Rok XX.X:Ytl

•
15
POJEDYNCZY

NUMER

Redaktor htb

•

.,,dakcja · ul Zw1rld Nr. 2. -

gr•

Administracja: ul. Piotrkowska Nr. 11
Ekspedycja: ul. Piotrkowska Nr. 11. --,
ł 138-28
AClmlnlstracjł nr. 182-48 SJCrzynka pocitowa Nr. H2.

felefony: Redakcfl nr. 102-28

Słynna · t ennisistka

Redakcja otwarta dla Interesantów tylko od godz. ~ do. 5-eJ po poł.

jędrzejowska

Jego zastępca przyjmuie od g. 3 do 4 po poł.• - Administracja czynna - od g. 8 rano ~o g. 10 bC'I przerwy. - WyC!IJ:iał Ogł~szen tel• .18248
Filia ul. Piotrkowska 11, tel. 102-29
Wydział Prenum&raty tel 18248
Opłat.a pocztowa uiszczona got<Swtcą.

Nienotowany sukces kina

wyświetlamy

RIALTO
-l:y_TYDZIEN f
.
6

pełen

humoru, sentymentu I uroku film

uPE NSJO NAR KA
z

ulubienieą ~~~~~ DEA.NNĄ

.

'

Fu:nd~
>

'

.•"

•

~istrzyni Węgier.

I

CEN!

p. t.

11

rekordowego powodzenia •

DURBIN

Dziś

1:.
50

o g. 12 i 2
poranki
od

2

'UWAGA I Film

....

ten w bieżącym sezonie nie ukaże się w żadnym innym kinie w Łodzi l

en.ty zgody.

-

,„-.."'~~:

W spółpra~a narodu

podwaliną potęgi państwa.

~e

~@

„.~

PUlącą rozmowę:

Przemówienie

pańskie,

panie minlstrz:e,

!!

ZEGARY,ZEGARKi
.
IZELKĄ BIŻUTERJ~ i PLATERY'
w WIELKI M WYB O RZ E
POLECA

1?lnftf!!~:t;o·•;

(!C~~::~ Ka.NKURENO'JN~

--~·
1614'łi!lF!:ll•t'!'-'·~

t·

t

'i' r

i h!'!'~ ~

fłl<u~ dfe!Y!lt?

Wice-premier Kwiatkowski o wielkim dziele konsolidacji.
WARSZAWA, 3.5.
Wicepremier I minister skarbu int. E. Kwiatkowski przyjął 2-g.J
mala redaktora naczelnego „Gazety Polskiei"
płk. B. Mledzldsklego, z którym odbył nastę·

polska Jadwiga
wczoraj tytuł

li A D A L

Na ogólne żądanie Sz. Publiczno~ci
porywający,

zdobyła

go wystąpienia ••• należy ocenić oddtwlęk w możność znacznlefszego "uaktywnienia" proce·
CUD DOBREJ WOLI.
prasie tzw. „opozycyjnej" Jako przejaw pogłę- su, który wywołał powołanie do fycia przei;
Nie można też zapominać, że każdy okre-..;
bierna myśli polltycznel w PolsC'e I zrozumie- nafwvtsze czynnitri w paJistwie Obozu ZJedno- głębszych reform stanowi pewne niebezpien1a, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za czeula Narodowego, względnie akc)I konsollda· czeństwoi i t,o nie tylko wewnętrzno-politycz
losy Polski, tym większą, te tyJemy w okres!; cyJnef?,
ne. Już dziś możemy śledzić tu i ówd.'Zie
krystalizowania się dopiero nowych zasad mie
obce wpływy próbujące się wcisnąć niespodzynarodowego współżycia politycznego I gospo
PRZEBUDOWA.
strzeżenie d-0 organizacji najbardziej patriodarczego.
..._ Gdyby celem naszym był jakiś Interes tycznie i bezinteresownie u~osabionych, by
••• Panie ministrze, w działalności p01ltycz· doraźny, 2'.dybyśrny pragnęli fylko np. podjąć próbe zabe~ieczenia obcych interenef echo nie zawsze Jest Identyczne z głosem, wzmocąić oparcie dla istniejącego rządu, sów w PoAsce. Tymczasem my . chcemy doktóry Je wywołał. Czasami przynosi swoiste złagodzić w.ystą1J?ienia vrasy lub ugr.upowa.ń konać reformy_- dla siebie samych, dla pomutacJe. I dlatego dziś, gdy przeczekaliśmv „01>0~ycyjnych" w kraju, zawrzeć tylko kO?TI 'tęgi naszej Rze~zypospolitej. Tym niemniej
pierwszą farę komentarzy prasowych -·· prosi· prom1s personalny co do przeproiwadzenia ' s~zę, że właśnie gdyby po obu stronach
ZAŻYJ NATYC'Hi:V1TAST
my pana ministra o opinie o tych komentarzach wyboróW do samorządów lub do izb usta- „niewidzialne! zapory" kontynuowano szcze
••• Oczywiście, lt wiele komentarzy, docle· wodawczych, to tak pojęte zadanie byłohy rą wymianę myśli i paglądów, R'dyby podję
raJacych już do praktycznych I aktualnych wnio pretste i możnaby szybko do.iść do celu. Ale to rozmowę nacechowaną dobrą wolą i trosków mia .o zabarnienle subiektywne. Dość c.?:~ 120 jego osiągnięciu stosunki wewnętrzna- ską o przyszłość państwa, bez rekrymi.Jliłcji
sto zachodził takt 1>odkładanla I wlas1\.1I me- .!,!Olttyczne poczęły się psuć na nowo. Szyb- z przeszłości I bez taktycznych zaskoczeń,
todii do moich słów. Tu I ówdzle ukazały sle ko weszlibyśmy pono~nie w okres rozgry- to proces cały odbywałby się do·ść szybko, a
nawet ••• oczywiście niezgodne z molą lnten· wek lub mtryg pohtycznych. Była"oy to
clą preliminarze personalne. Czasem szukano, '-": ięc ~la p~ństwa zła m.etoda reakc.ii na znie
czy ule możnabv odkryć Jakichś objawów no- c1erphwlen_te.
wel dekompozycji w tzw. „obozie rządzącym'.
. Tymczasem w zaaaniit.i„konsoUi:iacyjnyrra
tak _iak poimują czynniki decydujące w pań- .
O SZYBSZE TEMPO.
stw1e, tak iak na nie patrzy i szef rządu
Nic przypisuje większego znaczenia tym obla - jak stwierdziłem to w osobistej rozmowom. Raczej byłbym skłonny sądzić, Iż w Sil'l wie - i szefostwo O, Z. N. idzie o sprawy
Idzie tu o
leczeństwie przejawia slę pewne zniecierpliwie- znacznie większe i ważni ef sze.
nie, Iż wypadki związane z zadaniem konsollda przeprowadzenie reform g{ębszych, potęgu
cli rozgrywają się zbyt powoli. To znieclerpll· jących siły, i spoistość państwa i narodu poi
ul. Pr. Narutowicza 68, tel. 115-31
wienie --- mające swo odbicie I w akcl Praso- skiego, tworzących ipodstawy dla stabilizawej --· ma wpływ I na Jłlldaoie ecbu czasem cji stosunków na dłuższy okres, utrwalają
takich oddźwięków, Jakich mówca nie pragnął. cvch zdobyae w myśleniu politycznym I pań
Sam oczywiście przyjmuję pełną odpowledzlal· stwowym, osiągnięte w okreisie Marszałka
ność tylko za treść mego Przemówienia. które· J. PiłsudskiegOI, a zrnierza.lacych do realizago każde słowo zo stało przemyślane i utrwalo· cji tych wszystkich postulatów i haseł, które naszkicowałem ogólnie w mojej mowie
ne, nie :T.a ś za komentarze.
Dzii
rok 1938 mógłby być rokiem realnych 1 wi·-- Czy więc konkretnie widzi pan minister katowickiej.
powt6u:enłe
docznych dla .każdeg0t obywatela osią.gnięć .
premiery!
w zakresie planu, który przed dziesięciu Pocz. 12, 2, 4, 6, 8,10
dniami publicznie przedstawiłem i l\óry
yenialny autor. aktor i reżyser
otwiera możliwości współpracy w dziele
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Zgromadzenia Kupców m, Łodzi
Przyjmuje codziennie zapisy kandydatów.

wygłoszone na zgromadzeniu O.Z.N. w Katowi
cach dnia Ził kwietnia br. miało bardzo szero·
kle I głębokie echo w opinii publiczne}. Miało
tet tzw. przez fachowców „dobrą Prasę". Nl•:
dziwnego ••• zechce pan minister przyjąć szc'Ze
re słowa uznania od publicysty i polityka ••·
gdyż było to jedno z naJznakomitszych P_ań·
sklch 1>rzemówień, zarówno w treści, lak tor:
mle ClesZYIDY się też szczerze, te treść teJ •
mo~Y przenilrnęła „poza płoty i mury" politycz
ne. Jak więc pan minister ocenia ogóln,e odglo
sy swej mowy w kraju?
ZA WJESZENIE ROZGRYWEK.
Reakcję na mo!e słowa, wypowiedzian~
w Katowicach bez żadnych „krótkofalowy~h
C'elów i bez ukrywania objektywnYch trudnoscl,
które piętrzą się na drodze realizowani~ tego
najważniejszego dziś hasła do Jednocze.ma sil
polskich oceniam całkowicie pozytywme, włcl
śnle z ~olity cznego puntiłu widz.enia. . Chce
przez to powiedzieć, że idea ogran1czcma bezwartościowych 1>olltycznie s1>orów, idea za1>rzestanla rozgrywek podiazdowYch czy dy·
wersji może się stać kapitałem zakładowy~
powstawania nowei sytuac:ji wewnelrzno-1>ohtycznel w Polsce.
.
Wszystkie czynniki w państwie, a ~rzeń~
wszystkim Pan Prezydent Rzeczypospolite~ '
Pan Marszałek śmigły, a w konsek,~encl1 l
rząd I kierownictwo Obozu Zieduo:ze~1a .Naro·
dowego dążą właśnie do wydobyci~ zyc1a ,.vo-1
litycznego z Impasu i oparcia a'..:ch konsouda·
cyJoeł na możliwie szerokich narodowych pod- j
stawach, wierząc, że jest to w obecny~ mome~ ,
cle dziejowym nieodpa rtą wt~zebą paustwa, ~
więc i potrzebą narndu polskiego.
WSPóŁODPOWIEDZIALNOść.
.
z tego punktu widzenia ••• a więc całk.o w.'- ,
cle oderwanego od epizodu mojego katow1ck1e
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KONSOLIDACJI.

Zna pan sam memod ei pracy
osobistą Każde przemówienie nad któ' ry~ pracuję osobiście przemawiający musi
posiadać pewie~ s,tyl indywidualny. Na ś lą 
sku ponadto mow1łem do środ cmiska lu dzi
i k~órych o~ v.:ieLu lat. darzę nietylko . zaufa~ 9na ~rzeja"".ić się zarówno w formie bezpoi niem, ale 1 ,wiarą w , ich głeboki i bezintere- s~e dn 1ego zJednc•czenia jak też i porozumie; sowny patriotyzm. Stąd łatwiei mogłem się 111a . g rupowego dla osiągnięcia określonych,
zdob~ć na ży'!'e indyw~d!Ualne · akcenty.
waznych celo w państwowych.
N1.e zapominam 1ednak
tym. że pełnię
, liunkcie człon1<a rządu . w w ywcdach moich
.
rea lizacji tego Ui!),ragnionego przez
1trzy!1Jałem się "".ięc ściśle z asadniczych JinIJ 11? 111.ony P cfaków dzieła, nte wystarczą wybądz to wyn1-ka1ących z ducha naszej kon- sił~i ty_ch dwu czyn~ików, t. j, rządu i O .Z.N.
stytucji - szczególnie gdy mówiłem 0 ele- Idzie ieszcze o p~eiawy do.brei woli :z:e stro1
mentach trwałych i zmiennych w państwie, ny t~ch W?Z~stk,ich. ugrnpowa11 polskich, któ
bądź też wynikających z czestych konferen- ! e z ~oz umiał:11.. ze, idzie tu o rzeczy wielkie
cJ1 i opinii krysfalizowanych przez czynniki
waz~e dl~ nasze] p rzyszłości. T e przeja~y
decydu.1ące w polskiej rzeczywistości. b ądź ob re.i "".0 11 .są c.crnz częstsze to też pragmewreszcie wynika jące z deklaracjt i nastawie- my w społd zi ałac, by się one nie zma rno.- .-.Z .•. .. L.~
nia szefa Obozui Z. N. przy,kładowo w spom- wały.
„. Pt et.yaem t<. P. !Prof. Ignacy Mościcki. Marszałek E. Rydz-śmigły Naczelny Wódz IJ.e, . że już w maju , 1~36 r .. Pa~ ~arszałek
Usiłuję korzystać z każ dei oka zji by
sn11gły : Ry,dz dob1~n!e. st:v1erdz1!•. ze , w Pol- przekonać społeczeństwo polskie że n a dcho
sce, ,maiąc~1 trzy·~z.iesc1 k.1lka. m1l.1onow lud- d zą cy ok res połączy za g-adnienia gospodar!KJŚCI . - m~ mo~na opierac . s1e t:(lko na cze i polityczne w s plot jeszcze bardziel jed
i cdn.ei_. eh.ochy n~1tepsze1 .i.::;rup1e ludz1. u Wy nolity, niż dotychczas. Wiem i 'widzę że
llTI~_s1c1e się sta!ac 9 to, aby obOlk ~as .sta-: istnieje cała gama metod walki o pomyślność
nęh wszy_scy c1. kt.orzy ma1a pocz.u~1e siły I eko~ om !cz ną.,. pa.ństwa, o prn1yślność łudzi i
che,~ tę siłę , oddac w rzetelną słuz bę P ol- reah zacię w1elk1ch ~rogramów w P olsce
sce ·
.
walki o zniwelowanie-wiekowych zaniedbań
.
~ę sama .zasad\ - nowego start~ ~. za- na szych, ale tyl ko w atmosferze pewnej dys
sługi ~I~ pa~stwa ! narodu - podk1 e s!Jł w cypliny politycznej
c statnie1 swei mowie Pan Prezy dent Rzeczy'
pospolitej. Te tendencje są . nadal całkowi. Wielu ludzi potw!erdziło mi pi•semnie
ul. Prezyd. Narutowici a 68, tel. 115·31
cie ważkie i do tych sił apelow ałem w moje.,11 wiarę w ten światopoglą d , którv naszkicoprzemówieniu.
walem w mowie katowickiej. Za pośredni
Id.zie dziś o porozumienie sie w ważn ej . ctwem waszego p oczvtnego pisma dziekui ę
codziennie z a p 1 s y kandydatów
przyjmu1ą
~,prawi e.
Rząd„
deklaruje swa na ile:psz::i. 1 tvm obywatelom, iak też i panu r edaktc~·owi,
wolę współdziałania w dziele: konsolidacji który przyn aglił l!}nie dziś do dalszego wywakacyinv kurs orzy"otowawczy dla kandydatów oonownfe zdających
po1it_ycznej .społeczeństwa. Nie _przez pró - ·~.śnienia i skry stali~owania n}e~tó~ych mybę osłabienia autorytetu O.Z.N., le<:z przez
1 zawartych w moim przemow1eniu.
e2zamin d o klasv piF rwszei "imoazialnej.
w zmocnienie tego aiutorytetu wiedzie naj- ,
..„ krółs?'.a d~oga do dalis~ej konsolidacji. Może
„„„ma!iliE~~:llllilill:llillll......l i l l l „...
„mis~.
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utrwal~nia potęgi

wzmocnienia!
f'.olski
i dia <fi
.
tych ludz, ktorych dziś nazywa s1e
„oipozycj_onistami".
Czy nie zechciałby pan, panie miniM
strze, wyipowiedzieć jeszcze kilka słów na
•
temat dociekań, poJdj~tych przez jakiś sza:e- w swoim najnowuym, r ewe acy jnym
1 gólnie ciekawy organ.
prasowy na temat
filmie pt.
„uz.godinienia", cr.y „nieuzgodnienia" mowy
katowickiej?
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Z O. Z. N.

WARSZAWA, 3.5 - Wczoraj wystąpili
z O.Z.N. senatorzy Leszczyński i Chrzanowski.

AWIĘTA.
S'd NalwY!·

zAKAz WYPIEKU
w WAR.SZAWA,
3.5. (tel. wł.)

w~g4er. ~~dzz~~~z~i~w~~'.e~~:ei:c~:z::. ~~;efe~~ ~

Polski i

na

WYSTĄPIENlA

'"I

szy wydal zasadnicze orzeczenie, którego

ml)"

~
dokonywane przez wlaściclc'·a Piekarni lub Je·
LONDYN, 3.5 - Poseł czecłiOSłowacki C]'i ni
ł . b . ..
.
go rodzinę bez udzlalu pracownika.
Jan Masaryk przyjęty był wczora·
. e wywo uią ynaJmmeJ w Paryzu op- W przeglądach prasy zagranicznej specjal- si~ w haśle , Obecny stan sprawy sudeckiej
łudniu przez łcrda Hałifa a . ~
po- tymizmu co do powodzenia przewidywanej Iną uv.:a~ę przy.plisuje ~ie do a~gielskich e~h
niebezpiec~eństwem dla pokoju europejZATWIERDZONY WYROK śMIERCI.
mo y t
. . .
~ i .w o u roz . demarche dyplomatycznej ambasadora vv. ostatn1e1 IT\Owy Henlema, ktore reasumu1e sk1ego".
WARSZAWA, 3.5 Sąd Apelacyjny
w
rwanceJ przeszło godzmt przedys Brytanii w Berlinie
.
•
Warszawski zatwierdził wytok śmierci na
z brytyjskim ministrem .
.
.
L"'Ji
\U „
spraw zagranicznych tresc memorandum
U
W
l
J
W) ·
KAMPANIA PRASY NIEMIECKIEJ.
o
obrotach pocztowych i telekomunikacyjnych.
przez Masaryka w ub. tygodniu.
ca ~fe~I~ie1s~apr~:~r;g~:F~~;ikę1aP~;;~:
KOWN01 3.5 -:- Wcz?r~j o gądz. 19-ej
o godz. 20-ej w hotelu Metropol odbył dniach uda się do Prezydenta Rzp.litei inż.
Jak
Jord
Halifax
szo,majowego
w
Sudetach
atakui"•c
w
Cftfl. w gmachu lltewsk1ego ministerstwa spraw
z
min. Charwata i wicemini- oSolarz
i adw.
Kloc,
podanie
za art
t
sób ·
rk
'
„
.,....
darowanie
.kary
ludowcom zasl}dzonym
za
w e w ym memorandum korl::esje rzą . niez;-vy Ie c~try rząd praski za zarządze zagranicznych nastąpiło podpisanie kon- stra Urbszysa Obiad wydany przez wice- zajścia w Krzesowicach, które miały miejda czechosłowackiego na rucz mniejszo- i il!a. admmistracy1ne, za.kazuią.ce lub ut:uct- wencji o pełnych obrotach pdcztowych i ministra komunikacji Janltoviciusa
na sce 2 lata ternu.
·
ści nie!11ieckiej za niewystarczające i nale- 1 ~~1k~~~kÓ~o~u~~fszy~~ci~1~ctcz~ t ~a,vn:~iak-~ telekomunikacyjnych między Polską i Lit- cześć delegacji polskiej. Poprzedniego NA GRANICY NIEMIECKO- FRANCUSgać miał na rozszerzenie tych koncesyj. mi opatrują one re ortaże i artykKt~ p'o 1 ~1 ~- wą• . Ze strony polskiej konwencję podpi- dnia delegacja polska podejmowała obiaSKIEJ NAD RENEM,
ni-festacjac~ Niet11có:w su1e<::kich . . , Cięźkie sał poseł R. :· min. Charwat, ze strony li- dem delegację litewską z p. Birutoviciu·
STRASBURG J.,5. Wczoraj po południu
INTERWENCJA.
wykroczenia .Poht~kt czesk.1e.I - .nies\ychaine tewskłej minister spraw zagr. Lozorajtls. sem, sekretarzem generalnym poczt I tele- niemiecki oddział zmotoryzowany zajął ko
PARY+
prcrwokowanie
Niemców
sudeckich
w Opa· • min.
• L ozora·tts
szary w m. Kehl na prawym btzegu Renu
1., 3.5 Prasa francuska w d.tl-J wle" (Boresen Ztg)
Niemcy
sudeccy
pod Po podpisaniu
J i młn. Char- grafó w na cze1e.
sz_ym ciągu ~ najwyższą uwagą i troską tero~em czeskim" · (N~cht-Ausgabe), „Nie- wat wygłosili przemówienia okoticznościoUmowa _PCicztowo • telekOmunikacyjna .w pobliżu mostu, łączącego Niemcy z Fran
śledzi rozwó1 sytuacji połit)'lcznej w Cu- naw1ść czeska zmusza do walki" (A.ngriff). we.
wchodzi w zycie z dniem 10 maja b. r.
cją. W m. Kehl wywieszono chorągwie.
Ludność zgotowała wkraczającym o<ldzia
chos!owacj·i.· .,Koresp0ndent
londyński
łom entuzjastyczne powitanie.
„Petit Pans1en· Massip, donosząc o zaPOROZUMIENIE ANOIELSKO-WtOSKlE
m!er%0tlej DEMARCHE ANGLII I FRANCJI
zastwierdzone przez izbę gmin.
na rzecz pokojowego załatwienia między
t:odzi~ń
słuig.
LONDYN 3,5. Po przemówieniu premłe
T.rzecią Rzeszą i Czechosątwacją zagadPiękne wska2ania Zw12ł2ku Polaków w l"tiemczech.
• ra Chamberlaina, izba gmin odrzuciła de·
nienia mniej szości, pisze że Londyn i Pa;yż ~iciy powafnie w swej acc.ii, zmierzaBERLIN 3,5. Według doniesień dzien- cie w każdej dziedzinie l w każdej chwili cla, jako odważnych I ofiarnych, to tef je monstracyjny wniosek Labour Party 322
1ące1 do odprężenia. na WSt>OLPRACĘ ników polskich, naczelna organizacja ludu pamiętać, te Polska matką naszą, a o mat I steśmy głęboko przekonani1 że zadania na głosanri przeciwko t 10 po czym przyjeła
RZĄDóW POLSKIEGO I WĘGIERSKIE polskiego w Rzeszy „Związek Polaków", ce nie wolno mówić źle. Znamy was bra- sze wspólnie wykonamy:".
wniosek ~dowy za~ierdzai4cy porozu
GO, również zainteresowanych jaik i rząd
pierwszego ko,ngresu Po·
mienie angielsko-'
316
niemiecki w oc'iuonie swym mniejszości. laków w Niemczech z dnia 6 marca rb.
przeciwko 108.
Pierwsza z zapowiedzianych demarche dy
z_iazdowi polskiej rady
w DNIU 1 MAJA
plomatycznych, zaznacza korespondent, m1ędzyorgamzacy1ne1 w Stanach Z1edno~
WARSZAWA 3
w·ladze
·
będzie miała mieJsce w Pradze czeskiej. czonych Ameryki
zjazdu " Zarzewia".
. ' .5do- sądów
b
·
Ch ·
h
k
czeństwa skierowały
starościńRządy Francji i Anglii zapoznają rząd cze- o. ecme w
0
1cag.o, uc wa1one na ongre
LWóW, 3.5 (Tel. wł.} - Obrad01Wał tyc:Lnych mowy powinna nastąpić jaiknaj- skic'il sprawy 15 osób 0 · zakł6c ·
ski ze swymi poglądami na temat opraco- s1e Polaków w Niemczech 5 prawd Pola- tutaj zjazd delegatów
• 1 ma1•a. eme sp . ·
d
· ·
.
• " Zarzewia" · Po-1szybcie3'
.
· Dalsza
.
„
. , te warun- 11c01·u pu 1cznego w dmu
wywanego przez Pragę statutu dla mniej- ków ;wraz z b rat ers k1m1 poz row1em~.
wzięto cały szereg doniosłych uchwał, a k1em konsohdacJI narodu iest powołanie
szości narodowych. Nie jest więc wyklu„To my w. pier~szym rzędzie .-: między innymi, fe mowa min. Kwiatkow- szerokich warstw do współgospodarzenia i
WŁADYSŁAWOWO.
czone, że statut ten w swej ostatecznej re- P,ofacy w Ameryce i N1~mczech - tak1m1 skiego w Katowicach odpowiada całkowi- współodpowiedzialności za }osy kraju.
Warszaw~ 3. 5. We wczorajszym „Monlto
dakcji będzie już uwzględniał rady i suge- słowami zwraca się Związek Polaków w cie d~żeniom „Zarzewia" i realizacja wyrze Polskim" ukazało się zarqdzenie mlftł
stie Paryża i Londynu. Londyn i Paryż - Niemczech do Polaków w Ameryce -ma
. stra Spraw Wewnętnnych o nadaniu naz•
potwierdza w obszernym tytule ,,Le Li- my ten wielki obowiązek dać blask wspawy Władysławowo morskiemu portowi 1
berte" -- ZWROCĄ SIĘ DO WARSZAWY niałym słowom „Jesteśmy Polakami", czu
.
bacldemu w Wielkiej WsL
I BUDAPESZTU o pomOc w dziele odpreZAKAZ OBCHODOW t MAJA.
wać,
by wiara ojców była wiarą n~szych
w
drodze
de,
Rzymu.
żenia na odcinku Czechosłowacji.
·•
TOKIO, 3.5 - W Japonii w an. 1 maja
dzieci, pilnować, aby w naszym :tyciu n_a·
BERLIN 3,5. Wczoraj o godz. 16,44 ne rzesze ludności. Na dworcu pożegnał nie od'była się ani jedna manifestacja z po...
Korespondent londyński „Paris Soir" rodowym nie dzielili się ludzie na partie,
zaznacza, że ambasador brytyjski w czaisle klasy bogatych i ubogich, ale ~by zawsze kanclerz Hitler wyjechał rł: dworca Anhalc kanclena premier feldmarszałek Goertng, wodu zakazu władz.
swej demarche w Berlinie u rządu Rzeszy i wszędzie kaidy Polak był kazdemu Pota kiego wraz ze swą świtą specjalnym pocią który pojawił się w otoczeniu członków
~OWE SKARBY W POLSCE.
zaznaczył wyraźnie, te pojednawcze stano kowi bratem, udawadniać wytrwałą pracą giem w po<Jróż do Rzymu. Na ulicach Ber rządu, gauleiterów i przedstawicieli berlłń
KONSKIE, 3.5 - Polski przemyl!ł Jtórnite
codzień
Polak
narodowi
sluty,
wreszlina
żegnały
owacyjnie
kanclerza
tysłączsklej
organizacji
faszystowskiej
•
wisko rządu niemieckiego w kwestii sudeczy w Bllzynle odkrył na terenach nad Nld4
w powi~cie plńczowskim1 pokłady rudy mań
ckiej ułatwiłcby poważnie podjęcie sierganowe1. Wstępna analiza próbek wykaza.
szych rozmów politycznych między Lonła zawartość 59 i pół procent man~anu.
dyn em i Berlinem. Ostatnie wystąpienie
PRZECIW ROZPOLITYKOWANIU
pr~ywódcy Niemców sudeckich Henleina i
STUDENTóW.
ton prasy niemi~kiej wobec Czechosłowa
i
CZERNIOWCE, 3.5 - Rektor un\wergy.
tefu czernioiWieckiego wydał odezw~ do stu•
ludności polskiej Sląska Cieszyflskiego.
·
dentów, w której - powołując sie na notygodnika francuskiego „Gringoire" na stano- wą ustawę o utrzymaniu porządku w pań•
MOR. OSTRAWA 3,5. pat. Jak donosi przeciwnie, wywołuje niepotądane nastro wisko Francji w stosunku do Czeehosłowacji. stwi!? - stwie_r~za, :te stuąenci, którym zoje".
Artykuł ten pojawił się w wielll. 'Pisma11h czes- stanie udowodnione uprawianie
przei nich
„Dziennik Polski", prezydium „Związku
kich bez konfiskaty. W następnym. numerze akcji politycznej, będą niezwłocznie wydaBUKARESZT. - Kr61 K_iłrol pr1yjął dziś w Polaków w Czechosłowacji" wysłało do
„Dziennika. Polskiego" aenZ\lra ::r:eska ;,konfi- leni z uniwersytetu.
ULEWA KONFISKAT.
pałacu królewskim posła R. P. Arciszewskiego
llkowała artykuł,
przedrukowany % c:zeskiego
wewnętrznych
w
Pradze
te
ministra
spraw
na dłuższym posłuchaniu. Rotn'lowa nosiła cha.W ALKA Z KOMUNĄ W RUMUNII„.
MOR. OSTRAWA 8,5. „Dziennik Polski04 za- „Poledniho Listu" na temat spr~ddy majfłt
protestuje mieszcza artykuł na temat stalych lronfiskat, ja k6w przez Czech6w na pograniczu Czechosłowa
CZERNIOWCE, 3.5 - „Porunea vremll"
rakte~ nader serd~cznr. Król Karol wyNzlł swt? legram. w którym energicznie
pisze, że akcja ru:muńsklego ministerstwa
uznanie dla ~tęzoneJ pracy posła Arciszew- przeciwko postępowaniu policji ł żandar kim ulega ze strony cenzury czeskiej. W osta- cji,
skiego n• polu ugruntowania. przyjaznych i so merii czeskiej w stosunku do ludności pol- tnich numerach organu mniejszości · polskiej zo
„Dziennik Polski" zapytuje, ezy na tym po· spr. wewn. przeciwko komunistom dała ob·
jus~iczych stosunków między Polsk~ i
Ru- kłej na śląsku Cieszyńsklm.
stał skonfiskowany przetłumaczony dosłownie legać ma słynne r6wnou.prawnienie mniejSL1Jści fity wvnlk. W same\ tylko Bessarabli !re·
·
munią.
artykuł „Narodni Po1itika", omawiającY. pogląd polskiej Czechosłowacji, i domaga · się zmiany sztowano 100 komunistów i skonfiskowano
bogaty · materiał propagandowy. natury wydotychczasowej praktyki cenzury.
RZYM, Tutejsze kola niemieckie oświadcza
żandarmi czescy i policjanci-jak stwier
wrotowej.
ją, że audiencja kand. Hitler& 11 Ojca świętego
dza. „Dziennik Polski"- przesłuchują mę- · - - - - - - - - - - - - - - - w Castel Gandolfo nie jest przewidziana.
żów zaufania ,,Związku Polaków", odbieBERLIN, Naczelny dow6dca floty wojennej rają deklaracje członkowskie poszczególPociąg-kaplica
„.....'. -. : -~ ': . „„ .:. "; . • . . •' _,· . : ~ .
~neral admirał Raeder udaje iłę w dniu 8 ma
J& n& zaproszenie Mussoliniego do Włoch gdzie nym osobom, <iomagają się wydania spi- wyruszy po relikwie św. Boltoli
btdz!e obecny na ćwiczeniach floty m~rsk•~J, só'N c2łonków, grożą członkom „Związku
MIASTO WATYKAŃSKIE 3,5. '(kap)
lltll!ldzanych w Neapolu 5 maja,
·
Polaków w Czechosłowacji", a nawet prze
Snit:ino białą , bieliznę mied będzie Pani Dom• tylko pnJ ułycla
Sprawą
przewiezienia do Polski relikwij
LONDYN. Wczoraj przybył do Londynu no prowadzają rewizje w mieszkaniach pry,,łlOffM,'INI I
wy ambasador Rzeszy von Dorksen,
watnych członków wspomnianej organiza- św. Andrzeja Boboli zajęli 00. Jezuici two
rząc
specjalny
komitet,
mający
swą
siedzi
~NDYN. yY cią~ bieżącego tygodnio od- cji polskiej.
znanego na całym świecie od lat 90-ela.
bę w Warszawie.
btdz1e się poinedzeme komitetu nieinterwencji.
Gwarantowana czystość l wielka oszczędno,ć.
Ludność polska - pisze dziennik-jest
Uchwały francusko- brytyjskie doprową.dzily do
Według tymczasow~go planu, który mu
Puy za~upie zwracać Hczególną awagtt aa
ustaleni.a. proj~kt~ kohtroli lądowej, kt6ry, jak postępowaniem tym ,wysoce zaniepokojo- si uzyskać jeszcze zgodę Episkopatu polmarkę fabryczną „K O TEK".
się zdaJe, zna)dne aprobatę zarówno u delega- na i niezadowolona.
Postępowanie takie
Otrzymać można w każdym sklepie 1poiyw•
cji włoskiej ji:i.k i niemieckiej, Na posiedzeniu nie tylko nie przyczynia się do unormowa skiego, w dniu 2 czerwca ma wyruszył z
Warszawy pociąg specjalny z umyślnie '
tym nie będzie porusaana IJprawa wycofania oczym, kolonialnym i w składach apt.
nia stosunków na śląsku Cieszyńskim, ale przygotowaną kaplicą, którym uda się do
chotników i wysłania. komisyj do Hiszpanii.
Rzymu delegacja do odbioru relikwij. Po
uroczystych obchodach w Rzymie, po:ciąg
Łódź, Południowa 28, tel. 115·3'2.
w drogę powrotną wyruszy 9 czerwca.
Dom importowy kawy, herbaty, towarów kolonialnych i win.
HELIUM W BRAZYLII.
.......
W c•oraJ I daa._
RIO D.E lANErRO, 3.5 - Jak donoszą z , ~
, WARSZ;AWA, 3.5. (PAT) - Komunikat'
Temperatura o godz. 14-ei wyno-sila od Be.Ho Honzon!e (sta.n Minas Oeraes) niemie.11ekorolog1czny z dnia 2.5 I938.
.
8 st. nad mo rzem do 20 st. w biało stoc kiom . ~kt padacz jozef. Hitzler, kt<?ry :najdu.ie się
DALSZA OFENSYWA WOJSK
PARAGRAF ARYJ~KI
O?ecna pogoda. Vf Polsce ks,ztałtu,1e się Na 1<asprowym Wierchu padał drobny chwilowo w stolicy stanu Minas, cówiadczył
p:zed~tawicielom
tamtejszej
prasy.
że
w
mu
OEN.
FRANCO.
w
Zw.
Asystentów
Sikół Akademickich,
P?d wpływem pł~IJ{le.1, !~cz rozlegiei dcpre-. deszcz przy l. stopniu pqwyżei zera.
n1cypiach P9mba i Tocatin.s znalazł w pew~~ADRYT
35
K
ct
H
·
·
s1i barq~etryczne~. ~tóre1 .środe.~ z~lega EuPrzewidywa.ny yrzebieg pog-ody w dniu nych
poktadach geologiczny<:h tak wiei! ie
n ·
'
:
. orespo.n ent
~vasa
WILNO 3 5 W drugim dniu Ogólno·
. o~~ po~udm?'~o-w~~h odnil} .. Dz1~k1, tc~u ~o ~ .b. m. :, W dz1el n1cach p ołudnio w ych i czę ilo' ·
h r
ż
r
.
< donosi: p.ow~t:rncv probowah wczora1 po, • •
s~im~ał~u ~l!U.\111: ~ ryw~ 1.zowac one m~~ djąć ofensywę ńa vołudnie co Aliaga w po~skiego Zjazdu Delegatów Związku St-«
~ ~"czne1 cz~~I kra1u n~pływa ci.cpie 1 dosć ~c1owo srodkowych pogoda o zachmurzeniu
. N .lgotne pow1l'trze czarnomorskie, . p~1wodu dti:ł,Y m z przelctlnym deszczem i lek kei skłon §f. Zi~dn. An;e~y~tP6tń'~~i~~j1 R~~)~rizjf;~~~ pro\"'.· Terue!:
Sko~1bi~owana ~keja lotni- warzyszel.: Asystentów Szkół Akademickich
1
:')C pogod~ pochmurną z deszczami na po- r.·ościa do burz. Na po zostałym obszarze kra da. Stanowy urząd dla prac g ol .
I1 . cza i artylcru pr~ec1wmka J?rzeCl\v u.krytym RP 1·ak1 się odbył w Wilnie powzięto uch·
1~cln : ~1, a ch~.Ju~ną z większymi ro1pogodze- ju zachmurzenie umiarkowane. Tempera. •
t h .
~ ogi-czn)'.c 1rządowym pozyCjom strategicznym nte dała
. . .
.' k
t
Z?\ J:'"' s.1ę na yc m1a~t ~prnwdzcn1em demie- rezultatu - Cwlai i pi ochota pow.stańcza walę zm1ema1ącą statut zw1ąz u w en spO
r~am1 w di1elnicach północnych i zach~d- tura bez większych zmian.
sten uczonego podrożnika.
skiero'.~aiy swó{' marsz ku dolinie Branche sób, że członkiem Związku może być ty11-.0
. .ii<:h.
..
na wscl~ód ,oq Alfamąra. Nie~rzy.1acielowl takie srowarzyszenie, które wśród swoich
udało s1e za1ą~ .wys~męte pla~owk1. rzą.do- członków nie ma osób l>(>Chodzenia nieary;
'.'IC na wysoJcosc1 Co!i;!dO Alto I verttce Sa•
nanton, położone w pobliżu drogi Aliaga · ~lHego.
Morade Rubiclos.
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Tragiczny powrót z wesela króla.

19 osób

poniosło śmi~rt.

Klejnoty w;;irtości 12 miln. fr. zn knęły.

ROZDżWIĘKI MIĘDZY MOSKWĄ

JĘDRZEJOWSKA

.MISTRZYNIĄ WĘGIER.

RZYM, 3.5. - W niedzielę o godzinie 2 Boy V!ile.
POGRZEB.
BUDAPE SZT 3,5 : ~ ponie_działek zak?nczo
1 ny został '". Budapeszcie ?a m1~dzynar. m1st~zo
fo południu u.legł kn.tastrC1fie 3 motorowy
KLEJNOTY PRZEPADŁY.
.
·tt · " d ·
· d" ·
R
.
, .
NEAPOL, 3.5. _Wczoraj odbył się 7.e W>') sb~ach_ tem.sowych \.\'.'ęg1er . fmał .grr poJesamc IOt „l a L1 ona , z ążający z Bnn 1s1
ZYM, 3.5. -:- W .katastrofie lot~iczej sfaimi honorami pogrzeb ofiar t ragicznej ka- tl~'nc~eJ pan. T~'tuł m1st.~zym W~g1er .zdobyła
co Rzymu.
pod ~~ran ol a.. zmszczeine zostały kleinoty j tastrofy lotniczej. 19 ty;umien, pokrytych trói· I .Jadwiga ~ędrzeJowska brJąc Mueller-Hem (Cze
Samolotem tym powracało z Tirany wartosci 12 milion. franków. Należały one do, barwnymi sztandarami przenief-i umundurow<t- chosłowacJa) w trzech setach ~:1, 3:6, 6 :2.
:wielu pasażerów, którzy brali udział w uro- paryskich i w iedeńskich firm i poch odziły z ni faszyści n.a cmenta.rz. w :niejscow~ści f or1m.
WALKI NA DALEKIM WSCHODZIE.
czystościach weselnych króla albańskiego kolekcji przedstawionych królowi ZcW-u z ł Z~ .trumnami kro~zyli hczme zeb tam Przed.staTOKIO, 3.5. - Kwatera główna armii jap 111 ·
•du ł ~ t u at 0 kt · h ł d
lb . .
b ,
"' '
w1c1ele władz 1 tłumy okolicznej Iudno~1,;".
m or~c . W a ca a ansk1 wy . r~t szereg ~- Wśród przedstawicieli władz
znajdował sii; sklei w Chinach północnych donosi, że woish:'.l
z.og u. Samo lo t z Powe, z e:!>o s an
sfery rozbił się o wzgórże yalle Cupa pod pominkow ślubnych dla swo1eJ żony. Dta- szef włoskiego lotnictwa cywilnego gen. Pe\le· japońsk ie przeprowa dzające operacje na po łud 
Formią. Aparat spłonął, a wsz~•scy pasaże- menty ur!~,gły zniszczeniu w p!omieniach, a grini, prezes tow. Littoria poseł Klinger, d.J- niowy m zachodzie prowi ncji Szantung, wkrozył y j u ż do prowincji Ianp;su, g<lzie p osun~U
U wr~t csię
rawle i członkov1ic zalngi ponieśli śmierć. kosztowne roboty ze złota i platyny ulegly wódca akademii lotniczej Caserte.
na p o łud nie wzdłuż wie'k;<'t;O kana łu, za i:Wśród
o''
ar
któr··"h
liczba
w··nosi
1
o
znaj
stopieniu
w
bezkształtne
brył
S
1 t cmenta.rza sekretarz federalny dokona! fasz~ '
, ,
.· V,
Y·
amo.o s towsk1e~o :.oelu ofi ar katastrofy
m ui ąc miasto
n adbrzeżne
H u.~z<l n, le:i;;cc r
8 ~m na południo wy ws<:hó<l od Taiersn, ,1 :,
( ował się i p_os,ęł -.lb:ińsk.i w Rzymie i~· 1 s~adł ~ "")".SO.kości 800 met~ów,
•

l

I TOKIO.
T.QKIO, 3.5 - Agencja Domei dono!..
rząd japo1i.ski odrzucił propozycję rządu
sowieckiego zamknięcia konsulatów japoń
skich w Chabarowsku i Błago,,:i e,zc zeń·
sku. T okijskie ministerstwo spraw z?gra·
nicznych otrzy mał o wiadomość, że włGcl ze
sowieckie nie będą przyjmować od k on; ulatu jap oń skiego w Błagowieszcze1is ku depesz nadawanych szyfrem. Przedstaw ic!el
ministerstwa spraw zag rariicznych l=' wierdził, iż ta jednostronn;i decyz,ia władz so.wieckich po7.baw\ona ies t podstaw prawn~1 ch i że w snrawi" tni zostanie złożony
c.·~lry :·. Jkst u r ząd 11 w Moskwie.

„KURIER

•

Mod
święto narodowe Konstytucji 3-go Maja stało się świętem państwowym. Właśnie
Konstytucja 3 ·maja była ostatnim wysił
kiem narodu polskiego do wytworzenia organizacji państwowej, odpowiadającej du-

Str. 3

Wtorel< 3 maja 1938 roh..

państwowości
śladem

Konstytucji :>-go Maja.
j

I

•
sezon wie
senny
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Zarząd

2 tygod.
126,- zł

8 tygod.
185
·- zł
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ścią wiejską

P.AD&REWSKI - KWIATKOWSKI.

a miejską. Odpada więc głów-

Podczas hucznych

P.iez~. i.

gwiaździsty

hołdownicze

wstalirr.

Puder Antiba to pewny i szczory
Przyjaciel Pani urody i cary.

1·e gospodark·1 Franc1·1·.
0 drodze n.Projekty
d u Dalad iera
rzą

Dziś ogłoszenie

3,5. Przez cały dzień wczorajszy od
intensywne narady rządu celem osta
.tecznego opracowania gospodar~zych i fil~anso
wych projektów, które w formie dek.retów z
mocą, ustawy ukazać
się mają. w Dzienniku
.oficjalnym z datą 3 maja.
.
• Według informacyj, które p~źnym w1eczo:rem przeniknęły do prasy W?1iki obrad rządo
wych przyniosły bardzo obfity plon ustawo-

Radość

na

całe życie

będzie miał każdy, kto kupi 1
dywan w firmie
·

&ODZICI"'
1 ,D~W 4
ZAWADZKA 1, (róg Piotrkowskiej) tel. 172-23

Stypułkowski.

Jeov...i.v POPULARNY SAMOCHÓD POLSKI
•

PEWNY I WYPRÓBOWANY W NASZYCH
ODRĘBNYCH WARUNKACH DROGOWYCH

ł NAJTA!'iSZY W SWOJEJ KATEGORII
•

Sf>RZEDA WANY WEDŁUG DOGODNEGO SYSTEMU
SPŁAT MIESIĘCZNYCH

•

OSZCZĘDNY W UŻYCIU DZIĘKI ROZWINIĘTEJ SIEGI
W CAŁYM KRAJU

OBSŁUGI
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H MIASTOWA

Hitlera

zawarcie

układu.

wania min. Ciano wizytą niemieck~ a ao~tatec~nie p2sunięte już naprzód_ ~rzez ~aJ1t1teresowane urzędy pałacu Ch1g1, pOdięte zostaną niezwłocznie przez ch~ge
d'affaires w Rzymie Btondela i .włoskiego
ministra spr. zagr.
.
.
Jaik informuje 'korespondent rzymski
„Journal" wystarczy JUZ wówcza-s tylko
kilka dni, aby doprowadzić do zawarcia
układu francusko-włoskiego. W ten sposób w Rzymie oczekują, że układ ten może być już podpisany 14 maja. Gdyby to
się stało, zaznacza korespondent, to wówczas sprawa uznania suwerenności wło~iaj nad Abisynią zn~atlaby się na porządku dziennym Rady Ligi Narodów, któ-

.

ra, jak wiadomo, zbiera się 9 maja jeszcze
przed podpisaniem porozumienia francusko.
włoskiego. Nie jest jednak wykluczone,
że rządy angielski i francuski porozumieją
się, aby sprawa Abisynii nie weszła pod
obrady Ligi odrazu na wstępie sesji Rady
Ligi, lecz dopiero pod koniec jej obrad,
t. zri. już po podpisaniu uikładt.1' między Pa
ryżem i Rzymem. O i!eby jednak które z
państw członków Rady Ligi zażądało odrazu na wstępie obrad ligowych, aby rada
niezwłocznie przystąpiła do rozpatrywania
sprawy Abisynii, wówczas Francja przyję
laby taką taktykę, jakby normalizacja stosunków m~dzy Rzym~ i Paryżem by~
faktem aokonanym. Wszysh'kie doniesie-

nia korespondentów francuskich z Rzymu
na temat dalszego rozwoju rokowań dyplo
Prawdziwa Iarlsbad11:ka scU regularnie stosowaua Jesl matycznych francu~ko-włoskicłi nacecho-r
dobrym grodk. leczn. przy wielu schorz. woreczka tółc!Ow• wane są optymizmem.

dekret6w.

dawczy, Pierwsza seria dekretów z moą. u5ta.wy
uchwalona w czasie wczorajszych obrad najpierw rady gabinetowej a następnie rady mini
strów obejmuje 60 stron Dziennika Ustaw, sta
nowiąc niejako program całokształtu
polityki
finansowej i gospodarczej nowego rządu .
Wedlug tychże informacji zasadnicze wytyczne tej serii dekretów gospodarczych można
sprowadzić d-0 następujących zasadniczych punk
tów: 1) nowe zaliczki Banku Francji dla skarbu państwa do wysoloości 10 miliardów franków, 2) pożyczka obrony narodowej w wysoko
ści 15 miliardów franków, 3) lekka zwyżka nie
których podatków bez obciążenia produkcji 4)
zwyżka niektórych opłat skarbowych, 5) przywrócenie zasady jedności budżetowej, 6) akcja
mająca na celu polepszenie bilansu handlowego
Francji, 7) rewizja taryf celnych, 8) zwiększe
nie podatków, obciążających przedsiębiorstwa
pracujące dla obrony narodowej, ~) p.:>dniesienie podatków od przedsiębiorstw utrzymujących

w swycli rękach w sposob fa.ktyezriy mónopole
na pewnych odcinkach gospodarczych, 10) Ś<:i·
sły nadzór nad cenami tychże przedsiębiori;tw,
11) walka z nadużyciami podatkowymi, 12) ni
gi podatkowe dla przedsiębiorstw, które zdeey
dują. się część swych zysków przeznaczyć na in
westycje, 13) zmniejszenie obciążeń dla tych
przedsiębiorców, rzemieślników czy pracowników, którzy przyczynią się do rozwQjU swej ga
łęzi produkcji, 14) ograniczona. i skpntrolowana.
emisja tzw. „weksli pracy" (traits du travail)
celem zaradzenia trudnej sytuacji przemysłów
pracujący~h na cele obrony narodowej.
Jakkolwiek całokształt zarządzeń gospodar·
czych rządu premiera Daladier ocenić będzie
można dopiero z chwila opublikowania pełnego
tekstu dekretów gospodarczych, to jednak z in
formacji, które przedostały się do prasy można
stwierdzić, iż projekty gospodarcze rządu opar
te są na zasadzie umiarkowanej inflacji kredy.
towej niezbędnej dla ożywienia produkcji.

Bunt Arabów Palestyny.
Ponowna fala teroru,
Zamachy i napady.
JEROZOLIMA 3,5. W całej P alestynie zazna
czy la się ponowna fala teroryst) czn ych zama·
c:hów na osiedla, autobusy i linie kolejowe W
licznych miejsc-owo;cia ch uległy przerwaniu po
łącze11ia telefoniczne.
Wzrost t en dz iałalności
sabotażowej przypisywany jest ogólnie przybyciu komisji poclzi:.ilu Palest yny'. która :pod silu.ą
eskortą wojskową objeżdż a kl'aJ. Oddziały ~J
skowe towarzysząc e komisji, zaopatrzone są w
;;amochodY. pancerne i liczne karabiny maszynowe,

Jan

uroczystości przyjęcia

Rychłe

dla Prezydenta R. P.

PARYŻ, 3.5 Prasa paryska wykazuje bardzo pow~żne zainteresowa~ie polity'czną stroną wizyty kanclerza Hitlera w
Rzymie, podkreślając z widocznym zadowoleniem fakt, że na marginesie hucznych
uroczystości, zgotowanych przez rząd wło
ski kanclerzowi Trzeciej Rzeszy we włoskim minilsterstwie spraw zagranicznyoh,
zainteresowane urzędy pracować będą bez
przerwy nad propozycjami francuskimi i
sprawą normalizacji stosunków między
Paryżem i Rzymem. To też prasa francu
ska wyraża przekonanie, że z chwilą zalkoń
czenia wizyty Hitlera rokowania francusko
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• w~skie ' pne~ane na *u~k zaa~so~~

PARYŻ

na ca-

miastami.
Nie zaniedbywajmy miast, ni mieszczań
stwa polskiego, nie eksperymentujmy.

w Rzymie pracować b~dą bez przerwy nad porozumien·em z Francją

.WIAR.SZAWA. 3.5. - W dniu dzisiejszym sy hołdownicze oraz darY harcerstwa polski!gO
viiędzy godz. 13 i 14 przybędą na lotnisko n:i 1zostaną uroczyście złożone w godzinach popoOkęciu w Warszawie samoloty harcerskie, któ- I !u<lni0\1'Ych na Zamku Kró'.ewskim w .W arszare z całej Polski zwiozą adresy ho!downicze i wie. Na Zamek przyb~ą również dwie drużyny
dary dla Prezydenta R. P. Przybywaj ące samo- harcerzy, pluton kolarzy oraz harcerze lotnicy,
Joty zostaną powitane przez przedstawicieli na Protektorat nad .harcerskim zlotem i;wiaz<lzi·
czeln~h władz harcerskich oraz dwie reprez<ln stym przyjął minister komunikacji pik. Julius'
tacyjne drużyny chorągwi warszawskiej. Ad!e- Ulrych.

bywały się

z

pr.,,._.
&.!..,,
.T •

Wmz. Dz. Nar. s powodu lism otwartego p. Pa.Ile.
ł'ewłkiego o enuncjacji wic~rem. Kwiatkowskiego.

Adresy

najściślej związane są

łym świecie

llllBBE SllMllCll

I

Harrerski zlot

ł narodu -

mii obywatela - w Polsce - całkiem słu ce dalszej, nieograniczonej potęgi państwa
sutle reforma poszła msadniczo w zgoła od
miennym kierunku -ograniczenia swobód
i przywilejów na rzecz wytworzenia spraw
nego aparatu państwowego, uposażonego
w mocny rząd, wojsko i skarb.
Paradoksem może się wydawać, że
obecnie po upływie półtora wieku - przed
narodem polskim stoją identyczne prawie

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . : zadania zmodernizowania ustroju państwo
wego zgodnie z duchem obecnych czasów.
•
18 I I I
pl Q Ili.W
Nawet przyczyny tych konieczności są te
same: dynamizm nowej przekształconej
~I' ~e,... ~
~
państwowości Niemiec i Włoch, przeolbrzy
~
~
mie zmiany tą prężnością dokonane, a za-·
BASTION POKOJU.
P. Kwiatkowski zajął się obszernie sprawą organ! grażające sąsiadom, a więc i Polsce, wprost
Expr. Por.:
zacji polityc=ej il!JDłeczeństwa i p06tawil przed ełu zmuszają nas do Szukania odpowiednika W
,,Soiu-'11 poako-=uński, stwarzaj11cy mi~dzy Bał chaczami i opim; puhl~czn; jej plan - całkowicie należycie skonstruowanej państwowości
tykiem a Monem Czarnym potęZny 54-milionowy ba .sprzec;zny 11 tym waz)'"l!t.ki~ co głoBZono dotychc~as w naszej·. Sprawa zmoderni7Jowanła naszegO
ation pokoju, jest doni~łym czynnikiem heqiieczeń 1mlemu OZN. KonsobdacJll bowiem według planu
•
,
stwa i równowagi w tej części Europy.
p. min. Kwiatkowskiego, miałaby 11i9 odbyć przez Po UStroJU. ~st~wego stała .się oot~ezttą,
rozumienie istniejących etronnictw, które Mchowu- Stała Slę JUZ truizmem W pojęciach tlajszet'.•
j11c swe ideolo,gie i programy, 7-godzoiłyłiy aio na w1pół szych mas.
CZECHOSŁOWACJA.
llevne \łea Deux Mondes (gen. Armengand).
działanie w najważniejszych 91>raiwach pa6stwowych
Wygranie wyścigu (hiejowego przez
Na nieezczoście dla Czechosłowacji, Polska uchyla i narodowych. Nie był? P?wiedzi~e, ~Y mi~łyby Włochy i Niemcy przeciwko Francji i Bry.
•
.
•
11ło od ententy wojskowej z Pragą, chociaż sama mo dać wyraz temu, poddane &10 zgodnie kierownictwu
ie być tak:lie zagrożona przez Niemcy. Jakkolwiek by grupy dziś rządzącej, czy tei mogłyhy wziąć w jakiś tanit powszechnie uwazane. jest za wyzłoby - to tylko, jak ei4} zdaje, w W ar.szawie rozstl'~y i;posób czynny udział w rządzeniu. Znaleźli ai~ jed SZOŚĆ faszystowskiego usirOJU nad „wielkipile td~ 101 niepodległoici Czechoełowacji.
nak ludzie, do ich lic-zby nalety lr.11cy Padereweki, mi demokracjami" w walce na zewnątrz.
którzy srozwn.ieli~ że pn:edstawlc1ele r~ż!1ych . oho· Ale prócz tych ,sportowych" aspiracyj cho'
z6w w Pol8Cc za.g1ędą wraz z przcd!taw1c1elam1 gru d i
i ·
'
~
• mł dego
Depesza (L. Brun). ·":
o
Obawy francuskie co do dalszych po stępów Nie py rz~dzącej pray jednym stole i po wyczel'pującej z przec ez wręcz o egzy:nencję
dyskusji
dojdą
do
zdrowego
kompromim.
państwa
naszego
ł
dlatego
nie
wolno
nam
miee w Europie znajd11 większe zrozumienie w Rzy
Ra<lzd wi~c Ignacy Padero'Wllki atronnictwom, by ociągać się z unowocześnieniem aparatury
mie, niż w Londynie. O il~, oczywiście Francja powe
państwowejl
·
tuje po~icchem i energii} swoje dotkliwe błędy mi odpowiedziały pozytywnie na taki} rprOJlozycfo,
nionych 2 lat. I o ile nie upl'Zed~i jej kancler:i: Hit
Bliska analogia C'l8SÓW obecnych Cło
ZIEMIE ZACHODNIE COFAJĄ SI~.
ler, kt6ry jednak będzie mm.ial dokazać nielada cu.
okresu Konstytucji 8 maja wyraź.a się w po
Zespół
(tyg).:
du, chctc ze.trzeć w•Italii niemiłe wrażenie Anl!cblue
łożeniu stanu trzeciego, t.j. mie8zC7.Bńshya
lnl.
W r. 19Sł pomiędzy Hitlerem i Mussolinim lełał w ~~:i:ei;acllo.dnle Rzeez111osp0Utej snajduj, do polskiego. Wciąż tego polskiego młeszczantrup DollIU!Sa. Dziś leży między nimi nieboszczka
Mamy t~taj na mrm rcofanle .si~ na odcinku gospo stwa nie ma. Mówi się o tym, że nasz pro'.Austria.
dai;OllYIJl. aczkolwiek nie tn:cba upominać, ie i!~ie gram państwowy na najbliższą przyszłość
DalHy pochód Nlemloc aa Peł~dnłe, w atrono Je 1 -:- ropieje - ta.lde odcinek 11P.oleczno-polłtycitu7 winien postawić na płerw8ZY!11 młejl9CU kwe
:Adriatyku l Bałkanów, 'jest groiniejny dla Włoch,
Jedno sresztą wynika" dl'11gie10• • • -v __ __
stlę podniesienia rolnłclwa, 'jatro głównej
nifl dla Francji( nie m6wiąc jui o Anglii). Dlatego
lei je!li badacze dyplomacji europejskiej •majdają
podstawy narodu ł państwa. Ale nie będzie
rdQce podobieństwo pomiędzy ulsladem Delc11!1$6gO
się to chyba równało dalszemu zattiedbyl Lamdowna w r, 1902, kt6ry ukończył H.t&q o Fa
waniu
spraw polakłego aiieszeiaóstwa?
nodo, ~ tcgorocm11 Wielkanocni umowo w Rzymie,
Przecież czynnłkł najbardziej miarodajne,
kt6ra zakończyła zatarg o Etiopio - to :ae w~j
ceno zł. 4.950 loco Warszawa
1uprzeCf7.ając kou.ieczny, naturalny rozwój
etrony dodamy, łe UZQI>ełnieniem tamtej Enten~
Cordiale było trójporozumienie Francji, Anglii i
ludnościowy, zwłastują, że 50 proc. obyz dwoma ogumionymf kołami
Roejł przeclw Niemcom. Uzupełnieniem nowej Enten
wateli polskich musi wkrótce umieszkać
te CordłSle wJnno być równłeł trójporozumienie
zopasc:.vrmr
I wyposażeniem
J znaletć pracę w mfufach. Więc 7.amłasł
Francji, .Anglff [ Wloch.
przewagi Judooścł wiejskiej w państwle, bę
Próba eil w Europie, ryeuj~ca ał~ w maju rłi. ,
b~dzie prJ1ede 'll'Szy!tkim próba zrpczności
DOSTAWA
dzłemy mieli równowagę pomiędzy ludno-

.-a......,

po Iski ej

chowi czasu. Aparat państwowy naszych
Podci.as gdy Wielka Rewolucja 1789 r. ny powód spychania spraw polskiego miesąsiadów przewyższał co do dynamiki i wywołane przez nią wielkie ruchy europej sz-czaństwa na dalszy plan.
na zewnątrz - skołataną arkę dawnej Rze· skie miały za główne zadanie ograniczenie
Pomijamy już ten argument, że nowoczypospolitej. Była to państwowość bez absolutnej władzy monarszej (państwowej) czesne życie, olbrzymie zdobycze we wszy
rządu, wojska i skarbu.
na rzecz praw jednostki, na rzecz autono- stkich dziedzinach, potęga państwa, kuźni

IB~WR~[lAW-l~Rm
Informacji udziera

ŁóDtKI„

ZAPORA NA GRA~'ICY.
JEROZOLil\IA 3,5. Prasa arabska w gwa!to
wny sp'Osób zwalcza realizację projektu zamknię
cia północnej granicy Palestyny płotem z drutu kolczastego, naładowanego elektrycznością o
wysokim napięciu. Zapora ta wysoka na 3 metry i sięgająca na 7 mtr. wgłąb ziemi, będzie
miała 80 kim długości, a koszt jej wynosić hę·
dzie 160 tys, fun tów.

Slub syna b". kronprinza
z w.

księżniczką rosyjską Kirą.

BBRLJN, 3.5. - Wczoraj, przed po!udni~n oraz książęta Sachsen-Coourg-Gotlia l Meld~':ii·
zamku Ceci'·ienhof w Poczdam·e bun~ z żonami.
~lub cywilny syna b. nastev.cy tronu niemieck·e
Wczoraj wieczorem wyjechała mtoda para,
go. ks. Ludwika Ferdynanda z w. księżnicz{ą wraz z zaproszonymi gośćmi do Doorn, gdi1e
rosyjską Kirą, bezpośrednio po czym
odb.vla odbędzie się 4 ma ja uroczystość zaślubin w
sie. przy licznym udziale gości, uroczystość za kościele ewangelickim.
odbył się w

ślubin według obrządku prawosławnego.

NOWE MATERIAŁY
Jako przedstawiciele domu Iiohenzollernó w
WIOSENNO-LETNIE POLECA
obecni bv'·i: b. następca tronu z małżonką, k.>.
Eitel Fryderyk· ks. AdaJbert pruski, ks. Aug.i ~ I
Wilhelm i ks. Oskar. Ze strony panny mlodei
SKŁAD SUKNA
wzięli udział w uroczystości w. książęta rowi
scy Dymitr, Włodz imierz i Cyryl. Prócz tc\;'l
obecni byli królowa duńska, następca tr )nu
8ł
duńskiego z żoną, b. kró'• Ferdynand bulgar ;!d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •

fi. f.

lłf §Jfl
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Pochód epidemii.

I

Stan pryszczycy w Polsce.

ranni w czasie wczorajszego napadu na posteWARS ZAWA 3.5.
Przebieg pryszczycy w pryszczycą, w tej liczbie zlikwidowano pry.
run,ek pol~cji w :\ssou zn;a.rli , w ciągu .nacy, r ;ilsce od .chyvili jej :VYb~chu, tj. od 22 gr~dnia szczycę. przez wybicie zarażonego inwentarza w
Ogołem w1ęc zabito 9 pohcJantow - czyli cała r. ub. do dnia 23 kw1etma rb. był następuJący: 42 powiatach, ponadto w 7 powiatach pryszczy
załogę posterunku. Oddziały wojskowe i poliPryszczyca zaatakowała ogółem 9 woje- ca wygasła. Czynną pozostała w 36 powiatach.
cja w dalszym ciągu poszukują sprawców na- wództw, przy t ym w dwóch wojewód~ach: W okresie t ym było 465 miejscnwości objętych
padu.
lwowskim i lubelskim
została zlikwidowana pryszczycą. Zlikwidowano pryszczycę przez wy
ZAMACHY NA RUROCIĄG.
przez wybicie chorych zwierząt, Obecnie więc/ bicie inwentarza w 153 miejscowościach. W 118
JEROZOLIMA 3,5. Spółka naftowa Iraku : czynne ogniska pryszczycy istnieją nadal na za miejscowościach pryszczyca wygasła. Pozostaje
postanowiła znieść przeprowadzony przez obszar chodnich kresach województw: poznańskiego, czynną w 144 miejscowościach. Pryszczyca uPalestyny rurociąg naftowy.
Na "decyzję t~ pomorskiego, śląskiego, krakowskiego, łódzkie· trzymuje się nadal wyła cznie w micjscow<i ściach
'WYMORDOWANA ZA ŁOGA POSTERUNKU. wpłynęły ustawiczne zamachy anbskich party go, kieleckiego i warszawskiego.
Do dnia 23 położonych w zachodnich po·włlitach wzdłuż gra
JEROZOLIMA 3,5. Trzej policjanci arabscy, zantów na rurociąg,
kwie~nia było ogółem 85 powiatów objętych nicz nięm_i~ckiej,

~tr.
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~a ?SnCJ chwil! w . smutny1i: . 1 bez~~rwnym zdrowia.

w~l:brani.

Po przez ludu. 1w~rne ń\rowit·

Zamek polłowił.

CiQlgllf, nl to roje pe11t1ele,
a burmistrz Dekert na ~ele.

We wielkie) &iii złmków~j
gromkie okrzyki, pr1entowy.
zebranych wita łukawit.
Ku tronowi iwolfta krocay,
wzruszeniem bł}'laczą
oczy.

mu

natawy a)"ti.

1

I

zasitdą poapołu

jakby do jednego eto~u.

Dzieci Polesia

Lecz wszyscy tei w równej nticrze

Wizgia
u
tiospodarza
miasia.
Niepowszednia uroagsioit w dimn.

:słuiyc winni szczerze,

Kto za tym, niech głos IWÓ} poda,
Jeden okriyk. - Zgoda. Z1od1!
Ni&~h żyj~ sejm, król kochany,
wiwat, wiwat w11y&tkie atany I

Wczoraj

że naro~zie:

W wdni iguba, eiła w zgodzie.

Wizyta p. WÓtewody w Za·
rządzie

r yk

2ASTOSOWAlllE:

GRYPA. PRZEZIEBIENIE
B0 LE GŁDWY. ZEBdWit.p.

Miejt;kim m. l:.odzf.

w. dniu 2 maja r. b.

p. wojewoda Hen-

Joz~wski złożył wizytę

p. Prezydentowi .

lil. Łod.z1, Mikoła_iowi Godlewskiemu. Później

p. _Wo1ewoda

wizyto~ał

~·eJ dr. M. Rzadk1ewicza.

dyr. izby skarbo-

• • •

.w

godzinach pcludniowych
Miejskiego w Łodzi
wycieczka dzieci poleskich, 1przebywających
w gościnie u młctdzie:ty gimnazjum im. ks.
Skorupki.
Dzieci te pod przewodnictwem dyrektora gimnazjum im. Skampki p. Davisona,
prof. Kappersa oraz harcmistrza p. Z. Łat
,kowskiego złożyły wizytę p. prezydentowi
M. Godlewskiemu, który obdarował je upominkiem w postaci barwnych chusteczek.
Wycieczka złożona jest z 33 dzieci - 16
dziewcząt i 17 chłopców w ludowych str-0jach poleskich.
Przed pomnikiem Tadeusza Kośdu.szki
na Placu Wolności wykonane zostało zdję
cie fotngraficzne.

Podkreślić

z uznaniem należy, że ChrzeDom Towarowy „Bławat Pol&ki"
(Łódź, Zgierska 29) ofiarował ze swej strony dla przybyłej dziatwy 66 par pończqch
(po 2 .pary dila ka:bdego dziecka).

w

ścijański

przybyła <i{) Zarządu

Byle razem, ramit w ramię
8 wszystko z.Io ei~ przełamie.

-

I
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ORYGINALINCH PAOSU<OW , •••

z. •DGUTKlfM"

PATR7CIE . JAKłE ,PRDS1.KI .WAM DAJĄ
govz S:I\ Jut NA'!\1,AOOWNICJWA,

tĄOAJCll PIOS%1<0W „MIGlU\tlO•NlRVO!IN"
'TYLltO W NOWY"4

OPAKOWAlllll

* * *

Aby godnie i serdecznie powitać 'dzieci
poleskie harcerze z glmnazjum im. ks. Skorupki urządzają wieczorynkę przed mikrofonem Rozgłośni Łódzkiej w dniu 4 maja o
godz. 18.15. Przy tej okazji usłyszymy kilka
oryginalnych pieśni poleskich w wykonaniu
dziatwy ze szkół poleskich.

dniu 2 maja r. b. rewizytowali pana
TOREBKACH Hl&llNICZNYCH.
wo1ewodę Henryka Józew.skiego
dowódca
01,ręgu korpus.u
gen. Wiktor• Thommee,
pst. d-cy kcrpuS1l pułk. dy;pl. Bolesławicz,
kmdt. ~arnizohu geń. Dindorf Ankowicz,
pułk. Ziętarski i pułk. Bartak.
.
W godzinach obiadowych rewizytował
p. wotewodę Józewskiego J. E. ks. biskttJP.
2 gr. na kilogramie chleba pytlowego.
;wtodztmierz Jasiński, ordynariusz diecezji
łódzkiej.
•
· (a) W wyniku akcji, podięte.i przez cech 82,5 prcc. pozostał bez zmiany 25 gr. za .
Również wczorai złożyły p. wojewodzie pie.karzy u władz starościńskich został wpro kfJo Ch'.iei:> razowy z 27 groszy podntesiouy !
IJózewskiem wi:r.yty delegaqe różnych orga- wa<lzony nowy cennik na chleb i bułki.
został na 28 gr. kilo, bułki pszenne z 70 f!f.'
nizacyj społecznych.
Nowy cennik podwyższa ceny pieczywa. na 75 woszy za kilo, chleb ~szenny żytni
Chleb żytni pytlowy 65 proc. który dotych- biały, który dotychczas kosz~ował 35 gr.
Urlop' w Urz~dzie
cza!l kosztował 30 gr. kilo, obecnie padnie- wzglę"dnie bochenek dwukilowy 70 gr, obes:ono w cenie do 32 ~r. kilo, chleb ciemny I cnie kosztuje 37.5 gr. a bochenek dwukiJo. !
Wo;ew6dzkim
75 gr.
i
(a) Z dniem 2 bm. rozpoczął urlop wypoczynkowy naczelnik wydziału opieki spóI zarządziło kontrolę miejsc sprzedaży i za- 1
łecz114!j Urz~du Wojewódzkiego 'p, Kazimierz
·
I strzegło, że pobieranie względnie żąidanie !
~a niszewski.
i cen wyższych, od wyznaczonych urzędowo
Również z dni~m 2 maja br. roz.począł
POLECA
cen maksymalnych podlegać będzie .karze w
l!flQP wypoczynkc.wy
naczelnik wydziału
myśl
Rozporządzenia
Pana Prezydenta 1
1
Rzeczypospolitej o zwalczaniu lichwy artyr olnictwa w Urzędzie Woj~wód-zkim w toS A. Kraków
kułami żywn::iściowymi.
I
pzi p. Jerzy Orłowski. Zastępuje go kierow11 'k p. Stanisław Konopacki.
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niepnemijajQce wrdenie.
trochę

łagodnego
k r e m u

i i u ż po
pieg ach.
... Ten krem to

Tow. Przeciwżebracze
we własne) siedzibie
Łódzkie Towarzystwo
Przeclwtebracze
infórmuje, że biuro swe, mieszczące się dotychczas w lokalu Wydziału Opieki Społecz
nej przy ut Zawadzkiej 11, przenic6ło na
ul. Kątną 10, telefon 277-62 ..
Towarzystwo uruchomiło konto wpłat w
K.K.O. m. Łodzi nr 424. Na konto to można
juz wpłacać kwoity na rzecz Towarzystwa
Przeciwżebraczego.
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przec1ez 1 Potocki i Wiśniowiecki i stary Kalinowski
nawet zabiega. Powiadali, że Potocki niebawem na ślub
nym kobiercu stanie.
- Dumy ty, Tymoszku. Gdyby Potocki był blisko
portu, pewnie nie odciągalby się długo, ale najprędzej
do niego wjechał. i kotwicę zapuścił.
- Tedy rób, jak chcesz, bat'ku, aby tylko dobrze
dla nas bylo.
- Zaufaj mojej głowie i siedź spokojnie w Czechryniu, nic nie . poczynając bez moje~ woli i wiedzy.
- Nu, pewnie ani o Onyśkę, ani o Horpynę pytać
ciebie nie .potrzębuję chyba?
·
Stary Chmiel nie odpowiedział na · ten niedowcipny dowcip.
- Ty idź, Tymoszku, i przywołaj mi tu zarówno
Bondara, jak Teterę i Wyhowskiego. Mnie porozmawiać z nimi trzeba.
·
- A posłów kiedy przyjmiesz? Ja przy tym być
chćiałbym, ćzęść podarków moją zabrać dla siebie.
- Nie obawiaj się, nk tobie nie przepadnie.

\

Dl

je!ienna na Polesiu, tańce „Korobuezka i Wuaduli", ,,Pnygoda s saj1cakiem" I ,wiele innyeh mniej
luh więcej naet;tojowrJi punkt6w proaramu.
Cało!~ zakończono odą,iewaniem I Brygad,-.
Wieczór pozostawił na sebranym audytorium

A. PIASECKI

"' ,:._
„iłmlllmliBBl:iliill„-mD.,.llllllllBll:~~
- E'I&'
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Dziatwa zor11anl11ował1 „Regionalny wlees6r
ptileski", na który złożyła li~ c;tść pow1u1 l artystycma. Na wstępie kierownik szkoły wyglOłB
przemówienie do obecnych, że odległoAć geołf••
liczna nie mołe być b1mulcem w nuvqzyw11•i11
kontaktów kulturalnych. Przyja5<1 dzieci 1 Pole~ii
do Lodzi ma dla nich samych wielkie 1n1caenle,
pozwalaj9c im n1 ro:u1en:1nie wyobrlłenła lifi
tylko o wielkości terytorialnej Polski ale 1 o jej pe
ttdze i 110,twie crwiliaae-yjnym.
W ~11.saym ciuu n11ttpi10 pttemów\enie ltd
n&go 1 ucmi&w tr.koly na Poleaiu. Słowa d1leck1
przepojone były sentymentem i rado8ci1 zaruem•

smętny chsrakteryatyc1ny dialog paatu11ków. ~aća

Łodzi podrożało.

_

W GIMN. IM. KS. SKORUPKl.
b) Wczoraj w lokalu Ginm11jum im. ks. I.
Skorupki ..,, Lodai odbyła alt m•wandnla UrO
czyeto&ć, w kt6reJ udział wai~y zaprouone przn
Samopomoc Ucwiowskt pray Gimnbjum d1leei
szkół poleskich.

Po odegraniu Hymnu Psń!łwowe10 pnysttpio
no do czę'ci artystycmej. Była tam i sapowltdi

• • •
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Wezy„cy ;r;jednoc11 ai~ w pr•:y szlachta, tniea:ttzanie1 widniacy.

Z2pami~1aj

Łodzi

I

Wielka ma zawita6 smiana,
wolność, r6wnośc waaystklm danl.

Polsce

3 Maja w

I

N3gle milknie cisli• •bita.

Wszyscy

Dzień

I

Wchodzi król. W rado„nej wraawic

M1ruałek

wł ekopomną rocznicę

o gcdzinie 9 rano zapełnił sie lokal
ptzxchodni przeciwgruźliczej przy ul. Narutowicza. Pięćdziesięciu wynędzniałych, wychudzonych o bladych twarzyczkach i smutProgram dzis fe jszy~h uroczy·stości
nych 'Spojrzeniach chłopców oraz 50 dziewco:nek stawiło się na punkt zborny pod vpteką swych matek i c~ców. Wszystkie dzie- 1 Z okazji dzisiejszych uroczystości obcho- dowanv naporem wrogów i brakiem Jedno· żyje! Niech żyje prezydent R&~zypoapolł·
tej PolsJriej prof. Ignacy Moścłckłl · Niech
ci Sekcja Walki z gruźlica zakwalifikowała d11 rocznicy Konstytucji 3 Maja Komitet ści wśród Polaków.
na kuracf~ czterotygodniowa w prewen- ' Obywatelski w Łodzi wydał oo mieszkańmatego też dziś, kiedy obchodzimy roc:z tyje Wódz Naczelny Marszałek Edward
torium łagiewni<:kim,
I ców miasta odezwę treści następującej:
nicę Konstytucji 3 Maja, pamiętajmy, że Smigły • Rydz!"
I
W przychodni spcf)trzegamy personeli
wrogów wewnętrznych martty tych samych,
! pielęgniarski, pod którego opieka dzieci maOBYWATELE!
że napór ich woli rozszerzenia swych wptyPROGRAM UROCZYSTOśCI,
1j~ udać się dQ Łagiewnik. Rychłemu wyjazW roku bieżącym N.aród Polski święci wów u nas jest silny l że tylko silny, zieDzisiejsze uroczystości obchodu rocznicy
Widzimy 147 rocznic~ wiekopomne~o wydarzenia j dnoczony Naród Polski, ku jednemu celowi Konstytucji 3 Mata odbędą sie w Łodzi wedowi asy~tUi<J lekarze miejscy.
l między innymi dr. B. Misjona, zastępcę na- histor)'Cznego - rocznicę Konstytucji 3-fo zmierzający, tym naporom obCym przeciw- dług programu niżej podanego.
i ci~lnika Wydziału Zdrow.otności Publicznej Mata. Czcimy ten dzień, J!dyż był pięknym stawić się zdoła.
I
O godzinie 7 hejnał z wież, o j;r,Odiinie 9
Zarządu .Miejskiego, craz dr Stanisława i wtdocznym dowodem odrodzenia i jest po
Ten tyllko trafnie święcić będzie rocznicę nabożeństwo w świątyniach wszystkich wyStańczaka, inspektora szpitalnictwa miejs- wszystkie czasy cennym dokumentem wysil- Konstytucfł 3 Maja, kto o tej prawdzie bę- znań, o goidzinie 10 uroczyste naboteństwo
kiego.
ku zb'orowego przy urzą.dzaniu własnego dzie pamiętał.
' w Katedrze, o god-zinie 11 wręczen.ie przed
Po sprawdzeniu personaliów, dzieci, ura- wewnętrznego życia i ustroju państwowego
Zjednoczonv Naród Polski, pomny swego Katedra sprzętu wojennego przedstawicie·
dawane oczekująca ich zmianą, zaię!y miej- na podstawac~, wypływających z nai'głęb- posłannictwa dziej•awego.. n~śtadutący mą- lo.m wojską, .o godzini~ 12 defilada prfy .u!.
~ca w wygoąnych autokarach Kole1ek Do- 1szych wartości duszy p0Isk1e1.
<lre poczynania swych wieltuch przodków, P10trkowsk1e1 106, a nie na Placu Wolnosc!J
1azdawych i skierowane zostały do I miejOdrodzony Naród, Zmartwychwstałe Pań zbuduje wielką Polskę.
jak projektowano uprzednio. o godzinl-e to
s~iego za.kładu kąpielowego w celach doko- stwo Po:skie podniosło rocznice Konstytucji
Nal]aśnłejsza Rzeczpospolita Polska niech przedstawienie dila :tołnlerzy
garnltonu
nania dezynfekcji odzieży, k~oieli i zabie- i 3 Mafa do godności święta. narodow~o,
łódzkie~o w Teatrze Po~ularnym, o godz.
15 rewia sportowa na boisku IKP - O~rogów zdrowotno _ sanitarnych. Po pół-godzt chcąc podkreślić przez to, ze zagadmenie
. nie dzieci„ cpuściwszy zakład kąpielowy, o- j .u~troju i konsty~cJi jest Jednym z najważdówa 28a (wejście dla wszystkich bez.pła•
·strzyż.one 1 czyste, udały sie tymi·ż auto.kara- mejszych dla Panstwa Polskiego.
Nową UdorzeDłom krwi do m'zaa. płac I merca tne), od gcdz. 17 do 19 k.oncetty or.klegtr l
mi, seridecznie żegnane przez swe matki, w Konstytucję z kwietnia 1935 roku posiadamy, przeciwdz:iała się częstokroć szybko dz:ięki chórów na placach: Bałuckim Ryl\kU, Placu
Jest ona podstawa nasze20 życia i ustroju. szklance n at ur a 1 n e 1 w o d Y g 0 r z k Ie i \Volności Rynku Leonhardta i w parku
I dro()'e do Łagiewnik.
Rozpromieniły się w drodze smutne twa- A!e pam:ętajmy, że po Konstytucji 3 Maja FRANCISZKA· J6ZE• A Zapyt. Wan. lek. .żródłi·ska ; o godzinie 19 przedstawienie dla
rżyczki dziecięce. Zmiana miejsca i rozmai- I przyszła Targowica i upadek Polski, spowozwiązków robotniczych w Teatrze Polskim.
tość nowego ctoczenia bynajmnie.I nie hamowała dobrego nastroju dzieci. Towarzyw Łodzi.
szą dziatwie w drodze pielegniarki. Młodo
ciani kuraciusze rekrutu~.i slę przeważnie z
pośród dzlatwy w wieku przedszkolnym.
Spostrzegamy kilkoro dzieci również w wie
ku szkolnym. Są to dzieci, które zwolnione
bn. 111. 8łlorupłli.

Cela uolica od rana

cinną ni

i 50 dziewcząt.

wano je, Chłopcy zaięli prawą stronę pre-, twy tam P.rzebywającej . Norm.alnie dziecio1t1
wentorium, dziewczynki lewą.
przybywa w okresie 4 tygodni o4 5 dn 8
Należy nadmienić, że zdrowe, klimatycz- kilogramów na wadze.
ne Łagiewniki, jak to już stwierdzHa praktyka, znakomicie wpływają na kuracię dzia-

W

Już

neka

chłopców

Radosny tboment dla 50

Łagiewnikach.

hucey, jak

Łagiewnik.

zagrożonych gruźlic~ opuściło Łódź.

dByli~my ~~zorai świadka~i szczególnie został~ od nauki ze wzgledu na zły stan
.
ZJ"CJU gro!11a.dk1 ~z1ec1 rod~1cow na.1~1edmeJ-1
. I?o Łag1e~nik dziatwą przybyła 0 go14 SS s.zyc~ •. dz1ec1, ktore zagrozone gru~l!cą, za.-, dz1.nie 10 ż minu~ami. Powitała .ie w prewen:kwahfi.k_owane zostały p_rzez . ~ek~Ję Walkt tonum dr f. Witkowska. Tutaj rozsegrego7 11 z Gruzhca przy Zarządzie M!e3s.k1m na kurację zapobiegawczą
do prewentorium w
10· 45
19.24

Nr 12 ()

Wtorek 3 maja 1938 roku.

Po zdrowie do

100 dzieci

.... >ZIS Rocz Konst.

•

ŁóDZKT"

Nu,

pamiętaj.

Po odejściu Tymoszka, Timoficj przyniósł hetmanowi je.ctzenie i, .postawiwszy je na stole, nalał kubek
wódki i stanął przy drzwiach.
- Ty ręcznik na rę.ce \YCŹ, Timofiej - rozkazał
hetman. - Po pańsku naucz się służyć welykomu hetmahowi zaporoskiemu. Ty u Czaplińskiego nigdy z rucznikom na rukach nic stal?
,:_ Stał, wełykyj hetmane.
- Tak i teraz zawsze z rucznikom ty mnie służ.
~ Słucham,_ wełykyj hetmane.

Bchdan zasiadł do stołu i wziąwszy w obie garście
potężne udo baraniny, jął szarpać je zębami, brudząc
przy tym wspaniały kontusz, jaki miał na sobie.
W trakcie jedzenia nadeszli Tetera z Wyhowskim.
- A Bondar gdzie? - spytał hetman przez zapchane mięsiskiem usta.
- Poszedł gdzieś, kozak w kwaterze nie za stał go.
• - Ale może nadejdzie?
- Może nadejdzie.
- Mnie on bardzo będzie pctrZ('ony„. Siadajcie,
sokoły, siadajcie i, jeśli wola, częstujcie się sami gorzał
ką.

Atamani zasiedli do stolu naprzeciw het~1rnna i podczas gdy Chmielnicki w milczeniu zapychał się baraniną, oni popijali wódkę, czekając, aż hetman uko1'iczy
jedzenie i zacznie mówić.
W ko11cu Chmielnkki odrzucił kość pod próg, rę
ce w hajdawery: adamaszkowe wytarł i pociągnąwszy
z dzbana potężny łJ.k wina, spojrzał w twarze atamanów
zagadnął:

- Pojedziecie w posły do Jass.
- My? A przecież posłowie hospodara na przyjęcie w Czechryniu czekają.
- To nie ważne. P ojedziecie do Jass w imieniu
moim i Tymoszka i przedstawicie hospodarowi prośbę
naszą pokorną, aby córka jego, damna Rozanda, w zamęście synowi mojemu, synowi wełykoho hetmana zaporoskiego dana została.
- jesteśmy gotowi, hetmane - odrzekł Tetera.
- Ale politycznie zachować siP blm .winniście.

- Zawierz nam, hetmanet że sprawy rtie poszkapimy - zauważył Wyhowski.
- Nu tak, ty Wyhowskit Lach prawie, białoruczkl,
paniątko, ty obyczaje pańskie znasz, taj ty pojedziesz
w głowie poselstwa, jemu przewodniczyć będziesz, racje przed hospodarem wywodzić. Ale dobrze byłoby,
aby Bondar tam pojechał. On polityczna głowa, otwar•
ta, sprawy publiczne dobrze znająca i obyczaje pańskie
Jakby na te słowa tylko czekał~ wszedł Bondar.
- Wybacz wełykij hetmane - rzekł już od proga
- owo spóźnienie, ale nie wiedziałem, iż mnie potrzebować będziesz o takiej godzinie.
- Nic nic druhu ty mój. Siadaj i posłuchaj, o
czym my tutaj radzimy. ja ciebie razem z Teterą i Wy•
howskim do Jass zamyślam posłać! swatem was wszystkich nazn aczam.
- Swatem? Do jass? - zdziwił się o~romni~ P,gndar i serce ścisnęło mu się bolesnym przeczuciem. ,
- Czyż to ciebie tak bardzo dziwi?
- Dziwi nie dziwi, hetmane, ale powiedz ty mnie.
od kogo i do kogo my w swaty jechać mamy.
- Od Tymoszka Chmielnickiego do domny Rozandy, Lupuła hospodara wołoskiego córki. Czy nie my„
ślisz, iż połączenie takich dwóch
dworów przyniesie
wielką korzyść obu stronom?
Dymitr wpił się mocno w ogromną twarz Chmielnie·
kiego i zawisł na jego workowatych powiekach. Przy•
szło mu w pewnej chwili na myśl, aby zerwać się nagle z miejsca, dobyć korda i utopić go po samą ręko
jeść w piersi netmana zaporoslcir;-go, ale opanował się
prawie natychmiast i pośpiesznie odrzekł:

~fr.
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Dziatwa • szkolna z całe.i Polski
-~
przemówienia P. Prezydenta R. P.
I

braŁaniea

Dnia 2 maja 19~8 r., po długich i c!ętkich cieroieniacb, op3trzona św. Sakra·
mentami.
w Panu nuza
c6rlca, siostra.
i szwagierka

s. t

p.

słucha
Dla akcji radiofonizacji szkół przemó·
W dniu 3 maja od godziny 14.30 do
wienie
Prezydenta
Rzeczypospolitaj hę·
14.50 w ramach audycji tra'asmitowanaj ze

Jadwiga-Maria C checka
~aboteńst~o hłobne za spokój duszy oclbę11'ie się w czwartek, 5 maja 1938 r.
w kcl~ttle parafialnym w t.ęczycy o godT., 9 rano. oociym nastąpi wvprowadie aie
zw lok na mlej1cowv cmentarz kato! icki do grobu rodzinnego. O czym zawiadamia kre.
wnycn, p1zy\ac16Ł i znajo'llych, nieutulona w żalu

liiiiiii+

11

Rodzina
,~p

.

dzie niewątpliwie potężnym bodźcem do
dahzego jej rozwoju.
W orgainizowa'niu ur<>czystości w Lubochni wespół z Polskim Radiem wspóldziałąją: miejscowY
Społeczny
Komitet
Radiofonfaacji Kraju, właidze admini~tra·
cyjne og#ne i s„kolne. Nauczycielstwo pol
skie we
wszys.tkich
zradiofonizowanyeh j
szkołach przygotowuje się staramtie do zor.
ganizowa'nia zbiorowego słucharua przem6- :
wienia Pana Prezydenta przez młodzież

szkoły

przutywszy lat 36

Ił

'

Dnia 4 maja o godi. 9 rano w drugą bt>lesną tocznl•ę łniierci
t
!. t P.

w Lubochni pow. rawi:;ko · • mazo·
wieckiego nadane zostanie przez radio
przemow1enie
Pana Prezydenta Rzplitej
do dziatwY s:l!kolm~j, zgroma<lzo1Uej w tym
czasie przy głośni ach w cał)'lIIl kraju.
Transmisję z Lubochni o:~ganizuje Pol·
skie Radio z okazji obdarowa1aia Pana Pre
zydenta R. P. c.dhiomikami lampowymi
20 szkół rejonu spalskiego. W czasie tej U·
roczystości
odbiorniki lampowe zostaną
wręczone delegacjom wezystikich obdarowa
1Ilych szkół.

szkolną.

Pod oatrym

Z
ż1cia Tomaszowa Mazowieckiegae
T·wo
naulci, L1teratury Sztuki przy oracy.

Adwokata JOZ EFA AD AM OWI CZA

kątem.

„Ostłand"

atakuie Slask

Przyjaciół
i
Najnow.szy numer (8) „Ostlandu" podaje licz
hę Niemców w Polsce na l.14{).000, a mianowicie:.
Dnia 29 kwietnia rb. w sali Ratusza odb~i·o się ciół Na~ki. Literalury i Sztuki w Tomaszowie Maz. (Lkzby w nawiasach s11 podane według i\Pisu 1 19~1
dor<>czne Walne Zebranie czlonk6w Tow. Pr~yja- W zebraniu, na zaproszenie Towarzyslwa, wzil!ł roku. ·
udział dr. Wł. Zawistowski - naczelnik Wydz. Kul
woj. poznafukiej i pomorskie 330.000 - (28.480),
tury i sztuki w l\Iin. W.R. i 0.P. Dr. Zawistow$kl
woj. centralne 350.000 - (261.900),
pt.
„Metody
organizowania
sztuki",
nawią
prelekcje
Niedługo
się · łupem.
Wołyń 60.000 C46.900).
zując do celów i .zadań Towarzystwa.
Polesie, Wilno i Nowogr. 5.000 - (2.700).
Ze złożonego przez ZarzQd sprawozdania - wy
Małopolska 60.000 - (40.000),
·
woj. śląskie: śląsk Cieszyński i Górny ślęsk
335.000 - (90.545). Razem 1.140.000 - (740.925).
Amatorzy cudzej własności ukaranl wuęzieniem.
Nle wdaj11c się w zbijanie najzupełniej <lnwol
nic skonstruowanych cyfr, pragniemy wskazać na
(w) Onegdaj przed Sądem Okręgowym cja zdołała już wpaść na trop przestępców,
Po przewodzie sąd wydał· wyrok skapunkt najbardziej charakterystyczny, to jest pod:rnle
stanęła szajka znanych złodziei, którzy w dostała się do mieszkania .Woźniaka i skra- zujący Józefa Borkowskiego na 1 rok 6
~yfry Niemców w woj. śląskim na 335.000. _podczas
nocy z 22 na 23 stycznia dokonali kradzieży dzione rzeczy zabrała, a sprawców kradzie- mies. więzienia, Józefa Ra<lizbanka na 2 Jata
gdy wiadomo doskonałe nawet Niemcom, że o<J Eą>i
w faibryce Bucholtza.
więzienia, Kazimierza Sobczaka
na 3 lata
su 1931 r. liczba Niemców wskutek różnorodnych
ży wraz z Woźniakiem aresztowała.
porces6w w dalszym tiągu malała i dziś nie wynos.i
Trżech zawodowych włamywaczy Józef
Rozprawie przeciw nim przewodniczył i Woźniaka na 10 mies. i 100 „~otych grzywwięc, jak 75 tys.„ Ażeby podać cyfrę 335.000, Niem•
Bor)cowski, Józef Radzbank i Kazimierz s. Niklewski, oskarżał prok. KOJPCzyński, ny z zamianą na dalsze 1O dni więzienia.
ców w woj. 6l1skim trzeba być... cięźlto chot"ym.
Sobczak upatrzywszy sobie przed tym do- obronę oskarżonych wnosili adw. Rapaport
Ze względu na szczer~ :przyznanie, skruPodejrzewamy, że choroba ta powszechnie panujęca
ikła:dnle teren działania, około półnO!Cy za- i Bocheński.
chę i dotychczasową nienaganną· 1przeszłość
w „Bund Deut9~hcr Osten" i „Ostlandzie'' na;i:ywn
się nienawiść do Polski i apetyty rewizjonistyczre.
brali się do fabryki od strony sąsiedniej poWszyscy oskarżeni prócz S(jbczaka do zawieszono temu ostatniemu wykonanie tej
A może' „Osrland" doliczył tu do narodowo&cł
sesji, następnie postawili Borkowskiego na winy się przyznali.
nike, że Towarzystwo rozwijało ożywionQ działal
,kary na 3 łata.
niemieckiej, nowostworzone „szczepy niemieckie":
ność
kulturaln11.
W
okresie
sprawozdawczym
Town•
czatach, a sami oknem d<Qstali się do ·skła
1
rzystwo zorganizowało 25 imprez artystycznych i od „Szlonzoków" i ,,Wasserpolaków ' !
dów, skąd wynieśli ki1Lkanaście sztuk towaczytów, oraz wyatawo obrazów. W imprezach tych
tu, jedwabiu i bielizny na sumę przeszło
między innymi, udział wzięli, Maria Dlłbrowska, M.
Brzmi polonez 3 maja.-.•
3500 ił.
Chrornański, prof. S. Hlll!sen, prof. St. Kołaczkow.
We wtorek Rozgłośnia Łódzka nadaje
ski, Jerzy Zawieyski, II. Ladosz, poeci J. Cze-clio.
Następnie cały ten transport zawieźli
Stpecjałną
audycję w wykonaniu artystów:
wicz, Kołoniecli:i,
Sowiński, Koncertowali;
Il.
taksówką do znajomego Sobczaka, Woźnia
scen łódzkkh pt. „Brzmi polonez 3 maja".
Sztompko,
S.
Szpinelski,
Z.
Dygat,
St.
K.
Sl.ymanow
ka ł tam go ukryli. Rano sprowadzili pasefirmy polak lej i cbrześeil a 15.1kłej
ska, E. Umińska A. Szlemińska. Ogólna frekwen· Audycja ta w opracowaniu dr Jerze.go Rotów, aby nabyli skradzi011y towar, nie zdą.
cja publiczności wyniosła 10.040 osóh, w czyffi na nard - Bujańskiego poświęcona jeM jakby
tylł jednak dokonać sprzedaży, gdyż potispecjalnych audycjach - 3.660 młodzieży na wie
czora~h popularnych 4.710 osób. Na wieczory po- wspomnieniom z okresu pierwszej konstytupularne 2525 osób bezrobotnych otrzymało bezpłnt cji, czasom ostatniej niewoli, a opiera się
ne bilety wstępu. Akcję popularyzatorski! z inir.jaty na prozie i poezji. Maluje ówczesne nąstroje
Łodzi.·
wy Tow. prowadzi sekcja, nomie nazwę Mi~dzy
wśród społeczeństwa. Adycja O'Parta jest na
stowarzyszeniowej Komisji Artystycznej. MKA. imr
ganizowałe akcfo rozdawnictwa biletów ulgowych cytatach z Ignacego Chrzanowskiego, Hugo
do kin, po 25 gr. dla bezrobotnych i robotników se Kołłątaja, na słynnym wierszu Marii Konopni
Rozbudowa wschodniej dzieln;cy miasta.
zonowych. Dilerów tych rozdano 13.350. Pom1dto cki.ej p. t. ,,3 maj" oraz wyjątkach z „Pana
.
•
.
• •
l\fKA. przeprowadziła w porozumieniu z warsr:nwOstatnie lata w 1hidalnofd Zarzodu Miej~lego le1aJącej między ul. Magi.ma·~kę i Wlerzhow11 orRz 'fskuJ~ ł W}'Jazd do stolicy, odp~w11d~JQC1 wymo. Ekim instytutem Teatrów Ludowy•ch - kurs ten. Tadeusza" Adama Mickiewicza ,,Ora JanAudycj~
~ywaj1 pod 1111kiem energicznego i stanowciego czfściowo ul. PóJnocnQ.
gont p1erw„-zego w Polsce po stolicy miasta.
tralny dla członków miejscowych zcspoł6w amator kiela" - brzmi polonez 3 maja.
UJ. Chłodna zaprojektowana 20 mtr. 11erokof. 6kich.
·
tę usłyszymy o gcdz. 18.25.
dtlenia do 1europelr.owanla Lodzi pod wzgli;dem'
Dzięki rym zasadniczym poeunięclom wjazd do
Jej wyglądu HWD{llrzne110. Nietylko wloe doprowa 1Warszawy odLyWaĆ •ię będzie mógł najpiękniejszy cl po!11czona została z ulicQ prowadzQct do nosy/
D11f;ym 1ukcesem Towarzystwa było naliycie for
dza 1it1 do odpowiedzialnego 6!Bnu jut luniejfre mi dzielnicami Loci.i: ul Narutowic.za pfocem Dę· Strykow - Warszawa.
.
. ·
tepianu koncertowego firmy Bechstein co wybitnie
~rzeclwko ospie
dzlemłee, lea jednoc:r:einle etwarza aię nowe dziel. browskiego, Tręb:ickv, Wierzbow~, Zagajnikowf i
~a rdzo waź~e jest. rówmef; zaprojektowanie t~r- ułatwia Towarzystwu roi,wijanie akcji koncertQwej. Szczepienia
I
'
nlee, atwana 1i9 odpewiednie, wlaeciM1 warunki"' wreszcie nowlł ulicQo Sporną przedłużeniem ul. Wie- gow1ska o pow1erzchn1 około 10,000 mtr. przy ulicy
W toku jest ol'.ganii:owenie czytelni czasopL-m 1
Wydział Zdrowia Publicznego Zarz11du M1ej!k
do powstawania tych ddelniic. Obecnie więc
rzhowej - ał do autostrady, s całkowitym ominię· Mnriań&kiej w odległości 80 mtr. od tiliey Brze- książek naukowych i artyttycznycli. Sprawozdatde {ego pnypomimr;' że w dniu 4t bm. rozpoczynajł &i(!
wad1one " pr1ce nad europeizacj,
wschodniej ciem dzielnicy bałuckiej.
zińskiej, która będzie służyć przeważnie dla mlesz. finansowe Towarzystwa zamyka al~ globalnie sum11 szczq>ienla przeciwko ospie.
ddelniey Łodzi - przedłuEenle od ulicy N aruto-l
W ten aposób 1 jednej strony Lódi zyska tak kańców okolic, oby nie byli zmu~zeni jechać na u1r 5.186 zł.
Szczepienia będą beąiłatnie przeprowadzane w
wle1a ulic WienboweJ, Trębackiej i Zagajnikowej bardzo jej .potrzebne i pqżądane tereny w mieście gowis~a przy p~.• Ko§cieln.~ ~ placu Ba~~ck~,
Powa!ne wynik.i pracy T. Prz. N. L. ł S. puyję S dozora ch sanitarnych miejskich oraz w lokalu
1 ul. Sporną oraz nowej drogi do autostrady LóJź. pod za.budowę nowej, zdrowej dzielnicy, z drugiej wpłyme to rów01e11 na odc1ązema ul. Brze~msk1eJ. te zostały przez zebranych członków ł sympatyków
przychodni miejskiej przy ul Rybnej 2-4. W do
Stryków-Waruawa.
z uznaniem. Wyrazem tego było również powofonie zorach w godzinach od 8 do 10 i w przychodni prz:v.
tego samego zorzQdu z p. Cz. Rqczaszkowo na cie- ul. Rybnej w godzinach od 15 m. 30 do 17 m. 30. '
Zamaczyć tu nalely, te oddział Regulacji Mia.
le.
ata, utwierdz.aj•c odnołne plany. umiejętnie wy·
DANCING LóDZKIEJ RODZINY RADIOWEJ.
kor1y1tał najwyłej połoione, 1uche tereny, gdył
Dnia 3 maja hr, o godz. 17-ej, w restauracji Hopne1 W6pomniana wylej rozwiązanie, powstaje notelu Polskiego, przy ul. Piotrkowskiej 3 - Lód~ka
wa osiedle, przezna.~zonc wyłocmłe dla nowoczes·
Kontrola piekarfi w r.odzi Rodzina
Radiowa urządza dla swych członków i
nych domów mieszkalnych, o 2 i 3 kondygnacjach.
SPORTYI
,Wydział Zdrowia Publicznego Oddział sympalyków dancing towarzl'ski, poł11czony z wy.
Odddał Rei11l111eJi l\lluta nie dopuści bowiem do IDEA.LNY WYPOCZYNEK
stępami artystów.
pqwtarunio. stnrych bł~dów, do stawiania budyn.
'sanitarny przeprowadził kontrolę wszystWSKAZANIA LECZNICZE:
Doch6d z dancingu został przeznaczony na bu.
ków nie od:powiadejocych nowoczesnym wymaga·
·
w cierpieniach artretycznych, reumatycznych. kobiecych kich piekarń w Łodzi. Ogółem zbadano w dowę Zakładu dla dz.leci niewid~mych.
niom. W ten sposób Lódł zyskuje doskonałe teKonsumcja od osoby wynosi 2 złote.
dr6g oddechowych, m\aidiycy. w stanach wyczerpania pierwszym kwartale rb. 343 piekarnie. Doreny pod nowi dzielnic~, znajdnjitcQ się w dobrym
punkcie. a dzisiaj alanowilJ':ll jeszcze surowy teren
w chorobach gruczołów wr.watłrznych. bien •łuzowych ł su· bry stan sanitarny stwierdzono w 71 pieJ>ńd przyszłę tahudowf;. Zaznaczyć należy, że ul.
rGwiczyOb, w s k a z ac b wysiękowych i limfatycinych, karniach, s.tan dostateczny w 210 1 stan zły
Pań
Sporna przedłużenie 111. Wietwowej i Zagajnikowej
•
ma być odpowiednio rozizerzone do 20 metrów Sezon Od 1 ma Ja
. oforooacie i prospekty: Komisla Zdroiowa w Rabce i Związek w 67 piekarniach.
odbi;dzie

się

Mha żafobaa w kołciele Sw. Knyia o eiym iawiademiają przyfacićł i znajomych

Żona

.

Kradzież

I dzieci

cieszyli

towarów w fa bryce Buebolłza.

Pijcie

herbatę

„SZ UMILIN"

Stopniowa lecz systematyczna europeizacja

l'liasio siwarza

now~ dzit!IDit~.

I

..

pro·l

0

Clla Doroslgch
dla DZIEC I

or;as czościowo do 40 rnetrow i zaopatrzona w jezdnie. trawniki, skwery i prze~ogr6dki, dzięki czemu
odrazu zyska wyglQd dzielnicy nowoczesnej, któr:t
stanie st~ w niedługim czasie ażdobł Lodzi.
. Jcdnoczcfoie jednak oddział Regulacji osll)c:;nął
Jeszcze jeden ważki i:el: uzyskanie wjazdu z War.
s::au.„ i wyjairdii do War!z;au-,· li ominięciem mal.o

Starego Miasta (Bałuty} i od.
ciq...nlem przec 1qżo11e} dotychcJas ul. Brzezińskiej.
Zaznaciy~ nalży, :!e na najwyłszym terenie tej

s yn

r:~p~ez:entacyjneg~

Uzdrowisk Polskich, Warszawa, Boduena 2.

4

Dziś wesoła
•

Do

•

C

h

, ________,
1 Znlik' indvwidualne

Na srebrngm

,,

od 28 IV. do 11. V.

Sianek

66°fo

·~

od

30 /IV.-2UIX.

Zapisy i informacje;

Wagons • Lits fCook
Łó1H,

PIOTRKOWSKA 68
telefon 170·70.

ekran~

OJ• CO'""'Y '

na

I

w kinie „Rialto".

Widziałem film owa razy i wybieram
się po raz trzeci. Jest cudowny! Nie będę
go opowiadał, ani streszczał. Cała wartość i urok jego opiera się nie na nowości sytuacji, ale ich ujęciu.
Czar, cudowna prostota konstrukcji i
kc,nfliktu ukrywa się jakgdyby między
klatkami
taśmy filmowej.
Drobiazgi.
Szczególy, Niuanse.
Ale jaki wywołują
efekt i wrażenie.
/
Jest to film, który chwyta za serce, jest
wytchnieniem, urokiem, sł.ońcem ... Deanna
Durbin jest prawdziwym symbolem rado-

indtw ·dualne

1'o Sławika i
..~.

Właścicielom piekarń o złym ·stanie sanitarnym spisano protokóły i zobowiązano
.Gaz spełnia marzenie każdej gospodyni.•
do usunięcia braków. Piekarnie te będą pc1d N~Joczyw1stsza. prawda, łx>wiem gdy się znaf~
dz1esz w, ~k!ep1e Gazowni Miejskiej wśród naj·
dane ponownej kontroli •
nowoczesn.1eJszych urządzeń gospodarstwa doVT •
mowego! Jak kos.zmar. stają
przed
oczyma.
Ochotnicy wojenni dla armii wszystkie zadymione i zabrudzone węglem ku
chnie .w m~eście, kobięty z rozpalonymi policz(a) Z inicjatywy ochotników wodennych ka~i i. zruJnowaną cerą. Natomiast ile pokus
Magda Schneider jest jedną z najmil- pracowników fabryki Biedermana, pod nad- zna3d~1es~ w zgazyfikowanej kuchni!.. W takiej
szych aktorek, jakie zdarza się oglądać n~ zorem kuratora zw. ochotników St. .Pawła· kuchm me ma pr~~de. :vszystkim swędu, Apa•
ra~y ~azowe umozhwiaJą· szybkie ugotowanie
ekranie. Jej partnerzy llans Sohnker l
· h ka przeprowadzona została zbiórka i ufundo k'.lzd~J potrawy, dokładne i właściwe wypiecze
Paweł Kemp- sekundują jej z werwą l u wany granatnik craz ręczny karabin maszy me c1a~t, P.rzygotowanie kąpieli o każdej p'Orze
morem.
w czasie kilku minut, tanie prasowanie, gdy?;
„Syn czterech <>jców" jest komedią na nowy dla Armi.i.
.
są sprawne, czyste i oszczędne. W nowoczesnej
wskroś pogodną, wyroz111a1ącą się bogatą
.Na granatn1~u um ies~czone są inicja~y kuchni gaz?wej ?biad dla sześciu osób, złożony
, • e. erii Krytyka zagr" ni I związku ochotników wojennych. Wręczenie z zupy.' mięsa, Jarzyn i kompotu zµżywa gazu·
1
pomys owosc1ą r zys
·
"'
t
ed t
..
ł d
.
zaled:v1e za 13-15 groszy. Natomiast koszty
czna orównu·e film ten z niezapomniany- sprzę u. pr~ s aw!Cle1om w a z WOJS1cowym zuż~·c!a węgla na tenże obiad wyniosą znacznie
m·1 c:zplag'1eram!1 wi'cden'sk1'm"1 ,,Csib1"" i· Pio- odbędzie się dziś przed Katedrą,
dro~e?· ,A .za~em tak modne dzisiaj hasło oszczę
ID:osc1 sw~ęc1 nawet w kuchni gazowej swoje
truś".
•
..
trmmt:Y. Zywot~ym dowodem racjonalnego go·
marne
Humor, sentyment, muzyka, piosenki 1
towama na gazie są t. zw. naczynia wieżowe z
pikanteria łączą się w jedną wspaniałą ca
,Według obliczeń Głównego Urzędu Sta- got.ujący~ się obiadem dla całej rodziny dosło
łc1ść.
tystycznego, w r. I 937 stracono wskutek za- wn!e na Jednym małym płomyku kuchenki.
Dziwem pomysłowego pieczenia jest również
targów w pracy 2659 dniówek. Najbar.dziej aparat słusznie nazwany przez Francuzów „prodiż".
krytycznymi były miesiące luty i maj.
Na widok tych cud6w uśmiechamy się popro
Straż Poiarna w Brzez"1nach stu pod nakazem gazu. Ponieważ zainteresowa
nie Pań Domu nowoczesną kuchną jest c'oraz
większe, Gazownia l\Iiejska w Łodzi u1·ządza w
Z inicjatywy p. starosty powiatowego swym sklepie przy ul. Piotrkowskiej specjalny
mgra Reindła Tadeusza odbyło s.ję ogólna kurs oszczi:-dnego gotowania na gazie. Swietna
zaiste sposobność dla Pań Domu i szczęśliwych
cuywatelskie zebranie mieszkańców m.
Brzezin w sprawie straży pożarnej w Brze- narzeczonych, bowiem co drugi r:iężczyzna jest
łakomy i nienasycony, a do jego serca trafia
ny m1e1sc, udostępnia obejrzenie tego cza zinach. Zebranie odbyło się
obecności się najłatwiej przez„. żołądek. Nawet ta Pani,
rującego filmu szerokim rzeszom łódzkiej Starosty Powiatowego, Prezesa
Zarządu kt6ra zupełnie się nie zna na kuchni gazowej,
publiczności, spragnionej prawdziwie go- Powiatowego Straży Porżarnej i burmistrza powinna za wszelką cenę nauczyć się tej sztuki, gdyż w małżeńskim raju sprawa odżywiania.
dnej rozrywki.
·
Re.
m. Brzezin.
gra pierwszorz~dną rolę. Tylko przez kuchenkę
\V wyniku obrad i ożywionej ·dyskusji gazową droga do wiedzy tajemnej osładzania
życia mężczyźnie smakołvkami ~mowegt> wyna tematy, związane ze strażą pożarną zo- rnbu.
o~więtenie dwóch
stał wyłoniony Komitet, którego zadaniem
Kursy oszczędnego g()towania na gazia dla.
jest qpracowanie sposobów zdobycia fundu- Pań Domu pod kierown1':twem rutynow~iego
raf.liostacyj polowych
szów na zaopatrzenie straży w sprzęt stra- kierc?wnik~ propairandy w te~ dzie~zi!1_ie ·P·. Re,p
Dowiadujemy się, że w programie uro - ··ac!. .
d . . .
. .
t
sza i wspo!pracy instruktorki p. Z1ehnsk1eJ odczystości 3-~Cl Maja J. E. Ks. Diskup Jasiń- ~ z 0 1 po niesienia tym samym JCJ go ~- bywać się b<;clą 9, 11, 1G i 18 mr1ja. P<1c;i;ątek
ski po nat\ ~eństwie w Katedrze poświęci wości bojowej. Społeczeństwo m. Brzez1111 o godz. 17. Natomiast 25 maja zakwalifikowane
dwie radiostacje polowe, ofiarc1wane garni- doceniając wartość
dobrze
,pQstawionej 1 urz~stniczki kur~u osz.czędnego Totowania na
zonowi łódzkiemu przez Spółdzielczy Bank straży opodatkowało się dobrowolnie n:'l gazie staną do occy(~llJąccgo ko:1.rnrsu, po~ącza
Przemysł.owc~w Łódzk!cł1,. Pierackie.go 15. rzecz teJ· tak ważnej· w
.
I ' t<''l'O z praktyeznym1 nagrJrh. 1,11. Zgłol':zema te
Poswięceme odbęd.;.ie się na placu przed
d
< •
t , ..
zbiorowym życiu S' : 1efon~cm~e. (1.21.-0s~ lub osobif"ic w S~lep~e Ga
Katedrą.
·
zowm M1eJ5lueJ, Piotrkowska 40 cod2aenme,
1po arczym ins. ytUCJi.

·Pensj·onarka.,,

15 °1()
Zniżki

J'el. 530-3S

- " p a Iace".
premiera w k inie

„Syn czterech ojców!" (Muzyka dla
naw7J ·' pr~yazłhśdowej dzielnicy, między ulicomi ciebie)- to przebojowa komedia wiedeńMarrnnską i Sporn4 oo. ~ernard):ni nabyli w roku : ska która dziś wchodzi na ekran kina
1931 teren 11koło 8 hektn1·ow, gilzie wybudowali ko
'
"
.
.
.
• .
.
śclół ł szkol~ i zamierzajo postawić szereg ·nnych ,,Pałace . Najlepsze siły wiedensk1ego fil
rrnwo·~zesnych budynków, z tym jednak, ze I zebu- mu, jak: Magda Schneider, Hans Sohnker,
dawanych będzie jedyni~ około 20. proc. t~re~u, l Paweł Kcmp i Fritz Imhoff dają k<mcert
rBs~ta zd przeznaczona ;est na ogrod, park i zie- ary aktorskie]· - pobudzają do ustawiczne
Ieniee.
1:>
•
•
•
, •
J.nk niesłychanie ważne i celowe było przeprawa go śmiech. u. Komiczne sytuacie, pr.zeshc.z
~
'
ł
I d St I
ł
z~me po i.cz.en}a. ulicy Wienibowej z ul. Sporną, ne me o te o za, pomy~ owa r~z~sena
D8.JWY!11°'.""DICJ 6,w1adczy fakt pełnego zabudowania to Wszystko Czyni l tej znakOffilC!e zre
~ krotktm C!BSIO P()J>rzecmej ul. Kołłątaja, prz)'- alizowanej komedii arcydzieła humoru i
wesołości.
·
Niezawodnie nie zabraknie nikogo z la
knących rozkosznei rozrywki na dzisiejszej premierze w kinie "Palace".

·do Poznania

Domo
i Szczęśliwych Narzeczonych I

ści życia.

l

Podkreślić należy z uznaniem dla dy-

rek~li kina toJ. że obniżaiąc ~iebywale ce-

w

„.

I

1

()',
8:1

6 '

...,_-,n· ra::

- - --

-~urier

,,Hurj~ra

Czy K. S. Geyer

zdobędzie ją

na

W nieazlelę an. 8 maja o godzinie 13 w sporty a szczególnie biegł. świadczą o tym
parku Poniatowskiego rozegrana zostanie liczne zapytania telefoniczne w tej kwestii.
po raz. ~gL no.wa nagroda „Kuriera ŁódzDo sekretariatu ŁOZLA (Przędzalniana
kiego" w 10-ym b iegu sztafetowym ŁO.CLA 68), po<i którego opieką rozgrywany jest
na przestrzeni 14 kim. 500 mtr.
nasz bieg, zaczęły już napływać zgłoszenia
Bieg odbędzie się w głównej alei parku. drużyn. Jak zdołali śmy się zorientować, niStart i meta obok szkoły Włókienniczej przy kogo ze starych rywali lo,kalnych n ie za:wejściu u wylotu ul, żwirki. Trasa biegu, braknie na starcie.
1ozpoczyna się przy lym skręcie alei główKto pretenduje do zdobycia nagrody? W
nej i bieg nie wokół parku w .kierunku ulicy pierwszym rzędzie „starzy rywale": KS.
Radwań ski ej, poczym następuje skręt w kic Geyer, ŁKS, Zjednoczone i Krusche-Ender.
runku dwoJca Kaliskiego, przebieg obok 1Czy k~oś inny wtrąci się d:o tego tradycyjklomku tuż przy wy'locie alei w kierunkiu ul. nego kwartetu? Trudno w tej chwili przewi
Łąkowej i dalej do drogi głównej do miej- dywać, jednak z góry mOfż na sądzić, że ta.s'Ca skąd odbył się start biegm. W miejscu kie druży ny, ja k Boruta, TUR czy WKS
tym następować będą zmiany sztafet.
zdołają zawiązać równo rzędną wa lkę.
Zawodnicy biegnący kończą bieg i odDwie nasze nagrody przechodnie stały
[dają pałeczki nowym zawodnikom kolegom się juź własnością KP Zjedno czo ne, który
!klubowym, kt órzy w dalszym cią1gu walczą był w. owym czasie w konkurencji sztafeto0 pierwszeństwo w całym biegu, który trwa w ej najs ilniejszy. Nagroda trzecia z k c.•l ei, o
JOkoło 1 godziny i jest podzielony na 7 ctat:· ··:•
1Pów po 2 kim. Razem okało 14 kim. 500
t.·
. .-·..: :
:metrów.
~
Bieg. wzbudza olbrzymłe zainteresowanie
rtie tylko wśród klubów sportowych lecz i

.

łódzkiego lubiącego

DZISIEJSZE ZAWODY SPORTOWE
Kalendarzyk sportowy w Łodzi na
'dzień dzisiejszy przedstawia się następują
co:
lekko atletyka. Na boisku Wimy o go
~zinie 16. 15 Biegi Narodowe Na przełaj
Piłka nożna. Na boisku Sokoła w Zgie

rzu
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-„

--- --

·- ·

---

Noc~od~:~j~~żU~~Hr~~ąT~;~ki:

PKOl

a)
H. Dn„
kiewiczowej, Zgierska 87, J. Hartmana, Brzezi11!ka
f
Dnia 30 kwietnia 1938 roku odbyło się w · 24, W. Rowii1skiej Plac Woln~ści 2._ A. Pe~c1mana
l PKO 12 publiczne premiowanie książeczek na i Ski, Cegielnia.~a. 3~, W. Dan.1~leck1eg~, P1otrkow
wkłady oszczędnościowe premiowane serii III. ska 127, F. W0Jc1ck1ego, Nap1orkowsk1ego 27, K.
Premie po zł 1.000.- padły na nr n. . : Kempfiego, Karolewska 48.
-

lódzkifi0

w dniu 8 maja b, r.

:wśród społeczeństwa

1 lOSOWJAisee:rk1~1-iąlilelc.zek

sporło~„

O naerodt;

- - ------------- - -

11
•

181875
·--------------··"
251269, 186692 192056 192207 215385 219780 ~
Premie po zł 500.- na nr nr.: - 150234
t'OLSKIE BIURO PODRÓŻ'<
156503 159 505 162386 164498 165091 167076
167587 169867 177417 181420 181997 185202
193165 193 521 194569 197402 197796 198258
którą odbywa się bi e g w dniu 8 maja, dwu- 201251 202326 202493 205625 206216 211320
krotnie przypa dla młodej i ambitnej druży- 212707 216139 218106 228081 239031 215062
nie KS Geyer w la ta ch 1936 i 1937. jeszcze 249848.
· d~
· t
t
b
· k
P remie po 250.- zł padły na nr nr.: _
65
ł..6dź, f>lotrkowsk11 lb
ie no zwyci ęs wo w ys a rczy, a Y pię na 150402 150768 150999 151596 151771 153039 1
stat ua stała si ę własnością bi egaczy KS 153444 154885 155119 155627 166112 161799
Tel. 101·01 > 266-50
Geyer.
162603 162681 164437 165300 165655 167276
Czy inni rywale na to pozwol? ? N a pew no 168594 169459 169780 169876 171818 172156
Wycieczka
'l
172519 175273 176654 177616 177748 180224
dołożą wsz elkich sił, aby szcz ęśli wą i pełną 179595 179844 179883 180263 181202 182349
sukcesów pa ss ę KS Geyer prz e rwać .
182780 183618 183651 183701 184503 185585
W tym właśn i e momencie t kwi piękno 186469-188182 188695 190045 190935 191792
bezkrwawei· w a lki 0 nagro dę sportową.
194795 195378 195424 195567 196453 197372
198843 200633 200774 201354 201546 203791
Ze względu na niewielki okres czasu, dzie 200,1038 204432 207707 208456 211191
lący nas od t e rm inu biegu, apelujemy do 215308 215362 216127 216731 217366 217411 217569
wszystkich stowarzyszeń sp orto wych , klu- 219049 219475 222383 222697 223901 227094 22S271l
bó w oraz zawodników niez rz eszonyc.:h, a b y 230149 230231 234371 236413 Ź36.'ill 236729 236470 1
237167 237777 237986 238666 238752 239211 240680 I
ja k n a jszybciej tgłosily swe d rużyny do ł..0 242457 247310 251059.
I
ZLA lub do redakcji „Ku riera Łódzkiego".
P oza ty m p adło 326 Premii 100-zlo towycłt. I
W cz eś nicjsze nadesłanie zgłoszen ia bę·dzie
Po raz d rugi padły Premie na następ u j ące 1
1
w ielkim ułatwieniem dla rrg:iniz:it0r{lw bie- k<i ążeczki:
.
Zł 500.- na nr nr: 197402 211320.
gu.
Zł 250.- na nr nr: 171818 195278 196153
········•. ·.·~„··•?· ,~ ··
208456 236511.
Zł 100.- na nr nr: 152088 171924 17197!:!
.
174180 177297 179416 180772 181853 1828!.U
194472 201738 206845 207405 221297.
Ogó łem padło 464 premii na lączną kw<itC
Pamięci adw. J6zefa
.
J z! 80.600.-.
Adamowicza
Ksi ążecz.ki serii Ili, na które pad ły pretn e
W związku z wiadomością o nabozeństwi~ żał~b
w poprzednich premiowaniach d otychczas nic·
nym, które odbędzie się w kościele ~w. K:_rzyza dnia
po d ję te .
4 maja o go-dz. 9·ej ran"O z.a duszę sp. J o~efa Ada~
Zł 250.- na nr: 237296.
Zł 100.- na nr nr: 152531 161591 171818 mowicza, wieloletniego prezesa i zafożyc1ela Tow,
175478 182593 136676 212775 213643 215805 Przyjaciół Francji w Lodzi - Zarząd .T~wariy~twa
uprzejmie prosi swych członków o wztę~le udual11
23-ł575 236891 233058.
w tym nabożeństwie dla zaakcentowania niewyi;aeającej pamięci dla świetlanej postaci Zmarłego i Je
go zasług jako społecznika
obywatela.

własność

--------------------------~--

.d o Dukarfsztu.

Ryczałty:

1nowro1;1aw
l'lorszgn
l'luszvna

,_Wycieczki do .~aryia~.

'I

J:

godz. 17-ej mecz o mistrzostwo kl.
A: Sokół (Zgierz) - WKS. Na boisku
Sokoła w Łodzi o godz. 16 mecz towarzy
ski Sokół ŁKS.
. Gry sportowe: Na stadionie ŁKS przy
'Ul. Al. Uniii o godz. 16-ej uroczyste )twarcie sezonu letniego oraz zawody o mi
:strzostwo.
Pływanie: 'iW basenie polskiej YMCA
przy ul. Traugutta o godz. 16.30 zawody
młodzieży; łódzkich szkół średnich o nagrody YMCA.
Rewia sportowa. Na boisku IKP rey.ria sportowa.

radiofon1cl~ ~

·":·~

::·' 't

o

Audycje

.- ·:

~::;

;:..i

WTOREK, dnia 3 maja
8.00 Sygnał czasu i pieśń „Bo~rod zic~" 8.~5
Dziennik poranny. 8.15 Koncert Orkiestry c1eszyns
kiP.go pułku strzelców podhalańskich pod dyr. kpt.
Józefa Bara nowskiego (przez Katowice)

WTOREK, dnia 3 maja
9.00 Regionalna transmb ja z Pohkiego Cieszyna
prze z Katowice) ll Rl'portaż Z) ~lsza św. polo
wa na Placu Koszarowym. Kazanie wygło si ks.
mjr. Kom trnty Pegłówek. Sprawozdawcy : Je
rzy T epa i Teofil Smykała

Kino, muzyka i sztuka
TEATR POLSKI.

Dziś we wtorek w święto 3-go Maja dana będzi<
w Teatrze Polskim o godz. 7-ej wiecz. przepiękn•

sztuka Zygmunta Nowakowskiego „Gałązka romia•
. .
rynu"w reżyserii Z. Biesiadeckiego.
Na ukoń·czeniu pod reżyserię, W. Kra11now1edue
go frapująca komedia Skutecky'ego „Małe nci:ę&.
cie Agniesz;ki".

POLSKI BALET REPREZENTACYJNY
w LODZI.
Specjalny poclęg wiozący Balet Reprezentacyjny
J0.35 „Adam Mickiewkz" o konstytucji 3-go Maja" s~ła~ąjącY ~ię 1 s. ~agon~w z ~tó~ych 2 • dekllrl•
_ reorytncja 10.40 Piosenki żołnierskie (płyty) 11.45 cJam1, rekw1zytam~ 1 kostmmam.1, Jeden • pereonc-i.
Start do Biegu Narodowego 3-go l\Iaja 11.57 Sygnał lem .techniocznym ~ 2 z cal!m se8poł~ pr11ybył dG
czasu i h ejnal z Krakowa. 12.03 P oranek muzyczny 1Ł~dz1: po ~z~ niez\~łoczn1e przy6'fłp1ono do mon-.
DZiś OTWARCIE SEZONU PIŁKI RĘCZ
(z Wilna). Wykonawcy; Orkiestra Wilcńeka pod tazu JUlrZeJSZCJ premrn17. ,
.
• •
NEJ.
dvr. Władysława Siczepań skiego i Wanda llalka La·
było .do przew1dzema Z8lnter~sowan1e JOd.óc:-hows'ka ~·uz~"{lce. 13.00 ,,Tru ci Maj w P oh\tim ttt.e)ną prenuel'\ jest ogromne, a bilety wprost
Dziś na stadionie 'Ł. K. 8. przy Ale·
Cit~•7.y nie" - tnn~misja z R''llku Ciesni1~kiego ror.rhwytywane.
,
Unii odbędzie się uroczyste otwarcie
(pr~.ez Katowice) Sprawozdawry: J erzy Tep~ i Teo·
Rep:ezentacyjn! Pol~ki Bale~ k}erowany p~zes
letniego sezonu piłki ręcznej z udziałem
fil Smykała. 13.30 Muzyka obiadowa. Wykonawcy: znakomitą ba~etm1strzym~ B. N1żynskt. wysttp1. VI
wszystkich klubów okręgu.
Ludowa Kapela Feliksa Dzierżanowskiego, Janina Ten.trze Polskim tylko dwa ra~ a to: JUtro w &r~.
Szymulska - ludowe
piosenki, Zespół wokalny dę l w ci;wartek o godz, 8,30 wieez,·
W, programie imprezy przewidziane
„Dziarskie cblopy" pod dyr. ~e~łaW11 Zelechowskle
'j est przemówienie powitalne, defilada za
go. 14.30 „Radiofonizujmy szkoły" - transmisja ze
.TEATR KAMERALNY.
wodniczek i zawoaników w kostiumach
1Zkoły pown. we wsi Lubochnia pow. Rawa Mazo.
DzU we wtorek o godz. 8,30 raz tylko jedne W14
spo~toV{ych .o,raz kilka s2otkań towarzY,wiocka (przez WarszaaY'ę). 14.50 „Witaj Maj _ Trze stawiona zostanie a.rcyweeola komedia wiedeńsktl
cl Maj" - audycja dla dzieci
wyk. zespołu „Ku ,,Mecz MałZeńs'ld„ w rełyserii Z. Bońcsy • Rel111
skich i mistrzowskicłi.
kiełek Sląskich' ( s Katowic) 15.10 Audycja dla wicz.Ziembińską, Skubniewsk1, Bończłt
Hań·ezl•
Najciekawszym niewątpliwie punktem
wsi: l) Sadownictwo na Slasku Cieszyńskim - poga Luzczyńskim i Plucińskim.
·
otwarc:ia będzie mecz szczypiorniaka mię
Jutro w środę o gocb. 4.eJ popoi. komedia GIM
·'dank11 wygł. dyr. Franciszek Begocz (z Katowic) 2)
dzy najsilniejszymi drutynaml łódzkiego
,.Na trzeci Maj" _ gawęda audycja litet acko.mu· gola „Rewizor" w abonamencie szkolnym. Wi&1
zwyczna w oprac. StanLsława Wasylewskiego, w wyk. czor~m • powodu prób;:r generaln.ej przedstawieni•
'Okręgu Ł. K. S. - II!~ U. R.~ który będzie
autora zespołu wokalnego i instrumentalnego, arty· zawieszone.
,
miał charakter mistrzowski.
i;tów dramatycznych i aolist6,„ (z Poznania) 16.15
czw.artek o godz. 8,3() '?.ecz. pr~t~a. ~°"
.
Początek imprezy o godz. 15.30. We]
Start do Biegu Naro·dowego 3-go Maja 16.25 ,,Na 1 czeJ . smrk1 M. Fagnola „Fauny w re:t. Z .B1es1a4
~cie bezpłatne. _ ·
swoj'ską nutę". WykonawcH Mała Orkiestra i Chór deckiego.
P. R. pod dyr. Zd1!i!ława Górzyń ~kiego, Jadwiga 1
.
,
Zwldrynówna ł '.Alek!andcr Michałowski (śpiew) - I
.
'TEAT~ POPUL'A.RNY.
,
NOWE !WŁADZE „SOKOLA11 .OKR~GU "
.
18.00 Muzyka (plyly) [8.10 Wiadomośri sportowe ]o
Dziś o godz. 3-eJ popł. kapitalna komedia F~
,
Ł_óDż.
( ;
,T fzecla z f<oleT M'grc,ila prze"cłioanTa „T<'urTUa: ł.oCTzkiegoy, -- uYunaowa·na ula twyCięzcy kalne
·
dry „Gwałtu co się dzieje" w reł. Br. Dębrowsk1~
· W, ubiegłą nled,zielę oatiyły się wyb'o 'Yol tradycy!nym bi~gu sztafetowym, organizowanym pod _opi~l«J ŁO~LA w P.arku im. ks.
1
go, Bilety wyprzedane.
ry nowych ~ładz ~kr:ęgtt, tó~z.klegQ [QW.
,eomatowskiego. Ml. roku bleż4cym bieg , C(d!będz1e się w dmu 8 ma1a..
. świetne widowisko to pO<Wt~rzone li~a7Ae w lr!)I
.
.
: .'
.
·„ '
'. •.:
• ••,... ,.:,
'.
tlę i w czwartek o godz. 8,15 wioez.,
l
Gimn , 1Sok6ł'i
,, 't>•1·+.,.1·t'T~ ' ,..,~· ,.
WTOREK, dnia S maja
,~ ·
P;ezes Okręgil · '.Wyorany; zos'ta1 Cir. ZE STOW, :WETERANóW B. ARMII POLSKIEJ
NIEZ\VYKL'A OPERACJA W LODZI.
18.15 ,,Aktualności" 'Przed Otwarciem Wystawy
TEATR DLA DZIECI ,,KOT W BUTACH" ....,
Lttilca cy'fku Stanie10skich operowana przez lótlz.
WE FRANCJI.
Hygienicznej" wygl dr. St. Waligórski,
CAL. KOŚCIUSZKI S7) 1
Rybus Mieczysław~ ~acz~~~ikiem wybrany
kiego lekar:&a.
~arzU:O StowarzyE_zen.ia wzywai wszystklcli Ko
został ,.. !ni. ~?eczy,4,~kt Jan.
Pr::z.esem. lego-W. b; rw dn. S maja rb. o godz. 8.15 rano stnwill
Dzisiaj,
we
wtorek, Teatr Wyatawła °(w 'daluy!!I
W ulJ:i. tygodniu lwica Baśka, własno.§f cyrku
-ciągu pięoknę bajkę Marii Kownaekiej „O atruzlt.
wybrany został .-· int~ :Włodarczyl.C Wac- się na zbiórkę przed KatedTą celem wzięcia udziału Staniewskich nagle zaniemo gła.
· . ·
B
l I
3·
M · "
Nad łokciem utworzył się wrzód, który sprawiał 18.25 Sluchow1sko pt. " rzm. ~o ?nez -go aJa \; wym smoku i dzielnym sr;ewcz;yku, e pięknej kr~
ław. Sekretar.zen(wybranY, został - Rogac- w uroczystem nabożeństwie oraz dcfilndzie,
·
·
d
tkl'
b'l
oprac.
Jerzego
Ronarda
BuJansk1ego,
Wykonawcy.
lewnie i króla Gwoździku"•
r
ki Marian,
,t
...- •
.
mvierzęcm 0 iwy 0 ·
.
arty§ci &cen łódzkich 18.55 Odczytanie programu.
Pocz11tek przedstawienia o godz. i.6.15 błtety iłd
Dyrekcja cyrku była w nlelada k1opoc1e komu 19 OO ,NI . .
k . L'-1'
l
XVI · u 3n nabycia w kasie Teatru (Al. Kokinszkl 57), od ge
~ D-0 MAJSTRóW' FABRYCZNYCH.
Do Zam{dtt 1We'Szn ponadto pp •.Lfoi
ć
· b
·
· p t
·
.
esm1erte1ne 5llf:o~ • w ecz6r
. „c
1
Zwięzek Maj.strów Fabrycmych w Lodzi wey pow el'2y :J~~. nd!C ezMpl'eY.:k-Złn~ owpera~Jkę'rr os _anOW!Od- Tadeusz" Adama Mickiewicza w oprac. dr. Wacława dziny 15.ej,
'.Qner A„ Pilarski J. Szenfelder Fr. Sikort!prowa!l"iac -ra 1 o 3J B
arr1 o a, mezawo B
J d · "
3 h kt h
wa iwy~h członków do jak najliczniejszego wzię· no
nego lekarza chorób zwicrzecych.
orowego. 19:.30 ;- a Wlga - opera ~ -c . a· 11 c;
ski Br.! Jarzębą-wski K. Feja Jan.
da udziału w dzisiejszych uroczy.stościach 3 Majow· lk' kł
' ł d w 'k ff
d .• .
Karola Kurpmsk1ego, wykonawcy . Orkiestra I Cbor
wych. Zbiórka członków nastąpi duś 0 godz. 9.15
.1eb l . opot. m ia . r. arr1 o z po CJsciem I' P. R. pod dyr. Olgierda Straszyńskie~o oraz soliści.
l
do nie ezp1ec:meJ ~a m1cy.
. ok. go dz. 2O.5O Dztcnm
·
'k wieczorny
·
3-MAJ W ~,SOKOLE"
rano przed Katedrł.
p 1'
h
· h
•
ł
tł
W przerwie
1· P o
dla naszych czytelników do T e a t r a
o icznyc pery~et1ac o~eracJa z.osta a O· adanka aktualna i 21.35 Zbiorowa audycja sportowa
' Nactelnictwo Okręgu wzywa wszyRAD 0
At
konana
olcmu dyrckCJI cyrku l egzol}CZ· g22 o~:> „...
ka l ekk a 1. taneczna w wyk . o rk'1cs trw T a
Kukiełek dla Dzieci „Kot w Batach".
·
·ku k":łidow
muzy
stkich członków Gniazda I i III-go w ŁoI - SYGN
DO BIEGU
1'
(Al. Ko6eiuHkl 57)
neJ
pacJent
dcusza
Seredyńskiego
(ze
Lwowa)
22.55
Ostatnie
wia
dzi do stawienia się na zbiórkę w dniu
NARODOWEGO!
Kupon wainy w dn. 3 maja rb,
.
•
·
do
moi•:i
dzi
ennika
wieczornego
i
Komunikat
matco
dzi~iejszym 0 godz. 9-ej rano na boi;;ku
Dziś, we wtorek, dnia 3 ma ja odbędzie W SROD:Ę: DE FII'\ITYWNY WYJAZD CYIU'-U rologiczny 23.00 Muzyka tanecma (płyty )
upoważnia do nabycia 2 biletów z ulgą 330/o
Ga. III _ ul. Tylna 7 _ skąd wyruszy- sii; w całej Polsce wielka imprez a sportowa,
STANIEWSKICH z LODZI.
·
k' t
N b · · a mianowicie Naro dJowy Bieg na przełaj. Ostatnia okazja J<:obac::;enia v.:ielkiego widowiska.
·my ze sztandarami i or ies rą na a ozen Bieg ten odbędzie się przy wspó lnym starCyrk Staniewskich pozostaje w Łodzi tylko do I
• łk
d • ~ 31
d · 1
·
środy 4 maja włucmie dafoc od -dzisiaj codziennie
Biliins mają owy na zie
gru n1a 937 roku
st~-&.inni stawić się wszyscy: druhny dru cie z~wodników z całej Pals ki. Pun.k.tua lnie po 2 przedstawienia 0 4.30 popoi. i 8.30 wiecz. Ha 1
'łk
howie i młodzież!.
o g odz. 16.15 p rzed mikrofo nem Pol skiego clzimy naszym Czytelnikom, którzy nie mieli mużno '
W Ł O d z i
Po południu na boisku przy ul. Tylnej R_adia w W~rs.zawie przemó~l. d o ws~yst- śri obejrzeć dosko nały program zmontowany z wiel 1
db d
·
·
· pokazy g imna kich zawo dn1k ow p rzedstaw1c1el Związku kich atrakcji, aby skorz.ystali z ostatniej ok azji i wy
AKTYWA : I. Majątek stały : Grunty 89.478.88, Budynki: fabryczne 102.361 .51,
7 - 0 ę ą sitę popisNyai program złoż-ą Lekkoatl e-tycznego, po czYl!TI p oda komendę brali się do Cyrku, ~lhowiem już w czwartek będz ie 1
zapóźno, albowiem Cyrk Staniewskich sprolong:o miesz kalne 55: l 07.48. Maszy ny i urządzenia l.199.890.54.
Inwentarz
zakł. i bim:
styczna - spo r O\.Ye.
·
ł d
·1
t t
t
I
·
, ·
·
I t
e druha' w 1· druhen i sygna
o ws po ne.go s a r u. w y m ce u wał pobyt tylko o l dz ień i deffoitywnie w środę a ) żywy 500.- , b) ruchomości 38.066.90. Il. Majątek płynny: Gotówka w kasie i bank.
się· cw tczenia z o ow
'
· h
· ·
· · h
k d
1
, :
· ·
k
e młodzieży sokolej we wszyst o c mieiscowosciac , s ą roz- w nocy po przedstawieniu opuszcza Łódź.
8 .165.93. Pa•p iery wartośc. 2 9.10, Ud z iał w bankac~ 24.510,-, Weksle w pOlrtfelu
~w~czen:a igrzys owądach druhów i dru- 11 pocznie się sta rt do Biegu na przełaj zai nsta
Co'thicnnie oLowiazufo Damy Bzepłatnie na
14.934.49. M ateriały : a ) prz ęd za 41.679.03, b) matertały pomocn. 33.421.76. Półfabryt 1
cw1czenia na p r zyrz
.,.i,b.
' k'
...i·
I t·
prze dstawienia~h wieczornych, popoi. zaś cen y tlla . katy 11 8.851.70. To~w ary g oto we 352 .855.41. Dłuż nicy: a)
odbiorcy 304.875.71, b)
1
h en, kon kurencje lekko ·- atletycz.: bieg ; owane. zos a Y c_M rnrni i rauww~,
{ o rc wszystkich zniionc do minimum a dzieci vlacą ' dostawcy 5.223.07, c) różni 73.260,53, d) wątpliwi odbiOll"Cy 185.945.72. Sumy przelOO
k k
dal skok 0 ty.ce sztafe- 1 przekazą z a wodnikom sygnał P o ls ki ego Ra- połowę cen zniżonych.
chodn ie: a ) wydatki d otyn ące o hesu przyszłego 4.682 .70. Strata za rok 1936
.~ ko w
"
'
d ia do startu.
W Łodzi start odbędzie się
73.859.97. Strata za rok 1937 - 76.6 12.14. Razem złotych 2.802.312,57,
t a p11mp1Js a.
•
.
b · k
t
P ASYWA: I. Kapitały własne : K apitał a kcyjny 1.000.000.- , Kapitał zapasowy:
P o dcza s popis ów przygrywac będz1~ ·1z· oN1sl ~ spor owego.''. i~a • . t
. d
a ) saldo z roku ubi egł. 3.027.- , n. K apitał a mo rtyzacyjny: a) saldo. z roku ubiegłego
. t
d t
Sokola"
a ezy przypommec, ze w m eres1e oKw. 1722. Z okazji imienin kierownika p. l\Ia
or k 1es ra
ę a "
b
. t .
d
·t
· t
Na zakończen i e odbędzie się towarzy- rze ~oJ ę ei pr?p~gan ~ .sip01 u o: ga111z a o.- ciejawskiego Zygmunta składają pracownicy 11 M41.106.88, b) odipisa no w r QkU &prawozdawczym 90.- , c) dopisano w roku s.prawoz,d awczym 62.374,75. Ili. Z obowiązani a: a ) a,kcepty 135.035.59, b) banki 557.-,
.
piłkę nożną mi ędzy drużyna- rz y Biegu po w 111111 wyniki zaw oclow paidac Wydziah1 Opieki Sp·ołecznej '"zamian kwiatów i c.:) kred yty h ipoteczne 229.080,66 , d) zaległe po datki 11.658.95, e) dostawcy 56.645.74,
1
s k I mecz w
t
h . t d R
ł . . Ł. d I . . P R
d na kolonie letnie dla najbiedniejszych dzieci
roi: Ł.K. S . komb. a S okół _ Łódż . Dru- na yc mias o ozg o.s nt o z oeJ . . po
f) różni 450 ,202.02, h) odbiorcy 12,72~.98, Razem zło tych. 2.~02.312.57._ Sumy pozaMiejskiego Komitetu Pomocy Dzieciom i Mło 
b ila ns.cwe: żyra zł . 343.944.89. Ogolna kwota zo bow1ązan
zagramcznych
zło
żyna „Sokoła" jest obecnie w szczyto- nr. ;elef~nu 188-80d l~b 1 88~4. 21 30
d zieży zł. 47.
tych 2 9.399„63.
w ej swe j formie, <lcwocłem czego są
'k' eRgoz łsa~~gop In;~ o gR
o zd._ , · I . w szyRACHUNEK STRAT J ZYSKóW.
nik i sp otkań z na jsilniejszymi drużynami s.' ie , cb•7g o:;me o Rxdieg_o a ia ,{O ein~ po NA WOJ SKOWY SZPITAL OKRĘG. NR. 4
R
ob
oci
zna
242.683.09.
Surowce 428.840.76. Ko~zty fabrykacji 142.567.82.
W
ŁODZI.
A · B kl
o a wac ęd<J. s p rawoz a ll!a z przeprawa z oPensje 71.864.1 5 .' P odatki 30,004,73 . Odsetki 51.835.38. Kl()szty sprzedaży
53.179.80.
Kw. 1'721 J ózPf Gawryś zł . 30.
1W~jś~~tna p opisy i mecz jest bezpłat nych biegów na swo~m terenie. Ro~.głośn~a
Kosz.tv h a ndlowe 34.701,03. Od pisy amo rty zacyjne 62.374,75. WY'cof. i sprzed. utens.
NA F , O. M .
ne. Przy wejśc iu będą zbi e rane ofiary na Warszawska na to mi as t. po ~y.s.lu·~h11:iu
R azem zło tych 1.118.686,51, · Spr z eda ż e 1,032,021.45. Różnica kursowa
Kw z okazji imi enin k ierownika p. Anasta-1· b'. ur. ·635.na p a oicr. ~art. 1.658.10. Czynsz l~omorni any 4.454.65. Kosz ty fabrykacji (bonifikata)
· ·Polski ei· Macierzy Szkolnej'.
tyc h rapo rtów po da ogolne YJY11lk.1 B :egow zego Kozaka -Dziatwa szj\olna -szkoły ~ow ·
rzec z,
ł · p i
~
5,940.l'Z. Straty ~a r.0ik 1937 - Jj .612.lA. H.a~em ~łotych 1.118.686.51,
szechnej nrA68 zł... 26116.
·Poq.atek Pltn~Jqalnlę .Q g,%\z..~39.
"!!.· c~ .e; c~sc_e.
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Wtorek 3 maja 1938 roku.
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::~~~~;~;;~:! SZCZĘSLIWA

Seu~łt~~~ ~ł~:::J~ H. Grossówna i St. Sielański • ~ra;~;~!~ „Hiob kobit!i"

.:z=

I
ŻEROMSKIHGO

Do! 1ramw. u, ~. 6, li, do rogu

c::::t- al. teromskiege 74-76, teł. '29-88 KOPKR.NIK~

Szkoła

I

Gimnazjum
Liceum Humanistyczne
i Przyrodnicze

Przetarg

szkół

konanie 1) przebudowy ul. Pabianickiej ze zmianą
nawierzchni jezdni z kamienia polnego na kostkę
bazaltową, 2) zabrukowania kamieniem polnym jezdni lokalnej na ul. Pabianickiej.
Warunki przetargu oraz ślepe kosztorysy ofertowe po cenie zł 10.- za komplet druków na·
być można w referacie technicznym Oddziału Drogowego, Plac Wolności nr 14, pokój nr 64, w go·
dzinach od 10-ej do l 2-ei codziennie
Termin składania ofert upływa dnia 18 maja
1938 roku o godz. 12· ei.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz.
12, min. 15.

państwowych

!i9~,

·~·· łl6·ł0

przyjmują zapisy kandydatek na rok szkolny
1938/39 codziennie w godzinach 9 - 15

MEBLE kompletne i pojedyńcze od
skromnych do najwykwintniejszych od
zł. 600 za kompletne urządzenie poko
ju, Wszelka zamiana. Poleca Wytwór
nia K. Galara, ul, Piotrkowska 275.
tel 231-80 i 262-05.

OGŁOSZENIA

DROBNE
1

Łódź

OGl.OSZElllE.
Okrę~owy Uuąd
wynajęcia z dniem 1.

BudowDictwa nr IV po1Zalcuje do
VI. 1938 r. lokalu biuroweR'o około
30 pokoi - usytuowanie korytarzowe - na puterze lub
l piętrze, wz4L więcel kondygnacji, przy wspólnej klatce
schodowej.
Pot,da11.y . oddzielny budynek w ceatrum miuta,
wzilędni e w 1nnycli ra j o nach.
Oferty z !ądanym czynu:em rocznym 1 planem ofe·
rowaaego lokalu należy 1kładać do Okręgowe11:~ Urz:tdu
Budownictwa nr 1V. Jen;el{o nr 2, do d.oia 15. V. 1938 r.
Kle•ownlk Okl'l;I'• UrztJd11 Budowa. ar IV

WYtBOWANIE
ROWERYi RADIA
~ w12elklch typów na dłu·

SEIREIA1UIT
n~~~dmiot6?'
szkolnych,
obcych i handlo·
język6w

wości komunikuje il zgłoszenia doro·
słych i młodzieży na lekcje grupowe i
pojedyńcze wszystkich klas gimnazja!
nych, grup handlowych i języków ob·

cych przyjmuje stale. Andrzeja 4,
11 fr. I p. tel, 245-03

~"f(lł iioterml nowe 1pł11ty

leca

po-

Salon Radio wy

B0Jes11w Klecel ,'!;;g:,~:.1c~~i

Telefon 1S1J. 90.

Firma

cbrześcijalh.k a.

DLA P.P. Piekarsy do spnedania ma

m, szyna do wyrabiania ciasta z 2-a

Przetarg

kotła

mi j motorem O?ąJ. mechaniczny osie·
wacz mało użY.Wane. Wiadomo§ć Luto
MUZYKI "gnmtownie udzielali\
na: mierska 40 Chójnacki,
skrzypcach, fortepianie, mandolinie i „~ilvla" uniwersalne m:iszyny do
gitarze, oraz teorii. Amatorom metodą szycia i bałtu. Dłu4oletnta gwarancja
skrócon,. Inst?'\\menty, nuty na miej· ceny niskie. Katalogl bezpłatnie, do·
seu. Piotrkowska 108-Sa.
\;odne spłaty. Perla i Pomorski, Lódt,
l iolrkowska

Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Technkzny
ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wykonanie przebudowy ul. Rzgowskiej ze 7.mianą na·
wierzchni jezdni z kamienia polnego na kostk~

Warunki przetargu oraz ślepe kosztorysy O·
fertowe po cenie zł 10.- za komplet druków nabyć można w referacie technicznym Oddziału Drogowego, Plac Wolności nr 14, pokój nr 64, w go·
dzinach od 10-ej do 12-ej codziennie.
Termin składania ofert upływa dnia 18 maja
1938 roku o godz. 12-ej.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzinie
12 min. 15.

M.IJP.NO.
1

SPRHBll

Rakł•ty tenisowe od O złotych firmy

„ UJmar"

do na by cl a w skł1tdzie :.cabaoawek. Pfotrkowaka 119.
PLACE przy ulicach Pabianickiej i
przyległych przestrzeni od 600 me·
tr6w do sprzedania. Przystanek tram·
wajowy na miejscu.
Otton Krause
Łódź, Pabjanicka 47.

Sillep apoty wcz7 dobrze pT01peruJl\OY

HANDEL win i wódek w centrum
miasta do sprzedania. Wiadomość: Za
menholfa 10, od godz, 4-7 Mleczar·
ni a.
MOTOCYKL F. N. 500 cm sz. z przy
czepką sprzedam 1ub zamienię na. ma
ły samoch6d. Sienkiewicza 28 m. 1.

D am• ka bielizna,

I

Łódź

suknie, blu1kf,
1p6dnlczkl. paruolki, męskie ko1ule,
lil'lwaty, kapelusze, 1lcarpetlci

M.

ZARZĄD

ul. Sw. Andrzeia S

b) ZAOFIAROWANE

POTRZEBNA ekspedientka do składu
wędlin. Zgłoszenia: Sienkiewicza 145,
m. 1 Krzesiński od godz. 4-6 p.p. ro
dziennie.
·

fr6dła

dsleclece,
Tanio wypuuęz„ w dzi erbwę lub
metalowe
„
Mat•„ee w7ectel.n• 11przedam aklep nefnicz.,., pokói i ku·
t 1prę.tyao'w• .Patent• cbnia, warutat nowoczesny. Wiado•
w.,.1,.....ae11Jrl
moś~ w Knrier:r:e ł.ódzklm".
w Fabrycznym - - - - " - - - - - - - - - - -

w dobrym
.Kurierze

Lódzklm".

poleca Zakład Tap 1 eerakł
ł.ódź

.Klupiiiskl

Rzgowska 27

ur.„daenle eklepowe do
Kili4aldego 9i, u dozorcy.

Sa•oda6d .Polaki Fi at" w bardzo
dobr~m atłole do sprzedania. Wiado·
Bilardy 1przedam.
mość telef, 111·21 w godz. od 18-15
Haodel win i wódek:.
i od 20 do 22-ej.
apl'zeciaała 3 place dwa fronto całoSd 87tO mtr. k"·· motna na·
być w całości lub pojejyficzo. Wlado·

Do
we,

mość

u gospodarza ul. Granitowa 11.

AUTO • AIEllCJA

Łódt, Kątna

ł.ód.t,

Mateuaa
Uli,

lllllókłtll

117,

tel. 265-37
Do•larctam kompletne ogrodzeDła wchodzlloe
vr zakrea w azelkiob siatek drucianych, priyjmuj ę
.., samłan potyc~ko 1aw„17oyjn,.
C.B4ł'T ftllKIE
Do]ud tram«ajem 4, 17, O.

SPRZEDAM pół domu murowanego no
weg o. Dobra 11 Kaliński.
·
_

':.'

I
a)

.:. ·.~:

.

p O 8 Jl D }'
p R Jl ( f

"·takładauka

I

dobre golenie

ogła1Za

słanowlako

adiunkta

I

POSZUKIWANE

dectwo

z 1937 r. wydana
WfeczorOWfł Szkolę Haudlow,

pue~
w Łodzi

I

Ondulacja trwała, ko uplet 15 zł. z
gwarancją, grube naturalne loczki I '· t
azerokie falę .Józtif" Nawrot 54 a, teL 1

191-8.5:

Dla od by eta wspólnei krajoznawczej
3 tygodn!OWGj pieszej wycieczki Da
Kresy Wsihoda\e szukam solidnych
współtowarzyszy. Wiado oo ołć telefon
255 86.

WOZKI DZIECliCE.

DO WYNAJĘCIA w Helen6wku: willa
14-pokojowa komfortowa z piwnicami,
garażem, ogrodem i telefonem, mieszkanie 6-pokojowe z wygodami, telefo·
nem i ogródkiem. Wiadomość: Koleje
Dojazdowe, Piotrkowska 77.
Do wynajc;;cla lłoneczne 8 pokoje
z knchnia i wygodami. Nspiórkow.
skiego 56.

tĆŹKAMETALOWE

·. MATERACE;
IAJTANIEJ w FA82.IKUQZI(

J •• WOtKOWYSK~lł
NARUTOWICZA

Un'ewąłnłam

skradzione 2 wek8l&
po zł 100 in blanco z wystawienia
własnego. Antoni Chadobińskl; Pabia•
nice, Ponlato"°ak ego 16.
Kto
siołek.

J

zgub'I pienil\dze w firmie Sta•
Przeia2d I.

l~tznit:a

I!,,z! w~rynarPA.~. 2.!!
fidańska łłi·a

(róg Zamenhofa) tel. 175-77 Czynna.
Strzyłenie psów.

Do wunaietia

Odałą"C>ic; dzierżawę młyna wodnego
w majątku dwonkim. Wiad, w adml·
nlstracji ninle.'szel!o oi sma.

4 pokojowe
z wygodami i windą - ~ucbe, c epłe,
słoąeczne, naprzeciw ekwen - w domu P,K.O. przy ul. Narutowicza 45, na
Il, JlI i V pi ętrze jedno od zaru,
drugie od 1 lipca. trzecie od 1 11er·
pnia b. r. Wiadomość u dozorcy lub
tel, 159-8 6.

Do akt Nr. Km. 379'38/ll
OBWIES ZCZENIE.
Komornik Sądu Gr odzki eJ%o w todzl rewiru drus!iego zami eszkały w
Łodzi, przy ul. Przejazd Nr. 40 na ZR•
sadzie art. 6!.J2 K. P . C. ogłasza, ie w
dniu 6 maja 1938 r. o godz. 12 w l..o•
dzi, przy ul.
Gł6wDej Nr. 23 od·
będ;r;ie się publiczna licytacja rucbo•
mości a mianowicie : krz ese t, lampy
firanek:, urządzenia sklepowego. s:i:afy
lustra i bilardu oszacowanvcb na
łączną sumę zł. 1175 gr.- , które moina
oglądać w dni u licytacji w miejscu
sprzeda ży, w czasie wvi ei oznacz:onym.
Ł6d:t, .dn. 11 1V. 38 r .
Komornik : (-l ANISEREWICZ
Sprawa Józefa Pi ą tk owsk i ego p·ko
Marii i Wacławowi K ola si ński m

3 pokofe z kuchnią i wygodami za
r at do wynajęcia. Wladomoilć ulica
Rzgowska 62, u doznc7,
Pokój z kucbnlll do wynahela od
gospodarza. Ul. Racławleka 49. Zdrowie.

Łódź

11 m. 157·70

REPERACJE I LAKIEl!OWANIE'

trzy frontowe mieszkania

Wacław

świa

szlcoloe

kąncelaryjaego

FUTRA

)

- -- ~

G osolewaka Janina 2gubila

Posada do obj tcia od 1 cterwca 1931 r.
Warunki: zł 150 miesięcz 1ie, a od roku przynleio X
grupa uposaż enia i moiliwość awansu.
Wymagane. wrkształcenie conajmnief 4 kl; azl&oły
lredniej i 3 letnia praktyka administracyjna.
Podania wraz o odpisami 6wladec:tw I :iyciory1em
naleiy wnosić c!o Zauąd u Miejskiego w Łuku do dnia 15
maja 1938 r.
Burml1trz miasta Łasku
(-) Brze:aińak~

lOKJll.1!,
l'llfSZHlłN~

PlXIN

DOHIJl'lfN1l'

KONKURS
na

mydłu

ZJlfilJDIONE

w lasku

Zarząd ~łetskł

Jeden lub dwa poko je z ~ucbnil\ do
Potrzebny chłopiec do bilardów. w ynajęcia. Mostowa 9. u gospodarza.
\Vykszt. 7 kl. powsz, Oferty sub ,Ucz~------~------~ 1
c1 ·"Y„ do administracji •Kuriera ł.ó dz- POKOJ umeblowa oy z niekrępującym
Spr.zedam plac 1062 m.2 na Zdrowiu
.d ego"
9\'ejście m zaraz do w ynajęcia. Główna
p1zy ul. Z11u~t 7. Wiadomo•ć tio.no·
]
17
9
,, a U, 11klep.
I
litograficzna wykwa- _' _m
_.- - ·- -- - - - - -- - ~
Futra aewe modele, lisy. Pr:i:echo1 Jilikowana oa t;)>chm iast potrzebna. ~okój umeblo 1Vany z wygoda mi dla
.1\':'nie fut er. A . Maniszewski Zaklad
(a POSZUKIWANE
1 Wiadomogć IV a dmin•stracji " \{uriera chrześci jan. Na wrot 2-32, Tel. 118-04 .
ie us nler1ki •. Piotrkows~a 93, tel. 144 38.
l Łódzkiego•.
- -§ zofer mechanik, kil'iuletnia prakty-1
Do wynajęcia pokój umeblowany
JJ :a~ • z roibiórki w dobrym 1~a::ile do ka, przyjmie pracę od ż a raz.
Wi a do
POTRZcBNY czeladnik i pojręczny du~y z kl atki scbodo 1V ej dl a pana
,..,iriedaJ.i& tlll!,o. N.alJ~!L?w~to 56 1 rnoSć Marysin 111. . ul. Czaroee~i11~0 14.
krawiecki. Pabian eka Nr. 1, m. 2i Il p. 1Zamonhofa 6, w. 8, Il P•
1

KiMJ Pan lBW~li~m

d11ia 22 kwietnia 1938 roku.
Starosta Grodzki l6d1kl
(-) Dr. H. Moat•wakl •

MIESZKANIA 1 pokojowe od zł. 40
niklowanie, kadmowanie, miedziowanie, kw„ I p, z kuchnią od zł. 65 kw. 2 p.
złocenie wykonu je 1olidnle wig nainow· z kuchnią od zł. 160 kw, 3-4-5-6 poko
11Zej techniki firma tt F A Id A K" jowe, lokale handlowe, pokoje umeblo
wane garsoniery od zł, 25 m. poleca
wł. B·c. a KUMlllER i S·ka
„Kosmos" Piotrkowska 111 tel. 147-46.
UL. ŻWIRKI 5
Odnośne zamówienia przyfm uje jedynie
Z powod11 wyjazdu odnajmę pokój
Fabryka i f·a Kade i Kummer, Główna 18 umeblowany. Dow borczykó .; 28 wia ·
domollć u dozorcy w n ' e dzi elę od 3-6,
Posz11kiwaoa przez kursy językó w w tygodniu od 7-9 wl eci:.
obcych pani z języ kie~ fr4ni:uskim
lub włoskim, do ws ;ie~y. Oferty &lienkanie 2 poko.i owe z kuchnią z
pod "Kursy'· do admiu1straeji pisma.
1vuelkimi wygodami w odclzi el ny rn
domku (skanalizowany m), ogródkiem
Każdy(a) zarobi 80-100 złot y~h ty- przy ul. Wyspi ańskiego do w yna jęcia
godoio,s;o eprze::latą masowych arty- zaraz Kom.orne zł. 50, - miesięeznle
Wiad. tel. 276-10, 8-11 i 2-4 pp.
kułów. "Magnolia" 6·go Sierpnia 16.

MllCOlAJCZYK

zł

Na zasadzie art, 13 i 14 rozporzą.Izenia Prezydenta
Rzec:sypospolitej z dnia 24 wn:e§ni a l 934 roku - prawa
o postępowaniu wywłaszczeniowym - (l)z U. R, P. or. 86
poz, 776) podaje do publicirnej wiadomok!, :te W'ofewoda
t6djki wncząl postępowanie wywlaszczeniowe w cei• wy·
właszczenia grantu wraz z zabadownaia.mi na rzecz iiminy
miasta Łodzi na poszerzenie ulic Przejazd i Wys.Jkiej.
W7włauczenie prlegać będzie na od;ęcia prawa
własności dotychczasowym włdcicielom.
Wywluzcz:ona zo1tallie cześć oieruchombhi: gr11n t
wraz z zabudowaniami (dom drewniany parterowy, b11dy·
nek murowany parterowy t parkan drewniany) o powierz•
chni 763,9 m2, oznaczona w wykazie bipoteczaym nr. lup.
676, rep. hip. 1b8, poło.tona przy zbiel!u ulic Przejazd i Wyaoldej.
Nieruchomołł wywłaszctana 1taacwi włarnołć hipo•
teczuą Helmuta Ottvna Scbw.utza i Arnolda :)chwartza,
zamieszkałych w Łodzi.
Rdwnoc zdn e podaje do wiadomo•ei, te plan sytuacyjny wraz z zal11c.znikami został wyło.tony w lokalu
Zanądu Miejskiełfo w t.odzi - Plac Wolaoki ar 14, pokój
nr JO, do przejrzeniil w godzinach urzędewych na pr:z:eciiuz
dni l4-t11 od ogłoszenia. W terminie tym wolno katder
01obie interesowanej zl!tasuć wnioski Jub 1przecfwy za
po~rednicłw em Zarządu 1"1iej1lciel!o w l..odzi.

CHROM OWAlłlE. SREBRZENIE
PABRYKA TKANIN
ogrodzeń druolanyoh

Termin nadsyłania z~pyład 20. maja 1938 r.
2.000,- oraz dwa zakupy pn zł 1.000,motalł 110 zł 4,- od dnia S maja 1938 r. we
kancelarii Wydziału Komunikacyjno Budowlanego
Urzęd:de Wojewódzkim.
-

Tll,

Staro•ta Grodzki ł.6dzki
Nr, A. 114138.

b) ZAOFIAROWANE

56,

Piotrkowaka 2uY, tel. 269-60
kup•ic. sprzedaje l zamie111a korzystnie
wszelkie typy samochodów osobowych Rowery od najtaduych do najwykwin
• ci~:tarowycb oraz mu1ocykli. Na 1xła· tniejszych, oraz maszyny do szycia
dzle posiadamy nast samochody A!ller- najk orzystniej kupić można w firmie
Juo1or, \.:hroea osta tni model 8·i Rędzia, Łódź, Bałucki Rynek 9, tel.
01c>by 1 .l"„c:kal'd· tOrpedo
113-99.
ReatauracJa-Dancing w dutym mie·
śtile garnizonow1m na Pomorzu ko
rzy1tn1e do sprzedania. Oferty po u
Ei' .Par" Bydgoezcz.

w ł.ódzkim

Potrzeba ekqpedtentka do składu Poazukiwany pokoik na kilk:11 go.
wędlin z ka.u tlją ul Borsucza 2, Wi· dzin w tygodniu. Oferty sub ,2572".
dzew.

1prze ~ ania

POWIZECH»IY Nr.103

Termio składania prac 27, czerwca 1938 r.
Nagro:ly: I - zł 6 OOt,- Il, zł 4.000 1Prol{ram i warunki konkursu otrzymał
wszystkich oddziałach S A. R P. eraz w

ta potrzebna

o'

Owoearnła do sprzedania
~ uokcie.
Wiadomo ~ ć
vr

>&onie< na posiłki ~~:19)

z ukończoną sz a ołą pows z echną. Oby•
dwa zgłoszenia należv kierować ood
.Pracownik fabryczny" do admioistra•
cji „Kuriera Łódzk · ego".

Wojewódzkłego

Poszukulfl 2 • pokojowe ałoneczne
Służą
miesikanie z kuchni!\ i wygodami w
która umie czysto I umle ! ętnie sprzą· podwórzu w okolicy Pferackicgo. Of.
tać i gotować . Z~ł o szeni a pod .Dom
pod .A• Żwirki 2.
Katolicki w do administracji "Kuriera
Łódzkiego".
Kawaler poszukuje w śródmieściu 1
-~-~~~--~~~------pokój, ładny, 1łon. bez umebl. na
Potrzeb ny od zaruz pracoy;nik fry· 1-szym lub 2·gim pię trze od 45 do 60
zjerski na stałą posadę. Łódź , Zgier. z ł kw. Wiad. Uruszczyński, Wrześnień
ska 116,
ska UO,

ikładz~ L F EL I KANAPA. t 6ik•
DOBRO O tapC•ID)', otomany I mater.ee hł2leDICJDe
Czesia-w

. .~.

ABSOLWENCI szk6ł technicznych me
chanicy potrzebni do fabryki metalowej w Lodzi do prac warsztatowych.
Oferty sub „Zd<>lni" do adzajn •

Wó:rld
t.4H:ka

Piotrkowaka 7!1, w podw„ teL 159·90

MIEJ SKI M. LODZI.

KO~ODZIE)S.KI

do sprzedaoia z po~odu wyjaadu ul. Sld•p kolonialny z to1v arem 1 urzą·
dzen1em do 1przedaaia w centrum.
Korzeniowskiego 84, Chojny
Wtadomo«ć w adm ·n!stracji nKuriera
.i'laazcae imprell;nowane i jedwabne Łódzktegp".
w dutym wyborze poleea ,Moderne", Motoc:J'kl DKW 200 ccm utywauy
riotrkowska 10. fr. Jl p
w dobrym 1tante 11przedam zł 400,-.
Sokołowski,
Obwodowa 208 (Kolej
Obwodowa). Obejrzeć motna od 19·ej.

IUDUicie z I.go

dnia 30 kwietnia 1938 rolCu.

ze

o gł as z a na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewncctrznych
Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

bazaltową.

'5·

prac biurowych
niemieckiego.

ęzyka

2

OBWIESZCZlllll E

MIEJSKI M. LODZI.

łatwiejsiycb

znajomośc • ą

na rozplanowanie ł ukutałtowan~e Placu Gen. H. Dąbrowskiego
w Łodzi oraz na projekt szkicowy Gmach11 ł.6dzkiego Urzęda

dnia 30 kwietnia 1938 roku.
ZARZĄD

PLAC przy ul. Przędzalnianej w pobli
żu nowej remizy do sprzedania. Wiad,
A. Golc Przęd.zalniana 181,

N41JH4

do

Danielle Darrieux

KOiłKU iil

Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział Techniczny
ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy, na wy-

BflflY Mf KlA~lf W~Kłf J
ut. .Naroiow lt:za

1~!:

>Młodr człowiek (la1t8- 20>

1

Ceny m!cjsc: I m. 1 O~ gr:· Il ~· 90. gr„, llI. m. 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gron:y, z prawem zajmowania dowolnych miejsc na
wszystk1e seanse z wyjątkiem D1edz1el 1 świąt. Początak przedshwień w dni powsz 0 !!odi. 4-ei w nie:łziele , <iwięta o ~- 12

z pełnymi
prawami

Powszechna

w

13-tka

POTRZEBNI
do kantoru fabr:ycznego:

1e:ervnJ,
lisy

KawecKi

Przejazd 6, tel. 109-60

Do akt Nr. Km 800'38/lI
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodrkiego w Lodzi.
rew, 2-go zamieszk a ły "' Łodzi, ul.
Przejazd nr. 40 na zasadzie art. 602
3 POK OJ E z kuchnią na II p. <>d go·
;{ P. C. ogłasza, że w dniu 6-go ma;a
spodarza. Piot rkowska 89.
1938 r. o godz. 12 w Lodzi. przy ul,
•i !6wnej Nr. 11 odb ę dzie si ę publ1cz;na
Pokó.i
Ś
Ił
ł' licytac ja ruchomości a mianowi cie: mo·
toru dynamo, maszyny do zginania
MUGONA GEISLERA Główna 21 . I w aDny .ż elazne j, motoru. warsztatu
telefon 160-0~
i
Snl adu ala , obiady, .kolacja
I dolarskiego oszacowanych na łąc2ną
L o ewanbr!i11 1>h1mfat„
zł. 560 l!r. - , k tóre moźoa oglą·
tdi
s wa•=mnt e·•4f'lłr;, tii urnę
ać w dniu licy ta cji w m ie;scu sprz.e•
d ai y, w czasie wvte: oznaczonym.
POKóJ u meblowany do wynajęcii:. Al.
Łódź, dnia 19 IV. 1 93~ 1.
Kościuszki 57 m. 5.
Kom ornik· (· ) An st· e lllkz
P OKóJ umeblowany zaraz do :wynaj i
Sprawa Artura W en~ ke p ·.l!O Teodocia. Zamenhof~ 2 ;in, Pa.. • lł \'il .tbl~ 1l1 0 \'\ sl.. e mu.
PRZYJMĘ

panów na mieszkanie,
11-go Listopada 26 mieszk. 19.

GO

1111

CI

li

ul.

I

.

P EGII
µlamy, tłus tość cery, czerwon?śd nosa, wągry,
zmarszczki f t, p . gi ną po 3 dniach na zawsze.
Pos::n aruJ t~arz na noc Ołówkiem Arfa, rano
2myJ wo dą ciepią, dodając nieco soku 'wlctej
cytryny. Staniesz się piękną I mlodsz11, Tysl11·
ce podz iękowań~ Cena tylko 9) groszy. Sprze•
da;11 wszystl<le lepsze składy apteczne (Plołr·
J,,;owska 101, ł'lotrkows.k~,.e?, N~!~.J· a\J.lnoe).
Hurt. Warszawa T, Lab. chrze§c. A.rla,
skr. poczt, Nr. 1016, ul. Złota.

----

Kino

.

'

....

·~ ~

..

D zis ska '
szamJ!ań

·-

. -.
..

.. -

Eu Rop A

premiera

MAURICE CHEVALIER
S
w~

•

Pocz, o g 12·ej w peł.

gr

i na wszystkie pc>zostałe

seanse od

Przebojowa komed a wiedeńska
pełna humoru, dowdpu, muzyki i tańca

~----

IHfHY H~~~WlHf

o powierzchni 82 OOO m. 2 (nada il\ si~
do podzialu na 6 parceli) tanio du
aprzedania. Zgio,zenia: Galadetz, War•
szawa, Orzechowska 1.

oJ(o w

·Ch

powstającej

Łodz

nowoczesnej dzielnicy

Zapamictai
!
PLUSKWY,
XABALUCKY,

W rolach

XABAXA.
SZCZUBY, 1i1Y.

NY, MOLE, MBOWXI,
SU l inn. wytępi doszczotnle l szybko
tylko l jedyni& :many apecjal.tllta. A. BO.
:BEBTO. Przeprowadzanie a.kej! te.

ulubieniec kobiet

H. LUBICZ H. KLACZKO W A
Or meo...

Poraąnia

Akuszer - Ginekoloc

powrócił

melodie I
Wytworny humor!
Rakiety dowcipu !

Sródmiejska 38,

POŁUDNIOWA 28, telef. 201-113

Pr:r:yjmu1e o<l 8-ll rano
.,, niedziele I : .,

:!~d.

l od 5-8 wieczorem
1 9-12 w poi.

DR MED.

HELLER Marek Lewenftsz
RENTGENOLOG

spec, chorób weoerycJ1nycil
moca"Oopłciowych
i akórnycb

na ul, Piotrkowsk11 153

tel. 269-64. -

'H.~ Bjk-włókieBBik

•

,

J._ł~J..J I .i ł

Tereny wysoko poło.fone, zdrowe, piaszczyste w pobliża
Holi tramwaJowych Nr; Nr. 1, 4 i 6.
Informacje: Łódź, Piotrkowska 56, m. 9

s 11ko1icsonl\ nkel11 wł6klen11icz\ ł parolatni\ prakŁyk11, zo anajomości' j 411.yka
nh:mieckiego.

Do akt Nr. Km 811138
OBWIESZCZENIE

Biuro m. 19, ' feJ. 208-86 i 203-93

PRZYCHODNIA WENEROLOGICZNA
ł

.

:·

•.

. '

~

.

. .

'

•
!

.

następnych I

-

A.

u-~

Kr

1

N

o

.
-

. .J~-- ~;. ~. : .:·"

·~

' .

„. .

Ostatni Alarm

1

Passe-partouts. bilety ulg. i wolnego wejścia nieważne.

STRZEtEC';eENGALi
Potzątek seansów w dni powsz•dnie o 11odz. 4.-tej w oledzfelę i swlęla o godz. •2-lej

ZZM

Swe&r'i•tMW·#MZ't:tlt!t:e•

Za1ząd Miejski w Łodzi, Wydział Techniczny
ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy, na wy•

konanie przebudowy ul. Sienkiewicza ze zmiar.ą
Stal\isław ':ikopiński. mający kancelarię
nawierzchni jezdni z kamienia polnego na kostkę
w Łasku, przy ul. Żeromskiego .Nr. 10
granitową
(wraz z dostawą .kostki 9-11 cm).
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje
Warunki przetargu oraz ślepe kosztorysy odo publ cznej wiadomości, że dnia 20
maja 1938 r. o godz. 12 w Rembieszo· ' fertowe po cenie zł 10.- za komplet druków nawie, gm. Zapolice odbędzie się l·sza
być można w referacie technicznym Oddziału
licytacja ruchomości, należących do
Drogowego, Plac Wolności nr 14, pokój nr 64, w
Stefana Napartego sklada jącycb się
godzinach od 10-ej do 12· ei codziennie.
z 3-jałówelr, 5-ciu świń, bryczki, po wo·
Termin składania ofert upływa dnia 18 maja
zu, maszycy do si vcia, ap ara tu radio·
wego, aparalu walcowego do mielenia
1938 roku o godz. 12·ej.
zboża, szafy i zegar u ścien nel!o oszaco
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz.
wanych na łączną sumę zł. 1560 gr. 12
min.
15.
Ruchomości można oglądać w dniu
Łódź

Diłwiękowe Kino

l\IIEJSKI M. ŁODZI.

Wielki przebój sezonu!

Zarząd

Miejski w Łod zi, Wydział Techniczny
ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy, na wykonanie przebudowy ul. Piotrkowskiej ze zmianą
nawierzchni jezdni z kamienia polnego na kostkę

si

-

dDl· nas Ieunrc ft .I

l{edak\01 naczelny:
Cl.ESł.AV\i

G~MICOWSKL

•

zł.

Warunki przetargu oraz ślepe koszto'rysy po
cenie zł 10.- za komplet druków nabyć można
w referacie technicznym Oddziału Drogowego
(Łódź, Plac Wolności nr 14, pokój nr 64) w go·
dzinach od 10 do 12 codziennie.
Termin składania ofert upływa dnia 18 maja
1938 roku o go:łz. 12-ej.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz.
12 min. 15.

ania 30 kwietnia 1938 roku.
ZARZĄD

Czołowy

M:IEJSKJ M. LODZI.

·
Jadwiga Smosarska,
Franc;si:ek e -ro d 01ew1c11,
W i told Conti Stanisław S i eJański
.
. .
Początek w dni oo,wsz o g 4, w soboty, ni edziele i święta o g J2 w poi. Na pierwszy seans wsz ystkie m1e1sca 54 gr.
W rol g1. królowa ekranu polskiego

Odbito w drukarni Jana Stypułkowskiego,
Łóąż, Pio~~k~w~~· 195, (Żwi~ki 2, ~ ~~!~

powrócił

TlłEPĄAJI

I•Akuszer-ginekolog
NA.DEL

apecjaliata chorób weneryczny di
skórnych, moczopłcio w ycb.

ZA W A DZ KA 6, tel •. 234· 12
Przyjmuje od 8-11 r.od 2-4 i od 6-8 w
w niedzielę i święta od 8-1 w południe·

ANDRZEJA 4,
przvimuie o:J 10-12

L E c z NI c A

i

telef. 228-92

od 4-8 wiecz.

PRL'YCH(IDNIA DLA CHORYCH

Wf NE Ił Y(Z NI f

Piotrkowska 294 telet. 122-89

(przy przyst. tram 1v. Pabianickich)
m~iczyzn 1 lcGbiet
2 razy dzien przy jm ii ą lekarze
PIOTRK.O WSKA 88
wszystkich specjalności.
'-•caeale cllorób w•a••J'e&llJ'Cla l •IE6raycla
Gabinet dent. Wizyty na mieście.
Kobiety i dzieci
przyjmule
kobie
Wszelkie zab1e~i i analizy, otwarta od ta•lekar:r:. Przycb.odnia czynna ad 9 r.
li-ej r. do 1:l w. POlłAlJA 3 .dote od 9 w. Spec1alny l!'abrnet kosmetvc'z.av
PORADA 3 zl.
DR MED,

!

M1eczvs1aw MarkowJcz

CHOH.: KOBlb.LE

1

PuŁOZKICTWU

Sienkiewicza 52 (róg Nawrot)
Tel. 20.l-42
Pn.yjmuje od 6-8 wiecz.

Dr. BRAUN
Choroby skórne i weneryczne

ul, CEGIELNIANA 4. tel.

100-57

przyjmuje od 8-ł·ej i 5-9-ej wie~z.
N1edz.. i święta od g. 10-1 w poi.

DR MED,

Ulll'll'lflł

H.

Akus:.r.er-Ginekolog

fidańlkil łł (róg11Listopada)
tel. 128 39.

Starszy Felczer

J, MATUSZKIEWICZ

{pod

Łodzią)

dla nerwowo i psychicznie ciao·
rych rekonwalescentów i niedo·
rozwiniętych dzieci
Informacje Łódź telef. 151 • 89

długoletnia

M. Ru nds zta I n

Lód ź

POMORSKA 7,

1

film polskiej kinematografi

Choroby weoerycz11e moc&O•
płciowe i skórne.

ANDRZEJ A S, tel. 159·40.

prakt1ka flZpitalna
i skór. w s ner.
ul Kilińsldego 62, m. 4
parter tel. 101· 93

RAKIETAI Ułan Ks·ęcia· Józefa Nawra·
1

Parada 3

Przyjmuje od 8-11 rano i od 5-9 6-go Sierpnia 2. Telefon 111-JJ.
w niedziele i święta od 9 do 1 pp,
Przyjmuje od 9 - 12 i 3 - 9 wieu.
w niedziele i święta od 9-12 w poi.
Or,
Uoktór
med.

bazaltową.

Łódź

dnia 30 kwietnia 1938 ro_ku.
ZARZĄD

W

Przetarg

Przetarg

licytacji w miejscu i czasie wyże.i
oznaczonym.
Łask, dnia 26 kwietnia 1938 r.
KOMORNIK: (-)St. SKO?ir;i:lKI.

.. ~

W r. gł.: Consłance Bonnet, Douglas Montgomery, Oskar Homolka

N

I

·'

ł

Dzfj I dni

...a.

·

Dr. med.

Spec. chorób wenerycznych
skórnych i seksualnych

Numer ald: Km. 231/38

~· ;;

~e~;i;3

•kórnyc:h

~~d. NIEWIAŹSKI Henryk Ziomkowski

„

OBWIESZCZENIE

r, .... '

lec:renie chor. wene~ycznych i

czynna od 8 rano do 9 w.

.PAR~ Poz.nań.

Do akt: Km. VI! 15!138

141· 22

!

Pierwaza

l l Wl DZ I A1,

Szczeg61owe oferty z fotografll\, iycio·
rysem, podaniem referencyj oraz wy10•
kołci v;ymagane~o wynagrodzenia kiero·
wać pod Nr •• 17, 136~ do biura ogłosz.ed

Komornik Sądu Grodzkiege w todzi
rewiru 9-go Ignacy Jakowicki umiesz·
kały w l.odzi przy ul. Oowb•rcz.yk6w
26 na zasadzie art. 602 K. P. C. ogła·
sza, źe w dniu fs m a I a 1938 r. o
godz. 13 w ł.odzi przy ulicy Limanow1kie~o Nr. 87 odbędzie się publiczna li.
cytacja 1ruc~_omoki a mianowicie: pom·
pa
elektryczna
i
a a m o ch 6 d
cięUrowy oszacowanych
na f ącznl\
sumę zł. 2000 gr. - które można oglą
dać w dniu licytacji w mil'jscu
sprz.ed&.ty, w czę._sie w,y~ef ozn11.czonym.
ł.ódl!, . dn; 28 kwietnia 1938 r.
Komorn~k~ IGNACY JAKOWICKI

położnictwo

Sosnowa 32

Pouzebng

cenv konkurencrJne

tel.

cbor. we•erycanycla,
aeksualayclt i •kól'aycJ&
róg Na~iór· CEGIELNIANA ~L Telefoo iJS-02
'·
kowsk1ego Prz7jm11je od godz. 8-12 od 4.-9 w,
Przyfmu1e od 3-7.
w nied~ielę 1 św i ęta oi 9 -l.

Choroby kobiece i

Priyjmulo wutlkłe robety, a mino•
wicie: cyklinowaai1, dr11t11wani1, fro·
terowanie oraz czynqze~o wystaw,
okioa, 1pr.u,taaio biur l pokaL

Sienkiewicza 40

WOŁKOWYSKI

Dr.

Ma Ii a fran~ieWi[l~Wa me:~~c.

uL Piotrkow•ka łł,
Telefon Nr. 167-łS.

O L1CYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądu Grodzkiego w tas'< a

tel. 2'22-50 (niezmieniony)

N'atlwleUanfa rentg. glębokl11 I powlerzcb!>W.111
Prześwfetlac1a I zdjęcia

Or. med.

' Łód:i,

OB WIESZCZENIE

sit:

przeprowadził

telef. 179-89
przyjmufe 8-11 r. i od 4-8 wieoz.
W n·edz. i świela od 10 - 12 op.

„Cżystość"

~~0011

Przyjmuje od 12-l 1 od 4-8 wieaz:ór.

Traugutta. S

Komorni.k Sądu Grodzkiego w ł..edzi
rew. VU·go Włodzimierz Ga:nburcew
zamiesi:kały w Łodzi pny ul. Mal!i•tra•
cki_ej Nr. 1 na zasadzie art. 602 k p. c
ogłasza, ie w dniu 11 m a f a 193S r,
o godz. 11 w Łodzi przy ul. .Matejki
nr, 9 odbędzie się publiczna licytaa ruchomości a mianowicie; maszyna
skręcalnicza oszacowanych łączną sumę
zł. 1400 gr. - , kt6re można oglądac
w dniu licytacji w miejscu sprzedaży,
w czasie wyżej oznaczonym.
ł.ódź, dnia 30 kwietnia 1938 r.
Komornik ( -) W. GAMBURCEW

Weneralo1icz111

DR MED,

wenerycznych 1 seksualnych
Leczeuio promieniami Rooutgona

KEMP

,.

I

---------

~~!.•.~~.h.!~!!.~.!R PaułinaLewi

król komik6w

Do sprzedania 2 place zalesione ul. Miodowa nr 7-9.
Wiadomość: tel. 124-05 albo
121-07.

~~d.

r

Dr. med.

HANS SOHNKER
Czarujące

ul. Sródmie'Skil 20i 3-7w
1Ó1e.;~

Przvimu1e 8-10

fRAUGUTTA 9, fr. 1

MAGDA SCHNEIDER

MARYSIN ARTURO WEK

tel. 221-72
Przyjmuje 11~ chorych wymagaj,
cyc~ przeby\\ania w lecznleJ (ope·
racje etc.), a takte cboryeh przychodzących 10-12 i od 5-7

kobiec'
się na

•
P1otrkow11\cn 45, tel. 147-U.
specjalista chorób weneryczaycb
Lecz. chor. weneryczaych,
skórnych i seksualnych
ak6rnycb i sekauąlnycll
p,, tel. 262-98 t<:obieta-lekarz przyjm. od 11-l i od 3-ii
czynna od 9 rane> do 9 wiecz.
przyjmuje od 5-11 i od 6-9 w.
PORADA 3 !Ł.
niedz. i święta od 9-12.30 popoł .

głównych:

PAWEŁ

p r :; e p r o w a d z i ·

PIOTRIOWSKI 90

Or HENRYKOWSKI

E. W. EMO

urocza wioiniana

pienia w prywatnych domach, przedsię
biorstwach przemysłowych, handlowych,
rzemieśln.iczych.
majątkach
ziemskich.
instytucjach w Lodzi 1 ka.Mej Inne~
· mlejscowo~cl,
Dłui:oletnla zagranlcr.na
praktyka, Ceny nlekle.
Pierwszorzędne
referencje. Fachowe porady 1 kosztorysy
bezpłatnie i bez zobowllłZ&rila.
Adree:
Specjalista. tępiciel gryzoni I dom. ro.
bactwa. A Rob~to, Lćdt, ul. Zamen.
bo!!a Nr. 18. Tel_ 278.36.

DON CHINA

położaictwo i choroby kobiece
Piłsudskiego 69
Piotrkow•ka
99. tel. 213-66
ró 2 NarutowlaŁa•
tel. 14i-32
orzyimuje codziennie od 10•12
od 8-10. 12-2, 5-8 wiecz.
od 5-8
w niedz i święta od 9-11

Muzyka: Robert Stolz '
Reżyseria:

DOKTORA

l~n~rJ Pier~owin
choroby

•tałeml łółkaml

ze

Chor, skórne weneryczne i seksualne

(Muzyka dla Ciebie...)

to czystość t ·s ycb sreber. plateró1v,
metali, szyb i luster! Tylko LUNA!

CLMR'd

Doktór

Akuszeria i

o powierzchni od 650 mtr.2 do 1.300 mtr. 2

w

RENE

SW A M W ONAS!

fiO placów budowlangch
'

reż.

przebojowym a rcydz;i e-le

Wl.AlłlY OOĄ
Najłep1za lokafa kapitału !

SY

Helenówek

JACK BUCHAtlAN

~~d.

Dr. med,

aku•zerja i choroby kobiece

Przyjmu~ od ~;

L. NITECKI

Specjalista chorób skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
front I pi„tro
telefon 213-18
Przyjmuje od 8-9,30 rano i od 5,30-9 w
W nicdz. i święta od 9-12 w poi.

I 32•

•

.,. „„
„„

7
tel. 1 ....
8-10 r i <>eł 4-!!

w.

ur. mea.

M.KLACZKO
Cbor. uaz11, aiosa,

gardła 1

kf'tit.

•l

t>lOTRKOWSKA 99, telef. 213-'l ·•
Przyjmuje 12-..! i

oj

5-8 p::> , •
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