorientowania młodzie
mOŻlliwości osiągnięcia lepszych bezwzględDtie od uczniów pod,\ V sprawie przyjmowama kan ży I klasy liceum ogólnoksztal·
wyników należy wysunąć dąże- ręcz'ników najnowszego wyda- dyda.tów do liceum ogólTIJokształ cącego w możliwościach wyboru
W ramaeh obchodn jubileu- nie do niepr.zekraczania n{)ll'1ffi § nla,
. a raczej.
ł ' .
d
l .
wdrażać Ich do u- cąoego należy kierować się po- w ascIwego zawo u, na ezy zaszowego lO-lecia "Głosu Poran- 93 statutu public'mych s,zkół po- miejęt!llego posługiwania się wy- stanowi,eniami obowiązującego znajomić ją w bieżącym roku
nego" przedstawiciele wydawnic wszeclhnych.
dania·m i starszymi, o ile zllajdu- regulaminu. W stosunku do mło szkolnym i czynić to nadal stale
twa,.red.akbnlCjl, ad.minfstr~e~ i ~r
Główną uwagę należy zwrócić ją się w spisach podręczników dzieży~ która zgłasza się do lice- (poczynając od bieżącego roku )
s~ne u ec
eznego z cny WIe· na zakładanie nowych szkół dla oozwolQnych, me można nakła- um bezpośrednio po ukończeniu także w IV klasie gimnazjum ~
Ulec na g:Ob::ał!~i::~eś.:ie zespołów miejscowości nie na le- dać na nich obowdązku kupowa- gimnazjum moma w bieżącym zasadami rozporządzenia minizgasłego w p6 • zy b
H y- żących do żadnego rejonu szkol- Iuia jednolitych, a nadmiernie roku szkolnym nie przestrzegać sterstwa wy:mań religijnych w
dawcyKnaszego pisma, • p. en- n"'go, na zape''''''''';enie mieJ'sea w drogich lub zbyt licznych zesz.vt
i'
ul mi
dnh sprawie przechodzenia absolwt>1\
ryka ronmana.
'"
" 'LU. . ,
. t'
'1 t '
b d
p08 anowen reg a nu,
~'l- t' lic'
d zkół
...-.... )
molach dla dnecI me przYJę- ow, o l e o pocIąga za so ą 0- czących dolnej granicy wieku.
ow
eow o s
Wf-#C l.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tych do sZ'koły.
.daLkowe wydat'ki i t. p.
gdy z.osłanie ogłoszone.
Następnie okólnik szczegóło·
'Wobec wymagań, jakie slQwi~1
Dla umożliwienia młodzieży
Inspektorat szkolny prlleśle o
wo omawia
\praca
z-kolna uczniom szkół klas licealnych osiągania właści- kólnik do w ykonania dyrekcjon
.
PROGRAM NAUCZANIA,
średnich ogólnokształcących i wych wyników pracy, należy dą szkół.
(g)
· d"
W d
staramem
. , Id UlU kZlslejszym,
't t
d' zmlenu:a nh:a\!łore postanoWlell'lU zakłado' " , ksztalce 11 I' a n aucZyCl'e - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_
~~~e.!s i e!~O;l~:~ye :d:~~~e~ię ZI: w przedn!iocie godzin n~u~zania ~, .n?leźy dążyć do jak najba..Łodzi "Święto dziecka".
po~cze?ol~rf~:rzednuoLo.w... E~ÓNOMICZNEGO WYZYSK-\
Zorganizowane bedą gry i zabawy
rugI ()I o nI
o orgalllzac.Jl
~'
Rezultaty badań studzien łódzkich
•• .'
.
"
nauki w szkolnictwie średnim
NIA CZASU
w parkach mIejsiuch, wyCIeczki do
ó'
.
'.
przeznaczoned.o na nauk" linik I'
h'
k' 01 Wl m. In., ze.
e
"',
•
o Itym, ja,k bardzo Łodzi po- wzg1c:dem chemicznym zbada·
Jasow
O O Icznyc , Imprezy w
1N l .
. . ab
. kając przy tym nadmicl'nc"o
zy
l\ach i teatrach, pozatvm dziatwa
a I eJ~y udwaz~~;ł y prt prz y ,] przeciążenia n;łodzicź"
)-. trzehne są wodociągi, świadczą 110 wodę w 81 sItudniach.
mowam.u Q sZ'",o pans wowyc1l
oJ·
rezultaty badali studZIen. WyStudzien o- dobrej wodzi~
iłkl" l Sło d~ycze.
otrzyma . pos
..
\V związk
l1:lleżv
bez .
,
.
.
zw ł aszcza w t ych mIeJscowo.' u z tym
.,'
.J kazują one, że w lianych wy- strwierdzono 68 , o wodzie zdatMłodZlez ~z!{OIna, b~orąca .ud~W:! ściach, w których istnieją szkQ- i ~Zglę?llI~ agranlczyc do s~r.aw padkach woda jest niezdrowa nej po przegotowaniu....:... 1. c
w uro~zystoscl~cb "ŚW1~t~ dZiecka ły prywatne oraz gdzie zgłasza J.st~tIlle l11ezbędnych w5zcllue za dla
m (CS7.Jmńców •
a e"Lęsto wodzie niezdatnej do picia "
zwolmana będZIe od' zaJęc w szko- się młodzi'eż wiejska , miały JęCIa dodatkowe lak ,y szkole, wręcz szkodliwa i nic nadają 12 studniach. 'Voda w łycl1
łach. (I)
pierwszeństwo dzieci rodzicó" , .jak i zwt!IS;CZa te, które zmusza- ca się absolutnic do spożycia. st.tdniach okuzała si .. w:yIWitllj('
niezamoż,nych (pTZy zachowaniu .lą JDł~~ZJe:L do pobytu p07ia szko
vVydział
zdrowia publiczne- szkodliwa dla zdrOwia.
wQTunków regul,aminowych), a : łą (:tiblOr~l, pochody. obchody, go zarządu rniej,skiego w Ło
fod wzglę,ctem bakteri()logicz
dzieci rodziców zamożnych kie- ' udz13~ w Jlnprezach starszego spo dzi przep'r awadza ostatnio sy- nym zbadano wodę 'W 120 stu
złożone w administracji rowały się raczej do szkół pry_I łe('zenstwM l t. p.)
stematycz.ne badania studzien dniadl. \V dnżej mierze woda
wahlych.
celu un'gulo"'aniH :właś~i - i wody z nich.
ta okazała siQ zup ełnie szkod li
"Go SU Porannego"
Przy egzaminach, przeprowa- weg.<: odp)y,~u absoJ~venłow glIn
Badań technicznych dokona- wa dla zdrowia .
Zebrane na uroczystości rodzim:.ej dzanych z kandydatami, pocho- · ~l~Z.10\Y n~lezy UCZI1I?m kl~s IV
no w o's tatnim czasie 117. Pod
u p. Leonostwa Zaklikowskich, na drlącymi z tych sfer. zwłaszcza 11 JC!1 .ro.dZJCOI~: podac do wJadolwJonie li'tnie 'r. O. Z. zł. 7.40.
ze środowisk wieJskich i robot- moscl (1 czynic to nadal w przy• iiiiii:iiiii;ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiii;;;;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiB_ szłości) war unki przy.jmowani 11
utworzony został w Warszawie

l'rzy zaparciu stolca, wzdęciach, wysokim ustawieniu przepony brzusznej,
ucisku w okolicy serca, naturalna woda gorzka Franciszka-Józefa brana raJW liR czczo, powoduje obfite wypróż 
nienie, przyśpiesza przemian~ materii
i wpływa dodatnio na regularny obieg
krwi. - Zapytajcie \Vaszego lekarza.
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Polski

Z"iazek Przeciwrakowl1

•
_
• •
oraz, o Ile to Jllozhwe, ulatwlc
\\T . cdu skoordynow:-... nia Wysit. ! rowynli. Głównym celem związk ,.
Zarząd miejski utworzył specjalną komisję wYWCZa-l'llawet kierowanie do zawodów. kÓ w . w. walce .z. rlJ kiem na terenie l:ędzie. i~icjl)w~l1ie, ~s~ierallie i {I .
SOWą dla swych urzędników
•
Uczniów kI. IV, którzy mają RzphteJ PolskIej zostal utworzony zgadl11ame dZlałalnoscl społecznej .
.
zamiar kształcić się dalej w lice- Polski Związek Przeciwrakowy z leczniczej i naukowej w dziedzinie
Cc1pm UJdostGlPni~nia nale~y- kOm
tanich przejazdów do . um ogólnokształcącyli1. należy za siedzibą w Warszawie_
nowotworów. DCl tymczasowego za
tego
wykorzyslama ttrl?pow mIeJSC ~ypOczynkowy(!h, pro-! poznać w roku bieżącym (i czyNa pierwszym organizacyjnym rządu związku zost..'l.li wybrani PI
wypoczynkowych urzędDlkom wadzenIe propa~andy ttlrysl~'cz nić to nadal stale) z warunkami ltOSletlz/:Joliu zwillzlw, które odbylo' prez. Fr. Karpiński z \Vars7.~n\ .,'
miejskim, oraz w celu zorgaoi- nej, zainteresowanie ogółu pra I wstępu do liceum oraz z treścią siQ w nl, tygodniu , obecni byli (prezes). dr. Br. Wejnert z Wa,sza
zowan ia akcji racjonalnych wy LOWillików prawą ---y iazdu na I rewulamiuu edzamillU llkończe- delegaci wszystkicJl polskich insty- wy (wieeprezes), prof. dr. K. Pel
wczasów niedzielnych, fPrzygo- urlop wraz z rodzinami , orga-' ni: liceum :gólnokształcącego, Łucji przeciwrakowyeb; Udzkie czar z Wilna (wicepreZEi'), ar. ,1.
towania tanich pobytów w u- nizowanie akcji zapomogowo
gdy zostanie ogłoszony.
Tow. z.walczania Raka reprezento. Laskowski z Warszawy (sekretarz
z~Jro,,:iskach , na koloniach . .Iet- oożyczko" ~'eJ na DokTvcie !koW szczególności należ~' zwró- wali n- prezes mec. J .Gołkontl, tlI'. J. Marzyń~ki z Łodzi (zastęp ,'] ,
llich l t. p., p rcz),d e'll t llllasla szLów Wyjłł7..dU na urlop dOl'OCZ cić uwagQ młodzieży' na wymaga !c·karz llG10zelny dr.•J. Marzyński i 8l'kretarza), dr. Fr. Lld<aszczyk ;n. GcdlcwsJd pOwołal, na woło o-v i ł. p.
Inia na poszczegó1nycll wydzia - .~ekrctan zarządu inż. Wł. Wścic · Warszawy (skarbnik), dl'. St. Byli ·
sck międzyzwiązkowej kOmis.fi
Komisia , jak nas informują, ! łach liceum, aby tlłatwić jej w~' - klica. Zwią,7.ek dąż.ve będzie do zje· na z Pt1znauia (Zitst. ~k1 l'hnika
I acowników. spec.ialną korni- organizuje obe<"lde llal'3Zic h'zy ból' właściwego kierunku kształ- dnoczenia w SW.im gruniE' osćb prof. dr. L. Hirszfeld z War.07.'1\1 '.
sJę. ) rzewodnicząc":n kOmisji ośrodki o charakterzc pens.jOno cenia w liceum. a liceum, zape-' prawlIy0h i instytueji, jako też ~lr. M. Osuehowski Ze Lwowa 'lap;
~ostał na4'''z. Ilinicz.
wałym: nad morzem. na Pod- wnić dobór odpowiedl1io UZdOI- 1wRzelkich klinik, oddziałów szpital- sy do związku przyjmuje dr. .T. I,'
Komisja ma również za za karpaciu
i w mids('O'\~'ości nionej i przygotowall'ej lp1odz,ie- nycb. zakładów nallk,;wycb. zajmu - kc,wsJd, Warsza.wa, ·W;J.wchka 1..' dani" zapewnie.ttie J)ra~~!i.!· ~ódlądO,,·c,i..
Ż~ . - .
Ya~!,cl! sie ,,~~~~i.:!mi ~W~WIlo

I
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Dr.

Sufciński
obejmuje Jutro dyrekcję
szpitala

ni

•

tł8

lodzi

OCli

. łodzi in'~rw~niuiC!
rządu w sprawie dodat,
kowg(h funduszów na zr~alizowann~ plODU inw~s~g(gjD~f!o
Pr(Ziid~nl

Mościckiego

w

duhl julr.Lej'.lzym obejmuje I.
I'zędowaai~ nowy dyrelitor 'izpitala
uiJezpbczall1i społ"cznej w Lodzl
nOllo~iliŚłl1Y illi II inl"l ~ elldr. .ie"lY "'l1FC[ŃSKr, dot:ycbcza ,
e ji przedsta ~'icieli organ i zacji
tpwy (lyrektor szpitala ubezpieczal7nwodowych rohotlljl~ó" :.C;tOni w By!lgus:Łczy, a przedtym w
nowych \v ministerstwie opieki
;;nrae11 hvicu<.h.
"potrczlwj w sJ)J'awit· tlOdtlU,O·
Po ust:Wic IjU ze stauowblia dr. ·,.ych lu't'dyltlw na I'U:iSZI'I'Zf'112" ";;Is" leg" prze"', pewien czas 'la- Hil" rohót pHblicznych "
;,tę pczo pełnił obowiązl'j dyrektora szym mieście.
~"E.nita ICl lIh~zpieclI3l'li
dr. Milo'VI' ~prawie tej. jak n:h juror
/il'!H\'f!d,. z I,tórego rąk dl' SufciliG1uj'l. ingcl'(;wał l'ÓWn4{'Ż kilka
lii przejmie urzędowanie, (I)
dui temu u władz j'enłl':>lnych
wO,~e,,'oda łódzki HCnr~'!~ 'Jóik"ll-d~f'J-a
zewski.
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Nr.

1938

om6\,ić

in/'ormu.,:ji.
prz~pruwadli
7i nę wpomJ1lJanego
wyżej zagacz;runikami )'ządowymi l'Ozmo- dnie1l1a, lo wyraża si~ ona wieI
wy na temalJ. związ:u;e z pl'O- kimi mankamentami.
blt'mcm rozładowania beZl'ł}boZarząd miejski uie był w sta
da w ,Lodzi, a wi~~ w sprawie uic w uieżąc~"m roku przezna'
"07,szerzcnia dni IJ"aCl na robo cz)6 więk~zych kwot na inwe'=clch sezonow~'ch i dOdatko~- stycj~ w budżecie zwycza mym,
~o zatrudnienia newne,i liczby zaś do zrealizOwania całkowite
sezonOwców, pozostających do go p ...Ogl'umu robót, przewidzia
te,i )lt)l'J bł'z zaj"cia.
nych w budżcl'ie lladzwvczajPrez. Godlew-ski prlecbtawl nym brak jeszczl' 4 milionów
,""' ministerstwach s.praw we-I złotych. Suma ta musiałaby

ma v. "-arszawIe' sp"':
wykonania uchwały t~lIll'1 1
s,owej rady miejslkiej w prze, I
miocie za~lą.łfnlęeia 20 mili:>
nO'wc,i 110<'1yezki na bU(·ow.~ Il"
we .• ~el'ii gmachów szko!Il;;;t"
a to dla zaspokoienia głodu bil
dyuków szkolnych w Łodzi, f
raz dl'ł llipamiptnienip d'Wudl!'
stolecj(l odzy.skania 11 i('pod!\
Wf(..

I

targowiska

glośr.i,

pr/.Y'Pad'\i~(~~::Z(J

w roku

~\ieżą cym,

wnętrznych i opieki społecz· być
wydatnie
p,odwyź's.zona,
nej oraz w FUil1dlt~,ZU Pracy po gdyh~ samol':ląJd miał uwzglę
\\-ojev. ódl·kic biuro FUJldu
na PSacu Hailera
\Vczoraj zn6w do 'Varsza, stula ty łódzkieh sezonowców, dnić wszystkie konieczne poI
'd' "
d Zo wy wyiechał preZv(Il .lt łJodzl, zawarte w doręczonym wła· lrzeby w dziedzinie inwestycyj szu Pra('), uążąc du lh<lInod7.l~l
',ak Mbę ~wJauutJemlYt' ~row~ d Mikołaj Godlewski, który, dzotn miejskim memoriale.
/ Jednocześnie, jak nas infor- nienia ll,.zrobotnych w drotlze
.K są o ecme p.:!r ra, ac!e mię zy r wedłu,<I u
.~,.
, h
J 'l' l d'
f'
.
d
' dosŁarczcn ia im pracy '/arol,1, fi,
zanądenl nrie~hlm a dyrek~ą "~I~~~~~~~~=~a;n;J;c~~p~r~z;e~7~,~n~a;s~~;e;s~l~c;l;O~Z;I~O~;H;l;a;n;s;o;w;~~s;t;r;o~m~u;];ą;,~P~.;P;r;e;z;J;-~~~t;~;,;o;d;l;ew;';s~kl wej,
cz:vni ,tarania w ldcrunl, u
'm~' I. K. Pozrtański w sprawie nu- I'"
:~',\,jększenin
stunu zatl'udllic.
hycia terenów pod urządzenie przyuid. w Łych działach ·'I'odukl'ji.
:,zlego tragowiska i hal targowych
gdzie jest lo n;ożliwe. a pozu
przy /.b;~glJ ulic Srebrzyskiej i Totym stara sit: Jll'z~'sposobić bczro
"uowej.
butnych do )3i' ~~y w tyc-h działach ł))'odukc,ii. gdzie wyC2UW:ł
W zwiazku z powyższym dowia·
się hl'al, facbo,~ ('ów.
((ujemy się, że targowisko na Placu.
Haller;.; zost:mie całkowicie zlikwi·:
1!);3 i;~R
\Y roku buurelow'
Iłowane.
t
Funullsz PracY udzielit na. Icre li
woiLw:,'!zh':1 ł6dzkicgo
targo Ivisko zostanIe
krl!dy!tu w kwoci .. zt. G2,OOO z
lll'SaŻOlle w 'lowe, estetyczne urą
nrzc/naczcuieli1 na llHmOc' w
(1'f.enia.
łlh'z\'m~U1iu " \'IU,l,:U i t"'-'1'7('nil! nowych ,,'m's:l.h,~I~w ",'lW".
l\:reuyl ICI1 f.()~!Ht J o/clysp~.
HOWany
mit:tln' illShtuc',it· n
związku rezerwistów
«-hal'uktel'zł' sn6łdz' :c2'.ym
lub
w Łodzi
!'<lY ł:>:.'711ym. 111:"
' z a lada,
W IILdzidlę, dnia 29 b, m. .. lonil'
przygulu\\tlllil' Intodzif'l,V
J~h lU ,'J kola Z. R. odbył si~ walny
dJ prac, zawc' (J\' pj. a miall\o:.::azd delegatów związku rezerwi·
wicie:
~tó" okr~gu łódzkiego) w którym
l, Pięciu
lIółdzjelllil III pl'n~
\\';'jr:li udział prezesi, wieeprez()si i
n prl) znano POŻ,\ ezki \\ og{»),
1,'Ili1endanci poszczególnych powia.n.'j wy~okoś<:i z1. :l9,OOO lIa :litt("1' (\ff\.Z zaproszeni przedsta.wieiekup masz~'lI i UI'ZądZ('ll "l1r1" llrałJlich organizacji, władz woj~t:Jtow~'('h, \\ ,~I~d.J)if' l1a l-;:lJli
,I,U\I ;Jeb, administracyjnych i sa
I tał onrotow,\. 'ipółdzil'll1ic I":
Il~
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Szofer Alfredo Cariaggi

Przyszłe

wy-l

Wal nr zjazd

li or?ądowych.

ratrudJJJia,ią ~,.('dn ia UW s'\"ych

Po Oucz.ytanin hołdu wodzom
Ulrodu zjazd nehwa.lil wyełać dof;I',;Zl' do p. Prezydenta., p, Manza.ł
k:L 1~.I'1z.a. - Smigłego, p. premiera.
::ł:/lH'j - Składkowskiego oraz pre.
<.I'",a glljwnego zwbłzk11 rezerwietów
win, p!,lk. M. Zyndra.m • Kośefa,ł
kowskil.go.

stał si~

odrazu jednym z bogatszych obywateli
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wygrał

na loterii
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pól
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'l, Triem "lJc')li1/il'lninm nl:lt
jednej 'in"l" IUl'ji"'por(,(,1l1l1
'wychuw;l\Yl:f.cj prz~ znallu (lI/ta
I cję he;a.WI'otm~ w og6lneJ w ~.
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prace
robotnicom
abu U(hglit sie od
WymÓWił

sokości zł.

23,000 na zakUp ma'
SlVn i ul'ządzeJ'} warsztatowych
obowiązków Społ~[Zng(ik oraz na lmdowt; hali L1,ac,k-ieJ.
;\Ol\y zartąu
okr~u ukonsty.
"
.
.'
,.'
.. .
'
. ' I fn,:t) lu'C'je 1(' /alrllclnh1jll ",['t'.
'lIt1w.ił się ll't~tt;Vująeo: Prez!?::!:
,Jak ~Iadomo ls.t~leJe zarząd~ente r 1l1emowlc!t, rwzgI. do podplsama U· z l11SpekcJl pracy w LodZI naka/. 111110 100 o.,óh,
,h r, Dobosz Stani<Jław I wicepre zlIIuszaJące właśCIcIela fabrykI z;,. mowy z "Kroplą Mleka".
podpisania umowy z "Kroplą Mll!' I
,:(~" _
inż. Zdr?jew~ki Marian, lrudniającej. )mnad 100 robotnic
W gru1niu ub. r. właściciel fabry, ka". Toporek oświadr:;;ył wówczas,
,pol~:tdto \\'yus~gnow~no su,ll
11 wil""prt;Z8i! _
adw. Gajewski do urządzema na ter,enie fabr. id I ki pońezoch "l, r. "Tamar,a'" L. W. że sam urządzi na terenie swojej, \;-('!leJc 1Ia pl'/esI'J~oJel1le, bezr(l·
,hlII, ~"kretarz
_
mgr. Frątczak . t, zw. stacji przyfabrycznej dla I Topore"- (Cegielnialla 66) otrzymał ra~,ryl{i stację przyfabryczną, w k!ó I b(~tn,\ ch " ~ak.re~l~ rroJ~klow:,
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'u ,. J t. zw,' n~' c h \\ Z O r o W w ł O k l en Dl c Z ~,',oC'll ,
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r \ 'y('h, obyw prof.
b
,,.
.. ti· I opIekę Z,ISIC"CZą t. ,l, badallle lelwr·
(A)
i'lIror~t~<; ;adeusz, rei, op, spol.
CZJłWina
,;l'je, dożywie~ie i wyprawę.:
---ur. Polak Jan f0f. IillOrto
_
_•
'_"
,P r~emys:{)WJ~c uZ),Si;ał czteroty'
łódź
Wołyniowi
Roman 'Eugeniusz, rer. pras~y _\27 robotmkom ~ Ich pfCłCGdawCOM s:!Jsatio pro'iortuły gOd'l,IOWY 1crn;i.n, l{tory ;Vyzys.k~l.'
:
Kolac' Józef Komendant okreg'l
za praceł w nled:l:ieię
I lIla lI111ych cew\\', li mlallOWICle
O~tatnill I!0d pr~ewodn~clwem p. !("
•
...,
:.
l
'"i
°l
I w~'mówil pracę robotnicom. pOZ(1. ł;."rala dr., 1-, .'f"r,~zewl.kJ('g\' od}l~lu
mIr. ~ Il"-olslu Mleczysł,aw.
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C P_I ICj,1 w~s,_ ci (O wnętrZlla robot!ll'~, \\ ten sposob nal,al. 11\-, poslanowiono P"Z;\ .1ąć opici": nud lu.l.
I'a,bryki, gdzie z~"tal1,o ,~7 .ro~?tlii" :ipekcji ~ra~y stał si~ ~lieaktualny. no.~ch! polsk;, l1a Wołyniu.
przez p. starostę
l1Jcy ~racU~1) w dm. SWląt~(,7."e, ,
kl.w, ora~ ."~»?ł,wlascl~'leh lJ,rlll~ I \\ lIbleg~ym tygoulllll stwierdzo- . Opieka t~ ~olegać bt:dz.1e ua przyj"
•
Pomewa7 dotąd mgdv lIIe mOI.JHl lI.'aCI hUJ):;'fvW, len szwagr:: J03KOW luo pOllov!.lIe) że Toporel, zatrudnia 1'1\1 100 dZIel'. n~ ~oloDle .Ietnie,. "H
dr. Mostowskiego
było robotnil,ów 7,u<;tać przy pra· !'i;:ie~o j wsrćl:;ik'l Landaua
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Potr!ebne
do
d%feriall'f!ft!i!
fug
Ikupna
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\~U huduwiska, Po referaric dy'kusjn, triąclt'. 11 Listopuda 26 tel. 172·0",
Pocznt .. t. zenrania klubowego,' dostęp
,/lego wyłącznie dla członków klubu
j wprowadzonych gości, punktuaInie o
godz. g m, 30 wlecz.
•

wsa,OI .........
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LilalN H II EY i WILLI FRIr SCH ~~I;yr~T(:~.~u20\~~Ulc::~\":~{'~~e~\~n~';
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w szampańskiej komedii p, t.
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cy Polskiej przy 1.l l. Sterling;'
24 xxn' 7.(·branie ll:JII)';f)',\ l', ll'
któr,vm p .m~r, Tlia Epstein ''''
głosi odczyt p, t.: ".społ{'(' 'l 1;'

,7nacze-nie pieniądza"

~r. Lg

Proces
o noszenie munduru
Sir. Narodowego

ITr

w wydziale od
""'olawczym
rozpatrvwal
w
oniu
wczorajszym
sprawę
l)rzCciWiko człO'l1ko.wi Stronnictwa Narodowego Sll'anisławowi
lirahowskiemu.
W dni u 30 pawziel'lli,ka r .
ub. podczas procesji zatrzymanv zt}stał PTzez policję Stanisław
Grabowski, który no.sił
'uundur Stronnictwa Narodowe
go.. St:irostwo. f\'rodzkie u1karało
~o. grzywną w w)'lSo.kości 7 zło
tych z zamianą na 2 dni aresz,sąd okręgowy

o,kr~~owego.
Są,d uniewinnił

Glrabowskie,
w motywach, że
nosił mundur
,,00

podając

paltem. (,z)

!"!!zora;
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K. NOWAKOWSKIEMU (Filal'ecka 9) skradziono z gołębnika 19 gołę
bi. -

1\ T

1.

W czasie prac, przy zbiegu 1l1ie
i Nowopańskiej obsunęła się

skazał:

O był W
ochanówce.
ALFRED SZLIKOWSKI poznał
•
•
Uleco starszą od SIebie K,arolinę
ZAJĄC. Od słowa do słowa, oświad
czył się i nie marnując czasu począł
pertraktować na temat terminu ślubu. Na wszelki wypadek jednak
Szlikowski "pożyczyr' so~ie kilka·
set złotych na koszty zWiązane z
przygotowaniami do zaślubin.
Wziął pienła&e i jak to się częt zd
"···
k
ł
S O
arza, więeel
Się me po aza.

I

ziemia, którą został zasypany 51-letni
A. PJASNY (Chojny, Wodna 28).
- Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i
.\ndr.zeja zosta1 pobity U-letni J. BEDNAREK (Nowa 44). Na ulicy Wólczań
skiej ofiarą pobicia padł 39-1etni Wilhelm SIEBERT (Kopernika 57).
- Na hoisku, przy ul. PiotrkO'Wakiej
189 w czasie zawodów odniosła obrażenia 1S-letnia Zen1a PRUSZYCKA (ul.
Cegielniana 69).
(I)
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donosiłiś- bliżu

wsi Rogi G1anowski ustajakie wił auto w poprzek szosy l stal"Uzegrało się
na autOstradzie nął, tarasu.iąc drog~~ W tym
łódzkiej. Dochodzenie w spra- ~7.asic nadJeżdżał aultobLts L.
wie przebiegu zaj<Ś.cia, które do- W. E. K. D., prowadzony przez
piero wczoraj nad ranem zosta- szot:era Józefa ŚCISLAWSKIE
ło częściowo zakończone, usta- GO. KOnduktor autobl.liSu Zygliło, iż miał tu miejsce nie na- munt KURZAWA wyszedł z aupad rabunkOwy, a zwykle .7.aj- ta i zażądał od GJanowsk.iego
ście wywOłane przez kilku pija- zjechania z drOgi. PiJany szollych oSObników. Przebieg zaj- fer odmówił. \Vówcza.s KUIl'zaścia przedIStawiał się jak nasŁę- 'Wa przystąpił do s.pisywania nu
puje:
meru auta osobowego, Wtedy
Szofer prezesa stowarzysze-I między Glanowskim i .lcJ!o tonia ,.ILinas Hacedek" w Łodzi, waarzyMZ8.llli a konduktorem dO
Ja'kóba S:dtema, 32-lelni Allto- szło do utarczki słownej, która
ni GLANOWSKI (Żórawia 15), wnet zamieniła się w bójkę. W
korzystając z nieobecności swe- trakcie bójki kondu&:tor w 0go. pracodawcy, który bawił w bronie własnej strzelił ki'lka'Varszawie, wzią! bez zezwole- krotnie do napastników. Ugonia samochód Sztema i wyje- dzony ku!lą w brzuch. Anroni
ehał za miasto na wycieczkę w G1anOWSki upadł na ziemię. J {'towarzystwie swych braci .Ja- go towarzysze na odg'łos strzana f Stefana, oraz kolegi 7..<l7.i- łów chwycili raDD«\.dO Glanowsława uPIŃSKlEGO.
skiego i ułożyli go w aucie. JeW-szyl5CY cztereJ byli mocno den z braci Glanow!Sk.ich zai~
podchmieleni. GlanoWlSki poje- miejsce przy kierownicy i sachał do Łagiewnik.
a wieczo-l mochód 'szy.bko odjechał.
rem wracał do Łodzi auto s tra·,
Całe zaJście rozegrało się w
dą.
tak błyskawiczn~1Jl1 tcmpie, źe
W pew.n\'\l1l momencie w po· I pasażerowie autobusu odni('śli

O:skarżony odwołał się do są

- Jerzy BOBYSLAWSKI (al. Sło
neczna) zameldował w policji, że, gdy
znajdował się porzy Z'biegu ulic Rokicińskiej i Gromadzkiej. zosłał napad·
lJięty i pobity przez Lucjana ZIELIŃ
SKIEGO (Rokiem ska 122).
- Nieuja wDioDY złodziej porzucił
przy zbiegu ulic Zgier.skiej i Lekarskiej patelnię żelazną, 12 noży i 12
widelców w czarnych drewnianych 0prawach, pochodzących z kTadz.ieży.
Prawy właściciel może się zgłosić po
odbiór tych rzeczv do III komisariatu
policji przy ul. Zgierskiej 7 w goUinach urzędowych.
- W domu nr.:I przy ul. Pomorslciej pl)Wstał pożar. WllkUftek nieo~trożnego obchoozenia się z ogn·iem,
zapaliły się różne rupiecie w komór·
kach B. BERKENSZTADTA. Strat o·
gniowa w porę poia:r ugasiła.
opieki
lIpO'
- W przy
lokaluul.wydziału
lecznej,
Zawad"iej
U
zemdleli z wyczerpania 77-letni Wladysła w JANISZEWSKI i 78-1,:t.n<i Michał
LEWANDOWSKI. bezdomm.
- przy ul. Lekarskiej 7 został Dapadnięty i pobity 3S-letni A. CICHACZEWSKI (Berka Joselewicza 12).
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Pani Karolina Zając udała się
..• S I'
k'
do pohcJI. z Ikows lego odnalezio ·
no i wszczęto dochodzenie, w trak.
cie którego okazało się, że przebywał w zakładzie dla umysłowo· cho
tych w Kochanówce. Mimo to, Jak
orze kl'I Iek arze, d zi a ła ł z rozeznaniem.
W czoraj sąd skazał Szlikowskiego
na półtora roku więzienia z Ulwie.
kIt
nemem ary na trzy a a.
__

liobiria, kióra
Trzy wojownicze niewiasty na

ławie

bIJ~...

oskar!onych

Pani Rozalia P ACER to uiewia- do mieszkania męża. Zastała jego
kochankę i jej matkę.
Powstała
woiownic~ i awanturnicza.
Raz bójka, w trakcie której wszystkie
już odpowiadała przed sądem za trzy kobiety doznały licznych kOltpobicie męza. wczoraj stanęła pod tuziii.
zarzutem innej bójki. tym razem
Rozalia Pacer została skazana na
wespół z dwiema kobietami: Regi-18 miesię,~y więzienia, a ponieważ
ną i Józefą SEBIAT A.
miała karę w zawieszeniu, odsiedzi
Pobity przez zonę Pacer, wyniósł razem 14 miesięcy, a obie Sebiaty
się czemprędzej z mieszkiania i za-' skazane zostały po 6 miesięcy z zamieszkał z Reginą Sebiata. Wieść I wieszeniem.
o tym szybko dO'lzła do Pacerowej, j Tym razem p. Pac er wyszedł
która uzbrojona w pałkę udała się cało ...

sta o nadludzkiej sile, a przy tym

'------'
B. FISZERA (28 p. StrzekÓ'W Kiniowskich 22) i K. NOWAKA (6 Sierpnia 94) po 7 dni bezwzględnego aren·
DZ'leC~l Z Polesia na Zamku
tu, za to, iż na ulicy Piotrkowskiej po
pijanemu awanturowali się i napasto·
wali przechodniów.
A. KEMPIŃSKIEGO (Tl'augutta 6) na 7 dn·i bezwzględnego aresztu i EGmunda JAKUBOWSKIEGO (Długos-za
22) na 6 dni bezwzględnegQ a'l'esnu za
to, iż w ba'rze, przy ul. Traugutta 10
wywolali awanturę, nie chcieli się wylegitym.ować policji i stawili opór.
Z tytułu antysanitarnego stanu posesji: S. BELFANTA, właścidela domu, przy ul. 28 p. Strzelców KaniQ'Wskkh 18 - na 150 zł. grzywny, j R. I
LISOWSKIEGO, właściciela doonu nr. '
10 przy ul. 28 p. Strz. KaniO'wskkh - ,
n:l 200 ",łotvl'.h grzywny.
Złodziei I. :rUWENA (Wolborska 37)
i J. WINERA (Wolborska 18) po 14 dni
bezwzględnego aresztu za to, iż kręci!i
się na posesji nr. 6 przy ul. Na;rutowl'
cza, czekając na sposobność do dokonania kradzieży mieszkaniowej.
G. NAUA (Wierzbowa 22) - na 1ł
dni bezwzględnego aresztu, za to, iż
otrzymawszy od władz polecenie usunit>cia ze swej po-sesji starego parkanu' i ustawienia nowego, odmówił wykonania tego zarządzenia.
B. RODAKA (11 Listopada 177) oraz jego synów Jana, Romana i Bole,
sława - po 14 dni bezwzl;!ę?nego a~e·
sztu za to, iż dokonali naJscla 11a mae·
szkanie Kazimiery Czupryńskiej, demolując urząd~enie..
.
'Bawiąca w Warszawie wycieczka tysiąca ~zieci z Polesia przybyła na Zamek
.B. SZE~~~NECBrA (B~udn~:;,' IPo~ celem złożenia hołdu panu Prezydento~l Rzeczypospolitej wraz ze skromwIat łęczycki)
na 1:1 ~m .bez. g;::. nymi darami młodzieży. W za5tępstwie nieobecnego pana. Prezyd~n~a wy\nego ares.ztu za 1)OSla, ante narz ZI icc7.kr n: ·!l ł minister ·W. R. i O. P. prof. Świętosła~·sk). Na zdjęciU ma '
zlodziejskJCI~. z kloryml zost:tł zalrzy· ł c . łaP nc?i~szucZ'ka w :>Iroju reiionalnym wygła5za wiersz.!many na ultcy. (I)
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w SZDitalu

iż dokonany
7JOStał
napad rabunkf'wy.
W międzyczasie powiadomio
na policja wszczęl:a pościg za
autem SzŁel."na. Okazało się, że
:taJ,echało ono na stację pogotowia lt()ooego "Linas Hacedek"
(Cegielniana 17). Tu ułożono
ciężko rannego Glanows'kiego i
wezwano mie.tskie pogotowie
ratl:unlkowe ; którego lekarz, dr.
E~er stwierdził groźny stan
GlanOW8k.iego i skierował go
do ubezpieczalni SpOłecznej.
~imo
natychmiaogt
pmepro.wadzoncJ operacji wyję'Cill.

Teatr

-II

kuli,

Glanowski nad

ranem

zmarł,
nie odzyskawszy przytomnOści.
Zwłoki
z polet!enia
p'l "okuratora Kozłowsikiego prze

wiezicmo do prosektorium miej
skiego.
Bracia Jan i Józef Głanow'
scy, oraz Zdzisław Lipiński zostali aresztOwani i osadzen i w
więzieniu do dys.pozycji wład ...
Również załrzymany został kOn
duktor Kurzawa,
który, jak
stwierdzono, nie posiadał zeZWolenia na m-o.i. Z tego t~u
lu będzie on odpowiadał orzed
sądem 's tarościńskim. (l)
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Z estrady .helenowskiet

""ielki koncert
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Wieczór lył poświęcony twórczości MeudełHsohna, którego Ryszard WaJu~!' D3zwał "najhardziej
&kończonym -!~niuszem formy od
c'zasów Monrta". W i~tol'ie harmonia forwy i zmysł konstru/{tywny
doprowadzone są u Mendelssohna
do niebywałych granic wirtuozow-

mieszany, kształcony wprawną pałeczką dyr. Rydcl1a, by odtworzyć
balladę chóralną z orkiestrą "Noc
Walpurgit" do słów Goethego. Ma·
, teriału do 5nttcia ballady dostarczy·
Iy twórcy "Fausta" baśnie ludowe,
które w dziwny sposób połączyły
legendę o św'. Walpurgii z świętem
stwa, a był on tym ostatnim mohi- wiosny. Z jedriej strony świat po·
haninem na ;Jrzełomie Jdasycyzmu, l gański ze swą wiel/{ą czcią dla narozpot'zynającym epokę romantycz- tury i jej cuciów, z drugiej chrześci
ną.
jaństwo, oderwane od świata przyUsłyszeliśmy na wstępie w wyko- ziemnego - główna Imnwa, na
ónaniu orkiestry filharmonicznej pod lej Mendelssohn rozsnuł swą fanta·
batutą Teodor.a Rydera
uwerturę s.yczną
muzykę.
Pierwiastki ro"Hebrydy", w któr~j przeważa po- mantyczl1'<:, którymi utwór Goethe·
charakteryzujący go jest przepojony, samo tło
\lury nastrój,
krajobraz szkocki. Po kilku frag- \ średniowiecze, godzina Quchów, gómentach ze "Snu nocy letniej" z tej ra Bloksberg, sabat czarownic, to
muzyki, w której Mendelssohn wszystko uę·tU" twórcę "Snu nocy
wkracza na teren romantyld, zapeł . letniej", który z zad:7.iwia~ącą łwIe·
nił muszlę orkiestrową liczny chór żości~ inwencji i do!;konałością fak'
tllry technicznej stworzył Itlrc, 'dzieło. Życiem tętn!ą te baśniowe ilos ta ,
ci e, przepełniające czatowny świat
•
muzycznej romantyki.
szkoły im. Wł. Medema
Chóry impoMwały pełnią brzmie.
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.
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mionego prz ...z tnechamzaclę ma,
st~p c lor po
' ler. ~" .' , OZOI>< szynowej muzyki.
F. HALPERN.
ekll:,gJ. Słany w brzmIemu, pk na
~:lk wielką. salę i nieodpowieduio
ltst.:'twitmy, ale świetnie "wygładzoTEATR POLSKI
ry", zgrJJly i POSłUSZDV każdemu
Fanny" " rana jest dziś i cod~eDflie
~kiL.ien.iu dyry!!enta.
Chór ten bat. o godz. 20.3'0.
~
TEATR LETNI
dz!: muzykalnie odśpiewał między Dziś i codzieuie o 2i-ej ba",ić będ1. ;'
inuyroi je'1ną kompozycję dyry- publicznogć , przebojowy. 5zlagi«;I' Sk.l!
g"nta.
tetzky'ego "Małe szczęscle Agmeszkr'
.
...
TEATR KAMERALNY
NaEt~pme wystąpIły mlJmło dsz e
W cz;war·tek, piątek i s~botę ~ci i.
dzieci., koc re pokazały w łajnym h~dzie w Teatrze Kameralnym repn'·
obrazku ryt11iczno - pla~tvcznym I zentacyjny z espół ~per~tki warsza".
.
b d
d b'
l ' . , " . I skiej z Domoslaw,.~kml l Wawrz<ko'\\'i'
(I W 'l!.~ .~')
o ~eJ po szczyzrue .) czem na czele, który zaprezentuje si ,;
"r3doś~1 l smutkI pomocy nauko- w operetce "Orłow".
wych".
OSTATNIE WYSTĘPY BABIMY
Al
d .
0"
d . n"
Dziś , o godz. 16,ej "Habima" gra P,)
.j'. e praw Zlwym . m, WOZ ZI.C 1 raz ostatni w Łodzi. \Vystawiona b<"
{:<>plSU była 3-akt.owka ,)1tst0r dzie sztuka p. t. .,Trudno być żydem '
~wist('r" (dzieje pewnej podróży) . dla młodzieży szkolnej.
Barwna i aktualna treść, doskonałe
opanowanie ról przez młodocianych
\II
artystów, pełne ż~cia i. swobody
Najwit:cej było balów
sceny tespołowe l rytmICzne, cha.
•
ska rad
rakterystyczne kostiumy i dekoraI ma
cje - to wszystko złożyło się na
W czasie od 1 stycznia do J t
widowisko doprawGy rzadko spoty- marca r. b. odbyło się w Łodzi ogókane na. popi.sMh szk.olnych. Nic- lem 908 imprez o rozmaitym charai,
które tańce srIowe w III akcie terze, a więz: zabaw tanecznych
("CbińwGycy" a. szczególnie .• Ta~ec 508, maskarad i balów 21, przedhiszpanskit') sta.ły już na grarucj' stawień teatllil!nych 125, amatOlprawdz.iwego tańca alty&tycwego. skich 102, operowycb, operetkoLicznie zgromadzona publiczność wych i rewiowych 7, poranków fil ·
"oraco oklaskiwała p. Zinę Krusz, mowy ch 32, literackich 17, koncer·
kt~~ej reżyseria przyczyniła się do tów 32, akademii 11, odczytów 69,
wielkiego powodzenia popisu. Za· wystaw B, poka7.ów mody 1, zawo·
służone oklaski zebrali równiEŻ p. dów w piłkę nożną 8, atletyeznycb
kier. L. Lozowski i p. E , Kodow- 2, bokser"ki<,h 29, hokejowych 13\
&ka ta wielką pracę włożoną, "7 przy szermierczych 2, pływackich 5,
gotowanie popi~u.
. Rt.
gier stlortowych 16.
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GLOS HAND
Odpowi~dzi nił odwolania

maja 1938 r.

gospodarcza

Wobec istnienia osi Berlin Rzym, w razie wojny stanęłyby
W.łtJchy zaJlewne .przy bOk,u Nie,
nll~c" któr.e .mu~l~łyb~' wowczas
WZląC
na Siebie cI~ar zaopatrywa··
. k . d
" , . " 'k b d
ma sOJlIszm a ar zo, la Wta 01110, uzależnionego od dowozu z za,
granicy w zakresie podstawowych
produktów.
Sprawa "amowystarczahlo~ci go. . 7yWO
.
~ pouarczeJ. Włoch zaJmuje
po,
iily~ó~ ~ie1Ui'!cltich, którzy piL'1ie
. tudlują Ich .s~atystyltę. gos~odar.
czą, aby na Jej pod tawle zonento"
wać się w perspektywie polityki
osi.
Ogłoszone ostatnio dane staty~tyczne w!jlcazują na poważne luki
w J;abezpieczonym na wypadek woj
11)1 imporcie włoskim.
AutClr tej pracy, znan~' pubIicy
sta gospodarczy, dr. Biehl opiera
się w swoich obliczt'niach n~ dwuch
wytycznych: a polityce osi i polio
tyce włoskiego. imperium afryklań~kiego.
Polityka osi gwarantuje Włochom
dostarczenie minimum tych tOWII .
rów, z jakich korzystają one w cza~ie pokoju. Ab uniknąć zarzutu
optymizmu, dr. Biehl uwzględnia
pozycje w imporcie z Afryki, które
. nie mogą zawieść, a więc bawełnę,
pszenic~ kawę, kauczuk, celulozę,
welnę, skóry, nasiona oleiste i ole,
je roślinne, pomija natomiast te pre.
dukty, co do których istnieją tyłko
przypuszczenia, że i tnie;ą one w
Abisynii.
Przy ustalaniu cyfr dla bawełny
brał autor pod uwagę zbiory w Sao
,..laulo w Brazylii. Dodaje jednak, że
prodUkcja abisyńska wymaga cza,
su, dotychcusowy okres zUZyto
dopiero na pra~e przygotowawcze.
W dziedzinie rozbudowy aparatu
produkcyjnego w samych Włoszech.:
wysuwa się na !lIan sprawa żelaza
i sł5lli. Włochy są prawie całkowi,
cie uzależnione ~d importu złoml)

lin U

I

giełdy

.

pzenzęznlJ

Urzedawa

bye starannie lInotyvwo""ane
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31 maja 1938 r.

Rqnek

ceduła

warszawskiej

:\li~lblerslwo skarbu rozesłał.) nych przez płatników dowodów. PrzytoczonE' '::yżej zasa~y ~'l~
ostatnio o. kólnik (L.D.V.ł975-.]
Niedopuszczalne jest ponadto D) być pnestrzegan'c rowmez
~a wczorajszym zebraniu giełd,
38)
któ '
,
..
.
zbyt szerokie i częste operowa- przy załatwianiu wszelkiego rO walutowo - dewizowej w Wartiza' w
n m zwraca uw aaę I .
"
lVI'e tendencJ·a. dla. dewl'" była lnoo
d .•
k'"
d ,. , nIe poj~ciami tego l'odzaju jak dzaju zażalen zaś w szczegolnou
•
rrzew~ :1~Z~CYlll ' 01111SJl Od WO zarzu~' dołoslo'wne" zł~żonc I ści postanowień o odpowiedziaJ- Ili('jsza, przy obrotach małych. u~wc~yc . JoZ on\ o~az urz.~ om wvjtlś~ie~ia nie usunę'ły" przed- ności za podatek
towaOG: Amsterdam 293,20, Bruktid'
., ar. owym, na '011lE'cznos sta I sta~., jonycl, w"tp'}'lwości" J:tp
•
la 89,75. Kopenhaga. 117,35, LondY).l
rann~no opracowywania OOwo.·
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an pod wzglf!dem proceduraJ- zasadnić. jakie mianowicie
.
.
d
'd
.
'
dl
gł
5
~O4)· N
J
k
k
b
l
·30
za- me o Wla omOSCl po e YIll ,., ,... 0. owy or a e 0, , 511
Dym.
rzuty i z jakich orzyczyn uznane organom, ~nin,: skarbu w~raziło O?lo 13'2.10, Paryż 14,73, Pragu.
Orzecz«;nia na odwołania nil' zos~ały za gołosłowne oraz jakil' p.rzekon~nte, ze. władze ~k~:bo: 1~,49~ S~tokholm .135.~, Z~I?,C:J
mogą byc redago 'ane szablonn wYJaśnienie j z jakiego powodu ~ e dolozą s~?ran, ~by UOlknąc 1... 1,00, Ba.nk PolskI pł:tcil za ~\~n~
wo, .lecz powinny rozprawiać si", I nie usunęły wątpliwo~ci władz na przys:łosc wadhwe.go opra- \ ~{)ty d"hrowe 5,27, ~nadYJskl t!
po kolei z każdym zarzutem I wymiarowych
lub odwoław, CO~'~W3?1~ -,,"ozstrzygam3 odwo- ?:l?2, .flcreny ~~lenderskie 29~,2D:
oraz zawierać ocenę zaofiarowa- Iczych,
l łan l zazalen.
l :rl~nki . fnl.ncuslUe. 14,5~! 8.zwaJca.r,
skie 120,55, btllgl belgIjskie 89,50,
OlbrzglDł- ~
lDoz-II-1I1l10~~"~':lIt~ angielskie 26,!9,.palestyńskie
. . . . . . . • ..,
20,90, guldeny gda.nskle 99,75, kona rynkach Południo""e. Allneryki
nony c~skie 9,! dWlskie, 116,80,
.
•
szwedzkie 134,80, norweskie 131,45
POIUlmo 08ła'~I~nl~ ~oniunktu krajów południowo - amerykarl wysyła pierwsz~ próby i kolek- liry w!.,skie 21,60, marki fińskie
"y gospodarcze.1 Ist~Ueje wyraź-l skich jest poprawa koniunktury cje towarow do Poł udui owej 11,25, nieIDitl,~kie 82, srehrne U9.
na poprawa.na Odcmku.imp?rt0I~08Pooarcze~. aleiy za'znaczyć, Ameryki.
AKCJE
wym w kraJ.ach połud~loweJ A- ze fale komunktury gospodarNa rynku akcyjnym tendencja
meryki, gdz~e. POszukIwane są czej w kr·ajaoh południowo-ame
była utrzymana, pn.y większych
a~tykuły ~~o~u~nnieze prodUk- ry'kańskich są I!ieco s.~óźnionc.
(llJrotach akej'itmi Banku. Po18kiegQ
CJI eurOp~j~kIeJ.
Zapo~rzebowallle
kraJo\\"
~uro~otowano:
Bank Pol:>ki 119, Wę:
1
Z. ?rugle~ st~ony Lanotowano' peJs'kIch na surowce w ZWIązku
H/
glel 28.50 - 28,75, Ostrowiec 54,60
ezęsclOwą ~ilt\ndac.ję ograniczeń I z koniun.kturą zbrojeniową, spo
~ _,./;;;L;
Żyrardów 51.,50 - 52 - 51.75.
I ułrudnien i~portowych. wpro; ~..:odo\ 'alo st~ły eksport z kr~«r'~
PAPIERY ~R:0CENTOWE
",-ad'lonych ~IedawnO prze~ ~~11 1.10-:" . połudmowo - a~er'ykan\'_'1P1::-1!<\
a ry~u pap18row proeeDt?\~ych
siwa. ~łu?mQwo-ameryke.nskle, i tikl~h o~az dopływ ~ap1tałow na
t(ndelll'Ja była naogć.ł ~ocDleJsza.
.. ~Ią~e S1ę to ze znaczn~m
te. rynkI. t n~~nnacJe z p.oszcze,przy ob!·ot.a.cb m~łycb. Notuwwo
zyWJenlem l.l~ndlu .zagral1lcz'Jle- gOlnych. kr~Jow poł?dDlo~o-a3 proc. mwestycYJna lem. 78 go tych k~aJow. ZWIększony eks 1Il.erykan1>1 Ich , pofwH'1'dzaJą 078,50 - 79, Ii em. 80.25. l;<eri~1. n
p~rt spo~ o.??~ał wzrost dObr?-1 gollJą , 1~lJdc~cJ~.
.
.
rtu. 90, ~ pwc, do!umwa 41.:.!5 -.
b) tu ludnoscl l. zapotrzebowam'
Włokienmctwo łodzku~
na
41:50,11 pół proc. poi. wewnętrzna
na a~tykuły pr~emysłow~. .
. I ry~ka~h p.ołu.dniowo ~ ,ameryt?~,63 - 65. ·1 proc. konsolidac'yjn;~
Dla pT~:mysłów .w ł«;>kJenl1l: kans~Ich me J~sl nOWICJuszem.
lil.38 67,50,5 proc. konwersyjna
c:ych .kraJ?w eu.ropeJs·~1~h. kto N~lezy orlo do. ty~h pr.ze~y7('.4 i p6ł pnw. ]js~y z,iE'm~kie 61,75
rt: poslad~Ją 'pewne doś~ladcze, i słow: kL?.r:.c . posJad~Ją doswl.ad-.65 - 64,75, -1 l poł proc. zlan,me w z~lk.resle po.trzeb J gustów I czeme, Jesh .chodzl o spe~y!Iczf-kie poznańskie 63,50, seria .oK",'
lud.no~c~ PO~UdD!OW.o - ~merY-I' ne P?trzeby l gu~ty ludn?S~1 o~'
5 proc. Warszawy z r. 1933 72,50
~~ns~!~.J , otWIerają su~ duze mo- nośme artykułow
włok'lenm72,75, 5 proe. Łodzi z r. 19S.~ ~~IWOSCl eksportowe do tych kra czyc.h. . .
64,63 - 65, 8 proe. pożyezka. . .
JOw.
, ,.
.
.
W ~wHl1J1m z. t~ szereg fn'~
!la Dl. WarsZAwy 76.50.
~~ ozywwneJ wymIany , łódz1uch w na]bhzszym czasre
GIEŁDA ŁODZKA
Ha wezora~zym l:ebraDi1l

I

I

I
I

lodzl-

I

z~lazne włoskie Sił

lelaznego. Rudy
bardzo ubogie W' zelazo. Produkcja
stali we Włoszech opiera się aź w
70
lawportowanvm
złonu.e w
. proc.
h d-!ał
"
mnyc
ZI ach przemysłu zelaznego w 30 proc. Gdl' chodzi o żdazo,
chemikaUe, węgi.el i maszyny, zda
ni byliby wfusi na import niemiecki. -t je d i k
łk' ł'
I
P OZOI! a o cne ea ow Cle n e
zabezpieczony. Należą tu m. in. na:stępujące Pf<ldukty, jak: narta,
miedź, nikbl, cyna i drzewo budo,
wlane. W roku 1937 sprowadziły
WIochy nafty za 800, miedzi ~a
. HO, drzewa za 224 milionów lirów.
Oznacm to podwojenie cy'ry importu w. sto;;unk', do 1936 roku, ale)
· zapasow
.
gromad zente
do
daJe au.tor,
.
.
.
me rozwiązuJe Jeszcze samego pro·
hlelnu. Wło.!h,'
lieza na naftę al.J
bańską, następnie na -naftę otrzyma
ną z wę~l.t l. na odkrycie złóż naftowyclt w Afryce. Dr. Biebl kończ~
!'we wywo ly charalitervstvczną u'.
ł"
'... k
wagą, Z~ w 031 me zmlemą ursa
polityki, r.!o:!,(,ki żywią jeszcze nadzie,ię na odnalezienie nafty w
&wym ittlperiunl afrykańsldm.
B.K.
S1N'ięto

zą

Ł6df,

lJI!k!JI.Ml !i(aju
0«

0-\
l

L..---.;

I

I.

POZ·•
Uelk.••

zno"Wmocnl-.lisze
I

Na rynku walorów tendencja dla
papierów wart08~iOlV"'ch
była wczo..
oJ
raj niejednolita_ Kursy pożyczek
wykazały nieznaezne wahana, z od·
('leniem naogół nlocniejs~m.
4 i pół proc. państwowa pożycz.
ka wewnętrzn~ ZW)'i.kowała o 25
pkt. Obracano nią po 64;75 kupno,
b5,25 ' ~przedaż.
3 proc. pożyczka inwestycyjna
.
mla ła tendencJ·e_ zniżkowa" nlejednolitą' lem. '1bniżyła si~ o 50 pkt.
do 78,75 kupno, 79,:?5 sprzedaż.
Natomiast II enl. straciła 75 pkt..
płacono za nią 80, iądano BO,50.
5 proc. pożyczka

konwersyjna
na poziomie poprżed·
nim.6 W dalszym ciągu
O obracano
d • nią
po 9,75 kupno, 7 ,25 sprze az.
4 proc. prem. ~ożyczka dolarowa
(dolarówka) podniosła się o 50 pkt.
Na rynk.t prywatnym obracano nią
4t '"
ł
.
4175
.
pO
,2.. w , accOlu,
,
w ządaniu.
4 proc. pożyczka konsolidacyjna
obniżyła się o 25
?kt.
Za papier
?5·...
67 75
,.
t en pacono 67,_. ząUiano
utrzymała ~ię

ł

G6ry Karl'nel

WyeieClka do Palestyny, Grecji, Turcji i Rumunii
wviazd 20 czerwca
powrót 20 lipoa r. b .
16-dniowy pobyt w Palestynie zł. 380

DO krainy

L

białych

nocy

Jedvna miesięozna wycieczka morska ze zwiedzaniem
Francji, Holandii, Anglii, Norwegii, (Fiordy Norwegii)
Spitzbergen. Wy.iazd 20 lipca - powrót 20 sierpnia rb.

Wycieczki lI'norskie
do Helsinek, Kopenhagi., Oslo,

FIORDY NORWEGII.

Cena

Sztokholmu i
udziału od zł.

na

84.-

Indv""idualne ""vjazdy
do FRANCJI, WŁOCH,

ANGLII, BELGII, ,J UGO]\,UlIiUNII, WĘGIER, PALESTYNY, NIEMIEC i CZECHOSŁO WCJ!

SŁAWII. BUŁGARII ,

Zapisy i informacje:

OLTO 'UA

nOolarówk.

-ł i pół proc. listy zastawne ziemskie ser. V -~
...-vżk'owały
..u 25 pkt.
oJ
Obracano runu po 64,50 kupno, 65

nie podlega konwersji

wym ... LodzJ
DoJar6wu
In'Westyc. I eIIl.
lIl'West~c.
Konsolldac.11 _.

~przedaż.

Wewnętrzna

79.2i
80.23
67.7i

80m

W związku z na8Zą weroraJ· Bank Pohki
120.00 tlt
5 proc. listy zastawne m. Warsza szą notatką'" sprawie upływu
endeneja utrzym:ma.
wy z roku 1933 zwyżkowały o 25 terminu konwersji potyczek do
GIEŁDA ZBOŻOWA
k Pl
. 7 50
I
eh (za WYJą
• tkiem ...
.. -- %"to
.
22.00 - tUI
P t. a·::ono za me 2, , żądano 73 arowy
Pszerue&
27.50 - . . .
5 proc. listy zastawne m. Łodzi proe. prem. poiyezld dolarowej Pszenica zbier.
27..50 - 27..150
nowe l'odniosły ,ię o 50 pkt.
Na "doł3l'ówki") przypominaJęczmień
L8.75 - 1~7i
rynku pi'ywatnym ob"acano nimi po my, iż dzień dzisieJszy jest tł- Ow!es I
22.25 - 22.60
64,75 kupno,· 65,25 sprzedaż.
statnI'm te"'nłJlem
złn.~--l·a
dO!
OWIes
II
21.75
•• •
""~
Mąka pszenlla
••
25 - 22.00
........
:;;........." -- ~1'=
Na rynk l akcjowym - tendencja konwersJi tych pożyczek na 4 ' : ' . .
...,
t
.również niejednollta. Akcje Banku proc. pożyczkę wewn~trzną...
39.25 - 40.23
Polskiegn straciły 50 pkt. i obra,
Obligacje pożyellek dolaro34.75 - SS.7i
cano nimi po 118,50 kupno, 119,50 wych. zna.idu.fące się u polto..
~07% ~:~
f!1rzedaż. Natomiast akcje zakładó,... skłch posiadaczy. które nic zo° Mą"ka psz;"na raz, 32.00 - 33.00
źyranto v"kkb podniosły się o 175 staną przedłomme do konwerMąka żytnia 50% 32.50 - 53.00
'I k .
. ~r:.." 30"'~
,,,.. "'"
pkt. do poz\omu 51~25 kupno, 52,25 sji~ obsłngiwaue będą na ta- ,'ą
a zytn1.a
.... /1)
.~0 - "".1"
spr.edaz·.
i
Mąka
żylnia
II
21.5
r. 23.60
k eh samych warunkach, jakie
M k
26 25
26 75
zostanie ustalone w układzie • ą ;i::n~':~perior 30:00
33:00
ł
między skarbem państwa a wic Oi;ęhy pszenne gr. 14.00 - 14..
rzycf('Jami z~ranicznymi. TJ"
..
.. 13.75 - 14.00
W ostatilłcb dniacb odbyło si~ kład ten ma być zawarty na
Otręby żytnie
14.50 - 1ł.7.
zebran·te pro"'ucentów
tkackl·ch
Lubin niebieski
13.25 - 14'»
~
podstawie rokowań z poszcze- Lubin ż6łty
14.25 - 15~
l\'ytwarzających tkaniny na chustki d{}lnymi kra.łaml.
Siemie lniane
53.50 - 54.60
do nosa, poświęcone szukaniu spo,
Mąka ziemno prima 27.00 - 27..80
!>obów zarad~zych vrzeciWdzi3łają'l
Gryka
18.00 - 18.10
cych kuukurencJ'j i obniżce cen.
Kasza
gryczana
~.oo - 30.00
VieŁorja
30.00 - 32.00
Na zebl"aJtiu podltreślono, że je,
Rzepak ozimy
58.00 - 410.00
dynym takim sposobem jest ścisłe
Słoma
6.75 7.00
porozumienie producentów.
Seradela
·33.00 - Ii.te
Przemawiają za tym na'itępujące
Dziś i dni następnyoh!
Tendencja społ.ojna.
okoliczności: 1) ograniczona ilość
NOTOWANIA BAWEŁNY
ó
k k' h
d .
Na trasie
NOWY JORK, 30.5.
producent
t ac IC w tym
ua'
WlfDf~. Pflf~~8URfi '
Z powodu święta, giełda JlieezyDDe
le (wśród w zarobkowego
tkactwa
LIVERPOOL.
istnieje 4 takich producentów)..
Zamk.nięcie z dnia 30.6
2) nowy dopływ ?roducentów do
Bawełna amerykańs\a:
pOWy7.szej branży jest utrudniony rozgrywa się akcja wielkiego
loco 4.37, lipiec 4.15, październik .
ni
roma,!lsu szpie~owskiego p. t. 4.2&, grudzień 4.30, styczel\ ł.32, ma ·
z tego względu, ze maszyny
e_
rzec 4.36, maj 1.14.
zbędne d.) tej (lrodukeji ą b. dro-I
Bawełna egipska,
gie a koszt montażu maszyny wy. II
Sakellaridis: loeo 7:36.
ł
b 3) b t dl
Upper: }()eo 5.29, lipiec 5.11, wrn,
nosi kilkaset z otyc ,
z y
a
I
sień 5.11, paźdrJ.ernik 5.16, listopad 5.21, styczeń 5.25, maues 5,30, maj tkanin wyrabianycb przez powyiezych producentów j~t zapewnio·
6.11.
ny wobe! tego) że towary te indRet,serill George Fiłsmaurice
.." ,........Ą. . . . . . . . . . . . . .'
tują artykuły czeskie i Jakościowo
W rolach główn,ch:
są b. dobre; 4) ze strony producen
tów - nakładców porozumienie nie
napotka na wielkie spneelwy.
Nadprogram: Tygodnik oraz
Pomi mo tyeh ok OIłcmośeł lriektó kronika
aktualności P. A. T.
rzy producenci wyraz;U obawy od,

=

I

=

h

Now, kartel

C" PITDL

I

I

l

Ilośnie skuteczności porozumienia
Łónź;.
TRAUG.lJTTA 2.
TEL. 107-86
i sprawa D&r:me zosłała zawieszo·
.!-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ' na da pneei:t: kilku t,pm.

Polsk'e Bfuro Padr6i, SP. Akc.

nf,.~:~rcedaż
1 upru\
jl.2li

11

l

I·
WieCZni·k
Kro"lewskl-'

I Luiza Ralalr i lilliam
Ceny mielec na
wszystkie seanse

POWIli

od 54 gr•

Od 2- '1 po

poło

Tel. 165-56

HislOfJane ogłoszenie
. matrrmonialne

Wykorzystanie

siły

wodnej

Ogłoszenia matrymonialne istnie·
ją.

od t'7.8SU, odkąd drukuje si~ ga~
l,ety. Z oryginalnego ogłoszenia,
ktlre uku.zało się w roku 1863, powst.ało slawn9 szcześliwe
małżeń
~t.wo wielkiego czło~ieka.
Pewnego dnia na zachodzie Ame'yki ukazał się nas~pujący anons:
"Farmer, czterdzieści jeden lat,
życzy sobie {{orespondować z miłą, młodą damą. Uroda niepotrzebna. Dusza niepożądana. Małżeń
stwo niewykluczone".
~Hoda MEG CHARLTON prze('z~'tała to ogłoszenie. Przejrzała się
w lustrle, uj~ła pióro i odpowie·

Kronika reporterska
województwa

W pobliżu wsi Maria.nki, pow. łę·
czyckiego patrol policji zatrzymał woi
nicę
32-1etniego Edwarda PIETRU
~~E'ySK1EGO ze wsi Marianki, który
J~zdzJł szosą po nieprzepisowej słro

lnIe.

W toku dochodzenia okazało się. It

)

IPielruszewsld jest ścigany listami goń ·

lziała:

"Drogi panie. Nie jestem

łódzkiego

pięk

czymi za zabójstwo swej macochy 53 ·
letnicj Władysławy Pietru.stewskiej.

nością. Nikt nigdy nie utrzYmy-

T~em

wał, że
młoda i

posiadam duszę. Jestem
przyzwyczajona do cięż
kiej pracy. Nie lubię towarzyst.wa
ani tańców, i byłabym szczęśliwa,
gdybym mogła zamieszkać WIt'
małej farmie. W oczekiwaniu łaso
kawej odpowie lzi pozostaję..."
Po upływie dwuch tygodni nade-

maJątJm

Zabójca
niu. (1)

fi

"Droga

ADIO

Sądzę, że:;

został

osadzony w

podział
więzi.

Zag:niede ucznia

dla wyt·;v'arz..!Vlla energii elektryc' nd odbywa s~ę coraz inten~ywniej nawet w tych krajach, które posil'·
dają dostateczna ilości w~gla.

;zła o.ipowiedź:

panno Meg Charl1on.
jeSt pani małą oszust·
ką.
Lubi pani ciężką pracę
i farmę tak mało jak i ja. Lubi
pilni towarzystwo i taniec tak
bardzo jak i ja. Obawiam się, że
podałem głupie ogłoszenie, ale
było ono pomyślane poważnie. O·'
becnie posiadam sktad z węglem
w Chicago. Poza tym wolaJbym
być żołnierzem, nii: farmerem.
.JeŚli pani jednal\: to nie zraza, to
proszę przyjechać do Meadowville. Każdy na mit'jsl'u wskaże
pani moją farmę, Z szacunkiem
U. S. S. GRANT".
Meg Charlton pojech:tła do Meaile wvill~, cho·:li.a.ż jej tego odr:t.dzct·
no. r07.naJa Gi'anta i w dwa tygod·
nie p6źni pj poślubiła. go. Nie miah
nitdy IJow<.du, by żałować swego
kr,'ku. W r"ku 1869 został Ulisses
r~rant pr'Jzydentem U. S. A., :L mała
:J1eg, która iloz nała swego męza na
I'kl1tek O~łOS7.;:lflia, została pierwszą
!':t'
Z' dn
h
d amą o..: anow J3 oczonyc.
Oryginalna 1wrespondenr.ja przel:how.vwatUI. J'!3st w archiwach Bia.h'go P,)m'l.
.........................

zabójstwa był .spór o
po zmf\rłyru ojcu.

szkoły włóki6!nnlCzej

9

lii·letni Leopold - KamI Biernat % A,.leksandrowa, uczeń szkoły włókienni 
czej w Łodzi, wyszedł z domu przed
kilk~. dniami .r~no do szk<lły i od tej
G VI.
li U
I I ChWIlI wszeIJu sIad za n1m zaginął.
Dziś
Zrozpaczeni rodzice powiadomili o
o godz. 9.30 wieer. w Filharmonii zaginięciu syna. policję, która roo:esła.

KOMUNIKAT.

St

DZISIEjSZY PROGRAM
AUDYCJE ZAGRANICZNE
RADIOWY
LONDYN (261)
6.26 GimlJ.astyka i ml1zy1m z płyt
i DROITWICH (1500)
7:15 ~I)ncert w wyk. orkiestry 12210 Trio fortepuUlowe A-moli
wI.JskoweJ.
Br;.thmsa. Sonata Ravela i Kwin·
11.15 "Jak kraenoludki pomagg,·
tet Prok~fiawa.
ły Skr'Jlkowi?" - ~łuthowisko we- \
dhlg' Marii KonopnickiE'j.
_
PRAGA (470~ .
11 ·10 Śpiewa Iliza Korius (>l,'- 21 O~ KOllcert na 2 fortepuluy Dll·
pran).
'
sika i Symfonil". G-moll Haydna.
12.0'3 ·Audycja południowa.
'
KALUNDBORG (1250)
13.45 irtwory W. :Mozarta (plyty) 2235 Kwintety dęte Carabelli 1
14.15 Muzyka obiadowa (płyty).
Wooda.
15.15 "Przygoda
Mar<:'eliankH l.
PARY! (432)
!lIajstra.Klapki" _ bajka..
2030 "Jaskółki" - operetka Hirch

I

"K I t rIO L; g a

PrzedstawIenie

Dstafąie ~lgow.e

'wletne) rew li aktualnej p. t.

la ;a B~crnale~. listy gończ~.. .
.
ySOplS zas,mJOnego uczma. wzrost
1.78 ctm., tęgI, twarz pełna, oczy niebie&kie, włosy jasn? - blond, . ubrany
był w płaszcz letm,
koloru Jasnego
rmundur szkolny ko·l o'r u granatowego:
spodnie golfy, szare, pończochy sportowe szare, pantofle czarne, koszul,
spodo'\va granatowa, krawat ciemny w
paski białe, kalesony trykotowe k~ót·
kie. Na palcu nosił sygnet zloty. Za·
brał ze sobą walizkI), aparat fot<l.gra.
Hczny, książeczkę PKO., wysŁawioną
na własne nazwisko. a opiewa,iącą na
1.000 złotych.

HOT Dl WEtT A DElE I

Bilety od S4 gr. już do nabyCIa w
Stow. "Kultur- Liga.·, Zachodnia. 68,
tej. 191-1 S.
Stow. Kultur-Liga przyjmuje zapisy
na kolonie letnie VI Karwl!. Krośolenku i Ciechocinku. Informacje
codliennie od 11-14 i od 17-22 117.

I

- -- - -

I

Y!

rualUt.

Urząd śledczy w Łodzi prosI osoby-

któ:e~y posi?~aly

_

jakiekolwiek wiadomOSCl o zagmJOnym Leopoluzie • Ka.
rolu Biernacie, by powiadomiły o tyJII
najbliższy pOiteTunek policji. (l)

15.45 Wiadomości gO$poGĄrr.ze.
LIPSK (38~)
16.00 Koneert rozrywkowy w wy
k( naniu orkhstry.
21 00 Utwory Sibeliusa «(Canzonet·
16.45 Jan Matejko _ opewieM
ta na Orkid'3trę smyczkową, Se·
biograficzna.
ręJ.ada na skrzypee z orkiestr~l,
Valł'e trióW i Symfonia Nr. 7).
17.00 Pogada'lka g·ospodarcza.
amer,kańskie
171 M
k d
k'
SZTUT(iART (523)
.!5
otywy
s no ynaws El 00 00 "Undioa." - romantyczna. o·
U'lyty).
Podczas ostatnich ćwiczeń lotnl.
pera Lortzinga.
(zych nad wschodnim wybrzeże..
17.% Audycja literacKa p. t.
u. ~. A. zastosowano ~ powodze.
"Bajki Ignacego KrasickiE:'go·'.
RZYM (420~,
niem bombowce, które (~zjęki speDl'. med.
18.00 Z życia. owadów - poga· 21 00 "Niemie~kie Req1.1 iem·' Brahm
cjalnym barwom ochronnym były
danka.
sa.
I niev.:dzialne na pewn~j wysolwści.
184J "Pod piorunami" - opo-'
FLORENCJA (492)
Alela Kościuszki 21. DziE'nna barwa oehronna polega na
21.30 "Miłość cygańska" _ operet.
tel. 246·33.
pomalowaniu &podnich płaszczyzn
wiadauie WeYilsenhoffn.
Spec.
19.0.1 Recihl fortepianowy Kre.
kil. Lehara.
skrzydeł l l<Olpu~U farbą bladonieseksualnych j sk6rnJc"
neka;
.
•
.••
6 • • 0""""$~.~ • •O.6 .... t
bieską,
natomiast gćma powierzch·
POWRÓCIł..
LEKARZ. DENTYSTA
nia sl.tzydeł pomalowana jest ''"
19.20 Pogadnnka aktualna.
19.30 1000 taJdtw muzyki w wy- łf
P R Z Y M A L O W A N I U k.raty jaśnosz:ue, niebieskie, zielo-·
IIrnl~di~:~: !d~2d:1Q ;·poł. k(.naniu zespołu salonowego. (W'
IDIII O\VICZ~
ne. Bombowce do lot6w nocnych
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ przerwiI': .,Z!ł szczęścia" _ skeCZ
•
Ił W
.
pomalowane zostały na kótor cur·
Nowickiego).
Śr6dmie~i ska 16
dodać koniecznie do wapna 13000
ny. VI nocy t awet na wysokmicl
metrów nie mogły reflektory
DOKTOR
21.10 Gawoty i meI:uety.
przyjmuje od 10-1 i 3-S
wykQ'ć tych bombowców. Bom~. OO Finał konkul~u uh pianitel. 23308
S ; . \ bowee dzienne t·a wysokości około
stt.w lm. Ysaye'a. (Transmi~ja, z
«' k~6ry .dopiero ~zv~i malowanie
metrów były niewidocree. A
k
•
Brukseli).
&
'li
~
"
nlescleralne, niezmywalne. paraty podr,;łuchowe nie mogły
sa auo og
.
rrp~6~k~t~
stw~erdzić zb!i:hania się i przelota
przeprowadził się na
~
• ~ .
SKŁAD FARB
esk. tory, gd~z motory ~owelfo SY'
ul. Przejazd .. 7
odv PINGWIN .... świetne, choć tanle.'!ł
&1emu spraWIały znaczrue mmeJ ~
Tel. 132-28. Godz. prsyjęc: 9-11 i 6.8
.
łasu nji zwykle.

f.

iłłiewidzialne
bombowce

Woł\\o\VYSki
chor6b wenery"nych,

I b k ·

Cegielniana 11, fef. 238. 02
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Film ten ilustruje dzIeje walk o I\i.
podległość Polski.
W roI. głównych!

Dziś wspaniała

«l_

filmu p. t.

eo~

e

JADWIGA SMOSARSKA
i WITOLD CONTI

I

Ceny miejec: I m.1,OtJ, II m. 90 gr., III m. 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem zaimowania dowolnych mieJ Ba.
~ ~~
W nied/liele i święta nieważne.
Pocz. przedst. w dni powsz. o godz. 4, w nied;dele i święta o godz. 12
C!!t:o::

2:eromskiego 74:/76. tel 129-81:

:go ~~

Następny

pro ram: .... PAATER.. Z

Magdą Sc:.hne6der

~~::~~::::~~~::~~~::~~::~~~~~~~~~..~.........,~::~::::~~~~~~::·~::~D~Zi~ś~p:o:r~a:z~:os:t:a~t~nl~I~..~~~~}~~~~E&m;m~a.....
'aJ Dz,ś premiera filmu p. t.
,
Rilwela\lyiny' film w naturalnych koloraoh
ord-

,,0 S I{ 4

Ił ż O N4"

-- t OCZY
I PUSZCZ
powieści

O Dramat niewinnie skazanej tancerki, poslldlonej o za•

~

w r.

O

N W r.

b6jstwo rywalki...

gł.: UOLORłS

wg:

gł.:

.,Kraj Boga i Kobieta"

GeOrge Breot i BeverlY Roberts

DEL RIO
~
Ceny od 54 gr.
~~~~~~~;:~.:D.~___..._.:D:r;O:U::G:L:A~S~=:I.=~_==-====;;.~A._J~ut.ro~U~'_OI"-':LO~~·,::.s:ze:.:.f~w~rw:;i:ad:u~
.. Wr~gł. conra~ V~eldł
_ J. Poraz .pierwszy w Łodzi!
Dzii premiera!
Wielki podwójny program!
II. Wśr6d ludzi wyjętych z: pod pr'awa, gdzie decydai' pięść l rewolwer, gdzie

Cegielniana2
Tei. 107-34.

_., _ \l\,'
.w
~ \~

y

P'OW'ISpili Zlje.mst,

roli gł.

Wojna ..• NiebY\lLl!la emocja i napięele od pierwszej do ostatniej sceny

iOtzgrYAiię
~1t.E~1 ~I I AWSPYrOel~krCahnugł:. I
t H
SPENCER TH~tY,
mistrz maski JOHN BARRYMORE
Y

j3

1p
a kC

fil(mu

I

J I

fiUDY! 6EOJlfiE, fRnHtHOT IOnE

I

Początek o g. 4-ej, w soboty. niedziele i świ~ta o godz. 11 ej

_1.;;.;~;;....-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:~l:...

Służba Obywatelska w
Wodna 40, tel. 177.73

lodzi

pełne

prawa

szkół

~N=r.

148

I

od 1-17 czerwca
Egr.taminy wstępne 23 czerwca b. r.
posiada

____________________________

t9:Sl5

I

przyjmuje zapisy

Liceum

PORAN~Y" -

Do akt. Nr. Km 931 I 38/
i 917 ł 38
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w tod z i
rewiru U-go, zamieszkaly w Łodzi.
Przf ul. Andrlleja 11
na z~sadzie n [t. 602 K. P. . ogtasza.
że w dniu 9 czerwca 1938 r. o gcdz.
14 w Łodlli, pny ulicy
Leszno 41
odbędzie I$ię publiczna licytacja ruI chomoścl a mianowicie:
2 maszyn do wyrobu watalin,
oencowanych na łączną sumę
zł. 4000.które można oglądać w dniu licytacji
117 miejscu sprzedaży. \V czasi~ ,'ryżej

LICEUPI GOSPODARCZE
Stow.

v - .. 'Cił-,OS

palistwowyeh.

I

I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'; łoznaCZonYm.
Łódź. dnia

18.5. 1938 r.
Komornik (-) Marian Lipiński
'Sprawa f . • Wełpol" i Tow Ubezp.
• Pn:esbrność" i in
p·ko firmie

DLA CHORYCH
NA RUPTURV

Do akt. Nr. Km. 81.5 I 38
OBWIESZCZENIE
Komornik S~du Grodzkiego w Ło
dzi rew 13-go, zllmieszkllły w Łod_i,
przy ul. Andn:ejll 11
na zasadzie art. ft02 K. P. C. ogłaua,
że w dniu g czerwclI 1938 r. o god,;.
12 w Łod_i, przy ul.
Piotrkowskiej 87
odbęd~ie się publiczna licytacja ruchomości II mianowicie:
kredenllu dębowego, segarll, kanapy,
stołu E krzesłami, SlIafy i lustra
oszacowanych na łącznIl sumę
zł. 555.kt6re można oglądać w dnia licytllcji
w miejscu sprzedaży, w clI!Isie wyżei oznaezonym.
Lód:t. dn. 18.5. 1938 r.
Komornik (-) Marian Lipiński
Sprawa Z. Sswalbe i in. p-ko HugoIlowi-Leonowi Pllulusowi

(przepukUnJ) skrll)'wieDle kręgosłupa
(garby) paraliże, gmźllce koki i r6ine
kaleelw.tu Specjalne ortop. bandaże
gumowe dla mężczyzn, kobiet i dzieci
na bardzo zastarzałe niebezpieczne
Itany j 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 (platfus s)
wkładki aluminiowe. Speejalne lecznicze sorsety ortopedyczne
(korektory) prostotrzymacze, aparaty różnych systemów na skrócone
nogi i wszelkie ułomności ciała. Sztuczne nogi i ręce (PROTEZY).

I

J. R4~wioRT Jł
ZAWADZKA 8 2~~~~~ ~I
~.

obeenie

dawniej

Wólczańska

S(J-Ietnia

......."

Do IIkt. Nr. Km. 7861 3S
OBWIESZCZENIE
Komornik S~du Grodzkiego w telDOKTOR
d_i rewiru 13-go, zamieszkały w Łod_i
przy ul. Andrsejll 11
nil ZlISIIdzie IIrt. 602 K. P. C. ogłaslII
że " dn. 7 czerwca 1938 roJcu o g.
12 W Łodzi, przy ul.
Specjalista chorób wenerycznych
Piotrkowskiej 121
skórnych i seksualnych
i Gdańskiej 162
odbędzie się publiczna Iicytllcja ruchomojci,:I. mianowicie:
Ihiąiek różnych Ilutorów i o r6inej
prsvimuje od 8-11 i od 6-9 w
trdci, Illbumów do znauków, urzą
'" nieda. ' święta. od 9-12.30 pp. ,
d_enill sklepowego i kllsy ogniotrwałej
osncowanych nil łączną sumę

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

10.

prakt,łllI.

HENRY OWS; I

UWAGA: Dla ubespiec~ontch '" Ubetpieczelnl Społ. snaclIne i specjalne ulgi. - NOWOŚĆ ORTOPEDYCZNA: PońcIocIa, gumowe
(IDEAL) na żylllki, i formatory gum. nil grube nogi.

r ..Iglaszen·
drobne I
--....------..------..
.-------------------------~
~.--

l"J;eprawdopodobne,
o
jed no !:
p r oVJdziw~
Eliksir Vademecum, uniwersalny środek antysep·
fyczny. mo zastosowanie nietylko jako niezrów.
nony preparat dla rocionalnej higieny jamy ust·
nel, gardła i błon śluzowych, lecz sluży również
najróżnorodniejszym celom higienicznym. Eliksir
Vademecum jest znakomitym środkiem orzeźwia
jącym (2 krople Vademecum na zwilżony ręcz·
nik usuwaią uczucie zmęczenia i ból głowy},
służy jako środ0k
ochronny
od
ukąszenia
owadów. od po~u i nlerr,il el woni, oraz przy
oparzeniach. W
słabym
rozt worze
elik Si r
V o d e m e c u m jest r.:~OCl3nlOn'l jako ś r odek
orzeźwiający dia c:d!a i Iworzy' (po goleni v ),
Polecany
przez
powagi
lekarskie
swiota.

.Łofawa"

--~

TraUDulta 9,

2ł.3833.-

f:~~~6!.9f

AL

IZBIC

wykwalifikowana pielęgniarka

H01IJl'INJ\

które moina oglądać w dniu licytacji
z długoletnim doświadczeniem
WLOflZIMIERZóW.
Prof.
Ch. • miejscu .przedaży. w czasie wyżej
pl'z.y'jmuje wSlclkie zauitgl.
oznaczonym.
Gwint wyjeżdża. na. lato i zabier:ł
w miesiącach letnich
UzdrowiSka
OYZURY.
TEL.~~
Łódź. dnia 17.5. 1938 r.
DR. MED.
~-..---= uczennice i uczniów. Wikt pier. Komornik (-) Marian Lipiński
KARWIA nad Bałtykiem . Kolonia. wf'zorzędny. l gimn. Magi~tra cka 21. Sprawa J. SlIclepańskiego
p-ko firmie .Wllldemar Gluck· IłOSfN(
243-10
wyp,.ezynkowo "turystyczna. pod
Choroby dzłed
" r
J\ier. G. Lichtenszta.jnowej i l.
ordynuje we wilii własnej (daw. Zbar)
Grlludmana. mieści się w ,vilh "Bał RABKA peJlnokomfortowy pento zdrowlel
ulica Kolejowa - teJ. 8
tyk". Pierwsza. grupa wyjezdża sjonat "Riwiera"-zarząd Gołd- - , N ,.W
Cy'rlinowanie,
drutowanie i fro402-7 IlO.sZUKIWANA kuchalka (izr.) do
1 czerwca. Uczestnicy kolonii ko· malll, tel. 267.
terowanie posadze:" czys"czeDR.
MED.
"_
.... _
pensjonatu, An8tadta 5, m. lO,
rzystają z indywidualnych
?niżek
me wystaw i okien, sprzątanie
biur i pokoi. odkurzanie elekkc1i'j.)wych w obydwuch kierunwytłrowanłe
w godz. 8 - 10 wiecz.
troluxem. Reperacje linoleum.
kach. Informacje i za.pisy: Bibl.
Pakowanie okien i dnwi .
.,Lektor", SródmieH:3. 7, codzkn- ANGIELSKIEGO j n::ieckie;
Hit: 'Jcl godz. 11 do 13 i od 16 do 21. lII('tcdą konwersacyjną szybko wy- ~....
~ _W_II"'''.
choroby wewnętrzne
-2 ueza Kryszck, Pomorska 15, tel. 2· (\::;IJB. POKÓJ (mc.żl b:llkon i
.
ordynuje
!
Piotrkowska 44.
171-28. Zastać od 2 - 3. Korespou widok na zieleń), zaci~zna ulica.
Wiśniowej
tel. 202-.. 4.
KRY~r!;A. Nowowybudowany lu- deneja. tłumaczeI:ia. U'keja indy. r:rzy kultur. rodzinie poszukiwany willa Agińskiego (przy lesie) 'fel. 43
ki"usowy pensjonat .,Orion" przy
wid. 7.ł. 1.50.
655-3 ~O~I('~r~t~y_s~u~b~,,:Za:ra:z~'~'._ _ _ _ _ _~e:.:.:.:~:.:.:,.:,,::o:":"':"':.:.:9:.:"::.:.:.~I~~~1!~~:::~~~~~~~~~~
.f'atrii' czynny pod zarządem
KorJ,ów. telefon 184. Pelnokomfor·
tnwy pensjr'na.t . ,Złocień", telefon
l,
KN
,
1
i.17~' już czynny. Zaną.d Kornowie .
•\ ut o pensjonatowe dla gości.
Impregnowane ]
.
W r~1. .gł. , M
l'Ka~i
~ns
572-5 jedwabne w dużym wyborze O
poleca MODERNE" Piotrkow_
Cygandkle melodie!
.Miłose huzara!
Węgierska krew:
•
.
ska 10 !lfr 11 p
,
"19-10
Kopernika 16. tel. 140-7i
Pocz~tek w dni powszednie o g. 4, w nied'il:ele i święfa o g. 12 w pol.
Pł.K ... JONAT "ZaCISze Lesne" A.
, ..
~
~zykjer - Żćłtkierowej W Zakrze- .-~()----':r • • wie przyjmuje zamć.wienia. F:.ucb- PO~( Z. ~R":, s~a.rp~tkl. ~Jwlękllia wykwintna, na żądanie diate- WJ.y ~vyhor, rcll':lllez z I?ałyml s k a z - .
•
Zarząd Miejski w Łodzi "·ydział Techniczny
tyczna, Telefon w Lo:lzi 275-24, ;~~1. ~l;z('d~Z ~ft:a;llc.z~al ce~łr
Zarząd l\fiejsk: w Łodzi Wydział Techniczny
iPlafon na miejscu Po(ldQbice 30.
.l·lS e .a ryczne. ro mI('J~ {a ;.;., ogłasza przetArg nieograniczony, ofertowy, na ogłasza przetarg ni-eograniczony, ofertowy, Jllł
166-2
."
.
2 .')'" .) lc-wa JFiryna.
L'.'.,
~
wykonanie rohot zWIązanych Z zahrukowamcm I wykonanie:
1) przebudowy ul. Andrzeju od ul. Piolrkow-. ulic: I{arpiej, Literackiej i lO-go Lutego.
PEŁNOKOMFORTOWY pensjonat DO SPRZEDANIA ~tńł !lo m ~ ~:lhV '
\Varunki przeLar"u ~raz ślep'i! kosztorysy o- skiej do Al. Kościuszki.
Mar!i Szerowej w :rs: owYIfi OtW?c. z blatem marmurowym Tel. 20u-70. I fertowe po cenie zł.
(pięć) za komplet df'u.
2) przebudowy ul. Legionów od ul. Piotrkow~m. JUŻ c,zynny.
MI~10. wysokJch - ___
ków na 3-y ulice łącznie nabyć można w refera·~ kie.i do .\.1. Kościuszki.
:~) przebudowy ul. Bandllrskicgo od ul. Pi.oLl's~vJadczcn
ceny lllskle. A~r.cs ·
~
If' ~
cie techIl'icznym Oddziału Drogowego, Plac 'Woll,łowno, Nowy Otwock, 8kr~
'IJ"
., U
, ności nr. 14, pokój nr. 64, w godzinach od lO-ej I kowskiej do Al. Kościuszk i.
l (·('zt. nr. 6. Tel. nr. 26.
100--...
,
do 12-ej c·odziennie.
\tYarunkl przetargu oraz ' lep ::! ko . zlur~':>y ofertowe
po cenie zł. 5.- (pięć) za kompiel druTermin
ofert
dnia 15 czerw
ków na ~-y ulice łącznie nabyć można w refera·
:,Z..V:ll::iZF ' . LE8NE .Zakrzew.
ca 1938 roiku o godz. ·12-ej.
cie te<;hnJicznym Oddziału Dr og01,ycgo , Pla c \YolPen;'Jonat Pauhny Kolsluq. Zl!ło~ze lekarza weterynarIlA. M. Relcha
Ot...·
f t
t' t
. d .
d . .
_ ' • • '. r ,
.~. L'd' 21737 T '·· I Gd
- k a .... 7 -a 112 'nw"rCIe
o er nas ąpl egoz ma o go Zll1Ie ności nr. ].J., pokój nr. 04, w goclzinach ocl lO-ej
1,1:1 l lil.olmacJv.
o z
'. l
ans
15
do 12-e,; codziennie.
(róg Zamenhofa)
tel
DLll'd',
. ' 28 ma Ja
. 1938 rok u.
lf'f!m na mi 3.i::wU Poddębice 14.
_
". 175-77,czvnna
.
o z, d' nla
Termin skłudallia oferllJJl~: "a dnia 15 czerw
DSÓW
.
ca 1938 roku o godz. 12-ej.
I~AB'KA. Pełnokomfortowf' pellsjo•
ZARZĄD MIEJSKI W LODZI.
Otwarcie of,erl nastąpi tegoż dnia o godzin i·'
naty St.orcbowe j .,Jedvna\'zka'·, ---ATIEAIALV )' d
k'
ł
k t'
.
k'
12 min. 15.
.,Janina·'. Bieżąca ćiepł~, ?imna
ams. le: na p as~cz~, os lUmy l su me
woda w pokojach. Kuchnia wykwit· B I E L S K I E
fi
męskIe: na u~rar:la l palta.
. Ló?ź, dnia 28 maja 19;~8 roku.
na. CCTly niskie.
!'J73- 10 \ poleca: "WłóKNO
wł.
I
fr. I p.
ZARZĄD l\UE.JSKl W f,OBZT.
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łoszenie.

I

5.-

I

I

I

składania

upływa
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Strz'ZenJe
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J. HUPERT i S.. ka

2
(ziii"DiOSI
i
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szar'Mifolć I
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Górze

OgIoszenle
·

I

;giena

I

Posad"

I.....

KRAJOWE

P,.enumerala

mIeSIęczna
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50 gr., nekrologi

za wier~z milimetr,?wy l-szp~l.towy (strol1~ 5. szpalt~: .1·5za strona 2 zł.: H <, k~amv Il' ~-,!?II' •
redakCYjnym zł. 1.00; w tekscle: z zastrzezenlelll mlf'Jsca 60 gr.. bez zastrzCZE'llla mll' :SC"
łO gr. Zwyczajne (str. 10 'szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za "ymz. m\JIDniejszl' oglo'lenie d
1,')0
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz. najmniejsze zl 1.20. Ogloszell;a laręczvnowe i zaślubinowe 12 zl. O:!/o
szenia w dodatku niedzielnym .• Rewia'· (str. ;; szp.) 1 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane .są fJ ,)0% drt,ż('j
firm zagr. 100%. Za ogłoszenia tabIllaryczne lub fantaz. dodatkowo 50% . Ogłoszenia dwukolor. o 50% drużeJ

Za Wydawnictwo: "Głos PoranDy -

Jan Urbach i S·ka" Eugeniusz Kronman.
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