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_:ychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.
Pod znakiem higjeny, zdrowia i pracy.

Szósty ·Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskich wŁodzi.
Uroczystość
..

·otwarcia i przebieg pierwszeg·o dnia obrad.

Powitalne przemówienia i depesza hołdownicza dla p. Prezydenta R;zplite~
Wczoraj o godz. 11 rano odbyło się w

dzińską-Tylicką

lv,jaleciń
Ostromęckiego z
Poznania, dr. Surzyń

z Warszawy, dr.

sali Rady Miejskiej uroczyste otwarcie VI ·skiego z Warszawy, dr.

zjazdu lekarzy i działaczy sanitarnych miej
skich. Uroczystość tę poprzedziło nabożeństwo odprawione przez J. E. ks. biskupa Tymienieckiego w kapilcy Domu Tow.
Dobroczyn. przy ul. Narutowicza. Przed
godz. 11 zgromadzili się w sali Rady Miejskiej przedstawiciele władz rządowych i
samorządowych oraz organizacyj społecz
nych, a mianowicie pp.: wojewoda Ja~zczołt z sekretarzem Rosickim, naczelnicy wydziałów Urzędu \V ojewódzkiego Zakrzewski, Bajer, Skalski, komendant policji insp. Ferster, ins. Niedzielski, zastępca
komisarza Rządu Janiszewski, prezes Rady Miejskiej dr. Fichna. W zjeździe wzięli
udział przedstawiciele Min. Pracy z dyr.
depart. Dreckim, generalnej dyrekcji służ
by zdrowia, Min. Spr. Wewn., reprezentanci magistratów Warszawy, Katowic,
Wilna, Poznania, Pabjanic, Kalisza oraz
delegaci na zjazd w liczbie około 127 osób
z pośród najwybitniejszych działaczy higjenistów i lekarzy-społeczników.
Zjazd zagaił w imieniu komitetu organizacyjnego wiceprez. Wojewódzki, który
na wstępie uczcił przemówieniem pamięć
~· P· prezydenta Cynarskie~o, który posw1ęc1ł wiele pracy zorgamzowaniu zjazdu. Następnie wiceprez. Wojewódzki powitał przedstawicieli władz, duchowień
stwa z prałatem ks. Bączkiem na czele,
przedstawicieli władz centralnych, delegatów i przedstawicieli instytucyj społecz
~Y?h. Na przewodniczącego zjazdu w
1m1eniu komitetu organizacyjnego powoła
no dr. Boguckiego z Warszawy.

Kielc, dr. Szulca z
skiego z Poznania, p. J. Zalewskiego, dyrektora zarządu m. Łodzi, p. nacz. Wydz.
Stat. Rosseta, p. Grodecką Hanne z Warszawy.

wie społecznej i inicjatora
Zjazdu".

się

odbywaj~ego

w· OBRONIE NAJWYŻSZEJ INSTAN-

PROGRAM 2-go DNIA ZJAZDU. .,
W drugim dniu zjazdu posiedzenie pr.cJ
południowe odbędzie się o godz. 9 r; j
trwać będzie do godz. 12 w poł. W. tym
czasie wygłoszone będą referaty: int. Ru.
dolfa z Warszawy p. t. 11 Watka z dymem z
punktu widzenia zdrowia pubłicznegoH;
inż. Rodewalda z Łodzi p. t. „Stan mdy·
mienia m. Łodzi i wnioski praktyczne";
doc. dr. Safarewicza z Witna p.. t. „Oczyszczanie ścieków zapomocą mułu ałtty!{o
wego"; inż. Skrzywana z Łodzi p .t. ,_K.a.
nalizacja m. Łodzi".
Od godz. 12 do 3 po . poł. trwać bęC!zie
zwiedzanie robót kanalizacyjnych pod kie
runkiem inż. Skrzywana, lub tez zwiedza.
nie nowo wybudowanych gmachów szkół
powszechnych oraz miejskiego zakłada ką
piel owego.
Posiedzenie popołudniowe oclliędzie się
od godz. 4 do 6 po poł:. Referaty wygło-
szą dr. Szulc z Poznania p. t. Ogródki dział
kowe oraz ich znaczenie higjeniczne dla
miast"; dr. Bortkiewiczówna z Wilna p. t.
"Przyczynek do badania zmęczenia zawodowego"; dr. Rymaszewski z Wilna p. t.
"Sanitarne warunki w garbarniach Witna"; St. Kempner z Łodzi p. t. „Higjena
pracy w zakładach drukarskich"; dr. Kry
szek z Łodzi p. t. „Częstość i jakość wypad
ków nieszczęśliwych przy pracy w fabryce włókienniczej, zatrudniającej 3.000 robotników i wnioski praktyczne",

CJI SANITARNEJ,
Po zredagowaniu powyższej depeszy
kondolencyjnej zaakceptowano wniosek
d-ra F. Grodeckiego, Naczelnego Lekarza
Kasy Chorych m. Warszawy.
PRZEMóWIENIA POWITALNE.
Mówca zaznacza, że przez zniesienie
Pierwszy powitał zjazd - jako przed- Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia zastawiciel municypalności łódzkiej prezes szedł fakt pomniejszenia znaczenia najwyż
Fichna, następrlie p. wojewoda Jaszczołt, szego organu sanitarnego. Tymczasem w
który podkreślając doniosłe problemy, ja- innych państwach tworzą się Ministerstwa
kie w wielkiem skupieniu pracy - Łodzi Zdrowia. Wprowadza to dezorganizację
- w dziedzinie higjeny wyłaniają się. Mia służby 7drowia. Wobec uchwały VI Zjaz
sto pracy nie miało czasu na stworzenie du, zmierzającej do zaprowadzenia Mini~
podstaw higjeny pracy i odpowiednich wa sterstwa Zdrowia i Opieki Społet:znej w
runków sanitarnych. Ks. Bączek w imie- Polsce, proponuje wybranie specjalnego
niu duchowieństwa, dyr. Drecki w imieniu komitet~ ldoryby zaJ:łł się przeprowadzeMin. Pracy życzyli zjazdowi owocnej pra~ niem postulatów Zjazdu.
cy. Następnie na wniosek przewodniczą
cego dr. Boguckiego postanowiono wyDEBATY.
Posiedzenie popołudniowe rozpoczął
słać nMtępujące depesze hołdownicze do
p. Prezydenta Rzplitej, prezesa Rady Mi- referat prof. Lorentza z Łodzi „o powstanistrów marszałka Piłsudskiego oraz mini• niu todzi nowoczesnej", dr. Starzyńskiego
stra spraw wewnętrznych Sławoj-Skład- ,,o stanie sanitarnym Łodzi", dr. Mittelkowskiego.
·
staedta „o szpitalnictwie łódzkiem", dr.
Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Sterlinga „o walce z gruźlicą w Łodzi" i
„VI Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitar- dr. Szrnerłowskiego „o wr-Ice ze szczuraI
nych miejskich, obradujący w Łodzi w mi w Łodzi".
O godz. 6 min. 30 wiecz. uczstnicy zjaz
dniach 24 i 25 kwietnia przesyła wyrazy
czci i hołdu Najwyższemu Dostojnikowi du udali się do Filharmonji, na urządzoną
Rzeczypospolitej".
ku czci ś. p. prezyd. Cynarskiego akademję żałobną, a o godz. 8 wiecz. podejmoDo Pana Prezesa Rady Ministrów, wani byli przez miasto obiadem w hotelu
ZAKOŃ:CZENIE OBRAD ZJAZDU.
Manteuffla. Podczas przyjęcia tego, któMarszałka Piłsudskiego.
Na zakończenie obrad Zjazdu o godz.
„ VI Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitar- re upłynęło w serdecznym nastroju, wy- 6 po poł. zostaną uchwalone wnioski, zgło.
szone podczas obrad Zjazdu, odbędzie si~
nych Miejskich przesyła wyrazy czci i u- głoszono szereg przemówień.
wybór
Komitetu Wykonawczego, ustale'.
znania z prośbą o poparcie uchwał ZjazSKł..AD KOMITETU HONOROWEGO.
NA BANKIECIE.
~o Komi~etu Honorowego powołani zo du".
Pierwszy zabrał głos prezes dr. Fichna. nie czasu i miejsca VII Zjazdu oraz zaDo .Ministra Spraw Wewnętrznych Następnie przemawiał dr. Bogucki w mknięcie Zjazdu.
stali pp.: woiewoda W. Jaszczołt, wicepre
we wtorek - 26 kwietnia zwieazanie
zydent m. Łodzi W. Wojewódzki, prezes
"VI Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitar- imieniu Naczelnej Izby Lekarskiej, dr.
Rady Miejskiej m. Łodzi B. Fichna. dr., nych Miejskich przesyła wyrazy uznania Antoni Tomaszewski w imieniu Łódzkiej fabryk, ewentualnie kanalizacji, zakład'l
~uszkiewicz przedst. gener. dyr. Zd. Pub., dla działalności Pana Ministra i wyraża Izby Lekarskiej, dr. Maleciński - w imie- kąpielowego i miejskich gmachów szkolwiceprezydent m. Warszawy dr. Rotter- nadzieję, że prace Zjazdu posłużą do usta- niu Towarzystwa Medycyny Społecznej, nych. Szczegółowe informacje - w bit:mund, dr. Seweryn Sterling z Łodzi, dr. lenia racjonalnej polityki sanitarnej Rze- dr. Szulc - Magistratu m. Poznania, dr. rze Zjazdu.
Kozłowski z Wilna, dr. Łabrowski z War- czypospolitej Polskiej".
Załęski -- Łódzkiego Towarzystwa Lekar
ZAPOWIEDż WIZYTY MINISTRA
szawy, dr. Stanisław Skalski dyr. Woj.
Treść tych deepsz została powitana o- skiego, dr. Garbaszewski - miasta Lu.
SKŁADKOWSKIEGO.
.
Urz, Zdr., dr. Surzyński z Poznania, dr. gólnemi oklaskami.
blina, w imieniu Rady Miejskiej m. PoznaJak
wiadomo,
minister
spraw
weGrodecki z Warszawy, dr. Jakimiak ław
nia dr. Suszyński, koła lekarzy im. Marnik Wydz. Zdr. m. Warszawy.
INAUGURACJA REFERATóW.
cinkowskiego i związku lekarzy dr. Kalisz, wnętrznych gen. Sławoj-Składkowski , który bawił ostatnio na urlopie wypoczynko·
Referat inaugurujący właściwe obrady '!i imieniu Pomorza dr.•Mikorski, Górnego wym w Paryżu dziś powraca do kraju.
PREZYDJUM VI-go ZJAZDU LEKARZY.
Sląska
dr.
Kołoczek,
Uniwersytetu
Jagiel.Do prezydjum VI Zjazdu Lekarzy i zjazdu, wygłosił prof. dr. Karaffa-Korbut
Pociąg koalicyjny wiozący p. tninistra przE
Dzt~łaczy Sanitarnych Miejskich zaproszo „o zasadach higjeny pracy", następnie zaś lońskiego prof. Gądzikiewicz, Wydziału jeżdża przez Łódź i zatrzyma się w na·
Bo Jako przewodniczącego dr. Wincentego prof. dr. Gądzikiewicz z Krakowa „o sze- Zdrowotności Publicznej dr. Mittelstaedt. szem mieście dziś o godz. 6.25 rano.
Ostatnim mówcą był dr. Bogucki preoguckiego,
wiceprzewodniczącego dr. macie badania zakładów przemysłowych
W związku z tem, wobec zaproszenia
zes
Zjazdu, który postawił szereg wniopod
względem
higjenicznym",
dr.
Lewy
z
Prof. Witolda Gądzikiewicza z Krakowa,
p.
ministra
Składkowskiego na zjazd lekaprof. Karafa Korbuta z Wilna, Dr. Tadeu- Łodzi „o stanie sanitarnym _fabryk w Ło sków, zmierzających do skoordynowania rzy i działaczy sanitarnych miejskich, któdziałalności
w
zakresie
sanitarnym
rządu,
sza Szulca z Poznania, Dr. Edwarda Mit- dzi·' i dr. Budzińska-Tylicka z Warszawy
ry odbywa się obecnie w Łodzi, istnieje utelstaedta z Łodzi, p. Szmidta prezydenta „o ustawodawstwie w stosunku do higjeny samorządu i Kasy Chorych szeroko wynika zasadnione przypuszczenie, iż p, ministe1
pracy kobiet". O godz. 2-ej nastąpiła niając szkody i straty finansowe, wynika- zatrzyma się w naszem mieście i weźmie
m. Piotrkowa, inż. Rudolfa z Warszawy.
Na sekretarza generalnego powołano przerwa, podczas której uczestnicy spo- jące z braku tej koordynacji. Na wiosek udział w Zjeździe, który przyrzekł za·
dr. Boguckiego zebrani postanowili upo- szczycić swą obecnością.
d-ra Artura Starzyńskiego, a na sekreta- żyli w salach Rady Miejskiej śniadanie.
Punktualnie o godz. 3-ej po poł. rozpo . ważnić Komitet Wykonawczy do podję
rzy: 1) dr. Garbaczewskiego z Lublina, 2)
W razie zatrzymania się p. ministra
. cia akcji celem powrotnego powołania do Składkowskiego w
dr; Stypułkowskiego z Warszawy, 3) dr. częto 2-gie posiedzenie zjazdu.
Łodzi, zostanie przez
Przed rozpoczęciem obrad uchwalono życia Ministerstwa Zdrowia Pi;blicznego, niego przeprowadzona inspekcja sanitarMik~rskie~o z Grudziądza, 4) p. Stanisła
wa _Kcmpnera, nacz. Wydz. Zdr. m. Łodzi, wysłać do Pani Marjanowej Cynarskiej de obejmującego poza służbą zdrowia rów- na, o której zapowiedział, przysyłając do
nież agendy Opieki Społecznej.
5) doc. dr. Safarewicza z Wilna, 6) inż. . peszę treści następującej:
naszego miasta komisję, która przed kilku
„VI Zjazd Działaczy i Lekarzy Sanitar
Szniolisa z Warszawy, 7) dr. PrzeorskieGRATULACJE.
dniami u~ończyła swe prace wstępne.
go z Kr:: kowa.
nych Miejskich na posiedzeniu w dniu 24
W międzyczasie odczytano długi szePobyt, p. ministra w ł..odzi, według o·
kwietnia b. r. postanowił wyrazić Wiel- reg· depesz, z których wymieniamy od trzymanych przez nas informacyj, poKOMISJA REDAKCYJNA.
możnej Pani wyrazy głębokiego współczu
wiceministra Jaroszyńskiego, Związku trwałby prawdopodobnie jeden dzień, poDo komisji redakcyjnej wzgl. mandato- cia i żalu z powodu tragicznej śmierci ś. p. Ka's
Chorych w Warszawie, Uniwersytetu czem nastąpi wyjazd do Warszawv.
(b
ej powołano jako przew. dr. Justynę Bu Męża Pani, niestrudzonego działacza na ni Poznańskiego.
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Nastroje polityczne 'w stolicy.
WarsrLawa, 23 kwietnfa. -

.

.Jm od dawna

nie byfa oipinja publiczłla tak por?sz.ona, jak obecn ie sprawą liczników. ~0"':1ą o tern wszyscy i wszędzie.
I wszecJz1e się abunają.) Zadziwfająca je~nomyslność. Nie dzie:lą już ni'ko,go nl paT
'fJe: ni. :przek?nania po11ityc.zine, spoteczn.e,
ami tez oootb1ste sympa't!j·e.
, Zorgaini~owano komfteit obrony abonoo
low. telefomcznych, który pmwadzi kampa~Ję praso·wą, organizuje abronę praWlllą
da1e V:'s~azania postępowania, a iludzi~
sruchaJ~. I zlOII'Z~czą „Paście", spóke elksP.loata~Cl'l :telefonow i Q1r-gainiizatorom przeds1ęwz1ęcia.

Spraiwa ta posiada maczenie 0 wiele
~lęJ:sze, niż się powierzchownie nam zda1e: Jesł boiwiem syinoi111imem niesfatości naszych sfOJUl!lków i nfemoiżności ukitadaltl~a
l!o1roslkopow na dalszą metę. Bo coo mo·
zna porwfedzieć o s1tosurnlkacih, w któt ·eh
um?WY wzaJeunne nie są do.trzymyw.:iine.
Każ.dy abo1~·ent wie, iż o He przed 1-ym
rn~TJ(JCZYitla•Jącyrn 1!1{)1WY kwartał nie nas'tę
PL!Je .ze ~trony zarządu telefonów wymów1~me dot:vichczasow. vyurwnków, obo1wią
iZUJą normy dotychczasowe: w da111ym zaś
wyp~dtJm w tydzień przeszło po 1-ym aibo
nenc! dostaH. zawiadomienia o podwyż
szen11u opłat 1 o wwowadzeniu licz.ników,
o ktoryioh zresztą. ~aczy;natlą chodzić 1egein
dy, WSizys~ko zaś to ma obowiązywać„„
wsife.cz!
. Nic ·p rzeto dziwnego, iż sprawa· pow.rme ~r?ibna, stala się czvinniki.em, na który
·wra:zlr~a stolica zżymała się gwałtownie.
Rea,~~ ua .to nawef ulica. Niedawno bytem sw1a<llk1em, jak jakiś pótńn:felig-enif któ
n· Z 'PełWllOŚdą "telefonu nie J)(JSiada; i 'któJregO irzocz bez~ośrednio 'llie dotyczy, zobacz.Y'Wszy stoaącego ·w kolejce jakiegoś
~oleJ~rza... z przekąsem się odzywa ~nie or
Jentu~ąc s1ę zresztą w mundurach):
:-- Poipatrz na .nie1g-o, miedzi.nia:k, zachciewa mu się liczników!...
-. J~s'fom przekonany, iż g<lyiby na jakiems zeibrainiu zjawiJ się teraz mi•nister
Mie?zińsk1i, który tak wa1ecznie kruszy
kopie w obromie Jicz.ników, z.ostałby p0iwitamv grZlfl1otem okrzyków:
Licznik! Lic2'nik !
r
. Zresitą ~uż C?ś 1podobne;go by;lo w sejłme ...
. Że Hcmiki odegrają pewną rolę pr,z.y
nadchodzących wyborach do rady mieisl~ied. ~o zdiaje sie nie nlegać wątipiiwości.
Nie wiadomo, jak one wypadna. Dopiero
:l eraz zaiczęły się układy pomiędzy gimpami poszczególnemi i pomiędzy sllronnicf wa1111L Obóz narodowy idzie do w11boTÓW pod flagąi komitetu gospodarcze.i~ obrany r>o 1lskości· sfolicy; żywo zakrzatnę
ty się iug:rupotw ania komunis.fycwe, szykują się socjaliści, a pierwsze zebranie zor
1ganizowaił'a .partja pracy, która zdaje się
choe spróbować swych sil w stolicy. I bedzie .niesłychanie wymowne, jak fatalnie
na nich w:viJdzie, jaik przetkonai siię dowodnie o swyoh ·rojeni.ach o 'l)Ofędze.
fA wsz.a1k wy<bory miejskie mają być ba
~cme'Irem i miemiikiem ])rzysztycli wyiboirów do 3)arlamentu. Od ioh wY111iiku bę<lzi·e
zależało wdele. Z pewnością po nicll dopiero zaczną czynniki decyiduiące mówić
o t'enn, co zrobić z parlarnenifem. · Po~kl
ski, jakOłby sejm miał trwać do paździer
r..lka, poczem z.ostałaby zwotatna sesja
zwyczajna budżetowa, podtnymują si·ę na
dal. Ale przy czasach dizisiedszyioh ik;tóż
moż·e p.rze:widvwać coko•lwtiek? Czy można snuć 1akieś speramdy na dkires na weł
naubliższy?

Trudno jesl przecie dz.isLaj odpowiedzieć oitwarcie, kiedy się zbierze sejm 11a

Wszystko ro załeży
od okolicmoki. Od w-yibo!rów do radly
mietłslkiej w Warszawie, od przebiegu rnikowań o pożycZJkę z.aigrainitcwą.
sesję na<lzwy;czajną.

Nie ulega dfa nikOg<O waroliwoś..::i, It
rząd zechce .poż:vczikę tak upozorować,
by iej Se~mowl óo iraty;fiikacil nie !}rzed„
stawiać. Ponieważ :pierwsza tra1J1sza pożyczki w wy-solrnści 20 mil!ionów ma iść
na stab:Iizacj(.: w~luty, przeto rzad radby
'to upuzorować iak'o pożyczke Banku Polsk:e~G. Gdybyśmy Otrzymali dalsz.~ tran
SZl~ noż:vczki na cele inwestycv.ine, fo za
pcw:-te rząd ,;iotr<'łktowat.hy je jako pożyczki dla Banku Oos.podarstwa· Krajowe
go czv Banku Rdnego.
Bodadże

nadwięcej

prawdopodobień

stwa posiada przypuszczenie, iż dopiero
pod koniec rrrnja mo:ina'bv liczyć na zwola11 ie Seimn. Przed wyboramł do rady
m;e_iskic.i . 1':tóre odbęda sie dnia 22 ma.ia.
rząd nie be<lzie clJ.iCial mieć Seimu: ńie bę
dzie leż ~hdat ~o mieć w rocznice pierw

•

sza oamięlnyclt dni ~ragicznych ma1owych; r:ie bedzie go chciał mieć w ol~rc
sie rokowań o pożyczkę amervlrn ńską,
któ_re "to rckowania 'Obecnie zaczną się fi
nahzować . co zresztą nie przesadza jesz
cze o kłl wvniiku, jakkolwiek wszystkie
dane 1raczejby wskazywaty na oomyślne
widoki. Innemi stowy: w prze.ciąQ:u maja
że
rządowi będzie za•l-eża,to na tem. bv użyjen:y stów marszałka Pifsudskiego,
wyrze.rzonvch PO uchwaleniu budżetu do
„Sejm
wicemarszarka Daszyńskiego nie ;P•rzeszkadzal w pracach rzadu".
G<lyby zaś ·TJ(lt:awita się inic.iatvwa· po

s·e.Jsb o zwolante sesji sejmowei w formi c wniosku do p, Prezydenta RzpUtej,
wniosku, opatrzonego odoowiednią iloś
ci .i podpisów to w myśl postanowień Kon
stytucji zwołanie ma nastąipić w dwa ty
godnie po pcr-zedstawieniu wnioS'ku. Wyfania się wą,fipli\\'OŚĆ iż może na·starpić zwo
tanie ses.ii. ale termin :posiedzenia plerwszeg-o n.ie jest przewidziany, mógłby zależeć od woli rządu.
Teraz wszystko trzeba brać warunko
wo. Przynajmniej wtedy będzie naimniej
H. W*'
• .rozczarowania.

. K?mu~ikat \\ yraża wkoń·cu przekona.
nie. ze mem~ dotv_chc~as żadnei T>Odsta.
~Y do spodz1e\varna s1e. że stosunki an.
~1elsko-francuskie przybieraia formę en.
'tentv lub zna.idą wyraz w .iakichkolwkl
forma·l nvch umowach pisemnvch.
GŁOSY

Berlin. 23 kwietnia.
„Oermrrnja" oświad·cza, że źródt~
wszY'Stkiich ostank:h pog-łosek o entenctt
francu~ko-angicl s ko-amery1kańskiei

- - - ' , 0..- - -

ZAMÓWIENIA PRZEMYSLU BIALO.

STOCKlEGO.
Agencja Wschcxlnla.

Białystok, 24 kWieimia.

w Poznaniq.

f a:bryjki "tuitejsz.e

Udzial ministra Dobruckiego w obradach.
Poznań,

24 kwietnia.
Minister wyznań i oświecenia publicznego dr. Dobrucki zwiedził dziś rano w
dyrektora departamentu
towarzystwie
kultury i sztuki p. Skotnickiego miejski
szkolny ogród botaniczny na Jeżycach a
następnie państwową szkołę zdobnictwa,
oprowadzany przez dyrektora tej szkoły
artystę malarza p. Maszkowskiego, poczem wziął udział w dalszych obradach
zjazdu rektorów wyższych uczelni.
. Z kolei p. minister zwiedził szkołę budowlaną, skąd udał się do Kórnika, celem
zwiedzenia zbiorów, zgromadzonych na
zamku kórnickim. Po muzeum oprowadzała p. ministra p. Grochólska, zaznaja-

miając

go ze sposobem inwentaryzacji zabytków, stosowanym w Kórniku.
Po powrocie do Poznania p. minister
uczestniczył z gronem rektor6w w uroczy
stościach otwarcia nowego domu akademickiego. U wejścia powitał p. ministra
kurator domu akademickiego i prezes Towarzystwa Bratniej ~om'l ·.-. '.'ła przemówienie powitalne p. minister odpowie„
dział życzeniem, aby nowy dom akademicki był łącznikiem w kierunku harmonizowania młodzieży między sobą i z senatem
akademickim.
W końcu p' minister W?:: ął 11dział w akcie uroczystego otwarcia radiostacji nadawczej w Poznaniu i obiedzie wydanym z
tej okazji. Pociągiem wieczornym p. minister odjechał do Warszawy.

numiusze nie1ie1ru nm1iw traktatowi ~an~lowemu zPolska.
Propagandowy re/erat min. Schiole'go.
Berlin, 24 kwietnia.

Minister goopodarstwa Rzeszy, Schiełe
wyigfosit na z.teździe gospodarczym niiemieokie1 µairtji narodowej ohszemy referat, w którym o-świadczyt, że zadaniem
rpoUtyiki go'Sipodarczej Niemiec musi być
!P<>Pieranie rolnictwa. Wytyczne ·tieij poli'tytk1 madą sipecjalnie donioisłe ,z,nacze11ie
dla wschodnich prowincyj nie1T11ieckich.
Dotyiczy to ·p o:grankzy Prus Wschodnich
trwających na trudnym posteruinku. P<>lrzehv tych prowi'llcyj, mającyoh tak domosle z1mczenie dla nfemczyz,ny i z takim triudem walczących o swó.ł ibył, nie po

winny być ,pod żadnym warunkiem poświęcone na rzecz potrzelb handlowo-go•
sVo<lairczyclJ..
Radykalny „Welt am Montag", omawiając przemówienie Sohielego, zaz.nacza,
że l}rz.emówienie to zwraca sfę WYl!'aźnie
przec,i wko fra.ktatowi ihaindfowemu pomię
· dzy Nieme.ami a Polską, iponiewarż 'łlraktaft-u teigo nie moż.na doprowadzić clo silmlku bez przyznania Polsce ustępstw w d,zle
dzinfe agrarnej, Zdaniem dziennika minister Schieil-e wystąpił nie jako minister
Rzeszy, lecz jako m inister agramuszy
· 1
--:o:-

sowietu na k1nhren1ii u0Ho~ar1zei m&enemie.
Rosją reprezentować
Ar:eacJa telegraficzna ,.Express•.

Moskwa. 23 kwie'tnia.

tocza się nieustannie narady w sprawie udziału R-0sji
Sowie:.-;kiei; w konferencji gosl)Odarczei w
GenewJie. Zda:niem centralneg-o komitetu
wykonawczeg-o Rosję Sowi·e·oka ma reprezentować Lillwinow. Jednalci;e fowe
skrzvdto ;partH ikomnnistycznei ,pragnie
w·ydetegować Jednego z na.izawziętszych
przedwnilków koop,eiracji g'OSpodaricrej

W kotach

kierujących

ZJAZD PRZBMYSLO:WCÓW RAFINE
RYJNYCH.

(Agencfa Wschocinla).

Lwów, 24 kwietnia.
W czwartek. dnia 28 lb. m. rnZJ>OC1.l
się w Lwowie <lolsze obrady w prz
śle rafinerryjrn.ym i iparaftnowyim. Nar
dotyczyć będą spra~ry trudności eks
parafiny zagrnnicę i zniż.ki cen, lego ~
duktu.

REKONWALESCENCJA KRóLA RU
MUNJI.
; Aicencia Wschodnia.

Bukareszt, 24 kwiet
Ostatnie biuletyny o stanie zdro
króla Jierdynanda komunikują, iż król Pii
szedł obecnie w stadjum rekonwalencei
cjL Należy oczekiwąć, iż w kr6tkim ~
i:za8ie król 'I·' 1,drowieje zupełnie.
Do pierwszych dni maja chory mo111
cha przebywać będzie w Bukareszcie,
stępnie zaś przeniesię się do swojej Jet
rezydencji, t. j. do jednego z zamków p
Konstancją.
•
WYBORY DO RADY NARODOW~
W AUSTRJI.
Polska A1encla TelecraflHBL
Wiedeń, 24 kwietni11r
t...
ł · A ~..::
D • · 0 db ł ·
zis r Y Y się ~.ca eJ us"~ wy.,,
~ady Nad~orczeJ 1 do poszc:zeg6łn
se~mtków ~r~iowych ..Wybory ~mały w
dzte przebieg spokotny. Udział wvb
· • ców w Wiedniu był o wiele większy
przy wyborach poprzednicn. Głoso
mianowicie o 130 tysięcy osóli więcej.
ogół sądzą, że w ugrupowaniach st,,
nictw nie zajdą większe zmiany.

bqdzie litwinow.

Ros.il , przyczem chica oni z konferenc~ 'fej
u.czynić teren a.kc.ii .p ropairan<lvstvcznej
SowieMw. Komisarjat dla sP.raw za.~ani
cznych zwrócił się do Czyczerina, praig-nąc od nieg:o otrzymać instruk(~le wyjaś
niają>ee. jakie stainowisko powi.nna deleg-a
cia sowiecka zajać w Genewie: dyrploma
cja sowiecka w Ber>li'nie i w Pa-rv.lu zakomunikowafa rządom że Rosje reprezen
tować będzie Litwinow.
- -·-;

Na drodzo ku porozumieniu Anglii, Francji i Stanów
Zjodnoczonych.
Stanowisko rtie•lec wobec nowej fuzji.
Londyn. 2~ kwie·tnia~
Na ·pooiedzeniUI i1.1by hand11Qwei w: Man
ohestler amerykański ambasador w .Atng:lji łfoU:.~hton wy~{losit . włe•lkie 1r>rzemówienie o ancielsko-amerykańskioh stosun
kaoh. przyczem podkreślił. ie przyszłość
świata. ieiro pokój i pQwE.>dz.enie zafoży,
jego zdaniem, od zdrowych i seirdecznycl1
stosunków i zupelneg:o ,p orozumienia t>Omiędzy St. Zje<lin oczonemi a W. Brytaniją.

Paryz. 2 ~ ik.wie"tnla.
Wiezorai .po posi·edzeniu Radv ministrów wydano urzędowy komunikat. w
którym stwierdzono. że pom!ędzv Ang-lją
a fran.c]ą istnieje zupełne porozumienie

co do aktuatnvcll. zagadnień oołitvki
gran.icznej.

za•

CO MÓWI RZAD NIEMIECKI?
Polska A&encja Telerraflc1na.

Berlin. 23 kwie-bnia.
komwni1kaf. zamieswzo
ny w południowych dziennikach berliń~
skkh. wyjaśnia oslatnle pegloski o enten
cie angielsko-francuskiej w sposób uspaka.ia.iącv. twierdząc, że stwier1dz.ają one .
tylko fakt. że pomiędzy Prancia i Ang-lją
doszt·o w ostatnich cz.asach do uz.godnie
nia działania w sprawa·ch chlńskiet'. ikonfliktu .iugostowiań<;kieg-o. Natomiast w
sprawie rozbrolenia dotychczas z.biliż.enia
takiego nie osiąg;nlęto·. ·
Pótu.rzędowy

otrzyimał'y większe 1

mówienie z Ministerstwa Spraw Wojs;t,
wyioh n.a dostawę 20 tysięcy derek dla~
mji. Zamówienie to o'bli'CZOille zostato
780 tysięcy zto·tych.

Wobliczu stworzenia nowej ,,Ententy''
Telegram własny „Kuriera Łódzkiego".

byb

stosu111ko\\-o niewinna rozmowa. iaką u~
skat je.den z dziennikarzy niemiecklc1' 1
oe·wrnvm dyplomatą, akredvtowanym ~
hecnie '" Londynie. a znanym dobrze
gruncie berlińskim.

Zjazd Rektoraw Wy2szych Uczelni
Polska Acencia Teleiraflczna.

PRASY NIEM!ECKIEJ.

d
o.

Przesilanie finansowa
w Japonii.
Połska

Aiencia Teler;raflcz.aa.

T<tkiO, 24 lkwlelnia.

•

United Press donosf: P!l'Zesilenie fi
sowe w Japo:nji przybiera ooraz wiek
ro2J111iary. Dotychczas zamlrni'ęto 29 b
ków, który.eh depozyify WYltlQszą ~
miljardów jen. Cały haindel mierochonj
ny. Ministerstwo skalI'bu zaipowiada
sfeinie I>T<>j.ektu ustawy, zakazującej dl
S'tego s.ztuc~ne1go podtrzymywa111ia sp
ku walutyi fapońskiej orraz wywow zr

,

szwa1n11

• Japooji.

[-wa Ol~fODJ Iii~

~6di, Piotrkowałca 10iil4
In~

llYIB bielll8'

dam.q. dzi~ i S*
ściełow2'. ona

kołdry

I abaiDrJ.
D1t1rgani1 d1łur1~

~yte szycie. mereżki, aturki,
uacaenłe i plisowanie.

h-'

Pierze I puch

I poAclel na zam6wlem.

Ceny

przr:~tępna.

I
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W1chód 1?0!1ca 4 tł/.
lachód słol1ca 18 48.
Wschód bl4i. O.OO.
Zachód księż. 13.18.

Ponledzfafek

L>!ugołć

doin 15 23.

Prsybyło

daia 6.17.
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Akadomia ku czci
ś. p. Mariana Cynarskiago.
Wczoraj w sali filharmonJi o godz. 6

mi1n. 30 wieczorem odhyla się a'kademja ża

tobna ku <:zci ś. p. Mąrjana Cyinarskieg-0
udziałem
śpiewacziki

ZNAMIENNE ORZECZENIE
NAJWYŻSZEGO.

SĄDU

Łódzkiem . Tow.

Poświqcenie
W

Kolarskiem. Jak lBPOWin~a !i~·wy~tawa IOfOi[lB
..

nowego sztandaru.

Łódzkiem

To·w. Kola.rskiem odbyta
się wczoraj umczystość poświęcenia sztain
d:aru którego rodzicami chrzestllymi byli:
'vojewoda Jaszczott i p. generałowa Arc·
.tow.a.

Na nabożeństwo w kościele św. StainisfaiWa K-0.stiki przybyły delegacje ldU'bów i
stowarzyszeń sporto•wych ze s.zła·ndarami
klubowemi. O godz. 10 rnno przyiby.t p.
wojewoda Jaszcrorłt w to1wairzvstwf e sekretarz.a osoblste·go, zastępca ·komisarza
rząidu p. Ja11is.zeiwski. komen<lanf ipolicji p.
Fersler, inspektor Niedzielsfoi, nadkomisarz Izydo•rczyk oraz zaprooz.eni goście.
Poświęcenia sitandaru dokonał J. E.
ks. biskup Tymi·enieoki. Nastę;pnie p. wo• je·woda JaszczoH wręc.zył sztandar sfowa
rzyszein4u. Po zloże•niu wieńca inia płycie

Nfoz,nanego żoln4erza wszyscy udaai stę
do lokalu TowaTZysitw.a, gdzie g~cie :podE1jmowaini 'byili śniadaniem.
Prezes stowarzyszenia p, CiohOOkd, wi
ła~ąc przedsta!wlcieH wta!dzy i reprezool:arl
tów organizacyj spoirtowyclt ~reśłi!ł działalność nadsfarszego w Poosce stowarzyszenia kolairs'kie,go. Z ko1el przemawfa1i
dele1gaci sloiwarzysiZeń z i•nnych mi.aist Po1
ski l z województwa łódzkiego, a wreiszcie przemówi'! 1p, woj~woda Jaszczoł'f, który zaznaczył, że zagadnienie rozwoju fiZ}icznego obywateli jes-t zagadnieniem po
wa·ż.n.em i jako ba.kie majdzie uznanie rzą
du i catego społeczeństwa.
Po spożyciu §.niadania odlbyit się rniędzyiklnbowy bieg n.a przefaj.
(hl
---::---

Konferencja katolickie) pracy pokojowei.

z

artystów Teatru Miejskiego,
o.p·erowej Foty·go, skrzypka
Fryid.berga i tenora Kerg-era.
Dłuższe przemówienia w)~glos!>li: \vice
prezydent miasta inż. Wojewódzki i ła
wnik Kmczkowski, którzy w swych przemówieniach ws!){lminali o zas-tu,gaoh ś. p.
.prezydenta Cy1narskie.go, po•tożonych d'1a
dobra miasta.
Na akademii byli obecni przeds1.awioiele wladz rządowydi, scimorą;ą:dowyoh, or.!?.'~1t1f z.acyj 1rnltura1n:vich i oświaltowyich, sądowni'Clwa i iprasa.
(u)

w

Konierenc}a ka'to•Hc1dej pracy pO!kojo-

wej, która obradowa.ta 1}rzez ostatnie 3
d:ni w V/ar~za.wie, o<lbvta 22-go b. m. w
pctudnie ostatnie posiedzenie. Wobec zupclnie prywatnego d1a·raktern narnd nrie
powzleto ż.a<linych u.chwat. aoi nie wydano żadnego k<Jmuniika•tu d1a prasy, celenn
zres.ztą. ikonferencH by-to ra:czej 'teoretyczne tyliko oświetlenie szereigu za•gadnień,
związan',\"Ch z problemałem poko~u, j.ak .go
pojmu'.ie doktryna katolicka oraz nawią
zanie bliższego kontaktu miedzy ltUidźmf.
za1jmuiącwni się ta kwestią. Ta!ki właśnie
kontakt •PO raz pie.rws.zy nawiąza,ny za.stał
IJ>Omiędzy przedstawJde.lami pewnych kót
,polskiego i t1iemieC'kiego katolicyzmu. W
związku z powyższem wafto zaznaczyć

Izba Cywilna Sądu Najwyższego orzefcła, że pracownik, zajmujący mieszkanie
służbowe w domu fabrycznym, nie może
być wyeksmitowany z powodu zamierzo- · .
nei redukcji personelu oraz, te usta wa o
ochronie lokatorów nie zwolniła właścicie
la domu od obowiązku zgłoszenia się do
lok_atora po komorne zgodnie z przepisami
w. ~nio; ~zoirattszym V: .~ali. Resmsy
kodeksu cywilnego, przeciwnie punkt „a"
ust. 2 art. II pomienionej ustawy przewi- Rzeim1es~mczeJ, przy 'Ul. K1'1m'S1k1ego, odduje upomnienie, a więc zwrócenie się by:t się .wojew_ódzki zjazd ce chiu mistrzów
sz~w9k1ch. ZJazd P?Przed.zony z~stat nawł~~ciciela do lokatora o zapłatę w miejscu Jego zamieszkania; zgłoszenie się imie- bozenstwem w kości~ św. Krzyrza, celeniem gospodarza po komorne dozorcy do- browanem ~ez ?es· prnła~ai. Bąc~ka.
. ~V, otwarc1u ?Jl'a~du .wz1ęl_i udz1at.J. E.
'llU, lub innej osoby, bez właściwego kwi-'ks.
biskup Tynmen1ook1, w11ce-prezyidein.t
tu po odbi6r komornego, nie czyni zadość m1asta
Groszkowski, . z ramienia woJe"'ymogom prawa.
(o)
wó<lztwa ~~· Berkoiw!cz o:aiz delegaci f
przedstaiw1c1ele orgain1·zaicy1 zarwooow~b
UNJA TRĄMWA.JOWA NA ULICY
1 swf·ecznyic:Jt.
.
.
~JLIŃSl\lEOO.
Po sklw1e wstęJJ11em 1pre.zesa Związku
Dyrelkcja "tramwajów rn~ejis.k1iclh ll'<>Z<tx>- ·t6dZlki~go, P., Jakubca i okolkznośdow:vich
'!1,ęta fr.uż mace nad budową 1lmji 'tramwaiprz~ow1en1ac1h, wygtosrono szereg ref-efoiwej, która będzie biegł.a oo dl. Przejazd rafow.
.
. .
w slionę Gtównej wzdłuż ul. Kt.I.ińskiego.
W WYlll·ikU obrad przy1ęfo na•slępuJące
Obecni zostały już na ca-lej JI)lrresurzeni u- rewlu·cje:
stawlooe stupy ;ęramwajowe.
(u)
1) Wojewódzki z!j,~zd cechu szewców
wzywa za1~ząid .Polskiego . Towarzys_tiwa
~BONBNCI T>ELEifONtCZNI W LODZI
Hand-lu Skorami, aby ubworzytto bi'lura
ORGANłZUJA SIĘ.
si;rzedaży w miasfach województwa tódz
.
Za przyktadem Warszawy po.wstainie k1ego,
2) Przekszta.ficić Po1lskiie Towarzys'bwo
"'1 Łodzi organ.f,zacja albo!Jlentów le'1efonicz
Handltu Skórami na wo.jewódzką hiu:rtow11~"ch która arganizuje się p.rzy ce.nbralncm Stoiwarzyszeinlu Kupców d Przemy- nh: suiro1w~o:va i wez;wać cmonlków do
kupna udziat9w„
.
słowców. Zadaniem orga•nizac~i będzie o. .
3) Zwrócić się d-o M. S. Wo1sk. 1 Mm.
brona praw abonentów .telefonicznych
Spr. \Vewnętrzo„yioh, aby wwoł'ywaly ocrprzed zakusami P .A.S.T.
~b)

Wojemó~zfti z;azd Cel~U

uczest:nidwo w k~nforencji de:leg-acji k.a·
'taliokiej nauczyicielstwa i kafołicldej mtodzie:ży niemleddej, grupująicelj się IJ)rzewa.ż
nie dooko·ta kiemnku. przeds"fawia:negio
przez pi"Sl!lli} „Priederiskampfer".
W rez11ltacie konferencii wśród jij uczest·ni1k6w pawstata myś1 zafo·że11ia w
Warsz.awi·e I w Kraikowle organizacyj, ikl'ó
rdby na wzór istnieią·cvoh tegD typu organizacv.i w innvch krnjaoh. zaJęty się specJa1Inie kaloHoką aktją ipako}o•wą, a w
szczet!'ólności wrzą.dzamiem na intencJe Pokoj1u dobrze zna·nych, zwt.aszcza we Pr.a111c.il. .miedz!,el ooieharvstycznyich" 1 wymiany modlitw między katolikami róimx:.h na
rodowości.

Misirzów Szewtkir~ w lo~zi.

Przebieg obrad i powziqcie rezolucyj.
1

1

SEZON W POLI.CYJNYM KLUBIE KO·
LARSKIM.
W świellicy niitszyclt funkcjoin.arju.~ zćiw Policji pańs·tiWOwej odhyila sfę wroc ; ystość otwarcia sezonu poilicyjnego kluhl! ko1arsiklego. Na 0 twaircie przybyli ko'11cn<lant w0iJewódizkl ipoiliieji p. FetrSit-er i
i ~ ;.1men<la.n.t miasta insp. Niedzleiłski wiraz z
5wvim zastęJ)cą koan. lz}'1do.rczyi1dern.
Po przernóW\ieniaob przyjrnow.aato gośc'. podwiecrorldern.
(:b)
1

20-locie Tow. Śpiowaczego
"Hejnał".
W ubleg,1ą sobotę, w saiM Tow. śpierw.
Moniuszki .przy ul. Ogrodowej 34, odhy1•1 sie uroczystość obchodu 20-leda is.tnie' ti towarzystwa
śJ)iewac.z.ego „Hejnar•,
~riaczona jednocześnie z tradycyi)lern ja1
!< 'c·m W uroczystości lej oprócz .Jicznie
r· tranvch czfonlków i sympatyków towa'"i; }stwa wzfęli udział pp. dyr. Wołczyń
ski. ks. pra.fat Kaczyński oll'az de;Jegad
t-cn-irnrzystw śpiewaczyc:h. Olroliczinościo
we przemówienie wygf<J,si·ł -prezes towarzystwa p. Stolarski. Zasługi „Hejnału"
poo·ni6st dY'r. Wołczyński zaś ks. pratat

K<iczvński w gorący·ch sł<Jwach za·ohęcaf

le!prnnY'ch czfonków do dalszej owocnej
pracy. Skromny bankiet w miłym nastroju .przeciągnął się do p6ź11ei godziny.

Pomału

ga.nrzacje szewdki.e do wbiegania s.ię o <lostawy dla armji i poltcji.
4) Utworzyć w większyicih miastach
woje:wó<lztwa spółdzielnie surowcowe.
5) Zwrócić się do Mini5rerjum Przemy
stl\l i Hamdfa i Mi!łl. Skarbu o r-zeczową i
wyidatną pomoc w zre.ahzowaniu akcji za
kt.ada:nia wsJ)OimnianyiCh. spórdzieln1i
6) Wezwać majstrów, a:bv ;pr~yfjlmo
wa~[ do 'Prak'tykd u•cznlów wwy.żej lait 14,
'llltł11ejącyoh 'J)Oprawrl!e ipisać i czytać.
PQ!zafem udrwalooo :proitest 'J)l"zeciwko
naruszaniu świ'ąt i nied'zierl. Uchwafono
róWl!lież .<lila mfodzleży nemfo§ł111icziej budowę lxnsk sp0irtowy;ch, hilb1jO:te'k, 01l'g'a1I1i·
rowanie odczytów i t. p., aby wzez to
oodnieść rxniom ikmtur.ail!ny mfodego poko
lenia
N~ za[{ońc,zenie zjazdu wysłano depeszę, do mini~tra przemysht ~ harndkt p.
Kwiatkowslk1~0. wyrażającą uzna111ie za
dzi.afalnnść na polu odrodzenia gospodarcze1go Pofaki oraz do 1n,a;czellflika wydzia1łt11
rzemieś'1niczego przy wspomnianym minisforstwie p. ttauszylda za ,podjęcie inicjatvwy w akcji surowcowej.
Po zwi~z~ni1u mietisco:wej skfa.drnicy
surowcowe} z;1azd zaik<»ńczooo 0 godz. 8-ej
wieczorem

· w Warszawie?

Wi>eLka wysta.wa lotnicza, onranizowa
na .prrez Komitet Stateczny L. O. P. P.
w d.niacli o-d 30 kwietnia do 31 maja ł". b.
na terenie „Łobzowianki" za1oowiada się
nader oka·zaile. Wybitny udzia.t w wystawte bierne de,pall1tament Lotnictwa M. S.
Wojsk„ a więc Oentralale Warszfatv L'Otnicre, 1-szy ipuł!k lotniczy, Centr. Zakł.a
dv Bało-nowe, Centrada badań iotmi·czych
i

t.

1p.

. iPoLsiki rp,roomysł Iofniiezy wvstą.1>i w
ikompilede. Dotyohcz.as z..gitosifo swój udziaf. wres~.o 30 fiam, miedz:v innemd:
„.Plag-e i Laśk1ewicz", „Samolot". „Biata
Podfaska", zakładv ..Skoda" na Okll'ęciu
pod Warszawą., Huta Bismaroka. Zaktadv Modirzeliowskie, Tow. Przemysł i t. d.
Wystawione róWttiież beda konstrukcje
Polskie: samołof szikolnv ilflż. Bartla:, pła
towiec wyWiad..owczy ·i silłnik lotniczy
konstruikcii inż. Za1lesłdego, nader ·cieka. wa awloneb'ka ai1uminjowa lf>Omvsłill ~lo
ta Skirahy, tn:Otor pornyshl im. Brzeskiego, .l)fatowiec konstr·ukojj J. Drzewieckie
g>o, zbudowany cal•kowicie .orzez sekcję
lotniczą Po.Jitechniki Warszawskiej i wie
le innvch. W dziale rnode11 ta:taiacvclt i re
dukcyjnyioh zademonstru.ią swe oomysły
najlepsi modefarze z catei Polski. W wyslawie wezmą udz,iat 'fowairzvslwa komu
nikacji fotniczeć „Aero~'Ot". ·c. I. D. N. A
k'omlfe'fy wojewódzkie LOPP. sekcja łoł
nkza s'fudienifów Poil1ltieclhmf.ki Warszawskiej, koto „StMf' -z ·~4a911vm sz~
cero i f. p.
Nad wystawa. objął Jll'~ał Pre~
zydent RzeczvpOSiPolirej, Przez cały czas
lrwa'Ilia wyiglawv Vłieczorarni odbywać
~ie będą koncetf:y orkiesl:rowie.
. OBL'Al\VA POLICYJNA:. ·

W dnłu ~zora~zym ~ ~
z poflcją mundurową pod dowódz- ·

W'l'a'Z

'fwem !kierowników ~j!S~ ~
·tów dokonia1ła obławy na ffeirenie m. t.odlzfr
przy.czean zwiedziła ~tkie kniówki
złod'ziejsltie i domy nodegowe, gdz;}e dolkooafa caleg-0 s2eregu aresz~. za.łrz>J
mując około 4Q 'pclldeJI"mnych i ipoMJUkfWiB

nycll przez policję 'PTzesfęipców.

Po spro-

wadzeuLu aireszfowanryioh do urzędu śled
czego i oo s-prawdzell!iu rożsant<:>śeli c~
zait·rzyimanyicb ~wołniono, ireszłę zaś ~
rzanyoh o iróżnego :rodzaiju p.rzest~
z.abrzymano 'W aresroie.
'(Ir)

W KRYNICY
Wdbec
wiooiu

si·ę

Nł~

o.biega1ących

jakoby w

TYFUSU.
pog'łoselC o Pola-

K~icv 'tyfusu

iplami-

słego, 2iWróciłiśmy się do Ge11'ell"a!lnej Dyrnkcji StiulżftJy Zdrowla z 'Prośbą o przed-

stawienie faktycznego sfanu rzeczy. Na·
czelnik wyidzia~u chor&b zaka,źnycih, dr.
P.aJl·e.ster, o·świadczyt, że bil.is.ko 4 tygodnie
'temu rizeczywiś>Cie zdairzył się jeden wypadek w Krywifcy, który zosta·t przywieziony z Piwnicznej, gdzie do.tąd is·tinieje
og1ni!Slko e:pidemlii: {)Id te.go jednak czasu
nie notorwano w Kor.nicy nc>wycli wypadków z.a•ohorzeń.

opanowuiemy nasze morze.

Ćwiczenia naszej marynarki wojennej.
W związku z rozpoczęciem przez marynarli ę wojenną t. zw. kampanii czynnej,
szereg jednostek pływających, które ze
względów oszczędnościowych, w zimie były w rł}zerwie, wyruszyło obecnie na ćwiczenia.
,
Kampanja czynna, jest to okres praktycznego szkolenia na okrętach załóg o1.:rętowyoh, głównie wychowanków Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w
Toruniu i Szkoły Specjalistów Morskich

Świeciu. Jednocześnie odbywać się bę
dą ćwiczenia artyleryjskie i torpedowe przyczem przedsięwzięty będzie szereg dal
szych podróży do portów państw bałtyc

w

kich.
Nasza marynarka wojenna w obecnej
kampanji czynnej ma głównie za zadanie
przygotowanie personelu oficerskiego i
szeregowego dla obsługi zamówionych
przez rząd polski w stoczni w Hawrze 5
no·wych jednostek bojowych. Okres zimowy zużytkowany był na przygotowanie
i ćwiczenia ·teoretyczne, przyczem kilka
okrętów czynnych było przez całą zimę.
Ostatnio skład naszej floty wojennej
powiększył się o nowo zakupiony w Anglji trzymasztowy szkuner szkolny „Iskra"

na którym ::- ajmłodszy kurs wychowanków
Szkoły Oficerskiej w Toruniu zapozna się
J. twardą, a jednak wiele uroku posiadają
cą służbą marynarza.
Zamówione przez rząd w stoczni w Hawrze 2 kontrtorpedowce i 3 łodzie podwodne, skonstruowane będą według najnowszych zdobyczy techniki w tej dziedzinie.
Łodzie podwodne, o pojemności około 1000
tonn każda, zaopatrzone będą w specjalne
aparaty do podwodnego ustawiania min,
kontrtorpedowce zaś o pojemności przeszło 1.600 tonn spełniać będą rolę torpedowców i łodzi podwodnych. Budowa u-kończona zostanie w końcu przyszłego roku. Tego typu łodzie podwodne i kontrtor
pedowce nie są jeszcze nigdzie w użyciu
i wykonane będą, jako jedne z pierwszych
dla Polski.

NOONE DYŻURY APTEK.
Dzfś ayżuT'ują następujące apteki: L.
'Pawtowskiego (Piotrkowska 3107), S. Ham
burga (Główna 50), B. Głuchowskiego (Na
r·utc•wicza 4), J. Sitkiewkza (Kopernika
Nr 26), A. Charemzy (Pomorska 10), A.
Potasza( PJac Kościeliny 10).
.(d

T EA 1' R M I E J S K I.
Dziś

na przedstawieniu dla intel ;gencJ! 1>0 ce
Przyibyszews.kiego.
Jutro, wtorek, Po cenach najniższych „Najclroi
sza moja Peg".
W ~ro<lę QJremjera •P. t. „Elenit Alfa" p . Cz
Ołtaszewskieg-0, z In,ną łforecką w główne· p 1i ·
kobieoeJ.
W .czwartek w dalszym ciągu „Kobkta
Jac".
nach

m!niższych „Mściciel"

TEATR POPULARNY.
(Ogrodowa 18).
Dziś wieczorem przedstawienie dla zrzes1 c
robotniczych 'PO cenach .najniższych 40, 60 i 80 i:w.
szy Przedstawie·nia te cieszą s.ię zwykle wielkiem pe>wo<lzenle1111 ze wzgilędu na nis.kic ceny bi·
łe-tów.

Jutro, we wtorek, wieczorem, „Szukajcie dzic~
ka'', <los.konały wodewil w 4-oh aktach z muzyką.
śpiewami l tańcami.
am·z -

-

"!.----------------=·l<UR~-=-·re=R....._.t.__ó.;;;...;;::.D~ZIQ.:.

Po dłujlich I cię&klch cierpieniach, opatrzony hr. Sakramentami, zmarł w Tuezynb,
puetywszy lat 31

b.

I

'

•. tp.

2 p.

ułanów Grochowakłch im. Jenerała Dwernicldeso 1
W ojew6dztwa Łódzkiego, b. kasjer Lombardu.

Ekeportacja drogich nam zwłok do parafjalneao ko•cloła w Taszynle odbędzie sit
dn. 25 b. m. o aodz. 5 pp.• pogrzeb dnia na•ttpnego l j. we wtorek o aodz. 5 p. p. na miejscowy cmentan 1arafjalny.
Nabotedstwo tałobae odprawione 101tanie w dniu pogrzebu o aodz. to rano.
Matka, Bracia, Bratanica I Nar•eczona.
Pozostali w głębokim żalu
Dojazd tramwaj em • Góm•ao Rynku z ł.odd o 3,45 pp. przez Radt do Tuszyna.
Powrót kolejką I samochodami zapewniony.

KURJER SPORT.O.WY.
Hakoah zagraża tylko sporadycznie wypadami.
U zwycięzcy wyróżniła się cała pomoc
Kakiet - Otto - Brzeski oraz lewa strona ataku - Janczyk i Feja. Bramkarz
Cybulski miał kilka dobrych momentów,
w obronie znać brak treningu.
U niebieskich na pierwsze miejsce wybijał się Lipski w , bramce i Segał w ataku. Sędziował p. Fiedler.

MECZE LIGOWE.
TURYśCI 1:1 (bO).
POGO~ Sensacyjne te zawody, ściągnęły wczo
taj na boisko około 4000 widzów.
Ogólnie spodziewano się zwycięstwa
lwowian, jednak Turyści po sukcesie nad
Wisłą okazali się groźnym przeciwnikiem
poganiaczy."
Obydwa zespoły wystąpiły w dotychczasowych swoich składach.
Gra przez cały czas równa ze zmiennem szczęściem. Atak Pogoni, a właści
wie środkowa trójka, rozumiejąca się doskonale, często zagraża gospodarzom, lecz
fjoł.etowi nie pozostają w tyle podsuwaJąc się często pod bramkę gości.
• Po półgodzinnej walce goście uzyskują przez Wacka Kuchara jedyny punkt.
Po przerwie więcej gry mają Turyści,
iednak atak ich zaprzepaszcza szereg dogodnych okazyj, aż wreszcie wyrównanie
załatwia Kulawiak.
Gra żywa i chwilami ostra utrzymuje
w napięciu przejmującą się widownie, aż
wreszcie sędzia p. Ziemiański oznajmia ko
niec zawodów.
U gości wybijała się środkowa trójka
ataku, środek pomocy i prawy obrońca.
U Turystów na pierwszem miejscu należy umieścić Lassa, który uchronił swoją
drużynę od niechybnej klęski oraz Karasiak rozbij.ający wszystkie ataki gości.

ŁKS

P.T.C. -

!

ŁKS

ŁTSG II -

GMS II 2:2.
Turyści 111 - PTC. II 7:1.
Siła 3:1 (3:0).
Sokół (Zgierz) Makkabi (Zgierz)-Gwiazda (Zgierz} 5:1.
Widzew - WKS 7:0.
Zawody o mistrzostwo ł.OZP~.

Slenklewlc•a 40.

Dziś nieodwołalnie

P.

czopłciowych.

Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa).
Pn:yjmuje 9 do 12
i od 5-8 wiecz.
Tel. 40-36.

.a

ikiłM' P*AW

&f@M

-.

KliNIE".
..SYN SZEIKA"'•

o inwalidach
.
wojennych!

frykatlsJdch" i - akcja, zręcmie s:Pleclooa z [e1.
i uśmiechów, z komizmu I grozy.
Reżyserla filmu spoczywała w mlstrzowsklch
dkniach George'a fit2:maurk:e'a, twórcy „Czarne·
,,., Anioła" i wielu innych nie,posPolitych obrazów
Steep.

poraz ostatni.

W rolach

głównych

urocza:

-

Wiiiy Fritsch, Ruth Weyher

Wi•Ud programr

j

Poc:z. w dai poweaednł• o g. 5 po poł. w 1oboty, niedz. I łwltła o f· 3 P• P

Dr• .med.

O

mdtflr.CJeb ~J' 5 itOD7 n

Kłll6sklego

143
:: przy Głównej ::
choroby wene•
rycsne, skórne
i dróg mocso·
w7ch p zryj mu ja
od aoda. 12 - !1/1
od godz 61/2-8 1/2.

·~

choroby skórne
01ło11enl1
~Jne
WJ'f'D.
wene•
!O lf!)SZJ.
_
ryczne i moczo• _ _ _ _am__________
włosów

płciowe.

Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa) H~llD
promieniami Roentgena od 9-2 i od ltudent udiiiela ma
4-8, 4-5 dla pań 11 łrimatyld, łaclny
oddz. poczekalnia. fiaykł, języków. K1Zawadzka nr. 1 ll6sklego 96-3 naprawo druga brama
godzina 5-6.

taIWijlhDWHll Donio1pr11edanla
domu 22
mie111kania przy al

Ból

głowy

proszki

z Kogutkiem
~dać tylko oryginalnych wyrobów
apteki A. G~seckiego, w Warszawie.

Sienkiewicza U.

Choroby sll6me I

weneryczne.

Naświetlanie

kwarcową.

Przyjmuje od 5 do
8 popołudniu.

pół

Krzywej 5, klena1o111k Dąbrowa . Wiadomość: Nowo-Pab
tanłcka L. 37, m. 3.
2466
o sprzedanła sklep
rzeźnicki z arzą
dzeniein, obsmernym
lolralem w centrum
miasta nadafący słt
teł na in.ny interH
Wiadomo•ć w administracji "Kurjera
:1531
~dzldego•.
kazyjnie 1pnedam
kredens, 1tół, krae
ała, tremo. otomanę,

D
ffHDD I SDPZldl!

K&Japoresywasy

usuwał' znane od łat 30

Rcdakt~aczelny:
Czesław

UROCZYSTA PR:JWJERA W ORAND-

R.udolpho Valentino, wybraniec losu, otoczo.
ny podziwem tłumu, bożyszcze niewiast, pr.ze4
śmiercią zdążył stworzyć film, który przejdzie do
historJi kmematografji, ja.ko zapow.ie<lt nowej eo
filmowe:!.
,.Kochanek bogów", ulubieniec kobiet, zgasl
wtedy, gdy .stworzył największe swe arcydzieło,
gdy wYśpiewat całą poezję swej gry, gdy pokazał
Pclinlę.:ie ~ulą:
świ!ltu, ja:k powinien ~ać artysta swą rolę w fil·
1) Zygfrydówna - 8.54 m.
mic
2J Silberżanka I - 7.77 m.
Po pierwszy.eh swych fllmach, w których Va3J Janczakówna - 6.75 m. Startowa- lentino grał rolę pięknych amantów, zacz;at praco
ło 9 zawodniczek.
wać nad P-Ogłębienieim psychologk:znem i artystyBle~ 60 m.:
cznem odtwarzanych postaci. W filmie ,,Syn Sze·
1) Zygfrydówna - 9.4 sek.
i.ka" ValenHno Jest pię.kny dla tych, którzy coca
2) Silberżanka - 10 sek.
s!ę napawać jego .pfękno§cią 1 jest gen]us.zem dla
3) Jeżykowska - . Startowało 7 zaw •• tych, k<ł.6rzy chcą widzieć w artyście płootled bo·
. .
skiegc daru.
BIEG NA PRZEŁAJ W PABJANICACH.
,,R.u<li", niezadowolony ze swoich ootatnid
Wczoraj odbył się w Pabjanicach pierw kreacyj postanowił ~ć §J.adem Doufi}asa
szy bieg na przełaj urządzony przez klub Pairbanksa i stworzyć da.Js.zy cl.U na.Juda.Ł·
Kruszeender na przestrzeni nkJszed swojej kreacji. Dougilas, zachęcony itrorosportowy
3800 m.
saJo.ym sukcesem ,,Znaku Zoc.r y" WII'óclł raz tesz1) Lewandowski (Kruszeender) w cza- cze do tego tematu w fiamie ,,Syn Zorry''. Valensie 11.56.8
tino, parr:iętny Szei'k w „RomantyoC>7llleJ przygOOzie
2) Berłowski (Widzew)
paryżall!ki", postanowił zOSltać ,,Synem Szeika".
Codziennie dosiadał przepyszne.eo, czarnego a3) Jakubiak (Kruszeender)
4) Ulman (Union)
rabczyka, a-by dojść do nieodzownej wPrawy w
je:tdzie konnej. Zdjęcia 11>lein'air-0we odbywaly się
5) Kupka (Kruszeender)
w piaszczystej .pustyni Stanu Arizona, na grarucy
6) Andrzejewski (ŁKS).
meksykatiskiej, przy 120 stopniach ł'abrenheita.
Startowało 26 zawodników. 6-u pierwNie można bez wzruszenia 'Patrzeć na Roo<lł
szych otrzymało żetony.
phc1 Va.Jentino w ,,Syoo szeika", gdy się sobie U·
świadamia, iż jest to ostatnia, ł!aprawdę ostatnia
BIEG O PUHAR MAGISTRATU
jegc• rola. Żegnamy go na zawsze, jako dumnego
rn. WARSZAWY.
pierwszy syna szeika, nie·ugiętego w mlrości i ruenawiści.
Bie~ na przestrzeni 3 klm.
Pię;kny byt. RudoJ,pho.„ Piękny w calem tego
przybył Sarnecki (Warszawianka} w czaskwa znaczemu: wy~ukta, zręczna })OS'tać, WY·
sie 9.49. 2) Szele~towski. 3) Sobolewski.
niosła, pelna dystynkc11 postawa, ruchy swobodne
pełne niewysłowionego uroku, głowa godna dłuta
rzeźbiarza. Wyraz magnetyczny.eh OC1JU, Slllbtel·
Pami~tajcie
. · .ność wiejąca z regularnyclt, szlachetnych rysów
-C:
wyniosły g-0 z pośród Inny.eh również piękny.ob
artystów.
Gdyby w obrazie tym nie byto nk: .poza dwojgiem tych pięknych ist-Ot, Valeniinem i Vimsą Ban
kv (odtwarzającą tancerucę ara1bską, zarazem prze
już byl>y godny wklzenia.
wrotną i czystą) Ale poza tern jest jeszcze dużo pięknych zdjęć,
odbiegających od sza•blonu zwyklycl!. obrazów „a·

001.0SZENIA DROBNE.
Po IO ll'OSU a 1'JT8Z. Dla PO-

••
ni~wiaiiti •
lampą

Na srebrnym ekranie.

Warszawa 6:·z (5:U.

ifiu nfKKfR r PftiBUrm II

I

1

-

Gnot l1wa zuzanna ANJNS~~.!~p~· ~~!Y~~N·

,itrpl,cy na draźliwołć, ełabość woli
brak emnijł, melancholf•· przesyt łyc:ia,
bezunność, ból głowy. wrażliwość ner·
wów, 6ledzennłce. nerwowe zaburHnla
serca i tol,dka, otnymuf\ bezpłatni• bro
powrócił.
szur11 Dr, Weisego .Cierpienia nerwów ••
Dr, Gabhard & Co.• Gdatisk: __
Południowa 23
Specjalista
• k 6 rChorób
o y c h, wene•
rycznych i mo·

Sprzedają apteki i składy apt ec::-ne

Poznań

Najweselsza z operetek w 9-ciu aktach.

NERWOWI NEURASTENICY

ZA WODY

P. Z. P. N-u,

MECZE LIGOWE W KRAJU.
Ł.K.S. - RUCH 3:1 (1:0).
Bramki zdobyli Miller 2 i Radumski 1.
ŁK~ jest na c.zek ~abeli mist:-zoskiei prowam.ąc 8 punh.'..am1.
Czarni - Polonja 1:1.
Hasmonea 3:1.
Wisła Warta - Warszawianka 5:1 (3:0).
TT{S - Legja 2:2 (1:1).

·~

Państwowych

„BALSAM THIOCOLAN-AGE"

G.M.S. 3:1.

Mecz nie dokończony, ponieważ G.MS

Pracowników

który ułatwiając wydzielanie 1ię plwo
ciny wzmacnia organizm i samopoczucie chorego oraz powiększa waUiywa
gę ciała i usuwa kaszel. się za poradą lekarza.

2:1 (0:1).

opuścił boisko, w hcwili gdy sędzia zarzą
dził powtórzenie rzutu karnego.

KI No 11~ł~1ielnl ==

GruiHca p~uc jest nieubłaganą i
corocznie, nie robiąc ró.tnicy dla płci,
wieku i stanu, kosi miliony ładzi.
Przy zwalcznnłu chorób płu·
cnych, bronchitu, uporczywego,
męczącego kaszlu itp. stosują p.p.
Lekarze:

T~YśCI II

Ł.T.S.G. -

W mistrzostwie Ligi pierwszy ŁKS za.
łatwił się pomyślnie z silną drużyną Hakoahu. Gra chwilami budziła zaciekawienie pozatem ospała ze względu na silny
wiatr lansujący piłką według swojego
uznania.
ŁKS przez cały czas ma przewagę, a

CHOROBY Pl.UC

HAKOAH II 1:1

Turyści wystąpili z Kablem, Michał·
skim, F rydmanem i innymi.
PTC z rezerwowymi. Turysci nie wyzyskali dwóch rzutów karnych.

'i

li HAK.OAH 5:1 (3:0).

Ili -

MIĘDZYMIASTOWE

ZA WODY KLUBOWE Ł.K.S. DLA PAŃ.
Skck w dal:
1) Zygfrydówna - 3.92 m.
2) f,; 1bc1ianka I - 3.46
3) J.-ncn.kówna - 3.38.
Star:owa~o 7 zawodniczek.
Bkg 10 m.:
1) Z~ gfrydówna - 6.2 sek.
2) S1ibe1żanka I - 6.8
Startowało 8.
3) Jeżykowska -

Stefan DobroWolski
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wyjść zamą~ lu~ aię
o&enić? Uda1 stę z
calem zaufaniem do
Międz.,.narodowe•c

Biura Pośrednictwa
Małże{ls Ł• „Matry·
monlum" w War•
złotych. szawi•. ut. Nowo·
cją 600
Zgierz. ulica Pił/ ltrodzka 36. - Na
katde listowne zglo
sudaklego 27.
szenie natychmłas\
otuebni chłopcy wysyła się kilkad• praktyki na dziesiąt
atosown.
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