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Wielkie manewry floty -wloskleJ przed Hlllerem.

GlówDy

łen1at

rozmów_między dyktatorami
ZAŻYJ NATYCHMIAST

stosunki anelo-fra~t:uskie wobet:. osi Rzuni-Berlin.
j

NEAPOL 6,5. Wspaniała pogoda i spo
kojne morze sprzyj.ały wczorajszym wielkim manewrom f1 o ty w łoskieJ,• w któryc h
~zięł~ udział 210 jednostek. Kilkudziesięc10tys1ęczny tłum ludzi śledził z zaintereso
waniem przebieg ćwiczń z pokładów licznych statków. Ze statku transatlantytkieRex''
rz I d
.
.
.
g0 "
p _yg ą a!o się ~w1cze~10~
2,000 osób, wsród ktorych zna1dowalt się
członkowie ro~ziny królewskiej, dygnita:rze włoscy i niemieccy oraz dziennikarze.
Eskadra wyszła z portu
ol"t . k.
neap t ans 1ego
w szyku zwartym, poprzedzana przez flotyllę toqJedowców. W środku płynęły dwa
pancerniki 1,Cavour" i Cesare" eskortow
k ż
'k."
. '.
ane przez rą OWO! 1• Za ntmi płynęły

10

Na stokach wulkanu jaśniał gigantyczny na
pis: „Heil Hitler". Ludność miasta tłumnie
·
· · ·
wyJeg ł a na u 11ce,
pod z1w1a1ąc
iluminację
miasta oraz ognie sztuczne, uriądzone z
niezwykłym nakładem środków.

TEMATY ROZMóW.

LONDYN 6,5 •. ~a temat rozmów .między Hi

~i~zne~k~~:;eJ~~~~:!~·01~:ó~~ ~au~:~z
tach wszystkich okrętów powiewały obok

tlerem a MU55olm1m korespondenci rzymscy
dzienników angielskich, w szczególności „Time
sa" i „Daily Telegraph", donoszą, że rozmowy
d~tyczył~ przede waz:re~kim znac~enia stos~·
kow angielako-franc:uski~h ~ O!'• Rzym-~rµn
. K'Orespon~ent ,Times 111~ze, :z;e koła .mem1ec
kie w Rzymie ustosunkowuJą się do niedawna
powziętych decyzyj angielsko- francuskich bardziej po'zytywnie, aniżeli dotychczas. Koła te
w;skazują, iż. st06UI!ki ~ielako-fra.ncus~ie da
su~ shannomzow~ z osią Rzym -Berhn.
Korespondent Daily Telegraph" podkreśla

że Mu.s.solini chętnie powitałby wsp6łpraeę z wplyiw6w włoskich na Bałkanach i w Europie
Niemcami i innymi mocaratwami na rzecz poko środkowej nie chciał ze swej strony zwrócić ca
~wego załatwienia niemieckich roszczeń mniej łej uwagi Trzeciej Rzeszy za zagadnienia koloszościowych ,.. Czechosłowacji, gdyż „wzmo- nialne.
cniłoby to szanse ogólnego porozumienia".
PRASA PARYSKA O WIZYCIE.
PARYŻ 6,li, Prasa paryska omawia szeroko,
lecz z całą powściągliwoscią. i spokojem, rozmo .
wy rzymskie międ%y Hitlerem i Mussolinim. Co
raz;· wyraźniej jednak na łamach prasy paryskiej zarysowqje sit pewna obawa, co do kierun
ku, jaki mogłyby przybrać rozmowy rzymskie,
mianowicie, dzienniki obawiają aię, aby kan·
clerz Hitler nie chcia.ł zwrócić ekspansji włoskiej w kierunku moru ~ródziemnego i północnej .Afryki, obiecując Włochom· w tej dziedzinie całkowite poparcie w zamian za zarezerwowanie dla ekspa.nsji Rzeazy - Europy 'rodkowej i Bałklll'I. Część prasy paryskiej wyrata
·obawy, aby Mussolini celem ocalenia reszty

MOTOPIRYNY·,
.MOTOR„

·Stana•;·1·ska WatrJc·ana wobec wiz•tu
W

•

• •

siebie flagi włoskie i niemieckie. w ćwicze
Inny krzy:t, kt6ry nie Je•t krzyielll Chrystusa.
niach wzięła również udział druga eskadra
RZYM, 6. 5. W kołach politycznych wło pleż przemówił w te słowa:
składająca się z 24 krążowników. Obie po sldch l niemieckich zwraca uwagę niezmie
~ „Smutne rzeczy dzłejQ się blisko i
łącwne e&kadry spotkały sif z eskadrą 90 mie charakterystyczny sziczegół iż organ dateko od naa, tak jest, bardzo smutne. W
łodzi podwoditych~
Watykanu ,Osservat.ore ·Romaoo" nie wspG Reymie, w dzieó św. Krzyża, został wznte
Wkrótce po opuszczeniu przez pierwszą mniat dotąd ani 6łowem o wizycie kanele słony inny krzyż, który nie jest krzyż~ru
-eskadrą portu ne4politań,skiego roz.poczę- rza Hitlera i jego świty w Rzymie. Demon ChryMus&. Musicie się modlić aby miłoły się ćwiczenia po\egając~ na zaatakowa stracja ta jes,t zbyt wymowna.
sierdzie Boże stało się pełną rzeczywisło$
niu dwóch pancerników prze'z łodzie pod.:.
Ojciec św. który 30 kwietnia wyjechał cią••
wodne, poczym cztery eskadry torpedow- do Castel Gandolfo, przyjął tam kardynała
Stanowisko Watykanu wywołało w oców zaatakowały dwie eskadry krąfowni- Lavitrano oraz 426 noważeńców. Po udzie pinii włoskiej ogromne wrażenie.
ków. Jednostki atakujące okrążyły się za- leniu błogosławieństwa nowożeńcom Pasioną dymną. W akcji wzięły czynny udział eskadry wodnosamolotów.
Hitler i Mussolini znajdowali się na po
kładzie pancernika „Cavour".
Program rannych ćwiczeń floty wlo&lciej zakończyły o godz. 14 t11adewry 90
lodzi podwodnych z załogą 9000 ludzi.
Flota łodzi podwodnych przepłynęła w 9
rzędach pomiędzy dwiema eskadrami, po
f~nt.
czym na radiotelegraficzny sygnał, da11y
„
przez dowódcę manewrów, zanurzyła się
j'€dnocześnie w morzu. Utrzymując stale
kontakt radiotelegraficzny, płynęła przez
parę minut na głębokości 8 m. Z samoloreallz.awnłe
tów, unoszących się nad flotyllą, robiono
PARYż 6,5. Ministerstwo spraw we- nicę franka, poniżej której rząd frankowi sposób d'Okonać zastrzyku kapitałów w życie krajowi, że jest rządem silnej ręki. Partia kemu
zdjęcia fotograficzne sylwętek łodzi podgospodarcze. środowe wystąpienie rządu wy- nistycz.na bowiem, która na równi z socjalistawnętrznych
ogłosiło następujący komuni- spaść nie pozwoli, i że operacja czwartko warło
wodnych, plyn:tcych
pod powierzchnią
już do pewnego stopnia skutek dodatni mi i genera lną konfedel'acją pracy przyjęła domorza. Na przesłany następnie drogą radio kat: w celu ostatecznego uzdrowienia sytu wa w wykonaniu uchwał rady ministrów i jak oświadczono wczoraj z kół półoficjalnych, tychczasowe ustawodawstwo dekretowe i obecwą rozka 1z wszystkie łodzie wynurzyły się acji finansowej, rząd postanowił przystą była tylko operacją przygotowującą wła- w ciągu przedpołudnia napłynęły już z powro- ną dewaluację franka w sposób bardzo opozyściwą stabilizację, w kołach finansowych tern do Francji kapitały na sumę około 4 miliar cyjny, powzięła już uchwały, · zapowiadają.ce
j e dnocześnie w tej samej .formacji. Już po pić do stabilizacji franka. Zarzą.dzenie to środa i czwartek są uważane za dni stabi- dów franków. Rząd, rozkładając swą akcję sa- szerszą akcję komunistyczna na rzecz podwyż
nacji finansów na dłuższą metę, wychodzi prze ki płac robotniczych, z asiłków dla bezrobo!.nych
40 sekundach po wynurzeniu się na każ nie powinno w żadnym stopniu wywołać na
dej łodzi ukazało się po 2 marynarzy, któ- rynku wewnętrznym jakiegokolwiek wzro- łizacji franka de .facto z tym, że dękret u- de wszy5 tkim z założenia, że wszystkie reformy itd. W razie, gdyby akcja komunistyczna miała
rzy oddali po 1 t s~ ti ·ałów armatnich na stu cen, lecz przeciwnie, powinno zape- stalający wartość złotą franka francuskie- finansowo - gospodarcze i społeczne będą mo- dać w wyniku jakąś no wą fa lę strajków, rząd
go w niewielkich tylko rozmiarrach może gły dać wynik dopiero po upływie dłuższego stanie wobec konieczności pl'Zelamania tej fali.
cześć Hitlera, króla i cesarza oraz MussoH wnić ich stabilizację. Nie powinno również zmienić obecny stosunek franka do funta i czasu, może nawet z góra roku. W ten sposób Sl.lkces tej operacji dopiero da rządowi silny
niego, którzy znajdowali si_ę na pokładzie i:arz.ądzenie to być źródłem korzyści o cha
·
b d · przez obecne ostrożne, mimo całej odwagi, de- autorytet, nie tylko w dziedzinie politycznej,
rakterze nielegalnym, co usprawiedliwiłoby to w ten sposób, że odchyleme to
ę zte cyzje polityki finansowej, rząd stwarza sobie ale również i w Jziedzinie finansowej.
pancernika „Cavour".
raczej
na
korzyść
franlta,
aniżeli
poniżej
możność działania na dłuższą metę i zdobywa
wkrcczenie
władz
sądowych.
N a razie pierwszy gest . silnej .ręki z-o stal uPo godz:nnej przerwie ćwiczenia wzno
obec.nego poziomu.
dłuższy oddech dla realizowania swoich zadań czyniony przez ministra marynarki, który, zaPrefekci
otrzymali
odpowiednie
instruk
wiono o godz. 15-ej.
p 0 pierwszej transzy dekretów, które u- politycznych w innych dziedzinach. W kołach skoczony przez strajk, wybuchły na wielkim pa
Po zakończen i u rewii i przegląd~e cje z poleceniem przystąpienia · do stwier· k
· ·
politycznych i finansowych dość duże nadzieje rowcu transatlantyckim „Cliamplain" w Hadzenia
pozionru
cen
we
wszystkich
więk znane zostały za bardzo umtar owane i ra przywiązują do zarządzeń, zmierzającyc)l. do wrze, zdecyd ował, że okręt ten ma pozostać
dwu eskadr floty podwodnej pomiędzy P?r
czej wywołały pewne rozczarowanie, prze ożywienia turystyki zagranicznej.
w porcie, pasażerowie pr ze siądą się na inne
tici i P cssilipo, kancle~z J-Uler i ~ról \\:'tk szych ośrodkach i na wszystkich rynkach. mówienie premiera Daladier i operacje fiW każdym bądź razie w końcu maja i w cią okręty , odchodzące z Hawru w bie żącym ty~
Zebrane
materiały pozwolą w sposób petor f:u...."ll:R~<"l :) g;Jdz. 18 m. 10 o~,1echal~ z
nansowe, przeprowadzone w czwairtek, zo gu czerwca jednym z głównyc momentów, któ- dniu, żądan i a załogi nie zostana spełnione, zało
r.aorzeża Beverello do pałacu krolewsk1e- wny i nie ulegający fadnym wątpliwościom stały przyjęte jako objaw dużej odwagi de re będą decydowały zarówno o sytuacji J)'Olitycz ga zaś , a szczególnie grupa, która wywołała
ustalić cenę sprzedażną różnych produk.
nej, jak i finansowej we Francji, staną się za- strajk, zostanie stawiona prZE.d trybunałem mor
go. Przed lądowaniem Mussolini pożef?n~ł
cyzj i premiera i jako zapowiedź głębiej i gadnienia społeczne. Rzad odrazu zwrócił uwa- skim pod zarzutem niesubordynacji na o.kręcie.
kanclerza Hitlera na pokładzie okrętu linio tów.
szerzej sięgającej polityki finansowej.
gę i wydał nawet daleko idące zarządzenia pre- Ministerstwo marynarki chce w ten sposób po·
wego „Ca'Vour". Orszak królewski, w. któSZYBKIE DECYZJE.
Dopiero na połowę lipca oczekiwane fektom i komediom nadzoru cen, aby nie dopu- łożyć kres zbyt cz.ęsty m st1·ajkom, wybuchają•
PARYŻ 6.5. środowe uchwały rządu jest przeprowadzenie definitywnej stabiJi- ścili do nadmiernej zwyżki cen, która by prze- cym nagle na o\:rętach flo ty h·mdlowej i pasarym jechał również kancl '.!rz Hitler, witany
zostały wykonane
i przeprowadzone na zacJ'i franka na nowym nnziomie przez u- kreśliła korzyści obecnej dewaluacji. Poza tyn żerskiej Francji które zni ech~całv zasranicznych
był owacyjnie przez ludnoś~ Neap~l~t .
pojawiły się oznaki, że obecny gabinet prawdo pasaż ?rów do przejazdów przez Atlantyk pod
W tym czasie tłumy pubhczn?sct ! mło rynku finansowym szybko i precyzyjnie. stalenie nowego parytetuł'~złota. Operacja podobnie
jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca flagą. francuską.
Frank
francuski
ustabilizował
się
w
ciągu
dzieży faszystowskiej zgromadziły się na
ta poprzedzi prawdopodobnie projektowa- stanie wobec ewentualności wykazania ca łemu
placu
plebiscytowym,
udekor?wanym dnia wczorajszego zarówno w Paryżu, jak
ną wielką pożyczkę obrony narodowej, któ
Układ
~
sztandarami obu państw i arrasami, wz~o i na giełdach zagranicznych na poziomie, ra opiewałaby na 10-15 miliardów fran"
odpowiadającym
mnie.
i
więcej
t
79
frankom
sząc okrzyki na cześć. Hitlera.' króla, Nieków, rząd bowii::m, pomimo możliwości, ja
nie I
miec i Wł0ch. Po chwili drzwi central~ego za funt angielski. Ope racja ta nie wywoła kie da skarbowi przerachowanie zapa.sów
u eg • 1e zm•anie,
balkonu zostały otwarte i na balkome, z ła żadnego poważniejszego zaniepokojenia złota, ąie zamierza się wyrzec projektu po
LONDYN, 6.5 - Sir John Simon oświadczył w izbie gmin, że rzad wieikobrytyiski
nie zamierza dokonywać żadnych zmian w kurs·e fUnta szterlinga. Sir lolm Simon do·
którego zwieszał się c~erw o ny_ a~ras, u~a aini zamieszek w kolach finansowych ,a pe
życzki obrony narodoweJ, aby w . ten spo- dał, że rząd brytyjski wraz z rzi,dem .a meryl<airsk1m doszedł do wniosku, że decyzja
zali się kilkakrotnie Hitler, kr~! 1 ks . P1:- wne obawy, czy czasem Anglia, Szwajca- sób podkreślić tym mocniej różnicę między n.ądu francuskiego da sie POGODZić z UKŁADEM T RZECH MOCARSTW, który
ria,
a
może
i
Ameryka
nie
póidą
za
wzomontu, odpowiadając ukłonami na :ntuz1~
nadzwyczajnym budżetem zbrojeniowym a w całej pełni pozosta.le w mocy. Sir John Simon podkreślił, że rzad f.-ancuski zapewstyczne manifestacje tłumu. Na ulicach t rem Francji i nie obniżą również poziomu budżeten:t zwyczajnym, w którym będą nil, iż zamierza ustalić franka na poziomie, nic dającym Francji żadnych korzyści we
placach rozpa.Jono pierwsze światła, pac.ho swych dewiz zo stały szybko rozproszone czynione dalsze reformy, zmierzające do współzawodnictwie handlowym,
WASZYNGTON, 6.5 - Amerykański sekretarz skart-u M "r~enthau przy\•m.ui::1c w
dnie i reflektory, które otoczyły całe mia- przez oficjalne komunikaty Ameryki, Antowarz)"Stwie ambasadora Franci! de Saint Quentin przedstaw:cieli prasv. oświarl<'zv':
aJii
i
Szwa·
1
·carii,
że kraje te nie zamierza- zmniejszenia deficytu.
,.,
sto jaskrawą łuną.
NAJWM:NIE.JSZE PROBLEMY.
„W ci~gu ostatnich trzech dni przed·s tawiciele Francji, Anglii i St. Ziedn. porf':::urn:eWieczorem w teatrze San Calo odbyło ją obniżać wartości swych walut.
PARYż 6,5. Zasadniczym celem całej akcji wali się w sprawach monetarnych, z11;odnie z duchem układu. trói"'~'°~"n"r-o. U:r11?n'l
Chociaż ruin i ster finansów Marchan- finansowej rządu Da!adier jest skłonienie kapil zg.o dnie za wskazane <Stosować l nadat ten układ, fak i dotyc'1~zas. . żadan
stę na cześć Hitlera galowe przedstawienie
.yys11n ete
opery „Aid<!!", wystawionej z nie~wykłym deau oświadczył, że środowe uchwały ra: tałów francuskich, wywiezionych zagranicę, do przez Francję uważamy za CAŁKOWIClE, ZGODNE Z DUCHEM UI{t,A'!)IJ'\ Seh~+:lr:t.
powrotu do kraju i do lokowania się w i;apie- Morgenthau odmówił podania szczegółów rozmów. Ambris;idor Saint (luenhn w imleprzepychem. Ró wnocze ś nie ilumtno~1 ano dy ministrów nie ustalilv sta}liliza.cji ani rach państwowych i przemysłowych, a.by w ten niu rz3du francuskiego ~iekował rzi}dowi amerykańskiemu ~a współpracę,
jej
poziomu,
lecz
tylko
okreśhly
dolną
gra
całą zatokc nca1~01ita.ńską i Wezuwiusz.
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Nr. 123

Kalendarzrk
politrcznv
WARSZAWA, Pan Prezydent
P. otrzy

twórczego dor bku.

P. P ezydent R. P. zwiedza G. O P.

mał

Obi•id dla ząpoznanle ste z ctokonaPUMi inwe iu.:t•ml,

W&r,z;łW§ Q„ 5. ~ We czwar~ęf< Ju. nistracyjnych z zastęp.cą kom. rzqdu m. st.
W pociągli mi~d~y Warslawą a ALści rencja dotyczyła rozbudowy poszt,tegól5 bm o 1a<J~. J5~tej Filo Pr~zrd~pt Ru· Warszawy Jµrgie.Jew1c.zem.
cami Qf'łbyla się f<onferęncja międ~y. Paniam nyc'il objektów przemysłowych państwo
~yposp<»jt~j µ,dął s~ specjaJtiym pącią
PRZVJA1-D DO M0$CJC.
Prezycfeąłem IJzplitej, p. wicepremierem wych i prywatnych.
giem na Objazą C.eqtr;JJnegq Okr&gu PrzeMOśCICE, 6.5 (PAT) --- W~zoraj J::y~enłuszęm l(wiatkowskim i ministrem
Dzień dzisiejszy
posw1ęcony
będzie
flJysłow~o c~i,m ptpq~aąia ~~ z

ptwe- wieczorem przybył pociągiem specjałny:n spraw wojskowych gen. Kasprzyckim na przede wszystkim zagadnieniom energetydo Mościc Pan Prezydent Rzplitej wraz z temat inwestycyj w Centralnym Okręgu cznym w centralnym okręgu przemysło·
t~renie.
towarzyszącymi mµ psobą.mi.
Pn~ruysłowym.
W szr.::zególności konfe- wym.
Panu Pr~zyd.entowj tgw'łm~i.ą w po-

stycjami ł pr.ą~~i, pmwa<fzQnfJlli

m. tym

"

Wgllt•nt

dr. Zygmunt Skowroński, dyrektor gabine
tu ministra skarbu Wiktor Martio i inni.
•

p

ł

POZNAŃ, 6.5 -

fem

przędstąwicieli

skich

f

fX~0~~~~g~~bóf~~;:;s~~~~t~:':t~~·u~~!.

09jetc:JiającegQ Pap~ ~rezydenta

R. P.

żegnąh: prezes rady mm1strów g~n. Sta~

wąj~Skł~kowski, min. komunikacji Ulry* Qraz wiceminisfrowie komunikacjj
Bo~oviski, Piaaeckj, dowódca o. k. ~en.
TrniaRows~i, pueqątawiciele władz aqml.,-

sfer

przfdlfawłc:iele
ao1podart:~g€b
I
T
- p
ń 1a
prz~bt i na . aF~I o~ną $„ie.
Jitęw ~u.

dyre. ktpr

Pn. '

zwiue~ społd~i11lni

rolf!ieiych.
Bn:epstawieie!ę lit~w~.ey przyeyłj QP
Poznania na skutek zaproszenia ioh pue1
dyr. Krzyżankięwicza podcza~ jęgo pobytµ.
w Kownie.
.
Pp. Sruega Trapikas i Punkrys zwie'

n "'

Hazlmle

·

t2ł·l8:

Stan

„owych

SZPROTY Wfldzone w oliwie

l wHelkle towary kolo11fąlaa włas~ego . 1mpąrt11
, jak również J'OlłZENIE łflELONE po 1e c .a h u r to wo

frantlszek

łil1JCil,1', ~ ~~~~~t~~w.:.:

fi\ia detal PABIANICE, Zamkowa l?, tel. 140

„„„„,.2„:...

Uspławnianie
Prace przy

obwałowywa

KI~LCE. 6.5 =- Roboty ~rzy obwało-

wąniu brzegów Wisły i jej dopływów, które ściśle wiążą się z n)zbudową poFt6w
wiślanych i usprawnieniem dróg wodnyc.i
zągłęą1e w~gll3W~ .,,,.,. Saiąg13mjf,lf~, prowa-

Trzeciej

Poza tyrn ąl:łaj p~łowie zawj~don1ili
premiera Hofi<ię o reprC'&j;wł} cJyi;cyplinar.,nych i gospodarqych, jakie !jpotkaly :Niem
ców sudeckich za qdział w ~więcie 1-go
m.aja oraz &twierdzili, żę teijO rprt. f!:aiu prze
śladowania &przecz.ne są z ~enstytu~ią· Na
zakQ11czenia przeqstawjciele partii flenleina w imienilł swej arga!łiaacji zwrócili
uwagę premierewi, że te~o mclzaju taktyka ze strony czechosłowaicJ<jtj. Jli~ przyczynia si ę do ljmoż!iwieniii rozwiązą11ia rroblerni1 t:l!ded<jego w quchu rqp~y ~arls
badikiej·

....L„.__

dr:óg wodnych.

Czechosłowację.

serwowana jest OHa zflrówno na hi:'ipośr~d
'
r
•
nim odcinku Piagi i Niemców sµq~kicl1, HENLEJNOW~Y U P_REMIER~- ~OD~Y.
jak , j w ątpl iqtclt Europy, 7e specjfllny111
BE~LIN, 6.5 -:-- ~1uro. pa, tu_ l\1 emco~
U\\'Z-fł·' ~r.l ni~niqn o]·ff 2.d Mąjej Eptenty. sudec~·s.:h k_q1T;; n1~u1e. . ze dwa1. posło\~1e
Cqfai €tłnie trJ'lOt~ sję z j~dn~j strony a1 ty te~o stroniw:twg odpyl~ z r:re~11er~ :'?:
kuły;1 wykarnjąea zarówM dcrnor.r~fii::iną, dżą rozmAW~: . w ~Zi'J&le kfór~1 11 wy1a~n1I1
jai~ j m>lityczrą słusznoś~ ią.dąń Niemców R~U stpsunck ~1e111cow suqeckJCh d0 QStatsudedkich, jak i z diugiej strony kGrespon- md1 _wyp~dk~rn'. ?,raz wysunęłt pewne zaaeąE:je z Prą.cri, prioosta.wiają~e iftH>ślecjó':~,- !iaf1rm:ze f.ątj4nie . . .
.
nie ł\tdn~jci :iemh~ckiej w rnnrn.:ff pm;slwa
. fakt, z_(! w ()pa,v~e 1ed~n z i'i1emi:;ów_ w·
cze~ł'!~~~aęi~ięgo. Ob~cnię pomsiył pra dnw l mąp !~s tąt ~1e_b~zrw_q111p poq1~110. sę rii,mięcką i~yge.nt W' Srumnruk11 1~a Ą'.c ny r.rzez_ poltc.1ę. 11\\:azaj<! N.1erncy s4_d _ccy
'ra,wach ze znie.wa~ęnielll .12..onrni\<a f\.1a~sa- i a rpezb1ty dowód 2 ze czeskie ~rgan}' hcz1p_ię~z.c(lstwą p_rze~rnczyły gr_anicę ne1-1tn1I„
iryka~
·
· ,„
•

'

„„„„„~„~t„"111„1111!1„

ępraw ~ągr~niczn1ch,

Napór niem'ecki na

LONDYN. Izba gmin ~rzyfęła w orugim
czytaniu układ aRgielsko-irlandzkl.
Sejm irland;zki również ttchwalił ustawę
o ratyfikącji tego układu. Obecnie ustaw a
przechodzi do senatu.
LONDYN. Komitet wrkonawczy Labou~
Party zatwierdził staiter.v1sko partii, odrzu„
cające propozycje utworzenia frontu luEio„

SKUMBRIE w sa„~e po111f derowym
OGQRKI konserwowe grod•leA•kie •U•rkł • TRYUlf"
S.4RDY.NJU francu•kie i porłul'al•kł•
OLIW~ NICEJSKĄ „t:XTRA VIERGE"
W A.tULIĘ BOURBONSKĄ
5 p 8 Z Ę N IE i ;i k ; pieprz, ziele ancJel•~h,, Imbir,
salka muHkat., kwiat muJzkat., p l'ryka

dzone są w szybkim tempie, zatrudnk.jąc
w chwili obecnej 2000 robotników. Nakre
SINAIA, 6.5 - Po ostatni'(! posiedze- skim systemu porozumienia i zaufania. Ma pracowali pod względem wymiany ekono- ślony plan robót przewiduje w roku bie:i.
niu stałej rady pąfjstwa M~ej ~ntenty, któ łą Ententa potwierdza lolajność uczµć micznej · w ręjoqie naddunajskjm1 poszuki- uregulowanie Wisły na przestrzeni 25 km.
re odbyło się a godz. 17~ej, ogłoszono ko- &wyco członków wob~c Ligi Narodów, wanie środików naib"rdziej właściwych od Lipinek prrez Gągolin, Chod!ków, Spelmunikat, który stkierdza. że trzej ministra- podkreśla dekla.rac;j~, złożoną w imieniu dla dalszego okazania swej współl"racy rendę Ostrołękę 9o Kocmierzowa pod Sar.
wie spr. zagr. dokonali przeglądu rozmai,.. tfi~oh krajów przez przedstawiciela ~µ inoralnej, technicznej i .mą.terjalaej w zna- domi~rzem.
tych wydar.ie{ł 1 ~tórę zaznaczyły się w sy- mµnii na ostatniej sesji Rady Ligi w s~y lezieqiu rozwiązania~ uwzględniającego
Roboty finansowawane są przez M;'1'-tąacji między.pafocIO!\vej od osfatąiego ze-1 cznju r. b., wyraża ąwą wol~ przyi;:zy.nie- wszystkie istniejące interesy·.
sterstwo R i R. R. i fundusz pracy. Poza
Stała rada przyjęła do wiadomości i za- u&płil·Wnieniem Wisły prowadzone od kil:
br~nia stałej rady i przystąpili do szczęgó- nia się w duchu tej deklaracji do urzeczyłowej wymiany poglądów na interesujące wistnienia ideału współpracy międzynaro twlerdziła wynik prac drugiej sesji rady ku lat roboty zabezpieczają od powod::1
k'q sprawy. Raqa Małej Ententy §pecją!- dawej w rozurnieniµ atttorów p;i,ktu Ligi ej{e>nomi~znej, odbytej w Bukareszcie w - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . ne z~jnteresow5pie pr~YWiązuj!l po nię- Stała rada przyjęła cło 'Viąctorriości pq_n:_ą~ cząsje od 9 do 18 marca r. b. PostanowioSTAN PRVSZCZVCY W POLSCE.
dawnego por1uumieriia anglo=lvłnskiego, dek dzienny nąjbliż&zcj sesji Rady f..,1g1 1 no zalecić swym włacj~om kompetentnym
WARSZAWA,
6.5 (PAT) - W okrekt6fe uważa za czynni~ wielkiej wagi, m_?t- stwiercjziła z~odn?ść pogl_ądów_ ~wych dalsze badanie kwestii wprowadzenia w
sje
od
dn.
24
do
30
kwietnia r. 1:>. zanotożyfie
W$zelkich
zarządzeńi
zmierzając;ych
jący ~il cellł qtrzyma'llle tnvałe~p pplkoJµ. PłQnkqvy w sprawie stanow1s~a, Jailoe za,...
wano
w
Polsce
616
wypadków pryszczydo
wzn1ocnienia
rozmaity9h
więzów
ekono
st~f~ rą4a zbadałą lit:F!łgółgwa sprawę jąć ma clełegat rumuń&~i. Stąla racja zbp..,cy.
Z
liczby
tej
zli.kv;idowano
pryszczycę
stosunków pomiędzy państw;i•nli Małej En pałrt z naj:iywszą uwagą pod wiględem miciąyi:;h porpięd?y państwami Małej Enprzez
wybicie
zarażonego
inwentarza
w 51
·
, ten~y .a W~grąąii. . P~trzymuje oąa j~dno- prawnY.m i faktycznym nowowytw.orzo~ą tenty.
ogniskach,
zaś w 123 ogniskach pryszszyNajbliższe
zebra11ie
stałej
rady
M~łej
my~ln1e swe ·pra~rpen1e ~9ntynymvan1a qę 8yh1as:1ę pap Ou11a1i:i111 z PHnldu w1dzen1a
. dąGyGh w tolq.i ra·~QWflń w <>~lu prz~zyni~ systamu żeglugi i zgodnie \łZnala, iż Jety Ententy odp~ifzie się w Bled w llrn11\;u sierP i:;a wygasła. Pozostało · więc czynnych
ogriisk pryszczycy 442.
ni~' się do ustałenia w basenie naddunaj- w iRternsie wszystkich tych, którzy współ- Pi~ b. f·
~zynne ogniska pryszczycy istnieją w
województwa.eh: kieleckim - 5, ~rakow
skiir) - 3, łódrl<im - 89, p\}morsk11n - 3,
,poznańskim 255, śląskim - 59, warszawskim - 28.
l(ą1t1pa11ła prą!u~wa
RzeaiZ.Y·.
Zlikwidowano pryszczycę przez wybiRe, ćlłOWą pasł6w h~nleinowc6w z .Pr„mierem Me"i~.
cie chorego jnwrntarza w woj. kieledkim w
J?~R!-JN, 6 . ~ (PAT) -:-- Milt)O, jż _ąłe
, 1 ~fachta4sgabe" zaprzecza, jakoby ten nAści poptycinej. Jedypie gzj~~i energi- 19 ogniskach, ~ra.kowskim w 9, w łódzkim
- 13, w pomorskim - 1, pozna1'iski111 strpny 9±i~imik~w ni~rni~~~ii".P pośw1ęc_9~ po~tQpek można . było przyp~sać Nieme.om c;tnet akc;H mięjsi;~~Y€h lcierowników. piir~ 9. Ponadto pryszczyca wygasł~ w 11_3
ne są przebiegowi podróży ~1.111c;1eria Hit,- sqqce1dm. ?~1m1em ,,Nach~::msgąbe''.i lr.st ł 1 ł N1rn1có~ s4de~~:<i:h zdRłąino i.:n~l<n~c
Jera do Italii, nie spuszciają one z oka z to niewątpliwie prowpkącią. komm11sto· , gwałtownei reąk~JI :zi:i &trnnY' luqnosci n1e- zagrodach woj. poina!\skiego oraz w 10 za
grodach woj. śląs.kiagn.
rozwoju sytuacfi w Czechosłowacji. Ob- którym zależy na zadrai,nieniu sytuacji.
rni~o~iej ną taki po~tępek.
~-th

ścijans.ko-narodowej.

OROłłE:

PRĄOA 6. 5. (pat) Jalć wl;Jdomo, t:nans! państwa cz~cho~łowackiego nie są
zri)wqowatone ; estatnie okresy budźetQ
we kańi;zą się stąle miliardowymi j:feficy~a
mi. Pomimo wzrastającej koniunktury, WY
wolapej $wiątowymi ibrojepiami 1 tą1dnoś„
ci finansowe w Czechosłowacji nie ustają. '

i ko
Malej Ententy
11Jini•tr9w

Obrady

narodowego 3 maja następujące depesze
gratulacyjnę:
od króla
Belgów Leopolda 3-go od króla Bułgarów
Borysa 3-go, od króla Egiptu Farouka 1-go,
cd króla Iraku Ghazi I-ego, od cesarza Iranu
Reza Pahlavi, od króla Italii Wiktora Emanuela 3-go, od regenta Jugosławii księcia
Pawła, od regenta Węgier Mikołaja Horthy
de Nagybanya, od prezydenta republiki cze·
skosłowackiej, .Eqwarda Benesza, od prezydenta republiki Estonii. Konshntego Paelsa,
od prezydenta repuplj.ki l<llby, Federicq Laredo Bru, od niemieckie~o kanclerza Rzeszy,
A<lolfa Hitlera, od prezydenta Meksyku, Lazaro Cardenas. od prezydenta Stanów Zjedinoczonych, Th o lI)ąsa Franklina D. ę r•<.'ie
velta, od prezydenta S;ilvad-0rµ, Miix:mili~
no Hernandez MaMrtinez, od prezydenta re·
publiki tureckiej, Kemala Ataturka. ·
OSLO. W poniedz/'ałek dn. 9 p. m. zbierze się w Oslo kon erencja przedstawicieli
państw sygnatari·uszy
konwencji w Oslo.
Przedmi9tep1 pbrącj ma być iwJaszcza sprnwa wzaiemnych ulg celnych.
LONDYN. Król Jerzy szósty przyjął na
audiencii w pałacu Buckinghamskim nowego
ambasadoFa Ruszy niemieckiej vel'ł Dirękse1111, który złożył swe listy uwierzyteJniąJące
oraz ]isty odwołujące poprzedniego ambasadora Rzeszy von Ribb1mtropa.
RYGA. W nocie, złożonej w Mos~wie
przez posła łoteviśkfego wsprawie incyden·
tu granicznego, w czasie którego został r'.ln·
ny policjant łotewski, FZad łotewski domaga
się Ol(Jrócz energicznep;o śledztwa, odszkodowa!lia dla rannego i ewentualnego przyzna·
nia mu dożywotniej pensji, o ile otrzymana
raną uczyni go niezdolnym do pracy.
PARYŻ. Agen~Ja Havasa donosi: 'Jyły ru
muński prełpier Goga uległ ą,takowl ogólnego paraliżu. B. premier znajduje sie obecnie
w swym pałacu w Ciucea pod Cluj.. Stan
chorego, który liczy 58 lat, jest niepokojący.
Goga' jest pr()fesorem literatury rumuńskiej
na uniw. w Cłu.i i członkiem akademii rumuńskiej.
W tyciu politycznym f)dgrywał
poważniejszą rolę jako
pre1es partii chrze.,.

$I

i .&
DEFICYTY CZECHOstO
WACJI.

~agpdpi~I\!! ·

R.

święta

w ego.

Kończącs swoje przemówjenje min.
życs~ył Jcongf~~owi owocnej pra~f:

wydatków rząd zwiększa ilość bilonu o 1OO proc. z 1~2 na 2.4 miliar~y k. cz.

oJ>lłczu

~

i fachowców morskich

Obe~pi~ po~zyniija si~ ro;ch<>dzić po~łoski
o konieczności rqzpi~Mill nowęj pożyą ~L
!'fymczasem jednak dla pokrycia bieżących

.~

W

„..

„

Tak 4 wymij~.11 a po~lądów zwłąucza z
są~iadaRJi, ktin·y~q znaiemo$ć raeczy: i doświadc~enje c>pierąją !!i~ ffa tra<łycji i prakty~(! ii:lt d~wno budowapych pprtów, służy
niewątpliwie wzajemnej pemocy i postę

MILl.4lłDQWB

Tel.

qurnnie i ządowoleRię z

N~lęjy liczyć si~ z mo~Jiwo

'-•lłJc~ Ich I •k•"dJnawskich
jąca najwłodszy vort powzięła inicjatywę
Na przewodniczącego zja,:du wyJ:lrano
z~pro~z~µja na zjaid swoich s~siadów bał c:Iyrektora dep. morskiego inż. Możdżeń
tyckich i" skandynaws~ich, .,. ~tórymi łączą skiego, który zągąił obrady oraz odczytał
ją przyjazne węzły, WSf)ólne interesy i ąna nadesłane cJepesze gratulacyjne.
logic~he W{lfµpld ?a~ tym sapiy_m morzem,
Po referatąch odbyła się dyskusją J zam
wychodząi:: i ~ałpzemą, tę wymiana pogłą- kniecie zjazdµ. Wieczorem uczestnicy
~ów międ;iy ~pecjaH!itami jest . konieczna zjazqu podejmowani byli obiadem przez
w obecnyGh w11runkach e%onom1cznych.
komisarza rządu Sokoła.

th~rortPąnu

DO Zl

swe duże

gad
... DaligL1·

paflatw

GDYNIA, 6.5 Wczoraj w trzecim
dniu zjaz~u W.ż,ynierów portowych j fącJ,.Qwców morskich pat\słw bałtyckiJ:It i
skandynawskich uczestnicy zjazdu ~ebrali
się w auli państwowej stkoły mors'kiej
,gdzie prtybyli również mrn. przem. i handlu A. Roma·n, poseł nagzw! i min: pełąom?tny_ Szwe~ji w Warszawi~ J, L_agerberg,
wicemin. p. 1 h. S<>kołowsk1, WOJ, pomarski Rączłkiewicz oraz komi!iari rz~dµ So„
kół.
.
W przemówieni4 powitą.J11ym min~ Romatt m. in. zaznaczył, że f'łołs~a poinadll·

Złl

Kowna

ścią, że finny łłt@w~kie W8J.fł10 udział w
przyszłorocznyęJl tBFpch i WYl!fłtwią swaje eksponaty.
Ppdcząs swego pobytu w Poz11ąnii1
przedstąwieiefe litews~y odwiedzili rów=nież szereg firm miejscowych.

·

„"'
· dyni inżynierów portowych

pawf.'
Ronnm

I Id•@ PDftluna

żając

Trą.piką!\ i Punkrys -re1mientąw3\i poznania ich.

...,.&~ólpra~a

ZJazd w

...

W związku z poby- dobrze zaprowadzona na tamtejszym ryn-ldzili szczegółowo Targi Poznańskie, wyra

sfer handlowych

ftił TargaPłl Poznąńskicb,

.

p

...

targów p. Krzyią.nkiewjcz udzielił fl.Ą.T.
następuj~cych informacyj:
Na tąrgj przybyli pp.: Snrn~ą, Trapi"l:
kas i Punkrys. P. Sruega reprezentował
,,Maiąt~", spóij{~ akcyjną, ek~portują~~
bekony głównie do Ancrlii,
gdzie jest tef
0

b

rogr~m. po· ytu ~a.n~ Prezydenta ~ze~zypo~pohteJ na terenie. ł;. O. P. _prze~1d~.'"
~e !wie~zeme_ 1.m;ąq~en ~lektryhkacy~nycn
1
b"zyhkacyJny!=h1. FGb?t regulacyJn~ch
przy ~bwałowy~11.n 1u Wi~ły, nowobu?u1ących się fabryk 1 wyt1V'i'Órn1 oraz kolonu robotniczych i urzędniczych, powstających
przy nowych fabry~ach i t. d. Podczas objazd u panowie ministrowie resortów, któlać będą informacyj o pmwacłwnych inwe
stycja,~h i icll roli ·go~o?amz~j.
· Wieczorem w Mo_ściciach spotkał. Pana
Prezydent~ R. P. minister przemysłu 1 handłu Antoni Roman. W dalszycn etapach
poo~ói)_' ~owarzyszy~ bę?.ą Panu Prez~den
t~w1 l;ł1R1s!er koi:nun1kac11 l!lrycl1 ~raz mlmster rol~łGtwa a 1· r. Pomatowsk1.

wezI g · .b. ADdlo.Ule z. t I•iwao

p 1er1DV1ze
•

«łfóży p. wiceprettJJ~r itJt. ~u~ ~Wi;Jtk~ws
lq, mirłi$t~ spr!Jw w~jskowych getr. T.IJl.łe
ąez Ka.sprzycki, wiceminister spr wojsk.
gęn. Ąleksa~er ~!twinowjci, gęf 'Ał>ioe
tu wojskowego Prezydenta R. P. gen.
s,:~~Jty, ~sfępc~ ~ ffiJlłciląrii ~YWiłą~j

w dniu

br~eg()w Wi$ił,.
około 32.000 ha ·grnntów i kilkadzie5iąt
wsi nadwiślańskich. Na dotychczas osu„
szonych gruntach zalewowych przystąe .o
no już do zakładania ogrodów warzywnych i sadów owocowych.
Niezależnie o~ pr~c przy regula~ji ~i·
sły prowadzona iest 1eszcze w WOJ. kier:~
akim z krectrtów fundull.ZU pracr, regulaC]a
rzek Czarne] Przemszy 1 Pogoru w zaglę·
biu Dą?rowskim, Kucelink~ w_ P?-W: częs_to
chowsk1m1 Warty z zaw1erc1anslk1m, Sil·
nicy w kieleckim, Jedlanki w radomskim,
Szwenianki pod Ostrowcem oraz prace me
lioracyjne przy osuszaniu niziny kozieickog~iewoszo~vskiej. Ogólny koszt trc~ ro„
bot wynosi 1.770.000 zł. Roboty te JUZ roz.,.
poczęto
i znalazło przy nich prncę ponad
1000 robotników.

niu

z POBYTU P. MIN. śWIĘTOSLAWSIUEGO
W KRĄ.ROWIE.
KRAKóW 6,5. Dnia 4 i 6 maja bawił w Kra
k<>wie p. min. wyznań religijnych i oświecenia
publicznego prof. dr Wojciech świętosławski
w towarzystwie dyrektora departamentu min.
p . .Ą,ndrzeja Nowaka.
Celem przyjazdu było szczegółowe zbadanie
wszystkich działów pracy kuratorium okręgu
szkolnego krakowskiego.
P. minlliter wziął udział w odbywającym si11
zjeździe dyrektorów szkół .średnich okręgu krakowskiego, gdzie wygłosił dłuższe przemówienie
w związką z omawianą na zjeździe sprawą rea
lizącji programów liceów
ogólnolp;ztałC!!~ych.
W godzinach wieczornych wygłosił p. m1ruster
w z akładzie chemicznym U. J. odczyt pt. „Nowy przyrząd do badania zjawisk krytycznych",
po czym brł obecny na. przedstawieniu w tea·
trze miejskim im. J. Słowąckiego.
W drugim dniu pobytu P· minister ~apozna!
się szczegółowo ze stanem 1 potrzeJ:iam1 szkolni
ctwa powszechn ego oj;:rrgµ krakqwskiPg'>.

818.:n pogody ~ ł'Qlsce~
Wc•orQJ I

WAR~ZAWA

6,5. pąt. Komuni4at meteorolqgitz.ny z dn. p,fi. 3$ r. ·
N ad · Pol~ką. znajduje się je!izcze chłodne powietrze pochodzenia polarnego. Będzie ono je·
dna.li: soopnio.wo wypieł·ą.pe pr:.:ez masy ciepłego
i $\łthegą :powiełtza, które navływa do Europy
ś.rppkowej z ĄtlantYl>u prze z poludniową. Skan
dynawię powodując spadek ciśnien.ia barometry
1
cznego.. W związ..'ku z tym jutro n2.Stąpi zmiana
kierunku wiatrów na za ~h od z ie oraz ocieplenie .
Dzi~ w gqdzinacp popoludniqwych
w całej
pjemąl fQl$~e utJ;zymywałt' si~ pogoda o zachmµrzeniu ul'!liarkowanY.m z Pt~elo1nimi opa
7

clzła\.

da.mi w górach i na podgórzu. +emperatura o
godz. 14-ej W)'Ilosila od 6 st. w dzielnicach r;ofodniowo- wschodnich do 12 st. w Wiel ko:-~i:: ce
Na Kasprowym Wierchu notpwano prz€.lotny
przv temperatµrze -4 st.
Przewipywany przebieg po!lociy w dniu 6

śnieg

bie ż. m .

•

ciągu pogoda sfoncczna o przejścio wym wzroście zachmur~enia w
g-p'.lzinar.h

W dalszym

popołudniowych. Po chłodnej nocy dn iem lempe
ratura nieco pow:.-żej 15 stopni. Wiatry zmienne, jednak z przewagą ·kierunków zachodnich;
na ~l'}::b!:zeżu umiarlrowaneł poza tym słabe.

PEKNIETA.
r

I

- --: o~ shot!_- 7'1Wołał tenisista, gdy i r:n Bałkany. I tak jak w 1914 roku Mu~oSławna „oś Berlin - Rzym" robiła l kim Wschodzie. Dotychczasowa polityka
Natomhst inna oś, łącząca Londyn z
ptzec1wnik Jego doskonale uplasowaną pił-1 lini, wówczns nieznany działacz lewiaJwy, 1 Włoch swego rodziaju wasala Niemiec. angielska była bardzo niefortunna, nie prze Paryżem, rtabiera ooraz większej mocy,
ką wyrwał mu decydującego o . wyglwiej występował za zerwaniem z trójprzymie- Mussolini zdawał sobie sprawę, że wkrótce szkodziła ona ani zmilitarymwaniu Nad- coraz bardziej się hartuje i wzmacnia.
I gdy dojdzie do porównania wytrzyma
seta. Spor!owy okrzyk ,,good shht!" prze· rzem i przyłączeniem się do Aliantów, tak nastanie taki moment, łż Włochy będą wy- renii, ani zawojowaniu Abisynii, 'ani zbrojzna~~ Je~ dla galerii; przejaw „spor- i dpsiaj nie wahał się zawrzeć przymierza bierały gorące kasztany z ognia, dla Nie- nemu najścu na Chiny przez Japonię.
łości tych dwóch osi, to nie ma żadnej wąting Sptrit", Jaki obowiązuje dobrych gra- ze swym tlilturalnym sojusznikiem, jakim miec i dla Japonii. Zatarg z Anglią na tle
Układ angielsko - włoski jest zupełnie tpliwości, która z nich pierwsza pęknie na
~·W ~uch~ jednak myśli sobie ów gracz: 1 jest Anglia.
podboju Abisynii stwar~ł sytuację dla naturalną konsekwencją ·wytworronych sto dwoje.
·
,,niech etę ~tabli wezmą!".
Każdemu państwu chodzi dzisiaj o to, Włoch bardZJO niekorzystną, tak ze wzglę- sunków, jest on logicmym wyjściem z imWizy1a HHlera we Włoszech, połącw·
Podobnie w polityce. Gdy Anglia za- aby utrzymać obecny stan posl.l'.łdama. Wło du na ostateczne uspokojenfe podbitego pasu, w jakim znalazły się oba mocarstwa. na z niesłychanym przepychem zewnętrz
warła porouunienie z Włochami, Niemcy chy nie po to angażowały się w wojnę abi- kraju, jak i na jego eksploatację gospodar- Układ ten oczyszc~a niezdrową atmosferę nym, jest rewanżem za równie „luksusowe"
zawołały: '!.good shot!". Skierowane to by- syńską, aby ponosić &ame straty, a nie mieć czą, która wymaga dużych kapitałów, ja- i stwarza nowe możliwości pokojowego roz przyjęcie Mussoliniego w !Jerlinie, ale dla
ło do Angtu, bo w danym wypadku po obu żadnych korzyści. Włochy jak i Anglia mo kich przecież Niemcy nie mogły ofiarować. woju dla obu krajów. „Oś Rzym - Ber- planów politycznych kanclerza „Wielkiej
stronach rourtu majdowały się Niemcy gą wszystko zyskać przez ?'achowan:I? po- Z drugiej strony niemiecko - włosko - ja- lin" pozostaje, ale nie jest to już ta sama Germanii' będzie to swego rodzaju pogrzeb
i Anglia. A Włochy reprezentowały tego koju, a wiele stracić przez wplifanie się w poński trójkąt zagrażał interesom Anglii: oś. Coś tam pękło we środku i nawet jeżeli pierwszej klasy.
seta, którego trzeba było wygrać. Wygra- jakieś zbrojne konflikty.
Niemcy - na morzu Północnym i w środ-,obecna wizyta Hitlera to pękłlłięcie ~atuszu
I może świat będzie mógł znowu przez
ła go A~glia, a z nim i mecz.
kowej Europie, Włochy - na morzu śród- je, jednak oś nie będ2Jie posiacała tej mocy, jakiś czas oddychać atmosferą pokoju.
Anghi zarzucano cżęsto kunktatorstwo,
ziemnym i w Afryce, Japonia - na Dale- jaką miała parę tygodni temu.
T. M. s.
brak decyz:ji i energii, gdy jednak nadeszla
odpowiednia chwila, umiała ooa odpowiednio przeprowadz.ić swą partię i zwycięży.;.
A chwila ta oode521ła, gdy Włochy przez
Ludzie z rudym zarostem nie maj, dobrej opi„ . okrucieństwa. Typem okrutnika był Henryk
A. P. Waszyngton był również ~dym. J est on jikhy
przyłączenie Austrii do Niemiec znalazły
nii. Przyałowie }udowe przypisuj' im złe moce, po król angielski, -człowiek o nieokiełznanych namięt- . wyjątkiem z galerii rudych męzów stanu , stanowczy
się w tej samej sytuacji, w jakiej były·
mawiajęc ez~to 0 kontakty 1 dziabłem. „Ruda czu no~ciach. Oliver Cromwell, tWÓl'ca Anglii, był takie w działaniu, wytrwały w relizacji zakreślonych 10.
przed wojną. Inaczej mówiąc, straciły one
pryna diabelskiego 1yna" - mawiaj, w Szwajcarii, rudym, rudymi byli również Napoleon, Garibaldi. bie celów, ale skromny, nie szukający ro zgłosu, od•
to, o co walczyły podczas wojny. Pnez
albo „cr.erwony kapturek diabelski pazurek". W Wszyecy oni odznaczali się n i eugiętości charakte- 1 dany wyłączn i e sprawie nowej ojczyzny. Po Wa..zyng
Polsce otaczano zawsze rudych pewnt pogard11. któ. ru i nie wahali się sięgać do bezwzględny ch środ . tonie miała Ameryka jeszcze trzech rudych prezy,
usu~e neutralnegt1 pasa1 jakim była
rej wyra1 i:najdziemy w często i dziś 1toaowanym ków w realizacji swoich zamierzeń. Rudych nie brak"' dentów Jeffersona, J acksona i Calvina Coolidge„
Aust7ia, ~ Wło:.,.hy mowu wobec niewykrzykniku: „Rudy do budy!" Sktd 1it wzi~o to wśród aławnych poetów. Takim był Szekspir, człoPrzodkowie tak Coolid gea, jak i poprzednio wy.
bezpieczeństwa pangermanizmu, który nauprzedzenie do rudych? Dlaczego otaczano ich od wiek o niespożytej energii, takim był Szyller Fry- mienionych
p rezydentów,
byli Irla~doezykami.
gle znalazł się u Mrnych granic i niedwunajdawnieje:r.ych czasów nimbem 1atanizmu? Jak deryk, pełen dynamizmu i takim jest współczesny wśród których dziś jeszcze spotkać mQŻna najwięk
wia®mo, kolor -czerwony jest kolorem gniewu i juz Bernard Shaw. TwóI>ca Stanów Zjednoczonych szy procent rudych.
znacznie przejawił tendencje rozszerzenia
buntn. Czerwona płachta na arenie walki byków
swych wpływów na całą Europę centmlną
wprowad.a 1wierzęta we wlclekłoić, u koguta i i&

1

Sławy wśród

ru·dych
Vili \
l

,.„, „.„
Przegląd pra.sy.

dyka cserwłenieje ll'lebień, nabłe.r•Jte purpurowych «1dcieni, gdy ptaki te przyg«1towuj1 1it do
walki. P«1d8wi1domie człowiek przyjQł kofor ezerwo
ny j1k«1 b•rwt ·rewolucji. Garibaldi 1woim ochotnik«lm kazał pri:ywd1i16 aerwone konule. Ruch pro
letułackl l)a 1nak buntu pn~wko iltniej,cemu
porzt1łkowi necay obrał ezerwie6, jako barwti par.
BOJKOT CZECHÓW - REAKCJA SPOLECZEŃ- dyskutuje &ię !Uiś zawzięcie na temat faehowoici w tyjn1. A bunt wi1zany był od wieków z sile 1zat1il
STWA POLSKIEGO.
urzędach. Czy p. Michalski jako wicedyrektor i fak S~fł· Wnak płerwezym buntownikiem był Lu~yler
Kur. Por.:
pod powyższym tytułem piue:
tyc1ny kierownik departamentu podatkowego w Min. • plejad, oddanych tobie aniołów, 1tr1conych 11
jednej strony Czesi wytykaj, Polakom, łe gdy Skarbu przez okres kilku lat, powinien był mieć kart do piekła I odttd n1t1nami awanych. Stąd tei
by nie sprawa śląska - kwitłaby przyjaźń między maturę, czy też mógł się bez matury obejść? Czy od najdawniejBZych czasów kolor czerwony był ko
J?ran a Warszawę, dodajQc, że przed wojnQ nie hy wyższe stanowiska rzędowe winny być obudzone lorem złych mocy. Czieiciele 11at1na wśród d:r;ikich
ło wzajemnych niechęci i dopiero Cieszyńskie italo przez fachowców, legitymuj1cych sit odpowiedniemi płemio11 Mrykf. zaklinacze tajemnych mocy, dzU
eit kości, niezgody. Jest to nieprawda. Stanisław iwiadectwarni, czy td 111moukami, powołujtcJ'D1i 1i1 jeszc1e opaauj1 1it najczęlelej eserwonym :matcri•
Srokow6ki blisko czterdzieści lat temu w broezurze na swe talenty i powołanie?
łem cJla nadania wi~kuej mocy IWJD1 stkltidom..
(21) przychylnej na ogół Czechom, oświetlał "ciem
Zagadnienie to inaczej jett rozstrzygane w 1poZła opinia~ Jaka 1 reguły towlłt'Zyszy ludziom e
ne chmury uprzedzeń i zajadłej niechęci do wszyst- łeczeństwach tradycyjnych - a inaczej w 1połeczeń ru.dym zaroicie, wpływa z pewnych oeeclt diarakteru
kiego, co polskie, na chmury, w jakich brodzili bra 1twach "dynamicznych", inaczej w okresa.ch apoko n&cj~ciej ąotybnych_ li ~ych. St oni ez~o zbyt
cia Cze!i". Nie były to widocznie r.byt ałodlr.ie cza ju, inaczej w okresach ruchu.
impulaywn4 mrowi. be1wmgltidnł, 11ickłedy nawet
ay polsko-czeskiego bratentwa, 1kqro biadał nawet
Po każdej rewolucji, wojnie, po k.ałdeJ pałtow okrutnł. Jut w 1'. 1000 nas.ej «'! pojawiły D(I pierw
nad emutnym losem nauego prawdziwego przyjacie nej zmianie stosunków gospodarczych, apołecmydi, Ile pamflety olłrzegajp pri:.,.J rudymi, któn:y
}a nad Wehaw1, Edwarda Jelinka.
politycznych, do władz;y docho!U1 ludzie energiczni, •t P«>Ptdliwl i łatwo w złoić okrutn,, ba! sgoła na.
Czechofile polscy w War&Zawie C'&J w Poznaniu nie dysponujQcy cąlto ani dYJ1lomamf, ani przy ~ekt wpadaj,. UcicltA!nienle da, Judau, był nw
probowali doprowadzić do odpręłenia 1to1unków, gotowaniem. Naodwr6t, idy tylko ltotunkl lit usta ue rudym. Dawni Germanie byli pnewainie rudyale wkró~e przekonali aię, te Czesi :roranyilnie zaw lajQ, dyplomy wrac•Jt do 1wych praw, I awan1owa mł, -.d 11pnied1en.łe do rudych, Acsególnie allne
ue izolowali "działaczy pracujfcych na niwie kultu nie odbywa ei(' wolno, wedle ustalonych nablonów wir.Sił Słowian. Nie darmo pnypłsywa.no mdym nad
ralnego zbliżenia polsko-czeskiego od spraw !lt· i norm.
irwycaajne moce, :naj.c~ciej wpr1wd1ie de, ale saw
skich, jak równiei starannie konspirowali wazystko,
Po wielkiej wojnie, kt6ra wprowadziła we wssy 5.1e niepr.reei{ltna. Historia daje nam ealt pJeri{I
co poczynali na terenie Wołynia i Zelowa. Drugf po ~tkie &tomnki gł1bo.ki przewrót. do władzy we wie dawnyclt m{ltóW f wodz6w o rudym zaroicie, wl'ród
waźnt przyczyni załamania aft ruchu czecbolihkie lu państwach europejekich dostali •i{I Judzie nowf. kt6rych nie brak i n•pio.fllowanych prze1 d:ińeje
go w Polsce była sprawa ełowaeka. Ktoś kto Ai~ ludzie niedyplomowani, ludzie w regule pozbawieni okrutnik6w. Neron .był kl11ycznym przedstawicie.
Prezydent Rzeczypospoli<tej prof. c:Ir. Ignacy Mościcki przyjął na
zaczynał interesować tym problemem, bezpośrednio fachowoeci. Wytworzył sio prawddwy kult niefacho !em tego typu w 1tarołytności. Mi~zlanobr„d:;, W dniu 3 maja
od Słowaków dowiadywał ii~ prawd 0 180 proc. od woiici, nie tylko aankcjonujlł't'Y wytworzon}' stan rze Jak P n11ywaj, kronikarze, odznaczał 1i1 morder- Za!Jlk!l Królewskii:i w Warszawi~ wyci eczkę d~ieci s zkoln ych· t. P ?yviatii działdowskiego.
miennie naświetlanych i przedstawianych, aniżeli to czy, ale programowo głosz1cy... pogard~ dla fachow -czymi łnstynluarni, Nie.zliqzopa jest ilość ofiar, kt6 Zd1ęc1e przedst awia. m o ment powitania Pana Prezydenta przez dz1!l:fwę mazu.rską. Prze„
czyniła oficjalna propaganda.
ców.
1'łl " cłQgu 1wego krótkiego ływo&a zgładlilć kazał, mawia uczeni~a trzecie j klasy sz.koły p owszechnej H ilda Stenzlówna, która w gorą cych
Przez 1pór a Pohkę Czesi weszli· w !lept ulicz.
Ten kult niełachowoki, niestety po dziś dzieli. zacsynaj,c od wychowańców filozofa Seneki i Bur- słowach prosiła „Kochal!lego OJczulk a, by ze chciał odwiedzić ziemię mazurską". Za;
Panem Prezydente,m stoi It).inistcr ~V. R. i O. P. p rof. święto-sławski .
k~ i zdaje ai(', że tego zupełnie nie spostrzegaj,. Po szerzy ai~ także i w Polsce.
maa, a kończ1e na matce. Tez(I o okrucieństwie :rumimo tysięcy artykułów w llprawie Cieszyńskiego,
dych potwierdnj1 badania kryminologiczne i bllz•
jak.ie były drukowane ostatnio w prasie polskiej, t1
NOWA FAZA POJEDNANIA.
pofrednie obserwacje. Tak np. pewien dyrek&ltr je
•i'ęcy alannów, J"akie -lonone przeli mikrofony Pol
dne10 1 wi('Zieii amerykań5kich stwierdza, łe prze111
Zielony
Szandar.:
· często gema
· Ini, aIe nteo
• bł'iczaIskiego Radia - Ciesi nie zmienili ani na jotę swej
St(ll)ey ru dz1· b JWBJQ
taktyki i w dalszym cięgu przy akompaniamencie
Wśród głosów stronnictw politycznych o mowie ni w swym okrucieńrtwie. Neron 'Zdaje aiti być peł
Wskazują na to f'tiemcf.
słowiańskich wes~hnień konsekwet1tnie uprawiali katowickiej braklo dotychczas opinii StronPictwa nym potwierdzeniem tej
psychologicznej reguły.
czech.izacj{I ślądca. Pauperyzacja żywiołu polekie Ludowego. ~tronnictw11 to, . r?zporz,d:ajęce ~lko Sławnym przedstawicielem ru~ych w 8redniowi111:zu
FRANKFURT, 6.5 „Frankfurter glii, Szwecji i Cl':ęściowo z Niemiec. Dzien„
go w Czechosłowacji, wynaradawiajęca polityka ezkol prast tygodmow,, mogło ll&JIJC 1tanowJSko dopiero I był Fryderyk Rudobrody, lwietny rycerz, mQdry I Ztg" zam' ś ·1
t k ł T
h p
,
'k
d 1
• na i koicielna, wydalanie Polaków z pracy, orgaui. w numerach swych pism, przcznaczen,.ch na nie wódz i mtdrY polityk, mściwy jednak i ~kłonny do
. ·
te Cl ar
u ~ airgac
ozn a n - ni z a z n a cz a W a szym ciągu, że obser•
zowanie w prasie nagonek na polskie~ urz~dników dzielę.
I
sktch, W którym p isze, ze pOlkazan e wyro- w o wany postęp uprzemysłowieni a P olski
konsulamych i dyplomatycznych, -ciągłe i systematy
,,Zielony ~ztandar", pn:eznac~ny na niedziel~
by polskie wykazują W wielu dzi ałach zna wywierać będzie Z c z asem c oraz więksZY,
cute mieazanie się do polskich spraw wewnętrznych 8 ~· przymosł w arty~ule za.t>:tułowan~ „Czy
cmy postęp W porównaniu z latami po- W1pływ n a kształtowani e się ob r ot ów pot„
- oto nieskończona litania postępków czeskich.
przyjdlJ czyny?~ następuJQCł oC1cJalnę defmlcję ata
d • ·
D t
t
•
k
· · ·
·
·
JeszCJle trzy lata temu ostrzegała „Gazeta Polska' nowiska Stronnictwa Ludowego:
pr7e mm1.
o yczy o W pierwszym rzę- S 0- m em1eck1ch, Z czym n ależy liczyć się
w znamiennym artykule „Wścieklizna pobratymcza"
Nie mamy zamiaru wętpić w to, iż wywody p.
dzie wyrobów porcelanowych, pap.ierni-- już obecnie.
Przebrała eię już miara polskiej derpliwoś1:i. wicepremiera podyktowane SQ najlepe.zt wiar, i naj
czych i fototechn icznych. Godny jest rówRozpocZQł się w całej Polsce spontanicznie, samorzut lepszą wol,, !o !eż odni.dć si~ do nich możeID;Y tył
nież uwagi dział maszyn rolniczych k tóry
TERMMIN KONWERSJI POŻYCZEK
wystawił nowe ob· ekt • · ak n
m'asz n
nie, bez niczyjej inspiracji, bojkot czeski., który k~ z s~pau, ~ uzn•m~m. ~1 eraz dek1ar0 w•!1'm!·
DOLAROWYCH.
trwa na całej linii. Objął oą nie tylko stosunki gos za ka-i:dy wn1lek,_ zuuerza~ęcy. d? przywro~en~a
.
-,
J Y J
YY
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podarcze, wyjazdy do uzdrowisk czechosłowackkh ' "?rnialnych stosunko~ w pans~1e i urzecz~15tn10
do mtelema, sprowadzane d otycnczas z A n
ale nawet i stosunki towarzyskie.
ma znany~h. p~stulatow chło~sk1~h ,&potyka •~ę z iy
maja b. r . upływa ostate<:zny t ermin za•
Przepowiadano Czechom, że im dłużej będQ zwle wYlll: oddzw1ęk1.em w Stronructw1e Ludowem 1 1 pok oń czenia konwe rs ji pożyczek d ol arowydi
kać z załatwieniem sprawy cieszyńskiej i nregulowa parciem Sttonmctwa Ludowego.
WALKI
NA
DALEKIM
WSCHODZIE.
n a 4,5 proc. wewnętrzną pożyczkę pań"'
niem jej z Polską - tym będzie dla nich gorz;cj. . Ale równocześni~ : -cal, s~cz~r~fcit mówimy, ~ż
. PEK~N, ~-5 ::- Wed~,~g o ficja lnego• komu- stwową 1937 r . T ermin ten nie będ z1· e
Proroctwa sprawdziły się.
n1~ chcemy przecenia~ kat~w1ck1eJ. mowy, ~o DLe
mka~u Japonsk1ego C'hincz y cy atakowa li s t a
Jednym słowem po Anschlussie„ kiedy Niemcy · wiemy, czy za słowami p. w1ceprerluera przyJdą_ rych
now1ska wojsk j apońs.kkh w południowym przedłużony.
eytuacja przed I ło czyny .rzę~u. W, cil!gu O§łatni.ch 12 lat _zadu.zo by
1 trzech stron otoczyły Czechów Szant un.gu, jednak zost ali odparci z dużymi
Wyniki konwers ji, dokonanej' w ciągu
j ło 2~pow1e~z1, ktore .okazały U(' •cvcz.ern1 ob1ecan61awia się z;nacz;nie gorzej.
, s~ratam1. Pod. . Puczaiu Japończycy znieśli ubiegłych jedenastu miesięcy p rz ekroczy Do tego wszystkiego należy dodać, źe do czasu kami, to .tez społe.czenst~o stało ~J(' n~~uf~e.
ni~i;nal. całkow1c1e operu iąc e tam wojska
naprawienia krzywdy cieszyńskiej przez Czechów
W kazdym razie mm1my 6tw1erdz1c, ze „mocna
ch1 ~sk1e.
połu~niowym Szan tu ngu la- ły w znaczne.i m:erze początkowe p rzewi•
W$Zelkie odruchy 0 charakterze słowianoCilskim zo ręka", która jest obecnie stosowana wobec Stronn~
ponczycy ocz ys zcza lt teren , a pos uwa iąc się dywania, obejmuiąc prawie całość zn a j•
stant bez echa w społeoezeństwie polskim.
rt~a. Ludowego, nie stws.rz~ wśród chłopów. odJ?ow1e
n~pr_zód, osiągnęli Czingh ua n na d Jangts e - dujących się w kraju obligacyj, co świad•
Czyi: nadal ma trwać po obu stronach tylko nie dmeJ atmosfery do przyjęcia bez zastrzezen ałow P•
k1amem.
·
• ·
·
6
· k"
·
naw~? - Czyż Czesi zapomnieli 0 tym, że nawet w i' wicepremiera o pojednaniu i współdział~niu.. •
W pobliżu Puczau Jaipończvc rozbi!i c zy .wyr~zn1e. ze . za r . w~o wamn. I wym1 a:
Konstancji pols~y ,panowie bronili na powsz;echnym ,
Organ lu~ow.ców stwier~za. p~zytem, ~e mek~ore
ko_Iumnę ch ińską: Oddziały Japońsfue, ope- ny, pk 1 warun~1 em1s~1 ne nowe1 pożyczik1
eoborze Jana Husa i za wszelkę cenę starali się nif' ustępy kato":1·:k1og? ~rzernow1ema .P· ~1ceprem~era
rułące w poł!11dn 1owo-wsch odnim S zantungu, zo s tały korzystn ie ocen!one przez pos1adar
· ·• dO wyro k U S k SZUJ..,
·acego?•
wywołały
duze wrazenie
w społeczenstw1e, dbow1em
d OptlSCJC
•
,
•
• b r
ł
osiągnęły Czmghwa w pob liżu r z eki ż ółtej . czy papierów dolarowyc'iJ.
Czyż Czesi zapomnieli że ich bractwa w 1434 „odbiegały znacznie od tego, cosmy zwykh Y 1 li Y
roku k!Jpały swe sztandar; w szarych falach Bałty : szeć z ust przed~tawicieli rzQdów ?orn.ajowyclt".
ku będiJc w służbie króla Kazimierza Jagiellończy- . ~ kołac~ pohtycz~yrh utrzymuj~ &~ę przekona.
k ?
me, ze 3-majowy wywiad 11rasowy me jest o-stat~1m .
8
Ar\'Aj BEZ FACHOWCÓW.
!łowem p. wicepremiera o sytuacji wewnętrzneJ w
•
państwie.
IK C .
Król Szwecji na mainewrach.
W zwięzku z procesem ldzikowski-Mfrhalski
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Postęp uprzemysłowienia

0

Polski.

'!

I

P·

I

II

w

I

I

1

..................„„...„_.„....„„„-.._...„„„„...„„„.........„ ......„„„...„ ...__

•enne A. ng1•·
•
li
Rezerwy Wo
zro ... .
w kom . 1etne1 ta
. I

nia zakupów wybrany został bardzo zręczn,ie. W okre
sie ~tatnich miesięcy na r ynkach tych docz,uwano
stosunkowo bardzo siln~ podaż towaru, co wpływało
_
zniżkowo na ceny. Zakupy rządu angielskiego, prze
zostały
one
emn1cy
prowadzane stopniowo i bardzo o strożnie, nie wply
·
ł
)
którvch tłuszc ów Simon stwierdził jedynie w cza nęły w żadnym stopniu na :&wyżkę cen. Jedy nie w ,
(K orespon d encja w asna •
z .
.
. k , .
h w·lelk'ieJnocy
.
k 1"lku w1ę
. k szych I
;,ie dyskus
"i n d budżetem że rząd przeprowadzi br~ 0 ·res1e po swięta c
1
LONDYN, w maJU· . >pecjalneg~ roazglosu i ni: posiadajęc odpo.wie~nich , hurl~'l_Vnjk~w zbożowyl'h "'! Londynie i _Liverpoolu I
· · A 1··
1. · erać zaczynaj·" ostatmo pe;nomocnictw od parlamentu zakupy mektoryl-h zwroc1ło 61(! do zarztdu giełd w tych miastach, koZLrojema
D"' 11 przyui
„
'
"k ·
·
dł
· I
· ··
d
k
"
- -"
Przyznać trzeba że artykułów aby ;r.apewnić pokrycie zapotrzebowania mum UJ ęc, ze we ng 1c 1 opmu, l'ZQ zaczyna za u
tempo curaz gwu1tuw111e1„.e.
'
I
•
.
'
Odk . - "
d k
· d · d · · A 1· real'i·•uj·e O>tatnio szereg po pien• >Zy"h miesięcv 0 ew W"buchu wo1ny. Zakupy [l)wac pszemcę. „
rycie to o onane w ntClmcn
w tcJ z;e z 1Le ng 1a
•
.
_ .
' ·
- •
· '
.
•·
d
k
ł
· :
k ·
d
sun ' ęć w sposób wprn•t rn!strzowsk1.
Najw1ę~sz11 te przeprowaclzone b ) ły bo rd ~o dy>kretnte, gdyz po · 1 ~· g Y za u~y- zos!a Y, JUZ _za _on c1o~e.. oprow11.
ich ufo:ą jr:>l to że społeczeństw o <lowiaduje >lę o I wierzono je kilku zaufanym wielkim domom h3n- tlz1ło do przeJSCl~ WeJ niezn aczne! z"'.yzk1 cen.
·1 n)Cl
. I k'1ornc
- l I1 rL<J
. - du d op:ero do ich re1 iilow)·m• zobowiAZUJ."C
5 ·1· obl1czen,
pooz;czego
„ „ J·e do zachowania ścisłej' 111ry
· ,Według
-·pro'l\-Jzo rycznych
· k ,- zakupy
i·
-psze I
- „
,
,
l· h"
wentualny niekorzystn•· !nJ·e 1 ni "
wynosie maa 2nu 1onow 'l\ mta 1, znttupy
11zar.:Jl co '"'' "-ti.Utn1e os a ta e
"
n cJ.
. k •
h tł
. 100 OOO
L .
. ' teJ- a k'· cj1
„
'
• 1 !Ul'" oospo<l"I>"ZA
zmuszony b)·ł cl1oćby krótko umotywo-' nie toryc
.
czrm
wp.yw
na h.Ollill •
"' „
". - zrcalizow
„. .
.Simon
. Je
. uszczow
.
klon,k przy
.
. kU>1'>U·
. a I,
,_:·I
•
'
i
zwykle
zr„czme
wac
przed
parlamen
tem
swe
zakupy
aby
uzy,kac
,
terzn1ono
zarowno
.
na r yu u raj owym Ja 1 z
3
D0 ta ~-' i " . nonie n e
•
.
.
d .
N
··
k I
nych zabie«ów zaliczyć należy uskutecznione ostał ;•pre ba t~ na s[inanso\\ anie tych operacyj. Dopiero granicą, a w pierwsz) m rz.ę _zie w orwegn: a u ,
·
tajne ; aku!)y niektórych surowców, Parlmnent dzi!liaj, gdy parlament u chwalił kredyty dodatkowe, ; PY cyrk.u, ~alokonane wy~ą·~zme .na rynku. kraJkowym, ·
11 0
·
· k H1• ruoima
·
· ·
·· · k ·
·1
b'l- >twouyc
W ) >tarczaJQCY na po1 ro u.
<lowiedzii<!l się 0 tym d op1ero
ze sprawozd ama
częi;c rnwo UJawmc n •e tore s~czego Y mu 1 1
Ak . m1 k Y zapas
.
.
.
.
d
ckrza :;k<1rbu Simona, któ1·y zreszt11 o tym wspomn!al zllwania trjnyrl1 rezerw
wrowcowy·~h w Anglii.
, ,';!.a za upokw. na razie uwadzan~ Jest fprzez. rzlda
1~"t za z;a o n cz onę, co z anu.•m s er gu~ o Repro-cł1! 1'm.icm:v zdj~ci e z o d jazdu kanclerza I-fal era z Berlina do R·· , •nu. W o toc.zeniu
· h . W rzec:;yr. 1sto•rr
· · · JC
· d na k d a .1,\rJa
" · za I;: upow
· przeprowad zona zosta·1a w ten spo · ang1e
L
l .
.'k
b.. . I
.
tylko w p:.ru zd amac
- me
- wie
· dokladn:e-,
- Ja
- k wy ·1.1,
·1
.
· . zorientowam
· 1- wpływow1· wyro wo yn1e na zmz ę cen z oz 1 t uszrzow.
, kan.cler~ a widzi~ny Mdmarszałka. _gen. G oerinp-1, zastęp.cę kanclerza m n. Hessa, qoJ nia 1~ '..;iejszego A ng1ia
ze
nawet naJ-bard ziej
gląda;l! przeprowadzone w
ostalnirh mieslą :arh !•ro cke rzy giełdy londyńskiej nie mieli pojęcia o
.
Bys,
1s tio1n1k o w partii narodowo-sociałl styczneJ. o.raz człon.kaw amba sady italskiej i kolonii
.wło sk1e1.
przeli rz1J olbu1 mie i.akupy pszenicy, cukru i nie ty nr, co się dzieje. Jednocześnie · okres ptzeprowildz§
",~
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Publiczna
szkoła powszechna obe1"mu.

•!.iiat

kdętTo·

19.24 szości kończy swą edukaaj ę.

Opieka szkoly przewidziana stątijtem kończy się.
· Jakież są dalsze lbsy tej młodzieży?
~ 28 Jakie czynniki ks2tałtują osobowpść tyc"ii
przyszły€h obywateli kraju?
, W ~A\'4flA llA.CH
Częsć z nich wybiera sobie zawód,
wstępu,iąc do różnych warsztatów na prak
tykę. Nie wszyscy jednak mogą bezpośre
.
.
.
.
,
dnio
po
ukończeniu szkoły pcnvszechnej
P1slł1a z111ri11:;;z~Jalą w qzi1le ąJło~ien propo1y- •
, .
·
ej~ inntrymoni&lne, lub zawiadomi~ni~ q ~m ie zacząc się przygotowywać do pracy zaklPi tqll} z kimą pr~~'* ~9respo11dPW!IĆ albo na~i4- robkowej. Pozostają jeszcze liczne szeregi
zać m11j.01~o~ć. Zdarza się. ~z~sem, że zawarte .1~ dro młodzieży, która
po uko11czeniu szkClły
g(J małze11U"'.'a aa azczętJi~e aż do ko~ca Z~l.VtJI~.' pOWSZCChnei
dOSfOWnie nfc nie robi, Qlł
A le ;i:aa~ia .5•ł tak samo, ze te ogłoszenia slaJQ ~If
a· Ś Odk •
oz C "lę i
nauk· za
przyczynę tra11ikomicznych pomyłek.
im JąC r OW na r p 1- C e
I
Włacinie ni11flawąo odwii:Jlził mnie mój prr.yjn wodu.
ciel ~abrj11l, kt~ry 111141 ~fiilFł tął>iego „~vci~~
Ta grupa młod,:leży swoim zą.chowa
tęskmących serc1 w tygodmk11 „Słoneczne Hłysk1
niem i postawa woła do społeczeństwa o
~!:~iedział mi historię wzrumiłcQ do łei. Oto 1 POIJlOC. Głos tin mało ktg słyszy, Słyszą
go wychow.awcy ... nauczyciele szkół powJi.iefly.i; 11 e.i:nty~ty„ p~zeg.I,~aleł)l p.s l•ttn num~r szechnycJt i wypadki codziennego życia.
„$łopcc~łlpdJ Błyek1>w 1 'P0 •trJep,em q~ło~ze11-ie
Co się dla tej' młodzieży dotąd uobiło?
j1~~J~te: „Prae;nf ]f.oresponqowac z k1µię, kto ·
.
,
,
,
! ocJa• l-wipty ·tud~id cjsif Jui~~yce\Y)'ch noi:y. Ądr.p : Prawie ntc. Istnieją tu 1 ówdzie ,przy sz~o1
~~~: p.11•,t e Re1tan1e. P~a ,,złot(!włQse~p Jarzthk~' 1 łach t. zw. llJ{oła absolwentów , na którP~ewa~, J_I~ ;ap~~µe W~5~ kocłu1m z~równo kw1a I re w da.Iszym ~i~gu wywiera swót wpł~w
1Y• Jils- 1 c15"f ~sięzycowycJł nący, napisdem poił Rauczyc1el. Zasięg tego wpływu JBSt nie„
!\\'Ei%tłllłf a4ri:~ 1 ząpnałcllł 1,ZłąlQwłoscgo 1antb.
ka" czyhy nie zochciał ze mnt kwesvoucl1>w)lć. Wy wlelik1 z przyczyn naturąlnych, Opiekun
brałem sobie pseudonim ,,Droga Mleczna" i codzicu Koła .absolwe•ntów, nauczyciel si.koły pow
is_i~ chodziłem na. pocztę oczek~jł: z ~~epokojem szechnej, obarczony pracą zawodową, poli!tą. Nads1edł mehiiwerµ. OtQ ~cgo treec:
j święca absolwentom od dwu do czterecfl
„Proga. Drµ110 Mleczni!. Ubqstwiąm ci~ za to. ·godzin wieczorem zupełnie bezinteresowłe _ko~au ~wi~ł>'. i ~i~zf księiy.cąwyic!i n_ocy. fay nie. Jest to mało,
1Jhołł!f1as1 row111flz !męzyc' H11 I• ubostw1a111. Cze
C
. .
.
,
k;ą 11 lł~~ni~niem Ii6 1ii. Twój ;,złotąwłin1 Jmt• . . Zf!S na1wyzszy pon_iysl~ć o obow1ąz,ku
l>e\'.
1aik1 ciąży na społeczenstw1e w odniesie. t:41 pr11eay1i;łem te &ł~wa, 9 garntłq gml~ dziw niµ do tej młodzieży. Istnieje przy lnspek11e w;ruocęje. Wyobruiłe~ i1>J:iie, ie ZłoJawle•Y toracie S,:kolnym Łóclz:kim referat oświaty
Ja!~~ m1.oł by& J!i~JJł t młodi 4iic1mrnt u pozaszJ<olnej z ipspektorem speejalistą na
cz~eJ i 1izje~iqej d1!61Y· CiJJł11~. b ~' ~~~hai_µ i czele1 ~óry na4faj~ kierunek · !lP'll:W~
.~3PFfi'Jtl~ łł UJr~H. Z~Jlrl>JlOPOWAłcl!J JCJ llolo
'
wliip 1ł1iitit1ajit··· 11 ~f1>t11wloty J'•rith11k'• ;1od~ił się. ZWi!łJPfłym t tym Ulgadniettiem, mifd~)1
1
'.ęYł«Rł ęici1J1iernic . ·~~ięiliwy. Umówiliśmy &ię w htnyml l z życiem Kół absotwęntów•. Dz1~
!Die~ą.i,f! fark!J, Ja~ ~n~k .r11i~oin•wc1y wiel!~my I ki lłSilnym starainiom Zairzągu Korpit~ty
łrzJIP~-= w rfką h!Jk1ec1k1 f111ł!i11w,
Obwoc:Jówego Łódzk. Miejsk. Tow, P!ip,
w ~~~~nym 4niu po1~11dł11m wa;rqs~ony do aJ.11:1. P!Jbl. Szk. Pows;z, powstała 6wiettlca
parlAJ. ~·
miałelJl ujrzeć moi• ukoch11n1l dla byłych wychowanków szkół powszech
~r~!Jl
~wiłt1 1am i 1 powr<iteiu iio 1łów11-ej !'YCh w g:macJrn si.kolnym przy ul. Pod„
i

~s,q

1

I

.

II

I •

•i••wu,

~le~~~ ~y !!Igle 5postrze,głc1Jl

I prz11rllieniem ja-

j iepf uifWPillO jegomoicjił, który uedł ~3:yJii.a
!10@! pfPftc. W r@kii trmqtl bukftci~ fiołi.ói.v„.
~maił• pmi.:auci• Włlr:iylJl 8łe mi qdde~h. lhi
wny i•ę-~oić zauw~iYł mnie i cofntl •i@ iidmnio11f
- _!ł~ p~ te§ J fhifkamif 'l'p PIU! llll>Jll tei
'a _~ Vr•it
..rPrę1ie
Młecsne" cn~a - •@Yl•ł,
Mlecjml ja włainie jeiuim ...:.. odparłi:IP

·

r zn}em 111 niego. !6i1l lzy w oczach.

szkoły powszechJ1e.
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22 odbiorniki dla

""' '

Kr6J 11

Pc-dnłosła uroczy•toś~

we wsi Lubochnta

s1alsk~e111

W dniu święta Narodowego 3-go Ma.
odbyła się we wsi Lubochnia
pow.

w

Wzrost cen nowalijek.

Urgi::nlitość wypadła. nięiwy.Jde okaz~„

le,

gromadząc około

4.000

miesikańców

wsi ok6licznych.
·
.
.
KulmmacyJnYm punktem uroczysto~c1
było przemówienie Pana Prezydenta trans
mitowane z Warszawy. Wręczenia odbior„
"kó d01,0 ł
M dll
d
ni
w ~ na p, starosta · -0 ńs.ki, P0 kreślając inaczenie wspapiałego dairu Paria Prezydenta, pamiętającego zawsze o
potr~ebac'it miejscowej ludności. W jmleniLJ władz szkolny~h przemawiał ln&pektor
Tuiinowski, iaznaczając, te w odbiomi·
kach rac:Uowych dzieci sikolne uzyskały
ceanego przyjacjela i doradcę.
Za hojny ~AJ' d~iękowały serdeczni~
dzieci ze szkół1 które uiySkały odbiorniki.
\V artystyeznej części programq wzięły ud~lał chóry dzieci szkolnycłt ze Smardze·
wie i Królowej Woli. W imienlq miejlico~
wej luełnaścl dziękował u hojny dar wójt

Dwai·
.

o.szus"cł

Chłody op6iniają

przed

J•tAen •k•zanJ na rok Wilt~••n'•· -drugt na 8 m.
.

Zas.·tępuj~Cy go rnny praC'OWBtk wyk ł
J
d kł d ś l
k l
h
brY. wie e me 0 a. noi c w
ę~ac ta P0
11zszym zapoznąni.u s ~ z ro zaJl!ffi yc!l
błędów ~yszła Jfla 1aw 'ała masa oszustw,
popełnlon~ch prze~ Waldenberga. Jak się
okazało ad wrześnta 1936 r, do czerwca
19~7 rok\,\ przywłaszczył on sobie na szko

J

rai.istą Joskiem Herszkopfem„
p0 ·
l · t h
d i ć

;niu yc hna u
postaw+ono o u winnyc prze
1u1awn

•
~ S\~czorÓ
ą em -

kr~gowym, k-t'óry wym!erzył Waiqenbergn
wl karę l roku więzienia zaś Herszkopfowł 8 miesięcy któremu karę zawieszono
na 5. lat.

Rozbudewa schroniska górskiego
w
Roztoce,
Pol. Tow.

lnweatya • t.•dzkl•go Oddziału
Ma.jąe na uwadze iż schronisko w Roz

wegetacJ41.

'(a) W cfnlaeb 3 4 i 5 bm nast:i:piło ceny szpinaku~ szczawiu, rabarbaru, rzod.
'
·
-z
pogorszenie się stanu pogody. Zanotowa- kiewe!k l td.
no przelotne apądy śnletne i gradowe.
HomlnacJ•
Wczorajszej nocy temperatura spadła
do zera f rankiem ukazał się szron na da- . P. Prezydent m. Łodzi zamianował dr.
chach i polach.
Kazimierza Gałęzowskiego w charakterze
W ogrodach wawrzywnych ochłodzenie asystenta oddziału gruźliczego szpitala św.
Teresy.
się i szrpny, powodują niebezpieczeństwo
zniszczenia młodych pędów roślinnych.
7,479 bezrobotnych
Znalazło to swój wyraz w ponownym
na zapomogach
wzrośeie cen fla nowe warzywa. które w
Według danych statystycznych Wojeub, ·tygo<f.niu 7 gdy p~goda poprawiła si~,
wódzkiego Biura Funduszu Pracy w Łodzi
spadły dpść wydatnie .
w okresie od 18 do 30.IV.38 r. wypłacono
Talk np. za sałatę płacono 20-25 gro„
zasiłki ustawowe 7.479 bezrobotnym.
szy za gł~wkę, gdy można ją było po~
W wyżej wska;rnnym okresie Z/łreJe„
przednio tlahyć za 15 groszy, a nawet_ta- strowano 1.189 nowoz.głoszonych, zdjęto
niej.
W identycznym stOS\lr\kU wzrosły zaś z ewidencji pobierających zasiłki 2009
bezrobotnyc'h na skutek skierowania do
Sądem.
pracy zarobkowej, względnlę z powodu
~

w) W c~ęrweu 1937 rok~, zae~orowlłldę flr~y przeszło ~ąoo zł. zainkaso"Y'anych
prnc;:ownik. f1rmy .t'Hydraulll(a sktad ce- od klljenfów. Zamiast zaś wpłaconej pp:ez
męnt1.1, Naftalin MPjsze Waldenberg p:!I„ nich ~Qtówk! braki w kasie pokrywał wek
·
t fu ~ kCj e spr7e dawcy 1· ·mk ~sen ta. SIilm i f ał szowanym1· wesp ół z mnym
·
bi U~
ntący U

Wierz mp!e i ufaj, iż wszystko skończy się jak najpornyśl ...
Riej„. Cł}<;:ie.ł ów opój i ibój siczowy §tiłfY Chµiielnję~ii
flbym ją swatem dla jego syna był. Niech mu tam lepiej
i;~atąn w piekle zą. &watą służy, alpo ni~hAj swoje kumy f.'ZiifCwnice o to prosi, a nie mnie.
-- A h~dnąk wspp tnniałeś, moś~i kniaziu, itiiś ttJtaj
właśnie jako ów swat przybył. Jakże s i ę to stało zatem,
iż rzecz inaczej p o stan ow ił eś.
(J dwa ini drogi zosta wiłem dwóch innych swatów, ą. to atamąnl?w Teterę i Wyhowski ego i pod pręte~
~t~Q1, i~ 111i zh ~PY~ tr:a:@
\:la qla odwie!iienia znajom~ów~
Q§t~w iłein jęh sąmyc h, ą j a tyl~o s11motrzeć pognałem pro
sto do Jass, ahy JW hr:ispod9ra o w&zystkim uprzedzić i
ną owe swaty przygota wąć. J.Jmówiariern m iędzy nami
zqstało, iż spotksfllY się tutaj jµi, w Jassach.
RązjłR~ ą egronmit! z11owtJ p 6 Sfl14tlliąła, ale kniaź Dy„
ffliłf miął ~@ W~WOirn ehą.r<łkterzę, f~ Rie potrafił fbyt
fjłygę martwić się czyinkgjwiek, ą.łl?owjem był przekonallY1 ji z eh@lefy fli~f!y nie dobr~ge Rię wychodzi. Więc
gdy ~1wstrz ęgł Qw ą łrosf(ę na pię!inym liczku hospE!ctą
rpwnyl pi:izb y ł się nątychmilłst swoi<;:h własnych trosk,
pfiynajmniej 1.J!Hl!l ął je z włą§ ne go oplicza i spojr ząws ?:y
Rpzs!ldzie w tw ąrz, uś1ni~r:ti11ął się i hołubiąc j ą, a pocies1ąjąę1 Y~ezywąt szq:ę~!iwsze dni j rado śniejsze chwile.
= Pgwię!.lf'. i Etl t!m ej !lillgdy~ :=-=mówił -abyś mi ufała
i wjer1yłą. I dzistfij p0wtar~alłl ta saft]e: wierz mnie i ufaj.
Nje ma aa świede łflk ~>ięikich terminów, z których człek
włas11y111i siłąmi i przy pomocy przyjaciół nie byłby w
stanie na wierzch się wydobyć . Tedy i teraz tak samo
b,ęgzie. Wielka to wprawdzie chn1ura ciąĘnie ku nam,
chmJJr~ straszliwą burzą może nawet brzemiennal ale prze
1

powszec;hnych

Gruda z Rzeczycy, kawaler Krzyża Virtu-1 gi wznosiły en. tuzjastyczne . okrzyki na
ti Militari.
cześć Pana Prezydęntą, wielkiego opie•
Na zakończenie pięknych uroczystości kuna i i;zczerego przyjaciela mjęjs~owej
Raws~o - M'azowieclchn µroczystośe wrę
czenia 22 szkołom powszechnym r świe cdbyla się wielka defilada wszystkich or- ludności .
tli~pm rejonµ spals~iego odbiorników ra- gainizacyj l zwią-zków. Maszerujące szerediowyclJ, oflfłrowanych przez Pana Pre„
~ydenta Rzeczypospelitej.
ja
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s~kół

subdiakon6w

]. E. ks, biskup Wł. Jasiński w kapl:cy
Seminarium Duchownego w Ło
dzi udzie lił święceń subdiakonatu alumnom : T. T. Bud zyńskiemu, P. Be ściako\\ii,
S. Groblewskiemu, J. Frankowskiemu, K.
Krupczyńskiemu, W.
Kuczyńskiemu ,
J.
Kabziń skiemu , A. Stajudzie, Wł. Rogowskiemu, W. Boriwskiemu. W uroczystoiciach powyższych wzięli udział ks. praia.t
J. Dzioba, rektor Seminarjum Duchow.1ego ks. kan. Jan Zdżarski, ks. dr. St. Siydłowski, ks. dr. J{ Skoczylas oraz ksigża
profesorowie

Prezydenta R. P. dla okregu

toce cieszy się szczególną sympatią ło·
"
dzia.n, Ł,ódzki Oddział PTT w porozulfliew ub. tygodniu JE. Ks. Biskup Wł. Juiński
Wielu blalenisl~w twlerdJf, te jedynie
niu z Oddziałem Krakowskim przystępuje
Oidy11a.riu 5i Diece3:ji Lódikiej do~pnał pośwlr~enia
mecla-.cfcmnle wykonane Opakpwanle
do prac mających na celu europelzacj~ i
nowej kaplicy Fod wei;.wlinie111 Chrystµsa Kr6lą w
proa:i:ltó• ~aj• gwaraacit oałkowllej higieny
pąrafii św. \Voji:iecha 1f .Loq~i· u )mimy K11ścipła
r-01buqowę schroniska wzamian za zapew
przy.byłego P~steria Diecezji powitał ks, kan. F..
MllHJ"•uvo - bez doty~u rllk
pienie łoazianom pierwszeństwa do 2-ch
J(;,kolewski, miejscuwy proboszcz, liczne du~howi@ń I
w1kltru1u propzki .M 1 ireQo·N~rvo•in" poko-i sypiąlnych.
• two, organizacja Akcji Katolickiej. Po ingredc dQ 1
z KOGUTKIEM GĄSECKIEGO
Ną tell cei Oddział Łódzki PTT przeziwiQtyni, w którego ·czasi11 miejscowy chór odśpiewał j
(
k
• ~ d j t
•
cl
kant•lf 11~cc~ Sac1mjee IP~lllłł&!' i aq~raojj l\iaj~w. 1
. 00 ~e opa ow„nie, ą Ił t; tr'1'llranc1c;•
nączyt powai11e iundl.lSZe grorna zone _,.
Sakramentu JE. K!· lfolu1p poświęcił ka plicę po .
Dbaię• o właeDI' zdrO\'llie. tąl!ajcle p•oszk6w
pq;ez szereg lat wśróct swych czło.nków,
C'lf?! w podniosłych słowach przemówił do wier- 1
• IU)GU'łKJaM UĄ~ECKllQO łylłp
które jednajc nie Wystąrczą Ra całkowite
nych, wtkawjęc ąa akt11alność
święta Ch,ystusa
w llD•fJłlł•fHłłJe W~~-Q~l!lrela 'fOJłlJ·
k
·
· ·
h
z t ega
K~t>Jt, ~~ttµewioneai> lJr~cz Papi!łi~ Piuslł A.J. Jłłq
KACS. gdyt dzitld temu unlhleelc narawy enąn1e ~am.1erzonyc prac.
go.t11wi~ń~~elll pa~tenkillł z~~pflc~ono pqdnipsłe j
t~Dił 1'!lrowi1 Ili pr~ykrlł nlptpa4d!łll~i,
wzglępy ł:,ódz~i Oddzlął PTT który dotą :I
:u~oc.s1sto~i.
llll.!llJl!lllllll!llmlll„...1111111_. • niggy nie zwracał się a pomoe d-0 społe'!
1 ~-.---l!l!!!l..-
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Wyższego

cze, którego działalność jest aż nadto bo.,. cji Narodowej - jest „ucznia ~p~Qbnym
-gata w wyniki. Pomóżmy Tow. Pop. BuJ. uczynić ze wszechmiar do tego, aqy jemu
Publ. Szk. Powsz. w tej pracy, POprzyjmy było pobrze i z nifll było dobrze'', ie ,,nie
je małerialnłe, zapisująz się na cztqn.ków całość jednego stanu, ale całość oarodn
dożywotnich czy tet zwyczajnych. Dajmy oałe~o jest prawem najwyższym".
dowód, ie nie zostawimy ani jednej dzie...
·

,..,

miejskiej. $wietlica ta jest wyieosążona W
wars~taty pracy oraz Odpowiedni materiał
świetlicowy .,. flinduszów t~goi Towariy„
stwa Popierania Budowy PubJkznych
5„11rół Powszechny'"h.
~!\Jitlił tp krępłg "W ftlOrUt W ą~łł dQ
oriaa na ~em ciele.
notr7eh W tej dztedzfnfe. Bowl"'m W kaic!eJ'
-:~
r ,..., ~
t'
li'!! Bardilł 1ąi miło _
mkł imby J1taoRJotlć _ dzielnicy naszflgO miasta winny powstać
„ZJ•11tWlo•J Jar11bek". jllitem czyli. Felicjan Wa- conajmniaj po dwie takie wzorowo urząle11dz!k, włdckiel z~odu kamienimkie~o na cµ,gne świetłic:e: jedna dla chłopców, druPGlcowiźnie.„
· ga dla dz iewcząt. Każdy chłopiec i dzlew. Sprtwa hfła wrjaśniona. Nie m11~łem 111 ieć tlo czynka po ukońi;zeniu szkoły powszechnej,
11ie10 preten•ji, ani 011 iło mnie, 'l'ot•i 9b11j Fa· w wypadku gdy nie będą chodzili do dokząłll $gądnie pe,Jliimy do pohll,kicj k1ujpki zapić sztakai'ącei· szkoły zawodowej·, winni zna„
fl35ZP nieszcz~fl. J;'ili4my QO ptiina W noc",
Tu skończył Gabrjel swoje opowiadanie. Spoj. leić miejsce W świetlicy.

Po!wiecenie kaDHCJ

Sw;ęcenia

Dobrze się stało, że inicjatywę w tym dziny życia kulturalno - oświatowego od-

P•11llre roic11raw11,e

·. .

?

ie opiekę nad dziećmi od lat "i do l~. Po kierunku podjęło Towarzystwo {'opierania logiem, pamiętając. że zadaniem głównym
19 09
upływie tego okresu chłopiec czy dziew- Budowy P!łblic:znycłl Sikół Powsz~chnych szkoły w myśl ustaw nalizego pierwszego
JIJ 45 czyna opuszcza szkołę i w znacznej więlt- które ma w społeczeństwie wyratne obli,,. Ministerstwa Oświaty ..,.,,.. Komisji EdMka-

.., 1i;:b6q k1i1h11

aahó

~r.

uzupełniać edukację

Zakładam1 świetlice dła końCEiłCJCh

~1„pQd SlOĄcę

4faód

6 maja 1938 roku.

Czas pomyśleć o młodzieży - pozaszkolnej.

lutro Domiceli

1

-

piątek

tó!JLKI"

Tatrzafts~iego,

czeństwa, powołał do życia 11 Koło Przyj~
ciół Schroniska w Roztoce" członkami jego zostać mogą te -0soby wg!. firmy które
ofiarami pieniężnemi przyczynią sie do

rozbudowy schro.niska.
Niewątpliwie inicjatywa ŁMzki1ego O~i
dz.iału PTT spotka się z poparciem cąłego
społeczeństwa miejscpwego, ą w szczegól
ności sfer przemysłowych, które w dni·1
14 m·aja rb, -0bchodzić będą wielkiie święto
swej pra~y społecinej, Do napziei tej upra
wia inicjatorów pozytywny stosunek sfer
przemysłowyeh do wszelkich zagadnie1)
kulturalnych, wyresłych z potrzeb życi::i.

eiet tpk być mote1 ii ledwi~ drobny q~szczyk przeleci l
zRowu nf!.stąnlę ja!)na i słanec,:na pogoctą, Uf ąj mi, Ęą„
~ancto= p_
ewtarzam znow1.t dilsiaj 1 jak powtarz a łem dawniej,
- Ufam cl, Wf!~za miło~ć.
-= No, włęę reichmyr~ tiP~Q i gpow iqjz lepie j, czy
myślałaś kiecly o, mnie, o moim powrocie i o tym, eo bę.,.
ctiię w niedalekiej przyszłości.
,_,,_ Tak nagle ogjecnałęś kniaziu.„
,,....,.., Nie pyto cz;łsu nąwęt ita poiegnanię„, Tegp wie-.
piorn srnk0łęlłl ęiebie pa "ąły111 zamku, a kiedy lfopyta~
Jim ~ię twojej słU,żębrtej1 juz sppłaś . Nie chciałem zakłó
cać ci ·błogi ego wypocżynku, tedy już wolałem odjechać
bez pożegnania.
-- A ·ją tak bardzo ipą.rtwiłąm się, kpjpziu„. Tyle się
nąrnyślałafll„, Opje~hałeś bez pożegnaniil, a p,otem i zna~µ życia e sobie nie dawąłeś wasza miłość. Sama nie wie
Elział11m es JPYśłe9, co przyplłszczać.„ Tyle cząsu już upły
!lęło ocl ty~J1 dn! Raszyeh wspólnych, spokojnych i 'cicj"Jych„, Ą. teraz- cói. przed nami? Co czeka nas jutre,
poj4trze, za tydzień, miesiąc, rok? .Nie wiemy.
- Tak, tego'nie wierny, ąle to pewnie i lepiej. Gdyby
człek każdy wiedzie.:: mógł, iż go j4tro ~potka niszczęście
wielkie, a l}ieszczę ~cie to byłoby nie do usunięcia, o ileż
dłu~ej doznawałby cierpień.
A t11k, skoro przyszłość
przeq nami zakryta, wyczekµjemy cierpliwie losu, dnia jutrzejszego, newych ciesów, albo nowych radości i wtedy
~opiera, kiedy one p.rzyc[10ozą, martwimy się, albo cieszymy, gdy przyszłość jest dla nas ractosnfl.
Do późnego wieczoru oboje młodzi państwo zostawali razemi ~iesi~c si~ sob1 i na_grad.~~jąc sobie tak długie

całkowitego wyc;zerpanią priysługl.łjących
im świadczeń.

NOCNE DYżURY '.APTEK.

dyżµrjo aptekit
Kona i Ski, f'lac Koiclelny 8, A. Charelllilf
Pomorska U, W. Wagnera i Ski, Piotrkowska 67. f,
Zaj11czklewlc:isa i S-kJ, Plae Boernera, żeromsklega
371 Z. Gorczyckiego, Przejzd 59, M. Epsztajna
Piottkowsk• 2~5. Z. Smn1 ńskiego, Prz~dulniana
75,
F
Il} Nocy dzisiejszej
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llł'SZ'YSt:'Y
lp· T. Prenumerator•ll' IJl•J•cowf.
kt6r111y nie zalegaf1' l wpłaęl\ pr,aum•r•ł•

·

(nHurlerą. Łódzldet10•
bezpośradn(9 w adinl11lstraoii (Plołrkowsłca

11 lub Żwirki 2) albo tet prur: Inkasenta
s JE6rv ~· miesiqc qial do dala 10 ma ia
wł11cz:ole pfrzvmai11 BEZPl.AT!UE

plęko,

powidl! p. t.

Rycerz Lizdejko

1-szy tołD
J-ł, Rzewuskiego
1' •i li* k ł wvdaieqiy tvlko w oz:nac1011v111
lermiµie, t. i, dp da. 10 QJ 4' ł a 1 9 3 8 r.
!Po łym tenuinit tadnt reklamacf• nie będ•
nwzględniane,

1

1

Admłniatracj~

rozstanie, a gdy w końcu rozeszli się do swoich ł\omnat,
11iebfłwern u kniazia zjawił się osobiście sam ho~podar i
jesicze długi czas rozmawiał z nim o mających nadejść
~watach kozackich i narapzał si~ nad udzieleniem najbardziej polityoznęj odpowiedzi.
P()źną dopiero nocą legł kniaź Dymitr w pościel, ale
nie było mu do spania. Widmo straszliwej ręki reb ~l i aqt/ł
Ghmielnickiego, rę ki zbrojnej w setki tysięcy szabel kozackich i tatarskji::h - odp~dzało daleko sen.
Wi ę c leż ał długo i myślał, i rozważał i próbował myślami przeb ić przyszłość ch oćby najqliższą, ale daremnie.
Nad t ą przyszłośc ią i bliższ ą i da l szą wi s i ała gę sta opona, rozwieszona ręką losu, której nie jest w stanie przebić żad n e oko i żąd n a myśl ludzka.
Dopiero gdy gwiazdy blednąć po częły na niebie i pta
ctwo napełniło świat cały radosnym rozgwarem, kniaź
Dymitr zasnął, umęczo ny i tym borykaniem się z myśla
mi i tą w alką z bezsennością.
Od chwili zjawie nia się Dymitra na zamku jasski1'
wszyscy wtajemniczeni z n ap r ężeniem czekali pojawie•
nia się oficjalnych swatów kozackich. Jakoż zjawili s ię oni
po trzech dniach dopiero i przyjęci gościnnie na z an1k ~;,
op orządz ili się i poprnsi!i j egcmościa pana hospodar:! o po
słu chan i e.

Umówionym było, iż Wiśniowiecki weźmie w te j legacji kozackiej udział, aby nie wpadać w podejrzenie, ale
gqy teraz stan ął obok Wyhowskiego, pisarza siczowego i
atamana Tetery, coś tak gwałto wnie d1wycił o go za gardło, że golów był krzyczeć stanowczym głose m protestu
przeciwko temu jawnemu zamachowi na jego szczęś ci e i
na !ęgo Erzys zło;ći. że gotó w był skoczyć do gardła tym
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przy czarnych

świecach.

Zerowisko na gospodarczych interesach
usługach

Na

.fl„
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anonimowego handlu i

przemysłu.

Państwa.

dniami donosiliśmy o\ weksli, aby firma nie była w pewnych skłonienie macherów do przysiggl religij- stkic one będą odpowiadały za przestęp
stwa skarbowe, działalność ich bowiem
~likw1oowaui1. przei li1speki0rat O\:hro- interesach zaangażowaną.
Oni również nej.
jeden np. z przesłuchiwanych pośred szła w kierunku uchylanią się w sposób
ny Skarbowej w Łodzi licznej, bo przesz podpisywali rachunki i zamówienia.
ników ;zeznał, że jego zleceniodawca, wiei złośliwy od placenia podatków w związ
ło 20 osób liczącej, grupy przedsiębior.
.
.
ców, którzy pod pokrywką uprawianlą le
. Jak .~yk~zalo śledztwo~ ma~he1zy w ki hurtownik, kazał mu złożyć przysięgę ku z ogromnymi nieraz transakcjami. Nie
gafoego _handlu byli pośrednikami na usłu ~1ęks~o~c1 n.ie wspóln.ego. me maJą ~ b~an przed rabinem „przy c1.arnych świecach". trzeba dodawać, że nie tylko skarb pań
gach anonimowego hadlu i przemysłu.
~ą. włok1en111czą. Vf ltc~b1e wym1em.a~) c.h Wiac.1omo, jaką wagę posiada u staroza- stwa poniósł wskutek tego wielkie szkoCi pośrednicy byli podstawiani przez JLIZ przez nas ppsred1.11ków znalezh ~1~ konnych tego rodzaju pr.zysięga.
dy, Jęcz również ucierpiał na tyrn handel
wielkie firmy przemysłowe i wielkich hur ~~· ~zewc, krawiec, P.1ekar~, h~milarz Ja]
Dochodzenie, prowadzone przez wla... i przemysł, prowadzący swe interesy letowników przędzy i manufaktury, wysta- 1 1'.1111. Wsz~.scy__ obo.w1ą.za·n1 byh do. zupeł dze skarbowe i zmierzające do zupełnej galnie i opłacający podatki.
wiając fikcyjne zamówienia 1 rachunld, ne1 dysk.reCJt. Ostroznosć. swą an_on.11now- likwidacji przemysłu i handlu anonimowe
Nazwy firmy anonimowych niewątpli
kryjąc w ten Siposób całą masę ai10nirno- cy I.ub firmy wspólp~acui.ą~e z nimi posu go, zakończone zostanie już wkrótce. O- wie w niedługim czasie zostaną opubliko
wych interesów, oq których kupcy nie 0 _ wah
tak ?aJec.e, ze 111~iedn9krotn1e za becnie wykryto udział w nielegalnych in„ wane.
płacali podatków.
pewmah s9b1e taJem11lcę interesów przez teresach przeszło 100 firm łódzkich. W~zy
Wykrycie przez Inspektorat Ochrony
Skarbowej „macherów'', )<tórzy odgryw;di
kolosalną rolę, bowiem pol{rywali swą
firnuł nielegalne interesy swych zleceniodawców, było punktem wyjściowym, od
kt&eg-0 prowadzone śledztwo posqnęlo
Uroczystośt pośwłęcenja szt ~ndaru.
się dalej i pozwoliło na wykrycie tych
Następnie odbyło się skromne przyję- wlciele Centralnej Korporacji mistrzów ko~
wielkich ku~ów i przedsiębiorców, któ~
Dnia 4 maja, w dzień św. Floriana, parzy albo sami prowadzili anonimowy prze trona kominiarzy, staraniem korporacji cie, którego miły nastrój ujawnił w całej miniarskich oraz Centralnego Związku Pra
mysł I handel, albo
też robili wielkie mistrzów kominiarskich w Ło.dzl, tradycyj- pełni harmonię, panującą pomiędzy maj- cowników Kominiarskich w Warszawie;
transakcje z anonimowcami.
nym zwyczajem odbyła się ku czci tego strami kominiarskimi a ic'h prncownikami, od pracowników kominiarskich ze Lwowa
Ustalono więc w dalszym dochodze„ świętego o godz. 10-ej rano tradycyjna energicznie również przeciwstawiającymi i Kratkowa nadeszły depesze gratulacyjne.
Zrzeszenie pracowników komi·niarskich,
niu ponad wszelką wątpliwość, że z usług ~sza. ~\V· w kościele Mat_ki Boskiej Zwy- się zamierzonej etatyzacji zawadu komiktórego sztandar onegdaj poświęcono, po~
Mtr:zymanych w swoim czasie po~redni- c1ęslkH~J przy ul. Bandurs1kego, którą od- niarskiego.
W tralkcie przyjęcia wśród pracowni- wstało z początkiem· 1936 roku. Zrzeszcr~ów korzystały wielkie firmy przemysło- prawił ks. prałat Kaczyński. W roku obeczebrano
kwotę
.no w sobie narazie 23 pracowników z m.
we oraz hurtownicy przędzy i manufak- nym nabożeństwo to miało charakter spe- ków · komFniarskich
tury w bardzo rozległym zakresie. Ustato cja~nie uroczysty, jako że połączone było z 137 zł. 30 gr. przez~~czając ją na karabin Łodzi i terenu województwa, stawiając so~
ne, że przedsiębiorcy ci niejednokrotnie poswlęceniem sztandaru Zrzeszenia Pra- maszynowy dla armu, fundowany przez ble· za cel obronę interesów materialnych
oraz podniesienie poziomu kulturainozakupywali u pośredników całe bloki ra· cownlków Kominiarskich m. Łodzi i woj. korporację majstrów komlniarsk~ch.
wysłaino
depesze
hołdownioświatowego w~ród swych członków.
Pozatym
cbutlków i zamówień „in blanco", wyko.- łódzkiego. .
•
.
•
Młode zrzeszenie, którego założycie„
rzystując je dJ.a swych transakcyj. Wła~o nabozeństwie ?ebrani m1strzow1e cze do Pana Prezydenta Rzpl!tej, 'do Mardze skarbowe nigdy firm, figurujących na kominiarscy z Zarządem. na czele wraz z szałka śmigłego-Rydza, premiera Sławoj- lciml są p. p. Bala Stanisław, Banak Wła~
blankietach, nie mogły uchwycić, bowiem pracownikami udali się. do sali Zw. M~j Składkowskiego, · ministra Przemysłu i dysałw, Dąbrowski Józef, Walaszek Jan i
Jikwidowały się one tak, jak powstawały strów Fabrycznych, gdzie po iprzemów1e- Handlu Romana oraz wojewody łódzkiego żółnowski Władysław, posiada własny to„
·.
kal przy ul. żwirki '4 i rozwija się coraz
- z dnią na dzień - i nie posiadały żad niach powitalnych nastąpifo wbijanie gwoź p. H. Józewskiego.
W uroczystości brali udział pr'ze.dsta~ lntęnsywniej.
M. W.
nego majątku.
pzf i podpisanie aktu erekcyjnego.
Przy pomocy zakupionycli od „mache
rów" blankietów firmowych, hurtownicy
Łodzi
ukrywali sprytnie swe interesy, lub też
fikcyjnie księgowali zakupy.
Niektórzy z przedsiębiorców i hurtow
ników angażowa'1i macherów - pośred
iądanie podw»żkm .płac z 8 do 12 zł. I pełnego tygodnia pracy•.
ników ną pewien okres jako swych „pracowników". Ci „pracownicy" zatrudniab~ W~zoraj J?foklamowany został. w brukar~e nie kierują się wzglęaami p_olity-lbom Zarządu Miejskiego.
ni byli w celu podpisywania i żyrowania Lodi:t ogolny stra1k brukarzy, z~t_ru~mo- cznymt.
. _
.
• Na zarzut powierzanla robót pr~edsię'
nyc~ na robotach Zarząd~ M1e1sk1ego.
Następme delegacja zapoznała obeo- biorcom, przewodniczący odpowiedział,
-~-1111111!1!!!1!1!1!1!1!!11„.Llll!
. lll•lllllll!!l•llllllllłll„, Strajk rozpoczęto o godz. 8-eJ rano, przy„ nych z ,całokształtem bolączek brukaf2y, .że roboty te są oparte finansowo o przy„
czym poza brukarzami w liczbie 108 osób zaznaczając, że chodzi łm głównie o pod- znawane kredyty a władze przyznające je
przerwali pracę robotnicy, SJJełniający wyżkę płac dla brukarzy do 12 Zł. oraz zastrzegły sobie, by roboty te dawały pełczyności pomocnicze w liczbie 189.
do zł. 9.60 dla ubijaczy i płyciarzy. Nad- ną gwarancję solidnego wykonania.
•etone sw•tęta
Decyzja strajkowa zapadła na zebraniu mienić nale:iy, że bruikarze _obecnie zara- , W tych warunkach Ząrząd Miejski w
brukarzy, którzy jak wiadomo domagają biają 8 zł. dziennie.
myśl o&wiąctczenifi przewodniczącego konsię podwyższenia płac, pełnego tygodnia
W odpowiedzi przewo-dniczący włce- fernncji - nie może zajął takiego stąnowipracy I pełnego seZQn" rObót w roku.
prezydent Kozłowski oświadczył, ie swoje ska w stosunku do post\.llatów, jąkie ty„
Ch. Zj. Zaw. udało się w składzie 7 stanmvisko odnośnie zgłoszonych postula- czvłby sobie O!lół brukarzy.
od dn. 2 dQ H„6 1938 r.
· k'1ego celem odb y- tó w Z arzą d Miejski $precyzował już w
J Kończąc swe
~ wywody wiceprez. Koosób d·o z arzą d u M'1eis
CenA zł, 2lO.cia konferencji.
dniu' 15 kwietnia! r. b·. Wyraża się ono w złowski flpelował <to związl\tt, by wezwał
ze zwiedzaniem
Delegację przyjął wiceprezydent mia- dalszym ciągu stwierdzeniem, że stawki robotników do przerwanią straj~u t konsta p. Kozłowski. Udział w konferencji na robotach Zarządu Miejskiego ustalone t)rnuowania pracy, bo strąjkujący ~mi
wzięli; nacz. wydz. teohnicznego irtż. Ry- są centralnie.
sobie szkodzą, przyciym kwestie ttporne
bołowicz, ntJ,cz. wydz. komunikacyjno. Jeśli zaś cfodzi o postulat pełnego ·ty- przedłoży prezydentowi miasta p. GodJew„
budowlanego Urzędu Wojewódzkiego inż. godnia pracy, to l w tej mierze istnieje s)fietnu do ostatecznego rozpatrz~nłA.
Bajkiewicz oraz kierownik oddziału drogo- zarządzenie, by zatrudniać przez 4 dni w
Na konferencji ząbierał również głos
wego inż. Lipski.
tygodnłtt. To zarządzenie przewiduje· jed rtacz. Bajkiewicz, który naświetlił !kwestie
Przewodniczący konfer~ncji _- wlce- nak rozszerzenie robót z dniem 9 maja rb. omawiane.
Na tym !konferencję zakończono.
pre;i;ydent Kozłowski zwrócił się do dele- na 5 dni w tygodniu i to na wszystkich odZapisy i informacje1
gacji z zapytaniem, co skłoniło związek do cinkach robót inwestycyjnych.
w. zwią.z~u .z konf~m,cją odbytą w zaproklamowania strajlku oraz czy strajk poCo do zwiększenia zatrudnienia. - jest rządzie M1e1sk1rn związek przedstawiw„zy
wstał w celu poparcia delegacji, na co ono obecnie niemożliwe, gdyż istniejące wyniki rozmów strajkującvm _ postanoprzedstawiciele br1.1karzy oświadczyli, że 36 brygady robocze czynią zadość potrze- wił strajk !kontynuować. •
Łódź, PIOTRKOWSKA '8
chodzi im jedynie o zaakcentowania postu
telefon l 70-70.
-I latów, zawartych w wystosowanym swego
~-••••••••••••- czasu memoriale do władz i bynajmniej
PFetj kilki.I

?o.

Kominiarze w dniu swego Patrona.

fo•dat:ja karabinu

n1a1zunow~ao.

Strajk aa robotach drogowych w

trwa.

Konferencja -z ·brukarzami w Zarządzie Miejskim. ·

I

Na miedzrnarodowr Kongres
Eucharrst1cznr do Budapesztu
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w dniach od 25 do 29
maja br.. Będzie on publiczną manifestac··
ją i złożeniem hołdu przez setki tysięcy p:el
grzymów z całego świata Chrystusowi Kr)
low i. Z Polski wyruszy oficjalna pielgr t:yml(a pod protektoratem Episkopatu Pol::iki•ego.
W bież. tygodniu upływa ostateczny
termin zgłaszania się na pielgrzymkę pols
ką 'do Budapesztu. Zapisy przyjmuje oraz
udziela wszelkich informacyj sekretariat
Diecezjalnego J.nstytutu Akcji Katolickiej
w lodzi ul. Gdańska 111, tel 220- J4.

Lwów

Uczestnicy wycieczki Koła Techniki
Handlu Studentów Akademii Handlu Zagra
picznegq we Lw~nvie pozwalają sobie zł~)
iyć serdeczne podziękowania w pierwszym:
rzędzie Panu Naczelnikowi Edmundowi Ja
rzy-ńskiemu za urządzenie wycieczki pn:ygotowanle pr.ogramu trzydniowego pobytu
oraz całości wycieczki nie szczędząc wy-.
siłku i czasu,
Składamy pddziękowanie Referato·Nt
Turystyc:z.nemu Zarządu Miejskiego w Ł·J ...
dzi za przyjęcie oraz Dyrekcji Fabryk:
Fabryła Wyrobów Wełnianych Eiserfa,
I. K. Poznański, Fabryka Johna, Otton Hm
Dyrekcji Giełdy Zbożowo Towarowej oraz Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Łodzi. Dyrekcji Fabryki Wyrob6~ B;i~
wełnianych Krusze - Ender i Fabryki żar-5
wek „Osram" w Pabianicach.
„.;•.'

Wypadki I

.R

•"

W ' zym1e

Budapesztu
Wenecji
Florencji

Wagons - Lits ~Cook

Tegoroczne

Nit!potrz~bng t:blopi~t:.
Przeglądając kiedyś w dzienniku drobne C· Gospodarz ~ dobry chłop, choć stalei Pen~ii
głoszenia natknąłem się na jedno i wielu zapo nie daje, ale zawsze da od gości coś zarobić. „
trzelJowań ,,Potrzebny chłopiec do hote!•u"„.
Jak się trafi dobry sezon, to narodu wali uo

Jakże dziwne i niewesołe wspomnienia PO·
wrotną fala. nasun<;lY mi się na pamięć w zw\:\
zku z „potrzebnym chłopcem".

Nie tak dawno wypadla mi podróż do jedne
;o z większrch miast. Zatrzymałem się w hore
1u. Między innymi zwróciłem uwagę 11a miej·;.
cowego chłopca hotelowego. Grzecznie odebrał
ode mnie wali:ZY, stale nawijał sie dyskretnie
pod rę.kę w nadziei, że może mi być 1PQtrzebt!Y
Rzeczywi.ście, nieoceniona ~o rzecz w
obcym mieście - talci obrotny ws·zędobylski
boy~totumfacki.

Co mię w nim uderzyło - to nieproporc'ional
na do jego 15-16 lat życia bez;ustanna jaka~
ciężl'a chmura na czo'.-e, zbyt już wielka, by FI
ukryć.
Skorzystałem

z Pierwszej nacl11rzającej się
ok_"lzji, aby zapuSclć sondę i zbac!ać co się dz1e·
ie w qusiy cłllopca. Niedługa czekałem na oka
tl11. WYPadl mi interes w jednej z instytucji sp61
<lz;ejczych lege miasta.
·
- Słuchaino, :iaprnv;adzisz mię do spółdzielni 11 Społem" Pokażesz mi drogę, dostanie5z
n:z .viwo„..
i u chwili brnęi1śr.1y ,,a ~ugi kraniec mtast;i.
·
- Jak~.'ft ci Sill powodzi w hotelu? Du~0
z.i. al;lasz? Sporo lataniny?
Widać niezmiernie rzadko ktoś z podróżny.: 11
tak po Judzku zagagal do niego1 bo aż - sP'li
rzał ze zdziwieniem na mnie. I widać zb:rt już
dużo tajonej gon·czy zebrało mii się pod ser·
cem, bo rwącnni s:ę zdaniami mówił:
- Czy dużo z:nabiam? No tak, dostaję w
hotelu nai;iwkL. A cz~' pan uwieriy, że ja ni!.:
wiem ia:k smah:e piwo! Jak żyję - nie m:.1lem tego ,,. 11 :!~•' '' .,. A w hotelu - to rMnie:
nawet 2 złite 7 r · ie dziennie, a bywa też, ie
i gros7a r::e zr· ·zr 1n: ez 2 - 3 dni... Jak jaki
gość: jr·d"n pó; , 1· 1 gr, n ia człowieka i da 30
groszr, a d pg ", ,o i zie . :~za rąbni.!: na łapę.„

dużo. Było już raz tak, że 60 złotych ze~rałem w jednym miesiącu! Możnaby ży~...
1 ylko wi-dzi pan - w domu nędza„. Troje ms

nas

jest_... I nikt nie robi. Póki tata pył z<lrow~z.17
r?'.b!I. n.a kolei. Wtedy, my, panie, dobrze stad.
1-ozmei Zllchorował - coś mu w płuca wes.liJ
- też długi czas broniliś1nY się od bie4Y, bo
Ubezpieczalnią płaeila nam zasiłki i można byIo z tym przetrzymać najgorszy czas„ .. W res?;cie ojejec um1ul, w dotn1t teraz jest matika i
mała siostra. Za te ,,nąpiwki'' - muszę wszystl\ich wyżywić .. ,
Umilkł. Starałem sio dnllać mu ducha.
- Nie dać się, Pau mówi. Ty'.ko, widzi Pan.
jest jedno nieszczęście: i mnie coś już „bierze"'
Zeszłej jesieni Przeziębiłem się, trzebaby Je.
karstw, a tu nie ma za co..„ 1 nie będzie„. A
ieszcze niechby sie kto w hotelu dowiedział ż~T!l
chory: na leb wywaliliby zdechlaka, bo hotel
pięciµ będzie miał na moje mjejsce..• Co, Pan
mówił t do doktora? I A !lrzecież to - razem z
lekarstwem, jakie 10 złociszów - iak raz ca!ll
miesięczne komorne .dla mam:v. Jak tata choro'nł , to mia! !ekarstw wszeliikich, nawet doktór był ki)kanaście razy u na5 w suterynie nic nie kosztowało - bo z Ubezpieczalni.„ Ale
chłopca hotelowego, takiego, co dorywczo i :;o
cichu pracuje, kto tam będzie ubezpiecza!? ....
Jeszcze trzeba cichutko siedzieć, żeby się kto
z personelu nie skapował, że człowiek chon' ...
Chłopiec znów umilkł i ja zam:Ikłem, choć
tyle, ty!e miałbym
powiedzenia.„
Po miesiącu, gdr znów zatrzymałem się w
hotelu, zapytałem o chłopca. ·
- Nie ma go iuż. \Vydaliliśm1', bo chory.
„Potrzebny chłop'ec" stal się już ... niepotrle
bny.
Trzrmał prZl' i.yciu calą rodzinę i... być mu
że długo nie dałb.v jej ostatecznie zginąć. Ale
sa111 nie miał na dnl.-t„ra i aptekę .. „
,
A. ~-wicz.

do

ćwiczenia

rezerwowe

podoficerów I szeregowy.:h.

kradzieże

- Z mieszkania Bolesława Augustyniaka (11
Listopada 84) nieznani sprawcy skradli różnQ gar.
derobę waptości 2.lOO d.
·
- Zatrzymę_P.Y został pr~ez poli_!!ję Kowalski
Z11łma, ll:amieszUły pr~y ul. Mickiewicza 8, za kra,
dzież bielizny wartości około 200 zł. na szkodę Redlich Szula (ul. Pomorska 67).
- Właściciel jadłodajni przy ul. Pabianickiej
26, lg11ący .WJ.cińsklr zameldował policji, ie w no
cy dobijał się do mego Marcin Zajdel (Pabianicka
51) grożąe ubieiem. Awanlurnik na~tępnie skradł
Wicińskiemu szyld firmowy. Policja wdrożyła do.
chodzenie.
- Stanisława Dzięcielska, lat 29, umysłowo cho
ra, wyszła z domu swej matki pny ul. Krasickiegc
6 i nie

powróciła.

- 12-letni Szlema Karmioł, zamieszkały przy rG
<I.kach (ul. Drewnowbka 27) zbiegł z domu w po
szukiwaniu przygód. Za młodym podróżnikiem wy
sł~no listy 1oń~~e.
- W miasteczku Pi11tek pod todzię pod w·óa
Józefa l\liclialaka ze wsi Górki dostał się 4.letni Jan
Zieliński. Dzieckp poniosło śmierć wskutek zmiaż„
dienl11 kręgoslppa,

wuc:tec:zka
,,zł

dziękuje

Liczba .radioabon nt6w
wzrasta
(a) Liczba radioabonentów w okrę'gtł
stale wzrasta. W. kwietniu br. zarejestrowano nowych 600 abonentów radiowych.
_
Na "dzień 1 kwietnia br. zarejestrowanych było 47.400 abonentów radiowych, w
kwieniu zarejestr"owano nowych 1.551 abonentów, ubyło 985, tąk, że na 1 maja br.
zarejestrowanych było łącznie 47.956 radio
abonentów.
łódzkim

ODCZYT U TECHNIKÓW.
„W pifłlek 6 hm. o godz. 20.15 w sali J.,óJzkio>go
Stowarzyszenia Te \mików przy ul. Piotrkow&kic.i
11r. 102 inż. Stanisław Gro•berg wygłosi o<lczyt pt:.
„Produkcja sztucznej wełny z białka - lani(al
wełna z białka rybiego i roślinnego".
Odczyt będzie ilustrowany przezroczami",
WIOSENNY DANCING - BRYDŻ.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej K~
biel urzędzn w sobotę, dnia 7 bm. w lokalu Zwięz
ltu Oficerów Rezerwy, ul. Monius.i:ki nr. 1 zaht.wę
taneczną pn. „Wiosenny Dancing-Brydż" urozmako
ny występami artystycznymi. Dochód z tej imprezy
Towarzystwo przeznacza na obozy letnie.

Na ulicach miasta rozlepione zostały
Zwolnieni od powołania na ćwiczenia
obwieszczenia D~wódcy ~kręgu ~orpusu ·w. r.oku b_ież. są posłowie, senątorowie, ZE ZWIĄZKU PRACY OBYWATELSKIEJ
nr. IV o powołaniu podoficerów 1 szere- m1:111strow1e, podsekretarze stanu i wojeKOBIET.
gowców rezerwy na ćwiczenia .wojskowe wodowie, osoby wykluczone od służby
Dnia 2~ ?n~ o go~zinie 18-ej Zwifłzek Pra~y
w roku 1938 - 1939. Powołam otrzyma- wojskowej, osoby, które się poświęciły Obyw~telsk1ei Kob~et zegnał w S\~ym lo~al~ ~il.
db ł . . ł lmlctmą ~rzewo?mcZl)Cll Zrzeszcma W0Jewodik1ej·ą imienne
. , karty. powołania
. : ponadto
. . wszy stan ?~I· d UC howne~t~, któ
. r: o .Y y JUZ ca., ~o p. WOJCWOthlnę Krystynę Uauke-Nowakow11 w
sc>:' CI, ktorzy me odbyh cw1czen W roku kow1c1e 14 tygodnt cw1czen woislkowych 1 imieniu całego Zrzeszenia Wojewódzkiego prumóub1egłym.
które wyjechały za granicę bez naruszenia wiła p. Prezydentowa Eugenia Godlewska, po<lkreś
Rezerwista obowiązany jest przynieść obowiązujących prz~pisów.
łając nie. tylko. zasłu~i i, pi~knc owo~e .Prllley P:
ze sobą i przedstawić dowódcy formacji
.
.
PrzewodmcząceJ, ale I w1elk1e serce, Jak11n potrah
,
,
.
.
_
Podania O odroczeri1e i prZ\:!SUn1ęcie la zcementować po~J!ynania całej Organizacji, oraz
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zawodowych i zaświadczenie, naJP~Zill~J na 4 ygo nte pr7"d ten111nem
W odpowiedzi p. Wojewodzina Ilauke.Now~kostaw1en111ctwa.
wa w pcłnvh uczucia słowach, p„zekazała obe1;.1;m
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swuJ,
jąc wytyczne, jakimi dobrze czufore i rny~lace l'olki
w1lnego wystaw10ne przez praco-dawcę.
winny się kierować wprowadzaj;ic w iycie idee Wid
Pobór roc:inika 1917
kie:i;o Marszałka.
Z kolei przemawiały: p. Główkowska w 'miea) Dziś 6 hm. winni się stawić do prz~glądu "1'-0j niu Oddziału . Łódź, poruszajac sprawy Kola Ro~
W~c:ieczka na ... czycieli
s~owegQ: przed .komisj~ pol:io~owę ~r. 1 ~Ogro1lo- botnic, sp,crjalnie bli:kie sercu."?· Wo}cwo~zm1.' P<
z Poznania w Ł.odzi
w.a 34) po?or~w1 roc;i;mka l!ll t zamieszkali na tere Koczorow>1rn z Oddziału Ko11111, zegnaJf,JC 1 p.
Referat Turystyczny Zarządu Miejskie- me 3 komisariatu PP. o nazwiskach na litery A Il p~zewodnicząca i. caie Zr7eszenie Wojewó~1.kir. '.1a
Przed komisj11 poborową Nr. 2 (Al. Kościuszki) I sk!1tek. przyłączenia _Qd<lz1al11 iio Zrzcsz~n1a \\oJego w ł..odzi informuje, że wczoraj o godzipohorwi ró~znika 1911 zą1uicszkali na tcrn1ic lw.od~k1e~o -PP?dznkan; p. Sazlska z ?rlrlpzwl1.1 - Pa.
nie 20 min. 25 przy})yła do Łodzi wyciecz 119)ko~isariatu
PP 0 11 azwiskacli Qa lilery K t 1\1 N namce 1 p. aJ a. ow.a ;r. rz~s'.1ema ~""~to,~r~o
- Łęczyca, wręczaJąc Jeunnczesme upommk1 o tha
l<:a nai:t;zycielstwa po:n1ańs1kifgo w liczbie
rakter•e regionalnym. Os1unia zal>r?h głos p. Ki60 osób. Na ćworcu l.odzi Kaliskiej :vyWystawa
ks;ążkł
w
Krakowi~
siclcw"ska b. ni.::Jo~zyciel4.a szk11ły ,v Klary:„wir n•
cieczkę powitał w imieniu Zarządu MicJkoi1czonej przez p. Wojewoązjnę. Z wyohra~ni
skicgo referent Z. Wróblewski.
W czasie między 4 a 23 cz~nvca odbę- wzri1s2nnych slµchaczck przesnr.:Jł się ol1raz ufi~r
Wycieczka 2ozostanie w Łodzi przez dzie się w Krakowie II Powszechny Festi- nej pracy społecznej p. Kryst)ny Haukc-~owuJ..owl'j
2 dni.
val Sztuki Polskiej. W okresie tym zorga- od czasów zaborczych jeszcze kiedy to z nara~enicm
W pierwszym dniu pobytu wycieczka nizowana zostanie Wystawa Książki i to no wifzienie i kary zostałą w swej szkole jetl 1:, x
rzlo11kii1 2nloir·~ięlek tajnego hnrcerslwa aż d~
tędzie podejmowana herbatką przez Zwią w 3 ~ziałac·;1: dział książki historycznej, r.hwili obecnej, gdy i nadal trwa nfozmordownniei
zek Nauczycieli w ł.odzi oraz udą się do staraniem Biblioteki jagiellońskiej - w na posterunku kobiety, obywatelki i Pulki.
W podn'o>hm nastroju opq śc ily członkinie }o„
Teatru Kameralnego na przedstawienie salach U. ]., dział bi~liofilski - w Musztuki „Fanny".
zet~m Techniczno - Przemysłowym i dział kal stow?rzyszrnia",. aby rnz ' i.esz~ze z~bruć . sic n~
llwi;rcu l ze h11m1 wnn ~?.C\ll :'.l " · czyc swe.1 I.1 l<•J·
. Wycieczlka zakwaterowala się w Schro „Piękno książki polskiej" - w małei sali Przcwodnir··"rri
<l :>J <7r_j zb n Ż l' '' i owocnej pracY,•
nisku Turvstycznym Mieiskim przy ulicy Starego .Teatru. W dziale tym uwzgl~~1nio- na µgo rui :h 11i ·,,~ d1 du•t.y luLlzkiej.
Brzeźnej ~.
na bęqz1e ąrtystyczna oprawa ksi_ążkJ.
......

I

l

1·

wszystkich sztucznych włókien zajęła w
roku 1937 Japonia, wypierając z tej pozycji od wielu lat na pierwszym miejscu fi~
gurujące Stany Zjednoczone Ameryki Pół
nocnej.
Polpka produkcja sztucznych włókien
w r. f937 wyniosła niespełna l procent
produkcji światowej, ale dynamika rozw0>ju polskie.i wytwórczości w tym zakresie dotrzymuje kroku rozpędowi produkcji światowej.
(ag).

EXPRESS GOSPODARCZY
ruktura. narodowościowa 'h andlu
1

-

w dawnej Polsce

Koniunktur a

I

"! ~affie.. W \ja~ kupiec, WłQski.' wśród których wybijali
1ako kupcy nie ma1ą prawie żadne"'o Kaffle inwestowane były w1elk1e kap1ta- się genuenczycy 1 florentczycy.
Polska korzystała w swo1im rozwoj:.t
znaczenia. Zajmują się głównie pożycz.~- ły polskie, którymi hnansowano między·
niem na zastaw. Zachował się ciekawy do narodowy handel tranzytowy, jaki upra- dziejowym z ·doświadczenia haindlowegv
kumen·t z r. 1485, na mocy któreao żyrlzi wiały oba wspomniane miasta polskie. Kał różnych narodów:. Handel wewnętrzny -mogli sprzedawać jedynie przepadłe zasta fę zdobyli w r. 1475 ,T urcy i zrównali mia (detaliczny) w Polsce spoczywał kolejno
wy, a żydówki suknie, które same szyt)'· sto z zi'emią, co Polskę naraziło na wiei- w rękach kupców zach-OC111io-niemieckich,
Co do zastawów, zastrzeżono, że można je kie straty. Z tej włoskiej kolonii handlo- norymberskich, szkockich, włoskich żydow
sprzedawać tylko w czasi'e jarmarków i \\ wej przybyli kupcy włoscy do PQlski i tu skich, również greckich i ormiańskich. Tak
dnie targowe. Natomiast inni, jak norym- osiedlili się. Trudnili się sprzedażą aksa- było i w wielu innych krajach, z których
berczycy, Szoci (czyli Szkoci) i Włosi od mitów, sukien florenckich, wyrobów juoi- jedno wcześniej, drugiej później opierając
grywają w tych czasach w handlu wewn~- lerskich, owoców po!udnowych, korzeni i się na umiejętności „narodów kupieckich"
trznym rolę bardzo poważną. Noryberczy wi·n. żaden kupiec średniowi1eczny nie or!- wtorzyły własny, rodzimy stan handlowy.
A. B
cy uprawiają handel obnośny. W 15-tym znaczał się taką ruchliwością i inicjatywą
wieku było ich tyle, że opodatkowano tch
jako osobną warstwę ludności. Wędrują
po całym kraju, sprzedając swój drob.1y
towar, t. zw. później „norymberszczyzną".
Poput na poilczochy
Już pierwsza praca o handlu w daw- w okolicach, gdzie przedtem w ogóle o
1
nym Krakowie przyniosła ci1ekawe iinforma haindlu nie wiedziano. Pełno ich nie tylko
W ciągu ostatniego tygodnia na ryn- nawet prowincja, która, jeżeli chodzi o
cje w sprawie udziału w nim różnych grnp w P<>lsce, ale i w Czechach, w Prusach, w ku galanteryjnym w Łodzi oiraz na ryn- modę, jest przecież zawsze spóźniona, zulnflantach. Kupcy norymberscy ciągną n1 kach galanteryjnych w główn~h ośrod- pełnie nie kupuje grubszych gatunków
wschód, zrazu jako sprzedawcy ro·dzimych kach prowincjonalnych za:notmvano po- pończoch.
t>ULSKIE BlURa PODRÓŻit
wytworów, a następnie jako organizatorzy ws:żne .ożywienie obrotów. Zastój trwal Powyższe fluktuacje mody pończoszni
wielkiej wymiany towarowej nawet z Wio na omawianych rynkach przez całe ·~zte11 czej, są dla wielu producentów łódzkkh
chami. Po kramarzu norymberskim, który tygodnie.
u:ciążliwe, to te:t ultimo !kwietniowe stało
towar nosi najczęściej w koszu na płeca~h
Nic dziwnego więc, te zarówno produ- na rynku galanteryjnym pod znakiem zazjawia się kupiec norymberski, który impor cenci, jak i kupcy pragną w miarę możli- zwiększonej liczby protestów weksłorwych.
tuje do Polski. fowary włoskie i nory.mber woścl wykorzystać obeone <Y.tywienl~ ceCiekawym momentem na rynku galanl:..6di, Piotrkow•k• 16 l 15
y.rzmocnienia swoich teryjnym jest 'rozwój produkcji tak zwaskie. Norymberczycy byli bardzo n.ielubiani lem fina.nsowegQ
Tel. 101-01 i 266-50
ludnQŚĆ mi1ejsoowa widziała w nkh konku przedsiębiorstw.
nych exP'ressów krajowych. Ostatnia moda
Na rynkach galanteryj.n~ z;anotoiwa- gal.anteryjina. ell:rninuje g~ziki i. zamiast
rentów i domagała się odpowiednich .w
Wycieczka
stosunku do nich ograniczeń. Wi·emy, fe no w pierwszym rzędzi~ popyt na koszule nica. posiłkuje się mechamcznym1 exP'resCzesł wypędziH ich całkowicie z kraju, te męslkie, damskie jedwabne praz przede sami. •
.
Prusy i miasta hanzeatyckie pozwalały im wszystkim na pończochy.
·
Najlepsze gatu'!1kr
expres~ów. Łódź
handlować tylfo w czasie jarmarków. Hi
Na rynku pończoszniczym w [oozl wy- Importowała z W1ednła'. Obec.rue hurtowstoryk han'dlu pozna·ńskiego prQf, Koczy tworzyła się ciekawa 1 dawno jut nie ob- nicy łódzcy zrezygnowah z importu expres
stwierdza, źie na przełomie 15 f 16 s•tute- serwowana sytuacja. Zanotowano miano- sów celulo,idowych wiedeńskich i roz.poRyczałty:
cia kupcy inorymberscy stworzyH z PoZJna wicie <Jlbrzyml popyt na cienkie gatunki ezęli produk~f ~ właisną. Produkcja ta udania Jedną olbrzymią faktomlę handlu tt<>rym pońcroch, przy .czym zaznaczyć nalety, te ła się ł Jut dz1§ w zupełności zaspakaja
Inewret:ław
berskiego w Pols~e.
. p_opyt dotyczył pończoch nie tytk<> wyso- pot~zeby rynku łódzkiego.
, •
Od drugi·ej połowy '16-go wieku uJmu kogatunkowych, ale i rniskogatunłcOW}"ch.
. ,Okazuje się, te wa~~rem r071WOf~t
.
W. tych warunkaicłi podaż cłenkloh- poń kra'fowej proidukcjl w dziale galantem
ją w swoj1e r~ce handel obnośny 'emigranci czoch okaizała słę ZUP-ełnle nlewyis-tarcza.j 4- ,mogą być .polit~Z'lle wypadki .,,- :<ag).
ze SzkQcji, zwani w Polsce Szotami. Licz- ca.1 OdbłorcY. za te gatunkii pończoch
„ ··-·
ba ich musiała być 'duża, ponieważ w, aktach pełno 0 nich wzmianek. Tru'd'nili się płacą z góry gotówką, przy czym za.ku- ŚWIATOWA' PRODUKCJA' SZTUCZ„
handlem drobnych towarów, jak igły, nl.!i, piony. towar. -Otrzymują. stopniowo w częNYCH WŁOKIEN W ROKU 1937.
k'
t
d
ścia~h
partii,
które
w
międzyczasie
P.roduOgłoszone
zostały dekawe dane, dotypacior ki, zegar i, poza· ym sprze awa 11 311 cenc1 zdątą wyprodukować~
czące gwfatowej produkcji sztucznych
1
kino ł towary łokciowe, które przew,ozili na
Dysproporc1·a pomiędzy poinytem: [ 1nn.. włóUcłen w roku 1937. Wytwórczość świa- ·
URZĘ:DOWA CEDUL~ GIEtDY
wozach.
„Byli
ruchliwi,
przemyślRl i obrot
-r
r
WARSZAWSKlEl
nł, więc wrktóee stall się ogólnie zamożny datą na korzyść popytu oraz tendencja towa, sztucznego }edwabiu za ostatnie trzy
• dnia 5 mllja.
i
'ed
h' t kó
zwyżkowa wśród producentów spowo- lata wynioola w tonach:
Belgia 89.35 89.57 89.13
ml" - pisze 0 n eh l en z 18 ory w dowaty, poważną zwyżkę cen pończQch
rok 1935 - 200.000, rok 1936 Berlin 213.07 212.01
handlu. Przybywali sami, pozostawiając cienkich gatunków pośledniejszych.
460.000, roik 1937. - 530.000.
Gdańsk 100.00 100.25 99.75
.
żony i dzieci w rodzilnnym mieście. Ma-zaznaczy ć na1ezy,
Holandia 295.15 295.89 29Ul
• c związki z dawną ojczyzną importowali
zwyżka ta jest
Wytwórczość sztucznych włókien · dęKopenhaga 118.15 118.45 117.85
!fumtąd
nieznane
dotąd
w
Polsce
towary
i dość zna~zna~ bo w.y~os1 około dw?ch zło tycq w tych samych latach' wyniosła w
Londyn 26.46 26.53 26.39
ł li
Nowy York 5.29.7-8 5.31.1.8 5.28.5-8
00-Szkoc'i i Anglii produkty pol ty~h na Jednym tuzm1e, co stainow1 pra- tonach: rok 1935 - 67,000, rok 1936 Nowy York kabel 5.30.1-8 5.31.3-B 5.28,7-8
~=;j~ wosk, pot~ż itp. Dzielą los wszyst wie 2.5 procent, w stosu~lku do ~en, jakie 140.000, irok 1937 - 280.000.
Oslo 133.28 132.62
kich kupców obcej narodowości: Stefan Ba obowiązywały w ~yg~dmach ~b1~głych.
Jeżeli porównać produkcję wszys11kic~i
Paryż 14.90 15.30 14.5()
t
w
dał
w
r.
do
magistraWyda~ałobr:
się?
ze
o~yw1eme
o?rosztucznych
włókien, a więc jedwabiu
rozkaz
1576
Praga 18.45 18.5018.40
ory
Y
ów
_
Szkotów
którz
n1e
tów
w
dziale
c1enk1ch
ponczoch
p_owmno
sztucznego
i
włókien ciętych, w roku 1929
Sztokholm 136.74 136.06
~~ii ~~!r,!':~ych posiadłości, wyd~lono wp!ynąć ~a ogólną poprawę c~łe~o rynku i w roku 1937, to okaże się, że produkcja
Zury·~h 121.65 121.95 121.35
Włochy 27.99 27.85
z miasta. Czyni to niewątpliwie pod nacis ponczoszniczego. Tak JCdnak. me Jes,t.
wzrosła czterokrotnie. W roku 1937 proki
dnoścl
niechętnie
usposobionej
do
.
Dotyc~czasowa
pr~dukcia
poncz?C.h
dukcja
ta stanowiła 9 procent wytwórczoAKCJE.
em 1u
'·
opierała się na grubszycn oraz masywniej- ści wszystkich surowców włókienniczych,
Bank Pohki 116.00
kupców z kraJÓW obcych.
szych artykułach. Wszystkie te artykuły a tylko 3 procent w roku 1929.
Cukier 35.00
włoscy,
zwłaszcza
genueńczycy,
są
w chwili obecnej zupełnie nie na<Stawio
W stosunku do produkcji bawełny proKupcy
Lilpo.p 74.00-'73.SO
przybywają do Polski z Kaffy, k~lo~i1i wło ne na rynek Ci producenci pończoszniczy, dukcja sztucznych włókien w roku ubieModrzejów 14.00
Starachowice 37.80-38.00
skiej nad morZ1em Czarnym. Na1w1ększa którzy na sezon zaopatrzyli się w większe głym stainowi 12 procent.
Tendencja utrzymana.
Pierwsze miejsce w produkcji sztuczdroga han'd!owa na wschód z Flandrii pn partie pończoch grubych stanęli przed bar
wadziła przez Polskę, przez miasta Kra- dzo ciężkim dla nich zagadnieniem, gdyż nego jedwabiu oraz w łącznej produkcji
PAl'Jf,HY PUOCENTOWF
Wewnętrzna 1)5.00
Inwestycyjna l em. nie not.
Inwestycyjna 2 em. 82.38
Inwestycyjna 2 em. serie 91 i~
.,.
Konwersyjna 70.00 ,
Dolarówka 41.00
Konsolidacyjna 68.25
8 proc. Przem. Polski 80.00
8 proc. Ziemskie dol. kup. 83.24
4 i pół proc. Ziemskie 63.75-64.00
5 proc. Warszawy 1933 r. 71.75-72.25 o.t. clr~nc
5 proc. Lodzi 1933 r. 63.75
5 pm:. Radomia 1933r. 58.00
są
Tendencja dla pożyczek i listów utrzymana.

Do wiadomości ogółu nie przedostają
\\ y.niki badań nad historią handlu w
dawnej Polsce, które :apoczątkowane juz
na d:ugo przed wojną. w ostantim okres:e
rozwijają się c,)raz pornyślniej. Po raz pler
wszy z programem prac naukowych nad za
gadn:eniami handlu w dzi'ejach Polski wy
stąpił historyk Marian Sokołowski w roku
1890, na zjeździe historyków polskich we
Lwowie. Do badań przystąpił pierwszy -Kraków, jako .największe centrum handlowe na przestrzeni wi-elu stuleci, praoe kra
kowskich profesorów Kutrzeby i Płaśnika
dały obraz stosunków handlowych w daw
nej stolicy Polski. Za przykładem Krakowa poszły inne ośrodki han'dlowe jak Lwów, Poznań, Toruń, Gdańsk.·
s:ę

nar~dowych. Od~ośnie. do żydów ustalo·10, ków. i ~wów i kończyła się
że

o•ZJWten1e
• • na rrn kU gaI11I erJJDJm
•
j
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KARTELI WCIĄŻ PRZYBYWA.
cięgu ostatnich dwóch tygodni zgłoszone :i:~
stały do referatu kartelowego Ministerstwa Prze„
myslu i Handlu dwie nowe umowy kartelowe. Je„
dna z nich dotyczy regulowania warunków zbytu
nadboranu sodu i zawarły ję firmy: „Elektryczność'
S.A. i „The Hugohiitte Chemical Works" Ltd. w
Tarnowskich Górach. Drugie porozumienie nosi
l'hnraktcr lokalny i obejmuje 11 hurtowników szkła
taflowego okręgu krakowskiego.
Ta ostatnia umowa stanowi dalszy ciąg ohserwo
wanej od pewnego czasu akcji kartelowej wśród hur
towników szkła w całym kraju. Porozumienia, zawio
rane w większy•ch ośrodkach handlowych ( m. in.
w Lodzi i Lwowie) mają na celu podwyżkę cen, c()
jest tym hardziej godne uwagi, iż wśród hut szklan
nych tendencji takiej nie obserwuje się dotęd.
W

ROZBUDOWA

WIEJSKICH NA PO
LESIU.
Na Polesiu przewidywane jest i:ychłe zakończe.
nie rozbudowy spichrzów wiejskich, według planu
zainicjowanego w 1932 r. przez związek komunalnY.
miast poleskich, a kontynuowaneg 0 przez woj:
Kostka-Biernackiego w latach 1933, 34 i 35. Jak ~a
d?mo, prace te zostały przerwane w 1935 r. w ata
d1um połowicznej realizacji. Obecnie, w zwięzku s
pla~em .inwestycyj na Polesiu, @podziewaję 1ię za~
konczema tych prac. Wznowienie ich łęczy się z
planem 0 rganizacyjnym Komitetu Aprowizacji przy,
czym spodziewana jest pomoc finansowa Mi~i•ter~
stwa Rolni1:tw11.
WISŁĄ DO

GDYNI PtYNĄ POLSKIE TOWARY
Ruch towarów w żegludze rzecznej w kierunku
Gdyni rozwija się dosyć wolno. P<Jrt gdyński ma w
~ym zakresie coraz większe znaczenie, raczej jednak:
Jako ?§rodek eksportowy, podczas gdy przywóz dm
Gdym to~arów, które następnie wysyłane SQ Wisł11
wgłąb kraJu - spada. PrzywóZJ ten wynosił jeszcze w
1934 r, - 73.434 tony, ale już w 1937 r. spadł d~
57.156 t<Jn. Wywóz z Gdyni natomiast rośnie i osiiu;
nęł w r: ub. nie notowane dotlłd wysokość 61.706
ton, a w•ęc o przeszło 18 tys. ton więcej, nii w 1934
roku.

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

Dokar~sziu

do

,,PRZEGLĄD

-

cze!,o" z dnia 1 mają rb., zawieraj11cy następuj11cł
tresc:·
_ :J>rzeględ •r,tuacji" - E. R., ,,Kongre1 Beipie „
ezenstwa Pracy - J. B.; „Rola przemy&łu w~glOI
Wego w gospodarce narodowej (I)" - Antoni Ol„
8zewski; „z gospodarcze położenia Niemiec" - Dr.
Karol Thaler; .,Szwecja i Stany Zjednoczone Am.
W walce a depresję" Dr. ]óul Fajans.
. Poza ~ zc~zyt J:BWiE"ra: Notatki, Rynek pienii
zny, Rynki towarowe oraz Kronik!l,

Paryża

,

±:

GOSPODARCZY"

Wyszedł z druku zeszyt 9 ,.Prezgltd Gospodar-:

l'ler1zun
1'101zgna

Wycieczki do

śPICHRZóW

~

Ciągnienie

\
1

.

dolar6wki.T

DoJ. 12.000 - Nr. 366304.
1
Po 2.000 doJ. - N-ry: 1177026 136693.
Po t.ooo dol. - N-ry: 491097 201823

\tt453697 832437. 975174 1116469 908664.
Po 500 dot, - N-ry: 1120408 767 8806511
245121 1178511 169840 727480 84566 630584
.1001452.
Po 100 dol. - N-ry: 845259 1110880 82766
52763 902884 316654 326657 607987 114783~
20460 409309 796237 440825 1267803 24528~
827135 230516 192464 1106782 55534Z
510200 824044 259493 23810 113520 97737$
91261 760945 439030 1281284 1096101 516256
10013 38684 485298 170416 652459 3400.':1
651282 937570 1373198 2111490 19345~
1092779 539431 539814 161629 876369
18611779 1168940
765180 909396 117901<)
112.issoo 578409 36409 1337142 451122 211389
349823 1441672 1174241 1258003 1334669
241301 341988 569296 583435 432383.
1197176 879131 1227168 566060 834112!).
1216142.

Sylwetki dyktatorów

Hit I er

Czym

Hitler i Mussolini spotykaia sie obecnie
tóDZKIEJ
po raz trzeci. z okazji ich spotkania „Pariis
5 maja.
S:.iir" przyipnmina, „czym byli i czym są" ci
Na wczorajszym zebraniu giełdor.~1.1 '" lu J,,i dwaj wodzowie, za którymi idą potężne na1 rody.
notowano:
Inwestycyjna 2 em. 82.50-82.25
Mussolini i Hitler nie mieli szczęśliwego
Dolarówka 42.00--41.50
dzieciństwa.
Konsolidacyjna 68.50-68.25
Mussolini nauczył się czytać w 15-ym
Wewnątrzna 65.25-65.00
roku życia. Marzył o wyjeźdz i e do Ameryki,
Konwersyjna 70.00-69.75
ale otrzymawszy od swojej matki zaledwie
Bank Polski 116.50-126.00 Tendencja utrzymana.
Z

GIEŁDY
z dnia

z Grnł.nY ZBO:WWE.I
z dnia 5 maja.

Żyto 1 stand. 21.25-21.75
Owies 2 stand. 20.50-20.75
Owies 3 stand. 20.25-20.50
Otrę.by żytnie 13.75-14.00
Siemie lniane 48.00--49.00
Me.kuch lniany 19.50-20.50
Makuch rzepakowy 16.QO-l7.OO
Resz•a notowań bez zmiany.
Tendencja na zboża ożywiona, na

męl·i

;pukoj-

na.
"

~~~

BAWEŁNA.

Notoieania : dnia 4 majtr.

NOWY JORK: loco 8.63, maj 8.61, czerwiec
lir>iec Il I>~ .
LIVERPOOL: loeo 4.77, maj 4.64, czerwiec
4..611. lipiec 4. 72
Upper: lo·~o 5.70, n1aj 5.66, lipiec 5.71, wrze.

8.62.

, j,.:, 5.71

HREMA: loro 1n;;, lioiec 10.00. paidziernik .
i:rudzień 10.42

'r1 ·w,

MlJS50LINl

„

I

~~~~„~~~~

Mu.ssoli:ni

dwaj polityczni wodzowie

200 lirów, udał się do SzwaJcarii. Początko
wo był ekspedientem w sklepie kolonialnym
w Lozannie, a w r. 1902 został aresztowany
za włóczęgo.stwo.
Hitler uczęszczał do sz.koły w Linzu.
Marzył o wstąpieniu do akademii sztuk pięk
nych w Wiedniu, ale nie wstał 1przy.ięty. Po
śmierci rodziców znalazł się w n~dzy i pracował przez pewien czas
w Wiedniu jako
murarz.
Karierę polityczną Mussolini rozpoczął w
r. 1902 po wyjści.u z więzienia, i niebawem
został naczelnym redaktorem socjalistycznego pisma „Avanti".
W r. 1912 rcizpoczęla się kariera polityczna Hitlera. Przyszły kanclerz znajdował
się jeszcze w dalszym cią1gu w nędzy i cię
ką pracą zarabiał na życie.
W r. 1915 Mussolini został mianowany
kapralem na ~.olu bitwy. Rainnv 23-go lutego 1917 r. musiał się .poddać 27-miu operacjoim. W r. 1922 zor:zanizował pochód ,,czar
nych koszul" na Rzym i doszedł do władzy
przy poparciu króla.
Po wiel1!dej wojnie Hitler sformował par
tie socjalistyczno - rewolucyjną, następnie
partii' pracowników niemieckich, w r. l 923
został skazany na 5 lat więzienia, ale ulaskawi1ono go -po 9-c·u miesiącach. Napisał
wtedy swoia słynną książkę „Mein Kampf".
W r. 1932 od.rzucił proponowane mu
stanc1wisko wicekanc:erza w ministerstwie
von Papena, a w r. 1933 został mianowany
przez Hindenburga kanclerzem Niemiec.
Mussolini obdarzonv jest świetną pamięcią, włada doskonale lęzykiem
f~ancu-

skim, an_gielskim i niemieckim.
Wierzy w
przepowiednię, że nie umrze śmiercią gwartowną.
Zajmuje się sportami i codziennie
cdbywa przejażdżkę k0<nną.
Hitler ma również doskonałą pamięć.
Codzieinnie odbywa dłuższy spacer w swojej posiadłości w Berchtesgaden. Cierpi na
bezsenność i gdy tylko nie jest w Berchtesgaden, bierze proszki nasenne.
Mussolini, podcbnie jak Hitler, nie ma
przyjaciół osobistych.
Udzielając wywiadu, Mussolini pierwszy
rozpoczyna rozmowę i zadaje bardzo wiele
pytań.
•
Natomiast Hitler zanim rozp01czyna z
ki.rnś rozmowę, obserwuje
go najpienv w
milczeniu i .udzielając wywiaidu ogranicza się
tylko do odpowihi:inia na pytania.
Mussolini i Hitler cieszą się daskonałym
zdrowiem. Mussolini chorował tylko raz w
r. l 924. Hitler poddał się w r. l 005 zabiegowi chirurgicznemu.
Mussolini nie pali, nie pi.ie :kawv, herbaty,
nigdy nie Używa alkoholu i codziennie ipo
południu wypija filiżankę rumianku.
Hitler
również nie pali i pije tylko r·u.mianek. Czasami jednak, po bardzo mt;czą c ym dniu
wypiia szklankę mleka z kilkoma kroplami
wódki.
Mussolini jada 4tiewiele mięsa. Jei;!)o ul,ubiona prirawą jest włoskie ..risotto". Hitler
iest wegetarianinem . .Jego u1uhiomi potrawą
,iest ,.Nuctelsuppe" i ciastka czekoladowe.
Mussolini najbardziei ,· lubi jazd? samochodem. pilotowanie samolotu. fechtunek,
boks, narty, .pływanie, nwzy;kę, dzieci, ki no
1

i...

samotność.

Hitler najbardziej lubi arc hitekturę, ma•
larstwo, kino, mechanikę i dzieci.
A czego nie lubia, coaj dyktatorzy?
Mussolini nie lubi starości i... biurka, za...
rzuconego zbyt wielką ilością dokumentów.
Hitler nie znosi zapachu papierosów I. ••
przyjęć oficjalnych,

HITLER

,.KURIER t.6UZKT„ -
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ZNIŻKI KOLEJOWE NA' WYSTAWY.
kraju. W lfm roku zuotosowana Lędzie po raz pierw
racji organizowania różnych wystaw w całym szy. pomys~owa inowacja! która, jak się już 1'.1ożna
szeregu miast polskich PKP„ pragn.ąc popizcć po zori~nt?wac, spot~ała się z b~rdzo. ~rzychy.ln~
wainiejsze lar"i i wystawy, udziela zniżek w form'.c li przyjęciem. Organ1zow~ne s~ n11anow1c~e wyoeiecz~l
kar' uczestnic~wa, upoważniających do powrotu ze mas_o:ve osqb?y~1i poc~ąga~1 pr.zy udziale. przynaJ:
zni:iką 75 proc. jeżeli przejazd na targi i wystawy mmeJ 600 dz1e.c1. Wyc1eczk1 takie k?r~ystaJą ze zm
odbył się za biletem normalnym.
żek przr pri~pzdac)l - w. wysokosc~ do. ~O. pr_o~.
Wnrunk1cm Jest zgrupowanie odpow1edmeJ ilosc1.
nicznej w dniu biegµ o godz. 11-ej. Start Łódzkiego" wraz z opłatą 5 zł. od druży
uczestników (600), zatrzymanie się pociQgU w kilku
WYROK W PROCESIE o· ŁAPOWNICTWO.
o godz. 13-ej.
11y. Ząznaczamy, ż.e opłata powyższa prze
miej scowąściach i nieprzekroczenie czasu trwania ·wy
W pr<>~esie o łapownictwo drohobyckich urzfd cieczki ....,. 7 cni.
Zgłoszenia należy kierować do ŁQ,2;LA chocjzi ca~kowicie na cele krzewienia lekników skarbowych ogłoszony został wyrok, moc11
Pierwszy taki pociqg, zorganizowany przez insPrzędzałniana 68 i do Recl fl kCji ,~Kuriera kiej atletyki przez ŁOZLA.
którtigo sk11~ani zostali: kierwnik qziału wymiaro, pektorat szkolny okręgu warszawskiego, w drodze
--oOowego w drohobyckim urzędzie skarbowym Bardec. ziirupowania młodzieży z kilku szkól stołecznych,
ki na 8 miesięcy więzienia i 150 zł. grz~wny i b. je 11•yruszy już 5 mąja, przy czym wycieczka potrw&
go zastępca na lyl)"l stanowisku. ~ikołaj Solski na do 9 bm. Zwiedzanie obejmuje Kruków, Wielicz·
BOKSERZY NA F. O. N.
szy ciąg zawodów szczypiorniaka z udiia- półtora roktJ wjeiienia 50 d. grzywny.
kę Zakopane, Katowice i Częstochowę. Analo;;icz
{em Warszawy, Pozna:nia i Łodzi, zawody
Zawody Łódź śląsk.
ne wydetzki pod~ gami popularnymi odbędą się
MJ,ODZIĘŻ SZKOLNA POZNAJE KRAJ.
W reprezentacji pięściarsk i ej Łodzi na lekko a tl e tyczne i piłki nożnej.
w terminach od 12 do 16 i od 19 do 23 maja. Poza
W maju rozp11czyna się jaji: zwykli!, okres wici tym już teraz zapowiedziany zosrał poci\!g wyciecz
niedzielne zawody za śląskiem zaszły zmia
29 maja.
kiego ruchu w szkolpych wycieczkach zbiorowy.rJi po kowy gimn. warszawskiego im. Curie.Skłodow~kiej
ny, bowiem znaikomjty Pisarski uległ konna dni od 26 do 29 bm. - ze zwiedzaniem Tom•
tuzji dziąseł w walce z Campem z BerliW godzinach popołudniowych na wie-1
nin, Żnina Gniezna i Poznania.
nie. Wobec tego Ostrowski zostanie prze- ży spadochronowej w Parku Ludowym im
Jednocześnie inspektorat okręgu szkolnego czę
stpchowskiego urządza w dnia~h 0 d 23 <!o 25 maja
sunięty do wagl średniej, a w półśredniej Marszałka J. Piłsudskiego pokazowe skoLekarskie powagi podnoszą ~ uznaniem nicz;i- pod11bną wciec;ikę młod~ieży szkolnef z Częstocho
ki spadochronowe oraz Skoki publicznobić się będzie Mirowski ( Geyer) ,'.
wodne
działanie
naturalnej
wody
gonkiej wy do Warszawy.
Sz.czegółowy program zawodów prze- ści.
„Franciszka Józefa" także µ ludzi w późniejs~ym
widuje wąlki następujące: waga musza: Ja
wieku.
Stadion l .ódzkiego Klubu Sportowego
siński ($1.) Szwed; kogucia: Jarząbek
W godzinach popołudniowych: poka(śl.) Marcinkow~ki, piórikowa:
Welgruen ($1.) -Spodenkiewicz, lekka: Ci- zy i .popisy szkół średnich i powszecpnych,
WYJAśNIENIE.
chy (śl.) Kowalewski, półśredt].ia: popisy towarzystw gimnastycznych, za„.plamy z czarnej kawy na tkaninach wełnian}·ch
W sprawozdaniu z przebiegu obchodu rocznicy
natrzeć lekkim roztworem spirytusu 1: 1, kwa~em
Akierman (śl.)
Mirowski, średnia: wody lekkoatletyczne, pokazy atletyczµe, Konstytucji 3 M11ja powstała pewna
nieścisłqść
Bański (śl.)
Ostrowski, półcięż,ka: szermi e rcze, kon].<l,lrS modeli latających i a mianowicie w defiladzie brał udział Zwięz.ek K~ ociowym (kilka kropel), wodą utlenioną, spłukać
w wodzie. Natrzeć pJamy spirytuseni. lub gliceryną
Wrazidło ($1.) Pietrzak i ciężka: Pi- zawody sportowe.
niowcioy!l;ów i Żeligowczyków, a nie jak mylnie ~ ze spirytusem.

Z
JUBILAT.
A·
10-ty
,,Kurjera
błeg

Tradycyjny bieg sztafetowy Ó nagrodę
„Kuriera Łódzkiego" odbędzie się już w
najbliższą niedzielę, dnia 8 maja br.
Czym jest ten bieg dla łóc17Jkiego sportu, a szczególnie dla lekkiej atletyki nie
potrzebujemy chyba pisać. Poś~ wspomnieć, że zainteresowanie tym biegiem pubłicz.nQści i klubów, które licznie się zgła
s zają, jest olbrzymie. Bieg jest corocznie
n ajwiększym wydarzeniem dnia.
Wielki
b ieg odbył się jµt dziewięć razy, tegoroczny będzie wi~c
dziesiąty jubileuszowy. .
· Od dziesięciu ląt bez przerwy kontynuujemy tę piękną imprezę, ktprą rOłkroczriie
odnosi wielki spkces propagandowy. Tysiące osób z zapartym oddechem przyglą
da się rycerskiej walce około 100 lek~o
atletów, którzy w szalonym wysiłku woli
duc'ha i mięśni walczą z sobą o lepsze mieł
sce. Bjeg sztafetowy poza tym, że potrafi
zaspcłkoić ambicje jednostki jest wyczynem zespołowym. Wysiłek siedmiu zawod
n ików jest oceniany ogółem, tak więo jest
to walka drużyn, z których pierwszeństwo
przypada najsilniejszej, najambitniejszej I
najlepszej.
Niezwykle interesującym momentem
imprezy będzie start w sztafecie ŁKS. Wła
dysława Wróblew&J<iego, .prawdziwego
j~1bilatą, który brał udział we wszystkich
dotąd zorganizowanych
dzie~ięciu sztafetach Kuriera Łódzkiego zawsze w barwach ŁKS. Wróblewski może być wzorem
pracowitego sportowca, od szeregu lat
należy on do najlepszych długodystansow~
ców okręgi.I łódzkiego.

z krftju

z

łLódzkiego".

l
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Kłodas.

($1.) -

Puchar przecł}odni, o który walczyć
będą reprezentacje Łodzi i śląska ufundowął prezycle11t nasz.ego miasta p. M. Godlewski. Całkowity dochód z imprezy przeznaczony jest na Fundusz Obrony Narodowej, wobec cz~go postanowiono nie honorować żadnych biletów bezpłatnych, a
nawet legitymacyj sędziowskich i dziennikarsikich.
Bilety na zawody
mozna w qalszym
cfąglł f)/łbywać w firmie E. Stibbe (Piotrkowskij 130).

daJJ.o

Na nolitycamei f41lł.
USTĄPIENIE BUTLERA.

Związt:k

Dpwborczyków.

l

lł.OZPRZEDAż

CEGIEŁEK NA DOM POMNIK
MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO.
W dniu 8 bm. org;inizacje 5federowane b. woJ
skowych, zwięzek Strzel&tki orąz lic...ne instyt11eje
spolt:czne w Lodzi rozpoczynaja rozprzedaż ce·
giełek na n:ecz budowy Domu Pomnika Marsiałka
Pił d k.
. . • .
.
su 5 iego przy ul. Strzeleck1eJ 1 S1enk1ewicz11
Rozprzedaż trwać będzie do dnia 15 bm.

pani wie,

i~ ...

ZRAZIKI Z KASZY HRECZANEJ.
15-20 deka grubej białej kaszy, 1-2 jaja, :1,
deka masła, cebula, majeranek (pieprz) 1-2 łyż
ki Lułei:zki, włoszczyzna z zupy. Kaszę ugotować na
sypko i zemleć, z włoszczyzną, 2 deka masła utrzeć
z żołtkami, dodać kaszę, 1.ekko przyrumienion11 ce.
bulę, korzenie, pianę, hułecz}tę, wyrobić dobrze i
Cormować niewielkie owalne zraziki, m a czać w jaju, hułticzce i smażyć ną tłµsz~zą. Podawać z gar.
niturem z jarzyn i ostrym sosem (ogórkowy, pomido
rowy, korniszonowy) r:uti;llJI• hnlki tartei można dać
moczonlj w mleku.

Wiadomo już z depes~, że dyrektor Mifldzrnaro
dowego Biura Pracy, Butler, uotępuje ze swego eta.
nowiska.
lJutler odchodzi wskutek nacisku Rz11du engiel
skiego. Polityka Chamberlaina z111ieraa do likwida
cji nie tylko Ligi Narodów, ale taki:e Międzyn. Biu·
ra Pracy, insJytucji znienawidzonej zwłaszcza przez
przedsiębiol'~QW angielskich, opierajęcycp się każ
dej pqważniejszej refonnie społeci.nej w r11m11ch
Inspekcji
B.I.T. (Międzyn. Biura Pracy),
Chamberlain „spodziewa się'', że gdy pozbawi
Budowlanej w mund1.4rach
'AUDYCJE RELIGIJNE W MAJU.
żadnego łodzianina, interesuLącego się
Ligę najistotniejszych jej cech i zadań, gdy ję „uW ciągu maja Pobkie Radio nadaje 16 a\ldycyj
śWIĘTO W. F. i P. W.
W związku z poleceniem p. Wojewody
nieszls.odlhyi", to wrócą dp niej i Niemcy i Włochy
sportem nie zabrFtknie w parku
tym
W ŁODZJ.
Łódzkiego Zarząd Miejski w Łodzi, wy- religjjnych, na które złożQ się transmisje Mszy św.
i Japonią.
dniu wiosennego święta sportowej Łodzi.
w niedzielę i świeta. załolrne nabożeństwo za dusz~
Wzorem lat ubiegłych, Miejski Komitet
konywujący nadzór budowlany, jako służ Józefa Piłsudskiego,
nabażeństwa majowe, oraz
Zainteresowanym przypominamy, ieWf i PW. organizuje w dniaćn od 22 do
DELEGACJA LUDOWCóW NA ZAMKU.
bę policyjno - budowlaną,
postanowił transmisje z Międzynarodowego Kongresu EucharY,
zbiórka zawoqników na miejscu w szatni
29 maja rb. doroczne Swlęto Wychowania
J11k qonosj korespondent Polskiej Ajenci Agrar wprowadzić specjalne umund1.1rowanie kon sty-::znego w Budapeszcie.
w Państwowej Sz;kole Przemysłowo-T.echDnia 8 maja 0 godz. 9.00 - pabożeństwo z JasFizycznego i przysposobienia Wojsko- nej z Rzeszowa, ma nastfpić na Zamku w Wars-za trolerów Miejskiej Inspekcji Budowlanej,
1
nej Góry w Częstochowie z okazji zjazdu b. wywie przyjęcie delegacji lu<lowców przez Papa Prezy.
~-...„„~„„„„„„lmllJ!l!l""s::>ą,..
wego.
denta. Rzplitej, złożonej z iJJŻ· Splaria, mec, Klocll podobnie, jak to już uczyniły u siebie chowanków Za~ładów S;ilezjańskich. Kazanie wygło
Program święta przewiduje:
si ks. PraJat 1IJ111!1idłowski. W czasie nąbożeństwa
oraz p. Malarza, jednego ze ska<:ąnych za ~ajści11 wszystkie większe miasta w Polsce.
SPROSTOWANIE.
2~ maja
w Krzcczowicach, która to delegacja przedłoży proś
Mundury utrzymane bęgą w kolorze śpiewać będzie chór Instytutu Teologicznego Salo
- Do naszego sprawozdania z rewii
W god~inach rannych nabożeństwo z hę o darolvanie kary zas11dzonym za zaj.lcia krze- granatowym, w kroju, zbliżonym do mun- zj1inów w Krakowie, ora~ poł!Jczone chóry Zakła
dów Salezjańskich; dnia l2 maja o 1od.... 10.00 ·
sportowej IKP zakradła się drobna ni~- udziałem przedstawicieli władz państwo czowieckie.
durów Policji Państwowej. Czapki ma- żalohne uaboieństwo za dusz~ Jó ...efa Piłoudskiego
śdsłość. Mianowicie podano błędne wym- wycfl, samorządowych, organizacyj przyciejówki również w tym kolorze.
z 1':atedry św. Jana w Warszawie; dnia 15 maja o
k i 2-ch walk pokserski~h. W rzeczywisto- spol:iobienia wojskowegot klubów i słowa- DROGA DO BAGDADU IDZIE PRZEZ FRAG:Ę:.
sodz. 9.00. - Msza św. z Kolegiaty św. Józefa w
t
h
k H
t
Chluba Frapcji, profesor Andre Siegfried, o któ
·
'
Kaliszu; dnia 22 maja o godz. 9.00 - nabożeństwo
Z SĄDU HANDLOWEGO.
Gci Spodenkiewicz wygrał mecz z P opie- rzysze.n spor owyc , . w1~z u
arcers wa rym pisz1cy te słowa mówił na iem miejscu niejed:a Kościoła Farnego w Lesznie. Kazanie wygłosi s.
,
Sąd
Handlowy
na
ostatniej
sesji
ogłosił
latym, a Pik pOkonał Więckowskiego.
młodzieży sz~ół średnich I powszechnych. nokrornit, je!t,ednym .z najwyhitniejszy~h »:zzonrllh
Józef Jasiewicz; dnia 26 maja o godz. :OO
·~
Po nabożeństwie odbędzie się defilada. francuskich. Profesor Siegfreid jest mistrzem pre upadłość Hirszowi Grinbergowi, właścicielo prof.naboieiistwo
z kościoła św. Krzyża w Wa\'Wta
~1
firmy
„H.
Orinberg
Uniwersalna"
INAUGURACJA SPORTU MOTOROW godzinach popołudniowych na sta- cyzji i jednJ,n z najgłębszych znawców w wielkim
Wyroby Włókiennicze, wyznaczając sędzią wie. Kazanie wygłosi ks. kanonik .dr Jan Szmigielski
WE'lO.
dienie w Helenowie zawody Jrnlarskie, stylu spraw międzynarodowych. Otó~ prof. Siegfried
śpiewać będzie Chór świętokrzyski pod kierunkiem
~·
wypov.iedział w swej ostatniej prelekcji, wygłoszo- komisarzem s<; i ziego hadlowego Kazimierza
ks. prof. Józefa Orsząli)ta; przy organa•ch Eugeniusz
M~>niiza,
a
syi~
'ykiem
adw.
Henryka
K~ź
W ni·edzielę, dnia 8 bm„ nastąpi ptwar motocyklowe, pokazy i popisy gjmna- nej przypadkiem w dniu pobrtu pp. Dal~diera i Bon
Langer;
cie sezonu motorowego Łódzkiego Klubu styczn!'!.
neta w Londynie - kilka uwag na marginesie sweg 0 mterskiego.
Nabożeństwa majowe nadawane będą w każdą
jednoc_ześnie Sąd wezwał. wierzycieli
.l\\otocyklowego.
Zbiórka ucz~stnil<ów z
25 maja.
I odczytu o
kanale Sueskim, k~6re br:im,iałf j. I).:
upadłej firmy iJ.by zgłosili sędziemu 1komisa= sobotę o godz. 17.00 dnia 7 maja z Katedry :w Kiel
n ~szynami .nastąpi w lakalu KJ1.1bµ przy
Ną stadionie Strzeleckiego Klubµ Spor
~ Najbli.żs.za droga do Bagdad" i.. Bas.sory p~o rzowi swe wierzytelności ej.o dnia ~O czerw- cachj dnia 14. maja z Kaplicy Matki Boskiej nc
lamej Bórze w Częstochowie; dnia 21 maja z Ko.
9-ei·. Po towego ul. Napiórkowskiego 99 zawody W "'.adzi z Beri.ma przez Pragę J prze.z )Vicdcn. ~ę~zie ca 1938 r.
t1 l. P1'otrkowsk1·e1· 1t3 o g""""inie
vu„
.
.
.
.
. ; .
się o tym meraz w pnyszłosc1 llłow1Jo. Dąi~J jJleg·
chawiny w Małopolsce; dnia 28 maja z Ostrej Bra
wys!ucpaniu nabożeństwa, o~prawionego szczyp1orn1aiku: męskim t zensk1m z 1 nie do Helgradu i id.
my w Wilna.
w J{at~di'ze, wszyscy uczestnky wyjadą nctziałem reprezentacyj Warszawy, Pozna„„.Otóż przed wojną, w czasie budowy kolei
li
z okazji ll1iędzynaro~owe1;0 Kongresu Eucha·
na wycieczkę do Tomaszowa Mazowiec- nia i Łodzi.
bągdadzkjej Anglicy, którzy m!_!jl . zwyczpj zdawa
_ ł
I;
rystycznego w Bud11peszcie, P.olskie Radio zorgani
26 maja,
nin sobie sprawy z groźą-~ego im niebezpieczeństwa
• 6
•
zowało kilka transmisyj: dpi a 25 maja 0 god.... 17.0U
PIĄTEK, d ma
lciego.
z pewnym opóźnieniem, uprzyt<~mnili sobie wła~nie
• „ .1· d
d
. • • K'1ed y ranne
•maJa
Na stadionie Strzeleckiego J{J4bu Spor- bardzo późno, czym dla nich być może realizacja
615
. P 1esn
ws tan
zorze" 6.20 Gi'ru - J uroczystego
E h
•otwarcia n 1ę zynaro owego Kon
D z iał oFicjahn J OlB.
towego w godzinach rannych zawody w linii Berlin-Bagdad"„. Gdy wybuchła
wojpa nąstylrn 6.40 Muzyka (płyty) 7.0Q Dziennik porąuny. I gresu ~c arystycin.e?o na Pla~u Bohalerqw ~ Bu
7.15 Muzyka (płyJy) 8.0G Audycja dla szkół 8.10 :atsz~ie. Trą~smtsJę _prz.iiprpi~~dzQ: ks.. M~chat
KOMUNIKAT NR. 29 WYf)ZIALU SPORTOW~- · szczypiorniaku z upziałem Warszawy, budowa linii bagdadzkiej została Przerwana.".
P
ę as 1 Aplom BohdztclVlcz, ktorzy specJalme w
GO LóDZKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU . Poznania i Łodzi
„Pr11ga do Bagdadu prowadzi z BerliQa przez rzenva
tym celu z ramienia PR. udnli się do Budapesztu.
BPJ\.S~lł.S~EGO
D~IA 4 MAJA 1938
Pragę".
Dnia 26 maja Q godz. 20.QO nąd;ina będ~ie transI) Zawody mii;dzyqkręiiqwe $ląsk-Łódź odbęd11
W god~tnfl.C~ popołµdmowych uro~zyDyplomacja francuska będzie ten lllll1I1i::1H wygry
misja z wiel~iej prpcesH nad Dunajern i dnia 29.5.
>ię w niedzielę, clnia 8 maja rb. 0 godz. 20-ej w hali ste otwarqe boiska przez przewodmczą- wała w Londynie.
.
o godz. 9.00 Msza ŚJV. z Budapesztu, któr!J celebro•
11.15 Audycja dla szkół: „Dobroczyńca . lud..ko
eport~we! im: ~s. J. Po~ia~owskiego. Badani~ le-; cego .Miejsłkiego Komitetu WF. i PW, dalI to będ~ie stanowiło nąj\lliższy e1ap dyploma
wąć będzie ks. Kardynał Legat Papieski.
ści" - słuchowisko osnute na tle ~:ycia Ludwi
karskie 2 wazeme zawodmkow o godz. 18.30 Za"·o
tyczny rozmow francusko.angielskich po ostatniej
ka Pasteura w oprac. Gabrieli Pauszer
dy te odbęd11 się o nagrodę przechodnią, ufundowanę
konferencji londyńskiej.
przez Prezydentę m. Lodzi p. Mikołaja Godlewskieso. Czysty zysk z: tycJi. zm11odów został przeznaczo11.40 Nowe płyty Józefa Szigetiego (plyty W-wy)
ny na Fuqdusz Obrpny Narodowej. Wszystkie legiJy
11.57 Sygnał czasu z Warszawy i Hejnał z Krakowa
D .•
TEATR POLSKr.
mącje i bilety wolnego wsfępu nie będą h<>norwan~
12.03 Audycja południowa 13.00 Przerwa 14.00 Mu
. zis w piątek Z powodu próby generallf względą 11a cel,_na ktlry .ząwqdy zpstaly pn1w1a·
nej przedstawienie zawieszone.
CASINO: - Perły korony.
~z p ue.
z~ka operowa (p]yiy) 15.00 Życie artystycz.qe. 15.lQ I
.filtra 0 godz. 4-ej popoł. arcydzieło FreCORSO - I. Żółty pirat. II Wyspa Walce Józefa Ląnnera (płyty ) 15.27 Łódzkje wia d
G
łt
2) Wyznaczeni przci: Ji:apitąqa zwinkowegQ za.
domQści giełdowe 15.30 Wiadoirwści gPsnodarcze .ry •' wa P. co się cjzieje" W abonameflSindbada żeglarza.
wcdnicy winni si~ zgłosić do haJi sportowej w nic
zamiejscowi
c1e szkolnym .
1lz irlę, dnia 8 maja gopz. 18.30, zaopatrzeni w bu
15.45 Ogień zwyciężył wpdę - Pogą,łanka "FJpnrykl
Jutro o godz. 8 .30 wiecz. premiera niet:ł.JROPA; świat mówi o nas.
fiki, ręczniki i bandaże. Kostiumy repreze111acyjne
Diyla dla dzieo~i starszych (z Poznania) 16.00 lłoz slycha nie interesui'<icej kom edii w
11-tu
lrtłn1 <U~ zalegafą ~ wp!aCll prenumeralt
GRAND KINO Wrzos.
mowa "' chorymi ks. kapelana Michała R~kasa (ze 0 b
Jg~ :o rqy sospodąrz zwigzku.
razach W. Slmtzky'ego ,,Małe szczęście
IKAR: - · I. Zbuntowana; II Nie ufaj Lwowa) 16.15 Koncert Orkiestry dętej PPW. pod
3) Weryfikuje się zawody 0 puhar śp. Ott•ma
Łódzkiego"
dyr. Józefa J elenia (z Katowic) 16.50 Pogadanka · ak 1 Agnieszki" W prz_ekładzie światopełka KarLrndecka, rozegrane pomiędzy drużynami IKPmężczyźnie.
tualna li.OO Rola kobiet w gospodarce aprowi. piński~ĘO i J. Waldena.
Gi:ycr w dniu 1 maja rb. ·13:3 dla IKP.
.:a miesiąc maj 1938 r.
JAR: na scenie „Wielki marsz", na e- zacyjnej
kraju _ odczyt wygł. Jadwiga KrawczyńReżyseri~ Wł. Krasnowieckiego. Dekora4) Rozgrywki o puhar śp. Ottona Lnndecka zo
kranie Manewry miłosne.
~ka.
17.15
Recital
forter.iianowy
Wandy
Piaseckid
eje
K. Mackiewicza.
~iały ukoi1czone i nagtOOa prze~hod~i na wfasno~ć
otrzymuj' bezpłatnie dwa
METRO: - Dzień na wyścigach.
17.50 Przegląd wydawnictw prof Henryk :tlhścicki.
TEATR KAMERALNY.
l~ S. IKP.
I
przepi'łkne dodatki książkowe p . t.
Dziś .w piątek i sobotę o g o dz. 8.30 w iecz
5) Akceptowano pałoioną przez TG. SQkół k~rę
MIMOZA: - I. Kusicie lka, II. Tarzan 18.00 Wiadomości sportowe 13.10 Wiadomo§d spro
towe lokalne 13.15 Koncert wymienny do Krakowa ostatnia nowość T!!atru Ka meralnego uro6-mies ięcmej dyskwnlifikqcji na zawodników Us ił
zielo na bogini.
i Katowic. Lódzkie Trio Cytrzystów: Wykqnawcy cza, pełna ciepła i sentymentu komedia M.
,kiego Floriana i Pn;emysławskicgo za niepodpocząd
MIRAŻ: Król
i
chórzystłka.
Jadwiga Jeraczówna, Konstanty Hencz, Artur J<alisz. Pagnola „Panny" w reżyserii Z. Biesiadeckp1rnnir się zarządzeniom kierownictwa sekcji oraz
OśWIATOWE: „Ogród Allaha"
„Je- 18.40 Pogadanka gospodarcza pt. „Para spodni za kiego,
6-:rgodniowej dyskwalifikacji na zawodnika Ni~
go złota rybka".
'<Pdz iła Władysława. Początek kary od dnia 10 kwiet
kilkadziesiąt groszy" - Grzegorz Timoficjew. 13.55
TEATR POPULARNY
I
nia rb.
PAŁACE: Syn czte rech ojców.
Odczytanie ~rogramu. I?.OO . „~c~sta". Ko;ne~i.a
Dziś w piątek i sobotę 0 gad~. 8.15 wiecz
6) Udziela się nagany zawodnikom: Langemu
W , ł.pzliisklego
I i Ił tom
Aleksandra F:edry. Rąd1ofomzacJa i rez.yse.na. lu bawić będzie publiczność wsp aniała komePRZEDWIOśNlE - Klub kobiet.
Alfrptlowi ~ KS. „Geyer" i Pietrąszewskien1u z l'.G
cleusza Byrskiego: Wstęp
Tadeus.za żelensk1ego ćia Fredr ,,Gwałtu co si dzi e je" w re~
RIALTP:
Pensjonarka.
Sokół za nicsRortowe zadtołvanie się po walce n11
Te same dculatki kąiĄżkowe
B~ya. Opracow.a111e ~mzyczne Stnm.sława. Nąwroc. żyserii
Dąbrowskiego, ę
RAKIETA. Ułan księcia Józefa.
kiego 20.30 P1osenk1 w wykonaniu M1 e pysława
zawodpch w dniu 28 kw: ctnia rb.
otriy1T1ają równiet
Fogga. 20.45 Dziennik wieo::zorny 20.55 Pogadanka
TEATR KUKIEŁEK ,,KOT W BUTAC:t"'
7) Na~ lada się na m<~ . Tur grzywnę zł. 10 - za
STYLOWY (Al. Kościuszki 57).
op4foienie ro2{1oczęcia zawodów w dniu 29 kwi~tpi 0
wszyscy nowi
SŁONCE: „Ogród Allaha'' i „Jego zło- aktualna. 21.00 Koncert symfoniczny w wyk. P. R.
rh.
pod
dyr.
Kazimierza
Wiłkomirskiego
oraz
Adelina
Teatr
Kukiełek
dla dzieci „Kot w butach" wyta rybka".
P.renurnęr~torzy
Korytko-Czapska (śpiew) 22.10 „KalJijdoskop'' 8) Następne posiedzenie wydziałµ adbrdzie ~ię
(z
Poznąnia)
Wykonawcy:
Janina
Tillp;ner
.
za
siawia
jutro,
t.
j.
w
sobotę o godz. 16,15 cies7.ącę
TON: - Strzelec z Bengali.
w środę dnia 11 maja rb. o ogdz. 19 w lokalu KP.
wpłacający prepumeratę za miesią c
krzewska i Jerzy Geriabek - piosenka, Franciszek . się niesłabnęcym pąwodzeniem piękl\IJ bajkę Mari i
,,Zjedno-.•zone", Lódź Przi:dzalniana 68.
URANIA:
l.
Bunt
załogi,
Il.
Diabels~1
m a j.
Wysyłka
ksjąiek
nastąpi
Lukasiewicz - fortepian, Mieczysław Paszkiet Kowna·ddej „O straszliwym smoku i dzielnym s?.eW
eska d ra.
<.O m a I a. Prosimy zatem nie pomi·
skrzypce,
.
Zespół
Reve
.
llersów
Wa
.
berskiego
2
piccoli
czyiku
D z iał oficjalny ł,OZPR.
0 pięknej królewnie i królu Gwoździku"
iać nadarzafącej się okaz:ii i natychZACHĘTA: Płomienne serca.
ny oraz płyty 22.50 Osiatnie wiadomości dziennika
.'
.
.
KOlHJNJKAT wym:utu Gl}i:R i DYSCYPJ,INY
miast wpłacić pre11um~rat1. by otrzyj tel. 153-55.
wi~czorne 11;o. Przegląd praąy i K~unikat metcoro
Bilety do nabycia od goq2. 15-eJ w kasie Te
mać wymienione wartościowe dodatki
1) Wyznacza się d.c. rozgrywek w szczypiorniaka
• logiczny 23.00 Muzyka taneczna i pfoscnki (płyty) . atru (Al. Kościuszki 57).
mę~k im. w Lf. A i lJ.
I
Sobota, dn. ~ maja - Loieko LKS. : god7.. 16 Wi
p s.
ma-HKS. goth. 17.15 ŁKS-IKP.
ZałlnaczalQyt że WJ'Żej wy•
b oisko WKS.: godz. 16 - l'llakabi-SKS. i;Qdz
mienione lf siązki Jlędą w
17.15 TUR- ZJednoc:ione.
piękneł opraw1e i na do·
Niedziela, dn 3 rpąh - boj"ko Wimy: goqz
brym p1>p1erze, ilie mówiąc
10 T UR- HK$. p llz. iI.15 Il\:.P-Wil\IA. t;oc1z.
8 wytokaej wartości lit~
P.30 Zjrd n --! !·· ':.
racldej.
2') P rie•10,i ~if za1..-oilv w szczyviorniaku kobicC' •11 J.I;s-1.:c. 11 <
h ' 1 ~.~ . hr. z boi;;ka Hl"S nu
];. '· o J.K!". • r ' " i 7
·1
z111k11ia się go~ :.i n~
r·· · ~1.f ~i:1
fi' 5 w dniu 8.5. br.
J. ··ko 'ut~;," i;v •. ~·· ; ~ i 1111 _gqdz. 11-t_q.
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RADIU•

CIK.
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Nr sprawy U, 37136

OG&OSZElllE

N!EMA PE'NNIEJSZYCH
TYL~CO

s~~PRZEZIEBIENIU
l1l1'Zl7/

ukończone.

ORYGINALNE

GRYPIE i KATARll

WARSZAWA.

~O.SZUKIWA.NY
Nr. •prawy U. 30131.

OG&OIZElllE

Pierwsz > rzę.iay fachow1te w fa
br ykac i drukuwanvcb wełnianych
chustek aa głowę. Oferty wraz odpisami świadectw pod „Kolorysta" sktadać prosimy w Admini·
s~ra cu „Kuriera ł..ódzkiego"

!.ilmił•

Dnia 28 lcw.etnia 1938 r. Sąd 0 '.cręgowv w lodii
w Wydz ale 111 Handlowym w sprawie upadłości firmy
Przed1iębiorstwo Konfekcyjne B Gutman " postaao w il 1
zgodnie z ut. 195 pr. up. uznać postepowanie upadłojcio
we w sprawie nini1:1zej za ukończone

OGŁOSZENIA

~w~n~ł!3~~~~:!gowv

-

wyjazd

zagran'eę

Dnia 28
w lodzi
w Wydziale iii Handlowym w 1praw1e upadłości Szajl
Ceatynatuu vel Cyneynatusa p o • t a n o w 1 ł a
uznać postępowanie w sprawie niniejszej
za ukończone

OGŁOSZENIA

do fal>ry~acji drulrn.vanych wełnilln}'Cb
chustell: na głowę. Oferty v.raz z odpi·
sami świadectw pod .Kierownik Vfyt1\ 6rni" uprasza się
1klada~ w adminishaCJi .Kuriera Łódzkiego".
Likwidatur firmy "Texum~ 1półka
z ograa• czo11ą odpow1edz:ia1no,cią wzywa wierzvcleti W)żei w1pomn1aacj fit·
my, do zgłoszenia pret• nsii w t~rminie
do 3 miesięcy od claty ogło1tenia.
Lill:widatnr
Jaku~ Her•zhorn
Łódź, Srodmiejeka 58
u Suralsk1e ~ o. 11 p. front

DZIAŁ
•

NIEWIAZSKI

Spec•. chorób wenerycznych
skórnych i seksu"lnych

ANDRZEJA 5, tel. 159-40.
Przyjmuje o:ł 8 -11 rano I od 5-9
w niedziele i święta od 9 de1 1 pp,

Dr. med.

Mari a frauii!wiu1w a
Choroby kobiece i

polołalctwo

32

rói Naoi6rOSDOWa
t
k<lw1kieie1
tel. 269-64. - PrzyJmuje od 3-7.

S

!:ir~i1.
„

L. NITEC Kl

Do wynajęcia

w centrum miasta przy ul. PiotrOndulacja trwa4a. komplet fi 11, z
gwarancją, grube
naturaln• loczki 1
azerokle falt .Józef" Na"'"rot 54 a, tel.
191·85;

RESZTKI, okazyjnie na . ubrania, su- W 6ródm.ie,cia 1 pokój zł 4 5 kw,

l~tznit:a

„

dla

soniery poleca .Informator" Piotrkow.
Dach)' ceramiczne, ogniotrwałe Stro- aka 1~1, tel. 257.04.
py bezbelkowe; izolu; ące - Pomor1klch Zakładów Ceramicznych w Gru- Sklep nadający 1iQ na filio rzetnicdziądzu. Siatka je 1nolita pod tynk,
ką z jednym pokoJem l kuchnią nasztywna Jankowakiego. Oferty na żą tvchmtast do wynaięzia. WiadomeSd
danie. Przedstawicielstwo •nż. Lfp1ń· Wólczań1ka 129, u gospodarza.
1ki, Łódt, Sródmlelska 15, teJ. 2S·80U.

lekarza weterynarii A . M. REICHA

fidań1ka

Piotrkow•ka 99, tel. 213-66
od 5-1

DrPRAPORT
C:hor. kobiece

fidań1ka
Pntimuie

GO

Strzyienie p•.Sw.

C I R R fi

HUGONA GEISLERA

Do •przedanla forteofan, lualro.
kaaa, patefon,
m. 6,

obrazy. Radwaiiska '•

111

Główna

telefon lro-03

21.

OBWIESZCZENIE.

Dalł ••rou, ••• lco•erkowy

Loewenllraa Tdamfator.

Bilard kupi~ do piramidek: w dobrym ł pokojowe mieszkanie, nowoczesne
etanie. Napiórkowskiego Nr. 27, m. 9. urz11dzeni•. do wynajęc i a od 1. 6, 88.
Karolew1ka 7, u go1pod arza.

POS.łDl'

1

PRACE

(

LUNISIU._]

I

Naroc• ! Pensjonat Adachna (obok
Viai tłatowlcze) czynny od 15 maja
Potrzebna panienka z ukończoną b.r. Wspaniałe kąpiele, las sosnowy,
szkołą handlową.
Of•rly z odpisem miej scowość sucba kuch n ia pl erw.azo świadeetw kierowad do . Kuriera Lódz rzędna, Poczta, telefąn, kaJaki, własne
kiego• Żw!rki 2 pod „300".
molo. Bliższe 1zczegół ; : Wilno, ulica
Wiłkomirska 5a-7 Mularska Stan,

(

ł cł11iy

9:1

t~~~~~;

od 3-8 wiecz.

w Leczołcy Zirler.ka 2ł
od 10-1 po pot.

Le karz-dentysta

S. "Watnicka
ul. Napiórkows 1<ie J > 65
tel. 172·3J

(Róg Lubelskiej) front I piętro.
Przyjmuje od g. 9-l w poł. i od 3-8 w .

tli·a
Czynu.

(rót Zamenhofa) tel. · 175.77

b) ZAOFIAROW.A NE

pr;;r;yjmujo codzlemole od 10·12

p§ÓW

Prsyblllk•la 1lę auka wilk, Do odo·
brania za zwretem koutów. gm . RaSprsedam ts.nio urządzenia sklepo· Pok6j z k11canf" do wynaj~cla. 11-p:o
dogo1:roz, wieś Teofilów, ul; Sienna 21'
we. Wiadomodd. Główna 51, m. 12a, Li1to'lada 146; Dojazd tramwajem 15
lewa of. Il piętro ns. prawo.
(przed ul. Towarową). Wiadomoś~ a . Goltz.
gospodarza;
Kamienica czvnuowa 8-pfotrowa do
•przedanta. Wbdomo~d 11 Li1topada
146 u gospodarza. Reflektanei tylko
Pokój
ł
Do akt Nr. Km 736137
gotówkowi,

awr.t 32'

l choroby kobiece

KAMPĄNIE

-]

lOHJllf

I ł'llESZHJlNl.ł

SOLIONIE

lokal b:urowy

WSZELKIE używane maszyny do pi- kowskiej, z ogrzewaniem i oświe
sania zamieniamy na nowe „Erika" na tleniem. Oferty sub W. 123" do
najdogodniejszych warunkach. Katalo biura ogł. Fuchsa, Piotrkowska 87.
gi na 1938 r. bezpłatnie. Perła i Pomorski, Piotrkowska 85.

mocaoplclowycJa
fro11t 1 ptltro
telefo11 2 s-11
i'nyjmuje od 8-9,30 rano i o4 5,30-9 w
W aicdz. i święta od 9-12 w pol

H. KLACZKOWA

PROJEKTY
RYSUNKI

IACMOWO - SZVllCO -

8pecjali•t• oborcSb •k6r•J'Cb

poloł•ictwo

KOSZTORYSY

REKLAMOWE

HIJPNO •
SPDZEDill

1

~enorycznycb i

Dr med.

1
I

DROBNE

knie kostiumy, palta itp, Sienkiewicza 1 pokój z kuchnią zł 75 kw. oraz
więkue pełnokomfortowe, pokoje unr. 29, poprz, of, part.
meblowane, lokale handlowe oraz gar-

LEKARSKI
Dr.
m.e d,

509-72. 509.73, 609. 73.

OO WSZYSTKICH
PISM ŚWIATA

Nr. sprawy U. 15;37.

Poszuki"Wany
Ma:S ier na

115. TELEF

Dnia 13 maja 38 r. o godz. 10 30

na wy ~ azd zagranicę

l

MARSZAŁKOWSKA

odbędzie się sprzedaż w drodze licy•
łacji około 50 wybrakowanych koni
wojskowych na rynku końskim przy rzeźni miejskiej nr. 1 1ul, Inżynierska).

Chemik, kolorysta

i

BIURO OC.łDSZEŃ
I

Dnia 22 kwu:tn1a 1938 r . Sąd Olrrę~owy w lodzi
w Wydziale I ii Handlowym po • t a n o w 1 I 1 uz:nat
postępowanie upadfoś~1owe firmy . Bory112ow!ka Apretura
1 Drukarn;a ~ olt Gutgold. i S-ka• oraz •pó nilców - n

.

MIESZKANIE l p. od zł. 40 tCw. l p
z kuchnią od zł. 53 kw. 2 p. z kuchnią
od zł, 140 kw. 3, 4, 5 i 6-cio pok1Jjowe mieszkan;a, lokale biurowe, poko·
je umeblowane z klatki schodowej od
zł. 20 poleca Biuro „Zenit" Piotrkow
ska 82 tel. 260-25.

K omornłk S,du Grodikiego w to·
dzi rew. 13-go zamieukały vv l.odzi,
przy uL Andrzeja nr 11 oa zasadzie
art. 602 K. P, C. ogłasza, ie w dniu
17 ma i• 1938 roku o go z. 12 wł.odzi,
przy ul. AndrzeJlł Nr, 12 o<{będzi• 1ię
p ibliczna licytacja ruchomo•ci a mianowicie: 40 fotelik6w, 15 stolików; 13
stoMw sosnowych. 8 kanapek z opar
ciem, 3 kanap, luslcr, lamp, kontuaru,
szafy 1klepowej . radioaparatu firmy
.Philips•, zasłon na okna, firanek. ku.o
chenki !!'azowej, 8 rondli. lustra ścienne
go i 20 fotelik6w orzechowych.
oszacowanych na łąctną sumę zł, 1567
gr. -, kt6ro motna oglądać w dniu
licytacji w miejscu sprzedaży, w cza
sie wvtej oznac"Zonvm.
Lódź, dn. 23 kwietnia 1938 r,

Komornik:(-) LIPINSKl
Sprawa St. Eadera i inn p-ko Jaoowi
Majczakowi, wł, firmy „Bar Tyrolski"

Letnisko w Teofilowie przy Spale,
różne pokoje do wynajęcia, umeblo·
wane z utrzymaniem i bez. Nadaje
się na kolonie lub pensjonat i pry•
watn1e, Rzgowska 72, Ditko ~ski.

f

Do akt Nr. Km. 488138
OBWIESZCZENIE.

b) ZAOFIAROWANE
MIESZKANIA 1 pokojowe od zł. 40
kw., I P. z kuchnią od zł. 65 kw. 2 p .
z kuchnią od zł. 160 kw, 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblo
wane garsoniery od zł. 25 m. poleca
„Kosmos" Piotrkowska 111 tel_ 147-46.

ot i->1·

1

Komornik Sądu Grodzk. eito w Zgie
rzu Stanisław Scbolłz:e, zamieszkały w
lgierzu przy ul. P1Jsudskiego Nr. 49,
na zasadzie art. 602 K.t'.C. ogłasza. te
w dniu 9 m a j a 1938 r. o godz. 1 t,
w Z2lerzu, Przy ul. P1łsudsk1ego nr 21
odbędzi ·e się
publiczna licytacja ruchomo,ci; a mianowicie: meble 1 o!:iu·
wie d3mskie i męskie os za co w , aycłl na
lączną sumę zł. 615 gr.-, które można
O'flą·u ać · w dniu iicyhcji w m aiscu
sprzedaży w czasie wyżei oznaczonym.

Wacław Szurgiia zgubił ks'ążMzkę
za numerem 14 12\l H. G. K. i t ak<J Ną
unie,vażnia;

Abram Ni•en Fraoken11ztaj n ul
Pilsudskf e~o 35 zgubił k\y1t l'lr 79693
z da . 19/V 32 r . na 15 zł wyd. Ele k·
trowni Łódzkie;.
"

....„ · • . .-fi:

··~

Zgiorz, da'a 13. kw ielnhi 1938

~·

Komornik; St. SCHOLflE
4

'
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Komornik Sądu Grodzkiego w l, 0 • twych szyb, luster. metali I platerów
dzi rewiru 17 .g0 Leon Wąsowski mąto płyn do czyszczenia L U N A
lący kancelarie; w Łodzi puy ul. Naru·
Łowicza Nr. 10, na podstawie art. 676 ' ' : - - - - - - - - - - - - - - . . . :
i 679 k, p c. podaje do publicznej wia·
domości, iii dnia 15 czerwca 1938 r. o
godz. 10 ej w sali Nr. 4, Sądu Grodz~
kiego w Łodzi, odbi;dzie się sprzellaż
w drodze publicznetio przetargu naleŁódź,
uL
Piotrkow•ka
4ł
1
t,cef do dlutntka(czki) Andrzeja i Józe
fy małt Feli1iak nierucbomoki poło· 1
Telefon Nr. 167-łS.
i.onej we wsi Rokicie Stare, gm Brus. '
pow, łódzkiego, oznacz. nr, hip. 40/39, j Przyimufe wsnllde robe!y, a mianorep. hip. ur 15, 1Rładail\cej 1ię z placu
wicie: eykli.aowaiiie, dr11łowanie, froo ogólnej P<łW· 13ł0 tnłr. kw., oraz zabudowatl. mienkalnych i gospodarczych 1 terowanie oraz czyszczeni• wyataw,
N1eruchomo•ć ta w zastawie nie zaai·
okien, 1prząta.aie billi' l polcoL
duje 1ię. Zostanie sprzedana w eatości
Pe1lada urzl\dzonl\ księgę bip ot. prze- '
cbowywan\ w Wydz. Hipotecznym Są·
du Grodzkieio w ł.odzi.
Ni•tuchomość oszacowana została na
sumę zł, 43.190 t!r. -, cena zaś wywo·
lania w 2-im terminie wynosi złotych
28 793 gr. 33.
Pnyałfpujący do przetargu obowlą ;
zany jest złoży6 rękojmię w wysokołc
zł. 4.319 gr,-,
•·
P l X l N
Rękojnuę należy złożyć w gotowi· Zawd7.\ ęcz.as?. l:o m-y t. łu
tnie albo w takich papierach wartoś
Do akt Nr. Km 757136
cio wych bądź książeczkach wkładko
OB WJ ESZCZENIE.
wych instytucyj, w których woln'J
Komornik Sądu Grodzkiego w Zgie•
umieszczać fundusze małoletnich. Pa·
piery wartościowe przyjęte będą
w rzu, . Stanisław Scho_Itze, zamieszkały
w Z~1erzu, przy ul. Piłsudskiego Nr. 49,
wartości trzech czwartych części cena zasadzie art. 602 K. P. C. ogł~ua,
ny giełdowej •
że w daiu 9 maja 1938 r. o godz. 11
Przy licytacji będą zachowane ust-1 w Zgierzu, przy ul. Dąbrowskiego lS
wowe warunki licytacyjne,
o ile do odbędzie się publiczna licytada ruchodatkowem publicznem obwieszczeniem mości a mianowicie: kocioł parowy
nie będą podane do wiadomości warun· nr 29316 o s z ac o w a n 'Y c h na łącz•
ki odmienne.
ną sumę d . 1500 - , które n o '. na o!llą•
Prawa osób trzecich nie będą prze- dać w dniu licytacji w mi e,cll sprzesikodą do licytacji i przysąd zenia wła daży, w czasie wyżej oznaczonym.
Zgierz, do. 9 kwietnia 1938 r.
sności na rzecz nabywcy bez zastrze
Komornik: ST, SCHOLTZE
żeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczę
ciem przetargu nie złożą dowodu, że
Do akt Nr Km 455 '3S
wniosły }}Jwództwo o zwolnienie nieOBWfESZCZENIE.
ruchomości lub jej części od egzekuKomornik Sądu Grodzkiego w Zgiecji i że uzysk·ały postanowienie właś
ciwego sądu, nakazujące zawieszenie rzu, Stani1law Scholtze. zamieszkały w
Z~ierzu, przy ul. P1łsudskiej!o 49, na
egzekucji •
W ciągu ostatnich dwóch tygodni zasadzie art. 602 K P. C. ogłaua, te
w dniu 10 maja 1938 r. o godz. 8 30
przed licytacją wolno ogl': · .,_ć nieruwe wsi Smardzew gm. Dobra odbędzie
cho mośc 1 w doi powszednie od l!Odzi się pub liczna łłcytacja ruch?mości, a
ny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowa miaoow1cie: meble domowe i ogrodowe
nia egzekucyjnego można przeglądać oszacowanych na łączną sumę złotych
w Sadzie Grodzkirn w Łodzi
Oddz ia ł 4'.>58 gr. - . które można oglądać w
E!zekucyjny, ul. Trębacka Nr. 18 sala dniu. licvtacji w miejscu sprzedaźy, w
Nr. 7.
czas ie wy ż ej ozoaczoaym.
Sądu Nr E 773133
Zgierz, do. 4 kwietnia 1938 r.
Dnia 27 kwietn ia 1938 r.
Komornik Leon Wąsowski
Komornik: St, SCHOLTZE.
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PRENUMERATY1

, nied: :" ,nym dodatkiem ilustr.
dod.
c;.ziec. „M A Ł Y K UR J E R•.
m1esi.ecznie w Łodzi zł. 4 • · n.a prowincji
l i. Ą .~ O zagr rn:cą zł. 10.odnoszenie do
~ c..mu 40 gr. ł: ru~.umea atę można
pr ;c.:1 ~ a..: tylko 1 i 15 każdego miesiąca.
1 onto czci owe P. K. O. 602-800.

Ogłoszenia

(E nt.ty OGlOSZEłł.••
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po godzinie g wieczorem należy kierować na. ulicę Żwir~i

powierzchnia strony 180 mm. li 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed teksta.11 i w tekście sa , r. k o:n.JOIHlY ł ' rr.
nekrologi 40 gr. Zw y czajne za wiersz milimetrowy 1 łamowy (str.·~ ła-n).v) 12 l?'f· J)c))'l, 15 ~'· fJTH J ;i v 11i a Jr.i":{ IO {I
ł
wyraz- najmniejsze ogh•'\.enie J.50 zł., dla bt.: robotnych l.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem reda!<cyjny u zł. 2. - za mili :netr. O Jłosze:iia d .vJ <:>Io
·>
o so0h drożej, zagranicu.~ : trójkolorowe o t.)(J0 Jo drożej. Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte OJłone;i ia d'.) l nia w ce;i bei u >r l e I 1ie ! ) ! l '/ . I h n
l.
Za termin druku 1 treść ogłoszeń komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada. Wzmianki reklamowe oznacza sit; cyfrą (Vl/r). Zasti ze!e11ie mi ~· sc1 ą')) ,~< 1
t
administrac1ę tylko wówczas gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacona 2L0 10 nadwyżka od ceny ogłoszeń. {)myłki, które zasadnic o nie" z nie.11:iią tr e3::. 05 .:Hl
&
nie upoważni aj ą do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia. Artykuły nade;'a:ie bez oz:uc ze.1i 1 hou rar1 J ,1 u l' J~ ll ! s 1 za be zi) l : 1~.
Rękopisów zarówno zużytych jak i adtzuconych redakcja nie zwraca.
*W

t< i:o a k!0 1 naczelny;

C1'..l!.SŁ A ~

tiUłtJ'OW SKL

l (teł t3i · ! ')

Cdbito w drukarni Jana Stypułkowskiego,

Łódź. Piotrkowski 195. (Żwirki 2. dawa. V.:arol->.
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