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AZl!łd zdecydowalsię na ustabilizo,wanle 
, ~aluty na niższy.n pozio.llie 

. Daladier bronić bedzie naweg karsu d ais rmi wa ania • 

LONDYN, • mtlj •. '(pAT.)' - J; 1)Orzą()ku OpInii fr:memskiej. pl'Zez ~łą nDe x wtorku na śro szyngtoneni, Xlnierzać mają do l sobie jakichkolwiek lransakcf 
~ ~aszY'ngtonie odbywały się Frank francuski w ciągu osła· d~. dalsz~o utrzymania układu na dalszą metę· 
wczoraj ważne narady w ramaeh .tnic'h 2 dni znów zniżkował po W wyniku tych narad na tró.istronnego, nadwyr~(liJ1~go 1 Z Iycb: ·to względów rząd Ha-

'łł'ójp(Jrozumienia monelamego. ważnie, osiągając w notowa- ~.l'ode rmlo zwołane zostało w spadkiem franka. lamer zdecydował się p8rzut'lc 
W naradach tych, odbywaj,- nlach środOwych poziom 170 trybie nagłym pOSiedzenie gabi. .JeŚli chodzi o FIl'ancję, to u- I politykę swobodnego kursu fran 

eyeb się pod przewodnictwem a- frank6w za funta szterlinga i netu. 00 wywołało duią sensa- kład tCn ma niel'ylko znaczt.mic kn i ustabilizować ponownie 
merykańskiego ministra skarbn 34 za dOlal'a, podczas gdy jesz.- rję w kolach politycznych. ~ospodarcze, lecz Jest d,la opi- I kurs waluty francuskiej, Ostał
Morgenthau'a, brali r6wnież n- eze dnia pOprzed,piego, f. j. we 'ViaJomym się słało bowiem, nU francuskie., również wyru- I nio obowiązująca ustawa mone· 
dział ambasador francuski Salnl wtol'ek. nołowania gicldOll'e za że spadek franka spowodował zem soUdaru(}ści l,(}liłyc7.u~,i II' tarna - dekret z dnia 2 lipca 
Quentin i radca finansowy amba mkndY się kursem 165 fr. za komplikacje natury mlędzyna- trzech ,państw. 1937 l'oKU -- wprowadzająca ł. 

d b t 'slcic' Bewle.... f I .~.. dol .. J/) e' • • • t . , . 1 zw, "frank Bonneła" przewid~'· sa y ry YA J .,. UD a l .,.. za ar.. r .. l, w ,. a mlanoWICIe pos Ił- Jak sły.chac w kołach pall- ał 'dl d -: 
Aczkolwiek treść narad trzy- Jednocześnie spadkowi fran- wteuie n~ pOfXądk.U łlziennym ty~znyclI. pos-iedzenie rady mi- '": a zl'e~~.ą a .rzą u Upr8"'RlC 

mana J'~st w taJ'emnicy, powszeeh ka na .... <tiełdzie par''ISkieJ· łowa. spra",-. dalszCllO utrzymania' . , " t me liłłablhzowama dro.ga dekre· 
J '.' n nistrów zdecydować miało rów I ' • • • 

nl-c utrzymują, że narady te po- l'zyszyła zwytka wszystkich pa Iró.fslronnedo układu mOiJ1ełar- •• k t" •• I I lu wartoscI nowego Il'anka w 1'(' 
Po nlez ~ w~ u~ wypUS2lczema WIe ] .. d ł t 

święoone były dyskus~ina t~at Ił .. terów. zwłaszcza zaś pnZyczek ne~,l, którego "ównowaga 7lOsla kic., pOżyczki ·obrony narOdc-1 aCJI o z, o a. 
waluty fran~iej. państwowych. Przyp1lS7a'a się, la pOwatnic . zachwiana jedno. wej. . Poni'cwaź uprmnlicli tych rz~d 
Rząd ' francu~ki zwróeić, się ił kOla .Iełdowe dyskontują ~trolJ.ną depre~jac· Il]ty ł l' ;~yiadomil:' nie wyzyskał. rra. nk 

miał do obu swych partnerów 'W z ~ory dalszy spadek franka. fJ'!}l1r.nskicj, -Stabilizacji francuski podiIany zosł~ł Jl"a-

ramach poro~umienia monetar- ' Charakterystycznym !lnomen· -Układ trójstronnI kOftIEClftoidą lwom podniy i pGbytll. 
llego o zgod~ na słabiłbaeję tem o.statnieh dni Jest fakt, I . 

• ..I..! . .Inł... h i.~ fran"'-kl U rz,man, PARYZ, 4: maja (PAT.) - 1 O_I, Graołce kursu 
Iranka na nlŻ8Zy1ll, -- .-• ..,e - _c. "'.... Ś • 
CZ'clS -poziomie. FUNDU§Z WYRÓWNAWCZY \V~dIc informacji, jakie roze lwa ??wal.uacja a jedn~e_~le I Rząd Daladier, slabilizuj~c 

S Z sdy dę wczoraJ wieczore<U1, stabdlZ3.cJa fl'an~a za.pow~~dZU1·1 franka, ,op~pra si~ ·wif;c. 'Iy~o U!ł 
Wedtug pogłosek łondyńsikłch, POW TRZ\"MYW AL SIĘ ~U- rząd jr~ll\cuski zwrócić sie miał na w wieczornej (leklarn~Jl prr-I uprawUJcl1l3.ch. pTze'ndnanyeh 

mowa jest o kUJ'Sie 175 franków PELNliE OD INTERWENCJI. do' Londynu i Wa...~ngto~u zmiera Daladier. została poslan(}- , ~rze~ .dek~et z 2 lipca 1 ~K),/ ro~u. 
Ul 1 flmta szterlinga. Na Iym tle pogłoski. jakoby ' . ." Iwiona nanadzwyeznjnym, ran. StabIlIzaCja kul'sU franka pOm\ 1-

I'ząd chętnym okiem wł(Tzieć pewnymI propoz~cJaml natury • . • • • ! Ja automatyt'Znic na }':'walul'yza-
miał dalszą deprecjację fran,ka monetarnej. ny~ pOSle(!zemu rady lUlUlSt1'6w_ c.lę zapasów złota w Banku Fl'an 

Sensac,;ne DrZem6- do poziomu 175 fr. za fuuta, Jillk ~"Gnosi amerykański ko- ktore zostało zwołane", llUlUhCn ,cji i naleiy zauwaiyć, że ;iu:~ 
wienie premiera l l k' reSpO'l1d~llt Agence Econo- cle, gdy , P;"~' km'sie f~'anka, wY!l°szą{'ym 

zna az y szero le echo w sIc· mł' rnn t F' amha d RZAD POSIADAŁ .TUŻ OD1'O· ' 173,80 fr. za funt sztel'lmg, 3kuI'b 
L, '., .' ' . -...... ........ ., ' r k' - • WIEDZI LONDYNU J\V!. palls\wa zwa nm SJ( z ugm' PARY~ ~ 5 (·PAT) Prze l'''''"h fm· -'sOw"'ch "i'~e e Inanc., ,sa Ol' I . . l" dl" 

mowienie, jakie Wj1głosił pre- Nocne. Obrad, , ranc?s l w Waszyngłonu~ p, ; ~, ,. wobec jllst-ytutji emisyjncj. 
. D l d' d' de Slunt Quentin nsiłował poz" SZYNGTONU. I . mler a a ler przez ra 10 o g.. • • ...y I ' 'W i,ych warunkach nalel.y 

20.ej, wywołało prawdziwą sen Tym wydarzeniom na terenie' skac poparcie Slnnow Z.ledn.,-, Ze wzgI~du na potrzebę W7.mo wiGc oczekiwać, że 
Me,le. Premier zaoow1edzllll bo walutowym towarzyszyła go- czonycb dla nOwe,i p6liłyki mo-I żenia produkcji rząd Daladier NOWY KURS WAU; TY FRAN. 
wiem. że rząd zdeeydowal si~ rn.czkowa prsca rządowy~h spe u(farne.i Franeji. .. stanął wobec konkczllości ,;;tabi- CUSKIE.J ZOST..ł. .. N1E USTABI4 
wobec Q8ławiem-y'eh ' wahań c.jalistów finansowych, którzy Roz~owy, .1llkie mogą być ,,, I lizacji frauka, bez I~zego nie moż I LIZOWANY PO"V~ŻE.J TEGO 
kursu waluty fran~kiej zde- w młnist~rstwie fi'Iiansów ko'n' leI mierze nawiązane mi~dzYl na było oczekiwać usłabiUxowa- , _ POZIOi\n.:. 
wdaować franka !Ul nowo" ferOwali :II min. Marchandcau Paryżem, ILondvnem i \Va- nia poziomu cen ani wyohrazi,,: 'V kołach finanso ";yeh w śro-
STABILIZUJĄC JEDNOCZEś· n' clę wieczorem krążyły pogłos~I., 

I że należy oczekiwać shlbilizac.l i 
NIE lIEGO KURS NA NIŻSZYM 'G ID I 

-..... .!.~:I~~OWL aft en leniawa-Dlu 'oszowski i~~:::~':V::o",,1'.! mi.,'." 171 
prZy~OŚĆ jego obronę. . . • , I . Hiltofa fra~!ka 

Jednocześnie premier zOnO. ob~llnuj~ a~b~lade Rzpllłfce~ prz. KwirgDal~ l P~woj.el~na histo~ia franka ~l·. 
wiązał się wobec ~pinii publicz' '. . 4. . . - . J da s~ę UJlolC w sposob następuJą-

WARSZA ~A,' 4. qlaJa .. ,C,P AT.) II1~6, ~tu(1ia ~pecja1ne. odbywa w Be;'l ~Vo'dza Na<;zelnego: ".W międzyczasi~ ey: po wielkiej wojnie franJ{ zo. 
nej " Amhasaclor H. ·P. przy KV,r-Jryna- linie 1.Paryzu. UkonC,z.>:ł ak~dcmję Jest. CZ!?UklCm ID'ISJI dyplomatycznej stał ustabilizowany faktycznie 

BRONI(': NOWEGO KURSU le dr Alfred Wysocki na własn I sztuk pIęknych w Berlime. \\ roku w Puyzu. I p . k 19'><' 
~. . . :t 11912 zakłada w Paryżu Koło nauk woj . Po wojnie kończy kursy doksitalca- przez . ol~carego w r~' .u _L' , 

W ALUTY FRANCUSKIE~T prosbę został prze~esi~n~ .w IskoWYCh - w ramach ZV."'llku strze- jące \Vyższej szkoły wojennej, po tym prawrue Jednak. ustabilizowany 
PRZED NOWYMI WAHA- stan spoczynku z dmetą 15 ma.ta. leckiego. zostaje attache wojskowym pny po- został dopiero w 1". 1928 na p{!-

NIAMI. Jego Kr. M. król i cesarz Wi -\ OrI' ~.VIII 1914r~ku służy. w legio, seIst~ie Rz: p . .' w ' Bukares~cie. Na- I-ziomie 65.5 miligt'amów złota ,'~I 
ktor Emanuel III udzielił agre- n?ch Jako s~eregowlec. w l:eJ kompa- stępIlle ob~Jm?Je dowództwo l-go put:',. (zł t 900 'b) 

W przemó'."ieniu swoim ,pre · ement dl <$' BoI ł 'V·· i nu kadroweJ, następme zas w 1.ym : ku szwolezerow, po czym przechodZI l 1'. O ° pro y. 
' T a he,n. ' ~s awa lcma i ]Julku ulan?w. o~ 20.IX 19:5 do 1.X I do G. I. S. Z., jako. pierwszy oficer Frank utrzymał ~jQ na tYill pk 

.n'ier DaJadier, zapowiadająe l\ y - DługoszowsJu,ego, wyzna- 11916 roku Jest adlULal!J.em liomendan- I sztabu. Jest następIlle komendantem·. . . . .. .... i:' " 1'1 
tr. zasadniczą decyzję, llowsirzy eZQnego lu'zez p. I"l'Czvil!.'uła Rzc la H,zera Piłsudskiego. Służy w P. O. m. st. '\Varszawy, wreszcie dowódcą ZIOmIe az do CZ3'JU 0','5(' .1 l ?<} , 

cZYlloS1)l)lHej na stan&wisko am- 1 W. W okresie od 1.II do !.IV 1917 r. 'I brygady i ostatnio dowódcą dywizji przez front ludow:-. Pl~I'WSZy gH 
maI się jednak od poda.nia do basadora R' I't '. . K .<~ • i przechodzi kurs ofioerski sztabu gene. kawalerii. I bineł fronłu ludowego pod JirzI'-
wiadOmOści publiczneJ przyszłe l < zp l ej pIZy Wll'~-I raJnego w '\Varszawie. W sierpniu 1917 Gen. Wieniawa • Długoszowski, au-, woduit.twem Bluma za czasów 

na e. . J'o,kn zostaje . aresztowany, następnie tor szeregu prac literackich, był rów- ,. t f' ó - \'i ' t I\. _ 
~o kursu walnły francuskiej. Ambasador Wieniawa _ Dlu .. zaś z pozbawieniem stopnia oficerskie. nież ostatnio przewodniczą.cym wy- ~lDIS ra lDallS" l1ceu. U 

Nowa W31'łość franka" ii18 być ctoszowski 'obe jmirc swe stanowi-! go, jako szeregowiec-wcielony do woj- działu wykonawczego naczelnego" k.o_ 1
1 
"łola zdewaluował franka Us1:1 , 

~l- t.; l 'bl"'" ł ,. ska austriackiego. Na rozkaz 6wczes- mitetu uczczenia pamięci Marszałka wą z dnia paździe-rnika 1936 J'. 
us~al{}na osolmym dekretent l .. o '\ 1aJ lzs*zeJ przysz OSCl. . nego komendanta P. O. \V. dezerteru: Piłsudskiego, poza tym zaś prezesem I \Vartość franka Atwiola'· zosi,! 
OBOWI \.ZYWAC· B'EDZiE' OD . ' I je z wojska austriackIego w marcu r'l Polskiego zwią~ku szermierCZego. I ł t l " • , 'h .;J <3 • 

1_ - • 'Nowy ambasador Rz P. przy Kwi- 1918. Pracuje z kolei w K. N. 3 P.O.W. Nowy ambasador Rz. P. przy Kwi. a us a ,ona w granł~~C o ... .,. 1111 
J) ;0 •.. Tl'Tv,'lE.JSZEGO. rynale, Wicniawa • Dlugoszowski Bo-, na terenie Rosji. Tam też nawiązuje rynale jest kawalerem orderu Virtuti: Iigramow do 49 nuhgr, Nasł('p-

lesław Ignacy Florenly, doktór mecly· pierwszy koniakt z francuską. misją :\lilitari, Krzyża Niepodległości z Mie- i nic przyszedł .,frank Bonncla", 
S[()adek kursu franka CYllf' generał brygad. y, urodził się dn. wojskową w Kijowie i Moskwie. Uwię- czami, czterokrotnego Krzyża W. alecz-jloderWany już całkowicie od zło-

22 lIpca 1881 r. w Maksymówce. powia. ziony przez bolszewików, po 5 mie~ią- I nych, jest odznaczony Złotym Wa- la Na dzień ił ma'a 'l} • ' 

PARYz' 4 5. (PAT). 7.agn- hl.Do,lina. UkOl1c~ył gim~azjnm ~<~ cach PTzez Orszę powraca. do. kraju. jwrzyn.em Akadelllicld~, ~ada poza· " " ,t :T..l WI SIl: 
, , Lwowie, l1ast~pllle wydZIał 'e.1wrs.k, Od 1 lls.topada 1918 roku pełm funk- tym hczne odznaczema kralO'l'Fe l Ia- "frank Matl'lulIu:lclłu . 

dnienia finansowe nie :chodzą uniwer.s,ytctu Jana Kazimierza w roku , cje adiutanta NaczelnIka Państwa j eranieme. 
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Posiedzenie na Zamku 
rady naukowej lotu stra

tosferycznego 
WARSZAWA, 4.$. (PAT) 

W dniu 4 maja r. b. tada naukowa bra l' ec,- .'al.,-en,·. w,·elu s"orn 
pierwszego polskiego lotu stratosfe. .." 

,. spr. 
Iycznego odbyła urot'zyste posie· m'-edz obu pan' sIwam," 
(izenie na Zamku Królewskim w 
obeCIlosci p. Prezvrlenta Rzplitel l . I' . . 
prof Tgnacego MoŚcickiego. . T<?KI~, 4. maja (PAT.) Rzee~- Je załatwlema . ws~~stklch s~r-: skłe za n.mszenle obszaru wód' cyeh n~~ę i ~ęgiel.'W p61nocnyw 

/ l mk JaponskIego M. S. Z. ogłosIł nych spraw, Istniejących mlę- terytorialnyeh. I Sachahnle. l\hnao, li układy mi~ Statek tonie I ,'dZiŚ nowe oświadczenie w spra-: dzy obu pailstwami. Rząd 50-I Zamiast odpowiedzieć aktem l dzy obu paristwami przewidują 
' ~ • •• a wie stosunków z Sowietami po I wiecki jednostronnie zażądał za-, przyjaznym na ten gest dobrej ułatwle.nl:. dla kunccsjonarlU.!Zy • 
. MARSYLIA, 4.5. (PAT) - Ra.! wezora.jszej deklaracji, zawlada mknięcia konsulatów japońskie- woli ze strony rządu japońskie- rząd sowiecki odmawia tyeb n~ 

dl~s~acja por~;)wa prz~l~ła depesz.ę i mlająceJ o energicznym protc- l go w Chabarowsku i Dlagowiesz- go, rząd sowiecki nie chee wy_! łalwleil, wskutek czego firmy ja
~tatku wlosk~eg~ "Q:unnale", kto-. ście rządu japoliskiego przeelw-! ezeósku, mimo, że rokowania z I puścić na wolność kilku obywa-: poilskle zmuszone były 'W tym 
:y tO?ie, znaJ~ują~ Sl/ę pod .3~ st. 1 ko dostarczaniu przez Sowiety l, Japonią w tej sprawie są jeszcze tell .lapońskich, których zresztą roku uwiesić swe ezynnośd.. 
38 mm. sz~rolmścl ~Jłnoc:neJ 1. 2~ samolotów wojskowych Chinom. w toku. Rzqd japoński dał do- władze sowieckie w swym czasie l . . 
st. ~4 mln. długoŚ~l w:l'bodmeJ. 1 Rząd sowi,ecki- brzmi oświad I wód chęci poprawy stosunków I obieooły zwąlnić. Sowiety rów- Podc~o.s rokownn mln. spra"" 
"QlIIrinale" p.ochodzl. z Tnestu. Je·. czenie _ nie chce odpowiedzieć I z Sowietami, wypuszczając na nieź nie chcą spełnić usprawie- za,gr. ~ltroty z am?asadorem 50 

~o po!emnośc wynosI 3779 ten. I przychylnie na dobrą wolę, oka- wolność parowce sowieckie, za-I dliwionych życreń koncesjona- I w!eck!m Sł~wu:kIOl, rząd so-
Ra~l?stacll\ m:t~sylF.lta otrzymała i zaną przez rząd japoński w dzie- : trzymane przez władze japoń- riuszy japońskich, ekSPloatUją-I wleckl ~ ~wle~m~ zaproponował 

rówmez drogą radiową depeszę, do· rządOWI Juponsklemu: l) odda-
'IOSZąCą, że statek francusld "Pta- I nie samolotu sowieckiego, klóry 
do" osiadł na mieliźnie u ujś~ia Pod h~słem Interwencji w Hiszpanii lądowal przymusowo w}landżu 
Rodanu. rU, 2) oddanJe 8owic~kiel moło-

Podz·liI!lmna r6wkl, zatrzymanej w połudnlo-
~ • wym Sachalinie, 3) zwolnienie 

elektrownia l80wieekicgo parowca "Kuznlee· 

Istroj", zatrzymanego '" porele 
na p6ł\lllyspie Kola japońskim, 4) zwolnienie mlogi 

.\1OSKWA, 4.5. (PAT) - W roku ' l ezterech sowieckich motorówek, 
bkiącym zo:;tar.ie rozpoczęta bUdO-' 5) zapłacenie ostatniej rnt)' Da-
wa podziemnej elektrowni wodnej lcżnośel za kolej północno - ma. 
ua półwyspie Kola. Elektrowni<\ ' diurską, lub też nakłonienIe .... 
la znajdować się bęrlzie na glębo· du mandżUl'Sklego do zap1at7_ 
kości 80 metrów pod ziemią. Będzie 
ona zasilała energią elektryczną \V zamian za spełnienie t:rch 
doki i przemy:;ł rybny w Kirow- , żvczeil rząd sowiecki: 1) zwot-
~ku, zelektryfikowany węzeł kole- ni 8 obywateli JapOńskich, .. 
jowy w Kirowsku oraz przemysł trzymanych przez włlldze ... 
niklowy w MQnczl'gorsku. wicckie, 2) zwolni 3 korea6-

skic słolkl rybackie, areszto", ... 
Nieme, wycofal sie ' ne przez władze sowIeckIe. I' 

l. udziału w nowojorskiej nnieważni skaSOwanie koncesji 
w~lowej w północnym Saehał' 

W ystawie nie, nalcżącej do firmy .,IW.-
NOWY JORK, 4.5. (PAT) kał", 4l zObowiąże alę do prZ)'· 

o;cnsac.ią dnia jest oświadczenie cbylne"o rozpatrzenia apraw, 
1mbasadora niemiecldego Diechoffa fI związanych - japońskimi konee 
który zawladomił sekretarza stanu sjaml lfęalowyml I nallOW')"nl1 
H uli a, że Niemcy ze względu na ..,~były sIę demonstracje pil!rwszomajotM w BrukselI. '" północnym Saeballn'e, aJ pO 
trudnośd finnn30we wycofują się I dejmle wymianę paczek ~t(l 
I. lIdzłału w nowojors iej wystawie W1'ch _ Japonią, Gl w-yeofll tąda 
'Światowej w r. 1939. Pisma uważa· h- .. -d p k be. nIe anmknl-:ela J"pOńJklego 
ia to wycofanie za rewanż za od- t nCz'IICJ I ~ naprl asze III konsolom", Oha, jednakie .1» 
t~ową rządu stanów Zjednoczo- : . ~ I mistrza iwlata Kovacsa ponla zamknie konsulat., 
nych doshl'cLenia gazu belium dla ) Linia wojsk JaJlofts~dch przerwana Dl3#(owleszezeilska I CbabllJ'Ollł 
.. terowców niemieckil'b. KATOWICE, 4.5. (pAT) - ska. a rząd SO"'ieeJd zn.mkalf 

Z
.leeko zarsione H.<\N~Ol!, ~.5. (PAT) - Po ca· ra północny wschód od Tai~~ng W ~rod~ wieczorem odbyły się w dwa konsulnly 'W JnponlL u. I łonoclleJ bnwle, według informacji i przerwały linie wojsk japonsklcb I -

ze iródeł chińskich, wojEka chili.: pomiędzy Llngyi i Tauczeng. l Katowica~h międzynarodowe zawo Niekt6re z propozycji smrle pfyszez,eil I ski e posunęły się naprzód o 8 klm. r J dy szerJ1J1ercze pomlęd:>JY nleoficjat kich - brzmi oświadczenie -
POZNAŃ, 4 5. (Tel. wł.). I ną reprezentacją armii węgierskie} \ są rnofliwe do przyj~ia - przez 

W Swarzędzu pod Poznaniem ~ S LSA ~_ z· ki Ilł II rii I a reprezentacją Śląska. S:Eabtiści : Japonię: Sl>ra~a iapł~ly nłt 
lekarz stwierdził u 2-letniej M!l P ą fi :nm I W II ~IJJ • ••• I w~ierscy odnieśli nowe zwycię- za ~ole.l rnan~zuyską ,Jest .jI'< .. 
J'ii MaTkiewicz prz) szczycę. .,ł.ie trzy razy Austria, ale jeden raz Niemcy" - t k 11'5 nakże zagaumcmcm MandzurJ 
Diagnoza potwierdzona została \ 8\\\0 w s osun u •• i Sowietów, tym bardziej, ż 
j)rzez komisję, złożoną z leka- WIEDEN, 4 5, (PAT). W no- okazji .. spaleni~ .tv~h k!.iąi.ek Sen&acją zawodów było zwycię- rząd mandżurski wstrzyma.' ?,3 
rz\' poznańskich. cy z soboty na nied:7.ielą spall ,- WygłOSIlI przemowlema okohcz \ siwo Paszka nad mistrzem św'ata l plale oStatniej rały, nzalCZl1Ja-

Choroba objawia się podob- no w Salzbui'gu 200 J.:siążek noś('iowe Drzed'ilawiciele mlo- ! jąc .iq od wypełnienia zobowią 
nie, jak u zwierząt. Najlpierw autor6w żydowsldch i kleryJud dziezv oraz różnych warstw \ 1\"ęgrem Kovacsem 5:3. zań SOwieckich wobec lUnndżu 
wySOka temperatura i utrata nych. Jeden z radców kraj 0- sp olecz.nych. Książkę Schu- rll. 
Ilpelytu, nas.tępnie ślinotok, a w~c~ o~wj~dcz,,:ł iV swym prze sc~mi~ga p. t. "Dreimai ~est~r- Aliechin zWJlciezrl I Rzq(ł jal>~iisk~ stwierdza. ii 
Ba błonach śluzowych Jamy ustl mo iVlemu, ze me zostały spall}- relch palono ze słowamI: "Nie. władze SOWieckie aresztowały 
»e.1 owrzo~zenie i obrz~k. . ne utwo~y .. duchowlDy~h na te-\ łr~y razJ Austria, ~le .(.e~en ~a~ \III turnieju W Margate ni~ tylko . 8 o~ywa~(Jli ja,?oli-

Leczy SIę pędzlowamem Ja- ł maty relIgiJne, natomIast ułwo 'I NIemcy. Palono rOWIllez kSląZ I MARGATE (Anglrw) ł 5 (pAT' IsklCh, 22 .laponezykow zna.idu
my ustnej środhlmi deZY'Dfek-\ ry tycb pomyków syst~:nu ki o Habsburgach oraz książki \ _ Z k '.. ł I "d" . , I je się w wi«:zieniu sowieckim. 
cvinymi.Prawdopodobnie cho- S{Jhuschnigga, którzy poUtykc: , o Ottonie, WZIIlOSZą.c okrzyki . a onwzy s ę tu • c roczny mię., muszą oni być zwolnieni. Zaga 
robę przyniósł ojciec. który do- swą opierali na katnlicyimie i i wrogie Habsburgom. dzynarodowy turniej szat'howy. dnienie likwidacji konsulałów 
~orował borego bydła. nadużywali g9 do tego celu. Z Pierwszą nagrol!ę zdobył mistrz i ianońskich musi być przcdmio 

, er .=y I świata dr. Aliechin (Francja) osią- tern rokowań, a nie decyzji Je-
gając 7 pkt. ~ 9-ciu moiliw;cb. dno~łro~ne,i. 2~ kwietnia "Ild 

Krążownik "Conte di Cavour" 

ftdeo :ł 'lU') jllowszych okrętów wo Jennych Itafii, który bierze między innymi udział ... wielkiej ,.,.,; 
jparvrutrki "JI'Iojeone; .. 7.atnce N,..apoUt.a6s1de) ,. ~lfąjJ łzy t" HltI&.,. 1ft WłM~ 

sowIcckI wY'razlł ~otowość zała 
, Drugą nagrodę zdobył Spielmaun twienia spornych spraw, zgod-
I (d. Austria) - 6 pkt., trzecią -I nie ze swymi propozycjami '1 

Pełro", (Lot'f'/a) - 5,5 pkt. czwar dnia 4 kwietnia. W odpowiedzi 
tą - Book (Finlandia) i ~lIner _ na to rząd. jap.oilsld wyłożył 

. swe stanOWIsko l zaproponował 
Berry (Anghll) - po 5 pkt. powołanie mieszanej komisji Ja 

, W turnieju pobocznym, w grupie POil~ko - sowieckiej .'W Mo-
A zwyciężył KI~in (d. Austria), sk~lc. która. m~ omów.lć wszy

slkle zagadnIema, zWiązane z 
osiągając 7 pkt. Drugim był NaJ- \ konccsjami japOńSki.mi w pól
dor! - 6,5 pkt. nocnym Sachalinie i sprawę za 

wnrcia konwencJi n"backieJ, -• 
Zolnierz ranił 

estońskiego stralnlka granicznego 
RYGA, 4.5. (PAT) - Na grani-' sepee na rzece Zilupe, po stronll 

ey łotewsko - sowieckiej w pobliiu łotewskiej. Strażnik przewieziony 
jezit)1'll ZiJevers koło miasteczka zGs1ał do szpitala. tyciu i~o nlf 

I ZUupe wydarzył się incydent gra- zagraża niebezpieczeństwo. 

! clezny tołnierz aow!eckieJ strały I Poseł łotewski w Moskwie złoi)' 
lratlic:mej ranił wystrzał~m z kara- protest w komisnriacie spraw za· 

I blnu łotewskitlo strażnika granicz granleznyc:b ł 7.aiadał ll!Uer.dCUJI':;:'· 
nqo.. ~~ 'l:Mldnwał się "I' "wy- l MlAłr.ttrIł. 



atruie cab 
\V bom owce, Dancerniki, lodzie pOdwodne i armat, 

NOWY JORK, • 5. (:PAT)'. -
.tlrzemysł amerydtański jest 0-
becnie' zawalony zamówieniami 
z~anlcznymi na spr~ęt woj
.. kowy lądOWy 1 morskI. 

tejszym. Turcja świeżo mianO'j nIe planów dwóe~ pancer?i: 
wała swego przedstawiciela w ków. z których kazdy ma mICe 
Nowym Jorku, który zakupy- wyporność 35,000 tonu oraz 
wać ma zarówno armaty i Sll- działa 16 - calowe. 

lotv dla armii i floty Stanów 
Z,iednoczonych oraz dla państw 
za,grani.cznych się~a, wedłu~ 0-

bliczeń prasy 340,000,000 dola- I 
rów. W p,rzemyśle samolo.to
wym pracuje tu obecnie prze
szło 100,000 ludzi.' Wyszkolony 
robotnik zarabia w tych fabry
kach 70,5 centów za godzinę pra 

moloty • .tak i łodzie I)odwodne, Wartość zamówień na ::jamo-
Ol'nz maszyny, wymagane przy 
wykonaniu wielkiego projektu 
l'lektryfikacyjnego w Turcji. 

Sowiety zwróciły się do fir
mv Gibbs and Cox o sporzpdze 

Ryczultowe tanie zł lr:.e::-
kuracje od 1 majll .. " ... 

Informacje: 

IWONI[lmIDlłóJ cy. 

Podobnie wielkich zamówień 
,lie było tu od czasu wojny 
światowej. Zarówno wojna d?: 
mowa w Hiszpanii, zatarg ch\l1 
sko - japoJlski, jak i wyścig 
zbro.ieniOWy innych pm'istw 
sprawiły, ze amerykański prze
mysł woJenny Y.alcdwie. nadą
tyć mote tym zllmówiemom. 

W tych dnrach przybyła tu 
komisja angielS'ka, która zaku
pić pra~nie znaczną liczbę sa
molotów, szcze~6lnie ciężkich 
bombowców typu Boeing. Fran 
cia, Sowiety, TurcJa i republi
ki południowo - amerykar'iskie 
również czynne są na rynku tu 

z r ił iz en -~P.D~Z ---:r- il 
z",olniong 118 wlasna projb~ ze stanowiska 
WARSZAWA, 4.5. (Tel. wł.). -' z zajmowanego stanowiska. ! . Prośbę p. Z~górskiego mjr. Ga-

Szef organizacji i kierowIlik dziah. 1 PlOśbę swą p. Zagórski umotywo hnat uwzględmł. 
• ' ł " I k' '1 ~k"" I wydawniczo prasowego ZWlązliU wa tym, ze Ja co lerowm <: ';- Stanowisko p. ZagJrskiego w 

. . .... Młodej Polski, W.acław Zagórski, I gu .łódzkie~!, Służby M,ło.dyeh, nIe Zwiazku Młodej Polski nie został!) 
złożył wczoraj na rę~e kierownik..l ruoze .?ełntc równoczt'sme dwuch jesxćze cbsadzone. 
głównego Związlm Młodej Polski funkCJI bez uszczerbku dla dobra 

Zmarł 
mjr. Galinata prośbę o zwolnienie sprawy. 

Karol Ossietzk, I i 
BERLIN, 4, 5. fP A T). Dziś I 

zmarł na skutek zapąlenia o
pon mózgowych w jedne., z kU 
nik berlhisklch znany pacyfl-

r 
Na stanowisko to powołano 

• 

ppłk. WrÓbJew.skiego 
słyezny pisarz niemiecki Karol WARSZAWA, 4 5 (PAT). - \ rolnictwa i reform rolnych sła-I służby aprowizacy,ine.! w okre-. . . 
TOn O&sletzky, laureat na~rody Z dniem 1 ma.i~ zos~a~o utwo- nOwisko główn~go ~nsp~ktora sach zwykłe~o i zwl~nego ~e~:~~~~h 'd:i.e:~y~C:~~~~!~( P1:~O~~~k~Yk~' 
poko.toweJ Nobla w r. 1937. rzone w centralI nll'lllsterstwa do sp.'uw aprowI:ilaey.\uych. zapotrzehowania. » nadYlskle, CeSla, Iwonka, Emilka, Ania i Mary .. a .:; .. ;.;iiii;;iiiii __ ;;;!:ii;;iiiii;i; ___ ;;E __ ;;;;;;;-;;;;-.. .,....... .. ; Zadaniem głównego inspekta f' , .• I MATKO l Utywaj równie:! 
- ra bedzie SpOw0d3v.ranie naazo- Na s.anoWlsko głowne~o ID: do kąpieH 'twych dzieci 

reml"er na -os e kCl"",'" ru n:ul właściwym działaniem spektora do spraw aprowIzacYJ Palmolive, mydła wybranego dla 
. nych zosltał powołany ppłk. w delikatnej sk6ry Pięcioraczk6w 

~--- sł. sp. Władysław Wróblewski,: kan~dyj~ldch.dl~kt6rychwszystko • 
W starostwie śródmiejsko-warszawskim 

WARSZAWA, 4 5 (pAT). -
Prezes rady min. i miniISter 
.spraw wewrnętrznych, gen. Sła
woJ - Składkowski przybył dnia 
;ł.aJa o godz. B-e.l rano do 
'shrosłwa . śródmieJsko - war
szawskiego, celem s.prawdzenia 
toku nrzc,.>flowanla i punktualno 
§et nrzednlk6w. 

Na 30 zatrudniou":;h urzędui 
ków pan premier zastał 28 

Ur cz, 

orzy pracy, 2 nieobeonych było 
usprawiedliwionvch z powodu 
choroib1r. W konferencji ze sta
rostą pan premier ilIlteresował 
się sprawami załatwianymi w 
referacie cudzoziemców oraz 
wV'konaniem okólnika nr. 13 z 
dnia 29 marca 1938 r. w spra
wie podniesienia w:-:glą du osie
dli 

.. naa oś 
i otwarcia portu Władysławowo 

WIELKA WIEŚ, 4.5. (PAT) -I Po Jlrzemówjenia~b p. minister 
Dzf§ odbyła się podnio!:ła uroczy-, Roman przeciął wstęgę i podszedł 
81o~ć poświę~enia i otwarcia portu, do pomnil{a, odsłaniając go przy 
WJadysławowo. i dźwiękach hymnu pań~twowego, 

W uroczystości tej wzięli udział I odegranego lłrzez orkiestrę ryba
przedstawiciele władz państwowych ków. 
oraz tłumy mieslkańcćw z różnycl! ; Pomnik wyobraża duży głaz na
Itron Kaszu~ i Pomorza. rzutowy z granitu, na Ittórym umo 
• Przyby!"aJą~ego wra~ ,z sz~r~- I cowana jest tablic:! z następują

glem wyzszycn urzędmkow mlnI- cym napi 'em' 
Itra Romana powitali przedstawi. I • !5, 

riele władz państwowych: wojewo-I ,,3 majr.ł 19'18 r. poświęcono ł 
da pomorski Raczkiewicz, komisarz otwarto port WładYSławowo, tak 
generalny R. P. w Gdańsku Cho- na2.wany dla upamniętnienia warow 
daeki, komisarz m. Gdyni mgr. So- ni morskiej, założonej w 1635 roku 
kół, admirał Unrug, starosta mot" na tym wybrzeżu przez króla Wła-
liki Potocki z Wejherowa. l dysława IV". 

APELUSZE l 6 dn· . b',,} WVbieraJąwnajlepszymgatunku. 
. li ry ·z . lem 1 maja Ol J~ u- Ty r6wniet,pięknaPani,pragnąc, 

I rzędow3Ule. aby c:era TWa,7.achowała u.rok ~ło~ 

naęskie 
~AJWIĘKSZY WYBóR 

UL.PIOTRKOWSKA .. 07 

Minister Beck 
wyje2dża do Sztokholmu 

25 b. m. 

. dOŚC1, użvwaJ do twarzy l kąpleh 
P.płk. Madyrsław Wróblew- mydła palmolive.Mydlo PalmoJi 'C 

ski urodził się w Szydłowcu, bowiem 1est wyra~iane ~a olejkH 
wo i. Ideleckie w r. 1891. Ukoń oliwk?wym, kt61'Y Jest naJ.Ie'1Sz:ylll 

. ' środkiem dla zachowam a m,o· czył wydZIał naUJk społecznych rlości i świe~ości cery. 
na uniwersytecie w Genewie z 
tytułem magistra oraz wyższą 
szkołę illltendentury w Warsza
wie z tytuł. oficera i,ntendentu
ry dyplomowanego. 

Od r. 1914 ppłk. Władysław 
Wróblewski odbywał służbę w 
le~i(JlIlach polskich, a od r. 

SZTOKHOLM, 4 5. (PAT). - 1919 służył w DTmii poJsikiej. 
Szwedzka agencja telegraficzna ;iiiiiiiiiiliiiii_-iiiiiiiiiiiiiiiiiii ______ iiiii ___ ;;U_iiiii ___ _ 
komunikuJe: Na zaproszenie _me i w. 
rządu szwedzkiego minister 
sprlłW zagranicznych J. Beck 
odwiedzi Sztokholm w dniaeh 
25 - 27 maJa. 

Docent Crwiński 
przewieziony do szpitala 

Rola pras, w Życiu narodu 
Przem6wienie premiera Chamberlaina 

LONDYN, 4.5. (Tel. wł.). - Na ' cU uwagę obecnych dziennikarzy, 
bankiecie, wydanym przez prasę że znaczenie tego, co piszą, nie o 
prowincJonalną na cześć prem. granicza się tylko do kół ich cz~. 
ChamberIaioa, premier wygłosił telników, gdyz faktycznie w ciągu 
dłuższe przemówienie o roli prasy ostatnich killm lat rządy palis[w 

Warsz. kor. "Głosu iPpranne w zyciu kulturalnym narodu i wy- obcych ujawniają niezwykłą wrażlj 
go" telefonuje: radl swe uznanie dla wysokiego wość Da krytykę prasy angielskiej 

Na mocy decyzji władz wir:- poziomu prasy angielskiej. i wprost doszukują się te.l krytyki 
zieIllnych, dooent Cywiński, ska "W AnglU - mówił premier _ Dlatego też premier zwrócił się ;t 

zany lila 3 lala więzienia przez wolncść prasy jest rzeczywistością apelem do dziennikarzy aogiclsl,iC'11 
sąd okręgowy w Warszawie, ł Illkomu nigdy nawet na myśl nie by piszi!C do swych d;!>ie

1
111ików, nie 

przeniesiony zosłał do szpitala przyJdzie, by ją kwestionować. zapom'naIi o tym, ze to, eo napisz,), 
przy więzieniu Mokotow5kim. Wtlność prasy stawiamy 'W tej sa- będZIe r.zy1ane przez człt.wieka. ~1~etrl!if!D n~ st~CJ-i KrzUz· Jak wiadomo, pro.ces docenta mej kategorii, co wolność my.lli i którego J.rytykują i by o ile moż. 

g "lAiJJ V U O U !dl II Cywińskiego w drugiej i.nstan- wolność słowa". . Jlości unikali wycieczeJ{ osobi 
11 wagonów wykoleiło się i spadło z nasypu cji odbędzie się dn. 2 czerwca. W dalszym ciągu premier zwrÓo stych". 

BERLIN, 4.5. (PAT) - W nocy dziaclt nie było, jednak szkody ma- K - - ". b- I .., 0 R A.. . ... 
t wtorku na środę wydarzyła się terialne są duże. Na skutek wyparł- slazece zas U ID' DUmUDlłił t ft U lłilfl:(f 
l1a sta('ji Krzyż na pograniczu pol ku ruch kolejowy na linii Berlin DOORN, 4.5. (PAT) _ Dziś b. I;:a . _ . . " 

151m - niemieckim katastrofa kole- j - Piła był przez ldll,anaście go· pelan dworu niemieckiego, Doeh- za!ładnienia mniejszości 
jr.wa. 11 wagonów wykoleiło się i dzin wstrLymany.. l r.in,g, .pllbłogosławłł związek. mał- BUKARESZT, 4.5. (TeJ. wł.). _. są ZObow'lązane udzielac' UlU .padło 'l nasypu. Wypadków w lu- k k b W Ih ł .lądu. 

zens l wnu a • cesarza l e ma I Rząd tutejszy uczynił dz!ś ważny nych informacji i wyjaśnieii. [( ie 
lA d 1f . .. b, LudwIka Ferd~anda Hoben- krok w kierunku uregulowania za. rownika nadlmmisariatu mi:lllule W l-ł! r ~nlłgDI~ zollerna z w. ks. KlJ"ą, córką w. ks. gadnienia mniejszości narodowej w król na wniosek premiera z po. 

. Cyryla. Rumunii. śród najwyższych fLl'nkc~ol1nri1!S~~' nie pozwolono święto wat 1 maja Wśród gości znajdowali się m. W dzieonikach porannych uka-. państwowych. , 
BERLIN, 4. 5. (P AT). NiemieCI poza f1ag'ą argentyńską ł nic in. ks. Juliana i 1('1. B.ernard, w •• ks. I' z~ł się więc kOntunika~ o utwor.z~.1 Ten kr~k rządu .iest . bez~prze{..:; 

i . •• • • • • dn •• Cyryl orllZ b. kronprmz z małzon· RlU t. zw. nadkomisariatu umIeJ' nie w zWlązlm ze Zbierającą Sili 
• te bmro m!orma~y Jne don~s~ poz.wolIł na z~ e tr:mSlnns~e ką. B. ce811rz Wilhelm ubrany był I szościowego, którego zadaniem bę- I dnia 4 b. m. l.onferencją Małej En. 
z Buenos Aues, ze tamtejsI radIOwe, czy tez mamfestacJe w pruskI mundur generalski. I dzie czuwanie n3d administracyj •• tenty w Sinaya, gdzie wypłynie 
nieme)' pozbawienI zosła]~ mO- publiczne, mogące mieć charak !I n~rmi i prawoJawczymi zarządze- sprawa węgrów siedmiogrodzkich. 
inMe~ uroczysle~o obchOdzenia ter propagandy na rzecz pew- DzJetko O 28 "slcach ~li~mi wlad:l; .w sprawach mniejsza·, tud~i~ż zapowiarlana akcja .mni!",; 
Ś'4\ ='~lu l-go maja, Jalto święta nych systemów politycznych i .. S('I narodowej. i ZOSCl narodow~eb na terellle Gt' 

" NEAPOL, 4.5. (PAT) - 30· letnia : Odtąd wszystkim władzom bę- I J!twy. 
!):lrJ.'(vl'tlw

e
g

o 
Trzeeie.i Rzeszy. społecznyeh. Pnewldzlan.e I Eliza Barbetta, mieszkanl,a Soren- I dzie zabrOrUone wydawanie jakich-/-- ._~. _____ ____ _ 

Rząd argentYllski zakazał bo przez koloni~ niemiecką ob- to, powiła d'lje~ko płci żeńskieJ, I kc)wick zarządzeń·w j)prawie mniej ,.ZD?BYW A.Jl\tY WŁASNE 
\. il'm wywieszania w dniu 1 Ma chody 1 - majowe zo~tały więc] posiadające 28 palców, po 7 u każ·· ['zoś ci bez uprzedniej zgody komisa ŹRODŁA sunu iVCOWE 
ja jakichJwlwiek innych flag odwołane dej ~ęki i nogi I tiatu. Ponadto wszyst1iie władze l W KOLONIACH" 



4 &.V. - "GLO~ PORANNY- - 19:48 Nr. 123 

IK!!~!r ~y~yłS! H-I 
Rzymu. Nastąpiło trzecie spot· r onf rowal • -
kanie dyktalorów dwu wielkich 1I!!!!a-
ilarodów europejskich. Na ten .-Ier"".za roz ..... o"". 'trww.'a p6.torej godziny 
temat "Ex. Por." kreśli naslę· N· b · 
pti~i~:~~~a~~~ spotkanie, w le ed;c.e nowJlcll palltów niemiecko- los ich 
ezerweu 1934 roku w Wenecji, RZYM, 4.5. (PAT) Dziś o godz.' w przyległym polwju, gdzie przyłą Emanuela II i Huberta I. , -
.ie~t jui: dziś prawie zapomnia· to rano udał się Mussolini w towa- ('zyli się do nich ministrowie Rze- ' Po opuszczeniu Panteonu kan. Karlsbadzka woda Miibl~rllJl1I zalct.;, 
l-a.e. Nie było jeszcze wówczas rzvstwie ministrów Ciano, Starace szy RI'bbentrop, G"'2bbel'" l' ptzy. J H't) i M li' d l' ł przez lekarzy do kUraCji domo'wcJ Os' J' ' k' J 'U_ ~ C erz I er US50 nt u a l s ę przy zastoju wątrobowym. 
" • I Rzym - Ber I~' '. stosun I i Alfłeri oraz podsekretarza stanu wćdca S. S. Himmler. wraz ze , świtą do pomnika narodo· -_ .. - ._. - '-'---
między faszystowskImI Włocha I Buffarini'ego do KwirYJ\ału celem Z Kwiry.ldł:r udali się kanclerz owego i grobu Nieznanego Żołnie· I Wk 't ' d 1115 . mi a narodowo 5CJcjaJ'styc ... ' re ce .)0 gO) Z. • powru-

. 'N' . b i . il ił:;:Y złOz~nta wizyty kanclerzowi Hitle· Hitler i Mus:.olini wraz ~(: świtą do rza, gdzie kanclerz złożył wieIId eil kanclerz Hitler do Kwirvnału. 
~l b.l~mcaml tkY ~ n ee : • e. rowl. P(·dczas rozmowy obu mę Panteonu, gdzie kanclerz złoiył wawrzynowy wieniec. z wstęgami który opuścił po upływi~ pół godzi. 

~<?ł 'ls e .s~o anjle wo ~owf żów stanu, ministrowie oczekiwali l wieńce na grnbach ~łoskich kr6ló" ' (J bra~ach sztandaru Rzeszy. l ny, udaja~ się wraz z mini~trami 
mla o rOZWIaC wza em!llll nleu . .1' l' u, I • 
ność. Ale nie rozwiało. Hitler i ..,.0 pa a·!u "enec aego, celem re 

:F:~~~;~d~~r; AgenCi DeSlaDO w c,zarnUCh BOSlolach w:::::ru:'~M;::~~'ego~o,mow. 
hvartego konniktu o Austrię. kanclerza Hitlera z Mussolinim w 

'Międzv tym pierwszym a na- czuwają nad bezpieczeństwem Hitlera we Włoszech pałacu Weneckim trwała półtorej 
~ępnym spotkaniem w paź- godziny i odbywała się w sali, w 
dziemiku 1937 roku wiele się RZYM, 4 ma.ja., (Tel. wł.) -lli~yczną ~ przygotowaniach do: faszystowskiej, i w ten sposób to ~tórej Mussolln~ z.azwyczaj pracuj\' 
zmieniło w Europie. Wojna a· Ochrona polICYJna, wypraco'

l 
wIzyty HItlera. warzyszyć będą Hitlerowi we l odbywa prZYJęcIa. 

bisyń.ska i sankcje oddaliły Jta wana w ciągu kHkumiesięcznej Ze strony włoski'ej przyznano Włoszech wszędzie, dokądkol. 1 Równocześnie odbyła się w przy· 
Hę od mocarstw zachodnich. pracy aż ,do. ostatnich· szczegó im te same możliwości współpra w1ek skieruje swe kroki. Policja ległym s.alonie rozmowa ministrów 
Wykuta została ".,. lCzym _ łó~ p~zez dowódców policji Nie- : cy, które llimmler swego czasu włosoka póczyniła ze swej strony na tem:tty interesują('e oba kraje. 
BerlIn", pozwalająca obu pań- mlec l. Włoch, c:zuwa nad bez- przyznał swym kolegunt wlo- równi/elż bard~o gruntowne przy· Kan.:lerz Hitler onarował Musso 
stw, om WY,iść z odosobnienia i pieezenstwem Hitlera ,p()dczas skim podczas wizyt" Mussolinie ltotowania. Celem przeprowadze I' • b I" J J ~ mieniU w czasie swe.i wizyty w 
wl'macniająca ich pozyc;" wo· Jego po Y tu w łalu. go w Niemczech. I nia ich reaktywowano od począt pałacu Weneckim ,odarek w po, 
00t'J Anglii i Francji. Sprawa .Arturo Poncchiui i Heillrich I \Vówczas Poncchini i jego lu· ku roku 4.000 policjantów i u· staci zeissowskiego teleskopu wraz 
Hiszpatlii' i walka li! komuniz- Himmler, szefowie po1icji polio dzie pracowali w Niemczech w rzędników, policyjnych, których 
mem jeszcze bardzieJ' cemento- tycznej w. loskiej i niemieckiej,' ciągu szeregu miesięcy, poprze.' zatrudniano l11'zeważnie czuwa- z całkowitym wyposażeniem dla 

t d al
• i I I: obserwatorium astronomicznego, 

wały lWIpólny front niemiecko- przes u 10. W l gruntowo e każ- dzających wizytę Duce, a gdy niem i śledzeniem naJ'różnorod-d f Hi artystycznie wylwlIo:\I'y album ze 
~ki. ą azę wIzyty tIera i na tym wreszcie Mussolini przyjechał i niejszych ludzi, ze strony kló- 'dięciaml z pobyt M!'ssoli 'go w 

I Niemey zgotowały Mussoli- ugruntowali swe plany, które 0'1' odbył swą tryumfalną podróż po rych możnaby si~ obawiać jakie ~T''' ,'h kU: f- 't nu.' l' b • d h 'l' k . N' . • " .' 1.le!'lhzec orilz ople l mu z o Im-
ni~u w!>'Paniałe przyję("i~, ecme, o c WI I pnę roezema • wmczech, to WSZędZIC wsrod 0- gos zamacllu. . I • d .. 
Przy ulewnym deszczu milion granicy włoskiej przez kanclerza czekujących go i witających tlu-I .,.. . . ". pla y. 
lu~łzi słuehało, jak Duce NiemiJec,zostają urzeczywistnio. 'mów publiczności znajdowali się Zal?-ter.e~owal~le. pol~cJantow ""W~",:!,u.' -It:". !lUO;o .• 15·J~We 
Fiihrer - zapewniali o wieezno- ne przez ich 'zastępców i tysiące . rozproszeni w tłumie włoscy po· i W!OSkICh l Ich Ulem~ecJuch kol~· ,"&.'\liO~t ~-!I ft ~c 
trw.ałości .,osi". I juri liezne by umundurowany~h i .nieumundll- I Jicjanci w cywilu lub też w b~ą- ' g~w . ~oLyczyło ł ~,~~gólmc RZYM, 4.5. (PAT) - Popołud. 
IV głosy, że Niemey l Wł~hy l'OWanych policJantow. zowych mundurach S. A. I wszysł _leh ~rz-ec1.s:awjcJeb p~a- lJiu oćbyiy się na lotnisku Cen1.o
połączyły się sojuszem, źe po. Już od kilku miesięcy bawią I Tym razem policjanci niemiec s~,,- Uł"~'. lnikow ~ l?llY~ oso~, celle pod Rzymem na cześć kancIe
wstał ~ok d,ktałGI'Ów", snu. niemieccy poIicjancll urzędniey cy zmieniają swój strój j . stają 1 ktOl'e ltl.tgł!~y l1lIeC chocby nat rza Hitlera, cWlczenia wojskowe 
~cy wielkie plany. Gestapo we Włoszech, biorąc u· 1 się albo "cywilami" albo też ' dalszą mO'.thwość .spotkania Sl~ wioskiego przy&posobienia wojsko-

Ludzie rozsądni zdawali 80. dział wraz z włoską policją po· I przybierają czarny strój milicji z .obu dyktat?r!'lDll pocJezas dm. wego. 

b· ó'" ł d I wIzyty włoskiej. ' 
Je sprawę w wezas, ~e o a· . ,I W cwiczeniach tych wzięło udział 

DJIDl IJOjuszu niema mowy, że . J~,k.o s1.':utek t!ch d.ochodze!1 1 , zgórą 50 tys. młodzieży f,aszystow • 
. ,oś Rzym - Berlin" była, jest mWI~IlacJI uwazane ~est wysle- skiej. zorganizowanej w t. zw. 
i będzie lDIbume:ntem polltyld ~eDle ~ ~Vłoch w Cląg~ os~at. związ/w mlodzit!iy włor.kieJ li pod 
ubu moe.shr, mającym dopo- nIch :r.nle~lęc~ szery.)~u dZlenmk!l znalw liktenkiego (G. I. 1.) pod 
móc do o-silłf(nięeia pewnyeh rzy memleckllCh, ktorzy wyeull- dowćd'i:twem 2 i pół tys. oneer6R. 
eeJów, a nie łańeuehem, skuwa grownli z Niemiec. Legiony dysponowały następują-
iIleym Niemcy i ,Włoehy w je. l c)"m DJ3:eriałem: 48 tys. karabinów, 
dnt eałMć. 468 I. k. m., 180 c. k. m., 28 dział, 

Ci _mi, któny pnetł 7 'lnie. 90 JIlożilzierzy szturmowych, 47 
!.iącami alarmowali świat po- szybkich czotgów, 
d05kami G "aoJII5ZU 110 mUlo. Z lotniska Cectocello kaneleri. 
llówł6 {p6źnieJ był jut SOjUlSZ Hitler w towanystwie MussoUnie· 
220 milionów - wraz z japoń- go, członków świty i ministrów 
czykami}, teraz głoszll, te oś \\ loskich, odjechał GO Rzymu, ab~ 
Rzym _ Berlin trzeszczy. przyjąć kolonię Ilit>miecką. Przyję 

Od drugiego do łneriego cie w obecności Musscliniego i dyg· 
&pOłkanla Duce i Fiihrera sy- nitarzy fasz~ stowo;kich odbyło się 
ttxacja w Europie znów uległa w bazylice l\faxellcjuo;z.a na Forum 
po:ważn~ zmianom. Znikła z ,Romanum, W b:lzyli~e oczeltiwało 
mapy AUlSŁria, Niemcy i Wio- . kanclerza Hitlera parę tysięcy oby· 
chy słały się sąsiadami. An- wat{'li niemieckicb, mieszkając;yr'" 
schIuil'S nie mógł oczywiście u- we Włoszech. 
ranować włochów. Niepozba. 
~iona jest dowcipu anegdota, 
że na pamiętny telegram Hitle
ra: ~}lu8Solf.ni, nigdy panu tego 
nie zapomnę", Duce odpowie· 
dział: ,.Ja panu też nIe". W ża
dnym Jednak razie nie mogło 
to skłonić Włochy do wyrzecze
nia si~ tego instrumentu, ja. 
kim jest "oś Rzym - Berlin". 

Istnienie tej "osi" bardzo u
łatwiło Włochom osiągnłęeie 
po,ozumienia z W. Brytanią i 
umania podboju Abisynii. 
Niemcom, ze względu na ich 
żadania kolonialne, znacznie 
jest trudniej osią,g.nąć .porozu· 
mienie z mocarstwami zacho· 
dniuli. To p'orozumienie z Au· 
glią wy'rlatnie wzmocniło pozy
cję WIoch wobec Niemiec. 

, J'es_zcze jedna rzecz zmieniła 
się od s.potkania berlills'kiego: 
wojna domowa w Hiszpanii 
zbliZa się ku końcowi. Po poro. 
zumieniu anglo - włoskim Hisz 
pania przestała w duże,i mierze 
być czynnikiem cementującym 
"oŚ Rzym - Berlin". 

Mimo formalnego trwania 
je~zcze "osi Rzym - Berlin"
Włochy, jak wiadolIlo, prowa· 
d'zą ostatnio politykę wręcz 
sprzeczną. z linią, po której o· 
wa O,O§ bie,gnie - pisze ,.N. 
Rzecz,pospolita" • 

Jaki efekt w ohe.cn~-:m ukla· 

1. Kilka minut przed odejściem I l)dągu z dworca berlińskiego: Hitler podczas rozmowy z , marszał. 
kiem Goeringiem. Po środku widttć Goel-belsa, a zupęb~ie ~a. · 'pr~wo I~ni~tra spraw zagraniczI:yeh von 
1:ibh.,'ntropa (w nowym uniformie uvpl,%utycznym). - 2. Dzieci rzym.~kie ogląd:i.ją, pC'rtrety Hitlem 
i Mus'5vliniego, które wr:'17. z pl)rtr'.'!tem króla. włoskiego wysta·.viQDe zOlltaJy · w ' licznyeh witrynarh 

sklepowych stolicy włoskiej. 

RZYM, 4.5. (PAT) - Król i Ct: · 

sarz podejmuwał dzisiaJ wieczorcm 
w pałacu kwirynalr.Idm kanclerza 
Hill era. 

Podczas obiadu przemówienia 
wygłosili kr.l( Wiktor Emanuel i 
kanebrz Hitler. 

Cz!chosiowacia -
Drob.~emem druga

riędnym 
PARYŻ, 4,5. (PAT) - KorespOfl 

dent Havasa w depeszy z Rzymu 
podkreśla, że obie strony t. J. za· 
równo koła niemieck.ie, jak i kola 

. I włoskie podkreślają, iż po rozmo· 
dzi€' sił w Europie może dać' l1U.ląeych I(estów, mającvch na' chwili niebezpiecznej - muszą I wach Izymskich NIE NALEŻY 0 -
wizyta? Co mają ohie rIo pn· ccln oszołOmienie tłumu. iść razem" - by słowa te nie CZF.KIWAĆ ZA WARCIA .JAKICH 
wiedzenia dwaj byli partnerzy, Takim efektownym ges-tem, wskrzesły w pamięci włoskiej KOLWIEK NOWYCH KONKRET
których dl'ogi rozchodzą się en kosztującym naród włoski aż właśnie teraz w momencie wio NYCH UMóW CZY PAKTóW Mm 
l"a7. bardziej? 185 milionów Urów, jest wizy· zyty rzymskiej. Ptrzerwch jej _. DZY OB'] PAŃSTWAMI. • 

'Wizyta rzymska nie jest już ta Hitlera, wizyta pod wzgl~· t" właśnie gest, mający prze· 
dzis'iaj niczym innym, jak tyle dem praktyczno - politycznym donić nie brak sukcesów już, 
ko ~estem, obliczonym na za· dziś .1DŹ bez ZIlac~enia. ..An· ale - porażkę· 

Sprawa Czechosłowacji jeSt 
przedstawiana w Rzymie pr'7.ez Iw· 
la niemieckie jako problem drugo 
rzędny, który nie może odegral~ 
decydującej roli w rozmowach 
wiosko - ni~mieckich , 

imponowanie tłumOm. Dyktatu schluss" howiem zmienił r·ady· JeSzcze jeden zapomniany 
ry bowiem mają to do siebie, kaInie stosunek społeczeństwa szczególi:k: w dniu trzeciego 
7; f! wymagają wciąż nowych włoskiego do Rzeszy. " maja upłynęły !?3 lata od wypo 
zwycięstw. Dyktator musi iść W chwili grożącego niebez- wiedzenia przez Włochy Niem· 
od sukcesu do sukcesu, od try· pi~e~eIlstwa nawały german- com i AUJStrii ' tró,inr1.ymierza, Poza tym , kola .te w k~zują, .że 
umfu do tryumfu. Jedno po· "kle] odżyły dawne sentymen~y 23 : maJa 1915 r, WiOchy przy' 'Yłochy, ktore ~le ,przecl~vstawlł): 
tknięcie się, jeden błąd I- mo~e do Franc.~i. Zb~t często . n Du·: stąpiły do ·wojnv po sb'011ie ko. SIę !:11~chlussOWI, me ma!ą w tej 
spowodować kata trofę. Gdy ce podkreslał, ze ~ Wiochy ł alicji •• Zbieżność tych ~at z ter I c?wlh z;'l~ny~h :>ods~aw, .aby prze· 
zaś hrak tryumfów i sukcesów Francja są to dwie siostrzycy minem wiz}iy kanclerza Hitle'j ClwstawIac Się rOZWlązanlll proble-

dyktatura musi się uciekać łacińskie, które nieraz mogą ra jest nader wymowna. mu czeskiego w sposób przych'" 
do gestów, kosztowllych, impo się sprzeczać i kłóeii, ale . w By dla Niemiec. 
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Fak~1J. 

OIaCIB03 mamu [ftłOdD? 
Parę la t temu siedziało kilka 

osób u Karpowicza w Zakopa-

Arabowie bOjkotuj, komi je I , ni(zną 
Rozkaz łajne; naczelne; rad" narodowe; 

nem, zalewa,iąc rzęsisty deszcz JEROZOLIMA, 4 5. (ŻAT) ,I-/ ()~ln .. iła nakaz bezwz.ględnego 
tz(sistą czystą· Naril:ekano na 'V dniu wczora.iszym komisja boJkotowania przez arab6w no 
p sią pogodę . Obecny przy tej do spraw podziału Palestyny wej KomisJi angielskiej dla 
rozmowie Kamerzysta Obskur- zwiedziła Rechobot, Medźdal, spraw Palestyny, t. :r.w, komisji 
nr, onego czasu człowiek jesz- Gazę i Beer _ Seba, bawiąc kr6t techniczneJ, ...' . .. 
Lze dowcipny, rzekł w r::wnej ko w kaźdeJ z tych mie}scowo~. .... , 
r~hwlIi: •.. ' . . . d . 
I- A kto temu winir.n? Żydzi ~~~~1i;:~,ca.ląc wIeczorem Ó Je Skslsnfe teror,st, 

S!1Il1 n~ w!asne oczy widzial:m O nasileniu presji, wywiera- na im:erc vJAAII łlll'h,., KIIWA HIIG. 
WrZOI?J WI,eczorem ~rupę. pejsa ncj na przywódców arabskich. , lEROZOLIMA4' 5 (:lAT) '''~ "r""" . 

, ~, 

.tr' 

łych IzraelItów malllpuluJących lJby, nie ważyli się we]'ść w kon gnA' 'N bl' k.r-ł _--::-:---:-_-::--_-:-_-=-~ ______ __'_.:.._. _____ _ 
b t U" hr · .. ' <!JU wOJenny w . a us s aza _ • 

p.rzYł ~rar?m.e rze't smIec ~ l takt z komIsJą \\Toodheąda, l1a kare śmierci terorysłę arab- AkCja aktllwu;t6w pokwitowalJlia stwierdza.i,ą~; że ',I; 

S!C Z?' .IWIe l szep en~ n~maw~a świadczy list burmistrza .Taffy, skiego Ahdullaha Abu-Dżerara JEROZOLIMA 4 5 (PAT) _ zarekwirowane p!rzedmioty . zo-- ,:: .... , 
II rt~~, zeby opadła. No l maCIe .i~ki się uI{Qzał w dzisie.iszej e7'!onka bandy terorvstycznej Arabscy aklvwi§ci up' rowad~i1i stana użyte na cele wa.lki naro .",~, 
skutki i ub k'" kl' " . . J .. .:J • :;, ; ,.,' , .. pras ~ ar. s lej l w , ,?r~m ze wsi Baka, u kfóre<1o w cza- sześciu arabów. mieszkaliców .. ower. · 
. ~as_e c~~sy Dl:; Iub.Ią fIkcJ.I~ b!fl'mlIS1.rz zal}t'ze~7.a ,10Dleslc- &le rewizJi znaleziono autom a- dw6ch wsi , okręgu Nablus, któ JE.RO ZOLIMA, 4 5. (ŻAT)ł-
<In! fantaZjI. Starcl.,ą SH~ 7.reah l~lU prasowemu JakGby w. cza- h'''zny rewol • kt' e do d . d - d \V Haifie został zastJrzelony .f.~ . . l .. , " • y". wer l or mu - rym zarzucano z· rll ę naro 0-
zowa~ ~awet na,::/S upszy l n.aJ- si~ wizyty komi~ji w • Jaff!e: wiedziono zabóJstwo szeika wą. Los ich jest nięznan. Z przez teroryst6w · szeik arabski . ,~,~ 
hardzJeJ ponury zart. VV "Dzlen miał on porGzumlewać SI'" z Jej Chałl'I 'Fa('lta' '1"" N w'e" 'a . ·kt· h' '. d· Y. Tahe - Achmet "-' Tacbe. 
mIm yd~os um (nr. 88) u~~ człGnkami. , I ka arabskiego. Wyrok 7.ostał dach aktywistów którzy re- PrzestrOga dla . muftr~ga .~; 

' B 1 . ," ., < ..., • l ] ·"e"o l snI j IDe oryc WSI ·onoszą o napa 

tamy: 1 .TEROZOLIM~, 4 5. (PAT) . ..:.... wykonany. kwiru.fą konie, ż~ność i pienią JEROZOLIMA, 4.5 . . (ŻAT)H ,,: 
.TA1IA BEDZIE POGODA NA Tajna naczelna rada narodowa . dze. Aktvwiście ci wystawiają Z BeJrutu donoszą, ~e b. wieI. .;~;. 

~}!~Ę!~ !!~1~~~~;'iek a B c ,. a a n I u z- U d o w s B' a n 'a W ę u r l e c h :~Yn::~~r~~~t~~~t~c~~?~~ ;~;!; ",; dotkliwy chł6d dał się nam nlc- s.tvny, przebywa,iący,; ,w Syrii _ i 
mało we znaki. Dzisiejszej no- . ' .. _ Libanie, otrzymali "d frapcu~ , ', _. 
ey termGmetr wykazywał rów- , f- ,. .. dl .. - k- skiego wysokic,go ;' komisa-riat;n , ." <: 

Jlid znac:r..ny spadek tempera- ~DaDso"aDa przez zro a nlemie,!e Sii'ii ostrzeżenie, .że jeśli nieia ""~ 
tury, a mianowicie oI,oło zera • Ż ) ' . . niecha.łą polityczne. f a.gitacji.it~ .:!; 
stopni. Na dachąch dziś rano. BU~A~ESZT, 4 ~aJa. ( AT. i płyną f?ndusze potr~ebn~ na '!: b~ b.ard~o zdyscyPllIlowa~y od- t rbryłY.fskiej, będą deporto~~ " . 
h ł szron Nagłą m:anę pO(~{)tly Ostatmo wzmogła Się bardzo a- ruchomlenie tak . rozleglej akCjI . por zydow przeCIwko projektom ni z ~ran<:us"ieg~ , t.erytór,. iy.ll'- ,:."',, 
~:lłuma~z'~ m~ż~a świ tall';r gitacj~ antyź~dowska ~a W~- : l!~paga~d~,!,ej. Jak donoszą, ze I ustaw antrźydowskich". ~ydzi mandatowego, .. ' " 
ż~dowskinii, które niestity w\grZecli. WęghIers~ła partla lnakzJ

1
- zrodcł Dl

t
emlec

1
kl

9
ch, '1~6asygno-! dObr)okwiohlDle zrezygu~walI ze "'wota-, emir.rracu.ina ,:~ l,:' 

I' l l' d" s y styczna uruc oml a nowy () a wano na en ee mI lon w ma- WS, ze c rozrywek, Dle uczęsz- R ~., 
y:nśI'': {t~ zl)le~a~eąlksanU~OZcnnyam~l -j' \W centrum Budapesztu. ·Gwalto- rek. - . ' czają do kawiarń, restauracji, do Daździernika ,:',,", 

un WI<:: am WI '. • ł l k'\ . . k' , ł t' ! .. ,~b.le p1'7ynoszą złą pogodę. Tal; !"ną ag~łacJę ~n ysem c ą ~OZWl . ,I lU I cq row. JEROZOLIMA, 4 5. {ŻA'T)i'-' i' 
wi"c p3JIl Bóg żydów karze i . Jano tt':"L ~ zWlą~ku z 1 mal~. -\ PRAGA, 4 maja. (ZA T.) "Lldo-\ Ten nastrój depresji nie zmie- W dzienniku ofic.ial.n~'1Il ogło- ' t, 1" ' 

nie~ .. lety m:r przy tym cierPicć/wzrOSła lrcze~nIe prasa nazIsłY: \ ve Novi,?y".donoszą.z !3u.dapesz- J?ił się t~ż.PQ wezwaniu. gminy slOno kwotę emigracyjilą dó 
musimy. W. ohec tego, ze święta czn~., Obo.k glownego"organu t~J, tu: "DaJe S1lę zauwazyc cIchy al.!, zyd?wskleJ w BUdaP. eSZCle, aby, oadziernikźa 1938 r.· ~ 
żydowskie przeciągną się do 19 ~artll "UJ. ~ep.szawa uk~zuJą t zanr~chać .op.m:u. Zydzi konły- e Dla ' emigrant6w kategorii~' 
k·wletnia, · należy się liczyć z s~ę}ygodmkl't Jrak: ,:,PalotruemKzeUtl: Jady, wyfwarzająee lię w jdUaeh. nuuJą sw6J bIerny ?p6r, a w wic (p05iadających 1.000 funt6w} ' 
tym że bedziemy mieli na świę nr , "pessze.a_ las, "N , usuwa pewnie j szybko szklanka natu, IlU wypadkach z8meehall r6w- przeznaczono 2020 certyfika-
t~ l)~zykrą J)Odode i nie jest wy i Fro~t" .i ,,~em~eti. Fig~elo", - raJ.nej wodr gor~kiej Frane~~zk~-Józefa nież palenia tytoniu. t6w, dla robotników 1150 i dl. 
k 1 . ' b'O d ; . t ' I ~TYJaśmla SIę tez taJemmca, skąd kturą nalezy zazywać eO&lenme rano. . krew~~h rodzin zamieszka-

,uczone, ze ę zle nawe mroz . łych w Palestvnie 250. :,.: 
n'). - WskazU.ią na to ostatnie _ . _ I _ . ,.,., 

::~If.f:r;L~~ ~~~E:OsUlolona .. :,UClUCa :. · ZaurUZła dZleCBO . Be~pi:~n~i:*~~e:,: 
~ledztwo w l~~d: Liter.). Iralli(ZDU .upadek, pQd -.rIZaWił ' Na:!~y~,=~!~;b;j,'!!:t~w~r ::~; 

Wrbuch gazóW 
w kopalni węgla 

Warsz. kor. "Glosu poranne-I chłopca. ' I Dr2ewróciła chłopca i wbiła "ty polsko - litewskiej od 10 ,b; 1ft. ',El 
. , Ż • ~ . ·dwa specjaLne ambulanse poez -go" telefonuje: OOla 1'11 Zyn i era, pracllj~teego w Jeao ciało. lP . Wodzicka no- I .. ", , ,., .,J 

. •• • w jednej z instytucji ' w War- spieszyła na ratunek' dziecka. lo we p'ęd,,~ l .tranls,p~f.t.o.~ąę ,.Pr.:fłt :''';:J.~" 
'VHlowmą nlezwV'kle. trn.gIcZ-j sza wie, .,. Rozaiia Wodzicka o~ Zdołała oociągnąć wikzycę. syłki pocztowe, hsty t pacZKI! ~_ 

BIAŁOGRÓD, 4.5, (PAT) nego wy.padku stała SIę osada trzymała przed trzema laty od Ciężko pogry>zione i pO,ranio przeznaczone dla Litwv, do sta "s 
W TuzIa (Bośnia) nastąpił wybuch ~zal?Iowlz~a pod Waw~cm. 0- znajomych z Kresów szczenię ne pazurami, dziecko . przewie- cii gninicznej Zawiasy. Taryfa 
gazów w kopalni węgla. 4 górników swo lona wllczyca, nalezą ea do '1' . p pocztowa w obrodc z ILitwą o~ 
zostało 7J!.bitych, a kilkunastu od· .iadnej z mies~k~ne}t osady,. z:- WI~!i~ wilczvca porł 'troskliwą ~\o;~!~k~!!al~dZi:ze;::t~; bowiązu,ie taka .sam:a, Jak 'fil 

niosło cięikie obrażenia. gryzł~.2c::' .. smler~~,t~l~,;~" opieką właścicielki ' doskonale · zmarło. normalnym obrocie zagranic z-
~;;;_;;; __ iiiiiiiii ____ iiiii_iim __ ~ia_Uii_iiiii __ ~~ nym, a 'wię~ 30 gr. ' za k~łrl~ 
- ... .-:1_ .. , zaaklimatyzovrala się w Cza- ' WiIczvcę ·izolowano w spe-

D -'" Ił slr~ a fulro' F~andr~5 II pl0,wiźnie. Mij'Ały lata, n · zwIe' ~jalne.i klatce. Zwierzę będzie pocztową, 5!l ~1'. 'la· Jisł ·rw?-
II liS KU ;. t'" .• lU rzę nie zdra~zało krwioter- n-<jprawdopod?bniej pnekaza- kły. I' _ . ','" I 

Propaganda hitlerowska w Belgii " CZY';'! in,stynklGw. . . ne warszawskIemu ZoO', ADe ' niemCZYZn, ., ,, I 

• ' , . •• W Jlczyca otrzymała ImIę " Poznaniu ,.' " 
BRPKSELA) 4.5. Na ostatmm Jest o udzlete~ie odpoWle~t" Jaki: I "Mika". Była niezwykle przy~ Oł- I- b d ' _! w , ., .. 

posiedzeniu padamentu belgijskie· krold poczyntono przecnvl(o tej wiązana do p. Wodzickiej, któ- lary L om ar OWilnla I Z Poznallią. donoszą nam: () 
go poseł socjaUstyczny z .Antwer. buniebnej agitacji.' . I ra zabierała zwierzę często na I MADRYT, 4.5. (PAT) _ Pod-I ap~lu ,nie~czy~ny, odhytym w . 
pii Willem Eezltelers zgłostł nastę· S~FIA, 4.5. , ~ła~ze rozwiązały I spacenf, prowadząc je na smy-, czas wczorajszego ostrzeliWUllili\ ,jbIeglą medZlelę. Na urb~zy-, 
lWjąCą itlterpe~:lc~ę do premiera:. k~ancowo.- nacJonaltstyczllą orga.! czy. Madrytu przez artylerię powstalI> tość , tę przy1;lyły." o~dzI:l.ły 

W AntwerpiI pIsmo p, t. "Patne I ~lzac}ę prof. Kondratieva P; .?,' "Bo· Podczas (\sŁatnie~o spaceru I cZą padło na' miasto 446' l,ocisk6w. "Jungdell~s~he Pa:tel, U'm~n~ 
et TravaU" lansuje lap~1 na rzecz JowntC~ o lepszą prz~szłosc , któ· ,.Mika" zach?wywała się zupełl Dotychczas naliczono 13 zabitych durowa!Ile w,, ,bIałe, koszule, 
hW~rowskich Wielkich Niemiec 0-\ fa kopIowała d.okładme wzory na-, nie sPOkoJJlie. Nies:pooziewanie i 28 rannych. czarne krawaty l długIe c~alrne 
raz dus~ niemieckiej Flandrii". Z!8tyczne. Otganizacja ta rozwilab, jednak szarpnęła sip silnie, z~rl buty. S,en. Wie'snera wltalJlO 
Pismo występ:tl~ gwałt~wnie prze-' ostatnio oży~ioną dział~lnoś.c, pfJ ',wala smyczę, przehieaia ·kilka- , D H d trz.y.krot'11ym okrzykiem ·'."V~~ 
ciwko "impenahstyczneJ, kapitan, \ łączoną z wJelką hecą ZYd,01;erczą, nuście metrów' i rzuciła się na ' r. J e f{russen Ullseren Lar:deslcl ter.. "" 
stycznej i iydowsldej Anglii", któ- i k~6ra spowodowała .szereg' ~t .. ~yden. i idące~o . ulicą G-letniego . Jana prezydentem Irlandii podnosząc l:ęce do gory po hl: " ' . 
Ta w Tl'an<;wąlu haniebnie potrak"I tow •. Dyspon~wała .o~a tez znaCZ-I Mn,iaka, syna sąsiad6w pp. Wo- tle~?wsk.u,~ l wznosząc · okrzyk. 
łowala zony ł dzieci Burów. Pismo łiyml środliaml piemęznymi. Ostat- idzickich. ' DUBLIN, 4 .. 5. (~AT) - P!ezy- "SIg HeJ! . 
"propaguje hasło: I ni.o czł(\nkowie 1i"j .organiZal'ji wtar I Nim przechodnie zoriento-I den~e~t Irlandii (El re) został ledno Drugi etap rajdu 

"Heute Oest~rrelcb, morgen Flan gnęli. na ~branie, na którym zna- ~ wali się v: sytuacji, wi,lczyca czesme obrany dr. Hyde . , II ' ,', 

dem. ,. .. lny bI?log pro!: Popow • refero~ał aU,Q ,.wwMM , ;.'00 mil .pO ,PolsCe . , 
Fin von~, cm Relcb, ein Fubrer. ~rzeclwko. teom ~asowe~. Arch~wa ~ d al'" Odkruc.-e plal"n" Drugi etap raJdu motocyldowegct . 
Heil IiHle.". 1 1 wszys.tkle matetJ:lły tel orgamz.a, ęJran -."."0 lJI pod hasłem ,,100 mil po Polsce" ' 
W interpelacji premier proszony , cji zostały skonfiskowane. Poc:r:ąt. 4. 6, 8. 10 W Jugosławii na trasie -Kielce "":"'Pożnaó 'dzięki 

EUROPA Rewelacl'ln!I Sw~a· 1 mo' ; o nas łi w " . za s w~~tli~~~!::!:Zio(;go J~g:~:~~ij : !;s~~:!!~ w:;~!ałp:~.bili~;=śc~:ill~~ '. 
;~~::~~ .~ i· " g Ceny miejsc zniżone I , Ji.ruSzcu wyl(:lzała, że reda zawie I dr~~e 1 .w ~oz?anlt! , . • . . •. '" 

P. 4. 6. 8.10 I li . . , . od 4 .85 ', . 109 la w znacznych ilościach platynę, . a y e,ap y, Zllacz?~e zn(}slt~e,\ , 
Ceny m'ejsc n/l R E n E _lfłilłł@łl\iWl'W4IW!iMł~1 do 6 e'· . gr .. : I · -I złoto i srebro. Jest to pierwszy ,szy dla za~voilt11k?,w, n~z etap. plcr' . '., 
W5:lvstl<icl seanse ł M • 'HEVIILIER . ] . .. wv adek odnal"zienia w Europie wszy Stryj - K1elce. W drugim 

00· fi A ,nr. C L A ! a' !I W r. g. • aurfce.. K . ~ I od ,g. . 1!!!, .. 1!!!' '. 2!!! ' k;!ZCIl ') tak ~naczne' zawartości etapie zawodnicy mieli do 'p~kona- , ' 
UU _ u łUn li I Jack BU(H~NAN 6·el .,. I lat J I nia więcej trudnych przeszkod te 

"""""\M'A'ZRWtw ff! _"Ak P yny. renowyc'l. Większość z nich wy, 

WY[·l'@[I-ka I- ~ne -e -I \V ZI -I" ;:łtit~··~fi~~ 
100 ćmo ~ześc popularne "motoro-

- " od dn. 2 uo 11/6 1938 r, Cena zł. 210.- ze 'zwiedzaniem BudalJ'eszłu. Wenecji. ,F:orencii j we~,t'~gólneJ kla~ył~kaCJł najleI'" 

lnforrnac.je i zapisy: WagOns-Litsll CÓetk. lódź •. Piotrkowsia 68. tel. 170-70. . 8Zym' okazał się Brad; 



5.". ..GLOS PP'RANNY" Nr. 12~ 

• Schusc n 
Prawda o rOlDiłnsi~ z hrabiną (z~I'Din 

(l'S~~;~~~zl~ali~~~: s~ch~a~~i!;!~ w ~racie, k~óre.co chwila się o-fłY trochę zgarbione. Gdy do-łnie opuszczał. Nie interesował I . . . 
Austrii, Schuschnip"a. MówioolO ~wrr~ło, a ZOhnłlerzł ": stalowym s~edł do ko~ca. alei, odwrócił , się zupełnie tą kobietą i przez :f~;Yk~ln;:tawlenltt wybitinłe 

, . e mle wysuwa g owę. Zapyta- Slę. Teraz wIdzIałem go do~ko- cały wiCC'tór ledwo z ni roz . , . 
o procesIC, .laki wytoczyć mu ł~m go, czy kanclerz ~est u si e- nale. W te,j chwili oddalony był ma'wiał. ą - d:- ZWiązek ten hy1by pra~-
mają obecni władcy Wiednia' bte ':'" pałacu. Od'lowledział, że ode I11nie zaledwie o 200 me- '. I 7.~wym skandalem ~ powIe-
mówiono o obozie koncentracyj go me ma. "Kanclerz powinien trów w linii powietrznej. Palił Następnego dma hrabIna po- dZIał. - W oczach narodu bY'" 
nym w Rzeszv. do którego miał być w ur~ędzie kanclerskim". papierosa. Nie zatrzymał się a- 'słala podarunek s~nko~i kane, łoby to do,wod~~, ~e tak sur?-
zostać zesłany ostatni kanclerz Po,prawIłem si~: ni przez jedną sekw:id~ Pat ł lerza, chłopcu WIeCZJlle zamy' I we prawo małzensJue w kOŚCIe 
lliepodle~łej Au.strii; były gło- t- Chodzi mi o Schuschnig- przed si~bie a wzrok 'jego rZ~e ślonemu, słabemu i chorowite le katolickim nie slosuje się do 
S\', że Schuschnig~ postradał ga. 'spoczął na 'żadnym przedmr~- mu, kt~rv,jak ojciec jego, na· 1.4~1~czkich, na równi i motny' 
zmysły; a w niektórych pis- Zaśmiał się: de. Zdawało się, jak gdyby po- zywa SIę Kurt. Do skrolD/Ilego mI t~o Ś~lat~, Że pan, zar6w· 
mach nawet można było wyczy . - Schuschnigg? Nie ~nam ta grążony 'był w m~ślach, Po ja- prezentu dołącz~ny ~ył . list, !lo J~ I kslą~ę .Slarhemberg, 
lać wiadomość, że powątpiewać kIego. kiejś chwili wyją'ł papierosa z który W rzeczywIstośel skler()- JesteścIe d~.ć sdm, aby prawo 
J!ależy, czy ktoś jes_cze wogóle - J1akto? Przedeż dopiero ust, zapalił odrazu drn.giego i wany był ~o Ojca. Kanclerz p?- to pogwałclc, 
Schuschnigga zobaczv... wczoraj... rozpoczął na nowo swój mono- został o~,oJętny na te pośrednIe Sehw.ehnig~ na tę katego--

Tymczasem okazu,J'e SI 'e. z· e Ale t " 'd awanse ",T-" - .~ o wczoraJ - OSWla - tOIlny spacer, ", nil reprymendę nie m6gł nie ad 
.Schu&chnigg przebywa w dai- czył - należy już do przeszłoś- Na wencie dobroczynneJ', zor pO,w.i,edzieć, Zaczął mówić o ci'" 
szym cią!ł'u w pałacu Belvedere CI' Trwało to przez 10 minut - . OT ,.' . gamzowanej przez arystokraC"J'ę misJI. 
,,.' vViedJniu, strzeżony "iluie Następnego dnia przyszedłem 'Po tym nagle skierował swe k r k 
przez hitlerowców. Ciekawa re- znowu. . kroki ku mieszkaniu. Widzia- ato IC ą Austrii, był wystawio - Czv chciałby pan po§wł~ 

. - ł t nv portret zmarłej pani Schusch cić Au.st' dl k-... · 
lac.lG na ten temat znaJ'du,l'emy _ Czy mo"'" zobaczyc' kanc- em go eraz z profilu. Dym z ' W ne a utUlety? - a· . ł . ł mglg. era go ujrzała i ku ogól pytał" S h' t 
w "Paris Soir", l','dzi~ specJ'alny lerza Schll'schni!!, ga? _ zapyta- 'papIerosa przes ama go deli- d ,.,0 c l<Dl S. 

Ol ł. t ł J nemu z umieniu kupiła go, -
wysłannik tego pisma opisuJ'e, łem. ...a ną mg ą· ego twarz ze zło- U_" d Kobr-eta - bohaterka 

t . kl' .. m,lIlle] Z umiewaj~ym był gest, 
jak podstępem widział z bliska _ Nie zobaczy go j'nz:. pan nI' _ yml o u aramI pozQ.stame mi ' 

• .0.- mż cena, którą zapłaciła za ten 
h. kanclerza austriackiego zale- gdy! _ su.cho odrzekł młody na zawsze w pamięci. d . 

P h ·· prze mIOt. właściwie bez war-
dwie kilka dni temu. funkc,l'ooariusz, sto,I'ąC'c przed t) c WIlI Schuschnigg znikł. t " Ch 

J OSCI.ot w~osiła tylko 50 
- Ile razy w cią.gu ostatnich bramą. szylingów, to Jednak suma ta 

sześciu tygodni przejeżdżałem TowarzysZka kanclerza była dość poważną dla młodej 
- pisze francuz - powodowa- W[łlZ~eń H' k k ó hrabiny, która miała tyle kło-
ny ciekawością, przez Prim istory, t rv kiedyś będzie 
Engenstrasse, wychodzącą od Datacu Be[vedere Opowiadał o szybkiej agonii nic PJtów z płaceniem swych dłu-
Dlacu Schwarzenberga i cią.g- A jednak widziałem ~o. Tak zależnej Austrii nie będzie mógł gów. 
nącą się wzdłuż starych murów jest, widziałem Schuschnigga. pominąć wspomnienia 'O byłej Wróciwszy do domu, p~łala 
ogrodu, otaczająceg~' zamek Be) Zasięgnąłem na.iJpierw języka hrabinie Fugg'er, z domu Czer" natychmiast kanclerzowi t('n 
vedere, kazałem sz!lferowi tak- u pewnej wysoko postawionej nin, którą nazywano w sa- portret w podarunku, dołącza
&ówki zatrz:y'll1ać się w pobliżu osoby nazistowskiej, która mi lonach "małą Werą". Dzisiaj ,iąc kilka delikatnych słów. -
. d . 1'1 'h 7.v,ie ona zamknięta w domu, Przes''''ka t do t .. ,., t ' 
J oczekiwać mnie na rogu Jac- u zle I a następuJącyc infor- .,.. a "'0

0 s opma 
quingasse. Człowiek ten, mimo mac,ii: stojącym w ogrodach Belvede- wzruszyła kanclerza, że kazał 

Ryło to w okresie, kiedy m, 
ślano Q powrocie areyksięci_ 
Ottona. Roz.poczęły się pertrak. 
tacje z pretendentem i kampa • 
• ia na rzecz restauracji znala. 
zła wyraz w prasie austriackiej. 

Bząd Rzeszy, któremu restau 
racJa monarchii była mocnd 
.nie na rękę, interweniował w 
te.i sprawie w Pary,żu, !Londy
nie i Rzymie i zawiadcmił od
nośne rządy, że podejmie eWeD 
lualne kroki, które bemie uwa 
żał Za konieczne. ' 

b • S h h' •• '] t Te, gd7.ie przebywa również pod się jej zapytać, ezy mate J'eJ' zło swe~o o oJęmego wyrazu twa- - c usc mgg wlę2':Jony es t' k l Narzeczeni wid'"""", Ii si- _. 
d d ł ' w ł kt' d s razą anc erz Seh"!lchnigg, żyć wizytę dziękczynn!l. W to. ,1 •• - ... --rzy, o ga ywa mÓ,J zamiar. To swym pa acu, orego prze k - ł .. wie codziennie, a J -h przywl'ą-

• r._' W tory marz" o tym, by J'ą P'o- ku t .. "o 1I10W""'0 spOlł·an' t k --też mruknął do :omie: "On już 'Procesem me opU~I. raz z ~lubl'ć. oJ "'" ~~ l!h la, a zanie wzajemne wzrnstało, Czło 
t '.. b '" nun' znaJ'd' • t ' . Oj npragnion"l7o, Wera, która in-am. wIęceJ me prze ywa Uje Się am Jego QJ "l't wiek 'zakochany. potr~ebuje za· 

" On", to miało znaczyć ciec, emerytowany oficer armii Ta urocza. frywolna i5tota teresowała się tylko wielkim wsze zaufanego pnyJ·aciela. Na 
.:> h hn' cesarskI'eJ' h b' C . . które· ... A b ł od ć Kurtem, mówiła tylko o .. ma-",{: usc Igg. ' ; ra ma rernm, Je- J sqJUzone Y o egra ro nieszczęśeie Schuschaligg wy_ 

Spokojnym krokiem zbliża- go lIlarzeczona ""- wszelkie po- lę bohaterki, jest wielką jedy- łym Kurcie i nalegała na ojca, brał najgorszego powiemib: 
łem się do tego starego jednopię głoski o ślubie Schuschinigga są nil i ostatnią miłością człowie- aby jej pozwolił przelać na tę Gwidona Schmidta, ministra 
t b d k l · nI'ez"odne d . ka ·urowych ib • h młodocianą i ChOlowi'" istote rO'We~(} U yn u. Po eweJ stro .. z praw ą - Jego a· . o .. ()! YCZ3JaC , czy loCł 'spra:W zagranicmych. kteSry 
nie widać drewnianą bramę, po diutant BarU, który moze o- stego, pobożnego, wiecznie za- nieco ezułości kobitcej. któtej stał się rÓWlI\ież poufałym przy 
malowaną na iółto o charakte- dejść, kiedy tylko tego zaprag- przą.tniętego ideą obowiązkO- p07-bawiła sierotę śmierć matki. jacielem hrabiny Wery. 
rze omal że wiejskim. Po pra- nie, dawna jego. kucharka i, zda wości i który nie tak dawno W ten sposób hrabina słała Kiedy kancl~rz udawał się do 
wej stronie podwójne kratv, za. je mi się, jeszcze jedna osoba uważany był za typ niepocie- się stałym gościem w domu Berchtesgaden, wiedzieli o tym 

t ł k ' k ze służb s ...... 'd kanclerza i prawie t'ooziennie opa rzone w ma e o 100 O. y, ", .. ego w owca. , w Wiedniu jedynie von Pap en, 
Przed tę kratę zajechało dnia A tydzień temu. kiedy pogo- Wera jest czwartą córkIl hra bywała w Belwederze. Gwidon Schmidt i brahLna 

11 marca o godz. 9-ej wieczór, da była piękna, choć wiał ostry biego Czernina z Pragi. Uczeni. Trudno"ci Czernin. Po powrode kobif'ta 
auto zdymisJonowanego kanele wiatr, wydostałem sie na dach Le licęum niemieckiego w tym la ta usiłowała otworzyć oezy 
rza. któremu towarzy.szył jego jednego z domów, położonego mieście, g'dzie pobierała nauki matr,monia'ne Schuschniggowi i zerwała 
adiutant, BarU. Oczv Sehusch- przy Jacquin • Gasse, skąd wi- podczas wojny, przypominają " wszelkie slo-sunki z minister-
ni~ga były jeszcze czerwone od dać dokładnie aleję ogrodu bel- sobie tę blondynkę, bardzo de- Stopmowo mIłość ~panowaln stwem snraw zngranicznveh. 
nlaczu. Jego adiutant był blady I vederskiego, prowadzącą do I Iikalną i już wtedy ZaChWYCają/ s~rce kanclerza. Moze po ra~ I Przez cały miesiąc który n
'jak trup. mieszkmia Schuschnig·p;a, któ- cą, roztaczającą bardzo wcześ· J?1~rmc;zv. przes~yla również. l płynął od powrotu z Berchtesl'.'3. 

Tylko 'Przez półtorej godziny re z ulicy jest zupełnie niewido nie niezwykły urok kobiecy, I ~eJ błąka.1ące SI~ serce. Moze den aŻ do wr~czenia ultimatum 
Schuschnigg, Jakkolwiek zwy- czne, Wojna zupełnie zniszczyła o .pewn~? sto'Pma . grała. tu, ro· Rzeszy prezydentowi Miklaso
ciężony, był jeszcze człowie- Czekałem co najmniej dwie Czernilllów. W~ra l'MUSZOna by l~ 1 ,ambiCJa. H~abma WIdZIała wi Wera ' cią<1le przeczuwała 
kiem wolnV\ffi. Mógł uciekać a- godziny. Co chwilę myślałem so ła, maJąc lat dziewiętnaście, ~Ię JUŻ legalną zoną sze~a, rzą- niebeZiPieczeńst:'o. 
le nie chciał. Przed urz~em bie, że jednak jakiś przyczaj 0- wyjść za l~ąŻ za 'młodego nie- duo :rak, ale potrzebny J.eJ był W piątek, 11 marca. Wen. 
kanclerskim czekało auto, które nv obserwator może mnie tu mieckiego oficera, z najlepszej r,?~wód .. ~rzeba był,o unl.eważ- kłóra przybyła na obiad do 
miało odwieźć go na lotnisko w zau~aż:v:ć .. Aż lla.gl~... rodziny ar~stokratyc~nej, ale mc małźensłwo w Rzymie. • S~huschnigga dowiedziała sit o 
Aspern. SchU1Schnigg odmówił . NIe WIdZiałem, kIedy Schusc.h tak s,amo bl~dnego, Jak ona, Pr~~edura ~ym.aga. trzech In plerszych groźbach, wypowie
i kazał się zawieźć do domu do nl~f;t \Vvs~edł z. domu. Zu~ełnle hrabIego Leopo!da Fu.g.ger~. Je st~nCJl.. ~ plerws·e'. ~ec!do- dzianych rano przez Seyss 
Belvvedere. Ale od tej chwili nte~p.odzlewallIe, zauwazyłe~ dnak za~ho~v~nle. ~Ver:v: me P? wał Wled~n,. w. dr~glej ~alz- Inquarla i Glaise, H-Ol"Stenaua 
stamtąd ,już nie wyszedł. go ;Juz w ogrod~Ie. ',:"zruszemt' d~bało Się JeJ tescIOwel, h~a~l- b?r~ .. ~e~eh obl~ l.nstancJe u- na wypadek, gdybv plebi-

Po godzinie 10 wieczorem mO,le było tak SIlne, ze zapom- Ule Norze Fugger, kobIeCIe llIe,v.azmaJą matzenstwo, po- ~cvt t'\ie został odwołany. 
młodzi hitlerowcy którvm w niałem całkiem o tym, że mam prz~sadnie Clumnej i przejętej tWierdzenie z Rz''lllu nie bywa Mimo to fe wiedziała iż kan 
poś'Pi~chu wrf'CZO~O karabiny, p.rzy sobie, lornetk7. PochvIi.ł~ll! swymi. tytułami., . . odmawia~e, Faktycznie akty elerz może' się z nią oi~nić tyl· 
otoczyli pałac Belvedere i zaję- s~ę napr~o.d, .chclałem zbhzyc Hrab!n~. Wera. hcza;ca obecme wysłano jut do Rzymu. ko w tym wypadku, jeżeli. zre
li ogród. SIę, choclazby Jeszcze o 4, 5 me- tr7.vdzJes~1 cztery lata, w ra- ,BYło t~ w r<l-ku 1936. Stosun- zy,gnu,;e z władzy, odwamie n3 

W sobotę. 12 marca., dookoła trów, które dzieliły mnie od ml1r:h swoich sł{romnych środ- ki, z teściową. hr .• Norą Fugger, mawiała go do oporu i ani na 
oałacu pełniło Już straż około brze~u. dachu, .ale obawa, że kow U'~ie~ała się troszkę eksc~n mimo v.~z~tko me zoslały zer "hw~lę nie ,skłaniała go do zglo 
:WO-tu młodzieńców o aroganc- chocluzby przez Jedną sekundę t~ vr7.'l1le I zwracała uwa"''' Ule- wane. 9zema swej dymisji. 
kim, wyzvwaiąevm' obliczu. _ st~acę go z. oczu, r,ti~ pozwoliła "'! p.r~es~dm,-m szminkowa- - ~yłoby. n~erozsądne .glJli~- • Frvwolna k~bieta zamieniła 
Bez przerwy mierzvli wzrokiem mI ruszyć SIę w mle.llSca. Blady. mem Się l czerwono pomalowa wać SIę ' na SIebIe, - POWIedZIa Się w prawdZIwą kochankę, 
!:'::huschni""'a, kiedykolwiek u- wstrząŚll1ięty do głębi patrza- n nni pawokciami. Irytowało L do Wery - będziesz mnie bohaterkę. Dowiodła tego r6w-
kazywał się w oknie sweg'o do- łe~ , .. t,) hrahinę Norę... teraz n~zywała , cioci!l'" ~ież ?wcgo wieczoru, wzbrania 
nlU. . Schuschmg~ nostl CIemno po Na pewnym obIedZIe w ma- Ktoś Jedmak wdał Się w tę Jąe Się opuścić w kryt~znym 

•• Schl~$'''n·''Q! '_ P!elate ubra,~ie i przechadz~ł łvm gronie Wera Fugg.er poZ'll~ 'Iprawę i starał się .fmwsić .kan- momenci~ ~złowiek,a, kM.ry 
nie znam takiego' II SIę po o,grodzle, bez nakrycta ła kanclerza Schuschlll,.rt~, kto elena do rezygnacJI 7 prOjektu padł, który nIe był UlCZym Wlę-

" • głowy. Poznałem go z tylu po rv na krótko przed tym stracH małżeństwa, Był to burmistrz cej. I nzisiaj dzieli z nim los 
Zbliżyłem się do wsnomnia- charakterystycznej głowie. - żonę. Twarz jego cechował smu stolicy, Schmits, dawny wódz wieŹlIlia. 

llego powyżeJ małego okienka kroczył powoli. JegO' plecy by- tp.k. który go przez długi czas partii chrześcijańsko - społecz- t;. O. 

Najolyginalnlejszy film sezonu 
1938 r. 

oparty na tle wspaniałei po
wieści R. L. STEVENSONA, 

autora 
" W \ spy Skarbów" 

i "Dr. Jekylla i Mr. Ihde" 
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Wla~omośli bieiijre Min. Kośdalkow ki w lodzi 
DY!URY APTEK. - Noc)' dzl

tiit'Jszej dyżurują następujące apte
ki: M. Kasperkiewicza, Zgierska 54, 
A. Rychtera i Lobody, 11 LIstopa· 
da 86, M. Zundelewicza, Piotrkow
ska 25, S. Bojarskiego i W. Seha· 
tza, Przejazd 19, Cz. Rytela, Koper
nika 26, ;.:. Lipca, Piotrkowska 193, 
1\. Kowalski i S-ka, Rzgowska 14'1. 

na otwarciu wystawy higienicznej w Parku Staszica 

POBÓR R(){'.ZNIKA 1917. -
Dziś przed komisją poborową nt. 1 
(Ogrodowa 34, parter) stawić się 
winr.i mężczyźni urodzeni w roku 
12-17. zamieszkali na. tereuie 2 ko. 
misariatu policji, kttr~'ch nazwiska 
ro:!.poczynają. się od liter N, O, P, 
R, S. T. W, Z. 
Pr~ed komisją. poborową nt. 2 

(Al. Kościuszki 19. parter), sławiJ 
się winni mężczyini, urodZEni w ro
ku 1917, zamieszkali na terenie 1 
komi~ariatu policji, których nazwi
ska rozpoczynają się od liter G, 
H, I, J, L. 

Jak już don05iliśmy, w sobo 
tę, dnia 7 b. m., nastąpi urocLy 
slp otwarcie wystawy higienlcz 
neJ w t.odzi, zor/lanizow.mej 
przez Zakład Ubezpi~zeń Spo
łet"znvdl w Warszawie, oraz u
bezpieczalnię społeczną w na
szvm mieście. 

Wystawa higieni~zna wywo· 
łała w szerokich kołach spore l 

czeństwa łódzkiego wielkie za . 
interesowanie. Na uToczy,gte j,',i 
otwarcie organizatorzy zapro. 
sili do Łodzi reprezentanłóv; 
władz centralnych z p. mini
slrem Opieki spOłecznej, Zyn
dram - Kościałkowskim i wice· 
ministrem tegoż resortu, dr. 
Piestrzyńskim na czele. i 

Oprócz te,go na otwarcie przy 
będą przedstawiciele miejsco
wych władz, oraz licznych orgll 
nizacji społecznych. lekarskicJl " 

, 

SZCZEPIENIE OSPY. - Drlś instytucji opiekuńczych, s7.pi- ' 
t J• • I 

i dm następnych odb;Vly f.ię w Lo- a l l t. p. ; 
dzi przymusowe szczepienia. ochron WyStawa higieniczna mieścić 
ILe ospy dzieciom, urodzonym w ro- się będzie w pawilonie głów-

towania. Poszczególne działy 
wysta wy zapowiadają się bar
dm interesująco. 

Ciekawe eks.ponatv wystawy 
higien~czne.i zaznajomią szero-

kie warstwy spOłeczeństwa z po 
stępem lecznictwa, szczególnie 
ubezpieczeniowego, f)raz z osią 
gnięciami profilaktyki. -------Święto 3 maja w Łodzi 

- .••. _~-""'"':""--y ... _, ... -.. .~ 

ku 1917, ktire dotycbcza~ z jakich -Dvm parku staszyca. I 
kclwiek powodów nie zostały ezczc Na terenie parku trwają już Gen. Th~mmee w towarzystwie p. wujewody Jćzewskiego na. spe· 
piQne. w gorączkowym tempie Drz~o cja.lnie wzniesionej trybunie przyjmuja defiladę. 

Szczepienia trnć będ2ł do dnia iiiii';'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

., 
Zdeow'ł wtu jut ~ .. 

1t~;6/~,.,~ I Włosy Wasze 
~~. muszą przede 
wszystkim utrzymać swą naturalną 
elastyczność; zachowają wówczas 
zdrowie i piękny połysk. Pielęg
nujcie je zatem regularnie środkami 
niepozostawiającymi na włosach 
cząstek alkalicznych ani osadu 

: _ • !\~o 

wapiennego: stosujcie ,. , 

I. Szampon Czarna głów a I w 20ch odmi ..... ch. dl. ciem .. ,.ch I ju .. ,.ch włOlÓ" 

I 

Trzecia ro(znica zgonu 
.Wielkiego Marszałka 

Polski 
Komitet obywatelski obclio· 

du ... oezystości w Łodzi zwołał 
w związku ze 7;bUżająeą .i~ 
trzecią, bolesną l'ocmicą śmier 
ci WielkIego Marszałka Pobki. 
Józefa Piłsuskiego, specjalne' 
,.osiedzenie swego wydziału l\ ~ 
konawczcgo. 

Posiedzenie to odbędzl~ sIę w 
·.ohotę, dnia '1 b. ID. o godz. 11 
rano w sali konferencyjnej za 
rządu miejskiego. Będzie ono 
całkowicie poświęcone omówil' 
niu szczegółów obchodq roczni 
cy zgonu Pierwszego Marszał 
ka Polski. 

!!;~o 8i~~;. ~.włÓ;:~~k~ejod'io: U 'm O r Z e' n I- e d o , h o d z e n I- a Dziś licytacia Przejazd 86, teromsk.i~go 4, Ko- skonfiskowanej broni 
rernika. 19, Lubel'3k.iej 7 oraz w Dziś o godz~nie 10 odbędzie 
Pierwszej Przychodni Miejskie). • 
r:;rzy ul. Rybnej 7-9. przecIwko · domnlemanym sprawcom mas~wego zatrucia gazem ~izy :Ji~~z~~o:'~je~~dzt: 
. W. dozoraeh sani~yeh su;e.' W nocy z 19 na 20 stycznia ~ go mieszkaniu został~ założona I Klepczarek ponownie skonłrolo- k6j n.r. 31) p~liczna. licyta~ja 

plerue OSPYdOOdb~~OSl~: w go z~~lb. r. wydarzył się w Łodzi tra-jw roku 1917. W roku 1925 Ma- wał instalację i po stwierdzeniu, :ik?~fl!kowa~ej. bron~ mYŚlnr. : 
nach ?rl ~. .1~ , pr - giczny wypadek. jewski wynajął na. czwartym pię że jest w porządku, urządzenie. sklej 1 krótkIej bronl palneJ. 
ctodni IDleJs!rleJ , - w godzllJaeb .W mieszkaniu przy ul. 1 t Li- trze pokój na warszłat krawiec- doprowadzające gaz, zostało od- Do przet~rgu dopWłzc~one. b~-
od 5 do 7 macwr. stopada 22 ponieśli śmierć w. Sku-I ki i wtedy do tego mieszkania dane do użytku lokatorki Kac- dą Jedyn~e OlSoby, pOSiadające 

tek zatrucia gazem: 48-letni ·S. został przeprowadzony przakowej. Wtedy dopiero, po zezw~le.nte lila ~UIPn~ broni o-
DZ~Or~~!T~b~~ :~:~ Goldman, 49-letnia M. GoldJl\G.-1 dodatkowy rurocląg z mleszka- otwarciu głównego kurka, raz. f Inny, h pc;~a!aJ~e ze~ 

ł d ... nowa, 20-letnia Ch. Goldmanów I . nia parterowego. gaz poeząI dopływać do młea- ellle n~ an e r?m", r 
eerty muzyczDe dla. m o Zlt>."y na, 17-lełnia K. Goldman6wna,. Nie wiadomo, czy stało się to z kanła Goldman6w, mugą ~alnłe~esowa'R! otl~ " 
~~~~! ;:~~~b:::~t;r~ani:~~:~; U-letnia J. Goldmanówna, 9- i wiedzą gazowni, gdy t jej księgi kl6rzv ' nie przypuszczali nawet; ~r~W~I~ ~.r;ewódz~ ;,:-:: 
wesp"ł z U,dzkim towarzystwem DlU miesięczne dziecko Goldmanów:, ko.ntroli niszezone Sł\ .po" 10 la- że mate im grozić jakieś riiebez- 8n~ 10wn:n:ego, . . 

v ic:h .sublokator M. Wattecki. sub.- . łach. . '.' . . . . pieczeństwo. Gazu Goldmanowie . r . 
zyczuym i w porozumieniu s inspek lokatorka H. Zemła i jej kilku- :reofil MajeW$ki, en. którego nie 1dywali i najprawdoPodob-C --A--S~I-N--O---"';'--"";'_· 
toratem 8Utolnym. tygodniowe dziecko. Razem instalacja ta została dokonana. niej w noey ktoi przypadkowo,' 
Koncerty te poświęeone l'~ młodzie w ~eh gazu znalazło śmierć twierdzi, że przeprowadzali ją zdaje się, że sama Goldmanowa, p 4 6. & 10 • 
zy szkół powszechn;veh. W progra· . 9 osób. I pracownicy gazowni z polecenia wieszając obok rury gazowej OC:I. • 

mjlj muzyka operowa w wykonaniu Ow tragiczny wypadek, który l int. 5znajdra. który jedpak nie ścierkę. otworzyła kurek. Najnowsze ~alDe 
malej orkiestry aymfonicuej pod odbił się szerokim echem w ca-' przypomina sobie tej okoliezno- Gaz poezqI alę 8Ileąi- . arcydzieło 
dyrekcją pp. Rydera. i Nagujew-1łej Polsce, był przedmiotem ści. Ponieważ gazownia miejska '::ll6'O" 
::klcgo. szczegółowego dochodzenia, któ NLe jest Jednak wyklnezone, te nie posiada planów instalacji w. ~ '" • I re zakończyło się przed paru Majewski przeprowadził BObie starych domach (teraz już sporzą I . 
PRZEGLĄD KONI. - W dniu dniami umorzeniem sprawy, I instalację sam, dza się takie planyodr. 1935), tilJ Tity 

3C kwietnia. r. b. rozpocz.,ł się prze! wszczętej przeciwko trzem funk- bez wiedzy gazowni. urzędnicy gazowni mogli nie I 
gląd koni, kt(,ry trwać będzie :1,,1 cjonariuszom gazown.i miejs'kiej, : W marcu 1932 r. ślusarz ga- wiedzieć o ukrytej w murze ru-
dma I) ma.ja. r. b. włą.cznie. Wlaaci- podejrzanym o . zowni miejskiej, Michał Jankow I rze dopływowej na czwarte pię
ciele koni, podlegających przeglą- zaniedbanie obowiqzków słqz- ski, zdjął gazomierz w mUlszka-1 tro, a tym samym nie są winni 
drowi, ~ dopr?~adzić je na te· bowyeh, I Jiiu Majewskieg~ i zab~zpieczył I zaniedb~nia swy:ch ob.ow!ązków 
iOl neżm ba.łuckieJ. kt6 kk" odo wyloty rur w mieszkanIU parte- przez mezabezpleczeme lnstala-re w anse wenCJl spow - . . b . . . d .. G Id ó 

PERIY 
KORONY 

ł kat sirof I rowym, me za ezpleczaJąc Je - Cjl u oman w. 
PRYSZCZYCA W LODZL - wa o a ę· nak wylotu rury na czwartym I Z tych przesłanek wyehodząc, 

Włauze weterynarii miejskiej w Dochodzenie ustaliło, że bel- piętrze, . co zgodnie z odpowied- I prokurator umorzył dochodu- Inspektor Kakowski 
Łodzi dtwierdziły pryszczycę wśrM pośrednią przyezyną ulatniania nią instrukcją" I nie przeciwko inspektorowi rejo j . 
zWler~ąt przy ul. ZgiErskiej 62 oraz sl~ gazu w ~iJeszk~niu Goldm~- I . winien by~ uc~lć.. . i nowemu gazowni miejskiej"Fran OpU clł wczoraj Ł6d! 
PrOfl'ii<lrskiej 3. Jak wykazały I now było meumyslne otwarCIe , W dochodzemu me mo zna by- ciszkowi Klepezarkowi i · ś1usa- Długoletni inspektor pracy XJl 
przrl'fOwadzonE> dochodzenia, cho kur~a. dOI?ły:vu rury g~zowej. ło us.talić, czy Jankowski nie za- I rzom g~zownl: Kazimierzowi obwodu w Lodzł, inż. T.:adeuu Ka
rolJa l'ry3z:!zycy zostnła zawleczo, znajdUjącej Sl~ w tym mlesz'ka-

I 
be. zpleczył wylotu rury na czwar ! Głowackiemu i Michałowi Jan- kowski, wczoraj rano opuścił L6dź 

lk'l. przez handlarzy bydła. W mi~j· niu. tym piętrze przez zaniedbanie kowskiemu, podejrzanym o n-ie- udając się na równorzędne ,talio-
scach zaoowietrzonych przy wspo- Z ustaleń WaIerii Gras, sąsiad- . sw ch obowiązków, cz też -I um ślne s owodowanie śmierci wlsko do Poznania. 
lllLianych ulicach istnieją krowiar I ki Goldmanów, kt.ór~ ~szcze o I' , Kierownictwo ~II obwodu ... 
nie. Tlltaj przybyli bacdlar~e r,l ,~odz. 2 w .nocy w.Idzl~a .wraca- Wszystkim, którzy ?ddali ostatnią posług~ drogim nam I spekcji pracy obJął. Jak Jat dGQo-
gacizną i nabyli sztuki. zWlerzą~, Jące .do .mieszkama corkl .Gołd- , zwłokom siliśmy, iuż. GIlstaw Hoffmaa z Bla-
kt:lre dostarczono na ub{t~ do rzec:- manow I słyszała płacz dZiecka, ' b. p. ... 6 Z e • a S o b o I a ' legostoku. (I) 

ni Bvły t.O już sztuki chore na I wynika, że I a w szczególności Stew. Komiwojaterów składa serdeczne lo"dz" XVII 
:r:r~sLe~ycę. wypadek wydarzył się pomiędzy. ., Bóg zapłać!" R O D Z I N A 

. . godz. 2 w nocy a Ił rano. 1 Ot d 
Odlltlal weterynaryjny poczyn.lł Szczegółowe oc:rlędzilny insŁala warcie nowego urz, U 

zał.rzl;ieczenia w miei~cah 7:3pOWl<3 . cji gazowej w d;mu przy ulicy jak twi,erd'zi, - w ogóle o . niej dziewięciorga osób. pocztowego 
trz1J,ych oraz zagrożonych. I t"1 Listopada 22 ust~liły że od nie wiedział. Majewski twile!l'dzi i Dodać jeszcze należy, że Odb ł . t ł 

rury gazowej doprowadzającej wprawdzie uparcie, te mówił ślu decyzja ta nie jest jeszcze osła- d y (') ~lę o wa~~:. ~;~gG • 
gaz do mieszkania parterowec:ro. sarzowi o tej rurze, ale do ze-I teczną, r~ę; p~c~ ow~~o o ~ przy 
zaJ'mowane C1o ostatnio przez '11. znań jego trzeba ustosunkować gdyż posikbdowani mogą wnieść I u·u ap dl Ct ows. egho~ ak·t d 

t> .• b . . k I dł' d k t eza en ma c .. r el na aw-Kacprzak zainstalowane ,SIę Z rezerwą, oWlem, Ja wspo- o wo ame o pro ·ura ora ape- . J' t d 8 d 12· ,t 

DemonstraCVlnJ 
strajk brukarzy , '. . l" .• t kI l' . t t . d d czy 1 es czynny o o l o .. 

było niewidoczne oddałęzienie mme lsmy, me Jes wy uczone, aCyJnego l os a eczme o są u 15 d 18 ś d . l t l I ik 
W dniu wczorajszym w godzi ' d ~ . ~ d kJ 't że założył instalację samowolnie, apelacyjnego, który jest w da- • o ,za. Zla e e {omun a· 

.tac!: od 10 do 12 mial miejsce na Pk~ow~~ące przez ... rtanę. o g~ bez wiedzy gazowni i teraz nie nym wypadku instancją os'tatecz c~'Jny czynny Jest od 7 do 21 bez 
lobOotach brukarskich. prowadzo- l sc oW~J, a. ~as ~pnlC. w k 0- chce się do tego przyznać. ną. _ przerwy. (I) 
nvch przez zarząd miejSki, strajk r~ naGclzdwar e.plę Wro IOtmIesz a:, Do stycznia 1938 roku gaz w -----------~ ...... 
. . J t _. d • ma o manow. y o rury Vi i bł' Z JLI.Z. Ta b ~ '1 Bn •• Uem?nstracYJny. e~t o JUZ rugi mieszkani,u Goldmanów nie był ogóle n c y lIzywany. Dziś, wieczór poezji żyd()wskiej z •• . ,4J{!!IIIJ II 

!'1raJk demonstracyjny w tym se· zabezpieczony, a kurek dopły- Zarówno 'na parterze, jak i na następującym programem: 
zonie. I' . . t l k t . M.Broderson: O poezji żyd., l. Ka- Dziś trad,,'J/.-nJ wowy osadzony bardzo uzno l czwartym plę rze o (l orzy zmle cene!s()n: Twórczość Ch. Semiatyckie-

Brukarze wysunęli szereg postu przy najlżejszym poruszeniu, nj,ali się dość często. Dopiero d. go (na marginesie zbi()ru "Krople ro- WES OlY CZWARTEK 
Jałów ekonomic7.1lycb, domagając mógł się zamykać lub otwierać 1 b stycznia b. r. ślusarz Kazi- g.:"); wybrane .utwory Ch. Semiatyc 
się między innymi podwyżki plac. Od 1913 roku do PQździernik:1 mierz Głowacki po sprawdzeniu kiego - recyluJ~ autor. . . , . . ,w sobotę, dllla 7 maja recital for-Dotychczasowe konferencje w za- 1935 roku mieszkanie na parte- manometrem szczelnoscl rur, lepianowy. 
rządzie miejskim i unędzie woje- rze zajmował kra\\riec Teofil Ma- włączył gaz. Tego samego dnia W programie utwory Szopena, Lisz· \' 
wódzkim nie: dały rezultatu. ljewski. Instalacla gaząwil._ w je- _ !ejono~y i~s:P.ektor Franciszek ta, Brahmsa w wykonaniu l. Cyzyna . • 

Sensacja U. S. A. 
Duo Hacker 
~!~~ler6w Bela Kremo 

• 
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u ar • nie demonsl ów Aresz owanie SI ta 
za wznoszenie niłdoz"olong(b okr7Qków 

Podawał sit: za przedstawiciela składu manufaktury 
I Inkasował zaliczki 

.'Yc~oraj prz~ sąde~ star?- I ch~liula Konwerska (Wyczółlkow Grunwaldzka 7) Jan Bienias (Ul. Wywiadowcy Ił bryg,ady "'ydzia' charaIcterze podróżował on po Poł-
(~1Il.SkJlll odpowIadało kllkudzl.e sklego 1/3) , Maria Bctelska(No- p'rofesorska 16), Bronisław Ja- łu śledczego aresztowali nocy wczo: sce i przyjmował zamówienia na 
<;J~CIU członków PPS. w ŁodzI, / wo-Zarzew*a 51), Dawid Lew- śnicwicz (Limanowskiego 48), J . raJsze) ,w spelunce prz~ ul. Nowo- , ~anufakturę, . biorą~ od kupców 
zalrz.,ymanych w dniu 1 maJ'a w , kowicz (Drewnowska 57), Abram Krako ki (F . k 'k 55) .Zarzew:;klej 11, 21-letmego SALO· naejednokrotme duze zalil'zki go-ws ranCISZ -ans a 'MONA STAWA 'k ł I A. k . 
czaSIe pochodu PPS. Postawieni Szpajdman (Limanowskiego 37), Icek Koc (Piotrkowska 18) Mi- . , zamlesz a ego tuw owe, OczywIście towaru niko 
om lOS a 'l w stan oskarżenia z Ch. Herszkowicz (ZawIszy 24) chał Olsztajn (Gdańska 31) Ale- . ' y", • . l l' .. ' przy ul. PomorgdeJ' 3 l mu nie w "'ylal 
t h'ł • I d I J . ' . , ' I Staw od dluzszego czasu był 
Y''IO II wznoszema n e ozwo 0- an J~nos (S~osa. ZgIerska .7.1) , ksy A!breeht (Brzezmska ~) , Ste- ścigany IIsfaml godu 'mi rzez W ten sposób Staw nabrał okolo 

nych okrzyków. Antom Lubowu~ckl (Szosa Zglt'r fan NIedomagała (Kopermka 13) policję za popełni l t.
p 

1100 kupców w całej Polsce na kilkŁ' 
PO 2 TYGODNIE BEZWZGLĘll ska 71). ; Stefan Adamiak (Sierakowskie- P d I i one oszuds Via •. i dziesiąt tysięcy złotych. 

NEGO AUESZTU PO 7 DNI BEZWZGLĘDNEGO go 9) . o awa 8 ę on za prze stawlc el 
zostali ka7~ lli: ARESZTU PO 3 TYGODNIE BEZWZGLĘD la składu manll'aktury firmy "Beer Stawa osadzono w więzieniu do 

Tarleusz Galcwicz (Kilińskie- zosłali skazani: NEGO ARESZTU i Truel(oIaeki~ w Lodzl. W tym Ityspozycji władz. (I) 

~o, 28-), Stanisław. Plichta (Kiliń- Abram Lechczor (Kamiennnzostali skazani: Pr ki d II .. 
__ kIego 63). BroDlsław Wawrzy- 13) , Mojżesz Grynszpan (Gustow a ,czne o s· a "I 
llif'c (Piotrkowska 24) , Abram na 53), EU"eniusz MicieIski (Ja- StanIsław Wasi ak (Wó1czań .. ~ 
Szna.jderman (Limanowskiego · niny 35), J~}i.an IngUk (O<1rodo- ska 144), Władysław Nowicld młodych In2ynler6w I technlk6w 
21»). Ahram Herszkorn (Lima-I wa 51), Czesław Fabich {'Sucha (Perłowa 25). W War zaw! '. 
Jlowski ego 26) , Bronisław Sta- 5), Stanisław Wiśniewski (Ra- Władysław Hałaj (Pawia 9) renc a w

S 
s I~:,dbyła się konr~ l DrUgIm powa~nym krokiem na-

l'zyński (Cegielniana 18), Roman l dwańska 51), Sz. Froman (Naru- : skazany został na 4 tygodnie bez I praJlycznCgo p mł;YChdO:::~:::-:::: , ~~ ~ tej ~on~OSlej dziedzin!e eta 
Staszczyk (Mianowskiego (9), Mi towicza 23), Józef Rulewiez (ul.' względnego aresztu. (1) i te('hników żydów • ' I . ur~y d ar ~~zne zorganlzowa 

s: h8ZUnl-e 12 członhOw Sir narOdOwegO Id.?~~ ~==-";'~.:..!r::i , E:'i:",::~~~~!~1;'i:::E . kle Ilości bezrnbótnych techników, I pl'acę w tartakach w całym kraju 
• wśród których nlewspólmiernie l Dalszym etapem bęl1zie 8tworze~ 

•• . ' ., '. • d~zy • procent stanowili iniynlero- nie biura porad teehninnyeh, któ-
za bICie zydow I noszenie nIe legalnych mundurow wie ~ydzi. •• . ' 1. re ~a sp~łnić kłUta zadań: 1. udzie 

. Ustłując, jeśh nie zaradzić. tu I łania porad i rrojektowania tech-

W związku z onegdajszym ob
chodem święta 3 Maja, przed Są
óem starościńskim odpowiadało 
wczoraj za różne wykroczenia 12 
~ndeków. 

letni Izaak Doezkin . (Pomorska l' usz Rrzuski (Pułaskiego 14), Ste- przynajmniej zmniejszyć .tę klęskę nluncgo dla przemysłu i rzemło-
35) . . . fan Tanecki (Sułkowskiego 30) ,! spOtł('-czną, stowarzyszenie ir.zynłe- ' sła przez z~rupGwane w biurze wy

K1ama skazany zoslał na 7 dni Czesław Psiurskl (Piaskowa 58), I rów etara się umieścić rok rocznie I bitne i doświadczone siły technlcs-
bezwzględnego Ul'e82tu. I Bolesław PająezkowS"kl (Kraku- I pewną ilość bezrobotnych ini.ynie. l'e, 2. stworzenia placówki rozwo-

Członek Stronnictwa Narodo- sa 5), Heronim Tomaszewski (Ul.I rów w przemyśle. I ju Wiedzy technicznej w drtlbnym 
wego Stanisław Wieczorek (Ret- I Włodzimierska 23), Józef Pużań Stllwarzyszenie przystąpiło obec , plzelbyślc i rzemiośle 3. wclągnlę-

• _ Stanj,sła'Y Klama (Radwa~"~~a I kinia, Stare Piaski 57) , skazany I ski (Gazowa 7), Jan OIubelt (ul. , lli~ do szerol{o zaltro;onego planu I cia do tych prac i k~ztałcenla ł.7-
.)D) zaczepIał w czaSIe przeJscla został na 7 dni bezwzględn~o I Gdańska 29), Stefan KOZUlSk.1 szerzenia wiedzy technicznej, prag I dowsklej młodzieży inżynierskiej 
pochodu endee.~ieg~ ul; po~?r-I aresztu za P?sia~anie !,astetu. (Drewnows'ka 37), Czesław Wal- i "ąC na ~woim odcinku ~rzecz3'wi!;t- i technlczneJ~ D. N. 
ską przecbodDlow zydow, bIjąC Za noszeDle Dl€!legalnych mun czakowskl (Kały, Wersalska 12), I nie w płerwszym rzędZie akc!ę do-
ich. I?otkHwie. poturbo~anj f dur?w i ~znak partyjnych &ka-/ Czesław Fijałkowski (Ogrodowa I' ~s~ta!ca?ia praktycznego: młod)ch D· .. . ·U • 
przez mego zostali: 51-letm Jo-' zanl zostah po 5 zł. grzywny zzalU). . (1) . tnzynlerow. " zlen Maiki w łodZi 
sek Apfelbaum (Anstadła 5) i 40 ł mianą na 1 dzień ar.esztu. Tade- " . Jako pierwsq placówkę 5tworzo 

• 1:0 z pomocą "Ort'u" ,rupę przy- r IW niedzielę, dnia 8 maja r .... 

Talizman .,dob,l, z ' grobu sposobienia praktycznego dla me. w Lodu obchodzony będzie .. 
ehaników l elektrykÓW. Program ezyśeie "Dzień matki". W zwitp 
k-ur~w obejmuje 1000 godzin pra- ku z tym "tV dniu tym odbędą aię 
q, w tym prac~ na obrabiarkaCh, nabożeń;twa w ś' t-'-I., 

Dwie kobiety będą odpowiadać za profana.cJ~ ę "zwłok jJusarstwo, krirlle l spaw.aie. Zwa- . WliIl ..,--..," 
., ~1, te do peb,ego wyszkolenIa wszystkich wyznań oraz wy8l0-

Do I~ komisariatu zgłosiła si~ r nia i zameldowała, że W'J'az z nIe kł6cil); ~i,ę co d? podziału zy- I r!~eślnłJaa wym.~an~ jest 3000 szon~ będą okolicznołciowe pne 
wczotaJ JANINA KĘDZIERSKA jak,. MARIANNĄ BROCHON. sków l. Jechta z mch., chcąc ze- \ godZili, mMM IIczyc na to, fe mlo m6wumia we wszyst.k.icla ato 
beL stałego miejsca zamieszka- rozkopał,. na .C1l1enta1'Z1l kalolIc mŚj:ić się na wspólniczce, złoży- d)' Inżynier, Pl'Z)'!tęplljąc:y do teJ · łach. 

klm na DoIaeh "fi godzłnaeh ooe· ła meldunek w policji. praktyki s usobem wiedzy teore' W cią- t .... o dnia Polskie R 

Wczoral D7eh gr6b zm .... eJ przed klika Obie kobiety zostały niny- ł)'ezneJ, w a.ra tego mlS1I etanie • l e- ~. • a· 
mlesląeamł łeh JuoewneJ ZolU No mane i osadzone "tV areszcie do sIę pełnowartcMclowym Jderowm. clio nada speeJalną ftudyeJ~. Po

W .. odz,· slkow.. dy&pozycji władz. Będą on~ od· kłem wars~tu fabrycznego, Ia- nadto na terenie poszczególnych 
• ••• Uezyniły to z następuj"cycb powiadały przed sądem za pro· struldorom w rzemlołle, albo nu· J s*6ł UJ'Złł<łzOne- będ4 specjalne 

---D-o-p-ra-c-o-wn-i "'g-or-s"'et"'ó"'."'S.-B"'O-g-O-'. powodów: . fanację zwłok. (I) nyc:lelem w szkole gwodowej. obehody okoJiemośeiowe. 
WEJ, przy ul. Limanowskiego 16 do- Oto wśród ludu istnieje prze. 
·tali się złodzieje, którzy skradli rót- świadezenie, że gdy z grobu . . 
ne towary, ,~artości. kilkuset ~ł~t:rch. zmarłego zdoła się wydosta~ ja- Na ławie oskarżonqch 

- p.rz.y zbiegu. ulic Zach~leJ l Za· I ldś przedmiot, któ- w trumnic 
~-adlkleJ skradZiono Alterowl GOLD- • • • J 

REIłGOWI, ekspedientowi (Południ 0- 1C'~ał przez dłnz.szy czas przy 
'~'a tUi portmonetkę. zawierającą 3 ztl zwłokach, to przedmiot ten przy 
iiutówkl).,. SP:awca został zatrzymany. nosł posiadaczowi szczęśełe. 
O~azał Sl~ mm K. GRINSZTAJN (Za- W tynt celu jedna z kobiet 
!-.' ,szy 29). dł' . k Z f' ' 

__ 1I(a gorącym uczynku kradzidy g y. um ar a jej re~nQ. o la 

arl,rologia 10-letniego chłopca 
Ojciec i macocha głodzili go . i znęcali się okrutnie 

,. sklepie spożywczym M. CUKRA, NOSlkow, wło*,yla jej do trumny 
,"czy ul. Za~~odniej 51 zatrzymano węzełek, zrobiony ze szmal. Mi- MałZonkowie Stefan i Władyslaw' ży zmauany b71 pna rodzk6w" ci na fakt, li maI, aa abZ) ........ lt 
ł.'.n~c"h ~łodzl~l:. A. WIDAWSgI~GO nęło kilka miesięcy. Przed kilku Terka odpowiadali wczoraj przed 1\ któf2.Y głodzili '0 nlemiłosieraie. jeszcze dwoje dzi~L 

.. 1\.111nsluego 3a) l H. STALA (Kamlen- d' . K d' k . P h . sądem okręgowym za znęc.anle Stę Po rozpozuaniu sprawv - c!ld ska Kiedy wvrodni rodzice. op-
na 3). ,nlaml ę Zl~rs a l roc onlo- - .. ., "J -

_ 75-lelnia Małgorzata NOWAK (ul. wa zakradły Stę w nocy na cmen i maltretowanie syna Terlu z pier-, zał Stefana Terk~ (GJca) na półtora jąc salę sądow" clIclelI zabrać 
5iedlecka 16) idąc ulicą Kilińskie~o, tarz, odkopały zwłoki Zofii No. wszego małżeństwa, lO-letnego Ste- I roku wię"denla, zaś Władysławę chłopca ze sobą, ten rozplabł .... 
wslała p(~hnJęta przez grupkę bawJą-/ sikow wyjęły Z trumny wlożo- fana. j Ter!'ę ~a 2 lata więzienia, _wie- Zabrała go opiekunka "Carłtua"'. 
'.·ych si t;: wyrostków z taką siłą, że do- tam' ci k . t i t Wyrodna macGcha i nleleftszy oj 8ZaJąC im --konanie kary z uwa-
l łlała przy upadku złamania nogi. ny' węz e ze SZOta nun- r .... 

_ W z\Viązku z wypadkiem naje- nę Z powrotem zakopały. ciec głodzili biednego chtopt8, bili -----------
rhania przez samochód na ulicy Naru- go, znęcali się nad nim, aż zJitowaU NI-elegaln.-e DrlekroczUł gran.·c 
lowicza, którego ofiarą padła g.letnia Nazajutrz przystąpiły do sprze się sąsie~.hi i dali znać policji. • 
Chana ~UDELMAN (Narutowicza 25), d~ży kawałków szmat osobom Chłopca zabrała pod swoją opiekę 
p olicja pociągnęła do odpowiedzialno- WIerzącym w ten zabobon. - instytucja dobroczynna Caritas" a W obawie przed osadzeniem go w wlt:zlenlu 
li c i karnej szofera auta Jana RYBAR- Za .niezwykły tal.izman kazały I wyrodni' rodzl'ce s'tanęll' "przed &<1_ M. U as b 1 ~ k dwukrot • I ł od~- ~ 10EWICZA (Cl'gielniana 82). b d b ł ć I t dl' .... P)' j.... arany l aues ęcy w atesze e, ...... WIU ... 

_ W bramic domu przy ul. Sklado- SD Je .0 rze!l aCl • n eJ'les. sze dem. nie za różne przestępstwa wlęzie- gC' do granicy. 
,,"ej 34 targnęła się na życie, przez za- świe.łme. Az pewnego dma po- Zeznania świadków wypadły wy- .,iem po roku. W obawie przed I Włedze polskie ódesłaly go do 
L:ycie trucizny. Leokadia I\IlKOLA- jąHmwo dla nich obcia.żaj:oco. osadzeniem 10 w więzieniu, ~biegl mip.Jsca zamieszkania w Lodzł I 
,JEWSKA, slużąea (Ruda Pabianioka, 'l Nie i I i k' :-;taro-Hudzka 35). Ś Chłopiec chodził stale obszarpa- do miec, n elegalnie przet.racza. I wn os lem o ukaranie. Wczoraj 

_ Przy ul . Ogrodowej 28 otruł się nfeg .w maiu ny i głodny. Widziano go jak wy- Jąc graniCę. Raz zostal w Niem· stanął przed sądem grodzkim. Zo· 
.i,~uyną 28-Jetni Roman SZWARC, r o- jadał rozmoczony chleb przeżnaczo czech :zatrzymany i wysiedlony, po stał skazany na 6 miesięcy aresztu 
hotnik. Onegdaj wieczorem nastąpila "tV l dl k j k b ł I'owił prób" ucieczki i ZIWW został . I 600 zł. grzywny z zamianą llKl 6(! 

--e.: Na ul. Zo"ierskieJ' otruła się kwa- ny na po {jllrm a ur, a grze a ~ 
S l'nl solnym 2i -Ietnia Janina SOLTY- Lodzi gwałtowna obniżka tempera· w śmietniku, by tyłko zdobyć kęs 7.atrzymany. Po odsiedzeniu 6-clu : dni aresztu. 
SIAK z m. Chełmy pod Łodzią. tury. W godzinach nocnych tempe- chleb~ . ..0, 

- Na ul. Zagajnikowej Wacław ratura spadła cło 1 stopnia. powyżeJ I Sypiał na gołyeb deska('b bez Podczas "zakraD.-an J-•• 
'tIAi,KOWSKT IChojny, Poradna 121 zera. k li i k l B' 
" 'l tl e zazdrości " kobietę ciężk<, :J()o' • 'OSZU przy ryc:L do go past.9\ k d I l) I k t , l r zclił 7. rewolweru 26.letniego Józefa , Wczor~J rano zaczął na~le pada c z :ielazną sprząc~, podCzas gdy O ra Z ono panego sub o a ora 
.)1ROCZK()WS~~lEGO (Bankowa 8). - snie~, ktory szybko stopmał. · W po lodzeristwe Z drugiego małżeństwa U m:lIZOlIkó1I' Ser6w mieszkał zbiegi. 
Spra\\ ea zoslał aresztowany. łudme nastąpiło pewne OciePlenie., było traktowane jakn:sjleplej, nie· jako .ublokatc .. I-nacy Tomczvk. \ Tl:'mł"n'k s7.Vblto zorientował bll;, 

_ Ofiarami napaści i bójek padli: I kU I ~bi ~ a ~ -"-,, 
Helll'yk GROSMAN (Śródmiejska 37), p d . k' . ma trGs ty e, co pog."., a o wra- I posiadająC)' pewq sumę oszc~d· w sytuacjt i Ulwiadomił policję. W 
-tury lI hOrlzouy został nożem w głowę, O zze owa nie ' żenie krzywdy dokonywanej Ste· l.oKi, o czym wiedzieli wlddciele dochodzeniu ustalono, że Serowie 

%'.: nub ia PAWLAK (Sienkiewicza 6). Komitat obywatelski ołichon.u rlllllo\Wł. • mieszkania Tomczyk pieniądze no· otrzymali więltszą cz.ęŚć s.kr.adzio-
r,udwik UĘCZKOWJCZ. Chana ł'UKS'" N I T k I Ił .. s- h I i 3 O i Tc~~, Zl.0TNICKJ. 111 oczystości w t.od~i wyrata ser,- a rozpfa,. e er o~e a e ~y- s . zawsze przy 1Oun::. nyc p en ędzy, a mla~owlCle n 

_ l'r1:y 7bi egu ulic Piotrkowskiej j dec~ne pod~~kowanie t:v~ wszyst. znali się d~ w~y. Ołwtadęzyla, że Serowle ~'dli JecI.-k i ~ to zt, pudczas gdy Stawiarz zatrzy-
~icradzkiej samochl.d ciężarowy cu- kim organizacjom, korpClracjom. w domu panowa~ nęd~ a fbl~ radę. ZaprosłH .. wide dO sie-, mał t50 zł. • 
krowni w I:ychnowicnch pow. łódzkie. ZWlązl<om l' instvtuc.1om ktćrlol karem, ponlewaz" zd,adzal złe bie zawodowego alod_!a Bolesla- Wczoraj cała trojka stanęła przed 
'~ o , prllwadiony przez szofera Antonie .' , oś i ł wi ziU Ub la i ł ł >Lu l'UZYNOSA zd rrzył s i ę z tramwa. ewym udzi:lle~ .w· obchodzie U:;' ~kłonn c, krad. wa Sta ana, . urqd ac,"i m· sądem, Staw arz s ":łzan)' zosta na 
.i,'m J1 0 dlllil'j~kill1 Łódź __ ~a~ianice. loczuicy Konstytucji Majowej przy I Na tę znów okoliczoMĆ świ.d- to zakraplaną alkoholem. a kiedy półtGra. roku więzi~nia, Serowie Jlo) 
\\ -skutek 7.(lt·rl ~ ni a, sanlOch?d l t~an:t- rzynuy się do uświetnienia ' dnhl kowie z~mali, ze chłopiec istotnie Tomczyk był jut niep!zytomny~ 18 m~es1ł;cy więziema. 
waj 7os t ~ly . m,zk~dzolll' . r-;~ SZCZCCle ' .. ta d e 3.g'o MaJ 'a 'kradł ale tylko chleb. Do kradzie-I Stawiarz W)'ci,p,ł mu ptenl,dze l 
ohc'l.ło SI " uez .) l lar w ludZiach. 1 l:>Wlę naro oW go • . \ , 
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Udszk Olania w WUSOMOŚCI 75 IUS. złOluCh;Teatr i ·zy a 

domaea Sil;z::u':;':·J\~·J.W:e~:r:b:o ~radiczDie z;;: ;;ikgmDDa tioldberea 
. , • • .. Łódź jest miastem wielee 0-

W lipcu ub. r~ku na .mestrze-I wal'U p •. 1. BraCia KeJllch. Ik.ata Wilamows~lego, do!Dag~ ryginalnYm. Jeśli chodzi o mu-
żonym przejeździe kolejowym w Skutki katastrofy były strasz- I SIę odszkodowama od kolei pan zykę to był czas kiedy miasto 
Lublinku wydarzyła się wstrzą- ne. Keilich i jego towarzyszka, stwowych w wysokości ~5.~O I ~asz~ prześcigało Warszawę 
snjąca katastrofa. Pociąg osobo· ponieśli śmierć na miejscu, sa· I ~łotych, w~chodząc z zą.łoze~la, pod względem ilości koncer
"' -y , zdążający z Łodzi - Kaliskiej mochód został zdruzgotany. ze wypadek spowodowany był z tÓw. Posiadaliśmy wielką orkie 
w stronę Pabianic, wpadł na, Jak się obecnie dowiadujemy!: winy kole~, która nie zabezpie· slrę symfoniczną, gościliśmy 
przejeżdżający przez tor samo- do sądu okręgowego w ł,odll czyła przejazdu. największych dyrygentów świa
chód osobowy, w którym jechał wpłynęła skarga wdowy po tra· I Rozprawa odbędzie się w naj- ta, słowem _ quasi metropolia 
przemysłowiec łódzki Artur J ... ' gicznie zmarłym przemysłowcu, I bliższych dniach. muzyczna. Bywały sezony, że 
l'Zy KeiIich, współwłaściciel bro-. która za pośrednictwem adwo- dochodziło do sześciu koncer-

tów w tygodniu i sala filharmo-

I- "J-D"cb WrOgO" li ~~n~~;;a~al~~~n~'d! ~:!~~~~Ści, 
~ ba. nawet budzI pOlIllekąd sen· 

• -IRinie 
lódzki od(zgt p. !'IorawskiłaO o maloD~rlł I 

sację" jeżeli się odbywa, a zda· 
rza się, że jest odwołany na sku 
tek skąpej przedsprzedaży bile-

slepy strach przed masonerią, badani.l zagadnieli bistorycznych,' Prócz oficjalnych IM: masońsk;cb tów. Do koncertów, które stale 
tozie1'lw,any ob~nie w Polosce przez s&m nie potrafi zdobyć się na istnieją jeszcze sekty, z których cieszyły się bardzo liczną frek
grupę demagogów i pseudonaukow wszechstroIlny krytyzyzm, nie tyl- najwpływowszymi są: , towarzystwo wenc.ią, a obecnie pod wz;glę. 
"cw zysl<uje sOD;e obecnie pra"o ko w stosunku do trudnych proble- antropozoficzne i teozoficzne. I dem ilości słucha<:zów zawjódł, 
(jb~'watelstwa wśród p~wnego od· mów historyCZ.lych, ale nawet sto- Pierwsza z nich Ilie Jest popular- . należał recital Szymona Gold
łamu intełige~lcji polskiej. Copraw· sunku do zazhodących wolttjł nie· na na terenie Polski. Według enun- : berga. Wśród skrzypków pierw 
da ha"la .,demasliOwania" maso- go zjawisk SPOł2CznO' politycz· cjacji Ludendo(ffa nalezał do nie) szorzędnych Goldberg zajął sta
llE'rii gło~zone cą w daJszym ciągli r.yrh. I generał v. l\1oltke, wskutek czego nowisko bardzo wvbitne, gdyż 
tylko przez fanatyków i wyczuwa-I Jakr.. dowód tego nłekrytyczne- miała ona don,osły wpływ na IOiY, od szeregu ' lat wskazywał usta
j<~cych koniu:I1durę karierowiczów, go i nieracjonalnego myślenia pre- wojny światowej. Dru~ zaś sekta, wicmą dążność do zrównoważ e 
<Ile wierzą przecież w nie nie tylko legenta służyć moh pró?Ja Rzukania Jest wykładnikiem idei anglo-sas- nia wartości wszystkich poszcze 
ludzie ci~m!li, lecz część naszej eli kompromisu, częściowego wy tlu- I kich, łącząca katolicyzm z egzo- gólnych czą.stek swego of!rom
ty, która zda się, z racji swego wy· U'laczenia poostpouowo:ln~a niektó-, tyzmem, przemawia do uczuć ludz- ne~o talen~u odtwórczego i zło
kształcenia ł zawodu winna myślać l'Ych masonów - i1atriotów, no i 0- Idrh. I że.nia z nich całości możliwie 
J;ardziej krstycznie. Bo jak tu po· · perowanie tak nienaukowym ter- Ponadto istnieją JeCJzcze słowa- dosJ .. onałei. Technika tef!o art y
godzie fakt olbrz:;miego wpływu minem jak ... "gdyby". I szenia mniej ·lub więt'ej związa.l1~ sty, wykończona w najdrobniej 
żydoma"onów na popularną organi-! Na w3tępie prelegent wyjaśnił. z masonerią. I szych szczegółach. pię.kna w to-
zację YMCA z lokałn~!m wprowa- tło słynnej dyskusji lu akowskiej z I W dł b St Gl (.)' nie i misterna, da ie wirtuozowi 

zr{oła trudności. A poza tvm ba
jeczne podporządkowanie plas
tyki szczegółów technkznych 
charakterowi wykonywanego 
dzieła, polot, umiarkowany po
wagą frazowania i duch trzeź
wy wykształcony estetycz:nie, 
trzymający na wodzy porywy 
uczucia - to główne charakte
rystyczne cechy, które znamio
nują grę młodego wiolinisty i 
czynią zeń artystę klasyka 
(Handel - Bach - Mozart). -
Dlatego wryło się w pamięć . z 
uzed czterech laty doskonałe 
odtworzenie mozartowskiego 
.. koncertu D-dur", Było to prze 
topienie utworu na ciało żywe, 
które prze<:hodzi z wn~trza 
skrzypiec do duszy słuchacza i 
czyni nieza!arte wrażenie. 

'V koncercie e-moll Mendels
sohna można było delektować 
się rozmarzeniem ro.mantycz
nvm i poddaniem się artysty fa 
li tonów. które udziela się słu· 
chaczom i stanowi o sugestii 
gry. 

Wielki i niezawodny kunszt 
w alwmpaniamencie wykazał 
dyr. Teodor Rvder. Należała 
mu się spora część oklasku, skw 
rowana pod adresem solisty. 

F. Halpem. ----
Przez cfz?urke 

\V kulisacb 
c1zelliem przez tę organizację "pa· rroł. Kuldelem i in. w sprawie roli '1 e Uj g b r?szui. k Natloa . moż,ność oRamiecia oraz krall
raL';rafu aryjskiego". Jak tu pomy' masonerii w PDlsce pr.~~d i poroz· ~~ n,e ta ~ r:. w Wlą:;: auc7.,~" cowego wykorzystania linii u
śh!ć, z(, przewrót majowy ~ył dzie- bioroweJ. Jednakże, mówi prele- cklens

k 
wa ,0tS lego w(PT- Yz mNasopn. tworu i lo· z taką swobodą, jak 

d _S o- on1unlS yczne en . Wielką sensacJ'ę -wolalo ........... lem masonów, z chwilą, g y na gen t, co można było toIerowac w . d' .' • " gdyby wy-koiIlanie najuciążliw- -oJ-_ 
czeJe obozu tJomajowego znajdują okre"ie niewoli, jest dzisiaj nlewy-, me ale'i)spac naszym pogromcom,' szych łamańców nie stanowiło pojawienie się nowego woJewodJ ...... 

k •.. k t I' , b i G d b b • P I k I masonem. kiego, P. J6uwsklego w Tealne .... się prze onam l wierzący a o ICy. i acza ne. Y y oWlem o s a I 
Wre~zde lak tu d7Jś uwierzyć w zdobyła się na zrzucenie jarzma Na zakończęnie prelegent odczy- sklm. P. wojewoda !laJ!!1 lo:lę w to .... 

J 'hitl rzyshrle p. prezydenta Godl~ fl1kt rozloko';v,anła się w Po sce ma- ml'sonerii prz...od przewrotem e-i tuje dość blade przemówienie Mus· RADIO W imieniu dyrekcji powlW d ....... 
sonerii dzięki armii gen. Hanera,' rawskim w Niemcze::h, byłaby dzł- 6Olinie~o przeciwko DJa!Onerii. N. 
podczas gdy n\c nie słychać było sia) skansolidowana i uzbrojona (!l.! stępnie wymienia palisł"'a, które DZJSJF;JSZY PROGRAM "" gołela p. .yr, H. Mof'Jd6s1d. -
o tym dopókt... gen. Haller nie i Ruch masoński '" Polsce Ntepod- podjęły orenzY"~ przed_ko maso- RADIOWY P. wojewoda byl, podobno, 11ft"""" 
zr:łosił akcesu do StrQnnirtwa Pra-

I 
ległej rozpoczął się rzekomo po uerii, jak Włochy, Portu~alia, Hisz. . I) 20 Gimnas.tyka. i mu~yk& z płyt I.Y szyllerowskll .. JneeenblaeJII ,.I(I8e. 

cy. pcdpłsaniu pokoju wersalskiego. I pania narodowa, Ni~ey, wo1tec 11.15 Melodie Kujaw _ poranek weJ prRtlllliekla ;.: 
te mogą łstni~ takie Jawne, Dano Ilam ~lepoC:ległośE - m?wi , któryeb ~rem, pre~ent ~a za muzyczny zLodzi. Dyrek Ja leatr6 lIIf J4I li ...,.... 

snrzeczności oraz, że są ludzie, któ- p. Morawski -,ale jednoczesnlt. &trzeżenia, jeMł chodzi o politykę 11.40 ("TTa Wilhelm Baekha.us e .. e e 
~. d ł t -J li (f.lrt ..... ian). pIJa Jai .0 "liItoWllllla a~ .. rzy. w nie wierZ:l przekonał nas po I na sy ano mas.onow "'. pos a,.. e.zę- względem kato cyzmu. ~ l' z. _ł ____ __ 

h i d b t h I t . 1~_.1\·~ ""udy"~ ........ dn·Jo- "'stuw .a PfZJ8HJ aeze •• "" ... -części odczyt Kazimierza 'Moraw- styC odw e ZUl wy I nyc po I y- N i . b ł ~. uo.n. Vr- l""U .. - _ ....... ... . . k6 . h. a tym poz omie y a,,~Ymany 14.00 Konee!-t zycu:ń. z tym bawU w Krakowie p .......... 

PSkltegO" p. t. "W I p~1ywy ma~t nen~ 1V, ;r:~~a~=ąYCgen. Hallera Zł "a- cały odczyt p. Moraw'skiego: ~o 1510 Geo Boula -a '\ elel dyrekeJI, p. Slef .. TJ-owIU. M 
G sre · Wyg o",zony s aramem I • b ł I. • rges npr to- s"'ebaE w no-. s_le ... _u_ 

Z . k' Ad' k tó p l k' 11 wiaja się mlodzi anglo-sasi kt6rzy '" nIm y o sprzec:tno"cl, ~ee'!Y (płvty). aJ' - ~ --

~~~~ U wo a w o s te - / zakł~daja w Polsce popul~mą in. nieprawdopodobnyrh ł nteIOgiez-, h.30 WiadomoAcL gospoda.rcze. na ~ól w llf!llpole wlębze ..-,., 
stvtucję ·YMCA. Dzięki pani Pade nych. Ale dziś panuje u nas moda, 15.45 Ro2:mowa muzyka. z mlo. gdyz lwia ezęU artyst6w zostanie spro 

. Z g6ry zastr~~y si~ Nie Xy. re~skiej organizują ponadto ł inne,' "hllz~a na masonerię!" Wł~c ludzl·~ dLieżą." .:.. audycja. Ilongowana. 
Wlmy bynajmmeJ nlenawiscł ~o, p. zajmujące się filantropią. Natych- skądInąd. ztlp~łni~ rozc;ą,dni.1 .WY'I 16.15 Koncert w wyk. orkiestry. * _ 
Morawskie?,o i nie mamy n~Jl:eJ: mast jednak episkopat polsld ostrze Itsztalcel'll dają SIę unleś~ tall Ibl· , lt).!)O P"g8<1~ll!ka aktualna. WezoraJsza premiera poisidego ha 
szego zamiaru dotknąć OSQblSCle I ga przed d~strukcyjną robotą ino- ją braw.) producentom nawet lIa:-1 17.0" I) biąźl'e RajllOld:t Przeź. ,Ieto reprezenlaeyjnf!lo w Teatrze Pol-
pomniejszyć wagę. Jego .~od6w. wierc6w i wzywa do nie poddawa" więl<szych nonsensów. " dzieckiego Dyploma..~ja w dawnej sklm przeszła pod znakiem eahuJu-
Jedno nas Jednakze dZIWl: czlo. . i ł ii (J W) P l " ., I Dla widownI, klóra oklaskiwała caIJ . • • . ma s ę wp ywom maf.oner • • . . I' !'t::e . rI al la I NIn I 
WIek, zarzucający oswym ~rZ~CIWf!'- Organizacja YMCA w zależności • 1715 "Od Aten do Beyrenth" _ zespól z p mab er am 11--
kom sentymentat'1e pOd<lJ§cle do d kraj 'w w kt:>rych się zainsta!o- Odrz,tv VJIT · audycJ·&. I klewlezównll. Olgll Slawskll I Olą GIla 

Ci o .' • . ezankll .a czele. Serdeeznle I o"8e7ł 
wała, posiada swoJe cele. W Ru- 17.50 Poradmk sportowy. i j t bal łmls-at .. p. _ '.., . ODCZYT O POLESIU ' _ ' .. n e przy ę o e ~-J" __ 
mt!nl1 np. krel F~rdy~and pO~le· W LOKALU T-WA KRAJOZNAWCZE- l~.b AudyCJa wynuenna., • l Nliyńskll. 

erki w,kładów 
Wolnej Wszechnlcy 

w Łod~i 

dZiał prelegentowI, IZ tamteJsza, . GO (Al. Kościuszki 17) I 1..,.40 Pogadanka p, t. "Ui.'ID.lac:.J I S ektakl hędzie powtórzony jeaMI 
YMCA łączy cele filantropijne z W sobotę, dnia 7 b. m. odl;Jędzie. się dziecka". ~ dzl I 
handlowymi. I her.batka to~"arżyska, n~ której dr. Ja-I .19.00 "Na -wyspie Porden" _ pre w n s ejszym. 

Jeżeli chodzi o loże masońskie, dWlg~ KraSIcka wy~łosl pł)gadaTIkę o rniera słuchowiska Jen:ego Putrn. .1 * 
• . .. . wędrowee po PolesIU. poozątek punk- , Do Łodzł przyJe:ld:la ponownie ... 

Wolna Wszechnica urządza cykl to nalezy podzlehc je na dWIe gru· tualnie o g. 20-ej. I mente. sp6ł iydowskleJ seeny narodowej. _ 
wykłauów z historii literatury pul- py: l) Loże Wielki~go Wscbo~u o- w: niedzielę, 8 b .. m. od~ędzie si.ę 19.40 ' Recit.:ll wiolonczelowy "'I Teatr ten wystąpi w IllharmonU ~o 

raz 2) Loże Obrządku ·SzkocJnego, WyCIeczka do Brzenn. ZapIsy przYJ' wvk. V/.lleriana Deca. I I .--.. 
skiej przy ul. dr. Sterlinga nr. 24. Pierwsze działają przeważnie na te. m~je sekre~aria~ towarzystwa, w piąte~ 20.ÓO Pa,gadanka aktualna. trzy dni l wysławi oryg na nil II.,_~ 

W sobotę. dnia 7 maja o go.lz.. ... \VI h d i dma 6 maja, v. godz. od 18 ·do · 20-eJ. 90 '10 M k rad " k t p. Balduri, osnutą na Ue tycia pal!-
J ... , e' dr Rom"'n Polla]- prof zw reme Franc.11 I oc, rug e "I -. "a~ a a - oncer "," kiego p L Sad" Sztok .. __ 
. . J • • .. • ~, '. • 1.': Antrlii i St. Zjednoczonych. ODCZYT CZERWONEG~ ~RZYtA. rc.~rvwkowv. ' s • .,ns. "..' , n_, __ 

llJlJW. poznansklcg"O mOWIe bęa:lIe Ob k 1t 16' . tni 1 6wnleZ' Staraniem P. C. K. w nIedZIelę, dOla oi ~~k:-" l:te k' N l . rowal p. Lln'berl, ucze6 Rełnhułta, 
,.0 renesansie w Polsce". we wt,,·' . o ty~ ~,~s e ~ r. . 8 maja b. roku o godz. 12 m. 30 w sali . _.45 .. lu - rac I ag eroweJ dekoraeje malowal prof. Proaudto. 
I:pk daia 10 ma'a o gl)dz 17-ej p. lo ze pruskie, dZ1ała.l~ce ,·owmez na P. C. K., przy . ul. ,Piotrkoowskiej , 190, 22 Ol) Koncert kameralny. " 
Am'eli Droo'ollze~sld prof: bonoro. naszych. ziemiach zacbodnich i hę- of.icyna I-sz~ piętro, p. d~. , R!II)Ikie-1 . 23.01) . ~uzyka · taneczna. j plOsell-

" ]' d Ell I dace lak to wykazało śledztwo. wlez wygłosI odczyt n. t. "Pler" sza po ki (płyty). TEATR POLSKI 
wy WWP wyg OSI o czyt "O - ," . d . . k· moc w nagłych wypadkacIi". . Z.G NICZNE Jutro z powodu generalnej""1 
zie Orzeszkowej", w srodę. dnia eKSp?rzyt~rą WyW1~ u memlec lego I W stęp bezpłatny. AUDYC.JE · JA .. RA . przedstawienie zawieszone. 

, d 17 dr Z l - (a Wlę~ hItlerowskie!). _ ZEESEN (1.571) W sobotę o godz. 1"'''j arcydzieło 
l t maja o ~o z. .' . ~gm!ln" ..,. •• 20.00 ·Koncert symfo'lllczny. W progra Fredry "Gwałtu, co się .:ricje", 'W &he-
Szw~ykowslG, 1)fOf. hIston hteTatll"1 Istml'.!'! rowniez - Clągme d~leJ . mie: Concerto grosso C-dur Rlin- namencie szkolnym. 
ry pol~kiej na ·W-WP wykładać h~- p Morawsld - loza :iydowska KURSY GOSPODARSTWA DOMOWE- dla. koncert fortepianowy A-moll-: 'I W sobotę o godz. 20.30 premiaa 
d"ie (\ Pozytywiźmie polskim'~ , , Bnei . Britb", najbardziej taJemni-', .. ~O Seh,'!.~ann~, ll'We~tura do "Romea" J S~utetzky'ego "Małe szczęście Agniesz· 

. " . . d"'b d" k . t (') D ZaledWIe ł mIeSIące czynne są Kur- Julu CzajkowskIego kI". -
zaś w pIąt?k. dma. 13 maja /) .go ~: c~a. I naJ. ar zIeJ ~~m ~Ię ~ . .• o sy gospodarstwa domowego L. Ż. T. KALUNDBORG (1250) l 
17 Andrzej BoleskI. prof ll. histom mej nale7.ał onl"15 rowme?: adw. ochrony kohiet (Cegielniana 21, tele- 20040 Sonata C-moll Grie~a . TEATR KAi\fERAL~ 
literatury poliikiej na W,,·P wy!!"lc- Loewensztejn z Galicji, który był fon 143-74) a już cały szereg osób zdą-I RADIO PA1US (t6.~) ~ZIŚ ~\łgO?z. ~?~o ... ~~~:~r~ Ui~ 
s; odczyt O współczesnej poezji filarem polskich konserwatystów. I żvło .s~orzystać z u~zielanej, nauki. - 20;3~ Koncert kompozycJI Geor ';~ '> 3 au.~ra ir !~~zS::iu :gleslaw~ ci;;ayti .; " I W t . h l t h d' d '1 ,V blezącym tygodmu zakonczone zo- Hue I ny. w u. , . . ... 
l'olslueJ". osta mc a :rc ~ wie 7.J l stają pierwsze 4 komplety kursów róż BILVERSUM n (302) sklego. U~zlał W sWletneJ komedII b1o-

Wstr:p bazp:.tny. I Polsl{ę cały szereg masono\v: mię·, nych typów, a mianowicie: kurs wie· 20.55 Symfonia nr. 8 Mahlera I ~ą: kDU~~Je~s:a'k:"K0~so.wska'L Lud"1' 
dzv in. minister francusld Godard czorowy dla osób pracujących zawo- LUXEMBURG (1293) zka~ a

N
, lekslapec l, k~ncpzal' . ;skz~zyS~-

Pr'l.'len-Ielf'enie pr;vjechał w specjalnej misji w I doowo, kurs dla robotnic oraz 2 kom- 21.30 Koricert symfoniczny. W progra s:!' k' ~~t, ' ągois .1: ,uc~nsB!" I-
• iii. " . T • 19 k. 'piety kursów dla Pllń domu. Odbyły mie: koncert fortepianowy C-dur - pms.l 1 mawer., ezysena . les1ft· 

XII d k bo ego. 1924 r. Następme w. 26 ro ~, się 'też 4 pokazy przyrządzenia po- Mozarta, wariacje na temat Haydna dookle~o. DekoraCje ~. Axera. . . 
urzę U S ar w 1lrzed przewrotem m:lJowynt bawił traw tanich oraz wykwintnych. _ Brahmsa ... Męezeństwo św. seba- I W .plątek o godz. _0.30 powtórzenIe 

Jak się dowiadujemy, XII urząd Paul Boncour, kt6ry po Itonferen·1 Ze względu na liczne zgłoszenia, ki.· sUana" - Debnssy. premIery. 
k b w Łodzi kt6 . dot ch, c· ... ,ch w Krakowie z kierownictwem rownictwo kusów gospodarstwa dOllto I BUKARESZ,! (3M) . . TE~TR ~OPULARNY 

h ar o,:,~ . . ' . ~. .Y.' • . • wego urządza w najbliższym aasie 19.30 Koncert symfOniczny. W progra- DZIś I codZIennie ~ godz. 20,15 prze· 
('zas mlcscIl SIę ,rz~. lII: ,Ienklew~. P. P. S. ~oJechał ~o Wtlna, gdz~e d_!sze pokazy oraz uruchamia nowel mie: symfonia nr. 5 Dvoraka, kon- zabawn~ ar<:y~~~edJa Fredry .. Gwal 
('za 10~, ZOo tał prz~nleslony na uh- ~motkal SIę z wybitnymi csobistos I kursy gotowania, dnia 5 b. m. cert fort~pianowy C-dur Beethovena, l tu, co Slf~ dZIeJe. 
rę PlotrkowsJ<a 266·& l eiami rządów 1'.0majowych. · KilUmora Liadowa. 
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uma naOOt RoisMO
bałKaOSKa? 

Czechosło\Vlacka al~ademla rolni
cza odbyła przed ldUw dniami 
nadzwyczajne zebranie, po§więco

ue badaniu różnych projektów unii 
l~elnęj krajów Małej Ententy •. 

Jest to już dawno wentylowany 
jlfojeltt, który rlzisiaj w Pradze 
ltodjęty został w wyniku Anschlus-
su_ 

Czeski instytut dla polityki rol
lIiczej otrzymał zadanie badania 
eiementów nowego planu unii cel
nej czesko - rumuńsltO • jug~slo
wiańskiej, która miałaby być na
tychmiast wprow:ldzona \V życie. 

Jest tedy moZliwym, że Biało
gród i Bukareszt znajdą się wkrót
t'e w obliczu propozycji unii celnej. 
Jednej, wycbodzącej z Berlina i 
zwracającej się, z wyjątkiem Cze 
dlOsłowacji, do wszystkicb państw 
Jladdunajskich i b~lkańskich i dru
giej, bardziej ograniczonej, sf~r-
1II111owanej przez Czechosłowację i 
nie uwzględniającE.'j Węgier. 

Czy rumuni i jugosłowianie bę
dą Ulogli przyłączyć się do drugiej 
formuły, aby unilmąć niemieekiego 
"ZDlłv-el'eit~'l"? . 

NaJmu 'ł!dni~j dO(hOdowoś,i 
Izba skarbowa rozpoczt:ła Ju! gromadzenie materiałów podatkowych 

Min. ~karbu rozesłało izbom za 1937 rok nie przekroczył d. f materiału opracują izby skarbo 
!.karbowym wykazy przedsię- ... W.OOO: do zajęć przemysło- we wnioski i przedłożą .ie ko
biorstw, za.ięć oraz budynków, wycb i wolnych zajęć zawodo- misjom odwoławczym do zao
dla których ru;lalone będą na wycb - bez względu na wyso- plnlowania, po czym zaopinio-
1938 rok podalkowy nOrmy do kość osią~,'niętego obrotu. wa.ne p,rojekty przedłożą mi,n. 
ehodO\voścl. Normy dochodowoŚci bu dyn- skarbu do zatwierdzenia. 

RównoczeŚlIlie z rozesłaniem ków na 1938 rok pOdatkOwy na 
wykazów ministerstwo zarządzi leży ustalić: 
ło co następuje: al dla budynków mieszkaJ- R,czallo\Vanie 

podatku dochodowego 

Rqnek pieniężn.1J 

Urzędowa ceduła 
giałdy warszawskiej 1) Celem opracowania wnios nych ~ospodarstw rolnych be~ 

ków w sprawie norm dochodo- wzgl~du na wielkość ty~h bu
wości przedsiębiorst'-{ i zajęć na dynków oraz W związku z wejściem w t y- Na wczorajszym zebraniu giełd; 
rok podatkowy 1938, izby skar bl dla budynków ezynszo- de noweli do mtawy o państwo walutowo - Ile wizowej w Warsza 
bowe przystąpią do gromadze- wych (wzgl. używanych lub u- wyro podatku dochodowym, u- wie tendellcja dla dewiz była utrz) 
nia niezbędnego materiału dro- żytkowanych bezpłalnie) o iloś- poważniającej ministra skarbu nIlma, natomiast bardzo słaba din 
gą: ci izb nieprzekra.czającej 10. do poboru podatku dochodowe- dŁ'WIZy na. Paryż. Notowano: Au' 

badania ksiąg handlowych j Dla opracowania wniosków go od drobnych płałników w derdam 295,:10, Bruksela 89,20. 
~spodarczych płatników i co do norm dochodowości bu- formie ryczałtu bez ustalania Gdańsk 100, Helsingfors 11,70, LOL 

przesłuchania biegłych, wy- dYlllków przysłąnią izby skarbo sum dochodu w każdym po- dyn 26,45, Nowy Jork 5,29,88, Nc,· 
znaczonych przez samorząd go- we do gromadzenia materiałów szczególnym przypadku - mi- wy Jork - kabel 5,80,13, Paryż 
sJli)darczy. drogą: nisterstwo skarbu przystępuje :'5.75, Praga 18,45, Sztokholm 

Na 1938 rok będą ustalone a) wyzyskania danych o do- .iuż ob~nie do opracowania rOz 18/),40. Zurych 121,85, Bank POIlIkI 
iedynie normy dOchodowoŚci chodach z nieruchomości bu- porządzenia wykonawczego do pła('ił za. dolary amerykańskić) 
nelto w odniesieniu: do przed- dynkowych w toku badania do tei noweli. 5,26,50, kanadyjskie 5.24, noreny 
siębiorstw handlu detalicznego chodów z tych nieruchomośd W związku z pO'WyŹlSzym b- holenderskie 294,10, franki franOg· 

i drobnego, których obroty za oraz w toku badania ksiąg go- ba przem.-handl. przystą'Piła do t'kie 15,15, Btwaj(':trskie 121.85, bel 
1937 rok nie przekraczają zł. spodarczych właścicieli nie tu- ustalenia tez w przedmiocie gi belgij .. kie 88,95. funty angielskie 
100.000, wliczaJąc w to i obro- chomości budynkowych, konstrukcji p.rzepisów wyko- 2(j.86, palestyńskie 25,95, guldeL)' 
tv towarami, opłacającymi SC3- przesłuchania biegłych, wy- nawczych o ryczał.cie, mających gdnńskie 99,75, korony czeskie 12, 
lony podatek iprzemysłowy od znaczonych przez organizacje służyć min. skarbu za podsta- duński~ 117,5-'), norweskie 132,?Ą 
obrotu oraz obroty zwolnione zawodowe właścicieli nierucho- W1ę, do i(}pra~OWaJll1a rozp.orzą- szwedzkie 185,75, liry włosld. 

Czesi tego może się spodziewają, od podatku do przedsipbiorsłw mości. dzenia. 22.40, lII:trki fiilskie 11.26, lliemiee. 
:Je nal~y przypuszczać, że się I przemysłowych, których obroł Na podstawie zgromadzonego kie 100, ereł·rne Hl. my lą. BIałogród i Bukareszt Zda-, AKCJE 

::Xia S~!::a ła~;ajó,~pr~:'~i żeE::~; Wiecej robotnik6w bez zlll~an, lalenlów dl~~k~V~Ył:kc~:eV::~js::,nde;1; 
z(>~tała zreahzowana, Węgry, izo"1 T d - . _ _ _ ohrotar.h (l~ra'liczonyeh. Notowano 
lowane, nie omieszkałyby zgodzić ru noścl fabryk przy ZWiększaniU stanu zatrudn.ema Bank Pl,lsld 116, .Bank Zachodni 
się na połączenie celne z Niemcami. W dniu 1 b. m. upływał, jak wla-' w~'ra·;oną w podaniu prośbę za u- podstawi~ świadectw V kJategońł. 33, Węgiel 28,75 - 29, LiJpopy 73 
Z tego wynikałGby, że granice Rze I damo, termin odpowiedzi izby skar I względnioną całkowicie. Przemawiają za tym wielorakie - 7.'i, Modrzejlw 14, Ostrowiec 
gzy dosięg:tłyby północnych granic boweJ na podania przemyslowców I Zagadnienie zatrudnienia wię względy_ 56.25, 2yrardów 59 • 
. Jugosławii i że Rumunia, która I odnośnie zatrudniania większej iloś- kszej n,-.ścl robotników na podsta- Podań takk'h wpłynęło stosunko- PAPIERY' PROCENTOWB 
obe~nie nie ma żadnej styczności z I ei robotników na podstawie świa-! wie doły.:hcza!l wykupionych 8",ia- wo niewiele; przedsiębit'fstwa po- Dla. papierów proeentowyeh ł8 
obszarem celnym Niemiec. znala, dectw przemysłowych dotychczaso-I dectw 1'1'zemy:lło'IVych ma duże zna- wyższe w wypadku odmówienia dencja. była równieł mO("llłt"jaa, 
zlaby się w celnym sąsiedztwie Rze wych kategoriL czenie dla całeg<l średniego prze- im ulg przy świadectwach przemy- przy więuz7Ch obrotaeh 'ł ptJ 
r..zy, stojącej na strazy o kilka ki- Przepisy okólnika ministerstwa I mysłu przetwórczego. Rozpiętość dowycb, nie wykupią świadectw I·roc. wewnętrzną.. Notowano: • 
lometlów od jej źródeł nafty. skarbu wyraźnie stanowiJy, fe w' pomiędzy świadectwem przemysło- IV kat., a raczej zmniejszą persa- proc. inwestycyjna I em. 88, Ieda 

Do tej pierwsze' k k razie niewydania postanowienia w! wym IV J ,. kat. Jest olbrzymia Złl DeJ, co powodule łmnmkty socjał· 92.50, nem. 82,88, , J pół pree. 
trzeba jeszcze dOd~ć i :::;:~:~ zakreślonym terminie, uważa się równo co do i10ści robotnlltów, któ- ne, obnilenie wydajności produkcJI, we~nę~rzna 65, • proc. konaoUd&-
lIież bal dzo ważną, że rynek nie- rzy mogą być zatrudnieni na pod- co wpływa na zmniejszenie obro- ey~na 68 - 68,25, 5 proe. komr .. 
miecki, nasycony ze strony rynku stawie Świadectw2'., Jak i co do te- tów I wpływów sltarbu państwa, 6y~na ~9,75 - 70, 4 i pół proe. .... 
węgierskiego stalby slł2 jHzcze bar- Dr. F. Maciszewski ny. Dotycbczl\SOwe ulgi minister· a wreszci.! raptowne zwiększenie się ekie 63,75, 5 proc. Wa.rnaW'J' • 
dzjej JJieZbędnym dkl łl3ndlu rq.. W prezydium M. I. H. shV13 szly m. in. w kierunku niwelo- bezrobocia, co w obecnych warUII- r. 1933 .- 71,25 - 71,50, li proc. 
muńsklego i ju o3łowia6skie o. wania tych różnie. kftch Je5t objawem wysoee niepo. Ł?dzf c r. 1933 - 68,75. S proc. 

g I W dniaeh ostatnich odbyło się Należy przy t)'m zaznaczyć, że żądanym. PJotrkowa s r. 1938 - 60,68, ł pr. 
Z tych dwu~ wystarezaJ~cycb ogólne zebranie członków polskiego Istnieje obowiązek przyjmClwanla Izba skar1iowa odrzucłła wnioski o~1iga.eje m. Warnawy VI em. -

p~zycz~ ~a1ezy przypuszczac, ze I komitetu narodowego międzynaro- 'I inwalidów do fabryki. ZmtdeJszenłe przedsfęhiontw., udzielenie im ali. 7." VIII i n: eOl.. - 12,150. _ 
~tc:łogt?d l Bukareszt odrzucą pro. doweJ Izby bandlowej. ilości robotników obsługulących .-/ Przemysłowcy łódzcy kieruJ, o- G~DA Ł()DZKA 
~ekt .unu cel.neJ M~leJ E?tenty. Ale Na zebraniu dokonano wyboru parał technicmy w fabrykacb po- beenie podania do ministerstwa:a L=fr:~~':no~ebranha ,Iełd~ 
Je~t ~eszcze I trzecI powód: Jugosla I prezydium komitetu, do którego woduje z reguły konfiikty i dlatego I skarbu. Tran~ Sprzeda! K1IJIMI 
WJ~ l .Rumunia biorą udZIał w in- m. in. został 'Viybrany prez. gen.' też związld zawodowe i fmpekto- I Inw.l em. 83.75 
neJ mIędzynarodowej organimcji I dr. F. MaciszewskL I rat pracy starają się umożliwić Inw.2 em. 82.25 
eko~omiczneJ, a mianowicie w En- W dalszym ciągu zebrania prez. przemyo;łowcom zatrudnianie włę- Nieiednolita tendencja KonsoL 68.00 
tencIe ~ąłk~ńskiej. N!e mogą one ' Bogusław Herse wygłosił obszerny: kszej ilośei robotników !"'lht7dem~ft3~ 
zawrzec uml celnej mlędzy sobą a I referat o dystrybucji na tereni'! \ W r. ub. ulgi były wyratne i na rynkach bawełny Bank Polski WUIO 116M 
Cze~hosło"'acją, bez naruszenia międzynarodowym i pracach pro-: przy wyltonaniu odpowiednicb ",a- Na rynltach światowych surowej Tendencja utrzymana. 
~wolch 6t()s~tlków b:utdlowycb i I wadzonych w tym zaltresie przez· runków, wypływały one automa- bawełny od kilku d~i nGto"ana GIEŁDA ZBOZOWA 
bez zburzema ~ystemu s,,-oicb poro I polski J..omitet. Prezes Herse omó- \ tycznie _ były nadawane z urzę- Jest tendencja wybitnIe nleJedlloll- tyto. 21.00 - ttJIiD 

" l h G • i Tj ' . ik kój k et pszentea 2700 - 27.10 zumlen ~e nyc z l'eCJą urc ą I wił w związku z tym prace mię(lzy.· duo \ ta, w wyn II t re ursy baw -\ Pszenica rbier. 26~0 _ K.7i 
To zmusI je do namysłu. fiamorządowej komi"ji handlu we-\ W r. b. system ulg z urzędu zo- ny, ~zc~gólnie zaś na giełdzie ba- Ow!es I llłand. 21.00 - 21 •• 

"Timf.ls" komentując ostatnie ze- wnętrznego, która w zaltresle bada, stał zniesiony a uprawnienia do wełnIaneJ w Nowym Jorku alegają I Ow!CI II gat. 20.25 - 20..60 
, .. • I ni d t kt h dl d ' , wahaniom. OW1ł11 III ,at. 20.00 - 20.-
llrame komlt-a!u ekC)nomlcznego I ~ na s ru ~rą an u oprowa: I wydawania odnośnych postanowień JęemIie6 pJ'Zem. 17.00 - 18.00 
EIl1enty bałkańskiej, wyraził na- dztła do wykonczeni~ 7 monografiI zostały przekazane izbom likar1.Jo- Wahania te oscylują w granicach . Miłki łytnie: - 31.50 - 32.00 
:1zieię, że pewnego dnia państwa na ten!?t bandlu zbozem oraz 7 mo I wym. od 3 do 4 pkt. • 29~O - 10.00 
te I'rzystąpią do opracowania pro- I nograJu, dotyczącycb bandlu owo-' • • . Analogicznie do sytuacJI na tyli_ 20.60 - 2UO 
jektu unii celnej. Ale w tym samym I cami w poszczegćln:,:ch powiatacb .Zdawaćby się ~ogło, ze Izby po-! ku Itawełny surowej w Nowym Jor ~ąkj rszenn:zOW& ~:= = ::: 
dniu Biało~ród i Bultareszt będą PolskI. Kończąc swóJ referat, pre-

I 
~tn.ny skorzystac ze s,,:ycb upraw- , ku, kształtuje się również sytuacja 40.00 - 41.oG 

mu!;iały wybierać mlędlY pro!ektem' legent po~uszyl ~pływ aparat' men i zc:zwabć przedslęb~orstwo~ na rynku bawełny w Liverpoolu, 39.00 - 40.00 
Małej Ententy i Ententy bałkań-I d~Tslrybuc.l1 na ZWIększenie SPO!.Y'j prz.ędzalmczym,_ farbiarslttm, w~- gdzie wahania wynoszą od 2 do 3 33.00 = 34.00 
skicj. !lJalezałoby sobie iytzyć, aby cia. konczalnlom i mn?,m na ~atrudnie- punktów. :~: _ ::: 
zanim dojdą do tej alternatywy, za-I nle większej ilOŚCI robotmków na W przeclwle6stwłe do giełd no- I l"DIrft 32.00 - 33.00 

il1tereSiowani zrozumieli, fe rozwią- p O LT O U A wojorskleJ l liverpoolskiej kmałtu· I Otręby żytnie 13.60 - 13.75 
.. '. d" kt ' l I Otręby pszenne 14.00 - 14.25 
zame :z.aga nte~la, ore ?arzuca I . Je stę sytuacja na giełdzie bawet- Otręby pszenne gr. 13.75 - 14.00 
"marsz ekonomIczny" NiemIec, nie I nianeJ w Aleksandrii, gdzie w dat· I Siemie lniane 47.50 - 48.50 
wiąże się ani z. jednym, ani z dru-, organizuje najlanleJ I najszybciej eodzlenne szym eiagu notowana jest tenden- Lubin niebieski 13.00 - 14.00 
gim projektem. INDYWIDUALNE WYJAZDY NA DOWOLNY OKRES eja mnc~leJsm Lubin iółty 14.00 - 16.00 

M -b d K Isb d J h- t I _. Seradela 27.60 - 29.50 
Ani unia celna MaJeJ Ententy, Irien a u, ar a u. 08C Ims a u Victoria . 26.00 - 2?00 

bez Węgier ani unia cetna Enten- ' 1 Innych uzdrowisk. "zDOBYWAJMY WŁASNE R~eJla~ o~lmy 53.00 - 5a.00 
, '. _ • '"" RED- Ziemniaki 4.00 - 4.50 

ty bałkanokteJ, bez Bułgarii, me ZNIL. ... I KOLEJOWE I ZALATWlANIE AK • &. n. tRÓDŁA SUROWCOWE Tendencja na pszenice i iyto oży-
zrównoważyłyby ekonomiczneJ wa- P O L T O U A I wiona, na jęe~mie6. owies. mak, 
gi Niemiec, zwłaszcza jeżeli obeJ- zaprasza na wycieczki morskie polsklmł statkamI mIl "PIlmil- W. KOLONIACH" otręby - spokOJna •. 
mą one w swoich granicach celnych ski, mIs "Dator)"', mIs "Kościuszko". 

- \V ęgry. na fiordy ftorwegil - do Kopenhagi - do Sztołholma 
Skoro się już bierze pod uWIllgę P O L T O U A 

przeciwstawienie projektowi nie
mjeckiego "Zollvereinu" innemu 
blo!iOWi cein~mu, to trzeba się zgo 
dzić na rozszerzenie go na ogół 
państw naddunajskich i bałkań
sł •. ~h. 

Tego, zdają się 
w Pradze. 

nie rozum;eć 

S. B. 

organizuje eodzienne Indywidualne przeJazc17 
do NIEMIEC, BELGII, WLOCH, FRANCJI, ANGLn, 
WĘGIER, BUŁGARII, JUGOSLA WIł, RUMUNII, 

TURCJI, PALESTYNY 
I Innych krajów europeJsklcb I zamorskich. 

POLTOUA 
sprzedaje bilety okrętowe, kolejowe, lotnicze po cenach nomi
nalnych do wszystkich krajów. Zapisy I Informacje 
POLTOUR. LÓDź:, TRAUGUTTA 2. TEL. 107-86 

lilmiast Austrii - Niemcg 
rynkiem zbytu dla Polski 

Dowiadujemy się, fe rada trak-l dzie włączony do clearingu 7.. Rze· 
tatowa przygotowuje materiały dO, szą niemiecką. 
rokowalt pomiędzy Polską a Rze- Delegacja czechosłowacka, która 
szą niemiecką, m:tjących rozstrzyg· przybyła na targi poznań~kie, uda
nąć sprawę obrotu z obszarami daw la się stamtą1 do Gdyni, telem z -
neJ Austrii. Dotyczy to w szczegóI-1 znajomienia się z warunkami tran
ności eksportu polskich artykułów zytu dła eksportu czechosłowarJ.'·,. 
rolniczych i węgla. I go. Rokowa~h na ten tern 'l ' 1) -

Cały obrót polsko austriacki bę trwają czas dłuższy. 



GłOS SPORTOWY .. - • Q&MZS' -2.11& 

Łódź, dnia 5 maja 19[ 8 

tKS DokoRał Unie 4:1 
We wiorek drużyna ligowa 

ł.,. K. S. rozegrała w ILublinie 
mecz piłkarski towarzyski z 
tamte.iszą Unią. L. K. S., pomi~ 
mo, iz wystąpił bez Lewandow. 
skiego, odniósł pewne 7.wyci~
~łwo w s'fasunku 4:1 (3:1). 

Przez cały czas meczu zazna
~zyła się przewaga łodzian, k tó 
1r7.y górowali technicznie i tak
tycmie nad gospodarzami. Zwy 
( ~i ęstwo mogło wyoaść w znacz 
uie wy7.s1.vm ~tl)sunkn. jPdllak 
~racze łódzcv byli zmęczeni po 
dróZą i rozegranvm w niedzie
le. we Lwowie mel'1.em z Pogo
nią, to też nie wysilali się l.byt
n io. Dużo groźuvch strzałów ata 
k u L. K. S. obrouiJ w ładnY1fi 
stylu były bramkarz łodzian 
Frvmarkiewicz. Nieliczne alald 
Unii likwidowała z łatwością 
Dara obrOJiców: Gałecki i Flie· 
giel, a Jedyną brnmk~ luihli'llia
nie zdobyli z rzutu karnego. 
Dla L. K. S. bramki strzelili: 
Miłlcf 2. Stolarski j Przygoń-
ski po 1.. 'I 

7.ainłeresowanic meczem w 
Lublinie bvło duże, gdyf przy
~'I~dało mu ~ię Molo UiGO o
!ll6b. 

28 maia 
walne zebranie ŁOZa 
Zan~d ~kręgoweao związku 

bokserskiego ustalił tennin 
rocznego walnego zebrania 
~wiązku na niedziele. 28 maja. 
Walne zebranie P. Z. B. odbę
dzie "tV tym roku 29 czerwca w 
Poznaniu. 

Prz,gotowanie 
do meczu z Irlandią 

Ekspedycja piłkarzy irJa,nd7-
kich, którzy przybędą do War
szawv na mecz w dniu 22 maja, 
składać się hędzie z 18 osób, a I 
mianowicie z 14 gracy i , kic· 
r OW11lików, 

Wolwerhampton Wan 
KandYdat na mistrza Anglii -- gOŚCiem w Polsce 

erł!r 

W dniu 18 mnja, jak to juz I utrzymali się do 1925 :roku na właśnie doskQllała lokata w ta- jednego z najlepszych klubów 
podaliśmy, gościć b~dzie w Pol- środkowcj pozycji. beH. Anglii. 
sc~, na Sląsku, jedlla z piłkar- 7. chwilą objęcja ' kierowf1i- Wynik 10:1, J"aki uz,rskal 
k h d' A l" Ostatnio w Anglii lematem J s I~ ruzyn ng 11, drużYllal ctwa klubu przez majora Buck- ,,'Volverhamplon" nie daJ'c spo 
.. Ikó . I I . I" sportowym dnia, obok za~adnie 

" VI W anglC s ue 1 - 'Vol- !Lv'a w roku 1926 - nastą,piła koju milionom anglików. Naj-
vc h t 'V d nia, kło będzie misłrzem Hai, ramp on an erers, druży- VI' klubie wybitna poprawa. - ~ lepszv dowód, iz ~ l l milionów 

ł t • t' I .. I był wynik, jaki uzysl<ał "Wol-na,. {ora w CJ c 1W111 prelen- Jednvm z ",łównych celów m.ir. ludzi, które prawie co tydzielj 
d d t t ł · . verham.płon" z Leicester City u.Je . o y u u 1Il1strzowslUł~go Bllckley'a byl0 nie ubieganie się "typują" wyniki w licznych po-

j A · w slosnnku 10:1. Okazuje się, : a mU.lllc wraz z rsenalem I o pierwsze miejsce w tabeli o pularnych loteriach sportowych 
P t N d E d . że bohaterem spotkania był 16-r:e~ on 01'.' n pIerwsze hndowanie sobie narybku pił- - nikt nie odgadł wY'niku, 
mle.Fsce w tab eh. karsiego, który sprzedawany letni Richard DorseU, zakupio- choć z tych 11 milionów 7.513 

nv prz/!d trzema tygodniami 
Z okazJ'j prz".'.,·'zdu warto po- był ".astępnie za drogie. pienią- nr liczyło na zwycięstw~ .. \Vn 

., u • orze7. menażera ,,\'V i1ków" z jed ' 
dać kilka dat i faktów z histo- dzp. JOnvm zespołom ltllowym. n~go z klubów ulicznych za ków". 
rU te "o zespołu. Na sprzedaży graczy dorobił Wynik tak wysoki w mi.'!łr~o 

y'" się •• 'Volverhampton" clużyr.h marną wprost sumę 5 funtów. słwach pierwszej IiJi;i zdarzył 
•• " olverhampto.n 'Vanderers" sum, pozwala.iących na rozhu- Debiut Oorsetta przypadł właś- się ostatni raz przed 2~ latyl

powstał w roku 1888. Początko dowe boiska i utrzymanie do- nie na meczu z lLeicesler. Slrze- \V roku 1009 Nottingham zwy
wo, podobnie Jak każdy .nowy brych trenerów. Dobry narybf'k lił On 5 bramek i to takich, ja- ciężył Leicesłer Fosse 12:01 zaś 
klub borykać się musiał z trud- zrobił leż swoje. Od ~oku 1935 kie rzadko widzi się na najlcp- w roku 1002 Albion zwycic:!ył 
nościami finansowymi. \V ślau dal uJe siG w hislorii "Wolver-, szych meczach angielskich. Ak- Darwem 12:1, fi 1908 r. Sunder 
za tvm s~edł tez brak klasy hampton" okres powodzel}., -, cie Dorselta poszły odrazu o , land wygrał z NewcastIe Uniled 
rportoweJ, eo .trwało do roku Szc7.eg6lnie w ostatnim sezonie 1000 procent w górę i jak sly- 0:1. 
tU05. Po tym okresie nastąpiły "Wilki londYllskie" noszcz.Ydćl chać menażerowie Arsenału juz Prz~otowan'ia do m-eczu Wol 
leps,ze. czasy, gdyż "Wilki" dn- si~ mogą nielada sukcesami, oertraktują z m.ir. Bucldey'em verhall1'p!on 'Vanderers--Sląs.k 
stab su~ do pi.erwszej ligi, gdzie czC'go najlepszym dowodem jest co do zakupienia Dorsetla dla są w pełnym toku. Mecz odbę-

, dzie si~ na naJwiQkszym co do 

P h A I·· d b ł d ., , pojemności boisku Slq.'iko, w ue ar nQ' II z o v a ruzvna Wielkich Hajdukach'. Organiza-
torowie liczą się z tym, fe 'tV r~ 
zie dobrej pogody przybędzie na: 
mecz około 45 tys. widzów! -
Ślnsld OZ,PN wys"ła w tydi 
dniach do Londynu 250 (unlów 
.iako pierwszą ratę należności 
Za mecz. 

Anglicy przyJełdtaJą do Knłó 
wie z Budapesztu, gdzie w dniu 
15 b. m. rozegraj.., mecz z ro
prezentacją Budapesztu wqlęd 
nie Ferencvarosem. 
/IIo ....... Ą~~"' ... ' ... A"' .... ",.'"' .... 1' "'.~ 

Dr.· PRAPORT 
Ginekolog i Chirurg r,eston Northend, dzięki l.wydQ fotwu 1 ,0 z Huddcrsficldem Towl\. Z,vyci~ska bra.mka. r-ad13 z nutu 

km'oc,l:p, Król Anglii złożył zwyci,~ skil:j 1rużyni~ gratulacjQ. Gdańska 93. ftlef. tlił 
przyjm. od ;, -8 .leca:. 

• • LecznIcy ' Zgl.rska 2e 

sle 
Kierownictwo stanowIll pp. 

M. J. Kenny, skarbnik zwi,\zku 
irlandzkiego, Jos 1. Wickham, 
sekretarz związku i czlonkowil' 
zarządu J. F. DIakaIy i G. P. 

li kawJch pojedJnków 5: ~ ~·~·IO' POOL ..:\ 

W ramach międzyokręgowego meczu bokserskiego Śląsk-Łódź a l,. K 
Mp.cz hoksprski Lódź - n~prczentacja Sląska przyjet. pięściarzy. SędZill ringowym 

meczu będzie doskonały s~dzia 
warszawski p. Paslurclak. 

Spec. chorob sk6rnych 
i weneryc.nyoh 

Whelan. 

Ślask o puchar prezydenta m. dża w bardzo silnym składzie z 
Łodzi Godlewskiego odbędzie mistrzami Polski, JasilIskim j 
sie w niedziel<: w hali sporta- Piłatem, chcąc się zrewanżo· 

'.' dl ' wej w parku im. Poniatowskie wać za porażkę (9:7), doznaną 
. Piłkarze ulan zr.y ,gra. ą w go o godz. 20-ej. Ostateczna re- w lvm sezonie na Ślnsku. 

zIelonych koszulkach l bIałych prezentacja Łodzi przedstawia 'Vszvstkie walki' meczu znp o 
;podenkaeh. Skład reprczenla- sic nasłQlJHlJąCO (od wagi mu- wiadają się niezmiernie cicl{a ' 
~ji bl[dzie niebawem ustalony. szej do ciężkięj): Szwed (IKP.), wic, a zwłaszcza Szwed - Ja-

Selnmd:mlami drużyny łódz
kie.i będą pp. KonarLewski i 
Majer. 

UL PiOtRKOWSKA 90 
łel. 129-45 

p,."Jmufe od 8 -2 I od e-D WS ... 
W nied.. I 'wlcta od 8-1. 

W tych dniach rozpocznie si~ l\farcinkowsld (IKP.), Spoden- sili.ski, Spadenkiewi,cz - Wel
• . . ' ldewicz (IKP.), I{owalewski (I. Ilriin. Ostrowski - Akerman, 

łuz przed .. przedaż bIletów na K. P.). Ostrowski (Geyerl. Pisar Kłodas __ Piłat. Na mistrzo-
mecz. 

Skład orUŹ"vny polskieJ usta· 
lony będzie, jak wiadomo, 1'0 
meezu trenin1<;owym w Sosnow 
en. któI"Y' odbędzie się 11 b. m. 

~." 

"ki lGeyer), Pietrzak (IKP.) i stwach Polski, które odbyły się 
Kłodas (\Vima); rezerwowi ~ I niedawno w Łodzi, Piłat poko
Rossman (Hale) , Rychłer (KE.), nał Kłodasa niezbyt przekolllY
Michalski (Ziedn.), szczaPillSldl wująco po niezwykle emol!jonu 
(ZjedJIl.), Mirowski (Geyer), Tru jącei walce, to też z zainłere
Lnowski (lKP.), S7.utkowski j sowaniem oczekiwana jest (l

(G.) i Moszkowski (Hak.). becnie walka rewanżowa tych 

"a; Dziś nieodwołalnie Doral ostatni.! 

..: OsIało I ł\bARN 
w rojach ~ł.: (ansłanre lennet. 
Bouglas Montgomery, Oskar Homolka 

od 54 

T 

DOKTOR Ze względu na doniosly cel 
imprezy (cały dochód przezna-

~z;r~~oj,~e~j)~aor;~Il:~I~.iejO:[r~"tZ K b I li l! R 
cyjność, publiczność łódzka wy &j 
J)ełni niechybnie halę sIlortową I spec. chor.: WENERYCZNYCH, 
po brzegi. Ceny biletów bardzo SEKSUALNYCH I SKóIL."O"CH 
niskie, od 1 zł. ~ 2 zł., naby- (włosów) 

'wać Je ~oż~a w ~pr~edsp~zed~- RndrzD)-a ca t"L 1.12-" 
tV W firmie: "E,rwUl Shbbe , I;~, li IM 
Piotrkowska 130. r,.,lmu!e od 9-U rano I od o-a liP 

W nled,;Jcl, i 'wi~tG od 10-.1 

waw!\łOłJiR • WM MI 

Gl Dz~ł Doral ostatni! 
• Nlljwiększe arcydziela ret, E. LUBICZA p. t. 

: "f S Ił 4 P 4 D 4" 
N' , w rol. gł. Marlena Dietrich = i Herbert Marshall ... 

Diwiekawe Kino 

RAKIETA 
Wielki przebó.i sezonu! Czołowy film polskiej kinem!ltografii • W roI. I!ł.a kr610wa ekranu pols1łiegc 

u • Jadwiga SmtJsarska 
• FranciS!ek Brodniewicz 
• Witold (onli 

Sla:aisław Sielański t:ienkiewicza 40, tel. 141-22 

Dziś i dni następnych! Początek w dni powsz. o g. 4, w soboty. niedziele i świeta o g. 12 w pot. Na pierwszy soans wszystki.e miejsca po 54 gr . . ~~~:::~ __ ~:=' =:&=!IIl!IIIIIJt_~~_" __ ,,, ____ .ElillniaillliA,,"'=_:::_W: il&iIWe" i+ 

~ii ~~ ~:i~Slran:a'sz, KLUB KOBIET ~t*1.to~~~;~~;!::tr!~;':!E: 
f5 $ii: ~ 1~ fllm sezonu w roli gł.: Daniene DARRIEUX la c::::::::a S o ~J 
-~ "to:: a Ceny mieiee: I m. 1,09, 11 m. 90 gr., 1JI m. 00 gr. - Kupony ulg~we po 10 gr. z prawe~ za.i:no~ani~ dow~lnych mle] l"" 
~ sa -----....;;:=. __ ~ :'~j W njedaiele i świ~ta niewa~ne. - Poe •. pnedst. w dnu poW8J!- o godz. 4. VI Dledzlete l śWI\:ta o godz. l? 
; c:::a...:. ~Qm.skieg(> 74/7& teJ t29-N1 ~.;_ Naste,pLY program: ."Mład. Hrabia" s ll.ludenic~ plllbliczIio~ci Annr Ondr. 

KSIECI JóZEFA 



l' •. ". "r. t" 

DZI$ WSPANIAlA EPOPEI 
PRE IERA! POSWIĘCENIA, PA TRrOT'YZMU, 

BOHATERSTWA i MIŁOŚCI. 

a i I aty BO, 
która cały ' swój wd~i~k, cia'r l urod~, artyzm l geniusz wnosi w rolQ .iako 

Wolna przeróbka powjeści WACŁAWA GĄSIOROWSKIEGO, reżyserował: CLARENCE BROWN. 

Na tle przepychu dworów Europy, w kalejdoskopie dziejów napoleońskiej' legendy, snuja, się romantyczne przeżycia najpiE)kniejszei 
Polki i geniusza w()jny Napoleona. 

Jako Napoleon 
,. TalJeyrand 

, 
Charle. ElOVER 
REGINALD OWEN 

PASSE - PARTOUTS i BI
LETY WOLNEGO WEJśCIA 

NIEWAŻNE! 

" 
" 

Ksi30że Poniatowski C. HENRY GORDON 
Szaro beJan Walewski-, HENRY STEFENSON 
Letycja: Bon'aparte - DAME MA Y WHITTY 

reny miejsc na wszJltkle seanse 
od 54 gr. 

- -----

I Kupulcie ' 'I 
z ·I-ID"· źródła 
-~ Wielki wybór: 

WóZKóW dziecięcych I ŁÓŻEK komodowych 
ŁóŻEK Dletalowyeh WYżYMACZEK 
MATERACY wyścielan,cn marki "Ru'Jber· 
MATERACY 9prę;i:yn. LODÓWEK 

.Patent- LEŻAK6W, HAMAK6W 
ŁOŻEK polowych ROWERÓW i drec1n 

• febryclIn,m 00880P01" Łódl, Piotr'owalla 73 
- - !kład.ie " w pod.. Tel. 159-90 = 

FABRYKA 
NAPOI 
GAZOWYCH .. ŹRÓDłO" 

Łódź, Kilińskiego 97, tel. 133 72 i 20?-i37 
poleca 

wadą sodoWiI w balonach 
lemoniady owocowe w butelkach 

;:,':::!:::!- :: Poszukuje spiesznie 
Szybka i solidna obsługa. 500 - 600 mórg 

. .. f' dzierżawy. - Oferty do "Gl 

~~;;,~;:;;~~::;::::;;~;~,\ -~r:B:;~~;~~ ~;. -
j~cia Narutowicza 44_ 844--:1 Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, 
_--- - rew.5-go, zam'esllkaly w Łod:si. 

DR. MED. 
przy ul. Al. 1 Maia 34 

ANUIELSKlEGO i niemieckiego 3 POKOJE z kucbnill i wszel
Uletcdą konwersacyjną szybko wy- kimi wygodami na 3-eiro piętrze 
ucza Kryszck, Pomorska 15, tel. od l-go lipca 1938 przy ul. 
171-26. Zastać od 2 - 3. Kortspou Sienkiewicza 115 do wynajęcia. 

B.lłóżan~r 
na zasadzie art. 602 K P C. ogł ... 
że lir dniu g maja 1938 r. o lIod% 

12 w Łodzi, ul. Narutowicza 16 
odbędzie się publiczna licytacja r~ 
chomości, oszacowanych na łl\(;IDIl 

GABINET dencja. tlurnaczeda. Lekcja indy- Wiadómość u dozorcy. 76-3 
Speeialista chorób sumę zł. 1833.- a mianowicie! 

sk6rnych, weneryc.nych 53 puuek oliwy I 14 opon .Mlchelin" 

Głebokich Płukań 1 wid. zł. 1.~., 6~5-3 DUŻY ~y pokói nie 

J E L I T I DC '\YYSA.JĘCIA 5- i 4-pokojow~1 umeblowany dla pana, ewenio 

i seksualnych które można oglądać \V dniu licytacji 

narulawlcll 9, Ił P.. front :zn~~:~S::;m~przedaży. w czasie wyżej 

• lajnowocześnieiszymi aparatami mieszkania z wszelkimi wygodami. I na biuro dja adwokata lekarza 
BROSCtłA (rok 1938) P' . C) d - .. -1~7 90 B d - k' 1" I' l a d D M- I IramO'\ncza -; ZWOnIC j - t an urs "lego "', p., ew 

~ferownicfwem -ra Inca ' 179·~O. 79-2 I strona do wynajęcia. . 
Ż.romsklego 41 . 

Zamówienia od g. 19 do 21. --- DLA CHORYCH na -ruptury (przepukl,n,), skrzywi&- , , 
me kręgosłupa I róine kalectwa •• 

Specjalne bandaże ortopedyczne. które z najwię 

Tel. 128-98 Łódź. ón. 16 kwiefn;a 1938 r • 
pPlIlJjmuje od 9-1 i .5-9 wiec.. Komornik: (-) SL DulkowsU 

_ _ .. _ ________ . ___ ,-. _ _ .__ Sprawa Chaima-Hersn Tenenl:.auma 
p-ko Joachimowi Oersonowi 

MŁODY, reprezentacyjny męźrzyz
r.a. z wyższym wykształceniem te:!h 
nicznym i praktyką biurową, ze zna ALA IZBICKA 

I jomością buchalterii i koresponde~- wykwalifikowana piel,!gniarkl 
I cji ~olsko ' francuskiej, piszący hill z długoletnim doświadczeniem 

Dr. !!!!!~!!SBi I 
kszym skutkiem wstrzymują najzastarz;alsze i naj
niebezpieczniejsze ruptury· pachwiny, p~pka i brzu· 
cha, n!ljwiększych rozmiarów jak głowy dziecka i 
głowy ludzkiej u mężczyzn, kobiet i dzieci. - Spl.' · 
cjalne bandaże ortopcdyczne na ruptnry powrotnI' 
po operacji oraz specj. bandaże (pasy brzuszne) po 
operacji ślepej kiszki na obniżenie żołądka, wnętrz· 
ności, obwisłe brzuchy i wypad macicy. Dla cie':. 
piąrych na skrzywienie kręgosłupa (garby), grnźt'· 
cę kości i paraliie ortopedyczne. - Specjalne lecI., 
nicze gorsety, prostotrzymacze, aparaty , ortopecl. 
różnych systemów. Sztuczne nogi i r~cc 'aluminio , 

gl'.' na lP'łszynie poszukuje posady przjjmuje wszelkie zabiegi. 
, I biurowej lub inlleg.~ zajęcia. ;:'S~I' l>YŻURY. TEL. 246-36. 
I oferty !;ub "l. Z. 64 . 631-1 - -- -

I --- PŁASZCZE impregnowane i 

PIOTRKOWSKA 56 l 
pO"l'ótil 

-----
DR. MED. 

M. LEWENFISZI 
rentgenolog ! 

p ueprowadził się na ! 

ul. Piotrkowska 153 I 
'I:el. 222·50 (nielImIeniony) 

Naświetlania rentg. głębokie i PO- j 
vlerzchowne przdwietlenia i zdjęcia. 

-LEKARZ- -óENTYsTA ! 

K. Lewko icz: 
I 

Śródmiejska 16 

we (protczy) dla amputowanych. 1\'\ pbskic bol'~· _ 
ne stopy (platfl1s) specjalne wkłndkl or.toped. 
, h ." ! ':' m, :;iP.~(\ ',"y~h z. najszlachetnlł'Jsze-

~ "\ 1(01 .... 1 lllłl ' lliUl,Jj. 

SPECJALNY ZAI{t.All ORTOPEDYCZNY 

~pec. Ortop. J. RAPAPORT 
obecnie ZAWAOZIf';A 8 

TeL 221-;7 (dawniej Wólczańska 10). 
Ceny przystęp.oe 30-1elnla praktyka 
UWAGA: Dla ubezpieczonych 'W Ubezp. Spot. 
znaczne ulgi. 
NOWOŚĆ ORTOPEDYCZNA 
Spuelinh:te k.os_tlli u n6g, nabrzmh:nla żyln~ 
we wszystkich podobnych bolesnych prz):
padkacIl natychmiastową ulgę przynoszą chi
rurgiczne pończochy marki "Ideal Gum". -
Oryginalne pończochy z tkaniny z ~u~ą, 
oraz formatory gumowe na grube nogI, me-

przy jmuje od 10-1 i 3-5 widoczne pod najcieńszą jedwabną pończo: 
tel. 233 es ellą, przywracają wysmukłość_ i zgrabnośc 

ogłul' til'lą nOt; 1 .. _________ .zw.a.ln.ia.ją •. o.d.c.ie.rP.ie.ń-.i.~.ÓI.U. ___ • 

l POSZUKUJE się fachowej siłv l jedwabne w duż~~ ~bone 
s branży obrusowej ze znaio- , poleca "MODERNE , Plot~kow;. 
mO~7iąklient~li. - Ofert~, sub. : ska 10, fr. II p. _, 6 ",7.::!, 
,.As do adrom. "Gł. Por. HESZTKT okazyjnie na ubraDła . 
, _ ~ -- - - - - - - - I !'ulmie, kostiumy, pa.lta itp. SiaD 
, WYKWALIFIKOWA~\B. kraw- , kiewicza 29, poprz. of., parter. 
cowa poszukuje pracy, ew. po 3366-1 ~' 
za domem. Uprasza o napisanie 1-- 'r - ------ --

. w spu.wie pracy karty poczto- D') 'SPRZEDANIA trzy place d\\,u: 
I - Maria Przybylska Pod- frontowa 3710 mtr. kw. w całot('1 

I 
;:~~j~ka 16-a, ro. 'li. ' 66-3\ lub oddzielruę. Chojny, Granito\', :: 
_________ o ____ 11, u gOilpod.:uoza. 845-- -

I
ZGUBIS>NO legitymację Nr. 32,7 \1)0' SPRzEDANIA: 1 zespół przt~-
wystawiOna przez Prywatne h- I dzalni wilk szarpacz ma8zym, 

J . • C . k' - I " , • ceu!ll amuy zapczyns le]. na I 'vykoilczploicza, Buszarka (3 piętr:!. 
nazwisko Edwardy WołkoWlCZ l 4 p .. la), szpulmaszyoy. Informacji 

------- I udzit'la J. Sternfeld, 'f'OllVl.SZÓ" 

RYMANÓW - Zdrój. Peur.jonat _lUltoniego 5. 1795-3 
.Krvstym\" otwarty od 15 maj!\' I _. --- --

~(ld' da~vnylli zarządem Felicji Me-I NOWOCZESNE_ urzą1zenie ~klepl 
raw;.kiej. 3-tygodniowy ryczałt od

l 
we 4}(l sprzedarua. Tel. 2405:). 

lr-.o zł. 8'24-2 38&}- ~ 

ł . za wier\z milimetrowy l-szpaltowy (strona [) szpalt,: l-sza strona 2 zł.; Rek!alD:Y te~s~eD' 

P/!lenumerat2 mieSięczna "Głosu Por,lllnego'- ze WSi!!ystkimi do- Og OSIeOli redakcyjnym zł. 1.50; w tekscie: z zastrzeżeniem miejsca 60 gr •• _b~z zastrzeze~Ia mIe;sCll 
I y datkami wynosi w Łodzi zł. ł.50. za odnoszenie - 50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str , 10 szp:ł;lt) 12 gr. Drobpe 15 g~. za wyraz, naJ~meJsze. ogłoszenIe zł. l.~~ 

tO groszy. z przesyłką pocztową w ·kraju - zl. 6.-, za gramcą - zł. 9.- Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zl. 1.20. Ogłoszen.la zarec~vnowe , ~aślubmowe 12 zł. o~ 
szenia ,w dodatku niedzielnym .. Rewia" (str. [) up., 1 &I. Ogłoszenia zamiejSCowe ?bhczane Sil o 50 % drro~~ 

Redakcja rękopisów nie zwraca. f' 100'" Za -łoszenla tabtolaryczne łub fantu. dodatkowo Sr. %' o,ztoszema <iwukolor. o 50% dr :,;( . 
~~ ______ ~~ ___ ~~~~~~------~~~~' ~~~~~~a.=~::Ir~m~!:z:a~g:r·~~~~-~~~~h . . .' 10 , a.dakłor odo. Lucjam LipińakJ Za Wydawnictwo' .GIas Poruny - JaD Ur.h'ach i S-ka" Eugeniusz Kronman. W. drukum własnej Piotrkowska 


