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miasta Godlewskim i prezes>em Edwardem Ho ·manem , , . . . e prezesa Hofmana na .. prawo .u-oziestnicy uroczys osc1.
sztandarem. U dołu od strony lewej przemow1em
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Krymski).

Fot. Warner Bros.

Nads•z:edł Juz do Warszawy film ,,Gonce1 tl!na". W filmie tyim znakomita para akr()r" ·
ska, Fred Mac Murray i Ca.rola Lomjha.rd, pod-0bnie, · jak w ,,Rękach ·na stole". pcpisuje .się niezrównanf.b s;wohodą· i kapitalnym ujęciem ról. „Oo nicertina" posiada
ponadto scenarjusz, które1go nie porwstyd:z:łby się Conan Doyle.
1

Fot. ·Paramount.

Odbito w dru~arni „Kurjera Łódzkiego"

.
182, tel · 108-81
Fot. A. Meyer, P10trkowska
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Wicelka WU§iawa łila
lf!ClłsPlgtzna w Pradze.
W sali wystawowej staw. artystów
czechosłowackich „Ma,nes" w Pradze otwarta została w tych
dniach
wielka wystawa filatelistyczna. \V _kil
ku tysiącach drobniutkich obrazko:V
różnok:ołornwych kryją si~ olbrzymte
miliony. Lailk nawet nie potrafi wyobrazić sobie, jakie kosztowności oglą
da.

fedną z najciekawszych ekspozycyj ·jest kolekcja

pier;ivs.zy~·n

z1:acz-

ków pocztowych na sw1ec1e, rmanowicie z roku 1840, kiedy to po raz
pierwszy użyto znaczka pocztowego,
jako opłaty za przesyłkę P?Cztową w
Anglji, gdzie obecnie tech111ka znaczków pocztowych stoi na najwyższym
poziomie.
Sekretarz związku filatelistów cze
chosłowackich Basiika wystawia kole
keję listów ze znacz:kami obu wypraw
do bieguna południowego, przedsię
wziętych przez admirała Byrda. Jak
wiadomo w jednej z tych
wypraw
wziął udział także młody uczony cze
cl10słowacki Dr. W. Vojtech. Widzi
my pożółkły papier z wybladłym atramentem. Widzimy 1isty,
pisane
gdzieś pośród ,,wiecznego spolrnju Io
dowego" a w ich rogu kurczy się ma
ły znaczek pocztowy ogromnej war·
tości. Jaką podróż musiał zrobić, aby
dostać się pod szybę witryny wystawowej w Pradze.
Ekspozycja filatelisty Jandy obejmuje wszystkie znaczki pocztowe wy
dane w roku ubiegłym w Anglii z okazji „srebrnego jubile1-szu ,,Silver
Jubilee" . Tenże wystawce:1. posiad<1
tu cenne okazy t. zw. First Days Covers". - Są to koperty wydawane w
Ameryce przy różn'yc'i1„. okazjach z, d:l

w

ni,edzielę,

dni:a 19 bm; Związek Niższych .:B'unikcjonarmszów
. P. w Łodz1i święcit 15-lecie istnie1nia.

tą

pierwszego dnia ważno~ci. vVidać
nich portrety prezydentow .'.lmerykańskich: Lincolna, 'Waszyngtona 1
Roosevelta.
Talkie filateliści posiadają
swe
je
znaczki klą:sycznc". Wystawia
przewodniczący Związku stowarzyszeń filatelistycznych Dr.
Bugusłavv
Rierrer. Jest to kolekcja starych listó~ z znaczkami pocztowymi staroniemieckich i staro -italskich państw
Znaczki te są rzadkością i niejednokrotnie nagradzane były pierwszymi
różnych
wystawach
naarodami na
mi~dzynarodowych. Filatelista bcr11e1~ski F. Dufek wystawia ekspozycie szwajcarskich znaczków lotniczych
Nie brak także ekspozycji ·znaczków
na

-

U.
P. Prczydei1t R. P. przyjął na audiencji C:c;egaeję Zw. Pracowników Ptzemysło
wych, Biurowych i Handlowych w Kat·J w:cach, w osobach prezesa Ludwika Maciejewskiego, wiceprezesa Klemensa Zawiszy i se·kretar-:m Włodzimierza Kamień
sldego. Delegacja ta wręczyła Panu Pre zydentJwi pamiątkową księgę .z okazji
15-lecia istnienia Związku. Jednocześnie delega:cja wręczyła na ręce P. Prezydenta
CZlek na su:mę zł. 1.000.- na rzecz Nacze'.nego Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego.
Zdjęcie nasze przedstawia delegację u P. Prezydenta R. P.

sowiecldc'i1. Niemicciki filatelista wystawia kolekcję znaczków jugosło
wiańskich.

wystawowemu udało
kolekcji Prezydenta - Oswobodziciela T. G.
Masaryka. Kolekcja ta .iest szczytem
wystawy i cieszy się największym za
interesowaniem. Dotychczas nigdzie
nie była jeszcze wystawiana i etano
wi swego rodzaju niespodziankę. -Własną ekspozycję posiada tu i czechosłowackie mh1i,sterstwo
poczt i i
telegrafów,· które obrazowo pokazuje
jak powstaje znaczek pocztowy. Na
uwagę zasługują również znaczki ostatniej emis.ii austriackiej z przedruld em „Poczta czechosłowacka 1919".
a wreszcie pierwsze pocztowe znaczki czccl:osłow.'.lc!dc.
Komitetowi

się zyskać również część

Przedstawicie1e władz pai'IBtwo1wych

W dniu 15 bm. odbyło się uroczyste poświęcenie no:wr.:>otworzonej placówki p. n. „Ośródek Pro.pagandy i Sprzedaży L.O.P.P."
przy Łódzkim Obwodzie '..~iejskim L. O. p. P., przeznacz:onej
dla ·z1aopatryiwa:nńa w śmdik.i obrÓ'ny przeciwlotnicza-gazowej
województwa łódzki~o. Aktu poświ.ęcln,1,a doJvanai ks. prałat
dr. Bączek w obecności w:tadz. wojskowych, admin:iistracyjnyich
samorzącfowych i L. O,· P. P.

Państwowych

i

spo1f ecznych,

r
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Józef Kurpess1a, ·zn.any biega.cz łódzki, wy
c•i.lfal się z czynnego życia sportowego,

binrący

Dr. I-falasy - mistrz Europy w slrzela~1:u
do gołębi. W tych dniach odibyly się w

u~zdał w u~oczy,s.tym po,święceniu „OśrodJka Pro[pagandy i Sprze-

daży L. O. P, P. 0' Siedzą pp. ·d-ca O. K. Nr. IV gen. La,ngner
ks. prałat dr. B~cz.e:k, n::i.cz. Je.ll'nck, prezydent GodleWiski
prezes P. C. K Fled)er, 1prezes Obwodu Miejskieg„:> L. O. P. P.
dyr. inż. Wrede, dyr. ldźko:wtsiki, wiceprezes. Obwodu Miejskiego L. O. P: P. dyr. Ostrowski.
2 -

Wanns,ee pod Berlinem strzelanfa do gołębi o mist:rz.1ostwo Europy. Tytur :m.lstrza
;przypadł° Węgrowi dr. Halasy,
li
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nadzwyczajnego zjazdu Sybiraków w Krako·Wie
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złożenia.

Na P")kładzie O. R P. ,,BaJtyk'', odbyła s.ę uroc.cysta prvmocja absohventów Szkcły Podchorążych lVlal'yna:rki Wojennej. Wurcczystości wziął udzia! w charakterze
1

Z in,i·cjatywy włościan
za.mieszkując/ iogranicze p•0lsko -łotewskie w rejonie
Plaus~zki~t otaczano j;ż od dawna sp/ 1 ą opieką i ochroną starą so•snę, roisnącą
prawie ze na samej granicy, Sos11a1 ma spedalną tradycję prawie hisb0ry.cznej pamiątki, gdyż w r. 1863 chowapod nią koTespondencję powstańczą i obok
niej mieścił się punkt ·2iborny grupy tyzantów. Ostatnio z inicjatywy delegacji po·1'skiej dla u stale.ni a granicy po]~ otewrskiej, o·raz staraniem miejscowyc11
wtościan, umieszczono na tej. SQ,Śnie pliczikę z obrazem Matki Boski.ej Ostrobr klej.

rePreze•ntanta P. Prezydenta Rz:plitej szef kiero:\vnictwa Marynarki Wojen nej kontra
dmirat Jerzy Świrski. Po ms.:1y św, i serdecznym przemÓ\Vieu.iu ks. kapelana, wygłosi! do promowanych, najmłodszych oficerów Pdskiej :Marynarki Wojennej krótką żołn!erską. mJ\Vę komeJ1dant Szkojy Podchorążych komandor Morgeistem.
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pę tYs•o.biJsitości francuiskich i po1lsk'
h
d • . p, mm. ecka prze.z gru' l•c na worcu Liońskim w Paryżu.

szkoły ppor. marynarki Kaz»mierz
śwlirslkiego, w ·darze· od P. Prezy.denta R.

Saida.wski
otrzymat [\ rą.:._
k,m' ra.dm..
P. szablę, wraz z powh'lszowur.iami złożo
uynti w imieniu P. Prezydenta R. P. i Generalnego 1'nspektora Sil Zhr·Jjnych. Zdję
cia naszie przedstawiają momenty uro.cz.y stej pro-mocji absolwentów Szkoły Podch•.:irąży<ih Marynarki Wojennej w Gdyni na. podporuczn.ików, .na pokradzie 'O, R. P,

Prym:us

Ostatnio 1-0tnlct.wo brytyj skie
ra.z pierwszy nowe .typy swych samolobnmbarduJących.
.
. w najnowsze motory,. przyczem każdy .
Samoloty te są wYP tone
s.amofot jest dwumotorowy, Zdjęcie nasie Pr~edlsrtawia najnowsze , angiels$:ie . ssIDvloty
hombardująć.e w piętrowYrtn · szeregu dczas pierw;~zego oficjalnego. ~yist·ę:1rn,
1
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Dwaj ludzie siedzieli popijając wis
ky w .Kawiarence, nie cieszL1cej si<;
dobrą opinią. Nagle jeden z nich tq
cił towarzysza pod stołem, szepcz~!(::
- Uwaga! Jesteśmy śledzeni!
Obaj niemal równocześnie sięgnęli
do kieszeni po rewolwery. Ale n11.:
zd<}żyli wyjąc bru ni! Zagrzmiały \vystrzały. Kil !rn p:mów siedzących przy
s~1sie.unim stolii<u zasypało ich kulami
Paelli na ziemię.
Powstało zar:fr:szanie.
Przybyła
policja mundurowa i stwierdzlla, że
zabitymi są dwaj nadzwyczaj niebezpieczny gangsterzy, mający na sumie
niu wiele żyć ludzkich, atakujący zaś
byli agenci do śledztw specjalnej wa
gi, tak zw~rni Ge-meni, którzy od dłuż
szego czasu tropili gangsterów.
Ge-meni mają spec.ialne przywileje. Wolno im strzelać do Judzi, których uważają. za niebezpiecznych,
bez ostrzeżenia. Wfaśnie tym razem
skorzystali z tego przywileju. Skorzystali słusznie, gdyż gdyby się choć
chvvilę zawahali, sami padliby
od
strzałów
gangsterów, znakomitych
strzelców.
Od dłuższego czasu zabici przez
Oe-menów, gansterzy teroryzowali
Nowy Jork. Akcja policji natrafiała
na jakieś dziwne przeszkody i gangsterzy raz po razie wymykali się
z
zastawionych pułapek. Opinia publiczna wietrzyła w tym jakiś skandal.
Przypuszczano powszechnie, że mit;dzy gangsterami a tropiącymi ich po
licjantami istnieje ja1kieś porozumienie ...
W sprawę wkroczyli Ge-meni.
Jest to zgodne z przeznaczeniem ich
organizacji. Mają działać szybko, orni
jając formalności. Celem ich jest tę
pienie gangsterów.

wała 80 tysięcy ~folarów, kładąc przy
tym trupem portiera banku i zlJiegła
pancl!rnym samochodem, ostrzcLwując ~ię z !rnrab~1:ów maszynowych.
Kiedy Ge-mem przy~yli na miejsce napadu, bandyci bylt Jllż daleko
za miastem.
Niepowodzenie i kom11romitacja
w, Jacksonvill.e jakby zapoczątkowa-iy
łancuch porazek
Ge-men6vv·. Corai:
nrniej było wogóle o nich słycliać. Ukazało się, że ·nadzieje jakie w nich
pokładało społeczet1stwo, były

:0Jkc~e przedstawia po1wiLaa1ie przybyłe,gJ do HeJs:gforsu z wizytą do fo1Ll.n,d_;~~ieg-c1
Przys.p·asobienia Woj.sko'Wego, kome11da11ta Głównego Zw. Str~ielcckiego plk. Ftyi.~ry
cha, Płk. I11rydrych przechodzi w to.wa.dy stwie komendanta fin,landz,ldego Przy,s1ic
sobienia Wojskowegio pH::. Martafa, attachó wojskowego pols:kiego ppłk. Ora\Vi'.4
przed frontem kompan]i hom.orowej fjf1ski:ego Przys:po1sobienia Woj.skowego.

Centrala Ge-menów otrzymała od
konfidentów zawiadomienie, że w tej
miejscowości banda gangsterów
bę
dąca filią osławionej organizacji Dutl1
Schulza, nader niebezpiecznego bandyty, przygotowuje zbrojny napad 1w
pewien ban!k. Na,tyc'i1miast do Jacksonville udało się kilkunastu Ge-menów, w tajemnicy, nawet przed miejscową policją i władzami. Zamieszka
li w rozmaitych punktach miast;:i, po
zornie się z sobą nie komunikując. Za
częli obserwację niebezpiecznej bandy.
.
Niestety, niejako przed ich nosem, banda dokonała napadu, zraho-

Unieszkodliwienie przywódców
niebezpiecznie bandy.
Nowy Jork odetchnął spokojnie. Opinia publiczna życzliwie zaczęła spcglądać na nową
organizację Ge-menów.
Nie długo po tym Ge-meni dokona
li jeszcze kilku śmiałych czynów, zas
kar~iają~ sobie jeszcze
bardziej uznanie. Niestety po tym natrafili ria sze
reg niepowodzeń. Zastrzelili kilku zu
pełnie niewinnych ludzi, którzy z wy
glądu przypominali
niebezpiecznych
przestępców.
Skompromitowali się
poważnie w sprawie okradzenia ban
ku w Jacksonville na Florydzie.
zlikwidowało
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Zdj!cie prz.ed$taw~ norwomiano;wanych podpo.rucz111ików

r.ow w War.s.zawxe, w momeneie ra.portu

„ ,,

Przyby!a do Polski wycieczka przedstawicieli miasta i portu Kopenhagi. Po z;viedzeniu Gdyni wycieczka, która przybyła na specjalnym parowcu <luńskim ,,Slejpner", udała się na zwiedzenie najważniejszych ośrodków Polski, Zdjęcia p1·zedsta\via wycieczkę duńską w Gdyni, z k-.)1111jsarz€m rzą.Ju Sokotem, dyr, departamentu
duńsk!ego l\lin, Handlu, oraz- dyr. portu lwpenliaskiego i burmistrzem Kopenhag:.

skorrumpowane, że nieraz nie tylko
nie walczą z gangsterami, ale przeciw
nie, wszelkimi sposobami, wszelkimi
kawałami
biurokratycznymi starają

•uu

t

się w tej walce
nom.

przeszkodzić

Ale społecze11stwo

ma

już

tego

Ge-me-

·
amerykaiis!lde

dosyć.
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ś. P. Artur Meister, znany
kołach Łr.:>rl'zii Jlrzemysłowiec·

nlon-

ne. Pomimo całej energii ich kiernwniika, brata stryjecznego byłego prezydenta Ameryki Hoovera, pomimo
olbrzy.1:1ich su~1, ·jakie mają clo drsr~z~~Jl, P?ITII.1110 wyjątkowych p;zyw!leJOW - Jakimi ąą obdarzeni - nic
zdoła!! P?ważnie przyczynić się
do
wytęp 1 en1a gangsterów.
Opinia publiczna doszukuje
się
przyczyn tego w nieżyczliwym stosun
ku palie.ii mundurowej i władz admi
nistracy.inych do instytuc.ii Ge-menów. Jak się zdaje, przypuszczenia
opinii są słu~zne. Władze bezpieczeń
~twa w Sta1rnch
Zjednoczonych, są
tak przeżarte protekcjonizmem, tak

tuż

sa:pe~

po prrJmoeji.

:6djęcie nasze pr:z,edstawia
po.rtret Chopi
na, wyk:many przez V. de Vissera, artystę - malarża z Dordrechtµ.
CHolafllldia)
W-g s·z:kicu Ary Scheffera, ofiarowany
prze:u dyrektora Muzeum w Dordreche'.e
przy:szłemu
nmzieum Chop.i1nowskiem.u w
żelazowej Woli. Oryg1nał Oibra.zu został zni
szcz1~H1y podczas pożaru pal'acu Zamojskich
w 1863 r. w Warszawie, szikic zaś oryg'ina1ny, z którego sporządz.Ono kopię, znaj·dufo .sję w muzeum w Do.vdr.echcie.

D•.:iro.cznym, tradycyjnym zr..vyczajem, w roeznieę · bohater·skiel śmierci w nurtach
Elstery ks. Józ,efa Poniatows:kiego, młodzież Państw. Gimnazjum męsk:ego im.
~rn. Józefa na żoliborzu w Warszawie złożyła u. stóp pomnika swego Patrona na pl. Mans,załka Piłsudsk:ego v,ieniec. Zdjęcre nasze p.rzedstawia moment
złożenie wieńca przez wójtów klasy I-ej i VII-ej gimn. im. Ks. Józefa Poniatow
ski ego.

Graice Moore w operetce filmowej ,,Cissy"
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Obrona

przłciwloinitzo-eazowa

w lodzi.

Gary Cooper jak-0 „Pan z milionami''.

Wtiród. filmó-..v austrjackich, Jakie zoba.czymy w sezonie, cz·o}nv;e miejsce zajmuje
,,•roni z Wiednia" najnowsze dzieło reżysera Maxa Neufelda, realizatora ,,Cs.bi".
Na :t.ljęciu scena ze świetnym komi'kiem charakterystycznym Hansem Oldenem w
roli wesorego grajka ulicznego i Ryszardem Waldemarem jaka Fstci21oszem. ,,Toni
z Wiedni::t" po wspaniałych triumfach n:i ekranach za.granicznych ukaże 1się wkrótce w Polsce w eksploatacji Polskiej Spół ki Filmowej. Arty.styczną. wartość frmu
podnosi jeszcze ud:iial słynnego na c:ily §;wiat chóru ,,Wiener Sangerlma,be'n", któ
ry r.piev;ra szereg nastrojowych pic1senck wiedeńskich.
Fot. Polska Spółka Filmowa.

tlRBlł.Rll

Sil' Guy Stnnding, boh.at:;r filmów Bengali{< i „A1mapolis" ·wystąpi w filmie
„Królowa dżungli".

Fot. Paraimnmt.

.Jean , Arthur, partnerką, Coopera.
Wytw, Co.lumbia. Fot, Selccta - film.

RlDZI lllÓWNll"

W lokalu Łódzk:ego Obwodu 1"l:iej.skiego L. O. P. P. przeprro;wadzony został pod kierownictwem instruktora O. P. L. G. ppor.·
rez. J. Skdńskieigo spedalny kurs ohroilly przechvlc>"tnkz.o-.gazo wej, zorganizowany dla przedstaiwicieli miejscowych zakładów
przemysłoiwych ± użyteczm:>ści pU'blicznej, którzy mają za zada ·1ie zorgan]zować o.bronę przecrwlotniczą w tych zakładach, c:J
zapewni bez[pieczeństwo i ciągto·ŚĆ pracy na wypadek ·wojny. Wykiady na kursie odbyrw:a.ją. się w nóW:JoiIJOświęconej sali wykładowej. Ohwodu. Zajęcia na kursie urozmaicone były. po:J.<azami dziatanda środków naipaidu lotniczego, ćwiczeniami w komorze
gazowej i t. p. Siedzą p. p. In.spektor Okręgowy 0'. P. L. G. ppłk. W. Ba.rwsz·kiewicz., instruktorzy Obwodu ppor. J. K1~J
chmal~ki, inż. St. Kamif1ski, ppor. M. Szrejner, dyr. O. Stelz!ig: starosta kursu kter. M. Anton:ewsiki, i•nż. Wł. Goebel, E.
Deutschma,n, St. Orzech:Jrwski.

Fot. A. Me:Yer, Piotrkowska 182, tel. 108-81
Scena z1biorowa

dzr'wil!ówna",

.z

nowego filmu monumentalnego prodtil~cJ·
,.. l k'leJ·
• . 1· .tJo,·s·

reżyserii

Józefa LeJ'tesa.

Odbito w dmkarni u.Kurjera

Ł.ódzkiego"
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