Łódź,

Niedziela 21 maja 1933 r.

Piękna

Meksykanka z Agua Caliente
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Swięta

Pracy w Zakładach Bata w lIinie

Wzorem lat ubiegłych Święto Pracy
obchodził ZUn również w tym roku
bardzo uroczyście, w obecności 120.000
oolób. Wimponującym pochodzie wzięło
udział 50000 pracowników Zakładów
Bata. Delegacje uczni~w 8zkoły BaŁa
oraz pracowników udlłły 8ię już o godz.

6.30 rano na miej8cowy cmentarz, gdzie
złożone zostały wieńce na grobie niedawno zmarłego założyciela przedsię
biorstwa ś. p. Tomasza Baty. W przemówieniu 8wem obecny 8zef firmy p.
J. A. Bata zaznaczył, że firma Bata jest
obecnie jedynem przed8ięblorstwem
na świecie, które, nie bacząc na szalejący kryzys gospodarczy, pracuje pełną
parą i które, nie zm~iejszając stopy za·
robkowej robotników, przeprowadziło
30%-ową rednkcjęcen swych wyrobów.
Na zdjęciu na lewo: Dyrekcja Zakła
dów wita pochód pracowników.

Największy

samolot pasażer8ki Stanów Zjednoczonych.
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Ser. 3

Wycieczka sowieoka
w Łodzi

Członkowie

i Grobmana

dyrekcji
zapoznają

Zjednoczonych Zakład6w Scheiblera
uczestników wycieczki z urządzeniami

przędzalni.

Na Dworcu Fabrycznym w Łodzi. Dyr. izby
p. Bajer, prezes izby p.
R. Geyer, wiceprezesi pp. H. Barclński, Z Fiedler
i E. Babiacki.
pr z emysłowo· handlowej

•

Goście opusz czają fabrykę

Baw. Scbeiblera i Grohmana.

Zjednoczonych

Zakładów

I

Przem.

Naczelny dyrektor "Sowpoltorgu" w Moskwie
p. Ziabicki (1) prezez izby przem. haud!. w Łó'
dzi kons. R. Geyer (2), przewodniczący sowieckiej misji gospodarczej p. Bojew (3), prezes
_~owpoltorgu" w Moskwie, p. Firsow (4), zas t ę pca przewodniczącego delegacji sowieckiej
p. Tamariu (5), dyrektor izby handloweJ polskosowieckiej w Warszawie p. Jabłoński (6), wiceprezes izby
przem.
hadl w Ło
dzi p. Edward Habiacki (7).

Dyrektor "8owpoltorgu"
w Moskwie p. J. Ziabicki w rozmowie z naszym współpracowni
kiem.
Dyrektor nactelny "8owpoltorgu"
lnt. Józej Ziabicki, b. attarhe handlowy poselstwa polskiego w Moskwie.

Przewodniczący delegacji
sowieckiej p. Bojew, członek misji
p. Chazanow,: dyrektor łódzkiej
izby przem. handł. łnt. Bajer
w fabryce przem. wełn. "8. Barclńskl ISka."
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Madge
Na lewo: Dwa

zdjęcia

Ev~n8 .

Jeanne Parker.

Str. 6
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Na lewo:
Angielscy t.ołnierze
przy trudnych ćwicze
niach gimna8tycznych

Na prawo:
.
Miniaturowy czołg, słu
żący wyłącznie do go8podarczych celów, la-duje 8i~ sam do poci~ • .

Na lewo:
•
Joe Wright, motocyklista angielski w czasie próby pobicia rekordu uległ ciężkim
poparzeniom.
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Pani Taylor Ross, została zaprzysiężona jako dyrektorka
mennicy Stanów Zjednoczonych.
Na prawo: 40 m. wys. wieża maratońska stadjonu
Mussoliniego w Rzymie·.

Królowa Norweska Maud, podczas pobytu w Londynie, kupuje kwiaty u ulicznych sprzedawców.
Na lewo: Słynna śpiewaczka opery wiedeńskiej
Selma Kurz umarła w 59 r. życia.
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Pomnik ku ' czci ' ś. p. Zwll'ki i Wigury,
w niedzielę na lotnisku łódzkiem
w LublInku.
odsłonięty

Na prawo: Sportowl ..c amerykański Ralph
Col!lon, jest zapewne rekordzisUl pod wzglę
dem ilości zdobytych nagród.

PU~llpki

na

złodziei

Nakładem "GłOlu

samochodowych,

POnDDqo" ,. l.ocDi -

u~ywane

przez

policję amerykańską.
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