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ro.dz in w zaprzy·s1 ęze .n1 u •.

Nowy etap zespolenia narodu
z.
.

armią. .

WARSZAWA, l3.5 (PAT)' - w związ-1- Wojskowy Instytut Naukowy komuni-,człowie~ zespala się na za'."sze ~e sztanda
ku z postanowieniem władz wojskowych kuje:
rem wo1skowym, przyrzekając w1erną służzapraszanla na uroczystości przysięgi młoJest w życiu tołnlerskim dzień szcze- bę rycerskim id~ał.o~ i spra~~ obrony. Oj_dych żołnierzy - Fzh najbliższych rodzin ogólnie ważny. Dzień, w którym młody czyzny. To dzten zołnierskieJ przysięgi.
Moment dużej wagi zarówno dla państwa,
które w osobach zaprzysiężonych zyskuje
nowe zastępy obrońców, jak i dla samych
żołnierzy. Z tą chwilą bowiem. po wstęp·
nym, przygotowawczym okresie, stają się
oni rzdzzywistymi członkami wielkiej społecznOści wojskowej, pełniącej w · państwie
najzaszczytniejszy obowiązek, przeznacz<>nej do najważniejszych zadań.
Dlatego to zaprzysiężenie młodego łoi
ul. Pr. Narutowicza 68, tel. 115-31
nłerza będzie dlaó zawsze zdarZeniem najbardziej osObistym. głęboko apactającym
w ~szę, jedynym w życiu.
••••••••••••••••••••••••••••
Władze wojskowe1 tak pojmując Istotę

Sz k OIa P Owszech na
przy Gimnazjum i Liceum

Zgromadzenia Kupców m. Łodzi
Przyjmuje codziennie zapisy kandydatów.

Ządanla Polakó~
Przuwr6c:enle stanu

za Olzą.

z r. 1918.

po1ładanła

3 zasadnicze gwarancje autonemist1czne.

MOR. OSTRA WA 13,5. „Dziennik Poóki" ,
zamieszcza n& naczelnym miejscu pt, "Prz,..~ • polityce oświatolreJ H „ł1m. •mfe111bbm
wrócenie stanu posiadania z r. 1918 oraz truch • przeli ludnoU pol8ką terenie.
zaudniczych gwarancyj autonomicznych de>ma
3. bezpośredni I decyduj4cy wpływ na orga
ga się ludność polska w Czeehoelowacji", dekla nizację i politykę gospodarczą terenu, decydo·
rację komitetu porozumiewawczego stronnictw wanie o wazystkich znajdujących się. na tym
pol!lkich, który wobec zapowiedzi rządu pras. terenie możliwościack pracy oraz lłyeponowania
kiego uregulowania spraw mniejszościowych w częścit · dochodów państwowych proporcjonalnie
ramach przygotowywanego statutu mniejszo. do zysków jakie państwo z tej części kraju
ścio.wego, na posiedzeniu odbytym
cz. Cieszy czerpie: '
nie w dniu 9 m~ja 1938 ~tw~erdził ~_następuje:
Równocześnie winno być zagwarantowane
„dla wyrówn~ia st~at. Jakie. ludnosc polska w równouprawnienie i swobodny rozwój urodo-CzeehosłowacJa poniosła w ciągu 20 lat iatnie·
nia
republiki,
jak
również
dla
skutecznego
za.
bezpieczenia tej ludności pr.zed dalszym stoso·
waniem systemu, który te straty spowodował,
koniecznym jest:
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1. przywrócenie ludności polskiej w Czechostanu posiadania z r. 1918 i

2 zasadnicza zmiana struktury praWltej, na
dotychcus · si~

·. .

.
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ści przysięgi młodych żołnierzy
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ich najbliż

S2e· rOdziny. Nieclt ojciec czy. niatka, brat
czy siostra swą obecnością w chwili żołnierskiego chrztu nadadzą tej urdczyst<>ścl
charakter rodzinny. Niech młody czło.;
wiek, przysięgając na wiemaść .Rzeczypospolitej, przyrzekajęlc obronę jej całOŚCł do
ostatniego tchu, odczuje, że z tą cltwłlą
bierze na swe barki ObOwiązek czuwania
nad spokojem loodzieMej pn.tey swojej rodzłny ł nad nienaruszalnością swef zagrody, swej Ojcowizny, swego domu, które są
przecież cząstką jego Ojczyzny.
Z drugiej zaś strony członkowie rodzin
.toJnłerzy, owe masy ludzi, zjeżdżające na
dzłeń przysięgi z całej Polski, jako goście
pułków naszego wojska, z<>baczą na włas
ne oczy, w jakich warunkafi:h .tyią i pracują
łch bracia i synowie. W wielu wypadkach
przełamie słę fałszywe pojęcie o wojsku,
tułające się tu ł owdzie od czasów zabor-

wy wseystkłm Polakom w Czecltoełowacji fakłe
poza zwariym teumem tedlerua pol.slnego.
Komitet porozumiewawczy stronnictw polskich uważa za swój obowiązek stwierdzić raz
jeszcze z całym naciskiem, że punktem wyj.fcia
wszelkich projektów poprawy sytuacji na śl4·
sku Cieszyńskim musi być naprawienie wyrr.ą·
dzonych dotychczas krzywd, czyłi przywr6cenie
ludności polskiej jej stanu posiadania ,z roku

ałowacji

jald~j życie ludności polskiej

momentu zaprzysiężenia, postanowiły uczy
nić nowy krok dla pOdniesienia jego uroczys~ego charakteru. Postanowiono mianowicłe ofkjalnie zapraszać na uroczysto- 1

czych.

Aby

udost~ulć udział rodtłn toht1erzy

w zaprzysiężeniu,

Wspaniała reżyseria mistrza

FRANKA LLOYDA..
W rolach

głównych:

Joel Me Crea i France• Dee

li

wojsko wyjednało w mi- .
trlsterstwie komunikacji zniżki k<>Je.towe dla
uczestników tej urd:zystoścl. Załntereso·
wane o~oby wraz z zaproszeniami otrzymywać będą. karty uczestnictwa, uprawnia.łące do 33-procentowej zniżki przy przejełdzłe do miejsca zjazdu oraz dające prawo do bezpłatnego powrotu.

Gigantyczny epos z pioni-erskicn
czasów AmerY.k~.
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ECHA NIEUDANEGO

Z~MACHU

W BRAZYLII.
~JO DE -JANEIRO, 13.5 - W ciągu ()neg
dajszych walk zginęło 13 osób, prZe$Zł{) 30
odniosło rany. W kołach powstańczy.eh . are
sztowano okołOI 1OOO osób.
- ·
-......
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GENEWY.
„

. .

•

•· . . . • -

- -··' ·:.

B. neeos na posiedzeniu Radg lil!i.
•
-Zwycięstwo" stanowiska Anglii i Francji w sprawie
Abisynii;

opierało.

·

W głębokim przekonaniu, że jedynym akute
emym sposobem naprawienia krZ?'w~y i pop~~
wy dalszego losu będzie zapewn~enie lu~osci
polskiej na zamieszkałym przez mą terenie bez
pośredniego i dcydującego_ wpty:wu na re~ulowa
nie tych dziedzin życia- w ktorych akcJa w~:
Polska. "\Vzywa do realizmu.
:11aradawiania była i jest prowadzona - ludnosc
polska wysuwa dziś z cal~ stanowczo~ci'ł ż_llda·
GENEWA, 13.5 - - Czwartkowe obrady cz:irnej peleryf!ie zajął miejsce wśród człon- wi•dzen!a \'V_.. B!y~anii? . oświad'::zając, że dierą, który z zadowoleniem powitał' tni~ja
nia nadania jej auton~~n nar'?doweJ, obe1mu· Rady Ligi Narodów zapowiadały się pod ków Rady L1g1.
w.szelk1c mozl1wos~1 .L1g1 w sprawie kon- tywę brytyjsk~. · Minister podkreślił fakt' . że
1
jącej dziedzi!"y.: adm1;11J.StracyJno · społeczną, względem napięcia akcji scenariusza genewflik tu wło s.ko-absynsk1ego • zostały wyczer- nowy po.seł szwedzki w . Rzymie, mianow'any
kulturalno- oswiatową 1 i.tospodarczą.
Skiego jako punkt kulminacyjny Od rana
SWOBODA DZIALANIA.
pane.
.
r. a . p,oczątk11 1937 r. uda1e się w rui.j1bliżs.zych
·
·
• ··1 ·
k ·1 •
•
p ie~wszy
· SŁABA OPOZYCJA
PowstrzymuJąc się od scis eJSZe~o. o res e wiadomym było że Heile Selassie który w
zab rał g łos pr~ ed
. ~t awi c.i ~t W .
Komisarz
Litwinow LITWIN.OWA
. t 'ł ~ . . dniach do Rzymu. .w ten sposób rzą'd stwe
nia formy tej autonomii i pozest~wiaJą~ to na I
.
'
'
Brytanii ło~d Haltf~x. ."'.Y~asnia1ąc, 1z _rz~d · ·~f b
. . . przec1ws aw1 się Int- dzk_1 chce. zaz~aczyc, że zdaniem jeg'O każ;dy
.razie dobrej woli i trzeźwości ~ohtyczneJ rządu środę w1weczore~ przybył do Qe?~wy, gdzie w. Brytami va.wziął lnlCJ.aty~ę, ~Y·SUn1ęc1a ~Ja y<lw1e
f)'.fYJS!OeJ.
Charakterystycznym kra1, ~yc1ąga1ąc k onse~~encje z istniejńą<:ej
;praskiego _ koinitet porozumiewa':czy str~n-1 zatrzymał ~ię w, 1e.dnym .z bardz1e1 luksuso- przed Radę L1g 1 sprawy ab1 syns~1e.1 ze wzglę JCd~<-k było, z~ nie pop~ł w sposó~ fO~mał sy!u:ici1, :-wze post ąp1c w sprawie abisyń
nictw polskich uważa za swój obowiązek stwier I wych hotel!, wezmte ud~1ał w obradach Ra- rJu na nicnormalnc:J sytuacje międzynarodo- ny ząd~nia .Hall~ .se1ass1e, odwołania się do sk1e1 tak, Jak uważa za stosowne.
dzić że mniejszość polska .w Czechosłowacji do dy Ligi nad .sprawą abisyńską. Poza tym wą jaka wynika z faktu że niektóre pań- zgroma ,zcma Lig_1 Narodow. ..
ma~a się trzech zasadniczy~h gwara1'cyj, któ· wiadomym było, że większość członków Ra- sh~a, wchodzące w s !~l ad Ligi Narodów Ab" W .~als~ym c1ą.g-u dyskus1_1 nad sprawą
PROPOZYCJA ANGLO - FRANCUSKA
1
. re ewentualna ustawa autonomiczna musiałaby dr stoi !13. stan~wisku, _że deb~ta a?i syńska uznały już s.uwerenneiść Włoc~. lub też po_sy~1.1 ra a .z zainteresowanie~ wysłu .::haPRZYJĘTA.
zawierać, a których przyznanie jest. nieodzo~· n~e pcwmna byC: pr~ec1ągana 1. winna być czyniły kroki, ~ . k~órych ~yn1ka, ż.e u~naią ła os~ 1adczenta delegata Szwec.11 min. San- . Dalsza dyskusja przyniosła ośw iadcze
nym warunkiem skuteczności wszelkich planow 1 ~ yczerpana w ciągu Jedne.go dnia. Po otwar . ~aką .suw~renno~c. inne pan.stwa zas za1mu-:
!1.1e prze.dstawiclela ~e lgii, który podkre~lił,
rządu w tym doniosłym zagadnieniu. A~tono: cm o~ract przez przewodniczącego łotew sl~1e 1Ją . zup eł~1e ?odrębne sta~ow1s ko.„ Rząri bryl~J
. . ,.. _,,
.:"'~
:x,~
: ~·~
1~ . rząd Jeg? wsz edł J UŻ na drogę normalizamia winna mianowicie ustawowo i orgamzacYJ go mm. sp_r. zagr. Muntersa rada pr.zy s_tąp1ła I ski uwaza, ze w obecne1 sytuaq1 człon~owie
ri.1~
• ··
cp stosunkow z Włoch ami. dalei przedstawł
nie zagwarantować·
do dyskus.1i nad punktem, przew1du1ą cym : Ligi Narodów mogą b ez narażenia stę na
. f{
ct~_le. Chin, Nowej :Zelandii, Equadoru, Boli•
. :
.
. . dyskns.ie nad „ kc ns~kw~nci.am! .wynik~j~ cy-: zarzut nieloialn ciści wobec pak.tu uzyskać
r !.
w11 1. Iranu. Jedy ni e przedstawiciele Chi.n p.
. 1 •. ~ezposre~m 1 decyd?J.ący ':pływ ludnosci mi z obecnej. sytuaCJI ab1syns·ktef': Minister swobodę działania w tej s.praw1e.
We!hngton Kc.o oraz Nowej Zelandii p. Jorpolsk1ei na _politykę ludnosc1ową 1 społeezną nii: Mnnters o św i adczył, że. Rada bg1 „zdecyd9O il e chodzi o stan fakt yczny, to przedsta
dan sformułowa li zastrzeż enia p od adre-sem
całym, zamieszkałym przez tubylczy lu~ . P.olski wała ~ię um ożliwić udział delegacp ab1syn- wici el W. Brvtanii stwierdził, że rząd włoski
P[Oipozycji brytyjskie.i. ż2.den jcnak z nich
terenie, a więc na sprawy ruchu lu~nosci i osa skiej w radzie. .gie przesądzaia c jednak w I w tej chwili -spnwuje suwerenn ość nad cante P?dtrzymał propozyc;·1 abisyńskiej nrze'dnictwa, obsady s!anowisk. urzędn,ic.zych, za- niczym pra·..tnet 5trony zagadnie!1ia abisy~- ·!o ści ą terytorium Abisynii. T en sta n rzeczy
k<!zan ''1 sp_rav·y. zgroma<lzeniu Ligi Naro„
twierdza.nie i regulowanie 11.ziałalnosc1 stowarzy skiegc_ Wobe;:. zjawienia się Ha1le Sela.ss1~. 1 oświadczył lc•rd Halifax m ożna zmienić jedyd o~'· Pcm1ewaz · tego rodzaju żąda nie Abiszeń i organizacyj itd.,
przew odni czący upoważnił gC? do Z'1Jęc1 a nie droga wo jny.
żade •1 jedna k oci, powiesynii nie m iało żad n ej mcicy prawneI i nie
1
2. pełną autonomię życia ku!turalno • !UlT?· miej sca przy stole o.brad .. Wśrod powszech: I dz!alny mąż. <;tanu nie m ógłby wys tąpi.ć ~
zostalo podtrzymane przez żadne z państw,
dowego oraz prnw<> bezpośredniego decydowania . neg9 zamteresowama Ha1r:e Sela•s s_e w swe1 : tego rodzaju propozyc_14. Rząd, br)'.ty.1sk1
I
w~ho9zących w ~k1a ą Li.tri Narodów, debata
1
uważ a więc. ż e skoro z punktu w1dze111a fak
1ab1 synska została zhkw1dbwana prędze! niż
przy~uszczan~.
P_rzewod nicz.ąc y
Murtters
W~~Y s~awaja w~dzę nad c~ą
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a,fyczne~o
Abisynią, to fakt ten powi nien być uznany,
za kc:n c7:ył posiedzeni e rady o godz. 18-e.i ikon
0
klu z 1 ą . iż z dyskusji wvni,\męlo jasno, iż.wiek
szość członków Rady fest za pozostawieri'e1,11
mo••· z•m» a' " " na
swobody Państwom. wchodzacym w s!<ład
I Ligi Nan:d'ów, w sprawie uznania stanu rze1czy w Abisynii.
juiro przgbgt dO lodzi.
stan
~imo coup de theatr~. jakim było z_i a~ri e
Jak donosil iśmy już, d. 14 bm. przybywa pierwsze.i w POln;e fabryki syntetycznego · zdrov:i:i uni cm cżliw ił. 01zell!aw.ian_ie, zab.rał
n·~ s ię negusa w Genewie, którego Rada Li·
·
·
t
ł
·
handlu
p
A
n
włókna
z
mleka
·
I
głos
1eJen
z
delegatow
ab1
synsk1
ch,
kto
ry
d o ł od z1 m1 n1s er przemys u 1 .
gi Narodów po traktowała z cała kurtuazi~,
. :
.•
·
· f b k · (,cJczv tał bardzo obszerna deklarncie, zredau d zi el a,i ąc mu cal·1<0witej swobody w przedton i Rom::in w towarzystwie w1cemrn~s t~a
. P_ona~to mm . Roma~ zwt~?z 1 a ry z~ gowana w s.posób wybitnie prawniczy. W e1
stawieniu swego ounktu widzenia, debata w
1
Rosego i dy r. Korwpsk iego, celem wz1ęc1a 1 włok1e nn1czą „ Krusche En.der oraz pr . . dług informacji kuluarowych, autorem dek\~1- 1
!';,')rawie abisyńskiej przeszta n!ezm 'ern ie
udzi;łu w poświęceniu kamieni a węgielne- prowadzi szereg ko~fe re?CYJ z przedstawi- rarj) ahi.syń~kiej miał być '."Ybitny prawn'.1k
glacl.ko ku zadowol eniu in; ciatorów delegacii
łodzk1 ego.
, an:.r1e!.sk1 str ~orma!! An~1els. kDekla.racia
1.Jrv!viski_
ei_ Debata czynHa w ra7enie fOrma!
g o b ibl ioteki imienia Marszałka Jó zefa Pił- cielami dprzemysłu
·
· t ·
·e · przyi·azd do ab1synska zawierała ządan e prze azama ca
sudskiego.
• .
.
po _z i ewan~ JeS . rowni _z
.
· łei sprawv Abisynii ponownie ZiV'Omadzeniu I'
1 nel likwrdacli kwestP abisvt1sk'ei ria tcren1e
międzynarodowym, nikt bowiem w kuluar<!Ch
Następ nie min. Roman wezm1e udZ1ał Łod71 w1ceprem1era mi. Kw1atkowsk1ego. Ligi Narodów.
Ligi nie przy ous z o: ał , hv cieb <i•a ta poza nie
w uroczystym otwarciu now owybudowaZ kolei zabra~ głos delegat fraąc~ski mki-t
Heile Selassie b. negus.
(Dalszy cią.g na str. 2-giej) .
nej fabr)11ki w Pab ianicach „Polana" nister Bonnet, ktory poparł całkow1c1e pu.n
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Wfcepre ·1ier KwialkHISti i min. Roman ~~;:i~.~~r
mają

,„_

Następ~~D:~~~e~~ ~;:U';!,Aktóremu

I

I

I
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Upiór Genewy.

Dozłfład

sil

Konrad

Rozmowa amb. Hendersona z min

siart:ia z

się

gnu.

lłłbb~n•ropem.

Szanow, gdzie w sze~egu wypadków do zblorowvch bójek
900 młodych między Czechami i Niemcam:. Poważnieisze
incydenty miały miejsce w miejsco wcści Moszturmowców.
sty podczas pochodu, urządzonego przez
ZAJSCIA.
Niemców, w ktprym brało udział okola 800
PRAGA. 13.5 - Prasa przepełniona jest uczestników. Miedzy policją i strażą pc1wiaciomościami i notatkami o incydentach, rządkową d oszło do zatargu na tle próby
wybuchających między mniejszośc:a niemie- zakazu oddawania pozdrowienia hitlerowskie
ck~ i Czechami. Zwłaszcza ostre sa te in- go. w czasie walki, która sic wywiązała,
cydenty na terenie sudeck_o-niemicckim;. .
przyb~iła grupa Czechów, .którzy w pob.liżu
Polemizu.iąc z gło~am! pr~sy ~zes.kieJ. ~ odbywali zebranie. Kilka osób zostało c1ęż
nielojalności zachowa111a się N1emcow, mmeJ ko r:.anionych, szereg osób jest poturbowaszościowe dzjenniki
niemiecke przytacza,lą
h
ROZKŁAD.
wypadki a~resywnego ~ach owania . sie pali- nyc ·
cji wzgJęct!Jie społeczenstwa czes.k1ego woPRAGA. 13.5 _ D-Onoszą z Bratisławy,
bee .Niemcow .. Ta~ rtp. Vf Bergesgruen g~tt- że dziennik słowackiei partii tudowei ,,Siopa mł<>dych Naemcow. !<tora szła p~z~z ulice vak" zamieścił artykuł, wskazujący na dalmiasła, otoczona zo~tala przez ,l>ohcię, przy sze objawv rozkładu czestd~o żvc:a nar~
czyrn t?ez uprze~zem':l. przystąpt0n9 d9 ro:r:- clowego. Ton polemik pomiedzy _poszczegol
pę<;Iz~nta cbłopcow, btt~c ich mezm1er111e dt0- nyrrti organami rządowymi, kłótme ~zeskt•ch
tkliwie.
.
.
k'lk stronnictw politycznvch doszły do mebywaW Pradz~ w_ cią~u dni o.statn1ch w 1 u iego zao~trzenia. Na porządk.u dzi~nnym są
wypadkach pobito. ci~żko Niemców,' m?wlą- oskarżenia o przekupstwo i korupcję, a nacych na ulicy po nte1?11ecku. Sdz~zedgolhmed c,łę wet o branie przez partie pieniędzy od czyn
ste są zatargi w poc1!}gach, g zie ce o z1 o
skonc entrowało

Ni~m.:a•I.

do l

kie ćwiczenia w T eplice -

około

ników zagranicznych. „Slovak" stwierdza,
bardzo trudnym momencie politycznym
czeski skrępowany jest nie tylko złą
pytuacją zagraniczną, ale przede wszystkim
zupełn.ym paraliżem wewnetrzno-polityc:i;nym.
że w
rząd

kilka dostaw dziennie
po cenach hurtowych
tylko u

B·ci lgnatowiezów
PJotrkowska 96 I 127•

Swiadectwo · tężyzny polskiego przemy~łuo ..

Tar i . Poznańskie ujawniły rekordowy .roz~ach wytworczosc1.
g

2200 wystawców -

315 tys. zw1edza1ących.

ctwem nie ty11'o

li:oniunktury w Pol
coraz bardziej postępującej tę
pływały od wystawców, sumę globa!ną tranzall: żyzny polskiego przemysłu. świadczyły one rów
cyJ' można określić na około 120 m1ln. zł. czyh nież o poważnych zainteresowaniach za.granicy
dla Polski nie tylko jako rynku zbytu, lecz r&w
30 rocent więcej niż w r. ub.
0
T p
Targi Poznańskie były świade· nież jako poważne~ źródła nabycia.
egoroczne

POZNAłi 13,5. Wpływ po-myślnej koniunktu bie~1:~niej na podstawie informacyj, jakie na sce, lecz

ry zaznaczył się na 18-tyeh Targach Poznań·
s.kich w. rekordowej ilości wystaw~w. któryeh
bczba sięgała 2,200. Eksponaty zaJęły w~zrst
kie bez wyjątku pawilon.y .targow~, wypełni~JąC
je bez reszty. Niewątphw1e zwyzkowa komun·

zwyżkowej

róvtnież

lli~~a~•~~~aj•w.h~~~
czyniła się do przybycia na targi ruebywale1 . ! ••••••••••••••••••••••••••··~--~·
dotychczas liczby zwiedzaj,cych 315 ~yl, os6~,
wiród której około· 20 procent stanowiła publiZakład OpńJ.:zno
czność, która zwiedzała targi z myślą o tranzak
cjach handlowych. Wreszcfe wyrazem poprawy
sytuacji gospodarczej oraz przeprowadz.anych w
Polsce na wielką skalę prac inweatycy3nych by
al. Piotrkowska Nr. 11 L Tel. 121-18·
ło pojawienie się w działach: metalowym, budo
wlanym, elektrotechn~cznym i inn.ych, ekspon~
Poleca dla potr:aeb mzkół 1 fabryk i t. P•
tów świadczących o silnym rozwoJu tych branz.
Rozwój przemysłu, szczególnie przemysłu
Szkło t porcelanę laboratoryjną fabryl: krajowych i zagranicznych. C1rkla r.nanyc.r. ,
krajowego uzewnętrznił 1ię na targach niezwyfabryk Gerlacha, Richtera i Maho - nierdzewne. Ter~C!metry . chemiczne, kotłowe
kle silnie. Stwierdzono rozpoczęcie produkcji w
pokojowe, zaokienne. lekankio I t. p. Szkła optyczne Ze1111a, kraJOWe, dwuogniskowe
do patrzenia z bliska t w dal od :i:ł. 1?5,-. Opraw1 do okularów, binokli rótnyc~
szeregu działach, w których dotychczas dominia
fuonlllw znanej fabryki kraj01vej „Iwoka" oraz iagran1czne. Re•piratol'y. Lor~etk1
wał import,
·
teatralne 1 polowe. llłkro•kop~ nkolne do badu\ naukowych, laboratoryjnych.
Cechą znamiennll targów był fakt ob~jmow~
1J1etalografłaz11 yeb Pollklch Zakładów Optycznych, Sp. Akc. w War1zawle. nia wszelkiego typu pod względem wi.elkości
Narzi;dzla lekarskie, aparaty do ciśnienia krwl oryg. Bonllita - Meble azpita~ne
przedsiębiorstw od największych po przez śre
wJroby sumowe. Aparaty i przybory fotograflczne. Przybor7 ortopedyczne 1•~
dnie do najmniejszych, drobnych przedsiębiorstw
piły rupturowe brzuszne. prostotnymacze, wkiadkl u.a płaak, stopf, bandate „lDEAL
rz~eślniczych,
Poza przemysłem krajowym
.Po6ezochy
gumowo. 1 t. p Reperacje manometrów kotłowyeb, - CENY' NISKIE
wzięły udział w targach największe prze~ię·
biorstwa przemysłu samochodowego, zagranicznego, w wi€kszym atopniu aniżeli w latach u- . .„

nie odstąpiliśmy i nie zamierzamy odstąpić
Komenta(ze prezydenta w związku z roko\'/aniami brytyjsko-włoskimi bynajmniej
nie w.skazują byśmy zamierzali w czymkolwiek zmienić naszą generalną linię poli
tyczną. Do tego oświadczenia sekretarz
stanu koła politycznego Waszyngtonu przy
wiązują dute znaczenie.

ROSZ/łll ll

ł

l'.una. na niebie.

Zjawisko z~rz"Y. pola~nej

Wfłdaon•. w

oliwie
SKUMBRIE w •01le pomidorowym
OGORKl konserwowe grod~leńskie matki „TRYUMF"
SARDYNKI francuskie i portugat.kłe
OLIWĘ NICEJSKĄ · ,,fXTRA VIERGE"
WANILIĘ

krwaw~

Kazimierza

,WYBOROWE:
SZPROTY

-

• tblrurtP.ang

sekretarza stanu Hulla.

WASZYNGTON, 13.5 .-.. Sekrełarl stanu Hull złożył prasie następując~ oświad
czenie: W polityce naszej nic się nie zmieniło. 16 lipca 1937 r, wyłożyłem podstawowe zasady, konlecz11~ moim zda.niem dla
utrzymania i zadawalającego zorganlzowa
nia porządku międzynarodowego i przywrócenia normalnych, pokojowych stosunków pomiędzy narodami. Od zasad tych

w~wn~irzng.:h

H~nl~in przgbgł

Polityka St. Zjędn bez zmian.
Oświadczenłe

WACJĄ.

CZECHOSŁ

GROZA NAD

spodziankami z dziedziny nroceduralnei cze
go Qczekiw~o w związku z przyjazdem negusa, mogła przynieść jakąś zmianę w dziedinie stosunków dwustronnych mi~dzy Anglią i Włochami,
uregulowanych ostatnio
ukłapem, podpisanym w Rzymie, czy też sto
SUJ\ków francusko-włciskich, będących iprzed
miotem obecnych rozmów dyplomatycznych,
bądź też w stosunkach dwustronnych pozosta{N-ch państw, które oddawna już weszły
na progę na~malizacji swych stosunków z
Rzymem.
Posiedzenie po.południowe otworzyła deBERLIN 13.5 - 11 b. m. wieczorem
klarącja delegata rumuńskiego ministra Iprz~prowad~ił brytyjski ambasador Henspra\'V zagramcznych Comnena, 1który zgod. . .
nie ~e swymi poprzednimi deklaracjami przy de.rson rozrn?wę z nurushern spr. zagr.
łączył sie cał~awicie do punktu widzenia R~szy von Ribbentropem. Na temat rozą_nglo-francusk1ego.
mo:wy tej nie podano żadnego komunikatu
!DEKLARACJA DELEOATA POLSKI.
unędo~ego, Wiadomo i_ednak, z kół do~
Następn ie zabrał gło·s delegat Polski min. brze. po111formowanych, ze była ona powto
KoJW.ł.f.Q..l~. Jtt.Dr;v ,U.ożył .d.ekl.a.r.ai'.j.ę tre~~jłrzemem rozmowy amb. Hendersona z podnast tl']ącej:
~kretarzcm l3tanu na Wilhclmstrasse Woer
. ,jfyskusja, tC'.~ząca się P.rz.e~ Rada, z in!- manem w sprawie Czechosłowacji.
c1afywy delegac.11 brytyJskie.1 1 poświęcona
E
GL
rozpatrzeniu konsekwenc.ii, wynikają·cych z
HENL IN W AN ~I. .
9b~9;i~j .~Y,l:.R?..C.ii w Ał;>isyn_ii1 zmusza mnie do
LONDYN, I 3.5 - Wcz:oraJ wieczorem
sfwi.e<-Ote~1~ ~ nast~~~e: ~&1tltkolwłek Iły- przyleciał tamOlQtem z Pragi do Londynu
ł>1PY w~mki te.1 dy~kus11. n!e 1!1.o~łyb. y o!1e przywóda\ rnnieisi.ości ttiemieckiej w C1,.e..
wpły_nąc na .stanowisko, Ja~i.:e moi rz.~d łaJął chostowacji l{oprad Hentetn. Pobyt jego
w te1 sprawie, na mocy SW.('1 ~uwerenne.1 de- .
„
.
cyzji i w formie jak~ uz1tał z.a śtosQWllą, w itohey W. Brytanu posiada charakter
Tym niemni~i .i.a~.o ~złc~1ek Rady. Ugi pra~- prywatny. Henlein jest gościem znanego
nąłbym podiuesll.c, ze ~ząd polski uwaza, iż angielsikieao działacza mniejszościowego
w~·m1ana poglądow między członkami rady
d N ni B t
·
w sprawie ~on.w.kwen-cji wynikających z 1or a oe a ux ona, który 1est labourzysytuacfl obecnet w Abis~rth rnógłaby być ce stą i był dwukrotnie ministrem lotnictwa
low~ z~ła~zcza o ile t~ wyi:niana po~l!łd?~ w rządzie Labour Party.
przyczxni ~1ę do rozw1ą~ama wątp.ltw.osc1,
Spodziewane jest, że w czasie kilkuJakie 111ektorzy członkowie Rady ma1ą .iesz- d ·
a
b t
L
·
·
cze na ten temat, Rząd polski jest zdania, ni?we~o ~o .~ t~ w ?ndyn'.e, H~nlei~ zeże Liga Narodów powinna w całei swej dzia tknie się row111ez z m1aroda1nym1 pol:tyka
łatno.ści opier~ć s!e na r.zeczowej i realne) mi brytyjskimi i przyjęty będzie prawdooce~1e sytuaq1 po.li~yczne.1. Jes~ to warunek podobnie przez głównego doradcę dyplok9ueczny wszel!<1e1 t>!ekty~ne1 współpracy matycznego rządu sir Roberta Vansittarta
m1ędzynaro<iową O ile Liga Narodów bę.
·
dzie sie nadal zasklepiać w sztywnych forNOCNE cWICZENIA.
mułkach, .które przyczynial<J sie tylko do
PRAGA, 13.5 - Prasa czeska alarmuprzed~u~enia istnienić;l, źródeł. konfliktu. tak to je, że w re,ionach sudecko-niemieckich o
llla m.1e1sce w k~~tt} ;Mandzukuo, naleF się cdbywają się nocne ćwiczenia młodych
obawiać, że rola L1g1 1ako organu wspołprał
.
cy miedzynarodowej będzie musiała się N e~~6w, zori?an.:zowanych ~a sposó? pazmniejszać.
ramtlitarny. M. tn. odbyły się ostatnio ta-

·-

;o:=

BOURBONSKĄ

KOR ZE N I E i a k : pieprz, ziele angielekle, Imbir,
gałka muHkat.,
kwiat ·muukat.. papryka
własnego importu
jak również KORZENIE MIELONE p o le c a h ur to w o

I wszelkie towary kolonialne

niowa
frftn „„•.a.z„L
..,„ U (iI 'J\
115-32 •••••••lill••••••••••••••••D*••i••••
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~11J

d p I d •

~6 ź, 0 u
~
ł tel.
filia detal PABIANICE, Zamkowa 17, tel. 140
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według opisu obserwatorium geofizycznego w Sw1drze.

WARSZAWA 18,5. Dnia 11 maja około godziny 17-ej czasu sr.-europ. magnetografy obserwatorium geofizycznego w świdrze zasygna
lizowały początek burzy magnetycznej,
która
trwała do godziny 1 po północy, przechoząc na
stępnie w znacznie lżejsze zakłócenia. Najwięk
sze nasilenia burzy przypadły na godz. 19, gdy
jeszcze trwał dzień, i na końeowe momenty bu
rzy, podczas których wystąpiło .iwietlne zjawisko zorzy polarnej. Początkom, około godz. 0,45
zjawiła się w północno-zachodniej części nieba
w pobliżu horY,zontu biaława plama, która prze

zorzy były widoczne Wielka i Mała Niedźwie·
dzica z gwiazdą polarną i część gwiazdozbil1rU
Smoka, Silny efekt świetlny trwał bardzo krót
wę malinową z żoltymi smugami u gory. Słup ko. Około godz. 1-ej luna zaczęła blednąć i kur
szybko rozszerzał się, dochodząc z jednej strony czyć się od boków. Najdłużej trzymał się pa.a
na południe niemal do tarczy księ~yca, z dru- w tym miejscu, gdzie wystąpił pierwotnie. Po
giej na północ, zajmując ogółem. około ~80 ~t. godz. 1,15 pozof.i.al już tylko w tej części sła·
horyzontu. Nad horyzontem rozciągała się n.ie- bo różowawy odblask, który po 10 minutach
mal jednolita malinowa łuna: ~u ~ó;ze. zw~za znikł zupełnie. W czasie największego natężenia
światła zorza. wyglądała jak wachlarz, rozpoła się stopniowo i na wysokosci mn1eJ więceJ 45
stopni nad poziomem rysowały się jakgdyby że starty ze sklepienia nieba na ziemię, i linił
bra stropu, sięgające niemal do zenitu. Były centralną, przypadającą mniej więcej od 15 sto
one malinowe z obrzeżeniem żółtawym, Na tle pni od północy na zachód.

szła

różowy.

W

ciągu
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Pierwsze próby.

Krwawe! zapasu
Chin
z
Japonią.
armia
pod Hankou.
Półmilionowa

niebawem w kolor

minut zjawisko rozwinęło się w ten sposób, że
pltima wydłużyła ~ię w słup, prz~chodz,ąc w bar

Lot treningowy do granic stratosfery.

chińska ćwiczy się
zażarte walk•.

w

w

ARSZA A, J 3.5 - W związku z za naukowycn na aparatach, które następnie
mierzoną serią lotów treningowych i prób- uifte .będą do dalszych badań w czasie
nych do granic stratosfery, za.stały ~k0i'1- mclk1ego lotu.. .
.
SZANGHAJ, 13.5 - Agencja Domei do- torium dawnej koncesji japoi1skiej w Han- 1 Peihutao w odległości 20 km na .północny czan~ przygotowania na.uko~e 1 techniczne . Lot ~d?.~dz1~ się z_ ~eg1onowa na balozachód od Tanczengu obecnie nacierają na
~ nosi z Hankou, że w okc~icach tego miasta kou.
do pierwszego lotu z te1 sern: .
me „~01 un po1emn.osc1 2200 metr, ~ze~c:
Sinanczen.
•

WALKI.
Celem lotu b~dzie osiągmęc1e balonem W locie wezmą udział kpt. Z. Burzynsk1 l
Dwie chińs.kie dywizje na południe od
TOKIO,
13.5
Chińskie prawe skrzydło Mataoczen, 10 km na zachód od Tanczengu, wcilnym w kabinie otwartej wysokości ok. dr. Konstanty Narkiewicz-Jodko.
Załoga
wa armia chińska. Armię tę formuje wojna froncie Suczau. zaczęło sie zaiamywać. :zostały rozbite po przecięciu przez wojs.ka g i pół km. i wykonanie szeregu pomiarów jak i w lotach popriednicn tego typu za•
skowy doradca b. rządu nalllkińsldego, nie- Wojska japońskie, nacierające w lderunku ja1pońskie dróg, które pozwalały im na dokoopatrzona będzie w ciepłe kombinezy i ar.I
odwrotu.
mi<•cki generał von Palkenhausen, przy po- południowym z Tanczeng, znajdują się obec nanie
raty tlenowe do oddychania.
Oddziały
ja.pońskie,
d.ziałające
w
zachoo
nie w odległości zaledwie 12 km na północ
Potężna
mocy 60 cudzoziemskich oficerów. Sztab cd Sinanczen.
nim Szantung'u, zajęły juczeng.
Ostateczny termin startu uzależniony
gen. v. Falkenhausena znajduje się na teryfloty wojennej Francji.
Kolumny japońskie po zajęciu Langtsehu
jest od słonecznej pogody i korzystnych
PARYŻ 13.5 - Minister marynarki Cam- wiatrów.
(:.inchi przy'.iął przedstawicieli prasy, którym
udzielił wyjaśnień na tern.at nowe~ praw~O
OO RZE
mu rozbudowy marynar~1 francusk1e1. M111tUDZIAt P LSKIE
MIDSŁA
ster przypomniał, iż. 111edawn9 o~łoszony
W BERLIŃSKIEJ WYSTAWIE.
WARSZAWA, 13.5 - Rzemiosło poidekret przyznaje marynarce wo1~11.ne1. '~redy~
dodatkowy na r. l 938 w wyiscikosc1 m1!tarda 1
Fatafpy brak ciepła i słońca.
miliotln franków. Wydatki na marynarkę w skic bierze, jak wiadomo udział na między
dnia
kwietnia
rb.
stan
ozimin
uległ
dalszem11i
r. 1938 przewyższają o 850 milionów wydat- narodowej wystawie rzemiosła w Berlinie.
15
WARSZAWA 13,5. Stan zasiewów ozimych sza licŻba odnosi się do 15 kwietnia rb., druga
Prace organizacyjne i przygotowawcze rze
ustalony na podstawie małej sieci koresponden- - 1 maja r, ub.,). pszenica 3,3 (3,5-2,7) żyto nieznacznemu pogorszeniu. Przyczyniły się do ki r. 1937.
niesprzyjające
warunki
atmosferyczne
dl'u
Ogółem
suma,
przeznaczona
.n.a
m~rynarmiosła pols'kiego na wspomnianej wystatego
3,1
(3,4-2,7),
jęczmień
3,0
(3.B-2,5):
rzepak
tdw rolnych Gł. Urz. St. przedstawiał się przer. 1938,
przewyższa 5 millarclow 7oo wie
· zos ta ły JLIZ
· · za k oncz.one.
·
\1'
·· !'ż
gieJ· polowy kwietni11-. W całym kraJ·u nastąpiło ke··1 ·w Ó\V
ciętnie dla całej Polski w dniu l bm, w sto- 3,4 (3,5-2.7). koniczyna 3,1 (3,2-2,6).
franków.
.v naJI)
1I1 d · h d d
· d 0 B 1· k'
W porównaniu z oceną. korespondentów z ochłodzenie z przelotnymi śniegami i przymroz- rn1 1011
pniach kwalifikacyjnych (w nawiasach pierwni ac u a zą się
er ma ieruw
kami. Ilość ciepła i usłoneezrienia była według HISTORYCZNY DOM W MAGDEBURGU szyc
oceny około 85 procent korespondentów i niedo
BERLIN, 13.5 _ Dom w Magdeburgu, nicy działu polskiego wystawy, aby na
stateczna.. .
.
. .
w którym więziony był w 1913 roku Mar- miejscu dopiln'ować właściwego rozmicszNajlepieJ przedstawłały się nadal oziminy w
.
.
.
· · ·
ku czenia eksponatów.
woj, centralnych i południowych, a. słabiej nie- ; szalek P1lsudsk1, ofiarowany. 1 es1e111ą, 1o
Aresa:towanie red, Wł. Maciąga l prezęsa zjedn. zaw.
co w zachodnich. Najgorszy stan zp.siewów ub. przez burmistrza tego n11asta panstwu
USTĄPlEN!E KURATORA OKRĘG~
„Pra ca Polska" Szulca.
mi~ły woj~wództw~ wschodnie,. z wyjątkie?1 ?V.o polskiemu, został już w z.nacznej c_zęści roSZKOLNEGO NA WOŁYNIU.
Wczoraj w godzinach popołudniowych l wnika" ukazała się wzmianka następującej łyma, gdzie pi:zeb1~g .wegetacji był pomyslmeJ-1 1 a 11 , celem l)rzetransportowama ;?;O do
WARSZAWA, 13.5 - Jaik nas inforI, ze
)r )' Roboty są już tak daleko pos11111ę- •
•
1.
k
I
1 • k'
z polecenia władz prokuratorskich za trzy~ treści: ,yrzypominamy wszystkim c;z:łon szy dla rozwoJu
. oz1mm: .
.
. .
Pol::ki.
mt:Ją, Y.Jrator ci n;gu szko nego wo1yns 1e
mani
zostali r~aktor odpowiedzialny kom, że w czwartek dnia 12 bm. o godz.
Przymrozki w drugie.J połow1e .kwietn~a spo t<> •
połowie czerwca r. b. nal~ży spo- go, dr. Eustachy Nowicki, zło7.ył podanie
· t
szkody w zasiewach oznnych Jednak i :-".ze '~ . .
ł •. · „·dz'te i·a
l
1 ·„le ·e
,,Orędownika" Włb.'.łysław Maciąg i prezes 19-ej w lokalu własnym przy ul. Bandur- wodowały
1 r:ęc e m1·ms
że były to według oceny 44 procent korespon- . 07• 1ewac się, ze dom ten w ca usc1 z11··J
ra w. r. o. p. o t:cz1_ n1·
Zjednoczenia Zawodowego „Prąca P.ol- I skiego 9-11 odbędzie się ,,czwartek roz- dentów uszkodzenia nieznacz!le. Najdotkliwiej się w kraju.
n~u urlopu i urlop ten ot.rz~m~ł. Po sk.o:';cze
ska" Szulc. Aresztowanie to stoi w związ- 1 rywkowy" na który zaprasza zarząd okrę odczuwano priymrozki w woj. zachodnich oraz
PASTORZY SKŁADAJĄ PRZYSIĘGĘ
~11U urlopn kurator Now1ck1 nie powroc: na
HITLEROWI
!>We dotyc'nczaso\.l.re stanO\·visko, lecz zc:;ta
ku z obrazą uczuć · narodowych z racji na- 'I gowy Zjednoczenia Zawodowego „Praca warszawskim i łód~ki~. Spowodowa!o to, ze pra
'
nie przydzielony do centrali ministerst\l'a.
ruszenia ogólnej żałoby, jaką obchodziło Polska" w Łodzi". Wzmianką powyższą za wie dobry s~an izas1ew:ow w tych woJewództwaeh
jest średni,
BERLIN 1315. Rząd Rzeszy wydał deK · itn .
ł . k'
·b. ~ < S ,. espołeczeństwo polskie w trzecią rocznicę interesowały się władze, które w związku pogorszył si~ f obecnie
. .
,
kret na mocy któreao pactorzy ewancrelic
111 c• . nu:n wo yns. te ma c J•• c c .1
.Wskutek sp~ZYJaJąc?'ch wa~unkow meteoro·
•. .
.
:." . "'
. .., . ry;i M:ici~ze\\'Ski naczelnik wydzialu prezgonu Pierwszego Marszałka . W związku . z niedawno uchwaloną ustawą o ochronie logicznych,
w pierw!lzeJ połowie mar~a roboty cy w111ni zlozyć p1 zys1~g~ kancle1 zow1.
,„~;
,
. . ' .
z ogólną żałobą narodową wladze admini ; pamic;ci Marszałka Pilsuclr.kicgo, pociągnę wios~n~e. i ~i.ewy zbóż ~·ozpotizęly się przcważ~ie Tekst przysic;gi brzmi:
„Przysięgam na Z) ,„alnc:go mtnistei stwa.
·
stracyjne wydały nakaz, aby w dniu tym . ły wyżej wymienionych do cctpowiedzial w~zesmeJ mz nor,malme (~5 łlr~cent odpowi~- i wierność i posluszei'istwo A. dclfowi Hitlcro j ZNiżKA STOPY D.YSKONTOWEJ WE
·
cl
· R
·
ci
·n . ·
k'
r
·
wszystkie przedstawienia w teatrach, jak i n aści karnej, wdrażając przytem energicz- dz1 korespondentow). PoźJHeJsze ochłodzeme
wstrzymało pracę na polach i dlatego w nielctó w1, wo zow1 zeszy I naro u J1L1111ec ieFRAN"Jt
wszelkie rozrywki były zawieszone, tym-' IH: dochodzenie.
(a).
rych okolicach (woj. wileńskie i nowogrodzkie) go". Pastorzy, którzy odmówią złożenia
PARYŻ 13,5. Bank francuski obniżył
czasem w czwartkąwy:m numerze ,J.Orędoprace odb~wały się z opóźnieniem,
tej przysięg.i, będą susp_endowani.
stopę dyskontową z 3 procent do 2 i pół

Jest tormowana

i

szkolona

półm.~ono·

rozbudowa

Horoskopy urodzaju.

Stan zasiewów ozimgcb w
Za nieuszanowanie

Polt~.

żałoby.

I-

I
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REZONANS WIZYTY W RZYMIE

Prasa hitlerowska w niewybrednych 8 archidiecezji i 22 diecezyj. )est to siła, z
Obecnie toczą się pomiędzy RzesLą
słowach napada na Watykan. Zanosi się na którą trzeba będzie się liczyć.
i Włochami rokowania handlowe na temat
ostry konflikt między Berlinem a WatykaWielkie wrażenie wywołały spostrzeże- włączenia dotychczasowych obrotów hannem. Powody?
nla angielskiego korespondenta p. Ward dlowych włosko • austriackich w system
Pomimo wysiłków propagandy łaszy- Prłce'a, zamieszczone w „Daily Mail". obrotów handlowych Niemiec. Zakończenia
stowskiej, nie udało się zataić przed świa- Zdaniem p. Price kanclerz Hitler wyglądał rokowań spodziewają się w Berlinie z końtem wystąpienia Papieża w Castel Oandol- na zmęczonego ciągłymi uroczystościami, cem bieżącego tygodnia. Mają one objąć
fo, - właśnie w dniu przybycia kanclerza jakie na jego cześć urządzał Mussolini. Rzu skasowanie przepisów dewizowych poąiięRzeszy do Rzymu. Nie udało się również cało się to specjalnie w oczy podczas popi- dzy partnerami.
ukryć faktu, że dziekan korpusu dyploma- sów lotniczych. Wtedy 1eż zauważono, że
* * "'
tycznego przy Kwirynale, nuncjusz apostoł- pomiędzy obu dyktatorami zapanował peOmawiając wynikł wizyty kanclerza
ski Borganini-Duca, odmówił wzięcia udzia wien chłód i jak gdyby przymus. Podczas Hitlera w Rzymie, niektóre dzienniki budalu w uroczystościach na cześć Hitlera i z te całego P,Opisu, który trwał przeszło godzinę peszteńskie dają wyraz przekonaniu, że <Jo
go powodu musiano zrezygnować z obec- Mussolini zaciął się i nie odezwał się do Hi- szło tam do porozumienia w sprawie C.zeności wszystkich prawie innych reprezen- tlera ani jednym słowem.
chosłowacji i że należy lic.zyć się ze - stafantów dyplomatycznych. Dzięki rewełaCo spowodowało to ochłodzenie? Nie- nowczym załatwieniem tego zagadnienia
cjom prasy katolickiej, nie kontrolow~nej wątpliwie było ono następstwem poprzed- środkowo • europejskiego. Także i na tym
P~ cenzurę faszystow~k~ dowiedziano nich rozmów politycznych i i;óżnicy zdań, punkcie - wywodzi „Uj Magyar ~g", oś
się, ze niektóre uroczystosci rzymskie były która zaznaczyła się pomiędzy stanowis- ~zym -Berlin wytrzy!Mła p~óbę sił, a to

pogw!łłceniem układó'Y laterańskich,

gwa-1 kłem włoskim a niemieckim w sprawach ba
~.tu}ącrch zachowanie sakralna • ch~e- senu naddunajskiego, a szczególnie w spraści1anskiego charakteru odwiecznego mia- wach portu w Trieście.
sta.
Okazuje się, że ich interesy na tym
Korespondent „P~~s Soir", .P: Louis punkcie dziwnie z sobą rywalizują. Od r •
Giltet, członek Aka~emu FrancuskieJ, k!óry 1932-go, kiedy protokóły rzymskie połączy
asystował w Rzymie przy uroczystościach ły Włochy Austrię i Węgry w jedną eko·
w czasie pobytu kanclerza Hitlera, w ostat- nomicmą ~spólnotę. Triest słutył jako
niej swej ko~sJ?Otldencji (1~ ~.m.~ zdaJe wolny port austriacld ł jak-0 ba7Jl ~ jedysprawę z wrazen i rozmów, Jakie miał z wy nego wielkiego parowca austriackiego 0
bitnymi prudstawiclelami sfer watykań· wyporności 6 000 ton.
1
skłch:
•
Po przyłączeniu Austrlł do Niemiec, rząd
Pisze on'
niemiecki wysunął żądanie kontynuowania
- Wyznam szczerze, iż na tle tych uro- ty h
i ń
T..J-.&,..s_
• • •
•
•
h si
i
c uprawne w l.l'C~n:o w umemu za.
czysto ŚC11 rozgrywaJącyc
ę na scen e ó
A stril 'ak ł Rz
Ni i ki j
o'TI.....
litycznego, naJ'bardzieJ• przykuwa rwłoskiego
wno u punktu
' l widzenia
eszyprzyznanie
em ee epra'
A ......r„.u po
u'Yagę o~ba !~go, które~o tu niem~ w wa używ:-.lnoścł Austrii dawało Włochom
teJ c~wih. Paptez usun~ się ze stolicy t je- znaczne korzyści handlowe, ponieważ za.
go nteobecf!ość WYJ>C!?1a Rzym. Rzymu ni~ piecze Triestu było głównie jugosłowiań~zym Jest '!- Nun •
•
skłe. Jeżeli natomiast Włochy przyznają to .
Miałem mozooś~ przeprowadzenia roz- samo prawo Niemcom i ich interesom han~wr. - pisze daleJ L. ~tllet - z osobą z dlowym oraz transportowym, to włoska flo
naJbhzszego otoczenia OJca świętego, z ust ta handlowa napotka potężnego konkurenktórej usły~załem, co Papież powiedział, ta.
gdy rozwazana była kwestia wizyty kanDalsze rozszerzenie niemieckich wpłyclerza Rzeszy w Watykanie:
wów ekonomicznych
zarówno na Wę„Oglądałem w młodości mej powstanie grzech w Rumunii
w
1 Jugosławii musi
płerwszego cesarstwa niemiecłdeio z Bis· podwafyć mocno J'uż umot•ntowane tam in·
cki m
I dałem też ·ego UnAdek
C»·~·
mar e , og.ą
l
r• teresy gospodarcze Włoch.
Oglądałem tez li cesarstwo z cesarzem na
toku rozmów kanclerza Hitlera t.
czele, który był bożyszczem Niemiec. Oglą- Mussolinim wysunięty został jak twierdzą
dałem zko!eł jego upadek. Teraz oglądam w berlińskich kołach polity~znycil sensawyniesienie się Ili Rzeszy„.".
cyjny projekt ewentualnego prze~iedlenia
. Dalej zaś opisuje p. Gillet wrażenia, ja- do Rzeszy 180 tys. Niemców, mieszkająlde odebrał, będąc obecny na krótkiej au- cych we Włoszech północnych w dawnym
aiencji, której udzielił Ojciec św. pielgrzym Tyrolu południowym.
'
ce wiemyc~ w Castel ~~dolfo, gdzie była
Projekt ten został podobno omówiony
mowa o Jlmnym krzyzu w odw.iecznym w sposób ogólny.

z

marzyć. Jak było do priewidzenia, oś Berlin - Rzym pozostaje w mocy. Przede
wszystkim jako sojusz obronny. Obie st·ony stwierdzają, że fakt Anschlussu usunął
między nimi źródło nieporozumień i że obecnie granica ltalsko - niemiecka jest nietykalna. Czy sojusz ten wobec dynamizmu
obu narodów przekształci się na zaczepny?
· Berliński „V. Beobachter" z 10 maja
r.b. widzi w dniu 13 marca 1938 r. (data
wkroczenia wojsk niemieckich do Austrii)
i łączności . Anschlussu z przyjaźnią włosko - niemiecką zakończenie wojńy światowej, albo innymi słowy - definitywny powrót Niemiec do koncertu mocarstw. Znaczenie rewizyty rzymskiej Hitlera polega
I według
Beobachter" na tym, że dwa
; nąrody ·~ państwa, które miały się wzajem
zwalczać, doszły do porozumienia i że rozJest dla Węgier decydujące. Pismo „Magy- poczęta przez Italię i Niemcy nowa epoka
ar Sag" ogłasza we wstępnym artykule wy
nik wizyty rzymskiej Hitlera mianem włos
ko - niemi~ckiego gentleman - egreement,
.którego głownym punktem było porozumie
nie w sprawie środkowej Europy, a raezej
- w sprawie Czechosłowacji. W ramach
tego gentleman-agreement otrzymały Wło
chy od Niemiec pewne gwarancje, dotyczą
ce Jugosławii i Węgier.
•
•
•
Wizyta kanclerza Rzeszy we Włoszech
BEZ
zmusza nas do poszukiwania odpowiedzi
na prf!młe czy zostały wprowadzone jakieś
WZGLĘDU
nowe .e,lementy do porozumieru'e łtat-'·o •
Obaj wodzowie umają zgodnie w prze·
mówieniach, wygłoszonych dnia 8 maja w
Rzymie-w Palazzo Venezia, że źródłem porozumienia obu narodów - państw jest do
konana w obu krajach rewolucja, a więc
wspólnota światopoglądu. Na tym tle występują interesy obu narodów, dla Hitlera
są one zgodne (gleiche) ; dla Mussoliniego
- trwałe (dauerhaft)
Widać stąd, te nawet w polityce odgrywają rotę nie tylko cele konkretne, lub raczej, że cele konkretne dają się łatwiej uzgo
dnić i zharmonizować wobec zbieżności cełów ogólnych, czyli t. zw. ideologii. To też

jak

w

mteście.
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G RYPI E

W uniwersalnej tendencji faszyzmu
i jego wielkiego wodza widzimy przewag~
cywilizacyjną Italii nad Niemcami i jedno·
cześnie czerpiemy otuchę, że kwestia Niem
ców sudeckich zostanie rozwiązar..a na dto
dze pokojowej.
J. St.

NA WIEK

W dzisiejszych czasach posiadanie młodzieńczej, ezy,stej
i gładkiej cery nie jest przywilejem wyłącznie dziewcząt

Palmoliv• S h • m po o

pie1wnuje

·mydło

włos

Pelmollve

y jak
cerę.

Ol•j• ollwkewy I palmowe

uty • do wyrobu tego dcske·
n11ł11go Sh1m'poo. mvlil grun·
łowril• 1 pl'1y'llnca]t wlo1(1m
punylłołć I naluralne piękno,
ułatwiel•c uklad1nl11 sit Ich

li.

w fale.
K a i d a koperta

dwudziestoletnich. Każda kobieta może zachować mło·
dzieńczy , wygląd przez długie lata. Mydło Palmolive, W'./"
rabiane na olejku oliwkowym, umożli
wia uzyskanie młodzieńcz ej cery
w proety, tani i łatwy sposób. Masuj ciało rano i wieczorem pianll mydłaPalmolive,
Skóra staje się gtadka i elat1tyczna, a
cera Twa kwitnie
czarem i pięknością

w wywiadzie, udzielonym dziennikowi „Pouwiera 2 torebki
polo d' Italia" zastępca Fuehrera, Rudolf
Hess oświadczył kategorycznie, że o rozłąWIĘCEJ NIŻ MYDŁO- RODEK UPIĘKSZAJĄCY
czeniu i wygrywaniu przeciw ~ie faszyzmu i narodowego socjalizmu . nie ma c o · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
.
u~ Włct

B oId.

. . i &o· narodó• "6'h.. rus

.Przygotewapia .cło aiędąJUU'ą.dowego Kongresu Eucbarystyczne_go „ w Bu_dapeszciee .
·~ ":: :~..,
400 fy•ię~y , •)ert.t-~h pr~yl»-'dzi~ ••- ••~„tkic~ ~tt;o:n- · św.~!'ł•• _
'~

•

Prz.ez przyłączenie Austrii do Niemiec,
zwiększyła się 'znacznie Ucz.ba katolików w

I

M\i

niemieckiego.

ma,

v.

będzie nafeżała do prawdziwych (echt)
państw narodowych.
.
Kto wie, czy nie tutaj leżv główna rói·
nica między ujęciem zagadnień politycż.
nych przez Niemcy i Włochy. Narodowy •
socjalizm,· to nacjonalizm niemiecki. ~·-·
szyzm - to nacjonalizm włoski. Zwyci~ki
nacjonalizm niemiecki jest bardziej' ~wy
i butny, łatwiej zapomina o przeszłości, na:wet o upośledzeniu własnego narodu pod
rządami żydowskimi. Nacjonalizm itatsld
jest dojrzalszy, bardziej wyrobiony; pamię
ta o upośledzeniu własnego narodu.
·.

WARSZAWA, 13.5 -..:... Naczelny Insty- ba ·m iejsc na 'tych trybu~aC:ti oblicz~ii~a j~st stanąć1 t!la300ty'sl~cy-Wiernycn. .

w Polsce podaje do na 135 tysięcy osób. Dla obsługi radioJ?otąd odbyło się okoł? 20 · tysięcy .ze.
0 przy- wej montuje się 350 głośników. Ko_szt_a bran propa_gandowY.ch 1_ przygotowa~·~
pr1.esiębieniu,doznaje ei, \lląi
gotowaniach do międżynarodowego- Kon- samych urządzeń radiowych i transm1sy1- czych w zw1_ązku z koogresem w całych
;°\fywaJq,c tabletek'
gresu Eucharystycznego w Budapeszcie.
nych oblicza się na 175 ~ysięcy pe?go. Dla Węgrze~h.
.
.
~1
Przygotowania do tego rocznego między- księży chcących odprawiać mszę sw., przy
Udział Polski w kongresie przygotowu•
narodowego Kongresu Eucharystycznego gotow~je się 5000 ołtarzy w różnyc'h P.ttnk je Nacze~ny_ Ins~ytut Akc_ji Katolickiej;_ ~tó•
w Budapeszcie . przedstawiają się niezwy- tach. Do wspólnej komunii św., którą roz- ry organizuje Jedyną p1el~rzymkę ofic1a!„
kle imponująco. O ich rozmiarach świad-· dawać będzie równocześnie 600 kapłanów, ną. Nad przygotowaniami czuwa osob1„
czą liczby: 35 narodów zapowiedziało w
ście J. E. ks. kardynał prymas Hlond.
nim udział, ·około· 400 tysięcy wiernych z
Dla uczestników z Polski odbędą · się
różnych stron świata, aby oddać hołd Chry
osobne n abożeństwa z kaza:niami I. I.·,E.
stusowi eucharystycznemu. Zapewniony
E. biskupów Okoniewskiego i Radońs~i-ego
• ••••• Jh••
jest udział 20 kardynałów i blisko ·mo bisoraz obrady w sekcji polskiej z referatami
kupów. Z Polski spodziewają się w Buda~
.•
j. E. ks. biskupa Gawliny i p. jundziłfa•
p eszcie do 4000 uczestników. Ponad 200
tikiJt~•
,..J'J"'l~ll -AtnbJNUa
BaHtl.skiego.
specjalnych pociągów przywiezie do Buda~ .LW/,,..,.,... W rodz!r1ie !katolickich narodów, zg~1
NOWY ETAP.
dzielną. os.obow~ść . n~r.odową, żąda niet "l.~cz~ego p esztu zagranicznyc'h gości, a po ni eważ 6
rnadzonych ·w kornym hołdzie dla Boskief
Kur. Warsz.:'
zas~okoJeDlll n•JWllZOleJ.SZYC~ potrze~ ..uk;amskiego dworców istniejących w Budapeszcie, nie
Eucharystii nie zabraknie zapewne. liezOgłoszone dzisiaj oświadczenie Centr. Komitetu życia narodowego w d7!1edz1nach rehgiineJ, kultura!
'
.
. ~
. . .
Z ·łó
Ukraińskiego Narodowej Demokracji (Unda) „w nej, oświatowej, rolnej i td., domaga się wpro~·a· 1mogłoby wystarczyc potrzebom : zw~ęk:.zonych. przed~ta~1c1~lt naszego narodu. _g
gprawie położenia narodu ukraińskliego. w p:IDstwi.e dzenia autonomii terytorialnej na wszystki~h zie- n ego ruchu, wybudowano specjalnie dwa
szenia przy1muje jeszcze tylko przez k1łka
polskim" stanowi nowy etap w rozWOJU lej kapl· miach, zamiesz~ałych pr~~z .„naród. ukra~ń~ki" ~ I małe dworce. Zużyto 210 wagonów drzedni polskie b iuro p0dróży „Orbis" oraz
talnej k~estii państwowej, jak11 jest u nas kwesia wzywa s~~~cz~~stwo u~ramskie .do ~ak naiw•ększeJ wa na konstrukc1· ę trybun, otaczających
wszystkie instyti1ty Al<cji Katolickiej. CenI
ukraińska.
aktywnosci i sc1słe go z1ednoczema się, celem urze.
.
.
,
.
. ,
.
.
•
Centralny Komitet UNDO domaga eię uznania czywistnier(a tego programu.
gl.ów ny ol.tar~ 1. two rzący~h jeden z ~aj J
przejazdu ]UZ od 35 zł.
Ukaińskiego Narodu w Pols-ce ~a. oddzielną o~oho·
Sądzimy, że opinia polska powinna jasno zda- wi ększych 1 s t111e1 ących amfiteatrów. L l c z - - - - - - - - - - - - - - - - - - m i - •
wość narodową _ tl> jest za podmiot prawa panstwo wać sobie sprawę z tego, na _
co się zanosi i. p rzygot~
wać się do odparcia ni ebezpieczeństwa, jakl;e z teJ
wego.
· · wsro
· "d tJkraln
'• strony grozi naszemu narodowi i państwu. Dla tego
To, co miało pa cyfikować nastroJ
k
ców _ ugoda z 1935 r. s tało się jak gdyby podu też zarówno przeobrażenia w Czechosłowa:~ji, ja
i;zczeniem ich do żQdań, zgoła bezzasadnych.
i kwestia ukraińska, powinny być traktowane z więk
tointt:z~ w~
Ustępstwa Ól\'::zesne, poczynione w porozumie szym realizmem, niż to ma miejsce obecnie. Mistyniu z Ukraińcami stają si ę obecnie tytułem do za ka ,,federacyjna", podobnie jak wąski, emocjonalny
Wgkil!
Ni~mc:ami.
'
·k
p o1a kow
' me
· m~~ Hosunek do kwestii czecho&l:owackie1· powinny ustą
jęcia stanowiska, którego ni t z
źe zaaprobować. Chodzi nam już n~wet ?i.e o sa pić miejsca szerszemu poglądowi na te - jak s~ę
LONDYN 13,5. W izbie gmin odbyła się sobiście. Z wyjaśnień tych wynika, że obecny żołnierzy, W latach poprzednich, zanim prl!l
mą zasadll autonomii, nad czym w teJ .chw_i_li dysk.u okazuje - łączące się ze sobą zagadnienia. Od tego I wczoraj po południu debata w sprawie brytyj- program lotniczy przewidujący 1750 sam6lotów gram rozbudowy wojsk lotniczych został rozpf
skich zbrnJ·eń lotniczych.
w pierw~zej linii bojowej, zostanie w końcu częty, było szkolonych przeszło 300 pilotów rotować tu n(e b ęd z i emy, 1ecz 0 pretens1e, l ~ w pa~: bowiem jak1,1 po stawę przyb:erzemy w tej poczotko
stwie polskim naród polski dąży do rewmdykacJi wej fazie roz,p«>~zynającego się doniosłego procesu
Już od pewnego czasu koła polityczne wyra bież. roku osiągnięty . Do tej liczby nie wlicza cznie. Obecnie szkolonych jest przeszło 1850.
(kładziemy na to słowo właśnie nacisk) swego sta politycznego w dużym stopniu zależeć będzie jego żały obawy, że pro gram zbrojeń lotniczych nie się samolotów posiadanych przez dominia. Jeże W poprzednich latach brytyjskie wojska loQtinu posiadania ; pretensje takie musi każdy Polak dalszy przebieg orn na.Hępslwa, jakie za soh1,1 po- jest wykonywany z na leżytą energią. Minister- li uwzględnić rezerwy, to liczbę 1750 maszyn cze przyjmowały około 1000 ochotników rocznif
potraktować, jak uroszczenia.
ciągnie.
stwu lotnictwa zarzucano wadliwą ol'ganizację i należy zwiększyć do 3,400. Stan 'samolotów w dla przeszkolenia, oeecnie przyjmowanych jen
Zobowiązań takl:ch nie m a.
Polska myskala Kur. Polski. :
brak sprężystości. W związku z tym krytyko- pierwszej linii bojowej wojsk lotniczych metro 11,000 rocznie. W ob rębie W. Brytanii znajdu~
Ziemie Czerwień ską z bronię w ręku. Zlikwidowa
Bankructwem wr~cz sensacyjnym kończy się t.. W8;110 os~ro ministra . lotnictwa lor~a Swintona, polii podniąsi ony zostanie do 2370. Ponadto licz je się 13 szk(>ł ćwiczebnych dla lotników. Li~
ła cdkowicie rewoltę ukraińską. Wyparła zaś n~- zw. polityka normal1izacyjna, zapoczątkowana w ro I ktorego Jednak prenuer Chamberlain stale brał ba samolotów wojsk brytyjskich zamorskich, nie ba robotników, zatru<ini•mych w przemyele ·1<>'"
jazd Sowietów, które fakt ten u xnały w ! raktacie ku 1935 wobec Ukraińców przez ówcze&nego mini W obronę. ,
.
.
. wliczając dominiów, doprowadzona zostanie do niczym wynosiła w r. 1935, 30,000, a obeenił
Ryskim. D~yzja Konferencji Amhasadorow z 14 ;.tra Spraw Wewnętrznych p. Ko&~iałkowskiego.
Deba~ Je~t po~~ekąd pun,kte_m _kulmmac~•J  liczby 490. Specjalnie lotnictwo marynarki wo wynosi ona prze szło 90,000.
marca 1923 r. przyszła późn;ej i wyraźn ie s ię pow?
A pocz11tki były tak m1:łc. Ukraińska partia naro nym cał_eJ teJ a~CJI, w ktoreJ b10rą udział jennej przeprowadzone będ zie do ntanu 500 sa
Wy j aśnienia ministrów uspokoiły do pewnE'
molotów. Przy powyższych liczbach mowa jest go stopnia atmosferę izby gmin, ale w dalszym
łuje na ustaJon:,i już wówczas gran icę polsko-rosyJ dowo.demokratyrzna (UNDO), za cenę wielu obiet ' wszystkie stro~mctwa:
,
..
ską.
nic oraz zdobyczy narodowych i gospodarczych ;
~zec~ znam.ienn.a,, ze dW:a naJ_bc;irdz1e~ r~,ą~ tylko o pierwszej linii bojowej. Jeżeli doliczyć ciągu wię kszość izby stoi na stanowisku, że
Jeieli więc Ukrai ńcy dziś występują z ośw i a dcze- w v:ęla udział w wyhorarh sejmowycl1, a przywódca I pop1.eraJ ące d.z 1en~1k1, a n:uan owic1~ „Tn_nes i rezerwy, wszystkie te liczby należy potroić.
spręży stość i ·organizacja brytyjskieg„ progra•
niami, mającymi wywolać jakieś ujemne dla . Pol ukraiński, poseł Mudryj zo stał wybrany nawet wi· , „Da1l~ Teleg1aph. wy st~p1ły z dłuzszr.m1 arty:;
Wojska lotnicze przed ro zpoczęciem wykon)' mu zbrojeń winua by ć znacznie ulepszona. Te:ł
ski wrażeni e za ara ni cą, wyb;erając moment, kiedy cemarszalkiem Sejmu.
,
I kuła~ wstęp~ym1, w ktnrych wsk.aZUJ~ na stu: wania programu zwiększenia zbrojeń wynosiły dencja izby gmin zmierza ku temu, aby narzu•
postulat autono~ii terytorialnej jest wyzy skiwa~y
Trzy lata trwała sielanka normaliza:r)jna. Z sznosc kry~yk1. pod .adres~m . med.o,.,,,ateczneJ 40,000 oficerów i żołnierzy. Obecnie wynosz4 cić ministrowi lotnictwa komisję śledczą, celem
1
przez jednego z naszych sąsiadów dla rozwalania ziem Małopolski Wst·hodniej nadchodziły w tym spr~źy~to.sci m.m. l~t~1ctwa i WZ~W~Jąc 1'7'ąd do one 70,000, a w ci;igu najbliższych 18 miesięcy be zpo ś re dn iej kontroli parlamentu nad d ziała!
pailstwa druv;iemu sąsiadowi - to trzeba w tym w~ u asie liczne wiadomości alarmujące 0 coraniu się pod,Jęc:a JaknaJdaleJ id_ąc~ch wysi~kow, aby spro ich Ftan liczebny ma zost.ać podniesiony o dal- nością min, lotnictwa. Czy jednak rzlłd aię u
d :itieć objaw rachuby dość wyraźnej, ale j ~dnoczes elementu pohkiego, 0 dzi wnej obojętności włarlz stac mezbędn:I:'~ .zbroJemom lo~mczym.
sze 40,000. Na 1 stycznia 1940 r. brytyjskie to zgodzi, wydaje si ę dość wątpliwe.
nie mylnej. Nie u wz ~lędnia 0 na, że Polska 1est zbyt, odnfnistraeyjnych, 0 zatracie polskich placówek.
, Debatę , ~am1cJOWl_lł poseł hberalf'.Y . See.ly, wojska lotnicze liczyć będ ą 110,000 oficerów i
j u ż silna, by kto ś m ógł się wtrą ci ć do jej spra w 1Znakomity geograf, prof. Romer u s iłował wielo· '<tory zwrocił uwagę . na postęp y niemieckich
wewnętrzny·h. GJo, ukra; ń,ki nie wyw?ła już rch a I krotr.( e wstrząsnąć opinią ogółu ; gen. Tokarzew- : bro~ef1 lotniczych] twierdząc, że ·Niemsy są . w
w Londynje, czy Pary żu, ale wywoh Je w Wars7.B sk i pró bował stwo rt)'Ć porozumienie wszystkirh ;tame produkowac 400 do 500 samolotow m1ewie, z kt órę porozumienia o:c uł a t w i .
~ tronn ir'tw pol~ kich db przeciws•awienia si ę pocJio .; ięcznie . Za rok zdaniem pos. Seely, Niemcy
Lokalne. sulccesy a:;owsłańców.
doi·( ukrRifo•kiemu. Usiłowania te ni e były mile wi. dojdą do .7000 samolot ów, w pierwszej linii boWarn. Dz. Nar.:
dzinne przez z.wolennikriw t . zw. normalizacji.
jowej, ~odcz~s gdy W. Brytania za dwa lata
SARAGO? S.<\, 13 5 - Korespondent Ha- z ej ść z pólnocno-wschOclniego stoku Sierra
„Diio" dono$i, ż~ iln ia 7 mRja 01lhyło 1if ool oto nagle Ukraiń cy wypowiedzieli „normalizu będ~1e ich miała tylko 27 00. W r. 1918 W, Bry va~a donosi, że od dzi ały generał a Valino, de Canada od wsi Rio de Fontanette. W śród
alcdzrnie Ct>ntralnego KoJ11 itc1u T ~k ra1łi•ld„ c<> 'le. . rję", zażądali autononi:i terytorialnej na wszyst- tan~a mogl~ pro??~owac 30,000 samolotó~ ro- k_tore dotarły do wsi Cantaviesa pos uwaj ą .kowe j części frcntu został zajętv waż ny w~
cjon3lno.DeJ11okra1~-~ -n eg;o .Ob~edn an.i•. na k ·~~ym kk·h ziemiach, zamies~kałych . pnez ~u?ność ukrai ń· czme.. Nalezy doJsĆ do tego samego poziomu s1_ę w dalszym ciągu nu l a<'h9d ~v~dłuż .dra- , zeł ~ omu ni kacyj!1y Vi cs.a llep uz. W reszae
uchwalono rl r 1danic;i:, za,1'.craJ:].CIJ t-t<l"""' P"htycz sk11 w Polsce. Stało się to 01ewętpliw1e pod wpły- obecme.
gi Z Al bc cac~r do Te· ~e!i: . o <r1zl1 ą c Sierra orlr1 7i'.lly powstancze z bl i żyły się do Sierra
ne f P~o ohozn.
wem rozbqdzonyrh w Europie narjonalizmriw, a
Równocześnie z del•atą w izbie gmin odbyła · Polomita. Na prawym : krzydle frv ntu a:-m:a, J e P 0bo od strony T eru elu. \Vsk.utek ti'dt
żądania te są niebylejr.kie. UNih"'i <!<>maga !li:~ z pewności11 nie he: ud:iJ:ału obcych rtk i obcychł· ~ię r.~ież _debata.w izbie lordów, w kt?rej Wf I gen. Vareł a
p r~eprowadz1la
jeónoczd!1f41l rn1newrów front pom ;ędzy Teruelem a W,•amania "ukraiń skiego" narodu w Pol•re •a od- poduazczcń dywersy1nych.
Jaśmen udzielał mm, lotnictwa lord Swmton o· trzy manewry. Pierwszy z nic'h pcn...-ullł brntc.-m t•ycczy lekko zaikrzy~-.na Jini._
Niemczech. Do dotychczasowych 21 milio·
nów doliczyć należy 6 milionów katolików
austrlackłch, czyli że razem jest obecnie w
Niemczech 27 milionów katolików t. zn. 36
proc. ludności, gdyż liczba ewangelików
niemieckich dochodzi do 41 milionów (54
proc.), 10 proc. ludności niemieckiej przymaje się do innych wyznań. Przez przyłączenie Austrii do Niemiec Kościół katolic·
ki zyskał dwie archidiecezje i cztery die~ezje. Rzesza niemiecka ma zatem obecnie
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1.30

wieku, a otrzymamy niewesoły obraz ży
cia większości ubogich rodzin miejskich.
Nic dziwnego, że w takiej atmosferze
wyrasta dziatwa ze złymi skłonnościami z
chorobliwą pobudliwością. z nadwyrężo
nych systemem nerwowym; przewrażli
wiona, anemiczna; że niedostatek . wyciska swoje piętno na fizycznym rozwoju
dziecka, hamując normalny jego rozrost
tak w dziedzinie duchowej, jak i fizycznej.
że ogromny odsetek dzicł:i jest rachityczny, niedorozwinięty, przedstawia marny
dorobek populacyjny, lichy kapitał sił robocz eh słaby element obronności Pań
stwa: '
Dziatwa na koloniach letnich ma możność oderwania się od smutnej codzien-

rzo..,i•
..., „

1'1

powietrza, swobody

społeczeństwa traktuje szechniejszych plag, dodajmy trudności nej powszedniości, ogląda inny, obcy czę
Kolonie uczą i wychowują, są przedłu
. wyłącznie
jako
in- miesz<ka11iowe, gdyż w jednej izbie gnleź sto jej świat. styka się bezpośrednio z żeniem dodatni ego wpływu szkoły, w in15.32 stytutję doraźnego dostraczenia dzieciom dzi się nieraz po kHkanaście osób rożnego przyroda. A przecież nic tak <lodat11io nie uej formie.
Uczą wspólnoty, wyrabiają
19 51

w

w

słońca,

Nakaz rozbudowy instytucji kolonii letnich

3.48

rozrywek, dania im możności zaczerpnięcia świeżego powietrza, no i przy tym
- - - - - - - - - - - - - - - - lepszego odżywiania, użycia ruchu, swobodnego wyżycia się na łonie natury.
z,vi~zek Spółdzielni
Tymczasem nie neguj ąc, iż wymie!iioMleczarskich I Jajczarskich
ne okol!czności odgrywają nie ostatnią
notuje ceny
sklepach:
rolę, stwierdzić trzeba, że sedno zag;::dnicnia leży głębiej.
.
•
.
!<OrZyśct pl~ną~e dla dzt~cl z kotom!
DETAL
letnich są dwo1ak1e~ ro~zaJt~: d~chowe ~
RUitT
materialne. .stano~v•ą w1ę~ kolome letnie
~~ve~o ~odtak ~keję prot hłaktycznąd prize1 kg~ zł. 1.10
iw o es ru .cy.1n~m wp Y.woT na ~c 10lnak n•
wą konstytuc1ę dz1eck~ w1elk1ego miasta,
etylc1ec1 •
w. którym czyha !la Imzdym kroku ohyda
.I\ WIAS .a. CH.
u!tcy, grz~ch ut~1ony, czasem zły wpływ
N
,.,
mezgodne1 rodziny, brutalne wyzwiska,
ordynarny, bezwzględny i szorstki stosu• 11111:.f
nek najbliższych.
1~
Elegan:ki dżentelman 0 czupryn<ie Szopena i
Kolonie letnie tych wszystkich wad
palcach Paganinieg0 siedzi obok mnie w tramwa- naszego życia nie usuną, ale mogą je umiej
ju. Od czasu do czasu przebiera nerwowo palcami scowić, mogą zapobiec rozwijaniu
się
po brzegu teczki i przybiera dumne pozy. Zazdro- pierwiastków szkodliwych dla zdrowia
uczę mu - jest na pewno artystę! Te palce, te wy- moralnego i fizycznego dziecka, O ile zło
smukłe palce artysty, nie schodzę mi z oczu. Wid?.ę nie zapuściło zbyt głęboko korzeni i o ile
je, jak przebiegaj11 nerwowo klawiaturę!
W duszy dziecka nie
ma przyrodzonych
Przybyło

13 maja t938 ro"-.

- O ile si, z.nam na ludziach„. mruczę do sie
bie i 1 · •ję odgadnąć nazwisko meg0 ~hwilowe·
go sąsia1..j, To będzie pewnie pianista X. Nie, to
napewno Ygrek! Tak, 0 ile znam ludzi!
Do tramwaju wszedł jakiś drugi jegomość o fit
jognomii Mefista. ZdjQł. szarmancko kapelusz 0 szerokich rondach i &klonii si-: mojemu ąsiadowi.
- Wltam mistr-za, witam drogiego mistrza! krzykn 11ł na cały wagon.
Mistrz zaczerwienił aię p 0
białka wielkich,
matzycielskich oczu.
_ CzeU, mimzu, cześć, na wzajem.
Obaj mistraowie ukisnęli aię serdecznie. Wszy
S'!f obecni w tramwaju pua.żero111ie przyglądali ~ię
z zajęciem paru artystów.

złych skłonności.

Przepisy dla Kolonii przewidują wypadki nieprzyjmowania dzieci o wyraź ·1ie
zarysowujących się w ich c'irnralder:ze
złych skłonnościach; przewiduje się również usuwanie dzieci niepoprawnych, mo· gących wywierać zgubny wpływ
na
rówieśnitków.

Jeżeli weimiemy przeciętną rodzinę
naszych warstw robotniczych, to nie generalizując zarzutu, nie uznając go jako
nieodzowny składnik tejże, przecież musimy przyznać, iż daleka ona jest od ideału. I trudno się dziwić temu stanowi. Warunki gospodarcze, walka ustawiczna o
byt, ciągły łęk o jutro, zakłócają życie ro. nadzinne częstymi zgrzytami, pow od uią
głe wyLuchy złego humoru, swary i kłótnie
Dodajmy do tego alkoholizm, stanowiący
jedn~ z najgorszyc'il, lecz niestety, najpow

działa !1a netwy jak właśnie spokój prze- zmysł praktyczny, poszerzają zakres zainstrzeni, nic tak nie nastraja pogodnie, jak teresowań dziecka, hartują jego wolę 1
uśmiech słońca, i nic talk nie działa odżyw wprowadzają go w inny świat, rozwijają
czo, nie dod.:ije chęci do życia, jak racjo- w nim ~ównież zmysł obywatelskiego
nalny posiłek, odpoczynek, stosowna za- współżycia, stwarzają atmosferę koleżeń
bawa.
skiej harmonii.
Wyliczywszy dodatnie strony Kolonii
Letnich w odniesieniu do dziatwy, należy
podnieść, iż społeczeństwo zyskuje przez
tę instytucję bardzo wiele, bowiem jest to
działanie na dłuższą metę, na przyszłość,
drogą podnoszenia zdolności
fizyczne.I t
duchowej t}i:h setek tysięcy młodzle7.y,
które przyjmą kiedyś ciężar obowiązków
obywatelskich od starszych,
Z tych powodów wypływa nakaz roz„
budowy kolonii tetnlch.

Obiecy"1'ałi
żądając

20 tys.

znaczków pocztowych na
Para oszustów przed

(a) W dniu wczorajszym przed Sądem
Grodzkim w Łodzi stanęli Pinkus Goldman
i jego przyjacióltka Ryfka Szulimer, oskarżeni o oszustwo.
Rozprawie przewodniczył s. Salmanowicz. Tło sprawy było następujące.
We wrześniu ub. r. w części prasy łódz
kiej i w innych miastach ukazały się ogło"'.
szenia, że do oddania jest dziecko, za dopłatą jednorazowo 20.000 zł. na koszta
wychowania. W ogłoszeniu podano, iż reflektanci winni nadesłać listy pod adresem „Skrytka pocztowa 385 w Urzędtie
Pocztowym Łódź I", przy czym winni dołączyć znaczki na odpowiedź.
Policja zwróciła uwagę na olbrzymie
ilości listów, nadchodzących 2e wszyst1kich stron !kraju pod adresem skrytki
pocz1owej, i zarządziła obserwacje.
Ustalono, ie skrytka jest zapisana na
nazwisko Pinkusa Goldmana, jakoby zamieszkałego przy ul. Zawiszy .22.
Pod tym adresem znaleziono '.Arona
Goldmana, który wyjaśnił, że ma brata
Pinkusa1 ale ten od kilku lat nie jest obecny w lodzi. Dalsze obserwacje ustaliły,
że listy odbiera ze skrytki pocztowej jakaś
kobieta, którą okazała się Rytka Szulimer.
Policja udała się w ślad za Szulimerową i
wkroczyła do pokoiu umeblowanego przy
ul. Narutowicza 25, gdzie Szulimerowa

złotych,

odpowiedź.

sądem.

mieszkała wraz z przyjacielem swyni !wróżbą, zamierzała oddać swe dziecko za
cloldmanem Plnkusem. Znaleziono oboje dopłatą 20.000 zł. Goldman zaś zmienił
przy pracy. Okazało się że otrzymując setki propozycję żony i czerpał zyski w oszuznac:zików pocztowych nie tylko na odpo- ka1iczy sposób.
wiedź, ale na dodatkowe k-0szty, czerpali z
Na rozprawie Goldman I Szułmlrowa
tego wcale pokaźne zys.ki. Niezależnie od nie przyznali się do wiuy, wy}aśniajac ie
tego pisywali do niektóryc'l1 upatrzonych jedynie przez pomyłkę OE!łoszenia wyp~dły
kandydatów i otrzymywali przekazy na odmiennie.
..,
~oszty załatwienia spr~w~; ?kazało się,
Sąd po rozp.oznaniu sprawy zarządził
ze SJoldman ma „rel!g11_ną
z?nę. Goł~ę przer~vę, ~apow1adając ogłoszenie wyro'ku
Wemberg we Lwowie 1 ta za1muiąc się w dnm dz1s1ejstym.

Stan sanitarny i stan dróg
podniesie gmina Chojny.

W lokalu Zarządu Gminnego w Choj- muszą wziąć równiez czynny udział właśei
nach odbyła się konferencja rady gminnej ciele nieruchomości.
i przedstawicieli mieszkańców z przybyW
• • •
ł
t
t
·
_ wyniku obrad rada gminna posta„
ym
s
aros
ą
powiatu
łódzkiego
mgr.
'f"r.
nowiła
zabrukować na swoi' koszt ulicę
Po kilku dniach inów •potkałem mistuów w
Denysem.
11 Listopada, co jest konieczńe ze wzglę„
wagonie tramwaju.
- Mistr21 grał d:ll'iś,, doprawdy, bosko! - wy·
Na „ro~ac~". tych omówion? szereg du na potrzeby straży ogniowej, której rekrzylmtł Mefisto.
bolą.czek istm:iących na terenie gminy miza znajduje się przy wspomnianej ulk:y.
Mistl'! o czuprynie S1opena opuścił oczy.
,••••••••••••••'
Cho1ny, zw~acaJą~ . zwłasz:za. ~wagę. na
- Starałem sl~! Jak mogłem, jak mogłeni!
POLSKIE mu. Q PODRÓŻ"
sprawę. komeczn?sc~ podn1es1e01a poz10odparł mtydliwie,
NOM\NAC)E W URZĘDZIE
lhu. s~mtarnego 1 poprawy stanu dróg w
Cały tramwaj przysłuchiwał 1i~ 'I na.pi~ciem roz
WOJEWóDZKll\1.
gminie.
mowie dwóch mistrzów. Odłozyłem tradycyjnę ga·
Minister
Komunikacji dekretem z dnia
Starosta Denys obiecał zająć się tymi
1
zett ł r6wniei nadstawiłem u1zu.
1
28 kwietnia br. zatwierdził mgr. Józefa
sprawami. Jednocześnie zaznaczył, że w
- Na pewno pianista - mruczałem, r.tucaiąc
akcji nad podniesieniem startu sanitarnego Orłowicza na stanowisko kierownika odukradko~e spojrzenia na wysmukłe palce.
działu drogowego w wydziale komunika•
Łódź. Piotrkowska 16 i 65
cyjno - budowlanym Urzędu Wojewódz...
Tel. 101-01 i 266-50
kiego Łódzkiego.
l tak tł~ juł składało dalej. Co ktilkl dni re.
P. Orłowicz poprzednio zajmował stagula.tnie widziałem moieh mistrzów w tramwaju.
Władze
wykryły
sprawców
tego
samego
dnia.
nowisko
wicestarosty w Kołomyi, skąd zoPewnego razu siedział obok mnie pnyjaciel Ka
~
1\
stał
przydzielony
do Urzędu Wojewódz"'9 znakomity aatyryk salonowy.
Nocy wczorajszej w majątku Łagiewni- dzących tajny ubój, władze policyjne
kiego
w
Łodzi.
,
- Cóź ei~ tak patrzysz na tych jegomościów?
ki pod Łodzią nieznani. sp~awcy wł~~ali szybko wyjaśniły sprawę, odnajdując jesz- r.apytat mnie zgorszony.
li
się do obory w zagrodzie Michała OleJmka cze wczoraj zarżniętą krowę .w domu przy
NOCNE DYŻURY APTEK.
ul. Tokarzewskiego 7. Tutaj ustalono, że
- Ci? - odpadem. Ach, to 111 znakomici arty. I
ł
i skradli mu krowę.
a) Nocy dzisiejszej dyżuruj!! apteki.:
ści! Nie znasz ich przypadkiem?
ły
Powiadomione o kradzieży władze po- kradzieży krowy dokonali trzej mieszkań
L. Steckela, Limanowskiego 37, Sz. JankielewiKuio wybuchnął imiechem.
IDOWIOtlaw
licyjne1 natychmiast wdrożyły dochodze- cy tegoż domu Julian Sadowski, Ferdynand cz:i, Stary Rynek 9, T. Stanielewicza, Pomorska 91.
A. Borkowekiego, Zawadzka 46, B. Głuchowskiego
- Artyści? No tak. Wielcy artyŚdi. Ten 0 ku<l
fłlOl"iZUD
lnie i ustaliły, że ślady złodziei prowad~ą Staniszewski i Zygmunt $wierczy11ski. Oni Narutowicza 6, St. Hamburga I Ski, Główna SO, L.
również
zarżnęli
!krowę.
tateJ ciuprynie zdobył przed tygodniem mistrzol'IUiZUDil
<lo Łodzi. Ponieważ władze policyjne w1ePawłowskiego Piotrkowska 307.
Zabitą krowę władze przekazały wła
stwo w ping-pon~• ~a ten «rubaM!k to takte mistri
Na·t///i11nu-rów ·Zdrół lokrotnie prowadziły już doc'i1odzenia w ścicielowi
Michałowi Olejnikowi. Trzech
ZE ZWIĄZKU PA~ DOMU.
.
• zresztą 1„„
I
"
podobnych sprawach, doszły do wniosku,
al e.~ kib1·cowan1a.
W poniedziałek dnia 16.go bm. o godz. 17-ej od
Kazio nie mócł dokonczyć wyjaśnień. Wyslad
że złodzieje niewątpliwie krowę zabili, aby sprawców kradzieży zatrzymano. Będą oni
się d lokalu Związku Pań Domu Plotrkow
nie tylko za kradzież, ale i będzie
łem I trllllw~ju. N&e mbgłem patrzeć dlułej na ,Zl). 1
Paryża jmię~o od.spr~edać det~licznie ~. Łodzi, odpowiadali
ska 108 „Rewia Mody Letniej" w połQczeniu z her
za tajny ubój.
penówskt czuprynę, na wysmukłe palce I na \viel- ,.
j gdzie u.boj .nielegalny .i est roz~1111ęty.
batką towarzy~k!l. Udział biorę firmy: Szafrai1ska
- suknie i „Mnrgn" kapelusze,
kie oczy o powłoczyEłym spojrzeniu artysty.
'
_,
Posiadając szereg mformaqi o prawa. ·„
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mrtiej gdzieś w pobliżu, aby w razie potrzeby z pomocą jej przyjść, oscbą własną osłonić przed zamachem
kozackich swatów.
Roztasowali się w borze na odpoczynek, pewni, iż
ich ani Tatarzy, ani Kozacy niespodziewanie nie napadną, a gdyby się nawet zjawił jaki oddział tych oczajduszów, piernacz pułkownikowski kozacki powstrzyma ich
'wrogie zapędy. Dotąd bowiem kniaź Dymitr nie zerwał
jawnie z kózaczytną, a teraiz najmniej do tego zen':'aw
nia był skorym. Dobre stosunki z Bohdanem i pułkowmka
mi kozackimi jak nigdy potrzebne mu były teraz. Więc
postanowił się utaić, gniew na dnie serca ukryć, w pozornej priyjaiźni z Bohdanem dalej pozostawać i cze-i
kać chwili sposobnej do zadania ciosu.
Ludzie kniaziowscy, rozstawiwszy straże, pokładli
się na wypoczynek, a on sam, wódz tego dcść liczne- ·
go pocztu, siedział w ·namiocie i za'słuchany w odgło
sy boru, rozmyślał.
Naraz do uszu jego dobiegły jakoweś odgłosy, jakoby jakiś oddział jezdnych przez p1;1szczę się przedzierał.
- Kienarski! - zawołał kniaź.
śpiący opodal na końskiej derce
Kienarski zerwał
. :ę na głos pański.
-

Słucham waszą mił<Jść.

Czy slyszY'sz? Zdaje mi si ę, jakcby ktoś ku nam

c cljeżdzał.
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Pan Jerzy

'

zaczął nasłuchiwać.

· ą lpliw ości, iż ktoś nadjeż dż ar
-Zbudź

Kien C<rski

Istotnie1 nie ulegak

ku nim.

Judzi. Trza nam być w pogotowiu.
w jednej chwili, uzbroił

o garn ą! się

po-

stawił cały oddział

na nogi. Zaczęli wszyscy oczekiwać
nieznanych gości.
Odgłosy przedzierania się przez puszczę z chwili na
chwilę stawaily się coraz
wyraźniejsze i donioślejsze,
poczem czuwający ludzie kniaziowscy zobaczyli wśród
drzew jakiegoś Wołocha, prowadzącego konia za sobą
na rzem1emu. Wołoch przystanął na widok zbrojnych
Judzi, nie wiedząc, co ma począć. W końcu zebrał się
na o·dwagę i jął zbliżać do obozowiska,
- Kirtt asan jesteś?. - przystąpił do niego Kienarski.
zjawienia

się

Itarałasz

jego hospodarskiej mości.
pan hospoctair?
Wołoch błysnął niespokojnie
oczami, nie wiedząc,
czy powiedzieć prawdę lub nie. Kienarski zrozumiał to
jego wahanie i znowu zagadnął:
- Nie lękaj się waszmość niczego, Jesteśmy przyjaciółmi hospodara jegomości. Pójdż do księcia pana i jemu opowiedz wszystko, co należy.
Przyprowadzony do kniazia karałasz, poznał widzianego dawniej na zamku ja1sskim Dymitra i na pytanie,
gdzie hospodar jegomość i dokąd on zamierza, odrzekł:
~ Jegomość pan hospodar znajduje się w zasiekach
lasów bukowińskich, a ja jadę przodem .przed poselstwem hospodarskim do Nureddyna sułtana z przedło
żeniem pokoju.
- Hospodarowa jejmość, damna Rozanda gdzie?
- W warownym zamku suczawskim.
- Kto jedzie w poselstwie?
- Brat jegomości hospodara i logofet Stc~a n .
Na dalszą indagację zorakło czasu, bo oto \'. ~;ó J·
-

-

Odzie

drzew pokazali się znowu inni Wołosi, a widząc ja-1
obozowisko wojskowe, przystanęli, nie wiedząc, co
myśleć i co czynić.
- Panie Kienarski - odezwał się kniaź - idź asan
do tych ludzi i sprowadź ich tutaj. Po rozmowie z jegomo ściem bratem hospodarskim i logofetem Stefanem,
postanowimy, co nam należy dalej czynić.
Niebawem posłowie hospodarscy zasiedli w skromnym namiocie knia1ziowskim, udzielając wszelkich wyja§nień na pytania i objaśniając o położeniu rodziny hcspodarskiej, straszliwym zniszczeniu kraju przez Ordę i st~
nowisku wojsk hetmańskich,
kieś

jegomość

lX.
SZACH CHMIELNIC:htfMU.
- Kraj nasz, otwarty i bezbronny - mówił logofet
Stefan - ob ronić się sam nie może. Hetmani koronni w
dalszym c iągu stoją bezczynni i nie wyrządzają żadnej
prqkroś ci bu ntowni kom niżowym. W takim stanie rzeczy
nie ma innej rady, jak tylko udać się do Nureddyna sułta
na Ł jemu zaproponowa:: osobny pokój. Tatarzy skuszą
s i ę na okup i tego r~· :··111ta mogą od s t~pić. Po tym bę
dz iemy n: ~.·: 111_. ·; : l -!w!c:z11 iejszym p ;·zeciw działaniu
napaści.

Łódź.

w

żałobie.

Obchód trzeciej bolesnej rocznicy

śmierci Marsz.

Józefa Piłsudskiego.

I

Chwila ciszy i skupienia przy blaskach zniczy i · ryku syren.

HlfiłfNA

IO

ZDlłOWlf

Wielu higienistów twierd:ti, te jedynie
wykon ane opakowanie
proszkó • dale gwar3nc ię ca łko w itej higieny

blecbaaic&nie

Maszynowo -

bez dotyk u

rąk

wykonane proszki "Migreno·Nervosin" z KOGUTKIEM GĄSECKIEGO

Wczorajsze uroczystości żałobne w nocześnie zapalono trzy ogniska. O godz.
W dalszym ciągu zebrane tłumy wysłu
Na zakof1czenie oddziały wojskowe od(nowe opakowaaib) dają h; gwarancj ~.
Łodzi miały przebieg niezwykle podnio-120.45 rozpoczęła się trzyminutowa chwila chały w skupieniu wyjątków z rozkazu do śpiewały Pieśń Wieczorną.
obaw~ o własne zdrowie. tącłiljcie proszków
sły.
godzinach P.orannyc"h odbyły s ię w ciszy, której zakonczenie obwi eścił ponow wojska po zakończeniu wojny oraz wyjątCl'łóść uroczystości żałobnych wy• go(;U'tklEM GĄSECKIEGO tylko
w meglllanic:uii e wykonanych TOREBkośc1ołach wszystkich wyznań
nabożeń- ny sygnał syren.
ków z pism Marszałka Piłsudski ego.
warła podniosłe wrażenie.
KACH. gdyt dzięki temu uni k nie-cle narastwa, w których liczny udzi ał wzięła młotenia zdrowia na przykre niespodzianki.
dzież szkolna ze sztandarami.
.
Na na?~ż eństwo w Katedrze przybyli
przedstaw1c1ele władz państwowych i saWIELKA MISJA PRZY PARA.Fil śW. TEmorządowych, oraz oddziały wojskowe.
Konferencja
związków z prez. Godlewskim.
RESY OD DZ. JEZUS.
Pn.y K<ltafarnu zaciąg nięto wartę hono 1W niedzielę, dnia. 15-go maja b. r. roz(B.) W Zarządzi~ Miejskim odbyła się Jlegacja prosiła prezydenta G~cłl_ewsk_iego _o I $!;)ra~vie rozszerzenia kredytów na roboty
wą, w presbiterium zaś zasiedli j gen.
pocznie s ię Wielka Misja Parafialna przy
Thommee
dca O.K. IV, wicewojewoda konferencja przy udziale prezydenta Ood- unormowanie płac dla robot111kow rożnyca pubhczne.
kościele parafialnym św . Teresy (PomorJak się dowiadujemy -= związki zawoWcndorff, prez. Godlewski, przedstawic!e- tewskłego ł przedstawicieli związków za- rzemiosł, jak brukarzy, cieśli, pomiarow&'ka 123)„ ku uczczeniu 10-cio lecia istniele policji, są d ownictwa, starostwa insty- wodowytch robotników sezonowych. Ro- ców i t. p. oraz o podwyżkę zarobków dla dowe niezależnie od wyników rókowań :1a nia parafii. Głos ić je bę dą: ks. dyr. Jan
botnicy reprezentowani byli przez delega- kobiet. zatrudrtionych na Plantacjach Miej- terenie Zarządu Miejskiego zwrócą się w
'
tucyj i urzędów.
świerc i ks. dyr. Jan Pietrzak z Tow. 5aletów związków.
skich. Odnośnie tego ostatniego punktu powyższej sprawie do WOjewody ŁódZkieMszę św . odprawił J. E. ks. biskup
Zp. P.Z.Z„ Ch.Z.Z., „Praca" i Klaso- zwlą&ki domagały się zrównania płac z pła go p. Henryka Józewskiego. Konferencja z zjańs.k!ego.
Włodzimierz Jasiński.
Pierwsze kazanie misyjne wygłos zone
wego, którzy przedłożyli prez. Godlewskie catni mężczyzn t. zn. ze "ł. 3.JO na. zł. 4.40. Wojewodą Łódzkim odbędzie się prawdob~dzie
podczas sumy o godz. 10 mia. 30,
"' * *
W odpowiedzi na postulaty l?rzedsta- podobnie w poniedziałek, 16 maja.
W godzinach popołudniowych Polskie mu memoriał, odnoszący się do aktualnych
dnia 15-go ffi(l.ja.
wicieli związków prez. OOdlewskt, zainaO ile rezultaty tej konferencji będą '.vska
Radio nadało zbiorową audycję przy udzia- obecnie postulatów.
Porządek kazań mi•syjnych:
W memoriale tym przedstawiciele czyt, że miasto w obecnej chwili nie może zywały na konieczność przeprowadzenia
le wszystkich rozgłośni regionalnych.
Rano o godz. 5 min. 30 poczem 1'.>\sza
związ·ków wysunęli żądania: podwyżki pójść po tlnil postulatów robotrticzych, dalszej akcF zwiąZki tawodowe robotniAudycja nosiła tytuł : ,,Trwałe Pomniki
św. cicha.
płac 0 25 proc„ zatrudnienia pozostałych gdyż realizacja ich znalzznie odbiega od ków sezonowych udadzą się do Warszawy,
Wiełk<'ści". Meldunek z terenu Łodzi zło
Rano o godz. 9.- Msza św. śpiewana
sezonowców i pełnego tygodnia pracy. Po- możliwości Zarządu Miejskiego. Nie mniej :celem przedłożenia swyeh postulatów v
żyl wiceprezydent miasta p. Antoni Pączek
z kazaniem.
Po pot. godz. 4 min. 30 nabożeństwo z
który omów ił przede wszystkim 2 trwałe za tylni głównymi sprawami, · których za- jednak prez. Godlewski ~nterweniował bę- Ministerstwie Opieki Społecznej.
pomniki, wzniesione przez Łódź, a miano- łatwienia dotnaga się ogół robotniczy, de- dzie u władz centralnych w Warszawie w
kazaniem;
Po poł. godz. 7,- nabożei~stwo majowicie: utworzenie muzeum w mies'.!kaniu
prly ul. Piłsudskiego, gdzie w tatach 1889
we z kazaniem.
kurkoweqo ~
Porządek ten zachowany będzie przez
- 90 towarzysz „Złuk" wydawał gaietę
,,Robotnik", oraz Dom - Pomnik, wzniecały ciąg w dni, powszednie, w r.iednelę
natomiast, dnia 22 maja rozkład świ :ite
siony przy ut. Strzeleckiej.
czny
t. j.
Jak wynikało z meldunków, przekaza·
Fisk•łiŻm nie chce uznaf monarszej laski
Prymaria z kazaniem o godz. 7-mej.
nych za pośrednictwem wszystkich rozMsza szkolna z kazaniem o godz. 9-tej.
głośni, tódź nie znalazła się na szarym
Wojna króla kurkowego ze Znina z watnych, ~ac.zelnikom podatków i„ kontrybu~i, da poznański rozporządzeniem i! dnia
Suma z kazaniem o godz. 10-tej m. 20.
poborcom
1
!~h.
~astępcom,
obecme
stanow~o12-go
lipca
1921
roku.
Na
tei·
podstawie
końcu, godnie uwieczniając trwałymi pom- władzami skarbowymi
przeciąga się w
nym, albo pozn1eJszyłl\, przez ten nasz nin1ej·
.
.
. .• .
Ostatnia Msza z ka'zaniem o g. 12 111. 30
nikami pamięć Pierwszego Marszałka Pol- dalszym ciągu.
Hy przywUej, ażeby zadnemu królowi kurko- p. Jagodzk1 wniósł do znmsk1ego urzędu
Majowe nabożeństwo z kazaniem o
siki.
wemu
w
żninie,
tak
dł11go,
jak
on
królem
bęskarbowego
podanie
o
uchylenie
dokonaMistrz cukierniczy, p. Józef jagodzki,
godz. 4-tej.
zdobył podczas strzelania w Zielone świąt d~ie, nikt się n!e pow~~Ył j~kiebądź. daniny od nego wymiaru podatków państwowych
Czas spowiedzi będzie podany podAKADEMIA ŻAŁOBNA NA WIDZEWIE. ki roku t 935 godność króla kurkowego. mego wymuszac alb? suągac,. tylko ze i,:11 Ila~: za rok 1933 - 34 oraz o zwrot J'uż czę
sze
bez
przeszkody
1 w spokoJU i według nin1ei
,
.
czas
misji.
W związku z trzecią rocznicą śmierci Szczęśliwy zdobywca tytułu znalazł w szego przywileju ewobodnego pozostawić,
sc1owo wpłaconych kwot.
Zakończenie misji nastąpi ·.:a 26-go
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił statucie· prawo, istniejące przeszło pięć
My chcemy i stanowimy, ze właśnie to
Zdawałoby się, że wobec zalegalizo-·
misyjnesudski ego miejscowy Komitet urządził na wieków, iż jako „król" powinien być zwal bractwo tę samą swob~dę. mo zaży':ać jak na wania przez obecne władze historycznego maja połączone z procesją krz:,
go
i
ustawienie
tegoż
przy
kościele.
Widzewie w sali Niciarni akademię ża niony od podatku państwowego za okres sze ~ractwo w Po~an1u, !. wprawdzie tak dłu- dokumentu sprawa jest prosta i nie wygo, Jak ta sztuka 1 dążnosc tego bractwa i ćwi
k ' t
T
łobną, którą zaszczycili swoją obecnością tego królowania (1933 1935). Przywi- czenie strzeleckie w wy.mienionym mieście i.bi· maga o~e~ ~rzy. ymczasem u.rz~d s~ar
starosta Mostowski, naczelnik Chwalbiński lej ten nadał bractwu król Jan III dnia 20 nie trwać i istnieć będzie. A że my chcemy, bowy w znmie był innego zdania t op1eKradzieze.
przedstawiciele Władz bezpieczeństwa o- grudnia 1668 roku. Orginał tego przywile aby ten przywilej moc i potęgę trwalej stało- rając się na stanowisku, ie obecnie oboKrzemiński Stefan, woźny zam. pny ul. li!.,.
raz poseł J. Wymysłowski. Obolk pięknie ju. pisany w języku łacinskim, przechowy śc,i przez nin!ei~zy dokument zatrzrmał, d.Ia wiązujące przepisy podatkowe nie prze- lańskiej nr. 17, zameldował 0 kradzieży rowern,
w1ększego posw1adczenla własnoręcznie podp1'd ·
d ·
I · •
d
ł
udekorowanej sceny stanęły liczne poczty wany jest w państwowym archiwum w saJlśmy
i dla donioślejszego uwierzytelnlenia WJ UJ~ tego ro ZaJ~ zwo n.'ema, o .rzU<~l Kradzieży dokonano z klatki schodowej szkoły przy.
szłatldarowe, na sali zaś zgromadziło się Poznaniu. Tłumaczenie jego na jęuk poi zawieszoną państwową pieczęcią zatwierdzić poda111e p. Jagodzkiego. Mistrz cuk1errit- ul. Al. Ko ś ciuszki nr. 21 wa rto ść skradfilonego roweru 150 zł.
około 1OOO osób.
.
rgzkazałi.8my.
czy, a zarazem król kurkowy zwr6cił się
ski brzmi następująco:
·
- Smoczyń ski Henryk (zam. pn y ul. DQbrows
„My Jan III-ci, oznajmiamy naszym nt- · . D31!o ~v Warszawie na dniu 30 grudnia ro· ze skargą do Najwyższego Trybunału Ad kiej nr. 61) zameldował policji, że o godz. 20 zo·
Po przybvf iU p. starosty orkiestra ode~u Pansk1ego 1688, w 15 roku naszego panowa mitlistracyjnego, który z kolei przekazał stał zaczepiony przez 4 nieznanych mu sprawców.
grała Hymn ~Narodowy, po czym prze- niejHym dokumentem wszystkim. tym, k.tc>r:ych
na ul. Dąbrowskiej i pobity. W czasie bicia P.Ostał ~"
to obchodzi i którzy o tym dokumencie muszą ia.
KRóL JAN,
sprawę do rozpatrzenia izbie skarbowe] w lnu
wodni-czący- Komitetu p. B. Kowalski, kie- i będą wietlzieć~ że my przez kilku radców na
skradziony rower wnrtości 100 zł. Jednego z 4
Bractwo Strzeleckie arcybiskupiego miasta Poznaniu.
rownik szkoły, otworzył akademię i po- S'zego państwa w imieniu i w interesie obywaornbnków zatrzymano. Oka.zd się nim Florczyk Wła
Kto w tej sprawie zwycięży? Przez dysław zam. przy ul. Wy!ockicgo nr. 9. N•iezależnie
proszeni, abyśmy żnina,
witał przybyłych gości. Przy głosie werbla teletwa w Żninie, byliśmy
Stanisław Bog~wski,
ka.nonłk katedralny
1
d
od powyższego Sme>czyński strzeli. i zranił Paw•
przywilej
Bractwa
Strzelec.kiego,
który
pnez
p. Malinowski odczytał wyjątiki z pism
w Włocławku. świątobliwego .króliewsk:iego ma• wzgląd na ku Ł tra ycji wskazanym było- 1ickiego Mariana (zam. Odynca 64). działając w
pożar miasta został zniszczony, z naszej króby, żeby zwycięstwo stało się udziałem obronie własnej.
Marszałka J. Piłsudskiego oraz zadeklamo
lewskiej łaski raczyli nam takowy nadać i u- jestatu sekretarz własnoręcznie",
Historyczny ten przywilej bractwa tnistrza ze żnlna.
wał z głębokim
przejęciem
2 wierste: dzielić. Dlatego uwzględniliśmy ich uniżoną.
- Do mieszkania Hoffmana Wacława, zam. przy
„Przysięga" i „Błogosławieni" po czym prośbę, która w rzeczy samej jest słuszną. i U· strzeleckiego w Żninie zatwierdził wojewo
-~--111. Kątnej nr. 9 dostali &ię ll'ieznani sprawcy za po1
mocą otwarcia drzwi wytrychem lub podrobionym
dzieci szkoły_ powsz. nr. 66 wygłosiły pię zasadnloną, ażeby ich do sztuki strzelania z
którą oni przede wszystkim do obrony
kluczem i skradli 4 garnitury męskie i 2 pary pan
knie recytację „Odprowadziły Cię", w dal- fuzji,
mia11t potrzebują, zachęcić i spowod1>wa4!, ła
tofli ogólnej wartości około 600 zł. Wdrożono do
Rozstrzygnięcie Międzyrozgłośniowego
szym ciągu chór szkolny odśp i ewał dwie skawie wyżej wymieniony przywilej wydać i
chodzenie policyjne.
. pleśni: „Biją dzwony" i „ To nie prawda, udzielić chcemy, co niniejszym daje~ i udzie
·
Konkursu
- Kałużny Tadeusz, zam. w Jarosławiu przy ul.
Blichowej nr. 4 zam eldował, ze na ul. Plac Wolże Ciebie już hie ma''. Po chórze nastąpiła lamy".
„Dla
czego
zostałem radfoałuchaczem'i'•
ności 11. nieznana kobieta z mężczyzną (Zydem)
W dalszym dągu następuje ()pis cere
inscenizacja wiersza Wyspiańsk i ego ,1Posprzedali mu towar za 25 zł. który przedstawia war
monii
strzelania,
które
ma
się
odbyć
w
W
grudniu
r.
ub.
Polskie
Radio
zorgani
Prócz
tej
głównej
nagrody
W
postaci
grzeb Kazimierza Wielkiego".
tość 3 zł.
Cukiermanowi Abcamowi, właścicielowi
Na zaiko11czenie orkiestra X oddziału każdą niedzielę Zielonych świąt. Zwycil;z zowało tniędzyrozgłośnivwy Konkurs ua tysiąca złotyc'il, zostały jeszcze ufundowaekspedycji, zam. przy ul. Traugutta nr. Il zamienio
straży pożarnej odegrała
marsz żałobny ca konkursu jest obowiązarty wpłacić 30 temat „Dlaczego zostałem radiosłucha- nc dwie nagrody specjalne.
złotych polskich
do kasy na potrzeby czem". Konkurs ten, w którym wzięło uPierwsza nagroda specjalna ufurtdowa- rlo paczkę towaru, na paczkę wiorów Oszustwo mia
Chopina i marsz „Pierwsza Bryga da".
ło miejsce w ekspedycji przy ul. Cegielnia1tej nr. 3
bractwa
lub
urządzić przyjęcie dla swych dział 8 Rozgłośni Polskiego Radia, prze- na została przez Społeczny Komitet _
Radio- Wartość towaru 130 zł.
Akademia wywada na oh"rn,·:h O'.'TO mwspółtowarzyszy.
znaczony był dla nowych abonentów ra- fonizacji Kraju, który przyznał ją w. po~ta
- Policja spisała doniesienie na Zawiszę Józe.
ne wra żeni e.
W końcu dokumentu znajdujemy orze diowyc'h w oikresie od 1 grudnia 1937 r. ci 7 zł. p. Piotrowi Machowi ze wsi Więc- la zam. przy ul. Antonińskiej nr. 47 (Huska Ed.
czenie dla króla kurkowego, najważniej do dnia 7 marca 1938 r.
kowice, powiatu samborskiego.
, warda, zam. przy ul. :.\1i~iarnianej nr. 11 i Kieł.ina
NA PLACU HALLERA.
Ignacego, zam. przy ul. Nowy świat nr. 21-31 za
Każdy
nowy
abonent
radiowy,
zarejeDrugą
nagrodę
specjalną,
w
postaci
sże.
opilstwo
i zakłócenie spokoju publicznego.
'
Zakończ e niem wczoraj,Szych uroczysto••„Ażeby wymienionej Giełdzie względnie strowany w tym okresie, chcąc wziąć u- odbiornika radiowego przyz~ano p. Tadeści żałobnych były podniosłe manifestacje Bractwu Strzelećklemu wspomnianego obywa- dział w Konkursie, obowiązany był nade- uszowi Kaczmarkowi z Łodzi, ul. G ::~"'rała
UBEZPIECZALNIA WYPŁACIŁA
zorganizowane na placu Hallera. Udział w tell'!twa żnińskiego t~im wi~cej hojniejszych słać krótką treściwą odpowiedź do tej Roz Żeligowskiego 40.
ZŁ. 196.191,07
nich wzięły formacj e woJskowe, delegacje dowodów naszej łaski pokazać, obwieszczamy głośni, do której terytorialrtie z tytułu
-----tytułem
zasiłków
w mies. marcu r. b.
or7anizacyj, s towarzysze ń ze sztandara.111i, i śtanowhny nieodwołalnie po wszystkie czasy, swego miei'sca zamieszkania należał.
AKCJA ROZBUDOWY SCHłWMSKA
ażeby przyszły ta.k zwany król kurkowy każ
0 pracowane zostało
· '
sprawozdanie
organizacje pólwojskowe
sfederowane, dego roku całkowicie wolny i nietykalny poz-o
Po zamknięciu Konkursu każda RazW ROZTOCE
s
<l
•
,
•
Ubezpieczalni
Społeczn ej z dzi ałalności za
mlndzi cż sz,kolna ze si tandarami i niez1i- stał od wszystkich podatków, kontrybucyj, da
łł
nirt, składek, poborów, óllzacownft, czynszu al- głośnia we własnym zakresie zwo a :. ą uzy5kała czynne poparcie . łodZk•ch sfer 1miesiąc marzec. ze sprawozdania wyn 1 ,
crnnc rzesze s p oł ecz eńs twa łód zkiego.
Konkursowy,
który
po
rozpatrzen;u
nadeprzemysłowych.
że w miesiącu sprawozdawczvm lekarze
Wbd1e reprnzentow.:tne b yły przoz do- bo jakimi słowami lub nazwą są one oznaczo- sła nych odpowiedzi - obdarował cc·rnyJ
ne,
mogą one być przepisane dla państwowych
Jak się dowiadujemy, do powołanego Ubezpieczalni udzielili ogółem 167.746
wódce ok. gen . \ V. Thom mee, wicewoje- potrzeb, albo na obron..-, ogłoszone albo dla mi premiami te osoby, których odpowie'..!.zi
domowych 111.016. L ! wo d ę We ndorffa, prcz. miasta M . Godlew- naszej prywatnej korzyści już poprzednio d!ia zostały wyróżnione. Ale Konkurs na tym przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie porad w tym - Oddział w Łodzi ,,Koła Przyjaciół Schro ków wydano 263.004, analiz sporządzo no
skiego oraz przedstawicieli policji i staro- nas udzielonych, albo w przyszłości będą udzie się nie skończył.
lone i wymyślone, jakoteż od wszystkich i każ
niska w Roztoce" zgłosił już akces szereg 11.886, pomoc dentystyczna funkcj on1)\\'astwa.
dych
innych
oh)''Watels.kich
danin,
poborów,
Została
jeszcze
główna
nagroda
w
wyza'kładów·
przemysłowych oraz osób stoją- ła w 16.077 wypadkach, zasiłków choroPrzed ozdobionym flagami p aństwowy wartowniczej służby i wszystkich ciężarów, z
cych na ich czele, składając jednocześnie bowych wypłacono zł. 141.384,67, po łomi rnoclrlem frontonu Belwederu zaci ągnię tym prawem, niniej11ze ulgi innemu członkowi sokości tysiąca złotych.
Nagroda przeznaczona była dla tej 0 - subwencje na cele schroniska.
g<nvych 29.992,80 zł. i pogrzebowych
to war tę .
odsprzedać.
W ten sposób przemysł łódzki składa 18.796,60 zł. co wraz z wyddtikiem na zaNi'.niejszym obwieszczamy i rozkazujemy, soby z pośród uczestrtików Konkursu, któPuhktualnic o godz. 20.30 od był s ię tak ogólrtie, a przede wszystkim szczególnie rej odpowi edź jeszcze raz wyróbiona zo- dowód dużego zrozumienia pctrzeb społe- siłki dla karmiących matek czyni sumę zł.
apel wieczorny oddziałów wojskowych, po Wojewodom, Kasztelanom, Starostom, Burmi· stała z wybranych najlepszych odpowie· cznych.
196.191,07.
czem ciszę przerw ały sygn ały syren fabry- strzom, Rajcom, Naczelnikom cła, tak kraio· dzi wszystkich ośmiu Rozgłośni, biorących
w
pomnieć
tu
nalezy,
ze
podjęta
przez
3
cznych oraz bicie werbli żałobnyc'i1 . Hów- wym jak i tez miejskim ceł publicznych i pry- udział w Konkursie.
Łódz!ki Oddział P. T. T. rozbudowa schro KALENDARZYK NASZYCH NE:\iRODóW.
NA CO WOLNO POLOWAĆ W MAJU.
Do ostatecznej rozgrywki dopuszcza- n i~ka w Roztoce jest nawiazaniem do traZgodnie z przepisami łowieckimi, obow!ązujący
nych zostało 24 odpowiedzi ze wszyst- dycji materjalnego popier~nia gospodarki ITTi na terenie całego kraju (opróc:z: wojeu;ódzrwa
kich Rozgłośni.
schroniskowej w Tatrach, gdyż już ki!'; a- śląskiego ) , w maju wolno polować na następującą
i pta:two, p o dlegające czasom cd1ron.
na terenie
W kwietniu zebrał s ię w Polskim Ra- naście lat temu z inicjatywy jednego z naj- zwierzynę
nym:
dio pod przewodnictwem mjr. Sliwowskie- wybitniejstych taterników polskich - . ło
Głuszce-ko gu ty (do 15 mnja), cietrzewie-kogu ty
Maginota~
go,
S ąd Konkursowy, w slkład którego dziainina, ł.ódź zgromadiła dość poważne sarny ko zły (od 16 bm z wyjątkiem woj. pomor~l<ie
Zrozumiała
to
Francja,
przeznaczając
swego
W Genewie obtadują przedstawiciele wszystweszli przeds tawiciele Społecznego Ko- fur.dusze na cele schroniskowe, a potym go, poznai1skiego, krJkowEkiego, lwowskiego, stani
ki~.1 1.::!f1stw. Padają hasła nawołuhce do poko czasu bajońską sumę na budowę wspania!eg"<>
sławowski eg 0 i tarnopolskiego), d:..·(kie indyki.samce ·
j1i. ~ J.ówi się o spriymierzeniu wszyst,kich naro miasta podziemnego, kolosa składającego się z mitetu Radiofonizacji Kraju, Wydziału Li · przez szereg lat udzi el ała rzeczowych sub- (do 15 bm.) słonki (do 15 bm), dzikie kaczory ( z
<l6w, o wF,półpracy na wszystkich odcinkach ży labiryntu ko rytarz~', mies 1ącego kapitalne urzą tera;::kiego Polskiego Radia i in. Wszyst- wencyj schro nisku na T urbaczu.
wyjętkiem woj. pomorskiego i po zn ańskiego) , dzikie
cia gospodarczego i kulturalnego. Propaguje dzenia techniczne... Ten monument znany ogól kie 24 odpowiedzi poddane zostały gl o so~
Te
zapomniane
wysiłki miłośn i1kbw łabędzi e li dzikie gęsi (do 15 bm), wydry, kuny Jo
się hasło zamiany karabinu na kielnię ... A tym nie p. n. Linii Maginota, ~st chlubą. współcze war.lu. Wi ększ ością głosów nagroda „ty- Tatr-Łodzia n
godne sa obszerniejszego mowe (kamionki), tchórze( gronostaje, fasice, króliki
jasttzębie-goł~biarze, krogulce, sro ki . i wrony.
czasem .. , Już pełne dwa lata toczy się wojna w snej techniki.„ Na tle tej epokowej linii forty- siąca złotych" przyznana została za odpo- oś wie tlen i a w przyszłości.
Hiszpanii gdzie brat podniósł broń przeciw fikacyjnej z żelaza i betonu, muru chińskiego
20-go
wieku
zos
tał
zrealizowany
fascynujący
wiedź:
N;1 pod kreś l eni e zasłu guje, iż wza111ian
ODCZYT u TECHNIKóW.
bratu.. J~ż .tysiące walecznych padły na żyz
film szpiegowski pt, „Linia Maginota", które„Radio druh, radio brat - 'radio to za r o dięt1 przez siebie akcję inwestycvJW piątek, dnia 13 maja r. b., o go1Jz. 20,15
nych polach Chin ....
świat łaknie krwi .. , Moloch wojny jest nie- go bohaterami są czołowi aktorzy ekranu fran mał e oikienko na wielki świat" .
ną Łód zki Oddzi::it P.T .T. zas trzegł sohiP w sali Łódzkiego Stowarzyszenia Techników,
nasycony... Państwa europejskie wys yłają swo cuskiego: Vera Korene i Victor Francen,
Odpowi edź tę nadesłała p. Zofia Czysz- ek•.viw :ilrn t w postaci dwóch pokoi svpial- ul. Piotrkowska 102, p. magister .Jan 1\1:.mugie
Na
terenie
słynnego
systemu
fortyfikacyjne
wicz kustosz Muzeum Etnograficznego w Łohh fołnierzy na teren teatrów wojny w Hiszgo rozgrywa eię d.rnmat 1_nnłżeńs~i, którego o- kowska z Sierpca, ul. Narutowicza 12, !1V(''n W Roztore, do ldórych tury śd -Ioclz: ~ dzi wygło si odczyt pt. „Słowfa.11szczyzna kopal
Jf~rui i Chinach ...
W takt~ chwili staje sie speejalnie aktual- fiarą pada mąż, mesłuszme podeJrzany o zdra- iiczestniczka Konkursu Regionalnego Roz- nier.ie zaws:;:e będ ą mieli prawo pierwszc1~ na".
na, specjalnie p aląca kv.·est!a bezpieczeństwa, dę. Premiera- dziś w kinie „Pałace".
głośni Pomorskiej.
stwa.
Odczyt będzie ilustrowany przezroczami,
kwestia obrony przed okropnościami wojny.

'!'
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POJAZDóW MECHANICZNYCH.
Właściciele pojazdów mechanicz-nych ciężaro.
wych, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 1
grudnia 1936 r., oraz pojazdów osobowych :r;arobko
wych, (taksówek miejski·eh) zarejestrowanych po
raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1936 r. winni zgła
nać się do Urzędu Wojewódzkiego Lódzkiego, Wy•
dział Komunikac)jno-Budowany, pokój nr. 28 w
godzinach od 10-12 z dowodami reje1tracyjnymi i
kartami kontroli opłat na rok 1938-39, celem :r.asto
sowania względem nich ulg ustawowych w opłatach
na Państwowy Fundusz Drogowy, obowitzujQcych
od dllia 1 kwietnia 1938 r.

EXPRESS .GOSPODARCZY;
•
Kierunki. handlu zagranicznego Polski
-

'

W pierwszym kwartale rb. zaznaczył
się w stosunku do analogicznego okresu
poprzedniego roiku wydatny wzrost importu zarówno z krajów europejskich, jak i
pozaeuropejskich. Przywóz z pierwszej gru
py państw osią~nął wartoś_ć 209.9 miln. zł.
wobec 180.1 mrln. zł. w pierwszym kwartale 1937 r., czyli wzrósł o 29.8 miln. zł.
Import z drugiej grupy wynosił 125.9 miln
wob.ec 98.7 mlln. zł., co oznacza wzrost o
21.2 mitn. zł.
W przeciwieństwie do tego eksport
polski do państw europejskich ·spadł o 2.7
lmiln.
zł. (z 236.2 miln. do
233.5 złmiln.),
do poz.aeuopejskich
_ miln.
(z _a
0ł)17 5B"'I
• do
h dl 62 2,
.
mi1n.. tw 44 ·.7 mi1n. ~
~ ai~słt an ł O~)
z ~a~slk ami t e?roPJl5 ~m~ k~z a ~al ~ 1~
na a ·1c.aorzys me
a do s 1, acz o~~
naclwyz
wywozu na
przywozem Y a

k: .

,

1

.,
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znacZJnie mniejsza. W pierwszym kwartale (import 34.1 miln., eksport 11 milu :ł ), jzł. Jednocześnie poważnie wzrósł przywóz
1937 r. wynosiła ona przeszło 56 miln. zł., w pierwszym kwartale 1937 r. mieliśmy po ze Stanów Zjednoczonych A. P. starego
a w analogicznym okresie 1938 r. tytko raz pierwszy saldo dodatnie w wyscikciści żelastwa z 2.4 miln. zł. w 1937 r. do 16.9
Wit!śti
23.6 miln. zł.
4 miln zł. (przywóz 28 mHn., wywóz 32 miln. zł. w roku bieżącym, a to wskutek
INWESTYCJE W RADOMIU.
Wysokim saldem ujemnym (81.2 miln. miln. zł.). Było to wynikiem w pierwsiej wzmożonej produkcji hutnictwa polsikiego.
ramach planowej rozbudowy C.O.P. przycho
zł. wobec 34.5 miln. zł. '!" pierwszym kwar mierze rozwoju wywozu. s_zynek w puszZ pozostałych krajów pozaeuropejskic~1 dzi Wkolej
na inwestycje na terenie powiatów: radom•
tale 1937 r.) zamknęHśmy natomiast bilans tkach, .poza tym zaś wynrk1em wzmożone- obserwujemy spadek przywozu w roku skiego, ko.2fien~ckiego, iłżeckiego, kieleckiego, opo'z krajami zamorskimi.
go wywozu słodu, chmielu oraz ni~których bieżącym w porównaniu z 1937 r. z ArgQP czyńskiego, koneckiego, opatowskiego, jędrzejew
Przechodząc do obrotów z poszc7.e"ćl- innych ziemiopłodów.
tyny (z 1 J.2 do 7.8 miln. zł.), z Australii skiego, pińcz.owskieg-0, stopnickiego i undomierskie
nymi kajami, podkreślić przede wszystW pierwszym kwartale rb. powstało (ze 13.0 do 8.9 miln. zł.); natomiast go. Niezaleinie od inwestycji w tych powiatach posta
kim należy poważny wzrost wywozu do znowu s'aldo ujemne w wysokości 33.4 wzrost przywozu głównie surowców prze- nowiono budowę kolei Radom-Ostrowiec prze1
największego odbiorcy towarów - Anglii, miln. zł. (przywóz 48.9 miln., wywóz 15.6 mysłowych wykazują Indie Brytyjskie (z Iłżę: budowę booz.nicy ko lejowej do terenów fabrycz
a mianowicie z 43.7 do 53.7 mi1ln. zł. przy miln. zł.). Obserwujemy przede wszyst- 6.7 do 8.7 miln. zł.), Indie Holenderskie nych, budowę wiaduktu na przejeżdzie lubelskim. hu
niezmienionym. prawie przywozie. Do Nie- kim pewne zmniejszenie się wywozu szy- (z 3.5 do 6.3 miln. zł.). Na szczególne pod dowę tnuelu pod przejazdem Młodzianowskim, budo
kilku gmachów szkolnych na pNedmieściach Ra
. ·wyw1ez
. . 1 1.ś my w r..
b za .47 .5 m11ln.
· z.ł nek konserwowanych ( w I :iewart ate 1937
· wzros t przywozu z wę
m1ec
• kre śl en,1· e zas ł uguie
domia i tp. Inwestycje te mają być wykonane ze sp~
wobec 37.0 miln. · zł. wywozu w 1937 r, r. wywj.eziono za 13.3 milin. zł., a: w I kwar Chile o 0.9 miln. w I kwartale 1937 r. do cjalnych funduszów, przeznaczony•ch na rozbudowę
lecz jednocześnie " obserwujemy wybitny taile rb. za 10.l miln. zł.), oraz: niemal zu- 5 ·miln. zł. w analogic:miym okresie rlJ. C.O.P,
wzrost przyrostu (z 34 9 miln zł w I pełny zanik wywozu słodu,którego wywie- Głównym artykułem przywozowym jest
CIEPLOTA BALTYKU.
tkwai:tale r. ub. do 54.7 mlln zł ~ ~nalo- zlono w 1938 r. za 0.2 milln. ił., w6wcza11 miedź.
B. R.
Prowad2lone w cięgu ostatnich 10 lat w Gdyni po
gicznym okresie rb.). Wzro~t ~ywozu 0 _ gdy w 1937 r. wywóz osiągnął 4.2 miln.
~ia.ry ciepłoty morza w okresie zimowym wykazuję,
Ili temperatura ta przekrac.za zasadniczo tempert
bejmuje niemal wyłącznie maszyny, apaturę powietru. Okazuje l!lię, że nawet najniższa
raty, instalacje elektrotechnkwe f stoi w
temperatura w lutym wyruisi I stopień, w etyczniu
związku z regulacją przez Niemcy zamroi tnaf'CU - przeciętnie 1.7 st, w grudniu - 3.5 n„
żonych należności Polski za przewozy koa w kwietniu podnosi się już do 4.8 st. Nieco ni:Z·
na natomiast jest temperatura zimowa morza w
lejowe w tranzycie.
Pa~stwa Małe) Ententy przodu ill
okolicach Helu.
Wydatny spadek wywozti zbota sta•
na plovldba." Q tonaty 269.370 fon l
nowił główną przyczynę zmniejszenia si~ ' - W. · tych ,<!nlach' (>publikowane
WANDALIZM.
stafy
dan~
statystyczne
odnosząC'I
•!ę
(Io
34.901
HP.~ , 1Brodarstwo Slme Szulca o
ogólnej cyfry elksportu do szeregu krajćw,
Z szeregu miejscowości w całym kraju donoszł
siły
nuylgacyjnej'poszczeg\)lnych
państw
22.726
ton
tonaży
i
2.480
KP
ai
wreszcie
jak do Danii, Belgii i Norwegi·i. Znaczne
o. eo-raz wyraźniejsz~ nawrocie do wysadzania dróg
zwiększenie obrótów wyikazuje Bułgaria; na Dunaju. Stan dzisiejszy; przedstawłai "Srapsko brodarska <irusztvg" Q .tonażu bitych drzewam& dztktmł, a przede wszyńkim d~hi.
•ł
ł
' 40.642 fon t 3.051 HP.
n,. Jest to niewątpliwie wynik niedostatecznych re~
przywóz do tego kraju wzrósł i ~US <10 sio HlłfpUJIJCOf
zultatów, jakie dało wy11adzanie dróg dl'Zewami owo.
Niemcy, P.08fa<taf11: triy towarzystwa
..
.
-·
·
9.5 miln. zł., a Jednoczefoie :wzrósł wy!egługow,e,
któ~h
-najsilniejsze, Do-.
Rumunskle to~ar~ystwa t.eglugowe cowymł. W czasie bowiem ow<>cowania duża częś~
1
wóz z 1.0 do 3.2 miln. zł. Prawie ośmio nau • DampfschttfahrtgeseUschaft r{PD- na ~unaj~ są: Navigahunea f1uv1ala roma drzew niszczone była przez ludność,
„
krotnie wzrósł wywóz do Hisz.pa nH {z 0.7
SO)' Hle!ała at do A.nsch1ussu do 'Austrii na (NFR~ o tonatu .97.361 ton, ł 19.015
imiln do 5.0 miln. zł.)', przy czym JednoZWIERZYNA LOWNA W BIALOWIEżY.
Według da'lrych zarzędu Parku Narodowego w
czes,nyni spadku przywozu z 2.$ do 0.6 DDSG .p·osiada na Dttnaju przestrzeń <>kr~ HP. i S·oc1eta romana dunereana .(SRD) o
Białowieży, &tan 2wierzyJJy łownej przedstawia si,
miln. zł. Wzrósł wywóz do Itam z 9.S 'do tową dla 291.460' ton .11 motory 0 sile tonażu 9ł.790 ton t 6.165 HP.
obecn~e następujQCO 1 S wilków, 8 rysiów, 9 lisów,
Ll<>yd .~ Bawarskil '.(BL)' sna1
Czecholsfowacjai ma własn·e pańs'two- 49
14.!S mim. zł., do SzwaJcaril z 4.3 Cło 7.fj 45.850 HP
Jeleni, 72 dziki, 74 sarny, 15 zajęcy, 3 kuny, 4
miln. zł., do Grecji z 0.8 do 1.9 mfl·n. zł. 152.807. t<>n I '15.220 HIP, a wreszcie rrowa we towarzystwo teglugowe Q tonażu tchórze, 9 borrnków, 2 wydry i 15 sztuk głuszców,
Jest to liczba :taillte minimalnL
· Z kra}ów pozaeuropejskićri najwfęA{sze rzyshvo południowo • nlemtecklt [(SDO)'. 93.579 ton i 15.100 HP.
l
zmiany wykazują <>broty ze Stanami Zjed- 'nia 18.387 ton I 2.7301HP.
M'~głer&ka
flota
na
DunaJU
·akfa<ła
tTę
Ogółem
flota
Cłunajowa
paifatw
Ma2UBRY
'A
PRYszczyc~
noczonymi A. P., które posiadają don!JOsłe
. Oliawa przed rozprzestrzenianiem 116.~ pry&zctycy
znaczenie dla naszego ob.rotu zamorskiego. 1 okrętów towa1'zyatwa MFTR '. (W~gler- łeJ Ententri dy~po11uje przestrzenią 'dla w~ród bydła doprowadziła do zamknięcia w ostatnkh
!kle
rowa.rzystwo
teglugo'W'S
rzeczne
f
616.468
ton
a
srła
JnOtorów
jednostek
że
W ciągu ostatnich lat Polska czyniła wielczasach ~tkich 2wierzyńców żubrów w Polsce.
kie wysiłki w kierunku rozszerzenia swe- morskie)' . rozporz11:dzaf4ce przestrzenią· glugowych wynosi ogółem 80.720 HP.• Dotyczy to Biał-owieży, Smardzewic, Pszczyny i NieZ"l't1i.erZl}'ńce pozostano zamknięte dla pub„
go dksportu do Stanów Zjednoczonych 'A. 'dla 136.125 ton 0 sile 27.347 HP. DMe Jest zatem na.jsilnleJszą wspólnotą zeglu p.ołomic:
powyłsze flo~ !~ do '.Anschh.tss11 trzy)' ~ow4 nai ~ałym mł~dzynarodowym Duna- liczności do iczasu wygafoięcia epidemii.
P., które były jednoczefołe jednym z na)-~ · ~
główniejszych importerów, wykazującym tworz~ Jednosłk~ handlow' o tondu 598- Jlt.
ZABYTKOWA: LIPA
~ ·wybitną nadwy.tkę przywozu do Polski. W 781 ł sile 82.027 HP.
. Poleskie władze wojewódzkie uznały u zabytek,
Drug11 W$J'ólnot~ hanCffow4, na Duna'„ · ·.•.podlegający epecj11lnej ochronie ędzlwo lipę o obwił
pierwszym kwartale 1936 Polska miała w
d.zie 4 npół mtr., rosnąc, w Pińsku obok t2W. „Moobrocie ze Stanami Zjednoczonymi· jeszcze Ju tworzą parowce i inne obJ-ekty t-eglu-, x„elk praktyezny
giły Mendoga". IApa ta jeet własnościt Komy&torza
saldo ujemne w kwocie 23.1 miln. zł. gowe Francji, HoJani:llł ł Anglii. Francja
Prawosławnego w Pińsku.
m~ ina Dunaju tabor teglug<>wy towarzy- 6'ZIJ
gj•
stwa SFHD o rondu 60.943 ton ł 4.050
PIES URATOWAI: ŻYCIE TRZECH OSOB.
Plam7 s atramntu wywabia •it cytrynQ, lu'.b 10
HP.. Holandia ma na Dunaju porowce
W mlt6zkanlu rolnika Jana Nowakowakiego w
własnego towarzystwa 'teg\ugowego CO- proc. lvwasem cytrynowym. zmywnjQC wodą prze?; Starzewtie pod Bydgoszczt wydarzył si~ niezwykły
~ały czas. Na tkaninach wełnianych l jedwabnych wypadek.
MOS o tonażu 35.911 i sile 7.080 HP. podloiyć kilka waratw bi.buły, wywabiać terpentyn;. . Na poddaszu 1pali dwaj synowie rolni:k11 ł paroRównież Anglia ma towairzystwo "teglu- pozostałe rdzawe plamy burmolem, spłukać ciepłQ bek. Napalili oni przed tem mocno w piecu, z któr~go zaezął wydobywać gję ezad. Żaden ze śpiQcych
gowe na Dunaju (AD)' o tonatu 35.693 wodQ.
me miał już sil wer.wać pomoc'"~
ton I 4.265 HP. Ogółem fonat floty .fran.
NAPóJ Z RABARBARU.
Wiedziony insl'Yl'ktem pies gospodarza zaczęł prze
cuskiej, angielskiej, i holenderskiej na Du
SO deka rabarbaru, półtora litra wody, około 20 raźli"'.i~ wyć. Nowakom;ki, SQdZłC, !e dostali si~
naju wynosi 132.548 ton i 16.295 HP.
deka icukru, akórka i eok li cytryny. Preyrzędzić sy. złodzieJe, udał się na poddasze,
chcąc zbudzić pa
Wreszcie trzecią wspólnotę handlow'ą rop z cukru i wody. Rabarbar opłukać, pokrajać wrzu robka. Wszedłszy d0 izby natknął eię na omdlałego
dić do wrztcego syropu, na silnym ogniu ugotować, parobka, a przy łózku ujrzał leżących juz bez przy•
na Dunaju tworzy flota Małej Ententy. odcedzić,
ostudzić. Do napoju dodać sok z cytryn tomności obu s~ów.
Jugosławię reprezentują następujące towa i zestudzić. Przed podaniem wlać do dzbanka. wło
Wezwano natychmiut pogotowie z Bydgoszczy ł
rzystwa żeglugowe: „Jugoslovenska rzecz !yć kawałki pol'fbanego lodu,
zdołano wsz)'5tkich trzech uratować.
,

z kraju.

KamnBika[ia mllll HńUw nai~nnai~ki[~

·Po Slońt~
do WlOtH I
~1/6-30/6

Pociąg popularny ~o ITĄLII
połączony ze zw1edz.amem
BadapeHła

Wenecji
Florencji
A•:JŻD

Neapol•
Capri
I Wesawl11Ha
Cena zł. 199.Zapisy i informacie 1

Wagons - Lits ~Cook
Łódź,

PIOTRKOWSKA '8
telefon 170•70.
'-•••••••••••-'
.. ..,.
'':; : :/~
URZt:DOWA CEDUŁA GIELDY
WARSZAWSKIEl
z dnia 12 majL
Belgia 89.75 89.97 89.53
Berlin 213.07 212.01
Gduisk 100.25 99.75
Holandia 294.25 294.99 293.51
Kopenhaga 118.00 118.30 111.70
Londyn 26.42 26.49 26,35
Nowy Yol'.k 5.31.75 5.29.25
Nowy York kabel 5.30.75 5.32 5.29.5
Oeli> 132.75 133.08 132.42
paryt 14.85 15.05 14.65
Praga 18.49 18.54 18.44
Sztokholm 136.15 136.49 135.81
Zurrch 121.25 121.55 120.95
Włochy 27.99 27.85

AKCJE.

Bank Polski 116.50
Bank Zachodni 32.00
Cukier 34.75
W~giel 28.00-27.75
Lilpop 69.00--68.50
Starachowice 37.74-37.25
Tendencja słabsza,
PAPIERY PROCENTOWE.
Wewn~tnzna 65.00

Inwest)'Cyjna l em. 81.75
Inwestycyjna 1 em. serie 90.50
Konwersyjna 70.50
Dolarówka 40.75
Kolejowa 68.50
Konsolidacyjna 68.50
8 proc. Przem. Polski 80.00
8 proc. Ziemskie dol. kup. 87.72
4 i pól proc. Ziemskie 64.50-64.25
6 proc. Warszawy 1933 r. 72.00-71.50-71.75
5 proc. Piotrkowa 1933 r. 61.00 '
Tendencja dla
pożyczek dabsza, dla listów
utrzymana.
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„.KURIER LóDZKI„

„KOT w BUT ACH" odmładza na wesoło!

Już

p!ątek

~tr.

13 maja 1938 roki...

ZiłPJlDtlE.

I

starzy mistrzowie sztuki lekarskiej
przyznawali z uznaniem naturalnej wodzie
„Oj;era,ja" przy Al. Kościuszki 57
gorzkiej FRANCISZKA JóZEFA zaletę, jako
Wszystkie stare środki na odmłodzenie za- w specjalnej „dorosłej" oprawie i tylko dla do zasługujący na. zaufanie środek czyszczący jewiodły. Ucichło o metodach Steinacha i Woro rosłych świetną bajkę Marii Kownackiej
„O lita,
nowa. Najnowszy eksperyment odmładzania straszliwym smoku", z dostosowaną do nas~ro
podjął popularny już w naszym mieście Teatr ju, widowni i humorów konferansjerką, opartą
Kukiełek dla Dzieci „KOT W BUTACH" (Al. na niewidzianych i niesłyszanych dotychczas
KURSY SAMORZĄDOWE DLA PRAKościuszki 57), który postanowił zrealizować motywach.
marzenia dojrzałego człowieka: powrót dla lat
Bilety do nabycia w „Ziemiańskiej" od 12-4 COWNIKóW ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
dziecinnych. W tym celu „KOT W BUTACH" i 17-19.
(a) W dniu 11 maja br. staraniem StGwystawia w sobotę dnia 14 bm. o godz. 20,30
vvarzyszenia Urzędników Państw. rozpo
częty został kurs samorządowy dla urzę
dników administracji ogólnej.
Kurs prowadzi radca Franciszek Pe~rns
i referendarz Tokarski. Na kurs zapisałJ
się ponad 100 osób. Kurs obejmuje szrreg;
Było to bardzo dawno temu, gdy św"at nie J i)rzedstawił dzieja zmagań
się cdowiekl.l o zag-'ldnicń, związanych
z gospodarką fiznał przeludmen;a.. warki o surowce, gdy po· 1miejsce na świecie, zmagań ciężkich, a nawet nansową miast,
z
rozwojem inwestycyj
wstawały !antast)•c:me kariery, gdy o powodze okrutnych w swej prawdzie. W dążeniu do oniu decydowała siła charakteru, mocne pięści i siągnięcia doskonałości zrobił to, czego dotych- samorządowych. Kurs odbywa się w loJe11:i:cze mocniejsze nerwy, .słowem było to w czas nie robiono; poprostu cofnął czas o 75 lat, ikalu Stowarzyszenia Urz. Paf1stw. przy ul.
okresie „mocnych ludzi'' u kołyski powstawania wsk1·zesił ówczesnych ludzi i ówczesne stosun- Picrackiego 17.
wielkich fortun.
ki _ za cenę wielu milionów dolarów i w reNajbliższe wy'kłady na kursie odbędą
Było to bardzo da\vno temu„ choć zaledwie zultacie dał arcydzieło, które poprostu przesta
się w dniach 18 i 19 b.m.
w latach 1844-70, kiedy nowozdobyte ziemie je być filmem a jest rzeczywistością. Wskrzeamerykańskie pri;yciągały do siebie pionierów szoną rzeczywistością. A rzeczywistość ta roz
GOSPODA FEDERACJI PZOO.
i zdobywców a cywilizacja torowała drogę po- grywa się na kolosalnej szerokości całej Ameczynaniom ruchów.
ryki na różnych ziemiach i _klimacie, w warunKomunikujemy, że począwszy od dnia 5 ma
„Mocnych ludzi" przezwyciężających przeci kach ciągle grożących człowiekowi zagładą. . ja br. w Gospodzie Federacji P. Z. O. O. w
wno,ici, ludzi pięknych, dobrych, szlachetnych,
„Mocni lu4zie" to film, z którego .słuszn~e Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 26 wydawane bę
bohaterskich, obok niezasypiającego zła przed dumna jest Ameryka, bo film, który ilustruJe dą dla kombatantów i sympatyków zdrowe i
stawił nam w swym ostatnim wielkim ,~ilm-ro zdobywczą penetrację Stanów Zjednoczonych smaczne obiady po cenach niskich
mansie" pt. „Mocni ludzie" jeden z najznakomi A. P „ dzieje kolejnictwa amerykańskiego w
Uzyskany dochód przeznaczony będzie na
czasach, kiedy mbło ono do przezwyciężenia pomoc dla bezrobotnych i niezamożnych człon
tszych reżyserów Frank Lloyd,
W Mocnych ludziach" odnajdujemy wielką przeszkody przerastające możliwości techniki ków Związków Sfederowanych.
pi-awdę o człowieku, tę mianowicie, że nie tech ówczesnego świata, wreszcie -:- dzieje pot~ż
nika, nie żelazo, nie siły mechaniczne ujarzmi nych charakterów, które uczyniły z Yankesow POLSKA W KULTURZE POWSZECHły wroga białego człowieka, penetrującego w naród wielki i silny.
. .
NEJ.
terenie dotychczas dla niego niedostępnym, lecz
Parotysięczna armia artystów, specJalne zre
jego wielki charakter, niezłomna praca i wy- konstruowanie ówczes~ego wygląd~ mi~st, eh~
W opinii powszechnej panuje często
trwałość cnoty, umysłu i serca. z codziennych claźby np. San Franc1sko, olbrzymie wiedza hi
fałszywie
pojmowany pogląd na temat
zdawałoby się drobnych, choć niebezpiecznych storyków, geografów, topografów, inżynierów
przygód ludzi, którzy odważyli się ruszyć w itd, a wreszcie wierne trzymanie się tych szl~ naszej „młodszości cywilizacyjnej". Sk~?-n
drogę, aby połączyć szlakami komunikacji dwa ków, na k~órych ~czyły się wi~lkie zmag~ma ni jesteśmy do swoistego komplekst\ mzodległe krańce kontynentu z roku na rok ro o panowanie człowieka nad do niedawna „mczy szości który każe nam bezmyślnie entusio wielkie dzieło ludzkie, rosła cywilizacja i to ją" ziemią, wszystko to złożyło się na tak wiel
wszystko co ona ze sobą przynosi. Frank Lloyd ką sumę wartości „Mocnych ludzi'·, że z pewno zjazm~wać się osiągnięciami kultur.
wczuł się w epos pioniersko-zdo~wczego boha- ścią ten wielki film długo gościć będzie na ekra cych, a jednocześnie nie ?ostrzegać nie1ed
terstwa epoki. Na kanwie akcji romant)'Cz_n ej nie kina „Europa".
nokrotnie cennych pierwiastków kultury
rodzinnej i jej udziału w kultu.rze pows~e
chnej. Mimo stosunkowo póznego we1ścia na teren międzyna.rodowych zdobyczy kulturalnych, mimo ~ieznajomości ~a
dla sezonowych pracowników umysłowyc.h.
szego języka na zachodzie Eu:op~, w.me
Zasiłki na wypadek braku pracy wy- 16 czerwca do 15 sierpnia, w szkolnictw·ie śliśmy do kultury powszechne] p1erw1.apłacane są bezrobotnym sezonowym prą wyższym od 1 lipca do 30 września, w stki cenne i jedyne. Trzeba tylko umieć
cowni1kom umysłowym po upływie t. zw. żegludze i przy splawie od 15 grudnia do na nie spojrzeć.
sezonu martwego.
końca lutego roku następnego, przy praZagadnieniami tymi zejmie się z~po
Zgodnie z obowiązującymi przepisami cac'i1 ziemnych, budowlanych, drog~wych, wiedziany odczyt prof. J. Jakubowskiego.
dla poszczególnych gałęzi pracy ustalone brukarnkich i wodnych od 1 grudma do
Prelekcję tę urządza Polska YMCA w
okresy uważa się za sezony martwe. Tak końca hitego roku następnego, w przed- Łodzi dziś, t. j. dn. 13 b. m., o g.od~.
np. w szkolnictwie, z wyjątkiem szkół wyż siębiorstwach widowiskowych i scenicz- 20-ej w małej sali gimnastycznej (weiścte
szych, za okres martwy uważ.a się czas od nych od 1 lipca do 15 września.
od ul. Moniuszki 4 a.)

Mocni ludzie
Film · pionierów i zdobywców.
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1i. Wstęp wynosi

gr. 20.

z INSTYTUTU PROPAGANDY SZTUKI.
wystawa zbiorowa 2-uch artystów pla~tyk6w
Otwarta w niedzilę, niezwykle. .ciekawa
wyst: Karola Hillera i Kazimierza L~bma ~pot
kala się z wielkim uznaniem prasy 1 pubhcz-.
ności i zwiedzana jest bardzo licznie przez m1
ł"Ośników sztuki, szerokie ~~rstwy społeczeń·
Pod tym tytułem ukazała się broszura, stwa łódzkiego oraz młodziez szkolną. Instynapisana przez inżyniera Leopolda Temerso... tut Sztuki, w parku Sien~iewicza, otwarty cona kierownika Liceum Elektrycznego przY. d;i:iennie od g, 11 - 20-eJ.
Pa'ństw. Szkole Techniczno-Przemysłowej w
Łodzi, która stanowi krótkie zestaw.ienię wia
ZJAZD DELEGATóW KóL OKRĘ:GU LóDZdamości o wyładowaniach atmosferycznych
i sposobach zabezpieczenia od. nich budy~ KIEGO ZWIĄZKU OFICERóW REZERWY
R. P.
ków. Zaznajamia ona czytelnika w sposo~
Wobec niemożliwości przybycia na, Ok~ęgo
przystępny
z najważniejszymi przepisami
<>chrony budynków, przy czym zostały iu wy Zjazd Delegatów Kół Ok!ęgu Łod~k1ego
z. O. R. w Wieluniu . w ~mu 15 maJa br.
uwzględnione prócz przepisów polskie~ z r<?1ku 1931 - również i najnowsze przepisy 111e Pana Wojewody Łódzk1egQ l Prezesa Zarzą
mieclde z r. 1937, mc~dyfikuJące niektóre po- du Głównego ZOR., te~n Zjazdu został prze
b
glądy na skuteczność zabezpieczeń przec1w- sunięty na dzień 22 maJa br.
Miejsce i program Zjazdu pozostają ez
piorunowych.
.
.
Podana w koncu broszury Iiteratu;a ~mq zmian.
ż\iwia bardziej szczegółowe
zazna1om1e111e
się z omawiąnym przedmioten:i.
.
.
Broszurka jest do nab~c1a w ~s1ęgarn1
Gebethnera i .Wolffa w Łodzi w ceme 40 gr.

grosz na zwalczanie zebractwa".
Piorun i ochrona przeciurpiorunowa

kinach:

Zbłądziłem.
żółty pył. II Helena Gar-

field.

EUROPA: -

Mocni ludzie.
Wrzos.
IKAU: - Yoshiwara.
JAR: - Na scenie: Ach! co za nogi;
Na ekranie: Wielki plan.
METRO: - Dzień na wyścigach.
MIMOZA: - I. Kusicielka, Jl. Tarzan i
zielona bogini. .
MIRAŻ: - Ostatni pociąg z oblężone
go miasta.
OśWJATOWE: -- „Jei obrońcy" i „O()m
nr, 57".
PALACE: - Linia Maginota.
PRZEDWIOśNIE - Młody hrabia.
RAKIETA: - Gwiazda Riviery.
RIALTO: - Dziewczyna ~iuka miłości.
SLOŃCE:-..,Jcj cbrońcy" i „Dom nr. 57".
STYLOWY: - Boccado.
TON - „La Habanera".
URANIA: - Motyl hiszpański.
ZACHĘTA: O czym marzą kobiety.
II. Niedorajda.
Salon Sztuk Pieknych Karola Enedgo, Nawrot 8,
tel. 153-55.

GRA.ND KINO -

Kurier
1

zwycięstw,
Oto

sporto~porażek

7

bllał\S spotkań

t

radością.

powracała.

Z 16 spotkań ligowych LKS wygrał 7.
Tyleż razy zwycięsko wyszła Polonia. 2 me

4 MECZ JUBILUSZOWY

Ł.

K. S-u.

cze zakończono na remis. Pewną przewagę
bramkową. ma LKS 30:28. Z liczbowego te
go stosunku widać, jak nikłe cyfrowo były
wyniki meczów ŁKS-Polonia. Najwyż
szym zwycięstwem jednej czy drugiej drużyny było 3 :O.

W jubileuszowym turnieju
piłkarskim
ŁKS-u, który odbędzie się ostatecznie w
dniach 3-4 września, wezmą udział ligowe
drużyny krajowe, gdyż sprowadzanie drużyn zagranicznych w tym czasie napotyka
na trudności. Prócz drużyny jubilata, grać
będą w turnieju: AKS, Warta i Polonia.

W niedzielę najbl!żst4 ŁKS powita Polo
nię w Lldte. Mimo obowiązków gościnnoś
ci będzie się starał odprawić ją do Warsza-

KULTURA FIZYCZNA PAN.

wy

z pokaźną dozą bramek.
Polonia przyjeżdża do Lodzi w najsilniejszym składzie, który tworzą:
Lech, Szczepaniak, Grolik, Bżdak, N'ytz
Odrowąż (przykling), Ciszewski, Pazurek,
Nawrot, Kula, · Kisieliński.
Kilka z tych nazwisk często figurowało
w składzie reprezentacyjnej drużyny Polski.
Nie dajemy się jednak tym zasugestionować.

Poza meczem ŁKS-Polonia odbędą się
również w niedzielę następujące spotkania:
AKS-CRACOVIA w Chorzowie, WISŁA - RUCH w Krakowie, W ARSZA-

Sekcja Sportowa Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Kobiet komunikuje, że z dniem 15 maja rb. rozpocznie się
sezon tenisowy na kortach w parku im. Poniatowskiego przy ul. Żeromskiego nr. 117.
Informacyj udziela i zapisy przyjmuje
sekretariat w lokalu Polskiej YMCA, ul.
Moniuszki nr. 4-a, I piętro, pokój 115, w
środy i soboty od godz. 18 do 19.
Korzystać z kortów mogą członkinie
nieczłonkinie.

SKŁAD

RERPREZENTACJI POLSKI·

ustalony będzie dn. 16 bm.
Na mecz piłkarski z Irlandią, który się

ói:ibędzie się dn. 22 bm. na stadionie WP

DELEGACI PZLA NA ELJMJNACJE
W DNIU 22 MAJA.

Zarząd Polskiego Związku Lekoatlcty.
cznego postanowił delegować na ellrninacyjne zawody lekkoatletyczne przed meczem z Francją, które odbędą się 22 bm. w
Łodzi pp. Szlac'.hciaka, Theuera, żubra, i
Sien~iewicza. Zawody eliminacyjne odbę
dą się w Łodzi na stadionie ŁKS Al. Unii
Będzie to n- :większa impreza Jekokatletyczna z tych, !·tóre się odbyły dotychczas w
naszym mieście.

w

Warszawie, kapitan związkowy PZPN u--:
stali skład zespołu dopiero w poniedziałek
16 bm. wieczorem, ponieważ kontuzja GórY,
odniesiona na meczu treningowym w Sosnowcu spowoduje prawdopodobnie koniecz
ność pominięcia go w reprezentacji. Również pozy_cja środkowego pomocnika wob7c
nieprzybycia Wasiewicza <Pggoń) J Dame
laka (Warta) na trening do Sosnowca zmu
~za kapitana związkowego do zaobserwowania obu zawodników dopiero w meczu
ligowym Pogoń-Warta wr. Lwowie.

OtYWIONY RUCH SZERMIERCZY.
ODWOtANE ZAWODY KOBIECE
ZawOdy młodzieży. Rozgrywki o puchar.
ŁóDź - POZNAŃ.
W niedzielę 15 bm. odbędą się w. salit-::,
Jak się dowiadujemy, poznański AZS gimnastycznej szkoły powsz. przy ul. Ster„

. ra d"Iof on·tcznm\;
Audyc1e

ŁOZLA miał już
z
.

;t? 0

I

i 2 remisy.

t.KS,-Polonia,

Niedzielnym meczem z Polonią licrowy WIANKA - śmigły w Warszawi~ , 10GOŃ
1
znów kontakt dru- -WARTA we Lwowie.
żyną warszawską, która ostatnio znajdowa
ła sig poza Ligą.
POMOC PREZ. GODLEWSKIEGO DLA
Stosunki obu drużyn sięgają jeszcze cza
ŁóDZKICH LEKKOATLETóW.
sów przedwojennych. W mistrzostwach P?I
Dowiadujemy się w ostatniej chwili, że
ski ŁKS pierwszy raz spotkał się z Polomą prezyden~ m._ LO-dzi p. M. Godlew.ski w. zwią
w r. HJ21. Wówczas to Polonia należała do zku z wtelk•mi zawodami elim10acy1nynti
najsiiniejszych druzyn w Polsce:. Już jednak w dniu 22 maja br. udzielił Łódzkiemu Ok1·ę
w latach 1922-23 ŁKS bijał swego prze- gowemu Związkowi Lek!<Oatletycznemu
ciwnika. Później naogół więcej szczęścia swego poparcia, ofiarując pomoc materialmiała Polonia.
ną na zaJ<up płotków. wskutek braku tego
W mistrzostwach Ligi poczynając od r. Jcosztownego sprzętu, biegi przez płotki był
1927 ŁKS rozegrał z Polonią tylko 16 spot- ły w Lodzi zupełnie zaniedbaną konkurenkań, gdyż Polonia w latach 1933, a potym cją Iekkoaitletyczną.
Pomoc ze strony prez. Godlewskiego,
1936 i 1937 rozrywała mistrzostwa w warszawskiej klasie A. Polonia więc żegnała wielkiego sympatyka ruchu sportowego,
się z Ligą aż trzy razy, ale upai.:cie do niej przyjmują sportowcy łódzcy z prawdziwą

zespół ŁKS nawiązuje

odwołał wczoraj zawody lekoatletyczne
pań AZS - ł.óclź, wyznaczone na dzie11 15
b. m. w Poznaniu.
Jest to przykra niespodzianka dla ŁMz
~iego Okręgowego Związku Lekoatletycznego, który poniósł już wiele trudów i
kosztów, aby jalk najlepiej przygotować
drużynę reprezentacyjną Łodzi do mecw,
mającego ostatecznie zadecydować o przej
ściu nagrody na własność.
zapewniony przyjazd
.
.
Kwaśniewskiej z Warszawy.
PIĄTEK,
dnia
13
ma1a.
,
.
POBóR ROCZNIKA 1917
• ,. '·"iedy ranne wstajiJ zorze' 6.20 Gm1
awody dojd<! do skutku zapewne w
a) Dziś w piątek, dnia 13 hm. winni się zglo
6.15 P ie.n „L._
D . 'k
y C
b
40 Muzyka (płyty) 7.00 z1en01 poraun . zerwcu • r.
sić d-o przeglądu wojfikowego:
6
I
nasty
•a
·
A
d
•
.11
zkól
ll
10
I
u ycJa u a !
.
Przed komisji! poLorową nr. 1 (Ogrodowa 3-!) ~ 15 Muzyka (płyty) 8.00
Au<l)'cJ'a dla poborowych ll.l5 Au DZIAL OFICJALNY L O z A
po!Jorowi rocznika 1917 zamieszkali na terenie 3 Pi.rzerwa 1110
·
k"'
ł 1
·s
• • • •
komisariatu PP. o nazwi;,kach na litery K do Kl dy~ja dla szkół:
„Herman Żółki~ws 1 - s uc lOWI.
KOMUNIKAT ZARZĄDU NR. 1 38.
do końca I. L.
ko w oprac. Kazimier:ia Brouczyka (ze Lwo~g
1. Niniejszym komunikujemy, że Zarząd
Przed komisjlł nr. 2 (Al. Kościuszkii 19) pobo 11.40 Utwory fortepianowe Brahm6 a (płyty) .1 ·
Ł. O. Z. A. wybrany na WalnyrQ. Zebraniu Ł.
rowi rocznika 1917 zamieszkali na terenie 4 komi Sygna~ czarn .i hejnał z Krakowa. ~ 2 · 0 ? AudyciaG~o ~ Z A. w ?niu 5 kwietnia br. ukonstytuował
sariutu PP. o nazwiskach na litery H I K L N.
łudniowa 13.00 Przerwa. 14.00 "?"rntki z oper ~la· się następuJąco r
Zgłaszajęcy się do przeglądu winni posiadać
romo Puccini (płyty) 15.00 Życie artystyc.tnLe'dhk~~
Prezes P. inż. Malinowski Stanisław;
dowód osobisty, zaświadczel'.'1ie o rejestracji, świu Gra orkiestra Jacka Hyltona (płyty) 15.27 0 z
I wiceprezes p. Milsch Bertold·
dectwa szkolne i zawodowe.
wiauoIDObCl aiełdowe 15.30 Wiadomości gospodarcze.
II wiceprezes p. Maniszewski Marian.
l:i.45 'lesz; drzewa" - audycja dla dzieci starIII wiceprezes p, Eckert Armin·
'
'
:· szych "w oprac. Henryka hSzcze:b~wsk'
k'.eg~a ( z Pozna
Micha
Sekretarz p. Skoblszewski Zdzisław;
KONCERT ORMUZU.
Pod wysokim protektoratem panów: woje- nia) 16.00 Roz.mowa z c orymi s. ape nak
Zastępca sekretarza p.
Taubwurce! Zygwody Henryka ,Józewskiego i prezydenta miasta la Ręka~a. (ze Lwowa) .l~.15 ~onc~r~ rozryw ;w~;:
munt: .
.
.
0 ~ d~danka
Mikołaja
Godlewskiego
odbędzie
się
w
niedziewyk.
Orkiestr~
~ozgłosni
L\rnwskieJ
}'
Skarbmk.
p,
Skr?b1szewsk1
~enryk;
TEATR POLSKI.
lę 15 maja 0 godz. 16 w Hali Sportowej kon- deusza Sereclynsk1ego (ze. Lwowa) 16 d gucmia"
Członkowie p. Sierota Stanisław;
Dziś w piątek o godz. 8,30 w. oraz w nie0
cert poświecony twórczości Fr. Chopina i St. aktualna 17.00 „Szkoła kt.orn pr~~ho z\
R
p. Borkowski Karol;
dzielę o godz. 4 p.p_ słoneczna sztuka Pagnola
1715
- pogadanka, wygł. S1amsława iano~~ a k0 e
Przewodniczący
Wydziału Technicznego p,
„Fanny" w reżyserii z. Biesiadeckiego a w wy ~fodiuszki Wykon~wcami będą wybitni ar_tyści Ormuzu ritul sk.rzypc~~Y .Stani 5ława Mikuszews ieglod a d_~P·
Sierota Stanisław;
oomym wykonaniu: Ludwiżanki, Winawera, Płu
Przewodniczący Wydziału Spraw Sędz. p.
H Sztompka- znakomity pianista, uczeń mi Ailam Kopycimk1 (z Krakowa) l!·i~ ~~z~.ą d wy . "!
cińskiego, Biesiadeckiego i innych.
1 0
1 1
Borkowski Karol;
Jutro w sobot~ o godz. 4 pp. arcydzieło Fre st~za J. Paderewskiego i p. Aniela Szlemińska nictw - prof He~ryk M.o~c ·~k _ • 10k0 ~ ~~s{~
. n; i ·k~
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej p,
dry „Gwałtu co się dzieje" w abonamencie szkol znana śpiewac:r;ka. Prelekcję wygłoi;i J. Pa· sportowe 18.~0 Wiadomob~L spoi!o~e
włowski.
Koncert wymienny do Krn owa i atod1c. Eo
Maniszewski Marian;
nym.
TOWARZYSTWA KRAJO- meralne ·Wykonawcy - Artur WentlAan -Wort?.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. KorW sobotę i w niedzielP, o godz. 8,30 arcywe z POLSKIEGOZNAWCZEGO
Eugeniusz Szwertner skrzypce, rtur ens ,,
dasz Aleksander·
soły komediowy przebój Skutetzky'ego
„Małe
W niedzielę dn. 15 maja b. r. "Odbędzie się - wiolonczela. 18·40 Pogada~ka gospodarc.~. P~·
2. Uchwałą Wa!;ego Zebranja Ł. O.
A.
szczęście Agnieszki".
wrcieczka: Nowosolna - Mileszki, Na trasie „W_~lkOd suro~i·cow11 baz!) omana Jawors ieg · przyznano godność honorowego prezeso Ł. O.
malownicze krajobrazy krawędzi wyżyny łódz- l8.aa
czytame programu.
Z. A. panu rejentowi Aleksemu R~ewskiemu,
TEATR POPULARNY.
a godność członka honorowego Ł. O. Z. A. pa
Jutro, w sobotę o godz. 8,15 a w nie.Jz: ~lę kiej, średniowieczna wieś Mileszki ze starym
nu Stefanowi Szudzińskiemu, za owocną pradwukrotnie : o godz. 4,30 p.p i 8,15 w. kapitalna modrzewiowym kościółkiem.
Punkt zborny na krańcowym przystanku li- I 19.00 Powszeclrny Teatr Wyobraźni „Kro~iencę dla dobra Związku Atletycznego
komedia Fredry „Gwałtu co się dzieje" w .reży
ka" w·g Ignacego Krasi·:kiego, o~rnc. Stanisła3. Zawiadamia się kluby, lż Zarząd Ł. o.
serii Br. Dąbrowskiego będą to już ostatme w nii tramwajowej Nr. 4 (róg Pomorskiej i Morwa Haraoowska (z Wilna).
Z, A. w myśl uchwały Walnego Zebrania katym sezonie przedstawienia w Teatrze Po.Pular skiej), o godz. 9-ej. Powrót autobusem z Nowosolnej. Koszt wycieczki zł. 1.
rać będzie kluby za każde 5 minut opóźnienia
nym.
Zapisy przyjmuje sekretariat Towarzystwa
I zawodów 1 zł..
M
w p~ątek d:i. 1,3. makjai 17w) godzinach od 18
19.45 Poga<lauka aktualna. 20.00 Jakub Offenbach d 4. Zaw!adami~ ~ikę' kludby, żde .n~e będzie się
„KOT W liUTACH" - DOROSŁY •
29-eJ. (Al. K-oscmsz
.
f" . : . k Gerolstein" _ operetka w 3.ch akopuszczac zawo m ow o u z1a u w zawo(AI. Kościuszki 517).
• W~ wto~el~ d!1· 17 m.aja. p. int. ~ Na!e- ;~cl~'.ll~;~o~awcy: Orkiestra PR pod clyr. Zdzisi.a dach o ile n~e będą posiadali kart. wydanych
Teatr Kukiełek dla Dzieci „Kot w Butach" piński podz.ieli się w św1etl1cy swymi. wraze- wa Górzyi1skl;ego oraz Wcrmiiiska, W. Ruśkiew1- . przez PoYadm~ Spo_rtowo - L~~arsk1e.
.
postanowił przystąpić do odmładzania na we- niami z Wilna. Początek o godz. 20-eJ.
' rrowa, Kaz. Czekotowski, Stcfan Wito~, Tadcu':
5. Przypom~na ~ię klubom, iz na wszy~~kich
soło. W tym celu wystawia . w sobotę dn. 14 / w
*f
·M'i!
w
I F1iliozl'\\"•ki, B. Marrot. W przerwie o gotlz. 20.4a zawodac~ .musi b~c obecny lekarz, w WlJątko
bm 0 godz. 20.30 specjalnie dla doro~łych, w
• Dziennik wicrzorny i pogadanka aklualna 22.00 Kon wym W) padku. WJ sta_rczy felczer.
.
prz~mvślanej oprawie pi~kną . !:lajkę Marii J{'-'
ku!Luralnej Łodzi. Bajka „0 smoku" podana rcrt wieczorny (z Krakowa) Starodawna mmyka d 6.. P rz.ybpomi.na się ~Iu?omk o zadchow.~nd1u
1
. ·. o t
('
~in„ku"
zostanie w specjalnym sosie" przy '·~osowa- an"ieh.ka W;konawcy· Krakowski zcspv.: instru
rogi s.uz
ow1?1 w przes].'lamu c,resp enc)i o
nack ieJ „ s rasz 1wym ~
•
.
"
·
~
...
·
· .
N'
p ?'. A t ; p. r ez 1 O· z A, • A,
Realizacja bajki dla dor0~łyc_11 spotkał~ ,się n:, m .do gustu dorosl~cl>.
. . , . .
n;cntol.n:r ~od dyr. Francm~a i:cryr.1!·~ .1 ~um~
. -·
· ·_ .
z
" . ~=
z wielkim zainter2sowaniem zarown·o rodz1cow,
Bilety do nabycia w „Z1emiansk1eJ" KopF1ńsk1ego. 22.50 Ostatme wiadomosc1. dz1enn1
7. Ucl?wałą Walnego ~ebrama L. O. Z. A.
·
b ędą mrn
· l"
· s'c' zapoznać sie- bezpo- 1 Piotrkowska 76• w godz • 12 - 14 i 17 - 19' 1 ka wieczomeoo.
Przealnd
prasy i Komumkat
do
Ł. O.
I, t orzy
i mozno
"
" „
.
. me- postanowiono
A
d dokooptowac
K b ·
· k Zarządu
1k
średnio ze strawą
duchową, dostarczaną icl? I w dniu przedstawienia zaś w kasie teatru (Al. teorologiczny 23.00 Muzyka tanecin11 i p1osenkii (p1y
. . pana r, ar ow1cza Ja o e arza wiąz
dzieciom, jak i sfer pedagogiczny~h oraz całeJ Kościuszki 57) od godz. 3-ej popoŁ
ty),
kowego!

I Teatr muzyka i sztu ta

'J

z.

I
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:··

.·

z

z·

linga 24, pierwsze w Łodzi zawody szer-<
miercze dla hufców szkolnych. Na planszy;
zobaczymy młodzież szkolną, która dwa se
zony wytrwale uczęszczała na kursy szer„
miercze, zorganizowane w porozumieniu z
Okręgowym Urzędem WF i PW przy wy-.
datnej pomocy materialnej Zarządu Miejskie
go w Łodzi przez Okręgową Komisję
Szermierczą.

Wejście na zawody dla młodzieży bezpłatne.

Jutro w sobotę 14 bm. odbędzie się w
lokalu KS Tramwajarzy przy ul. Piotrkow
skiej 211 pierwsza rozgrywka z corocznie
urządzanych zawodów szermierczych o nagrodę im. dr. Fryderyka Rosałowskiego. Za:
wody te zawsze gromadzą na planszy wszy,
stkie kluby łódzkie, które zgłaszają do za•
wodów jedną drużynę, składającą się z je...
dnego florecisty, jed;-iego szpadzisty i sza„
blisty - w sumie trzech zawodników. Roz
grywki odbywają się w dwóch rundach, a
drużyny biorące udział w rozgrywkach wal
czą każda z każdą.
W posiadaniu nagrody przechodniej jest
obecnie drużyna K. S. Tramwajarzy.

PR6BY OP. O. S.

z rozpoczęciem się sezonu
·
Ok
F
w10sennego
ręgowy Ośrodek W wznawia akcję POS z dniem 17 maja 1938 r.
Próby odbywać się będą na boisku W.
K. S. we wtorki, czwartki i soboty od godz.
17 do 18 dla pań i panów.
W

związku

Zgłoszenia przyjmuje na miejscu kierownik (kierowniczka) próby o POS w gdzinach wyżej wyszczególnionych, oraz udzie
la wszelkich informacyj, związanych z uzyskaniem POS.

O

Zaznacza się, że kandydaci ( tki) na P S
muszą być zbadani przez lekarza, odbyć naf
przód odpowiednią zJprawę , po czym dopie
ro bedą, mogli poddać się próbie.
Badania lekarskie przeprowadza Porad
.
,
rna sp~rtowo-lekarska _Okr. 0.srod.ka l.~F.
W czasie od 18 do 20-ej w p oi1 1edziałk1, sro
dy i piątki dla mężczyzn, w czwa'.tki - W
tych samych godzinach dla kobiet.

I
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W sobotę dn. 14. maja b. r. o godz. 12 w południe

'

nastąpi

Plłfł'llEDtl
film doby obecne: I

~PRZEZIEBIENIU

130

OTWARCIE

„Hun i [lYUll~

PRZEDSIĘBlORSTWA

mego nowego

pod

firmą

11,adaje płyn. LUNA do etyuczenia me.
tali •rebra. platerów. szyb i lusht.

,,Czystość"

1

ł.ódź,

11L Piotrkowaka łł,
· · Telefon Nr. 167·H.

•

•

ŁODZ,

Przyimule wszelkie rob•ty, e miano•
wicie: cykliaowanie, dr11towani1, fro·
terownle oraa c:r:yszczeral• wylław,
1kie11, 1prz,tani1 biur i polcoL

o czym

Cenr konkurencrine
0

uprzejmie zawiadamiam

moją Szan. Klientelę.

Moja zasada:
Dobre towary
Niskie ceny
Staranna

I

a•••••••••••••to••.-•••• c
8::R A V' i' s~~ c

PIOTRKOWSKA 87, TEL. 126-08

uwiadamia, ~e CE~INA SAN CC
a DLER
b, w1eloletn1 prof. du

CJ Univen"t6s de Heaute w ł'arytu C
będzie udtiela~ tu„ełnif! bez- C
CJ Pł~tn1e oorad 1eosmetvc71ny ·Il
w dn. 16 !7 Ma1a r. b. w C
CJ ł.odti, w gabinecie p. Dr M•rli CJ
Lewiaaoaowej, Pi otrkewaka C
CJ 88,
iodz. 10·2 i od 4.7 w.
CJ .... Rarty wstępu wydaj, wuy•tkl• a

obsługa.

Proszę uprzejmie o odwiedzenie mego przedsiębiorstwa.

C

1

:~p·

~;:ii;;;~;;;~ j
akóraych i 1ek1aalnych

IRAUGUTIA 9, fr.1 p., te1.

M,eałęcznlk.

262 - 98

W rolach

'

plęna l'era Korene 111111tom1ą ł'tt:ior frant:en

a-11

pr:r;yjmuje od
f od 6-9 w
nłcdz. i święta od 9-t2.30 itoool

Miłość 111

&Jr. med.

Zdrada ! • •

Szpie1ostwo

CenJ' mleJae
od•- 6

Mari a fran~iewinowa

!! I

· teL 269-64. -

Przyjmuje od 3-7,

O&ŁOSZENIA

DROBNE

Spee. ehor6b weaerJ'CSDJ'ela
•kernych i •eluualayeb

ANDRZEJ A 5, tel, 159·40.

Wf
Nf Rl't:ZNI
f
·
kobiet
mężczyza i

8 5

L•••••I• elaer6b w•a•rresa„ell I ek6•..,•la

K9bietr i dzieci przyjmuje
lcobia
!•-lelcarz:. Przycnodaia c:i:yoaa od 9 r.
od 9 w. Sptefalav lf&binet ko1mctyc:cny
PORADA 3 si.
•

DR MED.

.

Pauli11aLewi
·

Akuszer •

Głaekoloł'

MA DŁUGOTERMINOWE SPł:ATY

t.
ALFA ·AADIO mTRALA.NAWRDT
FlllA,PlllTRKOISKAZU

Przyjmuje od l.!-l i od 4-8 wieczór.

!:.~d:

Bł:: ANDRZEJCIAK.RudoP.l ~tesica

L. NITECKI

Speejali.ta chorób ak&rn1eb
.fi,eaerycalliych i mocaoplelow1eb
•„rał
front 1 plttro
w
~, telefom 2u.11
Pnrimuje od 8-9,30 rano i od 5,30-9 w
W nicdt. i świ~ta o:ł 9-12 . w poł.

Na

młOIL

H. KLACZKO W A
połoiaietwo i choroby · kobiece

I

10·12

POSADl'
I PRAtl

~I~ Napłórd.:o WJ .c:ie .f > 6j
tel. 172·3J

)óg Uibelskiej) front [ pi~tro.
Pr11yimuie od '1· 9-1 w o::ił i od \-'i w

b) z·AOFIAROWANE
poszukiwani do
I AGENCI
twego
bardzo

DrPRAPORT1
i ciąiy
1

fidań1ka
.. t'r"y' mu1«

01.1

93 ~~8~~~
„ - w.„ci;.
M

.. w .Lt cz lli.Cy Lgier.s ,.;11
od

1l) -

ł

C I • • fi

HUGONA GEJSLERA G1ówn1 21.
telefon 1~

kop•rlr:owy
Trlamfator
111 Dzlł ••s•••• •••Laeweabraa

(

lUNl5H4_]

GrotnHd ł Rótoe miesziania do \\Y·
. naj~cła we dworze u pp. Jungowsk'ch

$..;· · ~atnicka

~e

GO

PoszukuJę kupna

.Le isarz·dentyata ·

l:bor. kob e

PokcSJ

kaidei ilości syfonów ezklen . eh orl
1-5 łtr. i miedzianych od 5-30 Jl · ._
Równi ei: kup i ę aparaty do wytw arzan•~
i na·pcł.iiania wody aodowei. Spiesz.oe
i wyczerpu;ące oferty do Administrac i
.Ku i~ra t.ó:lzt<ieg1}- sub „syfon„·

od 5-8

· .

Mle•skaala pojedyli.cze od ił łO kw,
1 pokój z kucbnft\ zł 50 kw., 2·3·ł 5·
6·clo pokojowe mlestkanla. pokojo!
umeblowane od zł 20,- .zenit" Plo·
trkow1ka 82, tel. 260 -25.

Domek drewniany na roibiórkę.
oraz drzwf, okna I drzewo do sprze· Pok6J frontowy. porządnie umeblo·
wany na I r. odnaim~ ul. Gdaóska
dania. Priejazd Nr ' w skład zie farb.
128 m 4, od godz. . 17

Piotrkowska 99, tel. 213.66
przyjm11j11 codz:ie11oie ocl

a7.

Place w Z2lerzu i ood Zclenem do
1przedanla. Wiado~ość · Z!(ierz. 1 Ma·
Ja 5. od l{odz. 3·e1 do 7 wieczore'D

311

Dr

·HIJPNO •
SPaHDU

"~~!~!!

;~!fo0

Sródmiejska 28,

b) ZAOFIAROWANE

MIESZKA'NIA 1 pokojowe od zł. (()
kw., I p, z kuchni' od zł. 65 kw. 2 p.
z kuchni, od :r;ł. 160 kw, 3-4-5-6 poko
jowe, lokale handlowe, pokoje umeblo
WSZELKIE używane muzyny do pi· wane garsoniery od zł, 25 m. poleca
1ania zamieniamy na nowe ,,Erika" na ,,Kosmos" Piotrkowska 111 tel. 147-46,
najdogodniejszych warunkach. .Katalo
gi na 1938 r. bezpłatnie. Perła i Po·
LUKSUSOWE mieszkanie wgr6d złe·
morski, Piotrkowska 85.
leni, 2 pokoje z kuchnią, wszelkie wygo
Doia akanailzowany z owecowym dy, wysokie pokoje, duży- balkon, cen
ogrodem
ekazyjnle do 1przedanła. tralne ogrzewanie, od 1 lipca do wyna
jęcia Karolew, Wygodna 27. Przedo·
Skarbowa 20, od 10-ej do 7·e;,
statni przystanek 5, 8, kilka minut,

1

PRZYCHODNIA DLA CHORYCH

: •;·1

I l'llDZH/łNIA

>

Przyjmuje od 8-11 rano I od 5-9
w niedziele I święta od 9 d11 1 pp.

PIOT1łt(0 W .iKA.

lOHAlE

lł

1 po pot. ·

artykułu

sprzedaży

la
k'lrzystnego

dla konsumenta. Zgłoszenia osohiście:
Handel win Łagiewniki Lódzlu.e do·
jazd 2, 5 i Radogoszczem.

Stenotyp .atka wykwahf kJwaoa umie , ąc: 1 koresp:>ndo .vae! po n emiec~u
potri;et>o 1 dla fabryki v.łók enn ctej
r'abian1c", Birz. poczt. 17.

Szkoła Gospodarna
'
r.

I

w

o .dz l

tel. 177.73
przyjmuje z a p I s y do swego
pena:onatu .UZDROWISKO"
Piwniczna Majen pod Żegiesto
wem. \VI la urządz:ooa now,»
c11e nie.
Kui$nia wykwint na,
zdrowa Klł"!>l•łe boro1vioowe,
m10eralne.
Ot warcie sezon11 t czerlo\'Cit

TREść ZESZYTU.

nistra poczt i teleg_rafów. fg.: Prace nad u-

kow1kłt'o

~~•. NIEWIAŹSKI

-

porzą~kowaniem

Choroby kobiece ł połołalctwo
rót Naoi6r·

Sosnowa 32ł

-

Stanisław Kaiu~ik: O rozwó.i prasoznawstwa w PQ!sce. Pięć lat na stanowisku mi-

· 09

Na wiecz.

Związku

, cj11 Stanisława Kauzika.

·,

1ł6"aych;

I

ryn~

ogłoszeniowego.

Prane1szek Kusz: Bugra. '.Aleksander Gozdowski: M'~tawa prasy fachowe.i na Targach. UJ>!ikl~h. Sukcesy propagandy zbio.roweJ. N1em1ecka poczta państwowa i prasa w r. :1936. Leon Zieleniewski· Polskie
dzienniki :wspólne. Działalność T-wa Ruch
w r. 1937. Prace Zwia21ku Wydawców. Organizacje i &prawy dŻle-nnikarskie. Kronika
Krajowa. Prawo a prasa. Prasa na szero-

ldm świecie.
Cena zeszytu 1'
stracji „Prasy", w
kioskach „Ruchu".

S~dzia Komisarz

Jan kblU
S~dzia Handlowy

zł. D0i naibycia w admini
większych .księgamiach i

Prenumerata roczna: w kraju zł. 10.-,
zagranicą zł. 12.-.
Adres adniinistracjt.:
Warszawa 1, ul Zgoda 8 m. 4. Tel. 540-00.~-

I

Konto rozrachunkowe Nr. 751, Warszawa 1.
"---·------------------

Poszukuję

ZJlfilJBIONf
DOHmENll'

spfHznle

m6r

r

OG&OSZERIE.
_Więzienie w ł.odzi przy ul
Kopernika 29 zakupi
w drodze przetargu nieofraniczonego 55.000 kf• .kartofli
jadalnych.
~ Oferty z i>róbkami kartofli, należy pnHla~ do dnia
18 maia 1938 roku do więzienia w ł.od:i.i przy ul. Koper•
nilca 29, gdzie można :i.as' ę~nąć blitsz:yc:h informacji,
ł.ódż,

dnia 11 maja 1938 r.
Naczelnik Więdenia

500-600
dsieriawy

Oferty ,l<url•r

sub

K.

Łódzki•

I

ROZN~

I

Oadalaeja trwała, komplet 5 zł. z
gwara.ncjll. grube naturalne loczki i
1zerokie fale .Jóief• Nawrot 541. tel
191-85:

Spla zapowiedzi '72/38 r. Zapowiedt.
Podaje się do ogólnej w adomoścl. że
1. nidonaty magister chemii Ka'l.i·
.mierz Eugeniusz B"ntkowski zamieszkały w Łodzi . syn uriędnika prywatneq<' Jana Bemtkows!ttego I tegot
rnałtonki .Marli z dorn u Dolewakie.i.
zanueszkałych w Łodzi. 2. niezamężna
Hali o a Zakrzewska . magister rbemii
zamieszkała w Poznaniu, córk leka •
rza doktora medycyny Ksawere?o
Fau!tyoa Ignacego
Zakrzewskiego,
zmar ego, ostatnio z:amiesikale~o w
Poznaaiu i t•Oloi mal:tonki Jan i o y
Klotyldy z domu Dygató11. ny, zamie·
szkałej w
Poznaniu
chcą zawrzeć
zw1ązelc małteń1ki.
O jakieikol.~iek
przHzkodzie nalety don'eść aiżej pod·
pisanemu urzi;dnikowi stanu cywrne.
go w przeciąqu 15 dni. Poznań do 10
ma a 1938 r. Urz~dnlk Stanu Cywilne·
io (-) Fry . el.
Szatoit; wydz.iertawi pierwszorzędny
dancing t) ho po ,,· ażnem u reflcktanto .\i . Oferty aub .r M • do adcnioistr

lf t:znit:a
dla psów

lekarza weterynarii A. M. REICHA

fidańska ttł·a
teł.
Strzyłenie

Majewakł

Komiaarz S. W;

.Dzierżawa•.

Waelaw lswrsłl zg11blł kllt\hczk12
Nr. 1'120 B.G.K. i takow, uniewatnla. Sklep llpotywczy, istniejąciy 10 lat
oraz 2 mltszkania, ogródek. 12 drzew
JersJ' Groawald zgubił matrykuł~ owocowycb z ciałkowitym fadoym
Ulmn. W, Zimeweklego.
urządzeniem, zaraz do wydzi erżawie
nia. przy uosle Kaliskiej obolr. Dwor.
ca l gorzelni. Wiadomość: Łódt, .Kili:6skiego 183, m. 21, Ewert.

• •

I

Sędzia Kom.iaarz Masy Upadłości firmy
„Kawiarnia Europejska Spółka z ogra'niczo
ną odpowiedzialnością" w Lodzi, ul. Piotrkowsika 113, w sprawie Sądu Okręgowego
w Łodzi numer „U. 40/37" podaje do wiadomości zai1nteresowanych, w trybie arty·
kułów 161 i 162 Prawa Upadłościowego, że
w Sekretariacie Wydziału III Handlowego
Sądu Okręgowego w Łodzi została wyłożona
w dniu 10 maja 1938 r. lista wierzytelności wyżej wy:mienionej upadłości.
I'

Organ Polskiego
Wy.
dawców Dzienników i Czasopism pod redak.

Dramat tr6jk,ta małte~1k1ego wpl,taaego w 1!1ć wielkiej afer)'
azpiego 1V1k1ej, rozgrywaj,cogo aię n.a terenie autentycznej linii
Ma1łnota, btJ~t\Cej ałyauym 111temem . fortyfikacyjnym Francji I

' 1p1ojali1ta chor6b weaerynayob

if As· A':~
4

(róg Zamenhofa)

175· 77 Czynna.
psów.

Do akt fir. Km

410/38 , 411138, 412/ 38

Niech Pan przyjmie
miłego gościa
Tym

go~ciem

jest mydło do
Pl X IN

golenia

Do akt Nr Km 1324 '37
OBWTESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Zgierzu, Stani1ław Scholhe. iamieszkały w
Zgierzu, przy ul. P1łsudskie~o 49, na
zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że
w dniu 17 maja 1938 r . o godz. lJ
we wsi Wilamów gm. Dobra odbędzie
się publiczna lłcytacja rucb„mości, a
mia~ow 1 cie: 24 Sl O szt. ce~łv słabo wy•
palonej oszacowanych na 1,czną sumę
zł. 612 gr. 50 które można oglądać w
doi u. licvtac_ii w miejscu aprzedaźy, w
c;i:as1e W'!'ŻeJ OZOl!CZonym.
Zg1en:, dn. 15 kwietnia 1938 r.
Komornik: St, SCHOLTZE.

OB Wł ESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Zgie.
rzu, Stanisław Scboltze, zamieszkaty
w Z~ierzu, przy ul. Piłsudskiego Nr. 49,
na zasadzie art. 602 K. P. C. ogl~Ha,
te w dniu 17 maja 1938 r. o godz 15
w
majątku
Bartoszewice
odbędzie się publiczna licvtar.ia ruchomości
a mia~owici e: 80 Ol.O sztu'<
cegły
o s z ac o w a n y c b ua łącz·
ną sumę zł. 240l) - , które 1 o oa 02lą·
dać w dniu licytacji w mie .... ~ sprie·
daży, w czasie wyżej oznaczonym.
Zgierz, do. 19 kwietnia 1938 r

I

Komornik: ST. S: HOLTZE

Zait!l€fonut
182·ł8

I ub 102-29
a otrzymywać bedz1.sz
„KURJER ŁODZKI"
od ;utra w domu.
Prenumeratę zamawiać

m o ż n a poczynajqc od
każdego dnia miesiqca.

=-=

.

„l!!m!!lm„„llli„„„„...„„„„„....„„„„...„„„„„„„„... „„„„ •• ......„„••„„„zmdll!>eil!.81... „„„„...„„„„„
po godzinie 9 wieczorem należy kierować na ulicę Żwirki 2 (teł. 13S·l~)
CENY PRENUME8ATY1
- Ogłoszeni~
180
350 mm. za
5
50
irr.
(E11 OGlOSZEN ••
40
Zwyczajne za
1
12
12
15
10
~,„

dodatkiem ilustr. i dod.
uziec. „M AŁ Y KUR JER•.
micsiecznie w Łodzi zł. 4 • · na prowincji
ił. 4.SO zag1 m icą zł. 10.- odnoszenie do
domu· 4Ci gr. l- rename1 at~ można
przc1tu..: 'tylko 1 i 15 kaidego miesiąca.
Konto cze.Ił owe P. K. O. 602·800.

, nied::elnym

Kedak ! 01 naczelny:

CZEbl.A ~ GUMKO W SKI.

llN'R
....

łly

powierzchnia strony
mm.•
wiersr. milimetrowy 1-łamowy (str.
łamów): przed tekste1n i w tekścio
ir., komuoikaty 4u
nekrologi
fr.
wiersz milimetrowy
łamowy (str.
łam5w)
~r~ Or:i >:n
~· onuu'.d-.v.ioia pracy
gr. ~•
wyraz- najmniejsze ogł-..Mnie l.50zł., dla bt.irobotnych 1.2-0. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem redakcyjny .u d.2.- za milimetr. Ogłoszenia dwukołorJ»VJ
o 500/c drożej, zagranic:t:u ~trójkolorowe o tJoł/o drożej. Kaida nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia d() z nianv cen bet u;>rze faie;o za Nia fo ni ~ i i.
Za termin druku 1 treść ogłoszeń komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada. Wzmianki reklamowe oznacza się cyfrą (Wr). Zastrzeżenie miejsc:t. 9S()wi ąz i ' •
administrację tylko wówczas .gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacona 2C0 / 0 nadwytka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadnicz:o nie zmieniają trefoi ogrosze.11a
nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpłatnego powtórzenia 01łoszenia. Artykuty nades:ane bez ozn:tcz~nia ho:iorarju n u Nażane są za be-zptatoe.
Rękopisów zarówno zużytych jak i odrzuconych redakcja nie zwraca.
Odbito w drukarni Jana Stypułkowskiero,

,Udi. Pietr.kowriU Jt.S. (ŻJ(~jL2, .d&wa. ł'.&re~

Wydawca: JAN STYPUt..KO N.S~U.
lited.;akto1 odpowiedzialny: STA1~łSt.A 111 BAC.llALt: W.ifU..

ł

