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POśWIĘCENIE

'

GMACHU Z. K. .P.

Warszawa, 23. 5. Wczoraj odbyło się
uroczyste poświęcenie nowozbudowatlt!j ·
centralnej siedziby Zjednoczenia Kolejow
ców Polskich w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 1O1.
„
Gmach ten jest budynkiem 5-piętr..1wym, zajmującym 430 m. kw. zabudowanej powierzchni, a objętość jego przy "wy
sokości 22 m liczy okr. 9.470 m. sześć część służąca celom biurowym
zarz41u
głównego zajmuje parter, 1 i 2 piętro na trzech nastęipnych piętrach mieszcl:i
ła stronnicze naświetlanie ostatnich wydasię lokale mieszkaniowe.
rzeń przez prasę czeską. Prezydent krajowy dr Czerny przyrzekł wzmocnić ochronę
domów niemieckich i zapewnił, że odpoROZMOWY CHAMBERLAINA
wiednie zarządzenia dla prasy czeskiej zoZ HALIFAXEM,
stały wydane.
LONDYN, 23.5. - Chamberlain k;>n-•
PODNIECENIE.
ferował wczoraj popołudniu z Halifaxem.
. k Na god~.. 11. zostało zwołane posiedzenie
MOR· Osl.RAWA' 23 ·5· _ W związ
u rady mmistrow
·
z powołaniem rezerwistów daje się wyczuwać wśród miejs-cowej ludności r.a
śląsku 1 Morawach silne podniecenie i za- ZAMKNIĘCIE PRAC RADY UNII CHEMI
CZNEJ W RZYMIE.
niepokojenie.
Prasa czeska zamieszcza uspakajające
RZYM, 23. 5. Dnia 20 bm odbyło się
odezwy, wzywając do zachowania spoko- zamknięcie prac rady unii chemicznej w
ju. Nie wolno zdradzać - podkreśla ode· Rzymie. W pracach rady Polska była re~va - bodaj p<>zorów, że .spoteczeństwo prezentowana przez prof. Przyłęckiego,
nie potrafi opanować sytuacji.
prof. Rogodzińskiego i rektora ZawadzWobec szczególnie zaostrzone} cenzu- kiego. Rada powzięła szereg uchwał, priry, prasa podaje jedynie oficjalne komu ni-i siadających duże znaczenie dla norma liza
katy.
cji badań chemicznych, w tym kilka wnio
·
sków polskich, oraz wybrała nowe prezy
'dium z prof. Borgetem (USA) jako pr~ze
sem na czele.
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Wojsko na ulicach i drogach okręgu Eger.i Asz.
NOwe zaJścia i dalsza koncentracja sil„
BERLIN, 23.5. - Zastępca Henleiina;
niemiecko - sudecki Frank odbył
wczoraj konferencję z prem. Hodżą, na
rktórej uzgodniono, iż partia niemieckosudecka weźmie na siebie odpowiedzialność za utrzymanie porządku publicznego
na obszarze sudeckim. Poseł Frank oświad
czył, iż koniecznym warunkiem wypełnie
nia tego zadania jest umożUwienie partii
jej czynności i niestawiania przeszkód.
Premier Hodża wyraził na to zgodę.
Tymczasem wcZ-Oraj rano przerywano
często połączenia telefoniczne, a prawie
we wszystkich miastach obszaru sudeC'kiego pojawili się członkowie narodowej
gwardii czeskiej z bronią w ręku, którzy
patrolują ulice. Poseł Fra111k udał się wczora•J rano w towarzystwie posła sudeckiego
Neuwi·rtha do premiera Hodży ł lJWrócił
uwagę na powagę sytuacji, oświadczaiąc
przytem, że W' rękach rządu czeskiego leży
damie partii niemiecko - sudeckiej możli
wości wywfązania się z zadaoniai utrzymania
porządku na obszarze sudeckim.
poseł

SEKCJA

większe siły

wojskowe skoncentrowano w mu w pełnieniu tej czynnoEJci, mimo, że
Bogumi·nie, w pobliżu grainicy niemieckiej. władze zwróciły uwagę policji, że partia
niemiecko - sudecka wzięła na siebie gwa
SYTUACJA NAPRĘŻONA.
rancję zapewnienia bezpieczeństwa. Poli·
cja
czeska aresztowała jednego z prze;-;BERLIN, 23.5. - Z Pragi d-0t1oszą, iż
w okręgu Eger (Cheb) władze wojskowe chodniów, wkrótce potem policjant czeski
poczyniły daleko idące zarządzenia. żot dał dwa strzały w powietrze.
niem Powycinali drzewa w alejach, zbuOCHRONA.
dowali barykady, przeJcinając łączność mię
MOR. OSTRAWA, 23.5. - W związku
dzy jedną dzielnicą miasta a drugą. Ruch
na ulicach przerwany, samochOdy są rek- z ·ostatnimi zajściami w Brnie .Moraiwskim,
wirowane. Z okręgu Asz rodziny urzędnl· w wyniku któryćn doszło do ostrych 'tarć
ków czeskich wyjechały wgłąb kraju. Na między ludnością niemieaką a czeską, berulicach obok wojska patrolują oddziały neńscy posłowie ł senatorowie paTtii sticzeskiej gwardii narodowej.
Sytuacja w decko • niemieckiej interweniOiWali u prezydenta krajowego dra Czemego, wskazusobotę w okręgu Eger I Asz była bardzo
jąc na to, że staje się koniecznością wzmonaprężona.
cniona ochrona budynków niemieckich, a
WczoraJ doszło do zajścia, które we- w szczególnośd domu niemieckiego, teatru
dług niemieckiego
biura informacyjnego i niemi·eckiej politechniki, ponieważ w cią
miało przebieg następuJący: milicjant par- gu ostatnich 2 dni okazało się, że policja
tił niemiecko - sudeckiej wezwał grupę Iu- państwowa I żandarmeria jest za słaba, by
dzi do rozejścła się. Poffcja czeska usiło- zapohiec starciom i atalkom na obywateli
wała przeszkodzić mliicjantowł niemieckie- niemieckich. Ponadto delegacja podkreśli-

ZWŁOK

DWóCH ZABITYCH
Siła
rośnie
NIEMCóW.
MANEWRY WOJSKOWE WE WŁ.O.
BERLIN, 23.5. - SekcJa zwfo1C "dwóch
SZECH.
Niemców, którzy zabici zostali w ubiegłą
'·
sobotę
w pobl i żu miejscowości Eger
RZYM, 23.5. - Wczoraj w obecnokl
Socjal•demokraci ponieśli straty
(Cheb) została odłożona. Prawd<>podobnie
króla Wiktora Emanuela 3-go rozpoczęły
sekcja odbędzie się w obecności komisji
PRAGA, 23. 5. (pat) Wybory do rady tia sudecl(o - niemiecka zyskuje większ• !ść demokratów. A.na listy. czeskie padło w się w Tripolitanii wielkie manewry z udzia
sądowej z Pragi. Partia sudecko - niemie- miejskiej w Pradze i do rad gminnych w ponad 75 procent mandatów.
tych 33 gminach 17.892 głosy, a na listy łem dwóch korpusów 20 i 21. W manewcka żąda, aby przy sekcji był obecny le- 177 gminach odbyły się według dotyi.:hBERLIN, 23.5. (pat) Według dotych· komunistyczne 4.266 głosów. Wynik gto ... rc;.ch b iorą udział ró wnież siły lotnicze l
karz niemiecki.
czasowych sprawozdań urzędowych na te czasowych obliczeń z 33 gmin listy pattii sowania wykazuje dalszy wzrost głosów, morskie pod naczelnym dowództwem gu„
renie całego państwa w spokoju.
Niemców sudeckich uzyskały 84.132 gło-1oddanych na listy partii Niemców sude\!- bernatora Libii marsz. Balbo.
Manewry
NOWE ZA JśCIA.
W Czechosłowacji odbyły się wybory sów (88.56 procent) Poza tym oddano kich o 44.5 proc. W porównaniu do wyni zakończą s ię we wtorek rewią, którą przyj
WIEDEŃ, 23.5. - "według wiadomo- w 63 gminach czeskich i 32 gminach nie- 10.868 głosów na listę niemieckich socjal ków wyborów parlamentarnych w r. 19'35 mie król.
sci, które nadeszły do Wiednia z obszaru mieckich. w kraju lllQrawsko-śłąskim 34
niemców sudeckich, na całym terenie do- czeskich t 16 niemieckich, w Słowacji 31
Obronny mur Rzplitej masywnieje
szło ~czoraj wiec7orem w s.zeregu mi.ejsco gminach. W 77 gminach, w których "Wywo śct do starć między partią Henle111a a \bory rozpisano, wybory odpadły gdyż par
Sokołem cze~kim.
W czasie ostatnich tie pogo.d"liły się co do jednej listy i co
dwóc'h dni żandarm.e:!a czes~a dok~nała do rozdziału mandatów. Odpadły w ten
Fundacja 6 dz~ał przeciwlotniczych
t~łego szeregu ~ewizJt w mi esz.'kan1ach sposób wybory w 50 gminach Czechosło
memców sudeckich.
_
wacji, 20 gminach kraju morawsko-śląs
WARSZAWA, 23.5. - Na tle ogólnych Warszawy Starzyi1ski, liczne delegacje woj czele. W krótkim przemówieniu prezes Sukiego i w 7 gminach w Słowacji.
wysilków społeczeństwa na rzecz wzmoc- skowego korpusu sąd owego, wyżsi urzę- piński podkreśl ił, iż działa zakupione zoODMOWA.
Zasadniczą zmianę przynoszą wybory nienia sił obronnych _ państwa wybijała s i ę dnicy ministerstwa sprawi edliwości, naj - stały ze skałdek całego sądownictwa polBERLIN, 23.5. - Z Pragi donoszą, iż w gminach niemieckich, gdzie jako jedy- wczoraj manifestacja czynu obywatelskie- wyższych instytucyj sądowych oraz świa- skiego, a więc sądownictwa powszechnego
podczas wczorajszej rozmowy posłó\~ su- ny przeciwnik partii sudeckich Niemc6w go, jakim było przekazanie armii 6 najnow ta prawniczego, związku zrzeszeń urzędni- wojskowego, notariuszy, adwokatów, wię
deckich Franka i Neuwirtha z premierem Henleina, wystąpiła niemiecka parHa so1.:- szych dzi ał przeciwlotniczych, ufundowa~ ków sądowych i pmkuratorskic11 oraz ziennictwa, pracowników sąd<>wych, hlpo·
Hodżą szef rządll czeskiego odmówił wy- jal-demokratyczna, która wprawdzie -- nych ze skaldek polskiego świata praw111- związku n iższych funkcjonariuszów sądo- tecznych i td.
cofania czeskiej gwardii narodowej z oh- gdzieniegdzie utrzymała swoich zw olen 'li czego.
•
wych - z pocztami sztandarowymi.
Na przemówienie to odpowiedział do~zaru sudeckiego.
ków, na ogół jednakże poniosła silne ~tra
Uroczystość ta odbyła się na udekomU wejśc ia na dziedziniec stanęła bate- wódca pułku, podkreśla j ąc symbolic.zny
ty.
wa•nym flagami dzi Pdziiku koszarowym da honorowa z orkiestrą pułku lotniczego, fakt, że dar ten, będący przyczynkiem
BUDAPESZT OBURZONY.
PRAGA, 23. 5. (pat) W edług 'dal- r.ułku artylerii przeciwlotniczej, na którym na są si ednim zaś placu uformował się do wzmożenia obronności państwa, pochOdzi
BUDAPESZT, 23.5. - „Pester Lloyd" szych wyników wyborów gminnych w \V rozwini ętym szyku ustawiono ofiarowa- przeglądu miejscowy pułk artylerii prze- z rąk ludzi. którzy stoJą na straży ładu i
aonosi , iż rzad
czeski niezależnie
od powo gminach niem ieckich sudccko-niemie:.:k:l ne działa.
„
•
,
••
• ciwlotniczej. którego szefem honorowym porządku RZplitej. - Nas tęp n i e na rozkaz
łania rezenvistów zabromł
rowntez prze- partia Henleina zyskuje około 90 proc ~ at
dowódcy pułk u obsługa z wi elką sprawNa akt przekazania daru przybyli min. jest pan .Marsza łek śmigły - Rydz.
chodzenia przez granicę obywatelom. cze- głosów niemieckich. Przeciwnik Henlein<: spr. wojsk. gen. Kasprzycki, min . spraKoło godz. 10 przybył Marszał ek śm i - n oś ci ą wyko nała nol\vym sprzętem artylechosłow~t~kim do Węgier i węgierskim cto
niemiecka partia socjal-demokratyczna, -- wiedliwości Grabowski, 1-szy prezes Są- gły - Rydz, który po powitainiu z oczeku- ryjskim cały szereg ćwiczeń , po lee-a~ącvc'il
Czechosłowacji. Jedno-ci eśnie rząd praski
traci swój do tychczasowy stan posiada- du Najwyższego Supiń ski, 1-szy prezes j ącymi dostojnikami przesz edł przy d źwi ę - na poz0rnym ostrzeliwaniu p rzel a tujących
wydał zarz<!dzenia wojskowe na granicy nia. Charakterystycznie przejawia s i ę to
Najwyższego Trybunału Adm inistracyjne- kach hymnu narodowego przed frontem samolotów. - Po tym pokazie sprawnowęgierskiej . Wiadomości te wywołały_ ~ w mieście Aussig, gdzie niemieccy socj?.1go Hełczyński, inspektorowie armii gen. baterii ho·norowej, po czym zajął miejsce ści, pan Ma rszałek śmi gły - Rydz dokonał '
burzenia w stolicy Węgier, tym bardzie.i, ni demokraci posiadali dotychczas wi~k Norwid - Neugebauer, gen. Zając, d-ca o. na przygotowanej trybunie. Aktu przeka- orzcgl ądu p ułku, po czym ze specjalnej
że nie są on e niczym umo tywowane. Poszość i spadli na 4 mandaty, tak, że par- k. gen. Trojanowski, prezydent m. st. zc.~.nia dzi ał doko nał przewodn i czący komi- trybttr.y p rzyiał defilade od dz iałów pułku, I
stępowanie rządu czeskiego w chwili ob e
tetu prawnictwa polskiego zbiórki na FON któr<J. 7arnvk ały now0otrzymane zrno tory- 1
cnej, a zwfa'5zcza. przed kongresem euch2Leon Supiń s ki , prezes Sądu Najwy ższego, zow'lnr chia la .
rystycznym w Budapeszcie, który ma b~ć
w obecności czło nkó w komitetu wvkonaw
man ifestacią miłosierdzia i pokoju, nalezy
czego z prezesem Janem Rzymowskim na
Wiz~ta ks. biskupa J. Grente
uw?żać jako akt wyraźnie nieprzyjazny.

Niemców sudeckich

Spok91ny przebieg wyborów ·w

Czechosłowacji

Sądownictwo ·

Dostojny

Rząd węg ie r'5ki z2~<0111un iko wał _rządo

wi czeskiemu iż Ltwn ża zarządz enie , f;lkaz•tiace rrz~chorłz e nia granicy. jako akt
mało przyjaznv. Czeskie czynn :iki kompetentne zanP wniłv, że zarząd z enia będ ą
niezwłocznie c ofni ęte ..
0

KONCENTRACJA SIL
CIESZYN. 23.5. - Dochod za tu wiadom ości z szere rru hcrmi n na śl ąsku • Zaolzańs ki m , że w ci;igu dn ia
wczora1szego
wycofano stamtad odd ziały ."".oj s:t<o~e .. _ ,
W e wszystkich tych m1e1scowosc1a.r.:i
patroluj e półwojskc"'va organiza.cja ."~war
dia narodowa" . Budvnki urzędow .1 ms~y
tucyi, mosty i inne obiekty ko~unikacyine
!':tr~ eżo ne są przez mil i ci ę cywiln ą, .~z!o11ków i:rwardii narodowej i żandarment .
W~qłµg dochodzących tu wiadomości,
~

Gość w

polskie na F.

o.

N.

Krakowie

KRAKóW, 23.5. - Przybyły do Kra mym dniu. Znakomity g("'lś ć _francuski zwie
kowa ks. biskup Jerzy
Grente w ciągu dzał po południu zabytki miasta Krakowa,
wczorajszego przedpołudnia. złożlył bilet oprowadzany przez lektora U. J. ks. prof:
rtiepokojąc:e zarządzenie amb. Henderson J
wizyt.owy w pałacu ks. metropolity krakow dr~ Davida - ~ g? dz. 19 w przepełnto n eJ
skiego Sapiehy, bawiącego poza Kra~owe:n sali do_mu katohckt~g~ ks. b 1~ kup Gren!e
LONDYN. 23.5. - w lo ndyńsk ic h ko-r władzami niemieckimi. Lord Hal ifax , c10nas tęp,nie złożył wizytę ks. biskupowi Ros-1 wygłosił odczyt poswi ęcon y sw. J oannie ł2ch politycznych wywo łała ~d~iw ie nie ~! :i wieclz iawszy si_ę o .zarządze1! iu amb. He•; pondowi, który rewizytował go w tym sa d'Arc.
d om ość, ż e ambasador brytyisk1 w Berlin ie ders ona, polecił n1ezwlocz~ie za rz ądz e n e.
Henderson po le cił w ubi egłą sobotę „osJ- to cofnąć, u ważając .ie za n1e umotywował
b-~m zbliżonym do ambasady angielskiej i ne i wywołu.!ące zaniepokojenie. W ko łac h
orzą
kunsu1atu" przygotować się do ewentuai polityczn ych zwracają uwagę, że incyr
dzk;ch u Min.
ra w Wewn.
nego wyjazdu z Berlina. P od o? no w da nym den t powyższy świa~czy, i ż amb; HenduOdpra wa słarostow gro
P
wypad ku przez te ,.osoby zbliżo n e cło am- son na skutek ostatnich wrclarzen ul egł :a
WARSZAWA 23 5. _Prezes rady mil wie uporząd kowa ni a mias t i osiedli, połą- b~s.ady i .~on~ u!atu''. nal eży _ro zu~1!eć czło~~ f: troi?m zd~nerwowa1:ia'. których_n ~ e podzte.
. , '.
. . t '. ·
ętrzny r h czo ną z obejrzeniem ar te rii wylotowych ' kow b erl111sk1ego biura angielskie1 agencp l la k1erow111k brytyjskiego ministerstwa
ni!~O\.Sł~w~~n i~k~~d~~~:ki ;~:;rowad;ił 1.vars zawy oraz poszczegóinych miej scowo telew&~icznej Reutera, którzy i;ii"!i op~śc.lć spraw zag ra nicznych.
·.
g ·. 22 1 • b 0 d
ę starostów ści na terenie pow. warszawskiego
Berhn na znak protestu przeciwko zaJśi.:ttt
.
,
w dnm
maja r ·
praw.
·
jednego ze współpraicowników Reutera z
-.- grodzkich z miast wojewódzkich w spra-~
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K~~~R:s~UD~~i~~~~STYCZ-

INACITTA DEL VATICANO. 23.5. - Kar
~~l~~ ~~~~;~; ~~~~~~;~~~z~~j~ ~~~~~~:~
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·.

Gosc
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RUIQUDii piań'ianbg

opuscił Warszawę

WARSZAWA. 23.5 ..- W drugim dniu
p'.'.lbytu. w Polsce premier rumuński i patri~rcha Mimn Cristea obecny był w go
dztnach rannych w prawosławnej cerkwi
metropolitalnej na Pradze na nabożeństw.ie
które odprawił arcybiskup Aleksy w otoczeniu stołecznego duchowieństwa pra-

tlzinie 22.40 patriarcha i premier rumm1S~i Miro.n wraz z swym otoczeniem opuś
c1ł Warszawę udając si9 do Krakowa. ' fa
d~orcu żegnali dostojnego gościa: p. prem~er .gen. ~ł~woj Skł;:idkowski, metropolita
D~on1zy'. m1111ster \V.R. rrof. świętosławski
w1cemrn1ster Szembek, wiceminister W. R.

wosławnego.

l'lirona.

~i~r~y1echah

i udał się do Kraków a
i O.P. Aleksandrowicz, członkowie amba
sady rumui1skiej, przedstawiciele korpusu
dypl·omatycznego wyżsi urzędnicy m.s.z. z
wicedyr dep. Kobylańskim i p. o. dyr.
protokółu dypl. A.
Łubień::kim, prezydent miasta Starzyński, płk. Czuruk, duchowie11stwa prawosławne, przedstawicie

I

wczoraj rano zRzymu do Wę

w~·H~i7:.c°J.U ZIEM

ZJAZD
"W_ARSZAWA, .-23.5. -

Wczoraj odle towarzystwa polsko-r::m11ńskiego. Wraz r~~łr:1~t W~rsza\~ie 2-~i walny zJau;
z patriarchą Mironem i jecro otoczeniem w '
Y wa ?ZWOJ~ Z1etn. ~schodnich:
jechali do Krakowa char~e d'affaires am: J Plenarne pos1edzen1e zagaił t przewod111basady rumuńskiej Dimit~escu, arcybiskup ~~~~t~ru ~a~/~ar;va7 s;;atu .A.iksar1der
Aleksy dyr. dep. ~yznań Potocki i radca stwa.
.;;1;e
r Y g wneJ owarzym. s. z. Borkowski.
MONACHIUM BUDUJE KOLEJ

:ro-

PODZIEMNĄ.

~ONACHIUM 23.5. - Wczoraj po po
obecni byli: metropo
łudni.u w obecności ~anclerza Hitlera odby
lita V1sanon, metropolita Dionizy, min. peln
cześć
Jan Brosu, przedstawiciele ambasady ruła. ~1ę u~oczys~ość 1~auguracji monachijsk1e1 kolei podz1emne1. Budowa kolei trwać
muńskiej z . charge d'affaircs
Dimitrescu
ma 7 lat. Wśród obecnych na uroczystości
o;aż posłowie bułgarski i grecki, jak rów
znajdował się m. in. min. spr. zagr. Ribbennież charge d'affaires jugosłowiański.
Zjazd delegatów Z. O, R. z całego kraju.
trop.
. O godz. 1~ ks. metropolita Dionizy po
de1mował patriarchę Mirona i towarzyszące
WIELUŃ 23.5. at w
· gen. Sławoja
· - Składkowskiego.
· f niebywały
·
·
· · POGRZEG śP. PROF. RUBCZYNmu osoby oraz członków ambasady rumuń luniu odb ł ' .
.P1k · cz?raJ· w. Wie· _ 1· premier~
entuz1azm. Okrzykom na czesc
SKIEGO.
iski ej śniada.niem, w .którym wzięli udział trioty~zn/n~ ~:eś~ie a~~amfestacia pa~rzeb1e~ całej manifestacji ?~ł nie zwy- armii i naczelnego wodza nie było końca.
KRAKóW.
23.5.
- Wczoraj na cn._ 1
ze .strony polskiej·· minister w R i op · d
d
•
. • p~ącz.ona ze kle 1mponuiący. Wśród lt1dnosc1 panował
·--..
:
. .
. · ziaz em e1egatow Związku Oftcerow Re·
.
tarzu rakowieckim odbył się przy b. liczŚwiętosławski, . wicemin .. Aleksandrowic~, zerwy z całego okręgu korpusu. w maniinym udziale. sfer intelektualnych Krako
pyr. dep .. w mm. spraw1edl. Krychowsk1, festacji, która zuromadziła to.OOO Osób
wa .z. prze?s.ta;vicie~ami Polskiej Akadenłii
rektor -pn1wersy~etu
J.~„ Antoniewicz, wzięli udział p. ~ojewoda łódzki Henryk
Um1e1ętnosc1 1 Umwersytetu Jagietlońske
Zakład Op:fgano • thlrurelc:zng
nac~el~ika wydziału w minister. spr. zagr. Józewski, dowódca OK 4 gen. ThOmmee,
go na czele pogrzeb śp. prof. U.J. dra
ip.!1ck1, radca m: s. z. Dunin Bor~o~ski, prezes federacji PZOO gen. dr Roman GóRubczyńskiego, filozofa, cz!Qnka polskiej
na\ z. wydz. w !11111. spr. wewn. Saw1ck1. Ze rcl:ki i szereg wyższych wojskowych
akademii umiejętności.
str("ly duchowieństwa prawosławnecro w
'
KSIĄŻĘCE ZARĘCZYNY.
ul Piotrkowska Nr. 111. Tel. 121-18·
l?olfce w śniadaniu m. in. wzi91i ttdzi~ł: ks.
W rewii organizacyj półwojskowych, ,
LONDYN, 23:5. - Z Kairu ·donoszą, iż
11 oleea dla potrzeb szkół, fabryk i t. P•
arcyb. Aleksy, ks. bisk. Sawa. Również występujących z bronią oraz organizacyj '
'."'~rót~e ogło~zone będą zaręczyny księ
obecni . byli profesorowie studim teolocrii społecznych ~pecjalnic wyróżniała się dwu ·
Szkło I porćPlanę labóratoryjną fabryk krajowych i zr:1granlczny~h. Cyrkle znanych
z:i1cz~1 Fawnej, siostry króla Faruka r.
prawosławnej na Uniwersytecie J. P. ::.w ł)~sięczna grupa członków OZN. z biało- 1
fabryk Gerlacha, Richtera i Maho - nierdzewne. · Termometry chemiczne, kotłowe
pokojowe, zaokienne, lekarsltie i t. p. Szkła optyczne '.l.eissa, krajowe, d1vuognlskowe
pe1:s~11!1 nast~pcą tronu ks. Schachpoor.
War~zawie oraz przedstawiciele społeczeń czerwonymi opaskami na ramionach, zło- ' 1
do patrzenia 1 bliska l w dal od zl. ~ó,-. Oprawy do okularó'"· binoldi rótnyeh
i Ks1ęznrczka !tezy obecnie 17 lat, a jej
stwa prawos!~~nego w Polsce.
żon~ z ludności wi ejskiej w strojach Judof1111ondw zi;ianej fabryki, krajowej .I woka~ oraz iugraniczne. Reapirato-ry. Lornetki
I przyszły narzeczony 18.
· . Podczas smadania wygłosi! przemówie wycn.
teatralne 1 polowe. M1kro~kopy szkolne do bada6 nauko.vyeb, labor~tory.inyeb.
metalograficznych Polskich Zakładów Optycznych, Sp. Akc. w Warszawie. tli~ ·ks: metropoTita Di?nizy, na które odp oObradującym przy udziale 500 osób
Narz~dzia lekarskie, aparaty do ciśnienia krwi oryg. Boullita Meble 1zpltaln11
INAUGURACJA TYGODNIA HARCERwiedz1!ł patriarcha M.1ron.
.
. . zJeźd~ie ZOR przemawiali p. wojewoda
wyroby gumowe. Aparaty i przybory fotograficzne. Pł'zybory ortopedyczne jak
.SKIEGO W GDAŃSKU.
int: !'odz. 17-e patnarcha ;Miron zw1edz1ł łodzk1 Henryk Józewski, d-ća OK. gen.
puy rupturowe brzuszne. proatotrzymac:r.e, wkładki na płaską stop~, banctate .lDEAL•
. G~A~SK, 23.5. - Wczoraj rozpoczę!y
po~czocby gumowe i t. p
Reperacje manometrów kotłowych. - CENY NISKIE
.,
n~t !11etropołitatny,, gdzte ks. !11etropo Thommee, gen Roman Górecki, starosta
1.1ia Diomzy przedstawił mu członkow kon- Niżankowski jako gospodarz powiatu pres:ę wielkie uroczysto~ci z okazji inauguraCJI
tygodnia harcerskiego w Gdańsku.
systorza oraz prawosławne duchowieństwo zes okrccru ZOR. ppłk. Tad. Bełdo~ski
stołeczne· ·
·
.i:'
mecenas Fichna - prezes okręgu federacji
wydarzeń w Czechosławacji
DO KRAKOWA
IPZOO„ przedstawiciel prezydenta m. ŁoWARSZAWA
dzi Mikołaja Godlewskiego - nacz. Zyg' 23.5. - Wczoraj 0 go munt Folt o;az kpt. Kaz. Kowalski, który
wygłosił referat ideowy.
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Narada f!abineiu· bez det:gzji

DZIECI POLESIA W WARSZAWIE .
W prz.emówieniach. położono n~cisk na
WARSZAWA 23 .5. _ We
. • 0 zag~d11_1en1e zespolenia sp~ł~czens!wa z
odz 9
ł d W
zoraJ
c:.rm1a 1 na problem obronriosci panshva,
gciec;k . r:n.o przyp
0
arsza\.vy wy-1 a zwłaszcza na· uodpornienie na obce
~ . z1ec1 z
o es1a, zorganizowana wplvwy pocrr nicza
przez inspektorat !iZ;l<olny w · Pir'isku przy
.1
~
•
••
. „
pomocy k?ła J>_Ofe~ia'. te~arzystwa rozwo
Gen. Goreck1, iako prezes feder~cJI
JU ziem wschddnkh. .'(
t •
·
dał wyraz swemu zadowolemu z
Wycieczka w liczbie około 1000 dzieci wysokiego stopnia ~rgani~acji i doskonaze szkół powszechnych z Polesia przybyła łeJ n?stawy ludności powiatu.
.
Ziazd otrzymał szereg depesz pow1tal.·na dworzec wileński specjalnym pociągiem
Lokomotywa pociągu była udekorowana nych.
zielenią i transparentami z napisem „1000
Zjazd wysłał depesze hołdownkze do
9zieci Polesia w drodze do Warszawy". Pana Prezydenta R.P., Marszałka Polski

W!;s~łki rządu

br11tyjskiego w Polsce

Z auto.rytatywnego nie się po którejkolwiek stronie zmniejszy} a rządem czeskim. Rząd br t 'ski w koroli rządu brytyjskiego J'ako rzysta cały S'"ÓJ' wpły w ty YJk.
ky
n
w
ym 1erun u.
W brytyiskich kołach
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. .
.
.
. .
.
/
rzą owyc z za
Q ec_neJ sy ~'1-CJI ..• n,.,, r,- .• .
7ąt
ryty1sk1 pragnie podiąć wys1łk1 dowo/emem stwierdzono, że ton prasy niePowrot premiera .Chamberlaina
do, · ton w Pradze,
·0 1•e·
·t 1· b ł
· d · l
· ... .ahy doprowadzić do bardzie1· roz \ mieckieJ· 1'est dzi"11 spo'·o
r. 1 iszy, ani e 1 y
1anowany b. ył 'w me
dynu
p
zie
ę poznym waznq~o 1 spokoi·nego traktow:nia sytua- wczora·1 a to uwaz'ane · t
L
· d yn1e,
·
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·
p 't
·
b
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. . .
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'
ies w on
w1oczorem.
· · t ei· k ry·
h o o rzyma111u
d · d w · so
· t otęHte1.e c11, celem . umoz\1w1ema przede wszystkim .iako dowód pew·nego o dpręzen1a
f on1czn yc sprawoz an o m1ms ra
a 1- rozpoczęcia rokowań pomiędzy Henleinem tycznej sytuacji.
•
faxa o negatywnych rezultatach kilku interwencyj ambasadora Hendersona u ministra Ribbentropa, premier późnym wieczo
rem postanowił zwołać na niedzielę popołu
Od
i di
d
·dniu posiedzenie gabinetu, uważając, że
pow e
na emarche poała RP.
sytuacja jest krytyczna. Premier powrócił . \~ARSZAWA~ 2~.5. - Dowiaduje111.oi' jest. obsadzona jedynie przez posterunki
do Londynu w południe. Narada gabine- się, ze w odpow1edz1 na demarche posła strazy skarbowej niez.nacznie wzmocnione.
"Ili
W
tu odbyła się wczoraj popołudniu i trwała ~·!='-.w . Pra.dze rząd .czeskosłowa:ki dał wy
10 osól> rannych.
godzinę. Nie pOwzięto żadnych decyzyj i 1asn1: 111e, ze ost:itme za~ządzen1a woj~ko
UŁASKAWIENIE.
KRAKóW, 23.5. - W czora· w ołud Ofiar w adku adło 10 osób któr m z wyjaśnien!a, udzielone członko~ gabinetu we me były w m~zym skierowane przeciw
B~RLIN, 2.3.5. - Z Kowna donoszą: G
nie na szosie między Krakowe~ a \volą pom~cą ~ospiesfyło kt~fmwskle po.~oto. ,prze~ ~ał1faxa, ~aczej pro\~al!lz1ły do kon- t~ Po~:~e, ~ee; .~•ał~ na celu wyłącznie n- ostatm~h spo~ród .skazanych w ·wielkim ·
Justowską na zakręcie około Cichego Ką wie ratunkowe. Ciężko ranni z·oistaii Króli klUZJt, ze sytu~c1a w niedztetę w stosunku k )'.lt1 e P k...~u 1 porządku wewnątrz procesie. kłajpedzkim w r. 1935 zostało
cika uległo katastr.ofie auto ciężarowe •1a )<owski Bolesław lat 37 urzędnik poczto efo soboty w pewnym stopniu poprawiła raju.
ułaskawionych przez prezydenta rep1nl. d.
'
się Prawdopodobnie ztoz·one zostanie w
Rzad czeskosłowacki podkreślił przy
,
· ' '
•. .
. .
.
.
.
•
którym podążał na strzelnicę oddział człon wy. i Karas Stanisław, listonosz. Nadto
ków pocztowego przysposobienia wojsko lżejsze obrażenia Odniosło 8 urzędników, pon1~dzmłek w izb~~ g!fitn ośw1adcz~nie tym, iż na całej długości granica polsko- MŁODZIEŻ TOMASZOWA MAZ. NA
wego. Wskutek niewyjaśnionej na razie 1pocztowych, .m. in. jedna kObieta 29-letnia pre~mera ? sytuaieJ1 m1.ęd~ynaro~owej,, a czeskosłowacka na wschód od Cieszyna
F. O. N.
przyczyny samochód przewrócił się, przy urzędniczka pocztowa Olga Wydrówna.
~ahfarx ~łozy podobne oswiadczenie w izTomaszów Maz. 23. 5. Wczoraj w To
gniatając część jadących pocztowców. _
be Io dow.
maszowie Mazowieckim młodzież szko'.na
Brytyjskie kola rządowe uważają jed SAMODZIELNA JEDNOSTKA O. Z. N. i grono nauczycieli miejskiego gimnazjam
nak nadal sytuację za skc-mplikowaną i kry
W TOMASZOWIE.
koedukacyjnego przekazali armii ręczny
tyczną. Krzyżują si~ pogłoski i zaprzecze
TAMASZ()W MAZ., 23.5. - Z powodu karabin maszynowy, zakupiony z własnia stron :-,„interesowanych co do rozmai !'teroko zakrojonej reorganizacji OZN. w nych dobrowolnych składek. '
„
tych wypadków na pograniczu oraz co clo Tomaszowie Maz. został podniesiony d0
Egipt, Syria, Irak I Persja.
ruchów wojsk. W tej sytuacji trudno _oce- godności obwoclu i w. ten sposób <;taje się
BURZE GRADOWE W KIELECKIM.
pomocy
palcstynie
i
młodzież
muzułmańska
.nić,
co
jest
p
rawdą.
~Z<!c.I
brytyjski
dąży
do
jcdnostk~
samoc.Jzieln.ą,
podlegająq
wpro.st
.~()El :CE, 23.5. - Po ~iez:\~ykle upalKAIR, 23„5. - Bojkot gospodarczy ży
akaclemicka, zwłaszcza uczęszczających do odegrania w tych warunkach roli obrońcy okn;~ow1 OZN.
P ierwszym przewodni- nycn dn:ach z soboty na ntedztclę w nocy .
. dów ogarnął już Egipt, Syrię i Irak i obce
1eligijnych zakładów naukowych. Rozmai- pokoju. Angielska opinia publiczna nie wy czącyln obwodu · tomaszowskiego jest p. prze.szły nad terenem województwa kienie szerzy się z jednej strony w Persii z dru
giej w Tunisie i Maroko. Wszę~zie inicjato te konfraternie religijne również bardzo go I kazuje żadne.i chęci brania tej łub innej Grygosiński, dotychc7asowy pPewod111- leck1ego sil_ne burze gradowe, czyniąc duże
strony już z tego powodu, że oświadcze- czący oddziału.
spustosze111a.
rami bojkotu są miejscowe stowarzyszenia rąco propagują ideę bojkotu.
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\PZOO.

Pra·ga . uspak a.1·- a.

Katastrofa Samo.chodo111a pod Krako•11em
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choć same os1ągnęly 75 m1hon. rzeszę oby powikłania czesko - niemieckie nie opieraPr~blem. Czechosłowac 1
.
wateli jednocześnie zwiększył się jednak ją się jedyn.ie na, bądz, co bądź drażliwej,
(B.) Jeśli postawie pyta111c: „Jakie za
Temat: „Sprawa czeska w nowe] Eu- pierścicil par'istw, otaczający Trzecią Rzc- sytuacji 3 milionów sudeckich Niemców,
· godnienie jes~ w tej chwili najpopularn ~cj - rop~e" -: „rozwinął. pr~lcge nt z widoczną 1 szę. Wyraża si9 on gra.nicami 11 pa11stw i k1órzy pragną wejść w orbitę państwowo~
j nczbą 185 mil. ludności. Skala frontu anty ci niemieckiej. Sprawa czeska ma zasięg
sze w Europie?' - bez przesady mozna zna.10111osc1ą zagad111en1a.
odpowiedzieć, że zagadn.ieniem tym jest
Jeżeli prelegent użył w temacie okrdle niemieckiego maleje je~lnak o tyle, o ile -;ię eu1opejski i dla tego należałoby się upcE . " t
dk . . , , I przeciwstawi jednolitości i spoistości naro wnić, czy Europa m1>że Obecnie stać solisprawa czeska. Sprawie tej od dwu mie- .
,sięcy prasa codzienna i periodyczna w Eu- nia "'~~:va ' 111 opa . 0 c11 ~ pob re~1emai' ~1: dowei Niemiec - różnorodn oś ć sił, otacza darnie na ~traży interesów i całości Czecho
stowacJi„.
ropie poświęca tyle energii, miejsca i ta- \~'ypa 11 roz~r~wain.~et s_1.~ ~'l~c.me nake·z,ą : jących je do koła.
lentu polityków i publicystów, że wydawać t 0 11 ?wego 0 1esu 11 ~, 0 !11 · iniony ~ P:s I
· .
.
.
Dcmarche. Anglii, wystosowane wobec
się może, iż kwestia konfliktu czeskiego ma z:ikon.~zył . „A nschluss 1 P~ zagarr;ię~iu . Dużą wagę przywi.ązyw~n~ do wizy~)'. Pragi pozwala stwierdzić, że front· gwaran
podłoże daleko szerzej sięgające w irttere- A:ustr!1, Niemcy r?zpoczynaią. nowe zyc1e. , H1tle~a w Rzymie. 1\111110, ze i stot~ a tresc tujący bezpieczeństwo Czechosłowacji nie
~v posżczególn'ich państw, niż to możnaby Tr::ec~a Rzesza osiągnęła bow1em_ w znacz,. rozmow t.am przep"rowadzo?ych n~e. prz:: jest jednolity.
!!qdzić z póbieŻnego zapoznania się z je"O rteJ ~terze nowe cele narod?We, ~ 1 e. obe~z- dos.tała się. n~ f~orum . pubi;c;zi!e, JUZ dz is
Polska również zainterrsowana jest w
0
„ . z·a,vi'skami·.
ło s1.ę przy tym .be. z zrzucenia z s. 1e.b1e zme- 1 mozn. a .uwazac, ze św1etnosc 1.. przepych
· C 1 1
•• T f kt Al t
genez"„ą 1d .1. •
• O' ęl pel
ukces po naw1clzon cgo Cięzaru postanow1en, narrn- przy.1ęc1a zgo towanego dla Fuhrera była sprawie zec rns.owacii. o a . e o za
"ga menie os1a,..,n o
ny s
h
.
.
.
j
h M
. .
. dl.
. interesow anie nie wypłvwa bynajmniej z
pularn~)Ści, gdyż t);lko osiągnięciem tc.'go couyc po za 1rnnczemu WOJny..
w :ęk~c , us~o 1llliego s~? ' 1em zre~z'.1 ~l samego 7agadnienia P olaków Zaolzat'~
sukcesu można sobie wytłumaczyć fakt, że
Nadszedł cz.1s w którym Niemcy mogą ; polityk!. _CI:otlziło 11111 .bo.\\ 1e!11 0 wyraze'.i.e !'kich i ślaska Cieszy11skiego. Owszem,
sprawa czeska ze szpalt prasy zawitała i wreszcie zre~łizować swój program imper- ; P~wnos~i, ze "''.YP"(1 ~ 1 1.\iemie~ko.- ~ustn.ac śląsk cieszyf1ski jest w układzie stosunków
do sal odczytowych.
iałistyczny. Do \\"ykoncypowania takiego 1<~ew niczym me za' ci Y spo COJU 1 pow a- polsko - czeskich jrtlynie h:iromrtrcm,
Kwestiom, związanym z cał·okształtem programu „zach~ca" ie obecna przewaga Igi Włoch.
·
wskazu_iącym nasilenie czechizacyjnej po. stosunków Europy do Czechosłowacji i 11a siły wśród pozostalych organów pat'1stwoPowracając do Czech·osłowacji, zgod- lityki i:<1sialla.
odwrót poświęc-ony był onegdajszy odczyt wych na kontynencie. Ale wydaje się, ~e nie z tezami prelegenta, należało by stwicr
Isto t<! zatargu polsko - cze8kiec:o Jrst
w Lidze Państwowców w Łodzi, przy 111. przewflga iest tylko pozorną. Wraz ze zm1a dzić, że jest ona poważną przeszko?ą na natomi:ist sp~awa Rusi Przykarpackie}. Na
Wólczańskiej 17, wygloszgnY Qrzez red. 11ą mapy E:tro~:v wzr-~1sło i niebezpieczeń- drodze do wygrywania przez Niemcy tym odcinku przrcit;·ła si~ linia dwu kon-::~Bolesł:iw~ Sr~$k.iell.O,
stwo dla Niemiec.
swych celów iQl,P.erialist,)'_czny:ch. Jest bo- pcyj politycznych! mających przesądzić o
.

.

„

1

1

i

16

to układ pionowy, a Polska może i chce. ode
grać w nim rolę jeśli nie p!onow1 - to decydującą.
Dążeniem Polski bowiem w myśl potrzeb rzeczonego układu .,.;onowego sił w
Europie jest osiągnięcie w~pólnej granicy
z Węgrami. Ale na przeszkodzie stoi Czechoslowac,ia wraz z Rusią Przykarpack1.
Ta Ruś właśhie potrzebna była i Czechosłowacji do zrealizowania swego ideału po
litycznego - oparcie o Sowiety.
Z tego więc wynika. jeszcze i eden rlo·
wód, że poza sprawą Niemców Sudeckich
- -Czechosłowacja jes·t dla Trzeciej Rzeszv
t
kl"
któ
· ł b .. - 1 ·
ym 111.em.
rv pomog V 1e1 we( rzec
się na Wschód i ·Poludniowy.Ws.cMd. N'ie
wątpliwie Już następne etapy konfl:ktt1 ,-~e
sko - niemieckiego rozjaśnią za{ln,~h··; q
i brzemienną w historię, sytuację Puronv.
Zadecydują one w każdym razie o ile i be
efy zrealizowana zostanie koncepcja pi:-i;1owego układu sił w Europie, gwuan ' n·
ią.cego utrzymanie równowagi między reżymami czerwonym I brunatnym.

.,J.'\URlEl{

Co dzień niesie ?

ł,óDZKl"

poniedziałek

23 maja 1938 roku.

Praca od podstaw.

-·- ,„ Akcja unarodawiania handlu wŁodzi czyni postepy

..... DZIS Dezyderego
•

MAJ

Jutro Joanny

23

l acb6d

&lońca

~schód kliężrca

60 proc. straganów w posiadaniu

1934
10. 48

(B.) Wczoraj w lokalu przy ul. Ban- szenie poczyni zabiegi w Dyrekcji Tram'durskiego 9-11 odbyło się informacyjne wajów Dojazdowych - właściciela rynPoniedzialrk
l)t lłgołć d Dta
16 03 zebranie członków Clirześcijat1skiego Zrze- ku w kierunku obniżenia dotychczasowych
.
•szenia Kupców Rynkowych w Łodzi. Zrzc- opiat, kilkakrotnie przewyższających opla8.19
-.-~ Przyl,yło dnia
szenie to grnpuje powyżej 360 chrze~cija11skich kupców rynkowych ze wszystZnak cz.asu •.
kich targowisk łódzkich.
, Ch
._
·
t ··
· .
.
Obrad zacr ·1 p1·ze , d ·
k ·t
nro .... y przemiany ma er11
Przed Kom1sią egzaminacyjną dla zaa
.Y .,.,ai
'~o n1c7ący orni e,..,
.
..
•.
w od u piekarskiego stanął w Szamotułach tu ..or":'anizacyj nego Zrzeszenia p. KrzeBa.dacze na ~.olu w1ed.z~ le~arsluei, dotycząe~J
.
o·
.
I mmsk1 poczym przystąpiono do wybo- przem1.any matern zapewniają, ze przez stosowame
mat urzys ta tam. t eiszego
1mnaZJUl11 P· 1 •
'
d"
l
.
k
h
I naturalnej wody gorzkiej
Franciszka Józeia"
11.Kari·an Janko\vi·ak •
row. prezy u1m . ze 1rallla, w tóryc rezu
- osiąga
.
. sw1e
.. t ne wyn1'k'·1.
"
Jn
.
51~
Jankowiak, który odbywa obecnie sluż-1 tac1.e. p;zewocllllczący~n został p. Michał
bę wojskową, zdał egzamin z wynikiem b. 1C~l1nsk1. Po ~dczytanm protokółtt .z Ol'IMdobrym
.
tniego zebrania czło.nków Zrzeszenia, prze
·
wodniczący komitetu organizacyjnego p.
l acbó

k•iętTC'

19 57

I

. .
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Jednym z sukcesów organizacyjnych
Wo1ewodzk1e bmra Funduszu Pracy 1 jest uzyskanie zezwolenia od władz adml·
ich ekspozytury dały w marcu 1938 r. za- 1
nistracy1·nych na prowadzenie handlu do
1
_,
trudnienie O!!ółem
61.032 poszukującym godz. 18-eJ·, co poważnie przyczyni się do
pracy. Na liczbę tę złożyło się 55.575 ro- j wzmożenia dochodowości kupców rynkoJ
botników przemysłowych, 1.858 robotni- wych, którzy dot\llchczas
mieli prawo sprze
ków ro.lnych, ?29 innycn robo~ników, 397 1claży jedynie do godz. 3-ej popołudniu.
młodoc1anyc·h 1 2.473 pracowników umy·
Wobec teao że na drodze dalszego
~łowr:ch. W ogólnej li1c~bie 61.032 :-aro- 1rozwoju chrz~ś~ijaf1skiego sta1nu posiadasredn1czonych znalazło się 4.674 kobiet. , Inia stała przeszkoda w postaci hra~u kredytó\V na potrzeby drobnego kupiectwa,
Rolniczy zjazd gospodarczy Zarząd Zrzeszenia pcl:zynił starania o U·
ruchOmienie specjalnych pożyczek. Powoi-łódzkiego
życz.ki te w wysokości 30 zł. otrzymała
Wojewódtkie Towarzystwo Organi1apewna część najuboższych członków cji i Kółek Rolniczych zwołuje Wojewódz- straganiarzy, którzy dzięki temu będą
ki · Zjazd Gospodaray, który odbędzie się mocrli przystąpić do rozszerzenia swych
dnia 26 maja rb. w Łodzi w sali Rady wa;;ztatów pracy. Akcja unarodowienia
Miejskiej.
kupiectwa, począwszy już od najmniejszego elementu, - jakim jest .str~ga-n :-:
Pobór rocznika 1'17 podjęły z całkowitym zrozum1en1em Je]
Dziś dn. 23 hm. winni się stawić do przegląuu znaczenia placówld kupieckie zamożniejsze. Jedna z firm mianmyicie, zł?żyła na
wojskowego:
Przed komisją poborow11 lft'. 1 (Ogrodowa 34) cele rozwojowe Zrzeszenia Kupcow Rynpoborowi rocmika 1917 zamieszkali na terenie kowych - Chrześcijan ofiarę ~ilkuset zlo:
5 komh;ariatu PP. o nazw;skach na literyC D E I,
Przed komisją poborow11 nr. 2 (Al. Kościuszki tyc'h, która w znacznym st?p111~1 przy~z.ynt
19) poborowi roc:z.nika 1917 umie11kali na terenie się do rozszerzenia owocnej dz1ałalnosc1:
7 komisariatu PP. o n11zwiskach na litery L t 1\1 N
Sprawozdawca .omówil w dalszy~ cią
o.
gu sprawę Bałuckiego Rynku, gdzie ;v~
Coraz mniej upadłości
sokie oplaty za stoiska wręcz. p<>dwaza1ą
Uość przedsiębiorstw, którym ogłoszo-, egzvstencię niezamożnego kupiectwa rynno upadłość w przeciągu 1-szego kwartału ko,vego. Odnośnie Bałuckiego Rynku Zrze
1937 r., wyniosła 31, natomiast w analo- ~•••••••••·~-• ,
gicznym okresie 1938 r. - 27. Według for .'11Y prawnej znalazło się wśród nic',1 11
'przedsiębiorstw jednoosobowyoh, 7 spółek

ll

ców rynkowych -- chrześcijan :-;e strony
Zarządu Miejskiego w Łodzi z wiceprezydentem p. Kozłowskim na iczele.
W dalszym ciągu, po wysłuchaniu spra
wozdania skarbnika, wyłoniła się dyskusja, w której podkreślono, że chrześdjar'
scy kupcy rynkowi z całą świadomością
swe.i roli dążyć będą do powiększenia
polskiego stanu posiadania.
Na tym zebranie zakończono.

ty za stoiska na innych targowiskach.
Jak wynika ze sprawozdania straganiarze chrzcścija11scy w Łodzi wykazują stałą tendencję rozwojową. W obecnej chwill
chrześcijanie posiadają
w swych rękach
przeszło 60 proc. ogółu straganów na łódz
kich targowiskach. Nie potrzeba dodawa~,
jak wielkie znaczenie posiada ta ekspansja
drobnego kupca - c'iuześcijanina.
'N zakończeniu p. Krzemiński z uznaniem podkreślił niezwykle życzliwe ustosunkowanie sic; do aktualnych potrzeb kup

Pod nowym

Fundusz Pracy
daje zatrud- Krzemii1ski
wygłosił· sprawozdanie z mienienie
sięcznego okresu t!zialalności Zrzeszenia.

chrześci1·an

własnym

zna"1·em
n

Pos'w1· ~cen1·e dw·o'ch sztand·aro'w Zw. „Prac'a''
~

U

t
k d
roczys a a a emra przy Wodnym Ryn"u

sztandarów
(B • ) W czora1· o db yI y się
· w L odz1· uro- posw1ęcen1a
· ·
·
d wu nowych
czys tosc1
· · posw1ęce111a
· ·
· dwu nowyc h szt an- zw1ąz
· kowyc h.
·
.• Ks . prałat Ka czyns
daro'w Zw. Zaw. „ Praca", a m1·anow1'c1·e
· k"1 wyg ł osi·ł o ko1·1cz
o Zw• Zaw . Pracown1"ków Samorzą nośc1·owe przemó w1eme,
Pols.k1·eao
· · w któ rym po dk res·
clowych i Przesiębiorstw U żyt. Pub!. o~az !ił znaczenie sztandaru dla wszelkiej pracy.
Z'!'. Za w. Robotników Przemysłu Włókien Szt an da~~ organizacj.i r:>b?tniczej m~ s.ię
ll!czego.
przyczynie do wzmozen1a 1 usprawmema
.o godz. 11.30 rano nastąpiła w ~omu clziałal!wści zwią.zkowej.
• .
.
związkowym przy Wodnym Ry.nku zbiórka
W dalszym ciągu ur·oczystosc1 uczestni
poszczególnych związków
„Pracy" ze cy jej udali się w pochodzie do lokalu zwią
sztandarami przy udziale olbrzymiej liczby zkowego na Wodny Rynek 13, gdzie odby
członków„ przedstawicieli władz samorzą la się uroczysta akademia okolicznościowa.
dowych i wojewódzkich oraz gości. Licznie Sala związkowa, w której ustawiono wszy
stawili się również członkowie crganizacyj stkie sztandary Zw. Zaw. „Praca" i biorą
pokrewnych ze sztandarami.
cych udział w uroczystościach pocztów orPo uformowaniu poiehodu odbył się ganizacyj pokrewnych - była wypełniona
przemarsz z orkiestrą ulica.mi: Główną i po brzegi.
Bandurskiego do_ kościoła Matki Boskiej
Po powitaniu przybyłych delegacyj pos.
Zwycięskiej na naboteństwo okolicznoś- Waszkiew.icz wygłosił przemówienie, obra
ciowe, odprawione przez ks. prał, Domini- zując dotychczasową działalność związku
ka Kaczyńskiego, który następnie dokonał i wskazując na cele, jakie pozostały do o-

siągn. ięcia. Poświęcone właśn.ie

sztandary
pow. inny być bodźcem do J'ak na1·owocnieJ·
sze1 pracy na terenie organizacJ·i. Przemó
w1eme
· · na akademii wygłosili poza tym pos.
Mróz i prez. Zubert.
Wbijaniem gwoździ pamiątkowych za•
kończono uroczystości w lokalu związko
wym, po których odbył się obiad dia dele
gacyj zamiejscowych i zaproszonych goś
ci.

Szt:zawnit:a

Jedno z najpiękaiej•zych

w Polsce Zdrojowiak

Nowo:ly_tne lnbalatorlam z Jedypy•f w
Polace komorami pneumaąean„1111, dla
leoirenla a.tm„ ł dr6g eddeehowyelt
Z•lrłld ?'odolecznkzy.Lazlenkf mineralne I lr"olele Hec•n~
w Dun•Jett w P•enlnaeh. Sezon od I mal•· Informacje W'
biurach Orblstt I na ml•j1eu.

tonobójca zgłosił się do policji

Karolewa.
Nowitki bgl postratbem
sektia
zablfet.
Dzłi

l

zwłok

Straszna zbrodnia żonobójstwa, w "do- scach nad stawem w parku Ludowym. ·
czone zostanie najpewniej śledztwo policyj
mu nr. 150 przy ul. 11 Listopada w ciągu
Do policji zgłosił się, czując, że lada ne, po czym akta przekazane zostaną. s~~

<linia wczrajszego zajmowała umysły miesz chwila zostanie schwytany.
dziemu śledczemu •
kańców t·ej dzielnicy.
Dziś po dokonaniu sekcji zwłok zakoń
----

·~11n~ ~Wł·~ la · ~~,r~.:~s:f:;~~!fi~::;~~~:~:~::~~ szrbawn;,11110 lódzk1·e10 Okre1u L.o.P.P.

z agranicz.Qqą odpowiedzialnością, 7 spóf-

dzielni, 1 spółka akcyjna oraz 1 spółka firmowa i komandytowa. Natomiast według
typu dzfalalności gospodarczej na handel
wypadło 18 przedsiębiorstw,
a na przemysł 9. \

stem do IV Komisariatu Policji, gdzie

niezwłocznie został zatrzymany.

też

Szkoła szybowcowa w miejscowo.ici "Borow~ Góry".

Wczoraj Nowickiego osadzono w aresz
Zarząd Lódzkeigo Okręgu Wojewódzcie śledczym i przesłuchiwano go w Wy- kiego LOPP organirnje własną szkołę szy
dziale śledczym. Zeznania jego nic do spra bowcową w miejscowości „Borowe Góry"
wy nie wnoszą nowego.
gmina Lękawa, pow. Piotrko·wski.
107 strajków w rolnictwie
Nowicki jeszcze przed kilku laty był po
Szkolenie w pilotażu szybowe.owym
strachem dzielnicy Karolewskiej i stale wy
w r. 1937
przewidziane jest do I-go i 11-~o stopnia.
- w r. 1937 odbyło się na terenie Polski
Paszporty indywidualne
woły\\dł bójki i awantury w lesie Konstan- Poza szkoleniem młodzieży do lat 19 prze
og6łem 2.074 strajków, które objc;ly
Odi"azd 31 ma,la
iynowskim. Do żony swej odnosił się stale widziany jest I kurs płatny w okresie od I
bestialsko.
22.058 zakładów pracy, a wzięło w „ ·:: 1 ~
udział 541.130 strajkujących. Na rolnirnvn
Paszport, wizy 2·mies i przyjazd
Jak twierdzą sąsiedzi, Nowicki chciał
wypadło z powyższych liczb 107 s.tr~jków
zł 150.zmusić swą ż-0nę do nierządu, aby z tego
procedern ciągnąć dla siebie zysk. Wersja
w 116 zakładach i przy 4.153 straJkuiących. Mowa tu tylko o strajkach robotni- 1
Zapisy i informacie:
jakrhy bił ją pod wpływem zazdrości, w
ków rolnych.
I
świetle tego nie może się oczywiście utrzy
NOCNE DYŻURY APTEK.
•
I
mać, tymbardziej że Sl!lll Nowicki słynął z
(a) Nocy dzisiejszej ~yżurują apteki: Sa- :
•
//
rozwiązłego trybu życia.
dowska - Dancerowa, Zgierska .63, ~- Gro~z·
Po dokonaniu morderstwa a następnie
kowski 11 listopada 15, T. Karlin, Piłsudskieł.ódź, PIOTRKOWSKA 68
I
d
·
k
3 l t •
do
go
'Rembieliński; .Andrzeja 28, J. Chądzyń\po oc prowa zenm syn a - e mego
54
ska, Piotrkowska 165, E. Miller, Piotrkows~a
telefon 170-70.
swej matki, Nowicki wałęsał się na Pole46. · G.
Antoniewkz,
Pabianlicka 56, J. Unie-1 \a•••••••••••••-~ siu. Widziano go podobno w kilku miej·

n l

W l{M[ I[ U

Wagons L"tts fl[ook

I

września

do 20 września rb. dla kandyda
tów o przekro.czonym wieku lat 19. Opłaty;
za wyszkoleme na powyższym kursie do
stopnia Il-go (pod kat B.) wynoszą zł. 40
dla członków LOPP. dla nieczłonków pod
wójnie. Wyżywienie wraz z zakwarterowa
niem wynosić będzie dziennie zł. 2 - cd
kandydata.
Zgłoszenia na wyżej wymieniony kurs
(płatny) wraz z opłatą zł. 40. - względnie
zł. 80. muszą być przesiane do Zarządu
Okręgu Wojewódzkiego LOPP przynajmniej na 15 dni· przed ich rozpoczęciem.
Podając powyższe do wiadomości Za.rząd Obwodu prosi o ewentualne zgłasza
nie kandydatów bezpośrednio do Łódzkie
go Okręgu Wojewódzkiego LOPP, ul. P.iófr
kowska 157.

szowski, Dąbrowska 24a,

-

l

„.~,

J • •••••• Jo.......·........--..„ •• „ •. ~

\„.. :·::

••••:····

=·· :..:....

····-:

····~•••

~„•• :

:•·:

·•···:.•.:. ··:·

,. ADAM CZEKALSKI ·.

I
• „ r,ror.~

.I•·... .: ·····
·:

..„ .. „„

··~

o

,.·····

ła się przed żadną pr.zeszkoclą, która nigdy nie ulękła się
żadnej trudności i żadnego niebezpieczeństwa. Dlategi0 ~o,
biorąc miarę z swoich ucwć i swd miłości, nie rozunual
Rozandy.
.
_ Przecz-że chyba nie godzisz się z losem po dobrej
woli? _ odezwał się zn.owu kniaź. Chyba nie zamierzasz poddać dobrowolnie szyję w obrożę kozackiego pro
staka.
_ Cóż ja mogę? Muszę godzić się z wolą jegomości
pana hospodara i panów rady, którzy lepiej widzą s~ra
wę i lepiej pewnie chcą dla mnie, niżbym ja sama chc1ala.
_toż! Nieprawda! Tamci ratt1j!l tylko własne skóry
twoją osobą - pojmujesz!.„ Słuchaj, domno, coć pQlwiem
i posłuchaj mnie: t~raz wszyscy zajęci są układami, str.aży żadnych tak, jakby nie było - uciekaj ze mną. Za1111n
ktokolwiek się opatrzy, iż ciebie na zamku nie ma, będzie
my już daleko. Zbiegniemy do mojego państwa Wiśnio~
wieckiecro tam przysięgniemy sobie w cerkwi miłość 1
b
'
•
wierność doz bcronną, a wtedy już mi ciebie nikt wyrwac•
nie potrafi. Moje wojska i w10jska moich krewnych i pow1
nowatych obroni<) ll3S. Cl1111ielnicry nie ośmielą się wtare;n:ić do Rzeczypospolitej, aby domagać się · wydania cudzej żony.
Aież .. ~ Cóż ojciec hospodar powiedziałby' na to?
W duszy kniazia zerwał się bunt, jak zarzewie ognia,
który lada chwila wszystko strawić może.
- Przebóg! Więc ty nawet w tej sprawi~ nie masz
,własnego pomyślenia!- zawołał wzburzony. :- Przecież
tu chodzi o twóje i mo-je szczęście, przecież· ro"zic twój jeCTOmość hospodar również >ylko dobra twoiego pragnąć
\>
r
~
,
mo że.
'

- To„. pewna, ale...
.
Kniaź nic teraz już nie pojmował. Zacl«)wanie sic; Rozandy przechodziło wszelkie jego najśmi.elsze wyobraże
nia. Nie wiedział więc, jak mu należy w tym miejscu postą
pić. Zawahał się na moment, ale już w następnej chwili ser
ce, które nigdy w podobnych wypadkach nie zawodzi, pod
sunęło mu myśl przystąpienia do tej sprawy z innej strony. Zbliżył się przeto do domny Rozandy, wziął foj biało
liliowe ręce i zaczął mówić głosem rzewnym, jak te pieśni kozacze, step-0wymi wiatrami czarnomorskimi wypieszczone, które tak przedziwnie działają na słuchacza:
- Rozando, przecież-że ty nie możesz popełnić takiej zbrodni wobec naszej miłości wspólnej. Wiesz, iż cię
miłują więcej, niż życie własne i tylko dobra twojego 1
szczęścia naszego wspólnego pragnąć mogę.
Powiedz,
gdzie serce ciebie ciągnie ... powiedz, kto ci bilższym.„
czy ten rubaszny paliwoda czechryński, czy ja, czy ktokolwiek z tych panów polskich, którzy o rękę twoją się ubiegaią.„ powiedz„.
Rozanda, ujęta cieplem jego głosu tak kojąci0 działa
jącego na jej słuch i caly system nerwowy, podniosla znowu głębie swoich oczu na kniazia. Usta ma!~ńkie, purpurowe, drżały jej niespok10ijnie1 trwożnie.
- Kniaziu.„ czemu pytasz, kto mi najmilszy ... czyż mó
wić mam tobie, iż ty jeden jesteś mi najmilszy na świe
. ?
cie
.. „
- A jednak godzisz si ę na to malżeństwo z kozakiem.
- Bo mus taki, bo los tak chce.
- Nieprawda! Dlaczego poddajesz się temu z biernością turczynki, skoro jesteś kobiet.ą zachodu a nie wscho .
du.

- Nie wiem ... Rozumiem jedno, iż losowi i musowi
nikt z ludzi żyjących oprzeć się nie potrafi.
- To jest tylko orientalna bierność, to jest muzułmań•
skie insh Allach- skoro Allachowi się spodoba. Pojmujęr
iż bez woli Bo·żej nic stać się nie może 'na tym biednym
świecie, ale pofomję także dobrze i to, iż pewnie Bóg nie
chce tego mażeństwa. On ·nie może błogosławić związki
tak nierównego. W świecie całym parnuje przecież porzą,
dek i harmonia, a jakaż być może harmonia między tcbą,
dziecięciem książęcym i najcudniejszym na świecie, a tym
brutalem z Niżu ..•
- A jednak... gdy tak tr:z.eba, D1 mitrze ...
- Nie, nie! Właśnie, że tak nie trzeba, że nie wolno
poddawać się biernie temu fatum, które do nas idzie. Każ
dy człek ma wolną wolę, udziel<J•ną mu przez Stwórcę.
i owa wola powinna być mu przewodnikiem. Cóż z teg'o,
że teraz, górując nad nami przemocą, Chmielnicki stawia
na swoim. Trzy miesiące czasu, jal<i pozostawio d'l dnia
ślubu, to szmat czasu i wiele rzeczy foszcze odmienić · się·
może.

-

To pl"awda.„

-

A wicltlsz, sama to pc inwjcsz ... Tedy, ~koro już ta-

ka konieczność przyszła, musimy przyjąć ją c;hwilowo, jako zło konieczne, którego odepchnąć od siebie nie można,
ale nie wolno godzić nam się na to, by tak na zawsze już
zostać miało .
- Więc.„ więc czego wymagasz ode mnie, knia~iu?
- Wierności, nic, tylko wiernc·ści. Już dawno temu
powiedziałe m ci, abyś mi wierzyła, abyś z ufnością patrzyła w przysz'ość i pt:miętała o tym, że choćby świat
cały o tobie zrpc.11i1i:1f, j<1 jeden n'gdy nie zapomnę, ja je

Drogami prastarej tradycji.

Rzemiosło wznawia wędrówki pokraiu
Wiązanie
Idea

wędrówek

rzemieślniczych

ma

swoj ą dawną tradycję, bowiem rzemiosło
przez wieki utrzymywało żywy i bezpośredni konta·kt między sobą drogą wędró
wek, które służyły nie tylko do zaspokojrnia przejawiającej się w młodym wicku
chęci zwiedzania nieznanych okolic i krajów, lecz głównie do rozszerzenia horyzontu rzemi e ślnika i uzupełnienia jego
wiado mości i umiejętności fachowych.
Na tej zasadzie Samorząd Gospodarczy

Rzemiosła postanowił podjąć akcję

kontaktu z

gii i aktywności młodyoh rzemieślników
na dziedziny pożądane dla rzemiosła; podniesienie poziomu zawodowego rzemieślników z rejonów gospodarczo słabo uprzemysłowionych do poziomu
rejo11ów
stoj~cych na wyższym stopniu rozwoju.
Nie ulega wątpliwości, że w obecnych
warunlrnch wznowi".!nie wędrówek rzemleś~iczych napotyka na szereg trudności
technicznych, tym niemniej wzniosły cel,
jaki im przyświeca, nie pozwala na pozo-

W•I d zew rozb d

wienia i spopularyzowania wędrówek czetadników wewnątrz kraju ł wymiany rzemieślników z zagranicą, maJąc przy tym
na względzie, że tą drogą osiągnięty zostanie cel, wyrażający się jak następuje:
nawiązanie osobistego kontaktu rzcmie
ślników wszystkich dzielnic, zmierzając
przy tym do zatarcia śladów sztucznego
podziału kraju przez zaborców; za.poznanie rzemieślników z różnymi poziomami i
rodzajami produkcji rzemieślniczej danego
rzemiosła przez umożliwienie im pracy w
różnych warsztatac'fi, rzemieślniczych różnych dzielnic kra.iu w celu wyrobienia w
rzemieślnikach większe.i zaradności fachowej; zapoznanie rzemieślników z bogatym
i niewyczerpanym źródłem motywów ludp
wych, zdobnictwa ludowego .l..2byczajami

JASTCSOWANIE:

GRYPA. PRZEZIEBIENIE
stawienie wędrującej młodzieży czeladni- I
czej bez zorganizowanej opieki, co mo- I
pJLE GŁD~Y. ZEIOWi t.p.
globy ją narazić na straty moralne i ma- ! Zqdajcl• e>ryglnalnyoh proazk6w
fabr. MKO GUTEK"
terialne, szkodząc również samej itl ci '"ę
GĄSECKIEGO
drówek.
1 .Ytko w opallowaniu higlenioznym w TOREBKACH
W tym celu Samorząd Rzemieślniczy
przystąpił do szeroko zakroJonej
akcji,
którnby umożliwiła i ułatwiła wznowienie
wędrówek początkowo w kraju w NOWE WŁADZE KOLA B. WYCHOWA
jak najbliższym czasie i w jak najszer- NEK 7-KLASOWEJ SZKOŁY śRED·
szym zakresie.
z
NIEJ JULII ZBIJEWSIHEJ w LODZI.
W dniu 20 marca rb. odbyło się Walne
Zebranie
Koła b. Wychowanek 7-klasowej
U OWUJe SZ O ę
Szkoły średniej Julii Zbijewskiej, ... „ "la któ
ł
rym dokonano wyboru nowych władz ..
ąceZarząd Koła stanowią pp.: przewodnicząca Helena Kozierożanka, wiceprze·
akt:lii
wodnicząca Stanisława Głuchowa, sekie
Tu trzeba podkreślić rzeczywiście Komitet obecnie zamierza ur~ądzlć tarka - Melania Róianowiczowa, zastęp~
wielkie wysiłki Komitetu, który bez ja- szereg imprez dochodowych (w p1erw- czyni - Janina Piwakowska, skrabniczka
kiejkolwiek pomocy z zewnątrz, dzięki wy szym rzędzie zabawy) aby już w najbH- -dr Antonina Kaczkowska, zastępczyni siłkom Judzi dobrej woli podejmuje trud- szym czasie przys·tąpić 'do gromadzenia Stefania Jarocif1ska, kierowniczka Bibliote
ną akcję zebrania funduszów na nadbu- materiału budowlanego za uzyskane pie- ki - p. Julia Zbijewska.
dowę szkoły, która już dziś nie może po- niądze.
. Do Komisji Rewizyjnej wybrano pp.:
mieścić dzieci w wieku szkolnym z Wi·
Jadwigę Szletyńską, Benignę Wawrzylldzewa.
ską i Władysława Drymera, d·o Sądu Kole·
żeńskiegc pp.: Janinę Kotyniową, Jani
nę Sadłowską i Do.rotę Wassercużankę.

wyrosłymi z lokalnych warunków bytowania człowieka do celów stosowania wzgl.

przeniesienia dobrych wzorów z jednej do
drugiej dzielnicy i wyrobienia w rzemieślni
:t<u poszanowania dla pokrewnych jego zapatrywaniu poglądów i wzorów fachowych
rozszerzenie horyzontu fachowego i obyv/atelskiego rzemieślnika tJJrzez pozna.nie
piękna i bogactwa naszego kraju we wsze!
kic'h przejawach; zaspokojenie żądzy wiedzy i urozmaicenia oraz skierowanie ener-

wzno-

dziełnicamJ

•

ie Ul.

k I

Go.spo darze wsi· za de}(1arowaJ•. 2 tys1·
Dalsza

eromadzenia lunduszów.

Wczoraj w wypełnionej po brzegi 8ali w domu nr. 6 przy Szosie Rokicińskiej
odbyło się zebranie mieszkańców Wsi Wi
'dzew w celu wysłuchania sprawozdania z
prac
Komitetu Nadbudowy Budynku
Szkolnego w Widzewie.
Obrady stały na wysokim poziom·e.
Ze złofonego przez Komitet sprawozdania okazało się że Komitet zdołał zebrać
wśród najuboższych mieszkańców Widze
wa kwotę zł. 400. Ponieważ gospodar1e
wsi Widzew zadeklarowali sumę zł. 2000

ICOIGREI PRACOWllllCOW
Noiarlaiu I

Komitet dysponuje obecnie sumą złotych
2400
p·rezyd'mm k.om1•tetu z o.q o pod z1ę
· ko
wanie wszystkim ofiarodawcom, jak również sukc.esorom Michałowicz'ów którzy udzielili swych ogrodów ina zabawę, organizowaną przez Komttet w dniu 29 bm.

1•••••••••••••••'
POLSKIE

BJU~Q PODRÓŻ\'

z otych

ł~ł

Hłpoi~ld.
Notariatu i Hipoteki RP. Warszawa ulica
Miodowa 11, m. 14 telefon 2"-07-61.
Obrady Kongresu toczyć si~ będą w
gmachu Związku Zawodowego Pracowni
ków Handlowych, Przemysłowych i Biurowych w Warszawie przy ttl. Siennej 16,
2-gie piętro, przyczym otwarcie Kongresu
nastąpi w 'dniu 5 czerwca rb. o godz. 11
Komitet Organizacyjny wzywa wszystkich Koleg'ów, tak zrzeszonych jak i
niezrzeszo.nych aby z uwagi na cele Kon
gresu i mające być na nim poruszane sprawy pracownicze - w Kongresie tym
wzięli udział gremialnie.

Telefuriken rozbudowuje

Kongres ten w którym wezmą udział
w Gre~ji siet radiową.
#
pracownicy zarówno zrzesz.eni jak i dotyW dziedzinie radia Grecja stała się na samym
chczas niezrzeszeni ma na celu konsol .da
szarym końcu. Dopiero przed kilku tygodniami rzQd
grecki zdecydował się na rozbudowę sieci radiowej
cję wszystkich wogóle pracowników nota
w całym kraju przyczem powierzył świa •
riaitu i hipoteki w Polsce i skupienie ich
towej firmie Tclefunken wybudowania trzech
w jednym ogóLnopolskim Związku zawostacji radiowych. Pierwsza starja radiowa o mocy 100
dowym, tudzież omówienie wszystkich
Kw. wybudowana zostanie w stolicy Grecji w Ateł.6di, Piotrkowska l6 i '5
nach, druga o mocy 15 kw. w Salonikach a triecia
spraw zawodowych.
Tel. 101·01 i 266.50
na wyspie Korfu. Wszystkie stacje praco'll'llĆ będ11
Dla uczestników Kongresu i ich rona fala~h irednkh. •
Jubileusz pracy dziennikar• dzin zapewnione zostały zniżki kolejowe;
Stacje wyposażone zostan!J pl'zez Telefunken w
skiej
tudzież tanie kwatery i wyżywienie.
1własne ollirzymie lampy nndawcze, oraz '(l'f n.aj
nowsze \!rządzenia tc.:hniczne.
Wszelkich informacyj o Kongresie uW „Tivoli" odbyła się uroczystość ob
chodu jubileuszu 20-lecia pra~y na n~ dziela oraz przyjmuje zapisy I zgłoszenia
wie dziennikarskiej red. Jana Wojtyńskie< Zarząd Głćwiny Związku Pracowników
go referenta prasowego Urzędu WojeW!~
. b) W firmie „Dentalia" przy ul. Dowdzki.ego. Poza licznym gronem dziennikawybuchł zata.rg o umowę zbio
borczyków
Ryczałty:
rzy udział w uroczystości wzięli przed.rową. Firma ta należąca do gałęzi przemy
stawiciele władz i społeczeństwa mię-dzy
Inowrocław
Truakawlee• Zdrój
Mięso wieprzowe najdrołsze w Łodzi.
-słu metalowego stosowała place odbiega
in. nacz. dr. S. Wrona, nacz. Kowalski,
Ra
'b
ka
Morazyn
jące od stawek, ogólnie honorowanych. W
-1Bydgoszczy
(Q.38)
najtaniej
we
Lwowie
W
pierwszych
tygodniach
maja
rb.
Kazimierz
Mu•zyna
dyr. Kalinowski, dyr. Wojewódzki, insp.
związku z tym opracowano projekt nowego
Nlemlr6w·Zdr6J ojców
żytni
pytlowy
kosztował
najdrożei
(0.30)
mleko
najdrożej
w
Sosnowcu
(0.30
chleb
Elźesser-Niedzielski. nacz. Musiał i ks.
Charz7ków
Zaleszczyk•
układu, żądając jednocześnie podwyżki
w Gdyni (0.34) tajtaniej w Częstocho- najtaniej w Lublinie (0,17) masło mlekanonik S. Nowicki.
plac
w ivysokości 20 proc.
Pod adresem jubilata wygłoszono !'Ze wie (0.30) mąka pszenna najdrożej w .czar.niane wyborowe najdrożej w Czę.;<o
W
sobotę proiekt ten przesłany został
reg przemówień. Jubilait otrzymał moc de Warszawie (0.50) najtaniej ~e ~~owie \~):owie. (4.40) najtani~j w Lub\i~ie ~~.20
na
r!;,_ce
inspektora pracy, który w najblii
(0.42),
kasza
jęczmienna
.
na1droze1
w
1a1a
na1droże1
w
Łodzi
(0.80)
na1tame1
w
.._
pesz gratulacyjnych, które odczytano w
Wilnie (0.60) mięso wołowe najdrożej w szych dniach zwoła o:.nterencję w sprawie
czasie biesiady.
Warszawie (1.50) najtainiej w Sosnowrn zawarcia układu dla robotników wspomnia
(0.80) mięso wołowe uboju rytualnego .nej firmy •
najdrożej w Warszawie (2,22) najtaniej•
"' * *
w Częstochowie (0.85), mięso wieprzoW Pabianicach oabyło się organizacyj
Samochody i motocykle darmo dla radio1łuchaczy.
we najdrożej w Łodzi (1,60) najtaniej w ne zebranie związku zawodowego robotni
Wilnie
(1.25) kiełbasa wieprzowa najtho ków _przemysłu włókienniczego. Po dysku
W sezonie letnim Polskie Radio zor- w postaci, samochodów, motocykli i in..
żej
w
Warszawie
(2) na}taniej w Pozna- sji uchwalono jednogłośnie przystąpić do
ganizuje specjalną akcję premiową za-· nych cennycd upominków.
Rewia taneczna TANABRA. Duet NITA and niu ( 1,40) słonina świeża najdrożej w Zjednoczenia Polskich Zw. Zawodowych.
równo 'dla swych dotychczasowych aboZ chwilą więc ogłoszenia akcji „W ROY. Orkiestta .Jolly Boys Fivy, czwartki
Bydgoszczy ( 1,80) 'najtaniej w Gdyni -:'"' Ukonstytuowany · zarząd przystąpi niezwlo
soboty i niedz.
nentów, jak i dla osób, które dopiero za drodze do miliona" każdy nowo rejestru·
(1.50) ziemniaki najdrożej w Warsza·m e .cznie. do pracy.
rejestrują się w tym okresie.
jący się abonent radiowy zawiadamiający
(0.10) najtaniej w WiJ,nie (0.05)
kartą pocztową o nabyciu swego pierw* *
Samochody i motocykle dla starych abo- szego odbiornika radiowego może zdobyć Poświę~enie sztandaru Stow.
Dziś o godz. 10-ej ra.no odbędzie się w
' nentów.
cenną premię, jąko jeden z ogólnej ilości
Katolickiego Kobiet.
NOWE CZASOPISMO W ŁODZI - „OSNOWY Rudzie Pabianickiej w sali Straży Ogniowej
Już wkrótce ogłoszona zostanie akcja premiowanych .nowych abonentów.
LITERACKIE. "
konferencja zwołana przez Inspektora Pra
W kościele katedralnym św. Stanisłaletnia dla starych radiosłuchaczy - aNa póNtach księgmkich i w kioslrncli ukazał się cy
obw. inż. ~zumskiego w sprawie .za
bonentów Polskiego Radia w okre::;ie letRadio danno.
wa Kostl{i w todzi odbyło się w dniu wczo
1
nim, to jest w miesiącach czerwcu, lipcu i
Dl 1 h
tk' h 'ł . 'kó
raiszym poświęcenie sztandaru kola Sto- w sprzedaiy najnow&zy dwumiesięczn•ik literacki pn. w.arc1a. układt.t zbiorowego dla pracowni,
.
sierpniu . Akcja ta odbywać się
będzie I ct· kt~ yc . wszy~ ~c mi osdnbi ~ w. ra- warzyszenia Katolickich Kobiet przy pa- „Otmowy literackie". Kolumnę poetyckQ reprewn lww p1ekarsk1~h.
1
.
.. 1
. 1 1a • orzy
rneb ma1ą
1eszcze to 'd 10rn1
. Stams. ł awa Kos tk'1. p osw1ęcem
, ·
·a tając, twómo6ć najmłodsuj Lodzi liters·:kiej two
Pert.raktacJe te dotyczyc będą P.tek.ar~y!
po d l1as ł em mo toryzacJI„ 1. ra.d.10 f 0111zaCJI
•
ć ta .
t kt ca " · rar··
11 sw.
na terenie Rudy Pab1a111ck1e1
zapewni ,jej uczestnikom możność zdoby- ! zamierzaią t na Y ; \ apara. ee. aro- jdokonał ks. prałat Cesarz, a następnie rzą.. - Krys tyna Chruścielska' Marian Adamczyk zatrudnionych
Ch . . R tk• .
OJe.n I e m1.
cia jednej z cennych nagród jak samocho ! ;~ p~zygo °'·~·ano .. a.szą mi 1ą mespo· przemówienie do obcc11ych wygłosił ks. (Zaremba), Tadeus21 Holcgreber, Władysław Ka.
dy, motocykle, luksusowe odbiorniki ra- bzian ę,odab_mia~koówicike. wstzłykscy nhowo 1ta-1 Siekiera iytząc o·wocnej pracy pod no- miński, Wiktor UhlUg i Lucjan Zak Czasopismo po
* * *
ywcy
1orn1 w rysz a owyc „0 ewyżgze reda,gowane jest przez Grupo litera~o-ar\V czwartek, 26 bm. wyjedzie do War
d "10we, sprzęt samoc110 dowy 1· tp.
tef " któ
. .
rL„ h
Iwym sztandarem.
Zadaniem uczestników akcji letniej toin h rzy kzam?wtąd glo w urz~'it'dc P
tystyczn 11 „Osnowa" w imieniu której podpisujQ pis szawy delegacja związków zaw. robo tni1
· t k ·1 ·
d t ·
· ,
cz· owyc
w o res1e
o· b dczerwca
o 330
mo członkowie wymienionej grupy.: Krystyna Chruś ków sezonowych, reprezentująca związki:
JeS
o ·re~ en1e na po s aw:e speqa1n} c11 .
•
b
·
ż d ·et
audycyj rad iowych najbardziej ra'diofoni-~ sierp~i~ r · ~wo1niem łęt ą a t 0 .n.. k Zgromadzenie demokratów cielska i Marian Zaremba-Adamczyk. Cena pojedyi1 „Praca", Zj.P.Z.Z. i Klaso\.vy. Delegacja
w Łodzi
cznego sygnału rozgłoś.ni Polskiego Radl a :vrze 7at zarb wno z ~p a .Y. ws ę~ne1 .1~
czego numeru, objetości 36 stronic formatu księiko ta interweniować będzie na terenie Min.
Atrakcyjny temat akcji letniej oraz 1b.z .0 pka Y a onamen owej 1 sp1 a za o· Op. Społ. w sprawie postulatów sezonow
(a) Wcioraj w sali przy ulicy 11 Lisfo wego, jest zł. I. .
kl e cenne nagra d y s kł onią
' z2.pewJOtnl •
ców odnośnie zwi ększenia zatrudn icina,
mezwy
W t
ób b
t d.
· pada 21 odbyło s-ię zgromadzenie Klubu
· k szos'ć s taryc h ra·d·1osł LI-, •
en spos
· adb.onamen
ra kt10wy 1 Demdkratycznego.
pełnego tygodn ia pracy oraz 25 proc. podZebranie zagai•ł płk.
ne olb rzym ;·ą ·w1ę
t
'k
det
·
d
·
ł
d
ł·
pierwszą ra ę za o
10rm
e
orowy
wyżki prac.
,
na es
d ·
'd · · Więckowski, po dokonaniu wyboru prezy~
• . b "d ·
c l.1aczy d.o wz1~c1a u z1a
. u przez
ł
h ,tw op1acac się ę zie z niem 1 paz z1ern1dium,
wygłosił
długi
refernt
sen.
prot.
11Je sp7CJalnyc~ kupo.n aw og ~szanyc
ka b. r.
NA AKCJ~ LóDZKIEJ RODZINY RADIOWEJ.
o. il: in terwencje te ~ie od.niosą sku:kw. 00192 Prn:ownicy (.my Ka?:imierz Ro~zak ·1 ku, 111e jest wykluczone, ze związku po d1~J
Michałowicz, prezes Klubu Demokratycztygodniku rad10wym „Antena .
N
t
d
·
·
·
·
k··
t
·
w
1
a1e y są z1c, 1z w a CJI ej ezmą
zamiast wieńc~ na grób śp. Dolcsława Zapory r.ł. 8.50 mą decyzję straj kową,~
•nego w Warszawie.
w drc.ó,'Le do miliona"
, 11dział wszyscy ci dla których odbiornik
Tych wszystkich naszych czytelników, detekt?r?WY stanowi n~jtańszy i. naJpra„
•
którzy nie posiadają Ieszcze odbiorn~ków ktyczniejSZ~ ap~rat. ra~iowy ~ więc. przeł
ł
radiowych zainteresuje napewno w1ado-1 de wszystk1n; l1cz111. n:1eszkancy WSI. ·-.
1
mość, it Polskie Ra.clio w związ\<u ~e 7.?li I c.zem. prędzej zgł~,si się no~onabywca ,0 ?
Podczas ostatnich • 14 dni odbiór na wszystkich 5-ciu fala.eh, na których pra_
żającą się już .nie długo chwilą os1ągn1f- lb1o~n1ka „Detefon tym dluzszy ~ape\\nl falach krótkic'h kształtował si·ę następują- cuje. Zwłaszcza na fali 31,41 m. 02R3A
WYST~P TRZECH SióST HALAMA.
Dziś w poniedziałek o god:i:. 8.30 w. i wf> wto
cia miliona abonentów w kraiu ~ obda- 'sobie okres bezpłatnego korzystan ia z ra- co: odbiór statyj amerykal1skioh przewa- siła odbioru przekracza wszystkie inne
rzy nowo zarejestrowanych ab.onentó~ '~ j<lia.
. tnie był bardzo dobry, je~y_ni.e późnymi stacje k:ótlrof~lowe. Poza tym .bardzo do- j rek 0 godz. 8.30 w. worurnijąca sztuka Pagnol!\
okresie letnim kolejno cennymi prrmtanil
J wiecz<J>rami występował s1lme1szy fad~ng: bry odbiór d&JC Zeesen, ~zym ~ Danventry „Fanny" w reż. z. Biesiade~kiego.
u.„~
~ er„~ l'li~dzu•
.
Natomiast W2XAD Schenectady na fal! podczas gdy n~wa, potęz~a ~rot.kofalów'ka
We środę- Po niebywałych sukcesach w Arne••uii,·~11
'4lliil'
'.!
U
f f ._,5
13,95 .m. oraz W3XAL Bound Brook na francuska „Pans - Mond1ale me .wyszła . ryce - wystąpią w Teatrze Polskim trzy fenome
7'
faiH 16.8'1 m. mofna było odbierać aż do jeszcze poza ramy eksperymentów I wyika- : nalne dostry Halama: A~:cjn, Ena i niezrównana
Związku
zmroku ~łośno i bez ja'kkhkolwlek prze- zuje zwłaszcza na fali 16.88 m. silne in- ' Loda. w programie najnowsze k mrjc tak ch or•!O
.
D
. .
h 1ż
s~kód.
terferencje. Można polecić natomiast do- graficzne jak wokalne. Rewelncyjne kostjumy.
W dniacl,. 26:-29 kwJetnia 19 ~ odby~ się w f.m~1 Ysłh h~~~10i:!;~cdu 0 wwa;;;:~~z~c ko!~e:z:oś~~
W porównaniu z początkiem marca od- skonały odbiór audycyj kultura'11nych z I Szczegóły w p.rowramacb.
Ba~en-Badenl VII TJ<-ongres
iryz·szyene:~boy::gJ·~ :~:r.cie~~' wp1:zemysłu hotelowego od nadmiernych biór staicyJ· wscho<lnio - azjatyckich osta- Buenos Aires LSY na fali 16.50 m. nadao
Zw1uku
Hote arzy.ta a.ongresy
pow
z prz~dsta„ podatków
"
.
, w sprawie
•
komecznos-:
·
• 1· tnio był znacznie gorszy. SfaCJe
. Bamdoeng wanyc h w pią
· tek w god z1na.c
• h od 22 dO TEATR LETNI \11/ PARKU STASzICA.
. •
Udział
w
nim
wzięli
i
śwllldczen,
1
1
,~ięcie.r:z2;ap:~~w~ Polskę reprezentpwała Naczeln11 wpro~ad~enia wymiendnyc~ hoteklowychdpr~ktyk !~· PMN na fali 29.24m oraz YDC na fali 19,80 23-ej. Dobrze słyszalna jest również PSh
Dziś i rodzi en. o godz. 9-cj w. bywalców Teatru
. p oLk"
p
ł Hotelo.we«o z ra gramczuych wprowa zen!Je za az11 o naimowanin I
,
. na f_ar1_ 29 ' 35 m. \~g. cza
OrganizBCJa
~ 1e:;o rzemys.u.
. 1?1 'd . ł "oko1' un1f'hlowanych na krótki okns cr.asu, . co m. są za dnia nawet
przy nai'] epszyc.n. wa- z R'1_0 d e Janetro
• - Letniego w przemHym parku StaszJ:ea bawić będzie
mGenia które.i, Jako przcds:~mc1cle, wzię • u z~a. „
I
w
h
dk
k
w k-Oncu na- niezrównanym swo(m humorem i wi e deń:;k:J wen'.;
w Kongresie Prezes tej organizacji ~i. Szaniawski. 1 ~twarr.a pokątne hotel~rstwo i. s11~-0wi nieu~ei!"IJ trunkach pr::nvie niesłyszalne. . . poznyc . su. sro o:ivo ..c~ropej&, 1ego.
członek Zarządu St. Lande. DelegacJa pobka z!ozy konkurencjr dla hoteli. Ogra~ 1:7.enie odpowiedzial , godz~nach wieczornych
odb10r na fa-II kzy wym1emc .ieszcze Hawana (Kuba) komedia Skutetzky'ego „Małe szczęfde A11nieszk1'
0
ta na Kongmie sprawozdanie ze stanu pols.k1el(O no~·-11 h<1te.lim:y za r~ec:[wi::~ml?ne, ~ :i~tclu
119.80 m. znaanie się poprawia. Między COCQ na . fali 30,8 m. i 30,51 m. Stacje w koncertowym wykon?niu: Chojnarkirj, D:.ihrow
przempłu hotelowego. uzupełniając je danymi doty gre:s potw:x.'.ątł gr~z:~~~y~arodo:'J~ii'.oniccznym jest I godz. 20 i 22 można również doskonale te nadają około godz. 23,40 wg. czasu skiej, Dywińskiej, Kon-.•:na, Mrnzifokiego i innyeh
czącymi etanu turystyk;[ zagraniczne!·
WOJU
ur1s y
"'
.
•
. k'
.
d b
ły
Prezrscm Międzynarodowego Zwuizku. Hotelarzy wprowadzenie szeregu 1~proszezeń. w Com111lnoś-łodbierać Tokio na fah 39.95 m.
sr. emope1s tego 1 są u nas
o rze S zo~"·i c'·~~„.., p . ł\i;tz Gabler, prezes Zwitzkn hote ciach celnych, z.niesienie wiz~ w miarr możności in
z pomiędzy eurooejsi'kich krótokfaló- sialne
TEATR KA\IERALNY.
. .,~ . .;„.·~:eh
nych ograniczeń tamujtą-:h turystykę.
wek nail~s~y odbió/ qaje Praga i to na
Występy Teatru Hahima.
"
;;11t szereg re:c.olucji, doty<z4cych
1„

Wycieczka do BerliRa
Wvcieczlcado Szwecii

Najdroższe

Ze §wiata pracy

i najtańsze miasta w Polsce.

1

WYcieczk.i de Pragi
••••••••••••••I#

Letnie akcie premiowe Polskiego Radia. :
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KUR.IER SPORTO

Irlandczycy
rozgromieni
w
Warszawie
0:6
Szcz,tow- forma polskiei
drużyny.

Napastnicy Sląscy bohaterami dnia

Wczoraj na sta·dionie Wojska Pols ~i e
go w Warszawie odbył się międzypa1\sr
wowy mecz piłkars ki Polska - Irlandia,
który zakończył się wspaniałym zwyc ;ęst
wem drużyny polskiej w stosunku 6:0.
Na zawodach obecny był Marsza!ek
śmigły-Rydz, w otoczeniu generalicji.
Gra s·t ała na wysokim pe omie, obydwa zespoły błysnęły znakomitą techniką
Polska jednak okazała się znac2nle groź
niejszą pod bramką przeciwnika i dzięki
temu odniosła tak wysokie zwycięstwo.
Mimo przykrej porażki Irlandczycy zapre
zentowali się z jaknajleipszej strony i tne
ba przyznać, że mieli pecha, co przy dO'lko.nałej grze Madejskiego i obrony polsktej uniemożliwiło im zdobycie choćby jet'.,dnego gola. W polu wyspiarze grali do
brze mieli nawet okresy wyraźnej przewa
gi, lecz ito im w rezultacie nic nic przyniosło. Pi~kne zagrania głową były ba!dzo efektowne lecz mniej groźne, niż plas
kie podainia naszych napastników.
Polacy mieli jeden ze swych najlepszych dni. Jako całość drużyna polska by
ła zespołem doskonale zgranym, zwartym
bez słabych punktów. Jeśli dodamy, że
niektórzy gracze osiągnęli najwyższy poziom, to jasnym się okaże iż zwycięstwo,
aczkolwiek b. wysokie było w zupełności
zasłużone. Atak polski miał szereg pierwszorzędnych zagrań. Wilimowski był du-,
szą ofenzywy, jego piękne podania i z NO
dy wprowadziły w podziw wi·d0wnię i sprawiały wiele kłopotu defenzywie ir1at~
dzkiej. Dzięki dobrej grze Wilimowskiego
Wodarz wyrpa'dł bez zarzutu. Prawa strona ataku była nieco słabsza, nie znaczy to
jednak, że grała słabo. Piontel( i Piec J,
grali jak za najlepszych swych czasów.
Szerfke mimo wszystko inie nadaje się do
śląskiego ataku.
Pomoc nasza grała poprostu oezblę'dnie przy czym w tej lini wybił się szc~ególnie Góra, W 'defenzywie Madejski byl
wyśmienity, nie wiele mu ustępowali renomowani obrońcy Szczepaniak - Oałe,·ki
Polska grała w składzie: Madejski.

Gał ecki, Szczepaniak, Dytko, Wasiew:cz,
Góra, Wodarz, Wilimowski, Szerfke, Pią
tek. Piec l.
Barw Irlandii bronili: Mackenzie
Gorman, Gaskins, - O'Reilly, O'Mahony
Turner - Flanagan, Dume, Davis, Carey
O'Keeffe.
Przebieg zawodów:
W 11 min. Wasiewicz strzelił płaskCJ z
daleka uzyskując pierwszą bramkę. W
15 min. nastąpiły dwa groźne ataki irla1:clzkie. Carey strzelił w poprzeczkę w eh Ni
Ię później Madejski wybrał piłkę z poJ
nóg Davisowi.
W 18 min. Davis strzelił woleyem zbli
ska, lecz przeniósł. W 23 mi·n. Piontek
przebił się i strzela
dwukrotnie jednak
•

Swicio

bez skutku. W 30 min. Wodarz ostrym _
strzał e m zdobył dru gi punkt cl!a naszej
.
([ruzyny.
W 33 min. Piec strzelił celnie, lecz
bramkarz obronił. W 40 min. piłkę wybitą po aucie przejął Piątek i strzelił obok
·
b ram karza. 3 :O dl a P oI3k';
wyb.1egaiącego
. W 43 min. Piątek strzelił dwa razy w
ręce bramkarza.
. Po pr.zerwie_już .w 4 min. Piec. po~aje
krotko P1ą·lkow1 ktory doprowadził p1ł1-:ę
blisko i strzelił czwartego gola, odtąd go-'
ście przejęli inicjatywę już niemal 'do ko'ń
ca meczu nadawali ton grze, wykazując
niewielką przewagę w polu.
.
W 8 min. Carey strze!H w słupek. W
11 min. Okeffe strzela w zamieszaniu zbli

PABIANI-

Jedyny mecz piłkars ki o mistrzostwo łó
dzkiej klasy A. który odbył się w dn 'u
wczorajszym w Pabianicach, mięrzy Burzą a Sokołem (Zgierz) został przy stanie
2:1 dla Burzy przerwany z powodu wtar
gnięcia publ i czno ści na bois ko.
WŁOSI MAJĄ PRZEWAGĘ

W MECZU TENISA Z POLSKĄ

ska, Madejski broni ostatnim wysiłki e m,
· ·
b ·
Rozpoczął s ię odkład a ny dwukrotnie
W 12 min. Wili111owsk1 nnn ął o ron' t
pi·ątą
bra111kę
dla
na
z
powodu
deszczu mecz tenisowy o puchar
.1 s t rz ...nJl· ł z bl1'-t•a
::>-!\
szych barw. W tym momencie jedr.ak \~' i- Davisa Pol~ka-Włochy. PJerwsze spot·
limowski ·doznał lekkiej kontuzji i na ch·wi kanie między Canapellą a Hedbą zakoń. k
czyło się zwycięstwem Włocha 6: 1, 7 :9,
lę opuścił boisko. Zszedł również ontt:z
.
tk .
. d d
6 : 1' 8 :6' 6 :4 ' D rugie
·iowany w rę kę b ram karz 1r
· Ian d zk'i. kt o·re- St
f ·
Tł
. k' spo anie
t ł 0 mi ę zy, d e
ao zastępuje z powodzeniem rezerwowy. · e anim a oczyns im zos a z po\\ o u
~ W 33 min. Szerfke podał głową Wo- J deszczu przerwane.
.darz~wi, który z~aleka strzelił skoś.nie W MISTRZOSTWA BOKSERSKIE ARMII.
róg 1 ustala wynik meczu.
W 35 min. Madejski obronił groźry
Odbył się w Warszawie tinałowy ;necz
strzał, w trzy minuty później prawosklzy bokserski o mistrzostwo Armii między dłowy irlandzki strzelił w aut.
WKS (Poznań) a Flota• (Gdynia). Zwyc!ę
Sędziował dobrze p. Majorst<y.
żyli pięściarze poznańscy w stosunku 10:6,
zdobywając mistrzostwo. Z
rozegranych
walk, należy zanotować zwycięstwo Jarmu
sa (Poznań) nad Pasturczakiem (FI) i Wą
growskiego <FI.) nad Radułą.

lódzki~t!o
rozpoczęte zostało

AWANTURA NA MECZU W
CACH.

wczoraj

sporiu

b„

POZNAN BIJE WROCŁAW
W PIŁCE NOżNEJ.

W Poznaniu odbył się międzymiasto
wy ll1l!CZ riłkarski reprezentacyj Poznania
i Wrocławia. Zwyciężyli piłkarze pozna11„
scy w swsunku 6:4 (4:2). Bramki dla Poz
imprez pokazowych jak zawody kolarskJe, niaku trzech miast: Warsz.awy, Pozna!l.ia nania zdobyli: Białas 3, Gendera 2 i Dapokazy gimnastyczn~, walki zapaśnicLe li .Łodzi (w środę gra Warsza:va z Po.z~a r.ielak 1.
które wypadły udatnie.
niem). W czwartek dalszy ciąg turnie;u/
W ciągu bieżącego tygodnia od.będ1.ie \poza tym zawody Łódź - Warszawa w PORAŻKA PIŁKARZY ANGIELSKICH.
się na boiskach łódzkich szereg imprez szczyp.iorniaku żeńskim. W tym 'dniu naW Zurichu odbył się w obecności 25
piłkarskich, lekkoatletycznych i piłki rę· stąpi również poświęcenie nowego wyżtj tys. widzów .tniędzynarodowy mecz piłkc>rs
cznej w ramach święta WF i PW. W śro wspomnianego boiska oraz odbędą się za ki Szwajcaria-Anglia, który zako11czył si~
dę na nowym boisku przy ul. Napiórkc-w w9dy piłkarskie.
sensacyjnym zwycięstwem Szwajsarii w stQ
sunku 2:1 (1 :1).
skiego 99 początek turnieju w szczypior- '--·-

Barwna defilada w parku ks. Poni.a_towskiego.
I

Wczoraj roi.poczęły się w Łodzi imp:-c
zy z okazji dorocznego $wi~ta Wychowa
nia Fizycznego i Przysposobienia Wojsiw
wego, organizowanego przez Miejski I<omitet WF. i PW.
święto zostało zainaugurowane uro ;zy
stym •nabożeństwem przed frontonem ko~
doła Matki Boskiej Zwycięskiej. Następ
nic w głównej alei parku J. Poniatowskicgo odbyła się defilada, którą przyjęli przedstawiciele władz państwowych, woł
skowych i samorządowych W defiladLie
udział wzię ły hufce szkolne, organizacje
męskiego i żeńskiego pw. harcerze, str el
rtie stawiło się
cźÓlowych zawodników
cy, ,.orlacy", sokoli, Orllz kluby sporAa,,·e
które przedefilowały w barwnych kostiuD,eszcz ~ zimno zepsuły Imprezę •
mach.
Defilada ogólnie wypadła dobrze raLek!Cą atletyl{ę polską czeka bardzo po I<onaną że j~ wprowadzono w błąd pokazu M. "(AZS Pozn.)' 7.04 mtr. przed Oarnusze
dził jednak brak czołowych drużyn sp ·!~-~ ważny egzamin w postaci meczu z Franc- jąc zamiast GO lekkoatletów tylko okolu wskim (Cracovia) 6.69 mtr. Rzut mło tem
towych łódzkich.
ją. Do przygotowania drużyny reprezenta- 40 i to w szeregu wypadków bar?zo .sła- 1), Więckowski (Sokół Bydgoszcz) 38,99
Po południu na boisl{u sportowym w cyjnej PZLA zabrat się teoretycznie bar-' b.ych .. Ponad to zapew,ne zapow1edzia!0 m. przed Mikoszem (Pogoń Katowice) -:Helenowie odby~' się szereg ciekawych dzo poważnie. Niestety tylko teoretycz- się widzom start sztafety 4 x 100, sztnfe- 35.32 mtr. 5 kim 1) Noji (Syrena W-wa)]
nie, gdyż w praktyce zMządzone elimina- ta jednak ostatecznie nie pobiegła. Jak 15.32 przed Hermanem (WiJ,no) 15.42,6.1
cje spaliły zupełnie ,i-_:; na panewce.
więc można w podobny sposób
zdohyć Dysk 1) Gierutto (W-wa) ·44.36 mtr~ w
i·dzów
dla
lekkiej
atletyki.
przed Fiedorukiem (Warsz) 43.t t mtr. 3
rzesze
Jest w tym duż\) wLny PZLA. który nie
s~ następujące·.: .
kim z przeszkodami 1) Kranek (Strzel ee)'.
Wyniki
zawodów
umie czy nie chce sprawy przybycia na
Ł6df polronala Zagłębie 4:3
40
mtrł przez plotki 1 Jurkowski (Po Gdynia) 10.24,8 pr.zed Flisem
(Strzelec
eliminacje traktować w taki sposób, w ja
Rozpoczęte zostały rozgrywki między
pokonanych Bomba (2) i Bojarski. w-:- ki podobne sprawy traktuje się w spo;- Io ni a Warszawa) 60.4 sek. przed Kępii'i.:~- Lublin) 10.25.2 Skok wzwyż 1) Kalinows
okręgowe w piłce nożnej o puchar Pots-1 dzów około 2 tysiące.
cie piłkarskim czy bokserskim. Zawodnik kim (Pol W-wa) 64 sek. Bieg 100 m!·. ki (WKS Grudziądz) 1.73 mtr. przed
ki. Odbyto 6 meczów pierwszej rundy. nie stawiający się na obóz czy próbne za 1) Trojanowski C.AZS W-wa) 11 sek - Gieruttą (W-nka) 1.67 mtr. Bieg 800 :.1tr
przed Zasłoną (Bi ałystok) 11.1 sek. Kula t) Gąssowski 2.01 ,8 przed Oarczyńsk:m
Zwyciężyli faworyci. Tylko porażka PozPOMORZE POZNAŃ 4:2
wody sam siebie dyskwalifikuje.
1) Gierutto (W-nka) 14.92,5 przed Pras- 2.02,8, Trójskok 1) M. Hofman 13.50 m.
inania w spotkaniu z Pomorzem jest nieW Toruniu reprezentacja Poznania W lekkiej atletyce ten czy inny „as", kim (Strzelec Katowic e) 14.75.5 mtr. - przed Maciaszczykiem W. (Sokół Łódź)
spodzianką.
przegrała niespodziewanie z reprezentacją
Prz~bieg zawodów był następujący:
Pomorza w stosunku 2:4 (1 :O) Pomorze lekceważy sobie próbę eliminacyjną, ufny Bieg 110 mtr. pł~tk~ 1) Niemiec (Lwów) 12.03 mtr. Bieg sztafetowy nie odl!ył ~!~
Po zawodach odbyło si ę wręczenłe nit.
·
uzyskało zwycięstwo dopiero w dogrywce w to, że ma miejsce w szeregach zespołu 16 sek. przed Pa1sk1erem (AZS W-wa)
16.8 sek. Bieg 1500 mtr. 1) Staniszewski gród zawodnikom: nagrodę p. wojewody
WARSZAWA - POLESIE 7:1.
g'd yi w przepisowym czasie wynik metzu reprezentacyjnego zapewnione.
W Brześciu n-Bugiem reprezentacja by~ nierozstrzygnięty 2 :2.
To też z wyznaczonych około 80 za- (Syrnna W-wa) 4.11 prze·d Skolikiem -- (pię kny 1neseser) otrzymał Noji, nagrodę
piłkarska Warszawy spotkała się z PoleDla Pomorza bramki zdobyli Wierze- wodników do eliminacji aż przeszło 30 (Pogoń Katowic e) 4.24,4. Rzut o s zcz •~- p. prezyden.fa M. Godl ewski ego otrzyn1ał•
siem. bijąc ję zdecydowanie w stosunku lewski (2) Ziółkowski i Dziwisz, a dla zrobiło zawód organizatorom i publiczno pem 1) Dudzic (Cracovia} 56.29 mtr. -- Sł:lniszewski , nagrod ę kierownika Okręgo
przed Manugi ewiczem (Pogoń Lwów) wego Urz ędu WF i PW płk. Kurka _ Gie
7:1 (5:0).
Poznania Liss i Przybyłowicz.
ści i nie przybyło ina zawody.
mtr. Sk(}k o tyczce 1) Mucha (Sr.- rutto, nagrod ę p. naczelnika dr. Wrony z pośród tych, których widzieliśmy 54,26
kół Czeladź) 3.50 mtr . •przed Kl emcz:iDunccki, nagrod c; p. starosty DenyM WILNO - BIAŁYSTOK 1 :O
STANISŁóW WOŁYŃ 3:2
najlepiej
wypadł Gąsowski, dol~rze. zap:c- kiem (AZS Pozn) 3.50 mtr. Bieg 200 mtr. Gą ssows ki, nag rod ę ko,nsula M. Kona W Łucku wobec 6 tysięcy widzów roW Białymsl.okn Wilno odniosło zwyzegrany został mecz między reprezentacja cięstwo nad repr e zentacją. Białegostoku zentowal się iGerntto, nieźle bteglt spr·:-.- 1) Dun ecki (KPW Pomorzanin) 23 sek. Ni emiec, nagrodę dyr. inż. Fleischera mi St~nisławowa i Wołynia. Zwycii;żyl 1 :O (1 :O) Drużyna wileńska która wyst;i terzy. Dobrze przygotowany był Hoff11,an przed Ł a clnowskim (Polon. W-wa 23.4 5 Dudzic, n agrodę dyr. Grossera - W i ęc-~
M., Noji, Kramek. Zobaczyliśmy parę no- Bieg 400 mtr. 1) Gąssowski (Legia W-wa kowski, Poza tym zwyci ęźcy innych kol1kU
Stanisławów w stosunku 3:2. W przepiso piła w osłabionym składzie miała cały wym czasie wynik był remisowy 1 :1, d'.l- czas silną przewagę, lecz jej nie umiala wych talentów (Garczy·ński, Staniszews- 50.4 sek przed Metelskim '(AZS W-w'ć.I) rencji otrzymali nagrody ufundowane piero po przedłużeniu gry o 30 min. Sta- wyzyskać z powodu niedyspozycji. strzale ki) ale nie mogliśmy zobaczyć tego wszy śliwak który przybiegł drugi został zdys przez Łódzki Okrę go wy Związ ek Lekb nisławów rozstrzygną mecz na swoją ko- wej ataku. Dopiero z rzutu karnego Wil- stkiego, czego się wymaga -0d wielkich za kwalifikowany. Skok wdał: 1) Hoffman atletyczny.
kwalifrkowany. Skok wda! : l} Hoffman
rzyść.
czek zdobył decydującą bramkę. Widzów wodów.
W
wielkim
stopniu
zepsuł
również
!m
zebrało się około 2 tysiące.
prezę rzęs i sty deszcz 'Oraz
przejmując e
LWóW - LUBLIN 4:3
ŁóDż - ZAGŁĘBIE 4:3
zimno·. Nieźle przygotowana bicźn i a i s\<o
Decydująca bramka dla Lwowa padła
W Sosnowcu reprezenfacja Łodzi wy- cznia zostały przez deszcz rozmoczone. W
w setnej minucie po przedłużeniu gry. W
pe zwycięstwie nad TUR
przepisowym czasie wynik był remisowy rYr.ała po ci~żkiej walce z Zagłębiem 4:3 tych warunkach trudno było o dobry wy(2:2)
Bramki
dla
Łodzi
zdobyli
!_<ról
'(2)
3:3 (1 :1) Na 18 minut przed normalnym
nik.
z
Po zwycięs tw ie nad TUR, ŁKS ma już
W rozgrywkach piłki ręcznej o mistrza
Kudelski i Królasik, a dla Zagłębia Słota,
zakończeniem meczu, Lublin
prowadził
Impreza nie spełniła swej propagando stwo Łodzi klasy A okręgu łódzki ego w osta·tecznie zapewniony tytuł mistrza. nawet 3:1,. Bramki dla zwycięźców zdo- Derba i Pasierbiński.
wej roli. Publiczność była szczerze pnP.- konkure ncji drużyn męskich zap a dły już Zespół KP Zjednoczone któ ry ni e wygra~
byli Hoffma.n (2) Walicki i Smuk a dla
ani jednego meczu jest już pewnym kait-1
ostateczn e decyzje.
dydatem do spadku do klasy B.
1
HKS. po ko nał dru żyn ę IKP i zn al azł
Jl
ku TUR zakończył się ciężko wywalczo- s ię w tabeli na trzecim miejscu. Mecz Zje
~li•
nym zwycięs tw em ŁKS-u w stosu1nku 5 :3 dn oczone Wima przerwany został z powo
'A
(3 :3) Tempo gry było niezwykle szyb- du zapad ają c ych ci emności przy stani e -bramki. w 25 i 30 min. dw.ie bramki zdoby kie. Wytrzymał je lepiej zespól ŁKS chn·- 2: l dla W imy.
Po słabym starcie Belgów w sobotę
Przebieg meczu obfitował_ w wie~e inte wa Zembaczyński. Ostatnia bramka uzyska ciaż drużyna TUR wspomagana byla w
Bielsku, gdzie ponieś li oni porażkę w sto resujących ~1om~ntów. 10( .p1erwsze1. po·I·'' na przez Habowskiego zbiegła się prawicz drugiej połowi e meczu porywis t ą wichu:ą
T al::<.> la gier jest ną~ · ~ Ft~ąca:
sunku 1:2 na boisku ~Tisły w Krakowie wie Belgowie mimo lekk1e1 przewagi K.a gwizdkiem sędziego, ko1'tczącego zawody. Bramki dla zwycięźców zdobyli Gru bert
gier. pkt. bra '.1" !{,
zgromadziło się okoł o 5.000 widzów.
kowa zagrażali kilkakrotnie bramce gosp~
W drużynie belgijskiej w pierwszej po 3 i Jakob i 2. Dla TUR gole strzelil i żu ra
Omawiaiąc przyczyny tak wysokiej po d~rzy. Pierwsz.ą bramkę uzyskał w 14-eJ ołwie wyróżniał się najkpszy ich gra '-'. z wlow 2 i Kurasiń s ki 1. Na p od kr eśl e nie za
g
1) Ł K S
17 101 :39
rąż ki „Czerwonych Diabł ów" należy wziąC 111111. Habows~1.
.
. .
9
13
79:48
Claessens. który jednak ptzed przerwą od- sługuje znakomita gra Gruberta Il w br:im 2) TU R
od uwagę przed wszystkim świ etną grę
Po przen~1e Ilabowsk1 w 5-~J m111. p~il
g 55:6 1
3) H KS
9
n iósł kontuzję i zniesiony został z boiska. ce Ł K S.
.
.
.
.
; espolu krakowskiecro, którego atak w d 1·u wyższa 'Yy111k do 2:0, Belgowie rewa:1zu
8
6
42 :72
w drużyn i e Krakowa w_y rużnić nal e?.:y Zawody prowadził ~· E1me ~ tory p'JCI 4) WIMA
0
gie· połowie meczu zagrał wyjątkowo do- ją si~ szybko przez D~sn:eta. W nas.t ~p d oskonalą po przerwie ?:r<; a tak~, prowad;? wpływem zdenen;•owania p0peł.n 1ł spon
g
5) I KP
6
38 :64
brż'e.
. ·nycl~ min.utach. krakow1a.111 e op:now.ah ,:>~ ncgo przez Korbasa. Na spec1alnc wyraz ~łęd ó":'. Gdyby 111.e s ub ordy ~1~c! a obu. cl ru
6) Zj ednoczone
8
l
30:61
, ...dła drużyna Krak<>wa grała ambit111e pełnie. b~1sko. 1 zdobywaią c~als_e b1~m .~1; nienie zasługuje Habowski i Gracz
zyn mimo gry bardzo szybk1 e1 1 ostr ej, sę
a pod względem technicznym znacznie - w 9-ci m 1 11uc~c Artu r poclwyzsza c~o 3 .1, "
dzia nie spros tał by zadaniu.
p_rzewvższał~ g_Qści.
14 . i ~-ej m111. Gracz strzela dwie dalsze
1

Eliminacje nie

spełniły

celu

wielu

O p ·u .char Polski

Ł.

K. S.

misłrzen1
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ThIPORT i POLOWY ŚLEDZI
niwszy wiarę Perechter zerwał z rodziin11 i z miej.,
Statystyczny
cy•
"ydowsk,.
\I
Jrl )
1
lry, dotyczące przywozu i połowu śledzi w
Po kilku dniach Perechter znikł w tajemniczych
J
I
~
ok.olicznościach i doty·:hcus niewiadomo Co &ię z I
Poniedz:ałek, dnia 23.5 38 r
Statys:yczny
do stacyj graniczn}'fh z Niemcami (bez Pru;; latach. od 193~ do. 1?3?·. Według tych da· ?im. dr.i~je. W.śr~~ wieś~aków rozesdy iię ~ogłoski
6.15 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze••,
dane, doty~ziice tranzytu kolejowego na pal Wscl odnicl ) 772 1 tys t
d
t
.
nych import siedzi l!Wtezych, ~olanych do ze zydz1 namow1h neof1tt1 do powrotu na Judaizm 6.2~ G!mnastyka, 6.40 Muzyka (płyty), 7.00
ek!ch
'W' latach 1.936
z] Prua..
oty:
g1d·ao· Polek.i i w. m. Gdańska z zagranicy oeią· I i ukwryskl!ut'eku. tej -1ło-'-' Lt•
b
ł . k . Dz1enJłlk poranny, 7.15 Muzyka (płyty), 8.00
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. 1932
44 813
19 445
,.,- ff.11 „ ora o Ur7.'' a m1e&z an. Audyqa dla szkół. s.10 Przerwa. 11.15 AU•
I 19~7. Jak ~ka z.tych daaych, w r. 1936 Z~SR 14.8 ty!!. ton, do RumUUlii 42.'(7 tye. t.
gną w r.
·
tott na aum~
· •. , có.w Sink.ówk1i, kilku ~hłopców powybljalo azyby w dyi:ja dla szkół: lJ „Zioła i grzyby"_ po•
kole3e polskie przewiozły tranzytem ogółem oraz do Czechosłowacji 1.066.19 tyis. ton; p· ·tya. zł., W r. 1~33 - 42.143 ton warto8_Cl m1eukan1ach żydow!luch, Władze policyjne prowa g~danka dla dzieci starszych - wygł. Maria
3.611 tyll. ton przesyłek handlowych zwy· .nadto d Gdym· przewieaio
49 ty t
. 115.129 tys. zł., w 1934 r. 39.810 t. na sum~ , dz, . dochodzenia w celu wykrycia miejsca pobytu ,Dobrzyńska (z Wilna)' 2) Piosenki w wyk.
.
h
o
no
!. owa
13 564 t
ł
1935
45 537 t
' Stamsława Pere:htera
clio' ru szk I
o
h .
W
czaJnyc , podczas gdy w roku ubiegłym rów oraz do Gdaó.ska 545.1 t}fS. t. pr7Esyłek.
ye. z ., w
r. .
. on war
·
o y p wszec ne.i z - arszawy.
tranzyt tych
do I handlowych zwyczajnych. W .porównaniu z tom l.J.972 tys.
w
r. - 51.670 ton
NA BRUKU.
°wd
dol
1937.-6.o.409
5.832 tys. ton. Ponadto kole1'e przewiozły r. 1936 zwic_ikezyła się znacznie liczba to· tna sumęt ~·9 ·.436
tye. zł. 1 w
N11 uI• p eretza w Radomsku znaleziono na chod Warszawskiego Obserwatorium Astronomi22 960
ł r.
J k
d
tranzytem przez Polskę w 1936 r. - 246 warów przekazahycłi' cło Prus Wschodnich on ":ar osci.
·
• tye., z· a. Wt zuny z niku chorego Tomasza Wojakowskiego ze wsi Cygan cznego, 12.00 Hejnał z Wieży Mariackiej w
tys. t. przesyłek pośpiesznych, zaś w roku oraz do Czechosłowacji. Rów·nież r:tlCh tran I pow.yzszego import s'ledzt w mi~rę ~opraw! nów z pow. noworadom1klego. Wojakowski oświad- Krakowie, 12.03 Audycja południowa, 13.00
1937
295 tys ton
o 11ólrreJ· liczby prze z t
d
t
·
.
· h
•
. komuD<ktury stale wzrastał, oe1ągane naJ• ~zył, że zachorował w podróży i został odstawiony Przerwa, 14.00 Marsze i piosenki żołnierskie
·
·
"
y owy o s acy] pogramcZlll,Yc z mnymi
.
f
•
k
d
do felczera w Wierzbnicy, -który fitwierdził u nie. (płyty)_, W przerwie reportaż z zjazdu Z. O.
syłek handlowych zwycza,j ayc.h na tranzyt kraJ'arni wykazał wzrost, zmnie1°s:a;yła eię wyzsze cy ry w pomys1nym ro u gospo ar•
yf
l ·
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'l „ il
Zarz11d gminy Wierzbnicy polecił przewieźć go s ie : ragmen z pow1esci p. t. „ os anwozy między Prusami Wschodnimi i innymi kazanych do stacyj granfozn~h z ZSRR. . •
ro u u ieg ym na.~~1ękezą .1 osc ~ ;· do Radomia i na ul. Peretza furman pozostawił cho ny" - Morstina, 15.10 Muzyka salonowa i
dzielnicami Niemiec, p::zypadało w r. ub.
NaJ'więce • ha,..,dlowych
prze;.yłek
zwyczaj' .cha !-prowadzono z Arrglu, •a nuanowic1.e ·rego i odjechał... Wojakowskiego od5tawiono do sipi piosenki (płyty), 15.27 Łódzkie wiadomości
u
"
37 832
h
36104
1936
D
tala.
1?.iełdowe, 15.30 Wiadcmości gospodarcze z
3.876 ty~. ton (w r . . 1936 - 3 909 tys ton) hych J'akie PKP przewiozły tnanzytem w r
·
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t. w
r. rugie
\Varszawy, 15 45 ,,Z pieśnia po kra.1'u" audy
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·
mie1'ece
za1°mu,1e
Norwe<ńa (11.372 t. wobec
rra tranzyt zwykłv 1.965 tys. t., w tym przez ubiegłym, nadeszło ze stacyJ \ gran1cznyrch
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HARAKIRI.
c_ię prowadzi Genadiusz Cytowicz (z Wilna),
orty Gdyhia i Gda~·k 1435 ty• t i· ·nnvmi· N.
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10.999 t;), trzecie Holandia (6.898 t. wobec
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tve. ton, dalej' z Prus W ech. 559.7 ty!!. 2.280 t. , .czwarte s.1anwa 2.614 t. wo ee
9
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3t 359 c·
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h ł
„
t
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„ 913 t.), p1ą+ł' SzwecJa (1.()69 t. wobec 550 zyk kawiarniany, Rosjannin. Sam fakt rozpaezliwego Szczepań_skieg(;\ 16.50 Pog!!_danka aktualna,
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zec os owacn 4819
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D „ kroku l)lie byłby ostatet:1Znie rzeczą niecodziennQ, 17.00 film przyrodniczy - odczyt wygł.
Z o~ólnej liczby przesyłek handl.owych 360.4 tys. t1:m, ZSPM. 2.30.2 tys. t. oraz Lo-,
M~ e ~y1Jko 11osci sprowa zono z ahu gdyby nie &posóh, w jaki desperat targnQł się na prof. Stanisław Sumiński (z Warszawy),
zwyczaJnych przekazano w roku ubiegłym twy 1.3 tye. ton towarow.
\
1em1e~ . d • d _,,_
k'
b
a.
żyde. Muzyk popełnił w całym tego słowa znaczeniu 17.15 Recital skrzypcowy Eugenii Umińskiej 1
1 11. zPN
-0 owy 11 e zi
a1e1AOmors ie, przy rze~ japońakir•• harakiri, rozpłatawszy eobie nożem ku- 17.50 Pogadanka sportowa i wiadomości
ne i dalsze na Bałtyku wyniosły w r. 1932- chennym brzuch. Samobójca zmarł wśród struzll. sportowe 18.10 Wiadnmości sportowe 10ikal•
2.112 too na sumę 1.270 tys. zł„ a w latach wych hole&-.i wkrótce po przewiezientiu do sąiitala. ne 18.15 Kcncert wymienny z Katowic.
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Walne zebranie Zrzeszeniaw PraducentóW
Przt;dzy B:1wełnlanej

t.odzi

V

Do Zarządu w grupie członków ehploa
tujących przędzalnie ponad 26.000 wrzeciolf
wybrani zostali ponownie pp. dr Juliusz Bor
111e~ inż. Hehryk Bursche, Gustaw Geyer,
Arno Kindennan, dr Feliks Maciszeweki,
Stefan Osser, Otro Steffan.
J.
nł zostali do Zarządu pono·wnie pp. Leoo
Albrecht, Fra.nreiez~k Cyga~ Jan Landau

i Hugo IRanke.

\:

Do komisji rewizy)neJ wybranJ' s08ł.alł
pp. adw.· E. Angerstein, K. T. Buble l Ka
rol Ellder.

WSZYSCY

\.',

P. T. Prenumeratorzy MleJ•eowl,

i

kt6n:v nie zaleiiaj~ I wpłaci\ prnumeratt

_.Kuriera l..6dzldedo#
bezoośrednio w .adminłatraelł (Piołrkow1lca t 1
lub Żwirki 2) albo td l'rzes Inkasenta 1 1!6ry

t:zu

pani wie, fe •••

za miesi2'C czerwiec do dnia 10 eserwca KĄCIK DT.Kw cmCwyp slmłlu ani.wy tbgla\j
włącznie ofriymai" BEZPł.ATNJE
.„prawdziwy Jedwab, respo.zilaje P'9 wycitgtlfW
l'iękn~ powie~!! p. t.
Mi'J jedn11 nitkę li materiału i awilżywszy Jt wocłt.
Nitka jedwabiu sztu1lZtlego przy poclun.ltciu re:t1u
nie Ilię prawdz.iwego ui &tanie Aię jencze mooenid
sm i bardziej Bprtiżysta.
2-gi tom .
H. Rzewuskiego
GULASZ W SOSIE POMIDOROWYM.
K 1 i a,* k i wydafemv tylko w oznaczonym
terminie, t. j, do da. 10 ezerwea 1 t S 8 r.
Kilo mitisa, 10 deka słoniny, 1 cebula, 5 deka
.Po tym terminie tadna reklamacje ni• będl\ miazgi pomidorowej, 3 deka tłuszczu. 3 deka mtki,
•w1ględ11i anc.
sól, papryka. Słoninę pokrajać, podsmatyć w ronAdmlnł•łracja. dlu, dodać siekaną cebulę, pokrajane w kottkę poiolone mięso, osmażyć, podlać wod,, dusić. Dodać
młiazgę pomidorowQ i sól. Zalać, mit150 dusić. Doprawić sol,, papryką. Podawać s kład-zionymi klu.
seczkami,

Lizdei ko
- .

Komunika.cja Samochodowa

Sp. z ogr. odp. Łódz, ul. Wólczańska Nr. 232·4. tel. 221·31
Podaje do wiadomołcf, że z dniem 9-go maja br.
został wprowadzony letni rozkład
Odjazd z Łodzi do Częstochowy o

„

Bełchatowa

"

Radomska
Przedborza

"

"
"

"„
li

"

Włoszczowy

z
z
z
z
z

Częstochowy do Łodzi o
Bełchatowa

„

Radomska
Przedborza
'Włoszczowy

„
„
„

godz . 4.00 10,00
7,00 11.30
19.20
13, 1 O

„
.„
„
„

14.00
16,40

gGdz. 4.00 7,50
5,50 9,30
5.00
., 11.20
,, 4.30

„

„

13,50
14.00

'Watnicka
fiiisiaw Hobo ul.s. Napiórkt>
'.<ie I.> 65
w;

tel. 172-3ł
(Róg
Lubelskiej)
front [ pi~tro.
1e1. 110.03
Przvimuie
od
J!.9-1
w
pot. i od 3-8 w.
i od 4-8 w.

,·

"!"

·~

Wieści

ORYGINALNY SYSTEM WALIU
CIEM.

I

BEZROBO.

9eneracia Piasty
k6w ł6dzkich na wycieczce
w Krakowie.
lCłer-nLc~

Piłsudskiego
od 8-10

Pr-a-yjmuje

!!~d.

:Speci n li a ta cliorób a'.c 'irn yc:b
wenerycznych i moci:opłcio w ycla
front l piętro
u&
.c. hlafo"„ 211-u
Pr ~ . rn11ie oj 8-9,3) rano 1 „~ 5 ,3J -1.,,
·" nicdz. i święta oj 9-12 w DJI.

\',",u ·}Ira' 311

O ·ped-agogłc1111ym anaczenł11 takiej wycler.zkl dla
mfoduych adeptów ntukl, nie trzeba aio wiele roz.
wod-..U, swłanc:iza Jelelli 11.wdymy, łe Lódi pod
w11.glt1dem sa1>rtk11wym jest bardzo uboga, a mło
dzieł łódzka s mtneum i wygt11w malarskich w !psie
w Perku Slenldewic.za i I. p. ni" może c-zerpa6 natchnie6. Ml( WEOr6w illa pracy artystyeznej.
Dla młoddeły ł6d.zkiej, kszWctcej ei~ w pluty•
'9, wycieczki, pozwalaj9ce upoznawat rl1,1 1 nJeprze.
hr•nrmi ak•rhami •tuki polsldiej, wobee tp.ecjalne10 upoiled:i:enla nanego mi111t.a pod tym wzgl~dem
m11Jt plerw11orsęd.ne waczenie.
VI' pierw11:ym dniu wycieczka młodych plastyk6w
nled1'ła · nereg koicie>łów • przepięknym kokiołem Mai.ddm, Wawel (Muzeum Narodowe.
. Wiee.s6r poiwięcony był eudownym plenerom
knkoweklm na Plantach i nad malowniczymi brze-

. POSAD-i' .

DR OB N·E·

. L_P. DAt~

e

SPRZED.U

WSZELKIE używane maszyny do pisania. zamieniamy na nowe „Erika" na
najdogodniejszych wa.runkach, Ka.talo
gi na 1938 r. bezpłatnie, Perła i Po·
morski, Piotrkow!ka. 85.

OKAzyJNIE tanio do sprzedania umeble w dobrym stanie: stoło
wy, salonik, kuchnia, Wiadomość: tel.
258-37 od 1~ pp.·
żywane

Pokój

GO

Ś

C I • • 41

KT O L UB I li .„.._
. . ···t::~~~ll:.„...;....
telefo11

Główna
lf!O.-OS

21.

dziesiętne

\ DO SPRZEDANIA 3 wagi
dobrze ogolonym, niech utywa
750-800- kg. Wiadomość Piotrkowska.
m)' dla do golen'a Pl X I N.
181 u dozorcy.
.

, nied:::elnym

dodatkiem ilustr. 1 dod.
dziec. „M A ł. Y KUR JE R„.
miesiecznie w Łodzi zł. 4 - · na prowincji
rJ. 4.50 zag1 rnicą zł. 10.- odnoszenie do
<lomu 40 gr. f 1:enume1 at-c można
_.rzc1 \\' ac tylko 1 i 15 kaid ego miesiąca.
Konto czcłt owe P. K. O. 602-800.
~tdaktot naczelny:

Ci.E~t.AW GUMKOWSK&.

młodych" -

dialog w op.rac. Ewy Rybickiej
19.50 Pogadanka ak
tualna, 20.00 „100 operetek na godzinę" koncert rozrywkowy. Wykonawcy: Or.kiestra
Rozgłośni Lwowskiej pod dyr. Tadeusza Seredvńskiego,
Rena Kopaczyńska, Karolina
Menkerówna, Bolesław Mierzejewski i konferensier, W przerwie o godz. 20.45 Dziennik wieczorny i Pogadanka aktualna, 21„40,
Nowości literackie omówi Jan Lorentowicz,
22.00 Koncert Orkiestry P.R. pod dyr. Grzegorza Fitelberga, 22.50 Ostatnie wiadomości
dziennika wieczornego, przegłąd prasy i komunikat meteorologiczny.
ł Ludwika Goryńskie>go,
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zagubiono niebieskiego.
l..aslrawy znalazca zech"e się ZR;ło
aić do administracji. Wysokie wyna·
!{rodzenie.
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(rói Zaruenbofal tel. 175·77
St.rzyłenie

Ondalaeja trwa411, ko;n piet 5 zl. z
gwarancji\. -grube n».tura1ae loezld i
ar.:erokie falo „Jó>tef• Na\\"rot Sł a, tel
191-85;

wyaok11 lr.11111'1

"W ANDERER •• Szybkość,
i ekonomia. Silnik
Sachsa 98 ccm. o mocy 2 i 3/ł
K. M Zużywa tylko 2,2 litra
paliwa na 100 km.
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swą

zwrotność

Krawcowa z dlugoletnfl\ praktTkl\
przyjmuję do szycia wioHnne modele
z najnowszych :turnali. od 3 d do 7 zł.
ul. Kopernika 22, m. 4, le~a oficyna,
parler.

R

przez

całym świecie wielkie gr.ono
pn.yiacioł. Szczyt konstrukcji.
lekki bieg i zewnętrzna e e·
gancia są walorami modelów
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kinach:

Motorowery • W AND ERER•

pa6w,

Czynna.

Łódź,

Szkoła

ul. Piotrkowska UO
Tel, 245 90

Gos,odarcia
Łodzi
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tel. 177-73
przyjmuje z a p i s y do swego
pensjonatu .uzo RO WIS KO"
Piwniczna Majerz pod Żegiesto
wem. Wi<la urządzona now,,.
Kuchnia wykwintna.
cze nie.
zdrowa Kąpiele borowinowe,
m1aeralne.
Otwarcie sezon11 1 czerwca

wy. OdebraP. się
motna
wynagrodze.
Prz1bl,kał
wyżełzaciemno
brązo· • [!~iiiiiiiiiiifii~~
niem - ul. Napiórkowskiego 13, m. 12,
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PRENUMERATY1

19.00 Audycja

strz~ecka, 19.30 Dyskutujmy: „Koleżeństwo

mają

MAM lat 37, wyznania rzymsko· kato
lickiego, wykształcenie średnie, znam
księgomiść bankO'Wą, prace
biu;rową
w fabryce ustawodawstwo robotnicze
kalkulflcję fabrycz.ną, zdolny, en ergicz
ny„ mogę załatwiać spory robotnicze
w fabrykach, sumienny, uczciwy, bez
nałogów, przyjmę chętnie woźnego inkasenta itp. Łaskawe ofert~' do „Kuriera. Lódzkiego" pod ,,Zdolny",
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CEN'Y

I

Zawłel'Cle, Jedno • najb9rd.leJ i1otkn4.ętym b•
robodem miut 'W'Ojew6dztwa ldeleeJde10, tiara Iii!
ri.z:w._ć
kwelltio be111«1boda w ten 1p91ób,
ie pozoetaj,cych. hes pracy mfłm)'lB wyayła
CASINO: - "ósma tona Sinobrodego.
ne Poleaie. • pny robotach publicl'Jll1'Ch - w cWe
CORSO: 1. O czym marzą kobiety;
monmych. ramach arentt pro....mońych - sitrud
Il.
Mały Marynarz.
nia kobiety.
EUROPA: - Prawda zwycięta,
'-lt01t1rtnio • Zawierda wyjechał.o na PolMle 200
GRAND KINO - Wrzos.
·~"";-be-®otnych mtiiczrzn, któray btdt utrudnieni
pn;y robotach melioraeyjnyds. W swiezku • tym w
)AR: - Na scenie: Ach! co za nogi;
przyadym tygodniu snaJdzłe •lltl'1ldnienie 200 k°"
Na ekranie: Wielki plan.
biet p,rsy rohotech puhlicmyeh, łinmMowanym pnm 1anii. Wisły.
METRO:
- MaUeństwo z pozoru.
Fundu!IS Pracy 1
Na · 'd rugi dzleA wezemym rankiem o"dbyła słt1
MIRAŻ: Strzelec z Bengali.
lekcja malantwa plenerowego, nutępnie szc1egó}o.
w• swieduno Wawel, pod Jderownietwem kompeK.RAKóW tĄDA ,.NUMERUS NULLUS''.
MIMOZA: - Lew dż~nglii.
1U. donoei agencja .,Kabel" w tych. dniacli 11" tenlllego •peejalisty - .ka1edrę, groby królemL"!r,
OśWIATOWE: „Jei obrońcy" I „Dom
lane 110Bt.ało w Krakowie nacbwycmJne walne 1e.hra .krypto Marnał.ka, dawon ZJJ1D11nta.
nr. 57".
nie ezłonków B.retniej Pomocr Smdent6w Uniwer
W trud dzień 011łtd•no B•rh•kan, bramę F1or
PALACE: - Gasparone.
1Jletu Jagiellońskiego, ua którym· ueh~ _rezG łsuk,, mury · 1tare10 miiet1, dalej swiedzono 1\111PRZEDWIOśNIE ....o; Moje szczęście
łucJę, dom11gajf~e .Iii! :i:upelMgo n'iąit"ąj.inęwMJia seb'm' Curtoryaldch. oru · Dom Matejki przy ut
'W 1hliiaj,cym tit roku akademickim na pierw~Y Floria-bldiej.
to ty.
ro\: studiów wszystkich -wydiiałów - 1tud~t6w ŻJ
RAKIETA: - Narzeczona z przypadku.
Sp&1:jalne 1low1 wdzięC'llnołci naleit s\~ od n'k.odów. Poza tym rezol\lltia dom•ga Ai~ wstrzymani•
RIALTO: - Dziewczyna ~uka miłości.
nostryfikowania dyplomów, U?.yskimych prze,g iydów ły p. redakotorowi M. Dienstl • D,browie, który wy
głosił, oparty na 1łt1bokiej erudycji. i umiłowaniu
SŁOŃCE:-„Jej obrońcy" i „Dom nr. 57".
na uczelniach :1:1granlicz:nyeh.
W zebraniu wz.ł~ło ndział oke>ło 500 9tu.dentów. przedmiotu odczyt o 1tylach w budownictwie przed
STYLOWY: - Miasto Anatol.
Jak wiadomó, podobne uchwały r..ap11dły równid koiciołem św. Anny oraz na gotyckim dziedzińcu
TON - Wzgardzona •
Bibliot_eki 1agiellońsklej
w tych dniach w Wilnie.
URANIA: - I. Obrońcy Rio Grande;
Pełni niezapomnianych wra.iell: z tak drogiego
.
aercom . Polaków królewskiego grodu.,_ powrócili do II. Ich stu i ona jedna.
CO SI~ STALO Z NEOFlTĄ?
ZACHĘTA - I. Pasteur. II. Blond Car
Miesz:kaniec wsi Sinkówka. pow. Łuk6w, ·awa. ~dzi ' ucznio.W.ie w do$kona1ych hum6r111:h, 1:wł4sz
dzieiclia kilkoletni Josek Perechter przeizedł na ka eze, !e przez cały czas dopisywała wycieczce piękna, men.
tolic)'Zm i przy.ifł chrzest h•f. 'W kokiele parali,ł. tłoneczna poaoda,
Salon Sztuk Pit:knych Karola 'Enedso, Nawrot 8,
nym w Radoryżu. otrzymując imię St.ani!ław. Zmie
tel. 153-~S.

HUGONA GEISLEllA

być

18.55 .Od'czytanie prcr;ramu,

tzkoły

grodu podW111Welakieg-0.

OGŁOSZENIA
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Sztuk Pioknych łm. Cypriana No.rwida t:organizowało trzydniowQ wycieeBko ucsn16w io Krakowa, pod pr:i:ewodnfictwem kl~
rownika azke>ły prof, Wacława Dohrowolskiego.
Wycieczka miała na celu npo~nanie uczniów
• arcydziełami Mtuki plastyc11nej orar; li her:cennymi
nbytkamli hiator)"amymi J architekhirQ prastar~go

diate1mja

u1,

„Społeczne

18.40 Audycja tlieracka p. t.
l-ramaty Karola H. Rostworowskiego.
Doc. Stefania Skwarczyńska.
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6.892 t. na sumę 2.989 zł., w r.
- 5.307 t. wartofoi 1.961 tye. zł„ w
r. - 5.040 t. na mmę 1.437 tye. zł., w
r. - 6.087 t. za 11.621 tys. zł. i w r.
- 7.707 t. na eumę 3.162 ty1. zł. Jak
wynika z tych cyfr, r6wblet połowy łledzł
w r. 1937 były znacznie wyuze nlł w la·
.tadi. poprzednich. -Jedynie tylko w r. 1933
,połowy pod względem wartoścl oeiągnęły
bueko cyfry z 1937 roku. _
f

r. 1933 -

19.00
20.00

21.0~

Doktór Medycyny

następnych kształtowały eię naetępująoo: w

W grupie rn.rriejszycłi przę'dzalń wylira

Po przeprowa.dzenłu wylior6W' Walne Ze
branie przedyskutowało kwestie ewentttal·
inych zmian pO!tanowień statutu dotyczł'
cych wyborów r;arzą'du.
(ag)'

Łódzka

1

1934
15.000 zł. na cele harcerstwa i td.
1935
Z kolei przyjęto budżet Zrzeezenia ·na
rok 1938, poezym dokonano wyborów ho· 1936
1937
wych władz Zrzeszenia na rok 1938.

W piątek, dinia 20 maja br. odbyło się
doroczne walne zwyczajne zebranie czło~
k.ów Zrzeszenia Producentów Przędzy Ba·
wełnianej w Lodzi. W zebraniu z pośród 40
członków Zrzeszenia wzięło udział 33 człon
ków.
Przewodniczącym zebra&a wybrano je'dnogłośnie prezeAa F. Maeier.:ew11kiego. W alne zebranie rozpatrzyło i zatwierdziło 11pra
wozdanie Zarząd~ bilau., rachunek wydat
ków i przychodów Zrzeszenia za r. 1937,
udzielając absolutorium ustępującemu zarzą
dowi.
Następnie Walne Zebranie postanowiło
n a e e 1e
s p o ł e e z Il' e i dohroczyn·
ne z nadwyżek przychodu na r. 1937 wyagy
~nować 8().000 zł., z czego 25.000 zł. :rta Mu
zeum Techniki i Przemyełu w W ar.ezawie,
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Ogłoszeni~ po godŻinie 9 wieczorem należy kierować na ulicę Żwirki 2 (teł. 138-2~)

OGtOSZEN ••
A
CEliy
ogł

powierzchnia •trony 180 mm. s SSO mm. za wiem milimetrowy 1-łamowy (str. 5 łamów): przed tekstera i w teucie 50 ir., komunikllty 4D gr.
nekrologi 40 gr. Zwyczajne u wiersz milimetrowy 1 łarnowy (str. 1~ łamów) 12 S?r. Oro1>1u 15 ~· poszukiw;111io pracv 10 gr. za
wyraz- najmniejsze
....-.enie 1.50 zł., dla burobotnych 1.20. Oiłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł. Opisowe tekstem redakcyjnylll zł.2.- za milimetr. Ogłoszenia dwukolorow>
o 500/o drożej, zagraniCJ1;Lił ~trójkolorowe o I.)(Jł/o drożej. Każda nowa podwyżka obowi\zuje wszystkie już przyjc;te ogłoszenia de> z:niany cen bez uprzelnie~o zaNido:niea1a.
Za termin druku i treść ogłoszeń komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada. Wzmianki reklamowe oznacza si~ cyfrą (Wr). Zastrzeżenie miejsca Qbowiązuje
administracię tylko wówczas gdy za takie zastrzeżenie zostanie zapłacona 20°/9 nadwyżka - od ceny ogłoszeń. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłosze:iia
nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia. Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarju n uwaiane są za bezptatn~
Rękopisów zarówno zużytych jak i odrwconych redakcja nie zwraca.
Odbito w drukarni Jana StypułkoW5kiero,

Udi. Piotr~owlk• 1~5, {Żwif~ 4 -~~wa. ł'-.J_rełl).
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