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Pre,mier Bel~i Janson zło:!ył wczoraj
królowi dymisję gabinetu, która zo-

Redakcja otwarta dla ktteresantów tylko od godz. 2 do 5-ef po poł.
' 1
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DZIEWCZYNA szu A·Mlł.OSC

epopea

miłości

i romantyki

wg. sceoariusia

w. Słeroazewakle.o

I F. Geetla

W r•• Tamara Właznlewska-MłeczyJ1ław-Cyhul•kl-Orwid-lzabert-Kurnakowicz

WIELKI. oz· E
przyjazd dostojnych

min~

wice-premiera Kwiatkowskiego,
Poiwiec:enłe

.

przedsta~icieli . Rządu

Romana · i min. Poniatowskiego.

kamienia wc;eielneeo pod budowc; Biblioteki Im. l'larsz,
połwic;c:enie labrglll „Polana" w Pabianlca<h.

· · W dniu dzisiejszym Łódź wita w swych równiei rozwiązanie szeregu p~cych pro dla spraw gospoqarczych
murach dostojnych członków rządu - p. blemów wsi polskiej, podniesienie stanu
wice-premiera inż. E. Kwiatkowskiego, p. rolnictwa, planowej reformy rolnej -tych
ministra przemysłu i handlu A. Romana spraw ,których niestrudzonym rzecznikiem
w rządzie od lat jest p. minister Poniatow

cie, jakie

rząd

I dla dzieła Wierusz -

Kowalski oraz szereg w'fł.

wzmożenia naszego potencjału wyłwór szych urzędników i przedstawiciel Naci:ego. Łódi nie szczędzi swych sił &11i czelnego Komiteteu Uczczenia Pami~ci
energii. aby w ogólno-polskłm dorobku Masz. Józefa Piłsudskiego. poseł Wł. Sta-

zaJmować
Witając w

ski.
Pizyjazd p.1p. ministrów do stolicy poi
skiej pracy, do robotnłczej i przemysłowej
Łodzi, ma więc swą głęboką wymowę i
dob1tnle podkreśla to zrO'lumienie i ~-

Płl1ud1klet10,

i

rozwijać należne

dniu

dzisiejszym

żaik.

jej miejsce.
Dostojnych

Cykl uroczysiio,ścl,

zapoczątkoje

po-

Gości, tódt składa wyrazy zapewnfenła,
:le wytęży wszystkie siły, aby wypełnić te
włellde zadania, jakie w dziedzinie rodzł
me] wytwórC1,0ŚCi jej praypadają w udziale

święcenie kamienia węgielnego bilioteki
im. Marszałka Piłsudskiego, o godz. 10.30
Następnie goście wyjadą do Pabianic,
gdzie uczestniczyć będą w poświ~ceniu

- Wraz z wicepremierem Int. E.
Kwiatkowskim, min. Poniatowskim i min.
,Romanem przyjeżdżają dziś do Łodzi:
wiceministrowie gen. Al. Litwinowicz, dr.
A Rosez prot dr. J. Aleksandrowicz! M.

fabryki S. A. „Polana", która jest pierwszą w Polsce placówką produkującą syn„
tetyczną wełnę t. zw. lanital. Z lcolei
zwiedzą w Pabianicach zakłady przemysłowe f-my Krusche i Ender.: Poświęcenia
zarówno bibioteki jak I fabryki ),Polany

Rzeczypospolltef okazuJe

„

*

•

i E.

k~ądz biskup a~ W~rl-

mie~J;~~:!~ie
z Pabianic Izba Przemysłowa w Łodzi podejmować będzie gości

śniadaniem, w którym wezmą udziął obok
gości z Warszawy przedstawiciele włą.dz

•••••llliiiilili•••••••illl•••••••••••lllli•••illllllllllllllmmmillllmllil•••lill••iil•111••mml!!llEDB!!!l!•••tl

Dziś

.

l<»kalnych, świata go~odarczego, amba~a
dy włoskiej oraiz goście zag.raniczni. W
cza&ie pobytu przedstawicieli Rz'ądu w
Łodzi spodziewane są rozmowy cz~ni
k6w resortowy.eh z przemysłowcami w
podjęciu inwestycji na terenie C. O. P. U.
'iW ramaich opisanych uroczystości nastą.pi ukonstytuowanie się Komiteteu Wykonawczego 'dla organizacji Instytutu
Włókienniczego w Łodzi.
~

* ·* . *
Bu<towa gmacłiu Billoteki public~nej
Im. Marszałka Józefa P.iłsuqskłego została
zadecydo:wana w dniu 16 maja 1935 r.,
a więc już czwartego dnia po 'śmierci Mar
sza.łka. Zarząd Zw. Przemysłu Włókienni
czego postanowił wówczas ofiarował n&
ten cel kwotę pół miliona złotych.
W jesieni tegoż roku powołany został
do ż~ia Komitet Budowy. Wyszukanie
odpowiedniego placu pod budow~ gmachu łrwało do drugiej połowy r 1936„ kie
dy to Zarząd m. Łodzi zakupił plac u zbie
gu ulic Gdańskiej ł Kopernika o powierz:.
chni ponad 3000 mtr. kwadr. W tym. ~a.
mym roku rozpisano konkurs na projekt
architekroniczny gmachu, określając kubaturę-> budynku na 10.C"O ·mtr. sześć: Kon
kurs rozstrzygnięto w r. 1937, przyznając
nagrody trzem prctektom, z pośr6d których ostatecznie wyburano .pi:ojekt in·t.
Wierzbickiego z Warszawy. Budowi; rozpocz~to z dniem 1 maJa r. 193~·
··

•

Wieepremier E. Kwiatkowski.
oraz p. ministra rolnictwa i r. r. Poniatow
skiego. Dzisiejsze uroczystości uświetnio
ne obecnością tak wybitnych Gości nabierają tym większego splendoru i znaczenia. Przyjazd P· P· ministrów świadczy
zarazem o zainteresowaniu czynników, de

cydujących

Łodzi"ą

okręgiem,

pań-

poważną?

o gospodarczej polityce
stwa,
i jej
Jako
jedną z dominujących placowek pracy 1
;wytwórczości polskiej.
,i Spotęgowanie dyn?miki . pro~uk~yjnej
Polski stanowi przedmiot ustl~ej 1 pieczołowitej akcji rządu. W tym k~er.unku czy·

GENEwA o DT R c A INT Ry GI
Min. przem. i hand:'U A. Roman.

~::·:,~!'t:I!~;~j~~~;:fu~~.r.tJ=.

Model g,mflchu Biblioteki Publiczne.i im.

Marszałka Piłsudskiego

w

Łodzi.

e

Ostateczna likwidacja problemu Hiszpanii na terenie Ligi.

wanej waluty, owoców rozumnyc~ a ce!owych i konsekwentnych P?czynan
Wt~e
premiera i min skarbu Kwiatkowskiego, m
ko na trwałym. niezachwianym fundamen-

Całko wita klęska

P·

_

sowieckiej
taktyki.
_
_

lord Halifax w os'frej replice p. Dcl l'ago s'fw1crdz1ł udział pomoc:g obtt!j w czerwonej lliszpanU. .
GENE\V A, 15.5 - Piątkowe posiedze-\ckiego nie zawahał się w kate_goqcznych do sprawy obcej interwencji. Mówca w klarację, która wywarła duże wrażenie.

się'.coraz potężni~j~zy ~mac~

cie, wznosi
d
rozbudowy kraju. Przemysł 1 an e u~~ nie popołudniowe rady Ligi Narodów przy slowri::h odsłonić przed Radą Ligą istotneslmją poparcie i opi:kę ze str?ny min;-1 r.iosło definitywne i formalne zlikwidowa- go podłoża sprawy hiszpańskiej. .
stra Romana. Ruch m.westycyJ?Y orzys a nie przez Radę Ligi problemu hiszpańsl<ieWystąpienie delegata hiszpańs1kego by
1
z daleko idących ulg 1 ułatwten.
go, podniesionego przez delegata rządu ło widocznym refleksem całej kampanii po
Powstaje wielkie dzieło polskie.i twór- walenckiego Del yayo, zmierzającego za litycznej, prowadzonej za kulisami obrad
czej pracy i inicjatywy -;Central~y Okręg wszel~ą. cenę do ~vci~gnięci~ instytucji ge- genewsk'.\::h, kt_órej jednym z epizodów by
Przemysłowy. Wzrasta nieustannie ~sk.a- newsk1e.1 w konflikt 1deolog1czny, rozgry- ło sprowadzenie do Genewy b. negusa, a
źnik prodttl:~ji, zwiększa f1ę zatrudnienie. wający się obecnie na terenie Hiszpanii. drugim właśni~ atak ze ..stro.ny Del Va yo
Dażymy zdecydo.w2nie do ostatecznego Sensacją popołudn;owych obrad Rady była na politykę nieinterwencji.
. . .
ceiu- samowystarcza'ności: da.i~cej peł- kcmtrower1'ja .między mi~istrem Del yay~
De.I Vayo :o~począł. swe. przemo\~1e~1e
nie csiągnieć gwarantu;ące1 dzieło sku- a lOrdem Haltfaxem, ktory w odpow1edz1 Jw tonie wybitnie agdacy1nym, ~s1łu1ąc
piana fl obr~ny P.z~czyp:::spc lit~j, rozw.i: na agitacyjne wystąpienie delegata walen · sprowadzić powstanie narodowe Jedynie
ja):,,-::ej ctorcbel< i dobrob~'t naro~1U, ~mozlt
wiajace.i f-il!cę c~b mcżfovie ws'l'.:;'r.tlnch.r'1k:
.
dotychc~a3 niarnttj~c"ch EWf'ł energię I .R ł
·
Dz~ś, w sobotę
ochi>tę w bezczyr.i1~ści be~rnb?d;.. .
es aurac1a
!
0
Cel to i~szcz:c bvć moze .n•'! _l'1 1"kt - 1
·' ~
i
ut r
=.~
•
t
„ (
V
w 0 :edzielę
Humo1ysta-komik scen warszawskich
lecz wsr-6l11ym wy..,Hl-;lem osu~~"?:" }' '.'yc , "" ·
il'
może i musi. Dla tego celu konieczne 1est J
,

C'

I
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widoczny sposób dążył do utrudnienia
premiera Chamberlaina i lorda
Halifaxa, twierdząc, że układ włoskoangielski nie posiada żadnego znaczenia,
ponieważ już po jego podpisaniu Włosi i
Niemcy ikontynuują akcję pomocy dla r~ądu gen. Frar.co. P. Del Vayo w koncu
swego przemówienia nie wahał się nawet
wręcz zaatakować rządów Anglii i Francji, staw.iając formalne pytanie „na jakiej
podstawie oba te rządy mogą podtrzymy-

~ytuacji

wać poli'.ykę niei~terwenc_ji?" Mów~~
przedst~w1ł. n.a k?ni:c r.ro1ekt. n:zol.u~JI.
domaga!~ce1 się hkw1dac11 polttykt n1e1ttterwenc11.
Po wystąpieniu delegata rządu Wa lenc1'i, zabrał natychmiast głos lord Halifax,
k16.rY. :wygłosił krótką i kategoryczn~ de-

„P. Del Vayo -- oświadczył lord Halifax
- postawił pytanie, które. wymaga na tych
miasto-..vej odpcwicdzi. Pytanie to zmierza do wykazania. że interwencja państw
zagranicz,nych w Hiszpanii, miała miejsce
t~lko. na rzecz gen ..Fran~o. To . tw!e~dz:
me me pokrywa się z mformaCJam1, Jakie
w tej mierze posiada rząd brytyjski i n!e
może być w poważny sposób podlrzymywane. Rząd bryty.j[1:<i starał się. zaw~ze o
wycofanie ocl10tn1k')w cudzoz1emsk1ch z
obu stron walczących .. Deklara.cja, złożona przez_p. ~cl Vayo, iest. pr_zec1wna zc:sarlc•m poh~vk1 rząc!_u brytv1 ~k1ego:. _Walka,
tocząca s~ę obecnie w I-ł!szpan11 i est zar,aclnienie~i _zbyt powiżn~~· aby i;io~h
1111·oter1.
być prvc
rnl 1" 111 k' .. ()'1'~,:i111cz.'.lm
(D d
t
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a szy ciąg na s ronie -eJ
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Genewa odtrąca

1 1

łąc~nie względami
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przewodniczący udzielił głosu

dełe~atowi Fra?cji' min. Bonnet, który wy-

rataląc
sympatię dla narodu hiszpańskiego, Oświadczył wyraźnie, iż polityka niei11.:.

terwencji w dalszym ciągu odpowiada całkowicie intencjom rządu francuskiego. Ten
rząd francuski stoi bowiem na stanowisku,
że ~a.ród hiszpański sam winien zadecydować 0 swoich ,losach.
· ,
Nast~pny mówca, komisarz Litwinow,
który demonstracyjnie zajął w tej dyskusji miej~ce przy .stole obrad, gdzie za'stępował go przedtem ambasador sowiecki' w
Pa.ryżu, Suric, potwierdził w całości wystą
pienie P· Del Vayo, oświadczając się za jeg<> rezólucją.
Pn:ewodniczący . · rady min. Mu11tcr!1 'W
krótkim oświadczeniu chciał zreasumować
dyskusję tak, jak tQ jui uczynił w sprawie
abisyńskiej, aby w ten sposób położyć kres
"=dęmqnstracJoll! poJ.itycznym, których wisdowną stała się Rada Ligi, jednaJkże nas~utek sprzeciwu min. Del Vayo, który za;,.• żądał przeprpwadzenia, dyskusji nad proiektelń .rezolucji, posiedzenie zostało zawie
szone do godz. 18.30.
-~:"-. : ··f'.'o g9dZ'innej przerwie, przeznaczonej
:,qa .z~alezleń_ie procedury rozwiązania spra
- wy hiSzpańskiej, przew-0dniCZ!lCY Munters
::. O' go~z. 19.30, ponownie otworzył pttblicz. ' he posiedzenie Rady, oświadczając, iż Ra"~ dł Ligi . przystępuje Odrazu do glosoWanła
. ,·flad.: ptzedtożoną . rezolucją delegata Wa, : .fen:ji. Głosowanie odbyło się w sposób
~jawny w·porządku alfabetycznym. Za re,..zotucją padły dwa głosy: komisarza Litwł·
.:~ ilowa i min. Del yayo. Przeciwko rezolu. : cji padły 4 głosy, a miano~icie przedstawicieli \V. Brytanii, Polski, Francji I Rumu~ nii. P'ozestałych 9 głosów Rady, w tej licz
sd)Jt . przedstawic:iel Chin Wellington Koo
...... Mat detełlat Szwecji min. Sandler - po'łtr: wstnymałł się od głosu.
• • 1 • Po
stwierdzeniu wyniku głosowania ,
, min. Muńters oświadczył, ie rezolucja,
· zgłoszona przez p. Del ·vayo, zostflła odrZucona. nie otrzymała bowiem w niezbęd
ttej procedurz~ Rady Ligi Narr,dów jedgomyślności.
·
Stanowisko, zajęte w głosowaniu nad
, rezolucją przez przedsta\viciela Polski min.
'.' !.:,Komarnickiego, był<> zgodne z deklaracją,
>/ ,zł~toną przez niego na środowym posiedze
·~ · . ni11 Ligi, w którym delegat Polski wypowie
:!>• dmł · się kategorycz~ie pt·t~ciwko wciąga-

?I

rozstrzygnięcie ••

w sprawie Sudetów.

Próby wciągnięcia Polski do kwestii Czechosłowacji.

'~iciela W. Bryt~nii na '~Y~t?pieaie P· Del
BERLIN 14,5. Rozmowy Hendersona czeniu mieszkania Churchilla, że w sobotę skiego Lindentan. Sinclair .oświadczył przed
-::··~a.yo · V:YW~ł~ła tym stlnt~J.s~e wr~żeni7. z Ribb entroppem i. podróż Henleina do An wyjeżdża, lecz spodziewa się wkrótce po- stawicielowi Reutera, iż widział Henleina
iz przedi;la~JCiel W. Brytanu ~otw!erdztł glii wywołały w niemieckich ~ołach polity wrócić do Londynu.
po raz pierwszy w życiu.
kategoryczn1e przed Radą fakt, iz obie stroi cznych wrażenie, że wkrótce należy oczeki
Churchill, zapytany 0 przebieg wizy ty
ODRZUCAJĄ ŻĄDANIA POLSKIE.
ny ko~zystały z pomocy_ obcych rządów. wać rozwiązania zagadnienia Niemców su4trąca1ąc tym ~amym__głowny arf5ument de
lt·gata 'A'.alenc~~g?, 1z ~owstan~e narodowe w ~1szp~nu Jest dziełem· ,,interwencji
zagramczneJ
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deckich. Zarówno ze strony angielskiej,
j 3 k i ze strony niemiec~iej zachowywane
jest całkowite milczenie w sprawie wynlk
ów. r?zmów ambasadora brytyjskiego w
Berhme łlenedrsona z ministrem spraw za
g~anicznych R~eszy Ribbentroppem„ Nlewiadomo, czy Henderson prócz przedstaWienia Ribb entroppowi treści oświadczeń
angielskich i francuskich w Pradze określił stanowisko Anglii w sprawfo środkoWej Eurnpy. Obserwatorzy polityczni są
zdania, że obie strony powstrzymają się
od wszelkich dalszych kroków, póki Anglia nie zapozna się z istotnym stanowiskiem przywódcy Niemców sudeckich,
Henleina. Niewątpliwie to, co Henlein o„
świadczy W Berlinie swoim pn:yjaciołot1),
znane będzie szybko angielskim kołom ofi
cjalnym. Należy dalej odczekać na wpłyW
Jaki wywrą wybory gminne oraz nłemtec
ko- czeski~ rokowania handlowe na dals~y rozw61. wypa?ków. Pr~y obecnym t!m
P1.e o~tynustyc7nie. nastrolone koia niem.ieckie oczekują. ze .rozwiązanie zagadnle
n!a Niemców 5 ?deckich, ~ w1ęc przyznarue im. rozl~łe1 autono~mi, albo nawet po
łączeni~ kraJó~ sude~kt~.h z Rzeszą nastą
pi~ mote w ciągu na1bltzszych 6-cłu tygo
dni.
Jest rzeczą charakterystyczną, te nie.zwykle łagodne stanowisko Francji f Anglii, a także i Ligi Nar-0dów1 która ostatnio
zaczyna się opowiadać za przekształce
-niem Czechosłowacji w państwo o chara!C
terze federacji autonomicznych kantonów,
na wzór Szwajcarii, tłumaczone jest stano
wiskiem tak zwanej „strony trzeciej". OW!ą
„stroną trzecią", o której się wiele mówi
w Lon~ynie, jest 'Polska. Koła brytyjskie,
które nie lubią przyznawać się do wła·
snej słabości, ewentualną porażkę na Od·
cinku czechosłowackim starają się jut dzł
slaj zrzucić na Polskę. Dyplomatyczny korespondent „Evening Standart" twierdzi,
iz "Los Czecl'Jos!owacji jest w ręku rządu
jej wschodniego sąsiada- Polski·. Zdają
so.bie w Londynie dobrze sprawę z tego
lt porozwnienie sowiecko-czeskie jest fikcją wobec braku wspólnej granicy mtęd?JY
Pragą a Moskwą. Miał to· oświadczyć osta
tnlo również i Litwinow, który powiedział
p. Bonnęt'owi, że „na wypadek agresji
Niemiec, rząd jego nie może przyjść z pomocą Czechosłowacji w sposób skuteczny,
o ile Polska nie zgodzi się wypełnić swych
zobowl~z~ń ~ob:C Fra~cji, zgodnie z po•łano~1ent~m1 ahansu 1 nie. pozwoll czer.
w~eJ annu na przekroczenie swego tery·
tor1um".
Takie fantastyczne komentowanie punk
tćw aliansu francusko-. polskiego przez Li
twinowa wydaje się conajmniej dziwne.

I

niu Ligi w spory ideologicme.
?o zlikwidowaniu sprawy abisyńskiej,
posiedzenie piątkowe przyniosło lik\uidację drugiego problemu, za ~tór.ego pomo""'
cą zn·a ne czynniki usiłowały : posłufyć się
HENLEIN W LONDYNIE.
terenem Ligi dla załatwienia parachunków
LONDYN 14,5. Z angielskich fr6deł
. ,-~e~rnętrzno-połitycznych ze swtymi rząda donoszą, że Winston Churchill podejmo·
. ,.·mi. Wynik głsowauia nad reżolu cj ą, zgl'.' wał wczoraj w ~wym prywatnym mieszkaI '- " $:ZOną ·przez p. Del vayo, za którą poza nim
niu Konrada Henteii1a śniad a1ni e m. W śnia
. · samym. opowiedział się ty)ko komisarz T.i•- daniu tym wzi ął równi eż udział przywód-winow, uważany jest w kuluarach ligo- ca liberałów sir Archibald Sinclair. ·
.
-,~
wych 1.a poważną klęskę taktyki delegac.li
. , _ sowieckiej, która w czasie Obecnej sesji
CO MóWI HENLEIN?
, r· znalazła się w zupełnej izolacji.
LONDYN 14,5 Aegencja Reutera qono
si: Konrad Henlein ·o świadczył po opus z-

dnia 9 maja, w której k-0mitet w 1m1emu

!ud no~ci polskiej domaga się przywrócenia polskiego stanu posiadania z r. 1918
oraz trzech zasadniczych gwarancyj autonomicznych.

Henleina, stwierdził, iż miała ona charak·
ter przyjacielski. Przedmiotem zaś rozmoMOR. OSTRAWA 14.5. „Duch Casu",
Dziennik czeski stwierdza,, :te żądania
wy były sprawy, dotyczące Europy środko organ czeskiej socjalnej demokracji, poda polskie są nie do spełnienia, poniewat owej. Prócz Henleina wzięli w śniadaniu je w strzeszczenłu deklarację komitetu po znaczają niewątpliwie zagr<Jżenie bezpieudział Sinclair i prof. uniwersytetu oxford rozumiewawczego stronnictw polskich z czeństwa państwa.
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Szerokl zakres przeprowadzanych to11n ~"" w Rzymie i Paryżu.

RZYM, 15.5 -

•

Rokowania francusko- Skim Wschodzie i w Afryce północnej i ziemnego. Porozumienie to da

Włochom

włoS1kie toczą się w atmosferze wielkiej ser wschodniej. Francji chodzi o to, by otrzy- większą niezależność w stosunkach z Niem
decZnOŚci. Jeteli rozmowy te posuwają mać konkretne dowody wolt porotumiet1ia caml i stworzy nowe możliwości dla ekssię naprzód wolniej, nit się spodziewano, ze strony Włoch i zapewnił podobnych ploatacji imperium. Obecnie rozmowy to-

to przyczyny zwłoki nale.ty się doszukiwać
w .wyjeździe ministra Ciano do Tirany i w
wizycie .łiitlera w Rzymie. z drugiej strony rokowania zarówno w Rzymie, jak i w
Parytu, przy~ły szerszy charakter w dążeniu do osiągnięcia rzeczonego porozumie
nia, przypominającego w ogólnych :tarysach porozumienie włosk0 „ angielskie.
Rokowania· dotyczą wszystkich za~adnleń,
bezpośrednio interesuJących FrainCję I Anglię. Rozmowy te mają charakter pelityczny i techniczny I dotyczą interesów obu
narodów na morzu śródziemnym, na Bli-

t

do tych, które Włochy dały Wielkiej Bryta
11ii odnośnie reperkusji wydarzeń hiszpańskich, na sprawę swobody komunikacji na
morzu ·sródziemnym i propagandy włoskiej
we francuskich posiadłościach w Afryce

północnej.

Dl~ Włoch porozumienie z Francją bę
dzie uzupełnieniem porozumienia z Anglią
które to porozumienie nie miałoby praktycznego znaczenia dla Rzymu, gdyby rokowania z Francją nie doprowadziły do uregulowania pewnych zagadnień strategicznych we wschodniej części morza śród-

czą się dookoła zagadnień histpańskich i
północno-afrykańskich. Kwestie techniczne, jak handel włoski w portle Dżibuti, i
stosunki między Abisynią a Somalią, będą

omówione po zagadnieniach politytznych.

Będą one wymagały udziału rzeczoznaw-

ców. Należy przewidywać zatem, te roko
wania potrwają jeszc:te pewien czas. W
kołach rzymskich nie wątpią jednak, że
zwłaszcza terat1 po zlikwidowaniu sprawy
abisyńskiej w Genewie, dGprowadzą one
do pożądanych wyników.

Nowa rola Nien11na.
Mołllwości normalizacjł stosunk6w z Litwą.

Połączenie ź Bałtykiem

przez port

Kłajpedy.

WARSZAWA, 15.5 (PAT}' - W związ
ku z nawiązaniem stosunków dyplomaty·
cznych z Litwą nabiera na aktualności
sprawa żeglugi na rzekach Niemnie i Wilii
przez które znaczny obszar naszych ziem
północno-wschodnich uzyska połączenie
drogarnl wodnymi z Bałtykiem i nowe możEwości eksportowe przez port litewski w

wierzchnia utyteczna portu wyncsi 10.000 dopływach osiągnął rekorC:łową Jiczoę 'J.30
m. kw. W porcie istnieje stocznia dla bado- tys. ton drzewa w tratwach. Dzięki otwar
wy i naprawy statków.
ciu granicy polsiko-litewskiej drzewo 11•• ~ze
Wskutek obfitości lasów w dorzeczu zyska przez Niemen i Wilię szersze możli
Niemna w ruchu towarowym w rachubę wości eksportowe.
wchodzi przede wszystkim spław drzewa,
Jako drugi produkt, który mogłby być
clotyc'ilczas częściowo zahamowany.
wykorzystany przy eksporcie drogą wodSpław na Niemnie nawet w dotychcza- ną występuje len, produkowany na większą
Kłajpedzie.
sowych warunkach, zamkniętej granicy li- skalę na obszarze naszych ziem północnoZ ogólnej długo~cf Niemna, wynoszącej tewskiej, stanowił jedną z najpoważniej- wschodnich. Wreszcie nie motna pominąć
878 km, w granicach Polsild ,przepływa ta s~ych pozycyj spławu na naszych drogach roli tych rzek jako szlaków turystycznyth
rzeka na "dług0ścl 456 km,~,,.,ejmując Hcz- wodnych. W r. 1929 spław na Niemnie i hojnie przez naturę wyposatonych.
nymi swymi dopływami prawie cały obszar
ziem północno-zachodnich.
Przez ~stnicjące kanały~ Ogińskiego i
Augustowski sieć wodna d()rzecza Niemna
Pilot Schray z Lodzi uległ poważ11y111 obraże11i om.
połączona jest z pozostałymi drog!lmi wodnymi Polski, co jeszcze b1rdziej podnosi
ZAKOPANE, 14. S. - W Bukowinie pod ZakoW tym samym dniu w Białym Dunajeu szybojego znaczenie jako drut;iej drogi wodnej panem wydarzyła si~ katastrofa azybowcowa, której wiec ,,Ews-5" aeroklubu krakowskiego, ~otowany
oCiut padł pilot ]an Schray li Lodzi.
przez p. Duszika, wracaj1cy 1 Joru nad Zakopanem,
wylotowej do Bałtyku.
Katastrofa nUtfpiła w mo.mettcie l,dowania na dokąd prz:yholowany :został przea 1amolot - zmu.
Na znatznej części· swej 'długości Nie- ekutek skapotowania emybowca. 1u6ry wyetartowaw. ezony został w Białym Dmajcu do 11dowani& w nie~
men posiada wszelkie w aruniki dla rozwoju ezy li Tuoborza do lotu nad Tatrami, po dokonaniu wygodnych warunkach na skutek 1biegowi1ka ludzi.
Podczas lądowania ezybowiee 1ottał powai!;>l„ uszko
żeglugi i spławu. Poc~ynaj:ic od ujścia tego lotu miał odbyć drog~ powrotni.
Szybowiec
uległ kompletnemu miszczeniu, a pi. dzony. Pilot wyszedł bez ezwanku.
rzeki Szczary .Niemen Ul1tal1y 2ostał usta- lot odniósł powainie obraienia.
wowo za rzekę teglowną. W związku z oży
wioną niegdyś teglugą i spławem jeszcze
w roku 1895 zbudowany został port-zimowisko w 6rodnie, który w Jafo eh 1924-25
żostał pogłębiony I powiększony. PolV~•or&[J I dml&.

2 katastrofy szybowców.

&tan póao·d y ~ Pol•ce.

Kalendarzrk palitrcznr
NOWY JORK. Prez·ydent Roosevelt przyjął
wczoraj na audiencji ambasadora R. P. Potoc-

WARSZAWA, 15.5 (PAT) - Komunikat
z dnia 13 b. m.: Chłodne powietrze polarne, które w ciągu 1kilku dni rnlegało Europę środkową i Polsk~. zostało iuż
w znacznym stopniu ogrzane i osuszone.
wskiutek intensywnego usłonecznienia w cią
gu pogodnych dni.
Dziś w całym kraju było słonecznie i ciepło przy słabych wiatrach prze\\'ażnje z kierunków południowych. O godz. 14 temperatura wynosia od 15 st. w Małopols ce i Kiel eckim do 21 st. nad morzem i w Wiel.kop:>lsce. Na Kasprowym Wierchu było równi eż
pogodnie przy 7 st. p o wy żej zera.
meteorołgiczny

Przewidywany przebieg pogody w dn. 14
b. m.: pogoda nacigół . sł~neczna i ciepła •
( około 20 st.). W dz1 etmcach północn::i - '
~ach o dnich zachmurzenie nieco wicksze.

ZWOLNIENIE HR. WIELOPOLSKIEJ?
WARSZAWA 14,5. Rozeszły się pogło
kiego.
ski, że hr. Oktawia Wielopolska, skazana
- BRUKSELA, Premier Janson udał się o goclz.
przez niemiecki sąd wyjątkowy na d ożywa
17-ej do króla, celem złożenia dymisji gabinetu.
tnie więz ieni e, jest wymieniona na dwóch
Król przyj,ł dymisję. W tutejszych kołach politycznych twierdzt zgodnie, it następcę Janson·a będzie
Niemców, skazanych za podobne przes tęp
o.in i~ter spraw zigtani c~nych Spaak. Ogólnie liczą
stwo w Polsce.
1lę z tym, iż nowy rztd oprze się ponownie na trzerh
Według informacji skazaną hr. iWielo&tronnictwach: „unii narodowej" t. zn. k11tolikach,
.
pol s ką we czwartek wieczorem z Berlina
liberałach i socjaldemokratach.
dostawiono kolej ą do polskiej granicy.
do gigantycznego lotu z Los Angeles do Eurepi.
- RYGA. Oficjalnie komunikuj,, te konrerend11
PRZYJAZD WOJEWODY HAUKE
Rannym p oci ąg i e m hr. Wielopolska
spr. zagr, państw bnłt}'cklch, która miab
NOWAKA DO LODZI.
NOWY JORK, 15.~ - Major Maikow- Sa111olot· wyposażotty jest w radiostację, n1lnietruw
jeszcze nie pr zyj ech ała, a rodzina do tąd
rozpo czą.ć się w Rydze 19 maja, zo stała odłożona na
Składanie pożegnalnych wizyt.
ski wraz z 4-ma towarzyszami wystarto- ur ząd zenia do ślcp egq pilotażu oraz posia- skutek prośby ministra spr. zagr. Estonii Seltero,
W Ł d .b .
.
d
I • k' Al ni e mi ała wiactomości o zwolnieniu i odeO Z! aWt WOJeWO a WO ~nS I
e
wał wczoraj z lotniska w Los Angeles do da „robota" czyli pilota automatycznego. który motywował ją świeżą zmianą gabinetu utońsłaniu hr. Wi elopolskiej do kraju.
lotu przez Mexico City, kanał Pan·amski, Ogólna długość trasy, j aką zamierza prze- skiego i objęciem teki spraw zagranicznych dopierol ksander Hauke-Nowak. W czasie swego
kilku dniami. Nowy t~rmi~ ~onferencji hę· pobytu pan wojewoda zlożył oficjalne wiChile, ponad Andami do Buenos 'Aires, a być mjr. Makowski, wynosi około 24.000 pr~ed
PROJEKT SĄDóW GMINYCH.
dzie wy:r.naczony po powro·~1e . m1n1etra spr. zagr. zyty pożegnaln e I. I. E. E. ks. biskupo wi
dalej do Natalu, gdzie nastąpi start do Io- ikm. Przy starcie samolot zabrał 3500 litrów łJotwy Muntersa z Genewy.
J
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WARSZAWA
14,5 Agencja „Kabel" in
.
. .
asms 1emu 1 omcza owi, ow cy
.
. tu ponad p ołudniowym Atlantykiem do paliwa. Nal eży zaznacżyć, ż e samolot zo~ ~ONDYN. Debata !zhy gmm n~d wmoskic~ gen. Thommee gen. Dindorff-Ankowiczo- formuj e: Wys unię ty ostatnio projekt powo
Afryki i dalej do Europy. Major' Makow- s tał specjalnie przystosowany do lotów dłu opozycJi o pneprowadzeme dochodzen w sprawie .
.
.
łania do życia sądów gminnych zy skał so
ski wystartował na jednym· z najszybszych goclys tansowyc'h przez dobudowanie do- organiudi zbrojeń bryty,1.skich odbędzie się w czw.ar Wt,, pł~. dypl. Bolesławo.w1cz ow1., płk. Lu- bie d uże uznanie w sfera.eh rolniczych. Na
rek. RzQd uważa ll'Diusek ten za rodzaj votum me- bansk1emu, płk. dypl. Z1enta rsk1emu 1 płk .
samołotów komuniikacyjnych „Superelectra claH:o'·;:.-~h zl iorników.
uCności.
dypl. Bartakowf, prezesowi sądu okręgo szeregu iebra11 organizacji rolniczych i
lodkea.nd - 14". Jest to samolot dwumo- SOFIA. Wczoraj rano przybyli tu premier wego dr Spólnikowi, dyr. izby skarb owej oświatowych w Kiel ecczyźnie p owzięto już
torowy, rozwij aj ący 362 km na god zinę.
turecki Dzelal Bayar i minister spr. zagranicznycl1 dr Rzadkiewiczowi, prezydentowi miasta kon kretne uchwały w tym wzgl ęd z ie .
Projekt sądów przewiduje ich powsze
Rusiu Ares. MiU.strowie tureccy, ktorzy wie~:wrem Godlewskiemu, okręgowe mu inspektorow i
odjechali Orient-expressem do Ankary, w czasie pracy irlż Wyrzykowsk:.emu, prezesowi iz- ch ność i oddaje im do załat wi e nia szereg
swego 7.godzinn~go po~ytu. ~ SoCii odbyli dłuż~ze
• rozmowy z premierem 1 mm1strem spraw zagranicz by przemyslOWl}-handlowej dyr Maciszew spraw i sporów sąs i e d zki ch.
nych Bułgarii Kiosseiwanowem. w kołach politycz- skiemu, dyrekto.rowi banku polskiego Rei
SPRZE CIW ARABSKI.
Kooptacf a nowych członków.
nyth i dyplomatycznych mówi11, że w rozmowach tych cher0\"! dyr oddz BGK dyr Chodaczko
·
· J
·
•
LONDYN, 14. 5. J edyna a kty"vna
poruszona została ponownie przez ministrów tu re•• • d '• • kt ·
· dd
PKO
' par
Dnia 13 bm.· odbyło si~ w Łod z i pierw bozu, dla którego podstawowym progra- kith gprawa prr.ystąpif'nia Bułguii do porozumienia W! I yre '()roW! o z.
. arze.
tia polityczna Arabów pal es tyńskich t. zw.
1'12'.e posłedze11ie . rady okręgowej Obozu Zje rncnt Jest i będzie deklaracja lutowa OZN. hałkriń~kiego.
KOMUNIKAT FEDERACJI P.Z.O.O.
partia obrony narodowej, w ys tosowała do
dncczenia Narodowego pod przewodn i- Następnie rada dokooptowała do swego
_ RTO DE JANEIRO. Wczoraj ohrlioJziła cala
Wobec nieslychanych prowokacji, jaki komisj i kró lewskiej, która obecnie przyby
ctwem pana prezytlenta miasta Ooc!lew- grona nowych członków : m i a nowici e~ inż Brazylia nirnnkll' urorzv,;11:„ 50-ll'cie zniesienia mi od dnia 12 maja rb. trudn i się „Orędo - łado Palestyny celem przeprowadZ..'llia noskiego w obecności delegata' centifali OZN Kawczak J<tnj Szwejccr Michał, Gajewski 11 icwol11irtwa. W Rio cle Jan„iro odbył się pochód wnik", Federacja Grodzkiego P.Z.0.0. zaj działu kraju me m oriał, w którym odmawia
inż. Frącfk,iewicza. Posiedze nie odbyło AIHo ni, Stolarski Błażej, Piech Józef, inż . 50 trs. robotników, którzy zgotowali owację prezy. mie właściwe stanowisko.
składania przed komisj ą zezn ań lub przed!ię w pełnym komplecie członków rady o- , Ząrzycki Włodzimie rz, Pokraka Stanisław, dentowi Vargasowi.
Redaktora odpowiedzialnego „O ręd " - kłac!an ia jej materia łów do wodowych. Mekr~gowej. Na wstępie p rzewod niczący Niedzielski Tade usz, Kl awe Alfred, CicsiclWASZYNGTON: Ambasa.~or Stanów Z~edno ka" za artykuł z dnia 12 bm. poci~gn ie do 1 moriał podpisali przywódcy partii.
omówił
całokształt
spra·w
ski
Feliks
i
Kulikowski
Wojciech.
Posieczony~~
w Brukseli Hugh Gibson poda~ się do o d pow i ed z i al ności karn ej, dby na fo rum są
Daje on wy.raz rozczarowaniu z powodu
rez.
Godlewski
P
. .
•
„
d . .
.
. , , ~ n111e
. r~cly zos ta ł o za.· ko n. ~z~n e p rze m.ow
• ~e
• 1 dymJS
J1. N owy m ambasadorem został m 1anowa- d
--0 rgamzaci1 okręgu, po kres 1aiąc znaczenie
ny Józef
Davis. Gibson był swego czasu delega owym m6g ł udowocIn ić swoje insynuacje. decyzji rządu brytyjskiego trw ania przy po
unmkacj i poszczególnych sektorów OZN. 1 iii de,egata cent rali p. mz. Frączk1ew1- I tern amerykańskim na konferencję rozbrojenio·
F ederacja Grodzka Polskich Związkó\\' ,. lityce podzia łu wbrew jednomyś l nej opinii
1
oraz stwiergzaJąc ci,ągłość ideol~czn;ą o- cza
I wą.
Obrońców Ojczyzny".
Arabów.

"

Start majora Makowskiego

1

Posiedzenie rady okregoweJ O. Z. N. w Łod zl• I
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Łódź
Niezawodnie włożono w to dużo serca
właśnie „gospodarczy"
Rząd polski, przedstawiciele gospodarczych resortów w naszym centralnym Rzą
dzie w dniu dzisiejszym 14 maja, odwiedzili
Łódź, którą powszechnie już w Polsce przy
jęto nazywać stolicą pracy. Przeciętny inteligent dobrze wie, że rok 1789 był rokiem
Wielkiej Rewolicji Francuskiej, ale nie zaw
sze wie, że był on również rokiem, w którym zbudowano w Manchesterze pierwszą
machinę parową i zastosowano do produkcji wyrobów bawełnianych. Rewolucyjnych
skutków tego wynalazku nikt nie może ne·

to cały program.

la i dała jest wysiłkiem prywatnej inicjatywy, praktykującego liberalizmu. Inicjatywa
prywatna była i jest w Łodzi wszystkim.
Inne szkoły, doktryny, próby i eks,er:'menty są w porównaniu do roli inicjatywy prywatnej - zjawiskami wtórnymi, towarzyszącymi, satelitami. Łódź w praktyce hoł
duje doktrynie liberalnej.
Nie jest więc rzeczą przypadku, że krakowska szkoła ekonomiczna z prof. Krzyżanowskim na miejscu czołowym ma
dużo zwolenników i wyznawców
wśród
łódzl<ich działaczy gospodarczych. Kraków
stanowi szkołę teorii, Łódź - szkołę prak~
tyki liberalizmu.
Uważamy to za wielką szkodę, że społeczeństwo polskie tak późno oceniło znaczenie Łodzi i dla tego jest tak upośledzo
ne w jej hierarchii gospodarczej.
W interesie Polski i Łodzi leży ten ukł!td
zmodyfikować, co jest zadaniem i pilnym
i ważnym. ćiśnie się pod pióro sformuło
wanie, że społeczeństwo polskie, że naród
polski wręcz zaniedbał Łódź i postawił ją

i wysiłków, aby

gować.

Polski Manchester był poważnym ognis
kiem i ogniwem tych prawie'. fewolucyjnych zmian gospodarczych, które rozpoczę
ła działalność ks. Druckiego - Lubeckiego
i innych, a ldóre zmodernizowały gospodar
cze oblicze b. Kongresówki. Łódź szła w
pierwszych szeregach z duchem czasu.
Chętnie traktujemy, jako przestarzałe
różne szkoły ekonomiczne, fizjokratów,
manczesterską etc., ale zdaje się, że każ.
dy poważny reformator gospodarczy zmuszony bywa sięgać do środków z ich arsenału. życie to rozmaitość odmian. Nie
lubi ono totalizmów, czy uniformizmów. To
też nie wszystkie doktryny można i trzeba

poza nawiasem swych pojęć i swej uwagi. choćby cień przesady - wskażemy na d·d-lwełnę z mleka - dowodzą, łż dotyc~
Było by to jednakowoż niesłuszne: więcęj, siejszą kartę życia Lodzi: Kamień węgiel- i w dziale oświecenia i w dzłale wytw(>r·
aniżeli w każdej innej sprawie należy ny Biblioteki Publicznej i uruchomienie czoścł Łódź stoi inicjatywą prywatną.
obecny stan upośledzenia elementu rolskte , Polany nowego przemysłu, produkującego
Jan Stypułkowski.
go w Lodzi. złożyć na karb stosunków j
'
·
'
przedwojennych. Młode pokolenia polskie
- pokolenia powojenne, które nagminnie :
szukają ujścia w urzędach zmuszone bę
TAK,
dą na szczęście wrócić" do Łodzi, do
PROSIĘ PANI,
jej programu, doktryny i szkoły.
'
WZMAC.MIAł· ~
Łódź :z.łożyła dowody genialnej umit!jętności przystosowania się. Powołana została do życia dla potrzeb rynku wewnę
trznego, po skasowaniu w połowie przeszłe ,
go wieku granicy celnej z Rosją - otrzy- i
mała i zaspokajała olbrzymi rynek Impe-:
rium Rosyjskiego, po Wielkiej Wojnie
została tego rynku pozbawiona, „skazana" •
na rynek wewnętrzny.
1
Łódź nie tytko nie legła w gruzy, skut-1
j "
kiem tej o!i,rzymłej straty, ale wręcz odwrotnie - rozszerzyła swoją produkcję ba- I Skóra musi być odporna, jeśli ma
być zdrowa i młod=ieńc!:o - ŚY'ie •
wełnianą, wyzyskując właściwości rynku
:Za . Uzyskamy to i ~dyni~ przy po •
polskiego.
mocy Kremu N I V E A. Tylko
To też właściwości i zalety ludności
N 1VEA zawiera Euceryt. środek
Łodzi winny by zwrócić baczniejszą uwagę 1
w;;:macniaiący skórę . Regul<Jrne
myślącego ogółu w Polsce, aniżeli się to
piel~gnowanie cery i ciała Kremem
dotychczas dzieje. Nie można polityki ~rak- . N I V EA jest zetem niezbędne ,
tować oddzielnie od gospodarstwa. Nie mo
.;właszcza wiosną .
Krem N l V EA zr.oiduJe olę w handlu
żna wiele spodziewać się od polityka, któłylko w oryginalnych opokowonloch •
ry nie ma za sobą czynów gospodarczych.
Dobre I znane preporoly chętnie oq
notl:ldowane • przestrxegamy zatem
Nie można odbierać znaczenia politycznego
przed nobywonlcm kremu ,sprzedowo·
miastu, które jak Łódź, ma za sobą taki
nego ng.ltfQ_gi; P.Od nQi\YCI J:l l V E-~ ·.
wspaniały dorobek gospodarczy.
Tym, co zarzucą naszym argumentom

„

- 1

I

,,gleichschaltować".
Można przypuszczać, że doktryna elmnomiczna Łodzi nie tak łatwo da się wyprzeć przez doktryny totalistyczne.
jaką jest doktryna ekonomiczna Łodzi?
Nie napróżno ją nazywamy Manchesterem.
Wszystko, co w niej powstało, co stworzy-

Na czym polega

NARODOWE śWJĘTO RUMUŃSKIE.

neutralność

Lipmann pisze tak: „Ustanowiliśmy zakaz wyWkrót~e rząd Stanóów Zjednocz011ych wpovAie
.Ję w sprawie propozycji 1:nleaieni.a embargo na wy wozu broni do Hi!zpanli, gdyż e11dziliśmy1 iż w ten
wóz broni do Hiszpanii, która została złożona przez sposób popieramy spnw9 utraymania pokoju, nie
senatora Nye. Wiadomo już, ze prezydent Roosevelt, zakazujemy natomiast wywo.zu broni of amunicji do
zainterpelowa.ny przez dz'i.ennikan:y w tej kwestii, krajów Dalekiego Wscliodu, gdyż e11dzimy, źe opór

powołał sil' na deklarację oficjalną złozont dawniej
przez sekretarza atanu, Cordell Hull'a. Aczkolwiek
prywatne i pośre-dnie tylko oświadczenie prezyd~
ta pozwala wnioskować, ii zaJnlie o-n stanowisko nie
przychylne wobec wniosku senatora Nye, który wniósł
rozdwojenie w .ezeregach członków komisji do Bpraw
zagranicznych Kongrern.
Na razie kwestia ta, zasadnicza z pwiktu widze.
nia polityki J:ewnętrznej Stanów, omawiana jest gonr=o w pras.ie. Du!e wrażenie i zainteresowanie wy:
wołał og}oazony w li:w~tii embargo i neutralno§c1
USA artykuł Waltera Lipmann, który ukazał ei~ w
amerykańskich.
kilku daienniknch
r

,

stawiany przez ChińC'Lyków sprzyja interesom na.
szego kraju".
,Jamym jest, li wykonanie praktyczne usta.wy o
neutralnołdl USA, utrwalonej przez Kongres pooważa i niweczy aa.mt .zasadę neutralności .Ameryki".
Sytuacja, w jakiej .znaleźliśmy si91 Jest kłopotli·
wa. Sprzedajemy i dostarczamy broń, okręty, amuni1!ję Chinom i Japomi powołując się na to, że oficja}.
nie wojny :nie ma na Dalekim Wschodzie. Podtrzy·
mujemy 111oD1.i tę fikcjl', ponieważ spodziewamy się,
te Chiny wyj.Jt .zwyóięako g ll'alki z Japonią. Japonia nie łpleszy 1ię z qficjaln1 deklaracjq wojenn,,
co jest dla niej kon:ystne o tyle, łe otrzymuje od nas
broń, której spnedaż i wy1ylkę mueielibyhny wstrzY
mać w my'1 prawa o neutralności, gdyby atan wojenny aa Dalekim Wschod:rJie zainstn,ial oficjalnie".
„Nane prawo 0 utrzymaniu neutralnofoi nalda
łoby zrewidować w ten epo.sób, iż Amerykanom przy
sługiwałoby prawo aprzedawania •a go16wk~ broni
i amunicji krajom wojujir~YIJD. z tym jednak, ii han-

Ostatnia dewaluacja franka
stała aię powodem silnego wzrostu wskaźnika cen
hurtowych we Francji, a mianowicie z 619 w dniu
10 kwietnia ro. do 638 w dniu 7 maja rb. Nalez:dodać, ~e wskamiik cen, importowanych artykułów
żyżwnościowych wzrósł w omawianym okresie z 623
1
do 635, wskaźnik 1:en. artykułów przemysłowych zaś,

utworzył

Realizacja wielkiego planu inwestycyjnego i walka z agitacją nar.-socjalist6w.

zarz;idzeń

Wydanie odpowiednich
oczekiwane jest w najbliższych dniach.
Co się tyczy realizacji ustawy, regulującej kwestię zydowską, w sferach żydowskich
przypuszczają, że będzie ona realizowana
konsekwentnie, nie mniej jednak z pewną
oględnościa, i że rząd nie wyjdzie poza grant

ce,

objął tekę

R.
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wzakrkeośłlaocnhe puoslt1.atwycaz.nych

ws'·az.u1·" rJ'W11.

.,.

Hoc of.ar

pożogi

sprowadzanych z zagranicy, z 617 do 640, .Jednpc1el
nie wzrósł wskaźnik cen artykułów krajowych z '662
do 673. Jak wynika z tych liczb, ~tykuly importowa
ne silnie zareagowały na spadek franka. p0dc1aa' gdy .
ceny wewnętrzne 111ie przystosowały &ę je1111eze- d•
zmieoi"Ą'Pch warunków. ·

wojennej.
w -Cói~acb• .
h
ń

nież, że zatrzymanie przez ministra Kanve te
Wielkie straty armii C i skie1.
1ki spraw zagranicznych świadczy, iż kieruTOKIO 14,5. Agencja Domei donosi: Taierchi,ia.ng, w południowej częsc1 pro·
n~k węgi~rskiej polityki zagranicznej ne uleg w okresie od l4 kwietnia do 6 maja utra- wincji Szantung 20 tys. zapitych, 4 bate.
me zm1ame
·
·
cili Chińczycy na froncie Tsachuang i rie artylerii polowej, 400 ka·r abinów maisz) ,
nowych oraz nieprzeliczone dotychczas za
s
e
pasy amunicji.

w
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•
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Wzrost cen we Fra ncH.
PARYŻ, 14. 5. -

Zmiana
rządu na W~di'z~ch.
Premier Immredy
nowy gabinet.
1

del ocJbywalby Sio na ryzyko doatawc6w amerykań
skich Embargo - czy to na p•datawi~ proklamacji
prezydenta, cr.r tei 1 tytulu ustawy uchwalonej przn
Kongres - Jest niebezpiec:rine dla kraju".
„Rz11d amerykafl.ski nie powinien anajdować si~
w eytuacjl, która zmmzalaby go do przcchyl~ia tli~
w wykonywaniu prawa o neutralnoicl na 1tront
Burgos 1:ZY Madrytu, Komitetu nieinterwecji ez7
Berlin -.Rzym, Chin czy tei Jape>nii. Do te10 prowa
dzi ustawa o 1t-0sowaniu .zakazu i jak długo Ultawa
ta będzie istniała, rz11d będzie aię znajdował w obli·
czu przymusu pobierania decyzji".
,,Za-sada, iż Bprzedaż broni za get6wk~ odbywa
sit1 na ryzyko aprzedaitcego, uchroni rqd J>rzed ·
takimi ewentualnościami, jakie 'ł obeenie na pnrządku dziennym i - jak atdzl' będdie tym wyji.
dem z sytuacji, które zaaprobuje większoi~ obywateli".
Jednocześnie · pn:ewodnicztcY komi1Ji do 1pr1.w
zagranicznycli Kongresu, Mac Reynolda, atwierd:dił,
ii na wniosek aenatora Nye o zniesieniu embar10 ••
wywóz broni do Hiszpanii będzie odrzucony nró6wno w lzblie deputowanych jak i w Senacie.

Skutki dewaluacji franka.

Z okazji narodowego święta rumuńskiego, odbyła się w Bukareszcie wielka defilada,
którą przyjął król Karol II-gi.
Na zdjęciu - widzimy. J. K. M. króla Karola II-go w momencie dokonywania przeglądu oddziałów wojslka.

BUDAPESZT, 15.5 Po wczorajszym
fl,Osiedzeniiu rady p1inis'tr9w, które rozpoczęło
~;1ę o godz. 11„te1, premier Daranyi udał się
iOkoło godz. 18-tej do regenta Horthyego i
przedłożył mu dymisję gabinetu.
Regent Horthy przyjął dymisję I powierzył
misję sformc1wania gabinetu 1p. Beli Immredy.
Premier Immredy przedstawił regentowi
listę nowego gabinetu. Regent listę zatwier-

U. S A.?
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ministra handlu, minister spr.
„~~ ołska
poparły Anglię i Francję.
donoszą, że. 14 japoń.skich . sa!"olotów
wewn. Franciszek Keresztes-Fischer, b. minister spraw wewnętrznych w rządzie GoemOt
t d
d
. .
R
bombardowało wczoraj w południe węzeł
boesza i dctychczasowy -prezes banku węwar a roga o porozum1en1a z zymem.
kole'owy linii IunghaJskie· oraz linii Pekin
1
gierskiego, minister s:pr. zagr. Koloman Kat
· nk
J
i·
ł
nya, minister obrony narodowej gen . .EugePARYŻ, 15.5 -- Po załatwieniu spra- mienia, którego pragną zarówno Paryż, \czwartkowy był kompie nym ba ructwem -H:tnk·ou. Lotnicy japońscy zrzuci i oko o
·niusz Katz, doty~hczaso wy szef sztabu gene- wy abisyń skiej zainteresowanie kół pary- jaik i Rzym. Wreszcie w niedługim czasie całej dotychczasowej polityki Sowietów w 500 bomb. Wyrządzone szkody są znaralncgo, minister ci.światy P.aweł ,Fęleki, pro- skich dla obrad genewskic'h bardzo poważ- ambasador Francji w Rzymie będzie mógł Genewie.
czne.
fesor
uniwersvtetu
b
.
-premier,
mtnts.ter
finan
·
ł bł
J
d
kt
·
b
d
·ł
b"
J ó k ·
·
·
przy"aznc
sów Remaenvi Schneller, minister sprawie- 111e os a o. e yną sprawą, ora u zt a o iąc swą p ac w ę I naw1ązac
J
dl iwośri Edmund Mikecz. minister przemy- j(:szcze szersze zai nteresowa nie, było wy- stosunki z Włochami, które właściwie nigsłu Geza Bornetisza, minister rolnictwa A'. e- s tąpicn i e p. Del y ayo , który" doma1gał się dy nie powinny były ulegać zawieszeniu.
KRóL JERZY VI NA INSPEKCJI LOTNICTWA ANGIEL.SKIEGO.
ksande~ Stranyavsz·kY, przewodniczący J: by likwidacji polityki nieinterwencji. InforKomentarze, utrzymane w tonie nicchęt
poselskiej.
d .
t . .
macje o przebiegu p os iedzenia Rady Ligi nym, zamieszcza „Oeuvre", socjalistyczny
Rekonstrukcja wzglę nie us ąp1eme rzą- 1
ł ł
p
.
„
.
·
·
p
· " · k
· t
H
·te"
du premiera Daranyi ' przewidzia.ne było na wywo .'.\ y w ar~z;1 dosc <luz: wraze111e ze „ opu 1a 1re · 1 omums yczna „ uman1
.
czerwiec i nas tąpić miało w z~ 1 ązku z yvy- względu na wymk1 głosowa01a. .
.
Specjalny wysłannik genewski „Le
kon a niem miliardCAWego plan.u mwes.tycyineFakt, że tylko Polska i Rumunia odwaz Matin" zaznacza z naciskiem, że dz i eń
~o, którego najwybitniejs~y.m ~spott-.;:~.1j~ą nie i zdecydowa nie poparły Francję i AnJ~st Bela Immredv. Przyspieszenie prz ~~ ' :-- ą"fo~ w ich polityce nieint"rwencyjnej zrobił
n!a rządowego ~129yvodo~ane .zostało cnc.r-1 t> „ • • ·
•
•
•
:•
·
•
WALKI W HISZPANII
g1cznym wystąp ieniem l1 czące.1 okcfo 1.20 w Pa.yzu duze vvrazente. Przemow1enie
•
osób griulj)y członkó~ iz~y :'."yższ"i:i.. za nte- p. Del yayo, zaw ierające wyraźnie agreSARAGOS~t\1 15:5 Kores~O~dent
iµ? kojon_ych postę~ai:i1~ ag 1tac11 skra 1n1~ ~ra_- , sywn e i złośli we ustępy pod adresem w. Havasa do!1os1, ze wo}ska gen. ya1eh. powicowe1, Nie mn1e1 .iectnak, obecna z.T• 1.ana Brytanii i Franci· i p o dlu cśliło tylko świa- stepu1'ac c1a1Tle naprzod na odctnku srnd. b'1 b • t
łó
eh zarysa '" h rea 11za• ,
·
.
•
-·-'
~~ ~:wuniJel~ze~o gpraj~~tu i nie c~nacza. żad j domość, że w rozg rywce ge.ne~1 ski ej ~a kowym frontu Teruel, zajęły m. Fortane!e
nej zmiany zasaC.nicze.:;o. kierun~u pol1tyk1 tematy hiszp:iiis.k!e -;-- Fra?c1a t An~t~a na dro~ze Te~u~I - Al~oc.ager •. Obecni~
wewnętrznej . JPdnocze~n1e zadaniem nowe-I występujące sohdarn1e, miały wyraznte 1pOwstanc.v są JUZ panami tej drogi, na całe1
go rz::1du b edzie .i ak na.iszybsze wykona,n ~e 1 p rzeciwko sobie Moskwę, tak sa mo jak w jej dłuucści.
planu inwestycyjnego oraz stworzenie w z ) - I
.
. . . . . .
· d d
"'
ciu wewn ętrznym .kraju sprzyjającej ~emu s prawi e ab1synsk1c.~ , I ze przy ~tez ecy oWNIOSEI< SEN. NEY ODRZUCONY.
s pCJko jowi atmosfery.
'
"·anym albo ost··oznyt'l r.tanow1sk11 wszyUtworz enie nowego gabinetu przyjęte 7 • -, stkich in nvch czlo11]d1w Rady ty lko Po lsk<:
WASZYNGTON, .15.5 - Sznacka kosta!o w tutejszych kołach polity czn~ ch z . za- i Rumunia"' mialy ochvaaę jasn ego posta wie . mi:: : ja sr:ra w :rngrsn: c:nyc~ od;;:i ·d?a 17
dl:iwo leniem. Osoba nowe~o p:e1~ner~ , JCd- . " ;i ,
;:,
~
I r : ~-:::"cii przeciwko 1 wn:Gsek senat-Gra
neao z najwyb itn ieiszych f1nans1stow 1 z nąw nta - pr, '.\J.
.
.
. .
. . 11', .,.,
...., _.., , ,
i · "'ka z
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có~ życia gospodarczeg_o, daje_ gwaran c 1 ę,
Ob ecn ie ~ r :sze ..Pe U ~,'l_rISien" - 111: I"'}· "'·. w • '':„~:.,.:, ~!1 --- 1 en.~ Z<,;
u wyw u
:ze wielki pla n inw cstycy.!n.:r. f!law:v na C(.1 cjatywa, p o d1ęta w Lcndyn1e przez prze d- · lJ, Gm do H i.J 1- .u.
przede ws~ystkim podntes.1en.1e ?·b ronn•-1" - 1 s ta wici eli Ang lii i Fra ncji, moźe się .rozNA EMERYTURĘ.
.
P.craj1u, będzie l:Sonsekwentn i~ L
~~Órt~f; wijać bez przeszkód. Londyn i Paryż, zwol
W ARSZA '~'A, 15.5 - •.. W nbec k0ńczące.1
iest rep rowadzony.
r.e ry g O$P9 arcz ' .
. .
.
I.
r r d. r
h
b - sie w dn . 15 b. m. bdenc11 długolct111 prezes Dowodem wielkiego zainteresowania króla Anglii Jerzego VI-go loti.
r(:alizacii planu 111wcstycy.1nego po111osa :iaJ mone p i zez . 1 gę '.<L o O\\ ze swyc zo o
•. ~t n CITO Banku Rolncrro P Seweryn vrodt!kowane przez nas zdjęcie, na którym widzimy króla Jerzego na tl -.< nc:.j now.sze·
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·
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wi ek~z e. ofiary, oc ~ e {~.!.a , .
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:1 _ wJąza n , mog~ zr.: 1e_snic. s. s - ~ z
- 1Lt~d l< iewicz op11 sz cza swe ~tano wisko, orze_, cro samolotu bombowego angielskiego, podczas· swej ostatniej inspekcji ną lotni~u
a1ntaq1 w ęgierskł ich n~roA„o n•ein Francia moze fm altzowac rozm o- I chodz<>c w n-:iibliższych dniach na ~·nh rytuP ołc ze111a ..krrc!'u
t'
It·
o przy aczenm u- • ·
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lon.d~ński~
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sobota 14 maja 1938 roku.

Co dziejl niesie ?j Pod ;wpływem ~wa~turniczych powiastek i filmu.

POśWIĘCENIE

GIMNAZJUM O. O. BER·

NARDYNóW W ŁODZI.
W niedzielę, dnia 15-go maja 1938
•
16·letn1 icbłop1ec chciał wym sić pieniądze.
roku, o .godzinie ~2.15 J. E. ks. Biskup
\ii.. JL.~ BDuiJ.;ce.gc>
Ordyna1n usz Włodzimierz Jasiński dokona
M A J • 1 ·1łro lof1i
Naiwnego terrorystę Sąd oddał pod dozór rodziców.
poświęcenia ~imnazjum O. O. Bernardy"J.
, (w) ~gro~na w~ks~o~ć dzier:i .łódzPrzed sądem nie zaprzeczył
tego, dzonej ~a~opas większej części życia i n~w w Łodz1. Po poświęceniu odbędzie
44
.
k~ch n?razona Jest. na n~p.v1ększe ntebez- ośw!adczył tylko, że chciał jedynie nastra- demorahzuiącego wpływu lektury i kina, się w gmachu Gimnazjum uroczysta aka19 20 p1.ec~ens~wo, ?1ebez;p1eczeństwo wyko- szyć Królikowską, nie m1ał uś na celu oddał jedynie c'i1łopca pod odpowiedzialny demia.
10· 48 leJe~1~. ~tę od naJmł·odszych lat.
dozór rodziców, pouczywszy przy tym
,i, schóo keięi'tC•
Matka żadnego zysku.
matkę, jak ma się opiekowat synem.
„_ as:Dó ltf.łętyc•
19.51 musi 1sc do fabryki, chłopaka na cały
tlzień zostawia ~amego, chłopie:: więc hi!z
- . Dlac~ego akurat dP Królikowskiej
ODCZ\'1' CZERWONEGO KRZYŻA.
15' 36 niczyjej kontroli dobiera -sobie sam towa- ten list wysłał?
lJi 1tgość dDta
Staraniem
Sekcji Odczytowej Odd-.zialu
Cz~lloladt; deHrową
152 rzystwo, lektmę i inne rozrywki. Opłaka- ~o, bo wiedział, że ni'kt inny nie
P~yhyło dnia
Łódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża w
ne są tego skutki, bo oto kilkunastoletni dałby się nastraszyć.
„fiRAZYNl"
niedziele dnia 15 maja rb. o godz. 12 min.
jaz młodzieniec z całym właściwym swemu
Po .d!uższym !'p~zemówieniu" pokrzywWreaerńe kwot• zebragej
30. w sali P.C.K. przy ul. Piotrkciwskiej 190
POLECA
wiekowi za.pamiętaniem oddaje się lekturze dzon~J 1 z~ad~mu innych świadków, mię
oficyna 1-sze piętro p. dr Hornung wygłosi
sensacyjnych wydawnictw zeszytowych, dzy innymi. 1 matki oskarżonego, Sąd
Odc.rrt n. t. „O otruciach i ich leczeniu"
S
A.
Kraków
W dniu wczornjszym prze.dstawidele c1todzi na awanturnicze filmy i marzy tyl- uznawszy,_ ze c:yn osk~rżonego nie wy.ptyWstęp bezpłatny.
·
naszego pisma, p. red. Czesław Gumkow· ko o dokonaniu równie wielkich czynów, wa ze zlej y.roli, lecz Jt'St wynikiem spęski i p. Wiktor Cywióski, kierownik ad- jakich w powieściach tych dokonują jedyministracji, wręczyli dowódcy O. :K.. 9. nie znani mu „bohaterowie", fantastyczni
gen. Wiktorowi Thonunee czek na sumę włamywacze, porywacze, rozbójnicy.
zł. ł,180 złożonych przez czyte1oików .,Ku
Bardzo ciekawą sprawę na tym tle
riera Łódzkiego", współpracowników i wy rozpatrywał wczoraj Sąd Okręgowy pod
Majstrowie wobec możliwości wielkich redukcyj
dawnictwo, na zakup karabinu maszyno- prz~wodnictwem s. Grocholskiego, z oskar
'Vszczęll akcJę obronną.
wego dla garnizonu łódzkiego.
żema prok. Komorowskiego.
Oskarżonym był 16-letni Tadeusz Ka(B) Fah.ryka Haeblera przy ul Dąbrow J
Związek Ma ·str·w
d
· m·ał
o powie. l
!~r. ~u. pracy - tak, jaik to ma miejsce odno•
CENY NA TARGOWISKACH ł,óDZKICH miński, zamieszkały priy ul Przędza,Inianej ski.aj 23-25 na dł;ugo zapisze się w pamięci Haeblero . . d J • o
w1 Ził amem zastosowania po ia- srue r~botników.
(a) Na wczorajszym targu tygodniowym nr. 52.
Chłop.alk nie ma już od kilku lat og?łu _uesz pracowniczych i robotmiczych,
Związek nadto zaz'.aaczył, że aczkolwie"k:
komisje lustracyjne z ramienia wła.dz admi ojca, matka zaś pracuje w fabryce. Przez za1mując odpowiednie miejsce w JifatlJrii ru
15·tygodnio15 • ty~dniowa przerwa dobrze dała się
Jristraeyjnych prży przeprowadzaniu ikon· całe. ~nie pozostawał bez opieki. Ulubio- chu za.~wo-robotniczego.
U kobiet de~płąc7ch od wlela lat na we znaki obu elronom, nie :rezygnuje z :a
troli stwierdziły całkowicie unormowany nymi iego zajęciami było kino i awanturni- wy straJk okupacyjny należał przecież do
:rrajdłuższych
w
łódzkim
przeciyśle.
ucląłlfwe
uparcie ćwierd nłclaaki naturalnej c/n.ego. rozporządzalnego środka, nawet udy
11tan pod wzgl~em porządkowym. Jedynie cze powieści. Szczególnie jednak ta lekak
l
wody aonkiej FRANCISZKA•J6ZEFA co ra b
lo .
o
.
ako.
wiek
bylahr
ocena
stanowi6k
tej,
no
i
wieczór
daje zwykle doskonałe wyniki.
Y .nu~ mm być nkp~zystql?ienie prze:
w kilku drobnych wykroczeniach, winni zo tura pochłaniała mu cały wolny czas.
J
mGJstrow do procy, co 1est rownoz'aaczne
11tali doraźnie ukarani drobnymi grzywna•
Vj ostat~ich .mie.siącach, samo już roz- czy illileJ strony Hmtereaowanej w prze·
mi.
.
wlekłym
zatargu
u
Haeblera
_
apór
pobil
ze
strajkiem.
pam1ętywanie w1elk1ch czynów nie wystar
Ceny orierrtacyjne na artykuły wystawio czyło,. Tadek więc sam postanowił por- Tekord.y a:tU'ÓWl&O je§li. chod::i o trU'alość
ee na sprzedaż na targowisku, o ile eho- wać się na śmiałą awanturę i oto w dniu bkupacji jak i długo tajonq chęć zarządu
dżi o teg<>roczne ziemiopłody, wykazały 19 lutego dozorca domu przy ul. Przę ~abryki «; kif;rUTllku zlikwidowania strajk&
zwiedza Kruszw•ctl, Gniezno, Biskupin i Pe zna fi
tendencję miżkową. Nabiał również sta· dzalnianej 64 doręczył lokatorce Francisz- J przywrocenia normalnego stanu.
11iał. lilltomiast jaja były &tosunkowo droż. ce Kr_ólikowsikiej, 67-letniej, samotnej praAle już dziś rozgło11 swój fabryka może
P10d hasłem „Poznajmy Zachodnią Wielkopolskie, Muzeum Wojskowe i tere
ge.
cow:i1cy fab~ycz!1ei wielki list z ogrom- iawd~ęczać n;owemu, charakterystycznemu Polskę, Kolebkę Państwa Polskiego" u- ny _Targów Poznańskich oraz Ogród ZooMado oeełkowe płacono od 3.20-3.50 nymi p1eczęc1am1.
konfliktowi.
rządza Komisja Wycieczkowa przy Inspek lo~1czny, po czym tegoż dnia przyjazd
zł ikilo, wyborowe do 3.8Q zł. Twaróg 80
Oto zanosi się na to, że mimo rozpoczę toracie Szkolnym m. Łodzi ciekawą 4 clnio wieczorem .przez Kalisz do Łodzi.
~taruszk~ p~biegła z nim czym prę
gr~ ter biały do LlO zł. anietana do zł 1.20
dzej d? s~s1adk1 i ta ku ogromnemu jej tych przed kilku dniami przygotowań do wą wycieczkę dla uczniów szkół p<>wW wyc~eczce ~ezmą udział InspektoJaja men1łel od 1.15 do 1.35 zŁ świere przerazemu przeczytał~ że szajka terory- uruchomienia zakładów - aklady te nie
szechnych m. Łodzi do Kruszwicy, Gniez- ~y Szkolni. A. Mirkowicz - Nerkowicz
warzywa: .ealata główka od 15 gr, rzod· stów żąda od niej, aby w dniu 20 lutego ruszą z powodu„. satargu • majstrami.
i J. Nowakowski.
na, Biskupina i Poznania.
kiewki od 10 gr pęczek, cebula od 15 gr połofyła przy śmietniku na posesji pod
Propozycję, jaką zutoeowal bar. HaeMarszruta
wycieczki
jest
następująca:
p~czek, uczypior-ek od 5 gt pęczek, bot· numerem 51 - 500 zł. zawinięte w czarną bler wobec robotników, a mianowicie tWycie~zkę prowadzą kierownicy szkół
. 1) Dnia 16 maja o godz. 5.47 wyjazd p.p. Bronisław Szwa·lm. Bronisław Bowinka (bura~zki) od 15 gr pęczek, rabar· szmat~ bo inaczej przyjdą i zamordują ją zwo1nieitie z pracy połowy robotników, obtr od 40 gr kiło, ezczaw od 15 gr kilo, we wła.snylll mieszkaniu. List kończył się becnie pra~e wy&lllląć i w stosunku do z. d~orca Łódź - Kaliska, specjalnym po rucki i Józef Makowski.
11zpjnak od 40 gr, uemmaki od 7 zł (ko- słowami: „dla taldej szajki jeszcze jedno maj&:trów. Chęć pozbawienia pracy połowy c1ąg1em przez Kutno, Toruń, Inowrocław
rzec), hu.raki .tare od 25 gr, marchewka °!orderst:vo nic nie znaczy - z powaia- zatrudnio'.nych przed .trajkiem majstrów- do Kruszwicy 1 Gopła. Obejrzenie Mysiej
Wieży i przeja1fdżka motorówkami po Gom1oda od 40 gr p~lt.
&potkała się z ikategorycmym sprzeciwemmem sza1ka terorystów".
Związek majatrów wyłonił delegację, ple. Wieczorem przyjazd do Gniezna ł Szłalrold
. Przerażona kobieta pobiegfa natycliPijamy wełniane f popel. Dobl'J krój w firmie
URUCHOMIENIE AUTOBUSU-TORPEDY rnia.st zło.ż~ć zameldowa1nie w policji. Po- kt,óra wczoraj odbyła w powyższej eprawie nocleg.
2)
Dnia
17
maja
zwiedzanie
Gniezna,
~a) Z Chńem 15 bm. uruchomiona zo!ta
HENRYK SPODENHlfłł'ICZ
radzono 1e1 aby w umówionym miejscu konlerencję z bar. Haehlerem.
je torpeda autobutowa Międzymiastowej złożyła zwitek papierów, co też uczyniła.
Nie dała ona rerultatu - przeciwttie Katedry i Grobu św. Wojciocha, Góry
ł.6.U, Plotrk owaka 121
Komunikacji Autobusowej na linii Lódź
nawet - wynikły na mej nowe przeJmlo· Lecha po czym wyjazd autobusami do Bi
T.rmczase~ n~ dmgi dzień zaczepił ją
W arszawa.
ty konfliktu. Oto firma poza zwol!aienłem skupina - starożytnej osady prasłowiańNa linii lej uruchomiony zostanie spe- na. ulicy Kammsk1, ~tórego znała i powie- połowy stanu liczebnego majstrów - za· skiej1 znanej nie tylko w Polsce ale i za- ..
REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE W DOMU
tjalny autobu1, który przebywać bę.dzie d~1ał, ze przed chwilą pytało się jego o mierza pozostałych f'OZba.wi.ć charakteru granicą.
:NOCLEOOWYM
SlóSTR ALBERTYNEK.
m~
dwóch
mężczyzn,
Jnówiących
przy
tym
. 3) Dnia 18 i 19 maja pobyt w Poznatraaę w przyśpieszotryni tempie.
pl'acown.ików umysłowych, mimo, :ie w te.j
Łódź w okresie przeżywanego kryz su
Z Lodzi torpetta • autobus odjeżdża o między sobą o jaikimś liście i ostrzegał ją kategorii ubezpieczenia znajdują 11ię oni mu. Młodzież zwiedzi Katedrę, Zamek,
g?f
Pod;rczeg;o
posia!f.a duży odsetek be!ro...
przed
n~~i.
Powiadomiona
o
tym
~zcze
Ratusz
starofytny,
Palmiarnię,
Muzeum
godz. 6.3{) i przybywa do Warezawy o godz
.od przeszło lQ lat.
vr•D}'.C • Na szczególną jednak uwa.ge zagóle
pohci.a,
zatrzymała
Kamińskiego
i
ten
9.15.
.
sługu1ą b~zd?mni, którzy w poszukiwaniu
Z Warszawy odjeżdża o 17.20 i przyby przyZ'nał się do napisania listu.
~ra~y ~n~1du.1ą się częstokroć bez środków
o zyc1a 1 dachu nad głową
wa do Lodzi o 20.05.
Schroniskiem dla tego ·odłamu ludzi
częstokroć zaniedbanych moralnie, służą. dÓ.skazany
na
1
rok
więzienia
• • NOCNE DYŻURY .APTEK.
my noclegowe. Towarzystwa Przeciwżebra~
1) ;Nocy dzisiejszej dyżuruj4 apteki.:
l
(a) W dniu wczorajszym Sąd GrodzOkazało się, że Goldman w zasadzie czeg~, Apozosta1ącego pod opieką Sióstr l
• Putorol'l'ej, J,agiewnicka 96, ]. Kahauego, Li·
ki w Łodzi ogłosił wyrok w sprawie Pin zajmował się sztuczkami kuglarskimi, wy B rac1 lbertynów.
manowlkie1e 80, S. Trawkoweklej Brzezińska 56,
dni-u dzisiejszym w Domu Noclegowym
: kusa Goldmana, os~arż<>neg-0 o oszustwo. stępował jako hypnotyzer - telepata, a dlaWbez<iomn~h
J. Koprowskiego, Nowomiejska 15, M. Rozenbauma
kobiet Sióstr Albertynek
śr6dmiej1ka 21, M. Bartoszewskiego, Piotrkowska
\
Jak to podawaliśmy z przebiegu roz- Szulimerówna była jego medium.
prz.r ul. Strz. Ka.niowskich L. 32 zostały za95, L. Czyński., Rokicińska 53, E. Zakrzewskiego,
. prawy, Goldma~ wraz ze swą przyjacółPo rozprawie w dniu wczorajszym Sąd konc~one tr~~~mowe rekolekcje, które proK•tna 54, I. Sinieckiej, Rzgow!ka SI.
csob_1sc1e ks. Józef Gołębiowski ze
! ką Rytką Szullmer, ogłosił w gazetach, Grodzki w Łodzi i0głosił wyrok na mocy wadził
Zgromadzenia
Księży Jezuitów.
ZA'iTOSGWAMIB:
; że odda na własność dziecko do którego którego Pinkus Goldman skazany został
POBóR RO~ZNIKA 1917
·
W
Domu
Noclego~:;·m
w sali rekreacyj„
.
a) Dziś ""' sohot~ dnia 1' bm. winni si~ zgłoG~YPA. PRZEZIEBIENIE· i d~płaci 20.000 z~. jednorazowo. Oczywi- na 1 rok więzienia oraz 1000 zł. grzywny ne~ ~rządzono. prowizoryczną
kaplicę, w
eić do przegl1du wojskowego:
!
I
śc1e
otrzymał
tysiące
ofert,
do
których
do
z
zamianą
w
razie
nieściągailności
na
dal
BuLE GŁDWY.ZEBOWa.e<kt?re.1 odprawiana była Msza św w osła·
Przed komisją poborowi nr. 1 (Ogrodowa 34)
~ łączone były znaczki na odpowiedź, zgod sze 3 mies. więzienia. Szulimerówna zo- t~1m !lniu ćwic~eń duchciwnych · pensionapoborowi 'roc~ika 1917 zamieszkali na terenie 3
ż"o"'"'c ORTGtMAUM;H PllOSZ•OW '" ,.„ 1. K06UTKIEM•
,
nie z zastrzeżeniem zawa-rtym w ogłosze- stała uniewinniona, albowiem stwierdza- r~uszk1 pr~ystąp1ły do Komunii św. W cza„
kotn.l1ariatu PP. o nuwi!kach na litery L. M.
iJ.H.fł§IM_f ·i:J I i ) ·i·Ei 4:t1~ z.1 ;1.t.fJ.j
Przed komisji nr. 2 (Al. Kokinstk1i 19) pobo
gov z. 5Ą Jut NA~LADDWNICTWA,
niu. Wyłudzał również od niektórych u- no, że wykonywała ona jedynie zlecenia s1e . trzydn!o'~Ych rekolekcyj bezdomne star:in1<:m „Caritas
otrzymy~ały
ciepłe porowi rocznika 1'17 zamieszkali na terenie 4 komi
'1Ą:>AJCIE PROSZKÓW „MltlRllNO ·NERV()Sllt•
patrzonych korespondentów dodatkowe Goldmana.
z.yw1enle.
'T'!'Ll<O W NOWYM OPAKOWAlllU
11riatu PP. o nazwiskach na litery L l\i O P.
Ogółem w rekolekcjach
wzięło
udział
kwoty na załatwienie sprawy i pokrycie
Żgł1m1jQtY 1i~ do pr.ieglądu winni posiadać
TOREBKACH Hl611!ftlCłNVCH.
200 bezdomnych .kcbief.
dowód osobisty, zaświadcr.ellie o rejeatracji, świa
kiosztów.
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Czy fabryka · Haeblera wreszcie ruszy?

70ą d~ieci ~zk~I

powszechnych

• Boniurkl

·• illl•••••••••••••-

,Oszust I

hypnotyzer -

telepała

i

1

dectwa !zkolne i sawodowe.

Chmielnicki jednak sam jest zbyt potężny, aby W0łoszczyznę zniszczyć do gruntu, że i kamień na kamieniu
tu nie ostal!lie -zauważył kniaż. - Dlatego jestem za
tym, aby po zawarciu traktatu pokojowego z Nureddynem, skłonić hetmanów natychmiast do wystąpienia zaczepnego przeciwko Chmielnickiemu.
- Gdyby wasza dostojność kniaziowska raczył nam
w tym dziele dopomóc - odezwał się z kolei młodszy
Lupuł - pewnie panowie hetmani nie byliby przeciwni,
by za jednym zamachem ściąć łeb tej hydrze niżowej i
nam pomóc.
- Wprzódzi musimy załatwić się z Nureddynem. Jeżeli ichmościowie zezwolicie, wezmę udział w waszym po
selstwie, a po spełnieniu go, pojadę do hetmanów.
- Zobowiążesz tym wasza książęca mość, za.równo
nas, jak i jegomościa pana hospodara dc.zgonnie.
·
- No, to nie mieszkając -w drogę.
- W drogę, w drogę ...
Mimo zmęczenie długą i daleką drogą, ki; :aź ni c chciał
,\\u·!ej popasać. żądza czynu i chęć zemsty paLła go ży·
wym ogniem. Toteż, nie mieszkając, sprawił . cały oddział i ruszyli ku domniemanej kwaterze sulta.na tatar$kiego.
Po drodze dwukrotnie napastowa1i ich Tatarzy, ale
piernacz pułkownikowski kniazia i głośne opowiedzenie
się, iż to poselstwo do samego Nureddyna jedzie, powstrzymały dzikich stepowców od czynnych
napa~ci.
Otoczyli ich tylko ogromną kupą, do której po drodze
przyłączali się jeszcze coraz to nowi ordyńcy i całym
czambułem jechali już w dalszej drodze.
Gdziekolwiek przej_eżdżali 1 jakiekolwiek osiedla ludz-

Shr~
H~~,~~in

i

\

.„ ••
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•••
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"••... „ ..

kie mijati, wszędzie widzieli posłowie hospodarscy tylko
ruiny i zgliszcza i ogromne tłumy Ju<iut pędz.onego z całym swoim dobytkiem w jasyr tatarski. Spotykali też po
drodze liczne trupy wołoskie, leżące po drogach, wiszące
na drzewach przydrożnych, obdarte, nagie, okaleczone w
najstraszliwszy sposób, aż groza zdejmowała patrzeć na
te kalekie szczątki ludzkie.
Tatarzy pędzili gromady Judzi, wieźli na woza.eh dobytek wszelaki, a tych ordyńców było wszędzie tak wielu,
jak mrowia, jak mrówek dokoła mrowiska. Wszędzie widniały ich spiczaste czapki1 kożuchy futrem na · wierzch
wywrócone, satjdaki na plecach, tu i ówdzie nawet spisy
kozackie. Była to prawdziwa nawała, olbrzymi pochód
szarańczy, która ziemię a niebo tylko zostawiała. tam, kę

dy przeszła.
A im bliżej byli główneJ siedziby Nureddyna posłowie,
tym skupiska tatarskie były liczniejsze, tłok większy i
większe kupy ludu pędzonego w niewolę pogańską.
Wreszcie stanęli w obrębie narmiotów i szałasów poszczególnych dowódców, wśród których namiot sułtański
wyróżniał się barwnością materii i buńczukiem na wysokim kiju przed nim zatkniętym.
P<i·słowil' zsiedli z koni i stojąc opodal n;i!niotu. czekali na wynik oznajmienia, z którym poszedł jeden ze
znaczniejszych ordyńców.
Kniaź Dymitr przyglądał się wszystkiemu ciekawie i
pilnie, a świadom dobrze tata.rszczyzny, sluchał głosów
gardłowych i bełkotliwych, kłócących si~ z sobą, to znowu zgodnych, ale z tych nic dla siebie pożytecznego wyłowić nie mógł. Więc znowu skierował wzrok na namiot
wodza, ale i stąd nic nie P.rzychodziło. Tylko kupy ordy.ń-

ców

oblegały posłów. żartując, kpiąc

i naigrawając się, a
pogau'istwa dochodziła już do tego, iż kara„
hospodarscy niemal zbrojnie musieli się przeciwsta„

natarczywość

łasze

wiać natłokowi ordy.ńców.

- Ucterzyćby ku.pą na to pogaństwo, przejechać im po
grzbietach i uciec stąd aby sromu nie łyka1ć - mruknął
gniewnie Kienarski.
- Daj spokój- odrzekł kniaź, blady jak giezło z gnie
wu. - Trzeba nam ten kielich goryczy wypić do dna, ma
jąc na uwadze wyższe cele.
PCllll Jerzy zamilkł, ale rękojeść szabli obejmował macho i ściskał, a wargi drżały mu z podniecenia. Tylko Lu
puł z logofetem Stefanem stali nieruchomi, spokojni, przy
wykli snać do u.pckorzeń ze strony pogaństwa, i kt~FJ'!t
nieustannie mieli do czynienia i z którym współżyli. Sami
będąc ludźmi raoezej orientalnymi, bliżsi byli zrozumienia
mentalno~ci pogaństwa, niż kniaź z Kienarskim , chociaż i
oni mogli się nazwać dobrymi znawcami wschodu.
Tymczasem czas niepomiernie się dłużył, namiot suł
tański stał obojętny i głuchy i nie zdradzał bynajmniej 11-i-·
czym, aby zamierzano posłów w ogóle przyjąć.
-

Albo

Nureddyną

nie ma w

og6~e

tutaj. albo te..:; po-

gaństwo chce nas rozmyślnie na upokorzenie wystaw1ć
odezwał się

-

niedbale Lupuł.
Mimo to, musimy cierpli\'.'ie czekać -

za,•:yro';:o-

wał kniaź.

I znowu dalej czekali.
Było już blisko południe, ki cli)' 1·1 ::: :. ::1 • ·
poła namiotu i ordyniec, stan;iwszy w oL:orzc,
wysokim, gardłowym glosem wołać, iż dostojny

-

s: ę

z aczął
sułtan

li-

I

W dniu l l·go maja

T

zmatł

po krótkich i

S. t P.

cic;żk1ch

c1erpieniacn,

przeż.ywsz:y

Obrady komisji rozjemczej.

lat 61
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11 Orzeczenie dla przemysłu budowlanego
wydane zostanie we wtorek, 17
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nam zwło:c: z domu ouy ul. Zak11tnej 78 na emcntan katol1cld na 64ani
O _smutnych ~ych obrzędach zawiadamiaj' krewnych, przyjaci6ł i znajomych
rąten1 w głęook1m smutk11
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(B.) - Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się posiedzenie
komisji rozjemczej dla .przemysłu budowlanego. Udział w nim wzięli: przewodniczący radca Zbigniew W róblewski, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych -

maja,
nacz. Sajkiewicza i Sprawiedliwo- przyszłemu orzeczeniu mocy powszechnie

ści - sędziego Kasińskiego orai delega- obowiązującej. Chodzi .tu .więc po~a ~O·
tów związku i ławnicy - po czterech z każ d~ią o Zgierz, Rudę Pab1amck;t, P.ab1an1cei1
dej strony.
Ozol'lków i Tomaszów Mazow1eck!, V: któ·
Komisja rozjemcza powołana była dla rych istnieje spory odsetek przeds1ęb1orstw

unormowania specjalnym orzeczeniem czasu pracy i płac dla robotników przemy·
słu budowlanego oraz malarzy, którzy po
raz pierwszy włączeni zostali do ogólnego
orzeczenia w przemyśle budowlanym.
Po przemówieniu wstępnym
radcy
Zbigniewa Wróblewskiego - ławnicy jednej 1.e stron wycofali się do udziału w
obradach w swym charakterze, wobec
„piatiletki" n!e spełniły nadziei. Sytuacja ro czego zdyskwalifilkowani zostali i ławnicy
botnika jest rozpaczliwa. Głód towarowy i
głód mieszkaniowy nie jest przezwyciężony. 24 strony drugiej.
kolei rzecznicy obu
miliony robotników źle ubranych i często be.z st ro.n przedłożyli przewodniczącemu swe
mieszkania - głoduje. Nie są oni w stanie dezyderaty odnośnie orzeczenia komisyjutrzymać rodziny. Wyrazem tego ciężkiego
ł
położenia jest szybkie kurczenie się ludności n ego.
ZSRR, która w ciagu ostatnich czterech lat
Jeśli cłioozl C5 robotników, pi'zeasta~
zmniejszyła się aż 0 10 milionów.
dele icłi podkreślili raz jeszcze swe żądania odnośnie podwyżki płac m łnn. dla murarz
_ y ł cieśli do zł. t.~7 za godzinę prmcy
Karl • b auzaa
~ L wo d a •·bib
u
r1111a zalec. pnez 1ek arsy ł dla sztukatorów do Zł. 1.70.
.
k
do lrnraej1 domewej przy en rzyey.
Nadto związki' wystąpiły O nadanie

W krainie potwornego oszustwa.
Sowiecki wyzysk ludzkiej pracy.
Głód
Nadludzki wysiłek
pierwszej „piatiletki",
obliczonej w pierwszY'm rzędzie na .z-większenie potencjału zbrojeń sowieckich, był wymuszony na robotnikach demagogicznym hasłem
„gospodarczego uniezależnienia ZSRR" od
r eszty świata, a w nagrodę za ten wy~ilek
obiecano robotnikom, że druga „piatiletka" roz
wiąże wszystkie trudności materialne i szczodrze zaspokoi wszystkie potrzeby, stwarzając
wymarzony dobrobyt ,„
Obecnie obie „piatiletki" zostały „zwycię·
s k o" .zako'nczone, z arobki ro botm'ka w porów.
k
d
· 'l k .„
ł
naruu z o resem prze „piat1 et anu wzros Y
dwukrotnie jeżeli chodzi 0 otrzymywaną ilość
rubli Tymczasem siła nabywcza rubla w okre
sie „piatiletek" spadała aż.„ szesnastokrotnie.
Cena jednego kilograma chleba z 7 i pól kopiejek podniosła się. do jedneg-0 rubla, To samo od.nosi się i do innych artykułów spożyw
czych. A więc 1 kg , cukru kosztuje 4-5 rubli, masła - 16 rb. i t. d. A tymczasem górnik sowiecki .(lepiej wyposażony w porówna-

~!~e z1 :i~i =!s~~!~~) ;:::~rm:jez§~ci;~

akordowe. żadne minimum płacy nie obowiązuje, A więc, gdY. fabryka. nie otrzymuje surowca, następuje przerwa w praey i robotnik
bezWydobyć
własnej ja.k
winynajwięcej
automatycznie
traci naj
zar obek.
z robotnika
tańszym kosztem, oto zasada sowieckiego systemu płac akordowych. Związki zawodowe nie
bronia. świata pracy przed tym wyzyskiem,
!~j~y~1,łn~~~:0~~ób!-0!~~f:U 0 ;:r:nia;;_
słaniem <io obo.zu, a nawej; śmiercią. Również
i warunki mieszkaniowe robotników sowieekich nie mogą by6 wzorem dla innych krajów.
W najlepszym razie rodzina l'Obotnicza mieści
się w jednym pokoju, korzystając ze wspólnej kuchni - tej plagi życia SQwieckiego. Płaci za t.o od 10 do 12 proc. miesięcznego zarobku. Najczęściej saś robotnik gnietdzi aię
w baraku, gdzie korzystanie z łózka kosztuje
15 rb. miesięcznie. Nie ma najprymitywniejszych wygód, w barakach dokucza mróz i
deszcz.
Ośrodki przemysłowe Sił otoczone całymi
miastami ziemianek, budowanych pr.zez robot
ników pozbawionych dachu nad głową.. Nawet urlop nie stanowi wytchnienia w życiu
sowieckiego robotnika. w ZSRR istnieją liczne domy wypoczynkowe, lecz kor.zystają z
nich wybrańcy.
w r, ub. dostało si~ tam zaledwie
6 proc :robotników _ specjalistów, przy
czym były, to d-0my; „gorszego gatunku'', gdyż

1;!t

-

władcą

Rosji.

pokazowe uzdrowiska i sanatoria są przeznaczone dla wyższych wojskQwych i urzędników,
partyjnej arystokracji, a nie dla rzekomego
„gospodarza państwa" _ klasy robotniczej.
Pobyt w ~rszym domu wypoczynkowym kosz
tuje robotnika około 600 rb. miesięcznie, co
obala wersję propagandy sowieckiej o masowych robotniczych urlopach wyJ_JQczynkowych
w ZSRR.
Dodajmy jeszcze do tego, że garnitur męski kosztuje w Sowietach 4oo - 800 rubli, para obuwia 250 - 300 rb., a b„dziemy
mieli
"
obraz bytu robotnika. w ZSRR.
d
Obietnice władzy nie zostały ot.rzymane
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'(w): WczoraJ przed SąCiem Okręgowym
. lchwiM Mtązek chwycił większ~. szozapę ł
Rozprawie pfzewo<:tnlczył · 1. Orocliolodbył się epilog b. głośnej swego czasu rzucił nią w Nawrockiego.
lfrafił go w 9ki w asyście s. Kępczyń~ieg0, l Malowań
awaintury !l])ędzy czeladnika!lli yv_ piekar- głowę ł to taik !IlieszczęśUwłe, te spowo- ca, OS'kar.tenie :wnosił prok. Ko~owskl.
ni w Brzezinach.
dował O. powafne uszkodzenie ezaszlkl ł
Oskarfony ze skruchą przy"znał rlę do
W dmu
· 19 marca b r. znaI e:z:10no
·
• ohc Ia ł
w wyIew krwt do mózgu, .c o SP.OWO_d ował.o .dokonanego czynu, twierd ząc, !e me
piekair:ni trupa jednego z IP_racowników: śmierć Nawrockiego.
lzab'łć koleglt działając w uni~sieniu.
Józefa Nawrockiego.
Zygmunta Miązka postaW'łcmo przed
Sąd po zbada111iu wszystkich 'śwła<.!.:..
Przypuszczano począitłkoWO'i ~e ~młerć SąCiem', ·oskafżaJąc go o n teumyMne ~:°'"' k'ćw, ;wydaf wyrok, skazujący. Mf,ąz'lca za
nastąpiła w naturnlny sposób pod wpły- wodowanie .śmierci Naiwrocklego. ' . nietl'myślne zabójstwo na 1 'rok więzienia,
wem cho"roby, po jakimś czasi·e jednak
pod wpływem ró:hnych pogłosek powstały
ł
przypuszczenia zabójstwa.
~
d
~
i~ • l
arzą zono
ekshumację ~rulC
O
SZ O
wszczęto śledztwo, które w rezultacie da~o
Zna•ien11y wyraz hołd• dla Pamlt1cl Marszałka~
rewelacyjne wyniki. Okazało się, że spraw:
•· -....·
cą śmierci Nawrodkiego łest kolega jego,
'(B.)' Na margtnes!e Uroczys'tóśc't !atio!b'· .iy, ~Mó(1 .siebie zł. 7!5 przezn11ci~„ 1e
Zygmunt Miązek.
, nych, przebieg k~órycłi pooawallśmY, ~ m samolot sz;kolny„ Sumę powytszą ~_ła
d·
ć
K
O
k
16 284
. Ustalono, że w nocy ·19 mairca trzej ko- dniu :wc'zorajszym: -- z1ś zamotowa W conia !W • K. . • na on to nr.
.
.
ledzy razem pracujący, Zygmunt Mią~k, pada fakt - jakże wiele :mówiący o ·c zci
Dzieci szkołY, powsze~hnej nr. 31; w
Józef 'J atcza1k .1 Józef Nawrocki urządzili I wyrazach hołdu dla Pierwszego Marszał · to'dzf, powinny byt dumne,. u potrafią.
wspólną Jibaci'ę z okazi'i imienin dwóch ka Polski Józefa Piłsudskiego - :okaza· poł'ą~zyć uczucia prZY,Wiązania cło Nleł
• d
ostatnich, na której wszyscy popili się do nych w Rocznicę Jego Zgonu P.rzez dziat śmiertelnej W elkoścł Marszałka Ptłsu •
utraty przytomności.
wę szkolną„.
"
skiego s praktycznie i'OZlN'iąz;mym 'P.t'loble
Nad ranem, przyszeałszy Cfo pracy, za~
Oto uczennłce 3f szfofy powszeclineJ mem wzmofenia obronn<>ścl kraju·.
r r ć · ·d
b
ł
t d ·
1 p· t k
fi 115 z-eb-„
~
czę 1 roz teza się mię zy so ą z zap aco- w o z1 przy u . 10 r ows e
Jl ~ , • ._

U

z

•
k
Nr. 91 _
czenn1ce sz o y powszechnej
k }ny.
na SamoI t

J

nego rachunku, i w tralkcie tego doszło do

• •

sję.

·

·

ZkoTeT wypOWleazieli się rzeczozn~cy
przemysłu budov.•lanego; którzy poza; żą·
dan1'em utrzymania w mocy płac orzeczen'1a zeszłoroc-e~o· '(dla murarzy zł. 1.1S)~
:;o,

.<.11

_

przedstawili postulat Odnośnie OsOb·
nych płac dla murarzy - 1.ł. 1.18 za go.
d:zine· ł osobnych dla cieśli
zł. ·
·•
Pd 'wysłucnaniu prz~ówien stron . :przewoan.f.czący wyznaczy~ termin wy4a•
nla orzeczenia dla -przemvsłu budowtanego
- na wtorek 'dnia 17 maja r. li.
'

1.os

zabójstwo

ro

~

'kategorii płac.
.
W tej sprawie -związki wyraziły· _dalszy
poglad, że wobec konfliktu z pracodawi::ą:
' "ł
d ć · ·d S d Pracy aniżeli
- wo ą U a się O ą U
'
oddawać spór do załatwienia przez komi-

-

ł

Ekshumacja

anonimowych.
Poza tym s.trona robotnicza , ·opowie•
działa się przeciwko powoływaniu do ty•
cia komisji -kwalifikacyjnej. Praktyka. V:Y„
kazała - jak stwierdzili przedsta~1~1ele
zwią7Jkćw zawodowych -- że k~m1~1a · ta
była domeną wpływów przeds1ęb1orstw
budowlanych, nie sipełniała więc. sw~go za
dan ia, którym miało być przyd:z:1elan.1e p~·
szcze!2'ólny c!i robotn ików do odpow1edn1e}

Na. tym pbsieazenłe zaimkn1ęfd.' „

„

•

„

.:z~zawn1~a
'1

Jedno 1 nafpięknieJszych w Polsce Zdroiowiik
Mowołrtae JnhalatQrlam s J edyn)'mł w
PolHe komorami pneumaączayml, dla
~::~:;: e~:i~Iu~e~1!~er!~~~p~e~'2~~~

01

1

w DunaJ011 w Ptenlnach. Sezon od l mal•· lnformati• w
11 1 11
bl11rach Orbl•
• mtejaou.
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EWANGELICKIE NADOżE~ST.WA W Jt
„
zyKU F_OLSKIM
,
j<'_

- W

nłetizlel~ 'clnła

•

'

15 maja l>r., o go<b.

11 min. 30, odbędzie się w. kościele &w,
Jma uroczy!te nabożeństwo, połączone •

konfirmacjł młodzieży; Polfkiaj Par.t'li E•
wangeliekiej w Łodzi. Nabożeństwo tG c,d
prawi ł konfirmacji d-Olkona h. proboszcz:
Karol Kotula. W d'aiu tym :nabożeń&two W.
języku

polekim

o~e &i~
.I

~

'Yf kościele ~.

~;

Trójcy nie

,„
"I"
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I,

sprzeczki między Nawrockim
• • • • • • • • • • • • • • • • gwałtownej
a Miązkiem o 10 groszy. Nawrocki domaVI U%UpefoienlU naszego wczora]&zegd
gał się natychmiastowego wypłacen i a mu
~ ki
sprawozdania .i uroczystości fałobnych . w,
Piękne widowisko regionalne tej różnicy. Doszło <lo większej kłótni, któW stylu amery k
m.
trzecią rocznicę śmierci Marszałka Piłsud•
Staraniem Szkoły ćwiczeń przy Pań ra potem zamieniła się w bójikę. Rzucano
Di. Knicliowiecki Broniisław, z:amfosz- policję, ·t e w aniu 12 maJa '6.
·goozłnle skiego, ~dbytych na placu Hallerai, zazna•
~twowym Pedagogium w. Łodzi, odbyło się w siebie kawałkami drzewa. W pewnej kały przy ul. Zachodniej 63, zawiadomił 22-ej nieznany sprawca skra-dł mu samo- czarny, :te projeJkt dekoracji, przedstaiwia„
chćd osobowy wartości 5000 zł. sprzed do Jącej styliz.owany fronton pałacu Belweder.
barwne widowisikq regionalne yr, Xeatrze
·mu przy ul. Pierackiego 9, w chwili gdy, skiego, opracowaI oraz dekorację Wyko.
Kameralnym.
bawił w Izbie Lekarskiej.
nał artysta ;J'adeusz Kalmows~i~ Aekora.łdil
Wypełniona po brzegi przez rodziców
l młodzież szlkolną widownia; żywo pklaWszczęte natychmiast poszukiwania łódtldch J'eatrów MlejskiC'h'. ,;:; __ ,"'.~ _ .
skiwała młodocianych artystów.
J
doprowadziły do odnalezienia auta, które
AKADEMIA KUJ CZCI :MARSZAŁKA 1óZE- Po udanym występie chóru, który w
porzucono na drodze we :wsi Antoniew:FA PIŁSUDSKIEGO
pi ęknych strojach ludowych odśpiewał
?~ ~
W SZPITALU WOJSKOWYM.
St()ki pod Łodzią.
„ Wieniec Pieśni Polskich" E. Urbanka,
W trzecią rocznicę śmierci Marszałka. 'J. Pił
Sprawca kradziefy auta nie ro'Stał naprzesunęła się P!Zed oczami _widzów: hissudskiegQ
się w Okręgowym Szpitalu
razie ustalony i dochodzenie policyjne rro- Wojskowymodbyła
toria Łodzi.
uroczysta. akademia urządron..,
wadzone jest w dalszym ciągu. _
· W pierwszym obrazie ujrzeliśmy postaraniem Koła Młodzieży Polskiego Czerwo•
•
•
•
r.i:.~'W~
nego Krzyża. przy Państw. żeńskim Gimna;mysłowo inscenizowaną legendę o po~
zjum Kupieckim, Piękne pieśni i wiersze wyw~
stan iu Łodzi. Drugi obraz to wizja średnio
Tomaszowi Gałkiewiczowi, zamteszka- łałY. podniosłY. nastrój. Odczytane. przez p.
:wiecznego miasteczka nad Łódki}, którego
łemu w Zgierzu przy ul. Pierackiego 78 na dyr. Henryka Ostrowskiego, Przewodniczącego
\mi eszkań cy odczyniają uroki, Ealą czaul. Bazarnej jakiś osobnik usiłował wy- Komisji Oddz. Kół Mł. PCK, własna wspomnie
rown ic e i b oją się panicznie łęczyclkiego
ciągnąć z kieszeni portmonetkę z pie- nia z 1935 r. obudziły wśród obecnych uczucie
żalu i smutku, a jednocześnie pogłębiły zrozu„
diabła B o ru ty. Trzeci obraz to okres
niędz.mi.
mienia ideologii Marszałka. Uroczystość zan arodzin fab rycznego przemysłu i bunt
Złodziej został zatrzymany i doprowa- kończono oddaniem hołdu pamięci Marszałka
tkaczy ręc znych. W dalszym ciągu dolePawilon
letni
sanatorium
w
dzony
do komisariatu. Zatrzymany oka- J. Piłsudskiego, .zachowując jednom.inutow11- ciTuszynku
Poduchownym,
ciały nas e c ha r o ku 1863 i działalności
szę.
zał się Artur Bornstein, zamieszkały przy
Na akademii obecni byli: Komenda.n€ Szpi·
0
t owarzysza Wiktora w Łoldti. ~ydkl ?ra,:
Garstka wybrany-eh i rzesze nędzarzy, d e wykończone, będzi e mogło .pom ieścić 560 ul. Hetmańskiej 45 (Radogoszcz). Born- ta1a ppłk. dr, Michałowski, załoga szpia.tala i
zów zatytułowan y „Na sz a ac
ziejow kilkadziesiąt gmachów i tysięce ruder, a nad osób, prócz kolonii letnich dla dzieci, na któ
chorzy żotnierze, z ramienia Oddziału
steina osadzono w areszcie.
zakońc zon o p ięknym występem choreo- tym zbiorowiskiem najdziwaczniejszych kan rych przewija się setki młodQcianych orgaŁódzkiego P. C. K, pp. dyr. S, Wyżnikie
g raficznym - tańcem m aszyn, symbolizu- trastów, sine mgły dymów roztoczY"vszy nizmów, by pozbyć _się strasznego pasowicza, przewodnicząca Sekcji Opieki nad Szpi
jącym dzis iejszy c'harakte r Łodzit polskiej swe panowanie przeżeraią nadwątlone orga- ż y ta„ .
talami, mgr, Z. Kożuchowska, sekretarz Za·
KOMUNIKAT Z. O. R.
.
nizmy„.
Nad wą tlo ne organizmy n ie przeżywają
rządu Oddziału Łód zkiego PCK i S. Stolars t o I1cy pracy.
.
T Ł ·d · r
dodatkow ych wstrząsów, co s ie dzieje przy
W związku z przeniesieniem p. pułkow ska, instruktorka Kół Młodzieży P. C. K.
\V drugiej części p rogr amu zobaczyliWielhle z .skupisko przemysłu włókienni- pobycie w ~rodow1skach wysokogórsikich
d
'śmy „ W esele łęczyclkie" .
Barwne, żywe, czego, miasto, w któ rym tę tni życi e pulsuie p rzy różnicy choćby tylko gęstości powie- nika Jana Bratro z Łodzi Zarząd Koła Ł~ z
kieao Związku Oficerów Rezerwy, ceniąc
dowcipne, przepl a tane tań ce m i pios:n~ą równolegle do wa h a ń koniunktury - atmc.- trza .
NATURALNA PAMI:Ę:C.
widowisko zostawiło n ie z ata rte wrazeinte ~fera cięż ka, nadbrzmiala zdenerwowa nie m,
Tu, Vf Tu~z_yn kJu„ jest wszystko, cq moż~ zaslugi p. Pulikownika dla naszej organiZdolność do zapamiętywania pozostaje w !cia.-.
niepewnością. Las sterczących kominów ja k zwalczyc gruzl 1c;ę„ . 1. aparatu_ra te~hniczn_a 1 aci'i w niedzielę dn. 15 maja br. o godz.
lej od zdolności do skupienia się prz.y wykonywai zostało na~rodzone przez słuchaczy nie groźba, jak przekleństwo.
k 1 ZOR
wnętrza s a natorium 1 w reszcie na.is traszltw- z
'
.
Mo- nej pracy. Niezdolno ść od skupienia się jest pierw
mi lknącymi okl aska mi.
.
.
To Łódź I. .
szy wróg tej chorcby i wiele wi ele świeże-111 przed południem ~ 1o a.u
.
szym objawem ner-.vowego
wyczerpania. Należy
O bo k w ysokich walo ró w
~łv'l ~ O~ts~o- . żadna instytucja nie byłaby sam a w sta- go powietrza p rzepo jo nego zapach em żywi-I niuszk! 1 urządza pozegname p. Pułkow111więc prreciwdziałać nerwowemu wyczerpaniu przy
ś
l
ć
wiei
me
polepszyć
w
ogóle
bytu
rcibotni
czej
lu
dcy;
pal
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e
prom
ienic
sło
ń
ca
.
A
w
ci
chym
ka
1
pracy, przez doprowadzenie do organizmu substan•
wyc h imprezy, na Ieży p o dk re
i ei
- n aści Łodzi , wiele z nich jednak pokusił si ę tym królestwie, st worzo nym przez wi elki e,
'
.
:
ryj działają·cych odżywczo na komórki nerwowe.
ką wartość dyd21ktyc zną .
o zapobieganie straszliwym .ko śbo m gruźlicy, pełne energii i woli mózgi. w tc.,czywsz.y _8\~e,
pp. Koledzy, którzy chcą wziąć udział Sub stancję taką stanowi między innymi lecytyna w
. Wydz iałow i Oświ aty i Kultu ry Zarządu która tu znal azła dla siebie żyzną niwę. „
~vod y w za gro bl ow~na cflJlme zawsze s:-v1ezy w po żegnaniu, zechcą zołosić swój udział ovomaltynie Dra Kandera. o~·omaltyna zawiera w
M iejskiego w l.odzi na l eży wyrazić go rą~e
Zrozumiano, że a kcia musi -p ó jść w 1 czysty staw z dwoch stro n szemrze c1chutS k t · · ZOR tel "246-94
skoncentrowanej formie najszlachetniejsze składni..
·
·
od zie. ko,vanie za współudzi ał w orgam- ówóch kierun,kach. Z _i edn ei stwny trzeba kim k ryształowym strnmykiem, nu cąc wi elką w e re anacie
ki odżywcze i witaminy potrzebne do utrzymania
P
zapobiegać , a t am, gdzie już za p óźno wal- o•p owieść t ych wsz ystkich, którzy w sanaH
zdr owia na odpowiedn im poziomie. Filiżanka Ovuzowaniu po ranku.
.
czyć, by zwalczyć i uzd rowić.
N OWY ZARZĄD STOW. POLSKIC
toryjny m zakątku głoszą bezsłol\vna legendę
maltyny na śniadanie lub kolację zast11pi z drobNie wątpi m y, że ob efrz e nle tego reg1?Ubezpiec~alnia S~ołeczna w Łod~i dzi_ę-: sw ych marzeri powróconych.„ powróconych
KUPCÓW i PRZEM. CHRZEśCIJAN
rym skutkiem mnemotechl\ikę.
natnego widowi.ska udostępn ione zo s tanie ki sp.rężyiste1, e~ ergicz nei pracy naJ!ea1.m e1 s z c zęśliw ych chwil.
R. B.
Po ;u.zupt:łniających wyborach t:arząd
·
·
I
d
·
·
·,
t
rozwiązała ten pieką cy problem.
Sf1na\1zoca ł Cl m o .::1ezy n as~ ego mias a.
wano &ertr~tk::icie z aZrz. Mleiskim 1 Rnb.
Stowarzyszenia Polskich Kupców i Przemy
ZNANY HUMORYSTA _ KOMJK JERZY.
Z a mny obow 1 ązek s prawoz?a~c7y T ow. pieki nad Dzieckiem, by na . w spó!n.Y
słowc,:Sw Chrześcijan w Lodzi (ul. Piotrkow
.,
WELIN yY_ „ROMIE'.'· .
uważamy zaznaczenie. że autora!1'11 :v1do-1 kc:szt prow adzi~ przych ~ dnie l?rzec1wgruzhDz1~ ! w sob otę 1 ,iutro, w medz1elę w re-:
k 113) ukonstytuował się następ~1'!co:
6
wiska sa pp. Ha11 n1 Ożoo1.' wska 1 M ieczy- cze. Na zakupion ym z a~ teren.ie w .Tuszyn:a
'
·
.
.'
stą.urac31 ,,Ro.ma" P10trko wska 152 wystąpi
. · k
.v
i::.
ku Pocluchownvm llbezp1eczal111 a koncz v p'.>s
P rezes P: 7:ygmunt Fiedler, I ,Wicepre- ! znakomity h11mory~ta-komi1k, Jerzy Welin.
sław \ Voznia. ows11.1.
niesznie budowę wszechstronnie obmyśla n ego
Zf'S P· Kazimierz Roszak, n Wiceprezes
Artysta ten zn any j ęs t z w yste.pów w te
7.KlJ MARY ; anatorium dla chorych na płu.ca. Gw01li do- 1
p. T eodor
Gutekurrst,
Sekretarz
p. · a_trach r~wiowych warszawskich. i zaw.sze
Z EBFl\1'JfF '37ł f1Nf.<ńW 7.\NJA '
- pelnien ia .k on tras tu obok prawie, bo o 25 km. ,
R yszard Fran!l·m s
zastępca p. Wacław : cieszył s.1ę, za.slu ż onym p owadze01e171. Mie.J ·
NARZY. R~ZERWY W t o~~:w R P. o d zadymione j t odzi w 242 m o rgov~1ym sos' .
·
K ł0 d · · my nad z 1e3ę, ze w ł.odz1 Jerzy Welin, takze
Zarz'J.d Zw1~z1<u Ma.rynarz". ~ew z ystk{rh nowym lesie wyrosła wysi~a zd ro wia, p~l na'
Holcgreher, Skarbnik P· Manan
zieJ zaskarbi sobie publiczność.
w ł nct;1 p~d ;ne do . wi:irlo m o~ct . s Y odz ' słońca i powietrza: to pawilony sanatc1ry_p1e. j
sk4
zastępca
p
.
Józef
J
abłkowski,
Buchal0
czł~nk0w, ze w rł1n·u 15 m a1a b i ., 1 gWi~l Jeden dla dzieci na kolonie letnie, dru_gi. cater p. Gustaw Knoch, Gospodarz p. Witold ;
9-et r?nO, '~ l;t::i ". 'v!Cl~n~ rn przy u· i łorc1Czn y, dla do rosłvrh , w którym 160 rniei.:.-c·
zastępca p. Artur Zielke, bez
Bartoszewicz,
gurv 10. od11~nz1e ł e m1e§..c;:czne zebrane jest cią ale wv pełn io nvch .„ Obc1k, olbr.zym1m
manda.trn p. Paweł Belke p. Kazimier.z Bo
Zęby nalezy co raf!O 1 w1eczor cz:ysc1c paczłonków 7w1'lzku.
.
•
raw obietvch kosztem"' 3 milionów złotych , kończy sie dni- I
.
'
B
· ł
Istą Chlorodont usuwa1ac w te.n &pet.ob brzyd
Ze ~zl!IC'dll .n;:i wnnośc so
b
.. . sze 2 pawilony dla kurac juszów, 2 domy
1
sa natorium w Tuszynku . gusl.a~~ ~1, p. Zygmu'at Frycze, .P· , roms aw ki c~ad na zebach . D 0skonałym uzupełn!epor~adl· em rl~:ennvn:i obraid k ·~ ~c;i!i ~I mieszkalne dla personelu, budynki technicz- Pawilon zimowy
1Łozmsk1, p. Władysław Rymk1ew1c„
niem pasty Chlorodont jest płyn do ust te1że
P
oduchciwnym.
pttn dualność wszystkich czł~n
ą 'ne iak pralnia, elektro wnia.„
nazwy, 1który nadaję świeży oddech.
zkowa.
Zarząd.
' ~ przyszłym roku sanatorium, caLko;wi....

Nie

powiodła się kradzież

•n•

-auta
r. o

Dobroczynne powietrze

Sanatorium wTuszrnku pad tadzia

1
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,.l{URIER l.ODZKI" -

sobota ta maja

1!:J38 roku .

"r

'Walka z bólem

Chirurgia: dawnieJ a
Środki znieczulające

·

Już od wie.kow sztuka lekarska stara l przez rozpylanie etem, chlorku 1tylowego
eił wl'naleźć śmdki, które mogłyby ukoić j łub kwasu węglowego.

ból tsłowieka. Zwłaszcza chirurgia zawste
Sktltek był jechiak krótkotrwały i je•
di!iyła d() wyk01Dania operacji tak, hy cia· dyuie powierzchowny.
łó łtrllóiło wrtttliwość; nie tracqc ży.cia. Już ·
Jednak wiedza powoli czyniła poettpY.
w ~taró.ży!'ndŚci ożywano pewn'ych napojów
ośałłantiajłć~ch, które łagodaiły bóle.
S%~diliowieuny uc:.iony Abeleri, w swej
pracy ~oktors.kiej wYsU!hąl tezę, że pierwsz11
ope-rację, wyik.onl41lą w szluc11nym śnie było
wyj~~e żebra Adamowi. Akadetnia w Sa·
leMie, również w wiekac\h średnich opra·
cowafa 'motłel gąbki, którą. moczono w ~pe·
cjahiyftl płyaie i przytykano do nó6a pa·

cjed(ł,

Płyn m!ypiający ~iadał się z

w

dziś

O·

pitlt»~ wYoi.gu r; bluezctu, mandragory itd.
W ·! 9 .wieku rozpowszech\niło się bardzo
hiphO~vrowanie- chórego, co \dawało pewien
Fktttł!a. pr.ty ł!abiegach drol~nych. Zaczęto
td puktykować zamrażanie operowooego
ptmkttl przełJ okłady lodu z 1 solę, później

ważny

Starostwo Grodzkie Łódzkie wzywa
ws?.ystkie organizacje i instytucje, prawa
dzące zakłady opieki zamkni<;tej, otwartej i pół otwartej dla dorosłych, dla. mło
dziezy i dla dzieci, aby zł-ożyły w Starostwie Grodzkim sprawozdania z d~iałal
ności oraz sprawozdania rachunkowe 'la
odpowiednich formularzach, po które należy się zgłaszać do Starostwa Grodzkiego, pokój Nr. 15.

od 15 maja 1958.

l'.&6d~

Fabryczna.
ODJAZD:
0,15 clo Koluszek (Krakowa, Katowic)
1,17 do Przeworska bezpośr. 1nzcz Skar·

PRZYJAZD:
0123 • Przeworeka bezp.
0,48 z Warszawy iorpeda.

żys-ko.

i:~ : ~:\:~~t \1W:r~:::,ar&Zlwyt

ze awego otou1enl•1

3,15 do Koluszek.
5,25 do Koluazek (War.szawy, Sk:i:-::._,.,,kn
Lwowa)
6,05 do Koluszek.
6,50 · Jo Koluuck.
7 109 do Andrzejowa (w dni rohocze)

(Wisły,

s,oo z
s.a4 •

Przed Slłdem. przysięgłych w Wiedniu to- trafiła wzbudzić najpierw litość, Potetl1 przy. umy•łow!ł. Nic to jej jednak nie pomogło. Le•
czy się obecnie · proces, · który potwornością wiązanie i zaufanie, tak, że po paru tygod• karze _ psychiatrzy orzekli, ie o.skarżOńa coĆZ~'ttów, zarzucareych
oskarżonej Marcie Ma- niach staruszka, wdowa po lekarzu, dobrze sy prawcła jest hlsteryczklł1 ale w pełni władi urek, przypomina koszmarne opowieści o per- tuowana, poczciwa· kobiee!i.na. uczyniłli. jfl swo1 mysłowyeh. · Że swoich zbtodni tdawała sobie
fidjach trueicielikich mrocznego średniowie ją spadkobierczynią.
sprawę i winlia ta nie pcnfeg~ kitę,
cu. SzeOOdtieśląt stron obejmują11y akt oskar
To było w lipcu 1934 roku. Po trzech tf•
Rozprawa w t~m ~iezwykłym pr~cesie, któ·
żenia obarcta wdowę po intynierze .Emtfo. Mar godniach Marta Marek opłakiwała imierć nie ry wywołał w Wiedniu ogromne zamteresgwa·
:nie, rozpoczęła sit p~zed s11dem przysięgłych
ku win' za śm.leri swoich nablits1ych: męia, odżarowanej dobrodziejki.
có-rki, ciotki, a także sublokatorki Feli~jl Rittert
Objawy . choroby znów były te satne, eo w w poniedzi~lek i potrwa dwa tygodnie. Prasa
berger, któryth 9~ła talent, Zartuca jej popt:z;ednich wypadkach śmierct .,, rodzinie austriacka w 11prawozdahiach z sali. ~zpta\t
sie pou.~m usiłólWanie otrucia 51na; oszu11twa Markowej: delikwentka chudła, nar1ekała na .zestawia Mart' Marek. ze. .11łynnyini .trucicielii.stku:ra.cy}n!!, p~alert14!, s)'lnulO'IVll.ftle włama bóle kości, wystQpowały objawy paraliżu, wre- ka.mi średniowiecza, gł<YWme z .osławioną,. marnia do własneg() 1mi ee.zkania dla upOzorowania szcie przyszła śmierć. Orzeczenie lekarskie kizą, de Brinvillier.„ W sprawie wystąpiło okradzieży i wiele
pomniejszych grzechów z tym razem mlrwiło o... raku.
· koło 400. 6Wiadków, Martt Marek czeka. ka.ra
~od~k$1l karnego.
I to jeszcze jednak nie koniec potwornych
Marta MarekJ ·łl letnia dziś kobieta, we- czynów. Następną, ostatnią ofiarą Matty Ma śmierci.
sz1* na dro·~e ~brodni i występków> wł!~elwie rek padła krawcowa, sublokatorka trucfoielkł.
już ja.ko dziecko, h1> w dwunastym roku ży
Pomagała ona swej
„gospodyni" jak mogła, OSTATNIE EGZAMINY DLA EKSTER·
cia. Poznawszy v tram,wa.j_u 62 letniego star- ale pieniądze szybko topniały,
NóW.
ca., f()zwiedżlonc~ Motitta Fritach!i., człowie
Gdy Felicja Rittenberger sprzedawalll. ju!
Jak
M.ę
dtn\riatł,ujemy
1 w czerwcu hr. ~d
k& słabero charakteru i złych ekłonności, potra swą ma.szynę do szycia, za ostatnie t>Osładane
~'dą lię po raz oetatni egl!llmi•.ay dla eksfiła go tak otoolta6, że mimo protestów rodzi- pieniądze postanowiła, za radą Markowej, u•
ny rn.ieszka.ł z niit przez 14 lat i umierajlłc w berlpiec1y6 się. W myśl umowYi w wypadku temów. z zakr~u 6 iklae gmmatjum dawne
1928 roku .zosta'iwił jej pokaźny mitjętek.
śmierci ubezpieczonej, odszkodowanie '""'sumie go typu.
.
,
W trzy miesiące po jego '1nierci wyuła 6000 szylingów otrzymać miała Marta Marek,
Egzamin taki w Pai11twowym Gimrta·
zaM\ł &a inż.ynien't. :Marka, który pod demo•
To był wyrok śmierci na bil!dnl}. krawl!ow11.
nic&nym wpływ~m te.j złej kobiety, by zaspo- Trzy tygodnie jeszcze tylko żyła. Umarł&, jalt 1jum im. M. Kopernika odbędaie eię po dn
ko1E. jej · ambicję · i próżnoić, jął się pi:zeróż poprzednie ofiaty :Marty Marek, ot~ta ta· .20 czerwca. Podania eksternów w tej 9Pra•
nych ciemnych interesów.
lem. Trucicielka. zdążyła jeszcze podjąć od·. wie prsyjmuje eek.retariat gimnazjum do
Marta Marek potrafiła w krótklnt ctasle szlrodowanie, poczem jednak, wskutek skal'g1
dnia 15 c1erwca,
nietylko przehulać spadek po Fritschu i zruj- syna krawcowej została aresztowana.
•.
nować męża, podpalić własne mieszkanie dla
Wdrożono śledztwo,
4okonano e.kshumacJ1
uzyskania ~relnii asekuracyjnej, ale namówić zwłok poprzednich ofiar, we ws&ystkich wypad WYJAśNIONE PERSONALI...~ SAMOBÓJ
g() do potwomeg<> okaleczenia się; Emil ?.la· kach stwierdzono otrucie talem,
CY, ZNALEZIONEGO W LESIE ZGlF.lR·
rek pod wpływem żony odrabał sobie nogę
Marta Marek poczęła symulowaE chorobę
SKIM
siekier~, mów dla utyske.nia premił. Jego . urno
wa ubezpieczeniowa przewidywała bowiem odW lesie w Chełmach, pod Zgierzem,
s~dowanie •OO tysięcy. dolarów na wypadek
znaleziono
'wiszflce na drzewie zwłokł ja•
ti'wałero kalectwa, albo 100 tysi~cy w wypadDZlś „BAL PERICALIKOWY"
kiego&
snężczymy,
który powiesił dę. Za·
ku śnierci,
POLSKIEGO BIAŁEGO KRZYtA.
rządzone przez policję dochodzenie usta·
Mistyfikacja coprawda się nie data ukry~,
okazji trwającego obecnle Tygodnia Pol
gdył--dóchodzenie wykazało, że Marek sam się skiego Białego Krzyża - w dniu dzil!iejszym liło że samobójc11 był 32-letni Alusan: me
okalte&Jł~ ~emn'ieJ ina~e[is~wo, :rnimc, że ska- t. j. w sobotę, dnia 14 maja o godz„ Sl.00 o~ ch~ik Zygmunt Nowak, zamie!Z"kały w
zane na 7 miesięcy więz1en1a, zrlolało uzyskać bQdzje eię w salonach Stowarzyszema Techn~·
od ··towarzystwa ubezpieczeniowego 180 tysię· ków przY. ul, Piotrkowskiej 102 „Bal Perkali- Łodzi, pray ul. Preejdd 23.
Nowak był bałogowym alkoholik.iem i
ey aąlingów. Z tego jednak koszta pro~esu
kowy''.
p0ehłonęłt sto tysięcy, a teaztt „prze~slęb10~;
Całkowity dochód pi:zeznaczony zoatał na ciet'piał na rozstrój nerwowy. Na tym tle
cz&'i Marta zdołała bardzo szybko umcestw1c. cele związane z działalnością Polskiego Białe. popełnił satnobójstwo.
frzyszły teraz na :Marków złe ,zasy. Po;
go Krzyża i krzewieniem oświaty w wojsku.
-pMl1i w ekrajnfł ntdzt•. Mąź - kal~ka s.tał 111ę
Ciekawą ati:akeją balu będzie konkurw z
KONCERT YMCA.
zawa.d11, tak jak i dwoJe małych, w1e~zme głod nagroda.mi na najładniejszą suknię t perkalu.
W nlljblihzł u!eddelę1 tj. dtt, 15 bm, o godz,
nl-'Ch . daieci. Mart.a. Marek . postanowiła uml· Wśród nagród znajdują się wartościowe przed19.30 odbfdzie się w Ognlisku Lódr.ld111 Polsld1:j
ni~ łit od te~ ciężaru.
.
,
mioty _ nakr'ycia stołowe i piękne materiały YMCA Koncert Muayczno - Wokalrty, kt6regfl pro
W lipcu 19$2 r. tnlłi jej począł nagle me- damskie. Wstęp złotych 3.
.
.
gram wypełni': zespół bałałajkawy l chór pod dy.
dom.aiać. Chudł, narzekał na bóle kośc~, wYNiewątpliwie ten jedyny w okresie wiosen- rekcjQ M. Zuhowa t Wanzawy.
•
st4-PiłY objawy pal'aliiiu. W trzy 'tygodnie po- nym bal ściągnie dziś wieczór do salon'!
W programie: pieśni tygańskie, ludowe polskie.
t6m j\lŻ ni• żył, świadectwo zgonu mó~lł? Stowarzyszenia Techników całą elitę !lpołeczen
tosyj;kie, kaukaekie, włótzęgów syberyjekich i in.
o... iapaleniu płuc, 'teraz zącltorowal! dz1ec1: stwa łódzkiego,
ne.
?d&leń.ka. Ingeborga umarła, trzyletmego -'.'-1Przedą>rtedd btiłetów w eenie d. 1.5(). I.OD i gr,
fOl\I& ud$.łó l!ił lekarzom utr~y~a6 przy zy- SPóLDZIELCZE ZEBRANIE PRACOWNI· 50 w sekretariacie Pólskie} YMCA - ul, Monillr.~
cia Objawy ~horoby w obu wypad.kach były
KóW SZEWCKICH.
horohą Emila. Marka. Ekshuma. ki 4a.
W dniu koncertu - wejkie do gmachu YMCA
l<ił!ftv~czne z ~
.
włok i t m ra:
W lokalu· przy ul. Nawrot 11 odbędzie się
cji a'!i badani~ c;.ekucznegoM!rta Mar:k mia- w niedzielę, dnia 15 maja spółdzielcze zebrani~ od. ul. Trau.i:utta 3.
zern: 3ednalt. .nie ?k~~ano;aa truć swych bli- pracowników .szewckic:h. Początek o godz. 10-eJ
la Jeuez.e wzez Ja is c
.
rano 7-ebra.niu omówhmy zostanie i poddagkicl\.
·
•'"'raniem
1
gprzatanie
1n I ny dyskusji udział szewców w ruchu !póldzie1
CZVJE WEKSL~?
•
Byłt. tet:a.z praCZKll. r
.
. ,
.
l ł na swe nędzne życie. Przypommała 1_ czym.
.
. ,
zabt'~h ja e.cina.k 0 istnieniu dalekiej krewnej„ ciot i
·Zebranie podeJmie szereg zasadniczych uchNa ul. żydowskiej przechodzień Lajb
s<>
·
· k ol o n1·e·J, po- · wal•
ki ie
aweje matki,
Zakrzatała s1~
Klepacz (Frąnciszkańska 57) znalazł weksle in blanco na sumę 1250 zł., ldór~ zło
żył w komisariaćie. Prawy właściciel może się zgłosić po odbiór w godzinach urzę
dowych.

Koluszek
Katowic),
Koluszel.
6,19 11 Kohti1,ek (w dni robocze.>:
6,52 z Kolwzek (Katowic, Krak.owa)
7,19 & Kolueżek (w dni robocze),

1,38 ż Koluszek (Lwowa)
,
7,55 z Kolu&:.zek. (w dni robocże)

7,25 do Warn:awy torpeda.
· 7,35 do W ar&%au.iy torpeda.
8,08 do
. wy,
8125 do
15.
8,40 do

.
812 z Andrzejowa (w dni robocze)
s'30 ~ Kolu87!ek.
'
k
t
)'
9,'13 ze S lltżyskA ( Wowa
9,42 z Warszawy bezpoir~dnł.
10 39 ze Skady&ka (Lwowa)
11:43 a Koluszek (w dni robocze),

1

z

.„ ·.,.,

I

„Usuń.my żebranin.ę z

ulicy,

-

Dajmy Lodzi don'I dla zebra k6•"

.

'

Żrde ··rlHgiinł!

na

(Kore~pondencja własna) .·

BRATYSŁAWA • w ma}n.

Słowa·~Y pi~rwsi spośród
Słowian po'ł ~o.cnycI1
PrzyJ"ęli chrześciJ"nńst1.vo. W r. 1932 obchodv.1.h Sło-

wacy 1100-ną rocznict u(undowania najstn~sz~go k"?·
tic.iołn w Nitrze, rożhudowanego przez kstęcfm .en-

_._
5 l
bin
a Il poświę~onego przez arcybb"upa. o no gro
dn. Adalrama. Urouystości te przyczyniły . się . do
..,
· · ·1
d1lsztgó·
Uln~~llienll 1 rotto~tu k at?licyzmi; wsrou
~•on·•ków.
•weJ' strony Watykan O!adz1ł na b.
;:,t "
~„
"."""up•twa.cb
W"'gierskie11
nowvch
mAJt D
„
' hiskup6w, synów
lllti'd13 Sl«>Wtekiego.
lutegó 1921 r. bhkupem spiskim iosto1 8 Y~
· ubogiej ornwianki, Jan \'ojtaszak, biskupem \y Ban
~kl~j Bystrzycy - wychowawca młodych Zamoj.
skieh, Marian Blaha, de arryhiskupem w Nitrze
dr Karol Kmetko. Wkrótce potem ud2 ieM Waty·
kiń swej t!!ody i aprobat)' 118 ogłostenic Najświęls:i:ej Panny Siedmiobolesnł"j KrólowQ Ziemi Slowa
<kiej. Powstają duże prowin<'je zilkoune, Pijarów
lesuit6w. Słt>wacka pro"1i~cja Pijarów istni~ła .aż .
dó r. 1918. Pijany rózwijali na Słowaczy1.n1e ozywlont dtlałelność pedagoglrznt i. ,~ychowa,~c~~· ale
w kien.mlut madziarskim. Po wo;me pu.en,e,~1 1 sw!J
·
· k"lego;
,1.,:ałalność· na• ziemie nower.o panstwa
węgiers
1
· k '-I
•-' ··•cchosł11war
·1
a il-l1 maJ~le
~ \.~ztorny oL"Jl! t rz„„
u
"
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Słowa'z'zn

• .

le )I lJtzcdwojennylll.
wynoslta pncstlo 90.000 wobec 35.000 w okresie
i
Do 1 styctnia 1930 r. rozdał .,SpQ·

Koluszek (Tomaszowa, War!za•
Krakowa.)
A·adrzejowa i Wisły (w iwięta do

IX.)
Koluszek (w

d.td

15. IX. po;,;atem od 26.

świąteczne do

Vill.

do 5. IX

co'dziennie.)
9,08 do Warszawy bezpośredni.
1~,08 a; Warlzawy tQtpedG,
9,25 do Koluszek (Krakowa torp. )'
.
12,39 z Koluszek C• KatO'Wlc,
Krakowa, 9,50 do And.rzejowa (w święta do 15. IX)'.
Waruawy),
10,15 do Koluszek (w święta)
10,35 do Rozwadowa bezp. (Warszawy,
12,57 ze Skariyska.
14,05 1 Kolu"ek.
Lwowa, Katowic, Krakowa, Wisły.)
14,59 • Koluszek .(1ontaszowa.)_
11,05 do Słotwin (w niedziele 'do 15. IX)~
12,50 do Koluszek (Katowic, Wiały)
16,13 z War&zawy torped(!,,
16,48 l!e Skadyeka (Lwowa, Ktdowlc, Wi· 14,00 'do Koluszek (w dni -robocze)
14,45 do Skarżyska (Warszawy, Lwowa)'
eły.),
15,25 do Koluszek (w dnl rohocze)
17,53 li • KollWlek.
16,05 do IRozwadowa (Lwowa)
19111 i Kaluer:ek (WarsHW)')
16,45 do Wtzrszatuy torpeda.
19,55 z Koluszek (w śwłeta do 15. IX.)
17,30 do Koluszek (War!tawy, Tomaszo20,12 • Andt1ejow1 (w śwł~ta do 15. IX.)
wa, Krakowa.)'
20,29 11 Kolusiek.
17,40 do Koiuszek '(Wanzawy, Tomauo·
20152 • Andrzejowd (w lwittlł do IS. IX.)
wa, Krakowa.)'
21,12 1 Koluszek (do 15. IX. w 'wlęta, a 18,15 do Kol11nek
od 26. VIII do S. IX codtierurle.}
18,45 do Koluszek
"dni robocze)
21,30 a Koluszek (Warszawy torp. Kraków 19,20 Cło Wars::au-y t<Jrpeaa.
19,26 do Koluszek {Katowic torp. )"
torp.)
20,50 do Skarżyska (Lwowa, Warszawy.)'
22,02 11 Kolu.sz.ek (w hri9ta 'do 15. IX.)' .
21,40 do Warszawy beztió~rednł.
22,24 z Warszawy bezpośredni.
21.55 do Kolmzek ·(w dni robocze.)'
22,43 :s WGr1zawy torpeda.
22,38 do Koluszek: (Tomaszowa, Lwowa,
23,14 11 Koluszek (Widy, Katowic)
Katowic, Wisły.)'
0,07 s Koluszek (Warszawy).
23,10 do Koluszek (Kraliowa, Katowic, Wf
sly.)'

·ew

l..ódź
PRZYJAZD

Z KIERUNKU WA.RSZAWY
O.U z War~iawy przysp.

I

Kaliska.
ODJAZD
W KIERUNKU WARSZAWY

7.12 J Głowna

O.Ol do GłoWita
6.10 do Warszawy przysp.
Warsz11wy
8.15 do Łowicza (Warszawy)
Warszawy
9.15 do Głowna (w dni świąt. do 15.9)
Głowna (do 15.9 w dni robocze, 1 10.25 do Głowna (w dni śwW. do 15.9)
później codziennie)
12.14 do Warszawy
Warszawy
14.10 Cło Głowna
Głowna (lv clni świątect.ne do 15.9) 16.19do Warszawy
•
Głowna (do 15.9)
17.56 do Głowna(w dn~ ro.h~cze .do 15.9)
Głowna (w piątki, d•ai prze'dświą· 19.08 do, c:iowna (w p1ątk1 1 dni przed·
teczne robocze)
svnąteczne robocze)
20.21 do Warszawy

8.44 z Wariizawy

11.41 z
15.23 z
17.54 •
19.42 z

20.46 z
21.22 j
22.15 z

I

Z KIERUNKU KALISZA
6.02 z Poznania (Berlina) przysp.
7.22
8.00
9.09
10.20
11.55
14.04

16.11
tym jubileuszowym roku liczba członków zwięikt~

W.

STAROSTWIE GR.

LETNIROZKLADJAZDY

Wspó-czesna markiza de Brinvillier przed wiededakłm s"dem.
...

ZAKŁADY OPIEKUŃCZE
MUSZĄ ZŁOżY ć SPRAWO ZDANIA
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Trudc:łelka nłe oszcz•dziła nikogo

nie-dzielę, dnia 15 tnaja o godz .. 16 w

I

t_·a
.·. . ńt;Bt:h p.OJ:A 0rng.-h
„ zbrodni.
. · .

WIELKI KONCERT ORMUZU.

hall sportowe.i (w par.ku im. ks. Poniatcmsklego) wystąpią w wielkJnt koncertem:
trtakomlty pia11!sta uczen I. Pąderew
sl<iego H. Sztompka i z11ana śpiewacz
·
ka A. Szlemińska.
·
d · ·
·
W pro-O'ramie Fr. Chopin: Ballada g-mol.
Chloroform Je&~ najbar z1eJ trnJąt·y. ze' scherzo ci~ walce, mazurki. etiuda i St. Mowszystkich. Atakuje ce:atra nerwowe, JBSt niuszko, St. Niewiadomski: pieśni. Koncert
specjalnie 1zkodliwy dla serca i wątroby i będzie poprzedzony prele:kcią J. Pawłow-.
1 zostawia trwałe ślady. Natomiast ma tę ' skiego. Prote~torat nad kon~ertem. r~czyh
1
·
"
·
· d · ł
i . dl"
cbjać pan Woiewoda H.
Jozcwsk1 1 pan
wyzszosc na.cl eterem, ze nie z1a o sz11>0
1 .. p rezy
. d en t mia„
. "ł a M. Godlews·
ki . Koncert .ten
ł .
1
wi~· na p łu.ca i osk rM1a• oraz wywo UJe ·będzie riiewątp!iwl e wielkim wydarze111~m
sen spokojny i głębszy.
w ż~lu mu~yczn:ym Łodzi. Pozost0;łą_ meEter jest jednak używany najpow!lzech• wlel , Ilość blletow mg_ina ~abywac 1esz. ·
d
k'
·
ł
· ·
cze ziś w sobote w cukierni .Esplanada w
ltleJ. P~e e wbsz!s~ 1~ Jest atw1~szy w godz. 17_ 20 i jutro w kasie Hali.
·
8lO!!owamu, szy c1eJ tez wypar~WU)e } or-

Odkr) Le d11iałnnie znieczulające t. ~w. ga•
zu rozweselającego, w 1818 r. etwierdzono,
że parą eteru us} pia i znieczula się i
wreszcie w 1847 r. zjawia eię chloroform.
Ciekawa rzecz, iż filozof Flourene, który
wynalad chloroform, nie mógł zttalezć we
ganizmu, wrtszcie podnieca tlzłałal~o!ć &er
Fnmcji a'ni jednego chir:urga, któryby ca, co pl"zy operacji· jest ogromnie \vaźne.
mu chciał dać wiarę i wyipr6bowaó nowy
Obecnie coraz częściej stosuje się znie•
środek.
ctulenie lokaln~, dzięki kokainie, a wła•
Akademia nauk .wypowiedziała się łutt• śriwłe 8pecyfikotn kokainowym.
dzo ostro· prieciw chloroformowi i chlrtir·
Ostałllió najcięższe operacje 'Wykonuje
gont, „którzy o&nielają, eię zmieniać pd• ~ię po zastrzyknięciu novpkainy w . etoa pacjentów w nieczułe trupy, krajane i ci~te clerzowy, co znieezula doskonale, a przy
bezkarnie - wbrew rozumowi i mortlno• tym pacjent nie traci przytomności.
ści, co sta.rrowi niehezpieczeńetwo puhlie1·
ne"..•

1
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18.28
19.54
20.13

20.38

ze Zduńskiej Woli
z Ostrowa (Kępna)
0.42
ze Zduńskiej Woli
6.23
z Lasku (w dni robocze)
7.20
z Poznania
8.20
z Sieradza
8.54
z Ostrowa (Poznania).
9.25
ze Zduńskiej Woli
10.15
z Łasku (w dm świąteczne do 15.9) 11.52
z Lesz'aa (Poznania)
14.35
ze
Woli
115.31

W KIERUNKU KALISZA

Pozna'nia (Beriina) przysp.
Sieradza
Lasku (w 'dni robocze)
Łasku (w dni świl!t• do 15.9),
Poznania
Lasku (w dni świąt. do 15.9)'
łJasku (w dni świąt. d.o 15.9)
O!trowa (Poznania)
,
Zduńskiej Woli
.
Ostrowa (Poznania)
~
Zd • k' • W l"
Laeku (w dni ewiąteczne <lo 15.9) I 16.0J
uns lej
o1
Laeku (w dni ewiqtec:me do 15.9) . 17.38
Sieradza
Sieradza
I 19.50
Oiltrowa (Pozna'rua)
Zd
k" · W li
Z KIERUNKU KUTNA
21..25
" uń,s -~eJ.
o .
~
.
~
.3<;
··1ló
Zd1mQl,<1eJ
Woli
- ·J
v
""·
Knlna (w nocy z dni ŚWiQlecr.uych
na robocze od 22.5 do 2"'1.9)
I\
K
(Gd ")
W KIERUNKU KUTNA
utn~
ym .
Gdym hezp.
1.30 tlo Gdyni
bezp. (część wagonć::'v ni&
dl
Poz.rta'aia hezp. (Płocka, B•'d!!:03Z·
po ega rewizji w Gaańsku)
' ~
czy)
8 46 d K tn (P
, G1 • )
0 u a
·
oznan, r ynrn
Kutna· (Gdtml)'
12
,.,_,
d
p
.
b
; ·.uu
o ozna111a ezp. (Płock a, Gdym')
Ozorkowa (codziennie, a od 21.5 14.25 do Ozorkowa '(w dni przedśw. rob.
do 24.9 z wyjątkiem dni przed do Kutna od 21.5 de 24.9)
i świątecznyrh)
1J 5.40 d o Kuraa ( Płocka, Pozirania, Gdyni)'
Kutna (Gdyni, Płoolta, Poznania) Hl.3S do K ull1 a

Zduńskiej'

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
d
o
do
<lo
do

lok" 6 i pół miliona ksi,żek, wydal ~iermzy sio- 21.30'ż
Wlltki przekład Pisma św., założył wydział nauko- 22.20 z
Star,nnia o wzmocnienie d~iałalnoM Pijarów pod.. Wo-1.iteracki z wła~nynt or~llnem pt. „Kultura", 23.20 z
ł
h dl
r.(
li k
D
K lt al
jął ks. Branecky. K•iąrlz Branecky szuka opar~1a ~·zm6sł gmac. a "'. ato c irgo . ?mu u. ur. ,.,• kral<o\\lskim
konwikcie
PiJ·arów,
u
wodza
narodo;
nel!o".
S1111·a111em
Zw1ąiku
prF-ente~wtJo
rel1k1~1e
d T
Sł
·
wc"o Sło,1·aków ks. lllinki, w~·chowa1ik11 rużom· św. Wojciecba . o yr11nwy ?a owacdzyznę, '1~'~: 0.46 z
be;•.kirl1 Pi,· arów i w. koi1cu wywalczył w r. 1930 ż.~c to zJ wielkimi
ur.
o'J
1 o.r.zystośc1ami
J k na1•0 owo: re fllP.J
uznan(e prpwi11cji z sicd7,ibą w Nitrze.
nyrni. Nar , owo.re ig_'!,~Y c_iara ter m.a .r~w1 ez
5 20
2 moja 1931 r. ~encrał zakonu Jczu.itó_w, O. ,.pu.d1arowa. uro-•zyst~s~ tW•ązku _ katohck1cJ mło·
.
z
Ledo· cl'•o\•••k1·
po<l1iisał dekret, ustendwlaJ"C'I
"
„ nit dzidy umwersyteck1eJ. 'I'.rndycyJnt.
ł puchar ks.
l , 7,27 z
Słowacz»~nie
pr. owincJ"ę J'ezui·~ką z prowincjałem dHlinki
,
ł l wręcza się
k corocznie
j ·
ł dsJuzonym na po u 11.27 ż
O. Rudolfem 2\likm2em na czele. Jezuici nlllj' Ila ziali nośri, nau owe. t spo eune,
.
.
c•0.„aczyz·111·e ""terv klasztory, w ItużoruberklI, TyrK~. Hlmka ślYOJ' wezechst.r.onnę dz1ałalrtośc1ę
Ul
~
lk
l
k
d
ł
k
w
nawie, Bratysła1~ie i w Koszycach, ndtomiast bu, p~zypomina ~ie opCI 5 ieg? z~n ~cze s. awrzy- 17' 16
. z
d„11k
·
kla;;•torne
PiJ'arów
~a
obecnie
w
rekach
rzQdu
milka.
Pra.cuJQ·~
nad
.rotwo1cm.
zyr.1a.
duchowego
Sło.
19.02
z
1
,
•
'"
ał
I d
d
0 f 7'.11~ zin'IP g1J1po. arezeJ,
czcrho„fowarkiego,
· . wuków me z~po~m
·W zwiqzku ~e wspomnianą rocznicą wprowadzt ln r.aś by ł piottinem hankuw ludowyrh, Jak k5 •
nia na S!owarzyźnie rl1rześcijal1stwa podjęto wokół Wawrz~nlak sp?łdr.ie~ni krr<lyto\\:ych: Jbk. ~iem- 20 18 z
ko~ciołu w Nitrze prace nad wydohy1~em tahytków c·y ks. Wawrzyn11.1kom, tak k~. Hlmre staw1al11 prze
·
arl'11eolo"it·wirh które przyczynią się dó wyświet ~zkody w jego działalnośd Węgrzy. Jako proLosżrz 21.07 z Ozorkowa {o<l 22.5 do 22.9 w dni 22.30 <lo Gdy11i hezp. (część wap;onów nie
lenia pr~dzi~jó~ Słowacir.yznJ. Życie duc·howe na rużombenki chtGeł zało~yć tam błnk ludowy. Poz I
świłtecime)
podlega rewizji w Gdańsku)
Slowa~zyźnic z\dą zane jest ściśle r; katolicyzmem, wolono 111~ go z~łożyc, ~.le poza
Słowaczyz-1111: 23.11 z G<ly'ai bez.p.
jak tego dowodzi d;,inłalnośd ks. _Hl_inl,:i„ preze;A KsiQd~ ~łmka. ~ał ins~ytu•J1. nar,.wę od wyzna~zoneJ
lf/ JtlERUNKU KOLUSZEK
„S1>olku :hv. WojriPCha". Znłożyt'rnlem . „tW111ikt1 mu. m1e,1~."?":osc1, ale J~ko !l,edz~b~ obral ,8'~ 0J' pa·
Z KIERUNKU KOLUSZEK
fo iętowoj!'ir 1·bowi>po" Lył ks. Radlinki, wycbwcn r~f1.ę. Dzis1a1 bon~ ruzombcrsk1 Jest naiw1ęk;zy~n 11 7.14 ze Lwowa
7.37 rlo s~,<:!rżyska (Lwowa, W arszawv)
.i redaktor dziennika „Cyrill o. Method". W r. 1930 Lankiem Słowackuu, a dochody przeinac,za 5lę
Sk rill k
(W
K 1
oh 1·J 1 1>dził Zwiazck 60.lec4e sweJ· działalności, peł na finansowanie słowackiego r„.i.„ kulturall;<>go. j 19•42 ze K Il ys
ra .• o .. '' · ..., .~.3{l i!n Lwowa
• a"1,'" l arszawy,
l
nei• za•ług
dla ·narodo\vego odradzenia S!owacJ"i. W
B.
a.t.owu:„
mv
"n

...

,

I
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Turczynki
Prekursorowe

ZŁOTE UŚMIECHY FO'R·ruNv.-:;.
Pełna tabela wygranych 41·ej Loterii Paflstwowej,

PIERWSZE CIĄGNIENIE.
15.000 zł - 20520
10.000 :-ł - 54828 147845
5.000 zt _
152019 59801
77290
122593 140 163
2000 zł. - 11183 18979 22853 23139
26232 280023 33921 44827 52153 57888
60236 66271 6 8814 86345 109640 119284
134729 137500 145238 153535 15568i
po 1000 zł. 22636 22969 24246
36279 43942 62770 63805 71936 74278
89308 91510 107170
115143
121390
123999 127994 138020 142802 1423~5
143938 144487 150386

-

Str. _

wczor•l
.i
dziś.
o wolnott kobieiu w tur.:Ji.

wałki

990 143000 93 19L 4 287 oo 2 301 444 540
79 795 144128 244 592 860 980 145010 93
Turcja czy Persja uchodzi w oczach na Za swą dobroć i cnotę otrzymała od po- pozwala na rozwody. Otóż . o ile przed woj
5 129 201 333 502 34 117 31 879 80 146008 szych za kraj ładnych kobiet. Tak, l>o totnnych mlańoi „Ucuet-c-Fakerh" - czy ną były one rzttd.kie i kosztowne, to dziś
32 172 213 91 442 602 11 8:72 147019 144 brzydkie siedzą nadal „zamknięte". Nic sta niepokalana. Za swe nowe idee, podko są częste i niezwykle tanie. Kobieta wscho
268 517 642 76 148086 245 621' 7fi7 874 79 i dziwn erro że większość Turczynek tęsk11i pui·ące muzułmanizm i odwieczne tradycJ'e dnia jest niesłychanie szykowna. Najbar149071 149 332 63 74 97 734 956
b
I
.
'
150246 308 84 43l 506 620 31 72015111 4 za swą dawną zasłoną, za swą czewrą, bo 1 Zertyna Tadź
została
spalona dziej lubi. perły i turkusy. Złota i srebra
314 19 70 613 764 809 960 152070 155 54 I ona byla tym czarnym dominem, za któ- na stosie w 1858 roku. Do ostał· posiada pełne szkatułki. Wszystkie te kosz
93 217 19 93 317 498 568 611 153218 45 80 ' rym kobieta brzydka, czy zdradzająca, czu ; niej chwili przytomności nawoływała ko- towttości są pięknej, niepospolicie finezyj
4o6 39 515 669 702 958 154001 22 261 430
ła się swobodnie. Pod tą osłoną ukrywał:! biety, aby twardo stały przy swych „ide- nej roboty. Turczynki ubierają się w kolo93
614
155046
140
362
409
558
755
992,
· trygę. A w1a
· domo, Le
" n I e ma na d I a ł ac h" •
.
ry akwarelowe. jasne i przezroczyste. U156346 74 438 76 804 939 1 ~ 7058 328 68 . k az'd ą in
484 677 845 52 !H3 l58423 :J71 520 159133: intrygantkę wschodnią, którą wiekowa me
Przedwojenna ta walka dała mało re- czesanie takie, jak u E~ropejek, tylko
49 224 46 65 645 60 9 767 851 91 985
wolą uczuniła sprytną i przebiegłą. Przeż alnych zwycięstw, ale rzuciła iskrę, która gdzieniegdzie na prowincji, można spotkać
DRUGIE CIĄGNIENIE
dziwną przekorę losu, czewra - znak nie· już nie zgasła. Po wojnie pierwszym pre- „petskie i;zesanie", polegające na ułożeniu
zawiłe i kunsztowne formy. Tur
20 t~s. zł. _ 62746
woli - stała się narzędziem swobody ko· kursorem wAlkl o emancypację kobiet jest włosów
biet wschodnich.
I{emal Ataturk, dyktator Turcji. WprQWą czynka mieszka w przepięknych mieszka·
· Wal-ka z emancypacją kobiecą; prze„ dził on kulturę europejską z jej ws.zystkl~ ttiach, Polfóje jej są pokryte „od stóp do
niosła
się z Zachodu na Wschód. Pierw• mi dodatnimi rechami. Zrów11ał kobietę głó\V" c-ttdownyml perskimi dywanami.
Za wsze wszędzie pami~taj, że szczęście spuyja kolekturze
Pełno ' jest wszędzie puszystych podu·
szym prekursotent walki o llidee" kobiety · t mężczyzną, pra\vhie I towarzysko. Dał
w Turcji, był mł.ody książę Ali M:uha!ti• jej całkowitą swobodę roz.J1orządzania szek, na których siada się „po turecku".
med Mirzaj działający w latach 1842„1851 swym losem. Pozwolił kobietom ubierać A wyobraźmy sobie wspaniałe haremy z
Wynosi on kobietę na wyżyny dotychczas si~ jaik chcą, zniósł czewry, jedrtym sło· ich wschodnłm przepychem. Z tych to pię·
na Wschodzie niespotykane. Stawia ją na wem zrobił EUropejk4. Ale czy ttatu.rę mo kttych wnętrz wschodhia chanym wyszh\
Ł ó d :i, ul. Płotrkow•ka 54.
równi z .mężczyzną. Potępia pollg!lin1ię, ha żna zmienić odrazu jakimś nakazem praw- na brudn:i ulicę. Może to wielowiekowa
szczęścia. remy i czewry. Dalszym kontynuatorem Je nym. W duszy pozostała Turczynka taką niewola, „w złotej klatce" wyrzuciła ją na
go idei była młoda, niepospolicie piękna, samą, jak była jej matka i babka. W grun· ulicę. Mote długa tęsknota za W()lnośdą.
wyksztakona Zerryna Tad' (wieniec zło- cie rzeczy nie porzuciła czewry, nosi teraz W kaidym bądź razie Turczynka dzisicj·
·ty)
pomimo zaiklęc I łez rodziny. Zerry11a inrt~ I inaczej. Ale zawsze to czewrll choć sza nie siedzi w domu. Pełno jej wszędzie!
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Hrabina ~ugger w tragedii Schuschnigga
Czy
Poznali się na wytwornym obiedzie u
znajomych. Ona - drobna, szczupła, niezwy
kle żywa, lekka w rozmQIWie i, jak zwykle,
rozbawiona. On - poważ~, o smutn}'!Ch o..
czac.h, zamyślony, w żałobie po zmarłej niedawno żonie. Przez cały wieczór zamienili z
sobą kilka tylko, słów, a na pożegnanie kancłen. Austrii Kurt von Schu-schnigg zło
żył na delikatnej rączce hrabiny Very Fugger nic nie znaczący pocałun~k.

* * *
czwartą z rzędu

vera jest
córką hrabiego Czernina z Pragi. Tam też UC".Zęszcz.ała w
okresie lat wojennych do liceum niemiieckiego.
Wojna zrujnowała
doszczęfl!ie ,rodzinę
Cz.ernmów. vera ma zaledwie dziewię.tnaścłe
lat, ~dy wychodzi za mąż za młodegO( oficera niemieckiego z najwyższej arystoikracji,
lee.z równie biednego, jak ona. Szczęśliwym
małżonkiem jest hrabia LeoJPołd Fu1~ger, z
którym vera ma czworo dzieci.
- Je.i sposób bycia-lekki i często \ekstra
wagancki - nie odpowiada teściowej, wyniosłej, dumnej i zaślepionej w swych prerogatywach hrabinie Nerze Fugger. Denerwuje ją przesadny maquillage synowei zupełnie w Wiedniu nie modny i ie.i rażąco cze~wone lakierowane paznok!cie. 1

* * *

Schuschnigg ani przez chwilę nie pt;zypuszczał, iż ta kobieta, iktór<J dopiero co poo:
nał i której owego wieczoru tak mało poświęcił czasu, postanowiła za wszelką. cenę
zdabyć jego serce. Są.ma wprawidzie nie znaje Sobie Jeszcze sprawy, czy kieruje nią
miłość „z pierwszego wejrzenia", czy zrodzone nagle współczucie dla tego owdowiałego mężcz~ny o smutnych ocza-ch, czy też ..
ambicja nawiązania przyjacielskich sro.sunków z człowiekiem na tak wysokim w pań
stwie stanowisku.
Już nazajutrz vera posyła dla chorego
syn1ka kanclerza maleńki oodarunet<, do którego oołąaony jest liścik dla ojca z wyrazami życzliwości. Schiuschn°igg przyjął to z
zupełną obojętnością.

W kil.ka dni później hrabina lfulPUJe na
wystawie obrazów, urządzonej na cel dobrc~zynny, portret zmarłej
małżonki kanclerza. Gest ten, jak również cena, którą
vera płaci za bezwartościowe dzieło rnalari;kie - wywołują, powszechne zdumienie.
Niemniej zdumio.ny jest nazajutrz Schuschnigg, któremu doręczono ten Portret z
:króciutkim, 11ubtelnym liścikiem od hrabiny.
Tym razem prezent wywiera na kancterzu
głębo1kie wrażenie. SchuschniJl:g prag,nie oso
biśde złó.żyć verze wyrazy -podlziekowania.
Podczas tego drugięy,o spotkania, hrabina
Fugger prosi kanclerza o_ pozwolenie. odwiedzania jego chorego synka, aby sierotce 'dać
trochę kobiecego serca i ciepła ...
Od tego dnia vera jest ood:ziennyf gościem w ,p_ałacu „Belwedere",
..
-;-;--r1 ii ; .,.

•. .„ •

PÓwoli butłzić się zaczyna

w sercu SchuS{'h11igga głębsze do niej ucz.ucie. vera łn
~ynkłem kochającej kobiety wyczuwa, iż
należy cm do niej. Pragnie ~ostać jego Mną.
Potr~bny więc jest r,.c1Zwód, !który, w Austrii nie jest możliwy. Należy otrzymać zezwolenie ,Waty.kanu.
Sprawa musi przejść przez trzy łnsitancje:
w 1Wiedniu, Salzburgu I Rzymie. Pi'erwsze
dwie unieważniają małżeństwto very Fug~er i przy poparciu arcybiskupa Wiednia I
nrymasa Austrii, Q\)źna jesienia 1936 r. akty
idą 'do Rzymu.
Schuschnigg f vera, pewni, t.e Rzym nie
odmówi, sa już oficjalnie zaręczeni.
Niespodziewanie,
burmistrz Wiednia
Scbmitz. przeciwstawia się energicznie projektorwane.mu małżeństwu kanclerza. oświad
~zając mu:
,
- Związek ten będzie prawdziwym skan
/dałem.
Na sześć i pół mili<llla Austriaków
istnieje na· pewno milion, których p_ożycię
małżeńskie jest złe. Wszyscy oni :mnusze111
są zn,osić z rezygnacja swój los, gdyż p~a
wo nie przewiduię rozwodu. Nie należy więc

„

•

•

posw1ęc1

pan

Austrię

c~nić tego, co. niemożliwe jest dla innych.
~rz~de wszys~k1m nie wolno takiego demora
hzuiącego ogoł przykładu dawać Panu jako
kanclerzowi tego państwa.
'
ąchu~ch_nigg nie znajduje na to inne.i adpow1~dz1, 1ak chęć dymisjonowania. Na to

Schm1t,:;;
- Poświęci Pan Austrię dla kobiety?

• • •
szuka wyjścia

Kanclerz
z kłopotllwej
sytuacji.
Pragnie być w porządku wobec
kraju i dotrzymać formalneP'o P:rzyrzeczenia
małżeństwa, jakie dał ukochane-i kobiecie.
W tym też okresie, w styczniu 1937 roku
Schuschnigg bierze pod uwage ewentualny
powrót arcyksięcia Ottona Habsburga. Rozpoczynają się rozmowy
z pretendentem do
tmn1u, przy akoonipaniamencie entuzjastyczny~~ artykułów większo-ści prasy
austriackie].
Na widownię wchodzi teraz Trzecia Rze.sza. Uważa ona, że restauracja Habsburgów
stoi w siprzeczności z układem z 11 lipca
1936 r. Ambasado!fowie niemieccy w Londynie, Paryżu i Rzymie uprzedzają te mocarstwa, iż na .'rwY'Padek ewentualnych ikroków

dla· kobiety?

Austrii w kierunku powrotu na tron arcyksię
cia Ottona Rzesza wyciąJ?;nie najdaleJ
idące 1konsekwencje.
W marcu 1937 r. Schuschnigg wygłasza
w Eisenstad przemówienie, w którym daje
Niemcom gwarancje, ~.e układ z 1936 r. bę
dzie respektowany w całej rozciągłości.

W okresie

• • •

Narzeczeni widują się nadal oodziennie
I wzajemne ich przywiązanie jest tYIJJl silniejsze, im wi~ksze są do pokonania trudności.
Kanclerz, jak każqy zakochany, ma również
swego powiernika. Na nieszczęście, jest nim
minister spraw zagranicznych Guido Schmidt
człowiek, który cieszac sie największym zaufaniem SchU;Schnigga - działa na jego nie
korzyść. On, vo111 Papen i vera są jedynym1I
luidżmi w Wiedniu, ,którzy jeszcze przed odjazdem Schuschnigga do Berchtesgaiden wie
dzieli o przyjęciu przez niego zaproszenia
Hitlera.
vera zostaje uprzedzona o podwójnej
roli Schmid.ta i po powrocie ~anderza z
Berchtesgaden oiwier~ mu oczy na i,stotną
naturę jego „przyjaciela".
zrywając .z nim
wszelkie stosunki.

"Niemiecki przyrost

• • •

całego miesiąca, jaki upłynął
ukcchanego do wręczenia ulti-
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oknach, gdzie wywieszono chorągiew pi:.l·
ską. Znajdująca się w mieszkani,u żona je
go posłyszała jedy'aie brzęk szkła oraz
gwałtowny tętent rozbiegających się
w
ciemnosc1 sprawców.
W mieszkaniu zaś
znaleziono jako znak „bohaterstwa" 2 ka
mitm.ie, 3 zaś na:;tępnego d'aia pod ścianą
(widocznie się odbił od ściany). Powiado
miona o tym policja sprawę zbadała i na
tym zapew.nie się skończy, bo wątpić na.
leży, aby sprawę wykryto - tak samo, jak
go nie wykryto z okazji zdarcia chorągwi
na dworcu w 18 i 19 marca rb., gdzie w
dodatku gdański organ narodowo • socjalistyczny rzucił na dzierżawcę restauracji
insynuaqję., jakoby to z jego mieszkaniil
chorągiew zdarto.
Po napadzie na mło·
dzież świetlicową wybicie okien za chorą•
giew polską - oto dowody, że w Gdańsk.u
nie panują przyjazme stosu'riki z Polski!,

od powrotu
matum Rzeszy, yera nieprzerwanie przeczuwa niebezpieczenstwo. W piątek, 11 marca
rano dowiaduje się o pierwszych groźba.c."I
Seyss - Inquarta i Glalse - Horstenau'a. vera zdaje sobie sprawę, iż kanclerz poślubi
i<!. jed~nie w wyoadku zrzeczenia sie wła dzy; nie namawia go jednak do dymisji,
przeciwnie - nalega na niepoddawanie się
presji.
Z tej dawniej lekkief, frywolnej kobiety
przeistacza sie ona w pełna poświęcenia towarzyszkę niedoli
ukochanego człowieka.
Zachowuje się w tych tragicznych chwilach
wproot po bohatersku.
Wieczorem, gdy wo.iska niemieckie prze- Pod kątem chwill
kroczyły granicę, a Wiedeń opanowany został wzez narodowych socJalistów,
Schuschnlgg błaga verę, by go opuściła, ratowała siebie. Odmawia kategorycznie.
Dziś
Skończyły się pirkne dm
pobytu w Rzymie.
dzieli z ukochanyim smutny los - więzie Prasa włoska i niemiecka na cały świat grzmi opo•
nie.
wieściami o niesłychanie podobno serdecznym na.
stroju, jaki panował w czasie tego pobytu; podkre
śla przytem, liż stanowiła ona moment zasadniczy
na drodze do izbliżenia się i zbratania dwóch za.
przyjaźnionych narodów.
Czy tak było istotnie?
Na przywitanie Hitlera 11tawily się rzeczywiście
w Rzymie tłumy wręcz nieprzebrane. Tłumy we
Wło.szech zjawiają się :r;awsze na wezwanie Mussoliniego -. ozyż zre11ztQ mogły nie nawtić się na to
111 grecko „ ikait. spadł z 14.6 ną, 10.6, u pra jedyne w swoim rodzaju widowisko, jakie na czcić
woeJawnych ~ 18.2 ua 15 pro mille. W. tym golicia niemieckiego przygotował Rzym. llumina•
wzroście urodzin Niemców w Polsce, a stąd cja Colosewn wyglfłdała przecież jak jakaś zacza
rowana {eerja, od której nie mógł oderwać oczu
:naturalnego ich przyrostu, dopatruje się niletylko kanclerz Hitler - ale i każdy mieszkanier
autor ą,rtykułu ' (dr H. Rogma(l],ll), także żr, Rzymu. Płoną·ce pochodnie wzdług drogi, którę
wej łączności Niem®w polskich z Rzesz!). pmejeżdżal Hitler, ognie sztuczne, muzyka, dłu
gie szeregi wojska - takiej okazji namiętnie rozmł
.A jak przed.stawia się sprawa ta w Gdań łowany
we wszelkiego rodzaju spektaklach mieS?O
ek.u ?, Otóż według 06obnej notatki, w tym kan(iec Rzymu nnpewno za nicby nie opuścił że piśmie podanaj, zazln.acza się także w niezaldnie od tego, na czyją cześć owo widowisko
Gdańaku, po okresie spadkowym znow,u przygotowano.
Staw.iły się więc tłumy na prizywitanie Hitlera i
przyrost ludnoś~ aoik.olwiek liczba urojak zwykle :posłus11nic, wiwatowały.„ głównlie jcd
dzin w GdańBku stała zawsze po nad tą nak na cześć swego króla i swego wodza. Raz pornz
liczh11 w !Rzeszy. W r. 1920 liczba urodzin musiał teł Mussolini dyskretnym, ale wyraźnym
w Gdań!ku wynosiła 32.2, wypadków emier i niecierpliwym gestem wskazywać tłumom jadące
ci 17.1 na tysiąo oeób, w Rzeszy Niemiec- go koło niego Hitlera. Jak na komendę rozlegały
się wówcz~ okrzyki ,,Hitler! Biitlerl" aby po chwili
kiej 25.9 ur, i 15.2 zgonów. Przyrost na· zmieruić alę mowu w okrzyki na cześć króla i Mu~o
turalny w Gdańsku wynosił ntym 15.1 '(w liniego.
Tak się teł atało, kiedy kr"6l { Mussolini wru
Niemczecłi 10.8), w r. 1920 przyroat na•
tural'n.y w Gdańsku spadł d.o 7.5 (w N. 3.5)' z ,,Fiihrerem" t 'witł ukuali się na balkonlie. Na
i-eh widok tłum zawył - ale w olbrzymim tym
W 09tatnicl:l atoli latach na'dwyżka ur. w krzyku nie ełycha~ było wcale nuwiska gokia. By
Gdad&k,u wyno& na 1000 osób 10.1 i 10.5 fo to tek wyraine, il Hitler chciał ei~ cofnąć z bal
(w N. 7.2)'. Na.dmienić wypada, że w Gdań konu w głęb pałacu i dopiero Mussolini zagrodził
&ku nfe uwzględniono wcale lUJćtn.ości poi• mu drogę i praw~e ~e:nocą wepchnął z powrotem
• ,
•
I na balkon. Na mecierphwy i właqczy gest dyktato
skieJ, ~t6reJ przyro~ n~tur~y ~apewne ra włoskiego zacr.ął wresz·cie tłum krzyczeć „Eviva
ta!kże Jest wyższy aniłeli biem1eclu.
Hitler!"
Taldie .f tym poiłobne 11ceny powtarzały się te:i
'
bezustannie podczas całej wizyty niemieckiej. Mię
dzy całą delegacją niemiecką a pełnym tempera.
mentu tłumem włoskim ani razu nie 2ostał zawiQza?y beT.pośredni, serdeczny kontakt. Delegacja nie
miecka cały zresztą cz.as i na południowej ziemi
włoskiej za~howala sztywno5ć i nieprzystępność, któ
~zi_:;iejsi panowie Niiemiec nauczyli się w swej
święt~ narodowego pol~ki~g?. wywies~l~ c?~ ry~h
oJczyzme.
rągWie Polacy. Skromme i me w tej 1losc1
. '!) s_ztywność I uroczystą nieprzystępno§~ prze
w jatkiejby ze względu na ich liczność przy n1esh Niemcy i na grunt włoski ;i - mu9iełi za
padało. Zrozumiałym jest, że wobec skryte nic płacić. Nie udało im się zdobyć sympatii ulicy.
go teroru i obaw przed represjami, zwła·
szcza w 'dziedzllrie gospodarczej, które już
lllie jednemu Polakowi dały się w obecnym
czasie we znaki, ten i ów zastraszył się i
nie chciał się 'harażać; tak zale~y kupiec,
właściciel doon.u, jakoteż lokator, któremu
groziłoby ew. wypowiedzeni.~ mieszkania.
A jednak wydarzyły się wybryki przeciw
tym chorągwiom. I ta1k dowiadujemy się,
że we Wrzeszczu, w mies,zkaniu, w nocy,
około godz. 10 w czasie, gdy p. K. bawił llLNEJ fLOTY WOJENNEJ I
na Akademii 3 maja, wybito 3 szyby w
I ł") LOH

Ave, imperator!

ludnościowy w. Polsce

Gdzie jest centrum niemczyzny
W

m 8

„Ostlandu" znajdujemY. b. wa•
dr H. Rogmanna, dotyCllłCY,
przyrostu ludno&ci. niemieckiej w: Polece,
Na wstępie artykułu zaczepiono ścidość
polskiej ttatys.tyki, według któreJ (na pod
stawie spi~ ludno~ci w r. 1931), licz~ lu·
dności niemieckiej w Polsce okreAloono er,
frą 741.000. Według Waltera Kuhna ,(Deu
qche Monat&hefte ih Polen, paźd.s. 1937.
r.) liczhlł ta wynoeić ma I milion 140 tys.
I to 330 tys. w Prusach Zachodnich (Pomo
rze - .? ) . i w Poznańe\im, w Polece cen•
tralnej ~u s Ziem.ił Chełmińskt i Biało
etookt 850 tys., na Wołyniu 60 tye„ rta Po
leaiu i w Wileńskim 5 tys., w Galicji ?Małopolsce) 60 tys., na śląsku Cie&zyńikim
35 ty&., a C. ślątku 300 tya. Procentowo
więc według obliczeń biemieckich ludno&&
niemiecka w Polsce elanowi niemal 3.6 proc
(w i&tocie 2.3 proc. Ogólna liczba nie~w
w Polsce według wywod6w „Oetlandv." po
została ta 11ama, co w rok.u 1925, który ja·
kobr. stan'owił kl'ell wielkiego „ Wypiera•
ma" Niemców z Polski (wypierali się aaml
z Polski i pchali do Rzeezy nie chcąo ły6
w „znienawidzonej" przez bich Polsce). Na
turalny bowiem przyrost wyrównał Ptraty
powstałe wekute'k „wypierania" fob, ~yli
ochotniczej emigracji Niemców s Pol!lki.
Przy tym „Oetland'' wezakte stwierdza b.
znamienlnr fakt, że na Pomorzu i w Poz'nań
ekim oraz na G. ślą~u liczba Niemców na
dal maleje, natomia8t w Polsce środkowej,
żny art)'!kuł

a szczególnie na W olyniu wzrmta. Pol8ka
Centralna atała się więc dzielnicą najsilniej
aego ośroJ,ka niemieckie,go.
N~jsilniejezym wkupiskiem niemiedkim
jest Łódź - 70 tys. Niemców. Co do na·
turalinego przyrostu, to wykazuje on dotą.d
liczby niższe od polskiego. Gdy jednakże
przyroet ludcości poWriej okazuje te.nde'n.cję
zniżkową, niemiecki wzrasta. I tak w roku
1932 przyrost ogólny ludności w Polsce wy
nosił na tysil!C osób 13.7, a przyrost ludno
ści niemieckiej na Pomorzu i w Poznań·
s'kim 0.5, 'ha śląsku 4.1 (w Rzeszy Niemie
cldej 4.3), w r. zaś 1936 ogólny naturalny

p_rzrroet ludno~ai w Polece 12.0 na tyaiQc
naturahtr, przyrost ludności niemieckiej na
Pomorzu i Poznańakim 3.8, na G. ''śląeiku
3.2 (w poprzednich latach ha G. Sląaku
tylko 2.2 oru 1.2 i 1.8), w Rze&zYj Niemiec
ki.ej JM 7.2. Przytym atoli uwzględnić trze
ba, ie Niemcy ID.ft wschodzie Polaki mnożą
•i~ nawet szybciei .aniżeli ogół ludności w
Polece, gdr.ż .np. na Woł~u przyroet na
tura1ny; wynosi około 20 proe. woheo 12.l
proo. ogółn.ego przyroatu ludności w Polsce
Z dumt wię-0 „Ostland't. .zaznacza, że lud·
no@ć niemiecka na Wołyniu nu:toży si42 tak
azybko Jak ukraiń8ka. W Malop<>lsce nic
wykazuje ten pr~rost ludności niemieok.iej tak wysokiego odsetka, oeitga jednak
wytszy ahłtell w Rzessy, Niemieckiej, bo
8-10 na tysiąa (w Niemozeeli 7.2)'• Na tej
podstawie „08tland" 8lwieidza, że rozwój
ni~ymy w. Pol&ee w oetat:nicll lataeh
znakomicie ei~ poprawił. :Wykazuje to talk
łe zestawienie na podstawie wyznań. Przy
roet ludności ewangelickiej w Polsce (co
do której należt przewamne Niemcy)
.wzr&od bowłem r: 5.6 ba 6.6 pro mille, p.
rzymsko • .katolików spadł s 14.4 na 12.3,

„Przviaźń"

I

niemietka
11

~ ookazji ~emieckiego obchodu dnia
maJa w Gdansku eprawna propaganda wy
korzy&tała każdy kąci·k, dla odpowiedniej
dekoracji. Dekorację n:acjonal • socjalistyoz
ną zauważono nie tylko w pomieszczeniach
i składach zwolenników nacj0111al • llOcjali·
zmu, ale także wielu zdecydowanych jego
przecivmików, nawet takic!i, którzy w isto
cie są Polakami. Jest to dowodem, że de·
koracje te nie wszędzie były wynikiem
sympatii, lecz h. często wyrazem oportuni·
zmu, wzgl. obawy przed represjami. Pooni
mo to, poza psotami wichru i deszczu nie
stwierdzono żadnych wybryk6w &kierowa·
nych przeciw objawom propagandy naajo'hal • socjalistycznej. Tymczasem z okazji

wGdańs~a

Ul

rale podzielili się na drobne oddziały i z Kraków brO'niła młodzież akademicka i rze
niewielkimi stratami powrócili do domu.
mieślnicza, i ona też organizow~!a spiski
Wrzeszczowiczowi przeznaczone było w mieście po zajęciu Krakowa przez wroga
ODSIECZ GóRALI
- podłożem r<on•łył&1cji 3 Maja
zginąć z rąk chłopskich. Pobity w potycz
W samo święto Bożego Narodzenia wy ce z wojewodą kaliskim - Grudzińskim,
CUD ZJEDNOCZENIA
Okres krystalizowania się kult.u Bogaro lila w szeregi obrońców ojczyzny, zjed.no- ruszyli żywcza'aie, pod dowództwem dziel· zatłuczo'ny został kijami przez chłopów.
dzicy, Królowej· Korony Polskiej", przypada czyła lud z narodem i państwem.
nego proboszcza i dziekana ·żywieckiego,
hł
k
Istotę tego cudu zjednoczenia i wskaza
N a wieść o powstaniu c ops im, wyru
na okres od lat 1621 - 1655. Rok zaś 1656
ks. Stanisława Kaszkowica na od.siecz Ja· s.zyła na Żywiec karna ekspedycja szwedz nia w cudzie tym zawarte zrozumiał w peł
był okrestml szczytowego wz:niesie'nia się
WOJNA CHŁOPSKA
sneJ· Górze. Z góralami szedł wówczas mie ka. Ale Ż ywczanie ewaik uowali miasto
.
1. ni król Jan Kazimierz i Stefa'a Czarniecki,
tego kultu. Był to rok ślubów J a:na Kazi·
W ten sposób rozpoczęła się w Polsce szczaniu żywiecki Kasprzycki, który cały wraz z góralami poszli w lasy, na Między prawdziwy „hetman chłopski".
mierza we Lwowie, ślubów, które były wy pierwsza wojna chłopska i narodowa zara swój majątek, liczący kilkadziesiąt tysięcy brodzie i Moszczanicę i tutaj okopali się,
Oddając w dniu śluhów swych koro'aę
razem i pragnie.niem wzmożenia sil państ zem.
złotych poświęcił na zaciąg oddziału, zło· aby dać opór Szwedom. Druga grupa góra państwa w błogosławi<>ne ręce Najśw. Dzie
wa przez przycią.ganie mas chłop~ildch, a
Na uniwersał króla szwedzkiego, wzywa żonego przeważnie z dawnych rozbójników li _ powstańców ocaliła życie królowi Ja· wicy, kr,ól przyrzekł nie tylko apo stołować
równocześnie wyrazem świadomości palą· jący włościan i mieszcza'a do mordu szlach Z oddziałem tym walczył później Kasprzyc nowi Kazimierzowi, wracającemu ze śląska w narodzie na cze;ć dla Patronki Polski,
cyc.h krzywd włościan w Polsce.
ty i obiecujący 1Dagrodę za każdą głowę ki przez ciąg pa'11owania Ja.na Kazimierza, do Polski. Znieśli oni silny podjazd szwedz ale dołożyć jednocześnie wszystkich starań
Podobne cele przyświecają i Konstytu szlachcica, chłopstwo i mieszczaństwo od przerzucany z jednego frontu na drugi.
ki, który nieostrożnie, w pościgu za kró· aby ulżyć doli ludu.
cji 3 Maja.
Jednakże mocniej i bardziej powiedziało zbrojnym ,powstaniem przeciw
Z góralami ks. Kaszkowica połączył się Iem, zapuścił się w wąwozy Beskidu. GruI t~ d1;1ga c~ęść ślubów _królewsk~ch j:s~
przeko'aywująco brzmiały słowa króla w ko najeźdźcy.
pod Łodygowicami (pomiędzy Żywcem a pa trzecia, pod wodzą Forysińskiego z du o:gamczme zw~ąza~1~ ~ pierwszą, J~st j~~
,,Włościanie i małomieszczanie" pi· Białą) Jan Foryiiński, administrator dóbr .
d
.
ł S
d' C
meodpartą kon«eikwetICJą. Propauowac czesc ,
- K .a tedrze Lwowskiej·.
zym powo zemem szarpa a zwe ow. zwar
„
.
"
Brzmiały mocniej i żywiej, gdyż hyłJ sze Ludwik Kubala, gdzie się Zitalazł do· Łodygowice, należących do Sta'Tlisława Wa ta wreszcie, w myśl uruwersałów królew-1 dl~ Man~,.- a ?Ie usunąć krzywd i nędzy
d
k "tł
rtości bry dowódca, ochotnie szli do boju z ha· rzyc.kiego, _ kasztelana krakowskiego, do·
k" h
ł
.
d T. .
d .
• na1bardz1e1 uposlerlzonych, byłoby to eze
1
caa ępstwem cu u, wy WI ego z wa
ł
ś · '
, · ' ·'
b' ·' Gd · wódca bitnego oddziału górali - ochotni gd, ~cl ~osz a azl'tpo
~~~ee, g zie groma· rzyć naboieńslwo fałszywe i hluźr.iercze
kultu Bogarodzicy. Wiara w tych latach 8 em: mi~~c _za smierłc, gm, a IJ · h zie
.
„
k"
z1 o się pospo Ie n1szerue.
( Gd
,
. lk'
.
1' .
.
h
d ki ·
J n I kolw1ek boJ się toczy , tam zaraz c mary ków, •który pó~mej ciężko da~ się we zna I
„ y zas z wie ·nn bólem serca wvraźl'l.i~
strasz; IWeJ zawieruc y szwe z eJ za a a hł0 t
.
ł . s d spotkany bez Szwedom. Na ""'ra'filcy śh~ska gromadę po
widzę, ie za łZ'_,· i ucii:.k \"łos'c1'an, s„-.l~ T···o'1',
Kazimierza dokonała największego cudu ~ . PdSk~va cJągnęl y,l ab lzw~
. ł
RUCH POWSTAl'\CZY
-· '
, • "
d . . eh d
. p 0 Isk"1
d
· d
sw1a ·ow w po u u
esie, giną bez śla wstańców powiększył oddział górali z Że
Sędzia Sprawiedliwy smaga króleshV•) mow ziep
awnej_J
gockim i Kuleszą :rra czele. Siły te dotarły 1'
W lasach pod Wiśniczem zr,roma<lziło je w osta tnim siedmioleciu powietrz,:m, za
- cu u Zje no· du".
czenia ludu z naruuem i państwem.
Skoro tylko na Podkarpacie dotarła pod Częstochowę już po zlikwidowaniu o· się 10 tys. górali. Nic przeto dzi~.rnego, że rnzą, we>j'irnmi i iirnymi klęskami, przeto
Lud odmnięty u nas, jak w całym zre wieść, że Szwedzi szturmuj'! Jamą Górę, blężenia i odwrocie gen. Miillera. W obetJ zamlknięci w murach Krakowa Szwedzi przyrzekam i ślubuję, że po p -zywrbceniu
~J'Jlą ówcze.my:m świecie, od wszelkiego wpły jak podaje Komonieoki, autor „Kroniki tego, chłopi powstańcy skierowali się „1<rodze się p:órali obmdali".
poko_ju, wraz z wszystkimi etan ami wszel·
wu na sprawy państwowe, traktowany jedy Żywca" - górale i rozbójnicy grasujący w ; na Wieluń, zajęty jeszcze przez Szwedów.
Ruch powstańczy, zorganizowany na pod kich użyj ę śroclków celem odwrócema dal
nie jako siła robo.-za, pozbawiony wszeł· Beskidzie Zachodnim poczęli napływać do Mi~to zdobyto tak :nagle, że „załogo ani karpaciu przez Lub()mirskich, wykazywał szych ni eszczę~ć i ro~1 aram fię, ahy Jud w
kich praw, żył jedynie własnymi troskami. Żywca, aby tuta.i zorganizować odsiecz dla koni, ani broni dopaść nie mogła". Chłopi zdecydowanie chłopfko · mieszczański rha nrn5em KrólP1<iwie od wszelkich ohci:i.,żeu
Dopiero religijny charakter wojny z r. J asrrej Góry. Powstańczy ruch chłopski kosami toporami i pałkami uzbrojeni przez rakter. Mieszczanie sądeccv pod dowódz- i nieson•wiecJJi ,'.·::irn ~· ~!-:;;ku l!•\ olnić" '1655 wstrząsnął masami ludowymi i posta; sięimą~ poza g.ranice Żywieccz~1my. Już w: pięć dni mordowali Szwedów i Niemców. twcm Ft;licjana l~och~now,.~ie.go '':r:>,z z j
Ego~zm. i !uót~owzroczno~~ s1anol\:a ~iie
wił ich w jednym neregu z reszt'! narodn połowie grudma 1655 r. cMop1 na całym
rhłopanu z N awo10WeJ wyc1ęh w pwn za· nozwohły kro1ow1 wp · owadzie w życie ~], 1
Na wieść o oblężeniu Jarne Góry, ujął Podgórzu chwycili za broń. Zamordowa'ao
ZATŁUCZONY KIJAMI
łogę szwedzka w Sączu. Spore oddziały ~ó Mw. A nie~pelni enie irh i;tało ,oię przekłt>ft
lud w moone ręce koey, topory i cepy i naprzód szlacl1cica • unitariusza, poborcę
W Z3J'11ku wieluńskim bro'nił się Wrze· ralskie zapędzałv eię aż p0<l K r al<ów, Fze <twem JeFów Pohki. Ale w wojirie szwccłz
szedł z włas'.ie,i woli, z whsnego popędu, szwedzkie,!!'o w Bieczu, 11astepnie wycięto szczowicz, główny inspirator oblężenia Ja· : rząc postrach wfród Szwpflów. Obrona Pu kid cu rl \\ y rl ał nv·oee: I nil poc<:nł ! się 'in
wvne-dzać Szwedów z Polski.
w pień zalo,!!ę szwedzką w Oświęcimiu; ze J n!ej Góry. Gdy sz.óste~o dnia nadciągn ęła! eka i Przemyśla 'nosi także, ta 1< mamie11·•1y rodem. Bogal'odzica „podwyż"zrła 11 ~ot-;e".
·. Bogarodzica „podwyii!zyła niskie", wcie • Szwed.ów, rozlokowanych po wsiach w oko odsiecz szwedzika w eile 600 rajtarów, gó ! dla tzch lat, charakter ruchu I.u dowego.
4\.R.

,Kult Bogarodzicy

licy wymienionego miasteczka
ani jeden żołnierz.
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Paryi przygotowuje
Królowa
j) Paryż już od dawna nie przyJmowz.ł
oficjalnie żadnego z panujących, to też
Francuzi są bardzo poruszeni faktem, że
król Anglii Jerzy VI i królowa Elżbieta, za
cel pierwszej podróży po koronacji, wybrali Fran<:ję. Obecnie Paryż przygotowuje
się na przyjęcie królewskich gości, którzy
przybędą za dwa miesiące.
Republika chce okazać się godna monz.rchów i wydaje miliony, aby mogli od11a
Jdc w jej pałacach wspaniałości Buckinghamu lub Windsoru.
Początkowo zamierzano 1•rnieścić króL w
ską parę w Wersalu, który jednak okazat
się zbyt mało komfortowy i nowoczesny,
jak na potrzeby ludzi XX wieku, a poza
tym zbyt oddalony od Paryża. Zaecydowa~o więc, że siedzibą monarchów będzie Pałac d'Orsay ministerstwo spraw zagr:iniczny<:h, z którego obecnie „wypędzono"
ministrów, sekretarzy i urzędników, a na
ich miejsce sprowadzono malarzy, tapicerów i stolarzy. Zadaniem ich jest zmienić
gmach ten na pałac z tysiąca i jed-:ej nor.y.
Naprawia się parkiety, odświeża barwy
obrazów, zmienia obicia mebli.
Na pierwszym piętrze pałacu wrą jeszcze ważniejsze prace w biurach, które prze
kształcone zostaną na apartamenty osobiste królewskich gości.
Ponieważ królowa Elżbieta lubi specjał
nie pastelowy zielony kolor, więc sypialnia
jr:j zostanie obciągnięta jedwabiem w tej
wł:;śnie barwie. Najpiękniejsze meble z paryskich muzeów zostaną sprowadzone do
pałacu i utworzą sypialnię w stylu Ludwika XVI-go, w której honorowe miejsce zajmie olbrzymie łoże Marii Antoniny. Należy tylko życzyć królowej Elżbiecie, by jej
nie prześladowały sny o tragicznych losach
dawnej właścicielki tego antycznego sprzę
tu! Obok zainstalowana zostanie wspaniała łazienka, urządzona podług ostatnich wv
magań komfortu i higieny, a składająca się
ze ścian z zielonych kafli, wanny ze srebrnej mozaiki -0raz srebrnych przyborów toaletowych. Za łazienką znajdować się bę
dzie ubieralnia królowej, w której będzie
się ona poddawała staraniom I zabiegom to
aletowym swej ulubionej panny słutącl!j
miss K. Maclean.
Apartamenty króla Jerzego, utrzymane
będą w tonie czerwono - złotym, przy czym
młody monarcha będzie spał na autenty;;.znym łożu Napoleona I-go. Łazienka króla
będzie posiadała ściany ze zło~~j moza;ki
i wannę z czarnego marmuru. Łazienki,
przygotowywane dla obojga monarchów
będą naJpiękniejszymi tego rodzaju apartamen ta:mi w Paryżu.
Do odnowienia pałacu d'Orsay zaangażowano 400 robotników, a kredyty, wyasygnowane na teą cel, wynoszą 8 milionów
franków!
Francuzi są republikanami, ale kochają
się we wszelkich królewskich ceremoniach
i lubią obserwować, co się dzieje na monarszych dworach. Nigdzie więcej, niż we
f ram.:ji nie przejmowano się histQrią obecnego księi::ia Win~sorn. Wszyscy Francuzi
słuchali z zapartym oddechem jego przcm0w}!' radiowej i słów, wymawianych drżą
cym i wzruszonym głosem. Obecnie gwb.:!dami aktualnośd paryskiej są: król Jerzy
i królowa Elżbieta. Od kilku miesięcy już
obserwuje się każdy ich krok, notuje skwc.-

się
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sobota 14 maja 1938 roku.

na przyjęcie królewskich
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W POSZUFlWAi\IU i'IAJWfr;KSZEGO NA
ŚWIECIE MOTYLA.

lubi zielony kolor

Elib~eta

C~flit\Wt

HISIORiiE

W kolekcjach motyli, w muzeach i u zbiera·czy 1
okaiy, których wurto•ć oceniana jest
od 8 do 10.000 złotycl1 . Posz.ukiwacze nowy ch oka.
ny Angielskiej, jak słynne szafiry Stuartów zów i gatunków przygotowują w tym roku ek&pedy
i naszyjnik z pereł, będący niegdyś własno cję na wyspę Borneo, Sumatrę, do Nowej Zelau<lii
ścią Elżbiety Wielkiej. Takie wieści przy- i do Brazylii, gdz ie można znaleźć egzemplarze naj
cenione przez znawców. Właściwym celem
bywają codzień
telefonicznie z Londynu hardziej
ekspedy·di jest jednak złowienie motyla - ohny·
do Paryża.
. ma, którego skrzydełka" mają rozpiętogć pół metra,
angielski, Beverley, twierdzi, iż "· itlział
A królewska para uczy się tymczasem Przyrodnik
na Sumatrze taki okaz.
pilnie„. języka francuskiego, pod kierun-

kretarza króla, sir Eryka Mieville, koniliszego króla, damy dworu królowej oraz detektywów osobistych króla i królowej. Poza tym „towarzyszyć" im będzie z oddali 6
detektywów ze Scotland Yardu ...
żu.„
Królowa Elżbieta zabiera ze sobą :iaj
Komunikuje się, że królestwo angielscy wspanialszy brylant świata Koh - i - Noor,
nie lubią zbyt krępującej etykiety. To t~ż wielkości połowy kurzego jaja, wagi 2,79
kiem malej
prc:yjeżdżają w towarzystwie bardzo nieli- karatów i warto.ści 20 milionów
złotych.
cznej świty, składającej się z osobistego se- PQza tym inne klejnoty ze skarbca Koro-

pliwlr. Jpodobania, zwyczaje i projekty
królews:dej pary.
Hallo! Londyn .•. Tu Paryż!
Królowa Elżbieta . przymierzała dziś
dwie toalety, które będzie nosiła w P<vy-

znajdują się

księżniczki Elżbiety„.

GIRLSY WZROSTU GRENADIEI{óW.

Do Londynu przyjechała z Ameryki ekipa girl·
sów, z których najniższa mierzy... l mtr. 80 cm. Girlsy - olbrzymki zostały zaangażowane do Palace music hall'u, gdzie będą występowały w przygo
towywanej na sezon wiosenny rnwii. Wśród tych
Amazonek znajduje się wnuczka słynnego aktora
filmowego,
Lionel'a Barrymore. Jak twierdzi -impre
Pomysł wiedeńskiego
sario girlsów żadna z nich nie mogła wyjść zamąż
USA. z racji swego wzrostu. No, ale to już zapew
Doktór Erwin Baktay jest mądrym czło ps~e~o dla • człowieka, jak zmienić skórę, ~eszyć, staje się po trzech dniach obozu w
ne jest trick reklamowy impresaria.
najwytrwalszym z wartowników, czołgajl!
wiekiem. Z chwilą, gdy zrozumiał, że to, maw1 doktor Baktay.
co nazywamy „cywilizowllillym życiem" jest
I rzeczywiście, gdy nadchodzi week- cym się pod drzewami i włażl!cym z nie·

Olló·z czerwoneskórrch nad doktora
brzegami Dunaju
I
j

właśnie przeciwieństwem prawdziwego ży·
cia, gdy odczuł na własnej skórze, że a·
tmosfera wielkich miMt sabija w człowieku

end, kulturalni Europejczycy zmieniają l!ię prawdopodobną zręcznością na drzewa.
w czerwonoskórych. Profesor, który w szko Jakaś dama z najwyższego towarzyst,y-a,
• le jest pedagogiem porądik,u i systematy przewodnicząca dobroczywrych stowarzy·
istotę zdrowi! i silną, rujnuje jego zdrowie, czności, staje się „Cilrnym Piórem Orła" szeń i pel'aa powagi opiekunka ochronek,
a hawet równowagę umysłową., postanowił
Doktór Z. każe się nazywać „Białym wykonuje z zapałem indiańskie tańce oko
11tworzyć odtrutkę, uwalniając!! go od toksyn Wilkiem", zaś znany bankier Y., pomimo licznościowe, skacząc w takt tam-tamu do
życia oodzierunego,
swej wybitnej krótkowzrocznotfoi, jest teraz koła ogniska. Myślicie zapewne, że to musi
Na decyzję jego wplynęła w dużej mie „Okiem Jastrzębia".
być bardzo śmieszne? Możliwe. Ale jedno
rze ksią.ż.ka .manego autora amerykańskie·
p .
.
dł
indiańskich wierzeń, jest pewne: że ludzie ci, po powrocie do
.
.
swych zajęć czują się po prostu odrodzeni!
go Ernesta Thompsona Setona, w której . • omewaz, we ug
rozwija on teorię, :ie na dnie duszy każde I piora. są symbolem br~wury 1 o_dw~gi, u· Nabieraj!! h,umoru i radości życia, która
go człowieka drzemie „dziki wędrowiec", cz~tnicy o~ozu muszą Je samodzielnie ~do ich daw1I10 ich już opuściła na skutek co
istota pierwotna i złączona instynktem z hyc w. tak~ch wyczynach sporto~ch, Jak dziennych trosk.
otaczaj!Jcą ją oaturą.
pływ·aillil.e, Ja~da konna, polowame czy ło
A jeżeli pomimo wszystko, jesteście
wy. W szystlne prace w polu wyiko•nywane
Thompson Seton ustanowił dla Amery są kolejno przez członków plemienia, któ skło'nni do uważania tych ludzi za„. wa·
i.mów hialej rasy ruch, którego członkowie rzy wieczorem zabawiają !ię śpiewami i riatów, to zadajcie .sobie nast~pujące pyta
nazywani 1111 „Leśnymi Indiananii". Znajllc okolicznościowymi tańcami dokoła rozpalo nie:
doskonale życie i zwyczaje Indian, ustano nego ogmiska. „Rada Odważnych" ;ustala
- Kto jest wariatem?
wił podług nich reguły swego stowarzysze· plan każ'dego unia i rozdziela nagrody za
Czy ten, kto zatruwa się w wolnych
nia i na ziemia~h, kt.óre zalud.rriali boba· wybitnie odważne czyny. Pewieh dzienni· chwilach alkoholem i papierosami, kto
terowie powieści Coopera, stworzył obóz karz, który wr6cił właśnie z „Obozu In. spędza wolne chwile w 'd usznych lokalach
Indian - amatorów. Należą do niego prze dian", opowiada, 00 n~tępuje:
wśród wrzaskliwego jazzu?
mysłowcy, lekarze, adwokaci, urzędnicy i
.
.
.
.
.
.
, .
Czy też ci, którzy zmuszetti. do ·dener·
prze&tawiciele w&zelkich innych zawodów
- Nie UWierzylihyśc1e mgdy, do Jakie
którzy odczuwając w pełni zgubne działa: go stopnia \podobna egzystencj- zmieinia wującej codziennej pracy w balasie i kubie gorączki nowoczesnego życia, pragttą ludzi i ~oda~e im żywotn?ści oraz humoru. r~u, korzystają z wolnego czasu, odświe·
przedzierżgnąć 11ię na pewien czas w czet I 1akiś f1'.aam1sta powamy i pełen taktu, żajl! płuca powietrzem pełnym ozonu, a
wonoskórych i żyć ich życiem na łonie na· który w mieście nie odważyłby 11i~ 'dogonić 'nerwy, rozrrwką, odrębną od zwykłych za
tury,
·
biegiem tramwaju, g'dyź to mogłoby go o· ~ęć?
- Znakomity pomysł! - wykrzybął
doktór Baktay, przeczytawszy tę ksi11żkę.
A ponieważ nie rozporządzał leśnymi
terenami dzikiego Arkanzam, lub Texasu,
Z robotnika największy dyktator świata
.
I
gdyi był poprostu wiedeńskim lekarzem,
Największy dyktator świata, Adolf Hi· robotnicze w Wiedniu~ a czytaj11c równocze
za.kupił więc w tym celu jedną z licznych
pustych i niezamiesikałych wysp na Du· tler, władca Niemiec, urodzony w małej śnie wiele książek naukowych - budował
mieścinie aW!triaokiej Braunau w roku 1889 sobie własny pogląd na świat. Wybuch woj
naju.
W ciI}gu ilwóch tyiodni . pomysłowy do skończył dnia 20 ik'wietnia br. 49 lat. Z O· ny światowej zastał Hitlera w :\lonacłiium.
któr stworzył grupę 15 członków, którzy kazji tej rocznicy warto przypomnieć kił· W sierpniu 1914 roiku wstąpił jako ochot·
pod jego kierowinictwem utworzyli pierw< ka szczegółów z życia dzisiejszego dykta· 1J.ik do 16 pul'ku piechoty bawarskiej i ca·
eze "plemię" Indian - amatorów w Eu· tora Niemiec, z tego mianowicie okresu, łą wojnę spędził Ita froncie. Za okazaną
ropie. Są to ludzie, którzy posta.ttowili ca kiedy Hitlerowi daleko było do władzy i dzielność nagrodzono go żelaznym krzyżem
niera~ ciężko walczyć musiał o chleb co- I iklasY. Pod koniec wojny Hitler uległ za·
łe swoje życie spędzić na zielo•aej wyspie
truciu gazem i omal nie stracił wzroku.
Dpnaju, mieazkając w wigwamacht, gotu· dziennY.

!

I

Zawrotne drogi

jąc sobie własnoręcmie złowione ryby i u·
polowane ptaki. Co sobotę przylączają się
do nich na week·end -. liczni zbiegowie
obajga płci z wielkomiejskiego kołowrotu,
kt,órzy pragną choćby przez dwa dni w
tygodniu, żyć ba łonie natury.
Kaidy z
tych dwudniowych „Indian" posiada w mie
ście przedsiębiorstwo lub zawód, który spro
wadza im oczywiście mnóstwo trosk i klo
potów. żyją więc obecnie tylko nadzieją
upragnionego week-endu, podczas ·którego
zapomną o ciężkich przeżyciach i całoty·
godniowym zdenerwowa'aiu. Niema rric le·

Niezroz umiana
Nowela

Klara Hennert, od trzech lat po ślubie, ła go jeszcze bardziej. Cudowny wschód
uważała się za nieszczęśliwą. Bo też tylko słońca, opromieniony blaskiem perłowo obawa przed staropanieństwem mogła ją różanych refleksów, powiększył tylko jes.!skłonić do takiego mezaliansu. Józef Hen- cze jej żal i niezadowolenie z życia i ady,
ner~, właściciel małej fabryczki, był daleki zszedłszy na peron w Marsylii, Józef p~zy
od 1deał1ł, a przy tym, wec:Uug słów Klary, niósł jej paczkę kanapek z restauracji, Klanie posiadał za grosz wyetl;naźni. Młoda ko- ra odrzekła, że nie jest wcale głodna.
bieta od dawna marzyła o dalszej jakiejś - Ale trzeba jeść, inaczej zupełnie os!lciekawej podróży i nieraz mówiła o tym bniesz, zadekla.rował mąż.
·
z mężem, który jednak z powodu nawału
Hotel, do którego zajechali, swym cuzajęć, nie mógł zadowolić jej pragnienia. downym położeniem nad samym morzem,
To też bardzo się zdziwiła, gdy pewnego mó_gł zadowolić najwybredniejsze wymagawieczoru, mąż postanowił wziąć dwa ty- nia. Ale i tu, jak wszędzie, był nieodstętJ•:y
godnie urlopu i spędzić je na Riwierze.
Józef, gadatliwy i wulgarny, jeszcze b 1~Szczerze uradowana Klar&, podziękowa dziej śmieszny w białym flanelowym ubrała serdecznie mężowi za miłą niespodzian- niu, niż w miejskim stroju. Piękna i eleg:rnc
kę, po czym rozpoczęła przygoto·Nania do ka Klara, czuła się wielce zażenowana jego
wyjazdu. Wkrótce jednak naszły ją smutne wyglądem i ordynarnym zachowaniem. Rumyśli, że przyjemność ta ..ie będzie jednak mieniła się co chwila, widząc brak jeg·1
tak wielka, jak mogła by być: ciągła obec- ogłady towarzyskiej. Męki jej powiększyły
ność nie kochanego mężczyzny - zepsuje się jeszcze, gdy zauważyła, po dwu dniach,
jej z pewnością wiele miłych chwil i zgasi przy stole jakiegoś wytwornego młodzieńca, który wpatrywał się w nia swymi bly.;zjej entuzjazm.
Gdyby Józef był bardziej przenikliwyn1 czącymi, niebieskimi oczyma. Pierwszym
psychologiem, zrozumiał by, że wystarczy jej odru<:h1!m była chęć ucieczki z hotzlu,
zmienić się na te dwa tygodnie ·.1 poetycz- w obawie przed doznaniem możliwego upa
nego kochanka, nadskakującego swej żo- korzenia.
nie, by czuła się zupełnie szczęśliwą. TymTymczasem nazajutrz, czekała ją mita
czasem był on tylko spokojnym człowie- niespodzianka. Dystyngowany młody człokiem j uczdwym kupcem, to też nie domy- wiek zbliżył się pierwszy do jej męża i 0t'J
ślał alę wcale, czego pragnie czułe serce stali razem w hallu, rozmawiając swobor:ikobiece, ciągle oczekujące jakiegoś cudu, nie. Klara na ten widok, uczuła radosne bi1<tóry by zmienił do gruntu powszednią cie serca: „To dla mnie tylko zmusił się do
~vystencję. Już w sleepingu zaczął tak mo zawarcia tej znajomości" pomyślała...
· 10 chrapaćt że młoda kobieta znienawidiiMąż zbliżył się do niej z nowym znaj::i-

życia

Ojciec A.'dolfa Hitlera był szewcem,
Właściwa :działalność polityczna Hitlera
ikt,óry dzieki tylko ogromnym wysiłkom do· rozpoczyna się dopiero w 1920 roku, a te.
piero w 40 roku żyda został µrzędnikiem renem jej jest Monachium. Założona przez
austriackim, a gdy otrzymał emeryturę - niego :partia przechodzi różne koleje. Sam
osiadł na roli. Młody Adolf nie miał ża- Hitler zostaje w kwietniu 1924 r. po nieu·
dnego pociągu do kariery urzędniczej i danym zamachu satnu - uwięziony, a ruch
wbrew woli ojca zapragraął zostać malarzem tnarodowo • socjalistyczny przechodzi w r.
Nie przyjęto go jednak do Akademii wie· 1925 cięilki kryzys. Kanclerz Hitler do dziś'
deńskiej z powodu braku talentu, musiał .dnia zachował ślady swego pochodzenia ze
więc wziąć się do pracY przy budowie do· sfer robotniczych. Każdy ruch ręki, towa·
mów. Zarabiał z początku jako robotnik rzYf!z~cy jego słowom - jest ruchową fra·
przy budow11ch, po tym jaiko malarz i żył 1 zeologią człowieka, przyzwyczajonego do
przez pięć lat w nędzy, pozrrając warunki 1 pracy fizycznej.

mym i przedstawił go jej natychmiast. Klara starała się okazać sympatyczna i interesująca, nie zapomniawszy jed·· .k nadać
swym oczom wyrazu smutku i melancholii...
Wystarczyło kilka dni zaledwi~, by mlo
da kobieta pokochała tego młodego czlnwieka. Kochała go nieś:11 iało, jak mieszc::a;i
ka, dotąd cnotliwa, obawiająca się swego
marzenia, jak niebezpieczeństwa, mogące
go sprowadzić katastrofę. Czyż mogła jednak mylić się co do uczuć Stefana?
Młodzieniec był artystą i każdego ranka wędrował ze sztalugami i paletą n=.d morze, gdzie malował słoneczne pejzaże; tam
też spotykał się zawsze z państwem Hennert.
Józef, zachwycony nowym znajomym
nie szczędził mu słów naiwnego -Jchw 1•tL.
- Wcale niezłe r- te n-· ".ie bazg:-oty,
mawiał. Bęc;zic pan je:::-~zr kiedyś · · · e
zarabiał na :>wojej sztuce.
Na co Stefan odpowiadał, że sztuka jego daje mu tak olb rzymie zadowolenie wcwnętrzne, że nie żąda od niej pieniężny~h
naddatków.
Klara patrzyła w tych momentach na
niego oczyma, pełnymi zachwytu, nigdy się
jednak nie zdarzyło, by Józef zauważył te
porozumiewawcze spojrzenia.
Szczęśliwy, dwu tygodniowy urlop zbliżał się już ku ko1k-0wi, gdy pewnego dnia,
Józef zaproponował swemu przyjacielowi:
- Co powiedziałby pan o małej pr :e-

fan. Ale będziemy się zmieniali.
nie - to moja pasja.

opromieniającego błękitne
niebo bez chmurki i lekkiego sprzyjającego
wietrzyku. Stefan pierwszy chwycił za wiosłą i kierował zręcznie łódką na pełne morze, podczas gdy Klara, s iedząc na przeciw
ko na ławeczce, podziwiała z pod przymkniętych powiek, jego wspaniałą muskw a
turę atlety.
Rozmyślała
znowu nad swą
przyszłością. Być moż e 1 była to wina wspaniałych widoków, przepojonych zapachami
i słońcem, lub marzycielskiego nastroju tej
wycieczki, że Klara nagle znalazła gotowe
i łatwe ,rozwiązanie tej dręczącej ją tajemnicy. Jeżeli Stefan ją kocha i ona odwzajemnia mu się miłością, czemu bronić się
przed losem? Pos tanowiła nie sprzeciwiać
się odtąd przeznaczeniu ...

że • • li

Nie do pozazdroszozenia był los lekarzy niemiec
kich w 18.tym wieku, który poza innymi licznymi o•
bowiązkami, musieli golić twarze oficerów wojsko
wych.

* *

*

Stracił suicunek do poli.cji clevelandz1ej pewien
zbieg z więzienia, który pod wpływem wyrzutów su
mienia zadzwonil do policji z donosem, jż on znaj
duje się w loży teatralnej i czeka na zjawienie się
policji, by go znowu z powrotem odesłano za żelazne
krat1.
Mimo obiecanego natychmiast przybycia, biedak
czekać musiał przez całe dwa kompletne przedsta•
wienia, mnim policja się zjawiła na miejsce umówlio
nego spotkania.

* • •

Niebawem podjęta zostanie budowa tunelu pod
kanałem angielskim. Tak Anglia jak i Fra111:ja od
długiego c11asu omawiały plany budowy tegoż tunelu, którll ostatnio zostały uskutecznione Tunel ciąg
n'lć się będ'zill 30 mil.

* • •

.„panie, które nie chcą mieć opalon('j słońcem
skóry, m~gą ją doprowadzić do normalnego sta
nu, stosuJąc na twarz okłady ze zwykłeJ· serwatki.
·
.„na wiosennym słońcu zakwitają fiołki i ja
skry ,a na policzkach niektórych pań maleńkie
żółte piegi. Kto się chce ich pozbyć, niech spró
huje prostego starego przepisu naszych praba
bek,
Bierzemy małą cebulę i trzemy ją na tarce
lub rozgniatamy w moździerzu. Otrzymanym so
kiem wieczorem i ran<> przemywamy twarz. Po
10 minutach zmywamy bardzo starannie naparem z kwiatu lipowego lub rumianku.

Ruch wydawniczy.
FORTYFIKACJA STALA - Mjr. K. Kleczke
i mjr. W. Wyszyński.
ilf
Po wojnie światowej różnorodne były zdania na
temat fortyfikacyj stałych. Jedni, wskazując na przy
kł:idy bohaterskiej, długotrwałej obrony francuskiej
twierdzy Verdun, byli entuzjastami fortyfikacyj sta~
łych; drudzy - zaś - operują·t przykładami twierdz
l>elgijskich (Liege, Namur, Antwerpia), które szybko
uległy, i ro syjskich, kt6re przeważnie nie spełniły
swego zadania, - twtierdzili, że fortyfikacje te juź się
pr~eżyły. Obecnie poglądy te się skrystali:r,owały i 'l\'i
dlllmy nawrót do fortyfikacji stałej. Wiemy o wielkich pracach fortyfikacyjnych, jakie prowadzone są
w coru szybszym temjjie i z nakładem coraz więk.
szych kosztów przez szereg państw np.: Francja,
Niemcy, Rosja, Zastanawiamy się przy tym, jak wy.
gl11dać może w szc?:egółach sławna dziś „linia Maginota" lub umocnienia
niemieckie w Prusach
Wschodnich. czym · się one różnlią
od dawnych,
owych „przestarzałych" twierdz, czy wogóle mogą
spełnić zadanie w ewenrualnej przyszłej wojnie ?

Czy jesteś członkiem

L.O.P.Po?

Wiosłowa

Wyruszyli w dwie godziny po tym wśród słońca,

Czr wiecie,

W tym mc:nencie
chlusnęła białą pianą

większ;;.

jakaj hla
wprost na ubraliie

Stefana.
- Do

diabła ciężkiegot zaklął mala:·z,
otrząsając się z wody. Oto są przyjemno~ci

wycieczki morskiej!
Twarz pokryła mu się szarym nalotem
strachu. Si edział b ezwładni e na ławce, spoglądając jak dziecko do koła.
- I poco wp lą tałem s ię w tę awantu · ę?
pow tarzał płac zliwym głose m.

- N:e: :1

lewać wodę

się pan otrząś n i e i zacznie wyz łódki, bo go towiśmy zat'.J-

nąć! krzykn ął

Józef, który czerwony z wydzielnie z wzn o szącymi się
przed nim falami. Stefan powstał i skurcz:o
ny we dwoje, trzymając s ię ręką brzecru
łódki, zaczął wylewać czapką wodę z ba~·
ki.
siłku, wa lczył

- Patrzcie! zawołał nagle Stefan. Mo~o kilkunastu minutach, gdy pm:byli
rze zaczyna s i ę wznosić. Zdaje się, że burrn skalisty przylądek wyspy, morze uspoko i'Q
nadci ąga.
się, jak za dotkn i ęc i em różdżki cz:-.- ~ct zi::i
skiej. Błękitne niebo uśmiech ało się znoW kilka t 1;nut po tym łódka tańczyła wu do wycieczkowiczów. Józef pierws;y
po spienionych fa lach rozszalałego morz<i. wyskoczył na brzerr.
•
Stefan wiosłował nadal, jednak coraz wyż" 0
sze fa le utrudniały orien tację i widać była, . „A to gbu'. pomyślał malarz, wxc1ąga
że siły młodzieńca malej ą.
Jąc z gal ~n.t~ną r~k~ do K'.ary, by 1e; p_o- Teraz kolej na pana! zawołał, odd1- móc wysiąsc. ~ak1ez . było _Jego zdt11TI' en1~
jąc wiosła w ręce Józefa.
gdy .m~oda .kob1~ta nie spoirza:v~_zy naw.: \
Kupiec siadł na miejscu Stefana, pod- ~a niebo, ~y~ k o~z~ła sama. z IL :1, p odllle
czas gdy ten zn ala zł się obok Klary. B ył bł~ do mę~a 1 rzuciła_ ~u się na. szy.i ę, m6blady i szczękał zębami. Młoda kobieta za- wiąc głosem, n2brzm• ~ ··m łza n'.:
py tała wr (!szcie:
- Zabierz mn ie stąd mój drogi. .. ' Nie
jażdżce łódką?
- Czyżby pan si ę bał?
zostanę w tym kraju nawet godzin:· dlu- A więc umie pan wiosłować? zdzi- Nie, cóż znowu„. Al e jednak wo{ał żej.„
·
wił się malarz.
Tłum. J.
bym„. ż eby mnie tu nie było.„ Sytuacja
- Naturalnie.
- W takim razie doskonale, t'Zekł Ste- jest p_oważna, proszę pani.„

I
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.szym q:ęgiem przeprowadzanych w latach ostał·
nich przemian w strukturze organizacyjnej rolni-

EXPRESS GOSPODARCZY
Handel zagraniczny polski w świetle cyfr
-

' - Dodatnie saldo obrotu towaro'ivego z za
granicą przedstawia dla Polski szczególną
wag~. Jest ono jedyną pozycją, która może
zapewnić nam rów1towagę bilansu płatni·
czego. Jako 'kraj dlużniczy nie jesteśmy
w stanie uzyskać tej rówrrowagi w famy
spoeób.

Rok

1934
1935
1936
1937

W ostatnich latach kryzysu Polska sta
naezych towarów, a co za tym idzie wię·
kazi! ich zdolność konkurencyj•n11 na ryn·
kach zagranicznych, nie nastręczało wię·
kllzych trud'aości. Ostatnio jednak sytuaaja
uległa zasadniczej zmianie. Wkroczyliśmy
w okres ożywienia gospodarczego. W zm-0Żo·
oy ruch inwestycyjny i szybki wzrost pro
du.kcji, jaki się zwykle objawia w tej fa·
zie cyklu koniunkturalnego, llpowodował
znaczne zwiętkszenie przywozu.
Przyjrzyjmy się teraz cyfrom, obrazują·
cym import i eksport Poleki za ostatnie 4
lata.

975
925
1.034
1.196

Pierwszy kwartał br. przyniósł dalsze
pogorszenie się naszego bilansu handlowego
przy pewoym wzroście obrotów. W styczniu
hr. saldo ujemne wyni<>sło 11.4 mil. zł, w lu
tym - 24.4, w marcu - 21.5; za cały zaś
kwartał 57.3 mil. zł. O ile p'orównamy
tę cyfrę z uLdem za rok 1937, zauważymy.
b. tylko nieznaczne odchyle'nie.
Skoro więc wzrost im:portu będzie na·
dal postępował w tym samym tempie, sal·
do ujemne za r. b. przekroczy czterokrotnie ewój poziom z r. 1937. Wprawdzie na
tak ujetnJty wyniJc wymia•oy towarowej za
ostatJnie trzy miesiące wpłynęły w dużej

Saldo
plus 176

plus 54
plus 18
minus 58

,
I

URZt:DOWA CEDULA GIELDY
WARSZAWSKIEJ
z dnia 13 maja.
Belgia 89.4.5 89.67 89.23
Berlin 213.07 212.01
Gdai15k 100.25 99.75
Holandia 294.00 294.74 293.26
Kopenhaga 118.25 117.65
Londyn 26.42 26.49 26.35
Nowy York
5.32 5.29.5
Nowy York kabel 5.31 5.32.25 5.29.75
Oslo 132.75 122.08 132.42
Paryż 14.85 15.05 14,65
Praga 18.49 18.M 18.44
Sztokholm 136.20 136.54 135.85
Zurych 121.15 121.45 120,85
Włochy 27.99 27.BS

I

ł.6dj,

Piotrkowska 16 i 65
Tel. 101-01 i 266-5()

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

Wrcieczka do
Wycieczka do Szwecii

Słabe. uruchomienie

PAPIERY PROCENTOWE.
Wewn~ll"i:na 65.00
lnweetycyjna 1 em. 81.25
Inwestycyjna 1 em. serie 90.50
Inwestycyjna 2 em. 81.50
lnwesty~yjna 2 em_ serie 90,75
.,
Konwersyjna 70.50
Dolarówka 40.75-40.38-40.50
8 proc. Ziemskie dol. kup. 88.39
4 i pół proc. Ziemskie 64.25--M.50
5 proc. Warszawy 1933 r. 71.50-72.00-71.75
5 proc. Lodzi 1933 r. 64.00
Tendencja dla pożyczek i listów utrzymana.

'

Paryża

,

potecznych (ziemskich i miejskich) pewny
mi listami zastawnymi. Wybór listów zasta
wnych je_,t dość obszerny. Kurs spłaty ueta
lony został w zależności od notowań gieł·
dowych i wahać się będzie od 60 proc. 100 proc. wartości 'homina1nej.
Rozporz~dzenie to startowi wykonanie
,ustawy z dnia 5 lutego br. o spłacie niektó
rych ·wierzytelności hipotecznych.

GIEŁDY

LóDZKIEJ.
z dnia 13 maja.
Na wczorajszym zebraniu giełdowym " Lodzi
notowano:
Inwestycyjna 2 em. 82.75
Dolarówka 41.00
Konsolidacyjna 68.50
Wewn~trzna 65.00
5 proc. Usty "Zast. Lodzi seria 10 la 6.1..50
Bank Polski 117.00-116.50
Tendencja słabsza.

z Gml.nY ZBOżOWE.I.
z dnia 13 maja.
Seradela 29.00-31.00
Siemic lniane 51.50-52.50
Reszta notowań bez zmiany.
Tendencja na żyto, pszenice i owies ożywiona
na k~zmień, mQki i inne spokojna.
BAWEŁNA.

Notou,'fmia :: dnia lZ maja.

NOWY JORK: loco 8.65, maj 8.67, czerwiec 8.66,
Mpiec 8.66
LIVERPOOL: loco 4.78, maj 4.62, czerwiec 4.65,
lipiec 4.67
Egipska (Sakell.): loc11 7.67
. .
Upper: loco 5.61, maj 5.57, lipiec 5.63, wrzesień 5.63
źd iernik
BREMA: loco 10.63, lipiec 9.98, pa z
10.28, grudzień 10.38

Wycieczki do

ILE WORKóW ZUŻYJĄ EKSPORTERZY
CHMIELU W BIEż. SEZONIE?
W latach ubiegłych odzywały się ze strony chrnie
Jarzy krytyczne głosy z powodu braku odpowir,tl11iej ilości workó'v do eksportu chmi elu, a na~ct,
jak twierdzili zainteresowani eksporterzy i kup
cy chmielarscy, niejednokrotnie musieli oni sprowa
dzać worki te z zagranicy.
przemyśle jutowym w
ub. r. sytuacja ta wgll!dała odwrotnie, gdyż faLry
ki, biorqc pod uwagę w z rastające cyfdy zaoptncho
wania lat poprzetlnkh, przy gotowały zn:•czne iloś
ci opakowań do eksportu l'htniPlu, je<ln a k7.~ ra
40 proc. nie zostało przez przemysł chmielarski ode
brane z powodu zmniejszenia eksportu. Miało to
wpływ o tyle niekorzystny, iż do wyprodukowania
wańtuchów zużyto poważne ilości surowca jutowego, niepotrzebnie uszczuplaj ~c nieznaczny kontyn.
gent importowy.

'V

trudnienie
wym.

Dla uniknięcia takkh kolizji w r. b., organiza
rja fabryk jutowych zwróciła się do Związku Eksporterów Chmielu we Lwowie i w Lublinie z proł
bQ o zorientowanie puemysłu jutowego, jakie przy
puszczalnie ilości opakowali potrzebne będę w nad
chodzącym sezonie. Urodzaj zapowiada się bowiem
korzystnie.

lłefaze

przęazalniom

sztrajchgarno-

Przędzalnie zgrzebne w chwili obecnej .produkują artykuły: talC zwane cało
roczne, t. j. cieszące się zbytem niezależ
nie od pogód, a co za tym ddzie, od sezo
nów,. a więc przędzę używa.ną do produk
cji swetrów i chustek. Z drugiej strony
rozpoczynają one „mustrować" to znaczy
produkować
wzory przędzy, używanej
przy produkcji artykułów zimowych. Rów
n<>cześnie producenci wykorzystują okres
ciszy udzielając w przędzalniach masowo
robotnikom urlopy, by następnie jeszcze
przed roz.poczęciem sezonu zimowego
sywnością.
mieć do dyspozycji cały zespół robotniPrzyczyny spadku wskażnika wytwórczy.
czości przędzalniczej zgrzebnej są różne
Niepomyślna sytuacja w handlu artyprzy czym są one bardzo specjalne, odno
kułami półwełnianymi wpływa oczywiś
szące się wyłącznie do tego działu produk
cie również na sytuację u samych przę
cji.
dzalników.. Ostatnio zanotowano bardzo

Okazuje się bowiem, że jeżeli chodzi
o ogólny wskażnik .przędzalnictwa łódz
kiego, a więc bawełnianego, wełnianego,
wigoni i zgrzebnego, to podniósł się on
w stosunku do roku ubiegłego. Obniżenie
się wskażnika przędzalń zgrzebnych jest
związana z powiększeniem się produkcji
przędzalniczej bawełnianej. Chodzi o to,
że w bieżącym roku
producenci łódzcy
.
produkowali
tkaniny
lżejsze, przy czym
SPLATA WIERZYTELNOśCI HIPOTECZ
do osnów używali prędzy bawełnianej,
NYCH LISTAMI ZASTAWNYMI
podczas gdy w roku ubiegłym zarówno
W lllajbliższym czasie ukaże się wazne
osnowy, jak i wątki pr-0dukowane były z
zarządzenie Ministerstwa Skarbu, ustalają·
wełny, co oczywiście dawało większe za
ce kurs spłaty niektórych wierzyteluości hi

Bank Polski 116.50
27.50
Starachowice 37.00-37.50
Tendencja niejednolita.

W~it:el

Z drugiej strony, jak wiadomo, w Ministerstwie
Rolnictwa, na kilka konferencjach poświę~onych
sprawom organizacji rolr1ictwa, wysuwano projekt,
mający w dużej mierze uzal eżnić dotychczasowe organizacje rolnicze w zakresie ich działalnoś:; od
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. W ten
sposób mielibyśmy zbieżność inicjatywy z dwu
stron.

wprzedzalniacb zgrzeb lfC~

Obecna sytuacja ł~dz~iego przędzal
nictwa zgrzebnego przestawia się naogół
niekorzystnie. Uruchomienie przędzalń
jest niepełne, wynosi bowiem 3 dni w ty
godniu. W roku ubiegłym o tej porze uruchomienie było znacznie większe, wów.czas bowiem sezon był jeszcze w pełni.
Krótszy sezon tegoroczny wpłynął na
obniżenie się wskaźnika wytwórczości w
tym dziele w g.ranicach od 10 do 15 procent w stosunku do roku ubiegłego. Jest
to tym charnkterystycz11iejsze, że naogół
produkcja włókie~nicza w ·Łodzi w ostatnim okresie odznaczała się większą inten

Ryczałty: .
Inowrot:law
l'lor1zgn
l'luszgna
Niemirów ·Zdrół

ctwa.

mierze towary, które otrzymaliśmy z Nie·
miec w zamian za zamrożo'ae należności
tranzytowe, co nie pociągnęło za sobą żadne
go odpływu dewiz. Pomimo to ealdo ujem
ne jest zbyt wielkie, aby można było
przejść nad nim do porządku 'dzie'anego.
Istnieją u nas wprawdzie ogra'niczenia
dewizowe. Z drugiej strony pożyczki wew·
nętrme zapewniaj11 Polsce 11Jowy dopływ wa
łut obcych. Tak znacmy jednak niedobór
w bilansie handlowym jest zjawiskiem wy
soce '.niepokojącym. Wynik bowiem obrotu
towarowego. prawie całkowicie decyduje o
naszym bilansie płatniczym.
M. C.

Przyczyn11 moda na tkaniny

~~~~~~~~~

AKCJE.

Z

799
861
1.016
1.254

Dodatnie saldo bilansu hanUlowego o·
siągnęło swój punkt szczytowy w r. 1934
dość poważn11 cyfr11 176 milionów złotych.
Od tego czasu poczyna ono gwałtownie
spadać. W r. 1936 wynosi już 18 milionów
złotych. Rok zaś ubiegły zaz'aaczył się nawet ujemnym saldem w pokaź.rraj, jak na ,
nasze stosunki, sumie 58 milionów zło- '
tych.
Obroty towarowe w powyuzym okresie
wykazuj'! stałą tend.encję zwyżkową, przy
czym import wzra«ta niewspółmiernie szyb
ciej. - W roku 1937 np. import wzrósł o
250 milionów zł., tj. o 2'5 proc. w stosunku
do 1936 roku, eksport zaś tylko o 170 mil.
zł., tj. biecałe 20 proc.

rała się utrzymać dodatnie saldo bilansu
handlowego, co ze względu na ruskie ceny

'„1 '

w milionach złotych
Przywóz
Wywóz

STAN ZATRUDNIENIA

I WYKOŃCZAL
NIACH.
Na podstawie danych, uzyskanych ze
Związku Wykończalń i Farbiarń Okręgu
Łódzkiego stan zatrudnienia w zrzeszonych wykończalniach i farbiarniach w okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 30 kwiet
nia r. b. przestawiał się następująco:
w tygodniu od 4 kwietnia do dnia 9
kwieł'nia 22 firmy pracowały przez 6 dni
w tygodniu, zatrudniając ogółem 4.516
robotników; 3 firmy pracowały przez 5
dni w tygodniu zatrudniając ogólem 811
robotników;
w tygodniu od 11 kwietnia do dnia 16
kwietnia 12 firm pracowało przez 6 dni
w tygodniu, zatrudniając 2096 robotników, 13 firm pracowało przez 4 dni w ty
godniu, zatrudniając 3218 robotników:
w tygodniu od 18 kwietnia do dnia 23
kwietnia r. b. 11 firm pracowało 5 dni,
zatrudniając 2.287 robotników, 6 firm pra
cowało przez 4 dni w tygodniu zatrudnia
jąc 1.490 robotników, 5 firm pracowało
3- dni w tygodniu, zatrudniając 848 robot
ników, wreszcie 2 firmy praC<lw ały przez
2 dni w tygodniu, zatrudniając 628 robot
ników;
W tygodniu od dnia 23 Kwietnia do
dnia 30 kwietnia r. b. - 13 firm pracowało przez 6 dni w tygodniu zatrndniając
ogółem 3.294 robotników, 6 firm pracowa
ło przez 5 dni w tygodniu o zatrudnieniu
1.010 robotników, 3 firmy pracowały
przez 4 dni w tygodniu, zatrudniając 779
robotnih\w, 2 firmy pracowały przez 3
dni w tygodniu zatrudniając f 09 robotników.
Ogółem w pienvszym tygodniu 25
firm zatrudniało razem 5.317 robotników,
w następnym tygodniu - 5.314 robotników, po tym - 5.253 robotników, wreszcie w ostatnim tygodniu kwietenia, z powodu świąt Wielkiej Nocy - 5.193 robotników.
(ag)'.
W

poważne zwroty towarowe na rynku pół
wełnianym. Nie ulega wątpliwości, że
zwroty te powodują osłabienie finansowe
zarówno producentów, jak i nakładców,

którzy nie są w stanie honorować otwartych rachunków przędzalników, co znowu
stwarza bardzo trudne warunki, potęguje
bowiem trudności przędzalnictwa zgrzebnego, które, jak wiadomo po stronie wydatków, ma z reguły pozycje wyłącznie
gotówkowe.
Brak gotówki w chwili obecnej w oma
wianym dziale produkcji powoduje więk
sze jeszcze kurczenie się obrotów.

Koniunktura.

nych. M. in. przedmiotem tej konferencji będzie
Z:M:NIEJSZENIE WYRODóW KONSERW
!prawa ewentualnego tranzytu z państw l;>altyckich,
W POLSCE.
b Litwy przez Pohk~ do W~gier i dalej
Ogólna produkcja konserw na rok 1938 uległa a właściwie
do krajów Europy południowej,
zmniejszeniu o około 40 proc. w atosunku do roli.u
ubiegłego. Przyczyniło l!oi~ do tego zmniejszenie wy
WSPóLPRACA GOSPODARCZA PAŃSTW
robów konserw rybnych, a mianowicie szprotów ok.
PóLNOCNYCH:
60 proc. Wobec powyższego przywozimy szproty
UMARZAN1E ZALEGŁOŚCI PODATKO. ze Szwecji.
W Oslo rozpoczęły si~
obrady
delegatów
WYCH.
państw, uczei;tn:cz,cych w t. zw. „konwencji
w
. W najbllższym czasie ma się ukazać roz DONIOSLA KONFERENCJA GOSPODARCZA i Oslo". Omawiane Sł zagadnienia, zwi11zane z dal
EZI) współpra·~t gospodarczą, wzajemnymi ułatwle·
porządzenie wykonawcze do ustawy 0 urna
KOMUNALNA POLSKO-WĘ:GIERSKA.
rzaniu prywatno - prawnych wierzytelnoŚ·
W dniu 12 bm. rozpoczęła si~ w Warszawie kou niami celnymi i tp. Uczestniczą delegadi Belii, Da.
ci państwowych. Za wierzytelności meści~- Cerencja handlowa polskO-WHierska. Zadaniem nii, Finlandii, Holandii, Norwegi i Szwecji.
ro1m1ów będzie omó~enie nowego systemu kontyn
galne zostaną uznane: płatnicy, k tórych U• gentów w polsko.węgierskiej wymianie towarowej
CO BEDZIE Z ORGANIZACJAMI
ROLNICZYMI?
stalenie miejsca zamie!!zkania natrafia na Jednocześnie obrady dotyczyć maj, warunków clea·
duże trud'aości, lllaleŻIJlości, które me prze- ringu we wzajemnym rozrachunku.
Ostatnio n(ektóre okręgowe towarzystwa orga
kraczają ogólnej 11umy 100 zł. oraz dłużni
W wyniku konferencji oczekiwać można dalsze niucji i kółek rolnicz~h występiły z inicjatywl)
cy u których e.,.zekucja mogłaby spowodo 1 go ożywienia stomnków handlowych polsko-w~- stworzenia centralnej organizacji, któraby miała
0
'.
I gierskich. Jak '1'<1iadomo, wymiana handlowa pom~~ koordynować działalno5ć poszczególnych zrze~zeń
•
wac doszczęt.i;ią r:umę...
•
tlzy tymi państwami odbywa sil! dotychczas w do~c rolniczych w całym kraju. Projekty te zdajq się być
• \Vydawan1e decyzjl w sprawrn umarza· ekromny~b granicach, nie przekrac:r;ając na ogół ro przyjmowane z uznaniem przez więks:ość kółe~
rolniczych, jak też przez centralę Zw1Qzku Izb 1
nia należności należeć będzie d.o ministra I cznej kwoty 8 milionów zł.
Rolniczych w Warszawie. Prasa orgaskarbu, który je bę'.dzie wydawał rta wnio j
Równocześnie rozpocz~y si~ w Warszaw~e ob: Organiza'Cji
sek podległych mu organów skarbowych.
rady pol.sko.węgierskie w sprawach komunl'kacyJ nizacyjna w tym kierunku byłaby wi~c niejako dal ·

________
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Radiowe programr zamraqiczne
NIEDZIELA, 15 MAJA.
11.30 DEUTSCHLANDSENDER Fantazje na orga·
nach Wurlitsera.
11.30 LIPSK. Uroczystość 25·lecia ksi~garstwa niemieckiego.
12.30 BUDAPESZT- Koncert ork. operowej.
14.00 DEUTSCHLANDSENDER. Melodie portugal·
skie.
15.25 WIEDEŃ. Kwartet d-mol S~huberta.
15.30 BRNO. Program rozry~kowy.
16.00 KRóLEWIEC. Muzyka taneczna.
16.00 SAARBRUECKEN. Wesołe popołudnie t1ie
dzielne z udadałem orkiestry i solistów.
16.00 FLORENCJA „Cyganeria" - opera Puccinie
go (tr. z Palermo).
18.00 BELGRAD. Pieśni ludowe.
18.00 KROLEWIEC- Od Meksyku do Argentyny"
18.50 LONDYN, REG. „Maritana" - opera Wal.
lace'a.
19.55 BUDAPESZT. „Lili" -operetka Herve'go.
20.25 BRUKSELA .FHANC.
Otwar•(e konkursu
fort. im. Ysaye'a Koncert symfonici;ny z udz.
Emila Sauera (fort.)
21.00 SZTOKHOLM. Koncert orkicotrowy.
21.05 DROITWICH. „żołnierz śpiewa" - pieśni
żołnierskie od Niezwyciężonej Armady do
Wielkiej Wojny
n.30 WIEDEŃ. Koncert rozrywkowy
21.30 BEH.OMUNSTER. „Pamięci 1\1. Ravela".
21.00 SZTUTGART. Koncert nocny.
PONIED7.T \LEK, rlnia 16 maja.
Hl.OO BERLIN.
Muzyka rozrJ 1\•lc 1""a.
Raatzke.

18.25 DEUTSCHLANDSENDER. Solo na trautonium.
18.30 SAARBRUECKEN. „Pamięd poety Ruecherta"

18.30 BUDAPESZT. Węgierskie pieśni ludowe
19.10 BERLIN. Utwory Grie11a.
19.30 SZTOKHOLM. Koncert orkiestry z udz. E.
Krcncka (fort.)
19.30 PRAGA. „Dalibor" - opera Smetany (tr. z
Teatru).
19.55 HILVERSUM n~ Koncert symfoniczny pod
dyr. W. Mcngelberga.
20.00 BRUKSELA FRANC. „Córka pułku" - ope
retka Offenbacha.
20.30 LILLE. Koncert symfoniczny;
20.10 BUDAPESZT. Koncert ork. Filharm. dyr_ Do
browen. Sol. Erika Morini (skt'z.)
20.45 SZTOKHOLM. KabarPt.
21.00 LONDYN. REG. Koncert uwertura, suita,
wiązanka pic;ni wrgierskich Brahmsa.
2!.00 POSTE PARISEN. Max Regnier ze swym zes.
polem muzyków • lrnmory>tów.
122.10 BRUKSELA. FLA)f. „Wesoła wdówka" - ope
retka Lcl1ara.
22.30 KOLO~IA. l\Iuz) ka lekka i tanecrna.
! 22.15 STRASBURG. Frnncuskie marsze woj>kowe.

WTOREK, dnia 17 maja.
15.50 M. OSTRAWA. Pogadanka w jęz. polskim
17.00 BUDAPESZT. Muzyka cygańska.
18J5 LIPSK. Muzyka h,;szpańska (kastaniety i gitara).
Kwintet 19.10 KRóLE\\IEC. Wieczór tańca.
19.15 OSLO. Program norweski.

l

19.25 WIEDEŃ. ,,Gianni Schicchi" - opera Pucci.
niego (tr. z Opery). '
19.30 STRASBURG. „Cień" -opera Flotowa.
2-0.00 FRANKFUNRT. Koncert symfoniczny dyr.
Schuricht.
20.00 HAMBURG. Utwory Liszta.
20.30 SOTTENS. „Wolny Strzelec" - opera WcCZWARTEK, dnia 19 maja.
hera
15.15 PRAGA. Koncert orkiestry ,,Fok"
solistów. 20.30 FLORENCJA. Koncert sym!o1~:·~zny
17.00 BERLIN. Kwartet smyczkowy.
23.00 RADIO PARIS. Koncert nocny.
17-10 RYGA. Utwory Berbioz•.
23.05 BUDAPESZT. Muzyka jazzowa.
IS.OO DEUTSCHLANDSENDER. Sonaty klasyczne. 23.15 DROTI'WICH. Muzyka taneczna zesp . Am·
Ul.45 BUDAPESZT II. Muzyko cygańska.
brose'a.
23.15 TULUZA. Wesoła audycja.
18.40 DROITWICH. Motety i utwory organowe 24.00 KRÓLEWIEC. Muzyka lekka i taneczna.
Brabm58.
19.10 MONACHIUM. „Fryderyka" - operetka Le·
bara.
SOBOTA, dnia 21 maja.
19.55 HILVERSUM II. Koncert Beethovenowski. 18.00 HILVERSL'M II. Ren ortaż z meczu piłki
Dyr. W. Mengelberg.
nożnej Hoh11Llia - Szkocja.
1
20.15 DROITWICH. Londyński Festiwal ' Muzyczny. 18.00 M. OSTRAWA. Koncert ze ' p. cytrzystów.
Tcansm. z Queens Hall'u Dyr. Arturo Toscani 19.10 BERLIN. '.\1r•loilie ovnowe Masra gniego.
ŚRODA, dnia 18 maja.
ni.
19.10 DEUTSCHLAN USENDER. „T)'siąc wesolFh
16.20 BERLIN. Audycja rlandryjska - opowiada 20.30 LYON. Koncert symfoniczny.
nut".
nie, pieśni i tańce.
20.30 RADIO PARIS. Koncert symfoniczny.
19.30 DilOITW'ICH. ,.D ziś wieczorem w Londynie"
18.30 KOLONIA. Recital klawesynowy.
20.30 WIEŻA EIFFLA ,.Ryszard Lwie Serce" - ope
pro f!~am rP zrywk.owy:
18.40 DROITWICH. Współczesna muzyka bry1yjra Gretry'eg0 (Ir. Teatru).
20.00 BERLIN. \\c rnły wleczor.
ska na orkiestr~ d~tę.
operetka
20.45 SAARBRUECKEN. „Eugeniusz Onfgin" - 2C.30 FLORENCJA.
„Stcnterello"
19.00 PRAf;A. „Libusze" - opera Smetany.
operl! Gajkowskiego.
Cuscinv.
19.10 LIPSK. „Bajki majowe" - wesoła aud.
21.00 MEDIOLAN. Wieczór oper z teatru Massimo 21.00 RZYi\'.1" Wieczór oper. z: Florencji
wiosenna.
w Palermo.
21.00 MEDIOLAN. Koncert Wagnerow:,ki Dyr. Lą
19.10 WROCŁAW. Koncert Wagnerowski..
21.00 LONDYN REG. Muflic - hall.
Rosa Purodi.
ski.
21.00 RZYM. „Cin-ei-la" - operetka Ranzata. 21 .15 Luksemburg. KonrPrt i;ymfonit' W)'.
Z!l.30 STRASBURG. Koncert symfoniczny.
21.30 Florenrja. „StPnterello" - ope;·r tka Cu >dny.
pot- 22.30 WROCLAW. Muzyka taue:zna.
20.40 SZTOKHOLM. ,,Trubadur szwedzki"
2~.00 SZTUTGART. Koncert nocny:
Wagner, 21.35 DROITWICII. Koncert z udz..Alireda I' ic-~apourci.
Brahms, Beethoven. (do 3.00).
I
vera. (śpiew).
20.45 SOFIA. „Godzina ru&zpań~ka" - opera RaI 22.30 '\\ HOCLAW. Muzyka taneczna i koncert roz
vela.
rywkowy (do 3.00).
PIĄTEK, dnia 20 maja.
22.10 DROITWICH. ,,Złoto Renu" - opera Wagne
18.40
TULUZA,
Muzyka
wiedeń~ka,
, ra Akt IV d1r. Furtwll~ngler (tr, 1 Cln'.ent

19.30 SZTOKHOLM. Muzyka jazzowa.
.
19.30 LONDYN REG- „Swing music" - tr. z Arne
ryki.
"
19.50 HAMBURG. „Holender - tułacz - opear Wagnera
20.10 KOLONIA. „Silna i słaba pleć" - wesoła audycja.
20.10 HILVERSUM I. „Stabat Mater" - Karola Szy
manowskiego.
20.30 PARIS PTT. "Prometeun" - dramat liry cz
ny Faure'r;o.
20.30 Wieża EIFFLA. Koncert symfoniczny•.
21.00 BERLIN. „Miłość i sport" - s.uchow1sko.
21.20 PRAGA. Symfonia nr. 7 a-dur Beetho\·ena,
21.30 RADIO-PARIS. „La maison des Fees"
baśń dramatyczna Marchonda.
22.00 FLORENCJA. Muzyka taneczna
24.00 SZTUTGART. Koncert nocny ,do S.00)
24..00 WIEDEŃ. Koncert nocny (do 3.00).

Garden).
22.15 IDLVERSUM. Solo na hańie.
22.30 WIEDEŃ. Muzyka lekka i taneczna
23.10 DROITWICH. Muzyka taneczna zcsp
Rabina i ,,Swing Time".
23.0S BUDAPESZT. Muzyka- jaz:r.owa.

I -
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Kurier sportowy.
1rsz. s1rzelec1i i Jttecz tKS. - Pałania.

CZY WYWIAD

BYt AUTENTYCZNY?

(a) Wczoraj zrralazła się na wokandzie Sądu Okr.w Łodzi sprawa redaktora
odpowiedzialnego ,„Orędownika", Włady
sława Maciąga, przeciw któremu wystą
pił ze skargą Jerzy Herman Halamski, ko
respodent paryski
Głosu Porannego
o zni e sławienie.

I

.
odmładza na wesoło!

• „.• „ . „

1,

„KOT w BUTACH"
„Op•r•Cj4l"

*f •·

.„..- . . .

-

·~-

,

'*'•I Al. Kołciuszki •7

Wszystkie stare środki na odmłodzenie za b. m" o godz. 20.30 w specjalnef. ,,dc:,tosłej'4
wiodły, Ucichło o metodach Steinacha i oprawie i tylko dla dorosłych ~w1 etna baikL'
Woronowa. Najnowszy eksperymenh odmła Mnrii Kownad<ie.i.,,O . straszł~wym ~n:ioku", t
dzania podjął popularny j uż w nanym mie- dostosowaną do nastroju w1d1QWnL 1 hUlllo„
ście Teatr Kukiełek dla Dzieci „Kot w Bu- rów konferen~jerką , opartą na niew.idzianyclt
Oto wydarzenia sportowego dnia.
tach" (Al. Kościuszki 57), który postanowił i niesłyszanych dotychczas motywach.
zrealizować marzenia dojrzałego człcwieka:
Bilety do · nabycia w· „iZemiańskiei" Od
Kal end arzyk sportowy na dzień dzisiej- Boruta - Makal>i. Pozatym '~ Łodzi i n~
Maciąg, który został aresztow<tny t 'po powrót dla lat dziecinnych. W tym celu „Kot 12 _,,.. 4 i 17 .- ·19. · ' ,. ' '
szy i ;--.~r~~is ~ ~· prze~ : duje w Łodzi ~astę rowincji odbęcl:~ się c~lsze mecze o mis- wo6t zamieszczenia zapowiedti o „czwar w Butach" wystawia dziś w sobote dni_a 14
trzostwo klasy C.
puj ące imprezy :
tku iOzrywkowym" urządzanym przez
Zawody marszowe. Na trasie Łódź Sobota.
„ Pracę Polską" na łamach „Orędownika",
Szermierka: W s'11i Tram wa1 ,11zy p1zy Zgierz - Al eksandrów - Kon stantynów został do Sądu sprowadzony pod eskorlłADI
Z~ćMIENIE KSiiż~~~O~E~~TERPR~A~Jl
ul. Piotrkow skiej 211 o godz. 17-ej: zawo- - Łódź : XIII-te zawody ma rszowe ku czci
tą P.olicji.
Pierwsz~go
1'v\arszałka
P
olski
Józefa
Pił
dy drużynowe o nagrodę im. dr. Rosałow
REPORTAt z OTWARCIA FABRYKI POLA·
. Zjaw.isk<> zać~imia ksi.~ży.~~ napawało. lu~y pier
Halamski w swoim czasie zamieścił w
sudskie~~o. S tart o god ~. 8 .50 rano z Bału
skiego.
NA w p ABIANICACH
wotne n1ewysłow1onym lękiem 1 grozę. A ze, Jak P~·
„Gł. Por" wywiad z bar. Fabre Luce. W
Piłka ręczna. Na boiskach w todzi: od ckiego Rynku.
Podczas wojny światowej, państwa prowa- wia1ła łacińskie pn:ysłowie: „prisos in ' orbe deo1
„Orędowniku" tymczasem zarzucono, że dzęce walkę, szczególnie zai państwa central• Fuit timer" - ~lęk był przyczyną bogów"; ftit
Kolarstwo. Na trnsie Pabianice godz. 16-ej dalsz e mecze w szczypiorniaka
Łask Zduńska W ola Sieradz (i z po- wywiad jest fingowany, na dowód, czego ne zrozumiały i zastosowały w całej rozciąg- dziwnego, że zjawisko to ubrano w fantastyctną stao mistrzostwo kl'asy A i B.
wrotem)
wyścig
na
100
kim.
o mistrzo- zamieszczonego fotogrMie odnośnej kore~ łości wytwarzanie i uiywalność środków za- łt: tnhołoticr.nych podań, przypisując je siłom nad.
Piłka nożn a. Na boiskach łódzkich : dalsze
atępczych, tak zwanych
namiastek, Ws1y.scy
stwo województwa łódzkiego. Start od spodencji z Fabre Luce.
mecze o mis trzostwo juniorów.
pamiętajlł zresztą ubrania tkane z pokrzywy, przyrodzo,nym. Według wierzeń skandyna~:;kich, aa
godz. 9-ej rano prud Parkiem Wolności w
Niedziela.
worki z włókna papierowego, chleb z plewy, księżyc czyhaj11 dwa ,wilki złe - Mooogarn i Eenriti
W czasie rozprawy osk;lr~ony W . Ma kawę z .żol~dzi i t. p,
Piłka nożna. Na boi$k11 ŁKS przv Al. Pabianicach.
.
które ll(JOtkawny nieszczęśliwego eatelit~ ziemi, oeJi.tt
Szermierka. W sali gimnastycznej szko ciąg oświadczył, że zamieszcz9no w dobCzasy l>!> wojnie wykazMy, te p;iństwa po P połl'.'Ci. Jch rozd&iawione pnzcze usłaniają ksił'
Unii o god z. 17-ej mecz ligowy ŁKS szukUją w dalszym ciągu, tym razem jut zu· Polonia (Warszawa), poprzedzony przed- ły powsz. ul. dr. Sterlinga .24 o godz. 16-ej: rej mierze list, który prlyszedł z Paryża. pełnie planowo środków zastępczych, pragnąc źyc przed oczyma ludzi. Należy wówczas podnie56
Ponieważ
dotychczas
nie
nadeszły
z
Pary
meczem. Za·wody o mistrzostwo klasy A: pierwsze zawody szermiercze dla hufców
się „na wszelki wypadek" uniezależnić od za- okropny wt'zask, by ipłonyć z~e bt5tie i urato'fł{a6
ża wiadomości
odnośnie teg,o czy list i
na boisku WKS o god1. 11-e_i WKS - Bu- szkolnych.
granicy. Sankcje zastosowane wobec Włoch, księżyc. Crecy widzieli w zaćmieniu księżyca .l•·
Piłka 'ręczna. Na boiskacłi .w Łodzi . od wywiad były autentyczne, oskarżony pro- w czasie kampanii abisyńskiej, embargo na- ltieł eztuki czarodziejskie. Potężny czarodziej mi&.
rza; na boisku Widzewa o godz. 11-eJ
łożone na eksport surowców" dG Itałil, •szy,_ •
. •
. . . -• k . .
' t
Widzew -- UT; na boisku Sokoła w Pabia godz. 10-'ej rano . (boiska ŁKS i Tur) dal- sił · o odroczenie rozprawy.
stko to sldonilo ambitny, naród włoski do jak a~1<aJłCY gdzies ~a z1em1'. ś~1,gn'P-. ~1ę~yc z- powll 1,
nicach o godz. 11-ej Sokół ŁTSG, na sze mecze o mistrzostwo w szczypiorniaka.
Autor wywiadu Halamski twierdził w najenergiczniejszeg'o pos:&Ukiwania surowców . mebioe i odprawiał na nim •we ta1emn1cze obrz~.
boisku KE w Pabicnkac'h o godz. 17 .30:
które zapewniały mu moc nie-i:i&zczaln,. Hinąu.d
zeznaniach, te naodwrót wywiad był au- w zakresie własny.eh mozliwo~ci.
Z pośród lie&nych wynalazców z owego wierzt do dziś dnia, że z11ĆDJienie lisi~zyca powodo„
PTC - - Wima; na boisku Sokoła w Zgie KOMUNIKAT HARCERSKIEGO KOŁA
tentyczny, a list sfingowany.
czasu
:tanotmvać wypada najbardziej rewela'•
k k •
· 'b ~
· d~ rl>rzu o godz. 11 .30 S oikół -(Zg ierz) - SKS.
SZYBOWCOWEGO W ŁODZI.
·
Zdoln y mzymer
.- · · w łosk 1' wpadł na kon- wane Jest przez
'·. smo a, . to?Y.
- · pro UJe gw111z
.
.
W takim sta.nie rzeczy Sąd, nie ma- CyJny,
Zawody o mistrzostwo klasy B n.:i boisku
I. Komunikujemy, że w dniu 15.5 38 odcept wytwarzania włókna HtllClfte«O, kem·' ~ednee •WJ-'2111 11tponam1, ale dobl'y hog W.1nn•
jąc
danych
·
potwierdzających
zeznania
UT o f.!odz 11-cJ Hakoah - łKS Ib; na będą się na lotnisku-w Lublinku IV Zawosystencją i wytrzymałością nie ustępującego c111wa nad gwiaa.d, niebie5k, i w odpowiedniej chwi
boi~ku WKS o godz. 17 .30 B. Koch ba dy Modeli Latających ŁódzJkiegó - Hufca obu stron, postanowił spraw~ odrocr:yć I prawd1iwej wełnie. Węłnę ~. kt6" otnymu- 1i nt11je Jł.
T ur; na boisku Wid zewa o godz. 17.30: Harcerskiego o nagrodę przechodnią ,Aero- rozpoznać ją łącznie ze sprawą obu zafa- je si1; 1 ka1einy, wydobywanej • mleka, nazwał
wynalazca - „Lana italiana", czyli wełnll
Zjednoczone - S okół (Al eksandrów) , na ldubu Łódzkiego w/g następującego pro- teresowanych wydawnictw.
POWIESC O SZARYM :LWOWIE.
włosk•. W ałtróeie „fA#tllł".
boisku Boruty w Zgierzu o godz. 11-ej; gramu:
W powiekiach chiatorycznycb, eksplo1tujfcydi
Polska, kraj w siedemd.Ziesi~clu i paro procentach rolniczy, doceni'ajlłc - w całej rozciułb 11ł~mal wuystkle walnlej11e w~ar~enia ,s-. d1icj1iw
1. godz. 8 .30 zbiórka zawodników przed
śni powagę i inaczenie tero wynalazku dhi na Polski, zł,czone ze wszystkimi jej dzielnicami, dzi.
pomnikiem żwirki i Wigury oraz przemósiego kraju, kraja kt\Sry posiada ponad 6
wienia;
•
ZLOT SOKOLI
milionów krow i td~ie mleko jest produkteip, wnie mało jest opowiada!\ iwiozanych -& dziejami
2.
godz.
9
10
zawody
modeli
latają.:
którego obroty handlowe prze~raczaj=l- znacz- Lwowa. Poza powieściami Lor;ińskiego i. l{.aczkow~
w Rudzie Pabianickiej.
CASINO: Zbłądziłem.
nie swoją su-mą budżet ~ państwowy, wykupiła &kiego, jedynie krótkie w1mianki 'l!I• Innych powieid
cych;
CORSO - I żółty pył. II Helena Gar- patent włoski i przy pomocy sprowadzonych ro1świetl1}ł mroczno przeszło~ć tego kresowego gro
Jutro t. j. w niedzielę, dnia 15 bm. w
3.
godz. 10 loty pasażerskie samolotafield.
z 'Italii in.łynierów, a s· autowców krajowych,
Rudzie Pabianickiej odbędzie się „Zlot Domi;
wybudowano w Pabianicach pod Lodzią pierw· d11, który od chwili sł~czenia aię t Rzeczypo'spolitt
EUROPA: - Mocni ludzie.
raźny" okolicznych Gniazd Sokolic'h, w
był przedmurcem jej prr.ed nawał'"' tatarM<o-tureckt
4. dalszy ciąg zawodów.
sq fabrykę „lanitalu" - „Polana":
GRAND KINO - Wrzos.
ramach którego odbędzie się uroczyst~ść
Otwarcie nllStfłPi lł-ym maja, 'W .io- I ostoJt w jej najgonzych oehwilech. W1tek ten
Podając powyższe do. wiadomości, zaIKAR: - Yoshiwara.
poświęcenia sztandaru miejscowego G111az
d1łnach popołudniO'W}'ch. Tego same~ dnia ~ o podejmuje E. Tom•izewaki w powieści nosz,cej tY•
praszamy wszystkich czołnków K. P. H. i
JAR:
- Na scenie: Ach! co za nogi; godz. 1-9.50· nada Roaglośnia Lódua li.a wsą tuł n Widmo Niedźwiedzia''. Po treść do niej !i~
da.
Na ekranie: Wielki plan.
_ stkie Ro11łośnie Polskiego Radia ~epor~ż
Program dnia jest następujący:. godz. sympat)11ków harcerstwa.
gtitł autor 'W zamierzchły okres wczesnego Arednio•
Il. Podaje się do wiadomości, te realimgr. Kazimierza Lipnickiego p. t. ,,Nowy
METRO: - Dzień na wyścigach.
10 uroczyste nabożeństwo w kościele parowiec
& mleka" reportaż z poświęterua :la't>· wiecza, kiedy to pl> imierd księcia Jerztgo II.
zując program wyszkolenia lotniczego, R~
MIMOZA: ;- I. Pjeśń skazańca, 11. Cy· ryki lanitalu w Pabianieach,
rafialnym oraz poświęceni-e sztandaru,
Lwbw zmagał alt w walkach z Tatarami i Litwinami
terał Szybowcowy Komendy Hufca Harce- gańskie dziewczę.
godz. 11.15 defilada uczestników przed
l zrastał 1 Polskt. Pod względem hhforyczń)'ln po
rzy w Łodzi, organizuje teoretyczny · kurs
MIRAZ: - Ostatni pociąg z obl~fone- , ROZMOWA DYREKTOlłA ROZGl.O,Nl z wid! la jest wiernym odbi~iem Ó"-'~Zefnych 1lt).
przedstawicielami władz wojskowych, pań
szybowcowy, na który mogą się zaprsy- go miasta.
.
RADlOSł.UCRACZAMI.
s~wowych miejskich i Sokoła; g?dz. 12:3.°
tunUw, a jej epizody>ezne opowladanla to wycinki
wać wszyscy harcerze, harcerki i sympatyOśWIATOWE:
„Jej
obrońcy"
I
,,D()Jll
.
wspólny obiad, godz. 15 na boisku M1e1nr. 51 „:
Niedawno obJtl Ro1glośnio L6lł1klł DJ!. 1 'wt&esnego ćycia, pełne wyru11 i prawdy. Na tym
cy 'harcerstwa, którzy ukończyli 16 lat i 7
skim przy szkole popisy 'i pokazy gimna~t)'.'
Stanisław Nowakowski, który w dnlu '7 maja podłożu hi•U>tycanym ro1wij1 aio ły,._ i eiektwa
oddziałów Szkoły Powszechnej opłaty
PALACE:- - Linia Maginota.
pora pierwszy prze' mikrofon nawitzał bez·
czne, zawody lekokatletyczne i !ne~z p1łk1
/
za kurs wynoszą:
PRZEDWIOśNIE - Młody h-rabła.
pośredni kontakt 1 łódzkimi radio1łuchac1ami. akcja, której bohatero1'rie słowe~ ·l ceynem doku~
nożnej Sókoł Łódź - Sokół Pab1an1ce.
. dla członków Harcerek. Koła Szybowe.
~Al<JETA: Gwiazda Riviery.
~zultatem tero plerws~go zetknięcia się mentult na}!zczytniejsze porywy eerca i ducha. Po,
· O godz. 19-ej w ieczornica w sa li p. Stebezpłatnie ;
·
,, „ ,. ·>r l . ' ...RJALTO:· "-.!! pziewczyn:t !)7-dkll miłoścl ' ~go dyre~ ~~lo§n? t tadłb~chńi:a-• 'Wie4ć powyisza ukazała alii w n_akładzie ,,Kiitlnicrt
.,__,,,,..
fańskiego.
Jej obrońcy"
i Dom nr 57" , ?1}1- było ~zereg l~s.tow. na. które d~li ,t. ~· Atlas".
· · dla· harcerek i"harceriy niezrzesi. 'w ko , . ·,stO~CĘ•l;;
~,_ ,,_r;, t ~-• u
- · . . ," „ , ·
· ...,, sobotę, dnia 14. hl&Ja o io<h, 18.25 odpowie
. . z .:.: '"' ,,,,ł ,, .
le zł. 1.·STYLOWY: - Strad1vah.
•
dyr. Nowakowski w c1a4ie dru&{ej & kolei rot·
ZMIANY W ZARZJ\DZIE
CZtOWIEK,
KTóRY ZAPALA żARóWKI.
dla członków K. P. H. i innych zł. 1,50
TON -- „La Habanera''.
~wy a łódzkimi radiosłuchaczami.
Okręgowej Komisji Szermierczej.
Hrabill lanos Berenyf jest tak przeltdow11.ny
Kurs trwać będzie od 27.5 38 dó
URANIA: - Motyl hiszpański.
ener1it elektryczno, łe wy&tarczy, by zl!liiył _si~ do
Na ostatnim zebraniu Okręgowej Komi- 4.6 38 - 8 dni po 3 godziny.
ODLOtONY KONCERT tYCZE~.
ZACHĘTA~ - O czym marzą kobiety.
Zars4d
Łódzkiej Rodziny Radio'j'ej upneJ- ie.rowki, aby j1 ~•pallć. Złośliwi twl~d•t n4wet,
sji Szermierczej w Łodzi zostali dokooptoŻapisy i bliższych informacji udziela II. Niedorajda.
m.ie zawiada.m.i Sz. Radio!!łuehaoy ie W()bec
wani do zarządu pp. Banaś, jako referent Sekretariat Komendy fłufca przy ul. Orlej
Salon Sztuk Picknych Karola Er1edgo, Nawrot 8, tr&Jismisji Opery „Aida" :i: FloreneJi, zapowie- łe dzięki tajemnictym fródłom otgartlucJi energii
:
prasy i propagandy, E. Kaus, jako gospo- nr. 23 co dziennie a Sekretariat Harcersl{ie lei; 151-'55.;· ' d1dany koncert tyczen na dzień 14 mała 38 r. elek~~r.nej, hrabia Berenyi czyta dt> anu przf_iwlfi
„...,, ........ „.„ „..
darz i J. Siekiera, jako zastępca gospoda- go Koła Szybowcowego w każdą sobotę' w
1:0stał przesunii:ty na ló maja 38 r. od godr;i- tle, którego prtd płynie z Jero eieła.
ny
23 do 24.
rza.
godz. od 18-tej do 21-ej.
tł
Triest posiada takZe sw1 eławę „proJDłenlstt"•
t;
..,, nn r. lwiat naukowy Mtocjonował do panił
- Sprawa utworzeni~ w Łod.zi C?~ręgu
NOWE KURSY PLYWANIA
.,
••••••••••••••••łłAnn, Monaro, dokoła której rórtaczała ei~ bł~it·
s zermierczego jest już bliska reahzacp. Został już zatwierdzony statut Okręgu 1 przew basenie POiskiej YMCA.
6.IS Pieśi~l?e~~· r~:~: ~~taj:J:~neot 6.20 Gim ~
·- l .....nt-n dt
••nał ł nawa polwiata, emanuj,ca 1t Jtj tlała. Promlenle tł
słany do PZSZ. do zatwierdzenia.
W dniu 19 maja br. w basenie Polskiej nastyka 6.40 Muzyka (płyty) T.OO Dziennik poranny.' , ".'.!~:•la ewołell l•ohcyelt_ "'11tr1łw oaletp. gMły, ile rn1 p. Monaro ulegała iitkl6cenio~ równo
YMCA, rozpoczynają się nowe kursy pływa i.15 Muzyka (płyty) 8.00 Audycja dla izkół &10
ł
wagi nerwowej.
DZIAL OFICJALl\"Y L. O. Z. P. R. .
.
nia dla pań i panów. Lekcje odbywają się Przerwa U.OO Audycja dla poborowych 11.15 Au·
8 Ollll Z U .
D)'C
Ottetnio gło,no była histo!'ia dw6ch robotnik6"
Komunikat
Wsrdziału Spraw Sęd.i.owskirlt.
2 razy w tygo d niu
. - w po111e
. d zia1
. Jk'I i czwar dyc,·a dla szkół " s'piewaJ'tny piosenki" - prowadzi I. Iiart. ma.
I .X A
ENDE
t od--' cz~kieh, Siko- I Wita.wakie•o, ·kt6"-t.
Obsada rnwodów na dzień 14 bm.
•
.„, 'dotkni„c1'em·
~
SZCZYPIORNIAK MĘSKI:
•
tki. Kurs składa się z 10 lekcyj·, pod kie- p~·of B ·o~Ma' H~t'ł.o~vski. ll.4o .Polonezy •Y?lfo ,- 1
•I. Naw1ret t, tel Ul-li ·
Pillce potrafili beż anteny, baterii ł t. p„ jedynie
HKS E
mczne (\)lyty) 11.a7. Sygnał ~uu i hejnał z Kn·
Yyaława 41itl tilaki plaityca„f, et-S. dz' ki
li 1 k
j
-.
Boisko LKS
16 - LKS. p. JlniiP rown ictwem fachowych instruktorów. Po kowa. U.03 AudyrJ1 południowa U.OO Przerwa.
•aitel„ ........
akw„
•t energ ee trymie• emanujęcej 3 d ntcll,
Bo~sko I.KS godz. 17,15 Z1ednoczone ukończeniu kursu, każda osoba otrzymuje 15.00 Pogadanka z oka7.ji Tygodnia Białego Krzyia· ł•rł'7 "\ • .:~
Uń.tthomić głośnik radiowy. :Wobec wsz~s.tkłth tyCłi
P· PBaE~erk111;~·KS d 16- Orl" - WKS p. Rózyrki\pięć bezpła t nych wstę pów do plywalni.
15.10 Gra orkiestra wiPj~ka pod dyr. W. Sucboc i
Keiaew.i°e]a (ecłłwłet„I• l a-,ra•I) 41lał fen~menów, ll'luka stoi dotychczas bezradna; usiłu·
01s o
go "·
•·
B I' l li
O ł t
k
·
ł d
b
kiego (płyty) 1.3.27 Ludzkie wiadomości giełdo-' ~złuki, poradJ fachowe w &akn•i• •••balg. jęc na próznta'rozwikłać dziwne zjawiska, zachodz•f.:if
Boisko WKS godz. 17,15 Jutrznia ar :..oo a
P a a za ' Urs wynosi 12 Z· O oso Y· we 15.30 W~adommlci gospodarcze 15.,5 Teatr wy wa i •rz•dzaola wo•łra 4om6w,
·
·
·
S
k
t
·
t
p
I
k'
·
Zapisy przyJmLIJe e re ana
p. Ruprecht.
S L
Os 1e3 obraźni dla dzieci „Tajemnica Królewskiego zr. obraa6w. "••łwlełaałe łwl 'lłrll1 umłwieala w ich organizmach.
Boisko TUR godz. 16 - Hakoach - SK p, -au YMCA - Moniuszki 4-a codzienie w goclz. gara" ~łurbowisko dla dzieci scar~zyrh w-g powieś- iY dzle4alaie nd•y, eptawa olłrazlw, c•W.
fer. Bo1'sko TUR 11odz. 17,15 TUR - W1ima p. Spcr· I 8-22. Tel. 250-1 o;
ci Kazimierza Konarskiego (wtmowf.enie) 1615 ram. eraz: eltłity doWr npreti.kcyj .lai.I IOi11tldw
Koncert rozrywkowy w wyk. Zespołu Salonowego · ~a&t•ki pl.\ael w pHlacl lt•rł I pec1t6wek
'
ling.
---Ro!głośni Poznańskiej, Alf"ksandra Karpackiego
· _leleo •lw&rt1 ceCl6aM1• 8'
Na dążywi1mie biednych dziem.
K'~" 1729. Zamiast kwiatów na grób
•1
(haryton), akom, Wład. Rarzkowski (z Po.znania) '
SZCZYPIORNIAK KOBIECY
,
16.50 Pogadanka aktualna. 17.00 Transmisja nabo
ś. p. inż. Wadysława Kwapiszewski.ego Boisko HKS godz. 16. Krusche-Endcr - Wima
żeństwa
majowego 1: kaplicy Matki Boskiej na Jas · · · · · · · · · · · · · · · · - Władysław, .Jaszczołt. d. 20.p. Koś:iclski.
.
TEATR POLSKI.
.
nej Górize w Cv.ęstorhowie 17.50 Nan program 18.00
Boi>ko HKS godz. 17. I~ - RKS P. Stecki. i
Dziś w sobotę 0 4 popcł. kapitalne arcy- Wiadomości sportowe. 19.10 Wiadomo&ci aporlowe
Roisko Zjedn. godz. 16. Z1ednoczone - Makab dzieło Fredry
Gwałt1u co sie dzieje" w lokalne. 18.15 Pogadanka popularna Pl. „Instytut
p. Misink.
abonamencie szkolnym. '
,~lciki~nn.irzy w toclzi" - w~gl. red. Mie~ysław
Dnia 30 maja 1938 roku o godz. to rano w pietwszym terminie i 0 crodz. 4.30
Wieczorem 0 godz. 8.30 d z iś i jutro ko- J.._01ton,k1. 18.25 Utwory fortPp1anowe (płyty)
P? południu w .d~ugim termini.c, w · razie niedojścia do skutku Zgrom:dzenia w
Obsada zawodów na dzień J,5 bm.
m
ed'
o
b'
·
Sk
t t'I '
M
ł
• . t wy. prz~ . OJ ·u e z (y ego " a e szczę
Sz-.CZl'PJORNIAK IU~SKI..
pterv:szym te~mm.1e (§ 9 st~tutu), w lokalu Spółki - przy ul. Sródmiejsikiej Nr. 13 w
scte Agntcszkt ' w której brawa przy otwar- .
1'.o~sko I.KS godz. 10. RKS - Ziednoczone P. 1 tej kurtyn_i~ otrzymują Choinacka. bąbl'OW- i 18.15 Rozmowa z radiosłucha<'zami - przepro Łodzi O<lbędz1e się Zwycza1ne Walne Zgromadzenie Akcjonariustów Firmy Widzew
Dom rn~ak. ~Ks d ll l" LKS _ w·
P Joa. 1ska, Dywmska, Korwin, Mroziilski i inni.
wadzi Dyr. Stanr.sław Nowakowski.
ska Manufaktura, Spółka Akcyjna w Łodzi, z . następt!jącym porządkiem obrad;
Boisko ._,
go z. , a.
ima ·
R eż . W. KrasnOiWiecki.
·
1) Zagajenie Zgromadzenia.
11
1
cliim; k._
IKP _TUR Glaser
W ni edzi e ę o !,"Odz. 4 papoł. wzruszać
0
3
2)
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
B0Il1sko I.KS godz. 12, · .
P· .
: i bawi ć będ; ' '.! widzów słoneczna sztuka 18.55 Odl'zytanie programu. 19.00 Audycja dla Po
Boisko TUR godz }(}. Jutrr.nia - Orlę p. R6zyck1 p
I
F
"
. Z B' . d k'
3)
Sprawozdanie
Władz Spółki za okres do 31 grudnia .1937 rnku i zatwierdzenie
laków
za
granicą:
1)
Warszawa
i
Racławice"
au
. ko TUH go dz.· 11 , 15· SKS _WKS P· Pas~er agno a „ an ny w rez. . 1es1a ee 1ego.
B01s
dycja dla dzieci w optac. prof. H. Mo&zickle110, 2) tego sprawonfainia.
Nasi pisarze „Adolf Dyga!iń!!ki" - audyrja !'te
man. . k0 '!'UR d 12 30 Union-Tour - Hakoach 1
, TEATR POPULARNY.
4) Zatwierdzenie bilansów na dz. 31 grudnia ~ 936 t. i na dz. 31 grudnia 1937
Bois go z. •
·
T egoroczny sezon w Teatrze Popularnym racka.
r. i sprawa pokrycia strat.
P· Ruprecht.
/ dcbiega już kotica. Jako pożegnalne przed5) Udzielenie pokwitowania Władzom Spółki za czas do dnia 31-go gn1d11ia
•
(sta wienie dana b ędzie w sobotę o godz. 8.15
S7CZYPJORN IA K KOBI~CY.
wiecz. a w ni e{fzi elę dwukrotnie: o godz. 4
1937
r.
19.50 Reportaż z poświęcenia fabryki lanitaln w
Boisko llKS godz. 11. RKS - Krusze-Ender 11. poipoł. i 8.15 wiecz. kapitalna komedia
6) Ustalenie ilości i wybór członków Zarządu.
Pabianicach
m11r.
Kazimier.z
Lipnicki.
Przygoński.
.
.
Fredry „Gwałtu, co się dzieje" w reż. Br.
7) Sprawa wynagtodzenia członków dawnej Rady Nadzorczej ~.i Jkres do dnia
Boisko Zjednocz. godz. 11. ZJcdnocz. - Wima Dąbraw s k iego.
23 maja 1937 r.
p. Misiak.
I
20.00 Muzyka popularna w wyk. orkiestry Rozgłoś
Boisko Zjednocz. godz. 12. ł,KS - 1\-lakabi P·
DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI.
8) Potwierdzenie wynagrodzenia członków Rady Nadzor.czej, zwykłych i delegoM
Wileńskięj pod dyr. Władysława Szczepańskiego
5' •.cki.
Kot w b111n~h, teatr kukiełek dla dzieci postano ni
(z Wilna) 20.40 Dziennik wieczorny 20.50 Pogadan wanych, wybranych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 1937 roku, ustalowił odmłodzić również lurlzi starszych - dorosłydi
nego na tym Zgromadzeniu.
DZIAL OFICJALNY LOZPR.
W tym celu w dniu dzisiejszym w sobotę dnlia H ka aktualna. 20.55 Przerwa.
9) Zmiana par. 11 Statutu Spółki Akcyjnej.
Komunikat kapiwna dyscyplin męskich z dnia lZ.go hm. o godz. 20.30 wystawia piękną bajkę Marii
maja_ 1?3~ r.
.
j Kownackiej „O strasznym smoku" wyłęcznie dla d<J
Par 11 brzmi: Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres 3-ch_lat.
Podaje -.e do wia-domos-~i, ze przy ustaleniu dra. rosly~h.
21.00 ,,Aida" - opera w 4-d1 akra-·h Giu~p.
Par. 11 brzmieć winien: Z ogólnej ilości ctłonków Rady Nadzorczej co rok ustę
~11 reprez\.41llaryjnym Łodz i na zawody szczypiornia !
Pozatym 0 !!=Odz. 16.15 w ~oboli_' i dwukrotnie o · p e Verrll:Pgo. Tran~misja ~ Ttarru Mil'jskiepuje przez losowanie 2--ch członków Rady i na ich miejsce Walne zgromadzenie poka 2 War'zawa i Poznaniem w dniu 26 maja br. w godz. "12.15 i 16.l ::i w ni rtlz i rlę o(lh\"dlJ ~ię norma!
go Wiktora Emanuela· II we Flori-nl'ji, Dyry·
Lodzi brani hi;o~lą r orl uwa.gę' ~a,~ęp?jąry 7.~wod~iry : I~ ne p~zrthlnwirnia a.la cMeri tej :amej h~jki.
guje Vir1or de Sahoca, kierowr,1frtwo churciw nownie wybiera innych z tym, te członkowie ustępujący mogą być ponownie wyGruh:'rt II, Kowr~<'zyk, Z1el1mlo, Korh, Fiszer, RaBilety do nahye1a od godz. h w kn;;1e teatru , - M. A. Morosini. W przC'rWie ok. 21.40 List brani.
c z) foki, Bujnowicz, _Grubi-Tl I, ~ałęs~i, Jakobi, :Vi· Al. Kościuszki 57.
10) Wolne wnioski.
· ~- - ~··
Juliusza Słowackiego do Aleksandra HolynsL.ie
tek - w„ 7 vscy z Lh.S ; Kott, Skora, Zurawlow, l'l.ugo, czyta Tad. Byrski. W przerwie ok. 22.37-·
Akcjortariusze, którzy fyczą sobie uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu, -winni
raeiń•kt~, S~bn ~k - 1~szysr~y z ~KS TUR; ~atkn~. --------------,---·•
Frapnent z powi eści Wrrfla pt, „Verdi" czyta złożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia posiadane przez nicii akski, Smolor'-'k - olrnJ z KS W11~a ; And.m3ewsk1, 1
ff IJ p O ,N IJ'l (i O W f'
Tud . Byrski. W przerwie 23.24 - Ostatnie \lia
Dominiak, S:1kwa - wszyscy z IKP; Ka z11mer ~1.ak, '
cje Zarządcom Spółki. Zamiast a.kcji mogą być złożone zaświadczenia na dowód.
d omo ~ci dzien. wieczornego. Przegltd prasy i
" sk'1, Sta- I1 dla naszych czvteloików u o ow ażn i a i ącv do
Rvbow;;Jd, Ba k - wszysry z I]Ks
. ; Kowa]m
zdeponowa11ia akcji u Notariusza, albo w instytucJi kredytowej krajowej.
-n:'koi·;shli, R etz _ w•zysry z KP Zjeclnorzone.
I nabycia w Tea~rze kukieł ek „K o t .
Zgromadzenie w drugim terminie będzie prawomocne, a powzięte na nim uchwaWszysry wymien ieni zawoclnicy obowiązani są do
W
B U t a C h (Al. K cśr.iuszki 57)
dwóch bilel61v z ul J!ą 330/o
1
ły ostateczne bez względu na ilość akcji, którr reprezentowane będą przez A~<cjo
pilneg0 trei:'n;rn. OhowiązcJ_t dopil nowania pow)Żoz e
Komunikat
meteorolb1iczuy
11_ia_i_9_3_6_r_
go !l;Q~ • 1<11 klub„ch.
I ____w_a,.ż.n...y_w_d_n_
.i_u_i_
. 4_m_
. __ - 24.15 Koncert źxczeii, .
ll~Ui!łszy. u~zestnicz.ącyc'h w Walnym Zgr~madzeniu

••
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ŁÓDZ, PlOTRKOWSKA 87., TEL. 126·08
o czym

.

uprzejmie zawiadamiam

Szan, Klientelę.

moją

Moja zasada:
Dobre towary
Niskie ceny
Staranna
Proszę uprzejmie

obsługa.

o odwiedzenie mego przedsiębiorstwa.

is-io mafa o io·
dzinie U-tej
I wlo•eaay

W niedziel11 dnia

P "O R A·N E ff

„

J.łllJZYł:ZNl'
orkie1try dętef pod dyretcf, kapel·
mistrza Tlaoafelda.
Wstęp dla doro1łycla zł. f,- dla
dzieci l uczniów zł. 0,50

Do ••J••tra •póldslelat

„

„

'll·e icie z pollw6ru

Łodzi

Okręgów.go w ł.odsi pod ar 156/Sp.
wci42niittv dnia· 12 kwietnia 1938 roku
przy~ firmie. .Spóldzielozy B1nk Prz~·
my1ł_Gwe3w l..6dzklch z ofranlczon,
odpoWie'dzialnołci~ w l.odzi" nutępu
fący ~wpis:-. Paweł ~anne członek zarz•·
d11 ~marł. Pełnomocaiclwo Ryszarda
Nildigera wyga1ło. Na człenka zan,du
powołany zo1tał Ryaz:ard R1ldiger.

ZAOSZCZ~DZIS.Z
SOBIE

TROSK i

KŁOPOTdW.

ŻĄDAJĄC WYRAŹNIE i
PRZYJMUJ..A,C JE DYNIE
.ORYGINALN!o

Specjalista akuszer• ginekolog
diate1mja

ul, Piłsudskiego 51

1e1. 110.03

Przyjmuje od 8-10 i od 4-S w.
Numer akt Km. 410/38

. OB ~IESZCZENIE .

Doktór

O LlCYTACJl · łWCHOMOŚCI
KQmornik Sądu GrQdzkiego w tasie a
Stanialaw ')kopióski, maj\cy kancelarię
w l.ask11, przy 111. Żeremskiego Nr. 10
na po.d stawie art. 602 le. p. c. podaje
do pu.bl1cznei wiadomości, Że dnia 24
maja· 1938 r. o godz. 10 w Buczku, gm.
łeJta. ~db~dzie się 1-ua licytacja rucho111~ac.i; nal~tących do Juliana Rutkow1kiego, składających się z 6·ciu
6wiń; ·oa.ueowanych Dl łąc;r;ną aumę
zl. 700 gr. - .
Ruchomości motna ogI,dać w dniu
llcytacfi w miejscu i czasie wyżej
oznaczonym.
ł.a:11i, dnia 9 maja 1938 r.
KO.MORNJK: (-) St. ~KOPl~SKL

-Sołowiejczyk
Choroby weneryczne i 1k6rne

ul. Piotrkowska 99
Prayjmuje od 1-3 i od 5-9 wleci,
w niedziel~ i 'wi~ta od 9-12 w poł.

.' • I

ZtlierskaDr ił
Dr Praport
Feldman
10-1

Sądu

3-6

Edward REIC HER

Grodzkiego w tuku
kancelarię

Specjalł•ta

chor&b •kórnycll
weneryczoycb i aeluaatovcla
Leczeaie promieniami RoeatgeDll

w l.asku, ul. Żeromskiego Nr: 10 oa pod·

atawie art. 602 KPC podaje do publicznej
wiadomośCi, że dnia 18 maia 1938 r.
o godz. 11 w Łasku, ul. W1rszaw1ka
Nr. 38 odbędzie się 1· sza licytacja ru·
chomości, aależącvch do Abrama-Hersza
ł-loskowicza, sldadających ,:, z 40 s:z:tuk
Qiszer~,r' _ w~ pełnym komplecie po
5 azaftów oszacowanych na ł11czną
sumę zł . .800 gr. RuchomQ~ci ·_ można oglądać w
dniu licytacji w miejscu 1 czasie wytej
oznaczonym. .
Łasic, dnfa 9 inaja 19_38 r.
•
Komornik: (-J St. SKOPINSKI.

OGl.OSZERIE.
Daia 5 maja 1938 r. Sąd Okręgowy w ł..odzi w Wy•
dziale III Handlowym po • t a n o w i ł 1 1) ogłosić
upadłość Abramowi Hozeabergowi pod firm, „Abram Suclter. Rozenberg", ~) wyznaczyć w niniejszej sprawie sędzią
komisarze~
sędztęgo handlowego Alfreda Kindermaua
a . syad.yk~em adw. Edwarda Piotrowskiego, 3) wezwał
w1~rzyc1ell ~padłego Abrama. Rozenberga, aby zgłosi.li 1ę•
di:Iemu kom1sano~i (Pl. ;Dąbrowskiego Dr 5, pokój Dr 107)
swe wierzytelaoic1 do dnia 5 lipca 1938 r.

Tereny wys6ko połotone, zdrowe, piaszczyste
w pob\H11 linii tramwalowyoh Nr; :Nr. f, 4 i 6.

Informacje:

"

pOWl'ÓCłł

POl:.UDNIOWA 28. teleP. 201·93
Prsy1m111e • ! S-l I rano I od 5-8 1rlecz<>re n
„ niedzielo I ,, • · t ~-12 „ pot.
1

LECZNICA "'it::~::i
DLA CHO·
RYCH NA

I

Numer akt: Km. 360/33
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
RUCHOMOśCI.

Komornik Sądu Grodzkie1tO w Lasku
Stanisla N Skopiń~k1 maiący kancelarię
w Łasku ul . . Żerom•kiego
Nr. 10
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje
do publicznej wiadomości. że dnia 24
maja 1938 r. o godz 12 w Zeluwie
ul. Piłs:udskie~o 4 · odbędzie się 1 sza
licytacja ruchomo ci. należących do AritLajba Koch nana skła rnjących się z
40 metrów
żyta
oszacowanych na
łączną sumę zł. 800 F· Ruchomości moz11a oglądać w dniu
licytacji, w mie,s : u 1 czas.e wyżej oz.na·
czonym
Ł s.c, dnia 1O maja 1938 r.
f\Ómornik: (-) St. ;:,KO .'lŃSKI

al. Pferacldego J,
przyjmuje zapiay na rok szkolny
1938139 codi:lennie od 9 do 14-ej

Clao•oby ak6ra• l weDHJczae

ul, CEGIELłłlA111 4, tel.

USZY, DO'J,

tei. 121-81
).2 r p 5.30-8 w.przyjm. Dr.Z.Rakowski
Przy leoznlcy czyoa:r jest Gabinet Roentgen
do wszelkich prze~wietlań I zdj~~.

Dr.
med.

Przvimuie od t l - l

O&ŁOSZENIA

łlED.

~~d.

1

DROBNE

~~·:~

ez wania na miasto.

L, NI'rE C t<I

69

tel. 141-32
od 8-10, 12-2, 5-8 wiecz.
w oiedz i 'więta od 9-11
I ---~~~~~~~~~~~~
Dr med.
ró1 Nar11toW1cza1

H. KLACZKO W A
poło:lałctwo

i choroby

kobiece

Piotrkowska 99. tel. 213-66
1>rzyJm11le

codzłeo11le

od 10-12

od 5-8

.Or. med,

M. Rundsztain
akaazerja i choroby kobiece

POMORSKA 7,
Przyim11ie od

ir·

tei. 121.u
8-10 r ; "d 4-~ w.

.Spec1ałiata chorób a!c:t>rnycb
wenerycznych i moczopłciowych

Nawrat 32,

t~r:1~! ~t~:u

Pnyjm111e od 8-9,li) ra110 i oJ 5,30-'l w
W nicdz. i święta o;i 9-12 w poi.

Spec. chorób wenerycznych
•kóraych i aeksuałnyc.i

ANDRZEJ A 5, tel.

15~·40.

Przyjmuie 0:1 8-11 ran.., i o::! 5-9
w nieiziele I święta od ::i do 1 o J .

Prywatna Pr:r.ychorlnl•
WENElłDL9łiltZ~4

1e.:ze1ue coor. wenerycz111„h 1 Sil.Jr11;.;)
Piotrkowa ka 16 l.
Od io:li:. 9-1 i uj 6 -9 w. ecz.
w medt. 1 święta l>l g. 10-12 w ,J~
Panie przyjmuje ko >iet1 JeHr~
f' O tł A D A 3 zł,

uoato.r

I•Akuszer•ginekolo
NA.DEL
l
A.NDlłlEJ A

4,

telef. 228-92

pn;y,mu .e oJ 10-12 1 od 4-3

wiec~.

PRENUMERATY:

POSJlD~
I PRlłt:~

Do wynaje:cia 2-pokoje s kuchni'

i wygodami na 1-szym piętrze.

I

K•awcowa z długoletnlll -praktyka,

POKOJ frontowy, słoneczny
ładni•
umeblowany z utrzymaniem lub bez dG
wynajęcia. Cegielniana 58-8.

(

Potrzebo~ panienka. 1kromnych wy·
magat do Jednego 5·c10 letnieao chło·
pczyka i do chrześcijańskieg; gospodantwa domowego wiad: Sienk· ewicza
84, m. 26 od 1·ej do 3. ej.

Gr_ot~ikl I Różne mieszkania do wy.

I

"Silvia" nniwersalne

maszyny do Bufetowe ł kawiarki poszukiwane.
szycia i haftu. Długoletnia gwarancja Zgłoszenia Piotrkowska 84, Ogród godz.
ceny niskie. Katalogl bezpłatnie, do- 13·14..
godne •płaty. Perla i Pomorski, Lódź
l:'iotrko wska 85.
spódniczki. parasolki, męskie kosza le,
łlrawaty, kapelusze, skarpetki

I

M. KOlAODZIE)SKI
ul. Sw. Andrze;a 3

I

~

l OH Jl 11!
I

ROZNf

-

gwarancją,

szero~le fale .Jó?:ef" Nawrot 54 a, tel.

191-8:>:

l~.:znit:a

dla psów

lekarza weterynarii A. M. REICHA

6dań1ka tłi·a

J

kupna

kaidej ilości sylonów szklanych od
1-5 Itr. i miedzianych od 5-30 Itr.
Również kupię aparaty do wytwarzania
i napcł.iiania wody sodowe1. Spieszne
i wyczerpujące oferty do Administrac,i
,Kuriera t.ódzkiego " sub „':iyfony"

•

I Ondulacja grube
trwała, komplet 5 zł. z
naturalne 1oezki i

b) ZAOFIAROWANE

Poszukuję

•

-

1

l'llESZK.llN

Bar tiospoda wyjetdżając sprzedam Łanio byle zaraz Konstantynów Pl. Ko· MIESZKANIA 1 pokojowe od zł. 40
ściuszki 16.
1 kw., I P. z kuchnią od zł. 65 kw. 2 p.
.
.
z kuchnią od · zł. 160 kw, 3-4-5-6 poko
1
Do sprzedąQ{a 2.'2 morgi la.su w Gał.~ jowe, lokale handlowe, pokoje umeblo
ków.rn. !ereu letmskowy. W1adomośc. wane garsonier y od zł. 25 m . poleca
l..uczak Zamenhoffa 2.
„Kosmos" Piotrkow ska 111 t el. 147-46.

]

na Jęcia we dworze u pp. Jnngowskich

Rakiet„ tenil!owe od 6 złotych firmy
"Olmar" do nabycia w składzie zaba- Potrsebne hafciarki ręczne do swetrów Fabr)' ka trykota:ży Narutowicza 57
wek. Piotrkowska 119.

D am ska bielizna, suknie. bluzki,

Alefa

Nr. 62.

a) POSZUKIWANE

Po•sakajt2 pracy. zawód murarz bla.
Ul. Brzezińska 90, Lucbnicki LeonI

SPDZEDJlZ

Mąja

1·go

ły.

HIJPNO.

o1 4-8 wieczór.

Piłsudskiego

nrz&,dzeni •, do wynajocia od 1. 6. 88.
Karolewska 7. u gospodarza.

b) ZAOFIAROWANE

11

H. LUBICZ

4 pokojowe mieszkanie , nowoczesne

do szycia wiosenne modele
z najnowszych turnali. od 3 zł da 7 rl.
ul. Kopernika 22, m. 4, lewa oficyna
prt~
'

100-s1

SródmieJ1ka 28,

gari1~
dtoi::i oddałl U cltowe (utma 1

Piotrkows:ca 67,
11~

z8:letne jest od 1tanu ezy11toac1 nota,
w1dell'a i łytld, którymi jadasz I Czyśó
je plynem L U N A

przyjmuj~

przyjmuje od 8-l-ej L 5-9-ei wiecz:.
Nied&. i święta od I!· 10-t w poi.

DR

j

MIRll WESOUCOWNY

(róg Zaru enbofol tel. 175-77 Czynni.
Strzyilenie psów.

-------------Mieszkanie 4 pokojowe z wszelkie·
mi wygorlarui urzy ul. Tr ę bat ~dej Nr 3
obok parku Szt 1szieri do wynaj ęc ia zaraz. Informacji udzi ela Kancelaria
Zgromadzenia Kupców, ul. Naruto,vicza Nr. 68, tel 1 15 81.

W

iłudz:ie Pobianiekie.i poses ,a rol!o·
wa, las, ogród owocowy domek 3 mie- Pokój
Ś
szkani3 do sprzudauia ul. Chłodna 8,
3UGONA
GEISl.ERA
przystanek tra•llwaiowy.

GC

111

C

nrJ

fł łf

G łówna
telefon 16()..()3

r Brązawy

pinczerek (Rebpintscber)
za wynagrodzeniem
3

zaginął . OdJać
Gdań s ka H4. m.

I
IOd tego dnia
~dy zac1ąłe ll si ę ~(l\ i ć

ko

21.

: a,;par•:I
t>iwiar.11ia do sprzedania spowJdu
DZił
Loewenbr aa Trlamfator
wyjazdu, dobrze prosperu , ąca 1 w dob MIStMMtiPS z;:g~12ti .• ceęw
rym punk cie, of orty pod " r' i wiarnia „
Pokój łaelnie umeblow 1n y z wy ~ o d a 
P&e• 1 czyateJ rasy „Uoberman" treso· mi i telefan w domu Cbrz eści 1 ań 3 kim
waay, tanio do sprzedania Rokic1ń;ka cio wynajęcia. WiaJo . u o~ ~. Za menh uf6. ::iikors:ti.
fa 2, ro. 5.

„„„„„„„111„„„„„„„„„„„„„mll„„„l!ll„„„„„„„„„lllii„„llll... „„„„„
t:ENY

TWOJE ZDROWIE

ł.,d,, Plotrkowaka 56, m. 9
2

Pr1w11ntsidi;iiyjioiuszecbna
• pl'awaml ••kół pabllcsaycla

Dr. BRAUN

Chor. ak6rne weaeryc111e i 1ek1ualue

Dr. med.

„ -..:RU(:HOl\IOśCI,

Komornilc

Nr. sprawy U. 10/38.

•I"

przyfmat• od S-fl I od 6-9 w.
nfed1. i •włęta oci 9-12.30 'opał.

Akamzer • Ghuikolor

o LICYTACJI

Stanisław· Skopiński, mający

rRAUGUTTA 9, k. t p„ tet 'i·

GUM ..?

'

Paulina
Lewi
:,7,m~~~r~b~!~~~o!!~~[ln~

Nume.r· akt: Km. 808137

OBWIESZCZENIE

1peojall1ta elaorA we•erycsmyab
akcSrlff•la i aekaulayck
2
9

LLA"

PATENT FRANC. NR 700 . .:>0q
PATENT AMER. NR.1050 701

1

Dokt<I• lledyem

). CIUPIŃSKI

Bufet bogato zaopatrzony w zimne zakąski, duży wybór
dań barowyob. Kuchnia pod k1erown ctwem fachow„ch sił
i dozorem własnym Dla znawców dobrze pielęgnowane
piwo browaru Okocim.

o:.
~ENRYKOWSKI '..:••m.:.t~ ::.i ~Ol~
fiusiaw Kohn

l11d•

,,...,"

na które zaprasza

Ł6dzka Komunikacja Samochodowa

Sp. z ogr. odp. Łódi, ul. Wólczańska Nr. 232-4, tel. 221-31
Podaje do wiadomojcf, ie z dniem 9·so maja br.
został wprowadzony letni rozkład
Odjazd z lodzi do Częstochowy 2 godz. 4.00 10,00 14.00 19.00
,~
Bełchatowa
"'
7,00 11.30 16,40 20.00
>t.
Radomska
,, ;19.20
~
Przedborza
113, 1O
Włoszczowy
,.
21.05
111
z Częstochowy do Łodzi o godz. 4.00 7,!SO 13,50 19.50
111
z Bełchatowa
~
ti
5,50 9,30 14.00 19.00
111
"
z Radomska
5.00
z Przedborza.
„
l11 20
11
„
~30
:
z Włoszczowy·

tlJ •

powstającej

nowoczesnej dzielnicy

mego n o w ego PRZEDSIĘBIORSTWA pod firmą

Kośc

nastąpi

'Plł""J Ja~ ( [

l

do 1.300 mtr. -

po cenach korzy.tnych w

Dziś o godz. 3-ej

w centrum miasta, przy ul. Al.
uszki 32,
!tel. 270-10 OTWARCIE BA.RU
n.
P·

I -

Natlepsza lokafa kapłfalu!
60 plac:ów budowlangch
2

•

{

mJ

U w a g a Łodzianie!

1

l' I X I N

używam, tyl-

n ajle ) SZe
golenia

myclło

do

Reltlama to o~rótl

...„ ••

··~::am„„„„

„„„„M~-~~--~amlltllllllHl„Dli!'9TS„mPmmm!!•llllllMllBmll„IB!„„mlmSS

Ogł~szeni~ po godzinie 9 wieczorem należy kierować na ulicę Żwirki 2 {tel. 138-28)

[Eity OGlOSZEN •

powierzchnia strony 180 mm. z 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstem i w tekście 50 ir., komunikaty 40 gr.
dodatkiem ilustr. i dod.
R
• nekrologi 40 gr. Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1 łamowy (str. 12 łam5w) 12 s;rr. 1>n'> 1ie 15 gr. oosza'<i 'łlnio pracy IO gr . 7.il
dziec. „M A Ł Y K U R JE R•.
wyraz- najmniejsze ogłr„1tenie l.50 zł., dla bt.1l'obotnych 1.20. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25.d. Opisowe tekstem redakcyjny.u d.2. - za milimetr. Ogłoszenia d wukolc>r .:.> "'>
miesiecznie w Łodzi zl 4 • · nA prowincji o so01r drożej, zagranic:tu 1trójkoloroweo1.>c.JO/o drożej. Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyj~te ogłoszenia d:> zmiany cen bez u;.irze:hie;o za .via :ło n ;e .1..l.
Eł. 4.50 zagr micą zł. 10.- odnoszenie do Za termin druku i treść ogloszeń komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada. Wzmianki reklamowe oznacza si~ cyfrą (Wr). Zastrzeżenie mi1,jsca Qbowiąz"j"
, nied::elnym

domu 40 gr. f renumer.atę można administrację tylko wówczas gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacona 2C0 / 0 nadwyżka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadniczo nie „~ ieniają treści og łoszerii11
przer\tac lylko 1 i 15 każdego miesiąca. nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia ~o:iorarju n uwaia:J.'.! S'\ za bez:ptatne.
Rękopisów zarówno zużytych jak i odtzuconych redakcja nie zwraca.
K onło czelł awe P. K. O. 602-800.
Redak tor naczelny:

ciESLA'W GUMKOWSKI.

Odbito w drukarni Jana Stypułkowskiego,

Udź. Pio~AU W, (~ -2, d_t!a. r~ela).

Wydawca: JAN STt.i'.Jt.i(O N..i ~U.
Redakto1 odpowiedzialny; S f A1'faLA N dAC.dAL~ N .;,.la

,

·

