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Ambasador brytyjski w Rzymie lord
Perth odgrywa doniosłą role w rokowanii!.ch włciko-francuskich.
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obstawienie eranit:U polskiet przez wotska

• .. · •

~„
tJ-_;;ze11ŃJt<A 10 Tel. 1'0-11
,'45C:). :' CENY KONKURENCYJNE

ro.:bg wojsk niemit!t:kit:h na Rrani.:g.

wczoraJsz~o

t:zeskłe.

··

•

w stanie pogotowia.

dze~~~~m:ł~e~~~i:ezf~t~n~ izą:U ~::

Zdenerwowanie w Pradze. Ostre napięcie wzrasta. . Bójki między Niemcami i Cze~hami. 2 Niemców zabitych. ~~~~AcgR~~/~y0fCts~~~gz~~ftJ?ZEHenlein u Hitlera? Demarche brytyjska w Berlinie. Wzburzenie - wśród ludności polskiej, na Śląsku Cieszyńskim
ZDENERWOWANIB.
.

PRAOA, 22.5 (PAT) -

·

PRAOA, 22.5 - Koła rządowe ezechosłowackie tłumaczą wydanie zarządzenia o powszechnej mobilizacji koniecznościa zap.ewnienia w 'kraj.u bezpieczeństwa w związku
z ujścia ml sudeckimi
'
MobllizacJa wywołała w Pradze puwszechne zdenerwowanie.
..

.

OflcJatnle komu- czafącycb obecnie efektywów «Id zapewnlel~Y zarzędzenła ministra obrony na gólno~cł s'lcąncentrowanle w cał)m szeregu
nia w tych niespokofnych dniach porządku, rodowef lecz decVzfa należałaby do kompe..lgmłn ślą.skicb oddziałów wojak~cb,
91>9ko}u · l bez.J>iezeńltwa w paóstwłe oraz tentnycb czynnlkow konatytucy}nycb. MłołGRANICA POLSKA JEST GĘ:STO OBUniemożliwienia powtórzenia ele Incydentów, ster obrony narodowej wYdal Powy.żlze za- STAWIONA POSTERUNKAMI WOJSKA.
które miały miejsce w rótnych miejecowo- rządzenie oa mocy art. 22 ustawy o obronie Wojsko czeskie znajduje się od · rana dnła

n!kują: w porozumieniu z rądem minister
obrony narodowej powołał w &0bote ll{iA
NADZWYCZAJNE ćWICZENIA. zgodnie z
postanowientami prawa o obronie natodoweJ
lEDEN ROCZNIK REZERWY 1-EJ KLASY l
JEDEN ROCZNIK REZERWY 2-EJ KLASY,

ściach repubłlki.

pai't3twa.
CZESI OBSTAWILI oRAMce PO~_

w..,...._

KomentuJ.fic komunikat='

tj:ti;~~~~:~e7t!ic~~~g1~e~o::: ::cCc?::!~C:. :;:C,a~egrattczna~~

czone Sł koniecznością. szkolenia rezerwłstów w obchodzeniu Sfe z nowowprowadzonym uzbrojeniem - podobnie Jak robi się to
w innyCh krajach. Jednocześnie brano Pod
uwa2e konłecznoŚć Podniesienia nłewystar·

na

~~~1~~T.>1en ro~~

Jak wynika z tekstu komunihtu zarqthenłe na powołaniem rezerwbfów, przeprowadza.
zostało wydane J'!Zez młnistr~ Obrony naro ąym na ~ląsku od wcze.snych godzin rannych
dowef z wymieruonych powyzef przyCzYn, dnia wczorajszego.
przy czym nie chodzi ·tu bynaJmńłeJ o -mobł•
Rezerwł~ pawoływanf " I obowłązłdem
lłzacJe, albowiem w takłm W'Yl>adki& nie WY• nałYchmłastOwego atawłenołetwa. a w tzcze
~ .
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W tym celu reprodukujemy P,onitej oryginalny z n a k fa bry cz ny, w który
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1 aopatrzona

fest Jcatda, nuza etykieta.

Polecamy się nadal łaskawym względom Szanownej Klienteli.
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Zarząd
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Browan i FabrykiKwa111 Węglow~r•

•

- Liceum - GimnazjllM - Szkoła · PowszeChna

I

·

Łodzi

Zgromadzenia Kupców m;
. codziennie

łC 1-H O

do klaav

ołerw•sel

zdających

Pocz

i2. 2• ._

s. s.

I'

P r e m I e r y1

10

Dzlł o itod-z. 12 I I
2 PORANKI Ceny od

irimnasialnej.

811!:
„ gr. •I 109 zł.

Cłaudełte

NAD

i

A. ZIMOWSKIEG.0
o d z i, 111. B O C Z N A 5, tel. 121-56.

przyjmują zapisy kandydatów w godz'nach od 9-ej do 14-ej.

osma Zona Sinobrodego

NIEMNEM

Solanka do picia. Kąpiele solankowe, borowinowe, kwasowęglowe, tlenowe, piankowe.
Elektro i wodolecznictwo. Inhalatorium. Irygacje i płukanie jelit.
Zakład

Lec:znics;el'o Stosowania Kąpiele kaskadowe.
Pięknie
Sezon trwa od 13 maja do 1 paidziernika.
i Komisja Zdrojowa w D1uskienikach,
w Warszawie oraz wszystkie placówki

.Powietrza i Ruchu.
/
położona stacja klimatyczna.
Informacje: Dyrekcja Zakładu ~
Związek Uzdrowisk Polskich
„O r b I 11 u" w kraju i zagranicą .

OOOZIAŁY.

Szkoła

Najpopularniejsza gwiazda Ameryki i Europy

llAOllE
DZISIEJSZA.
t .i;

t

MIŁO·
~.-, ·~·

„„.

powszechna
fiimnazium żeńskie
lic:eum humanistyczne

' '

JANINY CZAPCZYHS IEJ
IJ

w lodzi, ul. Narutowlc:za 58.
w . e a: wszystkie szkoły posiada;ą pełne prawa

„

Sekretariat przyjmuje codziennie w godzinach rannych. Tel 115-29
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Ceny od
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Swiatowej !la wy operetka
filmowa, pełna humor~.
dowcipu 1 ezarujl\cycli
ru elodii

W rolach

zł6wnych:

TUSZYN
I

WOJSI{ NIEMIECKICH.
LONDYN, 22.5 - Cala prasa a ngie!ska
podaje wiadomość o demarche podjętym w
piątek po połud!JiU w Eerl nie przez ambasadora bryty;"3kte~o Hendersona. który odwiedził sekretarza stanu w Auswaertige Amt
Weiszaecl<era, zapytując, co oznacza_ją RUCHY WOJSK NIEfr'ilECKICH NA GRANICY
CZESKO-NIEMIECKlEI cd stro ny śląska i
od strony Austrii. \V obecnośc i ambasad), ra W . Bryta nii dr. \\leiszaecher zwrócić s1e
miał telefo nicznie do gen. Keitla, który za:
pcwn ił, że ruchv wojsk maia charakter normalny w związku z opuszcze11iem przez woi
ska kcszar w miastach garniz)nowych· i uda
waniem się do obozów letnich.

I

szkół

państwowych.

.

;?'.GIEPZ

PRZESUNIĘCIA

i przyrodnicze

niezapomniana bohaterka filmow „MATURA"
i 99 S10tJME NIEBO" w swej najnowszej kreacji
w wielkim filmie erotycznym wg. alynnei
powieści VlCKl BAUM
_

l

Stońca,

11------------------------~------i•

„RIALTO".

w kapitalnej
komedii p.t.

101-azy sezon

LICEA: h u m a n i 1 t y c z n e
i matematyczno-fizyczne

Wkrótce!!'

COLBERT

i Gary COOPER

DRUllCl. ENllłl

fiimnazium l'lcskie

Ł

Dziś

(A_~ IN O powt6rzeałe

z a p i s y kandydatów

Szkoła Powsz~t:hna

w

Znak fabryczny

2-u rnłe•łęesny, wakacyjny kurs przyvotowawezy dla kandydatów ponownie
evzamłn

ANSTADTI'~

SP OLKA AKCYJ N A w Łodzi

ul. Prezyd, Narutowieza 68, tel. 115-31
przyjmuj~

Bezpłatny

SUKC. K.

HENI.EIN U HITLERA?
PRAGA. 22.5 ~ R0zestiv sie tu p~loF~
, że I-IENLEIN PRZYJĘTY BYŁ PRZEZ KAN·
CLERZA HITLERA w Berchtesgaden. W iado
moi'ci te j zaprzeczono. W lotach po! itvcznych zapew n iają, że w polow:e przyszłe go ·
tyC'Odnia Henl ein przv;"tv brclzie przn rrem'er<: Il odże, którv rozpocz nie z nim rozmowy na temat sfattr+u narodowości0w ego.
m aiszy ciąg na str. 2-g:en

GASPARON E
l'larłlHl

DUiik - Johana Heester1

leo Slezak
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1
Czechosłowa,cia
..
,,
·' ~
•
„!CTJRIER

:

o z·

mobilizuje!!.

e.1

'ogło'śzo.;3 u:·

ZAKAZ ZEBRAA
'
PRAGA, 22.5 - Wczoraj
ktaz
pochodów i
11
I ac11 połttycznych.
Poseł sudecJrn-niemiecki Frar.'R któr
S~JP1:'Je Henleiila w czasie jego ~ieobeciioś~ ~~~bJ.ęty był p~zez ministra .~praw wewnętrz~

.~by.wania zebrań,

-

'ŁODZKI 0

•

'„

1

Ich

2 NIEMCY ZABICI
R~RLIN, 2 ~.5 - N!e11_1i~Ćk.ie biuro infor-

o

N

·

łicz.~bność

139

niedziela 22 maja 1938 roku.

i

y ·o ·A

~z

czynnikiem ą~łabiający.m Polskę.

wpływy

Przedewszystkiem ograniczenie liczebne

··'

H.
„.

I .

drogą

planowej ·akcji.

macyjne doJ!9 s1 z Pragi, Iż wczciraj nad raSprawę ~ydo~ską trzeba rozwią
nem w p cibhzu k_oszar straży pog-ranicznej
WARSZAWA, 22. {„w
d
. . .
....,n1e
fnsfr1.:imenlem
:• ~ .m. Cheb .z?st.ati. postrzeleni dwai Niemcy
mfdy Naltt• 7.P l ~eJ• OZN ucI.iwal'ł
)J
In oceny roh zydow w naszym pan•twre
l dzie
, dzm
, ~ycia
. . społeczno • narodowego ka, teatr, muzyka i plastyka oraz kino i radio które
•o rzy prze1czązah na r<?wcrach. Jeden ~ wa
do wskie.
l a w .kwe5lii ży. jako czynnik11 politycznego. jl'll przynnle:i;no~Ć id; .~vu . ~a Wle e
me~ zo-stał zabity na mieJSCU druaJ ·zmarł w
1 riJ n ;
.
do
grupy
posia
w obecnym stanie rzeczy, si, czynnikiem
mafa dla
kultun1lnt>go
0.
!zp1talu,
1
•
"'
~a~~c. n) m ce. c~u 1 wytyczną w roz\\11ązywa· dajit: ej odfębne cele narodowe
•
'
, IUJit" Ym normalny rozwój polskich sił narodowych
10. W zakresie szkolnictwa naczelne władze •
. . ATAKI NIEMIECKIE
I·;
r~~o,;;es111. zyd~rs~leJ .<l:~ ?.h~ul ~~e~noczcnia Na 2; Skuii.~m odrębności d01ż;ń po)ityc21n'ych jak l ~aństwow.~cl1 li. stoj~cym na przeszkodzie spolecz- światowe muszą prowadzić w kwestii żydowskiej
. ~ERl:fN •. 22.5 - Na tle zajŚć między ludgo Jest s1 a l wie osc o s 1. 'unklem za~ również skutkiem hiczebności oraz znacznego ~pły- ne~ cwoluc?1, ~tora dokonywa się obecnie w Polsce. planowi! i jednolitą pobitykę, regulującą tę kwe·
nosc\ą r~1 ~m1ecką i czes'lG:!, podjęła cała pra.
rodzajHh
_
pol1tyk1 Polsk'1 .1.
· tl omaga s«ę
· p] anowego rozw1ąza.
·
mew
· łwasc1wą
· rOCnyili
·
pozostawu.me
' · iposzczególnym uczt
• r•-rP
.m„
sa n~em1ecka gwatłowny ataJ< na Czcchosło
.r.'
'
&
lllaAprz'.'z •CZ)l1nlk1 państwowe i społeczne.
tym bardziej zaś wydziałom <CZY profesorom fcguwację. At.ak ten jest t:ik ostry, jakiego do"'
lfll
•
•
lil""t
kc1e. o cparakterz.e demagogicznym j ąnarchicz
ty~hc~a~ nie notowano na łamach prasy nie
m.1eck1ei.
~
myjąc 1ię .c· odzień l'lgdlllłlft Drz/lłJlu11:.ztrz
~Y!11 przeszkadzają w rozwil)zanliu tej kwestii, zagra . -1"""'\_
ZllJIJC priy t!m spokojowi i
.
Kol~ rządo~e zaprzeczyły p~oskom 0
Lab Chem F
„
a nie czyzw_ołaniu w zw,ią~lw z. wypadkami czeskimi
·
' ar~.
nic z nieJ instrumentu rozgrywek partyjn<J -„· poli- ,,{/}:~~~<' ":szeJ~ich typ~w węże pożar·
R~d1c~stagu,, osw1adcza.iąc, że nie jest prze~
'M
I! U
~ I:;.
łycznyeh
<:Jl
..-.# n1cze 1 wszelki sprzęt 1trdoc:ki
"!l zian.e zadne posiedzenie parlamentu w
\J O
I, U
4.
kwestii
w Pol&: e mo
.
.
poleca
Clągu b1e~q~ego miesiąca.
ze hy_c. os1ą~nętc przede wszystkim prŻez jak naj.
;;.
ł.ódr:ka Składni
ca Straiocka
7 · ·· •
Czynmk.1 urzędo.we. st"!ierdzają, dalej. że
·• sp. z o. o. 1.ódt, Al. Kohlaaa.1.i s1,
a
bardz1r
a
..
'1
"
._
,
• . J wy. atne z~n~eJszenie liczby żydów w ' pań
tel 233-73
k,anclerz Hitler · _zna1du1e s1e obecnie w drc~ze do M~na~łuum i że vtldane.i chwili nie
Zwracać UWSg'"'"' na fłrm111"' l
,do,
tw,tec1:mgra~J1
-ęolsk!."1·w/inny
Istme1~re
wśró.d żydów
tendencje
z pqwyżs:r.ych
względów
spot- -·--11:!'11~1!'11-----------~
•
JE-St Rrze.w1dz1any jego powrót do Berlina.
kałcd!lię z• .iak najdalej i(ł~cym poparciem ze stony lowania s~raw żydowskich na uczelniach na własn•
Niem1e~k!e koła urzędowe oceniafą barw a 5z Od
paftstwowych
r ęk ę. N'I~
·
. .
.
. . .
i ąpuszczaln c 1est,
aby sprawy należące do"
dzo rcowazme i_Ytuację po piątkowych i 50ańs~wa
nżo~ąc
si_ę
z
zyczhwo9:uł
_do
idei
budowy
podstawowych
uprawW.eń
władz
szkolnych stanowi·
bG~n ch wypadl<ach na obszarze s11dcckim
!1 d
, "! o~skkieri;~ w Pali>m·nu•, etWfiel'dumy, ły p1'7i>tlmfot b~o1rednicj ingerencJ··1 młodzieży
O zabiciu dwóch Niemców W
J"
noczeome,
uznać
• za głólmy
11. •N.ie Jest
·
·
kierunek
emi :r;c .. raj. ten
d k.
. nal ezy
cel em, ani zadaniem polskiej 'polib~tę nad ra~em . w 1!1·. Eger (Cheb) na grani6 W b gracii. zyo ws ic.i.
tyki nar(>dowościowcj naro.dowa asym/ilac·a · d ·
~Y. czesko-nien.11eck1ei stanowi punkt wyjwywołał mote groźne kom ">liltact·e!
emigra:cjli
Jke?µak ·kpoóezczególne jedno!ki pochodzenia
seta
d'J zapowiedzi,
że Rzesza
niewypadków
może nadal obojętnie
obserwować
biegu
• BERLIN, 22.5 - . W związku z napię- sunięte~o przez Hen~elna, że czeskie or~any
.
·
„
,e mn~za mice s 1ego t re ży,•iem swym
• d
ł
b
także inne tereny emi(!t'acyjne z t
dl , ' d
.
.
oraz s1w1er zoną g uź ą
w czechosłowacji. Liczyć się więc należy z · cierni ja~le wywołał wsród najszerszeJ opinii bczpleczeń.Stwa, policla l żandarmeria nie zapewnione
też
względu
należv
dnżyc'
do r .,,,· nza 'a · hl ego 1 ~ nero u polskiego, wykazały, że są Polakami, na·
możliwością, że rząd Rzeszy zaimie wobec n!em eck1ej przeb'.eg wypadków dni ostat- są w stanie, jak się okazało w cłą~u ostat- emigracji
0 " ' 1„ ni
.
. „,
pro emu ezą t•·m
samy d
lsl · ·
·1
1
zytlowikieJ na 'arodze w&półpracy
.
P
. ~ o kpo ueJ wspo noty narodowej.
Czechosłowacji gfanow~llko bardziej aktyw- ?JtCh na terenie Czechosłowacji, dobrze po- nich 2 ty~odni, dać teJCo zabezpieczenia. dzynnroclowej
mi~· cl • 12 • d otęp\a)ęr. 0 ty ~ilmowoli wobec żydów oraz
Jle w kie.runku większei::o, niż dotychczas za infonnowa~e koł;: wskazują, że pletw~zym Hentein mogłby wówczas postawić katego7 U
·d . • .
ąząc o zachowantia 1pokoJ·u ·ś • d l d _, ·
l
samo zie1meme gospodarcze polslt' • 1 d sk· .
ł . .
" ro
u n....c1 po •
~c ~gu . m1ęqzy rządem czeskim a mniejsze- bezpośredmo zamtereso~anym czynn:kie':,11 rycznie obwarowane żądanie oddania jemu l no§ci. wie.iakiej
i
miejskiej
jest
jed~ym
z
n~J~pJil
~
.hótCJZ~rzdy
zn
a~viaNn1u
zagadnienia
żydowskiego,
O·
1
sc1ą mem1ecką.
:1
w aanym wypadku są Niemcy sudeccy. 1n1„ oddziałom f. s. pełnej egzekutywy na tere- szych
d ·
·
h ·
me3.
Je noezema arodowego doma
·
• · ·
WAżNE POSJEÓZENJE. ·
cJ~tywa ~~ęc winna., wyjść tylko z ich szere- nach, zamieszkałych przez Nlemcow. Dopit- pol k. za s~OJQCydc . przed .narodem i państwem Le2względnie lojalnej postawy w t ga ~~ rdwn1ez
s
im..
ytęzon1t
z1ałalno8c
ekonomiczno
•
~potrzeb
państ
.
d
1
.
s
osu
u
o po.
~~A9A,_ 22.5 - Wydział wykonawczy. gow. Jn1c.1atywa, ·~Jęta w kategoryc~n<J. fo~- ro niewykonanie takich czy innych tego ro- łeczna całego narodu pohkiego winna mieć <llarak- . przewódcóww~ ~- nąrQ. u po sk1eg.o. re. Hrony mas
f
p_art11 1pem1eck-0-sudcckici
na pe-•.:
l?Y .s1e
dzaju
przez
ter pozytywneg-0 i planowego rozwoju polsklich sił poszczególnyc~~~~"S~~~\ ~ącznk~ch m1ęd~~narodow~
naradzenia
nad
i
na tere!11e. Niem- komplikacje
gospodarczych oraz celowej przebuclowy coło§ci spo. stwn.•h ni.e moźe .P.
.Y ows ie w roznych pan
1
o~az za1ęc1a ~tanowlska wobec zajścia w cow eudeckich 1 wych0dz1ć z zało~ema wy~e~n.o ~ g~i;podarczcgo źydą Polski. Realizacja tych wana, heżkarnie df?c dadn~m 'l'Yl)ll?t~ ~vyzyB.ki
• O ~n miu1 doprow.adzić clo zredukowania udziału mierze ~prawom . ' sz o zema. w
Je JeJkolwiek
z.ydow w nHzym życiu gospodarczym.
l mtere1om :panstws.
bitych zostało w Chcb•dwóch Niemców.
13 \
8. Olłecny wysoki ud:z1ial życlów w niekt6rych ski~] rÓ!a vo;o~wlązywamu sprawy :żydow
NAPIĘ:CIE WZRASTA.
z11~odach winien ulec redukcji. Może być ona osię 1koleniu· pof:5 k":y
MO~. O.ST~AWA. 2.5 Tarcia między
1 ywna przypada młodemu potudnośc11J niemiecką ł czeską na terenie Mo1w1ęta przez wprowadtenie ogólnych przepisów pra
R l t
fmu.
•
\vn}'l~h. dających moźno'ć selekcji z punktu widze· n o a a POI ega. na wytrwałym i gruntowraw i śląska nie ustają. W wielu miastach
tylko z fotoaparatem
nia interesów państwowych. Niezliędnvm do osią- srd P!°zygotowamu
się do stopniowego obborawskich mają charakter coraz bardziej
· miesięcznie
gnięcoa tego celu jest również najdalej idące udo. łeczzne~11 ;: podstawowych ~lacówek życia 1 spo
~aso,yy i doprowadza.ią do;'Ostrego napię
st~pnienie szkolnictwa z1twodowego i wyuzago dla do obf{ gosp<?dai;-c~e,go 1 kulturalnego praz
cia m1łdzv oboma odłamami ludno1ści.
wszyatkleh warstw 1połecz.nych młodzieży polskiej boHmJę 0a w !Jlffi dintc.1a.tydwy, opartei na głęW pią.te'k 20 bm. w godzinacll wieczor„
9. Ośrodkfi polskiego życia kulturalnego i spo~
'
'P CZUCIU O powie z1alności' •
nych terenem zajść była Morawska Ostr{.l.r
który naitaniej i na raty nab~ciziesz
firmie
w~. W czasie. z.ebraria członkowie partii nie
łecznego winny za.~h9w~ć pęłnra nie-zaleinoić od
POSIEDZENIE PLENARNE.
.
•m1ec~o ...su.deck1e1 w domu niemieckim zgrowpływów źydowi;kich, wynikających między inny·
WARSZAWA, 22. 5. - Dnia 21 hm, w trz'ecim
ma<lz1ły s1e v:r przyległych ulicac,!\ tłumy lud.
mi z obeenej pozycji gospodarczej żydów w Połaci;. dniu eesj} Rady Naczelnej OZN, odbyła Ili!) pod
no~i:i czeskiej. domagaiąc sie rozwiązania
Zagadnienie to jes1 tym bardziej ŻyWOtne, ze pr.zewodmctwem ezefa Obozu gen. St. Skwarczyń
·
'
Telefon
206-26.
iebrania i wznosząc wrogie okrzyki. Skon
sku1kłiem skupienia żyaew w miastach, przeniknęli ~k1ego ?osiedzenie plenarne Rady, na którym epra•
sygnowane liczne oddziały policii pieszej i
oni do, aieregu takich dziedzin jak np. prasa i k&itż wozda01a z ob~o~ pos:r:czr,.Slnych korni1yj ugadnie
,1'o"nej citoczyły kordonem manifestujących,
no\wfr,tld~~aJ1 ,Jdt przew<td, ~ęcy.
i
~
starają-c się umożliwić zebranym Niemcom
·" N~tęptJ1e Rr!Zedsuwiciielę ppszuególnych okr~
opu~zczenie domu niemieckiego. · Mimo to
gów orp:anizacyjnyt'h omówili najwdniejsz.e potrzepobito kilkanaście osób. Do późnych goby i holąc7.ki swoich terenów.
·•
·
dzin nocnych grupy w y rostków manifestowa
R11da Naczelna uchwaliła jednogloinie wydać
ły wśród okrzyków, przeciw l\O Henleinowi.
do Prezydenta R. P., N11czclnego Wodza Marszałka
Również w Brnie Mor"awskim po zajEdwarda §migłcp:o.Rydza i marszałkowej Aleskan·
Quo vad1s, Praga? - wołai2' dzienniki berlifłs~ie.
ściach w ncicy z czwartku na piątek nastrój
dry Piłsudsklrj depesze:
podniecenia trwał przez cały dz;eń. Na uHNiektóre pisma, jak urzędowy „V()elkischer Be·
Na w!rn~'!zenie sesji, pr2emówił szef OZN ·gen.
c;>, ch miasta manifestowaW' grupy studentów
BERLIN, 22. 5. - Umiar w ocenie wypadków Olbrzymie wrażenie wywołała wiadomość o za5trze. ()bachter", który poświęca sprawie czechosłowackiej S~":arczyusk1, który analizując swoje wrażenia, wy·
i robotnil:ów czeskich, wybifając &zyby w czeskich, jaki dawał si~ tu zauważyć w oó'tłtnim Jenin przez żołnierzy czeskich koło Cheh dwuch całe trzy strovy, podnosz~ w nagłówkach fakt, „eta. niesione z debat Rady Nae7:elnej, a w 5zczególnoici
d')mach ł sklepach nlemłeckicb. Zolinotowa- czasie, został w soLotę Mgle prz1rwanr na 6kutek Niemców 1udeckich. Wiadomość ta rozetzla się nie· ku żnndarml-ri~ czeskiej z btonit palnt i blałt". ~ obra~ kom'isyj zagadnieniowych, stwierdził, że,
no klik:1 wypadków pobicia mieszkańców na nadeszłych w p~ątek w4ecz
. oreiu •wiadomośri o zaj- zmiernie E1:yhko i została wykorzystana przez prasę „Voelkischcr Beobacl1ter" podaje dalej w tytule: J3~~lm"k członkowie Rady Naczelnej pochodził
rodowości niemieckiej. Przez cały dzien pa- €ciach między ludnobeią niemieck, i ~zeską oraz południow11 do gwałtownego ataku na rzqd czecho. „Co Niemcy muszą derpie~. Olbrzymie podniecenie ~ roznych' ośrorlków, z różnych warstw sp,łecznvch
trolowały w mieście silne oddziały lJOlicii i ,tladz.nmi w Chodowie, B.rnie i in. miejscowościach. slow~cki.
I . _dlwny>th ugrup~Wl!lń peli tycznych, hołdują°cych
.:e ludności •f 1bec stałych prowokacyj".
żandarmerii.•· Aresztowano • !kilkadzi esiąt
~o~nym zapatrywaniom !poleczno • polit)'tznym, to
W
art)
kule,
poświęconym'
omówieniu
eytuaci~
Jednak w obliczu konkretnych problemów róznice
l)SÓb.
orpn urzędowy zrzuca całą adpowiedzialno.~ć za o. te . it~tnrly .się zupełnie. Postawa wszystkich ucze•
ZAOSTRZONA KONTROLA GRANICY.
becne położenie na u-ladze czcchoslowackie, „któ- stmkow w stosunku do omawianych problemów by
BERLIN, 22.5 (PAT) - Niemieckie bi«·
ry·~h postępowanie w ostatnich dniach stało w ja- ła rne~r.owa i pozy~ywna. Swiadezy to, że wobec kon
ro informacyjne donosi z Pra~i, że na obsza•ktawcj sprzeczności z zapewnien·inmi rzędu prae. kretneJ pracy realizacyjnej istotnie znikają dawne
rze sudecko ..niemiezkittt daje sie zauważyć
~
.
kiego do prowadzenia dlu uspokojenia w państwie". pi:zeg;óclki in~ywidualn}1~h czy grupowych poglę.
Łód~„ Południowa 2S, tel~ 115-::>2.
()żYWIO'NV RUCH WOJSK I WZMACNIAPnstępow'.lnie Czechów w iłotmnku clo
Niemców dow 1 na~tfpnJe pra,vdziwe i zgodne współdziałanie
NIE GARNIZONóW. W szet'eQ'.u zakładów
Filia detałiczna Pabianice, Z am ko w a 17, telefon „e40
dziennik nazywa „wojną podju-.dowę" (klein Krieg) dla w;pólnego celu.
·
przyst~p:ono do strajku. N11. ulicach kraia
Termlin „Idein Krieg" po1vt11rza się zresztą w oświad . St~vienhając w zakończeniu swojego przemówie·
poleca z bezpośredn\ego Importu znane ze swej dobroci czterolirotnie nagrodzone
p'.ltrole wojskowe. PtzechOdnł<>m nie wolno
I
czcnicich
h6l
ur:ędowycn
w
stosunku
do
Czech.
ma, ze pocłstawą konsolidacji narodu winna hyc
zatrzymvwać się na ulicach. • •
Zbliżony• do czynników miarodajnych „Essen er realna, twórrza i rzeczowa praca dla państwa f naz· mia!ł Asz. na północ od E'1'.er lCheb)
National Ztg." pt. ,,NierJ.ychana prowokacja Cze· rodu, szcf:O~N gen: Skwarczyński wezwał obec!tyrh
RODZINY CZESKICH URZĘDNIKóW WYchów" donosi o „planowym at~ku" na Niemców su- d? \1:z1!1ozema wysiłku nad realizowaniem Polski
]ECHALY W Ot.ĄB KRA]U, K?ntro:a gra111
codziennie śwlgjo
tle~kich. Rz.ąd czeski, zdaniem· dziennlika, przez po· wwlki"J· pot'.'Żnrj i sprawiedliwej.
nicy zos.t~la zaostr.zon~. a matv fuch i;(ranl1-a
.
palone
pieranie 11iepoko.jów stworzył w Sudetach sytuacfo
c:zny czescfowo o~rnmczonv.
nnprężenia. l\Iiarodaj\l•e koła 1iiemieckie diągnic
~eylons~le~ japo611Jie! chińskie
"RAŻENIE NA WĘGRZECH.
d:ticnnik
oświadczają,
że
caly
narócl
niemie'C:ki
BUDAPESZT, 22. 5. - Nadrhodiące z Czecho· 1
K
. .Hl
.• : Darjeehng1, Assamy 1 Sumatry
m,1;aża taki ro:u:ój tt'J·padl<ótc za nie do zniesienia,
ełowadi "'iadomości o wydaneniach, jakie się taJR '
„Berliner Tageblatt", domagafoc się przywróce.
ora-z
francuskie
białe i
czerwone,
rozegrały w cię gu pi,tku i aoboty, wywołały na Wę· 1
a.I ~ węgierskie
nia ~icmcnm sudeckim naturalnvh prnw do egzysłodkie,
włoskie
lecznicze
i
owocowe,
grzc·ch duże u;rażoni~
I
J..ł:' austriackie
stencji stwic.rdl!e, że kwe1ti11 narodowości w Czecho
Wedłu~ niepotwierdzonych dotychcr,a1 wiadO'.
słowncji 111ie da si~ zdjąć z pon..1dku dziennego ża· Patriarcha Miron
roo&~, władrn węgicnkie m'inły poczynić kroki cll·
dnymi wykrętnymi manewrami ani też terroreJR.
lem :;ape1c11ienia potrieb1'ych środków .bczpieczc1i•
na Zamku.
Pod tytułrm: „Ilcstiahki mord dwuch Niemc6w"siwa ria granicr C'Zechos/owacl•iej.
WAR.~ZA!VA, 2. 5. Wczoraj o godz. 9-·t~i
.,Dcrlincr Tagcblatt" stwierdza, 1że zabójstwo to nalc
iy oceniać szczególnlie poważnie, ponieważ popclnio rano z o}\azn pobrtu w Warszawie premiera r11
ne zQ;ilało przez wojsko»-)'th ·~zcskich. Odpowie- muti~kiego patriarchy Mirona Crister•.t g[r;wa
dzialno.;ć za to i;pada na m1d praski, który będ ?.fo kośc10~a JJrawosla\\'nei;:o w Polsce ks. me!!J)O
musiał oświadczyć się jabc z.adośćucz.ynienl;e dać .lita D1ornzy odprawił w Drawoslawnei cerkwi
nioi;e za me>rdcrstwo, popełnione przez podległych n:etropo'·italnei na Pradze diękczynne ·nabolt:!n· :
Lord Halih x przerwał sv.re -wywczasy.
~ •wo, .]il którym byli obecni patriacharcha ' Mi·
m ••ojskowych.
1
Popołudniowy „12 Uhrblatt" doniesienia o sytn. run, mii1.; w r. i op. Prof. Świętosławski, '. ks.
LONDYN, 22 .5
brytyjski wyka- tego r od zaju
.i est
a1- rcczników czes!dch.
r.cji w Czc.chogło11arji oputruje olbrz~·mim tylulcm: n etropolita Visarion i inni.
7,uje
zainteresowanie
w
bo wiem g warai1cie, iakich IJ;l rt ia stidccka
.w
dziennikarPrzed nab oż eństwem wygłosi! przemówi;!·
„Quo
Yad is, Praga?"
i rnzwija
da,
1 skich
koresWieczorny „Lokall Ameigcr'' zmnliesr.cza arty- u.e metropolita Dionizy, na które odpowledz'al
aby nie
do zbyt
doni ost'l tycll rokowati.
i
pond enta Havasa ,
kuł Witępny pt.: „tylko dlatr.go, że byli Niemrami". pf,tr:archa Miron, który nastcpnie udzieli!
e
nia
stosunków.
Na
uw$1.gi ambasadora H c n<lcr- amba sadora W . Brytanii na
Dzicnn1:k onrnwiaj11c 2ahójstwo dwurh Niemców r;u • \;'..l ulogoslawiet1stwa obecurm na nabożcil1>t
M imo
ambasador brytyi- sona min. Ribbentrop
mlaf odpowie w sposó b
alarmuiiJey. Z m z mów
c1eckicb, dowodzi, że państwo · czeskie n•i e pnnuje
oraz ".wszystkim obywatelom polskim cl1:0.e
._ ski w Bcr!lnie
w pi;i.tek po
dzi negatywnej i
w o3tl'ei formie. R!b- dzy ambasa dol'Cm bryty jskim - pisze kores już nad swym wojskiem ani nad swą służbq bczpie· v;te
~~ 1 iam m.
niu, 2..by
czy istotnie
b e ntrop
przy tym' na incy- po ndent H a vasa a mi nis tre m v o n Ribben ·:zcl1stwa, gdyż czynniki te znajdują się w pierwPo nabożeństwie w rezydencji ks. metrbpo·
ptierzucenie woi'k nieluie<kl<h
111anioy doni, któ<y
'°bote rnno i w któ- tmpem wyoik!o,
strnoa nieri>iec.ka uwaia, S~)·ch &7.cre~neh prowokatorów.
!\ty Dionizego i;>rzetożony Ławry Poczajo~>\ ~
i mimo
wy rym dwóch Nici
sudeckich
obecna sytuacja, w
„Angriff" podaje wieczorem w'ladomość z Cze. ki.:_i arc.himandrita Pantelejmon wręczy! Pi ~ ·ia
udzielonych przez sekretarza stanu
''
i
niemi'ecka w
mo d1osłowacji pt, „Praga nie panuje już nad sytuacj1f'. rsze .Mironowi kopię obrazu Matki Boskid fe
'welszaeckera, w sobote w
w
do bardzo
komCZ[1;l wsr: C].
'
pon<>wna demarche brytyjska, · tym razem
22.5 - O ile th o dzi o zagadnie- p\'lmcyi.
W godzinach przedpołudniowych premiJr i
wprost u miri. Ribbentropa.
nia czeslde. to w sposób zn'.lmienny sobotnie
patriarcha · Mi ron zl o ż.yt wiz:rty premierowi! mi
·"
Lord Halifax. który Ullał sie na week-end d_zl e rmiki pary ski e prawie że. powstrzymuj~ •
nls trowi w r. i op. i p. ministrowi spraw zag; -.i
·do 0-x-forrlu. nagle przerwał swój odpoczy- się ocl cbszcrnvch ko mentarzy na temat S)'nicznych oraz wpi s ał się do księgi audienc!l'Zakład
1
nel< i powrócił wczoraj rano do Londynu, tuacji p olil yczn cj w Czcchosiowacii.
na'·uei l\farsza lk~ Sm;głcgo-Rydza.
skąd, nieza<lo wolrny jakoby z teg-o, iż
O ile ch o dzi o stanowisko kół rządo
O godz. 12.45 patriarcha Miron zło ży ł w t !·
basador Henders~ do'konał demarche tytko . wycli, to pod ob nie jak i dzien niki paryskie .
n;tc na Grobie Nieznanego Żołn i erza.
wobec t1tkreta rza sianu Wciszacc.J ;era, katc- z;1chr1wuja o ne całkowite milcz~nie. Te111it
Ur o:zys to~ci skła dania w ie1"ica asystow J a
gc1rycznie pol ecić miał powtórzenie iei de- n~istnwi cni11 prasy ni ~ odpowia tlnly nastroje
ul Płotrkowaka NI'• ·111. Tel. 121-1s
l:omp2_nia honorowa wojska z chorą :.:wi ą i ormarclic u Ribbentropa, jako odpowieclzial- kół dz i01111 i.ka rski c h , \7Jsr(1d ldt"; 1~h 11'1ż. w piq.
1(tstrą , która odegrala ltn1111y narodow e r J·
P ołeca dla potrzeb •mtkól, fabryk i t. P•
nc00 za po~: tvkc zagraniczna Niemiec. Am- lek w •cczo rcm nczcłv si(! pojawiać z zanicn: ;, ń:.!1 ; : polski.
b <'. ; ad o r Hende rso n oświadczyć miał nicmic- p:c!cc !ęn"cm wiadcmo.'ri n przetiegu wydaO godz. 13-ci premie r i patriar cha n 11r.u ·1 -„
!lzkło i poreflenę Jaboro~yjną fnbrylt• krajowych I zagrnnlcznyeb. Cyrkle znanycr .:il
ckiemu mi~istrowi. spraw. zagranicznyc!~· że ''~eń c1~chn.l'1!owa?l<ich. Wiadon.10ści o 7.ab'
f11.bry11 Gerlacha, Richtera i Maho - pierdiewI1e. Termometry chemiczne, koUov.-~ '!:I ki Miron oraz me tropolit a Visa rion b:, li prz) ~ ;;
rząd bryty 1s ki zdz1w1011\'. .ie.st nl1!11ow;i Nt~m- C;n rlwoch )\l1cmci.:w w Chcb, !dc!rc nac\c?z!:·
ci przez Prezydenta R.P. na ::n:diencii na Za•n·
po. kojowe, zaokienne,
i t. p.
optye1oe '.lelua. krajowe. dwu1,1gplalrnwo
ców sudcckid4.przysta01<'t11a do rokowan w w SClbtc w połlllln1e, a n ash'on le 1nformac1e r·
do pntrzenia z bliska I w dal od tł. 25,-. Oprawy do okularów. bino({Ji rótnycb
ku Królewskim.
·
Pradze. Amba&ador Henderson podkreśli ć interwem:ji brytyjst•iel w Berlinie, a przed1•
fnso11ów z111nej fa bryki krajowej _I woka" oraz \ła"gran1czne. Respirał:ory. Lornutki
\Viec1.ore1n ndbyl się obiad w salonad 1 Pre
miał. te rzad czechosłowacki 11sluchał rad, w szystkim glc<;y p rasy ;ii e~1icckici. zaczc;i„
tealraln& i polowe. Mikroskopy szkolne do bndnłi nat1ko .\· ycłl, la bor a tory ."nycłl
zydium R.a<ly Ministrów.
udziclonyclt mu przez rzącl brytyjsJd i po- wvwnlywać. w knl:icll polityczn ych Paryżr
melalof( talioz.nycb Polskich Zakł11dów Optycznrcb, Sp. Akc. Vf Wargząwie. Po au \]icno:li Prezyd ent pc<leimowal na!" ,: r
Nąrs~d:i;la lllka rski11, aparaty qe> ciśnienia l1rwl oryg. Boullitn - Meble 1tpitaloe
l('zynił sto sowne kraiki,; . aby„ pr?-Y:~oto""'.11c i<iln;. wraż:.:nic. Kniei n~ . r 1r z;p·szv. nti gocl;
~hę Mi rona i metrorolitc Yi.sariona śr:;~. •Jani!:i<
wyroby gumowe. Aparaty i przybory fotograficzne. Pn:ybory ortoµedyczne ial<
płaszczyzn<; dla rnkowan z f'1enlemem. N~e- l-c1 pocz;:lv ;1;iplyvn 1c ~o Pai:vżn 111fmm~c~
\V czasie obia du wr glnsili przemów ienia -pasy rupturowe brzusz:nll. proatotTzymacze, wkładki na płaską stopę bandaże 0 JOEAL"
111iecka partia i::udccka tymczasrm od0pow1c- o n:Ldzwycntnym pe~1e·lz;:mu radv mlf!
Drcmicr ~en. ~l a woi - Składkowski i premier
pollczocby gumowe I t. p Reperlilcfe manomątrów kotłowych.
l:.ENV NISKI ::
dziala odmownie na zn proszenie rządu w ~ltów w Pr:v.h:f', a C:"!e j o :zapowiedzi ultL
. .ttriarcha· Miron.
Pradze oświadczaiac, że nie może przyst<1- n•at11m rzidu niC'1•1lcckiego do Prai?i, ldórr
•[f'lji
Fi
±JU:łJt
Wf'łBE n "tł·$, '.
pil'. d o · rckowal1, efo.póki nie u~yska ok~cśl~- .sir di •t:vchczi s n~c. poh;·i ~rdził~~ a !~a·stę~<
~1ych gwarnn.c)'j. R~9''1 pfyty1sJ<i .uw;ug., ze 1nformaCJe O· częsc1owe1 mobihzacJl dwoch
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przytęty

Nit!pokói w ton gnił! i Pa gżu.
Interwencja brytyjska odrzucona ; przez Ribbentropa.

~ząd
slinow\~1<0
wyk~ętne,
duże
ytuacią
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wr;:iżcnie kołach
5 działa:ność miały wbśnic stanowić część ·składoważą Spejąlne
chosłc.wacii
ruchliwą
wywalała dcp~sza berlińskiego
dopuścić
IO"Oźnejlo zaogn!e~ bardz~·powyższe
kcrnentującaWilhelmstraąse
interwencję
się
dcmarclł~. jaką
udzielić
dość
mię
podjął .iuż
pc•h!c!~
ujętej
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powolnć si~ miał
~u
nastą' ~v
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czec11osłowackiej
uspakajających
postradało że
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SZUKAMY··ROZWI
najwięk.szej

Szuka~y generatn.ego sposobu na doprowadzenie narodu i państwa do potęgi.
Po~ ty~ względem ist.ni.eje prawdziwa kon
soh?~CJa. obywatels~~ej my~li w Polsce.
lst111e1~ łednomyślnosc . • Dośc posłuchać
rozwazan chłopa, robotnika, rzemieślnika,
k~pca, przemysłowca lub inteligenta, aby
się o tym przek?~ć niezbicie. Tak, szukamy, ale czy zna1dz1emy?

zagadki

...

\

Z"A N I A

.

···.

d~udziestego ~iek.u
"·

Dochodzimy do rewelacyjnego wniosPrzemysł włókienniczy w Polsce otrLy- go upośledzenia gospoda:·cze!!O i przecho- na wzrost j>Otęgi Polski. Niestęty, jest on
1
ku: niemieckie s~dzielnie mleczarskie na muje surowiec za pośrednictwem Państwa dzi do szeregów czynnych gospodarczo. powsz:echnie·,·inany, a małostkowany.
Pomorzu opierają· się w najniższych
Polskiego, otrzymuje waluty - od t~goż Typ ó'·głowie pełnej lotnych myśli a sercu
Jan Stypuilmwski.
stawach w ogromnej większości na żywio- Państwa Polskiego, stoi dobrą i tanią
I pełnym dobrych chęci nię jest jeszaze 1
•. •
le polskim. Z obliczenia przeci'ętnej do- cą robotnika polskiego, zbywa swoją wy- j rzadkością w Polsce, ale ta bierna masa
•••
+
W
stawców wszystkich niemieckich spółdziel- twórczość prawie w 100 proc. konsume11to l poczyna gwałtownit;., przerzedzać się.
ni mleczarskich Pomorza wynika, że Polaj Przez 20 lat nie można było odrotić zacy stanowią blisko 70 proc. ich ogółu.
niedbań, ale dziś ma już kto w Pof~ce słuWniosek z powyższego? Ten, że spółchać nawoływań do czynu, do czynu gosdzielczość ·n iemiecka zawdzięcza w pew·. •
1podarczego w szczególności.
Weźmy najbardziej skrys~alizowane nym stopniu, nie wahamy się powiedzieć
Kadry praktycznych działaczy roS1ą,
pod względem polskości, najbardziej „wy- - wcale znacznym, swą pozycję spoteczeń
ale niedostatecznie szybko. Stąd oglądanie
się za masą, za „klasą socjologiczną", któu Kcaa:sare
p;1w.1
ra podjęła by trud dźwigania Polski, stąd
gwałtowny w ostatnich czasach nawrót Ck>
chłopomaństwa, dq wsi, jako
potężnego
rezerwuaru polskośd i sił narodowych. Nasi politycy wskazują na odrodzenie gospodarcze i kulturalne państw bałtyckich przez
chłopstwo i domagają się wejścia na tę
"1 drogę.
'.
A więc jesteśmy w poszukiwaniu dróg
••
zaktywizowania
narodu.
WYTWORNE SAMODZIAŁY.
Aktywność ta poszukiwany sposób
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URLOP WICEPREMIERA KWIATKOW.
SKIEGO.

APARATV • BŁONV • PAPIERY

WARSZAWĄ. 22.5 Wicepremier
,
Kwlatkows.ki wyjechał wczoiraj na urlop, z
MARKA ~ŚWIATOWA
wl polskiemu. A do kogo nalezy dyspozy- !którego powróci przed IO czerwca. W minicja, własność ł dochód z tego przemysłu? sterstwie skarbu ?:astępować będzie wicepreDO NABYCIA W fOT051<tADKH
70 proc. ludności w Polsce - to rolni- miera wiceminister Morawski. Termin IO
cy. Ale dochód z rolnictwa w drobnym czerwca uv.,rażany je~t jako koniec krótkiego
.
I okresu zacisza pohtycznegCĄ w połowie
robione" społeczeństwo w Wielkopolsce stwu polskiemu.
ułamku nalezy. do polskich rolników. Czy czerwca bowiem oczekiwane Jest zwołanie
i tę gałąź życia, któremu ongiś - przed
Dalej: praca Polaków wzmacnia tywłoł taki stan, iwazywszy obecne znaczenie sesji nadzwyczajnej parlamentu.
:,
woJ·ną
Wielkopolska inn b ł
·
· · cki ·
"ł
podar
Polski w Europie i Swiecie - nie J'est rtaj- ~
w
a Ya swoje niemte ' Jego si ę gos
czą, a co za- większ„
zagadk„
dwudzlestenn wieku? I
BOMBARDOW ANIE MADRYTU.
ocalenie, t.j. spółdzielczość. Czytamy w tem Idzie rosną środki do rozwijania akcji
"t
'Ir
,..„Kur. Pozn.'':
germani7.acyjnej na ziemiach polskich.
Jest to w każdym bądź razie paradoks ży- f
MADRYT, 22.5 - ,pomiędzy godz. 2.30
„Spółdzielczość niemiecka stoi dziś nieNa przykładzie prosperującej• ~iemiec- cia polskiego.
/ a 3.30 baterie·wojsk gen. Franco bom?armieckimi rolnikami. Z rolnictwa tego, które klej spółdzielczości uwypuklają się dwie
•
•
•
~ 0.w
a~y Ma drJi, zwła~z~Óa t P~~łccn~o~~~o
1
1
- rzecz znamienna - nie odczuwa w ta- umysłowości, dwie metody postępowan~a.
Istota ~gadn!enit1. nar?du polskiego "'. la~ ew~~ezue~i,en z~~faj~c ~~~~~o~ łóżk~
kim stopniu następstw kryzysu i przemian Niemiecka solidarność idzie tak daleko, te prze~moweJ dobie obecnej polega na przeJ brata .konsula l raniąc 4 osoby:
strukturalno - gospodarczych Polski co na- niemieckie placówki gospodarcze z mini- ścid z pasywnego stanu do słatt~ aktywneROKOWANIA FRANCUSKO. Wł.OSKIE.
si rolnicy - rodacy, wyłaniają się siły do malnyml wyjątkami pracują tylko niemiec- go. Dotyczy to,. przede w~stkim! gospoRlYM, 22. 5. - „Tribuna" w korespondencn 11
dalszej aktywizacji gospodarczej ł polity- kim pracownikiem fizycmym i vmysłowym. darki naro~oweJ, któr~ dopiec() da.ie klucz Londynu
donosi, te zdaniem angielskich kól poli-:
cznej żywiołu niemieckiego w Polsce.
Popieranie kupiectwa niemieckiego przez do. wszelkieg<! ~JU sezamów~ cho~by tycznych. rMmowy franeusko.włoskfie nie zostan'ł
W akcji tej niemieckim spółdzielniom, Niemców jest .notoryczne".
lnajfantasty~me1szych. "':szystkie wysiłki podjęte przed 2~ maja. !tiedy to 1 okazji dnia eoli·
wkorzenionym w teren, przypada niewątNie mniej na Kresach Wschodnich naszy..;h !llęzów stanu, ~htyków, publicy- damości Włoch s narodową Hiszpanię l\lu580linl
pliwie rola czołowa. W tych samodzielnych spółdzielnie ruskie biją polskie. Biją, gdyż ~ów, działaczy, nawoł~jące do prułama wygłosić ma przemówienie poltltyozne. Na mOW{' t{I
oczekują w Londynie s wielkim zainteree<>waniem.
placówkach interesu i polityki niemieckiej mają lepsze metody pracy ł większą za 80• ma bierności narodowej są przez nasz myszkoli się zawodowo dorastające pokole- bą aktywność swego społeczeństwa. Po- śląc}'.' ogól nle tylko aprobowane, al~ wręcz
SPRAWA POŻYCZKI AUŚ'l'RIACKIEJ.
nie młodych Niemców. Z doświadczeniem dobnych objawów pasywności społeczeń- przy1mow~e z pewnym. roznewruenled!.
RZYM, 22, ó. - Komitet przedstawicieli państw
zawodowo - kupieckim przenika ono na- stwa polskiego można naliczyć dużo. SpraSytuacja ule~a zmiame, choć powoln~ które gwarantowały 4111życzk~ anstriaeko. obradował
stępnie dcf miasteczek wielkopolskich l po- wa abstynencji rodaków, miejscami kom- na naszą korzy§c. Myśl gospodar.cza i czyn ostatnio w Rzymie, nad sytuacją, wy!Wollzonę w tej
morskich, zakłada własne warsztaty, tu pletnej, w życiu gospodarczym na teryto- gospodarczy tracą ~harakte~ ehtamy na d'Zliedzinie prze2l inkorporację Austrii do Rzeszy,
W dn. 20 bm. ogłoszony został oficjalny komu·
właśnie na ziemiach zachodnich, skąd riach naszego państwa jest powodem stale rzecz powsz.e7hności. Przeciętny .obywatel,
nikat o naradach. Równocześnie zdecydowano zwró
przedsiębiorczy, młody, polski element ku- wzrastającego zadrażnier.ia społecznego. S7.ary ~łowie.; w Polsce przesta1e być te- °c!ć aię do rządu Rzeszy z propozycjami uregulowa·
piecki i rzemieślniczy emigruje w głąb Pol- Obejmuje ono coraz dalsze kręgi, gdyż oretyk1em i moralizatorem na temat nasze- nia sprawy pożyczki austriackiej w drodze układu

I

1

handlu, rzemiosła ilość budzących się wzrasta. Nawet b a r d z o • • • • • • • • • • • • l l l l • • •
ważne placówki, potworzone • przez PańCzy Polacy również już tak postępują? stwo Polskie lub przy jt>go Intensywnym
udziale - dawne, nowe i najnowsze - s~
poobsadzane przez element niepolski.
Daje się rnuważyć wprost pQ-.vszechne
zjawisko, że Polacy są tolerowani •••na najpro&lmy obejrze6 1pecja\ny 1ktad dywanów p. 1.
niższych szczeblach gospodarczych.
Do·
chód, zysk - jest - że antyteią polskości·

ski dla

spolszczenia

przemysłu.

Zanim pan kupi dywan

„DYWAN

ŁODZKI"

wł. Ryuard Mayer, Ł&dź, ul. Zawad•k• I

róg Piotrkowskiej, Tel. 172 28.

Czyżby należało poddać rozważaniu łe7.ę
że właściwością polską jest nienawiść Lic.

• I
Oo ZIT\i'Wonlo

dochodu gospodarczego?

płukania

ut)'wojdc

zupełnie

jak w bajce I Pewnego pięknego
urodziły się wszystkie pięć,
pełne życia. Lecz skóra ich była niezwykle
delikatna l Jak pielęgnować ją? Olejki~
oliwkowym - orzekli lekarze. A potem ?; '
Jedynie mydłem na olejku oliwkowym t
Palmolive 1 Jaka cenna rada dla matek I

dnia,

Dzięki Palmolive skóra staje się elastycz-

na, gładka'i' świeża. W ten sposób użycie
mydła Palmolive jest zabiegiem piękności!
ł

„Z chwllq gdy :TluLna było utyć mydła z wodq,
wybraliśmy wyłqc...nle mydło Palmolive do codzlennef kqpiell tych sławnych w całym łwlecle

mi.i;~zynorodowego. Rokowania z rządem memiec.
kim rozpo.czną się prawdopodobnie w Berlinie w
najbliższych dniivh. Sir Frederic Leith Ross, który
reprezentował rzQd angielsliili na posiedzeniach komi
tetu w Rzymie, reprezentować będzie również An·
„glię w rokowanidch beriińskich.

AUDIENCJA LUDOWCÓW NA ZAMKU BYLA
ODWOLANA.
RZESZÓW, 22. 5. - Jak donoszą PAA. 11 Rzeszowa, wyznaczona poprzednio audiencja ludow.
ców na dzień 19 bm. na Zamku, ż'<l'stala telcfonkznie
odwołana w dnriu 17 bm., o czym zawiadomiono me
cenasa Klo.ca w Rzeszowie, z tym, że co do terminu
nudie!Jcji nast~pi ewentualna nowa decyzja.

..

„.

W Polsc:c I o Polsc:e.

~ Q&. ~ ~

dzieci".

jeden z polski<!h czlonkó'W komitetu rozjenJllWl mieccy" właściciele gruntów, którzy w istocie
„ wsró
• d ludności mieJ·scowej, należ•
· ze
· g d y zwain·ia się
· mem1ec
· · k'1ego są. polsk imi Kaszubami. ()trzymają. również za- wy.zna.we.
go wyrazi·ł się,
f uw.
l
„
0
robotnika z powodu jego niezdolności, to rozu- płatQ za swe grunta.
ceJ i~Ja me d? C'.erkwi prawosławnej. Do pror r
•
·
b~s~czow ~atol~ck1ch zwraca się licznie także
1k d k ·
0
„~zno~.- zu~
~.~~asijoP~.~=~i~ ~kf:hr~ot~~ni~~~.c1~:;~~as.ł~a:; hlaS"~o ~~:~z~~j~z~::~~ zpi!~~~ne~ud~~~ae~ mieJ?co.wa mtehg~ncja prawosla:wna z prośbą o
~"
'1
h
b k"
I dó
lt
przyJęc1e do Kościoła. Oczywiście w większości
w~rzu;~ i~ „na ru: ze wzg. ę Vf ~o 1 ycz- nych na Hel~ nie _bardzo im się podoba? Trze· powraca do katolicyzmu szlachta zagrodowa
Dążenie do kolonii coraz wyraźniej staje się\ jakQ rynki zbytu, Potrzebujemy całego szere- nych. lakich. ~ensa~~J ( !) do~iadnJe się k()res ha było. po,~iedziec .tak odraz u - a wtedy zao- którą w okresie zniesienia Unii przez carat ru{,
koniecznością dla państwa polskiego, Potrzeby gu surowców do produkcji fabrycznej (bawełna p~ndent •:Berhn:~ lagebl~ttu 0 ~ „pew~~go szczędztlibysmy sobie trochę czasu i papieru.
podstawie ukazu zapisano bez pytania się jej
k~l'O.nii są uzasadnione względami populacyjny juta, kauczuk) i do konsumpcj("(kawa, herba- c lon~a .< .) .pols~i~go konut:tu rozJen~czego ·
zgodę .w poczet wy.znawców prawosławia. 0
nu i gospodarczymi. Przyrost naturalny wyno- ta, ryż itd.) W r. 1934 przywieziono tych su· d U~ycie .tak Bna;:vnego aigfme,~tu. Jest tylko
SPRAWA BEATYFIKACJI HETMANA
. Z~mana wyz~ania odbywa się bez wywieras1l w r. 1935 na 1000 mieszkai'1ców: w Polsce rowców za 300 milionów zł (39 proc. ogólnego . 0 "':° ~n, z~" eJ mer Tageb att
d)'.SI,>onużóŁKIEWSKIEGO
~i~ Jak1egokol':"iek nacisku ze strony władz ko
12,1,
11,5,Fw Italii
tnza Y:U 0'": 0 em f~zd~czot·wym. d ie~ieJb na-,
W t"godnik.u
Prosto z mos.tu" portis7JTI"
scieln ych ' cywi1nych czy WOJS
· k owych. Nawróce
h
7 o w BHolandii
··
·· 9,4, w Niemczech nimportu).
· Chociaż „szereg surowców
h . fabrycz) b J~
p1ę owac na1ezy pre i ię ego ro zaJu ro oty.
J
• lk"
. ,,
' , w e1gn 30 ~e rancJl 0 .5.
yc mozna zastąpic (wytwory c emiczne 1u
Ob . d ł0
śl k
d0 tak' h t
k,
w numerze wie anocnym sprawę beatyfikacji ma są samorzutne i wypły\\ają z osobistego
Aby zrozumieć fep1ej cyfry które podali~rny wyrugować rodzinnymi (np propaganda lnu) . e~ie osd nt, ąs u
hicd ~ osun ~w, I hetmana żółkiewskiego. Obecnie tygodnik ten przekonania, co mialv możność stwierdzić różne
Wj żej, stwierdzamy że od r. 1925 -1935 w cią
a na użycie konsumpcyjne ~ożna wpłyńąć ha- zde c. cąc z~ Qbwo ic n~ szego za_c 0. ndiego sąs'.a· I zamieszcza następującą relację z Rzymu.
komisje i osoby zainteresowane
1
·1'
t ·
·
od
.
.
d
a nie mozna Y woo-oe ruszyc za ne"'o meW'• ' d
'b
. .
·
.
. t l d · ·
10 wa
I tPplr:-}ro4s600u
gu h.
nosci ~ynol~J b w33y4s01ąO~ Ji:neudJnąacko'zangp. (\p~ze~ l powiedn1ą lp!'opagan ~' ~o mieckiego robotnika" obywatela po\skic~o I Fak '-- .t•. f"ksro . naJhardz1e~ zaa\;~nsowanych spraw . •
cac .
'O sce , , osiągaJąc 1cz ę
,
,
ra n1enie 'O ma zasac mcze znaczenie te 1 . t .
· 1 . t
, .. ·.
1
·acyJnyc
,
a
mianowicie
królowej
Jadwi
KANAŁY PRZEZ PóŁWYSE
H
.,.,a
Y
w Niemczech 3,500, dochodząc do liczl>y ludno- które w miarę rozwoju gospodarczego .b.E_dzic k :\ JC~ bzte .~~~owiec z~nta rczą ]Jrow:nicz. i po 1 gi, kardyn:l!'a lfozjusza i ks. Piotra Skargi znaj
W
. k
b d
.
p
ści 66,600; w Italii 3,900, osiągając 11-l:>ę lud- wzrastać.
'9
s I~ l IO.~ n1 OVI' ~ w ramac l u ow1ązuJących duje się także sprawa beatyfikacji hetmana
związ .~ .z wy. u o.~amem por.tu ~y.oacki~
11ości 42,GOO, we Francji 2,730, osiągając liczbę
Niemniej waine są kolonie jako rynki zby- ustar„kazd~~~ IJI~codaw·V ~olno w ~olsce żólkiewskiego, której postulatorem jest ks prof ~~d ':tl~ł:tdj sła;~~v 1~. m~daleko Wiel~l~J Wsi,
ludności 41,940; w Holandii 1,527 dochodząc do tu. Możliwości eksportu do rynków europej- ~w.o nic w 0 _c_e pracowni ~
ez wzg1ę u na Wojciech 'l'opoli,Qski.
·•
·
'
.
a ym. a Y iem c?raz bardzieJ, aktualogólnej liczby ludn'Ości 8,3!J2; w Belgii 810, O· skich coraz więcej się kurczą. Dążenia państw .Je&? n~rotd~~?SC·N~1em_a cr~a.po:':"oiul t~~ktoOstaLnio, na skutek gorliwych starań charge ~~lJ~~n ~es~~~ przeko)am\ przez połwysep
si<}gając liczbę ludności 8,276.
do zupełnej samowystarczalności zamyka po- W1;1C ro. 0 nB~i~ine~e~cog;bl:ft~~J ni.z 0 ~ .o~v te d'affaires przy Watykanie, p Janilt<".vskiego wielkim 1::n~r oryWJy P0 ąc~,Y tzatokkę Płucką z
szczególne rynki zbytu W , p 0 1 k'1
"ł mimo, ze „
a
naJwyrazmeJ
ora k h'15k
G ·r
· b
.
zem.
y1conan1e eg·a ·ana u posia
Polska idzie więc do przodującego miejsca
. z . s.
·upa 3:w my, spr~wa ~atyfikacji da wielkie znaczenie gospodarcze dla całe 0
2 508 .1 · ywoz1 93 s . ~ynosi f go się od nas domaga!
1928
w. E'.uropie. P?d wz~lęd~m .lu_dności,. lecz a~y to ~76 mil~· zl ~iusim1;1 je~~at ~k ~:~:; ty~~o
Drugi artykuł, jaki przynosi ostatni doda· wielkiego hetmana Jest na naJlepszeJ drodze"· •wybrzeża polskiego, przl!!e wszystkim jedn!k
miejsce Z3;Jąc, .1~us1 w1edz1ec, gdzie tę liczbę zatrudnić dużą ilość rąk r b po h . ' . Y tek p. n. „Deutschtum im Ausland", poświęco
~la naszego rybołówstwa morskiego. Obecnie
ulokować 1 co JeJ dać jeść.
za ten eksport uzyskać dew~yoc!ic \ ID:~Sll!IY ny jest Pól:wyspowi Helskiemu. Zobrazowawszy
OL~RZYM~E KWOTY,
statki rybackie ,udające się na połowy na zaA oto jak wyglądają powierzchnie i Jud- zbędny przywóz ·1 pod tym ,;zgl~d:P acic n~e- : obecną sytuację na polskim wybrzeżu, autor
Przeszło miliai:d d"łli
' ie milionów złotych ch'Odnią część wód Bałtyku z miejscowości polo
ność Poh:ki oraz państw posiadających kolo- kolonie dla nas konieczne
m są więc i stwierdza ze spokojem, że „ludność półwrspu ~o~hl.on~ły 'Yydatk1 na
drogowe w ciągu żonych nad zatoką Pucką, zmuszone są 'opłynie: Holandia, która w tysiącach km. kw. ma I
·
I ~elskiego również i po ods_t~pi~ni~ te~o ter) to z?ie~i~~iole~ia 1927-28- oo-37! ~ł~dnie - wać .cały półwysep Hel. tak ~amo i;tatki, udają
cbszar macierzysty 31,2 posiada kolonie któ-1
TENDENCYJNE AT.\.KI
\nu~ Polsce z_achowała swoJ '.'u.em1ecki chawk.~ l,~Oo,G l6 ti s. zł., z cze.go na drogi pi;n~twowe ce się na poło~-y dalekomorskie do Sakerraku
rych obszar (również w t)siacach km. kw.) wy
~
·
ter . Polacy Je<l.o„ak 11rzysląpil1 do regulacJt 'yraz z sa_111orządowrm1, utrzymywanyn~t prze·! lub na Morze Polnocne. Przez przekopany kanał
nosi 2055; P()rtugalia ob~zar· macierzysty !)2_.i!,
08ławiony tygodniowy dodate~ do „'Berliner \ p61wyspu - co naj.wyra~nii:>j h~rdzo jes~ nie w SI-arb P~nsi\-,a, przypada P?'.1ad_ 583 mili~ny, ~ hels~i d.rog~ ta b~laby, o. kil~a godzin krótsi:a,
a obszar kolonii ~on:~; Francji obszar ma~1e- Tag~bl~Lt~" p. n. !,Deutschtum 1m Ausl.and"-1 smak naszemu sąs1a?ow1. - i w związku z n.a sam~iządowe - filfJ ~1l.1onow ~l.
~r?dkt a. WH_>c i ta~sza me mow1ąc JUŻ 0 zaoszczędze"
rzysty 550, a obszar kolonii 118.~3. Natom1a~t zamienił się ostaln10 w Lrybunę, z któreJ każde tym wla~ze 1irzy.stąp1ły w zeszłrm ro.ku
';Y ! j{1~an~o;\e sz.ly w, tym ,okresie z. kilku zro~leł. mu "?a czasie, .ro przF d.ostawach ryb świeżo
1
Polska 0 obszarze macierzntrni 338 3 nie posia go tygodnia pada ją pocJ adresem Polski już nit wlaszczan. Zdaniem korespondenta ruern1ei!l!1Pt~ hudzeto\rn panstwa wymosly 280 m1ln. złoWlonych posiada wielkrn znaczenie. Koszt bu
1 ed~Fundu~.z
da żadnych kolonii. Anglia · która' obejmuje tylko zarzuty (najzupełniej niesłuszne!), le'C~ , go wywłaszczania te znów w pierwszym rzędzie z·•.
Drogowy (od l!l31-32) przezna- dowy takieiro kanalu obliczany jest na 2-3 mi
2/3 obsz~ru Polski, posiada 'w koloniach obszar również obraźliwe i zuc~wałe groź?~·
dotykają. Niemcó:v. Nasz.rn:i ~.1o;imny11: zdaniem CZ)_ł 254 m~ln. zl.! Fundusz Pracy wraz ~ Fun- liony zł'Otych.
9
140 razy większy od swego kraju.
„Bezhołowie w iiolsk.im przemysle" _ „Pól dotyc~ą one. w ptei:wszeJ hmt h~szubow„ przy- !luszei:i Be_z~'Q~uci':1 ~od 1933-34)_ -80. miln. zł.
• SZPERACZ.
Za<-adnienie kolonii dla Polski staje się co- wysep helski do dziś dma zachował swój niemie tym 1dentyf1kowan1e tych ostaLmch z Niemca- W. naJwię~eJ .m 1 e1 z~ .•przyczymały się tu po- 1
MHftM&••s
....
1
raz w~żniejsz~ m, gdyż po pierwsze przemawia cki charakter" - oto tytuły artykułów, które mi .nie odpowiada pra~"dzie z punktu widzenia I wiato"~.zi~zk; samorządowe - 526 miln. zł. l'!ł" -=
;;
,,_
za tym potrzeba emig:racj,, a powtóre racje '-•) mają służyć do „poglębienia" sąsiedzkich dQ- I etmc~nego.
.
a. na. ~\\Jadczema w naturze (sz~r~:1;rk) w~·pa
001~1
01111.lJRD"
spo<.Ja,cze Poi ska ze sw~·m wielkim p1·zyro„tem brrch stosunków między obu narodami.
Nie chodzi Jednak to w tym wypadku; poi- ;la rn~d m~.la .~urna 51 nuln. zł. 1'. aJ\\·iększe byL
f t •• U K
naturalni ;n musi po;;iadać tereny do emig;a- , Z pie~wsz.ego z cr.towan~ch J?OW?·żeł artyku s~1e wl~dze Vfz":! W)',wla~zczeniac~ gru~tów na \ ;v~ a~ki 11 '.C ~udowę,_ przeb~d~wę, oraz u•
,
f
cji. Już przed v;0jną światową istniała pokazna I ło,~ niemiecki czyteln:k dowiadUJe się, ze. w poi p~łwysp1.e He~sk1m k1.eruJą się ogolnymt norma h~)manie :iro~ i i:iostuw w 10ku 1928-29 l fi
1'
l !ł J ."
emi"'racja polska. Kryzys gospodarczy, dot)·ka / sk1m przemyóle na Gornym śląsku panuJe „bez mt przyjętymi w bkich razach - a WJ\'~ prze przeszło l6J rniln. zl,
MtJMMffl#łd!IJBSAi1B WM#&Dl!I
jący" głębiej kraje rolnicze, proces cmig~acyj~)' 11olowie. i samO\~la". (Willkiir in~~~ ~0!11~chen pro~vadzają. szacunek .grun~ów i w~·płac~Ją w
O
spotęgował Ponadto prężność emigracnna lol Industrie). Pon1ewaz huta 11 PokOJU , Jak i cały gotowce odszkodowan1e. Wiadomo Jest, ze wla
POWRoł DO WIARY O.JCóW.
•
T W A R 'I' Y
~
ski zaham~wana zostala sztucznie przez restry przemysł górnośląski, najsilniej związany je:;t ściciele wywłaszczonych terenów robią na ty~n I
Jak dono:;zą z ióżnych stron W'Ołynia, w dal
Kąp I e)e, miner c lne
keje w Stanach Zjednoczonych, Francji i Niem z pań?twem polskim - wywo~zi ~ublicystl'. ~ie d?skona!y interes, gdyż pa!1~two placi c.eny Ja . s.zym ciągu cale wsie przechodzą tam na kato·
rzcch. Stan ten musi zo~tać usunięty przez u- m1eck1 - wskutek tego zwalnia Się robotmkow ki,ch w prywatnym obrocie .nie ~p'Otyka s1_ę n~o- l!cyzm.
'
woa!>Jecznictwo w gmachu
zyRkanie odp'Owiednich obszarów
::\fiemców z tych r.akladów wyłącznie dla. tego, goł. Ustawa o wywlaszczenm me zna wyJątkow
•Ruch ten obj;ił również baptystów i sztuni!y 1
C
d
"·Gospodarczo kolonie są ważn~ dla -!'olski z~ ~e są. Niemcan:i. Bez~zeh:mść autor~ pos'!":a się narodowoś~iow~ch. (tylk? . niemieckie. u?ta""'.~ stó~, któ1·e t~ s~kty (~ochoclzenia niemieckie·
eny prze sezonowe
równo jako dostawcy surowców kolonialnych i Jednak znacznie dale;: pisze on m1anow!Cle, ż ,dawstwo k1eruJe się takmu .motr.wam1!) l „me~ amerykanskiego). liczą dziesiątki tysili:cY
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Do potraw z młodych iarzyn
słosuie oszczędna

rosół

d~~~~ai~.~:1::: ~ueń ~lat1

Szpinek
l kg szpinaku, 1 łyżka mada, t łyż ka mąki,
1 MAGGicgo kostka bulionowa,
' I• litra wody, sól.
Szpinak opłuk a ć, obra ć z ogon ków i l!olo•
wa ć w w.-c:<ic e j wodzi e p rzez 5 minut. Na.
sli;pnie szpinak przec edzić i pr z epł u k ać
kilkakrotnie 1.1mną wodą. Zas mażkę z ma sła
i mąki rozprowa dzić bulionem !! wr ząc ej
wody i MAGG!ego kostki bulionowej, dodać
do szpinaku i chwilę dusić. Dn ~maktt

w

1

k i" Dzieci dały dowód plm i ęci nic tylko o swoil h
matkach ale i o matkach opuszczonich. Po nabożeu
s-twa.~h w świ11tyn i a<:h wszy,tkich wyznań d elegacje
Kół Mło dz. PCK. t zkól średni ch ~ powszech nych f'
Opiekunami udały się do przytułków, gdzie złożyli
\ \ $« loOd S IOńC4
3 Jt
Ż } czenia m atkom i wręczyły słodycze w toberkach
•
acnód słońc•
19 34
ze znakiem CK i z napio>em „~1a t ce cześć ! " oraz
kwiaty do sal. P anie Nnucźycielki szkół śre duti d1 i
J. sc:hóo iuięiTCa
10 48
po11·ezechnyd1 mlaly s ię do s:cpitnU skło daj 'lc Ż y{ , .•
posolić.
19 57
nia w imieniu KCK. Mfod. i wręcz yły każdej nrnlce
4
a•tcftiill
-- """-· '·
_,,,,_,......._""""""
hukiec ik k\\fatów. Artylrniy w p rn»ie łódzkiej oraz
16 OJ
obchody w szk o ł ai:h świadczą, że uro czystąść „Dnia
Matki" znajd(>~ cor az szer sze zrozum ien ie w~ród
819
sp1>łe c.:zcń~tw~ :ódzkir go. Do um il enie tego Ćl.lrn
m atkom wielce przyczyn i ły się F-my : „Van de Weg"
,,B-dia Dymkow~:y'", „Ira„ i \\y<lz iał Plantacyj Zazwiązek ~półdzlelni
rządu m. Lodzi p rzez ofi arowanie kwiató w - oraz
F.my: J. Pjątkowski, Pischinger, J. K arczewski K.
Mleczarskich i Jajczarskich
~o~tomski i_ „Adcadia" prze.z ofiarowanie slod;czy
Roboty konserwacyjne i inwestycyjne
Koła :\Uod zt,~iy PCK kilku szkół śre dni ch i pow·
notuje ceny w sklt1_pacb
~zech~ych oflarowa!y k wiaty i sloclyrze, przrczyniaNa przejazd kolejowy, położony w 'zatwierdzeniu projel<tu przez Dyrekcję wych inwestycyjnyc.h zatrudnionych jest J ąc się do hojnego ohda.r owania matek w przytul.
ruchliwej dzielnicy miasta przy ul. Sreb- Polskich Kolei Państwowych.
ogółem 585 robotników. Stan zatrudnie- kach.
Wszystkim, którzy złożyli ofiary lub współpra co
rzyr'iskiej, łączącej ł.ódź z osiedlem mieszJednocześnie Oddział Drogowy Zarzą nia w roku bieżącym w porównaniu z miewali w zorganizowaniu tej uroczyst o&: i, Komisja Od.
ik:aniowym
na
Polesiu
K0instantynowskim,
du
Miejskiego
informuje,
że
w
chwili
osiącem majem roiku ubiegłego jest znacz- dz1:ałowa Kół ]\ofl.-..1 .,.icżv
HUAT
DBT4L
składa serdeczne po
niejednokrotnie zwracano uwagę, jako na becnej prowadzi w pełni roboty konserwa- nie wyższy w stosunku do rozporządza dickowanie.

Pani

z

MAGGI ego

22.·

kostek bulionowych
.......

Nie

będzie

__________________________

wypadków na

przejeździe

kolejowym

Budowa pomostu nad torem PKP. przy ul. Srebrzyńskiej

Smiełana

1 kg;

-

t.10

zł.

Znak na

PCK

1.30

etylrlecl•

W NAWIASACH.

Majó'Vka
(Cz. G.) Zrozumiale jest, dlaozego majówki ~e-

ezą si~ najwięksą sław,. pośród

obiekt, będący przyczyną częstych wypadków.
~
Przez przejazd ten przesuwają się codziennie masy mieszkańców zwłaszcza w
godzi.nach porannych. Przechodzą tu równief i dzieci oraz młodzież spieszą<:a do
sZJkół.
Zdarza się, ie, kiedy urzędnicy

zyszka n O V O p I n
d0d8R8 dO kąpieli zape•
Wnla mlOdOŚf i zdrowie

wszelkich wycie_. ·•
czek z.amiejskich. To pierwne zetknięcie z roikwi
tajtct przyrodt po
marwocie i

wielomi.eaięcznej

1urowości zimy. Najhardziej utwardziały miuzc11uch
wpada w romzmtyany nutrój.

~eprseparty jest

cyjne na ulicach mia•s ta w wielu jego pu·nk nych funduszów.
tach. Roboty natomiast inwestycyjne proJeśli chodzi o dalsze roboty inwestywadzone będą przy ul. Piotrkowskiej na cyjne, nastąpi dalsze rozPJsan ie przetarodcinku od ul. Głównej do Czerwonej, gów w tygodniu przyszłym.
przy ul. Pabiankkiej od Cieszyńskiej do
Jasienia i przy ul. Rzgowskiej od Mazurskiej do BednarskieJ. Są to odcinki trakDoraatająceJ młodzieiy daje się od azasu
tów państwowych. Rozpocmą się w naj- do czasu z rana sz.klaneczki; naturalnej wody
tliższych dniach. Na odcinkach tych zgru- lt?rzkiej FRANCl~ZKA-J6ZEFA, która dzlę·
powano ju:! 9 tysięcy ton kostki bazalto- ~t .•wym własnościom oczyszczającym toJ11dek,
1elita I krew, deje bardzo często 2Brówne u dzie·
wej.
wcząt, jak i u chłopców doskonałe wyniki.
W chwili obecnej na robotach drogo-

nŚwięto Dziecka" w t.odzi

Komitet Tygodnia Dziecka w Łodzi
przypomina, że w dniu 31 maja rb. obc'hod zić będziemy „święto Dziecka".
. W związku z ~ym Komitet Tygodnia
Dziecka zwraca się do wszysfkich firm
p~zemy~łowo - handlowych z prośbą, aby
ofiarami w gotówce, badź w naturze dopomogły Komitetowi - do obdarowania
tych wszystkich dzieci, których rodzice na
to zdobyć się nie mogą.

Rozkrzewiajmy ideę służby samarytańskiej

Pod hasłem: „urzm.r sie ratowai sJebie i innrrh

urok wio~ny.
Naturalnie, i róża ma kolce. Nie kddy moie
spieszą do biur, robotnky do fabryk lub
aamochodem s błyllkawicznQ •yhko,cit przenosić
młodzież
do szkół, zamyka ~ę s"Zlaban
Ilię w okolice malownicze i dalekie. Motoryzacja na
Tydz1efl Czerwonego Krzyża
przejazdu tego ze względu na przesuwanie
razie leiy w dziedzfoie abstrakcji, Rzeezywhtościt
Aby nieść pomoc potrzehuJtcym nie wy. dzić rozwój,~' brać u.dział w jego pracacłi
po tiorach wagonów kolejowych. W ten
natomiast jest demokratyc:my, pnepełniony, tt'ze.
etarcz11 je-dynie dobre chęci, trzeba posiadać oraz składac ~Ciary, gdyi nigdy nie je11t wia
sv.osób
osoby
zatrzymane
na
przejetdzie
szczqcy pod naporem 1tł0oe.zonyeh puałttów tnmumiejętność niesienia pomocy i to wszystko domy bcz(J8, kiedy pomoc to mote nam być
spóźniają się do swych zajęć.
waj podmiejski. Kilk&ro thiatwy, kotzyki a upa·
eo do niesienia pomocy jest potrzebne., a potr~e na.
Anormalny
ten
stan
rzeczy
niep()lkolł
aami zywno&dioW)'llli (uwńaj, ieby butelka s 10°
więc - śrocijd opatrunkowe - leki - nosze
Dla ułatwienia epołeczeństwu poznania ce
kiem malinowym 1it1 nie etłukła!) i na dodatek pie
- 1&mochody sanitame, pocią.gi unitarne,
11ek Filu! nie ułatwiaJ11 podróży. Rzeee oozywiata, ie
•

•••••llll••••••••••••

glówne cięiary Bp11>daj, na płeć &ilnt, to maesy na
męża i ojee, dmnnego ie swych poełech w tło
mu, obecnie jednak niei:o 1tr.aplonego włdbatwem
4-letniego Kazia, kt()ry właśnie wbiJ- azpilk~ w łyd
kę jakiegoś ntywn0 f!oj1eego jegomołeia o mu&().
,vym wyglądzie, Gdy incydent ten zoatal aezęUiwie
&ałag<>dzony, okazało Yf, le Fil-M przel!U'lnony
hurz.ą plleuctot egzaltownej OemJ' w białej •ulml,
pozostawił płynm:i pamittk(I na tejże llllkni, co dotychc2lasowo aympatiti smie.niło ,., burzliwie manile.
towan wroadf. W dodatku, co to lepkiego ełeknle
11
popantalonach! Okar.nje aię, te cienkie azkło htt·
telki 1 iokiem nie wytrzymało przYsód Pf'dr6ly t
pękło. Purpu«>w• lltruga twon.y dołf ory~nalny
Jampas od góry do dołu. Sąsie<hi wyk.rzykuJt -pE>ł
ni oburzenia, gdy-Z i ich oblepiła czenr-0n• md.
wspomienła tych nieprzyjem.n}"Ch HJ'f wrenełe
rozpragza widok natury w całej kraale po pnebydu
na miejsce przeznacienia. wesoła wędrówka do po.

bliskiego luu i rozłoienie ei~ w nim ob~owiskiem
wynagradza trudy i nieprzyjemności jazdy. Al~ nie
na dług 0 Dz.ied rozbiegły 1it1 po leaie, }e(lS wkrót·
ce Stasio upad! i rozbił aebie nos, Władek pobił si~
s jakimiś urwlsamli, a Zo&Ui mi&zczył~ nowt 1ukienkę, wpadłszy do strumyka. Ledwo te dramaty
zostały jakoś załatwione, meba było ucieka~ . gdy-Z
obozowisko okazało się bliskim duiego Dtrowiska i
mrówki pocięły dotkllwie głow~ rodii.nr i jego polo
wicę. Zapasy aprowG.zadi uległy ez~ś.ciowemu tep.
guciu. Głód doskwierał tymczuem. nalebł.o po~ta
rać si~ o posiłek.

Ledwo ruszono, lunJ!ł de!zez. Zmoctona r-odzina
dobrnęła wreszcie do jakftejś jadłodajni sielski~j,
gdzlie po cena· h m1jdT0Ższcgo kabaretu dostano nł·
dzne pożywienie. Deszcv lał tymczasem· bez przec
wy. Trzeba było siedzieć i czekać w ciemnej i dus»
nej salce, nie mając nic do rozerwania si~, nawet
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PISZCZANY: CUD NATURY
Gotł\Ce

tródła
w~ag

m•lowe o temperaturze 600
w cieptenlaeh
reomat7eznyeb, przy laehlaaie l achon:eniach
1t1wów.
Akred,ty•a mieali;czna 800- zł.
Informacje: Biuro PltzC%an7, ł..ódt, ul. Piotr•
kowska 109, Tel. 128·03

w rzeee

przyno1z11 •lgt

mieszkańców osiedla mieszkaniowego Jm.
Montwiłła - Mireckiego, zwracały nam uwagę organizacje i stowarzyszenia, zajął
się nim również i Zarząd Miejski w Łodzi,
który zdecydował wybudować <>dJ>OWiednił przejście nad torem. Będzie to że
Jazna kładka, odpowiednio skonstruowana.
Wykonanie pOntOSłtt powierzone 7.0stanie
jednej z hut żelaznych na śląsku. Zrealizowanie budowy nastąpi za 2 miesiące, po

1p.moloty sanitarne - kli.Jilld - szpitale 11anatoria i tp.
To wszystko groma<Id Czerwohy Krzył,
a to w myśl zasady, że u'azielić skutecznej
pomocy może ten, kto jest do tego przygoto
wany.
W cza.sle pokoju Heż katastroC !ywioło
wycli: nawie-dza świat w każdej godzinie i
trzęsiettia ziemi - powoiłze - pożary głód - epU1e'i:lię, które niejednokrotnie czy
nię większe spustoszenia od wojny i w k 'a !
dym takim wypadku Czerwony Krzyż staje
na poeteruulku - a przyjmujęc na eiebie ta
kie obowiązki 'dobrowolnie, zyskuje Czerwo
ny Krzyż prawo żą'clania ocl calego społe
czeństwa pomocy w bezpośrednim działaniu
w czasie wojny i katastrof żywiołowych, Jak
r6Willież w przygotowaniach w czasie poko.iu
Społeczeństwo winno z zainteresowaniem śle

zmiennym tutejszym niebem, należało także i to niepochlebne następstwo, że prz)6wykłe do ciągłej zmiany
serca mieszkańcówt zwłaszcza zaś serca tak młodocia
serca mieszkańców'- zwłaszcza zaś serca tak młodocia
ne, jak Rozandy, traciły w kiońcu możność stałego przywiązania się do tych samych przedmiotów1 stawały się
również niestały.mi, zmiennymi, jak to niebo wołoskie.
I jakby istotnie jakimś prądem coraz nowych zwrotów l·oisu porwaona 1 zmuszona była teraz biedna narzeczona Tymoszka poniewolnie zwracać się sercem i krokiem w coraz 11owe strony i najboleśniejszych zmian
doświadczać kolejno. Sroga burza swatów kozackich,
miotając nią z zadziwiającą szybkością po wszystkich
krańcach otaczającego Wołoszę świata, zmusiła ją ona
również i do g.o·ściny za kratami haremu sułtańskiego w
Stambule, a potem p<>d dalekim niebem afrykańskim.

XI.
JAJEMNA UGODA.
Podczas tych wszystkich układów hospodara z posła
mi Chmielnickiego, kniaź Dymitr nie był obecny. Nie
pokazywał się nawet na . oczy posłom kozackim, po przestając tylko na codziennych s zczegółowych relacjach pana Kienai;skieg.o, który jako przedstaw iciel hospodara a
biorący udział w zawieranyn\ traktacie zn ał wszystkie jego
sekrety i codziennie wtaj emniczał w nie 1kniazia. Owe dni
targów o kobietę, którą Dymitr kochał całą głębi ą swojego młodego i namiętn e go serca, były najstraszniejszymi
dniami, jakie przeżył w swoim życiu. Ale nic go tak nie

Hoszute !
guście, w
W)' bór w f,

W dobrym

W lelki

dobrym gatunku

Henryk SPODENKIEWICZ
ł.6dt,

Do Obywateli m.
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Łodzi.

~pel ~oła Rodziców przy Szkole S. S. Salezjanek.
Dnia 26 ~aJ~ _r. h. o~będzie .si~ na tere si również by dnia 26 b. m. nie szczędzić
nie m. Łodzi zh10rka uliczna na rozbudo· ofiar przeznaczonych na tak pięk
·
•
•
h Ż ens
, kieJ. K raw1e..,~o
. ..n. • B'iel',
.
ny I po
~ę gmac u
izmar
żyteczny ceL
skiej Szkoły S. S. Salezjanek w Lodzi przy
·
ul.
Nr. 85.
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Franciszkańskiej
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o działalności instytucji oraz powiększą full
dusze CK prze-z swe ofiary.
W Polsce „Tydzień" Czerwonego Krzyża
.n.
· corocznie
• o d 1 - 10 czerwca.
ou.uywa
l!lf~

ustaliła, że wszyBtkie Czerwone Krzyże orga

Szkoła ta powstała w roku 1930 jako
„Kursy Wieczorowe Krawiecko • Bieliźniar
B'kie", które niazadługo zostały przekształ·
cone na Kursy aziebne a ostatnio uzyska·
ły prawa szkoły państwowej.
Wobec wielkiego napływu uczennic l
etopniowego rozwoju szkoły, obecny gmach
ezkolll'y okazał się zbyt szczupłym.
P. Starosta Grodzki Lódzki doceniając
owoc.ne prace S. S. Salezjanek, zezwolił
Spółka Akcyjna
szkole na urządzenie zbiórki' ulicmej na te
Oddział Łódzki
renie m. Lo.dzi dnia 26 maja r. h.
BANK DEWIZOWY
Zarz11d Kola Rodziców przy szkole S.
ul. Sienkiewicza 2ł. tel. 196·10. 115·1G.
S. Salezjanek, który tę zbiórkę organizuje
Przyjmaf e wklad;-:,szczędnoiciowe.
~ od niedawna podjął krooki, celem założettia
biblioteki przy szkole. To też apeluje do
Załatwia wazelkie operacje bankowe.
obywateli miasta, by stare często bezu.żytecz
ne książki zechcieli szkole ofiarować, przy
5larej gazety. D:dieclaki. nrządziły zabawę w chowa.
Nareszclie jeste§my w domu - westchną} z syłając je .iako 'druki pod wyżej wymienio
nego i stłukły stary wa-zon, za który chcąc nie rozrzew-nieniem ojciec, wkraczając w progi miesz· ny adres, lnb zawiadomić szkołę, by oso·
ha zaopatrzona w legitymację przyszła po
·~hctc rodziciel zapłacić musiał kilkana&cie złotych. kania.
Wreucie poźnym wieotorem neet~pił powr6t.
Majówkę już miano poza sobQ.
odbiór książki. Zarząd Koła Rodziców pro

,

I

lów ~ zadań CK I:iga Czerwonych Krzyży Hra wat!

nizować hę·dą raz w ro'ku "Tygodnie'' CK,
w ~t6rych czasie 'dzięki ezerokiej propagan
dz1e społeczeństwa dowiedzą aię szczegółów

11

bolało,

jak owa bierność i poddanie się Rozandy idącemu
ku niej losowi. Gdyby jeszcze była choć słio•wem zaprotestowała, gdyby była wyraziła jakiekolwiek przychylne
kniaziowi słowo, obietnicę na przyszłość1 pewnie Dymitr,
natchnięty przez nią do Óziałania, postarałby się był o jakiś środek ratunku. Mógł nie liczyć na hetmanów, to prawda, ale mógł liczyć na stryja Jeremiasza, mógł liczyć na
licznych swoich krewnych i powinowatych, którzy na Za
dnieprzu wielce jeszc,ze ważyli i '.viclki mieli głos w sprawach publicznych, chociaż zawiść i prywata panów koronnych odsuwała ich zawsze od najpierwszych zaszczytów i godności, do jakich przez swoje wielkie i bchaterskie czyny całkowicie dorn.śli.
Ale Rozanda była bierna1 całkowi cie bierna. Ki edy Dy
mitr przyszedł do niej, aby posłyszeć, jakie są jej myśli o
tej frymarce, która odbywa się w tej chwili o nią, na widok tego, co zobaczył, z podziwienia wyjść nie mógł. Oto
Rozanda sta'a przed zwierciadłem i trefiła swoje śliczne
liczko, a gdzieś opodal, na krużganku zamkowym jakiś
Turek przygrywał na flecie, pewnie dla jej rozweselenia.
Dymitra wściekło ść chwyciła za g ardło.
- Rozando! I ty, w takiej chwili, masz serce tak nikczemnymi sprawami się zajm ow ać !- z a w ołał zdumiony.
Ona odwróciła dzi ecinną twa r zycz kę ku niemu, a jej
wielkie czarne oczy rozszerzyły się i za świeciły dziwnymi
błyskami.

- O co chodzi, mo ści kn iaziu? - spytała z g łupia
frant.
- O c.o chodzi? Czyż ty nie pojmujesz, co dzi eje się
opodal tej twojej komnaty?

Łódzkie Towarzystwo

Kursów

Technicznych
ogłasza

konkurs

na stanowiska drrektora kursów
Wymague kw alifikacie: ob:y watelst w o pol&kie
dyplo~ ln~ynierski, . pr~ktyka pedagogiczna

orgamzac:YJna w dza&di;•aie 11zkolllictwa zawo
dowego. Zgłoszenie. z odpisami !lwiadectw i po
daniem refereacjl kierować do Zarządu Ł.T.K . T
(Lódt, ul Żeromskiego 115) do dnia 24 ma ia br

Zjazd Polskich Związków
Zawodowych
Dnia 26 b. m. w Warszawie odbędzie
Walny Zjazd Związków Zawodowych
Robotników Przemysłu Drzewnego. Na zjeź
dzie tym referat ideowy ·wygłosi po seł Leo·
pold Tomaszkiewicz z klubu parlamentar·
nego OZN. oraz referat organizacyjny wy•
głosi senator Wojtek Malinowski.
się

- No cóż - ojciec układy prowadzi z hetmanem kozackim.
- Na Boga, czyś ty z księżyca spadła! Więc to takim
jest to twoje miłowanie! o którym tyl ekroć mnie zapewnia
łaś? W i ęc to takim jest to twoje serce zktóre zawsze tylko
dla mnie bić miało?
Rozanda spuściła oczy w ziemię, a jej dłu gi e, czarne i
gęste, jak najgęstsza siatka rzęsy odbiły s ię pięknym reflek
sem na matowej bieli jej twarzy. Po smutni ała wy raźn ie jak
by teraz dopi ero zdawała się pojmować znaczenie kniazi·owskich wyrzutów.
- Na Boga! Ocknij się, powiedz mi, żaliżbyś ty s i ę
godziła na ten haniebny traktat, jaki w tej chwili jest .t <t·
wierany? Czy ty nie zdaj esz sobie sprawy1 kim jest ten
szaleniec i gbur czechryńs ki?
Bolesne westchnien ie dobylo si ę z piersi dziewc zęcia.
Ona zapomniała już była prawie o kniaziu 2 bo zmienne,
jak wszys tki e prawie tutejsze niewiasty, maj ąc serce, gdy
przys zło do niej Niespodziewa ne, zwolna zaczęła do niego p rzywykać, godzić się na n ową sw oją rolę narzeczc;;:y
ko.:aka i z tego nh: stał eg-0 jej serca zwoina ula tniały s i~
wszystkie poprzednie sentymen ty, zarówno do junackiego
kniazia Dymi tra, jak i do dalszego hetma nica Potockiego.
Ale Wiśn iow ieck i nie poimnva ł takiej zdrady. On rozmiło wany był w Rozandzie nie dlatego, iż była ona có rką
hospodarską , iż wra z z jej ręką przyszly jej małżonek
miał .pos i ą ść skarby niezmierne, a moż e nawe t i zasiąść
na tronie hospc:darskim. Nic! Dymitr rozm iłowany był w
Rozandzie z samej potrzeby milowani:i, rozm ilo\\'<.ny był
w niej dlatego, bo tego wymagało od niego serce i jego
młodość i ta buj ność j11nacka, która nigdy· nie zatrzymy wa
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2' maja 1938 roku.

Armii.

Wie_lka manifestacja patriotyczna w Wieluniu.
Zjazd delegatów kół okr~gu łódzkiego Zw. () f1cerów Rezerwy.
W dniu 22.y. rh. z oikazji dorocznego
zjazdu delegatów kół okręgu łódzkiego
Związku . Oficerów Rezerwy Odbędzie się
w Wieluniu wielka manifestacja patriotyczna na cześć Armii.
Powiat wieluńsik pragnie -Okazać wobec najwyższych przedstawicieli władz

przejdą Dostojni

Goście po przez bramę hold Wodzom :r-:arodu; powitanie · gości;
szpalerem dziatwy szkolnej i przemówienie po1witalne p. starosty wieorganizacyj społecznych na nabożeństwo' Juńskiego Niżankowskiego, jako gospodaw kościele św. Rodziny. w · nabożeństwie rza; przemówienia: Pana Wojewody, Dobiorą również udział uczestnky Zjazdu wódcy Korpusu, delegatów bratnich orgaOficerów Rezerwy.
nizacyj.
Po nabożeństwie nastąpi złożenie wieńNastępnym punktem będzie: odczytanie
referatu ideowego przez wiceprezesa Zatriumfalną

NOWE MATERIAŁY
WIOSENNO-LETNIE POLECA

fi. f. llESTEl
SKŁAD

SUKNA
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rządu Okręgu kpt. dypl. w st. sp. Kowal&kiego Kazimierza; odczytainie rezoluc.ii
Zjazdu; wysianie depesz hołdowniczych.
Uroczyste posiedzenie zakończone będzie
wspólnym odśpiewaniem „Pierwszej Brygady".
Po posiedzeniu Dostojni Goście i uczestnicy Zjazdu zwiedzą Muzeum Ziemi Wie
lu11skiej im. Józefa Piłsudskiego, poczem
nastąpi wspólne śniadanie w salach Rodzi.ny Urzędniczej.
Po śniadaniu odbędą si~ obrady wewnętrzne Zjazdu, Delęgató~ Kół ZOR.

I

„.o jednak nikł prawie nie stosuje tego prze·
pisu, narozojQC się często no zakażenie róż·
nymi charobomil Myjcie ręce bokferiobój·
czym MYDŁEM CHLORAKTINOWYM
„BORUTA" lub ANNOGENOll'/YM „BORUTA"
płuczcie usta I gardło wodnym roztworem
bakteriobójczym CHLOR.AKT/N „BORUTA"
lub ANNOGEN „BORUTA". Uchronić to może
przed wieloma ciężkimi zakaźnymi choro·
bomi. ŻQdoć wszędzie!

Przedstawiciele władz po , zwiedzeniu
objektów użytecxnoścł publicznej w Wieluniu powrócą przed wieczorem do Łodzi.

L IASIEIDWSll W11r1111w11 22, K111l1kll I

Tow. Przyjaciół Chojen i Zarzewa.

Czynnik obywatelski reguluje życie przedmieść.
Działalnośf

~(B.) Odbyło się walne fo'czne zebranłe członków ~owarzystwa Przyjaciół
Przedmie§ć Cho}en i Zarzewa, na którym
omówiono działalność za rok ubiegły; oraiz
dokonano :wyborów nowych :władz.
Przy omawia1niu zakresu działalno~ci
Towarz~twa w okresie t11prawozd111Wczytn,
?:Wrócooo uwag~ na <>grom potrzeb ł bo..

Że się nos świecił pannie
pudrem go sprószyła,
wiedząc; że nie ze złota,
by nosem świeciła.

tączek mieszkańców przedmieść, poZba·

ubiegły.

przy ul. Unldkiej '(w pobli:tu koilonli miesz
kainiowej Z.U.S.-u);
.· o .uporządkowanie
terenu
placu
Leonh~rdta przy ul. Rzgowskiej. .
W ubieg!ym roku Towarzyst_w o nie
zapomniało 1 ·0 potrzebaich ogóLno „ pań-

lf do•*1iJJ w_~a6'

włooych niejednokrotnie najprymitywniej...„ li' ~

IJDITJIIDIEilB
MTIBll

szych urządzeń ~nłtamy~h, 7.dr0w0ttl}1ch
t kulturalno • oświatowych. Jeśli t'hodzf 0
przedmieścia, nad którymi opłeik~ roztoczyło rrowanystwo - to potrzeby 'ego
specJalnle ~MługuJ~ na podikreślenf~ Na:
przedmfe§'cJ.acli tych, da się :zaohsehVO!Wać
szereg ekraJności. tf a'k więic lizMnłice t~
wyróżni:rjące się du'i ym skonoentrowmlent
tu:clrt'OOd' robotnłc,zeJ w najmnłeJszym st<ip: / '- .
nłtt :zbRfaf( wlę eto podomu _hłgłeny~ iadrzewienia, uko1nictwa i tp. , ,, , „ .
.
łi p
.
.
_ .
!Talk wi~ w roku ubiegłym za!'!(d TOpanstwowyc . ana WoJewodY. Łćdzkłego ców przed pam1ąi!kow4 t&blłą połwłęconą wa,rzystwa iabfegał u Zarządu MleJskłeHenryka Józewsklego i Pana Dowódcy czci Marszałka Jóufa Piłsuds1cl~. HOid
•
, 1,
~_
•
•
Okręgu Korpusu gen. bryg. ,Thommeego ten symbolizować będzie oddanie się cal- go ~· - cfJcowanle ttl Rz
sJdeJ !&bruswoią gofow~ść patriotyczną f oddanie całkowite i bez ~~trzeżed łdef WieUdego kow=1costką, slcan~llzo!:'ie I JnstaJa.
kow1te sprawie. obrony Pań~twa. . .
Marszałka. „n~łwiększego Męta, jakiego cję ~włetłenła ełekf.rycznego;
Uroczystości rozpoczną się w Wieluniu Polska wydala •
r.ało.tenfe parku mieJskfego ifla b!ytJiU

...----------------....-'!"ll~!lll!~._ił; Tereny
mieszkańców
wspomnianych wprzedmł~t.
pOd park
doStatecz„
Miejski
w tym
~~INOWliOCŁAW ~ ZDROJwzgledzie
pod
tereny
o.

---111!1111~

znsfdują 'Się

nej wiel1<0ścł. Zarząd
wziąść

~

~ARTRETYZM • REUMATYZM

rodu LeOnhardta

moźe
uwa!(ę
między ulicami Bednar·

DRÓG ODDECHOWYCH - NERWOWE
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.
Po def1Jadz1e. uczest~vkó'": Ziazdu Of1ce.rów. R~zerwy 1 or~ani~acyi społecznych
w1elunsk1ch, od~ędz1.e się o g?<fz. 12.45
uroczyste otwarcie Z.Jazdu Oficerów ~ezerv:y Okręg~ Łó?Z1k1ego w obecności .P·
Wciewody ~odzk1ego Henryka Józewsk1ego, p. Dowodcy Okręgu Korpusu nr IV,
Prezesa Zarz~du Głównego ZOR. ge.n.
bryg: 0~reck1ego. ora~ .zebranych przedstaw1c1eh władz 1 gosc1.
.
. Porz~de~ obrad uroc~ystego pos1edzen1a obe1mu1e: hymn panstwowy; zagajenie prezesa Zarządu Okrę.gu Ł6d21k1ego
ZOR. ppłk. rez. Bełdowsk1ego Tadeusza;

I Pabianicką i ogród ,,Wenecja" przy
1
Szosie Pabianilckiej.
1A" •
Do Wojewódzkiego Komifefu Pomocy
Dzieciom i Młodzieży zwrócono się z odpowiednim memoriałem w sprawie bu;.
dowy Domu Matki i Dziecka, !którego potrzeba jest z:i.gadnieniem palącym.
Towarzystwo zabiegało w Min. Poczt
i Telegrafów 0 przedłużenie godzin 'Urzę-•
dowania Uqędu Pocztowego Łódź 7 przy
ul. ks. S'kargi z ·ominięciem przerwy obiadowej, która wykazuje bardzo duże nasilenie interesantów. Sprawa ta jui wkrótce
wejdzie na tory realizacji. Nadmienić należy, ie staraniem Towarzystwa uruchomiono na potrzeby przedmieść nowy urząd
pocztowo _ telegraficzny przy ul. Napiórkow&kiego 58
Roz.poczęt~ również starania w Minłsterstwie Komunikacji i zarządzie Miejskm w Łodzi o budowę wiaduktu nad
przeiazdem kolejo1wym przy ul. Rzgowskiej.
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stwowycn i społecznych, składając ze
skromnych swych funduszów po 50 zł. na
F.O.N. i na Pomoc Zimową.
. Po dyskusji nad spraiwozdaniem udzieI0111o ustępującym władzom absolwtorium,
poczym przystąpiono do wyiborów nowego
zarządu, które dały następujące W)'Ulilki~
Zarząd:· prezes - 'dyr. Ub. Sp. WaUgórski Stainisłaiw, I wiceprezes p. Olszański
Henryk, II wiceprezes Kowalski Marian-.
sekretarz - Puha1'Skf Władysław, zast. sei)<retarza - Ratajczyk Staini'.staw„ skarbnik
- Włodarek Marian, za.st. skarbnika - 'JMzczak Stefan, propagairida. - Usle-cld Kazimierz, gospodarz - Osrowski M'łaidysław, sek. towarzystwa - Lisiecka Re·
gina, zaisiępcy - Piotrowski Ludwik,_ Kowalskl Jain,_

1'.... i

Komłwja RewłzyiJnM laszyckł Wadaw,

~

Marczyński Jan, Pomorski Stefan, Bisław-

~ lJr:o. kl~.

ski Apoli111ary, Skura Le<>n,
Sąd Honorowy: 'Algajer Karot, sen..~
Unieszowski Stanisław, Krauze Otton.
W zakończeniu obrad zebrani postamowill dołożyć wszelkich starań na drodze do
realizacji wrsuniętych postulatów.
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~ ; Wtl!LOKftOTMll STWl!RDZORO DZIAł.ANll ałcuteczne SOLI Mo.qszvlłsKiEJ 'iutł

WODY GORZKIEJ MORSZYfłSKl!J w achorztnlach oraan6w trawiennych, wątroby
1...l _ P_!::'l~•l prumlanh matuU, Żt!•~ w •P~~!~h •P~.rcla.,

ską

~CHOROBY KOBIECE - DZIECI

zbiórką ':"szystkic~ brganizacyJ społ~znych, .ktore. ocze~1wać będą na przy1azd
Dosto~ny.ch ~ości.
.
.
, Ohcerow1e r~zerwy pr~y.będą .na .swój
%Jazd autobusami z Łodzi 1 pow1ta1t11. ~O-:
st~ną o g?<iz .. 9.~5 1'rz:z prze;tst.a~1c1el1
'm1ast.a ~1eluma ~ Z1em1 W1elunsk1e1 przy
hram1e tnumfalną
.
,
~ . O godz. 10.10 nastąpi P171azd p. Wo1ewodf, Dowódcy Korpusu, reze.sa Z~rzą
du Głownego ZOR. gen. ~ryg. G?reck1ego
Romana oraz zaproszonycn gości.
. ~o uroc.zystym p~it~n!u przez w.ład.ze
m1e1scowe i przedstaw1c1eh społeczenstwa

za rok

Gimnazja,
licea
i
szkatr
zawodowe
·.
oparte o nowy ustrój
szkelnictwa.

' W przyszłym roku szkolnym ·1938 - 39 zawodowych rozpoczną się anfa 23 czerw„
otwarte będą na terenie kuratorium okrę- ca.
gu szkolnego warszawskiego następujące
, ·~
gimnazja, licea, szkoły i kursy zawodowe,
POLSKIE BIURU PODRÓŻY
oparte o nowy ustrój szkolnictwa:
• r ' ' Jl.t
"•
.
Państw0we Męskie Liceum Chemiczne
w Warszawie, (ul. Hoża 88), Państwowe
Męskie Liceum Ceramiczne w Warszawie,
(ul. Hoża ~8), Państwowa i,zkola M1;.;trzów
Rzemiosł Budowlanych w V'arszaw:ei (ul.
ł..6dź, Piotrkowaka 16 i 65
Wspólna n-. 81), Państwowe Liceum K·1Tel. 101-01 i 266.sO
lejowe w Warszawie z wydziałami: dra.go------------wym, mechanicznym i administ.racyj~yin
(ul. Chmielna 88), Państwowe G1mnaz1um
Mechaniczne w Warszawie, (ul. .Targowa
86), Państwowe żeńskie Gimnazjum Dziewiarskie w Łodzi, (3-letnie - ul. Wodna
40), Państwowe żeńskie Gimnazjum IntroTowarzystwo
prowadzi poza tym Ugatorskie w Lodzi (3-letnie - ut. Nam- 1 Ryczałty
NJl Tl.E WĄTROBY
aikcję:
.
towłcza 77), Państwowe żeńskie Gimna- ·
Samozatrucie bywa przyczyn~ wielu dolegliwoS-1 krew i !!<lki ustroju, 20.letnie doświadczenie wykazało
o budowę łaźni miejskiej celem pod- zjum Koronkarsko • Hafciarskie (o knrsie
ci (bóle artretyczne, łamanie w kościach, bóle głowy, że zioła lecmiicze „Cholekinaza" H. Niemojewskiego
Inowrocław
Truakawlec• Zdr'j
niesienia stanu sanitarnego mies~kańc.ó~v 4-letnim) w Łod~i (Narutowic?.a 77), Panwzdęcia, odbijanie, bóle w wętr"bie, niesmak w j jako żółciomoczopędnc, SIJ naturalnym czynnikiem
Morazyn
Rabka
ustach, brak apetytu,
swędzenie skóry, ekłonność odci~iającym soki ustroju od trucizn własnych. Bez: przedmieść, projektując jednocześnie m1e1- stwowe żeńskie Gimnazjum Tkactwa Ręcz
Muazyoa
Kazimierz
do obstrukrji ,plamy i wyrzuty na skórze, skłonność pfatne broszury otrzymać można w labora- sce pod budynek między ulicami Łt.tkasiń- nego w Łodzi (3-letnie - ul. Narutowicza
Niemirów· Zdrój o i ców
Charzyków
do tycia, mdłości język obłożon y ). Trucizny wewnętrz torium fizjologicz.n 0 • chemicznym „Cholekinaza'' skiego, Kasową i Słowackiego;
77), Państwowy 2-łetni Kurs Ju:.iilerski w j Zaleszczyki
ttc, wytwarzające się we własnym organiźmie, zanieczy H. Niemojewskiego, Warszawa, Nowy świat 5, oraz
o
otwarcie
ogródków
jordanowskich
Łodzi (ul. NarutowiCUl 77) dla absolwennrzają krew, niszczę organizm i przyśpieszaję sta· w aptekach i składach aptei~nych.
na przedmieściach Chojen i Zarzewa;
ltek 4-letnich gimnazjów -0gólnokształcąrość. WlJtroba i nerki są organami oczyszczajęcymi I
o budowę nowego gmachu szikolnego cych i zawodowych, Państwowe Koeduka.
,
cyjne Liceum Fotograficzne w Warszawie, '••••••••••••••~ .·
dł
(ul. Konwiktorska 2), Państwowe Męskie
IMPREZA GODNA POPARCIA.
O ZIDę
UZeJ, DIZ Ztmą
.
Gimnazjum Ogrodnicze w Ursynowie, koło

SAMOZATRUCIE

l.'

....,,'

Wrcieczka do Berli11
Wrrierzka do Szwecji
.•

Wyc1·eczk1· do Pragi·

G d •

• •

••

•

Pr.o gram rad .IOW'J w sezon1·e letn1·m
Od 29 maja do 1 patdziernika r. b,

Nowy program Polskiego Radia na sezon letni wchodzi w życie z dniem 29 maja i obowiązywać będzie do dnia 1 października r.b.
W niedi1~·1g i święta ogólnooolska stacja w Ras;,ynie na<:lawać będzie program
p.z ez 16 godzin na d' ·
dn'' l
<;zednie przez 11 godzin. W stosunku do Jata
ubi egłego roku program więc rczszerzon y
zos tał o 45 minut w dnie powszednie, i 0
godz i nę w niedziele.
Rozszerzenie programu rad'.owego w
okresie letnim jest charakte rv~ yczną ~2chą radiofonii polskiej, która wychodzi z
założenia, że w okresip letnim, ..
wlaś
nie nadawany jest proaram o charakterze
rozrywkowym, a przed~ wszystkim ak'.ualnym, winien zacieśniać się kontakt m:ę
dzy ogółem słu~haczy a radiofonią.

Zarząrl Zwią zku N iewidomych m. Lodzi podaje
Warszawy, Państwowe żeńskie Liceum
Gospodarcze w Warszawie (iul. 6-go Sier- do wiadomości, że w dniu 28 maja rb. o godz.
20, w sali Akcji Katolick!:cj p rzy ulicy Gdańskiej 111
pnia nr. 43).
odbędzie się koncert z ud zi ał em artystów łód·zk!rh:
W myśl obowiązujących przepisów znanej śp i ewa czki p . L::dii Górskiej ora2; znanego
absolwenci liceów zawodowych będą po- wszy6tkim z wybornego humoru p. Jana Mroz;ińsklie
go, który wystąpi we własnnn repertuarze. PrcJ.: z te ,
siadali w służbie wojskowej i w państwo go
wezmą ud~iał niewidom i pp. :
A. Stankiewicz,
wej służbie cywilnej takie same uprawnie- (skrzypce) oraz Pietrasik i '\'i-ille (fortepian).
nia, jak absolwenci liceów ogólnokształqcych ponad t~ ukor\-::z enie liceum 2'<'!\'0doZa11ząd ~w•iązku Niewidom_ych m. Lodzi tą dro.
- , ,
- ,
gą upi-zeJnlle z::.;..-asza ws:>.)stk1rh do poparr1a powego ~pr~wniac będzie d) wstęp l do s.z.k_v wyższej imprezy przez p rz) bycie na koncert.
ły wyzszeJ pokrewnego zawo?u. na ro''. Bilety d<> nabycia w 8ekretariaeie Związku przy
nych zasadach z absolwentami liceów ogol ul. Gdań ekiej l ~O. kt óry ezrnny jest we wtorki
noksztal cących. Wstęp do szkoły wyższ ej li pi ątki od godz. 1.t do 18, w cenie od 1 do 3 zł.
niepokrewnego zawodu u z a~ · niony będzi e
od złożenia odpowiednich egzan-i11ów uz upełniających. Szczegó low~ warunki ws ~ę
Z INS'l 1 i Ul U PROPAGANDY SZTUKI.
pu do szkól wyżs zych zostaną podane w
WyEtawa zb iorflwa pr ac 2 artptów plastyków:
specjalnych zarządzeni::ich.

Te tendencje znalazły przede wszyst-1 czemu w programie tyi t b lzie nadawana
kim wyraz w fakcie, że wszystkie rozgło~- codziennie muzyka żywa w wykonaniu wla
nie regionalne nadawać będą program o snych orkiestr Polskiego Radia, lub też dę
godzinę dłużej niż w zimie.
·
tych o pogodnym charakterze i wesołym
Rozgłośnia Katowicka, obsługująca ro- nastroju. Odcinek poranny utrzymany bę
botników, udających się do pracy wcześ- dzie w charakterze informacyjno - rozrywnie rano, rozpoczynać będzie swój pro- kowym.
gram dzienny nie o godzinie 6,15 jak doAnalogiczną reformę programu pora;itychczas, ale już o godzinie 5,15 i nada- nego jak w Katowicach przeorowadzi Polwać go będzie do godz. 8,00, czyli że rów- skie Radio również ,-: drugim robotni.;z;:> nież urzędnicy zaczynający o tej, porze za- przemysłowy:-· ośrodku Polski ~ -···- - "~
jęcia będą mogli i przed pójściem do biu; cie w Łodzi, z chwilą 1 • .ończema "'. Łodzi
słuchać programu polskiej stacji. Wars7.a- budowy specjalnego gmachu rad10wegJ
wa I i Łódź zaczynać będą progr:.m dzien- i nowej stacji nadawcz~j, o sile 10 kw„ -~ tó
ny o tej samej godzinie co dotychczas, na- ra zastąpi obecną stacię nadaw c zą . WowK arola H illera i K a, 'm iPrza Lib ina spotkąła się
Termin zgłoszenia kandydatów do lice- z uznaniem. WystawQ zwiedzafo mitośnicy sztuk•i,
tomiast wszystkie inne rozgłoś.nie regional czas i robotnicy łódzcy otrzym? · m o ·'.·1 os ć
nerokie war;twy sp o ł e cz efotwa łó dzkiego oraz mło.
ne o godzinie 6,45.
słuchania programu r::idiowego przed wyj ów zawodowych w okręgu sz1wlnym war- dz ież szk olna.
Na program poranny została zwrócona ś ciem z domów do fabryk.
szawskim wyznaczony jest rd dnia 1 - 17, Instytut Propaganrly Sztuki, w parku Sienkiewi
w okresie letnim specjalna uwaga1 dzięki
czerwca r.b. Egzaminy wstępne do liceów eza, otwarty codziennie od godz;. 11-20.cj.
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dotkn~ł naszego zacnego Kolegc;,
przez ; ś~ierć nieodżałowanej Mał-
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W dniu 20 . ma1a b. r. zmarł pracowni.k i kolega Biura naszego
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I Boi~

Juliannv

ii•

.llnfon~~; z

1

firabewskid&
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ora

gł~bokiego współczucii składa
Rada Zarządzająca

wyrazy serdecznego

li

Łódzkiegó' Chrz. Tow. Dobroczynno~

W zmarłym tracimy cennego i sumiennego pracownika oraz przykładnego towarzy~
sza pracy, o którym pami~ć pozostanie u n'a s na zawsze.
Sf>okoj Jego duszy.

. Dgrekc:ia i Pracownic:g

•'
j '

długie!

Dnia 2t maia 1938 r, po
nuz drogi ojciec, teść i dziadek

i ciężkiaj I claorobie zmarł w Konstantynowie

S.

Biura. Rozrachunkowego Pirz·ędzalń
Wel~y Czesanko-weJ Sp. z. o. o •. w Łodzi

t

P.

l

;.

Aleksy Sibiński

Eksportacja drogich nam zwłok do miejscows(!o kościoła. parafialnege nast11pi
dniu 23 maja o gollzinie IO rano.
·
Tegbż dnia o godz. 5 pp. :r.ostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczyu·
ku na cmentarz katolicki, o czym zawiadamia krewnych, przy1aciół i znajomych

w

Przez (>szustWa do zysku„
Wyrok:

więzienia

po 6 m.

i po 1 tys,

· - w) Wczo1~aj prze<l Sądem Grodzkim w stawiennictwa wszystkich

złotych

grzywny.

męta

oskarżonych

do- man, Deczyńskii Birencwajg, Rubin ~
Baum.
rakterystyczna tak ;ze względu na rodzaj
Po kil'ku godzlnym przewodzie Są'd wy
Przewodniczył mu s. Berowski1 'o skarprzestępstwa jak i na osoby oskarżonych.
dał wyrok, skazujący Lewiego Szmerela i
żenie w imieniu
p'okrzywdzonego HerszBernheima po 6 mies. więzienia il po 1000
--na--------~----= kowicza popierał adw. J. Wol,ski, obronę zł. grzY'vny~ p_ozostałych zaś oskarżonych
oskarżonych wnosił~ aż pięciu adw. LederŁodzi znalazła 1się spraiwa niezwykle cha- szło do zakończenia procesu.

•f

Jdtowiu, ł'Ym bardi<iei
tet.eli cierpisi pa chorobę: NE-

uniewinnił.

~!;,'!!'.;;_~

·· ·

artretyczne ciy podaJlrycz;ne,
w?.dęcia brzucha, odbijanie się lub sklonno•
ścL do obstrukcii. Pamlłltaj i! nlgd)l aie
~-

•

,

będzłe za póiao, o Ile uaywł\6 b~,;
ddeaz ziół moczopędnych nDIUROL
Gllł„cklego k.tóre zapobiegali\ gro·
madzeniu ··~ kwa•u ni~c:aowego ~

innych szkodliwych .dla zdro~l': 1ub1lancji
zatruwającycb orranmn,- Dz&J 1encu kup
pudełecilco :dół „DIUROL" G&,secklego, a
p_rzekonu~ się ? dod~toich akutkac~ ich
działania, zalecae .b.duen: swym zna1omym

S.HD uu11 n ••ll•••Dll. DrYl!a~ll i olt „DIUiO~v &uec. k.ea• (J lu&nTlWIJ 1JU181li utakl I sk!IO •tteuna.
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Rosicki,

1

\

i

Haw~t:ki

;skład Materiałów ,Budowlaay'111
. w LODZI, ul. Sienkiewicza 107„ - - telefon 107-70.

„ Wiek", wapno, gips, trzcinc;, tek·
turę smołowcową, cegłę i ml\czk" szamotowi\•
Izolacja ścian, rur i kotłów.
~~~~~ą

Polecaią: Cement,
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1938 r9k~.

jako w trzeci,
S.

t

boluną

P,

rocznict

.śmierci

nieodtałowanelfo

'
UZNANSKIEGO

odbędzie llę w kołciele Kate<lralnym Sw. Stani11ewa Kostki w Lodzi oaboieństwo .tafobne
o godz. 9 rano, o którym zawiadamia
2 O N A
Ruda Pabianicka, w maju 1938 r.
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Ślub r~mantycznej pary w Zgierzu.

mvU•ć o

REK PĘCHERZA, WĄTROBY.
KAMIENI żOLCIOWYGfł Zł.EJ
PRZEMle.NY 4'1\ĄTERll na bóle

Dnia 25 maja
lliego

MIECZYSŁAW A

•

fl16Dl Ilf .JUT„ IAP~źłłl
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Rodzina

łicytącyjnych.

Z galerii hien
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Wielkie tłumy na uroczystości.
W czo raj w Zgierzu odbył do ~lub Henryka Zo- · wykonal pienia. W prezbite:rium w czasie uroczysfii Zylber!lZtajnówny, bohaterki dynnego porwania tości obecni byli rodzice .chrzestni Henryki Zol'li

własnego ojca, z Jerzym Rybickim. $lub Zylbersztajnówny,
odbył eię w kościele parafialnym 11 godzinnYJlł pra· ła na chucie.

prze:a jej

ho takie

właśnie

imiona otrzyma

w1ie opó.źnien~em, przed kościołem bowiem zebrały
Uroczystości zaślublin popularnej niezmiernie na
aij.l tak wielkie tłumy ciekawych, że tylko dzięki po· terenie Zgierz,a pary mlodej były prawdziwt senlicjl utrzymujQ•cej porządek, młodej par.ze, która S&t'jQ. Wród tłumów :r;gromadzonych przed kościo
przyJechała prized kościół autem, udało !il' wresz:cle Iem w czasie obrzędu znajdDwało się równiei wiele
wejł6 do ko§cfoła.
Żydów,
Slul> odh~ł fli( ~a:r:alo, Sokr11tnentn 1idzie\ił
Po 81.ub!e państwo młodizi odjechali itutem do
•
rod;iQ-ców Jer:r:ego Rybickiego przy ul. Wschodniej
•zcz~fllwej par:r;o s. Władysław W~lezak, • chór 6, tegn11ni przez liczuQ publicznołć i).'.czliw}'.mi bra'Wllmi 1 pozdrowieniami,
·

Slra•zliwa
zbrodu·a
żonobójsiwa
-w domu nr. :150 p.rzy ul. 1:1 Listopada.

Na ławie oskarżo.nych zasiaało pięciu
b. zamotnych żydowskic'h kupców _jak:
Morderca. 7tblegl I ukl'~O. się.
~ „
••
'
ił
.Lewi Szmerel, zam. przy ul. Zawadzkiej 15,
Wczoraj 'dom nr. 150 'P1'ZY ul. 11 I.: l\o- 'dzielnicy wielkie wrażenie. Prud 'dometn1łożonego w 'dzielnicy bardzo spo~o\nel, ·gdz\e
ztajns~najder Enoch Trau~uta 10,
od długiego czasu nie było nigdy żadnego
Sztajnsznajder Jakób . - Narutowicza 38, pada. był , widownią straszliwe! zb~odni żo- st'Qj~ gromadki okolicznych m\eszkat\ców.
noibójstwa.
Zwłoki Nowickiej zabrane zostały w gC>- wy1paku, z przykrością tolerowali sąsiedztwo Rewia taneczna TANABRA. Duet NITA and
Bernhaim Szoel - Piotrkowska 27 i Prze~V. domu tym mieszka 331etni robotnik dzinach popołudniowych do prosektorium Nowickiego~ _Ciągłe aw.antu;y, które wywu- ROY. „,fhkie1tra .Jolly Boys". fJvy, czw.artki,
deoki Szmul - Piotrkowska 163, którym sezonowy Jan Nowicki wraz ze swą ~oną miejskiego.
·
. •
.
lywał ~ow1ck1 maltreJ1.J1ąc swą żonę, s~o,
• soboty I niedz.
Marią
z domu Figzał i 3-letnim synkiem.
Na miejsce zbrodnl udał się przedstawi- wodowały nawet interwencję f·u nkcjonanu- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
Nowicki miał tttrwalona opinię awanturni1ka, ciel naszego pisma. Tutai usłyszał zgodną &zów policji. Nowiaka jednak w takich wy
„ww
'
I
·~
i pijaka. Był nawet karany więzienle,m za opinię o Janie Nowickim, !a'~o pilaku, a~an padkac~ st~wała po stronie s"."eg_oi męża. To Pod o•tn~m. kątem.
'·
kradzieże. żonę bijał bardw ezęsto, wywo- t1t•.rniku
opryszku i zlodz1e1u. Mleszkancy też sąs1edz1 przestali wreszcie 1ng~rować.
_
łując awantury w całej kamienicy.·
domu ~r. 150 przy ul. Listopada, a wiec poDalsze dochodzenie. w toku.
Sąsiedzi niejednokrotnie usiłowali zaponaciągał!
biec awanturom spotykali się jednak często z
Przed paru dniami nacjonalistyczny
nieprzyiemną reakcją ze strony nawet samej
organ ·niemiecki „Freie Presse" zamieścił
Nowi ck tej.
obszerne sprawozdanie ze Zjazdu ,,yolksZBRODNIA WśRóD NOCY.
rniejscovrość
i WYDOCZYDkDWI
verb~ndu", cytuj~c między . i~nymi słowa
Nocy wczC1rajszei Nowic.k.i wszczął znów IDEf\LNV WYPOCZYNEK
- ~ .- ,
. SPOR1Y p. Heroert~ Schmidta. Wym1emony p. H~rze swą żoną awanturę akropnie la bijąc. Są
WSKAZANIA LECZNICZE:
bert Schm.dt kt?ry składał w cz~s1e ZJasiedzi zaniepokojeni byli .krzykami kobiety.
llit głf'b w cieipi«miach artretycznych„ reumatycznych, lcoblecych zdu sphrawozdame z terenu łód.zk1ego, tak
Po krótki~i chwili w mieszkaniu Nowickich
"li
dróg oddechowych, miJidżyey, w •tanai;;h lilYOz;erp_ania oto SC arakteryzował nasze m~o:
chwilowo nastąpił speikój, Nad ranem. znów
Nowicki począł bić żonę.
A
9
w c_horob~oh 1?ruc~1.0łów wewaętrz~ych. bton . Al~zowvch . ' s11·
_
,,ł.ódź z 80-ciu tysiącami Niemców
Sit
row1czycb, w s k a z a c h wysiękowych I limfatycznych, • t
. .J
t • l.ł
N'
\V'O·
Nikt-z sąsiadów nie domyślił się nawet, że SeZiOP Od 1 maja li lnformaciE1iprospekty: Komisja Zdrefowaw.Rabce i Związek JCS n~Jwtę{szym ~<Upl~~·em • 1~COW ~
\a'ł'\a s\ody "\Jw•'\ awantura zµkończyła się zbrodnią. Nowicki
Uzdiąwis1' Pol&kich, Wanzawa, Bodu~na 2. Tel. 530·38 Europie poza gratltcanu Trzectej Rzeszy •
\ po10i
·ego'-"·
. bowiem rano zamknął swe mieszkanie na
Autor tych słów albo nie zna rzeczywiae
0 ~oclP'~ ~ee~~ klucz, wziął z ~~ąma~go ~nka iwyue~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~· stości
statystycznej, albo ją nagina do
r1'f "' P ' 0 i i.ouezl"'
\t\C do miasta. Sąsiedzi przypuszczając, że NonQC \e ' 0 ;t.'f$1.\osć. ,\o~l.I
wicka ws\wtek pobicia leży w łóżku, nie
swych celów. Jeśli nie zna danych statyna P
11''
zwrócili nawet uwagi na to, że Nowicki wystycznych, dotyczących liczby Niemców w
się
~re
szedł z i;y·nkiem.
Łodzi, pomożemy mu .
••
Obóz letni dla pań I ~an 6 ~
.
Ostatni spis ludności w l'o.dzi stwierSTRASZNE ODKRYCIE.
Łódzki Oddział Towarzystwa Krzewie·
. Informacyj udziela Sekretariat T-wa w d 'ł
ł . d ~-t d .
.
. ·
·
.,
Tym cz-asem w południe do miesll.cania
·
.
b
d
z1
zupe nie 01J.;:1a n1e1 ze w r. 1931
1
IJla
Kultury
Fizycznej
Ko1Jiet
urządza
w
ip
irody
2
so.
~ty
od
go
z.
18
-:
19
.w
gma·
mieszkało
w
Łodzi
56
tysięcy
ewangeli.
·
~ ; . : Nowickich przybyła n.iatka Nowi~ldei f'.1gza-:
~r
k , ó
któ
k Tl'1 , k
ława aby'. zobaczyć s1~ z ch ctrą, 1ak tw1erdz1 cu' i sierpniu r. ·p. obóz dla pilń i panów w chu PolskieJ YMCA, ul. Mml'miZki nr. 4·a, 'kó
m1'eJ'aco,•·o~c1· nn l\iemnem. Obóz polcó1' nr 115 lub telefonicznie codziennie • w.
ięsz anc w,
rzy o res I ięzy
ła, cÓ.rką . .' Zaniepokojona cisza w mieszka- "tOC"eJ·
„ "
a
~
k: • ', d , r • , • t d d 8- • niemiecki, jako ojczysty, byto 53 tysiące.
niu zwróc_Ha się do dozorcy i sąsiactów z położony
jest w lesie sosnowym, w dosko'na· z wyjąt'. iem •me zile I 11 s~vią o go z. CJ
Wiemy doskonale, że W liczbie ewan~
A
iiA4 ł!fit*·'
łych warunkach zdrowotnych i posiadll do 14-eJ pod nr. 2 B-0 '
gelików 1najduje się bardzo poważna
f
zarzuca się dokon~wanie oszustw .podczas
piękną piaszc..,ystą plażę, Ghnnast}"ka, gry,
lilczba m,ćwii!C).'C~ po pols~.u. Istnieje napływanie, kąpiele afoneczne, rybołóstwo, wy
t
I ,
f
a gel!cka któ
y
licytacji.
Kąpi~I
szyszką
ciec:z;ki pies:1<e i kajakowe~ przyczynią ~i~ ZNl~ffSZTJł.l(fNIJł l~~czuft:~~~/:~:\~~j~w n
1 '
·.ra w .Przestępstwo dokona1ne prze ~vyż. wy~1.
.do przyjemnego i pożytecznego spvdzenia
L
nastąpiło w 1936 roku. w. ~·11u 14.pazurlopu. Zakwaterowa'nie dla pa11 w b:1dyn· Operac~e Kosmetyczne. Dr. Michałek-Grodzk.
· P. H. Se'hmidta zapeWine porwał zapał
dziernika tego roku w Sądzie Grodzkim w
ku, dla panów w namiocie. Indywidualne Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 8. godz , 5 - 71 oratorski' na zjeździe „Volksverbandu". A
Łodzi wyznaczona była licytacja domu mbże inne cele są powodem takiego nadą50 proc. zniżki kolejowe.
przy ul. Zawadzkiej nr. 20.
.
gania liczb statystycznych?
Przed rozpoczęciem przetargu Lewi
.
.
.
.
·wraktem Jest, że Łódź według ostatniego
·
'd
E h 1· s tai·n 1 prosbą o pomcc w otwarcm drzwt. Drzwi
Szmerel, Sztap1szna1 er
_noc. . z . - otworzono i oczom wchcdzących przedstaspisu pesiadała około 50 tys. mieszkańców
sznajder Jakób, w celu os1ągmęc~~ . więk- wił się ~kropny wido~{. .
.
.
mówiących po niemieCku. Drugim faktem
_szej korzyści dla siebie, ~rzekup1h ~nnych
Na .ło~ku leż.ała ·Nowicka nie d~Jąc zn~Polskiego T9uring·łUubu w t.odzi.
jest to, że.„ Łódź nie może w żadnym rakupuJ·ących aby odsunąć ich od udziału w k!l *yc1a. . Za.w1aąo ~1l9no natych~1ast p~llzie pretendować do miaina największego
.. '
·
·
t.
t
cię
1 pogotowie m1e1sk1e.
Prz~by~1
na
m1ejPowrót do Łodzi nastąpi około godz. skupiska elementu niemieckiego w Eurelkyta<eJl, eo naraziło .na P 0.w~~ne s 1a Y sce przedł;tawiriele władz rwllcy1nych. ara.z
W dniu dzisiejszym nastąpi inaugurawłaściciela licytowanei kam1en1cy.
. lekarz, >który stwierdził zgclll ...s~w.1erd~1ł cja sezonu Polskiego Touring-Klubu. w 4-ej po południu.
pie poza Rze<ozą.
Między innymi taką tranzakc1ę zawarli ponad to.~ że. zg?n. musiał. nast~,p~c 1uz dosc związku z tym odbędzie się 0 godz. S.15 w
. Liczb nie wolno naciągać!
z Bernheimem Szolcem dając mu 500 zł.. dawno, cpna1111n1c1 o :;odz. 4-e.1 1ano. p
. .
.
.
' .
. 'b
. 0•
Wydz~-ał ~ledczy z m:.dkom1sarzcm ola- Kościele Matki Boskiej Zwyci\skie j nabo~
OGUóD. - DANCI~G.
1 usiłowali odsunyc Kutn~ta Jako a, prop
!<iem na czele wdróżvł energiczne dochodzc- ;że: 1 \shvo, które odprawi ks„ał. Dominik
Zjazd koleżeński.
rn.!jąc mu za oc-5tąpien1'! od przetargu nie, z ktd,rego wynif(.:1, że Nowick!. bił ~0!1~ Kaczyi1ski.
DHżym nowodzcnirm cie>'zy się obecnie w _LoKoło K0Jeżo1iskie Uczniów b. Łódz dzi, nowoot11·r.rly oµ:rócl - dan c',·g przy ul. Pio•r20 zł.
póh nie ~'yzic•nę!a chtcha._Rano n_a1spo1ko1n1c1
Po nabOżci\stwie poświęcone zostaną
ldcj Wyższej Szkoty Rzemieślniczej i Prze- kow>Lirj 81, <:pręży,;cio kierowany prze;i; z~ąncg~
p
t 1m Bernheim Szoel po otrzyma- w świcci1 udał się ze swym sy11J;1e111 d~ swc1
.
.
. rzy j
.
.
; .
kła iiał matki na ,ul. Grodzie11ską nr. 5 i. zostawił !a~11 samochody członkow P. T. K., ktorę togo mysłowej - organizuje w dniach 28 i 29 w nnszym milc>cie p. '\\łady,ława Polanowsk1f'~t1
mu wyr:agroctzen_ia sai1~1 rown:ez na '.
svn·ka m6.\viac, że żenił jego 1est powazn1c 1samq~o dnia biora ttd::!iał w wycieczce do
maja rb. tradycyjny, co 2 lata zwoływany, p. Stanisława Trppera, b. dyrektora „Adrii" w W•~
inne osoby do n 1ebrama u.działu '~ P1ze- chora. Sam· poszedł do miasta. Matk~ .No- Sic rac.Iza oraz Raf~fówki _ Lasu.
sza wie.
zjazd koleże1\ski <ib:rnlwentów sikoly.
targu. To samo miał rówmeż czymć Prze wickieg? u~!ala się ~,·obce tego d.o m~t~o 1ego
·
Urzarlzony komfortowo duje moi:no~ć każdemu
Program zjazdu prtewiduje poza obra- miłego '>prdzrnia cznm na powietrzu w cieniu
decki Szmul, odtrącając Jas1ką Kutnera.
synowe1, :~1 g~alr"A'e1 ..a ta z kolei posp1eszv~a
1
.dami w Pa1istwo.wcj Szkole Technkznej rlz::cw. Nadmienić naleź'.', ie codz;enn(e od godz.
Po ujawnieniu tych okoliczności ws~y- do s'~f.i ci~lo.któ~~t!ll;żs~~%~~~~~~~a strasz,_
1
0
·w Łodzi, zwiedzanie miasta · oraz wspólną 17-~,i koncertuje i prz)'~~)'1'.'ll do tańca Seweryn Pie·
stkkh winnych pociągnięto do odpowie- we
<ry: '
·
NO.CNE ~~żPR'l'. AP~'EK:
.
trns1l:n 1r, S\\n io orkirstnJ. P11rl\ict nowo·~z<'s ny do
· I ; ·
t 28J k k.
UCIECZKA RESTIALSKIEOO żONOBóJCY.
(a) Nocv rlz1RieJszeJ ~yzuruJą a1)teki: Sa- kolację i obiad.
tai1ca. W nirt];irlr, •nho1y i ~więw, cdbywają ~ię
d zia
iio~ct Z ar ·
', · .
.
. . . .;
·
.1. 1 h „1 I Morderca ty- rh>w Rka _ DnncHowa, Zg1c1·~ka GR, W. Grosz1„
Wzywa się b. wychow(lnków szkol- pornnfoi \ll'Ul)'<'>!le i fiw o'rlocki z. nngrocln~ni 11ln
Ro.zprawa przeciw 111111 kilk;:ikr?t111r Jll ~
N O\\ ic;-1o_z~1J1·1 'z n~zl:"f~·~~v
. L~h sfer ukry't się kowski 11 listopada 15, 'l'. Karlin, Piłsudskie·
nie
mocrln
P\1\"Y OP 1:Y·' 7 ' ' · "'"' ·· -· ·
•
•
'
v i·· k' A d
· 28 J Ch<>clzv(l nych o deklarowan ie udziału w Sl'krct1ria- 1a{1c,ancl1. Jci.oli <lu<lamy, że od 8-rJ do ll-eJ przr1l
I
d
k
wcl1oclziła na wo an ę s~< ow~, ·
" ' be::z. śladi i Pol' ci n :'ci~a go. Jest pewne ie go 54, .Rem•11e ms 1, n rzc.;:; , ·. ,, « - 110luclnil'm, \~) dnjc Bip popularne. ~11i;i<l11nit1 1l'i~·
jednak być rozpatrywana ze wzi,~1~du na Nowicki ~1 ie zdo!a się dzii;ki energ:cz_nym I s'ka, P10tr!rnw~ka. 165, E . . M.~l~r, s~ot"ous'.{~ cie Koła Koleżeńskiego Łódź, ul. Al. dcńskif', O.'.!nid ten s1:1jc się w Łodzi Jed)nyrn z DRJ1
ruilszych miejsc rozr) 11 kDwych.
·l'icobccność Sztajnsznajdera, klóry przeby- pogzukiwiniom ukrywać przez czas diuzszy. I46. G.k. ADtb~~e~~~~ 2:~ hian,c a
- me Kościuszki 71.
'~·al w Berezie i ~oQiero wczoraj z powodu
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Smutna "rzeczywistość pomieszczeń dla dziatwy
sumien~a

Apel do

obywatelskiego

NOWE WŁADZE ZW. STRZELECKIEGO
I ODDZIAŁU.
Na walnvm zebraniu I Oddziału ,,Południe" Związku St;zelcckiego . w Lodzi został wyl>rany no
wy Zarzęil Oildz.iału
okłailzie następującym:
Prezes ob. Wigura Kazimierz, Wiceprezes I ob.
Olszewskli Hieronim„ \1 i ceprezesem Il p. Banaszur•
~ki Ka~imierz, sekretarzem P. Dlugoszek Jan, zastęp
cą sekretarza p. Janowski Tademi;, skarbnikiem P•
Krauze Jan, zastępca skarbnika p. Witkowski Kazi.
mierz.
Do Komisji Rewizyjnej weszbi pp.: Antoniewicz
Grzegorz. Krauze Oton, i Wąsik Antoni,

w

Każdy obywatel i ten, który ma dzieci rzysz oczyma w ścianę brudną, przytłacn młodzieży. Dostarczenie dzieciom prze- strzeni i słońca, ani obywatelom zadowow szkole średniej i ten, który ma dzieci w jącą duszę jak grzech śmiertelny. Może stronnych i słonecznych izb szkolnych. lenia z dobrze spełnionego obowiązku dus:kole powszechnej, czy też ma z miodzie- być na świecie pięknie, jasno i słonecznie, Obowiązek ten w imieniu społeczeństwa st~czyć ·,ijie mogą.
żą do czynienia jako z kandydatami
do w starej izbie szkolnej zawsze szaro i po- wzięło na swe barki ·fowarzystwo Popiera
wszelkich zawodów, czy . też z pobor~wy- sępnie.
nia Budowy Publicznych Szkół Powszechmi, wie, że podstawą każdego dalszego
Więc aż dziw bierze, że w czasach nych. Czy jesteś jego członkiem?
kroku młodych jest ten rozwój umysłowy wszechstronnego postępu i wyścigu techSkładka niewielka - 50 gr. kwartalnie.
i fizyczny, który zdobyli oni w szkole po~- niki istnieją jeszcze takie szkoły - grobow- Zapisywać się można w każdej szkole lub
s::cchnej. Dalszy ich rozwój zależny jest w ce. Co na to sumienie obywatelskie? Wie- Inspektoracie
Szkolnym
(Piotrkowska
dużej mierze od jakości szkoły powszech- my, że pokolenie, któremu w zaszczytnym 147). Gdyby tak wszyscy, kt.órzy b'ez wiei
nej, którą ci młodzi przeszli. Wszyscy się udziale przypadło budować podwaliny pod kiego wysiłku mogą ofiarować 2 zł. roczzgodzą, że szkoła powszechna to funda- potęgę mocarstwową odzyskanej
Ojpy- nie, zostali członkami T-wa, fundusze jeg~
ment, na którym opiera się dalszy rozwój zny, ma obowiązki liczne, których na przy- zwiększyły by się, akcja budowania nodzieclca. Szkoła powszechna to ;podstawa szłość odkładać nie sposób. Jednym z naj- wych gmachów wzrosła by i prędzej znikkultury i rozwoju tężyzny moralnej i fizy- ważniejszych jest właściwe wychowanie nęły by szkoły, 'które ani dzieciom przecznej. Wszyscy o tym wiedzą.
Spodziewać by się więc naldato, te
Ś • t
70 łJsięcy złotych ·
szkoły powszechne są tak zorganizowane,
w1a y
a
na zapomogi dla matek
wyposażone· i takie mają warunki, że już
W miesiącu kwietniu r.b. Wydział
nic więcej przydać im nie można. Spodzierocznicę
Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w
wać by się należało, że dzieci na każdym
Łodzi udzielił zapomóg matkom z drobnykroku spotkają się z tym wszystkim, co im
Koła b. Wychowanek s~koly średniej Julii\" Zbijewskiej ·
do rozwoju jest niezbędne. Ażeby zaspoDziś, w dniu 22 maja rb. upływa rocz-, pagandy na terenie Radogoezcza wepółpracy uczuciem umiłowania pracy, z oddaniem i mi dzie~91i starcom i kalekom na ogólną
Zapomogi otrzymało
koić nasze obywatelskie sumienie i z.orien- nic~ p~iętrre~o a~tu. uro~zy11tości poś~i~ w bibliotece i zasila.rria funduszów Koła b. za~ałem pełn~ niestrudzenie. ew,ó? odpo'?e sumę złl, 70.663.
5281
ro~zLn,
a
w
tym
11.812 osób.
to~ać się, czy w tej dziedzinie jest wszyst c~n1a 1 otwarcia Biblioteki - Czytelni w Wychowanek.
dzialny obowiązek, propagując 1 krzewiąc
Poza
tym
wypłacono
w kwietniu na
ko 1ak, j.ak być powinno - zainteresujmy Radogoszczu przy ul. Słonecznej nr 10, zor
Abonament ;miesięczny 1a Liążkę wyno- oświatę w dzielnacy podmiejsikej wśród
wy.najęcie
mieszkania
201
wyeksmitowasię tym ważnym problemem. Zajrzyjmy do ganazowahej 11taraniem Koła b. Wychowa· ei gr 20, oo wskazuje, że plac6wka ta nie tych, którzy jej 1 ą uprag'aieni.
szkół łódzkich i nie łódzkich. Popatrzmy nek 7-klHowej Szkoły ared.niej Julii Zbijew jeet obliczona na zysk.
To też s u:zmaniem podkreśli6 i stwier· nym rodzinom, w tym 740 osobom na ow jakich warunkach tysiące naszych dzie- &kiej w Lodzi i dzięki W-ybitnemu poparciu
Budżet Biblioteki oparty j~t gł6wnie na dzi6 należy, że całym ewym godnym rraślado gólną kwotę zł. 7.709.-.
Na podróże do miejsca objęcia pracy
ci spędza większą część swoich dni i więk i pomocy b. przełożonej p. Julii Zbijew· wpływach ze składek członkowekich, które wania życiem i postępowahiem p. Julia Zhi
wypłacono
zasiłki sq ,osobom.
szą część swego dziecięcego okresu .ty- skiej, która na ten cel zaofiarowała bespłat - w porówna.triu 11 rosmicymi potrzebami- jewska dała wyraz gorącego patriotyzmu, a
da. Tego okresu, który znaczy najważniej- nie lokal, światło, opał, cz~ urzą.dzenia ''ł niewspółmierne. Suhwehcyj biblioteka nie osobistymi wartościami ducha, charakteru,
ODCZY:li.CZERWONEGO KRZYżA.
sze rysy w życiu człowieka.
oraz pokafoy oc11ięgozbi6r.
otrzymuje.
ser-ca, ~dobyła eobie szacunek, powszechne '-Sta~aniem
~ekc}i Odczytowej Oddz.idu Lódzkie
Oto pierwsza lepsza szkoła. Oddziałów
Powołanie do życia tej pla~ówkl oiwia·
Kier-0w:niczkl! Biblioteki Jest b. :przeło- uznanłe oraz miano Zasłużonej P,olki i Wiei JZO Polskiego Czerwonego Krzyża, d11iś tj. dn. 22
bm. <> godz. 12 min. ~O "' g:i';i PCK przy ul. Piotrw niej kilkanaście, a sal kilka. 600 - 700 towej na terenie Gmihy Radogoszc1 sasłu- łona p. Julia Zhijew8ka. Jest Ona auezą i kiej Społeczniczki.
kow$kiej 190 oficyna 1-sze piętro dr, Malenda wygło
dzieci uczy się W ciasnocie na zmiany. guje illa podkreślenie i uznanie, bowiem w mózgiem tej instytucji. Mimo 65 roku tycia
H. K.
si od~zyt nt. „Opieka społeczeństwa nad dzieckiem"
Szkoła mieści się w budynku prywatnym, tym ogm'sku oświaty czerpią wied~ przym mimo nadwątlonego zdrowia, p. Zbijewska z
Wstęp bezpłatny,
więc iziby lekcyjne ciasne o dwu lub trzech bV'W' t 1
I
.
ł
k
o , .. a ee.
o~nach. l~ba zała d ow~na szcze n!e aw a·Biblioteka, w kt6reJ ekupiaJ'l el~ cora•
m1· od ~k1enbi'do przeciwległej
ściany, od Ił
. •
-..i
1: dobr•j •--1·
uspołeczniony
p · d
ł
k ·
. czme1sze
rzesze ep1af>&~onycn
.., 1l!1-c
pi7ca po !a i.cę. omię zy aw ami przei żk.i rozwi'a ei z dnia na dzień, co potwier
ścia prawie nie ma. A w tych ławkach d '.
~ ~
f
dziecko jedno przy drugim, ściśnięte, że zaSJąt naskę_PUJllCb~ cy ry.
._·-r •„ •J
·
·
i ·
b d · ·
an .nęgoz ioru to aniu 0 • ..,.., ci_, ~ •
ł
pogłębia prace oświatowe na Kresach
t_ylko g owrny Jasn.e . c1.emne 1~0 ~ IlłCJ dnia. 23 maja 1937 roku,, wynoail 200 dziel
się kręcą. Same dz1ec1ak1 ruszyć się me mo (
ó
)
dn'
• 1938 1.
22
265 tom w , w
· k d ·
d
.
iu
rryiJa
ro1tu-Związek Organizatorów Pracy Narodo-1 Mści, o czym najlepiej gwiadcrr powy:t- rów Pracy Narodowej przesuwa swe prace
gą: Jed no d z1ec o rug1emu. zawa _za, pr~y
• 655 dziel (810 tomów}, nie licząc wej obC'hodził niecodzienną uroczysto§ć. sza fre'kwencja.
,
•
na teren Wołynia, przygotowując do wy·
kazdym mchu kogoś potrącić musr. ,Tai<ą wyn.o.n.
Oto
w
ramach
prac
oświatowych
Ruchome
Związek
wysłał
w
roku
bfetącym
na słania w okresie letnim dalszych dwóch ty
. b
i
ć
d
'ł k N" Jczasopism.
1~ ę p;ze.w e!rzy to ar~~nył wys~ e · im
W kartotece biblioteki zapisanych' jest go Uniwersytetu Ludowego, jako sekcji ziemie wsc'hodnle prawie trzy tysiące slęcy książek baletrystycznych ł populars1~ dz1ec1arn1? w_ygramo 1 z a.~ve na wą- 120
lnik.
któ cb liczba etale wzras Związku zostało wygłoszonych 6,600 wy- książek baletrystycznych, popularno - nau
no - naukowych, oraz około 1,000 podrę
ski korytarz 1ut 1 przerwa m11a.
czyte .ow, . ry
ób
kładów, przy czym frekwencja przekroczy- kowych ł podręczników szkolnych.
czników szkolnych.
Po kątach w takiej szkole snuJ4 się ta.• Frekweirc1•. d~1enna wyn.oei 50 - ,70 oe
YV chwili obecnl'j Związek Organlzatomroki. żółte światło żarówek kładzie żółte Wsr,6d czyteln1~ow przewaza młodzież, któ ła 1,000,000 (milion) słuchaczów. Prace
1
wykładowe,
podjęte
po
raz
pierwszy
w
r.
a
odblaski na ziemiste twarzyczki dzieci. Iz- ra dużo i chętn. e .czyta.
.
ba szkolna z tym ióltawo - popielatym od
Dyż?ry ~ Bibhotec~ odbywają &i~ w ~ro 1923, prowadzone przez okres pięciu lat
blaskiem podobna raczej do kaplicy przed- dy i h1edz1~le w . goclzinach. od 15 do 18. całkowicie bezinteresownie zarówno przez
•
d .
.
pogrzebowej,
oświetlonej gromnicam~. D.yżury pełmą bezrnte.res?wn1e b. "/~l1i::;: kierowników jak i prelegentów na terenie
Porządkowanie nłechlu1nych targowisk
Czymprędzej chciałoby się zatrzeĆ..JJOsęp- k1, zrzeszone ~ ~i~n10nym wyzeJ •
• trzech województw wschodnich (wileńPo uporządkowainlu targ-0wiS1ka na Pia- ska te posiadają nieprzepisowe, zniszczone wrażenie. Ale czym? Może wyjrzeć za oraz członkowie i~IJ'Qr.l?Cef.o na. t~'*1i~ Ra ski ego, na~gródzkiego ł białostockiego)
oraz
w
województwie
łódzkim
w
13J4
cu
Boernera Wydział Przedsiębiorstw ne i widokiem swym odrażające stragany,
okno? Ale i tam nic lepszeao. Spojrzysz w dogoszcza Grona Przy1ac1oł B1bhotek1. z.
miejscowościach
uzyskały
bardzo
dobre
Miejsikich
skierował swą uwagę na za- które 70St:ioa zmienione.
dół - trzypiętrowa studni: Chcesz popa- przejawiającą dużą zywothość przewodmczą
, ,
trzeć w górę - to musisz dobrze się prze- CIJ p. Okuszko. Grono to zorga.obowane z~ opinie Inspektoratów szkolnych, oraz zna- niedbany stan targowisk przy ul. Zgierchylić by zobaczyć kawałek zakopconego stało z i1J1icjatywy Koła b. Wychowane lazły serdeczne przyjęcie u miejscowej lud skiej 6 oraz przy ul. żydowskiej. Targowi
nieba.' A poślesz wzrok w dal - to ude- Szkoły Julii Zhijew~kiej w celu rozwoju pro
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Pobór rocznika 1917

Trzy lała walki Funduszu Pracy z bezrobociem

a) Duli.a 23 bm. winni si~ łljwłć do przeglądu
czLoNKow KA. wojskowego:
Przed komisją poborow, nr. l (Ogrodowa 34)
SYNA
woJEWóDZTWA.
poborowi rocznika 1917
zamieszkali na terenie
Kasyna
5 komi.sariatu PP. o nazwiskach na literyC D E I.
Przed komisjJJ poborową nr. 2 (Al. Kobciuszki
Przewodniczył mgr. Kazimierz Gajos, zebranie
poborowi rocznika 1917 zamieszkali na terenie
Zllll~l'zydł swą obecnością nacz. dr Stanisław Wrona. 19)
7 komisariatu PP. o nazwiskach na litery L L M N
Sprawozdanie z działalności Kasyna złożył kier.
Konopacki. W dyskusji zahierali głos in,•p. BużańZgła5zający &ię do pr:zegl11du wojskowego, winni
skfi, nacz. dr Wrona, Trzepińska, Pet~ąs, Będ7.oiak,
posiadać dow6d osobisty, zdwiadczenie o rejestra
Makowski Br. i inni.
konkluzji powzięto szereg uchwał odnofoie cji, świadectwa szkolne i zawodowe.
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W dniu 31 marca r.b. W. oj,ewódzkie
k ł
Bi uro Funduszu Pracy w Łodzi zam nę ~
trzeci rok swej działalności na polu walki
z bezrobociem i jego skutkami.
W związku z powyższym podajemy
·i · · h kt
globalne dane cyfrowe na] epieJ c ara eryzujące działalność Fundu~zu Pracy na te
renie Województwa Łódzk1eg0.
Tak więc w roku budżetowym 1937-38
. ód k"
FunC:uszu Pracy wy.
\Vo1ew z Ie. 8 mro
datkowalo na.
Akcję zatrudnienia bezrobotnych zł.
9,000,000, zasiłki ustawowe na wypadek

wyniosły

c doraźną
braku pracy zł. 5,7ł 50, ooo'pomoOm<'C sprJdl b obotnychz 786
p
a ezr
. d. 1· lk '
' akc·ę kult.
łecz~lą (ogr?dki ~ ; ~e,ł
y~atki adoświatową I t.p. . '
. z „ '; Ek oz ministracyjne (~oiew. Biuro, .
sp .Y,
t
12 Instytucyj Zastępczych I 55 podrnur,
.
t
h) 7 19 OOO zł. inne wy
styt~CYJ zas ępczbc
ł~t przez' Urzędy
datkt <.koszty po o_ru op
d
i inne
Skarbowe, Instyt·u~J,e Sanwrzą owe
zł. 35,000. Razem. zł. 16,402,000.
w tym samym okresie wpływy z tere. óI t
Łód kieao wynosiły:
nu Wo1ew cz wa
zp t>
ł
000
Z opłat na Func1nsz racy z · 8 •165'
'

ooo

J

1

złotych

RoczNEGo ZEBRANIA _

Urzędników

z wkładek zabezp. na wypadek braku pracy zł. 5147 l ,OOO, Z ofiar zł. 106,000, . ze
świadczeń w naturze za zaległe podatki zł.
25 ooo z różnych innych źródeł (odsetki
od' zal~głości procenty bankowe i t.p. zł.
w
' . ł 13 917 OOO.
~zmożrni~ a~cji ~mo~omocy urzędniczej, w zak~e
150•OOO· Razem
· z·
'
'
. .
s1e ułatmarna wv;azdow urlopowych, w zakresie
jak widać z powyższego zestaw.ien. kolomj Ictnicl1 dia dzieci urzędniczycb, zastanawia
wydatki przekroczyły wpływy prawie O "o sill na kwestią gromadzenia fundusz6w na te oecdwa i pół miliona złotych, którą to sumę le samopomocowe.
okr Io Biuro Główne Funduszu Pracy w
w końcu do~onano wy~~ów: ~rezese!" z<>stał
P Y .
wybrany ponownie m?;r. ~almsk1 Jozcl. w1cepreze~
Warszawie.
sem - ml!'~· Petru~ Franc1sz~k, do, Za_r~ądu weszli

.„

o.

WYSTAWA

Państ.·wowa

i POKAZ UBIORÓW.

Szkoła Przemysłowo-Handlowa ŻeJ\

eka { Państwowe Żeńskie Gimnezjum Krawieckie
w Lodzi, ul. Wodna 40 urz,dzaję : Wystawe i Pokaz
Ubiorów: Pokaz: dnia 26 maja hr. o godz. 11.30
i dn. 27 maja br. o godz. 17.00
Wy.stawa trwać b11dzie: od dnhi 26 do 29 maja
·
JJp.: Trzepmska, l\11chał Będziak, Bromsław Makow br. włącznie.
Wstęp bezpłalny.
~ki, Gawtik, Zdzisław Lipiński, i Marczak.

_____________________________________
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Wdowie - co to, to nie„. Sni mi się
CZĘSć PIERWSZA.
Co należy odpowiadać na pytanie
wciąż nieboszczyk
można udzielić najrozmaitszych odpowie?
Rozwódce - że też pani za mnie w
cizi. Zależne jest od teao, komu i w jakich
„Co słychać"
swoim czas ii;,.. za mąż nie wyszła. By~bym
okolicznościach się o~wiada. Naprzyikład,
Ogólnie - dziękuję owszem, dlaczego już dziś wolny.
gdy wierzyciel wita nas słowy: „A ~o u nie.
Pannie-nie mogę przez duże ż„. ( onę)
pana słychać" nie możina mu ?ać tej saPrzyjacielowi - nie za"':'acaj gitary_!
Kupcowi - na raty.
mej odpowiedzi, jaikiej się udziela naszeżonie przyjaciela -tęskniłem za pain1ą.
mu dłużnikowi.
Wdowie - grób ś. p. męża pam bar.
CZĘSć TRZECIA. '
Wierzycielowi moż·na wówczas odpo- dzo zaniedbany.
R<>zstrzyga odpowiedzi na różne pytania.
- Czy p;i11i Ziuta zdradza męża?
wiedzieć:
Rozwódce - ale mąt pani używa teu
• ż.k
chorą teściową, nie raz, jak pies w studni.
Należy odpowiedzieć naiwnym pyta- mam
cię o
wiem czy się wyliże.
.
.
.
.
niem: Dlaczegoż ma go zdradzać, przecież
rapewniun państwo, te w1.er:z:yc1el _ltPannie - mam dla pani u.klony od
to taki poczciwy staruszek!
czac się z bliskim ko1icem zaimozne1 teścto- kogo~ ...
- Co robicie państwo wieczorem?
ST. BAL
wr.j h~<lzie har<lzo zadowolony i zaraz
· Fabrykantowi - nic wie pan jeszcze
Na to pytanie nakży odpowiedzieć
doda:
o tej nowe.i plajcie?
wszystkim bez wyiqtku według nast<;pująli ·
it
j _ Niech się pa_ n nie spieszy z odbd,a-_
Kttpcowi - podatek obrotowy ma być cej recep tv: w domu grypa.
formalny
8
W
'i iii
I niem terro dhicrtt, nie ma gwali u w tak 0 zwie·l<szony! •
szoital.
T
eraz
znów
l
eży
teściowa.
Do·
d
· d ć
.in prz)rstąpi my do wlaści-.-.ego te - · 1
. ,. .li
t'>
h .1.1
Redalctor~t nie o pow1a a ztt- nóki nie zdczvnfcktijemy mirszka.nia, nikt
Zaili
.
esnc1 c a pana c w1 ·
.
.
· k ·
I ·
·
· ·c
.
matu, należy wyjaśn;ć, co skołn1!0 nas d~
Dłużn~kowi natomiast można śmiało pełnie, !vlko. cie ac, _gc zie pieprz r~sni · do nas oczywiście przyĆhodzić nic może!
•
..,Wariatowi (łagodnie) - mamy pękną
wydania tej „Podrqcrncj . e~,cyklopedii" 1 odrzec:
- Czy przyjdziecie clo mis na brydża?
komu ona potrzebna. Pod~~hs1~1y .tę pracę;
_ Tdciowa mi ciężko za~1~orowała, po 0 oclę, choćby burn szalała.
Należy odpowi adać: \V prawdzie mamv
by po prostu sobie ułatw1c _zyc_1e, ~~y; ze:chce mi pan natychmiast zw~oc1ć dł_ug: 1
A
d ziś wieczór zajęty, ale wam odmówić ni e
stale spotykamy się z zapyta111an11, co .1 la'·~
Ale nie będziemy dłużej zaimowah się
•
C~Ęś~ DRUG •.•
możemy.
należy odpowiadać n_a pytani~, z ktory~1 /tą a·nali1ą, gdyż zabrałaby nam wiele cza- Omawia odpowiedzi zn~e ~y.tante. „Jak się
- Czy Zvg ma kochankę?
Odpowiadajcie, bagatclizuiac: Przecież
łodzianie nie mog:i s:ę upor~<.:. .zapyt~,n.ia 1su i miejsca. Oddajmy tę podręczną enc~pan c UJ ? •
te trafiają do nas drog:i t_ele!c»111 c:n:1 1 lis- klopedię w ręce czytelniika, zdając sobie
Ogólnie _
owszem, crnj~, że si~ on ma bardzo przystojną żon~!
1.owną. Najcz~ścicj zapylt~fl nas, 1ak na!~; sprawę, że nie wyczerpuje ?n~ wsz~ch- wcale nie czuję.
CZĘść CZWARTA.
ży odp-;iwiadać na pyta.ni a ".c? sły~hac · stronnic pornszonego zagadnie~ia.. M~mo
Przyjrl~ielOwi - et tu Brutus contra
Dotyczy odpowiedzi na pytania typowo
J;ik ~il{ pan c:zujc?
Co. _r~b1~:e p~nstwo wszystko znajdą się tu odpow1edz1, ktorc me.
łódzkie.
,,·icczorcm?" i t<l. Oczyw iscie JC~tesmy w każdy powinien mieć pod ręką.
żonie przyjaciela - jestem w najlc- jakie Łódź posiada godło? Bez naW da\\~nictwo.
pszei formie.
l lcpccic. Po picrw~ze oclry'.va ~ię na~ od
rr.:.cy, p o di'11gie niczawsze wiemy, iaiką
y
t • t
dać odpowiedź: Bo przec_ief na PY ania. e

„ ne
Si,m

I

I

„

mysłu

mówcie - godlewskie.
- Czy podoba się panu Łódź?
To piękne miasto.
Niech się pa·n
przespacernie między 6 a 7 po Piotrkowskiej. Pola Elif~jśkie. Tyle powietrza i zapaclm. Akacje &cwitną.
- Akacje?
A cóżby pan chciał (z oburzeniem)
rezedę wąchać?
. .
-:--- C~t, był pan na „Małym szczęsc1u
Agnieszki ?
_ Nie, ale na wys c21wie higienicznej ""
parku Staszica. Więce} pc,Jr.za}ące i 11ic
nie kor,ztuje.

I -

'n.t.

- Czy to prawda, że ld!J\, otwarto
Teatr Letni, to się popsuła pogod27
- Nie. to ta•l<ie małe szczęścif; Wro·czyriskicgo i Morycii'1skicgo ...
Jak się panu podoba Teatr Pol::ki?
_ Józefina Raker jest zac'..1Vycająca!
_ Czy słyszał pan, że Józefinie skradzia no kufer z kostiumami tancerek?
nie mogą być
bobkowymi?
- Czy widział pan ostatni numer
„K ultury"?
- To zn~czy tein pierwszy.
- Co pan powie o „wymiarJc!1"?
- Zdaje mi się, że walczą z „Kulturą".
-

A czy listki figowe

zastąpione

..

60193 442 574 635 783 955 61481 91 750
62045 108 86 263 381 731 908 63173 268
948 64324 647 65534 642 66312 78 522 610
67026 46 202 349 440 610 812 68357 463
592 648 801 69198 961.
70150 59 625 95 750 8~5 71064 345 592
624 875 955 98 72366 78 81 482 809 73357
503 12 77~ 974 74103 545 944 75261 501
754 822 38 73 76045 133 429 85 715 77255
440 084 78054 404 792 839 51 79042 i26 403
52 648 783 822.
81116 327 8215~ 541 612 27 772 8i3
83302 72 73 547 84133 347 65 792 988
~5.101 995 86054 190 206 449 748 821 87325
426 5~2 653 869 88049 202 28 433 659 83
834 80051 702 62 842 961.
90301 555 91385 563 6\ll 92385 563 691
923i3 ~2 93154 578 810 80 94047 523 95021
869 96024 72 304. 93 432 831 97653 719 52 98182
93 205 304 91 403 7 881 99179 280 315 21
502 681 973
1001 N 272 630 748 59 856 101080 71:; 912
34 10246-0 301 999 rn3o48 23s 516 49 667 129
104062 121 257 698 811 915 105017 270 630 731
106223 495 107094 108 327
400 70 859 908
108053 300 663 880 99 109042 146 278 547 650
922 23 28
110111 250 497 509 58 753 111202 16 308
83 455 112091 100 78 444 5!l4 656 945 80 113109
594 624 64 114041 147 543 795 808 27 986
115125 326 434 525 llGl.56 316 860 117035 408
418 118117 93 545 70 796 988 94 1194:63
120129 4!10 121268 314 28 417 606 820 122328
532 4
123071 177 618 848 915 17 12405 65
235 308 67 706 125281 766 879 927 126-014 %96
7106 127172 528 746 128041 189 551 904 129573
665
669
94 936 131221 90 Hl
529 767 85 882 132256 584 956 133543 975 134519

ZŁOTE UŚMIECHY FO'R"TUNY
pełna

15.000 z.ł JO.OOO zł 1.GG.6(.f) 11Qfi~.

tabela wy9ran1ch 41·ej Loterii
47875 99860.
I 6133 60831
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prasy.

Przegląd
KRYTYKA POLITYKI PROF.

(

możnaby
obd a rzyć nujwiękozą
ilość <>bywateli przy zachowaniu dolnej granicy do.
pu~c;oalnego rozdrabniania gospodarstw, któr11 jest
samoW)'.Starccluość i;c ' PO darczcJ jednostki. Żolnie
rzowi musi się dać pewność, że jego społe~zne zaple
cze nie trwoni lekkomyślnie dorobku p olsk!iej siły.
Deklaracja kończy się nast.:
„Dniem n:irodzin nowej formy życia pol skiego
będzie plyn11cy z „pracy moralnej narodu" wstrząs.
który przeobrazi sil' w •pospol!ite ruszenie służby na
rodowej. Wówczas to odpadną w6'Lystk ie elementy
psychice i sprawie polskiej ohce" .

K.RZYżANOW- Przywilc; .:m tym

:SKIEGO.

Kur. Por.:
Na terenie polity~ym ałys:i;y si\' o totalizmie
5 .000 zł 157057
43926
131309
już od dłuższego .czasu. Ostatnio jednak l'() zszerzył
15 t 333.
się zasięg metody straszenia totalizmem takie na za
2.000 zł 9532 14705 15567 77807
gadnienia gospodarcze. Mianowicie wódz naMych
109635
112483 115 706
126366 128068
liberałów prof. Adam Knyżanowski wystąplil w
przedmowie do książki jednego 'Il młodych ekonomi
134542 154428 154826.
stów (W~tecki) z groibą, że dal s-ze utrzymywąnie
1000 zł 1375 2622 18205
32914
obecuej linii polityki gospodarczej musi d-0prowa41443 46450 60670 65084 66405 81305
d~li! do totalistycznego przewrotu ustrojowego z wszy
97096 98293 105578 108738
1158::!1
stkimi jego smutnymi konsekwencjami. Zdaniem
prof. KrzyŻan()WSkiego stoimy obecnie wobec alter117994 121527 122946 137027
141241
natywy: albo na~tąpi zmiana polityki gospodarrzej,
142692 152136.
7
a przede wsiyst.Mm generalna obni~a płac robotniczych
albo
_..
EDMUND BOKSLEITNER
przyjdzie totalizm i to głęhszy bodaj ni:il w Niem·
Sienkicwłc.:aa
79
czech i we Włoszech - totalizm etatystyczny. Ponje
wti iiaś rezultll'tem tej dru!iej ewentualoości będcie
i tak ogólna zniżka pb~ 11 11a dodatek jeszcze poz
.J
bawienie pracowników praw politycznych - wszybt
Piotrkowska 22
ko przemawia .za tym, żeby pójść po linii polityki
świata
Piotrkowska 66
w
•nanei
od dawna głosz<>nej przez ekonomiistów liberalnr~h
kolekturze
~
~ ~
b!"llterskiej
zgoclzie
z
wielkim
przemysłem,
poli
W związku z tym, źe do tej pory n!ie wyznaczo
Nowomiejska 1
tyk.i wysokiej rentowności proclukcji i niskich plir.. no konfereneji w sprawie zawarcia u"ladu zbioro ·
gdzie codziennie , padaj11 wł~ksze wygrane t
Ta polityka ma być jakoby gwarancją rozwoju wego dla ogółu majstrów fabrycznych na terenie
przemysłu i wchłonięcia burobocia.
związku przy ul. Żeromskiego nr. 74 odbywają si\'
Gclyby rzeczywistoić była zgodna z tym schema- zebrania p<>uczcgólnych sekcyj
majstró";'., celem
STAWKJ
tem, gdyby istniały naprawdę tylko te dwie ewentual ustalenia dalsz.ej akcji.
ności,
przywalibyśmy
być
może
pi:of.
Krzyian1>wJak wyniltą z nastrojów odhytege zebrania sekcj~
wYoRANE Po ·250
i40o4 3 114 348 459 13 574 90 100 4 40
skiemu ncję. Sądzjmy jednak, że alternatywa przez przęd-zalników majstNwie 11otowi są przystąpić do
3 fSt S47 6.59 839 1C63 293 350 łOUO 663 791 9J 'S.? 97 899 943 141060 122 66 83 237 457 76 532
niego wysuwana: albo polityka, którą ja głosz~, strajku. Po porozumieniu się 11 jnnymi ośrodkami
2039 Hf 70 294 J07 6tO ł9 8S9 '99 3018 3ł 8S 190 370 79
albo wszystkie plagi egipskiie - tertium non datur, przemysłu włókienniczego w Polsce upadnlie decy
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Wielką przyjemnością jest spędz~'~ mów jest obcisły i bardzo przlegający do
weck-end za miastem, biegać po lesie i lą- 1 ciała. Dekolt z tylu wycięty do pasa, trzykach, brać powietrzne kąpiele w ogrodzie, ma się na pasku, zalożonym na kark. lVIokąpać się w rzece i opalać na plaży. Jeżeli dne są również dekolty w karo, lub zacl~J
chcemy jednak by rozrywka nasza nie zo- dzące wysoko poci szyj~, z tylu zaś zako11slala zepsuta żadnym zgrzytem, musimy czon9, skrzyżowanym na plecach ramionsię starać o odpowiedni ek1vipunek, który- kami. Spode11.ki we \\ szystkich wypadkach
by jednocześnie nie przetiążał nas.zych b3.gaży. Lekki, wygodny i odpowiedni na każdą okazję strój jest tutaj bardzo ważrą
". """'"'.

5

A

1Czy kobiety
od

sycznym strojem plażowym jest przedstawiony na 3 rys. komplet składający się ze
spódniczki, zapinanej z przodu na rząd gu
zików, albo błyskawiczny zamek, oraz wzo
rzystego bolerka, które kładziemy na kostium kąpielowy. Oryginalnym pomysłem
jest strój marynarza: który widzimy na ry-

1

%

są szczęśliwsze

męiczyzn?

Co to jest szczęście? Czy można je w ogóle zdefin'iować? Każcly człowiek bowiem widzi szczęście w czym innym. Jeden pragnie sławy, drugi pi!:!niędzy, trzeci
miłości. Najbardziej prawdopodobnym określeniem szczęścia będzie

następująca

- 1o kompletna harmo
nia pomiędzy a.spiracjami (łllnego człowieka, a środowiskiem i warunkami w których
żyje.
'
rzeczą.
li ·;._
A teraz zastanówmy się, czy istnieją lu
Cóż więc zabierzemy ze sobą na weekdzie, bardziej podatni i posiadający więkend, by nie przeciążyć naszej walizeczki, a
sze dane do osiągnięcia szcz~ścia, niż injednocześnie mieć wszystko co potrzebne?
ni?
Otóż pocllug ankiety, która została cloPrzecie wszystkim musimy kazać sobie
w 1898 roku przez Paola Lombrokonana
uszyć kretonowy lub jedwabny short z maistot:i,
której łatwiej od innych jest zna
so,
teriału w drobne groszki, kwiatki lub paski
leźć szczęście, miałaby być kobieta. Przyna jas11y111, żywym tle. Short taki musi mleć
patrzmy się więc wynikom ankiety i zas1abluzeczkę uszytą męskim,
koszulkowym,
nówmy
się naci tym, czy odpowiadają one
krojem, z wyłożonym kołnierzykiem i krót
obecnym
warunkom i zmianom. Przestudio
kimi rękawami spodc11ki zaś proste, lub bu
wawszy
więc
100 typów kobiecych Paola,
fiaste, przypominające fasonem tż\V. paj.1Lombroso mówi, że:
cyki dziecięce. Wyjeżdżając, kładziemy go
100 zbadanych typów kobiecych dzieli
bezpośrednio na bieliznę, na short zaś wkła
się
na 3 grupy, które składają się z 20 kodamy spódniczki;; od kostiumLt i żakiecik.
biet
całkowicie szczęśliwych, 64 przeci;;tWidoczna u góry bluzeczka od shortu zastę
nie szczęśliwych, oraz 16 zupełnie nieszczę
puje w tym wypadku bluzkę od kostiumu.
śliwych. Na 100 mężczyzn zaś, należących
W ten sposób jesteśmy wyekwipowane na
do tego sameg9 środowiska, ten sam egzadrogę.
min daje cyfry odrębne: lG mianowicie mo
Prócz tego, zabieramy do walizki spód
żna zapisać cło pierwszej grupy, 75 do clru
niczkę, uszytą z materiału shortu, która w
giej, 9 zaś do trzeciej. Widzimy więc, ~c
połączeniu z nim tworzy lekką suki.enkę do
istnieje potl tym względem duża różnica
przechadzek po wsi. Shdtt naturalnie użypomiędzy mężczyzną, a kobiet;i. Przyczyn;i
wać możemy do kąpieli słonecznych, potej różnicy jest to, że szczęście przeciętne,
wietrznych, a nawet do gry w tenisa. Wy·
które zależy od okoliczności i warunków,
prawę naszą skompletują białe, lub czerwo
raczej zewnętrznych, może być bardziej roz
ne sandałki, takaz torebka, oraz duży słom
.... -, >:
powszcchnionc wśród mężczyzn. Inaczej je
kawy kapelusz. Oryginalnym pomysłem w
,ę
~
dnak przedstawia się sprawa ze szczęściem
tej dziedzinie są, lansowane ostatnio, ka~..::-- ~ 'ł ..
-intymnym i całkowitym, które zależy rapelttsze bez główki, wkładane na zawiązaS.~\~,
~ , r -,f'
.
~·
..
.
·,;
...
8
czc
1· od serca, niż od rozumu, czy inteli,Q"en
.
,~
"
ną na głowie jedwabną chusteczką, z ma- b d
k 'tk' L 1 .
cl
ko
·
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Szczęście jest rzeczą, którą się oclczu1
4
1
~r zo ru te. at nic .wygą a czarny . · s~rn u _r. ·. _ra1~a ?we uzne _spot en i, wa, które1· nic można sobie wyromterialu w kwiatki ILtb o-rochy.
,
~
sflum kąpielowy, oi.vw1011y apaszką z Je- biały wrn;ty zakicctk 1 czapka oficera maA teraz najważniejszy szczegół naszego dwabiu ,,. grochy czerwone 11a białym tle rynarki, składają si9 na efektowną całośf. mować, tylko i dlatego jest bardziej osi:iekwipunku - kostium kąpielowy. Jak wy oraz kapeluszem i parasolką z tego samego
Bardzo modne są w tym roku na platę talne dominuje nad życiem intelektugląda w tym r.oku ten. tak potrzebny szczcl' materiału (rys. 1 \ ) . żółty kostlli. m z deko!- pal'ltofelki - koturl\y, ·na grnbyd1 pociesz talne Jest i dominuje nad życiem intelektugół damskiej g.an.leroby? Jeieli chodz.i o tern w karo i lu~nym :iakieciki~m bez rę-1wacłi" jakie widzimy na naszym · rysunk\I. alnym) niż dla mężczyzny. ,
l<olory ~ tó dominuje czerwień, szafir i ka kawów, w barwne p·asy nadaje się oczywiŚ Trzymają się . one ri'a ' nogach za pomocą
Podczas gdy kobieta zużywa swą al(tynarkowy odcień żółtej barwy. Krój kostitt- cie tylko dla pat\ bardzo szczupłych. Kia- rzemyczków.
wność i uczuciowość tylko w zupełnie zam
1

definicja:

szczęście

j

I,

·

k..

1

[lY llli DDlllłlłl lHW!l! fi,
na

obojętność

szczęściem.
Co zaś tyczy się inteligencji, to w grupie
pierwszej znajodwało się 30 procent kobiet
inteligentnych w dugiej 20. procęnt, w . trze
ciej zaś 33 pr9cent. Walory umysłowe nie

mogą więc być uważane za zasadniczy
czynnik pomagający do osiągnięcia szczęś
cia. Przeciwnie nawet wybitna umysłowość i nicprzcciQtna inteligencja, o ile. po1_1)tgają w osiągnii;ciu pewnej wyższej" sytuacji życiowej, o tyle przeszkadzają w
odczuwaniu codziennych i zazwyczaj przy:
ziemnych przyjemności.
Ciekawą natomiast rzeczą jest, że wśród
kobiet należących do pierwszej grnpy, a
•
•.
więc zupc 1111e szczęs 11wyc11, mamy aż
7oprocent mężatek szrn;·śliwych w milo ' ci
w drugiej 40 procent, w trzeciej zaś l 5 pro
cent. Czyżby więc pod stawą szczęścia kobicty mialo być sz cz~śliwc malżeiistwo?
Ankieta mówi, że tak. Jeżeli pani nie wierzy i sądzi, że w obecnych czasach dużo
się pod tym wzgl<,!ćlettr<zmicniło, może zabawić się, sprawdzeniem tej okoliczności,

ttin OD ID~Or~ałl ;~;~:~:~f~·; ;~,~;·~ka.

kój, szkoda moich nowych pantofelków".
fidg Dlł!mowlę krzgtzg„.
..
Dawniej pani szanowała to wszystko,
Dziecko musi być utrzymywane w czys czystości. Pokój, w którym dziecko przeby
czasu ślubu. Nie jest już taki grzeczny, ani rowala mu chleb, czy bułki masłem - o- co do niego należy. Obecnie zaś, pożycza tości. Dlatego też należy w pierwszym ro- wa, należy utrzymywać w czystości, podła
nadskakujący wobec mnie, jak dawniej, w becnie zaś zaczyna pani jeść sama, nie cze pani jego parasol kucharce, a jego zapai- ku myć je codziennie i kąpać, w drugim ga musi być codziennie wytarta mokrą
mojej obecności czyta gazetę, a nawet zdo kając nawet na niego.
niczkę swemu bratu.
zaś roku co drugi dzień. Reguła ta jednak ścierką. W lecie okna należy otwierać przez
bywa się nieraz na niezbyt grzeczny ton w
Jeszcze wczoraj, marzeniem pani byto
Gdy przy obiedzie nakladał sobie po- może ulec zmianie, a mianowicie w porze cały dzień i całą noc, w zimie mieszkanie
rdzmowie - mówi niejena męża.tka. To 'vyjech~ć z 1lim we dwoje jak najdalej od dwójną porcję potrawy, która mu specjal- ! zimowej kąpiele mogą być rzadsze, w Jet- 111usi być dobrze i cz~sto przewietrzane.
prawda, że każdy praY:ie małżonek w ja- ludzi, Dzis zaś, gdy proponuje pani wy- nie smako\vała, mówiła pani: „Bardzo! tniej częstsze, Niemowli;ta kąpiemy okclo szczególnie dbać o świeże powietrze w cza
kieś trzy lata po ślubie zaczyna różnić się jazd na wieś - odpowiada pani oburzona: 11111ie cieszy, że to lubisz. Teraz zaś ostrze- 20 minut w wodzie, o temperaturze 34 do sic snu. Należy pamiętać 0 tym, że dziecl;:o
1
zasadhiczo od czułego narzeczo1tcgo, ja• „Ciyś ty zwariował'? Ja. miałabym się zam ga go pani jedynie: „Uważaj bo się objesz 37 stop. Po kąpieli należy dziecko dobrze winno spać we własnym łóżeczku, nie zaś
kim był niegdyś. Ale, czy i pani jest pe- knąć na dwa tygodnie w dziurze, w której i zachorujesz!"
wysuszyć, a po tym zapudrować, szczegół z rodze1!stwc111 lub dorosłymi.
wną, że ze.stała naual tą samą, jaką była niema ani fryzjera, ani manicurzystki, ani
Lubiła pani niegdyś chodzić z nim we nic na s_zyi, w pachwinach i poci pncha:ni.
w czasach narzecze1iskich, lub )\r pierw- ki11a?
dwójkę do teatru lub do kina, obecnie zaś Lekkie niedomagania, jak kaszel, katar, nie
szycł1 miesiącach po ślubie? Ni~ch więc·
Gdy skarżył się niekiedy na ból ir'')wy, clcmaga się pani zaproszenia zawsze, wię- duża gorączka nie może stać na przeszkopani przeprowadzi obecnie maly rachunek starała się pani chodzić i zachowyw-...ć ci- kszego towarzystwa", bo zabawa we dwo- dzie do kąpieli. \V pierwszym roku życia
sumienia" i zasfartowi się nad swoim za- cho, obecnie zaś wzdycha: „A j3. wla5nie je nie sprawia pani już przyjemności.
jamy ustnej myć nie należy. Po pojawieniu
PONIEDZIAŁEK. Zupa cytrynowa z
chowanicnt wobec męża.
chciałam 'słuchać
transmisji Lohengrina
Jednym słowem i pani się zmienia w się ząbkó\v mlecznych czyścimy je miękką
A wtedy będzie pani musiała przyzna( przez radio"!
stosunku do swego męża. Powinna więc szczoteczką z111aczaną w slonej wodzie (ły ryżem. Pol~cłwica z garniturem z jarzyn i
że dawniej, gdy mąt zwrócił pani uwagę,
Dawniej dhała pani zarówno o elegan- pani starać się stać znów taką samą, jaką ź~czka soli na szklankę wody). Uspakaja- sałatą. Kompot mieszany.
że suknia jej jest zbyt królka, pani starała cję SW)'Ch wieczorowych i popoludniowych by!a z<t czasów narzecze11skich, lub też.„. •1ie dziecka za pomocą smoczka jest ba•WTOREK. Chłodnik. Kotlety ciel~cc z
si~ jak najprędzej na to zaradzić, obecnie jak i domowych strojów, Obecliie zaś „o- nie uskarżać się na męża, że przestał być dzo niehigienicznie, o ile to matki czpią marchewką i kartoflami. Kruche ciastka
zaś odpow~ada pani, wzruszając t·amionami szt:z<;-dza" patli l1a szlafroczkach i domo- idealertl.
smoczek muszą utrzymywać w· należytej z owocami.
„TnJdho, taka jest -0bec11ic moda".
wych sukniach. :
śRODA_ Krupnik wiosenny. 'Vątróbka
Za narzecze1iskich czasów uważała paDaw11iej, gdy tylko usłyszała pani wkla
W cjelęca po angielsku z surówką z jarzyi1.
danie klucza do drzwi bieRła pani naprzr- ni za niemożliwe, każde szalei'1stwo, jakie
• h.ompot z rabarbaru.
.
ciw 1rn;ża, by go jaknajpn;dzej powitać, pani zaproponował, nawd, choćby to mi.11
CZWARTEK.
Zsicidłe mleko z kartofla,
Naf.„, na;..., na;„.
obecnie zaś czyta pani w dalszym cią;;LI być wyjazd łódką na ocean. Teraz gdy pro
, mi. Piecze1! wołowa duszona z mizeria z
Najwyższą cyfrę ubezpieczenia - płaci
ksiilżk~. lub robi robótk~. tak jakby osoba si panią na spacer za miasto, lub do ocldaNajszlachetniejszą z gwiazd jest Joan ogórków i kladzionymi kluseczkami. Krem
m~ża nic ją nie obchodziła.
louego parku, odpowiada pani: „Daj spo- ~onia Henie.
Crawford, która często oddaje napotkane- ' cytry11owy.
Najbogatszą gwiazdą jest - Mary Pick mu żebrakowi całą zawartość swej torebki.
PIĄTEK Zupa kopcrko\\ia. Pierożki
ford.
·
Gwiazdą najszybciej lansowaną, jest De ze szpinakiem, albo szczupak faszerowany.
Najkrótszym 111alże1łstwem było malżcń a1111a Durbin.
z sosem chrzanowym. Krem kawowy.
sfwo Junc Lang, gdyż trwało tylko ... dwie
N
T
·
d
.
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SOBOTA. Kapuśniak z kartoflami.
W poniedziałek, dnia 16-go, odbyła sięł knie imprimees, z jedwabi w barwne kwia godziny.
.
a1 icz_nieiszą ro z111ę, o 0 corek po-I Sznycle wieprzowe z sałatą. Bezy ze śmie
\\' Zwi;gktt Pa1'i Domu „Rewia Mody Let- t.l:' i g~o11.1etrycrne wzory, do których no<>i
tanka.
Najlepszym mężem jest Fred Astaire. siada Eddie Cantor.
n'.ej", połączona z herbatką towarzyską.
się krotk1e bolerka z tego samego matc:-Czlnwiekiem, który nigdy nie był żona
Gwiazdą, klóra pomimo czteraziestolet
NIEDZIELA. Zupa rabarbaro,·a z
Przewodnicząca sekcji
rozrywkowej, iału, albo lekkie wełniane czy jedwabne na ty, jest Ronald Colman.
niej
pracy
scenicznej
i
filmowej
zachowała:
grzankami.
Kotlety z mózgu ze szp ina·:dem
pani ihż. Kroh, zajQla się z właściwą sob;~ rzutki. Seria płóciennych kostiumików z
Gwiazdą, która nigdy nie była zamężną wdzięk i urodę 25-letiiiej kobiety, jest Mae' i kalafiorami. Rui aua z marmeladą ..
'enf>rgią i gu-stem, zorganizowanien1 cakj jastnych, pastelowych, lub białych płócien, jest Greta Garbo.
\;\/est.
uroczystości i udekorowaniem sali. Rezul- świadczyła o popu1arności tego rodzaju mo
Tą, która była zamężna najwięcej razy,
Rulada ż mRrtnelcdą. 5 żółtek, 1 rieka
tat był jak zwykle bardzo efektowny. Sto- dy w sezonie letnim. Zaprezentowane nam bo aż 12, jest· Pcggy Hopkins Yoyc~.
cukru, 5 bialek, - piana, 8 deka mą\<i, 2:,
ły, przybrane czerwonymi tnlipanami, pur- 'vykwintne kapelusze byly przeważnie z
Najlepszą matką jest Norma Shearer.
SPOSóB PRŻECIW Ol> ALE~:lźNIE
deka marmelady, puder clo posypywania.
r:·· cwymi wstążeczkami, oraz.. wlas110- białej lub czarnej słomki i posiadały ron.
.
.
_.
_ żółtka utrzeć z cukrem, wc i;;n ąć sok z cy,. -:rnic przez panie upieczonymi tortami i da, podwini~'tc w górę na kształt „maryna
_Pa111e, ~t_ore nie c?cą m1ec o~~lull~J ! tryny wymieszać z m;iką i ubitą p:aną. Bla
c;~.s !cczl.ami spr:iwiały niawyklc m;łe rzy'; albo leż wielkie i proste, na wzór hisz DOBRA J\:UCHNIA _ S-OS JARZYNOWY
sloncem sko1 y, mogą 1ą doprowadz1c no eh~ wylożyć peraamincm wylać ciasto na
dla oka wrażenie . Na sympalycrnej poga- pa11skich nakryć głorvy.
Cebula, pietruszka, marchew, kartofle, normalnego s.tanu, sto~ując na twarz okla- papier i upiec
jasno, ~foty kolor. Up!e\\ ęucc urozmaiconej o~lądanil'm prezentoRewia miała szczególnie wielkie zna- koper - razem 25 elka. 4 dkg, masła 2 dk
cly ze zwykłej serwatki.
.
czcny biszkopt. wyłożyć na ścierkę, z dj:!Ć
~an~ch modeli! czas upl}'\·,r~ł, bardzo .przy- czenie ~Ila p~ń, wy_jeż~żający~~ na W}'\.vczal mąk_i, cytryna. Poszatk"owane 'jarzyny dusić
~
szybko papier, rozsmarować marmeladę :13
Jeń1111e zorov. 110 członk1111om Związku, sy Ietn1e, ktore obecnie własn1e przygoto- z poł litra rosołu; aciy zmiękną, przetrzeć
.
.
.
_
.
k
.
.
•
/biszkopcie
i zwinąć na gorąco ruladę. Pu
.
•
1
jak i wprov,iaclzonym gościom.
wują swoj_ą „wypraw<,!" na lato. To trżj' przez sito, rozprOl~adzić rosołem, zmie- . CZ) 1e1rna 1. 11ypozycza~ma
s1ązek i sypać pudrem.
Obe_irzenie. elegan:kiclt kr~a~yj letnich, w~zystkie m~dele ogląd.ane .były z rraw- szać z zaprażką z masla i mąki, dodać soku puru fra.ncu 81.ich !Jrzy. ul: ~iotrkow,.kiej
.
Surówka· z marchwi ze śmietaną. Mar„
pozwoliło panwm zonentO.v.(!iC się w mod- dznvym zamteresowaniem 1 oklaskiwanej cytrynowego, posolić i zabarwić karmelem 171, otwarta W pomedziałki 1 cz1rnrtk1 od chew, chrzan jab!ka zetrzeć na tarce do11ych obecnie ~ materiałach oraz fasonach sil sźczerze przez, zgromadzone na wieczorku Sos nadaje się cło ryb. Zamia§t rosołu moż 18,3.0 do 1~,30, we wtorki i piątki od ll do prawić sola. ~ylryna, wymieszać ze ś1;1icta
kien i kapeltNy. Przewą~~ły nat11ralnie, su ranie. '
.
na podać sos z ryby.
.
. .
12 i w rolfot)'. od 16, 30 do 18,30.
1 n_ą.
·
Wiele kobiet

skarży się

maitszych kierunkach, jak polityka, rodzina, miłość i t. d. Jeżeli więc jednego z ty ch
elemen tów mu zabraknie, może go zastą
pić innynL Dlatego też mężczyzn zupełnie
nieszc;zęśliwych jest bardzo mało . Gdy m ę ż
czyzna osiąga rzecz, na której mu zależało
przyzwyczaja się do niej szybko i zaczy rn
ją uważać za zupełnie na t uralną i należną
sobie. Kobieta zaś przeciwnie cieszy się
osiągniętym szczęściem i ceni je bardzo.
Dalsze badania nad problemem szczęś
cia wykazały, że w pierwszej grupie zn<!jdowało się 55 procent kol;liet młodych , a
reszta starszych, w drugiej 36 procent mło
dych, w trzeciej zaś 60 procent.
Rola wicku nic jest więc, jak widzimy,
decydującą w tym wypadku, gdyż wśród
kobiet zdecydowanie nieszc z ęśliwych ·widzimy aż 60 ('lrocent młodych.
Jeżeli chodzi o warunki zewnętrzne, to
p.ierwszej znajdowało się 30 procent kobid
biet przystojnych na '70 procent brzydkich,
w drugiej 40 procent a w trzeciej 25 procent ładnych. Piękność więc jest również
względnym bardzo czynnikiem z pogoni za

l

Rano, gdy „on"

ubierał się, a śniadanie

mężów i na zmiany, jakie w nich zaszły od już stało przygotowane na stole, pani sma
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Co ugotujemy na ob lad?

krajem rek ordo,

Hollywood -

Rewia Mody w Związku
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Psgt:hoferapia ze stanowiska reliAll
li •

W dniach 30 kwietnia i 1 maja rb. odbył
w Hadze dor<>cz.ny zjazd lekarzy-katolików, na którym poruszano m. in. aktualną
i niezmiernie ważną w warunkach nowocze
snej cywilizacji sprawę psychoterapii.
Dzisiejszy rozwój psychologii eksperymentalnej daje wiele dowodów na ścisłą za.
leżność i łączność mię{fzy światem psychicz
nym i fizycznym . Liczne pierwiastki w naszym ciele - to nie luźny konglomerat,
lecz całość, mająca swe narządy różnorod
ne i podporządkowane tak, że do wspólnego celu zmierzają i tworzą jednoli ty ustrój,
zdolny do rozwoju i działania . Tym pierwiastki e ~ t~~rzą~ym jedn9sc w Of'!aniż
:-,~ i e j:=zt d:.nza, ja'1rn fo.;ma substanc;~nalna
wedle zas·;tdy św. 'romasza: „Co t ciebie
jest wielorakie ·i złożone, nie może być spro
wadzone do jedności, ani w niej trwać, chy
ba przez rzeczywistość ze siebie .r;rostą i nie
podzielną" . A właśnie dusza jest stałą zasadą (principium) życia, która wśród nict!stannej flt.1ktuakcji, wśród ciiigłycti prz~„
mian organizmu, podtrzymuje stałą Jedność
ustr.uju.
Dusza jest ludzką formll substaticjonalną ciała, a więc stosownie do jego doskona
łości może się na ze~nątrz objawiać. i .dla
tego czerpie mat.er_iał z;e świata , zmy$łowe
go, lecz na swoją rno,dłę przetwarza.- W
ten sposób człowiek jest prawdziwie jedną istotą i n.a turą; nic więc driwnego, fe gdy dusza, myśli, orga.nizm· nie zosta
.
bo' t
.
k .
K' d .
je o 3ę ny w swoim za res1e... 1e y się
w te.A sposób pojmuje jedność nalfuralną
się

lekarza psychiatry, to w tym mniemaniu, iż
na te dręczące pytania ma on jakąś cud:>wną receptę, którą kupić można za honorarium konsultacyjne.„
Nowoczesna psychoterapia doch-0dzi tło
w.niosku, że nerwice są wyrazem wewnętrz
nego rozłamu i wszystko, co ten rozłam potęguj e, wzmacnia też i chorobę. Dlatego tei
tak wybitny psychoterapeuta jak Jung zdaje sobie sprawę, że problem uzdrowienia to przede wszystkim kwestia religii. Stąd
religia chrześcijańska wymaga tego, aby
nakazy jej były spełniane z wewnętrznego
poczucia i aby były w pierwszy.m rzędzie

Jonii Włoch Jan Maria F~rina, ur~dzony w ten jednak wkrótce zmarł, ·powołał d-0
roku 1685 w Santa Mana Magg10re. Jan współpracy w fabryce syna Jana Baptysty,
wewnętrznie stosowane. I tu leży terapeu· Maria Farina otworzył handel ,,przedmio- Jana Marię, swego chrześniaka. Tymcza„
tyczny punkt ciężkości w duchowym lecz- tów artystycznych, towarów jedwabnych i sem w ciągu trzydz iestu lat istnienia „wonictwie (por. Theodor Mtincker: Die psy- perfumów". Po paru latach wynalazł pa- dy pachnącej" potrafiła ona zyskać uznanie
chologischen Grundlagen der kath-0lischen chnącą wodę, którą zaczął sprzedawać pod zagranicą. W roku 1740 założono w Raryżu
Sittenlehre).
nazwą Aqua delle Regina. W krótkim cza- specjalny jej handel. Największego jednak
Niedermeyer, słynny teoretyk psychpte- sie ograniczył handel tylko do tej wody, a powodzenia doznała „woda pachnąca" pod
rapii, słusznie więc zwraca uwagę, że wpra od roku 1709 istnieją księgi rachunkowe czas siedmioletniej wojny, gdy Francuzi po
wdzie lekarz nie ma być duszpasterzem, tak prowadzone z wzorową ścisłością dotyczą- siadający wówczas prowincje nadre11ski'::..~
jak duszpasterz nie ma być lekarzem, ma cę handlu „wodą pachnącą". Aqua delle zapoznali się z zaletami „wody pachnącej"
być natomiast. współpraca. Leczenie lekarza Regina zyskała rozpowszechnienie, a w w miejscu jej wyrobu. Od nich też wyszła
w psychoterapii, nawet I analitycznej, bę- miarę rosnącego na nią popytu J an Maria 1 po raz pierwszy nazwa „wody kolońskiej"
dzie uwieńczone sku*iem pomyślnym , je- Farina powziął zamiar zachowania w ro- Eau de Colog ne, która: miała zastąpić wkrót
śli chory znajdzie sam drogę do duszpaste- dzinie tajemnicy sporządzania jego wody. ce inne nazwy wody Fariny: Eau de Colorza.
W tym celu jako bezdzietny, sprowadził l gne, (woqa królowej) i Eau admirablem"
(w{lda zaoziwi ają r. a) . W ! '. 1800 produkcj:
wod'.;' kolo11"kiej wyn osiła 125,000 fl;r'.".onów, wartości 180,000 fra.nków, w r. UJO
- 140.000 flakonów, wa rtości 200,000 fr.
W tym stosunku produkcja zwiększa się aż
do czasów obecnych . Jan .Maria FarinA
zma'.ł w wieku 81 lat, przekazując przednik i t. p. chorob! skórna pociąga za sobąj
W każdym niemal zawodzie, przy każ siębiorstwo i tajemnic ę bratankowi Janu
w szybkim tempie zwolnienie terminowe lub dym za.jęciu grozi nie tylko choroba wewnę
Marii Farinie. W r. 1792 dziedziczyli po
stał.e z pracy wobec surowych przepisów trzna. Dolegliwości skóry są ni eraz znacznim trzej jego synow ie, z których ostatecz
san1tarnych. Pomoc: ubezpieczalni staje się nie gorsze, bardziej utrudniające pracę.
nie najmłodszy Karol Hieronim obł ął fawtedy dwutorowa: leczenie i zasiłek.
M. C.
brykę w r. 1841 I przekazał zarząd synowi:
Janowi Marii. Ostatni prowadził iabryk~
przez 39 lat i szczególniej się zasłużył Ókc-ło
rozwoju wprowadzając wodę kolońską
.
,:.
•
do kolonij angielskich . Po jego śmierci fa5
j
k
kł d
en•ac e na ryn u prze a owym
brykę odziedziczyli dalsi krewni Farinów.
Nasza literatura przekładowa, wykazu- w najbliższym czasie przekłady kilku po- ~ei~annowie i Schwarzesteinowie, którzy
jąca tak wielką aktywność i w tym roku wieści Sinclair Lewisa, Cecil Lewisa oraz J UŻ jednak zajęci byli przy fabryce od dłuż
·
ł b.ł
·
t
K I T h
·k
szego czasu.
me os a 1 a swo1e~o em pa.
aro a se UPJ>I a.
Jak informuje 1ow. Wydawnicze ,.Rój"
w sezonie wiosennym br. ukażą się przekła
w
,

Skórne
schorzenia zawodowe
I
z pojęciem choroby zawodowej zwykło

się wiązać przeważnie tylko choroby wewnętrzne: albo te, które wymienia ustawo

dawstwo ubezpieczeniowe, a więc zatrucie
ołowiem, rtęcią, 'czy zakażenie wąglikiem,
albo schorzenie nie ujęte żadnymi przepisa
mi, charakterystyczne dla pewnych rodzajów pracy i podlegające stałej opiece internis!y, jak osłabienie s_erca,_ 'żylaki i t. p.
Mówiąc np. o katarze. dróg oddechowych
u piekarza, wywołanym pyłem mącznym,
nie klasyfikuje się zwykle do zespołu ćhorób
zawodowych również niebezpiecznych w
skutkach dla j' eg' 0 ·pracy, ch-0ć w innym .na•

człowieka, łatwiej można zrozumieć wpływ tężeniu, dolegliwości skóry - uumienienia

świata

o b Cy
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Jak da)ece mozna
• •d

psychkznego na f.izyczny.
wierzchu dłoni i przedramienia. Jeśli pranastępujących .książek: „~iłość chłoWł ztec•slucba·JąC?
Stąd w dzisiejszej medycynie szerzy s!ę cownica, myjąca przez 8 godz. dziennie but p1ęca" Jules Romainsa, który niebawe1'!1 za
•
silniej niż kiedykolwie~ prąd, wskazujący le po substancjach chemicznych, będzie u- wita do Polski; będzie to trzecie ogniwo z
(•• marginesie tzw. •powieści radiowej",)
·
lekarzom na konieczność zwracania bacz- znawała za rezultat pełnienia zawodu żyła- cyklu „Ludzie dobrej woli". Początek po.
. .
.
nej uwagi na stronę psychiczną chorego, ki na nogach. to jednak ani ona, ani jej oto, wieści sięga roku 1908, te.renem akcji ·jest . ~ow1~ś~ Heleny. Bog.uszewskieJ „An.ie!
~ekst na_rr_acyjny tej powieści, pomimo
jeżeli się zważy, jak .dalece wszystkie stany czenie ~ie .oce~ią z~~czenia rów~orzęqnie Paryż, Cała galeria ówczesnych postaci• ci~ ~ życie. st~now1 .eks~eryment ~ dzte-, swei wysok1e1 klasy literackiej nie zbliżał
fizyczne znajdują swoje odzwierciadlenie i powstaią:ei i 111emn1e3 zaw<>do"."eJ .chor~y. przewija się przed oczyma. Jules Romains dzin~e P.ow1eśc1 mów_1one3: ~est p1erw~z~ a n_awet ra~zej .oddalał słuchacza od bohawyraz w psychice człowieka, jak wpływają - wy~yp~~ na ręk~c?, wy~oła~eJ dz1a~łniem dla zorientowania czytelników w ciągłości P?W1eśc1ą ~sychol~g1czną, pisaną special: j tero':" po~1esc1,. komentująo bowiem ich
każdorazowo na rozwój i stany jego psychi ch~m1kal11. J?awmej p~dc1.ą~n.1ętoby Ją ~o~ swego cyklu, zaopatruje kaidy tom prze- nie dla radia, ~ więc przez~aczona .ra_c_zeJ prze~yc1a psychiczne, wytwarzał dystans
ki. Do zagadnień, związanych ze sk-0mpliko. gol ny termm egze~y, dzlS!.aJ w.obe~ opmłl glądem treści zawartej w tomach po przed dla słuchacza. niż dla czytel~1ka. ~~w!esc ta P.om!ę?zy słuchac~em ~ ~imi, a tym samym
wanym mechanizmem psychologicznym, na ~karzy. dermatologo~r, że nie _wiele 1:s! ta- nich.
.
u?~rza o~obhwą f~rmą tworczosc1 l1terac- z'?1111e1szał bezposredn1osć ich oddziaływa
leży przede wszystkim ta sfera, która sta:io k1~h z.aJęć, które~y me zosta~1ały m111e1. lub
Poza Romainsem Jiter_aturę francuską k1e1,. po~1ada bo~tem no:~alną strukturę n~a„artystycznego. Powieść „Anielct~ i 'Ży
wi jakoby pomost między psy~hiką człowie ~1ęc~1 trwałego .sla~u .113. sk.orze czlo~1eka reprezentować będzie jeszcze Duhamel dal paw1eśc1ową, a. Jednoczesn1e skł~da się cie. nie. 1;arzucała sł.~c~ac~owi fikcji bez„
ka a całym organizmem, mianowicie system 1 wo.bee f_aktu 1st111e111a ścisłe~o ~w1ązlcu szymi romami z cyklu „Kroniki rodu Pas- 1akby z .sal)1odz1elnych. nowelek, ujętych ~ p~sredn1ej. obserwaCJ1 zyc1a, była raczej
chor?b. skornych z wyko~~amem pracy - quier" pt.: „Widok Ziemi Obiecanej" I „Pu formę dialogu, uzupełrnonego tekstem op1 wielką księgą, -Odczytywaną przez narrato
nerwowy człowieka.
Badając teorie trzech najgłówniejszych rodzi się coraz szers.ze po1ęc1e chorób ~k6~- stelnia. Bievres". Akcja tych powieści roz- sowym. W realizatji radiowej tekst dialo-'1 ra. Z kart tej księgi wyłaniały się od czasu
p sychoanalityków: Alfreda Adlera, Karola nych z wykonY'~an~em pracy - rodzi 111ę planowana jest na tle epoki przedwojennej gu .-0dtwarzany był w formie sł~chowisko- d~ czasu jak.by. materializując się poszczcGustawa Junga, Zygmunta Freuda, dostrzec coraz szersze po1ę~1e .c~oró.b skó:nych za- pełnej osobistych wspomnień autora, prze- we1 przez aktorów, tekst zaś opisowy rec~ goln7 postacie 1. tylk? w tych chwilach prze
można rzecz charakterystyczną, mianowicie W?do~ycb, w ~alez.nosc1 za.s od n~ch nasta- pleci-0nych poetycką fantazją twórcy. _ z tow~ny. był prze~ ~arratora. Tematem te1, m~wiały bezposredmo do słu chacza głosa
- jak w tej dziedzinie lekarskiej, która zaj w1a . s!ę odpowiednie 1.ecznictwo 1 stwarza literatury anglosaskiej ukaże się ,,Socja- IP?~1~s~1 są prze~yc1_a wewnętrzne boh~ter I m1 aktorów. F:agmen ty te ujęte w formę
muje się zjawiskami p~y~~ic;z,nymi wi~lkimi własc1wy 'J>Ogląd na miano: choroba zawo- !izm na ra!y" Upt~n Sinc!aira. JUią~.ka !a kt 1 jej pr~eobraze111a duchow~ w obhc~u i doskona!eg? dialogu, wprowadzały mokrokami zmierza nauka do coraz to lepsze- dowa..
.
jest wspaniałym w1zerunk1em tragedii dz1e zaob~erwowanych taktów życia. Tak po- ' ment bliskiego kontaktu ze słuchaczami r
go zrozumieni-a duszy.
. ~te .mamy ta~ 1ak w A~eryce wy<Jdrę? jowej dzisiejszei Ameryki. Upton Sinclair stawiony problem powieści przesądził w stanowiły najcenn iejszy element powieśct
Np. Jung nakłada na psychoterapeutów niema, jako specialneg-0 działu, c:horob skot ukazuje na jej tle wizję świata który musi pewnej mierze formę ujęcia tematu. Nal e-' z punktu widzenia radiowego. - Obecnie
obowiązek zwrócenia uwagi chorym na ko nych zawodow~ch, są o~e u nas w~ączone nadejść - świata wspólnego wysiłku ludz ży sobie uświadomić, że. czas któ.rym dy- j ~owieść. ,:Anielcia i życ i e" przechodzi już
n i eczność samowychowania. Twierdzi on: do ogólnego działu leczmctwa. chorob skó- kości dla powszechnego dobra. Zupełną no ~P?nowała autorka w kazdym od cm ku , był 1 iak~ ks1ązka (w nakł. „Roju") do rąk czy
„Psychonerwica jegt V! ostatecznym zrozu- ry, .a w. ambulatoriac~ ubez-pieczalni "")'.su waścią swego rodzaju będzie powieść Ja- sc1śle ograniczony do 15 minut, całość zaś teln1ka, być może wczorajszego słuchacza.
mieniu cierpieniem duszy która swego celu wa ją'. ~•ę zdecydowame na czoło wszelkich mes Morer'a, .angielskiego dyplomaty i pi- ~iala się zai:nkną.ć w. 22 kolejnych audyc- j _B~dz!e ?n mógł. z~wrzeć z nią bliższą znanie odnalazła".
i
schorzeń i są otoczone bardzo starannie sarza. osnuta na tle osobistych wspomnień 1ach. Posług1wan1e się w tych warunkach JOmosć 1 teraz 1uz bez przeszkód, związaIleż to razy lekarz nie. mo~e dać psychi- opieką.
pt. „Przygody Hadżi-Baby". James Morer dia.logiem,. odtwarzanie głębszych prze-\ nych. z .techniką słuchania radia, ocenić ją
cznie chorym t. zw. „lud~iom z poszarpany
- Dwie są drogi do ich zwalczania - pracował przez ·szereg lat jako wysłannik ~yc psychicznych wyląqnie w rozmowach, nalezyc1e.
.
mi nerwami" żednego lekarstwa,- którcby mówi lekarz dermatolog - leczenie i zmia dyplomatyczny a zarazem wywiadowca go łatwo mogło doprowadzić do sztuczności
stworzyło to co im jest potrzebne: miłość, na jeśli nie zawodu to rodzaju zajęcia. Pier spodarczy w Persji i miał możność dosko- f_or~~ i splyc~ni~ tręśc.i.. .Wprowa~z.enie
nadzieję i poznanie celu ;ycia. Jung twie~- wsze, oparte ne środkach .doraźnych i du- nałego poznania i zgłębieia zarówno życia częsc1 narracyJne1 umozllwllo bardz1e1 o- CZY BĘDZIEMY MOGLI REGULOWAĆ .
dzi, że w ciągu całej i1wej praktyki lekars- żym zastosowaniu doskonale u nas postn- i. obyczajów tego prastarego kraju, jak roz 1szczęd~e .w czasi~,. a jednocześnie głębsze
SW6J WZROST.
kiej, jako psychoanalityk, nie miał ani je~ wionego światłolecznictwa, zwłaszcza Rent lr~znyeh. int~resów..~schoc.lu, _krzyżujących j odsłomęcie psychiki bo?aterów.
~ekarzom amerykańskim udało się uzydnego wypadku któryby .nie łączył się z pro gena, daje aobre rezultaty, ch_oć na · ogól s.1ę na z1em1 ~e~s~teJ od w1.e~ow.
.
·
. Obok tła psycho.log1cznego tekst nar~~ skac hormon, który ws trzyknięty do organi
blemem religijnym. Każdy z pacjentów b}·t jest żmudne i tym przykrzejsze, że cierpie11 . J~ną po.w_1es.c1_ą, odsła1!1a1ą~ą ~~hsy .Po I cyi ny ukazywał ta~ze tło plastyczne a kC Jl, Izmu ludzkiego, powoduje intensywny przy
chory, ponieważ utracił to, co religia swym skóry nie da się ukryć i że chorobie towa· lttyk1 eu.rope1sk1e1 w cz.as1e .w1elk1e.l WOJll·Y. 'odmalowane po ~1strzo~sk~ przez autor- 1r~st czło.wieka. Dzi<;k·i hormonowi temu,
wyznawcom daje, a żaden nie był w rzec7-y rzyszy zwykle mniej lub więcej silne uczucie - będzie przekład „Ta1emniczego intruza kę. I tu nasuwa się pytanie: pk dalece m ~- me będzie więcej ludzi niskich i skarłowa
wistości .uleczony, jeżeli nie powrócił do re· odrazy u otoczenia. Mimo wszelkich prze- pióra kpt. Franciszka Rintelen v. Kleista, żna widzieć - słysząc? Czy mikrofon wy- 1ciałych. Po przeprowadzeniu w 1909 roku
ligii.
szkód osiągamy ładne wyniki, ale ze zmia- głośn~~ · WY\~:iad?wcy pań~tw_ cen.tralnyc.h ~aga od słuc~ac~~ wi~~szej dozy wyobraź przez docenta uniwersytetu wiedeńskiego
W ogólności Jung podkreśla powszech- ną zawodu jest bez porównania gorzej. W W ks1ązce ~eJ R111te.len -0p1suJe 111ezwykfe 1 n1 wzr?k?WCJ , mz ks1ą~~a o~ czytel.nik<l:? r Ac!1tera sz~regu doświadczeń nad młodymi
nie panujący brak ró.~nowagi duchowej u niewielu tylko wypadkach robotnik jest prze czyny ~vyw1adu woiennego, .wprowadza 1 Oczywrnc1e, sugestywnosc opisu zalezy nie zw1erzętam1, których wzrost po usunięciu
1
narodów europejskich. Epoka dzisiejszą, noszony do innęgo działu co natychmiast czytelnika w ii;tny gą~zcz zakulisowych wy 1 tylko od autora, ale i. od wizualnych zdoi- określonej części mózgu został zahamoto okres bez czasu na wytchnienie, okres przyśpiesza wyleczenie; przeważnie jednak darze~ Wielkiej Wojny, tak mało znary~h , noś~i odbiorcy; słuchacz~ - c.zy też czy- : wa~y :--- świat, n.aukowy przyjął jako penerwowości, zamieszania i świat-0poglądo- chory tl!Usi wykony!"ać to samo zajęcie, naogoł, pr.zytacza przykłady załamywania I teln1ka. Poza tym audycja radiowa wyma , wn1k, ze ta włas111e część mózgu stanowi re
wej dezorientacji, Pacjenci Junga - jak to które spowodowało cierpienie skóry - na- się poszczególnych jednos~ek 'Ił ~ej cięż- ga od słuchacza specjalnego natężenia u- gulator wzrostu.
·
sam stwierdza --: często nie u.mieli odpo- .turalnie pqewleka to na długi dystans pro- kiej i - niewdzięcznością rodaków, 1~agro wagi, ·a materiał opisowy w zasadzie po-!
Wychodząc z tego założenia uczeni dowiedzieć na na.iważniejsze życiowe pytaia . .ces samego lt!czenia i wymaga z naszej sfro dzonej przy końeu pracy, co wywołuje g·o 'siada mniej danych do jej zatrzymania, niż szli do przekonania, że sztuczn~ zaszczepie
Teologia, religia, filozofia nie mówiła im nic ny ci4głej opieki.
rzkie refleksje u .pisząceg?.
ko.~kretna fabuła. Dlatego też treść. czysto nie hormonów, wydzi elanych przez tę część
a jeżeli si~ zwracali do Junga, czy do innego I
W tąkkh zawodach, jak piekarz, cukier .. Swego rod.za.i u sensację wy.wo_ła dawno, op1~owa. .stanowi m~teriał nie.zbyt radi o~ mózgu, musi sprzyjać wzrostowi. EkspeJUZ u ni!~
n1~tłu~~czona . V1ck1 . ~~urn. fon1.czny. 1 zazwyczaj traci w 111terpretacj1 ry1?ent)r, ~o konane na szczurach potwi er„
Przekład 1edne1 z 1e1 ostat111ch pow1esc1 pt. 1 rad1owe1. Sprawa ta, roli i znaczenia opiso , dz1ły tę hipo t ezę w całej rozciąo-łości. Do~
„Wyprzedaż" odsł·oni kulisy wielkiego do~ wości w powieści stanowiła staly przed- świadczenia na ludziach nie dały wyników
,
~
mu to~arowego w .Am~ryce. Przed ocza1!11 1 '!1iot ..spor~ i ci~hej. walki, w czasie jej rea- pozyt1wnych , gdyż nie _udało s ię uzyskać
Czgm są l skąd powsiatą'
·
nyte1n.1k.a przesunie się ba;w~y . ~oc~o~ 1tzaq~ rad1owe1. ~i1ędzy a:1torka a radiem Iudz~1ch hormonow,. zas hormony zwierzęBaśnie, wierzenia i legendy wszystkich jakoby błę.dne· ogniki przypisywać można man_ekt:no\~ skle~o:wych, mtłosc t sm1e:c 1Uznaiąc. całkow1c.1e wys.ok~e walory tekstu ce nte wywo łały poządan ej reakcj i.
zbrod111e 1 malcnk1c przcstęp.stwa, zawile narracyin~go , ktory dz1ęk1 specyficznym
ó
h .
.
.
ludów mówią o ,;błędnych ognikach", k t - procesem c emicznym, a uważaią raczej za strategie karie. rowiczów, dążących po tru- 1 cechom talentu Boguszewskiej· - przvczy GDZIE SIĘ PODZIEWAJĄ SZPILKI.
re mamią podróżnych ' wciągając ich na trzę
;
d zjawisk-0 wydobywania się
b elektryczności
. t k pach do upatrzonego celu - w ogóle to nił się niezawodnie do wzbogacenia warJak· Io ·e t t h . . d'
. k kt'
~awiska i są złowróżbnym · znakiem i prze atmosferycznej.
nany adacz i his ory. wszystk·o, co dzieje się w. Judzkim życiu. tości literackiej i pogłębienia treś ci tei· no- re zo t1 . s J sk yc ~11 1tfarbowk szpt 1e ' o
1
, . t
b
t k . .
.. . R d.
.
.
s aią ro rocznie a ry owane we
miotem różnych przesądów. W encyklope- ·medjumizmu. C. de Vesme wykazuje na poci v· k. B
1c 1 aum. s.w1e na o s.erw_ a or a 1 pisa;- , w~esc. 1, a t? dązy 1o _d_q ogra111c7enia " Ol- wszystkich kra·ach.
. .
h b
h . . d ł .
dii Orgelbranda z roku 1886 czytamy':
stawie Jicznyc ze ranyc swia ee w, ze w ka, kondensuje to cale zyc1e pod postacią m1arow tekstu narracvin eo
...,o na rzecz clia- I
Jedno
~·
· h .
d .
Błędne o!lniki są · to małe i lekkie pło- takich ,,błędnych o!!ników" , o 1'akich rozpra
·
I
z an „tc1s1<IC pism aje na pyta
~
~
tragifarsy ·rozgrywajacej się w wielopiętro\logu, jako elementu bardziej· radiofo nicz- 111·e to kro'tką ~ d · · .
d
. d.-.
myczki, bardzo ruchliwe, postępui·ą podno- w i ają przyrodnicy, zwolennicy teorii che-. wym amerykańskim buldingu.
Zl\v 1 ai ącą o powie z
nego, autorka zaś broniła go z pu nktu w:- z osta · aa Lb'1 za L.
·
sząc się i opadając na zieinię, najczęściej miernej 'CZY elektrycznej wogóle nie było I
Ponadto „Rój" zamierza jeszcze wydać dzenia swej koncepcji artystycznej.
szp · lejką. z ti> ll btone.. iczbaA fa~'.y~owany ch
1
spost r zegać się dają na polach bitew, oraz nie ma.
.
ies o rzym1a : w nglt1 ltczba ' ZUc.mentarzach, błotach torfowiskach i w ogól
Błędne zaś ogniki, które dały powód do
łJ
conych w ciągu roku n~ rynki szpilek doności w miejscach, l!d~ie gniją ciała zwierzę powstania legend i podań uważa Ves.111e 1a
ch od~i do 54. 1.11ili_o nów sztuk. F ran cja p10ce, szczególniej w porze letniej i 'jesiennej, zjawiska świetlne natury paranormalnej,
d.11kuJe 20 m1honow, Niemćy 10 mil ionów.
za nadejściem zmroku. Uważają je za płoną medialnej .
Ostatnio dr. ł~ei~siu~ z Ber.li~a opraco4. .Jako Niemiec, za małżonkę wvbieraj Stanowi to raze m pokaź ną sume 84 mili'.)cy fosforowodór, wydzielający się w miejO medialnym charakterze świadczy to, wał, po porozum1en1u się z m1111sterstwe1!1 tylko Niemkę lub osob ę krwi nordyckieJ;
nów szpilek. Gdyby ulożyć szpilki f~:1ry
scach, w których gniją ciała organiczne, ża że ruchy tych zagadkowych świateł wydają s~raw wewn~t~znych. Rzeszy, urzędem ht.~ . 5..P~zed wyborem małżonki uśw iadom kowane w ciągu jednego dnia jedna za d ru
wi erające w swoim składzie fosfór, albo też się kierować przez jakąś inteligentną silę, g1eny ludowei. 1.:Vydz1ał~m r.asy. P!ZY partu się o JeJ prz~dk~ch;
.
.
. I g~, to pokryłyby one p oł owę drogi z A mery
za płonący węglowodór.
i ie światła widziane bywają nie zawsze I na~odowo-~oq a11s~yc7:nej dz1e~;ę: przr ka~· .Zdrowie 3es.t takze warunk ie m p :~- ~1 do Europy. Prod u kcją kilku tygodni moJednak wiele okoliczności nie zg-adza przez wszystkie na miejscu znajdujące się za.n •. do. ktorych w111n1 stosowac się prawo- knosc1 .zewnętrzne·1;
.
znaby o pasać c ał ą ku lę ziem ską. Szp ilki nie
się z tym tłumaczeniem. Błędne ogniki na- osoby, lecz czasem tylko przez osoby su- wici Niemcy.
7. Ż~ń się .tylk.o z miłości;
zużywają się, zostają zgubio ne. Statysti:cy
leży uwa'iać za zjawisko niewy1asnione. gestywne.
Oi·•) brzemienic tych przykazań:
ą. ~1e wyb1er~J towarzyszki zabaw, lecz I do\~'?cizą . ż e \~ E uropie ginie z11pełnie U.t sa
Były i są dotychczas P,rzedniiotem licznych . f-ud p9lski nazywa- w ;ó.ż11ych ok?lica;h
1 Pamiętaj, że jesteś Niemcem;
uwaza1 swą małzonkę za towarzyszkę w ma liczba szpilek, jaka zostai.a produkowa
n·1 ··. ,
małżeństw1· e·,
na t. J.
· 84 n· , .:ony.
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r.,
o~ników" zaj.mowało się sporo badaczr, za d~sze samoboJcow, t0p:e1cow, lulb du- 1
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•
•
s~n s em małżeństw~. Bopiero od 3--4 dzie milionów, ok::iże ::·:. że każ dy czlowiek co
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,,Jaki wpływ wywierają utwory powieś
ci owe na psychikę czytających?" ---' naci ta
kim pytaniem zastanawia się Willy Schreckc11berg w ostatnim zeszycie (z maja b.r.)
„Stimmen der Zeit" w rat. „Etyka i es te·
tyka w powieści" (Ethik und Aesthetik in
Roman).
Rację bytu „powieści współczesnej" uzasadnia się tym, że jest ona odzwierciad!t:
niem życia współczesnego poszczególnych
grup społecznych i jednostek. z kolei powinnaby zabrać głos krytyka literacka, żeby wyjaśnić, co właściwie pod postacią ogłoszonej drukiem powieści daje się spaleczeństwu jako produkt konsumpcji duch o.:.
wej ?.„ Skąd jednak ma czerpać krytyka Iiteracka uprawnienia do tego rodzaju orzeczeń, które by miały povvagę miarodajnej
i decydującej opinii? Krytyk spełni swe zadanie dopiero wówczas, jeżeli znajdując w
danym utworze składniki narodowościowe,
ekonomiczne, moralne i religijne, wyświetli
wartość tych czynników ze stanowiska socjologa, ekonomisty i moralisty, a jednocie
śnie i obywatela, stojącego na straży ctobra
własnego narodu i _jego ideałów. Krytyk,
któryby chciał być tylko naukowcem, choć
by nawet bardzo wysokiej markiz nie spełni należycie swego zadania.
.
. . . .
.
Krytyka .hte.racka. w pow1.es~10p!sa:stw1e
chcą~ nalezy~1e z~~1entow~c się, Jakich ut~orow p~bhczn?sc pragnie, wtnna ~okład
nte zbadac panugce w danym okresie nastroje i tendecje wśród czytelników, tendencje tak barctz.o. nieraz zawodne. Gugl~elmo Ferrero kresl1 na ten t~mat nas~ępujące charakterystyczne uwagi: „Zman1erowa
ni c~ytelnicy ame~ykań~cy znudz~ni zmccha111zo~,·aną .cocłz1e.n n osc1ą, woła.r~ o potrawy niec.odz1enne. 1 egzot_Yc~ne . L1t~r~tu ra
~P· t.raktuiąca o '.' schodzie je~o r.eli~iach,
. J ~~t 1e.~\nym z takich przysmakow 1 111czy.n
v. 1ęce1 ·
.
. .
~,B~"la ~hw1la po wo1111e, gdy tak w El_!~opie, 1ak. 1.w ~meryce_ :veszły w modę k;:.ą
zk~ ~ tresc.1 m1~ty.cznei. sw~e~aw~no. w1ęceJ zy\~o tow S\:1ętych an1zeh 111ekt?rych
ro m~n sow . Lu?zie w sąd~c~ ?ochop111 za:
c~ęł! w P?P~C~~ na te. ks1ą~k1 ~opa_frywac
s.1~ z~raz 1ak1e1s ?z.~ak1, zw1astu1~~ej .odroozerne .ducha rcl1~11 ~ego. Pomyl1l_1 się ta_k
~am o, 1ako pom ylił się r~ąd wł_osk1_, gdy .się
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Wydaje się nieco prz'esadną ta opinia wego, tęsknota za światem niewidzialnym.
wybitnego włoskiego u-czonego, gdyż -je-( nie były nigdy szczersze i bardziej istotne.
dnak książki czytane wywierają wpływ i to Odnajdujemy je w żalach, w zwątpieniach,
silny na formowanie psychiki czytających w czarnych melancholiach a nawet bluźni er
- a jeżeli chodzi 0 nasze stosunki, to szcze stwach naszych powieściopisarzy; materra
gól nie da się zauważyć kryzys pod tym listów i naszych poetów dekadentów.'.. · ·
względem. Każda książka a w danym razie
Coraz więcej zjawia się jednak takich
powieść, jest czynem, dobrym lub złym, leCJ. twórców w literaturze pięknej, którzy zaczynem dokonanyl'n, nie pozos.tającym bez czynają rozumieć, na co już zwrócił · uwagę
wpływu na tych, których się dotknie. sp·r a· Claudel, że w poezji i w powieści walory
wę tę poruszył niedawno, jeżeli chodzi o religijne stają się źródłem dynamizmu twór
czytelników powieści w Polsce - jeden z czego.
·
· ·
publicystów młodego .pokolenia (por. Cz.
„Wiara w Boga wznieca chwalbę. Ch\".al
Straszewicz „O ideał w powieści").
ba jest może najsilniejszym motorem poezji
Usiłuje on dowieść, że powieść połsl{a - pisze Claudel. Wielka poezja od hymnów
przestała grać twórczą rolę w ksztaltowan.ht wedyckich aż do Kantyki Słońca św. Fra;1
rzeczywistości polskiej. i ·istnieje wyr.aźny ciszka jest chwal.bą„. Ale religia przynosi
rozdźwięk międży odbiorcami a twórcami 11am nie tylko pieśń, ona przynosi nam rów
literatury, rozdźwięk, który wyraża się ni- nież słowo ... Talent poetycki, natchnienie
klym zainteresowaniem masy do nowych u- literackie, jest, jak proroctwo, łaską" (por.
tworów literackich. W Polsce istnieje „głód Claudel. Positions et Propositions t. II).
książki". Polska pragnie czytać, pragnie zna
A Calvet tak_ określa powołanie i nieod·
leżć impuls do nowych osiągnięć, odkryć zowne przymioty prawdziwego pisarza ar1:owc ideały.„. lecz nowa polska powieść tysty: „Piękno nie jest niczym innym, jeno
rozczarowuje, rozczarowuje niewspółmier- wspaniałością Boga, przeto by go dotykać,
nością między tym, co się dzieje na świecie trzeba rąk godnych Boga, rąk świetlanych
a tym co się dzieje w książce„.· Problem wia i czystych. Kochajcie cnotę, karmcie nią du
ry w ideał wydaje się w tej chwili najpow:i.ż szę swoją, mówił Boileau do poetów, a 1Ję·
niejszym zagadnieniem literackim.
dziecie dawać piękno i pisać dzieła bud uI rzeczywiście, dążenie do życia ducho- ją ce"
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. tlekawe dan~ siatgsfgtzne.

Kufoia słufby narótlowej ·- oto siusz;.
ne miano, jakie zyskała sobie prasa .pumor
~kfł w okresie niewoli. Licz·ne wy.daw~ictwa
i d~ienniki. stały się. w · okr.e~ie.fa?brczyT
<>rę~em.słu.sz,~-yc~ >wa!k o ~9l1J?sc I '.wy:w.o
leni~ z -ia:z~a m~wor~. Na ~a~ach pism· w~
po_w1a?alt się na1tę~s1 ~r~ywodcy ·J.~d~ pomorskiego, j~go kapłani 1. ~rz:ewo~~1cy: Na
szpaltach p1~111 1.u~ow~ch· 1. gazet zarr11esz:
czał swe . Pf~Ce . Ht~ronim . Derdowsk1,
Ignacy Dan1elewsJ<1, S1ei:p, Polaczek, Florian Gej.nowa i inni. _Ró~ni.e~ w doda.tk~· lu
dowym do Qazety Gdan~k1eJ, w znan_eJ na
kaszubach Drużbie, zamieszcz~ł swe słynne utwory, zn;iarły w lutym, w~dz lud~ k~szu~skieg~ dr. Aleksander;~fajkowsk). Pisał· nie ·tylko dla. uradowa11;1a serc i -dla r.oz-.
budzenie. drzemiących .· sił . ' narad.o~y-~h·

dvstęp książki,

I

•

„

: ......

. 1'

.

.:..

mu.cyki a ·t1awet 'slvwa hei.

pośredniego. PraH spełniając do·~iosfą ~„

keję·. kulturalną., stała 8i~ :w niepod_l~głfj
Polsce"fnstturnentem opinii.publitź~.rę,j,-9!lłZ

czyń.~.ikiem, pr~pagandy~my~li !~tl~i'~Jr.~Y

da~n1ctw.a na ·Pbtno.rzu chlubi~ się -"~OJ.ą
~ogatą- tradyc;ją, · posiadają ' wie'lki -- kapifał

zaufania ze strony społecz:cń~twa :póm'<>r·
Ten . pozytywny ~tośunek jest"·u'za·
sadniony i słuszny. Bowiem ~ieć'. gaz~t, :ja;.
ka pokrywa ziemię _Mestwina, to :.śieć
ognisk kulturalnych i społec"znycli. równających się nieraz z basti9nami i placówka·
'mi żo~nier-ski~i:
.
•·
. " · :·
, N1ewątplI.w1e ciekawe 1. znąm1~!lne
d~ne cyfro~e dotyczące . lic.zpy . wyd~~-:.
nict":. 1~a P_omo~zu. 'Ye-dł:ug' ~rzędowy,c~ :ze
,st~wten w gr~nic.a~h wo1ewod~twa PO!ll9r- .
Przecież „wieczną chciał zbudowąc :;w1ą- skiego utcazµje ~1.ę 420 czasopism; kt6r.y.~b
tyn!ę pomorską"' i „czoło wieży wyn.ięść ku nakład · przekra.cza . ?OO!OQO egz~111platty.
gwieździe P,otar.nej". ~ui w 1.aiach mepodle O~ręb_ną po.zyCję ~a1muJą wydawn~ctW·a: me
głości spotykamy Majkows~1ego przy_ wa~- m1eck1e, kt~rych h~tba dosięga 40, a łą_cz.
sztade redakcyjnym „Gryta:• ora~ ~z1ennt- ny nakład dochod~1· do 18,000 egzemplarzy
ka „Pom9rzanin", ukazuj4cego się w Ko· Pon;orze, stanowiące pod wzgl~dem. czyścierzynie.
. .
teln.1ctwa; chłonny r.~Tttek zbytu! · skupia. na
Artykuły . i prace poetyckie nto$łyc po? sobie zamte~e.sowante ":ydawmctw, dó~~o.
strzechy wiejskie i do domów 1!1iejsk1ch.do dząc~ch tu.z.mnycn.wo.1ewództw p9l~kr~h
bre, jasne słowo polskie, ' 8pełntaJąc waz~ą WY.b1tne , m1~sce.w ~.apływie prasy .ną ry-.
misję kulturalną. Dziennikarstwo wypełnia nek P.om~rsk1 za1mu1e Bydgos.zcz, Pozna'.~,
jące liczne obowiązki społe.czne·, posta;ia Kr.~kow 1 z.11atu/.Y r;ecz.Y .stohca. Jak z~o
jeszcze jeden doniosły 0~1ąze~ kr~ęw1e- łahs.my stw1er?z1c, rown1.ez_prasa zagra.m_~z
nia i budzenia twórcwśc1. Dz1e?111k _ma na 1 :Wydawnictwa gdans~1e. pr~~pus9ł~
wszędzie drogę tam, gdzie utrudmony i est powazny szturm do abonentow, kiosków: t
punktów sprzedaży M. Pomorzu„ Wed~g
przybliżonych danych na Pomorzu ko"Iporto
wanych jest zgórą 35 proc. pism ukazują.·
.
·
e ·cych się poza obrębem województwa pomorskieO'O.
·
ftft
f Nap~w prasy obcej, położenie ińatęrial
.
.
.
.
. .• ne mas czytając;ych, spowodował niewątJili
Nie mamy prawie zupełnie opracowań, wców, rozwinięte na tyle, aby mogły słu- ,·osoba~ rzeczon dzień. Iścić zamiast msc1c 1wie upadek czytelnictwa. O ile w miastach
dotyczących kształtowania się mowy Pola 1 żyć z~ podstawę.do akcji n~d.z~chow~niem się, cal, całki - jako c~łk?wit~, ?~' ~ne~o nakłady pism rozchopzą się łatwo i szybko,
ków zagranicą, rzuconych nieraz z dala od czy p1elęg11owan1em czystosc1 Języka Pola I- czyli ten, tego, dalej p1~ć p1ąc 1 p1ąc1u , I o tyle na wsi czytelnictwo jest sprawą go·
wpływów kulturalnych Polski i zdanych na ; ków zagranicą. Na marginesie mogę tylko i używa się słowa brać w znaczeniu bractwo dną głebszej uwagi. Przeprowadzona ąsta
odd.ziały:vanie _ięzykó~ ?hcych: Ą przecie~ na?micnić, że prof. Witold_ Do_rośzews~i, i t. p.
. . . dnio ank!eta zilustrowała, jak skromny_ jest
w obr~n1e swe1 m?wy 01czyste1 rada.cy 11as1 ktory pr~eprow~dzał_ odpow1edn1e baclama
U
młodszych emigrantów krzyżują się- kolpor.tai: prasy w wioskach i osadach pd·
1
zagranicą to:zą n1eustant\ą walkę, n~e opa~ na te:enie St~now ZJ~dn?czonych, pr~ygo- , pozostałości wpływów niemie~klch z ~ilnrn mć>f~k1~h. Stwierdzono mla~ow.icie,- te '. w
tą :vprawdzie na naukowych bąd~n1ach 1 towuje obe~n1_e pracę o J~z~~u Polakow W! już oddziaływaniem. łra~ous.k1ego • .I inow. powi~~1e -~oruńskim na 44 ·miejscowości za-.
w1.11osk~ch,. alę będą_c~ wyrazem . ich. przy- ~~11erY.ce. P.onadto .od .na~?hzszcgo nu.m_e ru, prżykłady:· rad.is~r. (łes rad-i~).:'-' t? rzod~. le~,wje-: poł~\9a gospodarzy czytą.JiklekP!· ,
w.1ązan1a do polsko~c! . . '.
.
m1~s„ ·„Polacy ~agran1cą , wydawnict~;i . kiewki, szikorl\~ęt - ·· !o~:ą.i.~or.~~-' ·: ora~~~ :w,1ejc' p.i~m,. W powiecie" )Vąbrz?skiVJ;,.g~.zie ·
· Walka ta -,to~zy się ~lejako na dw.ocl~ 1św1atow~go Z~1~zku wpro~a~zo~y bę.d~1e 1 (franc. !es· orange.s) ..:.... (pom~rań<;ze; datt)i' p~zedh11pt~em a~kiety były., trzy in!~J~c<j~9~ 1
front?c.h .. W. zyc_1u codziennym, w ~az. deJ stały dział posw1_ęc,ony ~mow1en.1u na1c1e- , (franc. les qatt~~) - · daktyle, amandy (les r c1 pras~ 1~teresuje ~ię 35 prpc. rolnjk(>w;
g~d:rn~e 1 m111uc1e, gdy tr~eba p~zec1_w.sta- kawszyc~ zagad111en \~!lp.ołczesneJ po~s:c.zy · amaildes) _ migdały, tomaty (franc. lcs W pow1ec1e kartuskim, na 5 miejscowości,
w1ac się obcym .wply.won.1 1 nalec1aloscwm, 1 zny, z k.tor~c~ zagad111~n1e pop'ra.wnosc1 ię-; tomates) _ pomidory, regcl (la regle) - czyta. li tylko ~O proc. gospodąrzy: Naj1
aby - p~sługt~iąc się 111e1:az w_pracy za-,zykow~J
.wsrod Polaka.w zagran1~ą o.dgry-lliniał, imaże (!es images) - obrazy, kO· smu.t~1ejsze wyniki uzysk!no _z pqwiatu
wodow_eJ Językiem cud~oz1e~1sktn'. -:- za- w~ n~1w1ększą rol~. Poza tym dz1edztna ta . pejka (franc. le compartiment) - przedział c~oimc_kieg;o; gd_zie w trzech miejsco'N_~ś
przestraszył „ taĘo~y~mu M~d1ołanczy~ow. chow~c mowę polską n1e~kazon~ 1. pięki~ą. lezy Jeszcze. o?ł?g1em. Dlateg~ .korzystam 1 kolejowy, kanety (franc. !es canetons)
ciach czyta prasę zal_edwie 15 proc. gospo~a~hód c~yta ks1ązk1 .wsz~lk1c.go rodzai u, .a Drugi front -: t? ':'szelk1e. wysiłk_1 w kie- t~m skw~piI.wt~J ze :1posobnosc1 po.rusze~ kaczki, Jap inki (franc. Jes lapins) - króli· darzy. Fakty, te zmuszają do poważnego
~yJe. ta~: Jakby_ ;v ogole nic ~Ie czy.tal. Ro- runku zapew111en1a 1ęzykow1 polsk1en!u pra . n1a tych Jakze zywotnych spr~w'. ktore . m1 , ki, plumik . (franc: le plumier) - piórnik, zasta~owienia i zaradzenia. Zwiększeniu
z~1ol.1t?sc rod~ajo~ 1.ektury u111ce~tw1a wsie! wa ob~wate.lsh~a w szk~łac.h, na wy_zszych ~ nasu~~ł-~ 'I.:o~arzystwo Krzew1en1a P?pra- 1kamiona (franc. le camion) --:- wóz towa- 1czytelnictwa pomóc może n_ajwięcej prop~-.
k1~ .i ei skutki. K)51ązka tylko :vo~czas ~d- uc:i;el111ach 1_ n1er~z :v Z_YCIU. pubhczn~·11 1 wnosc1. 1 Ku :tury Języka '~Warszawie, u-, rowy, a równocześnie ~ szpangi (niem. ganda be~pośrednia, agitacja prowadzona
rl~1aływa na cl~sze'. gdy ~an~ie n1ep?clz1c!- panstw, ~dz1e zna1duią s1~ większe skup13· 1rz(lclza_1ąc odczyt dr. Teofila. Szcz:roy pt. ·die Span. ge) - . zapinkj do wfosów. . -. Iprz~z. sąs1adó~ i znajomych na .rzec.z don te a lb~ prawi~ 1~1epod.zie\n1e'. tak Jak. s1~ ka P~lakow.
. .
.
„~haraktervstyk~"'mowy em1grantow .. poł-1
w okolicy Metz używa się ponadto sio brei t zd~oweJ lektury. Prasa posiadająca
rzecz miał~ z Bibltą w ciągu wielu w1.~kow . Niestety, dązen10m tym 111e t~warzys1ą sk1ch we FranCJI .
· wa „tytki" i „tytków" dla oznaczenia zwi-1 ~a. sobą liczne zastępy -czytelników, operu ·
(G. Ferre1o „Przemowy do głuchych ) „.. Jak dotychczas, prace badawcze ięzykozna
Prelegent wyodrębnił dwie chacaktery- jek do papicro.s.ów --;.- oc.zywisty wpływ nie 1ąca ~zybkim apa:_atem informacyj11ym i
styczne pod względem językowym grupy miecki - die D!:ite:
technicznym, będzie wówczas mogła rz~el
,
wy~hodźców polskich w.e Franc~i. A.mia~ol Jak podkreślił dr. Szczerba, wszystkie ni.e spe!niać swoje obow_ią_z~i. _A ma .- ~ch ~a·~
V
001). Wl~te: t. zw. westfalakow, ~zyl.1 em1graCję te naleciałości, aczkolwiek spótykamy je w,wtele, ~e wystarczt choc1~zby W~pom11tęc
O
Specyficzne rysy charakter" jei mfeszkaflcó N.
\~torną, p~zybylą z terenu N1em1ec w ~k~e- życiu codziennyruJ:._s1ale, nie twprzą jednak słowa Jednego z h1s.torykow Pomor~a, ks:
.
.
. .
.
. .
.
.
. ..
I s1e powojenny~1 oraz .m.asy wyc_hodz5ow zmian iundamentali:Lych języka, ale stano-, B.olesława .Makowskie~~: „S~~rb ·P~~.szł~
K atalonia. nalezr, do dz1elm.c .dwu~ęzy-1 az1aly: pierwszy z mch, to P?WI~sc chłcp- sprov.:aclzone rownoczesn1e bezposredn10 z wią dlań poważny wstrząs.
c1 starannie z~c~o~a~ 1 cemc, w mm:. się
· cznych w H1szpanll . Kastylski jest 1ęzy-, s-ka, reprezentowana przez Xsav1e Bergue, Polski.
.
.
. .
• . cuchem za.głębtac, 1 me zrywając nici trad_y
ki em powszechnie używanym obok katało11: la i Puig'y Ferreter'a. Jest to twórczość w I Westfalacy, którzy już na terenie. NieW pokoleniu n~Jmłod:zym emig_ranto~v cji, mocnym krokiem po znanych czy. zgołą.
skiego i wszystki e publikacje literackie u- : rodzaju lgnazio Sillone, czy Jeana Giono. miec tworzyli odrębną wysepkę narodowo.~ wpły:vy gwarow~ 1 obco1ęz~czn~ nt~elyJ~ r.owych, nie wydeptanych drogach iść ku
kazują się w tych dwóch językach. Doty-1 Powieść obyczajową reprezentują E. Mar- ci ową, również i we ·Francji stanowią koJ- - meJ~dn?k~ott.t.ie w wy~okim stopniu - dalszemy i~zwojowi, ku wzniesieniu kultu·
czy to zarówno prasy, jak i literatury, ja~ ; tiniez Ferrando i Victor Ca tal a (kobieta), serwatywną grupę językową. Mają swoje szkoła 1 ksi.ązka p-of~k.a. Pra'.C!l t~ napotyka ry Pomorza na wyżyny".
wreszciei teatru. Do niedawna oba ję~yki 1 a obok nich Caselles, oraz Miguel Lior, pi- tradycje i odcinają się zdecydowanie oo · u.a ogr? 1m.1e trudn_osci. Nauczyc.1e! b.oryka
Bernard NusZkow~Jd.
korzystały z równy ch praw obywatelskich. I sarz w stylu Prousta i Gide'a. Wreszcie świata francuskiego. Dominuje wśród nich !się z mezltc~onyt~I przel!zk~da~ll, 1akie .n~·
W osia tn icil jednak czasach ujawniła się trzeci dzi ał, powieść psychologiczna, pe- 'gwara wielkopolska, bo też i z tej dzielni- ~u wa fakt, ze d~iect ~czą się rown~cze~nte
SETNA ROCZNICA GORYLA.,_ „ · •
tendencja do zd etron izowania kastylskiego siada wybitnego prz~dstawiciela w osobie cy Polski rekrutowała się lwia część emigra języka francusk_iego 1 polskiego . .cierpi tu
Goryla, znała już starożytność, która :da
cji w Westfalii.
przede '~sz~stkun fo~e~yka. ,!1- więc wszy- 1 łamu nazwę Gorgo i zaliczyła do demon(>w
i język kiłtaloński wysunął s:ę na plan pierw Sebastia Juan Arbo.
szy. Wzplyv.:a to z. odn;bnoś~i umysłowej
„Wszyst~ic~ .Przeds~awicieli praz~ i poW_ychodźcy przybyli bezpośrednio ~ stkie dzieci wy~awia1~. „r ~ fran~usk~ ~wiata podziemnego: Jak wiele rzeczy, t~k.
K atalon11, k_tora oddawna pos1ad.ała pewne eZJI katalonsk1~1 cechuią pewne wspolne ce Polskt reprezentowali różne strony nasze_ ,Na porząd~~. ~z 1 e,1; ny~ J~st. mteszame sa. 1 goryla czasy nowożytne odkryć -m·usiąłY,
rysy specyficzne, wys t~pujące nie tylko w chy, wyplywaiące zarówno z przyrodw- go kraju i stąd też przywieźli rozmaite gwa m?głosek " 1. 1 „y · ~owi -~ię np. szyny z.a na nowo. Po raz pierwszy zetknął się z t}'.tn
dziedzinie ogólnych cech charakteru jej nych właściwości etnicznych, ja1k i świato ry ludowe. - Już w pierwszych dniach po-I miast siny, ~Y~1 a zam.ia~~ rnn.a I t. p. Czę- potworem ·puszcz podzwrotnikowych znany
m'csz!kańców; te cechy przed e wszystkim poglądu; obok naturalizmu spotkać można bytu na ziemi francuskiej cechy gwarowe, ~te są wyp~.dki w~d!uzania s~~?głos~k: ~1 P: badacz angielski Wilson, który natknął, si~
zna l azły \vyraz w· literaturze, sztuce i na- w literaturze katalońskiej zclecyclowar.- · charakterystyczne dla odrębnych grup emi- sł?wo „~en ~rzmi Jak „t~en ' Jak rowni.7; 1na goryla w dziewiczych lasach Gwinei.
uce.
przeciwstawienie się realizmowi i tendencje grantów skupionych teraz w jednej masie, m_i~sza~.~e społ~łosek ..zm 1.~~czonych „s ,: Uczony myślał z póczątku, że natrafił na
Lit~ratl!r~ ka.t alo.ńska datuje si.ę j.e~zcze do. romantyzmu, moC11 ~ n_utę l!rycz.ną, wy- zm~esz~ły się wzajemni:, aby stopić się ':" „c '. „z z ".sz.' !'cz ~ "~. · Stąd ,Adas.z I wyjątkowo silny okaz szympansa. Dopiero
z czasow snccl111ow1ecza a rozkwit JCJ na- razne wpływy francuskie 1 angielskie z pi er koncu 1 wytworzyć ws polny ięzyk . Ten wfa tamiast Adas.' 1akisz (Jakis~ • ktosz (ktos ), czaszka goryla przyniesiona mu przez jes tąpił okoł o 15-go wieku. W wicku 19-ym wszej połowy ubiegłego stulecia.
śni e „język mieszany" odróżnia tych wy- Zosz.k~ (Zo~ka), szlub . <~lub), wł.aszme, dnego z .murzynów przekonała go, ie eh~
prze nikn ęly d? ~a ta! ~nii. silne wpływy kulTea~r katalo~ski rep~ezento~an y jest chodźców _od w~~tfalaków. .
I (wla~m~) · L 1; 1zne trudno~ci powoduje w~,- dz! tu o nowy rodzaj małpy człekokształt~
tury franc uskiej, znaJthl]ące odzew w ro- przez kilku wybitnych pisarzy, pk FredeTym nie mnICj obie grupy Językowe po m~~1a111e spo ..71osek zn_i1ęk~z~nych „."k,.' 1 neJ.
·
rnantyczn ej literaturze katalońskiej , która. rico Soler, Angel Ginerra (zwol e.nnicy św!a zostają pod wpływem mowy francuskiej, co . ,~g.' np'. „kmo„ ;vym.~w1~ s1;ę .Jak „~~11110 .:
"----------·
,
rmyswoila sobie szybko poezje Wiktora! topoglądu realistycznego); wielki wpły. w się uwydatnia już w samej składni, czyli ~igiełek Jak „fJigielek • pisac 1ak „pjisacz mowy dzieci polskich we Francji do odpo·
1 t. P:
Hu6o, Mu sseta i Baudelaire' a, a późnir-j ' na teatr katalo11ski wywarł Ibsen i w jego budowie zdarl.
.
•
.. · .
wiedniego poziomu.
realizm i natu ralizm .francuski, reprez~nt~-1 d~chu tw.orzył znakomit~ clrama.tur.g Igna- . U star~z~j gene.racji w~stf.alaków daje . Niesp~so~ oddac w P!S~ie tych wszyst I
Praca ta jednak -jak stwierdził prof.
wany prze~ Bal zaca 1 ~ołę, .zn.al.azł tez w1 ~ . c10 I~łes1as. Element .m1e~zczansk1 re~rc~ się z~uwazyc o?dz1alywa111e ,1ęzyka nic- ki~h faz. !a~ie przechodzi me~az w .ustach Szczerba _ nie idzie na marne. Po ow eh
lu zv..:o.le~mków. ~o na1w~bitn1e1szych prz~ I zent~Je w t~atrze Ru1syn1ol :,katałon!)kl I m1eck1ego. A więc - zacytuję przykłady dzi:~ka ntej~dno słowo polskie.' za.nim zo- trzech okresach nauki, dzieci czy już ~ło
st~"".1c1el! ~atural1.zmu 1~ l~ter.aturze kata Io.n\ Augier", tworca ~}ynneJ komedii „L'Anc0 . dr.„Szc~erby, -:-- kopaln ia nazywa się „gru- sta.ue w koncu dobrze wypowiedziane.
dzież polska mówi językiem literackim,
~k1ei ~ al ezą. ~W~J wyb1tn1 p1sarz7: N_arc1s de Se~n o r E steva . Sztukę dr~matyczną n<i ba (me~; d1.e Gru~e), kasa chorych . Sprawą wpływu fonetyki francuskiej na przestr:i.ega czystości mowy ojczystej, a. n~
Olł er i Em1li ~r1_!l a no"."a; .obok nt~h 1ed110 podlozu l~~owy"? reprez~nt~Je. Segarr~! „ kra~kasa _(nie~~· eh~ Kran.kenkasse) , p~ze J ę zyk dz.ieci polskich we Rr~ncji za_ięli się wet ńieraz bierze się z powodzeniem do pi·
~-~z.~ło~vy.c~ mic1sc z~1 mu1~ ~oaqu1m Ruyra przeds!a\~ 1~1el m oclych p1?n1erow sztui<I ~trzen - ."sre~.a ( 11em. die .~tre~ke) , z~- ?~w~t filologowi~ fran~u~cy'. po~więcają': sania ".".ierszy. Stwierdzenie b pozwała sta
~~: ~· ~~,it n1 e1 szy przeastaw1c1el prozy kata ka.tal?nskieJ. Okres rozkwitu teatru kata- zel „sl.aka lub „szlaka (niem. die Jej kilka P.rac. M1~dzy .111nym1 ~r~f. ~r.ą.m- wia_ć pomyślne horoskopy na przyszłość i
- 1< 11:,1. „
lonsk1ego P,rzypada na lata 1850- 1870.
Schlacke) 1 t. p„ .
.
.
mont w ciekawy sposob wyrózn1ł me1ako dla innych terenów zagranicznych · ~dzi·e
W spe „~~"1 1" -· 1 1·'.;·a katalo4ńska dzie
I Równoczesn1e jedna~ t~w~ą fu siln~ ce-I trzy ok:esy nauki - po sześć .miesięcy ka· ohv W.\'/'~" „,ło (h:;"Ż n;isza trwała ~a straę w ,1
· • --y na trz,r. główne
\i. O.
chy staropolszczyzny. Mow1 się: - ta, 1-stttit.żdył ktQre należy ?:Użyć na doprowadże11ie ży or I · ; j\·,yka po1skie1?o.
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DODATEIC NAUICOV·Y
ZŁOTO

W R:OS,LINACH

5e11Sił<Ujne Odkl'Utit Uł:ZOll:g(b.

Z_roto'. ~d~~w-~a„~ożąd~n~ metai szl_achetny, znachodzi się w cale.j przyredz!e.
Złó'tó w i11fo1;ith iywych stwierdzdne zos~a!o już ~aw~i~j, jed!iak ucie!ii ~iie~i pe-

ry może następnie przetwarza się w ion.ty. J wzrost rośliny, jednak taki Mm wpływ wy
Dośwladczcnia potwierdziły tę teol·ię. Mo:.. wierają na rośliny i inne min'erały. Rośli;1a
żliwetm Jest, ie w naturże wyiwat·ża się przyjmuje i.foto dl~f~go, ie nie fnóże się

nar,ię~ie elek\rydn~, klóre powoduje lę
~,_nę wątpl.1wosc1, .:~Y._zt?to znaJ~UJe się \~k prze1111anę. ,Znalczlone zostało złoto w ro:..
ze w ro_slI~ach:.. Kiyestią tą zaprtował s!ę slinacłi, l\otlo\\lanych 11a ziemi złotbnośnej
p1~o~f. u~11w~_rsyt~tu ~arola \V. Pradze, .dr. z koljcy Ostan, z Wyspy żytn·iej, z Jil0\\1 eB_o~um1ł_ Nemec.' _klory '"' dziedzinie bota- go i Róud1tego. Ciekawym jest, że nie wszy
n_i~1. _u::11awany iest za autorytet tiaukowy. stkie rośli11y, rosnące na zle1hi żłotonośnej,
Onegdaj _na teri temat wygłosił odczyt ż 0- zawiera ztoto. Na przykład na korze11iach
kazjl pro~nowania go na doktora hóno~iś bobu osadza się złoto, które jednak póżni('j
sau~a ~~twers~tetu im. Masaryka w Brnie. I opada. i nie przedostaje się d'ó roślihy.
?tw1erdz1l on_, ze w laboratoriach UniwęrZachodzi pytanie, czy zló!ó roślinne mo
sytetu Karola w Pradze udało się dowieść, globy być eksploalbwane. Oczywiście, że
że . rośl.i1iy r~:czywiście żawierają złoto. t.>o nie opłacałaby się hoctó\\lla roślin w tym
spaleniu roslmy nawet gołym okiem zooa- celu, aBy wydobywać z nich żtoto. ~ nau~zyć było _możńa źłoto; rozczyny koiloidal- kowego punktu widzettia natbniiast waź:1ą
1~~·zabar~~1one były różowo. W popiele ró· jest kwestia, czy z1ołó n1a znad:enie dla st!
slin stwierdzono złoto i spektralnie. Od- mej roś1iny. Znikomy wpływ wywiera na
kryda te potwierdzone zostały i zagranicą.
Wp~ost żdumiewającym jest, jaką rolę
0

I

l

dbronlć_ ';prżed jeg~- wnikaniem. .
.
Prof. dr. N emec zaznaczył, przy te) spa
sobności, że złoto znachodzi się i u istot
żyjących. Górnicy np. pracujący, w kop:1lriiach tłóta mają złotu w krwi. Złolo Ziiajduje się i w organizmie zwierząt, zyJących
w krajach złotonośnych. Sarny np. majo
żloto w kópyt-ach, w sierści i rogach. U
zwierząt złQto jest w ruchu i op1iszcza organizm z wydzielicami. Rośliny natomiast
1\ie wydziel'ają tyle złota, ponieważ zatrzy
mują go w śooie.
Z roślin i zwierząt przechodzi złoto zno
WIJ. do zremi i je!Steśmy świadkami jeszcze
jednegQ zaciarowanego koła, je.kich w
przyrodżie jest oardzo wiele.
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Lzać ńalezy, że uczonyrl1 udało się stwier- •
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ługość życia
l

l~żg
ludzkiego

od rodzoiu pr tg.

Na długość życia
wpływa
przetle wsżystkhn dziedziczność i sposób
żytia. Ludzie pracowici żyją dłużej nii pró
znujący„ szczupli zwłaszcza w młodszych
latacfi, dłużej rH% otyli, itrodzcni w średnim
wieku todzitów dłużej, niż urodze1t.i w latach późrliejszyd\. Naj\\lażhiejszym warun
kicm żyda długiego jest umiarkowanie w
jcdz~niu i piciu i życie higieniczne. Najbar
dziej skracają życie różi1e choroby dzieclziczne tkanek, zwłaszcza kiła, gruźlica,
skrofuły:
.
z ludzi pracujących fizyczrtie najdłu'żej .żyj4 ogrodnicy, ·po tym rolnicy, górnicy

w

kop~lniach węgla, .~';łaza, 111aszyniś.ci,

na kole1ach tragar~e, ciesle, młynarze, piekarze._ kowale, 'ślusarze, li<l.rtdlarze owocami. Krócej żyją robotnicy w papierniach,
robothicy. w fabrykach n1aszy11, iI1traligątą
(zy, brązownicy, rysownicy, drukarze,
rzeźnicy, robotnicy W fabrykach wyrobów

h
k
'
Dy- c· - m·r- o·- - OW
.

bawełnianych,

malarze, fryzjerzy, dorożka
kamieniarze, robotnicy w fabrykach sta
!!, robotnicy w fabrykach wyrobów miedzia
nych, piwowarzy, szynkarze, kelnerzy.
Widzimy z powyższ~go, ie pewne zaję
cia zapcw111ają długie życie; inn·e podkopują zdrowie, tym samym skracają życie. Wi
dzi1i:y również, że nie ci żyją najdłużej, kló
rzy się najobficiej odżywiają. Przeciwnie,
jedzący i pijący dużo - szynkarze ·i keluerzy żyją ze wszystkich Judzi pracujących
najkróc~j, natomiast najdłużej żyją ogrodnicy i rolnicy, pracujący ciężko na roli i
odżywiający si~ skrotnnie, przeważnie poka~·ma.mi r~ślinuy.1t1i. Również pewne prace
clztalaJ<l w1doczn1e szkodliwie na zdrowie,
np. w żelazic, miedz.i, rtęci i kamieniu.
Jedne z tych mat~riałów wprowadzone
do organiżmu w grob11ych lecz codzlen11ych
dawkach zatruwają powoli tkanki, inne jak
pył kamienny, osiadają powoli w płucac!)
l powodują ciężkie choroby piersiowe a na
wet grużlicę. Odpowiednie urządzenia zdro
wotne .w tego rodzaju fabrykacn mogą owe
szkodliwe wpływy ograniczyć. Częste prze
wetrzanie, · czystość, kąpielet obmywanie
rąk, usuwani~ pyłu przez urządzanie łago
dnego przewiewu, dostarczanie dobrej wo
dy - oto z nich najważniejsze.
W ,każdym razie warto zapamiętać, że
praca 1 przeby\va11ie tla świeżylh powietrzu
zapewnia zdrowie i jak najdłuższe... życie.
Ci którzy pracują w biurach, warsztatach,
skle~ach, niech korzystają jak najwięcej z
powietrza, przrz spacery i sporty.
że,

I

·
...,..
, ·
dzic złoto w roślinacli. bla eksperymentów
· ·
.
·
1iiającxs~ s~~}~r.dzić, cży w tośl1nach_ zn!izwtertęfa
chodzi się m11~dz, hodowano kukurydżę, a- ·
by fniec dobre nasiona dla prowa·dzehia
w Ameryce Pqłnocnej jest kilkanaście . żaopatrywać S\\;e twory w ~arządy wzroku locie.
Jak ńt,iJe i ciepło ś'vleci słońce. Tu, na
'ióświadczeń. W posżukiwanłtt miedzi od- dużycl\ pl~czar, ciągnących się kilometra- i barwne powłoki. Kolor, tak ważny dla k~
kryto rlółó i to .w ilości jednej dzidiątej thi pod żi~\\\ią, posiadających rzeki i jezio- żdego stworzenia na powierzchni żiemi ~ ptlwietzchni, dopiero i:żuje się zycie, jego
grama ńa tonę. Kukurydza hodowana by\ó ra, oraz olbrzymie sale z przepięknymi ko- \Vż.ględu na móżność przystos'Owan.ia się piękno i barwę~ której hk óardżo brak w
w kraju złOtónośrlym j stąd \\rięc złoto \v lumna,mi i festonami stalaktytów. Nieda- do otoczenia nie gra tu żadnej roli t pto- krailiie smutnych, przyHadaj\cych odwie1oślińie. Priypadek był zatem początkiem wno urządzili uczeni amerykańscy szereg stej racji-:- że go zupełnie nie widać. Ten czną ciszą - mr<>ków.
_, 'ysU!matycznej pracy naukowej. Ciekawy1n wypraw bada\Vczych do podziemnego i;ań sam powód. wytwarza ab.solu tną żbytecz
.i~st, ż~ w iiertti, na której ·kukurydza byh sh\'a, celeh"i stwierdzenia, czy w tych ~iecz ność jakiegokolwiek narządu wzroku; któhodowana nie stwierdzono ani dwu dziesią 11ych ciemnościach jest jakiekolwiek żyde, rego brak wyrównała natura ogromnie czu
tych gtarna na t'onę Ho iirti prz); badailiach a jeśli tak ..:_ to w jaki sposób pr:lystoso:.. łym węchem, dotykiem, słuchem, no i praTajemnica damascetiski h szabll,
makr~skopiczńych ani przy badaniach mi- wala się przyroda do otoczenia. Dotych- wdop-ó'dobnie jakimś niezrtanytn llitirt bliżej
Giętka
jak
wąi
damasceńska szabla gla aniieli stal zwykła, uiywana w dawkro~~opiczrtych_. ~alon~iast. w jednej tonie czas b~wie1'~ tt~ni~mano,. ż_e nkodżownym „telezmystem", pazwalają.cym mie'szka11poptółu kukurydzy shv1erdzó110 1,500 razy warunkiem zyc1a 1est mmimalna choćby com jaskiń na puruszanie się w żądanyfn to nieodzowny rekwizyt naszych powieści nyc~ cz~sach d? ~yrobu białej broni.
hiśtorycznych. Na dym polegała tajemni- Sfw1erdz1ł on rown1eż w badanej stali owięcej złota, w tonie skri:y'pu 030 razy wię ilość światła, bowiem w głęf:iin.ach łrtot- kierunku i odnajdywaniem pożywienia.
, cej złota. W iniiycll roślinach stwierdzono skich, tam, gdzie promienie sfotted:ne już
Do największych przedstawicieli jaskf- ca tych szabel, których, stal. llłirównuje naj b~cnoś_ć krzemu i ąianganu, ważnych pierrówniet złoto, jednakowoż \\r mniejszy.:h nie docier.ają, ryby i inni przedstawicicic 11i9wej fauny należy kilka odmian jaszczu- przedniejszej obecnie stali §t'l•ilłtowych wy "'.1astko_w uszlachetniających stal, które cło
ilościach.
fauny głębinowej posiadają narządy świ2tl rek. Jedne są bezbarwne, bez śladów, choć twórni metalurgicznych.
p1ero niedawno zostały odkryte przez noZba3ania tej tajemnicy podjął się prof. nowocze~ną wiedzą. Tymczasem płatnerzy
Pqnie\vaż rośliny umierają i \Vracają c1o n~, któ~y~i. posługują si.~ dla rozprastanla by najmniejszych oka, inne o 'bladych ćzer
:iemi1 \vracil tam i złoto. Czasami rośliny c1~mnosc1 w swym pobhzu.
wenych odcieniach, czasem nakrapiane tro Lschodhe w Szwajcarii. Uczony melalurg damasceńscy drogą doświadczeń doszli do
pozostały w masach (fożyskach węgla) w
Zdawałoby się więc, ie w piecurach, chę mocniejszym barwnikiem, z poiosta.- zbadał stal pod wigl~dem chemicznym i uzyskania tego całkowicie nowc,żytnN~
is
których złoto się utrzymało. Rozumie się nie rozjaśnionych an~ jednym promycżkiem !ością po oku w postaci nrniejszyc~ luó mikroskopijnym. Odkrył, że stal damascen stopu metalicznego.
to w ten sposób, że 5ariery węgla zatrzy- światła nie powinno być hdnego żyda, a większych guzków na głowie, ale óędącydt ska zawiera trzy razy więksiy procent węmały piasek żłotóhośny; nie jest jednak jed11ak uczeni znaleźli tu wiele ,gatunkó\V, jedynie naroślą bez zdolności widienta. W
wykluczbriyin, że tłoło to pochodzi z z1- składających się na specyficzną faunę jas- rzekach i jeziorach tego królestwa ciszy i
nit!\-Onych roślin złotonośnych. Takie w kiniową. Dziwna ta fauna - przeważnie i mroków żnajdują się przezrocżyste raki
1i1orżu tworzą ros.liny całe masy, w których albino_sów i ślepców złożona. Nieprzenik- beż -0czu, takież ślepe i bezbarwne ryoki,
~
•
żł~to zńacfiódżi się óciy\\riscie częściej.
nione ciemności wytworzyły tu zupełnie in po śc_i~nach _snują się_ żuki --:- upio~y! ora:
U1iłaiafto ich za wrogów hii.fzkołcł.
D'C>tychczas nie udało się_ stwierdzić, jak ne, niż na powierzchni, warunki życia,_ d.o 1 ~~e nieznane n~. pow_ier~chm gat~~kt 0 '."31
Cbllttes·Jacquard (1752-1834) ·_ GdY ·a nak początkowo wynalazek Thimonniera
·1
N k
1
aow. Szczególme duzo spotyka s 1 ę paJą.
ros iny złoto przyjmują. a ukurydzy osa <tórych dostosowała się, raczej - wyko- ków 0 bardzo długich odnoiacft, zyjącycft J~cquard„ -v.:ynalazł s~~ą. maszynę do tka- z?stał przyjęty lekceważąco, tak, że on sat11
dza się złoto w koloidalnym rozczynie, któ rzystała je przyroda, bo nie miała potd:~by Wie
. lk'1m1. groma dami.
maszyny
czasµ do ciasi.J za n:aa' Lyontzycy
. . . spahiI model
.
. . na nie uzyskał ani· grosza wi'ęceJ·.
ł
trzepocze w promieniu latarki ślepa bia1a pl cu pabhcz1'ym, wydaiąc okrzyki triumfu
.. l ow·.
' , . Mato brakowało,
zostałwrzu
·
cma - 1 z'n'k
1 a w a tramen
et o t'ht
c a111.
. by wynalazca
. .
.
. .
.
Na. pytanie, skąd się wzięty pod zien1ią C?ny do Rodanu. Oskarzano go_ o to, ze sk~ NAUKOWE JlADANiA NAD WYPADtzwełlzllle~ U(ioa-e~<
stworzenia iupelitie pokrewne gatuilko1ń PJOWał pomysły Va~cansona I Fa~cana 1 KAMI CUDOWNYCH UZDROWIEN •
~~wy. arcybi~kup Lyonu mgr. Gerlier,
powierzchniowym, nauka odpch\riada tak~ że ~ozmyślm: pragnie. sp?wodow~c bezro
5łóń'<:e odmłodniało. Naprzekór czarno dowi atomów pierwiastków słonecznych to piec2'.ary powstały \\•skutek katakilimów, bocie robotmkt>w, ~a1 1~1 ui~cy:h się tka~: zv1:roc1ł się do międzynarodowego związku
\Vidzófu i uczonym krukom, st.raszątym warzyszy wciąż proces wywiązywania 'Si'ę lub drążąc{'go di:ialania wody. Wraz z ,\!(}- twem, a c~ za , tym. .1dzie z~~ierza wtrąc~c lekarzy, zainteresowanych wypadkami culudzkość nadejsciem chwili, gdy energia nowej energii. Dzieje to się jednak jui w dą dostały się pod ziemię rlii>które galm1ki w n~dzJ wielką ilosc ludnosc1 !'yonu - JC do~nych uzdmwień w Lourdes - z propo
życiodajna światta i ciepła słonecznego wy znacznie słabszym stopnitl, ale dzieje stal'e jej mieszkańców i t'u, na prz"eshzeni milio- dnym s ow_em okrzyczano go 1ako wroga zyCją, aby jaknajskrupulatniej zbadali każ
dy taki wypadek.
d.erpie się, a podó1 zieniski pogrąży się w Az do momentu, gdy powtórzy się wybuch nó\V pokoleń dostosowały się do odmien- ludu pracuiącego numer 1.
Wspomniany związek liczy _dziś 2,503
flkości śtrtierci, nic podobnego n-aszym pra- z przed 350 111ilio11ów lat i slo1ice tn·ów się nych wan.Inków bytowanfa, tracąc w~~ok i
* * *
1
członkow
- lekarzy z całego świata.
pra'-pra:.:praw.nukotn nie grozi. Słońce bo-1 „odmłodzi". Kiedy to nastąpi dr. Zeip~I o- barwę nit rzecż potrzebniejszycł\ natządów
Philippe de Girard ( 1775-1845) · \V
\viem samocżynrtie się odmładza
ściślej 1czywiście nie przewiduje, nie twierdzi na- W okolicach, bliższych wyjścia na „świat roku 1_810 ukończył Girard prace nad wySPOSóB NA W AtENtE.„ MYśLI.
~1iuwi.ąc, Mmłodnfato już jakieś 1emtł lat ze: wet, że to mus; nastąpić, ogra111c2a się do Bóży" ud'erza niestychana m<1S.a nietoperzy !1alazkiem maszyny do wyrobu płótna.
„Wielkie"
wymUazkf ubiegłeg·ó stulecia.
35~ fu.ili-ónó\V. tak prtynajmnicj twierdzi shvierdzetlia l'10żłiv'.'Oś'ci takiego ponowne- \'viszących wielotysięcz'!\ymi rojami, głową Rzą'd napoleoński obiecał mu za to milion
B~rdzo
glośnym u schylku ubiegłego
z1iany astrofizyk szwedzki, dr. Zeipel z Up go 'Odrod4e1~ia bryły słonecznej.
wdół, u shopów i na ścianach. Głósniejsze franków, ale król nie wypełni~ obietnicy
.
d'-'-'6k'1
·· · l. b · · h
·t
Napoll'ona. Wspólnicy Girarda wywielii stL1lec1a był wynalazek prof. Mosso, Wio•
sat.,
l .
.
. .
Dr. Zeipel slara się w swej leórii także zwt'r wyrywai-ą Je z eż'ruc u i b o w
Sionce oddalone 1est od z1em1 o przeszło o sklasyfikowanie e\enmitów radioaktyc p·owietrzu unosi się chmara bezsz~lestnle plany do Anglii, gdżie sprzedali je za 25 cha. Zbudował ~n .specjalną wagę, prze•
wazenia ... myśli.„ Na plasv
150 milionów kilometrów, wiek jego sza::u wnych wchodzą.cych w skład słoika. Pró- latających myszy-ptaków. Jest ich tak wie tysięcy funtów, nie płacąc wynalazcy a1~i zna~z?n~
je się 'na lat okoto 10 bilionów. Min10 uply bui·e odpowiedzieć na pytanie czemu to ana le, źe i'daje się jakby wypełniły całą przes- grosza. Zrujnowany, został Girard uwię- czyz111c ie1 kładł się pacjent i pozostawai
~
'
•
· k" · ·
· · ·
" li
. · ziony. za długi, a następnie wygnany. Jak na czas badania w absolutnym bezruchu,
\\_·u. wie.Hc.iego _
()gromu c. zasu, t arc.za.s10. ne_\:z. liża spektralna widma stonecznee-o nie wy- s1rzen w J'<1S m1 1 naimn1eiszy IUe inoze
·
~
az·'
tk · · ·
t · d · · wiadomo udał się do Polski, gdzie przeby- Przy najmniejszej zmianie w ilości krwi w
n_a '-~
· 1ąz _j'ed_n·ak.o.. wo m_ tensyw111~ s.w1ec:. 1 każui"e istnienia tam ciał, które "'rzy ogrom nar ie na ze nięc1e się z y1111,
Y
·
"" t
· dl
-ł
· ·k
tz1wn1e wał przez 18 lat, zaklada1'ąc pierwsze fa- mózgu badanego równowaga wagi gin~ła.
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tina. BA.KER

Da c:r.ele własnego zespołu,

oraz własnej orkiestry jazzowej

wy~tąpi w Teatrze Polskim
Dziś nieodwołalnie

'fHE BAKER - BO\'S

po raz oatatai I
Codaiennie i pr:sedstawiehia o godz 8 a 10 wiecz.

Teraźniejszość
Kto

już wygrał,

i

nieważne

przyszłość.

a kto gra.

]ul; tylko niewiele dni d:cieli nas od dnia, gdy
dzięki

Loteria Klasowej narndzi sie nowa seria
„milionerow". W dniu 25 bm. wuystkie roaglośnie
polskie transmitować będą ciągnienie głównej wy.
i:rnncj czwartej klasy czterdzJ:estej pierwe1ej loterii - milio.na złotych.
A tymcz88em każdy niemal dzień przynosi wi.a domości o innych du~ych wygranych, z który1~h
dzięki podzlialowi losów na pięć części korzysta zn•
crnJe więcej osób, aniżeli dawniej, przy podziale
na ćwiartki.
Oto grono mieszkańców Lodzi i najbliższych
okolic tego miasta, współwłaścicieli losu nr 111864,
który WJgrał 50.000 złotych:

ZW. LEGIONI&'TEK POLSKICH

I

(Śródmiejska 15, tel. 101-46)

Bilety ulgowe i passepa rtout

ZARZĄD

W dniu 1 maja odbyło się roczne zebranie wal
ne członkiń Związku Legionistek Oddz:.ial w Lo.
dzi, na którym zo.stał obrany Zarząd na okre1 3-letni I\
w 11ast~pujl)cym skłaclzie:
Preze$ - p. Pytlińsk11 St•nisła.wa, wleeprezet I
- p. Pnwlikajtis Jadwiga, włce'J)rezes II. - p. Witkowska Halina, sekretarz - p. Derkaez Maria, skarb
nik - P. Antezekową Mfrt>da, bribliotekarskę ~ p.
Krumholcowa Genowefa, czł. Zarzędu - p. Wawrzonowska Lu!lwik~, i p. T.-zaskow• Ewelina zaś Ko
rnisja Rewiiyjna w składzję: Przewodnicz,ca - p.
Kurasikowa Aleksandra, •llZł. Kom. Rew. p. Brykiertowa Władysława, i p. Kurcowa Janina.
ZwtlQzek Legionistek r6wn~cześ11ie zawiadalJlia,
iż z dniem 2 maja 1938 r. przepro~·adził si(j do loka
lu Go!J!>OdY FcdefacJi Wojewódzkiej w Lodzi, ul.
Sienkiewicia 26.

przed zebrcsnięm informacii
o materiałach
budowlanych
PRODUKCJI

w Spółce

„P A G E O"

KONSUM NA I.ATO.
Go!!poclynie LodzJi juz odd11wn11 miały moi11o!ć
przekonać si~ ~, najtańszym źródłem zakupów jest
jedyny w mieście naszym dom towarowy Konsum
przy Wldzewskiej Manufakturze, Rokicińska 54, do.
jazd trlUłlwrł.imi 10 i 16. :ąy raz jesZ'~ze utwierdzić
swoj11 khlęnteJę w tnn przekonaniu, Konsum sprze~
daje obecnie bieliznę męskQ, damskę, stołowQ, ~8cielową, towa·r y widzewskie marki OK jak r6wnież
wszelkie towary bawełniane, muśliny hawelniane,
satyny drukow11ne, etaminy wzorzyste i t. p. towary
po rewelacyjnie nlskich cenach. Konsum sprzedaje
równieź wszelkie artykv.ły ktpielowe i plażowe oraz
MaurrcY Fenster, wr.kwaliiikowany pracow.nlk bran- ze wszystkich ddałów p1> bardz:o niskich cenach.
(Wr.)
ży włókienniczej, L ~w. drukarz towarowy ora~

POLSKA "GENCJA DRZEWNA
TARCICA •

Dziś w

p. H. Ruszkowska, urzędniczka jednej z instytucji
uhezpieczenicrwyc.h. wyraz'iła się bardzo pochlebnie
o p<Hny~le pod1.liału na „piątki",

CASINO: CORSO; -

kinach:

I/li klato

ITitB

V kicu•

l:I•EJ

Ili/IV klo1ca

@Ił)EE]

.~poci piły•

ITlt&li

a/•

IT•B

VI klasa

„--.. ....!llil---.----------------~„

odczytoweł

Roli kobiet w s1ałeczelłstwłe
1rzvszlołci

II. Mały Marynarz.
: J:!l
Kobiet p. Regtn.. ;Nowlersk.41 wygłosiła łnterelujłCY
EUROPA: - Prawda %Wycięta. ,~~. odc1yt
na. temat! nRola Koblet w społ~eiutwie
GRAND KINO - Wrzos.
~; prQwoki".
JAR: - Na scenie: Achl co za· nogi;
W od1:1ye.l.o t)'Dl prelegentka porunyła ;ragądnie
nie ludzkoAci, kt6ra po wielkiej wojnie lwiatowej
Na ekranie: Wielki plan.
rzochodz:i kry.zy1 duchGwy l cywilizacyjny, kt6ryro
METRO: - Małżeństwo z pozorU. · .pobłote
soatął.o ~ydie ekonomlcz.ne, polityozne, obyMIRAż: - Strzelec z Bengali.
·
e1aj1JW0 i religijne.
MIMOZA: - Lew dfunglii.
,,.
Pule10l\tk1 ieiekawi• I wrczerpu}oco rozwln~·
OśWIATOWE: „Jef obrońcy" t „Dom la te.mat,
w:uadniajoc przyczynr tego niepokoj1ceW dniu 111 lnn. w Zwiozku Obrwatelakim Pracy

p. Allon1 Reinert. z zawodu ez.ofcr : mec?an~ Pan Reinert podkreślił, ie gdyby Dit „p1ttk1 , to
w ogóle Illie mógłby wygrać, gdyi jemu włe§nie
pnypadla w udr.iale nieistniejąca dawniej część łom
o.naezona llteą „"E".
Temu samemu pnJPidkowi sawdslę<:ZaJt IWO
WY&rano

nr. 57".

go ttanu, pocłkreUajQc, je niemałt rolf w J.Bhamo-

Jednym s oajpięknicjszych zak1tk6w Lodzi w
okresie letnlim Jett nlewotpliwle od neregu lat,
ogródek przy re~tauracji „Kometa" (ul. Ko,pernika

URANIA: - I. ObrońcY. Rfo OranCłe,
II. Ich lltu i ona jedna.
ZACHJ:;TA' - I. Pasteur. II. BI ona Car

46).

Otwarcie ogrodu ..Kometa" w roku bid~ym
men.
n11st1pi dziA t. ). 2.2 maja.
p. Stanisław Malinowski, mie';zkanliec- Lwowa. 'włi· . Salon Snulł Plcknrelt K«rllla Enfiil,o, Nawrot
·
·
1
Na aeion te;oroc~ ogrM 1oatał 1:moderni110· iciclel „pi11tki" E. numer 798961 na któr1 równie! tel. 153-5$,
wany, a przez !"Zereg inwestycyj przybrał WJ1gl1d na- padł1> 50.000 złotych.
prawdę imponui!łcy. Do atrakcji zaliczyć nalc!y par.
Najprzyjemniej
0eiywUcie
di,
klil·,t na woln)'m ;powietrzu. Codziennie dancing. co już
wygrali, ale przyazloać
należy dowakacje
tych. kt6Przygrywa pierwszorz~dny sesp6ł muzyczny,
rzy przed wyjazdem na wyw.czasy nie omieszkej11 ~
•
Kierownictwo ogrodu spoczywa w r~kach właś zaopatrzyć się w fos do pierwszej kl11y c:zterdzieciciela p. lcilikowskiego, co jest gwarancjQ, le o•
n
gród „Ko.meta" i w obecnym aez.onie zdobfdzle &Obie uznanie Lodvian.
(Wr)

ap~dzo

Na wc1oraJ1zyJ11 zebraniu 1iełdoW}1D W
notowano:
I)'
Dolarówka '1.50-41.75
Inwestycyjna 1 em. 8%.00
Inwestycyjna 2 em. 82.75-82.80
Komoloiclacyjn1 68.25
Bank Polski 117.00-:UtS.50
5 proc. Lodzi 1933 r. 65.25-65,00
Tendencja utrzymana.

mękę bezsenności

ten wie, te często pozbawiają nas snu zmę
czone .i wyczerpane nerwy. Zioła magistra
~ołs~1ego ze z~. ocnr. „P~siveros~", z~w1.e~a1ące .. Pass1florę CK.wiat Męki ~~nsk1ej), r?shnę o własnościach uspakajających koją wzburzone i zmęczone nerwy,

łagodzą

ich niedomagania jak nerwicę serca, bóle I zawroty głowy, uczucie niepokoju ora~ sprowadzają krzepiący, naturalny sen me powodując przyzwyczajenia, Do
nabycia w aptekach i drogeriach.

Audycje radiofonlczoe

ny 21.15_ „Obrazobu11cy'1 - Kukułka Wileńska ] erze
go Banicwekieao I Aleksandra Rymkiewicza. Opraco
wanie muzyc~ne Kazimierza Skindera (z Wilna)
22.00 „Opowieść 0 Wagnerze" - (IV audycja) w
NIEDZIELA, dnia 22 maja 1938 r.
opracowaniu prof. Zdziisława Jachimeckiego (i Krn
a.oo Sygnał czasu a pimii1 „Serdeczna Matko" kowe)
22.50 O~tetnie wiadomości diiennika wieczor
8.05 Dzienuik poranny 8.15 Gazeta rolnicza 8.30 Mu
nego, k-0munikat meteorologiczny. 23,00 Mm}kn ta
zyka poranna (plyry) 8.55 Odczytanie programu 9.00
neczna j piosenki (płyty),
Regionalna transmisf'.i z Leszna (Przez Por.nań) a)
reportai prof.. Jana Kilarskie110, b) lliaboieństwo 1
kościola Farnego. Kawnie wygł. ks. prof. Józef Jasiewicz. 10.30 Muzyka (pły1y) U.OO Zespój Salono
wy Rozgłośni Poznań skiej ll.30 Reportaż z iyc'ia.
TEATR POLSKI.
Nieoz;iclne południe w Liceum Pedagicznym w Le
D1liś w nied7.ielę entuzjastycznie przyjęta przez
sznie (przez Poznań) 11.57 Sygnał czasu z Warszaw
skiego Obserwatorium Astronomicznego 12.00 Hej Lódź, Józefina Baker wyst!Jpi dwukrotnie a to o
godz. 8-tj ł 10 wiecz. z poicgni1lnym programem,
nał z Wieży llfnrinckiej w Krakqwłje 12.03 Ponnek
poczern beiapelecyjnue wyjedzie z 11aszego miasta •
syn1Foni·~r.ny (ze Lwowa) 13.00 Felieton pt. „KarW środll natomiast czeka miłośników choreograw.i a" - l\1ieez)'Fława Zydlera 13.10 „Bogactwo" fragment z powieści Wandy l\Iiła~zewskiej (recyta m nowa wielka atrakcje: oto ujrzymy wieczór tań
cja pro1.y) 13.30 Muzyka obiadow11 (z Kotowic). ców i pi-Osenck trzech sióstr „Hnlamck" z niezrów
non, Lodt na czele.
\Vykonawcy~ Orkiestra Salonowa pod dyr. Jaro
Dziś w niedzielę o godz, <&-ej pp. a w ponit>dzia
slnwa Leszczyńsk;ego, Helena Hrebi.Sznłkleiwinowa
- - mezzo sopran, Stnn i~łnw Krnur - bas, Karol łek o godz. 8.30 w. wzrnsz.ajlłca eztuka Pa11nola
Szafranek - akompaniament. 14.45 Audycja dla Fanny'' w rei. Z. Biesindeckicgo.
wsi: 1) Prezi:ląd rynków produktów rolnych, 2)
TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
Wicj i;l~i e ośrodki zdro1\ia pogndenka wygł. Mar- • Dziś w niedziel\' o godz. 4.30 i 9.ej w. spotkamy
cin Kacprzak, 3) Re~ionalna rransmi sja i Lr,sima a) sio wszysry w parku Staszica gdzie Teatr Letni gra
Reportaż ze S1Jcoły Rolni·~zej Wielkopolskiej Izhy z o~.romnym powodzeniem przezabawny ~zlngicr ko
R olniczej w Le~znoic, b) Niedziel no popołudnie w med'iowy Skutetzky'cgo „Małe szczęście Ai;nieazki''
Liceum Peda,gogic;;:nym, Sprawozdawca pi-of. Jun w .który~ zasłużone okluski zbieraj' ulnbicńry LoKilarski. 15.45 Audyrja dla dzieci: a) Rozmowę z dzi: ChoJnacka, Dębrowska, Dywińska, Korwin Mro
'
dz iećmi pneprowadzj Wujek Radiowy, b) Muzyka ziilski i inni.
(płyty) 16.05 Koncert solistów (z Torunia). WykoPowrót tramwajami zapewniony.
nawcy: Maria WHkomirska - fortepian, Kazrjmierz
TEATR KAMERALNY.
Wiłkomirski wiolonczele. 16.45 Odczyt pt. „O
Występy Teatru Habima.
och ronie budownictwa lud-Owego wygł. inż. Bohdan
TEATR KUKIEŁEK „KOT W BUTACH".
Treter.
(Al. Ko~ciuszki 57)
Teatr K11kiPłrk dla dzie·~i „Kot w Butach'' wy
1 y.oo Por~wie-~zorck przy mikrofonie. Trnnsmi
stawia ~zisiaj, .w nied:<l?lę o godr.. !2-ej w poł. w. Jal
SJa z sali hotelu „Bristol" Wykonawcy: Mała
szym ciągu CJcsząco ff1ę oliitzynum powodzcmcm
Orkiestra PR. pod dyr Zdzisł&wa Górzyńskie:iw; 0 tnę bajkę Mudi Kownackiej „O straczliwym
go oraz ·soliści.
smnku i dzielnym szewczyku, 0 pięknej królewnie i
królu Gwoździku".
,
Bilety do nabycia od godz. Jl-ej w kasie teatru
W przerwie ok. godz. 17.55 Chwilka Diurn Studiów Al. Kościuszki 57.
18.5·1- Klasyczny Teatr Wyobraźni: „Powrót Odysseu
sz.a" w.g Homera. Słuchowisko opracownła lrrna
Pnrandowska (wzn<Ylvienie). Reżyseria Antoniego
Bohdziewicza. 19.35 F'eltieton pt. ,,Na horyzonde
dla naszych Czytelników upoważn'ajqcy do
łódzkim" - wygłosi red. Czesław Gumkowski. 19.50
nabycia w Teatrze kukiełek "K o t
Recital śpiewaczy Eugeniusza Szumpicha ekomp.
w But a e b" (Al. Ko6ci11n\ll !7}
Teodor Ryder 20.15 Trammisja fragmentów I mię
dwóch bilel6w uliiowvch 33 O/o
dzypaństwowego r
·m piłkarskiego Polska-IrlanKupoD wa~ny w niedzielę 22 maja rb
dia 20.SS Przegl·. . ·i;·yczny 21.05 Dzien!!ik wiecozr ·

Teatr muzyka i sztuka

I'

ff IJPON IJlfiOWl'

Lodzi

I IHllla1le
reumałycsnych, kuraela łtrmlczna fest

1peclalei1 1kułec:i:ea, fetell pacfellt :dywa k"plell b11pobednlo w tr6.

die lecznlc1ym. Tea uadk• dostępny rodzai k,pi•ll umotliwla uadrowiak 0

TREłtCZYłtSKIE

CIEPLICE

I, l1lfor•acj• i pr•1p•kły1 C:i:eoho1łowHkle Biuro lnfor••Ył•„ W.aruawa, Al. Jeroz;0Jlm1kle
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Z CIELDY LóDZKIEJ
s dnia 21 maja.

Przu

DZIS OTWARCIE OGRODU ,.KOMETA„

Kto zna

neJ, w takim imaezeniu. aby walory duszy kob1o~j weł>ły w krew i royłli nowego człowieka tak da.
lece, by młY r.lo one sposobem jego codaiennego
my•Ienła, ci;ucfa i post~~wania.
Zaznaczy~ naldy, ile w odczycie ewym pre~gent
ka Jnteresujteo rozwijała myśli i opa~a aio na !łzie
łMh: Pl'of. Znanieckiego, dr. Havelo.ek.'a Ellis'a oraz
Me.incrs'a.
Po odarcie odbyła sio dyskusja.
Odczyt zgromadzil li~ne przedstawicielki 1 terenu praey ęołeemej, włród któryeh widdemmy
p. prer.ydentow1 Eugenio GodlewskQ.
h. 1'·

wmiu dalszego l'l)IZWoju kryzysu mogłaby odegra!
PALACE: - Oa!!iparone.
kohiet• i om6włla kweatit kobiety w prae-1ołcl
PRZEDWIOSNIE - :Moje ncz.eście ol>ra1m}Qe
Jej typ, poeqwny od najdewniejnych
to ty.
csa161't do eh.wil.l obecnej.
Lecz, aby łwiat i loozkoł6 uległa n11dnle~J
RAKIETA: - Narzecrona z przypaC:lku,
RIALTO: - Dziewczyna vuka miłości. pr.zemlanl~ potrzeba odrodie.nła kobiety wsp6ł.czea
SLONCE:-„jej obrońcy" l „Dom nr, 57.11•
STYLOWY: - Miasto AnatoL
arń'eQ)tmle
TON - Wzgardzona.
fak r6w11leł pr&f 1chorzenlacla

P. Bolesław Piekarski, któremu jego aynek wydo·
gntł azcz~liwy numer, wrraził podobllł opinio. c:o
pot~~erdaili równiei pp.

DYKTY

IT~El

-----11111111111...
Z 1all

ósma tona Sinobrooego.
I. O ~ym marza kobiety;

!

Oddział: Łódź, Narutowicza 47, tel. 272~75.
Skład: Przejazd 83, tel. 278-45.

K'.w. 1730. Pracownicy hlura ł fabryki f-my Otto
Haessler - Spadk-Obiercy w Lodzi mamlast. wlm~

no.-

PARKIETY

STANDARYZOWANE
WYMIARY
$CISLA KLASYFIKACJA J~KO$CI

Ofiaty.
na grób Ojca &efowej p. Alfredowej Haewerowej,
I. p. int. Pawła Rwupla składaj, al.
Dl .Gula
zdo Ł6dlkie".

PAŃSTWOWYCH

LASÓW

a

telefon 9-30- 91.

~tfu„

-

Asy polskiej lekkiej atletyki
startują dziś

na stadloni• I:... K.

s.

na1 atactiionie ŁKS o godz. 15.30 mtr. płotki: Maszewski. Niemiec, Kostrzeodbędą się wielkie eliminacyjne zawody wski, Drozdowski: skok wda): Hanke, No
lekkoatletyczne, w których wyłonieni zo- wak, M. Hofman, Chmiel II, K. Hofman,
staną reprezentanci Polski na mecz z Fran Morończyk. Skok wzwyż: Garnuszewski,
cją. Eliminacje dzisiejsze zgromadzą na Gierutto, Szmidt, K. Hoffman, Kalinowski,
starcie więcej zawodników czołowej kia- Chmiel I, skok o tyczce: Sznajder, Mucha,
sy, niż główne mistrzostwo Polski.
Klemczak, Moro11czyk, Maciaszczyk I; trój
Polski Związek Lekkoatletyczny wyzna I skok: Lukhaus, M. Hoffman 2 K. Hoffma.n,
·kó
d ·
czył następujących zawo dni w do Z1Siej Schmidt, Nowak; kula: Gierutto, Fiedoruk,
Praski, Tilgner, Pabis, Turoń; dysk: Gieszych eliminacyj:
100 mtr.: Zasłona Dunecka, Da.nowsKi. rutto, Fiedoruk, Mańk, Praski, Piłat, TilPopel<, Trojanowski, Ładnowski, 200 gner; oszczep: Gburczyk, Turczyk, Dudzic
mtr.: Tęsiorowski, żyliński, Krzanowski, F. Mikrut. Wojkicwicz, Manugiewicz, BoGórzy1l.ski, Pollński, 400 mtr.: Gąssowski, biński i ~okołow~ki; młot: Kocot, ~ęgl~r
śliwak, Biniakowski, Drozdowski, Mittel- c~yk, Więckowski, Pozatem odbę?zie się
staedt, 800 mtr.: Kucharski, Mulak, Ga·r- b~eg sztafe!owy 4 X lOO mtr., w kt_ory~ .P'0 '
czy1iski, Miozga, Korzeniowski; 1500 mtr. biegną dwie sztafety re.pr.ezentacyjne 1 Jed
Staniszewski, Rakoczy. Skolik, Zylewicz, na łódzka.
Ponieważ paru zawo'dnikćw z po'~ród
Soldan, 5 kim.: Noji, Wirkus, Wiśniewski,
Broma, Marynowski, Kusociński, Nowacki. wymienionych prawdopodobnie nie weź
Fiałka, Dupli11ski, Półtorak, Dorogokupiec, mie udziału (Kucharski, Kusociński, Sznaj
Wasilewski, 3 kim. z przeszkodami: Sol- der), dopuszczeni zosta.Ji dodatkowo inni,
dan, Flis Kramek, Jurkowski, J<urpesa, Her ba1rdzo obiecujący lekkoatleci.
Impreza ta jest szczytowym punktem
man, 110 mtr. płotki: Haspel, Niemiec, Su
liko·wski, Oszast, Szmidt i Pajskerj 400 łódzkiego sezonu lekkiej atletyki,
Dziś

Wielka defilada sportowców
odb~dzie si~ dziś

w parku ks, Poniatowskiego.

Dziś rozpoczyna się w Łodzi święto
Wychowania Fizycznego i Przysposobicnia Wojskowego, organizowanego przez
Miejski Komitet WF łącznie ze Związkami sportowymi. Program święta WF i P..W
zapowiada szereg dekawych i efektownych imprez w ciągu całego tygodnia od
dnia 22 do 29 b.m.
święto WF i PW zostanie dziś zainaugurowane nabożeństwem, które odibędzic
się 0 godzinie 10-ej przed frontem kościo~
ła Matki Boskiej Zwycięskiej. Imponująco
zapowiada się defilada w Parku im. Poniatowskiego (o godz. 11-ej przed poł.)
przed Dowódcą Korpusu i Miej1skim Komitetem WF. Będzie to barwna rewia spor:u
łódzkiego. Kluby przedefilują w następu
jącej kolejności: ŁKS, Kolejowe PW, Geycr, KP Zjednoczone, Wima, ll<P, Tramwa
jar;ze, UT, ŁTSG, Widzew, TUR, SKS, Siła, Sokół, TZS, WKS, Orlę, Makabi, B.
Kochba, Hakoah. Następnie maszerowlć
będą kolarze wszystkich klubów. :Eqza

tym w defiladzie weźmie udział młodzież
szkolna.
Bardzo bogaty i urozmaicony będlie
program imprez, na boisku sportowym w
Helenowie, które rozpoczną się o godzinie
15,30. Po defiladzie uczestników, odbędą
się wysc1g1 kolarskie długodystansowe,
ćwiczenia gimnastyczne kobiet i mężczyzn,
wyścigi kolarskie młodzików, pokaz zapi·awy atletycznej, walki zapaśnicze, wyśdg
sprinterów, ćwiczenia na przyrządach i pu
kazy LOPP. przy użycill środków bojJwych.
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE
W LODZI.
- Lekkoatletyka - Na stadionie ŁKS
od godziny 15,30 eliminacyjne zawody
przy udziale 80 najlepszych lekkoa·tletów
polskich.
- święto WF I PW. -Pierwszy dzici'i
imQrez z okazji święta WF i PW: o godz.

10-ej, nabożeństwo, o 11-ej defilada w alejach parku im. P.oniatowskiego. O godzinie
15,30- na boisku w Helenowie szereg imprez; pokazowych.
- P.iłka nożna - Na boisku Sokoła w.
Pabianicach o godz. 11-ej mecz o mistrzo„
stwo klasy A: Burza - Sokół. Poza tym na.
prowincji mecze o mistrzostwo klas B i C.

NAJBLIŻSZE ZAWODY MOTOCYKLO·
WO -

SAMOCHODOWE.

Łódzki Klub Motocyklowy organizuje

w dniu 26 maja r.b. Raid Szosowo - ,Tere-

nowy Motocyklowo - Samochodowy.
Trasa tego raidu jest następująca:
Łódź - Brzeziny - Kołacin - Głowno
- Stryków - Łódź - Rzgów Kruszów _ Piotrków_ Wadlew _ Łask _
Szadek _ Lutomiersk _ Aleksandrów _
majątek Nakielnica - Grotniki
Lućmierz - Zgierz - Łódź.
Nagrody między innymi ufundowali:
Prezydent Miasta p. Mikołaj Godlewski,
Naczelnik Dr. Wrona Stanisław, oraz firmy
łódzkie, nie licząc 9 nagród klubowych.
Protektorat nad raidem objęli pp. prezydent miasta Mikołaj Godlewski i Naczelnik dr. Stanisław Wrona.
tóDż

NA ZLOCIE SOKOLIM

WE LWOW!E.
W dniach 5 i 6 czerwca r,b. odbędzie
się we Lwowie ogólno - polski Zlot Sokolstwa Polskiego pod protektoratem Ma(szalka Rydza - śmigłego.
Zarząd Okręgu łódzkiego „Sokoła'' or
ganizuje na ten Zlot wyjazd masowy wszystkich chętnych Polaków i w tym celu organizuje „pociąg popularny" do Lwowa
pod hasłem: „Łódi dla Orl~t Lwowskich".
Związki byłych woj.skO\rych, zrzeszenia Polskich Związków Obrońców Ojczyz
ny oraz Organizacje społeczne, jak również
osoby nie stowarzyszone, które pragną wy
jechać do Lwowa, zgłaszać się winni: w po
niedziałki, środy i piątki, w godzinach od
18,30 cto 20-ej w Sekrctari<icle Za.rządu
Okręgu „Sokoła" w Łodzi, przy ul.
św,
Emilii 5, adres dla listów: Łódź, skrzynka
pocztowa 313, oraz do wszystkich gnia7.d
Sokolich, na terenie Województwa Łódz
kiego do dnia 25 maja.
Opłata za przejazd z =.:ouzt do Lwowa
i z powrotem, łącznie z kartą zlotową, upo
ważniającą do bezpłatnych kwater zbiorowych oraz cło ulgowego wyżywienia, wejść
na imprezy i t.p. wynosi: dla członków
„Sokoła" zł. 15,50, a dla gości i sympaty.
ków zł. 16,50. Odjazd z Łodzi w sobotę,
dnia 4 czerwca w godzinach popołudni".l
wych, powrót we wtorek, dnia 7 czerwca
r.b. w godzinach przed 8 rano.
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H()rono,wani polenta.ci tlnansów
Zasobność

królewskich

szkatuł

Nowocześni królowie.' w~re'~ mo~e mniej ł~że~u,. albowiem rozporzą~zają info~a·
ma'lliu społeczeństw, za1muią s\ę me tyilko , CJiiłllu, me zawsze dostępnymi dla przec1ęt·
interesami swego kraju i repreze'atacją, ale 'ueigo śmiertelnika.
także często ... własnymi interesami.
.ł
Rzecz charakterystyczna, że monarchowie nie zdają się być dobrymi obywatelami
skoro część kapit11łów lokują za gra'aicą.
Cz ynił to bowiem zarówn:o król Aleksander
jak i O'beonie Karol.
Król Borys bułp;arski je1c1t najuboższym
w galerii królów europej8kich. Jego 1ista
cywilna zamyka się kwotą 12 tysięcy funtów szterliingów rocznie. Królewna włoska
Giovanna przyniosła mu w posagu 25 milio
nów lirów, co dochodv pary koronowanej
podiaio~ło w dwójnasóh. W k"ażdym razie
dochód, wyrażający się kwotą 24 tysięcy fon
t,6w rocznie wymaga olbrzymiego zmysłu
oszczędności.

Ex.król hiszpański Alfons XIII.
Szał robienia interesów przez głowy ukoronowane d°'prowadza w wielu wypad·
kach do konfliktów z właS111ymi poddanymi
Zdarzyło się tak w Hiszpanii, gdzie eks
król Alfons XIII spekulował na wkcjach
nafty wbrew interesom Primo de Rivery,
co między nimi doprowadziło do głośnego
konfliktu, który w następstwie doprowadził
do utraty tronu. Mimo to, jak głoszą wieś·
ci, Alfom XIII potrafił uratować olbrzymie
kapitały prywatne. Eks król posiada w No
wym Jorku olbrzymie ~tereny budowlane
i realności, które przytnoszą mu zawrołlllc
docbody.
Królowa Wilhelmina hole'aderska posia
da olbrzymi pakiet akcyj licznych vrzeil.·

Sofia uchodzi za naj1nudniejeze

na świecie. Korpus dyplomatyczny, akredy
towany w stolicy hułgarskiej, otrzymał de1ikallrie do zrozumi{'lnia, że monarcha nie
życzy sobie wystawnych przy,ięć dyploma·
tycznych, albowiem nie mógłby się odpowiednio zrewrunzować. Król Borys prowadzi
skromny żywot.
Król Zogu albańEki posiada jeszcze mnie.i
szą listę cywilną, g.dyż wynoszącą tylko 4
ty11. furntów. Ale posiada on zato znacznie
mniejsze ,vy.datki na utrzymanie dworu i
reprezentację. Poza tym Zogu jest dobrym
kupcem, który w ciągu kilku lat zdołał do
robić się majątku w wysokości 300.000 fun
tów szterlingów. Narzeczona króla Zogu,
\irabianka Apponyi, Il'ie wniosła ewemu mał
żonkowi .7'/0aczniejezego posagu.
Najbo~atszym monarchą był eks ikról
miasto Anglii, Edward VIII. Był to bodaj jed}'llly

monarcha, który nie interesował się swymi
funduszami a1ri rlochodami, prowadząc nie
zależny tryb życia angielskiego gentlemana.
Lista cywilna byłego kr,óla wynosiła 410
tysięcy funtów rocznie. Dodać nale7.y do tej
kwoty dochody z księstwa Kornwalii, wyno
r,, 111 ar,1 y 111, h. król AngKi.
szące do 80 tys. funtów. Król rozporządzał
zatem pół miliorrem funtów szterlingów ro I bratu ze swojej lis.ty cywiliaej. Jeżeli. za·
c:imie. To były oczywifoip dochody oficJahie I tern nie liczyć specjalnego dodatku, ofiaro
Poza tym Edward VIII posiadał mają•ek · wa'aego byłemu królowi przez parlament, cło
w kwocie około miliona funtów, odzieclzi- 1chody prywatne jego wynoszą około 85 ty
czo'ay po prababce królowej Wiktorii, któ j sięcy fontów rocznie. Jest to slllłna bardzo
ra pozostawiła miliard 800 tys. osobistego znaczna zwłaszcza, !J:dy weźmie ~ię pod uwa
majątku w spadku. Nawet ohecnie, po zrze gę, iż odpadły olbrzymie wydatki reprezen
czeniu się tronu króla Edwarda, docl10dy .fe tacyine, na utrzyma·aie dw-0ru i palaców.
p;o są wciąż jes~cze pokaźne. Prywatny ma·
Jak widzimy więc, mimo naszych. an~y
.iątek przynosi mu bowiem około 60 tysięcy rojalistycznych czasów, królom wiedzie su~
funtów rocznie. Dodać do teJ?o należy 25 jeszcze calkiem 'nieźle...
tyE<ięcy fontów, jakie kr.ól Jerzy ofiarował

Zmora cywilizacji

-Hałas zagraża

nerwom

ludzkości

Potworna plaga XX wieku

Prastan~ wierzenia germańskie głosiły, danyln. razie o to, aby stłumić pewne, okre dm. o to, aby te czY'łl!lofoi produkcyjne, kt6 alizowanie jako wytyczną twoich prao
że.hałas jest najlepszą bronią przeciwko de słone dźwięki, ale raczej, aby wogóle unf. re wywołuj11 hału, zastąpić przez inne, ró dążąc przez oMągttięcie cichej pracy do

O•

przyez wtnowartościowe zabiegi, odbywające się w ezczęclzenia energii i 'l:lerwów wsp6łobywa·
monom. Uniikaj11 one gwarnych miejsc i na
domy, milczeniu. Rzecz prosta, jeat to narazie n· tell.
wiedzają człowieka najchętniej wtedy, gdy
spędza czas w ciszy i 11amotności. Dzisiaj wmosili tamy ale tak, aby przy tym nie topia - ale warto, aby nasi inżynierowie,
możnaby wygłosić wręcz przeciwny . afo· wywoływać wcale zbędnych dźwięków. Cho za przykładem prof. Wigge przyfrli jej zre
ryzm: hałas 11tał 11ię bowiem eam niemoAnym demonem, od którego radzihyśmy ;a.ciec gdzie piepn rośnie.
kać hałasu. Chodzi o to, abyśmy w
ło@ci uruchamiali kolaje, budowali

Groźny

żółtej

wróg

rasy

Zapewne niejede'n • DM marzy o takiej
ucieczce - ale marzyć a
realizowa6 ma
nenie s11 to rzeczy zgoła r67;ne. Pewien eru
niezwykły SJSłelll chiflski
dyta niemiecki, profesor Dr. H. Wigge wy_
Ponieważ Chiny 111 jednak kraJem, w
głosił na ten temat cały cykl wykładów.
Opium! Opium! Opium!.„ grofoe nie- gie l szerokie, gdzie tyLko klimat nie etoi
temu
na
przeszkodzie,
pokryte
•'l
makiem,
którym
s każdej aytuacji znajduje eię wyj
Mędrzec ten nazywa wielkomiejski hałas bezpieczeństwo, które może przynieść za.
prawdziwł zmor4 cywilizacji, nieprzyjacie gład~ żółtym panom Azji. Struma kloaka • kt,órego produkuj11 we wezeLkich posta· ście, więc i teraz tak eię stało. Za uprawia·
Iem ur 1 kulturdn.ego człowieka. Wygnać •połeczna, niezcz4ca poprzes pokoltjllja 1iły oiach ~ 1połecm4 truciz'hę. Rozległe plan· nie maku nałożo'no na wszystkich bardzo
go może tylko te~ kto mu dał łycle, wy- narO.dów. Narkotyk - władca, oo ma milio tacje tego specyfiku mnożliwiaj'l prowadze wyaokie ikary, które oficjalnie urzędnik
myślając coraz to nowe mae.zyny, mianowi· ny niewolników. Należr. wypowiedzieć mu nie długich i 'ko11ztownych wojen domowych zbiera od chłopów i plaJD.tatorów w okresie
zaruaj11 akarh państwa au.mami większymi, gdy ten zaczyna dojrzewać. Niezapłacenie
cie nowoczemy inżynier, nowoczema cywi· walk-, i zwyciężyć.
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wszelkie dochody 11 podatków, •ł Jta· kary grozi zn.iM:czeniem całego zasiewu, to
lizacJ· a, poeługu1· "Ca 1i11 wielką mnogo&clt
Przynajmmej tak projektowali lłcmł
; \,. Król Bułgarii Borys.
maizyn i motoró~, kt,óra przywiodła w llWO łowie 1tanu, zebrani w Lidze Narodów, grod4 J:& wierność i zdrad~, sta'll-Owił jedy· też ostatecznie w11zyscy płacą. Gdy jednak
•
ortzaku pazia _ hałas.
Na pociech" 1zeroko ten problem omawiał delegat Chin, ny irodek utrsymania dla wfolomilionowej się zdarzy, że ktoś zastosuje się do przepi
podk res·1•.
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a, rzeszy chińskiego chłopa. Jakże w tych wa sów i ujmie d~ uprawt jakichś inhych ja•
zwłaszcza akcje przemy&łu naftowego i gu
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które poeta111owiło wydać zakas wyrabiania rnntkack przeprowadzić zakaz 11adzenia O· rzyn, r:zy teł owoców, zmuszony jest do
mowego.
Dzięki olhrzynu'emu majątkowi po cichu, że nie ma b nej oruecmo 1 w
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tym, aby pracy towarzyszył hałas - ha, opium
a~ zo przestrzegac c~ ~witego pium? Skąd wzią6 pieniądze ha wojsko i zapłacenia kilkakrotnie większego podatku
swej matki Juliana wnio&ła 11wemu mężowi .
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Do niezwykle zdol1Dycli Cina'h!lstów zall pewniają nae, te umkarue niep~t~~e11.Dego
czano umordowanego przed trzema laty ·wytwarzania dźwięków leży na linii ekono
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kr6la Alekean'.dra który dorobił się olbrzy :micmiej techmcznaj i te z tego powodu Sł
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miej fortuny.
obecny król Jug08ławii, 11nusi by6 podJ.ęta en~rg. walka • hałuem.
roJe wie 1ego owczego oer1ag a; enorar1a e arzy z prze a
tys. at Piotr odziedziczył po llWytm ojcu 4 miliony Kto chce zwycięży6 mebezpiecznego wroga,
Golfstrom zastępcą poczty; - Ekscenłrycine bankiety; - Diamenty świata
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musi go tropić w jego legoiruku, musi po
f unt ow sz er mgow.
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Z nany -dz Iennik ,, Berllgske TI.dende", brz~gcmi Florydy. Wpadł więc na pomysł: Jprzebrać za niemowlęta; menu za.ś teigo o.
Parlament jugosłowiański przym.al kr6· m1a6
Jego
wyhie~. i po stępy. o wa i z
łowi Aleksandrowi J'ednA z !DaJ'większycłi habsem
zmobilizowany
zoetał
cał! wychodzą.cy w K~enhadze, podał niedawno włożył list do pustej butelki, •która zalako- biadu składało się _ rzecz prosta _ tylko
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ze- szczegółowy cpis stroju, w jakim wystąpił w.a! ~t~r~nnie i wrzucił ~o morza. W tydzień z płynów, które _,,niemowlęta" popijały z bulist cywiLnvch, jakimi poszczycić się rno~ą ezta' ~.e~Ja istów•• zię ~~, ~racy mo,
imarszałek Goering na przyjęciu , 1które wydał pozntCJ hst ten, jak wynika z daty na koper- telek ze smoczkiem! Dodajmy, że miało to
królowie. Wynosiła ona bowiem 58 milion,ów . my dz1s1a1 d.o~la~e O:CresI;c siły nierrzy· w charakterze wielkiego łowczego dla gru- cie, doszedł do rąk adresatki.
Na kopercie miejsce przed wojną.
Widocznie humor I
dinarów co stanowi około 250 tysięcy fll.11· jaciela. Dowiadujemy Mę ·wiec, .t.e ł.yCie 0 • py zagranicznych myśliwych:
wi'dniał dOlflisek niejakiego J. Paresona, któ- pomysłowość dopisywały bardziej ludziOll11,
tów szt~rlingów i=-ocznie. Ponieważ król nie bywatela wielki;go .młasta płyme w sferze,
„Miał na nogach zielone skórzane butv ry wyłowił butelkę z wody w pobliżu Fort niż teraz.
wvdawał wszystkich pieniędzy, poczynił o'n ~dzie hałasy os!ąl!aJą od 30 do 100 fonów z cholewami powyżej kolan. Ubrany w ~iefo Lauderdale na Florldzie. Otworzywszy bu• • •
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d •. kt' e. nast,,.imfo Io (tak rrazwarno Jednostkę hałasu). Dla po· ny surdut skórzany bez rękawów, zapięty !el·kę, Piueson odda_ list na poczcie, skąd
Ogólna Ilość wydobytych 'do t. ·HH9
o rzynue oszczę nosc1, . or
„
. równa•aia możemy 'dodać, źe cisza lam, prze 1O.i! guziki z Jeleni~~o rogu, 0ipra"'.'ionego w JUŻ przesłano go miss Lockyers.
diamentów obliczana jest na 188 mi1ionów
t lko szelestem liści mruczeniem srebro, w beżowe skórzane spodnie. V! bla* * *
karatów, co wynosi okn3gło 37.000 kilograrywan.a .Y
, •
k '
k
j je- łą koszulę z dużym wykładanym il<-0łmerzem
Ekscentryczność nie.których bankietów mów (karat waży 0.2 grama). Od r. 1919
strum1ema i spiewem pta ów WJ azu e
i 0 szerokich rękawach, zwężaiących się i polega nie na doborze potraw, lecz na &po- pmclukcja diamentów wzrosła, gdY'ż znala- _.
dnak 1() lonów hałam. Natom1ast w coo· spiętych w przegubie. Na szyi krawat szko- sobie poda.wania ... do stołu. Otóż kilka lat zły one szerokie zastosowanie w przemyśle.
trum ~ielkiego mia~ta np. Berlina, w cki z przewilJgą barwy czerwone.i.
Surdut temu J?rezes frr-key-Khtbu w New yorl<1tt Od 1928 r. wydobycie roczne diamentów
odzinach silnP"O ruclin do mzu obywat~la &pięty tkanym złotym pasem, na którym w Z?rga~1zował h3:nk1et, które~-0 uczestnicy za oceniane jest na 6 do 8 milicinów 1karatów.
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złotym f11terale zawieswny był szczerozło- s1adal1 na ... koniach! Potrawy J)Odawano ml W 1935 r. w Afryce Południowej wydobyro
szturmuJe. 8~ i w1 ęce1 dnów.
ty nóż myśliwski.
krawacie t,kwiła szcze- o~powłedn_io . wyso.kich _stoli kar~. abx. _jeż- 2.3 miliona 1karatów diamentów, w 1936 r.Jak w1dz1my z tego, bu~za dźwiitk6w, rozło1a dużych rozmiarów .sz~ilka 1 a w k!a-1 d~cy J_Tiogh. s1~gnąć ~o nie..w. F1Iadclf11. pe- 1 milion. Przy.puszczalna waga wydobytych
trzymająca nasze •nerwy w meustannym na· pie surduta _ odznaka n1~m1ec.k1eg~ zw1ą- w1en 1nżyn1cr. za1 pros1ł przyiac1ół na. ob~ad, od 1919 r. diamentów sir;>ga 300 centnarów,
i ciu za"raża powamie systemowi nerwo- zku łowieckiego, wyobrafa1aca 1clem łeb ze I który ?d1Q}'ł się. na platformie ustaw1one1 na co łącznie .z cyfra ok. 740 c~ntnarów do
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Lekarze swastyką pomiędzy roaami.
Odznaka ca ła szczycie... .kem ma fabrycznego na wysoko- 1919 r. da1e ogc \ 1if sumę z gorą 1000 cenwem~ .~społc~esne~~ ~z ~vie ·
. ze zl<:ta, a swastyka ulożona z wiei.kich bry- ści 55 metrów. Tnny znów fantasta amerykań tr.arów. Z tyd1 300 centnarów pcl\vojennych
spec1ahs~i stwie~·dz1l1, ze 1nlne hałasy, d7.ia lanfÓ\\, które n .każdym p oru.szeniem się ski, bogaty leka.rz pedi:"1tra, . urządził l?at~ki~t pr~wi~ poło:va. z~stała zużyta w przemyśle,
łające meustanme mia system nerwoivy rzło o c.eringa daw ały nad zwyczaj pi~kną grę dla swych zna.1omych, ktorzy m11s1cli s ię glow111e do sw1drow.
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siadał Iniędzy iDJ1y1Ili olbrzymie winnice. ga, ale ll'a .JeJ?;o mie1s;.powsta a hm~a t p a kwalifikowany rzemieślnik zarabiał 1/30 , mianowicie dr Józef Ignacy Guillotin. Ten chiny śmierci.
Podkreślić należy, iż Jugosłowianie, z pa· ga akust)1~· Prof~or igge. w~~u';a a ego szekla za dzień pra~y. .
zbieg okoliczności jest tym tragiczniejszy,
triotycznego obowi 4zku, przedkładali mar· 1 rycme tw1erdzeme,, że fOWI~m ~~my, P~Y
Ale też i odpow1edzial~ość lck~rza byłał że stało eię to nie tylko wbrew woli ale
Gilotyna rozpoczęła ~woje krwawe żni·
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W Prywatnym Gimnazjum
pod wezwaniem

~w·. Antonie~o ~. ~. B~rnar~~nów
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Telef. 142°00
w roku 11zkol11ym 1938/ 39 czynlle b,dą
klasy: J, li, UJ.
lapisy przvfmu ,e kancelaria Gimnazjum eo•
dziennie od 8-15 z 'VJil\tklem niedr.iel i hyiąt.
Dla wybitnych a ni ei;am11źnych uc;iqi6w

stypendia.
Przy Gimnazjum lateraat. Dojazd tram "aj ami Nr, 1 I 6.

Dyrektor Gimnazjum Dr. L. Kali~&.
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z Qpwodu I< rya yśu oddajemy li ce~nycb
tł 3,BS,

t ylk o z a
do!llo~·y.

Ad•Qkat I

010 op-'

odwołań podatko..,ych
oowych, podań do Ylad1

Wzory

ksl•tt•

'•rtdo

,1car1t .,.

I u1zędó•,
Sprawy •e••~ucyj n1, mtl 11tkłl•e,
eksmisyjne,
rol nt,
lludnwl•ne,
spadkowe. welcslowe, lue~}'IOwe,
~ ojskOlft, mlłteńsllle, Wzory 11 •
m!lw dzJ,rźurnycti, 11ferl, podali
·- ~..
~...__.. o pracę I t. p. 2) Now1 "l<relar.r
dla wsz ystkich. Wzory listo .v prywllnych, ohr\, po<la6, skarr l t. p:
3) Ks ta_żka leka rs lca. Wielki wybór przep isów na rotnę • hrnlty I !la
lerll wośtl. 4) Z•yc••i• J lormy towarrysltle . KodefE• o doboy~h o lty•
~zaj ach t yci a. 6) K•14tta zdrowia I radohl tycia . Cały .komplet tylko
i t. d. lS~ l'ł aci si ę przy 011bforz•. A<lruulcle: Wydawnictwo .WIED ZA•
D. 49, Wars.swa, Sosnow11 10, m. 4,

•••
••

silnik 85

Ulepszone ~ hamulce . hydrauliczne
l -

l

Całkowicie

PLUSKWY

wytępisz be&powrotnłe tylko h'lec:I\ duynftkcyjnl\

.
CJ6rnoza woro wy

KM

Be

„Fa •

J:

i

~-

,;

•-"j•,
1

stalowa ~ karoseria .Ii i

p r z e c i ą 9 o w a- _w e
I

-

nt yI ac j a-

ł

Fi s h e r ' a

';

..

. „.f

miiratore Cime:it". Przeprowadza.my dezynf,kcjQ młeu·
kali pod gwarancią gazamt G. O. W.
Zgłoue11fa

,,lJl Hl Jl O DEZ\'NffKt:Y JNY"
Łódź,

Al. I Milja 4, tel. 22i.,o

Pierwsza Prmbodnia LekarzJt SDecjalistóllf

przy vl. PfotrkowakieJ 17 (drugie podwdrze) pl'ZJ'
ul. Zachodn:ej 52, teł 134-67.

Gabinet elektro I śwlatolecznlczy (lampa kwarcowa). Dl•hmąl•. Rent1enot erapla, djag nostyka I szczepleo'e osp7 Konaylla leka~r WhlJIT na ml•Ut•

I P~::J~ł. I

C h o r o b y

I

wewnętr zne

we wnętrzne

9-11>

Dr J(ola•akl
Dr Mllll•ka
Dr Ladyi!i•ld
Dr Kraemli!iekl
Dr Smoleil•kl
11r Kok1t1Hc:kl

11-12
1-2

we wuętrzne
wewnętrsae

)
)
)

l!H'lfOWł

wewn ętrzne (łołe,dka,

przemianv mete11i)

8-4

t-l'i
5 30-1

kiszek,

dzle"!
·c~ne

lfaawl•k• lokaraa

6-7

Dr 01.a••ukl

11-12
8-4

Dr :Ile.I„ Etllf•
Dr Lameotow•ld

12-2 80
4 -5

D„ •• t7flklowlca
Dr Trawl6•kl

10- 11

Or 8orew•kl
Dr Solcołow•lrl
Dr ł.ac

„

oczne

-

„,"

.

.'

kolllece

'
•·

'

h

~-1

~

Dr Mau:

1- 2 16- 7

garl!la

Dr Altea'b„sot
Dr Czo,Uekl

4- 6

t ~enery c rnt

11 - 1.80

zębów

(ploe:bowanif,

12 SJ-l,15

I

fi-7

wprawia nie)

~5

qadaule (uiaJJzy moen,

Lek. dent. Gaalher

11a

~

IO-~

plwociny, kr wi (Wasserma n)

, ~" ~UTORYZOWANA
;;S P R Z E D A ·Z

Pr DutJ<lewlClł
Dr 8kaalowlcs
Dr Stawo weayll

U-12

s kórne

Od zi. 74.~0.~~

&Jr ł..•10"11~
Dr Pol•kowakl
Dr Kahael

•Z

14- ~

'l.30 - S,SO
b, SO-?

nosa l uszu
I

1-3
6-7 • ,

woj,

Łódskie

" ..

"

EDWARD KUMMER i S!!

6 Di,'

&

Wigury 7, tel. 270-63
213-63 i 260-63.

{

.1,J I

Zał,akl

Dr

11-2.a..

Rllutg1n. przeawleUen la,
cia i ndw1etlanl11

zd)ę-

Dr Garewlaa
Dr W•lle

5-8.30
i-6

IVYWCZAIY

P A RK

na Pomorzu!

HELE„„„
NO
W
'
~~!~
t
.
~
~
:m~
M
!~:
f
~~
~
i~~~~~
'
·
~
~~~~~~~~
·
~~~.~~~!:
~
::.;.;~~~~~t
......„„liml„.....„„„„„„„...„„......„„„....„„„„„...„ „ ...„.

f jd . perła Borów Tacbol1kich
pol• ca

si ę

na s ezon letnikom,

sto-

w arzyszeoiO!B I turystom. P r zecoi:lna
o kol •ca- we da- la s y-ogrody~ Spor·
t y wodne i wę dk a rJ~ ie ,
Własn e ło d zie

Ryby: Ukon'e i

Pension at x

am-.:=-mmll.'_....

i motorówki
szczupaki - liny

p s tr ągi.

Speci alno ić.

Rokicińska 54 Okazyjna

zapa rakowa
utrzyma·

cało dzi e nnym

niem zł 4.-

do 4 50.

doj azd tramwajami 10 i 16

sprzedaż

Pmlmt
,.tetal1ko Tleń"
W łilśc. H. t<adtke
PocztA O eio
T e lefon 23

U. S-110 r.!aja 36, Jel. (f..ódt )

PIOTRKOWSKA 192,

Do w yo a \l~ci a o d za raz: S k t.1:.P fron·
t owy z wy sta w ą i przj l e rającym pok o ·
prz;llZ

bram;,

wy~od:imi, f ro ut

llłi•

kuchnią

Przeróbt<;t cięż1now1 oh w oiów k•npych n a k oła ogu mione.
Za i 11k o ść wyu1b6w firma rwannt ufe , Kos ztorysy na iąda·
d anie b ezpłatnie .

ul.

owe z kucb111a. i

11a 3 pięh.r:e

•

Ur31ąd

Sk„ , bowy w

ł.od~l

Dnia

Obw ie s~ cze nie o licytacji
Z~dq!lf!tonui

18 2·48
I ub 102 -29
a otrzymywać b(fdz1esz

„KURJER ŁODZKJ"
od jutra w domu.
Prenumeratę :zamawiać

można

poczynając

każdego

dnia

od

miesiąca.

w 1 t erm. -

Pala 25. 5. 38 r.
P l acłk J an, Brzez1ds'la 10 -

zegary

osusow na

Dnła

Z ł. 690,-

27. S, H r .

M u n z:er Ed wu d, Flisacka 4

-

De jazd tramwajami 1„ 4, 11.

narzutki, o~ru sy i m ak;i t ki

cnac, n• Zł. 1800,w I i II fe rm . Ap pelt H. go, Muraraka 8 -osno wy i to war ba-.. el n, oszac. n a Zl. 590.l;ajete pr zl!dmiotf motna o!!l ądać w dolu Pcytaeji
na miejscu d okonywani a ci yno o~ci .
Naezeh1ilt u,zęd u 8 karbo wt~O ( - ) M. Bryka l•ki.

,•

szkół

•

' . ,\:r.?'. ·-

,~'l'<~,_,_,, "~,i: •

1: \~ · •- ·;. 1

•·

państwowych

I

.

.

.

.

_ . . .

i ęzyka p. olsk1e~a, n 1emieck 1 e~o i rosY1•lc111go, Obezt1a•
n y ze sprawami podatk1>wymi i soo!eczQo ubr. zpieczeniowymt. Dobrv organ' zator. Absolw f nt szl~ol y han.
dlowej w Ło dzi , p o uu k 111e ~osady w m1e_.;~~ u, luh
ua wyjazd. Oferty sub. „Sum1eany 1'racown1k adm .
n inie ;szego pisma.

I

Wói ci:ańska

,_

iei-

I

123, tel. 174-85.

I CERE' prEKMA GlADKA

I

Buchał ter -Kore spodent I

.

iobo wij\za11y cb 1

•

.. I

Sekretariat czynny codziennie z wyjątkiem niedziel świ ąt
w godz. od 9 do 15.ej.
- ·:
Od · wrzefoia b. r. szkoła mieśc ić się b ęd zie w nawowy·
budowa ny m, pr:rystosowanvm do wymagań ~ikQlnych gmacbu.

21/5. 1938 r.

W m y~( § 83 l 8 4 razporiądze ni a Ra dy Ministr6w z dni a
!5~ 6. 1932 r . o p11•ł Qpowa11fu egzekq cyj nym v. ładz slcarbo·
wych (Oz, U. R. P . l''lr. 621 pez 580), pqdaje sl_ę d o ogó lnej -..iadomoś:.: i . celem ~r egulow a nia n~leżno•c1 7 Urzędu
S~ ar b j innycla Wierzycteli odb~d.zie SI~ S)rztd~ż ~ Jl cytacji n iżej wy ml e nion ycn r u oliomosc1 u n1 z e1 wyro1en1011yclt

•

im. Marii Kono ni

i

7

I

fiimnaztum
i llt:eum Huma ni1tu.:zne

~63- 6S.

na ~ p ię tr ze, 3 po ko·

wy gólll<ą w Qftcyn1e
Wia dn mość t e l efpnjczIJie
VI ~oJz
18 - 20, t e\ l 2~· 8 Z lu b cał y
dz ef\ n a m i11 j~ c 11 u d o zor c y.

na urlop:

Szkoła POWIZ~thna

Mechaniczny Zakład Ślusarski

RUDA-PABIANICKA,

3 pokojowe z

WY.jeźdzających

- Z prawami

JAN .WEISIG

8hcja h ole :o wa; 'f l ąń na linii Luko wice - Czer sk
•

SZX.AN :A;

dla

Konfekcja damska, m~sk a i dzieolnn a, o b11w ie dam1ki•, męskie i dziecinne, pończoch y i skar petki, nakrycia
stołowe, koszule sporto we, p ł aszcze kilp ' ęlowe, leżaki oraz wielki wybór t~waró v sekunda, b ra!ci i resztki
w1robów W;d ~ewskiej Manu faktury.

„„...„ ...„„„„„„••„„„„„„„„„...„ ...„„„„„„„„„....„

Adres:

j e 111 z wejści em

Dz l ~ : g~1;~z~~!ęiida~\2r~e~l8~~1~ ~:

j Otwarcie sezonu letniego ·

,

I

j

I

.„

uzyskasi;

pijąc

-,.
so

K

' n
Kw1n1ĄcEGo ŁOPIANU
Mag. E. Gobiec;a Warszawa, Miodowa 14 Anteki I Dro1?erie .
180
fłlakon zł

-

PIERWSZA L E Cz N I C A. dla chirur. „
ii
u
ze stałymi łóżkami.

Stom a t o l og
PU) l' llit roW!Ht.I\. 561
tel. l .i9 77

prLy jmu je

9-12

ra 110

. Kl

IHll:<~P. ł . nlJZl(r··

...

-

niedziela' 22 maja 1938 roku.

'Wit2ksze pneclsi~blorstwo
handlowe

po1zukute

lKWllYI~RI

z br1111ty techniczne!. Oferty 1kład.
do adminbtracji ninleiu. pi1ma pod
.Allwizvtar•
~

~

./

Jedyny

·~

:4:

flMder

Pr:zyimaf• wnelkle roltety, a 111laaowicie: oyldiaowanie, •ratowanie, fraterowaolo oras ezynczeole wylław,
eldea. 1prz,tanie ltilu i polcoL

~- ZIO~Ą ~GÓR HARCU
LAUERA

DRA

chemie in•

~rodlrl n• uraleunł• wsz•fkfoco rob~ctwal
POSZIJKUJ~ ENERGICZ~l!UO r'RZED~TAWIGIELA na tóoż

' I

' ·• ~ tlo1owani! ~riy zoparclu (ob.
"'-:, 1trukcji) aq łogądnym noturolo
-;i1!. nym łrodkiem przeczyszcza•
-„ lqcym, wydalają niestrawione
.:~ resztki pożywienia, .stosują si4'
1'6wnież akiJte<:;?nie w charo.
" bach nerek, wątroby, pęche·
rzyka.tółclowego (kamicyt
1
reumały1mie, ortrelyfmie.
hemoroidach I otyłości.

I

Cenr konkurencrine
Do akt Nr. Km 394/3 8

OBWIESZCZENIJD.
Komornik S"du Grodzkiego w Ozor
kawie, Telesfor Swiarcz. :zamienlcały
w Ozorkowie,
uL L19topadowa 28
na
zaudzie
art. 602 K. P. C.
O J! ł a I Z a, .te W dniu
2 ezerwca
1938 r. o goda. tł w łolw. B,dków
J!m. };{oiótno odbędzie 1ię publiczna
licyłac · a ruchomości
a mianowiicle:
maeivry, knura. ł faldwat, 2 krów 1 2
trebaków oszacowanych na ł11czn11 tum•
1~10 gr. -,
które motna ogl11da6
w dniu licytacfi w mlef 1c11 1prz:edaty,
w czasie wytaf e1nac1onym.
Ozorków da. 7 maja 1931 r;
Komornik: (-) Teleafor SWIERCZ
Sprawa Marl1nny Pa1'łow1ideJ p·ko
Witoldowi Bkardtowl

PLAC

do SPRZEDANIA w Nowvrn Złet
nie koło kotcioła. W;adomość: Ulica
Drewnowska .Nr. 49,
Pi"tlcowslti.

Warunki: l'br~•ści a lin, kao tal 2 tysl,ce. Ofrrty Warszaw•
FOLSKA Rl!Kl.AJ.1.4., ulfra Zl•lna Nr. 6 pod ,T. O. ż. A."

DZIA.~

PINGWINA.'l(,

I'łf"
~fi" sioMUM'EliFELD
Skład
Łódź,
I

I

11L Plotrkow•ka łł,
Telefon Nr. 167-45.

~

lnsirumenig Sommerfelda

ul. Piotrkowska 86
eksportująca.

PlłZETAlłG

ł.6dź,

1

I

i>OWAZNA FIRMA WARSZAWSl\A

,,Czystość"

i.

·zatruwa organizm, pogarsza
samopoczucie, odbiera apetyt.
oraz chcć I zdolność do pracy,
, ·: .....,

f}za dwudziestk_ę ~up

Jedyna w Polsce firma

. ::~ JAPARCIE STOLCA

nigdy nie sprawił ml zawo.
du„. Przylega niewidocznie
Nie psuje cery„. Trzyma
łię długo, nadajqc wygląd
świeiy I młodzieńczy„.
Cenię go bardzo, ·bo to
wiet"ny stróż mojej urody„.
Pr z e k o n a i się Sa ma.

~Na upał rada jedyna

Fabryczny:

~

llJWriitpM

1 Jq

' r

Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi Ołlasza przetarg aa rcboty wyko&·
c1111fow• w budynkach mieszkalnych na terenach SanaŁt-riuw w Tuuynk11
pod Tu1iyne111. pow. łódikiego, a mianowicie:
1) roboty m~larslde
21 roboty nklarskio 8) ułotente poaad~ki <ltbowej
Przedmiary przetargowe otrzymać mo:tna od da a 24 maja r. b, w go·
dzł•ach od 9 do 14 w Wydziale Adminittracyjno Gospoda;czym Ubezpieczal·
ni, ul. W ólcza:t'Jska Nr. 225 w Lodzi, gdz1111 r6wniei obejr2.eć motna warunki
ogólne 1 warunki techniczna
Opłata za komplet przedmiarów przetargowych wyliosi:
1) n1 roboty malaukle złotych
ó2) •
•
ezklarakie
„
8.81 • ulotenle p~adzki
„
8._Wadlum .11klety_ zło żyd w przeddzielł. otwarcia rozprawy przotargow&J
w kute Ubezp1eczaJn1 przy ul, W ólczańak1tj Nr. 225 w Lodzi w nutępaj,.
cyeh kwotach:
1) n.a roboty malaukie
złotych 600.2) •
•
11klar1lda
•
150.8) " nłoten.le posadzki d~bowe)
„ MO.Ołert1 przetargowe w zalakowanych kG pertach 1 napisami:
1) .Oferta na roboty malarskie w Tuszynku•
2) „Oferta Da roboty 1zklankle w Tuszynku•
~) Oferta Da ułotanie pondzki w Tu1Zyllku" 1 dołl\czonłom dowot!u zloten10 wadium oraz odph11. rłwiadectwa orzemyRłowego należy złoty4
w Wydziale Admini1tracyjno-Go1podarczym Uoezpleczalni do d.11.ia ' czerwca
t938 roku. godz. 12-ej.
Ro1prawa przetargowa rozpoc1n.le •lt w dniu 4 czerwca r.b. o g. 18.ej
Ubezpieczalnia z111Łrza1a 10 bie prawo dowolnego w7 boru oferenta, po·
dalału zamówień mi~dzy kilku oferentów, powierzenia t1Jko cz~jcf reb6ł
oru nnlawdRienla całel!O przetaraa.

•

LEKARSKI
I

0

W. lU i'iMSKI
Dr. KLINGER
M.
Dietrichowa
:::.~;.~J~1i!!ł~ł!l!Ufti
~~rg~~~~!~~~~~9
SEKSUOLOG
.,„!·":~.•~:·:~~:~~· •••„ . IODi[J PIe[ ~ OWI[ l zaterska 2tl
Do.któr

PO'W'róclł

•

Ak„zeria I choroby
kobiece
P r J • .P r o .w ~ d z i c ai11 tna I

Łódź, Zawadska S,
fr. I p. tel. 190·4J
Przyjmajo od g. ' do 6 w.

uf. Srodm1e1ską
20 107~79
I' r z y j m u
8-10 r. i 3-7 w

Do~tór

DR, .MED. MARJ A

w~nerycz ne

Choroby weneryczne
skórne
Pło1rlłowska
!'rzyjmuje od 1-3 i od 5-9 wiees.
w niedzielo i iwi~ta od 9-12 w poł.

•kórne kobieco
Piotrkowska 88, tel• 143·63
Ko1metyk:a lekarska, piefęgaowanie
e1ry i włos6w. Godz. przyjęć 10-8 w,

Dr. med.

DR MED.

gg

Edward REICHER H.
Specjali•ta chorób •kórnycli
weueryczoych i •ek•aalovcli
Locze11ie promieniami Roentgea1
POŁUDNIOWA 28, telef. 201-95
l'rzyjm111e o •I 8-11 raao l od 5-8 wl•czor• o
,.. niedziele I • "' :t•

o~

wu7atldch apecjalaeial.
Dr Feldman Gabfnea dent. Wizyt1 na mie•ole.
3-6 Wnelkl• sat>iofl 1 analfzy, otwarta od
1 l·ej r. do 8 w. PORADA S •lota •

Dr Praport
1 0-l

j •

Sołow1ejczyk
l EWIN SONi OWA
i

Ul.

2 razy dzien.. pr•.rłm •iii leku„.

iii

·-

H4l'll'lflł

Akuuer-Glnekolog

fidańska

Il

Q~~~

DR MED. "':f;"=' _

'tT

Sienkiewicza 52 (róg Nawrot)
Tel. 20Z-42
Pn7jm11je od G-8 wleoa.

(idań

„

----·-

czynna od 8 rano do 9 w.

-,· ;mr-;m.;a\~!

Paulina-Lewi

Dr,
med.
•pecjaliata chorób wenerycznycla
. akórnycb, moc&opłcio wycli

TlłEPAAll

ZAWAOZICA. 6, tel. 231-12

Akuszer. Ginekolot,

Sródmiejska 28,
ł'rzvimuie od U-l

zł.

I

~~~'!f 0o Przyjmuje od 8-11 r.od 2-4 i od 6-8 w
od 4-8 wieci:ór w niedziel~ i święta od 8-1 w pot.i~

Dr.E. Ekk;i:-t ~Anarnu~l.Itmrnw
weneryczne i akórne

choroby

Pierackiego 5

i!:,.·n~elickR•

przv1m11ie od 12,30-1 .30 i 5-8 wiecz6r

dla nerwowo i psychicznie chorych rekonwalescentów i niedorozwiniętych dzieci
Informacje Łódź telef. 151 • 89

Dr. med.

ROŻA.NER
::ipecjełi11ta

chorób wenerycr.oycb
ekórnycb i seksuaJnycll
po'\Vrócił

g
.
,·
Naru1owicza

Ir. 11

pt,tro

f•l. l28·9,

przyjmuje od 9-1 i 5-9 wiecz.
· ' DR

LUDWIK FALK
chotoby

skórne i

weaer)'Czae
Nawrot 7. tel. 128-07
przyJm. 10 -12 i '.)-7-ei.

Dr. ŁAGUNDNi:<~

ali1ta cllor6 ~
wenerycz•. . c .1' 11t:ksu1da1c,'l i s~.>r.a1c• ,
'-aa i net ftneotgen1>• i iwiathlec:r;iai~i:y) i
d'flłKO tNSK A 70.
f elefon lSl-83
, Jo, o- 10, 1-2.30 I 6-9 W. W 6w, L\)-1

i. J t!C

z.

GA.BIN&? K:OiM& 1·YKI
lec:ualcz •l I toaietowwJ

SZWA.LBE
dyplom Unlwersyteclc1

Moniuszki l, tel. 1?7·99

z

BRZEZINSKA. 10
front I piętro
pnyfmuje.
10-1 i 4-7 wieaz. Ceay l•r.&nlc

M.KLACZKO
Chor. _1 1azu, ao•a, irardla. i kł'taoi
PIOTRKOWSKA
telef. 213-66.
Przvimui• 12-.! i od 5-8 po poi.

en,

DR MED.

M. GLAZER

Dr Dled.

lkobie-ty i, dzaectJ

przyjmuie od 11 -1 i od 3-4.

Sosnowa 3.2

choroby nerwowe.
•pec.

nerwice oraz cierpienia
•erwow1>. aekaualne

AleJe

Kołciuszii
przyjęcia

27. tel.

17 5-50

5-7.

front l
9 tro
blefom 213-11
Pnyimuie od 8-9,30 raau i od S,30-9 w
W niedi:. i święta od 9-12 w pot.

Specjalny gabinet kosmetyc~ny

-

Czynna od

9 rano

do 9 wiecz.

Panie przg;muie kobieta lł!karz
Piotrkowska 8 8 te!. 143·63 P O R A D A 3 zł.
...„„„„...„„„„„„„„„„„„„„„.........

Z.Stachowika

aku•zerla l choroby kolłiece
Piotrkow•ka 153, telefon 1'15-10.
Przyjrnuje od 1-2 po poi. i 5-8 wiec:z

LECZlllCAzia ataly~i
ma

łóżka
gar~to dro(i odd•·
J,
li ohowe (astau 1

I

Dr med.

ff. KLACZKO WA
poloiaictwo i choroby

l

kC>biece .

przyjmu1• codzie11aie oJ
od 5-8

Poradnia We11!1alo1ir1i 1

tel. 121 -si
5.30-8 w.przyjm. Dr.Z.Rako wak1

Wezwania na mi11.11to.

powrócił

6-go Sierpnia 2. Telefon 118 33
Przyjrnuje o:I 9 - 12 i 1 9 wiect.
w niedziele i św. ęta o:i 9-1.! w poi.

Dr. med.

Le karz-dentysta

~-2 r p

USZY, DO'

•

Henryk Z1om kD wski

llJ-12

POMORSKA 7,

DLA CHO·
RYCH NA

Dr.~ med.

Choroby wene~ycz11e moczo.
płc owe • sk~rne.

Piotrkow•k:a 99. tel. 213-66

Przy lecznicy czynny jest Gabinet Ro•11t2en
do wazeik!cb prześwietlań I zdhó.

tet 185- 49

,1

32 ,

WfNflłOlO-fiICZNJl
cbor. wenerutzne, skórne i seksualne

przyjmuje od 12-2 i od 7-81/2 wiecz.
niedzie!e i święta od 10 - U w poł,

6ł,

Ha 111rał
Ili

lir. med.

aku•llerja i choroby kobiece

Gabi net Ko,mełvctnv dh Pati i Pa11iłw

tei. 121.81

lllSlVIUI de deUle sn11a lllSJllfVt&U

ANNY KYDgL

Przyjmuje od R'• 8-10 r i od 4-'3 w.

Piotrkowska 92
Piotrkowaka 45, tel. 147-U.
Lecz. cbor. wenerycznych,
ak6ruych i aekaualoycll
Kobieta-lekan przyjm od 11-1 i o.:I 3-5
czynna od ij ran() do 9 wieci;.

PORA()A 3 Zt..

I•Akuszer•ginekolo1
NA.DEL
ANDRZEJA 4,

telef. 228-92
przyjm11ja od 10-12 i od 4·8 wiec;i..

S. "Watnicka
ul. Napiórkows'.dez > 6)
tel.

172~31

(Róg Lubelskiej) front [ piętro.
P rzyjmuje od g. 9-1 w poł. i od 3-8 w

Dr.W.BAtlCll

Sienkiewicza 52 róg Nawrot
TeL 194-03.
Choroby ak6rne i weneryczae
przyjmuje kobiety i dzieci od 6-8 wiec z

Doktór

choroby •kórne weneryczne
i kebiece
od 9·1 i5°8 w. w n1edz. i święta od f, 10-1

l

6-go Sierpnia 11 tel. 220·26.

Dr.
med.

zatw. przez

NIEWIAŻSKł

Wł. Państ.-

Wszelkie za·

biegi najnowszej rac oaalneJ kos mety•
ki, lildy.vidualnie stosowane zapobie•
gają przedwczesne-uu starz~n u, ~przy•
jają zac1owaniu ur.J'<u mtofo3J1 1 pi~
kaa. Usu .vanie owtos;enia bez;Jowrot·
nie.
t'URADY BEZPLAr:·rn:

Spec. chorób weotirycznyeb
akórnych i aeksualayc.i

ANDRZEJA 5, tel. 159-40.
Przyjmuje od 8-lt ran~ i od 5-9
w niedziele i święta od 9 do 1 pp.

Dr. HENRYK-OWS~ł ~~d. H. LUBICZ
. .
b
•p•CJll1ista c or6 11 weneryc„aycb
•kóri1ycb i 1eluaalnyc~
.ł ił
p teł. '>6 1 -'I<\

fRAUGllrr !t :J, fr.1

I

Chor. skórne weneryct:n'
•

i

t>olo.łoictwo

i

charo by ko.i>•ec ~

powrócił

Bałucki dyaeAE

pra:yj mujo od

J,

4~7

tel.

14s.so

wiecz.

se!uuslria

tel. 141 :U
li-10, 12-2, 5-8 WlłC/..
v1 niedz i święta od 9-11

l •O.i Narutowloza1

''

przyjruure oj 8-11 i od 6-:ł w
nieJz i święta oj 'ł-!l.D po i~t

•

Pdsud~ktege> 6~
Oli

j

l

__„„...„ __1a1;m;:::sa„„„___11m„„„••„ ...„„„

Dr. med.

H.ELLER S O M M E R S. Gawiński

•pec. eh .ró a we n"rv cz:nvco
mOC1;0plc1owyca
1 akórayca
- rauguUd .S telef. JU-89
przyimuje ił-U r . od 4-ii wiecz.
w Il edt. ł święta oa u - u JJP.

choroby •kórne, weaeryc..r;ne
I •ekeualne
Za'!adzka 10, tel. f06-30
pr1ylmuje od 9-11 rano i od 5-8 w
w niedz. i świętA od 9-1 pa pot

J • p I K Przv<hodnia

Dr.
med,

Sienkiewicza 34, tel. 145·10.

~~d.

r.~ NITECKI

Or,
med.
Speejaliata chorób akórny_cb
wenerycznycli i moczopłciowycb

Dr. med.

M. Rundsztain

Zat"hodoia

weneryczne

Doktór.

Chor, skórne i weneryczne

Prywatna Pr~ychodala
Wt:Nt:lłOlOłiltlNll

SS

Piotriowslca 61,

Choroby skórne i

Usuwanie wszelkich def•któw cery 11.uwa·
ole bezpowrotnie I bez s1adow szp•cącycll
włosow. l'rzyJmUj• lll-·2 I ~- wlecz.

~::d. S. K R Y Ń S KA

Cea7 snac•nie zniłone

~~!t. H. D Ił U

ur. med.

DR MED.

I~.

Parada 3

telefon 132-21

Kosmetyczna

1
t1'1e8f·o3n7 C horob1 kobiece i poło.!11i ctwo
Przy1muje od 3- 8 wiec:z.
róg Na~ i6rL
i
i
k 2ł
'
kowsk1eio
W
ecza cy I' era •
tel, 269·6•. - Pnyj111ui• od 3-7,
od 10-1 po pał.
~

sic; na ul.

PRZEJAZD Nr. 17

t;J;~::

203,

BI BERG AL
Chor. kobiece ł ciąży
Ma
r
i
a
f
ra~~i~Wi[lOW~
a·lfa 9~

PRZYCHODNIA WENEROLOGJCZN'A J. Rozin- Lampel
~~;f;3

Wdlrzańslra

przeprowadził

czwartki

lt1a•Ai• ober. wenorycz;ay ,i. i aliuSrarola
Plotrkowaka 161.
Od fodz. 9-ł i ud 6 -9 wiec&.
" ntedz i hrięta oi f· 111-12 w [1GI.
Łódź, ·P lotrkowaka 81
Paulo pu7jrn.afo kobieta le.ur&.
Knr1 nauki teoretyczne) l praktyeznej Piotrkowska JU,
tel. 171-06
P O R A, D A 3 zł.
4·o mle1l~ezny.
Egz. od r. 1900.
1 nformaoje 1 zapisy na mloj1011.

Dr PRAPORT

LEKARZ ·DENTYSTA

ZAWADZKA 1,

ł położnictwo

LECZNICA Chor. ZĘBOW
Mieczvs1aw ł1arkowicz
Lewinsonowei
CHOR: KOBlECE i POŁOŻNICTWO ~~4.
i JAMY USTNEJ
lsiorownllc dr. med. M. H EL L ER

Pierwaza

leczenie chor. weneryci;nycli i •kórnycb

ehor. kobiece

od 5 do 7 wiecz:ór, •rody i
od 10 - 12 rano

Zatwierdzona onea wladae p11d1twowe
Szkoła

(róg11Llatopada)
tel. 128 39.

Q-12 w poi.

DR

LEKARZ DENTYS f A

D. TO~JDOWSKA
u1. ł''.o tr~owska

l 52, a. l 1 p. teł. 114-13.
enyjm11je od go.Iz.
oJ 3 -J wie:~.

„_, "

..

I~

•

~

me

&

-

NJllJKJl
1 W'ł'CHOW llNI~

AUKA rront,
AndczeJa
l:i\I

4 m, 11,
p . tel. 245 03
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano
1) przygotowawczy kurs do I gimnazjalnej, 2) kurs maturalny, oraz z
6-ciu klas i 4-ch nowego typu. 3) Dwu
miesięczny skrócony kurs Handlowy.
Zgłoszenia natrchmiastowe.
Wykła·
dowcy pierwszorzędni. Wyniki zape·
wnione.

Aii

SEKRETARIAT

nauki
przedmiotó'P
szkolnych, języków obcych i ha.ndlo·
wości komw1ikuje iż zgłoszenia doro·
słych i młodzieży na lekcje grupowe i
pojedyńcze wszystkich klas gimnazja!
nych, grup handlowych i języków obcych przyjmuje stale. Andrzeja 4, m.
11 fr. I p. tel, 245-03

UCZ SIE

obcych
niemieckie~v, a.ugielski1!go, włoskiego, rosyjskiego grupowo i pojedyńczo UCZfl wybitni
fachowcy. Piotrkowska 89 m. 10.
języków

NRAUKA

nauczyciele udzielaj~ lek•
cyj, korepetycji, pojedyńczo,
kompletami pwygotJwujq da
wszelkich egzaminów umieszczaj4 w
ezkołaeh. Lekcje prowadzone są przeł
rutynowanych specjalistów, mających
kilkuletnią praktykę. Liczne podziokowania świadczą o sumienności nau
ki. Tamte lekcje po!edyńcze i komple
ty języków obcych. CenY. niskie. Piot1
kowska 89 m. 10.

Podziękowanie
P. Prof. Thomowi- ul. Piotrkowska
89 za wspaniałe, pełnEJ poświęceń przy
gotowanie nas do matury wyrażamy
n~ tej drodze serdeczne pod.ziękowa·
riie: Tadeusz Walicki ul. Bałucki Rynek 3. Zofia Menzel ul. Zagajnikowa
32, Skońka Kazimierz, Młynarska 77.
Skowroński Tadeusz ul. Młynarska 77
Franaszek J. ul. Kopernika 42.
RODOWITY Niemiec wyucza szybko
i grutownie lekcji i konwersacji w ję
zyku niemieckim, Nawrot 38a, m, 4.

I
~J!~~~~m~ !!!ót~u~~~~~~~D~
Koedak.,,cyjna

MARII WESOŁKÓWNY

ul. Pierackiego 2 9
przyjmuje zap' 1y na rok szkolny
1938139 codziennie od 9 do 14·ei
WE DWORZE polskim na wsi poszu
kuje nauczycielka (starsza) pokoju z
utrzymaniem na lato, za francuski i
polski. Wiadomość: Kilińskiego 109_.
m. 10.

HIJPNO.
1 SPRZEDJłZ
WóZKI dziecięce, radio, rowery w naj
większym wyborze na raty od zł. 2
gr. 50 tygodnio-wo „Kolos"
nia 7.

DOM nowy z dochodem zł. 5100 c. zł.
2700-0, ·Domek w Sokolnikach 14 mieszkai1 tar.io do sprzedania. 3 morgi
rozparcelowane na place w Zdrowiu
przy tramwaju niedrogo poleca „Kos
mos" Piotrkowska 111 tel. 1<17-4.6.
Rakiety tenisowe od 6 złotych firmy
„Ulrnar" do nabycia w składzie zabawek. Piotrkowska 119.
"I\§~

skórzane, motorowe i trasmisyjne
aa mokro "l'ryciągane ro z ma 1 tej
sze~okości. T ro k i do pasńw oraz
~

.Il

uprząż konną i różne części wchodzące
w zakres rymarstwa. Ceny „rzystępue
Lód:t, Kilińskiego Nr. 201 rol. 166·11.
Zakład Rymarski J. Skarżyn~ki,

SPRZEDAM hodowlę .fretek i rasowych króli. Plac Wolności 8 dozorca
wskaże.·

Kupujcie z I-go
Wó„1d

źródła
dzhrlęte,

lt.ółka

m•lalo.,.e
Materace 1>ySclel1ne
i sprętynow• .Pateol'
W11iymaczkł

w Fabrycznym
skladzi~

DOBROPOL
Piotrkowska 73,

w

OGl.OSZENIA
,

ia wyraz 15 groszy: najmniejsze jo 10 w,·rai6w Zf· 1 gr. 50 dl.a

DO SPRZEDANIA domek murowany
z placem i ogród owocowy ul. Bydgoska 8 przy Limanowskiego dojazd do
przystanku Buhlego, tamże zakład ry
marski egzystujący od 35 lat do sprze
dania.

l

WILLA 4 mieszkaniowa z werandami
w Pobliżu przyst. tra:mwajowego Adel
mówek pod Zgierzem okazyjnie do
sprzedania. Wiad.: Szosa. Zgierska 88
w piekarni.
MOTOCYKLE najprzedniejszych marek Ariel, BSA, Velocette, FN, mode
le 1938 oraz słynne setki dwuosobowe James i Carlton bez prawa jazdy i
podatku. Zamiana motocykli. Dogodne warunki spłat. Leon Leszcz)'"ń· )
ski, Lódź Piotrkowska 175 tel. 205·06

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

,SI L V I A,,

Dłuwoletoła

gwarancja I - Ceny
n i • ki e I Katalogi bezpłatnie!
Dogodne •pła t7
PERŁA i POMORSKI
l.6dt, Piotrkowska 85, tel. 208.24
SPRZEDAM sklep spożywczo-koloniał
ny w dobrym punkcie. Wiadomość w
administracji „Kuriera Łódzkiego".
SAMOCHOD „Citroen" 6 cylindrowy 6
osobowy kareta, 2 dachowczarki i 500
podkładek, sprzedam. Łódź, Piotrkow
ska 110 ,Wulkania".
SPRZEDAM tanio 2 place w Kolum·
nie. Tel. 246-76.

12:102

mir.

.

kwadr, ziemi

w tzm

we wsi Rogi 4 kim.
od odzl, poł4czenie a11tobu1owb, ta•lo do sprsedaala, Sommer, 6· iro
Sierpnia 1.
1/1 lu.

23

Firmy

(Zakład

przy

pod w .. tel.159· 90

MAJ,~TEK
chrześcijan.

przyjmuje letników t~ lko
Dom skanalizowany telefon, pokoje sJoneczne.
Miej.;cowość
zdrowa. Kuchnia zdrowa smaczna i ob
fita. Od Łod);i pN godziny ko 1c)ti. 20
minut koiuni cd stacji,
Bliższe informacje Piotrkowska nr. 102:i. m. 5
między 12 a 14 lub telefonicznie Stry
ków 5.
PLACE w Z<rierzu i pod Zgierzem
oraz staw pr;y dawniejszym lnlynie
do sprzedania: Wiadomo~ć, Zgierz 1
Maja 5.
·--~-~~--~-~

SPRZEDAM tanio dwie pose:ije w
Chojnach przy ul. Obywatelskiej 26 i
Ptasia 10 z powodu zmiany intere:m.
Wiadomość ul. Ptasia 10.
J AJA wylęgowe kur, czystej rpsy
„Leghorn.Jw'' białych (amerykanow)
do sprzcc'.ania. WiadomoEć: ul. Andrze
ja 13 m. H Fro~h.

najmniejsze

KUPIĘ większy
pożyczką B,G.K.

ogłoszenie

1 gr. 20.

do administracji.

~

sklepik w dobrym punk· DO SPRZEDANIA sklep spożywczy
w administracji ,Kuriera z urządzeniem lub samo urządzenie ul.
Wapienna 37, Koziny.
Łódzkiego".
ODSTĄPIĘ

MATERIALY bielskie na ubrania i
palta poleca na dogodnych warunkach
R. Goldman, śródmiejska. 12, pr; of.
I p. od godz. 3-6 pp.

cie Adres

li muzyoa 4 drzwiowa w b, dobrym
stanis, okazyjnie

Przedstaw.• SKODA M' ul. Orla 214,
Tel: 132·10, 132·40.

MARMUR biały włoski na bufet całko
wity w dobrym stanie rozmiar 325 na
65 do sprzedania. Wiadomość, Łódź,
Ozorkowska 6.

-

DO SPRZEDANIA różne gospcdarki ': SAD czereśniowy do wynajęcia.
od 3 do 80'5 mórg. Dojazd 7 i 17 ul. zaraz tel. 241·40.
Dąbrowską do wsi Olechów nr. 24 Ki·
siei, poczta Wiskitno łódzkie.
OKAZYJNIE sprzedam b. dobry sklep
spożywczy i Bar piwny. Wiadomość
ul. Kilińskiego 180 m. 5 fr, I p.

Piat

ąrzeda:li l'Am)

tanio •przedam

tel. 231.87. HANDEL win i w6dek do sprzedania
Wiad.: Administracja.
DO SPRZEDANIA tanio plac w Ozor
kowie 931 m. kw. rogowy przy uL śre
dniej i Górnej. Wiadomość: Łódź, No
wo- Zarzewska 47 m. 8,

Przędzalniana

JrA. Jl'.IJ!JJDJ DBOCłl

rower~w.

emaltowanie

Łódź,

·~~~~~~~~-

FUTRA pe{Tfs'r'
Wacław

sprzedam tanio Gajewicz. Piątek. ""~~"''

Kawecki

RADIO do sieci kupię okazyjnie. 'Wf.oq
cena, marka fabryczna do „Kuriera"
pod ,,R,-37".

tódz Przejazd 6, tel. 109-60
KUPIĘ motocykl używany
sólowkę
lub z przyczepką. Oferty i cenami sub
,Motocykl".

Z ROZBIORKI bale i belki w dobrym
stanią. do sprzedania.
Stoki·Sikawa
przy kościele, Kamińskl

HANDEL win i wódek do sprzedania
Obrót 150,000 rocznie tel. 217-08. W
poniedziałei 23,5. od godz. 4 i pół do
5 pp.

SPRZEDAM domek drewniany now:v
na rozbiórkę ul Zapolskiej 55 przy

DOMEK z

ogródkiem do sprzedania.

Wiadomość i obejrzeć
18 przy Dąbrowskiej.

Chełmońskiego

DOM 2 razy
mi, ogrodem
Skarbowa 20.

DO SPRZEDANIA plac budowlany,
Gdańska w pobliżu ul. żwirki. Wiado
mość tel, 216-92.
DO SPRZEDANIA willa w Sokolni·
kach. Wiadomość ul. Murarska 10
miesz. 7.

1ucby teren 5111 morgl
na letnisko w Cbachle
4: klm. za Pabianicami przy szosie La·
skiej okazyj11ie do sprzedania. lnformac1e blef, 1&!3-62.
nadający się

DOM rogowy murowany w tym sklep
spcżywczy, prócz tego, nadające
się
na opał i pasze zł. 5,500 Marysin II.
Wiaclom-0ść Zgierska 109 m. 8.

SEHER

12 Przeiazd 12 •
poleca ·w wielkim
wyborze o•łatnle nowołcl kape•
tussy oraz •złuczne kwiaty
po niskich cenach.

OKAZYJNIE' sprzedam domek muro·
wany, 3 pok. z kuchnią. z ogródkiem
Julianów, Litewska 5 p:::zy 1.agiewnickiej.

Dom trzypiętro ,\'Y murowe ny, u!Jca
tanio do 1przedania.
Sienkiewicza,
Wiadomość: tel. 103·75 godz. 10-12.

'

--

SKLEP spożywczy dobrze zaprowadzony, istniejący od 8 lat z powodu
wyjazdu natychmiast do odstąpienia.
Wiadomość Stowarzyszenie Drobnych
Kupców Piotrkowska 183.
DO SPRZEDANIA plac przy ul. Ban
kowej i Henryka. Wiadomość ul. Grzy
bow& 8 m. 3.
NA ROZBióRKĘ kilka murowanych
budynków do sprzedania częściowo
lub w całości. Wiadomość Pabjanicka
45-47.
:MOTOCYKL 100-ka dwuornbowy Fran
cis-Barnett, szczyt precyzji bez prawa
jazdy bez podatku. l\Iotocyklowe sio·
delka przyczepne poleca Biuro T.·H.
inż. W. Mackiewicz. Piotrkowska 109,
tel. 265-54

„

WEKSLE i w:vroki płatne w Łodzi i
Warszawie kupuję; płacę gotówką;
Wiadomość: Lódź I, skrzynka poczto
wa

HO.

sprzedam.

MOTOCYKL-setka stan, pierwszorzęd
ny okazyjnie sprzedam.
Oferty:
„Setka".

Zalesiony

DOM murowany ze sklepem 4 mieszkania, do sprzedania. · Wiadomość w
administracji „Kuriera Łódzkiego".

.z kuchnia

NA SEZON letni duży wybór resztek
jedwabi wzorzystych b. tanio. Kiliń·
skiego 36 oficyna II w. I p.

DOMEK murowany z ogrodem, 3 mie
szkania, świaflo sprzedam lub zamienię na większy \a dopłatą (przejmę
dług). Pośrednicy pożądani. Marysin
II, Brudzińskiego 29.•

DOM parterowy z oficyną z wolnym
mieszkaniem do .Prz~a Kaliska 3
Wiad. Senatorska"{ n'-g~odarza.

Rzgowska Nr. 33.

MOTOCYKLOWĄ przyczepkę
lewą
lekką „Raudge" aluminiowe cygaro,

SPRZEDAM sklep spożywczy w okoli
cy pl. Reymonta. Wiadomość w admin.
„Kuriera Łódzkiego".

SPRZEDAM pokój stołowy, kredens,
stół, kwietnik i stolik pod radio ul
Dowborczyków 23 stolarz.

prtyatępnych

DOM dochodowy i kilka placów budoPLACE do sprzedania przy ul. '!'kac· wlanych do sprzedania. Dojazd tram
kiej 37. Wiadomo~6 Północna. 6, sklep wajem nr. 3. Wiad'Omość ł{apiórkow·
skiego nr. 135.
żelaza..

Za 101ówko i na raty

DO SPRZEDANIA 2 place pod budowę róg Kopernika 51 i Łąkowej 19.
Wiadomość na miejscu.

t.6łt, !:sleuka 6'
Prsyjmuje wue1lti• roboty atolarskle,

komplety i pojcdy6c10 poleca po cenacb

Ił· L I p I fi •• I

do szycia Singera. gabine
tow11 sprzedam w dobrym stanie. Piotr
kowska 277 m. 8 lewa of, parter.

śląskiej.

gwarantowane aólidne własnego wyrobu
poleca Zakład Stolankl
JOZEF MAł.ECKI

MEBLE

MASZYNĘ

Do •przedanla okazyjnle natychmiast SAMOCHÓD 2 osobowy roadster oka
kamienie polne grai ceglany oraz zyjnie do sprzedania. Wiadomość Na
28 od 17 -20
W.
86 pieców kaflowych pokojowych w piórkowskieg~
dobrym 1tsnie. W!adomoś6: ul. Ks, Keilich,
Skorupki 14.
900 mtr. kw. 60-letniego lasu w SoUwaga Panowie Cukiernicyll Poaia· kolnikach do sprzedania. Cena 600
damy na 1klaclzie mil\i jabłkowy zł. Wiadomość ul. Kołłątaja .2 m. la
(_jltam) z czystej antonówki, Jasny po róg Magistrackiej.
cenie przysttpnej, w dowolnej ilości.
Spółdzielnia Producentów Warzyw i
MASZYNA bębenkowa drob. gabinet.
Owocd" Łódt, Żerom1kiego 37.
nowa za pół ceny do sprzedania. Ceglana 7 m. 2 przy Bałuckim Rynku.

MEBLE

39, u f••P·

PLAC 2462 m. kw. s domkiem drewnianym Obywatelska 98 z zatwierdzonym planem sprzedam tanio. Wiado·
mość Obywatelska 30. Tel. 162-50

BOWE:a f1ml7

Reperacje

dażu

przy Stacfi ł..ódt·Widnw, 1Zerokł 57 OGRóD owocowy 100/50 za oficyną
mtr. dług. 160 mtr., nadaj~cy 1ię na 2 razy pokój z kuchnią do sprzedania
·przemysł lub składy
tanio. Rejtana 6.

W7t!~we!ł :D~IMB~:a 99 „~~~

(Buno-

DO SPRZEDANIA dom murowany o
7 mieszkaniach, 12 i pół morgi ziemi,
200 drzew owocowych, za Zgierzem w
kontrewersie pod Grotnikami. Miejsco
wość letniskowa. Wiadomość I. Chojnacki, Ruda Pabianicka, Staszica 94.

PARCELA leśna , 2 i po'ł h a, w Druz
bicach, w najlepszym miejscu, przy
szosie między Pabianicami a Piotrko- PLAC do sprzedania przy ul. Dąbrow
wem. Wiadomość Pabianice, ul. Pułas skiej. Wiad. ul. Dąbrowska. 64 w
skiego 21.
sklepie.

Ruda-Pabianicka, willa w lesie l
place do apri:ednla.
Tel, 14.2·5' DO SPRZEDANIA dom z ogrodem owocowym a pokoje z kuchni!ł i przed·
(elektr. 6 m. od przy11t)
pokojem ul. Gliniana 24. Wiadomość
Pla••C•• Impregnowane 1 jedwabne iwirki 26m. 27.
w dutym wyborze poleea ,Modern•"
Piotrkowska 10, fr. U p.
ŁAGIEWNIKI parcela. zalesiona. miejBCO'WoM !!Ucha 5i<JOO m. kw. do sprzeda
WIELKI wybór szlafroków po 8 zł. nia na dogodnych warunkach. Wiado
w firmie Stelzner Pioti:kowska 129.
moś6 tel. 156-29.

~

KOMPRESOR mało używany na motor 1,5-2 KM. kupię tel. 162-99.

DOMEK murowany 2-u piętrowy do
sprzedania w całości lub połowa b. ta GALANTERYJNY sklep do ~przedania.
nio. Wiadom-0ść w administracji „Ku- Wiadomość w tymże sklepie Sienkieriera Łódzkiego".
wicza. 40.

Place do 1pradanla 21,t!O mtr. 1ze· SKLEP do sprzedania w bardzo doroki 83,00 mtr. głoookl, 48,20 mtr. az.e· brym punkcie. Wiadomość Kilińskiegq
roki SS.OO mtr, cłębolcl Ul. Wólczad· 118 Bar Rzemieślniczy.
1ka 193. przy ni. Radwari1kiej.
DOMEK murowany, 2 pokoje z kuchPlac duty I piokny do 1przedania za nią, światło, ogród, sprzedam lub za5000 :a:ł, Wiadomo•«!: ul. Nawrot 18, mieni~. Brudzińskiego 29 (przystanek
m. 2.
Brzez.ińska róg PrzemYsławej).

:a O W E :a

SPRZEDAM omcl\j;.dnopiętrowy w
dobrym punkc ....._ ~domość Gómn
nr. 17a.

do sprzedania.

Ul. PIOTRKOWSKIEJ 128

ło

SPRZEDAM handel win i wódek w do
brym punkcie Zagajnikowa 6 K. Targowski.

Samochód „SKODA''

rymarako • galanteryjny)

DO SPRZEDANIA działka w Drużbi
cach 3280 m. kw. w stronę Bełchato
wa ,dojazd autobusami, za cenę 1800
zł„ Wiadomość: Łódź ul, Nowo-Zarzewska 47, m. 8

;:1~e~ciift~9Ji Lidia

---:.:==:::

DOM 2 pokoje, 3 pokoj. i kuchnia i DO SPRZEDANI now~om o cztepię
ym ogroprzedpokój do sprzedania. Pabianicka rech mieszkaniach
dem ul. Owsiana 10, owa ania.
za mostem na lewo ul. Romana 27.

dom mieszkalny z
Oferty pod „Dom"

(przeniesiony z ul. Piotrkowskiej 133, o czym uprzejmie zawiadamiam
Szanowną Klientelte•

SPRZEDAM budkt na Polesiu Kon·
stantynowskim. Wiadomość Jarzyno·
wa nr. 2.

KOMPRSOR na urządzenie chrodnicze
kupił używany w dobrym stanie. Wia
domość tel. 133-27.

la

wyraz;

UffID ~HARlJ~~KI

Jr.&JTBWALSZY

DOM S pokÓje z pięknym ogrodem do
sprzedania. Radogoszcz ul. Jagielloń
ska 7 przystanek Jagiellońska.

10 gr.

... „ ...„ .........„„„„„„„„„„„„............„ ...„
nastąpi
PDftlrnlllŁEK
OTWARCIE ~i~!~g

MOTOCYKL BSA 600 ccm. przyczep·
ka M. P. model 1936 do sprzedania,
WladomoM Andrzeja 86 m. 32.

PIEKARNIĘ: 2 pieeowlł w .dródmieiciu
w pełnym biegu sprzedam. Wiadomość
Kilińskiego 121 m. 1 godz. 8-11 i
16-18 Witczak.

-

DlłOBNE
zr.

Rowery od najta:Oszycb do najwykwin
tniejszych, oraz maszyny do szycia
najkorzystniej kupić można w firmie LETNISKO dochodowe tanio sprzeRędzia, Łódź, Bałucki Rynek
9, tel. dam, Plac Wolności 3, dozorca wska113-99.
że.

------~·------

1

pracy

.... „----·

-·-

JEDEN amerykan do sprzedania. Wia
domość: Główna 33, gospodarz.

Uniwersalne
mas z y ny
do nycia i haftu

poszukujących

6 Sierp-

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

P

.

----·-----~-

,-
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POCO śPICIE na słomie, od 3 zł. ty· DO SPRZEDANIA radio, stół okrą
godniowo dost!\Ć można 11.mterace! o- gły, 6 krzeseł, fotel rówPież inne sprzę
tomany tapezany- automaty, lezan- ty domowe. Piotrkowska 132 m. 19 od
ki i krzesła. Solidnie wykonane.. Tyl~o 2-6 pp.
u tapicera P. Wajsa, Łódź, SienkieMASZYNĘ Singera. gabinet-Jwlł orygi
wicza nr, 18.
nalną lub pudełkową sprzedam. Ogro
od n>j • yt...-iatniejszych dowa 28 w bramie, na lewo II p. m.
M E B L E do PIJikromnłeJSZY•h 16,
front.
p

0 t e c a pn ba rdzo
przystępnych ctnacll

A• ft"O"ROWSJCJ
f"

t.ó•i, z.i.raka 5', telef. 228-30.
F'·m• ,ostała n1grort1001 dotym •••alem
01 \\"ystawle l'l)twćrciosć Pol•ka i>ii7 •·

SZATNIA przy
plaży- uzdrowisku
Emilii 33 do odstąpienia, Wiadomość
na miejscu.
SKLEP spożywczy dobrze wyrobiony
sprzedam zaraz niedrogo z !?"°we.du
wyjazd•J. Wysoka 8, przy Prz~_p:d .
SAMOCHóD otwarty 5-cio osooowr,
stan dobry, sprzedam
500 zł. Piotrkowska 94, garaż.
MOTOCYKL 600-h górna z wózkiem
oku.yjnie sprzeda Biuro Techn Handl
Inż. w. Mackiewicz, Piotrkowska 1C9
WóZEK sportowy w b. dobrym stanie do sprzedania Wigury 9 m. 6,

AUTO • AIERCIA

PLAC 2lmtr na 40 m. z powodu wy
Piotrkowska 209, tel. 269-60
jazdu przy Przędzalnianej tanio do ku~•ie, sprzedaje i n'llicoia korzystnie
sprzedania. Hein, Rokicińska 67.
wszelkie typy samochodów os.obowych
i ciętarowych ocai; mutocykll. Na slcła·
MióD lipowo-akacjowy, gwaratnowa- dzie po!liadamy nast. samochody Adler•
ny sprzedaje 2,30 kilo. Helena Kusi- junior, Cil'roen ostalni model 8·i
osoby i Pack.ard torpedo, Ford kadeł, Rokicińska 13.
11tka 1931 r„ Steyer 100 kabriolet,
Praca 4 osobowa

/FOTEL
)

tapcaaoy,

KANAPA· Łóżko

otomany I

malerJłe hi~ltnic10e

MASZYNY, lokomobile, kotł~1 paro·
we, motofY Diesla i elektryczne. Ga·
Czesła."łW
Klupińskl raże przenośne z ocynkowanej blachy
lód:t. Rzgowska 27
falistej. Radiat1)ry. „Rotor", Traugi.:t
ta 4 tel. 266-86.
j
PLAC do sprzedania przy ul. LitewDOM z ogrodem do sprzedania. ZdroPOŃCZOCHY
skarpetki największy
skiej 11 w Julianowie. Wiadomość ul,
wie, ul. gen. Orlicz-Dreszera 8.
wybór, również z małymi skazkami.
śląska 16, m. 8.
I
SKLEP
spożywczo.tytoniowy do Sprzedaż" detaliczna, ceny ściśle fabrr
14
brze proseprujący z powodu zmiany czne. śródmiejska 21, lewa oficyna.
interesu. WiadomoEć w administracji
„Kuriera Lódzltiego".
SPRZ7EDAM sklep niedrogo z powodu 7.mi::lm· interesu Wiad('m.ość w ad
- - - - ----I
PLAC budowlany do sprzedania przy ministracji „Kt\riera Łódzkiego"
DOMEK drewniany 4-izbowy n dro
ul. Ciesielskiego 10. Wiad. u F. Meld~.
go <lo sprzedania ul. Policyjna nr. 1
nera, Rybna 17 w sklepie.
DOM z placem i i;kle~m Si(rzedam. ~~· ~
Ruda Pabianicka. Wiadomość w gokawa, Rj cerska 8.
\
"\
spodarza.
Z POWODU wyjazdu dobrze prosperu
jącą pralnię
bielizny i chemicznego OKAZJA! Sprzeclam kio w
OKAZYJNIE sprzedam 4 lampowy
czyszczenia w dobrym punkcie tanio stanie niedrogo natychmi<:s . Wiadoaparat nowy z pcwodu wyjazdu Al.
do sprzedania. Wiadomość Bes,zke, Za mość: Ruda Pabianicka. Staszica 131
I Maja 42. Wiadomość u gospodarza
yr sklepie spożywczym.
wiszy 12,
od 12-14 i od 19-21~ 1 •...WóZEK dziecinny, okazyjnie do sprze
dania w dobrym stanie. Obejrzeć od
10-1 po pol. Wólczańska 98, m. 8
front.

Il

poleca Zekład Tapiceraki.

I

l

I
I

i

I

,.

-
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„.n.URIER t0DZK1" -

MATERIAŁY
OKAZJA! Dom dochodowy 11,000 75,000 dochód 3,600-14,000 nowy, 6
mieszkań, sklep -9000 no·wy 3 mieszkania, sklep
- 3,400 W. Dudek
Łódź, Radogoszcz szosa Zgier~ka, 50
m. 6.
SKLEP galanteryjny dobrze prosperu
jący, mieszkanie z wygodami do sprze
dania. Wiadomość: Łódź, Traugutta
10, Maria Klepko, :
OKAZYJNIE sprzedam sklep rzezniczy. Piotrkowska 317, Wiadomość: ul.
Wólczańska 229 „Skład wędlin".

WOZKI PZIECliCE
, tQ%KAMETALOWE

·I·.• MATERACE
IAJTANIEJ fAH.IKtADZIE
w

l •• WOtKOWYSK I
NARUTOWICZA

11 m.137·70

REPERACJE I LAKIEROWANIE'.

SPRZEDAM kwiaciarnię dobrze prosperującą w centrum miasta i plac na
Zdrowiu.
Wiadomość
w „Kurierze
Łódzkim".

SPRZEDAM motocykl w dobrym sta
nie 350 cm. Zdrowie, Krakowska 42,
DUŻY

plac po zł. 1,75 za mtr. kw,
oraz plac z domkiem (2 mieszkania)
przy ul. Dąbrowskiej 60 do sprzedania. Wiadomość: Podgórna 33, m. 6
róg Dąbrowskiej.

najprzedniejszej

jakości

t••·

„I IC O D A'' modele 1938

PSY młode rasy „Airdale terrier" do
sprzedania tel. 151-30.

Przedstawicielstwo .:Samochodów „SKODAlł
l.6d:I, O R L A 2~4 Tel, 132-10 i 132-40
SALON
WY:3TAWOWY:
l'iotrkow1ka 199, tel 172-12

CUKIERNIĘ

d-0brze prosperującą
sprzedam, cena zł. 2,500 Oferty d~
„Kuriera" sub „Egzystencja".

MOTOCYKLE kupuje, sprlledaje komis oraz remonty 1„Motokomis" właść.
H. Wildner.

-.=-----

SAM OCH OD

marki Citroen, używany do sprzedania, Stan b dobry. Cena przy.
stępna. Wiadomość: Aleja Ko·
ściuszki 63, teł. 180-~8.

2 PLACE razem lub oddzielnie okazyjnie sprzedam przy szosie Zgierskiej
46-48. Wiadomość Radogoszcz, Zielo
na 6

DO SPRZEDANIA \ dom, 16 mieszk,
Wiad. Z.ódź, Andrze~ 7. Wierzbicki
tel. 145-57,

M~~!~r!!!

PIANINO okazyjnie sprzedam, krzyfowe, 'czarne, zagraniczne, piękny ton
bardzo dobre, Traugutta 10, Klepko,
PIEKARNIA mechaniczna do sprzeda
nia na dogodnych warunkach byle za
raz. Wiadomość w „Kurierze Lódzkim".
OKAZYJNIE tanio do aprzedania uzywane meble F dobrym stanie: stoło
wy, salonik, kuchnia. Wiadomość: tel.
258-37 od 1-4 pp.

NA Dł.UGOTERMINOW& SPŁATY

'ENTIIAlA.NlWROT\
ALFA " RAD1n
IU FILIUIDTin<OWSKA Z81

-~ A.Nl>RZEJ<:z'.AK.~udeP..~. ~tuice 87..

Wfu~A w ładnej okolicy tanio
sprzśd~nia. Langhwek,

do

Żeligowskiego

37. Od tramwaju 5 min. drogi.

śPRZEDAM llllllSzynę do szycia Singera gat,µie~V.:ą, mało _używ!'-ną. Kwa
piszewslti ,Łodz, Franc1szkanska 36.
Pól. DOMU' 7' dobrze zaprowadzonym
sklepem spożywczym sprzedam raz~m
lub oddzielnie, Adres u Łyszkowskie
go Rzgowska 54.
MOTOCYKL z p:czecz~ką marki BSA
w bardw dobrym stanie do sprzedania. Wiadomość Brzezińska 53 w owo
cami tel. 119-21,

Do sprzedania

(PARCELE

letnislco~e lasem

i place w Głownie

Ceny przy1!tpn11 lnformac e Łód:t telefon 279-69 codzlen. godz. 16 - 20
1 Głe\\"no telefon 12
Zarząd maj. br. Komorow1kfe
· DO SPRZEDANIA parterowy do~
• murowany, składający się 4 ~ieszkan
4 szopy, 2 stajrdę, d~że p~d~'.1rko dom
· znajduje się koło ~Zg1ers~leJ i ~1;efa.na
za sumę przychyl ą. W1~~-osc ul.
Franciszkańska 7
otogors "'DO SPRZEDANIA dwa pov.:ozt uży
wane, wolantówka nowa, dwie bryc~
ki nowa i używana oraz furgon do p~e
czywa używany, Lipowa 39.
MOTOCYKL z przyczepką ~l~m~iq.~~
500 cm gwarantowany okaz:nme •• prz~
dam. Piotrkows'.~a 256, warsztaty.

OKAZJA! 4 lampowy odbiornik Philipsa t yp 44a & obwodowy do sprzeda
nia. Piaseczna 10 m. 9 od 2 pp.
OKAZJA! Narożna działka lasu centrum Sokolnik sprzedam tanio, dogodne spłaty, Ruda Pabianicka, Piłsuds
kiego 120 Kuczewski.

komplety i pojedyflcze na dogod 1yeh
warunkach poleca

F. STUS

~::e'zińaka

40

OKAZYJNIE do sprzedania z powodu
wyjazdu domek, składający się z 3
mieszkań i kuchenki z dużym placem
50x23 ~grodzonym, w tym ogród owo
cowy staw rybny, szopy, studnia itp.
nadaJący się na pobyt letni i na stałe
zamieszkanie. 30 minut od przystanku
tramw, linii 7, Cena. 4,200. Wiad. N.
Zarzew.ska 47 m 8.
PLAC sprzedam. Inflandzka 6

przy

Łagiewnickiej,

OTOMANĘ, garderobę, tapcz~n. leża.n
kę, stół,

biurko, krzesła, stol1k1 radio
we tani-O na dogodnych warunkach
sprzedam: Kilińskiego 160, Przeździe
cki.
DOMEK 2 pokoje z kuchnią z ogrodem owocowym do sprzedania w Rudzie Pabianickiej, dojazd Rokicie,
Wiadomość w ~ł&dzie apt. Plac Reymonta 5-6.
·

Place budowlane
w pobl lżu dworca t ódt·Kalł < lca tram wal 5, 8 I
14. od óOO metrów l<wadralov.yd1 porz'lw~zy .
Przewidzi a na zabudowa o 2·eh kondy1nac1arh
du opnedan11. Wiadorn osć: Alfr<d MA~KS Wi ury Nr. I\, codz!•nn l e od ~odz. Hl-H 1
~
18-19 (oprócz niedziel 1 sw 1 ąl)

BUDKA do sprzedania róg Karole:":
skiej i Towarowej .i .domek w Retkm1
Piaski Nowe Czapski.

ŁóżKA orzechowe, nowe, sol_idne~ ro
boty, modne, sprzedam, Łag1ewmcka
26 I p. m. 4. Bałucki Rynek.

Wn:elkie utywane maszyny do pisania

FILIA rzeźnicza w dobrym punkcie
do wydzierżawienia lub sprzedania,
Napiórlcowskiego 90 u gospodarza.

zamieniamy na nowe

ERIKA"

SYPIALNIA, kredens orzechowy_ ser
wa!ltka, stół okrągły, 5 k~zese_ł • . fotel; okazyjnie sprzedam. S1enk1ew1cza
52 m. 21.

~a naido~otln;eiszvcb
logi na 1938

r

p~rla i

waruakach Katabez łatn e

Pomorski

c.odź, Piotrko\\<ska 85

Oi-A.ZJ A! sprzedam tanio\. za g"\>tów-

DOMEK nowy, 2-u pokojowy z _pla~
cem do sprzedania. Marysin II-g1 bh
sko kościoła. Wiadomość ul. Przemysłowa 41 żbik.
DOM rogowy ze sklepem, warszta~em
rzeźniczym i całkowitym urządz~~1em
o:l zaraz do sprzedania, Marysmska
nr. 32.
bu<lka z. węglem,
s~depik i mieszkanie . ul. . ~awia nr. 15
żubardz pczy Lutom1eni1"eJ,

n Ó SPRZEDANIA

:MASZYNĘ: -Singera gabinetową wypła
c•ną z kont rakt2m nową
·~azja.

sprzedan~,

11-go Listopada 44. prawa o„.
·uter m. 27.

kę byle zaraz will ę piętrową_ mur'ln':a·
ną z w..ygodami. Dochód 3000 -ił. Dziel

nica wjllowa Julianów
wej 7 dojazd 2 lub 5.

ul. Ot~esz~

Dam fł ka bielizna,

suk~ie. blu zki,
ipódnic1.ki parasolki, męsk• e koszale

I

I

.

„

DOBRY sklep sprzedam lub zamienit PRZEDSTAWIOLELA na Z.6d~ i poza dopła~ na. domek „Administracja" wiat, dobrej JTezencji, poszukuje .Po·
ważna fabryka. Oferty
do „Kuriera
BAR-piwiarnia gabinety, dobre tar~ Łód zkiego" pod „kw. 3550".
sprzedam tanio. Chojny, Rzgowska
nr. 143
POSZUKIWANI wykwalifikowani na
uczyciele-cielkl pnygotowujący do ma
ROWERY ł RADIA tury eksterna z następujących przed~A wuelklch typów na dlu- miot6w 1) fiz.-mat. Z) łac.-franc. 3~
i
l!Ołerminowe 11platy po· polski-hist .• Niedziela 10-lZ..rano i
•
leca Salon Radio wy 4--6, poniedziałek 10-1 i S-6 teł.
Hzgowaka 82 219-77 Karolewska 45-47.
ł
(róc o„~rowaktoj
Telefon 133-90. 1''j;ma ebrz.eścijań!ka. KRAWIECCY czeladnicy potrzebni
na duże sztuki i uczeń. 11 Listopada
DO SPRZEDANIA S wagi dziesiętne 45 , Kuczka.
750-800 kg. Wiadomość Piotrkowska
181 u dozorcy.

Bo1es aw Kl ece1

wytwórni mydła, spr7.e
dam tanio Dowborczyków 26. Pawlak

POSAD~
I P .RA(f
al POSZUKIWANE

SamodzielnJ KSIEGOWY
potrzebny
natychmiast. Oferty z odplsall'li
świacl ectw akładać do 1krytk1 pocz:
towej Nr. '.<61 - L6dt l.

I Potrzebna do a pteld od zaraz po•
rzątkujl\ca

mągistra lub
po~nocn1ca
aptekarska. Oferty . • Potrzebna ,

Modystka ewent. zdolna ekapedlent.
ka potrzebna od i"raz. Salon mód
.Swiat Kobiecy~ 11 L atop~a_._

-----

Krawcowa z dlugoletnią praktyki\ POTRZEBNA prasowaczka na kołprzyjmu ,ę do szycia wiosenne modele nierzyki męskie i garderobę
ditmską
z najnowszych iurnali. od 3 zł do 7 zl Pralnia Rokicińska 37
ul. Kopero i ka U, m. 4, Je wa ofil:yoa,
parter.
Rutynowany admln "1trator przyjm 'o
domy z admini11tracją . Oferty 1ub.
"606" do 11dm tego pisma Jull tel.
123· 18.

MAM lat 87, wyznania rzymsko- kato
lickiego, wykształcenie średnie, znam
księgowość bankową, prace
biurową
w fabryce ustawodawstwo robotnicze
kalkulację fabryczną, zdolny, en ergicz POTRZEBNA zdolna
podręczl'.a do
ny„ mogę zalatwiać spory robotnicze pracowni sukien. Zgłaszać się . ul.
w fabrykach, sumienny, uczciwy, bez Piotrkowska 134, m. 3 lewa of1c. I
nałogów, przyjmę ch ę tnie woźn e go in- we jści e.
kasenta itp, :f,askawe oferty do „Kuriera Łódzkiego" pod ,,Zdolny".
PAKOWACZKA zdolna może się zglo
sić do fabryki czekolady i cukrów. Ma
zurska 28.
OSOBA samodzielna. rutynowana IJ'O•
szukuje posady kierowniczki -gospody- POTRZEB N A młoda kelnerka do ba
ni w pensjonacie, najchętniej nad mo·
ru. Tramwajowa 3.
rzem. Oferty do K. Ł. pod „dlugoletnia praktyka".
SŁUŻĄCA z ' dobrym gotowaniem, zna
jąca hodowlę drobiu,
potri'.ebna do
INTELIGENTNA, sympatyczna na· dworu, albo gospodyni •. T~lko ~ebre re
listowne.
wskroś łagodnego charakteru, znająca komendacje. Porozurrueme
gospodarstwo domowe, pragnie z ają.5 Łask skrz. 31.
się takowym u samotnego
solidnego
pana. Łaskawe of erty „Skromne wy- POTRZEBNE panienki inteligentne w
charakterze ekspedientek. Har Głów
magania".
na 50.
Polsko· niem i eeka stenotypistka 11zu
ka pondy. Oferty pod "M. D. w do ad· POTllEBNA
uczennica do pralni
mlnlstracjl "Kuriera Lódzklego".
chemicznej. Wiadomość w
admin.
„Kuriera Łódzkiego".
NAUCZYCIELKA j ę zyka łacińskiego
(pełne kwalifikacje) obejmie
jeszcze BUFETOWA z kaucją lub poręcze
dwie lub trzy klasy w gimnazjum lub niem potrzebna. Zgłas zać się Emilii 3_3
liceum, Oferty sub „62446".
Plaża-Uzdrowisko przy
stawach K.
Scheiblera.

·- ------

ul. Sw Andrze a S

GOSPODARSTWO 30 mórg blis~o
Lodzi ł Pabianic w całości przy szo~te
w t ym 14 mórg łąki do spnedama.
Wiad~ Andrzeja 7 m, 48,

PANIENKA z praktyką handl-ową p-0szukuje jakiejkolwiek posady. Oferty
do ad,ministracji pod L,125_"•

rawaty, kapelusze. slcarpeh1

I

CHROMOWANIE, SREBRZENIE

URZĄDZENIE

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

Taflce r1a parkacie w ogrodzie.
Codz:iennie koncert orkiestry symfonica".le i.
W nie•tiełę 1
świ,ta t'ORAHKI MUZYCZNE.
Kuehnia pierwnorz:~dna
smaclna i obfita.
Trunki wa&elkie~c> rodr.a,u.

POSADA korespondentki polsko-niemieckiej, piszącej na maszyn ie, zaraz
do objęcia. Oferty z podaniem warunków składać do adm, K. L. pod „444"

POSZUKUJĘ

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

ŁADNY pokój umeblowany do wynaję
cia. Narutowicza 47, m. 47 tel, 201-66

DANCING codziennie

drykiera.

Brzozowa 3.

blacharnia.

LóD hurtownie i detalicznie do aprze STARSZA wykwalifikowana wychodania, Wiad tel. 141-88 od godz. wawczyni niemowląt poszukuje pracy
8-10 i 17-19,
Posiada praktykę i świadectwa. Przę
dzialniana 28 m. 81 Biernacka.
DOM murowany 4 mieszkania z ogr6d
kiem sprzedam tanio. ul. Zapolskiej 35 300-500 ZLOTYCH dam za wyrobieprzy Dąbrowskiej,
nie posady, b. urzędnikowl. Oferty do
„Kuriera" pod „1899".
DOMY dochodowe, wille, place, :majątki ziemskie, g-0spodarki, młyny wob) ZAOFIAR0\1\'AfiE
dne. W . Dudek, Szosa Zgierska 50 m.
PRZEDSTAWICIELI powiatowych do
6. Radogoszcz, Łódź.
wyłącznej sprzedaży artykuł11 spoiyw
SKLEP 'pożywczy sprzedam t,anio, czego na rachunek fabryki i własny
poszukuje się. Pierwszeństwo mają re
lokal duży słoneczny. Miedziana 22.
flektanci z kapitałem dla sprzedaży
na rachunek własny, Tylko JOWażne
oferty 1ub. ,,Artykuł masowy", Biuro
Ogłoszeń Teofil Pietraszek, Warszawa
niklowanie, kadmowanie, miedziowanie, Marszałkowska 115.
:doceni• wykonuje solidnie w/~ nainowazej tech ni kl firma
F A .Id. A K" NOTARIUSZ poszukuje zaraz dol)'W·
wŁ B·c·a KUMMER IS-ka
czego pracownika wekslowego s kauUL. ŻWJRKI 5
cji} i dorywczej maszynistki. Własno
Odno6ne zamówienia prz:v1mul• !•dynie ręcznie napisane :tyciorysy, odpisy
Fabryka i f·a Kade i Kummer, Główna 18 świadectw, referencje kierować pod nr.
„3556''.

ADMINISTRATOR domu, rutynowany,kilkuletnia praktyka,
poszukuje
administracji, lub dzierżawy domu.
Złoży kaucję, lub gwarancj ę. Łaska
we oferty sub „Rządca".

l

M.· KOŁODZIEJSKI

, I('

POTRZEBNY chłopiec do praktyki
krawieckiej. Sienkiewicza 59, front.

nadszedł

~~~~~~~~~

ĄEBLE

162-60

I li

Transport n o w ut: h
samothodów

1111

DO SPRZEDANIA domek murowany
pokój z kuchnią i plac. Wiadomość w
administracji.

2 NOCNE stoliki i łóżka dębowe jasne używane sprzedam ul. Gdańska
99 m. 2.
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w-t·O-DZ-1PIOTRKOWSKA
P_io_T_RK_ow_s_KA-88
6

OTWARCIE·

POSESJA wielkości około 3000 m kw
z której polowa zabudowana, jest do
sprzedania przy ul, Wólczańskiej 226.
Bliższe wiad. na miejscu u admini.str.
lub tel. 246-74
-

, ,,

BIELSKO
JANKOW~~!"_F_AB-RY-KA-SU-KN_A_O_DD-ZIAŁ~Y
„

H
META~' KOPERNIKA
Dzls O6RO OU,, 0 .
46
„

SKLEP spożywczo-kolonialny w ruchliwej dzielnicy w śródmieściu z towarem lub tylko z urządzeniem do
sprzed;.rua, Wiadomość, ul, Kilińskie
go 151.

DOMEK- willa, ładna S razy 2 pokoje z kuchnią. Ok~yj ie sprzedam.
Radogoszcz,
Zielo a
przy szosie
Zgierskiej,

,..

niedziela 22 maja 1938 roku.

KELNERKI 2 potrzebne. Zgłaszać się
Emilii 33 Plaża-Uzdrowisko przy sta
wach K. Scheiblera,
POTRZEBNA ekspedientka do cukier
ni o milej powierzchowności. Zgłosze
nia Kilińsk iego 107. m. 9 II p . od 9-11
i od 4-6•
-

PANNA do trzyletniej dziewczynki po
trzebna. Zgłoszenia. Grabowski Andrzeja 43, tel. 248;03.
POTRZEBNY szofer, znający ślusar
stwo dobrze. Oferty do „Kuriera Łódz
kiego" pod ,,Szofer".
POTRZEBNA fryzjerka na wYjazd s
gwarancją ul. Główna 32.

BIUltO „POLRUCH" Piotrkowska 83
tel. 141-02, poleca wszelkiego rodzaju,
mieszkania, lokale, handlowe, sklepy,
domy, place, pokoje umebl\Jwane, rar·
soniery zł. 25.
POKóJ umeblowany, niekrępujący, z
wygodami do wynajęcia dla dwóch
lub jednej osoby. Wiadomość. Orla 3
mieszk. 1.
POKóJ, kuchnia, przedpokój, wygody
do odstąpienia zaraz, słoneczne, wyjątkowo ciepłe. Oglądać 5-8 Przejazd
86-16.

PRZl:PlłOWAD

e WOZACM MEBLOWYCll I

UllOCll.

@Je
TANIO

-ao1..1ooue• l'ACHOWO

POTRZEBNI sprzedawcy (czynie) na
wędliny trwałe j. konserwy mięsne za
prowizją. Oferty sub „Sag''.

9:„1;!,!~t!l].t~ -~!..~

POTRZEBNE prasowaczki na chemicz
ne i drobiazgi do pralni 6 Sierpnia
21-23 W. Wojciechowski.

POKóJ umeblowany s niekrępują
cym wejściem na grasoniert do wyna
jęcia, Główna 9, m. 17.

POTRZEBNA młoda 1 sympatyczna
kelnerka. Narutowicza 75 (przy parku
Staszica).

Pracownia krawleaka

Spencerskiego

Stanisława
zo•tala

przenłe•łona

na ul. W6lczaó1ltą 95. Przyjmuje :rr:a·
mówienia wojskowe I c:~wiłae.
POTRZEBNA prasowaczka na drobia
zgi 11-go Listopada 36, pralnia,
POTRZEBNE wykwalifikowane
ny do pracowni sukien. Aleja
Maja 19, front 3 p, m. 17.

pan1-go

ANGIELKA poszukiwana dla 2 diiew
czynek do majątku ziemskiego, Off:r
ty sub „Lato" do administracji.
POTRZEBNY krawiec do prasowania
w pralni, ul. Cegielniana 12.

ZDOLNA 11odręczna do 1ukien -posiuk iwana. Fabryka Narutowicza 57.

I

lOHAll
I

l'llE8ZKANIA

.--.....
a) POSZUKIWANE

POSZUKUJĘ 3 pokoi z kuchnią, wygody między Al, Kościuszki a Sienkie
wicza od gospodarza, pośrednicy wy
klucz~ni. Oferty
,,Kurier Łódzki"
Piotrkowska 11 pod „Aliloke".

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

Mie•zkanla poiedyńcze od :r:l 40 l;w
1 pokój z kuchnią _:i.I 50 l~w.• 2.3. 4 ~·
6 do ~ pokojowe m1esz.kan1a, pokoje
umeb:o.vaae od zł 20.- .zenit" Pio·
trkowska 82. tel. 2ti0 25.
L UKSUSOWE mieszkanie wśród zieleni, 2 pokoje z kuchnią, wszelkie wygo
dy, wysokie pokoje, duży balkon, cen
tralae ogrzewanie, od 1 lipca do wyna
jęcia Karolew, Wygodna _27. Przedostatni przys~ane :( 5, 81 kilka minut .
Opróci godz. 12-4 p. p.
-----~

Od zaraz do

wynajęcia

m·•••-

4 pokojowe komfurtowe
.liania w nowoc•esne1 d•iel_n,i ay

jródrn1e1sk 1ej. \X. iadomość na m1e1 scu
ul. 10 Lutego 5 (przy Brzdnej)
Telefon 232·28
POKóJ duży porządnie Utneblowany
z balkonem do WYDajęcia dla pana
(nów). Wejście osobne, wygody. Tar
gowa 27 m. 6.
DO WYNAJĘCIA duży pokój umeblo
wany 6 Sierpnia 76, m. 7 (dojazd 17)
SLONECZNY pokój frontowy, I P.
przy Piotrkowskiej P<?mi ędz.y Ran~ur
skiego a żwil'ki , nadaJący_ srę na. bmro do v.·ynaj ęcia natychmiast. Wiadomość tel, 127-77.
PARK na kawiarnię, letnie kino, orał
dwa pokoje oficyna parte.r ~a biuro,
skald pracownie, do w yn aJ ę c1a od gospodarza. Piotrkowska 155.
4 POKOJE z kuchnią z ws zelkimi wy
godami, słoneczn ~ i:i rzy ul. Radwań
skiej 17, do wynaJ ęcia.

·- - - - -

SKLEP , pokój z kuch n ią, 3. ~o k_oje z
kuchnią z wyg odami do wynaJ~ c1a ul.
Senatorska 34,
~--~-------------

P 0 K ó J umeblowany do wynajęcia
przy bezdzietnej rodzinie ul. Wólczań
ska nr. 91 -14 fr~

DO WYNAJĘCIA sklep, nadający slQ
na kaidy interes. Wiadomość w admi
nistracji „Kuriera L6dzkiego",
POKóJ umeblowany ładny & wszelki
mi wygodami od zaraz do wynajęcia,
Orla 5, m. 4 fr. I P. tel. 191-79.
2 MAŁE pokoje s kuchni14 w apokojnym domu od 1 lipca do wynajęcia ul.
Poznańska 33 u gospodarza,
POKóJ skromni• umeblowany ze świa
tłem, wejście z klatki schodowej 22
zł. miesięcznie od zaraz, Tel, 141-81.
Słoneczne dwa małe pokoje,
kuchnię
odnajmę 1 lipca jednej-dwu osobom.
Obejrze~ można 10-12, 16-18 Naru

towicza lllb.

wynaj~cia

Do

tray frontowe mle••kanla "
pokojowe z wygodami l win·
dll -

auche,

ciepłe1 ałoneczne,

na przeciw skweru-w domu t' .K.O.
pr1y ul. Narutowicza 4'5 na li. III
l V piętrze - jedno od zaraz, dr11·
tie od 1 lipca, trzecia od \1 I erpnia br. Wiadomo6~ u doz:orl:y lub
tel. 159-86.
POKóJ umeblowany- od zaraz lub l
czerwa ul, Kilińskiego 145 m. 6 front
I piętro.
3 POKOJE z wygodami w nowym do
mu do wynajęc~a ul. 10 Lutego nr. 8
(boczna od ul. Brzeźnej). Wiadomoś~
na miejscu u dozorcy lub gospodarza
tel, 215-96,
MIESZKANIA do wynajęcia na leth1
sko przy lesie łagiewnickim, Marysin
III, za tunelem, ul, Wiśniowa 29.
POKóJ przy rodz.ir.ie w willi w ogro
dzie do wynajęcia od :zaraz. Bałtycka
6-8 Julianów.
Sklep do w .vnajęcla od 1ospodynl.
l.ódt, Kil!ń - kiego 254.

Pokój

GO

Ś

C I li li 41

3UGONA GEISLERA Glówna 21.

111 OZ I 3

E,

leleton 160-03
mfotle lnnczakl
Loewenbrlla

Trl•mfało•

3 POKOJOWE mieszkanie oraz sklepy frontowe natychmiast do wynaję
cia. Narutowicza 44. Dozorca wskaże.
Miesi.kanie t pokój z kuch nią i 2
poko je z kurbn i ą do wynajęcia Ga:r;
elektryczność . · łazienka.
Wiadomość;
Admin iitracja Nieruchomości ZUS ul.
Bednarska 2ł, hl. 181.05
Julłanow.

ul. Biegańsk i ego 35, 3 pomiesGkanle z wygodami. een•
og1zewaniem, ogrodem, natycbm.

k@JOWe

trał.
wynajęcia .

Mieszkanie 4 pokojowe z wnelkie·
mi wygodami µrzy ul. Trębackiej Nr S
obok parku Szt 111zil.:a do wynajęcia Z'.'-•
raz informacji udziela Kancelar1_r
Ztromadzen•a Kupców, nl. Narutow1CLa Nr. 61:!, tel 115 1:l1.
Lokal 3 pokojowy aa I p. z wszelkimi wyi!odami do wyna j ęcia. Al. Ko ·
ściuszki ó3 dozorca \\skaże.
"'
4 poko,owe niieszkanie, n o woczesne
urzad ~ ea1e . rlo wynajęc a od 1. 6. 3 ,.
Kar~Jewska 7, u gospo _arza.
POKóJ fron towy, słoneczny
ładnie
umeblowany z utrzy man~:>m lub bez do
wynaji;cia. Cegielniana 58-8.
2 POKOJE z kuchnią II piętro od za
raz ni) wynajęcia. W iadom ość u gospo
darza ul. Główna 33.
2-3 POKOJOWE mieszkanie w nowym domu, Radwańska 16, do wynaj~
cia. Informacje na miejscu,

Ił

.

Nr.

'
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„KURIER

WĘZE GUMOWE do polewaiafa, PASY GU•OWANE
do motorów 11tudziennvch oraz wszelkie W Y R O B Y
GOMOWE naj1łarHe1 w kra:u Fabryki••. Wyrobów Gumowych „WOLBROM" S A. •Ił uznane aa ~AJLEPSZE
Skład Fabryczny. Reprezentacja

ŁóDZKJ„

u .,,

niedziela 22 maja 1938 roku.

1

..,.._

.:ca:a
, ,i

ALFRED SCHWALM, lói

PIOTRKOWSKA 150, tel, 177·86

HUR.T-DE1'AL

WN

Montowany przez Zakłady Lilpop, Rau
loewenstein (licencja General Motors) OPEL
KADETT jest wozem, który przez długia lota
za.chow.uje p·ełnq w1orłość użytkowq. Jego niska
'
„ c;:ena, znakomita kon;::s;i;~-strul<cjo, piękno ąpływowa linią i oszczędne
zużycie paliwa zapew-

2 RAZY po 4 pokoJe z kuchnią i
wszelkimi wygodami, słoneczne, po•
ione przy spokojnej ulicy natychmiast
tlo wynajęcia. Tanie· komorne. Wiado
n~ość Wigury 11.
l LUB 2 pokoje ładnie umeblowane
frfJntowe z 11trzymaniem lub bez dl.a
s~lidnych panów natychmiast do wymjęcia. Dom chrześcijański. Sterlinga
5, m. 3.
'
2 POKOJE z wygodami, front, parter do wynajęcia natychmiast, .żwirki
3, lokal nadaje siii również do przerobienia na sklep.

nią

i.''-

..

mu niewątpliwy suk·

ces na nasi;ym rynku.

..... ,,

4 POKOJOWE mieszkanie, frontowe,
I p. słoneczne, wszelkie wygody, wolno
od podatków, przydział ogródka, do
wynajęcia od 1 lipca. Północna 65 (ko
ło Helenowa), gospodarz, parter.

< •

I WJ~lieriawi~

przyul.Piotrkowskiej 266

lokale

nadające •ię na gara:ie,
•kłady lub piwnice wraz

z mleszk1u,iem od 2 do 4
pokoi. Wiad. tel. H1·88. od
iodi. B·ej do 1C·ej i od 17· ej
do 19 e.

DO WYNAJĘCIA od 1 lipca 3 pokoje
z kuchnią z wszelkimi wygodami, cie
pła, zimna woda, centralne og;rzewanie, weranda, w ogródku, nowy dom.
Wiadomość: Narutowicza
113a tel.
176-49.
POKóJ umeblowany z wygodami, wy
najmę tanio solidnemu panu od 1-go
czerwca. Ulica Żeromskiego 49 m. 26.
POKóJ do wynajęcia z całodziennym
ut;rzymanicm dla jednego lub dwóch
panów. Zawadzka 9 m. 15,

OO

- --=
IIW~~ Il
l~~IAt

„

Autorv.zowana
na woJ,

sorzedaż

EDWARD KUMMER

ł.6dzkłe

•

RESTAURĄC)I

lłOW.flłY

Krajo~e
•
1

·

na dogodne

zagraniczne SPŁATY
•

DO WYNAJĘCIA duży łarir.ie umeblowany pokój z wszelkimi wygoda·
mi. ul. Sienkiewicza 145 m. 9.

KOMFORTOWE 3 pokojowe mieszka
nie w no'Wym domu ul. Piotrkowska
224 do wynajęcia od 1,6 rb. Bliższe in
zwykłe I cld:tryczne rep•ruj11 formacje u adm.inistratora tel, 242-74
B-cła SCHYNDLER
• • • WÓLCZAŃSKA':ł • • • w ~dz. 1-3•
Cz~ścl zamienne, 01tnen1• notr, notycz•k i ł, p.
DO WYNAJĘCIA od zaraz sklep
wraz z urządzeniem i pokojem wyremontowanym, Abramowskiego
29.
l POK.óJ umeblowany lub nie przy Wiadomość u dozorcy.
ul. Kilillskiego 151 de wynajęcia na:
tychmiast, wejście z klatki schodowe) POKóJ umeblowany do wynajęcia.
Wiadoino~ć u dozorcy.
Wiad. Al. Kościuszki 57. m, 5

E[

POKóJ dla. chrzeicijanina w centrum
tel. 215-53.

ODDAM pokój un1eblowa.ny, w tym
dwa łóżka. Wiadomcść:
Kifoiskiego
3 MALE pokojił i kuchnia • wszell~i- 117 m. 19 lewa of.
m.i wygodami zaraz do wynajęc.ia. ze
romskiego 103.
POKóJ .z kuchnią w czystym domu
do wynajęcia. Róiana 12 f;al. 2~-07,
l\IIESZKANIA różne, we wszystkie11
kierunkach miasta Pośredniczy najko
rz\•stniej i nnjprQdzej tylko „Pośre POKÓJ z kuchnią w spokojnym dodnik" ul. Andrzeja 13, m. 14.
mu do wynajęcia, Murarska. 9.

oraz ~asy Kootrulnt .National" rnp~i'Gle najlepiej

3 POKOJE, kuchnia, wygody do odna
N arutowieza. 128 tel. 209-11.

jęcia,

A. BLUSZKE i R. BRAUN

Nu1rrot 1 a łtlelon 137·54
l nauka pfsaola na m•szyole

Przepisywanie

, - śRóDMI~śCIU, 1 pokój zł. 40 kw
1 pokój z kuchnią zł. 70 kw. oraz więk
sze pełnokomfortowe, P-Okoje umeblowane, sklepy, lokale handlowe poleca
,Info rmator" Piotrkowska 121, tel.
257-04.

•.

Bufet bogato zaopatrzony w zakąski. Wielki ·
wybór trunków krajowych i ;agranicznych. ·
Przyjmuje się zamówienia na bale, bankiety· ·
i tp., na miejscu i prywatnie ioe fachowym. .
i punktualnym wykonaniu. Ceny przystępne
Zarząd: H. TOMASZEWSKI

pierwszorzędnej jakołci.

ł „SfllHIOlł''

'i

Tel 270·63, 213 63

Piotrkowska 17
(w podwórzu)

•

telefon 254-01

~

"NYlfMACZHI,
PIYMDn,
masz ·ny do mlfl8, tria tka

do olsanla i Uczenia

·

lódź. WlfilJlłY

•
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PIĘKNA, górzysta okolic~ la!! woda
FOTOGRAFIE przepisowe do paszpor
do kąpieli, siatkówka, suche, zdrowe
tów i legitymacyj wykonuje tanio .i do
'
powietrze, źródlana woda do picia.
brze. Zakład Fotograficzn1 „Szt~ka"
Sklep spożywczy i mięsny <Jraz warzy
Zamenhofa l,
wa i nabiał na miejscu. Lejtnisko Two
rzyjanki od stacji Koluszki 3 i pół kil.
SKLEP spożywczy, istniejący 10 lat
Mieszkania do wynajęcia. Wiadomo~ć
oraz 2 ·mieszkania, ogródek, 12 drzew
u , p. ,Maciejewskiej,
CZERNIK Leszek zagJbij bilet tram
owocowych z - całkowltym ładny~
' „
wajuwy na rok rnss, wydany . przez ' dzeniem, zaraz do WYdzierżawienia,
K. E. Ł.
' -' · ·
przy szosie Kaliskiej w Marchw~~f.?:r
INOWŁóDZ nad Pilłe1l koło 'Spały.
bok Dworu i gorzelni. WiadomóSC;
Polski pensjonat, J a.dwigi Stawickiej
Ł6d~, Kilińskiego 183, m. 21 Ewert.
Willa „Stefanówli:a".
Otwarty od ZAGINĄŁ weksel na zł. 100 in blanz wystawienia Andrzeja Gańczyka.
czerwca. Kuchnia. wykwintna.
Tel. co
Unieważnia Zygmunt Kaczmarek zam,
óft t P1n11 • kaplt1te"'"' p~n•d
142-14. godz. 17-19.
• zł 8000.- oddamy generalne
ul, Pabianicka 51.
PRZED ST AWICIELST WO
na Wojewódziwo Łódzkie. P01Vain~go,
ŁUCJA Kokosińska zgubiła legitymabezkonkureocyinel!o artvkuiu, na które
cję ,wyd, w Państw. Gimn. ż. 'im, E
Wszyscy fedzlem-r na wypoczynek do letnisk Sczanieckiej
odbiorca jest kddy włakiciel mfe1zw pow. Sferadzklmt Okolice piękne, •łroio
kaoia, iak również wszy.fide nowe 'bubarwne I warunki do11odne.
dowle. Stałe, bardzo powaine docbpdy
Tania I bardzo doi:odna komunikacja.
ZGUBIONO teczkę z dokumentami.
Jnformac]i udzielaj' kom lsje telnlskowe prsy
zapewnione. Oferty, tylko rieczywiete,:
Zarz11,dach gminnych w Męce, Rossoazyoy, Bo2u· Proszę o łaskawy zwrot za wynagroskładać do adm!n, n;nfejsiego p_in~a
mllowle I Majaczewicacb.
dzeniem, adres w dowodzie Fuduszu
1ub.• poważne".
··
Pracy w teczce
T. R. telefonicznie
~-----------~~--------'~
218-42.
LETNISKO w suchej, pięknej miejPOZNAM uczciwego pana chrześcija.
scowości w lasach spalskich, pokoje z
nina. Oferty z fotogi:.a:fią 26 zwrotem
kuchnią i pojed. z umebl. lub bez do
sub „5,000".
wynajęcia. Wiad. Łódź, Wysoka
19
•
JP.. 15 w godz. od 18-21.
ROZN~
; '
MARIA Górecka uniewazma skradzlo
ny weksel na zł. 200 in blaco, WY.-'
PENSJONAT Jarków otwarty zł. 3
stawca Stanisław Głąbski.
dziennie z utrzymaniem tel. 176-55.
Ondulacja trwała, komplet· 15 zt t
gwarancją, grube
naturalne loczki i
ZAGINĄŁ 15,5 38 -r. piesek biały
szerokie falę „Józef• Nawrot 54 a, tel
(p;idcl) maur)•tll.ńskl. Odprowadzić za
191·85;
wynagrodzeniem. Główna 5 m. 6,

TRUSKAWIEC pensjonat chrześcijań
ski „Mirka" otwarty od 15 maja. Skry
tka pocztowa Kraków 632.

ZJlfilJBlóNE
DOHIJl'IENll' .

SOPOTY. Polski Pensj-onat ,,Imperial"
nad samym morzem. Pierwszorzędne
11rz4d~~mia. Ceny umiarkowane,

~-----------------...~~~----

MA.SZYNY

„ •

z adzia!~m

Znane trady<:yine obiady i kolaeje

·

I'OSZCKUJE się współlokatora df.) it· .'POKóJ umeblowany niekriipujące wej ·
umeblowanego pokuju. Wólczańska 78 ście„ wszelkie wygody od zaraz do
v;}najęcia. Adres: Główna 69, m. 7.
m. 7.

POKóJ clegar..cko umeblowany, wszel
kie wygody, ogród, z utrzymaniembez dla pana (chrz.) Za~ajnikQwa 16,
tel 208-18.

I ;5~

06ROD 11 R OMAl· i .~~~•~'„1~~~r,~!~~m~!~J

l\lIESZKANIE 2 pokojowe z kuchnią DO WYNAJĘCIA natychmiast lokale
z wszelkimi wygodami w oddziel~ym na biura, gabin?ty lekarskie lub na ce
domku (skanalizowanym), ogródkiem • le stowarzyszen itp. oraz mieszkanie:
przy ul. Wyspiańskiego 29 do wynaję 3 pokoje z kllchnią z, wyg'()dami (wocia zaraz. Komorne zł. 50 mies. Obej da z filtrów -odżeleziona) • .A.I. Kościu
szki 57 Wiadomość na miejeeu u dorzeć od 12-4, Dzwonie tel. 276-10 od
zorcy · ~ <lni powlłzed.nie~
"
4-7.

DLA wycieczkowicza 2akowice- I{awiarnia tuż przy stacji oraz pokoje
go~cinne.
·

ZŁ. 5~00

ZDROJOWlllUł

IJwa

LETNISKO 1 i 2 pokojowe umeblowa
ne mieszkania. z kuchniami. Miejscowość zdrowa las kąpiel. Wiadomość:
Andrzeja. 3, firma Bogusławski,

Powiat sl~radzBI- Letniska!

TworajJankl letnisko 8 kilometry
od Koluuek, 2, 8, 4 lub 5 pokoi 'kuchni a, weranda ohvarta lub oszklona.
Wiadomość Nawrot 32, mieszk. 22, ort
12-15
Narocz! Pensjonat Adacbna (obok
Balowicze) czynny od 15 maja
b.r. Wspaniałe kąpiele, las sosnowy,
miejscowość sucha, kuchnia pierwszorzędna, Poczta, telefon, kaiaki, własne
molo. Bliższe szczegół): Wilno, ulica
Wilkominka 5a-7 Mularska Stan.
~si

•

I

~en·~ionat mai. „PłU"

MATRYMONIALNE

D~rowa nad C7.arną, tel. 2 • Ml•jsoom•lowalcza położona wśród ltisów Spolel<lch. 1ucho, rzeka, plde, kajaki, pokoje
1łonec1ne. elektryc200M, Ceny od 4 z1 Komu-

poczta

POSZUKIWANY wspólnik faorykant
z branży włókienniczej własnymi no
woczesnymi maszynami pro-.yadzący
od
trzydziestu lat dobrze prosperujflINTELIGE:N'TNY kulturalny, lat 35,
poślubi odp-0wiednią
panią.
Oferty ce przedsiębiorstwo w Lodzi, 1 poszukuje celem powiększenia przedsiębior
_sub „Kabocz".
stwn wspólnika z kapitałem 100-200
tys, zł. Wymagana ,wsp6łpraca, pierw
szeństwo mają ludzie ~ średnim wiePOśREDNICZKA matrymonialna po„Przemysł" do ' Fuksa
siada znajomości w sferach zamożnych ku. Oferty
. pań, panów dobrze sytuowanych, Po- Łódź Piotrkowska 87.
żądnni starsi panowie. Łódź Dowbor•
Poazukuję koncesji na banc!el win
czyków 33 m. 3 „T<lla".
i wódek. Lutomierska 78, Stanisław
Gawłowski, ~war111cja bipoteez-na.
MISTRZ ślu~arski poszukuje młodej
przystojnej wdówki lub panny nie bie WAŻNE dla przeslębiorstw budowla·
. dnej. Cel matrymonialny. Zgłoszenia: nych i kanalizacji! Ziemię, g·ruzy i
Kawiarnia „Zakopane" szosa Pabiani- śmiecie można składać w Łodzi przy
eka.
ulicy Pabjanickiej 62. ·
·:

wogć

nikool• autobuaown z Łodzi do Sulejowa, 1tamll\d końmi dworskimi. l11iormac;e telefonicznie
I tistcnrnle W

ł,odzt

lnrorm tel

2~2-Ji

od 16·!9

DWóR „Jeziorko" p. Tuskiej 2 klm.
od Koluszek 2 i 3 pokoje umeblowane
ewent. z kuchnią'1ub utrzymaniem, v·:-o
da bieżąca, łazienka radio, fortepian,
tel. 145-10 2-4.
LETNISKO nad Pilicą, różne pokoje
umeblowane z utrzymaniem i bez.
Łódź, Rzgowska '72. Ditkowski.

CZARNIECKA GóRA,
Sanatorium
DWÓR-letnisko poczta Tułków k. Koń
kardiologiczne (choroby serca) czynne
skich Tadeuszostwo Jakubowscy, tel.
cały rok. Opłaty ryczałtowe za kura4a, piękna lesista oko~ica, plaża, łódki
cję 3-tygodniową. złotych 275, 325, 8ó0
konna jazda, polowa.me, fortl1p1an, ku
DO WYNAJF.CIA 2 lokale po 3 polco- w zależności od pokoju, Informacje: po
chnia wyśmienita.
je z kuchnią ·z wygodami i balkonem, czta Czarniecka Góra, telefon Stąpor
słoneczne na II p. od zaraz i na I pię ków 2, Sanatorium.
DWóR Wrzeszczewice poczta Lask, . KTóRA z kulturalnych pań posfadają
trze od 1 lipca, wolne od podatku, w
dobry, zdrowy i niedrogi wypoczynek · ca wyższe aspiracje duszy, zechce zro
cichym domu, ładna miejscowoś~ na
CIECHOCINEK. "Pnsjonat „Sitmkiewi
letni.
zumieć człowieka na pai1stwowej poprzeciw willi Horaka, R1;1da Pa?!anlcz1i- \
sazie 1. 35 mitującego ciszę i dom.
ka, St!lszica 87-89.
W1adomosc na czówka" otwarty pod własnym
rządem. Pokoje komfortowo urządzo·
PENSJONAT „Langówek" wieś Zo-1 Mała gotżwka dla wspólnego dobra po
miejscu od 17-19 godz.
ne, wszystkie z wodą bieżącą ckpłą i
fiówka pod Tuszynem. Piękna, zdl'ożądana.
Oferty do „Kuriera"
pod
--------zimną. Ceny przystępne. Kuchnia wY
wotna okolica, Tel. 216·45.
,Bratnia dusza",
5 POKOI z kuchnią z wszelkimi wrgo
darni do wynajęcia natychmiast ul. borowa. Tel. 137. ·
LETNISKO, Oddam na Iato, 2 pokoje
Piotrkowska 181.
1111
z kuchnią umeblowane, z dużq. weran
PANNA lat 2 6 fachowczyni, inteligen
tlą oszkloną i światłem elektry, cznym tna p-ozna w celu mat r,·monia1nym
POKóJ z kuchnią, słonecwy w ogru
~ Ł 0 d
i
5 minut od tramwaju. Ruda-Marysin
l'Ó\~norzędnego. Of. sub „Poważnie"
dzie do wynaj~cia. Zdrowie, lll. Ratel. 177. 7.9
ul. Zielona 16,
do admin,
cławicka 49.
przyjmuje z a p I s y do 1wego
GROTNIKI, pensjonat „Słonec?,na"
OKAZJA! wyjeżdżając, sprzedam ła
pensjonatu .UZDROWISKO"
J już otwąrty. Zamówienia przyjmuje
SAMOTNY w średnim wicku z.ar,ozna
dnie umeblowany pokój z kuchnią w
6 Sierpnia 18 m. 3.
pania nie zależną materialnie w celu
Plwniezna Maj~rz pod Żegfe1tomieście, tanie komorne. WiadQmość
wem. Wiiia urz•dzona nOW"·
"J. 1n· · I3 t~ · 1 d
·
„
'
LETNISKO
Prz,·głów-Włodzimic1•zów
uprz,
en iema
•.• 1 u ·zą zama wyw administracji.
cze ' nie.
Kuellnla "ykwintna,
. .
ś;
h"
ka· poko
cieczek własnym autem w calej Polzdrowa Kąplele borowinowe,
1meJscowo c suc a, 1asy, rze "
- · sce Ofert pod D"
POKÓJ słoneczny ume?lowany, :we_jmineralne.
je z całym utrzymaniem . Cena JHZY· ,
Y
" •
ście z klatki schodoweJ do wynajęcia
Otwarcie sezonu 1 ezerwc~
stępna. Dom ch1•zpścijnfo;ki. Windo· : ~---------------------od zaraz. Cegielniana 30 m. 11.
mość p. Przygłów k. Piotrkowa Tryb.
poste-l'Cstantc „Krysla".
; PRZYSTOJNA, gospodarna,
inteli-~·--~----~---~~~POK óJ umeblowany z oddzieln}rm wej IWONICZ. Katolicki pensjonat „Ma
; gentną, katoliczka panna lat 26 pozna
ściem ul Narutowicza przy Kiliński'? r~·sielllm" wzorowo _prowadtony, w~
żAKOWICE do wynajęcia pokój ła ' pana od lat 42 w celu matrymonia!~o, do wynajęcia. Telefo~ 215-84 od borowa kuchnia, blisko zdroju. Ceny
dnie umeblowany dla jednej osoby tel. , nym. Oferty sub „Szczęście'' „Kurier
! Lódzki",
niskie, położenie piękna.
132-54,
2-4. ;---

Szkoła

"• I

Gospodilr••a
z

„

j

i

;

I
----------------------~--r--....
Poszukuj.;
,
;
wspólnika

,

z kapitałem 3 - 5 tvsięey złohch do
intratnego przedsi~biorata. Wsp"ółpraca
pożądana. Oferty pod • Wsp<Śłpraca''
do adm. niniejszego pj&,ma,

ARIERNACHWEIS, ahnenpass nusw
durch diplomierten Juristen. Strengste
Diskretiun, Auslandsbeziehungen. Unter „Heraldikus" an „Kurier Łódzki".

l~cznit: .a

I!u! !rynarPA.~. !ie!
tid.ań1ka

tt1·a

(ró2 Zaruenbofal tel. 175.;7 Czynna.
Strzyżenie psów.

PRZYJMĘ wspólnika lub
kę do prowadzenia czynnej

Oferty pod „Wspólnik"

wspólriiczpiekarni.
do „Kuriera

Łódzkiego".

POSZUKUJĘ pożyczki około

POśREDNICTWO we wszystkich snra
wach, Przejazd 24, t el. 257-55, 3_:_3.

Zginął Doberąian

Zgłoszenia bezpłatne .

czarny podpalany, krótkie usi:y '\!>dprowadzić zą wy nagrodzeniem,
Sonatoralll:a 10, \

PRZYBŁ.<iKAŁ się czarny
sek. Wierzbowa 52 m. 7.

Ogród w mfejsco w ości podnfle jskiej
do wydziertawlenin. Dla dzierżawcy
pok(IJ do dyspozycji. Wladomość: tel.
~r 20f) 08.
·

t)lsiąca

dobre warunki dla wierzyciela. ·zgło
szenia „Pilne"

mały

pie

brąz ow ~', wyżeł ogon dł ugi zaginął. Łask awy znalazca raczr odpro-

PIES

wad zić za w~·nagrodzeniem, Xazdrowicz. Piotrkowska 11. tel 115-21.

Mam iklep nowoęze~nie urząchony w

bardzo c!f,) brym pullkc1e - ; czekam
propozycji, 1.>futy do admin !l!łr. pod
„Solidny".

PIEKARN IĄ do wydzierża wienia na
każdy okres czasu. Wiadomoić
ulica

Lipowa 82, sklep.

ZAPOZNAM drobną o miłej ~owierz
chowno ści inteligentną młodą

J

pannę.

Cel towarzyski. Nieanonimow
zgło
s:i;enia do „Kuriera" sub 11Moc Ż~'.cia"

CEL towarzyski, poznam miłą pannę
d-o lat 30, samodzielna. Oferty pod
„Miła",

~łr.

16

r.

" 11,.

\~AM OCHODY i~:r:~ MOTO CYKLE rr.- f~~;~~~(:~~f;

ęJ:

4

......„„„„...

~anaoiei ~n1i1l
,

w

firmie

&.~

i\kcesoria i cze ści zamienne

Korzyatajcle • alg podatkow7cb, przyalaguJ11cveh do końca roku nabywcom naazycb maszyn

...„„„.„...„„...„ „...„ .....„ ...„„„......„ ...„ ......„ ...............„„„„...

.OGRÓD ,,SUCHARD''
DANCING

latem

Dział Damski

tel.

141-22

W roli

DZ1•Ś I• dDl• nasIeDRJłn.
I. I

ko'ł;orowe
1ed',vabn11

Piotrko~ska

Dz i od U

84

od 17 do 1'1

Poranek

pod kier. W ł.ł Polanowskiego
i Stan. Teppera, b. dyr.
"Adrii" w Warszawie
Sniadaala wiedeńskie od 8-11 zl. 1.20

IRDZUCZDU

z nagrodami
Kolo •zczęścia
Konsumcia zł. 1,50

gł:

Gustl Buber, Hel.as RU.hmaa, Hana Moser I Thee Lingen

Pocu,tek w dni powsz. o g 4, nieddele i

•więta

o g 2 po

poł.

S~.rtPRZEZll;BIENIU
~ GRIPIE iv.TAR.t:E

Na pienvazy seans wszystkie miejsca 54 gr.

-.---------------~

• 3.50
2.40
iedl,Wabne
• 10 OO
•
u
bJale
J „ 5 OO
„
c koloirowe
• 4.60
Bluzki Jedwabne ni:- 14.
„ 5.00
Halki jedwabne
• 4 25
Neformy jedwabne
• 2.35
Pasy podwiązkowc
• 1.55
Cbusteci:lci
• O35
.l<ękawiczki trykotowe
• 1,40

~łlROPA
Pocz:. 12. 2, 4. 6. 8. 10'. ·

Genialny aktor

}Paul l'I IJ N I
w

Dział M~akl
1.40

Pończochy

sportowo
•
Skarpetki
•
Koszule nocne
•
" sportowe bawet nr 4 •
" sportowe jedwabne •
Kalesony trykotowe nr '
„
Rękawiczki trykotowa • •

wieczo.em
Koncert
i muzyka
taneczna

flwe o·c:ioc:k

z

SienkiewiGza 40

je&w. l ~at. oc.ł r~it. t,90
Skarp6,łki łenis \nr 20 igatlod 080
Koszul6 dzienne\ białe
• 1.65
"•
nocne

LESZCZYŃSKI

„.~I„„„„

Pońci;ocby

"•
"

lEON

PIOTRKOWSKA 175, tel. 205-06
Wielłt1 wybór motocykli używanych.

o85

5.10
3.25
7 80

„„
••••
zw•c111t~J

1w0Jef na1nowsze) kreacji
któni mówi cały łwiat p. t.

Ceny miejsc n~ po·
ranki e g. 12 i 2 i na
wszystkie seanse od

3.60
1.60

f

Dział Dziecl42cy
• 160
Pot'lczochy nr. 10
Skarpetki
·
• O80
Skarpetki sportowe
• 1.40
Kękctwiczki nr 3
„ 1.20

80

o

gr.

•

Krem, puder i mydło

~,JUS TEN O"

Kos (ulki trykot. nr O dług ręk 2.85

Towar tylko pierwsze) Jakołtl!

usuwają piegi, liszaje, pryszcze itp.
Udellkatniają i
wybielają

Obsługa: szybka l uprzejma!

cerę.

Laboratoriu Dr Farm. St. Trawkowskie1
w r.odzi.

HENRYKU!

Jesteś miłym i zawsze dobrze o&olo•
nym, odkąd .7.acząłeś uiywa' myclła do

GROTNIKI

golenia PlXIN,

:Pensfonat

HD.ANKA·
(pod nowym kierownictwem) w po·
blitu 1tacfi drogf telazne/, p 0 l a c a
/adne słoneczne pokoje, Pfarwezo·
rzędna kachnia i dietety.cioa. C.nv
niskie, Najpiękniejsza okolica koło
Łodzi. !<zeka, Plaża Las.
Informacje w Łodzi, teL 219·36
Żeromskiego 77179, Stefania Barska'

...._„„......„

...„ ......„„......

„„„~„„

•
I
•

. Obwieszczen le o licytacji.

W myśl § 83 i 84 Rozporz, Rady Ministrów · z dnia 25. VI. 1932 r. o po•
egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz, 580)
11 Urząd Skarbowy w Łodzi pedale de .og6locl wi~domości, .~e ce.le~ uregalowan;a Hl•i!łych naldnoścl odbędzie 11ę •przedaz z hcytacu u nttcJ wymia·
nionych zobowiązanych.
~
dnia 23 V 1931 •· w I terminie
na zł 1120.1) Szypplt lzaak
Kilińskiego 120 ruchemoki

1tępowdoiu

w I terminie

dnia 25 V 1938 ••
2l Sev w·afnera Adolfa Kokiclńaka 53
3) Łęczycki D. Scy i Eng.-ł.(czycka
·
Rokiciliska 7
4) Juraszek
Nawrot 88
5l Lasmanbwa Jochweta Targowa 38
6J Frajnd M.
Piotrkowaka 114
dala 27 V lHI r.
7) Wainbertger Anna Sienkiewic:za 40
8) Ki no „Rakieta"
Sienkiewicza 40
9) Krygier Bracia
Sienkiewicza 89
z;jęltt przedmioty mc;Żlll oglądat
wania czy~oś,ci,

rncbomości

•

ruchomości

z.

ruchomofoi
ruchomości

720.-

c

„ •
....

1200.30( 0.-

• •

670.-

PEWNOSCI
0 RYGI NALN E TYLKO
Z TV,...

• • 600." " ~g~:=
2 konie
• „
w dniu licytacfi na mieJscu wykony·

( - ) I.

Urzęd•
Baraaiński

Kier. Dz. Egzekuc-yjn.

•

. BEZGRANICZNIE

ruchomoścl
nchomośei

Za Naczelnika

ZNAKIEM

,ABRYCZNYM:

I

ELASTYCZNE
I

do Hmodzialnego prowadzenia przedElt;biorstwa przem. handl. branty galanteryjnef z zaprowadzoną klljentel~
całej Polsce wakuie posada do objęcia od zaraz.

w

f

WARUNKI: Cbrześclianlo, pnr.o-wlty s 1>rattyk'
bandlow\, zoa;s,cy bucha•terlę• Potądana kaucja
10.?00 zl. lub ew. ub. !-Jrritec:.. Warłlokj „nosa2enla uletne od umo"'~ Oferty z tytlory1em
kierować do adm. nln. pisma pod • K!erownllr."

/I z Zawiadomienie

Teren' wysoko polotone, zdrowe, ,1uzczyste
w pobliżu linii tramwajowych Nr; Nr. 1. 4 i 6.

awlad•m1am 8 z. ani•. ts praCo11'ałk Czesław• który pracował przed rokiem w z~lrła·
1 dzie
fryzferaki m M. Lęckiego pracu1e obernle
.1 w awotm ,•kładzi• wy1ąezo1e 1am1k1m pny

Łódz,

•

•

-

•

-

p

1

„

Piotrkowska 56, m. 9
,
Biuro m. 19, teł. 208-SS i 203-93

Informacje:

-

11 nulley
Zgierskiej 3 aparatami na!nowoz•J teeb-,
•kl które da!ą gwarancję grubych loków I

I

-

szerotich fal. Suszenie włosów wykonu1em:y
dotychczas w Lodzi clezn aoą, która nic nie parzy a susty 15 mln.

Francuoką suszarką

Reklama to zysk !I A;;~k~.„„,~ · ·~~

'
PATENT AMER.

1•

Na ·stanowisko iierownik1

-~.
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ic:::a.. ul. Żero1111kiege 74-76, tel 129-88 NAST.

szczęście

KOPERNIKA 1 ż;~ROMSK JEGO

Dziś

Cll
I
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i dni

'

,&. ,
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„

z Zarah Leaader
'

4'.Plałżłństwo

'

'

w roli głównej.

, nied: :elnym

dodatkiem

ilustr.

i

dod.

aziec. "M A ł. Y K UR JER•.
miesiecznie w Łodzi zŁ 4 • · n.a prowincji
tł. 4.50 zag1 rnicą zł. 10.- odnoszenie do
domu 40 gr. Frenumeratę można
\'n.ctwać tylko 1 i 15 ka:i.dego miesiąca.
honto cu:k owe P. K. O. 602-800.

Akuszer Ginekolog

Sala. specjalnie chłodzona

-

przy,muje od g. 8-10 rano 4-3 wieot.

. . ~'

z pozoru"

Kino Teatr
*

1

MIRAZ
U-Listopada 16
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wszystkich

o
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w
o
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STRZELEC Z BENGALI
Ceny od 54 gr.
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PRENUMERATY:

DR MED.

LECilOrlOW 11, tel. 115-27

w nainowszym filmie p. t.

CENY

r. b

Ceny miejsc: I m. t 09 i!r .. li m. 90 gr., 111 m. 50 ~r. Kupony ul~'Jwe po 70 .l!rouv, z prawem za.im 1wa.nia .dowol~v:h miersc na
wszystkie seanse z wyjątkiem niedziel i świąt. ł'oczątak przedstawień w dni powu o godz. 4-et w meh1ele ' sw1ęta o i!· 12.

nast~.n.nYl''h I

a;*

najwsł~1~~!s~~~-

otwarcie 24 maja

J~azvsuDYA

-BETTE DAVIS
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PROGRAM: „P REM IE RA"

Doj tramw. o, 5, 6, 8, do rogu

s..a...d

ISA MIRANDA i BENIAMINO G I GL I

-

w Grotnikach
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Ogłoszenia po godzinie g wieczo·r em należy kierować na ulicę Żwirki 2 (tel. 13S·2~)

i~y OGlOSZENv • powier:z.chnia strony 180 mm. 350 mm. za wiersz milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów); przed tekstem i w teucie 50 ~r. , komunikaty 40 gr.
11
• nekrologi 40 gr. Zwyczajne za wiersz milimetrowy 1
(str. 12
12 l?r.
15
posz11ki1V111ia pracy LO gr. za
CE
wyraz- najmnieisze ogh1"<.enie 1.50 zł., dla bt.: robotnych 1.20. Oiłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem redakcyjny111 zł. 2. - za milimetr. Ogłoszenia d wukoloro w
:1

łamowy

łamów)

Or.>l>tu

g"t·

.1

0

SO°lc drożej, zagranic>;r.~; trójkolorowe o 1Jo0 /o drożej. Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia dCł z:niany cen bez UiJrzefoiep za .viafo:nie:ltL

Za termin druku i treść ogłoszeń komunikatów i ofiar administracia nie odpowiada. Wzmianki reklamowe oznacza si1t cyfrą (\Vr). Zastrzeżenie miejsca 9bowiązuje
administracię tylko wówczas gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacona 2CP/0 .nadwyżka od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogioszenia
nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpłat»ego powtórzenia ogłoszenia. Artykuły nadeslan' bez oznaczenia honorarjun uwaian~ są za bezptatne.
----------------·Rękopisów zarówno zużytych jak i odrzuconycli redakcja nie zwraca, \

---""·-------~------------------------·--------------------Odbito w drukarni Jana Stypułkowskiero,
Wydawca: JAN STY.c>Ui:.KO N.SKI.
1aczelny:
u&lKO .V S~I.

Udż. Pietrkowłks 195, (Żwiru

2. U.w„ r~r•la).

Rcdakto1 odpowiedl.ialny; .STA1~ISA:.A N i:łAC.łlALE # JiJ.

